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1 Sissejuhatus 
 

Käesoleva aruande näol on tegemist väga esialgse tööstusomandi seadustiku eelnõu ja seletuskirja 

lähtematerjaliga. Varajases staadiumis oleva analüüsi toormaterjali kättesaadavaks tegemise 

põhiliseks kaalutluseks on eesmärk kaasata intellektuaalse omandi valdkonna sidusgruppe kogu 

intellektuaalse omandi kodifitseerimise protsessi vältel. 

 

Aruandes sisalduvaid lahendusettepanekuid ja seisuskohti ei tuleks mingil juhul käsitleda lõplikena, 

vaid pigem ekspertdiskussiooni lähte-eeldustena. 

 

Lisaks vastavatele seadustele on kasutatud ka erialakirjandust, mis aitaks paremini avada konkreetse 

normi sisu ning konsulteeritud väliskolleegidega. 
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2 Ühise autorsuse teke (A. Kelli)1 

2.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 

 

Puudub vajadus kehtiva regulatsiooni muutmiseks. 

 

2.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

2.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Rahvusvahelised ja EL-i normid ei sätesta kriteeriume ühisautorsuse tekkeks. 

 

2.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

Patendiseadus § 13. Leiutise autor 

 

(1) Leiutise autor (edaspidi autor) on füüsiline isik, kes oma leiutustegevusega on loonud leiutise. 

 

(2) Kui leiutis on loodud mitme füüsilise isiku ühise leiutustegevuse tulemusena, tekib nende 

ühisautorsus. 

 

Kasuliku mudeli seadus § 12. Kasuliku mudeli autor 

 

(1) Kasuliku mudeli autor (edaspidi autor) on füüsiline isik, kes oma loomingulise tegevusega on 

loonud leiutise. 

 

(2) Kui leiutis on loodud mitme füüsilise isiku ühise loomingulise tegevusega, tekib nende 

ühisautorsus. 

 

Tööstusdisaini kaitse seadus § 12. Tööstusdisainilahenduse autor 

 

(1) Tööstusdisainilahenduse autor on füüsiline isik, kes oma loomingulise tegevusega on 

tööstusdisainilahenduse loonud. 

 

(2) Kui tööstusdisainilahenduse on loonud mitu füüsilist isikut ühise loomingulise tegevusega, on nad 

ühisautorid. 

 

Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus § 10. Mikrolülituse topoloogia autor 

 

(1) Mikrolülituse topoloogia autor on füüsiline isik, kes oma loomingulise tegevusega on mikrolülituse 

topoloogia loonud. 

 

(2) Kui mikrolülituse topoloogia on loonud mitu füüsilist isikut ühise loomingulise tegevusega, on nad 

ühisautorid. 

 

                                                           
1 Koostaja: A. Kelli. 
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2.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused 

 

Prantsusmaa intellektuaalse omandi koodeks2 näeb ette, et ühisteos kuulub autoritele ühiselt ning 

ühisautorid teostavad oma õigusi ühiselt. Kokkuleppe mittesaavutamisel otsustab kasutamise kohus. 

Kui autorite panus on eriliiki, siis võib iga autor kasutada enda teost ilma, et see kahjustaks ühise teose 

kasutamist.3 

 

 

 

USA patendiseadus4 näeb ette, et kui leiutis on loodud kahe või enama isiku poolt, siis nad taotlevad 

patenti ühiselt. Leiutajad võivad ühiselt patenti taotleda isegi kui 1) nad ei töötanud füüsiliselt koos 

või samal ajal; 2) igaüks neist ei teinud sama tüüpi või ulatuses panust; või 3) igaüks ei teinud panust 

iga patendinõudluse punkti jaoks.5 

 

Ühendkuningriigi patendiseadus6 sätestab, et leiutaja tähendab tegeliku leiutise loojat (the actual 

deviser of the invention) ning ühisleiutajat tuleb tõlgendada sarnaselt.7 

 

2.3 Muutmise võimalused ja põhjendused 
 

Keskne küsimus on, kas tuleks USA eeskujul täpsustada, mida kujutab endast ühisautorite 

leiutustegevus. Kuna praegune regulatsioon on küllalt abstraktne, siis täpsustamine vajalike ei ole. 

  

                                                           
2 Intellectual Property Code (Code de la Propriété Intellectuelle). Arvutivõrgus: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5563 (16.12.2012). 
3 Article L113-3 

A work of collaboration shall be the joint property of its authors. 

The joint authors shall exercise their rights by common accord. 

In the event of failure to agree, the civil courts shall decide. 

Where the contribution of each of the joint authors is of a different kind, each may, unless otherwise agreed, separately 

exploit his own personal contribution without, however, prejudicing the exploitation of the common work. 
4 United States Code Title 35 - Patents. Arvutivõrgus: http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf 

(24.12.2012). 
5 35 U.S.C. 116 

(a) JOINT INVENTIONS.—When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly 

and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even 

though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of 

contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent. 
6 The Patents Act 1977 (as amended). An unofficial consolidation produced by Patents Legal Section. Arvutivõrgus: 

http://www.ipo.gov.uk/patentsact1977.pdf (27.12.2012). 
7 Right to apply for and obtain a patent 

7. (3) In this Act “inventor” in relation to an invention means the actual deviser of the invention and “joint inventor” shall 

be construed accordingly. 
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3 Ühine IO ja selle kasutamine (A. Kelli, A. Värv)8 

3.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Eksisteerivad järgmised alternatiivid: 

 

1) Regulatsioon jääb üldjoontes samaks (ühiselt loodud patenteeritud leiutise kasutamine 

eeldab kokkulepet ühisleiutajate / patendi ühisomanike vahel) 

 

või 

 

2) Igale ühisleiutajale / patendi ühisomanikule antakse õigus ise patenteeritud leiutist kasutada 

VÕI ise patenteeritud leiutist kasutada ja anda kolmandatele isikutele lihtlitsentse 

ühisleiutise kasutamiseks: 

 

„ 

 

Suhted patendi ühisomanike vahel määratakse kindlaks nende kokkuleppega. Sellise kokkuleppe 

puudumisel on igal patendi ühisomanikul õigus kasutada leiutist ise ja sõlmida kolmandate isikutega 

turu tingimustel lihtlitsentsi lepinguid leiutise kasutamiseks. Seejuures on tal kohustus jagada saadud 

litsentsitasu vastavalt ühisomanike proportsioonile. 

 

„ 

 

3.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

3.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Rahvusvaheline ja EL-i õigus ei reguleeri ühisautorite / ühisleiutajate kolmandate isikutega ja 

omavahelisi suhteid. 

3.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

Patendiseadus § 13. Leiutise autor 

 

(3) Ühisautorsuse korral kasutavad autorid kõiki autorsusest tulenevaid õigusi ühiselt, sealhulgas 

õigust taotleda patenti ja saada patendiomanikuks, kui nende vahel ei ole sõlmitud kirjalikku 

kokkulepet, mis näeb ette teisiti. 

 

Kasuliku mudeli seadus § 12. Kasuliku mudeli autor 

 

(3) Ühisautorsuse korral kasutavad autorid kõiki autorsusest tulenevaid õigusi ühiselt, sealhulgas 

õigust taotleda kasuliku mudeli registreerimist ja saada kasuliku mudeli omanikuks, kui nende vahel 

ei ole sõlmitud kirjalikku kokkulepet, mis näeb ette teisiti. 

 

Tööstusdisaini kaitse seadus § 12. Tööstusdisainilahenduse autor 

 

                                                           
8 Koostaja: A. Kelli, A. Värv. 
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(3) Ühisautorsuse korral teostavad autorid kõiki õigusi ühiselt, kui nende vahel sõlmitud kirjalikus 

kokkuleppes ei ole sätestatud teisiti. 

 

Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus § 10. Mikrolülituse topoloogia autor 

 

(3) Ühisautorsuse korral teostavad autorid kõiki õigusi ühiselt, kui nende vahel sõlmitud kirjalikus 

kokkuleppes ei ole sätestatud teisiti. 

 

3.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused 

 

Saksa kehtivas õiguses reguleerivad IO seadused peamiselt IO õiguste tekkimist, sisu ja lõpetamist, 

kuid mitte neid olukordi, kus õiguste omajaid on mitu. Erandiks on autoriõiguse seadus (UrhG), mille 

§ 8 sisaldab muude IO seadustega võrreldes detailsemat regulatsiooni.  

 

Muud IO seadused sellist eraldi regulatsiooni ei sisalda, seetõttu alluvad muu kui autoriõigusega 

seotud ühise IO teostamise küsimused üldistele tsiviilõiguslikele põhimõtetele.9 Sealjuures märgitakse 

Saksa patendiseaduses (PatS § 6) ja tööstusdisainilahenduse seaduses (GeschMG § 7 lg 1) vaid, et kui 

loojaid on mitu, siis tekib õigus ühiselt. Kohaldatavateks säteteks on sellisel juhul BGB normid isikute 

ühisuse (Bruchteilsgemeinschaft) kohta (BGB §§ 741-758).10 Seadus sätestab põhimõtted ühise õiguse 

teostamise kohta, kuid ühisuse liikmed võivad neid põhimõtteid omavaheliste kokkulepetega ka 

muuta.11  

 

Autoriõiguse regulatsioonist (mis välistab teose kasutamise ja avalikustamise ilma teiste ühisautorite 

nõusolekuta) erinev on muude IO valdkondade puhul kohalduv põhimõte, et ühist eset on õigus 

kasutada niivõrd kuivõrd see ei kahjusta teiste osanike kasutust (BGB § 743 lg 2). Saksamaa 

Liidukohus (Bundesgerichtshof, BGH) on näiteks leidnud, et kui üks patendi ühisautoritest kasutas 

leiutist viisil, mis ei kahjusta teiste ühisautorite kasutust, siis vastavasisulise kokkuleppe puudumisel 

ei saa tema käest nõuda rahalist hüvitist.12 Kas ühel autoril on võimalik ilma teiste ühisautorite 

nõusolekuta kolmandale isikule litsents leiutise, kaubamärgi või  muu tööstusomandi eseme 

kasutamiseks, ei ole Saksa õiguses üheselt selge.13 

 

Ühisuse osaniku õigust tema osale vastavast kasust ei saa piirata ilma tema nõusolekuta (BGB § 745 

lg 3, 2. lause). Ühisuse liikmed võivad oma osa vabalt käsutada (BGB § 747). Kuivõrd see põhimõte 

IO õiguse puhul on piiratud, ei ole päris selge, kuid leitakse, et teatavad piirangud üldisest 

privaatautonoomiast peaks siiski kehtima. Näiteks kohaldub üldine tsiviilõiguse põhimõte, et isiku 

eesmärk oma õiguste teostamisel ei tohi olla teistele isikutele (antud juhul teistele ühisautoritele) kahju 

tekitamine.14  

 

                                                           
9 V. Henke et al. Der Einfluss der Mitinhaberschaft an Rechten des Geistigen Eigentums auf deren Verwertung (Q 194). 

GRUR Int 2007, 503. 
10 See on valitsev, kuid mitte kõikide autorite poolt tunnustatud seisukoht. Esindatud on ka arvamused, et tegemist on 

ühisusega typus sui generis (Gemeinschaft eigener Art) või varaühisusega (Gesamthandsgemeinschaft), - vt. R. McGuire, 

H.-J. Ahrens. Modellgesetz für Geistiges Eigentum – Normtext und Begründung, Beck 2012, S 33 koos viidetega. 
11 V Henke et al. Der Einfluss der Mitinhaberschaft an Rechten des Geistigen Eigentums auf deren Verwertung (Q 194). 

GRUR Int 2007, 503. 
12 BGH, GRUR 2005,  663. 
13 V. Henke. et al. Der Einfluss der Mitinhaberschaft an Rechten des Geistigen Eigentums auf deren Verwertung (Q 194). 

GRUR Int 2007, 505. 
14 V. Henke et al. Der Einfluss der Mitinhaberschaft an Rechten des Geistigen Eigentums auf deren Verwertung (Q 194). 

GRUR Int 2007, 505. 
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Ühendkuningriigi patendiseadus15 näeb dispositiivselt ette, et kui patent on väljastatud kahele või 

enamale isikule, siis neist igaühel on õigus võrdsele jagamatule osale patendist. Igal patendiomanikul 

on õigus kasutada leiutist ilma teiste patendiomanike nõusolekuta. Ilma teiste patendiomanike 

nõusolekuta, ei tohi patendi omanik sõlmida litsentsilepinguid ega loovutada omandiosa patendist.16 

 

Ühisomandis olevate UK patentide litsentsimisega seoses on rõhutatud, et ilma teiste patendi 

ühisomanike nõusolekuta sõlmitud litsentsileping ei takista neil oma õigusi jõustada. 

Litsentseerimispraktikas osalevad peaaegu alati litsentsilepingu sõlmimises kõik patendiomanikud 

või on volitanud enda seast ühte.17 

 

USA patendiseadus18 annab igale patendi ühisomanikule õiguse kasutada leiutist ilma teiste 

nõusolekuta, kui teisiti ei ole kokku lepitud.19 

 

Ameerika intellektuaalse omandi õiguse assotsiatsiooni (American Intellectual Property Law 

Association) infomaterjalis on selgitatud, et iga patendi ühisomanik võib iseseisvalt loovutada või 

                                                           
15 The Patents Act 1977 (as amended). An unofficial consolidation produced by Patents Legal Section. Arvutivõrgus: 

http://www.ipo.gov.uk/patentsact1977.pdf (27.12.2012). 
16 Co-ownership of patents and applications for patents 

36.-(1) Where a patent is granted to two or more persons, each of them shall, subject to any agreement to the contrary, be 

entitled to an equal undivided share in the patent. 

(2) Where two or more persons are proprietors of a patent, then, subject to the provisions of this section and subject to any 

agreement to the contrary - 

(a) each of them shall be entitled, by himself or his agents, to do in respect of the invention concerned, for his own benefit 

and without the consent of or the need to account to the other or others, any act which would apart from this subsection 

and section 55 below, amount to an infringement of the patent concerned; and 

(b) any such act shall not amount to an infringement of the patent concerned. 

(3) Subject to the provisions of sections 8 and 12 above and section 37 below and to any agreement for the time being in 

force, where two or more persons are proprietors of a patent one of them shall not without the consent of the other or others 

– 

(a) amend the specification of the patent or apply for such an amendment to be allowed or for the patent to be revoked, or 

(b) grant a licence under the patent or assign or mortgage a share in the patent or in Scotland cause or permit security to be 

granted over it. 

(4) Subject to the provisions of those sections, where two or more persons are proprietors of a patent, anyone else may 

supply one of those persons with the means, relating to an essential element of the invention, for putting the invention into 

effect, and the supply of those means by virtue of this subsection shall not amount to an infringement of the patent. 

(5) Where a patented product is disposed of by any of two or more proprietors to any person, that person and any other 

person claiming through him shall be entitled to deal with the product in the same way as if it had been disposed of by a 

sole registered proprietor. 

(6) Nothing in subsection (1) or (2) above shall affect the mutual rights or obligations of trustees or of the personal 

representatives of a deceased person, or their rights or obligations as such. 

(7) The foregoing provisions of this section shall have effect in relation to an application for a patent which is filed as they 

have effect in relation to a patent and - 

(a) references to a patent and a patent being granted shall accordingly include references respectively to any such 

application and to the application being filed; and 

(b) the reference in subsection (5) above to a patented product shall be construed accordingly. 
17 Malcolm Lawrence. Licensing of Co-Owned UK Patents. Arvutivõrgus: http://www.avidity-

ip.com/assets/pdf/pageview_20061201121101.pdf (27.12.2012), lk. 1. 
18 United States Code Title 35 - Patents. Arvutivõrgus: http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf 

(24.12.2012). 
19 35 U.S.C. 262 

In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell, or sell 

the patented invention within the United States, or import the patented invention into the United States, without the consent 

of and without accounting to the other owners. 
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litsentsida talle kuuluvaid patendiõigusi ilma teiste omanike nõusolekuta. Taoliselt võib patendi 

ühisomanik vähendada patendi väärtust sõlmides suurel hulgal litsentsilepinguid.20 

 

Kanada patendiseadus21 näeb ette, et patent annab patendiomanikule ainuõiguse kasutada leiutist.22 

 

Valdkonna kirjanduse kohaselt on patendi ühisomanike õigused Kanada patendiõiguses piiratumad 

kui USA õiguses. Kuna ei eksisteeri analoogset regulatsiooni USA patendiseaduse patendi 

ühisomanike omale (35 USC 262), siis Kanada õiguses on patendi ühisomanike õigused avatud läbi 

kohtupraktika. Patendi ühisomanikud võivad iseseisvalt kasutada patendist tulenevaid õigusi ise või 

müüa oma õigused kolmandale isikule. Ühisomanik ei või patendist tulenevaid õigusi litsentseerida 

ilma teiste ühisomanike loata. Kui litsentsisaaja tugineb taolisele litsentsile valmistab patenditud 

leiutist, siis loetakse seda teiste patendi ühisomanike suhtes patendiõiguse rikkumiseks. Kanada 

patendi litsentsimisel tuleb saada nõusolek kõigilt patendi omanikelt.23 

3.3 Muutmise võimalused ja põhjendused 
 

Kaasaegne teadmusloome protsess on sageli kollektiivne. See tähendab, et teose või leiutise 

loomisesse panustab rohkem kui üks isik. Kui tegemist on töösuhtega, siis ei tõusetu ühise IO 

küsimused. Teatud organisatsioonide vahelises koostöösuhtes või siis kui teos/leiutis on loodud 

füüsiliste isikute poolt võib tekkida ühine intellektuaalne omand. 

 

Parim lahendus taolises olukorras on, kui ühisomanikud lepivad ise kokku, kuidas toimub õiguste 

teostamine. Välistatud ei ole siiski olukord, kui mingit kokkulepet ei eksisteeri. Praegune lähenemine 

seadusandluses nii autoriõiguse kui tööstusomandi kontekstis näeb ette et IO teostamine toimub 

ühisomanike kokkuleppel, tagades seejuures kõigi IO ühisomanike huvide arvestamise. See võib siiski 

tekitada olukorra, kus IO jääb n.ö lukku. Patenditud leiutise puhul see ei tohiks eriti reaalne olla, sest 

kohustus maksta patendi jõushoidmise lõivusid sunnib patendiomanikke võtma vastu mingeid 

otsuseid. Autoriõigusega võib see olla tõenäolisem.  

 

Teine lähenemise (eelkõige anglo-ameerika süsteemis) kohaselt võib näha ette, et igale IO 

ühisomanikule antakse luba ise teost/leiutist kasutada ning isegi sõlmida lihtlitsentsi lepinguid.  

 

Praegune lähenemine on rohkem omane Eesti õiguskultuurile. Siiski on vajalik analüüsida mõlemat 

võimalust, et luua regulatsioon, mis sobib kõige enam kaasaegsesse teadmistepõhisesse ühiskonda. 

  

                                                           
20 N. Henderson, H. Tanner. Co-ownership: A Brief Review of Differences between the United States and Canada. 

Arvutivõrgus: http://www.aipla.org/learningcenter/library/papers/SM/2010-Spring-Meeting-Speaker-

Materials/Documents/ED_2010_SM_Henderson_PPR.pdf (24.12.2012), lk. 2. 
21 Canadian Patent Act (R.S.C., 1985, c. P-4). Arvutivõrgus: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-4/index.html 

(25.12.2012). 
22 42. Every patent granted under this Act shall contain the title or name of the invention, with a reference to the 

specification, and shall, subject to this Act, grant to the patentee and the patentee’s legal representatives for the term of the 

patent, from the granting of the patent, the exclusive right, privilege and liberty of making, constructing and using the 

invention and selling it to others to be used, subject to adjudication in respect thereof before any court of competent 

jurisdiction. 
23 N. Henderson, H. Tanner. Co-ownership: A Brief Review of Differences between the United States and Canada. 

Arvutivõrgus: http://www.aipla.org/learningcenter/library/papers/SM/2010-Spring-Meeting-Speaker-

Materials/Documents/ED_2010_SM_Henderson_PPR.pdf (24.12.2012), lk. 2-4. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-4/index.html
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4 Kaastaotlejate (kaasomanike) poolt oma õiguste teostamine 

Patendiametis (T. Kalmet)24 

4.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Regulatsioon: 

§ 6. Esindaja 

... 

(3) Kui toiminguid teevad mitu isikut ühiselt, võivad nad oma esindajaks volitada patendivoliniku või 

enda hulgast ühise esindaja, kelle elu- või asukoht või tegutsev kaubandus- või tööstusettevõte on 

Eestis. Ühisel esindajal on õigus sooritada taotlejate nimel kõiki taotluse menetlemisega seotud 

toiminguid, välja arvatud taotluse tagasivõtmine ning tervikuna üleandmine ja pantimine, kui ühisele 

esindajale antud volitusest ei tulene teisiti. 

... 

 

§ 8. Teate või dokumendi kättetoimetamine 

(1) Kui käesolev või kohtumenetluse seadustik näeb ette taotleja, omaniku, avalduse esitaja või muu 

isiku teavitamise või talle dokumendi kättetoimetamise, edastatakse teade või dokument selle isiku 

poolt Patendiametile või komisjonile teatatud aadressile kirjalikult. 

(2) Eeldatakse, et registris oleval aadressil või e-posti aadressil saadetud teate või dokumendi on isik 

kätte saanud. Teate või dokumendi kättetoimetajal on õigus valida teate edastamiseks sobiv viis. 

(3) Eeldatakse, et esindajale saadetud teade või dokument on esindatava poolt kätte saadud. Kui 

esindaja olemasolu on käesoleva seadustiku kohaselt nõutav, ei edastata teadet ega dokumenti isikule 

endale. 

(4) Patendivolinik, kellele on edastatud teade või dokument pärast tema volituste lõppemist või 

piiramist, on kohustatud tagastama talle edastatud teate või dokumendi. 

(5) Vaatamata esindaja olemasolule teatatakse taotluse menetlusse võtmisest, menetluse lõpetamisest 

ja lõppemisest taotlejale või tööstusomandi kaitse alaseid toiminguid ühiselt tegevatele taotlejatele. 

 

Tegemist on menetluslike üldsätetega, seega regulatsioon peaks paiknema seadustiku üldosas. 

4.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

4.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Kaubamärgiõiguse Singapuri leping 

 

Artikkel 4. Esindamine; kontaktaadress  

(1) (Esindaja tegutsemisluba)  

a) Lepinguosaline võib nõuda seoses ameti tehtavate toimingutega määratud esindajalt 

i) kohaldatava õiguse alusel antud õigust tegutseda esindajana ametis taotluste ja registreeringute 

suhtes ja vajaduse korral vastavat tegutsemisluba; 

ii) aadressi olemasolu lepinguosalise territooriumil.  

b) Toimingul, mille on ametis teinud lepinguosalise lõikes a nimetatud nõuetele vastav esindaja või 

mis on tehtud seoses selle esindajaga, on sama toime, mis selle esindaja määranud taotleja, omaniku 

või muu huvitatud isiku poolt või temaga seoses tehtud toimingul.  

(2) (Kohustuslik esindaja; kontaktaadress)  

                                                           
24 Koostaja: T. Kalmet. 
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a) Lepinguosaline võib nõuda, et ametis tehtavate toimingute puhul esindab esindaja taotlejat, 

omanikku või muud huvitatud isikut, kellel ei ole tema territooriumil elukohta ega tegutsevat tööstus- 

või kaubandusettevõtet.  

b) Kui punktis a nimetatud esindajat ei ole ette nähtud, võib lepinguosaline nõuda ametis tehtavate 

toimingute puhul, et taotlejal, omanikul või muul huvitatud isikul, kellel ei ole tema territooriumil 

elukohta ega tegutsevat tööstus- või kaubandusettevõtet, on tema territooriumil kontaktaadress.  

 

Eeltoodust nähtavalt ei ole reguleeritud liikmesriigi õigus teatada teatud asjaolusid kõigile 

ühistaotlejatele, kuid see ei ole ka keelatud. Kuigi leping reguleerib taotleja poolt ametile saadetavaid 

dokumente, ei ole reguleeritud vastassuunalist suhtlust. 

4.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

KaMS § 13 lg 3 

§ 13.  Esindaja kaubamärgi õiguskaitsealaste toimingute tegemisel 

... 

(3) Kui kaubamärgialaseid toiminguid Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis teevad mitu isikut 

ühiselt, võivad nad oma esindajaks volitada patendivoliniku või määrata enda hulgast esindaja 

(edaspidi ühine esindaja), kelle elu- või asukoht või tegutsev kaubandus- või tööstusettevõte on Eestis. 

Ühisel esindajal on õigus sooritada taotlejate nimel kõiki taotluse menetlemisega seotud toiminguid. 

 

36 lg 5 

§ 36.  Taotluse esitamise kuupäeva määramine ja menetlusse võtmine 

 

(5) Taotlus, millele käesoleva paragrahvi lõike 1 või 4 kohaselt on määratud esitamise kuupäev, 

võetakse menetlusse. Patendiamet teatab taotlejale taotluse esitamise kuupäeva ja taotluse numbri. 

 

PatS § 13-1 lg 3 

§ 13-1.  Esindaja patendikaitse alaste toimingute tegemisel 

 

(3) Kui patendikaitse alaseid toiminguid Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis teevad mitu isikut 

ühiselt, võivad nad oma esindajaks volitada patendivoliniku või määrata enda hulgast esindaja 

(edaspidi ühine esindaja), kelle elu- või asukoht on Eesti Vabariigis. Ühisel esindajal on õigus 

sooritada kõiki patendikaitse alaseid toiminguid, kui ühisele esindajale antud volitusest ei tulene teisiti. 

 

§ 22 lg 2 

§ 22.  Patenditaotluse menetlusse võtmine ja eelmenetlus 

 

(2) Patendiamet teatab patenditaotlejale menetlusse võetud patenditaotluse numbri ja patenditaotluse 

esitamise kuupäeva. 

 

KasMudS § 18-1 lg 3 

§ 181.  Esindaja kasuliku mudeli õiguskaitse alaste toimingute tegemisel 

 

(3) Kui kasuliku mudeli õiguskaitse alaseid toiminguid Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis 

teevad mitu isikut ühiselt, võivad nad oma esindajaks volitada patendivoliniku või määrata enda 

hulgast esindaja (edaspidi ühine esindaja), kelle elu- või asukoht on Eesti Vabariigis. Ühisel esindajal 

on õigus sooritada kõiki kasuliku mudeli õiguskaitse alaseid toiminguid, kui ühisele esindajale antud 

volitusest ei tulene teisiti. 
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§ 20 lg 11 

§ 20.  Registreerimistaotluse esitamise kuupäeva määramine ja menetlusse võtmine 

 

(11) Patendiamet teatab taotlejale menetlusse võetud registreerimistaotluse numbri ja 

registreerimistaotluse esitamise kuupäeva. 

 

TDKS § 25 lg 3 

§ 25. Taotleja esindamine 

 

(3) Kui tööstusdisainilahenduse registreerimise ja jõushoidmisega seotud toiminguid Patendiametis ja 

apellatsioonikomisjonis teevad mitu isikut ühiselt, võivad nad oma esindajaks volitada patendivoliniku 

või määrata enda hulgast esindaja (edaspidi ühine esindaja), kelle elu- või asukoht või tegutsev 

kaubandus- või tööstusettevõte on Eesti Vabariigis. Ühisel esindajal on õigus sooritada taotlejate nimel 

kõiki taotluse menetlemisega seotud toiminguid, välja arvatud taotluse võõrandamine. 

 

§ 28 lg 8 

§ 28. Registreerimistaotluse esitamise päev ja menetlusse võtmine 

 

(8) Registreerimistaotlus, millele käesoleva paragrahvi lõike 3 või 6 kohaselt on määratud esitamise 

päev, võetakse menetlusse. Patendiamet teatab taotlejale registreerimistaotluse esitamise päeva ja 

registreerimistaotluse numbri. 

 

MTKS § 23 lg 3 

§ 23. Esindaja mikrolülituse topoloogia õiguskaitse alaste toimingute tegemisel 

 

(3) Kui mikrolülituse topoloogia õiguskaitse alaseid toiminguid Patendiametis ja 

apellatsioonikomisjonis teevad mitu isikut ühiselt, võivad nad oma esindajaks volitada patendivoliniku 

või määrata enda hulgast esindaja (edaspidi ühine esindaja), kelle elu- või asukoht on Eesti Vabariigis. 

Ühisel esindajal on õigus sooritada taotlejate nimel kõiki registreerimistaotluse menetlemisega seotud 

toiminguid, välja arvatud registreerimistaotluse üleandmine. 

 

§ 26 lg 9. 

§ 26. Registreerimistaotluse esitamise päev ja menetlusse võtmine 

(9) Registreerimistaotlus, millele käesoleva paragrahvi lõike 4 või 7 kohaselt on määratud esitamise 

päev, võetakse menetlusse. Patendiamet teatab taotlejale registreerimistaotluse esitamise päeva ja 

registreerimistaotluse numbri. 

4.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused 

 

Lähtutakse eeldusest, et esindajale saadetud dokumendi on taotleja või taotlejad kätte saanud. Mingeid 

erinorme taotleja või taotlejate vahetu teavitamise kohta ei ole leitud. 

 

4.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Probleemi kirjeldus ja selgitus: 

Probleemiks on osutunud see, kuidas Patendiamet suhtleb kaastaotlejate ning -omanikega ning millisel 

viisil aktsepteerib kommunikatsiooni kaastaotlejatelt ning kaasomanikelt. 

Kaubamärgi registreerimisel, kui taotlejaid esindab patendivolinik, edastab Patendiamet teated vaid 

sellele esindajale, kellel on kõige hilisema kuupäevaga väljastatud volikiri, samuti menetlustoimingute 
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tegemiseks aktsepteeritakse hilisema kuupäevaga esindaja poolt tehtud toiminguid. Selle tulemusena 

on teine kaastaotleja menetlusest täitsa kõrvale jäetud ning tema võimalus menetluses osaleda sõltub 

koostööst teise kaastaotlejaga. 

Seevastu patendi ja kasuliku mudeli puhul on vajalik ühise esindaja määramine ning Patendiamet ei 

aktsepteeri toiminguid, mida teeb vaid üks kaasomanik kõigi nimel. 

Esialgne lahendus: 

Tagatud peaks olema kõigi kaastaotlejate teadmine menetluse algusest (esimene sisuline teade 

saadetud kõigile kaastaotlejatele ja/või nende esindajatele). Kaastaotlejatel peab olema võimalus 

määrata ühine esindaja, teostada toiminguid kõik koos ühiselt või ka võimaldada ühel kaastaotlejal 

korraldada kogu registreerimisprotsess.  

 

Taotlejate suhtlemine Patendiametiga peaks olema reguleeritud ühtselt kõigi registreeritavate 

tööstusomandi liikide kohta. Kaubamärgi puhul, erinevalt tööstusomandi liikidest, mis eeldavad autori 

olemasolu ja seega erinevaid kombinatsioone autoritest ja/või isikutest, kellele autori õigus 

tööstusomandile kaitset taotleda on üle läinud, ei ole taotlejate või omanike paljusus tüüpiline; 

kaubamärgi eesmärk ongi eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste omadest. Juhul, kui 

kaubamärgi kasutajaid on palju, on võimalik kaitsta kaubamärki kollektiivkaubamärgina, mille 

registreerimise õigus on õigusvõimelisel ettevõtjate ühendusel. Samas ei peaks Patendiameti 

funktsioonide hulka kuuluma kaastaotlejate või -omanike vaheliste erimeelsuste lahendamine, mis on 

eriti aktuaalne juhul, kui taotlejad või omanikud teostavad toiminguid ühiselt, aga ilma ühist seisukohta 

formuleerimata; viimast saab väljendada eeskätt ühine esindaja või volinik, kelle määramist ei saa aga 

kohustuslikuks teha. Teiselt poolt, ei ole põhjust keelata eri isikutel ühiselt kaubamärgi registreerimist 

taotleda või seda omada; mõnel juhul, nt füüsilise isiku kaubamärgiõiguste pärimise korral, võib 

isikute paljusus olla vältimatu. Sel juhul ei ole ka välistatud, et erinevad kaasomanikud volitavad end 

esindama erinevaid patendivolinikke, kuid need ei ole käsitletavad ühiste esindajatena. 

 

§ 6 lg 3 viimases lauses nimetatud volitus võib piirata ühise esindaja pädevust üksnes tehnilise 

esindamisega, nt nõudes asjaolude ühist otsustamist, või piirata ühise esindaja volitusi üksnes teatud 

toimingutega. TDKS eeskujul on ühise esindaja seaduslikult eeldatavat pädevust piiratud selles osas, 

mis puudutab taotluse tagasivõtmist ja tervikuna üleandmist; nende toimingute jaoks on vajalik kõigi 

kaastaotlejate tahteavaldus või peab see väljenduma sõnaselgelt ühise esindaja volitusena. Oma 

mõttelist osa saab iga taotleja eraldi üle anda. 

Erinevalt esialgsest lahendusest on peetud mõistlikuks lisaks taotluse menetlusse võtmisele nõuda 

kõigi kaastaotlejate teavitamist ka juhul, kui taotluse menetlus lõpetatakse (on tagasi võetud või 

tagasivõetuks loetud) või lõpeb (objekt registreeritakse või taotlus lükatakse tagasi). Täiendavalt tuleb 

kaaluda, kas on veel taotluse või registreeringu staatuse muudatusi, millest tulek tingimata teavitada 

kõiki ühiseid taotlejaid või omanikke. Samas saab Patendiametile kõigi kaastaotlejate teavitamise 

kohustuse panna üksnes juhul, kui nimetatud isikutel on Eestis elu- või asukoht. 

 

Oluline on samuti, et kommunikatsioonis kontrollitakse, kas eseme suhtes pädevust omav 

patendivolinik on kõigi taotlejate või omanike (ühine) esindaja või esindab ainult osa taotlejatest või 

omanikest. Viimasel juhul peaks kogu kommunikatsioon kaasama ülejäänud taotlejaid vahetult, 

tingimusel, et neil puudub kohustus riigisisese esindaja määramiseks. Kui siiski kõnealusel 

patendivolinikul on pädevus kõigi taotlejate esindamiseks, on tema ja klientide vaheline suhtlus 

nendevahelise käsundilepingu täitmise teema. 

 

Tagatakse taotlejate õigused ja hoitakse ära võimalikke vaidlusi; marginaalselt kasvab Patendiameti 

koormus ja kulu teavituste saatmisel. Seda on võimalik optimeerida. 
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5 Tööstusdisaini variandid (A. Sehver)25 

5.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Tühistada TDKS § 4 lg 4 vastav õigusnorm. 

 

Selle asemel sätestada taotluse esitamise nõuetena, et  

 

(1) Registreerimistaotlus võib sisaldada ühte tööstusdisainilahendust või tööstusdisainilahenduste 

komplekti. 

 

(2) Mitme tööstusdisainilahenduse kohta võib esitada ühe registreerimise koondtaotluse tingimusel, et 

tööstusdisainilahendused kuuluvad rahvusvahelises tööstusdisainilahenduste klassifikatsioonis 

samasse klassi. 

 

(3) Iga koondtaotluses sisalduvat või ühiselt registreeritavat tööstusdisainilahendust võib käesoleva 

seaduse kohaldamisel käsitada teistest eraldi.  

 

5.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

5.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 6/2002, 12. detsember 2001, ühenduse disainilahenduse kohta 
 

Artikkel 37 

Koondtaotlused 

1. Mitme disainilahenduse kohta võib esitada ühe koondtaotluse ühenduse registreeritud 

disainilahenduste saamiseks. Kui tegemist ei ole ornamentidega, võib seda võimalust kasutada üksnes 

tingimusel, et tooted, milles või mille puhul kasutamiseks on disainilahendused ette nähtud, kuuluvad 

rahvusvahelises tööstusdisainilahenduste klassifikatsioonis samasse klassi. 

 

2. Lisaks artikli 36 lõikes 4 nimetatud lõivudele tuleb koondtaotluse korral tasuda täiendav 

registreerimislõiv ja avaldamislõiv. Kui koondtaotlus sisaldab edasilükkamistaotlust, tuleb täiendava 

avaldamislõivu asemel tasuda täiendav avaldamise edasilükkamise lõiv. Täiendavad lõivud 

määratakse kindlaks protsendina igale üksikdisainilahendusele kohaldatavatest baaslõivudest. 

 

3. Koondtaotlus peab vastama rakendusmääruses ettenähtud esitamistingimustele. 

 

4. Iga koondtaotluses sisalduvat või ühiselt registreeritavat disainilahendust võib käesoleva määruse 

kohaldamisel käsitada teistest eraldi. Eelkõige võib teistest eraldi teostada selle õigusi, seda litsentsida, 

käsitada asjaõiguste, sundtäitmise või maksejõuetusmenetluse esemena, loobuda, uuendada või üle 

anda, avaldamist edasi lükata või kehtetuks tunnistada. Koondtaotluse või ühiselt 

registreerimise võib jagada eraldi taotlusteks või registreerimisteks üksnes rakendusmääruses 

ettenähtud tingimustel. 

 

Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsioon26 

                                                           
25 Koostaja: Almar Sehver. 
26 RT II 2002, 1, 1. 
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Artikkel 5. Rahvusvahelise taotluse sisu  
(4) [Mitu tööstusdisainilahendust ühes rahvusvahelises taotluses] Arvestades sätestatud tingimusi võib 

rahvusvaheline taotlus hõlmata kahte või enamat tööstusdisainilahendust. 

5.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

Tööstusdisaini kaitse seadus 

 

§ 4 lg 4: tööstusdisainilahendusel võivad olla variandid. Tööstusdisainilahenduse variandid on 

tööstusdisainilahenduse sellised teisendid, mis vastava ala asjatundjale jätavad sama üldmulje. 

 

§ 19. Registreerimistaotlus 

Registreerimistaotlus võib sisaldada ühte tööstusdisainilahendust, ühe tööstusdisainilahenduse 

variante või tööstusdisainilahenduste komplekti. 

 

5.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused 

 

Väga vähesed riigid kasutavad disaini variantide instituuti. 

5.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Antud säte on tekitanud segadust ning asjatut menetluskoormust eelkõige rahvusvaheliselt 

registreeritavate disainide puhul, kuna variantide regulatsioon ei ole eriti laialt levinud, teisalt on 

tegemist subjektiivse hinnangu küsimusega, kas variantidel on sama üldmulje.  

Tänasel päeval on Ühenduse disaini puhul (millise süsteemiga rahvuslik disain konkureerib) edukat 

rakendamist leidnud lahendus, et ühe taotlusena võib esitada piiramatu hulga sama valdkonna disaine 

juhul, kui nad kuuluvad samasse kategooriasse ning enam ei ole vaja hinnata disainide välimusest 

tulenevat üldmulje sarnasust. 

Enamat disaini sama registreerimistaotlusega võimaldab registreerida ka disaini rahvusvahelise 

registreerimise Haagi kokkulepe. Seega rahvusvahelise taotluse puhul tekib koheselt vastuolu Eesti 

siseriikliku regulatsiooniga. 

Seetõttu on mõistlik loobuda senistest piirangutest ning võimaldada registreerida ühe taotlusega mitu 

disaini eeldusel et nad kuuluvad samasse kategooriasse (rahvusvahelise tööstusdisainilahenduste 

klassifikatsiooni samasse klassi). 
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6 Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus (T. Kalmet)27 

6.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Kodifitseerida MTKS, ajakohastades ja ühtlustades regulatsiooni. Täpsema regulatsiooniettepaneku 

saab esitada seadustiku struktuurist lähtudes (vt lisatud seadustiku projekti). 

 

Kogu seadustikku läbiv, eriregulatsioon eriosas. 

6.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

6.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

16.12.1986 Nõukogu direktiiv nr 87/54/EEC28 

Artikkel 2 

1. Liikmesriigid kaitsevad pooljuhttoodete topoloogiaid, võttes vastu õigusnormid ainuõiguste 

andmiseks kooskõlas direktiivi sätetega. 

2. Pooljuhttoote topoloogiat kaitstakse niivõrd, kuivõrd see vastab tingimustele, mille kohaselt see on 

looja isikliku intellektuaalse pingutuse tulemus ning ei ole pooljuhtide tööstuses käibetõeks. Kui 

pooljuhttoote topoloogia koosneb pooljuhtide tööstusele tavalistest elementidest, siis kaitstakse seda 

ainult määral, mil niisuguste elementide kombinatsioon tervikuna võetult vastab ülalkirjeldatud 

tingimustele. 

 

Artikkel 4 

1. Liikmesriigid võivad ette näha, et vastavalt artiklile 2 antud ainuõigused ei teki või neid ei kohaldata 

enam pooljuhttoote topoloogia suhtes juhul, kui kahe aasta jooksul alates pooljuhttoote topoloogia 

esmakordsest ärieesmärgil kasutamisest ei ole avaliku võimu kandjale esitatud vormikohast 

registreerimistaotlust. Lisaks niisugusele registreerimisele võivad liikmesriigid nõuda topoloogiat 

identifitseeriva või selle näiteks oleva materjali või nende kombinatsiooni hoiustamist avaliku võimu 

kandja juures ning teatist topoloogia esmakordse ärieesmärgil kasutamise kuupäeva kohta (kui see on 

registreerimistaotluse esitamise kuupäevast varasem). 

2. Liikmesriigid tagavad, et vastavalt lõikele 1 hoiustatud materjali ei tehta avalikkusele 

kättesaadavaks, kui tegemist on ärisaladusega. Käesoleva sättega ei piirata niisuguse materjali 

avalikustamist kohtu või mõne muu pädeva ametiasutuse määruse alusel isikutele, kes on artiklis 2 

nimetatud ainuõiguste kehtivust või rikkumist käsitleva kohtuvaidluse osalised. 

3. Liikmesriigid võivad nõuda kaitstud topoloogiate õiguste ülemineku registreerimist. 

4. Liikmesriigid võivad seoses lõigetele 1 ja 3 vastava registreerimise ja hoiustamisega ette näha nende 

halduskulusid mitteületavate lõivude tasumise. 

5. Kaitse saamiseks või säilitamiseks täitmist vajavaid lisaformaalsusi ettekirjutavaid tingimusi ei 

lubata. 

6. Registreerimist nõudvad liikmesriigid näevad ette õiguskaitsevahendid niisugusele isikule, kellel on 

vastavalt käesoleva direktiivi sätetele õigus kaitsele ja kes suudab tõestada, et teine isik on ilma tema 

volituseta esitanud avalduse topoloogia registreerimiseks või saavutanud topoloogia registreerimise. 

 

TRIPs29 

 

                                                           
27 Koostaja: T. Kalmet. 
28 Nõukogu direktiiv, 16. detsember 1986, pooljuhttoodete topoloogia õiguskaitse kohta. Arvutivõrgus: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31987L0054:ET:HTML. 
29 Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. Arvutivõrgus: http://www.epa.ee/default.asp?wa_id=492. 



Versioon: 3.03.2013 

A. Kelli, T. Kalmet, A. Sehver, A. Värv, K. Härmand, T. Hoffmann 

22 
 

Artikkel 35. Suhe IPIC lepinguga 

Liikmed lepivad kokku, et mikrolülituste topograafiat (edaspidi topograafia) kaitstakse vastavalt 

mikrolülitusi käsitleva intellektuaalomandi lepingu artiklitele 2-7 (välja arvatud artikli 6 lõige 3) ja 

artikli 16 lõikele 3 ning et lisaks järgitakse järgmiste artiklite sätteid. 

 

Artikkel 36. Kaitse ulatus 

Kui artikli 37 lõikes 1 pole sätestatud teisiti, siis peavad liikmed pidama ebaseaduslikuks järgmisi 

toiminguid, kui need teostatakse ilma õigusevaldaja9 loata: kaubanduslikel eesmärkidel importida, 

müüa või muul viisil levitada kaitstud topograafiat, mikrolülitust, milles sisaldub kaitstud topograafia, 

või mikrolülitust sisaldavat toodet, kuivõrd see sisaldab ebaseaduslikult reprodutseeritud topograafiat. 

 

Artikkel 37. Õigusevaldaja luba mittevajavad toimingud 

1. Vaatamata artiklis 36 sätestatule ei või ükski liige pidada ebaseaduslikuks ühtki nimetatud artiklis 

näidatud toimingut seoses mikrolülitusega, milles sisaldub ebaseaduslikult reprodutseeritud 

topograafia, või seoses sellist mikrolülitust sisaldava tootega, kui isik, kes teostas või tellis sellise 

toimingu, mikrolülituse või sellist mikrolülitust sisaldavat toodet soetades ei teadnud ega olnud tal 

mingit reaalset alust teada, et see sisaldab ebaseaduslikult reprodutseeritud topograafiat. Liikmed 

peavad sätestama, et alates ajast, millal selline isik sai piisavat teavet selle kohta, et topograafia on 

ebaseaduslikult reprodutseeritud, võib ta teha mida tahes olemasoleva tagavaraga või enne seda aega 

tellituga, kuid ta on kohustatud maksma õigusevaldajale summa, mis võrdub mõistliku litsentsitasuga, 

mida makstakse sellise topograafia litsentsi ostmisel vabal kokkuleppel. 

2. Tingimused, mis on toodud artikli 31 punktides a-k, kehtivad mutatis mutandis iga topograafia 

sundlitsentsimise puhul või selle kasutamise korral valitsuse poolt või tema tarbeks ilma õigusevaldaja 

loata. 

 

Artikkel 38. Kaitse kestus 

1. Liikmete puhul, kus kaitse tingimusena on nõutav registreerimine, ei tohi topograafiate kaitse kestus 

lõppeda enne 10 aasta möödumist arvates registreerimistaotluse esitamise või esimese 

kommertskasutamise kuupäevast maailma mis tahes paigas. 

2. Liikmete puhul, kus registreerimine ei ole kaitse tingimusena nõutav, ei tohi topograafiate kaitse 

kestus olla lühem kui 10 aastat alates esimese kommertskasutamise kuupäevast maailma mis tahes 

paigas. 

3. Olenemata lõigetest 1 ja 2 võib liige sätestada, et kaitse lõpeb 15 aasta möödumisel topograafia 

loomisest. 

6.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

MTKS 

 

6.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused 

 

6.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Probleemi kirjeldus ja selgitus 

Senini ei ole ligi 14 aasta jooksul tehtud ühetegi registreeringut, seega on küsimuseks kas sellist 

õiguslikku regulatsiooni tegelikult vaja on. 

Võrdlevõiguslik analüüs EI Mõjude hindamine EI 
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16.12.1986 Nõukogu direktiiv nr 87/54/EEC on Eestile siduv kohustus tagada mikrolülituse 

topoloogia kaitse seadusandlike vahenditega. Direktiiv 87/54/EEC ei välista registreeringuta kaitset, 

kuid olemasoleva regulatsiooni täielik kaotamine ei näi antud juhul põhjendatud, sest siis tuleks kaitsta 

kõnealuseid objekte de facto, mis aga võib olla komplitseeritum, kui (ilma kaitseobjektideta, sic!) 

kaitse registreeringu alusel. Teisalt, direktiiv võimaldab nõuda kaitse omandamiseks registreeringut ja 

näeb ette taotlemisprotseduuri tingimused. 

 

IPIC-leping,30 millele viitab ja annab osaliselt õigusjõu TRIPs art 35, ega TRIPs ei nõua samuti otseselt 

registreerimissüsteemi olemasolu. 

 

Mikrolülituse topoloogia registreerimissüsteemid on olemas mitmetes riikides, kusjuures ka kehtiva 

MTKS ettevalmistamise ajal oldi teadlikud sellest, et nende süsteemide kasutamise juhtude arvukus ei 

ole kuigi suur. 

 

Põhimõtteliselt säilib praegune olukord. 

 

  

                                                           
30 Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. Arvutivõrgus: 

http://www.jus.uio.no/lm/ip.integrated.circuits.treaty.washington.1989/portrait.pdf. 
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7 Kaubanduslike tähiste õiguskaitse korraldus (T. Kalmet, A. Kelli)31 

7.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

1. Trade Name kohta: 

 

„§ 197. Ettevõtte tähis 

Ettevõtte tähis on tähis, mida isik kasutab oma majandus- või äritegevuses ning mida tunnistatakse 

ettevõtet eristava tähisena ettevõtte tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, ettevõtte kaupade või 

teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas 

ärisektoris, samuti  domeeninimi, teose pealkiri, isiku või ettevõtte nimi. 

 

§ 250. Ettevõtte tähise varemkasutamisõigus 

Ettevõtte tähise kasutamist ja sellest tulenevate õiguste teostamist ei saa keelata põhjusel, et ettevõtte 

tähis on identne või sarnane hiljem kaitse omandanud kaubandusliku tähisega.“ 

 

2. Kaubamärgiekspertiisist suhteliste aluste osas loobumisest ja selle asendamisest otsinguga: 

 

Regulatsioon: 

§ 217. Kaubamärgi ekspertiis 

(1) Patendiamet kontrollib ekspertiisi käigus kaubamärki [absoluutsete] kaitset välistavate asjaolude 

suhtes. 

(2) Kui ekspertiisi tulemusena ilmneb [absoluutne] kaubamärgi kaitset välistav asjaolu, teatab 

Patendiamet sellest taotlejale ja annab vähemalt kahekuulise tähtaja selle asjaolu kõrvaldamiseks või 

selgituste andmiseks. 

(3) Kui ekspertiisi käigus ilmneb, et kaubamärk sisaldab tähist, mis käesoleva seadustiku kohaselt 

loetakse kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, kuid see tähis ei põhjusta kahtlusi ainuõiguse ulatuse 

suhtes, ei märgi Patendiamet mittekaitstavat osa kaubamärgi registreerimise otsusesse. 

(4) Kui ekspertiisi käigus ilmneb, et kaubamärk sisaldab tähist, mis käesoleva seadustiku kohaselt 

loetakse kaubamärgi mittekaitstavaks osaks ja see tähis võib põhjustada kahtlusi ainuõiguse ulatuse 

suhtes, teatab Patendiamet sellest taotlejale ja annab vähemalt kahekuulise tähtaja mittekaitstava osaga 

nõustumiseks või selgituste andmiseks. Kui tähtpäevaks ei teatata mittekaitstava osaga nõustumisest 

või ei anta asjakohast selgitust, loetakse taotleja mittekaitstava osaga nõustunuks. 

 

[(5) Patendiamet teostab taotleja nõudel varasemate õiguste väljaselgitamiseks otsingu, koostab  

otsinguaruande ja edastab selle taotlejale teadmiseks.] 

 

(6) Patendiamet teeb taotluse tagasilükkamise otsuse, kui taotleja ei ole kõrvaldanud ekspertiisi 

tulemusena ilmnenud kaubamärgi kaitset välistavaid asjaolusid. Kui nimetatud kaitset välistav asjaolu 

kehtib ainult osade kaupade või teenuste suhtes, mille tähistamiseks kaubamärki soovitakse 

registreerida, kohaldatakse seda alust ainult nende kaupade ja teenuste suhtes. 

(7) Kui taotleja ei nõustu kaubamärgi osa mittekaitstavaks osaks lugema, kuid Patendiamet ei loe 

taotleja seisukohta põhjendatuks, teeb Patendiamet kaubamärgi registreerimise otsuse piiranguga, 

märkides ära mittekaitstava osa. 

 

[§ 218. Varasemate õiguste otsinguaruanne 

                                                           
31 Koostaja: T. Kalmet, A. Kelli. 
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(1) Otsinguaruandes esitatakse taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikuupäeva seisuga andmed 

kaubamärgiga identsete ja sarnaste registreeritud kaubamärkide ja muude registreeritud tähiste kohta, 

mis võivad kaasa tuua suhtelised kaubamärgi kaitset välistavad asjaolud. 

(2) Otsinguaruande sisu- ja vorminõuded ning vormistamise korra kehtestab justiitsminister 

kaubamärgi määruses. 

(3) Taotleja võib teha kahe kuu jooksul otsinguaruande Patendiametist väljastamise kuupäevast arvates 

otsinguaruande alusel taotluses parandusi ja täiendusi. 

(4) Otsinguaruandel on informatiivne tähendus.]“ 

 

Samuti tehakse ettepanek muuta kaubamärgitaotluse menetlust selliselt, et analoogiliselt 

patenditaotlusega järgneks registreerimise otsuse jõustumisele (taotleja poolne kaebus lükkab 

jõustumist edasi) registrisse kandmine. Seega jääks ära ebamäärane ja kohati aastatepikkune periood, 

kus kaubamärgitaotluse menetlus on lõppenud, kuid taotleja ei saa kaubamärgiomanikuks. 

Kaubamärgi vaidlustamine toimuks pärast registrisse kandmist. 

 

Regulatsioon paikneks seadustiku eriosas. 

7.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

7.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 207/2009, 26. veebruar 2009, ühenduse kaubamärgi kohta 

(kodifitseeritud versioon) 

 

Artikkel 37 

Absoluutsete keeldumispõhjuste kontrollimine 

1. Kui kaubamärki ei või artikli 7 kohaselt registreerida mõne või kõigi ühenduse kaubamärgi 

taotlusega hõlmatud kaupade ja teenuste puhul, lükatakse taotlus tagasi nende kaupade või teenuste 

osas. 

2. Kui kaubamärk sisaldab elementi, mis ei ole eristav, ja kui selle elemendi sisaldumine võiks tekitada 

kahtlusi kaubamärgiga pakutava kaitse ulatuse kohta, võib amet esitada kõnealuse kaubamärgi 

registreerimiseks tingimuse, et taotleja peab kinnitama, et ta loobub ainuõigusest sellisele elemendile. 

Õigustest loobumine avaldatakse olenevalt asjaoludest kas koos ühenduse kaubamärgi taotlusega või 

registreerimisega. 

3. Taotlust ei lükata tagasi enne, kui taotlejale on antud võimalus taotlus tagasi võtta, seda muuta või 

esitada oma märkused. 

 

Artikkel 38 

Otsingud 

1. Kui amet on määranud ühenduse kaubamärgi taotluse esitamiskuupäeva, koostab ta ühenduse 

otsinguaruande, milles ta loetleb need avastatud varasemad ühenduse kaubamärgid või ühenduse 

kaubamärgi taotlused, millele toetudes võib artikli 8 kohaselt keelduda taotletava ühenduse 

kaubamärgi registreerimisest. 

2. Kui taotluse esitaja taotleb ühenduse kaubamärgi taotluse esitamise ajal, et ka liikmesriikide 

tööstusomandi õiguskaitse keskametid koostaksid otsinguaruande, ja kui asjakohane otsingutasu on 

esitamistasu maksmiseks ette nähtud tähtaja jooksul tasutud, edastab amet niipea, kui ühenduse 

kaubamärgi taotluse jaoks on määratud esitamiskuupäev, selle koopia iga liikmesriigi tööstusomandi 

õiguskaitse keskametile, kes on teatanud ametile oma otsuse teha seoses ühenduse kaubamärkide 

taotlustega otsing oma kaubamärkide registris. 
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3. Iga lõikes 2 osutatud tööstusomandi õiguskaitse keskamet edastab ametile kahe kuu jooksul alates 

ühenduse kaubamärgi taotluse saamise kuupäevast otsinguaruande, milles kas loetletakse need 

avastatud varasemad ühenduse kaubamärgid või ühenduse kaubamärgi taotlused, millele toetudes võib 

artikli 8 kohaselt keelduda taotletava ühenduse kaubamärgi registreerimisest, või märgitakse, et 

otsingu käigus selliseid õigusi ei selgunud. 

4. Lõikes 3 osutatud otsinguaruanded koostatakse ameti poolt kehtestatud standardvormis pärast artikli 

126 lõikes 1 osutatud haldusnõukoguga (edaspidi „haldusnõukogu”) konsulteerimist. Selle vormi 

oluline sisu sätestatakse rakendusmääruses. 

5. Amet maksab igale tööstusomandi õiguskaitse keskametile teatava summa iga lõike 3 kohaselt selle 

keskameti esitatud otsinguaruande eest. Summa on sama suur kõigi keskametite jaoks ja see 

määratakse kindlaks eelarvekomitee otsusega, mille liikmesriikide esindajad peavad vastu võtma 

kolmeneljandikulise häälteenamusega. 

6. Amet edastab ühenduse kaubamärgi taotlejale viivitamata ühenduse otsinguaruande ja mis tahes 

nõutud liikmesriikide aruanded, mis on saadud lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul. 

7. Ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamisel, mis ei tohi toimuda enne ühekuulise tähtaja möödumist 

alates kuupäevast, mil amet edastab uurimisaruanded taotlejale, teavitab amet ühenduse kaubamärgi 

taotluse avaldamisest võimalikke varasemate ühenduse kaubamärkide omanikke või ühenduse 

kaubamärgi taotluse esitajaid, keda on nimetatud ühenduse otsinguaruandes. 

 

Artikkel 39 

Taotluse avaldamine 

1. Kui ühenduse kaubamärgi taotluse tingimused on täidetud ja artikli 38 lõikes 7 osutatud tähtaeg 

möödunud, avaldatakse taotlus sel määral, kui seda ei ole artikli 37 kohaselt tagasi lükatud. 

2. Kui taotlus lükatakse artikli 37 kohaselt tagasi pärast selle avaldamist, avaldatakse 

tagasilükkamisotsus siis, kui see on jõustunud. 

 

7.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

Puudub Trade Name'i osas. 

 

KaMS § 38 

§ 38.  Kaubamärgi ekspertiis 

(1) Patendiamet kontrollib ekspertiisi käigus kaubamärki käesoleva seaduse § 9 lõikes 1 ja §-s 10 

sätestatu suhtes. 

(1-1) Kaubamärgi kontrollimisel § 10 lõike 1 punkti 4 suhtes arvestab Patendiamet ettevõtja 

tegevusaladena neid lõppenud aruandeaasta tegevusalasid ja uude aruandeaastasse kavandatud 

tegevusalasid, mis olid äriregistrile teatatud või majandusaasta aruandes näidatud enne taotluse 

esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikuupäeva. 

(2) Kui ekspertiisi tulemusena ilmneb kaubamärgi õiguskaitset välistav asjaolu, teatab Patendiamet 

sellest taotlejale ja annab vähemalt kahekuulise tähtaja selle asjaolu kõrvaldamiseks või selgituste 

andmiseks. Kui taotleja ei vasta tähtpäevaks, loetakse taotlus tagasivõetuks. 

(3) Kui ekspertiisi käigus ilmneb, et kaubamärk sisaldab tähist, mis käesoleva seaduse § 9 lõike 3 

kohaselt loetakse kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, kuid see tähis ei põhjusta kahtlusi ainuõiguse 

ulatuse suhtes, ei märgi Patendiamet mittekaitstavat osa kaubamärgi registreerimise otsusesse. 

(4) Kui ekspertiisi käigus ilmneb, et kaubamärk sisaldab tähist, mis käesoleva seaduse § 9 lõike 3 

kohaselt loetakse kaubamärgi mittekaitstavaks osaks ja see tähis võib põhjustada kahtlusi ainuõiguse 

ulatuse suhtes, teatab Patendiamet sellest taotlejale ja annab vähemalt kahekuulise tähtaja 

mittekaitstava osaga nõustumiseks või selgituste andmiseks. Kui tähtpäevaks ei teatata mittekaitstava 

osaga nõustumisest või ei anta asjakohast selgitust, loetakse taotleja mittekaitstava osaga nõustunuks. 
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7.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused 

Vt allpool seletuses. 

7.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Probleemi kirjeldus ja selgitus 

Kehtiv kaubamärgiseadus näeb ette registreeritud ja üldtuntud riigisiseste kaubamärkide ja 

rahvusvaheliste kaubamärkide kaitse ning lisandub Ühenduse kaubamärk EL määruse aluse; 

geograafilisi tähiseid kaitstakse eriseaduse või Euroopa õiguse alusel ning ärinimesid äriseadustiku 

alusel. Kui kaubamärkide osas ei ole tõrked olulised, siis geograafiliste tähiste riigisisene kaitse on 

ebaõnnestunud omadusliku seose tõendamise pädevusega asutuste puudumise ja seega õieti formaalse, 

sisult isegi võltsitud sisuga tõendite tõttu ning Trade Name’ide tähiste õiguskaitse erirežiim puudub. 

Esialgne lahendus 

Kaubamärgi registreerimise menetluses võiks loobuda suhteliste aluste kontrollimisest ex officio 

Patendiameti poolt (asendada otsinguga), samuti kaotada geograafiliste tähiste riigisisene 

registreerimine ning luua ipso facto režiimid geograafiliste tähiste ja Trade Name’ide kaitseks. 

Ärinime kui intellektuaalse omandi tähendust tuleb samuti eraldi analüüsida ja vajadusel ette näha 

muule tööstusomandile analoogiline kaitse registreeringu alusel äriregistris. 

 

Erinevalt esialgsest lahendusest ei ole soovitatav muuta ärinime suhtes kujunenud toimivat 

regulatsiooni. Geograafiliste tähiste osas on lahendusvariant pakutud eespool. 

 

1. Nn Trade Name on eestikeelses terminoloogias ja teoorias seni vähe kajastamist leidnud kategooria 

kaubanduslikke tähiseid, millel on anglo-ameerika ja saksa õigustes kujunenud järgmised tähendused. 

Anglo-Ameerika kaubandusõiguses on see tähis, mille all ettevõtja tegutseb, kuigi see ei ole tema 

ametlik nimi, mille all ta on registreeritud ning mille all ta esineb ametlikes dokumentides ja 

lepingutes. Sisuliselt on Trade Name ettevõtja alias või pseudonüüm, mille all ta võib olla ärisektoris, 

vahendajate ja tarbijate hulgas tuntum kui oma ametliku ärinime all. Analoogilised tähistused on ka 

„doing business as“, „operating as“ või „trading as“. Tarbijakaitselistel kaalutlustel, aga ka neid 

nimesid kasutavate ettevõtjate huvides on mõnedes jurisdiktsioonides kohustatud ettevõtjaid selliseid 

tähiseid registreerima või ametlikult avaldama. Mõnel pool ei ole välistatud tehingute tegemine Trade 

Name’i all. Oluline on, et kuigi need jurisdiktsioonid tunnevad kaubamärgikaitset, ei samastata Trade 

Name’i kaubamärgiga, mis on ikkagi ettevõtja kaupu teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest eristav 

tähis, mitte ettevõtte tähis, nagu Trade Name. 

Saksa kaubamärgiseadus, mille täielik nimi on „Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen 

Kennzeichen“, kaitseb kaubamärkide ja geograafiliste tähiste kõrval § 1 p-s 2 „muude tähistena“ ärilisi 

tähistusi (geschäftliche Bezeichnungen). Seaduse § 5 loeb selle mõistega kaetuks ettevõtete tähised ja 

teoste pealkirjad (Unternehmenskennzeichen und Werktitel). Ettevõtte tähised omakorda on tähised, 

mida äritegevuses kasutatakse nime, ärinime (firma) või käitise või ettevõtte muu tähisena, millega on 

ka võrdsustatud ühte ettevõtet (NB, mitte kaupa) teisest eristavad muud sümbolid. Kui nimed ja 

ärinimed on eraldi kaetud muude õiguslike režiimidega (nimelt tsiviilseadustiku või 

kaubandusseadustiku alusel), siis kaubamärgiseaduse kontekstis on eriti oluline muude käitise või 

ettevõtte nime vm tähise kaitse. Selliseks sümboliks võib olla nt ettevõtte kujundus, töötajate rõivastus, 

veebileht, logo jne. Teoste pealkirju mõistetakse trükiteoste, filmikunsti, muusika-, draama- või muude 

võrreldavate teoste pealkirjadena. Need saavad seega kaitse äriliste tähistena ka juhul, kui ei ole 

kaitstud autoriõiguse alusel.  

Saksa seaduse alusel kaitstakse nii registreeritud kui Pariisi konventsiooni tähenduses üldtuntud 

kaubamärke kui ka kasutamise tulemusena ärisektoris kaubamärgi tähenduse omandanud märke (§ 4 
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p 2; vrd Common Law passing off). Kasutamise tulemusena (de facto) kaitse omandanud kaubamärgi 

ja ärilise tähistuse staatus on selles osas sama, et need võivad teatud tingimusel olla varasemaks 

õiguseks registreeritava kaubamärgi vastu (§ 12). Ärilise tähise omanikul on de facto tekkiv ainuõigus 

(§ 15), mis on sisu ja õigusliku mõju osas võrreldav kaubamärgiomaniku ainuõigusega (§ 14). Taas on 

oluline rõhutada, et kuigi samas tagatakse Saksa kaubamärgiseaduses lisaks registreeritud 

kaubamärgikaitsele ka de facto kaubamärkide kaitse, on peetud põhjendatuks tagada sarnane kaitse ka 

ärilistele tähistele, kuna need ei ole ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest 

eristavad tähised, vaid eristatavad ettevõtte tähised. Muuhulgas on sellisteks tähisteks ettevõtte 

domeeninimed.32 

 

Prantsusmaa intellektuaalomandi koodeksi art 711-4 p c kohaselt on kaubamärgi suhtes varasemaks 

õiguseks ärilised nimed ja tähised, mis on tuntud kogu riigi territooriumil, kui esineb tähiste 

avalikkuses äravahetamise tõenäosus. Sellise varasema tähise kaitse omandatakse esimese avaliku 

kasutamisega.33 

 

Lisaks teoste ja esituste, mis võivad samuti olla autori, kirjastaja, filmitegija või teatri ettevõtted ÄS 

tähenduses, pealkirjadele ning domeeninimedele, samuti ansambli- ja albuminimedele, saab välja tuua 

mõned juhtumid, kus ettevõtte tähised vajaks eriti kaitset. Esiteks, kui üks ettevõtja on omandanud 

mitme teise ettevõtja ettevõtted või on moodustunud nende ühendamise teel, on tõenäoline, et 

ühendatud ettevõtjate endised ärinimed, nende tuletised või muud aja jooksul kujunenud ja kinnistunud 

tähised on osa selle ettevõtja intellektuaalsest kapitalist, või peaks olema, isegi kui neid tähiseid ei ole 

kaubamärgina registreeritud või need ei ole kaubamärgid. Teiseks, mikroettevõtete korduvad nimed 

(„Mari pood“ esineb ilmselt kümnetes asulates, kus seda peavad eri ettevõtjad) ei pruugi olla 

kaubamärgina kaitstud, kuid nende suhtes peaks säilima varemkasutusõigus. 

 

Eelnõuga ei määratleta ettevõtja tähist eraldi tööstusomandi objektina. Selle omaja ei saa välistada 

sarnase tähis kasutamist kolmandate isikute poolt. Samas peab tal säilima võimalu kasutada oma tähist 

edasi ka siis, kui kolmas isik registreerib selle näiteks kaubamärgina. 

 

2. Patendiamet on siiani ekspertiisi käigus kontrollinud kaubamärki nii absoluutsete kui suhteliste 

õiguskaitset välistavate asjaolude osas. Suhteliste aluste osas tähendab see kaubamärgi vastandamist 

sellistele varasematele õigustele, mille kohta Patendiametil on kasutada andmekogud nagu 

kaubamärgi- või äriregister; ülejäänud varasemate õiguste osas (üldtuntud kaubamärgid, muud 

intellektuaalomandi õigused, välisriigis registreeritud ja kasutusel olevad märgid jne) ei ole ka seni 

ekspertiisi teostatud. Nende varasemate õiguste omajad saavad oma huve kaitsta vaidlustusavaldusega 

pärast kaubamärgi registreerimise otsust või tühistamisnõudega kohtus pärast 

kaubamärgiregistreeringu tegemist. Nagu näitab praktika, on ka registreeritud kaubamärkide osas 

paljudel juhtudel otsustavaks saanud just vaidlustamine või tühistusnõue. Seega Patendiameti 

ekspertiis suhteliste aluste osas on küll suures osas tõhus, kuid välistab konflikti varasemate õigustega 

vaid piiratud ulatuses, luues seega üksnes osalt tõese ettekujutuse kaubamärgi kaitstavusest 

registreerimise otsuse tegemisel. Ettepaneku kohaselt hakkaks kaubamärgitaotluse menetlus toimuma 

sarnaselt kasuliku mudeli menetlusega, kus Patendiamet kontrollib kaitsetingimusi ja -kriteeriume 

                                                           
32 Vt. B. Höller, Unternehmenskennzeichen. 1999. 

http://bonnanwalt.de/rg/internet/markenrecht/unternehmenskennzeichen.html. Der Schutz geschäftlicher Bezeichnungen. 

Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein, 2008. Arvutivõrgus: http://www.suedlicher-

oberrhein.ihk.de/recht/handels_gesellschafts_gewerberecht/Handelsregister_und_Firmenrecht/849182/bezeichnungsschut

z.html;jsessionid=91A52BC8E7919FC56C5440DE34FF0AFD.repl23. M. König. Domain gegen Marke. Über den Schutz 

geschäftlicher Bezeichnungen. - Heise Online. Arvutivõrgus: http://www.heise.de/ct/artikel/Domain-gegen-Marke-

287204.html. 
33 Code de la Propriété Intellectuelle [CPI] commenté. 12e édition, Dalloz 2012, p 636. 
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üksnes piiratud ulatuses (et on tegu kaitstava leiutisega, et on tööstuslikul kasutatav ja ühtne ning et 

nõudlus on arusaadav), kuid uudsust ja leiutuslikku taset ei kontrollita ning taotlejal on võimalik 

Patendiameti tehtava tehnika taseme otsingut kasutada selle otsustamiseks, kas ta leiutis on nendele 

kriteeriumidele vastav või mitte. Kaubamärgi puhul, vastavalt ettepanekule, kontrolliks Patendiamet 

kaubamärki graafilise vormi, eristusvõime ja muude absoluutsete aluste osas, kuid suhteliste aluste 

osas teostataks samuti otsing, mis annab piiratud info otsustamaks, kas kaubamärk on konfliktis 

varasemate õigustega või mitte. Pärast otsinguaruande saamist, kui selles ilmnevad kaubamärgiga 

konfliktsed varasemad õigused, on kaubamärgiomanikul võimalus taotlus tagasi võtta, taotleda 

varasemate õiguste omajate nõusolekud kaubamärgi registreerimiseks (kahekuuline tähtaeg on 

pikendatav) ning esitada need Patendiametile registrisse kandmiseks, või jääda lootma varasemate 

õiguste omajate passiivsusele ning lasta kaubamärk registreerida. Varasemate õiguste omajatel on igal 

juhul võimalus esitada vaidlustus. 

Patendiamet ei pea riigi esindajana kaitsma varasemate õiguste omajate huve, kui need isikud saavad 

seda teha vaidlustusmenetluses. Samas saab riik aidata otsinguaruande kaudu taotlejal otsustada, 

kuidas taotlusega edasi talitada. 

 

Analoogiliselt ettepanekuga on kaubamärgiekspertiis piiratud absoluutsete alustega nt Saksa seaduse 

järgi (§ 37 lg 4 näeb küll ette vastandamise varasema üldtuntud kaubamärgiga, kui see on 

patendiametile teada), Prantsusmaa intellektuaalomandi koodeksi art 711-4 järgi (erandiks varasemat 

geograafilise tähise õigust rikkuv kaubamärk),34 Beneluxi konventsioonis kui EÜ kaubamärgimääruse 

järgi. Otsinguaruande regulatsiooni osas saab eeskujuks võtta Ühenduse kaubamärgimääruse sätteid. 

 

Ettevõtte tähiste kaitse võimaldaks õiglasemalt kaitsta tegelikult ärilises kasutuses olevaid tähiseid 

ning ennetada konflikte. 

 

Kaubamärgitaotluse menetluse muudatused ühtlustaksid eri tööstusomandi liikide menetlusi, kaotaks 

ära kaubamärgitaotluse ebamäärase perioodi registreerimise otsuse ja registrissekandmise vahel, kus 

omandiõiguse teostamine on takistatud ning väldiksid ebaõiget ettekujutust, et Patendiameti ekspertiis 

suhteliste aluste osas on täielik. 

 

 

  

                                                           
34 CPI commenté, p 638. 
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8 Identne kaubamärk identsetele kaupadele/teenustele (A. Sehver)35 

8.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

KaMS § 10 

/…/ 

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei 

arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik 

luba. 

 

8.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

8.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/95/EÜ, 22. oktoober 2008, 

kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) 

 

Artikkel 4 

Kaubamärgi registreerimisest keeldumise või selle tühiseks tunnistamise täiendavad põhjused, 

mis on seotud varasemate õigustega vastuollu sattumisega 

 

5. Liikmesriik võib lubada, et asjakohaste tingimuste korral ei tule registreerimisest keelduda ega 

kaubamärki tühiseks tunnistada, kui varasema kaubamärgi või varasemate õiguste omanik on hilisema 

kaubamärgi registreerimisega nõus. 

8.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

Kaubamärgiseadus 

 

 

 

§ 10.  Suhtelised õiguskaitset välistavad asjaolud 

(1) Õiguskaitset ei saa kaubamärk: 

1) mis on identne varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade või teenuste 

tähistamiseks; 

2) 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; 

3) 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, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi 

registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks;  

4) mis on identne või eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise 

registreerimise kuupäeva või prioriteedikuupäeva äriregistrisse kantud ärinimega ning vastava 

ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki 

kasutatakse või kavatsetakse kasutada;  

                                                           
35 Koostaja: Almar Sehver. 
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5) mis on identne või eksitavalt sarnane Eestis enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise 

registreerimise kuupäeva või prioriteedikuupäeva registreeritud ravimpreparaadi nimetusega, kui 

kaubad, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatsetakse kasutada, kuuluvad meditsiini 

valdkonda;  

6) mille kasutamine kahjustab varasemat õigust nimele, isikuportreele, kinnistu nimetusele, 

arhitektuuriobjekti nimetusele või kujutisele, autoriõiguse või tööstusomandi esemele või muud 

varasemat õigust; 

7) 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. 

 

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei 

arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik 

luba. 

8.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Paljud ettevõtted registreerivad oma kaubamärke oma erinevate tütarfirmade nimele ning harvad ei ole 

juhtumid, kus lisaks märkide identsusele esineb ka kaupade ja/või teenuste identsus või 

kokkulangevus. Sellisel juhul kaubamärgi registreerimine on välistatud (isegi nõusolekuga), kuigi 

reaalset segadust turul ei ole, kuna kaupu turustab üks kontsern. Kaubamärgi registreerimine kui 

õiguskaitsemehhanism võimaldab registreerida kaubamärgi mitte spetsiifiliste kaubaartiklite osas vaid 

laiemate kaubakategooriate osas. Seega võib juhtuda, et sama kategooria nimetuse alla kuuluvad 

küllaltki erinevad kaubad, mis turul eristuvad ja mida võivad pakkuda erinevad isikud.  

Eespool tooduga haakub ka avalik huvi kui pooltevahelistesse õigussuhetesse sekkumise alus. Tarbija-

kaitsest lähtuvat avalikku huvi võib ajalooliselt pidada põhjuseks, miks poolte kokkulepe ei võimalda 

registreerida identset kaubamärki identsetele kaupadele ja teenustele. Nimetatud piirang muutub 

ebamõistlikuks lisaks ülaltoodule ka olukordades, kus see puudutab ühenduse kaubamärki olukorras, 

kus ühenduse kaubamärki ei kasutata ega kavatsetagi Eesti turul kasutada. Seetõttu oleks mõistlik 

võimaldada lepinguvabadust ka antud sfääris ning jätta omavahelised suhted turuosaliste enda 

reguleerida, sest võib eeldada, et iga ettevõte on huvitatud oma toodete eristamisest turul ning astub 

vajalikud sammud segaduse vältimiseks. Keeld registreerida identset kaubamärki identsetele 

kaupadele ja teenustele ei aita vältida segadust, sest poolte kokkuleppel võivad identsed kaubamärgid 

olla kasutusel – seadus võimaldab identsetel märkidel poolte kokkuleppel kooseksiteerida turul, kuid 

mitte registris. 
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9 Valdavale enamusele elanikkonnast tuntud kaubamärk (A. Sehver)36 

9.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

§ 10 lg 1 p 3: mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete, 

samaliigiliste või teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse 

ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet;  

 

§ 14 lg 1 p 3: õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid, millega tähistatakse 

identseid, samaliigilisi või teist liiki kaupu või teenuseid, kui tähisega võib ebaausalt ära kasutada või 

kahjustada kaubamärgi omandatud mainet või eristusvõimet. 

9.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

9.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon 

 

Artikkel 6 bis 

(1) Liidu liikmesriigid kohustuvad ex officio, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast 

huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, 

kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema 

äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis 

üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste 

või sarnaste toodete jaoks. Käesolev säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast 

niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga. 

 

Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping (TRIPS), Lisa 1C 

 

Artikkel 16. Antavad õigused 
 

3.Pariisi konventsiooni artikkel 6biskehtib mutatis mutandis kaupade ja teenuste kohta, mis ei ole 

sarnased nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, tingimusel et selle kaubamärgi kasutamine 

kaupade või teenuste puhul viitaks seosele nende kaupade või teenuste ja registreeritud kaubamärgi 

omaniku vahel, ning tingimusel et selline kasutamine kahjustaks tõenäoliselt registreeritud kaubamärgi 

omaniku huve. 

 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/95/EÜ, 22. oktoober 2008, 

kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) 

 

Artikkel 4 

Kaubamärgi registreerimisest keeldumise või selle tühiseks tunnistamise täiendavad põhjused, 

mis on seotud varasemate õigustega vastuollu sattumisega 

 

3. Kaubamärki ei registreerita ja kui see on registreeritud, võib selle tühiseks tunnistada, kui see on 

identne või sarnane varasema ühenduse kaubamärgiga lõike 2 tähenduses ja kui selle registreerimise 

taotlus on esitatud või see on registreeritud kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende 

kaupade või teenustega, mille jaoks on registreeritud varasem ühenduse kaubamärk, juhul kui varasem 

                                                           
36 Koostaja: Almar Sehver. 
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ühenduse kaubamärk on omandanud ühenduses maine ning hilisema kaubamärgi põhjuseta 

kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema ühenduse kaubamärgi eristatavust või 

mainet. 

 

4. Iga liikmesriik võib sätestada, et kaubamärki ei registreerita või kui see on registreeritud, siis võib 

selle tühiseks tunnistada, kui ja kuivõrd: 

 

a) kaubamärk on identne või sarnane varasema siseriikliku kaubamärgiga lõike 2 tähenduses ja kui see 

selle registreerimise taotlus on esitatud või see on registreeritud kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole 

sarnased nende kaupade või teenustega, mille jaoks on registreeritud varasem kaubamärk, juhul kui 

varasem kaubamärk on omandanud asjaomases liikmesriigis maine ning hilisema kaubamärgi 

põhjuseta kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristatavust või 

mainet; 

 

9.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

§ 10.  Suhtelised õiguskaitset välistavad asjaolud 

(1) Õiguskaitset ei saa kaubamärk: 

/…/ 

3) 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, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi 

registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks; 

 

§ 14.  Ainuõigus 

(1) Kaubamärgiomanikul on õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses: 

/…/ 

 3) registreeritud kaubamärgiga või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud õiguskaitse 

saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid, millega tähistatakse teist liiki kaupu või 

teenuseid, kui tähisega võib ebaausalt ära kasutada või kahjustada kaubamärgi omandatud mainet või 

eristusvõimet. 

 

9.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Teatavad kaubamärgid võivad olla kasutatud üksnes spetsiifilise tarbijaskonna poolt ning käesoleva 

KaMS § 10 lg 1 p 3 ja § 14 lg 1 p 3 sõnastusega selliste märkide maine ja eristusvõime kaitse on 

välistatud, kuna nad ei saavuta iialgi staatust “valdavale enamusele elanikkonnast tuntud kaubamärk”, 

kuigi nad võivad olla üldtuntud kaubamärgid, millel on maine ja kõrge eristusvõime.  

KaMS § 10 lg 1 p 3 / § 14 lg 1 p 3 : “valdavale enamusele elanikkonnast” ümber vahetada “üldtuntud”. 

Seadusest tuleneb niigi kaitse arvestada maine ja eristusvõime ärakasutamise või kahjustamise 

aspektiga, mis välistab antud sätete ulatusliku kohaldamise igal juhul. 

Normitehniliselt piisab, kui kasutada mõistet „õiguskaitse saanud kaubamärk“, kuna selle mõiste avab 

KaMS § 5 lg 1.  

Puudub põhjendus eelistada üldtuntud märkidele registreeritud märke, milliste alusel on oluliselt 

suuremad võimalused eelkõige eriliigiliste kaupade vastu tegutseda. Nõuab ju märgi üldtuntuks 

tegemine ja üldtuntuse hilisem tõendamine oluliselt suuremat pingutust (ajas ja rahas) kui märgi 

registreerimine. Seega ei ole alust karta, et hakatakse arvama, et märgi registreerimine ei olegi enam 
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vajalik. Ka CTMR art 8 (5) ei tee neil varasema märgina eriliigiliste kaupade suhtes vahet ja oluline 

on siin ennekõike maine ja selle ärakasutamine või kahjustamine. Antud juhul seadusesäte kitsendab 

üldtuntud märgi õigusi ebaproportsionaalselt registreeritud märgiga võrreldes – põhimõtteliselt 

välistab selliste kaubamärkide maine kaitse, mida kasutatakse kitsas sfääris ja mis ei ole suunatud 

üldsusele tervikuna. Rikkuv (s.t mainet ja eristusvõimet kahjustav või ärakasutav) kaubamärk võib olla 

samuti kitsas valdkonnas, mis omab kokkupuudet selle valdkonnaga, kus varasem märk on tuntud ja 

mainekas, kuid kuna täidetud ei ole „valdava enamuse elanikkonna“ nõue, jääb varasema märgi 

omaniku (juhul, kui tema kaubamärk on registreerimata) kaitsest ilma. Sellisel viisil on põhjendamatu 

eelis laiemale avalikkusele suunatud kaupade ja teenuste pakkujatel.  

Max Plancki uuring37 teeb ettepaneku analoogseteks muudatusteks (üldtuntud kaubamärgile kaitse 

andmine teist liiki kaupade/teenuste osas) direktiivis38 ja CTM kaubamärgimääruses39.  

 

  

                                                           
37 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. Max Planck Institute, 15.02.2011, lk 107. 

Arvutivõrgus: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf (28.08.2009). 
38 2.140: It should be clarified that current Article 4 (4) (a) TMD applies to unregistered well-known marks having a 

reputation in the Member State. 

2.141: The prerequisites and scope of protection for well-known marks against infringing use should be addressed in Art. 

5 TMD. It should be clarified that a mark which satisfies the conditions of reputation in the Member State at the same time 

qualifies as well-known in the meaning of Article 6bis Paris Convention. Protection should be granted against likelihood 

of confusion, and it should also extend to infringements caused by detriment done to or unfair advantage taken of the 

reputation or distinctive character of the well-known mark. Registration should not be a condition for such protection. 
39 2.143: In order to ensure full compliance with the obligations incurred by the EU by virtue of its adherence to TRIPS, it 

could be envisaged to include into the CTMR a provision granting the proprietors of trade marks which are well-known in 

the Community the same rights as are enjoyed by proprietors of registered CTMs. The effect of such a regulation would 

most clearly be felt in infringement proceedings, as proprietors of well-known CTMs would gain access to the judicial 

system established under the CTMR. 
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10 Teist liiki kaupade maine kaitse (A. Sehver)40 

10.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

KaMS § 10 lg 1 p 3:  

 

… mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi [või 

valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga]*, millel on õiguskaitse identsete, 

samaliigiliste või teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse 

ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet;  

 

§ 14 lg 1 p 3: registreeritud kaubamärgiga [või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud 

õiguskaitse saanud kaubamärgiga]* identseid või sarnaseid tähiseid, millega tähistatakse identseid, 

samaliigilisi või teist liiki kaupu või teenuseid, kui tähisega võib ebaausalt ära kasutada või kahjustada 

kaubamärgi omandatud mainet või eristusvõimet. 

 

* Eraldi käsitletakse küsimust kas säilitada „valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud 

kaubamärgi“ regulatsioon või asendada see muuga. 

10.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

10.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon 

 

Artikkel 6 bis 

(1) Liidu liikmesriigid kohustuvad ex officio, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast 

huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, 

kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema 

äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis 

üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste 

või sarnaste toodete jaoks. Käesolev säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast 

niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga. 

 

Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping (TRIPS), Lisa 1C 

 

Artikkel 16. Antavad õigused 
 

3.Pariisi konventsiooni artikkel 6biskehtib mutatis mutandis kaupade ja teenuste kohta, mis ei ole 

sarnased nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, tingimusel et selle kaubamärgi kasutamine 

kaupade või teenuste puhul viitaks seosele nende kaupade või teenuste ja registreeritud kaubamärgi 

omaniku vahel, ning tingimusel et selline kasutamine kahjustaks tõenäoliselt registreeritud kaubamärgi 

omaniku huve. 

 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/95/EÜ, 22. oktoober 2008, 

kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) 

 

Artikkel 4 

                                                           
40 Koostaja: Almar Sehver. 
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Kaubamärgi registreerimisest keeldumise või selle tühiseks tunnistamise täiendavad põhjused, 

mis on seotud varasemate õigustega vastuollu sattumisega 

 

3. Kaubamärki ei registreerita ja kui see on registreeritud, võib selle tühiseks tunnistada, kui see on 

identne või sarnane varasema ühenduse kaubamärgiga lõike 2 tähenduses ja kui selle registreerimise 

taotlus on esitatud või see on registreeritud kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende 

kaupade või teenustega, mille jaoks on registreeritud varasem ühenduse kaubamärk, juhul kui varasem 

ühenduse kaubamärk on omandanud ühenduses maine ning hilisema kaubamärgi põhjuseta 

kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema ühenduse kaubamärgi eristatavust või 

mainet. 

 

4. Iga liikmesriik võib sätestada, et kaubamärki ei registreerita või kui see on registreeritud, siis võib 

selle tühiseks tunnistada, kui ja kuivõrd: 

 

a) kaubamärk on identne või sarnane varasema siseriikliku kaubamärgiga lõike 2 tähenduses ja kui see 

selle registreerimise taotlus on esitatud või see on registreeritud kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole 

sarnased nende kaupade või teenustega, mille jaoks on registreeritud varasem kaubamärk, juhul kui 

varasem kaubamärk on omandanud asjaomases liikmesriigis maine ning hilisema kaubamärgi 

põhjuseta kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristatavust või 

mainet; 

 

Artikkel 5 

Kaubamärgiga antavad õigused 

 

2. Lisaks sellele võib iga liikmesriik sätestada, et omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid 

tema nõusolekuta kasutamast kaubandustegevuse käigus mis tahes tähist, mis on identne või sarnane 

kaubamärgiga, mis on välja antud kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade või 

teenustega, mille jaoks kõnealune kaubamärk on registreeritud, ja juhul kui selle tähise põhjuseta 

kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristatavust või mainet. 

10.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

§ 10.  Suhtelised õiguskaitset välistavad asjaolud 

(1) Õiguskaitset ei saa kaubamärk: 

/…/ 

3) 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, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi 

registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks; 

 

§ 14.  Ainuõigus 

(1) Kaubamärgiomanikul on õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses: 

/…/ 

 3) registreeritud kaubamärgiga või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud õiguskaitse 

saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid, millega tähistatakse teist liiki kaupu või 

teenuseid, kui tähisega võib ebaausalt ära kasutada või kahjustada kaubamärgi omandatud mainet või 

eristusvõimet. 

 



Versioon: 3.03.2013 

A. Kelli, T. Kalmet, A. Sehver, A. Värv, K. Härmand, T. Hoffmann 

37 
 

10.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Euroopa Kohtu 09.01.2003 otsus kohtuasjas C-292/00 DAVIDOFF puudutas küsimust, kas 

Kaubamärgidirektiivi § 4(4)(a) [analoogne KMS §10 lg 1 p-le 3] alusel võib vastandada ka 

kaubamärke, mis on registreeritud samaliigiliste ja/või identsete kaupade osas. Nii 

Kaubamärgidirektiivi § 4(4)(a) kui ka KMS §10 lg 1 p 3 tekstis viidatakse vaid kaubamärkidele, “millel 

on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks”.  

Euroopa Kohus leidis, et “Kaubamärgidirektiivi § 4(4)(a) ei saa tõlgendada vaid teksti alusel ning peab 

arvestama süsteemi, millesse ta kuulub, üldist raamistikku ja selle eesmärke” ja leidis, et “ei või anda 

tõlgendust, mis viiks selleni, et mainekate kaubamärkide kasutamisel identsete või samaliigiliste 

kaupade või teenuste osas oleks selle õiguskaitse piiratum kui sama tähise kasutamisel eriliigiliste 

kaupade või teenuste osas.” 

Seetõttu oleks selguse mõttes mõistlik viia seaduse regulatsioon kooskõlla direktiivi mõttega ning 

selguse huvides sätestada, et kaubamärgi maine ja eristusvõime kaitse kohaldub ka identsete ja 

samaliigiliste kaupade ja teenuste puhul. 

Max Plancki uuring41 teeb ettepaneku analoogseteks muudatusteks direktiivis ja CTM 

kaubamärgimääruses42 ning lisaks muuta vastavad direktiivi sätted kohustuslikuks43.  

 

 

  

                                                           
41 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. Max Planck Institute, 15.02.2011, lk 107. 

Arvutivõrgus: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf (28.08.2009). 
42 2.197: Articles 8 (5) and 9 (1) (c) CTMR and Articles 4 (4) (a) and 5 (2) TMD should be changed so as to express the 

principle that protection is granted irrespective of whether the infringing sign is used for identical, similar or dissimilar 

goods, in accordance with ECJ Case C-292/00 – Davidoff. 
43 2.198: As regards the TMD, the optional provisions in Articles 4 (4) (a) and 5 (2) should become mandatory. The 

provisions should be relocated to the first paragraphs in Articles 4 and 5 (Articles 4 (1) (c) and 5 (1) (c) TMD). In the 

CTMR, it appears appropriate to integrate what currently is Article 8 (5) CTMR into Article 8 (1) CTMR, as it is already 

done in Article 9 CTMR. 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf
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11 Pahauskse taotluse üleandmise nõue (A. Sehver)44 

11.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Praeguse KaMS § 52 lg 3 analoogne norm tööstusomandi seadustikus (puudutab registreeritud 

kaubamärki) kehtestada alljärgneval kujul: 

 

 Kui registreeritud on kaubamärk, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse 

pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt, on õigustatud isikul õigus tähtajatult 

esitada hagi kaubamärgi endale üleandmise nõudes.  

 

 Kui kaubamärgiomaniku esindaja on enda nimele registreerinud kaubamärgi mis on identne 

või eksitavalt sarnane kaubamärgiomaniku kaubamärgiga, on õigustatud isikul viie aasta 

jooksul pärast kaubamärgi esindaja nimele registreerimisest teada saamist õigus esitada hagi 

kaubamärgi endale üleandmise nõudes. Seda alust ei rakendata, kui esindaja tõendab oma 

tegevuse õiguspärasust. 

 

Sõltuvalt TOAK tulevasest regulatsioonist ning ennekõike pädevusest saab otsustada kas analoogne 

nõudeõigus anda ka kaubamärgitaotluse suhtes enne selle registreerimist. 

11.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

11.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon 

 

Artikkel 6 septies 

(1) Kui märgi valdaja volinik või esindaja liidu liikmesriikides esitab märgi valdaja sellekohase 

nõusolekuta avalduse märgi registreerimiseks omaenda nimele ühes või mitmes niisuguses riigis, siis 

on märgi valdajal õigus registreerimine protestida, nõuda selle tühistamist või, kui riigi seadus seda 

lubab, nõuda märgi registreerimise ülekandmist oma kasuks, kui volinik või esindaja ei esita oma 

tegusid õigustavaid tõendeid. 

(2) Märgi valdajal on õigus lõigu (1) tingimustel esitada protest oma märgi kasutamise vastu oma 

voliniku või esindaja poolt, kui ta ei ole andnud nõusolekut selliseks kasutamiseks. 

(3) Riik võib oma seadusega määrata õiglase tähtaja, mille jooksul märgi valdaja peab teostama oma 

õigused, mis on ette nähtud käesolevas artiklis. 

 

11.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

Kaubamärgiseadus 

 

§ 9. Absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud 

 (1) Õiguskaitset ei saa tähis: 

/…/ 

10) mille registreerimist taotlev isik (edaspidi taotleja) on esitanud taotluse pahauskselt või mida on 

hakatud kasutama pahauskselt; 

 

                                                           
44 Koostaja: Almar Sehver. 
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§ 10.  Suhtelised õiguskaitset välistavad asjaolud 

(1) Õiguskaitset ei saa kaubamärk: 

/…/ 

7) 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. 

 

§ 41.  Kaebuste ja vaidlustusavalduste lahendamine 

/…/ 

(2) Asjast huvitatud isik võib tööstusomandi apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja õiguse 

kaubamärgile käesoleva seaduse § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu 

olemasolul. Vaidlustusavalduse esitamise tähtaeg on kaks kuud kaubamärgi registreerimise otsuse 

teate avaldamisest arvates. 

 

§ 52. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamine 

(1) Asjast huvitatud isik võib esitada hagi kaubamärgiomaniku vastu tema ainuõiguse tühiseks 

tunnistamiseks käesoleva seaduse §-des 9 ja 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul, 

kui see asjaolu oli olemas ka kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajal. 

/…/ 

(3) Kui teises riigis õiguskaitset omava kaubamärgiga identne või eksitavalt sarnane kaubamärk on 

registreeritud kaubamärgiomaniku esindaja nimele tema nõusolekuta, on teise riigi 

kaubamärgiomanikul viie aasta jooksul pärast kaubamärgi esindaja nimele registreerimisest teada 

saamist õigus esitada hagi kaubamärgi endale üleandmise nõudes. Seda alust ei rakendata, kui esindaja 

tõendab oma tegevuse õiguspärasust. 

 

11.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused 

 

11.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Käesoleval ajal on kaubamärgi registreerimine esindaja poolt hõlmatud taotluse pahauskse 

registreerimise keeluga. Seega olukorras, kus esindaja taotleb või registreerib enda nimele tegeliku 

kaubamärgiomaniku kaubamärgi on õigustatud isikul võimalus: 

 Vaidlustada taotlus KaMS § 9 lg 1 p 10 või § 10 lg 1 p 7 alusel TOAKis ning nõuda taotluse 

suhtes tehtud registreerimisotsuse tühistamist; või 

 Esitada hiljem hagi kohtusse registreeringu suhtes ning nõuda registreeritud kaubamärgi 

kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamist KaMS § 52 lg 1 alusel või registreeringu 

üleandmist KaMS § 52 lg 3 alusel. 

Samas puudub mõistlik põhjendus, miks registreeringu üleandmise nõudeõigus on võimalik üksnes 

ühe konkreetse pahausksuse juhtumil ning see on välistatud olukorras kus pahauskse taotluse 

(eesmärgiga registreerida enda nimele kolmanda isiku kaubamärk või takistada kolmanda isiku 

äritegevust) esitab kolmas isik, kellel õigustatud isikuga puudub esindussuhe (tihtipeale konkurent). 

Praeguse regulatsiooni puhul on õigustatud isiku ainsaks valikuks nõuda pahauskse 

taotluse/registreeringu tühistamist ning õigustatud isik peab esitama uue taotluse kaubamärgi 

registreerimiseks enda nimele. Samas võib aja jooksul olla tekkinud uusi õigusi, mis takistaksid sama 

kaubamärgi hiljem registreerimist ning nii on õigustatud isiku positsioon keeruline. 

Arvestades asjaolu, et kaubamärgi pahauskse registreerimise põhimõtted eeldavad seda, et 

tuvastatakse õigustatud isiku suurem õigus vastavale kaubamärgile on õigustatud võimaldada, et 

vastav isik astub senise kaubamärgiomaniku asemele ning omandab õigused alates vastava kaubamärgi 
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algse registreerimistaotluse esitamise kuupäevast. Analoogne regulatsioon kehtib 

domeenivaidlustes45.   

Pariisi konventsiooni artikkel 6 septies on minimaalne norm ning liikmesriik võib kehtestada sellest 

soodsama regulatsiooni, s.t antud juhul võimaldada kaubamärgi üleandmise nõude esitamist ka 

olukorras kus isikute vahel puudub esindussuhe. 

Täiendavalt vajab muutmist ka esindussuhte puhul kehtiv üleandmise nõude esitamise regulatsioon. 

Kehtiv norm eeldab piiriülest suhet (teises riigis õiguskaitset omav kaubamärk), kuid see jätab 

arvestamata võimaluse, et kaubamärgiomanikul võib olla esindaja ka sama riigi piires. Eesti majanduse 

arenguga arenevad edasi ka võimalikud ettevõtetevahelised koostöövormid ning esindajaid 

kasutatakse ka riigisiseses kaubanduses. Sellest tulenevalt on vajalik kaotada piiriülese esindussuhte 

nõue ning võimaldada õigustatud isikutele laiemat õiguskaitset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
45 Domeenivaidluste komisjoni reglement (29.07.2010), punkt 5.2.8. Vaidlustaja nõue, kas (a) Domeeninime tühistamiseks 

või (b) Domeeninime üleandmiseks Vaidlustajale: Arvutivõrgus: 

http://www.internet.ee/public/Domeenivaidluste_komisjoni_reglement.pdf (6.02.2013). 
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12 Geograafilise ala väär rakendus (A. Sehver, T. Kalmet)46 

12.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Võimalikud lahendused: 

 

1. De facto kaitse 

 

Loobuda geograafilise tähise registreerimise süsteemist ja jääda üksnes de facto kaitse juurde. 

  

või 

 

2. Täpsustada registreerimise tingimusi  

 

Taotluse esitamise reegleid täpsustada uue sättega (taotluse esitamist käsitlevas seaduse osas): 

(x) Geograafilise tähise registreerimise taotlust ei saa esitada, kui samale geograafilisele tähisele on 
samade kaubakategooriate või teenuste osas juba registreeritud geograafiline tähis või on esitatud vastav 
taotlus.  

 

Ja 

 

Kehtestada analoogselt EL reeglitega, et geograafilise tähise registreerimise avalduse saab esitada 

üksnes isikute rühm ning juriidiline või füüsiline isik saab taotluse esitada iseseisvalt üksnes 

erandjuhtudel.  

 

Pakutav regulatsioon (de facto kaitsel põhinev): 

 

„§ 196. Geograafiline tähis 

(1) Geograafiline tähis on: 

1) geograafilise ala nimi või vihje sellele alale, mis näitab kauba või teenuse kindlat geograafilist 

päritolu, kui selliselt tähistatud kauba või teenuse konkreetne omadus, maine või muu tunnus on 

olulisel määral seostatav geograafilise alaga, kus kaupa toodetakse, töödeldakse või müügiks ette 

valmistatakse või kus teenust osutatakse; 

2) muu sõna, sõnaühend või sümbol, mis on pikaajalise ja pideva kasutamise tulemusena muutunud 

olulisel määral seotuks geograafilise alaga, kus kaupa toodetakse, töödeldakse või müügiks ette 

valmistatakse või kus teenust osutatakse. 

(2) Geograafiline ala käesoleva seadustiku tähenduses on riigi territoorium, selle teatud piirkond või 

koht. Geograafiline ala ei pea kokku langema samanimelise haldusüksuse või asustusüksusega. 

Geograafilise ala nimi geograafilise tähisena ei pea vastama selle geograafilise ala praegusele 

ametlikule nimele. 

(3) Käesoleva seadustiku alusel on kaitstav sõnaline või kujunduslik geograafiline tähis. Sõnalises 

vormis geograafiline tähis võib olla sõna või sõnaühend, mis on geograafilise ala nimi, sisaldab seda 

nime või viitab sellele. Kujunduslikus vormis geograafiline tähis võib olla geograafilise ala 

kartograafiline kujund või sümbol, mis viitab kindlale geograafilisele alale. 

(4) Geograafiline tähis saab Eestis kaitse: 

1) käesolevas seadustikus sätestatud asjaoludel; 

                                                           
46 Koostajad: A. Sehver, T. Kalmet. 
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2) tulenevalt Euroopa Liidu õigusest. 

 

§ 241. Geograafilise tähise kaitse tingimused 

(1) Geograafiline tähis on kaitstud juhul, kui see vastab käesolevas paragrahvis sätestatud 

kaitsetingimustele. 

(2) Kaitset ei tagata tähisele, mis: 

1) eksitab avalikkust kauba või teenuse geograafilise päritolu suhtes; 

2) tähistab kaupa või teenust, mille konkreetne omadus, maine või muu iseloomulik tunnus ei ole 

olulisel määral seostatav kauba või teenuse geograafilise päritoluga; 

3) vaatamata kauba või teenuse tegeliku geograafilise päritolu tõepärasele kajastamisele võib tekitada 

avalikkuses vale arusaama, et kaup või teenus pärineb teiselt geograafiliselt alalt; 

4) on vastuolus avaliku korra või heade tavadega; 

5) on algse geograafilise päritolu tähenduse kaotanud ja muutunud kauba või teenuse üldnimeks ja on 

kasutusel kauba või teenuse liigi, kvaliteedi, sordi või muude omaduste või tunnuste tähistamiseks; 

6) sisaldab loomatõu või taimesordi nime või on sellega eksitavalt sarnane; 

7) ei ole saanud õiguskaitset oma päritoluriigis või mille õiguskaitse on seal lõpetatud või mille 

kasutamisest on seal loobutud. 

 

§ 242. Geograafilise tähise kaitse sisu ja kaitseaeg 

(1) Geograafilise tähise kaitse ulatuse aluseks on: 

1) kuju, millisena ta kaitse omandas; 

2) kaubad ja teenused, mille konkreetne omadus, maine või muu tunnus on olulisel määral seostatav 

geograafilisele tähisele vastava geograafilise alaga. 

(2) Geograafilise tähise kaitse on tähtajatu. 

 

§ 243. Geograafilise tähise kasutaja 

(1) Geograafilist tähist võib kauba või teenuse tähistamiseks kasutada isik, kes tegutseb kauba tootja, 

töötleja või müügiks ettevalmistajana või teenuse osutajana geograafilisele tähisele vastaval 

geograafilisel alal ja kelle kaubal või teenusel on kõik geograafilise alaga olulisel määral seostatavad 

omadused, maine või muud iseloomulikud tunnused. 

(2) Geograafilise tähise kasutaja võib sellele lisada hoiatustähise «G». 

 

§ 244. Geograafilise tähise õigusvastane kasutamine 

(1) Keelatud on: 

1) geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamine kauba või teenuse tähistamiseks 

isikul, kes ei tegutse kauba tootja, töötleja või müügiks ettevalmistajana ega teenuse osutajana vastaval 

geograafilisel alal; 

2) geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamine kauba või teenuse tähistamiseks, 

kui kaubal või teenusel puudub kas või üks omadus, maine või muu iseloomulik tunnus, mis on 

seostatava geograafilise alaga; 

3) geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamine kauba või teenuse tähistamiseks, 

mis on geograafilise tähise kaitsega hõlmatud kauba või teenusega samaliigiline; 

4) geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamine muu kauba või teenuse 

tähistamiseks, kui see võib kaasa tuua kaitstud geograafilise tähise maine pahauskse ärakasutamise; 

5) eksitava teabe kasutamine kauba või teenuse päritolu, olemuse või põhiomaduste kohta kauba või 

teenuse sise- või välispakendil, reklaammaterjalis või sellega seotud dokumentides; 

6) sellise tähise kasutamine, mis, vaatamata kauba või teenuse tegeliku geograafilise päritolu 

tõepärasele kajastamisele, võib tekitada avalikkuses vale arusaama, et kaup või teenus pärineb teiselt 

alalt, isegi juhul, kui tegelik päritolu on näidatud; 

7) teised toimingud, mis võivad avalikkust kauba või teenuse tegeliku päritolu suhtes eksitada. 
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(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud keeld ei laiene oma isiku- või ärinime kasutamisele 

äritegevuses, välja arvatud juhud, kui seda nime kasutatakse avalikkust eksitaval viisil. 

(3) Kauplemine kaubaga, mis on õigusvastaselt tähistatud geograafilise tähisega, on keelatud, 

sõltumata sellest, kas vahendajat, müüjat või tarbijat kauba vastavast eripärast teavitatakse. See ei 

mõjuta kauba võõrandamiseks tehtud tehingu kehtivust. 

 

§ 245. Geograafilist tähist sisaldava kaubamärgi varemkasutamisõigus 

(1) Kaubamärki, mis on heauskselt registreerimiseks esitatud või heauskselt registreeritud kas enne 

Eestis geograafilise tähise kaitset kehtestava seaduse jõustumise kuupäeva või enne, kui geograafiline 

tähis on oma päritoluriigis kaitse saanud, ei saa kehtetuks tunnistada, selle registreerimisest ei saa 

keelduda või selle kasutamist keelata põhjusel, et kaubamärk sisaldab kaitstud geograafilist tähist või 

on sellega eksitavalt sarnane, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti. 

(2) Kaubamärgi registreerimiseks esitamine või registreerimine on heauskne, kui seda teinud isik ei 

teadnud ega pidanudki teadma, et tegemist on tähisega, mis näitab, et kaup või teenus on pärit kindlalt 

geograafiliselt alalt, kui kauba või teenuse konkreetne omadus, maine või muu iseloomulik tunnus on 

olulisel määral seostatav kauba või teenuse geograafilise päritoluga. 

 

§ 246. Veinide homonüümsed geograafilised tähised 

(1) Veinide homonüümsed geograafilised tähised (edaspidi homonüümsed tähised) on identsed või 

eksitavalt sarnased sõnalised või kujunduslikud tähised, mida kasutatakse erinevate veinide 

tähistamiseks. 

(2) Sõnalises vormis homonüümsetel tähistel võib olla: 

1) sama hääldus ja sama kirjapilt; 

2) sama hääldus, kuid erinev kirjapilt; 

3) erinev hääldus, kuid sama kirjapilt. 

(3) Homonüümsete tähiste üksteisest eristamisel arvestatakse vaidlustamise korral: 

1) eristava teabe olemasolu ja piisavust homonüümse tähisega veini etiketil; 

2) homonüümse tähise ametlikku tunnustamist selle päritoluriigis; 

3) homonüümse tähise kasutamise kestust; 

4) homonüümse tähise kasutamise heausksust. 

(4) Iga homonüümset tähist kaitstakse eraldi. 

(5) Homonüümse tähise kasutaja on kohustatud kandma veinietiketile teabe, mis on piisav ühe 

homonüümse tähise eristamiseks teisest eesmärgiga mitte eksitada tarbijat. 

 

§ 247. Geograafilise tähise õiguste erisused alkohoolse joogi tähistamisel 

(1) On keelatud kasutada kaitstud geograafilist tähist sellise alkohoolse joogi tähistamiseks, mis ei 

pärine selle geograafilise tähisega osutatud geograafiliselt alalt, kaasa arvatud juhud, kui alkohoolse 

joogi tegelik päritolu on näidatud, kui geograafilist tähist kasutatakse tõlgitult või kui sellega 

kaasnevad väljendid «liik», «tüüp», «stiil», «imitatsioon» või muu seesugune. 

(2) Asjast huvitatud isik võib nõuda alkohoolse joogi tähistamiseks enne Eestis geograafilise tähise 

kaitset kehtestava seaduse jõustumise kuupäeva registreeritud kaubamärgi kehtetuks tunnistamist, kui 

kaubamärk sisaldab geograafilist tähist või on sellega eksitavalt sarnane ja sellega tähistatav 

alkohoolne jook ei pärine selle geograafilise tähisega osutatud geograafiliselt alalt. 

(3) Eesti kodanik või isik, kelle alaline elu- või asukoht on Eestis ja kes on kaitset omavat alkohoolse 

joogi geograafilist tähist kasutanud kas pidevalt ja heauskselt enne 1994. aasta 15. aprilli või pidevalt 

vähemalt 10 aasta jooksul enne seda kuupäeva, võib jätkata tähise kasutamist identsete või 

samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks endises mahus.“ 

 

Regulatsioon paikneks seadustiku eriosa eraldi peatükis. Võimalik võib olla täiendav regulatsioon EL 

määruste alusel Eesti geograafiliste ja päritolutähiste kaitse siseriikliku protseduuri kohta. 
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12.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

12.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Geograafiliste tähiste kaitse põhineb Eestis suuresti EL õigusel, täpsemalt Nõukogu (EC) määrused 

510/2006,47 417/200848 ja 479/200849. 

 

Täpsemad sätted geograafilise ala määratlemise ja selles osas asjassepuutuvad registreerimise 

taotlemise kohta on alljärgnevad. 

 

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 479/2008, 29. aprill 2008, mis käsitleb veinituru ühist korraldust 

ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1493/1999, (EÜ) nr 1782/2003, (EÜ) nr 1290/2005 ja 

(EÜ) nr 3/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2392/86 ja (EÜ) nr 1493/1999  

 

Artikkel 35 

Kaitsetaotluste sisu 

/…/ 

2. Tootespetsifikaat võimaldab huvitatud osapooltel kontrollida päritolunimetuse või geograafilise 

tähise asjaomaseid tootmistingimusi. 

 

Tootespetsifikaat sisaldab vähemalt: 

/…/ 

d) asjaomase geograafilise piirkonna piiritlust; 

 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 510/2006, 20. märts 2006, põllumajandustoodete ja toidu 

geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta 

 

Artikkel 4 

Spetsifikaat 

1. Kaitstud päritolunimetuse (KPN) või kaitstud geograafilise tähise (KGT) kasutamiseks peab 

asjaomane põllumajandustoode või toit vastama spetsifikaadile. 

2. Spetsifikaat sisaldab vähemalt järgmisi elemente: 

/…/ 

c) geograafilise piirkonna määratlus ja vajaduse korral üksikasjad, mis osutavad artikli 2 lõikes 3 ette 

nähtud nõuete täitmisele; 

 

                                                           
47 Nõukogu määrus (EÜ) nr 510/2006, 20. märts 2006 , põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja 

päritolunimetuste kaitse kohta. Arvutivõrgus: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:093:0012:01:Et:HTML; http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0510:20080529:EN:PDF. 
48 Komisjoni määrus (EÜ) nr 417/2008, 8. mai 2008, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 

(põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) I ja II lisa. Arvutivõrgus: http://eur-

lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2008

&nu_doc=417. 
49 Nõukogu määrus (EÜ) nr 479/2008, 29. aprill 2008, mis käsitleb veinituru ühist korraldust ja millega muudetakse 

määrusi (EÜ) nr 1493/1999, (EÜ) nr 1782/2003, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 3/2008 ning tunnistatakse kehtetuks 

määrused (EMÜ) nr 2392/86 ja (EÜ) nr 1493/1999. Arvutivõrgus:  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:148:0001:01:ET:HTML. 
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„KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1898/2006, 14. detsember 2006, millega kehtestatakse 

nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja 

päritolunimetuste kaitse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad 

 

Artikkel 2 

Erieeskirjad rühma kohta 

Üksikut füüsilist või juriidilist isikut võib käsitada rühmana määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 5 lõike 

1 teise lõigu tähenduses, kui tõendatakse, et mõlemad järgmised tingimused on täidetud: 

 

a) asjaomane isik on määratletud piirkonnas ainuke tootja, kes soovib taotluse esitada; 

b) määratletud geograafiline piirkond erineb oma omaduste poolest märgatavalt ümberkaudsetest 

piirkondadest või toote omadused erinevad naaberaladel toodetavate toodete omadustest. 

12.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

GTKS tervikuna, geograafilise ala määratlus on reguleeritud alljärgnevalt. 

 

§ 3. Geograafiline tähis ja geograafiline ala 

 

(2) Geograafiline ala käesoleva seaduse tähenduses on riigi territoorium, selle teatud piirkond või koht. 

Geograafiline ala ei pea kokku langema samanimelise haldusüksuse või asustusüksusega. 

Geograafilise ala nimi geograafilise tähisena ei pea vastama selle geograafilise ala praegusele 

ametlikule nimele. 

 

§ 24. Registreerimistaotlus 

(1) Taotleja võib ühes registreerimistaotluses taotleda ainult ühe geograafilise tähise registreerimist. 

 

(2) Registreerimistaotlus peab koosnema järgmistest dokumentidest: 

/…/ 

3) tõend geograafilise tähise kaitstuse kohta selle päritoluriigis või päritoluriigi pädeva ametiasutuse 

tõend, mis kinnitab kauba või teenuse konkreetse omaduse, maine või muu iseloomuliku tunnuse seost 

kauba või teenuse geograafilise päritoluga, ning päritoluriigi pädeva ametiasutuse tõend taotleja õiguse 

kohta taotleda geograafilise tähise registreerimist käesoleva seaduse § 9 lõikes 1 sätestatu järgi; 

/…/ 

 

Vabariigi Valituse 06.06.2000 määruse nr 182 Ametiasutuste pädevus «Geograafilise tähise 

kaitse seaduse» rakendamisel § 4 lg 1 kohaselt väljastab GTKS § 24 lg 2 p 3 nõutava tõendi 

Põllumajandus- või Majandusministeerium. 

 

§ 32. Registreerimistaotluse kontrollimine 

(1) Menetluse käigus ei kontrollita geograafilise tähise vastavust käesoleva seaduse § 8 punktides 1–3 

ja 5–7 sätestatule ega registreerimistaotluses esitatud faktide õigsust. 

(2) Registreerimistaotluse dokumentide vormi ja sisu puuduste või muude menetlust takistavate 

asjaolude ilmnemisel teatatakse nendest taotlejale kirjalikult ning määratakse puuduste 

kõrvaldamiseks või asjakohaste selgituste andmiseks kahekuuline tähtaeg. 

 

§ 37. Geograafilise tähise registreerimise otsus 

Kui registreerimistaotlus vastab käesoleva seaduse §-des 4, 24 ja 25 ning § 26 lõigetes 1 ja 4 sätestatud 

nõuetele ega ole vastuolus avaliku korra või heade tavadega, tehakse viivitamata geograafilise tähise 

registreerimise otsus. 
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§ 38. Geograafilise tähise registreerimisest keeldumise otsus 

Kui registreerimistaotlus ei vasta kas või ühele käesoleva seaduse §-des 4, 24 ja 25 ning § 26 lõigetes 

1 ja 4 sätestatud nõuetest või on vastuolus avaliku korra või heade tavadega, tehakse viivitamata 

geograafilise tähise registreerimisest keeldumise otsus. 

 

12.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Geograafilise tähise registreerimise puhul on ilmekaks näiteks geograafilise ala määratlemise 

ebaloogilisusest geograafiline tähis VÄRSKA, mille osas tehtud kaks iseseisvat registreeringut 

erinevate isikute nimele. Kuigi GTKS § 44 lg 1 võimaldaks esitada kohtule avaldus registreeringu 

andmete muutmiseks (s.h ebatäpse geograafilise ala määratluse tõttu), on siiski tehtud alljärgnevad 

registreeringud: 

 reg nr 00001 (Verska Mineraalvee OÜ), ala: puurkaev nr. 5, mis asub AS VÄRSKA 

SANATOORIUM territooriumil Värska alevikus Värska vallas Põlva maakonnas Eesti 

Vabariigis; 

 reg nr 00006 (AS Värska Vesi), ala: Põlva maakonnas Värska vallas asuv puurkaev 

Patendiamet teostab piiratud kontrolli geograafilisi tähiseid registreerides ning kontrolli objektiks ei 

ole GTKS § 3 lg 2 kinnipidamine, mis on pigem GTKS § 24 lg 2 p 3 ettenähtud tõendit väljastava 

asutuse vastutusala. Siinjuures tuleb ka osundada, et tõendi väljastamise protsess on enamuses 

reguleeritud Vabariigi Valitsuse määrusega, mis võib tekitada küsimusi selle regulatsiooni vastavusest 

põhiseadusega ning mõistlik oleks üle vaadata selle küsimuse seadusega reguleerimise võimalus.  

Kuna tegemist on kahe asutuse pädevuse küsimusega oleks lahenduseks see, kui regulatsiooni 

täpsustada, et välistada võimalus et samale nimele sama toote osas registreeritakse mitu geograafilist 

tähiste erinevate taotlejate avalduse alusel. Geograafiline ala peab olema korrektselt määratletud 

(VÄRSKA puhul pigem veemaardla või haldusüksuse põhjal) ning vaidluse puhul peaksid pooled 

pigem välja selgitama (vaidlema) korrektse geograafilise ala määratluse ning tähise kasutusõiguse, 

mitte taotlema dubleerivaid registreeringuid. 

Lahendusvõimalused: 

 Loobuda kohalikul tasandil geograafilise tähise registreerimise süsteemist ning kehtestada de 

facto kaitse (kui tähis vastab kaitse tingimustele, saab ta kaitse). 

VÕI 

 Jääda registreerimissüsteemi juurde ning täpsustada regulatsiooni: 

o täpsustada geograafilise ala definitsiooni viisil, mis üritaks läbi täpsema regulatsiooni 

saavutada seda, et ebatäpseid geograafilise ala määratlusi ei kasutata (täpset 

definitsiooni leida on rakse ja seda pole tehtud ka EL regulatsiooni puhul); ja/või 

o Kehtestada nõue, et taotlus saab esitada vaid isikute rühm ning vaid erandjuhtudel 

(analoogselt EL regulatsiooniga) üksik juriidiline või füüsiline isik. 

o keelata samale tähisele samade kaubakategooriate/teenuste osas uue taotluse esitamine 

või tõendi väljastamine, kui tähis on juba geograafilise tähisena registreeritud või 

taotlus esitatud. Hilisemal isikul on geograafilise tähise kasutamise õigus kehtiva 

GTKS § 10 alusel tagatud, geograafilise ala ebatäpse määratluse kasutamise juhul 

tuleks aga esitada kohtusse avaldus registreeringu andmete muutmiseks.  

o Alternatiiviks on ka praktika parendamine, et Patendiamet siiski keelduks GTKS § 37 

alusel geograafilise tähise registreerimiseks, olles eelnevalt nõudnud § 32 alusel 
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dokumendi (tõendi) sisu parandamist, kui see ilmselgelt on väljastatud geograafilise ala 

ekslikku piiritlust kasutades. 

  

Meie ettepanek on loobuda registreerimissüsteemist. 

 

Materiaalne regulatsioon jätta samaks. Samas loobuda geograafiliste tähiste registreerimise nõudest, 

millega kaob ka vajadus ennetavalt fikseerida geograafiline ala menetluses (mis hetkel ei nõua 

ekspertiisi – st sisuliselt ei vaadata Patendiametis taotluse sisu, vaid usaldatakse GTKS § 24 lg 1 p-s 3 

nimetatud pädeva asutuse tõendit).  

 

Tähelepanu tuleb ka juhtida GTKS §-le 44, mis võimaldab geograafilise tähise registreeringu andmeid 

muuta. GTKS näeb ette ka järelevalvepädevuse, mida aga pädevad asutused ei ole teadaolevalt 

kasutanud. Tõenäoliselt ei ole pädevad ja järelevalveasutused sisuliselt võimelised selliseid ülesandeid 

täitma ning kogu sisuline vastutus jääb taotlejale, kes võib järelikult nõuda kaitset millele tahes. Ühtlasi 

puudub vastuolu viidatud registreeringute vahel, kuna esimeses registreeringus viidatud ebaõigelt 

kitsendatud geograafiline ala on hõlmatud hilisema heauskse taotlusega. Ka ei saa hilisemale taotlejale 

heita ette seda, et nad on eelistanud uue taotluse esitamist varasema vaidlustamisele, 

vanemuspõhimõtet geograafiliste tähiste vahel seaduse järgi ei kohaldata. Eestile siduvad 

rahvusvahelised kohustused ei nõua geograafilise tähise kaitset registreeringu alusel ja nt Saksamaal 

on vastav de facto kaitse tagatud kaubamärgiseaduse eriklauslite alusel. Niigi laienevad Eestile 

kohustused kaitsta geograafilisi tähiseid, mis on registreeritud (õieti loetletud) Nõukogu (EC) määruse 

510/2006 alusel. Kuna geograafilise tähise suhtes ainuõigust ei teki, ei ole eraldi õiguskaitsevahendite 

kehtestamine vajalik ja kohalduvad tavalised võlaõiguslikud põhimõtted. 

 

Nt Saksa kaubamärgiseaduses50 on siseriiklikule geograafilisele tähise faktipõhisele kaitsele 

pühendatud §-d 126-129, millele järgnevad sätted EL geograafilise tähise kaitse taotlemise ja 

kohaldamise kohta §-d 130-139. Praegune GTKS vastab esimesele neljale paragrahvile, kusjuures 

Saksamaal on geograafilistel tähistel arvestatavam majanduslik tähendus, kui Eestis. 

 

Õiguslik olukord muutub selgemaks ja kaob ka geograafilise tähise registreerimisest tähendusest 

tuleneva eksiarvamuse oht. Kuna geograafilise tähise kaitse ei ole traditsiooniline tööstusomandi 

ainuõigus ning see ei ole seotud ka kaitsetähtaja ja konkreetsete isikutega, siis tugevat vajadust 

registreerimissüsteemi järele ei ole. Seda eriti olukorras, kus registreerimine on formaalne (ilma 

sisulise kontrollita) ja puudub pädevus eelkõige sisulistes küsimustes (s.t tõendi väljastamine, mille 

alusel geograafilise tähise registreerimist taotlema asutakse). Sisulist järelevalvet ei toimu samuti Eesti 

geograafiliste tähiste kasutamise osas.  

 

Põhiosa Eestis kehtivaid geograafilisi tähiseid on niigi kaitstavad EL õiguse alusel ilma riigisisese 

registreeringuta, samas riigisisene registreerimissüsteem võimaldab luua taotlejale ja üldsusele 

väärarusaama mingi geograafilise ala ja toote vahel olevast omaduslikust seosest, n-ö näivast kaitsest, 

mida aga pädevad asutused ei ole suutelised kontrollima. Seega on riigisiseste registreeringute 

kvaliteet äärmiselt madal. Seega viiks regulatsiooni muutus õigusliku olukorra vastavusse 

tegelikkusega. 

  

                                                           
50 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz). Arvutivõrgus: http://www.gesetze-im-

internet.de/markeng/; http://www.ip-firm.de/markeng_e.pdf; 

http://www.jpo.go.jp/shiryou_e/s_sonota_e/fips_e/germany/tl/mokuji.htm; http://www.germantrademarklaw.de/.  
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13 Geograafilise tähise õiguslik tähendus (A. Sehver, T. Kalmet)51 

13.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Võimalikud lahendused: 

 

 Loobuda üldse geograafilise tähise registreerimisest ning koondada geograafiliste täiste kaitse 

kaubamärgiõiguse alla (kollektiivkaubamärk, garantiimärk vm). 

 Jätkata praeguse (osalise) kontrollsüsteemiga, kuid reguleerida täpsemalt registreeringust tulenevad 

õigused ning kaitstavuse eeldused. 

 Suurendada geograafilise tähise registreerimisel teostatavat kontrolli ning kontrollida enamate 

tingimuste täitmist, et suurendada tõsta registreeritud geograafiliste tähiste kaitse taset ning 

usaldusväärsust.  

 

Eelistatud variant on loobuda registreerimissüsteemist ning lahendada küsimus de facto kaitsega. 

 

Regulatsiooni ettepanek on esitatud punktis „geograafilise ala väär rakendus“. 

13.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

13.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 510/2006, 20. märts 2006 , põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste 

tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta52 

 

Artikkel 2 

Päritolunimetus ja geograafiline tähis 

 

1. Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid: 

a) päritolunimetus – piirkonna, konkreetse koha või erandjuhtudel riigi nimetus, millega kirjeldatakse 

põllumajandustoodet või toitu, 

— mis on pärit kõnealusest piirkonnast, konkreetsest kohast või riigist, 

— mille kvaliteet või omadused tulenevad valdavalt või eranditult teatavast geograafilisest 

keskkonnast koos sellele iseloomulike looduslike ja inimfaktoritega ning  

— mille tootmine, töötlemine ja valmistamine toimub määratletud geograafilises piirkonnas; 

 

b) geograafiline tähis – piirkonna, konkreetse koha või erandjuhtudel riigi nimetus, millega 

kirjeldatakse põllumajandustoodet või toitu, 

— mis on pärit kõnealusest piirkonnast, konkreetsest kohast või riigist ning 

— mille eriline kvaliteet, maine või muud omadused tulenevad peamiselt asjaomasest geograafilisest 

piirkonnast ning 

— mille tootmine ja/või töötlemine ja/või valmistamine toimub määratletud geograafilises piirkonnas. 

 

Artikkel 13 

Kaitse 

1. Registreeritud nimetusi kaitstakse 

                                                           
51 Koostajad: A. Sehver, T. Kalmet. 
52 Euroopa Liidu Teataja L 093 , 31/03/2006 Lk 0012 – 0025. 
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a) nende otsese või kaudse kaubanduslikul eesmärgil kasutamise eest registreerimisega hõlmamata 

toodete puhul, juhul kui asjaomased tooted on võrreldavad selle nimetuse all registreeritud toodetega 

või kui nimetuse kasutamisel kasutatakse ära kaitstud nimetuse mainet; 

b) väärkasutuse, jäljendamise või seoste tekitamise eest, isegi kui on viidatud toote tegelikule päritolule 

või kui kaitstud nimetus on tõlgitud või kui seda on täiendatud sõnadega “viis”, “tüüp”, “meetod”, 

“toodetud nagu”, “imitatsioon” või muu samalaadse väljendiga; 

c) muude toote lähtekohta, päritolu, laadi või olulisi omadusi käsitlevate valede või eksitavate märgete 

eest, mis esitatakse asjaomase toote sise- või välispakendil, reklaammaterjalides või asjaomase tootega 

seotud dokumentides, ning selliste pakendite kasutamise eest, mis võivad anda vale mulje toote 

päritolust; 

d) muu tegevuse eest, mis võib tarbijat eksitada toote tegeliku päritolu osas. 

13.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

Geograafilise tähise kaitse seadus 

 

§ 3. Geograafiline tähis ja geograafiline ala 

(1) Geograafiline tähis on: 

1) geograafilise ala nimi või vihje sellele alale, mis näitab kauba või teenuse kindlat geograafilist 

päritolu, kui selliselt tähistatud kauba või teenuse konkreetne omadus, maine või muu tunnus on 

olulisel määral seostatav geograafilise alaga, kus kaupa toodetakse, töödeldakse või müügiks ette 

valmistatakse või kus teenust osutatakse; 

 

§ 10. Geograafilise tähise kasutaja 

Registreeritud geograafilist tähist võib kauba või teenuse tähistamiseks kasutada isik, kes tegutseb 

registreeringus märgitud kauba tootja, töötleja või müügiks ettevalmistajana või teenuse osutajana 

registreeringus märgitud geograafilisel alal ja kelle kaubal või teenusel on kõik registreeringus 

märgitud omadused, maine või muud iseloomulikud tunnused. 

 

§ 11. Geograafilise tähise õigusvastane kasutamine 

(1) Keelatud on: 

1) geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamine kauba või teenuse tähistamiseks 

isikul, kes ei tegutse registreeringus märgitud kauba tootja, töötleja või müügiks ettevalmistajana ega 

teenuse osutajana registreeringus märgitud geograafilisel alal; 

2) geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamine kauba või teenuse tähistamiseks, 

kui kaubal või teenusel puudub kas või üks registreeringus märgitud omadus, maine või muu 

iseloomulik tunnus; 

3) geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamine kauba või teenuse tähistamiseks, 

mida registreering ei hõlma, kuid mis on registreeringuga hõlmatud kauba või teenusega samaliigiline; 

4) geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamine muu kauba või teenuse 

tähistamiseks, kui see võib kaasa tuua kaitstud geograafilise tähise maine pahauskse ärakasutamise; 

5) eksitava teabe kasutamine kauba või teenuse päritolu, olemuse või põhiomaduste kohta kauba või 

teenuse sise- või välispakendil, reklaammaterjalis või sellega seotud dokumentides; 

6) sellise tähise kasutamine, mis, vaatamata kauba või teenuse tegeliku geograafilise päritolu 

tõepärasele kajastamisele, võib tekitada avalikkuses vale arusaama, et kaup või teenus pärineb teiselt 

alalt, isegi juhul, kui tegelik päritolu on näidatud; 

7) teised toimingud, mis võivad avalikkust kauba või teenuse tegeliku päritolu suhtes eksitada. 
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13.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Registreeringu õiguslik väärtus on muutunud kaheldavaks, sest Riigikohus on asunud seisukohale53, 

et geograafilise tähise registreering ei tõenda kauba teatavaid omadusi ning, et geograafilise tähise 

registreeringu võib arvestamata jätta ka ilma registreeringut ennast vaidlustamata: 

 

Kolleegium ei nõustu hageja väidetega selle kohta, et kohtute järeldused on vastuolulised, kuna 

ühelt poolt on maakohus tuvastanud, et geograafiline tähis „Põltsamaa juust" on Eesti 

Vabariigis saanud õiguskaitse, ja teiselt poolt on maakohus tuvastanud, et tõendamata on 

Põltsamaal toodetud juustu eriline kvaliteet või spetsiifiline tootmisviis. Samuti ei nõustu 

kolleegium hageja seisukohaga, et kuna keegi ei ole vaidlustanud geograafilise tähise 

registreeringut GTKS § 43 kohaselt selle menetluse raames, siis geograafilise tähise 

õiguskaitse andmise aluseks olevate asjaolude puudumisele tugineda ei tohi. 

Kolleegium leiab, et kohtul on GTKS § 12 lg-s 2 nimetatud asjaolusid hinnates õigus hinnata 

geograafilise tähise õiguskaitse andmise aluseks olevate asjaolude olemasolu või puudumist 

isegi siis, kui teine pool ei ole geograafilise tähise registreeringut eraldi vaidlustanud. Kuna 

kostja seadis oma vastuväidetes Põltsamaal toodetud juustu erilise kvaliteedi ja spetsiifilise 

tootmisviisi olemasolu kahtluse alla, pidi maakohus neid vastuväiteid ka hindama. Seega ei 

ületanud maakohus hagi piire, leides, et tõendamata on see, et Põltsamaal toodetud juustul on 

eriline kvaliteet või et seal toodetakse juustu spetsiifilisel viisil. 

Kolleegium nõustub ringkonnakohtuga, et praegusel juhul on maakohus GTKS § 12 lg-s 2 

nimetatud asjaolusid hinnanud ja leidnud, et tõendamata on Põltsamaal toodetava juustu 

erilised omadused, maine või muud iseloomulikud tunnused, mille olemasoluga oleks kostja 

pidanud kaubamärgi registreerimise taotlust esitades arvestama. TsMS § 232 lg 2 kohaselt ei 

ole ühelgi tõendil kohtu jaoks ette kindlaksmääratud jõudu, kui pooled ei ole kokku leppinud 

teisiti. 

 

Samas teatavad omadused on üldse registreeringu saamise põhiliseks eelduseks (GTKS § 3 lg 1). See 

viitab geograafilise tähise registratsiooni nõrgale õigusjõule, mis on sisuliselt vastupidine Euroopa 

Ühenduse geotähise mõttele ning tähendusele. Samas tuleb möönda, et Eesti ja EL regulatsiooni eristab 

asjaolu, et Eestis ei teostata sisulist kontrolli, kas registreerimiseks esitatud geograafiline tähis vastab 

kaitstavuse kriteeriumitele (tõendi väljastamise menetlus on üldse väga lakooniline ning ei sätesta 

tõendi väljastamise ja tähisele hinnangu andmise regulatsiooni).  

Seetõttu tuleb hoolikalt kaaluda Eesti geotähise tulevast regulatsiooni ning see mõistlikul viisil 

tasakaalustada Euroopa omaga, eriti arvestades, et enamus regulatsioonist on Euroopa oma ning Eesti 

geotähise regulatsiooni ulatus erinevate toodete lõikes on oluliselt piiratud.  

Arvestada tuleb ka siseriikliku regulatsiooni ulatuse enamat võimalikku kahanemist, kuna Euroopa 

Komisjoni tellimusel54 on 2009. aastal läbi viidud uuring mitte-põllumajanduslike geograafiliste 

tähiste kaitse kohta EL-s ja rahvusvaheliselt.55 

Ettepaneku on materiaalne regulatsioon (GTKS §-d 3-20, mutatis mutandis) jätta samaks. Samas 

loobuda geograafiliste tähiste registreerimise nõudest, millega kaob ka vajadus ennetavalt fikseerida 

geograafiline ala ja sellega seoses olevad toote omadused menetluses, mis ei nõua ekspertiisi – praegu 

                                                           
53 RKTKo 25.02.2009, nr. 3-2-1-1-09 (Piimandusühistu E-Piim hagi OSAÜHINGU PÕLTSAMAA MEIEREI 

JUUSTUTÖÖSTUS vastu kaubamärgi „PÕLTSAMAA kuldne kera + kuju" õiguskaitset välistavate asjaolude 

tuvastamiseks), p 11. 
54 Vt: http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-property/geographical-indications/ 

(13.02.2013). 
55 Study on the protection of geographical indications for products other than wines, spirits, agricultural products or 

foodstuffs. Novmber 2009. Arvutivõrgus: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147926.pdf 

(13.02.2013). 
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ei vaadata Patendiametis taotluse sisu, vaid usaldatakse GTKS § 24 lg 1 p-s 3 nimetatud pädeva asutuse 

tõendit, mille väljastamisel aga teatavasti samuti ekspertiisi ei toimu. Tähelepanu tuleb ka juhtida 

GTKS §-le 44, mis võimaldab geograafilise tähise registreeringu andmeid muuta. GTKS näeb ette ka 

järelevalvepädevuse, mida aga pädevad asutused ei ole teadaolevalt kasutanud. Tõenäoliselt ei ole 

pädevad ja järelevalveasutused sisuliselt võimelised selliseid ülesandeid täitma ning kogu sisuline 

vastutus jääb taotlejale, kes võib järelikult nõuda kaitset millele tahes.  

 

Eestile siduvad rahvusvahelised kohustused ei nõua geograafilise tähise kaitset registreeringu alusel ja 

nt Saksamaal on vastav de facto kaitse tagatud kaubamärgiseaduse eriklauslite alusel. Niigi laienevad 

Eestile kohustused kaitsta geograafilisi tähiseid, mis on registreeritud (õieti loetletud) Nõukogu (EC) 

määruse 510/2006 alusel, vt ka määrus 417/2008 ja määrus 479/2008 (veiniturg). 
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14 Üldise saladuses hoidmise kaitsenormi puudumine (A. Värv)56 

14.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

- 

 

14.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

14.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

TRIPS-lepingu57 art 39 p 2 näeb ette kohustuse tagada kaitse mitte igasugusele konfidentsiaalsele 

teabele, vaid üksnes taolisele konfidentsiaalsele teabele, millel on kaubanduslik väärtus (st ennekõike 

ärisaladusele). Seega ei saa TRIPS-lepingust tuletada üldise saladuses hoidmise kaitsenormi 

sätestamise vajadust. 

Küll aga on konfidentsiaalsuskohustus rahvusvahelistes õigusnormides ja mudelseadustes ette nähtud 

lepingueelsete läbirääkimiste raames: PICC58 art 2.1.16, PECL59 art 2:302 ja DCFR60 art II.- 3:302 

kohaselt peab isik saladuses hoidma lepingueelsete läbirääkimiste käigus saadud konfidentsiaalset 

teavet ning ei või seda enda huvides kasutada. 

 

Euroopa Liidu õigusaktid ei reguleeri käesoleval hetkel konfidentsiaalse teabe (sh ka ärisaladuse) 

mõistet ega sätesta mingit üldist konfidentsiaalsuskohustust. Samas kitsamalt ärisaladuse 

problemaatikale on Euroopa Liidus hakatud viimasel ajal järjest rohkem tähelepanu pöörama.61 

 
  

                                                           
56 Koostaja: A. Värv. 
57 Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu lisa 1C: Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide 

leping. – RT II 1999, 22, 123. 
58 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm (6.02.2013). 
59 Principles of European Contract Law, 

http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/PECL%20engelsk/engelsk_partI_og_II.htm  
60 Draft Common Frame of Reference, http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf (6.02.2013). 
61 Vt. siinkohal näiteks poliitikadokumenti „Trade Secrets: European Union challange in a global economy“. Arvutivõrgus: 

http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=WEB&cd=4&ved=0CDkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fww

w.ifraorg.org%2Fview_document.aspx%3FdocId%3D22900&ei=z4-

rUNLpF_Cb1AXnlIH4Bw&usg=AFQjCNE3ZMxb0ub9x-RIhg4Sm1cLID4KvQ&sig2=ZFc107w3tegwpiah0JZesQ 

(6.02.2013); Euroopa Komisjoni tellimusel valminud ülevaade: „Report on Trade Secrets for the European Commission“, 

avaldatud arvutivõrgus: http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade/201201-study_en.pdf; Protection 

of trade secrets/confidential business information from  

misappropriation and misuse by third parties“, avaldatud arvutivõrgus: 

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_markt_002_trade_secrets_en.pdf (6.02.2013).  

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm
http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/PECL%20engelsk/engelsk_partI_og_II.htm
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ifraorg.org%2Fview_document.aspx%3FdocId%3D22900&ei=z4-rUNLpF_Cb1AXnlIH4Bw&usg=AFQjCNE3ZMxb0ub9x-RIhg4Sm1cLID4KvQ&sig2=ZFc107w3tegwpiah0JZesQ
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ifraorg.org%2Fview_document.aspx%3FdocId%3D22900&ei=z4-rUNLpF_Cb1AXnlIH4Bw&usg=AFQjCNE3ZMxb0ub9x-RIhg4Sm1cLID4KvQ&sig2=ZFc107w3tegwpiah0JZesQ
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ifraorg.org%2Fview_document.aspx%3FdocId%3D22900&ei=z4-rUNLpF_Cb1AXnlIH4Bw&usg=AFQjCNE3ZMxb0ub9x-RIhg4Sm1cLID4KvQ&sig2=ZFc107w3tegwpiah0JZesQ
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade/201201-study_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_markt_002_trade_secrets_en.pdf
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14.2.2 Eesti normid 

 

Eesti õigusaktides puudub käesoleval hetkel üldnorm, mis sisustaks konfidentsiaalse teabe või 

ärisaladuse mõisteid, samuti ei ole sätestatud üldist teabe saladuses hoidmise kohustuse põhisisu (s.h 

kes on kohustatud subjekt).  

 

Üldistatult võib väita, et konfidentsiaalne teave on Eesti õiguses kasutusel reeglina üldmõistena, mille 

alaliikideks võiks lugeda ärisaladust, tootmissaladust, pangasaladust, maksusaladust. Samas ei ole 

need nimetatud alaliigid või –kategooriad alati selgelt üksteisest eristatavad.  

 

Terve rea elukutsete/ametite puhul näeb ametisaladuse või kutsesaladuse hoidmise kohustuse ette 

seadus. Nimetatud kohustus seisneb selles, et isik peab saladuses hoidma teavet, mis talle on teatavaks 

saanud seoses tema töö- või ametikohustuste täitmisega, sõltumata selle teabe sisust. Näiteks sätestab 

notariaadiseaduse § 3 lg 1: „Notar on kohustatud saladuses hoidma talle seoses ametitegevusega 

teatavaks saanud andmed“; finantsinspektsiooni seaduse § 34 lg 1 näeb ette: „Töötaja, samuti 

Inspektsiooni poolt finantsjärelevalve teostamisele kaasatud audiitor, ekspert ja muu isik on 

kohustatud hoidma tähtajatult saladuses konfidentsiaalset teavet, mis on temale teatavaks saanud 

seoses oma ülesannete täitmisega Inspektsioonis, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisti“. 

Turvaseaduse § 33 p 2 kohaselt on turvatöötaja „kohustatud hoidma saladuses turvateenuse tellijalt 

saadud teavet“; audiitortegevuse seaduse § 48 lg 1 ütleb: „Audiitorettevõtja ja seaduse alusel 

audiitorühingut esindav vandeaudiitor on kohustatud hoidma saladuses talle vandeaudiitori 

kutsetegevuse käigus teatavaks saanud infot ja dokumente“; advokatuuriseaduse § 45 lg 1 aga sätestab: 

„Advokaat on kohustatud hoidma saladuses talle õigusteenust osutades teatavaks saanud andmeid“. 

 

Erinevate elukutsete puhul võib saladuses hoitava info maht olla erinev:  advokaat peab saladuses 

hoidma nii õigusteenust osutades teatavaks saanud andmeid kui ka asjaolu, et tema poole on üldse 

õigusteenuse saamiseks on pöördutud ja õigusteenuse eest makstud tasu suurust (AdvS § 45 lg 1); 

samas näiteks patendivoliniku kutsesaladus hõlmab õigusteenust osutades temale teatavaks saanud 

ärisaladust (PatVS § 7 lg 1). Sellest tulenevalt saab järeldada, et ärisaladus võib olla üks osa ameti- või 

kutsesesaladusest, või moodustada ühe osa konfidentsiaalsena käsitletavast teabest.  

 

Et erinevate ametite esindajate puhul on saladuses hoitava konfidentsiaalse teabe sisu ja maht erinev, 

siis ei ole erinevalt algselt püstitatud ülesandest otstarbekas püüda intellektuaalse omandi õiguse 

kodifitseerimise käigus ammendavalt sisustada ei „konfidentsiaalse teabe“ üldmõistet ega ka mingit 

üldist konfidentsiaalsuskohustust. Selle asemel tuleks keskenduda üksnes „ärisaladuse“ mõistele ning 

ärisaladuse kaitse võimalustele. 

 

Isikutel, kelle vahel on lepingulised suhted, on võimalik konfidentsiaalsuskohustust ning selle 

rikkumise korral kohaldatavaid õiguskaitsevahendeid täpsemalt reguleerida lepinguga. Ka on 

konfidentsiaalsuskohustus sätestatud VÕS §-s 625, mille kohaselt käsundisaaja peab käsundi täitmise 

ajal hoidma saladuses talle seoses käsundiga teatavaks saanud asjaolusid, mille saladuses hoidmiseks 

on käsundiandjal õigustatud huvi. Lisaks kaasneb konfidentsiaalsuskohustus ka mitmete 

spetsiifilisemate lepingutega (nt äriühingu juhtorgani liikme leping). 

Lepingueelseid läbirääkimisi pidavate isikute puhul tuleneb konfidentsiaalsuskohustus VÕS § 14 

lõikest 4: kui isik on saanud teada asjaolusid, mille saladuses hoidmise huvi saab eeldada, ei tohi ta 

neid asjaolusid teistele isikutele avaldada ega neid pahauskselt enda huvides ära kasutada. Selline 

kohustus hõlmab suuremat hulka teavet kui ärisaladus.  

Konfidentsiaalse teabe kuritarvitamise keeld on sätestatud ka konkurentsiõiguses: KonkS § 50 lg 1 p 

2 ja § 52 lg 1 tulenevalt on kõlvatu konkurents mh konkurendi konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine 

(st konkurendi konfidentsiaalse teabe kasutamine, kui vastavad andmed on saadud seadusevastaselt). 
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Riigikohus on leidnud, et taoline tegevus võib olla kvalifitseeritav õigusvastase teona VÕS § 1045 lg 

1 p 7 ja lg 3 järgi.62  

Võib tekkida küsimus, kuidas on ettevõtja kaitstud sellistes olukordades, kus tema ärisaladus saab 

juhuslikult (näiteks ekslikult saadetud e-kirja kaudu) teatavaks isikule, keda ei saa pidada ettevõtja 

konkurendiks KonkS mõttes. Sellisel juhul võiks ettevõtjal olla võimalus esitada kahju hüvitamise 

nõue VÕS § 1045 lg 1 p 8 alusel siis, kui teine isiku on ettevõtja ärisaladuse avaldanud või seda enda 

huvides kasutanud heade kommete vastaselt ning selline käitumine on tahtlik.63 

Kaardistamise käigus viidatud näide üürileandja pandiõiguse teostamisest eeldab esmalt vastust 

küsimusele, kas üürileandjal on üürilepingust tulenevalt kohustus hoida saladuses üürniku ärisaladusi. 

Ilmselt on vastus sellele küsimusele eitav, kuna üürileandja kohustused on seotud üüritava asja 

üleandmisega ning selle hoidmisega lepingujärgseks kasutamiseks sobivas seisundis ja vajadusel 

puuduste kõrvaldamisega (VÕS § 276 lg 1; § 278). Seega olukorras, kus üürileandja on rikkunud 

ettevõtjast üürniku ärisaladust, võiks kõne alla tulla ettevõtja kahju hüvitamise nõue deliktiõiguse 

normide alusel. Kohaldatavaks sätteks võiks sel juhul olla samuti VÕS § 1045 lg 1 p 8. Välistada ei 

saa ka VÕS § 1045 lg 1 p 7 ning TsÜS § 138 lg 2 (õiguse teostamine eesmärgiga tekitada kahju teisele 

isikule) kohaldamist, nagu on välja pakutud tööstusomandiõigusega kaasnevate probleemide 

koondkaardistuses. Vastav kohtupraktika siiski hetkel puudub. 

14.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused 

 

Tsiviilõiguse maades ei ole ette nähtud iseseisvat üldist vastutust konfidentsiaalse teabe 

avalikustamise eest. Seadusest tulenev kohustus hoida teatavat informatsiooni salajas võib seonduda 

spetsiifilise õigussuhetega (advokaat-klient, arst-patsient) või olla sätestatud lepingus. Samuti võib 

vastutus kaasneda siis, kui teabe avaldamine kujutab endast mingi konkreetse õigushüve (näiteks õigus 

privaatsusele) rikkumist. 

 

Üldise konfidentsiaalsuskohustuse puudumise tõttu on ka ärisaladuse kaitse tsiviilõiguse maades 

allutatud muudele instituutidele. Saksa õiguses on ärisaladuse kaitset puudutavad sätted laiali 

erinevates seadustes, millest olulisim on konkurentsiseadus (UWG). UWG § 3 kohaselt on keelatud 

kõlvatu äritegevus (unlautere geschäftliche Handlungen). Kõlvatuks äritegevuseks loetakse näiteks 

konkurendi tegevuse eesmärgipärast takistamist (UWG § 4 p 10). UWG § 17 alusel on ärisaladuse 

rikkumine konkurentsi kahjustamise eesmärgil, omakasu saamise või kolmanda isiku kasu eesmärgil 

või ärisaladuse omajale kahju tekitamise eesmärgil kriminaalkorras karistatav kolmel juhul: 1) äri- või 

tootmissaladuse õigustamatu avaldamine ettevõtjaga töö- või muus käsundussuhtes oleva isiku poolt; 

2) nn tööstusspionaaž ehk teise isiku ärisaladusele ligipääsu hankimine; 3) punktides 1 või 2 

kirjeldatud viisil teatavaks saanud ärisaladuse kasutamine või edastamine kolmandale isikule. Samuti 

on karistatav nimetatud tegude toimepanemise katse (UWG § 17 lg 3). Tsiviilõiguslikult on ärisaladus 

Saksa õiguses kaitstud nii lepingulisi kui lepinguväliseid võlasuhteid reguleerivate normidega. 

Lepinguvälistest õiguskaitsevahenditest tulevad kõne alla eeskätt rikkumise lõpetamise nõue BGB § 

1004 lg 1 ja UWG § 8 lg 1 alusel või kahju hüvitamise nõuded. Kahju hüvitamise nõude puhul võib 

nõude aluseks olla BGB § 823 lg 2 (seadusest tuleneva kaitsenormi rikkumine), samuti võib kõne alla 

tulla BGB § 826 (heade kommete vastane tahtlik käitumine).64 Nii Saksa õiguskirjanduses65 kui 

kohtupraktikas66 on leitud, et kui ärisaladust käsitleda osana isiku õigusest tegeleda ettevõtlusega, siis 

                                                           
62 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21.03.2007.a. otsus tsiviilasjas 3-2-1-22-07, p 13. 
63 Sealjuures ei pea kahju olema tekitatud otsese tahtlusega ning oluline ei ole ka see, kas kahju tekitaja ise sai aru oma 

tegevuse mittevastavusest headele kommetele, - vt. T. Tampuu. Lepinguvälised võlasuhted (Juura 2012), lk. 212. 
64 Piper/Ohly/Sosnitza/Ohly, UWG5, Vor §§ 17 bis 19, Rn 48. 
65 Mes, P., Arbeitsplatzwechsel und Geheimnisschutz, GRUR 1979, 584 (590); Harte/Henning/Harte-Bavendamm, UWG2, 

§ 17 Rn 50. 
66 BGHZ 16, 172, 175 = NJW 1955, 628, 629; BGH GRUR 63, 367, 369. 



Versioon: 3.03.2013 

A. Kelli, T. Kalmet, A. Sehver, A. Värv, K. Härmand, T. Hoffmann 

55 
 

kujutab ärisaladuse rikkumine endast ettevõtlusvabaduse kui absoluutse õiguse rikkumist, ning 

seetõttu on võimalik kahju hüvitamise nõue esitada ka BGB § 823 lg 1 alusel. Ärisaladuse rikkumise 

korral võib tugineda ka alusetu rikastumise õigusele (BGB § 812 lg 1, 1.lause, 2.alt), ning rikkumisega 

saadud tulu on rikkujalt võimalik välja nõuda käsundita asjaajamise sätete (BGB §§ 687 lg 2; 681; 

667) alusel.67  

 

Saksa intellektuaalse omandi mudelseaduse (Gesetzbuch für Geistiges Eigentum, GGE)68 kohaselt ei 

ole äri- ja tootmissaladus intellektuaalse omandi alaliik, küll aga on see kolmandate isikute sekkumise 

eest kaitstav „muu õiguspositsioonina“ (sonstige Schutzposition, GGE § 10). Selline lähenemine 

tugineb arusaamale, et äri- ja tootmissaladused on majanduslikult võttes küll intellektuaalse vara hulka 

kuuluvad, kuid ei kujuta endast siiski intellektuaalse õiguse iseseisvat reguleerimiseset.69 GGE § 10 lg 

1 kohaselt kaitstakse äri- või tootmissaladuse omajat äri-või tootmissaladuse avaldamise, kasutamise 

ja edastamise vastu, samuti kolmanda isiku poolt äri-või tootmissaladuse hankimise vastu, kui äri- või 

tootmissaladuse omaja ei ole selleks nõusolekut andnud. GGE § 46 lg 1 p 3 kohaselt loetakse nimetatud 

tegevus muu õiguspositsiooni rikkumiseks. Äri-või tootmissaladuse kaitseks nähakse ette erinevate 

õiguskaitsevahendite kohaldamise võimalus. Nii võimaldab GGE § 52 lg 1 esitada nõude võimaliku 

rikkumise ärahoidmiseks või juba toimunud rikkumise tagajärgede kõrvaldamiseks, ning seda rikkuja 

süüst sõltumatult. Kahju hüvitamise nõude võimaluse näeb ette GGE § 53, mille teksti koostamisel 

aluseks võetud direktiivi 2004/48/EÜ70 artikkel 13 lg 1. Mittevaralise kahju hüvitamise nõuet äri- või 

tootmissaladuse rikkumise korral esitada ei saa (GGE § 46 lg 2). Kriminaalkaristused äri-või 

tootmissaladuse rikkumise eest näeb ette GGE § 86, mis vastab kehtivale õigusele (UWG § 17 lg 1-

2), samuti on karistatav kuriteokatse (GGE § 87). 

 

Inglise õiguses kaitstakse konfidentsiaalset infot (sealhulgas ka ärisaladusi) kohtupraktikas välja 

arendatud law of confidence instituudi alusel. 1849. aastal leidis Inglise kohus kohtuasjas Prince Albert 

v Strange, et konfidentsiaalsuskohustus põhineb mitte niivõrd omandi- või lepinguõigusel, kuivõrd 

kohustusel käituda heas usus.71 Kohtuasjas Coco v A N Clark (Engineers) Ltd72 toodi välja eeldused, 

mille esinemise korral on võimalik kohaldada õiguskaitsevahendeid: esiteks peab teave olema 

konfidentsiaalne, teiseks peab see olema isikuni jõudnud viisil, millest saab järeldada 

konfidentsiaalsuskohustuse tekkimist ning kolmandaks seda teavet peab olema kuritarvitatud. 

Konfidentsiaalsuskohustuse tekkimiseks ei ole alati vajalik vastava avalduse tegemine teabe andja 

poolt; piisab, kui tegemist on olukorraga, milles teabe saaja teab või peab aru saama, et antud teave on 

konfidentsiaalne. Peamine õiguskaitsevahend law of confidence raames on keeld kasutada või 

avaldada vastavat teavet, alternatiivne õiguskaitsevahend on kahju hüvitamise nõue. Sellise üldise 

konfidentsiaalsuskohustuse peamine kohaldamisala seondub isiklikku laadi teabega (mis ei pea olema 

isiku mainet kahjustav), mis on laiemalt kategoriseeritav isiku eraelu kaitse alla. Peamised näited law 

of confidence alasest kohtupraktikast puudutavad nn kuulsuste (modellid, näitlejad, sportlased, 

poliitikud) poolt esitatud nõudeid keelata nende eraelu puudutava materjali (fotod, videod, kirjad jms) 

avaldamine.73 

 

                                                           
67 Piper/Ohly/Sosnitza/Ohly, UWG5, Vor §§ 17 bis 19, Rn 50. 
68 R. McGuire, H.-J. Ahrens. Modellgesetz für Geistiges Eigentum – Normtext und Begründung, Beck 2012. 
69 R. McGuire, H.-J. Ahrens. Modellgesetz für Geistiges Eigentum – Normtext und Begründung, Beck 2012, S. 51. 
70 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/48/EÜ, 29. aprill 2004, intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta. - 

Euroopa Liidu Teataja L 157 , 30/04/2004 Lk 0045 – 0086. 
71 Prince Albert v Strange (1849) 41 ER 1171. 
72 Coco v A N Clark (Engineers) Ltd (1969) RPC 41. 
73 C. von Bar. Principles of European Law. Non-Contractual Liability Arising out of Damage Caused to Another. Munich, 

Sellier 2009, pp 474-476. 
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14.3 Muutmise võimalused ja põhjendused 
 

Kaardistamise käigus tõstatatud probleem74 

 

Eesti õiguses on konfidentsiaalsuskohustus sätestatud spetsiifiliste õigussuhete raames, kuid puudub 

üldnorm, mis sätestaks saladuse hoidmise kohustuse. Võimalik, et muudeks lepingulisteks ning 

lepinguvälisteks juhtudeks võiks üldnormi tuletada TsÜS § 138 sätestatud hea usu põhimõttest (mis 

oleks siis ka kaitsenormiks deliktilise nõude esitamiseks). Samas teatud olukordades võib taoline 

abstraktsus tulemust mitte anda. Ärisaladuse rikkumisel kohaldatakse deliktilise nõude esitamisel 

konkurentsiseaduse § 52 sätestatud kõlvatu konkurentsi regulatsiooni, kuid seda saab kasutada ainult 

konkurendi poolt konfidentsiaalse teabe kasutamisel, kui need andmed on saadud seadusevastaselt. 

See tähendab, et vastav kaitsenorm ei kohaldu näiteks teabe kasutamisel isiku poolt, kes ei kvalifitseeru 

konkurendiks (kasutab küll enda ärihuvides, kuid mitte konkurendina, näiteks mingi uudse lahenduse 

väljatöötamiseks teisel kaubaturul). Lepinguliste suhete puhul saab enamus juhtudel taandada 

rikkumise käsundussuhte raames kehtiva saladuse hoidmise kohustuse rikkumiseks, kuid mitte alati. 

Probleem esineb olukorras, kus ärisaladuse on enda valdusesse saanud isik näiteks muu kehtiva 

lepingulise suhte (nt üürisuhte) (st mitte käsundi) raames enda õiguseid teostades (näiteks teostades 

üürileandja pandiõigust ning viies ära arvutid, milles sisaldub ärisaladus). Kas taolises olukorras kehtib 

üürileandja suhtes saladuse hoidmise kohustus, kui üürilepingus seda sätestatud ei ole? Kas 

pandiõiguse teostamine on kuidagi piiratud või mitte? Kas ärisaladuse algsel omanikul on kasutada 

mingid õiguskaitsevahendid?75 

 

Kaardistuses põhjendatakse üldise saladuses hoidmise kohustuse sätestamise vajadust ärisaladuse 

kaitse eesmärgiga. 

 

Ärisaladuse kaitse eesmärgil üldise konfidentsiaalsuskohustuse sätestamist ei saa pidada otstarbekaks 

lahenduseks, kuna esiteks on ärisaladuse kaitse võimalik tagada ka muul moel kui üldise 

konfidentsiaalsuskohustuse sätestamise kaudu. Käesoleval ajal on ärisaladus kaitstav läbi 

konkurentsiõigusliku regulatsiooni ning läbi lepinguõiguslike sätete, samuti lepingueelsete võlasuhete 

regulatsiooni. Ärisaladuse kaitse tõhustamiseks on mõeldav selle lugemine intellektuaalse omandi 

osaks või teise võimalusena intellektuaalse omandi kaitse teatavate põhimõtete laiendamine 

ärisaladusele.76  

 

Teiseks ei ole üldise konfidentsiaalsuskohustuse sätestamine soovitatav seetõttu, et taoline kohustus 

puudutaks peale ärisaladuse ka igasugust muud konfidentsiaalset teavet ning väljuks seega 

intellektuaalse omandi kodifitseerimise raamidest. Ei saa välistada, et esineb olukordi, kus üldise 

konfidentsiaalsuskohustuse olemasolu võiks olla õigustatud, kuid sellise kohustuse sätestamine 

tähendaks ilmselt muutust deliktiõiguse dogmaatikas. See aga ei saa olla intellektuaalse omandi 

kodifitseerimise eesmärk. Vastupidi: kodifitseerimise eesmärgina nimetatakse seda, et kogu 

intellektuaalse omandi süsteem oleks kooskõlas ülejäänud eraõiguse ja õiguskorraga.77 

 

Konfidentsiaalsuskohustuse jätkuv reguleerimine teatavate õigussuhete raames on kooskõlas Eesti 

õigussüsteemiga. 

                                                           
74 Tööstusomandiõigusega kaasnevate probleemide koondkaardistus. Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57001/T%F6%F6stusomandi+koondkaardistus-10-07-2012.pdf 

(6.02.2013). 
75 Punkti koostanud Silja Elunurm. 
76 Nt VÕS § 1055 lg 3 laiendamine ärisaladuse rikkumise juhtumitele jm, - vt S. Elunurm, A. Värv. Konfidentsiaalne teave. 

Ühtse regulatsiooni puudumine (detsember 2012). 
77 A. Kelli. Intellektuaalse omandi kodifitseerimine: vajadused, võimalused ja töökorraldus. Juridica 7/2012, lk 481. 



Versioon: 3.03.2013 

A. Kelli, T. Kalmet, A. Sehver, A. Värv, K. Härmand, T. Hoffmann 

57 
 

 

Seetõttu teen ettepaneku üldist konfidentsiaalsuskohustust mitte sätestada.  
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15 Konfidentsiaalne teave. Ühtse regulatsiooni puudumine (S. Elunurm, A. 

Värv)78 

15.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Variant A (ärisaladus IO alaliigina) 

 

Tööstusomandi seadustiku § ... . Ärisaladuse mõiste  

Ärisaladus on majanduslik, tehniline või teaduslik teave, mis on seotud ettevõtlusega, millel on tegelik 

või potentsiaalne kaubanduslik väärtus tema salajasuse tõttu, mis on teada piiratud ringile isikutele ja 

mille saladuses hoidmise osas on ettevõtja tarvitusele võtnud asjakohased meetmed. 

 

Tööstusomandi seadustiku § ... . Ettevõtja ainuõigus ärisaladusele 

Ettevõtjale kuulub ainuõigus lubada või keelata ärisaladuse avaldamist ja kasutamist. Isik, kellele on 

teatavaks saanud ettevõtja ärisaladus, ei või seda teistele isikutele avaldada ega ärisaladust pahauskselt 

enda huvides ära kasutada. Ärisaladuse õigustatud avaldamise juhud sätestab seadus. 

 

Variant B (ärisaladuse mõiste määratlemine ilma, et ärisaladust peetaks intellektuaalse omandi 

alaliigiks) 

 

Konkurentsiseaduse § 50. Kõlvatu konkurentsi keeld  

(1) Kõlvatu konkurents on ebaaus äritegevus, heade kommete ja tavadega vastuolus olevad teod, 

sealhulgas: 

1) eksitava teabe avaldamine, avaldamiseks esitamine, tellimine, konkurendi või tema kauba 

halvustamine; 

2) ärisaladuse või muu konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine, konkurendi töötaja või esindaja 

ärakasutamine. 

(2) Kõlvatu konkurents on keelatud. 

(3) Reklaamina käsitatava eksitava, kõlvatu või halvustava teabe puhul rakendatakse reklaamiseaduse 

sätteid. 

 

Konkurentsiseaduse § 501. Ärisaladuse mõiste 

Ärisaladus on majanduslik, tehniline või teaduslik teave, mis on seotud ettevõtlusega, millel on tegelik 

või potentsiaalne kaubanduslik väärtus tema salajasuse tõttu, mis on teada piiratud ringile isikutele ja 

mille saladuses hoidmise osas on ettevõtja tarvitusele võtnud asjakohased meetmed. 

 

Kui valida selline regulatsioonivariant, siis tuleks ühtlasi muuta ka KonkS § 63 lõiget 1. Kaaluda võiks 

praeguse KonkS § 63 lg 1 esimese lause asendamist lausega „Konkurentsiametil ei ole õigust avaldada 

ettevõtja nõusolekuta tema ärisaladusi, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti.“ 

 

  

                                                           
78 Koostajad: S. Elunurm, A. Värv. 
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Variant C 

 

Kolmas võimalus, mida võiks kaaluda, oleks ärisaladuse mõiste reguleerimine küll tööstusomandi 

seadustikus, kuid mitte IO alaliigina, vaid nö IO sarnase õigusena (Saksa intellektuaalse omandi 

mudelseaduse eeskujul). 

15.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

15.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

TRIPS-lepingu artikli 39 punkt 2 sätestab sisuliselt ärisaladuse mõistena järgmist: „Füüsilistel ja 

juriidilistel isikutel peab olema võimalus takistada nende seadusliku kontrolli all oleva teabe 

avaldamist teistele või selle omandamist või kasutamist teiste poolt ilma nende nõusolekuta viisil, mis 

on vastuolus ausate kaubandustavadega, tingimusel et: a) selline teave on saladus selles tähenduses, et 

see ei ole kogumis või üksikosade täpses paigutuses ja kokkupanus üldteada või kergesti kättesaadav 

isikutele ringkondades, kes tavaliselt kõnesolevat laadi teabega tegelevad; b) sellel teabel on 

kaubanduslik väärtus tema salajasuse tõttu; c) selle teabe üle seaduslikku kontrolli omav isik on 

asjaoludest lähtuvalt võtnud vajalikke meetmeid, et hoida seda salajas.“ 

 

Kuivõrd TRIPS-lepingu art 39 p 2 kohaselt tuleb ennekõike tagada kaitse taolisele konfidentsiaalsele 

teabele, millel on kaubanduslik väärtus (ehk siis ennekõike ärisaladusele), siis tuleks ka Eesti õigusesse 

asjakohast regulatsiooni luues lähtuda ennekõike ärisaladuse kaitse vajadusest (st mitte laiendada 

regulatsiooni üldisena igasugusele konfidentsiaalsele teabele).  

 

Euroopa Liidu õigusaktid ei reguleeri käesoleval hetkel konfidentsiaalse teabe või ärisaladuse mõistet. 

Ühemõttelised regulatsioonid puuduvad ka EL liikmesriikide õiguses.79  

 

Samas pööratakse Euroopa Liidu tasemel ärisaladuse kaitse küsimustele järjest enam tähelepanu.80 

Euroopa Komisjon avaldas oktoobris 2012 nn Ärisaladuse Roadmapi.81 Nimetatud dokumendis 

toonitatakse, et juba 1994. aastal kutsus TRIPS leping üles kehtestama riigisisesed regulatsioonid 

salajase ärilise informatsiooni kaitseks, kuid tänaseni ei ole EL ühtsena vastavale teemale lähenenud. 

Ka märgitakse, et kuigi ärisaladust ei peaks kaitsma identselt intellektuaalse omandi õigustega, 

täiendaks ärisaladuse regulatsioon oluliselt patendikaitset ja oleks eriti oluline just SME-dele, mistõttu 

ongi ärisaladuse kaitse teema võetud Euroopa Komisjoni IP strateegiasse saavutamaks IPR ühisturgu. 

Võimalike alternatiividena on Euroopa Komisjoni siseturu ja teenuste peadirektoraat näinud ette 

järgmised lahendused: (a) status quo säilitamine; (b) ärisaladuse tunnustamine intellektuaalse omandi 

alaliigina; (c) liikmesriikides kohaldatavate tsiviilõiguslike õiguskaitsevahendite harmoniseerimine 

(ilma et ärisaladust peetaks intellektuaalse omandi alaliigiks); (d) liikmesriikides kohaldatavate 

                                                           
79 Vt siinkohal erinevate liimesriikide õigusnormide lühiülevaadet, avaldatud arvutivõrgus: 

http://www.innovaccess.eu/documents/LegalprotectionofTradeSecrets_0000002422_00.xml.html#N20143  
80 Vt siinkohal näiteks poliitikadokumenti „Trade Secrets: European Union challange in a global  economy“, avaldatud 

arvutivõrgus: 

http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=WEB&cd=4&ved=0CDkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fww

w.ifraorg.org%2Fview_document.aspx%3FdocId%3D22900&ei=z4-

rUNLpF_Cb1AXnlIH4Bw&usg=AFQjCNE3ZMxb0ub9x-RIhg4Sm1cLID4KvQ&sig2=ZFc107w3tegwpiah0JZesQ 

(6.02.2013); Euroopa Komisjoni tellimusel valminud ülevaade: „Report on Trade Secrets for the European Commission“, 

avaldatud arvutivõrgus: http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade/201201-study_en.pdf (6.02.2013). 
81 Initsiatiivi pealkiri: „Protection of trade secrets/confidential business information from  

misappropriation and misuse by third parties“, avaldatud arvutivõrgus: 

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_markt_002_trade_secrets_en.pdf (6.02.2013). 

http://www.innovaccess.eu/documents/LegalprotectionofTradeSecrets_0000002422_00.xml.html#N20143
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ifraorg.org%2Fview_document.aspx%3FdocId%3D22900&ei=z4-rUNLpF_Cb1AXnlIH4Bw&usg=AFQjCNE3ZMxb0ub9x-RIhg4Sm1cLID4KvQ&sig2=ZFc107w3tegwpiah0JZesQ
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ifraorg.org%2Fview_document.aspx%3FdocId%3D22900&ei=z4-rUNLpF_Cb1AXnlIH4Bw&usg=AFQjCNE3ZMxb0ub9x-RIhg4Sm1cLID4KvQ&sig2=ZFc107w3tegwpiah0JZesQ
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ifraorg.org%2Fview_document.aspx%3FdocId%3D22900&ei=z4-rUNLpF_Cb1AXnlIH4Bw&usg=AFQjCNE3ZMxb0ub9x-RIhg4Sm1cLID4KvQ&sig2=ZFc107w3tegwpiah0JZesQ
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade/201201-study_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_markt_002_trade_secrets_en.pdf
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kriminaalkaristuste harmoniseerimine; (e) ärisaladuse omajatelt preventiivsete meetmete kohaldamise 

nõudmine (näiteks töötajate või äripartnerite suhtes). 

 

Euroopa Komisjon pooldab käesoleval hetkel pigem punktis (c) esitatud regulatsioonivõimalust.82 Et 

kontsentreeritum diskussioon ärisaladuse kaitseks võimaliku regulatsiooni kehtestamise üle on EL-is 

alles hiljuti alanud, siis ei ole käesoleva dokumendi koostamise ajal veel siiski võimalik ennustada, 

millise regulatsiooni suunas liigutakse.  

 

15.2.2 Eesti normid 

 

„Konfidentsiaalse teabe“ üldmõiste puudumine 

 

Eesti õigusaktides puudub käesoleval hetkel üldnorm, mis sisustaks konfidentsiaalse teabe ja/või 

ärisaladuse mõisteid ega teabe saladuses hoidmise kohustuse põhisisu (sh kes on kohustatud subjekt). 

Mõningal määral avab ärisaladuse mõistet KonkS § 63 lg 1, mis aga paikneb konkurentsiseaduse 

riikliku järelevalve peatükis (8.ptk) ning mille eesmärk on seega sätestada ärisaladuse hoidmise 

kohustus Konkurentsiameti ametnikele.  

 

Õigusaktides on paralleelselt ja teinekord ka samatähenduslikult kasutusel konfidentsiaalne teave/info, 

ärisaladus, tootmissaladus, pangasaladus, maksusaladus ning teave, mis tuleb hoida saladuses. 

Üldistatult võib väita, et konfidentsiaalne teave on kasutusel reeglina üldmõistena, mille alaliikideks 

võiks lugeda ärisaladust, tootmissaladust, pangasaladust, maksusaladust. Samas ei ole need 

nimetatud alaliigid või –kategooriad alati selgelt üksteisest eristatavad, kuna ärisaladuse hulka 

kuuluvaks võiks pidada ka tootmissaladust ning pangasaladuse või maksusaladuse objektiks võib olla 

ka ärisaladus.  

 

Vastavaid loetletud mõisteid kasutatakse täna kehtivates õigusaktides järgmiselt:  

 „konfidentsiaalne teave“ - tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 741; konkurentsiseaduse § 50 lg 1 

p 2, § 52; riigihangete seaduse § 43 lg 4, § 63 lg 5, § 67 lg 2;  

 „ärisaladus“ - tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 38 lg 1 p 6 ja 7, § 275 lg 1, § 610 lg 5; 

konkurentsiseaduse § 26 lg 10, § 63; maksukorralduse seaduse § 26; äriseadustiku § 186, § 313, 

325 jt;  töölepinguseaduse § 22; võlaõigusseaduse § 625, riigihangete seaduse § 46 lg 5, § 54 lg 3, 

§ 105 lg 4; karistusseadustiku § 377; 

 „tootmissaladus“ - võlaõigusseaduse § 625, töölepingu seaduse § 22 ja § 23 

 „pangasaladus“ - krediidiasutuste seaduse § 88; 

 „maksusaladus“ - maksukorralduse seaduse § 26; 

 „intellektuaalse omandi saladus“ - keskkonnaregistri seaduse § 42 lg 2 p 3; 

 üldmõistena veel ka „teave, mida tuleb hoida saladuses“ - VÕS § 372 (teabe üleandmine 

litsentsilepingu raames), VÕS § 719  (arvelduslepingu raames teatavaks saanud teave). 

 

Alljärgnevalt on toodud ärisaladuse, maksusaladuse ja pangasaladuse mõistet avavad normid kehtivas 

õiguses: 

 

Konkurentsiseaduse § 63 Ärisaladuse hoidmise kohustus 

 

                                                           
82 „Protection of trade secrets/confidential business information from  

misappropriation and misuse by third parties“, avaldatud arvutivõrgus 

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_markt_002_trade_secrets_en.pdf (6.02.2013). 

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_markt_002_trade_secrets_en.pdf
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(1) Ärisaladuseks loetakse niisugune teave ettevõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine teistele 

isikutele võib selle ettevõtja huve kahjustada, eelkõige oskusteavet puudutav tehniline ja finantsteave 

ning teave kulude hindamise metoodika, tootmissaladuste ja -protsesside, tarneallikate, ostu-müügi 

mahtude, turuosade, klientide ja edasimüüjate, turundusplaanide, kulu- ja hinnastruktuuride ning 

müügistrateegia kohta. Ärisaladus ei ole avalikustamisele kuuluv või avalikustatud teave, 

Konkurentsiameti tehtud otsus ja ettekirjutus ning Konkurentsiameti peadirektori või 

Konkurentsiameti muu ametniku koostatud dokument, millest on ärisaladused välja jäetud. 

(2) Konkurentsiameti ametnikul ei ole õigust avaldada teistele isikutele ega avalikustada ettevõtja 

nõusolekuta ärisaladusi, sealhulgas pangasaladusi, mida ta on teada saanud oma teenistuskohustuste 

täitmise käigus, kui käesoleva seadusega ei ole ette nähtud teisiti. Ettevõtja määrab kindlaks ja märgib 

ära teabe, mida ta põhjendatult loeb oma ärisaladuseks. Konkurentsiameti nõudmisel peab ettevõtja 

põhjendama teabe määramist ärisaladuseks. Muud teavet ei loeta ärisaladuseks, välja arvatud teave, 

mis õigusaktide kohaselt avaldamisele ei kuulu. Konkurentsiameti nõudel on ettevõtja kohustatud 

koostama dokumendist ärisaladust mittesisaldava kokkuvõtte. 

 

Maksukorralduse seaduse § 26 – maksusaladuse kaitse 

 

(1) Maksuhaldur, tema ametnikud ja teised teenistujad on kohustatud hoidma saladuses 

maksukohustuslast puudutavat teavet, sealhulgas kõiki andmekandjaid (otsused, aktid, teated ja muud 

dokumendid) maksukohustuslase kohta, teavet andmekandjate olemasolu kohta, äri- ja pangasaladust, 

mida nad teavad seoses maksude tasumise õigsuse kontrollimise, maksu määramise, maksuvõla 

sissenõudmise, maksuõigusrikkumise asja menetlemise või muude teenistuskohustuste täitmisega 

(edaspidi maksusaladus). Maksusaladuse hoidmise kohustus ei lõpe teenistussuhte lõppemisega. 

 

Krediidiasutuste seaduse § 88 – pangasaladus 

 

(1) Pangasaladusena käsitatakse kogu teavet ja hinnanguid, mis on krediidiasutusele teatavaks saanud 

tema või teise krediidiasutuse kliendi kohta. 

(2) Pangasaladusena ei käsitata: 

1) andmeid, mis on avalikud või õigustatud huvi korral muudest allikatest kättesaadavad; 

2) koondandmeid, mille põhjal ei saa kindlaks teha üksikkliendi andmeid ega koondandmetega 

iseloomustatavasse kogumisse kuuluvaid isikuid; 

3) krediidiasutuste asutajate ja aktsionäride või liikmete nimekirja ning andmeid nende osa suuruse 

kohta krediidiasutuse aktsia- või osakapitalis, sõltumata kliendiks olemisest; 

4) informatsiooni kliendi kohustuste täitmise korrektsuse kohta krediidiasutuse ees. 

 

Mõningate ametite/elukutsete puhul sisaldab ametisaladuse või kutsesaladuse hoidmise kohustus 

üldisemat konfidentsiaalsuskohustust, mis seisneb selles, et isik peab saladuses hoidma teavet, mis 

talle on teatavaks saanud seoses tema töö- või ametikohustuste täitmisega, sõltumata selle teabe 

sisust.83 Erinevate elukutsete puhul võib kutsesaladuse maht olla erinev:  advokaat peab saladuses 

hoidma nii õigusteenust osutades teatavaks saanud andmeid kui ka asjaolu, et tema poole on üldse 

õigusteenuse saamiseks on pöördutud ja õigusteenuse eest makstud tasu suurust (AdvS §45 lg 1); 

                                                           
83 Näiteks notariaadiseaduse § 3 lg 1: „Notar on kohustatud saladuses hoidma talle seoses ametitegevusega teatavaks saanud 

andmed“; finantsinspektsiooni seaduse § 34 lg 1: „Töötaja, samuti Inspektsiooni poolt finantsjärelevalve teostamisele 

kaasatud audiitor, ekspert ja muu isik on kohustatud hoidma tähtajatult saladuses konfidentsiaalset teavet, mis on temale 

teatavaks saanud seoses oma ülesannete täitmisega Inspektsioonis, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisti“; 

turvaseaduse § 33 p 2: „turvatöötaja on kohustatud hoidma saladuses turvateenuse tellijalt saadud teavet“; audiitortegevuse 

seaduse § 48 lg 1: „Audiitorettevõtja ja seaduse alusel audiitorühingut esindav vandeaudiitor on kohustatud hoidma 

saladuses talle vandeaudiitori kutsetegevuse käigus teatavaks saanud infot ja dokumente“; advokatuuriseaduse § 45 lg 1: 

„Advokaat on kohustatud hoidma saladuses talle õigusteenust osutades teatavaks saanud andmeid“. 
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samas näiteks patendivoliniku kutsesaladus hõlmab õigusteenust osutades temale teatavaks saanud 

ärisaladust (PatVS § 7 lg 1). Sellest tulenevalt saab järeldada, et ärisaladus võib olla üks osa ameti- või 

kutsesesaladusest, või moodustada ühe osa konfidentsiaalsena käsitletavast teabest.  

 

Ülaltoodust nähtub, et „konfidentsiaalse teabe“ või „ameti-või kutsesaladuse“ maht on erinevate 

isikute puhul erinev. Seetõttu ei ole erinevalt algselt püstitatud ülesandest otstarbekas püüda 

intellektuaalse omandi õiguse kodifitseerimise käigus ammendavalt sisustada „konfidentsiaalse teabe“ 

üldmõistet; selle asemel tuleks keskenduda üksnes „ärisaladuse“ mõistele. 

 

Ärisaladuse mõiste määratlemine kohtupraktikas 

 

Riigikohus on märkinud: „Ärisaladus on üks põhiseaduse § 24 lg-s 3 loetletud väärtusi, mille 

kaitsmiseks võib kohus kuulutada kohtuistungi või selle osa kinniseks. Põhiseadus ei ava ärisaladuse 

mõistet ei kohtuistungi kinniseks kuulutamise ega muus kontekstis. Ka konkurentsiseadus ei 

sätestanud enne 1. jaanuari 2008. a ärisaladuse laiendatud mõistet. Ka alates 1. jaanuarist 2008 KonkS 

§ 63 lg-s 1 sätestatud lahtine loetelu näidetest ärisaladuste kohta on suunatud Konkurentsiameti 

ametnikele, kel ei ole üldjuhul õigust avaldada teenistusülesannete täitmise käigus teada saadud 

ärisaladust. Siiski annab loetelu üldise ülevaate ettevõtja võimalike ärisaladuste kohta. Ka äriseadustik 

ei ava ärisaladuse mõistet.“84 

 

Alates 01.01.2008 on KonkS § 63 lg-s määratletud 1 ärisaladuse mõiste ennekõike ärisaladusena 

kaitstavate andmete näidisloetelu kaudu. Taoline definitsioon ei võta aluseks ärisaladuse kaitse 

peamisi tunnuseid, mis on sätestatud TRIPS-lepingu art 39 p-s 2. Samuti ei ole võimalik 

konkurentsiseaduse regulatsiooni pinnalt üheselt mõista ärisaladuse kaitse kohustuse ulatust, ega ka 

seda, kas ärisaladus on käsitletav intellektuaalse omandi alaliigina või mitte. Riigikohus on ärisaladuse 

mõiste sisustamisel seni lähtunud Saksa kohtupraktikas väljakujunenud lähenemisest85 ning  TRIPS 

lepingu art 39 p-st 2.86 Lisaks on Riigikohus juhtinud tähelepanu sellele, et KonkS § 63 lg 1 

tõlgendamiseks tulekski appi võtta TRIPS regulatsioon: „Lisaks eelnevalt viidatud KonkS § 63 lg-le 1 

on ärisaladuse mõiste ja selle avaldamise õiguspärasuse või õigusvastasuse kindlakstegemisel 

kolleegiumi arvates võimalik arvestada ka intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu 

(TRIPS-lepingu) sätteid. Konkurentsiseaduse konfidentsiaalse informatsiooni mõiste avamisel on 

võimalik kasutada TRIPS-lepingu artikkel 39 punkti 2.“87  

  

 

Ärisaladuse olemus kehtiva õiguse kohaselt 

 

Riigikohus on leidnud, et ärisaladuse rikkumine võib olla kvalifitseeritav õigusvastase teona VÕS § 

1045 lg 1 p 7 ja lg 3 järgi88, mitte aga VÕS § 1045 lg 1 p 5 järgi. Seetõttu võib väita, et Eesti õiguses 

ei loeta ärisaladust intellektuaalse omandi alaliigiks.  

 

Selline järeldus tähendab, et ettevõtjal on küll tema ärisaladust rikkunud isiku vastu, kellega tal 

puuduvad lepingulised suhted, võimalik esitada deliktiõiguslik kahju hüvitamise nõue, kuid ei ole 

võimalik kohaldada VÕS § 1055 lg-s 3 sätestatud õiguskaitsevahendit ega esitada hüvitisnõuet 

                                                           
84 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 09.12.2008.a. otsus tsiviilasjas 3-2-1-103-08, p 20. 
85 Riigikohus on 09.12.2008.a. otsuses tsiviilasjas 3-2-1-103-08 viidanud Saksamaa Liidukohtu praktikale tsiteerides: 

Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne. Koostanud J. Sootak ja P. Pikamäe, 2., täiendatud ja ümbertöötatud 

väljaanne, Tallinn 2004, § 377 komm. 2.2.  
86 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21.03.2007.a. otsus tsiviilasjas 3-2-1-22-07, p 13. 
87 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 09.12.2008.a. otsus tsiviilasjas 3-2-1-103-08, p 20. 
88 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21.03.2007.a. otsus tsiviilasjas 3-2-1-22-07, p 13. 
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heauskse rikkuja vastu VÕS § 1037 alusel. Samuti ei kohaldu ärisaladuse rikkumise korral TsMS § 

280 ja TsMS 378 lg 2. Ärisaladuse rikkuja poolt saadud tulu ei saa välja nõuda VÕS § 1039 alusel 

(kuna selle sättega kaitstakse üksnes absoluutseid õigushüvesid), kuid kõne alla võiks tulla käsundita 

asjaajamise sätete kohaldamine (VÕS § 1021 lg 1). 

 

15.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused 

 

Alljärgnevalt on analüüsitud ärisaladuse regulatsiooni erinevates EL liikmesriikides. Rootsi on 

võrdlusriigiks valitud põhjusel, et tegemist on ainukese EL riigiga, kus kehtib eraldi ärisaladuse kaitse 

seadus. Võrdlus Saksa õigusega on asjakohane kahel põhjusel: esiteks on Saksa õiguses valitud 

lähenemine (ärisaladuse kaitse läbi konkurentsiõiguse) sarnane Eesti õigusega ning võimaldab teha 

järeldusi eeskätt ärisaladuse tsiviilõigusliku kaitse võimaluste kohta; teiseks on ka Saksamaal algatatud 

diskussioon intellektuaalse omandi õiguse võimaliku reformimise teemal, mis on leidnud väljenduse 

intellektuaalse omandi mudelseaduses.  

 

Läti õiguses käsitletakse ärisaladust reeglina intellektuaalse omandi alaliigina. Samas ei viita Läti 

tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud intellektuaalse omandi definitsioon otseselt ärisaladusele 

ja sellest tulenevalt ei ole üheselt selge, kas kõik õiguskaitsevahendid, mis on sätestatud seoses teiste 

intellektuaalse omandi liikidega, kehtivad ka ärisaladusele.   

 

Läti äriseadustiku § 19 lg 1 sätestab: 

(1) Ettevõtja võib anda ärisaladuse staatuse sellistele majanduslikele, tehnilistele või teaduslikele 

asjaoludele ja informatsioonile, mis on dokumenteeritud kirjalikult või teistel viisidel või ka 

dokumenteerimata, ning vastab järgmistele tingimustele: 

1) see on osa ettevõttest või sellega otseselt seotud; 

2) see ei ole üldjuhul kättesaadav kolmandatele isikutele; 

3) sellel on otsene või potentsiaalne väärtus; 

4) selle kolmandatele isikutele kättesaadavaks muutumine võib tekitada kahju ettevõtjale; 

5)  ettevõtja on tarvitusele võtnud asjakohased meetmed, et hoida seda infot salajas.89  

 

Ka Leedu õiguses ei ole üheselt selge, kas ärisaladust käsitletakse intellektuaalse omandi alaliigina. 

 

Leedu tsiviilkoodeksi artikkel 1.116 sätestab järgmist90: 

                                                           
89 Läti äriseadustiku § 19 tõlgituna inglise keelde: “(1) The status of a commercial secret may be assigned by a merchant 

for such matters of economic, technical or scientific nature and information, which is recorded in writing or by other means 

or is not recorded, and complies with the following features: 

1) the information is contained in the company or is directly related to it;  

2) the information is not generally accessible to the public;  

3) the information has actual or potential value;  

4) the information coming into the hands  of another person may cause loss to the company; and  

5) the company has taken reasonable measures to preserve its secrecy. 

(2) A merchant has exclusive rights to commercial secrets. 

(3) A merchant has the right to request the protection of commercial secrets, as well as compensation for losses, which 

have been caused by the illegal disclosure, or utilisation of the commercial secrets. 
90 Leedu tsiviilkoodeksi artikkel 1.116. (Commercial (industrial) and professional secret) tõlgituna inglise keelde:  

1. Information shall be considered to be a commercial (industrial) secret if a real or potential commercial value thereof 

manifests itself in what is not known to third persons and cannot be freely accessible because of the reasonable efforts of 

the owner of such information, or of any other person entrusted with that information by the owner, to preserve its 

confidentiality. The information that cannot be considered commercial (industrial) secret shall be determined by laws. 

2. Forms of protecting the information containing a commercial (industrial) secret are established by this Code. 
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Informatsiooni peetakse ärisaladuseks (tootmissaladuseks) kui selle tegelik või potentsiaalne 

kaubanduslik väärtus tuleneb sellest, et see informatsioon ei ole kättesaadav kolmandatele isikutele 

ning taolisele informatsioonile ei ole avalikku juurdepääsu selle informatsiooni omaniku või mistahes 

muu volitatud isiku mõistlike jõupingutuste tõttu tagamaks selle informatsiooni konfidentsiaalsus. 

Informatsioon, mida ei käsitleta ärisaladusena (tootmissaladusena) määratletakse seadustes. 

 

Rootsi õiguses ei käsitleta ärisaladust intellektuaalse omandi alaliigina, ehkki tunnistatakse seda, et 

ärisaladus on intellektuaalse omandiga tihedalt seotud. EL intellektuaalse omandi õiguste jõustamist 

puudutava direktiivi (2004/48/EÜ) ülevõtmisel Rootsi õigusesse ei ole seda laiendatud ärisaladusele. 

Samas on Rootsi ainus EL liikmesriik, kus reguleeritakse ärisaladuse kaitset eraldi seadusega.91 

Nimetatud seadus sätestab ärisaladuse mõiste, tsiviilõiguslikud õiguskaitsevahendid ning 

kriminaalkaristused ärisaladuse rikkumise eest. 

 

Rootsi ärisaladuste kaitse seaduse § 1 kohaselt on ärisaladus selline ettevõtlusalane teave, mida 

ettevõtja hoiab saladuses ja mille avaldamise korral oleks tõenäoline tema konkurentsivõime 

kahjustumine. Ärisaladusena mõistetakse nii sellist teavet, mis on teatavas vormis dokumenteeritud, 

sealhulgas jooniste, mudelite ja muu sellisena, kui ka sellist teavet, mis tuleneb teatavast õigussuhtest 

ning mis seisneb konkreetse isiku teadmistes, isegi kui see ei ole dokumenteeritud.92  

 

Tööandjale võib ärisaladus kuuluda ka siis, kui selle sisuks olev teave on täielikult loodud töötajate 

poolt.93 „Teave“ ärisaladuste kaitse seaduse § 1 mõttes ei ole võrdsustatud töötaja isiklike teadmiste ja 

oskustega.94 

 

Ärisaladust sisaldava teabe saanud isik vastutab selle avaldamisega tekitatud kahju eest vaid süü 

korral, st kui ta avaldas teabe, mille kohta ta sai aru või pidi aru saama, et tegemist on teabega, mis ei 

kuulu avaldamisele. Kui ta oli teavet saades ja seda avaldades heauskne, siis ei ole tema suhtes 

                                                           
3. Persons who unlawfully acquire information considered to be a commercial (industrial) secret shall be bound to 

compensate for the damages caused. Workers who in breach of the labour contract disclose a commercial (industrial) secret, 

as well as a party of any other contract who in breach of that contract discloses a commercial secret shall also be bound to 

compensate damages resulting from the disclosure of the commercial (industrial) secret. In this event, the damages suffered 

by the holder of the secret include the investment expenses incurred for its creation, development and use, as well as the 

incomes of which he (the holder) has been deprived. Incomes received from unlawful use of a commercial (industrial) 

secret shall be considered unjust enrichment. 

4. A person who discloses a commercial (industrial) secret may be released from liability if he proves that the disclosure 

of that secret is justified by the interests of public safety. 

5. Information shall be considered to be a professional secret if, according to the laws or upon an agreement, it must be 

safeguarded by persons of certain professions (advocators, doctors, auditors, etc.). This information is received by the 

indicated persons in performance of their duties provided for by laws or contracts. The cases when the information received 

in exercise of professional rights and in performance of professional duties shall not be considered professional secret are 

established by laws. Damage resulting from unlawful disclosure of a professional secret shall be compensated upon general 

grounds established by this Code. 
91 Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. 
92 § 1. Med företagshemlighet avses i denna lag sådan information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares 

rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende. 

   Med information förstås både sådana uppgifter som har dokumenterats i någon form, inbegripet ritningar, modeller och 

andra liknande tekniska förebilder, och enskilda personers kännedom om ett visst förhållande, även om det inte har 

dokumenterats på något särskilt sätt. 
93 Rootsi Töökohtu 27.08.2003 otsus AD 2003 nr 61 (6.02.2013). 
94 Protection of trade secrets through IPR and unfair competition law. Sweden (AIPPI 2010), p 3, - arvutivõrgus: 

https://www.aippi.org/download/commitees/215/GR215sweden.pdf. 

https://www.aippi.org/download/commitees/215/GR215sweden.pdf


Versioon: 3.03.2013 

A. Kelli, T. Kalmet, A. Sehver, A. Värv, K. Härmand, T. Hoffmann 

65 
 

võimalik õiguskaitsevahendeid kasutada (ärisaladuse kaitse seaduse § 2). Kahju hüvitamise kohustus 

on piiritletud tegelikult tekkinud kahjuga, karistuslikke kahjuhüvitisi Rootsi õigus ei tunne.95  

 

2008.aastal esitas Rootsi valitsus parlamendile ettepaneku ärisaladuste kaitse seaduse täiendamiseks.96 

Nimetatud ettepanekus leiti, et ärisaladuse mõiste muutmine ei ole vajalik, et kriminaalkaristusi 

ärisaladuse rikkumise eest tuleks laiendada ka töötajatele ning samuti peaks kriminaalkorras karistatav 

olema ärisaladuse rikkumise katse töötaja poolt. Lisaks leiti ettepanekus, et karistatav peaks olema ka 

ärisaladuse hankimine isikult, kes ise on selle teada saanud õigusvastaselt. Nimetatud ettepanekut ei 

ole seni ellu viidud. 

 

Kehtiv Saksa õigus 

 

Saksa õigusaktides ei ole tootmis- või ärisaladuse (Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis) 

legaaldefinitsiooni sätestatud. Saksa kohtupraktikas juurdunud määratluse kohaselt on ärisaladus 

igasugune ettevõtlusega seotud asjaolu, mida teab piiratud ring isikuid ja mille saladuses hoidmise tahe 

ettevõtja poolt peab olema kas dokumenteeritud või vähemalt selgelt äratuntav.97 Tootmissaladuse 

mõiste on seotud tehnika valdkonda puudutavate teadmiste ja asjaoludega, ärisaladus aga seondub 

esmajoones ettevõtja kaubandusliku tegevusega. Täpsem vahetegu ei ole siiski reeglina vajalik, kuna 

neid termineid kasutatakse tihti sünonüümidena. „Saladuse“ mõiste on lai ning hõlmab väga erineva 

kaalukusega asjaolusid – üksikute tehingute toimumisest kuni ulatuslike tootmisprotsessideni.  

 

Ärisaladuse regulatsiooniga kaitstavaks objektiks on õigus segamatule ettevõtlustegevusele, mis 

kindlustab ettevõtjale tema positsiooni konkurentsis teiste ettevõtjatega just tänu salajastele 

teadmistele ja kogemustele.98 Ärisaladuse mõiste ei hõlma eraelulisi või riiklikke saladusi, 

õiguskirjanduse kohaselt on ärisaladuse mõiste alt välistatud ka teadusliku iseloomuga teave.99 

 

Ärisaladust ei loeta Saksa õiguses intellektuaalse omandi alaliigiks. Äri- või toomissaladus ei ole 

kindlale isikule omistatav absoluutne õigushüve, vaid on lihtsalt kaitstav teatavate rikkumiste vastu.100 

Ärisaladuse kaitset puudutavad sätted on laiali erinevates seadustes, millest olulisim on 

konkurentsiseadus (UWG). UWG § 3 kohaselt on keelatud kõlvatu äritegevus (unlautere geschäftliche 

Handlungen). Kõlvatuks äritegevuseks loetakse näiteks konkurendi tegevuse eesmärgipärast 

takistamist (UWG § 4 p 10). UWG § 17 alusel on ärisaladuse rikkumine konkurentsi kahjustamise 

eesmärgil, omakasu saamise või kolmanda isiku kasu eesmärgil või ärisaladuse omajale kahju 

tekitamise eesmärgil kriminaalkorras karistatav kolmel juhul: 1) äri- või tootmissaladuse õigustamatu 

avaldamine ettevõtjaga töö- või muus käsundussuhtes oleva isiku poolt; 2) nn tööstusspionaaž ehk 

teise isiku ärisaladusele ligipääsu hankimine; 3) punktides 1 või 2 kirjeldatud viisil teatavaks saanud 

ärisaladuse kasutamine või edastamine kolmandale isikule. Samuti on karistatav nimetatud tegude 

toimepanemise katse (UWG § 17 lg 3). 

 

                                                           
95 Protection of trade secrets through IPR and unfair competition law. Sweden (AIPPI 2010), p 8, - arvutivõrgus: 

https://www.aippi.org/download/commitees/215/GR215sweden.pdf (6.02.2013). 
96 Förstärkt skydd för företagshemligheter (SOU 2008:63), - arvutivõrgus:  

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/69/52/1ab47dbd.pdf.  
97 „Jede im Zusammenhang mit einem Betrieb stehende Tatsache, die nicht offenkundig, sondern nur einem eng begrenzten 

Personenkreis bekannt ist und nach dem Willen des Betriebsinhabers aufgrund eines berechtigten wirtschaftlichen 

Interesses geheimgehalten werden soll“ (vt nt BGH GRUR 1955, 424; BAG NJW 1983, 134). 
98 Kilian, W; Heussen, B., Computerrechtshandbuch. Verlag C. H. Beck München, 2012, Wettbewerbsrecht, §§ 17–20a 

UWG, Rn 29 (Harte-Bavendamm). 
99 Janssen/Maluga, Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Verlag C. H. Beck, 1.Aufl 2010, § 17, Rn 18. 
100 Piper/Ohly/Sosnitza/Ohly, UWG5, Vor §§ 17 bis 19, Rn 1, Rn 3. 

https://www.aippi.org/download/commitees/215/GR215sweden.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/69/52/1ab47dbd.pdf
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Tsiviilõiguslikult on ärisaladus Saksa õiguses kaitstud nii lepingulisi kui lepinguväliseid võlasuhteid 

reguleerivate normidega. Lepinguvälistest õiguskaitsevahenditest tulevad kõne alla eeskätt rikkumise 

lõpetamise nõue BGB § 1004 lg 1 ja UWG § 8 lg 1 alusel või kahju hüvitamise nõuded. Kahju 

hüvitamise nõude puhul võib nõude aluseks olla BGB § 823 lg 2 (seadusest tuleneva kaitsenormi 

rikkumine), samuti võib kõne alla tulla BGB § 826 (heade kommete vastane tahtlik käitumine).101 Nii 

Saksa õiguskirjanduses102 kui kohtupraktikas103 on leitud, et kui ärisaladust käsitleda osana isiku 

õigusest tegeleda ettevõtlusega, siis kujutab ärisaladuse rikkumine endast ettevõtlusvabaduse kui 

absoluutse õiguse rikkumist, ning seetõttu on võimalik kahju hüvitamise nõue esitada ka BGB § 823 

lg 1 alusel. Ärisaladuse rikkumise korral võib tugineda ka alusetu rikastumise õigusele (BGB § 812 lg 

1, 1.lause, 2.alt), ning rikkumisega saadud tulu on rikkujalt võimalik välja nõuda käsundita asjaajamise 

sätete (BGB §§ 687 lg 2; 681; 667) alusel.104 

 

Saksa intellektuaalse omandi mudelseadus 

 

Soovist panustada intellektuaalse omandi õiguse reformi alasesse diskussiooni on Saksa 

õigusteadlased välja töötanud intellektuaalse omandi mudelseaduse.105 Mudelseaduse (Gesetzbuch für 

Geistiges Eigentum, GGE) kohaselt ei ole äri- ja tootmissaladus intellektuaalse omandi alaliik, küll 

aga on see kolmandate isikute sekkumise eest kaitstav „muu õiguspositsioonina“ (sonstige 

Schutzposition, GGE § 10). Selline lähenemine tugineb arusaamale, et äri- ja tootmissaladused on 

majanduslikult võttes küll intellektuaalse vara hulka kuuluvad, kuid ei kujuta endast siiski 

intellektuaalse õiguse iseseisvat reguleerimiseset.106 

 

GGE § 10 lg 1 kohaselt kaitstakse äri- või tootmissaladuse omajat äri-või tootmissaladuse avaldamise, 

kasutamise ja edastamise vastu, samuti kolmanda isiku poolt äri-või tootmissaladuse hankimise vastu, 

kui äri- või tootmissaladuse omaja ei ole selleks nõusolekut andnud. GGE § 46 lg 1 p 3 kohaselt 

loetakse nimetatud tegevus muu õiguspositsiooni rikkumiseks. 

 

TRIPS-lepingu artiklis 39 sätestatud kriteeriume on silmas peetud GGE § 10 lg-s 2, mis määratleb äri- 

või tootmissaladuse mõiste järgnevalt107: 

 

Äri- või tootmissaladus on teave: 

1) mis on salajane selles tähenduses, et see ei ole kogumis või üksikosade täpses paigutuses ja 

kokkupanus üldteada või kergesti kättesaadav isikutele ringkondades, kes tavaliselt kõnesolevat 

laadi teabega tegelevad, 

2) millel on selle salajasuse tõttu majanduslik väärtus, ja 

3) selle teabe üle seaduslikku kontrolli omav isik on asjaoludest lähtuvalt võtnud vajalikke meetmeid, 

et hoida seda salajas. 

                                                           
101 Piper/Ohly/Sosnitza/Ohly, UWG5, Vor §§ 17 bis 19, Rn 48. 
102 Mes, P., Arbeitsplatzwechsel und Geheimnisschutz, GRUR 1979, 584 (590); Harte/Henning/Harte-Bavendamm, 

UWG2, § 17 Rn 50. 
103 BGHZ 16, 172, 175 = NJW 1955, 628, 629; BGH GRUR 63, 367, 369. 
104 Piper/Ohly/Sosnitza/Ohly, UWG5, Vor §§ 17 bis 19, Rn 50. 
105 R. McGuire, H.-J. Ahrens. Modellgesetz für Geistiges Eigentum – Normtext und Begründung, Beck 2012. 
106 R. McGuire, H.-J. Ahrens. Modellgesetz für Geistiges Eigentum – Normtext und Begründung, Beck 2012, S. 51. 
107 (2) Ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis liegt vor, wenn Informationen 

1. in dem Sinne geheim sind, dass sie entweder in ihrer Gesamtheit oder in der genauen Anordnung und 

Zusammenstellung ihrer Bestandteile Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit den fraglichen Informationen zu 

tun haben, nicht allgemein bekannt oder leicht zugänglich sind, 

2. wirtschaftlichen Wert haben, weil sie geheim sind, und 

3. Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaβnahmen seitens der Person sind, unter deren 

Kontrolle sie rechtsmäβig stehen. 
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Äri-või tootmissaladuse kaitseks nähakse ette erinevate õiguskaitsevahendite kohaldamise võimalus. 

Nii võimaldab GGE § 52 lg 1 esitada nõude võimaliku rikkumise ärahoidmiseks või juba toimunud 

rikkumise tagajärgede kõrvaldamiseks, ning seda rikkuja süüst sõltumatult. Kahju hüvitamise nõude 

võimaluse näeb ette GGE § 53, mille teksti koostamisel aluseks võetud direktiivi 2004/48/EÜ108 

artikkel 13 lg 1. Mittevaralise kahju hüvitamise nõuet äri- või tootmissaladuse rikkumise korral esitada 

ei saa (GGE § 46 lg 2). 

 

Kriminaalkaristused äri-või tootmissaladuse rikkumise eest näeb ette GGE § 86, mis vastab kehtivale 

õigusele (UWG § 17 lg 1-2), samuti on karistatav kuriteokatse (GGE § 87). 

15.3 Muutmise võimalused ja põhjendused 
 

Regulatsioonivõimalused kaardistamisel tõstatatud probleemi kõrvaldamiseks on:  

 

(A) ärisaladuse mõiste määratlemine ja ärisaladuse reguleerimine intellektuaalse omandi alaliigina;  

(B) ärisaladuse mõiste määratlemine ilma, et ärisaladust peetaks intellektuaalse omandi alaliigiks. 

 

Regulatsioonivariant A – ärisaladus IO alaliigina 

 

1) Ärisaladuse mõiste 

 

Õigusselguse huvides on otstarbekas määratleda ärisaladuse (ehk nn kaubandusliku väärtusega 

avaldamata teabe) mõiste. Mõiste defineerimisel on aluseks võetud Intellektuaalomandi õiguste 

kaubandusaspektide lepingus (TRIPS-lepingu)109 antud definitsioon; eeskujudena on kasutatud ka 

käesolevas dokumendis esitatud teiste riikide asjakohaseid norme.  

 

TRIPS-lepingu artikli 39 punkt 2 näeb ette järgmised kriteeriumid ärisaladuse määratlemiseks: 

 vastav teave ei ole üldteada või kergesti kättesaadav avalikkusele; 

 ärisaladusel on kaubanduslik väärtus tema salajasuse tõttu; 

 ärisaladuse üle kontrolli omav isik on aktiivselt ise tarvitusele võtnud meetmed saladuse 

hoidmiseks (st siinkohal on oluline ärisaladuse määratlemine ka ettevõtja enda poolt).  

 

Ärisaladuse mõiste võiks olla määratletud järgmiselt: 

 

Tööstusomandi seadustiku § ... . Ärisaladuse mõiste  

Ärisaladus on majanduslik, tehniline või teaduslik teave, mis on seotud ettevõtlusega, millel on tegelik 

või potentsiaalne kaubanduslik väärtus tema salajasuse tõttu, mis on teada piiratud ringile isikutele ja 

mille saladuses hoidmise osas on ettevõtja tarvitusele võtnud asjakohased meetmed. 

 

2) Ärisaladus kui IO alaliik 

 

Ärisaladusega seotud ainuõigust on võimalik reguleerida järgmiselt:  

„Tööstusomandi seadustiku § ... . Ettevõtja ainuõigus ärisaladusele 

                                                           
108 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/48/EÜ, 29. aprill 2004, intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta, - 

Euroopa Liidu Teataja L 157 , 30/04/2004 Lk 0045 – 0086. 
109 Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu lisa 1C: Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide 

leping, RT II 1999, 22, 123. 
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Ettevõtjale kuulub ainuõigus lubada või keelata ärisaladuse avaldamist ja kasutamist. Isik, kellele on 

teatavaks saanud ettevõtja ärisaladus, ei või seda teistele isikutele avaldada ega ärisaladust pahauskselt 

enda huvides ära kasutada. Ärisaladuse õigustatud avaldamise juhud sätestab seadus.“ 

 

Ärisaladuse lugemine intellektuaalse omandi alaliigiks toob kaasa selle, et ärisaladus loetakse 

deliktiõiguslikult kaitstud õigushüvede hulka VÕS § 1045 lg 1 p 5 mõttes (omandiga sarnane 

absoluutne õigus110). Praeguse kohtupraktika111 järgi on deliktiõigusliku kahju hüvitamise nõude 

esitamine võimalik VÕS § 1045 lg 1 p 7 kohaselt (seadusest tulenevat kohustust rikkuv käitumine). 

Seega kui ärisaladust rikkunud isik ei ole ettevõtjaga lepingulises suhtes, vastutab ta juhul, kui tema 

tegevus on vastuolus seadusega. Ärisaladuse lugemine IO-ks ning sellele VÕS § 1045 lg 1 p 5 

kohaldamine laiendab isikute ringi, kelle käest ettevõtja saaks oma ärisaladuse rikkumise korral nõuda 

kahju hüvitamist, kuna sel juhul võivad vastutada ka isikud, kellele seadusega ei ole otseselt pandud 

kohustust ärisaladust hoida või kohustust hoiduda kõlvatust konkurentsist (viimati mainitud kohustus 

on KonkS § 50 ja § 52 kohaselt ettevõtja konkurentidel). 

 

Samuti oleks ärisaladuse IO alaliigiks lugemise korral võimalik VÕS § 1055 lg 3 tuginedes nõuda 

ärisaladuse rikkumisest hoidumist ning õigusi rikkuvate kaupade suhtes abinõude rakendamist. Lisaks 

oleks ärisaladuse rikkumise korral võimalik kohaldada ka alusetu rikastumise õigust112 ning pahauskse 

rikkuja käest VÕS § 1039 alusel välja nõuda rikkumisega saadud tulu. 

 

Kui ärisaladus on IO alaliik, siis laienevad ärisaladusele ka tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätted, 

mis reguleerivad kostja või muu isiku teabe andmise kohustust intellektuaalset omandit käsitleva hagi 

puhul (TsMS § 280), samuti saab sel juhul kohaldada hagi tagamise meetmena IO õiguse rikkumise 

kahtlusega kauba arestimist või sellise kauba välja andmise kohustamist (TsMS § 378 lg 2). 

 

Karistusõiguslikust aspektist tähendaks ärisaladuse lugemine IO alaliigiks seda, et ärisaladuse omaja 

ainuõiguse rikkumine kujutaks endast intellektuaalse omandi vastast süütegu ning sellega seonduv 

regulatsiooni peaks paiknema karistusseadustiku (KarS) 14.peatükis. Sellega laieneks ka isikute ring, 

kes võivad vastutada ärisaladuse rikkumise eest (praeguse KarS § 377 kohaselt vastutab isik, kellele 

ärisaladus on saanud teatavaks seoses töö- või ametiülesannetega). 

 

Regulatsioonivariant B - ärisaladuse mõiste määratlemine ilma, et ärisaladust peetaks 

intellektuaalse omandi alaliigiks 

 

See, kas ärisaladust lugeda IO alaliigiks või mitte, et mõjuta ärisaladuse mõistet; selles osas võiks 

lähtuda TRIPS-lepingu art 39 toodud kriteeriumidest. 

 

Küll aga tuleb otsustada, millises õigusaktis ärisaladuse mõistet reguleerida. Üks võimalus oleks 

sätestada ärisaladuse mõiste konkurentsiseaduses: 

 

„Konkurentsiseaduse § 50. Kõlvatu konkurentsi keeld  

(1) Kõlvatu konkurents on ebaaus äritegevus, heade kommete ja tavadega vastuolus olevad teod, 

sealhulgas: 

 1) eksitava teabe avaldamine, avaldamiseks esitamine, tellimine, konkurendi või tema kauba 

halvustamine; 

                                                           
110 VÕS Komm III/Tampuu, § 1045, komm 3.6.2, lk 648. 
111 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 09.12.2008.a. otsus tsiviilasjas 3-2-1-103-08, p 13. 
112 VÕS §§ 1037-1039 (nn rikkumiskondiktsiooni) kohaldamist peetakse võimalikuks vaid absoluutse iseloomuga õiguste 

rikkumise korral, - VÕS Komm III/Käerdi, § 1037, komm 3.1.1.a, lk 608. 
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 2) ärisaladuse või muu konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine, konkurendi töötaja või esindaja 

ärakasutamine. 

 (2) Kõlvatu konkurents on keelatud. 

 (3) Reklaamina käsitatava eksitava, kõlvatu või halvustava teabe puhul rakendatakse reklaamiseaduse 

sätteid. 

 

Konkurentsiseaduse § 501. Ärisaladuse mõiste 

Ärisaladus on majanduslik, tehniline või teaduslik teave, mis on seotud ettevõtlusega, millel on tegelik 

või potentsiaalne kaubanduslik väärtus tema salajasuse tõttu, mis on teada piiratud ringile isikutele ja 

mille saladuses hoidmise osas on ettevõtja tarvitusele võtnud asjakohased meetmed."  

 

Kui valida selline regulatsioonivariant, siis tuleks ühtlasi muuta ka KonkS § 63 lõiget 1. Kaaluda võiks 

praeguse KonkS § 63 lg 1 esimese lause asendamist lausega „Konkurentsiametil ei ole õigust avaldada 

ettevõtja nõusolekuta tema ärisaladusi, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti.“ 

 

Ärisaladuse mõistet sisaldava õigusaktina võiks kõne alla tulla ka tööstusomandi seadustik, ent sel 

juhul tuleks selles täpsemalt sätestada, et tegemist ei ole siiski IO alaliigiga (sarnane lahendus on välja 

pakutud Saksa intellektuaalse omandi mudelseaduses. Ka taoline lahendus on mõeldav, eriti kui võtta 

arvesse, et tööstusomandi koondkaardistus näeb ette kõlvatu konkurentsi alase regulatsiooni üle 

toomist tööstusomandi seadustikku. 

 

Juhul kui otsustada, et ärisaladus on käsitletav intellektuaalse omandi alaliigina (regulatsioonivariant 

A), siis tuleks ärisaladusega seonduvad küsimused (sh ärisaladuse mõiste) reguleerida tööstusomandi 

seadustiku vastavas alajaotises (2.2.3.1). 

 

Teisalt, kuna EL-s on vastavas valdkonnas diskussioon alles algamas, siis võimalik on ka mudel, kus 

ärisaladust intellektuaalse omandi alaliigina ei käsitleta, ja pigem kuuluks ärisaladus siis 

reguleerimisele intellektuaalse omandi õigusaktidest väljaspool. Taolisel juhul võiks aluseks võtta 

Saksa mudeli ning täpsustada ärisaladuse mõistet konkurentsiseaduses. 

 

Kolmas võimalus, mida võiks kaaluda, oleks ärisaladuse mõiste reguleerimine küll tööstusomandi 

seadustikus, kuid mitte IO alaliigina, vaid nö IO sarnase õigusena (Saksa intellektuaalse omandi 

mudelseaduse eeskujul). 

 

Ärisaladuse mõiste puhul on võetud aluseks TRIPS-lepingu art 39 toodud kriteeriumid, seega on 

taoline määratlus kooskõlas rahvusvaheliste normidega. Ärisaladuse mõiste määratlemine toob kaasa 

suurema selguse küsimuses, milliste kriteeriumide alusel otsustada, kas tegu on ärisaladusega. 

 

Regulatsioonivariandi A eeliseks võib lugeda selle lihtsust: kui ärisaladus lugeda intellektuaalse 

omandi alaliigiks, siis kohalduvad ärisaladuse suhtes ilma eraldi sellekohase viiteta ka kõik muud 

sätted, mis puudutavad intellektuaalset omandit. Selle lahenduse olulisemaks plussiks ettevõtja jaoks 

võiks lugeda VÕS § 1055 lg 3 ning TsMS § 280 ja § 378 lg 2 kohaldamise võimalust. Teisalt tuleks 

variandi A puhul analüüsida, kas mõnes konkreetses küsimuses oleks põhjendatud see, et teatavaid 

intellektuaalse omandi sätteid ärisaladuse puhul ei kohaldata.  

 

Õigusdogmaatilisest aspektist on ärisaladuse lugemine absoluutseks õigushüveks seotud siiski 

teatavate vastuoludega. Isiku absoluutset õigushüve iseloomustab asjaolu, et kõik teised isikud peavad 

hoiduma selle rikkumisest. Seetõttu peab see hüve (õigus) olema ka teistele isikutele äratuntav ning 

nende jaoks kuidagi määratletav. Ärisaladust aga iseloomustab „äratuntavuse“ asemel hoopis selle 

salastatus.  



Versioon: 3.03.2013 

A. Kelli, T. Kalmet, A. Sehver, A. Värv, K. Härmand, T. Hoffmann 

70 
 

 

Kuna regulatsioonivariant A laiendaks deliktiõiguslikult vastutavate isikute ringi ning võiks tähendada 

ka lisakohustusi intellektuaalse omandi kaitsega tegelevate asutuste jaoks (nt toll, kohtud), siis tuleks 

selle variandi puhul analüüsida ka võimalikke majanduslikke ja administratiivseid mõjusid. 

 

Regulatsioonivariandi B eelis seisneb õiguskäibes osalejate jaoks harjumuspärase kontseptsiooni 

säilitamises. Võimalikke puudujääke ärisaladuse kaitse mehhanismides saaks lahendada näiteks 

seeläbi, et vastavatesse sätetesse (nt VÕS § 1055 lg 3; TsMS § 280, § 378 lg 2) lisatakse viide, mille 

kohaselt nimetatud säte kohaldub ka ärisaladusele. 

 

Tuleb tähelepanu juhtida sellele, et lahendusvariandi A puhul (ärisaladuse reguleerimine 

intellektuaalse omandi alaliigina) tuleks analüüsida seda, milline mõju on sellisel regulatsioonil näiteks 

intellektuaalse omandi kaitsega tegelevate asutuste jaoks. Näiteks tuleks otsustada, kas ja kuidas peaks 

ärisaladuse kui intellektuaalse omandi kaitse realiseeruma tolliasutuste töös ning milliseid ressursse 

see nõuab. 
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16 Teadus- ja arendustöö tulemusena loodud konfidentsiaalne teave (A. 

Kelli)113 

1.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

- 

 

16.1 Praegu kehtivad õigusnormid 

16.1.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping Artikkel 39 

 

1. Pariisi konventsiooni (1967) artiklis 10bis ettenähtud tõhusa kaitse tagamisel kõlvatu konkurentsi 

vastu kaitsevad liikmed avalikustamata teavet kooskõlas lõikega 2 ja valitsustele või valitsusasutustele 

esitatud teavet kooskõlas lõikega 3. 

 

2. Füüsilistel ja juriidilistel isikutel peab olema võimalus takistada nende seadusliku kontrolli all oleva 

teabe avaldamist teistele või selle omandamist või kasutamist teiste poolt ilma nende nõusolekuta 

viisil, mis on vastuolus ausate kaubandustavadega, tingimusel et: 

a) selline teave on saladus selles tähenduses, et see ei ole kogumis või üksikosade täpses paigutuses ja 

kokkupanus üldteada või kergesti kättesaadav isikutele ringkondades, kes tavaliselt kõnesolevat laadi 

teabega tegelevad; 

b) sellel teabel on kaubanduslik väärtus tema salajasuse tõttu; 

c) selle teabe üle seaduslikku kontrolli omav isik on asjaoludest lähtuvalt võtnud vajalikke meetmeid, 

et hoida seda salajas. 

 

3. Kui liikmed nõuavad uusi keemilisi ühendeid kasutavate farmaatsia- või agrokeemiatoodetele 

turustusloa andmise tingimusena avalikustamata katse- või muude andmete esitamist, mille saamine 

on nõudnud märkimisväärseid pingutusi, peavad nad kaitsma selliseid andmeid ebaausa 

kommertskasutuse vastu. Lisaks peavad liikmed kaitsma selliseid andmeid avalikustamise eest, välja 

arvatud juhtudel, kui see on vajalik üldsuse kaitseks või kui on võetud meetmeid tagamaks andmete 

kaitsmist ebaausa kommertskasutuse vastu. 

 

16.1.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

Antud küsimuses spetsiifilised normid Eesti õiguses puuduvad. 

 

16.1.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused 

 

Saksa intellektuaalse omandi mudelseaduse114 sätestab, et sõltumata teadustöö tulemuste 

kaubanduslikust väärtusest kaitstakse seda kui ärisaladust. Otsus teadustöötulemused avalikustada 

                                                           
113 Koostaja: A. Kelli. 
114 H.-J. Ahrens, M.-R. McGuire. Model Law for Intellectual Property. Abbreviated English Edition. 
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kuulub teadustöös osalenud teadlastele ühisel, välja arvatud juhul, kui individuaalse teadlase või 

ühiskondlikud legitiised huvid ei ole ülekaalus.115 

 

Antud säte kommentaaris on selgitatud, et erinevalt teistest immateriaalsetest õigustest, ei kuulu need 

kellelegi individuaalselt, vaid on üksnes kaitstavad spetsiifilist liiki rikkumise puhuks. Sarnaselt 

ärisaladusega kaitseb antud säte teadustöö tulemusi sõltumata nende tegelikust majanduslikust 

väärtusest. Taoline säte kaitseb teadustöö tulemuste nõusolekuta avaldamist läbi deliktiõiguse. Sellist 

kaitset ei ole Saksa kehtivas õiguses, kuid huvigrupid on juhtinud tähelepanu selle vajadusele 

interdistsiplinaarsetes uurimisgruppides.116 

 

16.2 Muutmise võimalused ja põhjendused 
 

Eesti kontekstis ei ole päris üheselt selge, et Saksa mudelseaduses väljapakutud regulatsioon oleks 

vajalik. Valdkonnaga seotud ekspertidele on see samuti vaidlust tekitav.  

 

Taoline regulatsioon, mis rõhutab, et teadlased otsustavad teadustöö tulemuste avaldamise üle võib 

sattuda vastuollu Eesti ülikoolide intellektuaalse omandi eeskirjadega, mis näevad ette, et 

potentsiaalselt patenteeritavatest leiutistest peavad teadlased enne publitseerimist teatama. 

 

Võttes arvesse asjaolu, et intellektuaalse omandi reformi läbiviimisel ei muudeta kehtivat 

regulatsiooni, kui seda just ei tingi ilmsed asjaolud. Praeguses seisus taolisi asjaolusid tuvastada ei 

õnnestunud. Ei ole välistatud, et reformi hilisemas faasis need siiski ilmnevad. 

 

Eelkõige on vajalik täiendavalt suhelda sel teemal aktiivselt rahvusvahelist teadustööd tegevate 

teadlastega. 

 

  

                                                           
115 Model Law for Intellectual Property § 10 Business and trade secrets 

(3) Regardless of their commercial value, research results and the underlying research material shall be protected against 

unauthorised disclosure like a business or trade secret. The decision on the publication shall be a joint decision of the 

community of the participating researchers, unless legitimate interests of individual researchers or interests of the general 

public prevail. 
116 H.-J. Ahrens, M.-R. McGuire. Modellgesetz für Geistiges Eigentum, Normtext und Begründung. Sellier 2012, z, lk. 51-

52. 
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17 Abstraktsiooni ja eraldatuse põhimõtte IO lepingutes (A. Kelli)117,118 

17.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

- 

 

17.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

17.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

- 

 

17.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

Tsiviilseadustiku üldosa seadus119 

 

§ 6. Õigusjärglus 

 

(3) Õigused ja kohustused antakse üle üleandmise tehinguga (käsutustehing). Iga õigus ja kohustus 

tuleb eraldi üle anda, kui seadusest ei tulene teisiti. 

 

(4) Käsutustehingu kehtivus ei sõltu õiguse ja kohustuse üleandmiseks kohustava tehingu kehtivusest. 

 

17.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused 

 

Abstraktsioonipõhimõte on Eesti õigusesse üle võetud Saksa õigusest. Abstraktsiooni põhimõte ei ole 

sätestatud õigusaktides. Saksamaal on see kohaldatav nii asjaõiguslikule kui ka intellektuaalsele 

omandile. Autoriõiguses on teatud erisused. Nimelt eristatakse olukorda, kus autor annab õigused üle 

(konstitutiivne üleandmine, konstitutive Übertragung) olukorrast, kus õigused antakse üle mitte autori 

vaid juba eelnevalt autorilt õigused omandanud isiku poolt (translatiivne üleandmine, translative 

Übertragung). Konstitutiivse üleandmise puhul kohaldub üksnes eraldatuse põhimõte, kusjuures 

translatiivse üleandmise puhul ka abstraktsiooni põhimõte. 

 

Saksa intellektuaalse omandi mudelseadus120 sätestab, et üleandmise kohustuse kehtetus ei mõjuta 

käsutuse kehtivust, kui keelu eesmärk või autori õiguste kaitsmise eesmärk seda ei nõua.121 

 

                                                           
117 Koostaja: A. Kelli 
118 Võttes arvesse teema olulisust IO kodifitseerimise kontekstis kirjutasid töögrupi liikmed T. Hoffmann, A. Kelli ja A. 

Värv antud teemal ulatusliku analüüsi. Kuna viidatud analüüs avaldati ajakirja „Juridica“ intellektuaalse omandi 

kodifitseerimisele pühendatud erinumbris, siis siinkohal ma piirdun üksnes põhipunktide refereerimisega. Detailse 

informatsiooniga tutvumiseks vt. – T. Hoffmann, A. Kelli, A. Värv. Abstraktsioonipõhimõte Eesti ja Saksa intellektuaalse 

omandi õiguses. – Juridica 2012 (7), 535-542. 
119 Tsiviilseadustiku üldosa seadus. – RT I 2002, 35, 216 … RT I, 06.12.2010, 1. 
120 H.-J. Ahrens, M.-R. McGuire. Model Law for Intellectual Property. Abbreviated English Edition. 
121 § 103 Relation between the act of obligation and the act of disposition 

The invalidity of the obligation to transfer does not affect the legal validity of the disposition on transfer, unless the purpose 

of the prohibition or the protection of the rights of the author so require. 
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Mudelseaduse koostajad on selgitanud § 103 kommentaaris, et mudelseadus tunnustab abstraktsiooni 

printsiibi kohaldamist IO õiguses. Samas mudelseadusega ei taheta muuta kehtivat õigust, kuid samas 

tunnistatakse, et konstitutiivse ja translatiivse üleandmise eristamine on liiga komplitseeritud. Parem 

on abstraktsiooni printsiibi universaalne kohaldamine.122 

 

17.3 Muutmise võimalused ja põhjendused 
 

Kuna eraldatuse- ja abstraktsiooni printsiip on Eesti õiguses juba olemas, siis puudub vajadus selle 

eraldi sätestamiseks intellektuaalse omandi seadustes. Abstraktsiooni printsiibi kohaldamisel ei ole 

põhjendatud lähtuda Saksa süsteemist, kus autoriõiguse kontekstis määrab abstraktsiooni põhimõtte 

kohaldamise asjaolu, kas tehingu osapooleks on autor või mitte. Eesti õiguses tuleks abstraktsiooni 

printsiipi kohaldada läbivalt kogu intellektuaalsele omandile eristamata suhteid, kus intellektuaalse 

omandi annab üle autor suhetest, kus seda teeb isik, kellele autor on eelnevalt õigused loovutanud. 

 

 

 

  

                                                           
122 H.-J. Ahrens/M.-R. McGuire. Modellgesetz für Geistiges Eigentum, Normtext und Begründung, Sellier 2012, lk. 241-

243. 
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18 Litsentsilepingute vastastikune mõju (A. Värv)123 

18.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Variant A: 

 

a) ainulitsentsist hilisemate lihtlitsentside kehtivuse küsimust ei ole tarvis eraldi reguleerida. 

 

Variant B: 

 

b) litsentsi registreerimine ja mõju kolmandatele isikutele: 

 

Tööstusomandi seadustik, § … 

(1) Litsentsi võib registreerida registris.  

(2) Registreerimata litsentsil ei ole kolmandate isikute suhtes õiguslikku jõudu. 

 

18.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

18.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Patendiõiguse leping124  

 

Eeskiri 17. Litsentsi või julgeolekuhuvi registreerimise palve  

(1) [Litsentsi registreerimise palve] 

(a) Kui kohaldatava seaduse järgi võib taotluse või patendi kohta registreerida litsentsi, aktsepteerib 

lepinguosaline, et litsentsi registreerimise palve esitatakse teates, millele on alla kirjutanud 

litsentsiandja või litsentsisaaja ning mis sisaldab järgmisi andmeid: 

/---/ 

 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009, 26. veebruar 2009, ühenduse kaubamärgi kohta 

 

Artikkel 22 

5. Ühe poole taotluse korral märgitakse litsentsi andmine või üleandmine seoses ühenduse 

kaubamärgiga registrisse ja avaldatakse. 

 

 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 6/2002, 12. detsember 2001, ühenduse disainilahenduse kohta 

 

Artikkel 32 

5. Ühenduse registreeritud disainilahenduse puhul kantakse selle õiguste litsentsimine või litsentsi 

üleminek poole taotluse korral registrisse ja avaldatakse. 

 

 

 

                                                           
123 Koostaja: A. Värv. 
124 RT II 2003, 6, 22. 
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18.2.2 Eesti normid 

 

Võlaõigusseadus 

 

Litsentsilepingu sätted paiknevad võlaõigusseaduse (VÕS) 3.osas, mis reguleerib kasutuslepinguid. 

Kasutuslepingud kehtivad üksnes lepingupoolte vahel, neist ei tulene õigusi kolmandatele isikutele. 

 

§ 368. Litsentsilepingu mõiste 

Litsentsilepinguga annab üks isik (litsentsiandja) teisele isikule (litsentsisaaja) õiguse teostada 

intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja kokkulepitud territooriumil, 

litsentsisaaja aga kohustub maksma selle eest tasu (litsentsitasu). 

 

§ 369. Kasutusõiguse kehtivuse eeldused 

(1) Seaduses sätestatud juhtudel on litsentsilepingust tuleneva kasutusõiguse tekkimiseks vajalik kande 

tegemine registrisse, kuhu on kantud vara, mille kohta leping sõlmitakse. 

 

§ 370. Liht- ja ainulitsentsileping 

(1) Lihtlitsentsilepingu puhul võib litsentsiandja ka ise lepingu esemeks olevat õigust kasutada või 

anda kasutusõiguse teistele isikutele peale litsentsisaaja. 

(2) Ainulitsentsileping annab litsentsisaajale õiguse kasutada intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi 

kokkulepitud ulatuses ja välistada teiste isikute ja litsentsiandja kasutusõiguse selles ulatuses. 

(3) Kui kasutusõigus, millele litsentsileping laieneb, ei ole lepingus täpselt määratletud, määratakse 

kasutusõiguse ulatus vastavalt lepingu eesmärgile. 

(4) Lihtlitsentsilepingust tulenev kasutusõigus, mis on tekkinud enne ainulitsentsilepingust tulenevat 

kasutusõigust, jääb ainulitsentsilepingu alusel kasutusõiguse saanud isiku suhtes kehtima. 

 

§ 371. Litsentsilepingust tuleneva kasutusõiguse üleandmine 

(1) Eeldatakse, et litsentsilepingust tuleneva kasutusõiguse võib üle anda üksnes litsentsiandja 

nõusolekul. Litsentsiandja peab nõusoleku andma, kui seda võib temalt vastavalt hea usu põhimõttele 

oodata. 

 

 

Tööstusomandi õiguskaitse aluste seadus 

 

§ 16.  Märked 

(5) Keelumärge kantakse andmebaasi taotleja, omaniku, muu isiku või kohtu teate, avalduse, otsuse 

või määruse alusel tööstusomandi seaduses või muus seaduses sätestatud õiguse tagamiseks või 

õigusrikkumise vältimiseks. Keelumärge tehakse muu hulgas tööstusomandi seaduses sätestatud 

juhtudel autori nime avaldamise keelu korral, tööstusomandi eseme käsutamise piiramiseks või 

keelamiseks seoses litsentsi või pandi registreerimisega või omaniku pankrotiga seonduvalt, kui 

tööstusomandi ese kuulub pankrotivara hulka. 

 

§ 31.  Tööstusomandi eseme litsentsi ja pandi registreerimine 

(3) Tööstusomandi eseme litsentsimise korral kantakse registrisse litsentsisaaja andmed, litsentsi 

iseloom, ulatus ja tähtaeg ning muud tingimused, mille registrisse kandmist on peetud oluliseks. 

 

 

Patendiseadus 

 

§ 46.  Litsents 
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(1) Patendiomanik (litsentsiandja) võib käesoleva seaduse § 15 1. lõikes loetletud patendiomaniku 

õigused anda kirjaliku litsentsilepinguga (edaspidi litsentsiga) osaliselt või täielikult ühe või mitme 

isiku (litsentsiaadi) kasutusse. 

(2) Litsentsisaaja võib litsentsiandja loal litsentsist tulenevad õigused anda all-litsentsiga kolmandale 

isikule. 

(3) Litsentsi kehtivusaeg ei või olla pikem kui patendikaitse kehtivus, meditsiinitoodete ja 

taimekaitsetoodete täiendava kaitse korral aga mitte pikem kui täiendava kaitse kehtivus. 

(4) Litsentsi võib registreerida registris. Litsentsi kohta kande tegemise aluseks on litsentsiandja või 

litsentsisaaja kirjalik avaldus, millele on lisatud litsentsilepingu ärakiri või registreerimiseks vajalikke 

andmeid sisaldav litsentsilepingu väljavõte. Litsentsi kohta kande tegemise eest tasutakse riigilõiv. 

Registreerimata litsentsil ei ole kolmandate isikute suhtes õiguslikku jõudu. Mitmele litsentsisaajale 

eri litsentsidega antud õiguste kollisiooni korral on eelis litsentsisaajal, kelle litsents on registreeritud. 

(5) Kui patent läheb käesoleva seaduse §-s 45 sätestatud juhtudel üle teisele isikule, lähevad sellele 

isikule üle ka litsentsist tulenevad õigused ja kohustused. 

 

 

2.3.4. Kasuliku mudeli seadus 

 

§ 43.  Litsents 

(1) Kasuliku mudeli omanik (litsentsiandja) võib kirjaliku litsentsilepinguga anda õiguse käesoleva 

seaduse § 14 1. lõikes loetletud toimingute tegemiseks ärieesmärgil osaliselt või täielikult ühele või 

mitmele isikule (litsentsisaaja) või teatada Patendiameti kaudu avaliku lihtlitsentsi andmisest vastavalt 

käesoleva seaduse §-s 431 sätestatule. 

(2) Litsentsisaaja võib litsentsiandja loal litsentsist tulenevad õigused anda all-litsentsiga kolmandale 

isikule. 

(3) Litsentsi kehtivusaeg ei või olla pikem, kui registreeringu kehtivus. 

(4) Litsentsi võib registreerida registris. Litsentsi kohta kande tegemise aluseks on litsentsiandja või 

litsentsisaaja kirjalik avaldus, millele on lisatud litsentsilepingu ärakiri või registreerimiseks vajalikke 

andmeid sisaldav litsentsilepingu väljavõte. Litsentsi kohta kande tegemise eest tasutakse riigilõiv. 

Registreerimata litsentsil ei ole kolmandate isikute suhtes õiguslikku jõudu. Mitmele litsentsisaajale 

eri litsentsidega antud õiguste kollisiooni korral on eelis litsentsisaajal, kelle litsents on registreeritud. 

(5) Kui kasulik mudel läheb käesoleva seaduse §-s 42 sätestatud juhtudel üle teisele isikule, lähevad 

sellele isikule üle ka litsentsist tulenevad õigused ja kohustused 

 

Tööstusdisaini kaitse seadus 

 

§ 74. Litsents 

(1) Tööstusdisainilahenduse omanik (litsentsiandja) võib käesoleva seaduse §-s 16 loetletud 

tööstusdisainilahenduse omaniku õigused litsentsiga osaliselt või täielikult ühe või mitme isiku 

(litsentsisaaja) kasutusse anda. 

(2) Litsentsisaaja võib litsentsiandja loal litsentsilepingust tuleneva kasutusõiguse üle anda all-

litsentsiga kolmandale isikule. 

(3) Litsentsi kehtivusaeg ei või olla pikem kui registreeringu kehtivus. 

(4) Litsentsi võib registreerida registris. 

(5) Mitmele litsentsisaajale eri litsentsidega antud õiguste kollisiooni korral on eelis litsentsisaajal, 

kelle litsents on registreeritud. 

(6) Registreerimata litsentsil ei ole kolmanda isiku suhtes õiguslikku jõudu. 

(7) Litsentsi andmisel sõlmitakse kirjalik litsentsileping. 

 

§ 75. Litsentsi kehtivus tööstusdisainilahenduse omaniku õiguste ülemineku korral 
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(3) Tööstusdisainilahenduse omaniku õiguste üleminekul teisele isikule käesoleva seaduse §-s 73 

sätestatud juhtudel lähevad üle ka litsentsist tulenevad õigused ja kohustused. 

 

Kaubamärgiseadus 

 

§ 21.  Litsents 

(1) Litsentsisaaja võib kaubamärgiomanikult litsentsiga saadud õigused kolmandale isikule edasi anda 

ainult kaubamärgiomaniku loal. 

(2) Kaubamärgi võõrandamine ega hiljem antud litsents ei mõjuta varem antud litsentsi kehtivust. 

(3) Litsentsilepingu poole nõudel tehakse litsentsi kohta registrisse kanne. 

(4) Litsents lõpeb registreeringu kehtivusaja lõppemisel 

 

 

Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus 

 

§ 50. Litsents 

(1) Mikrolülituse topoloogia omanik (litsentsiandja) võib käesoleva seaduse §-s 15 loetletud 

mikrolülituse topoloogia omaniku õigused litsentsiga osaliselt või täielikult ühe või mitme isiku 

(õiguste omaja ehk litsentsiaadi) kasutusse anda. 

(2) Litsentsisaaja võib litsentsiandja loal litsentsist tulenevad õigused anda all-litsentsiga kolmandale 

isikule. 

(3) Litsentsi kehtivusaeg ei või olla pikem kui mikrolülituse õiguskaitse kehtivus. 

(4) Litsentsi võib registreerida registris. 

(5) Mitmele litsentsiaadile eri litsentsidega antud õiguste kollisiooni korral on eelis litsentsiaadil, kelle 

litsents on registreeritud. 

(6) Registreerimata litsentsil ei ole kolmanda isiku suhtes õiguslikku jõudu. 

(7) Litsentsi andmisel sõlmitakse kirjalik litsentsileping. 

 

§ 51. Litsentsi kehtivus mikrolülituse topoloogia omaniku õiguste ülemineku korral 

(3) Kui mikrolülituse topoloogia omaniku õigused lähevad üle teisele isikule käesoleva seaduse §-s 49 

sätestatud juhtudel, lähevad üle ka litsentsist tulenevad õigused ja kohustused. 

 

 

Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus 

 

§ 35. Sordikaitse olemus 

(2) Sordikaitse annab sordi omanikule ainuõiguse või tema väljastatud litsentsi alusel teisele isikule 

õiguse kaitsealuse sordi seemet ning paljundus- ja kultiveerimismaterjali: 

1) toota; 

2) turustada; 

3) importida; 

4) eksportida; 

5) hoida enda valduses käesoleva lõike punktides 1–4 nimetatud eesmärgil 

 

§ 52. Litsents 

(1) Kaitsealuse sordi omanik (litsentsiandja) võib käesoleva seaduse § 35 lõikes 2 nimetatud sordi 

omaniku õigusi anda teisele isikule (litsentsisaaja) kirjaliku litsentsilepinguga (edaspidi litsents). 

(2) Kui kaitsealuse sordi omaniku õigused lähevad üle teisele isikule, lähevad sellele isikule üle ka 

litsentsist tulenevad õigused ja kohustused 
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18.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused 

 

Saksamaa autoriõiguse seaduse (UrhG) § 33 esimesest lausest on võimalik järeldada, et ainu- ja 

lihtlitsentsid jäävad kehtima hiljem antud litsentside suhtes. Sarnaselt näeb ka Saksa patendiseaduse 

(PatG) § 15 lg 3 ette, et õiguste üleminek või litsentsi andmine ei mõjuta litsentse, mis on enne seda 

antud kolmandatele isikutele. Nimetatud sätted on olnud ka VÕS-i § 370 lg 4 allikaks.125 

Ainulitsentsisaaja kaitset hiljem antud litsentside suhtes (sks Sukzessionsschutz) on Saksa õiguses 

peetud nö „asjaõiguslikuks“ elemendiks, mis on tekitanud raskusi litsentsilepingu dogmaatilise 

liigituse osas. Näiteks on selle nn kaitse-elemendi tõttu leitud, et ainulitsentsisaaja kasutusõigus on 

võrreldav absoluutse õigusega, ning seetõttu pole vajadust ka selle registrisse kandmiseks, kuna see 

kehtib kolmandate isikute suhtes niikuinii.126  

 

Saksa intellektuaalse omandi mudelseaduses (Gesetzbuch für Geistiges Eigentum, GGE) on 

sellisest lähenemist aga loobutud ning GGE §-s 111 defineeritakse litsentsilepingut kui lepingut, mille 

alusel on üks isik kohustatud võimaldama teisele isikule õigust kasutada.127 Mudelseaduse 

kommentaarides märgitakse otsesõnu, et litsentsileping kujutab endast (reeglina tasulist) 

kasutuslepingu alaliiki.128 GGE § 112 lg 3 säilitab ka põhimõtte, et varasemad litsentsid jäävad IO 

ülemineku või hilisemate litsentside andmise korral kehtima. Selleks, et paremini tagada nimetatud 

põhimõtte toimimist praktikas, on § 112 lg-s sätestatud, et litsentsileping peab olema kirjalikus (või 

sellega võrdsustatud) vormis, vastasel juhul on see tühine. § 112 lg 2 näeb ette, et poolte avalduse 

alusel tehakse litsentsi kohta märge registrisse. 

 

Litsentsisaaja kaitse hilisemate litsentside ning IO võõrandamise juhtudel tehakse GGE-s sõltuvaks 

registrikande olemasolust; GGE § 143 lg 1 näeb ette üldise reegli, et õiguste üleminekul, koormamisel 

ning litsentsidel on kolmandate isikute suhtes õiguslik jõud siis, kui see on kantud registrisse. See 

kehtib nii liht- kui ainulitsentside puhul.129  

 

Rootsi IO seaduste kohaselt on litsentsi registreerimine õigus, mitte kohustus ning registreeringust ei 

sõltu litsentsi kehtivus kolmandate isikute suhtes.130 Rootsi patendiseaduse § 53 näeb ette, et kui 

litsents on registreeritud, siis jääb see kehtima ka patendi võõrandamise korral. 

 

USA-s ei mõjuta registreering litsentsi kehtivust kolmandate isikute suhtes (andmed puudutavad 

patenti ja kaubamärki).131 

 

Ühendkuningriigi õiguse kohaselt on litsentsi registreeringul kolmandate isikute suhtes õiguslik mõju 

patendi, kaubamärgi ja tööstusdisainilahenduse puhul.132 

 

Hispaania õigus näeb ette, et patendi, kaubamärgi, tööstusdisainilahenduse ja sordi kohta antud 

litsents omab kolmandate isikute suhtes õiguslikku mõju vaid siis, kui see on registreeritud.133 

 

                                                           
125 VÕS II Komm/Kalvi, § 370, komm 2. 
126 Arvutivõrgus: https://www.aippi.org/download/commitees/190/GR190germany.pdf (8.02.2013), p 5. 
127 R. McGuire, H.-J. Ahrens. Modellgesetz für Geistiges Eigentum – Normtext und Begründung, Beck 2012, Buch 1 

(allgemeiner Teil), § 111 (Wesen des Lizenzvertrags). 
128 R. McGuire, H.-J. Ahrens. Modellgesetz für Geistiges Eigentum – Normtext und Begründung, Beck 2012, S 268. 
129 R. McGuire, H.-J. Ahrens. Modellgesetz für Geistiges Eigentum – Normtext und Begründung, Beck 2012, S 345. 
130 Arvutivõrgus: https://www.aippi.org/download/commitees/190/GR190sweden.pdf (8.02.2013), p 1. 
131 Arvutivõrgus: https://www.aippi.org/download/commitees/190/GR190usa.pdf (8.02.2013). 
132 Arvutivõrgus: https://www.aippi.org/download/commitees/190/GR190uk.pdf (8.02.2013). 
133 Arvutisõrgus: https://www.aippi.org/download/commitees/190/GR190uk.pdf (8.02.2013). 
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Ungari õiguses ei ole litsentsi registreerimine litsentsilepingute kolmandate isikute suhtes kehtivuse 

tingimuseks.134 Samuti on see ka Sloveenia õiguses.135 

 

Šveitsi õiguses peab litsents olema kolmandate isikute suhtes õigusliku mõju saavutamiseks olema 

registreeritud (välja arvatud loomulikult siis, kui tegemist ei ole registreeritava IO liigiga, nagu nt 

autoriõigus).136 

18.3 Muutmise võimalused ja põhjendused 
 

Kaardistamise käigus tõstatatud probleem137: 

 

Võlaõigusseadus sätestab: „Lihtlitsentsilepingust tulenev kasutusõigus, mis on tekkinud enne 

ainulitsentsilepingust tulenevat kasutusõigust, jääb ainulitsentsilepingu alusel kasutusõiguse saanud 

isiku suhtes kehtima“ (VÕS § 370 lg 4). V. Kõve on juhtinud seejuures tähelepanu asjaolule, et selle 

sätte kohaselt ainulitsentsist hilisemad lihtlitsentsid ei kehti. Seejuures tõstatab ta küsimuse, kas ühe 

kasutuslepingu kehtivus saab sõltuda teisest. Eraldi analüüsi vajab tööstusomandi litsentside mõju 

kolmandatele isikutele. 

 

 

VÕS § 368 (litsentsilepingu mõiste) erineb teisi kasutuslepinguid reguleerivatest sätetest oma 

sõnastuse poolest. Nimelt, kui muude lepingute legaaldefinitsioonid on antud läbi selle, mida kumbki 

lepingupool kohustub tegema, siis litsentsilepingut defineeritakse kui lepingut, millega litsentsiandja 

annab teisele isikule õiguse teostada intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi. See tähendab, et VÕS 

§ 368 sõnastuse kohaselt pole üheselt selge, kas litsentsi andmine on oma olemuselt kohustustehing 

või käsutus. Käsutustehing on tehing, mis on suunatud vahetult õiguse ülekandmisele, koormamisele, 

muutmisele või lõpetamisele.138 Eseme käsutamine on eseme juriidilise saatuse määramine, eelkõige 

eseme võõrandamine ning piiratud asjaõigustega koormamine.139 Mitte alati ei seisne võlaõigusliku 

kohustuse täitmine käsutuse tegemises, näiteks kui rendileandja täidab rendilepingust tuleneva 

kohustuse anda ese rentnikule kasutamiseks, siis ei ole tegemist käsutusega.140 V. Kõve märgib, et 

VÕS § 368 sõnastus võib seaduses olla ekslikult ja juhuslikult, kuid võib olla ka kõrvalekalle üldisest 

süsteemist.141 

 

Kui litsentsi andmine kujutaks endast käsutust, siis tähendaks ainulitsents sisuliselt seda, et õiguse 

omaja annab teatavad õigused teisele isikule „ära“, st et litsentsilepingu esemeks olevat õigust talle 

endale ei jää. Kui nüüd ainulitsentsi andja peale ainulitsentsilepingu sõlmimist sõlmiks veel ühe 

litsentsilepingu kolmanda isikuga, siis kolmas isik mingit õigust ei saaks, sest litsentsiandjal ei ole 

enam midagi, mida üle anda. Selline käsitlus on siiski süsteemivastane, kuna litsentsilepingu sätted 

asuvad võlaõigusseaduses kasutuslepinguid reguleerivas osas. Seega näitab süstemaatiline 

                                                           
134 Arvutivõrgus: https://www.aippi.org/download/commitees/190/GR190hungary.pdf (8.02.2013). 
135 Arvutivõrgus: https://www.aippi.org/download/commitees/190/GR190slovenia.pdf (8.02.2013). 
136 Arvutivõrgus: https://www.aippi.org/download/commitees/190/GR190switzerland.pdf (8.02.2013). 
137 Tööstusomandiõigusega kaasnevate probleemide koondkaardistus. Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57001/T%F6%F6stusomandi+koondkaardistus-10-07-2012.pdf 

(6.02.2013). 
138 P. Varul jt, Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne, lk 21, § 6 komm. 3.3.1; P. Varul jt. Tsiviilõiguse 

üldosa. Juura 2012, lk. 100;  
139 P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi (koost.). Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne. Juura 2010, 

lk 21, § 6 komm. 3.3.1; P. Varul jt. Tsiviilõiguse üldosa. Juura 2012,  lk 100. 
140 P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi (koost.). Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne. Juura 2010, 

lk. 21, § 6 komm. 3.3.1. 
141 V. Kõve. Varaliste tehingute süsteem Eestis. Doktoritöö. Tartu, 2009, lk 215. 
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tõlgendamine, et litsentsileping, sealhulgas ka ainulitsentsileping on siiski kasutusleping ning litsentsi 

andmine ei ole käsutus. Selle poolt räägib ka VÕS-i muude sätete tekst (nt § 369: kasutusõiguse 

kehtivuse eeldused) ning VÕS-i kommentaarides litsentsilepingu kohta märgitu.142 

 

VÕS § 370 lg 4 näeb ette, et lihtlitsentsilepingust tulenev kasutusõigus, mis on tekkinud enne 

ainulitsentsilepingust tulenevat kasutusõigust, jääb ainulitsentsilepingu alusel kasutusõiguse saanud 

isiku suhtes kehtima. Õiguskirjanduses on avaldatud seisukohta, et kui seda sätet „teistpidi“ lugeda, 

siis on tulemuseks tõdemus, et pärast ainulitsentsilepingut antud hilisemad litsentsid ei kehti.143 Selline 

„teistpidi“ lugemine ei ole siiski põhjendatud, sest sätte eesmärk on kinnistada põhimõte, et hilisem 

kasutusleping ei mõjuta varem sõlmitud kasutuslepingu kehtivust. Ka seaduse kommentaarides 

märgitakse, et kui litsentsiandja sõlmib pärast ainulitsentsilepingu sõlmimist samasuguse lepingu 

kolmanda isikuga, rikub ta lepingut.144 Lisaks leitakse kommentaarides, et VÕS § 370 lg 4 seostub ka 

põhimõttega, et tööstusomandi eseme võõrandamine ei mõjuta enne võõrandamist antud litsentsi 

kehtivust.145  

 

Seega tuleb asuda seisukohale, et ainulitsentsilepingu olemasolu ei mõjuta ka pärast seda sõlmitud 

lepingute kehtivust, küll aga on litsentsiandja suhtes võimalik kasutada õiguskaitsevahendeid. Samuti 

on selliste rikkumiste ärahoidmiseks võimalik lepingus sätestada leppetrahv. Selline lähenemine on 

kooskõlas muude kasutuslepingute üldise regulatsiooniga ning võlaõiguse relatiivsuse põhimõttega.  

 

  

                                                           
142 P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi (koost.). Võlaõigusseadus. II. 2.-7. Osa (§§ 208-618). Kommenteeritud väljaanne. 

Juura 2007, § 368 komm 1 ja komm 4.1.1: „litsentsilepingu alusel litsentsisaaja ei omasta teisele isikule kuuluvaid 

intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi, vaid saab loa neid teatud tingimustel kasutada“; komm 4.2.4: „kui litsentsitasu 

maksmise kohustus puudub, on tegemist intellektuaalse vara tasuta kasutuse lepinguga“: komm 4.4.3: „litsentsilepingule 

on võimalik täiendavalt kohaldada üüri- ja rendilepinguid reguleerivaid sätteid niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus 

vastava intellektuaalse vara suhtes kohaldatava eriseaduse (AutÕS, PatS jne) otstarbega“. 
143 V. Kõve. Varaliste tehingute süsteem Eestis. Doktoritöö. Tartu, 2009, lk 215. 
144 P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi (koost.). Võlaõigusseadus. II. 2.-7. Osa (§§ 208-618). Kommenteeritud väljaanne. 

Juura 2007, § 370, komm 3.4. 
145 P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi (koost.). Võlaõigusseadus. II. 2.-7. Osa (§§ 208-618). Kommenteeritud väljaanne. 

Juura 2007, § 370, komm 3.4. Sarnane põhimõte tuleneb üürilepingu puhul VÕS §-st 291, mis näeb ette, et kinnisasja 

omaniku vahetumise korral jääb üürileping kehtima. 
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19 Litsentsisaaja õiguskaitse võimalused (K. Härmand, A. Värv)146 

19.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Materiaalõigus 

 

Pakutava regulatsiooni sõnastus sõltub sellest, milliste intellektuaalse omandi liikide puhul 

seadusandja otsustab litsentsisaajale eraldi hagi esitamise õiguse anda: 

 

a) Kui litsentsisaajal on hagi esitamise õigus jätkuvalt ainult patendi, 

tööstusdisainilahenduse, kasuliku mudeli ja kaubamärgi puhul: 

 

„Tööstusomandi seadustik, § ... 

 

Litsentsisaaja hagi tööstusomandi eseme omaja ainuõiguse rikkumise korral 

 

(1) Litsentsisaajal on õigus esitada hagi ka tööstusomandi eseme omaniku ainuõiguse rikkumise korral 

teiste isikute poolt. 

(2) Lõikes 1 nimetatud õigus kehtib patendi, tööstusdisainilahenduse, kasuliku mudeli ja kaubamärgi 

puhul. 

(3) Litsentsilepinguga võib lõikes 1 nimetatud õigust piirata või selle välistada. 

(4) Litsentsisaaja peab hagi esitamise kavatsusest teavitama tööstusomandi eseme omanikku. 

 

b) Kui litsentsisaajale antakse hagi esitamise õigus kõikide tööstusomandi liikide puhul: 

 

Tööstusomandi seadustik, § ... 

 

Litsentsisaaja hagi tööstusomandi eseme omaja ainuõiguse rikkumise korral 

 

(1) Litsentsisaajal on õigus esitada hagi ka tööstusomandi eseme omaniku ainuõiguse rikkumise 

korral teiste isikute poolt. 

(2) Litsentsilepinguga võib lõikes 1 nimetatud õigust piirata või selle välistada. 

(3) Litsentsisaaja peab hagi esitamise kavatsusest teavitama tööstusomandi eseme omanikku. 

 

c) Kui litsentsisaajale antakse hagi esitamise õigus kõikide intellektuaalse omandi õiguse 

liikide puhul: 

 

Autoriõiguse ja autoriõigustega kaasnevate õiguste seadus, § ... 

 

Litsentsisaaja hagi autori, autoriõiguste omaja või autoriõigustega kaasnevate õiguste omaja 

ainuõiguse rikkumise korral 

 

(1) Litsentsisaajal on õigus esitada hagi ka autori, autoriõiguste omaja või autoriõigustega kaasnevate 

õiguste omaja ainuõiguse rikkumise korral teiste isikute poolt. 

(2) Litsentsilepinguga võib lõikes 1 nimetatud õigust piirata või selle välistada. 

(3) Litsentsisaaja peab hagi esitamise kavatsusest teavitama autori, autoriõiguste omaja või 

autoriõigustega kaasnevate õiguste omajat. 

 

                                                           
146 Koostajad: K. Härmand, A. Värv. 
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Tööstusomandi seadustik, § ... 

 

Litsentsisaaja hagi tööstusomandi eseme omaja ainuõiguse rikkumise korral 

 

(1) Litsentsisaajal on õigus esitada hagi ka tööstusomandi eseme omaniku ainuõiguse rikkumise korral 

teiste isikute poolt. 

(2) Litsentsilepinguga võib lõikes 1 nimetatud õigust piirata või selle välistada. 

(3) Litsentsisaaja peab hagi esitamise kavatsusest teavitama tööstusomandi eseme omanikku. 

 

 

Menetlusõigus 

 

1. Tsiviilkohtumenetluse seadustik, § 3631  

 

Tööstusomandi seadustiku § ... alusel esitatud hagi 

 

Tööstusomandi seadustiku § … alusel esitatud hagiavaldusele peavad olema lisatud andmed 

litsentsisaaja teavitamiskohustuse täitmise kohta. 

 

 

Konkreetne ettepanek, millises struktuuriosas võiks regulatsioon sisalduda: 

 

Materiaalõigus: variantide a) ja b) puhul: Tööstusomandi seadustiku 3. osa (regulatsioonid 

tööstusomandi õiguste teostamise ja jõustamise kohta); variandi c) puhul: autoriõiguse ja 

autoriõigustega kaasnevate õiguste seaduse 7. ptk, 1. jagu ja tööstusomandi seadustiku 3. osa. 

 

Menetlusõigus: Tsiviilkohtumenetluse seadustik 

 

Variandi c) puhul võiks tõusetuda küsimus, kas ei oleks otstarbekas litsentsisaaja hagi esitamise õigus 

sätestada hoopis võlaõigusseaduse 18. peatükis. Dogmaatiliselt põhjendatum oleks siiski säilitada 

VÕS-i senine, võlaõiguse relatiivsuse põhimõttele tuginev regulatsioon. See tähendab, et litsentsisaaja 

hagi esitamise õigus võiks jätkuvalt tuleneda eriseadustest; kui selline õigus on litsentsilepinguga 

välistatud, on litsentsisaajal sellegipoolest õigus tugineda VÕS §-le 373. 

19.2 Praegu kehtivad õigusnormid 
 

Litsentsisaaja hagi esitamise õigus 

 

Litsentsilepingu üldregulatsioon sisaldub võlaõigusseaduses (VÕS § 368 jj). VÕS § 373 näeb ette, et 

kui kolmas isik takistab litsentsisaajat tema litsentsilepingust tulenevate õiguste kasutamisel või rikub 

neid õigusi, peab litsentsisaaja sellest viivitamata teatama litsentsiandjale, kes peab viivitamata võtma 

tarvitusele kõik vajalikud abinõud, et võimaldada litsentsilepingust tulenevate õiguste kasutamist ja 

lõpetada litsentsisaaja õiguste rikkumine. Kui litsentsiandja võtab sellised abinõud tarvitusele, peab 

litsentsisaaja temaga vajalikul määral koostööd tegema. Olemuselt on see säte sarnane VÕS §-ga 278, 

mille p 2 kohaselt on üürnikul õigus asjal tekkinud puuduse või selle kasutamise takistuse korral nõuda 

üürileandjalt kolmanda isikuga õigusvaidluse ülevõtmist. 
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Seega tuleneb VÕS-ist litsentsisaaja kohustus üksnes teavitada litsentsiandjat tema õiguste 

rikkumisest, kuid mitte litsentsisaaja õigus ise rikkuja vastu hagi esitada.147  

 

Samuti on võlaõigusseaduses reguleeritud tsiviilõiguslikud õiguskaitsevahendid, mida on võimalik 

kohaldada isiku õiguste, sh intellektuaalsest omandist tulenevate õiguste rikkumise korral. Nii on 

võimalik nõuda kahju hüvitamist (VÕS § 1043 jj), kahju tekitava tegevuse lõpetamist (VÕS § 1055 lg 

1), sellest hoidumist tulevikus rikkujalt ja isikult, kelle teenuseid kolmas isik kasutas õiguse rikkumise 

eesmärgil (VÕS § 1055 lg 3 p 1) ning õigusi rikkuvate kaupade ja nende tootmiseks vajalike 

materjalide ja seadmete suhtes mõistlike abinõude rakendamist, muu hulgas nende hävitamist või 

tagasivõtmist või lõplikku eemaldamist turustusvõrgust (VÕS § 1055 lg 3 p 2). Nimetatud sätete 

kohaselt on nõudeõiguslikuks isikuks kannatanu (VÕS § 1055 lg 1) või isik, kelle õigusi rikuti (VÕS 

§ 1055 lg 3). Isikuks, kelle õigusi rikuti, saab seega olla litsentsiandja, mitte litsentsisaaja. Seda on 

võimalik järeldada ka asjaolust, et VÕS § 1045 lg 1 p-s 5, mis hõlmab mh ka intellektuaalse omandi 

õigusi, on silmas peetud just absoluutseid õigushüvesid.148 Sellest järeldub, et deliktiõiguse sätete 

alusel ei ole nõudeõigust isikul, kellele mingi õiguse kasutamine on antud litsentsilepinguga, kuna 

tegemist on relatiivse, mitte absoluutse õigusega.  

 

Lisaks deliktiõiguse normidele võimaldavad õiguste rikkumise korral nõudeid esitada ka alusetu 

rikastumise sätted, täpsemalt VÕS § 1037 lg 1 (õigustatud isiku nõusolekuta tema omandit, muud 

õigust või valdust käsutamise, kasutamise, äratarvitamise, ühendamise, segamise või 

ümbertöötamisega või muul viisil rikkunud isik (rikkuja) peab õigustatud isikule hüvitama rikkumise 

teel saadu hariliku väärtuse). Ka alusetu rikastumise nõude esitamise õigus on ette nähtud üksnes 

sellele isikule, kelle õigust rikuti ning see säte on suunatud eelkõige absoluutse iseloomuga õiguste 

kaitsmisele.149  

 

Seega ei ole ka teistest võlaõigusseaduse sätetest võimalik tuletada litsentsisaaja õigust esitada hagi 

otse rikkuja vastu. 

 

Samas võib võrdluseks välja tuua, et juhul, kui kasutuslepingu esemeks on mingi asi, siis on näiteks 

üürnikul või rentnikul selline iseseisev hagi esitamise õigus siiski olemas. Seda saab järeldada selle 

põhjal, et nii deliktiõiguse kui alusetu rikastumise õiguse normidega kaitstavaks õigushüveks on mh 

valdus, ning ka sellest, et asjaõigusseadus näeb ette eraldi normid valduse kaitseks (AÕS §§ 44-45). 

 

Kui VÕS-i järgi litsentsisaajal kolmanda isiku vastu hagi esitamise õigust ei ole, siis erandlikult 

tuleneb selline õigus mõningate intellektuaalse omandi liikide korral eriseadustest. 

 

Litsentsisaaja õigus tööstusomandi eseme omaja ainuõiguse rikkumise korral ka ise hagi esitada on 

ette nähtud patendi, tööstusdisainilahenduse, kasuliku mudeli ja kaubamärgi puhul (PatS § 54 lg 4, 

TDKS  § 85 lg 2, KasMS § 51 lg 3 ja KMS § 57 lg 3). Sealjuures ei tehta vahet, kas tegemist on liht- 

või ainulitsentsilepinguga. 

 

Litsentsisaaja hagi esitamise õigust ei ole ette nähtud mikrolülituse topoloogia seaduses ning taimede 

paljundamise ja sordikaitse seaduses.  

 

                                                           
147 Niisamuti ei ole ka muude kasutuslepingute puhul ette nähtud kasutaja õigust esitada kasutatava eseme omaniku õiguste 

rikkumise korral hagi eseme omaniku asemel. Samas on kasutajal võimalik rikkuja vastu esitada nii deliktiõiguslikke kui 

rikastumisnõudeid seoses valduse rikkumisega (§ 1045 lg 1 p 5, § 1037 lg 1). 
148 P. Varul jt (koost). Võlaõigusseadus III. 8 ja 10. osa. Komm vlj. Tallinn: Juura 2006, § 1045, komm 3.1.1. 
149 P. Varul jt (koost). Võlaõigusseadus III. 8 ja 10. osa. Komm vlj. Tallinn: Juura 2006, § 1037, komm 3.1.1.a. 
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Samuti ei ole sellist litsentsisaaja hagi esitamise õigust sätestatud autoriõiguse seaduses. Kohtuasjas 

nr 3-2-1-155-11 on Riigikohtu tsiviilkolleegium leidnud, et kuna autor võib olla oma õigused lepingu 

alusel loovutanud teisele isikule, siis võib AutÕS §-s 817 nimetatud õiguskaitsevahendite kasutamise 

õigus lisaks autorile kuuluda ka autoriõiguse omajale (p 14-15). „Autoriõiguse omaja“ aga ei ole 

võrdsustatav litsentsisaajaga. Seega ei saa Riigikohtu praktika põhjal hetkel väita, et AutÕS §-s 817 

alusel võib hagi esitada ka litsentsisaaja. Madalama astme kohtute praktikas on siiski esinenud näiteid, 

kus hagi rikkuja vastu esitab litsentsisaaja.150 

 

Intellektuaalse omandi õiguse kodifitseerimisel peaks seadusandja seega esmalt tegema 

õiguspoliitilise otsuse, kas  

a) võimaldada litsentsisaajale hagi esitamise õigus jätkuvalt ainult patendi, 

tööstusdisainilahenduse, kasuliku mudeli ja kaubamärgi puhul, või  

b) laiendada seda õigust kõikidele tööstusomandi liikidele, või  

c) laiendada seda õigust kõikidele intellektuaalse omandi liikidele. 

 

PatS § 54 lg 4, TDKS § 85 lg 2 ja KasMS § 51 lg 3 sõnastus viitab, et litsentsisaaja hagi esitamise 

õigus tuleneb seadusest ning on dispositiivne, st et seda õigust on võimalik kokkuleppega ka välistada 

(sellele viitab loetletud sätetes kasutatud sõnastus „kui litsentsilepingus ei ole ette nähtud teisiti“ või 

„kui litsentsi andmisel ei ole ette nähtud teisiti“). Selline välistamisõigus on kooskõlas 

lepinguvabaduse põhimõttega. 

 

Litsentsisaaja hagi sisu 

 

Praeguse regulatsiooni järgi saab litsentsisaaja hagi esitada siis, kui kolmas isik on rikkunud 

tööstusomandi eseme omaja ainuõigust. Sisuliselt tähendab see aga olukorda, kus selle ainuõiguse 

rikkumine seisneb samal ajal ka litsentsisaaja õiguste rikkumises, seega on tegemist situatsiooniga, 

mida kirjeldab VÕS § 373: „kui kolmas isik takistab litsentsisaajat tema litsentsilepingust tulenevate 

õiguste kasutamisel või rikub neid õigusi...“. 

 

Kui TÕAS § 2 lg 3 sõnastus seob omaniku teadmisega üsknes kahju hüvitamise hagi151, siis PatS § 54 

lg 4, TDKS  § 85 lg 2, KasMS § 51 lg 3 ja KMS § 57 lg 3 hagi sisu osas täpsemaid kriteeriume ei sea. 

Sellest järeldub, et nimetatud sätete alusel võib litsentsisaaja esitatav hagi lisaks kahju hüvitamisele 

(VÕS § 1045) olla suunatud näiteks ka VÕS §-s 1055 ja §-s 1037 reguleeritud nõuete esitamisele. 

Põhjendatum on anda litsentsisaajale ulatuslikum hagi esitamise õigus, mitte piirata seda üksnes kahju 

hüvitamise nõudega. Seega võiks litsentsisaajal olla õigus esitada nii VÕS § 1045 kui VÕS § 1055 kui 

VÕS § 1037 alusel.  

 

Litsentsisaaja hagi esitamise õigus võib muutuda sisutühjaks, kui ta ei saa rikkumist takistada, vaid 

üksnes kahju hüvitamist nõuda (või vastupidi, kui see piirdub vaid rikkumise takistamise õigusega). 

Iseäranis võib see olla oluline ainulitsentsi korral: litsentsiandja ei saa litsentsilepingus kokkulepitud 

õigust siis ju ka ise kasutada ning rikkumise negatiivsed tagajärjed puudutavad sel juhul reeglina pigem 

litsentsisaajat, mistõttu litsentsiandja ei pruugigi olla eriti huvitatud rikkumisele reageerimisest. 

                                                           
150 Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi 24.09.2007 otsus tsiviilasjas nr 2-06-26760. Hagi esitas litsentsisaaja, kes 

oli filmi „16 kvartalit” autoriõiguste omajalt saanud ainuõiguse teose reprodutseerimiseks DVD formaadis laserplaatidel 

ja VHS formaadis kassettidel alates 25.07.2006 kuni 25.07.2008. Kohus jättis hagi rahuldamata põhjusel, et kohtu arvates 

ei olnud ainulitsentsilepingu sisuks siiski õigus teose levitamisele, mistõttu kostja ei saanud hageja õigusi ka kuidagi 

rikkuda. Kohus ei analüüsinud seda, kas VÕS § 373 tulenevalt oli litsentsisaaja antud juhul üldse isikuks, kellel oli õigus 

hagi esitada. 
151 TÕAS § 2 lg 3: mitte kellelgi ei ole õigust ilma omaniku nõudeta või tema teadmata ja nõusolekuta algatada teise isiku 

vastu väärteo või kuriteo menetlust omaniku ainuõiguse kaitseks või esitada kahjunõuet ainuõiguse rikkumisega tekitatud 

kahju hüvitamiseks. 
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Litsentsiandja teavitamine või nõusolek 

 

TÕAS § 2 lg 3 nimetab hagi esitamise eeldusena omaniku vastavat nõuet või tema teadmist ja 

nõusolekut. TDKS § 85 lg 2 kohaselt saab litsentsisaaja hagi esitada juhul, kui tööstusdisainilahenduse 

omanik ei esita hagi rikkuja vastu. PatS § 54 lg 4 ja KasMS § 51 lg 3 kohaselt on litsentsisaaja 

kohustatud hagi esitamise soovist omanikule eelnevalt teatama. KMS § 57 lg 3 aga näeb ette, et 

litsentsisaajal on õigus esitada hagi ainult kaubamärgiomaniku nõusolekul või eeldusel, et pärast 

mõistliku aja möödumist rikkumisteate saatmisest omanikule ei ole viimane hagi esitanud. Riigikohus 

on leidnud, et kuna kaubamärgiomanik võib keelduda hagi esitamisest mis tahes vormis, on 

keeldumisena käsitatav ka kaubamärgiomaniku tegevusetus, kui ta teadis kaubamärgiõiguste 

rikkumisest. Vastasel korral jääks litsentsiaadi õigused põhjendamatult kaitseta.152 

 

Õigustatud isiku teadmine litsentsisaaja hagi esitamise kavatsusest on vajalik selleks, et võimaldada 

tal otsustada, kas esitada hagi ise või jätta see võimalus täielikult litsentsisaaja teostada. Otstarbekas 

oleks praegu kehtiv regulatsioon ühtlustada selliselt, et litsentsisaaja võib ise hagi esitada eeldusel, et 

ta on õigustatud isikut sellest eelnevalt teavitanud, st et tal ei ole vaja saada selleks tingimata õigustatud 

isiku nõusolekut. Teavitamiskohustuse täitmist hagi esitamise eeldusena võib pidada nõusoleku 

saamise tingimusest põhjendatumaks näiteks siis, kui õigustatud isik ei soovigi nõusolekut anda 

(näiteks põhjusel, et tema ainuõigust rikkuv kolmas isik on temaga seotud isik). 

 

Teavitamise viis 

 

TDKS § 85 lg 2, PatS § 54 lg 4 ja KasMS § 51 lg 3 näevad ette, et teatamiskohustus loetakse täidetuks, 

kui teade on saadetud omanikule tähtkirjaga litsentsilepingus märgitud aadressil või vastavasse 

registrisse kantud aadressil. Kuna oluline on see, et õigustatud isik saaks vastava teabe kätte, mitte aga 

see, et teave oleks edastatud kindlas vormis, siis ei saa seadusega teate saatmise vorminõude 

sätestamist pidada põhjendatuks. 

 

 

  

                                                           
152 RKTKo 3-2-1-44-07, p 13. 
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19.3 Muutmise võimalused ja põhjendused 
 

Asjaolu, et litsentsisaajal on õigus esitada hagi ka tööstusomandi (regulatsioonivariandi c korral: 

intellektuaalse omandi) eseme omaniku ainuõiguse rikkumise korral teiste isikute poolt, ei tulene 

muudest tsiviilõiguslikest normidest. Seetõttu on vajalik selle võimaluse eraldi sätestamine 

tööstusomandi seadustikus (või – variandi c puhul - lisaks ka autoriõiguse ja autoriõigustega 

kaasnevate õiguste seaduses). Lepinguvabaduse põhimõttega on kooskõlas sellise õiguse piiramise või 

välistamise võimalus. 

 

Litsentsisaaja hagi esitamise ühtne regulatsioon tagab ühtsete põhimõtete kohaldamise kõikide 

tööstusomandi (variandi c korral - intellektuaalse omandi) liikide puhul, millega seotud õigusi on 

võimalik teostada litsentsilepingu alusel. 
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20 Intellektuaalomandi heauskne omandamine (T. Kalmet, A. Värv)153 

20.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Regulatsioonivariandid: 
 

a) intellektuaalse omandi heauskne omandamine ei ole võimalik. Kuna kehtiv õigus ei näe ette 

IO heauskse omandamise võimalust154, siis see regulatsioonivariant ei eelda eraldi 

vastavasisulise normi kehtestamist. 

 

b) intellektuaalse omandi heauskne omandamine on võimalik kõikide tööstusomandi liikide 

puhul. Selle regulatsioonivariandi puhul peaks tööstusomandi seadustikus sisalduma järgmise 

sõnastusega säte:  

„Kui isik omandab registrisse kantud andmetele tuginedes tööstusomandi eseme või õiguse 

tööstusomandi esemele, loetakse registrisse kantud andmed tema suhtes õigeks, välja arvatud juhul, 

kui omandaja teadis või pidi teadma, et registrisse kantud andmed on ebaõiged.“ 

 

c) intellektuaalse omandi heauskne omandamine on võimalik mõningate tööstusomandi liikide 

puhul. Regulatsioonivariant c väljenduks tööstusomandi seadustikus järgmise sõnastusega 

sättena:  

„Kui isik omandab registrisse kantud andmetele tuginedes … (kaubamärgi … vms) või õiguse … 

(kaubamärgile … vms), loetakse registrisse kantud andmed tema suhtes õigeks, välja arvatud juhul, 

kui omandaja teadis või pidi teadma, et registrisse kantud andmed on ebaõiged.“ 

 

Võimalikud sätted: 

 

"§ 4. Mõisted 

Käesoleva seadustiku tähenduses on: 

 

4) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle kohta on tehtud registreerimisega kaitse saanud 

tööstusomandi eseme omanikuna registrisse viimane kanne, samuti isik, kellele kuulub tööstusomandi 

ainuõigus muus vormis omandatud kaitse alusel. Kui omanikke on mitu, on nad ühisomanikud; 

 

§ 38. Registreeringu andmete kanne 

(1) Tööstusomandi esemele kaitse andmise kanne sisaldab järgmisi andmeid: 

4) patendiomaniku nimi, tema elukoha või asukoha aadress ja riigi kood. Omanikuna kantakse 

registrisse taotleja; 

 

§ 14. Registri õiguslik seisund ja tähendus 

(1) Registrisse kantud andmete õigsust eeldatakse. Patendiamet vastutab registri andmete õigsuse eest 

käesolevas seaduses sätestatud ulatuses. 

(2) Keegi ei või end vabandada registri andmete mitteteadmisega. 

 

Lisaks:  

1) sätted, mis võimaldavad ainuõiguse eseme õigusvastasest omandist välja nõuda, analoogiliselt PatS 

§ 49 lg 1-3 ja KaMS § 52 lg 3; 

                                                           
153 Koostajad: T. Kalmet, A. Värv. 
154 Vt. V. Kõve. Varaliste tehingute süsteem Eestis. Doktoritöö. Tartu, 2009, lk 213. 
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2) sätted, mis reguleerivad registreeritud tööstusomandi võõrandamist. Senine regulatsioon on üsna 

selge selles osas, et konstitutiivse tähendusega on registrikanne, mitte nt võla- või pärimisõiguslik 

võõrandamistehing või õigusjärglus. De lege ferenda tuleks selguse huvides keelata juba kord 

võlaõiguslikult võõrandatud tööstusomandi uus võõrandamine registrisse kantud omaniku poolt, 

kaitsmaks eelmist omandajat, keda ei ole veel mingil põhjusel omanikuna registrisse kantud: 

 

„§ 72. Tööstusomandi õigusjärglus 

(1) Omanik võib oma õigused käesolevas seadustikus sätestatud tingimustel ja korras täielikult või 

osaliselt teisele isikule tasu eest või tasuta üle anda. Tööstusomandi õigused lähevad üle 

õigusjärglasele tingimusel, et tööstusomandi kaitse on kehtiv. 

... 

(3) Omaniku üld- või eriõigusjärglaseks saav isik võib hakata omaniku õigusi kasutama registris 

omaniku andmete muutmise kande jõustumise päevast. 

§ 74. Tööstusomandi käsutamise piirangud 

(1) Tehingu täitmise või hagi tagamiseks võib asjast huvitatud isiku nõudel teha registreeritud 

tööstusomandi suhtes käsutamise keelumärke registrisse. 

(3) Tööstusomandi esemest ei saa loobuda, seda üle anda ega seda jagada, kui puudub isiku, kelle 

kasuks on tehtud keelumärge, pankrotivara hulka arvatud tööstusomandi eseme korral pankrotihalduri 

kirjalik või panditud tööstusomandi eseme korral pandipidaja notariaalne nõusolek." 

 

Kuna ettepanekud b ja c puudutavad üksnes tööstusomandit, siis peaks sätestatav norm sisalduma 

tööstusomandi seadustikus registrikannetega seonduvas osas. 

20.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

20.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Kaubamärgiõiguse Singapuri leping155 

 

Artiklitest 1 ja 11 lg 1 on võimalik järeldada, et kaubamärgiregistri kanne ei ole konstitutiivne, kuid 

sellel on tähendus kolmandate isikute jaoks. Eraldi heauskse omandamise regulatsiooni leping ei 

sisalda, mistõttu võib teha järelduse, et see on riigisisese õigusega reguleeritav küsimus. 

 

Artikkel 1. Mõisted 

Kui ei ole sätestatud teisiti, on selle lepingu tähenduses: 

vi) omanik – isik, kes on kaubamärgiregistris näidatud registreeringu omanikuna; 

 

Artikkel 11. Omaniku muutumine  

(1) (Registreeringu omaniku muutumine)  

a) Kui omanik muutub, nõustub lepinguosaline, et avalduse kanda muudatus kaubamärgiregistrisse 

esitab ametile omanik või omanikuks saav isik (edaspidi uus omanik) kirja või dokumendina, milles 

on märgitud asjakohase registreeringu number ja registrisse kantav muudatus.  

b) Kui omaniku muutumine tuleneb lepingust, võib lepinguosaline nõuda, et see asjaolu nimetatakse 

avalduses ning et avaldusele lisatakse taotleva poole valikul üks järgmistest dokumentidest: 

i) lepingu koopia, kusjuures võib nõuda, et selle kinnitab notar või muu pädev ametnik, et tõestada 

koopia vastavust lepingu originaalile; 

ii) lepingu väljavõte, mis tõendab omaniku muutumist, kusjuures lepinguosaline võib nõuda, et 

väljavõtte vastavust originaaldokumendile on kinnitanud notar või muu pädev ametnik; 

                                                           
155 RT II 2009, 13, 35. 
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iii) kinnitamata üleminekutõend, mille sisu ja vorm on juhendis sätestatu kohased ning millele on alla 

kirjutanud nii omanik kui ka uus omanik; 

iv) kinnitamata üleminekudokument, mille sisu ja vorm on juhendis sätestatu kohased ning millele on 

alla kirjutanud nii omanik kui ka uus omanik.  

c) Kui omaniku muutumine tuleneb ühinemisest, võib lepinguosaline nõuda, et see asjaolu avalduses 

märgitakse ning et avaldusele lisatakse koopia äriregistri väljavõttest või muust dokumendist, mille on 

välja andnud pädev ametiasutus ja mis tõendab ühinemist; lepinguosaline võib nõuda, et koopia 

vastavust originaaldokumendile on kinnitanud dokumendi andnud ametiasutus või notar või muu 

pädev asutus.  

d) Kui omaniku muutumine on seotud ühega või mõnega mitmest kaasomanikust, kuid mitte kõigiga, 

ja see muudatus tuleneb lepingust või ühinemisest, võib lepinguosaline nõuda muudatuse tegemiseks 

nende kaasomanike, keda muudatus ei puuduta, selgesõnalist allkirjastatud nõusolekut.  

/…/ 

 

Patendiõiguse leping156  

 

Artikkel 1. Mõisted 

Kui ei ole ette nähtud teisiti, kasutatakse käesolevas lepingus mõisteid järgmises tähenduses: 

ix) omanik – isik, kes on asutuse registrisse märgitud andmete alusel patendi omanik; 

 

 

Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingus (TRIPS-leping)157 

 

Leping ei reguleeri heauskse omandamisega seonduvat. IO õiguste ülemineku (sh registrikande 

õigusliku iseloomu) ja kasutamise kohta leping spetsiifilisi nõudeid ette ei näe: 

 

Artikkel 21. Litsentsimine ja loovutamine  

Liikmed võivad määrata kaubamärkide litsentsimise ja loovutamise tingimused, kusjuures tuleb 

arvestada, et kaubamärkide sundlitsentsimine pole lubatud ja et registreeritud kaubamärgi omanikul 

on õigus oma kaubamärk loovutada kas koos selle äritegevuse üleandmisega, mille juurde kaubamärk 

kuulub, või ilma selleta. 

 

Artikkel 28. Antavad õigused  

…2. Patendiomanikel on samuti õigus patent loovutada või pärandada ja sõlmida litsentsilepinguid. 

 
  

                                                           
156 RT II 2003, 6, 22. 
157 Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu lisa 1C: Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide 

leping, RT II 1999, 22, 123. 
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20.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

TÕAS 

§ 2.  Tööstusomandi õiguskaitse olemus 

(2) Ainuõigus registreeritud tööstusomandi esemele kuulub isikule, kes on omanikuna kantud 

registrisse. 

 

§ 3.  Mõisted 

Käesoleva seaduse tähenduses on: 

3) omanik – isik, kelle kohta on tehtud õiguskaitse saanud tööstusomandi eseme omanikuna registrisse 

viimane kanne; 

 

§ 4.  Registrite eesmärk 

 (1) Registrite põhieesmärk on tööstusomandi eseme ja selle omaniku registreerimine ning üldistes 

huvides avalikustamine. 

(2) Registrite eesmärgiks on ka üldsuse teavitamine tööstusomandi esemele õiguskaitse taotlemisest, 

õiguskaitse andmisest, õiguskaitse kehtivusest, õiguste üleminekust ja muudest tööstusomandi 

esemega seonduvatest toimingutest. 

 

§ 18.  Vastutus andmete õigsuse eest 

Esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja. Valeandmeid esitanud isikud vastutavad 

süüliselt tekitatud kahju eest. 

 

Seega TÕAS üldregulatsiooni kohaselt riik mingit garantiid registriandmete õigsuse kohta ei anna ning 

heauskse omandamise võimalust seadus ette ei näe.158 Kuna TÕAS § 4 lg 2 kohaselt on registri 

eesmärk üldsuse teavitamine (mh õiguste üleminekust), siis ei ole registrikanne TÕAS-i sätete järgi 

konstitutiivne, st et õiguste ülemineku jõustumine ei sõltu registrikandest. 

 

PatS  

 

§ 14.  Patendiomanik 

(1) Patendiomanikuks loetakse isik, kelle kohta patendiregistrisse on patendiomanikuna tehtud 

viimane kanne. 

(2) Patendiomanikul on ainuõigus patendiga kaitstud leiutisele. Ainult patendiomanikul on õigus 

kasutada patendist tulenevaid õigusi ja keelata teistel isikutel nende õiguste kasutamist. 

(21) Patendiomanik võib oma õigused käesolevas seaduses sätestatud korras täielikult või osaliselt 

teisele isikule üle anda, nendest loobuda või patendi pantida. Patendiõigused võivad üle minna 

patendiomaniku õigusjärglasele tingimusel, et registreering patendiregistris on kehtiv. 

 

§ 45.  Patendi üleminek 

(1) Patendiomanik võib patendi teisele isikule üle anda. 

/---/ 

(7) Patent loetakse teisele isikule üle läinuks tehingu või kohtuotsuse järgi määratud ülemineku päevast 

või õigusjärgluse tekkimise päevast. 

 

  

                                                           
158 V. Kõve. Varaliste tehingute süsteem Eestis. Doktoritöö. Tartu 2009, lk. 213. 
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§ 49 Patendiomaniku ja patendi vaidlustamine 

 

(1) Isik, kes leiab, et õigus patendile kuulub käesoleva seaduse § 12 alusel temale, võib oma õiguse 

tunnistamiseks pärast patenditaotluse §-s 24 sätestatu järgi avaldamist esitada kohtusse hagi 

patenditaotleja või patendiomaniku vastu. Hagi rahuldamisel on isikul õigus patenditaotluse korral kas 

jätkata patendi taotlemist oma nimel, patenditaotlus tühistada ja esitada sama esitamise kuupäevaga 

sama leiutise kohta uus patenditaotlus või patenditaotlus tühistada. Patendi korral on isikul õigus kas 

registreerida patent muutmata kujul või muudatustega oma nimele või patent tühistada. 

(2) Avaldus vastavalt käesoleva paragrahvi 1. lõike kohaselt tehtud valikule koos kohtuotsuse ärakirja 

ja ettenähtud juhtudel andmetega riigilõivu tasumise kohta esitatakse Patendiametile ühe kuu jooksul 

kohtuotsuse jõustumise päevast arvates. Uue patenditaotluse esitamise või patendis muudatuste 

tegemise korral peab isik kolme kuu jooksul jõustunud kohtuotsuse kuupäevast arvates esitama 

Patendiametile uue patenditaotluse dokumendid vastavalt käesoleva seaduse § 19 1., 2. ja 3. lõikes 

sätestatule või muudatuste korral patendis muudetud leiutiskirjelduse ja patendinõudluse ning tasuma 

riigilõivu. Eelnimetatud nõuete täitmata jätmise korral patenditaotlus või patent tühistatakse. 

(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõike kohaselt esitatud hagi rahuldamise korral võib isik, kes on leiutist 

kasutanud või teinud selleks olulisi ettevalmistusi, taotleda kohtult leiutise oma majandus- ja 

kutsetegevuses tasu eest või tasuta kasutamise õigust ka pärast patendi üleminekut tingimusel, et 

leiutise kasutamise iseloom ei muutu. 

 

KasMudS  

 

§ 42.  Kasuliku mudeli üleminek 

(1) Kasuliku mudeli omanik võib kasuliku mudeli teisele isikule üle anda. 

/---/ 

(5) Kasulik mudel loetakse teisele isikule üleläinuks tehingu või kohtuotsuse järgi määratud kasuliku 

mudeli ülemineku päevast või õigusjärgluse tekkimise päevast. 

 

§ 46.  Kasuliku mudeli omaniku vaidlustamine 

(1) Isik, kes leiab, et õigus kasulikule mudelile kuulub käesoleva seaduse § 11 alusel temale, võib oma 

õiguse tunnistamiseks esitada kohtusse hagi kasuliku mudeli omaniku vastu. Hagi rahuldamise korral 

on isikul õigus: 

1) registreerida kasulik mudel oma nimele, 

2) registreering tühistada ja esitada sama esitamise kuupäevaga sama leiutise kohta uus 

registreerimistaotlus või 

3) registreering tühistada. 

(2) Avaldus vastavalt käesoleva paragrahvi 1. lõike kohaselt tehtud valikule koos jõustunud 

kohtuotsuse ärakirja ja ettenähtud juhtudel andmetega tasutud riigilõivu kohta esitatakse 

Patendiametile ühe kuu jooksul kohtuotsuse jõustumise kuupäevast arvates. Uue registreerimistaotluse 

esitamise korral peab isik kolme kuu jooksul jõustunud kohtuotsuse kuupäevast arvates esitama 

Patendiametile uue registreerimistaotluse dokumendid vastavalt käesoleva seaduse §-s 17 sätestatule. 

Eelnimetatud nõuete täitmata jätmise korral registreering tühistatakse. 

(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõike kohaselt esitatud hagi rahuldamise korral võib isik, kes on leiutist 

kasutanud või teinud selleks olulisi ettevalmistusi, taotleda kohtult leiutise oma majandus- ja 

kutsetegevuses tasu eest või tasuta kasutamise õigust ka pärast kasuliku mudeli üleminekut tingimusel, 

et leiutise kasutamise iseloom ei muutu. 

 

KaMS  

 

§ 18.  Kaubamärgi võõrandamine ja üleminek 
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(1) Kaubamärki võib võõrandada kas kõigi või osa kaupade või teenuste suhtes. 

/---/ 

(3) Registreeritud kaubamärgi võõrandamine või üleminek jõustub vastava muudatuse registrisse 

kandmise kuupäeval. 

 

§ 52.  Kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamine 

(3) Kui teises riigis õiguskaitset omava kaubamärgiga identne või eksitavalt sarnane kaubamärk on 

registreeritud kaubamärgiomaniku esindaja nimele tema nõusolekuta, on teise riigi 

kaubamärgiomanikul viie aasta jooksul pärast kaubamärgi esindaja nimele registreerimisest teada 

saamist õigus esitada hagi kaubamärgi endale üleandmise nõudes. Seda alust ei rakendata, kui esindaja 

tõendab oma tegevuse õiguspärasust. 

 

TDKS 
 

§ 73. Tööstusdisainilahenduse üleminek 

(1) Tööstusdisainilahenduse omanik võib tööstusdisainilahenduse teisele isikule üle anda. 

Tööstusdisainilahenduse üleandmisel lähevad teisele isikule üle kõik käesoleva seaduse §-s 16 

nimetatud tööstusdisainilahenduse omaniku õigused. 

/---/ 

 (6) Tööstusdisainilahenduse omaniku õigused loetakse teisele isikule üle läinuks tehingu või 

kohtuotsuse järgi määratud õiguste ülemineku päevast või õigusjärgluse tekkimise päevast. 

 

20.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused 

 

Itaalia tööstusomandi koodeksi art 139 lõike 2 kohaselt mitmete omandajate konflikti korral on 

eelisõigus sellel isikul, kes on oma õiguse esimesena registrisse lasknud kanda.159 

 

Portugali tööstusomandi seadustiku (1995) art 31 lõike 1 kohaselt omas kolmandate isikute suhtes 

tähendust vaid ameti juures registreeritud üleandmine. Seadustiku uues redaktsioonis (2008) 

samasugust sätet ei ole, kuid teada ei ole, kas muudatus on põhimõttelist laadi.160 

 

 

Saksa kehtivas intellektuaalse omandi õiguses ei ole heauskne omandamine võimalik.161 Saksa 

õiguskirjanduses on heauskse omandamise võimaluse sätestamise ettepanekuid küll tehtud162, kuid 

need on pälvinud kriitikat põhjendusega, et heauskse omandamise võimaldamiseks vajalik 

registrikande usaldusväärsus on kõige paremini tagatud üksnes siis, kui IO registri kanne oleks 

konstitutiivne163, st tegemist peaks olema kinnistusraamatu sarnase tugeva registriga. See aga eeldaks 

märkimisväärset administratiivset lisakoormust ning sellest tulenevalt ka täiendavate rahaliste 

vahendite kaasamist.164 

 

                                                           
159 Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=2481 (8.02.2013). 
160 Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3514; 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5952 (8.02.2013). 
161 Bingener, Markenrecht, Beck München 2012, Teil 9 A, Rn 2; Osterrieth, PatentR, Beck München 2nd ed. 2004, Rn 

399; V. Jänich. Geistiges Eigentum – eine Komplementärerscheinung zum Sacheigentum? Tübingen: Mohr Siebeck, 2002, 

S 278 ff. 
162 V. Jänich. Geistiges Eigentum – eine Komplementärerscheinung zum Sacheigentum? Tübingen: Mohr Siebeck, 2002, 

S 280 ff. 
163  L. Pahlow. Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums. Tübingen: Mohr Siebeck (2006), S 204. 
164 F. Hacker. Geistiges Eigentum – eine Komplementärerscheinung von Sacheigentum. GRUR Int 2004, 691. 
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Ka Saksa intellektuaalse omandi mudelseaduses (Gesetzbuch für Geistiges Eigentum, GGE)165 ei 

nähta ette registrikandele tuginedes IO õiguste heauskse omandamise võimalust. 

 

Rootsi õiguses on IO õiguste heauskne omandamine välistatud.166 

 

20.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Probleemi kirjeldus ja selgitus167 

Tööstusomandi puhul võib õiguste kuuluvuse kohta infot anda vastav register. Lähtudes tööstusomandi 

õiguskorralduse aluste seaduse §-st 18 on erialakirjanduses juhitud tähelepanu, et riik tööstusomandi 

registriandmetele mingit garantiid ei anna ning registriandmetele tuginedes heauskset omandamist ette 

nähtud ei ole. 

Autoriõiguse heauskne omandamise küsimus on veelgi keerukam. Kui vallasaja puhul saab omandi 

eeldusena lähtuda valdusest, siis autoriõiguse puhul võiks kõne alla tulla autorsuse presumptsioon. 

Nimelt sätestab autoriõiguse seadus, et isiku, kes avaldab teose autorsust presumeeritakse (eeldatakse), 

kuni pole tõendatud vastupidist (§ 29 lg 1). 

 

 

1) Heauskse omandamise regulatsiooni õiguspoliitilised lähtealused 
 

Õiguskäibe esemeid ei ole reeglina võimalik omandada selleks mitteõigustatud isikult. Üldjuhul on 

õigustatud isikuks omanik, kuid selleks võib olla ka muu isik, kes on õigustatud eset käsutama. Samas 

on turumajandusel põhinevas ühiskonnas vaja tagada õiguskäibe kindlus ning investeeringute kaitstus, 

seetõttu tunnustatakse asjaõiguses heauskse omandamise instituuti. Heas usus asja omandanud isik 

loetakse selle omanikuks ning esialgne omanik peab leppima sellega, et ta on oma omandi kaotanud. 

Sellise regulatsiooni eesmärk on  

1) lihtsustada õiguskäivet,  

o õiguskäibe lihtsustamise all tuleks muuhulgas mõista ka tehingutega kaasnevate 

kulutuste optimeerimist: kui omandaja peaks võõrandaja õigustuse kontrollimiseks 

eelnevalt tegema ulatuslikku „detektiivitööd“, siis võiks see kujuneda niivõrd kulukaks, 

et mõjuks õiguskäibele pidurdavalt.  

2) kindlustada tsiviilkäibe stabiilsus168 ja  

3) õiguskindluse põhimõte tsiviilsuhetes.169  

Üldistatult võib öelda, et heauskset omandamist võimaldatakse siis, kui tsiviilkäibe kindluse ja 

sujuvuse tagamise vajadus on niivõrd suur, et see õigustab omaniku õiguste piiramist.170  

 

Seega tuleb esiteks vastata küsimusele, kas (ja milliste) IO õiguste puhul oleks heauskse omandamise 

võimalus soovitatav tsiviilkäibe lihtsuse ja stabiilsuse aspektist lähtuvalt. 

 

2) Heauskse omandamise eeldus: õigusnäilisus 

                                                           
165 R. McGuire, H.-J. Ahrens. Modellgesetz für Geistiges Eigentum – Normtext und Begründung, Beck 2012. 
166 M. E. Storme. Criculation (Acquisition and Loss) of Possession and Property (2002), arvutivõrgus: 

www.storme.be/comprop2.pdf (8.02.2013), lk. 124. 
167 Tööstusomandiõigusega kaasnevate probleemide koondkaardistus. Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57001/T%F6%F6stusomandi+koondkaardistus-10-07-2012.pdf 

(6.02.2013). 
168 RKTKo 3-2-1-130-01: RKTKo 3-2-1-95-01. 
169 RKTKo 3-2-1-118-02. 
170 V. Jänich. Geistiges Eigentum – eine Komplementärerscheinung zum Sacheigentum? Tübingen: Mohr Siebeck, 2002, 

S 278. 
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2.1) Õigusnäilisus asjade võõrandamise korral 
 

Omandaja heausksust eeldatakse (TsÜS § 139). Omandaja heausksus tähendab Eesti õiguses seda, et 

omandaja ei pea mitte arvama, et võõrandaja on asja omanik, vaid et võõrandaja on õigustatud omandit 

üle andma.171  

Heauskne omandamine on siiski võimalik üksnes siis, kui see saab tugineda eeldusel, et üleandja on 

omandi üleandmiseks õigustatud, st et eksisteerima peab teatav õigusnäilisus. Õigusnäilisus asendab 

käsutaja puuduvat õigust käsutamiseks.172 

 Vallasasjade puhul loob selle õigusnäilisuse valdus (AÕS § 95), kuivõrd AÕS § 90 kohaselt 

eeldatakse, et valdaja on asja omanik; 

 kinnisasjade puhul kinnistusraamatu kanne, mille õigsust eeldatakse (AÕS § 56 lg 1).  

 

Kui tegemist on registrisse kantavate valllasasjadega (õhusõidukid, raudteeveerem, muud 

maismaasõidukid), siis on õigusnäilisus seotud siiski valduse, mitte registrikandega. See tähendab, et 

nimetatud registrite kannetel ei ole õiguslikku tähendust ning registrikandele tuginedes ei ole võimalik 

registrisse kantud vallasasju heauskselt omandada.173 

 

 

2.2) Õigusnäilisus õiguste omandamisel: registrikanne 
 

Õiguste (näiteks nõuete) heauskne omandamine ei ole reeglina võimalik174, kuivõrd tegemist on 

mittekehaliste esemetega, mida ei ole võimalik vallata, - seetõttu ei saa tekkida ka õigusnäilisust, 

millele omandaja võiks tugineda.  

Erandina on õiguste heauskne omandamine võimalik siis, kui seadus seda otseselt ette näeb. Näiteks 

on õiguste heauskse omandamise võimalus ette nähtud: 

 kinnisasjaõiguste puhul (AÕS § 561 lg 1); õigusnäilisus tuleneb kinnistusraamatu kande 

õigsuse eeldusest; 

 Eesti väärtpaberite keskregistrisse (EVK) kantud väärtpaberite puhul (EVKS § 9 lg 2). 

Mõlemal juhul on tegemist registreeritud õigusega: õigusnäilisuse loob niisiis registrikanne. 

 

Kui tsiviilkäibe soodustamise vajadus hõlmab ka registreerimata IO õigusi, siis tuleb teiseks küsida, 

kas nimetatud õiguste kohta registri(te) loomine oleks a) õiguspärane, b) võimalik, c) otstarbekas 

(finantsiliselt ja administratiivselt).  

 

AutÕS § 7 lg 3 kohaselt ei nõuta autoriõiguse tekkimiseks ning teostamiseks teose registreerimist, 

deponeerimist või muude formaalsuste täitmist. Selline põhimõte tuleneb Berni kirjandus- ja 

kunstiteoste kaitse konventsioonist175, mistõttu registreerimiskohustuste sätestamist ei saa lugeda 

õiguspäraseks.  

 

3) Registrikande usaldusväärsus 
 

                                                           
171 V. Kõve. Varaliste tehingute süsteem Eestis. Doktoritöö. Tartu 2009, lk. 163. 
172 P. Pärna. Asjaõigusseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura, 2004; § 95 komm 1. 
173 V. Kõve. Varaliste tehingute süsteem Eestis. Doktoritöö. Tartu 2009, lk 166. 
174 P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi (koost.). Võlaõigusseadus. I. Üldosa (§§ 1-207). Kommenteeritud väljaanne. Juura 

2006, § 164, komm 4.2.2, lk 555; V. Kõve. Varaliste tehingute süsteem Eestis. Doktoritöö. Tartu 2009,  lk. 209. 
175 RT II 1994, 16, 49. 
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Kinnistusraamatu kanne on konstitutiivne, st et õigusmuudatus loetakse toimunuks alles kande 

tegemisega.176 Seevastu väärtpaberite puhul eeldab omandi üleminek üksnes kohustus- ning 

käsutustehingu olemasolu.177 EVK kanne ei ole seega konstitutiivne. EVKS § 9 lg 1 näeb ette, et õigus 

registrisse kantud väärtpaberitele loetakse kolmandate isikute suhtes kehtivaks üksnes juhul, kui õigus 

on kantud registrisse, lg 2 võimaldab väärtpaberite heauskset omandamist tuginedes registrikandele. 

Seetõttu ei saa olemasolevast heauskse omandamise regulatsioonist tuletada järeldust, et heauskne 

omandamine on võimalik vaid siis, kui vastav registrikanne on konstitutiivne. Pigem võib öelda, et 

heauskse omandamise eelduseks oleva põhjendatud usalduse teke on seotud sellega, kui usaldusväärne 

on register. Eesti õiguskirjanduses peetakse tööstusomandi registrite usaldusväärsust kõrgemaks kui 

nt liiklusregistri oma. Seda põhjusel, et ehkki tööstusomandi õiguste üleminek ei ole seotud 

registrikandega, näevad seadused ette, et omandaja saab õigusi kasutama hakata alles pärast kande 

muutmist.178  

Registrikande usaldusväärsust suurendab ka see, kui kande aluseks olev tehing on notariaalselt 

tõestatud (vt nt kaubamärgi pantimisega seotud sätted KaMS-is). 

 

Samas näiteks Saksa õiguskirjanduses leitakse, et intellektuaalse omandi puhul on registrikande 

usaldusväärsus kõige paremini tagatud siis, kui õiguse omandamise eelduseks on registrikande 

tegemine, st kui on tegemist kinnistusraamatu sarnase tugeva registriga.179 

 

Seega tuleb heauskse omandamise regulatsioonivariantide vahel valimisel otsustada, kas IO heauskse 

omandamise võimalus on põhjendatud juba seetõttu, et õiguste omandaja ei või (reeglina) õigusi 

kasutama hakata enne vastava registrikande tegemist, või on registrikande piisav usaldusväärsus 

tagatud alles siis, kui õiguse tekkimine on seotud registrikandega. 

 

 

  

                                                           
176 AÕS § 641: Kinnisomandi üleandmiseks ja kinnisasja koormamiseks asjaõigusega, samuti kinnisasja koormava 

asjaõiguse üleandmiseks, koormamiseks või selle sisu muutmiseks on nõutav õigustatud isiku ja teise poole notariaalselt 

tõestatud kokkulepe (asjaõigusleping) ja sellekohase kande tegemine kinnistusraamatusse, kui seadus ei sätesta teisiti. 
177 V. Kõve. Varaliste tehingute süsteem Eestis. Doktoritöö. Tartu 2009, lk. 210. 
178 P. Pärna. Asjaõigusseadus. Kommenteeritud väljaanne. Juura 2004, § 297, komm 3. 
179 F. Hacker. Geistiges Eigentum – eine Komplementärerscheinung von Sacheigentum. GRUR Int 2004, 691. 
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21 Tööstusomandile ühispandi seadmise võimatus (T. Kamet, A. Värv)180 

21.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Variant A: 

 

Muuta AÕS § 298 selliselt, et tööstusomandi esemete puhul oleks võimalik kohaldada LAÕS § 16 

ning seega võimaldada ühispandi seadmist ühele isikule kuuluvatele registreeritud tööstusomandi 

esemetele (nii ühte liiki esemetele kui ka eri liiki esemetele).  

 

 

Variant B: 

 

Viidata tööstusomandi seadustikus AÕS §-le 298, kuid sätestada erinormina, et tööstusomandi esemele 

saab seada ühishüpoteeki. 

 

§ 71. Tööstusomandi pantimine 

(1) Registreeritud tööstusomandit võib pandiga koormata selliselt, et isikul, kelle kasuks pant on seatud 

(edaspidi pandipidaja), on õigus pandiga tagatud nõude rahuldamisele panditud tööstusomandi arvel. 

Pantida on võimalik nii üksikut tööstusomandi eset kui ka omaniku registrisse kantud tööstusomandit 

tervikuna või selle osa, mis määratletakse pandi seadmise kokkuleppes. 

(2) Hagi tagamiseks võib kohus seada haginõude ulatuses tööstusomandile pandi, mis peab olema 

registrisse kantud. Kohtuliku pandiga on tagatud kohtuotsuse alusel rahuldatud nõue. 

(3) Tööstusomandi pantimisele kohaldatakse laeva asjaõigusseaduses laevahüpoteegi kohta sätestatut, 

välja arvatud laeva asjaõigusseaduse III osa 1. peatüki §-des 15 ja 17 ning 19–22, § 28 lõikes 2 ning 

§-des 43, 44, 46, 48, 50, 53 ja 64–66 sätestatut. 

(4) Tööstusomandi pandi tekkimiseks on vajalik pandieseme omaniku ja pandipidaja notariaalne 

kokkulepe eseme koormamise kohta registerpandiga või kohtumäärus kohtuliku pandi seadmise kohta 

ja pantimise kohta kande tegemine registrisse. 

(5) Tööstusomandi pant lõpeb pandieseme registrist kustutamisel tööstusomandi kaitse tühistamise või 

lõppemise tõttu. 

 

 

Variant C: 

 

Sätestada kogu tööstusomandi panti puudutav regulatsioon ammendavalt tööstusomandi seadustiku 

üldosas.  

 

 

Nii hüpoteek kui laevahüpoteek on oma olemuselt mitteaktsessoorsed, TÕAS praegune regulatsioon 

aga viitab sellele, et tööstusomandi pant on aktsessoorne.181 See tähendab, et regulatsioonivariant A 

tähendaks praeguse olukorra muutmist: tööstusomandi pant muutuks mitteaktsessoorseks. Selle 

muudatuse mittesoovitavuse puhul tuleks tööstusomandi seadustikus eraldi sätestada pandi 

aktsessoorsus (vt regulatsioonivariant B: § 71 lg 5) või reguleerida tööstusomandi patenti tervikuna 

tööstusomandi seadustikus. 

 

Regulatsioonivariant C pakuks võimalust ühtlustada kogu tööstusomandit puudutava pandi 

regulatsioon. 

                                                           
180 Koostajad: T. Kalmet, A. Värv. 
181 Vt. põhjalikumalt V. Kõve. Varaliste tehingute süsteem Eestis. Doktoritöö. Tartu, 2009, lk 241-242. 
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21.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

21.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Teadaolevalt puuduvad, rahvusvaheline ja EL õigus ei reguleeri tööstusomandi koormamist ja määrav 

on siseriiklik õigus isegi rahvusvaheliselt registreeritud objektide puhul:182 

 

 

Euroopa patendikonventsioon183 artikkel 74. Kohaldatav õigus 

 

Euroopa patenditaotlus omandi objektina allub igas märgitud osalisriigis selle riigi siseriiklike 

patenditaotluste kohta kehtivale seadusele, kui käesolevas konventsioonis ei ole sätestatud teisiti.184 

 

 

Kaubamärgimäärus185 
 

Artikkel 16 

 

Kui artiklites 17–24 ei ole sätestatud teisiti, käsitatakse ühenduse kaubamärki kui omandiõiguse 

objekti tervikuna ning kogu ühenduse territooriumil siseriikliku kaubamärgina, mis on registreeritud 

selles liikmesriigis, kus ühenduse kaubamärkide registri kohaselt: 

a) on asjaomasel kuupäeval kaubamärgiomaniku alaline elukoht või asukoht; 

b) kus on asjaomasel kuupäeval kaubamärgiomaniku registreeritud asukoht, kui punkt a ei ole 

kohaldatav. 

2. Lõikega 1 hõlmamata juhtudel on lõikes 1 nimetatud liikmesriigiks liikmesriik, kus on ameti 

asukoht. 

3.   Kui ühenduse kaubamärkide registris nimetatakse kaubamärgi ühisomanikena kaht või enamat 

isikut, kohaldatakse lõiget 1 esimesena nimetatud ühisomaniku suhtes; kui see ei ole võimalik, 

kohaldatakse kõnealust lõiget järgmiste ühisomanike suhtes nende nimetamise järjekorras. Kui lõiget 

1 ei ole võimalik kohaldada ühegi ühisomaniku suhtes, kohaldatakse lõiget 2.186 

 

Artikkel 19 

 

1. Ühenduse kaubamärki võib ettevõttest sõltumatult esitada tagatisena ning see võib olla asjaõiguse 

esemeks. 

                                                           
182 Esitatud on ka ingliskeelne tekst, kuna avaldatud eestikeelse tõlke täpsus ei ole kindel. 
183 Euroopa patentide väljaandmise konventsioon. – RT II 2002, 10, 40. 
184 EPC Article 74 Law applicable 

Unless this Convention provides otherwise, the European patent application as an object of property shall, in each 

designated Contracting State and with effect for such State, be subject to the law applicable in that State to national patent 

applications. 
185 Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009, 26. veebruar 2009 , ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon) (EMPs 

kohaldatav tekst). ELT L 78, 24.3.2009, lk. 1-42 
186 Article 16 Dealing with Community trade marks as national trade marks 

1. Unless Articles 17 to 24 provide otherwise, a Community trade mark as an object of property shall be dealt with in its 

entirety, and for the whole area of the Community, as a national trade mark registered in the Member State in which, 

according to the Register of Community trade marks: 

(a) the proprietor has his seat or his domicile on the relevant date; 

(b) where point (a) does not apply, the proprietor has an establishment on the relevant date. 
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2. Ühe poole taotluse korral kantakse lõikes 1 nimetatud õigused registrisse ja avaldatakse.187 

 

21.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

Asjaõigusseadus 
 

§ 297. Registerpandi mõiste 

(1) Patenti, kaubamärki, tööstusdisainilahendust, kasulikku mudelit, sorti, mikrolülituse topoloogiat, 

mootorsõidukit ja õhusõidukit, mis on kantud registrisse, mille andmed on avalikud ja mille pidamine 

on reguleeritud seadusega sätestatud korras, võib koormata registerpandiga selliselt, et isikul, kelle 

kasuks registerpant on seatud, on õigus pandiga tagatud nõude rahuldamisele panditud eseme arvel. 

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud pandieseme mõttelist osa saab registerpandiga koormata 

vaid juhul, kui see on kaasomaniku osa. 

(3) Registerpant ei eelda tagatava nõude olemasolu. 

 

§ 298. Laevahüpoteegi sätete kohaldamine 

(1) Registerpandile kohaldatakse laeva asjaõigusseaduse III osa 1. peatükis laevahüpoteegi kohta 

sätestatut, kui seadusest ei tulene teisiti. 

(2) Registerpandile ei kohaldata laeva asjaõigusseaduse III osa 1. peatüki §-des 15–17 ja 19–22, § 28 

lõikes 2 ning §-des 43, 44, 46, 48, 50, 53 ja 60–66 sätestatut. 

 

 

Laeva asjaõigusseadus (AÕS § 298 lg 2 tõttu LAÕS § 16 registerpandi puhul ei kohaldu) 
 

§ 16. Ühishüpoteek 

(1) Kui nõue on tagatud laevahüpoteegiga mitmel laeval või mitmel laevaosal, siis võib nõude 

rahuldada iga laeva või laeva iga osa arvel (ühishüpoteek). 

(2) Hüpoteegipidaja võib jagada nõude summa üksikute laevade või laeva üksikute osade vahel nii, et 

iga laev või iga laevaosa vastutab ainult talle ettenähtud osas. Jagamiseks on vaja hüpoteegipidaja 

notariaalselt tõestatud avaldust ja kannet laevakinnistusraamatus. 

(3) Kui ühishüpoteek on koormatud kolmanda isiku õigusega, siis on jagamiseks vaja tema 

notariaalselt kinnitatud nõusolekut. 

 

21.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Probleemi kirjeldus ja selgitus 

 

Tööstusomandi, näiteks kaubamärgi pant on registerpant (AÕS § 297 lg 1).  

 

Enne 01.07.2003 nägi AÕS § 298 lg 1 ette registerpandile käsipandi sätete kohaldamise.  

 

Seejärel - 01.07.2003 kuni 01.10.2009 nägi AÕS § 298 ette, et registerpandile kohaldatakse hüpoteegi 

kohta sätestatut, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Sellega muudeti registerpandi olemust 

hüpoteegile lähedasemaks, sh näiteks kaasnes selle muudatusega registerpandi muutumine 

mitteaktsessoorseks. Õiguskirjanduses on märgitud, et mitteaktsessoorsete pandiõiguste sätestamine 

                                                           
187 Article 19 Rights in rem 

1. A Community trade mark may, independently of the undertaking, be given as security or be the subject of rights in rem. 

2. On request of one of the parties, rights mentioned in paragraph 1 shall be entered in the Register and published. 



Versioon: 3.03.2013 

A. Kelli, T. Kalmet, A. Sehver, A. Värv, K. Härmand, T. Hoffmann 

100 
 

on asjaõiguses valdav suund.188 01.07.2003 kuni 01.10.2009 kehtinud  AÕS §-s 298 sisaldunud viide 

hüpoteegi sätetele võimaldas tööstusomandi puhul seada ka ühishüpoteeki (AÕS § 359).189 

 

Alates 01.10.2009 kehtib AÕS § 298 uus redaktsioon, mis sätestati asjaõigusseaduse, 

lennundusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste 

seaduste muutmise seadusega.190 AÕS-i muutmisega taotleti seda, et registerpandi regulatsioon 

vastaks varasemast paremini hüpoteegi kohta sätestatule ja et õiguslik olukord muutuks selgemaks 

ning ühtlustuks rakenduspraktika.191 AÕS § 298 muutmist põhjendati eelnõu seletuskirjas sellega, et 

laevahüpoteegi kujundamisel on rohkem arvesse võetud laeva kui liikuva asja omapära. Muudetud 

AÕS-i § 298 lg 2 järgi teatavad laevahüpoteeki puudutavad sätted registerpandi puhul ei kohaldu. 

Teiste hulgas ei kohaldu registerpandi (sh ka tööstusomandi) puhul enam need sätted, mis võimaldavad 

ühishüpoteegi seadmist. 

 

Ühishüpoteegi seadmise võimaluse kaotamist põhjendati seaduseelnõu seletuskirjas järgmiselt: 

„Teatud laevahüpoteegi omadused ei sobi registerpandiga. Selliseks sobimatuks omaduseks on näiteks 

ühishüpoteegi eeskujul kasutatav ühisregisterpant. Ühisregisterpandi kasutamist ei soovitata tehnilistel 

põhjusel: ühishüpoteegi registrisse kandmine eeldab keerukat tehnilist (ka õiguslikult) lahendust, mille 

loomine on ebaotstarbekas, kuna ühishüpoteegiga sarnast tulemust aitab saavutada ka ühe nõude 

tagamiseks mitme hüpoteegi seadmine. Sellisel põhjusel on välja jäetud laeva asjaõigusseaduse §-d 

16, 60, 61, 62 ja 63.“  

 

Selline muudatus võib olla põhjendatud mootorsõiduki ja õhusõiduki puhul, kuid mitte tööstusomandi 

puhul. Tööstusomandi esemetele ühispandi seadmist ei saa lugeda tehniliselt keeruliseks ega 

põhjendamatuks. 01.07.2003 kuni 01.10.2009 kehtinud AÕS § 298 alusel tekkinud praktikas ei 

täheldatud ka märkimisväärseid õiguslikke probleeme, mis õigustanuks ühispandi võimaluse 

kaotamist. 

 

Seevastu on ettevõtjale kuuluva tööstusomandi igale registreeringule eraldi pandi seadmine seotud 

alljärgnevate probleemidega: 

 1  keerukas on tuvastada iga üksiku tööstusomandi registreeringu rahaline väärtus, et leida 

korrektne pandisumma. Ühispandi puhul hinnati vara kogumi väärtust; 

 2  arvestades eeltoodut toimub siiski vara kogumi väärtuse hindamine ning iga registreeringu 

suhtes tuleb registreerida pant maksimaalse pandisumma ulatuses, mis toob kaasa 

ebamõistlikult suured riigilõivud vastava registreeringu tegemise eest; 

 3  ühispandi välistuse tõttu ei kohaldu enamikel juhtudel ka maksimaalse riigilõivu määr, mis 

varasemalt ühispandi puhul oleks välistanud riigilõivu ebamõistlikult suure summa.  

 

Variant B teeb otseviite LAÕS-le.192 Loodav ühtne tööstusomandi register (ühtlustatav ka nt. 

võõrandamiste, litsentside, esinduste jne kohta) looks tehniliselt võimalused muudatuse tõhusaks 

rakendamiseks. 

 

                                                           
188 P. Pärna. Asjaõigusseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura (2004), § 298, komm 1. 
189 Vt. ka P. Pärna. Asjaõigusseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura (2004), § 298, komm 1. 
190 RT I 2009, 30, 178. 
191 Asjaõigusseaduse, lennundusseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste 

seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri, lk 1. Arvutivõrgus: 

http://www.riigikogu.ee/?page=eelnou&op=ems2&emshelp=true&eid=580842&u=20130128163103 (8.02.2013). 
192 Samuti peaks olema võimalik isiku kogu registreeritud tööstusomandile ühise aresti või võõrandamispiirangute 

seadmine. Kuigi need on eraldi teemad, on nii pantimise, arestimise kui võõrandamispiirangute ühine seadmine tegevused, 

mida ühtne register peaks lihtsustama. Kui öelda, et registreeritud TO on analoogiline muu registreeritud omandiga, nagu 

maa või laevad, siis võiks ka nende administreerimine olla võimalikult sarnane igas aspektis. 
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Positiivsed mõjud: oluline selgus tööstusomandi eseme omanikule ja pandipidajale, millised normid 

kohalduvad ja millist protseduuri järgida. Kokkuhoid riigilõivult ja menetluskuludelt ühispandi 

registreerimisel. Tööstusomandi kasutamise võimaluste laienemine, seega ka motiveeriv 

tööstusomandi kaitsmiseks ja innovatiivseks tegevuseks. 

 

Variant C ehk tööstusomandi seadustikus omaette regulatsioon suurendaks veelgi selgust. Variantide 

A ja B puhul näiteks tuleks uurida mh pandi seadmise tehingu vorminõudeid jms. V. Kõve doktoritöö 

(vt lk 241-242) võtab praeguse segaduse lühidalt kokku, selle põhjal näib olevat vajalik kogu 

tööstusomandi pandi sätete põhimõtete ühtlustamine (ja vajadusel erandite sätestamine).  

 

Küsitav on, kas on vaja dubleerida päris mahukat reeglistikku ja milles oleksid erinevused võrreldes 

LAÕS-ga. Villu Kõve sõnastatud eesmärgi täidaks ka üldregulatsiooni osas LAÕS-le viitamine, 

sätestades erandid TOS-s. Ei ole teada, et ühegi riigi tööstusomandi seadustes oleks mahukas pandi 

registreerimise tingimuste ja vorminõuete regulatsioon. 

 

  



Versioon: 3.03.2013 

A. Kelli, T. Kalmet, A. Sehver, A. Värv, K. Härmand, T. Hoffmann 

102 
 

22 Kaubamärgi võõrandamine ja üleminek (A. Sehver, T. Kalmet)193 

22.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Lahendus: loobutakse termini „kaubamärgi võõrandamine“ või mistahes intellektuaalomandi 

„võõrandamise“ terminoloogia kasutusest ning kasutatakse selle asemel „tööstusomandi eseme 

üleandmine“.  

 

Tööstusomandi üleandmise regulatsioon on seotud eraldi käsitletava teemaga seoses tööstusomandi 

esemete heauskse omandamisega. 

 

Tööstusomandi seadustik, üldosa. 

 

§ 68. Tööstusomandi õigusjärglus 

(1) Omanik võib oma õigused käesolevas seadustikus sätestatud tingimustel ja korras täielikult või 

osaliselt teisele isikule tasu eest või tasuta üle anda. Tööstusomandi õigused lähevad üle 

õigusjärglasele tingimusel, et tööstusomandi kaitse on kehtiv. 

(2) Tööstusomandit ei saa üle anda, kui see on täielikult või osaliselt varasema võlaõigusliku tehinguga 

teisele isikule üle antud või kui selle suhtes kehtib käsutamise keelumärge. Pandiga koormatud 

tööstusomandi eseme üleandmise korral on nõutav pandipidaja kirjalik nõusolek. 

(3) Riik ja kohalik omavalitsus ei saa tööstusomandit pärida. 

(4) Tööstusomandi eseme osalise üleandmise teel saadud tööstusomandi esemed säilitavad esialgse 

taotluse esitamise kuupäeva ja prioriteedi. 

(5) Omaniku üld- või eriõigusjärglane võib hakata omaniku õigusi kasutama registris omaniku 

andmete muutmise kande jõustumise päevast. 

 

§ 41. Tööstusomandi üleandmise registreerimine 

(1) Tööstusomandi eseme üleandmise või ülemineku registrisse kandmise aluseks on taotleja, omaniku 

või teise õigustatud isiku kirjalik avaldus. Avalduse esitamise eest tasutakse riigilõiv. Riigilõivu ei 

tasuta, kui muutuvad taotleja, omaniku või esindaja andmed, kuigi need isikud jäävad samaks, samuti 

kui on tegemist juriidiliste isikute ühinemise, eraldumise või ümberkujundamisega. 

(2) Kui avalduse esitaja ei ole taotleja või omanikuna registrisse kantud, lisatakse avaldusele üld- või 

eriõigusjärglust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri. 

(3) Tööstusomandi osalisel üleandmisel või üleminekul tuleb lisatakse avaldusele tööstusomandi 

eseme üleantava või ülemineva osa määratlus." 

 

22.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

22.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Kaubamärgiõiguse Singapuri leping194  

 

Artikkel 11. Omaniku muutumine 

(1) (Registreeringu omaniku muutumine) 

                                                           
193 Koostaja: A. Sehver, T. Kalmet. 
194 RT II 2009, 13, 35 
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a) Kui omanik muutub, nõustub lepinguosaline, et avalduse kanda muudatus kaubamärgiregistrisse 

esitab ametile omanik või omanikuks saav isik (edaspidi uus omanik) kirja või dokumendina, milles 

on märgitud asjakohase registreeringu number ja registrisse kantav muudatus. 

b) Kui omaniku muutumine tuleneb lepingust, võib lepinguosaline nõuda, et see asjaolu nimetatakse 

avalduses ning et avaldusele lisatakse taotleva poole valikul üks järgmistest dokumentidest: 

i) lepingu koopia, kusjuures võib nõuda, et selle kinnitab notar või muu pädev ametnik, et tõestada 

koopia vastavust lepingu originaalile; 

ii) lepingu väljavõte, mis tõendab omaniku muutumist, kusjuures lepinguosaline võib nõuda, et 

väljavõtte vastavust originaaldokumendile on kinnitanud notar või muu pädev ametnik; 

iii) kinnitamata üleminekutõend, mille sisu ja vorm on juhendis sätestatu kohased ning millele on alla 

kirjutanud nii omanik kui ka uus omanik; 

iv) kinnitamata üleminekudokument, mille sisu ja vorm on juhendis sätestatu kohased ning millele on 

alla kirjutanud nii omanik kui ka uus omanik. 

c) Kui omaniku muutumine tuleneb ühinemisest, võib lepinguosaline nõuda, et see asjaolu avalduses 

märgitakse ning et avaldusele lisatakse koopia äriregistri väljavõttest või muust dokumendist, mille on 

välja andnud pädev ametiasutus ja mis tõendab ühinemist; lepinguosaline võib nõuda, et koopia 

vastavust originaaldokumendile on kinnitanud dokumendi andnud ametiasutus või notar või muu 

pädev asutus. 

d) Kui omaniku muutumine on seotud ühega või mõnega mitmest kaasomanikust, kuid mitte kõigiga, 

ja see muudatus tuleneb lepingust või ühinemisest, võib lepinguosaline nõuda muudatuse tegemiseks 

nende kaasomanike, keda muudatus ei puuduta, selgesõnalist allkirjastatud nõusolekut. 

e) Kui omaniku muutumine ei tulene lepingust ega ühinemisest, vaid muust põhjusest, näiteks õiguse 

või kohtuotsuse kohaldamisest, võib lepinguosaline nõuda, et see asjaolu avalduses märgitakse ning et 

avaldusele lisatakse muudatust tõendava dokumendi koopia, mille vastavust originaaldokumendile 

kinnitab dokumendi andnud ametiasutus või notar või muu pädev asutus. 

f) Lepinguosaline võib nõuda, et avalduses märgitakse: 

i) omaniku nimi ja aadress; 

ii) uue omaniku nimi ja aadress; 

iii) kui uus omanik on mõne riigi kodanik, siis selle riigi nimi; kui uuel omanikul on elukoht, siis tema 

elukohariigi nimi; kui uuel omanikul on tegutsev tööstus- või kaubandusettevõte, siis selle asukohariigi 

nimi; 

iv) kui uus omanik on juriidiline isik, siis selle õiguslik olemus ja asukohariik ning vajaduse korral ka 

selle riigi haldusüksus, kelle õiguse alusel nimetatud juriidiline isik on asutatud; 

v) kui omanikul on esindaja, siis esindaja nimi ja aadress; 

vi) kui omanikul on kontaktaadress, siis see aadress; 

vii) kui uuel omanikul on esindaja, siis esindaja nimi ja aadress; 

viii) kui uue omaniku puhul on artikli 4 lõike 2 punkti b kohaselt nõutav kontaktaadressi olemasolu, 

siis nimetatud aadress. 

g) Lepinguosaline võib nõuda, et ametile tasutakse avaldusega seotud lõiv. 

h) Kui registreeringute omanik ja ka uus omanik on samad ning avalduses on märgitud registreeringute 

numbrid, võib esitada ühe avalduse ka siis, kui muudetakse enam kui üht registreeringut. 

i) Kui omaniku muutumine ei puuduta omaniku kõiki registreeringus loetletud kaupu ja/või teenuseid 

ning kohaldatava õiguse kohaselt võib selle muudatuse teha, moodustab amet eraldi registreeringu 

nende kaupade ja/või teenuste kohta, mille suhtes omanik on muutunud. 

(2) (Taotleja muutumine) Lõiget 1 kohaldatakse mutatis mutandis, kui muudatus puudutab taotlust või 

taotlusi või nii taotlust kui taotlusi ja nii registreeringut kui registreeringuid; kui taotluse numbrit ei 

ole veel välja antud või kui see ei ole taotlejale või tema esindajale teada, siis avaldus identifitseerib 

taotluse muul viisil, mis on sätestatud juhendis. 
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(3) (Teiste nõuete esitamise keeld) Lepinguosaline ei tohi nõuda, et selles artiklis nimetatud avaldusega 

seoses täidetaks muid nõudeid peale lõigetes 1 ja 2 ning artiklis 8 nimetatute. Sealhulgas ei tohi 

lepinguosaline nõuda: 

i) äriregistri tõendi või väljavõtte esitamist, arvestades lõike 1 punkti c; 

ii) andmeid selle kohta, kas uus omanik jätkab tööstus- või kaubandustegevust, ega asjakohast 

tõendusmaterjali; 

iii) andmeid selle kohta, kas uus omanik jätkab nende kaupade ja/või teenustega seotud tegevust, mida 

omaniku muudatus puudutas, ega asjakohast tõendusmaterjali; 

iv) andmeid selle kohta, kas omanik on andnud täielikult või osaliselt oma äri või sellega seotud 

õigused üle uuele omanikule, ega asjakohast tõendusmaterjali. 

(4) (Tõendusmaterjal) Lepinguosaline võib nõuda tõendusmaterjali või lõike 1 punkti c või e 

kohaldamise korral lisatõendusmaterjali esitamist ametile, kui ametil on põhjust kahelda avalduses või 

käesolevas artiklis nimetatud dokumentides sisalduvate andmete tõepärasuses. 

 

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 207/2009, 26. veebruar 2009, ühenduse kaubamärgi kohta 

(kodifitseeritud versioon) 

 

Artikkel 17 

Üleandmine 

1. Ühenduse kaubamärgi võib lahus ettevõtte üleandmisest anda üle mõnede või kõigi kaupade või 

teenuste puhul, mille jaoks kaubamärk on registreeritud. 

2. Kogu ettevõtte üleandmisega kaasneb ka ühenduse kaubamärgi üleandmine, kui ei ole olemas 

üleandmist reguleeriva õiguse kohast vastupidist kokkulepet või kui asjaolud ei nõua selgelt 

vastupidist toimimist. Seda sätet kohaldatakse ka ettevõtte üleandmise lepingulise kohustuse suhtes. 

3. Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, vormistatakse ühenduse kaubamärgi loovutamine kirjalikult 

ja see nõuab lepingupoolte allkirju, kui selline toiming ei tulene kohtuotsusest; 

muul juhul on see õigustühine. 

4. Kui üleandmisdokumentidest on selge, et üleandmise tõttu võib ühenduse kaubamärk eksitada 

avalikkust nende kaupade või teenuste olemuse, kvaliteedi või geograafilise päritolu osas, mille 

jaoks ta on registreeritud, ei registreeri amet üleandmist, kui uus omanik ei nõustu piirduma ühenduse 

kaubamärgi registreerimisel nende kaupade või teenustega, mille puhul eksitus ei ole kuigi 

tõenäoline. 

5. Ühe poole taotluse korral märgitakse üleandmine registrisse ja avaldatakse. 

6. Kuni üleandmist ei ole registrisse kantud, ei saa õigusjärglane ühenduse kaubamärgi 

registreerimisest tulenevaid õigusi teostada. 

7. Kui ametiga suhtlemisel on tarvis kinni pidada tähtaegadest, võib õigusjärglane esitada vastavad 

teatised ametile pärast seda, kui registreerimistaotlus on ametile laekunud. 

8. Kõik dokumendid, millest tuleb teatada ühenduse kaubamärgi omanikule artikli 79 kohaselt, 

adresseeritakse omanikuna registreeritud isikule. 

 

22.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

Kaubamärgiseadus 
 

§ 18.  Kaubamärgi võõrandamine ja üleminek 

(1) Kaubamärki võib võõrandada kas kõigi või osa kaupade või teenuste suhtes. 

(2) Kaubamärk läheb üle kaubamärgiomaniku õigusjärglasele. Riik ja kohalik omavalitsus ei saa 

kaubamärki pärida. 
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(3) Registreeritud kaubamärgi võõrandamine või üleminek jõustub vastava muudatuse registrisse 

kandmise kuupäeval. 

 

§ 27.  Taotlusest tulenevad õigused 

Käesoleva seaduse §-des 18–23 sätestatut kohaldatakse taotlusele ja taotlusest tulenevatele õigustele, 

arvestades taotluse õiguslikust staatusest tulenevaid erisusi.  

 

§ 501.  Kaubamärgi võõrandamise või ülemineku registrisse kandmise taotlemine 

(1) Kaubamärgi võõrandamise või ülemineku kande tegemise aluseks on taotleja, kaubamärgiomaniku 

või teise õigustatud isiku kirjalik avaldus. 

(2) Avaldusele lisatakse andmed riigilõivu tasumise kohta. 

(3) Kui avalduse esitajaks on uus kaubamärgiomanik või isik, kellele kaubamärgiõigused üle lähevad, 

lisatakse avaldusele loovutamist või õiguste üleminekut tõendav dokument või selle Patendiameti 

poolt ametlikult kinnitatud ärakiri. 

(4) Registerpandiga koormatud kaubamärgi võõrandamise korral lisatakse avaldusele pandipidaja 

kirjalik nõusolek. 

(5) Kaubamärgi võõrandamisel ainult osa kaupade ja teenuste suhtes lisatakse avaldusele 

võõrandatavate kaupade või teenuste loetelu ja kaubamärgi registreeringu andmetesse allesjäävate 

kaupade ja teenuste loetelu. 

 

Patendiseadus 
 

§ 45.  Patendi üleminek 

(1) Patendiomanik võib patendi teisele isikule üle anda. 

(2) Patendiomaniku surma või juriidilisest isikust omaniku lõppemise korral läheb patent üle pärijale 

või õigusjärglasele. 

 

Tsiviilseadustiku üldosa seadus 

 

§ 6. Õigusjärglus 

(1) Tsiviilõigused ja -kohustused võivad üle minna ühelt isikult teisele (õigusjärglus), kui need ei ole 

seadusest tulenevalt isikuga lahutamatult seotud. 

(2) Õigusjärgluse aluseks on tehing või seadus. 

(3) Õigused ja kohustused antakse üle üleandmise tehinguga (käsutustehing). Iga õigus ja kohustus 

tuleb eraldi üle anda, kui seadusest ei tulene teisiti. 

(4) Käsutustehingu kehtivus ei sõltu õiguse ja kohustuse üleandmiseks kohustava tehingu kehtivusest. 

 

Võlaõigusseadus 
 

§ 174. Muude õiguste üleminek 

Käesolevas jaos nõuete ülemineku kohta sätestatut kohaldatakse vastavalt muude õiguste üleminekule, 

kui seadusest või õiguse olemusest ei tulene teisiti. 

 

9. peatükk 

NÕUETE JA KOHUSTUSTE ÜLEMINEK 

1. Jagu 

Nõuete üleminek 

§ 164. Nõude loovutamine 

(1) Võlausaldaja võib oma nõude võlgniku nõusolekust sõltumata anda lepingu alusel tervikuna või 

osaliselt üle teisele isikule (nõude loovutamine). Nõuet ei või loovutada, kui loovutamine on seadusest 
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tulenevalt keelatud või kui kohustust ei saa selle sisu muutmata täita kellelegi teisele kui senisele 

võlausaldajale. 

(2) Nõude loovutamisega astub uus võlausaldaja senise asemele. 

(3) Kui sama võlausaldaja loovutab korduvalt sama nõude, loetakse kehtivaks varasem loovutamine. 

 

§ 165. Tingimuslike ja tulevikus tekkivate nõuete loovutamine 

Loovutada võib ka tulevikus tekkivaid ja tingimuslikke nõudeid, kui need on loovutamise hetkel 

piisavalt määratletavad. 

§ 166. Loovutamise piirangud 

(1) Loovutada ei või ülalpidamise nõuet, kehavigastuse tekitamise, tervise kahjustamise või surma 

põhjustamisega tekitatud kahju hüvitamise nõudeid ega muid nõudeid, millele seadusest tulenevalt ei 

saa pöörata sissenõuet. Sellise nõude võib loovutada, kui loovutamisega kaasneb majanduslikult 

samaväärse vastusoorituse saamine. 

(2) Võlgniku ja võlausaldaja vahel sõlmitud kokkulepe, millega nõude loovutamine välistatakse või 

nõude loovutamise õigust piiratakse, ei kehti kolmandate isikute suhtes. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatu ei välista ega piira senise võlausaldaja poolt võlgnikuga 

sõlmitud kokkuleppest tulenevat vastutust nõude loovutamise õiguse välistamise või piiramise keelu 

rikkumise eest. Isik, kellele nõue loovutati, kokkuleppe rikkumise eest ei vastuta. 

§ 167. Tagatiste ja muude õiguste üleminek 

(1) Nõude tagamiseks antud nõudega seotud tagatised ja kõrvalkohustustest tulenevad õigused, 

sealhulgas eesõigused pankroti ja sundtäitmise puhuks, mis ei ole lahutamatult seotud loovutaja 

isikuga ja on üleantavad, lähevad nõude loovutamisel üle uuele võlausaldajale. Eeldatakse, et nõude 

loovutaja on kohustatud üle andma ka nõudega mitteseotud tagatised ja kõrvalkohustustest tulenevad 

õigused. 

(2) Nõudega seotud tagatised ja kõrvalkohustustest tulenevad õigused on tagatised ja õigused, mis 

lõpevad nõude lõppemisel, mille tagamiseks need on antud. Nõudega mitteseotud tagatised ja 

kõrvalkohustustest tulenevad õigused on tagatised ja õigused, mis ei lõpe nõude lõppemisel, mille 

tagamiseks need on antud. 

(3) Nõude loovutamisel lähevad uuele võlausaldajale üle ka senise võlausaldaja õigused intressile ja 

leppetrahvile. 

(4) Nõude loovutamisel läheb uuele võlausaldajale üle ka õigus teostada nõude suhtes olemasolevast 

täitedokumendist tulenevaid õigusi. 

(5) Nõude osalise loovutamise korral jääb uuele võlausaldajale loovutamata jäänud nõude osa 

rahuldamise eesõigus senisele võlausaldajale uue võlausaldaja ees, samuti eesõigus kõrvalkohustustest 

tulenevatele õigustele ja tagatistele. 

(6) Tagatiste ja kõrvalkohustustest tulenevate õiguste üleminekul peab senine võlausaldaja tegema 

kõik vajaliku, et uus võlausaldaja saaks tagatistest ja kõrvalkohustustest tulenevaid õigusi teostada, 

sealhulgas andma välja tema käes oleva pandi eseme uuele võlausaldajale. Hüpoteegi või 

registerpandiga tagatud nõude üleminekul peab nõude loovutanud võlausaldaja kaasa aitama 

pandiõiguse ülemineku registreerimisele. 

(7) Kui loovutatakse nõue, mille tagamiseks on võlausaldajale loovutatud muu nõue või antud muu 

õigus, eeldatakse, et need tuleb uuele võlausaldajale üle anda. 

(8) Käesolevas paragrahvis sätestatu ei välista ega piira nõude loovutanud võlausaldaja ja võlgniku või 

tagatise andnud isiku vahel tagatise ülemineku välistamise või piiramise kohta sõlmitud kokkulepete 

kehtivust. 

§ 168. Nõude loovutamise tõendid 

(1) Nõude loovutanud võlausaldaja peab uuele võlausaldajale üle andma nõuet ja kõrvalkohustustest 

tulenevaid õigusi tõendavad dokumendid, muu hulgas käesoleva seaduse § 167 lõikes 4 nimetatud 

täitedokumendi, ja andma talle nõude esitamiseks vajalikku teavet. Kui senine võlausaldaja vajab 
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dokumenti ka edaspidi, võib uus võlausaldaja dokumendi üleandmise asemel nõuda koopia või 

väljavõtte andmist või muude tegude tegemist, mis võimaldaksid tal oma õigusi teostada. 

(2) Senine võlausaldaja peab uuele võlausaldajale tema nõudmisel andma dokumendi, mis kinnitab 

nõude loovutamist. 

§ 169. Kohustuse täitmine senisele võlausaldajale 

(1) Kui võlgnik täitis kohustuse nõude loovutanud võlausaldajale ja ta ei teadnud ega pidanudki 

kohustust täites nõude loovutamisest teadma, loetakse, et ta on kohustuse täitnud õigele isikule. 

(2) Kui võlgnik tegi nõude suhtes tehingu või muu toimingu nõude loovutanud võlausaldajaga ja 

tehingut või muud toimingut tehes ei teadnud ega pidanudki nõude loovutamisest teadma, loetakse 

tehing või muu toiming kehtivaks. 

(3) [Kehtetu - RT I 2008, 59, 330 - jõust. 01.01.2009] 

§ 170. Loovutamisest teatamine 

  Kui võlausaldaja teatab võlgnikule, et on nõude loovutanud uuele võlausaldajale, loetakse, et 

loovutamine on võlgniku suhtes toimunud, isegi kui nõuet tegelikult ei loovutatud või kui loovutamine 

ei ole kehtiv. Sama kehtib, kui võlausaldaja on nõude loovutamise kohta välja andnud dokumendi ja 

uus võlausaldaja esitab dokumendi võlgnikule. 

§ 171. Võlgniku vastuväited uue võlausaldaja nõudele ja tasaarvestus loovutatud nõudega 

(1) Võlgnik võib uue võlausaldaja nõude vastu lisaks vastuväidetele, mis tal on uue võlausaldaja vastu, 

esitada kõiki vastuväiteid, mis tal olid senise võlausaldaja vastu nõude loovutamise ajal. 

(2) Võlgnik ei või uue võlausaldaja vastu esitada vastuväiteid tulenevalt lepingu rikkumisest, millega 

välistati või piirati võlausaldaja õigust nõuet loovutada, samuti ei või ta sel alusel nõuet tasaarvestada. 

(3) Võlgnik võib talle senise võlausaldaja vastu kuulunud nõude ka uue võlausaldaja nõudega 

tasaarvestada, välja arvatud juhul, kui: 

1) võlgnik on oma nõude omandanud kolmandalt isikult ja ta teadis või pidi selle nõude omandamisel 

teadma, et tema vastu suunatud nõue on loovutatud; 

2) võlgniku nõue muutus sissenõutavaks hiljem kui loovutatud nõue ja hiljem, kui võlgnik 

loovutamisest teada sai või teada saama pidi. 

§ 172. Loovutamisdokument 

Võlgnik võib keelduda kohustuse täitmisest uuele võlausaldajale, kui talle ei anta senise võlausaldaja 

poolt väljastatud dokumenti nõude loovutamise kohta, välja arvatud juhul, kui senine võlausaldaja on 

talle nõude loovutamisest kirjalikult teatanud. 

§ 173. Nõude üleminek seaduse alusel 

(1) Kui nõue läheb võlausaldajalt teisele isikule (nõude omandaja) üle seaduse alusel, kehtib nõude 

üleminek senise võlausaldaja tahteavalduseta. 

(2) Seaduse alusel nõude üleminekule kohaldatakse nõude loovutamise kohta sätestatut. 

(3) Nõue läheb seaduse alusel üle: 

1) isikule, kelle vara müüakse täitemenetluses võlgniku vastu suunatud nõude täitmiseks; 

2) isikule, kes täidab kohustuse seetõttu, et tema varaga on tagatud võlgniku vastu suunatud nõude 

täitmine; 

3) isikule, kes täidab kohustuse, et vältida sundtäitmist käesoleva seaduse § 78 lõikes 3 nimetatud 

juhul; 

4) muul seaduses sätestatud juhul. 

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1–3 sätestatud juhtudel ei lähe nõude täitmise kohustus üle 

ulatuses, milles kohustus langeb nõude omandaja ja võlgniku vahelises õigussuhtes nõude omandajale. 

(5) Nõude üleminekul seaduse alusel saab nõude omandaja õiguse kokkulepitud intressile ja 

leppetrahvile üksnes ulatuses, mis on tekkinud pärast nõude üleminekut. 

 

Pärimisseadus 

§ 1. Pärimine ja pärandaja 

(1) Pärimine on isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule. 
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22.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Kaubamärgiseaduse § 18 kasutab erinevaid termineid kaubamärgi võõrandamine ja üleminek, mis 

õiguslike tagajärgede ja registreeringu andmete muutmise seisukohalt ei oma mingit tähendust. 

Pigem tekitab see segadust, kuna püütakse otsida, milles vahe seisneb.  

 

Ettepanek on loobuda sõnast „võõrandamine“. Samas vajab seoses juriidiliste isikute ühinemise ja 

eraldumisega läbitöötamist, millal on tegemist kaubamärgi üleminekuga ja millal omaniku nime 

muutmisega. Käesoleval ajal on kaubamärgi ülemineku korral ettenähtud riigilõiv, milles on arvestatud 

omandi üleminekut. Nime muudatuse puhul on tegemist lihtsalt registriandmete muutmisega. Küsimus 

on, kas ülemineku ja nime muudatuse korral on tarvis ette näha erinev riigilõiv või kas üldse seda 

toimingut riigilõivuga maksustada? 

 

Segadusele tööstusomandi ülekandmise regulatsioonis on viidanud ka oma doktoritöös Villu Kõve.195  

 

Lahendusena loobutakse võõrandamise mõistest. Tööstusomandi üleandmise all mõistetakse 

tööstusomandi võõrandamist tasu eest või tasuta eriõigusjärglasele. Tööstusomandi ülemineku all 

mõistetakse tööstusomandi pärimist või juriidilise isiku likvideerimise, ühinemise, jagunemise või 

ümberkorraldamise korral üleminekut üldõigusjärglasele või eriõigusjärglasele (nt legataar). Kui 

õigusjärglane on sisuliselt sama isik õiguseellasega, saab seda käsitleda omaniku juriidilist vormi 

ja/või ärinime puudutavate muudatustena, mitte üleandmise või üleminekuna. Viimastel juhtudel on 

kõrgem riigilõiv põhjendatud. Samas, ka minimaalsed muudatused registris toovad kaasa teatud tööd 

registripidajale, mille peaks hüvitama see, kelle objekti suhtes ja huvides see töö tehakse. 

 

  

                                                           
195 V. Kõve. Varaliste tehingute süsteem Eestis. Doktoritöö. Tartu 2009, lk 212-214. 
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23 Patendi üleminek (T. Kalmet)196 

23.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Regulatsioon: 

§ 42. Muudatused registris 

(1) Kirje andmete muutmisena kantakse registrisse: 

... 

3) taotluse või tööstusomandi eseme kui terviku täielik või osaline üleandmine või üleminek teisele 

isikule või teistele isikutele üld- või eriõigusjärgluse alusel või kohtu otsuse alusel; 

... 

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul on kande aluseks: 

1) taotleja või omaniku või muu õigustatud isiku kirjalik avaldus, mille esitamisel tasutakse riigilõiv; 

2) muu õigustatud isiku kirjalik avaldus, mille esitamisel tasutakse riigilõiv ja millele peab olema 

lisatud üld- või eriõigusjärglust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri; 

3) tööstusomandi eseme taotleja või omaniku muutmist ette nägev jõustunud kohtuotsus või omaniku 

või muu isiku esitatud avaldus, millele on lisatud sellise otsuse ärakiri. 

... 

(8) Taotluse või registreeritud tööstusomandi eseme osa üld- või eriõigusjärgluse korral kantakse 

registrisse kirje jagamine ning seejärel muudetakse kirjes taotleja või omaniku andmed. 

 

Regulatsioon paikneks seadustiku üldosas. 

 

23.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

23.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Patendiõiguse lepingu rakenduseeskiri 

 Eeskiri 16. Taotleja või omaniku muutuse registreerimise palve 

(1) [Taotleja või omaniku muutuse registreerimise palve] 

(a) Kui muutub taotleja või omaniku isik, aktsepteerib lepinguosaline, et muutuse registreerimise palve 

esitatakse teates, millele on alla kirjutanud taotleja või omanik või uus taotleja või uus omanik ning 

mis sisaldab järgmisi andmeid: 

i) avaldus selle kohta, et palutakse registreerida taotleja või omaniku muutus; 

ii) asjassepuutuva taotluse või patendi number; 

iii) taotleja või omaniku nimi ja aadress; 

iv) uue taotleja või uue omaniku nimi ja aadress; 

v) taotleja või omaniku isiku muutumise kuupäev; 

vi) riigi nimi, mille kodanik on uus taotleja või uus omanik, kui ta on mõne riigi kodanik, riigi nimi, 

kus on uue taotleja või uue omaniku elukoht, kui tal see on, ning riigi nimi, kus uuel taotlejal või uuel 

omanikul on tegelik ja toimiv tööstus- või kaubandusettevõte, kui tal see on; 

vii) registreeritava muutuse alus. 

(b) Lepinguosaline võib nõuda, et palves sisalduks: 

i) avaldus, et palves sisalduv informatsioon on tõene ja täpne; 

ii) informatsioon selle lepinguosalise avaliku huviga seoses. 

(2) [Dokumendid taotleja või omaniku muutuse aluste kohta] 

                                                           
196 Koostaja: T. Kalmet. 
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(a) Kui taotleja või omaniku muutus tuleneb tehingust, võib lepinguosaline nõuda, et palve sisaldaks 

informatsiooni selle tehingu registreerimise kohta, kui registreerimine on kohaldatava seaduse alusel 

kohustuslik, ning et palvega kaasneks palve esitaja valikul kas: 

i) tehingu koopia, kusjuures võib nõuda, et selle koopia vastavust tehingudokumendi originaalile oleks 

tõestanud palve esitaja valikul kas notar või muu pädev ametivõim või kui kohaldatav seadus seda 

lubab, siis esindaja, kellel on õigus asutuses esineda; 

ii) muutust näitav väljavõte tehingust, kusjuures võib nõuda, et selle väljavõtte õigsust oleks tõestanud 

palve esitaja valikul kas notar või muu pädev ametivõim, või kui kohaldatav seadus seda lubab, siis 

esindaja, kellel on õigus asutuses esineda; või 

iii) tõend omandiõiguse ülemineku kohta tehingu alusel, mis on koostatud vastavalt üleminekutõendi 

rahvusvahelisele näidisvormile ja millele on alla kirjutanud nii taotleja kui ka uus taotleja või nii 

omanik kui ka uus omanik. 

(b) Kui taotleja või omaniku muutus tuleneb juriidilise isiku ühinemisest, ümberkujundamisest või 

jagunemisest, võib lepinguosaline nõuda, et palvega kaasneks selle dokumendi koopia, mille on välja 

andnud pädev asutus ja millega tõendatakse juriidilise isiku ühinemist, ümberkujundamist või 

jagunemist ning seonduvate õiguste kuuluvust; selleks võib olla näiteks äriregistri väljavõtte koopia. 

Lepinguosaline võib ka nõuda, et selle koopia vastavust originaaldokumendile oleks tõestanud palve 

esitaja valikul kas dokumendi väljaandja või notar või muu pädev ametivõim, või kui kohaldatav 

seadus seda lubab, siis esindaja, kellel on õigus asutuses esineda. 

(c) Kui taotleja või omaniku muutus ei tulene lepingust ega juriidilise isiku ühinemisest, 

ümberkujundamisest või jagunemisest, vaid muust alusest – näiteks seadusest või kohtuotsusest –, 

võib lepinguosaline nõuda, et palvega kaasneks muutust tõendava dokumendi koopia. Samuti võib 

lepinguosaline nõuda, et selle koopia vastavust originaaldokumendile oleks tõestanud palve esitaja 

valikul kas dokumendi väljaandja või notar või muu pädev ametivõim, või kui kohaldatav seadus seda 

lubab, siis esindaja, kellel on õigus asutuses esineda. 

(d) Kui on muutunud mõne kaastaotleja või kaasomaniku isik, kuid mitte kõik kaastaotlejad või 

kaasomanikud, võib lepinguosaline nõuda, et asutusele esitataks tõendusmaterjal selle kohta, et 

muutumatuks jäänud kaastaotlejad või kaasomanikud on nõus kaastaotleja või kaasomaniku 

muutusega. 

(3) [Tõlge] Lepinguosaline võib nõuda tõlget lõike 2 alusel esitatud dokumendist, mis ei ole asutuse 

tunnustatavas keeles. 

(4) [Lõivud] Lepinguosaline võib nõuda lõike 1 kohaste palvete puhul lõivu tasumist. 

(5) [Üks palve] Ühest palvest piisab ka juhul, kui muutus on seotud ühe isiku mitme taotluse või 

patendiga või ühe isiku ühe või mitme taotluse ja ühe või mitme patendiga, tingimusel et taotleja või 

omaniku muutus on ühesugune kõigi asjassepuutuvate taotluste ja patentide puhul ning et palves on 

märgitud kõigi taotluste ja patentide numbrid. Lepinguosaline võib nõuda, et kui kõnealune palve 

esitatakse paberil või muul asutuse lubatud viisil, esitatakse sellest eraldi koopia iga taotluse ja patendi 

kohta, millega see on seotud. 

(6) [Tõendusmaterjal] Lepinguosaline võib nõuda asutusele tõendusmaterjali või lõike 2 puhul 

täiendava tõendusmaterjali esitamist vaid juhul, kui asutusel on alust kahelda palves märgitud andmete 

või mõne käesolevas eeskirjas osutatud dokumendi või lõikes 3 osutatud tõlke õigsuses. 

(7) [Muude nõudmiste keeld] Käesolevas eeskirjas osutatud palve puhul ei või lepinguosalised nõuda 

muude kui lõigetes 1–6 osutatud ametlike nõudmiste täitmist, välja arvatud juhul, kui lepingus või 

rakenduseeskirjades on sätestatud teisiti. 

(8) [Teavitamine; nõudmiste eiramine] Eeskirja 15 lõikeid 6 ja 7 kohaldatakse mutatis mutandis juhul, 

kui ei täideta üht või mitut lõigete 1–5 alusel kohaldatavat nõudmist või kui lõike 6 alusel on nõutav 

tõendusmaterjali või täiendava tõendusmaterjali esitamine. 

(9) [Erand leiutise autorsuse korral] Lepinguosaline võib välistada käesoleva eeskirja kohaldamise 

muutustele leiutise autorsuses. Leiutise autorsuse olemus määratakse kindlaks kohaldatava seaduse 

alusel. 
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23.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

PatS § 45. Patendi üleminek 

(1) Patendiomanik võib patendi teisele isikule üle anda. 

(2) Patendiomaniku surma või juriidilisest isikust omaniku lõppemise korral läheb patent üle pärijale 

või õigusjärglasele. 

(3) Patendiomaniku või täiendava kaitse omaniku andmete kande muutmiseks registreeringus peab 

patendiomanik või isik, kellele patent või täiendav kaitse üle läheb, esitama Patendiametile avalduse 

ja andmed tasutud riigilõivu kohta. Kui avalduse esitab isik, kellele patent või täiendav kaitse üle läheb, 

peab ta avaldusele lisama usaldusväärsed üleminekut tõendavad dokumendid. 

(4) Käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimetatud avaldus tuleb esitada ühe aasta jooksul, arvates tehingus 

määratud patendi ülemineku päevast või õigusjärgluse tekkimise päevast. Kui patent läheb üle 

kohtuotsuse alusel, tuleb avaldus esitada ühe kuu jooksul kohtuotsuse jõustumise päevast arvates. 

(5) Patendiamet teeb registrisse käesoleva seaduse § 35 5. lõike punktis 6 nimetatud registreeringu 

andmete muutmise kande. 

(6) Registreeringu andmete muutmise kanne jõustub andmete muutmise teate Patendiameti ametlikus 

väljaandes avaldamise päeval. 

(7) Patent loetakse teisele isikule üle läinuks tehingu või kohtuotsuse järgi määratud ülemineku päevast 

või õigusjärgluse tekkimise päevast. 

(8) Isik, kellele patent on üle läinud käesolevas paragrahvis sätestatu järgi, võib hakata patendiomaniku 

õigusi kasutama registreeringu andmete muutmise kande jõustumise päevast. 

 

23.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Probleemi kirjeldus ja selgitus: 

§ 45 lg 3 on sätestatud patendi üleminekul esitatavate dokumentide määratlusena – „usaldusväärsed 

üleminekut tõendavad dokumendid“. Täpsustamata on jäetud mõiste „usaldusväärsus“. 

 

Esialgne lahendus: 

Tuleb loobuda „usaldusväärsuse“ kriteeriumist. 

 

„Tõendav dokument“ annab küllaldased võimalused veendumaks, et omaniku õigused lähevad 

avalduse esitajale üle. 
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24 Kasuliku mudeli üleminek (T. Kalmet)197 

24.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Võimalik regulatsioon: 

§ 41. Kaitseaja ennetähtaegne lõppemine 

(1) Tööstusomandi eseme kaitseaeg lõpeb ennetähtaegselt: 

1) kui omanik loobub tööstusomandi eseme kaitsest täielikult; 

2) komisjoni või kohtu otsuse jõustumisel, millega tööstusomandi kaitse tunnistatakse lõppenuks või 

vastuolus olevaks kaitsetingimustega (tühiseks); 

[3) tööstusomandi eseme väljanõudmise hagi rahuldamise korral, kui isik, kes on kohtuotsusega 

tunnistatud omanikuks, ei ole esitanud avaldust omaniku andmete kande muutmiseks registreeringus; 

4) füüsilisest isikust omaniku surma korral, kui õigused ei ole üle läinud pärijale, samuti juriidilise 

isiku lõpetamisel, kui õigusi ei ole üle antud.] 

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul on kande aluseks omaniku avaldus. Kirje 

suletakse avalduse esitamisel, tingimusel et puuduvad muu isiku käesoleva seadustiku alusel kaitstud 

õigused. Kui tingimus ei ole täidetud, lükatakse avaldus tagasi. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul on kande aluseks komisjoni või kohtu otsus 

või isiku avaldus, millele on lisatud tema nõuet tõendav kohtuotsus või muud dokumendid. 

[(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul on kande aluseks komisjoni või kohtu 

otsus või isiku avaldus, millele on lisatud tema nõuet tõendav kohtuotsus või muud dokumendid. 

Patendiamet teeb kohtuotsusega taotlejaks või omanikuks tunnistatud isikule ettepaneku esitada 

omaniku andmete muutmise kande avaldus kahe kuu jooksul. Kui tähtajaks omaniku andmete 

muutmise kande avaldust ei esitata, kirje suletakse. 

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud juhul on kande aluseks isiku avaldus, millele on 

lisatud tema nõuet tõendav kohtuotsus või muud dokumendid. Patendiamet edastab esitatud nõude ja 

teeb ettepaneku esitada ühe aasta jooksul omaniku andmete muutmise kande avaldus registrisse kantud 

omaniku esindajale, esindaja puudumisel lõpetatud juriidilise isiku korral registrijärgsele 

likvideerijale, kui tema elukoht on Eestis, surnud füüsilise isiku korral aga tema registrisse kantud 

aadressil, kui tema elukoht on Eestis, või muule asjaga seotud isikule. Kui tähtajaks omaniku andmete 

muutmise kande avaldust ei esitata, ettepaneku tegemise võimatuse korral aga mitte enne ühe aasta 

möödumist füüsilise isiku surmast või juriidilise isiku lõppemisest, kirje suletakse.]” 

 

Nurksulgudes olev osa vajab siiski põhjalikumat diskussiooni, eeskätt selgitamaks seda, kas sellega 

saavutatakse soovitav eesmärk (registrite puhastamine nn surnud objektidest) ning kuivõrd see on 

kooskõlas pärimisõiguse kehtivate põhimõtetega (pärandi vastuvõtusüsteemist loobumine) 

 

Regulatsioon paikneks seadustiku üldosas. 

 

24.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

24.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Siduvad kohustused kasuliku mudeli osas puuduvad, nn asjaõigused kohaldatakse ka muude 

tööstusomandi liikide korral igas riigis seal kehtiva tsiviilõiguse põhimõtete kohaselt. 

 

                                                           
197 Koostaja: T. Kalmet. 
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24.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

KasMudS § 42.  Kasuliku mudeli üleminek 

(1) Kasuliku mudeli omanik võib kasuliku mudeli teisele isikule üle anda. 

(2) Kasuliku mudeli omaniku surma või juriidilisest isikust omaniku lõppemise korral läheb kasulik 

mudel üle pärijale või õigusjärglasele. 

(3) Kasuliku mudeli omaniku andmete muutmiseks registreeringus peab kasuliku mudeli omanik või 

isik, kellele kasulik mudel üle läheb, esitama Patendiametile sellekohase avalduse ja andmed tasutud 

riigilõivu kohta. Kui avalduse esitab isik, kellele kasulik mudel üle läheb, peab ta avaldusele lisama 

usaldusväärsed üleminekut tõendavad dokumendid. 

(4) Käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimetatud avaldus tuleb esitada ühe aasta jooksul tehingus määratud 

kasuliku mudeli ülemineku päevast või õigusjärgluse tekkimise päevast arvates. Kui kasulik mudel 

läheb üle kohtuotsuse alusel, tuleb avaldus esitada ühe kuu jooksul kohtuotsuse jõustumise päevast 

arvates. Käesolevas lõikes nimetatud tähtaegade eiramise korral loetakse registreering kehtetuks. 

... 

 

24.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Probleemi kirjeldus ja selgitus: 

 

Kasuliku mudeli seaduse § 42 lg 4 alusel loetakse registreering kehtetuks, kui pole kinni peetud lõikes 

4 toodud tähtaegadest, st kui pole esitatud Patendiametile avaldust ühe aasta jooksul kasuliku mudeli 

ülemineku päevast või ühe kuu jooksul kohtuotsuse jõustumise kuupäevast. Nimetatud säte on seni 

tööstusomandi seadustest kõige tõsisema sanktsiooniga – registreering muudetakse kehtetuks. 

Esialgne lahendus: 

Loobuda sedavõrd ebaproportsionaalsest sanktsioonist. 

 

Pakutud paragrahvi lg 1 p 3-4 kohaselt on tööstusomandi kaitse ennetähtaegse lõppemise aluseks 

tööstusomandi eseme suhtes õigust omava isiku passiivsus või viivitamine enda registrisse omanikuna 

kandmisel, mis on põhimõtteliselt võrdsustatav sellise isiku puudumisega, kuid arvestada tuleb ka 

võimalikke õigusjärglaste huve. Sellisel juhul on kaitse ennetähtaegse lõppemise registris 

kajastamiseks (ja seega konstitueerimiseks) vajalik, et keegi esitab registrile tõendid sellise asjaolu 

kohta. Seejärel saab Patendiamet asuda otsima tööstusomandi eseme uut omanikku. Kui uus omanik 

ei ole määratud kohtuotsusega, on võimalik kontakti võtta registrisse kantud esindajaga, lõppenud 

juriidilise isiku likvideerijaga või surnud füüsilise isiku registrisse kantud aadressil (viimaste puhul 

saab Patendiamet kontakti võtta Eestis asuval aadressil), või muu isikuga. Kui nendele isikutele või 

nende kaudu tehtud ettepanekud esitada omaniku andmete kaasajastamise avaldus ei saa tähtaja 

jooksul vastust, kirje suletakse. Samuti juhul, kui ettepanekut ei ole saanud teha, kuid registrijärgse 

omaniku surmast või lõppemisest on möödunud aasta. 
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25 Taotluse osaline võõrandamine pärast registreerimisotsust (T. 

Kalmet)198 

25.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Regulatsioon: 

 

§ 73. Tööstusomandi jagamine 

(1) Käesolevas seadustikus sätestatud juhul, tingimustel ja korras võib omanik oma registreeritud 

tööstusomandi eseme jagada kaheks või enamaks tööstusomandi esemeks. 

(2) Jagamise teel saadud tööstusomandi esemed säilitavad esialgse taotluse esitamise kuupäeva ja 

prioriteedi, kui käesolevas seadustikus ei nähta ette teisiti. 

 

§ 74. Tööstusomandi käsutamise piirangud 

... 

(3) Tööstusomandi esemest ei saa loobuda, seda üle anda ega seda jagada, kui puudub isiku, kelle 

kasuks on tehtud keelumärge, pankrotivara hulka arvatud tööstusomandi eseme korral pankrotihalduri 

kirjalik või panditud tööstusomandi eseme korral pandipidaja notariaalne nõusolek. 

(4) Tööstusomandi esemest ei saa loobuda ega seda jagada, kui puudub registreeritud litsentsi korral 

litsentsisaaja kirjalik nõusolek, kui nimetatud käsutustehing võib kahjustada litsentsisaaja õigusi. 

... 

 

§ 79. Taotleja seisund ja õigused 

(1) Käesolevas peatükis sätestatut kohaldatakse taotlusele ja taotlusest tulenevatele õigustele, 

arvestades käesolevast paragrahvist ja taotluse õiguslikust seisundist tulenevaid erisusi. 

...  

(4) Taotleja võib menetluses oleva taotluse käesolevas seadustikus sätestatud tingimustel ja korras 

jagada, kui taotlust ei ole enne käesoleva seadustiku kohast avaldamist tagasi võetud ja Patendiamet 

ei ole seda enne selle avaldamist tagasi lükanud või tagasivõetuks lugenud. 

” 

 

Regulatsioon paikneks seadustiku üldosas. 

25.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

25.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Singapuri kaubamärgiõiguse leping Artikkel 7. Taotluse ja registreeringu jagamine 

 

(1) (Taotluse jagamine) 

a) Mitme kauba ja/või teenuse kohta esitatud taotluse (edaspidi esialgne taotlus) võib: 

i) vähemalt seni, kuni amet otsustab märgi registreerimise; 

ii) ameti registreerimisotsuse peale esitatud vaidlustusavalduse menetlemise ajal; 

iii) märgi registreeritavuse kohta tehtud otsuse vastu esitatud apellatsiooni menetlemise ajal jagada kas 

taotleja poolt või tema soovil kaheks või enamaks taotluseks (edaspidi eraldatud taotlused), jagades 

nende vahel esialgses taotluses loetletud kaubad ja/või teenused. Eraldatud taotlused kannavad esialgse 

taotluse esitamise kuupäeva ning säilitavad prioriteediõiguse, kui see on olemas. 

                                                           
198 Koostaja: T. Kalmet. 
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b) Arvestades punktis a sätestatut, võib lepinguosaline kehtestada taotluse jagamise nõuded, sealhulgas 

lõivude tasumise nõude. 

 

(2) (Registreeringu jagamine) 

Lõiget 1 kohaldatakse mutatis mutandis registreeringu jagamisele. Jagamine on lubatud 

i) menetluse ajal, mille käigus kolmas isik vaidlustab ameti registreeringu kehtivuse, 

ii) eelnimetatud menetluses ameti poolt tehtud otsuse vastu esitatud apellatsiooni menetlemise ajal 

tingimusel, et lepinguosaline võib registreeringu jagamise keelata, kui tema õiguse kohaselt võib 

kolmas isik märgi registreerimise vaidlustada enne märgi registreerimist. 

 

Artikkel 11. Omaniku muutumine 

 

(1) (Registreeringu omaniku muutumine) 

a) Kui omanik muutub, nõustub lepinguosaline, et avalduse kanda muudatus kaubamärgiregistrisse 

esitab ametile omanik või omanikuks saav isik (edaspidi uus omanik) kirja või dokumendina, milles 

on märgitud asjakohase registreeringu number ja registrisse kantav muudatus. 

b) Kui omaniku muutumine tuleneb lepingust, võib lepinguosaline nõuda, et see asjaolu nimetatakse 

avalduses ning et avaldusele lisatakse taotleva poole valikul üks järgmistest dokumentidest: 

i) lepingu koopia, kusjuures võib nõuda, et selle kinnitab notar või muu pädev ametnik, et tõestada 

koopia vastavust lepingu originaalile; 

ii) lepingu väljavõte, mis tõendab omaniku muutumist, kusjuures lepinguosaline võib nõuda, et 

väljavõtte vastavust originaaldokumendile on kinnitanud notar või muu pädev ametnik; 

iii) kinnitamata üleminekutõend, mille sisu ja vorm on juhendis sätestatu kohased ning millele on alla 

kirjutanud nii omanik kui ka uus omanik; 

iv) kinnitamata üleminekudokument, mille sisu ja vorm on juhendis sätestatu kohased ning millele on 

alla kirjutanud nii omanik kui ka uus omanik. 

c) Kui omaniku muutumine tuleneb ühinemisest, võib lepinguosaline nõuda, et see asjaolu avalduses 

märgitakse ning et avaldusele lisatakse koopia äriregistri väljavõttest või muust dokumendist, mille on 

välja andnud pädev ametiasutus ja mis tõendab ühinemist; lepinguosaline võib nõuda, et koopia 

vastavust originaaldokumendile on kinnitanud dokumendi andnud ametiasutus või notar või muu 

pädev asutus. 

d) Kui omaniku muutumine on seotud ühega või mõnega mitmest kaasomanikust, kuid mitte kõigiga, 

ja see muudatus tuleneb lepingust või ühinemisest, võib lepinguosaline nõuda muudatuse tegemiseks 

nende kaasomanike, keda muudatus ei puuduta, selgesõnalist allkirjastatud nõusolekut. 

e) Kui omaniku muutumine ei tulene lepingust ega ühinemisest, vaid muust põhjusest, näiteks õiguse 

või kohtuotsuse kohaldamisest, võib lepinguosaline nõuda, et see asjaolu avalduses märgitakse ning et 

avaldusele lisatakse muudatust tõendava dokumendi koopia, mille vastavust originaaldokumendile 

kinnitab dokumendi andnud ametiasutus või notar või muu pädev asutus. 

f) Lepinguosaline võib nõuda, et avalduses märgitakse: 

i) omaniku nimi ja aadress; 

ii) uue omaniku nimi ja aadress; 

iii) kui uus omanik on mõne riigi kodanik, siis selle riigi nimi; kui uuel omanikul on elukoht, siis tema 

elukohariigi nimi; kui uuel omanikul on tegutsev tööstus- või kaubandusettevõte, siis selle asukohariigi 

nimi; 

iv) kui uus omanik on juriidiline isik, siis selle õiguslik olemus ja asukohariik ning vajaduse korral ka 

selle riigi haldusüksus, kelle õiguse alusel nimetatud juriidiline isik on asutatud; 

v) kui omanikul on esindaja, siis esindaja nimi ja aadress; 

vi) kui omanikul on kontaktaadress, siis see aadress; 

vii) kui uuel omanikul on esindaja, siis esindaja nimi ja aadress; 
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viii) kui uue omaniku puhul on artikli 4 lõike 2 punkti b kohaselt nõutav kontaktaadressi olemasolu, 

siis nimetatud aadress. 

g) Lepinguosaline võib nõuda, et ametile tasutakse avaldusega seotud lõiv. 

h) Kui registreeringute omanik ja ka uus omanik on samad ning avalduses on märgitud registreeringute 

numbrid, võib esitada ühe avalduse ka siis, kui muudetakse enam kui üht registreeringut. 

i) Kui omaniku muutumine ei puuduta omaniku kõiki registreeringus loetletud kaupu ja/või teenuseid 

ning kohaldatava õiguse kohaselt võib selle muudatuse teha, moodustab amet eraldi registreeringu 

nende kaupade ja/või teenuste kohta, mille suhtes omanik on muutunud. 

 

(2) (Taotleja muutumine) Lõiget 1 kohaldatakse mutatis mutandis, kui muudatus puudutab taotlust või 

taotlusi või nii taotlust kui taotlusi ja nii registreeringut kui registreeringuid; kui taotluse numbrit ei 

ole veel välja antud või kui see ei ole taotlejale või tema esindajale teada, siis avaldus identifitseerib 

taotluse muul viisil, mis on sätestatud juhendis. 

 

(3) (Teiste nõuete esitamise keeld) Lepinguosaline ei tohi nõuda, et selles artiklis nimetatud avaldusega 

seoses täidetaks muid nõudeid peale lõigetes 1 ja 2 ning artiklis 8 nimetatute. Sealhulgas ei tohi 

lepinguosaline nõuda: 

i) äriregistri tõendi või väljavõtte esitamist, arvestades lõike 1 punkti c; 

ii) andmeid selle kohta, kas uus omanik jätkab tööstus- või kaubandustegevust, ega asjakohast 

tõendusmaterjali; 

iii) andmeid selle kohta, kas uus omanik jätkab nende kaupade ja/või teenustega seotud tegevust, mida 

omaniku muudatus puudutas, ega asjakohast tõendusmaterjali; 

iv) andmeid selle kohta, kas omanik on andnud täielikult või osaliselt oma äri või sellega seotud 

õigused üle uuele omanikule, ega asjakohast tõendusmaterjali. 

 

(4) (Tõendusmaterjal) Lepinguosaline võib nõuda tõendusmaterjali või lõike 1 punkti c või e 

kohaldamise korral lisatõendusmaterjali esitamist ametile, kui ametil on põhjust kahelda avalduses või 

käesolevas artiklis nimetatud dokumentides sisalduvate andmete tõepärasuses.  

25.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

KaMS § 18.  Kaubamärgi võõrandamine ja üleminek 

(1) Kaubamärki võib võõrandada kas kõigi või osa kaupade või teenuste suhtes. 

(2) Kaubamärk läheb üle kaubamärgiomaniku õigusjärglasele. Riik ja kohalik omavalitsus ei saa 

kaubamärki pärida. 

(3) Registreeritud kaubamärgi võõrandamine või üleminek jõustub vastava muudatuse registrisse 

kandmise kuupäeval. 

 

§ 20.  Registreeringu jagamine 

Kaubamärgiomanik võib registreeringu jagada kaheks või enamaks registreeringuks, jagades kaubad 

ja teenused nende vahel. Registreeringu jagamine jõustub vastava muudatuse registrisse kandmise 

kuupäeval. 

 

§ 27.  Taotlusest tulenevad õigused 

Käesoleva seaduse §-des 18–23 sätestatut kohaldatakse taotlusele ja taotlusest tulenevatele õigustele, 

arvestades taotluse õiguslikust staatusest tulenevaid erisusi. 

 

§ 50-1.  Kaubamärgi võõrandamise või ülemineku registrisse kandmise taotlemine 

(1) Kaubamärgi võõrandamise või ülemineku kande tegemise aluseks on taotleja, kaubamärgiomaniku 

või teise õigustatud isiku kirjalik avaldus. 
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(2) Avaldusele lisatakse andmed riigilõivu tasumise kohta. 

(3) Kui avalduse esitajaks on uus kaubamärgiomanik või isik, kellele kaubamärgiõigused üle lähevad, 

lisatakse avaldusele loovutamist või õiguste üleminekut tõendav dokument või selle Patendiameti 

poolt ametlikult kinnitatud ärakiri. 

(4) Registerpandiga koormatud kaubamärgi võõrandamise korral lisatakse avaldusele pandipidaja 

kirjalik nõusolek. 

(5) Kaubamärgi võõrandamisel ainult osa kaupade ja teenuste suhtes lisatakse avaldusele 

võõrandatavate kaupade või teenuste loetelu ja kaubamärgi registreeringu andmetesse allesjäävate 

kaupade ja teenuste loetelu. 

 

§ 50-4.  Registreeringu jagamise registrisse kandmise taotlemine 

(1) Registreeringu jagamise kande tegemise aluseks on kaubamärgiomaniku kirjalik avaldus. 

(2) Avaldusele lisatakse andmed riigilõivu tasumise kohta. 

 

TÕAS 

§ 29.  Registreeringu jagamisega seotud uue registreeringu andmete kandmine registrisse 

(1) Igale jagamise teel saadud registreeringule antakse uus registreeringu number ja avatakse registris 

uus kirje. 

(2) Uue registreeringu andmed esitatakse varasema registreeringu alusel. Uus registreering peab 

sisaldama viidet varasemale registreeringule. 

(3) Kui registreeringu jagamisega kaasneb tööstusomandi eseme võõrandamine või üleminek, 

kohaldatakse tööstusomandi seaduses tööstusomandi eseme võõrandamise või ülemineku kohta 

sätestatut. 

 

25.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Probleemi kirjeldus ja selgitus: 

Patendiamet on asunud seisukohale, et kaubamärgitaotluse osalist loovutamist ei ole 

kaubamärgiseaduse (KaMS) kohaselt võimalik teostada (võimalik on üksnes taotluse eraldamine, 

mille eest on ette nähtud kõrgem riigilõivu määr). Probleem võib esineda kas KaMS sätetes või 

Patendiameti liialt piiravas tõlgenduses, sest: 

KaMS §-id 18 ja 27 kui materiaalõiguse normid lubavad taotluse osalist loovutamist ning KaMS ei 

sisalda taotluse osalise loovutamise keeldu, s.h ei saa keeldu järeldada menetlusnormide hulka kuuluva 

§ 50-1 lg 5 sõnastusest, kuna registreeringu ja taotluse osalise võõrandamise regulatsioon on KaMS-is 

sama. 

Enne 01.05.2004 kehtinud KaMS-i alusel oli taotluste osaline võõrandamine võimalik § 22 alusel, 

kusjuures säte ei nimetanud eraldi taotlusi. Kehtiva KaMS-i vastuvõtmisega taotluse osalise 

võõrandamise kord ei muutunud. Vastavat seadusandja tahet (keelata taotluste osaline võõrandamine) 

ei ole kusagilt võimalik tuvastada. 

Kaubamärgiõiguse Singapuri leping ning Kaubamärgiõiguse leping (Trademark Law Treaty) jätavad 

taotluse osalise võõrandamise lepinguosalise riigi otsustada. 

Taotluse jagamise nõudmine ja täiendava riigilõivu (taotluslõivu) tasumise nõue on ebaõiglane, eriti 

olukorras, kus taotluse ekspertiis on lõppenud.  

Patendiamet väidab, et taotluse osaline võõrandamine on võimalik üksnes eelnevalt taotlust jagades, 

kuid see ei vasta jagamise instituudi eesmärgile. Kaubamärgitaotluse jagamise eesmärgiks on 

olukorras, kus õiguskaitset välistavad asjaolud esinevad osade kaupade ja teenuste suhtes, võimaldada 

taotlejale oma kaubamärk registreerida nende kaupade ja teenuste suhtes, mille puhul õiguskaitset 

välistavad asjaolud puuduvad.  
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Lahendus: lahendada taotluse jagamise ning osalise võõrandamise vastuolu seeläbi, et sätestada 

täpselt, et kuni registreerimisotsuseni või registreerimisest keeldumise otsuseni on võimalik taotluse 

jagamine, pärast seda aga taotluse osaline võõrandamine. 

 

Regulatsiooniettepaneku kohaselt on võimalikud käsutusõigused tööstusomandi kaitse taotluse suhtes, 

sealhulgas nii taotluse üleandmine (võõrandamine) või üleminek kui ka jagamine. Üleandmine või 

üleminek võib toimuda nii terve taotluse suhtes (nt taotluse kui terviku müügi, ainsale pärijale 

ülemineku korral) kui ka mõttelise osa suhtes, mis hõlmab nii taotluse kaasomaniku osa üleandmist 

või üleminekut kui ka seni ühele isikule kuulunud taotlusele kaasomandi tekkimist (nt juhul, kui 

taotleja surma korral on pärijaid mitu). Üleandmine ja üleminek on seotud üldjuhul majanduslike või 

(pärimis- või äri-) õiguslike põhjustega.  

 

Taotluse reaalosadeks jagamine on samuti võimalik. Üldjuhul on see seotud menetluslike põhjustega, 

nt kui kaubamärgi registreerimine osade algses taotluses märgitud kaupade suhtes on vaieldav. 

Taotluse jagamise korral saab ühe eraldatud osa suhtes teha registreerimise otsuse, samas kui teise osa 

suhtes võib menetlus või kaebuse korral ka vaidlus apellatsioonikomisjonis või kohtus jätkuda. Kuna 

sisuliselt on taotluse jagamise korral vaja läbi viia menetlus iga eraldatud taotluse osa suhtes ning selle 

soovitavaks tulemuseks on iseseisvalt registrisse kantav tööstusomandi ese, käsitletakse taotlusest 

eraldatud osa jagamise teel saadud iseseisva taotlusena, millele antakse menetluses eraldi number, mis 

säilitab üldjuhul (aga mitte juhul, kui nt Eesti taotlus on kaupade osas laiem kui esmane taotlus ja see 

ongi jagamise põhjuseks) algse taotluse prioriteedi ja mille esitamise (hõlmab menetlemist) eest tuleb 

tasuda eraldi riigilõiv.  

 

Jagamise teel saadud (eraldamise mõiste ei ole kõige õnnestunum, kuna ei ole selge, mida millest 

eraldatakse) taotlused on omakorda taotleja käsutamise objektiks, neid on võimalik üle anda ja need 

võivad üle minna nii terviklikult kui ka mõtteliste osadena. See teostatakse eraldi kandega; seevastu 

juba registreeritud eseme korral kohaldatakse osalise õigusjärgluse sätteid. 
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26 Tööstusomandi bülletäänid (T. Kalmet)199 

26.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Regulatsioon: 

§ 19. Registriandmete avaldamine 

(1) Registriandmete kohta avaldatakse teade Patendiameti ametlikus võrguväljaandes. 

(2) Patendiamet võib oma põhimääruses kehtestatud korras avaldada ametlikus väljaandes üldistes 

huvides teateid ka muud teavet, mille avaldamine ei ole seaduste või rahvusvaheliste kokkulepete 

alusel keelatud. 

 

§ 20. Registri avalikkus 

(1) Tööstusomandi esemele kaitse andmisest või, kui see on käesolevas seadustikus ette nähtud, 

Patendiameti poolt taotluse avaldamisest arvates on kirje ja registritoimik avalikud, arvestades 

käesolevas paragrahvis sätestatut. 

(2) Patendiameti poolt käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu kohaselt avaldamata taotluse kirje 

andmeid ja registritoimiku dokumente ei saa võtta aluseks väärteomenetluse või kriminaalmenetluse 

alustamisel ega kasutada tõendina väärteo või kuriteo menetlemisel, samuti eeldatava õigusrikkumise 

peatamiseks ja kahjunõude esitamiseks eeldatava ainuõiguse rikkumisega tekitatud kahju 

hüvitamiseks. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu kohaselt avaldamata taotluse registritoimikuga tutvuda isik, 

kellel on selleks taotleja kirjalik luba, või isik, kes tõendab, et taotleja on lubanud pärast registreeringu 

tegemist kasutada tema vastu õiguskaitsevahendeid. 

(4) Taotluse bibliograafilised andmed avaldatakse käesolevas seadustikus sätestatud ulatuses ja ajal. 

(5) Registrist ei väljastata ühelgi juhul:  

1) muudele isikutele kui selle tööstusomandi eseme autorile, taotlejale või omanikule ja Patendiameti 

volitatud töötajale andmeid autori kohta, kui autor on keelanud oma nime avaldamise; 

2) muudele isikutele kui selle tööstusomandi eseme autorile või taotlejale ja Patendiameti volitatud 

töötajale enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu kohaselt avaldamist tagasivõetud, tagasivõetuks 

loetud või tagasilükatud taotluse andmeid; 

3) muudele isikutele kui selle tööstusomandi eseme taotlejale või omanikule ja Patendiameti volitatud 

töötajale ärisaladust või oskusteavet puudutavaid andmeid, mis on nende esitaja poolt sellisena 

määratletud; 

4) muudele isikutele kui salastatud patendi taotlejale või omanikule ja Patendiameti volitatud töötajale 

salastatud patenditaotlust, salastatud patendi kirje andmeid ja registritoimiku dokumente. 

(6) Registritoimikuga tutvumiseks, registritoimiku dokumendi ärakirja või registrist väljatrüki 

saamiseks esitatakse kirjalik avaldus. Iga registritoimikuga tutvumise eest, registritoimiku dokumendi 

ärakirja eest või registrist väljatrüki eest tasutakse riigilõiv. Autorile, taotlejale või omanikule on oma 

tööstusdisainilahenduse registritoimikuga tutvumine tasuta. Registritoimikuga tutvumine on 

nimetatud isiku kirjaliku loa olemasolu korral tasuta ka muule isikule. 

(7) Registriga tutvumise ja registrist teabe väljastamise korra kehtestab justiitsminister vastavat 

tööstusomandi liiki reguleerivas määruses, ühises osas aga Patendiameti põhimääruses.” 

 

Regulatsioon paikneks seadustiku üldosas. 

  

                                                           
199 Koostaja: T. Kalmet. 
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26.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

26.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon Artikkel 12 

(1) Iga liidu liikmesriik kohustub looma eriameti tööstusomandi õiguskaitse asjade ajamiseks ja 

üldsusele patentide, kasulike mudelite, tööstusnäidiste ja kaubamärkide tutvustamise keskuse. 

(2) Nimetatud amet annab välja ametlikku perioodilist väljaannet, mis avaldab regulaarselt: 

(a) väljaantud patendi omanike nimed koos patenditud leiutiste lühikirjega; 

(b) registreeritud kaubamärkide reproduktsioonid.  

 

26.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

KaMS § 40.  Kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamine 

(1) Kaubamärgi registreerimise otsuse kohta avaldatakse teade Patendiameti ametlikus väljaandes 

«Eesti Kaubamärgileht» (edaspidi Patendiameti ametlik väljaanne). 

(2) Patendiameti ametliku väljaande struktuur ja väljaandmise kord kehtestatakse 

kaubamärgimäärusega. 

 

PatS § 34. Patendiregister 

... 

(2) Registrikannete kohta avaldatakse käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud seadustes ettenähtud 

juhtudel teade Patendiameti ametlikus väljaandes. Patendiamet võib oma ametliku väljaande 

põhimääruses kehtestatud korras avaldada ametlikus väljaandes üldistes huvides teateid ka teiste 

registrikannete kohta ja muud teavet, mille avalikustamine ei ole keelatud või nimetatud seaduste või 

rahvusvaheliste kokkulepete alusel piiratud. 

(3) Patendiameti ametliku väljaande põhimääruse kinnitab justiitsminister. Patendiameti ametliku 

väljaande nimetus on „Eesti Patendileht”. 

 

KasMudS § 31.  Kasulike mudelite register 

... 

(2) Registrikannete kohta avaldatakse käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud seadustes ettenähtud 

juhtudel teade Patendiameti ametlikus väljaandes. Patendiamet võib oma ametliku väljaande 

põhimääruses kehtestatud korras avaldada ametlikus väljaandes üldistes huvides teateid ka teiste 

registrikannete kohta ja muud teavet, mille avalikustamine ei ole keelatud või nimetatud seaduste või 

rahvusvaheliste kokkulepete alusel piiratud. 

(3) Patendiameti ametliku väljaande põhimääruse kehtestab justiitsminister. Patendiameti ametliku 

väljaande nimetus on «Eesti Kasuliku Mudeli Leht». 

 

TDKS § 55. Tööstusdisainilahenduste register 

... 

(2) Registrikannete kohta avaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud seadustes ettenähtud 

juhtudel teade Patendiameti ametlikus väljaandes. Patendiamet võib oma ametliku väljaande 

põhimääruses kehtestatud korras avaldada ametlikus väljaandes üldistes huvides teateid ka teiste 

registrikannete kohta ja muud teavet, mille avalikustamine ei ole keelatud või lõikes 1 nimetatud 

seaduste või rahvusvaheliste kokkulepete alusel piiratud. 

(3) Patendiameti ametliku väljaande põhimäärus kehtestatakse tööstusdisainilahenduse määrusega. 

Patendiameti ametliku väljaande nimetus on «Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht.» 
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26.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Probleemi kirjeldus ja selgitus: 

Peaaegu iga tööstusomandi liigi jaoks on registreerimisinfo avalikustamiseks ette nähtud oma 

väljaanne, millel ka oma avaldamistsükkel: 

1) Eesti Patendileht, ilmub detsembrist 1995 kuus korda aastas (patendid); 

2) Eesti Kasuliku Mudeli Leht, ilmub oktoobrist 1994 neli korda aastas (kasulikud mudelid, 

mikrolülituste topoloogia); 

3) Eesti Kaubamärgileht, ilmub septembrist 1993, 12 korda aastas (kaubamärgid, geograafilised 

tähised); 

4) Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht, ilmub augustist 1998 neli korda aastas (disainid). 

Kuna mõningate tööstusomandi objektide kohta on andmeid vähe, siis on enamike publikatsioonide 

(v.a kaubamärgileht) väljaandmine ajatatud pikema aja peale, mis toob kaasa ka õiguskaitse andmise 

viibimise, kuna õiguskaitse andmine patendil, kasulikul mudelil ning disainil jõustub avaldamisest.  

 

Esialgne lahendus: 

Ettepanek on koondada kõik tööstusomandi bülletäänid üheks terviklikuks väljaandeks, milles 

avaldatakse andmed kõigi registreeritavate tööstusomandi liikide kohta. Nii saab suurendada väljaande 

avaldamisintervalli ning ilmselgelt ka kokku hoida kulusid. 

 

Patendiameti ametlike väljaannete praegune süsteem, mille kohaselt avaldatakse teated tööstusomandi 

õiguskaitse taotluste ja registrikannete kohta bülletäänidena perioodiliste paberväljaannetena ning 

Patendiamet üksnes võib avaldada lehe ka Patendiameti veebilehel paberväljaandega identsel 

elektroonilisel kujul, on jäänud ajale jalgu. Kuna tööstusomandi registrid on elektroonsed, on 

otstarbekas siduda nõutavate teadete avaldamine registrikannete ja muude registritoimingutega, 

loobudes väljaannete perioodilisuse nõudest ja paljususest. Eraldi väljaande toimetamise vajadus kaob 

ja sellega vähendatakse halduskoormust. Iga avaldatava teate juures on võimalik näidata teate 

avaldamise aeg, millega seadustik seob kande jõustumise ja millest lähtudes arvestatakse kolmandate 

isikute õiguste, sh vaidlustamise, ja kohustuste tähtaega. Perspektiivis on võimalik huvitatud isikutel, 

nt. patendivolinikel tellida (sh tasulise teenusena) teatud märksõnade alusel avaldatavate teadete 

voogesitus (RSS). Samuti on tehniliselt teostatav huvitatud isikul tellida mingis ajavahemikus 

avaldatud teadete kogum ja see vajadusel välja trükkida või teostada avaldatud teadetes päringut. 

Sellised andmed on kättesaadavad ka teiste riikide patendiametitele. Teadete avaldamise 

perioodilisusest loobumisega võimaldatakse ühtlasi vältida viivitusi, mis on seni põhjustatud 

väljaannete perioodilisest avaldamisest. 

 

Vähendatakse halduskoormust ja hoitakse kokku kulusid. Kaob põhjendamatu viivitus registrikande 

teostamise ja selle jõustumise vahel. Tarkvaraline lahendus nõuab ühekordset investeeringut. 
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27 Tööstusomandi registreerimise tunnistused (T. Kalmet)200 

27.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Regulatsioon: 

§ 111. Patendi väljaandmise teade, patendikirjeldus ja patendikiri 

... 

(3) Kahe kuu jooksul pärast patendi väljaandmise teate avaldamist väljastab Patendiamet 

patendiomanikule tema soovil patendikirja, milles sisaldub patendikirjeldus. Patendiomanike arvust 

sõltumata väljastatakse ainult üks patendikiri. Patendikirja sisu ja vormi nõuded ning vormistamise ja 

väljaandmise korra kehtestab justiitsminister patendimääruses. 

 

§ 149. Täiendava kaitse kirjeldus 

... 

(4) Patendiamet annab meditsiinitootele või taimekaitsetootele täiendavat kaitset taotlenud isikule 

tema soovil välja täiendava kaitse tunnistuse samaaegselt täiendava kaitse andmisest teatamisega 

Patendiameti ametlikus väljaandes. Täiendava kaitse tunnistuse vorminõuded ja väljaandmise korra 

kehtestab justiitsminister patendimääruses. 

 

Muus osas tunnistuse regulatsioon kaotatakse. 

 

Patendikirja ja täiendava kaitse tunnistust puudutav regulatsioon sisalduks eriosas. 

27.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

27.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Rahvusvahelised kohustused puuduvad. 

Rahvusvahelistes registreerimissüsteemides ei tunta pidulikke tõendi väärtust mitte omavaid 

tunnistusi. 

 

27.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

KaMS  

§ 49-1. Kaubamärgitunnistus 

(1) Pärast kaubamärgi registrisse kandmist annab Patendiamet kaubamärgiomanikule 20 tööpäeva 

jooksul välja kaubamärgitunnistuse. 

(2) Kaubamärgiomanike arvust sõltumata antakse välja ainult üks kaubamärgitunnistus. 

(3) Kaubamärgi võõrandamisel osa kaupade või teenuste suhtes, samuti registreeringu jagamisel 

antakse uue registreeringu omanikule kaubamärgitunnistus 20 tööpäeva jooksul uue registreeringu 

andmete registrisse kandmisest arvates. 

(4) Kaubamärgiomaniku avalduse alusel võib talle välja anda kaubamärgitunnistuse duplikaadi. 

Duplikaat antakse välja 20 tööpäeva jooksul avalduse ja riigilõivu tasumist tõendavate andmete 

esitamisest arvates. 

(5) Kaubamärgitunnistuse vorminõuded ja selle plangi vormistamise kord kehtestatakse 

kaubamärgimäärusega. 

 

                                                           
200 Koostaja: T. Kalmet. 
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PatS § 36. Patendikiri 

(1) Patendikiri on dokument, mis tõendab leiutise registreerimist registris. 

(2) Patendikiri koosneb tunnistusest ja patendikirjeldusest. 

(3) Tunnistuses sisaldub: 

1) riigi nimetus – Eesti Vabariik; 

2) riigi vapp – Eesti väike riigivapp; 

3) patendikirja number; 

4) tekst „Patent on välja antud 23. mail 1994. aastal jõustunud patendiseaduse § 5 alusel. Patent kehtib 

20 aastat patenditaotluse esitamise kuupäevast arvates. Patendi jõushoidmiseks tuleb tasuda riigilõivu 

iga kehtivusaasta eest. Patendikiri tõendab registreeringut ja patendiomaniku ainuõigust 

patendikirjelduses toodud leiutisele.”; 

5) patendikirja väljaandnud asutuse andmed (asutuse nimetus ja asukoht, asutuse juhi ametinimetus, 

nimi, allkiri, asutuse pitsati jäljend); 

6) patendikirja allakirjutamise kuupäev. 

(4) Patendikirja väljaandmise kuupäevaks loetakse kuupäev, millal dokumenti väljaandva asutuse juht 

on sellele alla kirjutanud. Patendikirja väljaandmise kuupäev kantakse registri andmebaasi. 

(5) Patendikirja numbriks on registreeringu number. Registreeringu ja patendikirja numbrit loetakse 

patendi numbriks. 

(6) Patendiamet annab patendiomanikule patendikirja välja ühe kuu jooksul patendi väljaandmise teate 

avaldamise kuupäevast arvates. 

(7) Patendiomanike arvust sõltumata antakse välja ainult üks patendikiri. 

(8) Patendiomaniku avalduse alusel võib talle välja anda patendikirja duplikaadi. Duplikaat antakse 

välja ühe kuu jooksul avalduse ja riigilõivu tasumise kohta Patendiametile andmete esitamise 

kuupäevast arvates. Duplikaadi väljaandmise teade avaldatakse Patendiameti ametlikus väljaandes. 

(9) Patendikirja vorminõuded ning vormistamise ja väljaandmise korra kehtestab justiitsminister. 

 

KasMudS § 32.  Kasuliku mudeli registreerimine registris 

... 

(10) Pärast kasuliku mudeli registreerimise teate avaldamist väljastab Patendiamet kasuliku mudeli 

omanikule kasuliku mudeli tunnistuse, milles sisaldub kasuliku mudeli kirjeldus. 

(11) Kasuliku mudeli omanike arvust sõltumata väljastatakse ainult üks kasuliku mudeli tunnistus. 

(12) Kasuliku mudeli tunnistuse vorminõuded ning vormistamise ja väljaandmise korra kehtestab 

justiitsminister. 

 

TDKS § 55-2. Tööstusdisainilahenduse tunnistus 

(1) Pärast registreeringu kohta teate avaldamist oma ametlikus väljaandes annab Patendiamet 

tööstusdisainilahenduse omanikule välja tööstusdisainilahenduse tunnistuse. 

(2) Tööstusdisainilahenduse omanike arvust sõltumata antakse välja ainult üks tööstusdisainilahenduse 

tunnistus. 

(3) Tööstusdisainilahenduse omaniku avalduse alusel võib talle välja anda tööstusdisainilahenduse 

tunnistuse duplikaadi. Duplikaadi väljastamise eest tasutakse riigilõiv. 

(4) Tööstusdisainilahenduse tunnistuse vorminõuded ja selle väljaandmise kord kehtestatakse 

tööstusdisainilahenduse määrusega. 

 

MTKS § 46. Mikrolülituse topoloogia tunnistus 

(1) Pärast registreeringu kohta teate avaldamist oma ametlikus väljaandes annab Patendiamet 

mikrolülituse topoloogia omanikule välja mikrolülituse topoloogia tunnistuse. 

(2) Mikrolülituse topoloogia omanike arvust sõltumata antakse välja ainult üks mikrolülituse 

topoloogia tunnistus. 
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(3) Mikrolülituse topoloogia omaniku avalduse alusel võib talle välja anda mikrolülituse topoloogia 

tunnistuse duplikaadi. Duplikaadi väljastamise eest tasutakse riigilõiv. 

(4) Mikrolülituse topoloogia tunnistuse vorminõuded ja väljaandmise korra kehtestab justiitsminister. 

27.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Probleemi kirjeldus ja selgitus: 

 

Igale tööstusomandi liigile on ette nähtud oma tunnistuse vorm, selle aluseks on spetsiaalne õiguslik 

regulatsioon, Patendiametis töötavad selle jaoks spetsiaalsed ametnikud, kes tunnistusi vormistavad 

ning lisaks on ka tunnistuse allkirjastamise regulatsioon, näiteks kaubamärgimääruse § 79 lg 1 - 

tunnistusele kirjutab alla Patendiameti juht. Allkiri kinnitatakse Patendiameti pitsatiga. 

Tegemist on ressursimahuka ning lisaks ka õiguskaitse andmist viivitava menetlusega, näiteks 

praktikas registreerimistunnistusi ei väljastata ajal, kui Patendiameti juht on puhkusel ning ei saa 

tunnistusi allkirjastada. 

Esialgne lahendus 

Ettepanek on lihtsustada tunnistuse vorminõudeid ning minna üle tunnistuse kirjalikku taasesitamist 

võimaldavale vorminõudele. 

 

Tööstusomandi esemetele õiguskaitse andmine toimub registreeringuga ja konstitutiivne tähendus on 

registrikandel selle aktuaalses seisus. Tunnistusel puudub igasugune õiguslik tähendus, muuhulgas ei 

saa omanik seda kasutada ainuõiguse tõendina. Registreering võib olla tunnistuse väljaandmise järel 

muutunud või tühistatud või kaitseaeg võib olla ennetähtaegselt lõppenud. Seega on tunnistusel olevad 

andmed potentsiaalselt eksitavad. Õiguslik tähendus on aktuaalsel registriväljavõttel, mille autentsuse 

kinnitamine on võimalik elektroonselt ning mille kättesaamine peab olema võimalik igale isikule, 

analoogiliselt äriregistri või kinnistusraamatu väljavõttele. Vajadusel võib elektroonse 

registriväljavõtte välja trükkida. Tunnistusel, mis saab tõendada üksnes registrikande tegemist ja selles 

sisalduvaid andmeid registrikande tegemise hetkel, on üksnes emotsionaalne tähendus. Sellise 

õiguslikult irrelevantse ja emotsionaalse tähendusega dokumendi regulatsioonile ja vormistamisele 

kuluv ressurss on ilmselgelt tarbetu, samuti võib see viivitada õiguskaitse andmise menetlust. Sellest 

tulenevalt on tehtud ettepanek tööstusomandi kaitse tunnistustest täielikult loobuda, tehes siiski kaks 

erandit. Nimelt nähakse ette patendikirja ja täiendava kaitse tunnistuse ühes eksemplaris väljaandmise 

võimalus juhul, kui taotleja on selleks soovi avaldanud (võib olla seotud riigilõivuga, mis katab sisutu 

halduskoormuse kulud). Patendikirja emotsionaalne (ja patendi ajalooline) tähendus võib põhjendada 

võimalust, et selle väljaandmisega siiski jätkatakse. Täiendava kaitsega pikendatakse patenditud 

toimeaine kaitset ning seega võib olla põhjendatud tunnistuse väljaandmisega jätkamine, arvestades 

ka rahvusvahelist terminit 'täiendava kaitse sertifikaat'. Samas peaks nii patendikirja kui täiendava 

kaitse tunnistuse puhul olema üheselt arusaadav, et nendel dokumentidel puudub õiguslik tähendus. 

 

Vähendatakse halduskoormust. Kaob võimalus eksijärelduseks, nagu oleks tööstusomandi tunnistusel 

mingi õiguslik tähendus. 
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28 Kaubamärgi registreerimise otsuse avaldamine (A. Sehver)201 

28.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Töötusomandi seadustikku ei lisata regulatsiooni kaubamärgitaotluse avaldamise kohta, üksnes 

reguleeritakse, et Patendiamet avaldab kaubamärgiregistreeringu andmed ametlikus väljaandes 

(Tööstusomandi leht). 

 

§ XXX. Kaubamärgi registreeringu tegemise teate avaldamine 

(1) Kaubamärgi registreeringu tegemise kohta avaldatakse teade Patendiameti ametlikus väljaandes 

«Eesti Tööstusomandi leht» (edaspidi Patendiameti ametlik väljaanne). 

 

Paiknemine: 15.peatükk, 4. jagu. 

28.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

28.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping (TRIPS), Lisa 1C 

 

Artikkel 15. Kaitse objekt 

/…/ 

5.Liikmed publitseerivad iga kaubamärgi kas enne või kohe pärast registreerimist ning annavad piisava 

võimaluse esitada avaldusi registreeringu tühistamiseks. Lisaks võivad liikmed anda võimaluse 

vaidlustada kaubamärgi registreering. 

 

3. JAGU 

Taotluse avaldamine 

 

Artikkel 39 

Taotluse avaldamine 

1. Kui ühenduse kaubamärgi taotluse tingimused on täidetud ja artikli 38 lõikes 7 osutatud tähtaeg 

möödunud, avaldatakse taotlus sel määral, kui seda ei ole artikli 37 kohaselt tagasi lükatud. 

2. Kui taotlus lükatakse artikli 37 kohaselt tagasi pärast selle avaldamist, avaldatakse 

tagasilükkamisotsus siis, kui see on jõustunud. 

 

4. JAGU 

Kolmandate isikute vastuväited ja vastulause 

 

Artikkel 40 

Kolmandate isikute vastuväited 

1. Pärast ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist võib iga füüsiline või juriidiline isik ja iga rühm 

või organ, kes esindab valmistajaid, tootjaid, teenuseosutajaid, kaubastajaid või tarbijaid, esitada 

ametile kirjalikke vastuväiteid, milles selgitatakse, millistel põhjustel, eelkõige artikli 7 põhjal ei 

registreerita kaubamärki ex officio. Nad ei osale ameti menetlustes. 

 

  

                                                           
201 Koostaja: Almar Sehver. 
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28.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

Kaubamärgiseadus 

 

§ 40.  Kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamine 

(1) Kaubamärgi registreerimise otsuse kohta avaldatakse teade Patendiameti ametlikus väljaandes 

«Eesti Kaubamärgileht» (edaspidi Patendiameti ametlik väljaanne). 

 

§ 41.  Kaebuste ja vaidlustusavalduste lahendamine 

(2) Asjast huvitatud isik võib tööstusomandi apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja õiguse 

kaubamärgile käesoleva seaduse § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu 

olemasolul. Vaidlustusavalduse esitamise tähtaeg on kaks kuud kaubamärgi registreerimise otsuse 

teate avaldamisest arvates. 

(3) Kaebuse või vaidlustusavalduse täieliku või osalise rahuldamise korral tühistab 

apellatsioonikomisjon Patendiameti otsuse ja kohustab Patendiametit jätkama menetlust 

apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. 

(5) Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus kaubamärgi 

kaitstavuse küsimuses, võib esitada tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 64 lõikes 1 

sätestatud tähtaja jooksul hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu 

või selle puudumise kindlakstegemiseks. 

(6) Pärast hagimenetluse tulemusena tehtud kohtulahendi jõustumist jätkab Patendiamet taotluse 

menetlust, lähtudes kohtulahendiga kindlaks tehtud asjaoludest. 

 

§ 46.  Registreeringu tegemise tingimus 

 (1) Registreering tehakse, kui: 

1) kaubamärgi registreerimise otsust ega taotleja õigust avaldatud kaubamärgile ei ole vaidlustatud ja 

nelja kuu jooksul kaubamärgi registreerimise teate avaldamise kuupäevast arvates on esitatud andmed 

registreeringu riigilõivu tasumise kohta või 

2) kaubamärgi registreerimise otsus ja taotleja õigus avaldatud kaubamärgile jäävad, vaatamata 

vaidlustamisele, jõusse ning andmed registreeringu riigilõivu tasumise kohta esitatakse kahe kuu 

jooksul lõpliku otsuse jõustumise kuupäevast arvates. 

 

§ 49.  Registreeringu andmete avaldamine 

Registreeringu andmed, registreeringu andmete muudatused või parandused avaldatakse Patendiameti 

ametlikus väljaandes. 

 

28.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused 

 

Soome kaubamärgiseaduse kohaselt teostab Patendiamet kaubamärgitaotluse üle ekspertiisi kõigil 

alusel ning avaldab kaubamärgi peale registreeringu tegemist202. 

 

                                                           
202 Trademark Act (last amendment No. 1016 of November 26, 2010) 

Section 20 

If the application complies with the requirements to which it is subject, and if no obstacle to registration has emerged in 

connection with it, the registering authority shall enter the trademark in the Register and give public notice thereof. 

Any opposition to the registration of the trademark shall be filed in writing with the registering authority within two months 

of the date of the public notice. 

Arvutivõrgus: http://www.prh.fi/en/tavaramerkit/lainsaadanto/Tavaramerkkilaki.html (13.02.2013). 
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Läti õiguse kohaselt avaldatakse (siseriiklik) kaubamärk samuti peale registreeringu tegemist203, sama 

kord on ette nähtud Leedu (siseriiklike) kaubamärkide puhul.204 

28.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Kaubamärgiseaduse § 40 lg1 kohaselt avaldatakse pärast kaubamärgi registreerimise otsuse tegemist 

sellekohane teade Patendiameti ametlikus väljaandes «Eesti Kaubamärgileht». Avaldamise eesmärk 

on kolmandatelt isikustelt vastuväidete saamine registreerimist takistavate asjaolude kohta, ehk otsuse 

allutamine avalikkuse kontrollile. Pärast kaubamärgi registrisse kandmist publitseeritakse 

registreering teistkordselt (KaMS § 49). 

Registreerimiseelne avaldamine venitab oluliselt menetlust, sest ootama peab kaubamärgitaotluse 

avaldamist, vaidlustusperioodi möödumist ning seejärel registrisse kandmise lõivu tasumist (KaMS § 

46 lg 1 p 1).  

Esile on toodud, et praegune kord võimaldab tekitada mitmekordset vaidlustamist (s.t taotluse 

vaidlustamine KaMS § 41 lg 2 ning registreeringu vaidlustamine KaMS § 52). Samas registreerimise 

eelse vaidlustamise võimaluse nihutamine pärast registreeringu tegemist jäävasse perioodi ei saa 

vähendada võimalike vaidluste arvu kuna paratamatult peab säilima kohtueelne (lihtsam ja kiirem) 

vaidlustusmenetlus, kuid ka hilisem registreeringu vaidlustamise võimalus, sest ei saa eeldada, et kõik 

isikud regulaarselt jälgivad Eestis registreeritud kaubamärke. Küll aga võimaldab kaubamärgi 

ühekordne publitseerimine kiirendada kaubamärgi registreerimist olukorras, kus vaidlusi ei esine, 

vähendab ka vajalikke toiminguid Patendiametis ning seeläbi võimaldaks muuhulgas vähendada 

registreerimise kulusid näiteks registrisse kandmise lõivu tühistamise tõttu.  

Max Plancki instituudi uuringu kokkuvõttes EL kaubamärgi kohta nenditi, et kasutajate hulgas 

teostatud uuringu alusel võiks EL märgi puhul jätkata praeguse registreerimisele eelneva 

vaidlustussüsteemiga, kuna olulisi põhjuseid selle muutmiseks ei ole.205 Seega võib tõdeda, et see on 

valiku küsimus, kumba lahendust eelistada.  

                                                           
203 LAW ON TRADE MARKS AND INDICATIONS OF GEOGRAPHICAL ORIGIN (adopted 16.06.1999, in 

Forde since 15.07.1999, last amendment 14.10.2010) 

Section 16. Registration and Publication of a Trade Mark and Issuance of a Certificate 

(1) If the applicant has paid the prescribed fee, as soon as possible after the taking of a favourable decision regarding the 

results of the examination, the Patent Office shall prepare the trade mark and the data concerning it for registration and 

publication. 

(2) The registration of the trade mark in the State Register of Trade Marks shall take place simultaneously with its 

publication in the official gazette of the Patent Office. The legal consequences specified in this Law and other regulatory 

enactments in connection with the registration data of a trade mark shall set in on the day of publication indicated in the 

official gazette of the Patent Office irrespective of whether the publication is in a hard copy or electronic form on the 

Internet website of the Patent Office. 

(3) After registration and publication of the trade mark the Patent Office shall issue to the owner, on an official form, a 

certificate of trade mark registration. 

[14 October 2010] 

Arvutivõrgus: http://www.lrpv.lv/index.php?lang=EN&id=26&topic=103 (13.02.2013). 
204 Law on Trademarks of October 10, 2000, No. VIII-1981 (as amended on 8 June 2006 – by Law No. X-651) 

Article 16. Registration of a Mark 
1. Upon ascertaining that the mark meets the requirements of Article 6, the State Patent Bureau shall adopt a decision to 

register the mark and shall within ten days from the date of adoption of the decision send the decision and instruction to 

pay the fixed fee to the applicant or his representative. 

2. Having granted the appeal under Article 15 of this Law, the State Patent Bureau shall further act in accordance with the 

procedure laid down in paragraph 1 of this Article. 

3. After the applicant or his representative presents a document certifying the payment of the fee, the mark shall be 

registered in the Register of Trade Marks of the Republic of Lithuania. Information of the registered mark shall be published 

in the Official Bulletin of the State Patent Bureau. 

Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=188527#LinkTarget_582 (13.02.2013). 
205 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. Max Planck Institute, 15.02.2011, lk 200.  

Arvutivõrgus: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf (28.08.2009): 
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Samas tuleb lõplik lahendus esitada tööstusomandi apellatsioonikomisjoni regulatsiooni juures, sest 

leida tuleb optimaalne lahendus kõigi tööstusomandi esemete avaldamise ja sellega seotud 

vaidlustamise osas.  

 

  

                                                           
a) Pre-registration or post-registration opposition  

4.221 Given the opposition statistics it would seem to make sense to opt for a post-registration opposition (i.e. cancellation) 

system. This would accelerate registration, and would obviate any need to differentiate between the grounds on which an 

opposition and the grounds on which a cancellation may be based.  

4.222 However, as the Allenbach survey has shown, there is very little support for converting pre-registration opposition 

to post-registration opposition. Similarly, there is very little support for an accelerated registration procedure, similar to 

that existing in some Member States.  

4.223 Therefore, no proposals are made to change the current procedural situation, which distinguishes between opposition 

and cancellation proceedings.  
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29 Tööstusomandi registreerimise menetlusaeg, s.h sisuline ekspertiis (A. 

Sehver)206 

29.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Menetlusaja regulatsiooni aluseks on põhimõtted: 

 Kui tööstusomandi eseme erisusest tulenevalt ei ole ette nähtud teisiti (nt patendi edasilükatud 

avaldamine), tulevad esitatud taotluse põhilised andmed teha avalikuks esimesel võimalusel. 

Andmed jäävad avalikuks ka pärast kirje sulgemist.  

 Kui tööstusomandi eseme erisusest tulenevalt ei ole ette nähtud teisiti (nt patendi ja kasuliku 

mudeli nõudluse ning kirjelduse kirjatehnilised vormistusnõuded), tuleb taotluse andmete ning 

nõutavate dokumentide kontroll (formaalne ekspertiis) teostada, selle tulemused ning nõuete 

täitmise tähtaeg (seadusest tulenev või Patendiameti poolt määratav tähtaeg) taotlejale 

teatavaks teha mõistlikult kiireima võimaliku aja jooksul. 

 Kui on ette nähtud tööstusomandi eseme registreeritavuse sisuline kontroll (patent, kaubamärgi 

absoluutsed keeldumisalused), tuleb kontroll teostada võimalikult kiiresti ja taotlejale kontrolli 

tulemustest teatada (patendi puhul koos otsinguaruandega, kaubamärgi puhul maksimaalselt 6 

kuu jooksul taotluse esitamisest).  

 

Sisulise ekspertiisi osas on välja pakutud, et sisuline ekspertiis jätkub vaid patentide osas, 

kaubamärkide osas ekspertiisi ulatust piiratakse absoluutsete keeldumisalustega, suhteliste aluste osas 

teostatakse küll ekspertiis ja nende tulemused kommunikeeritakse taotlejale/varasemate õiguste 

omanikule/avalikkusele otsinguaruandena, kui Patendiamet suhtelistel alustel kaubamärgi 

registreerimisest ei keeldu. See on kooskõlas ka kaubamärgi direktiivi muudatuse eelnõu hetkeseisuga 

(artikkel 41). 

 

Käesolev teema haakub ka Tanel Kalmeti poolt tehtud bürokraatia vähendamise käsitlusega.  

 

Taotluse andmete esmane avalikustamine: 

 

§ 20. Registri avalikkus 

(4) Taotluse bibliograafilised andmed avaldatakse käesolevas seadustikus sätestatud ulatuses ja ajal. 

 

§ 40. Kirje sulgemine 

(4) Suletud kirje on avalik, välja arvatud juhul, kui kirje suleti enne taotluse käesoleva seadustiku 

kohast avaldamist. Taotluse bibliograafiliste andmete avalikkust kirje sulgemine ei mõjuta. 

 

Patent 

 

1.1.1.1 § 127. Patenditaotluse avaldamine 

(1) Patenditaotluse avaldamisel tehakse avalikkusele kättesaadavaks käesoleva seadustiku § 43 lõike 

1 punktides 2–5 nimetatud patenditaotluse dokumendid. 

(2) Patendiamet avaldab taotluse pärast 18 kuu möödumist patenditaotluse esitamise kuupäevast või 

prioriteedinõude korral prioriteedikuupäevast. 

(3) Taotleja nõudmisel avaldatakse patenditaotlus enne käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud 

tähtaja möödumist. 

(4) Patenditaotlust ei avaldata, kui: 

                                                           
206 Koostaja: Almar Sehver. 
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1) taotlus on tagasi võetud või see on loetud tagasivõetuks; 

2) taotlus on tagasi lükatud; 

3) taotluse avaldamine on takistatud patenditaotluse dokumentide vormi või sisu puuduste tõttu; 

4) taotlus on salastatud. 

(5) Salastatud taotlus loetakse uudsuse ja leiutustaseme kindlaksmääramisel avaldatuks pärast 18 kuu 

möödumist taotluse esitamise kuupäevast või prioriteedinõude korral prioriteedikuupäevast, välja 

arvatud juhul, kui taotlus on enne nimetatud tähtpäeva tagasi võetud, tagasivõetuks loetud või tagasi 

lükatud. 

(6) Taotlejale teatatakse patenditaotluse avaldamisest kirjalikult. 

(7) Taotluse avaldamise korra kehtestab justiitsminister patendimääruses. Taotluse avaldamiseks 

võib kehtestada kuni ühekuulise tehnilise ettevalmistuse perioodi, mille kestel taotluse parandamine 

ja täiendamine, taotluse tagasivõtmine või õiguste üleminekuga seotud toimingud on peatatud. 

 

Kasulik mudel 

 

1.1.1.2 § 148. Registreeringu jõustumise edasilükkamine 

Taotlejal on õigus nõuda registreeringu jõustumise edasilükkamist, kuid mitte rohkem kui 18 kuud 

prioriteedikuupäevast arvates. Nõude võib esitada taotluse esitamisel või taotluse menetluse käigus 

seni, kuni Patendiamet on teinud kasuliku mudeli registreerimise otsuse. 

 

1.1.1.3 § 149. Kasuliku mudeli registreering ja kasuliku mudeli kirjeldus 

(1) Kasuliku mudeli registreerimisel kantakse registrisse ka: 

1) leiutise nimetus; 

2) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks; 

3) varasema, jätkatud taotluse või patenditaotluse, mille alusel taotlus on esitatud, number ja 

esitamise kuupäev; 

4) rahvusvahelise taotluse või Euroopa patenditaotluse andmed; 

5) tehnikataset moodustava teabe avalikustamise kuupäev; 

6) kasuliku mudeli nõudlus; 

7) leiutiskirjeldus; 

8) joonis;  

9) tehnika taseme otsingu kuupäev; 

10) otsinguaruande väljastamise kuupäev. 

(2) Patendiamet koostab ning avaldab samaaegselt kasuliku mudeli väljaandmise teatega kasuliku 

mudeli kirjelduse ja ja otsinguaruande. 

(3) Kasuliku mudeli kirjelduse sisu ja vormi nõuded kehtestab justiitsminister kasuliku mudeli 

määruses. 

  

Euroopa patendid 

§ 166. Eestis kehtivate Euroopa patentide register 

(1) Eestis kehtivate Euroopa patentide registrit (edaspidi register) peetakse käesolevas seaduses 

sätestatu kohaselt Eestis õiguskaitse saanud Euroopa patentide kohta. 

(2) Registri pidamisel kohaldatakse patendi registreerimise sätteid käesolevast peatükist tulenevate 

erisustega. 

(3) Registrikannete kohta avaldatakse käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud seadustes ettenähtud 

juhtudel teade Patendiameti ametlikus väljaandes. 

(4) Registrikanded on: 

1) Euroopa patente, milles Eesti on märgitud riik, iseloomustavate andmete kanne; 

2) Euroopa patendi Eestis jõustumise kanne; 

3) Euroopa patendi jõushoidmise kanne; 
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4) Euroopa patendis tehtud muudatuste kanne; 

5) Euroopa patendi tühistamise kanne; 

6) Euroopa patendi kehtivuse lõppemise kanne; 

7) muud Euroopa patendi suhtes õiguslikku tähendust omavad kanded, sealhulgas õiguste ülemineku, 

litsentsi või pandi registreerimise ning meditsiinitoote ja taimekaitsetoote täiendava kaitse kanded. 

 

Täiendava kaitse tunnistus 

 

§ 169. Täiendava kaitse korraldus 

/…/ 

(3) Patendiamet avaldab vastava täiendava kaitse määrusega ettenähtud teated. 

 

Mikrolülituste topoloogia: 

 

§ 184-1. Taotluse bibliograafilised andmed 

Patendiamet avaldab esitatud taotluse kohta hiljemalt kolme tööpäeva jooksul taotluse saabumisest 

oma võrguväljaandes järgmised bibliograafilsied andmed: 

1) taotluse number; 

2) taotluse esitamise kuupäev; 

3) mikrolülituse topoloogia nimetus; 

4) taotleja nimi; 

5) esindaja nimi. 

 

Tööstusdisainilahendus 

 

§ 200-1. Taotluse bibliograafilised andmed 

Patendiamet avaldab esitatud taotluse kohta hiljemalt kolme tööpäeva jooksul taotluse saabumisest 

oma võrguväljaandes järgmised bibliograafilsied andmed: 

1) taotluse number; 

2) taotluse esitamise kuupäev; 

3) tööstusdisainilahenduse nimetus; 

5) taotleja nimi; 

6) autori nimi; 

7) esindaja nimi; 

8) tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise klassifikatsiooni klassi ja alaklassi number. 

 

Kaubamärk 

 

§ 242-1. Taotluse bibliograafilised andmed 

Patendiamet avaldab esitatud taotluse kohta hiljemalt kolme tööpäeva jooksul taotluse saabumisest 

oma võrguväljaandes järgmised bibliograafilsied andmed: 

1) taotluse number; 

2) taotluse esitamise kuupäev; 

3) kaubamärgi reproduktsioon; 

4) taotleja nimi; 

5) esindaja nimi; 

6) kaupade ja teenuste loetelu ja klasside numbrid Nizza klassifikatsiooni järgi. 

 

Taotluste menetlus 
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§ 27. Taotlus 

(1) Iga taotlus võib sisaldada ainult ühte tööstusomandi eset, mis vastab käesolevas seadustikus 

sätestatud kaitse tingimustele. 

(2) Taotluses peavad sisalduma: 

1) esitamise kuupäeva määramiseks käesolevas seadustikus ettenähtud minimaalseld taotluse 

elemente, kui need sisalduvad Patendiametisse saabunud dokumentide kogumis; 

2) menetluse läbiviimiseks kõiki käesolevas seadustikus ettenähtud taotluse andmeid ja dokumente. 

(3) Taotlus peab tööstusomandi eseme registreerimiseks olema kooskõlas taotluse dokumentide sisu- 

ja vorminõuetega, mis on sätestatud käesolevas seadustikus või selle alusel justiitsministri poolt 

kehtestatuna vastavat tööstusomandi liiki reguleerivas määruses.  

(4) Muu hulgas kehtestab justiitsminister käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud määruses: 

1) taotluse dokumentide struktuuri ja andmed, mida iga struktuuriosa peab sisaldama; 

2) infokandja, millel dokument tuleb esitada; 

3) siseriiklikud ja rahvusvahelised standardid, mida dokumendi ja selles sisalduvate andmete vormi ja 

vormistamise suhtes kohaldatakse. 

 

§ 28. Tööstusomandi eseme registreerimise avaldus 

Taotlus peab sisaldama tööstusomandi eseme registreerimise avaldust, milles peavad sisalduma: 

1) taotluse objektiks olevale tööstusomandi eseme registreerimise sooviavaldus; 

2) taotleja täielik nimi, elukoha või asukoha aadress ning taotleja soovi korral muud kontaktandmed; 

3) taotleja esindaja nimi, kui taotlejal on esindaja; 

4) välisriigi isiku Eestis asuva tegutseva kaubandus- või tööstusettevõtte aadress, kui sellel isikul ei 

ole esindajat; 

5) taotleja või tema esindaja allkiri. 

 

§ 29. Taotluse esitamine 

(1) Tööstusomandi ese registreeritakse Patendiametile esitatava taotluse alusel. 

(2) Taotluse dokument loetakse esitatuks selle Patendiametisse saabumise kuupäeval. 

(3) Taotluse esitamise eest tasutakse taotluse esitamise riigilõiv kahe kuu jooksul taotluse esitamise 

kuupäevast arvates. Nimetatud tähtaeg on lõplik. 

(4) Taotluse esitamise eest tasutakse täiendav riigilõiv kahe kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast 

arvates, kui see on käesolevas seadustikus ette nähtud.  

(5) Taotluse esitamise korra kehtestab justiitsminister vastavat tööstusomandi liiki reguleerivas 

määruses. 

(6) Kui Patendiametil on võimalik tuvastada esitatud dokumendid taotluse dokumentidena, tehakse 

registrisse märkus kirje numbri reserveerimiseks. Kui taotlus võetakse menetlusse, antakse taotlusele 

reserveeritud number. 

 

§ 30. Taotluse esitamise kuupäeva määramine 

(1) Patendiamet määrab taotluse esitamise kuupäevaks päeva, millal Patendiametisse saabunud 

dokumentide kogumis sisalduvad vähemalt käesolevas seadustikus ettenähtud minimaalsed taotluse 

elemendid. 

(2) Kui Patendiametisse saabunud dokumentide kontrollimisel selgub, et puudub mõni minimaalne 

taotluse element, teatab Patendiamet sellest 15 tööpäeva jooksul taotlejale, andes võimaluse esitada 

puuduvad elemendid kahe kuu jooksul Patendiameti teate kuupäevast arvates. Kui puuduvad andmed, 

mis võimaldavad edastada taotlejale või tema esindajale Patendiameti teateid, peab taotleja oma 

algatusel esitama kõik puuduvad elemendid kahe kuu jooksul algselt esitatud dokumentide 

Patendiametisse saabumise päevast. Nimetatud tähtajad on lõplikud. 

(3) Kui taotluse esitamise kuupäeva määramisel kohalduvad mitmed käesoleva seadustiku sätted, 

võetakse taotluse esitamise kuupäeva määramisel aluseks nimetatud sätete kohaselt määratud 
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kuupäevadest hiliseim. 

(4) Patendiamet võtab taotluse, millele on määratud esitamise kuupäev, menetlusse ning teatab sellest 

taotlejale. 

(5) Taotlust, millele ei saa määrata esitamise kuupäeva, ei loeta esitatuks ning see jäetakse käiguta. 

Kui see on võimalik, teatab Patendiamet taotluse käiguta jätmisest taotlejale või tema esindajale 

kirjalikult. Taotlejal on õigus tasutud riigilõiv tagasi saada. 

 

§ 31. Taotluse menetlus 

(1) Patendiamet kontrollib ühe kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast: 

1) taotluse esitamise eest nõutava riigilõivu ja, kui see on nõutav, täiendava riigilõivu tasumist; 

2) nõutavate taotluses sisalduvate ja sellele lisatavate dokumentide olemasolu ning nende vastavust 

sisu ja vormi nõuetele; 

3) nõuetelevastava esindaja ja volikirja olemasolu, kui need on nõutavad; 

4) autori andmete ja taotlemise õiguse ülemineku õigusliku aluse olemasolu, kui tööstusomandi ese on 

autori loodud ning taotlejaks ei ole autor; 

5) prioriteedinõude olemasolu korral prioriteedinõude vastavust käesoleva seadustiku nõuetele ja 

prioriteedinõuet tõendavatele dokumentidele; 

6) keelenõuete täitmist ja nõutavate tõlgete olemasolu; 

7) muude nõuete täitmist, kui käesolevas seadustikus on nii ette nähtud. 

(2) Kui kontrollimisel tuvastatakse taotluse mõne dokumendi puudumine või mõne dokumendi sisu ei 

ole piisav või on ebaselge või ilmneb muid menetlust takistavaid asjaolusid, teatab Patendiamet sellest 

taotlejale kirjalikult ning määrab tähtpäeva puuduste kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks või 

vastuväite esitamiseks. 

(3) Kui puuduvad nii käesolevas paragrahvis sätestatud kui ka käesoleva seadustiku muudes sätetes 

ettenähtud taotluse tagasilükkamise alused, teeb Patendiamet tööstusomandi eseme registreerimise 

otsuse, patenditaotluse korral aga patendi väljaandmise otsuse, ja teatab sellest taotlejale kirjalikult.  

(4) Kui taotleja on esitanud prioriteedinõude, see on tõendatud ning vastab käesoleva seadustiku 

nõuetele, määrab Patendiamet prioriteedikuupäeva. Kui taotleja ei ole esitanud prioriteedinõuet 

ettenähtud tähtaja jooksul või prioriteeti tõendavaid dokumente ei esitata tähtpäevaks või 

prioriteedinõue ei vasta käesolevas seadustikus sätestatule või esitatud dokumendid ei tõenda 

prioriteeti, jätab Patendiamet prioriteedinõude arvestamata. 

(5) Patendiamet teeb taotluse tagasilükkamise otsuse ning teatab sellest taotlejale kirjalikult, kui: 

1) taotluses sisalduvad või sellele lisatud dokumendid ei vasta käesolevas seadustikus taotlusele 

esitatud nõuetele; 

2) taotleja on jätnud käesoleva seadustiku alusel nõutud parandused ja täiendused tegemata, 

dokumendid või tõlked esitamata või piisavad selgitused andmata; 

3) taotleja on jätnud Patendiameti poolt menetluses tuvastatud puuduse määratud tähtaja jooksul 

kõrvaldamata või keeldub käesoleva seadustikuga vastuolus olevaid taotluse parandusi või täiendusi 

määratud tähtaja jooksul tagasi võtmast; 

4) taotleja ei ole esitanud Patendiameti poolt määratud tähtaja jooksul vastuväidet ega taotlenud suulist 

menetlust; 

5) Patendiamet ei ole nõustunud vastuväitega. 

(6) Menetluse käigus taotluse kohta kolmanda isiku poolt esitatud märkused ja arvamused edastatakse 

seisukohavõtuks taotlejale. Kolmandat isikut ei kaasata menetlusse. 

 

§ 32. Vastuväide ja suuline menetlus 

(1) Kui Patendiamet leiab, et menetluse käigus ilmnenud asjaolud toovad käesolevas seadustikus 

sätestatu järgi kaasa taotluse tagasilükkamise, peab Patendiamet enne taotluse tagasilükkamise otsuse 

tegemist teavitama taotlejat kavatsetavast otsusest ja selle asjaoludest ning andma talle vähemalt ühel 

korral võimaluse vastuväite esitamiseks. Tähtaeg kirjaliku vastuväite esitamiseks või suulise 
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menetluse nõude esitamiseks on kaks kuud Patendiameti teate kuupäevast arvates. 

(2) Patendiamet võib kutsuda taotleja taotluse kohta selgituste andmiseks või selle menetlemisega 

seotud küsimuste lahendamiseks Patendiametisse suulisele menetlusele. 

(3) Taotleja suulise menetluse nõuet sisaldavas kirjalikus avalduses peab sisalduma, milliseid 

asjaolusid taotleja kavatseb selgitada. Patendiameti põhjendatud otsus suulise menetluse otstarbekuse 

kohta on lõplik. 

(4) Suuline menetlus toimub kokkulepitud ajal. Patendiametil ega taotlejal ei ole õigust nõuda suulise 

menetluse toimumist varem kui kaks kuud ega hiljem kui kuus kuud sellekohase Patendiameti kutse 

väljastamise või taotleja avalduse Patendiametisse saabumise kuupäevast arvates. Patendiamet ja 

taotleja võivad kokku leppida, et suuline menetlus toimub nimetatud piirtähtaegadest varem või hiljem. 

(5) Suulise menetluse kohta koostatakse protokoll, milles sisaldub vähemalt: 

1) taotluse number; 

2) suulisest menetlusest osavõtnute nimed ja ametinimetused; 

3) suulise menetluse toimumise eesmärk; 

4) menetluse käigu lühikokkuvõte; 

5) saavutatud kokkulepe või poolte eriarvamused; 

6) menetlusest osavõtnute allkirjad ja kuupäev. 

(6) Protokollil on siduv tähendus. Kui kokkulepet ei saavutata või pooltel on eriarvamused, jätkab 

Patendiamet menetlust. Taotleja keeldumine protokolli allkirjastamast ei tähenda, et suulist menetlust 

ei ole toimunud. Patendiamet võib arvestada suulisel menetlusel selgunud asjaolusid, kui need 

kajastuvad protokollis. 

 

§ 33. Taotluse parandamine, täiendamine, eraldamine ja jagamine 

(1) Taotleja võib menetluse käigus teha taotluses parandusi ja täiendusi, arvestades käesolevas 

seadustikus sätestatud piiranguid. 

(2) Patendiamet võib menetluse käigus taotlejaga kooskõlastamata taotluse dokumentides parandada 

ilmseid vigu, kustutada ülearuseid andmeid ja teha redaktsioonilisi parandusi, arvestades käesolevas 

seadustikus sätestatud piiranguid. 

(3) Taotleja võib käesolevas seadustikus sätestatud juhul ja tingimustel taotluse jagada või eraldada 

sellest iseseisvad taotlused. 

 

§ 34. Menetluse peatamine ja jätkamine 

(1) Patendiamet võib peatada taotluse menetluse, kui selle läbiviimine sõltub oluliselt toimuvast 

menetlusest Patendiametis, komisjonis või kohtus, muu hulgas, kui on esitatud hagi autorsuse või 

taotlemise õiguse vaidlustamiseks, kuni viimatinimetatud menetluses tehtava lõpliku otsuse 

jõustumiseni. Kui menetluse peatamine ei toimu taotleja avalduse alusel, teavitatakse menetluse 

peatamisest taotlejat kirjalikult. 

[(2) Kui taotleja jätab mõne toimingu, mille tähtaja määrab Patendiamet, ettenähtud tähtpäevaks 

tegemata või jätab kokkulepitud ajal mõjuva põhjuseta suulisele menetlusele ilmumata, peatab 

Patendiamet menetluse ja teatab sellest taotlejale kirjalikult. Menetlust ei peatata, kui taotleja ei ole 

järginud vastuväite esitamiseks määratud tähtpäeva. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt peatatud menetlust jätkatakse, kui taotleja esitab kahe kuu 

jooksul menetluse peatamisest teatamise päevast arvates või peatamise teate mittesaamisel enne kuue 

kuu möödumist tegemata jäänud toimingu tähtpäevast menetluse jätkamise avalduse, teeb ettenähtud 

toimingu või suulisele menetlusele ilmumata jätmise korral teeb ettepaneku suulise menetluse uue aja 

kohta ja tasub riigilõivu menetluse jätkamise eest. 

(4) Kui prioriteedinõuet tõendavaid dokumente ei ole esitatud samaaegselt prioriteedinõude 

esitamisega, peatab Patendiamet kuni nende esitamiseni menetluse, kuid mitte kauemaks, kui 

maksimaalne prioriteedinõuet tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg. Menetlust jätkatakse pärast 

seda, kui taotleja on esitanud prioriteedinõuet tõendavad dokumendid või, kui taotleja ei ole esitanud 
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prioriteedinõuet tõendavaid dokumente, pärast maksimaalse prioriteedinõuet tõendavate dokumentide 

esitamise tähtaja möödumist. Viimatinimetatud juhul jäetakse prioriteedinõue rahuldamata, teatades 

sellest taotlejale kirjalikult.] 

 

§ 35. Menetluse lõpetamine ja taastamine 

(1) Taotleja võib taotluse kogu menetluse ajal Patendiametile esitatava avaldusega tagasi võtta, 

arvestades käesolevas seadustikus sätestatud piiranguid. Taotlus loetakse tagasivõetuks avalduse 

Patendiametisse saabumise kuupäeval. 

(2) Taotlus loetakse tagasivõetuks, kui: 

1) Patendiamet on peatanud menetluse ja seda ei saa jätkata; 

2) taotlejal ei ole esindajat, kuigi see on nõutav; 

3) taotleja ei ole tasunud riigilõivu tähtaegselt või kui tasutud riigilõivu kohta ei ole tähtaegselt 

andmeid esitatud; 

4) esinevad muud käesolevas seadustikus sätestatud taotluse tagasivõetuks lugemise alused. 

(3) Patendiamet lõpetab tagasivõetud või tagasivõetuks loetud taotluse menetluse ning teatab sellest 

taotlejale kirjalikult. Menetluse lõpetamise korral taotluse dokumente ega riigilõivu ei tagastata. 

(4) Taotleja võib nõuda menetluse taastamist, kui Patendiamet on lõpetanud taotluse menetluse, 

lugedes taotluse käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 1 või 3 kohaselt tagasivõetuks tingimusel, et 

nimetatud sätetes loetletud toimingud jäid sooritamata vääramatu jõu või taotlejast ja teda esindavast 

patendivolinikust sõltumatu muu takistuse tõttu. Taotluse menetluse taastamise nõuet saab esitada ühe 

aasta jooksul sooritamata jäänud toimingu tähtpäevast arvates. Nimetatud tähtaeg on lõplik. 

(5) Patendiamet taastab menetluse, kui taotleja esitab menetluse taastamise avalduse, tõendab takistuse 

olemasolu ja sooritab ettenähtud toimingud kahe kuu jooksul pärast takistuse kadumist ning tasub 

riigilõivu. 

(6) Menetlust ei taastata, kui möödalastud tähtajad on käesoleva seadustiku kohaselt lõplikud. 

 

§ 36. Menetluse lõppemine ja tööstusomandi eseme registrisse kandmine 

(1) Menetlus lõpeb tööstusomandi eseme registrisse kandmisega, patenditaotluse korral patendi 

väljaandmisega, või taotluse tagasilükkamisega. 

(2) Tööstusomandi ese kantakse sellekohase kandega (registreeringu kanne) registrisse sellekohase 

Patendiameti otsuse, patenditaotluse korral patendi väljaandmise otsuse alusel, kui on möödunud 

komisjonile kaebuse esitamise tähtaeg või, kaebuse esitamise korral, on otsus jäetud muutmata. 

 

 

Patent 

§ 125. Patenditaotluse menetlus 

(1) Kui taotlusele ei ole lisatud taotluse salastamise taotlust, kuid Patendiameti hinnangul võib 

Kaitseministeeriumi poolt edastatud teabe põhjal olla tegemist salastamisele kuuluva riigikaitselise 

leiutisega, esitab Patendiamet Kaitseministeeriumile järelepärimise otsustamiseks, kas taotlus tuleb 

salastada. Kui otsust taotluse salastamise kohta ei ole nelja kuu jooksul järelepärimisest arvates 

Patendiametile edastatud, tähendab see, et taotlust ei tule salastada. 

(2) Patendinõudluse puudumisel või selle mittevastavuse korral sisu või vormi nõuetele või täiendava 

riigilõivu ettenähtust vähemas summas tasumise korral määrab Patendiamet riigilõivu puuduva osa 

tasumise tähtpäeva. 

(3) Patendiamet kontrollib, kas ei esine patenditaotluse avaldamist või ekspertiisi alustamist või 

läbiviimist takistavaid asjaolusid. 

(4) Patendiamet alustab patenditaotluse ekspertiisi, kui kontrolli tulemusena ei ole tuvastatud 

patenditaotluse avaldamist või ekspertiisi alustamist või läbiviimist takistavaid asjaolusid või kui need 

on ettenähtud tähtpäevaks kõrvaldatud. 

(5) Patendiamet teeb patenditaotluse tagasilükkamise otsuse, kui patenditaotluse avaldamist või 
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ekspertiisi alustamist takistavaid asjaolusid ei ole ettenähtud tähtpäevaks kõrvaldatud ja ei ole esitatud 

kirjalikku vastuväidet ega nõutud suulist menetlust või kui Patendiamet ei ole nõustunud vastuväitega. 

 

§ 126. Patenditaotluse ekspertiis 

(1) Patendiamet kontrollib ekspertiisi käigus leiutise vastavust patendikaitse tingimustele. Patendiamet 

teeb taotlejale hiljemalt 10 kuu möödumisel taotluse esitamisest teatavaks patenditaotluse suhtes 

teostatud otsingu tulemused ja esitab taotlejale oma põhjendatud seisukoha ekspertiisi tulemuste kohta 

hiljemalt kahe kuu jooksul otsinguaruande teostamisest. 

(2) Patendiamet võib nõuda taotlejalt suulist või kirjalikku selgitust ning patendinõudluse, 

leiutiskirjelduse, joonise ja leiutise olemuse lühikokkuvõtte parandamist või täiendamist. Patendiamet 

määrab tähtpäeva selgituste andmiseks või paranduste, täienduste ja tõlgete esitamiseks või vastuväite 

esitamiseks. 

(3) Patendiametil on õigus nõuda taotlejalt tema analoogsete taotluste kohta teiste riikide 

patendiametite otsuste koopiaid ja vahetada teiste riikide patendiametitega teavet taotluse kohta. 

(4) Patendiamet teeb patenditaotluse tagasilükkamise otsuse, kui: 

1) leiutise objekt ei ole patendiga kaitstav; 

2) leiutise olemus patendinõudluse sõnastuses ei vasta tehnika tasemega võrdlemisel patentsuse 

kriteeriumidele; 

3) taotleja ei ole määratud tähtpäevaks eraldanud patenditaotlusest ühtsust rikkuvat leiutist. 

 

 

Kasulik mudel 

 

§ 145. Taotluse menetlus 

(1) Patendiamet kontrollib leiutise vastavust kaitsetingimustele ja kasuliku mudeli ühtsust. Leiutise 

uudsust ja leiutuslikku taset ei kontrollita. 

(2) Patendiamet teeb leiutise kohta tehnika taseme otsingu. 

(3) Kui tehnika taseme otsingu tegemisel tuvastatakse taotluse mõne dokumendi puudumine või 

esitatud dokumentide sisu või vormi puudusi või kui mõne dokumendi sisu ei ole taotluse 

menetlemiseks, sealhulgas tehnika taseme otsingu tegemiseks, piisav või on ebaselge, teatab 

Patendiamet sellest taotlejale kirjalikult ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või selgituste 

andmiseks. Dokumentide vormistamise nõuetest kinnipidamist kontrollitakse pärast tehnika taseme 

otsingu teostamist. 

(4) Patendiamet teeb taotluse tagasilükkamise otsuse ning teatab sellest taotlejale kirjalikult, kui: 

1) taotluse objekt ei ole leiutis või on kasuliku mudelina mittekaitstav leiutis; 

2) leiutis ei ole tööstuslikult kasutatav; 

3) kasulik mudel ei ole ühtne. 

 

Täiendav kaitse 

§ 172. Täiendava kaitse taotluse menetlemine 

(1) Patendiamet kontrollib täiendava kaitse taotluse vastavust vastava täiendava kaitse määruse 

sätetele, justiitsministri kehtestatud taotluse dokumentide vorminõuetele ning riigilõivu tasumise 

tähtajast kinnipidamist. 

(2) Patendiamet ei kontrolli, kas meditsiinitoote või taimekaitsetoote registreerimine on esmakordne 

ja kas varem on samale meditsiinitootele või taimekaitsetootele täiendavat kaitset antud. 

(3) Täiendava kaitse taotluse dokumentides puuduste ilmnemise korral määrab Patendiamet puuduste 

kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks tähtaja kaks kuni neli kuud, erandjuhul kuni kuus kuud. 

Menetluse peatamise ja jätkamise suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 27 sätestatut. 

(4) Kui täiendava kaitse taotlus vastab nõuetele, teeb Patendiamet täiendava kaitse andmise otsuse ning 

teatab sellest täiendava kaitse taotlejale kirjalikult. 



Versioon: 3.03.2013 

A. Kelli, T. Kalmet, A. Sehver, A. Värv, K. Härmand, T. Hoffmann 

137 
 

(5) Kui täiendava kaitse taotlus ei vasta nõuetele või riigilõiv ei ole tasutud ettenähtud määras 

õigeaegselt või kui käesoleva paragrahvi 3. lõikes sätestatut arvestades ei ole ettenähtud tähtaja jooksul 

kõrvaldatud dokumentide puudusi või antud selgitusi, teeb Patendiamet käesoleva seaduse §-s 291 

sätestatut arvestades täiendava kaitse taotluse tagasilükkamise otsuse ning teatab sellest täiendava 

kaitse taotlejale kirjalikult. Patendiameti otsuse vaidlustamisel kohaldatakse §-s 30 sätestatut. 

 

Mikrolülituse topoloogia 

 

§ 185. Taotluse menetlus 

(1) Patendiamet kontrollib taotletava mikrolülituse topoloogia ühtsust. 

(2) Patendiamet ei kontrolli mikrolülituse topoloogia vastavust kaitsetingimustele. 

(3) Kui taotleja on esitanud nõude mikrolülituse topoloogia õiguskaitse alguse päeva määramiseks 

esmakordse ärieesmärgil kasutamise päeva järgi, siis Patendiamet määrab nimetatud päeva. 

(4) Patendiamet teeb taotluse tagasilükkamise otsuse ning teatab sellest taotlejale kirjalikult, kui 

taotluse objekt ei ole mikrolülituse topoloogia või kui taotlemisel on rikutud mikrolülituse topoloogia 

ühtsuse nõuet. 

 

Tööstusdisainilahendus 

 

§ 201. Taotluse menetlus 

(1) Patendiamet kontrollib menetluse käigus: 

1) tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise klassifikatsiooni klassi ja alaklassi numbrit (numbri 

puudumise korral määrab selle); 

2) seda, et taotluse objekt on tööstusdisainilahendus, mis ei ole vastuolus heade tavadega, samuti 

taotluse ühtsust. Muid asjaolusid seoses taotluse objektiga Patendiamet ei kontrolli. 

(2) Patendiamet teeb taotluse tagasilükkamise otsuse ning teatab sellest taotlejale kirjalikult, kui 

taotluse objekt ei ole tööstusdisainilahendus, on vastuolus heade tavadega või kui taotlus ei ole ühtne. 

 

Kaubamärk 

 

§ 243. Taotluse menetlus 

(1) Patendiamet kontrollib, kas ei esine kaubamärgi ekspertiisi alustamist või läbiviimist takistavaid 

asjaolusid. 

(2) Patendiamet alustab kaubamärgi ekspertiisi, kui kontrolli tulemusena ei ole tuvastatud ekspertiisi 

alustamist või läbiviimist takistavaid asjaolusid või kui need on ettenähtud tähtpäevaks kõrvaldatud. 

(3) Patendiamet teeb taotluse tagasilükkamise otsuse, kui ekspertiisi alustamist takistavaid asjaolusid 

ei ole ettenähtud tähtpäevaks kõrvaldatud ja ei ole esitatud kirjalikku vastuväidet ega nõutud suulist 

menetlust või kui Patendiamet ei ole nõustunud vastuväitega. 

 

§ 244. Kaubamärgi ekspertiis 

(1) Patendiamet kontrollib ekspertiisi käigus kaubamärki [absoluutsete] kaitset välistavate asjaolude 

suhtes. 

(2) Kui ekspertiisi tulemusena ilmneb [absoluutne] kaubamärgi kaitset välistav asjaolu, teatab 

Patendiamet sellest taotlejale hiljemalt kuue kuu möödumisel taotluse esitamisest ja annab vähemalt 

kahekuulise tähtaja selle asjaolu kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks. 

(3) Kui ekspertiisi käigus ilmneb, et kaubamärk sisaldab tähist, mis käesoleva seadustiku kohaselt 

loetakse kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, kuid see tähis ei põhjusta kahtlusi ainuõiguse ulatuse 

suhtes, ei märgi Patendiamet mittekaitstavat osa kaubamärgi registreerimise otsusesse. 

(4) Kui ekspertiisi käigus ilmneb, et kaubamärk sisaldab tähist, mis käesoleva seadustiku kohaselt 

loetakse kaubamärgi mittekaitstavaks osaks ja see tähis võib põhjustada kahtlusi ainuõiguse ulatuse 
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suhtes, teatab Patendiamet sellest taotlejale ja annab vähemalt kahekuulise tähtaja mittekaitstava osaga 

nõustumiseks või selgituste andmiseks. Kui tähtpäevaks ei teatata mittekaitstava osaga nõustumisest 

või ei anta asjakohast selgitust, loetakse taotleja mittekaitstava osaga nõustunuks. 

[(5) Patendiamet teostab taotleja nõudel varasemate õiguste väljaselgitamiseks otsingu, koostab  

otsinguaruande ja edastab selle taotlejale teadmiseks.] 

(6) Patendiamet teeb taotluse tagasilükkamise otsuse, kui taotleja ei ole kõrvaldanud ekspertiisi 

tulemusena ilmnenud kaubamärgi kaitset välistavaid asjaolusid. Kui nimetatud kaitset välistav asjaolu 

kehtib ainult osade kaupade või teenuste suhtes, mille tähistamiseks kaubamärki soovitakse 

registreerida, kohaldatakse seda alust ainult nende kaupade ja teenuste suhtes. 

(7) Kui taotleja ei nõustu kaubamärgi osa mittekaitstavaks osaks lugema, kuid Patendiamet ei loe 

taotleja seisukohta põhjendatuks, teeb Patendiamet kaubamärgi registreerimise otsuse piiranguga, 

märkides ära mittekaitstava osa. 

 

[§ 245. Varasemate õiguste otsinguaruanne 

(1) Otsinguaruandes esitatakse taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikuupäeva seisuga andmed 

kaubamärgiga identsete ja sarnaste registreeritud kaubamärkide ja muude registreeritud tähiste kohta, 

mis võivad kaasa tuua suhtelised kaubamärgi kaitset välistavad asjaolud. 

(2) Otsinguaruande sisu- ja vorminõuded ning vormistamise korra kehtestab justiitsminister 

kaubamärgi määruses. 

(3) Taotleja võib teha kahe kuu jooksul otsinguaruande Patendiametist väljastamise kuupäevast arvates 

otsinguaruande alusel taotluses parandusi ja täiendusi. 

(4) Otsinguaruandel on informatiivne tähendus.] 

 

29.2 Praegu kehtivad õigusnormid 
29.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 
 

Menetlusaeg ei ole rahvusvaheliselt ega EL tasandil otseselt reguleeritud küsimus, kuid seda 

teadvustatakse praktikas kui olulist kvaliteedikriteeriumi.  

 

Rahvusvahelises õiguses on rahvusvaheliste kaubamärkide registreerimisel siiski maksimaalne 

ekspertiisi tähtaeg (18 kuud) sätestatud:  

 

Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolliga ühinemise seadus207: 

 

§ 2. Ühinemisel deklareerida, et: 

1) vastavalt Madridi protokolli artikli 5 lõike 2 punktile b on nimetatud protokolli artiklis 5 sätestatud 

rahvusvahelisest registreeringust tuleneva kaitse andmisest keeldumise ajavahemik Eesti Vabariigis 

18 kuud; 

2) vastavalt Madridi protokolli artikli 5 lõike 2 punktile c võib Eesti Vabariik teatada rahvusvahelisest 

registreeringust tuleneva kaitse andmisest keeldumisest nimetatud artiklis sätestatud tingimustel ka 

pärast 18 kuu möödumist, kui keeldumine on tingitud kaitse andmise kohta tööstusomandi 

apellatsioonikomisjonile esitatud protestist; 
  

                                                           
207 RT II 1998, 36, 68 
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29.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 
 

Kaubamärgiseadus ei reguleeri menetlusaega. Rahvusvaheliste kaubamärkide puhul kehtib nõue, et 

registreerimisest keeldumise alus ehk ekspertiisi tulemus tuleb taotlejale teada anda 18 kuu jooksul.  

 

Patendiseaduse § 24 lg 2 (eesmärgiga tahtlikult taotleja huvides edasi lükata esitatud taotluse kohta 

teate avaldamist):  

 

Patendiamet avaldab patenditaotluse pärast 18 kuu möödumist patenditaotluse esitamise kuupäevast 

või prioriteedinõude korral prioriteedikuupäevast. 

 

29.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Üldiseks probleemiks on tööstusomandi esemete registreerimise ekspertiisi aeglus, mis ei ole taotlejale 

üldjuhul arusaadav (nt kaubamärgitaotlus ootab umbes 1 aasta järjekorras enne, kui alustatakse sisulist 

läbivaatamist). Sisuline menetlus võib kesta sõltuvalt asjaoludest kauem, kuid taotleja jaoks on oluline 

võimalikult ruttu saada esialgne seisukoht oma õiguste registreerimise kohta. 

 

Tööstusomandi õiguste kiire registreerimine on oluline süsteemi kvaliteedi hindamise mõõdupuu ning 

omab positiivset mõju ettevõtete kasule, mida nad tööstusomandist võivad saada. Kiire registreering 

loob ka rutem selguse õiguste kaitse kohta ning vaba kasutuse piiride kohta.  

 

Kaubamärgitaotluse menetlusaeg, s.t aeg, millal taotlus ootab läbivaatamist, enne kui alustatakse 

ekspertiisiga, on tänase päeva seisuga Eestis 10–12 kuud208, millega kuulume Euroopa Liidus pikima 

menetlusajaga riikide gruppi.209 

 

Patendivolinike seas läbiviidud küsitlus andis alljärgneva tagasiside oluliste menetluslike küsimuste 

kohta: 

 

Kaubamärk: 

 Elektrooniline kaubamärgitaotlus peaks olema avalikustatud kohe pärast esitamist (50%) või 1 

tööpäeva jooksul (30%); 

 Paberil kaubamärgitaotlus peaks olema avalikustatud 1 tööpäeva (40%) või 2 tööpäeva (35%) 

jooksul; 

 Kaubamärgitaotluse formaalne kontroll (s.h klassifitseerimine ja loetelu) võiks olla teostatud 1 

kuu (45%) või 2 nädala jooksul (35%); 

 Kaubamärgi ekspertiis suhteliste aluste osas peaks piirduma otsingu aruandega ja varasemate 

õiguste omanike teavitamisega (45%) või täieliku kontrolli (25%) või osalise kontrolliga 

(25%); 

 Sisulise ekspertiisi tulemused peaks olema avaldatud taotlejale vähem kui 6 kuu (55%) või 8 

kuu jooksul (25%) 

 Vaidlustamise osas soovib selge enamik (70%) senise korra jätkumist ning 25% eelistab 

registreerimisele järgnevat 2-kuulist vaidlustusperioodi. 

 

Leiutis: 

 Patenditaotluse vorminõuete kontrollimise osas eraldi eelmenetlust pole vaja (45%) või 

kontrollitakse vorminõuded taotluse avaldamise ettevalmistamise protsessi ajaks (27%); 

                                                           
208 Eesti Patendiamet. Aastaraamat 2011 (viide 5), lk 37. 
209 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System (viide 32), lk 13, p 1.30–1.31. 
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 Kasuliku mudeli registreerimistaotluse vorminõuded kontrollitakse registreerimise otsuse 

tegemise ajaks (55%); 

 Patenditaotluse puhul eelotsingu aruanne mõne kuu jooksul taotluse esitamisest, kuid igal juhul 

aegsasti enne 12 kuu möödumist (55%); 

 Kasuliku mudeli registreerimistaotluse puhul tehnika taseme otsingu aruanne paari kuu jooksul 

taotluse esitamisest, kuid igal juhul aegsasti enne 12 kuu möödumist (55%); 

 Kasuliku mudeli tehnika taseme otsingu aruanne peaks sisaldama viiteid otsinguga leitud 

olulistele tunnustele ning vastavatele dokumentide osadele (91%); otsingus kasutatud klassid 

(82%); otsingus kasutatud andmebaaside loend (82%); otsingu märksõnad (73%); oluliste 

tunnuste võrdlus, kuid ilma hinnanguta (73%); hinnang uudsuse ja leiutustaseme kohta 

koodidega (55%); 

 Patenditaotluse ekspertiisi tulemused koos otsingu tulemustega samas dokumendis (55%); 

mõne kuu jooksul otsingu aruandest, et taotleja saaks viia sisse muudatusi (27%); 

 Kasuliku mudeli vajalikkust nähakse eelkõige kui soodsat viisi prioriteedi fikseerimiseks 

(64%), saab kaitsta objekte, mis patendiga pole kaitstavad (55%), kiirem menetlus (45%); 

odavam (45%); soodne viis tehnika taseme otsingu saamiseks (36%). 

 

Ettepanekuks on:  

 

1. Taotluse kohta info avaldamine 

 

Reguleerida esmalt esmase avaldamise tähtaeg kõigi õiguste puhul, kus see seni pole tehtud (nt 

kaubamärk). See lahendaks ka praeguse probleemi ebaühtlase ning tihtipeale ka aeglase esitatud 

kaubamärgitaotluste kohta info avaldamise kohta. Eesmärgiks on avalikkuse parem informeerimine 

esitatud taotlustest, et kolmandad isikud saaksid hinnata oma riske ning leida tegutsemiseks 

lahendused, mis ei riiva isikute huve, kes on äsja esitanud registreerimistaotluse. Samas kehtivad 

teatavad erinevad põhimõtted iga tööstusomandi eseme liigi kohta, mis tähendab, et taotluse esmase 

avalikustamise tähtaeg ning informatsiooni maht tuleb iga eseme kohta reguleerida iseseisvalt. 

Põhimõtted, millest lähtuda on summeritult alljärgnevad: 

 Leiutis (patent): taotluse esitamise infot ei avaldata enne 18 kuu möödumist prioriteedi/taotluse 

kuupäevast; 

 Leiutis (kasulik mudel): taotluse esitamise infot ei avaldata enne registreerimist; 

 Mikrolülituste topoloogia:  info (v.a reproduktsioon) taotluse esitamise kohta avalikustada 

esimesel võimalusel, täies mahus pärast registrisse kandmist; 

 Disain: info (v.a reproduktsioon) taotluse esitamise kohta avalikustada esimesel võimalusel, 

täies mahus pärast registrisse kandmist; 

 Kaubamärk: kogu info taotluse esitamise kohta avalikustada esimesel võimalusel; 

 

2. Taotluse menetlusse võtmine ja formaalne kontroll 

 

Üldjuhul on eesmärgiks, et esitatud taotluse suhtes teostatakse esmane kontroll (esitamise kuupäeva 

määramiseks ning taotluse esitamise formaalsete nõuete täitmiseks) esimesel võimalusel. Küsimuseks 

on aga mida lugeda formaalse kontrolli objektiks ning mõistlik oleks, kui see piirduks dokumentide 

olemasolu ja asjakohasuse kontrolliga, kuid mitte dokumentide vormistamisega. Vormistamisnõuded 

tuleb täita mõistliku aja jooksul enne tööstusomandi eseme registreerimist, sest arvestada tuleb ka 

võimalusega, et menetluse käigus võib olla vajadus või taotleja soov esitatud dokumente lubatud 

piirides muuta.  
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Erandiks on siinjuures kaubamärgitaotlused, mille kaupade/teenuste klassifitseerimine (sõltub tasutava 

riigilõivu suurus) ja kaupade/teenuste loetelu aktsepteeritavus tuleks välja selgitada võimalikult ruttu, 

kuna Eesti kaubamärgitaotlus võib olla aluseks rahvusvahelise registreerimistaotluse esitamiseks. 

 

3. Taotluse sisuline kontroll 

 

Sõltuvalt tööstusomandi esemetest on ette nähtud erinev kontrolli ulatus, hetkel kehtivate seaduste 

kohaselt teostatakse kontrolli kõigi õiguskaitset reguleerivate normide osas patentide ja kaubamärkide 

osas.  

Reguleerida maksimaalne aeg, mille jooksul Patendiamet peab avaldama oma esimese seisukoha 

õiguse registreeritavuse osas iga tööstusomandi liigi osas. Siin on küsimuseks, kas seda teha seaduses 

või Patendiameti tööd korraldavates dokumentides.  

Eesmärgiks peaks seadma, et Patendiamet avaldab oma seisukoha (teade puudustest või 

registreerimisotsus), mis ei ole hõlmatud formaalse kontrolliga ning eeldusel, et selleks ajaks on 

lahendatud formaalsed puudused hiljemalt alljärgnevate tähtaegade jooksul: 

 Patent: Patendiameti esmane seisukoht tehnika taseme otsinguaruande (praegusega võrreldes 

olema täiustatud, nt sisaldama viiteid dokumendi osadele, mis on olulised, ning tunnuste 

võrdlust) näol 3-9 kuu jooksul taotluse esitamisest. Ekspertiisi seisukoht koos otsingu 

aruandega või hiljemalt 2 kuu jooksul otsingu aruandest. 

 Kasulik mudel: 1 kuu taotluse esitamisest või formaalsete puuduste kõrvaldamisest, v.a kui 

taotleja on avaldanud soovi registreerimist edasi lükata. 

 Mikrolülituste topoloogia: 1 kuu taotluse esitamisest või formaalsete puuduste kõrvaldamisest 

 Tööstusdisainilahendus: 1 kuu taotluse esitamisest või formaalsete puuduste kõrvaldamisest  

 Kaubamärk: 6 kuud taotluse esitamisest 

 

Tuleb kaaluda kas kõik nimetatud tähtajad on mõistlik reguleerida seadusega või peaksid need 

kajastuma Patendiameti töö kvaliteeti puudutavates standardites.  

 

Teiseks küsimuseks on kas jätkata teatavate tööstusomandi liikide puhul täisekspertiisiga (kaubamärk, 

patent) või loobuda täisekspertiisist nagu see on hetkel kasuliku mudeli, disaini, mikrolülituste 

topoloogia ja geograafilise tähise puhul. 

 

Küsimus on, kui intensiivne peaks olema riigivõimu sekkumine intellektuaalomandi õiguste 

registreerimise ja kaitse protsessi. Kaubamärgi registreerimise küsimuses on oluline, kui laiaulatuslik 

varasemate õiguste kataloog välistab hilisema kaubamärgi õiguskaitse ning millises ulatuses kontrollib 

nende õiguste esinemist registreerija, s.t Eestis Patendiamet, ja millises ulatuses on nende õiguste 

kaitsmine jäetud õiguste omaniku õlule. Eesti Patendiamet kuulub Euroopa Liidus nende 12 riigisisese 

kaubamärke registreeriva ameti hulka, kes lisaks absoluutsetele keeldumisalustele kontrollivad ka kas 

varasematest õigustest tulenevad kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud. Siinjuures on aga 

märkimisväärne, et Eesti varasemate õiguste kataloog on nende riikide hulgas üks mahukamaid.210 

Valdavaks on see, et kontrolli teostatakse pigem registreeritud varasemate õiguste suhtes, kuid Eesti 

kataloog hõlmab ka registreerimata õigusi.211 Arvestades ka üldiseid trende liikuda pigem osalike 

(absoluutsed alused) ekspertiisi suunas siis, sedavõrd mahuka varasemate õiguste kontrolliga ei ole 

mõistlik jätkata. 

                                                           
210 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, lk. 18-19. 
211 KaMS § 10 lg 1 p 6: „Õiguskaitset ei saa kaubamärk […], mille kasutamine kahjustab varasemat õigust nimele, isiku-

portreele, kinnistu nimetusele, arhitektuuriobjekti nimetusele või kujutisele, autoriõiguse või tööstusomandi esemele või 

muud varasemat õigust.“ 
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Arvestades patendi ja kasuliku mudeli olulises osas kattuvat iseloomu ja tingimusi on mõistlik säilitada 

erisus patendi ja kasuliku mudeli ekspertiisi ulatuses, s.t patendi osas täisekspertiis ning kasuliku 

mudeli osas üksnes formaalne kontroll koos informatiivse otsinguaruandega. 

 

Põhiline valikukoht on kaubamärgi ekspertiisi ulatuses seoses suhteliste keeldumisaluste kontrolliga. 

Hetkel on võimalik saada Eestis kaubamärgikaitset Euroopa Ühenduse kaubamärgisüsteemi läbi (ilma 

suhteliste aluste ekspertiisita) või siseriiklikult/rahvusvaheliselt (suhteliste aluste ekspertiisiga). See 

on paratamatult ka kaasa toonud n.ö forum shoppingu ja isikud on registreerinud Ühenduse 

kaubamärgi olukorras kus KaMS alusel registreering oleks ebatõenäoline tulenevalt asjaolust, et 

puudub varasema vastandatud õiguse omaniku kirjalik luba. Tihtipeale varasema õiguse omanik ei 

esita ka vastuväiteid, kuid seda luba ei ole võimalik hankida põhjusel, et varasema õiguse omanikuga 

ei saa ühendust või ta lihtsalt ei ole huvitatud koostöö tegemisest ja positiivses vormist tahteavaldust 

väljastama. 

 

Suhteliste aluste ekspertiisi eeliseks on see, et registreeringu „väärtus“ on suurem, kuna tõenäosus, et 

kolmandad isikud juba kontrollitud kaubamärki vaidlustama asuksid on väiksem. Lisaks tähendab 

ekspertiisisüsteem, et riik kaitseb ka varasemate märkide omanike huve ning ei võimalda lihtsalt 

registreerida. 

 

Praeguse lahenduse kohaselt ekspertiisi ulatust piiratakse absoluutsete keeldumisalustega, suhteliste 

aluste osas teostatakse küll ekspertiis ja nende tulemused kommunikeeritakse taotlejale/varasemate 

õiguste omanikule/avalikkusele otsinguaruandena, kui Patendiamet suhtelistel alustel kaubamärgi 

registreerimisest ei keeldu. See on kooskõlas ka kaubamärgi direktiivi muudatuse eelnõu hetkeseisuga 

(artikkel 41). 

 

 

 

 

  



Versioon: 3.03.2013 

A. Kelli, T. Kalmet, A. Sehver, A. Värv, K. Härmand, T. Hoffmann 

143 
 

30 Bürokraatia ja menetluse keerukus (T. Kalmet)212 
 

Kitsamad regulatsiooniettepanekud puuduvad. Tegemist on üldise poliitilise põhimõttega, mis avaldub 

kogu seadustiku eelnõus (lisatud). 

 

Probleemi kirjeldus ja selgitus: 

Tööstusomandi õiguskaitse taotlemise süsteem on üles ehitatud traditsioonilisele paberasjaajamisele. 

Seadus ja määrus kehtestavad taotlusele mitmeid nõudeid, mis ei näi olevat möödapääsmatud, isegi 

kui nende nõuetega ei minda vastuollu rahvusvaheliste standarditega minimaalnõuete osas (nt 

Singapuri kaubamärgiõiguse leping, patendiõiguse leping). Taotluse eesmärk on fikseerida objekt, 

millele kaitset soovitakse, samuti määratleda huvitatud isik ja täpsustada, millisel alusel ta objektile 

õiguskaitset taotleb. Lisanduvad fiskaalsed nõuded ning esindaja nõue välismaise taotleja korral. 

Ülejäänud nõuded taotlusele tuleb kaaluda proportsionaalsusest lähtudes. Nt ei oleks vajadus tõendada 

esindaja volitusi, kui asjakohane volikiri ka muud liiki tööstusomandi objekti registreerimismenetluses 

on juba esitatud. Edasine kommunikatsioon toimub üldjuhul paberil ning kui Patendiameti otsus 

vaidlustatakse TOAKis, tuleb esitada eraldi materjalid. Registreeritud (resp) objektide avaldamiseks 

Patendiameti väljaandes kogutakse andmed eraldi toimetamiseks ja publitseerimiseks. 

 

Esialgne lahendus: 

Luua E-toimikule analoogiline, kuid toimiv ühtne tööstusomandi digitaalne register, mis võimaldaks 

taotluse esitamist, menetlemist, kirjavahetuse korraldamist menetluses, Patendiameti otsuste peale 

kaebamist ja kaebuste menetlemist, samuti nii registreeringu andmete publitseerimist (analoogiliselt 

elektroonilisele Riigi Teatajale) kui ka reaalajas juurdepääsu nendele andmetele. Patendibüroodel n.ö 

püsiklientidena oleks võimalik operatiivselt deponeerida vahendeid objektide kaitseaja 

pikendamiseks, samuti uuendada volituste andmeid, mis oleks kasutatavad kõigi objektide suhtes. Eri 

objektide registreerimistaotluste menetlemist tuleb maksimaalselt ühtlustada, säilitades siiski 

vajalikud erisused. Põhimõtteliselt saaks kõiki tööstusomandi registreerimise taotlusi esitada identselt 

elektrooniliselt vormilt lähtudes, kuid taotlusena aktsepteeritav peaks olema ka n.ö ajaleheserval 

esitatud taotlus, mille andmed kaetakse hiljem digitaalsesse keskkonda. Tuleb arvestada, et süsteemi 

väljatöötamine võib olla kulukas ja nõuab selle hindamist, kas ja kuivõrd saab integreerida 

olemasolevaid infotehnoloogilisi lahendusi loodavasse süsteemi. 

Taotlejate suhtlemine Patendiametiga peaks olema reguleeritud ühtselt kõigi registreeritavate 

tööstusomandi liikide kohta. Tööstusomandi seadustiku regulatsioon peaks seda toetama, reguleerides 

identseid küsimusi ühtselt seadustiku üldosas. Peaks olema välistatud, et sarnaseid küsimusi 

reguleeritakse eri tööstusomandi liikide osas erinevalt, kui selleks puuduvad põhjused, mis on seotud 

vastava tööstusomandi liigi tunnustega. 

 

Positiivsed mõjud: 

Halduskoormuse vähendamine, menetluse selgus, ühtlus, sujuvus ja lihtsus. 

 

Kulud: 

  

                                                           
212 Koostaja: T. Kalmet. 
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31 Nõutavate dokumentide arv (T. Kalmet)213 

31.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Regulatsioon sisaldub määrustes. 

Kavandatava regulatsiooni kohaselt esitatakse Patendiametile ja apellatsioonikomisjonile reeglina 

elektroonsed dokumendid, eriti arvestades seda, et registreid peetakse elektrooniliselt ja seega tuleb 

esitatud paberdokumendid registritoimiku jaoks skaneerida, mis toob kaasa halduskulusid. Seetõttu on 

võimalik diferentseerida dokumentide esitamisel kogutavat riigilõivu sõltuvalt sellest, kas esitatakse 

elektroonne dokument või paberdokument, samuti võib diferentseerida lähtuvalt dokumendi mahust 

(nt lisalõiv, kui esitatakse paberil üle 10 lehe). Dokumentide eksemplaride nõudest tuleb loobuda. 

Patendiamet saadab dokumendid välja elektroonselt (soovitatavalt viitena registritoimikule, nagu see 

on kohtumenetluses kasutatavas E-toimikus) või, kui see ei ole võimalik, paberkandjal, milleks ta teeb 

registritoimikust väljatrüki. 

31.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

31.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Patendiõiguse leping 

Artikkel 6. Taotlus  

(1) [Taotluse vorm ja sisu] Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, ei nõua ükski 

lepinguosaline taotluse vormi või sisu kohta käivate selliste nõuete täitmist, mis erineksid järgmistest 

nõuetest või lisanduksid neile: 

i) patendikoostöölepingu alusel rahvusvaheliste taotluste kohta sätestatud vormi- ja sisunõuded; 

ii) vormi- või sisunõuded, mille täitmist võib patendikoostöölepingu alusel nõuda selle lepingu 

osaliseks oleva riigi asutus või tema nimel tegutsev asutus, kui on alanud nimetatud lepingu artiklis 23 

või 40 nimetatud rahvusvahelise taotluse läbivaatamine või ekspertiis; 

iii) muud rakenduseeskirjades ettenähtud nõuded.  

(2) [Taotluse vorm] 

(a) Lepinguosaline võib nõuda, et taotluse sisu, mis vastab patendikoostöölepingu kohase 

rahvusvahelise taotluse avalduse sisule, esitataks selle lepinguosalise ettenähtud avaldusvormil. 

Lepinguosaline võib nõuda, et nimetatud avaldusvormil esitataks ka muu täiendav sisu, mis on lõike 

1 punkti ii alusel lubatud või lõike 1 punkti iii alusel rakenduseeskirjades sätestatud. 

(b) Olenemata punktist a ning arvestades artikli 8 lõiget 1, aktsepteerib lepinguosaline punktis a 

osutatud sisu esitamist rakenduseeskirjades sätestatud avaldusvormil.  

… 

 

Eeskiri 8. Teadete esitamine artikli 8 lõike 1 alusel  

(1) [Paberil esitatud teated] 

(a) Pärast 2005. aasta 2. juunit võib lepinguosaline, arvestades artikli 5 lõikes 1 ja artikli 8 lõike 1 

punktis d sätestatut, välistada teadete esitamise paberil või seda jätkuvalt lubada. Kuni nimetatud 

kuupäevani lubavad kõik lepinguosalised esitada teateid paberil. 

(b) Kui artikli 8 lõikest 3 ning punktist c ei tulene teisiti, võib lepinguosaline sätestada nõudmised 

paberil esitatavate teadete vormi kohta. 

(c) Kui lepinguosaline lubab esitada teateid paberil, peab asutus lubama esitada teateid paberil 

kooskõlas patendikoostöölepingust tulenevate nõudmistega paberil esitatavate teadete vormi kohta. 

                                                           
213 Koostaja: T. Kalmet. 
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(d) Olenemata punktist a võib lepinguosaline, juhul kui paberil esitatava teate läbivaatamist ei peeta 

selle laadi või mahu tõttu otstarbekaks, nõuda selle teate esitamist muus vormis või muude 

edastusvahendite abil.  

(2) [Elektroonilises vormis või elektroonilisel teel edastatavad teated] 

(a) Kui lepinguosaline lubab teatavas keeles edastada teateid oma asutusele elektroonilises vormis või 

elektroonilisel teel, kaasa arvatud telegraaf, teleks, faks või muu sellelaadne edastusviis, ning 

patendikoostöölepingu alusel kohaldatakse selle lepinguosalise suhtes nõudmisi, mis on seotud 

elektroonilises vormis või elektroonilisel teel teadete edastamisega selles keeles, lubab asutus 

kõnealuses keeles edastada teateid elektroonilises vormis või elektroonilisel teel kooskõlas nimetatud 

nõudmistega. 

(b) Lepinguosaline, kes lubab edastada teateid oma asutusele elektroonilises vormis või elektronilisel 

teel, teavitab rahvusvahelist bürood sellise edastamise suhtes oma seaduste alusel kohaldatavatest 

nõudmistest. Kõnealused teatised avaldab rahvusvaheline büroo keeles, milles need tehti, ja keeltes, 

milles on artikli 25 kohaselt käesoleva lepingu autentsed ja ametlikud tekstid. 

(c) Kui lepinguosaline lubab punkti a alusel edastada teateid telegraafi, teleksi, faksi või muude 

samalaadsete edastusvahendite abil, võib ta nõuda sellisel teel edastatud dokumendi paberoriginaali ja 

varasemat edastamist käsitleva kaaskirja esitamist asutusele tähtaja jooksul, mis on vähemalt üks kuu 

alates edastamiskuupäevast.  

(3) [Elektroonilises vormis või elektroonilisel teel edastatavad koopiad paberil esitatud teadetest] 

(a) Kui lepinguosaline lubab esitada asutuse tunnustatavas keeles paberil esitatud teadete koopiaid 

elektroonilises vormis või elektroonilisel teel ning patendikoostöölepingu alusel kohaldatakse selle 

lepinguosalise suhtes nõudmisi, mis on seotud teadetest selliste koopiate esitamisega, lubab asutus 

esitada teadete koopiaid elektroonilises vormis või elektroonilisel teel kooskõlas nimetatud 

nõudmistega. 

(b) Lõike 2 punkti b sätteid kohaldatakse mutatis mutandis paberil esitatud teadete elektroonilises 

vormis või elektroonilisel teel edastatud koopiate suhtes.  

 

Singapuri kaubamärgiõiguse leping 

Reegel 6. Kirju ja dokumente puudutavad üksikasjad  

… 

(4) (Elektrooniliselt esitatud paberkirja või -dokumendi allkiri) Lepinguosaline, kes lubab paberil kirju 

ja dokumente esitada elektrooniliselt, loeb need allakirjutatuks, kui kättesaadud kirjal või dokumendil 

on allkirja graafiline kujutis, mis vastab selle lepinguosalise lõike 3 kohastele nõuetele.  

(5) (Elektrooniliselt esitatud paberkirja või -dokumendi originaal) Lepinguosaline, kes lubab paberil 

kirju ja dokumente esitada elektrooniliselt, võib nõuda, et sellise kirja või dokumendi originaal 

esitatakse 

i) ametile kaaskirjaga, milles identifitseeritakse varemesitatu ja 

ii) seda tehakse tähtaja jooksul, mis on vähemalt üks kuu arvates kuupäevast, mil amet sai kätte 

elektrooniliselt esitatud kirja või dokumendi.  

(6) (Elektrooniliste kirjade või dokumentide autentimine) Lepinguosaline, kes lubab esitada 

elektroonilisi kirju ja dokumente, võib nõuda, et selline kiri või dokument autenditakse selles 

lepinguosalises ettenähtud autentimissüsteemi kaudu.  

… 

(8) (Elektrooniline esitamine) Kui lepinguosaline lubab kirja või dokumendi esitamist elektroonilisena 

või elektrooniliselt, ning kiri või dokument on nii esitatud, on kirja või dokumendi kättesaamise 

kuupäevaks kuupäev, mil lepinguosalise amet, arvestades lõikes 7 sätestatut, sellisena esitatud kirja 

või dokumendi kätte saab.  
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31.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

Kehtivate määruste sätted. 

31.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Probleemi kirjeldus ja selgitus 

Teatavate tööstusomandi alaste toimingute tegemisel on nõutav dokumentide esitamine mitmes 

eksemplaris:   

kaubamärgimääruse § 3 – kõik dokumendid ühes eksemplaris, v.a värviline reproduktsiooni 5 

eksemplari;  

tööstusdisainilahenduse määrus - kõik dokumendid ühes eksemplaris, v.a reproduktsiooni 2 

eksemplari;  

patenditaotluse sisu- ja vorminõuded § 8 - leiutiskirjeldus, patendinõudlus ning joonis või muu 

illustreeriv materjal esitatakse kolmes eksemplaris. Leiutise olemuse lühikokkuvõte esitatakse kahes 

eksemplaris. Ülejäänud dokumendid esitatakse ühes eksemplaris;  

kasuliku mudeli registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded § 8 - leiutiskirjeldus, nõudlus, 

illustratsioon ning leiutise olemuse lühikokkuvõte esitatakse kahes eksemplaris. Ülejäänud 

dokumendid esitatakse ühes eksemplaris. 

geograafilise tähise registreerimise taotluse dokumentide vorminõuded § 2 – kõik ühes eksemplaris. 

Esialgne lahendus 

Eesmärgiga vähendada halduskoormust tuleb vähendada nõutavate dokumendikoopiate arvu. 

Vajadusel peaks Patendiamet suutma ise teha oma tööks vajalikud koopiad, kuid eelistada tuleks igal 

juhul elektroonilist asjaajamist. Dokumentide koopiate arv on ebamõistlik ka seetõttu, et menetluse 

jooksul võivad dokumendid muutuda ning nii on vajalik korduvalt dokumentide esitamine mitmes 

eksemplaris.  

Võrdlevõiguslik analüüs EI Mõjude hindamine EI 

 

Tööstusomandi registreid peetakse elektroonselt, mistõttu kehtivad nõuded paberdokumentide 

esitamise ja nende eksemplaride kohta on ajale jalgu jäänud, kulukad ja põhjendamatult erinevad. 

Rahvusvahelised nõuded reguleerivad küll nn üleminekut paberlikult asjaajamiselt elektroonsele, kuid 

ei sisalda mingeid nõudeid ega õigusi eksemplaride osas. Seega tuleks lähtuda taotlejale kõige vähem 

koormavast menetlusviisist. Dokumentide esitamise nõuete kaasajastamine on kooskõlas ühtse 

tööstusomandi registri põhimõttega ja võimaldab kokkuhoidlikumat, aega säästvamat ja 

operatiivsemat menetlemist, vähendatakse halduskoormust, samuti on positiivne ökoloogiline mõju. 
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32 Asjast huvitatus (T. Kalmet, A. Sehver)214 

32.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

§ 31. Taotluse menetlus 

(6) Menetluse käigus taotluse kohta kolmanda isiku poolt esitatud märkused ja arvamused edastatakse 

seisukohavõtuks taotlejale. Kolmandat isikut ei kaasata menetlusse. 

 

§ 48. Üldsätted 

(1) Menetlus komisjonis on kohustuslik kohtueelne menetlus.  

(2) Komisjon lahendab: 

1) käesolevas seadustikus sätestatud juhtudel vaidlustaja ja omaniku vahelisi vaidlusi vaidlustaja 

avalduse (edaspidi vaidlustusavaldus) alusel; 

2) kaebaja poolt Patendiameti otsuse vaidlustamiseks esitatud kaebusi. 

(3) Käesolevas jaos vaidlustaja kohta sätestatut kohaldatakse ka kaebajale ning vaidlustusavalduse 

kohta sätestatut kaebusele, kui puudub kaebajat või kaebust puudutav erisäte. 

 

§ 67. Tööstusomandi kaitse vaidlustamine 

(1) Isik võib käesolevas seadustikus sätestatud alustel, tingimustel ja tähtajal vaidlustada 

tööstusomandi eseme kaitse. 

(2) Kui vaidlustamise alused kehtivad tööstusomandi eseme suhtes ainult osaliselt, on vaidlustamise 

õigus ainult selle osa suhtes. Omanik võib vaidlustusavalduse menetlemise käigus nõuda muudatuse 

tegemiseks registris. 

 

§ 110. Leiutise ja täiendava kaitse vaidlustamine 

(1) Leiutise või täiendava kaitse võib vaidlustada, kui: 

1) leiutis ei vasta kaitsetingimustele või kaitsekriteeriumidele; 

2) leiutiskirjelduses ei ole leiutise olemus avatud nii täpselt ja selgelt, et vastava ala asjatundja võib 

leiutise teostada; 

3) kaitstud leiutis ei vasta esialgses taotluses avatud leiutise olemusele; 

4) täiendav kaitse on antud kaitsetingimusi rikkudes. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud õigus on: 

1) igaühel üheksa kuu jooksul Eestis patendi väljaandmisest arvates; 

2) igaühel kahe kuu jooksul kasuliku mudeli registrisse kandmisest arvates; 

3) isikul, kelle majanduslikke huve kaitse saanud leiutis või täiendav kaitse rikub või kes on väidetavalt 

ainuõiguse rikkuja, Eestis väljaantud patendi, Euroopa patendi, täiendava kaitse või kasuliku mudeli 

kaitseajal ja pärast selle lõppemist. 

 

§ 188. Mikrolülituse topoloogia kaitse vaidlustamine 

(1) Mikrolülituse topoloogia kaitse võib vaidlustada, kui mikrolülituse topoloogia ei vasta 

kaitsetingimustele. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud õigus on: 

1) igaühel kahe kuu jooksul mikrolülituse topoloogia registrisse kandmisest arvates; 

2) isikul, kelle majanduslikke huve kaitse saanud mikrolülituse topoloogia rikub või kes on väidetavalt 

ainuõiguse rikkuja mikrolülituse topoloogia kaitseajal ja pärast selle lõppemist. 

 

  

                                                           
214 Koostaja: T. Kalmet, A. Sehver. 
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§ 206. Tööstusdisainilahenduse kaitse vaidlustamine 

(1) Tööstusdisainilahenduse kaitse võib vaidlustada, kui tööstusdisainilahendus ei vasta 

kaitsetinglimustele. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud õigus on: 

1) igaühel kahe kuu jooksul tööstusdisainilahenduse registrisse kandmisest arvates. Käesoleva 

seadustiku § 191 lõikes 3 nimetatud alustel võib vaidlustada tööstusdisainilahenduse kaitse ainult 

õigustatud isik; 

2) isikul, kelle majanduslikke huve kaitse saanud tööstusdisainilahendus rikub või kes on väidetavalt 

ainuõiguse rikkuja, tööstusdisainilahenduse kaitseajal ja pärast selle lõppemist. 

 

§ 251. Kaubamärgikaitse vaidlustamine 

(1) Kaubamärgikaitse võib vaidlustada, kui esinevad kaubamärgikaitset välistavad asjaolud. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud õigus on: 

1) igaühel kahe kuu jooksul kaubamärgi registrisse kandmisest arvates absoluutse õiguskaitset 

välistava asjaolu alusel. Suhtelise õiguskaitset välistava asjaolu alusel võib vaidlustada 

kaubamärgikaitse ainult õigustatud isik; 

2) isikul, kelle majanduslikke huve kaitse saanud kaubamärk rikub või kes on väidetavalt ainuõiguse 

rikkuja, kaubamärgi kaitseajal, kuid mitte hiljem kui viie aasta jooksul pärast vaidlustatava kaubamärgi 

kasutamisest teada saamist; 

3) isikul, kelle majanduslikke huve kaitse saanud kaubamärk rikub või kes on väidetavalt ainuõiguse 

rikkuja, tähtajatult, kui kaubamärgi registreerimise taotlus oli esitatud pahauskselt. 

(3) Kaubamärgiomanikul puudub õigus vaidlustada teist kaubamärki juhul, kui ta ei ole oma 

registreeritud kaubamärki mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul käesoleva seadustiku 

tähenduses kasutanud. 

 

§ 252. Kaubamärgi väljanõudmine 

(1) Kui registreeritud on kaubamärk, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt 

või mida on hakatud kasutama pahauskselt, on õigustatud isikul tähtajatult õigus nõuda kaubamärgi 

endale üleandmist. 

(2) Kui kaubamärgiomaniku esindaja on enda nimele registreerinud kaubamärgi, mis on identne või 

eksitavalt sarnane kaubamärgiomaniku kaubamärgiga, on õigustatud isikul viie aasta jooksul pärast 

kaubamärgi esindaja nimele registreerimisest teada saamist õigus nõuda kaubamärgi üleandmist. Seda 

alust ei rakendata, kui esindaja tõendab oma tegevuse õiguspärasust. 

 

§ 253. Kaubamärgikaitse lõppenuks tunnistamise nõue 

(1) Iga isik võib esitada komisjonile nõude kaubamärgikaitse lõppenuks tunnistamiseks, kui: 

1) kaubamärk on kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena muutunud tavapäraseks 

tähistuseks nende kaupade ja teenuste osas, mille suhtes see on registreeritud; 

2) kaubamärk on kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena muutunud tarbijat 

eksitavaks kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, 

kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes; 

3) registreeritud kaubamärki ei ole pärast registreeringu tegemist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse 

aasta jooksul käesoleva seadustiku tähenduses kasutatud; 

4) kaubamärki, mille kohta on tehtud Eestis kehtiv registreering Büroo rahvusvahelises registris 

Madridi protokolli alusel, ei ole pärast Eestis kaitse andmist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta 

jooksul käesoleva seadustiku tähenduses kasutatud. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuet ei saa esitada lõike 1 punktide 3 ja 4 alusel, kui 

registreeritud kaubamärki on enne nõude esitamist hakatud kasutama pärast viieaastast 

mittekasutamist. 
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(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatut ei kohaldata, kui kaubamärgi kasutamist alustati pärast 

viieaastase ajavahemiku lõppemist ja kolme kuu jooksul enne nõude esitamist ning juhul, kui 

kaubamärgiomanik alustas ettevalmistusi kaubamärgi kasutamiseks alles pärast nõude esitamise 

kavatsusest teada saamist. 

(4) Kaubamärgikaitse lõppenuks tunnistamise korral loetakse registreering kehtetuks nõude esitamise 

kuupäevast arvates. Nõude esitaja võib nõuda ainuõiguse lõppenuks tunnistamist nõude aluse 

tekkimise kuupäevast arvates. Kaubamärgikaitse lõppenuks tunnistamine ei ole aluseks enne vastava 

tegemist jõustunud ja täidetud ainuõiguse kaitse kohta tehtud kohtuotsuse ega varem sooritatud 

toimingu tühistamisele. 

(5) Kui kaubamärgikaitse lõppenuks tunnistamise alused kehtivad ainult osa kaubamärgiga 

tähistatavate kaupade või teenuste suhtes, tunnistatakse ainuõigus tühiseks või lõppenuks selle osa 

suhtes. 

 

32.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

32.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 207/2009, 26. veebruar 2009, ühenduse kaubamärgi kohta 

(kodifitseeritud versioon)215 

 

Artikkel 40 

Kolmandate isikute vastuväited 

1. Pärast ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist võib iga füüsiline või juriidiline isik ja iga rühm 

või organ, kes esindab valmistajaid, tootjaid, teenuseosutajaid, kaubastajaid või tarbijaid, esitada 

ametile kirjalikke vastuväiteid, milles selgitatakse, millistel põhjustel, eelkõige artikli 7 põhjal ei 

registreerita kaubamärki ex officio. Nad ei osale ameti menetlustes. 

2. Lõikes 1 osutatud vastuväited edastatakse taotluse esitajale, kes võib avaldada arvamust nende 

kohta. 

 

Artikkel 41 

Vastulause 

1. Kolme kuu jooksul pärast ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist võivad esitada vastulause 

kaubamärgi registreerimisele põhjendusega, et kaubamärki ei tohiks registreerida artikli 8 kohaselt: 

a) artikli 8 lõikes 2 osutatud varasemate kaubamärkide omanikud ja litsentsiaadid, kellel on kõnealuste 

kaubamärkide omanike luba seoses artikli 8 lõigetega 1 ja 5; 

b) artikli 8 lõikes 3 osutatud kaubamärkide omanikud; 

c) varasemate kaubamärkide või artikli 8 lõikes 4 osutatud tähiste omanikud ja isikud, kes on 

asjaomase siseriikliku õiguse alusel volitatud neid õigusi kasutama. 

2. Lõikes 1 sätestatud tingimusi arvesse võttes võib vastulause kaubamärgi registreerimise kohta 

esitada ka artikli 43 lõike 2 teise lause kohaselt muudetud taotluse avaldamise korral. 

3. Vastulause tuleb esitada kirjalikult ja see peab olema põhjendatud. Vastulause loetakse 

nõuetekohaselt esitatuks alles pärast vastulause esitamise lõivu tasumist. Ameti määratud aja jooksul 

võib vastulause esitaja esitada oma vastulause toetuseks fakte, tõendeid ja seisukohti. 

 

Artikkel 52 

Absoluutsed kehtetuks tunnistamise põhjused 
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1. Ühenduse kaubamärk tunnistatakse kehtetuks ametile esitatud taotluse või rikkumise suhtes 

algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui: 

a) ühenduse kaubamärk on registreeritud artikli 7 sätete vastaselt; 

b) taotluse esitaja tegutses kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskselt. 

2. Kui ühenduse kaubamärgi registreerimisel on rikutud artikli 7 lõike 1 punkte b, c või d, ei või seda 

siiski kehtetuks tunnistada, kui kaubamärk on kasutamise tagajärjel muutunud eristusvõimeliseks 

seoses nende kaupade või teenustega, mille jaoks see on registreeritud. 

3. Kui kehtetuks tunnistamise põhjused on olemas ainult mõnede kaupade või teenuste puhul, mille 

jaoks ühenduse kaubamärk on registreeritud, kuulutatakse kaubamärk kehtetuks ainult nende kaupade 

või teenuste osas. 

 

Artikkel 53 

Suhtelised kehtetuks tunnistamise põhjused  

1. Ühenduse kaubamärk tunnistatakse kehtetuks ametile esitatud taotluse või rikkumise suhtes 

algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui: 

a) on olemas varasem kaubamärk artikli 8 lõike 2 tähenduses ja kui nimetatud artikli lõikes 1 või lõikes 

5 osutatud tingimused on täidetud; 

b) on olemas artikli 8 lõikes 3 osutatud kaubamärk ja kui nimetatud lõikes osutatud tingimused on 

täidetud; 

c) on olemas artikli 8 lõikes 4 osutatud varasem õigus ja kui nimetatud lõikes osutatud tingimused on 

täidetud. 

2. Vastavalt nende kaitset käsitlevatele ühenduse või siseriiklikele õigusaktidele tunnistatakse 

ühenduse kaubamärk kehtetuks ka ametile esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses 

esitatud vastuhagi põhjal, kui sellise kaubamärgi kasutamise võib keelata vastavalt muule varasemale 

õigusele, eelkõige: 

a) õigus nimele; 

b) õigus isikuportreele; 

c) autoriõigus; 

d) tööstusomandiõigus. 

3. Ühenduse kaubamärki ei või kehtetuks tunnistada, kui lõikes 1 või 2 osutatud õiguse omanik annab 

selge nõusoleku ühenduse kaubamärgi registreerimiseks enne kehtetuks tunnistamise taotluse või 

vastuhagi esitamist. 

4. Kui lõikes 1 või 2 osutatud õiguse omanik on varem taotlenud ühenduse kaubamärgi kehtetuks 

tunnistamist või esitanud vastuhagi rikkumise suhtes algatatud menetluses, ei või ta esitada uut taotlust 

kehtetuks tunnistamise kohta ega vastuhagi mõne muu nimetatud õiguse põhjal, millele ta oleks võinud 

toetuda ka esimese taotluse või vastuhagi puhul. 

5. Kohaldatakse artikli 52 lõiget 3. 

 

32.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

KaMS 

 

§ 41.  Kaebuste ja vaidlustusavalduste lahendamine 

(2) Asjast huvitatud isik võib tööstusomandi apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja õiguse 

kaubamärgile käesoleva seaduse § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu 

olemasolul. Vaidlustusavalduse esitamise tähtaeg on kaks kuud kaubamärgi registreerimise otsuse 

teate avaldamisest arvates. 

 

§ 51. Kaubamärgi kustutamine registrist 
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(3) Kaubamärk kustutatakse registrist asjast huvitatud isiku taotlusel, kui ühe aasta jooksul 

äriühinguäriregistrist kustutamisest arvates ei ole esitatud kirjalikku avaldust registris kaubamärgi 

võõrandamise või ülemineku kande tegemiseks. 

 

§ 52.  Kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamine 

(1) Asjast huvitatud isik võib esitada hagi kaubamärgiomaniku vastu tema ainuõiguse tühiseks 

tunnistamiseks käesoleva seaduse §-des 9 ja 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul, 

kui see asjaolu oli olemas ka kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajal. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hagi võib esitada: 

1) viie aasta jooksul pärast kaubamärgi kasutamisest teada saamist; 

2) tähtajatult, kui kaubamärgi registreerimise taotlus oli esitatud pahauskselt. 

... 

(4) Kaubamärgiomanikul puudub õigus nõuda teise kaubamärgi omaniku ainuõiguse tühiseks 

tunnistamist juhul, kui ta ei ole oma registreeritud kaubamärki mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta 

jooksul käesoleva seaduse § 17 tähenduses kasutanud. 

 

§ 53.  Kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamine 

(1) Asjast huvitatud isik võib esitada hagi kaubamärgiomaniku vastu, nõudes tema ainuõiguse 

lõppenuks tunnistamist, kui: 

1) kaubamärk on kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena muutunud tavapäraseks 

tähistuseks nende kaupade ja teenuste osas, mille suhtes ta on registreeritud; 

2) kaubamärk on kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena muutunud tarbijat 

eksitavaks kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, 

kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes; 

3) registreeritud kaubamärki ei ole pärast registreeringu tegemist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse 

aasta jooksul käesoleva seaduse § 17 tähenduses kasutatud; 

4) kaubamärki, mille kohta on tehtud Eestis kehtiv registreering Büroo rahvusvahelises registris 

Madridi protokolli alusel, ei ole pärast Eestis õiguskaitse andmist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse 

aasta jooksul käesoleva seaduse § 17 tähenduses kasutatud. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hagi ei saa esitada lõike 1 punktide 3 ja 4 alusel, kui 

registreeritud kaubamärki on enne hagi esitamist hakatud käesoleva seaduse § 17 tähenduses kasutama 

pärast viieaastast mittekasutamist. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatut ei kohaldata, kui kaubamärgi käesoleva seaduse § 17 

tähenduses kasutamist alustati pärast viieaastase ajavahemiku lõppemist ja kolme kuu jooksul enne 

hagi esitamist ning juhul, kui kaubamärgiomanik alustas ettevalmistusi kaubamärgi kasutamiseks alles 

pärast hagi esitamise kavatsusest teada saamist. 

 

§ 54.  Geograafilist tähist sisaldava kaubamärgi suhtes ainuõiguse tühiseks tunnistamine 

(1) Asjast huvitatud isik võib esitada hagi kaubamärgiomaniku vastu pahauskselt registreerimiseks 

esitatud kaubamärgi suhtes ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks, kui: 

1) kaubamärk sisaldab registreeritud geograafilist tähist või sellega eksitavalt sarnast tähist, 

2) kaubamärgi ja registreeritud geograafilise tähisega tähistatavad kaubad või teenused on identsed või 

samaliigilised ja 

3) kaubamärk on registreerimiseks esitatud pärast seda, kui geograafiline tähis on saanud õiguskaitse 

oma päritoluriigis. 

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaubamärk sisaldab Eesti geograafilise ala nime, ei 

kohaldata selle kaubamärgi suhtes kasutamise ainuõiguse tühiseks tunnistamisel käesoleva paragrahvi 

lõike 1 punktis 3 nimetatud tingimust. 

(3) Käesoleva paragrahvi tähenduses loetakse kaubamärgi registreerimiseks esitamine pahauskseks, 

kui taotluse esitanud isik teadis või pidi teadma, et tegemist on tähisega, mis näitab, et kaup või teenus 
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on pärit kindlalt geograafiliselt alalt ja kauba või teenuse konkreetne omadus, maine või muu 

iseloomulik tunnus on olulisel määral seostatav geograafilise päritoluga. 

(4) Asjast huvitatud isik võib esitada hagi kaubamärgiomaniku vastu enne 2000. aasta 10. jaanuari 

alkohoolse joogi tähistamiseks registreeritud kaubamärgi suhtes ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks, 

kui kaubamärk sisaldab registreeritud geograafilist tähist või on sellega eksitavalt sarnane ja sellega 

tähistatav alkohoolne jook ei pärine selle geograafilise tähisega viidatud geograafiliselt alalt. 

(5) Käesoleva paragrahvi sätteid kohaldatakse ka nende geograafilist tähist sisaldavate kaubamärkide 

suhtes ainuõiguse tühiseks tunnistamisel, mis olid registreerimiseks esitatud või registreeritud enne 

2000. aasta 10. jaanuari. 

(6) Hagi rahuldamise korral tunnistatakse ainuõigus kaubamärgi suhtes tühiseks 2000. aasta 10. 

jaanuarist arvates. 

 

PatS 

 

§ 23.  Patenditaotluse ekspertiis 

(6) Ekspertiisi käigus patenditaotluse kohta kolmanda isiku poolt esitatud märkused ja arvamused 

edastatakse seisukohavõtuks patenditaotlejale. Kolmandat isikut ei kaasata menetlusse. 

 

§ 49.  Patendiomaniku ja patendi vaidlustamine 

(4) Isik, kes leiab, et patendiga kaitstud leiutis ei vasta käesoleva seaduse §-s 8 sätestatule, võib esitada 

patendiomaniku vastu kohtusse hagi patendi täielikuks või osaliseks tühistamiseks. Patendiomanik 

võib hagi menetlemise käigus piirata patendikaitse ulatust, kui selle tulemusel leiutis vastab §-s 8 

sätestatule. Registrikande tegemise avaldus koos kohtuotsuse ärakirja ja ettenähtud juhtudel 

andmetega riigilõivu tasumise kohta esitatakse Patendiametile ühe kuu jooksul kohtuotsuse jõustumise 

kuupäevast arvates. Patendis muudatuste tegemise korral peab patendiomanik kolme kuu jooksul 

jõustunud kohtuotsuse kuupäevast arvates esitama Patendiametile otsuse kohaselt muudetud 

leiutiskirjelduse ja patendinõudluse ning tasuma patendis muudatuste tegemise eest riigilõivu. 

 

§ 50.  Patendi vaidlustamine apellatsioonikomisjonis 

(1) Iga isik võib üheksa kuu jooksul patendi väljaandmise teate avaldamise päevast arvates esitada 

apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse ja nõuda patendi tühistamist. 

 

KasMudS  

 

§ 47.  Kasuliku mudeli vaidlustamine 

(1) Isik võib esitada kohtusse kasuliku mudeli omaniku vastu hagi registreeringu tühistamiseks, kui ta 

leiab, et: 

1) registreeritud kasulik mudel ei vasta käesoleva seaduse §-des 5-9 sätestatule; 

2) leiutiskirjelduses ei ole leiutise olemus avatud nii täpselt ja selgelt, et vastava ala asjatundja võib 

leiutise teostada, või 

3) leiutis ei vasta esialgses registreerimistaotluses avatud olemusele. 

 

TDKS  

 

§ 81. Tööstusdisainilahenduse omaniku ja tööstusdisainilahenduse vaidlustamine 

... 

(3) Isik, kes leiab, et tööstusdisainilahenduse omanikuks saanud isikul ei olnud käesoleva seaduse § 5 

lõike 1, § 6, 7 või 9 või § 10 lõike 1 või 2 alusel õigust saada tööstusdisainilahenduse omanikuks ning 

registreering takistab tema majandus- või äritegevust, võib esitada kohtusse hagi 

tööstusdisainilahenduse omaniku õiguste lõpetamiseks. 
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(4) Käesoleva seaduse § 10 lõikes 3 nimetatud isik, kes leiab, et tööstusdisainilahenduse omanikuks 

saanud isikul ei olnud § 10 lõike 3 kohaselt õigust saada tööstusdisainilahenduse omanikuks, võib 

esitada kohtusse hagi tööstusdisainilahenduse omaniku õiguste lõpetamiseks. 

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud hagi võib esitada ka pärast registreeringu kehtivuse 

lõppemist või tööstusdisainilahendusest loobumist. 

 

MTKS 

 

§ 57. Mikrolülituse topoloogia omaniku õiguste vaidlustamine 

... 

(3) Isik, kes leiab, et mikrolülitusetopoloogia omanikuks saanud isikul ei olnud käesoleva seaduse § 

12 lõikes 4 sätestatu järgi õigust esitada registreerimistaotlust ega saada mikrolülituse topoloogia 

omanikuks ning et registreering takistab tema majandus- või äritegevust, võib esitada kohtusse 

registreeringu seadusevastaseks tunnistamise hagi mikrolülituse topoloogia omaniku vastu. 

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud hagi võib esitada registreeringu kehtivusaja jooksul. 

 

TsMS 

 

§ 3.  Õigus pöörduda kohtusse 

 (1) Kohus menetleb tsiviilasja, kui isik pöördub seaduses sätestatud korras kohtusse oma eeldatava ja 

seadusega kaitstud õiguse või huvi kaitseks 

 

32.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused 

 

Saksa kaubamärgiõiguse216 kohaselt võib suhtelistel alustel vaidlustusavalduse esitada varasema 

kaubamärgi omanik ja litsentsisaaja217. Registreeringu tühiseks tunnistamisel muudel (s.h 

                                                           
216 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - MarkenG), Arvutivõrgus: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9994  
217 § 42. Opposition 

(1) Within a period of three months following the date of publication of the registration of the trade mark pursuant to 

Section 41, the proprietor of an earlier trade mark may give notice of opposition to registration of the trade mark. 

(2) The opposition may only be based on the grounds that the trade mark may be canceled due to 

1. an earlier filed or earlier registered trade mark pursuant to Section 9(1), No. 1 or 2; 

2. an earlier well-known trade mark pursuant to Section 10 in conjunction with Section 9(1), No. 1 or 2; or 

3. its registration for an agent or representative of the proprietor of the trade mark pursuant to Section 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9994
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absoluutsetel) alustel ei ole asjast huvitatus nõutav218 ning suhtelistel alustel on vaidlustusõigus antud 

varasemate õiguste omanikule ja litsentsisaajale219. 

32.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Eesti õigus eeldab tööstusomandi õiguse vaidlustamisel asjast huvitatust vaidlustaja poolt, seda juhul 

kui vaidlustatakse varasema õiguse alusel või eesmärgiga tagada vaba kasutus. 

 

Analoogne regulatsioon, kuid veelgi piiravam kohaldamispraktika esineb KaMS § 51 lg 3 alusel 

registreeringu kustutamisel.220 

 

Samas EL ei ole asjast huvitatus sellisel määral nõutav ning seda põhjendatakse avalikkuse huviga, et 

registrid oleksid korrektsed.  

 

                                                           
218 50. Nullity Due to Absolute Grounds for Refusal 

(1) Registration of a trade mark shall be canceled on request on the grounds of nullity 

1. where it has been registered in breach of Section 3; 

2. where it has been registered in breach of Section 7; 

3. where it has been registered in breach of Section 8; or 

4. where the applicant was acting in bad faith when he filed the trade mark application. 

(2) Where the trade mark has been registered in breach of Section 3, 7 or 8, the registration may be canceled only if the 

ground for refusal still exists at the time when the decision on the cancellation request is made. Moreover, where the trade 

mark has been registered in breach of Section 8(2), No. 1, 2 or 3, the registration may only be canceled if the cancellation 

request has been filed within a period of 10 years from the date of registration. 

(3) The registration of a trade mark may be canceled ex officio where it has been registered in breach of Section 8(2), Nos. 

4 to 9, and 

1. the cancellation procedure is initiated within a period of two years from the date of registration; 

2. the ground for refusal still exists at the date when the decision on the cancellation is made; and 

3. the registration has obviously been recorded in breach of the stated provisions. 

(4) Where the ground for nullity exists in respect of only some of the goods or services for which the trade mark is 

registered, the registration shall be canceled in respect of those goods and services only. 
219 51. Nullity Due to Earlier Rights 

(1) The registration of a trade mark shall be canceled by bringing an action on the grounds of nullity if it is prejudiced by 

a right having seniority within the meaning of Sections 9 to 13. 

(2) The registration may not be canceled on the grounds of the registration of an earlier trade mark where the proprietor of 

the earlier trade mark has acquiesced, for a period of five successive years, in the use of the later trade mark for the goods 

or services for which it is registered, while being aware of such use, unless registration of the later trade mark was applied 

for in bad faith. The same shall apply to the proprietor of a right to a trade mark having seniority and acquired by use within 

the meaning of Section 4, No. 2, to a well-known trade mark within the meaning of Section 4, No. 3, to a commercial 

designation within the meaning of Section 5, or to a plant variety name within the meaning of Section 13(2), No. 4. 

Furthermore, registration of a trade mark may not be canceled if the proprietor of a right having seniority referred to in 

Sections 9 to 13 has consented to the registration of the trade mark prior to the filing of the cancellation request. 

(3) The registration may not be canceled on the grounds of an earlier trade mark with a reputation or an earlier commercial 

designation with a reputation if the trade mark or commercial designation has not acquired a reputation within the meaning 

of Section 9(1), No. 3, Section 14(2), No. 3, or Section 15(3) on the date relevant for the seniority of the registration of the 

later trade mark. 

(4) The registration may not be canceled on the grounds of the registration of an earlier trade mark where the registration 

of the earlier trade mark could have been canceled on the date of the publication of the registration of the later trade mark 

1. because of revocation under Section 49; or, 

2. because of absolute grounds for refusal under Section 50. 

(5) Where a ground for nullity exists in respect of only some of the goods or services for which the trade mark is registered, 

the registration shall be canceled as regards those goods and services only. 
220 Patendiameti kohaldamispraktika kohaselt on asjast huvitatud isik üksnes see isik, kellel on esitatud hilisem 

kaubamärgitaotlus ning menetluse käigus on ekspert vastandanud varasema kaubamärgi hilisemale. Asjast huvitatuse 

tõendamiseks peab kustutamisavalduse esitaja esitama Patendiameti teate, kust nähtub selline varasema kaubamärgi 

vastandamine ning nõue esitada kirjalik nõusolek varasema kaubamärgi omanikult.  
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Mõistlik on leevendada asjast huvitatuse nõuet tööstusomandi õiguste vaidlustamisel. Kehtivas 

õiguses on üldisest põhimõttest, mille kohaselt varasemate õigustega mitte seostatud vaidlustuse korral 

võib vaidlustajaks olla igaüks, erinevaks kaubamärgiseaduse regulatsioon, mis nõuab igal juhul huvi 

olemasolu. Teistes tööstusomandi seadustes sellist regulatsiooni ei ole. Sellest erisusest tuleks loobuda. 

Regulatsiooniettepaneku kohaselt on reeglina vaidlustamise õigus igaühel, et tagada registriandmete 

korrektsus ja kaitstud tööstusomandi esemete kvaliteet.  

 

Erandiks jäävad kaubamärgikaitse vaidlustamine suhtelistel alustel ning tööstusdisainilahenduse 

vaidlustamine varasema õiguse alusel õigustatud isiku loa puudumise korral. Erinevalt Saksa või 

Prantsusmaa regulatsioonist ei ole põhjendatud eristada, kas vaidlustajaks on varasema kaubamärgi 

omanik (kellel nt Prantsusmaal on ainsana õigus esitada opositsioon) või muu varasema õiguse omaja. 

Tehtud ettepaneku järgi kõik varasemate õiguste (sh kaubamärgiõiguste) omajad saavad esitada 

vaidlustuse apellatsioonikomisjoni ettenähtud tähtajal. Seega on pakutav regulatsioon põhimõtteliselt 

sarnane Ühenduse kaubamärgimääruse omale. 

 

Nn observatsioonide osas laiendatakse seni patendiseaduses sisaldunud regulatsiooni kõikidele 

tööstusomandi esemete registreerimismenetlustele.  

 

Tagatakse registrite kvaliteet ja korrektsus. Suureneb apellatsioonikomisjoni ja kohtute koormus, kuid 

menetluse vaidlustaja poolt tasutav lõiv katab osa suurenevaid kulutusi. 
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33 Kutselised esindajad (patendivolinikud) (A. Sehver)221 

33.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Tööstusomandi seadustikku patendivoliniku kutseregulatsiooni lisamine ei ole vajalik ning mõistlik 

on säilitada eraldi regulatsioon. Küll aga on võimalik samaaegselt muuta kehtiva patendivoliniku 

seaduse regulatsiooni, mille osas on alljärgnevad ettepanekud ja lahendused: 

 

 Patendivoliniku kutsenimetuse regulatsioon (PatVS § 2 lg 3) jätta muutmata 

 

 Muudatus 1: Patendivoliniku kutse omandamiseks vajalikku haridusnõuet muuta 

 

PatVS § 14 lg 1 p 3 muuta alljärgnevalt.  

(1) Patendivoliniku kutse võib saada isik, kes: 

/…/ 

3) on omandanud vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti 

Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni; 

 

PatVS § 14 lg 1 täiendada lõikega 3 alljärgnevas sõnastuses: 

 

(3) Patendivoliniku kutse saamiseks käesoleva seaduse § 2 lg 3 p 1 nimetatud valdkonnas peab 

käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktis 3 nimetatud haridus olema omandatud tehnika või 

loodusteaduste valdkonnas. 

 

 Muutus 2: Patendivoliniku kutse omandamiseks vajalikku töökogemusenõuet muuta 

 

PatVS § 14 lg 1 p 5 muuta alljärgnevalt.  

(1) Patendivoliniku kutse võib saada isik, kes: 

/…/ 

5) on töötanud enne patendivoliniku kutse taotlemist selles valdkonnas, milles ta kutset taotleb, 

vahetult vähemalt viimased kolm aastat patendivoliniku juures või patendivoliniku äriühingus; 

/…/ 

 

PatVS § 14 lg 2 muuta alljärgnevalt.  

(2) Patendivoliniku juures või patendivoliniku äriühingus töötamise aja hulka arvestatakse 

Patendiametis vastavas valdkonnas töötamise aeg, kuid mitte rohkem kui 1,5 aastat. 

 

 Muutus 3: Kehtestada patendivoliniku täiendusõppe regulatsioon 

 

PatVS täiendada §-ga 181 alljärgnevas sõnastuses: 

 

§ 181. Patendivoliniku täiendusõpe 

 

(1) Patendivolinik on kohustatud läbima perioodilise erialase täiendusõppe igas käesoleva seaduse 

paragrahvis 3 lõikes 2 sätestatud patendivoliniku kutsetegevuse valdkonnas. Täiendusõpet ei pea 

patendivolinik läbima arvestusperioodil, mil ta on kaitsnud erialase doktori- või magistrikraadi. 

(2) Täiendusõppe alused ja korra kehtestab Justiitsminister määrusega.  

                                                           
221 Koostaja: Almar Sehver. 
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(3) Patendivolinik, kellele patendivoliniku kutse andmise otsuse registreeringu tegemisest registris on 

möödunud viis aastat (edaspidi hindamisperiood), on kohustatud vähemalt 15 päeva enne 

hindamisperioodi lõppemist esitama komisjonile andmed tema poolt hindamisperioodi jooksul läbitud 

täiendusõppe kohta. 

(4) Komisjon teeb vähemalt kolm kuud enne käesoleva paragrahvi lõikes 3 ettenähtud 

hindamisperioodi lõppemise tähtpäeva saabumist selle patendivolinikule teatavaks ning selgitab, 

millised andmed peab patendivolinik oma kutsesobivuse hindamiseks esitama. 

(5) Komisjon hindab patendivoliniku enesetäiendamise ulatuse vastavust patendivoliniku 

tegevusvaldkonnale käesoleva seaduse § 3 lg 2 kohaselt ja käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel 

kehtestatud korrale patendivoliniku poolt käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt esitatud andmete 

põhjal. Komisjon võib vajaduse korral nõuda patendivolinikult täiendusõppe läbimise kohta 

täiendavate tõendite esitamist. 

(6) Kui patendivolinik ei ole hindamisperioodi jooksul ennast nõutavas mahus või ettenähtud viisil 

erialaselt täiendanud või määratud tähtpäevaks komisjonile täiendusõppe läbimise kohta andmeid 

esitanud, viib komisjon tema erialaste teadmiste kontrollimiseks patendivolinikuga läbi 

hindamisvestluse. Hindamisvestlus viikase läbi kuue kuu jooksul hindamisperioodi lõppemisest 

arvates. Otsus kutsesobivuse hindamise tähtpäeva kohta tehakse patendivolinikule kättetoimetamisega 

teatavaks vähemalt kolm kuud ette. 

 

PatVS § 19 lg 1 täiendatakse punktiga 41 alljärgnevas sõnastuses: 

41) ei ole täitnud käesoleva seaduse §-s 181 ettenähtud täiendusõppe kohustust ja tema sooritatud 

patendivoliniku või läbitud kutsesobivuse hindamisest on möödunud kuus aastat; 

 

PatVS § 20 lg 1 täiendatakse punktiga 31 alljärgnevas sõnastuses: 

11) ei ole täitnud käesoleva seaduse §-s 181 ettenähtud täiendusõppe kohustust ja tema sooritatud 

patendivoliniku või läbitud kutsesobivuse hindamisest on möödunud seitse aastat; 

 

 Muudatus 4: Patendivoliniku äriühingut puudutavat regulatsiooni muuta 

 

PatVS § 9 täiendada lõikega 5 alljärgnevas sõnastuses.  

(5) Patendivoliniku äriühingu osanik või aktsionär võib olla üksnes patendivolinik. 

Eelnimetatud nõude täitmiseks kehtestada üleminekusäte: 

 

PatVS § 9 lg 5 nõuete täitmise tähtajaks on [sisestada kuupäevana, arvutatuna 1 aasta 

seadusemuudatuse jõustumisest].  

 

 Muudatus 5: Reguleerida patendivoliniku ja kliendi vaheline lepingu küsimus 

 

PatVS § 3 muuta alljärgnevalt.  

 

§ 3. Kliendileping 

(1) Õigusteenuse osutamiseks sõlmib patendivolinik või patendivoliniku äriühing, kui patendivolinik 

tegutseb patendivoliniku äriühingu kaudu, isikuga kliendilepingu, milles lepitakse kokku õigusteenust 

osutava patendivoliniku või patendivoliniku äriühingu nimi, tema volitus ja ülesanded ning kliendi 

nõudel tasu vorm ja suurus või määr. 

(2) Kliendilepingule kohaldatakse käsundit reguleerivaid sätteid, arvestades käesolevas seaduses 

sätestatud erisusi. 

(3) Kliendi esindamiseks kohtus või muus ametiasutuses tuleb leping sõlmida kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis.  

(4) Kliendileping lõpeb: 
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1) kui patendivolinik loobub isiku esindamisest käesoleva seaduse § 5 lõikes 4 nimetatud juhtudel; 

2) kui patendivoliniku kohta tehtud registreeringu andmed kustutatakse riiklikust patendivolinike 

registrist (edaspidi register); 

3) patendivoliniku kutsetegevuse peatamise korral; 

4) muudel seadusega ettenähtud juhtudel. 

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhtudel peab patendivolinik klienti juhtunust viivitamata 

teavitama. 

(6) Patendivoliniku surma või talle piiratud teovõime tõttu eeskoste seadmise korral peab 

patendivoliniku pärija või eestkostja, samuti patendivoliniku äriühing viivitamata teavitama juhtunust 

justiitsministrit või tema volitatud ametnikku. 

 

33.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

33.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Patendivoliniku kutseala ei ole reguleeritud rahvusvaheliste eha EL normidega.  

33.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

Patendivoliniku seadus 

 

§ 2. Patendivolinik 

(1) Patendivolinik on isik, kes osutab õigusteenust tööstusomandi alal (edaspidi õigusteenus).  

/…/ 

(3) Patendivoliniku kutsetegevuse valdkonnad on: 

1) leiutis ja mikrolülituse topoloogia; 

2) kaubamärk, tööstusdisainilahendus ja geograafiline tähis. 

 

§ 3. Volituse kehtivus 

(1) Kui seadusega on ette nähtud, et patendivolinik võib esitada volikirja pärast toimingu tegemist, 

loetakse volituse andmise päevaks toimingu tegemise päev, sõltumata volikirja allakirjutamise 

päevast. 

(2) Volitus lõpeb: 

1) kui patendivolinik loobub isiku esindamisest käesoleva seaduse § 5 lõikes 4 nimetatud juhtudel; 

2) kui patendivoliniku kohta tehtud registreeringu andmed kustutatakse riiklikust patendivolinike 

registrist (edaspidi register); 

3) patendivoliniku kutsetegevuse peatamise korral; 

4) muudel seadusega ettenähtud juhtudel. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtudel peab patendivolinik teda volitanud isikut 

juhtunust viivitamata teavitama. 

(4) Patendivoliniku surma või talle piiratud teovõime tõttu eeskoste seadmise korral peab 

patendivoliniku pärija või eestkostja, samuti patendivoliniku äriühing viivitamata teavitama juhtunust 

justiitsministrit või tema volitatud ametnikku. 

 

§ 9. Patendivoliniku äriühing 

(1) Patendivoliniku äriühing võib osutada vaid õigusteenust. 

(2) Patendivoliniku äriühing võib ühineda ainult teise patendivoliniku äriühinguga. 

(3) Täisühingu või usaldusühinguna tegutseva patendivoliniku äriühingu ühinguleping sõlmitakse 

kirjalikult ja see lisatakse ühingu äriregistrisse kandmise avaldusele. 
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(4) Patendivoliniku äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseva patendivoliniku ärinimes 

peab sisalduma sõna «patendibüroo» või «patendivolinik». 

 

§ 14. Patendivoliniku kutse andmise tingimused 

(1) Patendivoliniku kutse võib saada isik, kes: 

/…/ 

3) omab kõrgharidust; 

/…/ 

5) on töötanud enne patendivoliniku kutse taotlemist selles valdkonnas, milles ta kutset taotleb, 

vähemalt viimased neli aastat patendivoliniku juures või patendivoliniku äriühingus; 

/…/ 

 

(2) Patendivoliniku juures või patendivoliniku äriühingus töötamise aja hulka arvestatakse 

Patendiametis vastavas valdkonnas töötamise aeg, kuid mitte rohkem kui kaks aastat. 

 

§ 19. Patendivoliniku kutsetegevuse peatamine ja taastamine 

(1) Patendivoliniku kutsetegevus peatatakse, kui: 

1) patendivolinik ei saa tervislikel või muudel põhjustel täita patendivoliniku kohustusi järjest rohkem 

kui kuus kuud; 

2) patendivolinik on pankrotivõlgnik; 

3) patendivoliniku äriühing, mille kaudu patendivolinik osutab õigusteenust, on pankrotivõlgnik; 

4) patendivolinik on registrile esitanud peatamise taotluse. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2-4 nimetatud juhtudel peab patendivolinik esitama 

justiitsministrile või tema volitatud ametnikule patendivoliniku kutsetegevuse peatamise avalduse ja 

peatamise alust tõendava dokumendi viie tööpäeva jooksul kutsetegevuse peatamise aluse tekkimise 

päevast arvates. Patendivolinik peab teavitama tema esitatud patendivoliniku kutsetegevuse peatamise 

avaldusest isikuid, kellele ta osutab õigusteenust, viie tööpäeva jooksul kutsetegevuse peatamise aluse 

tekkimise päevast arvates. 

 

§ 20. Patendivoliniku kutse äravõtmine 

(1) Patendivoliniku kutse võetakse ära, kui patendivolinik: 

1) on patendivoliniku kutsetegevuses rikkunud seadust; 

2) ei ole korduvalt täitnud käesoleva seaduse § 5 lõikes 1 sätestatud kohustusi; 

3) ei vasta käesoleva seaduse § 14 lõikes 1 sätestatud nõuetele; 

4) esitab patendivoliniku kutsest loobumise avalduse. 

(2) Justiitsminister või tema volitatud ametnik teeb patendivoliniku kutse äravõtmise otsuse 10 

tööpäeva jooksul patendivoliniku kutse äravõtmise alusest teada saamise päevast arvates. 

 

33.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Patendivoliniku kutsenimetus 

 

Esile on toodud, et patendivoliniku kutsenimetus võib tekitada segadust ning eristada võiks 

patendivolinikke ning kaubamärgi- ja disainivolinikke. Samuti on märgitud, et kaaluda võiks 

kutsenimetuse „patendivolinik“ asendamist kutsenimetusega „patendi advokaat“ (tulenevalt inglise 

keelsest terminist „patent attorney“). 

 

Jaanuar 2013 seisuga on patendivolinike registrisse kantud 62 patendivolinikku kellest enamik 

tegutseb mitmes tegevusvaldkonnas, samas osade tegevus on peatatud või nad ei tegutse sisuliselt. 
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Seega on patendivoliniku kutsenimetuse all reaalselt tegutsevate isikute arv küllaltki väike. Veel 

väiksem on aga patendivolinike arv, kes tegutsevad vaid ühes tegevusvaldkonnas, mis probleemi 

tõstatajate sõnutsi on põhjuseks, miks vastav küsimus esile toodi. Võimalikku segadust peab ja saab 

vältida läbi selle, et patendivolinik avaldab täpset informatsiooni oma tegevusvaldkondade kohta ning 

hoidub reklaamist, mis võiks jätta ekslikku muljet tema tegelike tegevusvaldkondade kohta.  

 

Termini patendiadvokaat kasutuselevõtul puudub ka mõistlik põhjendus, eriti kuna see põhjustaks 

segadust advokaadi kutsenimetusega.  

 

Seega on ettepanekuks jätta senine regulatsioon (PatVS § 2 lg 3) muutmata. 

 

Patendivoliniku kutse omandamiseks vajalik haridusnõue 

 

Senise regulatsiooni kohaselt piisab patendivoliniku kutse saamiseks kõrgharidusest, kuid 

kõrghariduse sisu on aja jooksul muutunud. Kõrgharidusstandardi222 kohaselt bakalaureuseõpe on 

kõrghariduse esimese astme õpe, mille kestel üliõpilane süvendab oma üldhariduslikke teadmisi, 

omandab eriala alusteadmisi ja -oskusi ning magistriõppeks ja töö alustamiseks vajalikke teadmisi ja 

oskusi (§ 7 lg 1) ning alles magistriastmes omandatakse iseseisvaks tööks vajalikud teadmised ja 

oskused (§ 9 lg 1: magistriõpe on kõrghariduse teise astme õpe, mille kestel üliõpilane süvendab 

erialateadmisi ja -oskusi ning omandab iseseisvaks tööks ja doktoriõppeks vajalikke teadmisi ja 

oskusi). 

 

Analoogne haridusenõue on ka advokaatidel. Advokatuuriseaduse § 23 lg 1 p 3 viitab kohtute seaduse 

§ 47 lg 1 p-le 1, mille kohaselt kohtunikuks võib nimetada Eesti Vabariigi kodaniku, kes on omandanud 

õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti 

Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni. 

 

Vabariigi Valitsuse 06.06.2005 määrus nr 120 „Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. 

augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus“ 

§ 12. Eesti Vabariigis omandatud kvalifikatsiooni vastavus magistrikraadile 

(1) Magistrikraadile vastavaks loetakse Eesti Vabariigi haridussüsteemis omandatud kvalifikatsioon, 

mida tõendab:  

1) vähemalt 4-aastase nominaalkestusega ja enne 1. juunit 2002. a Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud 

bakalaureuseõppe õppekava läbimisel väljaantud bakalaureusekraadi tõendav diplom;  

2) vähemalt 4-aastase nominaalkestusega õppekava läbimisel väljaantud bakalaureusediplom ilma 

bakalaureusekraadita; 

3) ülikooli kraadita diplom; 

4) diplomeeritud spetsialisti ülikoolidiplom; 

5) kõrgharidusel põhineva õpetajakoolituse tunnistus või diplom, mis on välja antud vähemalt 1-

aastase nominaalkestusega õppekava läbimisel; 

6) magistridiplom, mis on välja antud pärast 1. juunit 2002. a Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud 

magistriõppe õppekava läbimisel; 

7) magistridiplom, mis on välja antud vähemalt 5-aastase nominaalkestusega bakalaureuse- ja 

magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva õppe õppekava läbimisel. 

(2) Magistrikraad on teadus- või kutsekraad, kui ta on omandatud enne 1. juunit 2002. a Eesti Hariduse 

Infosüsteemi kantud õppekava läbimisel. Sellist magistrikraadi kui teadus- või kutsekraadi 

                                                           
222 Vabariigi Valitsuse 18.12.2008 määrus nr 178, RT I 2008, 57, 322 
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kvalifikatsiooni arvestab õppeasutus ja tööandja kui magistrikraadi ja doktorikraadi vahel olevat 

kvalifikatsiooni. 

(3) Isiku magistriõpinguid ning magistritööd, mis on kas sooritatud või kaitstud enne 1. juunit 2002. a 

Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud magistriõppe õppekava läbimisel, võib õppeasutus arvestada 

doktoriõppe õppekava täitmise osana «Ülikooliseaduses» sätestatud tingimustel ja korras. 

 

Seetõttu on vajalik patendivoliniku haridusnõuet täpsustada ning viia see vastavusse muutunud 

kõrghariduse regulatsiooniga ning võrreldava kutseala (advokaadid) nõuetega.  

Täiendavalt võib kaaluda leiutiste ja mikrolülituste topoloogia valdkonna patendivolinike 

haridusnõude täpsustamist, et viia see enam vastavusse selles valdkonnas tegutsemise eeldustega 

(süvendatud teadmised tehnika- ja/või loodusteaduste valdkonnas).  

 

Esile toodud vastuolu Euroopa patendivoliniku institutsiooniga ei ole tänasel päeval enam aktuaalne, 

kuna Eesti patendivoliniku kutse saamine ei anna automaatselt patendivoliniku kutset (nagu toimus 

hetkel, mil Eesti ühines Euroopa patendikonventsiooniga) ning vajalik on eraldi protsessid vastavate 

kutsete omandamiseks. 

 

Patendivoliniku kutse omandamiseks vajaliku töökogemus 

 

Senise regulatsiooni kohaselt on nõutav 4 aastane valdkonna kogemuse nõue, s.h saab selle hulka 

arvata kuni 2 aastast töökogemust Patendiametis.  

 

Esitatud on ettepanek töökogemuse nõude perioodi pikkust lühendada ning samas võimaldada 

kogemuse hulka lugeda ka töötamist mujal, kui patendivoliniku juures või patendibüroos.  

 

Staaži vähendamise ettepanek on põhjendatud, kuna kutsetegevuseks vajalikud oskused on võimalik 

omandada ka 3 aastase tegevusega. Staaži vähendamist saab balansseerida ka eksami raskusastmega 

ning nii avarduvad suuremad võimalused isikutel tegutseda patendivolinikuna, kui nende oskused on 

vajalikul tasemel.  

 

Staaži vähendamisega samaaegselt oleks vaja täpsustada, et kogemus on omandatud vahetult enne 

kutse taotlemist, et välistada võimalus, et kutset taotledes tuginetakse minevikus omandatud 

kogemustele. 

 

Patendivoliniku kutsele taotlemisele eelnevat töökogemust väljaspool patendibürood, patendivoliniku 

juures töötamist või Patendiametit ei ole mõistlik arvestada, kuna selle tegevuse sisu on raske 

kontrollida ning üldjuhul (eriti Eestis tegutsedes) ei ole veendumust, et see tegevus on sedavõrd 

mahukas ja järjepidev, et vajalikud kogemused omandatakse.  

 

Patendivoliniku täiendusõpe 

 

Senise regulatsiooni kohaselt ei ole kehtestatud patendivolinike korduseksamite korda, ega ka 

täiendusõppe kohustuslikkust selleks, et säilitada õigus tegutseda patendivolinikuna.  

Samas tuleb pidada oluliseks, et kõik patendivolinikud tegeleksid regulaarse täiendusõppega ning seda 

kõigis tegevusvaldkondades, mille osas on tehtud registreering registris.  

Täiendusõpe on ilmselgelt ka parim meede adresseerimaks kahtlusi patendivolinike kutseoskuste osas, 

mille põhjuseks võib olla ka muuhulgas vähene praktika näiteks vähene praktika leiutiste 

registreerimistaotluste ettevalmistamisel, mille objektiivseks põhjuseks on ka vähene Eesti leiutajate 

ja seega ka taotlejate arv.  
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Patendivoliniku äriühingut puudutavat regulatsiooni muuta alljärgnevalt: 

Suurendamaks patendivolinike sõltumatust (PatVS § 6 lg 1), vähendamaks huvide konflikte, mis 

võivad tulla patendibüroode omandisuhetest ning tagamaks patendibüroodes hoitava informatsiooni 

suuremat konfidentsiaalsust (PatVS § 6 sätestatud kutsetegevuse tagatised ei kehti patendibüroo 

omaniku suhtes) ning ühtlustamaks regulatsiooni advokatuuriseadusega (§ 54) on vajalik kehtestada 

nõue, et patendivoliniku äriühingu osanikuks või aktsionäriks võib olla üksnes patendivolinik.  

 

Kuna hetkel tegutseb mitmeid patendivoliniku äriühinguid, mille osanik või aktsionär ei ole 

patendivolinik, siis tuleb kehtestada üleminekuaeg (optimaalne 1 aasta) olukorra uue muutunud 

regulatsiooniga vastavuse viimiseks.   

 

Patendivoliniku volituse regulatsiooni muuta alljärgnevalt: 

 

Seoses paralleelse ettepanekuga loobuda volikirja esitamise nõudest patendivolinike vahel vajab 

osaliselt muutmist kehtiva PatVS § 3, kuid samas tasakaalustamaks volikirja esitamise nõudest 

loobumist on vajalik täpsemini reguleerida patendivoliniku ja kliendi suhe, mil eesmärgil PatVS § 3 

muudetakse ning sinna lisatakse patendivoliniku kliendilepingu regulatsioon.  
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34 Volikiri Patendiametis ja TOAK-is (A. Sehver, A. Värv)223 

34.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Tööstusomandi seadustik 

 

§ 7. Esindus 

(1) Tööstusomandi kaitse alaseid toiminguid teeb asjast huvitatud isik isiklikult või tema poolt 

[vahetult] volitatud patendivolinik, kellele on patendivoliniku seaduse kohaselt antud patendivoliniku 

kutse tegutsemiseks vastavas tööstusomandi valdkonnas. Asjast huvitatud isik või patendivolinik võib 

suulisel menetlemisel kaasata oma kulul tõlgi või esindamise õiguseta nõuandja. 

(2) Isik, kellel ei ole elukohta, asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eestis, peab 

volitama oma esindajaks tööstusomandi kaitse alaste toimingute tegemiseks patendivoliniku, välja 

arvatud taotluse ja siseriiklikku menetlusse võtmise avalduse esitamine ning riigilõivude tasumine. 

(3) Kui toiminguid teevad mitu isikut ühiselt, võivad nad oma esindajaks volitada patendivoliniku või 

enda hulgast ühise esindaja, kelle elu- või asukoht või tegutsev kaubandus- või tööstusettevõte on 

Eestis. Ühisel esindajal on õigus sooritada taotlejate nimel kõiki taotluse menetlemisega seotud 

toiminguid, välja arvatud taotluse tagasivõtmine ning tervikuna üleandmine ja pantimine, kui ühisele 

esindajale antud volitusest ei tulene teisiti. 

(4) Patendivolinikule või ühisele esindajale antavas volikirjas peab sisalduma: 

1) esindatava nimi, elukoha või asukoha aadress; 

2) esindaja nimi; 

3) volituse ulatus; 

4) volituse kehtivusaeg, kui see on tähtajaline; 

5) esindatava allkiri ja kuupäev. 

(5) Kui toimingu teeb või dokumendi esitab esindaja ning ei ole esitatud volikirja ega viidet varem 

esitatud volikirjale, peab selle esitama kahe kuu jooksul sellekohase nõude esitamisest arvates, kui 

käesolevas seadustikus ei ole ette nähtud lühemat tähtaega. Kui esindaja on patendivolinik, võib nõude 

esitada vaid kahtluse korral patendivoliniku volituses või muul mõjuval põhjusel. Nimetatud tähtaeg 

on lõplik. 

(6) Eeldatakse, et esindaja volitus lõpeb uue esindaja nimetamisest teatamisel. Esindaja peab 

viivitamata teatama tema volituse lõppemisest või piiramisest. 

(7) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse menetlusele Patendiametis ja komisjonis. Käesolevat 

paragrahvi kohaldatakse kohtumenetlusele, kui kohtumenetluse seadustikust ei tulene teisiti. 

(8) Patendivolinik võib olla esindajaks maakohtus ja ringkonnakohtus. Riigikohtus võib patendivolinik 

olla esindajaks koos vandeadvokaadiga. 

 

Patendivoliniku seadus 

 

Vt regulatsiooni „kutselised esindajad (patendivolinikud)“ 

  

                                                           
223 Koostaja: Almar Sehver, Age Värv. 
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34.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

34.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Kaubamärgiõiguse Singapuri leping224 

 

(3) (Volikiri) 

a) Kui lepinguosaline lubab või nõuab, et taotlejal, omanikul või muul huvitatud isikul on ametiga 

suhtlemisel esindaja, võib ta nõuda, et esindaja volitatakse tegutsema eraldi dokumendi (edaspidi 

volikiri) alusel, milles on märgitud taotleja, omaniku või huvitatud isiku nimi. 

b) Volikiri võib hõlmata üht või mitut volikirjas märgitud taotlust ja/või registreeringut või kõiki 

esindaja määranud isiku olemasolevaid ja tulevasi taotlusi ja/või registreeringuid, arvestades esindaja 

määranud isiku sätestatud erandeid. 

c) Volikirjas võib piirata esindaja volitusi teatud toimingutega. Lepinguosaline võib nõuda, et 

volikirjas, mille alusel esindajal on õigus taotlus tagasi võtta või registreeringust loobuda, on selle 

kohta selgesõnaline märge. 

d) Kui amet saab kirja või dokumendi, mille esitaja nimetab end esindajaks, ja kirja või dokumendi 

kättesaamise ajal ei ole ameti valduses asjakohast volikirja, võib lepinguosaline nõuda volikirja 

esitamist ametile lepinguosalise määratud tähtaja jooksul, arvestades juhendis sätestatud 

miinimumtähtaega. Lepinguosaline võib ette näha, et kiri või dokument jäetakse tähelepanuta, kui 

tema määratud tähtaja jooksul ei ole ametile volikirja esitatud. 

(4) (Viide volikirjale) Lepinguosaline võib nõuda, et kirjas või dokumendis, mille esindaja saadab 

ametile asjakohaste toimingute tegemiseks, on viide volikirjale, mille alusel esindaja tegutseb. 

(5) (Teiste nõuete esitamise keeld) Lepinguosaline ei tohi nõuda, et lõigetes 3 ja 4 ning artiklis 8 

märgituga seoses täidetaks teisi nõudeid peale nendes lõigetes ja artiklis nimetatute. 

(6) (Tõendusmaterjal) Lepinguosaline võib nõuda tõendusmaterjali esitamist ametile, kui ametil on 

põhjust kahelda lõigetes 3 ja 4 nimetatud kirjas või dokumendis esitatud andmete tõepärasuses. 

 

 

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 207/2009, 26. veebruar 2009, ühenduse kaubamärgi kohta 

(kodifitseeritud versioon) 

 

Artikkel 93 

Kutselised esindajad 

 

/…/  

Ametis tegutsevad esindajad peavad esitama ametile toimikutesse lisamiseks allkirjastatud volituse, 

mille üksikasjad nähakse ette rakendusmääruses. 

 

OHIM presidendi 10.02.2003 teate nr 2/03 kohaselt225 lõpetab OHIM volikirja esitamise nõudmise 

tulenevalt suurest administratiivsest koormusest.  

  

                                                           
224 RT II 2009, 13, 35. 
225 Arvutivõrgus: http://oami.europa.eu/en/office/aspects/communications/02-03.htm (13.02.2013). 
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34.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

Kaubamärgiseadus 
§ 13. Esindaja kaubamärgi õiguskaitsealaste toimingute tegemisel 

(1) Kaubamärgialaseid toiminguid Patendiametis ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (edaspidi 

apellatsioonikomisjon) teeb asjast huvitatud isik isiklikult või tema poolt vahetult volitatud 

patendivolinik, kellele on patendivoliniku seaduse kohaselt antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks 

kaubamärkide valdkonnas. Asjast huvitatud isik või patendivolinik võib suulisel menetlemisel 

Patendiametis või apellatsioonikomisjonis kaasata oma kulul tõlgi või esindamise õiguseta nõuandja. 

(2) Isik, kellel ei ole elukohta, asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eestis, peab 

volitama oma esindajaks patendivoliniku kaubamärgialaste toimingute tegemiseks Patendiametis ja 

apellatsioonikomisjonis, välja arvatud taotluse esitamine. 

(3) Kui kaubamärgialaseid toiminguid Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis teevad mitu isikut 

ühiselt, võivad nad oma esindajaks volitada patendivoliniku või määrata enda hulgast esindaja 

(edaspidi ühine esindaja), kelle elu- või asukoht või tegutsev kaubandus- või tööstusettevõte on Eestis. 

Ühisel esindajal on õigus sooritada taotlejate nimel kõiki taotluse menetlemisega seotud toiminguid. 

 

§ 28.  Taotlus 

(1) Taotlus esitatakse ühe kaubamärgi kohta. 

(2) Taotluses peab sisalduma: 

/…/ 

2) volikiri või viide varem esitatud volikirjale, kui taotlejal on esindaja; 

 

§ 32.  Volikiri 

Volikirjas peab sisalduma: 

1) esindatava nimi, elukoha või asukoha aadress; 

2) esindaja nimi; 

3) volituse ulatus; 

4) [kehtetu - RT I 2009, 4, 24 - jõust. 01.03.2009]  

5) volituse kehtivusaeg, kui see on tähtajaline; 

6) esindatava allkiri; 

7) volikirja väljaandmise kuupäev. 

 

Kaubamärgimäärus226 

 

§ 2. Dokumentide esitamise üldnõuded 

(1) Kui seaduses või käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, esitatakse Patendiametile 

originaaldokument või selle notariaalselt või Patendiameti poolt ametlikult kinnitatud ärakiri. 

(2) Patendiamet võib lubada dokumendi faksikoopia esitamist, kui tal on võimalik kontrollida 

dokumendi õigsust teistest allikatest. 

(3) Dokumendid esitatakse otse või posti teel Patendiameti vastuvõtuosakonda. Dokumendi võib 

panna ka Patendiametis aasta kõikidel päevadel ööpäevaringselt avatud tööstusomandi objektide 

õiguskaitse registreerimise taotluste postkasti. 

 

  

                                                           
226 RT I, 10.01.2012, 12. 
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Patendiseadus 
 

§ 131.  Esindaja patendikaitse alaste toimingute tegemisel 

(1) Patendikaitse alaseid toiminguid Patendiametis ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (edaspidi 

apellatsioonikomisjon) teeb asjast huvitatud isik isiklikult või tema poolt vahetult volitatud 

patendivolinik, kellele on patendivoliniku seaduse kohaselt antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks 

leiutiste valdkonnas. Asjast huvitatud isik või patendivolinik võib suulisel menetlemisel Patendiametis 

või apellatsioonikomisjonis kaasata oma kulul tõlgi või esindamise õiguseta nõuandja. 

(2) Isik, kelle elukoht või asukoht ei ole Eesti Vabariigis, peab volitama oma esindajaks 

patendivoliniku patendikaitse alaste toimingute tegemiseks Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis, 

välja arvatud patenditaotluse esitamine, käesoleva seaduse § 33 1. lõikes nimetatud rahvusvahelise 

patenditaotluste siseriiklikku menetlusse võtmise avalduse esitamine ja kõigi käesolevas seaduses 

sätestatud riigilõivude tasumine. 

(3) Kui patendikaitse alaseid toiminguid Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis teevad mitu isikut 

ühiselt, võivad nad oma esindajaks volitada patendivoliniku või määrata enda hulgast esindaja 

(edaspidi ühine esindaja), kelle elu- või asukoht on Eesti Vabariigis. Ühisel esindajal on õigus 

sooritada kõiki patendikaitse alaseid toiminguid, kui ühisele esindajale antud volitusest ei tulene teisiti. 

 

§ 19.  Patenditaotlus 

(2) Patenditaotlusele lisatakse järgmised dokumendid: 

1) volikiri, kui patenditaotlus esitatakse patendivoliniku kaudu; 

 

§ 251.  Tähtaegade määramine ja pikendamine 

(1) Käesolevas seaduses sätestatud juhtudel võib Patendiamet määrata tähtaegade pikkuseks kaks kuni 

neli kuud. Erandjuhul võib Patendiamet määrata kuuekuulise tähtaja. 

(2) Patenditaotlejal on põhjendatud juhtudel õigus nõuda Patendiameti poolt määratud tähtaja 

pikendamist käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud tähtaegade piires. Pikendustaotlus tuleb esitada 

Patendiametile enne tähtpäeva möödumist. Patendiameti otsus pikenduse andmise kohta on lõplik. 

 

Patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord1 (RT I, 10.01.2012, 2) 

§ 22. Allkiri 

(5) Patendi saamise avaldusele võib volituse olemasolu korral alla kirjutada ka patendivolinik või 

ühine esindaja. Volituse tõendamiseks lisatakse patenditaotlusele §-s 47 kehtestatud nõuetele vastav 

volikiri. Kui volikirja ei ole patenditaotluse esitamise ajal võimalik patenditaotlusele lisada, 

edastatakse see Patendiametile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui „Patendiseaduse” § 251 

lõike 1 alusel Patendiameti poolt määratud tähtpäevaks. 

 

§ 47. Volikiri 

(1) Volikiri antakse patendivolinikule või ühisele esindajale patenditaotluse esitamiseks või patendi 

taotlemisega või patendi jõushoidmisega seotud kõigi või mõne menetlustoimingu sooritamiseks. 

Mitme patenditaotluse esitamiseks või patendi taotlemisega või patendi jõushoidmisega seotud 

menetlustoimingute sooritamiseks võib anda ka üldvolikirja. Üldvolikirja võib anda ühe või mitme 

patendivoliniku nimele. Volikirja ei saa patendivolinikule anda leiutise kui omandi käsutamisega 

seoses tehtavate tehingute sooritamiseks, sealhulgas patenditaotluse või patendi (registreeringu) 

üleandmine teisele isikule, pandi- ja litsentsilepingute sõlmimine ja muud tehingud. 

(2) Ühisele esindajale antakse volikiri, kui: 

1) tema volituste ulatust soovitakse piirata; 

2) ühine esindaja on patendi saamise avaldusele esindajana alla kirjutanud või 

3) mõni patenditaotlejatest ei ole patendi saamise avaldusele alla kirjutanud; 

4) ühine esindaja määratakse pärast patenditaotluse esitamist. 
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(3) Volikirjas peab sisalduma: 

1) esindatava (patenditaotleja) ees- ja perekonnanimi ning elukoha või ettevõtte asukoha aadress, 

juriidilise isiku korral nimi ja asukoha aadress; 

2) patendivoliniku ees- ja perekonnanimi; 

3) füüsilisest isikust ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise 

esindaja korral tema nimi; 

4) volituse ulatus, välja arvatud ühise esindaja korral, kui tema volituse ulatust ei soovita piirata; 

5) volituse kehtivuse alguse kuupäev, kui volitus on antud enne volikirja allakirjutamist; 

6) volituse kehtivusaeg, kui volitus on tähtajaline; 

7) esindatava allkiri; 

8) volikirja allakirjutamise koht ja kuupäev. 

(4) Mitme patendivoliniku nimele antakse volikiri ühisvolituse andmise korral. Ühisvolituse saamise 

korral loetakse kõik volikirjas nimetatud patendivolinikud pädevaks esindama patenditaotlejat 

volikirjaga antud volituse kogu ulatuses, kui volikirjas ei nähta ette mõne patendivoliniku volituse 

piiramist. Volituse võrdse ulatuse korral ajab Patendiamet asju ükskõik kellega volikirjas nimetatud 

patendivolinikest. 

(5) „Patendiseaduse” § 131 lõike 1 alusel kehtib ainult patenditaotleja poolt patendivolinikule või 

mitme patenditaotleja korral ühisele esindajale vahetult antud volitus. Esindamisõigust ei saa vastu 

võtta ega üle anda edasivolitamise korras isegi juhul, kui volikirjas selline õigus sisaldub. 

(6) Kui patenditaotlejaid on mitu, kirjutavad volikirjale alla kõik patenditaotlejad. Ühise volikirja 

asemel võivad patenditaotlejad esitada ka igaüks eraldi volikirja või osa neist ühise volikirja 

tingimusel, et volituse ulatus on kõigis volikirjades ühesugune. Esindatava allkiri peab sisaldama isiku 

ees- ja perekonnanime, olema loetav või suurtähtkirjas dešifreeritud. Kui patenditaotleja on juriidiline 

isik, tuleb märkida ka seadusliku esindaja ametinimetus. 

(7) Originaalvolikirja legaliseerimist, notariaalset tõestamist või kinnitamist ei nõuta. 

(8) Kui volikirjas ei ole määratud volituse kehtivuse alguse kuupäeva, kehtib volitus volikirja 

allakirjutamise kuupäevast. Kui patendivolinik esitab volikirja seaduses ettenähtud juhtudel pärast 

toimingu tegemist, loetakse volituse andmise kuupäevaks „Patendivoliniku seaduse” § 3 lõike 1 alusel 

toimingu tegemise kuupäev, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus volikirja enda sisuga või on 

volikiri muul põhjusel tühine. 

(9) Kui volikirjas ei ole volituse kehtivusaega märgitud, loetakse volikiri tähtajatuks. 

(10) Kui volikirjas nimetatud patendivolinikku ei ole riiklikku patendivolinike registrisse kantud või 

kui talle ei ole antud patendivoliniku kutset tegutsemiseks leiutiste valdkonnas, loetakse volikiri 

kehtetuks. 

(11) Volitust tõendavaks ja volikirja asendavaks dokumendiks asjaajamisel Patendiametiga loetakse 

ka patendi saamise avaldust, kui avalduse andmeväljale 2 on kantud käesoleva määruse §-s 13 nõutud 

andmed ja avaldusele on alla kirjutanud ühise esindaja korral koos temaga kõik teised patenditaotlejad, 

patendivoliniku korral aga kõik patenditaotlejad. Sel juhul loetakse ühise esindaja ja patendivoliniku 

volituse ulatuseks patenditaotluse menetlusega ja patendi jõushoidmisega seotud kõigi toimingute 

sooritamine, välja arvatud leiutise kui omandi üleandmine teisele isikule. 

(12) Kui sama toimingu tegemiseks kehtivad eri isikutele välja antud volikirjad, edastab Patendiamet 

teateid hiljem välja antud volikirjaga volitatud isikule, kui volikirjadest või muust volitust puudutavast 

dokumendist ei tulene teisiti. 

 

Tsiviilkohtumenetluse seadustik 

 

§ 339.  Menetlusdokumendi lisad 

(1) Kui menetlusdokumendi allkirjastab menetlusosalise esindaja, lisatakse asjas esimesele esindaja 

esitatud menetlusdokumendile volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. Kui 
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menetlusdokumendi allkirjastab esindajana advokaat, ei pea volikirja esitama, kuid kohtul on õigus 

selle esitamist nõuda. 

 

34.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused 

 

Saksa tsiviilkohtumenetluse seadustiku (ZPO) § 80 kohaselt tuleb esindajal oma esindusõigust 

kirjalikult tõendada. Seda võib teha ka tagantjärele, milleks kohus annab tähtaja. See tähendab, et 

esindaja peab esitama oma esindusõiguse tõendamiseks volikirja, ning see kohustus laieneb ka 

advokaatidele.227 ZPO § 88 lg 1 näeb ette, menetluse vastaspoolel on igal ajal õigus nõuda 

esindusõiguse tõendamist. See kehtib ka siis, kui esindaja on advokaat. Samas peab ZPO § 88 lg 2 

kohaselt kohus omal initsiatiivil kontrollima esindusõigust üksnes siis, kui esindaja ei ole advokaat (lg 

2). See tähendab, et advokaadi esindusõiguse olemasolu eeldatakse.228 Selline eeldus on põhjendatav 

advokaadi sõltumatusega (Saksa advokatuuriseaduse (BRAO) § 1) ning menetluse lihtsustamise 

eesmärgiga.229 

 

Sarnaselt advokatuuriseadusega sätestab ka Saksa patendivoliniku seaduse (Patentanwaltsordnung, 

PAO) § 1, et patendivolinik on temale seadusega ettenähtud valdkondades tegutsedes sõltumatu. 

Seetõttu sisaldub ZPO § 88 lg-a 2 analoogne säte ka Saksa patendiseaduses (PatG). Nii sätestab PatG 

§ 97 lg 6 teine lause, et omal initsiatiivil peab patendikohus (Patentgericht) esindusõiguse olemasolu 

kontrollima siis, kui esindaja ei ole advokaat või patendivolinik (Patentanwalt).  

 

Lisaks kohaldub PatG § 97 lg 6 ka siis, kui kohtumenetlus puudutab kasulikku mudelit või kaubamärki. 

 

Saksa intellektuaalse omandi mudelseaduses230 on patendivoliniku kohtumenetluses esindusõiguse 

eeldamise põhimõte säilitatud (mudelseaduse 2. raamatu § 84 lg 6). 

 

Saksa Patendi- ja Kaubamärgiametis (Deutsches Patent- und Markenamt) võib toimingute tegemisel 

kasutada esindajat. Patendi- ja Kaubamärgiameti määruse (Verordnung über das Deutsche Patent- und 

Markenamt) § 15 näeb ette, et sellisel juhul on esindajal reeglina vaja esitada kirjalik volikiri. 

Nimetatud määruse § 15 lg 4 aga nimetab isikud, kelle puhul amet esindusõiguse olemasolu omal 

initsiatiivil ei kontrolli – sealhulgas on nendeks ka patendivolinik ning advokaat. Patendivolinik ega 

advokaat seega eraldi kirjalikku volikirja esitama ei pea. Kahtluse korral võib Patendi- ja 

Kaubamärgiamet nõuda volikirja olemasolu.231 Muude esindajate puhul, kellele laieneb volikirja 

esitamise kohustus, on Patendi- ja Kaubamärgiamet sätestanud volikirja näidisvormi.232  

 

34.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Patendivoliniku, kui professionaalse ning sõltumatu esindaja institutsiooni usaldusväärsus on 

möödunud tegevusaastate jooksul leidnud piisavat tõestust. Seetõttu oleks kohane ka loobuda 

patendivoliniku volikirja esitamise nõudest suhtlemisel Patendiameti ja Apellatsioonikomisjoniga. 

Volikirja esitamist võib Patendiamet või Apellatsioonikomisjon nõuda juhul, kui neil on kahtlusi 

esindaja volitustes.  

                                                           
227 MüKo/Toussaint (2013), ZPO § 80, Rn 9. 
228 MüKo/Toussaint (2013), ZPO § 88, Rn 1. 
229 MüKo/Toussaint (2013), ZPO § 88, Rn 1. 
230 R. McGuire, H.-J. Ahrens. Modellgesetz für Geistiges Eigentum – Normtext und Begründung, Beck 2012. 
231 Arvutivõrgus: http://www.dpma.de/docs/service/formulare/patent/p2791.pdf (13.02.2013), lk 3; Arvutivõrgus: 

http://www.dpma.de/docs/service/formulare/patent/p2797.pdf (13.02.2013), lk. 4 
232 Arvutivõrgus: http://www.dpma.de/docs/service/formulare/allgemein/allgemeienvlm.pdf (13.02.2013). 
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Selline regulatsioon oleks analoogne advokaatide kohta tsiviilkohtumenetluses kehtivale:  

TsMS § 226 lg 1 Kohus kontrollib esindaja esindusõiguse olemasolu ning ei luba selle puudumisel 

isikul esindajana menetluses osaleda. Menetlusosaline võib nõuda teiste menetlusosaliste esindajate 

esindusõiguse kontrollimist igas menetlusstaadiumis igas kohtuastmes. Advokaadi puhul eeldatakse 

esindusõiguse olemasolu.  

TsMS § 225 lg 1 Kui esindatav võtab volituse tagasi, lõpeb volitus vastaspoole ja kohtu suhtes volituse 

tagasivõtmisest vastaspoolele ja kohtule teatamisega. Eeldatakse, et advokaadi volitus lõpeb ka uue 

advokaadi nimetamisest vastaspoolele ja kohtule teatamisega.  

Patendivoliniku seadusest võib tuletada mitmeid tagatisi volituseta esinduse vastu. Nii nagu advokaat, 

on ka patendivolinik õigusteenust osutades sõltumatu ja juhindub seadustest, samuti kutse-eetika 

nõuetest, headest kommetest ja südametunnistusest (vrdl AdvS § 43 lg 1 ja PatVS § 6 lg 1), talle 

laieneb konfidentsiaalsuskohustus (vrdl AdvS § 45 ja PatVS § 7) ning tal on varaline vastutus, mis on 

tagatud kutsekindlustusega (vrdl AdvS §§ 47-48 ja PatVS §§ 10-11). Lisaks teostab patendiametniku 

tegevuse üle riiklikku järelevalvet justiitsminister (PatVS § 13), kellel on teatavatel juhtudel ka 

patendivoliniku kutse äravõtmise õigus (PatVS § 20). 

Esindaja volitusi eeldab samuti Siseturu Ühtlustamise Amet ning mitmed rahvuslikud Patendiametid 

Euroopas.  

Rahvusvahelise õiguse (Kaubamärgiõiguse Singapuri leping) kohaselt on riigil õigus kehtestada 

volikirja nõude, kuid mitte kohustus.  

Volikirja ja selle originaaleksemplari esitamise nõue pidurdab oluliselt ka elektroonsete taotluste 

esitamist, seda eriti välisriikidest pärinevate taotlejate puhul, kellel ei ole võimalik väljastada 

digitaalallkirjaga volikirja. Volikirja esitamise kontrollimisest loobumine vähendab bürokraatiat ning 

suurendab ka Patendiameti efektiivsust tööstusomandi alaste toimingute menetlemisel. 

Seega on mõistlik loobuda volikirja esitamise nõudest Patendiametile, TOAKile ja kohtutele 

reguleeritud kutseala esindajate puhul. Patendivolinik peab korraldama oma suhted kliendiga ning 

seega tavajuhtudel volikirja esitamise nõude võib asendada patendivolinikust esindaja kinnitusega, et 

tegutseb kliendi nimel. Kahtluse korral jääb võimalus nõuda kirjaliku volikirja esitamist. 

Tasakaalustamast muutusest tulenevat on ettepanekuks reguleerida täpsemalt ka patendivoliniku ja 

kliendi lepingulise suhte küsimus (kliendileping) analoogselt advokatuuriseaduse § 55 sätestatuga.  
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35 Esindaja vahetu volituse nõue ning asjast huvitatud isiku iseseisev 

esindusõigus (A. Sehver)233 

35.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Tööstusomandi seadustik 

 

§ 7. Esindaja 

(1) Tööstusomandi kaitse alaseid toiminguid Patendiametis ja komisjonis teeb asjast huvitatud isik 

isiklikult või tema poolt vahetult volitatud patendivolinik, kellele on patendivoliniku seaduse kohaselt 

antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks vastavas tööstusomandi valdkonnas. Asjast huvitatud isik 

või patendivolinik võib suulisel menetlemisel Patendiametis või komisjonis kaasata oma kulul tõlgi 

või esindamise õiguseta nõuandja. 

 

35.2 Praegu kehtivad õigusnormid 

35.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Kaubamärgiõiguse Singapuri leping 

 

Artikkel 4. Esindamine; kontaktaadress 

(1) (Esindaja tegutsemisluba) 

a) Lepinguosaline võib nõuda seoses ameti tehtavate toimingutega määratud esindajalt  

i) kohaldatava õiguse alusel antud õigust tegutseda esindajana ametis taotluste ja registreeringute 

suhtes ja vajaduse korral vastavat tegutsemisluba; 

ii) aadressi olemasolu lepinguosalise territooriumil. 

b) Toimingul, mille on ametis teinud lepinguosalise lõikes a nimetatud nõuetele vastav esindaja või 

mis on tehtud seoses selle esindajaga, on sama toime, mis selle esindaja määranud taotleja, omaniku 

või muu huvitatud isiku poolt või temaga seoses tehtud toimingul. 

(2) (Kohustuslik esindaja; kontaktaadress) 

a) Lepinguosaline võib nõuda, et ametis tehtavate toimingute puhul esindab esindaja taotlejat, 

omanikku või muud huvitatud isikut, kellel ei ole tema territooriumil elukohta ega tegutsevat tööstus- 

või kaubandusettevõtet. 

b) Kui punktis a nimetatud esindajat ei ole ette nähtud, võib lepinguosaline nõuda ametis tehtavate 

toimingute puhul, et taotlejal, omanikul või muul huvitatud isikul, kellel ei ole tema territooriumil 

elukohta ega tegutsevat tööstus- või kaubandusettevõtet, on tema territooriumil kontaktaadress. 

(3) (Volikiri) 

a) Kui lepinguosaline lubab või nõuab, et taotlejal, omanikul või muul huvitatud isikul on ametiga 

suhtlemisel esindaja, võib ta nõuda, et esindaja volitatakse tegutsema eraldi dokumendi (edaspidi 

volikiri) alusel, milles on märgitud taotleja, omaniku või huvitatud isiku nimi. 

b) Volikiri võib hõlmata üht või mitut volikirjas märgitud taotlust ja/või registreeringut või kõiki 

esindaja määranud isiku olemasolevaid ja tulevasi taotlusi ja/või registreeringuid, arvestades esindaja 

määranud isiku sätestatud erandeid. 

c) Volikirjas võib piirata esindaja volitusi teatud toimingutega. Lepinguosaline võib nõuda, et 

volikirjas, mille alusel esindajal on õigus taotlus tagasi võtta või registreeringust loobuda, on selle 

kohta selgesõnaline märge. 

                                                           
233 Koostaja: Almar Sehver. 
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d) Kui amet saab kirja või dokumendi, mille esitaja nimetab end esindajaks, ja kirja või dokumendi 

kättesaamise ajal ei ole ameti valduses asjakohast volikirja, võib lepinguosaline nõuda volikirja 

esitamist ametile lepinguosalise määratud tähtaja jooksul, arvestades juhendis sätestatud 

miinimumtähtaega. Lepinguosaline võib ette näha, et kiri või dokument jäetakse tähelepanuta, kui 

tema määratud tähtaja jooksul ei ole ametile volikirja esitatud. 

(4) (Viide volikirjale) Lepinguosaline võib nõuda, et kirjas või dokumendis, mille esindaja saadab 

ametile asjakohaste toimingute tegemiseks, on viide volikirjale, mille alusel esindaja tegutseb. 

(5) (Teiste nõuete esitamise keeld) Lepinguosaline ei tohi nõuda, et lõigetes 3 ja 4 ning artiklis 8 

märgituga seoses täidetaks teisi nõudeid peale nendes lõigetes ja artiklis nimetatute. 

(6) (Tõendusmaterjal) Lepinguosaline võib nõuda tõendusmaterjali esitamist ametile, kui ametil on 

põhjust kahelda lõigetes 3 ja 4 nimetatud kirjas või dokumendis esitatud andmete tõepärasuses. 

 

Patendiõiguse leping 

 

Artikkel 7. Esindamine 

(1) [Esindajad] 

(a) Lepinguosaline võib nõuda, et asutuses menetlustoimingute tegemiseks volitatud esindaja: 

i) omaks kohaldatavate seaduste alusel õigust esineda asutuses seoses taotluste ja patentidega; 

ii) esitaks oma aadressiandmed territooriumil, mille määrab lepinguosaline. 

(b) Toiming, mille asutuse menetluses teeb esindaja, kes vastab punkti a alusel lepinguosalise 

kohaldatavatele nõuetele, on samasuguste tagajärgedega nagu toiming, mille oleks teinud selle 

esindaja volitanud taotleja, omanik või muu huvitatud isik, kui punktist c ei tulene teisiti. 

(c) Lepinguosaline võib sätestada, et vande andmise, deklaratsiooni esitamise või esindamisvolituse 

tühistamise korral ei ole esindaja allkirjal taotleja, omaniku või muu huvitatud isiku allkirja jõudu. 

(2) [Kohustuslik esindus] 

(a) Lepinguosaline võib nõuda, et taotleja, omanik või muu huvitatud isik volitaks asutuses 

menetlustoimingute tegemiseks esindaja, kusjuures taotleja, tema õigusjärglane, omanik või muu 

huvitatud isik võib asutuses ise esineda järgmiste toimingute puhul: 

i) taotluse esitamine, pidades silmas taotluse esitamise kuupäeva; 

ii) lõivu tasumine; 

iii) rakenduseeskirjades ettenähtud muu toimingu tegemine; 

iv) asutuse kättesaamisteate või muu teate saamine punktides i–iiimärgitud toimingute kohta. 

(b) Jõushoidmise lõivu võib tasuda iga isik. 

(3) [Esindaja volitamine] Lepinguosaline aktsepteerib, et esindaja volitamine registreeritakse asutuses 

rakenduseeskirjades sätestatud viisil. 

(4) [Muude nõuete keeld] Ükski lepinguosaline ei või nõuda muude kui lõigetes 1–3 osutatud ametlike 

nõuete täitmist nimetatud lõigetes käsitletud küsimuste puhul, välja arvatud juhul, kui käesolevas 

lepingus või 

rakenduseeskirjades on ette nähtud teisiti. 

(5) [Teavitamine] Kui ühte või mitut lõigete 1–3 alusel lepinguosalise kohaldatavat nõuet ei täideta, 

teavitab 

asutus taotlejat, tema õigusjärglast, omanikku või muud huvitatud isikut, andes talle võimaluse täita 

nõuded ja esitada oma seisukohad rakenduseeskirjades ettenähtud tähtaja jooksul. 

(6) [Nõuete mittetäitmine] Kui ühte või mitut lõigete 1–3 alusel lepinguosalise kohaldatavat nõuet ei 

täideta rakenduseeskirjades ettenähtud tähtaja jooksul, võib lepinguosaline kohaldada oma seadustes 

ettenähtud 

sanktsioone. 

 

PATENDIÕIGUSE LEPINGU RAKENDUSEEKIRJAD 

Vastu võetud 2000. aasta 1. juunil Genfis 
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Eeskiri 7. Artikli 7 kohase esindamisega seotud üksikasjad 

(1) [Muud artikli 7 lõike 2 punkti a alapunkti iii kohased toimingud] Muud artikli 7 lõike 2 punkti a 

alapunktis iiiosutatud toimingud, mille jaoks lepinguosaline ei või nõuda esindaja määramist, on: 

i) varasema taotluse koopia esitamine eeskirja 2 lõike 4 alusel; 

ii) varem esitatud taotluse koopia esitamine eeskirja 2 lõike 5 punkti b alusel. 

(2) [Esindaja volitamine artikli 7 lõike 3 järgi] 

(a) Lepinguosaline aktsepteerib esindaja volitamisest asutusele teatamise: 

i) eraldi teatises (edaspidi volikiri), millele on alla kirjutanud taotleja, omanik või muu huvitatud isik 

ning milles 

on näidatud esindaja nimi ja aadress, või taotleja valikul; 

ii) artikli 6 lõikes 2 osutatud avaldusvormil, millele on alla kirjutanud taotleja. 

(b) Ühest volikirjast piisab ka juhul, kui see on seotud ühe isiku mitme taotluse või patendiga või ühe 

isiku ühe või mitme taotluse ja ühe või mitme patendiga, tingimusel et kõik asjassepuutuvad taotlused 

ja patendid on märgitud ühes volikirjas. Ühest volikirjast piisab ka juhul, kui see on seotud vastava 

isiku kõigi olemasolevate või tulevaste taotluste ja patentidega, arvestades volitaja määratud erandeid. 

Asutus võib nõuda, et kui kõnealune üksainus volikiri esitatakse paberil või muus asutuse lubatud 

vormis, esitatakse sellest eraldi koopiaciga taotluse ja patendi kohta, millega see seotud on. 

(3) [Volikirja tõlge] Lepinguosaline võib nõuda, et kui volikiri ei ole asutuse tunnustatavas keeles, 

peab sellega 

kaasnema tõlge. 

(4) [Tõendusmaterjal] Lepinguosaline võib asutusele tõendusmaterjali esitamist nõuda vaid juhul, kui 

asutusel 

on alust kahelda lõike 2 punktis a osutatud teatistes sisalduvate andmete õigsuses. 

(5) [Tähtajad artikli 7 lõigete 5 ja 6 järgi] Kui lõikest 6 ei tulene teisiti, on artikli 7 lõigetes 5 ja 6 

osutatud 

tähtaeg vähemalt kaks kuud alates artikli 7 lõikes 5 osutatud teavitamise kuupäevast. 

(6) [Erandid artikli 7 lõike 6 järgsest tähtajast] Kui artikli 7 lõike 5 kohast teavitamist ei ole toimunud 

seetõttu, et ei ole esitatud andmeid, mis võimaldaksid asutusel taotleja, omaniku või muu huvitatud 

isikuga 

kontakteeruda, on artikli 7 lõikes 6 osutatud tähtaeg vähemalt kolm kuud alates kuupäevast, millal 

algas artikli 7 lõikes 5 osutatud toiming. 

35.2.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

Kaubamärgiseadus 

 

§ 13.  Esindaja kaubamärgi õiguskaitsealaste toimingute tegemisel 

(1) Kaubamärgialaseid toiminguid Patendiametis ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (edaspidi 

apellatsioonikomisjon) teeb asjast huvitatud isik isiklikult või tema poolt vahetult volitatud 

patendivolinik, kellele on patendivoliniku seaduse kohaselt antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks 

kaubamärkide valdkonnas. Asjast huvitatud isik või patendivolinik võib suulisel menetlemisel 

Patendiametis või apellatsioonikomisjonis kaasata oma kulul tõlgi või esindamise õiguseta nõuandja. 

(2) Isik, kellel ei ole elukohta, asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eestis, peab 

volitama oma esindajaks patendivoliniku kaubamärgialaste toimingute tegemiseks Patendiametis ja 

apellatsioonikomisjonis, välja arvatud taotluse esitamine. 

(3) Kui kaubamärgialaseid toiminguid Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis teevad mitu isikut 

ühiselt, võivad nad oma esindajaks volitada patendivoliniku või määrata enda hulgast esindaja 

(edaspidi ühine esindaja), kelle elu- või asukoht või tegutsev kaubandus- või tööstusettevõte on Eestis. 

Ühisel esindajal on õigus sooritada taotlejate nimel kõiki taotluse menetlemisega seotud toiminguid. 
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Patendiseadus 

 

§ 131.  Esindaja patendikaitse alaste toimingute tegemisel 

(1) Patendikaitse alaseid toiminguid Patendiametis ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (edaspidi 

apellatsioonikomisjon) teeb asjast huvitatud isik isiklikult või tema poolt vahetult volitatud 

patendivolinik, kellele on patendivoliniku seaduse kohaselt antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks 

leiutiste valdkonnas. Asjast huvitatud isik või patendivolinik võib suulisel menetlemisel Patendiametis 

või apellatsioonikomisjonis kaasata oma kulul tõlgi või esindamise õiguseta nõuandja. 

(2) Isik, kelle elukoht või asukoht ei ole Eesti Vabariigis, peab volitama oma esindajaks 

patendivoliniku patendikaitse alaste toimingute tegemiseks Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis, 

välja arvatud patenditaotluse esitamine, käesoleva seaduse § 33 1. lõikes nimetatud rahvusvahelise 

patenditaotluste siseriiklikku menetlusse võtmise avalduse esitamine ja kõigi käesolevas seaduses 

sätestatud riigilõivude tasumine. 

(3) Kui patendikaitse alaseid toiminguid Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis teevad mitu isikut 

ühiselt, võivad nad oma esindajaks volitada patendivoliniku või määrata enda hulgast esindaja 

(edaspidi ühine esindaja), kelle elu- või asukoht on Eesti Vabariigis. Ühisel esindajal on õigus 

sooritada kõiki patendikaitse alaseid toiminguid, kui ühisele esindajale antud volitusest ei tulene teisiti. 
 

35.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

Kõik Eesti tööstusomandiseadused on üles ehitatud viisil, mis välistab edasivolitamisõigusega isikul 

võimaluse volitada näiteks oma Eesti ettevõtte töötajat korraldama suhtlemist Patendiametiga või ka 

väljastada patendivolinikule volikiri (näiteks KaMS § 13 lg 1). See piirang kehtib praktikas ka näiteks 

juhul, kui äriühingu juhatuse liige on andnud ettevõtte tegevjuhile notariaalse volituse ettevõtte nimel 

kõigi toimingute tegemiseks. Sellele vaatamata tegevjuht ei saa selle volikirja alusel volitada 

patendivolinikku esitama äriühingu nimel registreerimistaotlust, vaid seadused nõuavad vahetut 

volitust, mida Patendiamet tõlgendab kui üksnes juhatuse liikme poolt antud volitust.  

Välismaise isiku puhul on patendivoliniku kasutamine esindajana tööstusomandi registreerimise 

menetluses kohustuslik (Patendiametis ja Apellatsioonikomisjonis (KaMS § 13, PatS § 131 jne). 

Välismaiste äriühingute puhul puudub Patendiametil, Apellatsioonikomisjonil ja kohtul võimalus omal 

algatusel kontrollida juhatuse liikmete jt sarnaste isikute esindusõigust, kes on volitanud 

patendivolinikku äriühingut esindama. Välismaiste korporatsioonid on suured ettevõtted keerukate ja 

laiaulatuslike juhtimisstruktuuridega, mis tähendab ka seda, et Eesti esindaja volitus põhineb tihtipeale 

mitmetel eelnevatel edasivolitustel, mille kontrollimine ja seostamine kuni äriühingu juhatuse liikmeni 

on ajamahukas ja ka kulukas (arvestades dokumentide ärakirjade hankimise ja tõlkimise kulu) ja 

sisuliselt üleliigne administratiivne koormus. Patendivolinike puhul tegemist professionaalsete 

esindajatega, kes tegutsevad oma kliendi nimel.  

Seetõttu on lahenduseks loobuda vahetu volituse nõudest, eriti arvestades Patendivoliniku volikirja 

esitamise nõudest loobumist.  

Eraldi vajab kaalumist kas anda esindusõigus ka huvitatud isiku töötajatele (see puudutab Eesti 

ettevõtteid), s.t seaduslik esindaja annab volituse ettevõtte töötajale esindada ettevõtet menetluses 

Patendiametis ja komisjonis.  
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36 Menetlusosaliste esindamine kohtus (A. Sehver)234 

36.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

§ 7. Esindus 

(1) Tööstusomandi kaitse alaseid toiminguid teeb asjast huvitatud isik isiklikult või tema poolt 

volitatud patendivolinik, kellele on patendivoliniku seaduse kohaselt antud patendivoliniku kutse 

tegutsemiseks vastavas tööstusomandi valdkonnas. Asjast huvitatud isik või patendivolinik võib 

suulisel menetlemisel kaasata oma kulul tõlgi või esindamise õiguseta nõuandja. 

(2) Isik, kellel ei ole elukohta, asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eestis, peab 

volitama oma esindajaks tööstusomandi kaitse alaste toimingute tegemiseks patendivoliniku, välja 

arvatud taotluse ja siseriiklikku menetlusse võtmise avalduse esitamine ning riigilõivude tasumine. 

(3) Kui toiminguid teevad mitu isikut ühiselt, võivad nad oma esindajaks volitada patendivoliniku või 

enda hulgast ühise esindaja, kelle elu- või asukoht või tegutsev kaubandus- või tööstusettevõte on 

Eestis. Ühisel esindajal on õigus sooritada taotlejate nimel kõiki taotluse menetlemisega seotud 

toiminguid, välja arvatud taotluse tagasivõtmine ning tervikuna üleandmine ja pantimine, kui ühisele 

esindajale antud volitusest ei tulene teisiti. 

(4) Patendivolinikule või ühisele esindajale antavas volikirjas peab sisalduma: 

1) esindatava nimi, elukoha või asukoha aadress; 

2) esindaja nimi; 

3) volituse ulatus; 

4) volituse kehtivusaeg, kui see on tähtajaline; 

5) esindatava allkiri ja kuupäev. 

(5) Kui toimingu teeb või dokumendi esitab esindaja ning ei ole esitatud volikirja ega viidet varem 

esitatud volikirjale, peab selle esitama kahe kuu jooksul sellekohase nõude esitamisest arvates, kui 

käesolevas seadustikus ei ole ette nähtud lühemat tähtaega. Kui esindaja on patendivolinik, võib nõude 

esitada vaid kahtluse korral patendivoliniku volituses või muul mõjuval põhjusel. Nimetatud tähtaeg 

on lõplik. 

(6) Eeldatakse, et esindaja volitus lõpeb uue esindaja nimetamisest teatamisel. Esindaja peab 

viivitamata teatama tema volituse lõppemisest või piiramisest. 

(7) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse menetlusele Patendiametis ja komisjonis. Käesolevat 

paragrahvi kohaldatakse kohtumenetlusele, kui kohtumenetluse seadustikust ei tulene teisiti. 

(8) Patendivolinik võib olla esindajaks maakohtus ja ringkonnakohtus. Riigikohtus võib patendivolinik 

olla esindajaks koos vandeadvokaadiga. 

 

§ 8. Teate või dokumendi kättetoimetamine 

(1) Kui käesolev või kohtumenetluse seadustik näeb ette taotleja, omaniku, avalduse esitaja või muu 

isiku teavitamise või talle dokumendi kättetoimetamise, edastatakse teade või dokument selle isiku 

poolt Patendiametile või komisjonile teatatud aadressile kirjalikult. 

(2) Eeldatakse, et registris oleval aadressil või e-posti aadressil saadetud teate või dokumendi on isik 

kätte saanud. Teate või dokumendi kättetoimetajal on õigus valida teate edastamiseks sobiv viis. 

(3) Eeldatakse, et esindajale saadetud teade või dokument on esindatava poolt kätte saadud. Kui 

esindaja olemasolu on käesoleva seadustiku kohaselt nõutav, ei edastata teadet ega dokumenti isikule 

endale.  

(4) Patendivolinik, kellele on edastatud teade või dokument pärast tema volituste lõppemist või 

piiramist, on kohustatud tagastama talle edastatud teate või dokumendi. 

(5) Vaatamata esindaja olemasolule teatatakse taotluse menetlusse võtmisest, menetluse lõpetamisest 

ja lõppemisest taotlejale või tööstusomandi kaitse alaseid toiminguid ühiselt tegevatele taotlejatele. 

                                                           
234 Koostaja: Almar Sehver. 
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36.2 Praegu kehtivad õigusnormid 
 

Kaubamärgiseadus 

 

§ 13. Esindaja kaubamärgi õiguskaitsealaste toimingute tegemisel 

(1) Kaubamärgialaseid toiminguid Patendiametis ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonis 

(edaspidi apellatsioonikomisjon) teeb asjast huvitatud isik isiklikult või tema poolt vahetult volitatud 

patendivolinik, kellele on patendivoliniku seaduse kohaselt antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks 

kaubamärkide valdkonnas. Asjast huvitatud isik või patendivolinik võib suulisel menetlemisel 

Patendiametis või apellatsioonikomisjonis kaasata oma kulul tõlgi või esindamise õiguseta nõuandja. 

(2) Isik, kellel ei ole elukohta, asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eestis, peab 

volitama oma esindajaks patendivoliniku kaubamärgialaste toimingute tegemiseks Patendiametis ja 

apellatsioonikomisjonis, välja arvatud taotluse esitamine. 

(3) Kui kaubamärgialaseid toiminguid Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis teevad mitu isikut 

ühiselt, võivad nad oma esindajaks volitada patendivoliniku või määrata enda hulgast esindaja 

(edaspidi ühine esindaja), kelle elu- või asukoht või tegutsev kaubandus- või tööstusettevõte on Eestis. 

Ühisel esindajal on õigus sooritada taotlejate nimel kõiki taotluse menetlemisega seotud toiminguid. 

 

§ 601. Esindaja kaubamärgialastes kohtuvaidlustes 

(1) Patendivolinik võib olla kaubamärgialase vaidluse lahendamisel esindajaks maakohtus ja 

ringkonnakohtus. Riigikohtus võib patendivolinik olla esindajaks koos vandeadvokaadiga. 

 

Patendiseadus 

 

§ 131. Esindaja patendikaitse alaste toimingute tegemisel 

(1) Patendikaitse alaseid toiminguid Patendiametis ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonis 

(edaspidi apellatsioonikomisjon) teeb asjast huvitatud isik isiklikult või tema poolt vahetult volitatud 

patendivolinik, kellele on patendivoliniku seaduse kohaselt antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks 

leiutiste valdkonnas. Asjast huvitatud isik või patendivolinik võib suulisel menetlemisel Patendiametis 

või apellatsioonikomisjonis kaasata oma kulul tõlgi või esindamise õiguseta nõuandja. 

(2) Isik, kelle elukoht või asukoht ei ole Eesti Vabariigis, peab volitama oma esindajaks 

patendivoliniku patendikaitse alaste toimingute tegemiseks Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis, 

välja arvatud patenditaotluse esitamine, käesoleva seaduse § 33 1. lõikes nimetatud rahvusvahelise 

patenditaotluste siseriiklikku menetlusse võtmise avalduse esitamine ja kõigi käesolevas seaduses 

sätestatud riigilõivude tasumine. 

(3) Kui patendikaitse alaseid toiminguid Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis teevad mitu isikut 

ühiselt, võivad nad oma esindajaks volitada patendivoliniku või määrata enda hulgast esindaja 

(edaspidi ühine esindaja), kelle elu- või asukoht on Eesti Vabariigis. Ühisel esindajal on õigus 

sooritada kõiki patendikaitse alaseid toiminguid, kui ühisele esindajale antud volitusest ei tulene teisiti. 

 

§ 58.  Esindaja patendivaidluste lahendamisel kohtus 

(1) Patendivolinik võib olla patendivaidluse lahendamisel esindajaks maakohtus ning 

ringkonnakohtus. Riigikohtus võib patendivolinik olla esindajaks koos vandeadvokaadiga. 

 

Tsiviilkohtumenetluse seadustik 

 

§ 339.  Menetlusdokumendi lisad 

(1) Kui menetlusdokumendi allkirjastab menetlusosalise esindaja, lisatakse asjas esimesele esindaja 

esitatud menetlusdokumendile volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. Kui 
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menetlusdokumendi allkirjastab esindajana advokaat, ei pea volikirja esitama, kuid kohtul on õigus 

selle esitamist nõuda. 

 

§ 226 lg 1: 

Kohus kontrollib esindaja esindusõiguse olemasolu ning ei luba selle puudumisel isikul esindajana 

menetluses osaleda. Menetlusosaline võib nõuda teiste menetlusosaliste esindajate esindusõiguse 

kontrollimist igas menetlusstaadiumis igas kohtuastmes. Advokaadi puhul eeldatakse esindusõiguse 

olemasolu.  

 

§ 225 lg 1: 

Kui esindatav võtab volituse tagasi, lõpeb volitus vastaspoole ja kohtu suhtes volituse tagasivõtmisest 

vastaspoolele ja kohtule teatamisega. Eeldatakse, et advokaadi volitus lõpeb ka uue advokaadi 

nimetamisest vastaspoolele ja kohtule teatamisega.  

36.3 Muutmise põhjendused ja võimalused 
 

KaMS § 601, PatS § 58 jt tööstusomandi seadused sätestavad kõik sarnaselt ära patendivoliniku 

esindusõiguse kohtus. Välismaise isiku puhul on patendivoliniku kasutamine esindajana 

tööstusomandi registreerimise menetluses kohustuslik (Patendiametis ja Apellatsioonikomisjonis 

(KaMS § 13, PatS § 131 jne).  

Välismaiste äriühingute puhul puudub kohtul võimalus omal algatusel kontrollida juhatuse liikmete jt 

sarnaste isikute esindusõigust, kes on volitanud patendivolinikku äriühingut esindama. Välismaiste 

korporatsioonid on suured ettevõtted keerukate ja laiaulatuslike juhtimisstruktuuridega, mis tähendab 

ka seda, et Eesti esindaja volitus põhineb tihtipeale mitmetel eelnevatel edasivolitustel, mille 

kontrollimine ja seostamine kuni äriühingu juhatuse liikmeni on ajamahukas ja ka kulukas (arvestades 

dokumentide ärakirjade hankimise ja tõlkimise kulu). Teisalt on patendivolinike puhul tegemist 

professionaalsete esindajatega, kes tegutsevad oma kliendi nimel.  

Eeltoodust tulenevalt on Eesti kohtupraktikas esile tõusetunud küsimused nagu näiteks: 

 Vastaspool vaidlustab patendivoliniku esindusõiguse, sest patendivoliniku volikirjale ei ole 

alla kirjutanud välismaise äriühingu juhatuse liige, vaid edasivolitamisõigusega prokurist või 

muu esindaja. Seega kohus peab andma poolele võimaluse esindaja esindusõiguse 

tõendamiseks ning saab esindaja üksnes ajutiselt menetlusse lubada. Lõpplahendit ei saa enne 

esindusõiguse tõendamist teha, kuid välismaiste juriidiliste isikute puhul võib esindusõiguse 

tõendamine olla aeganõudev. 

 Patendivolinikule antakse üldjuhul IO ainuõiguse registreerimisega seotud toimingute 

tegemiseks välja volikiri, mis ei täpsusta, kas isikul on ka pädevus kohtus esindamiseks. Hagi 

esitamisel väidab kostja patendivolinikust esindaja, et tal puudub pädevus konkreetses 

kohtuasjas esindamiseks. Menetluse aeg pikeneb ja menetluse kulud suurenevad, sest hagi ja 

lisad on vaja tõlkida võõrkeelde ja välisriigis kätte toimetada. Võib olla, et registrisse kantud 

patendivoliniku volitus on lõppenud või tal puudub kontakt kliendiga (klienti võis esindada 

tööstusomandi registreerimisel ka üks või mitu teises riigis tegutsevat advokaadibürood või 

patendibürood), kuid võib juhtuda ka, et pärast hagi välisriigis kättetoimetamist esindab 

ainuõiguse omanikku tavaliselt patendivolinik, kes varasemalt keeldus menetlusdokumente 

vastu võtmast, viidates algselt volituse puudumisele konkreetse kohtuasja lahendamiseks. 

Nüüd väidab ta, et sai õiguse esindada ka selles konkreetses kohtuvaidluses.  

Lahenduseks on sätestada patendivolinikele sarnaselt advokaadiga seaduses esindusõiguse eeldus, 

seega ei oleks neil esindusõiguse tõendamiseks vaja volikirja, vaid piisab enda antud kinnitusest. 

Kaaluda tuleb kas see regulatsioon tuleb sätestada tsiviilkohtumenetluse seadustikus või võib see asuda 

ka tööstusomandi seadustikus. Patendivoliniku esindamise õigus kohtus on seni olnud reguleeritud 

tööstusomandi seadustes.  
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Samas siduda esindusõigus PA ees registreerimise menetluses ka esindusega kohtus. Kui 

patendivolinikul on esindusõigus PA ainuõiguse registreerimismenetluse läbiviimiseks, siis 

eeldatakse, et tal on ka automaatselt esindusõigus kohtus esindamiseks kõikides seda ainuõigust 

puudutavates vaidlustes nii hagilises kui hagita menetluses ja seda esindusõigust saaks kohtu ees klient 

piirata üksnes TsMS § 223 sätete alusel. Juhul, kui patendivoliniku esindussuhe on lõppenud või tal 

on piiratud volitus, peab sellest kohtule vastavalt teatama pärast kohtult menetlusdokumendi saamist, 

mis tähendab, et kohus toimetab dokumendid kätte otse taotlejale või omanikule. 
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2 Õigussuhte ajutine reguleerimine (K. Härmand)235 

2.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Variant A:  

 

Viia patendiseaduses ja kasuliku mudeli seaduses sätestatud õigussuhte ajutise reguleerimise 

võimalused menetlusseadusesse ja täiendada TsMS § 378 lg 2 loetelu.  

 

Täiendatud regulatsioon võiks sisalduda Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 378 lg 2. 

 

Variant B: 

 

Sätestada esialgse õigussuhte reguleerimine menetlusseaduses ilma TsMS § 378 lg 2 loetelu 

täiendamata, sest PatS § 56 lg 2 ja 3 sätestatud on TsMS § 378 lg 2 hõlmatud, kuna tegemist on näitliku 

loeteluga. Õigusselguse huvides peaks seda seaduse seletuskirjas märkima. 

36.4 Praegu kehtivad õigusnormid 

36.4.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid 

 

Riigi kohustus tagada hagi tagamise ja õigussuhte esialgse reguleerimisenõue tuleneb TRIPS lepingu 

art 53 ning EL IO jõustamisdirektiivist. 

36.4.2 Siseriiklikud õigusnormid 

 

Käesoleval ajal reguleerib õigussuhte ajutise reguleerimise võimalust TsMs § 377 jj. Erisätted on lisaks 

Patendiseadus § 56 lg 2 ja 3, mis sätestavad, et ainuõiguse rikkumise lõpetamiseks esitatud hagi 

arutamise ajaks võib kohus hageja palvel jätkuva rikkumise tõkestamiseks hagi tagamise korras muu 

hulgas määrata, et patendiomaniku loata valmistatud patendiga kaitstud toode või ese, mille 

kasutamisega rikutakse patendiomaniku ainuõigust, kõrvaldatakse käibest. Kohus võib käesoleva 

paragrahvi 2. lõikes nimetatud juhul kostja taotlusel määrata, et toote või eseme valdaja tohib jätkata 

selle kasutamist õiglase tasu eest patendiomanikule patendi kehtivuse kogu järelejäänud aja või selle 

osa jooksul. Sarnased sätted on ka kasuliku mudeli seaduse § 53 lg 2 ja 3. 

36.5 Muutmise võimalused ja põhjendused 
 

Tegemist on menetlusõigusliku regulatsiooniga ning selle sisaldumine materiaalõiguses ei ole 

loogiline. Selline lähenemine on kooskõlas üldise õigussüsteemiga, sest üldjuhul ei peaks 

materiaalõigus sisaldama menetlusõiguse sätteid.  

 

Regulatsiooni muutus ei muuda tegelikku õiguslikku olukorda, seega mõju puudub. 

                                                           
235 Koostaja: K. Härmand. 
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3 Ainuõiguse kaitse (K. Härmand)236 

3.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Sätestada kõik praegusel hetkel eriseadustes nimetatud õiguskaitsevahendid, mis viitavad sisu osas 

VÕS-ile (kaubamärgi seaduse  § 57, tööstusdisaini kaitse seaduse § 84, kasuliku mudeli seaduse § 50, 

patendiseaduse § 53) üksnes VÕS-s. Eriseadustes sätestada üksnes spetsiifilised õiguskaitsevahendid 

(patendi tühistamine jne), mida siinkohal ei käsitleta. Ei ole vajalik sätestada eraldi ka ettevõtja 

vastutust oma töötaja suhtes KaMS § 57 lg 2 alusel, sest see tuleneb VÕS §1054 lg 1. 

 

Kui pidada põhjendatuks kahju suurusele seatavaid piiranguid, siis täiendada VÕS sätteid.  

VÕS § 127 lg 6 täiendada järgmiselt: Kasuliku mudeli või patendi heauskse kasutamise puhul 

võib kohus määrata hüvitise mitte rohkem kui hagi esitamisele eelnenud viie aasta jooksul 

tekitatud kahju ulatuses. 

 

Kasuliku mudeli seaduses § 50 lg 4 ja 5 sätestatud lühemad ja pikemad aegumistähtajad ei ole 

põhjendatud. Sarnane regulatsioon teiste tööstusomandi õiguste puhul puudub. Aegumise puhul tuleks 

kohaldada üldiseid TsÜS sätestatud tähtaegu. 

3.2 Praegu kehtivad õigusnormid 
 

Võlaõigusseaduses reguleeritud tsiviilõiguslikud õiguskaitsevahendid, mida on võimalik kohaldada 

isiku õiguste, sh intellektuaalsest omandist tulenevate õiguste rikkumise korral. Nii on võimalik nõuda 

kahju hüvitamist (VÕS § 1043 jj), kahju tekitava tegevuse lõpetamist (VÕS § 1055 lg 1), sellest 

hoidumist tulevikus rikkujalt ja isikult, kelle teenuseid kolmas isik kasutas õiguse rikkumise eesmärgil 

(VÕS § 1055 lg 3 p 1) ning õigusi rikkuvate kaupade ja nende tootmiseks vajalike materjalide ja 

seadmete suhtes mõistlike abinõude rakendamist, muu hulgas nende hävitamist või tagasivõtmist või 

lõplikku eemaldamist turustusvõrgust (VÕS § 1055 lg 3 p 2). Nimetatud sätete kohaselt on 

nõudeõiguslikuks isikuks kannatanu (VÕS § 1055 lg 1) või isik, kelle õigusi rikuti (VÕS § 1055 lg 3). 

Samaaegselt on ainuõiguste kaitse võimalused reguleeritud ka eriseadustes. 

Kaubamärgi seaduse 57 sätestab lg 1, et kaubamärgiomanik võib esitada hagi ainuõigust rikkunud 

isiku, kaasa arvatud litsentsilepingu tingimusi rikkunud litsentsisaaja vastu: 

1) õigusrikkumiselõpetamiseks; 

2) tahtlikult või hooletuse tõttu tekitatud varalise kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu, ja moraalse 

kahju hüvitamiseks. 

Sama sätte lg 2 sätestab, et kui ainuõigust rikub ettevõtja töötaja või esindaja, võib käesoleva 

paragrahvi lõikes 1 nimetatud hagi esitada ettevõtja vastu. 

Tööstusdisaini kaitse seaduse § 84 sätestab õiguskaitsevahendid registreeritud 

tööstusdisainilahenduse õigusvastase kasutamise korral. 

Paragrahvi lg 1 sätestab, et tööstusdisainilahenduse omanik võib tööstusdisainilahenduse õigusvastase 

kasutamise korral nõuda: 

1) tööstusdisainilahenduse õigusvastase kasutamisega tekitatud kahju hüvitamist vastavalt 

võlaõigusseaduse §-le 1043; 

3) tööstusdisainilahenduse õigusvastase kasutamise teel saadu väljaandmist vastavalt 

võlaõigusseaduse §-dele 1037 ja 1039. 

Kasuliku mudeli seaduse § 50 lg 1 sätestab, et kasuliku mudeli omanik võib kasuliku mudeli 

õigusvastase kasutamise korral nõuda: 
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1) kasuliku mudeli õigusvastase kasutamisega tekitatud kahju hüvitamist vastavalt võlaõigusseaduse 

§-le 1043; 

2) kasuliku mudeli õigusvastase kasutamise teel saadu väljaandmist vastavalt võlaõigusseaduse §-dele 

1037 ja 1039; 

3) kasuliku mudeli õigusvastase kasutamise lõpetamist ja edasisest rikkumisest hoidumist vastavalt 

võlaõigusseaduse §-le 1055. 

Sama paragrahvi lg 3 sätestab, et isik, kes süülise teoga on rikkunud kasuliku mudeli omaniku 

ainuõigust ja tekitanud talle varalist kahju, on kohustatud kahju hüvitama. Kasuliku mudeli heauskse 

kasutamise puhul võib kohus määrata hüvitise mitte rohkem kui hagi esitamisele eelnenud viie aasta 

jooksul tekitatud kahju ulatuses. 

Sama paragrahvi lg 4 ja 5 sätestavad, et kasuliku mudeli omanikul on õigus esitada hagi kolme aasta 

jooksul, arvates ajast, millal ta sai teada ainuõiguse rikkumise toime pannud isikust. Enne kasuliku 

mudeli registreerimise teate avaldamist toimepandud ainuõiguse rikkumise korral tuleb hagi esitada 

käesoleva paragrahvi 4. lõikes toodud tähtaja või ühe aasta jooksul, arvates kasuliku mudeli 

registreerimise teate avaldamise kuupäevast, kusjuures aluseks võetakse hiljem lõppev tähtaeg. 

Patendiseaduse § 53. Õiguskaitsevahendid patendiga kaitstud leiutise õigusvastase kasutamise korral 

(1) Patendiomanik võib patendiga kaitstud leiutise õigusvastase kasutamise korral nõuda: 

1) leiutise õigusvastase kasutamisega tekitatud kahju hüvitamist vastavalt võlaõigusseaduse §-le 1043; 

3) leiutise õigusvastase kasutamise teel saadu väljaandmist vastavalt võlaõigusseaduse §-dele 1037 ja 

1039; 

4) leiutise õigusvastase kasutamise lõpetamist ja edasisest rikkumisest hoidumist vastavalt 

võlaõigusseaduse §-le 1055. 

(2) Patendiga kaitstud leiutise heauskse kasutamise puhul ei või kohus määrata hüvitist rohkem kui 

hagi esitamisele eelnenud viie aasta jooksul tekitatud kahju ulatuses. 

3.3 Muutmise võimalused ja põhjendused 
 

VÕS ja TsÜS on tööstusomandi õiguse puhul üldnormideks osas, mida eriseadustega ei käsitleta. 

Seega puudub vajadus pidevaks viitamiseks VÕS-ile. VÕS-i kahju hüvitamise ja lepinguväliste 

võlasuhete osa reguleerib piisava täpsusega ja üldistusastmega ainuõiguse omaja 

õiguskaitsevahendeid. Praegune kahetine reguleerimine võib jätta mulje, et võimalik on üksnes 

eriseaduses viidatud õiguskaitsevahendid (mida teadaolevalt on ka kohtupraktikas ette tulnud).  

 

Regulatsiooni muudatus ei mõjuta õigussüsteemi. Vajalik oleks siiski seletuskirjas märkida ära 

regulatsiooni muutuse põhjendused. 

 

 

 

  



Versioon: 3.03.2013 

A. Kelli, T. Kalmet, A. Sehver, A. Värv, K. Härmand, T. Hoffmann 

181 
 

4 Vastuhagi õiguse tühisuse tuvastamiseks (K. Härmand)237 

4.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Isik, kelle vastu on algatatud süüteomenetlus/väärteomenetlus kaubamärgi ainuõigus rikkumises 

vastavalt (viide seadusele) võib esitada tsiviilhagi kaubamärgi ainuõiguse vaidlustamiseks ning 

süüteomenetlus peatatakse selleks ajaks. 

 

Puudub vajadus sätestada eraldi vastuhagi esitamise õigus tsiviilkohtumenetluses juhuks, kui 

kaubamärgi omanik on esitanud ainuõiguse kaitse hagi. Selline õigus tuleneb TsMS § 373 lg 1 p 2.  

 

Selguse huvides võib kaaluda säilitada praegu kehtiva seaduse tekst. 

 

Süüteomenetluses/väärteomenetluses kasutatavad õiguskaitsevahendi sätted tuleks panna vastava 

alaosa juurde. 

4.2 Praegu kehtivad õigusnormid 
 

Kaubamärgi seaduse § 59 lg 1 sätestab, et isik, kelle vastu Eestis õiguskaitset omava kaubamärgi 

omanik on esitanud ainuõiguse kaitse hagi või kelle suhtes on algatatud süüteomenetlus, võib 

vaidlustada kaubamärgiomaniku ainuõiguse. 

 

4.3 Muutmise võimalused ja põhjendused 
 

Vastuhagi esitamise õigus on menetlusseaduses piisava üldistusastmega reguleeritud ning eraldi 

regulatsioon ei ole vajalik. Praegune regulatsioon võib jätta mulje, et muud vastuhagide esitamise 

võimalused ei olegi kasutatavad. 
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5 Territoriaalne kohtualluvus (K. Härmand)238 

5.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Variant A: 

 

TsMS 14. ptk § 100 

 

Kõik käesolevas seadustiku alusel esitatud hagid ja avaldused alluvad Harju maakohtule. 

 

Variant B: 

 

Käeolevas seadustiku § … (loetelu seaduse sätetest, kus on märgitud hagid ja avaldused) sh Maailma 

kaubandusorganisatsiooni asutamislepingu (RT II 1999, 22, 123) lisa 1C intellektuaalomandi õiguste 

kaubandusaspektide lepingu artikli 50 kohaste ajutiste meetmete rakendamine, VÕS § 1043 järgi 

esitatud kahju nõuded jm hagid ja avaldused kuuluvad Harju maakohtu pädevusse. 

 

5.2 Praegu kehtivad õigusnormid 
 

Patendiseaduse § 55 lg 2 ja kasuliku mudeli seaduse § 52 lg 2 sätestab, et käesoleva seaduse §-de 47-

49 ja 51 ning § 54 1.-3., 5. ja 6. lõike kohased hagid ja avaldused ning §-de 50 ja 52 kohased kaebused 

ja hagid alluvad Harju Maakohtule. Paragrahvi 53 ning § 54 4. lõike ja § 551 kohased hagid alluvad 

rikkumise toimumise koha järgsele maakohtule. Maailma kaubandusorganisatsiooni asutamislepingu 

(RT II 1999, 22, 123) lisa 1C intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu artikli 50 

kohaste ajutiste meetmete rakendamine kuulub rikkumise toimumise koha järgse maakohtu alluvusse. 

Kaubamärgiseaduse § 60 lg 1 ja 2 ning tööstusdisaini kaitse seaduse § 86 lg 1 ja 2 sätestavad, et 

kaubamärgi õiguskaitsega seotud kaebused ja hagid alluvad Patendiameti asukohajärgsele maakohtule. 

Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingu (RT II 1999, 22, 123) lisa 1C 

intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu artikli 50 kohaste ajutiste meetmete 

rakendamine kuulub rikkumise toimumise koha järgse maakohtu alluvusse. Hagi tagamise taotlus 

vaadatakse läbi viivitamata. 

 

Sama põhimõte on omane IO alaste vaidluste lahendamisel nii Saksamaal (föderaalsed patendikohtud), 

Rootsis (Stockholmi linnakohus), Itaalias (23 erialluvusega kohut üle riigi) ja teistes Euroopa riikides. 

 

5.3 Muutmise võimalused ja põhjendused 
 

Kohtualluvuse sätestamine menetlusseaduses on mõistlik, sest menetlusnormid peavad eelkõige 

sisalduma menetlusõiguses mitte materiaalõiguses. Juba praegu peetakse enamus kohtuvaidlusi Harju 

maakohtus, see ei muuda oluliselt kehtivat korda, sest ka praegu on Harju maakohtul tööstusomandi 

õiguse kehtivuse üle peetavates vaidlustes erialluvus. 

 

Märkimisväärset (negatiivset) mõju õigussüsteemile ega vaidluste lahendamisele ei oma, kui siis 

positiivset. Erialluvus võimaldab kohtunike spetsialiseerumist ja seega ka õigusvaidluste kvaliteedi 

tõusu ning menetlusaja lühenemist. Isikutele ei tekita lisahalduskoormust, sest kohtusse pöördumise 

võimalused ei vähene, ka praegu on võimalik erinevate e-lahenduste ja nö valesse kohtusse avalduse 
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esitamisega kasutada kõik Eesti kohtumaju kohtusse pöördumiseks. Regionaalarengule mõju puudub. 

Ka praegune reaalne olukord on selline, et IO alased vaidlused lahendatakse võimalusel Harju 

maakohtus. Ettevõtluskeskkonnale on mõju positiivne, sest spetsialiseerunud kohtutes on menetlus 

kiirem ja kvaliteetsem. 
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6 Halduskohtu ja üldkohtu alluvuse vahetegu (K. Härmand)239 

6.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

§  

 

(1) Apellatsioonikomisjoni otsuse võib vaidlustada Harju Maakohtus kolme kuu jooksul 

apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. 

(2) Apellatsioonikomisjoni otsuse ei jõustu ja seda ei täideta, kui otsus on käesoleva paragrahvi … 

lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul vaidlustatud. 

(3) Apellatsioonikomisjoni otsuse jõustub, kui seda ei ole kolme kuu jooksul kohtus vaidlustatud. Kui 

apellatsioonikomisjoni otsus on kohtus vaidlustatud, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse 

läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava 

kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti. 

(4) Kohus teavitab apellatsioonkomisjoni otsuse vaidlustamisest komisjoni. 

 

 

Paiknemine: 

 

Seadustiku osa, mis puudutab institutsionaalset tegevust ja menetlust (Taneli jaotuses) seadustiku 

üldosa alapeatükk „Õiguste vaidlustamine ja jõustamise üldsättes“ 

 

6.2 Praegu kehtivad õigusnormid 
 

Patendiseaduse § 55 lg 2 ja kasuliku mudeli seaduse § 52 lg 2, kaubamärgiseaduse § 60 lg 1 ja 2 ning 

tööstusdisaini kaitse seaduse § 86 lg 1 ja 2, TÕAS § 62 lg 1 ja § 63 lg 1 sätestavad, et IO hagide, 

kaebuste ja vaidlustusavalduste läbivaatamine toimub üldkohtus.  

Mõnede patendiameti otsustuste peale, mis küll mõjutavad IO õiguse kehtivus, ei ole võimalik kaevata 

apellatsioonikomisjonile ega sealt edasi ka kohtule. Samas puudub selge regulatsioon ka selle kohta, 

et neid otsustusi saaks vaidlustada halduskohtus. HMS § 2 lg 2 sätestab, et tööstusomandi esemele 

õiguskaitse andmise menetlus, riigihangete teostamine ja vaidlustuste lahendamine riigihangete 

seaduse tähenduses ning väärteomenetlus ja süütegude kohtueelne uurimine ei ole haldusmenetlus 

käesoleva seaduse tähenduses. 

 

6.3 Muutmise võimalused ja põhjendused 
 

Sätestada, et IO õiguse kehtivuse ning kahju hüvitamisega seotud hagid ja kaebuse sh kaebuses TOAKi 

otsustele alluvad üldkohtule ning loetelus nimetamata vaidluste puhul, mis on oma olemuselt 

haldusvaidlused, alluvad kaebused halduskohtule.  

Siinkohal jääb üles küsimus, kas vaided tuleb lahendada TOAKi poolt või PA enda poolt tavapärase 

haldusmenetluse raames. Eeldab HMS § 2 lg 2 piirandust loobumist. 

Alternatiivselt (eelistatult) kehtestada olukord, kus kõik PA tegevusest tulenevad vaidlused 

lahendatakse TOAKi ja edasi üldkohtu poolt. Sätestada siiski eraldi menetlus küsimustele, mis 

puudutavad IO õiguse kehtivust sh ka näiteks riigilõivu tasumist, tasumise tähtaja pikendamist. Sellisel 

juhul esitatakse kehtiva korraga sarnaselt kas kaebus või vaidlustusavaldus TOAKile ning TOAK 

otsust saab vaidlustada üldkohtus vastavalt kas hagimenetluses või hagita menetluses. PA 
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menetlustoimingutega, mille puhul PA ei tee otsust, mittenõustumisel saab esitada vaide ning 

vaidemenetlus toimub TOAKis ja seejärel üldkohtus. Toimingute vahetegu on sätestatud läbi kinnise 

loetelu, mille kohta saab esitada kaebusi ja vaidlustusavaldusi. 

 

Tuleks võimalikult vältida olukorda, kus pädeva kohtu väljaselgitamine on keeruline ja aeganõudev st 

kõik vaidlused lahendab üks kohus. Kehtiv regulatsioon, mis sätestab IO õiguse kehtivuse vaidluste 

osas kohustusliku kohtueelse menetluse ning määratleb asja lahendajana üldkohtu on toimiv ning 

puudub vajadus regulatsiooni muuta. On üksikud nö halli tsooni kohad, mille puhul oleks vaja 

olukorda täpsustada.  

Eesti õiguses on rida erisusi, mille puhul haldussuhtest tulenevad vaidlused lahendatakse vaidlusaluse 

õiguse iseloomust tulenevalt üldkohtus. Formaalselt on küll tegemist haldusorgani otsuse 

vaidlustamisega, kuid sisuliselt tuleb anda vaidluse käigus hinnang eraõiguslikule küsimusele.  

Üldjuhul tegutsevad isikud sellistes menetlustes professionaalsete esindajate kaudu ning seega ei ole 

alluvuse väljaselgitamine probleem. 

 

Negatiivset mõju halduskoormusele, ettevõtlusele ja kohtumenetlusele ei ole, kohtute töökoormus ei 

suurene, sest ka praegu on regulatsioon sarnane. PA muude otsuste peale esitatud kaebuste arv on 

minimaalne. Regulatsioon kõrvaldab õigusliku ebaselguse, mistõttu menetlus PA muutub 

vastutustundlikumaks. Võib omada mõju PA asutuse tegevuse korralduse osas ning toob kaasa rahalise 

kulu avalikule sekotrile TOAK pädevuse laiendamisel. 
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7 Isikud hagimenetluses (K. Härmand)240 

7.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Sätestada TsMS, et olukorras, kus ainuõiguse omanik või litsentsisaaja esitab hagi, on kostjal õigus 

samas menetluses esitada vastuhagi ainuõiguse omaniku vastu ainuõiguse vaidlustamiseks hoolimata 

sellest, kas esialgse hagi esitajaks on litsentsisaaja või ainuomanik. 

 

TsMS § 373 lg 1 

 

Kui litsentsisaaja on esitanud hagi autoriõiguse, autoriõigustega kaasnevate õiguste või 

tööstusomandiõiguste rikkumise tõttu võib samas menetluses esitada vastuhagi ainuõiguste omaja 

vastu isegi siis, kui ainuõiguse omaja ei ole esialgne hageja. 

 

7.2 Praegu kehtivad õigusnormid 
 

Kaubamärgi seaduse § 59 lg 1 sätestab, et isik, kelle vastu Eestis õiguskaitset omava kaubamärgi 

omanik on esitanud ainuõiguse kaitse hagi või kelle suhtes on algatatud süüteomenetlus, võib 

vaidlustada kaubamärgiomaniku ainuõiguse. Samasugused sätted on ette nähtud ta teistes IO 

seadustes. 

7.3 Muutmise võimalused ja põhjendused 
 

Sätestada TsMS, et olukorras, kus ainuõiguse omanik või litsentsisaaja esitab hagi, on kostjal õigus 

samas menetluses esitada vastuhagi ainuõiguse omaniku vastu ainuõiguse vaidlustamiseks hoolimata 

sellest, kas esialgse hagi esitajaks on litsentsisaaja või ainuomanik.  

 

Kaubamärgi seaduse § 59 lg 1 sätestab, et isik, kelle vastu Eestis õiguskaitset omava kaubamärgi 

omanik on esitanud ainuõiguse kaitse hagi või kelle suhtes on algatatud süüteomenetlus, võib 

vaidlustada kaubamärgiomaniku ainuõiguse. Samasugused sätted on ette nähtud ta teistes IO 

seadustes. 

 

Ainuõiguse rikkumise ning ainuõiguse vaidlustamise menetlus on omavahel seotud, sest ühe nõude 

rahuldamine välistab teise nõude rahuldamise. Nõuete eraldi menetlemine võib kaasa tuua olukorra, 

kus kohtud teevad vastukäivaid otsuseid. Ka kehtiva regulatsiooni puhul on nõuete menetlemine ühes 

menetluses läbi asjade liitmise võimalik. Asjade liitmine on siiski kohtu suvaotsus, mis ei ole 

vaidlustatav. Vastuhagina menetlemine annab pooltele suurema õiguskindluse sh on võimalik 

vastuhagi menetlusse võtmata jätmist vaidlustada. 

 

Võimalik mõju kohtute menetluse pikkusele, eelkõige kui menetlusosalised on välismaised isikud. 

Samas peab märkima, et ka praeguse nö tagaukse meetodi kasutamisel on menetlus keeruline ja pikk, 

seega tegelik olukord ilmselt ei muutu. Ettevõtluskeskkonnale on mõju pigem positiiv, sest ühes 

kohtumenetluse saab lahendada ära kõik puutumust omavad vaidlused. Menetluskulude ja aja 

kokkuhoid on suurem ühes menetluses kui mitmes eraldi menetluses. Kulusid riigi eelarvele kaasa ei 

too. 
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8 Patendiamet hagimenetluses (K. Härmand)241 

8.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Jätta patendiameti osavõtt hagimenetlusest sätestamata ning lisada TsMS § 455 lg 3, mille kohaselt 

kohus teavitav PAd jõustunud otsusest: 

 

TsMS § 455 lg 3 

 

Kohus teavitab patendiametit intellektuaalomandi asjas tehtud kohtulahendist. 

 

8.2 Praegu kehtivad õigusnormid 
 

Patendiseaduse § 57 ja kasuliku mudeli § 54 sätestavad PA osavõtu kohtumenetluses. Sätte tekst 

sätestab ära, et kohus saadab PA-le lahendi. 

 

8.3 Muutmise võimalused ja põhjendused 
 

Säte sobib Eesti õiguskorda, sest registriandmete muutmisel on juba kohtul kohustus teavitada 

registripidajat. 

 

Elektroonilise suhtluse korral ei too seaduse muudatus kaasa ulatuslikku mõju kohtute ega PA 

tööhulgale ega muude isikute halduskoormusele. Olukord on võimalik lahendada automaatse teavituse 

saatmisega. Sellisel juhul on vajalik lisada vastav funktsionaalsus kohtute infosüsteemile ning PA 

infosüsteemile. Vajalik oleks kohtute infosüsteemi ja PA kooskõlla viimine sättega, mis ilmselt nõuab 

lisaraha rakendamiseks. 
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9 Kohtu pädevus hagita menetluses (K. Härmand)242 

9.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Sätestada menetlusseaduses või ka siis eriseaduses nagu praegu on TÕAS kohtu pädevus 

apellatsioonikomisjoni otsuste läbivaatamisel. Võimalikud lahendusvariandid on esiteks sarnaselt 

töövaidluskomisjonide, üürivaidluskomisjonide jne sätestada, et kohus vaatab vaidluse uuesti läbi, 

seega ei vaidlustata mitte apellatsioonikomisjoni otsus vaid esialgne PA otsus. Sätestada tuleks ka see, 

kes on sellisel juhul avaldaja jt menetlusosalised. Selle lahendusvariandi puuduseks on, et eeskujuks 

võetud vaidlused (töövaidlus) lahendab kohus hagimenetluses ning hagiks on vaidluskomisjonis 

esitatud avaldus. Praegu on sarnane olukord sätestatud TÕAS § 64. 

 

§ Apellatsioonikomisjoni otsusega mittenõustumisel võib kaebuse esitaja sama kaebusega pöörduda 

Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus 

vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Avalduseks hagita menetluses loetakse 

apellatsioonikomisjonile esitatud kaebus. 

§ Kaebuse või vaidlustusavalduse täieliku või osalise rahuldamise korral tühistab 

apellatsioonikomisjon Patendiameti otsuse. Apellatsioonikomisjon võib teha uue otsuse intellektuaalse 

omandi õiguse registreerimise või registreerimisest keeldumise kohta või kohustada Patendiametit 

jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. 

§ Kaebuse täieliku või osalise rahuldamise korral tühistab kohus Patendiameti otsuse. Kohus võib teha 

uue otsuse intellektuaalse omandi õiguse registreerimise või registreerimisest keeldumise kohta või 

kohustada Patendiametit jätkama menetlust kohtulahendis toodud asjaolusid arvestades. 

 

Teine võimalik lahendusvariant on praegu praktikas valdavalt käibel olev võimalus selgesõnaliselt 

seadustada. Kohus on apellatsioonikomisjoni suhtes nö järgmine aste, kus toimub tõesti 

apellatsioonikomisjoni otsuse vaidlustamine. Kehtivas õiguses on sarnane regulatsioon täiturite otsuste 

vaidlustamisel. Sellisel juhul tuleb lahendada küsimus kas Eesti Vabariigi kui menetlusosalise esindaja 

peaks olema komisjon, mis ju otsuse tegi. Täitemenetluse vaidlustes on praegu täitur menetlusosaline. 

Järgmise küsimusena tuleks reguleerida, kas kohus saab sel juhul TOAK otsuse tühistada ja olulise 

menetlusnormi rikkumisel uuesti arutamiseks saata. Näiteks kui otsus on täielikult põhjendamata, 

mõni menetlusosaline ei saanud üldse oma seisukohti esitada ja tema ärakuulamise õigust on jämedalt 

rikutud. Sellise olukorra vastu räägib menetlus mõistliku aja jooksul. Soovitatavalt võiks sätestada, et 

kohus ei saa saata asja uueks läbivaatamiseks komisjonile vaid peab igal juhul tegema uue otsuse ning 

kohtul on samasugune pädevus nagu komisjonil so kohus saab tühistada komisjoni otsuse nagu 

komisjon saab tühistada PA otsuse. Reguleerima peab ka PA otsuse staatuse st kas kohtul on vaja ka 

see tühistada kui PA otsus on TOAK-is jõusse jäetud ja kohus TOAK-i otsuse tühistab. Võib piisata 

ka sellest, et PA on kohustus järgida kohtulahendis antud juhiseid ning eraldi PA otsuse tühistamine 

ei ole vajalik.  

Eelistatud variant: Kohus vaatab vaidluse uuesti läbi st vaidlustatakse PA otsus, menetlusosaline on 

hagita menetluses PA ning kohus kas tühistab PA otsuse või jätab selle jõusse. Menetluslikud 

minetused TOAKi menetluses ei anna alust saata asja uuesti TOAKile lahendamiseks. Hoolimata 

uurimispõhimõttest on menetluse aluseks TOAKile esitatud avaldus, sest PA otsuse vaidlustamise 

tähtaeg on asja kohtusse jõudmise ajaks läbi ning uute vaidlustusaluste väljatoomine ei ole võimalik. 

TOAKi otsus ei jõustus kohtumenetluse korral, kuid kohus ei pea seda ka tühistama. Kohtu ja TOAKi 

menetlused on sarnased.  

Kaaluda tuleb, kas kohus (ja TOAK) saavad teha otsuse IO registreerimise/tühistamise osas ka hagita 

menetluses. Käesoleval ajal on kohtul pädevus IO õigus tühistada või kehtetuks tunnistada. Seega IO 
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lõppemist saab kohus kujundada. Sellest järeldub, et IO õiguse tekkimist peab saama ka kohus 

kujundada. 

 

 

Konkreetne ettepanek, millises struktuuriosas võiks regulatsioon sisalduda: 

 

Seaduse üldosa (Taneli järgi) mis reguleerib vaidlustamist või 21.ptk mis reguleerib TOSK ja kohtu 

pädevust. 

 

9.2 Praegu kehtivad õigusnormid 
 

Kehtivate tööstusomandi alaste seaduste kohaselt on PA vaidlustamiseks ette nähtud kohustuslik 

kohtueelne menetlus apellatsioonikomisjonis. Apellatsioonikomisjoni otsuse võib vaidlustada kohtus. 

Asjakohased sätted: Kasuliku mudeli seadus § 49 lg ja lg 2 sätestavad kaebuse esitamise 

apellatsioonikomisjonile ja õiguse komisjoni otsus kohtus vaidlustada. Patendiseaduse § 50 lg 3 p 1-3 

sätestab komisjoni õiguse vaidlustusavalduse rahuldamise korral kohustada Patendiametit tühistama 

patenti, kui vaidlustusavalduses esitatud asjaolud välistavad patendi jõushoidmise; lükata 

vaidlustusavaldus tagasi, kui selles käsitletud asjaolud ei takista patendis muudatusi tegemata patendi 

jõushoidmist või vaidlustusavalduse osalise rahuldamise korral kohustada Patendiametit patenti 

muudetud kujul jõus hoidma, kui patendiomanik vaidlustusavalduse menetlemise käigus esitab nõude 

selliste muudatuste tegemiseks patendis, mis ei ole vastuolus käesolevas seaduses sätestatuga ja 

millega kõrvaldatakse vaidlustusavalduses toodud patendi jõushoidmist välistavad asjaolud. 

Kaubamärgi seaduse § 41 lg 1 ja 2 sätestavad, et PA otsuste peale võib taotleja esitada kaebuse 

apellatsioonikomisjonile ning asjast huvitatud isik vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile 

õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul. Lõige 3 sätestab, et kaebuse või vaidlustusavalduse täieliku 

või osalise rahuldamise korral tühistab apellatsioonikomisjon PA otsuse ja kohustab PA jätkama 

menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. 

Tööstusdisaini kaitse seaduse § 39 sätestab lg 1 taotleja õiguse PA otsuste peale kaebus esitada ja lg 3 

apellatsioonikomisjoni pädevuse täielikult või osaliselt tühistada PA otsus ja kohustada PA jätkama 

menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. 

TÕAS § 63 lg 1 sätestab, kaebaja õiguse esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju 

Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab 

kaebuse läbi hagita menetluses.  

Üheski eriseaduses ei ole sätestatud täpsemalt kohtulik menetlus hagita menetluses. Samuti puuduvad 

vastavad sätted TsMS-is, seega peaks kohus lähtuma vaid hagita menetluse üldsätetest.  

 

9.3 Muutmise võimalused ja põhjendused 
 

Sätestada menetlusseaduses või ka siis eriseaduses nagu praegu on TÕAS kohtu pädevus 

apellatsioonikomisjoni otsuste läbivaatamisel. Võimalikud lahendusvariandid on esiteks sarnaselt 

töövaidluskomisjonide, üürivaidluskomisjonide jne sätestada, et kohus vaatab vaidluse uuesti läbi, 

seega ei vaidlustata mitte apellatsioonikomisjoni otsus vaid esialgne PA otsus. Sätestada tuleks ka see, 

kes on sellisel juhul avaldaja jt menetlusosalised. Selle lahendusvariandi puuduseks on, et eeskujuks 

võetud vaidlused (töövaidlus) lahendab kohus hagimenetluses ning hagiks on vaidluskomisjonis 

esitatud avaldus. Praegu on sarnane olukord sätestatud TÕAS § 64. 

Teine võimalik lahendusvariant on praegu praktikas valdavalt käibel olev võimalus selgesõnaliselt 

seadustada. Kohus on apellatsioonikomisjoni suhtes nö järgmine aste, kus toimub tõesti 

apellatsioonikomisjoni otsuse vaidlustamine. Kehtivas õiguses on sarnane regulatsioon täiturite otsuste 
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vaidlustamisel. Sellisel juhul tuleb lahendada küsimus, kas Eesti Vabariigi kui menetlusosalise 

esindaja peaks olema komisjon, mis ju otsuse tegi. Täitemenetluse vaidlustes on praegu täitur 

menetlusosaline. Järgmise küsimusena tuleks reguleerida, kas kohus saab sel juhul TOAK otsuse 

tühistada ja olulise menetlusnormi rikkumisel uuesti arutamiseks saata. Näiteks kui otsus on täielikult 

põhjendamata, mõni menetlusosaline ei saanud üldse oma seisukohti esitada ja tema ärakuulamise 

õigust on jämedalt rikutud. Sellise olukorra vastu räägib menetlus mõistliku aja jooksul. Soovitatavalt 

võiks sätestada, et kohus ei saa saata asja uueks läbivaatamiseks komisjonile vaid peab igal juhul 

tegema uue otsuse ning kohtul on samasugune pädevus nagu komisjonil so kohus saab tühistada 

komisjoni otsuse nagu komisjon saab tühistada PA otsuse. Reguleerima peab ka PA otsuse staatuse st 

kas kohtul on vaja ka see tühistada kui PA otsus on TOAK-is jõusse jäetud ja kohus TOAK-i otsuse 

tühistab. Võib piisata ka sellest, et PA on kohustus järgida kohtulahendis antud juhiseid ning eraldi PA 

otsuse tühistamine ei ole vajalik. 

Eelistatud variant: Kohus vaatab vaidluse uuesti läbi st vaidlustatakse PA otsus, menetlusosaline on 

hagita menetluses PA ning kohus kas tühistab PA otsuse või jätab selle jõusse. Menetluslikud 

minetused TOAKi menetluses ei anna alust saata asja uuesti TOAKile lahendamiseks. Hoolimata 

uurimispõhimõttest on menetluse aluseks TOAKile esitatud avaldus, sest PA otsuse vaidlustamise 

tähtaeg on asja kohtusse jõudmise ajaks läbi ning uute vaidlustusaluste väljatoomine ei ole võimalik. 

TOAKi otsus ei jõustus kohtumenetluse korral, kuid kohus ei pea seda ka tühistama. Kohtu ja TOAKi 

menetlused on sarnased.  

Kaaluda tuleb, kas kohus (ja TOAK) saavad teha otsuse IO registreerimise/tühistamise osas ka hagita 

menetluses. Käesoleval ajal on kohtul pädevus IO õigus tühistada või kehtetuks tunnistada. Seega IO 

lõppemist saab kohus kujundada. Sellest järeldub, et IO õiguse tekkimist peab saama ka kohus 

kujundada.  

 

Regulatsioon ei erine kehtivast regulatsioonist olulisel määral ning on sarnane teiste kohtueelsete 

vaidlust lahendavate organites toimuva menetlusega. Täitemenetlust ei oleks mõttekas aluseks võtta, 

sest seal vaata täituri ise enda vastu esitatud kaebuse läbi st puudub erapooletu organ. 

 

Võimalik mõju on PA ja TOAKi töökoormuse kasv, mis nõuab lisaressurssi. 
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10 Isikud ja esindus hagita menetluses (K. Härmand)243 

10.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine 
 

Sätestada, et eelduslikult esindab riiki PA, kuid kohtul on olenevalt hagita asja sisust määrata riiki 

esindama ka mõni teine isik, eelkõige TOAK või ka JM (eelkõige olukorras, kus avalduse aluseks on 

menetlusnormi rikkumine TOAKi poolt). Vaide asjades esindab riiki PA. 

 

§  

 

Eeldatakse, et käesoleva seadustiku §  nimetatud avalduse läbivaatamisel esindab Eesti Vabariiki 

patendiamet. Kohus võib määrata TsMS § 198 lg 3 ja TsMS § 220 § 1 alusel Eesti Vabariigi esindajaks 

ka muu asutuse. 

 

Struktuuriosas kus regulatsioon võiks sisalduda: 

Seaduse 21. ptk (Taneli järgi) „Tööstusomandi kaitse asutused ja nende pädevuse erisused“. 

10.2 Praegu kehtivad õigusnormid 
 

TÕAS § 63 lg 1 sätestab, et kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju 

Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab 

kaebuse läbi hagita menetluses. TsMS § 198 lg järgi kaasab kohus hagita menetluses osalised omal 

algatusel. TsMS § 220 lg 1 sätestab, et Eesti Vabariigi vastu täitevvõimu kandja tegevusest tulenevalt 

esitatud hagis või tema menetlusse kaasamise korral kolmanda isikuna või hagita menetluses 

osalemisel esindab Eesti Vabariiki ministeerium, kelle enda või kelle valitsemisalas oleva asutuse või 

kelle teenistuses oleva ametiisiku tegevusega on tsiviilasi seotud või kelle valitsemisalasse kuulub 

menetluse esemeks olev tsiviilasi. Kui menetlus seostub maavanema pädevusse kuuluva küsimusega, 

esindab Eesti Vabariiki asjaomane maavanem. Kui avaldus käsitleb Riigikantselei ülesannete täitmist, 

esindab Eesti Vabariiki Riigikantselei. 

 

10.3 Muutmise võimalused ja põhjendused 
 

Sätestada, et eelduslikult esindab riiki PA, kuid kohtul on olenevalt hagita asja sisust määrata riiki 

esindama ka mõni teine isik, eelkõige TOAK või ka JM (eelkõige olukorras, kus avalduse aluseks on 

menetlusnormi rikkumine TOAKi poolt). Vaide asjades244 esindab riiki PA. 

 

Reeglina peaks riiki esindama organ või asutus, mille tegevusega vaidlus kõige rohkem seotud on. 

Praegune praktika, kus riiki esindab TOAK ei ole mõistlik, sest TOAK on vaid kohtueelne 

vaidlusorgan, millel puudub igasugune mõju edasisele menetlusele. Nii PA kui ka TOAK on oma 

seisukoha haldusaktis juba väljendanud, seega on riigi esindamine puhtalt formaalne. Kohtu otsustus 

on täimiseks PA kohustuslik. PA osalemine menetluses tagab selle, et kohtu otsustus on võimalikult 

selgelt PA-le teada antud. Ka muudes vaidlustes on nii halduskohtus kui ka üldkohtus riigi esindajaks 

otseselt asjasse puutuv amet või organ mitte vaidlustusorgan.  

 

Regulatsiooni mõjul kasvab PA töökoormus ning selleks on vajalik lisaressurss.  

                                                           
243 Koostaja: K. Härmand. 
244 Olenemata sellest, kas vaie lahendatakse pärast TOAKi menetlust üldkohtus või halduskohtus. 
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37 Terminoloogia ja rakendusküsimused 

37.1 Terminoloogia 
 

T. Seppel: üle tuleb vaadata AutÕS ja tööstusomandi seadustes kasutatavad terminid ning neid 

kaasajastada, nt. loobuda nimetustest, millel ei ole õiguslikku sisu („ametlik tõlge“ „arhitektuuriobjekti 

nimetus“, „isikuportree“245).  

 

 

37.2 Rakendussätted 
 

A. Kelli: Kui mingit õigust kitsendame, siis see hakkab kehtima uute teoste kohta. Juba eelnevalt 

loodute suhtes jääb sama režiim. 

 

 

 

                                                           
245 Vt. KaMS § 10 lg 1 p 6. 


