Kavandatava tööstusomandi seadustiku eelnõuga kaasneva ning kehtiva tööstusomandiõiguse
halduskoormuse kaardistamine
Koostaja: Tanel Kalmet, 2014
Kaardistamisel on aluseks võetud kogu kehtiv tööstusomandi õigustik (seadused ja määrused) ning
tööstusomandi seadustiku eelnõu koos määruste sätete vastavust koondava tabeliga.
Käesolevas koondtabelis on esitatud läbilõige peamistest tööstusomandi valdkonnas esinevatest
infokohustustest jm halduskoormusest, mis lasub haldusvälisel isikul. Kõikide mingisugust
halduskoormust sisaldavate normide kajastamist on kaalutud, kuid see oleks muutunud koondtabeli
liiga mahukaks ja ülesande eesmärgiga vaevu seotuks, eriti arvesse võttes seda, et eri tööstusomandi
liikide regulatsioon on paralleelne ja üksteist kordav ja praktika on (üksikute eranditega) väike (nt
instituudid nagu geograafiline tähis, mikrolülituse topoloogia, ajutine kaitse või garantiimärk on
praktiliselt tundmatud) ning tööstusomandi valdkonnas puuduvad tegelikult ehtsad infokohustused,
vaid kõik sooritused on seotud mingi huvi teostamisega ning seda määravad praktilised,
majanduslikud ja strateegilised kaalutlused.
Kehtiva õiguse säte

Eelnõu säte

TÕAS § 6. Registrite
pidamise alus
(1) Registreid peetakse
vastavalt käesolevale
seadusele, vastavatele
tööstusomandi
seadustele ja teistele
seadustele. Kui seaduse
ja rahvusvahelise
kokkuleppega ei ole mõni
tööstusomandi
õiguskaitse küsimus
reguleeritud, juhindutakse
Euroopa riikides Euroopa
õiguse või siseriikliku
õiguse kohaldamise
praktikast.

§ 3. Tööstusomandi
Seadusega tutvumine
õigustik
(1) Tööstusomandi
alased Eesti Vabariigile
siduvad rahvusvahelised
kokkulepped ja Euroopa
Liidu õigusaktid koos
nende kohaldamise
rakendusjuhiste ja neid
rahvusvahelisi
kokkuleppeid kohaldavate
institutsioonide otsustega
on tööstusomandi
õigustiku osa.
(2) Käesolevas
seadustikus sisalduva
volitusnormi alusel annab
justiitsminister:
1) patendimääruse;
2) kasuliku mudeli
määruse;
3) mikrolülituse
topoloogia määruse;
4)
tööstusdisainilahenduse
määruse;
5) kaubamärgimääruse.

TÕAS § 1. Seaduse
reguleerimisala
(2) Tööstusomandi
esemed käesoleva

§ 2. Tööstusomand

Selgitus, milles
halduskoormus
väljendub

Esialgne hinnang
halduskoormuse kohta
Tuleb arvestada, et
tööstusomandi õigused
puudutavad ettevõtjaid
kahel viisil:
1. kui isikul on
tööstusomandit või
soovib ta seda, huvitavad
teda taotluse menetlust
puudutavad küsimused ja
eriosa sätted mingi
tööstusomandi ligi kohta.
2. kui isikul ei ole
tööstusomandi alast huvi,
peab ta siiski
respekteerima teiste
isikute tööstusomandi
õigusi, sealhulgas
välistamata võimalust, et
tal on vaja vaidlustada
mõni tööstusomandi
õigus, mis tema tegevust
takistab.
Samas tuleb arvestada
seda, et üldjuhul ei jäta
ka need ettevõtjad, kellel
puudub kohustus
kasutada patendivoliniku
teenuseid (st Eestis asuvõi tegutsemiskohta

seaduse tähenduses on:
1) leiutised, mida
registreeritakse
patendiseaduse, kasuliku
mudeli seaduse või
Euroopa patentide
väljaandmise
konventsiooni
kohaldamise seaduse
alusel;
2) mikrolülituse
topoloogiad, mida
registreeritakse
mikrolülituse topoloogia
kaitse seaduse alusel;
3) kauba- ja
teenindusmärgid
(edaspidi kaubamärk),
mida registreeritakse
kaubamärgiseaduse
alusel;
4)
tööstusdisainilahendused
, mida registreeritakse
tööstusdisaini kaitse
seaduse alusel.

(1) Tööstusomand
hõlmab eelkõige õigusi
seoses:
1) leiutistega, mida
kaitstakse patendiga või
kasuliku mudelina
käesoleva seadustiku
kohaselt või patendiga
Euroopa patentide
väljaandmise
konventsiooni (edaspidi
Euroopa
patendikonventsioon)
kohaselt (edaspidi
Euroopa patent);
2) täiendava kaitsega
vastavalt Euroopa Liidu
Nõukogu määrusele
469/2009 ravimite
täiendava kaitse
tunnistuse kasutuselevõtu
kohta või Euroopa
Parlamendi ja Nõukogu
määrusele 1610/96
taimekaitsevahendite
täiendava kaitse
tunnistuse kasutuselevõtu
kohta (edaspidi täiendava
kaitse määrused);
3) mikrolülituse
topoloogiate kaitsega;
4)
tööstusdisainilahenduste
kaitsega, sealhulgas
seoses
tööstusdisainilahendusteg
a, mida kaitstakse
vastavalt Euroopa Liidu
Nõukogu määrusele
6/2002 Ühenduse
disainilahenduste kohta
(edaspidi Ühenduse
disaini määrus) või
tööstusdisainilahenduste
rahvusvahelise
registreerimise Haagi
kokkuleppe Genfi
redaktsiooni (edaspidi
Haagi kokkulepe)
kohaselt (edaspidi
rahvusvaheline
tööstusdisainilahendus);
5) kauba- ja
teenindusmärkide
(edaspidi kaubamärk)
kaitsega, sealhulgas
seoses kaubamärkidega,
mida kaitstakse vastavalt
Euroopa Liidu Nõukogu
määrusele 207/2009

omavad), neid või ka
advokaadi teenuseid
kasutamata.
Eestis kehtivad ka
TOSE-ga otseselt
katmata tööstusomandi
õigused/režiimid, mis
tulenevad vahetult EL
õigusest (Ühenduse
kaubamärgi ja disaini
määrused, Ühise toimega
patent, täiendava kaitse
regulatsioonid) või
rahvusvahelistest
lepingutest (Euroopa
Patendikonventsioon,
Patendikoostööleping,
Madridi protokoll, Haagi
kokkulepe jne) ning
nendest täieliku ülevaate
saamine ei ole üldjuhul
võimalik ka
spetsialiseerumata
juristile. Ka
patendivolinike hulgas
näeb seadus ette kitsama
spetsialiseerumise.

Ühenduse kaubamärgi
kohta (edaspidi
Ühenduse kaubamärgi
määrus) või märkide
rahvusvahelise
registreerimise Madridi
kokkuleppe protokolli
(edaspidi Madridi
protokoll) kohaselt
(edaspidi rahvusvaheline
kaubamärk);
6) ärisaladuse kaitsega;
7) kaitsega kõlvatu
konkurentsi vastu;
TÕAS § 2.
Tööstusomandi
õiguskaitse olemus
(1) Käesoleva seaduse §
1 lõikes 2 nimetatud
tööstusomandi esemed
saavad õiguskaitse
vastava tööstusomandi
seaduse kohase
registreerimise või
tööstusomandi seaduses
sätestatud juhul muul
alusel tekkinud
ainuõiguse tunnustamise
tulemusel.
KaMS § 4. Kaubamärgi
õiguskaitse sisu
(1) Kaubamärgi
õiguskaitse on
kaubamärgile ainuõigust
omava isiku (edaspidi
kaubamärgiomanik)
õiguste tunnustamine ja
kaitse õiguslike
vahenditega.
(2) Registreeritud
kaubamärgi suhtes võib
ainuõigust teostada ainult
kaubamärgiomanikuna
kauba- ja
teenindusmärkide
registrisse (edaspidi
register) kantud isik, kui
käesolev seadus ei
sätesta teisiti.
(3) Eestis märkide
rahvusvahelise
registreerimise Madridi
kokkuleppe protokolli (RT
II 1998, 36, 68) (edaspidi
Madridi protokoll) alusel
kehtiva rahvusvahelise
registreeringu suhtes võib
ainuõigust teostada ainult

§ 5. Tööstusomandi
Tööstusomandi kaitse
registreerimise teel
kaitse
(1) Tööstusomandit
kaitstakse tööstusomandi
eseme registreerimisega
käesoleva seadustiku
kohaselt tööstusomandi
registris (edaspidi
register) või muus
tööstusomandi õigustikust
tulenevas vormis.
(2) Tööstusomandi ese
registreeritakse registris
registreeringu
tegemisega käesoleva
seadustiku kohaselt
Patendiametile esitatud
tööstusomandi kaitse
taotluse alusel (edaspidi
taotlus).

Registreerimise teel (nt
kaubamärgi puhul kas
Eestis, Ühenduse
kaubamärgina või
rahvusvahelise
kaubamärgina)
tööstusomandi
kaitsmiseks on igaühel
õigus:
1. taotleda tööstusomandi
eseme registreerimist,
esitades kaitse saamise
taotluse, mis peab
sisaldama registreeringu
tegemiseks vajalikke
andmeid, ning
2. osaleda taotluse
menetluses, esitades
Patendiameti seaduslikult
nõudmisel vajaoleva info.
See on taotleja õigus,
mitte kohustus. Samas
on selle õiguse aktiivne
kasutamine vajalik
tööstusomandi
kaitsmiseks.
Kogu seadustikku tuleb
seega vaadata sellest
aspektist, et tegu on
isiku õigusega, mitte
vältimatu
infokohustusega (nagu
nt kohustus registreerida
end
käibemaksukohuslaseks
või esitada andmed
töötajate kohta).
Ei Eesti õigus ega Eesti
suhtes siduv
rahvusvaheline või
Euroopa Liidu õigus ei
nõua isikult tema
tööstusomandile kaitse
taotlemist ega menetluse
edukat läbimist, samuti

kaubamärgiomanikuna
Ülemaailmse
Intellektuaalse Omandi
Organisatsiooni
Rahvusvahelise Büroo
(edaspidi Büroo)
rahvusvahelisse
registrisse kantud isik, kui
käesolev seadus ei
sätesta teisiti.
§ 5. Kaitstavad
kaubamärgid
(1) Õiguskaitse saab:
2) kaubamärk, mille
kohta on tehtud
registreering registris
(edaspidi registreeritud
kaubamärk);
3) kaubamärk, mille
kohta on tehtud Eestis
kehtiv registreering Büroo
rahvusvahelises registris
Madridi protokolli alusel.

muude toimingute
tegemist. Samas,
1. eelduslikult on
ettevõtja huvitatud
kaubamärgi kaitsest,
pandi registreerimisest,
registrist teabe saamisest
jne, ning
2. selle tagamiseks on
vajalik usaldusväärse
registri pidamine, mille
tarvis isikult nõutakse
andmete esitamist.

PatS § 13. Leiutise autor
(7) Autoril on õigus
autorinimele ja ta võib:
1) nõuda oma nime
autorina avalikustamist;
2) keelata oma nime
autorina avalikustamise;
3) tühistada igal
ajahetkel oma nime
avalikustamise keelu.

§ 7. Autori isiklikud
õigused
(3) Autoril on tema isikust
lahutamatu õigus nõuda
enda kui autori nime
avaldamist ja keelata
enda kui autori nime
avaldamine. Autori kirjalik
tahteavaldus käesolevas
lõike esimeses lauses
nimetatud õiguse
kasutamise kohta
esitatakse Patendiametile
ning täidetakse
viivituseta, kui registris on
andmed autori või tema
loodud leiutise,
mikrolülituse topoloogia
või
tööstusdisainilahenduse
kohta.

Autor peab oma nime
avaldamist puudutava
korralduse muutmiseks
esitama tahteavalduse.

Puudutab
1. füüsilisi isikuid, kes on
oma tegevusega leiutise
(resp) loonud,
2. kui leiutise kohta on
esitatud patenditaotlus ja
nimi on avaldatud või
nime ei ole autori soovil
veel avaldatud, ja
3. autor muudab oma
varasemat soovi.
Ilma tahteavalduse
teatavakstegemiseta ei
ole võimalik autori tahet
täita.
Juriidilist isikut ei
puuduta.

PatS § 12. Õigus
patendile
(1) Õigus taotleda
patenti ja saada
patendiomanikuks on
leiutise autoril ja tema
õigusjärglasel.
(2) Kui leiutis on loodud
lepingukohustuste või
tööülesannete täitmisel,
on õigus taotleda patenti
ja saada
patendiomanikuks autoril
või muul isikul vastavalt
lepingule või

§ 8. Autori õigus
tööstusomandile
(1) Autoril on õigus
taotleda leiutise,
mikrolülituse topoloogia
või
tööstusdisainilahenduse
kaitset.
(2) Kui leiutis,
mikrolülituse topoloogia
või
tööstusdisainilahendus on
loodud tööülesannete
täitmisel, läheb käesoleva
paragrahvi lõikes 1

Kehtiv regulatsioon
nõuab taotlemise õiguse
autorilt tööandjale
ülemineku sätestamist
lepingus.
Eelnõu eeldab, et
taotlemise õigus läheb
tööandjale üle.

Ettevõtjast taotlejal ei ole
vaja enam tõendada, et
taotlemise õigus on talle
üle läinud, kui autor on
tema töötaja.

töölepingule, kui
patenditaotleja elukohavõi asukohamaa seadus
ei sätesta teisiti.

nimetatud õigus üle
tööandjale, kui autori
elukohamaa või taotleja
elukoha- või asukohamaa
seaduses või lepingus ei
ole ette nähtud teisiti.

PatS § 19.
Patenditaotlus
(1) Patenditaotluses
peavad sisalduma
järgmised dokumendid:
1) patendi saamise
avaldus, milles peavad
olema esitatud patendi
saamise soov,
patenditaotleja ja autori
andmed ning leiutise
nimetus;
(3) Kui patenditaotlejaks
ei ole autor, peab
patenditaotleja patendi
saamise avalduses või
muus patenditaotlusele
lisatud dokumendis
deklareerima, millisel
käesoleva seaduse §-s
12 sätestatud õiguslikul
alusel põhineb patendi
taotlemise õigus.

§ 8. Autori õigus
tööstusomandile
(5) Autori või ühisautorite
nimed ja elukoha
aadressid, autori keeld
oma nime avaldada selle
olemasolul ning
käesoleva paragrahvi
lõikes 1 nimetatud õiguse
ülemineku õiguslik alus
vastavalt käesoleva
paragrahvi lõikes 2 või 3
sätestatule peavad
sisalduma taotluses.
Patendiametil ja kohtul on
õigus nõuda taotlejalt või
omanikult taotlemise
õigust tõendavate
dokumentide esitamist.

Taotleja peab esitama
autori andmed ja
näitama ära talle
taotlemise õiguse
ülemineku aluse.
Puudutab ka kasulikku
mudelit,
tööstusdisainilahendust ja
mikrolülituse topoloogiat.

Vt eelmist.
Dokumente ei pea
esitama, kuid neid võib
juurde nõuda, kui on
kahtlusi deklaratsiooni
õigsuses.

PatS § 45. Patendi
üleminek
(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

§ 12. Üleandmine ja
üleminek
(5) Isik, kellele
registreeritud
tööstusomandi ese või
taotlus on üle läinud
käesolevas paragrahvis
sätestatu järgi, võib
hakata ainuõigust või
taotleja õigusi teostama
registris omaniku või
taotleja andmete
muutmise kande
tegemise päevast.

Tööstusomandi eseme
omaniku muutmise
täielikuks teostumiseks
(st, et uus omanik saaks
hakata kasutama
täielikult omaniku õigusi,
sh õigust keelata kõigil
teistel isikutel
tööstusomandi eset
kasutada või nõuda kahju
hüvitamist) on vajalik uue
omaniku registrisse
kandmine.
Selleks peab registris
märgitud omanik või uus
omanik esitama
avalduse ja tasuma
riigilõivu.
Eelnõu ei näe ette
tähtaega avalduse
esitamiseks.

Vastupidisel juhul puudub
avalikustatav teave uue
omaniku kohta ja andmed
registris jäävad
vananenuks. Tegeliku
omaniku andmeid on vaja
nt juhul, kui keegi soovib
omanikult saada litsentsi
tööstusomandi eseme
kasutamiseks.

§ 40. Andmete
muudatused
(1) Taotluse või
registreeringu andmete
muutmisena kantakse
kirjesse:
5) taotluse või
tööstusomandi eseme
tervikuna täielik või
osaline üleandmine või
üleminek teisele isikule
või teistele isikutele,
sealhulgas väljanõudmise
alusel;

Rahvusvaheliste
lepingutega on piiratud
dokumentide liike, mida
riik saab nõuda omaniku
vahetuse kohta, et
lihtsustada tsiviilkäivet
tööstusomandiga.

Võib olla ankeedi
teema.

avaldus esitada ühe kuu
jooksul kohtuotsuse
jõustumise päevast
arvates.
(8) Isik, kellele patent on
üle läinud käesolevas
paragrahvis sätestatu
järgi, võib hakata
patendiomaniku õigusi
kasutama registreeringu
andmete muutmise
kande jõustumise
päevast.

§ 43. Tööstusomandi
üleandmist või üleminekut
puudutav muudatus
(1) Käesoleva seadustiku
§ 40 lõike 1 punktis 5
nimetatud juhul on kande
aluseks:
1) taotleja või omaniku
kandeavaldus taotluse või
tööstusomandi eseme
üleandmise registrisse
kandmiseks, mille
esitamise eest on tasutud
riigilõiv;
2) õigustatud isiku
kandeavaldus taotluse või
tööstusomandi eseme
üleandmise või ülemineku
registrisse kandmiseks,
mille esitamise eest on
tasutud riigilõiv ning
millele on lisatud
üleandmist või üleminekut
tõendav dokument või
jõustunud
apellatsioonikomisjoni või
kohtu lahend.
(2) Üleandmise ja
ülemineku
kandeavalduses peavad
sisalduma uue taotleja või
omaniku nimi ja elukoha
või asukoha aadress,
samuti kande aluse
kirjeldus ja ulatus.

KaMS § 19.
Kaubamärgist loobumine
(3) Kaubamärgist ei saa
loobuda, kui see on
koormatud pandiga või
arvatud pankrotivara
hulka või selle suhtes
kehtib litsents või
käsutamise keelumärge.

§ 14. Käsutamise
piirangud
(1) Kohustuse täitmise või
hagi tagamiseks võib
huvitatud isiku nõudel
teha registreeritud
tööstusomandi eseme või
taotluse suhtes
käsutamise keelumärke
registrisse.
(2) Registreeritud
tööstusomandi eseme või
taotluse arvamisel
pankrotivara hulka
tehakse pankrotihalduri
või kohtu nõudel märkus
registrisse.
(3) Tööstusomandi
esemest ega taotlusest ei
saa loobuda, seda üle
anda, seda jagada ega
selle kaitseulatust piirata,
kui puudub isiku, kelle
kasuks on tehtud

§ 22. Keelumärge
Hagi tagamiseks võib
hageja nõudel teha
kaubamärgi suhtes
käsutamise keelumärke
registrisse.
§ 23. Sundtäitmine ja
pankrot
(2) Registreeritud
kaubamärgi arvamisel
pankrotivara hulka
tehakse pankrotihalduri
või kohtu nõudel

Arvestades, et
tööstusomandil võib olla
arvestatav varaline
väärtus, võib kreeditor
olla huvitatud
registreeritud
tööstusomandi õiguste
säilimisest, et neid
vajadusel kasutada oma
huvide rahuldamiseks.
Selleks on võimalik
keelumärke tegemine,
mille mõjuks on omaniku
õiguste piiramine.
Keelumärge peab olema
põhjendatud ja selle
registrisse kandmiseks
tuleb esitada avaldus.
Sarnaselt keelumärkega,
teatud registrikannetel on
omaniku õigusi piirav
mõju, nt ei ole võimalik
üle anda panditud

Kuigi kannete tegemine
on seotud teatud
andmete esitamise
(samuti nende
tõendamise ja riigilõivu
tasumise) kohustustega,
on selle eesmärgiks
registri usaldusväärsuse
tagamine.
Praktika on minimaalne.

keelumärge, pankrotivara
hulka arvatud
tööstusomandi eseme või
TÕAS § 16. Märked
taotluse korral
pankrotihalduri kirjalik või
(5) Keelumärge
panditud tööstusomandi
kantakse andmebaasi
taotleja, omaniku, muu
eseme korral pandipidaja
isiku või kohtu teate,
notariaalselt tõestatud
avalduse, otsuse või
nõusolek.
määruse alusel
(4) Tööstusomandi
tööstusomandi seaduses esemest ega taotlusest ei
saa loobuda, seda jagada
või muus seaduses
sätestatud õiguse
ega selle kaitseulatust
tagamiseks või
piirata, kui puudub
õigusrikkumise
registreeritud litsentsi
vältimiseks. Keelumärge korral litsentsisaaja
kirjalik nõusolek.
tehakse muu hulgas
tööstusomandi seaduses
sätestatud juhtudel autori § 50. Keelumärge ja
märkus
nime avaldamise keelu
(1) Keelumärge kantakse
korral, tööstusomandi
eseme käsutamise
registrisse taotleja,
omaniku või muu isiku
piiramiseks või
kandeavalduse alusel
keelamiseks seoses
tehingu tagamiseks,
litsentsi või pandi
käesolevas seadustikus
registreerimisega või
või muus seaduses
omaniku pankrotiga
sätestatud õiguse
seonduvalt, kui
tagamiseks või
tööstusomandi ese
õiguserikkumise
kuulub pankrotivara
vältimiseks. Keelumärke
hulka.
tegemiseks peab
kandeavalduses
sisalduma keelumärke
sisu, viide selle alusele
ning keelumärke
kehtivuse tähtaeg, kui
märge on tähtajaline.

tööstusomandi eset ilma
pandipidaja notariaalselt
tõestatud nõusolekuta,
kuna vastupidisel juhul
oleks pandipidaja huvid
ohustatud.

KaMS § 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

Laiendatakse isikute
ringi, kes võivad
tööstusomandi õiguste
kehtivust vaidlustada.
Seni kaubamärgi ja
patendi alased, eelnõu
järgi kõigi tööstusomandi
õiguste kehtivusalased
algsed vaidlused
lahendab esimese
instantsina
apellatsioonikomisjon,
misjärel võib edasi
menetleda Harju
maakohus.
Pikema perioodi jooksul
saab esitada hagi otse
maakohtusse.
Kõige enam on seni
olnud
kaubamärgivaidlusi. Kuna

sellekohane märge
registrisse.

§ 18. Tööstusomandi
kaitse vaidlustamine
(1) Isik võib vaidlustada
tööstusomandi eseme
kaitse vastavalt
käesoleva seadustiku §des 93, 165, 182, 201,
203 või 216 sätestatule
või nõuda tööstusomandi
eseme väljaandmist
vastavalt käesoleva
seadustiku §-des 92 või
202 sätestatule.
(3) Omanik võib
vaidlustuse menetlemise
käigus loobuda
tööstusomandi esemest
või selle kaitseulatust
piirata. Vaidlustus
lahendatakse jõustunud
kaitse piirangut

Koormuse ulatust on
raske prognoosida, kuna
konflikte õiguste vahel
saab lahendada eri viisil
ja otsustavad võivad olla
psühholoogilised tegurid,
nt kompromissivalmidus,
huvide kaalumisele
avatus jne.
Selle dünaamika
võimaldamiseks on
tööstusomandi eseme
omanikule eelnõus antud
õigus muuta vaidlustatud
tööstusomandi eseme
kaitseulatust.

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.

arvestades.
(4) Vaidlustus lükatakse
tagasi, kui selles
käsitletud asjaolud ei
välista tööstusomandi
eseme kaitset.
(5) Tööstusomandi
eseme kaitse välistatuks
tunnistamise korral
loetakse kaitse tühiseks
algusest peale. Selline
lahend ei ole enne selle
jõustumist omaniku
ainuõiguse rikkumise
kohta tehtud lahendi
tühistamise alus.

§ 201. Kaubamärgikaitse
vaidlustamine
(1) Kaubamärgikaitse
§ 55. Ainuõiguse
tühiseks tunnistamise või võib vaidlustada, kui
esinevad
ainuõiguse lõppenuks
kaubamärgikaitset
tunnistamise tagajärjed
(1) Ainuõiguse tühiseks välistavad asjaolud.
(2) Käesoleva paragrahvi
tunnistamise korral
lõikes 1 sätestatud õigus
loetakse registreering
on:
õigustühiseks algusest
2) isikul, kelle
peale.
(3) Ainuõiguse tühiseks majanduslikke huve
kaitse saanud kaubamärk
tunnistamine või
rikub või kes on
ainuõiguse lõppenuks
väidetavalt ainuõiguse
tunnistamine ei ole
rikkuja, kaubamärgi
aluseks enne vastava
kaitseajal, kuid mitte
kohtuotsuse tegemist
hiljem kui viie aasta
jõustunud ja täidetud
jooksul pärast
ainuõiguse kaitse kohta
vaidlustatava kaubamärgi
tehtud kohtuotsuse ega
kasutamisest teada
varem sooritatud
saamist;
toimingu tühistamisele.
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.
KaMS § 17. Kaubamärgi § 200. Kaubamärgi
kasutamise kohustus
kasutamise kohustus

kaubamärgikaitset
välistavate suhteliste
aluste kontroll
Patendiametis eelnõu
järgi kaob, toob see
kaasa veelgi suurema
koormuse vaidlustusele.
Samas teeb Patendiamet
suhteliste aluste otsingu,
mis võimaldab vaidlusi
ennetada.
Koormus seisneb bii
vaidlustaja kui ka
tööstusomandi eseme
omaniku õiguses kaitsta
oma väiteid
vaidlustusmenetluses.
Tööstusomandi kaitse
taotleja peab olema
valmis, et tema
väidetavat õigust
hakatakse vaidlustama;
see sunnib teda mitte
esitama alusetuid
taotlusi.
Teisalt, iga ettevõtja peab
olema valvas, et keegi ei
monopoliseeriks endale
õigusi, mis hakkavad
takistama tema
majandustegevust, ning
vajadusel esitama sellise
õiguse vastu vaidlustus.
Varasemale
kaubamärgile tuginedes
ei saa vaidlustust esitada,
kui seda ei ole kasutatud.
See omakorda on
rahvusvaheliselt
aktsepteeritud vahend
sundimaks ettevõtjaid
mitte omandama
monopoolseid õigusi
konkurentide takistamise
eesmärgil (vt järgmine).

Omaniku
kasutamiskohustus ja

Kujutab tegelikult endast
normaalset

(1) Kaubamärgiomanik
on kohustatud
registreeritud kaubamärki
tegelikult kasutama
registreeringus märgitud
kaupade ja teenuste
tähistamiseks.
(2) Kaubamärgi
kasutamiseks
kaubamärgiomaniku poolt
loetakse ka:
1) kaubamärgi
kasutamine kujul, mis
erineb kaubamärgi
reproduktsioonist
ebaoluliste elementide
poolest, kui kaubamärgi
eristav iseloom ei ole
muutunud;
2) üksnes väljaveoks
mõeldud kaupade või
nende pakendi
tähistamine;
3) kaubamärgi
kasutamine
kaubamärgiomaniku loal.

(1) Kaubamärgiomanik on selle täitmise
kohustatud registreeritud tõendamise õigus, kui
kaubamärki tegelikult
tõendeid nõutakse.
kasutama registreeringus
märgitud kaupade ja
teenuste tähistamiseks.
(2) Kaubamärgi
kasutamiseks
kaubamärgiomaniku poolt
loetakse ka:
1) kaubamärgi
kasutamine kujul, mis
erineb kaubamärgi
reproduktsioonist
ebaoluliste elementide
poolest, kui kaubamärgi
eristav iseloom ei ole
muutunud;
2) üksnes väljaveoks
mõeldud kaupade või
nende pakendi
tähistamine;
3) kaubamärgi
kasutamine
kaubamärgiomaniku loal.

PatS § 54. Teiste isikute
õiguste kaitse
(1) Isik, kes heauskselt
kasutas leiutist enne
patenditaotluse esitamist,
võib esitada kohtusse
avalduse
varemkasutamisõiguse
tunnistamiseks. Kohus
vaatab avalduse läbi
hagita menetluse korras.
(5) Iga isik võib kahtluse
korral, et tema tegevus
võib rikkuda
patendiomaniku
ainuõigust, esitada
kohtusse hagi
patendiomaniku vastu
tunnistamaks, et patendi
olemasolu ei takista tema
majandus- või
kutsetegevust.
(6) Isikul, kelle vastu on
esitatud hagi käesoleva
seaduse § 53 alusel või
alustatud väärteo või
kuriteo menetlemist
seoses patendiomaniku
ainuõiguse väidetava
rikkumisega, on õigus §
49 4. lõike kohaselt
esitada patendiomaniku
vastu kohtusse hagi

§ 19. Teiste isikute
õiguste kaitse
(1) Isik võib nõuda
taotlejalt või omanikult
varemkasutamisõiguse
tunnustamist.
(2) Iga isik võib kahtluse
korral, et tema tegevus
võib rikkuda ainuõigust,
nõuda omanikult selle
tunnustamist, et omaniku
tööstusomandi eseme
kaitse ei takista tema
majandus- või
kutsetegevust.
(3) Kui isik, kelle vastu on
esitatud ainuõiguse kaitse
hagi või kes on allutatud
süüteomenetlusele
seoses ainuõiguse
väidetava rikkumisega,
kasutab õigust
vaidlustada
tööstusomandi eseme
kaitse kohtus või
tööstusomandi
apellatsioonikomisjonis
(edaspidi
apellatsioonikomisjon),
võib ainuõiguse kaitse
hagi menetlev kohus või
muu rikkumist menetlev
asutus vaidlustaja

majandustegevust,
vastandatuna konkurente
takistavale
monopoliseerimisele (nn
trollimine).

Regulatsiooni
Kvantifitseerimatu
üldistatakse kõikidele
tööstusomandi liikidele.
Annab võimaluse
kasutada kolmandal isikul
õigust kaitsta ennast
monopoliseeritud
tööstusomandi õiguse
vastu erinevates
olukordades. Selle
teostumiseks on vaja
reeglina hagi või
avalduse esitamine ja
oma väidete
tõendamine.

patendi täielikuks või
osaliseks tühistamiseks.
Ainuõiguse väidetavat
rikkumist menetlev kohus
võib väidetava rikkuja
nõudel patendi
tühistamise hagi
menetlemise ajaks
peatada ainuõiguse
rikkumise menetlemise.
Kohus võib peatamise
tingimusena nõuda
tagatist võimaliku
patendiomanikule
tekitatud kahju
hüvitamiseks, kui patent
jääb jõusse.

taotluse alusel peatada
ainuõiguse rikkumise
menetlemise. Kohus võib
omaniku taotlusel
peatamise tingimusena
nõuda tagatist võimaliku
omanikule tekitatud kahju
hüvitamiseks, kui
tööstusomandi õigus jääb
jõusse.
(4) Iga isik võib esitada
Patendiametile
kandeavalduse
registrisse kantud
tööstusomandi eseme
registrist kustutamiseks
omaniku puudumise
korral.

KaMS § 51. Kaubamärgi
kustutamine registrist
(3) Kaubamärk
kustutatakse registrist
asjast huvitatud isiku
taotlusel, kui ühe aasta
jooksul äriühingu
äriregistrist kustutamisest
arvates ei ole esitatud
kirjalikku avaldust
registris kaubamärgi
võõrandamise või
ülemineku kande
tegemiseks.
§ 59. Vastuhagid
(1) Isik, kelle vastu
Eestis õiguskaitset
omava kaubamärgi
omanik on esitanud
ainuõiguse kaitse hagi või
kelle suhtes on algatatud
süüteomenetlus, võib
vaidlustada
kaubamärgiomaniku
ainuõiguse.
Sellisel üldistusastmel
puudub

§ 26. Dokumendi
esitamise, sisu ja
vormistamise üldnõuded
(4) Kirjalikus avalduses
kande või muu toimingu
tegemiseks (edaspidi
kandeavaldus) peavad
sisalduma:
1) selgelt väljendatud
sooviavaldus kande või
muu toimingu
tegemiseks;
2) avalduse esitaja nimi ja
tema elu- või asukoha
aadress ning soovi korral

Sätte eesmärk on
ühtlustada kohtuvälises
menetluses esitatavate
avalduste sisu ja
vormistuse nõudeid.
Minimaalnõuete
sõnastamisel on
arvestatud
rahvusvaheliste
lepingutega.
Asutus peab
minimaalnõuetele
vastava avalduse vastu
võtma ja selle alusel
tegutsema, vajadusel

Võib olla kvantifitseeritav,
kui arvestada mingis
ajavahemikus esitatud
mis tahes avaldusi ja
nende mahtu, menetluse
keerukust ja muid
tegureid.
Oluline on siiski, et
avaldusi esitatakse
üldjuhul huvist, mitte
kohustusena.

muud kontaktandmed;
edasi tõendeid, andmeid
3) toiminguga puudutatud või selgitusi juurde
tööstusomandi eseme
küsides.
identifitseerimist
võimaldavad andmed;
4) patendivolinikust
esindaja nimi, aadress ja
soovi korral muud
kontaktandmed või
ühisest esindajast
esindaja nimi, kui
avalduse esitajal on
esindaja;
5) välismaa isikust
avalduse esitaja Eestis
asuva tegutsemiskoha
aadress, kui tal ei ole
esindajat;
6) viide dokumendi
lisadele, kui neid on.
(6) Dokument, sealhulgas
taotluse dokument ja
kandeavaldus peab
olema korrektselt
vormistatud ja
ebaproportsionaalsete
pingutusteta digitaalselt
töödeldavaks muudetav
või vähemalt kadudeta
masinloetavale kujule
viidav.
TÕAS § 9. Töökeel
(1) Registreid peetakse
eesti keeles. Võõrkeelsed
dokumendid esitatakse
Patendiametile koos
eestikeelse tõlkega.
(2) Patendiametil on
õigus võõrkeelsete
dokumentide tõlke
esitamise kohustuse
täitmine hilisemale ajale
lükata või tõlke
nõudmisest loobuda, kui
vastavas tööstusomandi
seaduses ei ole määratud
selle dokumendi tõlke
esitamise tähtpäeva.
(3) Käesoleva paragrahvi
lõike 2 kohaldumisel
peab võõrkeelse
dokumendi esitanud isik
esitama tõlke
Patendiameti,
tööstusomandi
apellatsioonikomisjoni,
kohtu või asjast huvitatud
isiku nõudel kahe kuu
jooksul nõude esitamise

§ 28. Keelenõuded
(1) Patendiameti ja
apellatsioonikomisjoni
töökeel on eesti keel.
(2) Võõrkeelse
dokumendi esitanud isik
peab esitama tõlke
Patendiameti,
apellatsioonikomisjoni,
kohtu või asjast huvitatud
isiku põhjendatud nõudel
kahe kuu jooksul nõude
esitamise kuupäevast
arvates, kui käesolev
seadustik ei näe ette
erinevat tähtaega. Tõlke
esitamata jätmise korral
ei loeta võõrkeelset
dokumenti esitatuks.

Võrreldes kehtiva
õigusega ei nõuta
tingimata tõlke esitamist,
vaid tõlget tuleb nõuda
(nii on ka nt PatS § 19 lg
6). Kehtiv õigus
võimaldab küll loobuda
seadusjärgsest tõlke
nõudmisest, mistõttu ei
ole suure muutuse, vaid
pigem ühtlustamisega.

Kvantifitseeritav

kuupäevast arvates.
Tõlke esitamata jätmise
korral loetakse dokument
mitteesitatuks.
PatS § 131. Esindaja
patendikaitse alaste
toimingute tegemisel
(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;

§ 29. Esindamine
(2) Isikut, kellel ei ole elu, asu- või
tegutsemiskohta Eestis,
peab esindama
tööstusomandi kaitse
alase toimingu tegemisel
patendivolinik, välja
arvatud taotluse ja
riigisisesesse menetlusse
võtmise avalduse
esitamine ning riigilõivu
tasumine.
(3) Kui toimingut teevad
mitu isikut ühiselt, võib
neid esindada
patendivolinik või nende
hulgast määratud ühine
esindaja, kelle elu-, asuvõi tegutsemiskoht 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
volikirjast ei tulene teisiti.
(4) 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. Käesoleva lõike
esimeses lauses
nimetatud tähtaeg on
lõplik. Kui esindaja on
patendivolinik, võib
käesoleva lõike esimeses
lauses nimetatud nõude
esitada vaid kahtluse
korral patendivoliniku
volituses või muul
mõjuval põhjusel.

PatS § 20.
§ 30. Riigilõivu tasumine
Patenditaotluse esitamine (2) Riigilõiv loetakse

Tööstusomandi õiguses
on omaksvõetud
põhimõte, et välismaa
taotlejale või omanikule
nende asukohta kirju ei
saadeta ja neil peab
olema kas riigisisene
esindaja või riigisisene
aadress (tegutseva
ettevõtte ehk
tegutsemiskoha aadress),
mille kaudu toimub
korrespondents.
Kuigi elektroonse
asjaajamise juures, kus
ka mahukaid dokumente
on võimalik lihtsalt
välismaale saata, on selle
põhimõtte algne
põhjendus muutunud
teisejärguliseks, on
arvestatav, et iga riigi
tööstusomandi menetlus
toimub selle riigi keeles
ning vastavalt selle riigi
õigusele ning riigisisene
esindaja on pädevam
kohaliku tööstusomandi
asutusega suhtlema.
Lisaks esindaja omamise
kohustusele (mida
asendab riigisisese
aadressi olemasolu) on
nõutud esindajale
volikirja andmist ja
selle esitamist
menetluse varases
staadiumis. Eelnõu
kohaselt loobutakse
patendivolinikult
volikirja nõudmisest,
kui puuduvad kahtlused
volituste olemasolus.

Volikirja nõue leeveneb,
kui esindajaks on
patendivolinik.
Kui esindajat ei vahetata
ja kahtlusi tema
pädevuses ei ole, on
koormus minimaalne.
Arvestada, et esindaja
olemasolul esitab
volikirja esindaja,
esindatav peab selle
signeerima.

Enamuse Patendiameti
toimingute eest tuleb

Ei ole suur koormus, kuid
kaasneb pea iga

(2) Patenditaotluse
esitamise eest tasutakse
riigilõiv kahe kuu jooksul
patenditaotluse esitamise
kuupäevast arvates.
Nimetatud riigilõivu
tasumise tähtaega ei saa
pikendada.

tasutuks, kui andmed
tasutud riigilõivu kohta on
esitatud asutusele, kus
toimingu tegemist
taotletakse. Andmed
esitatakse toimingu
tegemise avalduse
esitamisel või kahe kuu
jooksul selle esitamisest
§ 41. Riigilõivu tasumine arvates, kui käesolevas
(2) Riigilõiv loetakse
seadustikus ei ole ette
tasutuks, kui andmed
nähtud lühemat tähtaega.
tasutud riigilõivu kohta on (4) Andmetes tasutud
esitatud Patendiametile. riigilõivu kohta peavad
Kui sama toimingu eest
sisalduma:
1) makse kuupäev;
on ekslikult tasutud
rohkem kui ühel korral või 2) riigilõivu tasuja nimi;
seda on teinud erinevad 3) toiminguga puudutatud
isikud, võetakse riigilõivu tööstusomandi eseme
identifitseerimist
tasumise aluseks
võimaldavad andmed;
esimesena esitatud
4) toimingu nimetus, mille
andmed õiges summas
eest riigilõiv tasutakse või
tasutud riigilõivu kohta.
viide riigilõivu õiguslikule
alusele.
KaMS § 28. Taotlus
(7) Kui riigilõivu tasumise
(2) Taotluses peab
sisalduma:
kohta ei esitata
4) andmed riigilõivu
tähtaegselt andmeid või
tasumise kohta.
nõutav riigilõiv ei laeku,
siis toimingut ei teostata
ja avaldust ei loeta
esitatuks.

tasuda riigilõiv. Kuna
toiminguga.
tegemist on suurte
summadega, tasutakse
need ülekandega, mille
tegemist tuleb tähtaja
jooksul tõendada.
Riigilõivu tasumise
andmete esitamisest ei
saa loobuda, kuna sageli
tasutakse nii omanike kui
esindajate poolt korraga
mitme kande eest ning on
vaja määratleda, mille
eest on tasutud. Samuti
on mõnel juhul kõnealuse
kande tegemiseks vaja
ainult riigilõivu tasumine
(st tasumist tõendavate
andmete esitamine) ilma
täiendava avalduseta.
Oluline on, et riigilõivu ei
tasuta kande tegemise
eest, vaid kaitseaja
pikendamise või õiguse
jõushoidmise eest ning
seega puudub
korrelatsioon kandele
kuluva halduskoormuse
ja riigilõivu summa vahel.
Riigilõivu määra
arvestamisel lähtutakse
majanduspoliitilistest
kaalutlustest.

TÕAS § 24. Dokumendi
kontrollimine
(1) Dokumendi
kontrollimist alustatakse
selle esitaja ja esitamise
eesmärgi
kindlakstegemisest. Kui
dokumendi esitajat ei ole
võimalik kindlaks teha,
jäetakse dokument
tähelepanuta. Kui
dokumendi esitamise
eesmärki ei ole võimalik
kindlaks teha,
saadetakse dokumendi
esitajale järelepärimine
selgituse saamiseks ja
dokumendi kontrollimine
peatatakse.
(2) Pärast dokumendi
esitaja ja esitamise
eesmärgi
kindlakstegemist
kontrollitakse isiku õigust
dokumenti esitada, välja
arvatud taotluse esitanud

Dokumendi esitaja
halduskoormus on
esitada kehtivatele sisu-,
vormi- ja
vormistusnõuetele vastav
dokument ning esitada
nõutud riigilõivu tasumise
kohta andmed.
Patendiameti võtab selle
vastu ja kontrollib selle
nõuetele vastavust üldise
sätte alusel või
kvalifitseerida dokument
taotluseks, mida
menetletakse erisätete
alusel. Muidu käsitletakse
dokumenti avaldusena nt
registrikande tegemiseks
või mingi tõendi
saamiseks vms.
Dokumendi esitajal on
õigus kõrvaldada
puudused.
Kui dokument vastab
kõigile nõuetele, peab
Patendiamet tegema

§ 32. Dokumendi
läbivaatamine
Patendiametis
(1) Kui Patendiametisse
saabunud dokument
puudutab kirjet ja
sisaldab taotluse
menetlemise või
tööstusomandi eseme
kaitse kehtivuse
seisukohalt olulisi
andmeid, edastatakse
see viivitamata taotlejale
või omanikule, kes võib
sellele vastata
kahekuulise tähtaja
jooksul.
(2) Kõrvaldatavate
puuduste tuvastamise
korral teatab Patendiamet
Patendiametisse
saabunud dokumendi
esitajale tema õigusest
kõrvaldada puudused või
anda selgitus kahekuulise
tähtaja jooksul, kui

Andmete esitamine
eeldab dokumendi esitaja
huvi mingi toimingu
vastu, seega üldistuste
tegemine ei näi võimalik.

isiku õigust taotleda
tööstusomandi esemele
õiguskaitset. Esindaja
kaudu esitatud
dokumentide korral
kontrollitakse vastavalt
tööstusomandi seaduses
sätestatule toimingu
sooritamiseks vajaliku
volituse ulatuse
olemasolu ja volituse
kehtivust. Dokumendi
esitamise õiguse
puudumise korral
teatatakse sellest
dokumendi esitajale ja
dokumendi kontrollimine
peatatakse. Ettenähtud
juhul kohaldatakse
käesoleva seaduse § 17
lõikes 2 sätestatut.
(3) Dokumendi esitamise
õiguse olemasolu korral
kontrollitakse
dokumendile kehtestatud
vorminõuete täitmist.
Dokumendi vormi
puudustest teatatakse
dokumendi esitajale ja
dokumendi menetlemine
peatatakse. Kui digitaalne
dokument on esitatud
formaadis, mis võimaldab
sellel toodud andmete
muutmist, kantakse see
üle formaati, milles
andmete muutmine on
välistatud.
(4) Dokumendi
saabumise kuupäev ja
seda iseloomustavad
andmed kantakse
andmebaasi kandena või
märkena, juhindudes
käesoleva seaduse §-des
15 ja 16 sätestatust.
(5) Dokumendi sisulisel
menetlemisel
juhindutakse vastavast
tööstusomandi seadusest
ja selle alusel kehtestatud
määrustest.

käesolevast seadustikust
ei tulene muu tähtaeg.
Kõrvaldatavad puudused
on:
1) dokumendi esitamise
eesmärki ei ole võimalik
kindlaks teha;
2) tasutud ei ole nõutav
riigilõiv;
3) dokumendi esitajal
puudub nõuetele vastav
esindaja või esindaja
volitustes on kahtlused;
4) on kahtlused isiku
õigustes dokumenti
esitada;
5) puuduvad nõutavad
lisadokumendid või
dokument ei vasta vormivõi vormistusnõuetele.
(3) Kui dokument vastab
nõuetele, sooritab
Patendiamet
registritoimingu või
keeldub sellest 15
tööpäeva jooksul
nõuetekohase dokumendi
esitamisest arvates.
Käesoleva paragrahvi
lõikes 1 nimetatud juhul
sooritab Patendiamet
registritoimingu või
keeldub sellest 15
tööpäeva jooksul taotleja
või omaniku
vastamistähtaja
lõppemisest arvates. Kui
taotleja või omanik ei
vasta tähtajal, ei takista
see dokumendi suhtes
otsustuse tegemist.
(4) Kui dokumendi esitaja
ei kõrvalda käesoleva
paragrahvi lõike 3 alusel
määratud tähtajal puudusi
või jätab vastamata, ei
loeta dokumenti
esitatuks.
(5) Käesoleva paragrahvi
lõikes 3 või 4 nimetatud
registritoimingust või
sellest keeldumisest
teatatakse viivitamata
dokumendi esitajale.
Samast asjaolust
teatatakse viivitamata
taotlejale või omanikule,
kui kirjet puudutav
dokument sisaldab
taotluse menetlemise või

nõutud toimingu.
Kui dokument ei vasta
nõuetele ja selle puudusi
ei kõrvaldata, ei loeta
dokumenti esitatuks.
Kõigi Patendiameti
toimingute peale on
eelnõu järgi võimalik
esitada kaebus.

tööstusomandi eseme
kaitse kehtivuse
seisukohalt olulisi
andmeid.
(6) Käesolevas
paragrahvis sätestatut ei
kohaldata taotlusele ega
selle menetlusele.
PatS § 35. Leiutise
registreerimine registris
(1) Patenditaotluse
menetlusse võtmisel
kantakse registrisse
patenditaotluse esitamise
kuupäev, patenditaotluse
number ja käesoleva
seaduse § 19 alusel
esitatud dokumentide
ning patenditaotleja oma
algatusel esitatud muude
dokumentide saabumine
Patendiametisse ja
nendes sisalduvad
andmed vastavalt
tööstusomandi
õiguskorralduse aluste
seaduse §-le 25.
(2) Patenditaotluse
menetlemisel kantakse
registrisse andmed ja
märked käesolevas
seaduses sätestatud
menetlustoimingute,
saabunud ja väljastatud
dokumentide kohta ning
käesolevas seaduses
sätestatud tähtaegade ja
Patendiameti poolt
määratud tähtaegade
kohta.
(3) Leiutisele
patendikaitse andmisel
tehakse registris
registreeringu kanne.
(4) Registreeringu kanne
tehakse käesoleva
seaduse § 23 4. lõike
kohase patendi
väljaandmise otsuse
alusel, kui patenditaotleja
tasub kolme kuu jooksul
vastava otsuse
kuupäevast arvates
riigilõivu. Kui riigilõivu
eelnimetatud tähtaja
jooksul ettenähtud
määras ei ole tasutud,
loetakse patenditaotlus
tagasivõetuks.

§ 37. Registri ülesehitus
(4) Kirjesse kantakse
tööstusomandi eseme
kohta:
1) kirje avamisel taotluse
andmed;
2) andmed
menetlustoimingute
kohta, sealhulgas
taotluse andmete
muudatused;
3) käesolevas
seadustikus ettenähtud
juhtudel avaldatud
taotluse andmed;
4) registreeringu andmed,
mis kantakse registrisse
taotluse ja
menetlustoimingute
käigus kogutud teabe
alusel;
§ 38. Registreeringu
andmed
(1) Kirjes registreeritud
tööstusomandi eseme
kohta sisalduvad lisaks
käesoleva seadustiku
teistes osades sätestatud
andmetele:
1) registreeringu number,
mis määratakse
registreeringu kande
tegemisel;
2) autori nimi ja aadress,
kui tööstusomandi ese on
autori loodud, ühisautorite
korral kõigi autorite
andmed;
3) omaniku nimi ja eluvõi asukoha aadress,
ühiste omanike korral
kõigi omanike andmed.
Omaniku andmetena
kantakse
registreeringusse taotleja
andmed;
4) patendivolinikust või
ühisest esindajast
esindaja andmed, kui
omanikul on esindaja;

Kuna tööstusomandile
antakse üldjuhul kaitse
registrisse kandmisega,
on kesksel kohal
registrikirjes ühe objekti
kohta registreeringu
andmed, mida siin on
vaadeldud patendi näitel.
Kuigi andmed kannab
registrisse Patendiamet,
pärineb valdav enamus
andmeid taotlejalt, kes
esitab need taotluses
või taotluse menetluse
käigus. Mida täielikum ja
nõuetele vastavam on
taotlus, seda sujuvam on
menetlus ja seda vähem
on vaja esitada uusi
andmeid menetluse
käigus.
Kodifikatsiooni eelnõus
on kõigi tööstusomandi
liikide ühised
registreeringu andmed
loetletud üldosas,
erisused eriosas.
Peale registreeringu
tegemist (antud juhul
"patendi väljaandmist")
on võimalik registreeringu
andmeid muuta (nt edasi
lükata kehtivuse lõppu,
muuta omaniku või
esindaja andmeid,
parandada vigu, piirata
kaitseulatust), aga ka
täiendada (litsentsi, pandi
ja keelumärke kandmine
kirjesse), kuni kirje
sulgemiseni
tööstusomandi eseme
kaitse tähtajalisel või
ennetähtaegsel
lõppemisel.
Neid kandeid, nagu ka
taotluse andmeid on
järgnevalt vaadeldud
valikuliselt.

Koormus registreeringu
andmete esitamisel
(taotluses, menetluse
käigus) ja nende
muutmine, kui esinevad
muutmise alused (eriti
aga kaitse pikendamisel)
on vältimatu, kui ettevõtja
soovib saada teatud
tulemust.
Võib olla kvantifitseeritav,
kui arvestada nt
Patendiametile Eesti
ettevõtjate poolt mingis
ajavahemikus esitatud
patenditaotlusi ja eotud
kirjavahetust, jagades
isikute arvuga.

(5) Registreeringu
andmed on:
1) registreeringu
number;
2) registreerimise
kuupäev;
3) leiutise nimetus;
4) rahvusvahelise
patendiklassifikatsiooni
indeks;
5) leiutise autori ees- ja
perekonnanimi ning
aadress;
6) patendiomaniku eesja perekonnanimi, tema
elukoha või ettevõtte
asukoha aadress ja riigi
kood, juriidilise isiku
korral nimi, asukoha
aadress ja riigi kood;
7) patendi kehtivuse
alguse kuupäev;
8) patendi kehtivuse
lõppemise kuupäev;
9) patendivoliniku korral
tema ees- ja
perekonnanimi;
10) ühise esindaja korral
tema ees- ja
perekonnanimi,
juriidilisest isikust ühise
esindaja korral nimi;
11) patenditaotluse
number;
12) patenditaotluse
esitamise kuupäev;
13) prioriteediandmed
(prioriteedikuupäev, riik,
taotluse number);
14) varasema
patenditaotluse, millest
patenditaotlus on
eraldatud, number ja
esitamise kuupäev;
15) varasema, jätkatud
patenditaotluse number
ja esitamise kuupäev;
16) leiutise olemust
muutvate varasema
patenditaotluse
paranduste ja täienduste
esitamise kuupäev;
17) rahvusvahelise
patenditaotluse või
Euroopa patenditaotluse
andmed;
18) patenditaotluse
avaldamise kuupäev;
19) käesoleva seaduse §
8 3. lõikes nimetatud

5) välismaa isikust
omaniku Eestis asuva
tegutsemiskoha aadress,
kui omanikul ei ole
esindajat;
6) kaitseaja alguse
kuupäev, mis määratakse
registreeringu kande
tegemisel;
7) kaitseaja tähtaegse
lõppemise arvestatud
kuupäev, mis määratakse
registreeringu kande
tegemisel;
8) taotluse number, mis
määratakse kirje
avamisel;
9) taotluse esitamise
kuupäev;
10) kui see on määratud,
siis prioriteedikuupäev,
esmase taotluse number
ja selle vastu võtnud riiki
identifitseerivad andmed,
mikrolülituse topoloogia
korral aga esmakordse
ärieesmärgil kasutamise
päev ning
näituseprioriteedi korral
näituseprioriteedi
kuupäev, näituse nimi ja
selle toimumise riiki
identifitseerivad andmed.
§ 116. Registreeringu
andmed ja
patendikirjeldus
(1) Patendi registreeringu
andmeteks loetakse ka:
1) leiutise nimetus;
2) rahvusvahelise
patendiklassifikatsiooni
indeks;
3) patenditaotluse, millest
patenditaotlus on
eraldatud, number ja
esitamise kuupäev;
4) varasema
patenditaotluse number ja
esitamise kuupäev;
5) leiutise olemust
muutvate varasema
patenditaotluse
paranduste ja täienduste
esitamise kuupäev;
6) PCT-taotluse või
Euroopa patenditaotluse
andmed;
7) patenditaotluse
avaldamise kuupäev;

teabe avalikustamise
kuupäev;
20) biotehnoloogilise
aine, sealhulgas
mikroorganismi tüve
deponeerimise andmed;
21) patenditaotluse
jõushoidmise eest
makstud kehtivusaasta
riigilõivu tasumise
andmed;
22) patendinõudlus;
23) leiutiskirjeldus;
24) joonis või muu
illustreeriv materjal;
25) meditsiinitoote
täiendava kaitse andmed;
26) taimekaitsetoote
täiendava kaitse andmed.
(6) Patendiomanikuna
kantakse registrisse
käesoleva paragrahvi 4.
lõikes nimetatud otsuses
märgitud patenditaotleja.

8) tehnikatasemesse
mittekuuluva teabe
avalikustamise kuupäev;
9) biotehnoloogilise aine,
sealhulgas
mikroorganismi tüve
deponeerimise andmed;
10) patenditaotluse
jõushoidmise eest
makstud kehtivusaasta
riigilõivu tasumise
andmed;
11) patendinõudlus;
12) leiutiskirjeldus;
13) leiutiskirjelduses või
patendinõudluses
viidatud joonised;
14) nukleotiidide ja
aminohapete järjestusest,
kui see kuulub
leiutiskirjelduse juurde.

PatS § 42.
Kehtivusaasta riigilõivu
tasumine
(1) Kehtivusaasta
riigilõivu peab tasuma
tasumistähtpäeval või
kuue kuu jooksul enne
tasumistähtpäeva.
Tasumistähtpäevaks
loetakse selle kalendrikuu
viimane päev, millal
kehtivusaasta algab.
(2) Esimese, teise ja
kolmanda kehtivusaasta
riigilõiv tasutakse
üheaegselt kolmanda
kehtivusaasta riigilõivu
tasumistähtpäeval või
kuue kuu jooksul enne
kolmanda kehtivusaasta
riigilõivu
tasumistähtpäeva.
(3) Kehtivusaasta
riigilõivu võib tasuda ka
kuni kuus kuud pärast
tasumistähtpäeva
möödumist, tasudes
täiendava riigilõivu.
(11) Kehtivusaasta
riigilõivu võib tasuda ka
juhul, kui see jäi
tasumata vääramatu jõu
või patenditaotlejast,
patendiomanikust,
täiendava kaitse

§ 41. Kaitseaja
pikendamine
(1) Kaitseaja
pikendamine kantakse
kirjesse, kui käesolevas
seadustikus sätestatud
tähtaja jooksul on tasutud
riigilõiv. Patenditaotluse,
patendi, Euroopa patendi
või täiendava kaitse
jõushoidmise kanne
tehakse registrisse, kui
on tasutud kehtivusaasta
riigilõiv.
(2) Kaitseaja pikendamise
kandeavaldus, kui see on
nõutav, peab olema
esitatud ja käesoleva
paragrahvi lõikes 1
nimetatud riigilõiv tasutud
käesolevas seadustikus
ettenähtud tähtajal või
koos riigilõivuga viivituse
eest kuue kuu jooksul
pärast nimetatud tähtaja
lõppu (viivitusega
tasumistähtpäev).
(3) Registrisse kantakse
andmed pikendatud
kaitseaja tähtaegse
lõppemise arvestatud
kuupäeva kohta.
(4) Kaitsetähtaja
pikendamise kanne
jõustub eelnenud

Kõigi tööstusomandi
liikide kaitseajad on
erinevad (vastavalt
rahvusvahelisele
süsteemile mis lähtub
tööstusomandiliikide
majanduslikust
tähendusest ja
monopoolse seisundi
põhjendatusest) ning
erinev on ka kaitse
kehtivuse pikendamise
võimalus.
Teatud juhtudel piisab
lõivu tasumisest, teistel
tuleb esitada ka
avaldus.

Koormus seondub
patendi puhul mitte
niivõrd konkreetses
soorituses (lõivu
maksmine, sellest
teatamine) kui igaaastases kohustuses ja
sellega kaasnevas
kohustuses analüüsida,
kas patendi kaitse
jõushoidmine on
majanduslikult ja
strateegiliselt õigustatud.
Teiste tööstusomandi
liikide puhul on olukord
lihtsam.

omanikust või nende
esindajast sõltumatu muu
takistuse tõttu.
Patendiamet taastab
patenditaotluse
menetluse, patendi
kehtivuse või täiendava
kaitse kehtivuse, kui
patenditaotleja,
patendiomanik või
täiendava kaitse omanik
kahe kuu jooksul pärast
takistuse kadumist esitab
patenditaotluse
menetluse, patendi
kehtivuse või täiendava
kaitse kehtivuse
taastamise nõude,
tõendab vääramatu jõu
või temast või tema
esindajast sõltumatu muu
takistuse olemasolu ja
tasub kehtivusaasta
riigilõivu ning käesoleva
paragrahvi 3., 8. või 10.
lõikes ettenähtud juhtudel
täiendava riigilõivu ja
riigilõivu patenditaotluse
menetluse, patendi
kehtivuse või täiendava
kaitse kehtivuse
taastamise eest.
Eelnimetatud nõude saab
esitada ühe aasta jooksul
käesolevas paragrahvis
ettenähtud tähtpäevast
arvates, 3., 8. või 10.
lõikes sätestatud juhtudel
aga nimetud lõigetes
sätestatud tähtaja
lõppemisest arvates.

kaitsetähtaja lõppemisel.
(5) Kaitsetähtaja
pikendamise korral
avaldatakse kandeteates
taotluse või registreeringu
number ja pikendatud
kaitseaja tähtaegse
lõppemise arvestatud
kuupäev.
(6) Käesoleva paragrahvi
lõikes 2 sätestatud
kaitseaega pikendamise
tähtaja möödumise korral
on lubatud tähtaja
ennistamine vastavalt
käesoleva seadustiku §-s
34 sätestatule.
Ennistamisavaldus peab
olema esitatud kahe kuu
jooksul takistuse
kadumisest ja hiljemalt
kahe aasta jooksul
kaitseaja lõppemise
kuupäevast arvates.
Kaitseaeg ennistatakse,
kui ennistamisavalduse
esitamisel on tasutud
käesoleva paragrahvi
lõikes 1 nimetatud riigilõiv
koos riigilõivuga viivituse
eest, kui see on nõutav,
ning riigilõivuga
ennistamisavalduse
esitamise eest.

PatS § 39. Muudatused
patendis
(1) Patendiomanik võib
patendi kogu kehtivuse
aja jooksul
patendinõudlust muutes
piirata patendikaitse
ulatust ja parandada
patendikirjelduses
bibliograafilisi andmeid
ning ilmseid kirja- ja
arvutusvigu. Muudatuste
tegemise nõue ja uus
patendinõudlus ning
vajaduse korral uus
leiutiskirjeldus esitatakse
Patendiametile, tasudes
käesoleva paragrahvi 41.

§ 40. Andmete
muudatused
(1) Taotluse või
registreeringu andmete
muutmisena kantakse
kirjesse:
2) osaline loobumine
taotlusest või
tööstusomandi esemest,
leiutise puhul
kaitseulatuse piiramine
vastavalt käesolevas
seadustikus sätestatule;
3) tööstusomandi eseme
kaitse osaline tühiseks
või lõppenuks lugemine
apellatsioonikomisjoni või
kohtu lahendi alusel;

Muudatuste aluste ja
Kvantifitseeritav, nagu
iseloomu erinevus
registreeringu andmed.
tingivad ka väga erinevad
tingimused, mida kannete
tegemiseks seatakse.
Osad muudatused on
enam või vähem
vältimatud (nime vahetus,
esindaja muutus, vigade
parandus), osad sõltuvad
vaidlustusmenetluse
tulemustest, osad aga
majanduslikest
kaalutlustest.
Üldjuhul tuleb esitada
avaldus ja selle lisad.
Digitaalses registris on
teostatav teatud

lõikes ettenähtud
riigilõivu. Patendiamet
parandab tema süül
tekkinud vead oma
algatusel või
patendiomaniku nõudel
tasuta.
(2) Patendiomanik võib
nõuda selliste
muudatuste tegemist
patendis, mis ei muuda
patenditaotluse esitamise
kuupäeval
patenditaotluses avatud
leiutise olemust.
(3) Muudatustel on
tagasiulatuv jõud.
(4) Patendiamet avaldab
oma ametlikus
väljaandes patendis
muudatuste tegemise
teate. Patendinõudluse
muutmise korral
avaldatakse ka uus
patendikirjeldus.
(41) Muudatuste nõude
esitamisel tasutakse
patendikirjelduses
bibliograafiliste andmete
ning kirja- ja
arvutusvigade
parandamise korral
riigilõiv patendikirjelduse
paranduste teate
avaldamise eest,
patendikaitse ulatuse
piiramise korral aga
riigilõiv patendinõudluse
muutmise teate ja uue
patendikirjelduse
avaldamise eest.
(6) Patendikaitse ulatuse
kitsenemist põhjustanud
ilmsete kirja- ja
arvutusvigade
parandamiseks võib
patendiomanik esitada
muudatuste tegemise
nõude Patendiametile
kahe aasta jooksul pärast
patendi väljaandmise
teate avaldamist.
TÕAS § 28.
Registreeringu andmete
muudatuste kandmine
registrisse
(1) Registreeringu
andmete muutumisega
seoses kantakse

4) taotluse või
tööstusomandi eseme
kaitseulatuse
vähenemine või
piiramine, mis tuleneb
taotluse või
tööstusomandi eseme
jagamisest või
eraldamisest;
6) autori, taotleja või
omaniku andmete
muutmine, kui need
isikud jäävad samaks,
samuti kui on tegemist
juriidilise isiku
ümberkujundamisega;
7) esindaja andmete
muutmine;
8) ilmsete kirja- ja
arvutusvigade
parandamine või kirje
täiendamine käesolevas
seadustikus sätestatud
tingimustel.
§ 42. Tööstusomandi
piiramist puudutav
muudatus
(1) Käesoleva seadustiku
§ 40 lõike 1 punktis 2
nimetatud juhul on kande
aluseks:
1) taotleja või omaniku
kandeavaldus taotlusest
või tööstusomandi
esemest osalise
loobumise kohta, mille
esitamisel tasutakse
riigilõiv;
2) taotleja või omaniku
kandeavaldus leiutise
kaitseulatuse piiramise
kohta vastavalt
käesolevas seadustikus
sätestatule, mille
esitamisel tasutakse
riigilõiv.
(3) Käesoleva seadustiku
§ 40 lõike 1 punktis 3
nimetatud juhul on kande
aluseks omaniku või
asjast huvitatud isiku
kandeavaldus, millele on
lisatud
apellatsioonikomisjoni või
kohtu jõustunud lahend
tööstusomandi eseme
kaitse osalise tühiseks või
lõppenuks lugemise
kohta.

samasisuliste
muudatuste tegemine
läbivalt, mitte kirje kaupa.
See vähendaks ka
koormust.

andmebaasi:
1) kandeavalduse
andmed;
2) uued andmed või
andmed uue dokumendi
kohta;
3) tehtud muudatuste
kohta kandeavalduse
esitajale väljastatud teate
andmed ja muudatuste
kohta teate avaldamise
kuupäev, kui see on
tööstusomandi seaduses
sätestatud;
4) kande tegemisest
keeldumise kohta
kandeavalduse esitajale
väljastatud teate andmed,
kui kande tegemisest on
keeldutud.
(2) Muudatuse korral,
mis tuleneb
registreeringu jagamisest,
kantakse andmebaasi
sellekohane märkus ja
eraldatud osa alusel
tehtud uue registreeringu
number.

(5) Käesoleva seadustiku
§ 40 lõike 1 punktis 4
nimetatud juhul on kande
aluseks taotleja esitatud
taotluse jagamise
kandeavaldus või
omaniku esitatud
tööstusomandi eseme
jagamise kandeavaldus.
§ 44. Muud muudatused
(1) Käesoleva seadustiku
§ 40 lõike 1 punktis 6
nimetatud juhul on kande
aluseks taotleja või
omaniku kandeavaldus,
milles sisaldub viide
andmetele, mida
soovitakse muuta, ja
uued andmed.
(2) Käesoleva seadustiku
§ 40 lõike 1 punktis 7
nimetatud juhul on kande
aluseks taotleja, omaniku
või esindaja
kandeavaldus, milles
peab sisalduma viide
andmetele, mida
soovitakse muuta ja uued
andmed või andmed.
Juhul, kui esindajaks on
patendivolinik, muudab
Patendiamet menetluses
olevate taotluste ning
registreeringute kirjetes
esindaja andmed
patendivolinike registri
andmete muudatuse
alusel.
(3) Käesoleva seadustiku
§ 40 lõike 1 punktis 8
nimetatud juhul on kande
aluseks taotleja või
omaniku kandeavaldus,
milles peab sisalduma
viide andmetele, mida
soovitakse parandada või
millega kirjet täiendada.
Patendiamet võib
andmed parandada ka
avalduseta, kui on
ilmnenud muudatust
tingivad ilmselged
asjaolud.
§ 117. Muudatused
patendis
(1) Omanik võib patendi
kogu kehtivuse aja
jooksul leiutise olemust

muutmata piirata kaitse
ulatust, muutes selleks
patendinõudlust ja
leiutiskirjeldust, ning ja
parandada
patendikirjelduses
bibliograafilisi andmeid
ning ilmseid kirja- ja
arvutusvigu. Muudatuste
kandeavaldus ja uus
patendinõudlus ning
vajaduse korral uus
leiutiskirjeldus esitatakse
Patendiametile.
(2) Muudatuste
kandeavalduse esitamisel
tasutakse
patendikirjelduses
bibliograafiliste andmete
ning kirja- ja
arvutusvigade
parandamise korral
riigilõiv patendikirjelduse
paranduste teate
avaldamise eest,
patendikaitse ulatuse
piiramise korral aga
riigilõiv patendinõudluse
muutmise teate ja uue
patendikirjelduse
avaldamise eest.
(3) Kaitse piiramise korral
avaldab Patendiamet
oma ametlikus väljaandes
patendis muudatuste
tegemise teatega koos ka
uue patendikirjelduse.
(4) Kandeavalduse
patendinõudluses kaitse
ulatuse kitsenemist
põhjustanud ilmsete kirjavõi arvutusvigade
parandamiseks võib
omanik esitada
Patendiametile ühe aasta
jooksul patendi
väljaandmise teate
avaldamisest arvates.
PatS § 37. Patendi
kehtivusaeg
(1) Patent kehtib 20
aastat patenditaotluse
esitamise kuupäevast
arvates.
(2) Patenditaotluse ja
patendi jõushoidmiseks
tuleb tasuda riigilõiv iga
kehtivusaasta eest.
Kehtivusaasta

§ 46. Kirje sulgemine
(1) Kirje suletakse:
1) taotluse menetluse
lõppemisel ilma
registreeringuta;
2) tööstusomandi eseme
kaitseaja lõppemisel
vastavalt käesolevas
paragrahvis sätestatule.
(2) Kirje suletakse
kaitseaja lõppemisel, kui:

Tööstusomandi kaitse
Kvantifitseeritav.
hoidmiseks on omanikul
õigus teha
mitmesuguseid sooritusi,
millega kaasneb teatud
koormus. Samas on tal
õigus tööstusomandi
esemest igal ajal
loobuda. Patendi puhul
võib loobumine seisneda
ka aasta jõushoidmislõivu

alguskuupäevaks
loetakse patenditaotluse
esitamise kuupäev.
§ 38. Patendi kehtivuse
ennetähtaegne
lõppemine
(1) Patent kaotab
kehtivuse
ennetähtaegselt, kui:
1) kehtivusaasta riigilõiv
on jäetud tasumata;
2) patendiomanik esitab
patendi kehtivuse
lõpetamise nõude;
3) patendiomanikuks
olev juriidiline isik
likvideeritakse või selle
tegevus lõpetatakse ja
patendiõigused ei ole üle
läinud.
(2) Patendiamet teeb
patendi kehtivuse
ennetähtaegse lõppemise
kohta kande registrisse ja
teatab sellest oma
ametlikus väljaandes.
§ 50. Patendi
vaidlustamine
apellatsioonikomisjonis
(3)
Apellatsioonikomisjonil on
õigus:
3) 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.
(4) Käesoleva paragrahvi
3. lõike punktis 3
sätestatust tuleneva
otsuse korral peab
patendiomanik kolme kuu
jooksul otsuse jõustumise
kuupäevast arvates
esitama Patendiametile
otsuse kohaselt

1) kaitseaja pikendamine
või patendi jõushoidmine
ei ole võimalik ka koos
viivituse eest riigilõivu
tasumisega;
2) kaitseaeg lõpeb
ennetähtaegselt vastavalt
käesoleva seadsutiku §-s
47 sätestatule.
(3) Kirje sulgemine
jõustub käesoleva
paragrahvi lõike 1 punktis
1 nimetatud juhul
menetluse lõppemise
kuupäeval, käesoleva
paragrahvi lõike 1 punktis
1 nimetatud juhul
tagasiulatuvalt kaitseaja
lõppemise kuupäeval ja
ennetähtaegse lõppemise
korral kande tegemise
kuupäeval, kui seadusest
või kohtulahendist ei
tulene teisiti.
(4) Kirje sulgemise teates
avaldatakse taotluse
number ja registreeringu
number, kui see on
olemas, ning kirje
sulgemise jõustumise
kuupäev.
(5) Suletud kirje on avalik,
välja arvatud juhul, kui
kirje suleti enne taotluse
käesoleva seadustiku
kohast avaldamist.
Taotluse bibliograafiliste
andmete avalikkust kirje
sulgemine ei mõjuta.
§ 47. Kaitseaja
ennetähtaegne
lõppemine
(1) Tööstusomandi
eseme kaitseaeg lõpeb
ennetähtaegselt:
1) kui omanik loobub
tööstusomandi esemest
täielikult;
2) kui on kindlaks tehtud,
et tööstusomandi esemel
ei ole omanikku;
3) apellatsioonikomisjoni
või kohtu lahendi
jõustumisel, millega
tööstusomandi kaitse
tunnistatakse täielikult
tühiseks või lõppenuks;
4) tööstusomandi eseme
kaitseulatuse piiramise,

möödalaskmises, eraldi
avaldus ei ole vajalik.
Kuna muude õiguste
kehtivusajad on pikemad,
tuleb seal esitada
avaldus. Kaalutlused
sellise valiku heaks on
majanduslikku ja
strateegilist laadi,
mistõttu on raske hinnata,
kuidas koormust
tajutakse.

muudetud
leiutiskirjelduse ja
patendinõudluse ning
tasuma riigilõivu
muudatuste tegemise
eest patendis.
(5) Patendiamet teeb
apellatsioonikomisjoni
otsuse põhjal kande
registrisse ja avaldab
oma ametlikus
väljaandes patendi
tühistamise või patendis
muudatuste tegemise
teate. Kui patendiomanik
jätab muudatuste korral
patendis käesoleva
paragrahvi 4. lõikes
sätestatud tähtajaks
ettenähtud dokumendid
esitamata või riigilõivu
tasumata, loetakse patent
tühistatuks ja leiutis
kustutatakse registrist.
KaMS § 51. Kaubamärgi
kustutamine registrist
(1) Kaubamärk
kustutatakse registrist
kuue kuu möödumisel
kehtivusaja lõppemisest,
kui ei ole nõutud
kaubamärgi kehtivusaja
pikendamist. Kustutamine
jõustub tagasiulatuvalt
kehtivusaja lõppemise
kuupäeval.
(2) Kaubamärk
kustutatakse registrist
ennetähtaegselt juhul, kui
Patendiametile on
esitatud sellekohane
jõustunud kohtulahend
või kui
kaubamärgiomanik on
kaubamärgist loobunud.
(3) Kaubamärk
kustutatakse registrist
asjast huvitatud isiku
taotlusel, kui ühe aasta
jooksul äriühingu
äriregistrist kustutamisest
arvates ei ole esitatud
kirjalikku avaldust
registris kaubamärgi
võõrandamise või
ülemineku kande
tegemiseks.
TÕAS § 33. Kirje

samuti tööstusomandi
eseme üleandmise või
selle kaitse osaliselt
tühisteks või lõppenuks
lugemise korral vastavalt
apellatsioonikomisjoni või
kohtu jõustunud
lahendile, kui omanik ei
ole Patendiameti
määratud tähtajal
esitanud avaldust
muudatuste kandmiseks
registrisse, kui selline
avaldus on vastavalt
seadusele või
apellatsioonikomisjoni või
kohtu lahendile nõutav.
(2) Käesoleva paragrahvi
lõike 1 punktis 1
nimetatud juhul on kande
aluseks omaniku
kandeavaldus. Kirje
suletakse kandeavalduse
esitamisel tingimusel, et
puuduvad muu isiku
käesoleva seadustiku
alusel kaitstud õigused.
(3) Käesoleva paragrahvi
lõike 1 punktis 2
nimetatud juhul on kande
aluseks Patendiameti
otsustus, mis on tehtud
käesoleva seadustiku §
19 lõikes 4 nimetatud
isiku kandeavalduse
alusel. Kui Patendiamet
on keeldunud kande
tegemisest ja keeldumise
peale on esitatud kaebus,
mis on rahuldatud, on
kande aluseks isiku
kandeavaldus koos
apellatsioonikomisjoni või
kohtu jõustunud
lahendiga.
(4) Käesoleva paragrahvi
lõike 1 punktides 3 ja 4
nimetatud juhul on kande
aluseks vaidluse pooleks
olnud isiku avaldus koos
apellatsioonikomisjoni või
kohtu jõustunud
lahendiga.

sulgemine
(1) Kirje ja selle juurde
kuuluv registritoimik
suletakse:
1) taotluse
tagasivõtmisel,
tagasivõetuks lugemisel,
tagasilükkamisel või
tööstusomandi eseme
registreerimisest
keeldumisel;
2) tööstusomandi eseme
õiguskaitse kehtivuse
lõppemisel või
registreeringu
kustutamisel registrist
vastavalt tööstusomandi
seaduses sätestatule.
(2) Suletud kirjet
säilitatakse alaliselt.
(3) Suletud kirje on
avalik, välja arvatud juhul,
kui kirje suleti enne
taotluse tööstusomandi
seaduse kohast
avalikustamist.
KaMS § 505. Litsentsi
registrisse kandmise
taotlemine
(1) Litsentsi kohta kande
tegemise aluseks on
litsentsiandja või
litsentsisaaja kirjalik
avaldus.
(2) Litsentsi kohta
registrisse kande
tegemise avaldusele
lisatakse litsentsilepingu
väljavõte, mille vastavuse
originaalile kinnitab
Patendiamet ning mis
sisaldab kande
tegemiseks vajalikke
andmeid lepingupoolte,
litsentsi iseloomu, ulatuse
ja tähtaja kohta. Samuti
lisatakse avaldusele
andmed riigilõivu
tasumise kohta.
Väljavõtet ei pea esitama,
kui litsentsi kohta
registrisse kande
tegemise avaldusele on
alla kirjutanud nii
litsentsiandja kui ka
litsentsisaaja ning
avaldus sisaldab kande
tegemiseks vajalikke
andmeid.

§ 48. Litsentsi kandmine
registrisse
(1) Litsentsi kande
aluseks on litsentsiandja
või litsentsisaaja
kandeavaldus. Avalduse
esitamisel tasutakse
riigilõiv.
(2) Litsentsi
kandeavaldusele
lisatakse litsentsileping
või selle väljavõte, mis
sisaldab kande
tegemiseks vajalikke
andmeid.
Litsentsilepingut ega selle
väljavõtet ei pea esitama,
kui litsentsi kohta
registrisse kande
tegemise avaldusele on
alla kirjutanud nii
litsentsiandja kui ka
litsentsisaaja ning
avaldus sisaldab kande
tegemiseks vajalikke
andmeid.
(3) Litsentsi
kandeavalduses peavad
sisalduma litsentsiandja
ja litsentsisaaja nimed ja
elukoha või asukoha
aadressid, samuti
andmed litsentsilepingu

Lepingupoole koormus.
Kandeavalduse
esitamine litsentsi
kohta on vabatahtlik
(sellest ei sõltu lepingu
kehtivus) ja selle
maksimaalnõuded
tulevad rahvusvahelisest
õigusest (st millest
rohkem riik ei või nõuda).
Koormust vähendab
perspektiiv teha kanne
läbivalt kogu digitaalses
registris.

Kuna ei ole kohustuslik,
ei anna mingit täiendavat
teavet (sõltub tundmata
asjaoludest).

(3) Litsentsilepingu kohta
tehtud kanne
kustutatakse litsentsi
kehtivusaja lõppemisel
või litsentsi
registreerimise avalduse
esitanud isiku nõudel.

tingimuste kohta, mille
registrisse kandmist
litsentsilepingu pool või
pooled on pidanud
oluliseks.
(4) Tööstusomandi
eseme litsentsimise korral
kantakse registrisse
litsentsisaaja andmed
TÕAS § 31.
ning muud tingimused,
Tööstusomandi eseme
mille registrisse kandmist
litsentsi ja pandi
litsentsilepingu pool või
registreerimine
pooled on pidanud
(1) Tööstusomandi
oluliseks.
eseme pandiga
(5) Litsentsi kanne
koormamise korral
kustutatakse litsentsi
kantakse registrisse
kehtivusaja lõppemisel,
pandipidaja andmed,
kui see on teada, või
pandi rahalise väärtuse
suurus, nõude suurus ja asjast huvitatud isiku
kandeavalduse alusel.
täitmise tähtaeg.
Juhul, kui litsentsi kande
(2) Pant kustutatakse
registrist pandiga tagatud kustutamise avalduse
esitab muu isik, kui
nõude lõppemisel või
litsentsi kandeavalduse
pandist loobumisel.
esitanud isik, lisatakse
Pandist loobumisel
kandeavaldusele tõend
kohaldatakse
tööstusomandi pantimise litsentsilepingu lõppemise
kohta.
kohta sätestatut,
arvestades kande
olemusest tulenevaid
erisusi.
(3) Tööstusomandi
eseme litsentsimise
korral kantakse
registrisse litsentsisaaja
andmed, litsentsi
iseloom, ulatus ja tähtaeg
ning muud tingimused,
mille registrisse kandmist
on peetud oluliseks.
PatS § 351. Registri
avalikkus ja teabe
väljastamine
(2) Registrist ei
väljastata salajastena
määratletud ärisaladust
või oskusteavet
puudutavaid andmeid,
samuti salastatud
patenditaotluse andmeid.
(3) Registritoimikuga
tutvumiseks või registrist
ärakirjade või
väljatrükkide saamiseks
esitatakse kirjalik avaldus
koos andmetega iga
registritoimiku,
dokumendi ärakirja ja
väljatrüki eest riigilõivu

§ 51. Registri avalikkus
(3) Käesoleva paragrahvi
lõikes 1 sätestatu
kohaselt avaldamata
taotluse registritoimikuga
võib tutvuda isik, kellel on
selleks taotleja kirjalik
luba, või isik, kellele
taotleja on esitanud
taotluses sisalduvast
tööstusomandi esemest
tuleneva nõude.
(6) Nende esitaja poolt
selgelt määratletud
ärisaladus või oskusteave
kas avalikustatakse
esitaja loal, hävitatakse
menetlusega seotud
vajaduse möödumisel või

1. Andmetega
Kvantifitseeritav.
tutvumisest huvitatud
isikul on koormus esitada
avaldus ja tasuda
riigilõiv. Perspektiivis
digitaalse registri
andmetega tutvumine
peaks muutuma oluliselt
lihtsamaks.
2. Ärisaladust sisaldavate
andmete esitajal on
koormus need andmed
selgelt määratleda.
Andmeid, mis
moodustavad avaldatava
registrikande, ei või
määratleda salajasena,
kui seadus otse nii ei

tasumise kohta.
Patenditaotlejale,
patendiomanikule ja
autorile on oma leiutise
registritoimikuga
tutvumine tasuta.
Registritoimikuga
tutvumine on nimetatud
isikute volituse olemasolu
korral tasuta ka muule
isikule.

tagastatakse esitajale.
Nende andmetega võivad
tutvuda ainult esitaja ja
Patendiameti volitatud
töötaja.
(7) Registritoimikuga
tutvumiseks,
registritoimiku dokumendi
ärakirja või registrist
väljatrüki saamiseks
esitatakse avaldus. Iga
registritoimikuga
tutvumise eest,
TÕAS § 19. Salajaste
registritoimiku dokumendi
andmete esitamine
(1) Andmete esitaja võib ärakirja eest või registrist
tööstusomandi seaduses väljatrüki eest tasutakse
riigilõiv. Autorile,
sätestatud juhtudel
taotlejale või omanikule ja
määratleda esitatavad
nende kirjaliku loa
andmed salajastena.
olemasolu korral tasuta
(2) Salajased andmed
ka muule isikule on
peavad olema nende
registritoimikuga
esitaja poolt selgelt
tutvumine tasuta.
määratletud.
(3) Salajaste andmetena
ei või määratleda
üldsusele avaldamisele
kuuluvat teavet,
sealhulgas:
1) tööstusomandi eseme
olemuse, õiguskaitse
ulatuse ja andmise aluste
määratlemiseks vajalikke
andmeid;
2) taotleja andmeid,
alates taotluse
tööstusomandi seaduse
kohasest
avalikustamisest;
3) omaniku andmeid;
4) litsentsisaaja andmeid
ja talle antud õiguste
ulatust ning õiguste
kehtivuse tähtaega;
5) pandipidaja andmeid,
pandiga tagatud nõude
olemust, nõude suurust ja
täitmise tähtaega.
(4) Salajasi andmeid
registris ei säilitata, välja
arvatud seaduses
ettenähtud juhtudel autori
andmed. Need kas
avalikustatakse esitaja
loal, hävitatakse
menetlusega seotud
vajaduse möödumisel või
tagastatakse esitajale.
(5) Salajasi andmeid
hoitakse salajasena kuni
nende avalikustamiseks

sätesta (nt autori andmed
salastamise korral,
riigikaitselise leiutise
andmed). Kohustust
ärisaladust esitada ei
ole.
Patendiameti koormus on
eristada salajasena
esitatud andmed ning
saada luba selle
avaldamiseks, see
hävitada või tagastada
esitajale. Esitaja peab siis
tegema valiku.
3. Taotlejal on õigus
anda luba avaldamata
taotluse andmetega
tutvumiseks.

loa saamiseni,
hävitamiseni
menetlusega seotud
vajaduse möödumisel või
esitajale tagastamiseni.
KaMS § 28. Taotlus
(1) Taotlus esitatakse
ühe kaubamärgi kohta.
(2) Taotluses peab
sisalduma:
1) kaubamärgi
registreerimise avaldus;
2) volikiri või viide varem
esitatud volikirjale, kui
taotlejal on esindaja;
3) prioriteeti tõendavad
dokumendid, kui
taotletakse prioriteeti;
4) andmed riigilõivu
tasumise kohta.
(3) Kollektiivkaubamärgi
või garantiimärgi
registreerimise taotlusele
kohaldatakse täiendavalt
käesoleva seaduse 6.
peatükis sätestatut.
§ 30. Kaubamärgi
registreerimise avaldus
Kaubamärgi
registreerimise avalduses
peab sisalduma:
1) kaubamärgi
registreerimise
sooviavaldus;
2) taotleja 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) kaubamärgi
reproduktsioon;
6) Nizza klassifikatsiooni
järgi liigitatud kaupade ja
teenuste loetelu koos
klasside numbritega;
7) prioriteedinõue, kui
taotletakse prioriteeti;
8) värvide loetelu, kui
kaubamärgi
reproduktsioon on
värviline;

§ 53. Taotlus
(2) Taotluses peavad
menetluse läbiviimiseks
sisalduma lisaks
tööstusomandi eseme
registreerimise
avaldusele kõik
käesolevas seadustikus
ettenähtud taotluse
andmed ja dokumendid.
(4) Taotluse esitamise
riigilõivu tasumise
kahekuuline tähtaeg on
lõplik.
§ 54. Tööstusomandi
eseme registreerimise
avaldus
Tööstusomandi eseme
registreerimise kirjalikus
avalduses peavad
sisalduma lisaks
käesoleva seadustiku
teistes osades sätestatud
andmetele:
1) taotluse objektiks oleva
tööstusomandi eseme
registreerimise
sooviavaldus;
2) taotleja nimi ja elu- või
asukoha aadress ning
taotleja soovi korral muud
kontaktandmed, ühiste
taotlejate korral kõigi
omanike andmed;
3) taotleja
patendivolinikust esindaja
nimi, aadress ja soovi
korral muud
kontaktandmed või
ühisest esindajast
esindaja nimi, kui taotlejal
on esindaja;
4) välismaa isikust
taotleja Eestis asuva
tegutsemiskoha aadress,
kui taotlejal ei ole
esindajat.
§ 204. Taotlus
(2) Kaubamärgi
registreerimise avalduses
peab sisalduma:
1) kaubamärgi

Taotleja halduskoormus
väheneb pisut, kuna
patendivoliniku volikiri ei
ole reeglina nõutav ja
muud taotluse
dokumendid võib esitada
kahe kuu jooksul. Nagu
eespool kirjeldatud, ei ole
tegu absoluutse
kohustusega, vaid
tingimusega isiku
soovitud tulemuse
saavutamiseks.

Konkreetsed
dokumendid:
avaldus oma
andmetega, volikiri,
riigilõivu tasumist
tõendav dokument,
prioriteedinõue ja selle
tõend võimaldavad
hinnata näitlikku
koormust. Samas selle
kvantifitseerimine on
võimatu, kuna ei ole
ilme, millise
sagedusega
kaubamärgitaotlusi
esitatakse ja kui
mahukad need on (seda
enam
patenditaotlused).
Kõik dokumendid ei ole
alati asjakohased (Eesti
isikult ei nõuta volikirja
ja tal ei ole üldjuhul
välismaa prioriteeti).

9) sellekohane märge,
kui märk on ruumiline;
10) taotleja või tema
esindaja allkiri.

reproduktsioon;
2) Nizza klassifikatsiooni
järgi liigitatud kaupade ja
teenuste loetelu koos
klasside numbritega;
3) värvide loetelu, kui
kaubamärgi
reproduktsioon on
värviline;
4) märge, kas kaubamärk
on sõnamärk,
kujutismärk,
kombineeritud märk,
ruumiline märk, heliline
märk, värvimärk või muud
liiki märk;
5) märge, kui tegemist on
kollektiivkaubamärgiga
või garantiimärgiga.
(3) Patendiamet võib
nõuda kaubamärgi
sõnalise osa
transliteratsiooni ja tõlget
ning helilise kaubamärgi
elektroonilist näidist.
(4) Taotleja võib esitada
kaubamärgi
iseloomustuse,
võõrkeelse sõnalise osa
tõlke ja transliteratsiooni,
mittekaitstavate osade
loetelu või muud taotlust
täpsustavad andmed.
(5) Taotleja võib koos
taotlusega või menetluse
kestel esitada kirjaliku
avalduse registreeringu
jõustumise
edasilükkamiseks kuni 24
kuuks. Avalduse
esitamise eest tasutakse
riigilõiv.
§ 29. Esindamine
(4) 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. Käesoleva lõike
esimeses lauses
nimetatud tähtaeg on
lõplik. Kui esindaja on
patendivolinik, võib

käesoleva lõike esimeses
lauses nimetatud nõude
esitada vaid kahtluse
korral patendivoliniku
volituses või muul
mõjuval põhjusel.
§ 30. Riigilõiv
(2) Riigilõiv loetakse
tasutuks, kui andmed
tasutud riigilõivu kohta on
esitatud asutusele, kus
toimingu tegemist
taotletakse. Andmed
esitatakse toimingu
tegemise avalduse
esitamisel või kahe kuu
jooksul selle esitamisest
arvates, kui käesolevas
seadustikus ei ole ette
nähtud lühemat tähtaega.
§ 58. Prioriteediõigus
(3) Prioriteediõigust
arvestatakse üksnes
taotleja poolt käesolevas
seadustikus sätestatud
tähtajal esitatud
prioriteedinõude
olemasolul.
§ 206. Prioriteedinõude
esitamine
(1) Prioriteedinõue
esitatakse taotluse
esitamisel või kahe kuu
jooksul taotluse esitamise
päevast arvates.
KaMS § 29. Prioriteet
(1)
Konventsiooniprioriteet
on esmase taotluse
esitanud isiku eelisõigus
taotleda kaubamärgile
õiguskaitset. Esmase
taotluse esitamise
kuupäev loetakse
prioriteedikuupäevaks.
(2) Kui sama kaubamärgi
registreerimiseks
Patendiametile esitatud
taotluses märgitud
kaubad või teenused
sisalduvad esmases
taotluses ja see taotlus
on esitatud
Patendiametile kuue kuu
jooksul pärast esmase
taotluse esitamise

§ 58. Prioriteediõigus
(4) Prioriteedinõuet
tõendavad dokumendid
on:
1) esmase taotluse
vastuvõtnud asutuse
tõend esmase taotluse
andmetega;
2) esmase taotluse
koopia, mille autentsust
on tõendanud esmase
taotluse vastuvõtnud
asutus.
(5) Prioriteedinõuet
tõendavaid dokumente ei
ole vaja esitada, kui:
1) prioriteedinõude
aluseks on Eestis
esitatud esmane taotlus;
2) prioriteedinõude
aluseks olev teises riigis

Tõendavate dokumentide Üldjuhul ei puuduta Eesti
sisu on näituseprioriteedi ettevõtjaid.
osas täpsustatud, kuid
see ei suurenda oluliselt
taotleja halduskoormust
(kindlaks on vaja teha
näitusel eksponeeritud
kaubamärgi identsus
taotluse objektiga, samas
näituseprioriteedile
tuginemine on
haruldane).
Samas loobutakse
nõudest tõendada
prioriteedinõuet, kui
Patendiametil on ligipääs
välisriigi taotluste
andmetele.

kuupäeva, võib prioriteedi
määrata:
1) esmase taotluse
esitamise kuupäeva järgi
tööstusomandi kaitse
Pariisi konventsiooniga
ühinenud riigis või
Maailma
Kaubandusorganisatsioo
ni liikmesriigis;
2) esmase taotluse
esitamise kuupäeva järgi
tööstusomandi kaitse
Pariisi konventsiooniga
mitteühinenud riigis või
Maailma
Kaubandusorganisatsioo
ni mittekuuluvas riigis, kui
see riik tagab samad
tingimused Eesti
Vabariigis esmase
taotluse esitanud isikule.
(3) Näituseprioriteet on
käesoleva paragrahvi
lõike 2 punktis 1 või 2
nimetatud riigi
territooriumil toimunud
1928. aastal Pariisis
sõlmitud rahvusvaheliste
näituste konventsiooni
tähenduses
rahvusvahelisel või
ametlikult
rahvusvaheliseks
tunnistatud näitusel
kaubamärgiga tähistatud
kaupu või teenuseid
avalikult välja pannud
isiku eelisõigus taotleda
kaubamärgile
õiguskaitset.
(4) Kui taotluses
märgitud kaup või teenus
oli sama kaubamärgiga
tähistatult välja pandud
käesoleva paragrahvi
lõikes 3 nimetatud
näitusel ja see taotlus on
esitatud Patendiametile
kuue kuu jooksul pärast
väljapaneku kuupäeva,
võib prioriteedi määrata
näitusel väljapaneku
kuupäeva järgi.
(5) Kaubamärgile võib
prioriteedi määrata mitme
esmase taotluse järgi.
Mitme varem esitatud
esmase taotluse korral
arvestatakse käesoleva

esitatud esmane taotlus
on avaldatud digitaalses
andmekogus, millele
Patendiametil on pidev
piiranguteta tasuta
juurdepääs. Selliste
riikide loetelu avaldatakse
Patendiameti ametlikus
väljaandes.
§ 194. Prioriteet ja
näituseprioriteet
kaubamärgi taotlemisel
(4) Näituseprioriteedi
nõuet tõendab näituse
administratsiooni välja
antud dokument,
1) mille kohaselt
kõnealune näitus vastas
käesoleva paragrahvi
lõikes 2 sätestatud
nõuetele,
2) tõendab kaubamärgi
kasutamist näitusel ja
3) sisaldab kaubamärgiga
tähistatult kaupu või
teenuseid avalikult välja
pannud isiku nime, nende
kaupade ja teenuste
loetelu ning näitusel
avaliku väljapaneku
kuupäeva.
§ 206. Prioriteedinõue
(1) Prioriteedinõue
esitatakse kahe kuu
jooksul taotluse esitamise
päevast arvates ning
selles sisalduvad:
1) esmase taotluse
number, selle
vastuvõtnud riiki
identifitseerivad andmed
ja prioriteedikuupäev.
2) näituseprioriteedi
korral näituseprioriteedi
kuupäev, näituse nimi ja
selle toimumise riiki
identifitseerivad andmed.
(2) Prioriteedinõude võib
esitada ühe või mitme
nõude alusel, kõigi või
osade kaupade ja
teenuste loetelus
märgitud kaupade või
teenuste kohta.
Prioriteedinõude puhul
esitatakse loetelu
kaupadest ja teenustest,
mille osas osalise

paragrahvi lõikes 2
sätestatud kuuekuulist
tähtaega kõige
varasemast
prioriteedikuupäevast.
§ 33. Prioriteeti
tõendavad dokumendid
(1)
Konventsiooniprioriteeti
tõendab esmase taotluse
vastu võtnud asutuse
poolt taotlejale väljaantud
tõend esmase taotluse
andmetega.
(2) Näituseprioriteeti
tõendab näituse
korraldaja antud
dokument kaubamärgiga
tähistatud kaupade või
teenuste väljapaneku
kohta käesoleva seaduse
§ 29 lõikes 3 nimetatud
näitusel.
KaMS § 37. Taotluse
sisu- ja vorminõuete
kontrollimine
(1) Kui taotluse sisu- ja
vorminõuete kontrollimise
käigus selgub, et
taotluses puudub mõni
käesoleva seaduse §-s
28 nimetatud dokument
või dokumendid ei vasta
§-des 30–33 kehtestatud
nõuetele või § 34 lõike 4
alusel kehtestatud
nõuetele, teatab
Patendiamet sellest
taotlejale kirjalikult ja
annab puuduste
kõrvaldamiseks või
selgituste andmiseks
vähemalt kahekuulise
tähtaja.
(2) Kui taotleja oma
vastuses käesoleva
paragrahvi lõikes 1
nimetatud teatele ei
kõrvalda puudusi,
tehakse taotluse
tagasilükkamise otsus.
(3) Kui taotleja ei vasta
tähtpäevaks käesoleva
paragrahvi lõikes 1
nimetatud teatele või ei
esita käesoleva seaduse
§ 34 lõikes 2 sätestatud
tähtaja jooksul andmeid

prioriteedinõue on
esitatud.
(3) Prioriteedinõuet
tõendavad dokumendid
esitatakse hiljemalt kolme
kuu jooksul taotluse
esitamisest. Nimetatud
tähtaega ei saa
pikendada.

§ 57. Taotluse menetlus
(1) Patendiamet kontrollib
menetlusse võetud
taotluse korral:
1) taotluse esitamise eest
nõutava riigilõivu ja, kui
see on nõutav, täiendava
riigilõivu tasumist;
2) nõutavate
dokumentide olemasolu
ning nende vastavust sisu
ja vormi nõuetele;
3) nõuetelevastava
esindaja ja volikirja
olemasolu, kui need on
nõutavad;
5) prioriteedinõude
olemasolu korral
prioriteedinõude
vastavust käesoleva
seadustiku nõuetele;
6) keelenõuete täitmist ja
nõutavate tõlgete
olemasolu;
7) käesolevas
seadustikus konkreetse
tööstusomandi liigi kohta
sätestatud nõuete
täitmist.
(2) Kui kontrollimisel
tuvastatakse taotluse
mõne dokumendi
puudumine või kui mõne
dokumendi sisu ei ole
piisav või on ebaselge või

Taotlejal tuleb reageerida Koormus on
Patendiameti kirjadele prognoosimatu.
menetluses antud tähtaja
jooksul, muidu loetakse
taotlus tagasivõetuks.
Taotleja halduskoormus
muutub seoses
vastuväite esitamise
võimalusega enne
taotluse tagasilükkamise
otsuse tegemist. Kui
taotleja seda õigust ei
kasuta ja ka suulist
menetlust ei taotle,
loetakse taotlus
tagasivõetuks.
Muudatus võimaldab ka
kaubamärgitaotlejal
esitada oma seisukoht
enne negatiivse otsuse
saamist.

ettenähtud summas
riigilõivu tasumise kohta
või ei esita sätestatud
tähtaja jooksul volikirja,
loetakse taotlus
tagasivõetuks.
(4) Kui taotleja ei ole
esitanud käesoleva
seaduse § 34 lõikes 2
sätestatud tähtaja jooksul
prioriteedinõuet või
prioriteeti tõendavaid
dokumente ei esitata
tähtpäevaks või
prioriteedinõue ei vasta
§-s 29 sätestatule või
esitatud dokumendid ei
tõenda prioriteeti, jätab
Patendiamet
prioriteedinõude
arvestamata.

ilmneb muid menetlust
takistavaid asjaolusid,
teatab Patendiamet
sellest taotlejale ning
määrab käesoleva
seadustiku § 46 lõike 1
kohaselt tähtpäeva
puuduste kõrvaldamiseks
või selgituste andmiseks.
(3) 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) Kui Patendiamet
tuvastab, et esinevad
käesolevas seadustikus
sätestatud taotluse
tagasilükkamise alusd,
peab Patendiamet enne
taotluse tagasilükkamise
otsuse või käesolevas
seadustikus sätestatud
juhtudel osalise
tagasilükkamise otsuse
tegemist teavitama
taotlejat kavatsetavast
otsusest ja selle
asjaoludest ning andma
talle võimaluse vastuväite
esitamiseks. Tähtaeg
vastuväite esitamiseks
või selle asemel suulise
menetluse nõude
esitamiseks on kaks kuud
Patendiameti teate
kuupäevast arvates.
(6) Patendiamet teeb
taotluse tagasilükkamise
otsuse või käesolevas
seadustikus sätestatud
juhtudel osalise
tagasilükkamise otsuse
ning teatab sellest

taotlejale, kui
Patendiamet ei ole
nõustunud vastuväitega.
§ 33. Tähtaegade
määramine ja
pikendamine
(1) Kui käesolevas
seadustikus ei ole
sätestatud kindlat
tähtaega, võib
Patendiamet määrata
taotlejale või muule
isikule vastamiseks
tähtaja pikkusega kaks
kuni neli kuud.
Erandjuhul, samuti
patenditaotluse
menetluses määrab
Patendiamet kuuekuulise
tähtaja. Patendiameti
otsus tähtaja määramise
kohta on lõplik.
(2) Kui tähtaja
pikendamine ei ole
käesoleva seadustiku
kohaselt välistatud, on
taotlejal õigus teha
ettepanek Patendiameti
poolt määratud tähtaja
pikendamiseks kahe kuu
kaupa. Tähtaja
pikendamise riigilõiv peab
olema tasutud enne
tähtaja lõppemist.
(3) Kogu taotluse
menetluse vältel ei
pikendata käesoleva
paragrahvi lõikes 2
sätestatud korras
tähtaega rohkem kui 13
kuu ulatuses,
patenditaotluse
menetluses aga 25 kuu
ulatuses.
§ 62. Menetluse
lõpetamine ja
ennistamine
(2) Taotlus loetakse
tagasivõetuks, kui:
1) taotlejal ei ole
esindajat, kuigi see on
nõutav;
2) taotleja ei ole tasunud
riigilõivu tähtaegselt;
3) taotleja on jätnud
käesoleva seadustiku
alusel nõutud parandused
või täiendused tegemata,

dokumendid või tõlked
esitamata või
asjakohased selgitused
andmata;
4) 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;
...
§ 208. Taotluse menetlus
(1) Patendiamet alustab
kaubamärgi ekspertiisi,
kui kontrolli tulemusena ei
ole tuvastatud ekspertiisi
ega varasemate õiguste
otsingu alustamist või
läbiviimist takistavaid
asjaolusid või kui need on
ettenähtud tähtpäevaks
kõrvaldatud.
(2) Patendiamet teeb
taotluse tagasilükkamise
otsuse, kui menetluse
käigus tuvastatud
ekspertiisi või varasemate
õiguste otsingu alustamist
või läbiviimist takistavaid
asjaolusid ei ole
kõrvaldatud. Kui
nimetatud
tagasilükkamise alus
esineb ainult osade
kaupade või teenuste
suhtes, mille
tähistamiseks kaubamärki
soovitakse registreerida,
kohaldatakse seda alust
ainult nende kaupade ja
teenuste suhtes.
§ 38. Kaubamärgi
ekspertiis
(1) Patendiamet
kontrollib ekspertiisi
käigus kaubamärki
käesoleva seaduse § 9
lõikes 1 ja §-s 10
sätestatu suhtes.
(11) Kaubamärgi
kontrollimisel § 10 lõike 1
punkti 4 suhtes arvestab
Patendiamet ettevõtja
tegevusaladena neid

§ 208. Taotluse menetlus
(2) Patendiamet alustab
kaubamärgi ekspertiisi,
kui kontrolli tulemusena ei
ole tuvastatud ekspertiisi
alustamist või läbiviimist
takistavaid asjaolusid või
kui need on ettenähtud
tähtpäevaks kõrvaldatud.
§ 209. Kaubamärgi
ekspertiis
(1) Patendiamet kontrollib

Patendiamet ei tee
Prognoosimatu.
muudatuse kohaselt
ekspertiisi suhteliste
aluste, sh KaMS § 10 lg 1
p 4 suhtes, vaid teeb
otsingu registreeritud
õiguste suhtes. Seega ei
kontrolli Patendiamet ka
varasemate õiguste
omajate lubasid konfliktse
kaubamärgi
registreerimiseks.

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,

ekspertiisi käigus
kaubamärki absoluutsete
kaitset välistavate
asjaolude suhtes.
(2) Kui ekspertiisi
tulemusena ilmneb
absoluutne kaubamärgi
kaitset välistav asjaolu,
teatab Patendiamet
sellest taotlejale ja
määrab 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 määrab
tähtaja mittekaitstava
osaga nõustumiseks või
selgituste andmiseks. Kui
tähtpäevaks ei teatata
mittekaitstava osaga
nõustumisest või ei anta
asjakohast selgitust,
loetakse taotleja
mittekaitstava osaga
nõustunuks.
(vt ka eelmine menetluse
lõpetamise ja tähtaegade
kohta)

Taotleja koormus ei
muutu. Kuigi lubade
olemasolu ei kontrollita,
on taotleja huvitatud
vaidlustuste
ärahoidmisest ja püüab
need load hankida, et
ennetada vaidlustust.
Suuremas osas riikidest
see nii toimib.
Taotleja koormus
seondub konkreetsete
valikute tegemises –
kas nõustuda
mittekaitstava osaga, kas
piirata kaupade loetelu
jne.
Patendiametile ekspertiisi
käigus antavat vastust
sisaldav dokument peab
olema motiveeritud ja see
sõltub probleemi laadist,
milline on tegelik
koormus. Mida tugevam
on taotleja kaubamärk,
seda vähem seda laadi
koormust on.

loetakse taotleja
mittekaitstava osaga
nõustunuks.
KaMS § 41. Kaebuste ja
vaidlustusavalduste
lahendamine
(1) Käesoleva seaduse §
37 lõikes 2 ja §-s 39
nimetatud Patendiameti
otsuste peale võib
taotleja esitada kaebuse
tööstusomandi
apellatsioonikomisjonile
kahe kuu jooksul otsuse
tegemise kuupäevast
arvates.
(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.
(4) Kaebuse rahuldamise
korral on taotlejal õigus
tasutud riigilõiv tagasi
saada.
(5) Vaidlustusavalduse
menetlusosaline, keda ei
rahulda
apellatsioonikomisjoni
otsus kaubamärgi
kaitstavuse küsimuses,
võib esitada
tööstusomandi
õiguskorralduse aluste
seaduse § 64 lõikes 1
sätestatud tähtaja jooksul

§ 24.
Apellatsioonikomisjoni
ülesanded
(1) Apellatsioonikomisjon
lahendab kohustusliku
kohtueelse menetlejana:
1) käesolevas
seadustikus sätestatud
juhtudel vaidlustaja ja
omaniku vahelisi vaidlusi
vaidlustaja avalduse
(edaspidi
vaidlustusavaldus) alusel;
2) taotleja, omaniku või
muu isiku, kes on
taotlenud Patendiametilt
registritoimingu tegemist
(edaspidi kaebaja),
kaebusi Patendiameti
otsuse, registritoimingu,
selle tegemisest
keeldumise või sellega
viivitamise peale
(edaspidi kaebus).
§ 64. Kaebus
(2) Kaebaja esitab
kirjaliku kaebuse
apellatsioonikomisjonile.
Kaebuse esitamisel
tasutakse riigilõiv.
(3) Kaebuse esitamise
tähtaeg on:
1) otsuse või
registritoimingu tegemise
vaidlustamisel kaks kuud
otsuse või
registritoimingu tegemise
kuupäevast arvates;
§ 65.
Apellatsioonikomisjoni
otsus kaebuse
menetluses
(2)
Apellatsioonikomisjonil on
oma otsuses õigus:
1) jätta kaebus
rahuldamata või
2) kohustada
Patendiametit
apellatsioonikomisjoni
otsuses nimetatud
asjaolusid arvestades
menetlust jätkama või
toimingut tegema.

Taotleja, õieti omaniku
Toimub muudatusi
halduskoormus võib
seoses koormuse
kasvada, kuna enam
jaotusega.
suhtelistel alustel vaidlusi
lahendatakse TOAKis,
mitte Patendiameti
ekspertiisi käigus nagu
varem. Samas on taotleja
sunnitud neid vaidlusi
ennetama.
Varasemate õiguste
omajate
halduskoormus võib
tõusta, kuna
Patendiamet ei otsusta
nende eest nende
õiguste piiride üle ja
nad peavad ise oma
õiguste eest seisma.
Vaidlustusavalduse
menetluses võitnud pool
peab esitama
kandeavalduse
Patendiametile, et otsust
registris jõustada.
Kaebuse menetluses on
Patendiamet osaline ja
täidab lahendi ise.

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.

§ 66 Kaebuse
rahuldamise tagajärg
(1) Kaebuse osalise või
täieliku rahuldamise
korral Patendiamet jätkab
menetlust või teeb
toimingu
apellatsioonikomisjoni või
kohtu lahendist nimetatud
asjaolusid arvestades.
(2) Kaebuse rahuldamisel
makstakse riigilõiv tagasi.
Kaebuse osalisel
rahuldamisel määrab
apellatsioonikomisjon
tagastatava riigilõivu
suuruse.
§ 201. 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
kaitset välistava asjaolu
alusel. Suhtelise kaitset
välistava asjaolu alusel
võib vaidlustada
kaubamärgikaitse ainult
õigustatud isik;
§ 82.
Apellatsioonikomisjoni
otsus
(2) Apellatsioonikomisjon
jätab vaidlustusavalduse
rahuldamata või rahuldab
selle täies ulatuses või
osaliselt, lähtudes
käesolevas seadustikus
sätestatust.
§ 83.
Apellatsioonikomisjoni
otsuse jõustumine
vaidlustusavalduse korral
(1) Vaidlustusavalduse
menetlusosaline, keda ei
rahulda
apellatsioonikomisjoni
otsus ja kes soovib

jätkata vaidlust
menetlusosaliste vahel
hagimenetluse korras,
võib esitada Harju
Maakohtusse hagi kahe
kuu jooksul
apellatsioonikomisjoni
otsuse avaldamisest
arvates. Hageja teatab
viivitamata
apellatsioonikomisjonile
hagi esitamisest.
KaMS § 7. Kaubamärgi
üldtuntuse tunnistamine
(1) Kohus tunnistab
kaubamärgi üldtuntust
kaubamärgiomaniku
nõudel. Kaubamärgi
üldtuntust tunnistatakse
ainult juhul, kui see on
seotud kaubamärgi
õiguskaitsealase hagi või
kaebuse menetlusega.
(2) Patendiamet
tunnistab kaubamärgi
üldtuntust ainult seoses
selle või muu kaubamärgi
registreerimise
menetlusega.
Tööstusomandi
apellatsioonikomisjon
loeb kaubamärgi
üldtuntuks ainult seoses
Patendiameti otsuse
peale esitatud kaebuse
või kaubamärgi
kaitstavusalase
vaidlustusavalduse
lahendamisega.
(3) Üldtuntuse
tunnistamisel
arvestatakse muu hulgas
kaubamärgi:
1) tuntuse astet Eestis
kaubamärgiga tähistatud
kaupade või teenustega
analoogiliste kaupade või
teenuste tegelike ja
võimalike tarbijate
sektoris, nende kaupade
või teenuste jaotusvõrgus
tegutsevate isikute
sektoris või nende
kaupade või teenustega
tegelevas ärisektoris;
2) kasutamise ja
tutvustamise kestust ja
ulatust ning kaubamärgi
geograafilist levikut;

§ 189. Kaubamärgi
üldtuntuse tunnistamine
(1) Kohus tunnistab
kaubamärgi üldtuntust
kaubamärgiomaniku
nõudel. Kaubamärgi
üldtuntust tunnistatakse
ainult juhul, kui see on
seotud kaubamärgi
kaitsealase hagi või
kaebuse menetlusega.
(2) Patendiamet tunnistab
kaubamärgi üldtuntust
ainult seoses selle või
muu kaubamärgi
registreerimise
menetlusega.
Apellatsioonikomisjon
loeb kaubamärgi
üldtuntuks ainult seoses
Patendiameti otsuse
peale esitatud kaebuse
või kaubamärgi
kaitstavusalase
vaidlustusavalduse
lahendamisega.
(3) Üldtuntuse
tunnistamisel
arvestatakse muu hulgas
kaubamärgi:
1) tuntuse astet Eestis
kaubamärgiga tähistatud
kaupade või teenustega
analoogiliste kaupade või
teenuste tegelike ja
võimalike tarbijate
sektoris, nende kaupade
või teenuste jaotusvõrgus
tegutsevate isikute
sektoris või nende
kaupade või teenustega
tegelevas ärisektoris;
2) kasutamise ja
tutvustamise kestust ja
ulatust ning kaubamärgi
geograafilist levikut;
3) registreerimist,

Ei muutu.
Prognoosimatu.
Üldtuntud kaubamärgi
omanikul on õigus
tõendada üldtuntust,
Patendiameti või teise
menetlusosalise koormus
on tõendada üldtuntuse
puudumist.
Patendiamet peab samas
koguma tõendeid
igakülgselt ja neid
hinnata.
Tegemist on alternatiiviga
registreeritud kaubamärgi
kaitsele. Üldtuntuse
väidet peab selle esitaja
tõendama, kuid keegi ei
ole kohustatud seda
väidet esitama.
Sageli esitatakse
üldtuntuse väide toeks
kaubamärgi
registreerimisel.

3) registreerimist,
kasutamist ja üldtuntust
teistes riikides;
4) hinnangulist väärtust.
(4) Üldtuntuse
tunnistamiseks piisab, kui
kaubamärki tunneb
valdav enamus vähemalt
ühte käesoleva
paragrahvi lõike 3 punktis
1 nimetatud sektorisse
kuuluvatest isikutest.
(5) Kaubamärgi
üldtuntuse tunnistamine
ei oma õigusjõudu
hilisemates vaidlustes.

kasutamist ja üldtuntust
teistes riikides;
4) hinnangulist väärtust.
(4) Üldtuntuse
tunnistamiseks piisab, kui
kaubamärki tunneb
valdav enamus vähemalt
ühte käesoleva
paragrahvi lõike 3 punktis
1 nimetatud sektorisse
kuuluvatest isikutest.
(5) Kaubamärgi
üldtuntuse tunnistamine
ei oma õigusjõudu
hilisemates vaidlustes.

§ 9. Absoluutsed
õiguskaitset välistavad
asjaolud
(2) Taotluse esitamise
kuupäevaks kasutamise
tulemusena eristusvõime
omandanud kaubamärgi
ja üldtuntud kaubamärgi
puhul ei kohaldata
käesoleva paragrahvi
lõike 1 punktides 2–4
sätestatut.

§ 191. Absoluutsed
kaitset välistavad
asjaolud
(2) Taotluse esitamise
kuupäevaks kasutamise
tulemusena eristusvõime
omandanud kaubamärgi
ja üldtuntud kaubamärgi
puhul ei kohaldata
käesoleva paragrahvi
lõike 1 punktides 2–4
sätestatut.

Eristusvõime omandamist
peab taotleja või omanik
tõendama. Patendiamet
peab samas koguma
tõendeid igakülgselt ja
neid hinnata.

On omane nõrkadele
kaubamärkidele, seega ei
saa kvantifitseerida ja
üldistada.

§ 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

§ 192. Suhtelised kaitset
välistavad asjaolud
(1) Kaitset ei saa
kaubamärk:
1) mis on identne
varasema kaubamärgiga,
mis on saanud kaitse
identsete kaupade või
teenuste tähistamiseks;
2) mis on identne või
sarnane varasema
kaubamärgiga, mis on
saanud kaitse 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
kaubamärgiga, mis on
saanud kaitse identsete,
samaliigiliste või teist liiki
kaupade või teenuste
tähistamiseks, kui
hilisema kaubamärgiga
võidakse ebaausalt ära

Ei muutu, v.a seoses
vaidlustamisega
suhteliste aluste suhtes.
Kasvab kolmandate
isikute halduskoormus,
kuid juba praegu (kui
Patendiamet teeb
ekspertiisi ka suhtelistel
alustel) on oluline
kolmandate isikute
valvsus oma varasemate
õiguste kaitsel.
Patendiameti ekspertiis,
kui tahes põhjalik ja
ressursimahukas, ei saa
seda asendada.

Vajadus sõltub liiga palju
muudest asjaoludest
(kaubamärgi tugevus,
hinnang märkide ja
kaupade sarnasusele
jne).

Taotlejal või omanikul on
õigus argumenteerida
suhteliste aluste
puudumist ja hankida
varasema õiguse omaja
nõusolek ja see esitada.
Taotleja ei pea tõendama
pahausksuse puudumist.
Vaidlustajal, eeskätt
varasema konfliktse
õiguse omajal ja taotleja
pahausksuse väitjal on
vastupidine koormus.
Selles osas tegu olulise

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;
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

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.
Ettevõtja tegevusaladena
arvestatakse eelkõige
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;
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

muudatusega, kus
halduskoormus läheb
Patendiametilt varasema
õiguse omajale vm
vaidlustajale.

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.

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 1–6
sätestatud kaitset
välistavaid asjaolusid ei
arvestata, kui on olemas
varasema kaubamärgi
omaniku või muu
varasema õiguse
omaniku kirjalik luba.

TÕAS § 44. Kaebusele
ja vaidlustusavaldusele
esitatavad nõuded
(1) Kaebuses peab
sisalduma:
1) kaebuse esitaja
(edaspidi kaebaja) nimi ja
aadress ning soovi korral
muud kontaktandmed;
2) kaebaja esindaja nimi,
kui kaebajal on esindaja;
3) andmed Patendiameti
vaidlustatava otsuse
kohta;
4) kaebaja põhjendus
Patendiameti otsuse
õigusvastaseks lugemise
kohta;
5) kaebaja nõue;
6) kaebuse lisade
loetelu;
7) kaebaja või tema
esindaja allkiri.
(2) Vaidlustusavalduses
peab sisalduma:
1) vaidlustusavalduse
esitaja nimi ja aadress
ning soovi korral muud
kontaktandmed;
2) vaidlustusavalduse
esitaja esindaja nimi, kui
tal on esindaja;
3) andmed vaidlustatava
tööstusomandi eseme
kohta;
4) vaidlustusavalduse
esitaja põhjendus

§ 68.
Vaidlustusavaldusele
esitatavad nõuded
(1) Vaidlustusavalduses
peavad sisalduma:
1) vaidlustaja nimi, eluvõi asukoha aadress ning
soovi korral muud
kontaktandmed;
2) vaidlustaja esindaja
nimi ja esindaja aadress,
kui tal on esindaja;
3) välismaa isikust
vaidlustaja Eestis asuva
tegutsemiskoha aadress,
kui tal ei ole esindajat;
4) andmed vaidlustatava
tööstusomandi eseme või
kaebuse korral
Patendiameti
vaidlustatava otsuse või
toimingu kohta;
5) vaidlustusavalduse
aluseks olevad asjaolud;
6) vaidlustaja nõue.
(2) Vaidlustusavaldusele
lisatakse:
1) andmed riigilõivu
tasumise kohta;
2) volikiri, kui
vaidlustusavaldus
esitatakse esindaja kaudu
ja volikiri on nõutav;
3) tõendid, mis kinnitavad
vaidlustusavalduse
aluseks olevaid
asjaolusid.

Ühtlustatakse nõudeid,
nagu mujal, loobutakse
patendivoliniku volikirja
esitamise kohustusest,
kui puuduvad kahtlused
volitustes. Esindaja
puudumist või riigilõivu
tasumist tõendava
dokumendi esitamata
jätmist ei loeta
kõrvaldamatuks
puuduseks.
Kuna kaubamärgi
suhteliste aluste
ekspertiisist loobutakse,
on prognoositav
vaidlustusavalduste arvu
kasv. Lisaks hakkab
TOAK tegutsema ka kõigi
tööstusomandi liikide
suhtes kehtivusvaidlustes
kohtueelse organina.

Iga vaidlustus on
individuaalne ja
vaidlustusavalduse
(sama ka kaebusega)
sisu ei saa taandada
ankeedile.

õigusrikkumise kohta;
5) vaidlustusavalduse
esitaja nõue;
6) vaidlustusavalduse
lisade loetelu;
7) vaidlustusavalduse
esitaja või tema esindaja
allkiri.
(3) Kaebusele ja
vaidlustusavaldusele
lisatakse:
1) andmed riigilõivu
tasumise kohta;
2) volikiri, kui kaebus või
vaidlustusavaldus
esitatakse esindaja
kaudu;
3) tõendid, mis
kinnitavad kaebuse või
vaidlustusavalduse
aluseks olevaid
asjaolusid.

TÕAS § 47. Kaebuse või
vaidlustusavalduse
tagasivõtmine ja
tagasilükkamine
(1) Kaebaja või
vaidlustusavalduse
esitaja võib kaebuse või
vaidlustusavalduse
lõppmenetluse alguseni
tagasi võtta, esitades
sellekohase kirjaliku
avalduse. Kaebus või
vaidlustusavaldus on
tagasi võetud vastava
avalduse
apellatsioonikomisjonile
saabumise päevast
arvates.
(2) Kaebus või
vaidlustusavaldus
loetakse tagasivõetuks,
kui kaebaja või
vaidlustusavalduse
esitaja jätab käesoleva
seaduse § 45 lõigetes 3
ja 4 sätestatud tähtaja
jooksul vastamata.
(3) Kaebus või
vaidlustusavaldus
lükatakse
apellatsioonikomisjoni
esimehe ainuisikulise
otsusega tagasi ja otsuse
ärakiri saadetakse

§ 82. Vaidlustusavalduse
registreerimine ning
sellest teavitamine
(3) Kui
apellatsioonikomisjoni
esimees leiab, et
vaidlustusavalduses on
kõrvaldatavaid puudusi,
teatatakse sellest
viivitamata vaidlustajale
kirjalikult ning määratakse
15-päevane tähtaeg
puuduste
kõrvaldamiseks.
Kõrvaldatavaks
puuduseks käesoleva
lõike tähenduses on muu
hulgas riigilõivu tasumata
jätmine, esindaja
puudumine, kui see on
nõutav, ning vaidlustuse
tähtajast mitte kinni
pidamine, kui
ennistamine on võimalik.
§ 73. Vaidlustusavalduse
ja vaidlustuse eseme
muutmine ja
tagasivõtmine
(2) Vaidlustaja võib
vaidlustusavalduse oma
avaldusega tagasi võtta.
Vaidlustusavaldus on
tagasi võetud sellekohase
avalduse
apellatsioonikomisjonile
teatavaks saamise
päevast arvates.

Tagasivõtmise avaldust ei
pea esitama, kui kaebaja
on tagasi võtnud taotluse
või dokumendi, mille
menetluse peale kaevati.
Täiendav alused
menetluse lõpetamiseks
– vaidlustatud objektist
loobumine, vaidlustaja
puudumine.

Väheneb nii TOAK kui
menetlusosalise
halduskoormus, kuna
§ 76. Vaidlustusavalduse perspektiivitud
menetlused on võimalik
menetlemata jätmine ja
lõpetada.
menetluse lõpetamine
(1) Apellatsioonikomisjoni
esimees teeb
ainuisikulise otsuse
vaidlustusavaldus
menetlemata jätmise või,
kui vaidlustusavaldus on
menetlusse võetud,
menetlus lõpetamise
kohta, kui:
1) vaidlustusavaldus või
kaebaja avaldus või
taotlus Patendiameti
registritoimingu
tegemiseks on tagasi
võetud;
2) vaidlustatud
tööstusomandi esemest

Saaks mingil määral
analüüsida, kuid
puudutab harva Eesti
isikuid.

viivitamata kaebuse või
vaidlustusavalduse
esitajale ning
Patendiametile, kui:
1) see ei kuulu
apellatsioonikomisjoni
pädevusse;
2) see ei ole esitatud
ettenähtud tähtajaks;
3) kaebus või
vaidlustusavaldus ei
vasta nõuetele ning
kaebaja või
vaidlustusavalduse
esitaja ei ole puudusi
tähtajaks kõrvaldanud;
4) kaebuse või
vaidlustusavalduse
esitamise eest ei ole
tasutud riigilõivu;
5) samade poolte vahel
on sama eseme kohta
samal alusel
apellatsioonikomisjoni
kehtiv otsus.
(31) Käesoleva
paragrahvi lõikes 3
nimetatud otsuse peale
võib esitada kaebuse
Harju Maakohtule 30
päeva jooksul otsuse
ärakirja kättesaamisest
arvates. Kohus vaatab
kaebuse läbi hagita
menetluses
Apellatsioonikomisjon
teavitab viivitamata
Patendiametit kaebuse
esitamisest, samuti
kohtumenetluse
tulemusena tehtud
jõustunud kohtulahendist.
(4)
Apellatsioonikomisjoni
esimehe ainuisikuliselt
tehtavas otsuses peab
sisalduma:
1) apellatsioonikomisjoni
nimi ja otsuse liik;
2) viide kaebusele või
vaidlustusavaldusele ja
selle esitanud isikule;
3) viide otsuse tegemisel
kohaldatud seadustele;
4) otsuse põhjendus;
5) resolutsioon;
6) selgitused otsuse
vaidlustamise korra ja
tähtaja kohta;
7) otsuse tegemise aeg

on loobutud ;
3) vaidlustaja puudub või
vaidlustaja ja omanik on
üks ja sama isik;
4) vaidlustusavalduse
lahendamine ei kuulu
apellatsioonikomisjoni
pädevusse;
5) vaidlustusavaldust ei
ole esitatud ettenähtud
tähtajaks ning seda ei ole
ennistatud;
6) vaidlustusavaldus ei
vasta nõuetele ning
vaidlustaja ei ole puudusi
tähtajaks kõrvaldanud,
sealhulgas kui vaidlustaja
jätab puuduste
kõrvaldamise teatele
käesolevas seadustikus
sätestatud tähtajal või
apellatsioonikomisjoni
esimehe määratud
pikendatud tähtajal
vastamata;
7) samade poolte vahel
on sama eseme kohta
samal alusel
apellatsioonikomisjoni või
kohtu kehtiv lahend.
(2) Vaidlustusavalduse
menetlemata jätmise või
menetluse lõpetamise
otsuse ärakiri saadetakse
menetlusosalistele ja
Patendiametile ka siis, kui
Patendiamet ei olnud
menetlusosaline.
(3) Vaidlustajal on õigus
tasutud riigilõiv tagasi
saada, kui
vaidlustusavaldus
jäetakse menetlemata.
§ 80. Otsustamispädevus
apellatsioonikomisjonis
(1) Apellatsioonikomisjon
teeb otsused:
2) esimehe ainuisikuliste
otsusena, millega
korraldatakse
menetluslikke küsimusi
enne lõppmenetluse
algust.
(4) Apellatsioonikomisjoni
otsus vormistatakse
kirjalikult ja sellele
kirjutavad alla kõik
kaebust või
vaidlustusavaldust

ja koht;
8) otsuse tegija nimi ja
allkiri.
(5) Kaebajal või
vaidlustusavalduse
esitajal on õigus tasutud
riigilõiv tagasi saada:
1) käesoleva paragrahvi
lõikes 1 nimetatud juhul,
kui kaebuse või
vaidlustusavalduse
tagasivõtmise avaldus
saabus
apellatsioonikomisjoni
enne kaebuse või
vaidlustusavalduse
menetlusse võtmist;
2) kui kaebus või
vaidlustusavaldus ei
kuulu
apellatsioonikomisjoni
pädevusse või ei ole
esitatud tähtajaks ning
apellatsioonikomisjoni
esimees lükkab selle
vastavalt käesoleva
paragrahvi lõikele 3
tagasi.

menetlenud
apellatsioonikomisjoni
koosseisu liikmed. ...
(5) Apellatsioonikomisjoni
otsuses peab sisalduma:
1) apellatsioonikomisjoni
nimi ja otsuse liik;
2) viide kaebusele või
vaidlustusavaldusele ja
selle esitanud isikule ja
tema esindajale,
kollegiaalse otsuse korral
ka vaidlustusavalduse
sisu kokkuvõte;
3) esitatud tõendite ja
põhjenduste kokkuvõte;
4) vaidlustaja nõue;
5) viide otsuse tegemisel
kohaldatud seadustele;
6) otsuse põhjendus;
7) resolutsioon;
8) selgitused otsuse
vaidlustamise korra ja
tähtaja kohta;
9) otsuse tegemise aeg ja
koht.

§ 48. Kaebuse või
vaidlustusavalduse
menetlusse võtmine
(1) Kui
apellatsioonikomisjoni
esimees leiab, et kaebus
või vaidlustusavaldus
kuulub
apellatsioonikomisjoni
pädevusse, on esitatud
tähtaegselt ning vastab
sisu- ja vorminõuetele,
otsustab ta kaebuse või
vaidlustusavalduse
menetlusse võtta.
(2) Kaebuse või
vaidlustusavalduse
menetlusse võtmine
vormistatakse
resolutsioonina.
Resolutsioon sisaldab
kuupäeva ja
apellatsioonikomisjoni
esimehe allkirja.
(3) Kaebuse või
vaidlustusavalduse
menetlusse võtmisest
teatatakse viivitamata
kaebajale või
vaidlustusavalduse
esitajale ja

§ 77. Eelmenetlus
(1) Kui puuduvad
vaidlustusavalduse
menetlemata jätmise
alused, võetakse
vaidlustusavaldus
menetlusse.
Vaidlustusavalduse
menetlusse võtmine
vormistatakse
resolutsioonina, mis
sisaldab kuupäeva ja
apellatsioonikomisjoni
esimehe allkirja.
(2) Vaidlustusavalduse
menetlusse võtmisest
teatatakse viivitamata
vaidlustajale ja
Patendiametile.
(3) Kui vaidlustatud
tööstusomandi eseme
omanikul ei ole esindajat,
kuigi see on nõutav,
tehakse talle
Patendiameti vahendusel
ettepanek nimetada
esindaja kolme kuu
jooksul, arvates
ettepaneku tegemise
kuupäevast.
(9) Kui

Võimalik on omaniku või Halduskoormus
taotleja kaasamine
suureneb, kuid menetlus
kolmanda isiku kaebuse muutub kiiremaks.
menetlusse, mis kehtivas
õiguses puudub.
Väheneb
menetlusosaliste
halduskoormus, kui
omanik ei osale
menetluses, mil juhul
kohaldatakse kiirendatud
menetlust.

Patendiametile. Teade
kaebuse või
vaidlustusavalduse
menetlusse võtmise
kohta avaldatakse
apellatsioonikomisjoni
veebilehel.

vaidlustusavalduse
ärakirja ei ole võimalik
omanikule edastada,
võimaldab
apellatsioonikomisjon
vaidlustajal ühe kuu
jooksul esitada
täiendavaid seisukohti
ning alustab seejärel
lõppmenetlust.
Apellatsioonikomisjon
rahuldab sel juhul
vaidlustusavalduse
kiirendatud menetluses
selles osas, milles see ei
ole ilmselt põhjendamatu.

TÕAS § 51.
Menetlusosaliste
kirjalikud seisukohad
(1) Kaebuse või
vaidlustusavalduse
menetlusse võtmisel
saadab
apellatsioonikomisjon
teisele menetlusosalisele
kaebuse või
vaidlustusavalduse
ärakirja ja teeb talle
ettepaneku esitada oma
kirjalik seisukoht kolme
kuu jooksul, arvates
ettepaneku tegemise
kuupäevast.
(2) Kirjalikud seisukohad
adresseeritakse
apellatsioonikomisjonile
ja peavad sisaldama selle
esitaja nime ja aadressi,
viidet kaebusele või
vaidlustusavaldusele ning
olema põhjendatud.
(3) Menetlusosalise
esitatud kirjalik seisukoht
edastatakse viivitamata
teisele menetlusosalisele.
(4) Asjaolu, et
menetlusosaline ei ole
oma kirjalikku seisukohta
esitanud või küsimusele
vastanud, ei takista
menetluse jätkamist.

§ 87. Eelmenetlus
(7) Apellatsioonikomisjon
saadab menetlusse
võetud
vaidlustusavalduse
ärakirja vaidlustatud
tööstusomandi eseme
omaniku registrisse
kantud esindajale,
esindaja puudumisel
omanikule, kui esindaja ei
ole nõutav. Kui omaniku
esindaja on nõutav, kuid
omanik ei ole esindajat
nimetanud, ärakirja ei
edastata. Ärakirja
edastamisel teeb
apellatsioonikomisjon
ettepaneku esitada
vastusseisukoht kahe
kuu jooksul, arvates
ettepaneku tegemise
kuupäevast.
(8) Apellatsioonikomisjon
saadab menetlusse
võetud kaebuse ärakirja
Patendiametile ja
taotlejale või omanikule,
kui ta on menetlusse
kaasatud isik. Kaebuse
ärakirja edastamisel teeb
apellatsioonikomisjon
ettepaneku esitada
vastusseisukoht ühe kuu
jooksul, arvates
ettepaneku tegemise
kuupäevast.
§ 78. Menetlusosaliste
seisukohad
(1) Menetlusosalise
seisukohad esitatakse
apellatsioonikomisjonile

Menetlusosaliste
halduskoormus kasvab,
kuna lühenevad
menetlustähtajad.
Lühemaid
menetlustähtaegu saab
pikendada, kui osaline on
avaldanud soovi esitada
seisukoht. Pikka tähtaega
ei pea ootama, kui
osaline ei ole teatanud
soovist oma seisukoht
esitada.
Omaniku koormus
vaidlustusele vastamisel
suureneb (kahekuuline
tähtaeg kolmekuulise
asemel).
Omaniku või taotleja
halduskoormus kolmanda
isiku kaebuse menetluses
(seni puudub selline
võimalus); vastamise
tähtaeg on üks kuu.
Tähtaegade
ammendumise põhimõte,
kui menetlusosaline on
vastanud, kiirendab
menetlust.

Raskesti hinnatav, kuna
laiendatakse oluliselt
kaebuste ja
vaidlustusavalduste
esitamise võimalusi.

kirjalikult ja need peavad
sisaldama selle esitaja
nime ja aadressi, viidet
vaidlustusavaldusele ning
olema põhjendatud.
Apellatsioonikomisjon
edastab seisukohad
viivitamata teisele
menetlusosalisele.
(2) Kui menetlusosaline,
kellele on antud tähtaeg
seisukoha või
lisadokumendi
esitamiseks või
küsimusele vastamiseks,
on oma seisukoha,
lisadokumendi või
vastused
apellatsioonikomisjonile
esitanud või teatanud
oma soovist neid mitte
esitada, loetakse antud
tähtaeg lõppenuks.
(3) Asjaolu, et
menetlusosaline ei ole
oma seisukohta esitanud,
ei takista menetluse
jätkamist.
(4) Kui
vaidlustusavalduse ärakiri
on teisele
menetlusosalisele
edastatud, kuid teine
menetlusosaline ei ole
oma seisukohta esitanud,
võimaldab
apellatsioonikomisjon
vaidlustajal ühe kuu
jooksul esitada
täiendavaid seisukohti
ning alustab seejärel
lõppmenetlust.
Apellatsioonikomisjon
rahuldab sel juhul
vaidlustusavalduse
kiirendatud menetluses
selles osas, milles see ei
ole ilmselt põhjendamatu.
(5) Menetlusosalise,
kellele on käesoleva
paragrahvi lõike 1 või 2
kohaselt tehtud ettepanek
vastusseisukoha
esitamiseks, tähtajal
esitatud ja põhjendatud
kirjaliku avalduse alusel
võib
apellatsioonikomisjon
pikendada
vastusseisukoha

esitamise tähtaega.
(7) Menetlusosalisel on
õigus pärast teise
menetlusosalise
vastusseisukoha,
lisadokumendi või
täiendava seisukoha
saamist ühe kuu jooksul
sellele vastata.
Menetlusosalise tähtajal
esitatud ja põhjendatud
kirjaliku avalduse alusel
võib
apellatsioonikomisjon
pikendada tähtaega.
TÕAS § 541.
Menetlusosaliste lõplikud
seisukohad
(1) Apellatsioonikomisjon
ei tee lõplike
seisukohtade esitamise
ettepanekut enne ühe
kuu möödumist
menetlusosalistelt
seisukohtade saamisest.
Menetlusosaline peab
esitama lõplikud
seisukohad ühe kuu
jooksul, arvates
ettepaneku tegemisest.
(2) Ettepanek lõplike
seisukohtade esitamiseks
tehakse kõigepealt
kaebajale või
vaidlustusavalduse
esitajale. Kaebaja või
vaidlustusavalduse
esitaja lõplikud
seisukohad edastab
apellatsioonikomisjon
viivitamata teisele
menetlusosalisele koos
ettepanekuga esitada
omapoolsed lõplikud
seisukohad. Lõplike
seisukohtade esitamist ei
võimaldata
menetlusosalisel, kes ei
ole
apellatsioonikomisjonile
esitanud kirjalikke
seisukohti.
(3) Koos lõplike
seisukohtade
esitamisega on
menetlusosalisel õigus
teha
apellatsioonikomisjonile
ettepanek kaebuse või

§ 79. Menetlusosaliste
lõplikud seisukohad
(1) Apellatsioonikomisjon
ei tee lõplike
seisukohtade esitamise
ettepanekut enne ühe
kuu möödumist
menetlusosalistelt
seisukohtade saamisest.
Menetlusosalisel on õigus
esitada lõplikud
seisukohad ühe kuu
jooksul, arvates
ettepaneku tegemisest.
Kui menetlusosaline on
oma lõplikud seisukohad
esitanud või teatanud
oma soovist neid mitte
esitada, loetakse antud
tähtaeg lõppenuks.
(2) Apellatsioonikomisjon
teeb ettepaneku lõplike
seisukohtade esitamiseks
kõigepealt vaidlustajale,
teatades sellest ka
teistele
menetlusosalistele.
Vaidlustaja lõplikud
seisukohad edastab
apellatsioonikomisjon
viivitamata teistele
menetlusosalistele koos
ettepanekuga esitada
omapoolsed lõplikud
seisukohad. Nende
esitamisel edastatakse
need vaidlustajale.
(3) Lõplike seisukohtade
esitamist ei võimaldata
menetlusosalisel, kes ei
ole menetluses varem
seisukohti esitanud.
(4) Lõplikes
seisukohtades võib

Menetlusosalisel on
õigus, mitte kohustus
esitada lõplikud
seisukohad.
Tähtaegade
ammendumise põhimõte
kiirendab menetlust.
Säilib põhimõte, mille
kohaselt lõplikke
seisukohti ei saa esitada
menetlusosaline, kes on
olnud senises
menetluses passiivne
ning et nendes ei saa
viidata uutele
asjaoludele.

Komplitseeritud on
koormuse hindamine,
kuna professionaalsed
esindajad, kes enamasti
menetlusosalisi
esindavad, esitavad
lõplikke seisukohti mahu
järgi, kasseerides
esindatavatelt kulud.
Samas on sellisel
seisukohtade kokkuvõttel
tähtis koht
menetlusosalise
positsiooni selgitamisel.

vaidlustusavalduse
suulise menetlemise
(edaspidi istung)
määramise kohta,
põhjendades istungi
vajalikkust.
(4) Lõplikes
seisukohtades võib
viidata üksnes
asjaoludele, mis kirjalikes
seisukohtades esile toodi,
ja tõenditele, mis olid
enne lõplike
seisukohtade esitamise
ettepaneku tegemist
apellatsioonikomisjonile
esitatud.
(5) Asjaolu, et
menetlusosaline ei ole
lõplikke seisukohti
esitanud, ei takista
lõppmenetluse alustamist
ja otsuse tegemist.

viidata üksnes
asjaoludele, mis
varasemates
seisukohtades esile toodi,
ja tõenditele, mis olid
enne lõplike seisukohtade
esitamise ettepaneku
tegemist
apellatsioonikomisjonile
esitatud. Uute
seisukohtade esitamine
ühegi menetlusosalise
poolt pärast lõplike
seisukohtade esitamise
ettepaneku tegemist
vaidlustajale ei ole
lubatud.
(5) Koos lõplike
seisukohtade esitamisega
on menetlusosalisel õigus
teha
apellatsioonikomisjonile
ettepanek
vaidlustusavalduse
suulise menetlemise
(edaspidi istung) kohta,
põhjendades istungi
vajalikkust.

PatS § 18. Ajutine kaitse
(3) Teist isikut, kes on
alustanud leiutise
kasutamist
patenditaotluse esitamise
kuupäeva ja
patenditaotluse
avaldamise kuupäeva
vahelisel ajal, ei loeta
patendiomaniku
ainuõiguse rikkujaks, kui
ta ei teadnud ega
pidanudki teadma, et
leiutise kohta on esitatud
patenditaotlus, ning kui
patenditaotleja ei ole talle
kirjalikult teatanud
patenditaotluse
esitamisest enne selle
patenditaotluse
avaldamist Patendiameti
poolt. Teine isik, kellele
patenditaotleja on
teatanud patenditaotluse
esitamisest, loetakse
pärast patendi
väljaandmise teate
avaldamist
patendiomaniku
ainuõiguse rikkujaks
patenditaotluse esitamise

§ 90. Ajutine kaitse
(3) Isik loetakse pärast
tööstusomandi eseme
registreerimist ajutise
kaitse rikkujaks taotluse
esitamise teate saamise
kuupäevast või hiljemalt
taotluse Patendiameti
poolt avaldamisest
arvates, kui tal ei ole
varemkasutamisõigust.

Ajutise kaitse teostamine Ebapraktiline
võib eeldada taotleja
poolset teatamist.

teate saamise
kuupäevast arvates, kui
tal ei ole käesoleva
seaduse § 17 kohaselt
varemkasutamisõigust.
KasMS § 431. Avalik
lihtlitsents
(1) Avalik lihtlitsents on
litsents, millele on õigus
igaühel, kes tasub
kasuliku mudeli
omanikule tema poolt
määratud litsentsitasu.
Litsentsisaajal on õigus
kasuliku mudeliga kõigi
käesoleva seaduse § 14
1. lõikes loetletud
toimingute tegemiseks
ärieesmärgil kogu Eesti
Vabariigi territooriumil.
(2) Avalikku lihtlitsentsi
saab anda tingimusel, et
registris ei ole sama
kasuliku mudeli kohta
varem registreeritud
kehtivat litsentsi.
(3) Avaliku lihtlitsentsi
andmiseks esitab
kasuliku mudeli omanik
Patendiametile avaliku
lihtlitsentsi registreerimise
avalduse ja tasub
riigilõivu. Avalduses peab
sisalduma vähemalt:
1) registreeringu
number;
2) leiutise nimetus;
3) kasuliku mudeli
omaniku ees- ja
perekonnanimi, juriidilise
isiku korral nimi;
4) patendivoliniku ees- ja
perekonnanimi, kui
taotlus esitatakse
patendivoliniku kaudu;
5) avaliku lihtlitsentsi
registreerimise
sooviavaldus;
6) litsentsi kehtivusaeg;
7) litsentsitasu suurus
või selle määramise kord,
litsentsitasu tasumise
tähtaeg ja soovi korral
muud tasumise
tingimused;
8) andmed tasutud
riigilõivu kohta;
9) taotleja allkiri ja
kuupäev.

§ 91. Avalik lihtlitsents
(1) Avalik lihtlitsents on
litsents, millele on õigus
igaühel, kes tasub
omanikule tema poolt
määratud litsentsitasu.
Litsentsisaajal on õigus
kõigi omaniku
ainuõigusega hõlmatud
toimingute tegemiseks
ärieesmärgil Eestis.
(2) Avalikku lihtlitsentsi
saab anda tingimusel, et
registris ei ole sama
leiutise, mikrolülituse
topoloogia või
tööstusdisainilahenduse
kohta varem
registreeritud kehtivat
litsentsi.
(3) Avaliku lihtlitsentsi
andmiseks esitab omanik
Patendiametile avaliku
lihtlitsentsi pakkumuse
avalduse. Avalduses
peavad sisalduma:
1) tööstusomandi eseme
registreerimisnumber;
2) omaniku nimi;
3) esindaja nimi, kui
omanikul on esindaja;
4) avaliku lihtlitsentsi
pakkumuse
registreerimise
sooviavaldus;
5) litsentsi kehtivusaeg;
6) litsentsitasu suurus või
selle määramise kord,
litsentsitasu tasumise
tähtaeg ja soovi korral
muud tasumise
tingimused;
7) andmed tasutud
riigilõivu kohta.
(4) Kui käesoleva
paragrahvi lõikes 3
nimetatud avaldus vastab
nõuetele, teeb
Patendiamet registrisse
avaliku lihtlitsentsi
pakkumuse andmete
kande.
(5) Isik, kes soovib
avalikku lihtlitsentsi,

Regulatsioon laieneb
kogu tööstusomandile,
v.a kaubamärk.
Annab omanikule
võimaluse leida
litsentsisaajaid ja
potentsiaalsele
litsentsisaajale saada
tööstusomandi eseme
kasutusõigus. Selleks on
pooltel vajalik esitada
avaldused.

Ebapraktiline: kuna tegu
on Eestis uue
instituudiga, on praktikat
vähe hindamiseks.

(4) Avaliku lihtlitsentsi
registreerimise
avaldusele lisatakse
volikiri, kui see esitatakse
patendivoliniku kaudu.
(5) Kui avaliku
lihtlitsentsi registreerimise
avaldus vastab nõuetele,
teeb Patendiamet
registrisse avaliku
lihtlitsentsi andmete
kande ja avaldab
sellekohase teate
Patendiameti ametlikus
väljaandes.
(6) Isik, kes soovib
avalikku lihtlitsentsi,
esitab Patendiametile
kirjalikult avaliku
lihtlitsentsi saamise
avalduse ja tasub
riigilõivu. Avalduses peab
sisalduma vähemalt:
1) registreeringu
number;
2) leiutise nimetus;
3) kasuliku mudeli
omaniku ees- ja
perekonnanimi, juriidilise
isiku korral nimi;
4) avaliku lihtlitsentsi
saamise sooviavaldus;
5) litsentsisaaja ees- ja
perekonnanimi, tema
elukoha või ettevõtte
asukoha aadress ja riigi
kood, juriidilise isiku
korral nimi, asukoha
aadress ja riigi kood;
6) patendivoliniku ees- ja
perekonnanimi, kui
sooviavaldus esitatakse
patendivoliniku kaudu;
7) kinnitus litsentsitasu
suuruse ja muude
tasumise tingimustega
nõustumise kohta;
8) andmed tasutud
riigilõivu kohta;
9) taotleja allkiri ja
kuupäev.
(7) Avaliku lihtlitsentsi
saamise avaldusele
lisatakse volikiri, kui see
esitatakse patendivoliniku
kaudu.
(8) Kui avaliku
lihtlitsentsi saamise
avaldus vastab nõuetele,
teeb Patendiamet

esitab Patendiametile
kirjalikult avaliku
lihtlitsentsi saamise
avalduse. Avalduses
peavad sisalduma:
1) tööstusomandi eseme
registreerimisnumber;
2) avaliku lihtlitsentsi
saamise sooviavaldus,
mida käsitatakse
nõustumusena avaliku
lihtlitsentsi pakkumusega;
3) litsentsisaajaks saada
sooviva isiku nimi, tema
aadress ja riigi kood;
4) esindaja nimi, kui
litsentsisaajal on
esindaja;
5) andmed tasutud
riigilõivu kohta.
(6) Kui käesoleva
paragrahvi lõikes 5
nimetatud avaldus vastab
nõuetele, teeb
Patendiamet registrisse
avaliku lihtlitsentsi
andmise kohta
litsentsisaaja andmete
kande. Avalikust
lihtlitsentsist tulenevad
õigused ja kohustused
tekivad kande
tegemisest.
[(7) Omanik saab avaliku
lihtlitsentsi kehtivust
lõpetada või
kehtivusaega lühendada
enne registrisse kantud
kehtivusaja lõppu vaid
kõigi litsentsisaajate
nõusolekul.
(8) Litsentsisaaja võib
saadud avalikust
lihtlitsentsist loobuda,
teatades sellest
Patendiametile ja
omanikule kirjalikult.
Avalikust lihtlitsentsist
saab loobuda tingimusel,
et litsentsitasu on
ettenähtud suuruses ja
vastavalt tasumise
tingimustele tasutud. Kui
omanik ei ole ühe kuu
jooksul litsentsisaajalt
teate saamisest arvates
teavitanud Patendiametit
võlgnevustest
litsentsitasu tasumisel,
teeb Patendiamet

registrisse avaliku
lihtlitsentsi andmise kohta
litsentsisaaja andmete
kande, avaldab
sellekohase teate
Patendiameti ametlikus
väljaandes ja teatab
kasuliku mudeli
omanikule kirjalikult
litsentsisaaja andmed.
Litsentsisaaja andmete
kande tegemist
registrisse käsitatakse
õiguslikult kasuliku
mudeli omaniku ja
litsentsisaaja vahel
käesoleva paragrahvi 3.
lõike punktide 6 ja 7
alusel kehtestatud
tingimusi sisaldava
litsentsilepingu
sõlmimisena.
(9) Kasuliku mudeli
omanik saab avaliku
lihtlitsentsi kehtivust
lõpetada või
kehtivusaega lühendada
enne registrisse kantud
kehtivusaja lõppu vaid
kõigi litsentsisaajate
nõusolekul.
(10) Litsentsisaaja võib
saadud avalikust
lihtlitsentsist loobuda,
teatades sellest
Patendiametile ja
kasuliku mudeli
omanikule kirjalikult.
Avalikust lihtlitsentsist
saab loobuda tingimusel,
et litsentsitasu on
ettenähtud suuruses ja
vastavalt tasumise
tingimustele tasutud. Kui
kasuliku mudeli omanik ei
ole ühe kuu jooksul
litsentsisaajalt teate
saamisest arvates
teavitanud Patendiametit
võlgnevustest
litsentsitasu tasumisel,
teeb Patendiamet
registrisse litsentsisaaja
andmete kustutamise
kande ja avaldab
sellekohase teate
Patendiameti ametlikus
väljaandes.
(11) Avalik lihtlitsents
kaotab kasuliku mudeli

registrisse litsentsisaaja
andmete kustutamise
kande ja avaldab
sellekohase teate.
(9) Avalik lihtlitsents
kaotab omaniku nõudel
litsentsisaaja suhtes
kehtivuse, kui
litsentsisaaja ei tasu
ettenähtud tähtajal või
vastavalt muudele
registrisse kantud
tasumise tingimustele
ettenähtud suuruses
litsentsitasu.
(10) Litsentsi eseme
kasutamise üldiseloomu
olulise muutumise korral
on omanikul või
litsentsisaajal õigus
nõuda teiselt osapoolelt
litsentsitasu suuruse või
tasumise tingimuste
muutmist.]

omaniku nõudel
litsentsisaaja suhtes
kehtivuse, kui
litsentsisaaja ei tasu
ettenähtud tähtajal või
vastavalt muudele
registrisse kantud
tasumise tingimustele
ettenähtud suuruses
litsentsitasu.
(12) Leiutise kasutamise
üldiseloomu olulise
muutumise korral on
kasuliku mudeli omanikul
või litsentsisaajal õigus
nõuda teiselt osapoolelt
litsentsitasu suuruse või
tasumise tingimuste
muutmist.
KasMS § 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

§ 92. Leiutise,
mikrolülituse topoloogia
või
tööstusdisainilahenduse
väljanõudmine
(1) Isik, kes leiab, et
õigus leiutisele,
mikrolülituse topoloogiale
või
tööstusdisainilahendusele
kaitset taotleda kuulub
temale, võib nõuda:
1) pärast taotluse
avaldamist taotlejalt oma
õiguse tunnustamist ning
taotluse endale
üleandmist või taotluse
tagasivõtmist;
2) pärast registreeringu
kande tegemist omanikult
oma õiguse tunnustamist
ning tööstusomandi
eseme endale üleandmist
või tööstusomandi
esemest loobumist.
(2) Käesoleva paragrahvi
lõikes 1 nimetatud nõude
võib esitada ka pärast
tööstusomandi eseme
kaitseaja lõppemist või
taotluse menetluse
lõppemist ilma
registreeringuta.
(3) Kui käesoleva
paragrahvi lõikes 1
nimetatud nõue
rahuldatakse kohtu
kaudu, peab kohtu poolt
taotlejaks või omanikuks
tunnistatud isik esitama

Tegemist on
Ei ole kvantifitseeritav.
taotlemisõiguse alase
vaidlusega omaniku
vastu. Oma õigust väitev
isik peab seda tõendama
ja esitama nõude või
hagi ja omanik
vastupidised tõendid.

uue registreerimistaotluse
dokumendid vastavalt
käesoleva seaduse §-s
17 sätestatule.
Eelnimetatud nõuete
täitmata jätmise korral
registreering tühistatakse.

kandeavalduse
Patendiametile nõude
täitmiseks registris koos
kohtuotsuse ärakirja ja
ettenähtud juhtudel
andmetega riigilõivu
tasumise kohta kahe kuu
jooksul kohtuotsuse
jõustumise päevast
arvates.

PatS § 15.
Patendiomaniku
ainuõigus
(1) Patendiomaniku
ainuõigus seisneb selles,
et mitte keegi ei tohi
patendi kehtivuse ajal
patendiomaniku loata:
2) valmistada, kasutada,
levitada, müüa või
pakkuda müügiks
patendiga kaitstud tooteid
või omandada (sh.
importides) neid tooteid
eelnimetatud
eesmärkidel;
3) valmistada, müüa või
pakkuda müügiks
patendiga kaitstud toote
olulisi komponente või
omandada ja eksportida
neid toote valmistamiseks
või koostamiseks, välja
arvatud juhud, kui
komponentideks on muud
iseseisvad tooted;
4) kasutada või pakkuda
kolmandatele isikutele
kasutamiseks patenditud
meetodit;
5) kasutada, levitada,
müüa või pakkuda
müügiks patenditud
meetodil valmistatud
toodet või omandada (sh
importides) neid tooteid
eelnimetatud
eesmärkidel.
(2) Toote puhul, mille
valmistamise meetod on
patenditud, loetakse
patendiomaniku loata
samasuguse toote
valmistamist, kasutamist,
levitamist, müümist,
müügiks pakkumist või
eelnimetatud eesmärkidel
omandamist (sh
importides)

§ 100. Ainuõigus
[(1) Patendiomanikul on
ainuõigus keelata:
1) valmistada, pakkuda,
turustada või kasutada
patendiga kaitstud toodet
või importida või
ladustada seda toodet
eelnimetatud
eesmärkidel;
2) valmistada, müüa või
pakkuda patendiga
kaitstud toote olulisi
komponente ega
omandada, importida ja
eksportida neid toote
valmistamiseks või
koostamiseks, välja
arvatud juhud, kui
komponentideks on muud
iseseisvad tooted;
3) kasutada või pakkuda
kolmandatele isikutele
kasutamiseks patenditud
meetodit;
4) kasutada, levitada,
müüa või pakkuda
müügiks patenditud
meetodil valmistatud
toodet ega omandada või
importida neid tooteid
eelnimetatud
eesmärkidel.
(2) Toote puhul, mille
valmistamise meetod on
patenditud, loetakse
patendiomaniku loata
samasuguse toote
valmistamist, kasutamist,
levitamist, müümist,
müügiks pakkumist või
eelnimetatud eesmärkidel
omandamist ja
importimist
patendiomaniku
ainuõiguse rikkumiseks,
kui ei tõendata, et
samasugune toode on
valmistatud teistsugusel

Senine sõnastus, mis
lähtus automaatsest
keelust, asendub
rahvusvaheliselt
aktsepteeritud "negatiivse
monopoli" põhimõttega:
omanikul on õigus
keelata, aga mitte
kohustust keelata
mingeid tegevusi. Õigus
eeldab heausksust ja
igaühele võib esmalt olla
vaja meelde tuletada, et
tema tegevus võib olla
omaniku huvidega
vastuolus.

Võib olla kvantifitseeritav
keelamiste / rikkumiste
juhtude järgi patendi
kohta..

patendiomaniku
ainuõiguse rikkumiseks,
kui ei tõendata, et
samasugune toode on
valmistatud teistsugusel
meetodil.

meetodil.

PatS § 19.
Patenditaotlus
(1) Patenditaotluses
peavad sisalduma
järgmised dokumendid:
2) leiutiskirjeldus, milles
leiutise olemus peab
olema avatud nii täpselt
ja selgelt, et vastava ala
asjatundja võib leiutise
teostada;

§ 106. Leiutiskirjeldus
(1) Leiutiskirjelduse
eesmärk on avada
leiutise olemus niisugusel
määral, et vastava ala
asjatundjal oleks võimalik
aru saada tehnilise
probleemi olemusest ja
selle lahendamisest
leiutise abil.
Leiutiskirjelduse
pealkirjaks on leiutise
nimetus ja see koosneb
järgmistest osadest:
1) tehnikavaldkond,
millesse leiutis kuulub, ja
leiutise kasutusala. Kui
selliseid valdkondi ja
alasid on mitu, on
soovitatav ära näidata
need tehnikavaldkonnad
ja alad, kus leiutist
kavatsetakse kasutada;
2) tehnika tase, milles
kirjeldatakse, ühtset
terminoloogiat kasutades
ja allikatele viidates,
patenditaotlejale
teadaolevaid analoogseid
tehnilisi lahendusi, mis
võivad olla kasulikud
leiutise olemusest
arusaamiseks ja
ekspertiisi tegemiseks,
ning eraldi leiutisele kõige
lähedasemat ja tehnilise
tulemuse poolest sarnast
lahendust, tuues esile
selle lahenduse
puuduseks olev tehniline
probleem, mille
kõrvaldamisele leiutis on
suunatud. Kirjeldusest
peavad selgelt ilmnema
analoogsete lahenduste
ja leiutise ühised ja
eristavad tehnilised
tunnused, mis on aluseks
patendinõudluse
formuleerimisel. Kui
patenditaotlus sisaldab
leiutiste kombinatsiooni,
tuleb kirjeldada eraldi iga

Praegu on sama
regulatsioon määruses
(tegelikult on see
kordades mahukam,
sisaldades näiteid eri
tehnika valdkondadest),
seega kohustuse määr ei
suurene. Säte illustreerib
andmete mahtu ja
spetsiifikat
patenditaotluse
menetluses.
Taotleja peab
leiutiskirjelduse ja
muud nõutud
dokumendid esitama
taotluses, puuduste
olemasolul need
kõrvaldama, et saaks
taotluse avaldada ja
ekspertiisi läbi viia.

Kuna eri tehnika
valdkondades on oma
spetsiifika, ei ole
tõenäoliselt lihtne
koormust kvantifitseerida.

leiutisega analoogseid ja
lähimat lahendust ning
viimase puhul tuua esile
tehniline probleem, mille
lahendamisele vastav
kombinatsioonis sisalduv
leiutis on suunatud;
3) leiutise olemus, mis
väljendatakse leiutise
oluliste tunnuste
kogumina, millesse
kuuluvad kõik tunnused,
mis on vajalikud ja millest
piisab leiutise eesmärgiks
oleva ühe kindla,
leiutisele kõige
lähedasema tehnilise
tulemuse saavutamiseks.
Esitatud peavad olema
kõik patendinõudluses
esitatud leiutise tunnused
ja leiutise eesmärgiks
olev tehniline tulemus
koos tunnuste ja tehnilise
tulemuse vahelise
põhjusliku seose
selgitusega. Leiutiste
kombinatsiooni korral
kirjeldatakse iga
kombinatsiooni kuuluva
leiutise olemust ja
saavutatud tehnilist
tulemust eraldi. Leiutise
ühtsuse kinnitamiseks on
soovitatav selgitada
tehnilist seost
kombinatsiooni kuuluvate
leiutiste vahel ja nende
osa tehnika tasemesse
antavas terviklikus
panuses;
4) jooniste loetelu, mis
sisaldab iga joonise
lühikest iseloomustust;
5) üks või mitu leiutise
teostamise näidet ja
vajadusel muud andmed,
mis tõendavad leiutise
teostamise, tööstusliku
kasutamise ja püstitatud
tehnilise tulemuse
saavutamise võimalikkust
(2) Leiutiskirjelduse
juurde kuulub eraldi
dokumendina
nukleotiidide ja
aminohapete järjestuse
loetelu, kui leiutise
kirjeldamiseks
kasutatakse nukleotiidide

ja aminohapete järjestust.
PatS § 23.
Patenditaotluse ekspertiis
(1) Patendiamet
kontrollib ekspertiisi
käigus leiutise vastavust
käesoleva seaduse §-s 8
sätestatud patentsuse
kriteeriumidele.
(2) Patendiamet võib
nõuda patenditaotlejalt
suulist või kirjalikku
selgitust ning
patendinõudluse,
leiutiskirjelduse, joonise
ja leiutise olemuse
lühikokkuvõtte
parandamist või
täiendamist või
patenditaotleja esitatud
võõrkeelsete
dokumentide tõlkeid.
Patendiamet määrab
tähtpäeva selgituste
andmiseks või
paranduste, täienduste ja
tõlgete esitamiseks või
vastuväite esitamiseks
vastavalt käesoleva
seaduse §-le 291.
(3) Patendiametil on
õigus nõuda
patenditaotlejalt tema
analoogsete
patenditaotluste kohta
teiste riikide
patendiametite otsuste
koopiaid ja vahetada
teiste riikide
patendiametitega teavet
patenditaotluse kohta
(5) Patendiamet teeb
patenditaotluse
tagasilükkamise otsuse ja
teatab sellest
patenditaotlejale kirjalikult
järgmistel juhtudel:
1) leiutise objekt ei ole
käesoleva seaduse §-des
6 ja 7 sätestatu kohaselt
patendiga kaitstav;
2) leiutise olemus
patendinõudluse
sõnastuses ei vasta
tehnika tasemega
võrdlemisel käesoleva
seaduse §-s 8 sätestatud
patentsuse
kriteeriumidele; 3)

§ 112. Patenditaotluse
ekspertiis
(1) Patendiamet kontrollib
ekspertiisi käigus leiutise
vastavust patendikaitse
tingimustele. Selleks
määrab Patendiamet
kindlaks leiutisele
eelnenud tehnika taseme.
Tehnika taseme
kindlaksmääramisel
võetakse aluseks taotleja
esitatud patendinõudlus.
Patendiamet edastab
taotlejale tehnika taseme
otsingutulemuste kohta
otsinguaruande, milles
esitatakse andmed
leiutisega identsete ja
lähedaste tehniliste
lahenduste kohta ning
näidatakse ära otsingu
tegemise kuupäev.
(2) Patendiamet võib
määrata taotlejale
tähtaja otsinguaruande
kohta selgituste
andmiseks, kui leiutis ei
ole otsinguaruande
põhjal kaitstav.
(3) Patendiamet võib
määrata taotlejale
tähtaja taotlejalt suulise
või kirjaliku selgituse
andmiseks või
patendinõudluse,
leiutiskirjelduse,
joonise või leiutise
olemuse lühikokkuvõtte
parandamiseks või
täiendamiseks.
(4) Patendiametil on
õigus anda taotlejale
tähtaeg tema analoogse
taotluse kohta teise riigi
patendiameti otsuse
ärakirja esitamiseks ja
vahetada teiste riikide
patendiametitega teavet
taotluse kohta.
(5) Patendiamet teeb
patenditaotluse
tagasilükkamise otsuse,
kui:
1) leiutise objekt ei ole
patendiga kaitstav;
2) leiutis patendinõudluse
sõnastuses ei vasta

Ka ekspertiisi käigus
Prognoosimatu.
peab patenditaotleja
tegema mitmesuguseid
infoedastusega seotud
sooritusi, et saada
tulemuseks sellist
patenditaotlust, mille
saaks rahuldada. Taotleja
passiivsus võib kaasa
tuua taotluse
tagasivõetuks lugemise
või tagasilükkamise,

patenditaotleja ei ole
käesoleva seaduse § 9 3.
lõike kohaselt määratud
tähtpäevaks eraldanud
patenditaotlusest ühtsust
rikkuvat leiutist;
4) patenditaotluse
dokumentide sisu või
vorm ei ole kooskõlas
käesoleva seaduse § 19
4. lõike alusel kehtestud
sisu- ja vorminõuetega;
5) patenditaotleja jätab
käesoleva paragrahvi 2.
lõike alusel nõutud
parandused ja
täiendused tegemata või
selgitused andmata või
tõlked esitamata või 3.
lõike alusel nõutud
otsuste koopiad
esitamata;
6) patenditaotleja ei ole
käesoleva seaduse §-s
291 nimetatud juhul
esitanud Patendiameti
poolt määratud tähtaja
jooksul vastuväidet;
7) patenditaotleja ei ole
taotlenud suulist
menetlust või
8) Patendiamet ei ole
nõustunud vastuväitega.

tehnika tasemega
võrdlemisel patentsuse
kriteeriumidele;
3) taotleja ei ole
määratud tähtpäevaks
eraldanud
patenditaotlusest ühtsust
rikkuvat leiutist;
4) patendinõudluse,
leiutiskirjelduse või
joonise parandused ei
vasta sisu- või
vormistusnõuetele;
5) taotleja ei ole andnud
otsinguaruande kohta
selgitusi või ei esitanud
käesoleva paragrahvi
lõikes 4 nimetatud
ärakirju.

PatS § 25.
Patenditaotluse
parandamine ja
täiendamine
(1) Patenditaotleja võib
menetluse käigus teha
patenditaotluses
parandusi ja täiendusi,
mis ei muuda
patenditaotluse esitamise
kuupäeval
patenditaotluses avatud
leiutise olemust.
(2) Parandused ja
täiendused muudavad
leiutise olemust, kui need
sisaldavad leiutise olulisi
tunnuseid, mida ei olnud
patendinõudluses,
leiutiskirjelduses, joonisel
või muus illustreerivas
materjalis patenditaotluse
esitamise kuupäeval.
(3) Patendiamet teeb
leiutise olemust muutvate
paranduste ja täienduste

§ 114. Patenditaotluse
parandamine ja
täiendamine
(1) Patenditaotleja ei tohi
taotluses paranduste ja
täienduste tegemisel
muuta taotluse esitamise
kuupäeval taotluses
avatud leiutise olemust.
Parandused ja
täiendused muudavad
leiutise olemust, kui need
sisaldavad leiutise
tunnuseid, mida ei olnud
patendinõudluses,
leiutiskirjelduses, joonisel
või muus illustreerivas
materjalis taotluse
esitamise kuupäeval.
(2) Patendiamet teeb
leiutise olemust muutvate
paranduste ja täienduste
korral taotlejale
ettepaneku need tagasi
võtta, määrates selleks
tähtaja.

Lähtutakse põhimõttest, Prognoosimatu, kuna iga
et taotlus kuulub
juhtum on individuaalne.
taotlejale ning selles ei
saa Patendiamet teha
muudatusi.
Taotluse seaduse
nõuetega kooskõlla
viimiseks on taotlejal
õigus esitada taotluse
parandusi ja täiendusi.
Kui Patendiamet leiab, et
esitatud parandused või
täiendused on
seadusvastased, ei lükka
ta neid tagasi, vaid teeb
taotlejale ettepaneku
need tagasi võtta.

puhul otsuse nende
tagasilükkamise kohta,
teatades sellest
patenditaotlejale
kirjalikult.
(4) Pärast
patenditaotluse
avaldamist käesoleva
seaduse § 24 järgi ei saa
patenditaotleja teha
patendikaitse ulatust
laiendavaid parandusi ja
täiendusi.
(5) Pärast käesoleva
seaduse § 23 4. või 5.
lõike kohast Patendiameti
otsust võib
patenditaotleja kahe kuu
jooksul, arvates
nimetatud otsuse
kuupäevast, teha
patenditaotluses
parandusi ja täiendusi
ühel korral, tasudes selle
eest riigilõivu. Riigilõivu ei
tasuta, kui parandus
puudutab ilmseid kirja- ja
arvutusvigu.
Patendiametil on õigus
esitatud paranduste ja
täienduste alusel teha
uus otsus.
(6) Patendiamet võib
menetluse käigus
patenditaotlejaga
kooskõlastamata
patenditaotluse
dokumentides, välja
arvatud leiutiskirjelduses,
patendinõudluses ja
joonistel, parandada
ilmseid vigu, kustutada
ülearuseid andmeid ja
teha redaktsioonilisi
parandusi. Leiutise
olemuse lühikokkuvõtet
võib muuta
patenditaotlejaga
kooskõlastamata.

(3) Pärast patenditaotluse
avaldamist ei saa taotleja
teha patendikaitse ulatust
laiendavaid parandusi ja
täiendusi.
(4) Pärast ekspertiisi
tulemusena tehtud otsust
võib taotleja kahe kuu
jooksul, arvates
nimetatud otsuse
kuupäevast, teha
taotluses ühel korral
parandusi ja täiendusi,
mis ei muuda leiutise
olemust ega laienda
patendikaitse ulatust,
tasudes selle eest
riigilõivu. Riigilõivu ei
tasuta, kui parandus
puudutab ilmseid kirja- ja
arvutusvigu.
Patendiametil on õigus
esitatud paranduste ja
täienduste alusel teha
uus otsus.
(5) Patendiamet ei või
menetluse käigus
taotlejaga
kooskõlastamata
parandada ega muuta
leiutiskirjeldust,
patendinõudlust ja
jooniseid. Leiutise
olemuse lühikokkuvõtet
võib Patendiamet muuta
taotlejaga
kooskõlastamata.

KasMS § 211. Tehnika
taseme otsing
(1) Patendiamet määrab
käesoleva seaduse § 7 1.
ja 2. lõikes sätestatu järgi
kindlaks leiutisele
eelnenud tehnika taseme.
Tehnika taseme
kindlaksmääramisel
võetakse aluseks taotleja

§ 130. Tehnika taseme
otsing
(1) Patendiamet määrab
kindlaks leiutisele
eelnenud tehnika taseme.
Tehnika taseme
kindlaksmääramisel
võetakse aluseks taotleja
esitatud kasuliku mudeli
nõudlus.

Kasuliku mudeli taotluse Sama; ka tegu liiga uue
instituudiga Eesti
menetluses on
analoogselt taotlejal
õiguses.
tähtajaline õigus
otsinguaruande alusel
teha taotluses
parandusi ja täiendusi.
Kui neid ei tehta või need
ei paranda olukorda,
riskib taotleja kasuliku

esitatud kasuliku mudeli
nõudlus.
(2) Patendiamet koostab
tehnika taseme otsingu
aruande (edaspidi
otsinguaruanne) ja
edastab selle taotlejale
teadmiseks.
(3) Otsinguaruandes
esitatakse andmed
leiutisega identsete ja
lähedaste tehniliste
lahenduste kohta ning
näidatakse ära otsingu
tegemise kuupäev.
(4) Otsinguaruande sisuja vorminõuded ning
vormistamise korra
kehtestab justiitsminister.
(5) Taotleja võib
käesoleva seaduse § 23
1. lõikes sätestatud
tingimusi arvestades teha
kahe kuu jooksul
otsinguaruande
Patendiametist
väljastamise kuupäevast
arvates otsinguaruande
alusel
registreerimistaotluses
parandusi ja täiendusi.
(6) Otsinguaruandel on
informatiivne tähendus.

(2) Patendiamet koostab
tehnika taseme otsingu
aruande (edaspidi
otsinguaruanne) ja
edastab selle taotlejale
teadmiseks.
Otsinguaruandel on
informatiivne tähendus.
(3) Otsinguaruandes
esitatakse andmed
leiutisega identsete ja
lähedaste tehniliste
lahenduste kohta ning
näidatakse ära otsingu
tegemise kuupäev.
(4) Taotleja võib teha
kahe kuu jooksul
otsinguaruande
Patendiametist
väljastamise kuupäevast
arvates otsinguaruande
alusel taotluses
parandusi ja täiendusi.

mudeli tühistamisega.
Patendiamet ekspertiisi ei
tee, seega võidakse
kasulik mudel
registreerida, kuid mingit
kasu see omanikule ei
too, sest igaüks võib selle
otsinguaruande
andmetele tuginedes
vaidlustada ja tühistada
lasta. Kokkuvõttes,
taotlejal on täielik
vabadus ja vastutus.

MTKS § 29. Menetlusse
võetud
registreerimistaotluse
dokumentide sisu- ja
vorminõuete kontrollimine
(1) Patendiamet
kontrollib:
1) käesoleva seaduse §s 19 sätestatud
registreerimistaotluse
dokumentide olemasolu
ja nende vastavust
vorminõuetele;
2) registreerimistaotluse
dokumentide sisu
vastavust käesoleva
seaduse §-des 18, 20 ja
21 sätestatule.
(2) Patendiamet ei
kontrolli:
1) mikrolülituse
topoloogia vastavust
käesoleva seaduse § 8
lõigetes 1-4 sätestatule;
2) taotleja õigust taotleda
mikrolülituse topoloogia

§ 57. Taotluse menetlus
(1) Patendiamet kontrollib
menetlusse võetud
taotluse korral:
1) taotluse esitamise eest
nõutava riigilõivu ja, kui
see on nõutav, täiendava
riigilõivu tasumist;
2) nõutavate
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
andmete olemasolu, kui
taotlejaks ei ole autor
ning nimetatud andmed
on käesoleva seadustiku
kohaselt nõutavad;
6) keelenõuete täitmist ja
nõutavate tõlgete

Analoogiliselt
Ebapraktiline.
mikrolülituse topoloogia
ja tööstusdisaini korral ei
kontrolli Patendiamet
sisulisi asjaolusid ja
nende eest vastutab
taotleja.
Kas otsinguaruannet ei
tehta.
Samas, ka patendi ja
kaubamärgi korral, kus
Patendiamet teeb
ekspertiisi mingis
ulatuses, on võimalik
registreerimiseni jõudnud
tööstusomandi eseme
tühistamine
kaitsetingimustele
mittevastamise tõttu.
Seega vastutab viimselt
taotleja, et tema esitatud
taotlus ja selles sisaldub
tööstusomandi ese on
kooskõlas seaduse
nõuetega.
Seega on taotleja

registreerimist käesoleva
seaduse § 12 lõigetes 1
ja 2 sätestatu järgi.
§ 34. Mikrolülituse
topoloogia registreerimise
otsus
(1) Kui
registreerimistaotlus
vastab käesoleva
seaduse §-de 18-21
nõuetele, teeb
Patendiamet mikrolülituse
topoloogia registreerimise
otsuse, kontrollimata
taotleja õigust taotlust
esitada, taotluses toodud
faktide õigsust ega
mikrolülituse topoloogia
originaalsust, ning teatab
sellest taotlejale
kirjalikult.
§ 35. Mikrolülituse
topoloogia
registreerimisest
keeldumise otsus
(1) Kui
registreerimistaotlus ei
vasta käesoleva seaduse
§-e 18-21 nõuetele, teeb
Patendiamet mikrolülituse
topoloogia
registreerimisest
keeldumise otsuse ning
teatab sellest taotlejale
kirjalikult.

olemasolu;
7) käesolevas
seadustikus konkreetse
tööstusomandi liigi kohta
sätestatud nõuete
täitmist.
(2) Kui kontrollimisel
tuvastatakse taotluse
mõne dokumendi
puudumine või kui mõne
dokumendi sisu ei ole
piisav või on ebaselge või
ilmneb muid menetlust
takistavaid asjaolusid,
teatab Patendiamet
sellest taotlejale ning
määrab käesoleva
seadustiku § 33 lõike 1
kohaselt tähtpäeva
puuduste kõrvaldamiseks
või selgituste andmiseks.
(3) Kui puuduvad nii
käesolevas paragrahvis
sätestatud kui ka
käesoleva seadustiku
muudes sätetes
ettenähtud taotluse
tagasilükkamise alused,
teeb Patendiamet
tööstusomandi eseme
registreerimise otsuse ja
teatab sellest taotlejale.

§ 162. Taotluse menetlus
(1) Patendiamet kontrollib
mikrolülituse topoloogia
TDKS § 31.
ühtsust.
Registreerimistaotluse
(2) Patendiamet ei
dokumentide sisu- ja
kontrolli mikrolülituse
vorminõuete kontrollimine topoloogia vastavust
kaitsetingimustele.
(1) Patendiamet
(4) Patendiamet teeb
kontrollib:
1) registreerimistaotluse taotluse tagasilükkamise
dokumentide olemasolu otsuse ning teatab sellest
taotlejale kirjalikult, kui
käesoleva seaduse §-s
taotluse objekt ei ole
20 sätestatu järgi ning
nende vastavust sisu- ja mikrolülituse topoloogia
või kui taotlemisel on
vorminõuetele;
2) registreerimistaotluse rikutud mikrolülituse
topoloogia ühtsuse nõuet.
dokumentide esitamise
tähtaegadest
kinnipidamist käesoleva § 178. Taotluse menetlus
seaduse §-s 24 sätestatu (1) Patendiamet kontrollib
järgi;
menetluse käigus:
3)
1)
tööstusdisainilahendust
tööstusdisainilahenduse
käesoleva seaduse §-s 4 rahvusvahelise
ja § 9 punktides 2 ja 4, § klassifikatsiooni klassi ja
10 lõigetes 1 ja 2 ning §-s alaklassi numbrit ja
19 sätestatu järgi;
klassifitseerimise

koormus seotud taotluse
usaldusväärsusega, mitte
niivõrd esitatavate
andmete nõuetega.

4)
tööstusdisainilahenduse
rahvusvahelise
klassifikatsiooni klassi ja
alaklassi numbrit (numbri
puudumise korral määrab
selle).
(2) Patendiamet ei
kontrolli:
1)
tööstusdisainilahendust
käesoleva seaduse § 5
lõikes 1, §-des 6 ja 7, § 9
punktides 1, 3 ja 5 ning §
10 lõikes 3 sätestatu
järgi;
2) taotleja õigust taotleda
tööstusdisainilahenduse
registreerimist käesoleva
seaduse § 14 lõigetes 1
ja 2 sätestatu järgi.
(3) Kui käesoleva
paragrahvi lõike 1 kohase
kontrollimise käigus
selgub, et
registreerimistaotlus ei
vasta käesoleva seaduse
§-s 4, § 9 punktis 2 või 4,
§ 10 lõikes 1 või 2 või §-s
19 sätestatule või et
registreerimistaotluses
puudub käesoleva
seaduse § 20 lõike 1
punktis 1 nimetatud
dokument või esitatud
dokumendid ei vasta
kehtestatud sisu- ja
vorminõuetele, teatab
Patendiamet sellest
taotlejale kirjalikult ja
määrab puuduste
kõrvaldamiseks või
selgituste andmiseks
vähemalt kahekuulise
tähtaja.
(4) Kui taotleja ei vasta
määratud tähtpäevaks
käesoleva paragrahvi
lõikes 3 nimetatud teatele
või ei esita käesoleva
seaduse § 24 lõikes 3
sätestatud tähtaja jooksul
ettenähtud summas
riigilõivu tasumist
tõendavat dokumenti või
ei esita sama paragrahvi
lõikes 6 sätestatud
tähtaja jooksul volikirja,
loetakse
registreerimistaotlus

korrektsust. Numbri
puudumise korral määrab
selle Patendiamet;
2) seda, et taotluse objekt
on
tööstusdisainilahendus,
mis ei ole vastuolus
heade kommetega,
samuti taotluse ühtsust.
(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.

tagasivõetuks.
§ 37.
Tööstusdisainilahenduse
registreerimise otsus
Kui
tööstusdisainilahendus ei
ole vastuolus käesoleva
seaduse §-s 4, § 9
punktides 2 ja 4 ning § 10
lõigetes 1 ja 2 sätestatud
nõuetega ja
registreerimistaotlus
vastab §-s 19 ja § 33
lõikes 3 sätestatud
nõuetele ning sisu- ja
vorminõuetele, teeb
Patendiamet
tööstusdisainilahenduse
registreerimise otsuse
ning teatab sellest
taotlejale kirjalikult.
§ 38.
Tööstusdisainilahenduse
registreerimisest
keeldumise otsus
Kui
tööstusdisainilahendus
on vastuolus käesoleva
seaduse §-s 4, § 9
punktis 2 või 4 või § 10
lõikes 1 või 2 sätestatud
mõne nõudega või
registreerimistaotlus ei
vasta §-s 19 või § 33
lõikes 3 sätestatud
nõuetele või sisu- ja
vorminõuetele või taotleja
ei ole § 31 lõikes 3
nimetatud teatele
vastamisel kõrvaldanud
registreerimistaotluse
puudusi või ei ole andnud
selgitusi või ei ole
selgitused olnud piisavad,
teeb Patendiamet
tööstusdisainilahenduse
registreerimisest
keeldumise otsuse ning
teatab sellest taotlejale
kirjalikult.

