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1. Küsimused Patendiametile 

1.1 Küsimused seoses tööstusomandi eseme registreer imisega kaasneva aja- ja ressursikulu 

hindamisega (TOS eelnõu § 5)  

• Kui palju on Patendiametile tööstusomandi registreerimise taotlusi keskmiselt esitatud 

(keskmiselt kuus/kokku aastas) liikide kaupa: patendiga või kasuliku mudelina kaitstavad 

leiutised (sh palun eristada seadme, aine ja meetodi kohta esitatud taotlusi), kauba- ja 

teenindusmärgid, tööstusdisainilahendused? 

 

1.2 Küsimused seoses autori isiklike õigustega (TOS  eelnõu § 7)  

Autor peab oma nime avaldamist puudutava korralduse muutmiseks esitama tahteavalduse. 

• Kui palju on autorid nime avalikkuse staatuse muutmise/eemaldamise avaldusi seni esitanud 

(arv kuus/aastas)? 

 

1.3 Küsimused seoses tööstusomandi õiguse üleandmis e ja üleminekuga (TOS eelnõu § 12)  

Tööstusomandi eseme omaniku muutmise täielikuks teostumiseks on vajalik uue omaniku registrisse 

kandmine. Selleks peab registris märgitud omanik või uus omanik esitama avalduse ja tasuma 

riigilõivu. 

• Kui palju on autorid tööstusomandi uue omaniku registrisse kandmise avaldusi teinud (arv 

kuus/aastas)? 

 

1.4 Küsimused seoses keelumärgete seadmisega (TOS e elnõu § 14)  

Tööstusomandi õigustel võib olla arvestatav rahaline väärtus, seetõttu on võimalik registrisse 

keelumärke tegemine, mille mõjuks on omaniku õiguste piiramine. Keelumärge peab olema 

põhjendatud ja selle registrisse kandmiseks tuleb esitada avaldus. 

• Kui palju on Patendiameti registrisse seatud erinevate TO õiguste osas keelumärkeid (arv 

kuus/aastas)? 

 

1.5 Küsimused seoses vähenevate keelenõuetega (TOS eelnõu § 28)  



Kehtivas õiguses on tõlke esitamine eeldus, planeeritava muudatuse alusel tuleb tõlget eraldi nõuda 

• Kui palju on Patendiameti menetlustes esitatud võõrkeelseid dokumente, mille puhul on seni 

olnud kohustuslik tõlget nõuda, kuid milleks tegelik vajadus puudub (arv kuus/aastas)? 

 

1.6 Küsimused seoses riigilõivu tasumise ja tõendam ise kohustusega (TOS eelnõu § 30)  

• Kui palju tehakse tööstusomandi kaitse alaseid toiminguid aastas, mille puhul on vaja lõivu 

tasumist tõendada (arv kuus/aastas)?  

 

1.7 Küsimused seoses tööstusomandi kaitseaja pikend amisega (TOS eelnõu § 41)  

• Kui palju on esitatud Patendiametile taotlusi tööstusomandi kaitseaja pikendamiseks (arv 

kuus/aastas)? 

 

1.8 Küsimused seoses andmete muutmisega tööstusoman di registris (TOS eelnõu § 40)  

• Kui palju on seni Patendiametile esitatud andmete muutmise taotlusi (arv kuus/aastas) ja 

millist liiki muudatustaotlusi peamiselt esitatakse? 

 

1.9 Küsimused seoses litsentsi registrisse kandmise ga (TOS eelnõu § 48)  

• Kui palju on Patendiametile esitatud litsentsikannete avaldusi (arv kuus/aastas)? 

 

2. Küsimused patendivolinikele 

Valimisse peaks kuuluma vähemalt 10 patendivolinikk u (Eesti Patendivolinike Seltsil on nt 40 

liiget). 

2.1 Küsimused seoses tööstusomandi eseme registreer imisega (TOS eelnõu § 5)  

• Milline on tööstusomandi registreerimise taotluse koostamisele ja esitamisele keskmiselt kuluv 

aeg sõltuvalt tööstusomandi liigist (kasuliku mudelina kaitstavad leiutised (sh palun eristada 

seadme, aine ja meetodi kohta esitatud taotlusi), kauba- ja teenindusmärgid, 

tööstusdisainilahendused)? 

 

2.2  Küsimused seoses tööstusomandi õiguse üleandmi se ja üleminekuga (TOS eelnõu § 12)  

Tööstusomandi eseme omaniku muutmise täielikuks teostumiseks on vajalik uue omaniku registrisse 

kandmine. Selleks peab registris märgitud omanik või uus omanik esitama avalduse ja tasuma 

riigilõivu. 

• Milline on tööstusomandi uue omaniku registrisse kandmise avalduse esitamisega kaasnev 

ajakulu? 

 

2.3 Küsimused seoses esindamisega tööstusomandi kai tse alase toimingu tegemisel (TOS 

eelnõu § 29)  

Välismaalt pärit tööstusomandi õiguse taotleja või omanik peab omama riigisisest esindajat, samuti 

nõutakse esindajalt volikirja esitamist menetluse varases staadiumis. Eelnõu kohaselt loobutakse 

patendivolinikult volikirja nõudmisest, kui puuduvad kahtlused volituste olemasolus.  



• Milline on volikirja esitamisega kaasnev ajakulu (Eestist ja välisriigist pärit esindatavate 

puhul)? 

 

2.4 Küsimused seoses tööstusomandi kaitseaja pikend amisega (TOS eelnõu § 41)  

• Kui palju võtavad aega riigilõivu tasumisega seonduvad protseduurid? 

• Kui palju võtab aega tööstusomandi kaitseaja pikendamise nõude esitamine (st lisaks riigilõivu 

tasumisega seonduvatele protseduuridele)? 

 

2.5. Küsimused seoses andmete muutmisega tööstusoma ndi registris (TOS eelnõu § 40)  

Küsimus tuleks esitada pärast Patendiametilt küsimu sele 1.8. vastuse saamist selle kohta, 

millised on peamised muudatustaotluste liigid. Küsi mus tuleks esitada peamiste liikide kohta.  

• Kui palju on võtab aega erinevat liiki andmete muutmise taotluste esitamine Patendiametile? 

2.6 Küsimused seoses vaidlustusavalduste esitamiseg a kaasneva ajakulu väljaselgitamisega 

(TOS eelnõu § 68)  

• Milline on (keskmise) Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile esitatava vaidlustusavalduse 

koostamisele kuluv aeg? 

 

3. Küsimused Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile  

3.1 Küsimused seoses vaidlustusavalduste esitamiseg a kaasneva aja- ja ressursikulu 

väljaselgitamisega (TOS eelnõu § 68)  

• Kui palju on seni Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavaldusi esitatud (arv 

kuus/aastas)? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


