
 
 
 
 
Kavandatava tööstusomandi seadustiku eelnõuga kaasn evate ning kehtiva 
tööstusomandiõiguse muude õigusmõjude kaardistamine  
 
Koostaja: Tanel Kalmet, 2014 
 
Kaardistuse koostamisel on kasutatud järgmisi ajakohastatud eelnõusid ja seaduste kehtivaid 
redaktsioone: 
Tööstusomandi seadustiku eelnõu; 
Tööstusomandi seadustiku ning autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse 
rakendamise seaduse eelnõu; 
Patendiseadus (PatS); 
Kasuliku mudeli seadus (KasMS); 
Tööstusdisaini kaitse seadus (TDKS); 
Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus (MTKS); 
Kaubamärgiseadus (KaMS); 
Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (TÕAS). 
 
Eelnõudega kavandatavate muudatuste kaardistamise esimeses etapis tuvastati ligikaudu 30 
olulisemat muudatust võrreldes kehtiva õigusega. Tavapärast kodifitseerimisega kaasnevat 
terminoloogia, menetluste ja nõuete ühtlustamist ei ole peetud oluliseks. Kaardistuse teisest etapist 
jäeti kõrvale muudatused, mille mõju hindamise võimalused puuduvad või on ilmselt kunstlikud. Teises 
etapis käesolevas koondtabelis on eelnõudega kavandatavatest muudatustest välja valitud sellised, 
mille majanduslik mõju on kõige olulisem. Kõik kaardistatud olulisemad mõjud tulenevad 
tööstusomandi seadustiku eelnõust.  
 
 
 

 Eelnõuga kaasnev 
regulatsiooni 
muudatus 

Kehtiv õigus  Muudatuse põhjendus  
(Milline on 
regulatsiooniga 
planeeritav muudatus, 
mida soovitakse 
saavutada?) 

Eeldatav mõju 
hinnang eeldab 
vastust järgmistele 
küsimustele:  
1. mõju kirjeldus (Milline 
on regulatsiooniga 
kaasnev mõju, st mis 
muutub muudatuse 
tagajärjel?);  
2. mõju valdkond 
(Millistes valdkondades 
mõju avaldub? Mõju 
valdkonnad on: 1) 
sotsiaalne (sh 
demograafiline) mõju; 2) 
mõju riigi julgeolekule ja 
välissuhetele; 3) mõju 
majandusele; 4) mõju 
loodus- ja 
elukeskkonnale; 5) mõju 
regionaalarengule; 6) 



mõju riigiasutuste ja 
kohaliku omavalitsuse 
asutuste korraldusele, 
kuludele ja tuludele.);  
3. mõju olulisus (Kas 
mõju on oluline või 
mitte? Mõjude olulisuse 
hindamiseks 
kasutatakse nelja 
kriteeriumi: 1) mõju 
ulatus; 2) mõju 
avaldumise sagedus; 3) 
mõjutatud sihtrühma 
suurus; 4) 
ebasoovitavate mõjude 
kaasnemise risk.);  

1 § 6. Taotleja ja omanik 
(1) Taotluse esitanud 
isik on taotleja. Kui 
taotluse on esitanud 
mitu isikut ühiselt, on 
nad ühised taotlejad. 
(2) Tööstusomandi 
eseme omanikuna 
(edaspidi omanik) 
kantakse registreeringu 
tegemisel registrisse 
taotleja. Kui taotlejaid 
on mitu, kantakse nad 
registrisse ühiste 
omanikena. 
(4) Taotluse või 
tööstusomandi eseme 
üleandmise või 
ülemineku korral 
loetakse taotlejaks või 
omanikuks isik, kellele 
taotlus või 
tööstusomandi ese on 
üle läinud, 
üleandmistehingu või 
kohtuotsuse järgi 
määratud ülemineku 
päevast või 
õigusjärgluse tekkimise 
päevast. Taotleja või 
registreeritud 
tööstusomandi eseme 
omanik võivad taotleja 
või omaniku õigusi, 
sealhulgas ainuõigust 
teostama, kui registris 
on omaniku või taotleja 
andmed muudetud. 
 
§ 9. Omaniku õigused  
(3) Omanik võib teha 
tööstusomandi eseme 
suhtes tehinguid, 

PatS § 45.  Patendi 
üleminek 
 (7) Patent loetakse 
teisele isikule üle 
läinuks tehingu või 
kohtuotsuse järgi 
määratud ülemineku 
päevast või 
õigusjärgluse tekkimise 
päevast. 
 (8) Isik, kellele patent 
on üle läinud 
käesolevas paragrahvis 
sätestatu järgi, võib 
hakata patendiomaniku 
õigusi kasutama 
registreeringu andmete 
muutmise kande 
jõustumise päevast. 
 
KaMS § 18.  
Kaubamärgi 
võõrandamine ja 
üleminek 
 (2) Kaubamärk läheb 
üle kaubamärgiomaniku 
õigusjärglasele. Riik ja 
kohalik omavalitsus ei 
saa kaubamärki pärida. 
 (3) Registreeritud 
kaubamärgi 
võõrandamine või 
üleminek jõustub 
vastava muudatuse 
registrisse kandmise 
kuupäeval. 
 
TDKS § 73. 
Tööstusdisainilahendus
e üleminek 
 (6) 
Tööstusdisainilahendus
e omaniku õigused 

Ühtlustatakse 
tööstusomandi 
üleminekut ja 
üleandmist. Senised 
seadused lahendavad 
küsimust erinevalt. 
Muudatuse kohaselt 
toimub omandi 
üleandmine tehinguga 
või kohtulahendi alusel 
ja üleminek 
õigusjärgluse alusel 
ning omandaja saab 
teha omandatud eseme 
suhtes tehinguid, nt 
neid litsentsida või 
omakorda üle anda. 
Taotleja või 
registreeritud 
tööstusomandi eseme 
omaniku õiguste, 
selhulgas ainuõiguse 
(absoluutne õigussuhe) 
teostamine on seevastu 
sõltuv registri 
andmetest. Õiguste 
omaja muudatus 
jõustub sellekohase 
kande tegemisest. 
Nt registrisse kantud 
omanikust A võib oma 
patendi üle anda B-le 
ning kui B sureb, 
lähevad õigused üle 
tema üldõigusjärglasest 
C-le. Kui C soovib 
keelata X-l patenditud 
leiutise kasutamist või 
soovib patendi pantida, 
peab ta ennast 
omanikuna registrisse 
kanda laskma. B antud 
litsents on kehtiv. Kui 

1. Mõjutab 
tööstusomandit 
puudutava tsiviilkäibe 
selgust. 
Sihtrühmaks kitsamalt 
tööstusomandi kaitse 
taotlejad ja omanikud, 
laiemalt nende 
potentsiaalsed 
tehingupartnerid, samuti 
ainuõiguse suhtes 
kohustatud isikud 
(igaüks). 
2. Sotsiaalne mõju 
puudub.  
Mõju välissuhetele ja 
julgeolekule puudub 
(rahvusvahelised 
lepingud teemat ei 
reguleeri).  
Mõju majandusele on 
olemas (tsiviilkäibe 
korraldus lihtsustub). 
Mõju loodus- ja 
elukeskkonnale 
puudub. 
Mõju regionaalarengule 
puudub. 
Mõju riigiasutuste ja 
kohaliku omavalitsuse 
asutuste korraldusele, 
kuludele ja tuludele on 
olemas (iga tehingut ei 
pea registreerima, 
väheneb koormus ja 
lõivude laekumine). 
3. Mõju olulisus on 
keskmine. 
Ulatus ja sagedus: 
puudutab 
tööstusomandi esemete 
ülemineku ja 
üleandmise juhtumeid 



sealhulgas seda 
litsentsida vastavalt 
võlaõigusseaduse 
sätetele. Taotluse või 
registreeritud 
tööstusomandi eseme 
suhtes võib tega 
tehinguid, kui neid 
puudutav kirje registris 
ei ole suletud. 
 
§ 12. Üleandmine ja 
üleminek 
(2) Tööstusomandi ese 
ja taotlus lähevad üle 
õigusjärglasele. 
 
§ 37. Registri ülesehitus 
(5) Kanne jõustub selle 
tegemisel, kui 
käesolevas seadustikus 
ei ole ette sätestatud 
teisiti. 
 

loetakse teisele isikule 
üle läinuks tehingu või 
kohtuotsuse järgi 
määratud õiguste 
ülemineku päevast või 
õigusjärgluse tekkimise 
päevast. 
 (7) Isik, kellele 
tööstusdisainilahenduse 
omaniku õigused on üle 
läinud käesoleva 
paragrahvi lõikes 1 
sätestatu järgi, võib 
neid kasutama hakata 
registreeringu andmete 
muutmise kande 
jõustumise päevast. 
Kanne jõustub selle 
tegemise päeval. 
Kolmanda isiku suhtes 
jõustub kanne kande 
teate Patendiameti 
ametlikus väljaandes 
avaldamise päeval. 
 
KasMS § 42, MTKS § 
49 

ilmub välja N ja esitab 
tõendid patendi A-lt 
ostmise kohta, on 
määravaks see, kas 
varem toimus üleminek 
A-lt B-le või A-lt N-le. 
Kui C on juba 
registrisse kantud, võib 
N viimasel juhul nõuda 
patendi temalt välja. C-l 
on sel juhul nõue A 
vastu, kes andis B-le 
üle õigused, mis talle 
enam ei kuulunud (kuigi 
A oli registris sel ajal 
omanik). 
 

(andmed Patendiameti 
registrist võimalik 
pärida, kui palju 
selliseid kandeid on 
suhtes objektidega). 
Sihtrühma tuleb siin 
hinnata kitsalt (taotlejad 
ja omanikud). 
Võib suureneda 
vaidluste arv nendel 
juhtudel, kus registri 
tähtsus väheneb. 
Samas ei ole seni PatS 
jt sarnase 
regulatsiooniga 
seaduste puhul 
probleeme esinenud.  

2 § 8. Taotlemise õigus 
(1) Autoril on õigus 
taotleda leiutise, 
mikrolülituse topoloogia 
või 
tööstusdisainilahenduse 
kaitset. 
(2) Kui leiutis, 
mikrolülituse topoloogia 
või 
tööstusdisainilahendus 
on loodud 
tööülesannete täitmisel, 
kuulub taotlemise õigus 
tööandjale, kui autori 
elukohamaa või taotleja 
elukoha- või 
asukohamaa seaduses 
või lepingus ei ole ette 
nähtud teisiti. 
(3) Taotlemise õigus 
läheb üle 
õigusjärglasele ning 
selle võib kirjaliku 
tehinguga täielikult või 
osaliselt teisele isikule 
tasu eest või tasuta üle 
anda. 
 

PatS § 13.  Leiutise 
autor 
 (8) Autoril on õigus 
saada õiglast tulu 
leiutisest saadava tulu 
arvel. 
(9) Autori varalised 
õigused on 
võõrandatavad ja 
pärandatavad. 
 
§ 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 
töölepingule, kui 
patenditaotleja elukoha- 
või asukohamaa 
seadus ei sätesta teisiti. 
 (3) Isik, kellel 
käesoleva paragrahvi 1. 
või 2. lõike kohaselt on 

Ühtlustatakse eeldust, 
et töölepingu alusel 
läheb taotlemise õigus 
tööandjale (nagu senine 
TDKS ja MTKS). Muude 
lepingukohustuste 
täitmisel loodud objekti 
korral seda eeldust ei 
ole ja lähtutakse 
lepingust või 
asukohamaa seadusest 
(nagu senine PatS ja 
KasMS). 
Samuti loobutakse 
sätestamast autori 
varalist õigust õiglasele 
tulule objektist sadava 
tulu arvelt. Seda 
põhimõtet asendab 
tsiviilautonoomia. Kuna 
tegemist on varalise 
nõudega, läheb see üle 
autori õigusjärglasele. 

1. Mõjutab 
tööstusomanidt 
puudutava tsiviilkäibe 
selgust ning ettevõtja ja 
autori majanduslikku 
motiveeritust. 
Sihtrühmaks autorid ja 
ettevõtjad, kelle 
ülesandel autor 
tööstusomandi objekti 
loob. Sihtrühm on 
oluliselt laiem, kui 
tegelike taotluste arv 
teenistusleiutiste ja -
disaini kohta. 
2. Sotsiaalne mõju on 
olemas (autori senine 
õigus õiglasele tasule, 
mis eelnõuga kaob, on 
aga sedavõrd 
ebamäärane, et 
otstarbekam on 
teenistusleiutiste ja -
disainide küsimus 
lahendada 
töölepinguga; eelnõu 
suunab sellisele 
autonoomsele 
regulatsioonile).  
Mõju välissuhetele ja 
julgeolekule puudub 
(rahvusvahelised 



õigus taotleda patenti, 
võib selle õiguse teisele 
isikule üle anda. 
 (4) Patendi taotlemise 
õigus läheb üle 
õigusjärglasele. 
... 
 
§ 43.  Patendi 
taotlemise õiguse 
üleminek 
 (1) Patendi taotlemise 
õiguse üleandmise 
kohta autorilt teisele 
isikule sõlmitakse eraldi 
kirjalik kokkulepe või 
sätestatakse see 
vastavalt käesoleva 
seaduse § 12 2. lõikele 
muus lepingus või 
töölepingus. Nimetatud 
kokkulepe või leping 
peab sisaldama sätteid, 
mis tagavad vastavalt § 
13 8. lõikele autori 
õiguse õiglasele tulule 
leiutisest saadava tulu 
arvel patendi kogu 
kehtivuse aja jooksul. 
 (2) Patendi taotlemise 
õiguse ülemineku korral 
seaduse alusel 
kohaldatakse 
patenditaotleja 
asukohariigi seadust. 
 
KasMS § 11, 12, 40 
 
§ 13. 
Tööstusdisainilahendus
e autori õigused 
 (3) 
Tööstusdisainilahendus
e autori varaline õigus 
on õigus õiglasele osale 
tööstusdisainilahenduse
st saadavast tulust. 
Autor võib selle õiguse 
võõrandada, samuti 
läheb see õigus üle 
pärijale. 
 
§ 14. Õigus taotleda 
tööstusdisainilahenduse 
registreerimist 
 (1) Õigus taotleda 
tööstusdisainilahenduse 
registreerimist ja saada 
tööstusdisainilahenduse 
omanikuks on autoril või 

lepingud teemat ei 
reguleeri).  
Mõju majandusele on 
olemas (üldjuhul ei pea 
ettevõtja eraldi taotlema 
autorilt luba 
teenistusleiutise või -
disaini kaitse 
taotlemiseks, seega 
tsiviilkäibe korraldus 
lihtsustub. Kui on tegu 
muud liiki lepinguga, 
eelistatakse autorit. 
Lepinguautonoomia 
põhimõttest tulenevalt 
võib kokku leppida 
teisiti, sealhulgas näha 
ette konkreetsemad 
näitajad autori 
kompensatsioonile). 
Mõju loodus- ja 
elukeskkonnale 
puudub. 
Mõju regionaalarengule 
puudub. 
Mõju riigiasutuste ja 
kohaliku omavalitsuse 
asutuste korraldusele, 
kuludele ja tuludele on 
olemas (taotlus peab 
sisaldama 
deklaratsiooni 
taotlemise õiguste 
kohta. Riik võib seda 
kontrollida. Ühtlustatud 
seadus muudab selle 
ülesande lihtsamaks.). 
3. Mõju olulisus on 
keskmine. 
Ulatus, sagedus ja 
sihtrühm: puudutab 
teenistusleiutiste ja -
disaini juhtumeid 
(andmed Patendiameti 
registrist võimalik 
pärida, kui palju taotlusi 
on menetletud, milles 
autor ei ole taotleja). 
Sihtrühma tuleb siin 
hinnata laiendavalt, 
kuna kõiki 
teenistusleiutisi ja -
disaine ei taotleta, 
korrigeeritud 
regulatsioon võib luua 
eeldused taotluste arvu 
suurenemiseks, millel 
on omakorda 
potentsiaalselt 
majanduse elavdamise 



isikul, kellele autor on 
tööstusdisainilahenduse 
registreerimise 
taotlemise õiguse üle 
andnud või kellele 
tööstusdisainilahenduse 
registreerimise 
taotlemise õigus on üle 
läinud. 
 (2) Tööülesannete või 
lepingukohustuste 
täitmisel loodud 
tööstusdisainilahenduse 
registreerimist on õigus 
taotleda ja saada 
tööstusdisainilahenduse 
omanikuks tööandjal või 
tellijal, kui tööülesandes 
või lepingus ei ole 
sätestatud teisiti. 
 
§ 71. 
Tööstusdisainilahendus
e registreerimise 
taotlemise õiguse 
üleminek 
 (1) Isik, kellel 
käesoleva seaduse § 
14 lõike 1 või 2 kohaselt 
on õigus taotleda 
tööstusdisainilahenduse 
registreerimist, võib 
selle õiguse teisele 
isikule üle anda. 
 (2) 
Tööstusdisainilahendus
e registreerimise 
taotlemise õigus läheb 
üle pärijale või 
õigusjärglasele. 
 
MTKS § 11. 
Mikrolülituse topoloogia 
autori õigused 
 (3) Mikrolülituse 
topoloogia autori 
varaline õigus on õigus 
õiglasele osale 
mikrolülituse topoloogia 
reprodutseerimisest ja 
ärieesmärgil 
kasutamisest saadavast 
tulust. Mikrolülituse 
topoloogia autori 
varalised õigused on 
üleantavad. 
 
§ 12. Õigus taotleda 
mikrolülituse topoloogia 
registreerimist 

tähendus.. 
Võib suureneda 
vaidluste arv nendel 
juhtudel, kus autor ei 
pea kompensatsiooni 
kohaseks või kus 
lepingu laad ei ole 
selge. Samas ei ole 
seni "õiglase tasu" sätte 
alusel teadaolevalt 
probleeme esinenud. 
Kuna edaspidi on tasu 
kokkuleppimine lepingu 
teema, sunnib 
muudetud regulatsioon 
sel teel "õiglase tasu" 
vaidlusi ennetama. 



 (1) Õigus taotleda 
mikrolülituse topoloogia 
registreerimist ja saada 
mikrolülituse topoloogia 
omanikuks on autoril või 
isikul, kellele autor on 
mikrolülituse topoloogia 
registreerimise 
taotlemise õiguse üle 
andnud või kellele see 
õigus on üle läinud. 
 (2) Tööülesannete või 
lepingukohustuste 
täitmisel loodud 
mikrolülituse topoloogia 
registreerimist on õigus 
taotleda ja saada 
mikrolülituse topoloogia 
omanikuks tööandjal või 
tellijal, kui tööülesandes 
või lepingus ei ole ette 
nähtud teisiti. 

3 § 10. Ühine omand 
(1) Õigus 
tööstusomandi eseme 
suhtes võib kuuluda 
mitmele isikule ühiselt.  
(2) Iga ühine omanik 
võib teha toiminguid, 
mis on vajalikud 
tööstusomandi esemele 
kaitse saamiseks, selle 
jõushoidmiseks või 
jõustamiseks. Kui ühiste 
omanike vahel ei ole 
kirjalikult kokku lepitud 
teisiti, võib 
tööstusomandi esemest 
loobuda, seda jagada 
või selle kaitseulatust 
piirata üksnes kõigi 
ühiste omanike ühise 
tahteavaldusega. 
(3) Suhted ühiste 
omanike vahel omaniku 
õiguste teostamisel, 
sealhulgas tasu 
jagamisel ja kulutuste 
kandmisel, määratakse 
kindlaks ühiste omanike 
kirjaliku kokkuleppega. 
Sellise kokkuleppe 
puudumisel teostavad 
õigust tööstusomandi 
esemele kõik omanikud 
ühiselt, tasu ja 
kulutused aga 
jagatakse nende vahel 
võrdsetes osades. 

PatS § 13.  Leiutise 
autor 
 (2) Kui leiutis on loodud 
mitme füüsilise isiku 
ühise leiutustegevuse 
tulemusena, tekib 
nende ühisautorsus. 
 (3) Ühisautorsuse 
korral kasutavad autorid 
kõiki autorsusest 
tulenevaid õigusi 
ühiselt, sealhulgas 
õigust taotleda patenti 
ja saada 
patendiomanikuks, kui 
nende vahel ei ole 
sõlmitud kirjalikku 
kokkulepet, mis näeb 
ette teisiti. 
 
KasMS § 12 lg 2-3 
TDKS § 12 lg 2-3 
MTKS § 10 lg 2-3 
 
TDKS § 14. Õigus 
taotleda 
tööstusdisainilahenduse 
registreerimist 
 (3) 
Tööstusdisainilahendus
e registreerimist võib 
taotleda mitu isikut 
ühiselt. 
 
MTKS § 12 lg 3 

Esmakordselt 
reguleeritakse 
detailsemalt 
ühisautorite, ühiste 
taotlejate ja ühiste 
omanike vahelisi 
suhteid. Seni sai 
toetuda väga üldiselt 
tsiviilõiguse 
analoogilistele 
normidele. Paraku ei 
ole harvad juhtumid, 
kus ühisuse liikmete 
vahel on erimeelsused 
ning loodav 
regulatsioon peaks 
aitama neid ennetada ja 
lahendada. 

1. Mõjutab 
tööstusomandit 
puudutava tsiviilkäibe 
selgust. 
Sihtrühmaks 
konkreetselt autorid, 
tööstusomandi kaitse 
taotlejad ja omanikud. 
2. Sotsiaalne mõju 
puudub.  
Mõju välissuhetele ja 
julgeolekule puudub 
(rahvusvahelised 
lepingud teemat ei 
reguleeri).  
Mõju majandusele on 
olemas (tsiviilkäibe 
korraldus lihtsustub). 
Mõju loodus- ja 
elukeskkonnale 
puudub. 
Mõju regionaalarengule 
puudub. 
Mõju riigiasutuste ja 
kohaliku omavalitsuse 
asutuste korraldusele, 
kuludele ja tuludele on 
olemas (menetluses on 
ühtlustunud nõuded 
ühisuse liikmete 
andmete kohta ning 
üksikjuhtudel on 
asutusel kohustus 
kontakteeruda kõigi 
ühisuse liikmetega). 
3. Mõju olulisus on 
väike. 



(4) Ühisel omanikul on 
kohustus teostada 
õigusi vastavalt kõigi 
huvidele. Ühine omanik 
võib teiselt ühiselt 
omanikult nõuda 
tööstusomandi õiguse 
ühiseks teostamiseks 
vajalike tahteavalduste 
andmist ja kulutuste 
katmist. 
(5) Käesolevas 
paragrahvis sätestatut 
kohaldatakse ka ühisest 
autorsusest ja ühisest 
taotlusest tulenevatele 
suhetele. 

Ulatus, sagedus ja 
sihtrühm: puudutab 
autorite, taotlejate ja 
omanike paljususe 
juhtumeid (andmed 
Patendiameti registrist 
võimalik pärida, kui 
palju selliseid kandeid 
on suhtes objektidega). 
Negatiivne mõju ei ole 
ettenähtav, kuna suhted 
reguleeritakse 
selgemalt. 

4 § 17. 
Varemkasutamisõigus 
(1) Isik, kes enne teise 
isiku poolt taotluse 
esitamist heauskselt ja 
taotlejast sõltumatult on 
kasutanud Eestis 
identset või eksitavalt 
sarnast tööstusomandi 
eset või on teinud olulisi 
ettevalmistusi selle 
kasutamiseks, võib 
jätkata selle 
tööstusomandi eseme 
kasutamist endisel viisil 
või seda kavandatud 
viisil kasutama hakata. 
Isik on heauskne, kui ta 
ei teadnud ega 
pidanudki teadma, et 
tööstusomandi eseme 
kohta kavatsetakse 
esitada taotlus. 
(2) 
Varemkasutamisõigus 
võib üle minna teisele 
isikule ainult koos 
ettevõttega, kus 
varemkasutamisõiguse 
on tekkinud või kus 
seda kavatseti 
kasutada. 
 
§ 19. Teiste isikute 
õiguste kaitse 
(1) Isik võib nõuda 
taotlejalt või omanikult 
varemkasutamisõiguse 
tunnustamist. 
 

PatS § 17.  
Varemkasutamisõigus 
 (1) Isik, kes kasutas 
Eesti Vabariigis 
tööstuslikult leiutist 
enne teise isiku poolt 
samale leiutisele 
patenditaotluse 
esitamist, tehes seda 
heauskselt ja 
patenditaotlejast 
sõltumatult, võib jätkata 
leiutise kasutamist, 
säilitades kasutamise 
üldiseloomu endisena. 
Kasutamine on 
heauskne, kui kasutaja 
ei teadnud ega 
pidanudki teadma, et 
leiutisele kavatsetakse 
esitada patenditaotlus. 
 (2) 
Varemkasutamisõigus 
kuulub ka isikule, kes 
heauskselt on teinud 
olulisi ettevalmistusi 
leiutise tööstuslikuks 
kasutamiseks Eesti 
Vabariigis. 
 (3) 
Varemkasutamisõigus 
võib üle minna teisele 
isikule ainult koos 
ettevõttega, kus 
varemkasutamisõigus 
on tekkinud või kus 
seda kavatseti 
kasutada. 
 
§ 54.  Teiste isikute 
õiguste kaitse 
 (1) Isik, kes heauskselt 

Varemkasutamisõigus 
nähakse ette ka 
kaubamärgi suhtes. 
Mikrolülituse topoloogia 
originaalsuse nõue 
välistab 
varemkasutamisõiguse. 
Kaubamärgi korral 
leevendab 
varemkasutamisõiguse 
sätestamine 
registreerimata nn 
kaubanduslike tähiste 
(ettevõtte tähiste, 
kohalike tähiste) kaitse 
puudumist. 
Varemkasutamisõigus 
ei kujuta endast 
ainuõigust, vaid 
immuniteeti ainuõiguse 
suhtes, mille eelduseks 
on heausksus ja mis on 
piiratud iseloomuga. 
Võrdluseks, mitmes 
riigis kaitstakse ka 
registreerimata 
kaubamärke (mis ei ole 
üldtuntud), kohalikke 
tähiseid või 
kaubanduslikke 
tähiseid. 

1. Mõjutab 
tööstusomandi eseme 
omaniku õiguste 
kasutamist teatud 
juhtudel ning varasema 
heauskse kasutaja 
õigusi. 
Sihtrühmaks 
konkreetselt 
tööstusomandi eseme  
omanikud (kelle õigust 
varemkasutamisõigus 
piirab) ja varasemad 
heausksed kasutajad 
(kelle kaitstud huvide 
sfääri ta kindlustab). 
2. Sotsiaalne mõju on 
olemas (kaitseb isikuid, 
sh ettevõtjaid, kes ei ole 
huvitatud ainuõiguse 
taotlemisest, küll aga 
soovivad piiratud 
ulatuses 
majandustegevust vm 
tegevust jätkata).  
Mõju välissuhetele ja 
julgeolekule puudub 
(rahvusvahelised 
lepingud teemat ei 
reguleeri).  
Mõju majandusele on 
olemas (õiglasem 
õiguslike ressursside 
jaotus; varasemad 
heausksed kasutajad ei 
ole kohustatud tegema 
erakorralisi 
investeeringuid oma 
tegevuse jätkamise 
võimaldamiseks, kui 
keegi saab ainuõiguse). 
Mõju loodus- ja 



kasutas leiutist enne 
patenditaotluse 
esitamist, võib esitada 
kohtusse avalduse 
varemkasutamisõiguse 
tunnistamiseks. Kohus 
vaatab avalduse läbi 
hagita menetluse 
korras. 
 
KasMS § 16 ja 51 lg 1 
TDKS § 18 ja 85 lg 1 
MTKS ja KaMS ei tunne 

elukeskkonnale 
puudub. 
Mõju regionaalarengule 
on olemas (varasemad 
kasutajad on sageli 
kohalikud ettevõtjad). 
Mõju riigiasutuste ja 
kohaliku omavalitsuse 
asutuste korraldusele, 
kuludele ja tuludele 
puudub. 
3. Mõju olulisus on 
väike. 
Ulatus ja sagedus: 
puudutab ainuõiguse 
jõustamise juhtumeid 
varasema heauskse 
kasutaja vastu, mille 
kohta valmis andmeid ei 
ole (nt "Kuld Lõvi" 
diskussioon 2007). 
Sihtrühma tuleb siin 
hinnata kitsalt 
(omanikud ja 
heausksed varasemad 
kasutajad). 
Vaidluste arvu 
suurenemist ei ole ette 
näha, kuid need 
lahenevad õiglasemalt.  

5 § 21. Kohtuid 
puudutavad sätted 
(1) Tööstusomandi 
kaitse, sealhulgas autori 
õiguste alased ning 
tööstusomandi 
jõustamise alased 
vaidlused alluvad Harju 
Maakohtule. 

PatS § 55.  
Patendivaidluste 
arutamise kord 
 (2) Käesoleva seaduse 
§-de 47-49 ja 51 ning § 
54 1.-3., 5. ja 6. lõike 
kohased hagid ja 
avaldused ning §-de 50 
ja 52 kohased 
kaebused ja hagid 
alluvad Harju 
Maakohtule. Paragrahvi 
53 ning § 54 4. lõike ja 
§ 551 kohased hagid 
alluvad rikkumise 
toimumise koha 
järgsele maakohtule. 
Maailma 
kaubandusorganisatsio
oni asutamislepingu (RT 
II 1999, 22, 123) lisa 1C 
intellektuaalomandi 
õiguste 
kaubandusaspektide 
lepingu artikli 50 
kohaste ajutiste 
meetmete rakendamine 
kuulub rikkumise 
toimumise koha järgse 

Ühtlustatakse 
tööstusomandi õiguste 
jõustamisasjade 
kohtualluvust. Kõigi 
tööstusomandi alaste 
vaidluste (nii kehtivus- 
ja tühistamisasjad kui 
jõustamisasjad) 
lahendamine 
koondatakse Harju 
Maakohtusse, milles on 
olemas 
spetsialiseerunud 
kohtunikud nende 
harvade ja spetsiifiliste 
vaidluste 
lahendamiseks. 
Muud kohtud jäävad 
lahendama ajutiste 
meetmete taotlusi, mille 
puhul kohtu lähedus 
võib olla oluline. 
Enamuses riikides on 
nende vaidluste 
lahendamine 
spetsialiseeritud kohtute 
pädevuses. 

1. Mõjutab kohtu 
ressursside jaotust ja 
menetlusosaliste 
juurdepääsu kohtule. 
Sihtrühmaks kohtud, 
tööstusomandi õiguste 
omajad, aga ka 
vaidlustajad ja 
väidetavad rikkujad 
(igaüks). 
2. Sotsiaalne mõju 
puudub.  
Mõju välissuhetele ja 
julgeolekule puudub 
(rahvusvahelised 
lepingud teemat ei 
reguleeri).  
Mõju majandusele on 
olemas (kaugematest 
piirkondadest Tallinna 
kohtusse käimine võib 
olla kulukam, kuid seda 
tasakaalustab 
ühetaoline 
õiguspraktika ja 
kohtunike 
spetsialiseeritus). 
Mõju loodus- ja 
elukeskkonnale 



maakohtu alluvusse. 
 
KasMS § 52 lg 2, 
 
TDKS § 86. 
Tööstusdisainilahendus
e alaste vaidluste 
lahendamise erisused 
 (1) Käesolevas 
seaduses nimetatud 
kaebused ja hagid 
alluvad Patendiameti 
asukohajärgsele 
kohtule. 
 (11) Maailma 
Kaubandusorganisatsio
oni asutamislepingu lisa 
1C intellektuaalomandi 
õiguste 
kaubandusaspektide 
lepingu artikli 50 
kohaste ajutiste 
meetmete rakendamine 
kuulub rikkumise 
toimumise koha järgse 
maakohtu alluvusse. 
Hagi tagamise taotlus 
vaadatakse läbi 
viivitamata. 
 
MTKS § 61, KaMS § 60 

puudub. 
Mõju regionaalarengule 
puudub. 
Mõju riigiasutuste ja 
kohaliku omavalitsuse 
asutuste korraldusele, 
kuludele ja tuludele on 
olemas (hoiab kokku 
kohturessursse). 
3. Mõju olulisus on 
keskmine. 
Ulatus ja sagedus: 
puudutab 
tööstusomandi esemete 
hagide ja avalduste (sh 
kaebuste) juhtumeid 
(andmed kohtustatistika 
andmebaasist, nõuab 
analüüsi). 
Sihtrühma 
moodustavad vaidluse 
pooled, kellest saab 
ülevaate kohtustatistika 
alusel. 
Kahjulikke kõrvalmõjude 
riski ei tuvastatud. 

6 § 24. 
Apellatsioonikomisjoni 
ülesanded 
(1) 
Apellatsioonikomisjon 
lahendab kohustusliku 
kohtueelse 
menetlejana: 
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). 

TÕAS § 38.  
Apellatsioonikomisjoni 
staatus 
 (2) Menetlus 
apellatsioonikomisjonis 
on kohustuslik 
kohtueelne menetlus. 
§ 39.  
Apellatsioonikomisjoni 
pädevus 
 (1) 
Apellatsioonikomisjon 
lahendab 
tööstusomandi 
seadustes sätestatud 
juhtudel: 
 1) taotleja poolt 
Patendiameti otsuse 
vaidlustamiseks 
esitatud kaebusi; 
 
PatS § 30.  
Patendiameti otsuse 
peale kaebuse 
esitamine 
 (1) Patenditaotleja võib 
esitada Patendiameti 
otsuse peale kaebuse 

Laiendatakse 
Patendiameti toimingute 
peale kaebuse 
esitamise võimalust. 
Praegu on see piiratud 
Patendiameti otsustega, 
mida on tööstusomandi 
seadustes nii 
määratletud, ülejäänud 
toimingute peale 
kaebuse esitamine ei 
ole reguleeritud. Kohtud 
on leidnud, et sel juhul 
tuleb esitada hagita 
menetluse avaldus. 
Patendiameti toimingute 
vaidlustamise 
ühtlustamine võimaldab 
ühtlustada praktikat 
ning lahendada 
vaidlused kohtueelses 
menetluses. 
Tööstusomandi 
esemele õiguskaitse 
andmine ei ole 
haldusmenetlus, seega 
asendab kaebuse 
esitamise võimalus 

1. Mõjutab 
tööstusomandit 
puudutava 
haldusiseloomuga 
vailduste lahendamist. 
Sihtrühmaks 
konkreetselt 
tööstusomandi kaitse 
taotlejad ja omanikud, 
samuti muud isikud, kes 
on esitanud 
Patendiametile 
avalduse mingi toimingu 
tegemiseks. 
2. Sotsiaalne mõju 
puudub.  
Mõju välissuhetele ja 
julgeolekule puudub 
(rahvusvahelised 
lepingud teemat ei 
reguleeri).  
Mõju majandusele on 
olemas (kohtueelne 
menetlus peaks olema 
kiirem ja soodsam). 
Mõju loodus- ja 
elukeskkonnale 
puudub. 



apellatsioonikomisjonile
. 
 
KasMS § 27 lg 1 
TDKS § 39 lg 1 
MTKS § 37 lg 1 ja 3 
 
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.  

vaide esitamist 
haldusmenetluses. 
Kui kaebuse esitaja ei 
ole taotleja ega omanik, 
kaasatakse taotleja või 
omanik kaebuse 
menetlusse. Kehtiva 
seaduse järgi on 
kaebuse menetluse 
osalised ainult kaebaja 
ja Patendiamet. 

Mõju regionaalarengule 
puudub. 
Mõju riigiasutuste ja 
kohaliku omavalitsuse 
asutuste korraldusele, 
kuludele ja tuludele on 
olemas (Patendiameti 
tegevuse kontrollimine 
kaebuste kaudu muutub 
kättesaadavamaks, 
samas 
apellatsioonikomisjoni 
koormus tõuseb ja 
kohtu oma väheneb). 
3. Mõju olulisus on 
väike. 
Ulatus ja sagedus: 
puudutab Patendiameti 
toiminguga, sh 
otsusega mitte rahul 
oleva taotleja või muu 
isiku 
vaidlustusjuhtumeid 
(andmed Patendiameti 
registrist võimalik 
pärida, kui palju 
toiminguid on 
vaidlustatud. 
Apellatsioonikomisjonile 
esitatakse aastas 10-20 
kaebust otsuste peale). 
Sihtrühm on 
konkreetne. 
Negatiivseid 
kaasmõjusid ei 
tuvastatud, v.a et 
apellatsioonikomisjon ei 
mõista välja 
esinduskulusid (edukale 
kaebuse esitajale 
makstakse riigilõiv 
tagasi) ning et 
kolmanda isiku kaebuse 
korral kaasatakse 
taotleja või omanik, mis 
nõuab neilt ressursse, 
kuid samas tagab 
nende huvide parema 
kaitse.  

7 § 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 

PatS § 19.  
Patenditaotlus 
 (2) Patenditaotlusele 
lisatakse järgmised 
dokumendid: 
 1) volikiri, kui 
patenditaotlus 
esitatakse 
patendivoliniku kaudu; 
 

TsMS § 226 lg 1 
kohaselt 
tsiviilkohtumeneltuses 
advokaadi puhul 
eeldatakse 
esindusõiguse 
olemasolu. Eelnõus 
laiendatakse seda 
põhimõtet 
tööstusomandi kaitsega 

1. Mõjutab menetluse 
käiku. 
Sihtrühmaks kitsamalt 
patendivolinikust 
esindajad, aga ka 
nende kliendid ja 
asutused. 
2. Sotsiaalne mõju 
puudub.  
Mõju välissuhetele ja 



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. 

KasMS § 17 ja 43-1 
 
TDKS § 20. 
Registreerimistaotluse 
dokumendid 
 (1) 
Registreerimistaotlus 
peab koosnema 
alljärgnevatest 
dokumentidest: 
 4) volikiri, kui 
registreerimistaotlus 
esitatakse 
patendivoliniku kaudu 
või kui taotlejatel on 
ühine esindaja; 
 
§ 24. 
Registreerimistaotluse 
esitamine 
 (6) Taotleja esindajale 
antud volikiri esitatakse 
kahe kuu jooksul 
registreerimistaotluse 
esitamise päevast 
arvates. Volikirja 
esitamise tähtaega ei 
saa pikendada. 
 
§ 26. Volikiri 
 (1) Volikiri võib olla 
lihtkirjalikus vormis. 
 (2) Volikirjas peab 
sisalduma: 
 1) füüsilisest isikust 
esindatava ees- ja 
perekonnanimi ning 
elukoha aadress, 
juriidilisest isikust 
esindatava nimi ja 
asukoha aadress; 
 2) patendivoliniku 
korral tema ees- ja 
perekonnanimi; 
 3) füüsilisest isikust 
ühise esindaja korral 
tema ees- ja 
perekonnanimi, 
juriidilisest isikust ühise 
esindaja korral nimi; 
 4) volituse ulatus; 
 5) volituse kehtivusaeg, 
kui volitus on 
tähtajaline; 
 6) esindatava allkiri; 
 7) volikirja 
väljaandmise koht ja 
kuupäev. 
 
§ 761. Paragrahvides 

seotud menetluses 
esindajana tegutsevale 
patendivolinikule. 
Patendivolinikust 
esindaja korral 
nõutakse volikirja vaid 
kahtluse korral. 

julgeolekule puudub 
(rahvusvahelised 
lepingud teemat ei 
reguleeri).  
Mõju majandusele on 
olemas (hoiab kokku 
halduskulusid). 
Mõju loodus- ja 
elukeskkonnale 
puudub. 
Mõju regionaalarengule 
puudub. 
Mõju riigiasutuste ja 
kohaliku omavalitsuse 
asutuste korraldusele, 
kuludele ja tuludele on 
olemas (väldib 
bürokraatiat). 
3. Mõju olulisus on 
väike. 
Ulatus ja sagedus: 
puudutab esinaja kaudu 
toimingute tegemise 
juhtumeid, mida on 
palju (andmed 
Patendiameti registrist 
võimalik pärida). 
Sihtrühma tuleb siin 
hinnata kitsalt 
(esindajad). 
Kahjulikke kaasmõjusid 
ei ole ette näha.  



731–733 ja 76 
nimetatud avalduse 
menetlemine 
 (1) Kui käesoleva 
seaduse §-des 731–733 
ja 76 nimetatud 
avalduse esitab 
volitatud esindaja, 
lisatakse avaldusele 
volikiri. Volikirja ei ole 
vaja lisada, kui 
Patendiametile selle 
toimingu sooritamiseks 
varem esitatud volikiri 
kehtib. 
 
MTKS § 19, 22, 24 
KaMS § 28, 32, 34, 50-
7 
TÕAS § 44 

8 § 35. Üldsätted 
(1) Tööstusomandi 
register on riiklik 
andmekogu 
tööstusomandi esemete 
kaitseulatuse ja -tähtaja 
ning omaniku 
kindlaksmääramiseks ja 
üldistes huvides 
avaldamiseks, samuti 
muude õiguste 
kindlaksmääramiseks ja 
avaldamiseks vastavalt 
käesolevas seadustikus 
sätestatule. 
 

TÕAS § 4.  Registrite 
eesmärk 
 (1) Registrite 
põhieesmärk on 
tööstusomandi eseme 
ja selle omaniku 
registreerimine ning 
üldistes huvides 
avalikustamine. 
 (2) Registrite 
eesmärgiks on ka 
üldsuse teavitamine 
tööstusomandi esemele 
õiguskaitse 
taotlemisest, 
õiguskaitse andmisest, 
õiguskaitse kehtivusest, 
õiguste üleminekust ja 
muudest tööstusomandi 
esemega seonduvatest 
toimingutest. 
 
§ 5.  Registrid 
  Registrite ametlikud 
nimed on: 
 1) Patendiregister; 
 2) Kasulike mudelite 
register; 
 3) Eestis kehtivate 
Euroopa patentide 
register; 
 4) Mikrolülituste 
topoloogiate register; 
 5) Kauba- ja 
teenindusmärkide 
register; 
 6) 
Tööstusdisainilahendust
e register. 

Tööstusomandi registrid 
koondatakse ühte 
registrisse, mis 
võimaldab nii õiguslikult 
kui tehnoloogiliselt 
lihtsustada registri 
ülesannete täitmist, sh 
muuta andmedi ühe 
avalduse alusel kogu 
registrit (erinevaid 
tööstusomandi liike) 
läbivalt, samuti 
andmete väljastamisel. 

1. Mõjutab 
tööstusomandit 
puudutava info 
töötlemist. 
Sihtrühmaks kitsamalt 
Patendiamet, laiemalt 
isikud, kes on huvitatud 
kannete tegemisest 
registrisse või päringute 
tegemisel registrist. 
Kuna eeldatakse, et 
igaüks on teadlik 
registreeritud 
tööstusomandi 
esemetest, puudutab 
igaüht. 
2. Sotsiaalne mõju 
puudub.  
Mõju välissuhetele ja 
julgeolekule puudub 
(rahvusvahelised 
lepingud teemat ei 
reguleeri).  
Mõju majandusele on 
olemas (kokkuhoid ajalt 
jm ressurssidelt kande 
või päringu kohta 
avalduse esitamisel). 
Mõju loodus- ja 
elukeskkonnale 
perspektiivis (paberi 
kokkuhoid täielikult 
digitaalse registri 
korral). 
Mõju regionaalarengule 
puudub. 
Mõju riigiasutuste ja 
kohaliku omavalitsuse 
asutuste korraldusele, 



kuludele ja tuludele on 
olemas (vähendab 
potentsiaalselt 
kogutavat riigilõivu, aga 
ka Patendiameti 
halduskoormust; registri 
infotehnoloogiline 
väljatöötamine ja 
arendamine on täiendav 
kulu). 
3. Mõju olulisus on suur. 
Ulatus, sagedus ja 
sihtrühm: puudutab 
erinevaid 
registritoiminguid 
(andmed Patendiameti 
registrist võimalik 
pärida, kui palju eri 
objekte puudutavaid 
kandeid või päringuid 
esineb ning milline on 
koormus). 
Registri väljatöötamine 
võib olla 
ressursimahukas, 
samuti andmete 
sellesse ühtlustatud 
viisil viimine. 
Eesmärgiks on täielikult 
digitaalne register.  

9  35. Üldsätted 
(4) Registritoimingud on 
taotluse menetlusega 
seotud registritoimingud 
(edaspidi 
menetlustoimingud) ja 
muud registri 
pidamisega seotud 
toimingud, mis 
seisnevad: 
2) kandeteate 
avaldamises 
Patendiameti iga kuu 
esimesel tööpäeval 
ilmuvas digitaalses 
ametlikus väljaandes 
käesoleva seadustiku § 
37 lõike 4 punktides 3-7 
nimetatud kannete 
kohta ning muudel 
käesolevas seadustikus 
ettenähtud juhtudel; 

PatS § 34.  
Patendiregister 
 (2) Registrikannete 
kohta avaldatakse 
käesoleva paragrahvi 1. 
lõikes nimetatud 
seadustes ettenähtud 
juhtudel teade 
Patendiameti ametlikus 
väljaandes. 
Patendiamet võib oma 
ametliku väljaande 
põhimääruses 
kehtestatud korras 
avaldada ametlikus 
väljaandes üldistes 
huvides teateid ka teiste 
registrikannete kohta ja 
muud teavet, mille 
avalikustamine ei ole 
keelatud või nimetatud 
seaduste või 
rahvusvaheliste 
kokkulepete alusel 
piiratud. 
 (3) Patendiameti 
ametliku väljaande 
põhimääruse kinnitab 
justiitsminister. 

Analoogiliselt registrite 
paljususega on praegu 
neli Patendiameti 
ametlikku väljaannet, 
milles avaldatakse 
registrikandeteated ja 
muu informatsioon. 
Need ilmuvad 
paberkandjal ja neid 
dubleeritakse veebis. 
Eelnõuga ühendatakse 
need digitaalseks 
ametlikuks väljaandeks, 
mis hakkab ilmuma 
kord kuus (nagu 
praegune Eesti 
Kaubamärgileht). 

1. Mõjutab 
tööstusomandit 
puudutava info 
töötlemist. 
Sihtrühmaks kitsamalt 
Patendiamet, laiemalt 
isikud, kes on huvitatud 
tööstusomandi alasest 
infost ning igaüks. 
Võimaldab andmete 
operatiivsemat 
avaldamist. 
2. Sotsiaalne mõju 
puudub.  
Mõju välissuhetele ja 
julgeolekule puudub 
(rahvusvahelised 
lepingud nõuavad 
perioodilise väljaande 
olemasolu ja näevad 
ette nende vahetamist 
teiste riikide ametitega).  
Mõju majandusele on 
olemas (kokkuhoid ajalt 
jm ressurssidelt). 
Mõju loodus- ja 
elukeskkonnale on 
olemas (paberi 
kokkuhoid). 



Patendiameti ametliku 
väljaande nimetus on 
„Eesti Patendileht”. 
 
KasMS § 31 
TDKS § 55 
 
KaMS § 40.  
Kaubamärgi 
registreerimise otsuse 
teate avaldamine 
 (1) Kaubamärgi 
registreerimise otsuse 
kohta avaldatakse 
teade Patendiameti 
ametlikus väljaandes 
«Eesti Kaubamärgileht» 
(edaspidi Patendiameti 
ametlik väljaanne). 
 (2) Patendiameti 
ametliku väljaande 
struktuur ja 
väljaandmise kord 
kehtestatakse 
kaubamärgimäärusega. 

Mõju regionaalarengule 
puudub. 
Mõju riigiasutuste ja 
kohaliku omavalitsuse 
asutuste korraldusele, 
kuludele ja tuludele on 
olemas (vähendab  
Patendiameti 
halduskoormust; 
väljaande 
automatiseerimine ja 
täielik integreerimine 
registriga on täiendav 
kulu). 
3. Mõju olulisus on 
keskmine. 
Ulatus, sagedus ja 
sihtrühm: puudutab 
erinevaid 
registritoiminguid 
(seadus näeb ette 
andmete mahu ja liigid). 
Kahjulikke 
kõrvalmõjusidei ole ette 
näha.  

10 § 56. Taotluse menetlus 
(4) 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. 
(5) Patendiamet teeb 
taotluse 
tagasilükkamise otsuse 
või käesolevas 
seadustikus sätestatud 
juhtudel osalise 
tagasilükkamise otsuse 

PatS § 291.  
Patenditaotleja õigus 
esitada vastuväidet 
  Kui Patendiamet leiab, 
et patenditaotluse 
eelmenetluse või 
ekspertiisi käigus 
ilmnenud asjaolud 
toovad käesolevas 
seaduses sätestatu 
järgi kaasa 
patenditaotluse 
tagasilükkamise, peab 
Patendiamet enne 
patenditaotluse 
tagasilükkamise otsuse 
tegemist teavitama 
patenditaotlejat 
kavatsetavast otsusest 
ja selle asjaoludest ning 
andma talle vähemalt 
ühel korral võimaluse 
suulise või kirjaliku 
vastuväite esitamiseks. 
 
KasMS § 26-1 
 
TDKS, MTKS, KaMS ei 
näe ette 

Ühtlustatakse 
tööstusomandi kaitse 
taotluste menetlust, 
nähes ette kõikide 
taotluste suhtes 
vastuväite esitamise 
võimaluse. See 
võimaldab taotlejal 
enne negatiivse otsuse 
saamist oma seisukohta 
väljendada, vastavalt 
omaksvõetud 
menetluspõhimõttele. 

1. Mõjutab 
tööstusomandi kaitse 
taotluse menetlust ja 
ennetab vaidlusi. 
Sihtrühmaks kitsamalt 
tööstusomandi kaitse 
taotlejad ja 
Patendiamet. 
2. Sotsiaalne mõju 
puudub.  
Mõju välissuhetele ja 
julgeolekule olemas 
(rahvusvahelised 
lepingud nõuavad 
osade tööstusomandi 
liikide puhul).  
Mõju majandusele on 
olemas (võimaldab 
ennetada vaidlusi ja 
hoida kokku ressursse). 
Mõju loodus- ja 
elukeskkonnale 
puudub. 
Mõju regionaalarengule 
puudub. 
Mõju riigiasutuste ja 
kohaliku omavalitsuse 
asutuste korraldusele, 
kuludele ja tuludele on 
olemas (Patendiameti 
kohustus vastuväite 
tähtaeg ära oodata). 
3. Mõju olulisus on 
keskmine. 



ning teatab sellest 
taotlejale, kui 
Patendiamet ei ole 
nõustunud 
vastuväitega. 

Ulatus ja sagedus: 
puudutab 
tööstusomandi 
esemetele kaitse 
andmisest keeldumise 
juhtumeid (andmed 
Patendiameti registrist 
võimalik pärida, kui 
palju selliseid otsuseid 
on suhtes objektidega). 
Sihtrühma tuleb siin 
hinnata kitsalt 
(taotlejad). 
Võib minimaalselt lükata 
edasi menetluse lõppu, 
kuid samas ennetada 
vaidlusi.  

11 § 76. Eelmenetlus 
(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. 
(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, 

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. 
 

Apellatsioonikomisjoni 
menetlust kiirendatakse 
sel viisil, et: 
1) võimaldatakse 
kiirendatud menetlust, 
kui menetlusosaline ei 
osale aktiivselt 
menetluse; 
2) menetlustähtajad 
ammendavad end, kui 
menetlusosaline on 
vastanud; 
3) vastata soovija peab 
oma kavatsusest teada 
andma, muidu läheb 
menetlus edasi; 
4) kaebuse 
menetlustähtaegu on 
lühendatud, et muuta 
need prioriteetsemaks. 

1. Mõjutab 
tööstusomandit 
puudutava tsiviilkäibe 
selgust. 
Sihtrühmaks 
tööstusomandi kaitse 
taotlejad ja omanikud, 
kaebuse või 
vaidlustusavalduse 
esitajad, Patendiamet ja 
apellatsioonikomisjon. 
2. Sotsiaalne mõju 
puudub.  
Mõju välissuhetele ja 
julgeolekule puudub 
(rahvusvahelised 
lepingud teemat ei 
reguleeri).  
Mõju majandusele on 
olemas (menetlus 
kiireneb ja hoitakse 
kokku ressursse). 
Mõju loodus- ja 
elukeskkonnale 
puudub. 
Mõju regionaalarengule 
puudub. 
Mõju riigiasutuste ja 
kohaliku omavalitsuse 
asutuste korraldusele, 
kuludele ja tuludele on 
olemas (Patendiameti ja 
apellatsioonikomisjoni 
koormus tõuseb 
menetlustähtaegade 
lühenemise tõttu). 
3. Mõju olulisus on 
keskmine. 
Ulatus ja sagedus: 
puudutab kaebamise ja 
vaidlustamsie juhtumeid 
(praegu esitatakse 



kui ta on menetlusse 
kaasatud isik. Kaebuse 
ärakirja edastamisel 
teeb 
apellatsioonikomisjon 
ettepaneku esitada 
vastusseisukoht ühe 
kuu jooksul, arvates 
ettepaneku tegemise 
kuupäevast. 
(9) Kui 
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. 
§ 77. Menetlusosaliste 
seisukohad 
(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. 
(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 

§ 52.  Lisadokumentide 
esitamine 
 (1) 
Apellatsioonikomisjon 
võib nõuda 
lisadokumente enda 
algatusel või 
menetlusosalise 
avalduse alusel. 
 (2) Menetlusosalised 
peavad esitama nõutud 
lisadokumendid 
apellatsioonikomisjoni 
määratud tähtajaks. 
Menetlusosalise 
põhjendatud kirjaliku 
avalduse alusel võib 
apellatsioonikomisjon 
pikendada 
lisadokumentide 
esitamise tähtaega. 
 (3) Lisadokumendid 
edastatakse viivitamata 
teisele 
menetlusosalisele. 
 (4) Asjaolu, et 
menetlusosaline ei ole 
lisadokumente 
esitanud, ei takista 
menetluse jätkamist. 

aastas 80-110 kaebust 
või vaidlustusavaldust; 
kuna vaidlustamise 
aluste arv suureneb, 
muutub ka see 
koormus). 
Sihtrühma tuleb hinnata 
kitsalt (Patendiamet, 
apellatsioonikomisjon, 
omanik). 
Toob kaasa vajaduse 
suurendada 
haldusressursse.  



rahuldab sel juhul 
vaidlustusavalduse 
kiirendatud menetluses 
selles osas, milles see 
ei ole ilmselt 
põhjendamatu.  

12 § 90. 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 

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; 

Laiendatakse avaliku 
lihtlitsentsi seadmise 
võimalust patendile ja 
tööstusdisainile. See 
peaks muutma 
tööstusomandi omamist 
tulusamaks omanikule, 
kasutajale 
(litsentsisaaja), samuti 
tooma sisse lõivutulu ja 
makse (litsentsitasudelt 
ja käibelt) ning olema 
arendav majandusele ja 
kasusaajatele (tarbijad 
jne). 
Puudub motivatsioon 
omanikule avaliku 
lihtlitsentsi 
võimaldamise 
hüvitamiseks peale 
vahetu litsentsitasu; 
mõnes riigis on see 
kehtivuslõivude 
alandamise alus. 
Kaubamärgi puhul 
täidavad sarnast 
funktsiooni kollektiiv- ja 
garantiimärgid. 

1. Mõjutab registreeritud 
tööstusomandi esemete 
kasutamise tõhusust,  
võimaldades kokku viia 
omaniku ja 
potentsiaalsed 
kasutajad 
(litsentsisaajad). 
Sihtrühmaks kitsamalt 
tööstusomandi eseme 
omanikud ja 
potentsiaalsed 
kasutajad, laiemalt 
majandusruum 
tervikuna. 
2. Sotsiaalne mõju 
puudub.  
Mõju välissuhetele ja 
julgeolekule puudub 
(rahvusvahelised 
lepingud teemat ei 
reguleeri).  
Mõju majandusele on 
olemas (intensiivistab 
tööstusomandi 
kasutamist ja 
suurendab omaniku 
võimet saada 
litsentsitasu). 
Mõju loodus- ja 
elukeskkonnale 
puudub. 
Mõju regionaalarengule 
puudub. 
Mõju riigiasutuste ja 
kohaliku omavalitsuse 
asutuste korraldusele, 
kuludele ja tuludele on 
olemas (vahetult 
Patendiamet 
registreerib avalikud 
lihtlitsentsid). 
3. Mõju olulisus on 
keskmine. 
Ulatus ja sagedus: 
puudutab 
tööstusomandi esemete 
avaliku lihtlitsentsimise 
juhtumeid (andmed 
Patendiameti registrist 
võimalik pärida, kui 
palju selliseid juhtumeid 
olnud kasulike 



kande. 
(5) Isik, kes soovib 
avalikku lihtlitsentsi, 
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 

 8) andmed tasutud 
riigilõivu kohta; 
 9) taotleja allkiri ja 
kuupäev. 
 (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 

mudelitega, millest 
võimalik teha 
umbkaudsed 
arvestused muude 
objektide suhtes). 
Sihtrühma tuleb hinnata 
kitsalt (omanikud, 
kasutajad). 
Negatiivseid 
kaasmõjusid ei nähtu.  



tingimustele tasutud. 
Kui 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. 
(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.] 

lisatakse volikiri, kui see 
esitatakse 
patendivoliniku kaudu. 
 (8) Kui avaliku 
lihtlitsentsi saamise 
avaldus vastab 
nõuetele, 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 
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. 
 
Muud seadused ei näe 
ette 

13 § 208. Kaubamärgi 
ekspertiis 
(1) Patendiamet 
kontrollib ekspertiisi 
käigus kaubamärki 
absoluutsete kaitset 
välistavate asjaolude 
suhtes. 
 
§ 209. Varasemate 
õiguste otsing 
(1) Patendiamet teostab 
suhteliste kaitset 
välistavate asjaolude 
väljaselgitamiseks 
varasemate õiguste 
otsingu, koostab 
otsinguaruande ja 
edastab selle taotlejale 
teadmiseks. 
(2) Otsinguaruandes 
esitatakse taotluse 
esitamise kuupäeva või 
prioriteedikuupäeva 
seisuga andmed 

KaMS § 10.  Suhtelised 
õiguskaitset välistavad 
asjaolud 
 (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. 
 
§ 38.  Kaubamärgi 
ekspertiis 
 (1) Patendiamet 
kontrollib ekspertiisi 
käigus kaubamärki 
käesoleva seaduse § 9 
lõikes 1 ja §-s 10 
sätestatu suhtes. 
 (2) Kui ekspertiisi 
tulemusena ilmneb 

Loobutakse kaubamärgi 
ekspertiisist suhteliste 
aluste osas. 
Absoluutsete aluste 
osas ei muutu. 
Suhteline õiguskaitset 
välistav asjaolu (alus) 
on üldjuhul varasem 
konfliktne õigus, nt 
varasem kaubamärk, 
mille olemasolul saab 
hilisem kaubamärk 
kaitse üksnes varasema 
õiguse omaja loal. 
Kehtiva 
kaubamärgiseaduse 
järgi kontrollib 
Patendiamet registritest 
(st osaliselt, andmete 
olemasolul) varasemaid 
õigusi ja hindab, kas 
need on konfliktsed. Kui 
selliseid õigusi leitakse, 
võimaldatakse taotlejal 
esitada varasema 

1. Mõjutab kaubamärgi 
registreerimise 
õiguskindlust. 
Sihtrühmaks kitsamalt 
kaubamärgitaotlejad ja 
varasema õiguse 
omajad, samuti 
Patendiamet, 
apellatsioonikomisjon ja 
kohus. 
2. Sotsiaalne mõju 
puudub.  
Mõju välissuhetele ja 
julgeolekule puudub 
(rahvusvahelised 
lepingud teemat ei 
reguleeri).  
Mõju majandusele on 
olemas (varasema 
kaubamärgi vm õiguse 
omaja peab olema 
hoolas kaitsema oma 
õigusi vaidlustamisega; 
hilisema kaubamärgi 
taotleja peab ennetama 



kaubamärgiga identsete 
ja sarnaste 
registreeritud 
kaubamärkide ja muude 
registreeritud tähiste 
kohta, mis võivad kaasa 
tuua suhtelised 
kaubamärgi kaitset 
välistavad asjaolud. 
(3) Taotleja võib teha 
kahe kuu jooksul 
otsinguaruande 
Patendiametist 
väljastamise 
kuupäevast arvates 
otsinguaruande alusel 
taotluses parandusi ja 
täiendusi või esitada 
otsinguaruandele 
vastuväiteid. 
(4) Patendiamet 
koostab pärast 
käesoleva paragrahvi 
lõikes 3 sätestatud 
tähtaja möödumist või 
pärast taotleja 
vastuväidete kaalumist 
lõpliku otsinguaruande. 
Otsinguaruandel on 
informatiivne tähendus. 
(5) Patendiamet 
edastab teate taotlusest 
lõpliku otsinguaruandes 
sisalduvate varasemate 
õiguste omanikele. 

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. 

õiguse omaja luba, selle 
puudumisel kaubamärk 
kaitset ei saa. Pärast 
kaubamärgi kaitse 
otsustamist on 
konfliktse varasema 
õiguse omajatel veel 
võimalus kaubamärk 
vaidlustada. 
Muudatuse kohaselt 
Patendiamet teeks küll 
varasemate õiguste 
otsingu, kuid ei hindaks 
konflikte ega nõuaks loa 
olemasolu. Kui taotleja 
võtab riski ja luba ei 
hangi, kaubamärk 
registreeritakse ning 
seejärel on võimalik 
varasema õiguse 
omajal hilisem 
kaubamärk vaidlustada. 
Enamik riike ja 
rahvusvahelisi 
organisatsioone 
kasutab analoogilist 
süsteemi, kuna kindel 
on, et varasemate 
õiguste otsingud ja 
nende konfliktsuse 
hindamine Patendiameti 
poolt ei ole täielik. 
Mida tugevam on 
kaubamärk ja 
põhjalikum eeltöö selle 
kasutusele võtul, seda 
väiksem on konflikti oht. 
Erinev kaubamärk on 
ühtlasi väärtuslikum. 

sellist vaidlustust, 
valides erinevama 
kaubamärgi või 
vähemalt hankides 
konflikti korral varasema 
õiguse omajalt loa ja 
tegema pingutusi selle 
saamise tingimustele 
vastamiseks). 
Mõju loodus- ja 
elukeskkonnale 
puudub. 
Mõju regionaalarengule 
puudub. 
Mõju riigiasutuste ja 
kohaliku omavalitsuse 
asutuste korraldusele, 
kuludele ja tuludele on 
olemas (Patendiamet ei 
tee ekspertiisi, aga teeb 
otsingu. Vaidlustuste 
arv 
apellatsioonikomisjonis 
ja kohtus võib tõusta, 
kui konflikte ei 
ennetata). 
3. Mõju olulisus on suur. 
Ulatus ja sagedus: 
puudutab 
tööstusomandi esemete 
ülemineku ja 
üleandmise juhtumeid 
(andmed Patendiameti 
registrist võimalik 
pärida, kui palju 
varasema õiguse alusel 
on kaubamärke 
registreerimata jäänud 
ning kui palju loa 
olemasolul 
registreeritud. 
Apellatsioonikomisjoni 
esitatakse aastas 40-60 
vaidlustust varasema 
õiguse alusel kehtiva 
õiguse järgi – st kui 
Patendiamet on juba 
ekspertiisi teinud). 
Sihtrühma tuleb hinnata 
kitsalt (taotlejad ja 
varasema õiguse 
omajad). 
Tõenäoline on 
vaidlustuste arvu 
suurenemine ja kulude 
kasv nii varasema 
õiguse omajal kui 
taotlejal, kuid lõplikult 
oleneb see nende 
isikute strateegilisest 



käitumisest ja 
hoolikusest.  

 


