
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tööstusomandi seadustiku eelnõu seletuskiri 
 

Tegemist ei ole tööstusomandi seadustiku eelnõu seletuskirja lõpliku versiooniga. Sellesse võib 

lisandub veel muudatusi nii ekspertidelt, huvigruppidelt, valitsusasutustelt kui ka mõju 

hindamise läbiviimise tulemusena. Praeguse seletuskirja versiooni eesmärk on eelkõige selgitada 

eelnõu regulatsiooni, mis loob eeldused paremaks koostööks huvigruppide ja valitussasutustega 

eelnõu ametliku kooskõlastamise faasis. Eelnõule ei ole tehtud normitehnilist kontrolli ega 

keelelist toimetamist. Mõju hindamise protsess on alles käimas. 

 

Tulenevalt eesmärgist vältida dubleeriva töö tegemist, ei kajastu tööstusomandi seadustiku 

eelnõus ja seletuskirja ühtse patendikaitse süsteemi loomisega kaasnevad regulatsiooni 

täiendused ja muudatused. Eelnõu ja seletuskiri ei sisalda samuti kõiki ärisaladuse kaitse 

direktiivi projekti ja kaubamärgi direktiivi muutmise projektiga kaasnevaid muudatusi. 

Põhjuseks on asjaolu, et nimetatud õigusakti projektid ei ole lõplikud ning neid võidakse veel 

menetluse käigus muuta. 
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1 SISSEJUHATUS 

1.1 Sisukokkuvõte 

 

Tööstusomandi seadustiku eelnõu (edaspidi ka eelnõu) valmis intellektuaalse omandi 

kodifitseerimise läbiviimise käigus, mis toimus programmi „Parema õigusloome arendamine“1 

raames ning seda finantseeriti Euroopa Liidu vahenditest. 

 

Esimesi samme kogu intellektuaalse omandi seadusandluse tervikuna ülevaatamiseks astuti juba 

aastal 2010, kui Justiitsministeeriumis valmis analüüs „Intellektuaalse omandi õiguse 

kodifitseerimine: üldosa võimalikkusest. Võimaliku kodifitseerimisprotsessi esimene etapp“.2 

Tuginedes nimetatud analüüsile algatati Justiitsministeeriumi poolt 2012. aastal intellektuaalse 

omandi kodifitseerimine kehtiva õiguse korrastamiseks ning edasiarendamiseks. Eesmärgiks on 

majandusarengut soodustava, hõlpsasti loetav, arusaadav ning erivaldkondadega kooskõlas olev 

seadusandlus.  

 

Intellektuaalse omandi kodifitseerimise projekti tutvustusüritus toimus Justiitsministeeriumis 

5. juunil 2012. a. Nimetatud üritusel analüüsiti töögrupi tegevusprogrammi ja arutleti edasiste 

koostöövõimaluste üle. Üks esimesi kodifitseerimise töörühma valikuid oli põhimõtteline otsus, 

kas kodifitseerimise tulemusel valminud normistik koondatakse ühtsesse intellektuaalse omandi 

koodeksisse või reguleeritakse autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused ning 

tööstusomand kahe eraldi õigusaktiga. 

 

Eestile siduv intellektuaalse omandi legaaldefinitsioon on antud Ülemaailmse Intellektuaalse 

Omandi Organisatsiooni (WIPO) asutamise konventsiooni3 artiklis 2, mis sätestab, et 

intellektuaalne omand sisaldab õigusi, mis tulenevad intellektuaalsest tegevusest tööstuse, 

teaduse, kirjanduse ja kunsti alal. Tuginedes rahvusvahelise praktikale ja teooriale võib 

intellektuaalse omandi jagada kolmeks põhiliseks liigiks: autoriõigus, autoriõigusega kaasnevad 

õigused ja tööstusomand.4 Oma ülesehituselt on intellektuaalse omandi liikidel rida sarnasusi: 

neil kõigil on oma kaitstav objekt, kaitse tekkimise eeldused, õiguste omajatele garanteeritavad 

spetsiifilised õigused ja nende õiguste piirangud, kaitsetähtaeg ning tsiviil-, haldus- ja 

karistusõiguslikud õiguskaitse mehhanismid. Lähtudes intellektuaalse omandi liikide 

kontseptuaalsest sarnasusest (intellektuaalne omand kui välistavad õigused) võiks eeldada, et 

ühtse koodeksi loomine on praegusel juhul parim võimalik valik. Nii see siiski ei ole. 

 

Põhjus ei seisne selles, et ühe koodeksi tegemine oleks võimatu. Kahtlemata on see võimalik, 

kuid küsimus on eelkõige taolise lahenduse otstarbekuses. Nii töögrupi liikmete5 kui ka 

                                                           
1 Kinnitatud rahandusministri 23.12.2011 käskkirjaga nr 219. 
2 Koostanud T. Mikk. Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=53024/Intellektuaalse+omandi+%F5iguse+kodifitseerimine

_+%FCldosa+v%F5imalikkusest.pdf (21.10.2013). 
3 Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni asutamise konventsioon. – RT II 1993, 25, 55. 
4 Vt. nt. H. Pisuke. Autoriõiguse alused. Tallinn 2006, lk. 11. 
5 Lähtumine kahe seaduse kontseptsioonist on fikseeritud mitmel intellektuaalse omandi töögrupi koosolekul (nt. 

koosolekutel, mis toimusid 5.06.2012 ja 27.08.2012. 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=53024/Intellektuaalse+omandi+%F5iguse+kodifitseerimine_+%FCldosa+v%F5imalikkusest.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=53024/Intellektuaalse+omandi+%F5iguse+kodifitseerimine_+%FCldosa+v%F5imalikkusest.pdf
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valdkonna ekspertide ja sidusgruppide6 esindajate arvates7 muudaks see olukorra keerukamaks. 

Ühelt poolt võib öelda, et kogu intellektuaalse omandi seadusandluse koondamine ühte 

seadustikku teeb selle kasutamise lihtsamaks. Teiselt poolt, kui me analüüsime autoriõiguse ja 

autoriõigusega kaasnevate õiguste ning tööstusomandi norme, siis nende valdkondade 

regulatiivne kattuvus on väike, sihtgrupp erinev ning nende omavahelist suhte iseloomustab 

kumulatiivsus. See tähendab, et sama ese võib olla samaaegselt kaitstav autoriõiguse ja 

tööstusomandiga (peamiselt kaubamärgi ja disainina) ning üks kaitserežiim ei sõltu teisest. 

Üks olulisi erinevusi seondub sellega, kas õiguskaitse saamiseks on registreering vajalik või 

mitte. Kui tööstusomand eeldab reeglina registreerimist, siis autoriõigus tekib automaatselt teose 

loomisega.8 Enamus tööstusomandi regulatsioonist keskendub tööstusomandi registreerimis- ja 

jõushoidmise menetlusele. Seetõttu saabki öelda, et autoriõiguse ja kaasnevate õiguste ning 

tööstusomandi regulatiivne kattuvus on väike.  

 

Rahvusvaheline kogemus intellektuaalse omandi koodeksite loomisel ei ole kuigi ulatuslik. 

Näiteks on Prantsusmaal intellektuaalse omandi koodeks, mis koondab endasse autoriõiguse ja 

autoriõiguse kaasnevate õiguste ja tööstusomandi regulatsiooni eraldi raamatutena. Poola, 

Portugali ja Filipiinide koodeksid evivad enam koodeksile omaseid tunnuseid. 

 

Eesti õigusloomele on eelkõige omane lähtumine pandektilisest süsteemist, mis eeldab üld- ja 

eriosade olemasolu nii konkreetse õigusakti kui ka konkreetse seaduste tasandil. Seetõttu on meil 

vastu võetud tsiviilseadustiku üldosa seadus9 (TsÜS) ning eriosa seadustena võlaõigusseadus10 

(VÕS), asjaõigusseadus11, perekonnaseadus12 ja pärimisseadus13. Seejuures ei olda isegi siin, 

vaatamata üldosa olemasolule, veel jõutud ühtse koodeksini. Tuginedes Tartu Ülikooli 

õigusteaduskonna professori Paul Varuli kui Eesti kaasaegse eraõiguse süsteemi ühe peamistest 

rajajatest seisukohale, on mõeldav ühtse tsiviilkoodeksi koostamine. Selline kodifitseerimine ei 

ole tema arvates samas vajalik, kuna ka praegused eraõiguse seadused funktsioneerivad ühtse 

koodeksina.14 

 

Eesti jaoks ühe sobivama eeskujuna kaaluti prof. Hans-Jürgen Ahrens’i ja prof. Mary-Rose 

McGuire eestvedamisel väga heal analüütilisel tasemel koostatud Saksa intellektuaalse omandi 

mudelseadust.15 Nimetatud mudelseaduse struktuuri lähemal analüüsimisel ilmneb, et selle 

                                                           
6 Intellektuaalse omandi töögrupi jaoks on olnud väga oluline koostöö sidusgruppidega. Vastavalt intellektuaalse 

omandi kodifitseerimise tegevuskavale on nähtud ette pidev koostöö sidusgruppidega. – Intellektuaalse omandi 

kodifitseerimise tegevuskava (2012-2014). Versioon: 29. oktoober 2013. Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=59061/Intellektuaalse+omandi+kodifitseerimise+tegevuska

va.pdf (11.11.2013). 
7 Kahe seaduse kontseptsiooni toetasid näiteks prof. Heiki Pisuke, Dr. Jaak Ostrat, Kalev Rattus. 
8 A. Kelli. Intellektuaalse omandi kodifitseerimine: vajadused, võimalused ja töökorraldus. – Juridica 2012 (7), 481-

485, lk. 482-483. 
9 Tsiviilseadustiku üldosa seadus. – RT I 2002, 35, 216 ... RT I, 06.12.2010, 1. 
10 Võlaõigusseadus. – RT I 2001, 81, 487 ... RT I, 11.06.2013, 3. 
11 Asjaõigusseadus. – RT I 1993, 39, 590 ... RT I, 23.04.2012, 1. 
12 Perekonnaseadus. – RT I 2009, 60, 395 ... RT I, 27.06.2012, 4. 
13 Pärimisseadus. – RT I 2008, 7, 52 ... RT I, 09.10.2013, 1. 
14 Paul Varul. Legal Policy Decisions and Choices in the Creation of New Private Law in Estonia. – Juridica 

International V/2000, lk. 118. 
15 Hans-Jürgen Ahrens & Mary-Rose McGuire. Model Law on Intellectual Property. A Proposal for German Law 

Reform – Abbreviated English Edition. Sellier European Law Publishers 2013. 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=59061/Intellektuaalse+omandi+kodifitseerimise+tegevuskava.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=59061/Intellektuaalse+omandi+kodifitseerimise+tegevuskava.pdf
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üldosas on lisaks intellektuaalse omandi üldistele küsimustele ka menetlusnormid, 

kuriteokoosseisud, intellektuaalse omandi litsentseerimist ning täite- ja pankrotimenetlust 

puudutavad normid. Mudelseaduse struktuuri järgmine tähendaks, et intellektuaalse omandi 

koodeksi üldosa sisaldaks norme, mis on praegu võlaõigusseaduses (litsentsilepingud), 

karistusseadustikus16 (intellektuaalse omandi rikkumist sätestavad kuriteo koosseisud) ja 

menetlusseadustes. Taoline ülevõtmine võiks küll lihtsustada intellektuaalsest omandi mõistmist 

ja rakendamist, kuid muudaks jällegi näiteks karistusseadustiku (KarS) vähem ülevaatlikuks ja 

oleks vastuolus karistusseadustiku normiga, mis näeb ette, et kõik kuriteod sätestatakse KarS-

is.17 Kui nimetatud normid jäävad Eesti õigusloome praktikale toetudes siiski valdkondlikesse 

seadustesse, siis on intellektuaalse omandi koodeksi üldosal piiratud regulatiivne ulatus.  

 

Eeltoodud põhjustel otsustaski intellektuaalse omandi kodifitseerimise töögrupp koostöös 

Justiitsministeeriumi ja sidusgruppidega lähtuda kahe seaduse kontseptsioonist: 

 

1) autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seadus; 

2) tööstusomandi seadustik. 

 

Samas tuleb rõhutada, et mitmete sisuliste lahenduste puhul on oluliseks eeskujuks Saksa 

intellektuaalse omandi mudelseadus. Selle üks põhiautoreid prof. Mary-Rose McGuire on 

andnud hindamatu panustanud kogu kodifitseerimisprotsessi vältel.  

 

Vaatamata sellele, et koostatakse kaks õigusakti, reguleeritakse sarnaseid õigussuhteid sarnaselt 

ning kasutakse ühtset kontseptuaalset alust ja terminoloogiat, välja arvatud juhul, kui erisus ei 

ole tingitud valdkonnaspetsiifikast. 

 

Intellektuaalse omandi kodifitseerimisel järgitakse juba eraõiguse süsteemi loomisel aluseks 

võetud põhimõtet, et eesmärgiks ei ole unikaalse normistiku loomine, vaid lähtutakse teistes 

arenenud riikides äraproovitud lahendustest. See võimaldab ja edendab Eesti rahvusvahelist 

koostööd.18 

 

Lisaks valikule ühe või kahe seaduse kontseptsiooni vahel, tuli otsustada, kas töötatakse välja 

täiesti uued normid või tuginetakse olemasolevale normistikule.19 Koostöös Justiitsministeeriumi 

ja sidusgruppidega otsustas intellektuaalse omandi töögrupp võtta aluseks20 olemasoleva 

regulatsiooni ning seda järgmistel põhjustel: 

 

                                                           
16 Karistusseadustik. – RT I 2001, 61, 364 … RT I, 05.07.2013, 2. 
17 KarS § 3 (3). Karistusseadustiku kommentaarides on rõhutatud, et kuritegude ja väärtegude erinevus seondub 

lisaks erinevale sanktsioonile ka selles, et kuriteod sisalduvad üksnes karistusseadustikus. – J. Sootak ja P. Pikamäe. 

Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne. 3. Täiendatud ja ümbertöötatud väljaanne. Juura, Õigusteabe AS 

2009, lk. 48.  
18 Vt. Paul Varul. Legal Policy Decisions and Choices in the Creation of New Private Law in Estonia. – Juridica 

International V/2000, lk. 109. 
19 Kodifitseerimise kontekstis eristatakse õiguskirjanduses reformaatorlikku ja konstantset kodifitseerimist. 

Reformaatorlik kodifitseerimine on novaatorlik ning kujutab endast õiguse valdkonna ümbersulatamist, uuesti 

formuleerimist ning uute kontseptsioonide integreerimist. Konstantse kodifitseerimise eesmärk on koguda kokku ja 

struktureerida kehtiv õigus sellisena nagu ta on. – E. Catta. Kodifitseerimise ja süstematiseerimise tähtsus õige 

seaduse leidmise lihtsustamisel (tõlkinud P. Kärm). – Juridica 2002/IX, lk. 588-592. 
20 Nimetatud lähenemist on selgitatud ka intellektuaalse omandi kodifitseerimiskomisjoni koosolekul (12.04.2013). 
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1) tööstusomandi õiguskaitse süsteemi loomiseks taasiseseisvunud Eestis võeti vastu Eesti 

Vabariigi kaubamärgiseadus (27.08.1992), patendiseadus (16.03.1994), kasuliku mudeli 

seadus (16.03.1994), tööstusdisaini kaitse seadus (18.11.1997), mikrolülituse topoloogia 

kaitse seadus (25.11.1998) geograafilise tähise kaitse seadus (15.12.1999) ja patendivoliniku 

seadus (21.02.2001) õigusteenuse reguleerimiseks tööstusomandi valdkonnas. 

Tööstusomandi üldosa seadusena võeti lisaks vastu tööstusomandi õiguskorralduse aluste 

seadus (28.01.2003). Nimetatud õigusakte on mitmel korral uuendatud. Lisaks on Eesti 

liitunud enamuse tööstusomandi valdkonna rahvusvaheliste lepingutega ning viinud sisse 

EL-i direktiivid. Sellega oli loodud kaasaegne normatiivne baas tööstusomandi õiguskaitse 

toimimiseks Eesti Vabariigis. Suur osa praegu jõus olevaid norme on igati asjakohased. 

Lähtumine olemasolevast normatiivsest baasist tähendab aastatepikkuse õiguspraktika 

arvestamist, mis on kasutajale omane, tuttav ning juurdunud. Töögrupp ei ole kuulnud 

veenvaid argumente, miks oleks tulnud heita kõrvale kogu kehtiv tööstusomandi õiguslik 

raamistik ning asendada see täiesti uuega. Seetõttu otsustati lähtuda n.ö õiguse 

evolutsioonilise arengu printsiibist. Sellist lähenemist on toetanud ka Eesti õigusteooria 

eksperdid. Nii näiteks on rõhutanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna professor Raul Narits, 

et „[õ]igusteaduslikus mõttes on süstematiseerimise peaülesanne korraldada edasi 

seadusesätetes oma väljenduse saanud põhisüsteemi. Seejuures ei tulene põhisüsteemi 

kujundamine n-ö tühjusest. Selle aluseks on alati mingi kehtiv normistik, mis ei pruugi 

loomulikult üksnes juriidiline olla. Seega uus muudab, täiendab või täpsustab vana“.21 

 

2) oluline argument lähtumaks olemasolevast regulatsioonist, on ka soov vältida seaduse 

adressaatide ulatuslikku ja ressurssi nõudvat ümberõpet ning seeläbi halduskoormust. 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium eestvedamisel koostatud halduskoormuse 

raport on välja toonud, et õigusaktide sage muutmine tõstab oluliselt halduskoormust, sest 

see toob kaasa muudatustega kursishoidmise kulud.22 

 

3) täiendavalt tuleb arvestada, et Eesti võimalused viia läbi väga ulatuslik tööstusomandi 

reform on piiratud mitmete EL-i direktiivide ja rahvusvaheliste kokkulepetega.  

 

Vaatamata olemasoleva regulatsiooni aluseks võtmisele, on eelnõuga siiski tehtud mitmeid 

vajalikke ja põhjendatud muudatusi. Muudatuste põhjustena võib nimetada järgnevaid: 

 

1) Sarnaselt teistele riikidele seab ka Eesti eesmärgiks innovatsiooni, majanduskasvu ning 

teadmistepõhise majanduse edendamise. Teadmistepõhise majanduse üheks tunnuseks on, et 

väärtust luuakse läbi intellektuaalse omandi kommertsialiseerimise, mis muudab ka 

tööstusomandi tehingu esemena olulisemaks kui varem. 

 

2) Tööstusomand on oma olemuselt eraõiguse osa, mistõttu peab selle regulatsioon olema 

kooskõlas ka eraõiguse ülejäänud süsteemiga. Kehtiva tööstusomandi regulatsiooni 

                                                           
21 Raul Narits. Objektiivse õiguse korrastamisest Eestis: kodifitseerimisest õiguse ümberkujundamiseni. Riigikogu 

Toimetised. Arvutivõrgus: http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=11094 (1.5.2014). 
22 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Halduskoormuse hindamisvajaduse kaardistamine ja 

halduskoormuse hindamine lõppraport (2010). Arvutivõrgus: http://www.mkm.ee/halduskoormus (11.11.2013). VT. 

ka T. Ligi. Õigusaktide mõjude analüüsi kontseptsiooni praktiline kasu. – Juridica 2010/VIII, lk. 626-632. 

http://www.mkm.ee/halduskoormus
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probleemid seonduvad nii ühtse kontseptsiooni puudumise kui ka terminoloogiaga.23 Eelnõu 

väljatöötamise põhjusena võibki nimetada eesmärki integreerida tööstusomand ülejäänud 

eraõiguse süsteemiga. 

 

3) Oluliseks eesmärgiks on ka kaasajastada kehtiva tööstusomandi regulatsioon selliselt, et 

tööstusomandi menetlus oleks tööstusomandi õiguskaitse taotlejale vähem koormav.  

 

Eelnõu seletuskirja koostamisel on võetud arvesse, et suures osas säilib olemasolev regulatsioon, 

mistõttu eelnõu paragrahvide selgitamisel keskendutakse eelkõige neile, millega muudetakse 

kehtivat regulatsiooni. Erilist tähelepanu osutatakse tööstusomandi seadustiku eelnõu üldosale, 

mis on abstraktse iseloomuga ning laieneb kogu tööstusomandile. Kehtiva regulatsiooni juures 

selgitatakse ulatuslikumalt ka neid sätteid, mille mõistmisel ja rakendamisel esinevad praktikas 

probleemid. 

 

Intellektuaalse omandi kodifitseerimise projekt on jagatud faasideks vastavalt koostatud 

tegevuskavale.24 2012. aastal toimus probleemide kaardistamine ning valmisid tööstusomandi 

seadustiku esialgsed tööversioonid. Analüüsiperioodis käsitleti valdkonna rakenduspraktikat ning 

sellega seonduvaid probleeme.  

 

Tööstusomandi seadustiku eelnõu loomisel uuriti mitmete võrdlusriikide (s.h Saksamaa, 

Põhjamaade, Ühendkuningriigi, Kanada, USA jt) õigust ning tehtud järeldused arutati läbi 

ekspertide ja erinevate sidusgruppidega.  

 

 

  

                                                           
23 Terminoloogilised probleemid tulenevad osaliselt juba rahvusvaheliste lepingute ja direktiivide 

tõlkeprobleemidest. – Vt. Aleksei Kelli. Intellektuaalse omandi kodifitseerimise kontseptuaalsed ja 

terminoloogilised alused. – Õiguskeel 2/2014. Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=59607/Aleksei+Kelli.+Intellektuaalse+omandi+kodifitseeri

mise+kontseptuaalsed+ja+terminoloogilised+alused.pdf (7.5.2014). 
24 Intellektuaalse omandi töögrupi jaoks on olnud väga oluline koostöö sidusgruppidega. Vastavalt intellektuaalse 

omandi kodifitseerimise tegevuskavale on nähtud ette pidev koostöö sidusgruppidega. – Intellektuaalse omandi 

kodifitseerimise tegevuskava (2012-2014). Versioon: 29. oktoober 2013. Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=59061/Intellektuaalse+omandi+kodifitseerimise+tegevuska

va.pdf (11.11.2013). 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=59607/Aleksei+Kelli.+Intellektuaalse+omandi+kodifitseerimise+kontseptuaalsed+ja+terminoloogilised+alused.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=59607/Aleksei+Kelli.+Intellektuaalse+omandi+kodifitseerimise+kontseptuaalsed+ja+terminoloogilised+alused.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=59061/Intellektuaalse+omandi+kodifitseerimise+tegevuskava.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=59061/Intellektuaalse+omandi+kodifitseerimise+tegevuskava.pdf
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1.2 Eelnõu ettevalmistaja 

 

Tööstusomandi seadustiku eelnõu kujutab endast traditsioonilist koodeksit, kus on nii üld- kui ka 

eriosad. Pandektilise süsteemi loogikast lähtudes on erinevatele tööstusomandi liikidele 

laienevad õigusnormid tõstetud koodeksi üldossa. Üks esimene samme tööstusomandi 

kodifitseerimise suunas tehti tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse vastuvõtmisega 

28.01.2003. Samas jäädi sellega poolele teele ning ei ühtlustatud tööstusomandi eri liikide 

regulatsioone, mida oleks saanud ühtlustada. 

 

Eelnevalt alustatud tööd jätkas intellektuaalse omandi kodifitseerimise töörühm, mis moodustati 

Justiitsministeeriumi kantsleri 21.03.2012 käskkirjaga nr 14 „Intellektuaalse omandi seadustiku 

eelnõu väljatöötamise töögrupi moodustamine“ (muudetud 23.03.2012 käskkirjaga nr 15, 

18.05.2012 käskkirjaga nr 19 ning 24.07.2013 käskkirjaga nr 40). Intellektuaalse omandi 

kodifitseerimise töögruppi juhtis ning eelnõusse, seletuskirja ja mõjude hindamisse panustas 

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna intellektuaalse omandi dotsent Ph.D. Aleksei Kelli 

(aleksei.kelli@ut.ee). Kandvat rolli tööstusomandi kodifitseerimisel on kandnud Tanel Kalmet 

Justiitsministeeriumi tööstusomandi apellatsioonikomisjonist (Tanel.Kalmet@just.ee), AAA 

Patendibüroo partner ja patendivolinik ning Eesti Patendivolinike Seltsi juhatuse esimees Almar 

Sehver (Almar@aaa.ee) ja patendiameti õigusosakonna nõunik Raul Kartus 

(Raul.Kartus@epa.ee). Eelnõu kooskõla teiste eraõiguse harudega on analüüsinud Ph.D. Age 

Värv (age.varv@ut.ee) Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast. 

 

Eelnõusse ja seletuskirja on panustanud erinevatel etappidel ja mahus Kai Härmand 

(Justiitsministeerium), Dr. Thomas Hoffmann (Tartu Ülikool), Reet Adamsoo (Tartu Ülikool), 

Margus Sarap (Sarap ja Partnerid Patendibüroo), Mikk Putk (Sarap ja Partnerid Patendibüroo), 

Silja Elunurm (Advokaadibüroo Indela & Elunurm) ja Elise Vasamäe (Advokaadibüroo Aavik & 

Partnerid). 

 

Tööstusomandi seadustiku eelnõusse on andnud olulise panuse ka patendiameti töötajad Viive 

Kübara (patendiameti õigusosakonna juhataja) eestvedamisel. Patendiametis on toimunud 

kohtumised 15. aprillil 2014 ja 5. mail 2014. 

 

Mõjuhindamise valdkonnaga tegelesid professor Tõnis Mets (Tartu Ülikool) ja Uku-Mats 

Peedosk (Justiitsministeerium). 

 

Kogu intellektuaalse omandi kodifitseerimisprotsessi on olnud kaasatud Saksa intellektuaalse 

omandi mudelseaduse25 üks põhiautoreid ja intellektuaalse omandi ekspert professor Mary-Rose 

McGuire (Universität Mannheim, Saksamaa). Professor McGuire on analüüsinud intellektuaalse 

omandi reformi keskseid sõlmprobleeme26, mida on arutatud ka erinevatel kohtumistel. 

 

Tööstusomandi seadustiku eelnõule on teinud põhjaliku ekspertiisi Ph.D. Jaak Ostrat Lasvet 

Patendibüroo partner ja Eesti ja Euroopa patendivolinik. 

 

                                                           
25 Hans-Jürgen Ahrens & Mary-Rose McGuire. Model Law on Intellectual Property. A Proposal for German Law 

Reform – Abbreviated English Edition. Sellier European Law Publishers 2013. 
26 Nt. M.-R. McGuire. Estonian Codification Project (2.9.2013) 

mailto:aleksei.kelli@ut.ee
mailto:Tanel.Kalmet@just.ee
mailto:Almar@aaa.ee
mailto:Raul.Kartus@epa.ee
mailto:age.varv@ut.ee
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Tööstusomandi seadustiku eelnõus ja seletuskirjas on läbivalt toetutud ka järgmistele 

dokumentidele: 

 

1) T. Kalmet, A. Sehver, M. Sarap, A. Kelli, R. Kartus, M. Putk, K. Härmand, S. Elunurm, R. 

Adamsoo (2012). Tööstusomandiõigusega kaasnevate probleemide koondkaardistus27; 

 

2) A. Kelli, T. Kalmet, A. Sehver, A. Värv, K. Härmand, T. Hoffmann (2013). Tööstusomandi 

seadustiku eelnõu ja seletuskirja esialgne lähtematerjal28; 

 

3) R. Kartus (2013). Eestis kehtiv leiutiste õiguskaitse süsteem29; 

 

4) T. Kalmet, K. Härmand, A. Sehver (2013). Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni staatus ja 

pädevus vaidluste lahendamise süsteemis30; 

 

5) A. Kelli, T. Mets ja T. Hoffmann (2013). Ettevõtlusmudelite ja lepinguvabaduse ulatuse 

analüüs intellektuaalse omandi kontekstis: majanduslikud ja juriidilised aspektid31; 

 

Töögrupi töö vahetulemused ning lõpptulemus kiidetakse heaks kodifitseerimiskomisjoni poolt. 

Intellektuaalse omandi kodifitseerimiskomisjon moodustati Justiitsministeeriumi kantsleri 

3.04.2013 käskkirjaga nr 18 “Intellektuaalse omandi kodifitseerimiskomisjoni moodustamine“ 

(muudetud 23.05.2013 käskkirjaga nr 24, 10.03.2014 käskkirjaga nr 8).  

 

Nimetatud käskkirja punkti 2 alusel moodustati kodifitseerimiskomisjon tööstusomandi 

valdkonnas, mille juhiks on Kaia Läänemets (Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna 

eraõiguse talitus) ning liikmeteks Aleksander Vukkert, asendusliige Pille Eller 

(Põllumajandusministeerium), Hardo Lilleväli, asendusliige Kaire Liiv (Haridus- ja 

Teadusministeerium), Raul Oreškin, asendusliige Lia Liin (Kultuuriministeerium), Margus 

Tähepõld, asendusliige Ulla Saar (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Rasmus 

Lindmaa, asendusliige Tea Varrak (Tallinna Tehnikaülikool), Erik Puura (Tartu Ülikool), Jürgo 

Preden (Defendec OÜ), Indrek Eelmets (Advokaadibüroo SORAINEN), Ele Liiv (Tallinna 

Ringkonnakohus), Arsi Pavelts (Advokaadibüroo VARUL). 

 

 

Seletuskirja tekstis ei viidata edaspidi ülalloetletud isikutele ning kodifitseerimisprotsessis nende 

poolt loodud analüüsidele ja dokumentidele, vaid piirdutakse nende nimetamisega praegu. 

                                                           
27 Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57468/T%F6%F6stusomandi+koondkaardistus.pdf 

(8.5.2014). 
28 Arvutivõrgus: https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/elfinder/article_files/toostusomandi_analuus_0.pdf 

(10.7.2014). 
29 Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58024/Leiutiste+%F5iguskaitses%FCsteemi+anal%FC%FC

s.pdf (8.5.2014). 
30 Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58033/T%F6%F6stusomandi+apellatsioonikomisjoni+arua

nne.pdf (8.5.2014). 
31 Arvutivõrgus: https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/elfinder/article_files/lepinguvabaduse_analuus_0.pdf 

(12.7.2014). 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57468/T%F6%F6stusomandi+koondkaardistus.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58024/Leiutiste+%F5iguskaitses%FCsteemi+anal%FC%FCs.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58024/Leiutiste+%F5iguskaitses%FCsteemi+anal%FC%FCs.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58033/T%F6%F6stusomandi+apellatsioonikomisjoni+aruanne.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58033/T%F6%F6stusomandi+apellatsioonikomisjoni+aruanne.pdf
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/elfinder/article_files/lepinguvabaduse_analuus_0.pdf
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Taoline praktika käib reeglina seletuskirja kirjutamise formaadi juurde ning töögrupp ei pea 

võimalikuks seda muuta.  

 

Lisaks kodifitseerimiskomisjoni esimesele sissejuhatavale kohtumisele (03.04.2013) on 

tööstusomandi valdkonnas toimunud kaks kodifitseerimiskomisjoni koosolekut: 20.06.2013 ning 

15.10.2013. 

 

Kogu projekti vältel on paralleelselt analüüsi- ning eelnõu koostamise faasidega tehtud tihedat 

koostööd ekspertide ja sidusgruppidega. Toimunud on kohtumisi sidusgruppidega, samuti said 

sidusrühmad esitada oma seisukohti eelnõu erinevatele versioonidele.  

 

Eesmärgiga tagada kogu intellektuaalse omandi kodifitseerimise läbiviimise läbipaistvus ning 

anda sidusgruppidele ja teistele huvitatud isikutele võimalus tutvuda intellektuaalse omandi 

töögrupi poolt ettevalmistatud dokumentidega loodi kohe kodifitseerimisprotsessi alguses 

intellektuaalse omandi ajaveeb.32 

 

Eelnõu on normitehniliselt ja keeleliselt toimetanud /…/. 

 

 

1.3 Märkus 

 

Eelnõu seadusena vastuvõtmiseks Riigikogus on vajalik Riigikogu koosseisu poolthäälteenamus. 

 

 

 

                                                           
32 Intellektuaalse omandi ajaveeb. Arvutivõrgus: (20.12.2013) 
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2 SEADUSE EESMÄRK 
 

Tööstusomandi regulatsiooni vundamendiks on Eesti Vabariigi Põhiseadus (PS) paragrahvid 32 

ja 39.33 PS § 32 näeb ette, et „[i]gaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud“ ning § 39 

sätestab, et „[a]utoril on võõrandamatu õigus oma loomingule. Riik kaitseb autori õigusi“.34 

Tegemist on õigushüvega, mille kaitset on peetud vajalikuks ära märkida õiguskorra kõrgeimal 

tasandil. Intellektuaalse omandi (s.h. tööstusomandi) valdkonda reguleerivad mitmed 

rahvusvahelised kokkulepped ja EL-i normid. Seetõttu tuli tööstusomandi seadustiku eelnõu 

väljatöötamisel nendest ka lähtuda. See kitsendas oluliselt intellektuaalse omandi 

kodifitseerimise töögrupi valikuvabadust ja otsustusruumi.  

 

Kogu intellektuaalse omandi kodifitseerimise protsessi kaudu on soovitud luua innovatsiooni ja 

majanduskasvu toetav, kaasaegne, ühiskondlikult sidustatud ja ühiskondlikke olusid arvestav, 

hõlpsasti loetav, arusaadav ning ülejäänud õigusega ühilduv regulatsioon. Kehtiva tööstusomandi 

alase seadusandluse muudatused tulenevad viidatud eesmärkidest. Käesoleva eelnõu näol ei ole 

tegemist põhjapaneva suunamuudatusega senises tööstusomandiõiguse poliitikas ja 

seadusandluses.  

 

Tööstusomandi valdkonna vormilised muudatused on ulatuslikud. Tööstusomandi seadustiku 

eelnõu hakkab reguleerima tööstusomandi alaseid suhteid, mis olid eelnevalt reguleeritud eraldi 

seadustes. Tööstusomandi kodifitseerimisprotsessi tulemusena ühendatakse tööstusomandi 

õiguskorralduse aluste seadus, patendiseadus, kasuliku mudeli seadus, mikrolülituse topoloogia 

kaitse seadus, kaubamärgiseadus ja tööstusdisaini kaitse seadus ühtseks tervikuks. Uue 

tööstusomandi seadustiku eelnõu näol on tegemist n.ö klassikalise koodeksiga, millel on nii üld- 

kui ka eriosad. Leiutiste, mikrolülituse topoloogia, tööstusdisaini ja kaubamärgi kaitsele 

laienevad ühised sätted koondatud tööstusomandi seadustiku eelnõu üldossa. Tulenevalt üldosa 

olemasolust on võimalik vältida varasemaid kordusi ning muuta tööstusomandi regulatsioon 

loogilisemaks ning paremini loetavaks võimalikult paljudele adressaatidele.  

 

ToS eelnõu üldosa 1. peatükk reguleerib üldküsimusi nagu seaduse reguleerimisala ja mõisted. 2. 

peatükk keskendub tööstusomandi õigustele reguleerides tööstusomandit ja taotlust omandi 

esemena, tööstusomandi õiguste piiranguid ja tööstusomandi õiguste jõustamist. 3. peatükk 

reguleerib tööstusomandi kaitse menetlust. Selle 1. jagu keskendub patendiametile ja 

apellatsioonikomisjonile, 2. jagu menetluse üldnõuetele, 3. jagu tööstusomandi registrile, 4. jagu 

taotluse menetlustoimingutele, 5. jagu registritoimingu vaidlustamisele ning 6. jagu 

tööstusomandi õiguste kohtueelsele vaidlustamisele.  

ToS eelnõu 2. osa sisaldab leiutist, mikrolülituse topoloogiat ja tööstusdisainilahendust 

puudutavat regulatsiooni. 4. peatükis on üldsätted. 5. peatükk reguleerib leiutise kaitse patendiga 

ning 6. peatükk leiutise kaitse kasuliku mudelina. 7. ja 8. peatükk reguleerivad 

patendikoostöölepingu kohaldamist ja Euroopa patendikonventsiooni kohaldamist. 9. peatükis on 

                                                           
33 Vt. A. Kelli. Patendiõiguse põhiõiguslikud alused ja piirangud. – Acta Societatis Martensis 1/2005, 158-172. 
34 Põhiseaduse paragrahvide 32 ja 39 omavahelise suhte kohta vaata M. Ernits, P. Roosma ja A. Kelli (2012). 

Kommentaarid §-le 32. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Kolmas, täiendatud väljaanne (389 - 

403). Juura, Õigusteabe AS; A. Kelli, H. Pisuke (2012). Kommentaar paragrahvile 39. Eesti Vabariigi põhiseadus. 

Kommenteeritud väljaanne. Kolmas, täiendatud väljaanne (430 - 432). Tallinn: Juura, Õigusteabe AS. 
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täiendava kaitse sätted. 10. peatükis on mikrolülituse topoloogia kaitse sätted. 11., 12. ja 13. 

peatükid reguleerivad tööstusdisainilahenduse kaitset, rahvusvahelist kaitset ja ühenduse disaini 

määruse kohaldamist. 

ToS eelnõu 3. osa on pühendatud kaubamärgile. 14. peatükis on üldsätted. 15. peatükk reguleerib 

kaubamärgi registreerimist. 16. peatükis on kollektiivkaubamärgi ja garantiimärgi sätted. 17. ja 

18. peatükk reguleerivad vastavalt kaubamärgi rahvusvahelist registreerimist ja ühenduse 

kaubamärgi määruse kohaldamist. 

ToS eelnõu 4. osa keskendub kaitsele kõlvatu konkurentsi vastu ja ärisaladuse kaitsele. 19. 

peatükki on koondatud kõlvatu konkurentsi vastase kaitse sätted ning 20. peatükis on ärisaladuse 

regulatsioon. 

ToS eelnõu 5. osa on viimane ning sisaldab lõppsätteid. 

 

Intellektuaalse omandi kodifitseerimisele ja reformile on pühendatud 2012 ilmunud Tartu 

Ülikooli ajakirja „Juridica“ erinumber. Tööstusomandi valdkonnaga seondusid järgmised 

kodifitseerimise töögrupi liikmete poolt kirjutatud artiklid: 

 

1) T. Kalmet. Tööstusomandi õiguse kodifitseerimise väljavaated. – Juridica 7/2012, 486-490; 

 

2) A. Sehver. Tööstusomandi kodifitseerimine. Kaubamärgiõigus. – Juridica 7/2012, 543-549; 

 

3) A. Kelli. Intellektuaalse omandi kodifitseerimine: vajadused, võimalused ja töökorraldus. – 

Juridica 7/2012, 481-485; 

 

4) T. Hoffmann, A. Kelli, A. Värv. Abstraktsioonipõhimõte Eesti ja Saksa intellektuaalse 

omandi õiguses. – Juridica 7/2012, 535-542. 

 

Eelnõuga kaasnevad järgmised olulised muudatused (mitmed neist on olnud arutlusel ka 

intellektuaalse omandi kodifitseerimiskomisjonis): 

 

 

1) geograafilise tähise kaitse süsteemi muutmine 

 

Eelnõuga kaotatakse iseseisev geograafiliste tähiste riigisisesel registreerimisel põhinev 

kaitserežiim, mis seni tulenes 2000. aasta jaanuaris jõustunud geograafiliste tähiste kaitse 

seadusest (GTKS). GTKS, mis näeb ette geograafiliste tähiste kaitse registreeringu alusel, on 

osutunud väheefektiivseks. Registrisse on kantud kuus geograafilist tähist, neist kolm 

samanimelist mineraalveele, kaks juustule ja üks veinile, kusjuures nii juustude kui veini 

geograafiliste tähiste kaitse kuulub tänasel päeval Euroopa Liidu õiguse reguleerimisalasse ning 

neile siseriikliku registreeringukaitse võimaldamine ei ole õige (registreeringud pärinevad Eesti 

EL-ga ühinemisele eelnevast ajast). Hetkel on geograafiliste tähiste siseriikliku kaitse valdkond 

piiratud geograafiliste tähistega, millele ei laiene EL nõukogu 20.03.2006 määrusest nr 510/2006 

põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 15.01.2008 määrusest nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, 

kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning EL nõukogu 

29.04.2008 määrusest nr 479/2008, mis käsitleb veinituru ühist korraldust, tulenev kaitse.  
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Eelnõu kohaselt käsitletakse geograafiliste tähistena, millel võib olla kaubamärgi suhtes 

õiguskaitset välistava asjaolu tähendus (kooskõlas TRIPS art 22 lõikega 3): 

1) Euroopa Liidus kaitstud geograafilisi tähiseid ja päritolunimetusi, 

2) 2000. aasta GTKS alusel registreerimisega kaitse saanud geograafilisi tähiseid, kusjuures 

nende kaitseulatuse määratlemisel võetakse aluseks registrisse kantud andmed ning kohaldatakse 

tingimust, et kaitse on olemas üksnes siis, kui need geograafilised tähised vastavad nende 

registreerimise ajal kehtinud GTKS nõuetele. Nimetatud staatus lõpeb, kui kohus on tuvastanud, 

et tähis ei vasta nimetatud tingimusele. Registri sulgemise tõttu ei ole võimalik kord registrisse 

kantud andmeid muuta. 

3) muid tähiseid, mis vastavad TRIPs-lepingu artikli 22 lõikes 1 antud geograafilise tähise 

määratlusele kui “tähised, mis näitavad, et kaup on pärit teatud liikme territooriumilt või selle 

territooriumi teatud piirkonnast või paikkonnast, kui kauba teatud omadus, maine või mõni muu 

iseloomustav tunnus on olulisel määral seostatav kauba geograafilise päritoluga”, vaatamata 

sellele, kas kõnealune tähis on registreeritud kaubamärgina või mitte. 

 

Punktis 1 nimetatud tähiste kaitse ulatus tuleneb Euroopa Liidu õigusest. Õigustatud isik või 

järelevalveasutus võib keelata igaühel kasutada p-des 2 ja 3 nimetatud tähise kasutamist viisil, 

mis on kõlvatu konkurents või muul viisil tarbijat kauba geograafilise päritolu osas eksitav või 

eksitavalt tajutav (TRIPS art 22 lg 2 ja 4). Kõlvatu konkurentsi sätteid täpsustatakse, et need 

hõlmaksid kõik geograafilise tähise õigusvatsase kasutuse juhtumid. 

 

Eelpool nimetatud punktides 1 ja 2 nimetatud tähiste kasutamise üle teostab järelevalvet 

Veterinaar- ja Toiduamet. Punktis 3 nimetatud tähiseid kaitstakse kõlvatu konkurentsi sätete 

alusel. 

 

EL geograafilise tähise režiimide rakendamise pädevus on Põllumajandusministeeriumil. 

 

2) tööstusomandi registri roll tööstusomandi esemete käibes35 

 

Tööstusomandi seadustiku (ToS) eelnõuga ühtlustatakse tööstusomandi registri kannete 

õiguslikku iseloomu puudutav regulatsioon. Tööstusomandist loobumise, tööstusomandi ulatuse 

piiramise ja tööstusomandi eseme jagamise kanded on konstitutiivsed (õigusmuudatus jõustub 

alles kande tegemisega). Tööstusomandi esemete käibe seisukohast on oluline, milline roll on 

registrikannetel seoses tööstusomandi ülemineku, tööstusomandi esemete pantimise ja 

litsentseerimisega.  

Kehtiva õiguse kohaselt piisab patendi, kasuliku mudeli ja tööstusdisaini üleandmiseks 

käsutustehingust, ent kaubamärgi üleminekuks on vaja lisaks ka vastava registrikande tegemine 

(KaMS § 18 lg 3). Eelnõu näeb ette, et tööstusomand läheb ühelt isikult teisele üle tehinguga.  

 

Tööstusomandi üleminekuga seoses tuleb registrikande õigusliku tähenduse reguleerimisel 

kaaluda erinevaid huvisid. Kui registrikandel on üksnes deklaratiivne tähendus, siis toob see 

kaasa käibe ebakindluse (omandaja, litsentsisaaja või pandipidaja ei saa olla kindel selles, et 

tehingu teine pool on ikka tõesti omanik) ning sellest tulenevalt ka tööstusomandi vähese 

atraktiivsuse näiteks laenutagatisena. Deklaratiivsete kannete mudel on kasutusel näiteks 

                                                           
35 Antud alapunktis sisalduv argumentatsioon ja selgitus tugineb osaliselt professor Mary-Rose McGuire’lt saadud 

sisendile. 
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Saksamaal, kus sellist lahendust peetakse oluliseks puuduseks, mis takistab ja komplitseerib 

tööstusomandi õiguste käivet.36 Väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks on tööstusomandi 

tagatisel krediidi saamine aga üks oluline võimalus majandus- ja arendustegevuseks vajaliku 

lisafinantseeringu saamisel. Tööstusomandi registri võimalikult suurt usaldusväärsust ning 

õiguskäibe kindlust oleks võimalik saavutada läbi registrikannetele konstitutiivse tähenduse 

andmise. See tähendaks näiteks, et tööstusomand ei lähe teisele isikule üle enne, kui on tehtud 

vastavasisuline registrikanne. Selline lähenemine on kasutusele võetud näiteks Hiinas.37 Samas 

pidurdaks selline lahendus liialt õiguskäibe kiirust. Seetõttu tuleb leida alternatiivne lahendus, 

mis võimaldaks piisavalt arvesse võtta kõikide käibes osalejate huve. Tööstusomandi eseme 

kuuluvus peab olema kolmandale isikule nähtavaks tehtud läbi registrikande. Samas ei peaks 

registrikande puudumine mõjutama tehingute kehtivust nende isikute vahel, kes on registrisse 

kandmisele kuuluvatest asjaoludest teadlikud. 

Nendele põhimõtetele vastab lahendus, mille kohaselt tööstusomandi üleminek ühelt isikult 

teisele toimub küll poolte kokkuleppega, kuid kolmandate isikute suhtes loetakse õigusmuudatus 

toimunuks siis, kui see on kantud registrisse. Kui tööstusomandi eseme võõrandamine on küll 

toimunud, ent seda pole registrisse kantud, siis riskib omandaja sellega, et võõrandaja võõrandab 

eseme teistkordselt. Kui teisena toimunud võõrandamine kantakse registrisse, siis loetakse 

omanikuks registrisse kantud isik. See tähendab, et kolmas isik, kes tugineb registrile, võib 

eeldada, et seal kajastamata tehingut (võõrandamist, aga ka näiteks litsentsilepingu sõlmimist) ei 

ole aset leidnud. Selline lahendus tagab selle, et tehingupooled (reeglina omandaja, samuti 

litsentsisaaja) on huvitatud õigusmuudatuse võimalikult kiirest registrisse kandmisest. 

Selline, nn Prantsuse registrisüsteemina tuntud lahendus on kasutusel paljudes Euroopa riikides 

ning on kasutusele võetud ka ühenduse patendi ja ühenduse disaini puhul. 

 

Eestis kasutatakse sarnast lahendust väärtpaberitega seotud registrikannete puhul. Eesti 

väärtpaberite keskregistri seaduse38 (EVKS) § 9 näeb ette, et „[õ]igus registrisse kantud 

väärtpaberitele loetakse kolmandate isikute suhtes kehtivaks üksnes juhul, kui õigus on kantud 

registrisse. Kui isik omandab registrile tuginedes heauskselt väärtpaberi või õiguse väärtpaberile, 

loetakse register tema suhtes õigeks“. 

 

Tööstusomandi eseme omandamine registrikandele tuginedes ei anna omandajale siiski täielikku 

garantiid omandiõiguse kestvuse kohta. Näiteks on patenteeritud leiutise autoril võimalik juhul, 

kui leiutise registreeris selleks mitteõigustatud isik, nõuda leiutise registreerimist enda nimele. 

Ka on võimalik, et registreering tühistatakse selle tõttu, et patenteeritud leiutis ei olnud uudne või 

sellel puudub leiutustase. 

 

Tööstusomandi eseme pantimist puudutavate sätete koostamisel on lähtutud asjaõigusseaduses 

sätestatud registerpandi üldregulatsioonist, mis näeb ette, et pandi kanne on konstitutiivne (AÕS 

§ 299 lg 1: registerpandi tekkimiseks on vajalik pandieseme omaja ja pandipidaja kokkulepe 

eseme koormamise kohta registerpandiga ja pantimise kohta kande tegemine vastavasse 

                                                           
36 Hans-Jürgen Ahrens, Mary-Rose McGuire. Modellgesetz für Geistiges Eigentum. Normtext und Begründung. 

München, Sellier European Law Publishers, 2012, lk 338. 
37 Yuanshi Bu. Die Rolle des Registers im Rechtsverkehr mit Immaterialgüterrechten in China. GRUR Int, 2009, lk. 

986-994. 
38 Eesti väärtpaberite keskregistri seadus. - RT I 2000, 57, 373 … RT I, 25.07.2012, 10. 
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registrisse). Seetõttu on ka tööstusomandi pandi puhul võetud aluseks kande konstitutiivsuse 

põhimõte. 

 

3) Tööstusomandi esemete pandi regulatsiooni ühtlustamine 

 

Kehtivas õiguses on tööstusomandi esemete pandiga koormamine reguleeritud erinevalt ning 

mõne tööstusomandi liigi puhul puudub sootuks. Eelnõuga viiakse tööstusomandi esemete 

pantimine ühtsetele alustele. Eelnõu regulatsioon tugineb asjaõigusseadusest tulenevatele 

registerpandi üldpõhimõtetele. See tähendab eeskätt, et tööstusomandi pant on mitteaktsessoorne 

ning selle tekkimine on seotud kande tegemisega tööstusomandi registris. Eelnõus on loobutud 

viitest laeva asjaõigusseaduse sätetele. Selle asemel sisaldab eelnõu erisätteid, mis täiendavad 

AÕS-ist tulenevat üldregulatsiooni. Oluline uuendus võrreldes kehtiva õigusega on eelnõus 

ettenähtud võimalus mitmele tööstusomandi esemele ühispandi seadmiseks. 

 

4) Töösuhtes loodud tööstusomandi kuuluvus ja õigus tasule 

 

Kehtiv õigus on töösuhtes loodud tööstusomandi kuuluvuse osas ebajärjekindel. Nii näiteks 

eeldatakse, et töösuhtes loodud tööstusdisain läheb üle tööandjale39, kuid leiutise puhul jääb see 

leiutajale.40 Taoline vahetegu ei ole põhjendatud. Tööstusomandi seadustiku eelnõuga nähakse 

ette, et töösuhtes loodud tööstusomand kuulub tööandjale. Tegemist on dispositiivse 

põhimõttega, millest võib lepinguga kõrvale kalduda.  

 

Selline regulatsioon toetab ka SME-de tegevust, kuna neil ei ole reeglina ulatuslikku 

intellektuaalse omandi õiguse alast juriidilist kompetentsi selleks, et koostada kokkuleppeid 

tööstusomandi õiguste kuuluvuse kohta. 

 

Kehtiv patendiseadus näeb ette, et leiutajal on õigus saada õiglast tasu leiutisest saadava tulu 

arvel.41 Ühe tõlgenduse järgi on viidatud regulatsioon imperatiivne, mis tähendab, et sellest 

kõrvale kaldumine lepinguga ei ole lubatud ning on seega tühine. Looja õiglase tasustamise 

printsiipi võib iseenesest pidada igati asjakohaseks. Probleem on aga eelkõige selles, et see ei 

taga õigusselgust. Tööstusomandi seadustiku eelnõu eesmärgiks antud küsimuses on, et tööandja 

ja töötaja lepiksid ise tasustamise osas kokku. Lepinguvabaduse edendamine on üheks läbivaks 

jooneks kogu intellektuaalse omandi kodifitseerimise protsessis. 

 

Rahvusvaheline praktika seoses leiutaja tasustamisega on erinev. Üldplaanis võib eristada kahte 

mudelit. Esimese mudeli kohaselt nähakse loojale ette imperatiivne tasu. Mudelriik on siin 

Saksamaa. Samas tuleb Saksamaa puhul märkida, et leiutaja tasustamine on formaliseeritud ning 

reglementeeritud. See tähendab, et nähakse ette konkreetsed tasumäärad. Tasu määramisel ei ole 

aluseks õiglase tasu kontseptsioon, vaid konkreetsed tasu tabelid. Teine mudel lähtub 

lepinguvabadusest ning eeldab, et tööstusomandi looja ja kasutaja lepivad ise tasus kokku. Keegi 

kolmas ei saa väljapoolt öelda, kui suur peab olema õiglane tasu. 

 

                                                           
39 TDKS § 14 (2). 
40 PatS § 12 (2). 
41 PatS § 13 (8). 
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Mitmed IO eksperdid on tõstatanud küsimuse seoses töösuhtes loodud leiutise ja leiutaja 

tasustamisõiguste harmoniseerimisega.42 Tähelepanu on juhitud asjaolule, et kuna nii ettevõtlus 

kui ka teadus- ja arendustegevus muutuvad järjest globaalsemaks, siis töösuhtega kaasnev 

leiutaja tasustamisõigus on muutumas rahvusvaheliseks küsimuseks.43 Seega on valdkond 

aktuaalne paljudele riikidele. Eriti aktuaalne on see Eestile kui väikese avatud majandusega 

riigile globaliseerumise tingimustes. 

 

Eesti kontekstis tuleb võtta arvesse ka võimaliku konkurentsieelise saamise argumenti. Ettevõtja 

jaoks on oluline õigusselgus ning võimalus planeerida oma kulusid. Seadus, mis näeb ette 

kohustuse maksta õiglast tasu on ettevõtja jaoks ebamäärane. Eesti kontekstis on asjakohane 

lubada pooltel endal leppida kokku looja tasustamises. 

 

Leiutaja tasustamissüsteemi kehtestamisel tuleb arvestada, et see on üksnes üks komponent, 

mida tuleb võtta arvesse majandusarenguks eeldusi loova IO süsteemi väljatöötamisel. 

Muuhulgas tuleb tähelepanu pöörata ka järgmistele asjaoludele: 

 

a) Esimene küsimus tõusetub seoses tööstusomandina kaitstava teadmuse väärtusega. H. W. 

Chesbrough on asjakohaselt väitnud, et “tehnoloogial puudub olemuslik väärtus. Väärtus 

tekib ainult siis, kui tehnoloogia on kommertsialiseeritud läbi mõne ärimudeli”.44 Teiste 

sõnadega tähendab see seda, et kaitstud leiutis ei loo iseenesest mingit kasumit. Väärtus 

luuakse leiutise kommertsialiseerimisel läbi konkreetse ärimudeli. On küsitav, kas riik peab 

sekkuma ettevõtlusesse ja jagama saadud tulu oma äranägemisel.  

 

b) Teiseks tuleb arvestada, et reeglina puudub korrelatsioon üks patent ja üks toode. Ühe toote 

komponendid võivad olla kaitstavad erinevate IO instrumentidega nagu autoriõigus, 

kaubamärk, tööstusdisain, ärisaladus ja patent. See võib muuta keeruliseks ühe komponendi 

väärtuse leidmise. Kui toode sisaldab mitmeid patente, disaini ja ärisaladusena kaitstavat 

teavet ning selle lisanduvad veel turustamine, investeeringud brändingusse, siis on raske 

öelda, mis on ühe leiutise looja õiglane tasu. 

 

c) Kolmandaks peab võtma arvesse, et ettevõtjal on harilikult mitmeid arendusprojekte, kuhu ta 

investeerib, kuid ainult väga vähesed on tulusad. Kui nüüd öelda, et leiutajal on õigus 

õiglasele tasule projekti arvel, mis õnnestus, siis tekib olukord, kus ettevõtja kannab kõik 

riskid, kuid jagab õnnestumisi. Probleem võib tekkida sellega, kuidas katta ebaõnnestunud 

projektide kulud. Nimelt peab ütlema, kas ebaõnnestunud projektid ja ettevõtmised tuleks 

võtta arvesse õiglase tasu määramisel. 

 

                                                           
42 Vt. C. Heath. Remuneration of employees’ inventions in Europe and Japan. Bimonthly Journal of the International 

Association for the Protection of the Industrial Property of Japan 2002 (27) 6, lk. 398–407; J. Meier, T. Schubert, 

H.-R. Jaenichen. Employees’ Invention Remuneration – Money (f)or Nothing? Arvutivõrgus: 

http://www.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_58.pdf (31.01.2013). 
43 J. Meier, T. Schubert, H.-R. Jaenichen. Employees’ Invention Remuneration – Money (f)or Nothing? 

Arvutivõrgus: http://www.vossiusandpartner.com/pdf/pdf_58.pdf (31.01.2013). 
44 H. W. Chesbrough. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard 

Business School Press 2003, lk. 156. 



Versioon: 22.7.2014 

18 

 

d) Neljandaks, kuna Eesti majanduse kontekstis saab kõne alla tulla eelkõige avatud 

innovatsiooni45 mudel, siis peab intellektuaalne omand olema käsitletav varana, mida saab 

lihtsustatult üle anda ilma igasuguste koormatisteta nagu näiteks õiglase tasu nõue eduka 

ettevõtja suhtes, kes suudab leiutist kommertsialiseerida. Intellektuaalne omand (sh 

tööstusomand) peab olema tehingu objekt, mis on vaba erinevatest piirangutest. 

 

Kokkuvõtteks saab öelda, et kõige ebasobivam lahendus on näha imperatiivselt ette ebamäärane 

õiglase tasu põhimõte. Seda võib asendada Saksa mudel formaliseeritud tasudega, mis ei ole aga 

Eesti ettevõtjate profiili (enamus on väga väiksed ettevõtjad võrreldes Saksa ettevõtjatega) 

arvestades otstarbekas. Seetõttu on Eesti tööstusomandiõiguses kõige otstarbekam võtta looja 

tasustamisel aluseks lepinguvabaduse põhimõte, mille kohaselt lepingupooled lepivad 

tasustamise põhimõtetes kokku. Tasustamissüsteem peab eelistatavalt olema loodud 

organisatsiooni tasandil. 

 

5) Ühise tööstusomandi reguleerimine 

 

Kaasaegne teadmusloome protsess on sageli kollektiivne. See tähendab, et tööstusomandi (nt. 

leiutise või tööstusdisaini) loomisesse panustab rohkem kui üks isik. Kui tegemist on töösuhtega, 

siis võib ühiselt tööprotsessis loodud tööstusomandi teostamine olla reguleeritud töölepingu või 

organisatsiooni tasandi normidega (nt on Eesti ülikoolid reguleerinud oma töötajate poolt loodud 

IO kuuluvuse küsimused).46 Teatud organisatsioonide vahelises koostöösuhtes või siis kui 

tööstusomand on loodud füüsiliste isikute poolt, võib tekkida intellektuaalne omand, mida tuleb 

ühiselt teostada. 

 

Parim lahendus taolises olukorras on, kui ühised omanikud lepivad ise kokku, kuidas toimub 

õiguste teostamine. Välistatud ei ole siiski olukord, kui selget kokkulepet ei eksisteeri. Praegune 

lähenemine seadusandluses nii autoriõiguse kui tööstusomandi kontekstis näeb ette et IO 

teostamine toimub ühiste omanike kokkuleppel, tagades seejuures kõigi IO ühisomanike huvide 

arvestamise. See võib siiski tekitada olukorra, kus IO jääb n.ö lukku ehk seda ei saa kasutada, 

sest mõni ühisomanikest on sellele vastu. Tööstusomandi puhul edendab kasutamist kohustus 

maksta jõushoidmise lõivusid. See võib sundida ühiseid tööstusomandi omanikke võtma vastu 

mingeid otsuseid.  

 

Eelnõuga nähaksegi ette, et tööstusomandi ühisel omanikul on õigus nõuda teistelt ühistelt 

omanikelt, et ühise tööstusomandi teostamine toimuks vastavalt kõigi huvidele. Tulenevalt 

tööstusomandi seadustiku eelnõust võib ühine omanik nõuda teistelt ühistelt omanikelt 

tööstusomandi ühiseks teostamiseks vajalike tahteavalduste andmist. Tulenevalt tsiviilseadustiku 

üldosa seadusest „[k]ui isik on kohustatud tegema kindla sisuga tahteavalduse, asendab 

tahteavaldust jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluv kohtulahend, millega isikut 

kohustatakse sellist tahteavaldust andma“.47 Taoline lahendus on kooskõlas Intellektuaalomandi 

                                                           
45 Avatud innovatsioon tähendab olukorda, kus ettevõtja ei konstrueeri ise kogu väärtuse ahelat, vaid kasutab ka 

teiste intellektuaalset omandit ning lubab enda intellektuaalset omandit kasutada. Ettevõtja ärimudel ei ole suunatud 

sissepoole. 
46 Vt. nt. Tartu Ülikoolis loodud intellektuaalomandi käsitlemise kord. Kinnitatud Tartu Ülikooli rektori 18. 

detsembri 2013. a käskkirjaga nr 24 (jõustub 01.01.2014); Intellektuaalse omandi käsitlemise põhimõtted Tallinna 

Tehnikaülikoolis. 24. jaanuar 2012. Tallinna Tehnikaülikooli määrus nr. 1. 
47 TsÜS § 68 (5). 
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Kaitse Rahvusvaheline Assotsiatsioon (AIPPI) resolutsiooniga intellektuaalse omandi ühise 

omandi kohta. Nimetatud resolutsiooni rõhutab, et patendiga kaitstud leiutise litsentseerimisel on 

nõutav kõigi ühiste omanike nõusolek. Põhjendamatu keeldumise puhul peavad eksisteerima 

õiguslikud mehhanismid tekkinud probleemi lahendamiseks.48 

 

6) Varemkasutusõiguse laiendamine kaubamärgile 

 

Varemkasutusõigus (prior user rights) on tööstusomandi valdkonnas tunnustatud põhimõte, mida 

sisaldavad nii patendi, kasuliku mudeli kui ka tööstusdisaini seadused.49 Varemkasutusõiguse 

mõte on, et kui keegi on tööstusomandi objekti varem kasutanud, siis ta saab jätkata kasutamist 

pärast seda, kui kolmas isik selle ära kaitseb. Tööstusomandi seadustiku eelnõuga laiendatakse 

seda põhimõtet kaubamärgi valdkonnale. 

 

Kaubamärgi korral leevendab varemkasutamisõiguse sätestamine registreerimata kaubanduslike 

tähiste (ettevõtte tähiste, kohalike tähiste) kaitse puudumist. Varemkasutamisõigus ei kujuta 

endast ainuõigust (välistavat õigust), vaid ainuõiguse piirangut juhuks, kui tähist on kasutatud 

heauskselt enne selle kaitsmist kolmanda isiku poolt. 

 

Võrdluseks võib öelda, et mitmes riigis kaitstakse ka registreerimata kaubamärke (mis ei ole 

üldtuntud), kohalikke tähiseid või kaubanduslikke tähiseid. 

 

7) Patendiameti toimingute peale kaebuste esitamise võimaluste laiendamine 

 

Eelnõuga 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 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. 

 

8) Tööstusomandi registrite koondamine ühtseks registriks 

 

Tööstusomandi registrid koondatakse ühte registrisse, mis võimaldab nii õiguslikult kui 

tehnoloogiliselt lihtsustada registri ülesannete täitmist, sh muuta andmeid ühe avalduse alusel 

kogu registrit (erinevaid tööstusomandi liike) läbivalt, samuti andmete väljastamisel. Registrite 

koondamine eeldab täielikult elektroonset registrit. See omakorda nõuab kõrge keerukusega 

tarkvara väljatöötamist ja suurte andmemahtude töötlemist ning säilitamist. Sellise tarkvara 

väljatöötamine, eriti hanke korras, on märkimisväärselt kallis. Tarkvara ja riistvara peab olema 

kasutusvalmis enne seadustiku jõustumist. See võib kujuneda probleemiks. 

                                                           
48 AIPPI. The Impact of Co–Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation. Executive Committee 

of Singapore, 5 – 10 October 2007. Arvutivõrgus: 

https://www.aippi.org/download/commitees/194/RS194English.pdf (6.6.2014), lk. 2. 
49 PatS § 17, KasMS § 16, TDKS § 18. 

https://www.aippi.org/download/commitees/194/RS194English.pdf
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9) Patendiameti ametlike väljaannete koondamine üheks väljaandeks 

 

Patendiametil on neli 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).  

Ühtne väljaanne kiirendab registreerimise aega, kui ei pea enam ootama kvartaalse väljaande 

trükijärjekorda.  

 

10) Patendiameti poolt igast negatiivsest otsusest eelnev teavitamine 

 

Ühtlustatakse tööstusomandi kaitse taotluste menetlust, nähes ette kõikide taotluste suhtes 

vastuväite esitamise võimaluse. Seni on see olnud reguleeritud leiutiste puhul. Kaubamärkide 

puhul on väljakujunenud praktikaks. See võimaldab taotlejal enne negatiivse otsuse saamist oma 

seisukohta väljendada, vastavalt omaksvõetud menetluspõhimõttele. Samas tuleb arvestada, et 

vastuväite esitamiseks kehtestatav minimaalne ooteaeg 2 kuud pikendab selle võrra statistilistes 

näitajates üldist menetlusaega, aga vähendab potentsiaalselt vaidlusi. 

 

11) Apellatsioonikomisjoni menetluse kiirendamine 

 

Apellatsioonikomisjoni menetlust kiirendatakse sel viisil, et: 

1) võimaldatakse kiirendatud menetlust, kui menetlusosaline ei osale aktiivselt menetluses; 

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. 

 

12) Avaliku lihtlitsentsi laiendamine patendiga kaitstud leiutisele ja tööstusdisainile 

 

Avaliku lihtlitsentsi andmise võimalus kehtivas õiguses on ette nähtud kasuliku mudeli seaduses. 

Selle kohaselt on avalik lihtlitsents litsents, millele on õigus igaühel, kes tasub kasuliku mudeli 

omanikule tema poolt määratud litsentsitasu.50 Tööstusomandi seadustiku eelnõuga laiendatakse 

avaliku lihtlitsentsi andmise võimalust ka patendiga kaitstud leiutisele ja tööstusdisaini 

lahendusele. Avaliku lihtlitsentsi eesmärk on edendada leiutiste ja tööstusdisaini kasutamist 

kolmandate isikute poolt. Avaliku lihtlitsentsi andja põhiline ajend on võimalik saadav 

litsentsitasu. Mõnes riigis on avaliku lihtlitsentsi andmine seotud riigilõivude alandamisega. 

Eelnõus seda põhimõtet kohaldatud ei ole. 

 

Kaubamärgi puhul ei nähta ette avaliku lihtlitsentsi andmise võimalust. Põhjuseks on asjaolu, et 

kollektiiv- ja garantiimärgid täidavad juba sarnast funktsiooni. 

 

13) Kaubamärgi suhteliste keeldumisaluste ekspertiisist loobumine 

 

Eelnõuga loobutakse kaubamärgi ekspertiisist suhteliste aluste osas. Absoluutsete aluste osas 

ekspertiisi ulatus ei muutu. 

                                                           
50 KasMS § 431. 
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Suhteline õiguskaitset välistav asjaolu (alus) on üldjuhul varasem vastanduv õigus (nt. varasem 

kaubamärk), mille olemasolul saab hilisem kaubamärk kaitse üksnes varasema õiguse omaja 

loal. Kehtiva kaubamärgiseaduse järgi kontrollib patendiamet registritest  varasemaid õigusi ja 

hindab, kas need on vastanduvad. Kui selliseid õigusi leitakse, võimaldatakse taotlejal esitada 

varasema õiguse omaja luba. Selle puudumisel kaubamärk kaitset ei saa. Pärast kaubamärgi 

kaitse otsustamist on vastanduva varasema õiguse omajatel veel võimalus kaubamärk 

vaidlustada. 

Muudatuse kohaselt teeb Patendiamet küll varasemate õiguste otsingu, kuid ei hinda konflikte 

ega nõua loa saamist varasema õiguse omajalt. Suhteliste aluste ekspertiisi kaotamist on 

tasakaalustatud otsingusüsteemiga. See annab kaubamärgi taotlejale vajalikku teavet ning kaitseb 

ka varasemate kaubamärgiomanike huve, kes eeldavad, et neid teavitatakse, kui keegi soovib 

registreerida sarnast või identset kaubamärki.  

 

Kui taotleja võtab riski ja ei sõlmi varasema õiguse omajaga vastavat kokkulepet, siis on 

võimalik varasema õiguse omajal hilisem kaubamärk vaidlustada.  

Enamik riike ja rahvusvahelisi organisatsioone kasutab analoogilist süsteemi. Põhjuseks on 

asjaolu, et varasemate õiguste otsingud ja nende konfliktsuse hindamine Patendiameti poolt ei 

saa ole täielik. 

 

14) Tööstusdisaini variantide regulatsiooni kaotamine 

 

Variantide regulatsioon on tekitanud segadust ning asjatut menetluskoormust eelkõige 

rahvusvaheliselt registreeritavate disainide puhul, kuna variantide regulatsioon ei ole eriti laialt 

levinud, teisalt on tegemist subjektiivse hinnangu küsimusega, kas variantidel on sama üldmulje.  

 

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

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

valdkonna disaine juhul, kui nad kuuluvad samasse kategooriasse ning enam ei ole vaja hinnata 

disainide välimusest tulenevat üldmulje sarnasust. 

 

Enamat disaini sama registreerimistaotlusega võimaldab registreerida ka disaini rahvusvahelise 

registreerimise Haagi kokkulepe. Seega rahvusvahelise taotluse puhul tekib koheselt vastuolu 

Eesti siseriikliku regulatsiooniga. 

 

Seetõttu otsustati loobuda senistest piirangutest ning võimaldada registreerida ühe taotlusega 

mitu disaini eeldusel et nad kuuluvad samasse kategooriasse (rahvusvahelise 

tööstusdisainilahenduste klassifikatsiooni samasse klassi). 

 

 

15) Ärisaladuse kaitse kontseptsiooni muutus 

 

Tööstusomandi seadustikus täpsustatakse ärisaladuse kaitse regulatsiooni, võttes aluseks 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi ettepaneku avalikustamata oskusteabe ja äriteabe 

(ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastase kaitse kohta.51 

Eesti kehtivas õiguses puudub ühene ärisaladuse definitsioon. Kohtupraktikas kohaldatakse 

                                                           
51 COM/2013/0813 final - 2013/0402 (COD). 
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ärisaladuse määratlemiseks nii konkurentsiseadust52 (§ 63 lg 1), TRIPS-lepingut53 (art. 39 punkt 

2) kui ka Saksa kohtupraktikas väljakujunenud ärisaladuse definitsiooni.  

Tööstusomandi seadustikus sätestatakse ärisaladuse legaaldefinitsioon, lähtudes direktiivi 

ettepaneku sõnastusest. Kehtiv õigus võimaldab nõuda ärisaladuse rikkumise lõpetamist ning 

sellest hoidumist, samuti ärisaladuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist. Samas ei ole 

võimalik kohaldada VÕS § 1055 lg-st 3 tulenevaid õiguskaitsevahendeid. Samuti ei ole üheselt 

selge, kas ja milliseid alusetu rikastumise nõudeid on võimalik kohaldada ärisaladuse rikkumise 

korral. Tööstusomandi seadustikus täpsustatakse, millistel juhtudel toob ärisaladuse rikkumine 

kaasa vastutuse. Samuti nähakse ette, milliseid õiguskaitsevahendeid on ärisaladuse omajal 

võimalik kohaldada, sealhulgas millisel juhul on võimalik esitada alusetust rikastumisest 

tulenevaid nõudeid. 

 

15) Rakendusaktide ühtlustamine 

 

Eelnõu kohaselt loobutakse suurest arvust rakendusaktidest ehk seadusest tuleneva delegatsiooni 

realiseerimisel antud aktidest, mis seni tööstusomandi õigust iseloomustavad. Lähtudes 

kaubamärgi- ja tööstusdisaini õiguse ja rahvusvahelisest eeskujust, koondatakse ka leiutiste ja 

mikrolülituse topoloogias rakendusaktid ühte määrusesse. Kasuliku mudeli rakendusaktid 

koondatakse kavandatavasse patendimäärusse, kuna kasuliku mudeli ja patendi regulatsioon on 

suures osas kattuv. Seoses geograafiliste tähiste registreerimisest loobumisega kaob ka vajadus 

rakendusaktide järgi selles valdkonnas. Kuna eelnõu kohaselt koondatakse tööstusomandi 

registrid ühte registrisse ning Patendiameti tegevust tööstusomandi esemete registreerimise 

taotluste menetlemisel, kaitse andmisel ja registreeritud tööstusomandi esemeid puudutavate 

registrikirjete haldamisel saab käsitleda eeskätt registri pidamisena, on otstarbekas kõiki 

tööstusomandi liike puudutavad andmete ja dokumentide esitamist, nende menetlemist ja muid 

registriga seotud toiminguid puudutavad rakendusaktid koondada registri põhimäärusesse. 

Tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, et eelnõu koostamise käigus on detailselt analüüsitud 

rakendusaktide vajalikkust ja nende kooskõla põhimõtetega, mille kohaselt  

a) määruses ei peaks kordama seaduses (samuti Euroopa Liidu määruses või rahvusvahelises 

lepingus) sisalduvaid norme,  

b) määrusega ei tohi laiendada seaduses sätestatut ning  

c) õigusaktis ei tuleks reguleerida õiguslikult irrelevantseid küsimusi. 

Sellest tulenevalt on osa seni määrustega reguleeritud küsimusi viidud seadustiku teksti, 

vajadusel neid üldistades ja ümber sõnastades (nt patendinõudlusele esitatavad nõuded, 

dokumentide vormistamise üldised nõuded). Osa küsimusi seevastu ei peakski olema 

reguleeritud ei seadusega ega määrusega (nt Patendiameti ametlike väljaannete või tunnistuste 

struktuur ja vormistamise kord), kuna need ei ole õiguslikult asjakohased ning tuleks lahendada 

vahetult seaduse alusel Patendiameti siseaktiga. Viimatinimetatud küsimustes ei ole vajalik 

rakendusakti andmine ja eelnõus on delegatsiooninormist loobutud. 

Lisaks on seni määrusi kasutatud sisuliselt juhistena, milles taotlejale, Patendiameti eksperdile 

või muule isikule kirjeldatakse samm-sammult esitatavate dokumentide koostamist, neile 

kehtivaid nõudeid ja nende menetlemist. Eelnõus on lähtutud põhimõttest, et rakendusaktid on 

siiski õiguse üldaktid, mille eesmärgiks on mingite õigussuhete reguleerimine seaduse alusel. 

Sellest tulenevalt eelnõuga suunatakse praktikat juhiste kehtestamisele juhistena, mitte 

                                                           
52 Konkurentsiseadus. - RT I 2001, 56, 332 … RT I, 05.07.2013, 1. 
53 Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping (RT II 1999, 22, 123). 
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määrustena. Kui sellised juhised reguleerivad Patendiameti tegevust, võib need kehtestada 

ametnikele siduva siseaktiga; kui need – koondades lisaks seadusest ja määrustest tulenevate 

nõuete lahtirääkimisele ka praktilisi juhiseid – on suunatud taotlejale või muule haldusvälisele 

isikule, võibki need avaldada (metoodiliste) juhistena. Viimasel juhul puudub juhisel küll 

igasugune iseseisev siduv iseloom, kuid nende eesmärk ei olegi uute normide kehtestamine, vaid 

praktiliste juhiste esitamine ning konkreetsete siduvate nõuete korral saab viidata ja tugineda 

seaduse või rakendusakti sättele. 

 

 

Tööstusomandi seadustiku eelnõu väljatöötamiskavatsus on läbinud kooskõlastusringi.  

 

Tööstusomandi seadustiku eelnõu kontseptsioonina on käsitletavad järgmised dokumendid: 

 

1) Tanel Kalmet, Almar Sehver, Margus Sarap, Aleksei Kelli, Raul Kartus, Mikk Putk, Kai 

Härmand, Silja Elunurm, Reet Adamsoo (2012). Tööstusomandiõigusega kaasnevate 

probleemide koondkaardistus54; 

 

2) Raul Kartus (2013). Eestis kehtiv leiutiste õiguskaitse süsteem55; 

 

3) Tanel Kalmet, Kai Härmand, Almar Sehver (2013). Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni 

staatus ja pädevus vaidluste lahendamise süsteemis56; 

 

4) Aleksei Kelli, Tõnis Mets ja Thomas Hoffmann (2013). Ettevõtlusmudelite ja 

lepinguvabaduse ulatuse analüüs intellektuaalse omandi kontekstis: majanduslikud ja 

juriidilised aspektid57; 

 

Mitmed kaardistatud tööstusomandi probleemid ja pakutud lahendusvariandid on olnud arutlusel 

intellektuaalse omandi kodifitseerimiskomisjonis, mis teostab järelevalvet intellektuaalse omandi 

töögrupi üle. Õiguspoliitilised küsimused, mis muudavad kehtivat regulatsiooni kõige enam, on 

saanud intellektuaalse omandi kodifitseerimiskomisjonilt hinnangu ja kooskõlastuse. Töö 

õiguspoliitilises komisjonis on käsitletav sisulise kooskõlastusena, kuna kaasatud on 

tööstusomandi õiguse valdkonnaga seotud ministeeriumid. Lisaks kooskõlastamisele 

kodifitseerimiskomisjonis on toimunud pidev koostöö huvigruppidega. 

 

                                                           
54 Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57468/T%F6%F6stusomandi+koondkaardistus.pdf 

(8.5.2014). 
55 Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58024/Leiutiste+%F5iguskaitses%FCsteemi+anal%FC%FC

s.pdf (8.5.2014). 
56 Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58033/T%F6%F6stusomandi+apellatsioonikomisjoni+arua

nne.pdf (8.5.2014). 
57 Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58014/Lepinguvabaduse+anal%FC%FCs.pdf (22.10.2013). 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57468/T%F6%F6stusomandi+koondkaardistus.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58024/Leiutiste+%F5iguskaitses%FCsteemi+anal%FC%FCs.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58024/Leiutiste+%F5iguskaitses%FCsteemi+anal%FC%FCs.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58033/T%F6%F6stusomandi+apellatsioonikomisjoni+aruanne.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58033/T%F6%F6stusomandi+apellatsioonikomisjoni+aruanne.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58014/Lepinguvabaduse+anal%FC%FCs.pdf
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3 EELNÕU SISU JA VÕRDLEV ANALÜÜS 

1. osa – ÜLDOSA 

1. peatükk – ÜLDSÄTTED 
 

Eelnõu § 1. Reguleerimisala 

 

Eelnõu § 1 määratleb eelnõu reguleerimisala. Lõike 1 kohaselt on seadustiku 

reguleerimisesemeks: 

 

a) tööstusomandi tekkimise alused, tingimused ja kord. Tööstusomand, st isiku täielik õiguslik 

võim tööstusomandi eseme üle (§ 2 lg 1) tekib riigisiseselt eelnõu sätete alusel, mis 

puudutavad tööstusomandi registreerimist kui peamist tööstusomandi tunnustamise viisi või 

tööstusomandi tunnustamist muudel alustel (peamiselt ärisaladus, kaubamärgi üldtuntus), või 

rahvusvaheliste või Euroopa Liidu normide alusel, mõnedel juhtudel koostoimes eelnõu 

sätetega. Eelnõu reguleerib tingimusi, mis peavad olema täidetud tööstusomandi eseme 

tekkeks (nt. leiutise loomine autori poolt, taotluse õiguse üleminek autorilt taotlejale, taotluse 

esitamist), samuti menetluskorda, mida selleks tuleb järgida; 

 

b) tööstusomandiga seonduvad õigused ja kohustused. Lisaks omaniku õigustele (vt. § 8) 

seonduvad tööstusomandiga muud õigused, nagu näiteks õigus tööstusomandile ehk 

taotlemise õigus (§ 6), varemkasutusõigus (§ 24), autori isiklikud õigused (§ 7), 

tööstusomandi esemele seatud pandi pidaja õigused (§ 20) jne, samuti kohustused: eeskätt 

igaühe kohustus pidada kinni ainuõigusega (§ 8 lg 1 p 1) seatud piiridest. Samas on ka 

ainuõigus allutatud teatud kitsendustele ja selle omanik teatud kohustustele (nt registreeritud 

kaubamärgi kasutamise kohustus või patendiomaniku kohustus tasuda kaitse jõushoidmiseks 

ettenähtud lõivud). Samuti tuleb nimetada menetluslikke õigusi, mis on olulised nii 

tööstusomandi kaitse taotlemisel, kui ka selle õiguse kehtivuse vaidlustamisel (nt taotleja 

õigus esitada vastuväide või õigus taotleda lõppenud menetluse ennistamist); 

 

c) tööstusomandi alaste asutuste (Patendiamet, tööstusomandi apellatsioonikomisjon) korraldus 

ja pädevused (eeskätt Patendiameti pädevus tööstusomandi registri pidamisel). 

 

Lõikega 1 analoogilised reguleerimisala või eesmärgisätted esinevad kehtivates tööstusomandi 

seadustes (nt TÕAS § 1 lg 1, KaMS § 1 lg 1, TDKS § 1 lg 1), kuigi on nende seaduste 

spetsiifikat arvestades erinevalt sõnastatud. 

 

Lõikes 2 sätestatakse tööstusomandi liikide numerus clausus ja legaliteedi põhimõte: 

tööstusomandi liike ei saa tekitada kokkuleppega. Tööstusomandi liigid tulenevad seadusest (sh 

rahvusvahelised ja Euroopa Liidu normid) ja nendesse kuuluvad tööstusomandi esemed peavad 

vastama seaduses sätestatud tingimustele. Analoogilist sätet kehtivas tööstusomandi õiguses ei 

ole, kuid see on tuletatav tööstusomandi liike reguleerivatest eriseadustest. Asjaõigusseaduses on 

analoogiline säte AÕS § 68 lg 3. 
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Lõikes 3 sisaldub kehtiva TDKS § 2 lg 3 sarnane põhimõte, mille kohaselt tööstusomandi 

kehtivus ei sõltu autoriõigusest ja autori instituut tööstusomandi õiguses (§ 4 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 

7 jm) on autonoomne. Tööstusdisaini puhul tähendab see, et sama objekt võib olla kaitstud nii 

tööstusdisainilahendusena kui ka autoriõigusega, kuid sel juhul need kaitsed on teineteisest 

sõltumatud ning ühe kehtetus ei too kaasa teise kaitseliigi kehtetust. Kaubamärgi puhul 

tööstusomandi õigus autorsust ei tunne, kuid kui kaubamärk on samal ajal käsitletav teosena 

autoriõiguse tähenduses, on need õigused teineteisest sõltumatud, nt ei too teose kaitse 

puudumine originaalsuse puudumise tõttu kaasa kaubamärgi kaitse puudumist. 

 

Eelnõu § 2. Tööstusomandi mõiste 

 

Eelnõu §-s 2 määratletakse tööstusomandi mõiste. Lõikes 1 on analoogiliselt AÕS § 68 lõikele 1 

tööstusomand määratletud täieliku õigusliku võimuna tööstusomandi eseme üle. Tööstusomandi 

erinevad aspektid ja erisused on reguleeritud eelnõu §-s 8 (sh. ainuõigus) ning eelnõu eriosa 

sätetes (nt §-d 106, 127, 160, 175, 198). Kehtivas õiguses lõikele 1 analoogilist sätet ei ole, sest 

seni on hoidutud sellisel abstraktsioonitasandil tööstusomandit defineerimast. Samuti puudub 

sarnase eesmärgiga säte rahvusvahelises ja Euroopa Liidu õiguses ning võrreldud välismaa 

õiguses. Siiski on sätet peetud vajalikuks selleks, et analoogiliselt asjaõigusega määratleda 

tööstusomandi (isiku subjektiivne õigus), selle objekti (tööstusomandi ese) ja omaniku (isik, 

kellele kuulub õiguslik võim objekti üle) suhe.  

 

AÕS § 68 lg 1 sätestab omandiõiguse sisu: see on isiku täielik õiguslik võim asja üle. Omandi 

(omandiõiguse) ese (objekt) on seega asi (kehaline ese). Võim asja üle tähendab ühelt poolt seda, 

et omanikul endal on õigus asja vallata, kasutada ja käsutada. Omand on seega õiguste kogum. 

Teisalt hõlmab omand ka välistamisõigust teiste isikute suhtes: AÕS § 68 lg 1 kohaselt on 

omanikul õigus nõuda kõigilt teistelt isikutelt nende õiguste rikkumise vältimist ja rikkumise 

tagajärgede kõrvaldamist. Ka „tööstusomand“ tähendab isiku täielikku õiguslikku võimu, ent 

seda mitte asja, vaid nende esemete üle, mida eelnõu § 2 lg 2 loetleb tööstusomandi esemetena 

(leiutis, kaubamärk, tööstusdisainilahendus jne). Kuna kehatuid esemeid ei saa vallata, siis 

piirdub tööstusomandi õiguse sisu sellega, et omajal (eelnõus „omanikul“) on õigus eset kasutada 

ja käsutada (näiteks koormata, võõrandada, omandist loobuda). Omaniku välistamisõigus teiste 

isikute suhtes väljendub tööstusomandi puhul õiguses keelata teistel isikutel eseme kasutamine. 

 

Tuleb tähelepanu pöörata sellele, et sõna „tööstusomand“ kasutatakse ka objektiivses tähenduses, 

mis hõlmab kõik tööstusomandi alased normid, protseduurid ja institutsioonid, mis 

tööstusomandit määratletud täpses tähenduses puudutavad (nt seadustiku pealkirjas). 

 

Lõikes 2 on loetletud tööstusomandi esemed. Loetelu on analoogiline TÕAS § 1 lõikes 2 

sisalduvaga, samuti KaMS § 5 lõikes 1 antud loeteluga kaitstavate kaubamärkide kohta.  

 

Säte on sarnane Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni asutamise konventsiooni58  

artikli 2 punktiga viii, mille kohaselt “intellektuaalne omand“ sisaldab õigusi seoses: 

– kirjandus- ja kunstiteoste ning teadustöödega, 

– esituskunstnike poolt teoste esitamisega, fonogrammidega, raadio- ja 

televisiooniülekannetega, 

                                                           
58 Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni asutamise konventsioon. – RT II 1993, 25, 55. 
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– leiutistega kõigis inimtegevuse valdkondades, 

– teaduslike avastustega, 

– tööstusnäidistega, 

– kaubamärkidega, teenindustunnustega, kaubanduslike nimede ja tähistega, 

– kaitsega kõlvatu konkurentsi vastu, 

ja kõiki teisi õigusi, mis tulenevad intellektuaalsest tegevusest tööstuse, teaduse, kirjanduse ja 

kunsti alal.“ 

 

Loetelus sisalduvad nii eelnõu alusel tekkivad riigisisesed tööstusomandi liigid kui ka 

rahvusvahelisest või Euroopa Liidu õigusest tulenevad tööstusomandi liigid, millel on vahetu 

riigisisene mõju või eelnõu sätetest sõltuv mõju.  

 

Tööstusomandi seadustik hakkab reguleerima ärisaladuse kaitset. Ärisaladuse tsiviilõiguslik 

kaitse tugineb lisaks ToS eelnõule võlaõigusseadusele ning karistusõiguslik kaitse 

karistusseadustikule.59 Ärisaladuse regulatsioon sisaldub eelnõu 4. osas. 

 

Eelnõuga kaotatakse iseseisev geograafiliste tähiste riigisisesel registreerimisel põhinev 

kaitserežiim, mis seni tulenes 2000. aasta jaanuaris jõustunud geograafiliste tähiste kaitse 

seadusest60 (GTKS). GTKS, mis näeb ette geograafiliste tähiste kaitse registreeringu alusel, on 

osutunud väheefektiivseks. Siiski näeb eelnõu ette geograafilise tähise kaitse kõlvatu konkurentsi 

vastaste sätete kohaselt, samuti GTKS alusel registreeritud geograafiliste tähiste kaitse säilimise 

tingimusel, et need tähised vastavad nende registreerimise ajal kehtinud seaduse nõuetele. 

 

Tähelepanu tuleb juhtida sellele, et tööstusomandi esemete loetelu on antud „käesoleva 

seadustiku tähenduses“. Viidatud Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni 

asutamise konventsiooni kohaselt loetakse tööstusomandiks ka kaitset kõlvatu konkurentsi vastu, 

samuti on tööstusomandiks loetud sordikaitset. Viimaseid eelnõu ei reguleeri ning seega ei loeta 

neid ka eelnõu tähenduses tööstusomandi esemeks. 

 

Eelnõu koostamisel analüüsiti ka võimalust lisada eelnõusse kõlvatu konkurentsi regulatsioon, 

mis praegu paikneb konkurentsiseaduse61 7 peatükis. Lähtudes selle valdkonna 

harmoniseeritusest Euroopa Liidus ning ka võimalikest tulevikuarengutest jäeti kõlvatu 

konkurentsi regulatsioon ToS eelnõusse konkurentsiseadusest üle toomata. Kui võtta eeskujuks 

viimase aja valdkonna arenguid, siis ka Saksa intellektuaalse omandi mudelseaduses62 on antud 

küsimus sarnaselt lahendatud. Nimetatud mudelseaduse § 9 (4) sätestab, et see ei mõjuta kõlvatu 

konkurentsi regulatsiooni. 

 

Sordikaitse (mis vastab tööstusomandi lõikes 1 antud määratlusele) regulatsioon tuleneb taimede 

paljundamise ja sordikaitse seadusest63 ning rahvusvahelistest ja Euroopa Liidu normidest ning 

tööstusomandi kodifitseerimisest sordikaitse osas on eelnõus loobutud. 

                                                           
59 Karistusseadustik. – RT I 2001, 61, 364 … RT I, 26.02.2014, 1. 
60 Geograafilise tähise kaitse seadus. – RT I 1999, 102, 907 … RT I, 28.12.2011, 1. 
61 Konkurentsiseadus. – RT I 2001, 56, 332 … RT I, 05.07.2013, 1. 
62 Hans-Jürgen Ahrens & Mary-Rose McGuire. Model Law on Intellectual Property. A Proposal for German Law 

Reform – Abbreviated English Edition. Sellier European Law Publishers 2013. 
63 Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus. – RT I 2005, 70, 540 … RT I, 09.11.2011, 3. 
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Eelnõu § 3. Tööstusomandi õigustik 

 

Eelnõu §-s 3 määratletakse tööstusomandi õigustiku mõiste. Mõiste osas on eeskuju võetud 

Euroopa Liidu acquis (omaksvõetud reeglid, põhimõtted ja praktikad) termini eestistatud vastest. 

Sättel puudub täpne analoogia tööstusomandi õiguses, kui mitte arvestada TÕAS § 6 lg 1 ja § 39 

lg 2 sätestatust. Tööstusomandi alaste konventsioonide ja Euroopa Liidu õigusaktide (mitte ainult 

direktiivide) alusel on antud mitmeid rakendusmäärusi ja juhendeid ning nende kohaldamisel on 

kujunenud praktika, millega nt patendi- või kaubamärgiekspertiisi tasandil tuleb arvestada, et 

tagada riigisiseselt tekkivate tööstusomandi õiguste ja nende omajate ja Eestis kehtivate 

rahvusvaheliste või Euroopa Liidu õigusest tulenevate tööstusomandi õiguste ja nende omajate 

võrdne kohtlemine.  

 

Lõike 1 kohaselt on nimetatud õigusaktid, määrused, juhendid ja praktika osa tööstusomandi 

õigustikust, millega tuleb arvestada tööstusomandi alaste otsuste tegemisel eelnõu kohaldamisel.  

 

Lõike 2 kohaselt on tööstusomandi õigustiku osaks samuti eelnõus sisalduvate volitusnormide 

alusel antavad justiitsministri määrused. Sarnaselt kehtiva kaubamärgimääruse (KaMS § 1 lg 2) 

ja tööstusdisainilahenduse määrusega (TDKS § 1 lg 2) näeb eelnõu ette ka vastavalt 

patentipuudutavate rakendusaktide koondamise ühte õigusakti, võttes eeskujuks rahvusvahelise 

kogemuse. Kasuliku mudeli küsimused, mis vajavad rakendusaktiga reguleerimist, sätestatakse 

patendimääruses, kuna patenti ja kasulikku mudelit puudutav õigustik on põhiosas kattuv. Eraldi 

määrusena kehtestatakse tööstusomandi registri põhimäärus, muuhulgas tulenevalt andmekogude 

kohta kehtivatest nõuetest. 

 

 

Eelnõu § 4. Mõisted 

 

Sättes määratletakse täiendavalt tööstusomandi õigustiku keskseid mõisteid (mõisted, millel 

puudub keskne tähendus, defineeritakse eelnõu muudes sätetes). 

 

Omaniku mõiste on kehtivas õiguses määratletud TÕAS § 2 lg 2 ja § 3 p 3, PatS § 14 lg 1, 

KasMS § 13 lg 1, MTKS § 14, TDKS § 15, KaMS § 4. Tulenevalt sellest, et tööstusomand 

omandatakse üldjuhul registreerimise teel, on ka omaniku seisund isikul, kes on omanikuna 

kantud registrisse. Kui tööstusomand omandatakse muul alusel (nt kui kaubamärk on omandanud 

üldtuntuse), on omanikuks isik, kellele selline tööstusomandi ese faktiliselt kuulub. 

Kuigi Eesti tsiviilõiguses on Saksamaa eeskujul omaks võetud terminoloogia, mille kohaselt 

omaniku mõistet kasutatakse eeskätt asjaõigusliku omandi kohta ning õiguste puhul eelistatakse 

omaja terminit, on eelnõus jäädud tööstusomandi valdkonnas väljakujunenud terminoloogia 

juurde, kus patendi suhtes ainuõiguse omajat nimetatakse patendiomanikuks jne. 

 

Taotlus on määratletud kui Patendiametile esitatud tööstusomandi registreerimise taotlus. 

Analoogiline määratlus sisaldub TÕAS § 3 p 1, samuti KaMS § 8 lg 2. Muudes tööstusomandi 

seadustes taotlust ei defineerita, kuigi seda mõistet kasutatakse samas tähenduses. Kui eelnõus ei 

ole kasutatud viidet konkreetsele tööstusomandi liigile (nt patenditaotlus) või see ei tulene sätte 
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kontekstist, hõlmatakse taotluse mõistega kõikide tööstusomandi liikide taotlusi (nt eelnõu §-d 

15 ja 63). 

 

Taotleja on isik, kes on esitanud taotluse või tema õigusjärglane taotluse suhtes. Samasisuline 

määratlus sisaldub TÕAS § 3 p 2; tööstusomandi seadustes kasutatakse mõistet samas 

tähenduses seda defineerimata. 

 

Autor eelnõu tähenduses on isik, kes on loonud leiutise, mikrolülituse topoloogia või 

tööstusdisainilahenduse. Tulenevalt eelnõu § 1 lg 3 on eelnõu autori mõiste ja õiguslik režiim 

autonoomne autoriõiguse suhtes. Samasisuline määratlus on PatS § 13 lg 1, KasMS § 12 lg 1, 

MTKS § 10 lg 1 ja TDKS § 12 lg 1. 

 

Patendi väljaandmise mõiste tuleneb omaksvõetud terminoloogiast, mis pärineb ajast, mil 

patent (teatud vormis tunnistus) anti pädeva asutuse poolt välja, et kinnitada patendiomaniku 

ainuõigust patendis märgitud leiutisele. Kuigi nii kehtiva õiguse kui ka eelnõu kohaselt tuleneb 

patendikaitse registrikandest leiutise kohta, on peetud otstarbekaks omaksvõetud terminoloogiat 

mitte muuta, kuna see vastab ka rahvusvahelisele keelekasutuse (nt inglise to grant a patent). 

Samasisuline regulatsioon on PatS § 5 lg 2. 

 

Rahvusvahelise Büroo lühendterminit kasutab ka PatS § 33 lg 10, KasMS § 30 lg 10, TDKS § 

871 lg 1 ja KaMS § 4 lg 3, samuti nt Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni 

asutamise konventsiooni art 2 p ii. 

 

Tegutsemiskoha määratlemise vajadus tuleneb sellest, et tulenevalt rahvusvahelisest ja Euroopa 

Liidu õigusest ei ole alust kohelda välismaalasena isikut, kellel puudub küll (registrijärgne) 

asukoht Eestis, kuid kes omab siin püsivat kohalolu tegutseva filiaali, sama kontserni kuuluva 

ettevõtja või tegutseva ettevõtte kaudu, st kellel on püsiv ja tegutsev Eesti aadress. Sellest 

tulenevalt ei pea selline isik kasutama patendivoliniku teenuseid ning tal on õigus tugineda oma 

tegutsemiskohale rahvusvaheliste tööstusomandi õiguste taotlemisel (nt Madridi protokolli art 2 

lg 1 p i). Tegutsemiskohta kehtivates seadustes selliselt määratletud ei ole ning kasutatud on 

(tegutseva kaubandus- või tööstus-) ettevõtte terminit (PatS § 35 lg 5 p 6, MTKS § 20 p 5, TDKS 

§ 25 lg 2, KaMS § 13 lg 2), mis aga on kitsendav. Tegutsemiskoha mõiste määratlemisel ja 

ühtlustamisel on lähtutud tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 16 tegevuskoha (püsiva ja kestva 

majandus- või kutsetegevuse koht) määratlusest, täiendades seda klausliga, et tegevus võib olla 

vahendatud teise isiku kaudu. 

 

 

Eelnõu § 5. Tööstusomandi tekkimine 

 

Eelnõu §-s 5 määratletakse tööstusomandi tekkimise ja seega kaitse saamise alused. Nagu eelnõu 

§ 1 kohta juba selgitatud, tekib tööstusomand valdavalt registreerimisega, mõnel juhul aga muul 

alusel (nt kaubamärgi üldtuntus, ärisaladuse olemasolu). Registreerimise teel võivad tekkida nii 

riigisisesed õigused kui ka rahvusvahelised ja Euroopa Liidu õigused; kõnealuse sätte punktis 1 

peetakse silmas riigisiseseid õigusi, mis registreeritakse tööstusomandi registris. Punktiga 2 on 

hõlmatud kõik ülejäänud õigused, sh rahvusvaheliselt registreeritavad õigused.  
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Eelnõus loobutakse tööstusomandi õiguskaitse terminist, kuivõrd „omand“ tähendabki 

omandiõigust ning tegemist oleks seega tarbetu mõistelise kordusega. Tööstusomandi kaitse all 

mõistetakse endiselt tööstusomandi eseme omaniku ainuõiguste tunnustamist ja kaitset õiguslike 

vahenditega (TÕAS § 2 lg 3), kuid kuna sellisel määratlusel puudub eraldiseisev õiguslik 

tähendus, on tööstusomandi kaitse määratlemisest eelnõus loobutud ning loetletakse vaid vormid, 

milles tööstusomand kaitse saab. 

 

Lõikes 2 määratletakse, et omanikuna kantakse tööstusomandi eseme registreerimisel registrisse 

taotleja, st taotluse esitanud isik või tema õigusjärglane taotluse suhtes. Samas täpsustatakse, et 

kui taotlejaid on mitu (ühised taotlejad; vrd PatS § 13 lg 3, KasMS § 12 lg 3, MTKS § 12 lg 3, 

TDKS § 14 lg 3), tekib ka ühine tööstusomand. Selgituseks olgu öeldud, et ühisel omanikul ei 

ole õigusi mingi tööstusomandi määratletud või mõttelise osa suhtes, kuna tööstusomandi eset 

käsitletakse ühtse tervikuna. Ühiste omanike ja ühiste taotlejate omavahelisi suhteid reguleerib 

eelnõu § 9. 

 

 

Eelnõu § 6. Taotlemise õigus 
 

Kaitse saanud tööstusomandist tuleneb omaniku õigused (eelnõu § 8). Seevastu õigust 

tööstusomandile reguleerib eelnõu § 6. Kuna õigus tööstusomandile ja tööstusomandist 

tulenevad õigused (seda vahetegu sisaldab nt ka PatS III peatüki „Patendi taotlemise õigus“ ja IV 

peatüki „Patendiõigused“ või KasMS peatükkide 3 ja 4 eristamine) on selgelt eristatavad 

registreerimise teel kaitse saava tööstusomandi korral, on §-s 6 käsitletud täpsemalt taotlemise 

õigust. 

 

Lõikes 1 sätestatakse, et autori loodavate tööstusomandi esemete (leiutis, mikrolülituse 

topoloogia, tööstusdisainilahendus) korral on kaitse taotlemise õigus autoril. Muude 

tööstusomandi liikide (eeskätt kaubamärk) puhul autori mõistet ei tunta ning nende puhul ei ole 

vajadust määratleda isikut, kellele kuulub kaitse taotlemise õigus. Seega kuulub nii § 6 kui ka 

järgnev § 7 sisult eelnõu 4. peatükki, kuid tulenevalt nende reguleerimiseseme tähtsusest õiguse 

tööstusomandile määratlemisel on need toodud üldsätetesse. Samasisuline säte sisaldub PatS § 

12 lg 1, KasMS § 11 lg 1, MTKS § 12 lg 1 ja TDKS § 14 lg 1. 

 

Lõike 2 kohaselt tekib tööstusomandi eseme ühisest loomisest ühisautorsus ning ühised autorid 

teostavad taotlemise õigust ühiselt. Samas võivad ühised autorid kirjalikult kokku leppida teisiti. 

Ühiste autorite vahelisi suhteid reguleerib eelnõu § 9. Samasisuline säte on PatS § 13 lg-tes 2 ja 

3, KasMS § 12 lg-tes 2 ja 3, MTKS § 10 lg-tes 2 ja 3 ning TDKS § 12 lg-tes 2 ja 3. 

 

Lõike 3 kohaselt läheb autori õigus kaitset taotleda seadusjärgselt üle autori tööandjale, kui 

tööstusomandi ese luuakse tööülesannete täitmisel, kuid tingimusel, et autori ja tööandja 

vahelisest kokkuleppest ei tulene teisiti. Kehtivas õiguses on see küsimus reguleeritud teisiti. 

PatS § 12 lg 2 (analoogiliselt ka KasMS § 11 lg 2) näeb ette, et kui leiutis on loodud 

lepingukohustuste või tööülesannete täitmisel, on õigus taotleda patenti autoril või muul isikul 

vastavalt lepingule või töölepingule, kui patenditaotleja elukoha- või asukohamaa seadus ei 

sätesta teisiti. MTKS § 12 lg 2 ja TDKS § 14 lg 2 kohaselt tööülesannete või lepingukohustuste 

täitmisel loodud mikrolülituse topoloogia või tööstusdisainilahenduse registreerimist on õigus 
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taotleda tööandjal või tellijal, kui tööülesandes või lepingus ei ole ette nähtud teisiti. Eelnõus on 

sätestatud põhimõte, et töösuhtes loodud tööstusomandis esemele kaitse taotlemise õigus läheb 

üle tööandjale (nagu MTKS ja TDKS on seni sätestanud) ning selle ülemineku sätestamist 

töölepingus (nagu nõuavad PatS ja KasMS) ei nõuta, kuid lepinguga võib ette näha teisiti. Samas 

muude lepingute täitmisel loodud tööstusomandi esemele kaitse taotlemise õigus jääb autorile 

(erinevalt MTKS ja TDKS regulatsioonist, mis näevad ka sel juhul ette õiguse ülemineku 

eelduse), kui lepinguga ei nähta ette teisiti. Arusaadavalt võib lepinguga täiendavalt täpsustada 

üleminevate õiguste mahtu, nt näha ette selle, et autor jääb ka õiguse ülemineku korral 

kaastaotlejaks.  

 

Lõike 4 regulatsioonist tuleneb, et taotlemise õigus võib üle minna teisele isikule nii seaduse kui 

lepingu alusel. Tehing, millega antakse taotluse esitamise õigus üle teisele isikule, peab olema 

kirjalikus vormis. Lepingus võidakse ette näha tasu, kuid see ei ole nõutav. Samuti võib nt 

pärimise korral taotlemise õigus üle minna mitmele õigusjärglasele. Samasisuline säte on PatS § 

12 lg-tes 3 ja 4 ning KasMS § lg-tes 3 ja 4, vrd MTKS § 12 lg 1 ning TDKS § 14 lg 1. Samuti 

näevad nimetatud seadused ette autori varaliste õiguste võõrandatavuse ja pärandatavuse (PatS § 

13 lg 9, KasMS § 12 lg 9, vrd MTKS § 11 lg 3, TDKS § 13 lg 3) ning varaliste õiguste hulka 

kuulub ka taotlemise õigus. Märgitagu, et kõnealuses sättes reguleeritakse taotlemise õiguse 

üleminekut, samas kui juba esitatud taotluse ülemineku regulatsioon tuleneb eelnõu §-dest 13 ja 

15. 

 

Lõike 5 kohaselt on PatS ja KasMS eeskujul ühtlustatud põhimõtet, et välismaa autori või 

taotleja korral lähtutakse taotlemise õiguse ülemineku kohta nendele kohalduvast õigusest, mis 

võib olla autorile soodsam või koormavam. Autori suhtes kohalduv õigus võib näiteks ette näha, et ka 

töösuhtes loodud leiutise korral jääb taotlemise õigus autorile. Seda normi tuleb sel juhul eelistada Eesti 

õigusele, mis eeldab töösuhtes loodud leiutisele kaitse taotlemise õiguse automaatset üleminekut 

tööandjale. Samuti võib taotleja suhtes kohalduv õigus ette näha, et taotlus ei saa pärijale üle minna. Sel 

juhul ei kohaldata Eesti õiguse vastupidist normi. Patendiamet ei kontrolli, milline välismaa õigus autori 

või taotleja suhtes kohaldub ning sellekohased vaidlused lahendatakse kohtus. 

 

Lõike 6 kohaselt on kohustus tõendada taotlemise õiguse olemasolu taotlejal. Sellest kohustusest 

tulenevalt peab taotleja esiteks näitama taotluses:  

a) autori nime ja elukoha aadressi (vt ka eelnõu § 7 lg 3); 

b) autori nime avalikustamise keelu, kui autor või autorid on sellise keelu seadnud (vt. ka eelnõu 

§ 7 lg 4); 

c) taotlemise õiguse ülemineku õigusliku aluse vastavalt paragrahvi lõigetele 3 ja 4 (tööleping, 

muu leping, õigusjärglus), kui taotleja ei ole ise autor. 

 

Eelnõus on väärititõlgendamise vältimiseks rõhutatud, et ühisautorite korral tuleb esitada 

nimetatud andmed kõigi ühisautorite kohta. 

Võrreldavad sätted sisalduvad PatS § 19 lg 3, Patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning 

Patendiametile esitamise korra § 10 lg 1 p-d 3 ja 9 ning lg 2 p-d 4 ja 5, KasMS § 17 lg 3, MTKS 

§ 20 p-d 6-8, TDKS § 21 p-d 4, 5 ja 10. 

Teiseks võib Patendiamet või kohus nõuda taotlejalt või omanikult taotlemise õiguse tõendamist. 
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Eelnõu ei sätesta autori varalist õigust saada õiglast tulu tööstusomandi esemest saadava tulu 

arvel (vrd PatS § 13 lg 8, KasMS § 12 lg 8, MTKS § 11 lg 3, TDKS § 13 lg 3) ja see küsimus on 

jäetud lahendatavaks autori ja taotleja või omaniku vahelise lepinguga. 

 

 

Eelnõu § 7. Autori isiklikud õigused 

 

Autori kui looja õigused omavad keskset tähendust tööstusomandi valdkonnas. Eelnõu kohaselt 

on autor füüsiline isik, kes oma loomingulise tegevusega on loonud leiutise, mikrolülituse 

topoloogia või tööstusdisainilahenduse. Antud eelnõu paragrahv reguleerib autori isiklikke 

õigusi, milleks on õigus autorsusele ja õigus olla nimetatud autorina. Autori isiklikke õigusi 

reguleeritakse ka kehtivas tööstusomandi õiguses (PatS § 13, KasMS § 12, MTKS § 11, TDKS § 

13). Eelnõu sisulisi muudatusi autori isiklike õiguste valdkonnas kaasa ei too. 

 

Rahvusvahelisel tasemel reguleerib autori isiklikke õigusi tööstusomandi kaitse Pariisi 

konventsioon64 (Pariisi konventsioon). Pariisi konventsiooni artikkel 4 ter sätestab, et leiutajal on 

õigus olla patendis leiutajana ära nimetatud. Pariisi konventsiooni kommentaarides on selgitatud, 

et õiguse olla nimetatud leiutajana teostamine toimub liikmesriikide seadusandluses ettenähtud 

korras. Siseriiklikus õiguses võib näha ette, et leiutaja võib loobuda selle õiguse teostamisest.65 

 

Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni66 (Euroopa patendikonventsioon) artikkel 81 näeb 

ette, et Euroopa patenditaotluses peab olema ära märgitud leiutaja. Kui taotleja ei ole leiutaja või 

ei ole ainus leiutaja, tuleb leiutaja märkimisel avaldada, kust pärineb taotleja õigus Euroopa 

patendile (vt eelnõu § 6 lg 6). 

 

Lõiked 2, 3 ja 4 sätestavad, et autoril on õiguse autorsusele ja autori nimele ning lõige 5 annab 

autorile ja tema pärijale õiguse nõuda igalt isikult autori isiklike õiguste rikkumise vältimist ja 

rikkumise tagajärgede kõrvaldamist. 

Autorsuse sisuks on autori õigus olla seostatud oma loominguga ja nõuda loomise fakti 

tunnustamist. Õigus autori nimele tähendab autori õigust lubada ja keelata enda kui autori nime 

avaldamist. 

 

Lõikes 4 reguleeritakse ühtlasi seda, kuidas teostatakse autori nime tööstusomandi registris 

avaldamise keeldu. Selleks saab autor esitada kirjalikus vormis avalduse Patendiametile enne 

taotluse andmete avaldamist patenditaotluse avaldamisel või muu tööstusomandi eseme 

registreerimise kohta teate avaldamisel. Kui autori andmed on juba nimetatud viisil avaldatud, ei 

ole võimalik autori nime avaldamise keeldu täita. Kui autor on keelanud oma nime avaldamise, 

lähtutakse antud keelust, kuni autor pole andnud kirjalikus vormis avalduses nime avaldamise 

luba. Muude isikute poolt autori nime avaldamise keelust kinnipidamist ei reguleerita ning 

sellekohased vaidlused lahendatakse tsiviilõiguse põhimõtete kohaselt. 

 

                                                           
64 Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon. – RT II 1994, 4, 19. 
65 G.H.C. Bodenhausen. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as 

revised in Stocholm 1967. WIPO 2007. Arvutivõrgus: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf (16.5.2014), lk. 64. 
66 Euroopa patentide väljaandmise konventsioon. – RT II 2002, 10, 40. 
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Sama paragrahvi lõige 1 näeb ette, et nimetatud autori isiklikud õigused on isikust lahutamatud 

ja tähtajatud.  

 

 

2. peatükk – TÖÖSTUSOMANDI ÕIGUSED 

1. jagu – Üldsätted 

 

Eelnõu § 8. Omaniku õigused 

 

Lõike 1 kohaselt on omanikul õigus tööstusomandi eset kasutada ning õigus lubada või keelata 

teistel isikutel selle kasutamine (ainuõigus) ning õigus tööstusomandi eset käsutada, arvestades 

samas peatükis sätestatut. Taoline lähenemine on sarnane asjaõiguslikule omandile. 

Asjaõigusseaduse67 (AÕS) § 68 (1) kohaselt on omanikul õigus asja vallata, kasutada ja käsutada 

ning nõuda kõigilt teistelt isikutelt nende õiguste rikkumise vältimist.  

 

Intellektuaalset omandit (s.h tööstusomandit) määratletakse tihti negatiivse ehk keeluõigusena. 

Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu68 (TRIPS leping) kommentaarides 

seonduvalt patendiomaniku õigustega on selgitatud, et patendiomaniku õigused on negatiivsed 

õigused (ius excluendi), mis ei anna positiivset õigust ehk õigust kaitstud leiutist kasutada.69  

Patendiomaniku ainuõiguse määratlemist üksnes negatiivse õigusena aitab mõnevõrra selgitada 

Pariisi konventsiooni 4 quater mille kohaselt „[p]atendi väljaandmisest ei või keelduda ja patenti 

ei või kehtetuks tunnistada sel põhjusel, et patenditud toote või patenditud meetodil valmistatud 

toote müüki on selle riigi seadustega piiratud või kärbitud“. Pariisi konventsiooni 

kommentaarides on selgitatud, et sätte lisamist konventsiooni tingis see, et mõnikord ei ole 

leiutist sisaldava toote tootmine kooskõlas siseriiklike kvaliteedi või ohutuse regulatsioonidega 

ning müük seetõttu piiratud. Antud kontekstis oleks siiski ebaõiglane keelduda patendi 

väljastamisest või lugeda see tühiseks.70  

 

Eelneva pinnalt võib ka küsida, kas patendiomanik ei tohi siis endale kuuluvat leiutist kasutada. 

Kui mingeid teistest seadustest piiranguid ei ole, siis patendiomanikul on täielik õigus leiutist 

kasutada. Iseenesest sarnane lahendus on ka asjaõigusliku omandiga, kus kasutamine võib olla 

piiratud. Seda enam, et kehtiv patendiseaduse § 14 (2) näeb ette, et „[a]inult patendiomanikul on 

õigus kasutada patendist tulenevaid õigusi ja keelata teistel isikutel nende õiguste kasutamist“. 

Kasuliku mudeli seadus sätestab sarnase põhimõtte (§ 13 (3)). Disainiõigus lähtub samast 

lähenemisest. Näiteks direktiiv disainilahenduste õiguskaitse kohta71 (disainidirektiiv) sätestab 

artiklis 12 (1) põhimõtte, mille kohaselt „[d]isainilahenduse registreerimine annab selle 

                                                           
67 Asjaõigusseadus. – RT I 1993, 39, 590 … RT I, 13.03.2014, 3. 
68 Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. – RT II 1999, 22, 123. 
69 C. M. Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement. 

Oxford University Press, 2007, lk. 295. 
70 G.H.C. Bodenhausen. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as 

revised in Stocholm 1967. WIPO 2007. Arvutivõrgus: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf (16.5.2014), lk. 65. 
71 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/71/EÜ, 13. oktoober 1998, disainilahenduste õiguskaitse kohta. – 

EÜT L 289, 28/10/1998, lk. 28-35. 
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omanikule ainuõiguse disainilahendust kasutada ning takistada kolmandat isikut seda loata 

kasutamast“. Selles lähenemises on ühendatud nii positiivne kui ka negatiivne õigus. 

Disainidirektiivi lähenemine, kus disainiomanikul on ka positiivne kasutamisõigus kajastub nii 

eelnõus (§ 174) kui ka kehtivas tööstusdisaini kaitse seaduses (§ 16). Autoriõiguse seaduse72 

(AutÕS) § 13 (1) näeb ette sarnase põhimõtte: „[a]utorile kuulub ainuõigus igal moel ise oma 

teost kasutada, lubada ja keelata oma teose samaviisilist kasutamist teiste isikute poolt“.  

 

Kaubamärgiomanikule annab nii eelnõu (§ 199) kui ka kehtiv kaubamärgiseadus (§ 14) 

negatiivse keeluõiguse. Samas ei saa öelda, et kaubamärgi omanikul ei oleks positiivset 

kasutamisõigust. WIPO on antud küsimuses asunud järgmisele seisukohale: „positiivne õigus 

kasutada (positive right of use) kaubamärki on tunnustatud enamike kaubamärgiseaduste puhul. 

Täiesti vastuoluline oleks olukord, kui ei tunnustataks positiivset õigust kaubamärki kasutada 

ning nähakse samas ette kohustus seda teha. Loomulikult võib kaubamärgi omaniku 

kasutusõigus olla piiratud teiste seadustega“.73 WIPO materjalis on asjakohaselt juhitud 

tähelepanu, et kaubamärgi omaniku üheks keskseks kohustuseks on kaubamärgi kasutamine 

(KaMS § 17, eelnõu § 202). Euroopa kaubamärgiõiguse reformiga seoses on samuti rõhutatud, et 

kaubamärki tuleks expressis verbis tunnustada positiivse varalise õigusena (positive property 

right).74 

 

Tulenevalt sarnasusest omandiga ning tööstusomandi tunnustamisest kasutamisõiguse kehtivas 

õiguses, näeb eelnõu selgesõnaliselt ette, et tööstusomandi omanikule kuulub nii positiivne 

kasutusõigus kui ka negatiivne keeluõigus. Kasutusõigus hõlmab ka õigust saada 

tööstusomandist õigusvilja, nt õigus saada tasu litsentsilepingu alusel. 

 

Ainuõigusest on eristatud käsutusõigust (õigused in rem). 

 

Lõige 2 näeb ette, et omaniku õigused võivad olla kitsendatud ainult seaduse või teiste isikute 

õigustega. Suur osa tööstusomandi õiguste kitsendusi tuleneb tööstusomandi seadustiku eelnõust. 

Samas tuleb arvestada, et tööstusomandi omaniku õigused võivad olla kitsendatud ka teiste 

regulatsiooniga. Näiteks võib leiutaja kaitsta meditsiini alase leiutise patendiga, kuid selle 

turustamiseks on vaja täita mitmeid teistest seadustest tulenevaid nõudeid. Lisaks võib 

konkurentsiõigus keelata teatud tegevused, mis on oma olemuselt turgu valitseva seisundi 

kuritarvitamine konkurentsiõiguse tähenduses. 

 

Lõike 3 kohaselt võib õiguskaitsevahendeid ainuõiguse rikkumise korral kasutada omanik või 

seaduses sätestatud juhtudel muu isik omaniku nõusolekuta. Kehtivas õiguses on see põhimõte 

sätestatud tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus § 2 lõikes 3, mille kohaselt: „[m]itte 

kellelgi ei ole õigust ilma omaniku nõudeta või tema teadmata ja nõusolekuta algatada teise isiku 

vastu väärteo või kuriteo menetlust omaniku ainuõiguse kaitseks või esitada kahjunõuet 

ainuõiguse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamiseks“. Sarnane põhimõte on sätestatud ka teistes 

tööstusomandi alastes seadustes (KaMS § 4, PatS § 14, KasMS § 13 (3)). 

                                                           
72 Autoriõiguse seadus. – RT I 1992, 49, 615 … RT I, 14.06.2013, 3. 
73 WIPO. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. 2004. Arvutivõrgus: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch2.pdf (6.6.2014), lk. 84. 
74 M. Oker-Blom & E. Grabiak. Trademarks and SMEs: A successful formula. Arvutivõrgus: 

http://www.ecta.org/IMG/pdf/article.pdf (6.6.2014) lk. 21. 

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch2.pdf
http://www.ecta.org/IMG/pdf/article.pdf
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Põhiline probleem, mis tööstusomandi valdkonnas antud kontekstis tõusetub on litsentsisaaja 

õigus esitada hagi. Kuna sarnane probleem eksisteerib nii autoriõiguse, autoriõigusega 

kaasnevate õiguste kui ka tööstusomandi valdkonnas, siis on selle lahendamine põhjendatud 

eelkõige võlaõigusseaduse vastava muudatusega, mille sisuks on ainulitsentsi saajale hagi 

esitamise õiguse andmine. Oluline on seejuures tööstusomandi õiguste omaniku teavitamine. 

Tähelepanu tuleb pöörata ka kollektiivkaubamärgi ja garantiimärgi kasutaja õigustele (§ 219). 

 

 

Eelnõu § 9. Ühine omand 

 

Rahvusvahelises õiguses puudub üldtunnustatud ühise omandi regulatsioon intellektuaalse 

omandi valdkonnas. Intellektuaalomandi Kaitse Rahvusvaheline Assotsiatsioon (AIPPI) 2007 

aasta resolutsioonist tulenevad mitmed soovitused. Eelnõus järgitakse neist mitmeid:  

 

1) ühistel omanikel peab olema lepinguvabadus omavaheliste suhete reguleerimiseks; 

2) iga ühine omanik võib individuaalselt jõustada õigusi tööstusomandi eseme suhtes; 

3) tööstusomandi (soovituses on piirdutud patendiga) litsentseerimisel on nõutav kõigi ühiste 

omanike nõusolek. Põhjendamatu keeldumise puhul peavad eksisteerima õiguslikud 

mehhanismid tekkinud probleemi lahendamiseks.75 

 

Ühine omand tööstusomandi eseme suhtes on reguleeritud nii kehtivas õiguses (PatS § 13, 

KasMS § 12, TDKS § 12, MTKS § 10) kui ka eelnõus. 

 

Lõiked 1 ja 2 sätestavad, et õigus tööstusomandi eseme suhtes võib kuuluda mitmele isikule 

ühiselt ning iga ühine omanik võib teha toiminguid, mis on vajalikud tööstusomandi esemele 

kaitse saamiseks, selle jõushoidmiseks või õiguskaitsevahendite kasutamiseks. 

 

Lõiked 3 ja 4 reguleerivad ühise omandi teostamist. Lõige 3 näeb ette presumptsiooni, et kui ei 

ole lepitud kokku teisiti, siis tasu ja kohustused jagunevad võrdselt. Lõige 4 nõuab, et ühist 

omandit teostataks vastavalt kõigi huvidele.  

Kui mõni ühistest omanikest ei teosta ühist omandit vastavalt kõigi huvidele, siis näeb eelnõu 

ette õiguse temalt nõuda vajalike tahteavalduste tegemist. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 68 

(5) sätestab, et „[k]ui isik on kohustatud tegema kindla sisuga tahteavalduse, asendab 

tahteavaldust jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluv kohtulahend, millega isikut 

kohustatakse sellist tahteavaldust andma“.  

Võimalus asendada ühise omaniku tahteavaldus kohtulahendiga võib osapooli motiveerida 

kokkuleppele jõudma. Samas tuleb arvestada, et kohtumenetluses võib tekitada raskusi selle 

tõendamine, mis on kõigi ühiste omanike huvides. AIPPI 2009 aasta ühise omandi teostamist 

puudutava resolutsiooni kohasel on litsentsilepingu liik (ainu- või lihtlitsents) oluline asjaolu, 

mida tuleb arvestada, kui hinnatakse kas litsentsilepingu sõlmimisest keeldumine ühise omaniku 

                                                           
75 AIPPI. The Impact of Co–Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation. Executive Committee 

of Singapore, 5 – 10 October 2007. Arvutivõrgus: 

https://www.aippi.org/download/commitees/194/RS194English.pdf (6.6.2014), lk. 2. 

https://www.aippi.org/download/commitees/194/RS194English.pdf
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poolt on mõistlik või mitte.76 See tähendab, et tahteavalduse nõudmisel ainulitsentsilepingu 

sõlmimiseks peavad eksisteerima kaalukad asjaolud. 

 

Lõike 5 kohaselt ühiste omanike kohta sätestatud kohaldatakse ka ühisest taotlusest ja ühisest 

autorsusest tulenevatele suhetele. 

 

2. jagu – Tööstusomandi eseme käsutamine 

 

Eelnõu 2. peatüki 2. jaos sisalduvad tööstusomandi eseme käsutamist (v.a pantimine, mida 

käsitletakse 3. jaos) ja selle piiranguid reguleerivad sätted. 

 

Eelnõu §-d 10-12 reguleerivad tööstusomandi eseme omaniku ühepoolseid käsutusi, mida 

iseloomustab ühtlasi omaniku võimu teostamine talle kuuluva tööstusomandi ulatuse üle. 

 

Eelnõu § 10. Tööstusomandist loobumine 

 

Sätte kohaselt võib registrisse kantud omanik loobuda registreeritud tööstusomandist. Loobumise 

korral tööstusomandi eseme kohta registris olev kirje suletakse (vt. eelnõu § 50 lg 1 p 1) ning 

tööstusomandit, millest on loobutud, ei eksisteeri. Põhjused, miks omanik soovib enda omandist 

loobuda, võivad olla erinevad – alates majandustegevuse muudatustest, kuni taktikalise 

otsustuseni tööstusomandi vaidlustamise korral. Eelnõu reguleerib ainult registreeritud 

tööstusomandi esemest loobumist. Kuna tööstusomandi puhul, millele saadakse kaitse muul 

alusel kui tööstusomandi eseme registreerimisega tööstusomandi registris (§ 5 lg 1 p 2), on 

omanikuks isik, kellele kuulub tööstusomandi ese, puudub vajadus reguleerida seda, kuidas 

tööstusomandi ese lakkab kuulumast sellele isikule tema tahtel. Tulenevalt eelnõu § 9 lõikest 3 

eeldatakse, et ühised omanikud saavad tööstusomandist loobuda ainult ühise tahteavaldusega. 

Analoogiline säte on PatS § 14 lg 21 ja § 38 lg 1 p 2, KasMS § 13 lg 4 ja § 34 lg 3, MTKS § 53 

lg 2 p 1, TDKS § 77 lg 2 p 1 ja § 735, KaMS § 19 ning § 503 ja § 51 lg 2. 

 

 

Eelnõu § 11. Tööstusomandi eseme kaitseulatuse piiramine 

 

Sätte kohaselt võib registrisse kantud omanik eelnõus sätestatud juhtudel oma tööstusomandit 

piirata tööstusomandi eseme kaitseulatuse piiramise teel (vt §-d 121, 135, 183, 185, 213 ja 215), 

mis on käsitletav ka osalise loobumisena saadud tööstusomandi kaitsest. Kaitseulatuse piiramise 

korral muudetakse tööstusomandi eseme kohta registris olevat kirjet (eelnõu § 50 lg 1 p 2, § 52 

lg 1). Põhjused kaitseulatuse piiramiseks on sarnased § 10 selgituses nimetatutega. Tulenevalt 

eelnõu § 9 lõikest 3 eeldatakse, et ühised omanikud saavad tööstusomandi eseme kaitseulatust 

piirata ainult ühise tahteavaldusega. 

Analoogiline säte on PatS § 39 ja 49 lg 4, KasMS § 36, KaMS § 19 lg 1 (osaline loobumine) ja 

44 lg 3 (taotluse piiramine). TDKS kaitseulatuse piiramist ette ei näe, kuid vastav analoogia 

esineb Ühenduse disainilahenduse määruse art 51 lõikes 3. 

                                                           
76 AIPPI. The impact of co-ownership of Intellectual Property Rights on their exploitation. ExCo Buenos Aires 

2009. October 14, 2009. Arvutivõrgus: https://www.aippi.org/download/commitees/194BA/RS194BAEnglish.pdf 

(6.6.2014), lk. 3. 

https://www.aippi.org/download/commitees/194BA/RS194BAEnglish.pdf
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Eelnõu § 12. Tööstusomandi eseme jagamine 

 

Sätte kohaselt võib registrisse kantud omanik eelnõus sätestatud juhtudel oma tööstusomandi 

eseme jagada, mille tulemusena tekib mitu kirjet ja tööstusomandit (vt §-d  183, 185, 213 ja 215). 

Jagamise põhjused on üldjuhul sarnased § 10 selgituses nimetatutega. Eeskätt võimaldab 

tööstusomandi eseme jagamine vaidlustuse korral eraldada osa, mille kohta vaidlustuse asjaolud 

ei ole omaniku jaoks perspektiivikad. Lisaks on jagamist võimalik kasutada tööstusomandi 

osalise üleandmise eesmärgil. Tööstusomandi eseme jagamise korral muudetakse tööstusomandi 

eseme kohta registris olevat kirjet ning jagamise teel saadud eseme või esemete kohta avatakse 

uued kirjed (eelnõu § 50 lg 1 p 4, § 55). Jagamise teel tekkinud tööstusomandi esemetel säilivad 

jagatud tööstusomandi eseme taotluse esitamise kuupäev ja prioriteedikuupäev. Tähele tuleb 

panna, et patenditaotlusest iseseisva taotluse eraldamine (eelnõu § 103 lõiked 2-5) ei ole 

tööstusomandi eseme jagamine. Eraldatud taotlus säilitab esialgse taotluse esitamise kuupäeva ja 

prioriteedi juhul, kui eraldatud leiutis vastab esialgsest taotluses sisalduvale leiutisele. Tulenevalt 

eelnõu § 9 lõike 2 teisest lausest eeldatakse, et ühised omanikud saavad tööstusomandi eseme 

jagada ainult ühise tahteavaldusega. 

Analoogiline säte on TDKS §-d 733 ja 734, KaMS § 20 (vt ka § 18 lg 1 osalise võõrandamise 

kohta) ja 44 (taotluse jagamine) ning § 504. Kuigi eelnõu tööstusdisainilahenduse variante ei 

reguleeri, jääb jagamise võimalus alles koondtaotlus puhul, analoogiliselt Ühenduse 

disainilahenduse määruse art 37 lõikele 4. Vt ka kaubamärgiõiguse Singapuri lepingu art 7. 

 

 

Eelnõu § 13. Tööstusomandi üleminek 

 

Lõike 1 kohaselt võib omanik tööstusomandi teisele isikule üle anda. Tehing võib puudutada 

kogu omaniku omandit või olla osaline. Osalise üleandmise korral tekib ühine omand 

tööstusomandi eseme suhtes. Samuti võib ühine omanik oma osa tööstusomandis täielikult või 

osaliselt üle anda. Üleandmine võib olla nii tasuline kui tasuta. Eelnõu ei reguleeri tehingu 

vormi, kuid tulenevalt sama paragrahvi lõikest 3 on tehingu tagajärg kolmanda isiku suhtes 

kehtiv üksnes juhul, kui selle kohta on tehtud kanne registrisse ning selle jaoks on tulenevalt 

eelnõu § 53 lõikest 1 vajalik omaniku kirjalik avaldus või õigustatud isiku kirjalik avaldus koos 

seda toetavate tõenditega. Tulenevalt kaubamärgiõiguse Singapuri lepingu art 11 lg 1 punktist b 

tuleb aktsepteerida tõendina lepingu koopiat või väljavõtet või omaniku ja uue omaniku 

allkirjastatud vormikohast dokumenti. 

 

Lõike 2 kohaselt läheb tööstusomand, samuti ühise omaniku osa tööstusomandis üle nii füüsilise 

kui juriidilise isiku õigusjärglasele, sh pärimise teel. Erinevalt KaMS § 18 lõikes 2 sätestatust ei 

sisalda eelnõu sätet, mis piiraks riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse pärimisõigust. 

Analoogilised sätted on PatS § 14 lg 21 ja §-d 44 ja 45, KasMS § 13 lg 4 ja §-d 41 ja 42, MTKS 

§-d 48 ja 49, TDKS §-d 72-731, KaMS § 18 ja § 501. 

 

Lõikes 3 täpsustatakse, et kuna omanikuna käsitatakse tööstusomandi registrisse kantud 

omanikku (eelnõu § 4 lg 1 p 1), siis omab kolmanda isiku suhtes tähendust selline omand 

registreeritud tööstusomandi eseme suhtes, mis on kantud registrisse. See ei mõjuta algse 
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omaniku ja tema õigusjärglase vahelisi suhteid, kuid viimast loetakse kolmanda isiku ja 

avalikkuse silmis omanikuks üksnes siis, kui ta on omanikuna registrisse kantud. 

KaMS § 18 lg 3 seob kaubamärgi võõrandamise või ülemineku jõustumise registrikandega, 

seevastu PatS § 45 lõiked 7 ja 8 sätestavad, et patent loetakse teisele isikule üle läinuks tehingu 

või kohtuotsuse järgi määratud ülemineku päevast või õigusjärgluse tekkimise päevast, kuid isik, 

kellele patent on üle läinud, võib hakata patendiomaniku õigusi kasutama registreeringu andmete 

muutmise kande jõustumise päevast. KasMS § 42 lg 6 lisab veel, et kolmanda isiku suhtes 

jõustub kanne kande teate Patendiameti ametlikus väljaandes avaldamise päeval (sama ka TDKS 

§ 73 lg 7). Eelnõu järgib viimatinimetatud seaduste, sõnastuse osas samuti Eesti väärtpaberite 

keskregistri seaduse § 9 eeskuju. 

 

 

Eelnõu § 14. Tööstusomandi eseme käsutamise piirangud 

 

Käsutamise piirangud tulenevad lisaks ka ühise omandi sätetest (§ 9). 

 

Lõike 1 kantakse registrisse kantud tööstusomandi eseme käsutamise keelumärge registrisse 

kohtulahendi alusel või muul seaduses sätestatud alusel. Vastavalt märke sisule keelatakse märke 

alusel kannete tegemise tööstusomandi eseme kirjesse kas täielikult või osaliselt. Keelumärke 

registrisse kandmine toimub vastavalt eelnõu § 60 lõikele 1, selle kustutamine § 60 lõikele 4. 

Analoogiline säte on TÕAS § 16 lg 5 ja KaMS § 22, kuid need sätted annavad keelumärkele 

teistsuguse sisu. 

 

Lõike 2 kohaselt on panditud tööstusomandi korral, samuti registrisse kantud litsentsi olemasolul 

tööstusomandist loobumine, selle eseme kaitseulatuse piiramine ja selle jagamine keelatud ilma 

pandipidaja või litsentsisaaja kirjaliku nõusolekuta. Analoogiline, kuid mitte samasisuline säte on 

KaMS § 19 lg 3. Eelnõuga laiendatakse üksnes nõusoleku olemasolul võimalike käsutusviiside 

loetelu ja kohaldatakse seda kõikidele tööstusomandi liikidele. Samas piirdutakse eelnõus üksnes 

pandipidaja ja registrisse kantud litsentsi litsentsisaaja huve, samas kui keelumärkega võidakse 

kaitsta muude isikute (ka pankrotihalduri) esindatavaid huve samal eesmärgil ning sel juhul 

sõltub käsutamise piirangu ulatus keelumärke sisust. 

 

Lõike 3 kohaselt võib tööstusomand olla ettevõttest lahus sundtäitmise objekt. Samasisuline säte 

on KaMS § 23 lg 1. Kui omanikul ei ole oma kohususte vabatahtlik täitmiseks võimalik, 

võidakse täitmisnõue pöörata ka tööstusomandi vastu. Kuigi vastav säte on seni olnud vaid 

kaubamärgiseaduses, tuleneb analoogiline norm täitemenetluse õigusest; eelnõus üksnes 

rõhutatakse, et igasugune tööstusomand võib olla sundtäitmise objekt ka lahus ettevõttest. 

 

 

Eelnõu § 15. Taotluse käsutamine 

 

Eelnõu § 15 kohaselt kohalduvad §-de 10-14 sätted mutatis mutandis ka taotleja õigusele 

käsutada taotlust, mh see täielikult või osaliselt tagasi võtta, seda jagada või see õigusjärglasele 

täielikult või osaliselt üle anda, ning nende õiguste piirangutele. Analoogiline säte on KaMS 27 

(vt ka PatS § 26 lg 1, 25 lg 1, § 44, KaMS § 44 ja § 47 lg 1 jm, samuti vrd Ühenduse 

disainilahenduse määruse art 34). 
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3. jagu – Tööstusomandi pantimine 

 

Eelnõu § 16. Pandi seadmine tööstusomandi esemele 

 

Lõige 1 sätestab üldise põhimõtte, et tööstusomandi eset on võimalik pantida. Sättest tuleneb, et 

tööstusomandi seadustiku regulatsioon kohaldub ainult nende tööstusomandi esemete 

pantimisele, mis on kantud registrisse. Panti on võimalik seada vaid tööstusomandi esemele, 

mitte aga näiteks tööstusomandi kaitse taotlusele. 

 

Tööstusomandi pandi puhul kohaldatakse asjaõigusseaduse registerpandi sätteid (AÕS §-des 

297-303).  

 

Tööstusomandi panti käsitletakse niisiis registerpandi alaliigina ning tööstusomandi seadustikus 

reguleeritakse üksnes tööstusomandi pantimise erisusi võrreldes asjaõigusseadusest tuleneva 

üldregulatsiooniga. Kui senist regulatsiooni iseloomustab killustatus ja ühtse kontseptsiooni 

puudumine, siis tööstusomandi seadustikuga allutatakse tööstusomandi pantimine ühtsetele 

põhimõtetele. Tööstusomandi pant on mitteaktsessoorne (AÕS § 297 lg 3). Mitteaktsessoorne 

pant on krediidiandjate jaoks atraktiivsem, kuna ei eelda tagatava nõude olemasolu – seega on 

seda võimalik seada näiteks ka juba enne krediidi andmist. Tööstusomandi pandi 

mitteaktsessoorsuse sätestamist on soovitatud ka Eesti õiguskirjanduses.77 

 

Lõike 2 kohaselt ei kohaldata tööstusomandi pandile asjaõigusseaduse §-s 298 sätestatut. See 

tähendab, et loobutakse tööstusomandi pandile laeva asjaõigusseaduses78 (LAÕS) 

laevahüpoteegi kohta käivate sätete kohaldamisest. Selline lahendus on põhjendatav asjaoluga, et 

tööstusomandi pantimist puudutavate sätete loogiline asukoht on tööstusomandi seadustikus, 

mitte aga laeva asjaõigusseaduses. Samas on tööstusomandi pantimist reguleerivate eelnõu sätete 

koostamisel lähtutud kehtivas õiguses sätestatust. See tähendab, et käesoleval ajal tööstusomandi 

pantimisele kohalduvaid LAÕS sätteid on arvesse võetud niivõrd, kuivõrd seda võimaldab 

tööstusomandi spetsiifika. Need LAÕS sätted, mis tööstusomandi esemete olemusega ei sobi (nt. 

laevahüpoteegi ulatus kindlustushüvitisele jms), on kõrvale jäetud. 

 

Lõikest 3 tuleneb, et tööstusomandi pandi kanne on konstitutiivne: pandi tekkimiseks on lisaks 

poolte kokkuleppele vajalik ka vastava registrikande tegemine. Senise regulatsiooni kohaselt on 

pandi tekkimine seotud registrikandega üksnes kaubamärgi pantimisel; eelnõu kohaselt 

laiendatakse seda põhimõtet kõikide tööstusomandi esemete pantimisele. Konstitutiivne 

registrikanne suurendab tööstusomandi esemete õiguskäibe kindlust, kuna eseme omandaja saab 

küsimuses, kas konkreetne tööstusomandi ese on panditud või mitte, tugineda registrikandele. 

Sättega nähakse ette, et kokkulepe pandi seadmiseks (käsutustehing) peab olema sõlmitud 

kirjalikus vormis. Senikehtiv regulatsioon on pandi seadmise kokkuleppe vormi osas ebaühtlane: 

KaMS § 24 lg 2 näeb ette notariaalselt tõestatud vormi, PatS, KasMS ja TDKS pandi 

kokkuleppele aga vorminõudeid ette ei näe. Eelnõu käesolev säte näeb ette kõikide 

tööstusomandi esemete puhul kohalduva ühtse reegli, et pandi seadmise kokkulepe peab olema  

                                                           
77 V. Kõve. Varaliste tehingute süsteem Eestis. Tartu, 2009, lk. 267. 
78 Laeva asjaõigusseadus. – RT I 1998, 30, 409 … RT I 2008, 59, 330. 
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kirjalikus vormis. Üldreeglina tähendab kirjalik vorm TsÜS § 78 lg 1 kohaselt seda, et 

tehingudokument olema tehingu teinud isikute poolt omakäeliselt allkirjastatud; TsÜS § 80 lg 1 

võimaldab siiski  tehingu kirjaliku vormiga lugeda võrdseks ka tehingu elektrooniline vorm.  

 

Eelnõu § 17. Omanikupant 
 

Säte näeb ette omanikupandi seadmise võimaluse. See võimalus on tööstusomandi pantimisel ka 

kehtiva õiguse järgi, kuna tööstusomandi pantimisele kohaldub LAÕS § 18 (omanikuhüpoteek).  

 

Eelnõu § 18. Ühispant 
 

Lõige 1 sätestab võimaluse seada mitmele tööstusomandi esemele ühispant. Ühispandi seadmise 

võimalus oli tööstusomandi puhul võimalik 01.07.2003 kuni 01.10.2009 kehtinud AÕS-i sätete 

järgi (AÕS §-s 298 sisaldunud viide hüpoteegi sätetele võimaldas tööstusomandi puhul seada ka 

ühishüpoteeki (AÕS § 359)).  

 

Lõige 2 sätestab ühispandi sisu: pandipidaja võib ühispandiga tagatud nõude rahuldada iga 

tööstusomandi eseme arvel. See tähendab, et pandipidajal on valikuõigus, kas ta realiseerib 

nõude rahuldamiseks kõik esemed, mis on ühispandiga koormatud, või ainult mõne(d) neist. 

Sätte eeskuju on LAÕS § 16 lg 1. 

 

Lõikest 3 tuleneb, et registrist peab nähtuma teave mitte üksnes selle kohta, et konkreetne 

tööstusomandi ese on ühispandiga koormatud, vaid ka selle kohta, millised muud tööstusomandi 

esemed on selle ühispandi esemeks. 

 

Eelnõu § 19. Omaniku õigused 

 

Antud paragrahv sätestab omaniku õigused seoses panditud esemega.  

 

Lõikes 1 toodud üldpõhimõttena on omanikul õigus panditud tööstusomandi eset vabalt (st ilma 

pandipidaja nõusolekuta) kasutada ja käsutada, näiteks sõlmida litsentsilepinguid, seada esemele 

täiendavaid pante või võõrandada tööstusomandi ese kolmandale isikule. See on selgitatav 

asjaoluga, et pandi kui esemelise tagatise olemasolu ei sõltu sellest, kes on konkreetse eseme 

omanik. Erandid omaniku vaba käsutamise põhimõttest näeb ette seadus. Näiteks on pandipidaja 

nõusolek vajalik tööstusomandi eseme kaitseulatuse piiramisel, kuivõrd see võib mõjutada 

panditud eseme väärtust ning seega otseselt ka pandipidaja õigusi. Samuti on pandipidaja 

nõusolek vajalik tööstusomandi jagamisel. Lisaks ei või omanik ilma pandipidaja nõusolekuta 

tööstusomandi esemest loobuda. 

 

Lõikest 2 tuleneb, et omanik ei saa loobuda õigusest temale kuuluvat eset vabalt käsutada. Sätte 

eeskuju on LAÕS § 28 lg 1. 

 

 

Eelnõu § 20. Pandipidaja õigused 
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Säte reguleerib pandipidaja õigusi seoses panditud esemega. Regulatsiooni eesmärk on anda 

pandipidajale võimalus kohaldada omapoolseid meetmeid olukorras, kus omaniku tegevuse 

tagajärjel on panditud eseme väärtus vähenenud (lõiked 1 ja 2) või on oht eseme väärtuse 

vähenemiseks (lõige 3). Eraldi on reguleeritud pandipidaja õigus võtta meetmeid, mis on vajalik 

panditud eseme kaitseaja pikendamiseks (lõige 4). Lõige 5 annab pandipidajale õiguse nõuda 

võetud meetmetega seotud kulutuste hüvitamist. Paragrahvis sisalduva regulatsiooni eeskuju on 

LAÕS §-d 24 ja 25. 

 

 

Eelnõu § 21. Pandiga tagatud nõuete rahuldamine 

 

Säte reguleerib pandiga tagatud nõuete rahuldamist. Üldregulatsioon pandipidaja nõuete 

rahuldamise kohta sisaldub asjaõigusseaduse §-s 302, mille lõike 1 kohaselt on pandipidajal 

juhul, kui registerpandiga tagatud nõuet ei täideta, õigus nõuda sundtäitmist sundenampakkumise 

teel. Seega ei ole tööstusomandi pant täielikult mitteaktsessoorne: pandi eseme realiseerimine on 

lubatud alles eeldusel, et pandiga tagatud nõuet ei täideta.  

Käesolev paragrahv reguleerib küsimusi, mida asjaõigusseadus seoses registerpandi eseme 

realiseerimisega ei reguleeri. Lõige 1 sätestab pandiga tagatud nõude ulatuse. Lõiked 2 ja 3 

näevad ette, et kui pandiga tagatud nõue on osaliselt või täielikult rahuldatud, on omanikul 

võimalik valida, kas ta soovib pandi registrist kustutamist (vastavalt siis kas osaliselt või 

täielikult) või omanikupandi seadmist enda kasuks. Lõige 4 sätestab, milliseid vastuväiteid võib 

pandiga koormatud tööstusomandi eseme omanik pandipidaja vastu esitada. Antud säte on 

kujundatud AÕS § 351 lg 1 ning LAÕS § 39 lg 1 eeskujul 

 

Eelnõu § 22. Pandi lõppemine  

 

Säte näeb ette, et pant lõpeb vastava kande registrist kustutamisel. Seega ei lõpe pant 

automaatselt pandiga tagatud nõude rahuldamisel. Sätte eeskuju on LAÕS § 48. 

 

4. jagu – Tööstusomandi õiguste kitsendused 

 

 

Eelnõu § 23. Õiguste ammendumine 

 

Õiguste ammendumise põhimõte79 sisaldub kehtivates tööstusomandi alastes seadustes (PatS § 

171, KasMS § 151, MTKS § 17, TDKS § 17 p 6, KaMS § 16 (3)). Tööstusomandi seadustiku 

eelnõuga sätestatakse see põhimõte üldosas. Eelnõu eriosades seda enam üle ei korrata.  

 

Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu80 (TRIPS leping) artikkel 6 sätestab 

järgmise regulatsiooni: „Vaidluste lahendamise eesmärgil käesoleva lepingu alusel ning 

kooskõlas artiklite 3 ja 4 sätetega ei tohi käesolevast lepingust midagi kasutada 

intellektuaalomandi õiguste ammendumise küsimuse käsitlemiseks“. TRIPS lepingu 

                                                           
79 Õiguse ammandumise ja paralleelimpordi kohta eesti keeles vt. C. Ginter. Intellektuaalomandi kaitse ja 

paralleelimport. – Juridica 2009/3, 159–172. 
80 Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. – RT II 1999, 22, 123. 
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kommentaaride kohaselt oli selle sätte mõte see, et TRIPS leping jätab selle liikmesriikidele 

vabaduse reguleerida õiguste ammendumist.81 Kommentaarides on samas rõhutatud, et TRIPS 

artikkel 6 kohustab liikmesriike järgima võrdse kohtlemise põhimõtet ja enamsoodustusrežiimi.82 

 

Õiguse ammendumise põhimõtte eesmärk on tagada kaupade vaba liikumine ning see tuleneb 

mitmetest EL õigusaktidest. Näiteks sätestab selle põhimõtte kaubamärgidirektiiv83 koos 

kaubamärgi õiguste ammendumise erisustega (art. 7). 

 

Lõike 1 kohaselt ei või omanik keelata tema poolt või tema nõusolekul tema tööstusomandi eset 

sisaldava ja Eestis või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis käibesse lastud kauba 

omandamist, importimist, kasutamist, levitamist, müüki või müügiks pakkumist või muul viisil 

ärieesmärgil kasutamist. 

 

Lõige 2 näeb ette erisuse seoses kaubamärgiga. Selle kohaselt kaubamärgiomaniku õigused ei 

ammendu, kui omanikul on õigustatud huvi olla kauba edasise ärieesmärgil kasutamise vastu, 

eriti juhul, kui kauba omadused on pärast käibesse laskmist muutunud. 

 

 

Eelnõu § 24. Varemkasutamisõigus 
 

Varemkasutamisõiguse põhimõte (prior user right) sisaldub kehtivates tööstusomandi alastes 

seadustes (PatS § 17, KasMS § 16, TDKS § 18). Eelnõuga kaasnev põhiline muudatus on, et 

varemkasutamisõigust laiendatakse ka kaubamärgile. 

 

Varemkasutamisõiguse põhimõtte õiguspoliitilise eesmärgina leiutiste puhul on muu hulgas välja 

toodud õiglust, teadmuse loomisesse tehtud investeeringu kaitset, heauskse kasutaja kaitset ning 

selle tasakaalustavat toimet first-to-file84 (kel paremus ajas, sel paremus õiguses) süsteemile. 

Samuti on rõhutatud, et ilma varemkasutamisõiguseta oleks igale leiutisele vaja tingimata 

taotleda patenti.85 

 

Rahvusvaheliselt reguleerib tööstusomandile siseriiklike piirangute kehtestamist TRIPS leping 

(art. 17, 26, 30). Nii patendi, tööstusdisaini lahenduse kui ka kaubamärgi õiguste piirangud on 

allutatud kindlatele tingimustele. Kokkuvõetult on need tingimused järgmised:  

 

1) piirangud on piiratud iseloomuga (piiratud erandid); 

2) piirang ei ole ülemäärases vastuolus tööstusomandi eseme normaalse kasutamisega; 

                                                           
81 C. M. Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement. 

Oxford University Press, 2007, lk. 78. 
82 C. M. Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement. 

Oxford University Press, 2007, lk. 78. 
83 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/95/EÜ, 22. oktoober 2008 , kaubamärke käsitlevate liikmesriikide 

õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (EMPs kohaldatav tekst). – ELT L 299, 08/11/2008, lk. 

25-33. 
84 Selle sisuks on lähtumine põhimõttest, kel paremus ajas, sel paremus õiguses (first in time, first in right). 
85 WIPO Standing Committee on the Law of Patents. Exceptions and limitations to patent rights: prior use. 

Twentieth Session. Geneva, January 27 to 31, 2014. Arvutivõrgus: 

www.wipo.int/edocs/mdocs/patent_policy/en/scp_20/scp_20_6.docx (24.5.2014), lk. 2-4. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/patent_policy/en/scp_20/scp_20_6.docx
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3) piirangute kehtestamisel tuleb kaaluda tööstusomandi eseme omaniku ja kolmandate isikute 

legitiimseid huve. 

 

Minemata õigusdogmaatilistesse detailidesse, võib toodud tingimustest järeldada, et kehtestatud 

piirang peab olema selgepiiriline, ei või jätta tööstusomandi eseme omanikku ilma 

tööstusomandist saadavast tulust ning peab arvestama nii omaniku kui kolmanda isiku huve.86 

 

Lõige 1 sätestab varemkasutamisõiguse ulatuse. Kehtivas õigus näeb ette varemkasutamisõiguse 

leiutise ja tööstusdisainilahenduse suhtes. Varemkasutamisõigusele võib tugineda ka leiutise 

ajutise kaitse kontekstis. 

 

Eelnõuga laiendatakse varemkasutamisõigust ka kaubamärgi varasemale kasutamisele. 

Muudatuse eesmärk on kaitsta märgi kasutajat olukorras, kui ta on taotlejast sõltumatult ja 

heauskselt märki kasutanud. Kehtivas kaubamärgiseaduses ja ka eelnõus on küll olemas teatud 

mehhanismid, mis võimaldavad vaidlustada kaubamärgi taotlemist. Näiteks sätestab 

kaubamärgiseadus § 10 lg 1 punktis 6, et õiguskaitset ei saa tähis, mille kasutamine kahjustab 

varasemat õigust nimele, isikuportreele, kinnistu nimetusele, arhitektuuriobjekti nimetusele või 

kujutisele, autoriõiguse või tööstusomandi esemele või muud varasemat õigust. 

Varemkasutamisõiguse laiendamine on kantud teisest eesmärgist. Selle alusel ei saa vaidlustada 

kaubamärgi taotlemist kolmanda isiku poolt. Varemkasutamisõigus annab üksnes õiguse jätkata 

tööstusomandi eseme kasutamist senises mahus.  

 

Kaubamärgi varemkasutamisõigus ei ole rahvusvahelises praktikas tundmatu. Näiteks näeb 

taolise õiguse ette Šveitsi kaubamärgiseadus87. Nimetatud seaduse artikli 14 kohaselt ei tohi 

kaubamärgi omanik keelata teisel isikul märgi kasutamise jätkamist samas mahus, mida ta tegi 

enne taotluse esitamist.88 

 

Kehtiv seadus ega eelnõu ei näe ette seda, kui pika aja jooksul peaks isik vastavat tööstusomandi 

eset kasutama selleks, et tal tekiks varemkasutamisõigus. Ajalise kriteeriumi asemel nähakse ette 

sõltumatu kasutamise ja heausksuse nõue (bona fide). 

 

Tööstusomandi seadustiku eelnõus ja kehtivas õiguses on varemkasutamisõiguse tekkimise 

eelduseks ka nõue, et tööstusomandi eseme kasutamine peab olema toimunud taotlejast 

sõltumatult. Seetõttu ei saa varemkasutamisõigusele tugineda, kui näiteks teave leiutise kohta oli 

avaldatud taotleja poolt uudsussoodustuse perioodil. 

 

Isik, kes kasutab tööstusomandi eset tuginedes varemkasutamisõigusele, ei pea tööstusomandi 

omanikule selle eest tasu maksma. Mitmete riikide tööstusomandi seadustes on isegi eraldi 

                                                           
86 Vt. C. M. Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS 

Agreement. Oxford University Press, 2007, lk. 193-195; 266-269; 303-311. 
87 Federal Act on the Protection of Trade Marks and Indications of Source (Trade Mark Protection Act). The Federal 

Assembly of the Swiss Confederation. Arvutivõrgus: http://www.admin.ch/ch/e/rs/2/232.11.en.pdf (23.5.2014). 
88 Art. 14 Limitation concerning previously used signs 

1 The proprietor of a trade mark may not prohibit another person from continuing to use a sign to the same extent as 

already previously used prior to the filing of the application. 

http://www.admin.ch/ch/e/rs/2/232.11.en.pdf
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rõhutatud, et varemkasutamisõigus on mittekompenseeritav kasutus või et sellele tuginemisel ei 

tule maksta kompensatsiooni.89  

 

Varemkasutamisõiguse puhul eksisteerib traditsiooniliselt ka nõue, et pärast seda, kui vastavale 

tööstusomandi esemele taotletakse kaitset, ei tohi varasem kasutaja kasutamise üldiseloomu ega 

mahtu suurendada. Varemkasutamisõiguse olemasolu ja kasutamise ulatuse tõendamiskoormis 

lasub sellele tuginejal.  

 

Lõige 2 sätestab täiendava aluse varemkasutamisõiguse tekkimiseks. Üldreegli kohaselt tekib 

varemkasutamisõigus tööstusomandi eseme kasutamisel enne taotluse esitamist. Erandina sellest 

reeglist nähakse ette, et varemkasutamisõigus tekib ka isikul, kes heauskselt ja taotlejast 

sõltumatult on teinud olulisi ettevalmistusi leiutise või tööstusdisainilahenduse kasutamiseks. Nii 

kasutamine kui ka ettevalmistused kasutamiseks peavad olema toimunud Eesti Vabariigis.90  

 

Ettevalmistuse puhul on oluline, et see on tegelik ja oluline. Rahvusvahelises praktikas ja 

seadusandluses on selle kriteeriumi selgitamiseks kasutatud termineid efektiivsed, tõelised, 

tõsised, märkimisväärsed ja olulised ettevalmistused.91  

 

Kui leiutise ja tööstusdisainilahenduse puhul kehtib varemkasutamisõigus ka juhul, kui isik tegi 

alles ettevalmistusi leiutise või tööstusdisainilahenduse kasutamiseks, siis kaubamärgi 

varemkasutamisõiguse tekkimine on seotud üksnes varasema kasutamisega. Taoline märgi 

varemkasutamisõiguse piiramine on kantud õiguskindluse eesmärgist. Kaubamärgi 

varemkasutamisõiguse tekkimiseks ei piisa, kui keegi pidas plaani või kavatses märki kasutama 

hakata. Vajalik on  taotluse eelne tegelik kasutamine. 

 

Lõige 3 selgitab, kuidas mõista varasema kasutaja ning kasutamiseks ettevalmistusi teinud isiku 

heausksust. Varasema kasutaja heausksus väljendub eelnõu kohaselt selles, et kasutaja ei teadnud 

ega pidanud teadma, et tööstusomandi eseme suhtes kavatsetakse esitada taotlus. 

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse92 (TsÜS) § 139 näeb ette, et kui seadus seob õiguslikud 

tagajärjed heausksusega, tuleb selle olemasolu eeldada, kui seadusest ei tulene teisiti. Seega 

eeldatakse, et tööstusomandi eset varem kasutanud isik oli heauskne ning see, kes väidab 

vastupidist, peab tõendama, et kasutaja teadis või pidi teadma taotluse esitamise kavatsusest. 

Riigikohus on „teadma pidamise“ sidunud VÕS § 15 lg 4 sätestatud põhimõttega, et kui isik ei 

teadnud õiguslikku tähendust omavat asjaolu raske hooletuse tõttu, siis loetakse, et ta pidi seda 

asjaolu teadma.93 VÕS § 104 lg 4 näeb ette, et raske hooletus on käibes vajaliku hoole olulisel 

                                                           
89 WIPO Standing Committee on the Law of Patents. Exceptions and limitations to patent rights: prior use. 

Twentieth Session. Geneva, January 27 to 31, 2014. Arvutivõrgus: 

www.wipo.int/edocs/mdocs/patent_policy/en/scp_20/scp_20_6.docx (24.5.2014), lk. 5. 
90 Varemkasutusõiguse sidumine riigiga, kus varasem kasutus aset leidis on rahvusvahelises praktikas levinud. – Vt. 

WIPO Standing Committee on the Law of Patents. Exceptions and limitations to patent rights: prior use. Twentieth 

Session. Geneva, January 27 to 31, 2014. Arvutivõrgus: 

www.wipo.int/edocs/mdocs/patent_policy/en/scp_20/scp_20_6.docx (24.5.2014), lk. 11. 
91 WIPO Standing Committee on the Law of Patents. Exceptions and limitations to patent rights: prior use. 

Twentieth Session. Geneva, January 27 to 31, 2014. Arvutivõrgus: 

www.wipo.int/edocs/mdocs/patent_policy/en/scp_20/scp_20_6.docx (24.5.2014), lk. 6-7. 
92 Tsiviilseadustiku üldosa seadus. – RT I 2002, 35, 216 … RT I, 13.03.2014, 3. 
93 RKTKo 3-2-1-123-11, p 14. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/patent_policy/en/scp_20/scp_20_6.docx
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/patent_policy/en/scp_20/scp_20_6.docx
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/patent_policy/en/scp_20/scp_20_6.docx
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määral järgimata jätmine. Võlaõigusseaduse kommentaarides on raske hooletuse selgitamisel 

asutud seisukohale, et raske hooletus tähendab hoolsuse tavalise määra tunduvat ületamist ning 

raskelt hooletu on selline käitumine, mis  peaks olema rikkujaga sarnasele inimesele mõistlikult 

vastuvõetamatu.94 

WIPO leiutist puudutavas varemkasutamisõiguse analüüsis on rõhutatud, et heausksus tuleneb 

reeglina sellest, kui isik ise on loonud leiutise või tal on põhjust arvata, et ta võib leiutist 

kasutada. Isik ei ole heauskne, kui leiutist puudutav teadmus on saadud ebaausalt.95 Siin võib 

kõne alla tulla näiteks konkurendi töötaja ärakasutamine ärisaladuse teadasaamiseks, teise isiku 

ärisaladust sisaldava arvuti vargus, jmt.  

 

Lõige 4 näeb ette varemkasutamisõigusele omase tingimuse, mille kohaselt 

varemkasutamisõigus võib üle minna teisele isikule ainult koos ettevõttega, mille majandamist 

varemkasutamisõigus teenib. 

 

Tsiviilseadustiku üldosa seadus § 661 määratleb ettevõttena majandusüksust, mille kaudu isik 

tegutseb. Võlaõigusseaduse § 180 lg 2 kohaselt kuuluvad ettevõttesse ettevõtte majandamisega 

seotud ja selle majandamist teenivad asjad, õigused ja kohustused, muu hulgas ettevõttega seotud 

lepingud. Ettevõtte majandamisega seotud ning seega ettevõtte koosseisu kuuluvateks õigusteks 

ja kohustusteks loetakse õiguskirjanduses näiteks kauba saamiseks või valmistamiseks või 

teenuse osutamiseks vajalikud õigused ja kohustused – kaupade, toorme ja seadmete sisseost, 

tööjõu kasutamiseks sõlmitud lepingud, pakendamine ja transport jne.96 Ka tööstusomandi eseme 

varemkasutamisõigus on õigus, mis on seotud ettevõtte majandamisega (nt kauba valmistamise 

ja müümise või teenuste osutamisega) ning seega kuulub ettevõtte koosseisu. Kehtivad 

tööstusomandi seadused ja ka tööstusomandi seadustiku eelnõu sätestavad selguse huvides 

expressis verbis, et varemkasutamisõigus läheb üle koos ettevõttega. Ettevõttest eraldi 

varemkasutamisõiguse üleandmine ei ole lubatud. VÕS § 180 lg 1 kohaselt võib ettevõte üle 

minna nii tehingu kui ka seaduse alusel. 

 

5. jagu – Tööstusomandi alased vaidlused 

 

Eelnõu 2. peatüki 5. jaos sisalduvad sätted, mis puudutavad tööstusomandi alaseid vaidlusi. 

Neid vaidlusi tuleb eristada tööstusomandi jõustamise alastest vaidlustest, mida eelnõu ei 

reguleeri ning mille suhtes kehtivad vastavalt vastutuse liigile kas võlaõiguse, haldusõiguse või 

karistusõiguse regulatsioonid. Tööstusomandi kaitse alased vaidlused lahendatakse, kas 

kohtueelselt tööstusomandi apellatsioonikomisjonis vastavalt eelnõule või erikohtualluvuse 

alusel Harju Maakohtus vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustikule. 

 

 

Eelnõu § 25. Tööstusomandi eseme kaitstavuse vaidlustamine 

                                                           
94 P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi. Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. Juura, 2006, lk. 332; vt. ka 

RKTKo 3-2-1-125-08. 
95 WIPO Standing Committee on the Law of Patents. Exceptions and limitations to patent rights: prior use. 

Twentieth Session. Geneva, January 27 to 31, 2014. Arvutivõrgus: 

www.wipo.int/edocs/mdocs/patent_policy/en/scp_20/scp_20_6.docx (24.5.2014), lk. 7. 
96 P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi. Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. Juura, 2006, lk. 589. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/patent_policy/en/scp_20/scp_20_6.docx
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Lõike 1 kohaselt toimub tööstusomandi eseme kaitstavuse vaidlustamine vastavalt eelnõu eriosa 

sätetele, mis puudutavad leiutisi või täiendavat kaitset (§ 100), mikrolülituse topoloogiat (§ 168), 

tööstusdisainilahendusi (§ 186 või kaubamärke (§-d 202, vt ka § 218 kollektiivkaubamärkide ja 

garantiimärkide kohta). Viidatud eriosa sätetest tuleneb: 

a) vaidlustuse alus; 

b) vaidlustuse esitamiseks õigustatud isik (kas igaüks või kitsamalt määratud isik, nt. isik, kes 

väidab, et ta on leiutise autor või varasema õiguse omaja); 

c) vaidlustamise tähtaeg; 

d) vaidlust lahendav asutus (apellatsioonikomisjon või kohus); 

e) vaidlustuse võimalik tagajärg, kui see erineb eelnõu §-s 25 sätestatust. 

Kehtivas õiguses analoogiline üldsäte puudub. 

 

Lõike 2 kohaselt on omanikul õigus vaidlustatud tööstusomandi esemest loobuda või selle 

kaitseulatust piirata. Sellise tahteavaldusega võidakse kõrvaldada vaidlustuse alus. Kui 

vaidlustatud tööstusomandi esemest loobutakse või selle kaitseulatust piiratakse, lahendatakse 

vaidlustus nimetatud tahteavaldust arvestades. Eelnõu säte erineb PatS § 39 lõikest 5, mis keelab 

vaidlustuse ajal patendis muudatusi teha, on aga kooskõlas PatS § 49 lõikes 4 sätestatuga, mis 

võimaldab hagi menetlemise käigus piirata patendikaitse ulatust, kui selle tulemusel leiutis 

vastab ühtsuse nõudele. Samuti on säte kooskõlas TÕAS § 46 lõikega 2, mille kohaselt 

tööstusomandi seadustes sätestatud juhtudel võib taotleja või omanik piirata õiguskaitse ulatust 

ja nõuda kaebuse või vaidlustusavalduse menetlemist, lähtudes uuest õiguskaitse ulatusest. 

Puudub põhjendus, miks patendiomanik ei või juba menetluse käigus esitada registrile leiutise 

kaitseulatuse piiramise eesmärgiga muudatust, kui selle tulemusena vaidlustuse alus 

kõrvaldatakse. 

 

Lõike 3 kohaselt juhul, kui eksisteerivad tööstusomandi eseme kaitset välistavad asjaolud (terve 

eseme suhtes või osa suhtes) ehk teisisõnu tööstusomandi ese ei vasta kaitstavuse kriteeriumitele, 

loetakse hagi või vaidlustusavalduse rahuldamisel kaitse tühiseks algusest peale (ab initio ehk ex 

tunc). Samas ei too kaitse tühisus ex tunc kaasa sellise lahendi tühistamist, millega tuvastati 

ainuõiguse rikkumine isiku poolt perioodil, mil kaitse eksisteeris, sest kuni tühisuse 

tuvastamiseni olid kõik isikud kohustatud lähtuma tööstusomandile antud kaitsest ja selle 

omaniku ainuõigusest. Kui väidetav rikkuja ei vaidlustanud tööstusomandi eseme kaitset, pidi ta 

lähtuma selle suhtes kehtiva ainuõiguse kehtivusest. Analoogiline säte on PatS § 49 lg 6, KasMS 

§ 47 lg 4 ja KaMS § 55 lõigetes 1 ja 3. Eelnõus, erinevalt PatS ja KasMS sätetest, ei ole 

laiendatud nimetatud sätte kohaldamisala lepingute kehtivusele ning selles osas kuuluvad 

kohaldamisele võlaõiguse sätted. 

Seevastu juhul, kui tööstusomandi eseme (kaubamärgi suhtes kohaldatav) kaitse tunnistatakse 

lõppenuks eelnõu § 204 alusel, kohalduvad selle sätte tingimused (vrd KaMS § 55 lõiked 2 ja 3 

ja § 56). 

 

 

Eelnõu § 26. Autorsuse tunnustamine 
 

Lõike 1 kohaselt võib isik, kes leiab, et tema on leiutise, mikrolülituse topoloogia või 

tööstusdisainilahenduse autor, nõuda oma autorsuse tunnustamist. Lõike 5 kohaselt võib 
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nimetatud isiku surma korral esitada samasisulise nõude ka tema pärija. Samasisuline norm on 

PatS § 48 lg 2, KasMS § 45 lõiked 2 ja 3, MTKS § 56 lg 2 ja TDKS § 80 lg 2. 

 

Lõike 2 kohaselt saab autorsuse tunnustamist nõuda pärast patenditaotluse avaldamist, muude 

tööstusomandi liikide korral aga pärast tööstusomandi eseme registreerimist, samuti väljaantud 

patendi korral. Autorsuse tunnustamist nõutakse hagiga vastavalt taotleja või omaniku vastu 

kohtus. Kui taotluse on esitanud erinevad isikud, siis tulenevalt eelnõu § 95 lõikes 1 sätestatust 

on kaitse saamise õigus isikul, kes on näidatud taotlejana varem esitatud või varasema 

prioriteedikuupäevaga taotluses. Seetõttu saab vaidlustada üksnes varasemas taotluses nimetatud 

autorit. Sarnane norm on PatS § 48 (mis küll võimaldab vaidlusi alles pärast patendi 

väljaandmist), KasMS § 45 lg 1, MTKS § 56 lg 1 ja TDKS § 80 lg 1. Kuna autorsus on tähtajatu, 

ei ole autorsuse tunnustamise nõude esitamise võimalus piiratud tööstusomandi eseme 

kaitseajaga ja nõude võib esitada ka pärast registreeritud tööstusomandi eset puudutava kirje 

sulgemist tööstusomandi registris lõike 4 kohaselt. Autorsuse tunnustamine ei ole siiski 

võimalik, kui avaldatud patenditaotluse menetlus on lõppenud. Kui isikut, kes oli tööstusomandi 

eseme omanik, mingil põhjusel enam ei ole, saab autorsuse tunnustamist nõuda hagita 

menetluses avalduse esitamisega kohtule lõike 3 kohaselt. 

 

Kui isiku autorsust on tunnustatud, on isikul eelnõu §-st 7 tulenev autori õiguslik seisund, sh 

õigus nõuda enda nimetamist autorina. 

 

Lõike 6 kohaselt võib autorsuse tunnustamise nõude esitanud isiku samaaegselt nõuda taotlemise 

õiguse või omandi tunnustamist (§-d 27 ja 28). Analoogiline säte on PatS § 48 lg 3 ja KasMS § 

45 lg 4. 

 

 

Eelnõu § 27. Taotlemise õiguse tunnustamine 
 

Lõike 1 kohaselt võib isik, kes leiab, et õigus leiutisele, täiendavale kaitsele, mikrolülituse 

topoloogiale või tööstusdisainilahendusele vastavalt eelnõu §-le 6 kaitset taotleda kuulub temale, 

nõuda taotlemise õiguse tunnustamist. Kõnealune isik võib olla nii autor ise, kui ka tööandja, 

kellelt vastavalt tööandja või autor või muu isik on taotluse omastanud, või nende õigusjärglane. 

Kuna taotlemise õigus läheb üle õigusjärglasele, saab taotlemise õiguse tunnustamist nõuda ka 

selle isiku, kellelt taotlemise õigus omastati, õigusjärglane. Juhul, kui taotlemise õiguse 

tunnustamise aluseks on väidetav autorsuse õigusvastane omastamine teise isiku poolt, peab 

autor esitama ka autorsuse tunnustamise nõude. Autorsuse tunnustamine on sel juhul aluseks 

taotlemise õiguse tunnustamisele.  

 

Lõike 2 kohaselt saab taotlemise õiguse tunnustamist nõuda pärast patenditaotluse avaldamist, 

muude tööstusomandi liikide korral aga pärast tööstusomandi eseme registreerimist, samuti 

väljaantud patendi korral. Taotlemise õiguse tunnustamist ei saa nõuda pärast tööstusomandi eset 

puudutava kirje sulgemist tööstusomandi registris. 

 

Lõike 3 kohaselt võib isik, kelle taotlemise õigust on tunnustatud, asendada esialgse 

patenditaotluse või registreeritud tööstusomandi eseme uue taotlusega, millel säilivad esialgse 

taotluse prioriteedikuupäev ja esitamise kuupäev, tingimusel, et tööstusomandi olemus ei muutu. 
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See kohaldub eeskätt juhul, kui esitatud taotluse sõnastus teda ei rahulda. Kui uut taotlust ei 

esitata, säilib status quo. See tähendab, et Patendiamet ei asu ilma õigustatud isiku initsiatiivita 

tema tunnustatud õigusi kaitsma. 

Samuti võib ta esitada avalduse enda kandmiseks registrisse taotleja või omanikuna, muutmata 

taotlust, ning järgnevalt on tal kõik taotleja või omaniku õigused, nt õigus taotlus tagasi võtta või 

üle anda. Analoogiline säte on PatS § 49 lg 1. 

 

Lõike 4 kohaselt võib lõikes 1 nimetatud nõude rahuldamise korral isik, kes on heauskselt 

leiutist vm tööstusomandi eset kasutanud või teinud selleks olulisi ettevalmistusi, taotleda kohtult 

tööstusomandi eseme oma majandus- ja kutsetegevuses tasu eest või tasuta kasutamise õigust ka 

pärast taotleja või omaniku muutmist tööstusomandi registris tingimusel, et selle kasutamise 

iseloom ei muutu. Heauskseks saab kasutamist lugeda juhul, kui taotlemise õiguse tunnustamise 

menetluse käigus leiab tõendamist, et taotlust ei esitatud mitteõigustatud isiku poolt pahauskselt, 

vaid tegemist oli ilmse teadmatusega taotlemisõiguse teisele isikule kuulumise suhtes. 

Kasutamise edasise lubamise otsuse tegemisel tuleb arvestada, kas tööstusomandit kasutamise 

jätkamine või selleks tehtud ettevalmistused on olulise majandusliku tähtsusega ja kas need ei 

piira ülemäära õigustatud isiku majandustegevust. 

 

 

Eelnõu § 28. Tööstusomandi tunnustamine 

 

Isik, kes leiab, et mis tahes liiki tööstusomand kuulub talle, võib esitada hagi registrisse kantud 

omaniku vastu. Nõuet tingivaks asjaoluks võib olla näiteks õigusjärglusest tulenev vaidlus, 

samuti eelnõu §-st 203 tulenevad alused pahauskselt registreeritud kaubamärgi korral. 

 

Lõike 3 kohaselt võib isik, kelle omandit on tunnustatud, esitada avalduse enda kandmiseks 

registrisse omanikuna, mille järel tal on kõik omaniku õigused. 

 

Lõike 4 kohaselt kohaldatakse heauskse isiku kaitseks eelnõu § 27 lõikes 4 sätestatut. 

Kuigi patendiomaniku vaidlustamine on reguleeritud PatS § 49 lg 1, ei kohaldu see juhtudele, 

kus omandivaidlus on tekkinud muul pinnal kui taotlemise õigus. Samuti KaMS § 52 lg 3 (vt 

eelnõu § 203) on kitsam, kohaldudes vaid pahauskse taotluse korral. Eelnõuga laiendatakse seega 

võimalusi tööstusomandi tunnustamisel. 

 

 

Eelnõu § 29. Teiste isikute õiguste kaitse 
 

Lõike 1 kohaselt võib isik nõuda hagimenetluses taotlejalt või omanikult oma 

varemkasutamisõiguse (eelnõu § 24) tunnustamist. Analoogiline säte sisaldub PatS § 54 lg 1 ja 

KasMS § 51 lg 1 ning TDKS § 85 lg 1. Erinevus seisneb selles, et PatS ja KasMS sätted näevad 

ette hagita menetluse, kuid kuna varemkasutamisõiguse eelduseks on heausksus ja sõltumatus 

taotlejast, peab taotlejal või omanikul olema võimalus heausksuse eeldus või väide taotlejast 

sõltumatuse kohta ümber lükata, sätestatakse eelnõus hagimenetlus. Erinevus TDKS sättest 

seisneb selles, et selles nähakse ette hagi esitamine ainult omaniku vastu, varemkasutamisõiguse 

tunnustamise nõude võiks aga esitada juba taotluse menetlemise ajal, nagu eelnõu ka sätestab. 
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Lõike 2 kohaselt võib iga isik kahtluse korral, et tema tegevus võib rikkuda ainuõigust, nõuda 

omanikult hagimenetluses selle tunnustamist, et omaniku tööstusomandi eseme kaitse ei takista 

tema majandus- või kutsetegevust. Analoogiline säte sisaldub PatS § 54 lg 5 ja KasMS § 51 lg 4. 

Seda laiendatakse kõikidele tööstusomandi liikidele. 

 

Lõike 3 kohaselt võib isik, kelle vastu on esitatud ainuõiguse kaitse hagi või kes on allutatud 

süüteomenetlusele seoses ainuõiguse väidetava rikkumisega, kasutada õigust vaidlustada 

tööstusomandi eseme kaitse kohtus või apellatsioonikomisjonis; sel juhul võib ainuõiguse kaitse 

hagi menetlev kohus või muu rikkumist menetlev asutus vaidlustaja taotluse alusel peatada 

ainuõiguse rikkumise menetlemise (jõustamismenetlus). Kohus võib omaniku taotlusel 

peatamise tingimusena nõuda tagatist võimaliku omanikule tekitatud kahju hüvitamiseks, kui 

tööstusomandi õigus jääb kehtima. 

Õigus jõustamismenetluses vastuhagi esitamiseks ning sellest tulenev menetluse peatamise 

võimalus on sätestatud PatS § 54 lg 6, KasMS § 51 lg 5, TDKS § 85 lg 2 ja KaMS § 59. 

Eelnõuga laiendatakse seda põhimõtet kõikidele tööstusomandi liikidele ja ühtlustatakse tagatist 

puudutavat klauslit. Samuti nähakse ette, et tööstusomandi kaitse vaidlustamine, mis on 

võimalikuks aluseks jõustamismenetluse peatamisele, võib toimuda nii kohtus kui ka 

apellatsioonikomisjonis. Õigus vaidlustuse esitamiseks tuleneb §-st 25 koostoimes selles viidatud 

eriosa sätetega; kõnealune säte reguleerib üksnes peatamise võimalikkust ja võimalikku tagatist. 

Menetluse peatamine on kohtu või muu jõustamismenetluse läbiviija ja tagatise kohaldamine 

kohtu kaalutluspädevuses. 

 

Lõike 4 kohaselt võib iga isik esitada Patendiametile kirjaliku avalduse (vt eelnõu § 33) 

tööstusomandi registrisse kantud tööstusomandi eseme registrist kustutamiseks omaniku 

puudumise korral, kui ta põhistab omaniku ja füüsilisest isikust omaniku korral õigusjärglase 

puudumist. Sätte vajalikkus on põhjendatud sellega, et nii füüsiliste kui juriidiliste isikute 

üldõigusjärgluse korral on esinenud juhtumeid, kus registrisse on jäänud tööstusomandi esemed, 

mille tegelik omanik on teadmata või tõendatavalt lõppenud, selline tööstusomandi ese aga võib 

takistada teise isiku majandustegevust, sh tema kaubamärgi kaitset. Analoogiline säte on KaMS 

§ 51 lg 3, mille kohaselt 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 (samuti TDKS § 77 lg 2 p 

5). Eelnõu näeb sellest sättest erinevalt ette, et sellekohase avalduse võib esitada igaüks, kuna 

registri korrektsus on avaliku huvi ese. Samuti puudub eelnõus tähtaeg ja seos registrisse kantud 

omaniku äriregistrist kustutamisega; seevastu nõutakse omaniku ja õigusjärglase puudumise 

tõendamist. 

 

 

3. peatükk – MENETLUS TÖÖSTUSOMANDI ALASTES 

ASUTUSTES 
 

Eelnõu 3 peatükk sisaldab norme, millel on institutsionaalne (peatüki 1. jagu) või menetluslik 

(jaod 2–6) iseloom ning millel on funktsioon tööstusomandile kaitse taotlemisel, registrisse 

kantud tööstusomandi esemete või menetluses olevate taotluste haldamisel, registritoimingute 

vaidlustamisel ja tööstusomandi kohtueelsel vaidlustamisel. 
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1. jagu – Tööstusomandi asutused 

 

Eelnõu 3. peatüki 1. jaos sisalduvad Patendiametit ja tööstusomandi apellatsioonikomisjoni 

puudutavad institutsionaalsed sätted. 

 

Eelnõu § 30. Üldsätted 

 

Eelnõu § 30 kohaselt viivad kohtuvälist menetlust tööstusomandi kaitse valdkonnas läbi 

Patendiamet ja apellatsioonikomisjon ehk tööstusomandi asutused. Kasutatud on kohtuvälise 

menetluse mõistet, eristamaks seda haldusmenetluse üldistest normidest, millega võrreldes 

eelnõus sisalduv menetlus omab mitmeid erisusi. Nimetatud kohtuväline menetlus toimub 

vastavalt eelnõu kõnealuse peatüki sätetele, samas kui tööstusomandi alaste vaidluste kohtulik 

lahendamine toimub tsiviilkohtumenetluse seadustiku alusel. 

 

Lõikes 2 sätestatakse, et nimetatud institutsioonid esindavad riiki (vrd. TÕAS § 34 lg 2 ja § 39 lg 

3). Lõikes 3 sätestatakse institutsioonide sõltumatuse põhimõte eelnõust tulenevate ülesannete 

täitmisel, mida ei tohi piirata teenistusliku järelevalve teostamisega, eeskätt mõjutada otsuste 

tegemist või nende tegemise metoodika kujundamist (vrd TÕAS § 36 ja § 38 lg 1).  

 

 

Eelnõu § 31. Patendiamet 

 

Lõikes 1 määratletakse Patendiameti staatus riigisiseselt valitsusasutusena ning rahvusvaheliste 

konventsioonide ja Euroopa Liidu tööstusomandiõiguse kohaldamisel (vrd TÕAS § 34 lg 1 ja § 

35 lg 2 ning Patendiameti põhimäärus, samuti nt PatS § 32 lg 2-7, TDKS § 871 lg 2 ja 875 lg 2, 

KaMS § 66 lg 2 ja 711 lg 2, EPKS § 2 p 5). 

 

Lõikele 2 analoogiline säte on TÕAS § 35. Patendiameti põhiline ülesanne sisaldub loetelu 

punktis 1, mille kohaselt Patendiamet peab tööstusomandi registrit ja teeb registritoiminguid (vt 

eelnõu §-d 39 ja 40). Registritoimingutega on hõlmatud tööstusomandi kaitse taotluste 

vastuvõtmine ja menetlemine, ekspertiis ettenähtud juhtudel, samuti taotluse alusel 

tööstusomandi eseme registreerimise otsuste tegemine ja registrisse kannate tegemine ning 

kandeteadete avaldamine ja registreeritud esemete kohta tõendite väljastamine (vt § 39 lg 5, vrd 

TÕAS § 35 lg 1 p 1). 

Teiseks täidab Patendiamet muid seadusest või rahvusvahelisest kohustusest tulenevaid 

ülesandeid tööstusomandi kaitse valdkonnas, korraldab ja teeb rahvusvahelist koostööd ning 

osaleb tööstusomandi alaste rahvusvaheliste ja Euroopa Liidu institutsioonide tegevuses (vrd 

TÕAS § 35 lg 1 p 2 ja lg 2).  

Punktis 3 on nimetatud Patendiameti pädevus osaleda riigi esindajana puudutatud isikuna 

registritoiminguid puudutavates kohtuvaidlustes. Kuigi registritoimingud omavad halduslikku 

iseloomu ja Patendiamet on haldusorgan, on Patendiameti toimingute vaidlustamisel 

halduskohtumenetluse asemel peetud rahvusvahelist kogemust ja eeskuju arvestades kohasemaks 

kohtueelset vaidlustamist tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (eelnõu § 66) ja seejärel 

vaidlustamist üldkohtus vastavalt tsiviilkohtumenetluse sätetele (eelnõu § 67 lg 2). Kui 
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vaidlustatud on Patendiameti otsus või toiming, mõjutab tehtav lahend Patendiameti kohustusi 

nii konkreetses asjas kui praktika kujundamisel ning Patendiamet peaks olema kaasatud 

menetlusse vahetult.  

Kehtivate normide alusel eristatakse kahte õigusteed sõltuvalt sellest, kas tööstusomandi 

seadused näevad ette tööstusomandi apellatsioonikomisjoni pädevuse Patendiameti otsuseid 

kohtueelselt läbivaatava vaidlustusorganina. Kui apellatsioonikomisjoni pädevus on olemas, 

toimub komisjoni otsuse vaidlustamine hagita menetluses, millesse kohus võib kaasata nii 

komisjoni kui Patendiameti puudutatud isikuna; kuigi juhul, kui komisjoni otsuse peale esitatud 

kaebus rahuldatakse, tulenevad kohtulahendist vahetud tagajärjed Patendiametile, ei ole 

Patendiametit alati kaasatud. Seevastu juhtudel, kui apellatsioonikomisjonil seaduse järgi 

pädevus Patendiameti otsuste kohtueelse vaidlustusorganina puudub ning kõigi Patendiameti 

toimingute korral kohaldatakse kahte hoopis erinevat õigusteed: kas halduskohtumenetlust 

tulenevalt asjaolust, et Patendiamet on haldusorgan, või tõlgendamise teel tuletatud süsteemi, 

milles vaidlustamine toimub tööstusomandi asjades pädevust omavas tsiviilkohtus vastavalt 

hagita menetluse sätetele, jättes vahele seaduse järgi pädevust mitte omava 

apellatsioonikomisjoni ning kaasates Patendiameti kui lahendist vahetult mõjutatud organi. 

Eelnõu valiku kohaselt on viimatinimetatud lahendus seadustatud ning juhul, kui kohtus 

arutatakse hagita menetluses registritoimingut puudutavat küsimust, kaasatakse menetlusse 

kommenteeritava sätte kohaselt Patendiamet. Samas tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, et 

eelnõu kohaselt on oluliselt laiendatud apellatsioonikomisjoni pädevust Patendiameti otsuste ja 

toimingute vaidlustamise organina ning seega enamus vaidlusi peaks saama lahenduse 

sellekohase kaebuse kohtueelses menetluses, kuhu Patendiamet on kaasatud.  

 

Lõike 3 kohaselt toimub Eesti riigi asutuste suhtlus Euroopa Patendiametiga Patendiameti 

vahendusel. Analoogiline säte sisaldub EPKS § 18. 

 

Lõikes 4 sätestatakse Euroopa patendivõrgustiku raames otsingute teenuse osutamise pädevus ja 

selle tingimus. Samasisuline regulatsioon on TÕAS §-s 351. 

 

Lõikes 5 on sätestatud Patendiameti peadirektori pädevus anda juhiseid tööstusomandi registri 

pidamist, registrile esitatavate ja registrist väljastatavate dokumentide koostamist ja muude 

Patendiameti ülesannete täitmist puudutavates küsimustes. Juhised ei ole oma iseloomult 

juriidiliselt siduvad aktid, kuid nende eesmärk on koondada erinevatest tööstusomandi 

õigustikku kuuluvatest allikatest pärinevad õiguslikud kohustused koos selgitava teksti ja 

näidetega viisil, mis võimaldab nii ametnikel kui ka haldusvälistel isikutel praktikas nendest 

lähtuda. Kooskõlas eelnõu § 44 lõike 6 punktiga 1 võib juhised avaldada Patendiameti avalikus 

väljaandes. Sätte vajalikkus tuleneb sellest, et kehtivad tööstusomandi valdkonna määrused 

sisaldavad lisaks vähestele seadust täpsustavatele õigusnormidele palju materjali, millel on 

pigem juhise iseloom. Kuna kehtivate määrustes sisalduvad õigusliku iseloomuga sätted tuuakse 

põhiosas eelnõusse, väheneb oluliselt tööstusomandi määruste vajadus ja nende senist juhise 

funktsiooni on kohane täita juhistega, mis ei ole vormistatud määrustena. Juhise formaat 

võimaldab ka juhiseid perioodiliselt uuendada, et lahendada teavitada tekkinud praktiliste 

küsimuste lahendusviisidest. Samuti on juhisega võimalik lahendada Patendiameti tegevuse 

küsimusi, millel juriidiline tähendus puudub, nagu nt tööstusomandi eseme registreerimise 

tõendite kujundus ja vormistamise kord. 
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Lõikes 6 sätestatakse Patendiameti finantseerimise alused analoogiliselt TÕAS §-s 37 

sätestatule.  
 

Eelnõu § 32. Apellatsioonikomisjon 
 

Lõikes 1 sätestatakse tööstusomandi apellatsioonikomisjoni staatus ja koosseis (vrd TÕAS § 38 

lg 1 ja § 40 lg 1 ja 3). Patendiameti struktuuri täpsustatakse ameti põhimääruses. 

Apellatsioonikomisjoni puudutavas osas muudetakse komisjoni liikmetele esitatavaid nõudeid, 

sätestades, et vähemalt pooltel liikmetest peab olema riiklikult tunnustatud magistrikraad 

õigusteaduses või sellele vastav kvalifikatsioon (TÕAS kohaselt akadeemiline juriidiline 

haridus) ja vähemalt kahel liikmel riiklikult tunnustatud magistrikraad loodus- või 

tehnikateaduste valdkonnas – mida TÕAS ei nõua, kuid mis on põhjendatud vajadusega suuta 

asjatundlikult lahendada leiutisi puudutavaid vaidlusi. Kokku on apellatsioonikomisjonil 

vähemalt kaheksa tööstusomandi valdkonna asjatundjast liiget, sealhulgas esimees ja aseesimees, 

kes nimetatakse justiitsministri poolt. 

 

Lõikes 2 sätestatakse apellatsioonikomisjoni ülesanded. Säte on analoogiline TÕAS § 38 lg 2 ja 

§ 39 lg 1 sätestatuga. Sisuliseks erinevuseks on lõike punktis 2 ettenähtud võimalus esitada 

kaebusi ka muude registritoimingute kui otsuste peale, samuti toimingu tegemisest keeldumise 

või sellega viivitamise peale. Seni on otsuste peale kaebuse esitamine olnud põhjendamatult 

piiratud. Kuna registritoimingu tegemist võib taotleda ka muu isik kui taotleja või omanik, 

võimaldatakse kaebust esitada ka sellisel isikul. Kaebuse esitamise tingimused tulenevad selle 

peatüki 5. jaost. Teiseks sisuliseks erinevuseks on punktis 1 nimetatud vaidlustuste võimaluste 

kasv, kuid seda kõnealune säte ei kajasta ning vaidlustamise juhud sätestatakse eelnõu eriosas, 

selle menetlemise korra alused aga selle peatüki 6. jaos. 

 

Lõike 3 kohaselt toimub komisjonis otsuste tegemine vastavalt eelnõu §-s 77 sätestatule. Kui 

komisjoni esimees on ära, on komisjoni esimehe eelnõu §-st 77 ja muudest sätetest tulenevad 

pädevused komisjoni aseesimehel. Asendamise kohta avaldatakse teade komisjoni veebilehel. 

Analoogiline regulatsioon sisaldub apellatsioonikomisjoni põhimääruse § 3 lg 3. 

 

Lõike 4 kohaselt määratakse apellatsioonikomisjoni seadusjärgne ja tuletatud esindamisõigus. 

Seadusjärgne esindamisõigus on komisjoni esimehel ja aseesimehel. Ülejäänud liikmetele annab 

esindamisõiguse seadusjärgne esindaja volikirjaga. Analoogiline regulatsioon sisaldub 

apellatsioonikomisjoni põhimääruse § 3 lg 4. 

 

Lõikes 5 sätestatakse apellatsioonikomisjoni finantseerimise ja töötingimuste tagamise alused; 

nimelt toimub töötingimuste tagamine Justiitsministeeriumi poolt, nagu sätestatud TÕAS § 42 

lõikes 1, ning komisjoni finantseeritakse riigieelarvest Justiitsministeeriumile selleks eraldatud 

vahendeist, nagu sätestatud TÕAS § 42 lõikes 2. 

 

Paragrahvi lõigetes 6, 7 ja 8 reguleeritakse apellatsioonikomisjoni liikmete tasustamist, mis on 

seni reguleeritud apellatsioonikomisjoni põhimääruse §-des 29–31. Lõike 3 kohaselt makstakse 

iga kuu 10. kuupäevaks komisjoni esimehele, aseesimehele ja ülejäänud liikmetele ning 

sekretärile või sekretäridele tasu, mis koosneb kuutasust ja lisatasust. Lõikes 4 sätestatakse 

kuutasu arvestamise alused. Kuutasu on kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse kohase 

kõrgeima palgamäära ja eelnõu kõnealuses lõikes sätestatud koefitsiendi korrutis. TÕAS § 40 lg 



Versioon: 22.7.2014 

52 

 

2 p 3 alusel kehtestatud apellatsioonikomisjoni põhimääruse § 30 kohaselt arvutatav tasu on 

samas suurusjärgus, kuid baseerub astmepalga mõistele, mida õiguskorras enam ei ole. Kuutasu 

makstakse komisjoni liikmetele valmisoleku (kvalifikatsiooni hoidmise, tehnilise varustuse ja 

erapooletuse tagamise) kompenseerimiseks ja lisatasuga katmata ülesannete täitmise eest. Lõige 

5 kohane lisatasu määratakse sõltuvalt eelnenud kuu jooksul menetletud juhtumitele ja sooritatud 

ülesannetele ning selle eesmärk on motiveerida komisjoni liiget neid ülesandeid tõhusalt täitma. 

See säte on analoogiline apellatsioonikomisjoni põhimääruse § 30 lõikele 2. Uus on eelnõu § 28 

lg 5 teine lause, mille eesmärk on tagada kuutasu ja lisatasu maksmiseks võimalike vahendite 

proportsionaalsus. Kui kuutasu inflatsioonist tulenevalt ajapikku tõuseb, ei tohiks see vähendada 

motivatsiooni eesmärgiga makstava lisatasu samaväärset vähenemist. 

 

Lõike 9 kohaselt säilitatakse apellatsioonikomisjoni dokumente Justiitsministeeriumi arhiivis 

kohtudokumentide säilitamise sätete kohaselt. Analoogiline säte on TÕAS § 42 lg 3. 

 

 

2. jagu – Menetluse üldnõuded 

 

Eelnõu 3. peatüki 2. jaos sätestatakse menetluse üldnõuded. Need nõuded on üldjuhul 

kohaldatavad nii menetlusele Patendiametis kui apellatsioonikomisjonis ning nendest lähtutakse 

juhul, kui seadustiku muudes osades ei ole sätestatud teisiti. Samuti arvestatakse üldnõuete 

kohaldamisel muudes eelnõu osades sätestatud täpsustustega. 

 

 

Eelnõu § 33. Dokumendi esitamise ja sisu üldnõuded 

 

Sätestatakse tööstusomandi asutusele esitatava dokumendi esitamise ja sisu üldnõuded. Seda 

paragrahvi kohaldatakse ka taotlustele, kaebustele ja vaidlustusavaldustele, arvestades mujal 

eelnõus sätestatud erisusi. Dokumendi mõistet ei defineerita, seega lähtutakse selle mõiste 

määratlemisel üldkeelest. Dokument võib olla nii iseseisev dokument kui ka osa dokumentide 

kogumist (nt taotluse dokumendid), mis esitatakse mingi ajavahemiku jooksul. 

Analoogilised sätted sisalduvad TÕAS § 43, PatS § 20, KasMS § 18, MTKS § 22, TDKS § 24, 

KaMS § 34. 

 

Lõike 1 kohaselt esitatakse dokument (üldjuhul ühes eksemplaris) elektroonselt dokumentide 

esitamise portaali kaudu või e-posti eel asutuse määratud aadressil või posti- või kulleriteenust 

kasutades või tuuakse kohale. Kohaletoomine hõlmab ka ööpäevase postkasti kasutamist. Säte 

võimaldab erisuse kehtestamist eelnõu muus osas, nt võidakse sätestada, et teatud dokumenti 

saab esitada ainult dokumentide esitamise portaali kaudu või et seda saab esitada ainult 

paberdokumendina. Sätte eesmärk on nimetada sõnaselgelt võimalikud dokumendi esitamise 

kanalid. Kehtivas õiguses on dokumentide esitamist piiratud posti teel esitamise või kohale 

toomisega, millega kaasneb mitme eksemplari nõue, kuid arvestades infotehnoloogia arengut 

tuleb aktsepteerida ka elektroonsel teel esitatud dokumente, kui need vastavad vorminõuetele. 

Vrd määruse „Patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord“ § 58 lg 

3. 
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Lisaks nähakse haldus- ja kohtumenetluse põhimõtetest tulenevalt ette, et dokumendi esitajal on 

õigus saada kinnitus dokumendi kättesaamise kohta. Elektroonseid kanaleid kasutades on seda 

võimalik automatiseerida, traditsioonilisemate meetodite kasutamisel tuleb anda isikule tema 

soovi korral tõend, et dokumendid on kätte saadud. 

 

Lõike 2 kohaselt toimub esitatud dokumentide varustamine pealdisega, mis on vajalik 

dokumendi esitamise kuupäeva tuvastamise võimaldamiseks, samuti juhul, et kindlaks teha 

hiljem esitatud ja algseid dokumente või nende osasid asendavad dokumendid. Sättest järeldub 

ka see, et dokumendi esitamise kuupäevaks loetakse alati selle tegeliku saabumise kuupäev, 

mitte nt kuupäev, mil esitaja on sellele alla kirjutanud või päev, mil dokument on üle antud 

postiasutusele. Analoogilised sätted on TÕAS § 23 ja § 45 lg 1, samuti tööstusomandi alaste 

määruste täpsustused. 

 

Lõike 3 kohaselt peavad juhul, kui seadus nõuab kirjalikus vormis avaldust kande või muu 

toimingu tegemiseks, selles sisalduma teatud elemendid. Need sisaldavad:  

a) selgelt väljendatud sooviavaldust kande või muu toimingu tegemiseks,  

b) avalduse esitaja ning esindaja olemasolu korral tema andmeid (nimi, elu-, asu- või 

tegutsemiskoha aadress, sh riik ja osariik, vt § 30 lg 3; soovi korral võib lisada kontaktandmed, 

nt e-posti aadressi),  

c) puudutatud tööstusomandi eseme identifitseerimist võimaldavaid andmeid (taotluse number, 

registreeritud tööstusomandi eseme number vms) ning 

d) dokumendi lisade olemasolul viidet nendele (nt loetelu lisadest; vt ka § 30 lg 4). 

Dokument peab olema allkirjastatud, järgides § 31 lg 5 nõudeid. 

Analoogilised sätted sisalduvad tööstusomandi määrustes, piiratud ulatuses ka seadustes. 

Eelnõuga sätestatakse esitatava dokumendi rekvisiidid ühes sättes. 

 

Lõike 4 kohaselt ei loeta dokumenti esitatud, kui selle esitajat ei ole võimalik kindlaks teha. Kui 

esitaja on märkinud kontaktandmed, kuid mitte oma nime, on võimalik kontaktandmeid 

kasutades esitaja kindlaks teha. Seevastu juhtudel, kui esinevad muud puudused, võetakse 

esitajaga ühendust ning antakse võimalus puudused kõrvaldada. Seda reguleerib täpsemalt 

eelnõu § 36 dokumentide osas, mis ei ole taotluse dokumendid, taotluse osas aga selle peatüki 4. 

jagu (vt § 57 lg 2, § 59 lg 2). 

 

Lõige 5 sisaldab delegatsiooninormi, mille alusel justiitsminister võib vastavat tööstusomandi 

liiki reguleerivas määruses või  tööstusomandi registri põhimääruses täpsustada esitatava 

dokumendi täpsemad sisu- ja vormistusnõuded, dokumentide eksemplaride arvu ja esitamise 

korra. 

 

 

Eelnõu § 34. Dokumentide vormistamise üldnõuded 

 

Lõikes 1 sätestatakse üldine vormistusnõue esitatavatele dokumentidele, sealhulgas taotluse 

dokumentidele ja kirjalikele avaldustele. Kuna tööstusomandi registrite pidamine toimub 

elektroonselt, on vajalik, et dokument peab olema digitaalselt töödeldav või kadudeta 

masinloetavale kujule viidav, et võimaldada selles sisalduva teabe töötlemist. Samast sättest 

tulenevalt peavad ka lisatud graafilised reproduktsioonid, joonised ja skeemid olema sellise 



Versioon: 22.7.2014 

54 

 

kvaliteediga vormistatud, et neid saab töödelda elektroonses registris. Nimetatud vormistusnõude 

rikkumisel on Patendiametil ja apellatsioonikomisjonil õigus nõuda puuduste kõrvaldamist 

seadusest tuleneval või määratud tähtajal. 

 

Lõike 2 kohaselt peavad esitatud dokumendi veerised võimaldama vähemalt nende köitmist, kui 

selline vajadus esineb nt tõendite väljastamisel. Reeglina toimub taotluste ja registreeritud 

tööstusomandi esemete kohta kandeteadete vm dokumentide publitseerimine elektroonses vormis 

ja köitmise vajadust senisel kujul ei teki. Kui dokumendid on digitaalselt töödeldavad, saab 

Patendiamet ise neid töödelda sel viisil, et köitmine oleks võimalik, kui selline vajadus esineb.  

 

Lõike 3 kohaselt täpsustatakse nimede ja aadresside vormistamist dokumentides. Nimed 

kirjutatakse täielikul kujul, ilma lühendamata ning tiitleid lisamata. Nimede esitamine 

kujundatud kujul, nt logona ei ole lubatud. Liitriigi korral peab aadress sisaldama ka osariigi 

andmeid. 

 

Lõike 4 kohaselt peavad kokkukuuluvad dokumendid ja lisatud joonised olema tähistatud ja 

viidatud sellisel viisil, et nende kokkukuuluvuse ja tähenduse osas ei oleks mitmetimõistetavust. 

Paragrahvile analoogiline säte kehtivates tööstusomandi seadustes puudub ja nt taotluse 

vormistusnõuete korral viidatakse määrustele (nt PatS § 22 lg 4 p 7, kus kasutatakse ebatäpselt 

vorminõuete mõistet), kuid täpsemad vormistusnõuded sisalduvad tööstusomandi määrustes. 

Sätte olemasolul ei ole vajadust vormistusnõudeid määrustes sellise detailsusega reguleerida, 

nagu seda seni on tehtud. 

 

 

Eelnõu § 35. Dokumendi vorm ja ärakirja kinnitamine 
 

Lõike 1 kohaselt peab dokumendi kirjaliku vormi nõue tulenema igal konkreetsel juhul 

seadusest, sellise nõude puudumisel võib dokumendi esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas 

vormis. Taotlus ja eelnõus nimetatud kirjalikud avaldused, samuti kaebused ja 

vaidlustusavaldused peavad olema esitatud kirjaliku vormi nõuet järgides. Analoogiline üldsäte 

kehtivas tööstusomandi õiguses puudub. 

 

Lõike 2 kohaselt loetakse seadustikus ettenähtud kirjaliku vormi nõuet rikkuv dokument 

nõuetekohaselt esitatuks selle saabumise ajal, kui puudus kõrvaldatakse kolme tööpäeva jooksul. 

See säte ei kohaldu taotlusele, mis peab olema esitatud algselt vormi puudusteta, et selle 

saabumise kuupäeva saaks lugeda esitamise kuupäevaks. Analoogiline üldsäte kehtivas 

tööstusomandi õiguses puudub. 

 

Lõike 3 kohaselt võib tööstusomandi asutus kinnitada neile esitatud kirjaliku dokumendi ärakirju 

ja väljavõtteid, mida lõike 4 kohaselt loetakse võrdseks originaaliga. Neid sätteid on vajadus 

kohaldada juhul, kui sama dokumendi (nt volikirja) originaali kasutatakse mitmes paralleelses 

menetluses. 

 

Lõike 5 kohaselt peab dokumendi allkirjastamisel allkirjale olema lisatud allakirjutanud isiku 

täielik nimi, samuti juhul, kui allakirjutaja on juriidilise isiku esindaja, selle isiku ametinimetus. 

Analoogiline üldsäte kehtivas tööstusomandi õiguses puudub. Samas on selline säte olemas 
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tööstusomandi alastes määrustes (nt määruse „Patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning 

Patendiametile esitamise kord“ § 22 lg 2). 

 

 

Eelnõu § 36. Keelenõuded 

 

Eelnõu § 32 sätestab keelenõuded tööstusomandi asutuste menetlusele ja neile esitatavatele 

dokumentidele. Analoogilised sätted sisalduvad nt TÕAS §-des 9 ja 41, PatS § 19 lg 5-6, KasMS 

§ 17 lg 5-6, TDKS §20 lg 4). Erandid eestikeelsuse nõudele kehtestab seadus, nt nõue, et 

patenditaotluses peavad sisalduma ingliskeelne leiutise nimetus ja leiutise lühikokkuvõte (eelnõu 

§ 108 lg 2, § 111 lg 2), et leiutise rahvusvaheline taotlus koostatakse inglise või saksa keeles (§ 

136 lg 1) või et kaubamärgi rahvusvaheline taotlus esitatakse ingliskeelsena (§ 220 lg 1). Samas 

tuleb tähelepanu pöörata sellele, et kui seadusest ei tulene eraldi sätestatud eestikeelsuse nõue (nt 

§ 110 lg 1 p 1), tuleb eelnõu kohaselt tõlge esitada alles sellekohase nõude esitamisest arvates 

kahekuulise tähtaja jooksul, kui seadus ei näe ette muud tähtaega. 

Lõikes 3 korratakse kehtivas õiguses (nt PatS § 131 lg 3 ja KaMS § 13 lg 1) sisalduv säte, mille 

kohaselt huvitatud isik võib kaasata enda kulul suulise menetlemise korral tõlgi; sellekohast 

nõuet ei saa esitada tööstusomandi asutusele. Kui kehtivas õiguses leidub sellekohane säte 

esinduse paragrahvis, siis eelnõus on toodud see kohasemasse kohta keelenõuete paragrahvis. 

 

Eelnõu § 37. Esindamine 

 

Eelnõu § 33 reguleerib esinduse nõudeid tööstusomandi kaitse alaste toimingute tegemisel 

tööstusomandi asutustes. Analoogilised sätted sisalduvad PatS §-s 131, KasMS §-s 181, MTKS §-

des 23 ja 24, TDKS §-des 25 ja 26 ning KaMS §-des 13 ja 32. Lõikest 7 tulenevalt kohaldatakse 

esinduse sätteid ka kohtumenetlusele, kui kohtumenetluse seadustikust ei tulene teisiti. 

Kohtumenetlust puudutavad analoogilised sätted sisalduvad PatS § 58, KasMS § 55, MTKS § 

62, TDKS § 87 ja KaMS § 601. Viimatinimetatud sätete sisu ei muutu. 

 

Lõike 1 kohaselt teevad nimetatud toimingud isik või isikud ise või tema või nende volitatud 

patendivolinik, kellel on pädevus vastavas tööstusomandi valdkonnas. Huvitatud isik võib 

kaasata enda kulul suulise menetlemise korral nõuandja (nt advokaadi), kes ei ole patendivolinik; 

sellisel nõuandjal ei ole esindamise õigust. 

 

Lõikest 2 tuleneva kohustuse kohaselt esindab isikut, kellel ei ole Eestis elu-, asu- või 

tegutsemiskohta (välismaa isik), vastavas tööstusomandi valdkonnas pädevust omav 

patendivolinik. Samas loetletakse ka toimingud, mille välismaa isik võib teha ise; nimelt taotluse 

või riigisisesesse menetlusse võtmise avalduse esitamine ning riigilõivu tasumine. Selline nõue 

on kooskõlas Pariisi konventsiooni art 2 lõikega 3 ning Euroopa Liidu õigusega ega kujuta 

endast lubamatut diskrimineerimist riikkondsuse alusel. Muudatuseks võrreldes senise õigusega 

on see, et patendivolinikust esindaja ei pea esitama volikirja; küllaldane on nt tema märkimine 

taotuses taotleja esindajaks. Lõike 4 teise lause kohaselt võib patendivolinikult volikirja või 

viidet varem esitatud volitusele nõuda vaid juhul, kui on tekkinud kahtlused patendivoliniku 

volitustes (nt kui mitmed isikud väidavad oma esindusõigust patendivolinikuna) või esinevad 

muud mõjuvad põhjused. Sel juhul tuleb volitusi tõendada kahe kuu jooksul nõude esitamisest 

arvates, kui eelnõu ei sätesta lühemat tähtaega. 
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Lõike 3 kohaselt ei pea patendivoliniku teenust kasutama juhul, kui toimingut tegevatest 

isikutest ühel on Eestis elu-, asu- või tegutsemiskoht ja ta on määratud isikute ühiseks esindajaks. 

Ühine esindaja peab olema määratud taotlusel, mille on allkirjastanud kõik taotlejad, või 

tegutseda volikirja alusel, mille on allkirjastanud kõik esindatavad. Seadus piirab ühise esindaja 

volitusi, nõudes ühiselt tegutsevate isikute jaoks eriti koormavate taotluse või tööstusomandiga 

seotud toimingute tegemiseks nende eraldi nimetamist ühise esindaja volikirjas. Sellised 

toimingud on taotluse tagasivõtmine, tööstusomandist loobumine, taotluse või tööstusomandi 

üleandmine ja pantimine. 

 

Lõike 4 kohaselt võib ühise esindaja volikirja või viite varem esitatud volikirjale esitada kahe 

kuu jooksul sellest päevast, mil Patendiamet või apellatsioonikomisjon on sellekohase nõude 

esitanud. Kui eelnõu sätestab lühema tähtaja volituste tõendamiseks, kohaldatakse seda. Seega ei 

pea ühine esindaja tingimata omal algatusel oma volitusi tõendama. Nagu eespool mainitud, on 

volikirjaga võrdsustatud taotlus, milles ühine esindaja on määratud ja mille on allkirjastanud 

kõik taotlejad. Erinevalt osadest senistest seadustest ei sätestata aga volikirja sisu nõudeid ning 

selles osas kohalduvad tsiviilõiguse üldosast tulenevad üldnormid. Lõike teist lauset, mis 

puudutab patendivoliniku volituste kontrollimist, on selgitatud eespool. 

 

Lõike 5 (millele analoogia senises tööstusomandi õiguses puudub) kohaselt eeldatakse, et 

esindaja volitus lõpeb uue esindaja määramisest teatamisel. Näiteks, kui taotlus on esitatud ühe 

patendivoliniku vahendusel, aga taotleja nimel esitab suulise menetluse korraldamise avalduse 

teine patendivolinik, eeldatakse, et viimane on taotleja uus esindaja. Seevastu juhul, kui 

viimatinimetatud patendivolinik teatab, et tal on volitus ainult suulises menetluses taotleja 

esindamiseks, jääb esialgne volinik taotleja esindajaks. Samuti ei asendu esindaja, kui taotluse 

jõushoidmise lõivud tasub teine patendivolinik, teatades, et talle on antud ülesanne ainult lõivud 

tasuda. 

 

Lõike 6 kohaselt juhul, kui isikul on mitu esindajat, edastab Patendiamet või 

apellatsioonikomisjon teated esindajale, kelle esindusõigusest on teatatud viimasena. Kui ühel 

ajal on teatatud ühise esindaja määramisest ja patendivoliniku nimetamisest, eelistatakse 

patendivolinikust esindajat. Samasisuline säte sisaldub nt määruse „Patenditaotluse sisu- ja 

vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord“ § 13 lõikes 4. Säte näeb siiski ette ka erandi, 

mille kohaselt juhul, kui toiminguid ühiselt tegevatel isikutel on igaühel eri esindaja, edastatakse 

teated kõigile neist. Viimatinimetatud põhimõtet kehtivas õiguses ei ole ja on lähtutud ühtse 

esindaja eeldusest. Tegelikult võib igaüks ühistest taotlejatest või omanikest volitada eraldi 

esindaja, kelle volitused ei lõpeta mingil juhul varem teise isiku poolt antud volitusi. 

 

 

Eelnõu § 38. Riigilõivu tasumine 
 

Eelnõu §-s 34 reguleeritakse riigilõivu tasumist puudutavaid kohustusi. Analoogilised sätted 

asuvad PatS IX peatükis, KasMS §-s 341, MTKS §-s 63 ning TDKS §-des 88 ja 89.  

 

Lõike 1 kohaselt tasub riigilõivu isik, kes on huvitatud eelnõus ettenähtud tööstusomandi asutuse 

toimingu sooritamisest. Seega ei pea näiteks taotlusega seotud riigilõivu tasuja olema tingimata 
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taotleja ise ega tema esindaja. Küll aga saab teatud toimingute sooritamist Patendiametilt või 

apellatsioonikomisjonilt nõuda üldjuhul seaduses sätestatud tunnustele vastav isik. Näiteks ei 

seostata patendi jõushoidmist nõude esitamisega, seevastu kaubamärgi kaitseaja pikendamiseks 

on nõutav kaubamärgiomaniku nõue, mille esitamisel tuleb viidata tasutud riigilõivule (kuigi 

lõivu võib tasuda teine isik). 

 

Lõike 2 kohaselt loetakse riigilõivuseaduses sätestatud riigilõiv tasutuks, kui Patendiametile või 

apellatsioonikomisjonile on esitatud andmed riigilõivu tasumise kohta. Lõike kohaselt võib 

andmete teatamine toimuda kuni kahe kuu jooksul toimingu tegemise avalduse esitamisest 

arvates, kui ei ole ette nähtud teistsugust lõivu tasumise tähtaega. Teistsugused tähtajad on ette 

nähtud eeskätt tähtaja pikendamise korral (§ 41 – peab olema tasutud tähtaja pikendamise 

avalduse esitamise ajaks), ennistusavalduse esitamisel (§ 42 – peab olema tasutud 

ennistusavalduse esitamise ajaks, kui on üldse nõutav), kaitseaja pikendamisel (§ 51 ja eriosa §-d 

105, 126, 159, 174, 197, vastavalt sätestatud tähtaegadele), tööstusomandi eseme registreerimisel 

(§ 70 lg 3 sätestatud tähtaja jooksul) ning kaebuse või vaidlustusavalduse esitamise eest (§ 79 

alusel antud puuduste kõrvaldamise tähtaja jooksul).  

 

Lõikes 3 loetletakse riigilõivu tasumise andmed (vrd määruse „Patenditaotluse sisu- ja 

vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord“ § 46 lõikes 6 oleva loeteluga). 

 

Lõikes 4 sätestatakse analoogiliselt PatS § 41 lõikega 2, et riigilõivu ülemäärase tasumise korral 

võetakse aluseks esimene nõuetekohane tasumine. Praktikas on sellise regulatsiooni järgi vajadus 

olnud, kuna Patendiameti toimingute eest tasutakse sageli erinevaid lõive suurel arvul ja 

võimalik on vigade tekkimine. 

 

Lõikes 5 sätestatakse riigilõivu tasumise andmete esitamata jätmise või riigilõivu mittelaekumise 

tagajärg – toimingut, mille eest riigilõivu nõuti, ei teostata ning dokumenti, mille esitamise eest 

riigilõivu nõuti, ei loeta esitatuks. 

 

 

Eelnõu § 39. Teate või dokumendi edastamine 

 

Lõike 1 kohaselt edastatakse teade või dokument isiku poolt teatatud aadressile, kui isik ei ole 

teatanud e-posti aadressi. Kui e-posti aadress on teatatud, võib teate või dokumendi edastaja 

eelistada selle kasutamist või valida muu sobivam viis. Sättest tulenevalt ei ole tööstusomandi 

asutus kohustatud välja selgitama ja kasutama isiku ametlikku elu- või asukoha aadressi, isegi 

kui see erineb isiku poolt teatatud aadressist. Seega on isik motiveeritud esitama tõesed andmed 

aadressi kohta, mille kaudu ta on kättesaadav, ning ajakohastama andmed, kui asjaolud 

muutuvad. 

 

Lõike 2 kohaselt juhul, kui esindajale, kelle volitused on täielikult või kõnealuse toimingu osas 

lõppenud, edastatakse tema (endist) esindatavat puudutav teade või dokument, peab endine 

esindaja teate või dokumendi tööstusomandi asutusele tagastama. See reegel on mõeldud 

välistama olukordi, kus asutus on teate või dokumendi saatnud, kuid volituste lõppemise tõttu ei 

jõua see isikuni, kelle õigusi või kohustusi teade või dokument puudutab. Analoogiline säte 

kehtivas tööstusomandi õiguses puudub. 
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Lõige 3 sätestab erandi, mille kohaselt vaatamata esindaja olemasolule teatatakse kõige 

olulisematest taotlust puudutavatest menetlustoimingutest taotlejale või ühistele taotlejatele 

nende e-posti aadressil (kui see on teada) või postiaadressil, kui see on Eesti aadress. See reegel 

on mõeldud välistama patendivoliniku või ühise esindaja kohustuste ebanõuetekohase täitmise 

kahjulikke tagajärgi taotlejale või ühistele taotlejatele. Analoogiline säte kehtivas tööstusomandi 

õiguses puudub. 

 

 

Eelnõu § 40. Dokumendi läbivaatamine Patendiametis 

 

Eelnõu §-s 40 sätestatakse Patendiametis dokumendi läbivaatamise menetluse kord, mis 

kohaldub kõikidele esitatud dokumentidele (vt eelnõu § 33) peale taotluse. Analoogiline säte on 

TÕAS § 24, kuid eelnõu säte on sellest oluliselt erinev. 

 

Lõike 1 kohaselt võib dokumendi esitada taotleja või omanik või muu isik. Kui esitajaks on muu 

isik ja dokument puudutab taotlust või registreeritud tööstusomandi eset ning sisaldab taotluse 

menetlemise või tööstusomandi eseme kaitse kehtivuse seisukohalt olulisi andmeid, edastatakse 

see viivitamata taotlejale või omanikule, kes võib sellele vastata Patendiameti määratud tähtaja 

jooksul. Taotlejal või omanikul ei ole kohustust dokumendi kohta vastust anda. Vrd TÕAS § 17 

lg 2. 

 

Lõike 2 kohaselt teatab Patendiamet dokumendi esitajale kõrvaldatavate puuduste esinemise 

korral nendest dokumendi esitajale ja annab talle võimaluse puudused kõrvaldada või anda 

selgitus. Lõikes 2 loetletakse samuti puudused, mida loetakse kõrvaldatavateks:  

a) ebaselgus dokumendi esitamise eesmärgis või isiku õiguses dokument esitada;  

b) dokument ei vasta vormi- või vormistusnõuetele või puuduvad nõutavad lisadokumendid. 

Lisaks võib kõrvaldatavaks puuduseks olla nt riigilõivu tasumata jätmine. 

 

Lõike 3 kohaselt juhul, kui dokumendis ei ole selle läbivaatamist takistavaid puudusi (sh, kui see 

vastab nõuetele algsel kujul või kui dokument vastab nõuetele pärast puuduste kõrvaldamist), 

teeb Patendiamet dokumendis soovitud registritoimingu või keeldub sellest. Registritoimingust 

keeldumine toimub Patendiameti otsusega (eelnõu § 45). Kui tegemist on kolmanda isiku 

esitatud dokumendiga, mis on edastatud taotlejale või omanikule lõike 1 kohaselt, ei tehta 

dokumendi alusel registritoimingut ega keelduta sellest enne taotleja või omaniku 

vastamistähtaja lõppemist. 

Mingit üldist tähtaega Patendiametile dokumendi kontrollimiseks ega läbivaatamiseks ei ole 

kehtestatud, kuna taotletud dokumentide asjaolud võivad olla erinevad. 

 

Lõike 4 kohaselt juhul, kui dokumendi puudusi ei kõrvaldata või kui esitaja tähtajal üldse ei 

vasta, ei loeta dokumenti esitatuks. Samasisulise dokumendi saab esitada uuesti. 

 

Lõike 5 kohaselt teatab Patendiamet dokumendi esitajale ja taotlejale või omanikule dokumendi 

läbivaatamise tulemusest.  
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Tulenevalt eelnõuga tehtavatest muudatustest on dokumendi esitajal õigus esitada kaebus, kui 

tema õigusi on tema hinnangul rikutud. Kehtivate seaduste järgi saab Patendiameti selliste 

toimingute peale kaevata vaid kohtusse (halduskohtusse või üldkohtusse hagita menetluses). 

 

 

Eelnõu § 41. Tähtaja määramine ja pikendamine 
 

Eelnõu § 37 reguleerib tähtaegade määramist ja pikendamist Patendiameti menetluses. 

Paragrahvi lõiked 1–3 on kohaldatavad juhul, kui eelnõu ei näe ette mingit kindlat tähtaega 

toimingu taotleja või muu isiku toimingu tegemiseks.  Patendiameti määratavad tähtajad on kaks 

kuni neli kuud, erandjuhul kuus kuud. Kui taotleja leiab, et tähtaeg oleks pidanud olema pikem, 

saab taotleja seda ise pikendada, tasudes ettenähtud riigilõivu enne esialgse tähtaja lõppemist ja 

esitades sellekohase avalduse, kuid tal ei ole võimalust esitada kaebust lahus kaebusest taotluse 

tagasilükkamise peale. Sel juhul ei saa Patendiamet keelduda tähtaja pikendamisest.  

 

Lõike 2 kohaselt saab korraga pikendada tähtaega kahe kuu kaupa ning muul isikul peale taotleja 

ei ole õigust tähtaega pikendada. Tähtaja pikendamiseks tuleb tasuda riigilõiv enne tähtaja 

lõppemist. 

 

Lõike 3 kohaselt ei või taotluse menetluses määratud tähtaegu pikendada kokku üle 12 kuu, 

patenditaotluse menetluses üle 24 kuu. Samas ei välista lõikes 3 sätestatu Patendiametil määrata 

tähtaegu summaarselt üle nimetatud tähtaja, kui selleks esineb vajadus ja see on põhjendatud. 

Analoogilised sätted on PatS § 251, MTKS § 29 lg 5, TDKS § 31 lg 6, KaMS § 42 lg 2. Erinevalt 

kehtivast õigusest on eelnõus kaotatud Patendiameti diskretsioon selle üle, kas tähtaega eelnõu § 

41 lõike 2 kohaselt pikendada. 
 

Lõike 4 kohaselt võib Patendiamet ühel korral pikendada kahe kuu võrra ka seadusest tulenevaid 

tähtaegu, kui nende pikendamine ei ole keelatud. Sel juhul peab tähtaja pikendamist taotlev isik 

esitama põhistatud avalduse. 

 

 

Eelnõu § 42. Tähtaja ennistamine 

 

Eelnõu § 38 reguleerib tähtaja ennistamist. Kehtivas õiguses on ennistamise võimalus sätestatud 

TÕAS 43 lg 2 apellatsioonikomisjoni menetluses, samuti patenditaotluse menetluse taastamise 

võimalus PatS § 29 (vt ka § 33 lg 11) ja kehtivuse taastamise võimalus PatS § 42 lg 11, vrd 

taotluse menetluse taastamine KasMS § 26 ja § 30 lg 11, MTKS § 33, TDKS § 36 ja KaMS § 47 

lõiked 3-6 (ennistamise terminit kasutatakse TDKS ja KaMS kehtivusaja pikendamisel pärast 

selle lõppu ilma erakorraliste asjaolude näitamise nõudeta, seega teistsuguses tähenduses). 

 

Lõike 1 kohaselt on ennistamine võimalik eelnõus sätestatud juhtudel (§ 51 lg 5, § 66 lg 6, § 69 

lg 4, § 74 lg 2, § 85 lg 8, § 138 lg 13) tingimusel, et ettenähtud riigilõivu tasudes ja ettenähtud 

tähtajal esitatakse kirjalik (vt § 33 selgitust)  ennistusavaldus, millest nähtub tähtaja 

möödalaskmise põhjus. Eelnõu kohaselt loetakse küllaldaseks põhjus, mis takistas tähtaja 

järgimist vaatamata käibes vajaliku hoole järgimisele. Seega on loobutud vääramatu jõu 

nimetamisest; nagu nt kehtivaski PatS § 29 lõikes 1 on küllaldane objektiivne takistus, mis 
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põhjustas tähtaja mittejärgimise. Ennistamisavalduse esitaja peab tõendama takistuse olemasolu 

ja käibes vajaliku hoole järgimist. 

Lõike 1 punkti 2 kohaselt tuleb ennistusavaldus esitada kahe kuu jooksul alates tähtaja mitte 

järgimise põhjuse kadumisest ja hiljemalt ühe aasta jooksul pärast toimingu tähtaja möödumisest, 

kui eelnõus ei ole ette nähtud muud, reeglina oluliselt lühemat tähtaega (nt § 66 lg 6 kohaselt 

tuleb avaldus esitada kahe kuu jooksul prioriteeditähtaja lõpust arvates, § 74 lg 2 ja § 85 lg 8 

vaidlustustähtaja või seisukoha esitamise tähtaja ennistamiseks kahe kuu jooksul tähtaja lõpust 

arvates). Nimetatud tähtaega ei saa pikendada. 

 

Lõike 2 kohaselt teatatakse tähtaja ennistamisest või ennistamisest keeldumisest avalduse 

esitajale kirjalikult. Kui Patendiamet kavatseb ennistamisest keelduda, tuleb avalduse esitajale 

anda ühel korral võimalus esitada kahe kuu jooksul vastuväide, enne kui võib anda välja 

ennistamisest keeldumise otsuse. Avalduse esitaja võib vastuväite esitamise asemel esitada 

suulise menetluse nõude vastavalt eelnõu § 43 lõikele 2. Ennistamisest keeldumise otsus on 

kaebusega vaidlustatav apellatsioonikomisjonis. 

 

 

Eelnõu § 43. Suuline menetlus 

 

Lõike 1 kohaselt võib suulise menetluse algatada Patendiamet, tehes taotlejale või kirjaliku 

avalduse (sh ennistusavalduse) esitajale sellekohase ettepaneku.  

 

Lõike 2 kohaselt võib suulist menetlust nõuda taotleja või ennistusavalduse esitajale, kellele on 

teatatud kavatsusest taotlus tagasi lükata või ennistamisest keelduda Sel juhul on Patendiamet 

kohustatud suulise menetluse korraldama. Muudel juhtudel võib taotleja teha ettepaneku 

suuliseks menetluseks, kuid Patendiamet ei ole kohustatud seda ettepanekut aktsepteerima, kui ta 

ei pea ettepanekut põhjendatuks. Suulise menetluse nõuet või ettepanekut sisaldavast avaldusest 

peab nähtuma, milliseid asjaolusid kavatsetakse selgitada või milliseid küsimusi lahendada. 

 

Lõike 3 kohaselt korraldatakse suuline menetlus kokkulepitud ajal, kuid arvestades sätestatud 

piirdaatumeid, millest varem või hiljem ei või suulise menetluse toimumist nõuda. 

Suulise menetluse kohta koostatakse protokoll, mis kantakse registritoimikusse ja millel on siduv 

tähendus Patendiameti edasise menetluse jaoks. Protokolli rekvisiidid sisalduvad lõikes 4.  

 

Lõikes 5 sätestatakse protokolli mõju edasisele menetlusele ning reegel, mille kohaselt taotleja 

poolt protokolli allkirjastamisest keeldumine ei takista protokolliga arvestamist. Analoogiline 

säte on PatS § 292 ja KasMS § 262. 

 

3. jagu – Tööstusomandi register ja registritoimingud 

 

Eelnõu 3. peatüki 3. jaos sisalduvad tööstusomandi registri pidamise aluseid, selle ülesehitust ja 

registritoimingute tegemist puudutavad üldnormid. 

 

 

Eelnõu § 44. Üldsätted 
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Lõikes 1 sõnastatakse registri pidamise eesmärk ja staatus. Registri peamine eesmärk on määrata 

kindlaks tööstusomandi esemete kaitseulatus ja -tähtaeg ning omanik, muud õigused (nt 

pandipidaja õigused, autori õigused) ja teha need andmed kättesaadavaks. Analoogiline säte on 

TÕAS § 4. 

 

Lõikes 2 sätestatakse registri õigsuse eeldus ja eeldus, et selle avalikud andmed on kõigile teada. 

Samasisuline säte kinnistusraamatu kohta sisaldub AÕS § 55 lg 2 ja § 56 lg 1. Sellel sättel on 

fundamentaalne tähendus, kuna keegi ei saa selle kohaselt väita, et ta ei ole tööstusomandi 

esemest teadlik, kui see ese on kantud registrisse (ilma selle eelduseta ei saa toimida 

tööstusomandi jõustamine igaühe suhtes; vt eelnõu § 25 lg 3) ning registri andmeid peetakse 

õigeks, kuni neid ei ole muudetud (vt eelnõu § 29 lg 3, samuti autorsuse, taotlemise õiguse või 

tööstusomandi tunnustamise  alused §-des 26–28, samuti §-s 205).  

 

Lõikes 3 sätestatakse registrile andmete esitajad. Analoogiline säte on TÕAS § 17 lg 1. Samuti 

sätestatakse, et registrile andmete esitaja vastutab esitatud andmete õigsuse eest. See säte omab 

tähendust muuhulgas tööstusomandi esemete kaitse taotluste kontekstis, kuna register garanteerib 

registrisse kantavate tööstusomandi esemete vastavuse kaitsetingimustele üksnes seaduses 

sätestatud ulatuses (Patendiamet kontrollib nendele vastavust seadusest tulenevalt piiratud 

ulatuses) ning taotleja vastutab selle eest, et taotluses sisalduv ese vastab kaitsetingimustele. 

Registri andmete õigsuse täiendavaks tagamiseks on võimalik vaidlustada tööstusomandi eseme 

kaitstavus (vt eelnõu § 25 lg 1) või nõuda tööstusomandi tunnustamist. Analoogiline säte on 

TÕAS § 18. 

 

Lõikes 4 määratletakse registritoimingud. Eelnõu kohaselt kuuluvad registritoimingute hulka ka 

taotluse menetlusega seotud toimingud ehk menetlustoimingud. Võrreldes TÕAS §-des 12 ja 13 

antud määratlustega ei loetleta registritoimingu liike käesolevas määratlevas lõikes, vaid need 

jagatakse oma laadile lõikes 5 Patendiameti otsusteks, kanneteks (andmete kandmine registrisse), 

kandeteadete avaldamiseks Patendiameti perioodilises väljaandes ning andmete, sealhulgas 

tõendite väljastamiseks.  

Patendiameti otsust reguleerib eelnõu § 45. Kannete liigid määratletakse kirje andmetena eelnõu 

§ 46 lõikes 4. 

 

Lõike 5 punktis 3 nimetatud Patendiameti digitaalse ametliku väljaandega asendatakse seni 

erinevate seaduste alusel väljaantud Eesti Patendileht (PatS § 34 lg 2 ja 3), Eesti Kasuliku 

Mudeli Leht (KasMS § 31 lg 2 ja 3), Eesti Tööstusdisaini Leht (TDKS § 55 lg 2 ja 3) ning Eesti 

Kaubamärgileht (KaMS § 40), koondades nendes avaldatud andmed ühte digitaalsesse 

väljaandesse. Eelnõu kohaselt toimub väljaande avaldamine perioodiliselt iga kalendrikuu 

esimesel tööpäeval. Sättes täpsustatakse, et lehes avaldatakse vastavalt eelnõu sätetele 

registreeritud tööstusomandi esemete andmed, registreeritud tööstusomandi eseme andmete 

muudatused, sealhulgas kaitseaja pikendamine, kirje sulgemise andmed, samuti litsentsi ja panti 

puudutavad andmed ning keelumärked ja märkused. Lisaks avaldatakse andmed muudel eelnõus 

ettenähtud juhtudel. Muudatuse tulemusena toimib andmete avaldamine operatiivsemalt ning 

igas väljaandes avaldatakse jooksvalt need andmed, mille avaldamiseks ettevalmistamisega on 

jõutud nii õiguslikult kui tehniliselt lõpule. Kuna avaldatavad andmed tulenevad eelnõust, 

puudub vajadus eraldi ametliku väljaande määruse järele ning selle kujundus ja struktuur on 
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Patendiameti otsustada. Lõike 6 p 2 kohaselt võib Patendiamet väljaandes kasutada oma 

sümboolikat. 

 

Lõike 5 punkti 4 kohaselt väljastatakse registrist andmeid ka perioodilistest väljaannetest 

erineval viisil, nimelt ühekordsete väljavõtete, dokumentide ärakirjade ja teabena päringute 

alusel, samuti tõenditena. Selliste andmete väljastamine toimub üldjuhul huvitatud isiku avalduse 

alusel (vt eelnõu § 61 lg 6) ja on lõivustatud. Samas võib Patendiamet omal algatusel väljastada 

tõendeid näiteks registrisse kantud tööstusomandi eseme omanikule eseme registreerimise fakti 

kohta. Sisuliselt kattub see senise praktikaga väljastada tööstusomandi kaitse tunnistusi (patendi 

puhul patendikirju), millel õiguslik tähendus on aga ainult registreerimise fakti tõendamisel. 

Edasistel juhtudel on ka omanik sunnitud võtma aktuaalse väljavõtte registrist, et tõendada oma 

tööstusomandit, kuna tunnistus ei garanteeri olukorra muutumatuna püsimist. Seoses käesoleva 

sättega puudub vajadus eraldi seaduse või määrusega reguleerida nimetatud tunnistuste 

struktuuri, kujundust ja väljastamise korda ning need küsimused lahendatakse Patendiameti 

diskretsiooni alusel sisemise aktiga. Eelnõus ei ole sätet, mis oleks analoogiline PatS § 36, ja 397 

KasMS § 32 lg 10-12, MTKS § 46, TDKS § 552 või KaMS § 491. Lõike 6 p 2 kohaselt võib 

Patendiamet väljastatavatel dokumentidel kasutada oma sümboolikat. 

 

Lõike 6 punkti 1 kohaselt võib Patendiamet avaldada oma ametlikus väljaandes (vt § 44 lg 5 p 3 

selgitus) üldistes huvides teateid ja teavet (nt rahvusvahelise klassifikatsiooni uue redaktsiooni 

jõustumise või Euroopa Kohtu praktika kohta, rahvusvaheliste organisatsioonide või 

Patendiameti juhised, klassifikatsioonide tõlked, patendivolinike kontaktandmed, statistilised 

kokkuvõtted jne), mille avaldamine ei ole ebaseaduslik. 

Lõike 6 punkti 3 kohaselt kasutatakse registri pidamisel, sh ametlikus väljaandes või 

väljastatavatel tõenditel nt andmete klassifitseerimisel ja riikide tähistamisel Ülemaailmse 

Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni standarditega ettenähtud koode. Nende eraldi loetlemine 

või kehtestamine määrusega ei ole vajalik. 

 

Lõikes 7 sisalduva volitusnormi alusel asutab justiitsminister tööstusomandi registri, kehtestades 

tööstusomandi registri põhimääruse. Justiitsminister võib samuti kehtestada registritoimingute 

tegemise täpsema korra tööstusomandi registri põhimääruses. Põhilises osas jääb 

registritoimingute tegemise korraldamine siiski eeldatavalt Patendiameti sisemise korralduse 

esemeks, seadusega sätestatud raamides. 

 

 

Eelnõu § 45. Patendiameti otsus 

 

Lõike 1 kohaselt teeb Patendiamet otsuse järgmistel juhtudel: 

1) taotluse rahuldamine; 

2) taotluse tagasilükkamine või selle menetluse lõpetamine taotluse tagasivõetuks lugemise 

korral; 

3) kande tegemisest, kandeteate avaldamisest isiku avalduse alusel või tööstusomandi registrist 

andmete või tõendite väljastamisest keeldumine; 

4) ennistamisest keeldumine. 

Nimetatud juhtudel on otsus apellatsioonikomisjonis vaidlustatav ning otsuse tegemisele 

eelnenud menetluse või avalduse läbivaatamise toimingud ei ole eraldi vaidlustatavad. 
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Ülejäänud juhtudel Patendiamet otsust ei tee. Näiteks kandeavalduse rahuldamisel tehakse 

kandeavalduses soovitud registritoiming, mida siis saab huvitatud isik vaidlustada. 

 

 

Lõikes 2 sätestatakse elemendid, mis peavad sisalduma Patendiameti otsuses, mille alusel 

tehakse registritoiming või keeldutakse selle tegemisest. Elementide loetelu kehtestamine on 

vajalik, et tagada otsuse läbipaistvus ja selle kaebusega vaidlustamise võimalus. Tulenevalt 

loetelu punktist 4 ei pea Patendiamet põhjendama otsust selles osas, milles rahuldatakse taotlus 

või registritoimingu tegemise avaldus. Nt prioriteedinõude mittearvestamist tuleb taotluse 

rahuldamise otsuses põhjendada. 

Analoogiline säte on MTKS § 35 lg 2. 

 

 

Eelnõu § 46. Tööstusomandi registri ülesehitus 

 

Lõigetele 1-3 analoogiline regulatsioon sisaldub TÕAS §-s 8.  

 

Lõike 1 kohaselt koosneb register andmebaasist ja registritoimikutest. Lõike 2 kohaselt koosneb 

andmebaas kirjetest üksikute tööstusomandi esemete kohta, millesse kantakse andmed kirje 

avamisest taotluse esitamisel alates kuni kirje sulgemiseni. Igal kirjel on individualiseeriv 

number, mis vastab taotluse numbrile. Taotluse number võib sisaldada indikaatorit selle kohta, 

mis liiki kuuluva tööstusomandi eseme kohta taotlus on esitatud. 

 

Lõike 2 kohaselt kuulub iga kirje juurde registritoimik. Säte on sõnastatud selliselt, et 

registritoimiku pidamine võib toimuda nii paberdokumentide kogumina kui ka digitaalselt. 

Registritoimikus hoitakse kirjega seotud andmeid, sh nt esitatud dokumente või digitaliseeritud 

dokumente. Sarnaselt TÕAS § 8 lõikele 3 nähakse ette, et registritoimikus võib hoida ka 

dokumente, mis ei oma avalikku iseloomu, kuid on vajalikud menetluse läbiviimiseks. Vajaduse 

möödumisel ärisaladust ja tööstusomandi eseme kaitsega mitte seotud isikuandmed ning muid 

ebavajalikud andmed kustutatakse jäädavalt. 

 

Lõikes 4 loetletakse kirjesse kantavad andmed. Analoogilised sätted on TÕAS § 12 lg 2 ja § 15 

lg 2. Kirje moodustab ühtse terviku, vaatamata sellele, kas taotluse alusel tööstusomandi ese 

registreeritakse või ei. Kirje avatakse üldjuhul (erand tuleneb eelnõu §-st 55) taotluse esitamisel, 

mil sellesse kantakse eelnõu §-s 48 nimetatud kõikidele tööstusomandi liikidele ühised andmed 

ja eriosast tulenevad vastavat tööstusomandi liiki kuuluvat eset iseloomustavad andmed (vt 

eelnõu §-d 120, 134, 147, 151, 167, 184 ja 214). Nimetatud paragrahvides on lähtutud 

registreeritud tööstusomandi eset iseloomustavatest andmetest, mis kogunevad taotluse alusel 

toimuva menetluse käigus ja mida saab muuta nii enne tööstusomandi esemele kaitse andmist kui 

ka pärast seda.  

Kirje esimesteks andmeteks on taotluse andmed (lõike 4 punkt 1), millele lisanduvad andmed 

menetlustoimingute kohta, sealhulgas taotluse andmete muudatused (nt piiramine, taotleja 

andmete muutmine, patenditaotluse avaldamine jne; punkt 2) ja millele antakse tööstusomandi 

esemele kaitse andmisel registreeritud tööstusomandi eseme andmete tähendus, lisades 

registrinumbri ja registreerimise kuupäeva ja andmed kaitseaja kohta (punkt 3, vt § 48 p-d 1, 5 

ja 6 ning § 49 lg 1). Nii kujunevaid põhiandmeid on omakorda võimalik muuta, sh muuta 
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kaitseaja pikendamisel kaitseaja tähtaegse lõppemise arvestatud kuupäeva (§ 48 p 6 ja § 51; 

punkt 4), ning täiendada litsentsi ja pandi andmetega (punkt 6). Kirje sulgemisel märgitakse 

kirjesse sellekohased andmed (punkt 5). Kogu kirje eksistentsi ajal on sellesse võimalik kanda 

keelumärkeid ja märkusi (punkt 7). 

 

Lõike 5 kohaselt toimub kannete jõustumine nende tegemisel, kui eelnõust ei tulene teisiti. 

Teisiti on reguleeritud nt registreerimise kande jõustumine (§ 49 lg 2) või kirje ennetähtaegne 

sulgemine kohtulahendi alusel (§ 56 lg 2). 

 

 

Eelnõu § 47. Kirje avamine 

 

Lõike 1 kohaselt avatakse menetlusse võetud taotluse kohta registris kirje ja lõike 3 kohaselt 

avatakse registritoimik. Kirjele antakse lõike 2 kohaselt number (taotluse number) ning kirjesse 

kantakse taotluse esitamise kuupäev ja taotluse andmed. 

 

 

Eelnõu § 48. Tööstusomandi eseme registreerimine 

 

Paragrahv sisaldab registreeritud tööstusomandi eseme andmeid, mis on ühised kõikidele 

tööstusomandi liikidele. Eelnõu eriosast tulenevad iga tööstusomandi liigi spetsiifilised andmed, 

mis lisanduvad kõnealuses lõikes loetletud andmetele. 

Lõike punktis 1 nimetatakse registrinumbrit, mis kantakse kirjesse tööstusomandi eseme 

registreerimisel Patendiameti sellekohase otsuse alusel. Registrinumber, erinevalt kirje (taotluse) 

numbrist (vt § 47 lg 2 p 1) iseloomustab ainult registreeritud tööstusomandi esemeid. Kui kirje 

esemeks olev tööstusomandi ese ei ole registreeritud, nimetatud andmed puuduvad. 

Punktis 2 nimetatakse omaniku või ühiste omanike andmeid, milleks tulenevalt eelnõu § 5 

lõikest 2 saavad taotleja või ühiste taotlejate andmed, kui tööstusomandi ese saab kaitse. 

Andmed saadakse taotlusest või selle andmete muudatustest, kui taotlus on nt üle antud või 

taotleja aadressi muudetud. 

Punktis 3 nimetatakse ühise esindaja (vt § 37 lg 3)või patendivoliniku andmeid, mis saadakse 

taotlusest, esitatud volikirjast või taotluse andmete muudatusest. Kui taotlejatel ei ole ühist 

esindajat ega patendivolinikku, andmed puuduvad. 

Punktis 4 nimetatakse välismaa isikust omaniku (kuni registreerimise kandeni taotleja) 

tegutsemiskohta Eestis, kui nimetatud omanikul ei ole esindajat. Kui omanikul (taotlejal) on 

esindaja, võivad andmed puududa. 

Punktis 5 nimetatakse kaitseaja alguse kuupäeva, mis määratakse eelnõu eriosa sätete alusel 

tööstusomandi eseme registreerimisel. 

Punktis 6 nimetatakse kaitseaja tähtaegse lõppemise arvestatud kuupäeva, mis määratakse 

tööstusomandi eseme registreerimisel eelnõu eriosa sätete alusel. 

Punktis 7 nimetatakse prioriteediandmeid (mikrolülituse topoloogia korral esmase ärieesmärgil 

kasutamise andmeid), mis kantakse kirjesse prioriteedinõude rahuldamise korral vastavalt eelnõu 

§ 66 lõikele 2. Kui prioriteedinõuet ei esitata või seda ei rahuldata, seda kirjesse ei kanta. 

Punktis 8 viidatakse kirje avamisel antud taotluse numbrit ja taotluse esitamise kuupäeva (§ 47 

lg 2 p-d 1 ja 2). 
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Punktis 9 viidatakse eelnõus ettenähtud andmeid vastavalt tööstusomandi liigile (§-d 120, 134, 

147, 151, 167, 184 ja 214). 

 

 

Eelnõu § 49. Tööstusomandi eseme registreerimise kandeteade 
 

Lõike 1 kohaselt moodustub tööstusomandi eseme registreerimise kande teade lõike 1 p-des 1-5 

ja 7-9 nimetatud andmetest, lisaks seadustiku eriosas (vt nt eelnõu §-d 120, 134, 167, 184 ja 214) 

nimetatud andmetele. 

Analoogiline säte on nt TÕAS § 27 ja KaMS §-d 48 ja 49. 

 

Lõike 2 kohaselt jõustub tööstusomandi eseme registreerimise kanne erandlikult (vrd § 46 lg 5) 

selle kohta kandeteate avaldamisel Patendiameti ametlikus väljaandes (vt § 44 lg 5 p 3). 

Kandeteate avaldamise kuupäev kantakse samuti kirjesse tööstusomandi eseme registreerimise 

kuupäevana. 

 

 

Eelnõu § 50. Andmete muudatused 

 

Eelnõu §-des 50-55 käsitletakse muudatusi kirjes (vt § 46 lg 4 p 4). Eelnõu § 43 lõikes 1 

loetletakse muudatuste liigid, lõikes 2 täpsustatakse kirjesse kantavaid andmeid ning lõikes 3 

sätestatakse põhimõte, et kui avaldamata taotluse andmeid vm kirjes muudetavaid andmeid ei ole 

kandeteates avaldatud, ei avaldata ka kandeteadet muudatuse kohta. 

 

Eelnõu § 51. Kaitseaja pikendamine 

 

Kaitseaja pikendamise kandmine registrisse toimub tehniliselt eelnõu § 48  p-s 6 nimetatud 

andmete muutmisena (lg 2). Samuti kantakse registrisse andmed patenditaotluse või patendi 

(samuti täiendava kaitse või Euroopa patendi) jõushoidmise kohta. Kande eelduseks on 

ettenähtud riigilõivu või -lõivude tasumine ning eelnõus ettenähtud juhtudel kandeavalduse 

esitamine.  

 

Lõike 3 kohaselt jõustub kaitseaja pikendamine erandlikult (vrd § 46 lg 5) eelnenud kaitseaja 

lõppemisel.  

 

Lõike 4 kohaselt avaldatakse kandeteates taotluse või registrinumber ja pikendatud kaitseaja 

tähtaegse lõppemise arvestatud kuupäev (st eelnõu § 48 p-s 6 nimetatud andmed muudetud 

kujul). Tulenevalt § 50 lg 3 ei avaldata kandeteadet, kui taotlus ei ole avaldatud. 

 

Lõikes 5 sätestatakse võimalus ennistada kaitseaja pikendamine vastavalt eelnõu §-s 42 

sätestatule, kui ennistusavaldus on esitatud kahe kuu jooksul tähtaja mitte järgimise põhjuse 

äralangemisest ja hiljemalt ühe aasta jooksul kaitseaja lõppemise kuupäevast arvates ning tasutud 

kõik riigilõivud, st nii ennistusavalduse esitamise kui kaitseaja pikendamise (või jõushoidmise) 

eest. 

Analoogiline säte on nt TÕAS § 30 ja KaMS § 50. 
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Eelnõu § 52. Kaitseulatuse piiramist puudutav muudatus 

 

Eelnõu § 52 reguleerib tööstusomandi eseme kaitseulatuse piiramist puudutavat muudatust, mis 

võib tuleneda taotleja või omaniku tahteavaldusest (lg 1) või apellatsioonikomisjoni või kohtu 

lahendist (lg 3). Esimesel juhul on kande aluseks kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse taotleja 

või patendi-, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse omaniku kirjalik avaldus 

ning see kanne jõustub erandlikult (vrd § 46 lg 5) tagasiulatuvalt avalduse esitamise kuupäeval 

(lg 2). Teisel juhul on kande aluseks omaniku või asjast huvitatud isiku kirjalik avaldus, millele 

on lisatud muudatuse aluseks olev apellatsioonikomisjoni või kohtu lahend. See kanne jõustub 

regulaarselt kandeteate avaldamise kuupäeval, kui seadusest või kohtuotsusest ei tulene teisiti. 

 

Lõike 5 kohaselt avaldatakse muudatuse kohta kandeteates avaldatud patenditaotluse number või 

registrinumber ja muudatuse sisu, st muutunud kirje andmed või muud andmed vastavalt eriosas 

sätestatule (vt § 121 lg 3). 

Analoogiline säte on nt TÕAS § 28, PatS § 39 ja KaMS § 502. 

 

 

Eelnõu § 53. Tööstusomandi üleminekut puudutav muudatus 
 

Muudatus võib tuleneda taotleja või omaniku tahteavaldusest (lg 1 p 1) või õigustatud isiku 

kirjalikust avaldusest, millele on lisatud üleandmist või üleminekut tõendavad andmed (lg 1 p 2).  

 

Lõikes 2 määratletakse, et esitada tuleb uue taotleja või omaniku kohta samad andmed, mis 

peavad sisalduma taotluses taotleja kohta.  Kirjes muudetakse eelnõu § 48 p-s 2 nimetatud 

andmed.  

 

Lõikes 3 sätestatakse, et kandeteates avaldatakse avaldatud patenditaotluse number või 

registrinumber ja kõigi uute taotlejate või omanike andmed. 

Analoogiline säte on nt TÕAS § 28 ja KaMS § 501. 

 

Eelnõu § 54. Muud andmete muudatused 

 

Eelnõu § 54 reguleerib muid muudatusi registris, nimelt omaniku andmete muutmist tema 

kirjaliku avalduse alusel (lg 1), esindaja andmete muutmist (lg 2) ja andmete parandamist ja 

täiendamist taotleja, omaniku või Patendiameti algatusel (lg 3).  

 

Lõike 4 kohaselt avaldatakse esimesel ja viimasel juhul kandeteade kirjet identifitseeriva 

avaldatud patenditaotluse numbri või registrinumbri ja muudetud andmetega, kui varasemad 

andmed on avaldatud. 

Muudatuste korral patendis näeb eelnõu ette muude andmete avaldamise (vt § 121 lg 3). 

 

 

Eelnõu § 55. Kirje jagamine 
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Eelnõu § 55 reguleerib kirje jagamist, mis on võimalik üksnes kaubamärgi ja 

tööstusdisainilahenduse korral. See saab toimuda taotleja või omaniku kirjaliku avalduse alusel. 

Jagamise alusel tekkivad kirjed peavad sisaldama vastastikku viiteid.  

 

Lõike 3 kohaselt avaldatakse jagamise teel saadud kirje kohta kandeteade analoogiliselt 

tööstusomandi eseme registreerimisel avaldatavaga. Jagatavas kirjes tehtud muudatust 

kajastatakse kandeteatega piirangu kohta kirjes (§ 52). 

Kui kaubamärk või tööstusdisainilahendus antakse üle osaliselt, tehakse selle kohta jagamisega 

seotud kanded ning muudetakse jagamise teel saadud kirjes taotleja või omaniku andmed. 

Analoogiline säte on TÕAS § 29 ja KaMS § 504, samuti TDKS §-d 733 ja 734. 

 

Eelnõu §-d 56 ja 57 reguleerivad kirje sulgemist (vt eelnõu § 46 lg 4 p 5).  

 

 

Eelnõu § 56. Kirje sulgemine 

 

Lõike 1 kohaselt võib kirje sulgemine toimuda taotluse menetluse faasis menetluse lõppemisel (p 

1), kaitseaja regulaarsel lõppemisel (p 2) ning ennetähtaegse lõppemisena (p 3, eelnõu § 57).  

 

Lõikes 2 sätestatakse kirje sulgemise jõustumise aeg; esimesel juhul toimub see erandlikult (vrd 

§ 46 lg 5) menetluse lõppemisel, teisel juhul tagasiulatuvalt eelnenud kaitseaja lõppemisel (vrd 

ka § 49 lg 3), kolmandal juhul aga kande tegemise kuupäeval (st regulaarselt), kui seadusest või 

kohtulahendist ei tulene teisiti.  

 

Lõikes 3 sätestatakse kirje sulgemise kandeteate kohta, et see sisaldab avaldatud patenditaotluse 

numbrit või registrinumbrit ning kirje sulgemise jõustumise kuupäeva. 

 

Lõike 4 kohaselt jääb suletud kirje avalikuks, kui see oli avalik enne sulgemist. Kui eelnõu näeb 

ette bibliograafilise teabe avaldamise esitatud taotluse kohta, siis kirje sulgemine ei mõjuta ka 

sellise teabe avalikkust. 

Analoogiline säte on nt TÕAS § 33 ja KaMS § 51. 

 

 

Eelnõu § 57. Kirje ennetähtaegne sulgemine 

 

Lõike 1 kohaselt kirje suletakse ennetähtaegselt omaniku tahteavalduse alusel tööstusomandi 

esemest loobuda (p 1), samuti kui on kindlaks tehtud, et tööstusomandi esemel ei ole omanikku 

(p 2), kui tööstusomandi eseme kaitse on tunnistatud täielikult tühiseks või lõppenuks (p 3) ning 

kui kaitse on tunnistatud küll osaliselt tühiseks või lõppenuks, kuid omanik ei ole esitanud 

nõutavat tahteavaldust kirje muutmiseks (p 4). 

 

Lõike 3 kohaselt on tööstusomandi eseme omaniku puudumise korral kande aluseks 

Patendiameti otsus, mis on tehtud eelnõu § 29 lõikes 4 nimetatud isiku kirjaliku avalduse alusel. 

Kui Patendiamet on keeldunud kande tegemisest ja keeldumise peale on esitatud kaebus, mis on 

rahuldatud, on kande aluseks isiku kirjalik avaldus koos apellatsioonikomisjoni või kohtu 

jõustunud lahendiga. Lähtutud on põhimõttest, et isik, kes väidab omaniku puudumist, peab 
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esitama ka asjakohased tõendid, mis saavad olla aluseks otsuse tegemiseks. Seega ei saa otsuse 

aluseks olla ainult mingi tähtaja möödumine, nagu tuleneb KaMS § 51 lg 3. 

 

Lõike 4 kohaselt on lõike 1 p-des 3 ja 4 nimetatud juhtudel kande aluseks huvitatud isiku 

avaldus koos apellatsioonikomisjoni või kohtu jõustunud lahendiga. Lõike 1 punktis 4 nimetatud 

juhul määrab Patendiamet omanikule tähtaja kirjes apellatsioonikomisjoni või kohtu lahendist 

tulenevate muudatuste kohta kirjaliku avalduse esitamiseks ning kui omanik seda nõuet ei täida, 

kirje suletakse täielikult. Vrd PatS § 50 lõiked 4 ja 5. 

 

 

Eelnõu § 58. Litsentsi puudutavad andmed 

 

Lõike 1 kohaselt tehakse litsentsi kanne litsentsilepingu poole kirjaliku avalduse alusel, millele 

lõike 2 kohaselt on lisatud litsentsisuhet tõendavad dokumendid. Vrd kaubamärgiõiguse 

Singapuri lepingu art-d 17-21.  

 

Lõike 3 kohaselt tuleb avalduses näidata litsentsilepingu poolte andmed, samuti andmed 

litsentsilepingu tingimuste kohta, mida soovitakse registrisse kanda. Litsentsi registrisse 

kandmine ei ole kohustuslik (v.a sundlitsentsi korral, vt § 108 lg 9) ega vajalik litsentsilepingu 

täitmise tagamiseks, küll aga kaasnevad sellega mõned õigused (nt § 14 lg 2). Andmeid, peale 

poolte andmete (nt litsentsi kehtivusaeg, iseloom või ulatus), ei ole vaja registrisse kanda ega ka 

esitada. Litsentsileping pooleks ei pea olema omanik, seega võib registrisse kanda ka hoopis all-

litsentsi. 

 

Lõike 4 kohaselt kantakse registrisse obligatoorselt lepingu poolte andmed. Kandeteadet ei 

avaldata. 

 

Lõige 5 näeb ette, et litsentsi kanne kustutatakse litsentsi kehtivusaja lõppemisel, kui see on 

teada (st, kui litsentsi kandes on tähtaeg näidatud), või kirjaliku avalduse alusel. Juhul, kui 

litsentsi kande kustutamise avalduse esitab muu isik, kui litsentsi avalduse esitanud isik, lisatakse 

avaldusele tõend litsentsilepingu lõppemise kohta. 

Analoogiline säte on nt TÕAS § 31, PatS § 46 ja TDKS §-d 74-76. 

 

 

Eelnõu § 59. Panti puudutavad andmed 

 

Lõike 1 kohaselt pandi kohta tööstusomandi registrisse kande tegemiseks esitab omanik või 

pandipidaja kirjaliku avalduse, millele lisatakse pandi seadmise kokkulepe ning milles peavad 

lõike 2 kohaselt sisalduma pandipidaja nimi ja elukoha või asukoha aadress ning pandi rahalise 

väärtuse suurus. Viimatinimetatud andmed kantakse kirjesse lõike 3 kohaselt. 

 

Lõike 4 kohaselt pandi kande muutmiseks esitab omanik või pandipidaja kirjaliku avalduse, 

millele on lisatud muudatust tõendav dokument. Lõike 5 kohaselt kustutatakse pandi kanne 

pandipidaja kirjaliku avalduse alusel või omaniku kirjaliku avalduse aluse, millele on lisatud 

pandipidaja tahteavaldus pandist loobumise kohta. 
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Lõike 6 kohaselt tasutakse pandiga seotud kannete eest registerpandile kehtestatud riigilõivu. 

Analoogiline säte on TÕAS § 31. 

 

 

Eelnõu § 60. Keelumärge ja märkus 

 

Lõike 1 kohaselt on keelumärke korral (eelnõu § 14 lg 1) kande aluseks taotleja, omaniku või 

muu isiku kirjaliku avaldus, millele lisatakse keelumärkuse aluseks olev kohtulahend või viide 

märke seaduslikule alusele. 

 

Lõigete 2 ja 3 kohaselt võivad märkuse kirjesse kandmise aluseks olla erinevad asjaolud. Nt 

võib märkusi kirjesse kanda Patendiamet omal algatusel menetlustoimingute, saadud 

dokumentide ja tasutud riigilõivude kohta, samuti registritoimingute, vaidlustamise ning 

pädevuse ülemineku kohta ühelt ametiisikult teisele (lg 3 p-d 1-7). Samuti võib märkuse kirjesse 

kanda isiku taotlusel või isikute ühisel taotlusel (lg 3 p-d 3 ja 8). Märkusel on informatiivne 

tähendus. 

 

Lõike 4 kohaselt võib huvitatud isik nõuda keelumärke või märkuse kustutamist isikult, kelle 

kasuks see on tehtud. Kui selline nõue on viimase isiku poolt heaks kiidetud või kohtu poolt 

rahuldatud, on see keelumärke või märkuse kirjest kustutamise alus. 

 

Lõike 5 kohaselt avaldatakse keelumärke või märkuse, samuti selle kustutamise kohta 

kandeteade ainult juhul, kui huvitatud isik on esitanud sellekohase kirjaliku avalduse. 

Kehtivas TÕAS-s käsitleb märkeid § 16. Eelnõus on loobutud eelmärke ja vastuväite eristamisest 

ning neid käsitatakse märkustena. 

 

 

Eelnõu § 61. Tööstusomandi registri avalikkus 

 

Lõike 1 kohaselt avaldatakse eelnõus ettenähtud juhtudel (§-d 164, 181, 209 ) Patendiameti 

veebilehe vahendusel bibliograafiline teave esitatud taotluse kohta. Teave jääb avaldatuks ka siis, 

kui kirje, mida see puudutab, on suletud (§ 56 lg 4). 

 

Lõike 2 kohaselt muutub kirje ja registritoimik tööstusomandi kohta avalikuks patenditaotluse 

avaldamisel, muude tööstusomandi liikide korral aga selle eseme registreerimisel. Kitsendused 

sellele üldreeglile tulenevad § 61 lõikest 5.  

 

Lõike 3 kohaselt ei või avaldamata teavet võtta aluseks süüteomenetluses ega muus 

jõustamismenetluses. Süüteomenetlus ei ole ajutise kaitse korral rakendatav. Seevastu kahju 

hüvitamisel ajutise kaitse korral kohaldatava meetmena võidakse toetuda nt avaldamata 

patenditaotluse materjalidele, millest taotleja on väidetavat rikkujat teavitanud. 

 

Lõike 4 kohaselt võib avaldamata taotluse materjalidega tutvuda üksnes isik, kellel on taotleja 

luba või keda taotleja on teavitanud taotluse esitamisest, välistamata nõude esitamist isiku vastu 

taotluses sisalduva tööstusomandi eseme registreerimise korral. 
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Viimati nimetatud kolmele lõikele analoogiline säte on TÕAS § 10. Viimase sätte analoogiat vt 

ka Euroopa patendikonventsiooni art 128 lg 2. 

 

Lõike 5 punkti 1 kohaselt ei avaldata autori andmeid, kui autor on eelnõu § 7 kohaselt keelanud 

oma nime avaldamise. Punkti 2 kohaselt ei avaldata andmeid taotluse kohta, mille menetlus on 

lõppenud enne patenditaotluse avaldamist või muu tööstusomandi eseme registreerimist. Punkti 

3 kohaselt ei avaldata salastatud, st riigikaitselist leiutist puudutava patendi andmeid mingis 

menetlusetapis. Punkti 4 kohaselt ei avaldata registris taotluse menetluse ajal hoitavat 

ärisaladusena määratletud teavet; selline teave vajaduse möödumisel tagastatakse esitajale, 

avaldatakse tema loal või hävitatakse. Salajaste andmete kohta on analoogiline säte TÕAS § 19, 

samuti vt Pats § 351.  

 

Lõikes 6 sisalduvad registriandmetega tutvumise tingimused. Nii registritoimikuga tutvumiseks 

kui ka registritoimikust väljavõtte või registri väljatrüki saamiseks on nõutav avaldus; samuti 

tuleb sellise teabe saamise eest tasuda riigilõiv. Analoogilised sätted on PatS § 351, KasMS § 33, 

MTKS § 43, TDKS § 57, KaMS § 511. 

 

 

Eelnõu § 62. Andmete kaitse ja säilitamine 

 

Lõike 1 kohaselt kohaldatakse tööstusomandi registrile avaliku teabe seadust eelnõust tulenevate 

erisustega. Analoogiline säte on TÕAS § 6 lg 2.  

 

Lõike 2 kohaselt on tagatud registri puutumatus ning registritoimikute väljaviimine ei ole 

lubatud, v.a sättes nimetatud erandi korral. Analoogiline säte on TÕAS § 11 lg 1. 

 

Lõike 3 kohaselt peab olema tagatud andmete terviklikkus, autentsus ja säilimine ning kaitse. 

Analoogiline säte on TÕAS § 21. 

 

Lõike 4 kohaselt kuuluvad suletud kirje registritoimikud säilitamisele Patendiameti arhiivis 

kohtudokumentide säilitamise sätete kohaselt. Praktiline vajadus sellise sätte järele seondub 

sellega, et Patendiamet kasutab registritoimiku materjale hilisemate taotluste menetlemisel. 

 

 

4. jagu – Taotlus ja selle menetlusega seotud registritoimingud 

 

Eelnõu 3. peatüki 4. jagu koondab taotlust ja selle menetlusega seotud registritoiminguid 

(menetlustoimingud) puudutava üldosalise regulatsiooni. 

 

 

Eelnõu § 63. Taotlus 

 

Lõikega 1 sätestatakse, et taotlus peab menetluse läbiviimiseks sisaldama tööstusomandi eseme 

registreerimise avaldust ning andmeid ja dokumente, mille esitamise nõue tuleneb eelnõu sätetest 

kogumina. Kõik dokumendid peavad olema vastavuses eelnõust ja eelnõu alusel kehtestatud 
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tulenevate sisu-, vormi- ja vormistusnõuetega. Taotluse esitamise kuupäeva määramiseks (eelnõu 

§ 64) peab taotlus sisaldama minimaalseid taotluse elemente. 

 

Lõikes 2 sisalduvad nõuded tööstusomandi eseme registreerimise avaldusele kui taotluse 

kesksele dokumendile. Avaldus tuleb esitada kirjalikus vormis. Avalduses peavad sisalduma 

sooviavaldus määratletud tööstusomandi ese registreerida ning taotleja või ühistaotlejate andmed 

ning esindaja andmed, kui taotlejal või taotlejatel on esindaja, või välismaa taotleja Eestis asuva 

tegutsemiskoha andmed, kui tal ei ole esindajat (vrd eelnõu § 48 p-d 2-4). Lisaks peab avaldus 

sisaldama eelnõu eriosast tulenevaid andmeid vastavalt tööstusomandi liigile, millesse taotluse 

objekt kuulub (vt eelnõu § 1110 lg 1, § 128 lg 1, § 177 lg 1, § 206 lg 2). Leiutise, mikrolülituse 

topoloogia või tööstusdisainilahenduse registreerimise avaldus või muu taotluse dokument peab 

sisaldama andmeid autori ja, kui taotleja ei ole autor, taotlemise õiguse ülemineku õigusliku 

aluse kohta (eelnõu § 6 lg 5). Analoogiline säte on PatS § 19, KasMS § 17, MTKS §-d 19 ja 20, 

TDKS §-d 20 ja 21 ning KaMS §-d 28 ja 30. 

 

Lõikes 3 sätestatakse, et taotluse esitamise riigilõivu tasumise kahekuulist tähtaega ei saa 

pikendada. Selles tulenevalt, kui kahe kuu jooksul taotluse esitamisest arvates ei ole riigilõivu 

tasumise andmeid esitatud, loetakse taotlus mitte esitatuks (eelnõu § 38 lg 5). Seda tähtaega ei 

ole võimalik pikendada ega ennistada. Analoogiline säte on nt KasMS § 18 lg 2, MTKS § 22 lg 

3, TDKS § 24 lg 2 ja 3, KaMS § 34 lg 2. 

 

 

Eelnõu § 64. Taotluse esitamise kuupäeva määramine 

 

Lõigete 1 ja 3 kohaselt määrab Patendiamet taotluse esitamise kuupäeva ja võtab taotluse 

menetlusse, kui on esitatud eriosas sätestatud taotluse minimaalsed elemendid (vt eelnõu § 115, § 

131, § 163, § 180, § 208). Taotluse menetlusse võtmisest teatatakse taotlejale või ühistele 

taotlejatele kirjalikult (vt ka § 39 lg 3). 

 

Lõikes 2 sätestatu kohaselt juhul, kui prima facie taotluses mingi taotluse minimaalne element 

puudub, teatatakse sellest 15 tööpäeva jooksul dokumendi esitajale, kui see on esitatud andmete 

alusel võimalik. Dokumendi esitajal (prima facie taotlejal) on õigus esitada puuduolevad andmed 

ning kui need on esitatud, kohaldub paragrahvi lõige 1. Kui esitaja tuvastamine ei ole võimalik, 

loetakse see mitte esitatuks (vt § 33 lg 4). Kui dokumendi esitaja ei esita kõiki taotluse 

minimaalseid elemente, loetakse prima facie taotlus lõike 4 kohaselt mitte esitatuks. Kui see on 

esitatud andmete alusel võimalik, teavitab Patendiamet sellest prima facie taotlejat või tema 

esindajat. Taotlejal on sel juhul õigus taotluse esitamise eest tasutud riigilõiv tagasi saada. 

Samuti võib ta esitada sama tööstusomandi eseme kohta uue taotluse. Seadustiku eriosas 

sisalduvad eeskätt patenditaotluse osas detailsemad sätted taotluse esitamise kuupäeva 

määramise kohta. 

Analoogiline sätted on PatS § 21 ja § 22 lõigetes 1-4, KasMS §-d 20 ja 201, MTKS §-d 26 ja 27, 

TDKS §-d 26 ja 27 ning KaMS §-d 35 ja 36. 

 

 

Eelnõu § 65. Taotluse menetlus 
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Menetluse erisused tulenevad eelnõu eriosast (vt §-d 116-118, §-d 132 ja 133, § 153, § 165, § 

182 ja §-d 210-212). 

 

Lõike 1 kohaselt kontrollib Patendiamet menetlusse võetud taotluse korral riigilõivu tasumist 

puudutavate nõuete, taotluse dokumentide olemasolu ning sisu- ja vormistusnõuete, esinduse 

nõuete, keelenõuete ning autori andmeid ja taotlemisõigust puudutavate nõuete täitmist, 

prioriteedinõude vastavust seadusele, samuti eriosast tulenevate tööstusomandi liigi kohta 

sätestatud nõuete täitmist. Kui Patendiamet tuvastab kontrollimise tulemusena puudusi või 

esineb muid menetlust takistavaid asjaolusid, teatab Patendiamet lõike 2 kohaselt sellest 

taotlejale ja määrab tähtaja nende kõrvaldamiseks vastavalt eelnõu §-le 41. Tulenevalt sellest 

paragrahvist saab taotleja algatusel tähtaega pikendada. Juhul, kui puudusi ei esine või need on 

kõrvaldatud ning ei esine ka muid taotluse tagasilükkamise aluseid (vt eelnõu § 116 lg 3, § 117 

lg 5, § 132 lg 4, § 153 lg 2, § 165 lg 4, § 182 lg 2, § 210 lg 2, § 211 lg 5), teeb Patendiamet lõike 

3 kohaselt tööstusomandi eseme registreerimise otsuse ja teatab sellest taotlejale. Seevastu juhul, 

kui esinevad taotluse tagasilükkamise alused, teatab Patendiamet nendest asjaoludest ja 

kavatsusest taotlus (vähemalt osaliselt, kui see on eelnõu kohaselt võimalik – nimelt kaubamärgi 

puhul) tagasi lükata vastavalt lõikele 4 taotlejale ning annab talle võimaluse esitada vastuväide. 

Taotleja võib seejärel esitada kahe kuu jooksul vastuväite või nõuda suulise menetluse 

korraldamist. Analoogiline säte on PatS § 291 ja KasMS § 261. 

 

Kui taotleja esitab vastuväite, kuid Patendiamet ei nõustu sellega, teeb Patendiamet vastavalt 

lõikele 5 taotluse tagasilükkamise otsuse ja teatab sellest taotlejale. Kui taotleja nõudel on 

korraldatud suuline menetlus, kuid taotluse tagasilükkamise alused jäävad Patendiameti 

hinnangul alles, teeb Patendiamet samuti taotluse tagasilükkamise otsuse. Seevastu juhul, kui 

Patendiamet nõustub vastuväitega või suulise menetluse tulemusena Patendiamet ei jää 

seisukohale, et esinevad taotluse tagasilükkamise alused, menetlus jätkub. 

 

Lõike 6 kohaselt võib kolmas isik esitada menetluse käigus taotluse kohta märkusi ja arvamusi, 

mis edastatakse taotlejale. Kolmandat isikut ei kaasata sel juhul taotluse menetlusse. Samas võib 

Patendiamet võtta kolmanda isiku seisukohti, mis on taotlejale edastatud, arvesse taotluse 

menetlemisel. 

 

 

Eelnõu § 66. Prioriteet 
 

Taotlusest lahus lahendatakse taotleja prioriteedinõude, kuid selle peale ei saa esitada kaebust 

lahus taotluse kohta tehtava otsuse vaidlustamisest. Eelnõu § 60 lõikes 1 määratletakse 

prioriteediõiguse sisu konventsiooniprioriteedist lähtudes. Analoogiline säte on PatS § 11, 

KasMS § 10, TDKS § 11 ja KaMS § 29. Mikrolülituse topoloogia korral prioriteediõigust ei 

kohaldata. Kaubamärgi korral võib kohaldada ka näituseprioriteeti (eelnõu § 195). 

Prioriteeditähtajad sätestatakse eelnõu eriosas (§-d 96 ja 195). 

 

Lõikes 2 sätestatakse prioriteedinõude alusel prioriteedikuupäeva määramise tingimused. 

Prioriteedinõude esitamise tähtajad ja tingimused sätestatakse eelnõu eriosas (§-d 114, 129, 179 

ja 207). Kui prioriteedinõue on tõendatud prioriteedinõuet tõendavate dokumentidega (lõige 4) 

või kui selle kohta tõendeid ei ole vaja esitada, kuid prioriteedinõue leiab tõendamist (lõige 5), 
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prioriteedinõue rahuldatakse ja määratakse prioriteedikuupäev ning selle kohta märgitakse 

eelnõu § 48 p-s 9 nimetatud andmed kirjesse.  

 

Lõike 3 kohaselt jäetakse prioriteedinõue rahuldamata, kui prioriteedinõuet ei esitata tähtajal või 

nõuetele vastaval viisil või kui see ei ole tõendatud. 

 

Analoogilised sätted on PatS § 201, KasMS § 182, TDKS § 24 lg 5 ja 31 lg 5, KaMS § 33, § 34 lg 

3 ja § 37 lg 4. 

 

Lõike 6 kohaselt on võimalik prioriteeditähtaja ennistamine, lähtudes patendiõiguse lepingu 

artikli 13 lõikes 2 sätestatust (vrd ka KaMS § 47 lg 6). 

 

Lõikes 7 sätestatakse Eesti prioriteeti tõendava dokumendi väljastamise tingimused. 

 

 

Eelnõu § 67. Taotluse parandamine ja täiendamine 

 

Eelnõu §-s 67 sätestatakse taotluse parandamist ja täiendamist puudutavad üldosalised normid 

(vt eelnõu §-d 119, 135, 166, 183 ja 213). Lõike 2 kohaselt juhul, kui taotleja soovitud  taotluse 

parandused või täiendused on seadustikuga vastuolus, teeb Patendiamet taotlejale  ettepaneku 

need tagasi võtta, määrates selleks tähtaja. Patendiamet ei saa sekkuda taotluse formuleeringusse, 

jätmata omal algatusel sisse viimata taotleja soovitud parandused või täiendused. Kui siiski 

taotleja jääb oma soovi juurde taotlust seadustikuga vastuolus parandada või täiendada, toob see 

kaasa taotluse tagasivõetuks lugemise vastavalt eelnõu § 69 lg 2 p-le 4. 
 

Lõike 3 kohaselt võib Patendiamet siiski menetluse käigus teha piiratud parandusi. 

Analoogilised sätted on PatS § 25, KasMS § 23, MTKS § 30, TDKS § 33 ja KaMS § 45. 

 

 

Eelnõu § 68. Menetluse peatamine ja jätkamine 

 

Regulatsiooni eeskujuks on võetud tsiviilkohtumenetluse menetluse peatamise põhimõtted. 

Peatamine on eelnõu kohaselt võimalik mingi menetlusvälise asjaolu tõttu, mis takistab 

menetlust (vrd KaMS § 43 lg 1), mitte aga tähtaja möödalaskmise tõttu menetluses, nagu PatS § 

27 või KasMS § 22, ega ka taotleja sooviavalduse alusel, nagu TDKS § 32 või KaMS § 43 lg 2. 

Viimatinimetatud juhtude asemel näeb eelnõu ette taotleja õiguse esitada avaldus tööstusomandi 

eseme kaitse jõustumise edasilükkamiseks (eelnõu § 1278lg 3 ja § 177 lg 5). Lõike 1 kohaselt 

võib peatada taotluse menetluse, kui selle läbiviimine sõltub oluliselt  tööstusomandi asutuses 

või kohtus toimuvast menetlusest, kuni viimatinimetatud menetluses tehtava lõpliku otsuse 

jõustumiseni. Patendiamet teavitab menetluse peatamisest ja jätkamisest taotlejat.  Lõike 3 

kohaselt on taotlejal kohustus teatada Patendiametile menetluse peatamise aluste äralangemisest, 

kui menetlus peatati väljaspool Patendiametit toimunud muu menetluse tõttu. 

 

 

Eelnõu § 69. Taotluse tagasivõtmine, tagasivõetuks lugemine ja taotluse menetluse 

ennistamine 
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Eelnõu § 69 reguleerib menetluse lõpetamist ja ennistamist. Taotluse menetlus lõpetatakse, kui 

taotlus on tagasivõetud või tagasivõetuks loetud. 

 

Lõike 1 kohaselt on taotlejal õigus menetluse kestel taotlus kirjaliku avaldusega tagasi võtta. 

Menetlus lõpetatakse avalduse saabumise päeva seisuga ja kirje suletakse. 

 

Lõike 2 kohaselt loeb Patendiamet taotluse tagasivõetuks, kui taotluse edasine menetlemine on 

taotleja tegevuse või tegevusetuse tõttu takistatud. Takistuse põhjuseks on:  

nõuetekohase esindaja puudumine, kui see takistab menetlustoimingu tegemist (p 1),  

nõutava riigilõivu tähtajal tasumata jätmine (p 2; taotluse esitamise eest riigilõivu tähtajal 

tasumata jätmine toob kaasa taotluse mitte esitatuks lugemise),  

taotleja poolt tähtaegselt eelnõu alusel nõutud muudatuste, paranduste või täienduste tegemata 

jätmine, dokumentide või tõlgete esitamata jätmine või asjakohaste selgituste andmata jätmine (p 

3),  

taotleja keeldumine seadusvastaste taotluse paranduste või täienduste tagasivõtmisest selleks 

antud tähtajal (p 4), 

kokkulepitud suulisele menetlusele ilmumata jätmine (p 5),  

patenditaotluse põhjal kasuliku mudeli taotluse esitamise korral (p 6 – , vt § 130). 

 

Lõike 3 kohaselt toob taotluse tagasivõtmine või tagasivõetuks lugemine kaasa menetluse 

lõpetamise. Patendiamet teatab menetluse lõpetamisest taotlejale kirjalikult. Sellise teate peale 

saab esitada kaebuse. 

 

Lõike 4 kohaselt on võimalik taotluse menetlus vastavalt eelnõu §-le 42 ennistada, kui taotluse 

tagasivõetuks lugemine oli tingitud mingi tähtaja möödalaskmisest. Taotleja peab sooritama 

toimingud kahe kuu jooksul tähtaja möödalaskmise põhjuse äralangemisest, st samal tähtajal, kui 

on ette nähtud ennistusavalduse esitamiseks. 

Analoogilised sätted on PatS §-d 26, 28 ja 29, KasMS §-d 24-26, MTKS §-d 31-33, TDKS §-d 

34-36, KaMS § 47. 

 

 

Eelnõu § 70. Taotluse menetluse lõppemine 

 

Lõike 1 kohaselt lõpeb taotluse menetlus kas tööstusomandi eseme registreerimise otsuse 

(taotluse rahuldamisel) või taotluse tagasilükkamise otsuse jõustumisel, samuti kui lõpetatud 

taotluse menetlust ei ole enam võimalik ennistada (vastavalt eelnõu §-le 42 aasta pärast 

möödalastud tähtaja lõppu, kui tähtaja möödalaskmine oli taotluse tagasivõetuks lugemise 

põhjuseks). 

 

Lõike 2 kohaselt jõustuvad tööstusomandi eseme registreerimise otsus ja taotluse 

tagasilükkamise otsus, kui on möödunud apellatsioonikomisjonile kaebuse esitamise tähtaeg või 

kaebuse esitamise korral on see jäetud rahuldamata. 

 

Lõike 3 kohaselt teeb Patendiamet tööstusomandi registrisse tööstusomandi eseme 

registreerimise otsuse alusel tööstusomandi eseme registreerimise kande, kui ühe kuu jooksul 
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otsuse jõustumisest arvates on tasutud tööstusomandi eseme registreerimise riigilõiv, kui see on 

nõutav. 

Analoogilised sätted on PatS § 31 ja § 35 lg 4, KasMS § 28 ja § 32 lg 3-4, KaMS § 46. 

 

5. jagu – Registritoimingu vaidlustamine 

 

Eelnõu 3. peatüki 5. jaos reguleeritakse registritoimingu vaidlustamist kaebusega 

apellatsioonikomisjonis ja edasikaebe korras kohtus. Kaebuse menetlusele kohaldatakse sama 

peatüki 6. jao sätteid.  

 

 

Eelnõu § 71. Kaebus 

 

Lõike 1 kohaselt võib kaebuse esitada:  

a) Patendiameti otsuse peale,  

b) registritoimingu peale, millega on rikutud isiku õigusi, 

c) registritoiminguga viivitamise korral. 

 

Patendiamet teeb tulenevalt eelnõu § 45 lõike 1 punktidest 1 ja 2 otsused viiel juhul, millest kolm 

on seotud taotluse menetlemisega: taotluse rahuldamine, taotluse tagasilükkamine (samuti 

osaline rahuldamine ja osaline tagasilükkamine ja piiranguga rahuldamine eelnõu § 211 lõigetes 

5 ja 6 nimetatud juhtudel, samuti taotluse rahuldamine prioriteedinõuet rahuldamata jättes § 66 lg 

3 alusel) ning taotluse menetluse lõpetamine taotluse tagasivõetuks lugemise korral. Kõiki neid 

otsuseid on taotlejal võimalik vaidlustada kahe kuu jooksul otsuse tegemise kuupäevast arvates § 

71 lg 1 p 1 kohaselt. Lõike 2 kohaselt võib taotluse menetluse toimingut (nt Patendiameti 

keeldumist tähtaja pikendamisest või menetluse peatamist) vaidlustada ainult koos nimetatud 

menetlust lõpetava otsuse vaidlustamisega.  

Eeltoodust tulenevalt ei ole võimalik esitada kaebust juhul, kui taotlus on loetud mitte esitatuks 

(§ 64 lg 4) või kui taotleja on oma kirjaliku avaldusega taotluse tagasi võtnud (§ 69 lõiked 1 ja 

3), ega nendele eelnevate Patendiameti toimingute peale. Esimesel juhul võib isik esitada uue 

taotluse; teisel juhul vastab menetluse lõpetamine taotleja väljendatud tahtele. 

Tähelepanu tuleb juhtida ka asjaolule, et taotluse tagasivõetuks lugemise korral tähtaja mitte 

järgimise tõttu on võimalik tähtaja ennistamine vastavalt § 69 lõikele 4. 

 

Patendiamet teeb tulenevalt eelnõu § 45 lõike 1 punktist 3 otsuse ka kandest, kandeteate 

avaldamisest või andmete või tõendite väljastamisest keeldumise korral. Kui Patendiamet 

vastupidi otsustab kande teha, kandeteate avaldada või andmed või tõendi väljastada, seda 

otsusena ei vormistata ja Patendiamet teeb soovitud registritoimingu. Nendel juhtudel võib 

kaebuse esitada registritoimingut soovinud isik nii nimetatud keeldumise otsuse peale kui ka 

registritoimingu peale, kuid viimase peale üksnes juhul, kui sellega rikutakse isiku õigusi. Otsuse 

peale saab esitada kaebuse kahe kuu jooksul selle tegemisest arvates, registritoimingu peale 

samuti kahe kuu jooksul selle tegemisest arvates (st arvesse võtmata toimingu jõustumise aega) § 

71 lg 1 p 2 kohaselt. Kirjaliku avalduse alusel registritoimingu tegemisest saab avalduse esitaja 

teada tulenevalt eelnõu § 40 lõikes 5 sätestatud teatamiskohustusest; kandeteate avaldamisest 

ning andmete või tõendi väljastamisest saab isik samuti vältimatult teada. 
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Näiteks autor, kes soovib oma nime avaldamist lõpetada, peab esitama kõigepealt kirjaliku 

avalduse, selle kohta tehtud otsusega rahuldamata jätmise korral saab aga esitada kaebuse. 

Eelnõu ei võimalda tal esitada kaebust nime avaldamise peale kandeteates, kuna tal ei ole 

tekkinud avalik-õiguslikku suhet Patendiametiga. 

 

Patendiamet teeb tulenevalt eelnõu § 45 lõike 1 punktist 4 otsuse ka ennistamisest keeldumise 

korral. Ka sel juhul on ennistusavalduse esitajal õigus esitada kaebus kahe kuu jooksul otsuse 

tegemisest arvates § 71 lg 1 p 3 kohaselt. Ennistusavaldus rahuldamise korral ei pea Patendiamet 

otsust tegema ning kaebuse esitamise võimalust ei ole ette nähtud.  

 

Lõike 1 punktist 4 tulenevalt võib taotleja tema taotlust või omanik tema tööstusomandi eset 

puudutava tema õigusi rikkuva registritoimingu tegemise korral esitada kaebuse kahe kuu 

jooksul registritoimingu tegemise kuupäevast arvates ning seda nii juhul, kui vastav 

registritoiming tehti Patendiameti omal algatusel kui ka juhul, kui selle aluseks oli muu isiku 

avaldus. Vältimaks taotleja või omaniku huvidega arvestamata jätmist, näeb eelnõu § 40 lg 1 ette 

taotleja või omaniku teavitamise tema taotlust või tööstusomandi eset puudutava muu isiku 

avalduse esitamise korral. Kaebuse esitamise võimalus peabki tagama taotleja või omaniku 

huvide kaitse eeskätt juhul, kui Patendiamet on §-s 40 sätestatud menetluskorda rikkunud, jätnud 

kaalumata taotleja või omaniku huvide riive õigustatuse või teinud omal algatusel 

registritoimingu, millega rikutakse taotleja või omaniku õigusi. Märkida tuleb, et kui taotleja või 

omanik selle punkti alusel kaebuse esitab, ei kaasata kaebuse menetlusse muud isikut, kelle 

avalduse alusel registritoiming tehti. 

 

Lõike 1 punkti 5 kohaselt võib iga isik esitada kaebuse juhul, kui Patendiamet on kahe aasta 

jooksul registritoimingu taotlemisest arvates põhjendamatult viivitanud. Kaebuse võib esitada 

kahe järgneva aasta jooksul. 

 

Lõike 3 kohaselt ei saa kaebuse esitamise tähtaegu pikendada, kuigi võimalik on ennistamine 

vastavalt § 69 lõikele 2. 

 

Lõike 4 kohaselt esitatakse kirjalikus vormis kaebus apellatsioonikomisjonile, tasudes riigilõivu. 

 

Lõike 5 kohaselt kohaldatakse 6. jaos vaidlustaja kohta sätestatut ka kaebajale ning 

vaidlustusavalduse kohta sätestatut kaebusele, kui puudub kaebajat või kaebust puudutav erisäte. 

Sellist regulatsiooniviisi on kasutatud selleks, et vältida menetlussätete kordamist. 

Kehtivad seadused võimaldavad kaebust esitada üksnes Patendiameti otsuste peale (PatS § 30, 

KasMS § § 27, MTKS § 37, TDKS § 39, KaMS § 41 lg 1), nähes samuti ette kahekuulise tähtaja. 

 

 

Eelnõu § 72. Apellatsioonikomisjoni otsus kaebuse menetluses 

 

Lõike 1 kohaselt võib apellatsioonikomisjon jätta kaebuse rahuldamata või kaebuse rahuldada, 

kohustades Patendiametit apellatsioonikomisjoni otsuses nimetatud asjaolusid arvestades 

menetlust jätkama või toimingut tegema. Analoogiline säte on TÕAS § 61, PatS § 30 lg 3 jm. 

Lõigetes 2-4 sätestatakse apellatsioonikomisjoni otsuse jõustumise ja edasikaebe kord. Kaebuse 

esitanud isik (kaebaja) võib esitada sama nõudega kaebuse Harju Maakohtusse kahe kuu jooksul 
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apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates (TÕAS näeb ette kolmekuulise tähtaja). 

Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses, kaasates vajadusel Patendiameti puudutatud 

isikuna. Kaebaja teatab viivitamata apellatsioonikomisjonile kaebuse esitamisest. Kui kohtule 

kaebust ei esitata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus ühe kuu möödumisel otsuse avaldamisest. 

Kui kaebus kohtule esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata 

või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava 

kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti. Analoogiline regulatsioon 

on TÕAS § 63, kuid täpsustatakse hagita menetlusse vajadusel kaasatava asutuse andmeid (vt 31 

lg 2 p 3 selgitust). 

 

 

Eelnõu § 73. Kaebuse rahuldamise tagajärg 

 

Kaebuse rahuldamisel jätkab Patendiamet menetlust või teeb toimingu apellatsioonikomisjoni 

või kohtu lahendist nimetatud asjaolusid arvestades. Kaebuse rahuldamisel makstakse riigilõiv 

tagasi. Kaebuse osalisel rahuldamisel määrab apellatsioonikomisjon tagastatava riigilõivu 

suuruse. Analoogilised sätted on PatS § 30 lõiked 4 ja 5, KaMS § 41 lg 3 ja 4 jm. 

 

 

6. jagu – Tööstusomandi õiguste kohtueelne vaidlustamine 

 

Eelnõu 3. peatüki 6. jaos sisaldub tööstusomandi õiguste kohtueelse vaidlustamise 

menetluskord, mida kohaldatakse ka kaebuse menetlemisele, arvestades ettenähtud erisusi. 

Käesoleva jao selgitustes ei ole põhjalikumalt selgitatud sätteid, millega ei muudeta TÕAS 

asjakohast regulatsiooni. 

 

 

Eelnõu § 74. Vaidlustusavalduse esitamine 

 

Lõike 1 kohaselt esitatakse vaidlustusavaldus apellatsioonikomisjonile kirjalikus vormis eelnõu 

eriosast tulenevaid tähtaegu arvestades. Analoogiline säte on TÕAS § 43 lg 1, KaMS § 41 lg 2 ja 

PatS § 50 lg 1.  

 

Lõike 2 kohaselt võib vaidlustusavalduse esitamise tähtaja ennistada (vrd TÕAS § 43 lg 2).  

 

 

Eelnõu § 75. Vaidlustusavaldusele esitatavad nõuded 

 

Eelnõu § 75 sätestab vaidlustusavaldusele ja selle lisadele esitatavad nõuded (vrd TÕAS § 44).  

 

 

Eelnõu § 76. Menetlusosalised apellatsioonikomisjonis 
 

Eelnõu § 76 määratleb vaidlustusavalduse ja kaebuse menetluse menetlusosalised 

apellatsioonikomisjonis ja nende õigused (vrd TÕAS § 50). Kuna erinevalt senisest õigusest 
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võimaldab eelnõu kaebust esitada ka isikul, kes ei ole taotleja või omanik, võib viimased kaasata 

kaebuse menetlusse, kui nende õiguste üle otsustatakse.  

 

 

Eelnõu § 77. Otsustamispädevus apellatsioonikomisjonis 

 

Lõike 1 kohaselt teeb komisjon lõppmenetluses otsused kolmeliikmelises kolleegiumis, enne 

lõppmenetlust aga komisjoni esimehe ainuisikuliste otsustena.  

 

Lõigete 2 ja 3 reguleerivad otsuse tegemise tingmusi ning lõige 4 otsuse vormi- ja sisunõudeid 

(vrd TÕAS § 59).  

 

Lõikes 5 on loetletud otsuse rekvisiidid (vrd TÕAS § 49 lg 4, § 47 lg 4, § 55 lg 3, § 59). Uudse 

regulatsioonina nähakse lõikes 6 ette, et kiirendatud menetluses (st menetluses vaidlustaja 

esitatud materjali alusel, kui vastaspooleks olev omanik ei osale menetluses aktiivselt) ei pea 

apellatsioonikomisjon oma otsust põhjendama. 

 

 

Eelnõu § 78. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaldamine 

 

Eelnõu § 78 kohaselt kohaldatakse menetlusele apellatsioonikomisjonis tsiviilkohtumenetluse 

sätteid taandamise (vrd TÕAS § 58), menetluse avalikkuse, tõendite (vrd TÕAS § 60) ja istungi 

käigu küsimustes (vt TÕAS § 57 lg 2). TÕAS lähtub osalt haldusmenetluse, osalt 

tsiviilkohtumenetluse (vt TÕAS § 54 lg 1) reeglitest. Kuna vaidlustusavalduse ja kaebuse 

edasikaeve toimub tsiviilmenetluse reeglite järgi, on põhjendatud selle analoogia kasutamine 

juba apellatsioonikomisjoni menetluses. 

 

 

Eelnõu § 79. Vaidlustusavalduse registreerimine ning sellest teavitamine 

 

Eelnõu § 79 sätestab vaidlustusavalduse registreerimise, kontrollimise ja sellest teavitamise ning 

puuduste kõrvaldamise korra (vrd TÕAS § 45), muutmata oluliselt TÕAS regulatsiooni. 

 

 

Eelnõu § 80. Vaidlustusavalduse ja vaidlustuse eseme muutmine ja tagasivõtmine 

 

Lõige 1 reguleerib vaidlustusavalduse parandusi ja täiendusi, millele kohaldatakse sama 

vorminõuet kui vaidlustusavaldusele. Parandused ja täiendused peavad samuti olema 

põhjendatud. Samasisuline säte on TÕAS § 46 lg 1. 

 

Vaidlustaja võib vaidlustusavalduse lõike 2 kohaselt tagasi võtta. Vaidlustusavaldus loetakse 

tagasivõetuks sellekohase kirjaliku avalduse apellatsioonikomisjoni saabumise päeval. 

Samasisuline säte on TÕAS § 47 lg 1. 

 

 

Eelnõu § 81. Omavahel seotud iseseisvate nõuete ühendamine 
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Eelnõu § 81 reguleerib omavahel seotud nõuete ühendamist (vrd TÕAS § 53).  

 

 

Eelnõu § 82. Menetluse peatamine ja jätkamine 

 

Eelnõu § 82 menetluse peatamist ja jätkamist (TÕAS § 54 lg 1 ja 2). 

 

 

Eelnõu § 83. Vaidlustusavalduse menetlemata jätmine ja menetluse lõpetamine 

 

Eelnõu §-s 83 on sätestatud vaidlustusavalduse menetlemata jätmise ja menetluse lõpetamise 

alused, millest lähtudes apellatsioonikomisjoni esimees teeb ainuisikulise otsuse 

vaidlustusavaldus menetlemata jätta või apellatsioonikomisjon teeb ainuisikulise või kollegiaalse 

otsuse menetlusse võetud menetlus lõpetada (vrd TÕAS § 47 lg 1-3). Loetelu on võrreldes 

TÕAS-ga laiendatud ka juhtudele, kus vaidlustusavalduse esemest on loobutud, see on tühistatud 

või kui kaebaja on oma avalduse tagasi võtnud. Otsusest teatatakse vaidlustusavalduse esitajale 

ja Patendiametile, menetluse lõpetamise korral menetlusosalistele ja Patendiametile.  

Lõike 3 kohaselt on vaidlustusavalduse esitajal tasutud riigilõiv tagasi saada, kui 

vaidlustusavaldus jäetakse menetlemata. Analoogiline säte on TÕAS § 47 lg 5. 

 

 

Eelnõu § 84. Eelmenetlus 

 

Lõigete 1 ja 2 kohaselt võetakse puudusteta vaidlustusavaldus menetlusse ja see vormistatakse 

resolutsioonina. Menetlusse võtmises teatatakse vaidlustusavalduse esitajale ja Patendiametile 

(vrd TÕAS § 48).  

 

Lõige 3 näeb ette, et 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. Analoogiline sõnaselge regulatsioon puudub, 

kuigi rahvusvaheliste kaubamärkide vaidlustamine toimub sellist praktikat järgides. 

 

Lõigete 4 ja 5 kohaselt määratakse apellatsioonikomisjoni liikmest vaidlustusavalduse 

eelmenetleja, kellele Patendiamet annab kaebuse korral juurdepääsu registritoimikule, mis 

puudutab kaebuse eset. Võrreldes TÕAS § 49 lõigetega 1 ja 2 on juurdepääs ette nähtud ainult 

inkvisitsioonilisema iseloomuga kaebust puudutava menetluse korral, puudub aga võistleva 

vaidlustusavalduse korral. 

Lõike 6 kohaselt teeb eelmenetluse käigus apellatsioonikomisjoni otsused komisjoni esimees 

ainuisikuliselt (vrd TÕAS § 49 lg 4). 

 

Lõigetes 7 ja 8 reguleeritakse menetlusse võetud vaidlustusavalduse ja kaebuse saatmist teisele 

menetlusosalisele või menetlusosalistele seisukoha andmiseks (vrd TÕAS § 51 lg 1). Võrreldes 

TÕAS regulatsiooniga sätestatakse, et kui vaidlustatud tööstusomandi eseme omaniku esindaja 

on nõutav, kuid tal ei ole esindajat, jäetakse ärakiri esitamata. Vastuseisukoha esitamise aega on 

lühendatud kahele kuule, kaebuse menetluses ühele kuule. Kui kaebuse esitaja ei ole selle 
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tööstusoamandi eseme taotleja ega omanik, mida kaebus puudutab, edastatakse kaebus 

vastamiseks ka taotlejale või omanikule. 

 

Lõikes 9 sisaldub senisest regulatsioonist erinev säte selle kohta, et kui vaidlustusavalduse 

ärakirja ei ole võimalik omanikule edastada, jätkub menetlus kiirendatud menetluses – 

vaidlustusavalduse esitajal võimaldatakse ühe kuu jooksul esitada täiendavaid seisukohti ning 

seejärel alustatakse lõppmenetlust. Apellatsioonikomisjon rahuldab vaidlustusavalduse 

kiirendatud menetluses selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu. Kiirendatud 

menetluses tehtud vaidlustusavaldust rahuldavat otsust ei pea apellatsioonikomisjon põhjendama 

(vt eelnõu § 72 lg 6). 

 

 

Eelnõu § 85. Menetlusosaliste seisukohad 

 

Lõigete 1-3 kohaselt (vrd TÕAS § 51 lg 2-4) esitatakse menetlusisalise seisukoht 

apellatsioonikomisjonile ja see edastatakse teistele menetlusosalistele. Lõige 1 on kohaldatav 

kõiki esitatud seisukohti reguleeriva üldise normina. Erinevusena senisest sättest nähakse lõikes 

2 ette, et kui menetlusosaline teatab oma seisukoha või soovib seisukohta mitte esitada, loetakse 

tähtaeg seisukoha esitamiseks lõppenuks ja menetlusega minnakse edasi. Asjaolu, et 

menetlusosaline ei esita seisukohta, ei takista menetlust jätkamast.  

 

Lõikes 4 on eelmise sätte edasiarendusena sätestatud, et kui teine menetlusosaline tähtajal 

seisukohta ei esita, jätkatakse kiirendatud menetlusega (vt eelnõu § 84 lg 9 selgitust). 

 

Lõiked 5 ja 6 sätestavad, et teise menetlusosaline sellekohase põhjendatud ja vastamistähtajal 

esitatud kirjaliku avalduse alusel võib pikendada seisukoha andmise tähtaega. Samuti võib 

apellatsioonikomisjon enda algatusel või menetlusosalise avalduse alusel anda tähtaja 

lisadokumendi esitamiseks või küsimustele vastamiseks ning ka sel juhtumil menetlusosaline 

põhjendatud ja vastamistähtajal esitatud kirjaliku avalduse alusel pikendada antud tähtaega (vrd 

TÕAS § 52 lg 1 ja 2). 

 

Lõike 7 kohaselt on menetlusosalisel ka pärast teise menetlusosalise vastusseisukoha, 

lisadokumendi või täiendava seisukoha saamist õigus ühe kuu jooksul sellele vastata. 

Menetlusosalise tähtajal esitatud ja põhjendatud kirjaliku avalduse alusel võib 

apellatsioonikomisjon pikendada tähtaega. Analoogiline säte, mis nõuab teise menetlusosalise 

esitatud materjalile vastamist ühe kuu jooksul või sel tähtajal vähemalt oma vastamise soovi ja 

aja teatamist, TÕAS-s puudub, kuid on vajalik menetluse tõhusamaks läbiviimiseks. 

 

Lõikes 8 sätestatakse võimalus menetlustähtaja ennistamiseks vastavalt eelnõu § 42 nõuetele. 

TÕAS näeb ette vaidlustusavalduse esitamise tähtaja ennistamise, kuid ei võimalda menetluse 

käigus tähtaegade ennistamist. 

 

 

Eelnõu § 86. Menetlusosaliste lõplikud seisukohad 
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Lõike 1 kohaselt ei tehta ettepanekut lõplikud seisukohad esitada enne ühe kuu möödumist 

viimaste seisukohtade saamist, võimaldamaks menetlusosalisel soovi korral saadud 

seisukohtadele vastata. Kui lõplike seisukohtade ettepanek on tehtud, on tähtaeg nendele vastata 

üks kuu. Kui menetlusosaline on oma lõplikud seisukohad esitanud või teatanud soovist neid 

mitte esitada, on tähtaeg lõppenud.  

 

Lõike 2 kohaselt tehakse ettepanek kõigepealt vaidlustajale, teatades sellest ka teistele 

menetlusosalistele. Kui vaidlustaja on oma lõplikud seisukohad esitanud, edastatakse need 

teistele menetlusosalistele ja tehakse ettepanek neile. Kui nad on oma lõplikud seisukohad 

esitanud, edastatakse need vaidlustajale teadmiseks.  

 

Lõike 3 kohaselt ei võimaldata lõplikke seisukohti esitada menetlusosalisel, kes ei ole 

menetluses oma seisukohti varem esitanud. Analoogiline regulatsioon on TÕAS § 541 lõigetes 1 

ja 2. 

 

Lõike 4 kohaselt ei või lõplikes seisukohtades viidata uutele asjaoludele. Analoogiline 

regulatsioon on TÕAS § 541 lõikes 4. Samuti ei ole lubatud uute seisukohtade esitamine ühegi 

menetlusosalise poolt, kui vaidlustajale on juba tehtud ettepanek esitada lõplikud seisukohad. 

Samas ei ole piiratud menetlusosalise õigus taotleda menetluse peatamist, kui esinevad peatamise 

alused. 

 

Lõike 5 kohaselt on koos lõplike seisukohtade esitamisega menetlusosalisel õigus teha 

apellatsioonikomisjonile ettepanek vaidlustusavalduse suulise menetlemise (edaspidi istung) 

kohta, põhjendades istungi vajalikkust. Samasisuline regulatsioon on TÕAS § 541 lõikes 3. 

 

 

Eelnõu § 87. Lõppmenetlus 

 

Lõike 1 kohaselt alustab apellatsioonikomisjoni esimees eelmenetleja ettepanekul lõppmenetlust, 

määrates vaidlustusavaldust menetleva kolmeliikmelise koosseisu liikmed, ning otsustab istungi 

toimumise. Istungi vajalikkus võib tuleneda ka eelmenetleja ettepanekust. Lõike 3 kohaselt 

vormistatakse lõppmenetluse alustamine resolutsioonina ning lõike 4 kohaselt avaldatakse teade 

lõppmenetluse kohta apellatsioonikomisjoni veebilehel. Analoogiline regulatsioon on TÕAS § 

55. 

Lõikes 2 sisaldub uus reegel, mille kohaselt kaebuse lõppmenetlust alustatakse ühe kuu jooksul 

lõplike seisukohtade esitamise tähtaja lõppemisest arvates; selleks ei ole vajalik eelmenetleja 

ettepanek. 

 

 

Eelnõu § 88. Apellatsioonikomisjoni istung 

 

Lõigete 1 ja 2 kohaselt määratletakse istungi toimumise ajavahemik. Istungi toimumisel 

saadetakse sellekohane teade menetlusosalistele. Istungi saab menetlusosalise põhjendatud 

avalduse alusel edasi lükata. Samasisuline regulatsioon on TÕAS § 55 lg 4 ja § 56. 
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Lõigetes 3-5 reguleeritakse istungi läbiviimist, protokollimist ja menetlusosalise istungilt 

puudumise tagajärgi. Samasisuline regulatsioon on TÕAS § 57 lõigetes 1, 3 ja 5. 

 

Eelnõu § 89. Apellatsioonikomisjoni otsus 

 

Lõike 1 kohaselt teeb apellatsioonikomisjon otsuse kolme kuu jooksul lõppmenetluse 

alustamisest arvates, kaebuse korral ühe kuu jooksul. Istungi toimumise korral tehakse otsus 

kahe kuu jooksul otsuse toimumisest arvates istungil teatatud ajal (§ 83 lg 5). Analoogilist 

regulatsiooni TÕAS-s ei ole. 

 

Lõigetes 2-4 sisaldub regulatsioon otsuse sisu, avaldamise korra ja menetlusosalistele edastamise 

kohta. Analoogiline regulatsioon on TÕAS § 61 ja 62.  

 

Lõikes 5 sisaldub otsuse parandamise kord. 

 

 

Eelnõu § 90. Apellatsioonikomisjoni otsuse jõustumine vaidlustusavalduse korral 

 

Eelnõu §-s 90 sätestatakse apellatsioonikomisjoni otsuse jõustumise ja vaidluse jätkumise 

tingimused vaidlustusavalduse korral. Kaebuse korral kohaldatakse eelnõu § 72 sätteid. 

Samasisuline regulatsioon on TÕAS § 64. Oluliseks erinevuseks on tähtaja lõhenemine kolmelt 

kuult kahele. 

 

Eelnõu § 91. Ainuisikulise otsuse jõustumine ja vaidlustamine 

 

Eelnõu §-s 91 sätestatakse apellatsioonikomisjoni esimehe ainuisikulise otsuse jõustumise ja 

vaidlustamise tingimused, mis on detailsemalt reguleeritud võrreldes TÕAS § 49 lõike 4 

kolmandas lauses sisalduva regulatsiooniga. Muuhulgas lahendatakse küsimus, kuidas toimub 

otsuse jõustumine, kui kohus ei võta otsuse peale esitatud kaebust menetlusse. Vaidlustustähtaeg 

on üks kuu võrreldes kollegiaalse otsuse puhul kohalduva kahekuuse tähtajaga. 

 

2. osa – LEIUTIS, MIKROLÜLITUSE TOPOLOOGIA JA 

TÖÖSTUSDISAINILAHENDUS 

4. peatükk – ÜLDSÄTTED 
 

Eelnõu § 92. Leiutise kaitse ja täiendav kaitse 

 

Lõige 1. Leiutis on tehniline lahendus. Tehnilisi lahendusi võib liigitada mitmeti. Tööstusomandi 

kaitse valdkonnas jagatakse tehnilised lahendused kõige laiemalt asjadeks (füüsilisteks 

kehadeks) ja protsessideks (meetoditeks). Täpsema praktikas kasutatava jaotuse järgi jagatakse 

asjad seadmeteks ja aineteks. Seadmeid iseloomustab nende konstruktsioon, aineid aga koostis.  

Protsesside all mõeldakse igasugused tehnoloogia valdkonda kuuluvaid tegevusi, alates toodete 

valmistamise meetoditest ja kasutamisest kuni seadmete ja süsteemide tööpõhimõteteni. Tihti 

luuakse uue tehnilise lahenduse väljatöötamisel samaaegselt näiteks nii uus seade kui ka selle 
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valmistamise meetod või toimib seade uuel põhimõttel. Sellisel juhul võivad leiutised olla 

üksteisega lahutamatult seotud moodustades ühtse leiutusliku mõttega seotud kombinatsiooni97. 

 

Leiutiste klassifitseerimiseks kasutatakse spetsiaalset klassifikatsiooni, mille aluseks on WIPO 

poolt hallatav 1971. aasta rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni Strasbourg'i kokkulepe.98 

Nimetatud kokkuleppe raames toimub pidevalt klassifikatsiooni täiustamine kooskõlas tehnika ja 

tehnoloogia arenguga. Rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni lühend inglise keeles on IPC. 

Käesoleval ajal sisaldab klassifikatsioon üle 70 tuhande jaotise. IPC alusel on edasi arendatud 

veel täpsemaid rohkem liigendatud klassifikatsioone. Üks neist on Cooperative Patent 

Classification – CPC, mida kasutavad omavahelise koostöö tegemisel EPO ja USPTO. CPC 

sisaldab ligikaudu 250 tuhat jaotus. CPC-d võivad kasutada ametisiseselt patendiekspertiisi 

tegemiseks ka teised Euroopa patendiorganisatsiooni liikmesriikide patendiametid. Eesti 

Patendiamet kasutab samuti CPC-d.  

 

Lõige 2. Kuna leiutisel puudub kokkuleppeliselt definitsioon, siis kasutatakse leiutisena 

kaitstavate esemete määramiseks välistamise meetodit. Punktides 1-9 loetletud objektid ei ole 

põhimõtteliselt tehnilised lahendused. Nende hulgas tehnilisele lahendusele lähedasi objekte, 

nagu biotehnoloogilistele leiutistele lähedased taimesort ja loomatõug või mikrolülituse 

topoloogia, mida kaitstakse eraldi regulatsioonidega. 

 

Lõike 3 on nimetatud kuidas kaitstakse Eestis leiutisi. Käesolevas seadustikus on täpsemalt 

sätestatud leiutiste kaitse vastavas eriosas patendiga, kasuliku mudelina või Eestis jõustatud 

Euroopa patendiga. 

 

Lõike 4 kohaselt on lõikes 3 nimetatud kaitseliigid võrdsed. Võrdsuse all mõeldakse siin seda, et 

kõikige nende puhul saab omanik sõltumata päritolust ainuõiguse, kõikide puhul on autorite 

õigused võrdsed, kõikide puhul kohaldatakse menetluses ja jõushoidmises ning õiguste 

jõustamisel võrdseid üldpõhimõtteid. 

 

Lõikes 5 sätestatakse, et lisaks käesolevas paragrahvis sätestatule reguleeritakse PCT-taotluse 

alusel esitatud taotlusi veel eraldi käesoleva seadustiku 7. peatükis.  

 

Lõikes 6 sätestatakse, et täiendava kaitse taotlused alluvad käesoleva seadustiku 9. peatükile. 

 

Lõikes 7 sätestatu kohaselt peab riigikaitselist leiutist sisaldava patenditaotluse esitamiseks 

välisriiki peab Eesti isikul olema Kaitseministeeriumi luba. Selline kord tuleneb NATO  riikide 

vahel sõlmitud vastavast kokkuleppest. Analoogne luba peab olema ka teistest NATO riikidest 

pärit riigikaitse alaste leiutiste patentimiseks Eestis. 

                                                           
97 Vaata selgitust EPC R 44.  (1) Where a group of inventions is claimed in a European patent application, the 

requirement of unity of invention under Article 82 shall be fulfilled only when there is a technical relationship 

among those inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features. The 

expression "special technical features" shall mean those features which define a contribution which each of the 

claimed inventions considered as a whole makes over the prior art. 

(2) The determination whether a group of inventions is so linked as to form a single general inventive concept shall 

be made without regard to whether the inventions are claimed in separate claims or as alternatives within a single 

claim. 
98 Rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni Strasbourg'i kokkulepe. – RT II 1996, 4, 15 



Versioon: 22.7.2014 

84 

 

 

Eelnõu § 93. Mikrolülituse topoloogia kaitse 

 

Lõigetes 1 ja 2 on toodud ära mikrolülituse topoloogia määratlus. Määratluse aluseks on 26. 

mail 1989 Washingtonis allakirjutatud intellektuaalomandi lepingul integraalskeemide kohta99 ja 

Eestis 25.11.1998 alates kehtiv mikrolülituse topoloogia kaitse seadus.100 Kuna Eestis ei ole 

ühtegi mikrolülituse topoloogiat registreeritud ja ka teistes riikides on neid vähe registreeritud, 

siis puudub praktika selle kaitseliigi tegeliku toimimise hindamiseks. 

 

Lõige 3 viitab käesoleva seadustiku 10. peatükile, kus on mikrolülituse topoloogia kaitse 

täpsemalt sätestatud. 

 

 

Eelnõu § 94. Tööstusdisainilahenduse kaitse 

 

Eelnõu antud paragrahviga reguleeritakse tööstusdisainilahenduse kaitse ese ning kaitse saamise 

õiguslikud alused. Tööstusdisainiga kaitstakse toote või selle osa välimust. Kehtivas õiguses on 

tööstusdisaini kaitse mõiste sätestatud tööstusdisaini kaitse seaduse §-s 4. Eelnõuga ei muudeta 

sisuliselt tööstusdisaini kaitse ulatust, kuigi muutub mõiste definitsioon. Põhiline muudatus 

seondub termini „väliskujundus“ asendamisega mõistega „välimus“, milline vastab täpsemalt 

disainidirektiivis101 (Art 1 a)) ja disainimääruses102 (Art 3) kasutatud mõistele. Välimus on lai 

mõiste, mis hõlmab kõiki visuaalselt tajutavaid omadusi.  

 

Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu103 (TRIPS leping) artikkel 25 näeb ette, 

et liikmesriigid peavad ette nägema tööstusdisainilahenduste kaitse. 

 

Lõige 1 sätestab tööstusdisainilahenduse mõiste. Tööstusdisainilahendus kaitseb toote või selle 

osa välimust ehk välisilmet.   

 

Lõige 2 nimetab mitteammendavalt enamlevinud välisilme visuaalsed tunnused, mida 

tööstusdisainiga kaitstakse.  

 

Lõige 3 defineerib toote laiaulatuslikult. Toote valmistusviis ei ole määravaks tööstuslik 

tootmine ning samaväärselt tööstuslike toodetega kaitstakse käsitööd. Tööstusdisainiga on 

võimalik kaitsta ka toote osasid. Kehtivas õiguses on toote definitsiooni osaks ka nõue, et toode 

või selle osa peab olema tavakasutuses nähtav (TDKS § 4 lg 3). Eelnõu kohaselt on toote või 

selle osa nähtavus kaitstavuse kriteeriumiks (§ 168 lg 2 p 5), s.t sisulist muutust ei kaasne, kuid 

normi ülesehitus on loogilisem. 

 

                                                           
99 Treaty on Intellectual Property  in Respect of Integrated Circuits. Arvutivõrgus 

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295136 (18.7.2014). 
100 Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus. – RT I 1998, 108, 1783 … RT I, 28.12.2011, 1. 
101 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/71/EÜ, 13. oktoober 1998, disainilahenduste õiguskaitse kohta. – 

EÜT L 289, 28/10/1998, lk. 28-35. 
102 Nõukogu määrus (EÜ) nr 6/2002, 12. detsember 2001, ühenduse disainilahenduse kohta 
103 Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. – RT II 1999, 22, 123. 

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295136
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Lõige 4 nimetab tööstusdisaini kaitse saamise võimalused Eestis, milleks on tööstusdisaini 

siseriiklik registreerimine, tööstusdisaini rahvusvaheline registreerimine (Haagi kokkulepe104) 

ning disainimäärus.  

 

Lõige 5 sätestab eeldusliku põhimõtte, et erineval alusel kaitstud tööstusdisainilahendused on 

võrdse õigusliku seisundiga, kui erisus ei tulene otseselt õigusnormist. 

 

 

Eelnõu § 95. Leiutisele ja tööstusdisainilahendusele kaitse saamise õigus 

 

Lõikes 1 on sätestatud leiutisele ja tööstusdisainile õiguskaitse andmise põhimõte, mis on 

tegelikult kogu kehtiva patendisüsteemi ja tööstusdisaini kaitse aluspõhimõte. Tegemist on 

niinimetatud esimese esitaja põhimõttega (first to file), mis käesoleval ajal kehtib maailma kõigis 

riikides, seal hulgas alates 16.03.2013 ka USA-s. Selle põhimõtte kohaselt saab kaitse see kes 

esimesena esitas patenditaotluse (või vastavalt kasuliku mudeli taotluse või tööstusdisaini 

taotluse). Sellest süsteemis tuleneval ei oma niinimetatu eeltaotlused sellisel kujul, nagu need 

olid varem kasutusel USA-s ka seal enam praktilist mõtet. 

 

Lõikes 2 sätestatu kohaselt kaotab esimene esitaja oma õiguse, kui tema taotlust ei avaldata. 

Põhjuseks on see, et avalikustamata taotlusest ei jää järgi mingeid õigusi. Seega ei takista selline 

taotlus kolmandatel isikutel samasugust taotlust esitamast ja kaitset saamast. 

 

 

Eelnõu § 96. Prioriteediõigus leiutise ja tööstusdisaini kaitse taotlemisel 

 

Prioriteediõiguse aluseks tööstusomandi esemetele kaitse andmisel on tööstusomandi kaitse 

Pariisi konventsiooni artikkel 4, kus tuuakse kõik tähtsamad prioriteeti puudutavad 

rahvusvahelise õiguse normid.  

 

Lõike 1 kohaselt  on tähtajad, mida tuleb prioriteediõiguse säilitamiseks järgida konventsiooni 

artikli 4C(1) kohaselt on patendi ja kasuliku mudeli korral kaksteist kuud ning tööstusdisaini 

korral kuus kuud.  

 

Lõikes 2 on sätestatud, et kui taotlus on esitatud leiutise olemust muutvate varasema taotluse 

paranduste ja täienduste põhjal siis sellisele taotlusele määratakse prioriteet mitte varasema 

taotuse esitamise või prioriteedikuupäeva järgi vaid paranduste ja täienduste esitamise kuupäeva 

järgi. Leiutise olemust muutvad parandusi käsitletakse taotluse esitamise korral iseseisva 

leiutisena, mille kohta kehtib samuti esimese esitaja põhimõte. Siin loetakse esimeseks 

esitamiseks selle leiutise tegelik esmakordselt Patendiametile esitamise kuupäev, milleks on 

paranduste esitamise kuupäev. Selline lähenemine on esimese esitaja põhimõtet järgides igati 

õiglane. 

 

 

Eelnõu § 97. Leiutise ajutine kaitse 

 

                                                           
104 Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsioon. - RT II 2002, 1, 1 
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Eelnõu antud paragrahviga reguleeritakse patendi ja kasuliku mudeliga kaitstava leiutise ajutist 

kaitset. Ajutine kaitse annab taotlejale patendi- või kasuliku mudeli omanikuga sarnased õigused. 

Kehtivas õiguses on leiutise ajutine kaitse sätestatud nii patendiseaduses (PatS § 18) kui ka 

kasuliku mudeli seaduses (KasMS § 161). Eelnõuga ei muudeta leiutise ajutise kaitse olemust. 

Põhiline muudatus seondub nõude ulatuse piiramise ja tähtaja sätestamisega. Redaktsioonilise 

muudatusena koondatakse patendi ja kasuliku mudeliga kaitstava leiutise ajutise kaitse 

regulatsioon ühte paragrahvi. 

 

Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu105 (TRIPS leping) artikkel 33 näeb ette, 

et patendikaitse kestab kuni kakskümmend aastat alates taotluse esitamise kuupäevast. TRIPS 

lepingu kommentaarides on selgitatud, et liikmesriikidel puudub kohustus pikendada 

kaitsetähtaega selleks, et kompenseerida ekspertiisi läbiviimiseks kuluvat aega.106 

 

Leiutise ajutise kaitse regulatsioon tuleneb Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni 

(Euroopa patendikonventsioon) muutmise aktist.107 Nimetatud akt näeb ette (art. 67), et Euroopa 

patenditaotlus tagab taotlejale alates avaldamiskuupäevast taotluses märgitud osalisriikides 

ajutiselt kaitse, mille sisuks samad õigused, mis saadakse patendiga.  

 

Lõiked 1 kuni 3 sätestavad ajutise kaitse tähtaja ja sisu. Patendi või kasuliku mudeli omanik 

saab kuni ühe aasta möödumiseni patendi väljaandmisest või kasuliku mudeli registreerimisest 

nõuda mõistlikku hüvitist leiutise kasutamise eest. Nõude saab esitada isiku vastu, kes kasutas 

patendi või kasuliku mudeli esemeks olevat leiutist patenditaotluse avaldamise ja patendi 

väljaandmise vahelisel ajal või pärast seda, kui isik sai teadlikuks taotluse esitamisest, kuni 

patendi väljaandmise või kasuliku mudeli registreerimiseni. Reeglina saab leiutist kasutav isik 

taotluse esitamisest teadlikuks siis, kui taotleja teda sellest teavitab. Kui leiutise kasutajat ei ole 

teavitatud taotlusest, siis loetakse, et ta on sellest teada saanud pärast taotluse avaldamist. 

 

Eelnõu näeb ette, et patendi või kasuliku mudeli omanik saab esitada nõude kuni ühe aasta 

möödumiseni patendi väljaandmisest või kasuliku mudeli registreerimisest. Nimetatud 

regulatsioon tagab, et hüvitisnõue ei aegu enne, kui on võimalik seda esitada. Nimelt nii eelnõu 

kui ka kehtiva õiguse kohaselt ei saa leiutise ajutisest kaitsest tulenevat nõuet esitada enne kui 

patent on väljastatud või kasulik mudel registreeritud. 

 

Patendi või kasuliku mudeli omaniku nõue on piiratud mõistliku hüvitisega. Selline lahendus 

tuleb Euroopa patendikonventsiooni muutmise aktist (art. 67), mis sätestab: „taotleja võib alates 

Euroopa patenditaotluse avaldamise kuupäevast nõuda asjaoludele vastavat mõistlikku hüvitust 

igalt isikult, kes on kasutanud leiutist selles riigis tingimustel, mis siseriikliku õiguse kohaselt 

loetakse siseriikliku patendi rikkumiseks“. Mõistliku hüvitise põhimõte on sätestatud ka 

Ühenduse sordikaitse määruses108 (art. 95): „[o]manik võib nõuda mõistlikku hüvitust igalt 

                                                           
105 Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. – RT II 1999, 22, 123. 
106 C. M. Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement. 

Oxford University Press, 2007, lk. 343. 
107 Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni (Euroopa patendikonventsioon) muutmise akt. – RT II 2002, 11, 

41. 
108 Nõukogu määrus (EÜ) nr 2100/94, 27. juuli 1994, ühenduse sordikaitse kohta. Muudetud järgmiste määrustega: 

2506/95, 807/2003, 1650/2003, 873/2004, 15/2008. Konsolideeritud versioon Arvutivõrgus: http://eur-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994R2100-20080131&qid=1400694822860&from=ET
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isikult, kes ühenduse sordikaitse taotluse avaldamise ja sordikaitse alla võtmise vahelisel ajal 

sooritas toimingu, mis nimetatud ajavahemiku järel oleks keelatud“.  

 

Patendi- või kasuliku mudeli omaniku absoluutne õigus (ainuõigus) tekib alles tööstusomandi 

eseme registreerimisega ning taotluse esitamine iseenesest veel sellise ainuõiguse tekkimist ei 

taga. Seetõttu ei saa leiutise kasutamist enne registreerimist lugeda deliktiõiguslikult kaitstud 

õigushüve rikkumiseks. Seega ei ole käesolevas paragrahvis reguleeritud mõistliku hüvitise nõue 

oma iseloomult deliktiõiguslik nõue. 

 

Lõige 4 näeb ette juhud, millal ei saa esitada mõistliku hüvitise nõuet tuginedes ajutisele kaitsele. 

Nimetatud nõuet ei saa esitada, kui patent või kasulik mudel on tühistatud või leiutist kasutanud 

isikul on varemkasutusõigus. Kui patenti ei väljastata või kasuliku mudelit ei registreerita, siis ei 

ole tekkinud ka ainuõigust, millele saab tugineda. Kui varemkasutusõigus välistab patendi ja 

kasuliku mudeli rikkumisest tulenevate nõuete esitamise, siis peab see nii olema ka leiutise 

ajutisest kaitsest tulenevate õiguste rikkumisel. 

 

Lõige 5 täpsustab ajutist kaitse ulatust leiutise kaitsmisel patendiga. Kui menetluse käigus 

kitseneb algses patenditaotluses sisalduv patendinõudlus, siis ei saa ka mõistliku hüvitise 

nõudmisel leiutise kasutamise eest enne patendi väljastamist võtta aluseks laiemat nõudlust, kui 

see, mis on kirjas välja antud patendis. 

 

 

Eelnõu § 98. Avalik lihtlitsents 

 

Avaliku lihtlitsentsi regulatsiooni eesmärgiks on võimaldada tööstusomandi kasutamisele laiemat 

juurdepääsu. Avaliku lihtlitsents on kasutusel Saksamaal ja Ühendkuningriigis. Määrus 

tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas109 sätestab samuti 

vastava regulatsiooni. 

 

Saksa patendiseadusele110 on avaliku lihtlitsentsi regulatsioon ka Saksa intellektuaalse omandi 

mudelseaduses. 

 

Valdkonna kirjanduses seoses Saksa süsteemiga on selgitatud, et avaliku lihtlitsentsiga 

muudetakse omaniku keeluõigus õiguseks saada mõistlikku tasu. Kuna tegemist on vabatahtliku 

loobumisega keeluõigusest, siis peab seadusandja looma eeldused ja valmisoleku taoliseks 

tegevuseks. Avaliku lihtlitsentsi (License of Right) regulatsioon viidi Saksamaa 

patendiseadusesse sisse 1936. Avaliku lihtlitsentsi süsteemil on kaks olulist komponenti. Esiteks 

teatab patendiomanik, et ta lubab igaühel mõistliku tasu eest (reasonable compensation) talle 

                                                                                                                                                                                           
lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994R2100-20080131&qid=1400694822860&from=ET 

(21.5.2014). 
109 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1257/2012, 17. detsember 2012 , tõhustatud koostöö 

rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas. - ELT L 361, 31/12/2012, lk. 1-8. 
110 Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1), das zuletzt durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3830) geändert worden ist.  

Saksamaa patendiseaduse inglise keelne tõlge. Arvutivõrgus: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238776 (15.6.2014). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994R2100-20080131&qid=1400694822860&from=ET
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238776
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kuuluvat leiutist kasutada. Teiseks saab ta selle eest riigilt õiguse maksta väiksemat riigilõivu 

patendi jõushoidmise eest.111 

 

Saksa patendiseaduse112 regulatsioon (§ 23) on kokkuvõetult järgmine: 

 

1) kui patendiomanik teeb avalduse patendiametile, et lubab igaühel kasutada talle kuuluvat 

leiutist mõistliku tasu eest, siis peab ta maksma poole väiksemat aasta lõivu. Nimetatud 

deklaratsioon avaldatakse patendiregistris; 

2) nimetatud avaldus ei ole vastuvõetav, kui registrisse on kantud ainulitsents (exclusive 

license); 

3) isik, kes soovib kasutada leiutist teavitab sellest patendiomanikku. Teavituses tuleb öelda, 

kuidas leiutist soovitakse kasutada; 

4) pärast taolist teavitust võib teavituse teinud isik leiutist kasutada. Kalendri aasta lõpus peab 

leiutise kasutaja kirjeldab tema poolt aset leidnud kasutust ja maksma tasu; 

5) kumbki pool võib nõuda, et patendiamet määraks kompensatsiooni suuruse ning korrigeeriks 

seda vajadusel; 

6) patendiomaniku poolse avalduse, millega ta lubas leiutist kasutada võib ogal ajal tagasi võtta 

teatades sellest patendiametile, kui keegi ei ole patendiomanikule teatanud, et ta soovib 

leiutist kasutada. 

Saksa intellektuaalse omandi mudelseaduse regulatsioon (§ 137) on kokkuvõetult järgmine: 

 

1) avalik lihtlitsents laieneb patendile ja kasulikule mudelile. Seda võib pakkuda ka patendi-  ja 

kasuliku mudeli taotlusele; 

2) omanik teeb avalduse patendiametile, milles ta kinnitab, et ta lubab mõistliku tasu eest oma 

leiutist kasutada; 

3) vastutasuks alandatakse aasta lõivu poole võrra; 

4) sellist deklaratsiooni ei saa teha, kui registrisse on kantud ainulitsents; 

5) leiutist kasutada sooviv isik teavitab patenti või kasuliku mudeli omanikku kasutamissoovist 

ning kirjeldab, kuidas ta kavatseb kasutada. Pärast teavitust võib ta asuda kasutama; 

6) poole nõudmisel määrab patendiamet tasu suuruse; 

7) avalikku lihtlitsentsi avaldust võib igal ajal tagasi võtta teatades sellest patendiametile. Siis 

tõstetakse jälle lõivu. 

 

Ühendkuningriigi patendiseaduse113 avaliku lihtlitsentsi regulatsioon (§ 46, 47) on kokkuvõetult 

järgmine: 

 

1) patendiomanik võib lasta registrisse teha kande, et ta litsentseerib leiutist; 

                                                           
111 l. Rudyk (2012). The License of Right, Compulsory Licensing and the Value of Exclusivity. Arvutivõrgus: 

http://epub.ub.uni-muenchen.de/17240/1/415.pdf (14.6.2014). Lisaks vt. I. Rudyk (2012). Three Essays on the 

Economics and Design of Patent Systems. Arvutivõrgus: http://edoc.ub.uni-muenchen.de/15791/1/Rudyk_Ilja.pdf 

(15.6.2014). 
112 Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1), das zuletzt durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3830) geändert worden ist.  

Saksamaa patendiseaduse inglise keelne tõlge. Arvutivõrgus: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238776 (15.6.2014). 
113 The Patents Act 1977 (as amended). An unofficial consolidation produced by Patents Legal Section (1 June 

2014). Arvutivõrgus: http://www.ipo.gov.uk/patentsact1977.pdf (15.6.2014). 

http://epub.ub.uni-muenchen.de/17240/1/415.pdf
http://edoc.ub.uni-muenchen.de/15791/1/Rudyk_Ilja.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238776
http://www.ipo.gov.uk/patentsact1977.pdf
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2) kui taoline kanne eksisteerib, on igal isikul õigus litsentsile; 

3) patendiomanikul on õigus maksta vähendatud lõivu; 

4) patendiomanik võib taotleda registrikande tühistamist, millega ta võimaldas avalikku 

litsentsi; 

5) vastav kanne kustutatakse, kui ei ole sõlmitud litsentsilepinguid; 

 

Määrus tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas114 

sisaldab samuti avaliku lihtlitsentsi regulatsiooni. Selle preambula punktist 15 tuleneb: „[s]elleks 

et edendada ja lihtsustada ühtse toimega Euroopa patendiga kaitstud leiutiste majanduslikku 

kasutamist, peaks asjaomase patendi omanikul olema võimalik patenti litsentsida kohase tasu 

eest. Selleks peaks olema patendi omanikul võimalik esitada Euroopa Patendiametile asjakohase 

avalduse, milles ta kinnitab oma valmisolekut anda litsents teatava tasu eest. Sellisel juhul tuleks 

alates Euroopa Patendiameti poolt sellise avalduse kättesaamisest vähendada patendiomaniku 

pikendamislõivusid“. Määruse artikkel 8 (2) sätestab, et „[k]äesoleva määruse alusel omandatud 

litsentsi käsitatakse lepingulise litsentsina“. 

 

Avaliku lihtlitsentsi süsteemil on kaks põhilist komponenti: omaniku nõusolek lubada talle 

kuuluvat leiutist kasutada ning vastutasuna saadav riigilõivusoodustus. Saksa ja Suurbritannia 

patendiseadus ja ühenduse patendi määrus näeb avaliku lihtlitsentsi ette seoses patendiga. Saksa 

intellektuaalse omandi mudelseadus laiendab seda ka kasulikule mudelile.  

 

Kehtivas tööstusomandi õiguses on avalik lihtlitsents ettenähtud üksnes kasulike mudeli puhul 

(KasMS § 431). Avaliku lihtlitsentsi instituudi vajalikkust kasuliku mudeli puhul on põhjendatud 

järgnevalt: „olulise täiendusena on Eestis tööstusomandi õiguskaitse valdkonna jaoks uue 

litsentsi liigi nn „avaliku lihtlitsentsi“ (ingl k. licence of right) käibele võtmine. Selle litsentsiliigi 

põhimõte seisneb selles, et kasuliku mudeli omanik, kes ei soovi ise oma leiutist kasutada või ei 

ole selleks vahendite puudusel või muul põhjusel võimeline, võib teatava litsentsitasu eest lubada 

kasutada leiutist igaühel, kes seda soovib. Oma olemuselt on tegemist lihtlitsentsiga. Avalikkuse 

teavitamine avaliku lihtlitsentsi omandamise võimalusest toimub Patendiameti ametliku 

väljaande kaudu. Isikud, kes soovivad sellist litsentsi kasutada, registreeritakse kasulike mudelite 

registris. Sellise litsentsiliigi seadustamine on soodus eelkõige üksikleiduritele, samuti 

väikeettevõtetele, kes ise ei ole võimelised kasutama leiutist piisavas mahus“.115  

 

Nagu nähtub seletuskirja põhjendustest, siis avaliku lihtlitsentsi instituudi sisseviimine kasuliku 

mudeli seadusesse ei ole kantud eesmärgist vähendada tööstusomandiga seonduvaid 

tegevusvabaduse piiranguid. Selle eesmärgi saavutamiseks oleks tulnud pigem muuta 

patendiseadust, kuna patent kaitseb kõrgema leiutustasemega leiutisi. Kuna eesmärk ei olnud 

blokeerimise vähendamine ja juurdepääsu edendamine, siis ei nähtud ette ka avaliku lihtlitsentsi 

instituudile omast riigilõivusoodustust. Avaliku lihtlitsentsi regulatsioon kehtestati 

                                                           
114 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1257/2012, 17. detsember 2012 , tõhustatud koostöö 

rakendamise kohta ühtse patendikaitse loomise valdkonnas. - ELT L 361, 31/12/2012, lk. 1-8. 
115 Kasuliku mudeli seaduse, patendiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja riigilõivuseaduse 

muutmise eelnõu seletuskiri. Eelnõu ettevalmistajad: Viive Kübar, Raul Kartus, Tiina Luik, Jaak Ostrat, Margus 

Tähepõld, Maris Merilo. Arvutivõrgus: 

http://www.riigikogu.ee/?page=eelnou&op=ems2&emshelp=true&eid=1328831&u=20140519180442 (19.5.2014). 
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väikeettevõtjate ja üksikleiutajate abistamiseks. ToS eelnõu koostamise ajaks ei ole olukord 

muutunud. 

 

Eelnõuga põhiline muudatused on: 

 

1) avaliku lihtlitsentsi esemelise ulatuse laiendamine selliselt, et see hõlmaks kogu 

tööstusomandit. Välja jääb kaubamärk, sest avaliku lihtlitsentsi funktsiooni täidab 

kollektiivkaubamärk; 

 

2) avaliku lihtlitsentsi regulatsiooni kooskõlla viimine eraõiguse põhimõtetega. Arvesse on 

seejuures võetud, et avaliku lihtlitsentsi regulatsiooni eesmärk ei ole mitte niivõrd 

juurdepääsu soodustamine ja blokeerimise vältimine, kui väikeettevõtjate ja üksikisikust 

tööstusomandi omanike abistamine. Patendiamet täidab antud juhul teavitaja rolli. 

Litsentsileping tuleb sõlmida vastavalt lepinguõiguse põhimõtetele. Peamine erinevus on, et 

pakkumus tehakse avalikult Patendiameti vahendusel. 

 

Lõikes 1 kohaselt saab avalikku lihtlitsentsi pakkumuse (oferdi) teha leiutise, täiendava kaitse, 

mikrolülituse topoloogia või tööstusdisainilahenduse suhtes. Pakkumus on määratletud 

võlaõigusseaduses (§ 16). Kehtivas õiguses oli avalik lihtlitsents piiratud kasuliku mudeliga. 

 

Lõige 2 piirab avaliku lihtlitsentsi kande tegemist. Avalikku lihtlitsentsi ei saa pakkuda 

iseenesestmõistetavalt juhul, kui registris on kehtiv kanne ainulitsentsi kohta või on esitatud 

kandeavaldus selle tegemiseks. Patendiamet keeldub sel juhul avaliku lihtlitsentsi kande 

tegemisest. Eelnev litsentsi kanne võib olla ka lihtlitsentsi kanne, mis tähendab, et täiendavate 

litsentside andmine ei ole takistatud. Samast põhimõttest lähtutakse ka teiste riikide praktikas (nt 

Saksa patendiseadus § 23 lg 2). Kasuliku mudeli seadus sätestab praegu, et nimetatud kannet ei 

saa teha, kui eksisteerib eelnev registreeritud litsents (KasMS § 431 lg 2).  

 
Lõige 3 sätestab, et Patendiamet avaldab nõuetekohase avalduse korral avaliku litsentsi pakkumuse teate 

ja omaniku poolt seatud litsentsi tingimused. Teade avaldatakse Patendiameti ametlikus väljaandes. Teade 

on kättesaadav ka registriga tutvumise teel. 

 

Lõike 4 kohaselt võib omanik igal ajal esitada Patendiametile kandeavalduse avaliku lihtlitsentsi 

pakkumuse registrist kustutamiseks. Pakkumuse kustutamine registrist ei mõjuta juba antud 

avalike litsentside kehtivust vaid sellega väljendab ta oma soovi avalikke lihtlitsentse lisaks 

kehtivatele rohkem mitte anda. 

 

Lõige 5 kohaselt isik, kes soovib kasutada avalikku lihtlitsentsi, esitab tööstusomandi eseme 

omanikule nõustumuse (aktsept) avaliku lihtlitsentsi tingimustega. Nõustumus on määratletud 

võlaõigusseaduses (VÕS § 20). Patendiametit ei pea sõlmitavast litsentsilepingust teavitama. See 

on kooskõlas ToS eelnõu põhimõttega, mille kohaselt litsentsilepinguid ei pea registreerima. 

Samas ei välista see seda, et poolte kokkuleppel või avaliku lihtlitsentsi saamist registris 

registreerida. 

 

Lõike 6 seob avaliku lihtlitsentsi lihtlitsentsilepingute regulatsiooniga. Põhiline erinevus avaliku 

lihtlitsentsi ja lihtlitsentsi vahel on see, et avaliku lihtlitsentsi pakkumus esitatakse Patendiameti 

vahendusel. Kõik ülejäänu on reguleeritud vastavalt võlaõigusseadusele ja teistele seadustele 
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(näiteks tsiviilseadustiku üldosa seadus). Sellega vähendatakse ka Patendiameti sekkumise 

intensiivsust kahe isiku eraõiguslikku suhtesse. Kuna avaliku lihtlitsentsiga ei kaasne 

riigilõivusoodustust, mis on klassikaliselt sellele instituudile omane, siis ei ole vajalik ka 

Patendiameti roll õiglase tasu määramisel. Sellega langevad ära võimalikud probleemid lepingu 

sõlmimise, muutmise ja lõpetamisega. Kasuliku mudeli seadusega on püütud luua ka VÕS-iga 

analoogset regulatsiooni. Näiteks on antud lihtlitsentsi lõpetamise alused ja võimalus nõuda 

lepingu muutmist asjaolude muutumisel. Selline regulatsioon ei ole vajalik, sest võlaõiguses on 

vastavad normid olemas.  

 

 

Eelnõu § 99. Riiklik ärieesmärgita kasutamine 
 

Riikliku ärieesmärgita kasutamise regulatsioon eelnõus ei erine kehtiva õiguse vastavast 

regulatsioonist (PatS § 471). See tugineb eelkõige TRIPS lepingu artiklitele 30 ja 31. 

 

Riiklik ärieesmärgita kasutamise regulatsioon annab täiendavad võimalused patendiomaniku 

ainuõiguse piiramiseks. 

 

Lõike 1 kohaselt on leiutise kasutamine Vabariigi Valitsuse või Vabariigi Valitsuse volitatud 

kolmanda isiku poolt ilma omaniku loata lubatud epideemia korral nakkushaiguste ennetamise ja 

tõrje seaduse ning eriolukorras eriolukorra seaduse tähenduses ning riigikaitse vajadusteks.  

 

Lõige 2 Riikliku ärieesmärgita kasutamise otsuse tegemise ja tööstusomandi eseme omanikule 

hüvitise määramise tingimused sätestatakse seaduses. 

 

Leiutise riiklikku ärieesmärgita kasutamist või rakendada ainult erandjuhul, kui leiutist ei ole 

võimalik asendada teise tehnilise lahendusega või kui teine tehniline lahendus puudub.  Riikliku 

ärieesmärgita kasutamise kestus peab olema nii lühiajaline kui võimalik. Pikemaajalise 

kasutamise vajaduse korral tuleb taotleda patendiomanikult litsentsi või kohtult sundlitsentsi. 

Tööstusdisainilahenduse riiklik ärieesmärgita kasutamine tuleb kõne alla vaid juhul, kui see on 

seotud tootega, mille kasutamine on eelnimetatud olukordades hädavajalik. Hüvitise määramisel 

võetakse arvesse leiutise ja tööstusdisainilahenduse kasutamise turuhinda. 

 

 

Eelnõu § 100. Leiutise ja täiendava kaitse vaidlustamine 

 

Lõige 1  reguleerib leiutise kaitse vaidlustamise. Kõige esmane ja kõige olulisem leiutise kaitse 

vaidlustamise alus on patendi puhul leiutise mittevastavus käesoleva seadustiku §-s 99 sätestatud 

kaitsekriteeriumitele ja kasuliku mudeli puhul §-s 122 sätestatud kaitsekriteeriumid. Mõlema 

leiutise liigi korral on kaitsekriteeriumiteks uudsus, leiutustase ja tööstuslik kasutatavus.  

 

Leiutise kaitset saab vaidlustada ka juhul, kui leiutis on käesoleva seadustiku alusel 

mittekaitstav. Patendi korral ei kaitsta käesoleva seadustiku § 98 lõigetes 2 ja 3 nimetatud 

leiutisi, kasuliku mudeli korral ei kaitsta lisaks § 98 lõikes 2 nimetatutele biotehnoloogilisi 

leiutisi üldiselt.  

 



Versioon: 22.7.2014 

92 

 

Kaitsekriteeriumitele vastavusele vaidlustamise korral tuleb esmalt kindlaks teha, kas kaitstud 

leiutis on tööstuslikult kasutatav. Kui see ei ole tööstuslikult kasutatav, siis ei kuulu uudsus ega 

leiutustase vaidlustamisele. Kui leiutis on tööstuslikult kasutatav, kuid sellel puudub uudsus, siis 

ei ole leiutistase enam vaidlustatav. Leiutustaseme vaidlustamise korral kasutatakse sama 

meetodit, mida kasutatakse leiutise tehnika taseme kindlakstegemisel vastavalt patenditaotluse 

ekspertiisil ja kasuliku mudeli kohta tehnika taseme aruande koostamisel. 

 

Kaitstav leiutis peab olema vastava ala asjatundja teadmiste taset taotluse esitamise kuupäeva või 

prioriteedinõude korral prioriteedikuupäeva seisuga arvestades teostatav. Selleks peab 

leiutiskirjeldus olema piisav või sisaldama piisavalt näiteid leiutise praktilise teostamise kohta. 

 

Kaitse saanud leiutise olemus ei tohi erineda esialgselt Patendiametile esitatud taotluses avatud 

leiutise olemusest. Kõnealune rikkumine võib tekkida peamiselt muudatuste tegemisega taotluses 

selle menetlemise käigus või muudatuste tegemisega patendis. Rikkumine võib tekkida veel ka 

varasema taotluse alusel uue taotluse esitamisel leiutise väljanõudmisel, eraldamisel, taotluste 

esitamisel PCT-taotluse või Euroopa patenditaotluse alusel või kasuliku mudeli taotluse 

esitamisel patenditaotluse aluse.  

 

Lõike 2 kohaselt võib täiendava kaitse vaidlustada, kui see saadi kaitsetingimusi rikkudes. 

Juhud, mida loetakse kaitsetingimuste rikkumiseks on sätestatud käesoleva seadustiku § 2 lõikes 

2 nimetatud Euroopa Liidu Nõukogu määruses 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse 

kasutuselevõtu kohta ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses 1610/96 

taimekaitsevahendite täiendava kaitse tunnistuse kasutuselevõtu kohta. Nimetatud määruste 

sätted on otsekohaldatavad ja seetõttu tuleb vaidlustamise korral osutada nende määruste 

vastavatele sätetele. 

 

Lõige 3 näeb ette leiutise ja täiendava kaitse vaidlustustähtajad.  

Patendi ja täiendava kaitse korral võib kaitse vaidlustada üheksa kuu jooksul kandeteate 

avaldamisest kaitse andmise kohta tööstusomandi apellatsioonikomisjonis igaüks, kes leiab, et 

kaitse saanud leiutis või täiendav kaitse ei vasta käesolevas seadustikus sätestatud 

kaitsetingimustele. Vaidlustamisel  võib kasutada üksnes lõikes 1 nimetatud aluseid. 

 

Kasuliku mudeli korral on vaidlustamise tähtaeg tööstusomandi apellatsioonikomisjonis kuus 

kuud. Lühem tähtaeg on tingitud sellest, et kasuliku mudeli kaitset taotlevad valdavalt Eesti 

taotlejad. Potentsiaalsed vaidlustajad on samuti Eesti isikud. Nende vaheline teabevahetus on 

kiirem kui patendiomanikuga, kellest enamus on välisriikide isikud.  

 

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ei saa vaidlustada Euroopa patentide jõustamist Eestis. 

Pärast eelnimetatud vaidlustustähtaegade möödumist tööstusomandi apellatsioonikomisjonis 

saab leiutise kaitset ja täiendavat kaitset vaidlustada ainult isik, kelle majanduslikke huve kaitse 

saanud leiutis või täiendav kaitse rikub ja seda saab teha ainult kohtus. Ei ole otstarbekas 

menetleda vaidlustusavaldusi kogu kaitse kehtivuse vältel, kui see ei oma kellegi jaoks 

majanduslikku tähtsust. See suurendab ainult kohtute koormust. Punktis 3 sätestatu näeb ette ka, 

et  kaitset vaidlustada saab ka isik, kes on väidetavalt omaniku ainuõiguse rikkuja. See 

vaidlustamine toimub rikkumise hagile vastuhagi korras. 
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Vaidlustusavaldust kohtule saab esitada kogu kaitse kehtivuse ajal. Erandjuht vaidlustusavalduse 

esitamiseks pärast kaitse lõppemist on üksnes siis, kui kaitse lõppes vahetult enne vastuhagi 

esitamist väidetava rikkuja poolt. 

 

Kohtus on võimalik vaidlustada ka Eestis kehtivat Euroopa patenti.  

 

5. peatükk – LEIUTISE KAITSE PATENDIGA 
 

Käeolev peatükk sätestab 1. jaos leiutise patendikaitse üksikasjad alates sellest, millised leiutisi 

kaitstakse, millistele tingimustele peab kaitstav leiutis vastama, milline on patendikaitse ulatus ja 

võimalik kaitseaeg. 2. jaos sätestatakse patendist tulenevad õigused ja õiguste kitsendused, 

sealhulgas seoses sundlitsentsi andmisega ning riikliku ärieesmärgita kasutamisega tervise- ja 

riigikaitse vajadusteks. 3. jagu  sätestab nõuded patenditaotlusele ja patenditaotluse menetlemise 

täpsema korra.  4. jagu sätestab patendi ja patendikirjelduse andmed, mis kuuluvad väljaantud 

patendi kohta registris olevasse kirjesse. 

 

1. jagu – Patendikaitse tingimused ja ulatus 

 

Eelnõu § 101. Patendiga kaitstava leiutise kaitsetingimused 

 

Lõige 1 sätestab leiutiste õiguskaitse põhitingimused vastavuses TRIPS lepingu116 artikli 27 

lõikega 1. Nimetatud lepingust tulenevalt ei tohi siseriikliku õigusega välistada ühegi 

tehnikavaldkonna leiutiste patendikaitset, kuigi see võib kindlustada riigi majandusele mõne 

olulise tehnikavaldkonna kiiremat arengut sel teel, et on võimaldatud teistes riikides õiguskaitset 

omavate leiutiste vaba kasutamist. Seejuures on võimalik siiski üksikute leiutiste patendikaitse 

välistamine juhtudel, mis on loetletud käesoleva paragrahvi lõigetele 2 ja 3. Iga patendiga 

kaitstava leiutise kaitsetingimuseks on vastavus patentsuse kriteeriumitele, mis on sätestatud 

käeoleva eelnõu § 99 lõikes 1 ja sisalduvad samuti eelnimetatud lepingu  artikli 27 lõikes 1. 

Nendeks on uudsus, leiutustase ja tööstuslik kasutatavus. 

 

Lõikes 2 loetletakse leiutised, millele keeldutakse patenditaotluse esitamisel patenti andmast.  

Üheks põhikriteeriumiks kõikide tehnikavaldkondade leiutistele, mille esinemisel patendikaitse 

andmine välistatakse on leiutise vastuolu avaliku korra ja moraali normidega. Seejuures avaliku 

korra normide all ei mõelda õigusaktidest tulenevaid keelde, vaid tegelikku vajadusest kaitsta 

inimeste, loomade ja taimede elu ning tervist või vältida tõsiseid keskkonnakahjustusi. Selliste 

leiutiste hulka võivad kuuluda ka näiteks esemed ja meetodid, mida võidakse kasutada 

rünnakuks kaasinimeste või loomade vastu neile valu või vigastuste tekitades, samuti taju või 

liikumisvabadust piirates. Siia hulka ei kuulu üldjuhul politsei erivahendid. Käesolev säte vastab 

TRIPS lepingu artikli 27 lõikele 2.  

                                                           
116 Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. – RT II 1999, 22, 123 

TRIPS: TEXT OF THE AGREEMENT http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm  

Esti keeles kättesaadav ka: http://www.epa.ee/et/rahvusvahelised-lepingud/intellektuaalomandi-oiguste-

kaubandusaspektide-leping 

 

http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm
http://www.epa.ee/et/rahvusvahelised-lepingud/intellektuaalomandi-oiguste-kaubandusaspektide-leping
http://www.epa.ee/et/rahvusvahelised-lepingud/intellektuaalomandi-oiguste-kaubandusaspektide-leping
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Leiutise patentimist ei saa samuti välistada vaid sel põhjusel, et leiutise kasutamine on keelatud 

või piiratud vastuolu tõttu hetkel kehtivatele tehnilistele normidele või standarditele või 

majandus- või äritegevuse reeglitele. Sellekohane säte sisaldub ka tööstusomandi kaitse Pariisi 

konventsiooni 117 artiklis 4 quater. 

 

Patendiga ei saa kaitsta ka inimeste või loomade haiguste raviks või haiguste diagnoosimiseks 

kasutatavaid raviviise ja diagnoosimeetodeid. Nimetatud meetodite puhul ei ole reeglina täidetud 

tööstusliku kasutatavuse kriteerium seetõttu, et terapeutilise või kirurgilise meetodi läbiviimisel, 

samuti haiguse diagnoosimisel sõltub tulemus arsti või muu meditsiinitöötaja isiklikust panusest. 

Ilma arsti või meditsiinitöötaja osavõtuta täielikult tehnilisel meetodil põhinev ravi või 

diagnoosimeetod võib olla patenditav. 

 

Lõige 3 sätestab, milliseid biotehnoloogilised leiutised ei ole patenditavad. Regulatsiooni aluseks 

on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/44/EÜ 6. juulist 1998 biotehnoloogialeiutiste 

õiguskaitse kohta118. Biotehnoloogiliste leiutiste patendikaitse välistatakse peamiselt kahel 

põhjusel. Esimeseks biotehnoloogiliste leiutiste patentimise välistamise põhjuseks on vastuolu 

moraalinormidega. See puudutab eelkõige inimese kloonimisega ja inimese geneetilise 

identiteedi muutmise ning inimalge ärilise kasutamisega seotud meetodeid (punktid 1-4). Teiseks 

ei ole patenditavad looduses esinevad taimed ja loomad ning olemuslikult looduslikud protsessid 

(punkt 5). Patentida ei saa ka kitsalt ainult ühe taimesordi või loomatõuga seotud meetodid 

tööstusliku kasutamise kriteeriumile mittevastavuse tõttu (punkt 6).  

 

Patenditavad võivad olla looduses esineva organismi DNA nukleotiidjärjestus või selle osa, kui 

seda kasutatakse kindla tehnilise probleemi lahendamiseks või vastupidi, kui patenditaotluses ei 

näidata ära, millisel otstarbel  DNA või selle osa kasutatakse, siis ei ole tegemist patenditava 

leiutisega. Käesoleva lõike täpsemaks tõlgendamiseks tuleb juhinduda direktiivi 98/44/EÜ 

preambulast.  

 

Lõikes 4 sätestatud bioloogilise aine ja  mikrobioloogiline meetodi määratlused põhinevad 

direktiivi 98/44/EÜ artiklil 2. 

 

 

Eelnõu § 102. Patentsuse kriteeriumid 

 

Lõikes 1 loetletakse kriteeriumid, millele peab vastama patentne leiutis. Nendeks on uudsus, 

leiutustase ja tööstuslik kasutatavus. Nimetatud kriteeriumid on leiutise patendikaitse saamise 

eeldusena sätestatud vähemalt kõikide arenenud riikide tööstusomandi seadustes ning peamistes 

leiutiste õiguskaitset puudutavates rahvusvahelistes kokkulepetes, sealhulgas TRIPS artikli 27 

lõikes 1  ja Euroopa patendikonventsiooni artikli 52 lõikes 1. Patentsuse kriteeriumite sisu on 

täpsemalt avatud käesoleva paragrahvi järgmistes lõigetes. Peab täheldama, et patendiõiguse 

rahvusvaheline ühtlustamine ei ole käesoleval ajal jõudnud veel sellisele tasemele, et nimetatud 

kriteeriumid oleks kõikides riikides täielikult ühtlustatud. 

                                                           
117 Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon - RT II 1994, 4, 19  
118 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/44/EÜ, 6. juuli 1998, biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta. - 

EÜT L 213, 30/07/1998, lk. 13-21. 
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Lõikes 2 määratletakse leiutise uudsuse mõiste. Leiutise uudsuse kindlaksmääramisel tuleb 

kindlaks teha tehnika tase. Igasuguse erinevuse puhul leiutisele tehnika tasemes tuntud kõige 

lähemast tehnilisest lahendusest on leiutis uus. Leiutise uudsus peab olema ülemaailmne 

(absoluutne), kuna tehnika tase määratakse kindlaks kogu tehnikateabe põhjal, mis on ükskõik 

millises maailma osas avalikkusele teatavaks saanud kirjaliku või suulise kirjeldamise kaudu, 

kasutamise läbi või mis tahes muul viisil. Arvesse läheb enne patenditaotluse esitamise kuupäeva 

või prioriteedinõude korral enne prioriteedikuupäeva avalikuks saanud teave. Sellele lisaks 

lähevad arvesse Patendiametile esitatud siseriiklikud patenditaotlused ja kasuliku mudeli 

taotlused ning Euroopa patenditaotlused ja rahvusvahelised taotlused, kui neis on märgitud 

riigiks on Eesti. Viimaste puhul on põhjuseks see, et neid loetakse võrdväärseteks siseriiklike 

taotlustega. Avaldamata taotluste kohta kasutatakse inglise keeles terminit secret prior art. 

 

Lõige 3 sätestab uudsussoodustuse (ingl grace period). Uudsussoodustuse mõte seisneb selles, et 

leiutise olemuse avalikustamise korral mitte rohkem kui 12 kuud enne patenditaotluse esitamist 

või prioriteedinõude korral enne prioriteedikuupäeva ei riku nimetatud avaldamine leiutise 

uudsust, kui Patendiametile esitatakse sellekohane nõue. Avalikustamine võib olla toimunud 

taotleja poolt nii teadlikult kui ka tingitud teadmatusest või juhtunud kogemata. Teadlik 

avalikustamine on valdavalt seotud leiutise kirjeldamisega teadusartiklites või eksponeerimisega 

näitusel. Seega on sellise sätte olemasolu vajalik eeskätt ülikoolidele ja teadusasutustele ning 

väikeettevõtetele. Uudsussoodustuse nõude võib esitada ka juhul, kui leiutis avalikustati vastu 

taotleja tahet teise isiku poolt. Selleks võib olla näiteks autor, kes ei teadnud leiutisele 

kavatsetakse esitada patenditaotlus, pahatahtlik konkurent, kes sai teabe leiutise kohta 

õigusvastaselt või ka koostööpartner, kellega jäeti sõlmimata konfidentsiaalsuskokkulepe. 

Uudsussoodustust saab ka, kui teave leiutise kohta tuli avalikuks Patendiameti vea tõttu. Nõue 

uudsussoodustuse saamiseks tuleb esitada patenditaotluse esitamisel, kui taotleja oli teadlik 

leiutise varasemast avalikustamisest. See välistab ekspertiisil leiutise kohta varem avaldatud 

teabe vastandamise ja sellega seotud menetluse pikenemise. Uudsussoodustust või nõuda hiljem, 

kas patenditaotluse ekspertiisi käigus või patendi vaidlustamise korral, kui taotleja või omanik ei 

teadnud leiutise varasemast avalikustamisest. Nõudele tuleb lisada teave selle kohta mis 

kuupäeval ja kus või seoses millega avalikustus teave leiutise olemuse kohta. Kuupäev on 

vajalik, kuna sellest arvutatakse 12-kuulist uudsussoodustuse tähtaega. Uudsussoodustusega 

liialdamine, samuti nõude mitteesindamine patenditaotluse esitamisel vähendab õiguskindlust. 

 

Lõige 4 määratleb leiutustaseme mõiste. Leiutustaseme kindlakstegemisel on vajalik analüüsida 

kas lahendus, mis eristab leiutist tehnika tasemest on tehnilise probleemi, mille lahendamisele on 

leiutis suunatud,  vastava ala asjatundja teadmiste seisukohalt silmnähtav või mitte. Kui see on 

silmnähtav, siis leiutisel puudub leiutustase. Leiutustaseme kindlakstegemine põhineb Euroopa 

patendikonventsiooni rakendamisel kasutatava probleemi ja selle lahendamise meetodil119 

(problem-and-solution approach). Nimetatud meetodi kasutamine siseriiklike patenditaotluste 

alusel patentide väljaandmisel ja vaidluste korral tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ning 

kohtus on vajalik selleks, et kindlustada siseriikliku ja Eestis jõustatud Euroopa patendi 

patentsuse ühetaoline tõlgendamine. See võimaldab ühtlasi leiutustaseme määramisel arvestada 

                                                           
119 Guidelines for Examination in the European Patent Office. Part G; 5. Problem-and-solution approach 

Arvutivõrgus: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_5.htm (6.6.2014). 

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_5.htm
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Euroopa patendi ja tulevase ühtse toimega Euroopa patendi suhtes kehtivat apellatsiooni- ning 

kohtupraktikat. 

 

Leiutustaseme kindlaksmääramisel ei võeta arvesse avaldamata patenditaotlusi ega kasuliku 

mudeli taotlusi seetõttu, et vastava ala asjatundja teadmised saavad põhineda ainult enne 

patenditaotluse esitamist või prioriteedinõude korral enne prioriteedikuupäeva avaldatud teabel. 

Seega leiutustaseme hindamisel ei tule arvesse secret prior art. 

 

Lõikes 5 on määratletud leiutise tööstusliku kasutatavuse mõiste. Majanduse all mõeldakse kõiki 

majandusharusid, sealhulgas põllumajandust. Leiutise kasutamine majanduses tähendab, et 

leiutis sisaldub tootes, mida saab toota üldjuhul müügi eesmärgil paljudes eksemplarides või 

kasutada tootmisprotsessis. Tööstuslikuks kasutamiseks ei loeta näiteks seda, kui leiutist on 

võimalik kasutada ainult ühekordselt ühe indiviidi tarbeks. Tööstuslikuks kasutamiseks ei loeta 

ka seda, kui leiutise realiseerimine on võimalik ainult soodsate juhuste kokkulangemisel või 

muudel mittemääratavatel tingimustel, sealhulgas, kui see sõltub näiteks leiutise kasutaja 

käteosavusest. 

 

 

Eelnõu § 103. Leiutise ühtsus ja mitu leiutist 

 

Lõige 1 sätestab, et patenditaotluses võib sisaldada ainult üht leiutist, see tähendab üht seadet või 

üht meetodit või üht ainet. Erandiks on juhud kui leiutise loomisel tekivad tehnilised lahendused, 

mis on üksteisega lahutamatult seotud ehk ühtse leiundusliku mõttega seotud leiutiste 

kombinatsioon. Selline kombinatsioon esineb näiteks juhul, kui patentsuse kriteeriumitele 

vastava toote valmistamiseks luuakse tootmisprotsess, ilma milleta toodet valmistada ei ole 

võimalik. Selline tootmisprotsess on  oma olemuselt samuti patentne. Leiutis on samuti ühtne 

juhul kui see koosneb kahest kokkukuuluvast seadmest nagu näiteks pistik ja pistikupesa. 

 

Lõikes 2 sätestatakse kord, mida tuleb teha juhul, kui patenditaotlus sisaldab juba esitamisel 

mitut leiutist, mis ei ole seotud ühtse leiundusliku mõttega või tekivad sellised leiutised taotleja 

poolt menetluse käigus patenditaotluses muudatuste tegemisel. Käesoleva lõike alusel 

eraldamine toimub Patendiameti poolt leiutise ühtsuse rikkumise avastamisel. Selle tõttu määrab 

Patendiamet rikkumise kõrvaldamise tähtaja. Ühtsuse rikkumise kõrvaldamiseks peab taotleja 

esitama muudetud patendinõudluse ja leiutiskirjelduse, kus on ühtsust rikkuvad osad eemaldatud. 

Eemaldatud osade põhjal võib taotleja esitada eraldatud taotluse. Eraldatud taotlusele 

kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõiget 4 ja 5. 

 

Lõikega 3 reguleeritakse juhtu, kui taotleja tahab omal algatuse muuta patenditaotlust ja 

eraldada sealt iseseisvad leiutised, mis sisalduvad üldjuhul patendinõudluse sõltuvates punktides 

või leiutiskirjelduses. Taotleja poolt algatatud eraldamine on piiratud 24 kuuga Patendiameti 

esimest leiutise olemust puudutavast teatest seetõttu, et taotleja ei saaks eraldamistega venitada 

ülemäära esialgse taotluse menetlust. Taotleja võib omal algatusel eraldada ka ühtsust rikkuvad 

leiutised tehes seda varem, kui Patendiamet on väljastanud sellekohase nõude. Mõlemal 

eelnimetatud juhul võib taotleja lõigetes 4 ja 5 sätestatut arvestades esitada eraldatud taotluse. 
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Lõikes 4 sätestatakse, et eraldatud taotlusele säilib esialgse taotluse esitamise kuupäev ja 

prioriteet, kui eraldatud leiutis vastab esialgsest taotluses sisalduvale leiutisele. See tähendab, et 

eraldatud taotluses ei tohi muuta eraldatud leiutise olemust. Eraldatud taotluse esitamise tähtaega 

on piiratud kuue kuuga pärast eraldamist, see tähendab kuus kuud pärast esialgses taotluses 

tehtud muudatuste Patendiametile esitamist. Pärast nimetatud tähtaja möödumist eraldatud 

taotlust enam esitada ei saa. 

 

Lõikes 5 sätestatust tulenevalt tuleb eraldatud taotlus esitada tavalisele taotlusele kehtestatud 

nõudeid järgides. 

 

 

Eelnõu § 104. Patendikaitse sisu ja ulatus 

 

Patendikaitse sisu määrab, mida kaitstakse ja ulatus määrab, kui laialt kaitstakse.  

 

Lõike 1 kohaselt määrab nii patendikaitse sisu kui ulatuse patendinõudluse sõnastus selles 

redaktsioonis, mis on kehtiv patendi väljaandmisel. Patendinõudluse sõnastust ei saa tõlgendada 

täielikult literaalselt, vaid seda võib teha leiutiskirjeldust ja jooniseid kasutades. Samas ei tohi 

leiutiskirjelduse ja jooniste alusel tõlgendada nõudluse sõnastust laiendavalt või kitsendavalt.120 

Leiutiskirjelduses ja taotluse muudes dokumentides sisalduvate andmete erinevuse korral 

patendinõudluse andmetest omavad esimesed õiguslikku tähendust vaid juhul, kui nõudluses on 

kirjaviga.  

 

Lõike 2 kohaselt ei oma leiutise olemuse lühikokkuvõte õiguslikku tähendust ja seda ei või 

kasutada nõudluse tõlgendamisel. Lühikokkuvõte koostatakse infootsingu, mitte aga õiguskaitse 

vajadusi silmas pidades. Seda arvestades võib lühikokkuvõtte koostada ja seda muuta ka 

Patendiameti ekspert või muu tehnilise teabe levitamisega tegelev spetsialist ilma taotlejalt 

nõusolekut küsimata.   

 

 

Eelnõu § 105. Patendi kaitseaeg 

 

Lõige 1. Patendi võimalik pikim kaitseaeg on käesoleval ajal absoluutses enamuses maailma 

riikides 20 aastat ja see algab patenditaotluse esitamise päeval. Seega lõpeb patendikaitse 20 

aasta pärast samal kuupäeval kell 24.00 kui patendikaitse algas. Patendi kaitseaja arvutamine 

esineb seega TSÜS  §135 lõikes 1 sätestatud üldisest tähtaja alguse ja lõpu arvutamisest. Mõnes 

üksikus riigis (Saksamaa) loetakse patendi kehtivuse tähtaja arvutamise alguseks taotluse 

esitamisele järgnev päev. Sel juhul on nendes riikides patendi kaitseajaks 20 aastat +1 päev. 

 

Lõige 2. Patenditaotluse ja patendi kehtivust saab kuni kaitseaja lõpuni pikendada jõushoidmise 

aastalõivude tasumise teel. Riigilõivu patenditaotluse või patendi jõushoidmise eest saab tasud 

kuni kuus kuud enne tasumistähtpäeva kuni tasumistähtpäevani või lisalõivuga kuus kuud pärast 

tasumistähtpäeva. Mitme kehtivusaasta või kogu kehtivusaja eest korraga riigilõivu tasuda ei saa. 

 

                                                           
120 Vt ka: Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC. Arvutivõrgus: http://www.epo.org/law-practice/legal-

texts/html/epc/2013/e/ma2a.html (18.7.2014). 

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ma2a.html
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ma2a.html
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Lõikes 3 sätestatakse, et riigilõiv esimese, teise ja kolmanda kehtivusaasta eest tasutakse 

üheaegselt kuue kuu jooksul enne kolmanda kehtivusaasta algust või lisalõivuga kuus kuud 

pärast seda. Maksetähtpäevaks on vastava kuu  viimane päev. 

 

Lõikes 4 säte kohaldub juhul kui patenditaotluse menetlus on eelnõu § 63 kohaselt peatatud. 

Vaatamata sellele, et puudub kindlus patenditaotluse  menetluse lõpptulemuse suhtes, tuleb 

kehtivusaasta riigilõiv tasuda, kui tasumistähtpäev langeb peatamise ajale. Kui riigilõivu 

tasumine osutub menetluses tehtud otsuse alusel põhjendamatuks makstakse riigilõiv tagasi. 

 

Lõike 5 kohaselt on leiutise autoril, kui ta on ise taotleja või omanik saada pikendust 1-5 

kehtivusaasta riigilõivu tasumiseks vaid juhul, kui esitatud tõendid leiutise kasutamiseks 

ettevalmistuste tegemiseks on piisavad selleks, et tehtud on olulisi ettevalmistusi.  

Ettevalmistused peavad olema samas mõistlikud ja majanduslikult põhjendatud, et neid pidada 

olulisteks. Patendiametil on õigus teha lõplik otsus riigilõivu tasumise pikenduse andmiseks. 

Taotlust ei saa eitada tasumistähtaja möödalaskmise korral tagantjärele. Kuuekuuline 

maksetähtaeg enne tasumistähtpäeva on piisav pikendustaotluse esitamise otsuse tegemiseks. 

 

Lõikes 6 reguleeritakse kehtivusaasta riigilõivu tasumist eraldatud taotluse korral. Kuna 

eraldatud taotluse alusel saab leiutis õiguskaitse esialgse patenditaotluse esitamise kuupäevast 

alates ja oma olemuselt ei erine eraldatud taotlus mingil määral tavalisest patenditaotlusest ning 

seda menetletakse ka kui tavalist patenditaotlust, siis tuleb tagant järele tasuda riigilõivud kõigi 

eelnevate kehtivusaastate eest.  

 

 

2. jagu – Patendist tulenevad õigused 

 

Eelnõu § 106. Patendiomaniku ainuõigus 

 

Eelnõu antud paragrahv määratleb patendiomanikule kuuluva ainuõiguse. Eelnõu piirangute sisu 

ei muuda (PatS §-d 15 ja 151). 

 

Rahvusvahelisel tasemel kehtestab liikmesriikidelt nõutava standardi patendiomanikule antavate 

ainuõiguste oss TRIPS leping. TRIPS lepingu artikkel 28 (1) kohaselt „patent annab omanikule 

järgmised ainuõigused: 

a) takistada kolmandatel isikutel ilma omaniku nõusolekuta valmistada, kasutada, pakkuda 

müügiks, müüa või importida6 neil eesmärkidel seda toodet, kui patendi objekt on toode; 

b) takistada kolmandatel isikutel ilma omaniku nõusolekuta kasutada seda meetodit, samuti 

kasutada, pakkuda müügiks, müüa või importida neil eesmärkidel vähemalt toodet, mis on 

saadud otseselt selle menetluse abil, kui patendi objekt on meetod“. 

TRIPS lepingu kommentaaride kohaselt annab patent selle omanikule ainuõigused (exclusive 

rights, ius excluendi), mille alusel patendiomanik saab keelata kolmandal isikul teatud tegevused. 

Patendiõiguse põhimõtte kohaselt tulenevad patendist negatiivsed õigused (negative rights). 

Patent ei anna selle omanikule positiivset ehk lubavat õigust teatud käitumiseks. Patent ei anna 

õigust toodet müüa, kui seadus seda mingil põhjusel keelab. Erinevalt ärisaladuse omanikust 
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võib patendiomanik keelata kolmanda isiku tegevuse, kes on iseseisvalt jõudnud patendiga 

kaitstud leiutiseni.121 

 

Euroopa Liidu tasemel on oluline arvestada direktiiviga biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse 

kohta.122 

 

Lõige 1 loetleb tegevused, mida patendiomanik saab keelata nii patendiga kaitstud toote kui 

patenditud meetodil valmistatud toote puhul. Toote puhul kaitseb patent ka toote olulisi 

komponente, peamiselt neid osi, mida saab valmistada kui tagavaraosi. Patendiomanik võib 

keelata teistel isikutel oluliste  tagavaraosade tootmise ja turustamise, samuti tagavaraosadest 

toote koostamise. Nimetatud oluliste komponentide hulka ei loeta tooteid, mida toodetakse ja 

kasutatakse niinimetatud standardsete toodetena paljude muude toodete valmistamisel. 

 

Lõige 2 reguleerib tõendamiskoormist. Selle kohaselt 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 meetodil. 

 

Taoline tõendamiskoormise jaotus tuleneb TRIPS lepingu artiklist 34. 

 

Lõiked 3 kuni 5 reguleerivad ainuõigust seoses patenditud või patenditud meetodil valmistatud 

bioloogilise ainega. 

 

 

Eelnõu § 107. Patendiomaniku ainuõiguse kitsendused 

 

Patendiomaniku ainuõiguse piirangud on patendiõiguse lahutamatu osa. Eelnõu piirangute sisu ei 

muuda (PatS § 16). Patendiomaniku ainuõiguse piirangud sisalduvad ka eelnõu 4. jaos. 

 

Rahvusvahelisel tasemel kehtestab piirangute kehtestamisele TRIPS lepingu artiklid 30 ja 31, 

mis annab liikmetele õiguse teha piiratud erandeid patendiga antavate ainuõiguste puhul, 

tingimusel et sellised erandid ei ole patendi tavakasutamisega ülemäärases vastuolus ega 

kahjusta liigselt patendiomaniku seaduslikke huve, võttes arvesse kolmandate isikute seaduslikke 

huve.  

 

Punkti 1 kohaselt ei loeta patendiomaniku õiguste rikkumiseks leiutise kasutamist Eesti 

territooriumil ajutiselt või juhuslikult viibivate teistes riikides registreeritud vee-, õhu- ja 

maismaasõidukite konstruktsioonis või nende varustuses. Üldjuhul loetakse ajutiseks viibimiseks 

ühekordset viibimist Eesti territooriumil, näiteks seoses veoste või reisijate toimetamisel Eestisse 

või Eestist välja või transiidi korral. Ajutiseks viibimiseks ei saa pidada teises riigis registreeritud 

sõidukite ajutist kasutamist, sealhulgas renditud sõidukite kasutamist Eesti territooriumil.  

                                                           
121 C. M. Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement. 

Oxford University Press, 2007, lk. 295. 
122 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/44/EÜ, 6. juuli 1998, biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta. - 

EÜT L 213, 30/07/1998, lk. 13-21. 
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Rahvusvahelisel tasemel näeb taolise regulatsiooni kehtestamise kohustuse ette Pariisi 

konventsiooni artikkel 5ter. Selle kohaselt ei või liikmesriiki käsitleta patendiomaniku õiguste 

rikkumisena:  

1) temale kuuluva patendiobjekti moodustavate seadmete kasutamist teiste liidu liikmesriikide 

laevade pardal, laevakeres, masinates, taglases, aparaatides ja muus varustuses, kui need laevad 

asuvad selle riigi vetes ajutiselt või on sinna sattunud juhuslikult, tingimusel, et neid vahendeid 

kasutatakse ainult laeva tarbeks; 

2) patendiobjekti moodustavate seadmete kasutamist teiste liidu liikmesriikide õhu- või 

maismaasõidukite või nende abiseadmete konstruktsioonis või ekspluateerimisel, kui need 

sõidukid asuvad selles riigis ajutiselt või juhuslikult. 

 

Pariisi konventsiooni kommentaarides on selgitatud, et artikkel 5 ter eesmärgiks on kaitsta 

transpordivabadust (freedom of transport), mis patendist tulenevate õiguste piiranguteta 

teostamisel oleks takistatud. Selle artikli mõju on see, et kui vee-, õhu- ja maismaasõiduk 

ajutiselt või juhuslikult külastab välisriiki, siis selle omanik ei pea sõlmima litsentsilepingut 

sõidukis kasutatud patendiga kaitstud leiutiste suhtes. Pariisi konventsioon katab ainult patendiga 

kaitstud leiutiste kasutamist sõidukis, mitte tootmist ega müüki. Kasutamine peab piirduma 

üksnes sõiduki vajadustega. Tingimus „ajutine“ hõlmab ka perioodilist sisenemist ning 

„juhuslik“ võib olla tingitud näiteks õnnetusest.123 

 

Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon124 näeb ette sarnase regulatsiooni õhusõidukite 

puhul.125 

 

Punkti 2 kohaselt ei loeta patendiomaniku õiguste rikkumiseks leiutise eraviisilist ärieesmärgita 

kasutamist. Põhiline ja esmane kriteerium eraviisilise kasutamise kindlaks määramisel on, kas 

leiutist kasutati müügi eesmärgil või levitati muul viisil hüve saamisega või tehti seda tasuta. 

                                                           
123 G.H.C. Bodenhausen. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property 

as revised in Stocholm 1967. WIPO 2007. Arvutivõrgus: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf (16.5.2014), lk. 82-

83. 
124 Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon. – RT II 2000, 2, 12. 
125 Artikkel 27. Patendihagiga õhusõiduki arestimisest vabastamine 

a) Rahvusvahelisse lennuliiklusse kaasatud osalisriigi õhusõiduki ametlikult lubatud maandumisega lennu korral 

teise osalisriigi territooriumile või maandumiseta ülelennu korral selle riigi territooriumist ei tohi see riik, selle riigi 

kasuks keegi teine ega ükski selle riigi territooriumil asuv isik õhusõidukit arestida, kinni pidada, selle omaniku või 

käitaja vastu hagi esitada või muul moel sekkuda põhjusel, et õhusõiduki konstruktsioon, mehhanismid, osad, 

abiseadmed või tema käitamine rikuvad mingi patendi, tööstusnäidise või kasuliku mudeli õigusi, mis on kehtiva 

korra kohaselt kinnitatud või registreeritud riigis, kelle territooriumile õhusõiduk saabus; on kokku lepitud, et riigis, 

kelle territooriumile õhusõiduk saabus, ei nõuta mingil juhul tagatise andmist seoses nimetatud õhusõiduki 

vabastamisega arestist või kinnipidamisest.  

b) Selle artikli lõiget a kohaldatakse ka osalisriigi õhusõiduki varuosade ja -seadmete ladustamisele ja õigusele neid 

osi ja seadmeid paigaldada osalisriigi õhusõiduki remondi ajal teise osalisriigi territooriumil, tingimusel et ühtki 

selliselt ladustatud patenteeritud osa ega seadet ei müüda ega levitata riigisiseselt ega ekspordita ärieesmärkidel 

osalisriigist, kelle territooriumile õhusõiduk saabus.  

c) See artikkel kehtib ainult nende konventsiooni osalisriikide suhtes, kes on (1) kas ühinenud rahvusvahelise 

tööstusomandi kaitse konventsiooni ja selle kõikide muudatustega või (2) on kehtestanud patendiseadused, mis 

tunnustavad ja annavad piisava kaitse leiutistele, mis on tehtud teistes selle konventsiooniga ühinenud riikides. 
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Leiutise tasuta levitamisel tuleb hinnata, kas sellise tegevuse ulatus võis arvestataval määral 

kahjustada patendiomaniku majanduslikke huve. 

 

Punkt 3 kohaselt ei loeta patendiomaniku ainuõiguse rikkumiseks leiutise kasutamist leiutist 

ennast puudutavates katsetustes, sealhulgas leiutist sisaldava ravimi kasutamist ravimi kliinilistes 

uuringutes.  

TRIPS lepingu kommentaarides on selgitatud, et nimetatud artikkeliga on kooskõlas muuhulgas 

piirang, mis lubab patendiga kaitstud leiutise kasutust teada ennast puudutavatest katsetustes 

(experimental use). Nimetatud piirang on vahend, mis võimaldab ümberleiutamist (inventing 

around), leiutise edasiarendamist ning hindamist, kas leiutis toimib. Piirang lubab katsetada 

leiutisega (experimentation on an invention), mitte katsetamist leiutise abil (experimentation 

with an invention). Katsetamine võib toimuda ka ärilistel eesmärkidel.126 

 

Punkt 4 kohaselt ei loeta patendiomaniku ainuõiguse rikkumiseks leiutist sisaldava ravimi 

ühekordset valmistamist retsepti alusel apteegis ja sellise ravimi kasutamist. TRIPS lepingu 

kommentaaride kohaselt on selline erand kooskõlas TRIPS lepinguga.127 

 

Punkt 5 kohaselt ei loeta patendiomaniku ainuõiguse rikkumiseks omaniku poolt või tema loal 

turustatava bioloogilise aine generatiivset või vegetatiivset paljundamist, kui paljundamine on 

vajalik bioloogilise aine kasutamiseks ja paljundamise tulemusena saadud bioloogilist ainet ei 

paljundata mingil muul otstarbel. Toodud erand tuleneb direktiivist biotehnoloogialeiutiste 

õiguskaitse kohta.128 

 

 

Eelnõu § 108. Sundlitsents 

 

Sundlitsents on oluline patendiõiguse instituut, mille eesmärgiks on tasakaalustada ühiskonna ja 

patendiomaniku huve. Eelnõu muudab sundlitsentsi regulatsiooni võrreldes kehtiva õigusega 

(PatS § 47). Põhilised muudatused seonduvad regulatsioonis olevate vigade parandamise ja 

vastuolude kõrvaldamisega. Nimetatud muudatused on selgitatud järgnevalt: 

 

1) kehtiv patendiseadus § 47 (11) näeb ette, et „[s]undlitsentsi ei anta, kui patendiomanik 

impordib Maailma Kaubandusorganisatsiooni ükskõik millisest liikmesriigist patendiga 

kaitstud toodet Eesti Vabariigi siseturu vajadustele vastavas mahus“. Toodud sätte probleem 

seisneb selles, et sundlitsentse väljastatakse erinevatel eesmärkidel.129 Kui patendiomanik ei 

kasuta patendiga kaitstud leiutist vajalikus mahus Eestis, siis selle probleemi peaks 

lahendama patendiga kaitstud leiutist sisaldava toote import. Samas, kui litsentsi taotletakse 

                                                           
126 C. M. Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement. 

Oxford University Press, 2007, lk. 303-304. 
127 C. M. Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement. 

Oxford University Press, 2007, lk. 303. 
128 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/44/EÜ, 6. juuli 1998, biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta. – 

EÜT L 213, 30/07/1998, lk. 13-21. 
129 Viidatud sättega kaasnevate probleemide kohta vt. A. Kelli (2010). Intellectual Property Rights and Access to 

HIV Medicines in Estonia. – Prof. Dr. Christine Godt (ed.), Differential Pricing of Pharmaceuticals inside Europe. 

Exploring Compulsory Licenses and Exhaustion for Access to Patented Essential Medicines. Baden-Baden: Nomos 

Verlagsgesellschaft, 175-182. 
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seetõttu, et patent takistab teise tehniliselt progressiivse ja Eesti majandusele olulise leiutise 

kasutamist või sordi kaitse alla võtmist või kaitsealuse sordi kasutamist, siis import ei saa 

seda probleemi lahendada. Samas on oluline, et sõltuvate patentide puhul ei saaks 

innovatsioon takistatud. Seetõttu ongi vaja sätestada, et kui patendiomanik impordib toodet, 

siis sundlitsentsi ei välistata selle alusel, et patendiomanik ei kasuta leiutist. Muudel juhtudel 

patendiga kaitstud toote import sundlitsentsi väljastamist ei takista. Sel eesmärgil on vajalik 

kitsendada PatS § 47 (11) sätestatud sundlitsentsi andmise piirangut; 

 

2) oluline on ka sätestada, et kui sundlitsents on saadud tulenevalt vajadusest kasutada 

tehniliselt progressiivse ja Eesti majandusele olulise leiutist või võtta sort kaitse alla ja seda 

kasutada, siis on patendiomanikul õigus saada samuti sundlitsents leiutisele, mille 

kasutamiseks sundlitsentsi taotleti. Avalike huvides on, et ka domineeriva patendi (dominant 

patent) omanik saaks kasutada sõltuva patendiga (dependent patent) kaitstud leiutist; 

 

3) ToS eelnõuga nähakse ette täiendav alus sundlitsentsi üleandmiseks. Nimelt, kui 

sundlitsentsi taotleti seetõttu, et patent takistab teise tehniliselt progressiivse ja Eesti 

majandusele olulise leiutise kasutamist või sordi kaitse alla võtmist või kaitsealuse sordi 

kasutamist. Muudatuse kohaselt on sundlitsents üle antav koos leiutise või sordiga, mille 

kasutamiseks sundlitsents taotleti. 

 

Redaktsioonilise muudatusena jäetakse eelnõust välja patendiseaduse § 47 (8), mis sätestab: 

„[p]atendiga kaitstud farmaatsiatoodete importimiseks või eksportimise eesmärgil tootmiseks 

sundlitsentsi saamise hagi esitamise korral kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrust (EÜ) nr 816/2006, milles käsitletakse rahvatervise probleemidega riikidesse 

eksportimiseks toodetavate farmaatsiatoodete patentide sundlitsentsimist (ELT L 157, 

09.06.2006, lk 1–7)“. Antud säte on hariva iseloomuga ning ei oma regulatiivset toimet. 

 

Sundlitsentsi instituuti reguleerivad Pariisi konventsioon, TRIPS leping ja direktiiv 

biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta130. Sundlitsentsi instituut on enamike riikide 

patendiseadustes. 

 

Lõige 1 sätestab alused, millal on võimalik sundlitsentsi andmine. Sundlitsentsi taotlemise 

eelduseks on, et isik, kes seda taotleb on suuteline leiutist sundlitsentsi alusel kasutama. See 

tähendab, et patendiomanik ei pea abistama sundlitsentsi saajat patendiga kaitstud leiutist 

sisaldava toote valmistamisel ega andma vajalikku teavet (nt. avaldama ärisaladuse). 

Sundlitsentsi taotleja olema lisaks püüdnud sõlmida patendiomanikuga litsentsilepingut. Viimast 

tingimust on rõhutab ka TRIPS lepingu artikkel 31 punkt b: „sellist kasutamist võib lubada 

üksnes juhul, kui soovitatav kasutaja on enne sellist kasutamist astunud samme selleks, et saada 

õigusevaldajalt luba mõistlikel kaubanduslikel tingimustel, ja kui need sammud on olnud piisava 

aja jooksul edutud“. Kohus peab hindama, kas tehtud pingutus litsentsilepingu sõlmimiseks on 

olnud küllaldane ning sisuline. 

 

Punkt 1 näeb ette ajalised raamid, mis hetkest võib sundlitsentsi taotleda. Sundlitsentsi võib 

taotleda, kui omanik ei ole leiutist Eestis kasutanud kolme aasta jooksul pärast patendi 

                                                           
130 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/44/EÜ, 6. juuli 1998, biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta. – 

EÜT L 213, 30/07/1998, lk. 13-21. 
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väljaandmisest või nelja aasta jooksul pärast patenditaotluse esitamist, kusjuures aluseks 

võetakse hiljem lõppev tähtaeg. 

 

Toodud regulatsiooni aluseks on Pariisi konventsiooni artikkel 5 (4), mille kohaselt 

„[s]undlitsentsi ei või nõuda kasutamata jätmise või ebapiisava kasutamise alusel enne nelja 

aasta möödumist patenditaotluse esitamisest või kolme aasta möödumist patendi väljaandmisest, 

olenevalt sellest, kumb tähtaeg lõpeb hiljem“. 

 

Punkt 2 annab õiguse taotleda sundlitsentsi, kui omanik ei kasuta leiutist mahus, mis vastaks 

Eesti siseturu vajadustele. Toodud alus on kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Pariisi 

konventsiooni artikkel 5 (2) kohaselt „[i]gal liidu liikmesriigil on õigus kehtestada 

seadusandlikud meetmed, mis näevad ette sundlitsentside andmist hoidmaks ära kuritarvitusi, 

mis võivad tekkida patendist tuleneva ainuõiguse tagajärjel, näiteks leiutise kasutamata jätmise 

korral“. TRIPS lepingu artikkel 31 punkt f sätestab, et sundlitsentsi alusel kasutamine on lubatud 

peamiselt loa andva liikme siseturu varustamiseks. 

 

Punkt 3 näeb ette sundlitsentsi väljastamise olukorras, kui patent takistab teise tehniliselt 

progressiivse ja Eesti majandusele olulise leiutise kasutamist. Toodud punkt tugineb TRIPS 

lepingu artikkel 31 punktile l, mis sätestab:  

„l) kui sellise kasutamise luba anti selleks, et oleks võimalik kasutada niisugust patenti (teine 

patent), mida ei saa kasutada teise patendi (esimene patent) õigusi rikkumata, tuleb rakendada 

järgmisi lisatingimusi: 

i) leiutis, millele taotletakse teist patenti, peab sisaldama tähelepanuväärse majandusliku 

tähtsusega olulise tehnilise edusammu võrreldes leiutisega, millele taotleti esimest patenti; 

ii) esimese patendi omanikul on õigus sõlmida põhjendatud tingimustel ristlitsents, et kasutada 

leiutist, millele taotletakse teist patenti; 

iii) esimese patendi kasutamise luba võib võõrandada üksnes koos teise patendi loovutamisega“. 

 

TRIPS lepingu tingimused punktis i ja iii kajastuvad eelnõu lõigetes 3 ja 6, mistõttu tuleb neid 

lugeda koos. 

 

Punkt 4 annab aluse sundlitsentsi väljastamiseks, kui leiutise kasutamist nõuavad riigikaitse, 

keskkonnakaitse, tervishoiu ja teised Eesti olulised riiklikud huvid, sealhulgas leiutise 

kasutamise hädavajadus seoses loodusõnnetusega või muu erakorralise juhtumiga. Toodud 

sundlitsentsi väljastamise alus lähtub TRIPS lepingu artikkel 31 punktis 4. Sarnane regulatsioon 

sisaldub eelnõu §-s 106, mis reguleerib riiklikku ärieesmärgita kasutust. 

 

Punkt 5 annab aluse sundlitsentsi väljastamiseks, kui patent takistab sordi kaitse alla võtmist 

taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse järgi või kaitsealuse sordi kasutamist. Toodud alus 

tuleneb direktiivist biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta131. Nimetatud direktiivi artikkel 12 

lõige 1 sätestab järgmise regulatsiooni: „[k]ui sordiaretaja ei saa varasemat patenti rikkumata 

omandada või kasutada taimesordiõigust, võib ta asjakohase litsentsitasu eest taotleda 

sundlitsentsi patendiga kaitstud leiutise mitteainuõiguslikuks kasutuseks niivõrd, kui litsents on 

vajalik kaitstava taimesordi kasutamiseks. Liikmesriigid sätestavad, et sellise litsentsi andmise 

                                                           
131 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/44/EÜ, 6. juuli 1998, biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta. – 
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puhul on patendi valdajal õigus saada põhjendatud tingimustel ristlitsents kaitstud sordi 

kasutamiseks“. 

 

Kaitstud sordile sundlitsentsi taotlemine saab toimuda taimede paljundamise ja sordikaitse 

seaduse132 (TPSKS) alusel. Kehtiv TPSKS ei sätesta spetsiifilist alust sundlitsentsi taotlemiseks 

taolises olukorras. Tööstusomandi seadustiku ning autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate 

õiguste seaduse rakendamise seadusega on kavas lisada taimede paljundamise ja sordikaitse 

seaduse paragrahvile 53 lisatakse lõige (11): 

 

„(11) Kui sordi kaitse alla võtmiseks või kaitsealuse sordi kasutamiseks on taotletud sundlitsents 

tööstusomandi seadustiku § 105 lõige 1 punkt 5 alusel, siis on patendi omanikul õigus saada 

põhjendatud tingimustel sundlitsents kaitstud sordi kasutamiseks, kui ei lepita kokku litsentside 

vahetamises (ristlitsents)“. 

 

See muudatus on vajalik nõuete täitmiseks, mis tulenevad direktiivist biotehnoloogialeiutiste 

õiguskaitse kohta. 

 

Lõige 2 sätestab, et punktide 1, 2 ja 4 alusel ei anta sundlitsentsi, kui omanik või temalt litsentsi 

saanud isik impordib Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmesriigist patendiga kaitstud toodet 

Eesti siseturu vajadustele vastavas mahus. Sundlitsentsi regulatsiooni üheks eesmärgiks on 

tagada, et kaitstud leiutis oleks siseriiklikult kättesaadav. See võib olla tagatud ka läbi 

importimise. Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmesriigist importimine ei takista 

sundlitsentsi väljastamist, kui seda taotletakse tehniliselt progressiivse ja Eesti majandusele 

olulise leiutise kasutamiseks või sordi kaitse alla võtmiseks või kasutamiseks. 

 

Lõige 3 annab patendiomanikule õiguse saada samuti sundlitsents, kui temalt taotletakse 

sundlitsentsi tehniliselt progressiivse ja Eesti majandusele olulise leiutise kasutamiseks. 

Patendiomaniku taoline õigus tuleneb TRIPS lepingu artikli 31 punktist l, mis sätestab „kui 

sellise kasutamise luba anti selleks, et oleks võimalik kasutada niisugust patenti (teine patent), 

mida ei saa kasutada teise patendi (esimene patent) õigusi rikkumata, tuleb rakendada järgmisi 

lisatingimusi: 

ii) esimese patendi omanikul on õigus sõlmida põhjendatud tingimustel ristlitsents, et kasutada 

leiutist, millele taotletakse teist patenti“. 

 

Lõige 4 sätestab, et kui patendi omanik on saanud sundlitsentsi taimede paljundamise ja 

sordikaitse seaduse § 53 lõige 1 punkt 3 alusel, siis on kaitstud sordi omanikul õigus saada 

sundlitsents teisele leiutisele, kui ei lepita kokku litsentside vahetamises (ristlitsents). 

 

Lõige tugineb direktiivile biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta133. Nimetatud direktiivi 

artikkel 12 (2) sätestab, et „[k]ui biotehnoloogialeiutist käsitleva patendi valdaja ei saa seda 

kasutada ilma varasemat taimesordiõigust rikkumata, võib ta asjakohase litsentsitasu eest 

taotleda sundlitsentsi selle õigusega kaitstud taimesordi mitteainuõiguslikuks kasutamiseks. 

Liikmesriigid sätestavad, et sellise litsentsi andmise puhul on sordiõiguse valdajal õigus saada 

                                                           
132 Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus. - RT I 2005, 70, 540 … RT I, 09.11.2011, 3. 
133 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/44/EÜ, 6. juuli 1998, biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta. – 
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põhjendatud tingimustel ristlitsents kaitstud leiutise kasutamiseks“. Kehtivasse õigusesse ei ole 

selles osas direktiiviga kooskõlas. Vastuolu kõrvaldamiseks kavas tööstusomandi seadustiku 

ning autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse rakendamise seadusega lisada 

taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse paragrahvile 53 lõikele (1) punkt 3. Uue 

regulatsiooni kohaselt „Sundlitsents on lihtlitsents, mille annab põllumajandusminister, kui 

kaitsealuse sordi omanik keeldub litsentsi andmast, isikule, kes on huvitatud kaitsealuse sordi 

kasutamisest ja on suuteline seda tegema kui kaitsealune sort takistab tehniliselt progressiivse ja 

Eesti Vabariigi majandusele olulise leiutise kasutamist“. Biotehnoloogialeiutiste direktiivi 

artikkel 12 (2) sätestab lisaks patendiomaniku õigusele saada kaitstud sori suhtes sundlitsents ka 

sordiomaniku õiguse taotleda omakorda sundlitsents patendiomaniku leiutisele. Lõige 4 selle 

õiguse ka annab. 

 

Lõike 5 kohaselt määrab sundlitsentsi andmisel kohus sundlitsentsi tingimused, sealhulgas 

leiutise kasutamise mahu ja kestuse ning litsentsitasu suuruse ja maksmise korra. Leiutise 

kasutamise mahu ja kestuse määramisel võetakse aluseks Eesti siseturu vajadus. Käesolevat 

lõiget tuleb tõlgendada TRIPS lepingu valguses, mis sätestab, et selline kasutamine on lubatud 

peamiselt loa andva liikme siseturu varustamiseks (punkt f) ning õigusevaldajale tuleb maksta 

küllaldast tasu iga kord vastavalt tingimustele, võttes arvesse volituse majanduslikku väärtust 

(punkt h). 

 

Lõige 6 kitsendab sundlitsentsi saaja vabadust anda sundlitsents üle. Selle kohaselt võib õigus 

kasutada leiutist sundlitsentsi alusel minna üle teisele isikule vaid koos selle ettevõttega, kus 

sundlitsentsi kasutatakse või vastavalt sundlitsentsi tingimustele kavatseti kasutada. See 

põhimõte laieneb kõigil loetletud alustel saadud sundlitsentsidele ning tugineb rahvusvahelisele 

õigusele. Pariisi konventsiooni artikkel 5 (4) sätestab: „[n]iisugune sundlitsents ei ole ainulitsents 

ja teda ei saa loovutada isegi mitte all-litsentsi andmisega muul moel, kui ainult koos ettevõtte 

selle osaga, mis kasutab seda litsentsi“. TRIPS lepingu artikli 31 punktile e sätestab samuti, et 

„selline kasutamisõigus pole võõrandatav, välja arvatud juhul, kui see on osa ettevõttest või 

ettevõtte maineväärtusest, mille juurde kasutamisõigus kuulub“. 

Siin võib tuua paralleeli varemkasutamiseõigusega, mida saab samuti üle anda ainult koos 

ettevõttega (vt eelnõu § 22). Seetõttu on ettevõte mõiste selgitatud varemkasutamisõiguse 

regulatsiooni juures. 

 

Lõige 7 sätestab eriregulatsiooni juhuks, kui sundlitsents on taotletud tehniliselt progressiivse ja 

Eesti majandusele olulise leiutise kasutamiseks või sordi kaitse alla võtmiseks või kasutamiseks. 

Taolisel juhul on sundlitsentsi väljastamise aluseks eesmärk edendada innovatsiooni ja ning 

seetõttu võib sundlitsents lisaks lõikes 5 nimetatud juhule (üle andmine koos ettevõttega) olla üle 

antav koos leiutise või sordiga, mille kasutamiseks sundlitsents taotleti. Lõige 6 ei kitsenda 

tehniliselt progressiivse ja Eesti majandusele olulise leiutise kasutamiseks või sordi kaitse alla 

võtmiseks või kasutamiseks saadud sundlitsentsi üleandmise võimalusi, vaid hoopis laiendab 

teatud spetsiidilistele täiendavatele juhtudele. 

Nimetatud juhtudel sundlitsentsi üle andmise lubamine tuleneb rahvusvahelisest ja Euroopa 

Liidu õigusest. TRIPS lepingu artikli 31 punkt l sätestab: „kui sellise kasutamise luba anti 

selleks, et oleks võimalik kasutada niisugust patenti (teine patent), mida ei saa kasutada teise 

patendi (esimene patent) õigusi rikkumata, tuleb rakendada järgmisi lisatingimusi: 

iii) esimese patendi kasutamise luba võib võõrandada üksnes koos teise patendi loovutamisega“. 
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Lõike 8 kohaselt sundlitsentsi andmine ei takista patendiomanikku ennast leiutist kasutamast ega 

andmast litsentse teistele isikutele. Taoline nõue tuleneb ka rahvusvahelisest õigusest. Pariisi 

konventsiooni artikkel 5 (4) sätestab, et sundlitsents ei ole ainulitsents. TRIPS lepingu artikli 31 

punkt d kohaselt sundlitsentsi alusel toimuv kasutamine ei tohi olla ainuõiguslik. 

 

Lõige 9 näeb ette kohustuse registreerida sundlitsentsi registris. 

 

Lõige 10 kohaselt võib asjaolude muutumisel nii litsentsiandja kui litsentsisaaja esitada hagi 

sundlitsentsi tingimuste muutmiseks. TRIPS lepingu artikkel 31 punkti g kohaselt volitus 

selliseks kasutamiseks kuulub, kui selliselt volitatud isikute seaduslike huvide nõuetekohane 

kaitse ei eelda muud, lõpetamisele siis, kui ja millal asjaolud, mis selleni viisid, lakkavad olemast 

ega kordu tõenäoliselt. Pädeval võimuorganil on õigus motiveeritud taotluse korral kontrollida 

nende asjaolude jätkumist. 

 

 

Eelnõu § 109. Hüvitis salastatud riigikaitselise leiutise eest 
 

Kompensatsiooni regulatsioon salastatud riigikaitselise leiutise korral eelnõus ei erine kehtiva 

õiguse vastavast regulatsioonist (PatS § 181). Patendiseaduse § 181 (6) näeb ette, et vaidlused 

salastatud riigikaitselise leiutise kasutamise eest ette nähtud tasu suuruse üle lahendab Harju 

Maakohus. Eelnõu seda sätet ei sisalda, kuna kohtumenetlusega seonduvad normid viiakse 

menetlusseadustesse. 

 

Riigikaitseliste leiutistega seonduvat reguleerib ka riigisaladuse ja salastatud välisteabe 

seaduse134 § 7, mille kohaselt „riigikaitse riigisaladus on riigikaitselisi leiutisi ja uuringuid ning 

nende tulemusi käsitlev teave, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti 

Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse vajaduse korral salajasel või madalamal tasemel 

kuni 30 aastaks“. 

 

Lõige 1 näeb ette salastatud riigikaitselise leiutise korral on taotlejal ja omanikul õigus 

hüvitusele selle eest, et ta ei saa oma leiutist kasutada nii vabalt ja nii laias ulatuses kui see oleks 

võimalik tavalises tsiviilkäibes. 

 

Lõike 2 kohaselt arvestatakse hüvituse määramisel salastatuse kestust. Mõned leiutised 

salastatakse piiratud aja jooksul, näiteks siis, kui leiutist kasutatakse lühiajaliselt ainult teatud aja 

jooksul. Teisel juhul saab leiutis kasutamisel nagunii avalikuks ja selle salastamine ei oma enam 

mõtet. Mõne leiutise puhul võidakse ette näha, et seda on vajalik salastada kogu 20-aastase 

kehtivusaja jooksul ja isegi hiljem. Reeglina, mida pikem on salastatuse kestus, seda rohkem 

tuleb hüvitust maksta. Samas, mõned leiutised võivad olla sellised, mis ei leiagi Eestis või mujal 

tsiviilkäibes kasutamist. Sellisel juhul on enesestmõistetav, et hüvituse määramisel tuleb ka seda 

arvestada.  

 

Lõike 3 kohaselt võib kaitseminister kehtestada määrusega hüvitise maksmise täpsemad 

tingimused ja korra, mis võtab arvesse eelmainitud ja muid praktikas esineda võivaid olukordi. 

                                                           
134 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus. – RT I 2007, 16, 77 ... RT I, 22.12.2011, 2. 
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3. jagu – Patenditaotlus ja selle menetlus 

 

Eelnõu § 110. Patenditaotluse erisused 

 

Patenditaotlusele kohalduvad käesoleva seadustiku §-s 63 taotluse kohta kehtestatud üldnõuded. 

 

Lõikes 1 sätestatakse need taotluse põhidokumendid, mis on eriomased patenditaotlusele. 

 

Lõikes 2 sätestatakse dokumendid, mis tuleb patenditaotlusele lisada, kui leiutiseks on 

bioloogiline aine või leiutis on salastatud. 

 

Lõikes 3 sisalduvad nõuded leiutise nimetuse kohta. Leiutise nimetuse koostamise regulatsioon 

on sätestatud eraldi selle tõttu, et sellele kehtivad  küllalt spetsiifilised nõuded. Leiutise nimetust 

tuleb kasutada nii patendi saamise sooviavalduses kui ka leiutiskirjelduses, kus need peavad 

olema identsed. Käesoleva erisättega püütakse eelkõige vältida meelevaldsust, mis esineb tihti 

leiutise nimetuse esitamisel ning nimetuse erinevust eelnimetatud dokumentidel. 

 

Lõige 4 sätestab volitusnormi, mille alusel justiitsminister võib kehtestada patendimääruses 

täpsemad nõuded eelkõige leiutiskirjeldusele ja patendinõudlusele olenevalt leiutise liigist ja 

tehnikavaldkonnast, kuhu leiutis kuulub. Määruse andmisel peab arvestama käesoleva seadustiku 

§ 111 kuni § 113 sätestatut. Samuti tuleb arvestada et leiutistaseme määramisel leiutiskirjelduse 

ja patendinõudluse järgi oleks võimalik kasutada käesoleva seadustiku § 102 lõikest 4 sätestatust 

tulenevalt  problem-and-solution approach meetodit. 

 

 

Eelnõu § 111. Leiutiskirjeldus 

 

Lõikes 1 on kindlaks määratud leiutiskirjelduse eesmärk patendikaitse seisukohalt. Lisaks sellele 

on leiutiskirjeldus oluline tehnikataseme teabeallikas. 

 

Lõikes 2 tuuakse ära leiutiskirjeldus üldine struktuur, mis kehtib kõikide leiutise liikide ja 

tehnikavaldkondade korral. Vastavalt käesoleva seadustiku § 108 lõikele 5 võib justiitsminister 

patendimääruses kehtestada täpsemad nõuded iga struktuuriosa kohta arvestades leiutise liiki ja 

tehnikavaldkonda, millesse leiutis kuulub. 

 

Lõikes 3 sätestatu kohaselt kuulub leiutiskirjelduse juurde eraldi dokumendina nukleotiidide ja 

aminohapete järjestuse loetelu, kui leiutise kirjeldamiseks kasutatakse nukleotiidide ja 

aminohapete järjestust. Nimetatud järjestus on vajalik DNA iseloomustamiseks. 

 

 

Eelnõu § 112. Patendinõudlus 

 

Lõige 1 toob ära patendinõudluse määratluse ja sätestab, millest patendinõudlus koosneb. 
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Lõigetes 2 kuni 4 tuuakse ära patendinõudluse üldine struktuur ja üldnõuded, mis kehtivad 

kõikide leiutise liikide ja tehnikavaldkondade korral.  

 

Lõikes 5 sätestab nõuded patendinõudlusele, mis tulenevad käesoleva seadustiku §-s 100 

sätestatud leiutise ühtsuse nõudest. 

 

Lõike 6 kohaselt tuleb paljupunktilise patendinõudluse korra iga nõudluspunkti eest mis ületab 

15 punkti tasuda täiendav riigilõiv. Täiendaval riigilõivu kehtestamise põhjuseks on see, et iga 

täiendav nõudluspunkt nõuab leiutise suhtes tehnilise taseme otsingu tegemisel ja seejärel 

ekspertiisil täiendavat tööd. Suure nõudluspunktide arvu korral võib see kujuneda 

märkimisväärseks tingides vajaduse täiendava ressursi järele. Enamikes riikides ja Eestis ning 

varem Euroopa patendikonventsioonis kehtis täienda lõiv varem alates 11. punktist.  Leiutiste 

keerukamaks muutumine nõuab tihti suuremat sõltuvate punktide arvu. Käesoleval ajal kehtib 

Euroopa patenditaotluste puhul täiendava lõivu tasumise nõue alates 16. nõudluspunktist135. 

Teisalt võib täiendava lõivuta nõudluspunktide lisamine viia selleni, et püütaksegi alati esitada 

maksimaalne arv tasuta nõudluspunkte. EPO praktika kohaselt ei ole 15 nõudluspunkti veel nii 

palju, et see tekitaks  ekspertiisis ülemäära suurt koormust. Samas peaks lõiv iga täiendava 

punkti  eest üle 15 olema piisavalt suur, et vältida suurt arvu sõltuvaid nõudluspunkte, mis tihti 

peale pole leiutisele tegelikult õiguskaitse kindlustamiseks vajalikud. Õiguslikust seisukohast on 

vajalik võimalikult palju ühtlustada siseriikliku ja Eestis kehtiva Euroopa patendi väljaandmist 

puudutavad regulatsioonid. 

 

 

Eelnõu § 113. Leiutise olemuse lühikokkuvõte 

 

Lõige 1 määrab kindlaks leiutise olemuse lühikokkuvõtte sisu. 

 

Lõige 2 sätestab leiutise olemuse lühikokkuvõtte keelenõuded ja mahu. Inglise keele nõue 

tuleneb sellest, et leiutise olemuse lühikokkuvõte sisestatakse rahvusvahelise levikuga 

andmebaasidesse. Ainult eestikeelne leiutise olemuse lühikokkuvõte jääks otsingu tegemiselt 

tõenäoliselt tähelepanuta kuna enamus otsinguid tehakse inglise keele alusel. 

 

 

Eelnõu § 114. Prioriteedinõue patendi taotlemisel 

 

Tööstusomandi Pariisi konventsiooni artikli 4C(1) kohaselt 12 kuud. Prioriteedinõue tuleb 

reeglina esitada patenditaotluse esitamisel lisades taotlusele prioriteeti tõendavad dokumendid 

kuid võib juhtuda, et välisriigi tööstusomandi asutus ei ole jõudnud dokumente veel väljastada. 

Käesolevas paragrahvis sisalduvad prioriteedinõude esitamist puudutavad soodustused ja 

piirangud on sätestatud patendiõiguse lepingu artikli 13 alusel136. 

 

                                                           
135 Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents. Rule 45. Claims incurring fees. 

Arvutivõrgus: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/r45.html (6.6.2014). 
136 Patendiõiguse leping. – RT II 2003, 6, 22. 

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/r45.html
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Lõike 1 kohaselt võib taotleja esitada prioriteedinõude ja seda tõendavad dokumendid hiljemalt 

16 kuu möödumisel prioriteedikuupäevast arvates. Nimetatud tähtaja kehtestamisel on arvestatud 

sellega, et patenditaotluse avaldamise tähtpäevaks, mis on 18 kuud prioriteedikuupäevast, oleks 

prioriteedinõue esitatud ja Patendiamet jõuaks seda kontrollida ning avaldatavate andmete hulka 

arvata. 

 

Lõike 2 kohaselt kehtib lõikes 1 toodud  põhjusel sama 16-kuuline tähtaeg ka prioriteedinõude 

parandamiseks või muutmiseks.  

 

Lõike 3 kohaselt ei saa prioriteedinõuet esitada, muuta ega parandada, kui patenditaotlus on 

avaldatud või tehniline ettevalmistus patenditaotluse avaldamiseks on lõpetatud. Pärast 

avaldamist prioriteedinõude muutmine vähendaks tunduvalt globaalses ulatuses tehnika taseme 

otsingute usaldatavust ning koos sellega patendiekspertiisi tulemuste õiguskindlust. 

 

 

Eelnõu § 115. Patenditaotluse minimaalsed elemendid ja selle esitamise kuupäeva 

määramine 

 

Käesolevas paragrahvis sätestatud patenditaotluse minimaalsed elemendid on need andmed ja 

dokumendid, mille olemasolul tuleb lugeda patenditaotlus esitatuks ja määrata patenditaotlusele 

esitamise kuupäev ning omistada number. Minimaalsete elementide alusel esitamise kuupäeva 

määramine põhineb patendiõiguse lepingu artiklil 5.  

 

Käesolevas paragrahvis sätestatakse patenditaotluse esitamise kuupäeva määramise ka teistel 

patenditaotluse menetluse käigust tulenevatel juhtudel.  

 

Lõikes 1 on toodud patenditaotluse minimaalsete elementide ammendav loetelu. 

 

Lõikes 2 reguleeritakse patenditaotluse esitamise kuupäeva määramine esmase taotluse alusel. 

Esmase taotlus alusel esitamise kuupäeva määramisel tuleb arvestada sellega, et hiljem esitatud 

leiutiskirjeldus ja patendinõudlus ning nende tõlked eesti keelde peavad olema identsed esmase 

taotluse leiutiskirjelduse ja patendinõudlusega. 

 

Lõige 3 sätestab eraldatud taotluse esmase taotluse esitamise kuupäeva määramise tingimused.  

 

Lõigetes 4 ja 5 on sätestatud patenditaotlusele esitamise kuupäeva määramise kord, kui 

taotlusest puudub joonis või mõni leiutiskirjelduse osa. 

 

Lõike 6 kohaselt on käesolevas paragrahvis sätestatud tähtajad lõplikud, kuna nende eiramine 

takistab patenditaotluse tähtaegset avaldamist. 

 

 

Eelnõu § 116. Patenditaotluse menetluse erisused 
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Lõige 1 sätestab korra, kuidas tuleb Patendiametil toimida juhul kui Patendiameti esialgsel 

hinnangul võib olla tegemist salastamisele kuuluva riigikaitselise leiutisega. Patendiameti 

hinnangu aluseks on Kaitseministeeriumilt saadud teave. 

 

Lõige 2 sätestab, et Patendiamet alustab patenditaotluse ekspertiisi leiutise kaitsevõimelisuse 

määramiseks kui puuduvad takistused ekspertiisi tegemiseks või need on tähtaegselt kõrvaldatud. 

 

Lõike 3 kohaselt lükkab Patendiamet patenditaotluse tagasi, kui ekspertiisi alustamist või 

läbiviimist või patenditaotluse avaldamist takistavaid asjaolusid ei ole kõrvaldatud. See, kas 

konkreetse takistava asjaolu puhul selle kõrvaldamiseks on võimalik taotleda tähtaja pikendamist 

või on tähtaeg lõplik, sätestatakse käesolevas seadustikus. 

 

 

Eelnõu § 117. Patenditaotluse ekspertiis 

 

Patenditaotluse ekspertiis koosnen kahest põhietapist, milledeks on tehnika taseme otsingu 

tegemine ja otsingu tulemuste põhjal leiutise patentsuse kriteeriumitele vastavuse kohta otsuse 

tegemine. Mõlema etapi vältel võib taotleja ja eksperdi vahel toimuda kirjavahetus või suuline 

arutelu selgituste saamiseks ja andmiseks, paranduste ja täienduste või vastuväidete esitamiseks.  

 

Lõikes 1 sätestatakse tehnika taseme otsingu tegemine ja otsinguaruande minimaalne sisu. 

Leiutise, mille suhtes otsing tehakse, määratleb ära patendinõudlus. Seetõttu ei tehta otsingut 

enne, kui patendinõudlus vastab käesolevas seadustiku ja patendimääruse alusel kehtestatud 

nõuetele. 

 

Lõike 2 kohaselt peab taotleja Patendiameti nõudel andma selgitusi otsinguaruandes viidatud 

leiutise patentsust ohustavate tehniliste lahenduste kohta. Taotleja võib esitada põhjendatud 

vastuväiteid viidetes toodud tehniliste lahenduse ohtlikkuse kohta leiutise patentsuse suhtes või 

teha patendinõudluses ja leiutiskirjelduses parandusi, kui sellega kõrvaldatakse oht patentsusele. 

Määratud  tähtajaks vastamata jätmist loetakse samaväärseks taotusest loobumisega ehk taotluse 

tagasivõtmisega. 

Lõikes 3 nimetatud eesmärkidel võib Patendiamet määrata taotlejale tähtaja suulise või kirjaliku 

selgituse andmiseks.  

 

Lõike 4 kohaselt võib Patendiamet küsida taotlejalt andmeid sama leiutise kohta teiste riikide 

patendiametite otsuseid. Seejuures, tulenevalt tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklis 

4bis sätestatud taotluste sõltumatusele137 ei tohi üksnes nimetatud otsustele viidates patenti välja 

anda ega patenditaotlust tagasi lükata. Samuti ei või seda nõuda taotleja või kolmas isik. See ei 

või olla aluseks apellatsioonikomisjoni ega kohtuotsuse tegemisel. 

 

Lõikes 5 on toodud loetelu alustest, millest ükskõik millise ilmnemisel lükkab Patendiamet 

ekspertiisi käigus patenditaotluse tagasi. Juhul kui ühtki loetletud alustest ei esine ega ilmne 

muid seaduses sätestatud patendi väljaandmist takistavaid asjaolusid, teeb Patendiamet patendi 

väljaandmise otsuse. 

                                                           
137 Artikkel 4 bis. (1) Patendid, mille kohta liidu liikmesriikide kodanikud on taotlused esitanud liidu eri riikides, on 

sõltumatud patentidest, mis on saadud sama leiutise kohta teistes riikides, kes kuuluvad või ei kuulu liidu koosseisu. 
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Eelnõu § 118. Patenditaotluse avaldamine 

 

Lõikes 1 sätestatakse 18-kuuline patenditaotluse avaldamise tähtaeg, mida arvestatakse 

patenditaotluse esitamise kuupäevast või prioriteedi korral prioriteedikuupäevast arvates. 

Nimetatud tähtaeg on leidnud üldist tunnustamist  patendisüsteemi kasutajate poolt üle maailma 

ja on sätestatud enamuse arenenud riikide patendiseadustes, samuti patendikoostöölepingus 

(artikkel 21(2)(a))ja Euroopa patendikonventsioonis (artikkel 93(1)). Patenditaotluste 

kättesaadavaks tegemine  Patendiameti ametliku väljaande kaudu eeldab täielikult elektroonselt 

toimivat tööstusomandi registrit. 

 

Lõike 2 kohaselt avaldatakse patenditaotlus enne lõikes nimetatud tähtaja lõppemist üksnes 

patenditaotleja nõudmisel tingimusel, et kõik avaldamiseks vajalikud andmed on esitatud ja juhul 

kui Patendiamet on nõudnud patendinõudluse ning leiutiskirjelduse parandamist, on need nõuete 

kohaselt esitatud.  

 

Lõike 3 kohaselt ei avaldata patenditaotlust salastatud leiutiste korral. Salastatud leiutis loetakse 

tinglikult avaldatuks pärast 18 kuu möödumist esitamise või prioriteedikuupäevast.  

Patenditaotlust ei avaldata ka, kui taotlus on tagasi lükatud või tagasi võetud või kui 

patenditaotlusel on avaldamist takistavad puudused. 

  

Lõikes 4 sätestatakse nõuded avaldatud patenditaotluseks nimetatava dokumendi kohta. 

 

Lõike 5 kohaselt loetakse salastatud leiutis tinglikult avaldatuks pärast 18 kuu möödumist 

patenditaotluse esitamise või prioriteedikuupäevast.   

 

Lõike 6 kohaselt avaldatakse patenditaotluse avaldamisel Patendiameti ametlikus väljaandes 

registrikande teade ja avaldatud patenditaotluse dokumendi tiitellehe andmed. 

Endastmõistetavalt ei kuulu nende andmete hulka tiitellehel olevad rekvisiidid. 

 

Lõike 7 kohaselt ei saa ühe kuu jooksul enne patenditaotluse avaldamist teha patenditaotluses 

selliseid muudatusi, mis muudavad avaldatava patenditaotluse andmeid. Seal hulgas ei saa muuta 

autorit ega taotlejat puudutavaid andmeid. Nimetatud perioodil esitatud muudatused võetakse 

arvesse pärast patenditaotluse avaldamist. Vajadusel avaldatakse muudatuste kohta teade 

järgmises Patendiameti väljaandes.  

 

 

Eelnõu § 119. Patenditaotluse parandamine ja täiendamine 

 

Lõikes 1 sätestatakse milliseid muudatusi võib patenditaotluses teha ja selgitatakse, millised on 

mittelubatavad muudatused. 

 

Lõikes 2 sätestatu kohaselt ei saa taotleja pärast patenditaotluse avaldamist teha patendikaitse 

ulatust laiendavaid parandusi ja täiendusi, kuna patendikaitse laiendamisel tekiks vastuolu 
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kolmandate isikute heausksusega, kes on arvestanud patendi väljaandmisel selle võimaliku  

kaitseulatusega. 

 

Lõike 3 kohaselt antakse patenditaotlejale pärast patenditaotluse kohta tehtud otsust veel üks 

kord  teha patenditaotluses parandusi. Sisuliste paranduste tegemise korral tuleb tasuda riigilõiv, 

kuna paranduste suhtes tuleb läbi viia  täiendav ekspertiis ning teha uus otsus. 

 

Lõige 4 sätestab, et Patendiamet ei või taotlejaga kooskõlastamata teha taotluses ühtki 

muudatust, sealhulgas parandada isegi mitte kirjavigu. Iga näiliselt tühine redaktsiooniline 

muudatus või parandus võib muuta leiutise olemust või patendikaitse ulatust. Patendiamet võib 

muuta või täiendada leiutise olemuse lühikokkuvõtet, kuna see ei oma leiutise suhtes õiguslikku 

tähendust. 

 

4. jagu – Patendi kirje 

 

Eelnõu § 120. Väljaantud patendi andmed ja patendikirjeldus 

 

Käesolevas paragrahvis sätestatakse väljaantud patendi ja patendikirjelduse andmed ning 

andmed, mis avaldatakse Patendiameti ametlikus väljaandes patendi väljaandmise teates. 

Patendikirjeldus tehakse kättesaadavaks Patendiameti ametliku väljaande kaudu lingi abil registri 

andmebaasi, kui selline võimalus on tehniliselt olemas. 

 

Eelnõu § 121. Muudatused patendis 

 

Lõigetes 1 kuni 3 sätestatu kohaselt võib omanik patendi kogu kehtivuse aja jooksul leiutise 

olemust muutmata piirata kaitse ulatust, muutes selleks patendinõudlust ja leiutiskirjeldust. 

Patendiomanik peab muudatuste tegemisel esitama Patendiametile reeglina uue patendinõudluse 

ja sellele vastava korrigeeritud leiutiskirjelduse ning tasuma riigilõivu, mis on ette nähtud uue 

patendikirjelduse koostamiseks ja avaldamiseks ning kandeteate avaldamiseks. Muudatuste 

tegemise kordade arve ei ole piiratud. Tingimuseks jääb aga, et iga järgmise muudatusega saab 

piirata üksnes eelmise muudatusega tehtud õiguskaitse ulatust.  

 

Lõike 2 kohaselt patendikirjelduses tiitellehe andmete ning kirja- ja arvutusvigade parandamise 

korral tasutakse riigilõiv patendikirjelduse paranduste teate avaldamise eest. 

 

Lõike 4 kohaselt tuleb arvutusvead, mille parandamise tulemuseks on kaitseulatuse laienemine, 

parandada  ühe aasta jooksul patendi väljaandmisest. 

 

Lõike 5 kohaselt ei mõjuta lõike 4 kohaselt laienenud kaitseulatus isikute õigusi, kes arvestasid 

varem kitsama kaitseulatusega. Seega ei loeta neid patendiomaniku ainuõiguse rikkujateks. 
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6. peatükk – LEIUTISE KAITSE KASULIKU MUDELINA 
 

Kasulik mudel on leiutis, mille peamised erinevused patendiga kaitstavast leiutisest on 

järgmised: 

 

1) kasulikul mudeli leiutustase võib olla õiguskaitse saamiseks madalam, kui patentsel leiutisel; 

 

2) kasuliku mudeli võimalik pikim kaitseaeg on 10 aastat taotluse esitamise kuupäevast alates; 

 

3) kasuliku mudelina ei saa kaitsta biotehnoloogilisi leiutisi; 

 

4) kasuliku mudeli taotluse menetlemisel ei tee Patendiamet kasuliku mudeli suhtes otsust selle 

vastavuse kohta kaitsekriteeriumitele, vaid annab kasulikule mudelile üksnes hinnangu 

tehnika suhtes. 

 

Kasuliku mudeli kaitse tingimused ja ulatus ei ole reguleeritud rahvusvaheliste kokkulepetega nii 

ulatuslikult, kui patendi puhul vaid on peamiselt jäetud  siseriikliku õiguse reguleerimisalasse. 

Olulisimaks kasulikku mudelit puudutavaks rahvusvahelise õiguse normiks on tööstusomandi 

kaitse Pariisi konventsiooni artiklis 4 sätestatud prioriteediõigus, mis on samane 

prioriteediõigusega patendi puhul. Nii nagu patenditaotluse esitamisel kehtib prioriteediõigus 

kasuliku mudeli alusel, nii ka kasuliku mudeli taotluse esitamisel kehtib prioriteediõigus 

patenditaotluse alusel. Kasulikule mudelile kohalduvad mutatis mutandis samuti artikli 5A 

sätted. Kasuliku mudelit puudutavaid sätted sisalduvad ka patendikoostöö lepingus ja Euroopa 

patendikonventsioonis. Mõlemas neist on sätted, mis võimaldavad patenditaotluse ümber muuta 

kasuliku mudeli taotluseks, kui minetatud kokkulepete alusel ei ole võimalik patendikaitset 

saada. Patendikoostöö leping võimaldab patenditaotluse asemel või paralleelselt sellega taotleda 

siseriiklikku kasulikku mudelit. Euroopa Liidu õigusega ei ole käesoleval ajal toimivat kasuliku 

mudeli regulatsiooni kehtestatud.  

 

 

Eelnõu § 122. Kasuliku mudelina kaitstava leiutise kaitsetingimused 

 

Kasuliku mudeli kaitsetingimused on sätestatud analoogselt patendile. Vastavalt käesoleva 

paragrahvi lõike 2 punktile 1 ei kaitsta kasuliku mudelina samu leiutisi, mida ei kaitsta käesoleva 

seadustiku § 92 lõike 2 alusel ka patendiga. Sama lõike punktide 2 ja 3 alusel ei kaitsta kasuliku 

mudelina biotehnoloogilisi leiutisi, täpsemalt bioloogilist ainet või seda sisaldavat toodet ning 

bioloogilise aine saamist ja kasutamist. 

 

 

Eelnõu § 123. Kasuliku mudeli kaitsekriteeriumid 

 

Lõike 1 kohaselt on kasuliku mudeli kaitsekriteeriumid samad, mis patendi puhul. Nendeks on  

Uudsus, leiutustase ja tööstuslik kasutatavus. Leiutise uudsuse ja tööstusliku kasutatavuse 

määramiseks kasutatakse käesoleva seadustiku § 102 lõigetes 2 ja 5 sätestatut. Sama on 

tehnikataseme kindlaksmääramine (lõige 3) ning põhimõtteliselt ka uudsussoodustus (grace 

period). Viimase puhul on erinevus vaid selles, et uudsussoodustuse nõuet saab taotleja esitada 
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omal algatusel kuni registreerimise otsuse tegemiseni, kuna kasuliku mudeli taotluse avaldamist 

ei toimu. Erinevus on aga leiutustaseme määramisel. 

 

Lõike 4 kohaselt on leiutisel kasuliku mudeli kaitseks nõutav leiutustase, kui erinevuse tõttu 

tehnika tasemest ilmneb leiutise kasutamisel kasulik tehniline omadus või muu kasulik omadus 

tingimusel, et see omadus ei tulene enesestmõistetavalt tehnika tasemest. Kasuliku mudeli 

leiutustaseme tõendamiseks peab leiutiskirjelduses selgitama, millist tehnilist probleemi peab 

leiutis lahendama ja kuidas see on erinevuse tõttu tehnika tasemest saavutatakse. Leiutustase 

puudub, kui erinevus tehnika tasemest lahendab enesestmõistetavalt tõstatatud probleemi. 

Probleemi lahendamise enesestmõistetavuse tõenduse aluseks võib olla avalik teave või 

praktika.138 

 

 

Eelnõu § 124. Kasuliku mudeli ühtsus 

 

Kasuliku mudeli taotlusega saab taotleda kaitset ainult ühele leiutisele. Kasuliku mudeli puhul ei 

saa taotleda kaitset ühtse leiundusliku mõttega seotud leiutiste kombinatsioonile. 

 

 

Eelnõu § 125. Kasuliku mudeli kaitse sisu ja ulatus 

 

 Kasuliku mudelina kaitstava leiutise kaitse sisu ja ulatus määratakse kindlaks  samuti nagu 

patendi korral nõudluse sõnastusega. Kehtib see  nõudluse sõnastus, mis on kantud registreeritud 

kasuliku mudeli kirjesse. Kasuliku mudeli nõudluse sõnastuse tõlgendamisel kehtivad samad 

reeglid, mis on sätestatud käesoleva seadustiku §-s 104 patendinõudluse sõnastuse tõlgendamise 

kohta. Kasuliku mudeli lühikokkuvõttel ei ole õiguslikku tähendust leiutise olemuse avamisel 

ega kaitse ulatuse määramisel, nagu patendikaitse korral. 

 

 

Eelnõu § 126. Kasuliku mudeli kaitseaeg 

 

Kasuliku mudeli kaitseaeg on lühem kui patendil. Peamine põhjus selleks on, et võrreldes 

patendiga on kasuliku mudeli kui lihtsama leiutise vajalik kasutusiga lühem. Patendi ja kasuliku 

mudeli paralleelkaitse korral lõpetatakse paljudel juhtudel patendi väljaandmisel kasuliku mudeli 

kehtivus. Kasuliku mudeli pikim võimalik kaitse kestus on 10 aastat. See jaguneb järgmiselt. 

Kasuliku mudeli registreerimisel on kasuliku mudeli kaitseaeg esmalt neli aastat taotluse 

esitamise kuupäevast arvates. Seda saab pikendada neli aasta ja vajadusel veel kaks aastat. 

Viimast osa võimalikust kaitseajast kasutatakse vähem võrreldes esimese pikendamisega.  

 

                                                           
138 Näide. Tehnika tasemest tuntud puidust tootes asendatakse naelad kruvidega sel eesmärgil, et toodet oleks 

võimalik lihtsamalt koostada ja lahti võtta. Erinevus tehnika tasemest seisneb selles, et kinnituselementidena on 

naelte asemel toote konstruktsioonielementidena kasutatud kruvisid.  

Leiutis on uus, kuna kruvisid ei ole varem selles tootes kinnituselementidena kasutatud. Leiutisel puudub aga 

leiutustase, sest kruvide kasutamine kinnituselementidena selleks, et toodet oleks lihtsam koostada ja lahti võtta on 

nii praktika kui ka kirjanduse alusel enesestmõistetav. 
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Kaitseaja pikendamine toimub sama põhimõtte kohaselt nagu patendi jõushoidmine aastalõivude 

tasumise teel. Riigilõiv kaitseaja pikendamise eest tasutakse kas kuue kuu jooksul enne kaitseaja 

lõppemise kuupäeva või selle lõppemise kuupäeval või viivitamise eest täiendavat riigilõivu 

tasudes kuue kuu jooksul kaitseaja lõppemise kuupäevast arvates. 

 

Eelnõu § § 127. Kasuliku mudeli omaniku ainuõigus ja selle kitsendused 

 

Kasuliku mudeli omaniku õigustele kohaldatakse käesoleva seadustiku § 106 lõigetes 1 ja 2 ning 

§-s 107 sätestatut. 

 

 

Eelnõu § 128. Kasuliku mudeli taotluse erisused 

 

Kasuliku mudeli taotlusele kohalduvad käesoleva seadustiku §-s 63 taotluse kohta kehtestatud 

üldnõuded. 

 

Lõikes 1 sätestatakse taotluse põhidokumendid. Kuna kasuliku mudeli taotluse dokumentidele 

kehtivad samad põhinõuded mis patenditaotluse, siis toodud viited vastavate patenditaotluse 

dokumentide  kohta kehtivatele sätetele ning ära toodud kasuliku mudeli taotluse dokumentide 

erisused. Peamised erinevused patenditaotluse dokumentidest on seotud sellega, et kasuliku 

mudeli puhul ei saa kaitsta ühtse leiundusliku mõttega seotud leiutiste kombinatsiooni vaid ainult 

üht leiutist (lõige 2). Selguse huvides sätestatakse selles lõikes kasuliku mudeli nõudluse 

struktuur, mis vastab põhimõtteliselt  patendinõudluse struktuurile, kuid on sellest lihtsam 

leiutiste kombinatsiooni puudumise tõttu.  

 

Kuna kasuliku mudeliga ei saa kaitsta ka biotehnoloogia valdkonna leiutisi, siis puudub kasuliku 

mudeli taotluse dokumentide hulgast nukleotiidide ja aminohapete järjestuse loetelu. 

 

Lõikes 3 on sisaldub säte, mis võimaldab koos taotlusega esitada kandeavalduse kasuliku mudeli 

registreerimise kande jõustumise edasilükkamiseks, kuid mitte rohkem kui 18 kuud 

prioriteedikuupäevast arvates. Kuigi nimetatud nõuet saab esitada taotluse menetluse kestel, 

tuleb nõue reeglina esitada taotluse esitamisel. Seetõttu nähakse ette võimalus nõue esitada 

kasuliku mudeli registreerimise avalduses.  

 

Lõige 4 sätestab volitusnormi, mille alusel justiitsminister võib kehtestada kasuliku mudeli 

määruses täpsemad nõuded eelkõige leiutiskirjeldusele ja patendinõudlusele olenevalt leiutise 

liigist ja tehnikavaldkonnast, kuhu leiutis kuulub. 

 

 

Eelnõu § 129. Prioriteedinõue kasuliku mudeli taotlemisel 
 

Lõige 1 sätestab prioriteedinõude hilisema esitamise ja parandamise võimaluse analoogselt 

patenditaotlusega. Siinkohal tuleb arvestada sellega, et patenditaotluse korral arvestatakse kõige 

hilisemat 16-kuulist tähtaega patenditaotluse avaldamise 18-kuulist tähtaega silmas pidades. 

Kasuliku mudeli korral saab 16-kuulist tähtaega rakendada vaid juhul, kui taotluse kohta ei ole 

tehtud registreerimise otsust enne 16 kuu möödumist prioriteedikuupäevast. Prioriteedinõude 
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hilisemale esitamisele kohalduvad seega põhimõtteliselt käesoleva seadustiku §-s 114 sätestatud 

põhimõtted. 

 

Lõige 2 sätestab, et hilisemat prioriteedinõuet saab esitada ja parandada siiski ainult kuni 

registreerimise otsuse tegemiseni. Pärast registreerimisotsuse tegemist tehakse registreeringu 

kanne, milles peavad sisalduma lõplikud prioriteediandmed. 

 

 

Eelnõu § 130. Patenditaotlusel põhinev kasuliku mudeli taotlus 

 

Lõige 1. Kasuliku mudeli taotlus esitatakse patenditaotluse põhjal reeglina siis, kui 

patenditaotluse menetlemisel selgub, et leiutise leiutustase ei vasta patendi saamiseks vajalikule 

leiutustasemele. Samas pole välistatud kasuliku mudeli taotlemine patenditaotluse põhjal, kui 

patenditaotleja soovib patendikaitse asemel soovida kasuliku mudeli õiguskaitset muul põhjusel. 

Silmas tuleb pidada, et kasuliku mudeli taotlus võib sisaldada ainul üht leiutist ja kasuliku 

mudelina ei saa kaitsta biotehnoloogilisi leiutisi.  

 

Lõikes 2 toodud sätete aluseks on põhimõte, et patenditaotluse asemel  kasulikku mudelit ei saa 

taotleda siis kui patenditaotlus on juga tagasi lükatud või tagasivõetuks loetud, vaid seda tuleb 

teha siis, kui patenditaotlus on veel menetluses.   

 

Lõige 3. Nõue, et kõik iseseisvad taotlused, mida kombinatsiooni kuuluvatele leiutistele 

soovitakse esitada, peab esitama samaaegselt tuleneb sellest, et kõiki taotlusi menetletakse 

samaaegselt, mis tagab nende menetlemise efektiivsuse ja parema kvaliteedi. 

 

Lõike 4 säte tuleneb sellest, et kasuliku mudeli kaitseaeg on maksimaalselt kümme aastat 

taotluse esitamisest. Vastavalt käesoleva seadustiku § 130 lõikele 3  määratakse  patenditaotluse 

alusel esitatud kasuliku mudeli taotluse korral taotluse esitamise kuupäevaks patenditaotluse 

esitamise kuupäev. Seega, juhul kui patenditaotlus on pärast kümne aasta möödumist 

patenditaotluse esitamist veel menetluses, ei ole selle alusel leiutist kasuliku mudelina võimalik 

kaitsta, kuna kasuliku mudeli maksimaalne kaitseaeg on ammendunud.  

 

Kasuliku mudeli kaitse taotlemisel patenditaotluse alusel kehtib põhimõte, et kui taotluse 

esitamisel riigilõivu kehtivuse pikendamise tähtaeg on möödunud,  tuleb tasuda riigilõiv kasuliku 

mudeli kehtivusaja pikendamise eest tagasiulatuvalt.  

 

 

Eelnõu § 131. Kasuliku mudeli taotluse minimaalsed elemendid ja esitamise kuupäeva 

määramine 

 

Kasuliku mudeli taotluse minimaalsed elemendid on samad, mis käesoleva seadustiku § 115 

alusel patenditaotlusel. Samuti kehtivad esitamise kuupäeva määramisel kehtivad samad nõuded, 

mis patenditaotluse korral.  

 

 

Eelnõu § 132. Kasuliku mudeli taotluse menetluse erisused 
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Lõike 1 kohaselt kontrollib Patendiamet taotluse menetlemise taotluse dokumente, taotluse 

objekti vastavust kasuliku mudelina kaitstava leiutise nõuetele ja kasuliku mudeli ühtsust, kuid ei 

kontrolli kasuliku mudeli vastavust kaitsetingimustele. See tähendab, et kasuliku mudeli taotluse 

menetlemisel ei tee Patendiamet kasuliku mudeli suhtes otsust  selle vastavuse kohta 

kaitsekriteeriumitele, vaid annab kasulikule mudelile üksnes hinnangu tehnika suhtes. 

 

Lõike 2 kohaselt teeb Patendiamet leiutise kohta tehnika taseme otsingu. Patendiamet ei saa 

otsingut teha, kui taotluses on rikutud kasuliku mudeli ühtsust kuna tulenevalt sellest, et taotlus 

võib sisaldada ainult üht leiutist, saab Patendiamet teha otsingu ainult ühe leiutise suhtes. Seega 

peab taotleja enne otsingu tegemist otsustama, millist leiutist ta kaitsta soovib ja eemaldama 

taotlusest ühtsust rikkuvad osad. 

 

Lõige 3. Selleks, et Patendiamet saaks otsingut teha, peab taotluses leiutis olema piisavalt selgelt 

avatud. Puuduste korral peab taotleja andma selgitusi ja parandama vajadusel taotluse 

dokumente.  Kui leiutise olemus on piisavalt selgelt avatud, kuid dokumentidel on vormistamise 

puudusi, teeb Patendiamet menetluse kiiruse huvides otsingu eeldades, et taotleja kõrvaldab 

puudused edasise menetluse käigus. 

 

Lõikes 4 sätestatu alusel teeb Patendiamet taotluse tagasilükkamise otsuse, kui taotluse objekt ei 

ole leiutis või see on kasuliku mudelina mittekaitstav leiutis, samuti kui taotlus ei ole ühtne. 

Patendiamet ei saa teha taotluse tagasilükkamise otsust, kui otsinguaruandest selgub, et leiutis ei 

ole uus või sellel puudub leiutustase kuid taotleja keeldub taotlust tagasi võtmast või muudatusi 

tegema. 

 

 

Eelnõu § 133. Tehnika taseme otsing 

 

Oluline on, et tehnika taseme otsing tehakse kasuliku mudeli nõudluse alusel, mille tulemusena 

antakse hinnang taotluses sisalduvale konkreetsele leiutisele. Taotlejal on võimalus 

otsingutulemuste põhjal vajadusel teha parandusi taotluses muutmata seejuures leiutise olemust. 

Kasuliku mudeli nõudluse laiendamine ei ole piiratud, kuna menetluse käigus taotlust ei 

avaldata.  Patendiamet ei tee menetluse käigus otsinguid, mille eesmärgiks on näites leiutise 

kaitsevõimaluste väljaselgitamine. Selliseid otsinguid võib Patendiametilt tellida Euroopa 

patendi koostöövõrgustiku raames ettenähtud eriotsinguna139. 

 

 

Eelnõu § 134. Registreeritud kasuliku mudeli andmed ja kasuliku mudeli kirjeldus 

 

Käesolevas paragrahvis sätestatakse registreeritud kasuliku mudeli andmed ja kasuliku mudeli 

kirjelduse andmed ning andmed, mis avaldatakse Patendiameti ametlikus väljaandes kasuliku 

mudeli registreerimise kande teates. Kasuliku mudeli kirjeldus ja otsinguaruanne tehakse 

kättesaadavaks Patendiameti ametliku väljaande kaudu lingi abil registri andmebaasi, kui selline 

võimalus on tehniliselt olemas. 

                                                           
139 EPO. Special Search Programme. Arvutivõrgus: http://www.epo.org/searching/subscription/special-search.html 

(6.6.2014). 

http://www.epo.org/searching/subscription/special-search.html
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Eelnõu § 135. Patenti puudutavate sätete kohaldamine 

 

Kasuliku mudeli taotluse parandamise ja täiendamise kohta kehtivad samad nõuded, mis 

patenditaotluse puhul. Tulenevalt sellest, et kasuliku mudeli taotlust enne registreerimist ei 

avaldata, ei ole menetluse käigus piirangut kasuliku mudeli kaitseulatuse laiendamiseks, kui 

leiutiskirjeldus või joonis seda võimaldavad. Kasuliku mudeli kehtivuse ajal on võimalik 

kaitseulatust ainult piirata. 

 

7. peatükk – PATENDIKOOSTÖÖLEPINGU KOHALDAMINE 
 

Patendikoostööleping (PCT)140 on Washingtonis 19. juunil 1970. aastal kirjutatud rahvusvaheline 

leping mille eesmärk on lihtsustada ja odavdada leiutiste kaitse saamist, kui kaitset taotletakse 

mitmes riigis. Selleks kasutatakse ühtset rahvusvahelist menetlust PCT-taotluste vastuvõtmisest 

kuni siseriiklikku menetlusse andmiseni. Eesti ühines PCT-ga 24. augustil 1994. Patendiamet on 

nii rahvusvahelisi taotlusi vastuvõttev amet kui ka rahvuslahelisi taotlusi, milles Eesti on 

märgitud ja väljavalitud riik, siseriiklikus menetluses menetlev amet. PCT-taotlusega saab 

taotleda Eestis nii patenti kui kasulikku mudelit või korraga mõlemat.  

 

 

Eelnõu § 136. Leiutise rahvusvahelise taotluse esitamine Eestis 

 

Lõike 1 kohaselt koostatakse PCT-taotlus inglise või saksa keeles. See nõue on seotud 

rahvusvahelise otsingu ameti töökeelega ja samuti keelega, mida tunnustab vastuvõttev amet. 

Eesti  jaoks on otsinguametiks EPO, kelle töökeele on inglise, saksa ja prantsuse keel. 

Patendiameti seisukohalt ja eesti taotlejate seisukohalt on esimeseks eelistuseks inglise keel ja 

teiseks eelistuseks saksa keel Prantsuse keelt ei ole käesoleval ajal otstarbekas töökeelena 

kasutada selle keele suhteliselt vähese kasutuse tõttu. Töökeelte kohta peab olema vastuvõtva ja 

otsinguameti vahel sõlmitud kokkulepe. PCT-taotluse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv PCT 

taotluse vastuvõtumenetluse ja WIPO rahvusvahelisele büroole edastamise eest ning tasud WIPO 

rahvusvahelisele büroole. 

 

Lõike 2 kohaselt peab Patendiamet PCT-taotluste andmekogu, milles on kõik dokumendid 

vastuvõetud PCT taotluste kohta. Vastavalt artiklile 38 on  PCT taotlus konfidentsiaalne. PCT-

taotluse dokumente ei tohi enne selle taotluse rahvusvahelist avaldamist avalikustada.  

 

Lõige 3 sätestab volitusnormi, mille kohaselt Justiitsminister võib kehtestada patendimääruses 

PCT-taotluse Patendiametile esitamise ja patendikoostöölepingus ettenähtud tasude maksmise 

korra. Korra kehtestamisel peab justiitsminister lisaks käesolevale seadustikule arvestama 

patendikoostöö lepingu ja selle kohaldamise reeglitega, PCT rahvusvaheliste ametkondade jaoks 

välja antud juhistega  ning EPO kui otsingu ja eelekspertiisi ametiga sõlmitud kokkuleppeid. 

                                                           
140 Patendikoostööleping. – RT II 1994, 6, 21. Inglise keeles: Patent Cooperation Treaty. Done at Washington on 

June 19, 1970, amended on September 28, 1979, modified on February 3, 1984, and on October 3, 2001 (as in force 

from April 1, 2002). Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.htm (6.6.2014). 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.htm
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Eelnõu § 137. Leiutise rahvusvahelise taotluse õiguslik seisund Eesti suhtes 

 

Käesolevas paragrahvis sätestatust on olulisimad kaks põhinormi. Kõigepealt see, et Eestis saab 

PCT taotluse siseriiklikku menetlusse esitada nii patenditaotlusena kui kasuliku mudeli 

taotlusena, aga ka paralleelselt mõlemana. Teiseks oluliseks normiks on PCT taotluse ja 

siseriikliku taotluse võrdsus. PCT-taotluse alusel esitatud siseriikliku taotluse esitamise 

kuupäevaks loetakse rahvusvahelise esitamise kuupäev. Siseriiklikule taotlusele kehtib 

rahvusvahelise taotluse prioriteet. PCT-taotluse siseriiklikku menetlusse esitamiseks on vaja 

esitada taotluse eestikeelne tõlge. Taotlejal tuleb arvestada asjaoluga, et PCT-taotluse ajutine 

kaitse hakkab kehtima eestikeelse tõlke avaldamise kuupäevast, mitte aga taotluse 

rahvusvahelise avaldamise kuupäevast. 

 

 

Eelnõu § 138. Leiutise rahvusvahelise taotluse riigisisene menetlus 

 

PCT-taotluse riigisiseses menetluses kohaldatakse patenditaotluse või kasuliku mudeli taotluse 

siseriikliku menetluse korda. Erisused kehtivad vaid PCT-taotluse siseriiklikku menetlusse 

võtmisel. Seejuures on kõik põhinõuded reguleeritud lepingus ja selle kohaldamise reeglites. 

Artiklis 27 on reguleeritud, milliseid nõudeid võib siseriiklikult kehtestada ja millised on 

keelatud. Käesoleva paragrahvi lõikes 14 on toodud volitusnorm, mille alusel justiitsminister 

võib kehtestada patendimääruses PCT-taotluse riigisisesesse menetlusse esitamise ja 

menetlemise ning tõlke avaldamise täpsema korra ja dokumentide vormistusnõuded. 

 

8. peatükk – EUROOPA PATENDIKONVENTSIOONI 

KOHALDAMINE 
 

Euroopa patenditaotluste esitamist menetlemist ja siseriiklikku jõustamist reguleerib Euroopa 

patendikonventsioon (EPC)141. Eesti ühines EPC-ga 1. juulil 2002. Käesoleva seadustikus 

reguleeritakse küsimusi, mis ei ole reguleeritud konventsiooni või teiste seadustega. 

 

 

Eelnõu § 139. Euroopa patenditaotluse esitamine 

 

Lõike 1 kohaselt esitatakse Euroopa patenditaotlus (EP-taotlus) Euroopa Patendiametile (EPO) 

või Patendiametile, kes edastab selle EPO-le. EP-taotlusest eraldatud patenditaotluse peab 

esitama vahetul EPO-le. Elektroonselt saab EP-taotlusi esitada ainult EPO-le. Elektroonsel EP-

taotluste esitamine Patendiameti kaudu ei oma praktilist eelist. Seetõttu ei ole ka vastava tarkvara 

olnud aktuaalne. Kui EP-taotlus esitatakse siiski Patendiametile elektroonselt, näiteks e-mailiga, 

                                                           
141 Euroopa patentide väljaandmise konventsioon (Euroopa patendikonventsioon). – RT II 2002, 10, 40. Inglise 

keeles: The European Patent Convention. Arvutivõrgus:  http://www.epo.org/law-practice/legal-

texts/html/epc/2013/e/index.html (6.6.2014). 

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/index.html
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/index.html
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saadetakse see esitajale tagasi ilma, et selle esitamisest jääks mingeid õiguslikke tagajärgi. Sama 

kehtib ka eraldatud taotluste kohta (artikkel 76).  

 

Lõige 2 sätestab, et EP-taotluse võib esitada kas EPO ühes töökeeles (inglise, saksa, prantsuse - 

artikkel 14(1)) või liikmesriigi ametlikus keele. Viimasel juhul tuleb esitada EPC reeglite 

kohaselt EPO-le tõlge ühte töökeelde. 

 

Lõike 3 kohaselt tasutakse esitamistasu ja kõik muud menetlustasud vahetult EPO-le.  

 

Lõike 4 kohaselt võib Justiitsminister kehtestada patendimääruses EP-taotluse Patendiametile 

esitamise ja edastamise täpsema korra.  

 

 

Eelnõu § 140. Euroopa patenditaotluse õiguslik seisund Eesti suhtes 

 

Lõikes 1 on sätestatud, et esitamise kuupäeva saanud EP-taotlus on võrdne siseriikliku 

patenditaotlusega. Selleks peab Eesti olema märgitud riik. EP-taotluse õiguslik võrdne õiguslik 

seisund tingib, et neid tuleb arvesse võtta siseriikliku patenditaotluse ja kasulike mudelite puhul 

tehnika taseme kindlakstegemisel, millest omakorda sõltub leiutise uudsus, millele taotletakse 

kaitset siseriikliku taotluse alusel. 

 

Lõike 2 kohaselt avaldab Patendiameti taotleja sooviavalduse korral ametliku väljaande kaudu 

EP-taotluse patendinõudluse eestikeelse tõlke. Selle eesmärk on ajutise kaitse saamine. Tõlke 

esitamisel tuleb tasuda riigilõiv. 

 

Lõike 3 kohaselt peab tõlge olema vormistatud patenditaotluse dokumentide vormistusnõuete 

kohaselt. See on vajalik tõlgete digitaliseerimise kindlustamiseks. 

 

Lõige 4. Tõlgete kogumiseks, hoidmiseks ja Patendiameti ametlikus väljaandes või selle kaudu 

avaldamiseks peab Patendiametil olema EP-taotluse patendinõudluse tõlgete numbriline 

andmekogu. Ametliku väljaande kaudu avaldamiseks peab andmekogu olema digitaalne ja 

ühendatud digitaalse ametliku väljaandega. 

 

 

Eelnõu § 141. Euroopa patendi õiguslik seisund Eesti suhtes 

 

Euroopa patent (EP), milles Eesti on märgitud riik, on selle jõustamisel Eestis õiguslikult võrdne  

siseriikliku patendiga.  

 

Lõikes 1 sätestatakse EP jõustamise kord.  

 

Lõike 2 kohaselt kantakse jõustatud EP registrisse.  

 

Lõikes 3 on sätestatud nõuded  avaldusele, mil tuleb esitada EP jõustamiseks. Dokumentidele 

kehtivad patenditaotluse dokumentide vormistusnõuded (lõige 4).  
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Lõike 5 kohaselt avaldatakse Patendiameti ametlikus väljaandes EP jõustamise teade.  

 

 

Eelnõu § 142. Tõlgete õiguslik tähendus ja tõlke parandamine 

 

Lõige 1 sätestab, millises keeles tekst on autentne. Vastavalt artiklile 14(8)142 on EP 

registrikanded õiged menetluskeeles.  

 

Lõige 2. Juhul kui eestikeelne  tõlge on kitsam, arvestatakse seda autentsena, kuna isik kes 

arvestas eestikeelse tõlkega ei pidanud teadma, et tõlge pole autentne. Patendi tühistamine 

toimub EPO töökeelt arvestades.  

 

Lõikele 3 vastavalt kehtib tõlke parandus selle Patendiameti poolt avaldamise päevast. Keegi ei 

pidanud teadma, et tõlkes on vead, välja arvatud isik, keda patendiomanik ise sellest teavitas. 

 

Lõike 4 kohaselt võib Justiitsminister käesoleva volitusnormi alusel kehtestada patendimääruses 

Euroopa patenditaotluse patendinõudluse ja Euroopa patendikirjelduse tõlgete Patendiametile 

esitamise, avaldamise ja parandamise korra. 

 

 

Eelnõu § 143. Tõlgete nõudmisest loobumine 

 

Lõige 1. Arvestades, et EP tõlkekulud  on märkimisväärsed, võivad riigid kokku leppida loobuda 

EPC artiklis 65 sätestatud tõlgetest. Sellekohane leping kirjutati Londonis alla 17. oktoobril 

2000.143 Liikmesriik võib loobuda täielikult EP tõlkest või nõuda ainult patendinõudluse tõlget. 

Eesti ei ole käesolevaks ajaks veel selle kokkuleppega ühinenud.  

 

Lõike 2 kohaselt peab patendiomanik Euroopa tõlke esitama patenti puudutava haldus- või 

kohtuvaidluse korral vaidlust lahendava haldusorgani, kohtu või oletatava patendiõiguse rikkuja 

nõudel kolme kuu jooksul nõude saamisest arvates oma kulul patendikirjelduse tõlke eesti 

keeles. Tõlke esitamata jätmise korral võib kohus tunnistada Euroopa patendi Eesti suhtes 

tühiseks Euroopa patendi kehtivuse algusest peale. Sama kehtib ka tulevikus masintõlke 

kasutamisel. 

 

 

Eelnõu § 144. Euroopa patenditaotluse muutmine riigisiseseks taotluseks 

 

EP-taotluse siseriiklikuks taotluse muutmise põhjuseks saab olla see, et on EP-taotlus on loetud 

tagasivõetuks kuna et EP-taotlus või selle tõlge menetluskeeles ei saabunud õigeaegselt Euroopa 

Patendiametisse. EP-taotlust saab siseriiklikuks muuta ka kui EP-taotlus on EPO poolt loetud 

tagasivõetuks või patenditaotleja on selle tagasi võtnud või EPO on EP-taotluse tagasi lükanud 

                                                           
142 (8) Entries in the European Patent Register shall be made in the three official languages of the European Patent 

Office. In cases of doubt, the entry in the language of the proceedings shall be authentic. 
143 Agreement on the application of Article 65 of the Convention on the Grant of European Patents. Arvutivõrgus: 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7FD20618D28E9FBFC125743900678657/$File/London_A

greement.pdf (6.6.2014). 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7FD20618D28E9FBFC125743900678657/$File/London_Agreement.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7FD20618D28E9FBFC125743900678657/$File/London_Agreement.pdf
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või EP tühistanud. Sel juhul või taotleja taotleda siseriiklikku patenti või kasulikku mudelit või 

mõlemat. Taotleja peab muutmismenetluse alustamiseks nõudma EPO-lt EP-taotluse koopia 

edastamist Patendiametile (art 135). Käesolevas paragrahvis on sätestatud nõuded taotlejale ja 

muutmismenetlus.  

 

 

Eelnõu § 145. Topeltkaitse keeld 

 

Topeltkaitse võib tekkida sel juhul, kui taotleja on esitanud Eestis siseriikliku patenditaotluse ja 

sama leiutise kohta EP-taotluses märkinud Eesti EP soovitud riigiks ning pärast siseriikliku 

patendi saamist või ka selle menetluse ajal jõustanud EP. Sel juhul tuleb siseriiklik patenditaotlus 

või patent tühistada. Topeltkaitse keeld ei kehti kasulike mudelite suhtes. 

 

 

Eelnõu § 146. Euroopa patendi jõushoidmine 

 

EP  jõushoidmiseks tasutakse riigilõiv samadel põhimõtetel, nagu siseriikliku patendi korral 

vastavalt käesoleva seadustiku § 102 lõikes 2 sätestatule. Eestis EP jõushoidmise riigilõiv 

tasutakse esimest korda Patendiametile  EP väljaandmisele teatamisele järgneva kehtivusaasta 

eest. Kui EP väljaandmisest teatamise päeva ja sellele järgneva kehtivusaasta eest jõushoidmise 

riigilõivu tasumise tähtpäeva vaheline periood on lühem kui kaks kuud, on patendiomanikul 

õigus kahe kuu jooksul Euroopa patendi väljaandmisest teatamise päevast arvates tasuda 

jõushoidmise riigilõivu järgneva kehtivusaasta eest, tasumata täiendavat riigilõivu. Sellisel juhul 

tuleb ka EP tõlge esitada varem või samaaegselt kehtivusaasta riigilõivu tasumisega. 

 

 

Eelnõu § 147. Eestis kehtiva Euroopa patendi kirje 

 

Ep jõustamisel avatakse registris EP kohta kirje analoogse kirjega, mis on registris siseriikliku 

patendi kohta. Kirje sisaldab ka EP jõustamise kannet ning kandeid muudatuste kohta ja 

tühistamise kannet, kui vaidlustusavalduse menetlemise tulemusena on EP tühistatud. 

 

 

Eelnõu § 148. Euroopa patendi tühistamise või selles muudatuste tegemise õiguslik 

tagajärg 

 

EP on võimalik üheksa kuu jooksul pärast väljaandmise otsuse tegemist tsentraalselt EPO-s 

vaidlustada. Vaidlustamise tulemusena võidakse EP tühistada või muudatuste tegemisega 

kaitseulatust piirata. Mõlemad otsused on Eestis jõustatud EP suhtes siduvad (artikkel 105b (3)). 

Vastav teade avaldatakse Patendiameti ametlikus väljaandes. 

 

 

Eelnõu § 149. Menetluse peatamine Eestis 
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Kui samaaegselt Eestis toimuva EP suhtes toimuva vaidlusega on algatatud tsentraalselt vaidlus 

ka EPO-s, siis Eestis toimuv vaidlus või õiguste rikkumise hagi peatatakse niikaua, kuni 

lahendatakse vaidlus EPO-s. EP tühistamise korral lõpetatakse ka Eestis toimuv menetlus. 

 

 

Eelnõu § 150. Euroopa patendiga seotud riigilõivud 

 

Vastavalt artiklile 39144 kannab liikmesriik kõikidest talle tasutud EP jõushoidmise riigilõivudest 

haldusnõukogu poolt  määratud osa üle EPO-le. Konventsioon näen ette, et see määratud osa ei 

tohi ületada 75%.  Käesoleval aja on haldusnõukogu kinnitanud selleks osaks 50%. Eelöeldut 

arvestades kohustab käesolev seadustik rahandusministril välja töötama korra, mis tagaks 

nimetatud osa eelnimetatud osa riigilõivudes tähtaegselt EPO-le ülekandmise. 

 

 

9. peatükk – TÄIENDAV KAITSE 
 

Eelnõu § 151. Üldsätted 

 

Täiendava kaitse all mõeldakse käesoleva seadustiku §2  lõige 2 punktis 2 nimetatud  ravimite 

täiendavat kaitset vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määrusele 469/2009 ravimite täiendava 

kaitse tunnistuse kasutuselevõtu kohta taimekaitsevahendite täiendavat kaitset vastavalt  Euroopa 

Parlamendi ja Nõukogu määrusele 1610/96 taimekaitsevahendite täiendava kaitse tunnistuse 

kasutuselevõtu kohta. Nimetatud täiendava kaitse määrused sätestavad, milliseid teateid ja 

millised andmeid tuleb Patendiameti ametlikus väljaandes avaldada. Täiendava kaitsega seotud 

toimingud ja andmed kantakse registris aluspatendi kirjesse. 

 

 

Eelnõu § 152. Täiendava kaitse taotlus ja täiendava kaitse pikendamise taotlus 

 

Täiendava kaitse taotlustele kehtestatud sisunõuded on sätestatud täiendava kaitse määrustes. 

Ravimite täiendavat kaitset saab nende pediaatrias kasutamise korral pikenda kuue kuu võrra 

lisaks täiskasvanute ravimile kehtestatud täiendavale kaitsele. Täiendava kaitse taotluste 

menetlusele laienevad samad põhinõuded, mis patenditaotlusele täiendava kaitse määrustest 

tulenevate erisustega. Justiitsminister kehtestab patendimääruses täiendava kaitse taotluse 

                                                           
144 Article 39. Payments by the Contracting States in respect of renewal fees for European patents 

(1) Each Contracting State shall pay to the Organisation in respect of each renewal fee received for a European 

patent in that State an amount equal to a proportion of that fee, to be fixed by the Administrative Council; the 

proportion shall not exceed 75% and shall be the same for all Contracting States. However, if the said proportion 

corresponds to an amount which is less than a uniform minimum amount fixed by the Administrative Council, the 

Contracting State shall pay that minimum to the Organisation.  

(2) Each Contracting State shall communicate to the Organisation such information as the Administrative Council 

considers to be necessary to determine the amount of these payments.  

(3) The due dates for these payments shall be determined by the Administrative Council.  

(4) If a payment is not remitted fully by the due date, the Contracting State shall pay interest from the due date on 

the amount remaining unpaid. 
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dokumentide vormistusnõuded ja esitamise korra, sealhulgas täiendava kaitse tunnistuste 

plangid.  

 

 

Eelnõu § 153. Täiendava kaitse taotluse menetluse erisused 

 

Täiendava kaitse taotluste menetlusele laienevad samad põhinõuded, mis patenditaotlusele 

täiendava kaitse määrustest tulenevate erisustega. Täiendava kaitse kaitsekriteeriumid ja 

tagasilükkamise alused on sätestatud täiendava kaitse määrustes.  

 

 

Eelnõu § 154. Täiendava kaitse jõushoidmine 

 

Lõiked 1 ja 2 sätestavad täiendava kaitse jõushoidmise. See toimub analoogselt patendi 

jõushoidmisega kehtivusaasta lõivude tasumise teel.  

 

Lõikes 3 sätestatakse pediaatrias kasutatavate ravimite täiendava kaitse kehtivusaja 

pikendamine. Erinevuseks täiendava kaitse jõushoidmisega on see, et riigilõivu ei saa tasuda 

viivitusega kuue kuu jooksul pärast kehtivuse algust, kuna kehtivus ongi ainult kuus kuud. 

 

10. peatükk – MIKROLÜLITUSE TOPOLOOGIA KAITSE 
 

Mikrolülituse topoloogia kaitse alused on sätestatud  26. mail 1989 Washingtonis allakirjutatud 

intellektuaalomandi lepingul integraalskeemide kohta.145 Leping ei ole veel jõustunud. Eestis 

võeti mikrolülituse topoloogia kaitse seadus vastu 25.11.1998.146 Jõustumisest alates ei ole 

registreeritud ühtegi mikrolülituse topoloogiat. Ka teistes riikides on mikrolülituse topoloogiate 

registreerimine harv. Seetõttu puudub nii siseriiklik kui ka rahvusvaheline kaitse praktika. 

 

Eelnõu § 155. Mikrolülituse topoloogia kaitsetingimused 

 

Lõikes 1 sätestatakse mikrolülituse topoloogia kaitsekriteeriumina originaalsus.  

 

Lõikes 2 määratletakse, mida mõistetakse mikrolülituse topoloogia originaalsuse all. 

 

Eripärane võrreldes teiste tööstusomandi esemete kaitsekriteeriumitega on see, et mikrolülituse 

topoloogia võib olla olnud ärieesmärgil kasutusel kaks aastat enne taotluse esitamist.  

 

 

Eelnõu § 156. Mikrolülituse topoloogia kaitse piirangud 

 

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

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295136 (7.6.2014). 
146 Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus. – RT I 1998, 108, 1783 … RT I, 28.12.2011, 1. 

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295136


Versioon: 22.7.2014 

125 

 

Mikrolülituse topoloogia ei tohi kaitse saamiseks olla üle 15 aasta vana, ilma, et seda oleks 

registreeritud või ei ole ärieesmärgil kasutatud enne registreerimist. Kasutamise nõude  võib olla 

selleks, et tõendada topoloogia kasutuskõlblikkust. 

 

 

Eelnõu § 157. Mikrolülituse topoloogia ühtsus 

 

Mikrolülituse topoloogia ühtsuse mõiste on sama, mis leiutiste korral ja seisneb selles, et taotlus 

võib sisaldada ainult üht leiutist. Tavaliselt saab kaitse mikrolülitus tervikuna, kuid on ka 

võimalus, et kaitse saab mikrolülituse osa, millel on iseseisev funktsioon. 

 

 

Eelnõu § 158. Mikrolülituse topoloogia kaitse sisu ja ulatus 

 

Mikrolülituse topoloogia kaitse sisu ja ulatus määratakse kindlaks dokumentidega, millel saab 

täpse ettekujutuse mikrolülituse topoloogiast. Peamiselt kasutataksegi fotosid ja jooniseid. 

 

 

Eelnõu § 159. Mikrolülituse topoloogia kaitseaeg 

 

Mikrolülituse topoloogia kaitse hakkab tagasiulatuvalt kehtima kas taotluse esitamise päevast või 

vastavalt esmakordse avaliku ärieesmärgil kasutamise alguse päevast. Eripära on see, et 10-

aastane kaitseaeg hakkab kehtima kehtivuse algusaasta viimasest päevast. Tegemist on 

kokkuleppega, mis lihtsustab kehtivuse arvestamist. 

 

 

Eelnõu § 160. Mikrolülituse topoloogia omaniku ainuõigus 

 

Omaniku ainuõigus seisneb tavapäraselt õiguses keelata mikrolülituse topoloogiat kasutada. 

Kuna topoloogia võib olla kaitstud osana, mis on originaalne,  siis mitteoriginaalsetele osadele 

kaitse ei laiene. Käesolevas paragrahvis on sätestatud erisus, mille kohaselt teise isiku poolt, kes 

heauskselt omandas topoloogia, võib topoloogia edasise kasutamise eest võib nõuda 

kompensatsiooni. 

 

 

Eelnõu § 161. Mikrolülituse topoloogia omaniku ainuõiguse kitsendused 

 

Mikrolülituse topoloogia puhul kehtivad tavapärased ainuõiguse kitsendused, milleks on 

ärieesmärgita kasutamine ja topoloogia uurimine. Eripärane on, et ainuõigus ei laiene iseseisvalt 

identse mikrolülituse topoloogia loonud isiku vastu. 

 

 

Eelnõu § 162. Mikrolülituse topoloogia taotlemise õiguse kasutamine 
 

Eripärane on, et taotlemisõigus on ainult WTO liikmesriigi kodanikul või riigi kodanikul, kellega 

on Eestil kahepoolne kokkulepe. 
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Eelnõu § 163. Mikrolülituse topoloogia taotluse minimaalsed elemendid 
 

Mikrolülituse topoloogia taotlusele kehtivad käesolevas seadustikus sätestatud taotluse 

üldnõuded. Taotluse minimaalsed elemendid on tavapärased eesitkeelne sooviavaldus, taotluse 

esitanud isik, kelleks võib olla ka patendivolinik ja mikrolülituse topoloogia identifitseerimise 

dokumendid. 

 

 

Eelnõu § 164. Teave mikrolülituse topoloogia taotluse kohta 

 

Patendiamet avaldab taotluse numbri ja taotluse esitamise kuupäeva, mikrolülituse topoloogia 

nimetuse ning taotleja ja esindaja nime, kui taotlejal on esindaja. Mikrolülituse identifitseerimise 

materjale Patendiametiametlikus väljaandes ei avalikustata, vaid teavet nende kohta saab 

registrist. 

 

 

Eelnõu § 165. Mikrolülituse topoloogia taotluse menetluse erisused 

 

 Patendiamet kontrollib mikrolülituse topoloogia ühtsust, kuid ei kontrolli mikrolülituse 

topoloogia vastavust kaitsetingimustele. Viimase põhjuseks on, et puudub piisav ülemaailmne 

teave õiguskindlust tagava otsuse tegemiseks. Õiguskaitse tagatakse vaidluse lahendamisega 

apellatsioonikomisjonis või kohtus vastavalt  §-s 167 sätestatule. Patendiamet saab taotluse 

tagasi lükata juhul kui on rikutud ühtsuse nõuet, mis ilmselgelt ilmneb identifitseerimise 

andmetest või kui taotluses sisalduv ei ole mikrolülituse topoloogia. 

 

 

(3) Kui taotleja on esitanud nõude mikrolülituse topoloogia kaitse alguse päeva määramiseks 

esmakordse ärieesmärgil kasutamise päeva järgi, siis Patendiamet määrab nimetatud päeva. 

(4) Patendiamet teeb taotluse tagasilükkamise otsuse, kui taotluse objekt ei ole mikrolülituse 

topoloogia või kui taotlemisel on rikutud mikrolülituse topoloogia ühtsuse nõuet. 

 

 

Eelnõu § 166. Mikrolülituse topoloogia taotluse parandamine ja täiendamine 

 

Taotluses paranduste ja täienduste tegemise tingimus on, et ei tohi muuta taotluse esitamise 

päeval selles esitatud mikrolülituse topoloogiat. See tähendab, et reeglina ei tohi muuta 

mikrolülituse topoloogia jooniseid. 

 

 

Eelnõu § 167. Registreeritud mikrolülituse topoloogia andmed 

 

Mikrolülituse topoloogia spetsiifilised andmed on mikrolülituse topoloogia nimetus ja 

mikrolülituse topoloogia identifitseerimise andmed. 
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Eelnõu § 168. Mikrolülituse topoloogia kaitse vaidlustamine 
 

Lõike 1 kohaselt võib mikrolülituse topoloogia kaitse vaidlustada, kui mikrolülituse topoloogia 

ei vasta kaitsetingimustele. 

 

Lõige 2 näeb ette vaidlustamiseks õigustatud isikud. Vaidlustamisõigus on  

1) igaühel apellatsioonikomisjonis kahe kuu jooksul mikrolülituse topoloogia registreerimise 

kandeteate avaldamisest arvates; 

2) isikul, kelle majanduslikke huve kaitse saanud mikrolülituse topoloogia rikub või kes on 

väidetavalt ainuõiguse rikkuja kohtus mikrolülituse topoloogia kaitseajal ja pärast selle 

lõppemist. 

 

11. peatükk – TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE KAITSE 

1. jagu – Tööstusdisainilahenduse kaitse tingimused ja ulatus 

 

 

Eelnõu § 169. Tööstusdisainilahenduse kaitse tingimused 

 

Eelnõu antud paragrahviga nimetatakse tööstusdisainilahenduse kaitse tingimuse põhilised 

õiguslikud alused (mittekaitstav tööstusdisainilahendus, kaitsekriteeriumid ning kaitset 

välistavad asjaolud) ning antud paragrahvis reguleeritakse, milliseid tööstusdisainilahendusi ei 

kaitsta.  

 

Kehtivas õiguses on tööstusdisaini kaitse kriteeriumid sätestatud samal viisil - 

tööstusdisainilahenduse kaitstavus sõltub, kas esinevad mittekaitstavuse alused (TDKS § 9), kas 

tööstusdisainilahendus vastab tööstusdisainilahenduse kaitsekriteeriumidele (TDKS § 5 lg 1; §-d 

6 ja 7) ning kas puuduvad tööstusdisainilahenduse kaitset välistavad asjaolud (TDKS § 10). 

Eelnõu näeb ette ühe muutuse mittekaitstavuse osas ning loobutud on ebapüsivusest (nt 

jääskulptuur), kui mittekaitstavuse alusest. 

 

Disainidirektiiv näeb ette, et kaitstav disainilahendus peab olema uudne ja eristav (Art 3), 

välistab kaitse alt tehniliste funktsiooniga lahendused (Art 7) ning avaliku korra või kõlbluse 

vastased disainilahendused (Art 8).   

 

Lõige 1 sätestab kaitstavuse kriteeriumid. Tööstusdisainilahendust võib kaitsta, kui see vastab 

tööstusdisainilahenduse kaitsekriteeriumidele (uudsus ja eristusvõime) ning puuduvad 

tööstusdisainilahenduse kaitset välistavad asjaolud. 

 

Lõige 2 sätestab tööstusdisainilahenduse mittekaitstavuse kriteeriumid. Eelnõu vastab kehtivale 

seadusele, kuid siiski näeb ette ühe muudatuse. Eelnõu näeb ette muutuse ning loobutud on 

ebapüsivusest (nt jääskulptuur), kui mittekaitstavuse alusest. Muus osas on mittekaitstavad 

tööstusdisainilahendused, mis on vastuolud heade kommetega (disainidirektiivi Art 8), on 
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mikrolülituse topoloogia (tehniline otstarve – disainidirektiivi Art 7 lg 1) või on tavakasutuses 

väliselt vaadeldav (disainidirektiivi Art 3 lg 3). 

 

 

Eelnõu § 170. Tööstusdisainilahenduse kaitsekriteeriumid 

 

Eelnõu antud paragrahviga sisustatakse tööstusdisainilahenduse kaitsekriteeriumid, mis on kõige 

olulisemad ning sisulisemad kaitse tingimused (uudsus ja eristatavus). Kehtiv õigus lähtub 

samades kaitsekriteeriumitest (TDKS § 5 lg 1). Võrreldes kehtiva õigusega muutub uudsuse 

mõiste ning eelnõus loobutakse uudsuse kontekstis äravahetamiseni sarnase 

tööstusdisainilahenduse määratlusest (TDKS § 6) ning defineerib uudsuse läbi identsuse, millele 

lisaks võetakse arvesse ka ebaoluliste üksikasjade erinevust. See põhineb üldisel uudsuse 

põhimõttel (kokkulangevus varasema lahendusega) ning disainidirektiivil (Art 4).  

 

Eristatavuse osas loobub eelnõu „(vastava ala) asjatundja“ mõistest ning lähtub põhimõttest, et 

disaini eristatavust tuleb hinnata „asjatundliku kasutaja“ (informed user) põhimõttest lähtudes. 

See on kriteerium, mis tuleneb disainidirektiivist (Art 5 lg 1) ning mida kasutab ka Ühenduse 

disainimäärus (Art 6 lg 1) ning mida on sisustanud ka Euroopa Kohus (kohtuasi C-281/10P). 

Direktiiv ja määrus kasutavad ingliskeelset terminit „informed user“, mis direktiivi eestikeelses 

versioonis on tõlgitud „asjatundja“, määruses „vastava ala asjatundja“ ning eelpool nimetatud 

Euroopa Kohtu otsuses „asjatundlik kasutaja“. Eelnõu lähtub Euroopa Kohtu otsuse tõlkes 

kasutatud mõistest, mis on sisuliselt korrektsem ja vastab direktiivi mõiste tähendusele 

„asjatundlik kasutaja“ (mitte spetsialist ehk asjatundja). Kuna Eestis pole vaidluste puudumise 

tõttu vastav mõiste sisuliselt kinnistunud siis on mõistlik eestikeelset mõistet korrigeerida.  

 

Eristatavuse hindamisel on oluliseks põhimõtteks ka disaineri vabadusastme arvestamine. See 

põhineb disainidirektiivil (Art 5 lg 2). Antud küsimuses eelnõu ei muuda kehtivat õigust.  

 

Lõige 1 defineerib tööstusdisainilahenduse kaitsekriteeriumid, milleks on nõue, et 

tööstusdisainilahendus peab olema on uus ja eristatav. 

 

Lõige 2 defineerib tööstusdisainilahendus uudsuse mõiste. Tööstusdisainilahendus on uus, kui 

taotlusest või prioriteedikuupäevast varasemalt ei ole avalikkusele kättesaadavaks tehtud identset 

või üksnes ebaoluliste üksikasjade poolest erinevat tööstusdisainilahendust (disainidirektiivi Art 

4, Ühenduse disainimääruse Art 5). Erandina reeglile, et uudsust mõjutab üksnes varasemalt 

avalikkusele kättesaadavaks tehtud tööstusdisainilahendus on taotlusest veelgi varasem 

tööstusdisainilahenduse taotlus või registreering isegi kui see on avalikustatud hiljem 

(disainidirektiivi Art 11 lg 1 p 6). 

 

Lõige 3 kohaselt tööstusdisainilahendus on eristatav, kui informeeritud kasutajale jääv üldmulje 

sellest erineb kõikide varasemate tööstusdisainilahenduste üldmuljest. Euroopa Kohus on 

sisutanud „asjatundlik kasutaja“ mõistet ning selgitanud, et see jääb kaubamärgiõiguses 

kasutatava mõiste „keskmine tarbija” – kellelt ei eeldata mingeid eriteadmisi ning kes üldiselt ei 

võrdle vastandatud kaubamärke otseselt – ning mõiste „spetsialist” ehk põhjalike tehniliste 

teadmistega eksperdi vahele. Euroopa Kohus on leidnud, et see tähendab mitte keskmise 

tähelepanelikkuse astmega kasutajat vaid kasutajat, kes on kas tulenevalt isiklikust kogemusest 
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või vastava valdkonna ulatuslikest teadmistest erilise valvsusega147. Eristatavuse hindamisel 

võetakse arvesse disaineri vabadust piiravaid asjaolusid tööstusdisainilahenduse väljatöötamisel.  

 

Lõige 4 reguleerib avalikkusele kättesaadavaks tegemise. Tööstusdisainilahenduse avalikkusele 

kättesaadavaks tegemise võimalused ei ole piiratud (trükis avaldamine, näitusel esitamine, 

kaubavahetuses kasutamine jne). Võrreldes kehtiva õigusega, mis nägi ette formalistliku 

avalikkuse kättesaadavaks tegemise kontseptsiooni., arvestab eelnõu disainidirektiivi 

regulatsiooni (Art 6 lg 1), millest lähtub ka Ühenduse disainimäärus (Art 7 lg 1), et 

tööstusdisainlahendus loetakse avalikkusele kättesaadavaks tehtuks, kui Euroopa Liidus 

tegutsevatel asjaomase sektori ringkondadel oli mõistliku ootuse kohaselt võimalik sellest 

tavapärase majandustegevuse käigus teada saada enne taotluse esitamise kuupäeva või 

prioriteedikuupäeva.  

 

Tööstusdisainilahendust ei loeta siiski olevat avalikkusele kättesaadavaks tehtud, kui see on 

teatavaks saanud üksnes kolmandale isikule, kelle puhul kehtib otsene või kaudne 

konfidentsiaalsusnõue (disainidirektiivi Art 6 lg 1).  

 

Lõige 5 kehtestab erandid uudsuse ning eristatavuse nõudele  ning kaitset välistavaks ei loeta 

tööstusdisainilahenduse avalikkusele kättesaadavaks tegemist autori, tema õigusjärglase (s.h 

taotleja) või kolmanda isiku poolt autori või õigusjärglase (s.h taotleja) poolt avaldatud teabe või 

sooritatud tegevuse alusel, kui see on toimunud 12 kuud enne taotluse- või prioriteedikuupäeva 

(uudsussoodustus). Uudsussoodustus kehtib ka juhul, kui  tööstusdisainilahendus on avalikkusele 

kättesaadavaks tehtud autori või tema õigusjärglase suhtes toime pandud õigusvastase teo 

tagajärjel, sealhulgas Patendiameti poolt. Uudsussoodustuse kasutamiseks peab taotleja sellele 

vaidluses tuginema, uudsussoodustuse kasutamist ei pea taotlemisel deklareerima. Antud 

regulatsioon põhineb disainidirektiivil (Art 6 lg-d 2 ja 3). 

 

Lõige 6 reguleerib mitmeosalise toote puhul uudsuse ja eristatavuse küsimust ning sätestab, et 

seda hinnatakse tulenevalt sellest tööstusdisainilahenduse osast, mis on lõppkasutaja 

tavakasutuse (v.a hooldus, teenindus ja remont) ajal nähtav. Antud regulatsioon põhineb 

disainidirektiivil (Art 3 lg-d 3 ja 4). 

 

 

Eelnõu § 171. Tööstusdisainilahenduse kaitset välistavad asjaolud 

 

Käesolev paragrahv reguleerib tööstusdisainilahenduse kokkupuudet teiste õigustega – 

ennekõike riikliku sümboolika kasutamist ning teiste isikute nimeõiguste riivet ning kehtestab 

põhimõtte, et antud kataloogis nimetatud juhtudel on vajalik vastava isiku kirjalik luba. Tegemist 

on kaitset välistava asjaoluga, mida Patendiamet ei kontrolli ning mille rakendamine sõltub 

õigustatud isiku vaidlustusest. Antud eelnõu säte lähtub kehtivast õigusest (TDKS § 10) ning 

põhineb ka disainidirektiivil (Art 11 lg 2), kuid direktiivi kaitset välistavate asjaolude kataloog 

on kitsam.  

 

Lõige 1 reguleerib juhtumid, mil tööstusdisainilahenduse kaitseks on vajalik õiguspädeva 

institutsiooni või ametiisiku kirjaliku luba. See on vajalik, kui tööstusdisainilahendusel 

                                                           
147 Kohtuasi C-281/10 P, p 53 
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kasutatakse Eesti sümboolikat või Pariisi konventsiooni 6ter kohaselt kaitstud sümboolikat või 

selle jäljendust. 

 

Lõige 2 reguleerib juhtumid, mil tööstusdisainilahenduse kaitseks on vajalik õigustatud isiku 

nõusolek. Nõusolekule vorminõudeid ei ole kehtestatud ja tegemist on küsimusega, mida 

registreerimisel ei kontrollita ning selle aluse rakendamine eeldab õigustatud isiku poolt nõude 

esitamist. Kaitset välistavaks on asjaolud, mis puudutavad ennekõike teisi isikuid 

identifitseerivaid nime ja kujutisteõigusi.  

 

 

Eelnõu § 172. Tööstusdisainilahenduse ühtsus 

 

Eelnõuga loobutakse kehtiva seaduse (TDKS § 19) piirangust, et taotluse võib esitada vaid ühe 

tööstusdisainilahenduse kohta ning võimaldatakse esitada koondtaotlusi, kus sama taotleja esitab 

üheaegselt mitme erineva tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse. Seoses sellega 

puudub edaspidi vajadus reguleerida tööstusdisainilahenduse variantide küsimust ning senised 

variandid kvalifitseeruvad eelnõu kohaselt koondtaotlusesse ühendatud taotlusteks. 

Koondtaotluse esitamise ainsaks nõudeks on, et koondtaotlusena esitatud 

tööstusdisainilahendused peavad kuuluma samasse Locarno klassi. Analoogse koondtaotluse 

regulatsiooni näeb ette ka Ühenduse disainimäärus (Art 37). 

  

Muudatus eeldab Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooniga ühinemisel  artikli 13 lõike 1  alusel 

tehtud deklaratsiooni148 tühistamist. 

 

Lõige 1 kehtestab nõude, et tööstusdisainilahenduse taotlus võib sisaldada ühte 

tööstusdisainilahendust. 

 

Lõige 2 võimaldab ühel taotlejal mitu tööstusdisainilahendust esitada ühe  koondtaotlusena, kui 

tööstusdisainilahendused Locarno klassifitseerimise kokkuleppe järgi samasse klassi. Tegemist 

on taotluse esitamise protsessi lihtsustamise, kiirendamise ning soodustamise võimalusega, mille 

õiguslik tähendus piirdub vaid taotluse esitamise menetlusega. Iga koondtaotluses sisalduvat ja 

koondtaotluse alusel registreeritavat tööstusdisainilahendust käsitletakse iseseisvana ning 

koontaotluse osadele omistatakse ka erinevad registreerimisnumbrid (võimalik on kasutada 

taotluse ja registreerimisnumbri ühis- ja eriosa). 

 

 

Eelnõu § 173. Tööstusdisainilahenduse kaitse sisu ja ulatus 

 

Käesolev paragrahv reguleerib tööstusdisainilahenduse kaitse sisu ja ulatust, mis põhineb 

tööstusdisainilahenduse registrisse kantud reproduktsioonil, mille ülesandeks on anda 

tööstusdisainilahendusest täielik ja täpne ettekujutus. Kaitse ulatuse hindamisel arvestatakse ka 

disaineri vabadust, s.t ennekõike kas esineb tehnilisi piiranguid, mis mõjutavad disainilahendust.   

 

                                                           
148 Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni ratifitseerimise 

seadus - RT II 2002, 1, 1 
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Eelnõu vastab kehtivale õigusele – reproduktsiooni nõuded tulenevad kehtiva TDKS §-st 22, 

kaitse ulatus TDKS § 5 lg-st 3 ning disaineri vabadus TDKS § 5 lg-st 31. 

 

Lõige 1 kehtestab põhimõtte, et tööstusdisainilahenduse kaitse sisu ja ulatuse määratakse 

registrisse kantud reproduktsiooni alusel.  

 

Lõige 2 kehtestab nõude, et tööstusdisainilahenduse reproduktsioon peab andma 

tööstusdisainilahendusest täieliku ja täpse ettekujutuse ning loetleb mitteammendavalt 

võimalikud aktsepteeritavad viisid tööstusdisainilahenduse esitamiseks reproduktsioonil 

(fotograafiline, graafiline). Reproduktsioon peab koosnema üldvaatest ja nendest vaadetest, mis 

on vajalikud tööstusdisainilahendusest täieliku ja täpse ettekujutuse saamiseks. Tegemist on 

normiga, mis ennekõike rõhutab registrisse kantud reproduktsiooni tähtsust õiguskaitse sisu ja 

ulatuse määramisel. Registreerimisel reproduktsiooni nõuete täitmist ei kontrollita ning see on 

taotleja ning omaniku vastutus. Reproduktsiooni selguse nõude rikkumine võib ennekõike 

mõjutada hilisemalt ainuõiguse kaitset, s.t kui olulised tunnused ei ole reproduktsioonil 

kujutatud, siis neid ei ole võimalik nt tegeliku toote alusel „juurde lisada“ ning samuti ei ole 

võimalik üleliigseid elemente reproduktsioonilt „eemaldada“ ega neid arvestamata jätta.  

 

Lõige 3 kohaselt tööstusdisainilahenduse kaitse ulatuse hindamisel arvestatakse 

tööstusdisainilahenduse autori vabadust piiravaid asjaolusid selle väljatöötamisel. Säte põhineb 

disainidirektiivi artiklil 9 lg 2.  

 

 

Eelnõu § 174. Tööstusdisainilahenduse kaitseaeg 

 

Käesolev paragrahv sätestab tööstusdisainilahenduse kaitse maksimaalse kestuse (25 aastat 

taotluse esitamisest) ning kehtivuse pikendamise 5-aastase intervalli ja kehtivuse pikendamiseks 

vajalikud toimingud (kandeavaldus ning riigilõivu tasumine kuus kuud enne või pärast tähtaega). 

Eelnõu vastab kehtivale õigusele (TDKS § 56). Antud küsimus ei ole reguleeritud 

disainidirektiiviga, kuid Ühenduse disainimääruse sättes on analoogsed (Art 12 ja 13).  

 

Lõige 1 sätestab, et tööstusdisainilahenduse kaitse kehtib algselt viis aastat taotluse esitamise 

päevast arvates.  

 

Lõige 2 sätestab, et tööstusdisainilahenduse kaitseaega võib pikendada viie aasta kaupa kokku 

kuni 25 aastaks taotluse esitamise päevast arvates. 

 

Lõige 3 sätestab, et tööstusdisainilahenduse kaitseaja pikendamiseks peab omanik esitatama 

avalduse (kandeavaldusele kohalduvat § 29 nõuded, ennekõike kirjalik vorminõue) ja tasuma 

riigilõivu kas kuue kuu jooksul enne kaitseaja lõppemist või täiendavat riigilõivu tasudes kuue 

kuu jooksul kaitse lõppemise kuupäevast arvates. 
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2. jagu – Tööstusdisainilahendusest tulenevad õigused 

 

 

Eelnõu § 175. Tööstusdisainilahenduse omaniku ainuõigus 

 

Käesolev paragrahv reguleerib tööstusdisaini registreeringust tuleneva negatiivse õiguse 

(keelamisõigus), mis on üheks ainuõiguse elemendiks (§ 8 lg 1 p 1). Ainuõiguse sisuks on 

positiivne õigus tööstusdisainilahendust ise kasutada, kuid ka negatiivne õigus keelata teistel 

isikutel kaitstud tööstusdisainilahenduse või sellise tööstusdisainilahendusi, mis jätavad 

asjatundlikule kasutajale ühesuguse üldmulje, kasutamine (disainidirektiivi Art 9 ja Art 12 lg 1). 

Analoogselt on reguleeritud ainuõigus ka Ühenduse disainimääruses (Art 10 lg 1 ja Art 19 lg 1). 

 

Positiivse kasutusõiguse puhul tuleb arvestada, et tööstusdisainilahenduse registreering 

iseenesest ei ole varasema tööstusdisainilahenduse ainuõiguse suhtes siiski ainuõiguse rikkumist 

välistav asjaolu. Varasema kaitstud tööstusdisainilahenduse omanik saab keelata hilisema 

tööstusdisainilahenduse kasutamist ka juhul, kui hilisem tööstusdisainilahendus on registreeritud. 

Kuna registreerimisel ei hinnata sisuliselt kaitsekõlbulikkust, siis ei ole põhjendatud taolisele 

hilisemale registreeringule sedavõrd ulatusliku õiguse omistamist. Taolisele järeldusele on 

Ühenduse registreeritud disainilahenduse puhul jõudnud ka Euroopa Kohus (kohtuasi C-488/10). 

 

Eelnõu toob ainuõiguse kaitse küsimuses kaasa kaks sisulist muudatust, mis on analoogsed ka 

tööstusdisainilahenduse kaitsekriteeriumite osa muutustega – „vastava ala asjatundja“ 

asendatakse „asjatundliku kasutaja“ kontseptsiooniga ning tööstusdisainilahenduse 

„äravahetamiseni sarnasus“ asendatakse „ühesuguse üldmuljega“ (vastavalt disainidirektiivile).   

 

Lõige 1 sätestab tööstusdisainilahenduse omaniku loata on kolmandatel isikutel keelatud 

tööstusdisainilahendust kasutada ning loetleb keelatud toimingud.  

 

Lõige 2 kohaselt tööstusdisainilahenduse õigusest tulenev kaitse hõlmab lisaks kaitstud 

tööstusdisainilahendustega identsetele ka kõiki tööstusdisainilahendusi, mis jätavad 

asjatundlikule kasutajale ühesuguse üldmulje. 

 

 

Eelnõu § 176. Tööstusdisainilahenduse omaniku ainuõiguse kitsendused 

 

Käesolevas paragrahvis sätestatakse spetsiifilised tööstusdisainilahendusega seotud kitsendused 

täiendavalt seadustiku 4. jaost (õiguste ammendumine ja varemkasutusõigus). Eelnõu lähtub 

antud küsimuse kehtivast õigusest – TDKS § 17 loetleb tööstusdisainilahendust mitterikkuvad 

toimingud, mille osas eelnõus kasutatakse tööstusdisainilahenduse „ainuõiguse kitsenduse“ 

mõistet.  

 

Sätted põhinevad disainidirektiivi artiklil 13.   

 

Punkt 1 tööstusdisainilahenduse kasutamine Eesti territooriumil ajutiselt või juhuslikult 

viibivate teistes riikides registreeritud vee- ja õhusõidukite konstruktsioonis või nende 

varustuses. Säte põhineb disainidirektiivi artiklil 13 lõikel 2 punktil a. 



Versioon: 22.7.2014 

133 

 

 

Punkt 2 tööstusdisainilahenduse järgi valmistatud varuosade ja lisaseadmete importimine 

Eestisse käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud sõidukite remondiks. Säte põhineb 

disainidirektiivi artiklil 13 lõikel 2 punktidel b ja c. 

 

Punkt 3 tööstusdisainilahenduse ärieesmärgita kasutamine isiklikeks vajadusteks. Säte põhineb 

disainidirektiivi artiklil 13 lõikel 1 punktil a. 

 

Punkt 4 kohaselt tööstusdisainilahenduse omaniku õiguste rikkumiseks ei loeta 

tööstusdisainilahendusele viitamist ning tööstusdisainilahenduse õppeotstarbelist 

reprodutseerimist, kui see on kooskõlas hea kaubandustavaga, viidatud on 

tööstusdisainilahenduse omanikule ja kasutamine ei kahjusta viimase huve. Säte põhineb 

disainidirektiivi artiklil 13 lõikel 1 punktil c. 

 

Punkt 5 kohaselt tööstusdisainilahenduse omaniku õiguste rikkumiseks ei loeta 

tööstusdisainilahenduse kasutamist katsetustes. Säte põhineb disainidirektiivi artiklil 13 lõikel 1 

punktil b. 

 

3. jagu – Tööstusdisainilahenduse registreerimine ja vaidlustamine 

 

Eelnõu § 177. Tööstusdisainilahenduse taotluse erisused 

 

Käesolev paragrahv reguleerib tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse esitamisega 

seonduvat küsimuses, mis ei ole reguleeritud üldosas (§ 63-70), s.t mis puudutab spetsiifiliselt 

tööstusdisainilahenduse taotlust.   

 

Lõige 1 sätestab tööstusdisainilahenduse taotluse kohustuslikud spetsiifilised 

dokumendielemendid (avaldus koos tööstusdisainilahenduse nimetusega ning reproduktsioon). 

 

Lõige 2 sätestab, et taotlusele võib lisada tööstusdisainilahenduse olemust avava kirjelduse. 

Tegemist on vabatahtliku taotluse elemendiga ning sel ei ole õiguslikku tähendust õiguskaitse 

ulatuse ja sisu määratlemisel.  

 

Lõige 3 sätestab, et tööstusdisainilahenduse registreerimise avaldus võib sisaldada 

tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni klassi ja alaklassi numbrit, kuhu 

tööstusdisainilahendus kuulub. Taotleja poolt disaini klassifitseerimine kiirendab 

registreerimismenetlust, kuid see on küsimus, mida Patendiamet kontrollib ning nii võib 

Patendiamet vajadusel ka klassifikatsiooni muuta. Klassifitseerimise eesmärgiks on ennekõike 

avalik huvi, sest selle alusel on võimalik teostada disainiotsinguid. Klassifitseerimine omab 

tähtsust ka koondtaotluse lubatavuse üle otsustamisel.  

 

Lõige 4 kohaselt taotleja võib koos taotlusega või menetluse kestel esitada kandeavalduse 

tööstusdisainilahenduse registreerimise kande jõustumise edasilükkamiseks kuni 12 kuuks. 

Avalduse esitamise eest tasutakse riigilõiv. 
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Lõige 5 kohaselt Justiitsminister võib tööstusdisaini määruses täpsustada taotluse dokumentide 

sisu- ja vormistamisnõudeid. 

 

 

Eelnõu § 178. Koondtaotluse täiendav riigilõiv 

 

Eelnõu kohaselt asendatakse tööstusdisainilahenduse variandid (piiratud sama üldmuljega 

tööstusdisainilahendused) võimalusega esitada tööstusdisainilahenduste koondtaotlus (piiratud 

sama Locarno klassiga). Koondtaotluse esitamisel on ette nähtud täiendav riigilõiv. Antud 

lahendus on analoogne Ühenduse disainimäärusega (Art 37 lõige 2). 

 

Paragrahvi kohaselt koondtaotluse puhul tasutakse alates teisest kuni kümnendani ja 

üheteistkümnendast tööstusdisainist edasi samas taotluses iga taotluse kohta täiendav riigilõiv. 

Seadus näeb ette kolmetasemelise lõivu arvutamise suuruse (iga koondtaotlusesse kuuluva 

tööstusdisainilahenduse eest): 

 Riigilõiv ühe või esimese tööstusdisainilahenduse eest; ja 

 Täiendav riigilõiv iga täiendava tööstusdisainilahenduse eest alates teisest kuni 

kümnenda tööstusdisainilahenduse eest samas taotluses; ja 

 Täiendav riigilõiv iga täiendava tööstusdisainilahenduse eest alates üheteistkümnendast 

tööstusdisainilahendusest samas taotluses. 

 

Koondtaotluse puhul väheneb halduskoormus taotluse esitamisel ja menetlemisel, kuna osaliselt 

(taotleja andmed) esitatakse taotluse andmed ühel taotlusel ning seeläbi vähenen nii taotleja, kui 

Patendiameti halduskoormus, mistõttu on mõistlik seda kompenseerida lõivusoodustusega 

täiendavalt taotlusele lisatud tööstusdisainilahenduste puhul.  

 

Tegemist on ka tööstusdisainilahenduste kaitset edendava meetmega, mis soodustab enamaid 

tööstusdisainilahendusi kaitsma. Seetõttu on koondtaotluse riigilõivud kehtestatud astmelistena 

ning täiendavate tööstusdisainilahenduste lisamise eest võetakse väiksemat lõivu kui ühe 

tööstusdisainilahenduse eest. 

 

Paralleelselt kehtiva Ühenduse disaini süsteemi puhul on lõivude skaala alljärgnev: 

 Esimene taotlus ja registreeringu avaldamine: EUR350 (taotlus EUR230, avaldamine 

EUR120) 

 Teine kuni kümnes taotlus ja registreeringute avaldamine: EUR175 (taotlus EUR115, 

avaldamine EUR65) 

 Üheteistkümnes ja edasi: EUR80 (taotlus EUR50, avaldamine EUR30)  

 

 

Eelnõu § 179. Prioriteedinõue tööstusdisainilahenduse taotlemisel 

 

Eelnõu põhineb kehtiva seaduse regulatsioonil (TDKS § 24 lõige 5), mille kohaselt 

prioriteedinõue (tahteavaldus, et tööstusdisainilahenduse taotlus seotakse varasemalt esitatud 

taotluse esitamise kuupäevaga , vt eelnõu § 60). Antud osas rahvusvaheline regulatsioon puudub. 

Ühenduse disainimäärus lähtub samast põhimõttest (Art 42). 
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Lõige 1 sätestab, et prioriteedinõue esitatakse taotluse esitamisel. Sellest tulenevalt 

prioriteedinõude esitamine pärast taotluse esitamist ei ole võimalik.  

 

Lõige 2 kehtestab tähtaja dokumentide esitamiseks prioriteedinõude tõendamiseks (9 kuud 

prioriteedikuupäevast arvates), s.t dokumentide esitamise tähtaeg ei sõltu Eesti taotluse esitamise 

kuupäevast vaid esmase taotluse (prioriteeditaotlus) esitamise kuupäevast. Arvestada tuleb siiski, 

et prioriteeti saab määrata vaid juhul, kui esmase ja järgmise taotluse vaheline aeg ei ole pikem, 

kui 6 kuud (eelnõu § 91 lg 1 p 2). Dokumentide esitamise tähtaja pikendamise võimalust ei ole. 

 

 

Eelnõu § 180. Tööstusdisainilahenduse taotluse minimaalsed elemendid 

 

Eelnõu põhineb kehtival õigusel (TDKS § 28 lg 3) ja selle eesmärgiks on esmalt määratleda 

minimaalsed andmed, mille alusel saab tuvastada kelle poolt ning millise tööstusdisainilahenduse 

osas on esitatud taotlus, fikseerida esitatud taotluse kuupäev (eelnõu § 64 lg 1) ning alustada 

menetlust.  

 

Taotluse minimaalsed elemendid on tööstusdisainilahenduse registreerimise sooviavaldus (eesti 

keeles); tööstusdisainilahenduse reproduktsioon; ja taotleja nimi ja aadress või andmed, mis 

võimaldavad edastada talle või tema esindajale Patendiameti teateid (eelnõu § 39 lg 1 kohaselt 

postiaadress või e-posti aadress). 

 

 

Eelnõu § 181. Teave tööstusdisainilahenduse taotluse kohta 

 

Paragrahv reguleerib analoogselt kehtivale õigusele (TDKS § 52 lg 2), kas ja millises ulatuses 

kolmandad isikud saavad Patendiameti avaliku andmebaasi kaudu teada esitatud taotlusest. 

Oluline on, et esialgne teave esitatud taotluse kohta tehakse avalikuks, kuid enne 

tööstusdisainilahenduse registreerimist ei avalikustata tööstusdisainilahenduse reproduktsiooni. 

 

 

Eelnõu § 182. Tööstusdisainilahenduse taotluse menetluse erisused 

 

Taotluse menetluse üldnorm tuleneb eelnõu üldosast, taotluse kontrolli ulatuse üldnorm 

täpsemalt § 59 lõikest 1. Käesolevas paragrahv sätestab tööstusdisainilahenduse taotluse 

menetluse erisätted, täpsemini küsimused milliseid asjaolusid Patendiamet kontrollib kas 

tegemist on tööstusdisainilahendusega.   

 

Tööstusdisainilahenduse kontrolli ulatus kehtivas õiguses tuleneb TDKS § 31. Dokumentide 

ning tähtaegade kontroll (TDKS § 31 lg 1 p-d 1-2) on hõlmatud eelnõu üldosaga, ennekõike § 65 

lg 1). Kehtiva õiguse (TDKS § 31 lg 1 p-d 3-4) kohaselt kontrollib Patendiamet seda, kas 

taotluse reproduktsioonil esitatud on tööstusdisainilahendus (TDKS § 4), kas 

tööstusdisainilahendus ei ole vastuolus heade tavadega (TDKS § 9 p 2) ega mikrolülituse 

topoloogia (TDKS § 9 p 4), kas tööstusdisainilahendus sisaldab sümboolikat, mille kasutamiseks 

on vajalik õiguspädeva institutsiooni või ametiisiku kirjalikku luba (TDKS § 10 lg-d 1-2) ning 
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kas järgitud on ühtsuse põhimõtet (TDKS § 19). Lisaks kontrollib kehtiva seaduse alusel 

Patendiamet tööstusdisainilahenduse klassifitseerimist (TDKS § 31 lg 1 p 4).   

 

Eelnõu kohaselt väheneb Patendiameti poolt teostav kontroll ning enam ei kontrollita seda kas 

tööstusdisainilahendus on mikrolülituse topoloogia, kas tööstusdisainilahendus sisaldab 

sümboolikat, mille kasutamiseks on vajalik kirjalik luba. See vastab tööstusdisainilahenduse 

menetluse üldisele põhimõttele, et sisulisi asjaolusid ei kontrollita ning tegemist on formaalsuste 

kontrolliga ning minimaalsete asjaolude kontrolliga. 

Oluline on märkida, et Patendiamet ei kontrolli taotluse vastavust eelnõu § 169 lõikes 1 

sätestatud sisulistele kaitse kriteeriumitele, s.t tööstusdisainilahenduse mittekaitstavust (v.a 

vastuolu heade kommetega - § 169 lg 2 p 2), vastavust tööstusdisainilahenduse 

kaitsekriteeriumidele (uudsus ja eristusvõime - § 170) ning puuduvad tööstusdisainilahenduse 

kaitset välistavad asjaolud (§ 171). Seega tegemist on formaalse kontrolliga ning 

tööstusdisainilahenduse sisuline kaitstavuse kontroll on kolmandate isikute kanda ning selleks on 

ette nähtud vaidlustusmenetlus tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ja kohtus.  

 

Lõike 1 kohaselt Patendiamet kontrollib menetluse käigus seda kas taotluse objekt on 

tööstusdisainilahendus (punkt 1), mille sisulised kriteeriumid tulenevad eelnõu §-st 94; et lisatud 

oleks korrektne tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise klassifikatsiooni klassi ja alamklassi 

numbrit ning numbri puudumise korral määrab selle Patendiamet (punkt 2), mille aluseks on § 

177 lg 1 p 1; et kas tööstusdisainilahenduse ei ole vastuolus heade kommetega (punkt 3), õiguslik 

regulatsioon eelnõu § 169 lg 2 p 2; ja kas täidetud on taotluse ühtsuse nõue (punkt 4), mille 

regulatsioon tuleneb eelnõu §-st 172. 

  

Lõike 2 kohaselt lükkab Patendiamet taotluse tagasi (teeb tagasilükkamise otsuse) ehk keeldub 

registreerimist, kui taotluse objekt ei ole tööstusdisainilahendus, see on vastuolus heade 

kommetega või kui taotlus ei ole ühtne. Enne taotluse tagasilükkamist teatab Patendiamet 

taotlejale puudustest ning annab võimaluse need kõrvaldada või esitada vastuväide (dokumentide 

osas eelnõu § 65 lg 2, registreerimise tingimustele vastavuse osas eelnõu § 65 lg 4 ja 5). 

 

 

Eelnõu § 183. Taotluse parandamine, täiendamine, piiramine ja jagamine 

 

Käesolev paragrahv reguleerib taotluses muudatuste tegemise võimalust ning põhineb eelnõu 

üldosa regulatsioonil (§ 67). Taotleja võib taotluses teha muudatusi omal initsiatiivil. Muudatuste 

vajadus võib tuleneda ka Patendiameti teatest, mille kohaselt esinevad taotluse suhtes 

tagasilükkamise alused. Muudatuste tegemise kõige olulisem kriteerium on, et muudatused ei 

tohi muuta reproduktsioonil kujutatud tööstusdisainilahendust. Juhul, kui muudatused ei ole 

lubatavad, teeb Patendiamet tööstusdisainilahenduse reproduktsiooni muutvate paranduste ja 

täienduste korral taotlejale ettepaneku need tagasi võtta ja annab selleks tähtaja (eelnõu § 67 lg 

2). Juhul, kui taotleja vajalikke muudatusi ei tee, loetakse taotlus tagasivõetuks (eelnõu § 69 lg 2 

p 4).   

 

Eelnõu vastab kehtivale õigusele (TDKS § 33 lg 3). 
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Lõige 1 reguleerib taotleja õigust teha taotluses menetluse jooksul parandusi ja täiendusi. Need 

ei tohi muuta reproduktsioonil kujutatud tööstusdisainilahendust. 

  

Lõike 2 Kohaselt taotleja võib menetluse käigus piirata taotlust osade tööstusdisainilahenduste 

osas ehk kustutada taotlusest osad tööstusdisainilahendused (taotluse piiramine) või jagada 

erinevad tööstusdisainilahendused eraldi taotlusteks (taotluse jagamine).  

 

 

Eelnõu § 184. Registreeritud tööstusdisainilahenduse andmed 

 

Käesolev paragrahv sätestab tööstusdisainilahenduse registreeringu spetsiifilised andmed, mis 

kantakse registrisse lisaks üldosas nimetatule (eelnõu § 48 lg 1). Registrisse kantavad andmed on 

samad, mis kehtiva õiguse kohaselt (TDKS § 551 lg 3). 

 

Lõike 1 kohaselt  on tööstusdisainilahenduse spetsiifilised registriandmed  

tööstusdisainilahenduse nimetus; tööstusdisainilahenduse reproduktsioon; 

tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni klassi ja alaklassi number; autori nimi 

ja aadress, ühisautorite korral kõigi autorite andmed. 

 

Lõike 2 kohaselt tööstusdisainilahenduse registreerimise kande teates avaldatakse lisaks 

tööstusdisainilahenduse spetsiifilised andmed. Autori andmete avaldamine on tingimuslik ja 

sõltub sellest kas autor on keelanud enne registreerimist oma nime avaldamise või mitte või kas 

autor on pärast registreerimist nime avaldamise keelu tagasi võtnud.  

 

 

Eelnõu § 185. Tööstusdisainilahenduse jagamine ja selle kaitseulatuse piiramine 

 

Käesolev paragrahv annab omanikule õiguse pärast registreerimist piirata 

tööstusdisainilahenduse registreeringu kirjet ja jagada see mitmeks juhul, kui taotluse puhul on 

rikutud ühtsuse nõuet ning kirje sisaldab erinevaid tööstusdisainilahendusi.  

 

Punkt 1 kohaselt omanik võib piirata kirjet osade tööstusdisainilahenduste osas ehk kustutada 

kirjest osad tööstusdisainilahendused (kirje piiramine).   

Punkt 2 kohaselt omanik võib jagada kirjet erinevate tööstusdisainilahenduste osas ja jagada 

erinevad tööstusdisainilahendused eraldi kirjeteks (kirje jagamine).  

 

 

Eelnõu § 186. Tööstusdisainilahenduse kaitstavuse vaidlustamine 

 

Käesolev paragrahv reguleerib üldosast tulenevalt (§ 25 lg 1) tööstusdisainlahenduse 

registreeringu vaidlustamise õiguse ning tähtajad erinevates instantsides. Kuna Patendiamet 

teostab piiratud kontrolli tööstusdisaini taotluse suhtes (eelnõu § 182), siis registreeringu kontroll 

on sisulises osas jäetud kolmandate isikute kanda.  
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Käesolev paragrahv reguleerib nii vaidlustuse ulatuse – vaidlustada saab, kui esineb vastuolu 

kaitsetingimustega, mis on sätestatud eelnõu §-s 169 lg 1 – ei ole mittekaitstav, vastab 

kaitsekriteeriumitele ja puuduvad kaitset välistavad asjaolud). 

 

Eeltoodust tuleneb, et tööstusdisainilahenduse registreeringut ei saa vaidlustada ühtsuse nõude 

(eelnõu § 172) rikkumise alusel.  

 

Vaidlustamise juures tuleb aga arvestada, et eelnõu näeb eraldi ette võimaluse autoril vaidlustada 

autori õiguste rikkumist (§ 7 lg 5), autorsuse tunnustamist (§ 26), taotlemise õiguse tunnustamist 

(§ 27), tööstusomandi tunnustamist (§ 28). 

 

Kehtiva õiguse kohaselt väljanõudmise vaidlused toimuvad hagimenetluses (TDKS § 81 lg 1) 

ning samuti olid kõik kaitsevaidlused allutatud kohtumenetlusele. Kui kehtiva õiguse kohaselt on 

üksnes taotleja kaebused Patendiameti tööstusdisainilahenduse taotluse menetlusega seotud 

otsustele allutatud apellatsioonikomisjoni menetlusele, siis eelnõu toob antud küsimuses 

muudatuse ning kahe kuu jooksul tööstusdisainilahenduse registreerimisest võib 

tööstusdisainilahenduse registreerimise vaidlustada apellatsioonikomisjonis.  

 

Vaidlustuse ulatus on eelnõus sama, kui kehtivas õiguses (TDKS § 83 lg-d 3 ja 4).  

 

Antud küsimus ei ole rahvusvahelise ega Euroopa Liidu õigusega reguleeritud. 

 

Lõige 1 sätestab tööstusdisainilahenduse kaitse vaidlustamise ulatuse (tööstusdisainilahendus ei 

vasta kaitsetingimustele). 

 

Lõige 2 sätestab isikute ringi, kellele on õigus tööstusdisainilahendust vaidlustada, tähtaja ning 

vaidlust lahendava organi: 

 

Punkti 1 kohaselt kahe kuu jooksul pärast tööstusdisainilahenduse registreerimist ja avaldamist, 

s.h rahvusvahelise tööstusdisainilahenduse kaitse teate avaldamist on igaühel õigus esitada 

apellatsioonikomisjonile vaidlustus. Tegemist on üldise huviga, et registril oleks suurem sisuline 

väärtus ning registrisse oleks kantud ennekõike kaitsetingimustele vastavad 

tööstusdisainilahendused. Kuna Patendiamet kaitsetingimuste osas kontrolli ei teosta, siis asjast 

huvitatuse piirangute puudumine soodustab, et kaitsetingimused vaieldakse läbi ning samuti 

ennetavalt soodustab, et taotleja ei registreeri kaitsetingimustele mittevastavaid 

tööstusdisainilahendusi. Üksnes juhul, kui vaidlustus põhineb lubamatute nimetuste või 

sümboolika kasutamisel (eelnõu § 171) on vaidlustamise õigus üksnes õigustatud isikul. 

 

Punkti 2 ilma ajaliste piiranguteta (s.h pärast kaitse lõppemist) isikul, kelle majanduslikke huve 

kaitse saanud tööstusdisainilahendus riivab või kes on väidetavalt ainuõiguse rikkuja, kohtus 

tööstusdisainilahenduse kaitseajal ja pärast selle lõppemist. Antud juhul on vaidlustamisõigus 

isikul, kes on saanud tööstusdisainilahenduse omanikult nõude lõpetada vastava disaini 

kasutamine või kelle suhtes on juba algatatud kohtumenetlus (väidetav ainuõiguse rikkuja). 

Ainuõiguse rikkumise menetluse puhul sõltub vastava menetluse normidest kas 

tööstusdisainilahenduse saab vaidlustada samas menetluses (nt vastuhagi hagimenetluses) või 
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selleks on vajalik esitada nõue eraldi menetluses (kriminaalasi ja eraldiseisev tsiviilhagi 

tööstusdisainilahenduse tühistamiseks). 

 

12. peatükk – TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE 

RAHVUSVAHELINE REGISTREERIMINE 
 

Eelnõu § 187. Tööstusdisaini rahvusvaheline taotlus 

 

Eelnõu antud peatüki regulatsioon tuleneb asjaolust, et Eesti on ühinenud Haagi kokkuleppe 

Genfi redaktsiooniga149, mis võeti vastu 1999. aasta 2. juulil Genfis. Patendiamet täidab Eestis 

Haagi kokkuleppe Genfi redaktsioonist tulenevaid ülesandeid ja on märgitud ametiks selle 

kokkuleppe tähenduses. Eeltoodust tulenevalt saavad Eesti isikud esitada rahvusvahelisi 

tööstusdisainilahenduste registreerimistaotlusi ning üheks võimaluseks on selline taotlus esitada 

Patendiameti kaudu (Haagi kokkuleppe artikkel 4). Samamoodi saavad kokkuleppe osalisriikide 

isikud taotleda Haagi kokkuleppe alusel tööstusdisainilahendustele kaitset Eestis ning juhul kui 

Eesti tööstusdisaini kaitse nõuded ei ole täidetud on võimalus rahvusvahelisest registreerimisest 

keelduda (kokkuleppe artikkel 12), mille jaoks on vajalikud siseriiklikud menetluse sätted. 

 

Antud küsimused on kehtivas õiguses reguleeritud (TDKS § 871-873) samal viisil ning eelnõu 

muutusi ette ei näe. 

 

Lõige 1 sätestab, et tööstusdisaini rahvusvahelise taotluse võib esitada ka Patendiameti kaudu. 

Taotluse suhtes ei ole Eesti õigusest tulenevaid sisu- ega vormistusnõudeid ning taotlus peab 

vastama Haagi kokkuleppele ning rakendusjuhise nõuetele, milliste nõuete täitmist Patendiamet 

ei kontrolli. Haagi taotluse võib esitada ka otse Rahvusvahelisele Büroole (WIPO).  

 

Lõige 2 reguleerib Patendiameti poolt rahvusvahelise taotluse edastamist. Ennekõike seda, et 

edastamine toimub pärast taotluse Patendiametile esitamist ja vastava edastamise riigilõivu 

tasumist. Patendiamet teavitab taotlejat rahvusvahelise taotluse edastamisest. 

 

Lõige 3 osundab, et muud lõivud tuleb tasuda otse Rahvusvahelisele Büroole. Nimetatud lõivud 

on kehtestatud Rahvusvahelise Büroo poolt. 

 

 

Eelnõu § 188. Rahvusvahelise tööstusdisainilahenduse menetlus 

 

Käesolev paragrahv reguleerib rahvusvahelise tööstusdisainilahenduse registreerimismenetlust 

Patendiametis juhul, kui Eesti on registreeringus märgitud riigiks, s.t rahvusvahelise 

registreeringuga soovitakse saada tööstusdisainilahendusele kaitset Eestis. Rahvusvahelise 

registreeringu suhtes teostab Patendiamet samas ulatuses kontrolli nagu siseriiklikule 

                                                           
149 Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni ratifitseerimise 

seadus. RT II 2002, 1, 1 
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tööstusdisainilahenduse taotlusele (ühtsus, mittekaitstavus, vastavus headele kommetele). 

Kontrolliks ning WIPO teavitamiseks keeldumisest on ette nähtud 6 kuud.  

 

Eelnõu vastab kehtivale õigusele (TDKS § 874), kuid kuna eelnõuga loobutakse 

tööstusdisainilahenduste variantide ning komplekti kontseptsioonist ning asendatakse see 

koondtaotluse võimalusega on vajalik ratifitseerimisseadusega150 Haagi kokkuleppe Artikli 13 

lõike 1 alusel tehtud deklaratsiooni151 nr 3 tühistamine.  

 

Lõige 1 kohaselt Patendiamet keeldub rahvusvahelisele tööstusdisainilahendusele Eestis kaitse 

andmisest, kui tegemist ei ole tööstusdisainilahendusega, see on vastuolus heade kommetega või 

kui taotlus ei ole ühtne. Keeldumisteate edastamise tähtajaks on kuus kuud arvates kuupäevast, 

millal Patendiametile saadeti rahvusvahelise registreerimise publikatsiooni ärakiri. 

 

Lõige 2 kohaselt avaldatakse Patendiameti ametlikus väljaandes rahvusvahelisele 

tööstusdisainilahendusele Eestis kaitse andmise kohta teade. Teade avaldatakse 6 kuu jooksul, 

kui keeldumisaluseid ei esinenud või kui esinesid puudused, siis pärast puuduste kõrvaldamist. 

Lõige reguleerib ka täiendavad, rahvusvahelisele registreeringule omased spetsiifilised andmed, 

mis teates avaldatakse.  

 

Lõige 3 kohaselt avaldab Patendiamet juba pärast Eestis märkiva rahvusvahelisest 

registreeringust teadsaamist ja enne sisulise kontrolli teostamist avaldab Patendiamet oma 

avalikus andmebaasis teabe registreeringu kohta piiratud andmetega (ilma reproduktsioonita). 

 

13. peatükk – ÜHENDUSE DISAINILAHENDUSE MÄÄRUSE 

KOHALDAMINE 
 

Eelnõu § 189. Ühenduse disainilahenduse taotlus 

 

Eelnõu antud peatüki regulatsioon tuleneb asjaolust, et Ühenduse disainilahenduse määrus 

(artikkel 35) näeb ette võimaluse Ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluse esitamiseks 

Eesti Patendiameti kaudu.  Eeltoodust tulenevalt saavad Eesti isikud esitada Ühenduse 

registreeritud disainilahenduse taotlusi lisaks ka otse Patendiameti kaudu. Patendiamet võtab 

üksnes taotluse vastu ning edastab selle hiljemalt 2 nädala jooksul. Edastamise eest on ette 

nähtud riigilõiv.   

 

Eelnõu põhineb kehtival õigusel (TDKS § 875 -876). 

 

                                                           
150 Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni ratifitseerimise 

seadus. RT II 2002, 1, 1, https://www.riigiteataja.ee/akt/12909369  
151 3) Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni artikli 13 lõike 1 alusel teatab Eesti Vabariik, et ühe taotluse objektiks 

võib olla üks tööstusdisainilahendus, ühe tööstusdisainilahenduse variandid või üks tööstusdisainilahenduste 

komplekt. Tööstusdisainilahenduse variandid on tööstusdisainilahenduse  sellised teisendid, mis vastava ala 

asjatundjale jätavad sama üldmulje. Tööstusdisainilahenduste komplekt  on tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise 

klassifikatsiooni Locarno kokkuleppe järgi ühte klassi kuuluvate ja samas laadis kujundatud 

tööstusdisainilahenduste loogiline kogum. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/12909369
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Lõike 1 kohaselt Ühenduse disainilahenduse taotluse võib esitada Patendiametile, kes edastab 

taotluse Siseturu Ühtlustamise Ametile kahe nädala jooksul ja väljastab vastava teatise. 

Ühenduse disainilahenduse taotluse esitamisel Patendiametile tuleb taotluse Siseturu 

Ühtlustamise Ametile edastamise eest tasuda riigilõiv. 

 

Lõige 2 Ühenduse disainilahenduse taotlus peab vastama Ühenduse disainilahenduse määruses ja 

selle rakendusmääruses sätestatud nõuetele ning taotluse esitamise ning disainilahenduse 

registreerimisega seotud lõivud tuleb tasuda otse Siseturu Ühtlustamise Ametile.  

 

Lõige 3 sisuks on regulatsioon, et Patendiamet ei võta vastu ega edasta teisi Siseturu 

Ühtlustamise Ametile esitatavaid dokumente, mis tuleb esitada otse Siseturu Ühtlustamise 

Ametile. 

 

 

3. osa – KAUBAMÄRK 
 

Seadustiku 3. osas reguleeritakse kaubamärgikaitse küsimused täiendavalt seadustiku üldosa 

regulatsioonile. Kaubamärgikaitse regulatsioon põhineb kehtival kaubamärgiseadusel, millega 

võrreldes on toimunud mõningad muutused, milledest olulisemad: 

 

 Kaubamärgi registreerimisest ei keeldu Patendiamet ex officio suhteliste keeldumisaluste 

esinemise korral; 

 

 Varemkasutamisõigus kehtib ka kaubamärkide suhtes (vt. eelnõu § 24). 

 

Kaubamärgiõigus on suures osas ka rahvusvaheliselt reguleeritud ning harmoniseeritud ning 

kaubamärgikaitse regulatsiooni juures peab arvestama alljärgnevate rahvusvaheliste normidega: 

 Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon – reguleerib küsimusi nagu prioriteediõigus, 

kasutamise kohustuse regulatsioon, üldtuntud kaubamärgi kaitse, riikliku sümboolika 

kasutus. 

 Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping – reguleerib küsimusi nagu 

kaubamärgi mõiste, registreerimise tingimused, publitseerimise kohustus vaidlustamise 

võimaluse eesmärgil, ainuõigus, ainuõiguse piirangud, kaubamärgikaitse tähtaeg, 

kasutamise kohutus, kaubamärkide suhe geograafiliste tähistega.  

 Märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni 

Nizza kokkulepe152 – kaupade ja teenuste klassifitseerimise rahvusvaheline kokkulepe. 

 Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll153 – 

rahvusvaheline kokkulepe kaubamärkide rahvusvaheliseks registreerimiseks, mille alusel 

saavad teiste riikide isikud omandada kaubamärgikaitse Eestis ning Eestis tegevuskohta 

omavad isikud kokkuleppe teistes osalisriikides.  

                                                           
152 Märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkulepe. – RT 

II 1996, 4, 14. 
153 Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll. – RT II 1998, 36, 68. 
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 Kaubamärgiõiguse leping154 – kehtestab kaubamärgi registreerimisel taotlusele ning 

registreeringu andmete muutmisele miinimum- ja/või maksimumnõuded.  

 Kaubamärgiõiguse Singapuri leping155 – Kaubamärgiõiguse lepinguga analoogne, 

suuremat rahvusvahelist harmoniseerimist tagav leping.   

 

Kaubamärgiõigus on olulisel määral reguleeritud ka Euroopa Liidu õigusega. Seda ühelt poolt 

Ühenduse kaubamärgimäärusega156, mille alusel on loodud paralleelne kaubamärgikaitse 

süsteem, mis võimaldab ühe registreerinuga saada kaubamärgikaitse kõigus EL liikmesriikides. 

Eesti õigusega omab see kokkupuudet ennekõike tulenevalt sellest, et varasem Ühenduse 

kaubamärk on suhteliseks õiguskaitset välistavaks asjaoluks käesoleva seadustiku alusel 

registreeritavale siseriiklikule ning rahvusvahelisele kaubamärgile. Samuti tegutsevad Eesti 

kohtud (Harju Maakohus ja Tallinna Ringkonnakohus) Ühenduse kaubamärgikohtutena ning 

lahendavad Ühenduse kaubamärgimäärusest tuleneva pädevuse piires Ühenduse kaubamärgiga 

seotud vaidlusi. 

 

Kaubamärgiõigus on Euroopa Liidu õigusega osaliselt harmoniseeritud või reguleeritud ka 

kaubamärgidirektiiviga157, mille sätteid on käesoleva seadustikus arvestatud. Praegusel hetkel 

toimub kaubamärgidirektiivi muudatuste arutelu, kuid kuna muudatustes ei ole senini kokku 

lepitud, siis sellises faasis muudatuste sisseviimine eelnõusse ei ole mõistlik. Eelnõu näeb siiski 

ette mõned muudatused, mis on analoogsed ka planeeritavate kaubamärgidirektiivi 

muudatustega. Kaubamärgidirektiivi muudatuste puhul on ette nähtud ka 3 aastane 

ülevõtmistähtaeg. 

 

14. peatükk – ÜLDSÄTTED 

1. jagu – Üldsätted 

 

Eelnõu § 190. Kaubamärk 

 

Käesolev paragrahv defineerib kaubamärgi, kollektiivkaubamägi ja garantiimärgi, mille 

õiguskaitset seadustik reguleerib. 

 

Kaubamärgi definitsioon vastab kehtivale õigusele (KaMS § 3) ning selle osaks on ka nõue, et 

kaubamärk peab olema graafiliselt kujutatav (KaMS § 6, kaubamärgidirektiiv art 2).    

 

Lõike 1 kohaselt kaubamärk on graafiliselt kujutatav tähis, millega on võimalik eristada ühe 

isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Nimetatud definitsioonist 

tuleneb kaubamärgi päritolufunktsioon ja eristusfunktsioon. Päritolufunktsioon ei tähenda, et 

tarbija peab teadma ettevõtet, kes kaupu või teenuseid pakub vaid seda, et tarbija saab usaldada, 

                                                           
154 Kaubamärgiõiguse leping. – RT II 2002, 19, 84. 
155 Kaubamärgiõiguse Singapuri leping. – RT II 2009, 13, 35. 
156 Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009, 26. veebruar 2009, ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon) 

(EMPs kohaldatav tekst). 
157 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/95/EÜ, 22. oktoober 2008, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide 

õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (EMPs kohaldatav tekst). 
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et kauba pärinevad ühelt ettevõttelt või ettevõtete grupilt ning nad vastutavad müüdava kauba või 

pakitava teenuse eest. Päritolufunktsioon on paratamatult seotud ka eristusfunktsiooniga, mille 

kohaselt tarbija peab suutma kaubamärgi alusel vahet tegema erinevate ettevõtete poolt 

pakutavatel kaupade ja teenustel.  

 

Lõike 2 kohaselt kaubamärk, mis kuulub isikute ühendusele (näiteks mittetulundusühing) ning 

mille kasutamistingimuste kohta on kokku kirjalikult lepitud (kollektiivkaubamärgi põhikiri) on 

kollektiivkaubamärk. Isikute ühendusele kohaldatakse selle päritolumaa seadust. Isikute ühendus 

ise kaubamärki ei kasuta, kaubamärki kasutavad selle liikmed ning ühendus üksnes reguleerib 

selle kasutust. 

 

Lõike 3 kohaselt kaubamärk, millega tähistatakse eri isikute kaupu ja teenuseid nende kaupade ja 

teenuste mingi ühise omaduse, ühise geograafilise päritolu või tootmisviisi või muu ühise 

tunnuse garanteerimiseks on garantiimärk. Antud juhul ei ole garantiimärgi kasutamise õigus 

seotud nõudega, et isikud kuuluksid sellesse isikute ühendusse ning igaüks, kes kasutab märki 

vastavalt reguleeritud tingimustele on vaba seda tegema. 

 

 

Käesolev paragrahv reguleerib samuti juhud, mil kaubamärk saab kaitse seadustiku alusel (lõige 

1 punktid 1-3) ning viitab Ühenduse kaubamärgile kui ühele kaubamärgikaitse saamise 

võimalusele (lõige 1 punkt 4).Eelnõu vastab selles osas kehtivale õigusele (KaMS § 5). 

 

Lõike 4 kohaselt kaubamärk saab Eestis kaitse siseriikliku registreerimisega Patendiametis 

(punkt 1); üldtuntuse tunnistamisega konkreetses vaidluses (punkt 2); kaubamärgi Eestis 

rahvusvahelise registreerimisega (punkt 3) või Ühenduse kaubamärgina registreerimisega (punkt 

4).  

 

Lõike 5 kohaselt erineval viisil kaitse saanud kaubamärgi õiguslik seisund on võrdne, kui 

seadustikus ei ole teisiti sätestatud. 

 

Lõike 6 kohaselt kohaldatakse kollektiivkaubamärgi ja garantiimärgi kaitsele Eesti siseriikliku 

kaubamärgi kaitse tingimusi, arvestades nende kaubamärkide eriregulatsiooni.  

 

 

Eelnõu § 191. Kaubamärgi üldtuntuse tunnistamine 

 

Käesolev paragrahv reguleerib kaubamärgi üldtuntuse tunnistamisega seotud asjaolusid, nagu 

üldtuntuse tunnistamise pädevus (lõige 1), üldtuntuse tunnistamise mitteammendavad asjaolud 

(lõige 2 ja 3) ning üldtuntuse tunnistamise ühekordsus (lõige 4). 

 

Eelnõu põhineb kehtival õigusel (KaMS § 7) ja WIPO ühissoovitustel158. See on oluline 

tagamaks Pariisi konventsioonist (art 6bis), TRIPS lepingust (art 16 lg 2) ja 

kaubamärgidirektiivist (art 4 lõige 2 punkt d) tulenevaid kohustusi.   

 

                                                           
158 WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks (1999). 

Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/marks/833/pub833.pdf (6.6.2014). 

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/marks/833/pub833.pdf
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Lõike 1 kohaselt kaubamärgi üldtuntust tunnistab kohus seoses kaubamärgikaitse või õiguste 

teostamise alase menetlusega (kaubamärgi ainuõiguse rikkumise või kaubamärgi registreerimise 

alane menetlus); apellatsioonikomisjon seoses Patendiameti otsuse peale esitatud kaebuse või 

kaubamärgi kaitstavuse alase vaidlustusavalduse lahendamisega; Patendiamet seoses kaubamärgi 

registreerimise menetlusega. Eeltoodust tulenev, et kaubamärgi üldtuntuse tunnistamist ei ole 

võimalik ennetavalt taotleda eraldiseisvalt konkreetsest vaidlusest. Kaubamärgi üldtuntuse 

tunnistamine võib olla menetluses esitatud iseseisva nõudena või kaubamärgiomanik võib sellele 

tugineda üksnes kui ühele asjaolule.   

 

Lõike 2 kohaselt üldtuntuse tunnistamisel arvestatakse muu hulgas kaubamärgi tuntuse astet 

Eestis tarbijate sektoris, jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või 

teenustega tegelevas ärisektoris; kasutamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist 

levikut; registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides; hinnangulist väärtust. 

 

Lõike 3 kohaselt üldtuntuse tunnistamiseks piisab, kui kaubamärki tunneb valdav enamus 

tarbijatest või jaotusvõrgus või ärisektoris tegutsevatest isikutest. 

 

Lõike 4 kohaselt kaubamärgi üldtuntust tuleb tunnistada igas vaidluses eraldi.  

 

2. jagu – Kaubamärgikaitse tingimused ja ulatus 

 

 

Eelnõu § 192. Absoluutsed kaitset välistavad asjaolud 

 

Käesolev paragrahv sätestab kaubamärgi absoluutsed kaitset välistavad asjaolud, s.t juhud, mil 

kaubamärgi mitte-kaitstavus tuleneb märgi enda olemusest (olemuslik eristusvõime puudumine) 

ja avalikust huvist (riikliku sümboolika kaitse, konkurentsivabadus, aus konkurents ning 

heauskne äritegevus ning tarbija kaitse eksitamise eest). 

 

Eelnõu sätted põhinevad kehtival õigusel (KaMS § 9) ning näevad võrreldes senise 

regulatsiooniga ette ühe muudatuse seoses kasutamise tulemusena kaubamärgi eristusvõime 

omandamisega – kui kehtiva õiguse kohaselt peab eristusvõime olema omandatud taotluse 

esitamise kuupäevaks ning seda kohaldatakse ka märgi hilisemas tühistamismenetluses, siis 

eelnõu kohaselt juhul kui Patendiamet on registreerinud kaubamärgi, mille suhtes hiljem 

ilmnevad absoluutsed õiguskaitset välistava asjaolud (punktid 2-4), siis kaubamärki ei tühistata 

ja juhul, kui eristusvõime on omandatud pärast registreerimist. Eeltoodu on lubatud ka 

kaubamärgidirektiiviga (art 3 lg 3).  

 

Eelnõu arvestab absoluutsete keeldumisaluste puhul kaubamärgidirektiivist (art 3) tulenevat ning 

kehtestab kohustuslikud keeldumisalused (kaubamärgidirektiivi artikkel 3 lg 1, millele vastavad 

eelnõu § 193 lg 1 p-d 1-8) ning ka kaubamärgidirektiivi kohaselt vabatahtlikud keeldumisalused 

(art 3 lg 2, v.a punkt 6 (religioossed sümbolid), millele vastavad eelnõu § 193 lg 1 p-d 8-10 ja 

12). Võrreldes kaubamärgidirektiiviga sisaldab eelnõu täiendavat keeldumisalust geograafiliste 

tähiste näol, mis tuleneb TRIPS lepingust (art 22 lg 3). 
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Lõige 1 kehtestab kaitset välistavate asjaolude kataloogi, mille hulka kuuluvad alljärgnevad 

juhud: 

1) tähis ei ole graafiliselt kujutatav; 

2) tähisel puudub eristusvõime; 

3) tähis kirjeldab kauba või teenuse omadusi või taolist kirjeldavat tähist on ebaoluliselt 

muudetud; 

4) tähis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas; 

5) tähis koosneb kauba tõetruust kujutisest või kujutisest mis on vajalik tehnilise tulemuse 

saavutamiseks või mis annab kaubale olemusliku väärtuse; 

6) tähis võib tarbijat eksitada kauba või teenuse omaduste suhtes; 

7) tähis on vastuolus avaliku korra või heade kommetega; 

8) tähise kaitse on välistatud Pariisi konventsiooni artikli 6ter alusel (riiklik sümboolika); 

9) tähise ei lange Pariisi konventsiooni artiklis 6ter reguleerimisalasse, kuid mille 

registreerimine on vastuolus avaliku huviga; 

10) taotlus on esitatud pahauskselt või kaubamärki on hakatud kasutama pahauskselt; 

11) taotlus sisaldab geograafilist tähist või on sellega eksitavalt sarnane, kui see võib kaasa 

tuua geograafilise tähise õigusvastase kasutamise; 

12) tähise kasutamine on keelatud muu seaduse või rahvusvahelise lepingu järgi. 

 

Olemusliku eristusvõime puudumise keeldumisalused on absoluutsed, s.t nende välistamine ei 

ole üldjuhul võimalik. Erandiks on kaitstav sümboolika, mida saab registreerida pädeva organi 

loa alusel. Eristusvõime puudumise, tähise kirjeldavuse ning tavapärasuse puhul näeb seadus ette 

võimaluse kaitse anda juhul, kui tähis on kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime. 

Taotluse pahausksus on kolmandate isikute õigustega seotud küsimus, mis absoluutsete aluste 

kataloogi kuulub avaliku huvi tõttu (kaubamärgidirektiivi artikli 3 lg 2 punkt d).    

 

Lõige 2 sätestab võimaluse registreerida kaubamärk, mille suhtes kehtiva käesoleva paragrahvi 

lõike 1 punktides 2–4 sätestad kaitset välistavad asjaolud juhul, kui kaubamärk on kasutamise 

tulemusena omandanud eristusvõime. Registreerimismenetluses peab eristusvõime olema 

omandatud taotluse kuupäevaks, kohtulikus tühistamismenetluses võib eristusvõime olla 

omandatud ka hiljem, s.h pärast registreerimist, kuid enne vastava tühistamisnõude esitamist 

(eelnõu § 202 lg 3). 

 

Lõige 3 sätestab, et juhul kui märgis tervikuna sisaldub mõni element, mille kaitse on välistatud 

sama paragrahvi lõike 1 punktides 2, 3, 4 või 5 nimetatud juhul, siis tingimusel, et märk 

tervikuna on eristusvõimeline, loetakse kaitset mitteomavad elemendid kaubamärgi 

mittekaitstavaks osaks. 

 

Lõige 4 sätestab, et geograafilisest tähisest tulenevat kaitset välistavat asjaolu ei kohaldata enne 

10.01.2000 (GTKS jõustumine) heauskselt taotletud või registreeritud. Säte põhineb kehtiva 

KaMS §-l 54. 

 

 

Eelnõu § 193. Suhtelised kaitset välistavad asjaolud 
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Käesolev paragrahv sätestab kaubamärgi suhtelised kaitset välistavad asjaolud, s.t juhud, mil 

kaubamärgi mitte-kaitstavus tuleneb kolmandate isikute õigustest. 

 

Eelnõu sätted põhinevad kehtival õigusel (KaMS § 10) ning kaubamärgidirektiivil (art 4) ning 

seda nii kohustuslike kui vabatahtlike keeldumisaluste osas. Kaubamärgi maine kaitse (§ 193 lg 

1 p 3) puhul loobutakse nõudest, et see kehtib vaid juhul, kui kaubad ja teenused on eriliigilised 

ning see muutus arvestab Euroopa Kohtu seisukohta, et selline piirang ei ole asjakohane159.  

 

Ühe muudatusena laiendatakse kaubamärgi kaitset välistavate asjaolude ringi lisaks ärinimedele 

ka mittetulundusühingute, tulundusühistute ning sihtasutuste nimedele (eelnõu § 193 lg 1 p 4). 

 

Lõike 1 kohaselt kaitset ei saa kaubamärk juhul, kui: 

1) ta on identne varasema kaitstud kaubamärgiga ja kaubad või teenused on identsed 

(topeltidentiteet); 

2) ta on identne või sarnane varasema kaitstud kaubamärgiga ja kaubad või teenused on 

identsed või samaliigilised, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, 

sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga; 

3) ta on identne või sarnane varasema kaitstud kaubamärgiga, kui hilisema kaubamärgiga 

võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või 

eristusvõimet; 

4) ta on identne või eksitavalt varasema  ärinimega, tulundusühistu, mittetulundusühingu või 

sihtasutuse nimega ning tegevusalad on kaubamärgi kaupade ja teenuste loeteluga 

konfliktsed tuginedes ettevõtja või ühingu kohta registrile teatatud või majandusaasta 

aruandes kirjeldatud tegevusaladega; 

5) ta on identne või eksitavalt sarnane varasema Eestis müügiluba omava ravimpreparaadi 

nimetusega, kui kaubad, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatsetakse 

kasutada, kuuluvad meditsiini valdkonda; 

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

arhitektuuriobjekti nimetusele või kujutisele, autoriõiguse või tööstusomandi esemele või 

muud varasemat õigust; 

7) ta on identne või eksitavalt sarnane teises riigi kasutusel oleva kaubamärgiga, kui taotlus 

on esitatud pahauskselt. 

 

Lõike 2 kohaselt on võimaldab varasema õiguse omaniku nõusolek saada märgile kaitse (v.a 

pahausksuse korral). 

 

 

Eelnõu § 194. Varasem kaubamärk ja muu varasem õigus 

 

Käesolev paragrahv määratleb varasemad kaubamärgiõigused tulenevalt võimalusest, et varasem 

kaubamärk võib olla registreeritud siseriiklikult, rahvusvaheliselt või Ühenduse kaubamärgina. 

Eelnõu põhineb kehtival õigusel (KaMS § 11) ning kaubamärgidirektiivil art 4 lg 2). 

                                                           
159 C-292/00 DAVIDOFF. Euroopa Kohus leidis, et “Kaubamärgidirektiivi § 4(4)(a) ei saa tõlgendada vaid teksti 

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

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

teenuste osas oleks selle õiguskaitse piiratum kui sama tähise kasutamisel eriliigiliste kaupade või teenuste osas.”  
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Lõike 1 kohaselt varasem kaubamärk on: 

1) kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem; 

2) registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on 

varasem; 

3) registreerimiseks esitatud kaubamärk (taotlus), kui taotluse esitamise kuupäev või 

prioriteedikuupäev on varasem ning tingimusel, et see registreeritakse; 

4) rahvusvaheline kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või 

prioriteedikuupäev on varasem; 

5) rahvusvahelise kaubamärgi registreerimise taotlus, kui rahvusvahelise registreerimise 

kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem ning tingimusel, et see registreeritakse; 

6) registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev 

või Eestis registreeritud kaubamärgi alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem; 

7) Ühenduse kaubamärgi taotlus, kui Ühenduse kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev, 

prioriteedikuupäev või Eestis registreeritud kaubamärgi alusel omandatud 

vanemusekuupäev on varasem ning tingimusel, et see registreeritakse. 

 

Lõike 2 kohaselt muu varasema õiguse (nimeõigus) määramisel arvestatakse vastava õiguse 

Eestis omandamise kuupäeva. 

 

Lõike 3 kehtestab põhimõtte, et õiguste ajalist eesõigust mõõdetakse kuupäeva täpsusega (st 

tähendust ei oma taotluse esitamise kellaaeg ega järjekorranumber) ning juhul, kui õigused on 

tekkinud samal kuupäeval, ei teki neil üksteise suhtes eelist (kooseksisteerimine). 

 

 

Eelnõu § 195. Prioriteet ja näituseprioriteet kaubamärgi taotlemisel 

 

Käesolev paragrahv reguleerib kaubamärgi prioriteedi küsimust. Prioriteet on taotlusega seotud 

ajaline eesõigus, mis omab kaubamärgi puhul tähendust varasema õiguse (eelnõu § 194) 

tähenduses – milline kaubamärk on varasem ning konflikti puhul saab kaitse. Erandina üldises 

prioriteedi käsitlusest on kaubamärgi puhul võimalik lisaks esmase taotluse prioriteedile 

kasutada ka näituseprioriteeti.  

 

Prioriteedi üldregulatsioon tuleneb eelnõu §-st 66. Eelnõu vastab kehtivale õigusele (§ 29) ning 

Pariisi konventsioonile (art 4).  

 

Lõike 1 kohaselt määratakse prioriteedi kasutamise tähtaeg (6 kuud) eelnõu § 66 lg 1 tähenduses 

ning prioriteedi kasutamise nõuded (sama kaubamärk ja samad kaubad ja teenused). 

 

Lõike 2  kohaselt võimaldatakse kasutada eelnõu § 66 lg 2 sätestatud näituseprioriteeti (1928. 

Pariisi rahvusvaheliste näituste konventsioonis sätestatud näitusel kaubamärgiga tähistatud kaupu 

või teenuseid avalikult välja pannud isiku eelisõigus taotleda kaubamärgile kaitset). 

 

Lõige 3 reguleerib näituseprioriteedi kasutamise tingimused. 

 

Lõige 4 sätestab näituseprioriteedi tõendamise nõuded.  
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Eelnõu § 196. Kaubamärgi kaitse sisu ja ulatus 

 

Käesolev paragrahv sätestab mille alusel määratakse kaubamärgikaitse ulatus (hilisemate 

kaubamärkide registreerimise, kuid ka ainuõiguse kaitse olukorras). Eelnõu vastab kehtivale 

õigusele (KaMS § 12). 

 

Lõike 1 kohaselt määratakse kaubamärgikaitse sisu ja ulatus kaubamärgi reproduktsiooniga 

(konkreetne kaubamärk, mis on omandanud üldtuntuse; registreeringus sisalduv registreeritud 

kaubamärgi reproduktsioon). 

 

Lõige 2 kehtestab reproduktsiooni täielikkuse ja täpsuse nõude ning täpsustab, et ruumilise 

kaubamärgi võib reproduktsioonil esitada ühe- või mitmevaatelisena. 

 

Lõike 3 kohaselt määratakse kaubamärgi kaitse ulatus konkreetsete kaupade ja teenustega 

(konkreetsed kaubad ja teenused, mille osas kaubamärk on üldtuntuse omandanud või mis 

sisalduvad kaubamärgi registreeringu kaupade ja teenuste loetelus). Kaupade ja teenuste puhul 

on õiguskaitse ulatuse määramine võimalik nii vastava tegevusvaldkonna üldmõistete tasemel 

või konkreetsete spetsiifiliste kaupade ja teenuste määratluse alusel tingimusel, et kaitse ulatus 

on selge.   

 

Lõike 4 kohaselt kaubamärgi registreerimisel (üldtuntuse puhul selline vajadus puudub) 

liigitatakse kaubad märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise Nizza 

klassifikatsiooni järgi. Klassifitseerimisel on ennekõike administratiivne tähendus – selle alusel 

arvestatakse täiendava riigilõivu tasumise kohustust (eelnõu § 207), kuid sellel on ka 

kaubamärkide tegevusvabaduse uuringutes abistav roll, kuna aitab kaubamärgiuuringuid 

täpsemini piiritleda.  

 

Lõike 5 kohaselt kaubamärk võib sisaldada mittekaitstavat osa, kui see ei vähenda kaubamärgi 

eristatavust (kui vähendab, siis on märk eritusvõimetu ning kaitsekõlbmatu) ega riku teiste 

isikute õigusi. 

 

Lõike 6 eesmärgiks on osundada, et juhul, kui mittekaitstava osaga kaubamärk on kasutamise 

käigus omandanud eristusvõime, siis tuleb esitada uus taotlus ning olemasoleva registreeringu 

andmete muutmine ei ole kaitse ulatuse seisukohast võimalik.  

 

 

Eelnõu § 197. Kaubamärgi kaitseaeg 

 

Käesolev paragrahv reguleerib kaubamärgi registreeringust tuleneva kaitse tähtaja (10 aastat) 

ning kaitseaja pikendamise korra. Eelnõu vastab kehtivale õigusele (KaMS § 8 lg 2, § 50). 

  

Lõike 1 kohaselt registreeritud kaubamärgi kaitse hakkab kehtima kaubamärgi taotluse esitamise 

kuupäevast ja kehtib kümne aastat kaubamärgi registreerimise kuupäevast. Õiguste kaitse 

alguskuupäev on taotluse esitamise kuupäev (mitte prioriteedikuupäev), kuid see on tingimuslik 
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– eelduseks on, et kaubamärk registreeritakse. Esitatud kaubamärgitaotluste kohta  tehakse 

taotluse info avalikuks koheselt pärast taotluse esitamist ning nii saavad kolmanda isikud seda 

oma tegevuses arvestada. Kaubamärgi suhtes ajutise kaitse regulatsiooni ei ole ning pärast 

kaubamärgi registreerimist saab omanik kasutada kõiki ainuõiguse kaitsevahendeid (s.h kahju 

hüvitamine, alusetu rikastumise nõue) ka taotluse esitamise ning kaubamärgi registreerimise 

vahelise aja eest.  

 

Lõike 2 kohaselt kaubamärgi kaitseaega saab pikendada 10 aasta kaupa. Kaitset saab pikendada 

10 aasta kaupa tähtajatult. Pikendamiseks on vajalik omaniku või huvitatud isiku kandeavaldus 

(pandipidaja eelnõu § 20 lg 4 alusel, kuid näiteks ka litsentsisaaja, pärija jne). 

 

Lõige 3 sätestab kaitseaja pikendamisel nõutava riigilõivu tasumise tingimused. Riigilõivu võib 

tasuda ühe aasta jooksul enne kaitseaja lõppemise kuupäeva või täiendavat riigilõivu tasudes 

kuue kuu jooksul kaitse lõppemise kuupäevast arvates. Riigilõiv loetakse tasutuks, kui tasutud 

riigilõivu andmed on esitatud Patendiametile (eelnõu § 38 lg 2). Nõudeid sellele, kes võib tasuda 

riigilõivu, kehtestatud ei ole.  

 

3. jagu – Kaubamärgist tulenevad õigused ja kohustused 

 

 

Eelnõu § 199. Kaubamärgiomaniku ainuõigus 

 

Käesolev paragrahv reguleerib kaubamärgiomaniku negatiivse õiguse (keelamisõigus), mis on 

üheks ainuõiguse elemendiks (§ 8 lg 1 p 1). Ainuõiguse sisuks on positiivne õigus kaubamärki 

ise kasutada, kuid ka negatiivne õigus keelata teistel isikutel  

 

Eelnõu vastab selles osas kehtivale õigusele (KaMS § 14) ning kaubamärgidirektiivile (art 5), 

TRIPS lepingule (art 16) ning internetikasutuse regulatsiooni osas põhineb WIPO 

ühissoovitusel160. 

 

Positiivse kasutusõiguse puhul tuleb arvestada, et kaubamärgikaitse iseenesest ei ole varasema 

kaubamärgiomaniku ainuõiguse suhtes siiski ainuõiguse rikkumist välistav asjaolu. Varasema 

kaitstud kaubamärgi omanik saab keelata hilisema kaubamärgi kasutamist ka juhul, kui hilisem 

kaubamärk on registreeritud. Kuna registreerimisel ei hinnata varasematest õigustest tulenevat 

kaitsekõlbulikkust, siis ei ole põhjendatud taolisele hilisemale registreeringule sedavõrd 

ulatusliku õiguse omistamist. Taolisele järeldusele on Ühenduse registreeritud disainilahenduse 

puhul jõudnud ka Euroopa Kohus (kohtuasi C-488/10). 

 

Lõike 1 kohaselt kaubamärgiomanikul on õigus keelata teistel kasutada äritegevuses: 

1) kaitstud kaubamärgiga identseid tähiseid identsetel kaupadel või teenustel; 

                                                           
160 Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights 

in Signs, on the Internet (2001). Arvutivõrgus: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/marks/845/pub845.pdf (6.6.2014). 

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/marks/845/pub845.pdf
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2) kaitstud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid identsetel või samaliigilistel 

kaupadel või teenustel, kui on tõenäoline tähise ja kaubamärgi äravahetamine tarbija 

poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine kaitse saanud kaubamärgiga; 

3) kaitstud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid (sõltumata kaupade ja teenuste 

identsusest või sarnasusest), kui tähisega võib ebaausalt ära kasutada või kahjustada 

kaubamärgi omandatud mainet või eristusvõimet. 

 

Lõige 2 nimetab mitteammendavalt keelatud toimingud (seotud ka äritegevuse tingimusega): 

1) kauba või pakendi tähistamine tähisega; 

2) kaupade pakkumine müügiks, nende turustamine ja ladustamine müügi eesmärgil; 

3) tähisega tähistatud teenuste pakkumine ja osutamine; 

4) tähisega tähistatud kaupade sisse- ja väljavedu; 

5) tähise kandmine äridokumentidele, reklaammaterjalidele ja kauba kasutamisjuhendile. 

 

Lõike 3 kohaselt kaubamärgi kasutamisel Internetis, loetakse, et see omab puutumist Eestis 

kaitstud kaubamärgiomaniku ainuõigusega, juhul, kui kasutusel on Eestis äriline tagajärg, mis 

võib tuleneda muuhulgas: 

1) isiku ärilisest tegevusest Eestis; 

2) isiku kavatsust pakkuda Interneti kaudu kaupu või teenuseid isikutele Eestis; 

3) pakkumise tingimusest, et kaupu või teenuseid ei pakuta isikutele Eestis, ja sellest 

tingimusest peetakse kinni; 

4) teise isiku kaubamärgi omandatud maine või eristusvõime ebaausast ärakasutamisest või 

selle kahjustamisest. 

 

 

Eelnõu § 199. Hoiatustähis 

 

Eelnõu käesolev paragrahv reguleerib täpsemalt kui kehtiv õigus (KaMS § 14 lg 4) kaubamärgi 

hoiatustähise kasutamist. Tegemist on vabatahtlikult kasutatava tähisega, kuid 

kaubamärgiomanik võib kaubamärgi esitamisel sõnaraamatus, entsüklopeedias või muus 

teatmeteoses nõuda hoiatustähise kasutamist, kui kaubamärgi esitus jätab mulje, et selle näol on 

tegemist sellise kauba või teenuse üldnimetusega. Olemasoleva trükiväljaande muutmist ei saa 

nõuda. 

 

 

Eelnõu § 200. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse kitsendused 

 

Käesolevast paragrahvist tulenevad kaubamärgiomaniku ainuõiguse piirangud, mis põhinevad 

kehtival õigusel (KaMS § 16). Sätted on kooskõlas TRIS lepinguga (art 17), mis lubavad üldiselt 

erandeid ainuõiguse suhtes.  

 

Lõike 1 kohaselt, juhul, kui kolmas isik kasutab ilma kaubamärgiomaniku loata, kuid  häid 

äritavasid järgides kaitstud kaubamärgiga konfliktset tähist või kaubamärki, siis 

kaubamärgiomanikul ei ole õigust seda keelata, kui: 

1) tegemist on teise isiku (kasutaja) nime või aadressiga; 

2) tegemist kirjeldava tähisega või selle ebaolulise muudatusega; 
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3) tegemist on keelekasutuses või heauskses äripraktikas tavapärase tähisega; 

4) tegemist on kaubamärgiga, mida kasutatakse kindla otstarbega kaubale (nt abimaterjalid 

ja varuosad), või teenusele viitamiseks; 

5) tegemist on kaubamärgi mittekaitstava osaga. 

 

Lõige 2 kehtestab kaubamärgiomaniku nõudeõigust konkreetse juhtumi suhtes lõpetava 

regulatsiooni kolmanda isiku poolse kasutuse teadliku nõustumuse alusel (õigust lõpetav 

tähtaeg). Kaubamärgiomaniku nõudeõigus lõppeb, kui kaubamärgiomanik oli teadlik hilisemast 

registreeritud kaubamärgist või muust õigusest (näiteks ärinimi) ning nõustus kasutusega viie 

järjestikuse aasta jooksul. Nõustumist käsitletakse igasuguse tahteavalduse liigina, s.h 

tegevusetusena. Säte põhineb kaubamärgidirektiivil (art 9). 

 

 

Eelnõu § 201. Kaubamärgi kasutamise kohustus 

 

Käesolevast paragrahvist tuleneb kaubamärgi kasutamise kohustus, mis on oluline tasakaalustav 

meede kaubamärgi kui kaubamärgiomaniku ainuõiguse ning kolmandate isikute huvide vahel 

kasutada tähiseid, mis ei ole leidnud ärilist rakendust.  

 

TRIPS leping näeb ette, et kaubamärgi kasutuskohustuse võib kehtestada ning kasutuskohustuse 

minimaalseks perioodiks on 3 aastat (art 19) 

 

Kaubamärgi kasutamise kohustusest tulenev põhimõte on leidnud äramärkimist ka 

kaubamärgidirektiivi preambuli punktis 9: 

 

Ühenduses registreeritud ja kaitstavate kaubamärkide koguarvu ja sellest tulenevalt ka 

kaubamärkidevaheliste konfliktide arvu vähendamiseks on oluline kehtestada nõue, et 

registreeritud kaubamärke tuleb tegelikult kasutada või, kui neid ei kasutata, siis tuleb need 

lõppenuks tunnistada. Tuleb kehtestada sätted, mille kohaselt ei saa kaubamärki tühiseks 

tunnistada seetõttu, et olemas on varasem kaubamärk, mida ei kasutata; samas jääb 

liikmesriikidele vabadus kohaldada sama põhimõtet kaubamärgi registreerimise suhtes või 

sätestada, et kaubamärki ei saa kasutada rikkumise suhtes algatatud menetluses, kui vastuväite 

tulemusena on kindlaks tehtud, et kõnealuse kaubamärgi omaniku õigused võiks lõppenuks 

tunnistada. Kõigil sellistel juhtudel kehtestavad liikmesriigid kohaldatavad protseduurireeglid. 

 

Kaubamärgidirektiiv sätestab kaubamärgi kasutamise kohustuse (art 10) ning mitte-kasutamise 

tagajärjed (art 11). Seadustiku kohaselt on kaubamärgi mittekasutamise sanktsiooniks selle 

tühistamine või ainuõiguse kaitse nõude esitamisel kaitse ulatuse piiramine mitte-kasutatud 

kaupade ja teenuste osas.  

 

Lõike 1 kohaselt kaubamärgiomanik on kohustatud registreeritud kaubamärki tegelikult 

kasutama kirjes märgitud kaupade ja teenuste tähistamiseks. 

 

Lõike 2 kohaselt kaubamärgi kasutamiseks kaubamärgiomaniku poolt loetakse muuhulgas: 

1) kaubamärgi kasutamine ebaoluliselt erineval kujul; 

2) üksnes väljaveoks mõeldud kaupade või nende pakendi tähistamine; 
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3) kaubamärgi kasutamine kaubamärgiomaniku loal. 

 

4. jagu – Kaubamärgi vaidlustamine  

 

 

Eelnõu § 202. Kaubamärgi kaitstavuse vaidlustamine 

 

Käesolev paragrahv sätestab registreeritud kaubamärgi kaitse vaidlustamise alused ning korra.  

 

Lõike 1 kohaselt kaubamärgikaitse võib vaidlustada, kui esinevad kaubamärgikaitset välistavad 

asjaolud. Nimetatud säte põhineb kehtival õigusel (KaMS § 41 lg 2 ning § 52) ning kuna 

loobutakse kaubamärgi registreerimiseelsest vaidlustussüsteemist ning puudub vajadus eristada 

taotluse ning registreeringu vaidlustamist on vaidlustamise regulatsioon koondatud kokku.  

 

Registreeritud kaubamärgi kaitse võib vaidlustada, kui kaubamärgikaitset välistavad asjaolud 

esinesid kaubamärgi registreerimisel ega ole ära langenud. Sellest tulenevalt ei teostata 

kaubamärgi vaidlustamisel märgi suhtes täiendavat registreerimise õiguspärasuse kontrolli vaid 

sisuliselt kontrollitakse kas kaitset välistavad asjaolud esinesid registreerimise ajal, s.t 

absoluutsete aluste osas kas Patendiamet oleks pidanud registreerimisest keelduma. Sellest on 

erandiks vaid juhus, kus hilisemalt langeb kaitset välistav asjaolu ära (näiteks varasem 

kaubamärk tühistatakse või selle kaitse lõppeb).     

 

Lõike 2 kohaselt reguleeritakse kaubamärgikaitse administratiivse ning kohtuliku vaidlustamise 

puhul pädevus, tähtajad ja huvitatuse nõue. Vaidlustamise õigus on: 

1) apellatsioonikomisjonis kahe kuu jooksul kaubamärgi registrisse kandmisest. Vaidlustuse 

absoluutse aluse puhul võib vaidlustuse esitada igaüks, suhtelise kaitset välistavat asjaolu 

alusel vaid õigustatud isik (varasema õiguse omanik); 

2) kohtus isikul, kelle majanduslikke huve kaitse saanud kaubamärk riivab või kes on 

väidetavalt ainuõiguse rikkuja, kaubamärgi kaitseajal, kuid mitte hiljem kui viie aasta 

jooksul pärast vaidlustatava kaubamärgi kasutamisest teada saamist; 

3) kohtus isikul, kelle majanduslikke huve kaitse saanud kaubamärk riivab või kes on 

väidetavalt ainuõiguse rikkuja, tähtajatult, kui kaubamärgi registreerimise taotlus oli 

esitatud pahauskselt. 

 

Lõike 3 kohaselt käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud juhul ei rahuldata vaidlustust 

käesoleva seadustiku § 192 lõike 1 punktides 2–4 sätestatud alustel, kui kaubamärk oli 

omandanud eristusvõime enne hagi esitamise kuupäeva. Juhul, kui märk registreeritakse ja 

hilisemas kohtuvaidluses (mitte registreerimisjärgses vaidlustusmenetluses TOAKis) ilmnevad 

absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud, siis omanik ei pea tõendama kaubamärgi 

omandatud eristusvõimet enne taotluse esitamise kuupäeva vaid enne hagiavalduse esitamist.  

 

Lõike 4 kohaselt saab vaidlustatud kaubamärgi omanik nõuda, et varasema kaubamärgi omanik 

tõendaks oma kaubamärgi kasutamist juhul, kui vaidluse tekkimise hetkeks on varasema 

kaubamärgi registreerimisest möödunud vähemalt viis aastat. Vaidlustuses käsitletakse 

varasemat õigust kehtivana kaubamärgi tegeliku kasutuse ulatuses. Antud sättega piiratakse 
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kaubamärgi registreeringust tulenevaid õigusi konkreetses vaidluses ilma 

kaubamärgiregistreeringut piiramata või tühistamata.   

 

 

Eelnõu § 203. Kaubamärgi omandi tunnustamise täiendav alus  

 

Käesolevast paragrahvist tuleneb kaubamärgi omandi tunnustamise (n.ö väljanõudeõigus) õigus 

alternatiivselt kaubamärgi üldisele tühistamise õigusele pahauskse kaubamärgi puhul ning 

esindaja poolt registreeritud kaubamärgi suhtes. Esindaja poolt registreeritud kaubamärgi 

väljanõudmise osas vastab eelnõu regulatsioon Pariisi konventsiooni poolt pakutavale 

võimalusele (kohustuslik tühistamine, võimalik üleandmine – art 6septies) ning kehtivale 

õigusele (KaMS § 52 lg 3). Eelnõu laiendab üleandmise nõuet ka pahauskse registreeringu 

suhtes.  

 

Punkti 1 kohaselt saab nõude esitada pahauskse kaubamärgi taotlemise või kasutamise puhul 

tähtajatult. 

 

Punkti 2 kohaselt saab nõude esitada kaubamärgiomaniku esindaja poolt registreeritud 

kaubamärgi suhtes (v.a kui esindaja tõendab registreerimise õiguspärasust) viie aasta jooksul 

pärast kaubamärgi esindaja nimele registreerimisest teada saamist.  

 

 

Eelnõu § 204. Kaubamärgikaitse lõppenuks tunnistamine 

 

Käesolev paragrahv reguleerib kaubamärgi registreeringust tuleneva kaitse lõppenuks 

tunnistamist olukorras, kus kaitse lõppemise alused on tekkinud pärast registreerimist. Eelnõu 

põhineb kehtival õigusel (KaMS § 53) ning kaubamärgidirektiivil (art 12).  

 

Eelnõuga kaasneb muudatus, mille kohaselt ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõude esmaseks 

menetlejaks on apellatsioonikomisjon (otsus vaidlustatav kohtus) ning kohtus vastava nõude 

esitamine on piiratud vastuhagiga. 

 

Täiendavalt muudab eelnõu (tulenevalt üldisest huvist) isikute ringi, kes kaubamärgi lõppenuks 

tunnistamise nõude võivad esitada. Senine asjast huvitatuse piirang asendub igaühe õigusega 

vastav nõue esitada. See on kooskõlas kaubamärgidirektiivi preambuli punktis 9 sätestatud 

eesmärkidega ning ka kooskõlas paralleelse Ühenduse kaubamärgisüsteemi põhimõttega.  

 

Lõike 1 kohaselt iga isik võib esitada apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse või 

kohtumenetluses vastuhagi kaubamärgikaitse lõppenuks tunnistamiseks, kui: 

1) kaubamärk on muutunud tavapäraseks kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse 

tulemusena; 

2) kaubamärk on tarbijat eksitavaks kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse 

tulemusena; 

3) registreeritud kaubamärki ei ole pärast kaubamärgi registreerimist tegemist mõjuva 

põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul tegelikult kasutatud; 
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4) rahvusvahelist kaubamärki ei ole pärast Eestis kaitse andmist mõjuva põhjuseta viie 

järjestikuse aasta jooksul käesoleva seadustiku tähenduses kasutatud. 

 

Lõike 2 kohaselt kaubamärki ei tunnistata mitte-kasutamise alusel lõppenuks kui seda on enne 

nõude esitamist hakatud kasutama. 

 

Lõike 3 kohaselt kehtestatakse erand kaubamärgi kasutamise alustamisele vahetult enne 

lõppenuks tunnistamise nõude esitamist ning sätestatakse, et sellist kasutust ei aktsepteerita, kui 

kaubamärgi kasutamist alustati pärast viieaastase ajavahemiku lõppemist ja kolme kuu jooksul 

enne nõude esitamist ning juhul, kui kaubamärgiomanik alustas ettevalmistusi kaubamärgi 

kasutamiseks alles pärast nõude esitamise kavatsusest teada saamist. 

 

Lõike 4 kohaselt loetakse kaubamärgikaitse kehtetuks nõude esitamise kuupäevast arvates, kui 

nõude esitaja ei taotle lõppenuks tunnistamist vastava aluse tekkimise kuupäevast arvates.  

 

Lõike 5 kohaselt omanik võib vaidluse käigus kaubamärgist loobuda või kaitse ulatust piirata.  

 

Lõike 6 kohaselt kui kaubamärgikaitse lõppenuks tunnistamise alused kehtivad ainult osa 

kaubamärgiga tähistatavate kaupade või teenuste suhtes, tunnistatakse ainuõigus lõppenuks selle 

osa suhtes (kaubamärgidirektiivi art 13). 

 

15. peatükk – KAUBAMÄRGI REGISTREERIMINE 
 

Eelnõu põhineb kaubamärgi registreerimisel enamuses kehtival  õigusel (KaMS 4. peatükk) ning 

peamise muudatusena on ette nähtud ekspertiisi ulatuse piirang, mille kohaselt Patendiamet ei 

keeldu kaubamärgi registreerimisest suhteliste kaitset välistavate asjaolude alusel. 

 

 

Eelnõu § 205. Kaubamärgitaotluse erisused 

 

Käesolev paragrahv reguleerib kaubamärgi registreerimise taotluse esitamisega seonduvat 

küsimuses, mis ei ole reguleeritud üldosas (§ 29-38), s.t mis puudutab spetsiifiliselt kaubamärgi 

taotlust. 

 

Lõige 1 sätestab, et ühe taotlusega saab taotleda kaitset ühele kaubamärgile. 

 

Lõige 2 sätestab kaubamärgi registreerimise avalduse (osa taotlusest, eelnõu § 63) kohustuslikud 

spetsiifilised elemendid (kaubamärgi reproduktsioon; Nizza klassifikatsiooni järgi liigitatud 

kaupade ja teenuste loetelu koos klasside numbritega; värvide loetelu, kui kaubamärgi 

reproduktsioon on värviline;  märge, kas kaubamärk on sõnamärk, kujutismärk, kombineeritud 

märk, ruumiline märk, heliline märk, värvimärk või muud liiki märk; märge, kui tegemist on 

kollektiivkaubamärgiga või garantiimärgiga). 

 

Lõike 3 kohaselt Patendiamet võib omal diskrektsioonil nõuda kaubamärgi sõnalise osa 

transliteratsiooni ja tõlget ning helilise kaubamärgi elektroonilist näidist. 
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Lõike 4 kohaselt taotleja võib esitada kaubamärgi iseloomustuse, võõrkeelse sõnalise osa tõlke 

ja transliteratsiooni, mittekaitstavate osade loetelu või muud taotlust täpsustavad andmed. 

 

Lõike 5 kohaselt Justiitsminister võib kehtestada kaubamärgimääruses täpsemad taotluse 

dokumentide sisu- ja vormistusnõuded. 

 

 

Eelnõu § 206. Täiendav riigilõiv klasside eest 

 

Käesolevast paragrahvist tuleneb, et juhul, kui taotluses on märgitud kaubad või teenused mis 

kuuluvad enamasse kui ühte Nizza klassi (s.h koheselt või kui menetluse käigus selgub kaupade 

ja teenuste kuuluvus enamasse kui ühte klassi), siis tasutakse alates teisest kaupade ja teenuste 

klassist täiendav riigilõiv. Eelnõu säte on vastavuses kehtiva õigusega (RLS § 148 lg 1 p 2). 

 

 

Eelnõu § 207. Prioriteedinõue kaubamärgi taotlemisel 

 

Käesolev paragrahv reguleerib küsimust, mis puudutab tahteavalduse (prioriteedinõue) esitamist, 

et taotlus seostatakse varasemast esmasest taotlusest tuleneva esitamiskuupäevaga 

(prioriteedikuupäev). Prioriteedi regulatsioon põhineb eelnõu §-l 66 ning kaubamärgi prioriteedi 

kasutamise tähtaeg (6 kuud) eelnõu §-st 195 lg 1.  

 

Eelnõu näeb ette muutuse võrreldes kehtiva õigusega, mis nõudis prioriteedinõude esitamist 

taotluses (KaMS § 30 p 7). Eelnõu kohaselt on prioriteedinõude esitamine võimalik ka pärast 

taotluse esitamist (2 kuud taotlusest, maksimaalselt 6 kuud esmasest taotlusest).  

 

Lõike 1 kohaselt prioriteedinõue esitatakse kahe kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates. 

Arvestada tuleb siiski, et § 195 lg 1 kohaselt on prioriteedinõude esitamine maksimaalne tähtaeg 

6 kuud esmasest taotlusest. Prioriteedinõudes peavad sisalduma: 

1) esmase taotluse number, selle vastuvõtnud riiki identifitseerivad andmed ja 

prioriteedikuupäev.  

2) näituseprioriteedi korral näituseprioriteedi kuupäev, näituse nimi ja selle toimumise riiki 

identifitseerivad andmed. 

 

Lõige 2 sätestab, et prioriteedinõude võib esitada ühe või mitme esmase taotluse alusel, kõigi või 

osade kaupade ja teenuste loetelus märgitud kaupade või teenuste kohta. Prioriteedinõude puhul 

esitatakse loetelu kaupadest ja teenustest, mille osas osalise prioriteedinõue on esitatud. 

 

Lõige 3 sätestab prioriteedinõuet tõendavate dokumentide esitamise tähtaja (3 kuud taotluse 

esitamisest), mida ei saa pikendada. Eelnõu § 66 lg 5 kohaselt prioriteedidokumente ei ole vaja 

esitada Eesti esmase taotluse kohta ning teise riigi taotluse kohta, mille andmed on avalikult 

kättesaadavad (Patendiamet avaldab selliste riikide nimekirja).  

 

Eelnõu § 208. Taotluse minimaalsed elemendid  
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Eelnõu põhineb kehtival õigusel (KaMS § 35) ja selle eesmärgiks on esmalt määratleda 

minimaalsed andmed, mille alusel saab tuvastada kelle poolt, millise kaubamärgi ja milliste 

kaupade ja teenuste osas on esitatud taotlus, et fikseerida esitatud taotluse kuupäev (eelnõu § 57 

lg 1) ning alustada menetlust.  

 

Alljärgnevate punktide kohaselt taotluse minimaalsed elemendid on: 

1) eestikeelne kaubamärgi registreerimise sooviavaldus; 

2) kaubamärgi reproduktsioon; 

3) eestikeelne loetelu kaupadest ja teenustest; 

4) taotleja nimi ja aadress või andmed, mis võimaldavad edastada talle või tema esindajale 

Patendiameti teateid. 

 

 

Eelnõu § 209. Teave kaubamärgitaotluse kohta 

 

Käesolev paragrahv reguleerib analoogselt kehtivale õigusele (KaMS § 511 lg 1) kas ja millises 

ulatuses kolmandad isikud saavad Patendiameti avaliku andmebaasi kaudu teada esitatud 

taotlusest. 

 

Lõike 1 kohaselt Patendiamet avaldab esitatud (s.h jagatud) taotluse kohta: 

1) taotluse number ja taotluse esitamise kuupäev; 

2) kaubamärgi reproduktsioon; 

3) kaupade ja teenuste loetelu ja klasside numbrid Nizza klassifikatsiooni järgi; 

4) taotleja nimi ja aadress ning esindaja nimi, kui taotleja on esindaja. 

 

Lõike 2 kohaselt avalikustatakse andmebaasis informatsioon taotluse menetluse staadiumi kohta. 

 

 

Eelnõu § 210. Taotluse menetluse erisused  

 

Käesolev paragrahv põhineb kehtival õigusel (KaMS § 37), mille kohaselt enne taotluse 

ekspertiisi alustamist kontrollitakse taotluse nõuete täitmist, s.h prioriteedinõuet, kaupade ja 

teenuste loetelu ja klassifitseerimist.  

 

Lõike 1 kohaselt Patendiamet alustab kaubamärgi ekspertiisi, kui puuduvad ekspertiisi ja 

varasemate õiguste otsingu teostamist takistavad asjaolud. 

 

Lõike 2 kohaselt taotlus lükatakse (täielikult või osaliselt) tagasi, kui edasist menetlust 

takistavaid asjaolusid ei ole kõrvaldatud.  

 

 

Eelnõu § 211. Kaubamärgi ekspertiis 

 

Käesolevast paragrahvist tuleneb Patendiameti ekspertiisi ulatus ning eelnõu näeb ette kehtiva 

regulatsiooniga (KaMS § 38) võrreldes märkimisväärse tähendusega muudatuse – eelnõu 
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kohaselt kontrollib Patendiamet üksnes kaubamärgi absoluutsete keeldumisaluste esinemist ning 

ei kontrolli kaubamärki enam suhteliste aluste suhtes.  

 

Muudatuse põhjuseks on ennekõike Ühenduse kaubamärgist tulenev mõju – Ühendus 

kaubamärgi suhtes registreerimisel suhteliste aluste kontrolli ei teostata ning nii saavad tihtilugu 

(kaubamärgiomanike kokkulepete või nende passiivsuse tõttu) Ühenduse kaubamärgikaitse 

paljud sarnased kaubamärgid. Senise praktika kohaselt kujutasid nad kõik õiguskaitset 

välistavaid asjaolusid ning ex officio kontrolli puhul vastandas Patendiamet need hilisemate 

märkide registreerimisel. Sellest tulenevalt pidi taotleja hankima varasemate märkide omanikelt 

kirjaliku nõusoleku hilisema märgi registreerimiseks, mis lisaks ajakulule ning kulutustele võisid 

jääda tulemuseta varasema märgi omaniku passiivsuse tõttu. Selle tulemusena käi kaubamärk 

kaitseta või isik pidi valima registreerimiseks Ühenduse kaubamärgi, kus taolist 

registreerimistakistust ei pruugi esineda.  

 

Lõike 1 kohaselt Patendiamet kontrollib ekspertiisi käigus kaubamärki absoluutsete kaitset 

välistavate asjaolude suhtes. 

 

Lõike 2 kohasel, kui ekspertiisi tulemusena ilmneb absoluutne kaubamärgi kaitset välistav 

asjaolu, teatab Patendiamet sellest taotlejale ja määrab tähtaja selle asjaolu kõrvaldamiseks või 

selgituste andmiseks. 

 

Lõike 3 kohaselt märgi elemendid mis ilmselgelt ei vasta kaitse tingimustele loetakse märgi 

mittekaitstavaks osaks. Juhul kui märk kui tervik täidab eristusvõime kriteeriumid saab märk 

kaitse tervikuna ning kaitse alt on välistatud mittekaitstav osa. 

 

Lõike 4 kohaselt märgi elemendid mis ei vasta Patendiameti hinnangul kaitse tingimustele, kuid 

see seisukoht ei ole ilmne, siis enne märgi osa mittekaitstavaks lugemist teatatakse sellest 

taotlejale ning antakse võimalus esitada oma seisukoht. Juhul kui märk kui tervik täidab 

eristusvõime kriteeriumid saab märk kaitse tervikuna ning kaitse alt on välistatud mittekaitstav 

osa. 

 

Lõike 5 kohaselt Patendiamet teeb taotluse tagasilükkamise otsuse, kui kaubamärgi kaitset 

välistavad asjaolud leidsid tuvastamist. 

 

Lõike 6 kohaselt kui taotleja ja Patendiamet on eriarvamusel taotluse elemendi mittekaitstavuse 

osas, teeb Patendiamet kaubamärgi registreerimise otsuse piiranguga, põhjendades piirangu 

tegemist, millise otsuse taotleja võib vaidlustada apellatsioonikomisjonis. 

 

 

Eelnõu § 212. Varasemate õiguste otsing 

 

Suhteliste aluste kontrolli ärajätmine on tasakaalustatud Patendiameti poolt teostatava 

varasemate õiguste otsinguga ning sellest tulenev teavitusmenetlusega. Isikud, kes on 

registreerinud Eestis kaubamärgi senise korra kohaselt omavad õigustatud ootust, et 

registreeringuga on tagatud teatav riiklik kontroll hilisemate sarnaste märkide osas. Suhteliste 

aluste kontrolli lõpetamisega selline riiklik tagatis lõpetab toimimise. Arvestades konkureeriva 
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Ühenduse kaubamärgisüsteemist tuleneva võimalusega, et sarnane kaubamärk saab EL-s, s.h 

Eestis kaitse on alates 01.05.2004 vajalik, et Eesti kaubamärgi omanik jälgiks iseseisvalt 

hilisemate sarnaste kaubamärkide registreerimist ning vajadusel vaidlustaks nende 

registreerimise. Praeguse muudatusega on vajalik sellise jälgimise korraldamine ka Eesti 

kaubamärkide suhtes. Varasemate õiguste otsingu regulatsioon pakub selles osas sujuvamat 

üleminekut, et muutus ei oleks kaubamärgiomanikele liialt suur ning nad saaksid kohaneda 

muutunud oludega. Selleks, et piirata teavituste hulka ning arvestada vaid nende varasemate 

õigustega, kus nende omanikel on vastav õigustatud huvi tulenevalt varasema kaubamärgi 

registreerimisest, siis teade edastatakse üksnes varasemate kaubamärkide omanikele, muude 

õiguste osas jääb otsinguaruanne taotlejale teadmiseks.  

 

Ühenduse kaubamärgiõiguse reformi raames läbi viidud uuringuga161 on tuvastanud, et: 

 12 rahvuslikku Patendiametit teostasid uuringu ajal suhteliste aluste kontrolli. Nendeks 

riikideks olid Bulgaaria, Küpros, Tšehhi, Eesti, Soome, Kreeka, Iirimaa, Malta, Poola, 

Portugal, Slovakkia ja Rootsi. 

 Taani ja Suurbritannia kontrollisid suhtelisi keeldumisaluseid, kuid keeldumise asemel 

teavitasid varasemate märkide omanikke hilisematest sarnastest kaubamärkidest.  

 Taani teavitab erinevate õiguste omanikke (kaubamärgid, disainid, isiku- ja ärinimed, 

autoriõigused, autoriõigusega kaitstavate teoste pealkirjad, portreed ja muud 

tööstusomandiõigused. Suurbritannia teavitab varasemate kaubamärkide (siseriiklikud, 

rahvusvahelised ja Ühenduse kaubamärgid) omanikke.  

 Suurbritannias tehakse otsingu tulemused taotlejale teatavaks ning taotlejal on 2 kuud 

taotluse tagasivõtmiseks või piiramiseks või eksperdi veenmiseks, et keeldumisalust ei 

esine. Kui eeltoodut ei juhtu avaldatakse kaubamärk vaidlustuse esitamiseks ning 

varasema kaubamärgi omanikku teavitatakse hilisemast kaubamärgist.  

 

Lõike 1 kohaselt Patendiamet teostab suhteliste kaitset välistavate asjaolude väljaselgitamiseks 

varasemate õiguste otsingu, koostab otsinguaruande ja edastab selle taotlejale teadmiseks. 

 

Lõike 2 kohaselt otsinguaruandes esitatakse taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikuupäeva 

seisuga andmed kaubamärgiga identsete ja sarnaste registreeritud kaubamärkide ja muude 

registreeritud tähiste kohta, mis võivad kaasa tuua suhtelised kaubamärgi kaitset välistavad 

asjaolud. 

 

Lõike 3 kohaselt taotleja võib teha kahe kuu jooksul otsinguaruande Patendiametist väljastamise 

kuupäevast arvates otsinguaruande alusel taotluses parandusi ja täiendusi või esitada 

otsinguaruandele vastuväiteid. 

 

Lõike 4 kohaselt Patendiamet koostab pärast kahekuulise tähtaja möödumist või pärast taotleja 

vastuväidete kaalumist lõpliku otsinguaruande. Otsinguaruandel on informatiivne tähendus. 

 

Lõike 5 kohaselt Patendiamet edastab teate taotlusest lõpliku otsinguaruandes sisalduvate 

varasemate kaubamärkide omanikele. Otsinguaruanne on avalik ning see tehakse kättesaadavaks 

registreeringu andmete juures. 

                                                           
161 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. (2001). Max Planck Institute for 

Intellectual Property and Competition Law, lk 18 
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Lõike 6 kohaselt Justiitsminister võib kehtestada kaubamärgimääruses otsinguaruande sisu- ja 

vormistamisnõuded ja otsingu teostamise korra.] 

 

 

Eelnõu § 213. Taotluse parandamine, täiendamine, piiramine ja jagamine 

 

Käesolev paragrahv reguleerib taotluses muudatuste tegemise võimalust ning põhineb eelnõu 

üldosa regulatsioonil (§ 67). Taotleja võib taotluses teha muudatusi omal initsiatiivil. Muudatuste 

vajadus võib tuleneda ka Patendiameti teatest, mille kohaselt esinevad taotluse suhtes 

tagasilükkamise alused. Muudatuste tegemise kõige olulisem kriteerium on, et muudatused ei 

tohi muuta reproduktsioonil kujutatud kaubamärki, ega laiendada kaupade ja teenuste loetelu. 

Juhul, kui muudatused ei ole lubatavad, teeb Patendiamet kaubamärgi reproduktsiooni muutvate 

või kaupade ja teenuste loetelu laiendavate paranduste ja täienduste korral taotlejale ettepaneku 

need tagasi võtta ja annab selleks tähtaja (eelnõu § 67 lg 2). Juhul, kui taotleja vajalikke 

muudatusi ei tee, loetakse taotlus tagasivõetuks (eelnõu § 69 lg 2 p 4).   

 

Eelnõu põhineb kehtival õigusel (KaMS § 45). 

 

Lõike 1 kohaselt taotleja võib teha taotluses sellekohase kandeavaldusega parandusi ja täiendusi, 

muutmata taotluse esitamise kuupäeval esitatud kaubamärgi reproduktsiooni ning laiendamata 

kaupade ja teenuste loetelu. 

 

Lõike 2 kohaselt taotleja võib menetluse jooksul 1) piirata taotlust osade kaupade või teenuste 

suhtes ehk kustutada taotlusest osad kaubad või teenused (taotluse piiramine) või  

2) jagada taotlus mitmeks taotlusteks jagades sama kaubamärgi reproduktsiooni osas algse 

taotluse kaubad ja teenused erinevate taotluste vahel (taotluse jagamine).  

 

 

Eelnõu § 214. Registreeritud kaubamärgi andmed 

 

Käesolev paragrahv sätestab tööstusdisainilahenduse registreeringu spetsiifilised andmed, mis 

kantakse registrisse lisaks üldosas nimetatule (eelnõu § 48 lg 1). Registrisse kantavad andmed on 

samad, mis kehtiva õiguse kohaselt (KaMS § 48). 

 

Lõike 1 kohaselt kaubamärgi registreerimise spetsiifilised andmed on kaubamärgi 

reproduktsioon; Nizza klassifikatsiooni järgi liigitatud kaupade ja teenuste loetelu koos klasside 

numbritega; värvide loetelu, kui kaubamärgi reproduktsioon on värviline; märge, kas märk on 

sõnamärk, kujutismärk, kombineeritud märk, ruumiline märk, heliline märk, värvimärk või muud 

liiki märk; kaubamärgi mittekaitstav osa, kui see on registreerimise otsuses ära märgitud; 

kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi korral sellekohane märge; märge, et kaubamärk on 

registreeritud omandatud eristusvõime alusel; varasema taotluse, mille alusel taotlus on esitatud, 

number ja esitamise kuupäev; varasemate õiguste otsingu kuupäev.  

 

Lõike 2 kohaselt kaubamärgi registreerimise kande teates avaldatakse lisaks üldosast 

tulenevatele andmetele (§ 48 lõike 3) nimetatule ka enamik spetsiifilistest andmetest. 
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Eelnõu § 215. Kaubamärgi kaitseulatuse piiramine ja selle jagamine 

 

Käesolev paragrahv annab omanikule õiguse pärast registreerimist piirata kaubamärgi 

registreeringu kirjet ja jagada see mitmeks. See on võimalik, kui kaupade ja teenuste loetelus 

sisalduvad kaubad saab ilma kattuva osata eraldada. Eelnõu põhineb kehtival õigusel (KaMS § 

20 ja 44 lg 1). Samuti võib taotleja või omanik kaubamärgi kaitseulatust piirata (kustutada osad 

kaubad või teenused) nagu seda näeb ette ka kehtiv õigus (KaMS § 19 ja 44 lg 3).  

 

Lõike 1 kohaselt omanik võib piirata kaubamärgi kaitseulatust osade kaupade või teenuste suhtes 

(kirje piiramine). 

 

Lõike 2 kohaselt omanik võib  

1) piirata registreeritud kaubamärki sisaldavat kirjet osade kaupade või teenuste suhtes ehk 

kustutada kirjest osad kaubad või teenused (kirje piiramine) või  

2) jagada kirje mitmeks kirjeks jagades sama kaubamärgi reproduktsiooni osas algse kirje 

kaubad ja teenused erinevate kirjete vahel (kirjejagamine).  

 

16. peatükk – KOLLEKTIIVKAUBAMÄRK JA GARANTIIMÄRK 
 

Eelnõu arvestab kaubamärgidirektiivist (art 15) tulenevat regulatsiooni. 

 

Eelnõu § 216. Kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi põhikiri 

 

Paragrahv kehtestab kollektiivkaubamärgi ja garantiimärgi peamised nõuded ning põhineb 

kehtiva õiguse regulatsioonil (KaMS § 62). 

 

Lõige 1 sätestab, et kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi taotluses peab sisalduma täiendavalt 

kirjalik kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi põhikiri (seniselt KaMS § 62 lg 1) ning nõude, et 

kollektiivkaubamärgi põhikirjale lisatakse ühenduse liikmete loetelu, kelle kaupu ja teenuseid 

kollektiivkaubamärgiga tähistatakse (seniselt KaMS § 62 lg 3). 

 

Lõike 2 kohaselt kollektiivkaubamärgi põhikiri peab sisaldama isikute ühenduse nime ja 

asukoha aadressi, ühenduse liikmeks astumise tingimusi ja korda ning kollektiivkaubamärgi 

kasutamise tingimusi ja korda (seniselt KaMS § 62 lg 2 p 3). 

 

Lõike 3 kohaselt garantiimärgi põhikiri peab sisaldama garantiimärgi taotleja nime ja elukoha 

või asukoha aadressi ning garantiimärgiga tähistatavate kaupade ja teenuste nõutavate ühiste 

tunnuste loetelu, mida saab kasutada kvaliteedikontrolli alusena (seniselt KaMS § 62 lg 2 p 2). 

 

Lõige 4 sätestab, et põhikirjaga võib reguleerida kollektiivkaubamärgi ühenduse liikmete 

kokkuleppeid või garantiikaubamärgi taotleja kehtestatud regulatsiooni kaupade või teenuste 

kvaliteedi või muude omaduste, kaubamärgi kasutamise kontrollimise ja kasutamise tingimuste 

rikkumise eest ettenähtud vastutuse. 
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Lõige 5 sätestab, et kollektiivkaubamärk või garantiimärk registreeritakse juhul, kui puuduvad 

kaitset välistavad asjaolud (s.t Patendiamet kontrollib absoluutseid keeldumisaluseid ning 

varasemate õiguste omanikud võivad vaidlustada varasemate õiguste alusel) ja täiendavalt: 

1) põhikiri ei ole vastuolus avaliku korra ja heade kommetega; 

2) garantiimärgi põhikiri sisaldab kaupade ja teenuste nõutavate ühiste tunnuste loetelu, 

mida saab kasutada kvaliteedikontrolli alusena; 

3) kollektiivkaubamärgi põhikirjale on lisatud ühenduse liikmete loetelu ning põhikiri 

sisaldab ühenduse liikmeks astumise tingimusi ja korda. 

 

Lõike 6 kohaselt põhikirja muudatused ning kollektiivkaubamärgi ühenduse liikmete loetelu 

muudatused jõustuvad registrisse kandmisel. Muudatuste registreerimisel kontrollitakse 

igakordselt lõikes 5 sätestatud täiendavaid kaitsetingimusi.  

 

 

Eelnõu § 217. Kollektiivkaubamärgi ja garantiimärgi kaitse erisused 

 

Paragrahv sätestab kollektiivkaubamärgi ja garantiimärgi kaitse erisätted ning garantiimärgi 

puhul lubatud viide kaupade või teenuste geograafilisele päritolule. Regulatsioon vastab 

kehtivale õigusele (KaMS § 63). 

 

Lõike 1 kohaselt kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi kasutamine selleks õigustamata isiku 

poolt on keelatud. 

 

Lõike 2 kohaselt garantiimärki võib kasutada iga isik, kelle kaubal või teenusel on põhikirjas 

sätestatud tunnused ja kui ta maksab garantiimärgi omanikule tasu. 

 

Lõike 3 kohaselt garantiimärk (kuid mitte kollektiivkaubamärk) võib viidata sellega tähistatavate 

kaupade või teenuste geograafilisele päritolule. 

 

Lõike 4 kohaselt piisab kaubamärgi kohustuse täitmiseks, kui kollektiivkaubamärki kasutab 

vähemalt üks ühenduse liige poolt ja garantiimärki vähemalt üks isik garantiimärgi tunnuste 

järgi. 

 

 

Eelnõu § 218. Kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi vaidlustamise erisused 

 

Paragrahvist tulenevad täiendavad alused ainuõiguse tühistamiseks või lõppenuks 

tunnistamiseks. Regulatsioon vastab kehtivale õigusele (KaMS § 64). 

 

Lõike 1 kohaselt, kui põhikiri ei ole rakendatav või asjast huvitatud isik esitada hagi, nõuda 

põhikirja muutmiseks kohustavat tahteavalduse esitamist kaubamärgiomaniku poolt. 

Kohtuotsuse mittetäitmise sanktsiooniks on kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi kaitse 

tühiseks tunnistamine. 
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Lõike 2 kohaselt saab lõikes 1 sätestatule analoogse nõude esitada ka põhikirja muutmisel. 

Kohtuotsuse mittetäitmise sanktsiooniks on kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi kaitse 

tühiseks tunnistamine. 

 

Lõike 3 kohaselt, võimaldatakse kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi kasutamist vastuolus 

seaduse või põhikirjaga, võib huvitatud isik esitada kohtusse hagi kasutamise puuduste 

kõrvaldamiseks. Kohtuotsuse mittetäitmise sanktsiooniks on kollektiivkaubamärgi või 

garantiimärgi kaitse tühiseks tunnistamine. 

 

Eelnõu § 219. Kollektiivkaubamärgi ja garantiimärgi ainuõiguse kaitse erisused 

 

Paragrahv kehtestab ainuõiguse kaitse erisused. Regulatsioon vastab kehtivale õigusele (KaMS § 

65). 

 

Lõike 1 kohaselt kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi kasutaja võib kaubamärgiõiguste kaitse 

hagi esitada või muid õiguskaitsevahendeid kasutada ainult kaubamärgiomaniku nõusolekul. 

 

Lõike 2 kohaselt kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi kasutajal on õigus astuda 

kaubamärgiomaniku poolt algatatud rikkumismenetlusse ja esitada kahju hüvitamise nõue 

rikkuja vastu. 

 

Lõike 3 kohaselt on kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi kasutajal õigus iseseisvalt 

õiguskaitsevahendeid kasutada, kui kaubamärgiomanik ei ole mõistliku aja jooksul vastava teate 

saamisest tegutsema asunud.  

17. peatükk – KAUBAMÄRGI RAHVUSVAHELINE 

REGISTREERIMINE 
 

Eelnõu § 220. Üldsätted 

 

Eelnõu antud peatüki regulatsioon tuleneb asjaolust, et Eesti on ühinenud Märkide 

rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolliga. Patendiamet täidab Eestis 

Madridi protokollist tulenevaid ülesandeid ja on päritoluametiks ja märgitud lepinguosalise 

ametiks. Eeltoodust tulenevalt saavad Eesti isikud esitada rahvusvahelisi kaubamärgi 

registreerimistaotlusi, mis tuleb esitada Patendiameti kaudu (Madridi protokolli artikkel 2 lg 2). 

Samamoodi saavad osalisriikide isikud taotleda Madridi protokolli alusel kaubamärgile kaitset 

Eestis ning juhul kui Eesti kaubamärgi kaitse nõuded ei ole täidetud on võimalus 

rahvusvahelisest registreerimisest keelduda (artikkel 5), mille jaoks on vajalikud siseriiklikud 

menetluse sätted. 

 

Antud küsimused on kehtivas õiguses reguleeritud (KaMS § 66-71) samal viisil ning eelnõu 

muutusi ette ei näe. 

 

Lõike 1 kohaselt Eesti kodanik või Eestis elu-, asu- või tegutsemiskohta omav isik, kellele 

kuulub Eesti kaubamärgitaotlus või registreeritud kaubamärk võib esitada samale kaubamärgile 

rahvusvahelise taotluse Patendiameti kaudu. 
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Lõike 2 kohaselt Madridi protokolli kohased rahvusvahelised tasud tasutakse otse 

Rahvusvahelisele Büroole. Riigilõivuseadus on ette näinud siseriikliku lõivu rahvusvahelise 

taotluse esitamise eest (RLS § 150 lg 1). 

 

Lõige 3 sätestab, et pärast kaubamärgi rahvusvahelist registreerimist võib esitada taotluse 

rahvusvahelise registreeringu laiendamiseks (hilisem märkimine) Patendiameti või 

Rahvusvahelisele Büroo või mõne teise riigi nõuetekohase ameti vahendusel. 

 

Lõige 4 sätestab, et Justiitsminister võib kehtestada kaubamärgimääruses Madridi taotluse 

Patendiametile esitamise, selle menetlemise ja Rahvusvahelisele Büroole edastamise korra. 

 

 

Eelnõu § 221. Kaubamärgi rahvusvahelise taotluse menetlus 

 

Paragrahv reguleerib Patendiameti toiminguid rahvusvahelise taotluse vastuvõtmisel ja kontrollil 

ning edastamisel WIPOle (vastab KaMS § 68). 

 

Lõike 1 kohaselt Patendiamet edastab kaubamärgi rahvusvahelise taotluse Rahvusvahelisele 

Büroole, kui on tasutud riigilõiv kaubamärgi rahvusvahelise taotluse esitamise eest ning taotluses 

esitatud andmete alusel Patendiamet saab tuvastada, et: 

1) taotluse esitaja on Eesti kodanik või tal on Eestis elu-, asu- või tegutsemiskoht ning ta on 

aluskaubamärgi kirjesse kantud taotleja või omanik; 

2) taotluse ja aluskaubamärgi reproduktsioonid on identsed; 

3) esitatud kolmemõõtmeline märgi reproduktsioon või kollektiivkaubamärgi märge, märgi 

sõnaline kirjeldus või värvi nõudlus, esinevad ka aluskaubamärgi kirjes; 

4) taotluses loetletud kaubad ja teenused sisalduvad aluskaubamärgis. 

 

Lõikes 2 kehtestatakse kaubamärgi rahvusvahelise taotluses kontrollitavate andmete puuduste 

kõrvaldamata jätmise tagajärg (taotluse menetluse lõpetamine). 

 

Lõike 3 kohaselt rahvusvahelise kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise kuupäev ja 

rahvusvahelise kaubamärgi registrinumber kantakse aluskaubamärgi kirjesse. 

 

 

Eelnõu § 222. Rahvusvahelise kaubamärgi toime Eesti suhtes 

 

Paragrahvi kohaselt kehtib põhimõte, et rahvusvaheline registreering kehtib Eestis, kui sellele 

kaitse andmisest ei ole keeldutud (kehtiva KaMS § 69).  

 

Lõike 1 kohaselt rahvusvaheline kaubamärk ei kehti Eestis, kui kaitse andmisest keeldutakse 

rahvusvahelise kaubamärgi menetluse tulemusena. Menetlus lähtub siseriikliku taotluse 

menetlusest.  
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Lõike 2 kohaselt määrarakse rahvusvahelisele märgi kaitse andmise aeg (sellest sõltub 

kaubamärgi kasutamise kohustus aga ka ainuõigus teostamise võimalus). Kaitse alguseks on 

ekspertiisi ja avaldamise järgselt vaidlustähtaja möödumise või vaidluste lõppemise kuupäev. 

 

Lõike 3 kohaselt on võimalik sama märgi siseriikliku registreeringu asendamine 

rahvusvahelisega (v.a aluskaubamärgi puhul). 

 

 

Eelnõu § 223. Rahvusvahelise kaubamärgi menetluse erisus 

 

Paragrahviga reguleeritakse rahvusvahelise kaubamärgi registreerimismenetluse korralduse 

analoogselt kehtivale õigusele (KaMS § 70). 

 

Lõike 1 kohaselt kaitse andmisest keeldutakse, kui tuvastatakse kaitset välistavad asjaolud, mida 

ei ole kõrvaldatud. Patendiamet teatab kaitse andmisest Rahvusvahelisele Büroole 18 kuu 

jooksul kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise teate kuupäevast arvates, vaidlustuste korral 

ka hiljem, kui enne 18 kuu möödumist on edastatud WIPOle teade taolisest keeldumise 

võimalusest.  

 

Lõike 2 kohaselt  avaldatakse rahvusvahelise märgi kohta pärast ekspertiisi edukat lõppemist 

teade. 

 

Lõike 3 kohaselt rahvusvahelise kaubamärgi kohta tehtud Patendiameti otsuste ja rahvusvahelise 

kaubamärgi omaniku õiguse vaidlustamine toimub analoogselt siseriiklike kaubamärkide 

menetlusega, arvestades Madridi protokollist tulenevaid erisusi. Vaidlustamisest ja selle kohta 

tehtud lahendist teatatakse Rahvusvahelisele Büroole. 

 

Lõike 4 kohaselt Patendiamet avaldab jooksvalt teabe rahvusvaheliste kaubamärkide kohta, 

milles Eesti on märgitud lepinguosaline. 

 

 

Eelnõu § 224. Rahvusvahelise kaubamärgi kehtivuse kaotamine ja muutmine riigisiseseks 

taotluseks 

 

Paragrahv sätestab rahvusvahelise registreeringu kehtivuse kaotamise toime Eestis, kuid ka 

võimaluse teatava aja jooksul toimunud aluskaubamärgi tühistamise (tsentraalne rünnak) korral 

konverteerida rahvusvaheline registreering siseriiklikuks kaubamärgitaotluseks. Regulatsioon 

vastab kehtivale õigusele (KaMS § 71). 

 

Lõike 1 kohaselt kaotab rahvusvaheline kaubamärk Eestis kaitse, kui kaitse kaotab 

rahvusvaheline kaubamärk. Siin on silmas peetud registreeringu kehtivuse lõppemist tervikuna 

või konkreetsete riikide osas. 

 

Lõike 2 kohaselt on võimalik rahvusvahelise registreeringu konverteerimine siseriiklikuks 

taotluseks, kui rahvusvaheline registreering tühistatakse tsentraalse rünnaku tagajärjel. 

Konverteeritud taotlus säilitab rahvusvahelise registreeringu esitamiskuupäeva.   
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18. peatükk – ÜHENDUSE KAUBAMÄRGI MÄÄRUSE 

KOHALDAMINE 
 

Eelnõu antud peatüki regulatsioon tuleneb asjaolust, et Ühenduse kaubamärgi määrus (artikkel 

25) näeb ette võimaluse Ühenduse kaubamärgi taotluse esitamiseks Eesti Patendiameti kaudu, 

samuti Ühenduse kaubamärgi konverteerimise võimaluse (art 112). 

 

 

Eelnõu § 225. Ühenduse kaubamärgi taotlus 

 

Eesti isikud saavad esitada Ühenduse kaubamärgi taotlusi lisaks OHIMile ka Patendiameti 

kaudu. Patendiamet võtab üksnes taotluse vastu ning edastab selle hiljemalt 2 nädala jooksul. 

Edastamise eest on ette nähtud riigilõiv. Eelnõu põhineb kehtival õigusel (KaMS § 711 -716). 

 

Lõike 1 kohaselt Ühenduse kaubamärgi taotluse võib esitada Patendiametile, kes edastab 

taotluse kahe nädala jooksul ja väljastab taotlejale sellekohase teatise. Ühenduse kaubamärgi 

taotluse esitamisel Patendiametile tuleb tasuda riigilõiv taotluse edastamise eest. 

 

Lõike 2 kohaselt taotlus peab vastama Ühenduse kaubamärgi nõuetele, mis tulenevad otseselt 

EL õigusest. Ühenduse kaubamärgi tasud tuleb tasuda otse OHIM-ile. 

 

Lõige 3 selgitab, et muid Ühenduse kaubamärgiga seotud dokumente Patendiamet vastu ei võta. 

 

Lõike 4 kohaselt Justiitsminister võib kehtestada kaubamärgimääruses Ühenduse kaubamärgi 

taotluse Patendiametile esitamise ja edastamise korra. 

 

 

Eelnõu § 226. Ühenduse kaubamärgi taotluse või Ühenduse kaubamärgi muutmine 

riigisiseseks taotluseks 

 

Ühenduse kaubamärgimääruse artikli 112 kohaselt võib teatavatel juhtudel Ühenduse 

kaubamärgi muuta siseriiklikuks kaubamärgitaotluseks. Vastav siseriiklik regulatsioon on ette 

nähtud ka kehtivas õiguses (KaMS § 713). 

 

Lõike 1 kohaselt  muutmisel korral loetakse taotluse esitamise kuupäevaks Ühenduse 

kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või vanemusekuupäev või 

01.05.2004 kuupäev, kui eeltoodu kuupäevad on varasemad. 

 

Lõike 2 kohaselt arvestatakse vanemusekuupäeva juhul, kui see põhineb Eesti kaubamärgil. 

 

Lõike 3 kohaselt muutmisel korral tuleb kahe kuu jooksul OHIMist vastava taotluse 

Patendiametisse saabumise kuupäevast arvates esitada: 

1) dokumentide tõlked eesti keelde; 

2) välismaa isiku Eestis asuva tegutsemiskoha aadress või andmed esindaja kohta; 
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3) kaubamärgi reproduktsiooni; 

4) andmed riigilõivu tasumise kohta. 

 

Lõike 4 kohaselt Patendiamet avab pärast muutmistaotluse Patendiametisse saabumist registris 

kirje ning kannab andmebaasi kaubamärgi taotluse andmed. 

 

Lõike 5 kohaselt menetletakse muutmise taotlusi kaubamärgi taotluse sätete kohaselt, arvestades 

Ühenduse kaubamärgi määrusest tulenevaid muutmisprotsessi käsitlevaid erisusi. 

 

Lõike 6 kohaselt Justiitsminister võib kehtestada kaubamärgimääruses muutmise taotluse 

menetlemise korra. 

 

 

Eelnõu § 227. Tööstusomandi registrist kustutatud kaubamärgi tagantjärele kehtetuks 

tunnistamine 

 

Paragrahv põhineb kehtival õigusel (KaMS § 714) ning näeb ette võimaluse vaidlustada Eesti 

siseriikliku või Eestit märkiva rahvusvahelise kaubamärgi kaitse või esitada kaubamärgikaitse 

lõppenuks tunnistamise nõue nii siseriikliku või rahvusvahelise kaubamärgikaitse kehtivuse ajal 

kui ka pärast selle lõppemist juhul, kui see on seotud Ühenduse kaubamärgi vanemusenõudega.  

 

4. osa – ÄRISALADUSE KAITSE JA GEOGRAAFILINE TÄHIS 

19. peatükk – ÄRISALADUSE KAITSE 
 

Ärisaladuse regulatsiooni paiknemine tööstusomandi seadustikus tähendab seda, et ärisaladust 

käsitletakse tööstusomandi alaliigina. Sellises lähenemises ei ole midagi unikaalset. Tuues näite 

kaasaegsematest arengutest, siis ka Saksa intellektuaalse omandi mudelseaduse162 reguleerib 

ärisaladusega seonduvat (nt. § 10). Mudelseaduse sissejuhatavas osas on selgitatud, et 

ärisaladuse kaitse toomine kõlvatu konkurentsi seadusest mudelseadusesse on kooskõlas 

eesmärgiga kaitsta konkreetset ärisaladuse omanikku.163 

 

Teabe ärisaladuseks olemine ei anna selle omanikule niivõrd laia ulatusega õigusi, nagu see on 

muude tööstusomandi liikide puhul. Eelkõige ei saa ärisaladuse omanik keelata teistel isikutel 

kasutamast või avalikustamast teavet, milleni teised isikud on jõudnud iseseisvalt (vt eelnõu § 

230 lg 2). See on kooskõlas ka Saksa mudelseaduse lähenemisega, kus eristatakse absoluutse 

intellektuaalse omandi õigusi (absolute intellectual property rights) ja relatiivseid intellektuaalse 

omandi positsioone (relative intellectual property positions). Ärisaladus kuulub viimaste 

kategooriasse.164  

                                                           
162 Hans-Jürgen Ahrens & Mary-Rose McGuire. Model Law on Intellectual Property. A Proposal for German Law 

Reform – Abbreviated English Edition. Sellier European Law Publishers 2013. 
163 Hans-Jürgen Ahrens & Mary-Rose McGuire. Model Law on Intellectual Property. A Proposal for German Law 

Reform – Abbreviated English Edition. Sellier European Law Publishers 2013, lk. 10. 
164 Hans-Jürgen Ahrens & Mary-Rose McGuire. Model Law on Intellectual Property. A Proposal for German Law 

Reform – Abbreviated English Edition. Sellier European Law Publishers 2013, lk. 10. 
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Konkurentsiseaduse165 kohaselt kujutab konfidentsiaalse teabe166 kuritarvitamine endast kõlvatut 

konkurentsi ning on seetõttu keelatud (§ 50). Konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine on 

konkurentsiseaduse tähenduses on konkurendi konfidentsiaalse teabe kasutamine, kui vastavad 

andmed on saadud seadusevastaselt (§ 52). Kuna konkurentsiseadus keelab konkurendi 

konfidentsiaalse teabe kuritarvitamise ja ToS eelnõu kaitseb ärisaladust, siis tõusetub küsimus 

kahe regulatsiooni omavahelisest suhtest.  

 

Eelnõu ega selle rakendusseadusega ei muudeta konkurentsiseaduse konfidentsiaalse teabe 

kuritarvitamist keelavat üldist regulatsiooni. ToS eelnõuga lisandub ärisaladuse regulatsioon. 

Selline lähenemine on kooskõlast ToS eelnõu väljatöötamisse kaasatud eksperdi professor Mary-

Rose McGuire soovitusega säilitada konfidentsiaalse teabe kuritarvitamist keelav kõlvatu 

konkurentsi regulatsioon ning reguleerida ärisaladust intellektuaalse omandi liigina.167 

 

 

Eelnõu § 228. Ärisaladuse mõiste 

 

Ärisaladuse regulatsiooni eesmärgiks on isikute varalist väärtust omava informatsiooni kaitse.168 

Seejuures ei tohi ebaproportsionaalselt piirata töötajate vaba liikumist (ärisaladuse kaitse 

kokkulepe ei tohi takistada isiku erialast töötamist), sõnavabadust (õigusvastasest tegevusest 

teatamist nn „vilepuhumist“), ettevõtlus- ja üldist tegevusvabadust (ärisaladuse iseseisvat 

väljatöötamist, sh pöördprojekteerimist). 

 

Eelnõu antud paragrahv defineerib ärisaladuse. Selle kohaselt on ärisaladus on teave, mis vastab 

kõikidele järgmistele nõuetele: 

 

1) see on salajane selles tähenduses, et teave ole kogumis või üksikosade täpses paigutuses ja 

kokkupanus üldteada või kergesti kättesaadav nende ringkondade isikutele, kes tavaliselt 

kõnesolevat laadi teabega tegelevad; 

2) sellel on kaubanduslik väärtus selle salajasuse tõttu;  

3) ärisaladuse omaja on asjaoludest lähtuvalt võtnud vajalikke meetmeid, et hoida teavet 

salajas. 

 

Eelnõu otseselt ei sätesta, mis hetkest tekib ärisaladuse kaitse. Tuginedes ärisaladuse mõistele 

võib järeldada, et ärisaladuse kaitse tekib hetkest kui ärisaladuse kaitsetingimustele vastav 

informatsioon on loodud. Sellest aspektist on ärisaladuse kaitse sarnane autoriõiguslikule 

kaitsele, kus teos saab kaitse loomisega. 

 

Toodud ärisaladuse mõiste tugineb TRIPS lepingule, mis sätestab oma liikmetele järgmise 

kohustuse:  

                                                           
165 Konkurentsiseadus. – RT I 2001, 56, 332 … RT I, 05.07.2013, 1. 
166 Konfidentsiaalne teave on oma olemuselt laiem mõiste ning võib hõlmata ka sellest informatsiooni, mis võib 

jääda ärisaladuse mõiste alt välja. 
167 M.-R. McGuire. Estonian Codification Project (2.9.2013); Suhtlus ekspediga e-kirja teel (16.6.2014). 
168 Ärisaladuse kohta Eesti õigus- ja äripraktikas vt. A. Kelli, T. Mets, H. Pisuke, E. Vasamäe, A. Värv. Trade 

Secrets in Entrepreneurs’ Intellectual Property Strategies: The Estonian Experience. – Review of Central and East 

European Law 2010 (35) 4, 315-339. 
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„Füüsilistel ja juriidilistel isikutel peab olema võimalus takistada nende seadusliku kontrolli all 

oleva teabe avaldamist teistele või selle omandamist või kasutamist teiste poolt ilma nende 

nõusolekuta viisil, mis on vastuolus ausate kaubandustavadega169, tingimusel et: 

a) selline teave on saladus selles tähenduses, et see ei ole kogumis või üksikosade täpses 

paigutuses ja kokkupanus üldteada või kergesti kättesaadav isikutele ringkondades, kes 

tavaliselt kõnesolevat laadi teabega tegelevad; 

b) sellel teabel on kaubanduslik väärtus tema salajasuse tõttu; 

c) selle teabe üle seaduslikku kontrolli omav isik on asjaoludest lähtuvalt võtnud vajalikke 

meetmeid, et hoida seda salajas“.170 Eesti kohtupraktika on ärisaladusega seonduvates 

kaasustes lähtunud TRIPS lepingu kriteeriumitest.171 

 

TRIPS lepingu kommentaaris on selgitatud, et ärisaladuseks võib olla nii tehniline (nn. know-

how) kui ka äriline (kliendi nimekirjad, turustusplaanid, jne) informatsioon. Informatsioon ei 

eelda uudsust või originaalsust. See peab omama üksnes kaubanduslikku väärtust ja olema 

salajane.172 

 

Eesti õiguspraktikas on ärisaladuse mõiste sisustamisel seni aluseks võetud Saksa kohtupraktikas 

väljakujunenud lähenemine (RKTKo 3-2-1-103-08) ning TRIPS lepingu art 39 p 2 toodud 

definitsioon (RKTKo 3-2-1-22-07). Eelnõu § 229 tugineb Euroopa Komisjoni poolt 28.11.2013 

esitatud direktiivi ettepaneku173 artikli 2 lõikes 1 ning TRIPS lepingu artikli 39 lõikes toodud 

ärisaladuse definitsioonile. 

 

Kuna eelnõu ärisaladuse määratlus tugineb TRIPS lepingu kriteeriumitele, siis eelnõu ei too 

ärisaladuse mõiste osas muudatust õiguspraktikas. 

 

Ärisaladust on püütud määratleda konkurentsi seaduses. Konkurentsiseaduse kohaselt 

„[ä]risaladuseks loetakse niisugune teave ettevõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine teistele 

isikutele võib selle ettevõtja huve kahjustada, eelkõige oskusteavet puudutav tehniline ja 

finantsteave ning teave kulude hindamise metoodika, tootmissaladuste ja -protsesside, 

tarneallikate, ostu-müügi mahtude, turuosade, klientide ja edasimüüjate, turundusplaanide, kulu- 

ja hinnastruktuuride ning müügistrateegia kohta“ (§ 63 lg 1). ToS rakendusseadusega see 

määratlus tunnistatakse kehtetuks. Põhjus ei ole selles, et toodud määratlus oleks vale. See on 

igati asjakohane, kuid kuna ToS eelnõu määratleb ärisaladuse (küllalt abstraktsel tasemel), siis 

konkureerivate määratluste olemasolu võib tekitada ebaselgust. On piisav, kui 

                                                           
169 TRIPS lepingu joonealuses märkuses 10 on selgitatud, et „[k]äesolevas sättes tähendab väljend «viis, mis on 

vastuolus ausate kaubandustavadega» minimaalselt selliseid tegevusi nagu lepingu rikkumine, usalduse 

kuritarvitamine ja rikkumisele kallutamine ning hõlmab avaldamata teabe omandamist kolmanda isiku poolt, kes 

teadis või pidi teadma, et teabe hankimine kuulub seesuguse tegevuse alla“. 
170 TRIPS leping artikkel 39 (2). 
171 Vt. nt. RKKKo 08.06.2009, 3-1-1-46-09; RKTKo 9.12.2008, 3-2-1-103-08; RKTKo 23. 04. 2008, 3-2-1-29-08; 

RKTKo 21.03.2007, 3-2-1-22-07. 
172 C. M. Correa. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement. 

Oxford University Press, 2007, lk. 373. 
173 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe 

(ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset /* COM/2013/0813 final - 

2013/0402 (COD). 
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konkurentsiseaduse nimetatud paragrahvis kasutatakse terminit “ärisaladus“ ilma seda 

defineerimata. Ärisaladus määratletakse vastavalt ToS-is sätestatud kriteeriumitele. 

 

Seadusandlus ei ole termini “ärisaladuse“ kasutamisel järjekindel. Näiteks kasutab 

töölepinguseadus174 (§ 22 lg 1) ja võlaõigusseadus (§ 625 lg 1) konstruktsiooni „tootmis- või 

ärisaladus“. Võlaõigusseadus kasutab ka terminit “oskusteave“ (§ 375). Keskkonnaregistri 

seadus175 kasutab konstruktsiooni „äri- või tööstussaladus või intellektuaalse omandi saladus“ (§ 

42 lg 2 punkt 3). Kuna ärisaladus hõlmab endas ka tootmissaladust ja oskusteavet, siis toodud 

sätetes on parem kasutada ühtset terminoloogiat. ToS eelnõu rakendusseadusega ühtlustatakse 

terminoloogia. 

 

Terminit „oskusteave“ kasutakse mitmetes seadustes (nt. turvaseaduse176 § 14, välisteenistuse 

seadus177 § 7 lg 2, strateegilise kauba seaduse178 § 4 lg 6, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

seaduse179 § 142 lg 2, ). Tulumaksuseadus180 sisaldab isegi oskusteabe määratlust, mille kohaselt 

oskusteave on tööstuslikku, kaubanduslikku või teadusalast kogemust puudutava informatsioon 

(§ 16 lg 3). Toodud näidetes on termini „oskusteave“ kasutamine põhjendatud ning ei vaja 

muutmist. 

 

 

Rahvusvahelise ekspertiisi käigus on soovitatud eristada ärisaladust kui üldmõistet ja oskusteavet 

(know how), mis on isikust eraldatav ja seetõttu ka üleantav (transferrable asset).181 Sellisest 

lähenemisest on lähtunud Saksa intellektuaalse omandi mudelseadus182, mis näeb ette, et kui 

teadmus on isikust lahutatav, siis on tegemist oskusteabega ja sellega saab teha tehinguid (§ 

10).183  

 

Intellektuaalomandi Kaitse Rahvusvaheline Assotsiatsioon (AIPPI) on pakkunud välja 

oskusteabe (know how) määratluse. Selle kohaselt184 koosneb oskusteave tehnilisest, ärilisest, 

administratiivsest, finantsilisest ja muust teadmusest ja kogemusest, mida saab kasutada ettevõtte 

või elukutse tegevuses.185 

 

Regulatsiooni tasemel eelnõu ärisaladust ja oskusteavet siiski ei erista. See ei tähenda, et 

õiguspraktikas ei oleks taoline eristamine võimalik ja lubatud. Kui ärisaladus ei ole isikust 

                                                           
174 Töölepingu seadus. – RT I 2009, 5, 35 … RT I, 22.12.2012, 15. 
175 Keskkonnaregistri seadus. – RT I 2002, 58, 361 … RT I, 13.03.2014, 4. 
176 Turvaseadus. – RT I 2003, 68, 461 … RT I, 29.06.2014, 1. 
177 Välisteenistuse seadus. – RT I 2006, 26, 193 … RT I, 26.03.2013, 3. 
178 Strateegilise kauba seadus. – RT I, 22.12.2011, 2 … RT I, 13.03.2014, 4. 
179 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus. – RT I 1999, 25, 363 … RT I, 01.04.2014, 2. 
180 Tulumaksuseadus. – RT I 1999, 101, 903 … RT I, 23.12.2013, 3. 
181 M.-R. McGuire. Estonian Codification Project (2.9.2013); Suhtlus McGuire’ga e-kirja teel (16.6.2014). 
182 Hans-Jürgen Ahrens & Mary-Rose McGuire. Model Law on Intellectual Property. A Proposal for German Law 

Reform – Abbreviated English Edition. Sellier European Law Publishers 2013, lk. 18. 
183 If the secret knowledge is separable from the person entrusted with confidential information (know-how), it can 

be commercially exploited. 
184 International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI). The know-how - Definition - Legal 

regime (1974). Arvutivõrgus: https://www.aippi.org/download/commitees/53A/RS53AEnglish.pdf (4.7.2014). 
185 Know-how consists of knowledge and experience of a technical, commercial, administrative, financial or other 

nature, which is practically applicable in the operation of an enterprise or the practice of a profession. 
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lahutatav, siis ei ole ka võimalik selle üleandmine või selle suhtes litsentsilepingute sõlmimine. 

Isikust lahutamatu ärisaladuse kasutamise piiramine toimub vastavalt konkurentsikeelu 

regulatsioonile töölepingu seaduses186 (§ 23). Isikust lahutatav ärisaladus saab olla tehingu 

objektiks. 

 

Ärisaladuse kaitseulatust võidakse reguleerida ka teistes seadustes. Näiteks tuleneb 

konkurentsiseadusest, et ärisaladuseks ei saa lugeda koondumist ennast (§ 26 lg 10). 

 

 

Eelnõu § 229. Ärisaladuse rikkumine 

 

Lõige 1 sätestab, millal on tegemist ärisaladuse rikkumisega. Rikkumise võimalike olukordade 

loetelu osas (omandamine, kasutamine, avalikustamine) on sätte eeskujuks ärisaladuse kaitse 

direktiivi ettepaneku artikkel 3. Ärisaladuse rikkumise kindlakstegemiseks piisab asjaolust, et 

selle omandamine, kasutamine või avalikustamine on toimunud ilma ärisaladuse omaniku 

nõusolekuta. Erinevalt ärisaladuse kaitse direktiivi ettepaneku artiklis 3 toodud määratlusele ei 

ole käesolevas paragrahvis juurutatud lähenemist, mille kohaselt on ärisaladuse rikkumise üheks 

koosseisuelemendiks rikkuja tahtlus või raske hooletus, kuna rikkumise määratlemine 

subjektiivsete kriteeriumite alusel ei ole Eesti eraõiguse süsteemile omane. Selle asemel on 

rikkuja süü vorm või rikkuja pahausksus seotud rikkuja suhtes õiguskaitsevahendite kohaldamise 

võimalusega (eelnõu § 231). 

 

Lõige 2 sätestab olukorrad, milles teise isiku ärisaladuse omandamist ei loeta ärisaladuse 

rikkumiseks. Ärisaladuse õiguspärase omandamise viiside seaduses expressis verbis 

väljatoomine suurendab õigusselgust. Sätte eeskuju on osaliselt ärisaladuse kaitse direktiivi 

eelnõu artikli 4 lõike 1 punktid a-c.  

 

Levinud praktika kohaselt ärisaladuse kaitsel ei loeta ärisaladuse rikkumiseks ärisaladuse sisuks 

oleva informatsiooni iseseisvat avastamist või loomist. Selles osas on ärisaladuse kaitse piiratum 

kui patendiga saadav kaitse. Patendiomanik saab keelata leiutise kasutamise ka siis, kui see on 

loodud iseseisvalt ning sõltumatult patendiomaniku leiutisest (v.a varemkasutamisõiguse puhul § 

22). 

 

Ärisaladuse õiguses on õiguspärane ka pöördprojekteerimine (reverse engineering), mis 

tähendab toote uurimist eesmärgiga teada saada, kuidas on see tehtud. Kui toote pinnalt on 

võimalik tuvastada ärisaladus, siis tuleks selle kaitsmiseks valida pigem patent, kasulik mudel ja 

disain. Tehniline ärisaladus on antud kontekstis sobiv instrument pigem tootmisprotsessi kui 

toote kaitsmisel. 

 

Pöördprojekteerimise õigusega seoses tõusetub küsimus, kas see on imperatiivne ärisaladuse 

kaitse piirang või saavad pooled lepinguga leppida kokku teisti. Kui ärisaladust sisaldav toode ei 

ole vabalt kättesaadav, vaid see antakse üle lepingu alusel, siis võidakse lepinguga 

pöördprojekteerimist ka keelata. Pöördprojekteerimist ei saa keelata näiteks tootega kaasas 

oleval infolehel. Kui see oleks võimalik, siis muutuks ärisaladus võrdseks patendiga ning 

ettevõtlusvabadus ja avalik huvi oleks sellega liigselt riivatud. Patendikaitse sisaldab mitmeid 

                                                           
186 Töölepingu seadus. – RT I 2009, 5, 35 … RT I, 22.12.2012, 15. 
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avalikkuse ja kolmandate isikute huvide kaitsemehhanisme, mis ärisaladuse puhul puuduvad (nt 

avalikustamise kohustus, piiratud kaitsetähtaeg). Täiendavaid probleeme tekitab ka asjaolu, et 

ärisaladuse kaitse piirid ei ole nii selged kui näiteks patendi puhul, kus patenditaotleja peab 

sõnastama patendinõudluse. Seega kui tehnilise ärisaladuse omanik tahab saada tugevat kaitset, 

siis peab ta esitama patenditaotluse.  

 

Lõikest 3 tuleneb, et isik, kes on teise isiku ärisaladuseks oleva teabe iseseisvalt loonud, 

avastanud või selleni jõudnud pöördprojekteerimise teel (§ 230 lg 2 p 2), võib selliselt saadud 

teavet ka ise kasutada ning avalikustada, ilma, et tema tegevust loetakse teise isiku ärisaladuse 

rikkumiseks. Siit tuleneb ka, et teise isiku ärisaladuse rikkumiseks ei loeta ka teabe omandamist 

kolmandalt isikult, kes on sellise teabeni jõudnud iseseisva loomise, avastamise või 

pöördprojekteerimise teel. 

 

 

Eelnõu § 230. Ärisaladuse tsiviilõigusliku kaitse erisused 

 

Ärisaladuse rikkumise korral on õigustatud isikul võimalik kohaldada võlaõigusseadusest 

tulenevaid õiguskaitsevahendeid: nõuda rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist (VÕS § 1043), 

kahju tekitava tegevuse lõpetamist (VÕS § 1055 lg 1), rikkumisest hoidumist ning õigust 

rikkuvate kaupade suhtes meetmete võtmist (VÕS § 1055 lg 3). Samuti on võimalik nõuda 

rikkumise teel saadu väärtuse hüvitamist (VÕS § 1037) ning rikkumisega saadud tulu 

väljaandmist (VÕS § 1039). Kui ärisaladust rikutakse lepingulistes suhetes, tulenevad 

võimalikud õiguskaitsevahendid vastavaid lepinguid reguleerivatest normidest ning võlaõiguse 

üldosa sätetest. 

§ 231 eesmärk on sätestada erandid, mida tuleks arvesse võtta teatavate õiguskaitsevahendite 

kohaldamisel. Need erandid tulenevad ärisaladuse kaitse direktiivi ettepaneku artikli 3 lõigetest 2 

ja 4.  

Eesti deliktiõigus lähtub süülise vastutuse põhimõttest (§ 1043). Süü vormid on 

võlaõigusseaduse § 104 kohaselt tahtlus, raske hooletus ja hooletus. Delikti üldkoosseisu 

kohaldamisel ei oma kahju tekitanud isiku süü vorm reeglina tähtsust.  

 

Lõige 1 sätestab erandi sellest põhimõttest, nähes ette, et ärisaladuse rikkumisega tekitatud kahju 

hüvitamist saab nõuda ainult siis, kui kahju tekitaja tegutses ärisaladust rikkudes tahtlikult või 

raskelt hooletult. Selle sättega võetakse üle ärisaladuse kaitse direktiivi ettepanekus sisalduv 

põhimõte, et ärisaladuse rikkumisega kaasnev vastutus eeldab tahtlust või rasket hooletust 

(direktiivi ettepaneku artikli 3 lõige 2). Seega ei saa kahju hüvitamist nõuda isikult, kes rikkus 

teise isiku ärisaladust hooletuse tõttu.  

Teise isiku õiguse rikkumisest tuleneva alusetu rikastumise nõude esitamine ei sõltu VÕS § 1037 

kohaselt rikkuja süüst ega pahausksusest. Rikkuja pahausksus omab tähtsust vaid sedavõrd, et 

VÕS § 1039 laiendab pahauskse isiku vastu esitatava nõude ulatust ning võimaldab lisaks 

rikutud õiguse harilikule väärtusele välja nõuda ka rikkumisega saadud tulu.  

 

Lõige 2 sätestab erandi, millest tulenevalt saab õiguse rikkumisest tulenevat alusetu rikastumise 

nõuet esitadagi üksnes pahauskse rikkuja vastu. Seega ei pea rikkumisega saadu väärtust 

hüvitama isik, kes ei teadnud ega pidanudki teadma, et ärisaladuse omandamiseks, kasutamiseks 
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või avaldamiseks puudub ärisaladuse omaja nõusolek. Sätte eeskujuks on ärisaladuse kaitse 

direktiivi ettepaneku artikli 3 lõige 4. 

 

20. peatükk – GEOGRAAFILISE TÄHISE KAITSE 
 

Eelnõu 20 peatükk sisaldab geograafilise tähise kaitse regulatsiooni. 

 

 

Eelnõu § 231. Geograafilise tähise mõiste 
 

Paragrahvis määratletakse geograafilise tähise mõiste. Geograafilise tähisena hõlmatakse nii 

Euroopa Liidu õigusaktide alusel kaitstud geograafilisi tähiseid ja päritolunimetusi, GTKS alusel 

registreeritud geograafilisi tähiseid kui ka tähiseid, mis vastavad TRIPS-lepingu art 22 lõikes 1 

nimetatud geograafilise tähise mõistele, kuid mida ei kaitsta Euroopa Liidu õigusakti alusel ja 

mis ei ole saanud kaitset GTKS alusel (nn registreerimata geograafilised tähised). 

Registreerimata geograafilisi tähiseid kaitstakse eelnõu kohaselt kõlvatu konkurentsi vastaste 

sätete alusel, arvestades eelnõus sätestatud erisusi. 

 

Eelnõu ei näe ette geograafiliste tähiste registreerimist, kuigi geograafilise tähise registreerimine 

nt kollektiivkaubamärgi või garantiimärgina ei ole välistatud. 

Geograafilise tähise mõiste määratlemine on vajalik muuhulgas selleks, et sisustada eelnõu § 192 

lõike 1 p-s 11 nimetatud kaubamärgikaitset välistavat asjaolu. 

 

 

Eelnõu § 232. Geograafilise tähise kaitsetingimused 
 

Lõikes 1 sätestatakse, et GTKS alusel registreeritud geograafilise tähise kaitse on lõppenud, kui 

kohus on tuvastanud geograafilise tähise vastuolu selle registreerimise ajal kehtinud seadusega, 

st GTKS-ga. Sellest järeldub, et GTKS alusel kaitse saanud geograafilise tähiste kaitset 

eeldatakse, mis tagab selle kasutajate õigustatud ootuse respekteerimise, kuid üksnes juhul, kui 

seda eeldust ei ole ümber lükatud kohtu poolt nende asjaolude tuvastamisega, mis ka GTKS § 8 

alusel välistavad tähise kaitse. GTKS võimaldas registreeritud geograafilise tähise vaidlustamist 

sel alusel § 43 lg 3 kohaselt. 

 

Lõikes 2 sätestatakse asjaolud, mis välistavad registreerimata geograafilise tähise kaitse. 

Õiguskaitset välistavate asjaolude kataloog on analoogiline GTKS §-s 8 sisalduvaga. 

 

 

Eelnõu § 233. Geograafilisest tähisest tulenevad õigused ja kohustused 
 

Lõikes 1 sisaldub oluline erisus: geograafiline tähis kuulub küll tööstusomandi esemete hulka, 

kuid selle suhtes ei teki omandist. Kui vastavalt eelnõu § 2 lõikele 2 hõlmab tööstusomand 

seadustiku tähenduses õigusi seoses geograafiliste tähistega, siis kõnealused õigused on 

kasutusõigused, mitte aga omand või ainuõigus. 
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Lõikes 2 määratletakse isik, kellel on õigus kasutada GTKS alusel registreeritud või 

registreerimata geograafilist tähist. Analoogiline säte on GTKS §-s 10. 

 

Lõikes 3 loetletakse tegevused, mis rikuvad geograafilisest tähisest tulenevat õigust. 

Analoogilised sätted on GTKS § 11 lõigetes 1 ja 3. 

 

Lõikes 4 sätestatakse, et oma ärinime kasutamine ei kvalifitseeru geograafilisest tähisest 

tuleneva õiguse rikkumiseks, kui seda ei kasutata avalikkust eksitaval viisil. Analoogiline säte on 

GTKS § 11 lg 2. 

 

Lõike 5 kohaselt võib isik, kellel on õigus kasutada GTKS alusel registreeritud või 

registreerimata geograafilist tähist, kasutada geograafilise tähise rikkumise korral kasutada 

õiguskaitsevahendeid, mida kohaldatakse kõlvatu konkurentsi vastu. GTKS-s reguleerib 

õiguskaitsevahendeid § 45, viiteliselt VÕS-ile. 

 

 

Eelnõu § 234. Riiklik järelevalve 
 

Säte sisaldab riikliku järelevalve pädevuse määratlust geograafilise tähise nimetuse nõuetekohase 

kasutamise (nt et kaupa ei tähistataks õigustamatult teabega, et kauba tähistus on kaitstud 

geograafilise tähisena) ning Euroopa Liidu õigusakti või GTKS alusel registreeritud geograafilise 

tähise kirjelduses sätestatud nõuetele vastavuse üle. Registreerimata geograafilist tähist riiklikule 

järelevalvele ei allutata. Vastav pädevus on Veterinaar- ja Toiduametil. Samuti võib järelevalve 

teostaja kasutada riikliku järelevalve teostamiseks korrakaitseseaduse §-des 30, 49, 50 ja 52 

sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid. 

 

5. osa – LÕPPOSA 
 

Eelnõu § 235. Üleminekusätted 

 

Lõikes 1 sätestatakse põhimõte, et eelnõu kohaldub enne selle jõustumist kaitse saanud 

tööstusomandi esemetele ja esitatud taotlustele, kui kõnealusest paragrahvist ei tulene teisiti. 

 

Lõike 2 kohaselt menetluses olevatele taotlustele kohaldatakse eelnõust tulenevat 

menetluskorda, kuid kaitsetingimuste osas lähtutakse taotluse esitamise aja õigusest.  

 

Lõike 3 kohaselt enne eelnõu seadusena jõustumist tehtud Patendiameti otsuse või sellise otsuse 

objektiks oleva tööstusomandi eseme vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohtus või 

apellatsioonikomisjonis kohaldatakse taotluse esitamise ajal kehtinud kaitsetingimusi ja eelnõust 

tulenevat menetluskorda. Sättest tulenevalt ei saa olemasolevate õiguste tühisus järelduda 

hilisematest kaitsetingimustest, kui selline alus puudus taotluse esitamise ajal kehtinud õiguses 

ning samuti vastupidi – kui taotluse esitamise ajal kehtinud õiguse järgi ei ole tööstusomandi ese 

kaitstav, ei muutu ta kaitstavaks eelnõu jõustumisel. 
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Lõike 4 kohaselt eelnõu jõustumisel kulgevad Patendiameti või apellatsioonikomisjoni antud 

tähtajad pikenevad, kui eelnõust tuleneb pikem tähtaeg. Kui eelnõust tuleneb lühem tähtaeg, 

kohaldub kulgev tähtaeg selle määratud lõpuni. 

 

Lõike 5 kohaselt juhul, kui õiguserikkumine on toime pandud enne eelnõu seadusena jõustumist, 

kohaldatakse õiguse rikkuja suhtes soodsamat normi, mis tuleneb kas varem kehtinud õigusest 

või uuest õigusest. 

 

Lõike 6 kohaselt kohaldatakse samuti kulgeva aegumistähtaja korral pikemat aegumistähtaega, 

mis tuleneb kas varem kehtinud õigusest või uuest õigusest. 

 

Lõike 7 kohaselt pikendatakse varasema seaduse delegatsiooninormi alusel antud rakendusaktide 

kohaldatavust ajale pärast eelnõu seadusena jõustumist, kuid need kohalduvad üksnes selles osas, 

mis ei ole vastuolus eelnõuga. Määrused omavad sellist kohaldatavust kuni nende kehtetuks 

tunnistamiseni või eelnõuga kooskõlla viimiseni. 

 

Eelnõu § 236. Jõustumine 
 

Käesolev seadus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril. Üldkorrast erinev jõustumise aeg on ette 

nähtud, kuna tegemist on laiaulatuslike muudatustega. 
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4 EELNÕU TERMINOLOOGIA 
 

Eelnõu ei sisalda kehtivate tööstusomandi seadustega või muude seadustega võrreldes uusi või 

vähetuntud termineid. 

Loobutud on registreeringu termini kasutamisest, kuna sama sisu omab registreeritud 

tööstusomandi eseme kirje termin. 

Jäädud on arusaadava ja juurdunud patendiomaniku (samuti tööstusomandi eseme omanik, 

kasuliku mudeli omanik, kaubamärgiomanik jne) termini juurde, asendamata seda eraõiguse 

spetsialistide arvates täpsema patendiomaja terminiga. See arvamus põhineb eristusel, et ainult 

asjal saab olla omanik, õigustel aga on omaja ning kuna tööstusomandi õiguste esemeks ei ole 

asi, on viimane kohasem. Tunnistades selle arvamuse teoreetilist veenvust, on siiski eelistatud 

jääda senises õiguses kasutusel oleva terminoloogia juurde seda muutmata. 

 

5 EELNÕU VASTAVUS EUROOPA LIIDU ÕIGUSELE 
 

Leiutiste osas on Euroopa Liidus õigus ühtlustatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 

98/44/EÜ, 6. juuli 1998, biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta (ELT L 213 , 30/07/1998 lk 

0013 – 0021, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0044&from=EN). Direktiiv võeti üle enne Eesti 

ühinemist Euroopa Liiduga ning asjassepuutuvad PatS sätted on eelnõusse üle võetud. 

 

Kuna eelnõu koostamisel on lähtutud kehtivast õigusest, ei ole eelnõus sätteid ühtse 

patendikaitse määruste rakendamiseks (vt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 

1257/2012, 17. detsember 2012, tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse 

loomise valdkonnas, ELT L 361/1, 31.12.2012, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1257&from=EN; Nõukogu määrus (EL) nr 

1260/2012, 17. detsember 2012, tõhustatud koostöö rakendamise kohta ühtse patendikaitse 

loomise valdkonnas seoses kohaldatava tõlkekorraldusega, ELT L 361/89, 31.12.2012, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1260&from=EN; Euroopa 

patendikohtu loomist puudutav kokkulepe ei ole jõustunud). 

 

Mikrolülituse topoloogiate kaitse osas on Euroopa Liidu õigus ühtlustatud Nõukogu direktiiviga, 

16. detsember 1986, pooljuhttoodete topoloogia õiguskaitse kohta (87/54/EMÜ) (ELT L 024 , 

27/01/1987 Lk 0036 – 0040, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:31987L0054&from=EN). Direktiiv võeti üle enne Eesti 

ühinemist Euroopa Liiduga ning asjassepuutuvad MTKS sätted on eelnõusse üle võetud. 

 

Disaini osas on Euroopa Liidus õigus ühtlustatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 

98/71/EÜ, 13. oktoober 1998, disainilahenduste õiguskaitse kohta (ELT L 289 , 28/10/1998 lk 

0028 – 0035, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0071&from=EN). Direktiiv võeti üle enne Eesti 

ühinemist Euroopa Liiduga ning asjassepuutuvad TDKS sätted on eelnõusse üle võetud. 

Direktiiv on muutmisel. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0044&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0044&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1257&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1257&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1260&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1260&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:31987L0054&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:31987L0054&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0071&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0071&from=EN
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Samuti sisalduvad juba TDKS-s sätted, mis on vajalikud Nõukogu määruse (EÜ) nr 6/2002, 12. 

detsember 2001, ühenduse disainilahenduse kohta (ELTL 003 , 05/01/2002 lk 0001 – 0024, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R0006&from=EN) 

riigisiseseks kohaldamiseks. Need sätted on eelnõusse üle võetud. 

 

Kaubamärgi osas on Euroopa Liidu õigus ühtlustatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 

direktiiviga 2008/95/EÜ, 22. oktoober 2008, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 

ühtlustamise kohta (ELT L 299/25, 8.11.2008, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0095&from=EN), mille varasema redaktsiooni – 

Esimene nõukogu direktiivi, 21. detsember 1988, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide 

õigusaktide ühtlustamise kohta (89/104/EMÜ; http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989L0104&from=EN) – sätetega oli põhiosas 

vastavusse viidud juba 1992. aasta KaMS ning täielikult kehtiv KaMS. Asjassepuutuvad KaMS 

sätted on eelnõusse üle võetud. Direktiiv on muutmisel. 

 

Samuti sisalduvad juba KaMS-s sätted, mis on vajalikud Nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009, 

26. veebruar 2009, ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78/1, 24.3.2009, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0207&from=EN) (asendab 

Nõukogu määrust (EÜ) nr 40/94, 20. detsember 1993, ühenduse kaubamärgi kohta, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994R0040&from=EN) riigisiseseks 

kohaldamiseks. Need sätted on eelnõusse üle võetud. 

 

 

6 EELNÕU MÕJUD 
 

Mõju hindamine on käimas. 

 

 

7 SEADUSE RAKENDAMISE KULUD 
 

Eelnõu seadusena vastvõtmisega kaasnevad kulud on esiteks seotud üleminekuga ühtsele 

elektroonsele tööstusomandi registrile. Käesolevajal ajal peetakse tööstusomandi liikide 

registreid eraldi ning need on osaliselt digitaliseeritud. Eelnõuga kavandatakse ühtse ja täielikult 

digitaliseeritud ning riigi ja vajadusel rahvusvaheliste infosüsteemidega integreeritava 

andmekogu arendamist. See töö on ajamahukas ja nõuab ka olulisi investeeringuid ning seetõttu 

on need mõistlik jagada pikemale perioodile. Oluline on siiski rõhutada, et eelnõu rakendamiseks 

ei ole vajalik, et see töö oleks lõpule viidud. Eelnõud on võimalik kohaldada ka olemasoleva 

infotehnoloogilise infrastruktuuriga. 

 

Teiseks on eelnõu rakendamiseks vajalik Patendiameti ametnikke, kohtunikke, patendivolinikke 

ja muid tööstusomandi kaitse valdkonnas tegutsevaid spetsialiste koolitada. See kulu ei ole täies 

ulatuses erakorraline, kuna analoogilisi koolitusi viiakse läbi ka kehtiva õiguse tutvustamiseks. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R0006&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0095&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0095&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989L0104&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989L0104&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0207&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0207&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994R0040&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994R0040&from=EN
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Kolmandaks näeb eelnõu ette tööstusomandi apellatsioonikomisjoni töökoormuse kasvu seoses 

pädevuse laiendamisega eri registritoiminguid puudutavate kaebuste menetlemisele ja samuti 

kõikide tööstusomandi liikide esemete kaitstavuse kohtueelse vaidlustuste lahendamisele. Samas 

osas kohtute koormus väheneb. Eelnõuga nähakse ette, et apellatsioonikomisjoni liikmetele 

konkreetsete menetluste läbiviimise eest makstava tasu osakaal suureneb. Piiratud osa nimetatud 

kuludest on kaetud riigilõivuga tööstusomandi apellatsioonikomisjonile kaebuse või 

vaidlustusavalduse esitamisel. 

 

8 RAKENDUSAKTID 
 

Eelnõu näeb ette järgmiste rakendusaktide andmise: 

 

a) justiitsministri antav patendimäärus – § 3 lg 2; delegatsiooninormid: 

§ 31 lg 4 (patendi standardotsingute ja eriotsingute kord ja maksumuse määrad);  

§ 33 lg 5 (esitatava dokumendi täpsemad sisu- ja vormistusnõuded, dokumendi nõutud 

eksemplaride arvu ja dokumendi esitamise kord); 

§ 110 lg 4 (patenditaotluse dokumentide sisu- ja vormistusnõuded, leiutiste liigitus leiutise 

objektide järgi, täpsemad nõuded leiutiskirjeldusele olenevalt sellest, millisesse 

tehnikavaldkonda leiutis kuulub, ning täpsemad nõuded patendinõudlusele olenevalt sellest, 

millisesse tehnikavaldkonda leiutis kuulub, samuti patendinõudluses kasutatavate leiutise 

tunnuste loetelu ja patendinõudluse koostamise iseärasused, sealhulgas leiutise ühtsuse 

tagamiseks, leiutise objektide järgi); 

§ 128 lg 4 (täpsustatud kasuliku mudeli taotluse dokumentide sisu- ja vormistusnõuded); 

§ 136 lg 3 (leiutise rahvusvahelise taotluse Patendiametile esitamise ja patendikoostöölepingus 

ettenähtud tasude maksmise kord); 

§ 138 lg 15 (leiutise rahvusvahelise taotluse riigisisesesse menetlusse esitamise ja menetlemise 

ning rahvusvahelise taotluse nõudluse tõlke avaldamise täpsema kord ja dokumentide 

vormistusnõuded); 

§ 139 lg 4 (Euroopa patenditaotluse Patendiametile esitamise ja Euroopa Patendiametile 

edastamise täpsem kord); 

§ 142 lg 4 (Euroopa patenditaotluse patendinõudluse ja Euroopa patendikirjelduse tõlgete 

Patendiametile esitamise, avaldamise ja parandamise kord); 

§ 144 lg 11 (Euroopa patenditaotluse riigisiseseks patenditaotluseks või kasuliku mudeli 

taotluseks muutmise kord); 

§ 152 lg 2 (täiendava kaitse taotluse ja täiendava kaitse pikendamise taotluse dokumentide 

vormistusnõuded ja esitamise kord). 

Kehtivas õiguses on PatS § 19 lg 4, § 20 lg 4, § 24 lg 8, § 32 lg 8 ja 9, § 33 lg 32, § 331 lg 5, § 34 

lg 3, § 351 lg 4 ja 5, § 354 lg 5, § 36 lg 9, § 392 lg 3, § 397 lg 2, alusel kehtestatud kümme 

justiitsministri rakendusakti, lisaks KasMS § 17 lg 4, § 18 lg 3, § 211 lg 4, § 31 lg 3, § 32 lg 7 ja 

12, § 33 lg 3 ja 4 alusel kuus rakendusakti ja EPKS § 20 lg 1 alusel ühe rakendusakti. Osa 

nendest on muutunud tarbetuks seoses määruse regulatsiooni eelnõusse toomisega, teine osa 

seoses sellega, et reguleeritakse küsimusi, mida saab vajadusel reguleerida Patendiameti 

siseaktiga. Patendimääruse struktuuri kavand on esitatud seletuskirja lisas. 
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Märgitagu, et MTKS § 22 lg 6, § 43 lg 5 ja § 46 lg 4 alusel on antud kolm justiitsministri 

rakendusakti, mille järgi eelnõu vastuvõtmisel vajadus puudub. 

 

b) justiitsministri antav tööstusdisainilahenduse määrus – § 3 lg 2; delegatsiooninormid: 

§ 33 lg 5 (esitatava dokumendi täpsemad sisu- ja vormistusnõuded, dokumendi nõutud 

eksemplaride arvu ja dokumendi esitamise kord); 

§ 177 lg 5 (täpsustatud tööstusdisainilahenduse taotluse dokumentide sisu- ja 

vormistamisnõuded). 

Kehtivas õiguses on TDKS § 24 lg 7, § 55 lg 3, § 552 lg 4, § 57 lg 7, § 873 lg 4, § 875 lg 2 ja § 

876 lg 3 alusel antud üks määrus, millega reguleeritud küsimustest suurem osa ei vaja eelnõu 

jõustumisel määrusega reguleerimist. 

 

c) justiitsministri antav kaubamärgimäärus – § 3 lg 2; delegatsiooninormid:  

§ 33 lg 5 (esitatava dokumendi täpsemad sisu- ja vormistusnõuded, dokumendi nõutud 

eksemplaride arvu ja dokumendi esitamise kord); 

§ 205 lg 5 (täpsustatud kaubamärgitaotluse dokumentide sisu- ja vormistusnõuded); 

§ 212 lg 6 (otsinguaruande sisu- ja vormistamisnõuded ja otsingu teostamise kord); 

§ 220 lg 4 (kaubamärgi rahvusvahelise taotluse Patendiametile esitamise, selle menetlemise ja 

Rahvusvahelisele Büroole edastamise kord); 

§ 225 lg 4 (Ühenduse kaubamärgi taotluse Patendiametile esitamise ja edastamise kord); 

§ 226 lg 6 (Ühenduse kaubamärgi taotluse või Ühenduse kaubamärgi riigisiseseks taotluseks 

muutmise taotluse menetlemise kord). 

Kehtivas õiguses on KaMS § 34 lg 4, § 40 lg 2, § 491 lg 5, § 511 lg 6, § 67 lg 2, § 712 lg 3 ja § 

713 lg 4 alusel antud üks määrus, millega reguleeritud küsimustest suurem osa ei vaja eelnõu 

jõustumisel määrusega reguleerimist. 

 

d) justiitsministri antav tööstusomandi registri põhimäärus – § 3 lg 2; delegatsiooninormid: 

§ 33 lg 5 (esitatava dokumendi täpsemad sisu- ja vormistusnõuded, dokumendi nõutud 

eksemplaride arvu ja dokumendi esitamise kord); 

§ 44 lg 7 (tööstusomandi registri asutamine, registri põhimääruse kehtestamine, 

registritoimingute tegemise täpsem kord). 

Praegu tööstusomandi registrite põhimäärusi ei ole ning eraldi määrustega on reguleeritud üksnes 

teabe, samuti tunnistuste ja muude dokumentide väljastamist puudutav. Viimane küsimus 

määrusega reguleerimist ei vaja. Tööstusomandi registri põhimäärusega jäävad reguleerituks 

registri pidamisele avaliku teabe seadusest tulenevad tingimused, samuti andmete esitamine ja 

teabe väljastamine. Tööstusomandi registri põhimääruse struktuuri kavand on seletuskirjale 

lisatud. 

 

Märgitagu, et TÕAS alusel on antud apellatsioonikomisjoni põhimäärus, mis aga suures osas 

kordab seaduse teksti. Eelnõus on määruses sisalduv minimaalne lisanduv regulatsioon 

(puudutab komisjoni juhi asendamise korda, esindamisõigust ja komisjoni liikmete tasustamist) 

toodud seaduse teksti. 

GTKS alusel on antud kaks valitsuse määrust (registri põhimäärus ja valitsusasutuste pädevuse 

jaotus registrile dokumentide esitamisel) ning kaks justiitsministri määrust, mis puudutavad 

registri pidamist. Kuna geograafiliste tähiste registreerimisest eelnõu kohaselt loobutakse, 

puudub vajadus ka vastavateks rakendusaktideks. 
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e) kaitseministri kehtestatavad riigikaitselise leiutise kasutamise eest hüvitise maksmise 

täpsemad tingimused ja kord § 109 lg 3. Analoogiline delegatsioon tuleneb PatS § 181 lg 4, 

kuid seda ei ole kasutatud. 

 

f) rahandusministri kehtestatav Euroopa patenditaotluste ja Euroopa patentide riigisisese 

menetluse toimingute ning Euroopa patentide jõushoidmise eest võetavate riigilõivude 

Patendiameti kontole kandmise kord ja Euroopa patendi jõushoidmise riigilõivude 

Euroopa Patendiametile ülekandmise kord § 150 lg 2. Analoogiline delegatsioon tuleneb 

EPKS § 20 lg 2 ning selle alusel on antud rahandusministri määrus (RT I, 29.12.2011, 80). 

Lisa 

 

Tööstusomandi registri põhimääruse struktuuri kavand 

 

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

 

§ 1. Registri nimi ja eesmärk 

§ 2. Registri vastutav ja volitatud töötleja 

§ 3. Registri kasutajad 

§ 4. Registri turvanõuded 

§ 5. Registri ülesehitus 

 

2. peatükk REGISTRI ANDMED JA NENDE ESITAMINE 

 

§ 6. Registrisse kantavad andmed 

§ 7. Registrile andmete esitajad 

§ 8. Registrile andmete esitamine 

 

3. peatükk REGISTRI ANDMETE TÖÖTLEMINE 

 

§ 9. Registritoimingud 

§ 10. Registrikanded 

§ 11. Registrikande tegemise kord 

§ 12. Andmete väljastamine 

§ 13. Tõendite väljastamine 

 

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

 

§ 14. Rakendussätted 
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Patendimääruse kavand 

 

1. Peatükk TAOTLUS 

 

§ 1. Leiutiste liigitus taotluses leiutise objektide järgi 

§ 2. Nõuded leiutiskirjeldusele 

§ 3. Nõuded nõudlusele  

§ 4. Kasuliku mudeli leiutiskirjelduse ja nõudluse erisused 

§ 5. Taotluse vormistusnõuded 

 

2. Peatükk RAHVUSVAHELINE TAOTLUS 

 

§ 6. Rahvusvahelise taotluse Patendiametile rahvusvaheliseks menetluseks esitamine 

§ 7. Rahvusvahelise taotluse riigisisesesse menetlusse esitamine  

§ 8 Dokumentide vormistusnõuded 

§ 9. Rahvusvahelise taotluse menetlemine 

§ 10. Rahvusvahelise taotluse nõudluse tõlke avaldamine 

§ 11. Patendikoostöölepingus ettenähtud tasude maksmine 

 

3. peatükk EUROOPA PATENDITAOTLUS 

 

§ 12. Euroopa patenditaotluse Patendiametile esitamine  

§ 13. Euroopa patenditaotluse Euroopa Patendiametile edastamine 

§ 14. Euroopa patenditaotluse patendinõudluse Patendiametile esitamine 

§ 15. Euroopa patendikirjelduse tõlke Patendiametile esitamine 

§ 16. Euroopa patendikirjelduse tõlke avaldamine 

§ 17. Euroopa patendikirjelduse tõlke parandamine 

§ 18. Euroopa patenditaotluse riigisiseseks patenditaotluseks ja kasuliku mudeli taotluseks 

muutmine 

 

4. peatükk TÄIENDAV KAITSE 

 

§ 19. Täiendava kaitse taotluse ja täiendava kaitse pikendamise taotluse dokumentide 

vormistusnõuded  

§ 20. Täiendava kaitse taotluse ja pikendamise taotluse esitamine 

 

5. peatükk PATENDIAMETI TASULISED TEENUSED 

 

§ 21. Standardotsingud 

§ 22. Eriotsingud 

§ 23. Maksumuse määrad 

 

 

  



Versioon: 22.7.2014 

181 

 

9 SEADUSE JÕUSTUMINE 
 

Seadus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril. Üldkorrast erinev jõustumise aeg on ette nähtud, kuna 

tegemist on laiaulatuslike muudatustega. 

 

 

10 EELNÕU KOOSKÕLASTAMINE, HUVIRÜHMADE 

KAASAMINE JA AVALIK KONSULTATSIOON 
 

Kogu projekti vältel on paralleelselt analüüsi- ning eelnõu koostamise faasidega tehtud tihedat 

koostööd ekspertide ja sidusgruppidega. Toimunud on kohtumisi sidusgruppidega, samuti said 

sidusrühmad esitada oma seisukohti eelnõu erinevatele versioonidele. Kodifitseerimisega seoses 

on korraldatud mitmeid üritusi nii ekspertidele kui sidusgruppidele. 

 

Eesmärgiga tagada kogu intellektuaalse omandi kodifitseerimise läbiviimise läbipaistvus ning 

anda sidusgruppidele ja teistele huvitatud isikutele võimalus tutvuda intellektuaalse omandi 

töögrupi poolt ettevalmistatud dokumentidega loodi kohe kodifitseerimisprotsessi alguses 

intellektuaalse omandi ajaveeb187 ning kodifitseerimise teemale pühendatud Google grupp.188 

 

                                                           
187 Intellektuaalse omandi ajaveeb. Arvutivõrgus: https://ajaveeb.just.ee/intellektuaalneomand/ (22.7.2014). 
188 Google grupp asub aadressil: https://groups.google.com/forum/#!forum/iokod (22.7.2013). 

https://groups.google.com/forum/#!forum/iokod

