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Tööstusomandi seadustik
1. osa – ÜLDOSA
1. peatükk – ÜLDSÄTTED
§ 1. Reguleerimisala
(1) Käesolev seadustik reguleerib tööstusomandi tekkimise aluseid, tingimusi ja korda, tööstusomandiga seonduvaid
õigusi ja kohustusi ning tööstusomandi alaste asutuste korraldust ja pädevusi.
(2) Tööstusomand tekib ainult seaduses sätestatud juhtudel.
(3) Tööstusomandi kaitse on sõltumatu autoriõiguse seaduses sätestatud kaitsest.
§ 2. Tööstusomandi mõiste
(1) Tööstusomand on isiku täielik õiguslik võim tööstusomandi eseme üle.
(2) Tööstusomand käesoleva seadustiku tähenduses hõlmab õigusi seoses järgmiste tööstusomandi esemetega:
1) leiutistega, mida kaitstakse patendiga või kasuliku mudelina käesoleva seadustiku kohaselt või patendiga Euroopa
patentide väljaandmise konventsiooni (edaspidi Euroopa patendikonventsioon) kohaselt (edaspidi Euroopa patent);
2) täiendava kaitsega vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määrusele 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse
kasutuselevõtu kohta või Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele 1610/96 taimekaitsevahendite täiendava kaitse
tunnistuse kasutuselevõtu kohta (edaspidi täiendava kaitse määrused);
3) mikrolülituse topoloogiatega;
4) tööstusdisainilahendustega, sealhulgas tööstusdisainilahendustega, mida kaitstakse vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu
määrusele 6/2002 Ühenduse disainilahenduste kohta (edaspidi Ühenduse disainilahenduse määrus) või
tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni (edaspidi Haagi
kokkulepe) kohaselt (edaspidi rahvusvaheline tööstusdisainilahendus);
5) kauba- ja teenindusmärkidega (edaspidi kaubamärk), sealhulgas kaubamärkidega, mida kaitstakse vastavalt Euroopa
Liidu Nõukogu määrusele 207/2009 Ühenduse kaubamärgi kohta (edaspidi Ühenduse kaubamärgi määrus) või märkide
rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli (edaspidi Madridi protokoll) kohaselt (edaspidi
rahvusvaheline kaubamärk);
6) ärisaladuse kaitsega;
7) geograafiliste tähiste kaitsega.
§ 3. Tööstusomandi õigustik
(1) Tööstusomandi alased Eesti Vabariigile siduvad rahvusvahelised kokkulepped ja Euroopa Liidu õigusaktid koos
nende kohaldamise rakendusjuhiste ja neid rahvusvahelisi kokkuleppeid kohaldavate institutsioonide otsustega on
tööstusomandi õigustiku osa.
(2) Käesolevas seadustikus sisalduva volitusnormi alusel annab justiitsminister:
1) patendimääruse;
2) tööstusdisainilahenduse määruse;
3) kaubamärgimääruse;
4) tööstusomandi registri põhimääruse.
§ 4. Mõisted
Käesoleva seadustiku tähenduses on:
1) omanik – tööstusomandi registrisse kantud omanik või, kui tööstusomand saab kaitse muul alusel, kui tööstusomandi
eseme registreerimisega tööstusomandi registris, isik, kellele kuulub tööstusomandi ese;
2) taotlus – tööstusomandi registreerimise taotlus, nimelt patenditaotlus, kasuliku mudeli taotlus, täiendava kaitse
taotlus, mikrolülituse topoloogia taotlus, tööstusdisainilahenduse taotlus või kaubamärgitaotlus;
3) taotleja – taotluse esitanud isik või isik, kellele taotlus on üle läinud;
4) autor – füüsiline isik, kes oma loomingulise tegevusega on loonud leiutise, mikrolülituse topoloogia või
tööstusdisainilahenduse;
5) patendi väljaandmine – leiutise registreerimine tööstusomandi registris patenditaotluse alusel;
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6) Rahvusvaheline Büroo – Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni Rahvusvaheline Büroo;
7) tegutsemiskoht – koht, kus toimub püsiv ja kestev majandus- või kutsetegevus, sealhulgas teise isiku vahendusel.
§ 5. Tööstusomandi tekkimine
(1) Tööstusomand tekib ja saab kaitse:
1) tööstusomandi eseme registreerimisega tööstusomandi registris käesoleva seadustiku kohaselt või
2) muul tööstusomandi õigustikust tuleneval alusel.
(2) Omanikuna kantakse tööstusomandi registreerimisel tööstusomandi registrisse taotleja. Kui taotluse on esitanud
mitu isikut ühiselt (ühised taotlejad), kantakse nad tööstusomandi registrisse ühiste omanikena.
§ 6.Taotlemise õigus
(1) Õigus taotleda leiutise, mikrolülituse topoloogia või tööstusdisainilahenduse kaitset on autoril.
(2) Kui leiutise, mikrolülituse topoloogia või tööstusdisainilahenduse on loonud mitu füüsilist isikut ühise loomingulise
tegevusega, on nad ühisautorid.
(3) Kui leiutis, mikrolülituse topoloogia või tööstusdisainilahendus on loodud tööülesannete täitmisel, kuulub taotlemise
õigus tööandjale, kui autori ja tööandja vahelises lepingus ei ole ette nähtud teisiti.
(4) Taotlemise õigus võib üle minna. Taotlemise õiguse üleandmise tehing peab olema sõlmitud kirjalikus vormis.
(5) Käesoleva paragrahvi lõikeid 3 ja 4 ei kohaldata, kui autori või taotleja suhtes kohalduvas õiguses on ette nähtud
teisiti.
(6) Autori või ühisautorite nimed ja elukoha aadressid, autori nime avaldamise keeld selle olemasolul ning taotlemise
õiguse ülemineku õiguslik alus vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 3 või 4 sätestatule esitatakse taotluses.
Patendiametil ja kohtul on õigus nõuda taotlejalt või omanikult taotlemise õiguse tõendamist.
§ 7. Autori isiklikud õigused
(1) Autori isiklikud õigused on autori isikust lahutamatud ja tähtajatud.
(2) Autoril on õigus esineda leiutise, mikrolülituse topoloogia või tööstusdisainilahenduse loojana ja nõuda leiutise,
mikrolülituse topoloogia või tööstusdisainilahenduse loomise fakti tunnustamist.
(3) Autoril on õigus nõuda enda kui autori nimetamist tööstusomandi registris.
(4) Autoril on õigus keelata enda kui autori nime avaldamine tööstusomandi registris. Enda nime avaldamise
keelamiseks esitab autor Patendiametile kirjaliku avalduse mõistliku aja jooksul enne patenditaotluse avaldamist
vastavalt käesoleva seadustiku §-le 118 (edaspidi patenditaotluse avaldamine) või kasuliku mudeli, mikrolülituse
topoloogia või tööstusdisainilahenduse registreerimist. Patendiamet ei avalda autori nime, kuni autor ei ole andnud
kirjalikku luba oma nime avaldada.
(5) Autor või tema pärijad võivad nõuda igalt isikult autori isiklike õiguste rikkumise vältimist ja rikkumise tagajärgede
kõrvaldamist.
2. peatükk – TÖÖSTUSOMANDI ÕIGUSED
1. jagu – Üldsätted
§ 8. Omaniku õigused
(1) Omanikul on:
1) õigus tööstusomandi eset kasutada ning lubada või keelata teistel isikutel selle kasutamine (edaspidi ainuõigus);
2) õigus tööstusomandi eset käsutada, sealhulgas pantida, arvestades käesoleva peatüki 2. ja 3. jaos sätestatut.
(2) Omaniku õigused võivad olla kitsendatud ainult seaduse või teiste isikute õigustega.
(3) Õiguskaitsevahendeid omaniku õiguse rikkumise korral võib kasutada omanik või seaduses sätestatud juhtudel muu
isik omaniku nõusolekuta.
§ 9. Ühine omand
(1) Tööstusomand võib kuuluda mitmele isikule ühiselt.
(2) Iga ühine omanik võib teha toiminguid, mis on vajalikud tööstusomandi esemele kaitse saamiseks, selle
jõushoidmiseks või õiguskaitsevahendite kasutamiseks.
(3) Suhted ühiste omanike vahel omaniku õiguste teostamisel, sealhulgas tasu jagamisel ja kulutuste kandmisel,
määratakse kindlaks ühiste omanike kokkuleppega. Sellise kokkuleppe puudumisel teostavad õigust tööstusomandi
esemele kõik omanikud ühiselt, tasu ja kulutused aga jagatakse nende vahel võrdsetes osades.
(4) Ühisel omanikul on kohustus teostada õigusi vastavalt kõigi huvidele. Ühine omanik võib teiselt ühiselt omanikult
nõuda tööstusomandi õiguse ühiseks teostamiseks vajalike tahteavalduste andmist ja kulutuste katmist.
(5) Käesolevas paragrahvis sätestatut kohaldatakse ka ühisest taotlusest ja ühisest autorsusest tulenevatele suhetele.
2. jagu – Tööstusomandi eseme käsutamine
§ 10. Tööstusomandist loobumine
Tööstusomandi registrisse kantud omanik võib tööstusomandist loobuda. Tööstusomandist loobumiseks on vajalik
kande tegemine tööstusomandi registrisse.
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§ 11. Tööstusomandi eseme kaitseulatuse piiramine
Tööstusomandi registrisse kantud omanik võib tööstusomandi eseme kaitseulatust piirata, kui käesolevas seadustikus on
selline võimalus sätestatud. Tööstusomandis eseme kaitseulatuse piiramiseks on vajalik kande tegemine tööstusomandi
registrisse.
§ 12. Tööstusomandi eseme jagamine
Tööstusomandi registrisse kantud omanik võib tööstusomandi eseme jagada mitmeks tööstusomandi esemeks, kui
käesolevas seadustikus on selline võimalus sätestatud. Jagamise teel tekkinud tööstusomandi esemetel säilivad jagatud
tööstusomandi eseme taotluse esitamise kuupäev ja prioriteedikuupäev.
Tööstusomandi eseme jagamiseks on vajalik kande tegemine tööstusomandi registrisse.
§ 13. Tööstusomandi üleminek
(1) Omanik võib tööstusomandi teisele isikule üle anda. Ühine omanik võib oma osa tööstusomandis teisele isikule üle
anda.
(2) Tööstusomand, samuti ühise omaniku osa tööstusomandis läheb üle õigusjärglasele.
(3) Registrisse kantud tööstusomandi üleminek loetakse kolmanda isiku suhtes kehtivaks üksnes juhul, kui üleminek on
kantud tööstusomandi registrisse. Kui isik omandab tööstusomandi registrile tuginedes heauskselt tööstusomandi eseme,
loetakse tööstusomandi register tema suhtes õigeks.
§ 14. Tööstusomandi eseme käsutamise piirangud
(1) Tööstusomandi registrisse kantud tööstusomandi eseme suhtes kantakse käsutamise keelumärge kohtulahendi alusel
või muul seaduses sätestatud alusel tööstusomandi registrisse. Keelumärge keelab vastavalt märke sisule kannete
tegemise kirjesse kas täielikult või osaliselt.
(2) Tööstusomandist ei saa loobuda, selle eset jagada ega selle kaitseulatust piirata, kui puudub panditud tööstusomandi
korral pandipidaja või tööstusomandi registrisse kantud litsentsi korral litsentsisaaja kirjalik nõusolek.
(3) Tööstusomand võib ettevõttest lahus olla sundtäitmise objekt.
§ 15. Taotluse käsutamine
Tööstusomandist loobumise, selle eseme kaitseulatuse piiramise ja jagamise, tööstusomandi ülemineku ning selle eseme
käsutamise piirangute kohta sätestatut kohaldatakse taotlusele, kui käesolevast seadustikust ei tulene teisiti.
3. jagu – Tööstusomandi pantimine
§ 16. Pandi seadmine tööstusomandi esemele
(1) Registreeritud tööstusomandi eset võib koormata pandiga asjaõigusseaduses registerpandi kohta sätestatu kohaselt.
(2) Tööstusomandi pandile ei kohaldata asjaõigusseaduse §-s 298 sätestatut.
(3) Pandi tekkimiseks on vajalik omaniku ja pandipidaja kirjalik kokkulepe tööstusomandi eseme või esemete pandiga
koormamise kohta ja pantimise kohta kande tegemine registrisse.
§ 17. Omanikupant
Omanik võib tööstusomandi pandi seada enda kasuks.
§ 18. Ühispant
(1) Pandi võib seada mitme tööstusomandi eseme suhtes (ühispant).
(2) Ühispandiga tagatud nõude võib rahuldada iga tööstusomandi eseme arvel.
(3) Ühispandi seadmisel tuleb registris iga koormatava tööstusomandi eseme osas ära märkida teised ühispandiga
koormatud esemed.
§ 19. Omaniku õigused
(1) Pandiga koormatud tööstusomandi eseme omanikul on õigus koormatud eset vabalt kasutada ja käsutada, kui ta
sellega ei vähenda koormatud eseme väärtust ega kahjusta pandipidaja õigusi muul viisil, välja arvatud juhul, kui see
toimub korrapärase majandamise tulemusena.
(2) Omaniku loobumine õigusest pandiga koormatud tööstusomandi eset võõrandada või täiendavalt koormata on
kehtetu.
§ 20. Pandipidaja õigused
(1) Kui koormatud tööstusomandi eseme väärtus väheneb omaniku tegevuse tagajärjel, võib pandipidaja nõuda
omanikult kahjuliku tegevuse lõpetamist, endise olukorra taastamist või täiendavat tagatist.
(2) Kui omanik endist olukorda ei taasta ega anna täiendavat tagatist, võib pandipidaja nõuda pandiga tagatud nõude
rahuldamist ulatuses, mille võrra koormatud eseme väärtus on vähenenud. Pandipidaja peab nõude täitmiseks andma
vähemalt ühekuulise tähtaja.
(3) Pandipidaja võib koormatud tööstusomandi eseme väärtuse vähenemise ärahoidmiseks võtta kohtuotsuse alusel
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vajalikke meetmeid. Pandipidaja võib meetmeid võtta ka kohtuotsuseta, kui viivitamisega oluliselt väheneks koormatud
eseme väärtus.
(4) Pandipidaja võib koormatud tööstusomandi eseme kaitse pikendamiseks võtta vajalikke meetmeid.
(5) Pandipidajal on õigus nõuda omanikult tööstusomandi eseme väärtuse vähenemise ärahoidmiseks ja kaitse
pikendamiseks võetud meetmetega seotud kulutuste hüvitamist.
§ 21. Pandiga tagatud nõuete rahuldamine
(1) Pandiga on pandisumma ulatuses tagatud nõue, intressid (muu hulgas viivis) kuni kolme aasta eest enne
tööstusomandi eseme müümist täitemenetluses, samuti võla sissenõudmise kulutused, sealhulgas täitemenetluse kulud
ja täituri tasud.
(2) Kui pandiga tagatud nõue rahuldatakse või nõuet ei ole tekkinud, võib koormatud tööstusomandi eseme omanik
nõuda pandi kandmist enda nimele või selle kustutamist.
(3) Kui pandiga tagatud nõue rahuldatakse osaliselt, võib koormatud tööstusomandi eseme omanik nõuda rahuldatud
nõude ulatuses enda kasuks osapandi registrisse kandmist või pandi kustutamist.
(4) Omanik võib pandipidaja vastu esitada ainult selliseid vastuväiteid, mis põhinevad registrikandel või mis on tal
sissenõude esitanud võlausaldaja vastu võlaõiguslikul alusel.
§ 22. Pandi lõppemine
Pant lõpeb registerpandi kohta tehtud kande kustutamisel.
4. jagu – Tööstusomandi õiguste kitsendused
§ 23. Õiguste ammendumine
(1) Omanik ei või 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.
(2) 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.
§ 24. Varemkasutamisõigus
(1) Isik, kes kasutas Eesti Vabariigis leiutist, tööstusdisainilahendust või kaubamärki enne teise isiku poolt sama
tööstusomandi eseme kohta taotluse esitamist, tehes seda heauskselt ja taotlejast sõltumatult, võib jätkata leiutise,
tööstusdisainilahenduse või kaubamärgi kasutamist, säilitades kasutamise üldiseloomu endisena.
(2) Varemkasutamisõigus on ka isikul, kes enne taotluse esitamist heauskselt ja taotlejast sõltumatult on teinud olulisi
ettevalmistusi leiutise või tööstusdisainilahenduse kasutamiseks Eestis.
(3) Isik on heauskne, kui ta ei teadnud ega pidanudki teadma, et tööstusomandi esemele taotletakse kaitset
registreerimise teel või see saab kaitse muul alusel.
(4) Varemkasutamisõigus võib üle minna teisele isikule ainult koos ettevõttega, mille majandamisega see on seotud.
5. jagu – Tööstusomandi alased vaidlused
§ 25. Tööstusomandi eseme kaitstavuse vaidlustamine
(1) Isik võib vaidlustada tööstusomandi eseme kaitstavuse vastavalt käesoleva seadustiku §-des 100, 168, 186 või 202,
sätestatule.
(2) Omanik võib vaidlustuse menetlemise käigus loobuda tööstusomandi esemest või selle kaitseulatust piirata.
Vaidlustus lahendatakse kaitse piirangut arvestades.
(3) Hagi või vaidlustusavalduse rahuldamise korral loetakse kaitse tühiseks algusest peale. Selline lahend ei ole enne
selle jõustumist ainuõiguse rikkumise kohta tehtud lahendi tühistamise alus.
§ 26. Autorsuse tunnustamine
(1) Isik, kes leiab, et tema on leiutise, mikrolülituse topoloogia või tööstusdisainilahenduse autor, võib nõuda oma
autorsuse tunnustamist.
(2) Autorsuse tunnustamise hagi esitatakse:
1) pärast patenditaotluse avaldamist taotleja vastu ja
2) pärast tööstusomandi eseme registreerimist omaniku vastu.
(3) Omaniku puudumisel esitatakse autorsuse tunnustamise avaldus kohtule.
(4) Autorsuse tunnustamise hagi või avalduse võib esitada ka pärast registreeritud tööstusomandi eset puudutava kirje
sulgemist tööstusomandi registris.
(5) Autorsuse tunnustamist võib nõuda ka käesoleva paragrahvi esimeses lõikes nimetatud isiku pärija.
(6) Samaaegselt autorsuse tunnustamise hagiga võib nõuda leiutise, mikrolülituse topoloogia või
tööstusdisainilahenduse taotlemise õiguse või tööstusomandi tunnustamist.
§ 27. Taotlemise õiguse tunnustamine
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(1) Isik, kes leiab, et taotlemise õigus vastavalt käesoleva seadustiku paragrahvile 6 kuulub temale, võib nõuda
taotlemise õiguse tunnustamist.
(2) Taotlemise õiguse tunnustamise hagi esitatakse:
1) pärast patenditaotluse avaldamist taotleja vastu ja
2) pärast tööstusomandi eseme registreerimist omaniku vastu.
(3) Isik, kelle taotlemise õigust on tunnustatud, võib:
1) esitada avalduse enda kandmiseks tööstusomandi registrisse taotlejana, registreeritud tööstusomandi eseme korral aga
omanikuna;
2) esitada avaldatud patenditaotlust või registreeritud tööstusomandi eset asendava uue taotluse ilma tööstusomandi
olemust muutmata, millele antakse väljanõutud tööstusomandi eset sisaldava taotluse prioriteedikuupäev ja esitamise
kuupäev.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõude rahuldamise korral võib isik, kes on heauskselt 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.
§ 28. Tööstusomandi tunnustamine
(1) Isik, kes leiab, et õigus registreeritud tööstusomandile kuulub temale, võib nõuda tööstusomandi tunnustamist.
(2) Tööstusomandi tunnustamise hagi esitatakse omaniku vastu.
(3) Isik, kelle taotlemise õigust on tunnustatud, võib esitada avalduse enda kandmiseks tööstusomandi registrisse
omanikuna.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõude rahuldamise korral kohaldatakse käesoleva seadustiku § 27 lõikes 4
sätestatut.
§ 29. Teiste isikute õiguste kaitse
(1) Isik võib esitada hagi taotleja või omaniku vastu varemkasutamisõiguse tunnustamiseks.
(2) Iga isik võib kahtluse korral, et tema tegevus võib rikkuda ainuõigust, esitada omaniku vastu hagi selle
tunnustamiseks, et omaniku tööstusomandi eseme kaitse ei takista tema majandus- või kutsetegevust.
(3) Kui isik, kelle vastu on esitatud ainuõiguste kaitse hagi või kes on allutatud süüteomenetlusele seoses ainuõiguse
väidetava rikkumisega, kasutab õigust vaidlustada tööstusomandi eseme kaitse kohtus või tööstusomandi
apellatsioonikomisjonis (edaspidi apellatsioonikomisjon), võib ainuõiguse kaitse hagi menetlev kohus või muu
rikkumist menetlev asutus vaidlustaja taotluse alusel peatada ainuõiguse rikkumise menetluse. Kohus võib omaniku
taotlusel peatamise tingimusena nõuda tagatist võimaliku omanikule tekitatud kahju hüvitamiseks, kui tööstusomandi
õigus jääb kehtima.
(4) Iga isik võib esitada Patendiametile kirjaliku avalduse tööstusomandi registrisse kantud tööstusomandi eseme
tööstusomandi registrist kustutamiseks omaniku puudumise korral, kui ta põhistab omaniku ja füüsilisest isikust
omaniku korral omaniku õigusjärglase puudumist.
3. peatükk – MENETLUS TÖÖSTUSOMANDI ALASTES ASUTUSTES
1. jagu – Tööstusomandi asutused
§ 30. Üldsätted
(1) Kohtuvälist menetlust tööstusomandi kaitse valdkonnas viivad läbi Patendiamet ja apellatsioonikomisjon (edaspidi
tööstusomandi asutused).
(2) Oma ülesannete täitmisel esindavad tööstusomandi asutused riiki.
(3) Tööstusomandi asutused on oma käesolevas seadustikus sätestatud ülesannete täitmisel sõltumatud. Teenistuslik
järelevalve ei tohi piirata tööstusomandi asutuste sõltumatust nende ülesannete täitmisel.
§ 31. Patendiamet
(1) Patendiamet on:
1) tööstusomandi kaitse valdkonnas täidesaatvat riigivõimu teostav ja Vabariigi Valitsuse poliitikat elluviiv
valitsusasutus ning tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni (edaspidi Pariisi konventsioon) artikli 12 lõike 1,
Ühenduse kaubamärgi määruse ja Ühenduse disainilahenduse määruse tähenduses tööstusomandi kaitse keskamet;
2) 1970. aastal Washingtonis sõlmitud patendikoostöölepingu (edaspidi patendikoostööleping) tähenduses vastuvõttev
amet Eesti kodaniku või Eestis elu- või asukohta omavate isiku patendikoostöölepingu alusel esitatud taotluse (edaspidi
leiutise rahvusvaheline taotlus) suhtes ning märgitud amet või väljavalitud amet selle leiutise rahvusvahelise taotluse
suhtes, milles märgitud või väljavalitud riigiks on Eesti;
3) Euroopa patendikonventsiooni tähenduses osalisriigi tööstusomandi keskamet;
4) Haagi kokkuleppe tähenduses märgitud amet rahvusvahelise tööstusdisainilahenduse suhtes, milles märgitud
lepinguosaliseks on Eesti;
5) Madridi protokolli tähenduses päritoluamet Eesti kodaniku või Eestis elu-, asu- või tegutsemiskohta omava isiku
esitatud kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise taotluse (edaspidi kaubamärgi rahvusvaheline taotlus) suhtes ning
märgitud amet rahvusvahelise kaubamärgi suhtes, milles märgitud lepinguosaliseks on Eesti.
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(2) Patendiameti ülesanded on:
1) tööstusomandi registri pidamine ja registritoimingute tegemine;
2) muude seaduse või rahvusvahelise kokkuleppega pandud kohustuste täitmine tööstusomandi kaitse valdkonnas;
3) riigi esindamine puudutatud isikuna registritoiminguid puudutavates kohtuvaidlustes;
4) tulenevalt rahvusvahelistest kokkulepetest rahvusvahelise koostöö korraldamine tööstusomandi kaitse valdkonnas;
5) tulenevalt rahvusvahelistest kokkulepetest osalemine Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni, Siseturu
Ühtlustamise Ameti ja Euroopa Patendiorganisatsiooni töös;
6) tulenevalt rahvusvahelistest kokkulepetest koostöö teiste riikide tööstusomandi kaitse institutsioonidega.
(3) Kohtud ja muud ametiasutused suhtlevad Euroopa Patendiametiga õigusabipalvete ja teabevahetuse ning muu
haldus- ja õiguskoostöö küsimustes Patendiameti vahendusel.
(4) Patendiamet osutab tasulise teenusena Euroopa patendivõrgustiku raames patendi standardotsinguid ja eriotsinguid.
Justiitsminister kehtestab patendimääruses otsingute korra ja maksumuse määrad. Standardotsingu maksumuse
ülemmäär on 3000 eurot ja eriotsingu maksumuse ülemmäär 4000 eurot.
(5) Patendiameti peadirektor võib anda tööstusomandi registri pidamist, tööstusomandi registrile esitatavate ja
tööstusomandi registrist väljastatavate dokumentide koostamist ja muude Patendiameti ülesannete täitmist puudutavates
küsimustes juhiseid kooskõlas tööstusomandi õigustikuga.
(6) Patendiametit finantseeritakse riigieelarvest ning Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni, Siseturu
Ühtlustamise Ameti ja Euroopa Patendiorganisatsiooni sihtotstarbelistest vahenditest. Patendiametil on arvelduskontod
Riigikassa kontsernikonto koosseisus ja erikontod käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud sihtotstarbeliste vahendite
kasutamiseks.
§ 32. Apellatsioonikomisjon
(1) Apellatsioonikomisjon on Justiitsministeeriumi juures moodustatud kohtueelne tööstusomandi alaseid vaidlusi
lahendav kollegiaalne organ, mis koosneb vähemalt kaheksast kõrgharidusega tööstusomandi valdkonna asjatundjast.
Pooltel liikmetest peab olema riiklikult tunnustatud magistrikraad õigusteaduses või sellele vastav kvalifikatsioon ja
vähemalt kahel liikmel riiklikult tunnustatud magistrikraad loodus- või tehnikateaduste valdkonnas.
Apellatsioonikomisjoni liikmed, sealhulgas esimehe ja aseesimehe nimetab justiitsminister.
(2) Apellatsioonikomisjon lahendab kohustusliku kohtueelse menetlejana:
1) käesolevas seadustikus sätestatud juhtudel vaidlustaja ja omaniku vahelisi vaidlusi vaidlustaja avalduse (edaspidi
vaidlustusavaldus) alusel;
2) taotleja, omaniku või muu isiku, kes on taotlenud Patendiametilt registritoimingu tegemist (edaspidi kaebaja),
kaebusi Patendiameti otsuse, registritoimingu, selle tegemisest keeldumise või sellega viivitamise peale (edaspidi
kaebus).
(3) Apellatsioonikomisjoni ülesandeid täidetakse vastavalt käesoleva seadustiku §-st 77 tulenevale
otsustamispädevusele. Apellatsioonikomisjoni esimehe äraolekul asendab apellatsioonikomisjoni esimeest aseesimees,
mille kohta avaldatakse asenduse tähtaega sisaldav teatis apellatsioonikomisjoni veebilehel.
(4) Apellatsioonikomisjoni esimehel ja aseesimehel on õigus esindada apellatsioonikomisjoni kohtus ilma volikirjata.
Apellatsioonikomisjoni liikmetele annab volikirja selle esimees või aseesimees.
(5) Apellatsioonikomisjoni töötingimused, sealhulgas tööruumid ja tehnilise teenindamise tagab Justiitsministeerium.
Apellatsioonikomisjoni ülesannete täitmisega seotud kulud kaetakse riigieelarvest Justiitsministeeriumile selleks
eraldatud vahenditest.
(6) Apellatsioonikomisjoni liikmete ja sekretäri kuutasu ja lisatasu makstakse välja apellatsioonikomisjoni esimehe
allkirjastatud esildise alusel mitte hiljem kui iga kalendrikuu 10. kuupäeval.
(7) Apellatsioonikomisjoni esimehe, aseesimehe, liikmete ja apellatsioonikomisjoni teenindava sekretäri kuutasu
suuruse määramisel lähtutakse kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse kohaselt sätestatud ja indekseeritud
kõrgeima palgamäära ja järgmise koefitsiendi korrutisest:
1) apellatsioonikomisjoni esimees – koefitsient 0,07;
2) apellatsioonikomisjoni aseesimees, liikmed ja sekretär – koefitsient 0,06.
(8) Lisatasu makstakse apellatsioonikomisjoni liikmetele vaidlustusavalduste läbivaatamise, otsuste või kirjade
koostamise ja apellatsioonikomisjoni esindamise eest kohtus, samuti aseesimehele esimehe asendamise eest. Lisatasude
eelarve on vähemalt võrdne kuutasude eelarvega.
(9) Apellatsioonikomisjoni menetlusi puudutavaid dokumente säilitatakse Justiitsministeeriumi arhiivis
kohtudokumentide säilitamise sätete kohaselt.
2. jagu – Menetluse üldnõuded
§ 33. Dokumendi esitamise ja sisu üldnõuded
(1) Dokument esitatakse tööstusomandi asutusele dokumentide esitamise portaali kaudu, posti- või kulleriteenust
kasutades või e-posti teel asutuse määratud aadressil või tuuakse kohale, kui käesolevas seadustikus ei ole sätestatud
teisiti. Dokumendi esitajal on õigus saada kinnitus dokumendi kättesaamise kohta.
(2) Igale tööstusomandi asutusele saabunud dokumendile või dokumentide kogumile tehakse pealdis, milles sisaldub
dokumendi tegeliku saabumise kuupäev. Taotluse dokumentide korral tehakse pealdis igale lehele. Dokument loetakse
esitatuks sellel kuupäeval. Pealdis võib sisaldada täiendavalt andmeid selle kohta, millist kirjet või menetlust dokument
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puudutab.
(3) Kirjalikus avalduses kande või muu toimingu tegemiseks peavad sisalduma:
1) selgelt väljendatud sooviavaldus kande või muu toimingu tegemiseks;
2) avalduse esitaja nimi ja tema elu- või asukoha aadress ning soovi korral muud kontaktandmed;
3) toiminguga puudutatud tööstusomandi eseme identifitseerimist võimaldavad andmed;
4) patendivolinikust esindaja nimi, aadress ja soovi korral muud kontaktandmed või ühisest esindajast esindaja nimi, kui
avalduse esitajal on esindaja;
5) välismaa isikust avalduse esitaja Eestis asuva tegutsemiskoha aadress, kui tal ei ole esindajat;
6) viide dokumendi lisadele, kui neid on.
(4) Dokumenti ei loeta esitatuks, kui selle esitajat ei ole võimalik kindlaks teha.
(5) Justiitsminister võib kehtestada esitatava dokumendi täpsemad sisu- ja vormistusnõuded, dokumendi nõutud
eksemplaride arvu ja dokumendi esitamise korra vastavat tööstusomandi liiki reguleerivas määruses või tööstusomandi
registri põhimääruses.
§ 34. Dokumentide vormistamise üldnõuded
(1) Dokument, sealhulgas taotluse dokument ja kirjalik avaldus peab olema korrektselt vormistatud ja digitaalselt
töödeldav või kadudeta masinloetavale kujule viidav.
(2) Esitatud dokumendi veerised, kui neid ei ole võimalik töödelda, peavad võimaldama köitmist.
(3) Autori, omaniku, taotleja või muu isiku nimi esitatakse tekstina ja täielikul kujul. Nimele tiitleid ei lisata. Aadress
esitatakse täielikul kujul, mis peab liitriigi korral sisaldama ka osariigi andmeid.
(4) Esitatud joonised ja muud lisad peavad olema nii märgistatud ja viidatud, et on võimalik üheselt kindlaks teha, mille
juurde need kuuluvad.
§ 35. Dokumendi vorm ja ärakirja kinnitamine
(1) Dokumendi võib esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui käesolevas seadustikus ei ole sätestatud
teisiti.
(2) Kui käesolev seadustik näeb ette kirjaliku vormi nõude ja dokument esitatakse kirjaliku vormi nõuet järgimata,
loetakse see vorminõuet järgides esitatuks, kui samasisuline kirjalik dokument saabub kolme tööpäeva jooksul.
Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata taotlusele.
(3) Tööstusomandi asutus võib kinnitada neile esitatud või nende poolt väljastatud dokumendi ärakirju või väljavõtteid.
(4) Tööstusomandi asutusele esitatud kirjaliku dokumendi tööstusomandi asutuse poolt kinnitatud ärakiri või väljavõte
loetakse võrdseks kirjaliku dokumendi originaaliga.
(5) Allkirjale peab olema lisatud välja kirjutatuna allakirjutanud isiku täielik nimi. Kui dokumendi esitaja on juriidiline
isik, tuleb märkida allakirjutanud juriidilise isiku esindaja ametinimetus.
§ 36. Keelenõuded
(1) Tööstusomandi asutuste töökeel on eesti keel.
(2) Võõrkeelse dokumendi esitanud isik peab esitama tõlke tööstusomandi asutuse, kohtu või teise menetlusosalise
nõudel kahe kuu jooksul nõude esitamise kuupäevast arvates, kui käesolev seadustik ei näe ette erinevat tähtaega. Tõlke
esitamata jätmise korral ei loeta võõrkeelset dokumenti esitatuks.
(3) Asjast huvitatud isik või patendivolinik võib suulisel menetlemisel kaasata tõlgi.
§ 37. Esindamine
(1) Tööstusomandi kaitse alased toimingud tööstusomandi asutuses teeb isik või isikud isiklikult või isiku või isikute
esindajana patendivolinik, kellele on patendivoliniku seaduse kohaselt antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks
vastavas tööstusomandi valdkonnas. Isik või patendivolinik võib suulisel menetlemisel kaasata esindamise õiguseta
nõuandja.
(2) Isikut, kellel ei ole elu-, asu- või tegutsemiskohta Eestis, esindab tööstusomandi kaitse alaste toimingute, välja
arvatud taotluse ja riigisisesesse menetlusse võtmise avalduse esitamine ning riigilõivu tasumine, tegemisel
tööstusomandi asutuses patendivolinik.
(3) Kui toiminguid teevad mitu isikut ühiselt, võib neid esindada nende hulgast määratud ühine esindaja, kelle elu-, asuvõi tegutsemiskoht on Eestis. Ühine esindaja võib olla määratud taotlusel, mille on allkirjastanud kõik taotlejad, või
tegutseda kõigi taotlejate volikirja alusel. Ühisel esindajal on õigus sooritada taotlejate nimel kõiki taotluse ja
tööstusomandiga seotud toiminguid, välja arvatud taotluse tagasivõtmine, tööstusomandist loobumine, taotluse või
tööstusomandi üleandmine ja pantimine, kui ühisele esindajale antud volikirjast ei tulene teisiti.
(4) Kui toimingu teeb või dokumendi esitab ühine esindaja ning ei ole esitatud volikirja ega viidet varem esitatud
volikirjale, peab selle esitama kahe kuu jooksul sellekohase nõude esitamisest arvates, kui käesolevas seadustikus ei ole
ette nähtud lühemat tähtaega. Kui esindaja on patendivolinik, võib käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud nõude
esitada vaid kahtluse korral patendivoliniku volituses või muul mõjuval põhjusel.
(5) Eeldatakse, et esindaja volitus lõpeb uue esindaja määramisest teatamisel, välja arvatud kui toimingut tegev esindaja
teatab, et teeb toimingu piiratud volituse alusel.
(6) Kui isikul on mitu esindajat, edastatakse teated viimati teatatud esindajale, eelistades samal kuupäeval teatatud
esindajate korral patendivolinikust esindajat. Kui toiminguid ühiselt tegevatel isikutel on erinevad esindajad,
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edastatakse teated kõigile esindajatele.
(7) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse ka kohtumenetlusele, kui kohtumenetluse seadustikust ei tulene teisiti.
Patendivolinik võib olla esindajaks maakohtus ja ringkonnakohtus. Riigikohtus võib patendivolinik olla esindajaks koos
vandeadvokaadiga.
§ 38. Riigilõivu tasumine
(1) Riigilõivuseaduses ettenähtud riigilõivu tasub isik, kes on huvitatud käesolevas seadustikus ettenähtud
tööstusomandi asutuse toimingu sooritamisest.
(2) Riigilõiv loetakse tasutuks, kui andmed tasutud riigilõivu kohta on esitatud tööstusomandi asutusele, kus toimingu
tegemist taotletakse. Andmed esitatakse toimingu tegemise avalduse esitamisel või kahe kuu jooksul selle esitamisest
arvates, kui käesolevas seadustikus ei ole ette nähtud teistsugust lõivu tasumise tähtaega.
(3) Andmetes tasutud riigilõivu kohta peavad sisalduma:
1) makse kuupäev;
2) riigilõivu tasuja nimi;
3) toiminguga puudutatud tööstusomandi eseme identifitseerimist võimaldavad andmed;
4) toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse või viide riigilõivu õiguslikule alusele.
(4) Kui sama toimingu eest on ekslikult tasutud rohkem kui ühel korral või seda on teinud erinevad isikud, võetakse
riigilõivu tasumise aluseks esimesena esitatud andmed õiges summas tasutud riigilõivu kohta.
(5) Kui riigilõivu tasumise kohta ei esitata tähtaegselt andmeid või nõutav riigilõiv ei laeku, siis toimingut ei teostata ja
dokumenti ei loeta esitatuks.
§ 39. Teate või dokumendi edastamine
(1) Kui käesolev seadustik näeb ette isiku teavitamise või dokumendi edastamise, saadab tööstusomandi asutus teate või
dokumendi selle isiku poolt tööstusomandi asutusele teatatud aadressile, kui isik ei ole teatanud e-posti aadressi.
Tööstusomandi asutus võib valida teate või dokumendi edastamise sobiv viis.
(2) Esindaja, kellele on edastatud teade või dokument pärast tema volituste lõppemist või piiramist, on kohustatud
tagastama talle edastatud teate või dokumendi.
(3) Vaatamata esindaja olemasolule teatab Patendiamet taotluse menetlusse võtmisest ja menetluse lõppemisest ka
taotlejale või ühistele taotlejatele nende e-posti aadressil või, kui see ei ole teada, postiaadressil, kui viimane on Eesti
aadress.
§ 40. Dokumendi läbivaatamine Patendiametis
(1) Patendiametisse saabunud dokument, mis ei ole taotlus, vaadatakse läbi vastavalt käesolevas paragrahvis sätestatule.
Kui dokument, mille esitaja ei ole taotleja ega omanik, puudutab kirjet ja sisaldab taotluse menetlemise või
tööstusomandi eseme kaitse kehtivuse seisukohalt olulisi andmeid, edastab Patendiamet selle viivitamata taotlejale või
omanikule, määrates tähtaja, mille jooksul taotleja või omanik võib vastata.
(2) Kõrvaldatavate puuduste tuvastamise korral teatab Patendiamet dokumendi esitajale tema õigusest kõrvaldada
puudused või määrab selleks tähtaja. Kõrvaldatavad puudused on:
1) dokumendi esitamise eesmärki ei ole võimalik kindlaks teha;
2) on kahtlused isiku õigustes dokumenti esitada;
3) puuduvad nõutavad lisadokumendid või dokument ei vasta vormi- või vormistusnõuetele.
(3) Kui dokumendis ei ole selle läbivaatamist takistavaid puudusi, teeb Patendiamet dokumendi alusel registritoimingu
või keeldub sellest. Käesoleva paragrahvi lõike 1 teises lauses nimetatud juhul teeb Patendiamet registritoimingu või
keeldub sellest pärast taotleja või omaniku vastamistähtaja lõppemist.
(4) Kui dokumendi esitaja ei kõrvalda käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tähtajal puudusi või jätab vastamata, ei
loeta dokumenti esitatuks.
(5) Dokumendi läbivaatamise tulemusest teatatakse viivitamata dokumendi esitajale. Samast asjaolust teatatakse
viivitamata taotlejale või omanikule, kui kirjet puudutav dokument sisaldab taotluse menetlemise või tööstusomandi
eseme kaitse kehtivuse seisukohalt olulisi andmeid.
§ 41. Tähtaja määramine ja pikendamine
(1) Kui käesolevas seadustikus ei ole sätestatud kindlat tähtaega, võib Patendiamet määrata taotlejale või muule isikule
vastamiseks tähtaja pikkusega kaks kuni neli kuud. Erandjuhul määrab Patendiamet kuuekuulise tähtaja.
(2) Patendiamet pikendab enda määratud tähtaega kahe kuu kaupa, kui taotleja on esitanud avalduse ja tasunud
riigilõivu enne varem määratud tähtaja lõppemist.
(3) Kogu taotluse menetluse vältel ei pikendata käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud korras tähtaega rohkem kui 12
kuu ulatuses, patenditaotluse menetluses aga 24 kuu ulatuses.
(4) Kui tähtaja pikendamine ei ole käesoleva seadustiku kohaselt välistatud, pikendab Patendiamet ühel korral
ettenähtud tähtaega kahe kuu võrra taotleja või muu isiku põhistatud avalduse alusel.
§ 42. Tähtaja ennistamine
(1) Käesolevas seadustikus ettenähtud juhtudel ennistatakse tähtaeg kirjaliku ennistusavalduse alusel, mis on esitatud
pärast tähtaja ning seadustikus ettenähtud juhtudel viivitustähtaja möödumist, kui:
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1) ennistusavalduses on antud selgitus, millest ilmneb põhjus, mis takistas tähtaja järgimist vaatamata käibes vajaliku
hoole järgimisele;
2) ennistusavaldus on esitatud kahe kuu jooksul alates käesoleva lõike punktis 1 nimetatud tähtaja mitte järgimise
põhjuse kadumisest ja hiljemalt ühe aasta jooksul pärast toimingu tähtaja möödumisest, kui käesolevas seadustikus ei
ole ette nähtud muud tähtaega. Nimetatud tähtaega ei saa pikendada;
3) ennistusavalduse esitamise eest on tasutud riigilõiv, kui see on nõutav.
(2) Tähtaja ennistamisest või ennistamisest keeldumisest teatatakse ennistamisavalduse esitajale kirjalikult.
(3) Patendiamet peab enne ennistamisest keeldumist teavitama ennistusavalduse esitajat kavatsetavast otsusest ja selle
asjaoludest ning andma talle võimaluse ühel korral vastuväite esitamiseks. Tähtaeg vastuväite esitamiseks või selle
asemel suulise menetluse nõude esitamiseks on kaks kuud Patendiameti teate kuupäevast arvates.
§ 43. Suuline menetlus
(1) Patendiamet võib teha taotlejale või kirjaliku avalduse esitajale (edaspidi suulise menetluse osaline) ettepaneku
selgituste andmiseks või menetlusega seotud küsimuste lahendamiseks suulises menetluses .
(2) Patendiamet võimaldab suulist menetlus taotleja või ennistusavalduse esitaja nõudel, kui nimetatud isikule on
teatatud taotluse või ennistusavalduse tagasilükkamise kavatsusest. Muudel juhtudel võib taotleja teha Patendiametile
ettepaneku suulise menetluse läbiviimiseks. Suulise menetluse nõuet või ettepanekut sisaldavast avaldusest peab
nähtuma, milliseid asjaolusid kavatsetakse selgitada või milliseid küsimusi lahendada.
(3) Suuline menetlus toimub kokkulepitud ajal. Patendiametil ega suulise menetluse osalisel ei ole õigust nõuda suulise
menetluse toimumist varem kui kaks kuud ega hiljem kui kuus kuud sellekohase Patendiameti ettepaneku tegemise või
suulise menetluse nõude või ettepaneku Patendiametisse saabumise kuupäevast arvates.
(4) Suulise menetluse kohta koostatakse protokoll, milles sisaldub vähemalt:
1) puudutatud tööstusomandi eseme identifitseerimist võimaldavad andmed;
2) suulises menetlusest osa võtnud Patendiameti esindaja ja suulise menetluse osalise nimed ja ametinimetused;
3) suulise menetluse toimumise eesmärk;
4) suulise menetluse käigu lühikokkuvõte;
5) suulise menetluse tulemus;
6) suulisest menetlusest osavõtnute allkirjad ja kuupäev.
(5) Protokoll lisatakse registritoimikusse ja sellel on siduv tähendus. Suulise menetluse osalise keeldumine protokolli
allkirjastamast märgitakse protokolli. Patendiamet võib arvestada suulisel menetlusel selgunud asjaolusid, kui need
kajastuvad protokollis.
3. jagu – Tööstusomandi register ja registritoimingud
§ 44. Üldsätted
(1) Tööstusomandi register on riiklik andmekogu tööstusomandi esemete kaitseulatuse ja -tähtaja ning omaniku
kindlaksmääramiseks ja üldistes huvides avaldamiseks, samuti muude õiguste kindlaksmääramiseks ja avaldamiseks
vastavalt käesolevas seadustikus sätestatule.
(2) Tööstusomandi registri andmete õigsust eeldatakse. Keegi ei või end vabandada tööstusomandi registri andmete
mitteteadmisega.
(3) Tööstusomandi registrile esitab andmed taotleja, omanik, muu isik, apellatsioonikomisjon või kohus vastavalt
käesolevas seadustikus sätestatule. Esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja. Valeandmeid esitanud isik
vastutab süüliselt tekitatud kahju eest.
(4) Registritoimingud on:
1) taotluse menetlusega seotud registritoimingud (edaspidi menetlustoimingud), mis on sätestatud käesoleva peatüki 4.
jaos;
2) muud tööstusomandi registri pidamisega seotud toimingud.
(5) Registritoimingud seisnevad:
1) Patendiameti otsuste tegemises taotluste või muude dokumentide läbivaatamise tulemusena;
2) andmete kandmises tööstusomandi registrisse (edaspidi kanne);
3) kandeteate avaldamises Patendiameti iga kuu esimesel tööpäeval ilmuvas digitaalses ametlikus väljaandes käesolevas
seadustikus ettenähtud juhtudel;
4) tööstusomandi registrist andmete väljastamises registri väljavõtete, tööstusomandi registris hoitavate dokumentide
ärakirjade või teabe väljastamisena, samuti tõendite väljastamises.
(6) Patendiamet võib registritoimingute tegemisel:
1) avaldada ametlikus väljaandes üldistes huvides teateid ja muud teavet;
2) kasutada tööstusomandi kaitse alastel dokumentidel ja ametlikus väljaandes oma sümboolikat;
3) kasutada andmete tähistamiseks koode vastavalt Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni standarditele.
(7) Tööstusomandi registri asutab justiitsminister, kehtestades tööstusomandi registri põhimääruse. Justiitsminister võib
kehtestada registritoimingute tegemise täpsema korra tööstusomandi registri põhimääruses.
§ 45. Patendiameti otsus
(1) Patendiameti otsusega:
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1) rahuldatakse taotlus tööstusomandi ese registreerida;
2) lükatakse taotlus tagasi või lõpetatakse taotluse menetlus taotluse tagasivõetuks lugemise korral;
3) keeldutakse kande tegemisest, kandeteate avaldamisest isiku avalduse alusel või tööstusomandi registrist andmete või
tõendite väljastamisest;
4) keeldutakse ennistamisest.
(2) Patendiameti otsuses peavad sisalduma:
1) otsuse tegemise aeg;
2) toiminguga puudutatud tööstusomandi eseme identifitseerimist võimaldavad andmed;
3) otsuse õiguslik alus;
4) otsuse põhjendus selles osas, milles Patendiamet keeldub registritoimingut tegemast;
5) resolutsioon;
6) selgitus otsuse vaidlustamise korra ja tähtaja kohta;
7) otsuse teinud ametiisiku nimi ja allkiri.
§ 46. Tööstusomandi registri ülesehitus
(1) Tööstusomandi registri koosseisu kuuluvad digitaalne andmebaas ja registritoimikud.
(2) Andmebaas koosneb kirjetest tööstusomandi esemete kohta. Kirje sisaldab kõiki ühe taotluse ja selle alusel kaitse
saanud tööstusomandi esemega seotud kandeid kirje avamisest kuni selle sulgemiseni. Kirjeid eristatakse taotluse
numbri alusel.
(3) Iga kirje juurde kuulub registritoimik. Registritoimikus hoitakse kirjega seotud andmeid. Registritoimikus võib
vajaduse möödumiseni ajutiselt hoida ka taotluse menetlemisega seotud Patendiameti siseseks kasutamiseks ettenähtud
andmeid ja taotleja nõudel taotlusest eraldatud tööstusomandi esemega seotud ärisaladust või seaduses sätestatud
juhtudel avaldamisele mittekuuluvaid isikuandmeid. Vajaduse möödumisel ärisaladust ja tööstusomandi eseme kaitsega
mitte seotud isikuandmed ning muid ebavajalikud andmed kustutatakse jäädavalt.
(4) Kirjesse kantakse tööstusomandi eseme kohta:
1) kirje avamisel taotluse andmed;
2) andmed menetlustoimingute kohta, sealhulgas taotluse andmete muudatused;
3) registreeritud tööstusomandi eseme andmed, mis kantakse kirjesse taotluse ja menetlustoimingute käigus kogutud
teabe alusel;
4) registreeritud tööstusomandi eseme andmete muudatused, sealhulgas kaitseaja pikendamine;
5) kirje sulgemise andmed;
6) litsentsi ja panti puudutavad andmed;
7) keelumärked ja märkused.
(5) Kanne jõustub selle tegemisel, kui käesolevas seadustikus ei ole sätestatud teisiti.
§ 47. Kirje avamine
(1) Taotluse menetlusse võtmisel avatakse tööstusomandi registris kirje.
(2) Kirje avamisel kantakse tööstusomandi registrisse taotluse andmetena:
1) tööstusomandi liiki identifitseerivat tunnust sisaldav taotluse number;
2) taotluse esitamise kuupäev ja;
3) taotluses sisalduvad andmed.
(3) Kirje avamisel avatakse registritoimik.
§ 48. Tööstusomandi eseme registreerimine
Tööstusomandi eseme registreerimisel sisalduvad kirjes:
1) registrinumber, mis määratakse tööstusomandi eseme registreerimise kande tegemisel Patendiameti tööstusomandi
eseme registreerimise otsuse alusel;
2) omaniku nimi ja elu- või asukoha aadress, ühiste omanike korral kõigi omanike andmed;
3) omaniku või ühiste omanike esindajate nimed ja kontaktandmed nende olemasolul;
4) välismaa isikust omaniku Eestis asuva tegutsemiskoha aadress, kui omanikul ei ole patendivolinikust esindajat;
5) kaitseaja alguse kuupäev, mis määratakse tööstusomandi eseme registreerimisel;
6) kaitseaja tähtaegse lõppemise arvestatud kuupäev, mis määratakse tööstusomandi eseme registreerimisel;
7) kui see on määratud, siis prioriteedikuupäev, esmase taotluse number ja selle vastu võtnud riiki identifitseerivad
andmed, mikrolülituse topoloogia korral aga esmakordse ärieesmärgil kasutamise päev ning näituseprioriteedi korral
näituseprioriteedi kuupäev, näituse nimi ja selle toimumise riiki identifitseerivad andmed;
8) käesoleva seadustiku § 47 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud andmed;
9) käesolevas seadustikus ettenähtud muud andmed vastavalt tööstusomandi liigile.
§ 49. Tööstusomandi eseme registreerimise kandeteade
(1) Tööstusomandi eseme registreerimise kohta avaldatakse kandeteade, milles sisalduvad käesoleva seadustiku § 48
punktides 1–5 ja 7–9 nimetatud andmed.
(2) Tööstusomandi eseme registreerimise kanne jõustub kandeteate avaldamisel. Kandeteate avaldamise kuupäev
kantakse kirjesse tööstusomandi eseme registreerimise kuupäevana.
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§ 50. Andmete muudatused
(1) Taotluse või registreeritud tööstusomandi eseme andmete muutmisena kantakse kirjesse:
1) kaitseaja pikendamine, samuti jõushoidmine;
2) taotluse või tööstusomandi eseme kaitseulatuse piiramine ;
3) tööstusomandi eseme kaitse osaline tühiseks või lõppenuks lugemine apellatsioonikomisjoni või kohtu lahendi alusel;
4) taotluse või tööstusomandi eseme üleminek, sealhulgas väljanõudmise korral. Taotlusest või tööstusomandi esemest
jagamise teel saadud osa üleandmise või ülemineku korral kantakse tööstusomandi registrisse kirje jagamine ning
seejärel muudetakse jagamise tulemusena avatud kirjes taotleja või omaniku andmed;
5) autori, taotleja või omaniku andmete muutmine, kui need isikud jäävad samaks, samuti kui on tegemist juriidilise
isiku ümberkujundamisega;
6) esindaja andmete muutmine;
7) ilmsete kirja- ja arvutusvigade parandamine või kirje parandamine või täiendamine käesolevas seadustikus sätestatud
tingimustel.
(2) Kirje andmete muutmise korral kantakse kirjesse andmed muudetud kujul, kustutamata varasemaid andmeid.
(3) Andmete muutmise kande kohta avaldatakse kandeteade. Kui kirjes muudetavaid andmeid ei ole kandeteates
avaldatud, ei avaldata kandeteadet muudatuse kohta.
§ 51. Kaitseaja pikendamine
(1) Kaitseaja pikendamise andmed, samuti patenditaotluse, patendi, Euroopa patendi või täiendava kaitse jõushoidmise
andmed kantakse kirjesse, kui on:
1) tasutud käesolevas seadustikus sätestatu kohaselt nõutud riigilõiv ja
2) esitatud kirjalik avaldus, kui see on nõutav.
(2) Kaitsetähtaja pikendamise kanne jõustub eelnenud kaitsetähtaja lõppemisel.
(3) Kaitsetähtaja pikendamise korral avaldatakse kandeteates taotluse number või registrinumber ja pikendatud kaitseaja
tähtaegse lõppemise arvestatud kuupäev.
(4) Käesolevas seadustikus sätestatud kaitseaja pikendamise tähtaja möödumise korral võib tähtaja ennistada vastavalt
käesoleva seadustiku §-s 42 sätestatule. Ennistamisavaldus peab olema esitatud kahe kuu jooksul tähtaja mitte järgimise
põhjuse äralangemisest ja hiljemalt ühe aasta jooksul kaitseaja lõppemise kuupäevast arvates. Ennistamisavalduse
esitamisel tasutakse nii käesolevas seadustikus sätestatu kohaselt nõutav riigilõiv kui ka riigilõiv ennistamisavalduse
esitamise eest.
§ 52. Kaitseulatuse piiramist puudutav muudatus
(1) Käesoleva seadustiku § 50 lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul on kande aluseks:
1) tööstusdisainilahenduse või kaubamärgi omaniku kirjalik avaldus tööstusdisainilahenduse või kaubamärgi
kaitseulatuse piiramise kohta, mille esitamise eest tasutakse riigilõiv;
2) tööstusdisainilahenduse või kaubamärgi taotleja kirjalik avaldus taotluse piiramise kohta;
3) patendi või kasuliku mudeli omaniku kirjalik avaldus leiutise kaitseulatuse piiramise kohta, mille esitamise eest
tasutakse riigilõiv
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kanne loetakse jõustunuks tagasiulatuvalt kirjaliku avalduse esitamise
kuupäeval.
(3) Käesoleva seadustiku § 50 lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul on kande aluseks omaniku või asjast huvitatud isiku
kirjalik avaldus, millele on lisatud apellatsioonikomisjoni või kohtu jõustunud lahend tööstusomandi eseme kaitse
osalise tühiseks või lõppenuks lugemise või piiramise kohta.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kanne jõustub kandeteate avaldamise päeval, kui seadusest või
kohtulahendist ei tulene teisiti.
(5) Käesolevas paragrahvis sätestatud muudatuse kohta avaldatakse kandeteates avaldatud patenditaotluse number või
registreeritud tööstusomandi eseme registrinumber ja muudatuse sisu, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.
§ 53. Tööstusomandi üleminekut puudutav muudatus
(1) Käesoleva seadustiku § 50 lõike 1 punktis 4 nimetatud juhul on kande aluseks:
1) taotleja või omaniku kirjalik avaldus taotluse või tööstusomandi eseme üleandmise tööstusomandi registrisse
kandmiseks, mille esitamise eest tasutakse riigilõiv;
2) õigustatud isiku kirjalik avaldus taotluse või tööstusomandi eseme ülemineku tööstusomandi registrisse kandmiseks,
mille esitamise eest tasutakse riigilõiv ning millele on lisatud üleminekut tõendav dokument või jõustunud
apellatsioonikomisjoni või kohtu lahend.
(2) Avalduses peavad sisalduma iga uue taotleja või omaniku nimi ja elu-, asu- või Eestis asuva tegutsemiskoha aadress.
(3) Käesolevas paragrahvis sätestatud muudatuse kohta avaldatakse kandeteates avaldatud patenditaotluse number või
registreeritud tööstusomandi eseme registrinumber ja iga uue taotleja või omaniku nimi ja elu-, asu- või Eestis asuva
tegutsemiskoha aadress.
§ 54. Muud andmete muudatused
(1) Käesoleva seadustiku § 50 lõike 1 punktis 5 nimetatud juhul on kande aluseks taotleja või omaniku kirjalik avaldus,
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milles sisaldub viide andmetele, mida soovitakse muuta, ja uued andmed.
(2) Käesoleva seadustiku § 50 lõike 1 punktis 6 nimetatud juhul on kande aluseks taotleja, omaniku või esindaja kirjalik
avaldus, milles sisaldub viide andmetele, mida soovitakse muuta ja uued andmed. Juhul, kui esindajaks on
patendivolinik, muudab Patendiamet kirjetes esindaja andmed patendivolinike registri andmete muudatuse alusel
avalduseta.
(3) Käesoleva seadustiku § 50 lõike 1 punktis 7 nimetatud juhul on kande aluseks taotleja või omaniku kirjalik avaldus,
milles peab sisalduma viide andmetele, mida soovitakse parandada või millega kirjet täiendada. Patendiamet võib
andmed parandada ka avalduseta, kui on ilmnenud muudatust tingivad ilmselged asjaolud.
(4) Käesolevas paragrahvi lõigetes 1 ja 3 sätestatud muudatuse kohta avaldatakse kandeteates avaldatud patenditaotluse
number või tööstusomandi eseme registrinumber ja parandatud andmed või täiendused, kui käesolevas seaduses ei ole
sätestatud teisiti.
§ 55. Kirje jagamine
(1) Tööstusdisainilahenduse või kaubamärgi kirje jagamise aluseks on taotleja või omaniku kirjalik avaldus, mille
esitamise eest tasutakse riigilõiv ning milles peab sisalduma esialgsesse kirjesse jääva tööstusomandi eseme määratlus
ning eraldatud kirjesse jääva tööstusomandi eseme määratlus.
(2) Kirje jagamisel kantakse jagatud kirjesse kaitseulatuse piiramine ja jagamise tulemusena avatud kirje number.
Jagamise teel saadud kirje andmed esitatakse varasema kirje alusel. Jagamise tulemusena avatud kirje sisaldab viidet
jagatud kirjele.
(3) Kirje jagamise kohta avaldatakse jagamise tulemusena avatud kirje andmed vastavalt käesoleva seadustiku §-s 49
sätestatule ning jagatud kirje kohta andmed vastavalt käesoleva seadustiku § 52 lõikes 5 sätestatule.
§ 56. Kirje sulgemine
(1) Kirje suletakse:
1) taotluse menetluse lõppemisel tööstusomandi eseme registreerimiseta;
2) kaitseaja lõppemisel, kui kaitseaega ei pikendata või kaitseaja pikendamine käesolevas seadustikus sätestatud korras
ei ole võimalik;
3) kirje ennetähtaegse sulgemise aluse esinemisel.
(2) Kirje sulgemine jõustub käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul menetluse lõppemise kuupäeval,
käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul tagasiulatuvalt kaitseaja lõppemise kuupäeval ja ennetähtaegse
lõppemise korral kande tegemise kuupäeval, kui seadusest või kohtulahendist ei tulene teisiti.
(3) Kirje sulgemise kohta avaldatakse kandeteade, välja arvatud juhul, kui see suleti enne patenditaotluse avaldamist või
tööstusomandi eseme registreerimist. Registreeritud tööstusomandi eset puudutava kirje sulgemise kandeteates
avaldatakse taotluse number ja registrinumber ning kirje sulgemise jõustumise kuupäev.
(4) Suletud kirje on avalik, välja arvatud juhul, kui kirje suleti enne patenditaotluse avaldamist või tööstusomandi eseme
registreerimist. Esitatud taotluse kohta avaldatud teabe avalikkust kirje sulgemine ei mõjuta.
§ 57. Kirje ennetähtaegne sulgemine
(1) Kirje suletakse ennetähtaegselt:
1) kui omanik loobub tööstusomandi esemest;
2) kui tööstusomandi esemel ei ole omanikku;
3) apellatsioonikomisjoni või kohtu lahendi jõustumisel, millega tööstusomandi eseme kaitse tunnistatakse täielikult
tühiseks või lõppenuks;
4) tööstusomandi eseme kaitseulatuse piiramise või selle kaitse osaliselt tühisteks või lõppenuks lugemise korral
vastavalt apellatsioonikomisjoni või kohtu jõustunud lahendile, kui omaniku tahteavaldus on nõutav ja omanik ei ole
Patendiameti määratud tähtajal esitanud avaldust muudatuste kandmiseks tööstusomandi registrisse.
(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul on kande aluseks omaniku kirjalik avaldus. Kirje suletakse
tingimusel, et puuduvad muu isiku käesoleva seadustiku alusel kaitstud õigused. Kanne jõustub tagasiulatuvalt kirjaliku
avalduse esitamise kuupäeval.
(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul on kande aluseks Patendiameti otsus, mis on tehtud
käesoleva seadustiku § 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.
(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud juhul on kande aluseks vaidluse pooleks olnud isiku
avaldus koos apellatsioonikomisjoni või kohtu jõustunud lahendiga.
§ 58. Litsentsi puudutavad andmed
(1) Litsentsi kande aluseks on litsentsiandja või litsentsisaaja kirjalik avaldus, mille esitamise eest tasutakse riigilõiv.
(2) Avaldusele lisatakse litsentsileping või selle väljavõte, mis sisaldab kande tegemiseks vajalikke andmeid.
Litsentsilepingut ega selle väljavõtet ei pea esitama, kui litsentsi kohta tööstusomandi registrisse kande tegemise
avaldusele on alla kirjutanud nii litsentsiandja kui ka litsentsisaaja ning avaldus sisaldab kande tegemiseks vajalikke
andmeid.
(3) Avalduses peavad sisalduma litsentsiandja ja litsentsisaaja nimed ja elukoha või asukoha aadressid, samuti andmed
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litsentsilepingu tingimuste kohta, mille tööstusomandi registrisse kandmist litsentsilepingu pool või pooled on pidanud
oluliseks.
(4) Iga tööstusomandi eseme litsentsi kohta kantakse tööstusomandi registrisse käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud
andmed.
(5) Litsentsi kanne kustutatakse litsentsi kehtivusaja lõppemisel, kui see on teada, või kirjaliku avalduse alusel. Juhul,
kui litsentsi kande kustutamise avalduse esitab muu isik, kui litsentsi kohta tööstusomandi registrisse kande tegemise
avalduse esitanud isik, lisatakse avaldusele tõend litsentsilepingu lõppemise kohta.
(6) Litsentsi puudutava kande kohta avaldatakse kandeteade.
§ 59. Panti puudutavad andmed
(1) Pandi kohta tööstusomandi registrisse kande tegemiseks esitab omanik või pandipidaja kirjaliku avalduse, millele
lisatakse pandi seadmise kokkulepe. Omanikupandi registrisse kandmiseks esitab omanik kirjaliku avalduse.
(2) Avalduses peavad sisalduma pandipidaja nimi ja elukoha või asukoha aadress ning pandi rahalise väärtuse suurus.
(3) Pandi kohta kantakse tööstusomandi registrisse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed.
(4) Pandi kande muutmiseks esitab omanik või pandipidaja kirjaliku avalduse, millele lisatakse pandilepingu muutmise
kokkulepe või muu pandilepingu muutmist tõendav dokument.
(5) Pandi kande kustutamiseks esitab pandipidaja kirjaliku avalduse või omanik kirjaliku avalduse, millele lisatakse
pandipidaja taheteavaldus pandist loobumise kohta.
(6) Panti puudutavate kannete tööstusomandi registrisse kandmise eest tasutakse vastavalt riigilõivuseaduses
registerpandi kohta sätestatule.
(7) Panti puudutava kande kohta avaldatakse kandeteade.
§ 60. Keelumärge ja märkus
(1) Keelumärge kantakse tööstusomandi registrisse taotleja, omaniku või muu isiku kirjaliku avalduse alusel.
Keelumärke tegemiseks peab avalduses sisalduma keelumärke sisu, viide selle aluseks olevale kohtulahendile või
muule seaduses sätestatud alusele ning keelumärke kehtivuse tähtaeg, kui märge on tähtajaline.
(2) Märkus kantakse tööstusomandi registrisse taotleja, omaniku või muu isiku kirjaliku avalduse alusel või
Patendiameti oma algatusel, kui see on vajalik tulevikus tehtava kande kohta või kasulik üldistes huvides.
(3) Märkus kantakse tööstusomandi registrisse ka:
1) Patendiameti poolt taotlejale, omanikule või muule isikule määratud tähtaegade andmisega seotud teate,
järelepärimise või otsuse kohta;
2) käesoleva lõike punktis 1 nimetatud Patendiameti teatele või järelepärimisele vastuseks saadud teate, selgituse või
avalduse kohta;
3) taotleja, omaniku või muu isiku algatusel esitatud avalduse või muu menetluse käiku või registreeritud
tööstusomandi eset puudutava dokumendi ning tasutud riigilõivude kohta;
4) muude menetlustoimingute, sealhulgas vastuväidete ja suulise menetluse kohta;
5) kande jõustumise aja kohta, kui see erineb kande tegemise ajast;
6) kaebuse, vaidlustusavalduse või hagi esitamise kohta;
7) taotluse menetlemise ja registritoimingute tegemise pädevuse ülemineku kohta ühelt ametiisikult teisele;
8) taotleja või omaniku ja muu isiku ühise kirjaliku avalduse alusel. Avalduses peab sisalduma selgitus märkuse
tegemise eesmärgi kohta, samuti märkuse sisu ning kehtivuse tähtaeg, kui märkus on tähtajaline.
(4) Isikul, kelle õigust keelumärge või märkus puudutab, on õigus nõuda isikult, kelle kasuks see on tehtud, keelumärke
või märkuse kustutamist, kui keelumärke või märkusega tagatud õiguse maksmapanek on välistatud, eelkõige juhul, kui
tagatud nõue on lõppenud. Keelumärge või märkus kustutatakse kirjest sellise nõude rahuldamise korral huvitatud isiku
kirjaliku avalduse alusel, millele peavad olema lisatud tõendid nõude rahuldamise kohta.
(5) Keelumärke või märkuse, samuti selle kustutamise kohta avaldatakse kandeteade huvitatud isiku kirjaliku avalduse
alusel.
§ 61. Tööstusomandi registri avalikkus
(1) Esitatud taotluse kohta avaldatakse teave Patendiameti veebilehe vahendusel käesolevas seadustikus sätestatud
ulatuses.
(2) Patenditaotluse avaldamisest, kuid hiljemalt tööstusomandi eseme registreerimisest arvates on kirje ja registritoimik
avalikud, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud kitsendusi.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatu kohaselt avaldamata andmeid ei saa võtta aluseks süüteomenetluses, samuti
eeldatava õiguserikkumise peatamisel ja kahjunõude esitamisel. Käesolevas lõikes sätestatu ei piira ajutise kaitse
kohaldamist.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatu kohaselt avaldamata taotluse registritoimikuga võib tutvuda isik:
1) kellel on selleks taotleja kirjalik luba, või
2) keda taotleja on teavitanud taotluse esitamisest, välistamata nõude esitamist isiku vastu taotluses sisalduva
tööstusomandi eseme registreerimise korral.
(5) Tööstusomandi registrist ei väljastata:
1) muudele isikutele kui selle tööstusomandi eseme autorile, taotlejale või omanikule, nende esindajale ja Patendiameti
volitatud ametiisikule andmeid autori kohta, kui autor on keelanud oma nime avaldamise;
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2) muudele isikutele kui selle tööstusomandi eseme autorile või taotlejale ja Patendiameti volitatud ametiisikule taotluse
andmeid, mille menetlus on enne käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatu kohast avaldamist lõppenud;
3) muudele isikutele kui salastatud patendi taotlejale või omanikule ja Patendiameti volitatud ametiisikule salastatud
patenditaotlust, salastatud patendi kirje andmeid ja registritoimiku dokumente;
4) muudele isikutele kui nende esitajale ja Patendiameti volitatud ametiisikule andmete esitaja poolt selgelt määratletud
ärisaladust. Nimetatud andmed kas avaldatakse esitaja loal, hävitatakse menetlusega seotud vajaduse möödumisel või
tagastatakse esitajale.
(6) Registritoimikuga tutvumiseks, registritoimiku dokumendi ärakirja või tööstusomandi registrist väljatrüki saamiseks
esitatakse avaldus. Iga registritoimikuga tutvumise eest, registritoimiku dokumendi ärakirja eest või väljatrüki eest
tasutakse riigilõiv.
§ 62. Andmete kaitse ja säilitamine
(1) Tööstusomandi registrile ja selle pidamisele kohaldatakse avaliku teabe seaduses sätestatut käesolevas seadustikus
sätestatud erisustega.
(2) Registritoimiku paberkandjal originaaldokumentide väljaviimine Patendiameti ruumidest on keelatud.
Registritoimiku paberkandjal originaaldokumente võib kasutada kriminaalmenetluses dokumendi või allkirja ehtsuse
kontrollimiseks, asendades dokumendi Patendiameti kinnitatud ärakirjaga.
(3) Tööstusomandi registrit peetakse selliselt, et oleks tagatud registriandmete terviklikkus, autentsus ja säilimine ning
kaitse kõrvaliste isikute juurdepääsu ja omavolilise muutmise eest.
(4) Suletud kirje registritoimikud kuuluvad säilitamisele Patendiameti arhiivis kohtudokumentide säilitamise sätete
kohaselt.
4. jagu – Taotlus ja selle menetlusega seotud registritoimingud
§ 63. Taotlus
(1) Taotluses peavad menetluse läbiviimiseks sisalduma lisaks tööstusomandi eseme registreerimise avaldusele kõik
käesolevas seadustikus ettenähtud taotluse andmed ja dokumendid, mis on koostatud ja esitatud vastavalt taotluse
dokumentide sisu-, vormi- ja vormistusnõuetele.
(2) Tööstusomandi eseme registreerimise kirjalikus avalduses peavad sisalduma lisaks käesolevas seadustikus vastavalt
tööstusomandi liigile ettenähtud andmetele:
1) taotluse objektiks oleva tööstusomandi eseme registreerimise sooviavaldus;
2) taotleja nimi ja elu- või asukoha aadress ning taotleja soovi korral muud kontaktandmed, ühiste taotlejate korral kõigi
omanike andmed;
3) taotleja patendivolinikust esindaja nimi, aadress ja soovi korral muud kontaktandmed või ühisest esindajast esindaja
nimi, kui taotlejal on esindaja;
4) välismaa isikust taotleja Eestis asuva tegutsemiskoha aadress, kui taotlejal ei ole patendivolinikust esindajat.
(3) Taotluse esitamise riigilõivu tasumise kahekuulist tähtaega ei saa pikendada.
§ 64. Taotluse esitamise kuupäeva määramine
(1) Patendiamet määrab taotluse esitamise kuupäevaks päeva, millal Patendiametisse saabunud dokumentide kogumis
sisalduvad vähemalt käesolevas seadustikus ettenähtud minimaalsed taotluse elemendid.
(2) Kui Patendiametisse saabunud dokumentide kontrollimisel selgub, et puudub mõni minimaalne taotluse element,
teatab Patendiamet sellest 15 tööpäeva jooksul dokumendi esitajale, kui see on esitatud kontaktandmete alusel võimalik.
(3) Patendiamet võtab taotluse, millele on määratud esitamise kuupäev, menetlusse ning teatab sellest taotlejale
kirjalikult.
(4) Taotlust, millele ei saa määrata esitamise kuupäeva, ei loeta esitatuks. Kui see on võimalik, teatab Patendiamet
sellest taotlejale või tema esindajale. Taotlejal on õigus tasutud riigilõiv tagasi saada.
§ 65. Taotluse menetlus
(1) Patendiamet kontrollib menetlusse võetud taotluse korral:
1) taotluse esitamise eest nõutava riigilõivu ja, kui see on nõutav, täiendava riigilõivu tasumist;
2) nõutavate dokumentide olemasolu ning nende vastavust sisu- ja vormistusnõuetele;
3) nõuetele vastava esindaja ja volikirja olemasolu, kui need on nõutavad;
4) autori andmete ja taotlemise õiguse ülemineku õigusliku alust puudutava märk olemasolu vastavalt käesoleva
seadustiku § 6 lõikele 6;
5) prioriteedinõude olemasolu korral prioriteedinõude vastavust käesoleva seadustiku nõuetele;
6) keelenõuete täitmist ja nõutavate tõlgete olemasolu;
7) käesolevas seadustikus tööstusomandi liigi kohta sätestatud nõuete täitmist.
(2) Kui kontrollimisel tuvastatakse taotluse mõne dokumendi puudumine või kui mõne dokumendi sisu ei ole piisav või
on ebaselge või ilmneb muid menetlust takistavaid asjaolusid, teatab Patendiamet sellest taotlejale ning määrab tähtaja
puuduse kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks, kui käesolevas seadustikus ei ole ette nähtud kindlat tähtaega.
(3) Kui puuduvad taotluse tagasilükkamise alused, teeb Patendiamet tööstusomandi eseme registreerimise otsuse ja
teatab sellest taotlejale.

22.7.2014

(4) Kui Patendiamet tuvastab, et esinevad taotluse tagasilükkamise alused, teavitab Patendiamet enne taotluse
tagasilükkamise otsuse või käesolevas seadustikus sätestatud juhul osalise tagasilükkamise otsuse tegemist taotlejat
kavatsetavast otsusest ja selle asjaoludest ning annab talle võimaluse ühel korral vastuväite esitamiseks. Tähtaeg
vastuväite esitamiseks või selle asemel suulise menetluse nõude esitamiseks on kaks kuud Patendiameti teate
kuupäevast arvates.
(5) Kui Patendiamet ei nõustu vastuväitega või kui suulises menetluses ei kõrvaldata Patendiameti seisukohta taotluse
tagasilükkamise aluste esinemise kohta, teeb Patendiamet taotluse tagasilükkamise otsuse või käesolevas seadustikus
sätestatud juhtudel osalise tagasilükkamise otsuse ning teatab sellest taotlejale.
(6) Kolmandal isikul on õigus esitada menetluse käigus taotluse kohta märkusi ja arvamusi. Märkused ja arvamused
edastatakse taotlejale. Kolmandat isikut ei kaasata menetlusse.
§ 66. Prioriteet
(1) Prioriteediõigus on esmase taotluse esitanud isiku või tema õigusjärglase ajaline eelisõigus taotleda vastavale
tööstusomandi esemele kaitset järgnevate taotluste esitamisel käesolevas seadustikus ettenähtud prioriteeditähtaja
jooksul. Esmane taotlus on esimene esitamise kuupäeva määramist võimaldav taotlus Patendiametile esitatud taotluses
sisalduva leiutise, tööstusdisainilahenduse või kaubamärgi kohta, sõltumata esmase taotluse menetluse edasisest
käigust. Prioriteedi võib määrata ka mitme esmase taotluse alusel, arvestades prioriteeditähtaega kõige varasemast
prioriteedikuupäevast.
(2) Kui taotleja esitab käesolevas seadustikus sätestatud tähtajal prioriteedinõude ja see loetakse tõendatuks, loetakse
prioriteedikuupäevaks leiutise korral esmase patenditaotluse või kasuliku mudeli taotluse, tööstusdisainilahenduse
korral esmase tööstusdisainilahenduse taotluse ning kaubamärgitaotluse korral esmase kaubamärgitaotluse esitamise
kuupäev Pariisi konventsiooni või Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmesriigis või riigis, kes tagab samad
tingimused Eestis esitatud esmasele sama liiki tööstusomandi kaitse taotluse esitajale. Kaubamärgitaotlusele võib
määrata prioriteedi ka näituseprioriteedi nõude alusel. Kirjesse märgitakse käesoleva seadustiku § 48 punktis 7
nimetatud andmed.
(3) Prioriteedinõuet ei rahuldata, kui:
1) taotleja ei ole esitanud prioriteedinõuet ettenähtud tähtaja jooksul;
2) prioriteeti tõendavaid dokumente ei esitata tähtpäevaks;
3) prioriteedinõue ei vasta käesolevas seadustikus sätestatule või
4) esitatud dokumendid ei tõenda prioriteeti
(4) Prioriteedinõuet tõendavad dokumendid on:
1) esmase taotluse vastuvõtnud asutuse tõend esmase taotluse andmetega;
2) esmase taotluse ärakiri, mille autentsust on tõendanud esmase taotluse vastuvõtnud asutus.
(5) Prioriteedinõuet tõendavaid dokumente ei ole vaja esitada, kui:
1) prioriteedinõude aluseks on Eestis esitatud esmane taotlus;
2) prioriteedinõude aluseks olev teises riigis esitatud esmane taotlus on avaldatud digitaalses andmekogus, millele
Patendiametil on pidev piiranguteta tasuta juurdepääs. Selliste riikide loetelu avaldatakse Patendiameti ametlikus
väljaandes.
(6) Prioriteeditähtaja, sealhulgas näituseprioriteedi tähtaja möödumise korral võib tähtaja ennistada vastavalt käesoleva
seadustiku §-s 42 sätestatule. Ennistamisavaldus peab olema esitatud kahe kuu jooksul prioriteeditähtaja lõpust arvates.
(7) Eesti prioriteeti tõendava Patendiameti poolt kinnitatud esmase taotluse ärakirja saamiseks esitab taotleja või
omanik avalduse. Dokumendi väljastamise eest tasutakse riigilõiv.
§ 67. Taotluse parandamine ja täiendamine
(1) Taotleja võib sellekohase kirjaliku avaldusega menetluse käigus teha taotluses parandusi ja täiendusi, arvestades
käesolevas seadustikus sätestatut.
(2) Patendiamet teeb käesoleva seadustikuga vastuolus olevate taotluse paranduste või täienduste korral taotlejale
ettepaneku need tagasi võtta, määrates selleks tähtaja.
(3) Patendiamet võib menetluse käigus taotlejaga kooskõlastamata taotluse dokumentides parandada ilmseid kirja- või
trükivigu, kustutada ülearuseid andmeid ja teha redaktsioonilisi parandusi, arvestades käesolevas seadustikus sätestatut.
§ 68. Menetluse peatamine ja jätkamine
(1) Patendiamet võib peatada taotluse menetluse, kui selle läbiviimine sõltub oluliselt tööstusomandi asutuses või
kohtus toimuvast menetlusest, kuni viimatinimetatud menetluses tehtava lõpliku otsuse jõustumiseni.
(2) Patendiamet teavitab menetluse peatamisest ja jätkamisest taotlejat.
(3) Taotlejal on kohustus teatada Patendiametile menetluse peatamise aluste äralangemisest, kui menetlus peatati
väljaspool Patendiametit toimunud muu menetluse tõttu.
§ 69. Taotluse tagasivõtmine, tagasivõetuks lugemine ja taotluse menetluse ennistamine
(1) Taotleja võib taotluse kogu menetluse ajal Patendiametile esitatava kirjaliku avaldusega tagasi võtta. Taotlus
loetakse tagasivõetuks avalduse Patendiametisse saabumise kuupäeval.
(2) Taotlus loetakse tagasivõetuks, kui:
1) taotlejal ei ole esindajat, kuigi see on nõutav ja ettenähtud menetlustoimingut ei saa seetõttu teha;
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2) taotleja ei ole tasunud riigilõivu tähtaegselt;
3) taotleja on jätnud käesoleva seadustiku alusel nõutud muudatused, parandused või täiendused tähtaegselt tegemata,
dokumendid või tõlked esitamata või asjakohased selgitused andmata;
4) taotleja keeldub käesoleva seadustikuga vastuolus olevaid taotluse parandusi või täiendusi määratud tähtaja jooksul
tagasi võtmast;
5) taotleja ei ole ilmunud kokkulepitud suulisele menetlusele mõjuva põhjuseta;
6) patenditaotluse põhjal on esitatud kasuliku mudeli taotlus vastavalt käesoleva seadustiku §-le 130.
(3) Patendiamet lõpetab tagasivõetud või tagasivõetuks loetud taotluse menetluse ning teatab sellest taotlejale
kirjalikult. Menetluse lõpetamise korral taotluse dokumente ega riigilõivu ei tagastata.
(4) Taotluse tagasivõetuks lugemise korral tähtaja mitte järgimise tõttu võib tähtaja ennistada vastavalt käesoleva
seadustiku §-s 42 sätestatule. Taotluse menetlus ennistatakse, kui ennistamisavalduse esitamisel on tasutud riigilõiv ja
taotleja sooritab ettenähtud toimingud kahe kuu jooksul pärast tähtaja mitte järgimise põhjuse äralangemist.
§ 70. Taotluse menetluse lõppemine
(1) Taotluse menetlus lõpeb:
1) tööstusomandi eseme registreerimise otsuse jõustumisel;
2) taotluse tagasilükkamise otsuse jõustumisel;
3) kui lõpetatud taotluse menetlust ei ole võimalik ennistada.
(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 või 3 nimetatud otsus jõustub, kui on möödunud apellatsioonikomisjonile
kaebuse esitamise tähtaeg või kaebuse esitamise korral on see jäetud rahuldamata.
(3) Tööstusomandi eseme registreerimise otsuse alusel teeb Patendiamet tööstusomandi eseme registreerimise kande,
kui ühe kuu jooksul otsuse jõustumisest arvates on tasutud tööstusomandi eseme registreerimise riigilõiv, kui see on
nõutav.
5. jagu – Registritoimingu vaidlustamine
§ 71. Kaebus
(1) Kaebuse võib esitada:
1) taotleja Patendiameti tööstusomandi eseme registreerimise otsuse, taotluse tagasilükkamise otsuse või taotluse
menetluse lõpetamise otsuse peale – kahe kuu jooksul otsuse tegemise kuupäevast arvates;
2) isik, kes on taotlenud kande tegemist, kandeteate avaldamist või tööstusomandi registrist andmete või tõendite
väljastamist, kui sellest on keeldutud või kui registritoiminguga on rikutud isiku õigusi, – kahe kuu jooksul
Patendiameti otsuse või registritoimingu tegemise kuupäevast arvates;
3) ennistusavalduse esitaja, kui ennistamisest on keeldutud – kahe kuu jooksul Patendiameti otsuse tegemise kuupäevast
arvates;
4) taotleja tema taotlust või omanik tema tööstusomandi eset puudutava tema õigusi rikkuva registritoimingu tegemise
korral – kahe kuu jooksul registritoimingu tegemise kuupäevast arvates;
5) registritoiminguga põhjendamatu viivitamise korral – nelja aasta jooksul registritoimingu taotlemisest arvates, kuid
mitte varem kui kahe aasta möödumisel registritoimingu taotlemisest arvates.
(2) Taotluse menetluse käigus tehtud Patendiameti toimingut võib vaidlustada ainult menetluse lõppemisel tehtud otsuse
peale kaebuse esitamisega.
(3) Käesolevas paragrahvis sätestatud tähtaegu ei saa pikendada.
(4) Kaebaja esitab kirjaliku kaebuse apellatsioonikomisjonile. Kaebuse esitamise eest tasutakse riigilõiv.
(5) Käesolevas peatüki 6. jaos vaidlustaja kohta sätestatut kohaldatakse ka kaebajale ning vaidlustusavalduse kohta
sätestatut kaebusele, kui puudub kaebajat või kaebust puudutav erisäte.
§ 72. Apellatsioonikomisjoni otsus kaebuse menetluses
(1) Apellatsioonikomisjonil on oma otsuses õigus:
1) jätta kaebus rahuldamata või
2) kaebus osaliselt või täielikult rahuldada ja kohustada Patendiametit apellatsioonikomisjoni otsuses nimetatud
asjaolusid arvestades menetlust jätkama või toimingut tegema.
(2) Kaebaja võib esitada sama nõudega kaebuse Harju Maakohtusse kahe kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse
avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses, kaasates vajadusel Patendiameti puudutatud
isikuna. Kaebaja teatab viivitamata apellatsioonikomisjonile kaebuse esitamisest.
(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kaebust ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kahe kuu
möödumisel otsuse avaldamisest.
(4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kaebus 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.
§ 73. Kaebuse rahuldamise tagajärg
(1) Kaebuse osalise või täieliku rahuldamise korral Patendiamet jätkab menetlust või teeb toimingu
apellatsioonikomisjoni või kohtu lahendist nimetatud asjaolusid arvestades.

22.7.2014

(2) Kaebuse rahuldamisel makstakse riigilõiv tagasi. Kaebuse osalisel rahuldamisel määrab apellatsioonikomisjon
tagastatava riigilõivu suuruse.
6. jagu – Tööstusomandi õiguste kohtueelne vaidlustamine
§ 74. Vaidlustusavalduse esitamine
(1) Kirjalik vaidlustusavaldus koos sellele lisatud dokumentidega esitatakse apellatsioonikomisjonile käesolevas
seadustikus sätestatud tähtaegu arvestades.
(2) Vaidlustusavalduse esitamise tähtaja möödumise korral võib tähtaja ennistada vastavalt käesoleva seadustiku §-s 42
sätestatule. Ennistamisavaldus peab olema esitatud kahe kuu jooksul vaidlustustähtaja lõpust arvates.
Apellatsioonikomisjoni esimees ennistab tähtaja, kui vaidlustaja esitab nõuetekohase vaidlustusavalduse kahe kuu
jooksul pärast tähtaja mittejärgimise põhjuse äralangemist.
§ 75. Vaidlustusavaldusele esitatavad nõuded
(1) Vaidlustusavalduses peavad sisalduma:
1) vaidlustaja nimi, elu- või asukoha aadress ning soovi korral muud kontaktandmed;
2) vaidlustaja esindaja nimi ja esindaja aadress, kui tal on esindaja;
3) välismaa isikust vaidlustaja Eestis asuva tegutsemiskoha aadress, kui tal ei ole esindajat;
4) andmed vaidlustatava tööstusomandi eseme või kaebuse korral Patendiameti vaidlustatava otsuse või toimingu kohta;
5) vaidlustusavalduse aluseks olevad asjaolud;
6) vaidlustaja nõue.
(2) Vaidlustusavaldusele lisatakse:
1) andmed vaidlustusavalduse esitamise eest riigilõivu tasumise kohta;
2) volikiri, kui vaidlustusavaldus esitatakse esindaja kaudu ja volikiri on nõutav;
3) tõendid, mis kinnitavad vaidlustusavalduse aluseks olevaid asjaolusid.
§ 76. Menetlusosalised apellatsioonikomisjonis
(1) Vaidlustusavalduse menetlemisel apellatsioonikomisjonis on menetlusosalised vaidlustaja ja omanik.
(2) Kaebuse menetlemisel apellatsioonikomisjonis on menetlusosalised kaebaja ja Patendiamet. Apellatsioonikomisjon
kaasab taotleja või omaniku kaebuse menetlusse, kui kaebaja on muu isik, kes on taotlenud Patendiametilt
registritoimingu tegemist ja apellatsioonikomisjoni otsusega võidakse otsustada taotleja või omaniku õiguste või
kohustuste üle.
(3) Kui vaidlustatud tööstusomandi eseme omanikul, käesoleva paragrahvi lõike 2 teises lauses nimetatud juhul aga
taotlejal või omanikul ei ole esindajat, kuigi see on nõutav, tehakse talle Patendiameti vahendusel ettepanek nimetada
esindaja kolme kuu jooksul, arvates ettepaneku tegemise kuupäevast.
(4) Apellatsioonikomisjon saadab menetlusse võetud vaidlustusavaldust puudutava dokumendi käesoleva paragrahvi
lõikes 3 nimetatud menetlusosalise esindajale, esindaja puudumisel menetlusosalisele, kui esindaja ei ole nõutav.
Dokumenti ei edastata, kui menetlusosalise esindaja on nõutav, kuid menetlusosaline ei ole esindajat nimetanud.
(5) Menetlusosalisel on õigus isiklikult või esindaja kaudu:
1) anda kaebuse või vaidlustusavalduse kohta kirjalik seisukoht;
2) esitada täiendavaid dokumente ja avaldusi ning anda selgitusi;
3) esitada küsimusi teistele menetlusosalistele;
4) nõuda apellatsioonikomisjoni liikme taandamist.
§ 77. Otsustamispädevus apellatsioonikomisjonis
(1) Apellatsioonikomisjon teeb otsused:
1) kolmeliikmelise koosseisu otsusena lõppmenetluses;
2) esimehe ainuisikuliste otsusena, millega korraldatakse menetluslikke küsimusi enne lõppmenetluse algust.
(2) Apellatsioonikomisjoni otsuse tegemise juures menetlusosalised ega kõrvalised isikud ei viibi ning arutelu käiku ei
protokollita.
(3) Apellatsioonikomisjoni kollegiaalne otsus tehakse häälteenamusega. Hääletamisest keeldumine ei ole lubatud.
(4) Apellatsioonikomisjoni otsus vormistatakse kirjalikult. Hääletamisel eriarvamusele jäänud apellatsioonikomisjoni
liikme eriarvamus lisatakse selle apellatsioonikomisjoni liikme soovil otsusele.
(5) Apellatsioonikomisjoni otsuses peab sisalduma:
1) apellatsioonikomisjoni nimi;
2) viide kaebusele või vaidlustusavaldusele ja selle esitanud isikule ja tema esindajale, kollegiaalse otsuse korral ka
vaidlustusavalduse sisu kokkuvõte;
3) esitatud tõendite ja põhjenduste kokkuvõte;
4) vaidlustaja nõue;
5) otsuse õiguslik alus;
6) otsuse põhjendus;
7) resolutsioon;
8) selgitused otsuse vaidlustamise korra ja tähtaja kohta;
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9) otsuse tegemise aeg ja koht.
§ 78. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaldamine
Kui käesolevas seadustikus ei ole menetlust puudutavad küsimused reguleeritud, lähtub apellatsioonikomisjon vastavalt
oma pädevusele tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätetest järgmistes küsimustes:
1) apellatsioonikomisjoni liikme taandamine;
2) menetluse avalikkus;
3) apellatsioonikomisjonile esitatavad tõendid;
4) istungi käik.
§ 79. Vaidlustusavalduse registreerimine ning sellest teavitamine
(1) Vaidlustusavaldusele ja hiljem apellatsioonikomisjoni saabunud dokumentidele tehakse apellatsioonikomisjoni
saabumisel pealdis, milles sisaldub nende saabumise kuupäev ja vaidlustusavalduse järjekorranumber.
Apellatsioonikomisjon teavitab viivitamata Patendiametit kaebuse või vaidlustusavalduse saabumisest.
(2) Apellatsioonikomisjoni esimees kontrollib 15 päeva jooksul vaidlustusavalduse andmete põhjal vaidlustusavalduse
kuuluvust apellatsioonikomisjoni pädevusse, esitamise tähtajast kinnipidamist ning vastavust sisu- ja vorminõuetele.
(3) Kui apellatsioonikomisjoni esimees leiab, et vaidlustusavalduses on kõrvaldatavaid puudusi, teatatakse sellest
viivitamata vaidlustajale kirjalikult ning määratakse 15-päevane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kõrvaldatavaks
puuduseks käesoleva lõike tähenduses on muu hulgas riigilõivu tasumata jätmine ja esindaja puudumine, kui see on
nõutav.
(4) Vaidlustaja põhjendatud kirjaliku avalduse alusel võib apellatsioonikomisjon pikendada puuduste kõrvaldamise
tähtaega.
§ 80. Vaidlustusavalduse ja vaidlustuse eseme muutmine ja tagasivõtmine
(1) Vaidlustusavalduses võib vaidlustaja põhjendatud kirjaliku avaldusega teha lõppmenetluse alguseni parandusi ja
täiendusi, mis ei laienda vaidlustusavalduse esitamise kuupäeval selles esitatud nõude alust ja sisu.
(2) Vaidlustaja võib vaidlustusavalduse oma kirjaliku avaldusega tagasi võtta. Vaidlustusavaldus on tagasi võetud
sellekohase avalduse apellatsioonikomisjoni saabumise päeval.
§ 81. Omavahel seotud iseseisvate nõuete ühendamine
(1) Apellatsioonikomisjoni esimehel on õigus ühendada oma ainuisikulise otsusega mitu omavahel seotud iseseisvat
nõuet.
(2) Kui ühte menetlusse on ühendatud mitu omavahel seotud iseseisvat nõuet, võib teha neist igaühes eraldi otsuse, kui
see kiirendab asja läbivaatamist.
(3) Kui mitme nõude ühine menetlus toimub omaniku vastu, ei või teha osaotsust, kui vastustaja selle vastu põhjendatult
vaidleb.
§ 82. Menetluse peatamine ja jätkamine
(1) Vaidlustusavalduse menetluse võib apellatsioonikomisjoni esimees oma ainuisikulise otsusega peatada
tsiviilkohtumenetluse seadustikus menetluse peatamise kohta käivate sätete alusel, ühe menetlusosalise põhjendatud
avalduse alusel või menetlusosaliste ühise avalduse alusel.
(2) Menetluse peatamise tinginud asjaolude äralangemisel otsustab apellatsioonikomisjoni esimees menetluse jätkamise
oma ainuisikulise otsusega.
§ 83. Vaidlustusavalduse menetlemata jätmine ja menetluse lõpetamine
(1) Vaidlustusavaldus jäetakse apellatsioonikomisjoni esimehe ainuisikulise otsusega menetlemata või, kui
vaidlustusavaldus on menetlusse võetud, selle menetlus lõpetatakse apellatsioonikomisjoni otsusega, kui:
1) vaidlustusavaldus või kaebus, samuti kaebuse korral kaebaja taotlus või avaldus Patendiameti registritoimingu
tegemiseks on tagasi võetud;
2) vaidlustatud tööstusomandi esemest on loobutud või selle kaitse on tunnistatud tühiseks või lõppenuks;
3) vaidlustaja puudub või vaidlustaja ja omanik on üks ja sama isik;
4) vaidlustusavalduse lahendamine ei kuulu apellatsioonikomisjoni pädevusse;
5) vaidlustusavaldust ei ole esitatud ettenähtud tähtajaks ning seda ei ole ennistatud;
6) vaidlustusavaldus ei vasta nõuetele ning vaidlustaja ei ole puudusi tähtajaks kõrvaldanud, sealhulgas kui vaidlustaja
jätab puuduste kõrvaldamise teatele käesolevas seadustikus sätestatud tähtajal või apellatsioonikomisjoni esimehe
määratud pikendatud tähtajal vastamata;
7) samade poolte vahel on sama eseme kohta samal alusel apellatsioonikomisjoni või kohtu kehtiv lahend.
(2) Vaidlustusavalduse menetlemata jätmise otsuse ärakiri saadetakse vaidlustusavalduse esitajale ja Patendiametile.
Menetluse lõpetamise otsuse ärakiri saadetakse menetlusosalistele ja Patendiametile ka siis, kui Patendiamet ei olnud
menetlusosaline.
(3) Vaidlustajal on õigus tasutud riigilõiv tagasi saada, kui vaidlustusavaldus jäetakse menetlemata.
§ 84. Eelmenetlus
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(1) Kui puuduvad vaidlustusavalduse menetlemata jätmise alused, võetakse vaidlustusavaldus menetlusse.
Vaidlustusavalduse menetlusse võtmine vormistatakse resolutsioonina, mis sisaldab kuupäeva ja apellatsioonikomisjoni
esimehe allkirja.
(2) Vaidlustusavalduse menetlusse võtmisest teatatakse viivitamata vaidlustajale ja Patendiametile.
(3) Apellatsioonikomisjoni esimees määrab menetlusse võetud vaidlustusavalduse eelmenetlejaks vaidluse valdkonnas
pädeva apellatsioonikomisjoni liikme, kelle ülesanne on anda apellatsioonikomisjonile ülevaade vaidlustusavalduse
faktilistest ja õiguslikest asjaoludest ning menetlusosaliste seisukohtadest.
(4) Patendiamet võimaldab kaebuse eelmenetlejale juurdepääsu registritoimikule, mis puudutab kaebuse eset.
(5) Eelmenetluse käigus teeb apellatsioonikomisjoni otsused apellatsioonikomisjoni esimees ainuisikuliselt.
(6) Apellatsioonikomisjon saadab menetlusse võetud:
1) vaidlustusavalduse ärakirja vaidlustatud tööstusomandi eseme omanikule, tehes ettepaneku esitada vastusseisukoht
kahe kuu jooksul, arvates ettepaneku tegemise kuupäevast;
2) kaebuse ärakirja Patendiametile ja taotlejale või omanikule, kui ta on menetlusse kaasatud, tehes ettepaneku esitada
vastusseisukoht kahe kuu jooksul, arvates ettepaneku tegemise kuupäevast.
(7) Kui vaidlustusavalduse ärakirja ei ole käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 1 nimetatud juhul võimalik omanikule
edastada, võimaldab apellatsioonikomisjon vaidlustajal ühe kuu jooksul esitada täiendavaid seisukohti ning alustab
seejärel lõppmenetlust. Apellatsioonikomisjon rahuldab sel juhul vaidlustusavalduse oma otsust põhjendamata selles
osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.
§ 85. Menetlusosaliste seisukohad
(1) Menetlusosalise seisukohad esitatakse apellatsioonikomisjonile kirjalikult ja need peavad sisaldama selle esitaja
nime ja aadressi, viidet vaidlustusavaldusele ning olema põhjendatud. Apellatsioonikomisjon edastab seisukohad
viivitamata teisele menetlusosalisele.
(2) Kui menetlusosaline, kellele on antud tähtaeg seisukoha või lisadokumendi esitamiseks või küsimusele vastamiseks,
on oma seisukoha, lisadokumendi või vastused apellatsioonikomisjonile esitanud või teatanud oma soovist neid mitte
esitada, loetakse antud tähtaeg lõppenuks.
(3) Asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma seisukohta esitanud, ei takista menetluse jätkamist.
(4) Kui vaidlustusavalduse ärakiri on teisele menetlusosalisele edastatud, kuid teine menetlusosaline ei esita tähtajal
oma seisukohta, võimaldab apellatsioonikomisjon vaidlustajal ühe kuu jooksul esitada täiendavaid seisukohti ning
alustab seejärel lõppmenetlust. Apellatsioonikomisjon rahuldab sel juhul vaidlustusavalduse oma otsust põhjendamata
selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.
(5) Menetlusosalise, kellele on käesoleva paragrahvi lõike 1 või 2 kohaselt tehtud ettepanek vastusseisukoha
esitamiseks, tähtajal esitatud ja põhjendatud kirjaliku avalduse alusel võib apellatsioonikomisjon pikendada
vastusseisukoha esitamise tähtaega.
(6) Apellatsioonikomisjon võib enda algatusel või menetlusosalise avalduse alusel anda menetlusosalisele tähtaja
lisadokumendi esitamiseks või küsimusele vastamiseks. Menetlusosalise tähtajal esitatud ja põhjendatud kirjaliku
avalduse alusel võib apellatsioonikomisjon pikendada tähtaega.
(7) Menetlusosalisel on õigus pärast teise menetlusosalise vastusseisukoha, lisadokumendi või täiendava seisukoha
saamist ühe kuu jooksul sellele vastata. Menetlusosalise tähtajal esitatud ja põhjendatud kirjaliku avalduse alusel võib
apellatsioonikomisjon pikendada tähtaega.
(8) Menetlusosalise seisukoha esitamise tähtaja möödumise korral võib tähtaja ennistada vastavalt käesoleva seadustiku
§-s 38 sätestatule. Ennistamisavaldus peab olema esitatud kahe kuu jooksul tähtaja lõpust arvates.
Apellatsioonikomisjoni esimees ennistab tähtaja, kui vaidlustaja esitab nõuetekohase seisukoha kahe kuu jooksul pärast
tähtaja mittejärgimise põhjuse äralangemist.
§ 86. Menetlusosaliste lõplikud seisukohad
(1) Apellatsioonikomisjon ei tee lõplike seisukohtade esitamise ettepanekut enne ühe kuu möödumist menetlusosalistelt
seisukohtade saamisest. Menetlusosalisel on õigus esitada lõplikud seisukohad ühe kuu jooksul, arvates ettepaneku
tegemisest. Kui menetlusosaline on oma lõplikud seisukohad esitanud või teatanud oma soovist neid mitte esitada,
loetakse antud tähtaeg lõppenuks.
(2) Apellatsioonikomisjon teeb ettepaneku lõplike seisukohtade esitamiseks kõigepealt vaidlustajale, teatades sellest ka
teistele menetlusosalistele. Vaidlustaja lõplikud seisukohad edastab apellatsioonikomisjon viivitamata teistele
menetlusosalistele koos ettepanekuga esitada omapoolsed lõplikud seisukohad. Nende esitamisel edastatakse need
vaidlustajale teadmiseks.
(3) Lõplike seisukohtade esitamist ei võimaldata menetlusosalisel, kes ei ole menetluses varem seisukohti esitanud.
(4) Lõplikes seisukohtades võib viidata üksnes asjaoludele, mis varasemates seisukohtades esile toodi, ja tõenditele, mis
olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist apellatsioonikomisjonile esitatud. Uute seisukohtade
esitamine ühegi menetlusosalise poolt pärast lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist vaidlustajale ei ole
lubatud.
(5) Koos lõplike seisukohtade esitamisega on menetlusosalisel õigus teha apellatsioonikomisjonile ettepanek
vaidlustusavalduse suulise menetlemise (edaspidi istung) kohta, põhjendades istungi vajalikkust eeskätt tõendite
hindamiseks.
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§ 87. Lõppmenetlus
(1) Eelmenetleja ettepaneku alusel alustab apellatsioonikomisjoni esimees lõppmenetlust, määrates vaidlustusavaldust
menetleva apellatsioonikomisjoni koosseisu, sealhulgas koosseisu eesistuja, ning otsustab istungi toimumise.
Eelmenetleja on üks koosseisu liikmetest.
(2) Kaebuse lõppmenetlust alustatakse ühe kuu jooksul lõplike seisukohtade esitamise tähtaja lõppemisest arvates.
(3) Lõppmenetluse alustamine vormistatakse resolutsioonina, mis sisaldab kuupäeva ja apellatsioonikomisjoni esimehe
allkirja.
(4) Teade lõppmenetluse alustamise ja vaidlustusavaldust menetleva apellatsioonikomisjoni koosseisu kohta avaldatakse
apellatsioonikomisjoni veebilehel.
§ 88. Apellatsioonikomisjoni istung
(1) Istung toimub mitte varem kui 15 päeva ja mitte hiljem kui 30 päeva möödudes istungi aja ja koha määramise
päevast arvates. Istungi toimumise korral istungi ajast ja kohast teatatakse viivitamata menetlusosalistele.
(2) Apellatsioonikomisjon võib istungi edasi lükata, kui menetlusosaline esitab istungi edasilükkamiseks põhjendatud
avalduse. Kui istung lükatakse edasi, teatatakse menetlusosalistele istungi uus aeg ja koht ning selle kohta avaldatakse
teade apellatsioonikomisjoni veebilehel.
(3) Apellatsioonikomisjoni istungit juhib koosseisu eesistuja. Istung protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla
eesistuja ja sekretär.
(4) Menetlusosalise või tema esindaja istungile ilmumata jäämine ei takista vaidlustusavalduse menetlemist, kui
menetlusosalisele on istungi aeg, koht ja apellatsioonikomisjoni koosseis teatavaks tehtud ning ta ei ole teatanud
menetluses osalemist takistavatest olulistest asjaoludest.
(5) Kui menetlusosalised on apellatsioonikomisjonile selgituse andnud ja küsimustele vastanud, lõpetatakse
vaidlustusavalduse arutamine ning menetlusosalistele teatatakse, mis ajaks teeb apellatsioonikomisjon otsuse.
§ 89. Apellatsioonikomisjoni otsus
(1) Apellatsioonikomisjon teeb otsuse kolme kuu jooksul lõppmenetluse alustamisest arvates, kaebuse korral kahe kuu
jooksul lõppmenetluse alustamisest arvates. Istungi toimumise korral teeb apellatsioonikomisjon otsuse kahe kuu
jooksul istungi toimumisest arvates.
(2) Apellatsioonikomisjon jätab vaidlustusavalduse rahuldamata või rahuldab selle täies ulatuses või osaliselt, lähtudes
käesolevas seadustikus sätestatust.
(3) Apellatsioonikomisjoni otsus tehakse teatavaks otsuse teksti avaldamisega apellatsioonikomisjoni veebilehel. Otsuse
teatavakstegemise ajaks loetakse otsuse veebilehel avaldamise kuupäev.
(4) Apellatsioonikomisjoni otsuse ärakiri saadetakse viivitamata menetlusosalistele. Patendiametile saadetakse otsuse
ärakiri ka siis, kui Patendiamet ei olnud menetlusosaline.
(5) Apellatsioonikomisjon parandab pärast otsuse teatavakstegemist kahe kuu jooksul oma algatusel, Patendiameti või
menetlusosalise ettepanekul otsuses ilmnenud aritmeetilised, keelelised või tehnilist laadi vead otsusele lisatava
õiendiga, muutmata seejuures otsuse sisu.
§ 90. Apellatsioonikomisjoni otsuse jõustumine vaidlustusavalduse korral
(1) Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust
menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada Harju Maakohtusse hagi kahe kuu jooksul
apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teatab viivitamata apellatsioonikomisjonile hagi esitamisest.
(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kahe kuu
möödumisel otsuse avaldamisest.
(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi
vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse
jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.
§ 91. Ainuisikulise otsuse jõustumine ja vaidlustamine
(1) Apellatsioonikomisjoni esimehe ainuisikulise otsusega mittenõustumisel võib menetlusosaline esitada kaebuse Harju
Maakohtusse ühe kuu jooksul ainuisikulise otsuse teatavakstegemisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita
menetluses. Kaebuse esitanud menetlusosaline teatab viivitamata apellatsioonikomisjonile kaebuse esitamisest.
(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaebust ei ole esitatud, jõustub ainuisikuline otsus ühe kuu möödumisel
otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.
(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaebus esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse
läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub ainuisikuline otsus vastava kohtumääruse jõustumise
hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.
2. osa – LEIUTIS, MIKROLÜLITUSE TOPOLOOGIA JA TÖÖSTUSDISAINILAHENDUS
4. peatükk – ÜLDSÄTTED
§ 92. Leiutise kaitse ja täiendav kaitse
(1) Leiutise objektiks võib olla seade, meetod, aine või nende ühtse leiutusliku mõttega seotud kombinatsioon. Leiutised
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liigitatakse rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni Strasbourg'i kokkuleppe alusel vastuvõetud rahvusvahelise
patendiklassifikatsiooni järgi.
(2) Leiutise objekt ei ole muu hulgas:
1) avastus, sealhulgas inimkeha kujunemise või arengu või inimgeeni järjestuse või selle osa kirjeldus, teadusteooria ja
matemaatiline meetod;
2) majandus- ja äritegevuse ning muu mõttetegevuse plaan, reegel, eeskiri ja meetod;
3) rajatise, hoone ja maa-ala projekt ning skeem;
4) tingmärk;
5) arvutialgoritm ja -programm;
6) disainilahendus;
7) info lihtne esitamine;
8) taimesort ja loomatõug;
9) mikrolülituse topoloogia.
(3) Leiutis saab Eestis kaitse, kui on täidetud käesolevas seadustikus sätestatud tingimused:
1) patenditaotluse alusel patendi väljaandmisel käesoleva seadustiku 5. peatükis sätestatu kohaselt;
2) kasuliku mudeli taotluse alusel kasuliku mudelina registreerimisel käesoleva seadustiku 6. peatükis sätestatu
kohaselt;
3) Euroopa patendi jõustumisel Eestis käesoleva seadustiku 8. peatükis sätestatu kohaselt.
(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1, 2 ja 3 nimetatud viisil kaitse saanud leiutise õiguslik seisund on võrdne,
kui ei ole teisiti sätestatud.
(5) Kui patent antakse välja või kasulik mudel registreeritakse leiutise rahvusvahelise taotluse alusel, kohaldatakse ka
käesoleva seadustiku 7. peatükis sätestatut.
(6) Meditsiinitoote või taimekaitsetoote täiendava kaitse andmisel kohaldatakse täiendava kaitse määruseid ning
käesolevas seadustiku 9. peatükis sätestatut.
(7) Eestis salastatud riigikaitselist leiutist sisaldava patenditaotluse esitamiseks välisriiki peab Eesti isikul olema
Kaitseministeeriumi luba.
§ 93. Mikrolülituse topoloogia kaitse
(1) Mikrolülitus on elektroonse funktsiooniga lõpp- või vahetoode, milles selle elemendid, millest vähemalt üks on
aktiivelement, ning kõik elementide vahelised ühendused või osa nendest ühendustest on teostatud alusmaterjali sees
või selle materjali pinnal.
(2) Mikrolülituse topoloogia on mikrolülituse elementide ning kõigi või osa elementide vaheliste ühenduste mis tahes
viisil väljendatud kolmemõõtmelise paigutuse kujutis või selline kolmemõõtmelise paigutuse kujutis, mis on ette nähtud
kasutamiseks mikrolülituse valmistamisel, kusjuures vähemalt üks element on aktiivelement.
(3) Mikrolülituse topoloogia saab Eestis kaitse mikrolülituse topoloogia taotluse alusel registreerimisel käesoleva
seadustiku 10. peatüki kohaselt.
§ 94. Tööstusdisainilahenduse kaitse
(1) Tööstusdisainilahendus on toote või selle osa välimus.
(2) Välimusena käsitatakse eelkõige toote välisilmet või selle ornamentide, piirjoonte, värvide, kuju, faktuuri või
materjali omadusi.
(3) Toode on tööstuslikult või käsitsi loodud objekt, kaasa arvatud osad, mis on ette nähtud mitmeosalisse tootesse
paigutamiseks, pakend, kujundus, graafilised sümbolid ja tüpograafilised kirjatüübid, kuid välja arvatud
arvutiprogrammid. Mitmeosaline toode on mitmest osast koosnev toode, mida on võimalik osade asendamiseks lahti
võtta ja uuesti kokku panna.
(4) Tööstusdisainilahendus saab Eestis kaitse:
1) tööstusdisainilahenduse taotluse alusel registreerimisel käesoleva seadustiku 11. peatüki kohaselt;
2) rahvusvahelise tööstusdisainilahenduse Eestis kehtiva registreerimisega käesoleva seadustiku 12. peatüki kohaselt;
3) Ühenduse disainilahenduse määruse kohaselt registreeritud või registreerimata disainilahendusena.
(5) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1, 2 ja 3 nimetatud viisil kaitse saanud tööstusdisainilahenduste õiguslik
seisund on võrdne, kui ei ole teisiti sätestatud.
§ 95. Leiutisele ja tööstusdisainilahendusele kaitse saamise õigus
(1) Kui kaks või enam isikut taotlevad kaitset samale leiutisele või tööstusdisainilahendusele üksteisest sõltumata, saab
leiutisele kaitse isik, kes on näidatud taotlejana varem esitatud või varasema prioriteedikuupäevaga taotluses.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud õigus puudub, kui varem esitatud või varasema prioriteedikuupäevaga
taotluse menetlus on lõppenud enne patenditaotluse avaldamist või tööstusomandi eseme registreerimist.
§ 96. Prioriteediõigus leiutise ja tööstusdisaini kaitse taotlemisel
(1) Prioriteet määratakse esmase taotluse järgi, kui Patendiametile on:
1) esitatud patenditaotlus või kasuliku mudeli taotlus 12-kuulise prioriteeditähtaja jooksul pärast prioriteedikuupäeva;
2) esitatud sama tööstusdisainilahendust sisaldav tööstusdisainilahenduse taotlus kuuekuulise prioriteeditähtaja jooksul
pärast prioriteedikuupäeva.
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(2) Taotlusele, mis on esitatud leiutise olemust muutvate varasema taotluse paranduste ja täienduste põhjal, määratakse
prioriteet nende paranduste ja täienduste esitamise kuupäeva järgi.
§ 97. Leiutise ajutine kaitse
(1) Leiutis saab ajutise kaitse taotluse esitamise kuupäevast arvates kuni leiutisele kaitse saamiseni.
(2) Patendi, Euroopa patendi või kasuliku mudeli omanik võib pärast leiutisele Eestis kaitse saamist nõuda mõistlikku
hüvitist leiutise kasutamise eest isikult, kes kasutas patendi või kasuliku mudeli esemeks olevat leiutist:
1) patenditaotluse või Euroopa patenditaotluse tõlke Eestis avaldamise ja patendi või Euroopa patendi väljaandmise
vahelisel ajal või
2) pärast taotlejalt patendi, Euroopa patendi või kasuliku mudeli taotluses sisalduva eestikeelsete nõudluse ja
leiutiskirjelduse saamist, kuni patendi väljaandmise või kasuliku mudeli registreerimiseni.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hüvitise nõude saab esitada ühe aasta jooksul leiutisele kaitse saamisest
arvates.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud hüvitist ei saa nõuda, kui patent, Euroopa patent või kasulik mudel on
tühistatud või kui leiutist kasutanud isikul on varemkasutamisõigus.
(5) Ajutise kaitse ulatus patendikaitse korral määratakse kindlaks Patendiameti poolt avaldatud patenditaotluses oleva
patendinõudluse või taotleja poolt leiutise kasutajale edastatud nõudluse sisuga. Pärast leiutisele kaitse saamist
täpsustatakse ajutise kaitse ulatust väljaantud patendi patendinõudluse või registreeritud kasuliku mudeli nõudluse järgi.
§ 98. Avalik lihtlitsents
(1) Avaliku lihtlitsentsi andmiseks esitab leiutise, täiendava kaitse, mikrolülituse topoloogia või tööstusdisainilahenduse
omanik Patendiametile kirjaliku avalduse avaliku lihtlitsentsi pakkumuse tööstusomandi registrisse kandmiseks.
Avalduse esitamise eest tasutakse riigilõiv.
(2) Avalikku lihtlitsentsi pakkumuse saab tööstusomandi registrisse kanda juhul, kui tööstusomandi registris ei ole sama
tööstusomandi eseme kohta kehtivat ainulitsentsi kannet ja ei ole esitatud avaldust selle tegemiseks.
(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avaldus vastab nõuetele, teeb Patendiamet tööstusomandi registrisse
avaliku lihtlitsentsi pakkumuse andmete kande ja avaldab kandeteate tööstusomandi eseme registrinumbri ja avalduses
sisalduvate omaniku seatud litsentsi pakkumuse tingimustega.
(4) Omanik võib igal ajal esitada Patendiametile kirjaliku avalduse avaliku lihtlitsentsi pakkumuse registrist
kustutamiseks. Avaliku lihtlitsentsi pakkumus lõppeb kandeteate avaldamisest.
(5) Isik, kes soovib kasutada avalikku lihtlitsentsi, esitab omanikule nõustumuse avaliku lihtlitsentsi tingimustega.
(6) Avaliku lihtlitsentsi lepingule kohaldatakse täiendavalt lihtlitsentsi lepingu kohta sätestatut, kui käesolevas
seadustikus sätestatust ei tulene teisiti.
§ 99. Riiklik ärieesmärgita kasutamine
(1) Leiutise või tööstusdisainilahenduse kasutamine Vabariigi Valitsuse või Vabariigi Valitsuse volitatud kolmanda isiku
poolt ilma omaniku loata on lubatud epideemia korral nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning eriolukorras
eriolukorra seaduse tähenduses ja riigikaitse vajadusteks.
(2) Riikliku ärieesmärgita kasutamise otsuse tegemise ja omanikule hüvitise määramise tingimused sätestatakse
seaduses.
§ 100. Leiutise kaitstavuse ja täiendava kaitse vaidlustamine
(1) Leiutise kaitstavuse võib vaidlustada, kui:
1) leiutis ei vasta kaitsetingimustele;
2) leiutiskirjelduses ei ole leiutise olemus avatud nii täpselt ja selgelt, et vastava ala asjatundja võib leiutise teostada;
3) kaitstud leiutis ei vasta esialgses taotluses avatud leiutise olemusele.
(2) Täiendava kaitse võib vaidlustada, kui see on saadud kaitsetingimusi rikkudes või seda on pikendatud
pikendamistingimusi rikkudes.
(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud õigus on:
1) igaühel apellatsioonikomisjonis – üheksa kuu jooksul Eestis patendi väljaandmise või täiendava kaitse saamise
kandeteate avaldamisest arvates;
2) igaühel apellatsioonikomisjonis – kuue kuu jooksul kasuliku mudeli registreerimise kande teate avaldamisest arvates;
3) isikul, kelle majanduslikke huve kaitse saanud leiutis või täiendav kaitse riivab või kes on väidetavalt ainuõiguse
rikkuja, kohtus – Eestis väljaantud patendi, Euroopa patendi, täiendava kaitse või kasuliku mudeli kaitseajal ja
vastuhagi korral pärast selle lõppemist.
5. peatükk – LEIUTISE KAITSE PATENDIGA
1. jagu – Patendikaitse tingimused ja ulatus
§ 101. Patendiga kaitstava leiutise kaitsetingimused
(1) Patendiga võib kaitsta mis tahes tehnikavaldkonna leiutist, kui see vastab patentsuse kriteeriumidele.
(2) Patendiga ei kaitsta:
1) leiutisi, mille äriline kasutamine on vastuolus avaliku korra ja heade kommetega, sealhulgas leiutisi, mille
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kasutamine on keelatud inimeste ja loomade elu ning tervise kaitseks või taimede kaitseks või tõsiste
keskkonnakahjustuste vältimiseks tingimusel, et kaitse välistamine ei tulene üksnes selliste leiutiste kasutamise keelust;
2) raviviise ja diagnoosimeetodeid, mida kasutatakse inimeste või loomade haiguste raviks või diagnoosimiseks.
(3) Patendiga ei kaitsta järgmisi biotehnoloogilisi leiutisi:
1) inimese kloonimise meetodeid;
2) inimalge geneetilise identiteedi muutmise meetodeid;
3) inimembrüo ärieesmärgil kasutamise meetodeid, sealhulgas meetodeid, mis on keelustatud kunstliku viljastamise ja
embrüokaitse seadusega;
4) looma geneetilise identiteedi muutmise meetodeid, mis tekitavad loomale kannatusi ega anna olulist kasu inimese või
looma tervisekaitse seisukohalt, ning nende meetodite kasutamise tulemusena saadud loomi;
5) olemuselt bioloogilisi meetodeid bioloogilise aine, taime või looma saamiseks, välja arvatud mikrobioloogilised
meetodid mikroorganismide saamiseks. Bioloogilise aine, taime või looma saamise olemuselt bioloogiline meetod on
meetod, mis täielikult põhineb looduslikul nähtusel, nagu ristamine ja selektsioon;
6) leiutisi, mida saab kasutada ainult ühe kindla taimesordi või loomatõu puhul.
(4) Käesoleva osa tähenduses on:
1) bioloogiline aine – iga isepaljunev või bioloogilises süsteemis paljundatav geneetilist informatsiooni kandev aine,
sealhulgas mikroorganism;
2) mikrobioloogiline meetod – iga meetod, milles kasutatakse mikroorganismi või mille eesmärk on mikroorganismi
saamine.
§ 102. Patentsuse kriteeriumid
(1) Leiutis on patentne, kui see on uus, omab leiutustaset ja on tööstuslikult kasutatav.
(2) Leiutis on uus, kui see erineb tehnika tasemest. Tehnika tase määratakse kindlaks kogu tehnikateabe põhjal, mis
enne taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedinõude puhul enne prioriteedikuupäeva on ükskõik millises maailma
osas avalikkusele teatavaks saanud kirjaliku või suulise kirjeldamise kaudu, kasutamise läbi või mis tahes muul viisil.
Uudsuse kindlakstegemisel võetakse arvesse ka enne patenditaotluse esitamise kuupäeva või prioriteedinõude korral
enne prioriteedikuupäeva Patendiametile esitatud ja avaldatud või avaldatuks loetud patenditaotluste ja registreeritud
kasuliku mudeli taotluste sisu, kui nende esitamise kuupäev või prioriteedinõude korral prioriteedikuupäev on varasem.
[(3) Tehnika taseme kindlaksmääramisel ei võeta sellekohase nõude esitamisel arvesse leiutise olemust avavat teavet,
mille on 12 kuu jooksul enne Eestis või välismaal esitatud esmase leiutist sisaldava patenditaotluse või kasuliku mudeli
registreerimise taotluse esitamise kuupäeva avalikustanud isik, kellel on käesoleva seadustiku kohaselt õigus taotleda
patenti, või muu isik, kes on saanud teabe mainitud isikult kas tema tahte kohaselt või vastaselt. Nõude peab esitama
patenditaotluses või hiljemalt kaks kuud enne patenditaotluse avaldamist. Kui teine isik omandas teabe õigusvastaselt
või teave avaldati õigusvastaselt, sealhulgas Patendiameti poolt või patendi taotlemise õigust omava isiku teadmata,
võib nõuet esitada ka patenditaotluse ekspertiisi käigus või patendi vaidlustamise korral. Nõudele peab lisama seda
põhjendavad tõendid.]
(4) Leiutisel on patendikaitseks nõutav leiutustase, kui see vastava ala asjatundja jaoks endastmõistetavalt ei tulene
tehnika tasemest. Leiutustaseme kindlaksmääramisel ei võeta arvesse avaldamata patenditaotlusi ega kasuliku mudeli
taotlusi.
(5) Leiutis on tööstuslikult kasutatav, kui seda saab toota või kasutada majanduses.
§ 103. Leiutise ühtsus ja mitu leiutist
(1) Ühe patenditaotlusega saab taotleda patendikaitset ainult ühele leiutisele või ühtse leiutusliku mõttega seotud
leiutiste kombinatsioonile.
(2) Kui ühe patenditaotlusega taotletakse patendikaitset mitmele ühtse leiundusliku mõttega sidumata leiutisele, peab
taotleja ühtsust rikkuvad leiutised Patendiameti määratud tähtaja jooksul taotlusest eraldama. Eraldamine loetakse
toimunuks, kui eraldamisele kuuluvad osad on esialgsest taotlusest eemaldatud. Taotleja võib esitada eraldatud leiutiste
kohta iseseisvad patenditaotlused.
(3) Kui taotlus sisaldab mitut leiutist, võib taotleja omal algatusel taotlusest menetluse kestel eraldada iseseisvad
leiutised. Eraldamine on võimalik hiljemalt 24 kuud pärast Patendiameti esimest leiutise olemust puudutavat teadet
tingimusel, et taotlus on veel menetluses.
(4) Eraldatud leiutise kohta esitatud taotlusel (edaspidi eraldatud taotlus) säilib esialgse taotluse esitamise kuupäev ja
prioriteet, kui eraldatud leiutis vastab esialgsest taotluses sisalduvale leiutisele. Eraldatud taotluse võib esitada hiljemalt
kuus kuud pärast eraldamist. Käesolevas lõikes ettenähtud tähtaega ei saa pikendada.
(5) Eraldatud taotlusele kohaldatakse patenditaotluse kohta sätestatut.
§ 104. Patendikaitse sisu ja ulatus
(1) Patendikaitse sisu ja ulatus määratakse kindlaks patendinõudluse sõnastusega väljaantud patendi kirjes.
Patendinõudluse sõnastuse tõlgendamise aluseks on vastava ala asjatundja teadmiste tase patenditaotluse esitamise ajal.
Leiutiskirjeldust ja jooniseid võib kasutada nõudluse tõlgendamiseks ilma, et selle käigus muudetakse patendinõudluse
sõnastust. Leiutiskirjeldusel ja muudel dokumentidel on õiguslik tähendus vaid juhul, kui nende alusel on võimalik
tõendada ja parandada patendinõudluses ilmset kirja- või arvutusviga.
(2) Leiutise olemuse lühikokkuvõtte sõnastusel ei ole leiutise olemuse avamisel ega patendikaitse ulatuse määramisel
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õiguslikku tähendust. Leiutise olemuse lühikokkuvõtet kasutatakse üksnes leiutise kohta tehnilise informatsiooni
avaldamisel.
§ 105. Patendi kaitseaeg
(1) Patent kehtib 20 aastat patenditaotluse esitamise kuupäevast arvates. Kehtivusaasta alguskuupäevaks loetakse
patenditaotluse esitamise kuupäev.
(2) Riigilõiv patenditaotluse või patendi jõushoidmise eest tasutakse:
1) kuue kuu jooksul enne selle kalendrikuu viimast päeva, millal kehtivusaasta algab või
2) viivitamise eest täiendavat riigilõivu tasudes kuue kuu jooksul pärast käesoleva lõike punktis 1 nimetatud päeva.
(3) Esimese, teise ja kolmanda kehtivusaasta riigilõiv tasutakse üheaegselt:
1) kuue kuu jooksul enne selle kalendrikuu viimast päeva, millal kolmas kehtivusaasta algab või
2) viivitamise eest täiendavat riigilõivu tasudes kuue kuu jooksul pärast käesoleva lõike punktis 1 nimetatud päeva.
(4) Taotluse menetluse peatamine ei anna õigust kehtivusaasta riigilõivu tasumise tähtaegade pikendamiseks või
ennistamiseks.
(5) Patendiamet võib pikendada esimese kuni viienda kehtivusaasta riigilõivu tasumise tähtaega, kui taotleja või omanik
on ühtlasi autor ja teeb olulisi ettevalmistusi leiutise kasutamiseks Eestis. Tähtaja pikendamise avaldus ja tõendid
leiutise kasutamiseks ettevalmistuste tegemise kohta tuleb esitada enne vastava käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1
või lõike 3 punktis 1 nimetatud tähtaja möödumist. Patendiameti otsus kehtivusaasta riigilõivu tasumise tähtaja
pikendamise kohta on lõplik. Kui Patendiamet jätab tähtaja pikendamise avalduse rahuldamata ja käesoleva paragrahvi
lõike 2 punktis 1 või lõike 3 punktis 1 nimetatud tähtaeg on möödunud, võib tasuda kehtivusaasta riigilõivu kahe kuu
jooksul Patendiameti otsuse kuupäevast, tasumata täiendavat riigilõivu.
(6) Eraldatud taotluse korral peab taotleja kahe kuu jooksul eraldatud patenditaotluse Patendiametile esitamise
kuupäevast arvates tasuma kõigi eelnevate kehtivusaastate eest riigilõivud, võttes arvesse, et eraldatud taotluse korral
arvestatakse kehtivusaastaid esialgse taotluse esitamise kuupäeva järgi. Kui viimase möödunud riigilõivu tasumise
tähtpäevaga kehtivusaasta korral ei ole käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 või lõike 3 punktis 2 nimetatud tähtaeg
veel möödunud, võib selle kehtivusaasta eest riigilõivu tasuda kahe kuu jooksul eraldatud patenditaotluse
Patendiametile esitamise kuupäevast arvates, tasumata täiendavat riigilõivu. Kui riigilõivu eelnimetatud kahekuulise
tähtaja jooksul ei tasuta, võib seda teha vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 või lõike 3 punktis 2
sätestatule.
2. jagu – Patendist tulenevad õigused
§ 106. Patendiomaniku ainuõigus
(1) Patendiomaniku loata on keelatud:
1) valmistada, pakkuda, turustada või kasutada patendiga kaitstud toodet või importida või ladustada seda toodet
eelnimetatud eesmärkidel;
2) valmistada, müüa või pakkuda patendiga kaitstud toote olulisi komponente ega omandada, importida ja eksportida
neid toote valmistamiseks või koostamiseks, välja arvatud juhud, kui komponentideks on muud iseseisvad tooted;
3) kasutada või pakkuda kolmandatele isikutele kasutamiseks patenditud meetodit;
4) kasutada, levitada, müüa või pakkuda müügiks patenditud meetodil valmistatud toodet ega omandada või importida
neid tooteid eelnimetatud eesmärkidel.
(2) Toote puhul, mille valmistamise meetod on leiutisena kaitstud, loetakse omaniku loata samasuguse toote
valmistamist, kasutamist, levitamist, müümist, müügiks pakkumist või eelnimetatud eesmärkidel omandamist ja
importimist omaniku õiguste rikkumiseks, kui ei tõendata, et samasugune toode on valmistatud teistsugusel meetodil.
Kui teistsuguse meetodi kasutamine ei ole tõendatud, loetakse toode valmistatuks kaitstud meetodil tingimusel, et selle
valmistamiseks tegelikult kasutatud meetodit ei ole omanikul, piisavatele pingutustele vaatamata, õnnestunud kindlaks
määrata ja kaitstud meetodi kasutamine on tõenäoline või kui kaitstud meetodil valmistatud toode on uus.
(3) Patenditud bioloogilise aine puhul laienevad patendiomaniku õigused mis tahes muule samade omadustega vormilt
identsele või erinevale bioloogilisele ainele, mis on saadud sellest bioloogilisest ainest generatiivse või vegetatiivse
paljundamise teel.
(4) Patenditud meetodil valmistatud bioloogilise aine puhul laienevad patendiomaniku õigused mis tahes muule samade
omadustega bioloogilisele ainele, mis on saadud patenditud meetodil valmistatud bioloogilisest ainest generatiivse või
vegetatiivse paljundamise teel identses või erinevas vormis.
(5) Geneetilist informatsiooni kandva leiutise puhul laienevad patendiomaniku õigused tervele seda leiutist sisaldavale
ning nimetatud geneetilise informatsiooni kohaselt toimivale bioloogilisele ainele, välja arvatud inimkeha ja selle osad.
§ 107. Patendiomaniku ainuõiguse kitsendused
Patendiomaniku õiguste rikkumiseks ei loeta:
1) leiutise kasutamist Eesti territooriumil ajutiselt või juhuslikult viibivate teistes riikides registreeritud vee-, õhu- ja
maismaasõidukite konstruktsioonis või nende varustuses;
2) leiutise eraviisilist ärieesmärgita kasutamist tingimusel, et see ei ole kaitstud leiutise ja tavakasutamisega ülemäärases
vastuolus ega kahjusta liigselt selle omaniku seaduslikke huve, võttes arvesse kolmandate isikute seaduslikke huve.3)
leiutise kasutamist leiutist ennast puudutavates katsetustes, sealhulgas leiutist sisaldava ravimi kasutamist ravimi
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kliinilistes uuringutes;
4) leiutist sisaldava ravimi ühekordset valmistamist retsepti alusel apteegis ja sellise ravimi kasutamist;
5) 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.
§ 108. Sundlitsents
(1) Isik, kes soovib patenditud leiutist Eestis kasutada ja on suuteline seda tegema, võib omaniku keeldumisel litsentsi
andmisest esitada omaniku vastu hagi sundlitsentsi saamiseks, kui:
1) omanik ei ole leiutist Eestis kasutanud kolme aasta jooksul pärast patendi väljaandmisest või nelja aasta jooksul
pärast patenditaotluse esitamist, kusjuures aluseks võetakse hiljem lõppev tähtaeg;
2) omanik ei kasuta leiutist mahus, mis vastaks Eesti siseturu vajadustele;
3) patent takistab teise tehniliselt progressiivse ja Eesti majandusele olulise leiutise kasutamist;
4) leiutise kasutamist nõuavad riigikaitse, keskkonnakaitse, tervishoiu ja teised Eesti olulised riiklikud huvid, sealhulgas
leiutise kasutamise hädavajadus seoses loodusõnnetusega või muu erakorralise juhtumiga;
5) patent takistab sordi kaitse alla võtmist taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse järgi või kaitsealuse sordi
kasutamist.
(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 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.
(3) Omanikul on käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud juhul õigus saada sundlitsents teisele leiutisele, kui ei
lepita kokku litsentside vahetamises.
(4) 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.
(4) Sundlitsentsi andmisel määrab 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.
(6) Õigus kasutada leiutist sundlitsentsi alusel võib üle minna teisele isikule vaid koos ettevõttega, mille majandamisega
on sundlitsents seotud.
(7) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 5 sätestatud alusel saadud sundlitsents on üle antav koos leiutise või
sordiga, mille kasutamiseks sundlitsents taotleti.
(8) Sundlitsentsi andmine ei piira patendiomaniku õigust leiutist ise kasutada või lubada leiutist kasutada teistel isikutel.
(9) Sundlitsents hakkab kehtima tööstusomandi registrisse kande tegemise kuupäevast. Registrikande tegemise avaldus
koos kohtuotsuse ärakirja ja andmetega riigilõivu tasumise kohta esitatakse Patendiametile ühe kuu jooksul kohtuotsuse
jõustumise päevast arvates. Sundlitsentsi kandes ja kandeteates märgitakse, et tegemist on sundlitsentsiga.
(10) Asjaolude muutumisel võib nii litsentsiandja kui litsentsisaaja nõuda sundlitsentsi tingimuste muutmist.
§ 109. Hüvitis salastatud riigikaitselise leiutise eest
(1) Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse alusel salastatud riigikaitselise leiutise korral on taotlejal ja omanikul
leiutise salastatuse ajal õigus saada hüvitist selle eest, et leiutise kasutamine on seoses salastatusega piiratud.
(2) Hüvitise maksmise ning selle suuruse otsustab kaitseminister, võttes seejuures muu hulgas arvesse:
1) leiutise eeldatavat kasutusiga salastatuna;
2) ärilist kasu, mida eeldatavalt saaks leiutise kasutamisest juhul, kui leiutis ei oleks salastatud.
(3) Kaitseminister võib kehtestada määrusega hüvitise maksmise täpsemad tingimused ja korra.
3. jagu – Patenditaotlus ja selle menetlus
§ 110. Patenditaotluse erisused
(1) Taotluses peavad sisalduma:
1) eesti- ja ingliskeelset leiutise nimetust sisaldav patendi saamise avaldus,;
2) leiutiskirjeldus;
3) patendinõudlus
4) leiutiskirjelduses või patendinõudluses viidatud joonised ning
5) leiutise olemuse lühikokkuvõte.
(2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) bioloogilise aine, sealhulgas mikroorganismi tüve deponeerimist tõendav Budapesti kokkuleppe kohane
rahvusvahelise deponeerimisasutuse tõendi ärakiri, kui leiutise objektiks on bioloogiline aine või leiutis eeldab
bioloogilise aine kasutamist ning kui nimetatud bioloogiline aine ei ole avalikkusele kättesaadav ja seda ei saa
kirjeldada leiutiskirjelduses viisil, mis võimaldab vastava ala asjatundjal leiutist teostada;
2) taotluse salastamise avaldus ja Kaitseministeeriumi või välisriigi pädeva asutuse tõend leiutise salastamise kohta, kui
taotlus sisaldab vastavalt kas kaitseministri poolt salastatud riigikaitselist leiutist või välisriigis salastatud leiutist, kui
taotlus on esitatud välislepingu alusel;
3) välisriigi pädeva asutuse luba leiutise patentimiseks Eestis, kui tegemist on välisriigis salastatud leiutisega ning kui
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käesoleva lõike punktis 2 nimetatud salastamise taotluse esitab välisriigi pädeva asutuse asemel patenditaotleja.
(3) Leiutise nimetus esitatakse üldjuhul ainsuses soovitatavalt rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni terminoloogiat
kasutades ja see peab selgelt ja täpselt näitama leiutise tehnilist otstarvet ja vastama leiutise olemusele ning sellest peab
selguma leiutise objekt. Leiutise nimetus ei tohi olla leiutise olemusest kitsam ega laiem ega sisaldada lühendeid, isikuvõi kohanimesid, kaubamärki ega reklaamväljendeid. Reklaamväljendid ei tohi sisalduda ka muudes patenditaotluse
dokumentides.
(4) Justiitsminister võib kehtestada patendimääruses:
1) patenditaotluse dokumentide sisu- ja vormistusnõuded,
2) leiutiste liigituse leiutise objektide järgi,
3) täpsemad nõuded leiutiskirjeldusele olenevalt sellest, millisesse tehnikavaldkonda leiutis kuulub, ning
4) 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.
§ 111. Leiutiskirjeldus
(1) Leiutiskirjelduse eesmärk on avada leiutise olemus niisugusel määral, et vastava ala asjatundjal oleks võimalik aru
saada tehnilise probleemi olemusest ja selle lahendamisest leiutise abil. Leiutiskirjeldus peab tagama patendinõudluse
täpse tõlgendamise.
(2) Leiutiskirjelduse pealkirjaks on leiutise nimetus. Leiutiskirjeldus koosneb järgmistest osadest:
1) tehnikavaldkond, millesse leiutis kuulub, ja leiutise kasutusala. Kui selliseid valdkondi ja alasid on mitu, näidatakse
ära kõik need tehnikavaldkonnad ja alad, kus leiutist kavatsetakse kasutada;
2) tehnika tase, milles kirjeldatakse, ühtset terminoloogiat kasutades ja allikatele viidates, patenditaotlejale teadaolevaid
analoogseid tehnilisi lahendusi, mis võivad olla kasulikud leiutise olemusest arusaamiseks ja ekspertiisi tegemiseks,
ning eraldi leiutisele kõige lähedasemat ja tehnilise tulemuse poolest sarnast lahendust, tuues esile selle lahenduse
puuduseks olev tehniline probleem, mille kõrvaldamisele leiutis on suunatud. Kirjeldusest peavad selgelt ilmnema
analoogsete lahenduste ja leiutise ühised ja eristavad tehnilised tunnused, mis on aluseks patendinõudluse
formuleerimisel. Kui patenditaotlus sisaldab leiutiste kombinatsiooni, tuleb kirjeldada eraldi iga leiutisega analoogseid
ja lähimat lahendust ning viimase puhul tuua esile tehniline probleem, mille lahendamisele vastav kombinatsioonis
sisalduv leiutis on suunatud;
3) leiutise olemus, mis väljendatakse leiutise oluliste tunnuste kogumina, millesse kuuluvad kõik tunnused, mis on
vajalikud ja millest piisab leiutise eesmärgiks oleva ühe kindla, leiutisele kõige lähedasema tehnilise tulemuse
saavutamiseks. Esitatud peavad olema kõik patendinõudluses esitatud leiutise tunnused ja leiutise eesmärgiks olev
tehniline tulemus koos tunnuste ja tehnilise tulemuse vahelise põhjusliku seose selgitusega. Leiutiste kombinatsiooni
korral kirjeldatakse iga kombinatsiooni kuuluva leiutise olemust ja saavutatud tehnilist tulemust eraldi. Leiutise ühtsuse
kinnitamiseks on soovitatav selgitada tehnilist seost kombinatsiooni kuuluvate leiutiste vahel ja nende osa tehnika
tasemesse antavas terviklikus panuses;
4) jooniste loetelu, mis sisaldab iga joonise lühikest iseloomustust;
5) üks või mitu leiutise teostamise näidet ja vajadusel muud andmed, mis tõendavad leiutise teostamise, tööstusliku
kasutamise ja püstitatud tehnilise tulemuse saavutamise võimalikkust.
(3) Leiutiskirjelduse juurde kuulub eraldi dokumendina nukleotiidide ja aminohapete järjestuse loetelu, kui leiutise
kirjeldamiseks kasutatakse nukleotiidide ja aminohapete järjestust.
§ 112. Patendinõudlus
(1) Patendinõudlus on leiutise olemuse selge, täpne ja lühike sõnaline väljendus. Leiutise olemus esitatakse
patendinõudluses leiutise oluliste tehniliste tunnuste kogumina.
(2) Patendinõudlus on ühe- või mitmepunktiline. Mitmepunktiline patendinõudlus koosneb sõltumatutest ja sõltuvatest
punktidest. Patendinõudluse iga punkt koostatakse ühelauselisena.
(3) Patendinõudluse sõltumatu punkt koosneb piiravast ja eristavast osast, välja arvatud juhul, kui leiutisel puuduvad
tehnika tasemes sarnased lahendused. Piirav osa koosneb tehnika tasemest tuntud leiutisele kõige lähedasema
lahendusega ühistest tunnustest ja eristav osa leiutist tuntud lahendusest eristavatest tunnustest.
(4) Patendinõudluse sõltuv punkt koosneb viitest sõltumatule punktile ja teistele sõltuvatele punktile, millele sõltuv
punkt allub ning selle punktiga kindlaks määratava lahenduse tunnustest. Ühte sõltuvasse punkti ei tohi kokku võtta
mitut üksteisest sõltumatut tehnilist lahendust.
(5) Patendinõudlus tohib sisaldada ühe leiutise kohta üht sõltumatut punkti, välja arvatud juhul, kui:
1) leiutise moodustavad mitu kokkukuuluvat toodet või
2) seadet või muud toodet kasutatakse mitmel erineval otstarbel või
3) tehnilisel probleemil on sellised alternatiivsed lahendused, mis ei võimalda leiutise olemust väljendada ühe sõltumatu
punktiga.
(6) Üle 15-punktilise patendinõudluse korral tasutakse alates 16. punktist taotluse iga järgmise punkti eest täiendav
riigilõiv. Punktide arvu suurenemisel menetluse käigus määratakse tasumisele kuuluva täiendava riigilõivu summa
kindlaks patendi väljaandmise otsuse tegemisel.
§ 113. Leiutise olemuse lühikokkuvõte
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(1) Leiutise olemuse lühikokkuvõttes sisaldub leiutise nimetus, leiutise kasutusvaldkond, kui see ei selgu leiutise
nimetusest, tehniline probleem, selle lahendus ja soovi korral muu saavutatav tehniline tulemus.
(2) Leiutise olemuse lühikokkuvõte koostatakse eesti ja inglise keeles. Teksti pikkus ei tohi kummaski keeles olla üle
150 sõna.
§ 114. Prioriteedinõue patendi taotlemisel
(1) Prioriteedinõude ja seda tõendavad dokumendid võib esitada hiljemalt 16 kuu möödumisel prioriteedikuupäevast
arvates tingimusel, et taotlus esitati 12-kuulist prioriteeditähtaega järgides. Nimetatud tähtaega ei saa pikendada.
(2) Prioriteedinõuet võib muuta või parandada 16 kuu jooksul prioriteedikuupäevast arvates. Prioriteedikuupäeva
muutumise korral arvestatakse nimetatud 16-kuulist perioodi muutunud prioriteedikuupäevast.
(3) Prioriteedinõuet ei saa esitada, muuta ega parandada, kui patenditaotlus on avaldatud või tehniline ettevalmistus
patenditaotluse avaldamiseks on lõpetatud.
§ 115. Patenditaotluse minimaalsed elemendid ja selle esitamise kuupäeva määramine
(1) Patenditaotluse minimaalsed elemendid on:
1) eestikeelne patendi saamise sooviavaldus või muu selge viide eesti keeles, et esitatud dokumente käsitatakse
patenditaotlusena;
2) dokument, mis ilmselt on leiutiskirjeldus;
3) taotleja nimi ja aadress või andmed, mis võimaldavad edastada talle või tema esindajale Patendiameti teateid.
(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumendi asemel võib esitada sama leiutist puudutava esmase
patenditaotluse või kasuliku mudeli taotluse numbri, esitamise kuupäeva ja riiki või rahvusvahelist organisatsiooni,
kuhu esmane taotlus esitati, identifitseerivad andmed. Kui esmane taotlus on võõrkeeles, peab taotleja esitama
Patendiameti määratud tähtaja jooksul, kuid mitte hiljem kui 16 kuu möödumisel prioriteedikuupäevast,
leiutiskirjelduse ja patendinõudluse või kasuliku mudeli nõudluse tõlke eesti keelde.
(3) Patendiamet määrab eraldatud taotluse esitamise kuupäevaks esialgse taotluse esitamise kuupäeva, kui eraldatud
taotluse esitamisel on järgitud ettenähtud tähtaega ja saabunud dokumentide kogum sisaldab vähemalt esialgse
patenditaotluse numbrit ja dokumenti, mis ilmselt on leiutiskirjeldus.
(4) Patendiametisse saabunud taotluse dokumentide hulgast leiutiskirjelduse mõne osa või leiutiskirjelduses või
patendinõudluses viidatud joonise puudumise korral (edaspidi puuduv osa) teatab Patendiamet sellest viivitamata
taotlejale. Kui taotleja soovib lisada taotlusele puuduva osa, peab ta, olenemata Patendiametilt teate saamisest, esitama
puuduva osa kahe kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast arvates. Patendiamet määrab uueks patenditaotluse
esitamise kuupäevaks puuduva osa Patendiametisse saabumise kuupäeva. Kui taotleja teatab nimetatud tähtaja jooksul
puuduva osa esitamisest loobumisest või ei esita puuduvat osa, määrab Patendiamet patenditaotluse esitamise kuupäeva
esitatud dokumentide alusel.
(5) Patenditaotleja võib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud tähtaja jooksul nõuda puuduva osa asendamist sama
leiutist käsitleva esmase patenditaotluse või kasuliku mudeli taotluse leiutiskirjelduse terviktekstiga või joonise
asendamist nimetatud esmase taotluse joonisega. Nõue peab sisaldama esmase patenditaotluse või kasuliku mudeli
taotluse kohta käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud andmeid. Kui esmane patenditaotlus või kasuliku mudeli taotlus
on võõrkeeles, peab taotleja 16 kuu jooksul prioriteedikuupäevast arvates esitama leiutiskirjelduse tervikteksti või
joonise tõlke eesti keelde. Patendiamet määrab nimetatud nõude korral taotluse esitamise kuupäevaks algselt esitatud
dokumentide Patendiametisse saabumise kuupäeva.
(6) Käesolevas paragrahvis ettenähtud tähtaegu ei saa pikendada.
§ 116. Patenditaotluse menetluse erisused
(1) Kui Eesti isiku patenditaotlusele ei ole lisatud salastamise taotlust, kuid Patendiameti hinnangul võib
Kaitseministeeriumi poolt edastatud teabe põhjal olla tegemist salastamisele kuuluva riigikaitselise leiutisega, esitab
Patendiamet Kaitseministeeriumile järelepärimise otsustamiseks, kas patenditaotlus tuleb salastada. Kui otsust
patenditaotluse salastamise kohta ei ole nelja kuu jooksul järelepärimisest arvates Patendiametile edastatud, siis
patenditaotlust ei salastata.
(2) Patendiamet alustab patenditaotluse ekspertiisi, kui ei ole tuvastatud patenditaotluse avaldamist või ekspertiisi
alustamist või läbiviimist takistavaid asjaolusid või kui need on ettenähtud tähtpäevaks kõrvaldatud.
(3) Patendiamet teeb patenditaotluse tagasilükkamise otsuse, kui menetluse käigus tuvastatud ekspertiisi alustamist või
läbiviimist või patenditaotluse avaldamist takistavaid asjaolusid ei ole kõrvaldatud.
§ 117. Patenditaotluse ekspertiis
(1) Patendiamet kontrollib ekspertiisi käigus leiutise vastavust patendikaitse tingimustele. Selleks määrab Patendiamet
kindlaks leiutisele eelnenud tehnika taseme. Tehnika taseme kindlaksmääramisel võetakse aluseks taotleja esitatud
patendinõudlus. Patendiamet edastab taotlejale tehnika taseme otsingutulemuste kohta otsinguaruande, milles esitatakse
andmed leiutisega identsete ja lähedaste tehniliste lahenduste kohta ning näidatakse ära otsingu tegemise kuupäev.
(2) Patendiamet võib määrata taotlejale tähtaja otsinguaruande kohta selgituste andmiseks, kui leiutis ei ole
otsinguaruande põhjal kaitstav.
(3) Patendiamet võib määrata taotlejale tähtaja taotlejalt suulise või kirjaliku selgituse andmiseks või patendinõudluse,
leiutiskirjelduse, joonise või leiutise olemuse lühikokkuvõtte parandamiseks või täiendamiseks.
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(4) Patendiametil on õigus anda taotlejale tähtaeg tema analoogse taotluse kohta teise riigi patendiameti otsuse ärakirja
esitamiseks ja vahetada teiste riikide patendiametitega teavet taotluse kohta.
(5) Patendiamet teeb patenditaotluse tagasilükkamise otsuse, kui:
1) taotluse objekt ei ole leiutis või leiutis ei ole patendiga kaitstav;
2) leiutis patendinõudluse sõnastuses ei vasta tehnika tasemega võrdlemisel patentsuse kriteeriumidele;
3) taotleja ei ole määratud tähtpäevaks eraldanud patenditaotlusest ühtsust rikkuvat leiutist;
4) patendinõudluse, leiutiskirjelduse või joonise parandused ei vasta sisu- või vormistusnõuetele;
5) taotleja ei ole andnud otsinguaruande kohta selgitusi või ei esitanud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud ärakirju.
§ 118. Patenditaotluse avaldamine
(1) Patendiamet avaldab taotluse esimesel võimalusel pärast 18 kuu möödumist patenditaotluse esitamise kuupäevast
või prioriteedinõude korral prioriteedikuupäevast. Avaldatud patenditaotlused tehakse Patendiameti igakuise ametliku
väljaande kaudu kättesaadavaks.
(2) Taotleja nõudmisel avaldatakse patenditaotlus enne käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tähtaja möödumist, kui
ei esine varasemat avaldamist takistavaid asjaolusid.
(3) Patenditaotlust ei avaldata, kui taotlus on salastatud või selle menetlus on lõppenud, või kui taotluse avaldamine on
takistatud patenditaotluse dokumentide sisu- või vormistusnõuetele mittevastavuse tõttu.
(4) Patendiamet koostab patenditaotluse dokumentidest avaldamiseks ettenähtud dokumendi, mis koosneb tiitellehest ja
käesoleva seadustiku § 120 lõike 1 punktides 11-12 nimetatud andmetest. Avaldatud patenditaotluse tiitellehel esitatakse
käesoleva seadustiku § 48 punktides 7-8 ning käesoleva seadustiku § 120 lõike 1 punktides 1-6 ja 9 nimetatud andmed
ning:
1) dokumendi välja andnud riigi ja asutuse nimetus;
2) dokumendi nimetus ja avaldatud patenditaotluse number ning selle avaldamise kuupäev;
3) taotleja nimi ja elu- või asukoha aadress, ühiste taotlejate korral kõigi taotlejate andmed;
4) patendivolinikust või ühisest esindajast esindaja andmed, kui taotlejal on esindaja;
5) välismaa isikust taotleja Eestis asuva tegutsemiskoha aadress, kui taotleja ei ole esindajat;
6) leiutise olemuse lühikokkuvõte ja joonis, kui see on vajalik.
(5) Salastatud leiutis loetakse uudsuse ja leiutustaseme kindlaksmääramisel avaldatuks pärast 18 kuu möödumist
taotluse esitamise kuupäevast või prioriteedinõude korral prioriteedikuupäevast, välja arvatud juhul, kui taotlus on enne
nimetatud tähtpäeva tagasi võetud, tagasivõetuks loetud või tagasi lükatud.
(6) Patenditaotluse avaldamisel kantakse kirjesse avaldatud patenditaotluse andmed ning kandeteates avaldatakse
avaldatud patenditaotluse tiitellehe andmed. Taotlejale teatatakse patenditaotluse avaldamisest kirjalikult.
(7) Kuni ühekuulise tehnilise ettevalmistuse perioodi kestel enne patenditaotluse avaldamist kandeid ei tehta.
§ 119. Patenditaotluse parandamine ja täiendamine
(1) Taotleja võib taotlust parandada ja täiendada, muutmata taotluse esitamise kuupäeval taotluses avatud leiutise
olemust. Parandused ja täiendused muudavad leiutise olemust, kui need sisaldavad leiutise tunnuseid, mida ei olnud
patendinõudluses, leiutiskirjelduses, joonisel või muus illustreerivas materjalis taotluse esitamise kuupäeval.
(2)
Pärast patenditaotluse avaldamist ei saa taotleja teha patendikaitse ulatust laiendavaid parandusi ja täiendusi.
(3) Pärast ekspertiisi tulemusena tehtud otsust võib taotleja kahe kuu jooksul nimetatud otsuse kuupäevast arvates teha
taotluses ühel korral parandusi ja täiendusi, mis ei muuda leiutise olemust ega laienda patendikaitse ulatust, tasudes
selle eest riigilõivu. Ilmsete kirja- ja arvutusvigade parandamine on riigilõivuvaba. Patendiametil on õigus esitatud
paranduste ja täienduste alusel teha uus patendi väljaandmise või patenditaotluse tagasilükkamise otsus.
(4) Patendiamet ei või menetluse käigus taotlejaga kooskõlastamata parandada ega muuta leiutiskirjeldust,
patendinõudlust ja jooniseid. Leiutise olemuse lühikokkuvõtet võib Patendiamet muuta taotlejaga kooskõlastamata.
4. jagu – Patendi kirje
§ 120. Väljaantud patendi andmed ja patendikirjeldus
(1) Väljaantud patendi andmed on:
1) leiutise nimetus;
2) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks;
3) patenditaotluse, millest patenditaotlus on eraldatud, number ja esitamise kuupäev;
4) leiutise olemust muutvate varasema patenditaotluse paranduste ja täienduste esitamise kuupäev;
5) leiutise rahvusvahelise taotluse või riigisiseseks muudetud Euroopa patenditaotluse või patendi andmed;
6) patenditaotluse avaldamise kuupäev;
7) tehnikatasemesse mittekuuluva teabe avalikustamise kuupäev;
8) biotehnoloogilise aine, sealhulgas mikroorganismi tüve deponeerimise andmed;
9) patenditaotluse või patendi jõushoidmise eest makstud kehtivusaasta riigilõivu tasumise andmed;
10) patendinõudlus;
11) leiutiskirjeldus;
12) leiutiskirjelduses või patendinõudluses viidatud joonised;
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13) nukleotiidide ja aminohapete järjestusest, kui see kuulub leiutiskirjelduse juurde;
14) autori nimi ja aadress, ühisautorite korral kõigi autorite andmed.
(2) Patendiamet koostab patendikirjelduse ning teeb selle Patendiameti igakuise ametliku väljaande kaudu
kättesaadavaks samaaegselt patendi väljaandmise teatega, välja arvatud juhul, kui leiutis on salastatud. Patendikirjeldus
koosneb tiitellehest ja käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 10-14 nimetatud andmetest. Tiitellehel esitatakse
käesoleva seadustiku § 48 punktides 1-5 ja 7-8 ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-9 nimetatud andmed ning:
1) dokumendi välja andnud riigi ja asutuse nimetus;
2) dokumendi nimetus ja patendikirjelduse number ning selle avaldamise kuupäev;
3) leiutise olemuse lühikokkuvõte ja joonis, kui see on vajalik.
(3) Patendi väljaandmise kandeteates sisalduvad käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-8 ja 14 nimetatud andmed,
samuti käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1-3 nimetatud andmed.
§ 121. Muudatused patendis
(1) Omanik võib patendi kogu kehtivuse aja jooksul leiutise olemust muutmata piirata kaitse ulatust, muutes selleks
patendinõudlust ja leiutiskirjeldust. Kirjalikule avaldusele lisatakse uus patendinõudlus ning vajaduse korral uus
leiutiskirjeldus
(2) Omanik võib patendi kogu kehtivuse aja jooksul leiutise olemust muutmata parandada patendikirjelduses
bibliograafilisi andmeid ning ilmseid kirja- ja arvutusvigu. Kirjalikule avaldusele lisatakse uus patendinõudlus ning
vajaduse korral uus leiutiskirjeldus, tasudes riigilõivu patendikirjelduse paranduste teate avaldamise eest.
(3) Kaitse piiramise korral avaldab Patendiamet oma ametlikus väljaandes patendis muudatuste tegemise teate ja uue
patendikirjelduse.
(4) Kirjaliku avalduse patendinõudluses kaitse ulatuse kitsenemist põhjustanud ilmsete kirja- või arvutusvigade
parandamiseks võib omanik esitada Patendiametile ühe aasta jooksul patendi väljaandmise teate avaldamisest arvates.
(5) Kaitse ulatuse laienemine, mis on tingitud käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel tehtud muudatustest, ei piira isikute
õigusi, kes enne patendinõudluses muudatuste tegemise teate avaldamist olid oma majandus- või äritegevuses võtnud
arvesse esialgset kaitseulatust.
(6) Patendiamet parandab enda tekitatud vead oma algatusel või omaniku avalduse alusel.
6. peatükk – LEIUTISE KAITSE KASULIKU MUDELINA
§ 122. Kasuliku mudelina kaitstava leiutise kaitsetingimused
(1) Kasuliku mudelina võib kaitsta mis tahes tehnikavaldkonna leiutist, kui see vastab kasuliku mudeli
kaitsekriteeriumidele.
(2) Kasuliku mudelina ei kaitsta:
1) käesoleva seadustiku § 92 lõikes 2 nimetatud leiutisi;
2) bioloogilist ainet või seda sisaldavat toodet käsitlevaid leiutisi;
3) bioloogilise aine saamist või kasutamist käsitlevaid leiutisi.
§ 123. Kasuliku mudeli kaitsekriteeriumid
(1) Leiutis vastab kasuliku mudeli kaitsekriteeriumidele, kui see on uus, omab leiutustaset ja on tööstuslikult kasutatav.
(2) Leiutis uudsuse ja tööstusliku kasutatavuse kindlaksmääramisel kohaldatakse käesoleva seadustiku § 102 lõigetes 2
ja 5 sätestatut.
(3) Tehnika taseme kindlaksmääramisel ei võeta sellekohase nõude esitamisel arvesse leiutise olemust avavat teavet,
mille on 12 kuu jooksul enne Eestis või välismaal esitatud esmase leiutist sisaldava patenditaotluse või kasuliku mudeli
taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedinõude puhul enne prioriteedikuupäeva avalikustanud isik, kellel on käesoleva
seadustiku kohaselt õigus taotleda kasuliku mudeli kaitset, või muu isik, kes on saanud teabe mainitud isikult kas tema
tahte kohaselt või vastaselt. Kui teine isik omandas teabe õigusvastaselt või teave avaldati õigusvastaselt, sealhulgas
Patendiameti poolt või kasuliku mudeli kaitse taotlemise õigust omava isiku teadmata, võib nõuet esitada ka taotluse
menetlemise käigus kuni registreerimise otsuse tegemiseni või kasuliku mudeli vaidlustamise korral. Nõudele peab
lisama seda põhjendavad tõendid.
(4) Leiutisel on 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.
§ 124. Kasuliku mudeli ühtsus
Ühe taotlusega saab taotleda kasuliku mudeli kaitset ainult ühele leiutisele.
§ 125. Kasuliku mudeli kaitse sisu ja ulatus
(1) Kasuliku mudelina kaitstava leiutise kaitse sisu ja ulatus määratakse kindlaks kasuliku mudeli nõudluse sõnastusega
registreeritud kasuliku mudeli kirjes.
(2) Kasuliku mudeli nõudluse tõlgendamise kohaldatakse käesoleva seadustiku §-s 104 sätestatut.
§ 126. Kasuliku mudeli kaitseaeg
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(1) Kasuliku mudeli kaitseaeg on neli aastat taotluse esitamise kuupäevast arvates.
(2) Kasuliku mudeli omaniku nõudel saab kaitseaega pikendada esmalt neljaks aastaks ja hiljem veel kaheks aastaks.
(3) Riigilõiv kaitseaja pikendamise eest tasutakse:
1) kuue kuu jooksul enne kaitseaja lõppemise kuupäeva või
2) viivitamise eest täiendavat riigilõivu tasudes kuue kuu jooksul kaitseaja lõppemise kuupäevast arvates.
§ 127. Kasuliku mudeli omaniku ainuõigus ja selle kitsendused
Kasuliku mudeli omaniku õigustele kohaldatakse käesoleva seadustiku § 106 lõigetes 1 ja 2 ning §-s 107 sätestatut.
§ 128. Kasuliku mudeli taotluse erisused
(1) Taotluses peavad sisalduma:
1) kasuliku mudeli registreerimise avaldus, milles sisaldub käesoleva seadustiku § 110 lõikes 3 sätestatud nõuetele
vastav leiutise nimetus,
2) käesoleva seadustiku § 111 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastav leiutiskirjeldus,
3) käesoleva seadustiku § 112 lõigetes 1-4 sätestatud nõuetele vastav kasuliku mudeli nõudlus,
4) leiutiskirjelduses või kasuliku mudeli nõudluses viidatud joonised ning
5) käesoleva seadustiku §-s 113 sätestatud nõuetele vastav leiutise olemuse lühikokkuvõte.
(2) Kasuliku mudeli nõudluses ei tohi olla mitut sõltumatut punkti, välja arvatud juhul, kui leiutise moodustavad mitu
kokkukuuluvat toodet. Kasuliku mudeli nõudluse sõltuv punkt koosneb viitest sõltumatule punktile ja teistele
sõltuvatele punktile, millele sõltuv punkt allub ning selle punktiga kindlaks määratava lahenduse tunnustest.
(3) Taotleja võib koos taotlusega või menetluse kestel esitada kirjaliku avalduse kasuliku mudeli registreerimise kande
jõustumise edasilükkamiseks, kuid mitte rohkem kui 18 kuud prioriteedikuupäevast arvates.
(4) Justiitsminister võib täpsustada patendimääruses kasuliku mudeli taotluse dokumentide sisu- ja vormistusnõudeid.
§ 129. Prioriteedinõue kasuliku mudeli taotlemisel
(1) Prioriteedinõudele ja seda tõendavatele dokumentidele kohaldatakse käesoleva seadustiku § 114 lõigetes 1 ja 2
sätestatut.
(2) Prioriteedinõuet võib esitada, muuta või parandada kuni registreerimise otsuse tegemiseni.
§ 130. Patenditaotlusel põhinev kasuliku mudeli taotlus
(1) Isik, kes on esitanud patenditaotluse, võib kuni kümne aasta möödumiseni patenditaotluse esitamise kuupäevast
arvates esitada samale leiutisele kasuliku mudeli taotluse, arvestades kasuliku mudelina kaitstava leiutise osas kehtivaid
piiranguid.
(2) Taotlust ei loeta esitatuks, kui enne selle esitamist on tehtud üks järgmistest toimingutest:
1) menetluses oleva patenditaotluse tagasivõtmise avalduse esitamine;
2) Patendiameti poolt patenditaotluse tagasivõetuks lugemise tõttu patenditaotluse menetluse lõpetamisest teatamine;
3) patendi väljaandmise otsusest teatamine;
4) patenditaotluse tagasilükkamise otsusest teatamine.
(3) Ühtse leiundusliku mõttega seotud leiutiste kombinatsiooni sisaldava patenditaotluse korral võib esitada iseseisva
kasuliku mudeli taotluse igale kombinatsiooni kuuluvale leiutisele. Kõik iseseisvad taotlused, mida kombinatsiooni
kuuluvatele leiutistele soovitakse esitada, peab esitama samaaegselt.
(4) Kui taotluse esitamise ajal on saabunud või juba möödunud kasuliku mudeli kaitseaja pikendamise tähtpäev
vastavalt käesoleva seaduse § 126 sätestatule, tuleb taotluse esitamisel tasuda riigilõiv kasuliku mudeli kaitseaja
pikendamise eest. Kui riigilõiv on jäänud taotluse esitamisel tasumata ja § 1263lõike 3 punktis 2 nimetatud tähtaeg on
taotluse esitamise ajal möödunud, teatab Patendiamet taotlejale riigilõivu tasumise vajadusest kahekuulise tähtaja
jooksul. Nimetatud riigilõivu tasumise tähtaega ei saa pikendada.
§ 131. Kasuliku mudeli taotluse minimaalsed elemendid ja esitamise kuupäeva määramine
(1) Kasuliku mudeli taotluse minimaalsed elemendid on:
1) eestikeelne kasuliku mudeli registreerimise sooviavaldus või muu selge viide eesti keeles, et esitatud dokumente
käsitatakse kasuliku mudeli taotlusena;
2) dokument, mis ilmselt on leiutiskirjeldus;
3) taotleja nimi ja aadress või andmed, mis võimaldavad edastada talle või tema esindajale Patendiameti teateid.
(2) Patendiametisse saabunud taotluse dokumentide kogumist leiutiskirjelduse mõne osa või leiutiskirjelduses või
kasuliku mudeli nõudluses viidatud joonise puudumise korral (edaspidi puuduv osa) teatab Patendiamet sellest
viivitamata taotlejale. Kui taotleja soovib lisada taotlusele puuduva osa, peab ta, olenemata Patendiametilt teate
saamisest, esitama puuduva osa kahe kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast arvates. Patendiamet määrab uueks
taotluse esitamise kuupäevaks puuduva osa Patendiametisse saabumise kuupäeva. Kui taotleja teatab käesolevas lõikes
nimetatud tähtaja jooksul Patendiametile puuduva osa esitamisest loobumisest või ei esita puuduvat osa, määrab
Patendiamet taotluse esitamise kuupäeva esitatud dokumentide alusel. Nimetatud tähtaegu ei saa pikendada.
(3) Patenditaotluse alusel esitatud kasuliku mudeli taotluse korral määratakse taotluse esitamise kuupäevaks
patenditaotluse esitamise kuupäev.
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§ 132. Kasuliku mudeli taotluse menetluse erisused
(1) Patendiamet kontrollib taotluse dokumente, taotluse objekti vastavust kasuliku mudelina kaitstava leiutise nõuetele
ja kasuliku mudeli ühtsust. Patendiamet ei kontrolli kasuliku mudeli vastavust kaitsetingimustele.
(2) Patendiamet teeb leiutise kohta tehnika taseme otsingu. Kui taotluses on rikutud kasuliku mudeli ühtsust, peab
taotleja enne otsingu tegemist eemaldama taotlusest ühtsust rikkuvad osad.
(3) Kui tehnika taseme otsingu tegemisel tuvastatakse taotluse mõne dokumendi nõuetele mittevastavus või kui mõne
dokumendi sisu ei ole taotluse menetlemiseks, sealhulgas tehnika taseme otsingu tegemiseks, piisav või on ebaselge,
teatab Patendiamet sellest taotlejale kirjalikult ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks.
Dokumentide vormistamise puuduste korral nõutakse nende parandamist pärast tehnika taseme otsingu tegemist, kui see
ei takista otsingut.
(4) Patendiamet teeb taotluse tagasilükkamise otsuse, kui taotluse objekt ei ole leiutis või see on kasuliku mudelina
mittekaitstav leiutis, samuti kui taotlus ei ole ühtne.
§ 133. Tehnika taseme otsing
(1) Patendiamet määrab kindlaks leiutisele eelnenud tehnika taseme. Tehnika taseme kindlaksmääramisel võetakse
aluseks taotleja esitatud kasuliku mudeli nõudlus.
(2) Patendiamet koostab tehnika taseme otsingu aruande (edaspidi otsinguaruanne) ja edastab selle taotlejale
teadmiseks. Otsinguaruandel on informatiivne tähendus.
(3) Otsinguaruandes esitatakse andmed leiutisega identsete ja lähedaste tehniliste lahenduste kohta ning näidatakse ära
otsingu tegemise kuupäev.
(4) Taotleja võib teha kahe kuu jooksul otsinguaruande Patendiametist väljastamise kuupäevast arvates otsinguaruande
alusel taotluses parandusi ja täiendusi, mis ei muuda leiutise olemust.
§ 134. Registreeritud kasuliku mudeli andmed ja kasuliku mudeli kirjeldus
(1) Registreeritud kasuliku mudeli andmed on:
1) leiutise nimetus;
2) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks;
3) varasema patenditaotluse, mille alusel taotlus on esitatud, number ja esitamise kuupäev;
4) leiutise rahvusvahelise taotluse või riigisiseseks muudetud Euroopa patenditaotluse või patendi andmed;
5) tehnikatasemesse mittekuuluva teabe avalikustamise kuupäev;
6) kasuliku mudeli nõudlus;
7) leiutiskirjeldus;
8) leiutiskirjelduses või kasuliku mudeli nõudluses viidatud joonised;
9) tehnika taseme otsingu kuupäev;
10) otsinguaruande taotlejale edastamise kuupäev;
11) autori nimi ja aadress, ühisautorite korral kõigi autorite andmed.
(2) Patendiamet koostab kasuliku mudeli kirjelduse ning teeb selle ja otsinguaruande Patendiameti igakuise ametliku
väljaande kaudu kättesaadavaks samaaegselt kasuliku mudeli registreerimise teate avaldamisega. Kasuliku mudeli
kirjeldus koosneb tiitellehest ja käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 6-8 nimetatud andmetest. Tiitellehel esitatakse
käesoleva seadustiku § 48 punktides 1-5 ja 7-8 ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-5 ja 11 nimetatud andmed
ning:
1) dokumendi välja andnud riigi ja asutuse nimetus;
2) dokumendi nimetus ja kasuliku mudeli kirjelduse number ning selle avaldamise kuupäev;
3) leiutise olemuse lühikokkuvõte ja vajadusel joonis.
(3) Kasuliku mudeli registreerimise kandeteates sisalduvad käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-5 ja 11 nimetatud
andmed, samuti käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1-3 nimetatud andmed.
§ 135. Patenti puudutavate sätete kohaldamine
Kasuliku mudeli taotluse parandamisele ja täiendamisele kohaldatakse käesoleva seadustiku § 119 lõigetes 1 ja 4
sätestatut ning muudatustele kasulikus mudelis §-s 121 sätestatut.
7. peatükk – PATENDIKOOSTÖÖLEPINGU KOHALDAMINE
§ 136. Leiutise rahvusvahelise taotluse esitamine Eestis
(1) Leiutise rahvusvaheline taotlus koostatakse inglise või saksa keeles patendikoostöölepingust tulenevate nõuete
kohaselt ning esitatakse Patendiametile kui vastuvõtvale ametile, tasudes riigilõivu ja patendikoostöölepinguga
ettenähtud tasud.
(2) Leiutise rahvusvaheliste taotluste andmekogu koosneb Patendiametile kui vastuvõtvale ametile esitatud leiutise
rahvusvaheliste taotluste toimikutest, mis sisaldavad kõiki leiutise rahvusvahelise taotluse dokumente ning andmeid ja
dokumente menetluse kohta Patendiametis. Andmekoguga tutvumine ja andmekogust andmete väljastamine on kuni
leiutise rahvusvahelise taotluse patendikoostöölepingu artikli 21 kohase avaldamiseni keelatud. Pärast leiutise
rahvusvahelise taotluse patendikoostöölepingu artikli 21 kohast avaldamist kohaldatakse andmekogu suhtes käesoleva
seadustiku § 61 lõikes 6 sätestatut.
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(3) Justiitsminister võib kehtestada patendimääruses leiutise rahvusvahelise taotluse Patendiametile esitamise ja
patendikoostöölepingus ettenähtud tasude maksmise korra.
§ 137. Leiutise rahvusvahelise taotluse õiguslik seisund Eesti suhtes
(1) Leiutise rahvusvaheline taotlus, milles märgitud riigiks on Eesti, loetakse võrdseks käesoleva seadustiku kohaselt
esitatud patenditaotlustega või kasuliku mudeli taotlusega. Taotleja soovil võib kohaldada samaaegselt mõlemat leiutise
kaitse liiki arvestades neile käesolevas seadustikus ettenähtud erisustega.
(2) Leiutise rahvusvaheline taotlus, milles märgitud riigiks on Eesti, loetakse Patendiametile esitatuks rahvusvahelise
esitamise kuupäeval, mille on määranud patendikoostöölepingu järgne vastuvõttev amet.
(3) Leiutise rahvusvaheline taotlus kaotab käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 kohase seisundi, kui:
1) rakenduvad patendikoostöölepingu artikli 24 lõike 1 punktide i ja ii sätted;
2) taotleja ei ole esitanud ettenähtud tähtajal Patendiametile leiutise rahvusvahelise taotluse riigisisesesse menetlusse
võtmise avaldust, leiutise rahvusvahelise taotluse eestikeelset tõlget või tasunud leiutise rahvusvahelise taotluse
riigisisesesse menetlusse võtmise eest riigilõivu;
3) taotleja ei ole määranud endale esindajat, kui see on käesoleva seadustiku järgi nõutav.
(4) Avaldatud leiutise rahvusvahelises taotluses, milles Eesti on märgitud riik, sisalduv leiutis saab ajutise kaitse:
1) päevast, millal Patendiamet avaldab esitatud leiutise rahvusvahelise taotluse eestikeelse tõlke, või
2) kui taotleja soovib ajutist kaitset varem, siis päevast, millal taotleja edastab Eestis leiutist kasutavale isikule
avaldatud leiutise rahvusvahelise taotluse patendinõudluse eestikeelse tõlke, või
3) päevast, millal Patendiamet avaldab käesoleva lõike punktis 2 nimetatud tõlke, kui tõlge edastati Patendiametile ja
tasuti tõlke avaldamise eest ettenähtud riigilõiv.
§ 138. Leiutise rahvusvahelise taotluse riigisisene menetlus
(1) Leiutise rahvusvahelise taotluse riigisisesesse menetlusse võtmiseks peab taotleja 31 kuu jooksul
prioriteedikuupäevast arvates esitama Patendiametile sellekohase avalduse koos leiutise rahvusvahelise taotluse
eestikeelse tõlkega ja tasuma riigilõivu. Taotleja peab avalduses määratlema, kas ta soovib leiutisele kaitset patendiga
või kasuliku mudelina või mõlemal viisil.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduses peavad sisalduma:
1) autori andmed, kui neis on võrreldes rahvusvahelises publikatsioonis avaldatuga tehtud muudatusi;
2) taotleja nimi ja elu- või asukoha aadress, ühiste taotlejate korral kõigi taotlejate andmed;
3) patendivolinikust või ühisest esindajast esindaja nimi ja aadress, kui taotlejal on esindaja;
4) välismaa isikust taotleja Eestis asuva tegutsemiskoha aadress, kui taotlejal ei ole esindajat;
5) leiutise rahvusvahelise taotluse number ja rahvusvahelise esitamise kuupäev;
6) prioriteedikuupäev,
7) teave selle kohta, kas leiutise rahvusvaheline taotlus esitatakse riigisisesesse menetlusse patendikoostöölepingu
esimese või teise peatüki alusel;
8) deklaratsioon taotlemisõiguse kohta, kui seda ei ole PCT taotluse esitamisel juba vormistatud;
9) leiutise nimetus eesti ja inglise keeles.
(3) Kui taotleja soovib patendikaitset, tasutakse leiutise rahvusvahelise taotluse riigisisesesse menetlusse esitamise
korral esimese, teise ja kolmanda kehtivusaasta riigilõiv kahe kuu jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud
avalduse esitamise kuupäevast arvates, kuid tasumata täiendavat riigilõivu ka juhul, kui riigisisesesse menetlusse
võtmise avalduse esitamise päevaks on riigilõivu tasumistähtpäev möödunud.
(4) Taotleja avalduse alusel pikendatakse põhjendatud juhtudel käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tõlke
esitamiseks tähtaega, kuid mitte rohkem kui 33 kuu möödumiseni prioriteedikuupäevast, mitme prioriteedi korral aga
varaseimast prioriteedikuupäevast. Tähtaega ei pikendata, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud 31-kuulise
tähtaja lõpuni on aega rohkem kui kaks kuud. Tõlke esitamisel või enne käesolevas lõikes nimetatud 33-kuulise tähtaja
möödumist tasutakse täiendav riigilõiv.
(5) Kui taotleja on soovinud patendikaitset, avaldatakse riigisisesesse menetlusse võetud eestikeelne leiutise
rahvusvaheline taotlus kooskõlas käesoleva seadustiku §-s 118 lõikes 4 sätestatuga esimesel võimalusel, kuid mitte enne
selle patendikoostöölepingu artikli 21 kohast rahvusvahelist avaldamist, välja arvatud juhul, kui prioriteedikuupäevast
on möödunud 20 kuud. Kui taotleja on soovinud kasuliku mudeli kaitset, ei registreerita kasulikku mudelit
tööstusomandi registris enne leiutise rahvusvahelise taotluse patendikoostöölepingu artikli 21 kohast rahvusvahelist
avaldamist, välja arvatud juhul, kui prioriteedikuupäevast on möödunud 20 kuud.
(6) Leiutise rahvusvaheline taotlus lükatakse tagasi, kui:
1) taotleja ei ole järginud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaega või ei ole tasunud riigilõivu ettenähtud
määras,
2) taotleja ei ole tasunud lisaaja lõpuks täiendavat riigilõivu ettenähtud määras või
3) taotleja ei ole täitnud muid leiutise rahvusvahelise taotluse riigisisesesse menetlusse võtmise ja avaldamise kohta
kehtivaid nõudeid.
(7) Kui Eesti on rahvusvahelise eelekspertiisi tulemusi kasutav riik, ei ole Patendiametil õigust nõuda taotlejalt teistes
väljavalitud riikides tehtud ekspertiisi puudutavate dokumentide esitamist.
(8) Kui osale leiutise rahvusvahelisest taotlusest ei ole tehtud rahvusvahelist eelekspertiisi või rahvusvahelist otsingut
põhjusel, et selles on rikutud leiutise ühtsust ja taotleja ei ole tasunud täiendava rahvusvahelise otsingu või eelekspertiisi
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tegemiseks patendikoostöölepinguga ettenähtud tasu, kontrollib Patendiamet, kas rahvusvahelise otsingu ametkonna või
rahvusvahelise eelekspertiisi ametkonna otsus jätta osale taotlusest rahvusvaheline otsing või eelekspertiis tegemata on
õige. Kui otsus osutub õigeks, loetakse leiutise ühtsust rikkuvad osad leiutise rahvusvahelisest taotlusest tagasivõetuks.
Vastasel korral jätkab Patendiamet leiutise rahvusvahelise taotluse ekspertiisi täies mahus. Patendiamet teatab oma
otsusest taotlejale kirjalikult. Käesolev lõige on kohaldatav üksnes juhul, kui taotleja on soovinud patendikaitset.
(9) Patendiamet kohaldab leiutise ühtsust rikkuvate leiutise rahvusvahelise taotluse osade suhtes käesolevas seadustikus
patenditaotluse ühtsuse tagamiseks kehtivaid sätteid, kui taotleja kahe kuu jooksul, arvates käesoleva paragrahvi lõikes
8 nimetatud Patendiameti otsuse kuupäevast, esitab sellekohase nõude. Käesolev lõige on kohaldatav üksnes juhul, kui
taotleja on soovinud patendikaitset.
(10) Taotleja võib kahe kuu jooksul pärast vastava teate või otsuse saamist nõuda leiutise rahvusvahelise taotluse
läbivaatamist Eestis ja Rahvusvaheliselt Büroolt leiutise rahvusvahelise taotluse koopia saatmist Patendiametile, kui:
1) vastuvõttev amet on keeldunud tunnistamast rahvusvahelise esitamise kuupäeva või on teatanud, et leiutise
rahvusvaheline taotlus loetakse tagasivõetuks,
2) Rahvusvaheline Büroo on teinud otsuse vastavalt patendikoostöölepingu artikli 12 lõikele 3, või
3) vastuvõttev amet on teatanud, et Eesti märkimine loetakse tagasivõetuks.
(11) Taotleja peab käesoleva paragrahvi lõikes 10 nimetatud juhul esitama Patendiametile leiutise rahvusvahelise
taotluse tõlke ja ettenähtud juhtudel andmed esindaja kohta ning tasuma riigilõivu Patendiameti määratud tähtaja
jooksul. Patendiamet kontrollib vastuvõtva ameti või Rahvusvahelise Büroo otsuse õigsust ja teatab tulemustest
taotlejale. Kui vastuvõtva ameti või Rahvusvahelise Büroo otsus ei ole õige, vaadatakse taotlus läbi nagu leiutise
rahvusvaheline taotlus.
(12) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud tõlke esitamisel lisatakse leiutise rahvusvahelise taotluse riigisiseseks
patenditaotluseks või kasuliku mudeli taotluseks muutmise avaldus, milles peavad sisalduma:
1) PCT taotluse number, kui see on antud;
2) leiutise nimetus;
3) taotleja või omaniku nimi ja elu- või asukoha aadress, ühiste taotlejate või omanike korral nende andmed;
4) patendivolinikust või ühisest esindajast esindaja andmed, kui taotlejal või omanikul on esindaja;
5) välismaa isikust taotleja või omaniku Eestis asuva tegutsemiskoha aadress, kui taotlejal või omanikul ei ole esindajat;
6) Euroopa patenditaotluse number ja Euroopa patenditaotluse esitamise kuupäev;
7) kaitse liik, mida soovitakse Eestis taotleda;
8) tõendid õiguste ülemineku kohta, kui leiutise rahvusvaheline taotlus on avalduse esitamise ajaks üle läinud teisele
isikule.
(13) leiutise rahvusvahelise taotluse tõlkele ja sellele lisatud dokumentidele kehtivad patenditaotluse või kasuliku
mudeli taotluse dokumentide vormistusnõuded.
(14) Kui leiutise rahvusvahelise taotluse menetlus on lõpetatud põhjusel, et taotleja ei sooritanud tähtaegselt mõnda
vastuvõtva ameti, rahvusvahelise otsingu ametkonna, rahvusvahelise eelekspertiisi ametkonna või Rahvusvahelise
Büroo poolt määratud toimingut või käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut, ennistab Patendiamet leiutise
rahvusvahelise taotluse menetluse Eestis vastavalt käesoleva seadustiku §-s 42 sätestatule. Menetlus ennistatakse, kui
ennistamisavalduse esitamisel on tasutud riigilõiv ja taotleja sooritab ettenähtud toimingud kahe kuu jooksul pärast
tähtaja mitte järgimise põhjuse äralangemist. Menetlust ei ennistata, kui möödalastud tähtaegu ei saa pikendada.
(15) Justiitsminister võib kehtestada patendimääruses leiutise rahvusvahelise taotluse riigisisesesse menetlusse
esitamise ja menetlemise ning rahvusvahelise taotluse nõudluse tõlke avaldamise täpsema korra ja dokumentide
vormistusnõuded.
8. peatükk – EUROOPA PATENDIKONVENTSIOONI KOHALDAMINE
§ 139. Euroopa patenditaotluse esitamine
(1) Euroopa patenditaotluse võib esitada Euroopa Patendiametile või Patendiametile, kes edastab selle Euroopa
Patendiametile. Digitaalse Euroopa patenditaotluse ja Euroopa patenditaotlusest eraldatud patenditaotluse võib esitada
ainult vahetult Euroopa Patendiametile. Patendiamet tagastab talle esitatud digitaalse Euroopa patenditaotluse või
Euroopa patenditaotlusest eraldatud patenditaotluse selle esitajale.
(2) Euroopa patenditaotlus esitatakse kas ühes Euroopa Patendiameti ametlikus keeles või konventsioonis sätestatud
tingimustel mis tahes muus keeles.
(3) Euroopa patenditaotluse esitamistasu ja muud Euroopa Patendiameti menetlustasud tasutakse vahetult Euroopa
Patendiametile.
(4) Justiitsminister võib kehtestada patendimääruses Euroopa patenditaotluse Patendiametile esitamise ja Euroopa
Patendiametile edastamise täpsema korra.
§ 140. Euroopa patenditaotluse õiguslik seisund Eesti suhtes
(1) Euroopa patenditaotlus, milles Eesti on märgitud riik ja millele konventsiooni kohaselt on antud esitamise kuupäev,
on menetluse lõpptulemusest sõltumata õiguslikult võrdne samal päeval Patendiametile esitatud patenditaotlusega.
Euroopa patenditaotlusele määratud prioriteet kehtib ka Eestis.
(2) Patendiamet avaldab Patendiameti ametliku väljaande kaudu avaldatud Euroopa patenditaotluse patendinõudluse
eestikeelse tõlke, kui tõlge esitati kirjalikult Patendiametile ja tasuti tõlke avaldamise eest ettenähtud riigilõiv. Tõlkele
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lisatakse avaldus, milles peab sisalduma:
1) leiutise nimetus;
2) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks;
3) taotleja nimi ja elu- või asukoha aadress, ühiste taotlejate korral kõigi taotlejate andmed;
4) patendivolinikust või ühisest esindajast esindaja nimi ja aadress, kui taotlejal on esindaja;
5) välismaa isikust taotleja Eestis asuva tegutsemiskoha aadress, kui taotlejal ei ole esindajat;
6) Euroopa patenditaotluse number ja Euroopa patenditaotluse esitamise kuupäev;
7) prioriteediandmed;
(3) Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlkele ja sellele lisatud dokumentidele kehtivad patenditaotluse
dokumentide vormistus- ja keelenõuded.
(4) Patendiameti ametlikus väljaandes avaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul sama lõikes punktides
1-7 nimetatud andmed ja Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke numbri.
§ 141. Euroopa patendi õiguslik seisund Eesti suhtes
(1) Euroopa patent, milles Eesti on märgitud riik, on Euroopa Patendiameti poolt selle väljaandmisest teatamise päevast
arvates õiguslikult võrdne Eestis väljaantud patendiga, kui patendiomanik või ühine esindaja esitab kolme kuu jooksul
teatamise päevast arvates Patendiametile Euroopa Patendiameti poolt avaldatud patendikirjelduse kirjaliku eestikeelse
tõlke ja tasub tõlke avaldamise eest ettenähtud riigilõivu. Tõlke esitamise tähtaega võib pikendada kahe kuu võrra,
tasudes pikendamise eest täiendava riigilõivu.
(2) Euroopa patent, mille patendikirjelduse tõlge vastab kehtestatud nõuetele, kantakse tööstusomandi registrisse. Kui
patendiomanik jätab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tõlke tähtaegselt esitamata või jätab tõlke esitamisel tõlke
avaldamise eest ettenähtud riigilõivu või tõlke esitamise tähtaja pikendamise korral ettenähtud täiendava riigilõivu
tasumata, loetakse Euroopa patent Eesti suhtes tühiseks Euroopa patendi kehtivuse algusest peale.
(3) Euroopa patendikirjelduse tõlkele lisatakse avaldus, mille peab sisalduma:
1) Euroopa patendi number;
2) leiutise nimetus;
3) rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni indeks;
4) omaniku nimi ja elu- või asukoha aadress, ühiste omanike korral kõigi omanike andmed;
5) patendivolinikust või ühisest esindajast esindaja nimi ja aadress, kui omanikul on esindaja;
6) välismaa isikust omaniku Eestis asuva tegutsemiskoha aadress, kui omanikul ei ole esindajat;
7) Euroopa patenditaotluse number ja Euroopa patenditaotluse esitamise kuupäev.
(4) Euroopa patendikirjelduse tõlkele ja sellele lisatud dokumentidele kehtivad patenditaotluse dokumentide vormistusja keelenõuded.
(5) Patendiameti ametlikus väljaandes avaldatakse Euroopa patendikirjelduse tõlke esitamise kohta teade, mis sisaldab
käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1-6 nimetatud andmeid, Euroopa patendi registrinumbrit, Euroopa
patendikirjelduse avaldamise kuupäeva, selle tõlke numbrit ja esitamise kuupäeva ning autori nime ja aadressi,
ühisautorite korral kõigi autorite andmeid. Patendiamet teeb Euroopa patendikirjelduse tõlke Patendiameti igakuise
ametliku väljaande kaudu kättesaadavaks.
§ 142. Tõlgete õiguslik tähendus ja tõlke parandamine
(1) Euroopa patenditaotluse patendinõudluse või Euroopa patendikirjelduse tekst Euroopa Patendiametis kasutatud
menetluskeeles on autentne tekst.
(2) Kui leiutise kaitse ulatus on eestikeelse tõlke kohaselt kitsam leiutise kaitse ulatusest Euroopa Patendiametis
kasutatud menetluskeeles, loetakse autentseks tekstiks eestikeelne tõlge, välja arvatud patendi tühistamise menetlemisel
kohtus. Patendi tühistamise menetlemisel võib kohus asja menetlemiseks nõuda eestikeelset tõlget, mis on autentne
Euroopa Patendiametis kasutatud menetluskeelse tekstiga.
(3) Taotleja või omanik võib igal ajal parandada Euroopa patenditaotluse patendinõudluse või Euroopa
patendikirjelduse tõlget. Parandatud tõlge kehtib päevast, millal see edastatakse isikule, kes kasutab leiutist Eestis, või
päevast, millal Patendiamet teatab oma ametlikus väljaandes parandatud tõlke avaldamisest.
(4) Justiitsminister võib kehtestada patendimääruses Euroopa patenditaotluse patendinõudluse ja Euroopa
patendikirjelduse tõlgete Patendiametile esitamise, avaldamise ja parandamise korra.
§ 143. Tõlgete nõudmisest loobumine
(1) Kui osalisriigid või grupp osalisriike, sealhulgas Eesti, on kokku leppinud patendikirjelduse tõlke esitamisest
loobumises või asendamises muu korraga, kohaldatakse kokkulepet.
(2) Kui osalisriigid on kokku leppinud patendikirjelduse või patendinõudluse tõlke esitamise nõudest loobumises või
masintõlke kasutamises, peab patendiomanik Euroopa patenti puudutava haldus- või kohtuvaidluse korral esitama
vaidlust lahendava haldusorgani, kohtu või väidetava patendiomaniku õiguste 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.
§ 144. Euroopa patenditaotluse muutmine riigisiseseks taotluseks
(1) Patenditaotleja võib nõuda Euroopa patenditaotluse, milles Eesti on märgitud riik, muutmist riigisiseseks
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patenditaotluseks, kasuliku mudeli taotluseks või mõlemaks, kui Euroopa patenditaotlus on loetud tagasivõetuks
põhjusel, et Euroopa patenditaotlus või selle tõlge menetluskeeles ei saabunud õigeaegselt Euroopa Patendiametisse.
(2) Patenditaotleja või patendiomanik võib nõuda Euroopa patenditaotluse, milles Eesti on märgitud riik, muutmist
kasuliku mudeli taotluseks, kui Euroopa patenditaotlus on Euroopa Patendiameti poolt loetud tagasivõetuks või
patenditaotleja on selle tagasi võtnud või Euroopa Patendiamet on Euroopa patenditaotluse tagasi lükanud või Euroopa
patendi tühistanud.
(3) Euroopa patenditaotlust ei saa muuta kasuliku mudeli taotluseks, kui selles sisalduv leiutis kuulub kasuliku
mudelina mittekaitstavate leiutiste hulka.
(4) Euroopa patenditaotluse, mis sisaldab ühtse leiundusliku mõttega seotud leiutiste kombinatsiooni, võib muuta
mitmeks iseseisvaks kasuliku mudeli taotluseks.
(5) Patendiamet teatab patenditaotlejale Euroopa Patendiameti poolt edastatud Euroopa patenditaotluse riigisiseseks
taotluseks muutmise nõude ja Euroopa patenditaotluse ärakirja saabumisest ning määrab kolmekuulise tähtaja Euroopa
patenditaotluse eestikeelse tõlke esitamiseks. Tõlke esitamise tähtaega võib patenditaotleja nõudel pikendada veel kahe
kuu võrra.
(6) Patenditaotleja peab käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tõlke esitamisel tasuma Eesti Patendiametile Euroopa
patenditaotluse riigisisese patenditaotlusena või kasuliku mudeli registreerimise taotlusena riigisisesesse menetlusse
võtmise riigilõivu.
(7) Kui patenditaotleja jätab käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tõlke tähtaegselt esitamata või lõikes 6 nimetatud
riigilõivu tõlke esitamisel või ühe kuu jooksul tõlke esitamisest tasumata, loetakse Euroopa patenditaotluse riigisiseseks
patenditaotluseks või kasuliku mudeli taotluseks muutmise nõue tagasivõetuks.
(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tõlke esitamisel lisatakse Euroopa patenditaotluse riigisiseseks
patenditaotluseks või kasuliku mudeli taotluseks muutmise avaldus, milles peavad sisalduma:
1) Euroopa patendi number, kui see on antud;
2) leiutise nimetus eesti ja inglise keeles;
3) taotleja või omaniku nimi ja elu- või asukoha aadress, ühiste taotlejate või omanike korral nende andmed;
4) patendivolinikust või ühisest esindajast esindaja andmed, kui taotlejal või omanikul on esindaja;
5) välismaa isikust taotleja või omaniku Eestis asuva tegutsemiskoha aadress, kui taotlejal või omanikul ei ole esindajat;
6) Euroopa patenditaotluse number ja Euroopa patenditaotluse esitamise kuupäev;
7) leiutise kaitse liik, mida soovitakse Eestis taotleda;
8) tõendid õiguste ülemineku kohta, kui Euroopa patenditaotlus või Euroopa patent on Euroopa patenditaotluse tõlke
esitamise ajaks üle läinud teisele isikule.
(9) Euroopa patenditaotluse tõlkele ja sellele lisatud dokumentidele kehtivad patenditaotluse või kasuliku mudeli
taotluse dokumentide vormistusnõuded.
(11) Justiitsminister võib kehtestada patendimääruses Euroopa patenditaotluse riigisiseseks patenditaotluseks või
kasuliku mudeli taotluseks muutmise korra.
§ 145. Topeltkaitse keeld
(1) Kui samale isikule või tema õigusjärglasele on välja antud nii Euroopa patent, milles Eesti on märgitud riik, kui ka
Eestis välja antud patent ning neil on sama esitamise kuupäev või prioriteedinõude korral prioriteedikuupäev, lõpeb
Eestis välja antud patendi õiguslik toime ulatuses, milles leiutis on kaetud Euroopa patendiga, päevast, millal:
1) lõpeb Euroopa patendi vaidlustamise tähtaeg, ilma et Euroopa patenti oleks vaidlustatud, või
2) jõustub vaidlustusavalduse menetlemise tulemusena tehtud lõppotsus, mis jätab Euroopa patendi kehtima.
(2) Kui Patendiametis on menetluses riigisisene patenditaotlus, mis kuulub isikule või tema õigusjärglasele, kellele on
välja antud Euroopa patent, milles Eesti on märgitud riik, ja millel on sama esitamise kuupäev või prioriteedinõude
korral sama prioriteedikuupäev, lükatakse riigisisene patenditaotlus tagasi ulatuses, milles leiutis on kaetud Euroopa
patendiga.
(3) Topeltkaitse keeld ei kehti kasulike mudelite suhtes.
§ 146. Euroopa patendi jõushoidmine
(2) Riigilõiv Euroopa patendi jõushoidmise eest tasutakse Patendiametile alates Euroopa Patendiameti poolt Euroopa
patendi väljaandmisest teatamisele järgnevast kehtivusaastast vastavalt käesoleva seadustiku § 105 lõikes 2 sätestatule.
(3) Kui Euroopa Patendiameti poolt Euroopa patendi 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.
(4) Euroopa patendi kehtivusaja ennistamisele kohaldatakse patendi kehtivuse kohta sätestatut.
§ 147. Eestis kehtiva Euroopa patendi kirje
(1) Eestis kehtiva Euroopa patendi kirjele tööstusomandi registris kohaldatakse patendi registreerimise sätteid
käesolevast peatükist tulenevate erisustega. Vastuolu korral Euroopa patendikonventsioonis sätestatuga kohaldatakse
Euroopa patendikonventsiooni sätteid.
(2) Tööstusomandi registrisse kantakse ka Euroopa patendi Eestis jõustumise kanne ning Euroopa Patendiametis
vaidlustusavalduse menetlemise tulemusena Euroopa patendi kohta tehtud tühistamine või muudatus.
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§ 148. Euroopa patendi tühistamise või selles muudatuste tegemise õiguslik tagajärg
(1) Euroopa Patendiametis vaidlustusavalduse menetlemise tulemusena Euroopa patendi kohta tehtud tühistamise või
muudatuste tegemise otsus on Eesti suhtes õiguslikult siduv.
(2) Euroopa patendis muudatuste tegemise korral peab patendiomanik kolme kuu jooksul Euroopa Patendiameti
ametlikus väljaandes nimetatud muudatuste tegemisest teatamise päevast arvates esitama Patendiametile muudetud
Euroopa patendikirjelduse tõlke eesti keeles ja tasuma tõlke avaldamise eest ettenähtud riigilõivu. Tõlke esitamise
tähtaega võib pikendada kahe kuu võrra, tasudes pikendamise eest täiendava riigilõivu. Tõlke suhtes kohaldatakse
käesoleva seadustiku § 141 lõike 2 teises lauses sätestatut.
(3) Patendiamet teatab Euroopa patendi tühistamisest või selles muudatuste tegemisest oma ametlikus väljaandes.
§ 149. Menetluse peatamine Eestis
(1) Kui samaaegselt Eestis toimuva Euroopa patendi kehtivuse vaidlustusega või patendiomaniku õiguste rikkumise
menetlusega on Euroopa Patendiamet alustanud Euroopa patendi vaidlustusavalduse menetlemist, peatatakse Eestis
toimuv menetlus Euroopa patendi tühistamisest või selles muudatuste tegemisest teatamiseni Patendiameti poolt.
(2) Euroopa patendi tühistamise korral lõpetatakse Eestis toimuv menetlus.
§ 150. Euroopa patendiga seotud riigilõivud
(1) Patendiamet kannab Euroopa Patendiorganisatsiooni poolt määratud osa kõikidest Patendiametile laekunud Euroopa
patendi jõushoidmise riigilõivudest üle Euroopa Patendiametile.
(2) Arvestades Euroopa patendikonventsioonist tulenevat, kehtestab rahandusminister määrusega käesolevas
seadustikus sätestatud Euroopa patenditaotluste ja Euroopa patentide riigisisese menetluse toimingute ning Euroopa
patentide jõushoidmise eest võetavate riigilõivude Patendiameti kontole kandmise korra ja Euroopa patendi
jõushoidmise riigilõivude Euroopa Patendiametile ülekandmise korra.
9. peatükk – TÄIENDAV KAITSE
§ 151. Üldsätted
(1) Täiendav kaitse saadakse vastavas täiendava kaitse määruses ettenähtud andmete kandmisega aluspatendi kirjesse.
(2) Patendiamet avaldab vastava täiendava kaitse määrusega ettenähtud teated ning annab välja määrusega ettenähtud
tõendid.
§ 152. Täiendava kaitse taotlus ja täiendava kaitse pikendamise taotlus
(1) Täiendava kaitse taotlusele, pediaatrias kasutatavate ravimite täiendava kaitse pikendamise taotluse ja nende
taotluste menetlusele kohaldatakse käesoleva seadustiku üldosas sätestatut käesolevast jaost ja täiendava kaitse
määrustest tulenevate erisustega.
(2) Justiitsminister võib kehtestada patendimääruses täiendava kaitse taotluse ja täiendava kaitse pikendamise taotluse
dokumentide vormistusnõuded ja esitamise korra.
§ 153. Täiendava kaitse taotluse menetluse erisused
(1) Patendiamet kontrollib, kas meditsiinitoode või taimekaitsetoode on kaitstav.
(2) Patendiamet teeb taotluse tagasilükkamise otsuse vastavalt täiendava kaitse määrustes sätestatule.
§ 154. Täiendava kaitse jõushoidmine
(1) Riigilõiv täiendava kaitse jõushoidmise esimese aasta eest tasutakse:
1) kuue kuu jooksul enne selle kalendrikuu viimast päeva, millal aluspatendi kehtivusaeg lõpeb või
2) viivitamise eest täiendavat riigilõivu tasudes kuue kuu jooksul pärast käesoleva lõike punktis 1 nimetatud päeva.
(2) Riigilõiv täiendava kaitse jõushoidmise iga järgmise aasta eest tasutakse:
1) kuue kuu jooksul enne selle kalendrikuu viimast päeva, millal täiendava kaitse kehtivusaasta algab või
2) viivitamise eest täiendavat riigilõivu tasudes kuue kuu jooksul pärast käesoleva lõike punktis 1 nimetatud päeva.
(3) Pediaatrias kasutatavate ravimite täiendava kaitse kehtivusaja pikendamise eest tasutakse kuue kuu jooksul enne
selle kalendrikuu viimast päeva, millal pediaatrias kasutatavate ravimite täiendava kaitse pikendatud kehtivusaeg algab.
(4) Täiendava kaitse ennistamisele kohaldatakse patendi kehtivuse kohta sätestatut.
10. peatükk – MIKROLÜLITUSE TOPOLOOGIA KAITSE
§ 155. Mikrolülituse topoloogia kaitsetingimused
(1) Kaitse saab mikrolülituse topoloogia, mis on originaalne ega ole olnud maailma üheski osas ärieesmärgil kasutusel
üle kahe aasta enne mikrolülituse topoloogia registreerimise taotlemist.
(2) Mikrolülituse topoloogia on originaalne, kui see on tema looja loomingulise tegevuse tulemus ning ei ole loomise
ajaks mikrolülituste topoloogiate loomise ja tootmisega tegelevate asjatundjate hulgas tavaline.
(3) Ärieesmärgil kasutamine käesoleva peatüki tähenduses on mikrolülituse topoloogia või selle alusel valmistatud
mikrolülituse tasu eest võõrandamine või tasu eest kasutusse andmine, samuti tasu eest võõrandamiseks või tasu eest

22.7.2014

kasutusse andmiseks pakkumine, importimine või muul viisil levitamine, sealhulgas levitamine toote osana.
§ 156. Mikrolülituse topoloogia kaitse piirangud
(1) Kaitset ei saa mikrolülituse topoloogiale, mida 15 aasta jooksul, arvates loomise hetke fikseerimisest, ei ole:
1) esitatud registreerimiseks tööstusomandi registris;
2) kasutatud ärieesmärgil maailma mis tahes osas isiku poolt, kes on esitanud mikrolülituse topoloogia taotluse, või
selle isiku loal.
(2) Ärieesmärgil kasutamiseks ei loeta konfidentsiaalset kasutamist, mille puhul mikrolülituse topoloogia ei ole
kättesaadav kolmandatele isikutele.
(3) Kaitse ei laiene mikrolülituse topoloogia ega mikrolülituse valmistamise tehnoloogiale, samuti neisse salvestatud
informatsioonile.
§ 157. Mikrolülituse topoloogia ühtsus
(1) Ühe taotlusega saab taotleda kaitset ainult ühele mikrolülituse topoloogiale.
(2) Tavalistest mikrolülituste topoloogiatest koosnev terviklik mikrolülituse topoloogia saab kaitse, kui see tervikuna
vastab mikrolülituse topoloogia kaitse tingimustele.
(3) Mikrolülituse topoloogia osa saab kaitse, kui see osa täidab üheselt määratud elektroonset funktsiooni ja vastab
mikrolülituse topoloogia kaitse tingimustele.
§ 158. Mikrolülituse topoloogia kaitse sisu ja ulatus
(1) Mikrolülituse topoloogia kaitse sisu ja ulatuse määramisel võetakse aluseks tööstusomandi registrisse kantud
mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumendid. Kaitse saanuks loetakse identifitseerimisdokumentides
kujutatud topoloogia.
(2) Mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumendid peavad andma täieliku ja täpse ettekujutuse mikrolülituse
topoloogiast.
(3) Mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumendid võivad sisaldada jooniseid või fotosid mikrolülituse
topoloogiast, maskist või selle osast, millega mikrolülitus on valmistatud või millega saab seda mikrolülitust
valmistada, ja mikrolülituse eri kihtidest.
(4) Kui registreerimiseks esitatav mikrolülituse topoloogia on ainult osa käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud
dokumentides kujutatud topoloogiast, tuleb registreerimiseks esitatav topoloogia osa selgelt eristada.
§ 159. Mikrolülituse topoloogia kaitseaeg
Mikrolülituse topoloogia kaitse hakkab tagasiulatuvalt kehtima kas taotluse esitamise päevast või esmakordse avaliku
ärieesmärgil kasutamise alguse päevast, kui mikrolülituse topoloogiat on enne taotluse esitamise päeva maailma mis
tahes osas esmakordselt kasutatud ärieesmärgil kahe aasta jooksul, ja kehtib kümme aastat registreeritud mikrolülituse
topoloogia kehtivuse algusaasta viimasest päevast.
§ 160. Mikrolülituse topoloogia omaniku ainuõigus
(1) Mikrolülituse topoloogia omaniku loata on keelatud:
1) mikrolülituse topoloogia või selle osade kasutamine mikrolülituses;
2) mikrolülituse topoloogia importimine, müük ja levitamine ärieesmärgil.
(2) Mikrolülituse topoloogia omanikul on õigus nõuda isikult, kes heauskselt on omandanud registreeritud mikrolülituse
topoloogiat sisaldava mikrolülituse, mida on levitatud ilma mikrolülituse topoloogia omaniku loata, hüvitist
mikrolülituse edasise ärieesmärgil kasutamise eest pärast seda, kui ta on sellele isikule oma õigustest teatanud. Hüvitise
suuruse määramise aluseks on mikrolülituse edasise ärieesmärgil kasutamise ulatus.
§ 161. Mikrolülituse topoloogia omaniku ainuõiguse kitsendused
Mikrolülituse topoloogia omaniku ainuõiguse rikkumiseks ei loeta:
1) mikrolülituse topoloogia ärieesmärgita kasutamist;
2) nende mikrolülituse topoloogia osade kasutamist, mis ei ole originaalsed;
3) käesoleva seadustiku § 160 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevust analüüsimise, uurimise või õpetamise eesmärgil;
4) käesoleva paragrahvi punktis 3 nimetatud tegevuse tulemusena saadud mikrolülituse topoloogia kasutamist
ärieesmärgil, kui see mikrolülituse topoloogia vastab kaitsetingimustele;
5) kolmanda isiku poolt iseseisvalt identse mikrolülituse topoloogia loomist.
§ 162. Mikrolülituse topoloogia taotlemise õiguse kasutamine
(1) Mikrolülituse topoloogia registreerimise taotlemise õigust saab kasutada taotlemise õigust omav isik:
1) kellel on Eesti või Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmesriigi kodakondsus;
2) kelle elukoht või asukoht on Eestis või Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmesriigis;
3) kes kasutas mikrolülituse topoloogiat esmakordselt ärieesmärgil Eestis või Maailma Kaubandusorganisatsiooni
liikmesriigis, või
4) käesoleva lõike punktides 1, 2 või 3 nimetatud isiku õigusjärglane.
(2) Isik, kellel on taotlemise õigus, kuid kes ei vasta muus osas käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule, saab
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mikrolülituse topoloogia taotlemise õigust kasutada ainult riikidevaheliste kokkulepete alusel.
§ 163. Mikrolülituse topoloogia taotluse minimaalsed elemendid
Taotluse minimaalsed elemendid on:
1) eestikeelne mikrolülituse topoloogia registreerimise sooviavaldus või muu selge viide eesti keeles, et esitatud
dokumente käsitatakse mikrolülituse topoloogia taotlusena;
2) dokumendid, mis ilmselt on mikrolülituse topoloogia identifitseerimise dokumendid;
3) taotleja nimi ja aadress või andmed, mis võimaldavad edastada talle või tema esindajale Patendiameti teateid.
§ 164. Teave mikrolülituse topoloogia taotluse kohta
Patendiamet avaldab esitatud taotluse kohta järgmise teabe:
1) taotluse number ja taotluse esitamise kuupäev;
2) mikrolülituse topoloogia nimetus;
3) taotleja ja esindaja nimi, kui taotlejal on esindaja.
§ 165. Mikrolülituse topoloogia taotluse menetluse erisused
(1) Patendiamet kontrollib mikrolülituse topoloogia ühtsust.
(2) Patendiamet ei kontrolli mikrolülituse topoloogia vastavust kaitsetingimustele.
(3) Kui taotleja on esitanud nõude mikrolülituse topoloogia kaitse alguse päeva määramiseks esmakordse ärieesmärgil
kasutamise päeva järgi, siis Patendiamet määrab nimetatud päeva. Nõue mikrolülituse topoloogia kaitse alguse päeva
määramiseks esmakordse ärieesmärgil kasutamise päeva järgi peab olema esitatud taotluse saabumise päeval.
(4) Patendiamet teeb taotluse tagasilükkamise otsuse, kui taotluse objekt ei ole mikrolülituse topoloogia või kui
taotlemisel on rikutud mikrolülituse topoloogia ühtsuse nõuet.
§ 166. Mikrolülituse topoloogia taotluse parandamine ja täiendamine
(1) Taotleja võib taotlust parandada ja täiendada, muutmata taotluse esitamise kuupäeval selles esitatud mikrolülituse
topoloogiat.
(2) Patendiamet ei või menetluse käigus taotlejaga kooskõlastamata muuta mikrolülituse topoloogia identifitseerimise
dokumente.
§ 167. Registreeritud mikrolülituse topoloogia andmed
(1) Registreeritud mikrolülituse topoloogia andmed on:
1) mikrolülituse topoloogia nimetus;
2) mikrolülituse topoloogia identifitseerimise andmed;
3) autori nimi ja aadress, ühisautorite korral kõigi autorite andmed.
(2) Mikrolülituse topoloogia registreerimise kandeteates sisalduvad käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 3
nimetatud andmed.
§ 168. Mikrolülituse topoloogia kaitstavuse vaidlustamine
(1) Mikrolülituse topoloogia kaitse võib vaidlustada, kui mikrolülituse topoloogia ei vasta kaitsetingimustele.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud õigus on:
1) igaühel apellatsioonikomisjonis – kahe kuu jooksul mikrolülituse topoloogia registreerimise kandeteate avaldamisest
arvates;
2) isikul, kelle majanduslikke huve kaitse saanud mikrolülituse topoloogia riivab või kes on väidetavalt ainuõiguse
rikkuja, kohtus – mikrolülituse topoloogia kaitseajal ja vastuhagi korral pärast selle lõppemist.
11. peatükk – TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE KAITSE
1. jagu – Tööstusdisainilahenduse kaitse tingimused ja ulatus
§ 169. Tööstusdisainilahenduse kaitsetingimused
(1) Tööstusdisainilahendust võib kaitsta, kui see vastab tööstusdisainilahenduse kaitsekriteeriumidele ning puuduvad
tööstusdisainilahenduse kaitset välistavad asjaolud.
(2) Tööstusdisainilahendusena ei kaitsta lahendust, mis:
1) tuleneb üksnes toote tehnilisest otstarbest, välja arvatud juhul, kui tööstusdisainilahendus võimaldab
moodulisüsteemi toodete või toote osade eriviisilist ühendamist;
2) on vastuolus heade kommetega;
4) on mikrolülituse topoloogia;
5) on tagavaraosa või koostisosa, mis tootesse paigutatuna ei jää toote tavakasutuses väliselt vaadeldavaks.
(3)Tavakasutus tähendab käesolevas peatükis kasutamist lõppkasutaja poolt ning ei hõlma hooldust, teenindust ega
remonti.
§ 170. Tööstusdisainilahenduse kaitsekriteeriumid
(1) Tööstusdisainilahendus vastab kaitsekriteeriumidele, kui see on uus ja eristatav.
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(2) Tööstusdisainilahendus on uus, kui enne tööstusdisainilahenduse taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedinõude
puhul enne prioriteedikuupäeva ei ole avalikkusele kättesaadavaks tehtud identset või üksnes ebaoluliste üksikasjade
poolest erinevat tööstusdisainilahendust. Tööstusdisainilahenduse uudsuse kindlaksmääramisel võetakse arvesse ka
varasema taotluse esitamise või prioriteedikuupäevaga tööstusdisainilahenduse taotlus või registreeritud
tööstusdisainilahendus, isegi kui see on avalikustatud hiljem.
(3) Tööstusdisainilahendus on eristatav, kui asjatundlikule kasutajale jääv üldmulje sellest erineb kõikide nende
tööstusdisainilahenduste üldmuljest, mis on avalikkusele kättesaadavaks tehtud enne taotluse esitamise kuupäeva või
prioriteedinõude puhul enne prioriteedikuupäeva. Eristatavuse hindamisel võetakse arvesse tööstusdisainilahenduse
autori vabadust piiravaid asjaolusid selle väljatöötamisel.
(4) Tööstusdisainilahendus on avalikkusele kättesaadavaks tehtud, kui see on pärast registreerimist või muul ajal
avaldatud trükis, seda on esitatud näitusel, kasutatud kaubavahetuses või see on muul viisil avalikustatud, välja arvatud
juhul, kui Euroopa Liidus tegutsevatel asjaomase sektori ringkondadel ei olnuks 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 avalikustatud üksnes
kolmandale isikule, kelle puhul kehtib otsene või kaudne konfidentsiaalsusnõue.
(5) Tööstusdisainilahenduse uudsuse ja eristatavuse kindlaksmääramisel ei võeta arvesse avalikustatud teavet, mille on
12 kuu jooksul enne taotluse esitamise päeva või prioriteedinõude puhul enne prioriteedikuupäeva avalikkusele
kättesaadavaks teinud autor, tema õigusjärglane või kolmas isik autori või tema õigusjärglase antud teabe või sooritatud
tegevuse alusel või, kui tööstusdisainilahendus on avalikkusele kättesaadavaks tehtud autori või tema õigusjärglase
suhtes toime pandud õigusvastase teo tagajärjel, sealhulgas Patendiameti poolt.
(6) Tööstusdisainilahendus, mida kasutatakse või mis sisaldub mitmeosalise toote osaks olevas tootes, loetakse uueks ja
eristatavaks kui osa on pärast mitmeosalise tootesse paigutamist selle tavakasutuse ajal nähtav ning selles ulatuses, mil
osa nähtavad tunnused eraldivõetuna on uued ja eristatavad.
§ 171. Tööstusdisainilahenduse kaitset välistavad asjaolud
(1) Õiguspädeva institutsiooni või ametiisiku kirjaliku loata ei saa kaitset tööstusdisainilahendusele, mis sisaldab:
1) Eesti, Eesti haldusüksuse, Eestis registreeritud ühingu või sihtasutuse tänapäevast või ajaloolist nimetust või selle
lühendit, lippu, vappi, embleemi, pitserit, au- ja eraldusmärki, sümbolit või sümbolielementi;
2) riigi vappi, lippu või muud riiklikku embleemi, ametlikku kontroll- või garantiimärki, mis on kaitstud Pariisi
konventsiooni artikli 6ter kohaselt, või nende tähiste jäljendust;
3) valitsusvahelise organisatsiooni nime, nime lühendit, vappi, lippu või muud embleemi, mis on kaitstud Pariisi
konventsiooni artikli 6ter kohaselt, või nende tähiste jäljendust.
(2) Õigustatud isiku nõusolekuta ei saa kaitset tööstusdisainilahendusele, milles või millel sisaldub:
1) tuntud isiku perekonnanimi, autorinimi või portree;
2) teise juriidilise isiku nimi või selle osa;
3) arhitektuuriobjekti kujutis või nimetus;
4) teise isiku kaitstud kaubamärk või registreerimiseks esitatud kaubamärk;
5) garantii- ja prooviplommi eraldusmärk;
6) registreeritud ravimpreparaadi nimetus.
§ 172. Tööstusdisainilahenduse ühtsus
(1) Ühe tööstusdisainilahenduse taotlusega saab taotleda kaitset ühele tööstusdisainilahendustele
(2) Mitu tööstusdisainilahenduse taotlust võib esitada ühe koondtaotlusena tingimusel, et tööstusdisainilahendused
kuuluvad tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni Locarno kokkuleppe järgi samasse klassi. Iga
koondtaotluses sisalduvat ja koondtaotluse alusel registreeritavat tööstusdisainilahendust käsitletakse käesoleva
seadustiku kohaldamisel iseseisvana.
§ 173. Tööstusdisainilahenduse kaitse sisu ja ulatus
(1) Tööstusdisainilahenduse kaitse sisu ja ulatuse määramisel võetakse aluseks tööstusdisainilahenduse reproduktsioon,
mis on kantud registrisse.
(2) Tööstusdisainilahenduse reproduktsioon peab andma tööstusdisainilahendusest täieliku ja täpse ettekujutuse.
Tööstusdisainilahenduse reproduktsioon võib olla fotograafiline või graafiline ja peab koosnema üksnes kaitstava
tööstusdisainilahenduse üldvaatest ja nendest vaadetest, mis on vajalikud tööstusdisainilahendusest täieliku ja täpse
ettekujutuse saamiseks. Reproduktsioonil ei tohi olla üleliigseid andmeid, tekste ega esemeid.
(3) Tööstusdisainilahenduse kaitse ulatuse hindamisel arvestatakse tööstusdisainilahenduse autori vabadust piiravaid
asjaolusid selle väljatöötamisel.
§ 174. Tööstusdisainilahenduse kaitseaeg
(1) Tööstusdisainilahenduse kaitse kehtib viis aastat taotluse esitamise päevast arvates.
(2) Omaniku nõudel võib pikendada kaitseaega viie aasta kaupa kokku kuni 25 aastaks taotluse esitamise päevast
arvates.
(3) Kandevaldus kaitseaja pikendamiseks esitatakse ja riigilõiv kaitseaja pikendamise eest tasutakse:
1) kuue kuu jooksul enne kaitseaja lõppemise kuupäeva või kaitseaja lõppemise kuupäeval või
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2) viivitamise eest täiendavat riigilõivu tasudes kuue kuu jooksul kaitse lõppemise kuupäevast arvates.
2. jagu – Tööstusdisainilahendusest tulenevad õigused
§ 175. Tööstusdisainilahenduse omaniku ainuõigus
(1) Tööstusdisainilahenduse omaniku loata on keelatud teistel isikutel tööstusdisainilahendust kasutada.
Tööstusdisainilahenduse kasutamiseks loetakse kaitstud tööstusdisainilahendust kasutava või seda sisaldava toote
valmistamist, levitamist, müüki, müügiks pakkumist, importimist, eksportimist ja neil eesmärkidel ladustamist.
(2) Tööstusdisainilahenduse õigusest tulenev kaitse hõlmab kõiki tööstusdisainilahendusi, mis jätavad asjatundlikule
kasutajale ühesuguse üldmulje.
§ 176. Tööstusdisainilahenduse omaniku ainuõiguste kitsendused
Tööstusdisainilahenduse omaniku õiguste rikkumiseks ei loeta:
1) tööstusdisainilahenduse kasutamine Eesti territooriumil ajutiselt või juhuslikult viibivate teistes riikides registreeritud
vee- ja õhusõidukite konstruktsioonis või nende varustuses;
2) tööstusdisainilahenduse järgi valmistatud varuosade ja lisaseadmete importimine Eestisse käesoleva paragrahvi
punktis 1 nimetatud sõidukite remondiks;
3) tööstusdisainilahenduse ärieesmärgita kasutamine isiklikeks vajadusteks;
4) tööstusdisainilahendusele viitamist ning tööstusdisainilahenduse õppeotstarbelist reprodutseerimist, kui see on
kooskõlas hea kaubandustavaga, viidatud on tööstusdisainilahenduse omanikule ja kasutamine ei kahjusta viimase huve;
5) tööstusdisainilahenduse kasutamist katsetustes.
3. jagu – Tööstusdisainilahenduse registreerimine ja vaidlustamine
§ 177. Tööstusdisainilahenduse taotluse erisused
(1) Taotluses peavad sisalduma:
1) tööstusdisainilahenduse registreerimise avaldus, milles sisaldub toote olemusele ja reproduktsioonile vastav
tööstusdisainilahenduse nimetus, mis ei tohi sisaldada kaubamärke ega lühendeid;
2) tööstusdisainilahenduse reproduktsioon.
(2) Taotlusele võib lisada tööstusdisainilahenduse olemust avava kirjelduse.
(3) Tööstusdisainilahenduse registreerimise avaldus võib sisaldada tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise
klassifikatsiooni klassi ja alaklassi numbrit, kuhu tööstusdisainilahendus kuulub.
(4) Taotleja võib koos taotlusega või menetluse kestel esitada kirjaliku avalduse tööstusdisainilahenduse registreerimise
kande jõustumise edasilükkamiseks kuni 12 kuuks. Avalduse esitamise eest tasutakse riigilõiv.
(5) Justiitsminister võib tööstusdisaini määruses täpsustada taotluse dokumentide sisu- ja vormistamisnõudeid.
§ 178. Koondtaotluse täiendav riigilõiv
Kui esitatakse koondtaotlus, tasutakse alates teisest ja üheteistkümnendast tööstusdisainist samas taotluses iga taotluse
kohta täiendav riigilõiv.
§ 179. Prioriteedinõue tööstusdisainilahenduse taotlemisel
(1) Prioriteedinõue esitatakse taotluse esitamisel.
(2) Prioriteedinõuet tõendavad dokumendid esitatakse üheksa kuu jooksul prioriteedikuupäevast arvates. Nimetatud
tähtaega ei saa pikendada.
§ 180. Tööstusdisainilahenduse taotluse minimaalsed elemendid
Taotluse minimaalsed elemendid on:
1) eestikeelne tööstusdisainilahenduse registreerimise sooviavaldus või muu selge viide, et esitatud dokumente
käsitatakse tööstusdisainilahenduse taotlusena;
2) tööstusdisainilahenduse reproduktsioon;
3) taotleja nimi ja aadress või andmed, mis võimaldavad edastada talle või tema esindajale Patendiameti teateid.
§ 181. Teave tööstusdisainilahenduse taotluse kohta
Patendiamet avaldab esitatud või jagatud taotluse kohta järgmise teabe:
1) taotluse number ja taotluse esitamise kuupäev;
2) tööstusdisainilahenduse nimetus;
3) taotleja nimi ja esindaja andmed, kui taotlejal on esindaja;
4) autori nimi, kui autor ei ole keelanud oma nime avalikustamist;
5) tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise klassifikatsiooni klassi ja alaklassi number.
§ 182. Tööstusdisainilahenduse taotluse menetluse erisused
(1) Patendiamet kontrollib menetluse käigus:
1) seda, et taotluse objekt on tööstusdisainilahendus;
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2) tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise klassifikatsiooni klassi ja alamklassi numbrit ja klassifitseerimise korrektsust.
Numbri puudumise korral määrab selle Patendiamet;
3) kas tööstusdisainilahenduse ei ole vastuolus heade kommetega;
4) taotluse ühtsust.
(2) Patendiamet teeb taotluse tagasilükkamise otsuse, kui taotluse objekt ei ole tööstusdisainilahendus, see on vastuolus
heade kommetega või kui taotlus ei ole ühtne.
§ 183. Taotluse parandamine, täiendamine, piiramine ja jagamine
(1) Taotleja võib taotlust parandada ja täiendada, muutmata taotluse esitamise kuupäeval taotluses esitatud
reproduktsioonil kujutatud tööstusdisainilahendust.
(2) Taotleja võib erinevaid tööstusdisainilahendusi sisaldava taotluse menetluse jooksul:
1) piirata taotlust osade tööstusdisainilahenduste suhtes;
2) jagada taotluse mitmeks taotluseks, jagades erinevad tööstusdisainilahendused nende vahel.
§ 184. Registreeritud tööstusdisainilahenduse andmed
(1) Registreeritud tööstusdisainilahenduse andmed on:
1) tööstusdisainilahenduse nimetus;
2) tööstusdisainilahenduse reproduktsioon;
3) tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni klassi ja alaklassi number;
4) autori nimi ja aadress, ühisautorite korral kõigi autorite andmed.
(2) Tööstusdisainilahenduse registreerimise kandeteates sisalduvad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed.
§ 185. Tööstusdisainilahenduse kaitseulatuse piiramine ja selle jagamine
Omanik võib erinevaid tööstusdisainilahendusi sisaldava kirje korral:
1) piirata tööstusdisainilahenduse kaitseulatust osade tööstusdisainilahenduste suhtes;
2) jagada kirje mitmeks kirjeks, jagades erinevad tööstusdisainilahendused nende vahel.
§ 186. Tööstusdisainilahenduse kaitstavuse vaidlustamine
(1) Tööstusdisainilahenduse kaitstavuse võib vaidlustada, kui tööstusdisainilahendus ei vasta kaitsetingimustele.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud õigus on:
1) igaühel apellatsioonikomisjonis – kahe kuu jooksul tööstusdisainilahenduse registreerimise kandeteate või
rahvusvahelise tööstusdisainilahenduse käesoleva seadustiku § 188 lõikes 2 sätestatud teate avaldamisest arvates.
Tööstusdisainilahenduse kaitset välistavate asjaolude alustel võib tööstusdisainilahenduse kaitse vaidlustada ainult
õigustatud isik;
2) isikul, kelle majanduslikke huve kaitse saanud tööstusdisainilahendus riivab või kes on väidetavalt ainuõiguse rikkuja
kohtus – tööstusdisainilahenduse kaitseajal ja vastuhagi korral pärast selle lõppemist.
12. peatükk – TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE RAHVUSVAHELINE REGISTREERIMINE
§ 187. Tööstusdisaini rahvusvaheline taotlus
(1) Haagi kokkuleppest tulenevatele sisu- ja vormistusnõuetele vastav tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise
registreerimise taotlus (edaspidi tööstusdisaini rahvusvaheline taotlus) esitatakse kas vahetult Rahvusvahelisele Büroole
või Patendiametile. Patendiamet ei kontrolli tööstusdisaini rahvusvahelise taotluse vastavust taotluse sisu- ja
vorminõuetele.
(2) Patendiamet edastab tööstusdisaini rahvusvahelise taotluse sisu- ja vormistusnõuetele vastavust kontrollimata
Rahvusvahelisele Büroole viie tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast arvates, kui on tasutud riigilõiv
tööstusdisaini rahvusvahelise taotluse Rahvusvahelisele Büroole edastamise eest. Patendiamet teavitab taotlejat
tööstusdisaini rahvusvahelise taotluse saabumise ja selle Rahvusvahelisele Büroole edastamise kuupäevadest.
(3) Teised Haagi kokkuleppe kohased lõivud tasutakse otse Rahvusvahelisele Büroole.
§ 188. Rahvusvahelise tööstusdisainilahenduse menetlus
(1) Patendiamet märgitud ametina keeldub rahvusvahelisele tööstusdisainilahendusele Eestis kaitse andmisest, kui
tööstusdisaini rahvusvahelise taotluse objekt ei ole tööstusdisainilahendus, see on vastuolus heade kommetega või kui
taotlus ei ole ühtne. Patendiamet teatab kaitse andmisest keeldumisest Rahvusvahelisele Büroole kuue kuu jooksul,
arvates kuupäevast, millal Rahvusvaheline Büroo saatis Patendiametile rahvusvahelise registreerimise publikatsiooni
ärakirja.
(2) Kui puuduvad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaitse andmisest keeldumise alused, avaldatakse
Patendiameti ametlikus väljaandes rahvusvahelisele tööstusdisainilahendusele Eestis kaitse andmise kohta teade
käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajal. Kui esinesid puudused, kuid need kõrvaldati, avaldatakse kaitse
andmise kohta teade pärast puuduste kõrvaldamist. Käesolevas lõikes nimetatud teates sisalduvad käesoleva seadustiku
§ 48 punktides 2-4 ja 7 ning § 184 lõikes 1 nimetatud andmed, samuti:
1) rahvusvahelise tööstusdisainilahenduse registrinumber, registreerimise kuupäev ning järjekorranumber;
2) tööstusdisaini rahvusvahelise taotluse esitamise kuupäev, kui see erineb rahvusvahelise registreerimise kuupäevast;
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3) rahvusvahelise publikatsiooni number, kus rahvusvaheline tööstusdisainilahendus on avaldatud.
(3) Patendiamet avaldab koheselt pärast Rahvusvaheliselt Büroolt rahvusvahelise registreerimise publikatsiooni ärakirja
saamist käesoleva seadustiku §-s 181 nimetatud teabe rahvusvaheliste tööstusdisainilahenduste kohta, milles Eesti on
märgitud lepinguosaline.
13. peatükk – ÜHENDUSE DISAINILAHENDUSE MÄÄRUSE KOHALDAMINE
§ 189. Ühenduse disainilahenduse taotlus
(1) Ühenduse disainilahenduse taotluse võib esitada Patendiametile, kes edastab taotluse Siseturu Ühtlustamise Ametile
kahe nädala jooksul taotluse esitamise kuupäevast arvates ja väljastab taotlejale sellekohase teatise. Ühenduse
disainilahenduse taotluse esitamisel Patendiametile tuleb taotluse Siseturu Ühtlustamise Ametile edastamise eest tasuda
riigilõiv.
(2) Ühenduse disainilahenduse taotlus peab vastama Ühenduse disainilahenduse määruses ja selle rakendusmääruses
sätestatud nõuetele. Ühenduse disainilahenduse määrusega ette nähtud tasu tuleb tasuda otse Siseturu Ühtlustamise
Ametile.
(3) Patendiamet ei võta vastu ega edasta teisi Siseturu Ühtlustamise Ametile esitatavaid dokumente.
3. osa – KAUBAMÄRK
14. peatükk – KAUBAMÄRGI KAITSE
1. jagu – Üldsätted
§ 190. Kaubamärgi kaitse
(1) Kaubamärk on graafiliselt kujutatav tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku
samaliigilisest kaubast või teenusest.
(2) Kollektiivkaubamärk on isikute ühendusele kuuluv kaubamärk, mida selle ühenduse liige kasutab oma kaupade ja
teenuste tähistamiseks kollektiivkaubamärgi põhikirjas sätestatud tingimustel ja korras.
(3) Garantiimärk on 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.
(4) Kaubamärk saab Eestis kaitse:
1) kaubamärgitaotluse alusel registreerimisel käesoleva seadustiku 15. peatüki kohaselt (edaspidi registreeritud
kaubamärk);
2) kaubamärgina, mille üldtuntust Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses tunnistatakse käesoleva seadustiku § 191
kohaselt (edaspidi üldtuntud kaubamärk);
3) rahvusvahelisele kaubamärgile Eestis kaitse andmisega käesoleva seadustiku 17. peatüki kohaselt;
4) Ühenduse kaubamärgi määruse kohaselt registreeritud kaubamärgina (edaspidi Ühenduse kaubamärk).
(5) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1, 2, 3 ja 4 nimetatud viisil kaitse saanud kaubamärgi õiguslik seisund on
võrdne, kui ei ole teisiti sätestatud.
(6) Kollektiivkaubamärki ja garantiimärki kaitstakse registreeritud kaubamärgina, arvestades käesoleva seadustiku 16.
peatükis sätestatut.
§ 191. Kaubamärgi üldtuntuse tunnistamine
(1) Kaubamärgi üldtuntust tunnistab:
1) kohus seoses kaubamärgikaitse kehtivuse või õiguste teostamise alase menetlusega;
2) apellatsioonikomisjon seoses Patendiameti otsuse peale esitatud kaebuse või kaubamärgi kaitstavuse alase
vaidlustusavalduse lahendamisega;
3) Patendiamet seoses kaubamärgi registreerimise menetlusega.
(2) Üldtuntuse tunnistamisel arvestatakse muu hulgas kaubamärgi:
1) tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja
võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või
teenustega tegelevas ärisektoris;
2) kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut;
3) registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides;
4) hinnangulist väärtust.
(3) Üldtuntuse tunnistamiseks piisab, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte käesoleva paragrahvi lõike 3
punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest.
(4) Kaubamärgi üldtuntuse tunnistamine ei oma õigusjõudu hilisemates vaidlustes.
2. jagu – Kaubamärgikaitse tingimused ja ulatus
§ 192. Absoluutsed kaitset välistavad asjaolud
(1) Kaitset ei saa tähis:
1) mis ei ole graafiliselt kujutatav;
2) millel puudub eristusvõime;
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3) mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade
tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või
teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud;
4) mis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses
äripraktikas;
5) mis koosneb üksnes kujust, mis tuleneb kauba olemusest või mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks või mis
annab kaubale olemusliku väärtuse;
6) mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise
päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes;
7) mis on vastuolus avaliku korra või heade kommetega;
8) mille registreerimisest tuleb keelduda Pariisi konventsiooni artikli 6ter alusel, kui registreerimiseks puudub
õiguspädeva asutuse või ametiisiku kirjalik luba;
9) mis sisaldab lippu, vappi või muud sümbolit, millele Pariisi konventsiooni artiklis 6ter sätestatu ei laiene, kuid mille
registreerimine on vastuolus avaliku huviga, ja puudub pädeva asutuse või ametiisiku kirjalik luba;
10) mille taotleja on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt;
11) mis sisaldab geograafilist tähist või on sellega eksitavalt sarnane, kui see võib kaasa tuua geograafilise tähise
õigusvastase kasutamise;
12) mille kasutamine on keelatud seaduse või rahvusvahelise lepingu järgi.
(2) Kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi puhul ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõike 1
punktides 2–4 sätestatut. Registreerimiseks esitatud kaubamärgi korral peab käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud
eristusvõime olema omandatud taotluse esitamise kuupäevaks.
(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2, 3, 4 või 5 nimetatud tähise kasutamisel kaubamärgi koosseisus loetakse see
tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks.
(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 11 alusel ei ole kaubamärgi kaitse välistatud juhul, kui kaubamärk on
heauskselt registreerimiseks esitatud või heauskselt registreeritud enne 2000. aasta 10. jaanuari või geograafilise tähise
kaitse algust selle päritoluriigis. Kaubamärgi registreerimiseks esitamine või registreerimine on käesoleva lõike
tähenduses heauskne, kui isik ei teadnud ega pidanudki teadma, et tegemist on tähisega, mis näitab, et kaup on pärit
kindlalt geograafiliselt alalt, kui kauba konkreetne omadus, maine või muu iseloomulik tunnus on olulisel määral
seostatav kauba geograafilise päritoluga.
§ 193. Suhtelised kaitset välistavad asjaolud
(1) Kaitset ei saa kaubamärk:
1) mis on identne varasema kaubamärgiga, mis on saanud kaitse identsete kaupade või teenuste tähistamiseks;
2) mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud kaitse identsete või samaliigiliste kaupade või
teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi
assotsieerumine varasema kaubamärgiga;
3) mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud kaitse identsete, samaliigiliste või teist liiki
kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada
varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse
esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks;
4) mis on identne või eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või
prioriteedikuupäeva vastavasse registrisse kantud juriidilisest või füüsilisest isikust ettevõtja ärinimega või muu
juriidilise isiku nimega ning vastava isiku tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille
tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatsetakse kasutada. Isiku tegevusaladena arvestatakse eelkõige neid
lõppenud aruandeaasta tegevusalasid ja uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalasid, mis olid vastavale registrile
teatatud või majandusaasta aruandes näidatud enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise
kuupäeva või prioriteedikuupäeva;
5) mis on identne või eksitavalt sarnane Eestis enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise
kuupäeva või prioriteedikuupäeva müügiloa saanud ravimpreparaadi nimetusega, kui kaubad, mille tähistamiseks
kaubamärki kasutatakse või kavatsetakse kasutada, kuuluvad meditsiini valdkonda;
6) mille kasutamine kahjustab varasemat õigust nimele, isikuportreele, kinnistu nimetusele, arhitektuuriobjekti
nimetusele või kujutisele, autoriõiguse või tööstusomandi esemele või muud varasemat õigust;
7) mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse
esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt.
(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–6 sätestatud kaitset välistavaid asjaolusid ei arvestata, kui on olemas
varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.
§ 194. Varasem kaubamärk ja muu varasem õigus
(1) Varasem kaubamärk on:
1) kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem;
2) registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem;
3) registreerimiseks esitatud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.
Registreerimiseks esitatud kaubamärk on varasem kaubamärk ainult juhul, kui see registreeritakse;
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4) rahvusvaheline kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem;
5) Madridi protokolli alusel registreerimiseks esitatud kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või
prioriteedikuupäev on varasem. Registreerimiseks esitatud kaubamärk on varasem kaubamärk ainult juhul, kui sellele ei
keelduta Eestis kaitset andmast;
6) registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eestis registreeritud
kaubamärgi alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem;
7) Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreerimiseks esitatud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev,
prioriteedikuupäev või Eestis registreeritud kaubamärgi alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.
Registreerimiseks esitatud kaubamärk on varasem kaubamärk ainult juhul, kui see registreeritakse.
(2) Muu varasema õiguse määramisel arvestatakse vastava õiguse Eestis omandamise kuupäeva.
(3) Kui õigused kaubamärgile või muud õigused on tekkinud samal kuupäeval, ei teki neil üksteise suhtes eelist.
§ 195. Prioriteet ja näituseprioriteet kaubamärgi taotlemisel
(1) Prioriteet määratakse esmase taotluse järgi, kui Patendiametile esitatud sama kaubamärki ning samu kaupu ja
teenuseid sisaldav kaubamärgitaotlus on esitatud kuuekuulise prioriteeditähtaja jooksul pärast prioriteedikuupäeva.
(2) Näituseprioriteet on 1928. aastal Pariisis sõlmitud rahvusvaheliste näituste konventsiooni tähenduses
rahvusvahelisel või ametlikult rahvusvaheliseks tunnistatud näitusel kaubamärgiga tähistatud kaupu või teenuseid
avalikult välja pannud isiku eelisõigus taotleda kaubamärgile kaitset.
(3) Näituseprioriteedi kuupäevaks loetakse näitusel avaliku väljapaneku kuupäev, kui:
1) Patendiametile esitatud kaubamärgitaotluses märgitud kaup või teenus oli sama kaubamärgiga tähistatult avalikult
välja pandud näitusel, mis toimus Pariisi konventsiooni või Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmesriigis või riigis,
kes tagab samad tingimused Eestis toimunud rahvusvahelisel või ametlikult rahvusvaheliseks tunnistatud näitusel
kaubamärgiga tähistatud kaupu või teenuseid avalikult välja pannud isikule ning
2) taotlus on Patendiametile esitatud kuuekuulise prioriteeditähtaja jooksul pärast näitusel avaliku väljapaneku
kuupäeva.
(4) Näituseprioriteedi nõuet tõendab näituse administratsiooni välja antud dokument,
1) mille kohaselt kõnealune näitus vastas käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele,
2) tõendab kaubamärgi kasutamist näitusel ja
3) sisaldab kaubamärgiga tähistatult kaupu või teenuseid avalikult välja pannud isiku nime, nende kaupade ja teenuste
loetelu ning näitusel avaliku väljapaneku kuupäeva.
§ 196. Kaubamärgi kaitse sisu ja ulatus
(1) Kaubamärgi kaitse sisu ja ulatuse aluseks on:
1) üldtuntud kaubamärk kujul, millisena ta üldtuntuse omandas;
2) registreeritud või rahvusvahelise kaubamärgi reproduktsioon.
(2) Registreerimiseks esitatav kaubamärgi reproduktsioon peab andma kaubamärgist täieliku ja täpse ettekujutuse.
Ruumilise kaubamärgi reproduktsioonil võib esitada kaubamärgist ühe vaate või mitu vaadet.
(3) Kaubamärgi kaitse ulatuse aluseks kaupade ja teenuste suhtes on:
1) üldtuntud kaubamärgi puhul kaubad ja teenused, mille tähistamisega kaubamärk üldtuntuse omandas;
2) registreeritud või rahvusvahelise kaubamärgi kaupade ja teenuste loetelu.
(4) Kaubamärgiga tähistatavad kaubad ja teenused liigitatakse märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste
rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe alusel vastuvõetud kaupade ja teenuste rahvusvahelise
klassifikatsiooni (edaspidi Nizza klassifikatsioon) järgi. Kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi ei oma
tähendust kaubamärgi kaitse ulatuse ning kaupade ja teenuste samaliigilisuse määratlemisel.
(5) Kaubamärk võib sisaldada mittekaitstavat osa, kui see ei vähenda kaubamärgi eristatavust ega riku teiste isikute
õigusi.
(6) Kui registreeritud kaubamärgi mittekaitstav osa on kaubamärgi hilisema kasutamise käigus omandanud eristusvõime
või üldtuntuse, võib taotleda registreeritud kaubamärgi uuesti registreerimist, et kaitse hõlmaks kogu märki.
§ 197. Kaubamärgi kaitseaeg
(1) Registreeritud kaubamärgi kaitse hakkab kehtima kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevast ja kehtib kümme aastat
kaubamärgi registreerimise kuupäevast.
(2) Kaubamärgi kaitseaega pikendatakse omaniku või huvitatud isiku kirjaliku avalduse alusel kümne aasta kaupa.
(3) Riigilõiv kaitseaja pikendamise eest tasutakse:
1) ühe aasta jooksul enne kaitseaja lõppemise kuupäeva või
2) viivitamise eest täiendavat riigilõivu tasudes kuue kuu jooksul kaitse lõppemise kuupäevast arvates.
3. jagu – Kaubamärgist tulenevad õigused ja kohustused
§ 198. Kaubamärgiomaniku ainuõigus
(1) Kaubamärgiomaniku loata on keelatud teistel isikutel kasutada äritegevuses:
1) kaitse saanud kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed kaupade või teenustega,
mille suhtes on kaubamärk kaitstud;
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2) kaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või
samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud, kui on tõenäoline tähise ja kaubamärgi
äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine kaitse saanud kaubamärgiga;
3) kaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid, millega tähistatakse identseid, samaliigilisi või teist liiki
kaupu või teenuseid, kui tähisega võib ebaausalt ära kasutada või kahjustada kaubamärgi omandatud mainet või
eristusvõimet.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu alusel on keelatud muu hulgas järgmised toimingud:
1) kauba või pakendi tähistamine tähisega;
2) tähisega tähistatud 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.
(3) Kaubamärgi kasutamine Internetis loetakse kaubamärgi kasutamiseks Eestis siis, kui sellel on Eestis äriline tagajärg.
Ärilise tagajärje kindlakstegemisel arvestatakse muu hulgas:
1) kaubamärki Internetis kasutava isiku ärilist tegevust Eestis nagu tegelikud ärisuhted või äriliselt motiveeritud suhted,
klienditeeninduse olemasolu ning Interneti-välise tegevuse olemasolu Eestis;
2) kaubamärki Internetis kasutava isiku kavatsust pakkuda Interneti kaudu kaupu või teenuseid isikutele Eestis,
arvestades kaupade transporti, rahaühikut, kaupade või teenuste pakkujaga sidepidamise viisi puudutavat
informatsiooni, keelt ja Interneti viiteid;
3) Internetis märgitud tingimust, et kaupu või teenuseid ei pakuta isikutele Eestis, ja sellest tingimusest kinnipidamist;
4) teise isiku kaubamärgi omandatud maine või eristusvõime ebaausat ärakasutamist või selle kahjustamist.
§ 199. Hoiatustähis
Kui kaubamärgi esitamine sõnaraamatus, entsüklopeedias või muus teatmeteoses jätab mulje, et selle näol on tegemist
sellise kauba või teenuse üldnimetusega, mille suhtes kaubamärk on kaitstud, võib kaubamärgiomanik nõuda, et
hiljemalt järgmises teose väljaandes oleks kaubamärgi avaldamisel kaubamärgi juures hoiatustähis.
§ 200. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse kitsendused
(1) Kui on järgitud häid äritavasid, ei loeta kaubamärgiomaniku õiguste rikkumiseks:
1) teise isiku nime või aadressi kasutamist;
2) kauba või teenuse liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste
osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest
tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud, koosnevate tähistuste
kasutamist;
3) tähiste või andmete kasutamist, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas;
4) kaubamärgi kasutamist, kui see on vajalik kindla otstarbega kaubale, nagu näiteks abimaterjalid ja varuosad, või
teenusele osutamiseks;
5) kaubamärgi mittekaitstavate osade kasutamist
(2) Varasema kaubamärgi omanikul ei ole õigust keelata hilisema registreeritud kaubamärgi ega muu hilisema õiguse
kasutamist, kui ta oli teadlik hilisemast kaubamärgist ning on nõustunud hilisema kaubamärgi või õiguse kasutamisega
viie varasema järjestikuse aasta jooksul. Piirangut ei kohaldata, kui hilisema kaubamärgi omanik hakkas kaubamärki
kasutama või esitas taotluse pahauskselt või kui muu hilisem õigus omandati pahauskselt. Hilisema kaubamärgi
omanikul ei ole õigust keelata varasema kaubamärgi ega muu varasema õiguse kasutamist.
§ 201. Kaubamärgi kasutamise kohustus
(1) Kaubamärgiomanik on kohustatud registreeritud kaubamärki tegelikult kasutama kirjes märgitud kaupade ja
teenuste tähistamiseks.
(2) Kaubamärgi kasutamiseks kaubamärgiomaniku poolt loetakse ka:
1) kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb kaubamärgi reproduktsioonist ebaoluliste elementide poolest, kui
kaubamärgi eristav iseloom ei ole muutunud;
2) üksnes väljaveoks mõeldud kaupade või nende pakendi tähistamine;
3) kaubamärgi kasutamine kaubamärgiomaniku loal.
4. jagu – Kaubamärgi vaidlustamine
§ 202. Kaubamärgi kaitstavuse vaidlustamine
(1) Kaubamärgi kaitstavuse võib vaidlustada, kui esinevad kaubamärgikaitset välistavad asjaolud. Registreeritud
kaubamärgi kaitstavuse võib vaidlustada, kui kaubamärgikaitset välistavad asjaolud esinesid kaubamärgi
registreerimisel ega ole ära langenud.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud õigus on:
1) igaühel apellatsioonikomisjonis – kahe kuu jooksul kaubamärgi tööstusomandi registrisse kandmisest arvates
absoluutse kaitset välistava asjaolu ja õigustatud isikul suhtelise kaitset välistavat asjaolu alusel;
2) isikul, kelle majanduslikke huve kaitse saanud kaubamärk riivab või kes on väidetavalt ainuõiguse rikkuja, kohtus –
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kaubamärgi kaitseajal, kuid mitte hiljem kui viie aasta jooksul pärast vaidlustatava kaubamärgi kasutamisest teada
saamist;
3) isikul, kelle majanduslikke huve kaitse saanud kaubamärk rikub või kes on väidetavalt ainuõiguse rikkuja, kohtus –
tähtajatult, kui kaubamärgi registreerimise taotlus oli esitatud pahauskselt.
(3) 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.
(4) Juhul, kui vaidlustatud kaubamärgi omanik esitab menetluses nõude, et kaubamärgiomanik tõendaks vaidlustuse
aluseks oleva kaubamärgi, mille registreerimisest on vaidlustus esitamise ajaks möödunud vähemalt viis aastat,
kasutamist, siis vaidlustust ei rahuldata ulatuses, mille osas registreeritud kaubamärki mõjuva põhjuseta viie järjestikuse
aasta jooksul käesoleva seadustiku § 201 tähenduses kasutanud.
§ 203. Kaubamärgi omandi tunnustamise täiendav alus
Tööstusomandi tunnustamist registreeritud kaubamärgi suhtes võib tähtajatult nõuda ka:
1) tähtajatult juhul, kui kaubamärgi registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud
kasutama pahauskselt;
2) viie aasta jooksul pärast kaubamärgi registreerimisest teada saamist juhul, kui
kaubamärgiomaniku esindaja on enda nimele registreerinud kaubamärgi, mis on identne või eksitavalt sarnane
kaubamärgiomaniku kaubamärgiga. Seda alust ei rakendata, kui esindaja tõendab oma tegevuse õiguspärasust.
§ 204. Kaubamärgikaitse lõppenuks tunnistamine
(1) Iga isik võib esitada apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse või kohtumenetluses vastuhagi kaubamärgikaitse
lõppenuks tunnistamiseks, kui:
1) kaubamärk on kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena muutunud tavapäraseks tähistuseks nende
kaupade ja teenuste osas, mille suhtes see on registreeritud;
2) kaubamärk on kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena muutunud tarbijat eksitavaks kaupade või
teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja
või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes;
3) registreeritud kaubamärki ei ole pärast kaubamärgi registreerimist tegemist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta
jooksul käesoleva seadustiku § 201 tähenduses kasutatud;
4) rahvusvahelist kaubamärki ei ole pärast Eestis kaitse andmist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul
käesoleva seadustiku § 201 tähenduses kasutatud.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuet ei saa esitada lõike 1 punktide 3 ja 4 alusel, kui registreeritud
kaubamärki on enne nõude esitamist hakatud kasutama pärast viieaastast mittekasutamist.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatut ei kohaldata, kui kaubamärgi kasutamist alustati pärast viieaastase
ajavahemiku lõppemist ja kolme kuu jooksul enne nõude esitamist ning juhul, kui kaubamärgiomanik alustas
ettevalmistusi kaubamärgi kasutamiseks alles pärast nõude esitamise kavatsusest teada saamist.
(4) Kaubamärgikaitse lõppenuks tunnistamise korral loetakse kaubamärgikaitse kehtetuks nõude esitamise kuupäevast
arvates. Nõude esitaja võib nõuda kaubamärgikaitse lõppenuks tunnistamist nõude aluse tekkimise kuupäevast arvates.
Selline lahend ei ole enne selle jõustumist omaniku ainuõiguse rikkumise kohta tehtud lahendi tühistamise alus.
(5) Omanik võib vaidlustuse menetlemise käigus loobuda tööstusomandi esemest või selle kaitseulatust piirata.
Vaidlustus lahendatakse kaitse piirangut arvestades.
(6) Kui kaubamärgikaitse lõppenuks tunnistamise alused kehtivad ainult osa kaubamärgiga tähistatavate kaupade või
teenuste suhtes, tunnistatakse kaubamärgikaitse lõppenuks selle osa suhtes.
15. peatükk – KAUBAMÄRGI REGISTREERIMINE
§ 205. Kaubamärgitaotluse erisused
(1) Ühe kaubamärgitaotlusega saab taotleda kaitset ühele kaubamärgile.
(2) Kaubamärgi registreerimise avalduses peab sisalduma:
1) kaubamärgi reproduktsioon;
2) Nizza klassifikatsiooni järgi liigitatud kaupade ja teenuste loetelu koos klasside numbritega;
3) värvide loetelu, kui kaubamärgi reproduktsioon on värviline;
4) märge, kas kaubamärk on sõnamärk, kujutismärk, kombineeritud märk, ruumiline märk, heliline märk, värvimärk või
muud liiki märk;
5) märge, kui tegemist on kollektiivkaubamärgiga või garantiimärgiga.
(3) Patendiamet võib nõuda kaubamärgi sõnalise osa transliteratsiooni ja tõlget ning helilise kaubamärgi elektroonilist
näidist.
(4) Taotleja võib esitada kaubamärgi iseloomustuse, võõrkeelse sõnalise osa tõlke ja transliteratsiooni, mittekaitstavate
osade loetelu või muud taotlust täpsustavad andmed.
(5) Justiitsminister võib kehtestada kaubamärgimääruses täpsemad taotluse dokumentide sisu- ja vormistusnõuded.
§ 206. Täiendav riigilõiv klasside eest
Kui taotluses on märgitud kaubad ja teenused, mis kuuluvad enamasse, kui ühte Nizza klassifikatsiooni järgi liigitatud
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kaupade ja teenuste klassi, tasutakse alates teisest kaupade ja teenuste klassist täiendav riigilõiv.
§ 207. Prioriteedinõue kaubamärgi taotlemisel
(1) Prioriteedinõue esitatakse kahe kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates ning selles sisalduvad:
1) esmase taotluse number, selle vastuvõtnud riiki identifitseerivad andmed ja prioriteedikuupäev.
2) näituseprioriteedi korral näituseprioriteedi kuupäev, näituse nimi ja selle toimumise riiki identifitseerivad andmed.
(2) Prioriteedinõude võib esitada ühe või mitme esmase taotluse või näituseprioriteedi 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.
(3) Prioriteedinõuet tõendavad dokumendid esitatakse hiljemalt kolme kuu jooksul taotluse esitamisest. Nimetatud
tähtaega ei saa pikendada.
§ 208. Taotluse minimaalsed elemendid
Taotluse minimaalsed elemendid on:
1) eestikeelne kaubamärgi registreerimise sooviavaldus või muu selge viide, et esitatud dokumente käsitatakse
kaubamärgi taotlusena;
2) kaubamärgi reproduktsioon;
3) eestikeelne loetelu kaupadest ja teenustest, mille tähistamiseks kaubamärki soovitakse registreerida;
4) taotleja nimi ja aadress või andmed, mis võimaldavad edastada talle või tema esindajale Patendiameti teateid.
§ 209. Teave kaubamärgitaotluse kohta
(1) Patendiamet avaldab esitatud või jagatud taotluse kohta järgmise teabe:
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.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe juures kuvatakse ka andmed taotluse menetluse staadiumi kohta.
§ 210. Taotluse menetluse erisused
(1) Patendiamet alustab kaubamärgi ekspertiisi, kui kontrolli tulemusena ei ole tuvastatud ekspertiisi ega varasemate
õiguste otsingu alustamist või läbiviimist takistavaid asjaolusid või kui need on ettenähtud tähtpäevaks kõrvaldatud.
(2) Patendiamet teeb taotluse tagasilükkamise otsuse, kui menetluse käigus tuvastatud ekspertiisi või varasemate õiguste
otsingu alustamist või läbiviimist takistavaid asjaolusid ei ole kõrvaldatud. Kui nimetatud tagasilükkamise alus esineb
ainult osade kaupade või teenuste suhtes, mille tähistamiseks kaubamärki soovitakse registreerida, kohaldatakse seda
alust ainult nende kaupade ja teenuste suhtes.
§ 211. Kaubamärgi ekspertiis
(1) Patendiamet kontrollib ekspertiisi käigus kaubamärki absoluutsete kaitset välistavate asjaolude suhtes.
(2) Kui ekspertiisi tulemusena ilmneb absoluutne kaubamärgi kaitset välistav asjaolu, teatab Patendiamet sellest
taotlejale ja määrab tähtaja selle asjaolu kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks.
(3) Kui ekspertiisi käigus ilmneb, et kaubamärk sisaldab tähist, mis käesoleva seadustiku kohaselt loetakse kaubamärgi
mittekaitstavaks osaks, kuid see tähis ei põhjusta kahtlusi ainuõiguse ulatuse suhtes, ei märgi Patendiamet
mittekaitstavat osa kaubamärgi registreerimise otsusesse.
(4) Kui ekspertiisi käigus ilmneb, et kaubamärk sisaldab tähist, mis käesoleva seadustiku kohaselt loetakse kaubamärgi
mittekaitstavaks osaks ja see tähis võib põhjustada kahtlusi ainuõiguse ulatuse suhtes, teatab Patendiamet sellest
taotlejale ja määrab tähtaja mittekaitstava osaga nõustumiseks või selgituste andmiseks. Kui tähtpäevaks ei teatata
mittekaitstava osaga nõustumisest või ei anta asjakohast selgitust, loetakse taotleja mittekaitstava osaga nõustunuks.
(5) Patendiamet teeb taotluse tagasilükkamise otsuse, kui taotleja ei ole kõrvaldanud ekspertiisi tulemusena ilmnenud
kaubamärgi kaitset välistavaid asjaolusid. Kui nimetatud kaitset välistav asjaolu kehtib ainult osade kaupade või
teenuste suhtes, mille tähistamiseks kaubamärki soovitakse registreerida, kohaldatakse seda alust ainult nende kaupade
ja teenuste suhtes.
(6) Kui taotleja ei nõustu kaubamärgi osa mittekaitstavaks osaks lugema, kuid Patendiamet ei loe taotleja seisukohta
põhjendatuks, teeb Patendiamet kaubamärgi registreerimise otsuse piiranguga, märkides ära mittekaitstava osa ja
põhjendades piirangu tegemist.
[§ 212. Varasemate õiguste otsing
(1) Patendiamet teostab suhteliste kaitset välistavate asjaolude väljaselgitamiseks varasemate õiguste otsingu, koostab
otsinguaruande ja edastab selle taotlejale teadmiseks.
(2) Otsinguaruandes esitatakse taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikuupäeva seisuga andmed kaubamärgiga
identsete ja sarnaste registreeritud kaubamärkide ja muude registreeritud tähiste kohta, mis võivad kaasa tuua suhtelised
kaubamärgi kaitset välistavad asjaolud.
(3) Taotleja võib teha kahe kuu jooksul otsinguaruande Patendiametist väljastamise kuupäevast arvates otsinguaruande
alusel taotluses parandusi ja täiendusi või esitada otsinguaruandele vastuväiteid.
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(4) Patendiamet koostab pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtaja möödumist või pärast taotleja
vastuväidete kaalumist lõpliku otsinguaruande. Otsinguaruandel on informatiivne tähendus.
(5) Patendiamet edastab viivitamatult pärast kaubamärgi registreerimist teate taotlusest lõpliku otsinguaruandes
sisalduvate varasemate kaubamärkide omanikele ning teeb otsinguaruande kättesaadavaksregistreeritud kaubamärgi
andmete juures.
(6) Justiitsminister võib kehtestada kaubamärgimääruses otsinguaruande sisu- ja vormistamisnõuded ja otsingu
teostamise korra.]
§ 213. Taotluse parandamine, täiendamine, piiramine ja jagamine
(1) Taotleja võib taotlust parandada ja täiendada, muutmata taotluse esitamise kuupäeval esitatud kaubamärgi
reproduktsiooni ning laiendamata kaupade ja teenuste loetelu.
(2) Taotleja võib taotluse menetluse jooksul:
1) piirata taotlust osade kaupade või teenuste suhtes;
2) jagada taotluse mitmeks taotluseks, jagades kaubad ja teenused nende vahel.
§ 214. Registreeritud kaubamärgi andmed
(1) Registreeritud kaubamärgi andmed on:
1) kaubamärgi reproduktsioon;
2) Nizza klassifikatsiooni järgi liigitatud kaupade ja teenuste loetelu koos klasside numbritega;
3) värvide loetelu, kui kaubamärgi reproduktsioon on värviline;
4) märge, kas märk on sõnamärk, kujutismärk, kombineeritud märk, ruumiline märk, heliline märk, värvimärk või muud
liiki märk;
5) kaubamärgi mittekaitstav osa, kui see on registreerimise otsuses ära märgitud;
6) kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi korral sellekohane märge;
7) märge, et kaubamärk on registreeritud omandatud eristusvõime alusel;
8) varasema taotluse, mille alusel taotlus on esitatud, number ja esitamise kuupäev;
9) varasemate õiguste otsingu kuupäev.
(2) Kaubamärgi registreerimise kandeteates sisalduvad käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-7 nimetatud andmed.
§ 215. Kaubamärgi kaitseulatuse piiramine ja selle jagamine
Omanik võib:
1) piirata registreeritud kaubamärgi kaitseulatust osade kaupade või teenuste suhtes;
2) jagada kirje mitmeks kirjeks, jagades kaubad ja teenused nende vahel.
16. peatükk – KOLLEKTIIVKAUBAMÄRK JA GARANTIIMÄRK
§ 216. Kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi põhikiri
(1) Kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi taotluses peab sisalduma täiendavalt kirjalik kollektiivkaubamärgi või
garantiimärgi põhikiri (edaspidi põhikiri). Kollektiivkaubamärgi põhikirjale lisatakse ühenduse liikmete loetelu, kelle
kaupu ja teenuseid kollektiivkaubamärgiga tähistatakse.
(2) Kollektiivkaubamärgi põhikiri peab sisaldama isikute ühenduse nime ja asukoha aadressi, ühenduse liikmeks
astumise tingimusi ja korda ning kollektiivkaubamärgi kasutamise tingimusi ja korda.
(3) 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.
(4) Põhikirjaga võib reguleerida muuhulgas 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.
(5) Kollektiivkaubamärk või garantiimärk registreeritakse juhul, kui puuduvad kaitset välistavad asjaolud ja:
1) põhikiri ei ole vastuolus avaliku korra ja heade kommetega;
2) garantiimärgi puhul põhikiri sisaldab garantiimärgiga tähistatavate kaupade ja teenuste nõutavate ühiste tunnuste
loetelu, mida saab kasutada kvaliteedikontrolli alusena;
3) kollektiivkaubamärgi puhul on põhikirjale lisatud ühenduse liikmete loetelu, kelle kaupu ja teenuseid
kollektiivkaubamärgiga tähistatakse, ning põhikiri sisaldab ühenduse liikmeks astumise tingimusi ja korda.
(6) Põhikirja muutmisel või kollektiivkaubamärgi ühenduse liikmete loetelu muutumisel tuleb Patendiametile esitada
uus põhikiri või uus kollektiivkaubamärgi ühenduse liikmete loetelu. Põhikirja muutmine ning kollektiivkaubamärgi
ühenduse liikmete koosseisu muutus jõustub muudatuste tööstusomandi registrisse kandmisel. Põhikirja muudatus
kantakse tööstusomandi registrisse ainult juhul, kui põhikiri ei ole vastuolus käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud
nõuetega.
§ 217. Kollektiivkaubamärgi ja garantiimärgi kaitse erisused
(1) Kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi kasutamine selleks õigustamata isiku poolt on keelatud.
(2) Garantiimärki võib kasutada iga isik, kelle kaubal või teenusel on põhikirjas sätestatud tunnused ja kui ta maksab
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garantiimärgi omanikule omaniku nõutud tasu.
(3) Garantiimärk võib viidata sellega tähistatavate kaupade või teenuste geograafilisele päritolule.
(4) Kollektiivkaubamärgi kasutamist vähemalt ühe kollektiivkaubamärgi omanikuks oleva ühenduse liikme poolt ja
garantiimärgi kasutamist garantiimärgi omaniku loal vähemalt ühe isiku poolt, kelle kaubal või teenusel on põhikirjas
sätestatud tunnused, loetakse kaubamärgi kasutamiseks käesoleva seadustiku § 201tähenduses.
§ 218. Kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi vaidlustamise erisused
(1) Kui põhikiri ei ole rakendatav ja kaubamärgiomanik ei kõrvalda põhikirja puudusi asjast huvitatud isiku hagi alusel
kohtu poolt määratud tähtaja jooksul, tunnistatakse kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi kaitse tühiseks.
(2) Kui põhikiri ei ole rakendatav sellesse tehtud muudatuste või muutunud asjaolude tõttu ja kaubamärgiomanik ei
kõrvalda põhikirja puudusi asjast huvitatud isiku hagi alusel kohtu poolt määratud tähtaja jooksul, tunnistatakse
kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi kaitse lõppenuks.
(3) Kui kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi omanik lubab kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi kasutamist
vastuolus seaduse või põhikirjaga ega kõrvalda puudusi kohtu poolt määratud tähtaja jooksul, tunnistatakse
kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi kaitse lõppenuks asjast huvitatud isiku hagi alusel.
§ 219. Kollektiivkaubamärgi ja garantiimärgi ainuõiguse kaitse erisused
(1) Kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi kasutaja võib õiguskaitsevahendeid kasutada ainult kaubamärgiomaniku
nõusolekul.
(2) Kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi kasutaja võib astuda kahju hüvitamise nõudega kaubamärgiomaniku hagi
alusel algatatud menetlusse.
(3) Kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi kasutaja võib pärast kaubamärgiomanikule teate saatmist ainuõiguse
rikkumise korral õiguskaitsevahendeid kasutada ka kaubamärgiomaniku nõusolekuta, kui kaubamärgiomanik ei ole
mõistliku aja jooksul ise hakanud õiguskaitsevahendeid kasutama.
17. peatükk – KAUBAMÄRGI RAHVUSVAHELINE REGISTREERIMINE
§ 220. Üldsätted
(1) Eesti kodanik või Eestis elu-, asu- või tegutsemiskohta omav isik, kellele kuulub tööstusomandi registri kirjes olev
kaubamärgitaotlus või registreeritud kaubamärk (edaspidi aluskaubamärk), võib esitada samale kaubamärgile
rahvusvahelise kaitse saamiseks Madridi protokollist tulenevatele nõuetele vastava ingliskeelse kaubamärgi
rahvusvahelise taotluse Patendiametile kui päritoluametile. Kaubamärgi rahvusvahelise taotluse esitamise kuupäevaks
loetakse selle Patendiametisse saabumise kuupäev.
(2) Madridi protokolli artikli 8 lõigete 2–7 kohased rahvusvahelised tasud tasutakse otse Rahvusvahelisele Büroole.
(3) Pärast kaubamärgi rahvusvahelist registreerimist võib Patendiameti kaudu esitada taotluse lepinguosalise hilisemaks
märkimiseks. Hilisema märkimise taotluse võib esitada Rahvusvahelisele Büroole ka otse või mõne teise riigi
nõuetekohase ameti vahendusel.
(4) Justiitsminister võib kehtestada kaubamärgimääruses kaubamärgi rahvusvahelise taotluse Patendiametile esitamise,
selle menetlemise ja Rahvusvahelisele Büroole edastamise korra.
§ 221. Kaubamärgi rahvusvaheline taotluse menetlus
(1) Patendiamet edastab kaubamärgi rahvusvahelise taotluse Rahvusvahelisele Büroole, kui on tasutud riigilõiv
kaubamärgi rahvusvahelise taotluse esitamise eest ning kaubamärgi rahvusvahelises taotluses esitatud andmed
võimaldavad Patendiametil tõendada, et:
1) kaubamärgi rahvusvahelise taotluse esitaja on Eesti kodanik või tal on Eestis elu-, asu- või tegutsemiskoht ning ta on
aluskaubamärgi kirjesse kantud taotleja või omanik;
2) kaubamärgi rahvusvahelise taotluse ja aluskaubamärgi reproduktsioonid on identsed;
3) kui kaubamärgi rahvusvahelises taotluses esineb märge, et märk on kolmemõõtmeline märk või kollektiivkaubamärk,
või märgi sõnaline kirjeldus või värvi kui märki eristava tunnuse nõudlus, siis esinevad samad andmed ka
aluskaubamärgi kirjes;
4) kaubamärgi rahvusvahelises taotluses loetletud kaubad ja teenused sisalduvad kaubamärgi rahvusvahelise taotluse
ametipoolse tõendamise ajal aluskaubamärgi kaupade ja teenuste loetelus.
(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud asjaolusid ei ole võimalik tõendada ja puudusi ei ole kõrvaldatud,
lõpetatakse kaubamärgi rahvusvahelise taotluse menetlus.
(3) Rahvusvahelise kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise kuupäev ja rahvusvahelise kaubamärgi registrinumber
kantakse aluskaubamärgi kirjesse.
§ 222. Rahvusvahelise kaubamärgi toime Eesti suhtes
(1) Rahvusvaheline kaubamärk ei kehti Eestis, kui kaitse andmisest keeldutakse rahvusvahelise kaubamärgi menetluse
tulemusena.
(2) Rahvusvaheline kaubamärk saab Eestis kaitse, kui on avaldatud käesoleva seadustiku § 223 lõikes 2 nimetatud teade
ja rahvusvahelist kaubamärki ei ole vaidlustatud või on vaidlustusavaldus jäänud lõpliku otsusega rahuldamata.
(3) Kui registreeritud kaubamärk registreeritakse samade kaupade ja teenuste suhtes ka rahvusvaheliselt, võib omanik
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loobuda riigisisesest kaubamärgist, välja arvatud juhul, kui kaubamärgi rahvusvaheline taotlus on esitatud käesoleva
seaduse § 220 lõike 1 alusel.
§ 223. Rahvusvahelise kaubamärgi menetluse erisused
(1) Patendiamet märgitud ametina keeldub rahvusvahelisele kaubamärgile Eestis kaitse andmisest, kui käesolevas
seadustikus sätestatu kohaselt ja Madridi protokollist tulenevaid erisusi arvestades läbi viidud ekspertiisi käigus
tuvastatakse käesolevas seadustikus sätestatud kaitset välistavad asjaolud, mida ei ole kõrvaldatud. Patendiamet teatab
kaitse andmisest Rahvusvahelisele Büroole 18 kuu jooksul kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise teate kuupäevast
arvates. Madridi protokolli artikli 5 lõike 2 punktis c sätestatud juhul ja tingimustel võib Patendiamet teatada kaitse
andmisest keeldumisest ka pärast 18 kuu möödumist kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise teate kuupäevast
arvates.
(2) Kui Patendiamet ei tuvasta ekspertiisi käigus kaitset välistavaid asjaolusid või need on kõrvaldatud, avaldatakse
Patendiameti ametlikus väljaandes rahvusvahelisele kaubamärgile Eestis kaitse andmise kohta teade. Käesolevas lõikes
nimetatud teates sisalduvad käesoleva seadustiku § 48 punktides 2-4 ja 7 ning § 214 lõike 1 punktides 1-7 nimetatud
andmed, samuti:
1) rahvusvahelise kaubamärgi registrinumber ja kuupäev ning järjekorranumber;
2) hilisema märkimise korral hilisema märkimise kuupäev;
3) rahvusvahelise publikatsiooni number, kus rahvusvaheline kaubamärk on avaldatud.
(3) Rahvusvahelise kaubamärgi kohta tehtud Patendiameti otsuste ja rahvusvahelise kaubamärgi omaniku õiguse
vaidlustamine toimub käesolevas seaduses sätestatu kohaselt, arvestades Madridi protokollist tulenevaid erisusi.
Vaidlustamisest ja selle kohta tehtud lahendist teatatakse Rahvusvahelisele Büroole.
(4) Patendiamet avaldab käesoleva seadustiku §-s 209 nimetatud teabe rahvusvaheliste kaubamärkide kohta, milles
Eesti on märgitud lepinguosaline.
§ 224. Rahvusvahelise kaubamärgi kehtivuse kaotamine ja muutmine riigisiseseks taotluseks
(1) Kui rahvusvaheline kaubamärk kaotab kehtivuse, kaotab samast kuupäevast kaitse ka rahvusvaheline kaubamärk
Eestis.
(2) Kui rahvusvaheline kaubamärk on Madridi protokolli artikli 6 lõike 4 kohaselt kustutatud, võib selle kaubamärgi
registreerida riigisisese kaubamärgina rahvusvahelise kaubamärgi kaupade ja teenuste suhtes, kui omanik esitab
kaubamärgitaotlusele sätestatud nõuetele vastava taotluse kolme kuu jooksul rahvusvahelise kaubamärgi Madridi
protokolli artikli 6 lõike 4 kohase kustutamise kuupäevast arvates. Sellise taotluse esitamise kuupäevaks loetakse
kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise kuupäev.
18. peatükk – ÜHENDUSE KAUBAMÄRGI MÄÄRUSE KOHALDAMINE
§ 225. Ühenduse kaubamärgi taotlus
(1) Ühenduse kaubamärgi taotluse võib esitada Patendiametile, kes edastab taotluse Siseturu Ühtlustamise Ametile kahe
nädala jooksul taotluse esitamise kuupäevast arvates ja väljastab taotlejale sellekohase teatise. Ühenduse kaubamärgi
taotluse esitamisel Patendiametile tuleb tasuda riigilõiv taotluse edastamise eest Siseturu Ühtlustamise Ametile.
(2) Ühenduse kaubamärgi taotlus peab vastama Ühenduse kaubamärgi määruses ja selle rakendusmääruses sätestatud
sisu- ja vormistusnõuetele. Ühenduse kaubamärgi määruse artikli 26 lõike 2 kohane tasu tuleb tasuda otse Siseturu
Ühtlustamise Ametile.
(3) Patendiamet ei võta vastu ega edasta teisi Siseturu Ühtlustamise Ametile esitatavaid dokumente ja kirju.
(4) Justiitsminister võib kehtestada kaubamärgimääruses Ühenduse kaubamärgi taotluse Patendiametile esitamise ja
edastamise korra.
§ 226. Ühenduse kaubamärgi taotluse või Ühenduse kaubamärgi muutmine riigisiseseks taotluseks
(1) Ühenduse kaubamärgi taotluse või Ühenduse kaubamärgi muutmisel riigisiseseks taotluseks vastavalt Ühenduse
kaubamärgi määruse 3. osas sätestatule, loetakse taotluse esitamise kuupäevaks Ühenduse kaubamärgi taotluse
esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või vanemusekuupäev. Ühenduse kaubamärgi taotluse või Ühenduse
kaubamärgi, mille esitamise või prioriteedikuupäev on varasem kui 2004. aasta 1. mai, muutmisel riigisiseseks
taotluseks loetakse taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks 2004. aasta 1. mai.
(2) Vanemusekuupäev loetakse taotluse esitamise kuupäevaks üksnes juhul, kui Ühenduse kaubamärgi vanemuse
aluseks oli Eestis registreeritud riigisisene või rahvusvaheline Eestis kehtinud kaubamärk.
(3) Ühenduse kaubamärgi taotluse või Ühenduse kaubamärgi muutmisel riigisiseseks taotluseks Ühenduse kaubamärgi
määruse alusel esitab taotleja kahe kuu jooksul Siseturu Ühtlustamise Ametist vastava taotluse Patendiametisse
saabumise kuupäevast arvates:
1) muutmise taotluse (edaspidi muutmistaotlus) ja sellega kaasnevate dokumentide tõlke eesti keelde;
2) välismaa isiku Eestis asuva tegutsemiskoha aadressi või andmed esindaja kohta;
3) kaubamärgi reproduktsiooni;
4) andmed riigilõivu tasumise kohta.
(4) Patendiamet avab pärast muutmistaotluse Patendiametisse saabumist tööstusomandi registris kirje ning kannab
andmebaasi taotluse numbri ja taotluse esitamise kuupäeva, muutmistaotluses sisalduvad andmed ja märkuse esitatud
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dokumentide kohta.
(5) Patendiamet menetleb muutmise taotlusi käesolevas seadustikus kaubamärgi taotluse kohta sätestatu kohaselt,
arvestades Ühenduse kaubamärgi määrusest tulenevaid erisusi.
(6) Justiitsminister võib kehtestada kaubamärgimääruses muutmise taotluse menetlemise korra.
§ 227. Tööstusomandi registrist kustutatud kaubamärgi tagantjärele kehtetuks tunnistamine
Kui registreeritud või registreerimiseks esitatud Ühenduse kaubamärgi suhtes on nõutud varasema registreeritud
kaubamärgi või Eestis kehtiva rahvusvahelise kaubamärgi vanemust vastavalt Ühenduse kaubamärgi määruse artiklitele
34 ja 35, võib vaidlustada kaubamärgikaitse või esitada kaubamärgikaitse lõppenuks tunnistamise nõude isegi juhul, kui
see varasem kaubamärk on tööstusomandi registrist kustutatud kehtivusaja pikendamata jätmisel või
kaubamärgiomaniku loobumisel kaubamärgist.
4. osa – ÄRISALADUS JA GEOGRAAFILINE TÄHIS
19. peatükk – ÄRISALADUSE KAITSE
§ 228. Ärisaladuse mõiste
Ärisaladus on teave, mis vastab järgmistele tunnustele:
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.
§ 229. Ärisaladuse rikkumine
(1) Ärisaladuse rikkumine on ärisaladuse omandamine, kasutamine või avalikustamine ilma ärisaladuse omaniku
nõusolekuta.
(2) Ärisaladuse rikkumiseks ei loeta teise isiku ärisaladuse sisuks oleva teabe omandamist järgmisel teel:
1) iseseisev avastamine või loomine;
2) sellise toote või eseme jälgimine, uurimine, demonteerimine või katsetamine, mis on tehtud üldsusele kättesaadavaks
või mis on sellise teabe omandaja seaduslikus valduses;
3) töötajate esindajate teavitamine ja nendega konsulteerimine vastavalt seadusele;
(3) Ärisaladuse rikkumiseks ei loeta ka ärisaladuse kasutamist või avalikustamist, kui ärisaladuse sisuks olev teave on
omandatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 punktides 1 või 2 kirjeldatud viisil.
§ 230. Ärisaladuse tsiviilõigusliku kaitse erisused
(1) Ärisaladuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamisest tuleneva nõude vastavalt võlaõigusseaduse §-le 1043 saab
esitada üksnes isiku vastu, kes rikkus ärisaladust tahtlikult või raske hooletuse tõttu.
(2) Ärisaladuse rikkumise teel saadu hüvitamise nõude vastavalt võlaõigusseaduse §-le 1037 saab esitada üksnes isiku
vastu, kes teadis või pidi teadma ärisaladuse omaniku nõusoleku puudumisest.
20. peatükk – GEOGRAAFILISE TÄHISE KAITSE
§ 231. Geograafilise tähise mõiste
Geograafiline tähis on:
1) Euroopa Liidu õigusakti alusel kaitstud geograafiline tähis või kaitstud päritolunimetus;
2) 2000. aasta 10. jaanuaril jõustunud geograafilise tähise kaitse seaduse kehtivusajal kaitse saanud registreeritud
geograafiline tähis;
3) tähis, mis näitab, et kaup on pärit teatud geograafiliselt alalt, kui kauba teatud omadus, maine või mõni muu
iseloomulik tunnus on olulisel määral seostatav kauba geograafilise päritoluga.
§ 232. Geograafilise tähise kaitsetingimused
(1) Käesoleva seadustiku § 231 punktis 2 nimetatud geograafilisel tähise kaitse on lõppenud, kui kohus on tuvastanud,
et geograafiline tähis ei vasta selle registreerimise ajal kehtinud seaduses sätestatud tingimustele.
(2) Käesoleva seadustiku § 231 punktis 3 nimetatud geograafilise tähisena ei kaitsta tähist, mis:
1) eksitab avalikkust kauba või teenuse geograafilise päritolu suhtes;
2) tähistab kaupa, mille konkreetne omadus, maine või muu iseloomulik tunnus ei ole olulisel määral seostatav kauba
või teenuse geograafilise päritoluga;
3) vaatamata kauba tegeliku geograafilise päritolu tõepärasele kajastamisele võib tekitada avalikkuses vale arusaama, et
kaup pärineb teiselt geograafiliselt alalt;
4) on vastuolus avaliku korra või heade kommetega;
5) on algse geograafilise päritolu tähenduse kaotanud ja muutunud kauba üldnimeks ja on kasutusel kauba liigi,
kvaliteedi, sordi või muude omaduste või tunnuste tähistamiseks;
6) sisaldab loomatõu või taimesordi nime või on sellega eksitavalt sarnane;
7) ei ole saanud kaitset oma päritoluriigis või mille kaitse on seal lõpetatud või mille kasutamisest on seal loobutud.
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§ 233. Geograafilisest tähisest tulenevad õigused ja kohustused
(1) Geograafilise tähise suhtes ei teki omandit.
(2) Käesoleva seadustiku § 231 punktides 2 ja 3 nimetatud geograafilise tähise kasutamise õigus on isikul, kes tegutseb
geograafilise tähisega tähistatud kauba tootja, töötleja või müügiks ettevalmistajana geograafilisel alal, millele
geograafiline tähis viitab, kui geograafilise tähisega tähistatud kauba teatud omadus, maine või mõni muu iseloomulik
tunnus on olulisel määral seostatav kauba geograafilise päritoluga.
(3) Käesoleva seadustiku § 231 punktides 2 ja 3 nimetatud geograafilise tähise korral on keelatud:
1) geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamise kauba tähistamine isikul, kes ei tegutse kauba
tootja, töötleja või müügiks ettevalmistajana tähisele vastaval geograafilisel alal;
2) geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamise kauba tähistamine, kui kaubal puudub kas või üks
iseloomustav omadus, maine või muu iseloomulik tunnus;
3) geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamise kauba tähistamine, mis on tähisega tähistatava
kaubaga samaliigiline;
4) geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamise muu kauba tähistamine, kui see võib kaasa tuua
geograafilise tähise maine ärakasutamise;
5) eksitava teabe kasutamine kauba päritolu, olemuse või põhiomaduste kohta kauba pakendil, reklaammaterjalis või
sellega seotud dokumentides;
6) sellise tähise kasutamine, mis, vaatamata kauba tegeliku geograafilise päritolu tõepärasele kajastamisele, võib
tekitada avalikkuses vale arusaama, et kaup pärineb teiselt alalt, isegi juhul, kui tegelik päritolu on näidatud;
7) teised toimingud, mis võivad avalikkust kauba või teenuse tegeliku päritolu suhtes eksitada;
8) kauplemine kaubaga, mis on õigusvastaselt tähistatud geograafilise tähisega sõltumata sellest, kas vahendajat, müüjat
või tarbijat kauba vastavast eripärast teavitatakse.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud keeld ei laiene oma ärinime kasutamisele äritegevuses, välja arvatud juhud,
kui seda nime kasutatakse avalikkust eksitaval viisil.
(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isik võib käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1–8 nimetatud tegevuse
korral kasutada õiguskaitsevahendeid, mida kohaldatakse kõlvatu konkurentsi vastu.
§ 234. Riiklik järelevalve
Veterinaar- ja Toiduamet võib:
1) teostada riiklikku järelevalvet kaitstud geograafilise tähise nimetuse nõuetekohase kasutamise ning käesoleva
seadustiku § 231 punktides 1 ja 2 nimetatud geograafilise tähise kirjelduses sätestatud nõuetele vastavuse üle;
2) riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 49, 50 ja 52 sätestatud riikliku järelevalve
erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
5. osa – LÕPPOSA
21. peatükk – RAKENDUSSÄTTED
§ 235. Üleminekusätted
(1) Käesolevat seadustikku kohaldatakse selle jõustumise ajal registreeritud tööstusomandi esemete ja taotlustega
seonduvatele õigustele ja kohustustele, kui käesolevas paragrahvis ei sätestata teisiti.
(2) Patendiameti menetluses olevatele taotlustele kohaldatakse taotluse esitamise ajal kehtinud kaitsetingimusi ja
käesolevas seadustikus sätestatud menetluskorda.
(3) Enne käesoleva seadustiku jõustumist Patendiameti tehtud otsuse või sellise otsuse objektiks oleva tööstusomandi
eseme vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohtus või apellatsioonikomisjonis kohaldatakse taotluse esitamise ajal
kehtinud kaitsetingimusi ja käesolevas seadustikus sätestatud menetluskorda.
(4) Kui käesoleva seadustiku jõustumise ajal kulgeb Patendiameti või apellatsioonikomisjoni menetluses antud tähtaeg,
mis on lühem käesolevast seadustikust tulenevast tähtajast, kohaldatakse kulgeva tähtaja asemel käesolevast
seadustikust tulenevat tähtaega, mille alguseks loetakse kulgeva tähtaja algus. Muul juhul kulgeb antud tähtaeg
määratud tähtpäevani.
(5) Enne käesoleva seadustiku jõustumist õigusrikkumise toimepannud isiku suhtes kohaldatakse talle soodsamat normi.
(6) Kui enne käesoleva seadustiku jõustumist kehtinud aegumistähtaeg ei ole käesoleva seadustiku jõustumise ajaks
möödunud ja käesolevas seaduses sätestatakse sellest erinev aegumistähtaeg, kohaldatakse pikemat aegumistähtaega.
(7) Kuni käesoleva seadustiku jõustumiseni kehtinud seaduste alusel kehtestatud õigusaktid kehtivad pärast käesoleva
seadustiku jõustumist niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus käesoleva seadustikuga, ja seni, kuni need kas tunnistatakse
kehtetuks või viiakse käesoleva seadusega vastavusse.
§ 236. Jõustumine
Käesolev seadus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

