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• Mis on intellektuaalne omand? 

• Intellektuaalse omandi valdkonnad 

• Intellektuaalse omandi põhiprintsiibid 

• Leiutis 

• Milleks kaitsta leiutist? 

• Kuidas teha esmast uudsusotsingut? 

• Otsingu tegemise võimalused Patendiameti 
andmebaasides 

• Kasulik teave 

• Kasulik kirjandus 

• Mõned näited Eestis kaitstud leiutistest 
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Mis on intellektuaalne omand? 
Intellektuaalne omand e intellektuaalomand (IO) tähendab õigusi 

inimese vaimse ja intellektuaalse tegevuse tulemustele. 

Intellektuaalse omandi õigused jagunevad: 

  1) autoriõigus 

  2) autoriõigusega kaasnevad õigused 

  3) tööstusomand 

Autoriõigusega kaitstakse kirjandus-, kunsti- ja teadusteoseid. Kaitse 

saab iga teos, mis vastab seaduses sätestatud teose tunnustele. 

Kaitse tekib teose loomise momendist automaatselt ning teost 

registreerida, deponeerida, sellele kaitsetähiseid lisada ei ole vaja. 

Autoril tekib oma loodud teose suhtes mitmeid isiklikke ja varalisi 

õigusi ning teose kasutamine teise isiku poolt saab toimuda vaid autori 

sellekohase loa alusel. 
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Autoriõigusega kaasnevad õigused e naaberõigused hõlmavad 

teose esitajatele , fonogrammitootjatele, raadio-ja 

televisiooniorganisatsioonidele ning filmi esmasalvestuse tootjatele 

kuuluvaid õigusi nende loodud resultaatide suhtes. 

 

Tööstusomand  tähistab õigusi kaubamärgile, leiutisele (patent, 

kasulik mudel), tööstusdisainilahendusele, geograafilisele tähisele ja 

mikrolülituse topoloogiale. 
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Intellektuaalse omandi 

valdkonnad 
Kaubamärk on tähis, mida ettevõtja kasutab oma kauba või teenuse 

tähistamiseks, et eristada oma kaupa või teenust teiste ettevõtjate poolt 

pakutavatest kaupadest või teenustest.  Õiguskaitse antakse kauba või 

teenuse turustamisel kasutatavale tähisele ning kaubamärgi 

registreerimisega ei saa monopoliseerida kaupa või teenust ennast. 

 

 

 

 

Tööstusdisainilahendusega kaitstakse toote tasapinnalist  

või ruumilist väliskujundust. Kaitstava objekti moodustavad  

toote kuju, ornament, värvilahendus, faktuur, materjal vms. 

Õiguskaitse saab tööstusdisainilahendus, mis on uudne ja  

eristatav  ning mille järgi on võimalik tööstuslikult või käsi- 

töönduslikult valmistada tooteid.  
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Geograafilise tähisega kaitstakse kaupa või teenust , et näidata selle 

päritolu teatud geograafilisest piirkonnast, kusjuures on oluline, et 

kauba või teenuse konkreetne omadus, maine või muu tunnus peab 

olema olulise määral seostatav geograafilise piirkonnaga, kus kaupa 

toodetakse, töödeldakse või müügiks ette valmistatakse või kus 

teenust osutatakse. 

SAAREMAA JUUST (juustule),   PÕLTSAMAA JUUST (juustule), 

VÄRSKA (looduslikule ja karboniseeritud mineraalveele) 

 

Mikrolülituse topoloogia  õiguskaitse antakse originaalsele 

mikrolülituse topoloogiale (mikrolülituse elementide ning kõigi või osa 

elementide vaheliste ühenduste mis tahes viisil väljendatud 

kolmemõõtmelise paigutuse kujutis, mis on ette nähtud kasutamiseks 

mikrolülituse valmistamisel, kusjuures vähemalt üks element on 

aktiivelement. Eestis veel ühtegi mikrolülituse topoloogiat 

registreeritud ei ole. 
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Intellektuaalse omandi 

põhiprintsiibid  

 

1. Õiguskaitse tähtajalisus – intellektuaalne omand kehtib alati 

seaduses sätestatud tähtaja jooksul (patent maksimaalselt 20 

aastat, kasulik mudel maksimaalselt 10 aastat). Pärast vastava 

perioodi möödumist võivad seda vabalt kasutada kõik isikud 

 

2. Õiguskaitse territoriaalsus  - intellektuaalset omandit kaitstakse 

alati konkreetse riigi territooriumil (Eestis registreeritud 

kaubamärk Lätis mingeid ainuõigusi ei anna). Et laiendada IO 

kaitset väljapoole ühe riigi territooriumi,  on sõlmitud mitmeid 

riikidevahelisi lepinguid ja rahvusvahelisi konventsioone. 
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Leiutis 
Eesti patendiseaduses ei ole leiutise legaaldefinitsiooni 

• Leiutis – tehniline lahendus, mis kuulub tehnika 
valdkonda 

• Leiutis on patentne, kui ta on : 

1. UUS – kontrollitakse leiutise ülemaailmset uudsust 
(leiutis ei tohi olla enne taotluse esitamise 
kuupäeva avalikustatud) 

2. Omab LEIUTUSTASET – erinevus 
tehnikatasemest peab olema tehniline ja see ei tohi 
olla mingi alaasjatundja jaoks enesestmõistetav 

3. TÖÖSTUSLIKULT KASUTATAV  - leiutist peab 
olema võimalik reprodutseerida piiramatu arv kordi 
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Milleks kaitsta leiutist? 
• Šotlasest insener Sandy Fowler 

läks naise õmmeldud 

näidisteekotiga ühte suurimasse 

Briti teefirmasse 

• Härrased pakkusid talle 2000 

ruupiat( umbes 150 naela), et ta 

loobuks oma leiutisest ja 

loovutaks selle 

• Statistika järgi Suurbritannias 

lastakse päevas kuuma vette 

171milj.teepakki, aastas 6,64 

miljardit pakki  

• Tavaliselt saab leiutaja 1% 

müügihinnast..... 

 

11.10.2012 A.Simmul     9 



PATENDIAMET 

Milleks kaitsta leiutist? 
   Intellektuaalomandi õiguskaitse tagab valdajale õiguse 

keelata omandi objekti professionaalse kasutamise 
nendes riikides, kus õigus kehtib ja niikaua, kui õigus on 
jõus ehk 

leiutise  kaitsmise eesmärgid on: 

• kaitse toote või tehnoloogilise protsessi kopeerimise 
vastu 

• turu kaitse 

• litsentside müük või vahetamine (litsents on 
patendiomaniku poolt teisele isikule antud luba 
kasutada patenditud leiutist poolte vahel kokkulepitud 
tingimustel) 

11.10.2012 A.Simmul     10 



PATENDIAMET 

• luua ettevõttele lisaväärtust (IO - bilansis aktiva poolel) 

• tugevdada positsiooni läbirääkimistel 

• leida täiendavaid finantseerimisallikaid 

• leida koostööpartnereid 

• intellektuaalomandi õiguste omamine võib eemale 

peletada Teie õiguste potentsiaalsed rikkujad 

• silmas tuleb pidada, et valmistoode oleks vähemalt üht 

liiki tööstusomandi kaitse liigiga hõlmatav (kas patendi-, 

kasuliku mudeli, tööstusdisainilahenduse või 

kaubamärgikaitse), parim on komplekskaitse 

 

 11.10.2012 A.Simmul     11 



PATENDIAMET 

Kolmikkaitse võimalus: 

Disain 

 nr 01350 

Kasulik mudel 

 nr 00726 

Kaubamärk  

 nr 45987 
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Kuidas teha esmast 

uudsusotsingut? 
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Kasuta ülemaailmset patentide ja kasulike 

mudelite andmebaasi 

http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP 

• Teeme otsingu , kasutades Quick search otsinguakent , 

sisestame otsisõnad: tea bag (võrdleme erinevaid 

otsisõnade vorme), analüüsime tulemusi 

• Selleks et nn “müra” vähendada, kasutame  

classification search otsinguakent, valime sobiva klassi 

(B65D85) 

• Nüüd kombineerime otsisõnu ja klasse advanced 

search otsinguaknas 

• Kui soovime tutvuda tee pakkide ajalooga, siis 

reastame prioriteedi (priority date) järgi (1927) 
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Otsingu tegemise võimalused Patendiameti 

andmebaasides 

1. Patendiandmebaas 
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2. Kasulike mudelite andmebaas 
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Leiutise õiguskaitsel on kaks liiki: 

1. patendikaitse 

2. kasuliku mudeli õiguskaitse 

   ehk leiutisele saate taotleda patenti või kasulikku mudelit 

Kasutusel on  kaks seadust: 

1. Patendiseadus (PatS) 

2. Kasuliku mudeli seadus (KasMS)  

    nendele seadustele vastavad määrused, mida võib 

leida  www.epa.ee - õigusaktid või www.riigiteataja.ee 
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Patendi taotlemiseks on mitu võimalust: 

1. esitada kodumaine patenditaotlus Eesti 
Patendiametile 

2. esitada Euroopa patenditaotlus Euroopa 
Patendiametile (EPO) Münchenis 

3. esitada  rahvusvaheline patenditaotlus Ülemaailmsele 
Intellektuaalomandi Organisatsioonile (WIPO) Genfis  

4. võib patenditaotluse esitada otse mistahes maa 
patendiametile 

 Välismaal õiguskaitse saamiseks tuleb kasutada 
patendivolinikku 
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Patenditaotlus/kasuliku mudeli taotlus on kindlate 

reeglite kohaselt koostatud dokumentide kogum, mis 

koosneb järgmistest põhidokumentidest: 

1. Patendi/kasuliku mudeli saamise avalus 

2. leiutiskirjeldus (leiutise olemuse avamine, üks näide leiutise tööstusliku 
kasutatavuse kohta ) 

3. Patendinõudlus/kasuliku mudeli nõudlus (määrab kindlaks mida 
kaitstakse ja milline on patendikaitse ulatus) 

4. joonis või muu illustratsioon, kui see on vajalik 

5. leiutise olemuse lühikokkuvõte 

6. põhidokumentidele lisaks veel dokumente ( volikiri, dokument riigilõivu 
tasumise kohta jt dokumendid vastavalt PatS § 19 lg 2 ja 3) 

 NB! Põhidokumendid peavad olema trükikirjas ja eesti keeles, käsitsi 
kirjutatud dokumente vastu ei võeta 
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Patenditaotlus/kasuliku mudeli taotlus 

esitatakse Patendiametile: 

1. posti teel (tavaline kui ka ekspresspost) 

2. tuua  Patendiameti vastuvõtuosakonda 

(Toompuiestee 7, Tallinn) 

3. tuua Patendiametis asuvasse ööpäeva ringselt avatud 

taotluste postkasti (tühjendatakse keskööl) 

4. tööstusomandi õiguskaitse taotluste elektroonilise 

esitamise portaal Patendiameti kodulehel 

www.epa.ee (ID- kaart) 
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 Riigilõiv patenditaotluse esitamise eest 
tuleb maksta kahe kuu jooksul 
patenditaotluse esitamise kuupäevast  
alates.  

  55,92 EUR füüsilis(t)est isiku(te)st 
taotleja(te) puhul (223,69 EUR ettevõtte 
korral) 

 siia lisanduvad patendi kehtivusaasta 
riigilõivud (www.epa.ee  - rubriik lõivud) 

 Maksimaalselt on patent jõus 20 aastat 
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  Riigilõiv kasuliku mudeli 

registreerimistaotluse eest on 

  25,56 EUR füüsilis(t)est isiku(te)st 

taotleja(te) puhul (ettevõttel 102,25 EUR) 

 Selle summa eest saab õiguskaitse 

neljaks aastaks, ei lisandu kehtivusaasta 

riigilõive.  

 Maksimaalselt on kasulik mudel jõus  

 4 + 4 + 2 s.o. 10 aastat 
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   Mõlemad, nii patent kui ka kasulik 

mudel on territoriaalse kehtivusega ja 

mõlemale antakse prioriteedikuupäev 

so kuupäev, millal esmase taotluse 

esitamise dokumendid jõudsid 

Patendiametisse (vt PatS §11 ja KasMS 

§10). Ilma patendi või kasuliku 

mudelita pole leiutajal võimalik 

takistada konkurentidel oma leiutist 

kopeerimast. 
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Mõned näited Eestis kaitstud leiutistest 

     Tuletikkude ilmastikukindel 
lamepakend 

EE 00636 U1 –  kehtiv kasulik mudel 

      Lühikokkuvõte: tuletikkude 
ilmastikukindel lamepakend kuulub olme 
ja laiatarbekaupade valdkonda ja kujutab 
endast väikesemõõdulist süüteseadet, mis 
sobib kasutamiseks nii sise- kui ka 
välistingimustes. Iga tuletikk süttib kohe 
pakendist väljatõmbamisel. Pakendi 
sisepinnal leiduvate kõrgendikega, 
süüteribaga ja kleepribaga konstruktsioon 
tagab mehhaanilise püsivuse, tuletikkude 
süütepindade kaitstuse välistingimuste 
eest. 

11.10.2012 A.Simmul     24 



PATENDIAMET 

Kõlleste kommimeistrid 
• Selle maiustusteäri rajas Imre 

Sokk 

• Mesinikuna otsis ta alternatiivi 

lihtsalt mee purgis müümisele ja 

nii mõtles ta välja esmalt 

õietolmušokolaadi ja erinevate 

täidistega meekompvekid 

• Toitlustuskoha köögis alguse 

saanud tootmine on kasvanud nii 

suureks, et tuli kolida Võru linna 

• Šokolaad kanepiseemnetaga, 

riivleiva, kadakamarjade, sibula ja 

küüslauguga jne 

• Sortimendis 17 šokolaadi ja üle 

saja sordi komme 
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Räpinas elav harrastusaednik 

Ülo Zirnask 
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• Kasvatab maasikate vahel 

talirukist, mille niidab pärast 

maasikate õitsemist maha 

• Põhk toimib multšina 

• Pärast saagi koristamist 

põletatakse põhk koos 

kuivanud maasikalehtedega 

• Tuli hävitab maasikate 

suurima vaenlase  - lestalised 

• Meetod on odavam, kuna ei 

pea ostma kallist kilet 
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Eesti toidutootjad ei pelga leiutada 

• Tartu ülikooli teadlaste avastatud 
probiootilisi piimhappebaktereid 
(ME –3)sisaldav piimatoodete sari 
Dr Hellus 

• Kaitstud patendiga Eestis, 
Venemaal, USA-s, Euroopas 

• Dr Helluse sarja piimatooted on 
leidnud tänuliku tarbijaskonna ka 
Lätis ja Leedus, Lõuna-Koreas, 
Soome(tänaseks leping 
lõppenud) 

• Käimas arendustöö prantsuse 
toidulisandi tootjatega 
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     Meesegu astelpajuga, mis 

sisaldab mett ja astelpaju 

Hippopae rhamnoides, mis 

erineb selle poolest, et sisaldab 

massiprotsentides – astelpaju 

töödeldud marjad 10-30 – mesi 

ülejäänud osa (kasulik mudel 

EE00655U1) 

 Tatrameesegu, mis erineb selle 

poolest, et selle põhikoostises on 

massiprotsentides – tatramesi 50 

– 98, kuivatatud ja peenestatud 

pähklid, marjad, puuviljad, 

köögiviljad või ravimtaimed 2 – 50 

(kasulik mudel EE00767U1). 

 

11.10.2012 
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•  Käesolev leiutis käsitleb 

toiduainet, mis koosneb välise kihi 

moodustavast šokolaadivormist 

(1), mis on seest täidetud 

vahukommiga (2) ja mille keskel 

paikneb küpsis (3). 

Leiutisekohasel šokolaadiga 

kaetud uue maitsega toiduainel on 

tehnika tasemega võrreldes pikem 

säilivusaeg ning stabiilsem kuju ja 

täpsemad mõõdud . 

•      Kasuliku mudeli autoriks on 

türgi kodanik 
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 Kasulik teave 
 Patendiametist on võimalik saada tasuta abi patenditaotluste ja 

kasulike mudelite registreerimistaotluste koostamisel, vajalik 

eelregistreerimine tel 6277910 või 6277944 või leiutis@epa.ee või 

www.epa.ee,  

 Tasuta abi kaubamärkide registreeritavuse ja õiguskaitse 

küsimustes jagatakse nõuandeid tel 6277937 või 

kaubamark@epa.ee  

 Tööstusdisaini registreerimist puudutavad konsultatsioonid tel 

6277926 või disain@epa.ee   

 Patendiametis toimuvad ka tasuta koolitused, jälgida kodulehte 

  Patendiinfokeskus Teaduspargi 8, Tallinn (Mehhatroonikumi IV 

korrus)    

 Väikeettevõtjate nõustamise talitus (seminaride korraldamine) tel 

6277918 või seminarid@epa.ee 
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• Intellektuaalomand. Parima praktika juhend, Eesti 

Patendiraamatukogu, 2006 (vt www.patentinfo.ee) 

• R.Kartus, J.Ostrat Leiutis ja patendinõudlus. Metoodilised 

juhised, Patendiamet, Tallinn 2006 

• T. Kivi-Koskinen Tööstusomandi õiguskaitse väikeste ja 

keskmiste ettevõtete konkurentsivõime teenistuses (Soome 

kogemus),Juura Õigusteabe AS, Tallinn 2002 

• J. Ostrat Kaitsmata toodang on probleemide allikas, 

Tööstusomandi ABC, Juura 2006 

• K. Kurisoo, V. Kaur, P.Ant Intellektuaalne omand, Äripäev 2009 

• Intellektuaalse omandi kaasuste kogumik, Tallinn 2008 
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Tänan! 

• Anneli Simmul 

• tel 6464482 

• anneli.simmul@epa.ee 
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