Üleminek
Omanik võib oma tööstusdisainilahenduse teisele isikule
üle anda. Juriidilisest isikust omaniku lõpetamisel
lähevad õigused üle õigusjärglasele. Enne äriühingu
tegevuse lõpetamist on vajalik otsustada tööstusdisainilahenduse kui ettevõtte vara edasine kuuluvus.
Omaniku surma korral lähevad õigused üle pärijale.
Ülemineku kande avaldus tuleb esitada ühe aasta jooksul
õiguste ülemineku päevast või õigusjärgluse tekkimise
päevast. Avalduse võib esitada registrisse kantud omanik
või uus omanik. Kui avalduse esitab uus omanik,
lisatakse avaldusele üleminekut tõendav dokument.
Ülemineku registrikande eest tuleb tasuda riigilõiv.

Autori kohta ei väljastata andmeid, kui autor on keelanud
oma nime avalikustamise.
Registrikanded Patendiametis

Patendiamet teeb registrikanded kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse omaniku või tema volitatud esindaja avalduse alusel.
Esindajana saab tegutseda riiklikusse patendivolinike registrisse kantud
patendivolinik, kellel on patendivoliniku kutse kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste valdkonnas.

Registrikande avalduse võib esitada:

Litsentsi registreerimine
Omanik võib lubada teisel isikul oma tööstusdisainilahendust litsentsilepingu alusel kasutada.
Litsentsi registreerimiseks esitab avalduse tööstusdisainilahenduse omanik (litsentsiandja) või litsentsisaaja. Avaldusele tuleb lisada litsentsileping või väljavõte
litsentsilepingust ning tasuda riigilõiv.

Toompuiestee 7,
15041 Tallinn

•

Patendiameti e-teenuste portaalis (kaubamärgid ja
tööstusdisainilahendused);

•

e-kirja manusena digitaalselt allkirjastatult aadressile
vastuvoett@epa.ee;

•
•

posti teel;

Toimingute riigilõivude määrad ja info riigilõivu tasumiseks on avaldatud
Patendiameti kodulehel rubriikides

•
•

Registri avalikkus
Register on avalik pärast tööstusdisainilahenduse avaldamist Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti
Tööstusdisainilahenduse Leht. Esitades Patendiametile
avalduse ning tasudes riigilõivu on igaühel õigus
registritoimikuga tutvuda, saada dokumentide ärakirju ja
väljatrükke.

Kaubamärkide riigilõivud
Tööstusdisainilahenduste riigilõivud

Infotelefonid: 627 7911 (vastuvõtt), 627 7908 (register)

Tööstusdisainilahendus nr 02061, omanik RAUL UIBOPUU

Pandi registreerimine
Omanik ja pandipidaja võivad sõlmida kokkuleppe
tööstusdisainilahenduse koormamiseks pandiga. Pandi
registreerimiseks esitab tööstusdisainilahenduse omanik
või pandipidaja avalduse ja pandi seadmise notariaalselt
tõestatud kokkuleppe ning tasub riigilõivu.

Patendiametisse kohale tuues.

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet
Avenida de Europa, 4,
E-03008 Alicante, Hispaania
e-post: information@euipo.europa.eu
tel +34 965 139 100
Toimingud Euroopa Liidu registreeritud kaubamärkide ja
tööstusdisainilahendustega
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO-s) registreeritud
kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused kehtivad kõikides Euroopa
Liidu riikides. Nendega seotud toimingud – kehtivuse pikendamine,
andmete muutmine, õiguste üleminek, litsentsi registreerimine – tuleb
samuti teha EUIPO-s. Registritoiminguid on veebis võimalik teha EUIPO
kodulehel rubriikides

•
•

Registreeritud kaubamärgid
Registreeritud disainilahendused

Autoriõigus: Patendiamet 2018

MEELESPEA
KAUBAMÄRGI JA
TÖÖSTUSDISAINI
OMANIKULE

KAUBAMÄRK
Registreerimine
Patendiametis
annab
omanikule
ainuõiguse oma kaubamärgile. Omanik ise peab jälgima,
et teised isikud ei kasutaks kaubamärki tema nõusolekuta. Kaubamärk on vara, mida võib müüa, osta,
litsentsida ja pantida. Omanik peab aga teadma oma
kohustusi ja võimalusi.

Pikendamine
Registreeritud kaubamärk kehtib 10 aastat alates
taotluse esitamise päevast. Kui kaubamärk on
registreeritud enne 1. aprilli 2019 esitatud taotluse alusel,
algab kehtivus taotluse esitamise päevast ning lõpeb 10
aasta möödumisel registreeringu kuupäevast. Patendiamet saadab 6 kuud enne kaubamärgi kehtivusaja
lõppemist omaniku e-posti aadressile meeldetuletuse
kaubamärgi kehtivuse pikendamiseks, kuid omanik peab
ka ise jälgima kaubamärgi kehtivust ning seda õigel ajal
pikendama.
Kaubamärgi kehtivusaja pikendamiseks esitab omanik
Patendiametile avalduse ja tasub riigilõivu. Avalduse võib
esitada ühe aasta jooksul enne kaubamärgi kehtivuse
lõppemist. Kaubamärgi kehtivust saab pikendada ka kuus
kuud pärast kehtivuse lõppemist. Patendiametile tuleb
esitada avaldus kehtivuse tähtaja ennistamiseks ning
tasuda täiendav riigilõiv. Pikendamata kehtivusajaga
kaubamärk kustutatakse registrist ning omanik kaotab
ainuõiguse kaubamärgile.

Andmete muutmine
Omaniku huvides on hoida oma andmed registris ajakohased ja korrektsed. See hõlbustab Patendiameti
suhtlemist kaubamärgiomanikuga ning väldib arusaamatusi.

Nime, aadressi või muude kontaktandmete muutmiseks
esitab kaubamärgiomanik Patendiametile avalduse,
riigilõivu selleks toiminguks ei ole vaja tasuda.
Registreeritud kaubamärki ei saa muuta. Laiendada ei
saa ka kaupade ja teenuste loetelu, kuid seda võib piirata
omaniku avalduse alusel.

Pandi registreerimine
Kaubamärgi võib koormata pandiga. Pandi registreerimiseks esitab kaubamärgiomanik või pandipidaja
avalduse ja pandi seadmise notariaalselt tõestatud
kokkuleppe ning tasub riigilõivu.

Võõrandamine
Omanik võib oma kaubamärgi teisele isikule üle anda ehk
võõrandada. Kaubamärki saab võõrandada kõigi või osa
kaupade või teenuste suhtes. Äriühingu tegevuse
lõpetamisel tuleb otsustada kaubamärgi kui ettevõtte
vara edasine kuuluvus. Võõrandamise avalduse võib
esitada registrisse kantud kaubamärgiomanik või uus
omanik. Kui avalduse esitab kaubamärgi uus omanik,
lisatakse avaldusele võõrandamist tõendav dokument,
millele on alla kirjutanud kaubamärgiomanik. Võõrandamise registrikande eest tuleb tasuda riigilõiv.

Registreerimine Patendiametis annab
omanikule
ainuõiguse oma tööstusdisainilahendusele. Omanik ise
peab jälgima, et teised isikud ei valmistaks, müüks või
levitaks tööstusdisainilahendusega kaitstud tooteid tema
nõusolekuta. Tööstusdisainilahendus on vara, mida võib
müüa, osta, litsentsida ja pantida. Omanik peab aga
teadma oma kohustusi ja võimalusi.

Pikendamine
Tööstusdisainilahendus kehtib viis aastat alates taotluse
esitamise päevast. Kehtivusaega saab pikendada viie
aasta kaupa, kokku kuni 25 aastaks. Omanik ise peab
kehtivusaega jälgima. Selle pikendamiseks esitab omanik avalduse ja tasub riigilõivu. Avalduse võib esitada
kuue kuu jooksul enne kehtivuse lõppemist. Tööstusdisainilahenduse kehtivusaega on võimalik pikendada ka
kuus kuud pärast kehtivuse lõppemist. Tasuda tuleb
täiendav riigilõiv ning esitada avaldus kehtivuse
tähtpäeva ennistamiseks. Pikendamata kehtivusajaga
tööstusdisainilahendus kustutatakse registrist ning
omanik kaotab ainuõiguse tööstusdisainilahendusele.

Üleminek
Ettevõtete ühinemisel või jagunemisel läheb kaubamärk
üle õigusjärglasele. Füüsilisest isikust omaniku surma
korral lähevad kaubamärgiõigused üle pärijale. Kaubamärgi ülemineku registrikande avalduse esitab isik, kellele
õigused üle lähevad. Avaldusele tuleb lisada üleminekut
tõendav dokument ning tasuda riigilõiv.

TÖÖSTUSDISAINILAHENDUS

Kaubamärk nr 53870, omanik Kohvik Kalambuur OÜ

Litsentsi registreerimine

Registri avalikkus

Omanik võib lubada teisel isikul oma kaubamärki
litsentsilepingu alusel kasutada. Litsentsi registreerimiseks esitab avalduse kaubamärgiomanik (litsentsiandja) või litsentsisaaja. Avaldusele lisatakse litsentsileping või väljavõte litsentsilepingust ning tasutakse
riigilõiv.

Register on avalik pärast kaubamärgi registreerimise
otsuse teate avaldamist Patendiameti ametlikus
väljaandes Eesti Kaubamärgileht. Esitades Patendiametile avalduse ning tasudes riigilõivu on igaühel õigus
registritoimikuga tutvuda, saada dokumentide kinnitatud
ärakirju ja väljatrükke.

Andmete muutmine
Omaniku huvides on hoida oma andmed registris
ajakohased ja korrektsed. See hõlbustab Patendiameti
suhtlemist tööstusdisainilahenduse omanikuga ning
väldib arusaamatusi. Nime, aadressi või muude
kontaktandmete muutmiseks registris esitab tööstusdisainilahenduse omanik Patendiametile avalduse,
riigilõivu selleks toiminguks ei ole vaja tasuda.
Registreerimistaotluses esitatud
dust ei saa hiljem muuta.

tööstusdisainilahen-

KAUBAMÄRK
Registreerimine
Patendiametis
annab
omanikule
ainuõiguse oma kaubamärgile. Omanik ise peab jälgima,
et teised isikud ei kasutaks kaubamärki tema nõusolekuta. Kaubamärk on vara, mida võib müüa, osta,
litsentsida ja pantida. Omanik peab aga teadma oma
kohustusi ja võimalusi.

Pikendamine
Registreeritud kaubamärk kehtib 10 aastat alates
taotluse esitamise päevast. Kui kaubamärk on
registreeritud enne 1. aprilli 2019 esitatud taotluse alusel,
algab kehtivus taotluse esitamise päevast ning lõpeb 10
aasta möödumisel registreeringu kuupäevast. Patendiamet saadab 6 kuud enne kaubamärgi kehtivusaja
lõppemist omaniku e-posti aadressile meeldetuletuse
kaubamärgi kehtivuse pikendamiseks, kuid omanik peab
ka ise jälgima kaubamärgi kehtivust ning seda õigel ajal
pikendama.
Kaubamärgi kehtivusaja pikendamiseks esitab omanik
Patendiametile avalduse ja tasub riigilõivu. Avalduse võib
esitada ühe aasta jooksul enne kaubamärgi kehtivuse
lõppemist. Kaubamärgi kehtivust saab pikendada ka kuus
kuud pärast kehtivuse lõppemist. Patendiametile tuleb
esitada avaldus kehtivuse tähtaja ennistamiseks ning
tasuda täiendav riigilõiv. Pikendamata kehtivusajaga
kaubamärk kustutatakse registrist ning omanik kaotab
ainuõiguse kaubamärgile.

Andmete muutmine
Omaniku huvides on hoida oma andmed registris ajakohased ja korrektsed. See hõlbustab Patendiameti
suhtlemist kaubamärgiomanikuga ning väldib arusaamatusi.

Nime, aadressi või muude kontaktandmete muutmiseks
esitab kaubamärgiomanik Patendiametile avalduse,
riigilõivu selleks toiminguks ei ole vaja tasuda.
Registreeritud kaubamärki ei saa muuta. Laiendada ei
saa ka kaupade ja teenuste loetelu, kuid seda võib piirata
omaniku avalduse alusel.

Pandi registreerimine
Kaubamärgi võib koormata pandiga. Pandi registreerimiseks esitab kaubamärgiomanik või pandipidaja
avalduse ja pandi seadmise notariaalselt tõestatud
kokkuleppe ning tasub riigilõivu.

Võõrandamine
Omanik võib oma kaubamärgi teisele isikule üle anda ehk
võõrandada. Kaubamärki saab võõrandada kõigi või osa
kaupade või teenuste suhtes. Äriühingu tegevuse
lõpetamisel tuleb otsustada kaubamärgi kui ettevõtte
vara edasine kuuluvus. Võõrandamise avalduse võib
esitada registrisse kantud kaubamärgiomanik või uus
omanik. Kui avalduse esitab kaubamärgi uus omanik,
lisatakse avaldusele võõrandamist tõendav dokument,
millele on alla kirjutanud kaubamärgiomanik. Võõrandamise registrikande eest tuleb tasuda riigilõiv.

Registreerimine Patendiametis annab
omanikule
ainuõiguse oma tööstusdisainilahendusele. Omanik ise
peab jälgima, et teised isikud ei valmistaks, müüks või
levitaks tööstusdisainilahendusega kaitstud tooteid tema
nõusolekuta. Tööstusdisainilahendus on vara, mida võib
müüa, osta, litsentsida ja pantida. Omanik peab aga
teadma oma kohustusi ja võimalusi.

Pikendamine
Tööstusdisainilahendus kehtib viis aastat alates taotluse
esitamise päevast. Kehtivusaega saab pikendada viie
aasta kaupa, kokku kuni 25 aastaks. Omanik ise peab
kehtivusaega jälgima. Selle pikendamiseks esitab omanik avalduse ja tasub riigilõivu. Avalduse võib esitada
kuue kuu jooksul enne kehtivuse lõppemist. Tööstusdisainilahenduse kehtivusaega on võimalik pikendada ka
kuus kuud pärast kehtivuse lõppemist. Tasuda tuleb
täiendav riigilõiv ning esitada avaldus kehtivuse
tähtpäeva ennistamiseks. Pikendamata kehtivusajaga
tööstusdisainilahendus kustutatakse registrist ning
omanik kaotab ainuõiguse tööstusdisainilahendusele.

Üleminek
Ettevõtete ühinemisel või jagunemisel läheb kaubamärk
üle õigusjärglasele. Füüsilisest isikust omaniku surma
korral lähevad kaubamärgiõigused üle pärijale. Kaubamärgi ülemineku registrikande avalduse esitab isik, kellele
õigused üle lähevad. Avaldusele tuleb lisada üleminekut
tõendav dokument ning tasuda riigilõiv.

TÖÖSTUSDISAINILAHENDUS

Kaubamärk nr 53870, omanik Kohvik Kalambuur OÜ

Litsentsi registreerimine

Registri avalikkus

Omanik võib lubada teisel isikul oma kaubamärki
litsentsilepingu alusel kasutada. Litsentsi registreerimiseks esitab avalduse kaubamärgiomanik (litsentsiandja) või litsentsisaaja. Avaldusele lisatakse litsentsileping või väljavõte litsentsilepingust ning tasutakse
riigilõiv.

Register on avalik pärast kaubamärgi registreerimise
otsuse teate avaldamist Patendiameti ametlikus
väljaandes Eesti Kaubamärgileht. Esitades Patendiametile avalduse ning tasudes riigilõivu on igaühel õigus
registritoimikuga tutvuda, saada dokumentide kinnitatud
ärakirju ja väljatrükke.

Andmete muutmine
Omaniku huvides on hoida oma andmed registris
ajakohased ja korrektsed. See hõlbustab Patendiameti
suhtlemist tööstusdisainilahenduse omanikuga ning
väldib arusaamatusi. Nime, aadressi või muude
kontaktandmete muutmiseks registris esitab tööstusdisainilahenduse omanik Patendiametile avalduse,
riigilõivu selleks toiminguks ei ole vaja tasuda.
Registreerimistaotluses esitatud
dust ei saa hiljem muuta.

tööstusdisainilahen-

KAUBAMÄRK
Registreerimine
Patendiametis
annab
omanikule
ainuõiguse oma kaubamärgile. Omanik ise peab jälgima,
et teised isikud ei kasutaks kaubamärki tema nõusolekuta. Kaubamärk on vara, mida võib müüa, osta,
litsentsida ja pantida. Omanik peab aga teadma oma
kohustusi ja võimalusi.

Pikendamine
Registreeritud kaubamärk kehtib 10 aastat alates
taotluse esitamise päevast. Kui kaubamärk on
registreeritud enne 1. aprilli 2019 esitatud taotluse alusel,
algab kehtivus taotluse esitamise päevast ning lõpeb 10
aasta möödumisel registreeringu kuupäevast. Patendiamet saadab 6 kuud enne kaubamärgi kehtivusaja
lõppemist omaniku e-posti aadressile meeldetuletuse
kaubamärgi kehtivuse pikendamiseks, kuid omanik peab
ka ise jälgima kaubamärgi kehtivust ning seda õigel ajal
pikendama.
Kaubamärgi kehtivusaja pikendamiseks esitab omanik
Patendiametile avalduse ja tasub riigilõivu. Avalduse võib
esitada ühe aasta jooksul enne kaubamärgi kehtivuse
lõppemist. Kaubamärgi kehtivust saab pikendada ka kuus
kuud pärast kehtivuse lõppemist. Patendiametile tuleb
esitada avaldus kehtivuse tähtaja ennistamiseks ning
tasuda täiendav riigilõiv. Pikendamata kehtivusajaga
kaubamärk kustutatakse registrist ning omanik kaotab
ainuõiguse kaubamärgile.

Andmete muutmine
Omaniku huvides on hoida oma andmed registris ajakohased ja korrektsed. See hõlbustab Patendiameti
suhtlemist kaubamärgiomanikuga ning väldib arusaamatusi.

Nime, aadressi või muude kontaktandmete muutmiseks
esitab kaubamärgiomanik Patendiametile avalduse,
riigilõivu selleks toiminguks ei ole vaja tasuda.
Registreeritud kaubamärki ei saa muuta. Laiendada ei
saa ka kaupade ja teenuste loetelu, kuid seda võib piirata
omaniku avalduse alusel.

Pandi registreerimine
Kaubamärgi võib koormata pandiga. Pandi registreerimiseks esitab kaubamärgiomanik või pandipidaja
avalduse ja pandi seadmise notariaalselt tõestatud
kokkuleppe ning tasub riigilõivu.

Võõrandamine
Omanik võib oma kaubamärgi teisele isikule üle anda ehk
võõrandada. Kaubamärki saab võõrandada kõigi või osa
kaupade või teenuste suhtes. Äriühingu tegevuse
lõpetamisel tuleb otsustada kaubamärgi kui ettevõtte
vara edasine kuuluvus. Võõrandamise avalduse võib
esitada registrisse kantud kaubamärgiomanik või uus
omanik. Kui avalduse esitab kaubamärgi uus omanik,
lisatakse avaldusele võõrandamist tõendav dokument,
millele on alla kirjutanud kaubamärgiomanik. Võõrandamise registrikande eest tuleb tasuda riigilõiv.

Registreerimine Patendiametis annab
omanikule
ainuõiguse oma tööstusdisainilahendusele. Omanik ise
peab jälgima, et teised isikud ei valmistaks, müüks või
levitaks tööstusdisainilahendusega kaitstud tooteid tema
nõusolekuta. Tööstusdisainilahendus on vara, mida võib
müüa, osta, litsentsida ja pantida. Omanik peab aga
teadma oma kohustusi ja võimalusi.

Pikendamine
Tööstusdisainilahendus kehtib viis aastat alates taotluse
esitamise päevast. Kehtivusaega saab pikendada viie
aasta kaupa, kokku kuni 25 aastaks. Omanik ise peab
kehtivusaega jälgima. Selle pikendamiseks esitab omanik avalduse ja tasub riigilõivu. Avalduse võib esitada
kuue kuu jooksul enne kehtivuse lõppemist. Tööstusdisainilahenduse kehtivusaega on võimalik pikendada ka
kuus kuud pärast kehtivuse lõppemist. Tasuda tuleb
täiendav riigilõiv ning esitada avaldus kehtivuse
tähtpäeva ennistamiseks. Pikendamata kehtivusajaga
tööstusdisainilahendus kustutatakse registrist ning
omanik kaotab ainuõiguse tööstusdisainilahendusele.

Üleminek
Ettevõtete ühinemisel või jagunemisel läheb kaubamärk
üle õigusjärglasele. Füüsilisest isikust omaniku surma
korral lähevad kaubamärgiõigused üle pärijale. Kaubamärgi ülemineku registrikande avalduse esitab isik, kellele
õigused üle lähevad. Avaldusele tuleb lisada üleminekut
tõendav dokument ning tasuda riigilõiv.

TÖÖSTUSDISAINILAHENDUS

Kaubamärk nr 53870, omanik Kohvik Kalambuur OÜ

Litsentsi registreerimine

Registri avalikkus

Omanik võib lubada teisel isikul oma kaubamärki
litsentsilepingu alusel kasutada. Litsentsi registreerimiseks esitab avalduse kaubamärgiomanik (litsentsiandja) või litsentsisaaja. Avaldusele lisatakse litsentsileping või väljavõte litsentsilepingust ning tasutakse
riigilõiv.

Register on avalik pärast kaubamärgi registreerimise
otsuse teate avaldamist Patendiameti ametlikus
väljaandes Eesti Kaubamärgileht. Esitades Patendiametile avalduse ning tasudes riigilõivu on igaühel õigus
registritoimikuga tutvuda, saada dokumentide kinnitatud
ärakirju ja väljatrükke.

Andmete muutmine
Omaniku huvides on hoida oma andmed registris
ajakohased ja korrektsed. See hõlbustab Patendiameti
suhtlemist tööstusdisainilahenduse omanikuga ning
väldib arusaamatusi. Nime, aadressi või muude
kontaktandmete muutmiseks registris esitab tööstusdisainilahenduse omanik Patendiametile avalduse,
riigilõivu selleks toiminguks ei ole vaja tasuda.
Registreerimistaotluses esitatud
dust ei saa hiljem muuta.

tööstusdisainilahen-

KAUBAMÄRK
Registreerimine
Patendiametis
annab
omanikule
ainuõiguse oma kaubamärgile. Omanik ise peab jälgima,
et teised isikud ei kasutaks kaubamärki tema nõusolekuta. Kaubamärk on vara, mida võib müüa, osta,
litsentsida ja pantida. Omanik peab aga teadma oma
kohustusi ja võimalusi.

Pikendamine
Registreeritud kaubamärk kehtib 10 aastat alates
taotluse esitamise päevast. Kui kaubamärk on
registreeritud enne 1. aprilli 2019 esitatud taotluse alusel,
algab kehtivus taotluse esitamise päevast ning lõpeb 10
aasta möödumisel registreeringu kuupäevast. Patendiamet saadab 6 kuud enne kaubamärgi kehtivusaja
lõppemist omaniku e-posti aadressile meeldetuletuse
kaubamärgi kehtivuse pikendamiseks, kuid omanik peab
ka ise jälgima kaubamärgi kehtivust ning seda õigel ajal
pikendama.
Kaubamärgi kehtivusaja pikendamiseks esitab omanik
Patendiametile avalduse ja tasub riigilõivu. Avalduse võib
esitada ühe aasta jooksul enne kaubamärgi kehtivuse
lõppemist. Kaubamärgi kehtivust saab pikendada ka kuus
kuud pärast kehtivuse lõppemist. Patendiametile tuleb
esitada avaldus kehtivuse tähtaja ennistamiseks ning
tasuda täiendav riigilõiv. Pikendamata kehtivusajaga
kaubamärk kustutatakse registrist ning omanik kaotab
ainuõiguse kaubamärgile.

Andmete muutmine
Omaniku huvides on hoida oma andmed registris ajakohased ja korrektsed. See hõlbustab Patendiameti
suhtlemist kaubamärgiomanikuga ning väldib arusaamatusi.

Nime, aadressi või muude kontaktandmete muutmiseks
esitab kaubamärgiomanik Patendiametile avalduse,
riigilõivu selleks toiminguks ei ole vaja tasuda.
Registreeritud kaubamärki ei saa muuta. Laiendada ei
saa ka kaupade ja teenuste loetelu, kuid seda võib piirata
omaniku avalduse alusel.

Pandi registreerimine
Kaubamärgi võib koormata pandiga. Pandi registreerimiseks esitab kaubamärgiomanik või pandipidaja
avalduse ja pandi seadmise notariaalselt tõestatud
kokkuleppe ning tasub riigilõivu.

Võõrandamine
Omanik võib oma kaubamärgi teisele isikule üle anda ehk
võõrandada. Kaubamärki saab võõrandada kõigi või osa
kaupade või teenuste suhtes. Äriühingu tegevuse
lõpetamisel tuleb otsustada kaubamärgi kui ettevõtte
vara edasine kuuluvus. Võõrandamise avalduse võib
esitada registrisse kantud kaubamärgiomanik või uus
omanik. Kui avalduse esitab kaubamärgi uus omanik,
lisatakse avaldusele võõrandamist tõendav dokument,
millele on alla kirjutanud kaubamärgiomanik. Võõrandamise registrikande eest tuleb tasuda riigilõiv.

Registreerimine Patendiametis annab
omanikule
ainuõiguse oma tööstusdisainilahendusele. Omanik ise
peab jälgima, et teised isikud ei valmistaks, müüks või
levitaks tööstusdisainilahendusega kaitstud tooteid tema
nõusolekuta. Tööstusdisainilahendus on vara, mida võib
müüa, osta, litsentsida ja pantida. Omanik peab aga
teadma oma kohustusi ja võimalusi.

Pikendamine
Tööstusdisainilahendus kehtib viis aastat alates taotluse
esitamise päevast. Kehtivusaega saab pikendada viie
aasta kaupa, kokku kuni 25 aastaks. Omanik ise peab
kehtivusaega jälgima. Selle pikendamiseks esitab omanik avalduse ja tasub riigilõivu. Avalduse võib esitada
kuue kuu jooksul enne kehtivuse lõppemist. Tööstusdisainilahenduse kehtivusaega on võimalik pikendada ka
kuus kuud pärast kehtivuse lõppemist. Tasuda tuleb
täiendav riigilõiv ning esitada avaldus kehtivuse
tähtpäeva ennistamiseks. Pikendamata kehtivusajaga
tööstusdisainilahendus kustutatakse registrist ning
omanik kaotab ainuõiguse tööstusdisainilahendusele.

Üleminek
Ettevõtete ühinemisel või jagunemisel läheb kaubamärk
üle õigusjärglasele. Füüsilisest isikust omaniku surma
korral lähevad kaubamärgiõigused üle pärijale. Kaubamärgi ülemineku registrikande avalduse esitab isik, kellele
õigused üle lähevad. Avaldusele tuleb lisada üleminekut
tõendav dokument ning tasuda riigilõiv.

TÖÖSTUSDISAINILAHENDUS

Kaubamärk nr 53870, omanik Kohvik Kalambuur OÜ

Litsentsi registreerimine

Registri avalikkus

Omanik võib lubada teisel isikul oma kaubamärki
litsentsilepingu alusel kasutada. Litsentsi registreerimiseks esitab avalduse kaubamärgiomanik (litsentsiandja) või litsentsisaaja. Avaldusele lisatakse litsentsileping või väljavõte litsentsilepingust ning tasutakse
riigilõiv.

Register on avalik pärast kaubamärgi registreerimise
otsuse teate avaldamist Patendiameti ametlikus
väljaandes Eesti Kaubamärgileht. Esitades Patendiametile avalduse ning tasudes riigilõivu on igaühel õigus
registritoimikuga tutvuda, saada dokumentide kinnitatud
ärakirju ja väljatrükke.

Andmete muutmine
Omaniku huvides on hoida oma andmed registris
ajakohased ja korrektsed. See hõlbustab Patendiameti
suhtlemist tööstusdisainilahenduse omanikuga ning
väldib arusaamatusi. Nime, aadressi või muude
kontaktandmete muutmiseks registris esitab tööstusdisainilahenduse omanik Patendiametile avalduse,
riigilõivu selleks toiminguks ei ole vaja tasuda.
Registreerimistaotluses esitatud
dust ei saa hiljem muuta.

tööstusdisainilahen-

Üleminek
Omanik võib oma tööstusdisainilahenduse teisele isikule
üle anda. Juriidilisest isikust omaniku lõpetamisel
lähevad õigused üle õigusjärglasele. Enne äriühingu
tegevuse lõpetamist on vajalik otsustada tööstusdisainilahenduse kui ettevõtte vara edasine kuuluvus.
Omaniku surma korral lähevad õigused üle pärijale.
Ülemineku kande avaldus tuleb esitada ühe aasta jooksul
õiguste ülemineku päevast või õigusjärgluse tekkimise
päevast. Avalduse võib esitada registrisse kantud omanik
või uus omanik. Kui avalduse esitab uus omanik,
lisatakse avaldusele üleminekut tõendav dokument.
Ülemineku registrikande eest tuleb tasuda riigilõiv.

Autori kohta ei väljastata andmeid, kui autor on keelanud
oma nime avalikustamise.
Registrikanded Patendiametis

Patendiamet teeb registrikanded kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse omaniku või tema volitatud esindaja avalduse alusel.
Esindajana saab tegutseda riiklikusse patendivolinike registrisse kantud
patendivolinik, kellel on patendivoliniku kutse kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste valdkonnas.

Registrikande avalduse võib esitada:

Litsentsi registreerimine
Omanik võib lubada teisel isikul oma tööstusdisainilahendust litsentsilepingu alusel kasutada.
Litsentsi registreerimiseks esitab avalduse tööstusdisainilahenduse omanik (litsentsiandja) või litsentsisaaja. Avaldusele tuleb lisada litsentsileping või väljavõte
litsentsilepingust ning tasuda riigilõiv.

Toompuiestee 7,
15041 Tallinn

•

Patendiameti e-teenuste portaalis (kaubamärgid ja
tööstusdisainilahendused);

•

e-kirja manusena digitaalselt allkirjastatult aadressile
vastuvoett@epa.ee;

•
•

posti teel;

Toimingute riigilõivude määrad ja info riigilõivu tasumiseks on avaldatud
Patendiameti kodulehel rubriikides

•
•

Registri avalikkus
Register on avalik pärast tööstusdisainilahenduse avaldamist Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti
Tööstusdisainilahenduse Leht. Esitades Patendiametile
avalduse ning tasudes riigilõivu on igaühel õigus
registritoimikuga tutvuda, saada dokumentide ärakirju ja
väljatrükke.

Kaubamärkide riigilõivud
Tööstusdisainilahenduste riigilõivud

Infotelefonid: 627 7911 (vastuvõtt), 627 7908 (register)

Tööstusdisainilahendus nr 02061, omanik RAUL UIBOPUU

Pandi registreerimine
Omanik ja pandipidaja võivad sõlmida kokkuleppe
tööstusdisainilahenduse koormamiseks pandiga. Pandi
registreerimiseks esitab tööstusdisainilahenduse omanik
või pandipidaja avalduse ja pandi seadmise notariaalselt
tõestatud kokkuleppe ning tasub riigilõivu.

Patendiametisse kohale tuues.

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet
Avenida de Europa, 4,
E-03008 Alicante, Hispaania
e-post: information@euipo.europa.eu
tel +34 965 139 100
Toimingud Euroopa Liidu registreeritud kaubamärkide ja
tööstusdisainilahendustega
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO-s) registreeritud
kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused kehtivad kõikides Euroopa
Liidu riikides. Nendega seotud toimingud – kehtivuse pikendamine,
andmete muutmine, õiguste üleminek, litsentsi registreerimine – tuleb
samuti teha EUIPO-s. Registritoiminguid on veebis võimalik teha EUIPO
kodulehel rubriikides

•
•

Registreeritud kaubamärgid
Registreeritud disainilahendused

Autoriõigus: Patendiamet 2018
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Üleminek
Omanik võib oma tööstusdisainilahenduse teisele isikule
üle anda. Juriidilisest isikust omaniku lõpetamisel
lähevad õigused üle õigusjärglasele. Enne äriühingu
tegevuse lõpetamist on vajalik otsustada tööstusdisainilahenduse kui ettevõtte vara edasine kuuluvus.
Omaniku surma korral lähevad õigused üle pärijale.
Ülemineku kande avaldus tuleb esitada ühe aasta jooksul
õiguste ülemineku päevast või õigusjärgluse tekkimise
päevast. Avalduse võib esitada registrisse kantud omanik
või uus omanik. Kui avalduse esitab uus omanik,
lisatakse avaldusele üleminekut tõendav dokument.
Ülemineku registrikande eest tuleb tasuda riigilõiv.

Autori kohta ei väljastata andmeid, kui autor on keelanud
oma nime avalikustamise.
Registrikanded Patendiametis

Patendiamet teeb registrikanded kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse omaniku või tema volitatud esindaja avalduse alusel.
Esindajana saab tegutseda riiklikusse patendivolinike registrisse kantud
patendivolinik, kellel on patendivoliniku kutse kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste valdkonnas.
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Litsentsi registreerimiseks esitab avalduse tööstusdisainilahenduse omanik (litsentsiandja) või litsentsisaaja. Avaldusele tuleb lisada litsentsileping või väljavõte
litsentsilepingust ning tasuda riigilõiv.

Toompuiestee 7,
15041 Tallinn

•

Patendiameti e-teenuste portaalis (kaubamärgid ja
tööstusdisainilahendused);

•

e-kirja manusena digitaalselt allkirjastatult aadressile
vastuvoett@epa.ee;

•
•

posti teel;

Toimingute riigilõivude määrad ja info riigilõivu tasumiseks on avaldatud
Patendiameti kodulehel rubriikides

•
•

Registri avalikkus
Register on avalik pärast tööstusdisainilahenduse avaldamist Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti
Tööstusdisainilahenduse Leht. Esitades Patendiametile
avalduse ning tasudes riigilõivu on igaühel õigus
registritoimikuga tutvuda, saada dokumentide ärakirju ja
väljatrükke.

Kaubamärkide riigilõivud
Tööstusdisainilahenduste riigilõivud

Infotelefonid: 627 7911 (vastuvõtt), 627 7908 (register)
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kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused kehtivad kõikides Euroopa
Liidu riikides. Nendega seotud toimingud – kehtivuse pikendamine,
andmete muutmine, õiguste üleminek, litsentsi registreerimine – tuleb
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•
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Registreeritud disainilahendused
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