Mida teha enne taotluse esitamist?

Enne taotluse esitamist on mõistlik kaubamärgi
kuju ja kaupade ning teenuste loetelu hästi
läbi mõelda, sest pärast taotluse vastuvõtmist ei
saa kaubamärki muuta ega kaupu või teenuseid
juurde lisada.
Kui ise on keeruline hinnata, kas kaubamärk on
registreeritav või mitte, võib kasutada Patendiameti tasuta konsultatsioonivõimalusi või küsida nõu patendivolinikult. Kaubamärgi registreerimisest keeldumise korral tasutud lõive tagasi ei
maksta.

Toompuiestee 7,
15041 Tallinn
Taotluste vastuvõtt
tel 627 7911, faks 627 7912
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Registreeritav kaubamärk ei tohi minna vastuollu varasemate õigustega (varasemad kaubamärgid, ärinimed, autoriõiguse objektid jm), seega
on mõistlik veenduda, et keegi teine ei ole juba
sarnase kaubamärgi või ärinime omanik. Varasemaid kaubamärke saab kontrollida Patendiameti
veebilehel www.epa.ee olevatest andmebaasidest (Patendiameti andmebaas, EL-i kaubamärkide andmebaas, TMview), ärinimesid äriregistrist.

E-teenuste portaal
https://teenused.epa.ee
Tasuta konsultatsioonid
tel 627 7937 E–R 9.00–13.00
e-posti teel: kaubamark@epa.ee
Konsultatsioonid kohapeal
N 14.30–16.30
Kohapealseks konsultatsiooniks registreeruda
telefonil 627 7937 või e-posti teel: kaubamark@epa.ee

Kui kaubamärk on registreeritud
Esmalt saab kaubamärk kaitse 10 aastaks. Soovi
korral on võimalik õiguskaitse kehtivusaega pikendada 10 aasta kaupa, tasudes vastavad lõivud.
Tähtis on jälgida kehtivusaja lõppu, sest kehtivust
saab pikendada vaid teatud tähtaja jooksul.
Kaubamärki tuleb kasutada. Kui kaubamärki ei
kasutata kauba või teenuse tähistamiseks viie
aasta jooksul, on asjast huvitatud isikul õigus taotleda kaubamärgi omaniku ainuõiguse lõppenuks
tunnistamist.
Oma vara peab valvama – tuleb jälgida, mis
kaitstud kaubamärgiga turul toimub. See on
kaubamärgiomaniku ülesanne. Teistel isikutel ei
tohi lasta oma kaubamärki kasutada ega seda
teise isiku nimele registreerida. Sarnaste märkide
ilmumine turule vähendab kaubamärgi eristusvõimet ja sellega võidakse kahjustada või ära
kasutada kaubamärgi mainet.

EUIPO
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet
Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, SPAIN
Tasuta konsultatsioonid
e-post: information@euipo.europa.eu
tel +34 96 513 9100,
faks +34 96 513 1344

Kuidas kaitsta
kaubamärki

Mis on kaubamärk?

Kas kaubamärgi peab registreerima?

Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab
ühe isiku kaupa või teenust teise isiku kaubast või
teenusest. Kaubamärgina võivad toimida üksikud
sõnad, sõnaühendid, laused, kujutised, tähe- ja
numbriühendid, ruumilised tähised, eelnimetatute kombinatsioonid jne.

Kaubamärgi registreerimine ei ole kohustus, vaid
õigus. Registreeritud kaubamärgi omanikul on
õigus keelata teistel isikutel kasutada oma kaubamärki ja sellega sarnast tähist kindlate kaupade või
teenuste tähistamisel riigis või piirkonnas, kus märk
on kaitstud. Registreerimata kaubamärgi kasutajal
sellist õigust ei ole, küll aga võib registreerimata
märki kasutada, kui ei rikuta teise isiku varasemaid
õigusi. Registreeritud kaubamärgi omanik saab
kaubamärki kehtivana hoida nii kaua, kui ta seda
soovib. Kaubamärki saab müüa, litsentsida, pantida ning pärandada nagu iga teist vara.

Kaubamärgi abil ei saa kaitsta kaupade või teenuste sisu, kaupade tootmise või teenuste osutamise viisi, reegleid, toodete koostist jms.
Milline tähis ei sobi kaubamärgiks?
Kaubamärgiks ei sobi:
• kaupu või teenuseid kirjeldavad tähised;
• vastava valdkonna tavapärased tähised;
• tarbija jaoks eksitavat teavet andvad tähised;
• tava- ja tõepärased toodete või pakendite
kujutised;
• tähised, mis on vastuolus avaliku korra ja
heade tavadega;
• tähised, millel puudub võime eristada ühte
kaupa või teenust teisest.
Mis on kaubad ja teenused?
Kaubamärgi õiguskaitse ei ole kõiki valdkondi
hõlmav, selle ulatus sõltub registreerimistaotluses nimetatud kaupadest ja teenustest. Kaubad
ja teenused on jaotatud 45 klassi rahvusvahelise
Nizza klassifikatsiooni alusel. Selle järgi tuleb kaubad ja teenused taotluses klassifitseerida. Taotluses märgitud klasside arvust sõltub taotluse esitamise eest makstav lõiv.

Kuidas kaitsta kaubamärki Eestis?
Õiguskaitse saamiseks tuleb esitada Patendiametile kaubamärgi registreerimise avaldus ja
tasuda lõivud. Kaubamärgi registreerimist saab
taotleda nii füüsiline kui juriidiline isik, lõivud on
neil ühesugused. Taotluse võib esitada elektroonselt Patendiameti veebilehe www.epa.ee kaudu,
saata postiga või tuua kohale (ööpäevaringselt on
avatud postkast). Kui kaubamärk läbib ekspertiisi
ja vaidlustusperioodi positiivse tulemusega,
kaubamärk registreeritakse ning kaubamärgiomanik saab registreerimistunnistuse.
Õiguskaitse hakkab kehtima tagasiulatuvalt
kuupäevast, mil taotlus Patendiametile esitati.

kaubamärgi
omanik EAS

kaubamärgi
omanik AS BESTNET

kaubamärgi omanik
Alis Co Estonia OÜ

Kuidas kaitsta kaubamärki välismaal?
Selleks on kolm võimalust.
1. Esitada kaubamärgi registreerimise taotlus
välisriigi ametile. Registreerimise korral hakkab
õiguskaitse kehtima konkreetse riigi või riikide
ühenduse territooriumil.
2. Taotleda Euroopa Liidu kaubamärki, esitades taotluse Euroopa Liidu Intellektuaalomandi
Ametile (EUIPO-le). Taotluse võib esitada eesti
keeles elektroonselt EUIPO veebilehe (https://
euipo.europa.eu) kaudu või paberil. Soovitatav
on eelistada elektroonset taotlust, kuna see on
odavam ja mugavam. Registreerimise korral hakkab õiguskaitse kehtima kogu Euroopa Liidus tervikuna ja see laieneb ka uutesse liikmesriikidesse.
EL-i kaubamärgi õiguskaitse ühtsus tähendab
seda, et kui kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjus ilmneb kas või ühes liikmesriigis,
siis märki ei registreerita. Sel juhul võib muuta EL-i
kaubamärgitaotluse riigisisesteks taotlusteks neis
riikides, kus keeldumise põhjused puuduvad.
3. Taotleda rahvusvahelist kaubamärki Madridi
protokolli alusel, esitades taotluse Patendiameti
või EUIPO vahendusel Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonile (WIPO-le) (www.wipo.
int). Selleks on vajalik sama kaubamärgi taotluse
või registreeringu olemasolu Eesti Patendiametis
või EUIPO-s. Registreerimise korral hakkab õiguskaitse kehtima nendes taotleja poolt valitud riikides, kus ei ole õiguskaitse andmist takistavaid
asjaolusid. Vajadusel on võimalik kaubamärgi
kaitset hiljem laiendada, taotledes sama registreeringu alusel kaitset uutes riikides.

Mis on kaubamärk?

Kas kaubamärgi peab registreerima?

Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab
ühe isiku kaupa või teenust teise isiku kaubast või
teenusest. Kaubamärgina võivad toimida üksikud
sõnad, sõnaühendid, laused, kujutised, tähe- ja
numbriühendid, ruumilised tähised, eelnimetatute kombinatsioonid jne.

Kaubamärgi registreerimine ei ole kohustus, vaid
õigus. Registreeritud kaubamärgi omanikul on
õigus keelata teistel isikutel kasutada oma kaubamärki ja sellega sarnast tähist kindlate kaupade või
teenuste tähistamisel riigis või piirkonnas, kus märk
on kaitstud. Registreerimata kaubamärgi kasutajal
sellist õigust ei ole, küll aga võib registreerimata
märki kasutada, kui ei rikuta teise isiku varasemaid
õigusi. Registreeritud kaubamärgi omanik saab
kaubamärki kehtivana hoida nii kaua, kui ta seda
soovib. Kaubamärki saab müüa, litsentsida, pantida ning pärandada nagu iga teist vara.

Kaubamärgi abil ei saa kaitsta kaupade või teenuste sisu, kaupade tootmise või teenuste osutamise viisi, reegleid, toodete koostist jms.
Milline tähis ei sobi kaubamärgiks?
Kaubamärgiks ei sobi:
• kaupu või teenuseid kirjeldavad tähised;
• vastava valdkonna tavapärased tähised;
• tarbija jaoks eksitavat teavet andvad tähised;
• tava- ja tõepärased toodete või pakendite
kujutised;
• tähised, mis on vastuolus avaliku korra ja
heade tavadega;
• tähised, millel puudub võime eristada ühte
kaupa või teenust teisest.
Mis on kaubad ja teenused?
Kaubamärgi õiguskaitse ei ole kõiki valdkondi
hõlmav, selle ulatus sõltub registreerimistaotluses nimetatud kaupadest ja teenustest. Kaubad
ja teenused on jaotatud 45 klassi rahvusvahelise
Nizza klassifikatsiooni alusel. Selle järgi tuleb kaubad ja teenused taotluses klassifitseerida. Taotluses märgitud klasside arvust sõltub taotluse esitamise eest makstav lõiv.

Kuidas kaitsta kaubamärki Eestis?
Õiguskaitse saamiseks tuleb esitada Patendiametile kaubamärgi registreerimise avaldus ja
tasuda lõivud. Kaubamärgi registreerimist saab
taotleda nii füüsiline kui juriidiline isik, lõivud on
neil ühesugused. Taotluse võib esitada elektroonselt Patendiameti veebilehe www.epa.ee kaudu,
saata postiga või tuua kohale (ööpäevaringselt on
avatud postkast). Kui kaubamärk läbib ekspertiisi
ja vaidlustusperioodi positiivse tulemusega,
kaubamärk registreeritakse ning kaubamärgiomanik saab registreerimistunnistuse.
Õiguskaitse hakkab kehtima tagasiulatuvalt
kuupäevast, mil taotlus Patendiametile esitati.
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Kuidas kaitsta kaubamärki välismaal?
Selleks on kolm võimalust.
1. Esitada kaubamärgi registreerimise taotlus
välisriigi ametile. Registreerimise korral hakkab
õiguskaitse kehtima konkreetse riigi või riikide
ühenduse territooriumil.
2. Taotleda Euroopa Liidu kaubamärki, esitades taotluse Euroopa Liidu Intellektuaalomandi
Ametile (EUIPO-le). Taotluse võib esitada eesti
keeles elektroonselt EUIPO veebilehe (https://
euipo.europa.eu) kaudu või paberil. Soovitatav
on eelistada elektroonset taotlust, kuna see on
odavam ja mugavam. Registreerimise korral hakkab õiguskaitse kehtima kogu Euroopa Liidus tervikuna ja see laieneb ka uutesse liikmesriikidesse.
EL-i kaubamärgi õiguskaitse ühtsus tähendab
seda, et kui kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjus ilmneb kas või ühes liikmesriigis,
siis märki ei registreerita. Sel juhul võib muuta EL-i
kaubamärgitaotluse riigisisesteks taotlusteks neis
riikides, kus keeldumise põhjused puuduvad.
3. Taotleda rahvusvahelist kaubamärki Madridi
protokolli alusel, esitades taotluse Patendiameti
või EUIPO vahendusel Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonile (WIPO-le) (www.wipo.
int). Selleks on vajalik sama kaubamärgi taotluse
või registreeringu olemasolu Eesti Patendiametis
või EUIPO-s. Registreerimise korral hakkab õiguskaitse kehtima nendes taotleja poolt valitud riikides, kus ei ole õiguskaitse andmist takistavaid
asjaolusid. Vajadusel on võimalik kaubamärgi
kaitset hiljem laiendada, taotledes sama registreeringu alusel kaitset uutes riikides.

Mis on kaubamärk?

Kas kaubamärgi peab registreerima?

Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab
ühe isiku kaupa või teenust teise isiku kaubast või
teenusest. Kaubamärgina võivad toimida üksikud
sõnad, sõnaühendid, laused, kujutised, tähe- ja
numbriühendid, ruumilised tähised, eelnimetatute kombinatsioonid jne.

Kaubamärgi registreerimine ei ole kohustus, vaid
õigus. Registreeritud kaubamärgi omanikul on
õigus keelata teistel isikutel kasutada oma kaubamärki ja sellega sarnast tähist kindlate kaupade või
teenuste tähistamisel riigis või piirkonnas, kus märk
on kaitstud. Registreerimata kaubamärgi kasutajal
sellist õigust ei ole, küll aga võib registreerimata
märki kasutada, kui ei rikuta teise isiku varasemaid
õigusi. Registreeritud kaubamärgi omanik saab
kaubamärki kehtivana hoida nii kaua, kui ta seda
soovib. Kaubamärki saab müüa, litsentsida, pantida ning pärandada nagu iga teist vara.

Kaubamärgi abil ei saa kaitsta kaupade või teenuste sisu, kaupade tootmise või teenuste osutamise viisi, reegleid, toodete koostist jms.
Milline tähis ei sobi kaubamärgiks?
Kaubamärgiks ei sobi:
• kaupu või teenuseid kirjeldavad tähised;
• vastava valdkonna tavapärased tähised;
• tarbija jaoks eksitavat teavet andvad tähised;
• tava- ja tõepärased toodete või pakendite
kujutised;
• tähised, mis on vastuolus avaliku korra ja
heade tavadega;
• tähised, millel puudub võime eristada ühte
kaupa või teenust teisest.
Mis on kaubad ja teenused?
Kaubamärgi õiguskaitse ei ole kõiki valdkondi
hõlmav, selle ulatus sõltub registreerimistaotluses nimetatud kaupadest ja teenustest. Kaubad
ja teenused on jaotatud 45 klassi rahvusvahelise
Nizza klassifikatsiooni alusel. Selle järgi tuleb kaubad ja teenused taotluses klassifitseerida. Taotluses märgitud klasside arvust sõltub taotluse esitamise eest makstav lõiv.

Kuidas kaitsta kaubamärki Eestis?
Õiguskaitse saamiseks tuleb esitada Patendiametile kaubamärgi registreerimise avaldus ja
tasuda lõivud. Kaubamärgi registreerimist saab
taotleda nii füüsiline kui juriidiline isik, lõivud on
neil ühesugused. Taotluse võib esitada elektroonselt Patendiameti veebilehe www.epa.ee kaudu,
saata postiga või tuua kohale (ööpäevaringselt on
avatud postkast). Kui kaubamärk läbib ekspertiisi
ja vaidlustusperioodi positiivse tulemusega,
kaubamärk registreeritakse ning kaubamärgiomanik saab registreerimistunnistuse.
Õiguskaitse hakkab kehtima tagasiulatuvalt
kuupäevast, mil taotlus Patendiametile esitati.
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Kuidas kaitsta kaubamärki välismaal?
Selleks on kolm võimalust.
1. Esitada kaubamärgi registreerimise taotlus
välisriigi ametile. Registreerimise korral hakkab
õiguskaitse kehtima konkreetse riigi või riikide
ühenduse territooriumil.
2. Taotleda Euroopa Liidu kaubamärki, esitades taotluse Euroopa Liidu Intellektuaalomandi
Ametile (EUIPO-le). Taotluse võib esitada eesti
keeles elektroonselt EUIPO veebilehe (https://
euipo.europa.eu) kaudu või paberil. Soovitatav
on eelistada elektroonset taotlust, kuna see on
odavam ja mugavam. Registreerimise korral hakkab õiguskaitse kehtima kogu Euroopa Liidus tervikuna ja see laieneb ka uutesse liikmesriikidesse.
EL-i kaubamärgi õiguskaitse ühtsus tähendab
seda, et kui kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjus ilmneb kas või ühes liikmesriigis,
siis märki ei registreerita. Sel juhul võib muuta EL-i
kaubamärgitaotluse riigisisesteks taotlusteks neis
riikides, kus keeldumise põhjused puuduvad.
3. Taotleda rahvusvahelist kaubamärki Madridi
protokolli alusel, esitades taotluse Patendiameti
või EUIPO vahendusel Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonile (WIPO-le) (www.wipo.
int). Selleks on vajalik sama kaubamärgi taotluse
või registreeringu olemasolu Eesti Patendiametis
või EUIPO-s. Registreerimise korral hakkab õiguskaitse kehtima nendes taotleja poolt valitud riikides, kus ei ole õiguskaitse andmist takistavaid
asjaolusid. Vajadusel on võimalik kaubamärgi
kaitset hiljem laiendada, taotledes sama registreeringu alusel kaitset uutes riikides.

Mida teha enne taotluse esitamist?

Enne taotluse esitamist on mõistlik kaubamärgi
kuju ja kaupade ning teenuste loetelu hästi
läbi mõelda, sest pärast taotluse vastuvõtmist ei
saa kaubamärki muuta ega kaupu või teenuseid
juurde lisada.
Kui ise on keeruline hinnata, kas kaubamärk on
registreeritav või mitte, võib kasutada Patendiameti tasuta konsultatsioonivõimalusi või küsida nõu patendivolinikult. Kaubamärgi registreerimisest keeldumise korral tasutud lõive tagasi ei
maksta.
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15041 Tallinn
Taotluste vastuvõtt
tel 627 7911, faks 627 7912
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Registreeritav kaubamärk ei tohi minna vastuollu varasemate õigustega (varasemad kaubamärgid, ärinimed, autoriõiguse objektid jm), seega
on mõistlik veenduda, et keegi teine ei ole juba
sarnase kaubamärgi või ärinime omanik. Varasemaid kaubamärke saab kontrollida Patendiameti
veebilehel www.epa.ee olevatest andmebaasidest (Patendiameti andmebaas, EL-i kaubamärkide andmebaas, TMview), ärinimesid äriregistrist.

E-teenuste portaal
https://teenused.epa.ee
Tasuta konsultatsioonid
tel 627 7937 E–R 9.00–13.00
e-posti teel: kaubamark@epa.ee
Konsultatsioonid kohapeal
N 14.30–16.30
Kohapealseks konsultatsiooniks registreeruda
telefonil 627 7937 või e-posti teel: kaubamark@epa.ee

Kui kaubamärk on registreeritud
Esmalt saab kaubamärk kaitse 10 aastaks. Soovi
korral on võimalik õiguskaitse kehtivusaega pikendada 10 aasta kaupa, tasudes vastavad lõivud.
Tähtis on jälgida kehtivusaja lõppu, sest kehtivust
saab pikendada vaid teatud tähtaja jooksul.
Kaubamärki tuleb kasutada. Kui kaubamärki ei
kasutata kauba või teenuse tähistamiseks viie
aasta jooksul, on asjast huvitatud isikul õigus taotleda kaubamärgi omaniku ainuõiguse lõppenuks
tunnistamist.
Oma vara peab valvama – tuleb jälgida, mis
kaitstud kaubamärgiga turul toimub. See on
kaubamärgiomaniku ülesanne. Teistel isikutel ei
tohi lasta oma kaubamärki kasutada ega seda
teise isiku nimele registreerida. Sarnaste märkide
ilmumine turule vähendab kaubamärgi eristusvõimet ja sellega võidakse kahjustada või ära
kasutada kaubamärgi mainet.

EUIPO
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet
Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, SPAIN
Tasuta konsultatsioonid
e-post: information@euipo.europa.eu
tel +34 96 513 9100,
faks +34 96 513 1344

Kuidas kaitsta
kaubamärki

Mida teha enne taotluse esitamist?

Enne taotluse esitamist on mõistlik kaubamärgi
kuju ja kaupade ning teenuste loetelu hästi
läbi mõelda, sest pärast taotluse vastuvõtmist ei
saa kaubamärki muuta ega kaupu või teenuseid
juurde lisada.
Kui ise on keeruline hinnata, kas kaubamärk on
registreeritav või mitte, võib kasutada Patendiameti tasuta konsultatsioonivõimalusi või küsida nõu patendivolinikult. Kaubamärgi registreerimisest keeldumise korral tasutud lõive tagasi ei
maksta.
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Registreeritav kaubamärk ei tohi minna vastuollu varasemate õigustega (varasemad kaubamärgid, ärinimed, autoriõiguse objektid jm), seega
on mõistlik veenduda, et keegi teine ei ole juba
sarnase kaubamärgi või ärinime omanik. Varasemaid kaubamärke saab kontrollida Patendiameti
veebilehel www.epa.ee olevatest andmebaasidest (Patendiameti andmebaas, EL-i kaubamärkide andmebaas, TMview), ärinimesid äriregistrist.
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Tasuta konsultatsioonid
tel 627 7937 E–R 9.00–13.00
e-posti teel: kaubamark@epa.ee
Konsultatsioonid kohapeal
N 14.30–16.30
Kohapealseks konsultatsiooniks registreeruda
telefonil 627 7937 või e-posti teel: kaubamark@epa.ee

Kui kaubamärk on registreeritud
Esmalt saab kaubamärk kaitse 10 aastaks. Soovi
korral on võimalik õiguskaitse kehtivusaega pikendada 10 aasta kaupa, tasudes vastavad lõivud.
Tähtis on jälgida kehtivusaja lõppu, sest kehtivust
saab pikendada vaid teatud tähtaja jooksul.
Kaubamärki tuleb kasutada. Kui kaubamärki ei
kasutata kauba või teenuse tähistamiseks viie
aasta jooksul, on asjast huvitatud isikul õigus taotleda kaubamärgi omaniku ainuõiguse lõppenuks
tunnistamist.
Oma vara peab valvama – tuleb jälgida, mis
kaitstud kaubamärgiga turul toimub. See on
kaubamärgiomaniku ülesanne. Teistel isikutel ei
tohi lasta oma kaubamärki kasutada ega seda
teise isiku nimele registreerida. Sarnaste märkide
ilmumine turule vähendab kaubamärgi eristusvõimet ja sellega võidakse kahjustada või ära
kasutada kaubamärgi mainet.

EUIPO
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet
Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, SPAIN
Tasuta konsultatsioonid
e-post: information@euipo.europa.eu
tel +34 96 513 9100,
faks +34 96 513 1344

Kuidas kaitsta
kaubamärki

