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Leiutiste kaitsmine – esmased 
sammud ja olulisemad 
põhitõed

Tiina Lillepool

28.04.2022

Mis on leiutis?

Leiutis on mis tahes tehnikavaldkonda kuuluva tehnilise probleemi tehniline 

lahendus.

• AINE

• MEETOD

• SEADE
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Leiutis ei ole (PatS §6; KasMS §5)

• avastus, teadusteooria ja matemaatiline meetod;
• majandus- ja mõttetegevuse plaan, reegel, eeskiri ja meetod;
• rajatise, hoone ja maa-ala projekt ning skeem;
• tingmärk;
• arvutialgoritm ja -programm;
• disainilahendus;
• info lihtne esitamine;
• taimesort ja loomatõug;

Neid ei peeta tehnilisteks lahendusteks

Kaitsta ei saa (PatS§7, KasMS §6)

• Leiutisi, mis on vastuolus avaliku korra ja moraaliga

• Raviviise ja diagnoosimeetodeid
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Patentsuse kriteeriumid

• Ülemaailmne uudsus (st. samasugune lahendus ei ole enne taotluse 

esitamise kuupäeva avalikkusele teatavaks saanud)

• Leiutustase (leiutis ei tulene endastmõistetavalt tehnika tasemest)

• Tööstuslik kasutatavus (leiutist saab toota või kasutada majanduses)

Ainuõigus

Keegi ei tohi omaniku loata: 

• Kaitstud toodet valmistada, kasutada, levitada või pakkuda müügiks

• Kasutada kaitstud meetodit

• Kasutada, levitada või pakkuda müügiks kaitstud meetodil valmistatud 

toodet
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• Tugev turupositsioon

• Uute turgude hõivamine

• Kõrgem kasum 

investeeringutelt

• Õiguskaitselt lisatulu 

saamine (litsentsimine)

• Õigusrikkumiste ohu 

vähendamine

• Positiivne maine

• Ettevõttele lisaväärtuse 

loomine

• Paljastab leiutise 

konkurentidele

• Võib olla kallis

Kaitsmise eelised ja puudused

Eelised Puudused

Tähelepanu!

• Õiguskaitse on tähtajaline!

Õigused kehtivad kindla aja jooksul. Pärast teatud perioodi möödumist 

võivad leiutist kõik kasutada.

• Õiguskaitse on territoriaalne!

Kehtib vaid riikides kus kaitset on taotletud ja see ka saadud. 
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Muud võimalused

• Odav

• Hoiab ära sama leiutise 

patentimise teiste poolt

• Ei paku ainuõigust

• Paljastab leiutise konkurentidele

• Odav (ei too kaasa õiguskaitse 

hankimisega seonduvaid 

kulusid)

• Ei paljasta leiutist

• Ei ole piiratud ajalise 

kehtivusega

• Raske ellu viia

• „Saladused" lekivad sageli üpris 

kiiresti

Informatsiooni avalikustamine (avaldamine)

Saladuses hoidmine (ärisaladuse tekitamine)

Mida ei tohi teha, kui mõeldakse taotluse esitamise peale

• Ei publitseeri enne esitamist

näiteks ei mingeid artikleid, pressiteateid, konverentsi 

ettekandeid/postreid/protokolle või blogi sissekandeid

• Ei müü enne esitamist tooteid, mis sisaldavad leiutist

• Ei mingeid loenguid ega esitlusi enne taotluse esitamist 

ilma konfidentsiaalsuslepinguta

• Küsi võimalikult kiiresti professionaalset nõuannet!

• Esita enne, kui teised seda teevad!
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• patendiga
• kasuliku mudelina

Õigused, mida patent ja kasuliku mudeli tunnistus 
selle omanikule tagab, on ühesugused.

Taotluse koostamisel on struktuur mõlemal puhul enam-vähem sama.

Peamised erinevused puudutavad kaitstavaid objekte, leiutustaset ja 
õiguskaitse kehtivusaega.

Leiutisi saab kaitsta Patent või kasulik mudel?

Patent Kasulik mudel

Kehtivusaeg Kuni 20 aastat Kuni 10 aastat

Taotluse esitamise lõiv; 225 / 56 eurot 105 / 26 eurot

Leiutise registreerimine registris 96 eurot Ei

Kehtivusaasta lõiv Jah
(kokku 5399 eurot)

Ei

Kehtivuse pikendamise lõiv _ 1) 195 eurot
2) 260 eurot

Ühtse leiundusliku mõttega seotud 
kombinatsioon

Jah Ei

Leiutustase Kõrgem Madalam

Avaldamine 18 kuud peale esitamist Pärast registreerimist

Ekspertiisipõhine Registreerimise põhine
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Menetluskäik Patendiametis

Esitamine

Formaalne kontroll

Tehnika taseme otsing

Avaldamine

Ekspertiis

Otsus

Esitamine

Formaalne kontroll

Tehnika taseme otsing 
(taotlejale teadmiseks)

Registreerimine

PATENT KASULIK MUDEL

18 kuud

~2 aastat

~11 kuud

Kontrolli leiutise uudsust

http://www.epa.ee/et/andmebaasid/leiutiste-andmebaasid

https://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP
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http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch
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Kuidas kaitset saada?

• Patendiametisse tuleb esitada vastav taotlus 

• Kui pole kokku lepitud teisiti, on tööülesannete käigus loodud 

leiutisele õiguskaitse taotlemise ning patendi- või kasuliku 

mudeli omanikuks saamise õigus autoril, mitte tööandjal või 

tellijal. 

Esitatavad dokumendid (patS §19; kasMS §17)

• Patendi saamise / kasuliku mudeli registreerimise avaldus

• Leiutiskirjeldus

• Patendi / kasuliku mudeli nõudlus

• Joonis või muu illustreeriv materjal (vajaduse korral)

• Leiutise olemuse lühikokkuvõte (eesti ja inglise keeles)

Dokumendid esitatakse Patendiametile eesti keeles ja trükikirjas. 
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• Leiutiskirjelduse ja nõudluse struktuur on üles ehitatud leiutise 

ja varasema analoogiga võrdlemise põhimõttel

• Leiutiskirjelduse eesmärk on kirjeldada leiutist nii täpselt ja 

selgelt, et vastava tehnikavaldkonna asjatundja saab leiutise 

teostada

• Nõudlus määrab kindlaks, mida kaitstakse ja millises ulatuses 

kaitse kehtib

• Lühikokkuvõtte eesmärk on võimaldada andmebaasides 

otsingut tehes leiutis kiiresti üles leida

• P201600028

Esitamine

• Patendiameti vastuvõttu või

• Ööpäevaringselt avatud postkasti

• Posti teel (Toompuiestee 7, Tallinn)

• Tööstusomandi õiguskaitse taotluste elektroonse esitamise 
portaali kaudu www.epa.ee
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http://www.epa.ee/
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Leiutiste kaitsmine välisriikides

• Esitada avaldus väljavalitud riigi patendiametisse

• Rahvusvahelise patenditaotluse esitamine

Patendikoostöölepingu ehk PCT alusel 

• Patendi taotlemine 

Euroopa Patendikonventsiooni (EPC) järgi 

Rahvusvaheline taotlus

• Võimaldab taotleda patenti korraga paljudes riikides, taotlus 

esitatakse kas liikmesriigi patendiametile või WIPO-le

• Taotlusele tehakse uudsuse otsing, mis annab leiutajale teatud 

kindluse oma leiutise patenditavuse osas

• Soovi korral võib taotleja nõuda rahvusvahelist eelekspertiisi, 

taotlejale edastatakse eelotsus selle kohta, kas leiutis vastab 

patentsuse kriteeriumitele

• Taotleja peab otsustama, millistes riikides ta soovib patendi 

taotlemist jätkata

• Leiutise kaitstavuse üle otsustab lõppkokkuvõttes iga riik eraldi
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Regionaalne patenditaotlus (EPC järgi)

• Euroopa patendi taotlus esitatakse Euroopa 

Patendiorganisatsioonile otse või liikmesriikide patendiametite 

kaudu

• EPO teeb taotlusele tehnika taseme otsingu ja patentsuse 

kriteeriumitele vastavuse ekspertiisi

• EPO annab välja EP või lükkab taotluse tagasi, kui leiutis ei ole 

patentne

• EP ei kehti automaatselt üheski liikmesriigis, see tuleb igas 

liikmesriigis, kus patendiomanik patendikaitset soovib, eraldi 

jõustada

Kust saab abi?

Vastuseid patenditaotluse ja kasuliku mudeli 

taotluse vormistamisega seotud küsimustele saab Patendiametis 

igal teisipäeval kella 15.00–17.00. 

Telefon 627 7910, 627 7944 või e-posti aadress: leiutis@epa.ee

Patendivolinike nimekiri:

https://www.epa.ee/et/lisateave/patendivolinikud

mailto:leiutis@epa.ee
https://www.epa.ee/et/lisateave/patendivolinikud
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Aitäh!

Tiina Lillepool

Tiina.Lillepool@epa.ee


