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Kaubamärgi ja selle kaitse 
eesmärk
• Kaubamärk peab suutma eristada kaupa 

või teenust.

• Kaubamärgi registreerimine annab 
võimaluse kaitsta eristusvõimelist tähist, 
millega tähistatakse kaupa või teenust.

• Kaubamärk ei ole vahend 
konkurentsivabaduse piiramiseks.
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Kaubamärk peab vastama 
kaubamärgiseaduse nõuetele

• Absoluutsed õiguskaitset välistavad 
asjaolud (KaMS § 9)

• Suhtelised õiguskaitset välistavad 
asjaolud (KaMS § 10) 
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Absoluutsed õiguskaitset 
välistavad asjaolud KaMS § 9
(1)Õiguskaitset ei saa tähis:
1) mis ei vasta käesoleva seaduse §-s 6 
sätestatule; st kaubamärk peab 
olema graafiliselt kujutatav

2) millel puudub eristusvõime, kaasa 
arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik 
stiliseerimata arv või üksik värv;
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Näited (eristusvõimetud tähised):

Rv reg nr 812790         RV reg nr 816088 (rõivad)

(maiustused)     
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Absoluutsed õiguskaitset 
välistavad asjaolud KaMS § 9
(1)Õiguskaitset ei saa tähis:

3) mis koosneb üksnes /.../ kaupa või teenust 
kirjeldavatest tähistest või andmetest või 
tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt 
muudetud;

Näiteks rv reg nr 846836 “Vinega” -
ebaoluline muudatus sõnast vinegar
(äädikas).
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Näited (kirjeldavad tähised):

• “KIHNU VIIN” (taotlus nr M200101417; alkohol)

• “LIHTSALT PARIM” (taotlus nr 9901938; 
müügiteenused)

• “mahe segu parimast Ameerika tubakast. 
nauditav rohkem kui 60 maal”
(taotlus nr M200200704; tubakatooted)

• “AUTO PUHTAKS HARJADETA”
(taotlus nr M200301803; autopesulad)
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Absoluutsed õiguskaitset 
välistavad asjaolud KaMS § 9 
(1)Õiguskaitset ei saa tähis:

4) mis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on 
muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses 
äripraktikas;

Tavapäraseimad sõnad kaubamärkidel, mis ei saa 
õiguskaitset:

Eestikeelsed – grupp, ekspert, säästu, keskus, 
pluss, klassikaline, originaal jt.

Inglisekeelsed – classic, line, original, centre, 
solution(s), plus, international jt.
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Näited (tavapärased tähised):

Näited:            

Piimatooted.       

Alkoholivabad 
joogid.
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Absoluutsed õiguskaitset 
välistavad asjaolud KaMS § 9
(1)Õiguskaitset ei saa tähis
5) mis koosneb üksnes kujust,
mis tuleneb kauba olemusest
või mis on vajalik tehnilise
tulemuse saavutamiseks 
või mis annab kaubale 
olemusliku väärtuse;

Näide: Rv reg nr 845537
(võtmed)
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Absoluutsed õiguskaitset 
välistavad asjaolud KaMS § 9 
(1)Õiguskaitset ei saa tähis:

6) mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada 
kaupade või teenuste /.../ omaduste suhtes;

Eksitamine peab olema tõenäoline, st 
näiteks sõna APPLE (õun) arvutite 
tähistamiseks ei ole eksitav.
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Näited (eksitavad tähised):

• Rv reg nr 819360 FIT JUICE
Kaubad: mineraalvesi; siirupid – sõna juice

(mahl) eksitab kaupade liigi suhtes.

• Rv reg nr 755465
Kaubad: puhastus- ja poleerimis-
vahendid – sõna kosmeetika
eksitab kaupade otstarbe suhtes.
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Näited (eksitavad tähised):

Geograafiline eksitavus on seotud 
kaupade või teenuste mainega:

• Rv reg nr 691407 CAMBRIDGE – maine 
haridusteenuste suhtes.

• Rv reg nr 728755  -

maine pastatoodete

suhtes.
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Absoluutsed õiguskaitset 
välistavad asjaolud KaMS § 9
(1)Õiguskaitset ei saa tähis:

7) mis on vastuolus avaliku korra või heade 
tavadega;

Näited:

tubakatooted 

(taotlused nr 9200340 

ja 9500823)
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Näited (vastuolu korra või heade 
tavadega):

• “Salaviin” alkohol (taotlused nr 9701373; 
9901472 ja M200101957)

• pabertooted ja erinevad teenused                     
(rv reg. nr 590011)
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Absoluutsed õiguskaitset 
välistavad asjaolud KaMS § 9

(1)Õiguskaitset ei saa tähis:

8) mille registreerimisest tuleb keelduda 
tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni 
artikli 6ter alusel /.../; näiteks riikide lipud, vapid 
jm sümboolika.
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Absoluutsed õiguskaitset 
välistavad asjaolud KaMS § 9
(1)Õiguskaitset ei saa tähis:

9) mis sisaldab lippu, vappi või muud sümbolit, 
/.../mille registreerimine on vastuolus avaliku 
huviga /.../; näiteks märgid, mis sisaldavad sõna 
OLYMPIA või 

olümpiamängude

sümboolikat.
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Absoluutsed õiguskaitset 
välistavad asjaolud KaMS § 9
(1)Õiguskaitset ei saa tähis:
10) mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse 

pahauskselt või mida on hakatud kasutama 
pahauskselt;

Annab võimaluse vaidlustada pahauskselt 
registreerimiseks esitatud märki. Patendiamet 
keeldub registreerimisest ainult tõendavate 
materjalide olemasolu korral (näiteks üldtuntud 
kaubamärgid).
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Absoluutsed õiguskaitset 
välistavad asjaolud KaMS § 9
(1)Õiguskaitset ei saa tähis:
11) mis sisaldab registreeritud geograafilist tähist 

või on sellega eksitavalt sarnane /.../;

• Eestis registreeritud geograafilised tähised: 
VÄRSKA; SAAREMAA JUUST; PÕLTSAMAA 
JUUST; EESTI JUUST; PÕLTSAMAA (vein).

• Tuntuimad geograafilised tähised maailmas: 
Champagne; Cognac; Feta; Kölsch
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Suhtelised õiguskaitset 
välistavad asjaolud KaMS § 10

(1) Õiguskaitset ei saa kaubamärk:
1) mis on identne varasema kaubamärgiga, 
mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade 
või teenuste tähistamiseks;

Varasema märgiga identset märki identsete 
kaupade ja/või teenuste osas ei saa 
registreerida isegi varasema õiguse omaniku 
nõusoleku alusel.
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Suhtelised õiguskaitset 
välistavad asjaolud KaMS § 10
(1)Õiguskaitset ei saa kaubamärk:

2) mis on identne või sarnane varasema 
kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse 
identsete või samaliigiliste kaupade või 
teenuste tähistamiseks /.../;
Vajalik varasema õiguse omaniku 
nõusolek.

http://www.epa.ee/ Kaubamärgid→Andmebaasid
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Näited (sarnased märgid):

• Reg. nr 19813 vs 

taotlus nr M200401822  

(lukud ja nende müük)

• Reg nr 31978 vs taotlus nr M200500422

(trükised) 

KODUD ja AIAD
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Näited (sarnased märgid):

• Rv reg. nr 851774 vs rv reg. nr 754410 (nahkkaubad)

• Reg. nr 41500 vs taotlus nr M200400727 

(kauba-

transport)
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Näited (assotsieeruvad märgid): 

Reg. nr 29301 (kustutatud) vs taotlus nr 9802084 (viin)



PATENDIAMET

25

Suhtelised õiguskaitset 
välistavad asjaolud KaMS § 10
(1)Õiguskaitset ei saa kaubamärk

3) mis on identne või sarnane varasema /.../kaubamärgi 
või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud 
kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade 
või teenuste tähistamiseks/.../;

Üldtuntud kaubamärgiga sarnane tähis ei pruugi 
saada kaitset ka teist liiki kaupade/teenuste 
osas. 
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Näited (Eestis üldtuntud märgid):

• Reg. nr 45966 ESTONIA TEATER

• Reg. nr 46336 TARTU MARATON

• Reg. nr 43217; 23835
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Suhtelised õiguskaitset 
välistavad asjaolud KaMS § 10
(1)Õiguskaitset ei saa kaubamärk

4) mis on identne või eksitavalt sarnane äriregistrisse /.../ 
kantud ärinimega, kui tegevusala, mille kohta 
äriregistrisse on tehtud kanne, kuulub samasse 
valdkonda kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks 
kaubamärki kasutatakse või kavatsetakse kasutada;

Vajalik varasema õiguse omaniku nõusolek.

Ligipääs äriregistri andmebaasile:
https://ariregister.rik.ee/
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Näited (sarnased ärinimed):

Kaubamärgiga HANSA müügiteenuste osas eksitavalt 
sarnased ärinimed samas tegevusvaldkonnas:

Hansa OÜ; Hansakaubandus OÜ; 
Hansapood OÜ; Hansaboutique OÜ; 
Hansaturg OÜ; Hansa Antiik OÜ;            
Hansa Ilutulestikud OÜ; Hansa Medical OÜ; 
HansaAken OÜ; Hansa Kunstisalong OÜ; 
Esthansa OÜ; Hansagift OÜ jpt. 
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Suhtelised õiguskaitset 
välistavad asjaolud KaMS § 10
(1)Õiguskaitset ei saa kaubamärk

6) mille kasutamine kahjustab varasemat õigust 
nimele, isikuportreele, kinnistu nimetusele, 
arhitektuuriobjekti nimetusele või kujutisele, 
autoriõiguse või tööstusomandi esemele või 
muud varasemat õigust;

Vajalik varasema õiguse omaniku nõusolek.
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Näited (autoriõiguse objektid):

• “AGNES GABRIEL

VIIMNE RELIIKVIA”

(reg. nr 42940)

• Reg. nr 33575 

V.Vasarely maal

•“SAAREMAA VALSS”

(reg. nr 35043)
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Näited (autoriõiguse objektid):

• Rv reg. nr 976145 

• Reg. nr 29546
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Mida veel arvestada kaubamärgi 
valikul?
• Hea kaubamärk on kaubale/teenusele 

viitav, mitte otseselt kirjeldav.

• Oluline on hinnata, kas tähis peaks jääma 
kõigile vabaks kasutamiseks või mitte.

• Originaalne tähis jääb tarbijale paremini 
meelde kui see, mida kasutavad paljud.
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Positiivsed näited:

• Reg. nr 36106; omanik Oscarrehvid OÜ; 

rehvide müük 

ja paigaldus

• Reg. nr 41708; 

omanik Tallinna 

Piimatööstuse AS;

piimatooted
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Positiivsed näited:

• “MULINAAD” (reg. nr 44118; omanik 
Coca-Cola Company) – alkoholivabad 
joogid

• “MAGUS ON PARIM KURBUSE RAVIM”
(reg. nr 36359; omanik Jelena Kislitsõna) -
maiustused
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Positiivsed näited:

• Reg. nr 36191;

Omanik AS Salvest;

moosid, džemmid, keedised.

• Reg. nr 39473; 

Omanik OÜ Pesa Invest

(puidust) mööbel.
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Positiivsed näited:

• Reg. nr 34896;

Omanik AS Tallinna Soojus;

soojusenergia tootmine, jaotamine.

• “ICE-DREAM”
Reg. nr 35005; 

omanik Tallinnna Külmhoone AS;

jäätis.
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Positiivsed näited:

• Reg. nr 37886; 

omanik Koolibri AS;

õppekirjanduse kirjastamine.

• Reg. nr 27562;

omanikud Võrqtaja

Kohtvõrgud OÜ,

OÜ Vöödiline Võrqtaja; arvutivõrkude paigaldus, hooldus.
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Võrumaa näited:

• Reg. nr 16438;

omanik AS WERMO

• Reg. nr 40692

“Haanjamehe üütarõ”
omanik Pintmann Vara OÜ
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Võrumaa näited:

• Reg. nr 38536

omanik 

OÜ Pintmann Grupp

• Reg. nr 35350

omanik

Endivia OÜ
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Siseriiklik kaitse Eestis

• taotlus Eesti Patendiametile 
http://www.epa.ee/

• kaubamärk hakkab kehtima Eesti 
Vabariigis
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Erinevad võimalused 
välisriikides

• taotlus vastavas välisriigis

• Euroopa Ühenduse kaubamärgi taotlus 
(OHIMile)

• rahvusvaheline taotlus Madridi 
protokolli alusel WIPO kaudu (Eesti 
Patendiameti vahendusel)
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Tööstusdisainilahendus

• Tööstusdisainilahendus on toote 
tasapinnaline või ruumiline väliskujundus. 

• Tööstusdisainilahendus hõlmab toote 
väliskujundust, mis ei tulene tehnilisest 
otstarbest.

• Tööstusdisainilahenduseks ei loeta selle 
toote väliskujundust, mis detailina 
terviktootesse paigutatuna ei ole nähtav.

42
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Näited (tööstusdisainilahendus):

• Reg. nr 01624

omanik

Hele Piirimees
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Näited (tööstusdisainilahendus):

• Reg. nr 01645

Malekomplekt

omanik Helmet Raja
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Näited (tööstusdisainilahendus)

• Reg. nr 01189

Pudelihoidja

omanik 

Mati Alvela

45
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Lisateave

Patendiameti kodulehekülg: www.epa.ee

Kaubamärgi konsultatsioonid:

tel. 6277 937; kaubamärk@epa.ee

Tööstusdisaini konsultatsioonid:

tel. 627 7926; disain@epa.ee
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Tänan!

Janika.Kruus@epa.ee


