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LITSENTSILEPINGUTE ÜLDTINGIMUSED
1. Üldsätted
1.1. Leping koosneb käesolevatest üldtingimustest (edaspidi „Üldtingimused“) ja eritingimustest
(edaspidi „Eritingimused“) ning nende lisadest.
1.2. Lepingu eesmärgiks on reguleerida Litsentsiandja ja Litsentsisaaja vahel Lepingu alusel tekkivaid
õigussuhteid.
1.3. Pooled on oma tegevuses iseseisvad ja kumbki Pool ei vastuta teise Poole poolt endale
kolmandate isikute ees võetud kohustuste täitmise eest.
1.4. Poolte õiguste ja kohustuste aluseks on Eestis kehtivad õigusaktid ja Leping koos selle juurde
kuuluvate dokumentidega.
1.5. Pooled tagavad ja avaldavad, et Lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühegi enda suhtes
kehtiva seaduse, põhikirja või muu õigusakti sätet ega ühtki endale varem sõlmitud lepingute ja
kokkulepetega võetud kohustust.
1.6. Pooled kinnitavad ja tõendavad, et:
1.6.1. neil on seaduses ettenähtud piisav õigus- ja teovõime (füüsilisest isikust Poole puhul) Lepingu
sõlmimiseks ning Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ja õiguste realiseerimiseks;
1.6.2. nende poolt Lepingule ja selle lisadele allakirjutanud isikutele on antud piisavad volitused selle
Lepingu sõlmimiseks kooskõlas põhikirjade, õigusaktide ja muude asjakohaste
dokumentidega.
1.7. Litsentsiandja kinnitab, et ta ei ole sõlminud mistahes kolmanda isikuga käesoleva Lepinguga
sarnast lepingut, mis takistaks tal käesoleva Lepingu sõlmimist või piiraks Litsentsisaajat
Lepingust tulenevate õiguste teostamisel.
1.8. Lepingu sõlmimisega kaotavad kehtivuse kõik Pooltevahelised varasemad lepingud ja muud
kokkulepped niivõrd, kuivõrd need on vastuolus Lepinguga.
2. Lepingu objekt
2.1. Lepingu alusel annab Litsentsiandja Litsentsisaajale Lepingus sätestatud tasu eest ja
Eritingimustes määratud andmekandjal üle Eritingimustes sätestatud Teose ja kõik Teosega
seotud dokumendid jms, mis võimaldavad Litsentsisaajal Teost kasutada ja käesolevas Lepingus
sätestatud õigusi teostada.
2.2. Koos Teosega annab Litsentsiandja Litsentsisaajale üle kõik Teosega seotud võõrandatavad
intellektuaalse omandi õigused. Teose suhtes kehtivate kõigi intellektuaalse omandi õiguste osas,
mis oma olemuselt üleantavad ei ole, annab Litsentsiandja Litsentsisaajale tagasivõtmatu kogu
autoriõiguste kehtivuse aja kehtiva lihtlitsentsi koos all-litsentseerimisõigusega. Teose kasutamise
viis ega territoorium ei ole piiratud, st et kirjeldatud lihtlitsentsil ei ole ruumilisi piiranguid, see
kehtib kogu maailmas ja ka internetikeskkonnas.
2.3. Litsentsisaajal on õigus omal äranägemisel otsustada Teose kasutamisega seonduvad asjaolud,
sh otsustada Teose avaldamise viis, kasutamise algusaeg ja tingimused (kasutamise viis) jms.
2.4. Litsentsiandja tagab ja kinnitab, et tal on kõik õigused eelpool nimetatud viisil Teose suhtes
kehtivad võõrandatavad intellektuaalse omandi õigused loovutada ja võõrandamatute
intellektuaalse omandi õiguste kasutamiseks Lepingus sätestatud litsents anda.
2.5. Kui kolmas isik takistab Litsentsisaajat tema Lepingust tulenevate intellektuaalse omandi õiguste
kasutamisel või rikub neid õigusi, teatab Litsentsisaaja sellest Litsentsiandjale, kes peab
viivitamata võtma tarvitusele kõik vajalikud abinõud, et võimaldada Lepingust tulenevate õiguste
kasutamist ja lõpetada Litsentsisaaja õiguste rikkumine. Kui Litsentsiandja võtab sellised abinõud
tarvitusele, teeb Litsentsisaaja temaga vajalikul määral koostööd.
3. Lepingu hind
3.1. Pooled võivad leppida kokku Teose tasuta kasutamises. Sellisel juhul lähevad ka kõik Teosega
seotud võõrandatavad intellektuaalse omandi õigused tasuta Litsentsisaajale üle. Samuti annab
Litsentsiandja kirjeldatud juhul Litsentsisaajale tasuta ka lihtlitsentsi Teose suhtes kehtivate kõigi
intellektuaalse omandi õiguste, mis oma olemuselt üleantavad ei ole, teostamiseks.

3.2. Kui Pooled lepivad kokku Teose kasutamise tasu eest, sisaldab Lepingu Hind endas muuhulgas
Litsentsiandja poolt Lepingu raames tehtavaid kõiki kulutusi ja tasu Lepingus sätestatud Teose
ning Teose suhtes kehtivate autoriõiguste eest (autori varaliste õiguste loovutamine ja isiklike
õiguste osas kasutusõiguse ehk litsentsi andmine), sh mistahes võimalikud tasud kolmandatele
isikutele.
3.3. Lepingu hinna tasumise täpne kord lepitakse kokku Eritingimustes. Juhul kui tasumine toimub
arve alusel, peab arve maksetähtaeg olema vähemalt 10 (kümme) tööpäeva arvates selle
kättesaamisest. Juhul kui Lepingu Hind tasutakse füüsilisest isikust Litsentsiandjale peale Poolte
poolt Teose üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist, sõltub selle tasumine akti allkirjastamise
ajast. Kui akt allkirjastatakse Poolte vahel enne 15. (viieteistkümnendat) kuupäeva, toimub
Lepingu Hinna tasumine Litsentsiandjale hiljemalt sama kuu viimasel päeval. Kui akt
allkirjastatakse Poolte vahel peale 15. (viieteistkümnendat) kuupäeva, toimub Lepingu Hinna
tasumine Litsentsiandjale hiljemalt järgmise kuu viimasel päeval.
4.
Litsentsiandja õigused ja kohustused
4.1. Litsentsiandjal on õigus:
4.1.1. saada Litsentsisaajalt Teose ja sellega seotud õiguste eest tasu Lepingus sätestatud
tingimustel ja korras;
4.1.2. nõuda Litsentsisaaja poolt Lepingus sätestatud tasu maksmisega viivitamise korral viivist
Lepinguga sätestatud määras.
4.2. Litsentsiandja on kohustatud:
4.2.1. tagama Lepingust tulenevate kohustuste täitmise omal kulul ja vastutusel hoolikalt ning
professionaalsel tasemel kooskõlas Lepingu, õigusaktide, oma tegevus- või kutsealal
kehtivate standardite ja heade kommetega;
4.2.2. tagama Litsentsisaajale Teose ning Lepingu alusel üle antud ja litsentseeritud õiguste
teostamise võimalikkuse;
4.2.3. hoiduma mistahes tegevusest ja tegevusetusest, mis võiks mistahes viisil Lepingu täitmist
takistada või välistada;
4.2.4. tasuma omal kulul kõik Lepingu täitmiseks vajalikud ja Lepingu täitmisega seotud autori- ja
mistahes iseloomuga muud tasud, sh kolmandatele isikutele;
4.2.5. andma Litsentsisaajale üle andmed kolmandate isikute intellektuaalse omandi õiguste (nende
olemasolul) kohta seoses Teosega (nimi, funktsioon Teose loomisel, õiguste maht jms);
4.2.6. täitma muid Litsentsiandja kohustusi ja sellega kaasnevaid kohustusi.
5. Litsentsisaaja õigused ja kohustused
5.1. Litsentsisaajal on õigus teostada Lepingus ja õigusaktides sätestatud õigusi.
5.2. Litsentsisaaja on kohustatud;
5.2.1. maksma Litsentsiandjale Teose ja Lepingu alusel saadud õiguste eest tasu Lepingus
sätestatud tingimustel ja korras;
5.2.2. võtma Litsentsiandjalt vastu Lepingus sätestatud nõuetele vastava Teose ja sellega seotud
õigused ning litsentsi.
6. Poolte vastutus. Vääramatu jõud
6.1. Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega teisele Poolele
tekitatud otsese varalise kahju eest kannavad Pooled täielikku vastutust selle kahju ulatuses.
6.2. Litsentsiandja kohustub hüvitama kõik kulud ja kahjud, mis tekivad Litsentsisaajale seoses
Litsentsiandja poolt Lepingust tulenevate kohustuste rikkumisega. Samuti vastutab Litsentsiandja
Litsentsisaajale tekkiva kahju eest juhul, kui Litsentsisaaja vastu esitatakse nõue Teosega seotud
intellektuaalse omandi õiguste rikkumise tõttu.
6.3. Juhul kui üks Pooltest rikub oluliselt mõnda Lepingust tulenevat kohustust, võib teine Pool Lepingu
erakorraliselt ühepoolselt lõpetada.
6.4. Juhul kui Litsentsiandja viivitab Teose, sellega seotud õiguste või dokumentide üleandmisega üle
Lepingus kokku lepitud tähtpäevade, on Litsentsisaajal õigus nõuda Litsentsiandjalt leppetrahvi,
mille suuruseks on 1% (üks protsent) Lepingu Hinnast iga viivitatud päeva eest.
6.5. Punktist 8 tulenevate kohustuste mittejärgimise korral on tegemist olulise lepingurikkumisega ning
Litsentsisaajal on õigus Leping erakorraliselt ühepoolselt lõpetada ja/või nõuda leppetrahvi 5%
(viis protsenti) Lepingu Hinnast iga rikkumise eest.
6.6. Litsentsisaajal on õigus Teose ja sellega seotud õiguste eest tasumisel vähendada Lepingu Hinda
leppetrahvi summa võrra. Lepingus sätestatud leppetrahvid on kokku lepitud kohustuste täitmisele

sundimiseks ning leppetrahvi nõudmine ei mõjuta Litsentsisaaja õigust nõuda Litsentsiandjalt
täiendavalt ka kohustuse täitmist ja kahju hüvitamist.
6.7. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu
rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõud. Vääramatu jõuna käsitavad Pooled
võlaõigusseaduse § 103 lg-s 2 nimetatud asjaolusid. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete
kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatama teisele Poolele. Vääramatu jõu asjaolude
ilmnemisel pikeneb Lepingu lõpptähtaeg nimetatud asjaolude esinemise perioodi võrra. Pool peab
vääramatu jõu asjaolude äralangemisel Lepingut täitma asuma. Kui vääramatu jõu asjaolude tõttu
on Poole Lepingust tulenevate kohustuste täitmine takistatud enam kui 60 (kuuskümmend)
kalendripäeva järjest, võib kumbki Pool Lepingu lõpetada.
7. Teadete edastamine ja volitatud esindajad
7.1. Teadete edastamine toimub üldjuhul telefoni, e-posti, faksi või posti teel. Juhul kui teate
edastamisel on olulised õiguslikud tagajärjed, peavad teisele Poolele edastatavad teated olema
edastatud kirjalikus vormis, muuhulgas näiteks Poolte Lepingu lõpetamise avaldused, samuti
Poole nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest jms. Kirjaliku vormiga on
võrdsustatud digitaalselt allkirjastatud vorm.
7.2. Lepinguga seotud teated edastatakse teisele Poolele Lepingus märgitud kontaktandmetel.
Kontaktandmete muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Poolt. Juhul kui Pool
on Lepingu kehtivuse aja jooksul muutnud oma kontaktandmeid ning ei ole sellest teist Poolt
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis informeerinud, loetakse teade Poole poolt
kättesaaduks, kui see on saadetud kõige viimastel Poole poolt teatatud kontaktandmetel.
7.3. Kirjalik teade loetakse Poole poolt kättesaaduks, kui see on üle antud allkirja vastu või kui teade
on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga Poole poolt teatatud aadressil ja postitamisest on
möödunud 5 (viis) kalendripäeva. Faksi teel saatmise korral loetakse teade kättesaaduks faksi
pealdises märgitud kellaajal. E-posti teel, sh digitaalselt allkirjastatud dokumentide, saatmise
korral loetakse teade kättesaaduks kohale jõudmise teates märgitud kellaajal või e-kirjas näidatud
saatmise kellaajal.
7.4. Poolte volitatud esindajad on määratud Lepingu Eritingimustes. Litsentsisaaja volitatud esindajal
on õigus esindada Litsentsisaajat kõikides Lepingu täitmisega seotud küsimustes, v.a Lepingu
muutmine (sh Lepingu mahu suurendamine, Lepingu objekti ja/või tähtaja oluline muutmine jms),
Lepingu ühepoolne erakorraline lõpetamine ning leppetrahvi, viivise ja/või kahjude hüvitamise
nõude esitamine.
8. Konfidentsiaalsus
8.1. Litsentsiandja kohustub Lepingu kehtivuse ajal ning pärast Lepingu lõppemist määramata tähtaja
jooksul hoidma konfidentsiaalsena kõiki talle seoses Lepingu täitmisega teatavaks saanud
andmeid. Eelkõige, kuid mitte ainult, kohustub Litsentsiandja hoidma konfidentsiaalsena andmeid,
mis sisalduvad Lepingus, Lepingu täitmiseks üleantud dokumentides ja muudes dokumentides,
mille sisuga on Litsentsiandjal olnud võimalus seoses Lepingu täitmisega tutvuda, lisaks
eeltoodule mistahes muid andmeid, mille konfidentsiaalsena hoidmise vastu on Litsentsisaajal
eeldavalt õigustatud huvi.
8.2. Konfidentsiaalse informatsiooni avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud vaid Litsentsisaaja
eelneval kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul. Lepingus sätestatud
konfidentsiaalsuse nõue ei laiene informatsiooni avaldamisele Poolte audiitoritele, advokaatidele,
pankadele ning juhtudel, kui Pool on õigusaktidest tulenevalt kohustatud informatsiooni avaldama.
Litsentsiandja on teadlik, et Leping on avaliku teabe seaduses sätestatud ulatuses avalik.
8.3. Litsentsiandja kohustub täitma organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid
konfidentsiaalsete andmete kaitseks juhusliku või tahtliku volitamata muutmise, juhusliku
hävimise, tahtliku hävitamise, avalikustamise jms eest.
8.4. Litsentsiandja kohustub mitte kasutama konfidentsiaalset teavet mitte ühelgi viisil isikliku kasu
saamise eesmärgil ega kolmandate isikute huvides.
8.5. Muuhulgas kohustub Litsentsiandja tagama, et tema esindaja(d), töötajad, lepingupartnerid ning
muud isikud, keda ta oma kohustuste täitmisel kasutab, oleksid käesolevas Lepingus sätestatud
konfidentsiaalsuse kohustusest teadlikud ning nõudma nimetatud isikutelt selle kohustuse
tingimusteta ja tähtajatut täitmist.
8.6. Litsentsiandja ei tegele Lepinguga seoses avalike suhetega ega anna teateid pressile,
elektroonilisele meediale, üldsusele või teistele auditooriumidele, välja arvatud Litsentsisaaja

eelneval kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul. Avaldada võib vaid teateid,
mille tekst on Litsentsisaajaga eelnevalt kooskõlastatud.
9. Lõppsätted
9.1. Leping jõustub allakirjutamisest Poolte poolt ja kehtib kuni Lepingust tulenevate õiguste
realiseerimise ja kohustuste täitmiseni. Lepingu tingimusi võib muuta ainult Pooltevahelise kirjaliku
või digitaalselt allkirjastatud kokkuleppega.
9.2. Pooled võivad Lepingu erakorraliselt ühepoolselt lõpetada ja kasutada muid õiguskaitsevahendeid
jms lisaks Lepingus sätestatule seaduses sätestatud juhtudel ja korras.
9.3. Lepingu lõppemine ei mõjuta selliste kohustuste täitmist, mis oma olemuse tõttu kehtivad ka
pärast Lepingu lõppemist (nt konfidentsiaalsuskohustus jms).
9.4. Pooled on kokku leppinud, et Pooltel on õigus loovutada Lepingust tulenevaid ja sellega seotud
õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ainult teise Poole eelneval kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis antud nõusolekul. Kolmandale isikule õiguste ja kohustuste loovutamiseks
käesoleva sätte tähenduses ei ole Litsentsisaaja poolt Lepingust tulenevate ja sellega seotud
õiguste ja kohustuste loovutamine teisele riigiasutusele või riigi äriühingule.
9.5. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust. Juhul kui Lepingu mõni säte osutub vastuolus olevaks Eestis
kehtivate õigusaktidega, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust. Kui kirjeldatud juhul on tegemist
imperatiivsete sätetega, millest erinevalt ei saa kokku leppida, viiakse seadusega vastuolus
olevad sätted esimesel võimalusel kehtiva regulatsiooniga kooskõlla.
9.6. Lepinguga seotud vaidlused, mida Pooled ei ole suutnud läbirääkimiste teel lahendada, antakse
lahendamiseks Harju maakohtule.
9.7. Juhul kui tähtajalise Lepingu pikenemisel on Üldtingimused võrreldes eelnenud perioodiga
muutunud ja Litsentsisaaja on Litsentsiandjat Üldtingimuste muutumisest informeerinud, siis
loetakse alates Lepingu tähtaja pikenemisest kehtivaks uued Üldtingimused.
9.8. Üldtingimused on koostatud 4 (neljal) lehel.

