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Tööstusomandi seadustiku ning autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste
seaduse rakendamise seadus

§ 1. Seaduste kehtetuks tunnistamine
(1) Tööstusomandi seadustiku jõustumisest tunnistatakse kehtetuks:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seadus (RT I, 28.12.2011, 3);
Geograafilise tähise kaitse seadus (RT I, 13.03.2014, 4);
Kasuliku mudeli seaduse (RT I, 28.12.2011, 1);
Kaubamärgiseadus (RT I, 28.12.2011, 1);
Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus (RT I, 28.12.2011, 1);
Patendiseadus (RT I, 28.12.2011, 1);
Tööstusdisaini kaitse seadus (RT I, 28.12.2011, 1);
Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (RT I, 28.12.2011, 1).

(2) Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse jõustumisest tunnistatakse
kehtetuks autoriõiguse seadus (RT I, 14.06.2013, 3).

§ 2. Eesti Rahvusraamatukogu seaduse (RT I, 13.03.2014, 18) muutmine
Seaduse paragrahvi 6 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) Rahvusraamatukogu kogudes ja andmebaasides olevatest teavikutest koopiate tegemine
kooskõlas autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seadusega;“

§ 3. Etendusasutuste seaduse (RT I 2009, 57, 381) muutmine
Seaduse paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Etendusasutus korraldab oma repertuaaris olevate rahvuskultuuri seisukohalt oluliste
teoste jäädvustamist, arvestades autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seadusest
tulenevaid nõudeid.“
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§ 4. Keskkonnaregistri seaduse (RT I, 13.03.2014, 4) muutmine
Seaduse paragrahvi 42 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) need sisaldavad ärisaladust;“

§ 5. Konkurentsiseaduse (RT I, 29.06.2014, 1) muutmine
Seaduse paragrahvi 63 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Käibemaksuseaduse (RT I, 06.06.2014, 9) muutmine
1) Seaduse paragrahvi 41 lõike 5 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) originaalkunstiteos, mille on maksukohustuslasele müünud autor või autoriõiguse omaja.“
2) Seaduse paragrahvi 41 lõike 9 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) originaalkunstiteose soetamisel autorilt või autoriõiguste omajalt.“

§ 7. Loovisikute ja loomeliitude seaduse (RT I, 14.03.2014, 70) muutmine
1) Seaduse paragrahvi 2 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Loovisik käesoleva seaduse tähenduses on autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate
õiguste seaduse tähenduses autor või esitaja, kes tegutseb järgmisel loomealal:“.
2) Seaduse paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Loomeliidus peab olema vähemalt 50 teovõimelist füüsilist isikut, kes on vähemalt kolm
viimast aastat vastaval loomealal loometööga tegelenud ja kelle teosed on selles ajavahemikus
avalikustatud autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse § 5 tähenduses.“
3) Seaduse paragrahvi 14 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Loomeliit võib autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse ja oma
põhikirja kohaselt olla oma liikmete varaliste ja isiklike autoriõiguste või autoriõigustega
kaasnevate õiguste kollektiivse esindamise organisatsiooniks.“
4) Seaduse paragrahvi 19 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Loomeliit keeldub toetuse maksmisest, kui taotleja ei vasta käesoleva seaduse §-s 3
nimetatud tunnustele või ta ei ole kolm viimast aastat vastaval loomealal loonud ja tema
teoseid ei ole selles ajavahemikus avalikustatud autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate
õiguste seaduse § 5 tähenduses.“
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§ 8. Mittetulundusühingute seaduse (RT I, 21.03.2014, 3) muutmine
Seaduse paragrahvile 4 lisatakse lõige (21):
„(21) Mittetulundusühingu nimes ei tohi kasutada Eestis kaubamärgina kaitstavat sõnalist,
tähelist või numbrilist tähist või nende kombinatsiooni ilma kaubamärgi omaniku notariaalselt
kinnitatud nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui mittetulundusühing tegutseb valdkonnas,
mille suhtes kaubamärk ei ole kaitstud.“

§ 9. Muuseumiseaduse (RT I, 15.03.2014, 16) muutmine
1) Seaduse paragrahvi 16 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Museaali digitaalne kujutis, digitaalne museaal ning museaali ja digitaalset kujutist
kirjeldavad andmed tehakse üldsusele juurdepääsupiiranguta kättesaadavaks muuseumide
andmekogu kaudu, arvestades autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seadusega
ning isikuandmete kaitse seadusega ettenähtud tingimusi.“
2) Seaduse paragrahvi 16 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Muuseumide andmekogus kättesaadavaks tehtud museaali digitaalset kujutist, digitaalset
museaali ning museaali ja digitaalset kujutist kirjeldavaid andmeid võib kasutada tasuta,
muuseumilt luba küsimata ja levitamispiiranguta, arvestades autoriõiguse ja autoriõigusega
kaasnevate õiguste seadusega ettenähtud tingimusi ning viidates museaalile ja muuseumile,
mille muuseumikogusse kasutatav digitaalne kujutis või digitaalne museaal kuulub.“

§ 10. Pankrotiseaduse (RT I, 21.12.2012, 1) muutmine
Seadusele lisatakse paragrahv 521:
„§ 521. Litsentsileping
Litsentsiandja pankrot ei ole litsentsilepingu lõpetamise aluseks, kui lepingus ei ole ette
nähtud teisiti. Kui litsentsilepingu järgi on pankrot selle lõpetamise aluseks, võib haldur
lepingu ühekuulise või lepingus ettenähtud lühema ülesütlemistähtajaga üles öelda.“

§ 11. Patendivoliniku seaduse (RT I, 28.12.2011, 14) muutmine
1) Seaduse paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 3. Kliendileping
(1) Õigusteenuse osutamiseks sõlmib patendivolinik või patendivoliniku äriühing, kui
patendivolinik tegutseb patendivoliniku äriühingu kaudu, isikuga kliendilepingu, milles
lepitakse kokku õigusteenust osutava patendivoliniku või patendivoliniku äriühingu volitus ja
ülesanded ning kliendi nõudel tasu vorm ja suurus või määr.
(2) Kliendilepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu kohta sätestatut,
arvestades käesolevas seaduses sätestatud erisusi.
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(3) Kliendi esindamiseks kohtus või muus ametiasutuses tuleb leping sõlmida kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis.
(4) Patendivolinik võib omal algatusel ja patendivoliniku äriühingu nõusolekul loobuda
kliendilepinguga võetud kohustusest või lõpetada kliendilepingu kui patendivolinik loobub
isiku esindamisest käesoleva seaduse § 5 lõikes 4 nimetatud juhtudel või kui klient on
rikkunud kliendilepingu olulist tingimust.
(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhtudel peab patendivolinik klienti juhtunust
viivitamata teavitama.
(6) Patendivoliniku surma või talle piiratud teovõime tõttu eeskoste seadmise korral peab
patendivoliniku pärija või eestkostja, samuti patendivoliniku äriühing viivitamata teavitama
juhtunust justiitsministrit või tema volitatud ametnikku.“.
2) Seaduse paragrahvile 9 lisatakse lõiked 5 kuni 12 järgmises sõnastuses:
„(5) Patendivoliniku äriühingu osanik või aktsionär võib olla üksnes patendivolinik.
(6) Täisühingu või usaldusühinguna tegutsevasse patendivoliniku äriühingusse võib osaniku
pärija astuda üksnes juhul, kui ta on patendivolinik.
(7) Osaühinguna tegutseva patendivoliniku äriühingu osa võib osaniku surma korral üle
minna pärijale üksnes juhul, kui pärija on patendivolinik. Muul juhul hüvitab patendivoliniku
äriühing pärijale osa väärtuse pärimisõiguse tunnistuse väljaandmisest alates kolme kuu
jooksul.
(8) Kui patendivoliniku äriühingu aktsionäri pärija ei ole patendivolinik, on ta kohustatud
aktsia võõrandama pärimisõiguse tunnistuse väljaandmisest alates kolme kuu jooksul. Aktsia
võõrandamise korral on patendivoliniku äriühingu aktsionäridel ostueesõigus neile aktsia
võõrandamislepingu esitamisest alates ühe kuu jooksul.
(9) Kui patendivoliniku äriühingu aktsionäri pärija, kes ei ole patendivolinik, ei ole käesoleva
paragrahvi lõikes 8 sätestatud tähtaja jooksul aktsiat võõrandanud, on patendivoliniku
äriühing kohustatud aktsia tühistama ja selle väärtuse pärijale hüvitama.
(10) Kui patendivoliniku äriühingu osanikult või aktsionärilt võetakse patendivoliniku kutse
ära, peab ta oma osa või aktsia kolme kuu jooksul võõrandama. Aktsia või osa võõrandamise
korral on patendivoliniku äriühingu teistel aktsionäridel või osanikel ostueesõigus neile aktsia
võõrandamislepingu esitamisest alates ühe kuu jooksul.
(11) Kui isik, kellelt on patendivoliniku kutse ära võetud, ei ole käesoleva paragrahvi lõikes
10 sätestatud tähtaja jooksul osa või aktsiat võõrandanud, on patendivoliniku äriühing
kohustatud osa või aktsia tühistama ja selle väärtuse isikule, kellelt patendivoliniku kutse on
ära võetud, hüvitama.
(12) Kui isik, kellelt on patendivoliniku kutse ära võetud, on patendivoliniku äriühingu
ainuosanik või ainuaktsionär ning ta ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 10 sätestatud tähtaja
jooksul osa või aktsiat võõrandanud, tuleb patendivoliniku äriühing lõpetada või lõpetada
selle tegevus patendivoliniku tegevusalal.“.
3) Seaduse paragrahvi 14 lõike 1 punkt 3 muuta ja sõnastada alljärgnevalt:
„3) on omandanud vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava
kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava
välisriigi kvalifikatsiooni;“.
4) Seaduse paragrahvi 14 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
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„5) on töötanud enne patendivoliniku kutse taotlemist selles valdkonnas, milles ta kutset
taotleb, vahetult vähemalt viimased kolm aastat patendivoliniku juures või patendivoliniku
äriühingus;“.
5) Seaduse paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:
51) on enne patendivoliniku kutse taotlemist käesoleva seaduse § 2 lg 3 p 2 sätestatud
patendivoliniku kutsetegevuse valdkonnas, tegutsenud vandeadvokaadina vähemalt viimased
kaks aastat määral, millest võib järeldada, et ta on omandanud nimetatud valdkonnas kutse
taotlemiseks vajaliku kogemuse.
5)6)

Seaduse paragrahvi 14 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Patendivoliniku juures või patendivoliniku äriühingus töötamise aja hulka arvestatakse
Patendiametis või muus asutuses vastavas valdkonnas aktiivselt töötamise aeg, kuid mitte
rohkem kui 1,5 aastat.“.
6)7)

Seaduse paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Patendivoliniku kutse saamiseks käesoleva seaduse § 2 lg 3 p 1 nimetatud valdkonnas
peab käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktis 3 nimetatud haridus olema omandatud tehnika või
loodusteaduste valdkonnas“.
7)8)

Seadust täiendatakse paragrahviga 181 järgmises sõnastuses:

„§ 181. Patendivoliniku täiendusõpe
(1) Patendivolinik on kohustatud läbima perioodilise erialase täiendusõppe igas käesoleva
seaduse paragrahvis 3 lõikes 2 sätestatud patendivoliniku kutsetegevuse valdkonnas, milles
tegutsemiseks talle patendivoliniku kutse on antud. Täiendusõpet ei pea patendivolinik läbima
arvestusperioodil, mil ta on kaitsnud kutsetegevusega seotud doktori- või magistrikraadi.
(2) Täiendusõppe alused ja korra kehtestab Justiitsminister määrusega.
(3) Patendivolinik, kelle suhtes patendivoliniku kutse andmise otsuse registreeringu
tegemisest või viimasest täiendusõppe aruande esitamisest on möödunud viis aastat (edaspidi
hindamisperiood), on kohustatud vähemalt 15 päeva enne hindamisperioodi lõppemist
esitama komisjonile andmed tema poolt hindamisperioodi jooksul läbitud täiendusõppe kohta.
(5) Komisjon teeb vähemalt kolm kuud enne käesoleva paragrahvi lõikes 3 ettenähtud
hindamisperioodi lõppemise tähtpäeva saabumist selle patendivolinikule teatavaks ning
selgitab, millised andmed peab patendivolinik oma kutsesobivuse hindamiseks esitama.
(5) Komisjon hindab patendivoliniku enesetäiendamise ulatuse vastavust patendivoliniku
tegevusvaldkonnale käesoleva seaduse § 3 lg 2 kohaselt ja käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel
kehtestatud korrale patendivoliniku poolt käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt esitatud
andmete põhjal. Komisjon võib vajaduse korral nõuda patendivolinikult täiendusõppe
läbimise kohta täiendavate tõendite esitamist.
(6) Kui patendivolinik ei ole hindamisperioodi jooksul ennast nõutavas mahus või ettenähtud
viisil erialaselt täiendanud või määratud tähtpäevaks komisjonile täiendusõppe läbimise kohta
andmeid esitanud, viib komisjon tema erialaste teadmiste kontrollimiseks patendivolinikuga
läbi hindamisvestluse. Hindamisvestlus viikase läbi kuue kuu jooksul hindamisperioodi
lõppemisest arvates. Otsus kutsesobivuse hindamise tähtpäeva kohta tehakse
patendivolinikule kättetoimetamisega teatavaks vähemalt kolm kuud ette.
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(7) Hindamisvestlusele mitteilmunud või hindamise tulemusena patendivoliniku
kutsetegevuseks sobimatuks arvatud patendivolinik esitab kutsesobivuse hindamise uue päeva
määramiseks kutsesobivuskomisjonile sellekohase taotluse. Uus hindamine toimub kuue kuu
jooksul pärast taotluse esitamist. Otsuse kutsesobivuse hindamise tähtpäeva kohta tehakse
patendivolinikule kättetoimetamisega teatavaks vähemalt kolm kuud ette.“.
8)9)

Seaduse paragrahvi 19 lõiget 1 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) patendivolinik ei ole täitnud käesoleva seaduse §-s 181 ettenähtud täiendusõppe kohustust
ja temale patendivoliniku kutse andmise otsuse registreeringu tegemisest või läbitud
kutsesobivuse hindamisest on möödunud kuus aastat.“.
9)10)

Seaduse paragrahvi 20 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) ei ole täitnud käesoleva seaduse §-s 181 ettenähtud täiendusõppe kohustust ja tema
sooritatud patendivoliniku või läbitud kutsesobivuse hindamisest on möödunud seitse aastat;“
10)11)

Seadusele lisatakse paragrahv 261 järgmises sõnastuses:

„§ 261 Üleminekusätted
(1) Käesoleva seaduse § 9 lg 5 nõuete täitmise tähtajaks on [sisestada kuupäevana, arvutatuna
1 aasta planeeritavast seadusemuudatuse jõustumisest].
(2) Patendivoliniku suhtes, kelle viimasest kutseeksamist möödub viis aastat enne [sisestada
kuupäevana, arvutatuna 2 aastat planeeritavast seadusemuudatuse jõustumisest], lõpeb
esimene hindamisperiood [sisestada kuupäevana, arvutatuna 3 aastat planeeritavast
seadusemuudatuse jõustumisest] ja nad peavad läbima käesoleva seaduse §-s 181 ettenähtud
kutsesobivuse hindamise.“

§ 12. Rahvusvahelise eraõiguse seaduse (RT I 2009, 59, 385) muutmine
Seaduse paragrahvi 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 23. Intellektuaalne omand
Intellektuaalsele omandile, selle tekkimisele, sisule, lõppemisele ja kaitsele kohaldatakse selle
riigi õigust, mille territooriumi jaoks sellele kaitset taotletakse.“

§ 13. Riigilõivuseaduse (RT I, 29.06.2014, 108) muutmine
1) Seaduse paragrahvi 148 lõiked 9 ja 10 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„(9) Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse esitamise eest tasutakse riigilõivu
102,25 eurot ning koondtaotluse puhul lisaks 75 eurot iga järgmise tööstusdisainilahenduse
eest alates teisest tööstusdisainilahendusest ning 50 eurot alates üheteistkümnendast
tööstusdisainilahendusest.
(10) Füüsilise isiku või ainult füüsiliste isikute poolt tööstusdisainilahenduse registreerimise
taotluse esitamise eest tasutakse riigilõivu 25,56 eurot ning koondtaotluse puhul lisaks 25
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eurot iga järgmise tööstusdisainilahenduse eest alates teisest tööstusdisainilahendusest ning 20
eurot alates üheteistkümnendast tööstusdisainilahendusest.“
2) Seaduse § 148 lg 11 tunnistatakse kehtetuks.
3) Seaduse § 148 lg 12 tunnistatakse kehtetuks.

§ 14. Riigi õigusabi seaduse (RT I, 21.06.2014, 56) muutmine
Seaduse paragrahvi 7 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„8) seda taotletakse kaubamärgi, patendi, kasuliku mudeli, tööstusdisaini või mikrolülituse
topoloogia või muus vormis intellektuaalse omandi kaitsmiseks, välja arvatud autoriõiguse ja
autoriõigusega kaasnevate õiguste seadusest tulenevad õigused;“

§ 15. Sihtasutuste seaduse (RT I, 21.03.2014, 3) muutmine
Seaduse paragrahvile 3 lisatakse lõige (21):
„(21) Sihtasutuse nimes ei tohi kasutada Eestis kaubamärgina kaitstavat sõnalist, tähelist või
numbrilist tähist või nende kombinatsiooni ilma kaubamärgi omaniku notariaalselt kinnitatud
nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui sihtasutus tegutseb valdkonnas, mille suhtes kaubamärk
ei ole kaitstud.“

§ 16. Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse (RT I, 29.06.2014, 1) muutmine
1) Seaduse paragrahvi 53 lõikele 1 lisatakse punkt 3:
„3) kui kaitsealune sort takistab tehniliselt progressiivse ja Eesti Vabariigi majandusele olulise
leiutise kasutamist“
2) Seaduse paragrahvile 53 lisatakse lõige (11):
„(11) Kui sordi omanik on sordi kaitse alla võtmiseks või kaitsealuse sordi kasutamiseks
saanud sundlitsentsi tööstusomandi seadustiku § 108 lõige 1 punkt 5 alusel, siis on patendi
omanikul õigus saada sundlitsents kaitstud sordi kasutamiseks, kui ei lepita kokku litsentside
vahetamises“.

§ 17. Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse (RT I, 13.03.2014, 4) muutmine
Seaduse paragrahvi 3 lõike 1 punktid 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„5) riigieelarvelistest vahenditest finantseeritud põhitegevuse tulemused, millega ei kaasne
intellektuaalne omand, on avalik teave;
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6) käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuste tulemustest, sealhulgas
intellektuaalsest omandist saadud kasum, investeeritakse teadus- ja arendustegevusse, selle
tulemuste levitamisse või õpetamisse;“

§ 18. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (RT I, 05.04.2013, 5) muutmine
1) Seadustiku paragrahvile 40 lisatakse lõige (3):
„(3) Menetluse või selle osa kinniseks kuulutamata jätmise määrus toimetatakse lisaks
menetlusosalistele kätte ka isikule, kelle huvide kaitseks menetluse või selle osa kinniseks
kuulutamist taotleti. Menetluse või selle osa kinniseks kuulutamata jätmise määruse peale
võib esitada määruskaebuse menetlusosaline, kes menetluse või selle osa kinniseks
kuulutamist taotles, või isik, kelle huvide kaitseks menetluse või selle osa kinniseks
kuulutamist taotleti. Määruskaebuse esitamine peatab määruse täitmise.“
2) Seadustikule lisatakse paragrahv 1001 järgmises sõnastuses:
„§ 1001 Tööstusomandi alaste vaidluste kohtualluvus
(1) Tööstusomandi seadustiku § 2 lõige 2 punktides 1 kuni 5 nimetatud tööstusomandi alaseid
asju vaatab läbi Harju maakohus.
(2) Ühenduse kaubamärkide ja Ühenduse disainilahenduste asju vaatab esimese astme
Ühenduse kaubamärgi- ja disainikohtuna läbi Harju Maakohus ja teise astme Ühenduse
kaubamärgi- ja disainikohtuna Tallinna Ringkonnakohus.“.
3) Seadustiku paragrahvi 373 lisatakse lõige 11 järgmises sõnastuses1:
„(11) Kui litsentsisaaja on esitanud hagi autoriõiguse, autoriõigustega kaasnevate õiguste või
tööstusomandiõiguste rikkumise tõttu, võib samas menetluses esitada vastuhagi ainuõiguste
omaja vastu isegi siis, kui ainuõiguse omaja ei ole esialgne hageja“.
4) Seadustiku paragrahvi 455 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
„(3) Kohus teavitab patendiametit tööstusomandi seadustiku § 2 lõige 2 punktides 1 kuni 5
nimetatud tööstusomandi asjas tehtud kohtulahendist“.

§ 19. Täitemenetluse seadustiku (RT I, 31.12.2012, 5) muutmine
Seaduse paragrahv 128 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 128. Intellektuaalse omandi õigustele sissenõude pööramise erisused

1

Isikud
hagimenetluses.
Tööstusomandi
koondkaardistuse
(lk
186).
Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58050/T%F6%F6stusomandi+anal%FC%FCs.pdf
(11.07.13).
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(1) Täitemenetlus on lubatav autori varaliste õiguste suhtes, kui autor on asunud nende
teostamisele ja teos on autori nõusolekul avaldatud. Teostamiseks loetakse ka varaliste
autoriõiguste üleandmist kolmandale isikule, olenemata sellest, kas kolmas isik on asunud
õigust teostama..
(2) Sissenõude pööramine autori, autoriõigusega kaasnevate ja tööstusomandi varaliste
õigustele ei mõjuta litsentsilepingu kehtivust, kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti.“

§ 20. Töölepingu seaduse (RT I, 22.12.2012, 15) muutmine
1) Seaduse paragrahvi 22 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Vastavalt võlaõigusseaduse §-s 625 sätestatule ja arvestades käesoleva seaduse § 6 lõikes
3 sätestatud teavitamise kohustust, võib tööandja määrata, millise teabe kohta kehtib töötajal
ärisaladuse hoidmise kohustus.“
2) Seaduse paragrahvi 23 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Konkurentsipiirangu kokkuleppe võib sõlmida, kui see on vajalik, et kaitsta tööandja
erilist majanduslikku huvi, mille saladuses hoidmiseks on tööandjal õigustatud huvi, eelkõige
kui töösuhe võimaldab töötajal tutvuda tööandja klientidega või ärisaladusega ning nende
teadmiste kasutamine võib tööandjat oluliselt kahjustada.“

§ 21. Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi
redaktsiooni ratifitseerimise seaduse (RT II 2008, 1, 1) muutmine
Seaduse paragrahvi 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni artikli 13 lõike 1 alusel teatab Eesti Vabariik, et ühe
taotluse objektiks võib olla üks tööstusdisainilahendus või tööstusdisainilahendused, mis
kuuluvad ühte rühma. Rühm on tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni
Locarno kokkuleppe järgi samasse klassi kuuluvate tööstusdisainilahenduste kogum.“

§ 22. Võlaõigusseaduse (RT I, 31.12.2013, 1) muutmine
1) Seaduse paragrahvi 127 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Kui kahju tekitamine on kindlaks tehtud, kuid kahju täpset suurust ei saa kindlaks teha,
muu hulgas mittevaralise kahju tekitamise ja tulevikus tekkiva kahju korral, otsustab hüvitise
suuruse kohus. Kui kahju hüvitamist nõutakse autoriõiguse, autoriõigusega kaasneva õiguse
või tööstusomandiõiguse rikkumise tõttu, võib kohus, kui see on mõistlik, määrata
kahjuhüvitise kindla summana, lähtudes muu hulgas tasu suurusest, mida rikkuja pidanuks
maksma, kui ta oleks hankinud loa vastava õiguse kasutamiseks. Kasuliku mudeli või patendi
rikkumise korral võib kohus määrata hüvitise mitte rohkem kui hagi esitamisele eelnenud viie
aasta jooksul tekitatud kahju ulatuses, välja arvatud välja arvatud juhul, kui kahju tekitati
tahtlikult või raske hooletuse tõttu.“
2)1)

Seaduse paragrahvi 368 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
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„Litsentsilepinguga annab üks isik (litsentsiandja) teisele isikule (litsentsisaaja) loa (litsentsi)
teostada intellektuaalsest omandist tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja kokkulepitud
territooriumil, litsentsisaaja aga kohustub maksma selle eest tasu (litsentsitasu).“.
3)2)

Seaduse paragrahvi 369 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 369. Kasutusõiguse kehtivuse eeldused
(1) Litsentsiandja on kohustatud võtma vajalikke meetmeid, et säilitada intellektuaalse
omandi õiguste kehtivus.
(2) Litsentsisaaja peab litsentsilepingust tulenevaid õigusi kasutama, kui litsentsiandjal on
õigustatud huvi, et litsentsilepingust tulenevaid õigusi kasutatakse, eelkõige kui
litsentsilepingust tuleneva õiguse olemasolu sõltub selle kasutamisest.
(3) Registrisse kantud tööstusomandi õiguste tühistamine või lõppemine ei mõjuta
litsentsilepingu kehtivust. Litsentsisaajal on õigus öelda litsentsileping üles, kui
intellektuaalse omandi õigused lõpevad või tühistatakse, kui lepinguga ei ole ette nähtud
teisiti.
(4) Litsentsilepingu tingimus, mis keelab litsentsiandjal vaidlustada intellektuaalse omandi
õiguste kehtivus, on tühine. Litsentsiandjal on õigus öelda litsentsileping üles, kui
litsentsisaaja vaidlustab litsentsilepingu objektiks olevate intellektuaalse omandi õiguste
kehtivuse, kui lepinguga ei ole ette nähtud teisiti.“

4)3)

Seaduse paragrahvi 370 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 370. Liht- ja ainulitsentsileping
(1) Lihtlitsentsilepingu puhul võib litsentsiandja ka ise lepingu esemeks olevat õigust
kasutada või anda kasutusõiguse teistele isikutele peale litsentsisaaja.
(2) Ainulitsentsileping annab litsentsisaajale õiguse kasutada intellektuaalsest omandist
tulenevaid õigusi kokkulepitud ulatuses ja välistada teiste isikute ja litsentsiandja
kasutusõiguse selles ulatuses.
(3) Kui kasutusõigus, millele litsentsileping laieneb, ei ole lepingus täpselt määratletud,
määratakse kasutusõiguse ulatus vastavalt lepingu eesmärgile.
(4) Intellektuaalse omandi õiguste ülemineku korral lähevad litsentsilepingust tulenevad
õigused ja kohustused üle uuele intellektuaalse omandi õiguste omajale.
(5) Litsentsilepingu sõlmimine ei mõjuta lepingu esemeks olevate õiguste suhtes varem
sõlmitud litsentsilepingute kehtivust.
(6) Litsentsileping on tühine ulatuses, milles see riivab varem sõlmitud litsentsilepingust
tulenevaid litsentsisaaja õigusi.
(7) Tööstusomandist tulenevate õiguste teostamiseks sõlmitud litsentsilepingule kohaldatakse
käesoleva paragrahvi lõigetes 4-6 sätestatut juhul, kui litsentsi kohta on tehtud kanne
tööstusomandi registrisse. Kui tööstusomandi registrisse litsentsi kohta kandmisele kuuluvaid
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asjaolusid ei ole registrisse kantud, on neil asjaoludel kolmanda isiku suhtes õiguslik tähendus
üksnes juhul, kui kolmas isik neist teadis või pidi teadma.“

5)4)

Seaduse paragrahvi 371 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Litsentsisaaja võib litsentsilepingust tulenevad õigused ja kohustused kolmandale isikule
üle anda või lubada kolmandal isikul teostada intellektuaalsest omandist tulenevaid õigusi
(anda all-litsentsi) üksnes litsentsiandja nõusolekul, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
Litsentsiandja peab nõusoleku andma, kui seda võib temalt vastavalt hea usu põhimõttele
oodata.“

6)5)

Seaduse paragrahvi 373 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 373. Õiguste kaitse
(1) Kui kolmas isik takistab litsentsisaajat tema litsentsilepingust tulenevate õiguste
kasutamisel või rikub neid õigusi, peab litsentsisaaja sellest viivitamata teatama
litsentsiandjale, kes peab viivitamata võtma tarvitusele kõik vajalikud abinõud, et võimaldada
litsentsilepingust tulenevate õiguste kasutamist ja lõpetada litsentsisaaja õiguste rikkumine.
Kui litsentsiandja võtab sellised abinõud tarvitusele, peab litsentsisaaja temaga vajalikul
määral koostööd tegema.
(2) Litsentsisaaja võib esitada hagi litsentsilepingu objektiks olevate intellektuaalse omandi
õiguste rikkumisel ainult intellektuaalse omandi õiguste omaja nõusolekul, kui lepinguga ei
ole ette nähtud teisiti.
(3) Ainulitsentsisaajal on õigus pärast intellektuaalse omandi õiguste omajale teate saatmist
intellektuaalse omandi õiguste rikkumise kohta hagi esitada ka intellektuaalse omandi õiguste
omaja nõusolekuta, kui viimane ei ole mõistliku aja jooksul ise hagi esitanud.“
7)6)

Seaduse paragrahvi 374 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 374 Kehtivusaeg ja ülesütlemine
(1) Litsentsileping kehtib kogu intellektuaalse omandi õiguste kehtivusaja, kui lepinguga ei
ole ette nähtud teisiti.
(2) Tähtajatu litsentsilepingu võib kumbki lepingupool üles öelda, teatades sellest ette
vähemalt üks aasta.“
8)7)

Seaduse paragrahv 375 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Frantsiisilepinguga kohustub üks isik (frantsiisiandja) andma teisele isikule (frantsiisivõtja)
õiguse kasutada frantsiisivõtja majandus- või kutsetegevuses frantsiisiandjale kuuluvat
õiguste ja teabe kogumit, muu hulgas õigust frantsiisiandja kaubamärgile, ärilisele tähistusele
ja ärisaladusele.“
9)8)

Seaduse paragrahvi 625 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käsundisaaja peab käsundi täitmise ajal hoidma saladuses talle seoses käsundiga
teatavaks saanud asjaolusid, mille saladuses hoidmiseks on käsundiandjal õigustatud huvi,
eelkõige hoidma käsundiandja ärisaladust. Saladuse hoidmise kohustust ei ole, kui
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käsundisaajal on asjaolude avalikustamiseks käsundiandja luba või kui ta on avalikustamiseks
kohustatud seadusest tulenevalt.“.

§ 23. Seaduse jõustumine
Käesolev seadus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.
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