
Koostööleping õigustest projekti tausta infole ja tulemustele 

 
Tausta info ja tulemused 
 

Käesolevas Lepingus kuulub tausta info hulka("tausta info") mistahes projekti väliselt  saadud või 

projekti tegemise ajal saadud materjalid, kuhu kuuluvad muuhulgas ärisaladused, aruanded, leiutised, 
tarkvara, info, ideed, meetodid, lahendused, seadmed ja ained, olenemata sellest, kas need on kaitstud või 
kaitstavad intellektuaalomandi õigustena. 

Käesoleva kokkuleppega saavutatud tulemuse all  ("Tulemused") mõeldakse , mistahes projektisisest 

materjali, sealhulgas aruandeid, leiutisi, tarkvara, teadmisi, ideid, meetodeid, lähenemisviise, seadmeid ja 
vahendeid, olenemata sellest, kas need on kaitstud või kaitstavad intellektuaalomandi õigusega. Tausta 
infot ei loeta tulemuste osaks, kuid (töö teostaja nimi; edaspidi TT) projektiga seotud tausta info loetakse 
siiski käesoleva kokkuleppega tulemuseks.  
 
TT loovutab käesoleva lepingu allkirjastamisel liikmete ühisesse omandisse mistahes omandiõigused ja 
intellektuaalse omandi õigused TT töö tulemuste ja vahetult projektiga seotud TT oskus teabe. 
 
Intellektuaalse omandi õigus tähendab kõiki hetkel kehtivate õigusaktide alusel lepingu sõlmimise ajal või 
tulevikus mistahes riigis kehtivaid intellektuaalomandi õiguste kaitse vorme, sealhulgas ka patente, 
kasulikke mudeleid, kaubamärke, autoriõigust, migratsiooni õigusi, tööstusdisainilahenduse õigusi, 
oskusteavet, ärisaladusi ja konfidentsiaalset teavet ning eespool nimetatud, registreerimist nõudvaid 
intellektuaalomandi õiguste vormidega seotud taotlusi. 
 
Õigused tausta infole 
 
Iga konventsiooniosaline ( N: Iga projektis osaleja) säilitab kõik õigused oma tausta infole, kui ei ole teisiti 
kirjalikult kokku lepitud. See ei kehti TT  projektiga otseselt seotud taustteabe kohta, mida peetakse 
käesoleva kokkuleppe tulemuseks. 
 
Lepinguosaline kohustub esitama projekti jooksul teise osapoole kasutusse sellise tausta info, mida teine 
pool vajab käesoleva lepingu raames tehtud töö tegemiseks. Lisaks sellele kohustub teine osapool andma 
ilma täiendava tasuta  sellise oskusteabe kasutusõigused mitte ainuõigusliku juurdepääsu projekti 
elluviimiseks. Juurdepääsu ei tohi kasutada muudel eesmärkidel kui eespool nimetatud ja seda ei tohi 
avaldada ega edasi anda. Kasutusõiguse kehtivus lõpeb, kui vastuvõtja ei vaja enam juurdepääsu projekti 
elluviimiseks projekti lõppedes või pärast projekti taustteabe saanud isikute tegevuse  lõpetamist. 
Osapooled peavad tagastama kõik teiselt lepingupoolelt saadud taustateabe ja nendest valmistatud 
koopiad ning  edastama teisele osapoolele  kui nad seda nõuavad,  hävitama elektroonilisel kujul tausta 
materjali; elektroonilisel kujul automaatselt tekkivaid tavalisi varukoopiaid ei ole siiski vaja hävitada. Kui 
aktsionär leiab oma abimaterjalides  lahutamtu osana tema ärisaladusi  on tal õigus keelduda andmast 
seda tausta infot teisele osapoolele. 
 
Kumbki osapool kohustub mitte avalikustama teiselt osapoolelt saadud tausta infosse  kuuluvat leiutist nii, 
et leiutise patentsus või võimalus saada kasuliku tulemit on takistatud. 
 
Projekti lõppedes taustamaterjali võimaliku kasutamise võib kokku leppida eraldi. 
 

Tuluõigused 
 
Kui liikmed ei ole otseselt kirjalikult ja ühehäälselt kokku leppinud teisiti, on kogu tulu liikmete vahel jaotatud 
võrdseteteks osadeks ja õigused kuuluvad, sõltumata sellest, mis osapoole töötaja või alltöövõtjaga on 
tegu, kas üksi või koos teiste lepinguosalistega loodud, leiutatud, koostatud või muul viisil saadud tulust 
kõigile osapooltele. 
 
Sojaliit vastutab tulude dokumenteerimine eest. Samuti vastutab projektijuht lepinguosaliste vahelise 
koostöö tulemusena vastu võetud lõpparuannete dokumenteerimise eest. 
 

 



Osapoolte vastutus oma töö kvaliteedi eest. 
 
Lepingu osapooled kohustuvad tegema projektiga seotud ülesandeid hoolikalt ja asjatundlikkusega. 
Lepingu osapooled püüdlevad selle poole, et nende poolt esitatud teavet, tausta infot ja nende saavutatud 
tulemused on täpsed ja ulatuselt piisavad, kuid ei ole kohustatud andma selle kohta mingit garantiid. 
Lepingu osapooled kasutavad nii üksteiselt saadud teavet, tausta infot ja tulu selles osas omal vastutusel. 
Pooled vastutavad selle eest, et nende poolt esitatud teavet, tausta infot ja nende saavutatud tulemused  ei 
riku kolmandate isikute õigusi. 

 
Lepingu osapooled kohustuvad teatama teistele osapooltele viivitamatult, kui üks pool leiab, et tema  
esitatud teave, üleandja poolt edastatud tausta info või saavutatud tulemused sisaldavad vigu või on 
ulatuselt ebapiisavad või võivad rikkuda kolmandate isikute õigusi. 

 
Teavitamise kohustus 
 
Lepingu osapooled kohustuvad teatama teistele osaooltele võimalikest konkureerivatest projektidest, 
millega osapooled on tegelemas. See avalikustamine puudutab eelkõige tegevust, mis on otseselt 
vastuolus projekti eesmärkide või mis võib takistada või oluliselt raskendada projekti elluviimist 
projektiplaani kohaselt. 
 

Konfidentsiaalsed andmed 
 
(A) Lepinguosaline (käesolevas lõikes "vastuvõttev kokkuleppeosaline") ei tohi avaldada kolmandatele 
isikutele või kasutada ühelgi muul viisil kui käesoleva lepingu  otstarbeks  teiselt poolelt (käesolevas lõikes 
"edastav kokkuleppeosaline") käesoleva lepingu alusel või sellega seotud mistahes vormis saadud 
tehnilist, majanduslikku või ärilist konfidentsiaalset teavet, nagu näiteks tausta infot, ("konfidentsiaalne"), 
ilma üleandva lepinguosalise eelneva kirjaliku nõusolekuta. Konfidentsiaalne info hõlmab 
konfidentsiaalseks märgitud või muul viisil selliselt käsitatavat teavet. 
 
Konfidentsiaalne teave ei ole siiski selline informatsioon, mida vastuvõttev lepinguosaline peab tõendama: 
 
(I) olema avalikult teada selle üleandmiste ja tulude puhul arengu ajal või hilisema avalikustmise ajal, välja 
arvatud vastuvõtva teise osapoole vigase juhtimistiili tõttu; käesolevat lõiget kohaldatakse ka tulemustele 
või 
 
(II) oli õigesti ja kirjalikult tõendatud viisil vastuvõtval lepinguosalisel teada enne selle üleandmist edastava 
kokkuleppeosalise poolt; käesolevat lõiget ei kohaldata tulemustele, või 
 
(III) on õigustatult ülevõetud vastuvõtvale lepinguosalisele kolmanda isiku poolt, kes ei ole omandanud 
seda otseselt või kaudselt edastavalt kokkuleppe osaliselt; käesolevat lõiget kohaldatakse ka tulemustele, 
või 
 
(IV) oli välja töötatud iseseisvalt vastuvõtva lepinguosalise sellise meeskonna poolt, kellel ei ole olnud 
juurdepääsu konfidentsiaalsetele andmetele, ei kohaldata käesolevat lõiget tulemustele, või 
 
(V) olevat teavet, mille avalikustamisel vastuvõttev lepinguosaline on vääramatu õigusaktide, ametiasutuste 
eeskirjade, väärtpaberibörsi eeskirjade või muu vääramatu haldusakti alusel kohustatud tegema. 
Vastuvõttev pool on aga sellises olukorras kohustatud viivitamata teavitama sellest algselt teabe edastanud 
lepinguosalist; käesolevat lõiget kohaldatakse ka tulemustele. 
 
Osapooltel tuleb piirata konfidentsiaalse teabe avalikustamine ainult oma töötajatele, nõustajatele ja 
alltöövõtjatele, kellele on vaja anda konfidentsiaalset teavet käesoleva lepingu nõuetekohaseks täitmiseks; 
sellisel juhul isik vastutab selle eest, et tema töötajad, nõunikud ja alltöövõtjad täidavad käesoleva lepingu 
kohaselt konfidentsiaalsusnõudeid ja kasutuspiiranguid. Selguse huvides märgitakse, et tulemused, 
andmed projekti kohta ja see leping sisaldab alati konfidentsiaalset teavet. Käesoleva lõike 2.10 kohased 
kohustused jäävad jõusse ka pärast käesoleva lepingu lõppemist, veel viieks aastaks projekti lõpetamisest. 
 



(B) Punktis (a) registreeritud üldreeglist tulemuste (ja Sojaliidu puhul kõigi konfidentsiaalsete andmete) 
suhtes on jõus järgmised erandid ja / või täpsustused: 
 
(I) Eesti Sojaliit MTÜ puhul: Projekti lõppedes Eesti Sojaliit ei tohi mingil moel kasutada ega avaldada 
konfidentsiaalset teavet. Kasutamise ja ametisaladuse hoidmise kohustus kehtib viis aastat projekti lõpust. 
 
(II) Ühistegevuse projekti lõppedes lepitakse kokku asutatava klastriga seotud liikmete puhul tulude 
kasutamine ja konfidentsiaalsus ettevõte põhikirjas nii nagu eelnevalt kokkulepitud. 
 
(III) Ühistegevusest välja jäänud liige: Kui Sojaklaster käivitab tegeliku tegevuse planeeritu kohaselt, mida 
ei tohi liikmed eraldi kasutada ja avalikustada, tohib  tulemusi ainult avaldada nii, kuidas on eelnevalt kokku 
lepitud; Tulemuste kasutamise tingimused on kehtivad ilma ajalise piiranguta ja konfidentsiaalsust 
käsitlevad tingimused kehtivad 10 aastat viie aasta asemel. 
 
(IV) Enne Sojaklastri tegeliku töö alustamist:, enne kui Sojaklastriprojekti tegelik tegevus on käivitunud 
võivad liikmed kasutada ja avalikustada tulemusi ainult samamoodi kui eelnevalt on kokkulepitud. 
 
(V) Leping lõpetatakse: Kui käesolev leping lõpetatakse liikmete puhul lõike 2.11 kohaselt, ei tohi talle 
jääda mingeid õigusi tuludele, samuti ei ole  liikmel õigust kasutada või kasu saada tuludest. Käesoleva 
lõike konfidentsiaalsust käsitlevad tingimused kehtivad 10 aastat viie aasta asemel. 
 
(C) Selguse huvides tuleks lepinguosalistel märkida, et käesolev leping ei takista projekti elluviimiseks 
vajaliku konfidentsiaalse teabe üleandmist Eesti Sojaliidule. 
 
Käesolev leping ei piira mingil määral vastuvõtva lepinguosalise õigust kasutada oma töötajate koolitust 
tõstmaks üldisi kutsealaseid oskusi, sõltumata sellest, kas see oskusteave omandati käesoleva lepingu 
alusel. 
 

 
 
Lepingu lõpetamine 
 
Kui osapool rikub käesolevat lepingut oluliselt ning  ei paranda rikkumist kolmekümne (30) päeva jooksul 
pärast kirjaliku teadet, siis on teistel lepinguosalistel  kas üksi või koos teiste lepinguosalistega õigus 

katkestada käesolev leping rikkunud isiku suhtes. Sarnane katkestus õigus kehtib ka juhul, kui isik on 
ilmselgelt maksejõuetu, kui taotletakse pankroti menetlust või reorganiseeritakse äriühingut või 
likvideeritakse või on muul viisil ilmselge, et lepinguosaline lõpetab lepingut. 
 
Kasutusõiguse tausta info kohta, mida on rikkunud isik  käesoleva lepingu alusel saanud teistelt isikutelt, 
kaotab kehtivuse lõpetamise kuupäevast. Rikkunud pool on kohustatud tagastama kogu käesoleva lepingu 
alusel saadud tausta info ja teave neid edastanud poolele. 
 
Teiste lepinguosaliste käesoleva lepingu alusel saadud kasutusõigused jäävad kehtima vaatamata tausta 
info kastusõigusi rikkunud osapoole lepingu lõpetamisele. 
 
Rikkunud pool on kohustatud andma kõik talle kuuluvad omandiõigused ja intellektuaalse omandi õiguse 
tulemused  teistele isikutele. 
 
Kahju hüvitamine 
 
Liige kannab vastutust teisele liikmele põhjustatud otsese kahju eest. Üks lepingu osaline ei vastuta teise 
osalise ees käesolevast kokkuleppest tulenevalt või sellega seoses tekitatud mistahes enesestmõistetavast 
või kaudse kahju eest , kui tegemist ei ole ametisaladuse rikkumisega. 
 
Kui lepinguosaline rikub konfidentsiaalsuse nõuet, siis igal kahju saanud lepinguosalisel on õigus 
leppetrahvile. Leppetrahvi summa on 10000 krooni iga teise osapoole suhtes. Rikkunud pool on siiski 
kohustatud hüvitama ka leppetrahvi summa , mis ületab otsese ja kaudse kahju täies ulatuses. 
 



Kahjunõuded isiku ees tuleb esitada ühe (1) aasta jooksul hetkest, mil kahju sai hüvitist taotlev isik. 
 
Lepingu kestus 
 
Käesolev leping jõustub, kui kõik lepinguosalised on selle allkirjastanud. Jõustumise päev on lepingu 
allakirjutamise päev . Lepingule tulenevad kohustused on siduvad siiski osapooltele tagasiulatuvalt 
nimetatud projekti rahastamiste alguskuupäevast. 
 
Leping kehtib kuni projekt lõpeb. Projekt lõpeb kui projektiperiood lõpetab rahastamise märgitud kuupäeval. 
Selguse huvides projekt lõpeb kohe ka siis , kui  lepinguosalised leiavad, et Sojaliit lõpetab või peatab 
programmi rahastamisotsused. 
 
Lepingu muudatused 
 
Kõik muudatused ja täiendused käesolevale lepingule sõlmitakse kirjalikult ja need jõustuvad kõiki osapooli 
siduvaks, kui liikmed on need oma allkirjaga kinnitanud. 
 

Lepingu üleandmine 
 
Lepinguosaline ei tohi delegeerida täielikult või osaliselt käesoleva lepingu ja sellel põhinevaid õigusi või 
kohustusi kolmandatele isikutele ilma teiste osapoolte ja Sojaliidu kirjaliku nõusolekuta. See ei takista 
osapooltel siiski kasutamast osalist allhanget. 
 
Vääramatu jõud 
 
Osapool ei vastuta teiste käesoleva lepingu järgsete kohustuste täitmata jätmise eest, täitmise katkestuse 
või hilinemise, kui (ja sellises ulatuses, kui) selle tegemata jätmise, teostamise takistuseks või hilinemise 
põhjuseks on vääramatu jõud. 
 
Vääramatu jõud on ettenägematu sündmus, mis takistab või teeb liiga raskeks lepinguosaliste kohustuste 
täitmise ettenähtud aja jooksul. Need üritused on sõda, mäss, loodusõnnetus, üldine energiajaotuse 
katkemine või erakordselt lai telekommunikatsiooni tegevusetus, tulekahju, riigi eelarve või valitsuse 
kehtestatud oluline piirang isiku tegevuse suhtes, streik, blokaad või mõni muu sama oluline ja ebatavaline 
põhjus, mis lepinguosalist ebamõistlikus ulatuses võib mõjutada. 
 
Lepinguosaline teatab viivitamata teistele osapooltele vääramatu jõu juhtumisest ja selle mõjust ning 
vääramatu jõu lõppemisest. 
 

Teatised 
 
Kõik käesoleva lepinguga seotud teated loetakse pooltele nõuetekohaselt esitatuks, kui need on sõlmitud 
käesoleva lepingu punktis 1 nimetatud lepinguosaliste kontaktisikute poolt. 
 
Osapool teatab teistele osapooltele ja Sojaliidule viivitamatult kirjalikult korrespondentide ja käesoleva 
lepingu kontaktandmete muudatustest . 
 

2.22. Erimeelsused ja kohaldatav seadus 
 
Lepinguosalised püüavad jõuda käesoleva lepinguga seotud erimeelsustes omavahel kokkuleppele 
läbirääkimiste teel. Kui esinevates lahkarvamustes ei jõuta kokkuleppele, siis lahendatakse need lõplikult 
kohtulikul teel. 
 
Käesolevale lepingule kohaldatakse Eesti õigust. 
 


