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Du esminiai principai



Kas yra autori ų teis ė?
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Autori ų teis ė – kur ji randasi
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Intelektinė nuosavybė

Autorių teisė Asmens 
intelektin ės 
veiklos 
rezultatas
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Intelektin ė nuosavyb ė

Literatūros, meno ir 
mokslo kūrinių 

nuosavybė

Autorių teisės

Gretutinės teisės (atlikėjai, 
fonogramų gamintojai 

transliuojančios 
organizacijos, prodiuseriai)

Duomenų bazių kūrėjų 
teisės

Pramoninė nuosavybė

Patentai

Dizainas

Prekių ženklai

Kiti objektai (topografijos, 
geografinės nuorodos)

Kvazi-intelektinė 
nuosavybė

Domenai

Know-how

Soc. tinklų paskyros

Konfidenciali informacija

Grotažymės (angl. 
#hashtag)

Įtvirtinti objektai

JA Pavadinimas

Apsauga nuo nesąžiningos 
konkurencijos



Kas, nuo kada, kiek 
laiko ir kur 
saugoma?
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Teisės aktai
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Autori ų teisi ų ir gretutini ų teisi ų įstatymas

Dizaino įstatymas Prekių ženklų įstatymas

Kolektyvinio administravimo 
organizacijų teisės aktai

Baudžiamasis kodeksas
Administracini ų 

nusižengim ų kodeksas
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Kokius reikalavimus turi atitikti objektas, kad
apsauga b ūtų suteikiama?

ESTIJA       LATVIJA LIETUVA

Literat ūros, meno ir mokslo 
kūrini ų nuosavyb ė

Pramonin ė nuosavyb ė

Prekių 
ženklai

Dizainas
• Originalus kūrybinės veiklos

rezultatas

• Nebūtina materiali išreiškimo
forma

• Saugoma nepriklausomai nuo
meninės vertės

Dizainas registruojamas
jei jis yra naujas ir turi
individualių savybių

Prekių ženklu
registruojamas žymuo,
kuris geba atskirti vieno
asmens prekes arba
paslaugas nuo kito
asmens prekių arba
paslaugų ir kurį galima
pavaizduoti grafiškai
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Autori ų teisi ų objektai

1) knygos, brošiūros, straipsniai, dienoraščiai
ir kiti literatūros kūriniai, išreikšti bet kokia
forma, įskaitant elektroninę, taip pat
kompiuterių programos;

2) kalbos, paskaitos, pamokslai ir kiti žodiniai
kūriniai;

3) rašytiniai ir žodiniai mokslo kūriniai
(mokslinės paskaitos, studijos, monografijos,
išvados, mokslo projektai ir projektinė
dokumentacija bei kiti mokslo kūriniai);

4) dramos, muzikiniai dramos, pantomimos,
choreografijos ir kiti scenoje atlikti skirti
kūriniai ir režisuoti spektakliai, taip pat
scenarijai ir scenarijų planai;

5) muzikos kūriniai su tekstu arba be teksto;

6) audiovizualiniai kūriniai (kino filmai,
televizijos filmai, televizijos laidos,
videofilmai, diafilmai ir kiti

kinematografinėmis priemonėmis išreikšti
kūriniai), radijo laidos;

7) skulpt ūros, tapybos bei grafikos
kūriniai, monumentalioji dekoratyvin ė

dail ė, kiti dail ės kūriniai, taip pat
scenografijos k ūriniai ;

8) fotografijos k ūriniai ir kiti fotografijai
analogiškais b ūdais sukurti k ūriniai;

9) architektūros kūriniai (pastatų ir kitų
statinių projektai, brėžiniai, eskizai ir
modeliai, taip pat pastatai ir kiti statiniai);

10) taikomosios dail ės kūriniai ;

11) iliustracijos, žemėlapiai, planai, sodų ir
parkų projektai, eskizai ir trimačiai kūriniai,
susiję su geografijos, topografijos ar tiksliųjų
mokslų sritimis;

12) kiti k ūriniai .

ESTIJA       LATVIJA LIETUVA
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Autori ų teis ė nesaugo

ESTIJA       LATVIJA LIETUVA

1) idėjos, proced ūros, procesai, sistemos, veiklos metodai, koncepcijos,
principai, atradimai ar atskiri duomenys ;

2) teisės aktai, oficialūs administracinio, teisinio ar norminio pobūdžio
dokumentai (sprendimai, nuosprendžiai, nuostatai, normos, teritorijų
planavimo ir kiti oficialūs dokumentai), taip pat jų oficialūs vertimai;

3) oficialūs valstybės simboliai ir ženklai (vėliavos, herbai, himnai, piniginiai
ženklai ir kiti valstybės simboliai bei ženklai), kurių apsaugą reglamentuoja kiti
teisės aktai;

4) oficialiai įregistruoti teisės aktų projektai;

5) įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie įvykius;

6) folkloro kūriniai.
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Kas yra dizainas
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Dizainas – viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo
ornamentikos specifinių savybių – linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir
(arba) medžiagos.

Gaminys – pramoniniu būdu arba rankomis pagamintas daiktas, įskaitant
sudėtiniam gaminiui sukonstruoti skirtas sudedamąsias dalis, pakuotę,
apipavidalinimą, grafinius simbolius ir spaustuvės šriftus, išskyrus
kompiuterių programas.

Teisė “saugo” ne gaminius (produktus), o gaminių (produktų) dizainą (estetinį
išorinį vaizdą), kurį galima pamatyti naudojant daiktą ir jo neardant.
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Apsaugos suteikimo momentas ir terminas
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Literat ūros, meno ir mokslo 
kūrini ų nuosavyb ė

Pramonin ė nuosavyb ė

• Nuo sukūrimo momento

• Nereikalinga jokia registracija

• Tam tikroms teisėms įgyvendinti 
numatytas privalomas 
administravimas

• Nuo paraiškos padavimo
registruoti objektą, jei priimamas
sprendimas registruoti

• Be registracijos saugoma tik
išimtiniais atvejais

Neturtin ės teis ės – Neterminuotai

Turtin ės teis ės – vis ą autoriaus 
gyvenim ą + 70 metų

Dizainas – 5 metai, bet max. 25
metai

Prekių ženklas – 10 met ų, bet 
max. galiojimas neribojamas
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Apsaugos galiojimo teritorija
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Literat ūros, meno ir mokslo k ūrini ų nuosavyb ė – saugoma visuose 
Berno konvencijos šalyse:

Nemokama 
apsauga!
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Apsaugos galiojimo teritorija

ESTIJA       LATVIJA LIETUVA

Pramonin ė nuosavyb ė – tik ten, kur registruota (yra išim čių)

Nacionalin ė apsauga

• Galioja tik konkrečioje valstybėje, kur
registruota;

• Lietuvoje registruoja Valstybinis
patentų biuras.

Europos S ąjungos apsauga

• Galioja visoje ES;

• Jei nuginčyta teisė bent vienoje ES
narėje, negalios visoje ES;

• Registruoja ESINT.

Tarptautin ė apsauga

• Nacionalinę registraciją galima
išplėsti į kitas konkrečias šalis;

• Valstybių skaičius priklauso nuo to,
kokia sistema naudojama;

• Registruoja WIPO.
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Registracijos proced ūra

ESTIJA       LATVIJA LIETUVA

Paraiškos 
padavimas

Paraiškos
paskelbimas

Ekspertiz ė RegistracijaProtest ų 
laikotarpis

Registrai netikrina 
ankstesni ų teisi ų 

pažeidimo
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Į ką turi atkreipti d ėmes į dizaineris?
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• Jei užsakovas / darbdavys užsakytą dizainą planuoja registruoti, jis 
reikalaus, kad dizainas:

 būtų originalus (tikrinimas)

 nepažeistų ankstesnių teisių (t.y. tiek kitų registruotų dizainų, tiek autorinių 
teisių)

• Visuomet pravartu patikrinti, ar panašių dizainų nėra registruota:

Registras Duomen ų bazė

http://www.vpb.lt/index.php?l=lt&n=165

https://euipo.europa.eu/eSearch/

http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp

DesignView
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome



Kam priklauso 
teisės?

ESTIJA       LATVIJA LIETUVA
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Autoriui

• Autoriumi gali būti tik fizinis asmuo

• Autorius automatiškai gauna teises į kūrinį nuo jo
sukūrimo momento, nebent kūrinio užsakymo
sutartis numatytų ką kitą, arba kūrinys būtų
sukurtas vykdant darbines funkcijas

Teisių perėmėjui

Darbdaviui

• Paveldėjimo atveju kai autorius miršta;

• Kūrinio užsakymo atveju, kai teisės pagal sutartį
yra perduodamos užsakovui

• Jei kūrinys sukurtas atliekant darbines funkcijas ir
pareigas, teisės 5 metams priklauso darbdaviui,
nebent šalys darbo sutartyje susitartų kitaip

• Praktika rodo, kad dažniausiai darbo sutartyse
visuomet būna nuostata, kuri numato, kad teisės
lieka darbdaviui vis ą laik ą
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Teisių į specifinius k ūrinius ypatyb ės
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Kompiuteri ų programos
• Programos autorius yra asmuo ar asmenų grupė, sukūrę programą.
• Turtinės teisės į programą, kurią sukūrė darbuotojas atlikdamas savo tarnybines pareigas ar darbo

funkcijas, priklauso darbdaviui, nebent kitaip nustatyta sutartyje.
• Neturtinės teisės į kūrinio neliečiamybę yra apribotos.

Kolektyviniai k ūriniai (enciklopedijos, žodynai, periodiniai mokslo  rinkiniai, žurnalai, laikraš čiai)
• Turtinės teisės priklauso asmeniui / įmonei, kurio iniciatyva ir kuriam vadovaujant kūrinys buvo

sukurtas.
• Kūrinių, įtrauktų į kolektyvinius kūrinius, autoriai išsaugo išimtines teises naudoti savo kūrinius

atskirai nuo kolektyvinio kūrinio, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje.

Audiovizualiniai k ūriniai
• Teisės priklauso jį sukūrusiems autoriams (režisieriui, scenarijaus autoriui, dialogo autoriui,

dailininkui, operatoriui ir muzikos, sukurtos specialiai šiam kūriniui, autoriui).
• Anksčiau sukurtų kūrinių, kurie yra perdirbti arba įtraukti į audiovizualinį kūrinį, autoriai turi autorių

teises į savo kūrinius.
• Preziumuojama, kad autoriai (išskyrus muzikos kūrinių autorius), sudarydami su gamintoju

audiovizualinio kūrinio sukūrimo (pastatymo) sutartį, taip pat anksčiau sukurtų kūrinių autoriai,
suteikdami teisę perdirbti savo kūrinius ar įtraukti juos, kartu perduoda prodiuseriui turtines autorių
teises, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje.

• Bendraautoriai turi neatšaukiamą teisę gauti tam tikrą autorinį atlyginimą už audiovizualinio kūrinio
nuomą.
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Tarnybinio dizaino ypatyb ės
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• Darbdavys, įregistravęs dizainą savo vardu, privalo mok ėti dizaineriui autorin į atlyginim ą.

• Šio atlyginimo dydis priklauso nuo dizaino ekonominės vertės ir kitos naudos, kuri bus
gaunama panaudojus dizainą.

• Autorinio atlyginimo ir jo mokėjimo sąlygos nustatomos darbdavio ir dizainerio pasirašytoje
sutartyje, kuri sudaroma ne vėliau kaip per pus ę metų nuo dizaino registracijos liudijimo
išdavimo arba per metus nuo dizaino naudojimo pradžios, jeigu dizainas pradėtas naudoti iki
dizaino registracijos liudijimo išdavimo.

• Jeigu darbdavys nevykdo sutarties reikalavimų arba tokia sutartis per nurodytus terminus
nesudaroma, dizaineris turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų pripažintas tarnybinio dizaino
savininku.

Šios nuostatos netaikomos, jei darbo sutartyje yra numatyt as dizaino k ūrimas .

Tarnybinis dizainas būna sukurtas:

• vykdant darbo sutart į, kuri numato dizaino kūrimą; arba

• konkre čiu pavedimu pagal sutartį projektavimo, konstravimo, mokslinio tyrimo arba
technologijų kūrimo metu; arba

• naudojantis sukaupta įmonės, įstaigos ar organizacijos patirtimi arba jos technologijomis
ir įrengimais .

Darbuotojo pareigos suk ūrus tarnybin į dizain ą:
• Nedelsiant pranešti apie tai darbdaviui
• Neatskleisti dizaino tretiesiems asmenims
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Bendraautoryst ė
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Literat ūros, meno ir mokslo k ūrini ų 
nuosavyb ė

Registruoto dizaino 

• Bendraautorių tarpusavio santykiai ir
kiekvieno atlyginimo dalis nustatomi
sutartyje.

• Jeigu susitarimo nėra, autorių teises
visi bendraautoriai įgyvendina kartu, o
atlyginimas paskirstomas atsižvelgiant į
kiekvieno kūrybos indėlį.

• Nė vienas iš bendraautorių neturi
teisės, be tam pakankamo pagrindo,
uždrausti naudoti bendrą kūrinį.

• Bendraautoris turi teisę savo nuožiūra
panaudoti savo sukurtą bendro kūrinio
dalį, turinčią savarankišką reikšmę,
jeigu kitaip nenustatyta sutartyje.

• Bendraautoriu nelaikomas asmuo,
suteikęs materialinę, techninę ar
organizacinę pagalbą.

• Keli dizaineriai yra dizaino bendraautoriai ir
turi lygias teises į dizainą, nebent susitarę
kitaip.

• Asmuo, suteikęs tik materialinę, techninę
ar organizacinę pagalbą kuriant dizainą,
nelaikomas dizaineriu.

• Kai keli dizaineriai tokį pat dizainą sukūrė
visiškai atskirai, teisė į dizainą priklauso
tam, kuris pirmas padavė paraišką ar turi

ankstesnį prioritetą į šį dizainą.



Išimtin ės teis ės
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Literat ūros, meno ir mokslo k ūrini ų nuosavyb ė
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• Autorystės teisė

• Teisė į autoriaus vardą

• Teisė į kūrinio neliečiamumą

Neturtin ės teis ės

Turtin ės teis ės

• Atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu

• Išleisti kūrinį

• Versti kūrinį

• Adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį

• Platinti kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar
kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant

• Viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas

• Viešai atlikti kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis

• Transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai
prieinamu kompiuterių tinklais (internete)
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Pramonin ė nuosavyb ė
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• Konkrečias teises numato konkretus įstatymas, kuris reguliuoja konkretų 
pramoninį objektą.

• Registruotas dizainas suteikia šias teises:

Neturtin ės teis ės

• Teisė į vardą

• Teisė reikalauti, kad vardas nebūtų nurodytas

• Teisė į dizaino neliečiamybę (sutartimi gali būti apribota)

Turtin ės teis ės

• Teisė registruoti dizainą

• Teisė dizainą naudoti

• Teisė leisti arba drausti kitiems asmenims be jo leidimo gaminti, siūlyti
parduoti, parduoti, pateikti į rinką, importuoti, eksportuoti, kaupti ir naudoti
bet kokius gaminius ar jų dalis, kurių dizainas informuotam vartotojui
nesudaro bendro įspūdžio, kuris yra skirtingas nuo įregistruoto dizaino
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Neturtin ės ir turtin ės teis ės
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Neturtin ės teis ės Turtin ės teis ės

• Saugomos neribotą laiką –
teoriškai – amžinai

• Negali būti perduodamos

• Ar gali būti savanoriškai 
suvaržytos?

• Saugomos terminuotai

• Gali būti laisvai perduodamos 
sutartimi / įstatymo pagrindu

• Yra civilinių santykių objektas: 
gali būti parduodamos, 
licencijuojamos, suteikiamos 
nemokamai ir t.t.
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Kas iš t ų turtini ų teisi ų?
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• Bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus leidimo
yra laikomas neteisėtu.

• Autorius turi teis ę gauti autorin į atlyginim ą už kiekvien ą kūrinio
naudojimo b ūdą, susijus į su autori ų turtin ėmis teis ėmis .

• Už kūrinio transliaciją, retransliaciją ar kitokį viešą kūrinio paskelbimą,
įskaitant kūrinio padarymą viešai prieinamą perduodant kompiuterių
tinklais (internete), autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą, tiek kai
tiesioginis (gyvas) kūrinio atlikimas transliuojamas, retransliuojamas ar
kitaip viešai skelbiamas, tiek panaudojant fonogramą ar audiovizualinį
kūrinio įrašą.
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Autoriaus turtin ės teis ės
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• Atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu

• Išleisti kūrinį

• Versti kūrinį

• Adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį

• Platinti kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant
panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant,
eksportuojant

• Viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas

• Viešai atlikti kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis

• Transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą
viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete)
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Kūrinio atgaminimas reprografijos b ūdu

Leidžiama be kūrinio autoriaus leidimo atgaminti asmeniniais tikslais
reprografijos būdu (bet kokiu fotokopijavimo būdu ar naudojant kitus
panašaus pobūdžio procesus, kai atgaminama popieriuje ar kitoje panašioje
laikmenoje) teisėtai išleistą straipsnį ar kitą trumpą kūrinį arba trumpą
rašytinio kūrinio ištrauką su iliustracijomis ar be jų, kai atgaminama
nekomerciniais tikslais.

ESTIJA       LATVIJA LIETUVA

Už šią išimti mokamas atlyginimas autoriams, kuris surenkamas per
reprografijos įrenginių ir paslaugų mokestį. Šio mokesčio 60 proc. skiriama
autoriams iš kurių: 20 procentų – mokslinės ir dalykinės literatūros kūrinių
autoriams, 15 procentų – grožinės literatūros ir eseistikos kūrinių autoriams,
15 procentų – vaizduojamojo meno kūrinių autoriams ir 10 procentų –
publicistikos kūrinių autoriams (žurnalistams)
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Kūrinio naudojimas mokymosi tikslais

• Kaip pavyzdį nekomerciniais tikslais atgaminti, viešai paskelbti ir viešai
rodyti mokinių mokymosi pasiekimams vertinti sukurtus kūrinius, kiek tai
susiję su mokymo ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programomis ir
neviršija mokymui ar pedagogų kvalifikacijos tobulinimui reikalingo masto.

• Naudoti kūrinius, esančius bibliotekose, mokymo ir mokslo įstaigų
bibliotekose, muziejuose arba archyvuose , nekomerciniais mokslinių
tyrimų ar asmeninių studijų tikslais juos padarant viešai prieinamus
kompiuterių tinklais tam skirtuose terminaluose tų įstaigų patalpose, jeigu
kūrinio n ėra viešoje prekyboje ir autori ų teisi ų subjektai n ėra uždraud ę
tokio k ūrini ų panaudojimo .

ESTIJA       LATVIJA LIETUVA
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Kūrinio panaudojimas informacijos tikslais

Leidžiama be kūrinio autoriaus leidimo ir be autorinio atlyginimo , tačiau
nurodžius, jei tai įmanoma, naudojamą šaltinį ir autoriaus vardą:

• atgaminti ir viešai skelbti literatūros ir meno kūrinius, kai iš jų atlikimo vietos
ar viešos parodos pateikiama informacija apie visuomenės gyvenimo
įvykius arba dienos įvykių apžvalgos spaudoje, per radiją ar televiziją, jeigu
tokį kūrinių naudojimą pateisina informacijos pateikimo tikslas ir tai yra
pagalbinė informacijos medžiaga;

• atgaminti, išleisti ir viešai paskelbti kūrinius meno kūrinių viešai parodai ar
pardavimui reklamuoti, kiek to reikia pranešti apie renginį, išskyrus bet kokį
kitą komercinį naudojimą;

• atgaminti ir viešai skelbti kūrinį, kai tai susiję su įrangos demonstravimu ar
taisymu.

ESTIJA       LATVIJA LIETUVA
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Skulpt ūroms ir architekt ūros k ūriniams taikoma
išimtis

Be kūrinio autoriaus ar kito šio kūrinio autorių teisių subjekto leidimo ir be 
autorinio atlyginimo, tačiau nurodžius, jei tai įmanoma, naudojamą šaltinį ir 
autoriaus vardą, leidžiama:

1) atgaminti ir viešai paskelbti architektūros kūrinius ir skulptūras, sukurtus 
nuolat stov ėti viešosiose vietose , išskyrus atvejus, kai jie eksponuojami 
parodose ir muziejuose;

2) pastato ar kito statinio projektą, brėžinį, eskizą ar modelį panaudoti to pastato
ar statinio rekonstrukcijai.
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Išimtis netaikoma, kai architektūros kūrinys ar skulptūra yra pagrindinis
vaizdavimo objektas reprodukcijoje ir kai tai daroma siekiant tiesioginės ar
netiesioginės komercinės naudos.
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Dailės kūrinio rodymas

Be kūrinio autoriaus ar kito šio kūrinio autorių teisių subjekto leidimo ir
be autorinio atlyginimo, tačiau nurodžius, jei tai įmanoma, autoriaus
vardą, leidžiama nekomerciniais tikslais viešai rodyti dailės kūrinio
originalą ar jo kopiją, kai kūrinys yra parduotas ar kitu būdu nuosavybės
teisės į jį perduotos kitam fiziniam arba juridiniam asmeniui ir kai autorius
ar jo teisių perėmėjas žino ar turi pagrindą žinoti, kad toks viešas kūrinių
rodymas (paroda) yra įsigijusio kūrinį fizinio arba juridinio asmens
įprastinės veiklos dalis.

ESTIJA       LATVIJA LIETUVA
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Dailės kūrinio prieinamumas

• Dailės kūrinio originalo savininkas turi leisti kūrinio autoriui atgaminti
kūrinį ar panaudoti jį savo parodai, jeigu autoriaus teisės atgaminti
kūrinį ar jį viešai rodyti (eksponuoti) nėra perduotos kūrinio originalo
savininkui, su sąlyga, kad nebus pažeisti kūrinio savininko teisėti
interesai ir bus užtikrintas kūrinio saugumas.

• Dailės kūrinio originalo savininkas negali sunaikinti kūrinio, prieš tai
nepasiūlęs grąžinti jį autoriui. Kai kūrinio originalo grąžinti autoriui
nėra galimybių, jam turi būti sudarytos sąlygos tam tikru būdu
padaryti kūrinio kopiją.

ESTIJA       LATVIJA LIETUVA
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Kolektyvinis administravimas – kas tai?

ESTIJA       LATVIJA LIETUVA

LATGA AGATA AVAKA

Aktualu, jei kūriniai viešai naudojami (rodomi per
TV, reprodukuojami leidiniuose, eksponuojami
parodose, viešinami internete).



Sutartys

ESTIJA       LATVIJA LIETUVA
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Kūrinys ir teis ės į kūrin į

ESTIJA       LATVIJA LIETUVA

Kūrinys
(meno, mokslo, literat ūros 

objektas)
Turtin ės teis ės

• Kai užsakomas kūrinio sukūrimas, nereiškia, kad su pačiu kūriniu yra 
parduodamos ir turtinės teisės į kūrinį ir atvirkščiai

• Jei norima perduoti teises į kūrinį, turi būti specifiškai susitariama

• Kai perduodamas pats kūrinys nereiškia, kad perduodamos ir jo teisės
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Autorin ės sutarys

ESTIJA       LATVIJA LIETUVA

* Tik pavyzdinis sutar čių sąrašas

Darbo sutartis
Autorin ės 
sutartys

Aktualios sutartys *

Licencin ės 
sutartys

Teisių perleidimo

Kūrinio 
sukūrimo

Leidybos 
sutartys

Konfidencialumo 
sutartys
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Kūrinio originalo ir rankraš čio perdavimas 

• Neatšaukiama teis ė į atlyginimą už kiekvieną meno kūrinio originalo ir literatūros
ar muzikos kūrinio rankraščio originalo perpardavimą, kai jie parduodami po
pirmojo nuosavybės teisių į juos perleidimo, atlikto paties autoriaus.

• Originalais taip pat laikomi paties autoriaus arba jo leidimu padarytos,
sunumeruotos ir pasirašytos arba kitais būdais autoriaus patvirtintos meno
kūrinio kopijos.

• Tarpininkas kartu su pardavėju yra solidariai atsakingi už kompensacinio
atlyginimo sumokėjimą.

ESTIJA LATVIJA LIETUVA

Kompensacinis atlyginimas mokamas, kai originalo perpardavimo kaina atskaičius
mokesčius yra ne mažesnė kaip 300 eurų. Kompensacinis atlyginimas, su sąlyga,
kad jo suma už vieną perparduotą meno kūrinio arba literatūros ar muzikos kūrinio
rankraščio originalą neviršys 12 500 eur ų, apskaičiuojamas taikant šiuos tarifus:

5 % – kai kaina yra iki 3 000 eurų;
4 % – kai kaina yra nuo 3 000,01 iki 50 000 eurų;
3 % – kai kaina yra nuo 50 000,01 iki 200 000 eurų;
1 % – kai kaina yra nuo 200 000,01 iki 350 000 eurų;
0,5 % – kai kaina yra nuo 350 000,01 iki 500 000 eurų;
0,25 % – kai kaina yra nuo 500 000 eurų.
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Bendros pastabos

• Neturtinės teisės negali būti perduodamos ir lieka visą laiką autoriui,
todėl autorius visuomet gali reikalauti, kad būtų:

 Nurodomas jo vardas / pseudonimas arba nenurodomas vardas /
pseudonimas

 Autorystė

 Išlaikoma kūrinio neliečiamybė

• Sutartys dėl kūrinių redagavimo, mokymų, konsultavimo,
organizacinių ir techninių paslaugų ar kitokių paslaugų teikimo
nelaikomos autorinėmis.

ESTIJA       LATVIJA LIETUVA
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1. Tiksliai įvardinti ir apibūdinti objektą / objektui keliamus reikalavimus

Negali būti perduodamos teisės į visus būsimus arba aiškiai
neidentifikuotus autoriaus kūrinius.

Ką būtina žinoti sudarant autorines sutartis

ESTIJA       LATVIJA LIETUVA

2. Tiksliai ir detaliai įvardinti perduodamas teises

• Preziumuojama, kad pagal autorinę sutartį perduodama tik tiek
autorių teisių, kiek jų reikia konkrečios sutarties tikslams pasiekti.

• Jeigu pagal autorinę sutartį perduotos visos autorių turtinės teisės,
laikoma, kad šios teisės perduotos tik dėl sutartyje nurodytų kūrinio
naudojimo būdų.

• Jeigu autorinėje sutartyje nenurodyti kūrinio naudojimo būdai,
laikoma, kad autorinė sutartis sudaryta tik dėl tų kūrinio naudojimo
būdų, kurie sutarties šalims yra būtini siekiant tikslo, dėl kurio ta
sutartis buvo sudaryta.
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3. Tiksliai įvardinti galimybę perduoti teises

Ką būtina žinoti sudarant autorines sutartis
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4. Apibrėžti teritoriją

Jeigu autorinėje sutartyje nenurodyta galiojimo teritorija, laikoma,
kad turtinės teisės yra perduotos ar suteiktos Lietuvos Respublikos
teritorijoje.

5. Apibrėžti terminą

• Jeigu autorinėje sutartyje nenurodytas turtinių teisių perdavimo ar
suteikimo terminas, sutarties šalis gali nutraukti autorinę sutartį
prieš vienerius metus raštu pranešusi kitai šaliai apie sutarties
nutraukimą.

• Jei darbo sutartyje intelektinės nuosavybės teisės nėra aptartos,
tuomet turtinės autoriaus teises darbdavys gauna tik 5 metams,
išskyrus kompiuterių programas.

Visi neaiškumai aiškinami Autoriaus naudai
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Ką reikia žinoti sudarant darbo sutart į

• Jei darbo sutartyje intelektinės nuosavybės teisės nėra aptartos,
tuomet turtinės autoriaus teises darbdavys gauna tik 5 metams,
išskyrus kompiuterių programas.

• Dažniausiai darbdaviai siekia įgyti visas teises neribotam laikui.

• Autorius gali derėtis, kad jam būtų paliekama teisė kūrinį įtraukti į
savo darbų portfolio ir kad pastarasis galėtų būti publikuojamas
įvairiais būdais (pvz. pateikiant informaciją ir nuotrauka internete,
socialiniuose tinkluose, spausdintiniuose portfolio ir t.t.).

• Jei darbo funkcijos yra dizaino kūrimas, darbuotojui labai aktualus
bus konfidencialios informacijos išsaugojimas.
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Teisių gynyba

ESTIJA       LATVIJA LIETUVA
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Pažeistų teisi ų gynybos b ūdai

Autori ų teisi ų subjektai , gindami savo teises, išimtini ų licencij ų
licenciatai, gindami jiems suteiktas teises įstatymų nustatyta tvarka turi
teisę kreiptis į teismą ir reikalauti:
• pripažinti teises;

• įpareigoti nutraukti neteisėtus veiksmus;

• uždrausti atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės
arba atsirasti žala;

• atkurti pažeistas asmenines neturtines teises (įpareigoti padaryti
reikiamus taisymus, apie pažeidimą paskelbti spaudoje ar kitokiu
būdu);

• išieškoti atlyginimą už neteisėtą naudojimąsi kūriniu;

• atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas pajamas ir kitas turėtas
išlaidas, ir neturtinę žalą;

• sumokėti kompensaciją;

• taikyti kitus šio ir kitų įstatymų nustatytus teisių gynimo būdus.

ESTIJA       LATVIJA LIETUVA
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Turtin ės žalos atlyginimas

• Pažeidėjo gauta nauda ieškovo reikalavimu gali būti pripažinta nuostoliais.

• Negautų pajamų dydis nustatomas atsižvelgiant į tai, kokios pajamos būtų gautos
teisėtai naudojant kūrinius ar kitus objektus (į atlyginimą, kuris paprastai
mokamas už teisėtą tokių kūrinių ar kitų objektų naudojimą, arba atlyginimą,
mokamą už panašių kūrinių ar kitų objektų teisėtą naudojimą, arba kūrinio ar kito
teisių objekto naudojimo būdui labiausiai tinkamus atlyginimus), taip pat į
konkrečias aplinkybes, kurios galėjo sudaryti sąlygas pajamoms gauti (teisių
subjektų atlikti darbai, panaudotos priemonės, derybos dėl kūrinio naudojimo
sutarčių sudarymo ir kita).

• Vietoj faktiškai atsiradusios žalos (nuostolių) atlyginimo galima reikalauti:

 kompensacijos, kurios dydį iki 1 000 minimalių gyvenimo lygių (MGL) nustato
teismas, atsižvelgdamas į pažeidėjo kaltę, jo turtinę padėtį, neteisėtų veiksmų
priežasties ir kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat sąžiningumo,
teisingumo ir protingumo kriterijus; arba

 atlyginimo, kuris turėjo būti sumokėtas, jeigu pažeidėjas būtų teisėtai
naudojęsis kūriniais ar kitais šio Įstatymo saugomų teisių objektais (tai yra
gavęs leidimą), o kai yra pažeidėjo tyčia ar didelis neatsargumas, – iki dviejų
kartų didesnio šio atlyginimo.
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