Ieteikumi dizainparaugu atsavināšanas līgumu izstrādāšanai
Dizainparauga atsavināšanas līgums ir līgums starp tiesību īpašnieku un tiesību pārņēmēju,
kur tiesību īpašnieks nodod īpašumtiesības uz dizainparaugu (nereģistrētu, reģistrētu vai
pieteikuma stadijā esošu) citai personai – tiesību pārņēmējam.
Visbiežāk ir sastopami šādi dizainparauga atsavināšanas veidi, šo dizainparaugu:
- pārdodot;
- dāvinot;
- mantojot;
- nododot bez atlīdzības (piemēram, parādu nomaksas veidā).
Komentāri par atsavināšanas līgumā iekļautajām daļām:
0. Atsavināšanas līguma slēdzēji
Līgums tiek slēgts starp tiesību īpašnieku/-iem, kam pieder dizainparauga/u īpašumtiesības
un autora mantiskās tiesības, un tiesību pārņēmēju/-iem. Gan tiesību īpašnieks, gan tiesību
pārņēmējs var būt fiziska vai juridiska persona/-as.
Jāņem vērā, ka ar dizainparauga īpašumtiesības ietver arī tā autora mantiskās tiesības, kuras
arī būtu vēlams nodot ar dizainparauga atsavināšanas līgumu. Šajā gadījumā īpaši
uzmanīgam ir jābūt tiesību īpašniekam, kas nododamā dizainparauga īpašumtiesības ir
saņēmis no iepriekšējā tiesību īpašnieka vai darba līguma ietvaros. Iespējams, ka iepriekšējos
līgumos pie dizainparauga īpašumtiesību nodošanas netika nodotas autora mantiskās tiesības.
Fiziskas personas vārdā līgumu var slēgt arī pilnvarots pārstāvis (ieteicama notariāli
apstiprināta pilnvara). Taču juridiskas personas vārdā līgumu var slēgt vai nu tās likumiskais
vai līgumiskais pārstāvis. Likumiskais pārstāvis ir fiziska persona, kurai vienai pašai vai ar
kādu kopā ir tiesības pārstāvēt uzņēmumu vai citu juridisko personu, un par šīm tiesībām
parasti var pārliecināties statūtos vai Uzņēmumu reģistra datubāzē. Līgumiskais pārstāvis ir
fiziska persona, kurai ir tiesības uz pilnvaras pamata vienai pašai vai ar kādu kopā pārstāvēt
uzņēmumu vai citu juridisku personu.
Pirms līguma slēgšanas ar juridisku personu ir jāpārliecinās vai līgumslēdzējs ir juridiskas
personas statusā, proti, vai juridiskā persona Uzņēmumu reģistra datubāzē norādīta kā
darbību veiktspējīgs (darbojošs) uzņēmums. Pretējā gadījumā līgums ir fikcija un šis līguma
dalībnieks varēs uzņemtās saistības nepildīt, un otra puse, pat ar tiesas palīdzību, nespēs
panākt saistību izpildi.
1. Līguma priekšmets
Līguma priekšmets var būt nereģistrēts, reģistrēts vai reģistrācijas pieteikuma stadijā esošs
dizainparaugs. Tāpat tiesības var nodot uz daļu no kompleksas dizainparauga reģistrācijas vai
pieteikuma. Dizainparauga īpašnieks var nodot īpašumtiesības uz dizainparaugu citai
personai kopā ar uzņēmumu vai tā daļu, kas izmanto šo dizainparaugu, vai neatkarīgi no tā.
2. Apliecinājumi
Apliecinājumu daļā ir nepieciešams atrunāt tostarp, bet ne tikai, ka atsavināšanas līgumā ir
vēlams iestrādāt abu pušu apliecinājumu, ka tām nav tiesībspējas vai rīcībspējas
ierobežojumu vai citu juridisku šķēršļu līguma slēgšanai
3. Pušu tiesības un ienākumi
Puses vienojas, kas veiks reģistrēta dizainparauga atsavināšanas reģistrāciju Patentu valdē.
Parasti to veic tiesību pārņēmējs. Ir jāņem vērā, ka līdz dizainparauga īpašnieka maiņas
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ierakstīšanai reģistrā tiesību pārņēmējs nevar izmantot no dizainparauga reģistrācijas
izrietošās tiesības. Minētā norma attiecas uz reģistrētiem dizainparaugiem.
Puses vienošanās rezultātā var ietvert līgumā dažādas abu pušu papildu tiesības un
pienākumus.
Viss ir atkarīgs no abu pušu spējas savstarpēji vienoties.
4. Atsavināšanas maksa un norēķinu kārtība
Atsavināšanas maksa un norēķinu kārtība var tikt atrunāta līgumā vai arī var tikt noteikta
vienošanās, kuru puses paraksta atsevišķi un pievieno līguma pielikumā.
Ja puses nevēlas atklāt paša parakstītā līguma detaļas, tad īpašumtiesības maiņas reģistrācijai
Patentu valdē var izmantot Patentu valdes tīmekļa vietnē piedāvāto un Ministra Kabineta
apstiprināto veidlapu – Dizainparauga nodošanas apliecību.
5. Strīdu atrisināšana un pušu atbildība
Šī atsavināšanas līguma daļa ietver nosacījumus par to, kādā veidā un kur tiks risināti strīdi
starp pusēm.
6. Nobeiguma noteikumi
Nobeiguma noteikumi ietver papildu punktus, kas nav iekļaujami iepriekšējās daļās. Parasti
nobeiguma noteikumos norāda tiesību nodošanas līguma eksemplāru skaitu un tā
parakstīšanas veidu, kā arī vienojas par paziņošanas kārtību, ja vienai no pusēm mainās tās
rekvizīti.
Atruna
Piedāvātajiem līgumu paraugiem un tiem pievienotajiem ieteikumiem ir rekomendējošs
raksturs. Līguma paraugi nav uzskatāmi par gataviem līgumiem.

