AUTORILEPING
Tartus, .......................................
Tartu Ülikool (edaspidi TÜ), mida esindab Tartu Ülikooli raamatukogu direktor Krista Aru ja
.......................................................... (edaspidi AUTOR), sõlmisid käesoleva autorilepingu
alljärgnevas:
1. Lepingu ese
Autor annab TÜ-le lihtlitsentsi autori poolt loodud teoste (edaspidi teos) elektrooniliseks
publitseerimiseks.
Teose pealkiri: .....................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Teose ilmumiskoht ja -aasta: ...............................................................................................
Teaduskond ja lõpetamise aasta: ........................................................................................
2. Autori kohustused
2.1. Autor kinnitab, et varalised õigused, mille osas TÜ-le lihtlitsents antakse, kuuluvad
autorile.
2.2. Autor kinnitab, et tal on teoses kasutatud teiste isikute autoriõigusega kaitstud teoste
suhtes käesoleva lepingu sõlmimiseks vajalikud õigused.
2.3. Autor kinnitab, et käesoleva lepingu sõlmimine ei kahjusta kolmandate isikute õigusi.
2.4. Autor kohustub informeerima TÜ-d kõigist asjaoludest, mis piiravad teose levitamist ja
publitseerimist.
3. TÜ kohustused
3.1. TÜ vastutab teose säilitamise ja kättesaadavuse eest.
4. Teose elektrooniliselt avaldamise tingimused
4.1. Teost ei müüda digitaalsel kujul.
4.2. Teos avaldatakse digitaalsel kujul TÜ digitaalarhiivis DSpace.
5. Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine
5.1. Käesolev leping jõustub allakirjutamise hetkest ning on tähtajatu.
5.2. Lepingu muutmine ja lõpetamine toimub poolte kirjalikul kokkuleppel.
5.3. Poolel on õigus leping üles öelda juhul, kui teine pool rikub oluliselt lepingu tingimusi.
6. Muud tingimused
6.1. Käesolev leping (lihtlitsents) ei piira teose varaliste õiguste kasutamist autori ega autori
loal teiste isikute poolt.

6.2. Autori varaliste õiguste üleminek kolmandatele isikutele ei anna õigust nõuda
käesoleva lepingu muutmist või lõpetamist.
6.3. TÜ-l on õigus lõpetada teose elektrooniline publitseerimine igal ajal, teavitades sellest
autorit. Kui TÜ ei ole teost uuesti elektrooniliselt publitseerinud ühe aasta jooksul
teavitamisest, loetakse leping lõppenuks.
7. Lõppsätted
7.1. Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei
saavutata, lahendatakse vaidlused seaduses ettenähtud korras.
7.2. Käesolev leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris,
millest kummalegi poolele jääb üks eksemplar.
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