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Seadusandlus

• Rahvusvaheline uute taimesortide kaitse 

konventsioon, 1991. a redaktsioon

• Nõukogu määrus (EÜ) nr 2100/94 

ühenduse sordikaitse kohta, 27. juuli 

1994 

• Taimede paljundamise ja sordikaitse

seadus, 08.12.2005



Mis on sordikaitse?

Sordikaitse sordi puhul on oma olemuselt 

sama, mis leiutisele  patent. 

Sordiomanikul või sordi omanikult vastava 

litsentsi saanud isikul on ainuõigus toota , 

turustada, importida ja eksportida

kaitsealuse sordi seemet ja 

paljundusmaterjali.



Mis on sordikaitse? 

Uue sordi aretamine on ressursimahukas. 

Sordi kaitse alla võtmine annab aretajale

või sordi omanikule võimaluse saada

tehtud investeeringud tagasi (omanik võib 

maksustada autoritasuga kogu müüdava 

paljundusmaterjali).



Tingimused

Sordikaitse alla saab võtta sorti, mis on:

• Eristatav

• Ühtlik

• Püsiv

• Uudne

• Omab sordinime



Ajutine kaitse

• Sordi kaitse alla võtmise taotluse

vastuvõtmise päevast alates kuni sordi 

kaitse alla võtmise või sellest keeldumise

otsuse tegemiseni on sort ajutise kaitse

all

• Ajutise kaitse puhul on sordi omanikul

samasugused õigused, mis kaitsealuse

sordi omanikul



Sordiomaniku vastutus

• Kaitsealuse sordi omanikul lasub täielik

vastutus oma sordi kaitsmisel. 

• Kaitsealuse sordi omanikul on õigus

anda välja erinevate tingimustega ja

erineva pikkusega litsentse. 



Kaitsealust sorti võib ilma omaniku
loata kasutada üksnes:

• teaduslikus uurimistöös ja sordi 

võrdlemise eesmärgil tehtavates riiklikes

katsetes

• lähtematerjalina uue sordi aretamisel

• oma tarbeks mittekaubanduslikul

eesmärgil



Sordiomaniku õigused

Kaitsealuse sordi omanikul on õigus

esitada kaebus (kohtusse) iga isiku vastu

ja nõuda kahjutasu, kes müüb ilma vastava

loata kaitsealuse sordi seemneid või taimi



Eestis kaitse all olevad sordid

• Kaitse all 95 sorti, sh. 3 aed- õunapuud 

(Krista, Katre, Kersti), 1 must sõstar 

(Karri), 1 pirnipuu (Pepi), 1 ploomipuu 

(Ave)

• Ajutise kaitse all 13 sorti, sh 2 aed-

õunapuud (Madli, Aule), 2 musta sõstart 

(Asker, Mairi)



• Eestis kaitse alla olevad sordid: 

http://www.pma.agri.ee

• Euroopa Liidu kaitse all olevad sordid: 

http://cpvo.europa.eu/

http://www.pma.agri.ee/
http://cpvo.europa.eu/
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