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Seminar „Autoriõigus ajakirjanduses“ 

Euroopa Liidu maja, 20.03.2015 

Lugupeetud seminaril osalejad, hea kuulajaskond 

Justiitsministrina ja ise ka autori magushaput leiba söönud inimesena tahan ma alati 

tänada kõiki neid organisatsioone, kes võtavad vaevaks korraldada asjaliku ja sisuka 

seminari autoriõigusega seonduvate teemade käsitlemiseks. Vaadates tänase 

Ajakirjanike Liidu autoriõigusealase seminari ettekandjaid ja osalejaid, siis olen kindel, 

et tänasest üritusest kujuneb üks sisukas arutelu.  

See on küll täiesti minu personaalne hinnang, aga seniste kogemuste põhjal on jäänud 

mulje, et autoriõigus ja kõik sellega kaasnev on üks kõige enam polariseerunud 

valdkondadest meie ühiskonnas. Siin on kõige rohkem musti ja valgeid seisukohti ja õige 

vähe halle varjuneid – kiputakse olema kas tulihingelised autorite õiguste ja 

seisukohtade kaitsjad või esindatakse hoopis teist poolt, neid kes autorite loodud 

teoseid kasutada soovivad. Nii suurt lõhet erinevate maailmavaadete vahel ei ole ilmselt 

isegi mitte tarbija ja ettevõtja vahelistes suhetes. Iga ettevõtja muutub ju pärast tööd ise 

ka tarbijaks, kes tahab koju minnes poest muretult süüa või riideid osta ja ei soovi 

seejuures selvekaupluse müüjaga lehekülgede pikkust kirjalikku lepingut saia ja sokkide 

ostmiseks sõlmida. Aga loomeproduktiga ei näi nii olevat – need, kes kasutavad, need 

kasutavad ja need, kes loovad need loovad. Teineteise kingadesse pärast tööpäeva lõppu 

ei astuta. Selline vastaseis teebki kõik arutelud, mis keskenduvad autorite poolt loodule 

ja selle kasutamisele alati väga huvitavaks, samas ka pingeliseks ja vastuoluliseks. 

Tunnistan, et loodan seda sama ka tänaselt seminarilt. Ega siis ilmaasjata ei ütle 

tarkusetera, et vaidlusest sünnib tõde ja arutlusest arukus! 

Justiitsministeeriumi, kui autoriõiguse valdkonna õigusloome eest vastutaja jaoks 

teevad eelnevalt kirjeldatud seisukohtade paljusused autoriõigusega tegelemise 

keerukaks, kuid see-eest erilist väljekutset pakkuvaks. Heaks näiteks on siinkohal 

viimasel poolel aastal aset leidnud arutelud intellektuaalse omandi õiguse 

kodifitseerimise tulemusena valminud uue autoriõiguse seaduse eelnõuga seoses. Eesti 

autoriõigusseadus, millega just nüüd ja praegu tegeleme, on igas mõttes eriline. Tõsi, 

ühelt poolt peame parandama meie autorite positsiooni Euroopa võistleval ühisturul, 

teisalt tuleb meil kaitsta üht täiesti ainulaadset kogukonda: eesti keeles mõtlevaid ja 

loovaid autoreid, keda maailmas on - olgem ausad - kaduvväike hulk. Selles osas ei ole 

tegemist ainult õigusliku küsimusega vaid sellel on ka ajaloolis-kultuuriline sõnum. 

Peame leidma ühised ja selged reeglid, mis tagavad meie autorite püsivuse, kaitsevad nii 

meie väikese rahva huvisid, kuid on selged ka kasutajatele ning turgutaksid 

konkurentsivõimet ka kogu Euroopa turul. Selleks, et hoolimatusest vigasid ei tehtaks on 

aga ka piisavalt aega vaja. Eks ka kiiruga sõlmitud abielu võib muidu mõne aja pärast 

kahetseda. 
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Meie poole on pöördunud erinevaid loovisikuid esindavad organisatsioonid murega, et 

autoriõiguse ekspertide poolt ja erinevate riikide eeskujul koostatud uus eelnõu ei kaitse 

piisavalt autorite huve ja õigusi. Korraldasime autoritega murekohtade arutamiseks 

ümarlaua ja sealt saadud mõtete pinnalt kujundasime eelnõud mõnevõrra ümber. 

Edaspidi peame kindlasti tehtavaid valikuid arutama ka ettevõtjate ehk teoste 

kasutajatega, sest ei saa ära unustada nendegi soove ja arvamusi. Peab arvestama ka 

asjaoluga, et nemad on just need, kes meie autorite teoseid levitavad ja autoreid ka 

kuulsaks teevad. Isegi kui objektiivselt hinnates ei ole tõenäoline leida kõiki osapooli 

rahuldavat lahendust, siis lõpuks tuleb ju otsused ära langetada ja üksnes kõikide 

arvamust teades on võimalik luua ühiskonda edasiviiv ja valdkonda arendav uus seadus. 

Teisisõnu luua olukord, kus autor tunneb ennast turvaliselt, samuti on garantiid 

levitajatel ning koostöös teenitakse ühte kõrgeausust – eesti kultuuri kogu tema 

mitmekesisuses. 

Kuid autoriõiguse ei paku pinget ja põnevust mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopa Liidus 

on sellest saamas üks olulisemaid sõlmpunkte. Üheks põnevaks teemaks Euroopa Liidu 

tasandil on kujunemas ühtse digitaalse siseturu loomine, mille võtmesõnadeks on 

piiriülese kauplemise lihtsustamine ja digitaalne infosisu. Kõik see on suuremal või 

vähemal määral seotud ka autoriõigusega, sest väga palju digitaalsest infosisust, mis 

peaks Euroopa Liidu digitaalsel siseturul probleemideta liikuma, on samal ajal ka 

autoriõigusega kaitstav õigushüve – muusikateosed, filmid, arvutiprogrammid jne. 

Erinevatel aruteludel, milles digitaalse ühtse turu edendamist on arutatud, on kõige 

suurema väljakutsena esile toodud just see, et mida rohkem on autorite ja loovisikute 

õigused oma loomingule seadusega kaitstud, seda keerulisem on tagada, et digitaalne 

infosisu liiguks probleemideta ja ühtlaselt üle kogu Euroopa Liidu. See on pannud 

Euroopa seadusandjat järjest enam arutama selle üle, kuidas tagada autoritele jätkuvalt 

võimalus otsustada tema loominguga seotud kõikide oluliste küsimuste üle, aga teisalt 

võimaldada seda sama loomingut lihtsalt ja mugavalt kogu Liidus turustada. Jällegi 

peegeldab selline arutelu autoriõigusesse kodeeritud huvide polaarsust ja pingeid. Sest 

tegelikult ei taha ju keegi öelda, et autorid ei ole oma loomingule õigust, et see ei ole 

tema oma või keegi teine saab autori eest otsustada, mida teosega tehakse. Aga samas 

me kõik tahame võimalikult vähe territoriaalseid blokeeringuid oma lemmik 

teleprogrammide või telesaadete vaatamisel või soovime suurtest muusikapoodidest 

osta maailma kuulsa artisti äsja ilmunud uut albumit. Kus on kõige paremat kulgemist 

võimaldav kesktee, seda on praegu veel vara öelda, aga loodame, et lähiajal saame teada. 

Ja mitte ainult teada, vaid ka neis diskusioonides osaleda.  

Ühtteist on teoste piirülese liikuvuse edendamiseks Euroopa Liidu tasandil juba ka 

tehtud. Välja on töötatud kollektiivse esindamise organisatsioonide direktiiv, mis peaks 

hõlbusama muusikateoste multiterritoriaalset litsentseerimist. Tegeleme praegu 

Justiitsministeeriumis selle direktiivi ülevõtmisega Eesti õigusesse ja loodame aasta 

teises pooles asjakohased siseriikliku õiguse muudatused ka avalikkuse ette tuua. 

Kindlasti ei ole põhjust käsitleda tehtavaid muudatusi imevitsana, mis paneks Eesti 
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muusikaloojate teosed üle Euroopa levima, kuid vähemalt on meil olemas ühtsed reeglid 

ja mingidki alused edasi töötamiseks.  

Minu mõte ja eesmärk ei ole ju tegelikult rääkida sellest, et autoriõigus on üks ilmatu 

keeruline ja vastuoluliste huvide tallermaa, mis takistab piiriülest kaubandust ja mille 

puudumisel oleks elu ilusam ja majandus õitseks, kui kevadine kirsipuu. Ei, ei! Soovin 

välja tuua, et autoriõiguses oma eripärane ilu, mille mõistmiseks peab eelnevalt üksjagu 

tegelema pingeliste ja keeruliste küsimustega ning kaaluma erinevaid huve. Autoriõigust 

iseloomustades on kohane tsiteerida ühte suurt autorit: „Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb 

ka armastus“. Need Tammsaare sõnad toovad mind tagasi tänase seminari juurde. 

Tänase seminari asjalikud esinejad on kindlasti ühed neist, kes on saavutanud tööga 

armastuse autoriõiguse vastu. Loodan, et nad suudavad oma sütitavate ettekannete ja 

kaasahaaravate mõtetega ka kuulajates läita väikese armastuse sädeme selle keeruka 

valdkonna vastu. Seega soovin kõigile tänastele seminari osalejatele põnevat 

kaasaelamist ja vastuolulisi tundeid, sest nii võite olla kindlad, et mõtlete tõsiselt 

autoriõiguse kõige põnevamatele probleemidele. Olen kindel, et ka tänasest seminarist 

võib tekkida nii mõnigi tarkusetera autoriõigusesse, sest ka autoriõigusloome on 

õiguslik loometöö, mille eesmärk on saavutada kompromiss, kuid mis peab arenema 

nagu ka kogu keskkond meie ümber. Seadus peab looma õiguskindluse kõigile 

osapooltele, kuid kivisse neid juba aastasadu ei raiuta.  

Samuti loodan tulevikku vaadates, et kes iganes saab selle seaduseelnõu edasiviijana ja 

selle poliitika kujundajana jätkama, arvestab ka edasiselt sellega, et kaasamine ja 

osapoolte arvamuste ära kuulamine ei ole lihtsalt formaalsus ning võtab seejuures enda 

kanda ka vanarahva tarkuse, et vaidlusest sünnib tõde ja arutlusest arukus! Minul 

isiklikuga sellega probleeme pole olnud ega saa ka tulevikus olema! 

 


