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1 Sissejuhatus
Käesoleva aruande näol on tegemist väga esialgse autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste
eelnõu ja seletuskirja analüütilise lähtematerjaliga. Seda ei saa ega peagi käsitlema seaduseelnõu
seletuskirjana hea õigusloome ja normitehnika eeskirja1 mõttes. Konkreetse eelnõu ja seletuskirjani
jõutakse alles september 2014.
Varajases staadiumis oleva analüüsi toormaterjali kättesaadavaks tegemise põhiliseks kaalutluseks on
eesmärk kaasata intellektuaalse omandi valdkonna sidusgruppe kogu intellektuaalse omandi
kodifitseerimise protsessi vältel. Seetõttu ei tuleks aruandes sisalduvaid lahendusettepanekuid ja
seisuskohti mingil juhul käsitleda lõplikena, vaid pigem ekspertdiskussiooni lähte-eeldustena.
Uue autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste eelnõu algmaterjali loomisel on ulatuslikul
analüüsitud anglo-ameerika süsteemi riikide vastavaid regulatsioone. Üheks põhjuseks on asjaolu, et
anglo-ameerika süsteem mängib olulist rolli rahvusvahelise intellektuaalse omandi õigusliku
raamistiku loomisel. Tulenevalt Eesti eraõiguse seotusest Saksa õigusega, on ka käesolevas
intellektuaalse omandi kodifitseerimise kontekstis oluline Saksa intellektuaalse omandi regulatsioon.
Sel eesmärgil on kogu protsessi olnud kaasatud Saksa intellektuaalse omandi eksperdina Dr. Thomas
Hoffmann.
Kanada autoriõiguse seaduse ulatuslikum kajastus võrdlusmaterjalina on tingitud asjaolust, et Kanadas
toimus hiljuti autoriõiguse moderniseerimine. Teiste võrdlusriikidena on kasutatud reeglina Euroopa
riikide regulatsioone. Mudelseadustest on tuginetud Euroopa autoriõiguse koodeksi2 ja Saksa
intellektuaalse omandi mudelseaduse3 regulatsioonidele.
Lisaks vastavatele seadustele on kasutatud ka erialakirjandust, mis aitaks paremini avada konkreetse
normi sisu ning konsulteeritud väliskolleegidega.

Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri. – RT I, 29.12.2011, 228.
Euroopa autoriõiguse koodeks (European Copyright Code) on Euroopa teadlaste koostöö tulemusena valminud
mudelseadus. Arvutivõrgus: http://www.copyrightcode.eu/Wittem_European_copyright_code_21%20april%202010.pdf
(18.11.2012).
3
H.-J. Ahrens, M.-R. McGuire. Model Law for Intellectual Property. Abbreviated English Edition.
1
2
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2 Fonogrammi legaaldefinitsioon (K. Nemvalts)4
2.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
AutÕS § x. Mõisted
/…/
Fonogramm - teose esitamisest lähtuva heli või muu heli või helijäljendi fikseerimine muul viisil kui
audiovisuaalses teoses.
/…/“.
Konkreetne ettepanek, millises struktuuriosas võiks regulatsioon sisalduda
Koondkaardistuses5 leiduvas struktuuris paikneb fonogrammi legaaldefinitsioon I peatükis „Üldsätted
ja definitsioonid“.

2.2 Praegu kehtivad õigusnormid
2.2.1

Rahvusvahelised ja EL-i normid

Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvaheline
konventsioon (Rooma, 1961)6 Artikkel 3
Konventsioonis tähendab:
/…/
b) „fonogramm“ esituse helide või muude helide eranditult kuuldelist salvestist;
WIPO esitus- ja fonogrammileping7 Artikkel 2. Määratlused
(b) „fonogramm“ – teose esitamisest lähtuva heli või muu heli või helijäljendi fikseerimine muul viisil
kui kinematograafia- või muus audiovisuaalses teoses;
2.2.2

Eesti normid

-

4

Koostaja: K. Nemvalts.
Autoriõiguse
ja
autoriõigusega
kaasnevate
probleemide
koondkaardistus.
Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57000/Autori%F5iguse++koondkaardistus-9-07-2012.pdf
(6.01.2013).
6
Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus.
– RT II 1999, 27, 165.
7
Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu ratifitseerimise seadus (RT II 2006, 14,
40) (WPPT). Eesti sarnaselt paljude teiste Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidega ja EL kui institutsiooni endaga deponeeris
Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse lepingu (WCT) ja WPPT ratifitseerimiskirjad WIPO
peakorteris 14.12.2009 ning sai lepingute liikmeks 14.03.2010.
5
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2.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Eeltoodud legaaldefinitsioon lähtuks otseselt WPPT artiklist 2(b), mis defineerib fonogrammi kui
teose esitamisest lähtuva heli või muu heli või helijäljendi fikseerimist muul viisil kui kinematograafiavõi muus audiovisuaalses teoses.
Paraneb fonogrammide litsentseerimispraktika tänu õiguskindluse suurenemisele (senine suurim
probleem on olnud fonogrammide eristamine audiovisuaalsetest teostest). Muutub selgemaks õiglase
tasu saamise regulatsiooni8 kohaldamine juhul, kui fonogramm on inkorporeeritud audiovisuaalsesse
teosesse. Mõju omab ettevõtluskeskkonnale, kuna nii fonogrammide kasutajatel (meediateenuse
pakkujad, hotellid jms) kui fonogrammitootjatel muutub läbirääkimisruum konkreetsemaks,
sellealased vaidlused leiavad kiirema lahenduse.

8

Kehtiva autoriõiguse seaduse § 72.
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3 Tõendamiskoormis
Nemvalts)9

autoriõiguslikus

vaidluses

(K.

Härmand,

K.

3.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Analüüsi tulemusena selgus, et tõendamiskoormise jaotus on iseenesest ka kehtivas õiguses piisav (vt
vastavad normid allpool) ning ülereguleerimine lisasätetega ei ole otstarbekas. Täpsed ettekirjutused
seaduses tõendamiskoormise jaotuse kohta vähendavad kohtuniku vabadust tõendite hindamisel ning
see võib Eesti õiguskorras kaasa tuua ettenägematuid probleeme. Tsiviilkohtumenetluse seadustikus10
(TsKMS) leiduv üldnorm koosmõjus autoriõiguse seaduses (AutÕS)11 leiduvate eeldustega on senise
praktika põhjal osutunud piisavaks. Uuritud riikides leidub Eesti AutÕS’le sarnaseid sätteid (eeldused,
originaalsuse nõue teose kaitstuse alusena jms), mis koosmõjus on aidanud kaasa ühetaolise
kohtupraktika tekkimisele ja normide sarnasele tõlgendamisele. Eestis on sellealaseid vaidlusi
kohtusse jõudnud äärmiselt vähe ning nende pinnalt tõendamiskoormise jaotust puudutavaid ja
normiloomet mõjutavaid üldistusi probleemide kohta teha ei ole võimalik.
Senistest vähestest asjaomastest kohtuvaidlustest on hiljuti esile kerkinud küll probleem autorsuse
presumptsiooni laienemisega juriidilisele isikule.12 Allpool toodud lahendusvariandid nimelt seda
aspekti käsitlevad.
Variant A
Uusi õigusnorme seadusesse ei kirjuta, kehtima jääb praegune lähenemine e. Mandri-Euroopa
autoriõigusele omane romantiline arusaam autorsusest, mille kohaselt teose autoriks saab olla vaid
füüsiline isik13 ja teose autorsust saab seega seostada vaid füüsiliste isikutega. Juriidilisele isikule ja
riigile võivad seaduse kohaselt küll autoriõigused nii seadusest kui tehingust tulenevalt kuuluda14, kuid
algseks autoriks saab siiski olla vaid teose algne looja füüsilise isikuna. Autorsuse presumptsiooni
mittelaienemise kohta juriidilisele isikule tuleb olemasolevate normide tõlgendamiseks seletuskirja
lisada vastavad konkreetsed viited.15
Variandi A puhul oleks otstarbekas ühendada korduste vältimiseks eeldused, mis laienevad nii teosele
ja selle autorile kui autoriõigusega kaasnevate õiguste objektidele.

Koostajad: K. Härmand, K. Nemvalts.
Tsiviilkohtumenetluse seadustik. – RT I 2005, 26, 197; RT I, 04.07.2012, 19.
11
Autoriõiguse seadus. – RT I 1992, 49, 615; RT I, 28.12.2011, 5.
12
Vt. RKTsKo 07.02.2012 nr 3-2-1-155-11.
13
AutÕS § 28 lg 2.
14
AutÕS § 28 lg 3 ja 4.
15
Vt. samas nt. E. Vasamäe hinnang autorsuse presumptsiooni laienemise kohta juriidilisele isikule:
http://kluwercopyrightblog.com/2012/03/19/presumption-of-authorship-only-natural-persons/ (29.09.2012). Probleem
võib ennekõike tekkida nt pärimisel, kui pärijaks nimetatakse juriidiline isik või kui pärijaks on kohalik omavalitsus.
9

10
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„§ x. Õiguste ja kaitstuse presumptsioon
(1) Teose ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti kaitstust käesolevas seaduses sätestatud
õigustega eeldatakse, välja arvatud juhul, kui esineb seda välistav ilmne asjaolu. Tõendamiskohustus
lasub teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti õigusega kaitstuse vaidlustajal.
(2) Isiku, kes avaldab teose oma nime või oma üldtuntud pseudonüümi all, autorsust eeldatakse, kuni
pole tõendatud vastupidist. Tõendamiskohustus lasub autorsuse vaidlustajal.
(3) Kui autoriõigusega kaasnevate õiguste objektile või selle pakendile on kantud tähis, mida saab
otseselt seostada autoriõigusega kaasnevate õiguste omaja või tema õigusjärglasega, või sellist tähist
kasutatakse muus seoses vastava autoriõigusega kaasnevate õiguste objektiga, eeldatakse tähisega
seostatava autoriõigusega kaasnevate õiguste omaja õigusi vastavale objektile. Tõendamiskohustus
lasub õiguste olemasolu vaidlustajal“.
Variant B
Arvestades kaasaegset dünaamilist majandus- ja ettevõtluskeskkonda oleks teiseks võimaluseks ka
senise kontseptsiooni ülevaatamine ning pöördumine pigem Anglo-Ameerika lähenemise poole, mille
kohaselt võib teose autoriks juba seadusest tulenevalt nimetada ka juriidilist isikut. See tähendaks
ühtlasi autorsuse presumptsiooni laienemist juriidilistele isikutele, mis sellealaste vaidluste puhul
asetaks tõendamiskoormise igal juhul üheselt õiguste kuuluvuse vaidlustajale.
Niisugune lähenemine eeldaks muudatusi senikehtiva regulatsiooniga võrreldes mitmes punktis.
Teoste isiklikud õigused on kehtiva seaduse kohaselt ning oma olemusest lähtuvalt autori isikust
lahutamatud ning neid ei ole võimalik üle anda.16 Kui nimetatud isiklik õigus saaks kuuluda ka
juriidilisele isikule, tuleks muuta ka isiklike õiguste kataloogi iseloomu17 ning senikehtivat arusaama
kõnealuste õiguste olemusest üldse. Muudatusi vajaks ka normid, mis kehtivas õiguses käsitlevad
isikuid, kellele autoriõigus kuulub (AutÕS V pt).
 Kehtiva AutÕS § 11 lg 2 tulenevat sõnastust peab muutma, lisada otsesõnu viide vähemalt
õiguste litsentseerimise võimalusele18, kaaluma peab sellisel juhul ka luba isiklike õiguste
üleandmiseks. See oleks aga vastuolus Berni konventsioniga.
 Kehtiva AutÕS § 28 lg 2 tulenevat sõnastust, mis loeb teose autoriks vaid füüsilise isiku, peab
muutma lisades juriidilise isiku nende isikute hulka, keda AutÕS loeb teose autoriks.
 Ülaltoodud muudatuste valguses laieneb kehtiva AutÕS § 29 tulenev autorsuse presumptsioon
ka juriidilisele isikule kui teose autorile, nimetatud paragrahvist tulenev regulatsioon
muudatusi ei vaja.
 Kui jätta puutumata teose algset autorit käsitlev norm19, siis on variandiks autorsuse
presumptsiooni käsitleva regulatsiooni muutmine nt. alljärgnevalt (aluseks variandis A pakutud
õiguste ja kaitstuse presumptsiooni paragrahv):
„(2) Füüsilise ja juriidilise isiku, kes avaldab teose oma nime all või oma üldtuntud pseudonüümi all,
autorsust eeldatakse, kuni pole tõendatud vastupidist. Tõendamiskohustus lasub autorsuse
vaidlustajal.“.

Konkreetne ettepanek, millises struktuuriosas võiks regulatsioon sisalduda
AutÕS § 11 lg 2.
Teatud ulatuses on isiklike õiguste kataloogi konkretiseerimine kavas ka käesoleva kodifitseerimisprotsessi raames.
18
Käimasoleva kodifitseerimisprotsessi raames ühtlustatakse kogu intellektuaalse omandi raames õiguste üleandmise ja
litsentseerimise regulatsioon.
19
Kehtiva AutÕS § 28 lg 2.
16
17
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Variant A.
Kõnealune regulatsioon (presumtsioonid) peaks sisalduma koondkaardistuses20 leiduvas struktuuris
AutÕS I peatükis „Üldsätted ja definitsioonid“. Nimetatud peatükk sisaldaks lisaks definitsioonidele
üldsätete osas ka presumptsioone.
Variant B.
Kõnealune regulatsioon (presumtsioonid) peaks sisalduma koondkaardistuses21 leiduvas struktuuris
AutÕS I peatükis „Üldsätted ja definitsioonid“, isiklike õiguste kataloogi ning teose autoriks olevaid
isikuid puudutav regulatsioon AutÕS II peatüki 2. jaos „Autoriõiguse tekkimine ja sisu“ (isikliku
õiguse teose autorsusele seostamine juriidiliste isikutega) ning 3. jaos „Isikud, kellele kuulub
autoriõigus“ (juriidiline isik kui teose algne autor).

3.2 Praegu kehtivad õigusnormid
3.2.1

Rahvusvahelised ja EL-i normid

Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon22 Art 15
(1) Selleks, et käesoleva konventsiooniga kaitstava kirjandus- või kunstiteose autorit saaks vastupidiste
tõendite puudumisel vaadelda nimetatud teose autorina, ja et tal oleks sellest tulenevalt õigus algatada
kohtumenetlus õiguste rikkumise puhul Liitu kuuluvates riikides, piisab, kui autori nimi esineb teosel
tavapärasel viisil. Käesolevat lõiget kohaldatakse samuti juhul, kui nimena kasutatakse pseudonüümi
ja autori poolt võetud pseudonüüm ei jäta kahtlust autori isiku suhtes.
(2) Isikut või juriidilist isikut, kelle nimi esineb kinematograafiateosel tavapärasel viisil, loetakse
vastupidiste tõendite puudumisel nimetatud teose tegijaks.
(3) Anonüümsete või pseudonüümi all avaldatud teoste puhul, mida ei hõlma eespooltoodud 1. lõige,
loetakse kirjastajat, kelle nimi esineb teosel, vastupidiste tõendite puudumisel, autori esindajaks, ja
selles funktsioonis omab ta õigust kaitsta ja teostada autori õigusi. Käesoleva lõike sätteid ei kohaldata
juhul, kui autor teeb oma isiku teatavaks ja esitab nõude teose autorsusele./…/“
WIPO autoriõiguse leping23 Art 1(4)
(4) Lepinguosalised juhinduvad Berni konventsiooni artiklitest 1-21 ja selle lisast.
Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvaheline
konventsioon (Rooma, 1961)24 Art 11

Autoriõiguse
ja
autoriõigusega
kaasnevate
probleemide
koondkaardistus.
Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57000/Autori%F5iguse++koondkaardistus-9-07-2012.pdf
(6.01.2013).
21
Autoriõiguse
ja
autoriõigusega
kaasnevate
probleemide
koondkaardistus.
Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57000/Autori%F5iguse++koondkaardistus-9-07-2012.pdf
(6.01.2013).
22
Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooniga ühinemise seadus. – RT II 1994, 16/17, 49).
23
Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse lepingu ratifitseerimise seadus (RT II 2006, 14, 39)
(WCT). Eesti sarnaselt paljude teiste Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidega ja EL kui institutsiooni endaga deponeeris WCT
ja Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu (WPPT) ratifitseerimiskirjad WIPO
peakorteris 14.12.2009 ning sai lepingute liikmeks 14.03.2010.
24
Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise
seadus. – RT II 1999, 27, 165).
20
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Kui osalisriik oma siseriikliku õiguse alusel nõuab fonogrammitootja või teose esitaja või mõlema
õigusi kaitsva tingimusena fonogrammide suhtes vorminõuete järgimist, siis loetakse need täidetuks,
kui avaldatud fonogrammi kõik käibel olevad koopiad või nende ümbrised kannavad tähist, mis
koosneb sümbolist ja fonogrammi esmakordse avaldamise aastast ning mis on paigutatud nõnda, et
on selgesti aru saada, et õigused on kaitstud; kui koopial või selle ümbrisel ei ole tootjat või
tootjalitsentsi omanikku märgitud (nime, kaubamärgi või muu kohase tähistuse abil), peab see tähis
sisaldama ka tootja õigusi omava isiku nime; kui koopialt või selle ümbriselt ei selgu teose peamised
esitajad, peab tähis sisaldama ka selle isiku nime, kellele kuuluvad nimetatud teose esitajate õigused
riigis, kus salvestis tehti.
WIPO esitus- ja fonogrammileping25 Art 1(1)
Ühegi käesoleva lepingu sättega ei kalduta kõrvale olemasolevatest kohustustest, mis lepinguosalistel
on üksteise suhtes tulenevalt 26. oktoobril 1961 Roomas sõlmitud teose esitaja, fonogrammitootja ja
ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsioonist.
Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu (Marrakeśi lepingu) lisa 1C
„Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping“ (TRIPS-leping)26 Art 9(1)
Liikmed järgivad Berni konventsiooni (1971) artikleid 1-21 ja selle lisa./…/
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/24/EÜ arvutiprogrammide õiguskaitse kohta
(kodifitseeritud versioon) (ELT L 111/16, 5.5.2009)
Art 2. Arvutiprogrammide autorsus
1. Arvutiprogrammi autor on programmi loonud füüsiline isik või füüsiliste isikute rühm või, kui
liikmesriigi õigusaktid seda lubavad, selliste õigusaktidega õiguste omanikuks määratud juriidiline
isik.
Kui liikmesriigi õigusaktid tunnistavad kollektiivseid teoseid, käsitatakse teose autorina isikut, keda
peetakse liikmesriigi õigusaktide kohaselt selle teose loojaks.
2. Kui arvutiprogrammi on loonud füüsiliste isikute rühm ühiselt, kuuluvad ainuõigused asjaomaste
isikute ühisomandisse.
3. Kui arvutiprogrammi on loonud töötaja oma tööülesannete täitmise käigus või tööandja juhtnööre
järgides, on tööandjal ainuõigus kasutada kõiki selliselt loodud programmiga seotud majanduslikke
õigusi, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/9/EÜ andmebaaside õiguskaitse kohta (EÜT L
77/20 27.3.1993)
Art 4. Andmebaasi autorsus
1. Andmebaasi autoriks on andmebaasi loonud füüsiline isik või füüsiliste isikute grupp või juhul, kui
see on liikmesriikide õigusaktidega lubatud, siis juriidiline isik, kes on nimetatud niisuguste
õigusaktide alusel õiguste valdajaks.
2. Kui liikmesriigi õigusaktidega tunnustatakse kollektiivseid teoseid, siis kuuluvad varalised õigused
isikule, kellele kuulub autoriõigus.

Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu ratifitseerimise seadus. – RT II 2006, 14,
40.
26
Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu
(Marrakeśi lepingu) lisa 1C. – RT II 1999, 22, 123.
25
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3. Füüsiliste isikute grupi poolt ühiselt loodud andmebaasi suhtes tekkivad ainuõigused kuuluvad
nendele isikutele ühiselt.
3.2.2

Siseriiklikud õigusnormid

TsKMS § 230 lg 1: „Kumbki pool peab hagimenetluses tõendama neid asjaolusid, millele tuginevad
tema nõuded ja vastuväited, kui seadusest ei tulene teisiti. Pooled võivad kokku leppida
tõendamiskoormise jaotuse erinevalt seaduses sätestatust ja selle, millised on tõendid, millega mingit
asjaolu võib tõendada, kui seadusest ei tulene teisiti“.
AutÕS § 4 lg 2: „Teoseks käesoleva seaduse tähenduses loetakse mis tahes originaalset tulemust
kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on
selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil. Teos on
originaalne, kui see on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus“.
AutÕS § 4 lg 6: „Teose kaitstust autoriõigusega eeldatakse, välja arvatud juhul, kui käesolevast
seadusest või muudest autoriõigusaktidest tulenevalt esineb seda välistav ilmne asjaolu.
Tõendamiskohustus lasub teose autoriõigusega kaitstuse vaidlustajal“.
AutÕS § 29. Autorsuse presumptsioon
(1) Isiku, kes avaldab teose oma nime all või oma üldtuntud pseudonüümi või autorimärgi all,
autorsust presumpeeritakse (eeldatakse), kuni pole tõendatud vastupidist. Tõendamiskohustus
lasub autorsuse vaidlustajal.
(2) Anonüümselt, pseudonüümi või autorimärgi all avalikustatud teose autoril on autoriõigus sellele
teosele. Momendini, mil autor avaldab oma kodanikunime ja tõestab oma autorsust, teostab autori
varalisi õigusi teose õiguspäraselt avaldanud isik.
(3) Autorit käesoleva paragrahvi 2. lõikes ettenähtud juhtudel esindanud isik säilitab tema poolt
esindajaks olemise ajal omandatud õigused teose kasutamiseks, kui tema ja autori vahelise
kokkuleppega ei ole ette nähtud teisiti.
AutÕS § 621. Autoriõigusega kaasnevate õiguste presumptsioon
(1) Autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti kaitstust eeldatakse, välja arvatud juhul, kui käesolevast
seadusest või muudest autoriõigusaktidest tulenevalt esineb seda välistav ilmne asjaolu.
Tõendamiskoormus lasub autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti kaitstuse vaidlustajal.
(2) Isiku, kes on autoriõigusega kaasnevate õiguste objektile märgitud õiguste omajana, õigusi
nimetatud objektile eeldatakse, kuni pole tõendatud vastupidist. Tõendamiskohustus lasub õiguste
omaja isiku vaidlustajal.
(3) Kui autoriõigusega kaasnevate õiguste objektile või selle pakendile on kantud tähis, mida saab
otseselt seostada autoriõigusega kaasnevate õiguste omaja või tema õigusjärglasega, või sellist
tähist kasutatakse muus seoses vastava autoriõigusega kaasnevate õiguste objektiga, eeldatakse
tähisega seostatava autoriõigusega kaasnevate õiguste omaja õigusi vastavale objektile.
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3.2.3

Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

USA autoriõigusealane regulatsioon ei sisalda otseseid norme tõendamiskoormise jaotuse osas, küll
aga on tsiviilasjade lahendamisel välja kujunenud praktika, mille alusel oluline koormus langeb
hagejale.27 Viimane peab tõendama nii oma autorsust, kostja juurdepääsu oma algsele teosele kui
olulisi sarnasusi vaidlusaluste teoste osas (originaalsuse küsimus).
Juriidiline isik võib olla autoriks tulenevalt Anglo-Ameerika autoriõiguse traditsioonist.28
Hollandi autoriõiguse seadus29
Hollandis eeldatakse selle isiku autorsust, keda teosel autorina nimetatakse. Kui viide autorile puudub,
loetakse autoriks isikut, kes teose üldsusele suunab.30 Juriidilist isikut saab teatud juhtudel pidada teose
autoriks.31
Ühes Hollandi kohtuasjas oli kohus seisukohal, et uuema teose originaalsust ja oma iseseisvat
loomingut peab kostja tõendama. See tähendab, et hageja ei ole kohustatud originaali ja väidetava
koopia sarnasuse osas otsest kopeerimist ise tõendama, tõendamiskoormis lasub kostjal.32
Sloveenia autoriõiguse seadus33

Vt.
nt.
arvutivõrgus:
http://www3.ce9.uscourts.gov/web/sdocuments.nsf/18d8322df5fb351c8825728200016dd0/e49fad4b1fa5f2d48825728b0
05cb1e1?OpenDocument (29.09.2012), vt. ka Whelan Assocs., Inc. v. Jaslow Dental Lab., Inc., 797 F.2d 1222, 1231 (3d
Cir. 1986). Arvutivõrgus: http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/797/797.F2d.1222.85-1358.html (29.09.2012).
28
Sellele põhimõttele viitab USA autoriõiguse seaduse § 102, mille kohaselt autoriõigusega kaitstavate teoste hulka (works
of authorship) kuuluvad ka nt fonogrammid. Autoriõiguste algne kuuluvus lasub USA autoriõiguse seaduse kohaselt teose
füüsilisest isikust autorile (§ 201: „(a) Initial Ownership.—Copyright in a work protected under this title vests initially in
the author or authors of the work. The authors of a joint work are coowners of copyright in the work./…/)“. Vt. selle kohta
ka Jane C. Ginsburg. The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law. Columbia Law School. Paper No 03-51.
Arvutivõrgus: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=368481 (12.01.13).
29
Auteurswet. Arvutivõrgus originaalkeeles: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/geldigheidsdatum_03-02-2012
(27.12.2012).
30
Hollandi autoriõiguse seaduse Art 4: „1. Unless there is proof to the contrary, the person who is named as author in or
on the work or, where there is no such indication, the person who, when the work is communicated to the public, is named
as the author by the party who communicates the work to the public, shall be deemed the author of the work.
2. If the author is not named, the person who delivers a recitation which has not appeared in print shall be deemed the
author thereof, unless there is proof to the contrary.“.
31
Hollandi autoriõiguse seaduse Art 7: „Where labour carried out by an employee consists in the making of certain literary,
scientific or artistic works, the employer shall be deemed the author thereof, unless otherwise agreed between the parties“
ning Art 8: „A public institution, association, foundation or company which communicates a work to the public as its own,
without naming any natural person as the author thereof, shall be regarded as the author of that work, unless it is proved
that the communication to the public in such manner was unlawful“.
32
Vt Hollandi ülemkohut otsus: 21 February 1992, MB International BV v. Mattel Inc., NJ 1993/164, par. 4.4. Kättesaadav
arvutivõrgus: http://www.courbeneluxhof.be/arresten/NL/A/A_92_3_204.pdf (29.09.2012). Vt selle kohta ka AIPPI
küsimustik
15.05.2012,
p.
6.
Kättesaadav
arvutivõrgus:
https://www.aippi.org/download/commitees/231/GR231the_netherlands.pdf (29.09.2012).
33
Copyright
and
Related
Rights
Act.
Arvutivõrgus:
http://www.uaipit.com/files/documentos/0000006474_Eslovenia_2004_05_11.pdf (24.09.2012).
27
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Sloveenias eeldatakse selle isiku autorsust, kelle nimi on teosel näidatud (sarnane Eestis kehtiva
AutÕS’ga)34. Autoriks saab olla vaid füüsiline isik.35
Soome autoriõiguse seadus36:
Soomes loetakse autoriks isikut, kelle nimi on teosel näidatud.37 Juriidilise isiku autorsust puudutavaid
sätteid otsesõnu ei leidu, õiguste üleminekut käsitleb seaduse 3 peatükk.

3.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Variant A
Sobib Mandri-Euroopa autoriõiguse traditsioonidega ega välju seniste põhimõtteliste lähtealuste
raamidest autoriõiguste sisustamisel. Presumptsioonide ühendamine aitab vältida põhjendamatuid
kordusi seaduses. Autorsuse otsene seostamine vaid füüsilisest isikust teose loojaga on aluseks ka
Euroopa autoriõiguse mudelseaduse vastavale regulatsioonile.38
Eesti kohtupraktikas ei ole esile kerkinud tõendamiskoormist, teose originaalsuse kriteeriume, teose
kaitstuse eeldust ning autorsuse eeldust puudutavaid vaidlusi sellisel määral, et vastavad muudatused
oleksid vältimatud. Selgitused seletuskirjas aitaks kehtivate arusaamade kinnistamist ning uute
põhimõtete osalise sissetoomise vältimine aitaks edaspidi tekkida ühtlasel kohtupraktikal. MandriEuroopa maades, kus isiklike õigustel on suur roll ning rõhutatakse autori kui teose looja tähtsust, saab
teose autorsust ja originaalsust lasta pooltel tõendada ka olemasolevate normide alusel. Tõendite
hindamine on ilma oluliste erinormideta jäetud enamikus uuritud riikides samamoodi pigem kohtuniku
pädevusse ning otsused on tehtud just konkreetsest kaasusest lähtuvalt.
Status quo jätkumine võib teoreetiliselt kaasa tuua ebaühtlast kohtupraktikat, kus samasisulistes
vaidlustes jõutakse erinevate lahenditeni. Kindlasti ei saa samas vähetähtsaks pidada kohtuniku
otsustusõiguse ulatust erinevates kohtuasjades esitatud erinevate tõendite hindamisel.

Sloveenia autoriõiguse seadus: „Art 11. Presumption of authorship. (1) A person whose name, pseudonym or artist’s
mark appears in the customary manner on the work itself or is so indicated at the time of disclosure of the work, shall be
presumed the author of the work, until proved otherwise.
(2) Where the author is not known according to the foregoing paragraph, the person who published the work is presumed
to be entitled to exercise the author's rights. If this person is also not indicated, than the one who disclosed the work is so
entitled.
(3) The foregoing paragraph shall cease to apply once the author becomes known. The person entitled under the foregoing
paragraph, must transfer the benefits derived from the author's rights to the author, unless otherwise provided by contract“.
35
Sloveenia autoriõiguse seadus: „Art 10. A natural person. An author is a natural person who created the work“.
36
Tekijänoikeuslaki. Arvutivõrgus: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404 (24.09.2012).
37
Soome autoriõiguse seaduse 7§: „(1) Tekijänä pidetään, jollei näytetä toisin olevan, sitä, jonka nimi taikka yleisesti
tunnettu salanimi tai nimimerkki yleiseen tapaan pannaan teoksen kappaleeseen tai ilmaistaan saatettaessa teos yleisön
saataviin“.
38
Euroopa autoriõiguse koodeks (European Copyright Code) on Euroopa teadlaste koostöö tulemusena valminud
mudelseadus. Arvutivõrgus: http://www.copyrightcode.eu/Wittem_European_copyright_code_21%20april%202010.pdf
(18.11.2012).
34
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Variant B.
Aitaks viia AutÕS uutele, ettevõtjaid soosivatele alustele. Samas, kuna tegemist oleks olulise
põhimõttelise muudatusega, mis omakorda puudutab vaid ühte isiklikku õigust, siis ei kergendaks see
seadusest arusaamist kuigivõrd.
Kui laiendada autorsuse presumptsiooni kehtivust kohaldades seda nii juriidilistele kui füüsilistele
isikutele, siis võivad tekkida järgmised küsitavused:
1) kas eeldus peaks veelgi laienema hõlmates ka riigile kuuluvaid autoriõigusi;
2) mis saab juhul, kui tekib teose autorsust puudutav vaidlus nt. mõne füüsilisest isikust autori ja
kirjastuse vahel;
3) kuidas raskendaks nii põhimõtteline muudatus kogu regulatsiooni rakendamist, kas see tooks kaasa
põhjendamatuid tõlgendusraskusi kogu instituudi ulatuses, kui senikehtinud fundamentaalne
arusaam teatud punktis muutub, samas jäädes kehtima teiste isiklike õiguse osas.
Koostajate hinnangul on senisest praktikast tulenevalt sisuliselt ühe kaasuse põhjal nii olulise ja läbiva
muudatuse tegemine põhjendamatu ning võib kaasa tuua pigem liigseid arusaamatusi ja
tõlgendusraskusi.
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4 Kumulatiivne õiguskaitse (A. Kelli, T. Seppel)39
4.1

Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine

AutÕS § 4. Teosed, millele tekib autoriõigus
(5) Teose originaalne pealkiri (nimetus) kuulub kaitsmisele teosega võrdsetel alustel.
Autoriõiguse seaduses teose originaalse pealkirja õiguskaitsest loobutakse. Koondkaardistustes40
leiduvas struktuuris paikneb õiguste tekkimine AutÕS II peatüki „Autoriõigus“ 2. jaos „Autoriõiguse
tekkimine ja sisu“.
Autoriõiguse ja tööstusdisainilahenduse õiguskaitse kumulatiivsus säilib.
Tööstusomandi koondkaardistuse41 struktuuris paiknevad kumulatiivsuse normid 1. osas peatükis
„üldpõhimõtted“.

4.2 Praegu kehtivad õigusnormid
4.2.1

Rahvusvahelised ja EL-i normid

Teose originaalse pealkirja autoriõiguse õiguskaitset rahvusvahelises õiguses ei tunta.
Ühenduse disainilahenduse määrus42
Premabul punkt 32
Kuna autoriõiguse seadused ei ole täielikult ühtlustatud, on oluline kehtestada ühenduse
disainilahendusest tuleneva ning autoriõiguse seadusest tuleneva kaitse kumulatsiooni põhimõte, jättes
samas liikmesriikidele vabaduse kehtestada autoriõiguse kaitse ulatus ning selle kaitse tingimused.
Art. 96. Suhted teiste siseriikliku õiguse kohaste kaitsevormidega
2. Ühenduse disainilahendusena kaitstav disainilahendus on kaitsekõlblik ka liikmesriikide
autoriõiguse seaduste alusel alates kuupäevast, mil disainilahendus on loodud või mis tahes kujul
fikseeritud. Iga liikmesriik määrab kindlaks nimetatud kaitse ulatuse ja tingimused ning nõutava
eristatavuse taseme.
4.2.2

Siseriiklikud õigusnormid

AutÕS § 4. Teosed, millele tekib autoriõigus
39

Koostaja: A. Kelli, T. Seppel.
Arvutivõrgus: http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57000/Autori%F5iguse++koondkaardistus-907-2012.pdf
ning
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57468/T%F6%F6stusomandi+koondkaardistus.pdf.
41
Arvutivõrgus: http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57000/Autori%F5iguse++koondkaardistus-907-2012.pdf.
42
Nõukogu määrus (EÜ) nr 6/2002, 12. detsember 2001, ühenduse disainilahenduse kohta, EÜT L 3, 5.1.2002, lk. 1-24.
40
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(5) Teose originaalne pealkiri (nimetus) kuulub kaitsmisele teosega võrdsetel alustel.
AutÕS § 44. Teose autorsuse, autori nime, autori au ja väärikuse ning teose pealkirja tähtajatu
kaitse
(2) Autoriõiguse tähtaja lõppemisel ei ole lubatud teose pealkirja (nimetuse) kasutamine teise autori
poolt samaliigilisel teosel, kui selline kasutamine võib kaasa tuua üldsust eksitava autorite
samastamise.
Tööstusdisaini kaitse seadus43 § 2 Tööstusdisainilahenduse õiguskaitset sätestavad õigusaktid
(3) Käesolevas seaduses sätestatud tööstusdisainilahenduse õiguskaitse on sõltumatu autoriõiguse
seaduses sätestatud kaitsest.
4.2.3

Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Teose originaalse pealkirja autoriõiguslik kaitse teistes riikides ei ole väga levinud. Ühe näitena, kus
teose originaalset pealkirja kaitstakse autoriõiguslikult, võib nimetada Prantsusmaad. Prantsusmaa
intellektuaalse omandi koodeks44näeb ette, et teose originaalset pealkirja kaitstakse sarnaselt teosele.
Teose pealkirja ei tohi kasutada samaliigilisel teosel isegi peale autoriõiguse kaitse lõppu, kui see võib
tekitada segadust.45 Prantsuse lähenemine tundub olevat eeskujuks Eesti praegu kehtivale
regulatsioonile.
USA autoriõiguse seadus46 sätestab, et autoriõigusega on kaitstud originaalsed teosed (original works
of authorship).47 USA autoriõiguste ameti on oma ringkirjas rõhutanud, et USA autoriõigus ei kaitse
nimesid, fraase ja lühikesi väljendeid. Isegi mitte siis kui pealkiri või lühifraas on uudne või eristuv.
Seega autoriõiguse amet ei registreeri muuhulgas teose pealkirju. Tulenevalt autoriõiguse seadusest (§
102) peab teos olema originaalne. Teose pealkiri ei vasta sellele kriteeriumile.48
Enamus EL liikmesriikides on lahendatud autoriõiguse ja disainilahenduse kumulatiivse kaitse ilma
kitsendusteta. Näiteks sätestab Soome autoriõiguse seadus49, et sõltumata teose registreerimisest
tööstusdisainina, selle autoril säilib autoriõigus.50
Tööstusdisaini kaitse seadus. – RT I 1997, 87, 1466 … RT I, 28.12.2011, 1.
Intellectual
Property
Code
(Code
de
la
Propriété
Intellectuelle).
Arvutivõrgus:
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5563 (16.12.2012).
45
Article L112-4
The title of a work of the mind shall be protected in the same way as the work itself where it is original in character.
Such title may not be used, even if the work is no longer protected under Articles L123-1 to L123-3, to distinguish a work
of the same kind if such use is liable to create confusion.
46
Complete version of the U.S. Copyright Law, December 2011. Arvutivõrgus: http://www.copyright.gov/title17/
(24.12.2012).
47
§ 102 Subject matter of copyright: In general
(a) Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium
of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated,
either directly or with the aid of a machine or device.
48
U.S. Copyright Office. Copyright Protection Not Available for Names, Titles, or Short Phrases. Circular 34.
Arvutivõrgus: http://www.copyright.gov/circs/circ34.pdf (5.01.2013), lk. 1.
49
Tekijänoikeuslaki. Arvutivõrgus: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404 (24.09.2012).
50
Section 10
43
44
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4.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
4.3.1

Teose pealkirja autoriõiguslik kaitse

Teose originaalse pealkirja õiguskaitse küsimus on Eesti senises õiguspraktikas lahendamata. Kuidas
tuvastada teose pealkirja originaalsust? Millisel juhul on tegemist originaalse teose pealkirjaga ning
millal on tegemist üldtuntud kaubamärgiga? Need on küsimused, millel ei ole ühest ja selget õiguslikku
vastust.
Mitmed teose pealkirja vaidlused on olnud autoriõiguse asjatundjate komisjonis (nt. „Toomas
Nipernaadi“, „Paide, Eestimaa süda“), kuid komisjoni töörühmas ei ole leitud sobivat metoodikat,
kuidas pealkirjade originaalust hinnata. Teose originaalse pealkirja õiguskaitse regulatsioon EL
õiguses ei ole. Tuntud pealkirjade ja nimetuste õiguskaitse rahvusvahelises õiguses toimub üldtuntud
kaubamärgi instituudi kaudu. Üldtuntud kaubamärgi regulatsioon tuleneb tööstusomandi kaitse Pariisi
konventsioonist51 ja intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingust52. Seega on täna
üldtuntud kaubamärgi osas olemas rahvusvaheline regulatsioon ja kohtupraktika, kuid teose
originaalse pealkirja osas on ainult riigisisene õigusnorm, mille kohaldamise osas kohtulahendid
puuduvad. Seetõttu on mõistlik loobuda originaalsete pealkirja autoriõigusega kaitstavusest ning
lahendada antud teema kaubamärgiõiguse üldtuntud kaubamärgi kaudu.
Võttes arvesse segadust seoses teose pealkirja autoriõigusliku kaitsega, tuleks uuest autoriõiguse ja
autoriõigusega kaasnevate õiguste seadusest jätta välja viide teose pealkirja kaitstusele. Kirjeldatud
sätte väljajätmine ei muudaks iseenesest materiaalõiguslikult midagi. Seda põhjusel, et kui teose
pealkiri on äärmiselt originaalne, siis on ta ikkagi teosena kaitstav. Küsimus on siin eelkõige teose
originaalsuse künnises, mitte selles, kas mingi teose liik (antud kontekstis teose originaalne pealkiri)
on seaduses nimetatud või mitte.
Eraldi viite väljajätmine teose pealkirja kaitstusele võiks aidata kaasa teoste pealkirjade (nimetuste)
õiguskaitse taotlemisele läbi kaubamärgiõiguse. Seda enam, et teotse pealkirju kasutatakse eeldatavasti
pigem toote või teenuse turustamise kontekstis. Valida saaks nii nimetuse kaubamärgina
registreerimise kui ka kohtu kaudu üldtuntuks tunnistamise vahel.53 Kirjeldatud praktika lihtsustaks
teose pealkirjade kasutamisega seonduvate vaidluste lahendamist kohtu poolt, sest KaMS § 7 sisaldab
üldtuntuks tunnustamise õiguslikke aluseid.54

(1) Notwithstanding the registration of a work as a design under other applicable statutes, its autor may have copyright
therein by virtue of this Act.
51
Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon. – RT II 1994, 4, 19.
52
Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu
(Marrakeši lepingu) lisa 1C (RT II 1999, 22, 123).
53
Kaubamärgiseadus (KaMS § 7 lg 1) sätestab järgmise regulatsiooni: „[k]ohus tunnistab kaubamärgi üldtuntust
kaubamärgiomaniku nõudel. Kaubamärgi üldtuntust tunnistatakse ainult juhul, kui see on seotud kaubamärgi
õiguskaitsealase hagi või kaebuse menetlusega“. – Kaubamärgiseadus. - RT I 2002, 49, 308 … RT I, 28.12.2011, 1.
54
KaMS § 7. Kaubamärgi üldtuntuse tunnistamine
(3) Üldtuntuse tunnistamisel arvestatakse muu hulgas kaubamärgi:
1) tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja
võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või
teenustega tegelevas ärisektoris;
2) kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut;
3) registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides;
4) hinnangulist väärtust.
(4) Üldtuntuse tunnistamiseks piisab, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte käesoleva paragrahvi lõike 3
punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest.
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4.3.2

Autoriõiguse ja tööstusdisainilahenduse õiguskaitse kumulatiivsus

Autoriõiguse ja tööstusdisainilahenduste kumulatiivsuse osas muudatusi teha vaja ei ole. Sarnaselt
kehtivale õigusele, oleks ka tulevikus registreeritud disainilahendus kaitsekõlblik ka autoriõiguse
seaduste alusel alates kuupäevast, millal disainilahendus on loodud või mis tahes kujul fikseeritud.
Disainimääruse järgi on Ühenduse disainilahendusena kaitstav disainilahendus kaitsekõlblik ka
liikmesriikide autoriõiguse seaduste alusel alates kuupäevast, mil disainilahendus on loodud või mis
tahes kujul fikseeritud. Iga liikmesriik määrab kindlaks nimetatud kaitse ulatuse ja tingimused ning
nõutava eristatavuse taseme.
Sama põhimõtet on väljendatud ka EL kohtupraktikas. Vaidluses Flos SpA versus Semeraro Casa e
Famiglia SpA55 kohus leidis, et originaalset disainitoote kuju peab olema võimalik kaitsta ka
autoriõigusega. Seega võivad liikmesriigid disainitoodete kaitse kumulatiivsust täpsustada, kuid sellest
loobuda ei saa. Disainitoodete kumulatiivsuse osas on International Association for the Protection of
Intellectual Property (AIPPI) soovitab lähtuda põhimõttest, et autoriõigust kohaldataks neile
disainitoodetele, millel on kunstiline väljendusvorm ning autoriõiguse kaitse tuleks välistada
disainitoodete puhul, mis omavad ainult funktsionaalset eesmärki.56 Samast põhimõttest võiks lähtuda
ka Eesti õigus.
Argumendiks olemasoleva regulatsiooni säilitamise kasuks on ka õigusliku stabiilsuse taotlus.
Olemasoleva regulatsiooni sisuline muutmine toimub üksnes siis, kui eksisteerivad olulised
argumendid selle kasuks.

55
56

Euroopa Kohus 27. jaanuar 2011, C-168/09, Flos SpA v. Semeraro Casa e Famiglia SpA.
Arvutivõrgus: https://www.aippi.org/download/commitees/231/RS231English.pdf (4.01.2013).
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5 Kasutaja loodud sisu (A. Kelli, K. Nemvalts)57
5.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Antud analüüsi pinnalt regulatsiooni kehtestamiseks ettepanekut ei tehta.

5.2 Praegu kehtivad õigusnormid
5.2.1

Rahvusvahelised ja EL-i normid

Kasutaja loodud sisu küsimusi rahvusvahelised ja EL-i normid otseselt ei reguleeri.
5.2.2

Siseriiklikud õigusnormid

UGC (user generated content) kontekstis on olemasolevatest normidest olulised regulatsioon, mis
näeb ette autoriõigusega mittekaitstavad intellektuaalse tegevuse tulemused, vaba kasutuse võimalused
ning teenusepakkuja vastutust puudutav regulatsioon, samuti õiguste kuuluvus. Lisaks tuleb arvestada
originaalsuse kriteeriumiga, mille kohaselt kaitstakse autoriõigusega vaid originaalset (autori enda
intellektuaalse loomingu tulemus) teost. See nüanss omab tähtsust UGC kontekstis nii juba loodud sisu
kasutamisel (autoriõigusega kaitstud teose kasutamine toimub AutÕS kohaselt) kui enda poolt loodud
sisu postitamisel (võimaldab anda hinnangu, kas tegemist on autoriõigusega kaitstud resultaadiga või
mitte).
Autoriõigusega ei ole kaitstavavad ideed, kujundid, mõisted, teooriad, protsessid, süsteemid,
meetodid, kontseptsioonid, printsiibid, avastised, leiutised jms intellektuaalse tegevuse resultaadid,
mis on kirjeldatud, selgitatud või muul viisil väljendatud teoses, rahvaloominguteosed, õigusaktid ja
haldusdokumendid (seadused, seadlused, määrused, põhimäärused, juhendid, käskkirjad) ning nende
ametlikele tõlked, kohtulahendid ning nende ametlikud tõlked, päevauudised, faktid ja andmed, ideed
ja põhimõtted, millele rajanevad arvutiprogrammi elemendid, kaasa arvatud programmi
kasutajaliidese aluseks olevad ideed ja põhimõtted (AutÕS § 5).
Originaalsuse nõue Eestis kehtivas AutÕS-s on piisavalt laiapõhjaline ning madala lävega lubades
autoriõigusliku kaitse alla laia spektri erineval tasemel loodud resultaate. AutÕS § 6 sätestab ka
üheselt, et autoriõiguse mittetunnustamisele ei saa olla muuhulgas aluseks teose eesmärk või väärtus.
Originaalsuse kriteerium võib olla eri riikides sisustatud erinevalt ning võrgukeskkonnas on selline
harmoniseerimata kontseptsioon probleemide allikas, kuna sama objekt (koduvideo, puhkusefoto,
kirjalik lühisõnum blogisse vms) võib mõnes riigis olla kaitstud, mõnes mitte.
Vaba kasutuse juhud loetleb kehtiva AutÕS IV peatükk, UGC-ga omavad puutumust ennekõike
järgmised juhud:
1) tsiteerimine ja refereerimine;
2) paroodia;
3) juhuslik sisaldumine (kehtivas AutÕS-s ei sisaldu);
4) teose muutmisõiguse piiramine üldsuse huvides (kehtivas AutÕS-s ei sisaldu).

57

Koostajad: A. Kelli, K. Nemvalts.
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Kodifitseerimisprotsessi raames on tehtud ettepanek lisada uude AutÕS-sse vaba kasutuse võimalus
juhuslikuks sisaldumiseks. Samuti on analüüsitud võimalusi muutmisõiguse piiramiseks, mööndes
selle keerukust EL direktiivide ning rahvusvahelise õigusliku raamistiku kontekstis58.
Teenusepakkuja vastutus59 on Eestis reguleeritud infoühiskonna teenuse seaduse (edaspidi InfoTS) §dega 8–11, millega on üle võetud direktiivi 2000/31/EÜ asjakohased sätted. InfoTS kohaselt ei ole
teenuse osutajal endal kohustust jälgida teavet, mida ta vaid edastab või millele juurdepääsu pakub (§
11). Samuti ei ole tal kohustust otsida ebaseaduslikku tegevust näitavaid fakte ja asjaolusid. Sellise
teenuse osutamisel, mis seisneb üksnes teenuse kasutajale pakutava teabe edastamises üldkasutatava
andmesidevõrgu kaudu või üldkasutatavale andmesidevõrgule juurdepääsu pakkumises, ei vastuta
teenuse osutaja edastatava teabe sisu eest tingimusel, et ta: 1) ei algata edastust; 2) ei vali edastuse
vastuvõtjat; 3) ei vali ega muuda edastuses sisalduvat teavet (§ 8). Teenused, mille puhul saab teatud
juhtudel rääkida Internetist teabe kõrvaldamise kohustusest, on vahemällu salvestamise teenus (§ 9) ja
teabe talletamise teenus (§ 10). Pelga edastuse teenuse, ehk sisuliselt Interneti-teenuse puhul sellist
kohustust seadusest ei tulene. UGC küsimused seonduvad teenusepakkuja vastutuse temaatikaga ka
läbi pilvandmetöötluse, kuna paljud internetiteenused kolivad pilvetaristutesse üle60.
Võib tekkida ka küsimus, kas ja millal võib kas UGC-postitusi võimaldava platvormi haldaja või
sisulooja olla meediateenuse pakkuja ehk millal peaks arvestama veel täiendavate sisutootmis- ning
reklaaminõuetega. Seda näiteks juhul, kui teenusepakkuja ise omab olulisel määral toimetusvastutust
postituste üle. Kui sellised teenused vastavad meediateenuste seadusest61 tulenevatele nõuetele, on
tegemist audiovisuaalmeedia teenusega.
Lisaks võib tekkida küsimus õiguste kuuluvusest UGC-le. See on pigem siiski kokkuleppe küsimus,
kuna UGC-postitusi võimaldava veebilehe haldaja (teenusepakkuja) on enamasti välja töötanud oma
poliitika õiguste kuuluvuse küsimuses ning kasutajat teavitatakse kontot luues vastavatest
kasutustingimustest.62
5.2.3

Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Kanada autoriõiguse seadus63 näeb erandite (exceptions) regulatsiooni ilma ärilise eesmärgita
kasutaja loodud sisu (Non-commercial User-generated Content) osas. Regulatsioon lubab
olemasolevat teost kasutada uue teose loomiseks ning levitada loodud teost ilma ärieesmärgita
eeldusel, et sellega ei kahjustata kasutatud teose majanduslikku kasutust. Seejuures on oluline viidata
kasutatud teosele.64

Vt. selle kohta vastavad aruanded. Muutmisõiguse piiramise võimaluse kohta vt. ka B. Hugenholtz, M. Senftleben. Fair
Use
in
Europe.
In
Search
of
Flexibilities.
Amsterdam
2011,
p
26-27.
Arvutivõrgus:
http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/Fair%20Use%20Report%20PUB.pdf (11.12.12).
59
Teenusepakkuja vastutuse küsimusi on analüüsitud ka eraldiseisvas aruandes, mis käesoleva kodifitseerimisprojekti
raames esitatakse.
60
Vt. Komisjoni teatis. Pilvandmetöötluse võimaluste kasutamine Euroopas (KOM(2012) 529 lõplik), lk. 8; vt. ka
Komisjoni teatis. Ühtne raamistik usalduse loomiseks digitaalse ühtse turu vastu seoses e-kaubanduse ja
internetipõhiste teenustega (KOM(2011) 942 final), lk. 15.
61
Meediateenuste seadus. – RT I 06.01.2011, 1 … RT I, 25.04.2012, 4.
62
Vt. nt. YouTube Terms of Service. Arvutivõrgus: http://www.youtube.com/t/terms (11.12.12); Statement of Rights and
Responsibilities (Facebook). Arvutivõrgus: http://www.facebook.com/legal/terms (11.12.12); Second Life Terms of
Service. Arvutivõrgus: http://secondlife.com/corporate/tos.php?lang=en-US (11.12.12), jne.
63
Copyright Act. Arvutivõrgus: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/index.html (23.11.2012).
64
Non-commercial user-generated content
29.21 (1) It is not an infringement of copyright for an individual to use an existing work or other subject-matter or copy of
one, which has been published or otherwise made available to the public, in the creation of a new work or other subject58
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Valdkonna eksperdid on selgitanud, et Kanada autoriõigusesse sisse viidud kasutaja loodud sisu
erandit on nimetatud ka „YouTube erandiks“. Selle eesmärgiks on lubada remikse, mash-ups’e, jmt
eeldusel, et ei eksisteeri ärilisi eesmärke, kasutatud materjal on legaalselt saadud ning loodud teos ei
konkureeri majanduslikult kasutatud teosega.65

5.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Hilisem looming tugineb reeglina eelnevale. Sellega püütakse arvestada nii regulatsioonide ja riiklike
poliitikate (nt avatud juurdepääsu ehk open access poliitika)66 väljatöötamisel, kui ka erainitsiatiivides
(vaba kultuuri edendamine). Uue autoriõiguse seaduse väljatöötamisel keskendutakse üksnes
loomingu edendamise regulatiivsele aspektile.
Uurimise tulemusena selgus, et erinevates riikides ei ole reelina kasutaja loodud sisu (user generated
content, edaspidi UGC) osas loodud valdkonna õigusaktides eriregulatsiooni. Teemat on
õiguskirjanduses analüüsitud olemasolevate normide valguses67, ka Euroopa Liit institutsioonina on
UGC küsimusi küll puudutanud, kuid seni pigem tulevikkuvaatavalt olles seisukohal, et tegemist on
alles tärkava nähtusega, mille osas konkreetsete ettepanekute tegemiseks on veel vara.68

matter in which copyright subsists and for the individual – or, with the individual’s authorization, a member of their
household – to use the new work or other subject-matter or to authorize an intermediary to disseminate it, if
(a) the use of, or the authorization to disseminate, the new work or other subject-matter is done solely for non-commercial
purposes;
(b) the source - and, if given in the source, the name of the author, performer, maker or broadcaster – of the existing work
or other subject-matter or copy of it are mentioned, if it is reasonable in the circumstances to do so;
(c) the individual had reasonable grounds to believe that the existing work or other subject-matter or copy of it, as the case
may be, was not infringing copyright; and
(d) the use of, or the authorization to disseminate, the new work or other subject-matter does not have a substantial adverse
effect, financial or otherwise, on the exploitation or potential exploitation of the existing work or other subject-matter —
or copy of it — or on an existing or potential market for it, including that the new work or other subject-matter is not a
substitute for the existing one.
65
Peter E.J. Wells, Ryan J. Black, Alison Hayman, Sarah Kilpatrick. Canada's Copyright Reform. Arvutivõrgus:
http://www.mcmillan.ca/Canadas-Copyright-Reform (31.12.2012).
66
Avatud juurdepääsu poliitika kohta vaata: A. Kelli, T. Mets, M. Burenkov. Autoriõiguse ning avatud juurdepääsu (open
access)
küsimused
teadusja
arendustegevuses
(2012).
Arvutivõrgus:
http://www.tips.ut.ee/index.php?module=32&op=1&id=3527
67
Nt F. Le Borgne-Bachschmidt (project manager), S. de Munck, N. Helberger et al. User-Created-Content: Supporting a
participative
Information
Society.
Final
Report.
IDATE,
TNO,
IViR
2008.
Arvutivõrgus:
http://www.ivir.nl/publications/helberger/User_created_content.pdf (11.12.12); M. W. S. Wong. “Transformative” UserGenerated Content in Copyright Law: Infringing Derivative Works or Fair Use? Vandrebilt Journal of Entertainment and
Technology Law. Volume 11, Issue 4. Summer 2009. Arvutivõrgus: http://www.jetlaw.org/?page_id=8440 (11.12.12); S.
Dusollier. The Relations between Copyright Law and Consumer's Rights from a European Perspective. European
Parliament Publication 2010. Arvutivõrgus: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2127736 (11.12.12). jms.
68
Vt nt Komisjoni teatis. Autoriõigus teadmistepõhises majanduses (KOM(2009) 532 lõplik), lk. 10; Komisjoni teatis.
Intellektuaalomandiõiguse ühtne turg loovuse ja innovatsiooni soodustamiseks, et tagada Euroopas majanduskasv,
kvaliteetsete töökohtade loomine ning kõrgetasemelised tooted ja teenused (KOM(2011) 287 lõplik), lk. 12-13. Detsembri
alguses 2012 avalikustatud volinike kava autoriõiguse valdkonna reformimisel näeb samuti ühe teemana ette kasutaja
loodud sisu küsimuste põhjaliku analüüsi. Vt. selle kohta volinik M. Barnier kõne 06.12.12. Arvutivõrgus:
http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm (11.12.12).
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6 Isiklike õiguste kataloogi mahukus (A. Kelli, K. Nemvalts)69
6.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Variant A
„§ x. Autori isiklikud õigused.
(1) Teose autoril on õigus:
1) esineda üldsuse ees teose loojana ja nõuda teose loomise fakti tunnustamist teose autorsuse
seostamise teel tema isiku ja nimega teose mis tahes kasutamisel;
2) otsustada, millisel viisil peab olema tähistatud autori nimi teose kasutamisel – kas autori
kodanikunimega, varjunimega või ilma nimeta;
3) vaidlustada mis tahes muudatusi, moonutusi ja teisi ebatäpsusi teoses endas, selle
pealkirjas või autorinime tähistamises ning autorile või tema teosele antud hinnanguid, mis
kahjustavad autori au ja väärikust;
4) otsustada, millal teos on valmis üldsusele esitamiseks;
5) oma avalikustatud teost täiendada ja parandada;
6) nõuda teose kasutamise lõpetamist;
7) nõuda oma autorinime kõrvaldamist kasutatavalt teoselt.
(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktides 5, 6 ja 7 nimetatud õiguste teostamine toimub autori
kulul.“.
Variant B
„§ x. Autori isiklikud õigused.
(1) Teose autoril on õigus:
1) esineda üldsuse ees teose loojana ja nõuda teose loomise fakti tunnustamist teose
autorsuse seostamise teel tema isiku ja nimega teose mis tahes kasutamisel;
2) otsustada, millisel viisil peab olema tähistatud autori nimi teose kasutamisel – kas
autori kodanikunimega, varjunimega või ilma nimeta;
3) vaidlustada mis tahes muudatusi, moonutusi ja teisi ebatäpsusi teoses endas, selle
pealkirjas või autorinime tähistamises ning autorile või tema teosele antud hinnanguid,
mis kahjustavad autori au ja väärikust;
4) otsustada, millal teos on valmis üldsusele esitamiseks;
5) nõuda oma autorinime kõrvaldamist kasutatavalt teoselt.
(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 5 nimetatud õiguse teostamine toimub autori kulul.“.
§ x. Teose esitaja isiklikud õigused.
„ Teose esitajal on õigus:
1) esineda üldsuse ees teose esitajana;
2) otsustada, millisel viisil peab olema tähistatud esitajanimi esituse kasutamisel;
3) vaidlustada mis tahes muudatusi, moonutusi ja teisi ebatäpsusi seoses oma esitusega, mis
kahjustavad esitaja au ja väärikust.“

69

Koostajad: A. Kelli, Kärt Nemvalts.
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Konkreetne ettepanek, millises struktuuriosas võiks regulatsioon sisalduda
Koondkaardistuses70 leiduvas struktuuris paikneb autorile kuuluvate isiklike õiguste regulatsioon
AutÕS II peatüki „Autoriõigus“ 2. jaos „Autoriõiguse tekkimine ja sisu“.
Esitajale kuuluvate isiklike õiguste regulatsioon paikneb AutÕS III peatükis „Autoriõigusega
kaasnevad õigused“ 1. jaos „Autoriõigusega kaasnevate õiguste tekkimine ja sisu“.

6.2 Praegu kehtivad õigusnormid
6.2.1

Rahvusvahelised ja EL-i normid

Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon71
Art 6bis
„(1) Sõltumata autori majanduslikest õigustest, ja isegi pärast nimetatud õiguste üleandmist, on autoril
õigus nõuda autorsust teosele ja vaidlustada nimetatud teose mistahes moonutamine, lühendamine või
muu muutmine või teose väärtust kahandav muu tegevus, mis haavab autori au ja väärikust.
(2) Eelmise lõike kohaselt autorile tagatud õigused kestavad edasi pärast autori surma, vähemalt kuni
tema majanduslike õiguste kehtivuse lõppemiseni, ning neid õigusi teostavad isikud või
organisatsioonid, keda selleks volitab seadusandlus selles riigis, kus kaitset nõutakse. Kuid need riigid,
kelle seadusandlus käesoleva akti ratifitseerimise või sellega ühinemise hetkel ei näe ette kõikide
eelmises lõikes nimetatud õiguste kaitset pärast autori surma, võivad sätestada, et mõned neist
õigustest ei jää kestma peale autori surma.
(3) Käesoleva artikliga tagatud õiguste garanteerimise vahendeid reguleerib seadusandlus selles riigis,
kus kaitset nõutakse.“.
Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse leping72
Art 1(4)
„(4) Lepinguosalised juhinduvad Berni konventsiooni artiklitest 1-21 ja selle lisast“.
Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu (Marrakeši lepingu) lisa 1C
„Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping“ (TRIPS-leping)73
Artikkel 9. Suhe Berni konventsiooniga
„(1) Liikmed järgivad Berni konventsiooni (1971) artikleid 1-21 ja selle lisa. Liikmetel ei ole siiski
käesoleva lepingu põhjal õigusi ega kohustusi konventsiooni artikli 6bis alusel tagatavate või sellest
tulenevate õiguste suhtes./…/“.

Autoriõiguse
ja
autoriõigusega
kaasnevate
probleemide
koondkaardistus.
Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57000/Autori%F5iguse++koondkaardistus-9-07-2012.pdf
(6.01.2013).
71
Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooniga ühinemise seadus (RT II 1994, 16/17, 49).
72
Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse lepingu ratifitseerimise seadus (RT II 2006, 14, 39)
(WCT). Eesti sarnaselt paljude teiste Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidega ja EL kui institutsiooni endaga deponeeris WCT
ja Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu (WPPT) ratifitseerimiskirjad WIPO
peakorteris 14.12.2009 ning sai lepingute liikmeks 14.03.2010.
73
Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu
(Marrakeši lepingu) lisa 1C (RT II 1999, 22, 123).
70

29

Versioon: 19.02.2013
Koostajad: A. Kelli, K. Nemvalts, E. Vasamäe, T. Hoffmann, K. Härmand, A. Värv, L. Jents, S. Elunurm, T. Seppel

WIPO esitus- ja fonogrammileping74
Artikkel 5. Teose esitaja mittevaralised õigused
(1) Sõltumata teose esitaja varalistest õigustest ja isegi pärast varaliste õiguste üleandmist on teose
esitajal oma elavate heliliste esituste suhtes ja fonogrammis fikseeritud esituste suhtes õigus nõuda
enda äramainimist teose esitajana, välja arvatud juhul, kui esitajanime ärajätmise dikteerib esituse
kasutamise viis, ning olla vastu oma esituse mis tahes moonutamisele, lühendamisele või muul viisil
muutmisele, mis oleks kahjulik tema reputatsioonile.
(2) Lõike 1 alusel teose esitajale antud õigused jäävad kehtima pärast tema surma vähemalt kuni
varaliste õiguste lõppemiseni ning nimetatud õigusi kasutavad isikud või institutsioonid, kes on selleks
volitatud vastavalt selle lepinguosalise seadustele, kelle territooriumil kaitset nõutakse. Need
lepinguosalised, kelle seadused käesoleva lepingu ratifitseerimise või sellega ühinemise ajal ei näe ette
eelmises lõikes sätestatud kõigi õiguste kaitset pärast esitaja surma, võivad sätestada, et pärast esitaja
surma ei säilitata mõnda neist õigustest.
(3) Kaitse vahendid käesoleva artikli alusel antud õiguste tagamiseks sätestatakse selle lepinguosalise
seadustega, kus kaitset nõutakse.
Beijing Treaty on Audiovisual Performances (jõustumata)75
Artikkel 5. Isiklikud õigused76
(1) Sõltumata esitaja varalistest õigustest ja isegi pärast varaliste õiguste üleandmist, on teose
esitajal oma elavate esituste või audiovisuaalses teoses fikseeritud esituste suhtes õigus:
(i)
nõuda enda identifitseerimist teose esitajana, välja arvatud juhul, kui esitajanime ärajätmise
dikteerib esituse kasutamise viis; ja
(ii)
olla vastu oma esituse mis tahes moonutamisele, lühendamisele või muul viisil muutmisele,
mis oleks kahjulik tema reputatsioonile arvestades täiel määral audiovisuaalse fikseeringu
eripärasid.
(2) Lõike 1 alusel esitajale antud õigused jäävad kehtima pärast tema surma vähemalt kuni
varaliste õiguste lõppemiseni ning nimetatud õigusi kasutava isikud või institutsioonid, kes on
selleks volitatud vastavalt selle lepinguosalise seadustele, kelle territooriumil kaitset nõutakse.
Need lepinguosalised, kelle seadused käesoleva lepingu ratifitseerimise või sellega ühinemise
ajal ei näe ette eelmises lõikes sätestatud kõigi õiguste kaitset pärast esitaja surma, võivad
sätestada, et pärast esitaja surma ei säilitata mõnda neist õigustest.
(3) Kaitse vahendid käesoleva artikli alusel antud õiguste tagamiseks sätestatakse selle
lepinguosalise seadustega, kus kaitset nõutakse.77
74

Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu ratifitseerimise seadus (RT II 2006, 14,
40).
75
Kättesaadav WIPO kodulehelt aadressil: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=208966
(25.09.2012).
76
Agreed statement concerning Article 5: For the purposes of this Treaty and without prejudice to any other treaty, it is
understood that, considering the nature of audiovisual fixations and their production and distribution, modifications of a
performance that are made in the normal course of exploitation of the performance, such as editing, compression, dubbing,
or formatting, in existing or new media or formats, and that are made in the course of a use authorized by the performer,
would not in themselves amount to modifications within the meaning of Article 5(1)(ii). Rights under Article 5(1)(ii) are
concerned only with changes that are objectively prejudicial to the performer’s reputation in a substantial way. It is also
understood that the mere use of new or changed technology or media, as such, does not amount to modification within the
meaning of Article 5(1)(ii).
77
Article 5. Moral Rights
(1) Independently of a performer’s economic rights, and even after the transfer of those rights, the performer shall, as
regards his live performances or performances fixed in audiovisual fixations, have the right:
(i) to claim to be identified as the performer of his performances, except where omission is dictated by the manner of
the use of the performance; and
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6.2.2

Siseriiklikud õigusnormid

AutÕS § 12. Isiklikud õigused
(1) Teose autoril on õigus:
1) esineda üldsuse ees teose loojana ja nõuda teose loomise fakti tunnustamist teose autorsuse
seostamise teel tema isiku ja nimega teose mis tahes kasutamisel (õigus autorsusele);
2) otsustada, millisel viisil peab olema tähistatud autori nimi teose kasutamisel - kas autori
kodanikunimega, autorimärgiga, varjunimega (pseudonüümiga) või ilma nimeta (anonüümselt) (õigus
autorinimele);
3) teha ise või lubada teha teistel isikutel teoses endas, tema pealkirjas (nimetuses) või autorinime
tähistuses mis tahes muudatusi ning õigus vaidlustada ilma autori nõusolekuta tehtud muudatusi (õigus
teose puutumatusele);
4) lubada lisada oma teosele teiste autorite teoseid (illustratsioone, eessõnasid, järelsõnasid,
kommentaare, selgitusi, uusi osasid jms) (õigus teose lisadele);
5) vaidlustada mis tahes moonutusi ja teisi ebatäpsusi teoses endas, selle pealkirjas või autorinime
tähistamises ning autorile või tema teosele antud hinnanguid, mis kahjustavad autori au ja väärikust
(õigus autori au ja väärikuse kaitsele);
6) otsustada, millal teos on valmis üldsusele esitamiseks (õigus teose avalikustamisele);
7) oma avalikustatud teost täiendada ja parandada (õigus teose täiendamisele);
8) nõuda teose kasutamise lõpetamist (õigus teos tagasi võtta);
9) nõuda oma autorinime kõrvaldamist kasutatavalt teoselt.
(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktides 7, 8 ja 9 fikseeritud õiguste teostamine toimub autori kulul
ning autor on kohustatud hüvitama kahju, mis tekib isikul, kes teost kasutas.
AutÕS § 66. Teose esitaja isiklikud õigused
„ Teose esitajale kuuluvad:
1) õigus esituse autorsusele;
2) õigus esitajanimele;
3) õigus esituse puutumatusele;
4) õigus esitaja au ja väärikuse kaitsele oma esituse suhtes.“.
6.2.3

Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Ettepanek pöördub teatud määral tagasi Berni konventsiooni standardi poole, kuid on siiski sellest
mahukam. Teose puutumatus autorile kuuluva isikliku õigusena on Berni konventsiooni kohaselt
seotud autori au ja väärikuse kaitsega. Berni konventsiooni Art 6bis (1) kohaselt: „[s]õltumata autori
majanduslikest õigustest, ja isegi pärast nimetatud õiguste üleandmist, on autoril õigus nõuda autorsust
(ii) to object to any distortion, mutilation or other modification of his performances that would be prejudicial to his
reputation, taking due account of the nature of audiovisual fixations.
(2) The rights granted to a performer in accordance with paragraph (1) shall, after his death, be maintained, at least until
the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the
Contracting Party where protection is claimed. However, those Contracting Parties whose legislation, at the moment of
their ratification of or accession to this Treaty, does not provide for protection after the death of the performer of all rights
set out in the preceding paragraph may provide that some of these rights will, after his death, cease to be maintained.
(3) The means of redress for safeguarding the rights granted under this Article shall be governed by the legislation of the
Contracting Party where protection is claimed.
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teosele ja vaidlustada nimetatud teose mistahes moonutamine, lühendamine või muu muutmine või
teose väärtust kahandav muu tegevus, mis haavab autori au ja väärikust“78.
Erinevalt Prantsusmaast, mis tagab isiklike õigustele ulatusliku kaitse, on mitmed riigid lähtunud Berni
konventsiooni nõuetest.
Prantsusmaa intellektuaalse omandi koodeks79
Berni konventsioon on isiklike õiguse kontseptsiooni Prantsuse õiguses mõjutanud suhteliselt vähe.
Nende olemuse määravad pigem õiguslikud printsiibid ja doktriin kui sätted seaduses. 80 Prantsuse
intellektuaalse omandi koodeks näeb ette järgmised isiklikud õigused: õigus autori nime, autorsuse ja
teose austusele81, õigus teost avalikustada82, õigus teos tagasi võtta83.
Õiguskirjanduses on selgitatud, et Prantsuse õiguses jagunevad isiklikud õigused neljaks: 1) õigus
lugupidamisele autori nime ja autorsuse suhtes (the right of attribution), 2) õigus lugupidamisele teose
suhtes, 3) õigus teost avalikustada ja 4) õigus teos tagasi võtta.84
Prantsusmaa intellektuaalse omandi koodeks näeb ette, et autoril on õigus austusele tema teose
suhtes.85 Erinevalt teiste riikide õigusest, ei sarnane õigus teose puutumatusele (the right of integrity)
Prantsuse koodeksis Berni konventsiooni artiklile 6bis kuna ei viidata teose moonutamisele ega autori
au kaitsele. Prantsusmaa kohtupraktika koheselt võib jagada õiguse teose puutumatusele kaheks.
Esiteks autorile kuuluv õigus, et tema teost füüsiliselt ei muudetaks. Teiseks, et teose „vaim“ jääks
puutumatuks.86
Praegu kehtiv Eesti regulatsioon lähtubki suuresti Prantsuse eeskujust.
Rootsi autoriõiguse seadus87 sätestab:
Artikkel 3. „/…/ Teost ei ole lubatud muuta moel, mis kahjustab autori kirjanduslikku või artistlikku
reputatsiooni või tema individuaalsust, samuti ei ole teost lubatud avalikustada sellises vormis või
kontekstis, mis nimetatud kahju kaasa toob.“88.
Vt. Berni kirjandus- ja kunstiteiste kaitse konventsiooniga ühinemise seadus (RT II 1994, 16/17, 49).
Intellectual
Property
Code
(Code
de
la
Propriété
Intellectuelle).
Arvutivõrgus:
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5563 (16.12.2012).
80
E. Adeney. The Moral Rights of Authors and Performers. An International and Comparative Analysis (Oxford University
Press, 2006), lk. 165.
81
Article L121-1
An author shall enjoy the right to respect for his name, his authorship and his work.
82
Article L121-2
The author alone shall have the right to divulge his work.
83
Article L121-4
Notwithstanding assignment of his right of exploitation, the author shall enjoy a right to reconsider or of withdrawal, even
after publication of his work, with respect to the assignee.
84
E. Adeney. The Moral Rights of Authors and Performers. An International and Comparative Analysis (Oxford University
Press, 2006), lk. 172.
85
Article L121-1.
86
E. Adeney. The Moral Rights of Authors and Performers. An International and Comparative Analysis (Oxford University
Press, 2006), lk. 181-182.
87
Act
on
Copyright
in
Literary
and
Artistic
Works.
Arvutivõrgus:
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/51/95/20edd6df.pdf (24.09.2012).
88
Art 3. „/…/ A work may not be changed in a manner which is prejudicial to the author's literary or artistic reputation or
to his individuality, nor may it be made available to the public in such a form or in such as context as is prejudicial in the
manner stated“.
78
79
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Soome autoriõiguse seadus89:
Artikkel 3. „Teost ei ole lubatud muuta moel, mis kahjustab autori kirjanduslikku või artistlikku
reputatsiooni või tema individuaalsust, samuti ei ole teost lubatud avalikustada sellises vormis või
kontekstis, mis nimetatud kahju kaasa toob“90.
Sloveenia autoriõiguse seadus91 näeb ette järgmise regulatsiooni:
Artikkel 19. Õigus teose puutumatusele
Autoril on ainuõigus keelata oma teose igasugune moonutamine või muutmine, samuti oma teose
igasugune muu kasutamine, mis võib kahjustada tema isikut.92.
Artikkel 120. Esitaja isiklikud õigused
(1) Ainuõigus nõuda enda nimetamist esitajana esitusega seonduvalt on:
1. esitajal - juhul, kui tegemist on sooloesitusega;
2. kollektiivil tervikuna, kunstilisel juhil ja sooloesitajal – kui esitus on esitatud kollektiivi poolt.
(2) Esitajal on ainuõigus keelata esituse igasugune moonutamine, muutmine või muu kasutamine, kui
selline kasutamine võib kahjustada esitaja isikut.93
Ungari autoriõiguse seadus94:
„Artikkel 13. Teose puutumatuse kaitse.
Teose lühendamist, moondamist või igasugust muud muutmist, mis kahjustab autori au ja väärikust,
loetakse autori isiklike õiguste rikkumiseks.“95.

Tekijänoikeuslaki. Arvutivõrgus: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404 (24.09.2012).
Art 3. Teosta älköön muutettako tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tahi omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla,
älköönkä sitä myöskään saatettako yleisön saataviin tekijää sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.
91
Copyright
and
Related
Rights
Act.
Arvutivõrgus:
http://www.uaipit.com/files/documentos/0000006474_Eslovenia_2004_05_11.pdf (24.09.2012).
92
Koostaja tõlge. „Art 19. Right to integrity of the work. The author shall have the exclusive right to prohibit any distortion
or any other tampering with his work, as well as any use of his work, if such tampering or use could be prejudicial to his
person“.
93
Koostaja tõlge. Art 120. „Moral rights of performers
(1) The exclusive right of performers to have their name or other designation mentioned in connection with the performance
shall be enjoyed:
1. where the performances are given by solo performers - to such performers;
2. where performances are given by ensembles of performers - to such ensemble as a whole, to the artistic director, and to
the soloists.
(2) Performers have the exclusive right to object to any distortion and any other tampering with respect to their
performance, as well as any use of their performance if such tampering or use could be prejudicial to their person.“.
94
Act
No.
LXXVI
of
1999
on
copyright.
Arvutivõrgus:
http://portal.unesco.org/culture/en/files/39703/12519733393hu_copyright1999_Conso2007_en.pdf/hu_copyright1999_C
onso2007_en.pdf (24.09.2012).
95
Art 13. Protection of the Integrity of the Work.
The distortion, mutilation or any other alteration of the work of the author which prejudices the honour or reputation of the
author shall be taken to infringe his moral right.
89
90
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Saksamaa autoriõiguse seadus96:
„Artikkel 14. Teose moonutamine.
Autoril on õigus keelata oma teose igasugune moonutamine või igasugune muu muutmine, mis võib
kahjustada tema seaduslikke isiklikke või intellektuaalseid huve teosega seoses“97.

6.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Lühem isiklike õiguste kataloog teeb seaduse adressaatidele oluliselt selgemaks isiklike ja varaliste
õiguste piirid, paraneb õigusselgus. Seni oli nimetatud küsimuses enim vaidlusi koosmõjus kehtiva
AutÕS § 32 tuleneva regulatsiooniga, mis puudutab autoriõigusi töökohustuste käigus loodud teostele.
Kuna töölepingu alusel või avalikus teenistuses oma otseste tööülesannete täitmise korras loodud teose
puhul lähevad varalised õigused teose kasutamiseks üle tööandjale (AutÕS § 32 lg 1). Isiklike õiguste
üleminek kehtiva seaduse alusel ei ole võimalik ning sageli ei ole töölepingus isiklike õiguste
kasutamiseks antud litsentsi. Järelikult riskeerib tööandja oma töötajate poolt tööülesannete täitmise
käigus loodud teoseid oma ettevõtte/asutuse huve paremini silmas pidades edasi kasutades (s.h.
muudatusi tehes) töötaja isiklike õiguste rikkumisega ning sellest tuleneva võimaliku vastutusega.
Isiklike õiguste kataloogi lühendamine hoiab tulevikus paremini ära selliseid vaidlusi ning tuleb
kasuks nii ettevõtluskeskkonnale kui ka nt erinevate mäluasutuste toimimisele kultuuripärandi
säilitamisel, levitamisel ning uute teoste loomisel olemasoleva pärandi põhjal (nt digitaliseerimine
muuseumides, kultuuripärandit tutvustavad kirjutised jms).
Autorile kuuluva isikliku õiguse teose puutumatusele (kehtiva AutÕS § 12 lg 1 p 3) eristamine autorile
kuuluvast varalisest õigusest teose töötlemisele (kehtiva AutÕS § 13 lg 1 p 5) leiab ülaltoodud
ettepaneku valguses lahenduse läbi isiklike õiguste kataloogi lühendamise ja lihtsustamise. Jäävad ära
segadust tekitavad kordused nii isiklike õiguste kataloogi sees (nt muudatuste tegemine teoses, selle
pealkirjas vms AutÕS § 12 lg 1 p 3 alusel ja § 12 lg 1 p 5 alusel) kui võrreldes varaliste õiguste
kataloogiga. Seaduse tõlgendamine lihtsustub oluliselt ning seaduse rakendaja saab seeläbi
konkreetsemad käitumisjuhised. See omakorda lubab tekkida ühtlasel kohtupraktikal, kuna nt Tartu
Ringkonnakohtu 18.06.1996 otsus (II-2-95/96), milles on juhindutud Riigikohtu 06.12.1995. a.
otsusest (III-2/1-93/95) otsuses on juba teose puutumatuse õiguse rikkumine seostatud au ja väärikuse
kahjustamisega. Sarnaselt on vastavat autorile kuuluvat isiklikku õigust käsitletud ka Euroopa
autoriõiguse mudelseaduses.98
Kaaluda võib ka autori isiklike õiguste kataloogi täiendavat kitsendamist jättes sealt välja autori õiguse
oma avalikustatud teost täiendada ja parandada ning õiguse nõuda teose kasutamise lõpetamist.
Nimetatud õiguste lisamisel Eest autoriõiguse seadusesse on paljuski lähtutud Prantsusmaa eeskujust,
kus isiklike õiguste (droit moral/droits moraux) kaitse lähtub kõrgendatud standardist.
Kuna Eesti praeguse reformiga kaugeneb veelgi n.ö puhtast droit d’autheur traditsioonist, seades
esiplaanile autoriõiguse funktsiooni toetada ja edendada loometööstust, siis nimetatud kaks õigust ei
ole sellega kokkusobivad ning vähendavad õiguskindlust. Samuti tuleb rõhutada, et nimetatud õigustel

Urheberrechtsgesetz (UrhG). Arvutivõrgus: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/index.html (14.01.2013).
Article 14 Distortion of the work
The author has the right to prohibit the distortion or any other derogatory treatment of his work which is capable of
prejudicing his legitimate intellectual or personal interests in the work.
98
Art 3.4 Euroopa autoriõiguse koodeks (European Copyright Code) on Euroopa teadlaste koostöö tulemusena valminud
mudelseadus. Arvutivõrgus: http://www.copyrightcode.eu/Wittem_European_copyright_code_21%20april%202010.pdf
(18.11.2012).
96
97

34

Versioon: 19.02.2013
Koostajad: A. Kelli, K. Nemvalts, E. Vasamäe, T. Hoffmann, K. Härmand, A. Värv, L. Jents, S. Elunurm, T. Seppel

ei ole kogu AutÕS kehtivuse jooksul olnud praktilist tähendust. Küll aga peaks säilima autori õigus
nõuda oma nime teoselt kõrvaldamist.

35

Versioon: 19.02.2013
Koostajad: A. Kelli, K. Nemvalts, E. Vasamäe, T. Hoffmann, K. Härmand, A. Värv, L. Jents, S. Elunurm, T. Seppel

7 Autorsuse, autori nime ning au ja väärikuse tähtajatu kaitse (K.
Nemvalts)99
7.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Variant A
Muudatusi õigusnormides võrreldes kehtiva õigusega ei tehta (vt allpool p 2), samas seletuskirja tuleb
lisada karistusseadustiku (KarS)100 tõlgendamise hõlbustamiseks mõningaid märkusi. Kehtiva KarS §
219 sõnastus lubab sinna alla iseenesest arvata ka hüve e. autorsuse peale vastava õiguse (õigus teose
autorsusele) lõppemist.
Kehtiva autoriõiguse seaduse § 44 lg 1 annab avalik-õigusliku garantii, mille kohaselt kaitstakse isiku
konkreetse teose autoriks olemist (teose autorsust), autori nime ning autori au ja väärikust tähtajatult.
AutÕS § 74 lg 4 sätestab samalaadse tähtajatu kaitse ka teose esitaja autorsusele, esitajanimele ning
esitaja au ja väärikuse kaitsele. AutÕS § 88 lg 3 kohaselt kaitseb teoste osas, mille autoriõiguse
kehtivuse tähtaeg on lõppenud, teose autorsust, autori nime ning autori au ja väärikust
Justiitsministeerium (sätet kohaldatakse ka teoste esitajate suhtes). Isiklike õiguste näol on tegemist
Mandri-Euroopa autoriõiguse traditsioonile omaste autorit kui oma teose „isa“ käsitlevate äärmiselt
olulise tähendusega õigustega, mis on autori isiksuse väljenduseks ning on lahutamatult autoriga
seotud. Nii tuleb tähtajatult seostada teose autorit konkreetse teosega selle teose mistahes kasutamisel
ning tähtajatult saab vaidlustada mis tahes moonutusi ja teisi ebatäpsusi teoses endas või autorinime
tähistamises. Seega teeb Eesti õigus vahet autorsuse ja õiguse autorsusele vahel. Autorsus on hüve,
mis kestab läbi aegade ja mida sellisena kaitstakse (AutÕS § 44 lg 1 kohaselt ei kaitsta õigust
autorsusele, mis lõpeb 70 aastat peale autori surma). Samal põhimõttel on lahendatud teose esitaja
teatud isiklike õiguste kaitse AutÕS § 74 lg 4 kohaselt.
KarS § 219 kohaselt loetakse kuriteoks võõra isiku teose või teose esituse oma nimel üldsusele
teatavaks tegemist. Tekib samuti küsimus, kas süüteokoosseisu näol on tegemist õiguse kaitsega
(kehtib autori elu + 70 aastat peale autori surma, esituste puhul 50 aastat esmaesitusest) või tähtajatult
kehtiva nö hüve kaitsmisega. Ülaltoodut arvestades võib pigem väita, et teoste ja esituste puhul, mille
õigused on lõppenud, tuleb siiski respekteerida tähtajatult kehtivaid isiklikke õigusi hüvena, mis on
teatud osas kaitstud ka karistusõigusega. See tähendab, et nimetatud paragrahvi saab rakendada ka neil
juhtudel, kui oma nime all on üldsusele teatavaks tehtud sellise autori teos, kelle surmast on möödunud
rohkem kui 70 aastat. Tulenevalt AutÕS § 88 lõikest 3 lasub selliste teoste ja esituste kaitse
Justiitsministeeriumil.
Variant B
Muuta AutÕS paragrahvi, mis käsitleb isiklike õiguste rikkumist (§ 813) ja lisada „isiklike õiguste
rikkumisele“ alusena ka autorsuse kui hüve rikkumine e. autorsuse kaitsmine juhul, kui autori või
esitaja surmast on möödunud rohkem, kui 70 aastat. Seega on autorsuse kaitse justkui kaheks jaotatud
– isikliku õigusena kaitstakse seda rangemalt KarS alusel, hüvena peale vastava õiguse lõppemist
AutÕS sätestatud väärteona.
AutÕS § x. Autori või teose esitaja isiklike õiguste rikkumine
(1) Autori või teose esitaja isiklike õiguste rikkumise eest, samamoodi autori või teose esitaja
autorsuse rikkumise eest juhul, kui õigus teose või esituse autorsusele on lõppenud, - karistatakse
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
99

Koostaja: K. Nemvalts.
Karistusseadustik. – RT I 2001, 61, 364; RT I, 04.04.2012, 3.
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(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - Karistatakse rahatrahviga kuni 32 000
eurot.
Konkreetne ettepanek, millises struktuuriosas võiks regulatsioon sisalduda
Variant A.
Selle variandi puhul muudatusi õigusnormidesse ei tule. Selgitavad viited kõnealuste normide
tõlgendamise kohta lisatakse eelnõu seletuskirja.
Variant B.
Koondkaardistuses101 leiduvas struktuuris paikneb autorile kuuluvate õiguste rikkumist käsitlev
regulatsioon AutÕS VII peatüki „Õiguste kaitse ja vastutus“ 2. jaos „Vastutus“.

7.2 Praegu kehtivad õigusnormid
7.2.1

Rahvusvahelised ja EL-i normid

Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon102 art. 6bis (2) ja (3)
(2) Eelmise lõike kohaselt autorile tagatud õigused kestavad edasi pärast autori surma, vähemalt kuni
tema majanduslike õiguste kehtivuse lõppemiseni, ning neid õigusi teostavad isikud või
organisatsioonid, keda selleks volitab seadusandlus selles riigis, kus kaitset nõutakse. Kuid need riigid,
kelle seadusandlus käesoleva akti ratifitseerimise või sellega ühinemise hetkel ei näe ette kõikide
eelmises lõikes nimetatud õiguste kaitset pärast autori surma, võivad sätestada, et mõned neist
õigustest ei jää kestma peale autori surma.
(3) Käesoleva artikliga tagatud õiguste garanteerimise vahendeid reguleerib seadusandlus selles riigis,
kus kaitset nõutakse.
WIPO esitus- ja fonogrammileping103 art. 5 (2) ja (3)
(2) Lõike 1 alusel teose esitajale antud õigused jäävad kehtima pärast tema surma vähemalt kuni
varaliste õiguste lõppemiseni ning nimetatud õigusi kasutavad isikud või institutsioonid, kes on selleks
volitatud vastavalt selle lepinguosalise seadustele, kelle territooriumil kaitset nõutakse. Need
lepinguosalised, kelle seadused käesoleva lepingu ratifitseerimise või sellega ühinemise ajal ei näe ette
eelmises lõikes sätestatud kõigi õiguste kaitset pärast esitaja surma, võivad sätestada, et pärast esitaja
surma ei säilitata mõnda neist õigustest.
(3) Kaitse vahendid käesoleva artikli alusel antud õiguste tagamiseks sätestatakse selle lepinguosalise
seadustega, kus kaitset nõutakse.

Autoriõiguse
ja
autoriõigusega
kaasnevate
probleemide
koondkaardistus.
Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57000/Autori%F5iguse++koondkaardistus-9-07-2012.pdf
(6.01.2013).
102
Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooniga ühinemise seadus. – RT II 1994, 16/17, 49.
103
Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu ratifitseerimise seadus (RT II 2006, 14,
40) (WPPT). Eesti sarnaselt paljude teiste Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidega ja EL kui institutsiooni endaga deponeeris
Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse lepingu (WCT) ja WPPT ratifitseerimiskirjad WIPO
peakorteris 14.12.2009 ning sai lepingute liikmeks 14.03.2010.
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Beijing Treaty on Audiovisual Performances art. 5 (2) ja (3) (jõustumata)104
(2) Lõike 1 alusel esitajale antud õigused jäävad kehtima pärast tema surma vähemalt kuni varaliste
õiguste lõppemiseni ning nimetatud õigusi kasutavad isikud või institutsioonid, kes on selleks volitatud
vastavalt selle lepinguosalise seadustele, kelle territooriumil kaitset nõutakse. Need lepinguosalised,
kelle seadused käesoleva lepingu ratifitseerimise või sellega ühinemise ajal ei näe ette eelmises lõikes
sätestatud kõigi õiguste kaitset pärast esitaja surma, võivad sätestada, et pärast esitaja surma ei säilitata
mõnda neist õigustest.
(3) Kaitse vahendid käesoleva artikli alusel antud õiguste tagamiseks sätestatakse selle lepinguosalise
seadustega, kus kaitset nõutakse.105
7.2.2

Siseriiklikud õigusnormid

AutÕS § 44. Teose autorsuse, autori nime, autori au ja väärikuse ning teose pealkirja tähtajatu
kaitse
(1) Isiku konkreetse teose autoriks olemist (teose autorsust), autori nime ning autori au ja väärikust
kaitstakse tähtajatult.
(2) Autoriõiguse tähtaja lõppemisel ei ole lubatud teose pealkirja (nimetuse) kasutamine teise autori
poolt samaliigilisel teosel, kui selline kasutamine võib kaasa tuua üldsust eksitava autorite
samastamise.
AutÕS § 45. Teose kasutamine pärast autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemist
Teost, mille suhtes autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on lõppenud, võivad vabalt kasutada kõik isikud,
järgides käesoleva seaduse § 44 ning muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86,
1538; 1997, 93, 1559) sätteid.
AutÕS § 74. Autoriõigusega kaasnevate õiguste tähtaeg
(4) Teose esitaja autorsust, esitajanime ning esitaja au ja väärikust kaitstakse tähtajatult.
AutÕS § 813. Autori või teose esitaja isiklike õiguste rikkumine
(1) Autori või teose esitaja isiklike õiguste rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300
trahviühikut.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 32 000
eurot.

Kättesaadav WIPO kodulehelt aadressil: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=208966
(25.09.2012).
105
Beijing Treaty on Audiovisual Performances Art 5: /…/(2) The rights granted to a performer in accordance with
paragraph (1) shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable
by the persons or institutions authorized by the legislation of the Contracting Party where protection is claimed. However,
those Contracting Parties whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this Treaty, does not
provide for protection after the death of the performer of all rights set out in the preceding paragraph may provide that
some of these rights will, after his death, cease to be maintained.
(3) The means of redress for safeguarding the rights granted under this Article shall be governed by the legislation of the
Contracting Party where protection is claimed.
104
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AutÕS § 88. Enne käesoleva seaduse jõustumist loodud teoste ja teoste esitajate,
fonogrammitootjate ning televisiooni- ja raadioteenuse osutajate poolt loodud resultaatide kaitse
„(3) Teoste osas, mille autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on lõppenud, kaitseb teose autorsust, autori nime
ning autori au ja väärikust Justiitsministeerium (§ 44 1. lõige). Seda sätet kohaldatakse ka teoste
esitajate suhtes (§ 74 4. lõige).
KarS § 219. Autorsuse rikkumine
Võõra isiku teose või teose esituse, samuti võõra leiutise, tööstusdisainilahenduse või mikrolülituse
topoloogia oma nimel üldsusele teatavaks tegemise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni
kolmeaastase vangistusega.

7.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Variant A
Selle variandi puhul ei muudeta norme võrreldes kehtiva õigusega, selgitused tõlgendamise
hõlbustamiseks lisatakse seletuskirja. See on mõnevõrra lihtsam ja selgem lähenemine, kui variant B
ning võimaldab kõiki autorsust puudutavaid vaidlusi käsitleda ühetaoliselt.
Õigus teose või esituse autorsusele on üks olulisemaid autorile kuuluvaid isiklikke õigusi, mida Eesti
seadusandja on pidanud vajalikuks peale õiguste lõppemist kaitsta ka tähtajatult, hüvena. See põhimõte
jääb kehtima, seaduse mõistmine selle adressaatide poolt on paranenud ning seaduse rakendamise
praktika ühtlasem. Mõju ettevõtluskeskkonnale, innovatsioonile, teadustööle läbi ühtlaste reeglite
mäluasutustes leiduvate teoste kasutamisel.
Variant B
Selgesõnaline lisandus juba normi näol teeb seadusest arusaamise ühest küljest lihtsamaks, samas
autorsuse rikkumist ei käsitleta sarnase raskusastmega.
Sõnaselgelt on autori ja esitaja autorsus hüvena kaitstud ka peale vastava õiguse lõppemist
(menetletakse AutÕS-s sätestatud väärteona). Mõju ettevõtluskeskkonnale, innovatsioonile,
teadustööle läbi ühtlaste reeglite mäluasutustes leiduvate teoste kasutamisel. Niisugusel juhul on
autorsuse kaitse kaheks jaotatud – vastavat isiklikku õigust kaitstakse KarS’i alusel ja peale selle
õiguse lõppemist kaitstakse tähtajatult hüve AutÕS’is sätestatud väärteona. See nüanss teeb seadusest
arusaamise keerulisemaks ning seega eelistab koostaja probleemi lahendamisel pigem varianti A.
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8 Autori isiklike õiguste litsentseerimine (A. Kelli)106
8.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Võimalikud lahendused:
1) regulatsiooni ei täiendata, kuid rõhutatakse seletuskirjas, et isiklikud õigused on selgelt piiritletud
kasutusteks (näiteks variautorsuse kontekstis) litsentseeritavad;
2) olemasolevale regulatsiooni täiendatakse. Täismahus oleks regulatsioon järgmine: „[a]utori
isiklikud õigused on autori isikust lahutamatud ning ei ole üleantavad, kuid on olemuselt ja
ulatuselt piiratud kasutusteks litsentseeritavad“;
3) võib luua eraldi regulatsiooni:
„Autor võib anda nõusoleku ise mitte teostada oma isiklikke õigusi/loobuda oma isiklike õiguste
teostamisest. Selline nõusolek/loobumine peab olema piiratud ulatusega, selgesõnaline ja
informeeritud.
Kui autori nõusolek ise mitte teostada oma isiklike õigusi/isiklike õiguste teostamisest loobumine
antakse/tehakse varalist õiguste omandaja või litsentsisaaja kasuks, siis võib sellele tugineda iga
isik, kellele varalist õiguste omaja või litsentsisaaja on andnud õiguse teost kasutada, kui
nõusolekust ei tulene teisiti“.

8.2 Praegu kehtivad õigusnormid
8.2.1

Rahvusvahelised ja EL-i normid

Autori isiklike õigustega seonduvat reguleerib Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon
(Berni konventsioon). Berni konventsiooni artikkel 6bis sätestab, et autoril on õigus nõuda autorsust
teosele ja vaidlustada nimetatud teose mistahes moonutamine, lühendamine või muu muutmine või
teose väärtust kahandav muu tegevus, mis haavab autori au ja väärikust. Sama artikkel näeb ka ette, et
pärast autori surma teostavad neid õigusi isikud või organisatsioonid, keda selleks volitab seadusandlus
selles riigis, kus kaitset nõutakse. Berni konventsioon ei reguleeri otseselt isiklike õiguste
litsentseerimisega seonduvat.
Berni konventsiooni kommentaarides on selgitatud, et kuigi artikkel 6bis expressis verbis ei välista
isiklike õiguste üleantavust, oleks see vastuolus nende õiguste personaalse olemusega. Iseenesest
tundub absurdne kui antaks üle „õigus teost moonutada“. Samas konventsiooni sõnastuses kohaselt ei
kantaks siiski üle mitte moonutamist lubavat õigust (affirmative right to mutilate), vaid õigust nõuda
autorsuse tunnustamist (right to claim authorship), õigust olla vastu teose moonutamisele (right to
object any distortion), jne. Iseenesest Berni konventsioon lubab isiklike õiguste loovutamist autorite
ühingutele, et need jõustaksid autorite isiklikke õigusi tema nimel. Samuti ollakse seisukohal, et
konventsiooniga on kooskõlas variautorsuse lepingud (ghostwriter agreements). Berni
kommentaarides on rõhutatud ka asjaolu, et artikkel 6bis loob üksnes miinimumstandardi ning
liikmesriikidel on võimalus kehtestada ulatuslikum kaitse.107
106

Koostaja: A. Kelli.
S. Ricketson, J. C. Ginsburg. International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond.
Second Edition. Volume I. (Oxford University Press, 2006), lk. 600.
107
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Kuna Berni konventsioon ei kirjuta liikmesriikidele ette isiklike õiguste teostamisega seonduvat, siis
on konkreetse regulatsiooni kehtestamine iga liikmesriigi otsustada. Seejuures on oluline arvestada
rahvusliku õigussüsteemi eripäradega.
8.2.2

Siseriiklikud õigusnormid

Kehtiv autoriõiguse seadus näeb ette, et „[a]utori isiklikud õigused on autori isikust lahutamatud ning
ei ole üleantavad“.108 Samas, kui analüüsida isiklikke õigusi puudutavaid sätteid autoriõiguse seaduses,
siis nendest tuleneb, et autoril on õigus lubada kolmandatel isikutel teostada neist vähemalt osasid:
1) teose autoril on õigus teha ise või lubada teha teistel isikutel teoses endas, tema pealkirjas
(nimetuses) või autorinime tähistuses mis tahes muudatusi ning õigus vaidlustada ilma autori
nõusolekuta tehtud muudatusi (AutÕS § 12 lg 1 p 3)
2) teose autoril on õigus lubada lisada oma teosele teiste autorite teoseid (illustratsioone, eessõnasid,
järelsõnasid, kommentaare, selgitusi, uusi osasid jms) (AutÕS § 12 lg 1 p 4)
Autori isiklike õiguste litsentseeritavuse küsimus on tihedalt seotud autori isiklike õiguste kataloogi
ulatusega. Kuna praeguse reformi käigus on kavas nn muutmisõigused viia varaliste õiguste kataloogi
alla, siis autori isiklike õiguste litsentseerimine puudutaks eelkõige autorsust (variautorsuse lepingud)
ja teose avalikustamist.
8.2.3

Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Võrdlusmaterjalina Eesti uue regulatsiooni loomiseks on kasutatud järgmiste riikide seadusandlust:
Prantsusmaa intellektuaalse omandi koodeks109 (edaspidi ka Prantsuse IO koodeks) näeb ette, et
autoril on isiklik, tähtajatu, võõrandamatu ja aegumatu õigus oma nime, autorsuse ja teose
austamisele.110 Erialakirjanduses on rõhutatud, et isiklike õiguste üleandmise (transfer), lahti ütlemise
(renunciation), võõrandatavuse (alienability) ja loobumise (waiver) küsimusi Prantsuse IO koodeks
expressi verbis ei reguleeri. Isiklikke õiguste üleminek (transfer) inter vivos on välistatud tulenevalt
nende võõrandamatusest (inalienability). Lepingu tingimus, mis lõplikult ja tagasipöördumatult (final
and irrevocable renunciation) loobub isiklikest õigustest ei ole kehtiv. Ajutiselt ja mittelõplikult
isiklike õiguste teostamise loobumist ja deliktiõiguslikku nõustumust konkreetseks tegevuseks
Prantsuse õigus teatud ulatuses tunnustab.111
Eesti kehtiva autoriõiguse seaduse isiklike õiguste regulatsioon lähtub paljuski Prantsusmaa IO
koodeksist, teooriast ja kohtupraktikast.

AutÕS § 11 (2).
Intellectual
Property
Code
(Code
de
la
Propriété
Intellectuelle).
Arvutivõrgus:
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5563 (16.12.2012).
110
Article L121-1
An author shall enjoy the right to respect for his name, his authorship and his work.
This right shall attach to his person.
It shall be perpetual, inalienable and imprescriptible.
111
E. Adeney. The Moral Rights of Authors and Performers. An International and Comparative Analysis (Oxford
University Press, 2006), lk. 207-209.
108
109
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Soome autoriõiguse seadus112 § 3 (3) sätestab, et autor saab loobuda isiklikest õigusest ainult sellise
kasutuse suhtes, mis on oma olemuselt ja ulatuselt piiratud.113
Rootsi autoriõiguse seadus114 § 3 (3) sätestab, et autor saab loobuda isiklikest õigusest ainult sellise
kasutuse suhtes, mis on oma olemuselt ja ulatuselt piiratud.115
Taani autoriõiguse seadus116 § 3 (3) sätestab, et autori isiklikest õigustest ei saa loobuda välja arvatud
kui loobumine seondub teose olemusel ja ulatuselt piiratud kasutusega.117
Kanada autoriõiguse seadus118 näeb ette järgmise regulatsiooni119:
Isiklikud õigused:
14.1 (2) Isiklikke õigusi ei või loovutada, kuid neist (nende teostamisest) võib täiesti või osaliselt
loobuda.
(3) Varaliste õiguste loovutamine ei tähenda, et sellega loobutakse ka isiklikest õigustest (isiklike
õiguste teostamisest).
(4) Kui isiklikest õigustest (isiklike õiguste teostamisest) loobumine tehakse varalist õiguste omaja või
litsentsisaaja kasuks, siis võib sellele tugineda iga isik, kellele varalist õiguste omaja või litsentsisaaja
on andnud õiguse teost kasutada, kui isiklike õiguste teostamise loobumisest ei tulene teisiti.
Erialakirjanduses on selgitatud, et isiklikest õigustest loobumine Kanada õiguses ei pea olema tehtud
kirjalikult, vaid see võib olla ka kaudne. Loobumine on üksnes siis võimalik, kui teos on loodud
(õigused eksisteerivad).120
Lisaks isiklikest õigustest loobumise regulatsioonile on Kanada õiguse kontekstis oluline ka nõusoleku
regulatsioon. Nimelt näeb Kanada autoriõiguse seadus ette, et iga tegevus või tegevusetus, mis on
autori või esitaja isiklike õigustega vastuolus, kujutab endast isiklike õiguste rikkumist, kui autor või

Copyright
Act.
Unofficial
Translations
in
English.
Arvutivõrgus:
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1961/en19610404.pdf (23.11.2012).
113
The right conferred to the author by this section may be waived by him with binding effect only in regard of use limited
in character and extent.
114
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Copyright
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Literary
and
Artistic
Works.
Arvutivõrgus:
http://www.government.se/content/1/c6/01/51/95/20edd6df.pdf (23.11.2012).
115
The author may, with binding effect, waive his right under this Article only in relation to uses which are limited as to
their character and scope.
116
Consolidated
Act
on
Copyright.
Arvutivõrgus:
http://www.kum.dk/Documents/English%20website/Copyright/Consolidated%20Act%20on%20Copyright%202010%5B
1%5D.pdf (23.11.2012).
117
The right of the author under this section cannot be waived except in re-spect of a use of the work which is limited in
nature and extent.
118
Copyright Act. Arvutivõrgus: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/index.html (23.11.2012).
119
Moral rights
14.1 (2) Moral rights may not be assigned but may be waived in whole or in part.
(3) An assignment of copyright in a work does not by that act alone constitute a waiver of any moral rights.
(4) Where a waiver of any moral right is made in favour of an owner or a licensee of copyright, it may be invoked by any
person authorized by the owner or licensee to use the work, unless there is an indication to the contrary in the waiver.
120
E. Adeney. The Moral Rights of Authors and Performers. An International and Comparative Analysis (Oxford
University Press, 2006), lk. 352.
112
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esitaja ei ole andnud selleks nõusolekut.121 Kirjanduses on rõhutatud, et nõusolek võib olla väljendatud
nii kaudselt kui otseselt (suuliselt või kirjalikult).122
Ühendkuningriigi autoriõiguse, disaini ja patendi seadus123 näeb ette järgmise regulatsiooni124:
94 Isiklikud õigused ei ole üleantavad.
87 Nõusolek ja õigustest loobumine
(1) Tegevused, milleks õigustatud isik on andnud nõusoleku, ei ole isiklike õiguste rikkumised.
(2) Isiklikest õigustest võib õigustatud isik loobuda kirjutades loobumisele omakäeliselt alla.
(3) Loobumine:
(a) võib seonduda kindla teosega, kindlate teostega või üldiselt teostega ning nii olemasolevate kui ka
tulevikus loodavate teostega, ja
(b) võib olla tingimuslik ja ilma tingimusteta ning võib olla tühistatav. Kui see on tehtud autoriõiguse
omaja või tulevikus omandaja kasuks, siis eeldatakse, et see laieneb ka litsentsisaajatele ja
õigusjärglastele, kui loobumisest ei tulene vastupidine.
Erialakirjanduses on selgitatud, et Ühendkuningriigi seadusandlus lubab autori nõusolekut (authorial
consent) tegevusteks, mis muul juhul kujutaksid endast isiklike õiguste rikkumist. Nõusolek ei pea
olema kirjalik. Sarnaselt Kanadale on üheks keskseks meetodiks isiklike õiguste toime kontrollimisel
loobumise (waiver) instituut.125
Euroopa autoriõiguse koodeks126 pakub välja järgmise regulatsiooni:
Artikkel 3.5 Nõusolek

121

28.1 Any act or omission that is contrary to any of the moral rights of the author of a work or of the performer of a
performer’s performance is, in the absence of the author’s or performer’s consent, an infringement of those rights.
122
E. Adeney. The Moral Rights of Authors and Performers. An International and Comparative Analysis (Oxford
University Press, 2006), lk. 353.
123
Copyright, Designs and Patents Act 1988. Arvutivõrgus: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents
(23.11.2012).
124
94 Moral rights not assignable
The rights conferred by Chapter IV (moral rights) are not assignable.
87 Consent and waiver of rights
(1) It is not an infringement of any of the rights conferred by this Chapter to do any act to which the person entitled to the
right has consented.
(2)Any of those rights may be waived by instrument in writing signed by the person giving up the right.
(3)A waiver (a)may relate to a specific work, to works of a specified description or to works generally, and may relate to existing or
future works, and
(b)may be conditional or unconditional and may be expressed to be subject to revocation;
and if made in favour of the owner or prospective owner of the copyright in the work or works to which it relates, it shall
be presumed to extend to his licensees and successors in title unless a contrary intention is expressed.
125
E. Adeney. The Moral Rights of Authors and Performers. An International and Comparative Analysis (Oxford
University Press, 2006), lk. 422.
126
Euroopa autoriõiguse koodeks (European Copyright Code) on Euroopa teadlaste koostöö tulemusena valminud
mudelseadus. Arvutivõrgus: http://www.copyrightcode.eu/Wittem_European_copyright_code_21%20april%202010.pdf
(18.11.2012).
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Autor võib anda nõusoleku ise mitte teostada oma isiklikke õigusi. Selline nõusolek peab olema
piiratud ulatusega, selgesõnaline ja teadev.127
Toodud sättega seoses on täpsustatud, et üldised isiklike õiguste teostamisest loobumised (general
waivers) ei ole võimalikud. Nõusolek peab olema antud konkreetseteks tegevusteks. Nõusolek on
üksnes siis teadev, kui autorile on avaldatud kogu informatsioon, kuidas teost kasutatakse. Teadva
nõusoleku nõue omab erilist tähendust tüüptingimuste kasutamisel, kus nähakse ette autori kohustus
ulatuslikult loobuda isiklike õiguste teostamisest.

8.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Isiklike õiguste teostamine kolmanda isiku poolt ei ole uudne nähtus Eesti õiguses. Õiguspraktikas on
levinud isiklike õiguste litsentseerimine. Lisaks litsentseerimisele on Riigikohus selgitanud, et isik
võib anda deliktiõigusliku vormivaba nõusoleku oma õigustesse sekkumiseks.128 Seda võib võrrelda
mitmetes riikides levinud nõusoleku (consent) instituudiga.
Samas puudub täielik õigusselgus mis ulatuses võib seda teha.129 Seetõttu on oluline, et uues
autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõus on antud küsimus täpsustatud ning
seletuskirjas selgitatud.
Droit d’auteur traditsioonis, kuhu kuulub ka Eesti autoriõigus, on isiklikel õigustel oluline roll.
Isiklikud õigused seonduvad autori ja tema teose suhtega. Seejuures on tihti rõhutatud, et teoses
väljendub autori personaalsus.130 Minemata isiklike õiguste olemuse analüüsiga sügavuti, võib väita,
et üldjuhul ei ole nende näol tegemist tsiviilkäibe objektidega. Nimetatud asjaolu muudabki
regulatsiooni täpsustamise keerulisemaks.
Teiste riikide seaduste analüüs näitab, et regulatsioon seondub eelkõige isiklike õiguste teostamisest
loobumise (waiver) ja nõusoleku (consent) instituudiga, mitte isiklike õiguste litsentseerimisega. Isegi
kui litsentseerimise tingimuseks seada piiratud kasutus ja ulatus, võib tekkida vastuolu isiklike õiguste
autorist lahutamatuse põhimõttega. Samas oleks see lahendus arusaadav.
Teine võimalus on sätestada, et autor võib oma isiklike õiguste teostamisest loobuda. See lahendus
arvestaks enam isiklike õiguste autorist lahutamatuse põhimõttega, kuid oleks õiguspraktika
seisukohalt uudsem. Samas lahendus, mis võimaldab isiklike õiguste teostamisest loobuda (waiver) on
üldlevinud.

127

The author can consent not to exercise his moral rights. Such consent must be limited in scope, unequivocal and
informed.
128
Riigikohus on antud küsimuses asunud järgnevale seisukohale: „[s]eadus ei sätestanud enne 1. juulit 2002. a ega sätesta
praegu, mis vormis peab olema kannatanu nõusolek tema õigustesse sekkumiseks (ja sellega kahju tekitamiseks) kui kahju
tekitamise õigusvastasust välistav asjaolu. Järelikult võis kostjal deliktiõiguslikus mõttes tekkida õigus sekkuda hageja
autoriõigustesse ka hageja suulise nõusoleku korral, ilma et ta oleks sõlminud hagejaga autorilepingut. Sellise nõusoleku
olemasolu korral pole hagejal õigus nõuda kostjalt kahju hüvitamist autoriõiguse rikkumise eest“ (3-2-1-124-06, p. 11).
129
Vt. M. Rosentau. Intellektuaalse omandi õigused infotehnoloogias. Autori isiklikud õigused. – Juridica IX/2007, 651666.
130
Vt. S. Ricketson, J. C. Ginsburg. International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond.
Second Edition. Volume I. (Oxford University Press, 2006), lk. 586-587.
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9 Isiklike õiguste üleminek seadusjärgsel pärimisel (L. Jents)131
9.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
§ X Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste pärimine
(1) Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste pärimine toimub vastavalt pärimisseaduse
sätetele seaduse või pärandaja viimse tahte avalduse järgi.
(2) Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seadusjärgsele pärijale lähevad vastava õiguse
kehtivuse tähtajaks üle varalised õigused ning õigus teostada käesoleva seaduse § [viide isiklike
õiguste kataloogi vastavatele paragrahvidele132] nimetatud isiklikke õigusi, kui viimse tahte
avaldusega ei ole ette nähtud teisiti.
(3) Riigile pärimise teel üle läinud õigusi teostab Kultuuriministeerium.
(4) Kultuuriministeeriumil on õigus riigile pärimise teel üle läinud õiguste teostamisest saadud tasu
kasutada stipendiumi maksmiseks.
(5) Käesoleva paragrahvi 4. lõike alusel võib stipendiumi maksta üliõpilasele, kelle õppe- või
loominguline tegevus on seotud autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste pärandaja
loomevaldkonnaga, eesmärgiga toetada nimetatud tegevust ning enesetäiendamist.
(6) Kultuuriminister kehtestab määrusega stipendiumi taotlemise ja maksmise korra.
(7) Kultuuriminister kinnitab käskkirjaga stipendiumi suuruse.
(8) Riigile pärimise teel üle läinud õiguste teostamisest saadud tasust võib maha arvata tasu kogumise
korraldamisega seotud kulud.
Eelnimetatud isiklikud õigused, mille teostamine läheb seadusjärgsele pärijale üle ja millele peaks
viitama eelnimetatud regulatsiooni lõikes 2 peaksid hõlmama järgmisi autori ja esitaja isiklikke õigusi
(vaadata üle, võttes arvesse uut isiklike õiguste kataloogi):
a) õigus autori au ja väärikuse kaitsele - õigus vaidlustada mis tahes moonutusi ja teisi ebatäpsusi
teoses endas, selle pealkirjas või autorinime tähistamises ning autorile või tema teosele antud
hinnanguid, mis kahjustavad autori au ja väärikust;
b) õigus teose avalikustamisele - otsustada, millal teos on valmis üldsusele esitamiseks;
c) õigus esitaja au ja väärikuse kaitsele oma esituse suhtes.
Antud isiklike õiguste valiku määramisel on lähtutud eeldusest, et nn muutmisõigused (AutÕS § 12 lg
1 p 3 õigus teose puutumatusele, AutÕS § 12 lg 1 p 4 õigus teose lisadele ning AutÕS § 66 p 3 õigus
esituse puutumatusele) viiakse isiklike õiguste kataloogist varaliste õiguste kataloogi.
Konkreetne ettepanek, millises struktuuriosas võiks regulatsioon sisalduda
Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste pärimise regulatsioon võiks sisalduda peatükis, mis
käsitleb õiguste teostamist kolmandate isikute poolt. Koonkaardistuses 133 olevas struktuuris paikneb
pärimise regulatsioon VI peatüki ÜHISED SÄTTED, 3. Jaos.
131

Koostaja: L. Jents.
Vastavate isiklike õiguste loetelu on toodud käesoleva punkti lõpus.
133
Autoriõiguse
ja
autoriõigusega
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probleemide
koondkaardistus.
Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57000/Autori%F5iguse++koondkaardistus-9-07-2012.pdf
(6.01.2013), lk. 4.
132
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9.2 Praegu kehtivad õigusnormid
9.2.1

Rahvusvahelised ja EL-i normid

Autoriõigust ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi reguleerivad rahvusvahelised konventsioonid ega EL
normid ei reguleeri isiklike õiguste pärimise küsimust ning seega on konventsioonide ja EL-i
liikmesriigid nimetatud regulatsiooni kehtestamisel vabad.
9.2.2

Siseriiklikud õigusnormid

AutÕS § 36. Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste pärimine
(1) Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste pärimine toimub vastavalt pärimisseaduse
üldsätetele seaduse või pärandaja viimse tahte avalduse järgi.
(2) Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seadusjärgsele pärijale lähevad vastava õiguse
kehtivuse tähtajaks üle varalised õigused ning käesoleva seaduse § 12 1. lõike punktides 4–6 ning §
66 punktis 4 nimetatud isiklikud õigused, kui viimse tahte avaldusega ei ole ette nähtud teisiti.
(3) Riigile pärimise teel üle läinud autoriõigust ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi teostab
Kultuuriministeerium.
(4) Kultuuriministeeriumil on õigus riigile pärimise teel üle läinud autoriõiguse ja autoriõigusega
kaasnevate õiguste teostamisest saadud tasu kasutada stipendiumi maksmiseks.
(5) Käesoleva paragrahvi 4. lõike alusel võib stipendiumi maksta üliõpilasele, kelle õppe- või
loominguline tegevus on seotud autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste pärandaja
loomevaldkonnaga, eesmärgiga toetada nimetatud tegevust ning enesetäiendamist.
(6) Kultuuriminister kehtestab määrusega stipendiumi taotlemise ja maksmise korra.
(7) Kultuuriminister kinnitab käskkirjaga stipendiumi suuruse.
(8) Riigile pärimise teel üle läinud autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste teostamisest
saadud tasust võib maha arvata tasu kogumise korraldamisega seotud kulud.
9.2.3

Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Autoriõigust ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi reguleerivad rahvusvahelised konventsioonid ega EL
normid ei reguleeri isiklike õiguste pärimise küsimust ning seega on konventsioonide ja EL-i
liikmesriigid nimetatud regulatsiooni kehtestamisel vabad. Isiklike õiguste pärimise regulatsioon on
seega riigiti üsna erinev ja sõltub paljuski sellest, kas ja millisel viisil on autori isiklikud õigused selles
riigis reguleeritud.
Soome autoriõiguse seaduse134 § 41 kohaselt kohaldatakse autori surma korral autoriõiguse pärimisel
vastavat pärimisõiguse regulatsiooni.135

Copyright Act. Arvutivõrgus: http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1961/en19610404.pdf (27.12.2012).
Tekijänoikeuslaki. Arvutivõrgus (originaalkeeles): http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404 (27.12.2012).
135
Copyright Act
§ 41
After the author's death, copyright shall be governed by provisions pertaining to marital right to property, inheritance and
will.
The author may give directions in his will for the exercise of copyright, with binding effect also on the surviving spouse
and direct descendants, adopted children and their descendants, or authorise someone else to give such directions.
134
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Taani autoriõiguse seaduse136 § 61 (1) kohaselt kohaldatakse autori surma korral autoriõiguse
pärimisel tavalisi pärimisseaduse sätteid.137
Läti autoriõiguse seaduse138 § 16 (1) kohaselt läheb autori pärijatele üle õigus kaitsta autori isiklikke
õigusi.139
Ühendkuningriigi autoriõiguse, disaini ja patendi seaduse140 § 95 (1) b kohaselt lähevad pärijale,
kellele läheb üle autori pärandavara, mille koosseisus on teose autoriõigus, teatud isiklikud õigused.141

Consolidated
Act
on
Copyright.
Arvutivõrgus:
http://www.kum.dk/Documents/English%20website/Copyright/Consolidated%20Act%20on%20Copyright%202010%5B
1%5D.pdf
(27.12.2012).
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af
lov
om
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Arvutivõrgus
(originaalkeeles):
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=129901 (27.12.2012).
137
Consolidated Act on Copyright
Inheritance and Creditor Proceedings § 61
(1) The usual provisions of the inheritance laws shall apply to the copyright upon the author's death.
(2) The author may give directions in his will with binding effect also for the spouse and issue concerning the exercise of
the copyright, or may authorise somebody else to give such directions.
138
Copyright
Law.
Arvutivõrgus
(tõlge
inglise
keelde)
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.phpURL_ID=18620&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Autortiesību. Arvutivõrgus (originaalkeeles):
http://www.likumi.lv/doc.php?id=5138 (27.12.2012)..
139
Copyright Law
Section 16. Transfer of the Rights of an Author
(1) The right to communicate and to use a work and to receive remuneration for permission to use a work, and for the use
of the work shall pass to the heirs of the author. The heirs of an author have the right to protect the moral rights of the
author.
140
Copyright,
Designs
and
Patents
Act
1988.
Arvutivõrgus
(originaalkeeles):
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents (27.12.2012).
141
Copyright, Designs and Patents Act
§ 95 Transmission of moral rights on death
(1) On the death of a person entitled to the right conferred by section 77 (right to identification of author or director),
section 80 (right to object to derogatory treatment of work) or section 85 (right to privacy of certain photographs and
films)— .
(a) the right passes to such person as he may by testamentary disposition specifically direct,
(b) if there is no such direction but the copyright in the work in question forms part of his estate, the right passes to the
person to whom the copyright passes, and .
(c) if or to the extent that the right does not pass under paragraph (a) or (b) it is exercisable by his personal representatives.
(2) Where copyright forming part of a person’s estate passes in part to one person and in part to another, as for example
where a bequest is limited so as to apply— .
(a) to one or more, but not all, of the things the copyright owner has the exclusive right to do or authorise, or .
(b) to part, but not the whole, of the period for which the copyright is to subsist, .any right which passes with the copyright
by virtue of subsection (1) is correspondingly divided.
(3)Where by virtue of subsection (1)(a) or (b) a right becomes exercisable by more than one person— .
(a) it may, in the case of the right conferred by section 77 (right to identification of author or director), be asserted by any
of them; .
(b) it is, in the case of the right conferred by section 80 (right to object to derogatory treatment of work) or section 85 (right
to privacy of certain photographs and films), a right exercisable by each of them and is satisfied in relation to any of them
if he consents to the treatment or act in question; and .
(c) any waiver of the right in accordance with section 87 by one of them does not affect the rights of the others. .
(4) A consent or waiver previously given or made binds any person to whom a right passes by virtue of subsection (1). .
(5) Any infringement after a person’s death of the right conferred by section 84 (false attribution) is actionable by his
personal representatives. .
(6) Any damages recovered by personal representatives by virtue of this section in respect of an infringement after a
person’s death shall devolve as part of his estate as if the right of action had subsisted and been vested in him immediately
before his death.
136
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Sloveenia autoriõiguse seaduse142 § 68 kohaselt on autoriõigus tervikuna, va taganemisõigus,
päritav.143
Euroopa autoriõiguse koodeks144 pakub välja regulatsiooni, mille kohaselt läheb pärijale üle õigus
teostada järgmisi autori isiklikke õigusi:
1) õigus autorinimele (Art 3.3) ja
2) õigus autori au ja väärikuse kaitsele (Art 3.4).
Euroopa autoriõiguse koodeksis on autori isiklikuks õiguseks ka õigus teose avalikustamisele (Art
3.2), kuid nimetatud õigus kehtib autori eluea.145

9.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Autoriõiguse koonkaardistuse146 järgi kehtiva AutÕS § 36 lg 2 kohaselt lähevad autoriõiguse ja
autoriõigusega kaasnevate õiguste seadusjärgsele pärijale vastava õiguse kehtivuse tähtajaks üle
varalised õigused ning AutÕS § 12 lg 1 punktides 4-6 ning § 66 punktis 4 nimetatud isiklikud õigused,
kui viimse tahte avaldusega ei ole ette nähtud teisiti. Õigus teost muuta ehk õigus teha ise või lubada
teha teistel isikutel teoses endas, tema pealkirjas (nimetuses) või autorinime tähistuses mis tahes
muudatusi ning õigus vaidlustada ilma autori nõusolekuta tehtud muudatusi (õigus teose
puutumatusele) seadusjärgsele pärijale üle ei lähe, kuna sisaldub AutÕS § 12 lg 1 punktis 3.
AutÕS § 38 lg 1 kohaselt kehtib autoriõigus autori kogu eluaja jooksul ja 70 aastat pärast tema surma.
Tekib küsimus, kuidas kasutada selle 70 aasta kestel neid isiklikke õigusi, mis pärijatele üle ei lähe.
IO õiguste pärimist puudutab ka küsimus, kuidas saab litsentsisaaja teada, kas litsentsiandja on
vahetunud või kas litsentsileping on litsentsiandja surma tõttu lõppenud.
Kõige problemaatilisem neist automaatselt mitte-üleminevatest õigustest on õigus teose
puutumatusele. Kui õigus teha teoses muudatusi pärijale üle ei lähe, kuid samas ka ei lõpe, sest
autoriõigus kehtib 70 aastat pärast autori surma, siis kas see tähendab, et 70 aasta jooksul pärast autori
Arvutivõrgus: http://www.uaipit.com/files/documentos/0000006474_Eslovenia_2004_05_11.pdf (28.12.2012).
ZAKONO AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH. Arvutivõrgus (originaalkeeles): http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200716&objava=717 (28.12.2012).
143
Succession Article 68
Copyright as a whole, with the exception of the right to withdrawal, is subject to succession.
144
Euroopa autoriõiguse koodeks (European Copyright Code) on Euroopa teadlaste koostöö tulemusena valminud
mudelseadus. Arvutivõrgus: http://www.copyrightcode.eu/Wittem_European_copyright_code_21%20april%202010.pdf
(27.12.2012).
145
European Copyright Code
Art. 3.2 – Right of divulgation
(1) The right of divulgation is the right to decide whether, and how the work is disclosed for the first time.
(2) This right shall last for the life of the author.
Art. 3.3 – Right of attribution
(1) The right of attribution comprises:
(a) the right to be identified as the author, including the right to choose the manner of identification, and the right, if the
author so decides, to remain unidentified.
(b) the right to require that the name or title which the author has given to the work be indicated.
(2) This right shall last for the life of the author and until [...] years after his death. The legal successor as defined by the
laws on inheritance is entitled to exercise the rights after the death of the author.
Art. 3.4 – Right of integrity
(1) The right of integrity is the right to object to any distortion, mutilation or other modification, or other derogatory action
in relation to the work, which would be prejudicial to the honour or reputation of the author.
(2) This right shall last for the life of the author and until [...] years after his death. The legal successor as defined by the
laws on inheritance shall be entitled to exercise the right after the death of the author.
146
Autoriõiguse
ja
autoriõigusega
kaasnevate
probleemide
koondkaardistus.
Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57000/Autori%F5iguse++koondkaardistus-9-07-2012.pdf
(6.01.2013), lk. 33.
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surma ei saagi keegi teost muuta (s.t. ka muutmiseks luba anda). Teatud määral on konkreetsel puhul
abi autori varalisest õigusest teose töötlemisele (AutÕS § 13 lg 1 p 5), kuid päris korrektne see ei oleks.
Ka Riigikohus on nt lugenud arhitektuuriteose projekti muutmist isiklikuks õiguseks.147
Isiklike õiguste ülemineku küsimust tuleks vaadata kindlasti koos autori isiklike õiguste kataloogi
mahukuse ja isiklike õiguste litsentseerimise temaatikaga. Kuivõrd autori surma järgselt saab
autoriõigusest tulenevaid õigusi teostada kolmas isik, siis võiks (kui isiklike õiguste reguleerimiseks
valitav viis seda võimaldab) antud juhul lähtuda samadest põhimõtetest, mis autori isiklike õiguste
litsentseerimise puhul (sh kas isiklikud õigused on loovutatavad või on võimalik kolmandale isikule
üle anda vaid õigust teostada neid õigusi teatud ulatuses). Kui uues seaduses jääb isiklike õiguste osas
kehtima tänane autoriõiguse seaduse põhimõte, et autori isiklikud õigused on autori isikust
lahutamatud ning ei ole üleantavad148, siis ei peaks olema võimalik ka autori isiklike õiguste üleminek
pärimise korral. Selline regulatsioon oleks vastuolus eelnimetatud põhimõttega, mille kohaselt
isiklikud õigused on autori isikust lahutamatud. Seega saaks pärija kolmanda isikuna omandada
pärimise teel vaid õiguse teostada autori isiklikke õigusi. Sarnane regulatsioon on välja pakutud ka
mudelseaduses Euroopa autoriõiguse koodeks.149
Punktis 2.1 nimetatud regulatsiooni väljapakkumisel on lähtutud eeldusest, et nn. isiklikud
muutmiseõigused, mis on tänases AutÕS § 12 lg 1 p-des 3 ja 4 ning AutÕS § 66 p-s 3 viiakse varaliste
õiguste kataloogi. Kui need muutmisõigused peaksid jääma siiski isiklike õiguste koosseisu, siis peaks
pärijale üle minema ka õigus teostada neid isiklikke õigusi. Õigus teostada muid autori isiklikke õigusi
(nt õigus autorinimele) peaks olema päritav, aga mitte seadusjärgse pärimise korral, vaid kui see on
autori tahe testamendis või pärimislepingus.
VÕS § 186 p 7 kohaselt lõpeb võlasuhe füüsilisest isikust võlgniku surmaga, kui kohustust ei saa täita
tema isikliku osavõtuta ja p 8 kohaselt füüsilisest isikust võlausaldaja surmaga, kui kohustus tuli täita
isiklikult võlausaldajale.
Litsentsilepingud võivad sõltuvalt kokkuleppest olla nii kestvuslepingud kui ühekordsele kohustuse
täitmisele suunatud lepingud.150 Vastavalt legaaldefinitsioonile on litsentsiandja põhikohustus
litsentsisaajale õiguse andmine, mille alusel litsentsisaaja saab alustada intellektuaalsest varast
tulenevate õiguste kasutamist.151 Antud juhul on seega peamine küsimus, kas litsentsisaaja sellise
kohustuse puhul (so õiguse andmine) on tegemist kohustusega, mida litsentsisaaja saaks täita vaid
isiklikult või saaks seda kohust täita ka kolmandad isikud, nt. pärijad.
Õiguskirjanduses on avaldatud seisukohta, et „rusikareegliks“ võiks piiritlemisel olla see, kas sama
kohustust on objektiivselt võimalik pärijate poolt täita.152
Litsentsileping erinevalt töövõtulepingust eeldab, et litsentsisandjal on vastav teos ja õigused juba
olemas (või need on omandatavad). Litsentsiandja põhikohustuse puhul (so õiguse andmine) ei ole
tegemist sellise kohustustega, mida saaks litsentsiandja täita vaid isiklikult ja litsentsisaaja selline
põhikohustus on täidetav ka pärijate poolt. Litsentsilepingu lõppemine litsentsiandja surma korral
pigem kahjustaks litsentsisaajat, kuivõrd litsentsisaaja ei pruugi teada litsentsiandja surmast ja
kasutaks sellisel juhul teost pärast litsentsiandja surma ilma õigusliku aluseta. Samas on tulenevalt
lepinguvabaduse põhimõttest pooled alati vabad lepingus kokku leppima, et litsentsileping lõppeb
litsentsiandja surmaga või et litsentsiandja vahetumisel on uus litsentsiandja kohustatud litsentsisaajat
sellest mõistliku aja jooksul informeerima.

147

RKTKo 25.05.2003, nr 3-2-1-39-03, p 24.
AutÕS § 11 lg 2.
149
Euroopa autoriõiguse koodeks (European Copyright Code) Art 3.3 ja Art. 3.4 (viide 10).
150
P.Varul jt. Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne (Juura, Õigusteabe AS, 2007), lk. 340.
151
P.Varul jt. Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne (Juura, Õigusteabe AS, 2007), lk. 338.
152
P.Varul jt. Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne (Juura, Õigusteabe AS, 2006), lk. 616.
148
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Seega ei näe käesoleva analüüsi koostaja eelnimetatud küsimuses (so litsentsilepingu küsimused
seadusjärgsel pärimisel) täna vajadust eraldi täiendava regulatsiooni järgi. Antud probleemi
lahendamisel on võimalik lähtuda lepingute üldisest regulatsioonist.
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10 Varaliste õiguste kataloog (K. Nemvalts)153
10.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Lisaks autori varaliste õiguste kataloogi kinniseks lugemisele oleks otstarbekas muuta ka
autoriõigusealast mõisteaparaati. Autorile kuuluvad varalised õigused on kehtivas autoriõiguse
seaduses sõnastatud enamasti kolmesõnalises kombinatsioonis: õigus teose reprodutseerimisele, õigus
teose levitamisele, õigus teose üldsusele suunamisele jne. Praktika on näidanud, et selliste
sõnakombinatsioonide kasutamine erialakirjanduses, õigusnormides, ametlikes dokumentides jms.
võib muuta õiguslause ülesehituse ning erinevatele õigustele viitamise ülemäära keeruliseks. Seega
võiks muuta need mõisted seaduse tekstis keeleliselt lihtsamaks ning suupärasemaks. Näiteks nimetada
õigus teose reprodutseerimiseks „kopeerimisõiguseks“, õigus teose levitamiseks „levitamisõiguseks“,
õigus teosest töötluste tegemiseks „töötlemisõiguseks“ jne. Sellealased (terminoloogilised)
korrektuurid tuleb sisse viia ka AutÕS nendesse paragrahvidesse, mis reguleerivad autoriõigusega
kaasnevaid õigusi.
Kehtiva AutÕS varaliste õiguste regulatsiooni sisaldav paragrahv annab ka rentimise ja laenutamise
definitsioonid. Koostatavas AutÕS’s võiks seaduses kasutatavad mõisted sisalduda seaduse esimeses
peatükis „Üldsätted ja definitsioonid“.
Autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate varaliste õiguste kataloogid kinniseks muutmist ei vaja,
kuna nendele kuuluvad õigused on juba praegu selgepiirilisemad ning konkreetsemad.
AutÕS paragrahv, mis sisaldab autori varaliste õiguste kataloogi sõnastada järgmiselt (nii
terminoloogilised muudatused kui varaliste õiguste ammendav kataloog):
§ x. Autori varalised õigused
(1) Autorile kuulub ainuõigus ise oma teost kasutada, lubada ja keelata oma teose samaviisilist
kasutamist teiste isikute poolt ja saada tulu oma teose sellisest kasutamisest, välja arvatud vaba
kasutamise juhud. Autorile kuulub õigus lubada ja keelata:
1) teose kopeerimist (kopeerimisõigus);
2) oma teose või selle koopiate levitamist (levitamisõigus). Pärast autori poolt või tema loal teose
koopia esmamüüki või omandiõiguse muul viisil üleandmist Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa
Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis ammendub käesolevas punktis nimetatud õigus ja teose
koopiat võib Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis
edasi levitada autori nõusolekuta. Autorile kuulub ainuõigus lubada ja keelata oma teose koopia
rentimist ja laenutamist üldsusele ka juhul, kui õigus teose levitamisele on ammendunud, välja arvatud
käesoleva seaduse § x (avalik laenutamine) sätestatud juhud. Andmebaaside osas ammendab
andmebaasi koopia esmane müük Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna
lepinguga ühinenud riigis õiguse kontrollida selle koopia edasist müüki Euroopa Liidu liikmesriigis
või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis. Pärast arvutiprogrammi koopia
esmamüüki Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis
autori poolt või tema loal ammendub autori õigus arvutiprogrammi koopia levitamisele Euroopa
Liidus või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis, välja arvatud õigus programmi või
selle koopia rentimisele.
3) oma teose tõlkimist (tõlkimisõigus);
4) oma teosest kohanduste, arranžeeringute, tuletatud teoste ja teiste töötluste tegemist, samuti oma
teosele teiste autorite teoste lisamist (töötlemisõigus);
153
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5) oma teoste kogumike koostamist ja väljaandmist ning oma teoste süstematiseerimist (kogumike
koostamise õigus);
6) oma teose edastamist, taasedastamist, avalikku esitamist, üldsusele kättesaadavaks tegemist,
üldsusele näitamist e. eksponeerimist ning teose muudel viisidel üldsusele suunamist (suunamisõigus);
7) oma arhitektuuri-, disaini-, tarbekunstiteose jms projekti teostamist (projektiõigus).
(2) Arvutiprogrammi autorile kuuluvad lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud varalistele
õigustele ainuõigus arvutiprogrammi funktsioonide kasutamiseks ja valdamiseks ärilisel eesmärgil.
AutÕS paragrahvid, mis sisaldavad autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate varalisi õigusi
sõnastada järgmiselt (vaid terminoloogilised muudatused):
AutÕS § x. Teose esitaja varalised õigused
Teose esitajale kuulub ainuõigus ise oma esitust kasutada, lubada ja keelata oma esituse samaviisilist
kasutamist teiste isikute poolt ja saada tulu oma esituse sellisest kasutamisest, välja arvatud vaba
kasutamise juhud. Teose esitajale kuulub õigus lubada:
1) seni fikseerimata esituse salvestamist heliplaadile, heli- ja videolindile, filmile jms viisil
(salvestamisõigus);
2) esituse raadio, televisiooni või satelliidi vahendusel edastamist, välja arvatud juhud, kui edastamine
toimub esituse salvestiselt või toimub esituse taasedastamine, milleks on loa andnud televisiooni- või
raadioteenuse osutaja, kes esituse esmakordselt edastas (edastamisõigus);
3) esituse suunamist üldsusele mis tahes tehnilise vahendi abil väljaspool paika, kus esitus toimub,
välja arvatud juhud, kui üldsusele suunamine toimub esituse salvestiselt või raadio või televisiooni
vahendusel (suunamisõigus);
4) esituse salvestise üldsusele kättesaadavaks tegemist sellisel viisil, et isikud saavad esitust kasutada
nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal (kättesaadavaks tegemise õigus);
5) esituse heli ja kujutise eraldi kasutamist juhul, kui need on salvestatud koos ja moodustavad ühtse
terviku;
6) esituse salvestise otsest või kaudset, ajutist või alalist, osalist või täielikku kopeerimist mis tahes
vormis või mis tahes viisil (kopeerimisõigus);
7) esituse salvestise levitamist üldsusele, sealhulgas esituse salvestise rentimist ja laenutamist
(levitamisõigus). Rentimise õigus läheb üle audiovisuaalse teose produtsendile vastava individuaalse
või kollektiivse lepingu sõlmimisel audiovisuaalse teose loomiseks, kui lepingus ei ole ette nähtud
teisiti. Teose esitajal säilib õigus saada õiglast tasu.
AutÕS § x. Fonogrammitootja õigused
Fonogrammitootjale kuulub õigus lubada ja keelata:
1) fonogrammi otsest või kaudset, ajutist või alalist, osalist või täielikku kopeerimist mis tahes vormis
või mis tahes viisil (kopeerimisõigus);
2) fonogrammi levitamine üldsusele, sealhulgas fonogrammi koopiate rentimist ja laenutamist
(levitamisõigus);
3) fonogrammide üldsusele kättesaadavaks tegemine sellisel viisil, et isikud saavad fonogrammi
kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal (kättesaadavaks tegemise õigus).“.
AutÕS § x. Televisiooni- ja raadioteenuse osutaja õigused
(1) Televisiooni- ja raadioteenuse osutajal on ainuõigus lubada ja keelata:
1) saate taasedastamist (taasedastamisõigus);
2) saate salvestamist (salvestamisõigus);
3) saate salvestise otsest või kaudset, ajutist või alalist, osalist või täielikku kopeerimist mis tahes
vormis või mis tahes viisil (kopeerimisõigus);
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4) saate üldsusele suunamist juhul, kui selline suunamine toimub kohas, mis on üldsusele avatud
sisenemistasu eest (suunamisõigus);
5) saate salvestise üldsusele kättesaadavaks tegemist sellisel viisil, et isikud saavad saadet kasutada
nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal (kättesaadavaks tegemise õigus);
6) saate salvestise levitamist üldsusele (levitamisõigus).
AutÕS § x. Filmi esmasalvestuse tootja õigused
Filmi esmasalvestuse tootjale kuulub õigus lubada ja keelata:
1) filmi originaali või selle koopia otsest või kaudset, ajutist või alalist, osalist või täielikku kopeerimist
mis tahes vormis või mis tahes viisil (kopeerimisõigus);
2) filmi originaali või selle koopia levitamist üldsusele, sealhulgas filmis originaali rentimist ja
laenutamist (levitamisõigus);
3) filmi originaali või selle koopia üldsusele kättesaadavaks tegemist sellisel viisil, et isikud saavad
filmi kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal (kättesaadavaks tegemise õigus).
Konkreetne ettepanek, millises struktuuriosas võiks regulatsioon sisalduda
Koondkaardistuses154 leiduvas struktuuris paikneb autori varaliste õiguste kataloog II peatüki
„Autoriõigus“ 2. jaos „Autoriõiguse tekkimine ja sisu“. Autoriõigusega kaasnevate õiguste
regulatsioon paikneb eelnõu III peatükis „Autoriõigusega kaasnevad õigused“ 1. jaos „Autoriõigusega
kaasnevate õiguste tekkimine ja sisu“.

10.2 Praegu kehtivad õigusnormid
10.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Rahvusvahelised normid:
1. Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon155 art. 11, 11bis, 11ter, 12, 14, 14bis;
2. WIPO autoriõiguse leping156 art. 1(4), 6, 7, 8;
3. Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvaheline
konventsioon (Rooma, 1961)157 art. 7, 10, 13;
4. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu (Marrakeši lepingu) lisa 1C
„Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping“ (TRIPS-leping)158 art 14;
Autoriõiguse
ja
autoriõigusega
kaasnevate
probleemide
koondkaardistus.
Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57000/Autori%F5iguse++koondkaardistus-9-07-2012.pdf
(6.01.2013).
155
Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooniga ühinemise seadus (RT II 1994, 16/17, 49).
156
Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse lepingu ratifitseerimise seadus (RT II 2006, 14, 39)
(WCT). Eesti sarnaselt paljude teiste Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidega ja EL kui institutsiooni endaga deponeeris WCT
ja Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu (WPPT) ratifitseerimiskirjad WIPO
peakorteris 14.12.2009 ning sai lepingute liikmeks 14.03.2010.
157
Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise
seadus (RT II 1999, 27, 165).
158
Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu
(Marrakeši lepingu) lisa 1C (RT II 1999, 22, 123).
154
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5. WIPO esitus- ja fonogrammileping159 art 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
6. Beijing Treaty on Audiovisual Performances (jõustumata)160 art. 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Euroopa Liidu normid:
1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/24/EÜ arvutiprogrammide õiguskaitse kohta
(ELT L 111/16 5.5.2009) art. 2;
2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/115/EÜ rentimis- ja laenutamisõiguse ja
teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas (ELT L 376/28
27.12.1006) art. 3, 7, 8, 9;
3. Nõukogu direktiiv 93/83/EMÜ teatavate satelliitlevile ja kaabli kaudu taasedastamisele
kohaldatavaid autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi käsitlevate eeskirjade
kooskõlastamise kohta (EÜT L 248/15 6.10.1993) art. 2, 4, 8;
4. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/9/EÜ andmebaaside õiguskaitse kohta (EÜT L
77/20 27.3.1996) art. 5, 7;
5. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate
õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167/10 22.6.2001) ar.t
2, 3, 4
10.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

AutÕS § 13. Varalised õigused
(1) Autorile kuulub ainuõigus igal moel ise oma teost kasutada, lubada ja keelata oma teose
samaviisilist kasutamist teiste isikute poolt ja saada tulu oma teose sellisest kasutamisest, välja arvatud
käesoleva seaduse IV peatükis ettenähtud juhud. Sealhulgas kuulub autorile õigus lubada ja keelata:
1) reprodutseerida oma teost (õigus teose reprodutseerimisele). Reprodutseerimiseks loetakse teosest
või teose osast ühe või mitme ajutise või alalise koopia otsest või kaudset tegemist mis tahes vormis
või mis tahes viisil;
2) levitada oma teost või selle koopiaid (õigus teose levitamisele). Levitamiseks loetakse teose või
selle koopia omandiõiguse üleandmist või üldsusele kasutada andmist mis tahes viisil, sealhulgas
rentimist ja laenutamist, välja arvatud arhitektuuriteose ja tarbekunstiteose rentimine ja laenutamine.
Pärast autori poolt või tema loal teose koopia esmamüüki või omandiõiguse muul viisil üleandmist
Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis lõpeb
käesolevas punktis nimetatud õigus ja teose koopiat võib Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa
Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis edasi levitada autori nõusolekuta. Autorile kuulub
ainuõigus lubada või keelata oma teose koopia rentimist ja laenutamist üldsusele ka juhul, kui õigus
teose levitamisele on lõppenud, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 133 sätestatud juhud;
3) [kehtetu - RT I 1999, 97, 859 - jõust. 06.01.2000]
4) tõlkida oma teos (õigus teose tõlkimisele);

Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu ratifitseerimise seadus. – RT II 2006,
14, 40.
160
Kättesaadav WIPO kodulehelt aadressil: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=208966
(25.09.2012).
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5) teha teosest kohandusi (adaptsioone), töötlusi (arranžeeringuid) ja teisi töötlusi (õigus teose
töötlemisele);
6) koostada ja välja anda oma teoste kogumikke ja süstematiseerida oma teoseid (õigus teoste
kogumikele);
7) teost avalikult esitada kas elavas või tehniliselt vahendatud ettekandes (õigus avalikule esitamisele);
8) teost üldsusele näidata (õigus teose eksponeerimisele). Teose eksponeerimine tähendab teose või
tema koopia näitamist kas vahetult või filmi, slaidi, televisiooni või mis tahes muu tehnilise vahendi
või protsessi abil;
9) edastada teos raadio, televisiooni ja satelliidi kaudu ning taasedastada kaabellevivõrgu kaudu,
samuti suunata teos üldsusele muude tehnikavahendite vahendusel, välja arvatud käesoleva paragrahvi
punktis 91 nimetatud viisil (õigus teose edastamisele);
91) teha teos üldsusele kättesaadavaks sellisel viisil, et isikud saavad teoseid kasutada nende poolt
individuaalselt valitud kohas ja ajal (õigus teose üldsusele kättesaadavaks tegemisele);
10) teostada oma arhitektuurne projekt seaduses ettenähtud korras;
11) teostada oma disaini-, tarbekunstiteose jms projekt.
(2) [Kehtetu - RT I 2000, 78, 497 - jõust. 22.10.2000]
(3) Rentimine käesoleva seaduse tähenduses on teose, selle koopia või käesolevas seaduses nimetatud
muu resultaadi andmine ajutiseks kasutamiseks otsese või kaudse varalise või ärilise kasu saamise
eesmärgil.
(4) Laenutamine käesoleva seaduse tähenduses on teose, selle koopia või käesolevas seaduses
nimetatud muu resultaadi andmine ajutiseks kasutamiseks üldsusele avatud asutuse kaudu otsese või
kaudse varalise või ärilise kasu saamise eesmärgita.
(5) Andmebaasi koopia esmane müük lõpetab õiguse kontrollida selle andmebaasi koopia edasist
müüki.
(6) [Kehtetu - RT I 2004, 71, 500 - jõust. 29.10.2004].
AutÕS § 67. Teose esitaja varalised õigused
(1) Teose esitajal on ainuõigus ise kasutada, lubada kasutada ja keelata kasutada teose esitust ning
saada poolte vahel kokkulepitud tasu sellise kasutamise eest, välja arvatud käesoleva seadusega ja
poolte kokkuleppega ettenähtud juhud.
(2) Vaid teose esitaja nõusolekul on lubatud:
1) seni fikseerimata esituse salvestamine heliplaadile, heli- ja videolindile, filmile jms viisil;
2) esituse raadio, televisiooni või satelliidi vahendusel edastamine, välja arvatud juhud, kui edastamine
toimub esituse salvestiselt või toimub esituse taasedastamine, milleks on loa andnud televisiooni- või
raadioteenuse osutaja, kes esituse esmakordselt edastas;
3) esituse suunamine üldsusele mis tahes tehnilise vahendi abil väljaspool paika, kus esitus toimub,
välja arvatud juhud, kui üldsusele suunamine toimub esituse salvestiselt või raadio või televisiooni
vahendusel;
31) esituse salvestise üldsusele kättesaadavaks tegemine sellisel viisil, et isikud saavad esitust kasutada
nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal;
4) esituse heli ja kujutise eraldi kasutamine juhul, kui need on salvestatud koos ja moodustavad ühtse
terviku;
5) esituse salvestise otsene või kaudne, ajutine või alaline, osaline või täielik reprodutseerimine mis
tahes vormis või mis tahes viisil;
6) salvestise levitamine üldsusele;
7) esituse salvestise rentimine ja laenutamine. Rentimise õigus läheb üle audiovisuaalse teose
produtsendile (§ 33 3. lõige) vastava individuaalse või kollektiivse lepingu sõlmimisel audiovisuaalse
teose loomiseks, kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti. Teose esitajal säilib õigus saada õiglast tasu (§
68 4. lõige).
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AutÕS § 70. Fonogrammitootja õigused
(1) Fonogrammitootjal on ainuõigus lubada ja keelata:
1) fonogrammi otsene või kaudne, ajutine või alaline, osaline või täielik reprodutseerimine mis tahes
vormis või mis tahes viisil;
2) fonogrammi koopiate importimine;
3) fonogrammi levitamine üldsusele;
4) fonogrammi koopiate rentimine või laenutamine;
5) fonogrammide üldsusele kättesaadavaks tegemine sellisel viisil, et isikud saavad fonogrammi
kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal.
(2) Tasu suurus, selle maksmise viisid ja kord fonogrammi kasutamise eest määratakse kindlaks
fonogrammitootja ja kasutaja vahelise kokkuleppega.
AutÕS § 73. Televisiooni- ja raadioteenuse osutaja õigused
(1) Televisiooni- ja raadioteenuse osutajal on ainuõigus lubada ja keelata:
1) saate taasedastamine;
2) saate salvestamine;
3) saate salvestise otsene või kaudne, ajutine või alaline, osaline või täielik reprodutseerimine mis
tahes vormis või mis tahes viisil;
4) saate üldsusele suunamine juhul, kui selline suunamine toimub kohas, mis on üldsusele avatud
sisenemistasu eest;
41) saate salvestise üldsusele kättesaadavaks tegemine sellisel viisil, et isikud saavad saadet kasutada
nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal;
5) saate salvestise levitamine üldsusele.
(11) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud õigused ei olene sellest, kas saade edastatakse või
taasedastatakse traadi või õhu, kaasa arvatud kaabellevivõrgu või satelliidi kaudu.
(2) Tasu suurus, selle maksmise viisid ja kord saate salvestise kasutamise eest määratakse kindlaks
televisiooni- ja raadioteenuse osutaja ning kasutaja vahelise kokkuleppega.
(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud õigused ei laiene kaabellevivõrgu operaatorile, kes
teostab kaabellevivõrgu vahendusel televisiooni- või raadioteenuse osutaja saate taasedastamise.
AutÕS § 731. Filmi esmasalvestuse tootja õigused
(1) Filmi esmasalvestuse tootjal on ainuõigus lubada ja keelata:
1) filmi originaali või selle koopia otsene või kaudne, ajutine või alaline, osaline või täielik
reprodutseerimine mis tahes vormis või mis tahes viisil;
2) filmi originaali või selle koopia levitamine üldsusele;
3) filmi originaali või selle koopia rentimine või laenutamine;
4) filmi originaali või selle koopia üldsusele kättesaadavaks tegemine sellisel viisil, et isikud saavad
filmi kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal.
10.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Soome autoriõiguse seadus161 sätestab, et autoril tekib ainuõigus otsustada oma loodud teosest
koopiate tegemise üle, samuti muudetud või muutmata kujul, teise teoseliigina, tõlgituna või muul
moel üldsusele suunamise üle.162

Arvutivõrgus: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404 (24.09.2012).
Soome autoriõiguse seaduse 2§: „Tekijänoikeus tuottaa, jäljempänä säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden
määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna,
käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen.“.
161
162
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Rootsi autoriõiguse seaduse163 asjaomased sätted on sarnased Soome autoriõiguse seadusele (vt
ülal)164.
Sloveenia autoriõiguse seadus165 toob põhjalikuma autorile kuuluvate varaliste õiguste kataloogi,
kuhu kuuluvad näiteks ainuõigused teose kopeerimiseks, üldsusele suunamiseks (s.h. nt avalik
esitamine, edastamine, taasedastamine, üldsusele kättesaadavaks tegemine), muutmiseks, levitamiseks
jms.166
Hollandi autoriõiguse seadus167 toob välja autorile kuuluvad ainuõigused teose kopeerimiseks ja
üldsusele suunamiseks.168
Prantsusmaa intellektuaalse omandi koodeks 169 on sarnane Hollandis kehtivale õigusele, otsesõnu
nimetatakse õigust teose kopeerimiseks ning õigust teose üldsusele suunamiseks.170

10.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Autorile kuuluvate varaliste õiguste kataloogi muutmine ammendavaks on kooskõlas asjaomaste
rahvusvaheliste dokumentidega (Berni konventsioon, TRIPS, WCT). Kõik nimetatud alusdokumendid
sisaldavad autorile kuuluvate varaliste õiguste konkreetset nimekirja, mille peab siseriikliku õigusega
tagama. Samas ei leidu nimetatud r/v konventsioonides kohustust garanteerida autorile õigus „igal
moel“ oma teose kasutamist lubada ja keelata. R/v nõuded sisaldavad küll vaid kaitse
miinimumstandardit ja igal riigil on õigus tagada oma õiguses autorile tugevam kaitse, seda teed ongi
Arvutivõrgus: http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/01/51/95/20edd6df.pdf (24.09.2012),
Rootsi autoriõiguse seaduse Art 2: Subject to the limitations prescribed hereinafter, copyright
shall include the exclusive right to exploit the work by making copies of it and by making it available to the public, be it in
the original or an altered manner, in translation or adaptation, in another literary or artistic form, or in another technical
manner.“.
165
Arvutivõrgus: http://www.uaipit.com/files/documentos/0000006474_Eslovenia_2004_05_11.pdf (24.09.2012).
166
Sloveenia autoriõiguse seadus: „Art 22. Economic rights. (1) Use of the work in material form includes in particular
the right of reproduction (Art. 23).
(2) Use of the work in non-material form (communication to the public) includes in particular the following rights:
1. the right of public performance (Article 26);
2. the right of public transmission (Article 27);
3. the right of public communication by phonograms and videograms (Article 28);
4. the right of public presentation (Article 29);
5. the right of broadcasting (Article 30);
6. the right of rebroadcasting (Article 31);
7. the right of secondary broadcasting (Article 32);
8. the right of making available to the public (Article 32. a).
(3) Use of the work in a modified form includes in particular the following rights:
1. the right of transformation (Article 33);
2. the right of audiovisual adaptation (Article 104).
(4) Use of copies of a work includes the following rights:
1. the right of distribution (Article 24);
2. the rental right (Article 25).“.
167
Arvutivõrgus: http://www.ivir.nl/legislation/nl/copyrightact.html (25.09.2012).
168
Hollandi autoriõiguse seaduse Art 1:“Copyright is the exclusive right of the author of a literary, scientific or artistic
work or his successors in title to communicate that work to the public and to reproduce it, subject to the limitations laid
down by law.“. Artiklid 12-14 Hollandi autoriõiguse seaduses täpsustavad nimetud varaliste õiguste sisu.
169
Arvutivõrgus:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20110915 (25.09.2012).
170
Prantsusmaa intellektuaalse omandi koodeks: „Article L122-1. Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend
le droit de représentation et le droit de reproduction.“. Edasised paragrahvid (kuni L122-12) täpsustavad nimetatud õiguste
sisu.
163
164
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läinu kehtiv AutÕS. Samas on arenev tehnoloogia muutnud liigselt autorite huve arvestava
regulatsiooni tarbijate ja kasutajate huve liigselt piiravaks. Mitmes küsimuses puudub õigusselgus
kasutusviiside kuulumisest ühe või teise varalise õiguse mõjusfääri ning see ei aita kaasa seaduse
ühetaolisele tõlgendamisele. Kinnine õiguste kataloog muudab olukorra selgemaks ning seaduse
rakendajale arusaadavamaks, välistatakse kõigi uute teose kasutusviiside (nt pilvetehnoloogia,
linkimine) automaatne kuulumine autori eksklusiivsete õiguste hulka.
Kinnise kataloogiga ei lahenda küll õiguste omavahelisest sulandumisest ja sellekohastest
tõlgendusraskustest tulenevaid probleeme, kuid mõned tehnoloogia arenguga seonduvad probleemid
leiaks hõlpsamalt vastuse. Ka õiguskirjandusest leiab kriitikat avatud õiguste ja suletud erandite
poliitikale. B. Hugenholtz’i ja L. Guibault’ sõnul on selline lähenemine Euroopa autoriõiguse
doktriini171 arvestades seni valdav olnud, kuid mis tehnoloogilisi arenguid silmas pidades liigselt
tarbijate huve kahjustama võib hakata.172
Ettepanek varaliste õiguste kataloogi iseloomu muutmiseks on iseenesest tehtud ka Euroopa
autoriõiguse mudelseaduse173 koostajate poolt. Varaliste õiguste kinnisest kataloogist autorile tuleneda
võivat kahju aitab neutraliseerida ühe konkreetse varalise õiguse – õigus teose üldsusele suunamiseks
(communication to public) – avatud iseloom. Niisugune saab olla ka Eesti uue AutÕS suund
kõnealuses küsimuses, kuna ülal toodud uue varaliste õiguste kataloogi punktis 6 sisalduv
suunamisõigus on samamoodi jäetud lõpuni konkretiseerimata nimetades autori varaliseks õiguseks
oma teose edastamist, taasedastamist, avalikku esitamist, üldsusele kättesaadavaks tegemist, üldsusele
näitamist e. eksponeerimist ning teose muudel viisidel üldsusele suunamist.
Mis puudutab terminoloogilisi muudatusi, siis need muudavad kõnealuste mõistete kasutamise
lihtsamaks nii erialakirjanduses, õigusaktides kui muudes dokumentides.
Kui seadusest tulenevad käitumisreeglid on selgemad, suureneb teoste õiguspärane kasutamine, see on
soodus nii ettevõtluskeskkonnale, innovatsioonile, tehnoloogilisele arengule kui ka teadustööle. Tuge
saab Eesti suund teadmistepõhise majanduse efektiivsele toimimisele. Samuti on mõju
üksikindiviidide tarbimisharjumustele võrgukeskkonnas leiduvate teoste jt kaitstavate objektide
kasutamisel.

Euroopa autoriõiguse doktriini kohaselt on autor oma teose „isa“, kellele riik peab seadustega tagama võimalikult
ulatuslikud õigused. Teine lähenemine on Anglo-Ameerika utilitaristlikus süsteemis, kus autoriõiguses lähtutakse
peamiselt majanduslikest kaalutlustest. Lähenemise erinevust on märgata ka nimetatud süsteemi järgivate riikide õigusteerandite regulatsiooni analüüsides, kus lähtutakse Euroopale vastandudes kinniste õiguste ja avatud erandite poliitikast.
Sätestatud on konkreetsed õigused, avatud kataloogi ei ole ning kasutajate huve kaitseb üldise iseloomiga fair useregulatsioon. Vt. USA autoriõiguse seaduse art. 106 ja Suurbritannia autoriõiguse, disaini ja patendiseaduse art. 16. USA
autoriõiguse seadus kättesaadav arvutivõrgus: http://www.copyright.gov/title17/ (25.09.2012) ja Suurbritannia
autoriõiguse, disaini ja patendiseadus kättesaadav arvutivõrgus: http://www.ipo.gov.uk/types/copy/c-about.htm
(25.09.2012). Vt. ka E. Vasamäe. Fonogrammitootja reprodutseerimisõigus ja infoühiskonna mõju sellele. – Juridica,
X/2006, lk. 684.
172
B. Hugenholtz. Copyright and Freedom of Expression in Europe. Expanding the Boundaries of Intellectual Property.
Information Policy for the Knowledge Society (Oxford, Oxford University Press, 2001), lk. 8. Arvutivõrgus:
http://www.ivir.nl/staff/hugenholtz.html (25.09.2012), vt. ka L. Guibault. The Nature and Scope of Limitations and
Exceptions to Copyright and Neighbouring Rights with Regard to General Interest Missions for the Transmission of
Knowledge: Prospects for their Adaptation to the Digital Environment. UNESCO e-Copyright Bulletin, October-December
2003, lk. 8. Arvutivõrgus: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001396/139671e.pdf (25.09.2012).
173
Ch 4 „Economic Rights“. Euroopa autoriõiguse koodeks (European Copyright Code) on Euroopa teadlaste koostöö
tulemusena
valminud
mudelseadus.
Arvutivõrgus:
http://www.copyrightcode.eu/Wittem_European_copyright_code_21%20april%202010.pdf (18.11.2012).
171
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11 Ühise autorsuse teke (A. Kelli)174
11.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Puudub vajadus kehtiva regulatsiooni muutmiseks.

11.2 Praegu kehtivad õigusnormid
11.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Rahvusvahelised ja EL-i normid ei sätesta kriteeriume ühisautorsuse tekkeks.
11.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

Autoriõiguse seadus § 30. Ühine autorsus
(1) Autoriõigus teosele, mille on loonud kaks või enam isikut oma ühise loomingulise tegevusega,
kuulub selle autoritele ühiselt.
(2) Ühise loomingulise tegevusega loodud teos võib moodustada ühe jagamatu terviku (ühisautorsus)
või koosneda osadest, millest igaühel on samuti iseseisev tähendus (kaasautorsus). Teose osa loetakse
iseseisvat tähendust omavaks, kui seda saab kasutada sõltumatult selle teose teistest osadest.
11.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Prantsusmaa intellektuaalse omandi koodeks175 näeb ette, et ühisteos kuulub autoritele ühiselt ning
ühisautorid teostavad oma õigusi ühiselt. Kokkuleppe mittesaavutamisel otsustab kasutamise kohus.
Kui autorite panus on eriliiki, siis võib iga autor kasutada enda teost ilma, et see kahjustaks ühise teose
kasutamist.176

174

Koostaja: A. Kelli.
Intellectual
Property
Code
(Code
de
la
Propriété
Intellectuelle).
Arvutivõrgus:
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5563 (16.12.2012).
176
Article L113-3
A work of collaboration shall be the joint property of its authors.
The joint authors shall exercise their rights by common accord.
In the event of failure to agree, the civil courts shall decide.
Where the contribution of each of the joint authors is of a different kind, each may, unless otherwise agreed, separately
exploit his own personal contribution without, however, prejudicing the exploitation of the common work.
175
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Saksamaa autoriõiguse seadus177 kohaselt kui mitu isikut on loonud teose ühiselt ning nende panust
ei saa eraldiseisvalt kasutada, siis on tegemist ühisautoritega.178
Soome autoriõiguse seadus179 sätestab, et teose autoriõigus, millel on kaks või enam autorit, kelle
panus ei kujuta iseseisev teost, kuulub autoritele ühiselt. Igal ühisautoril on õigus alustada menetlust
autoriõiguse rikkumisel.180
Kanada autoriõiguse seadus181 määratleb ühisautorsuses olevat teost teosena, mille on koostöiselt
loonud kaks või enam autorit, milles ühe autori panus ei ole eristatav teiste omast.182
USA autoriõiguse seadus183 määratleb ühisautorsuses olevat teost teosena, mille on loonud kaks või
enam autorit tahtega, et nende panused moodustaksid eraldamatu või vastastikku sõltuva osa ühtsest
teosest.184
USA õiguskirjanduses on selgitatud, et kohtupraktika kohaselt eeldab ühisautorsus, et iga autori panus
peab olema ka eraldivõetuna autoriõiguslikult kaitstav ning isikud on tahtnud luua ühiselt teost teose
loomise ajal.185 Ühisautorsuseks peavad kumulatiivselt olema täidetud kaks tingimust: 1)
autoriõiguslikult kaitstav panus; 2) ühisautorsuse tahe. Seejuures tuleb arvestada, et tahte tuvastamise
standard ei ole üksnes subjektiivne.186
Ühendkuningriigi autoriõiguse, disaini ja patendi seadus187 määratleb autorit kui isikut, kes loob
teose.188 Ühisautorsuses loodud teos on määratletud kui teos, mis loodud kahe või enama autori
koostöös ning iga autori panus ei ole eraldatav teiste autorite omast.189

Urheberrechtsgesetz (UrhG). Arvutivõrgus: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/index.html (14.01.2013).
Article 8 Joint authors
(1) Where several persons have jointly created a work without it being possible to separately exploit their individual shares
in the work, they are joint authors of the work.
179
Copyright
Act.
Unofficial
Translations
in
English.
Arvutivõrgus:
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1961/en19610404.pdf (23.11.2012).
180
Section 6
If a work has two or more authors whose contributions do not constitute independent works, the
copyright shall belong to the authors jointly. However, each of them is entitled to bring an action for
infringement.
181
Copyright Act. Arvutivõrgus: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/index.html (23.11.2012).
182
Definitions
2. In this Act,
“work of joint authorship” (oeuvre créée en collaboration)
“work of joint authorship” means a work produced by the collaboration of two or more authors in which the contribution
of one author is not distinct from the contribution of the other author or authors;
183
Complete version of the U.S. Copyright Law, December 2011. Arvutivõrgus: http://www.copyright.gov/title17/
(7.01.2013).
184
Definitions § 101
A “joint work” is a work prepared by two or more authors with the intention that their contributions be merged into
inseparable or interdependent parts of a unitary whole.
185
Robert Clarida. Copyright Law Deskbook (BNA Books, 2009), 136.
186
Robert A. Gorman & Jane C. Ginsburg. Copyright. Cases and materials. Seventh edition (Foundation Press, 2006), lk.
333-334.
187
Copyright, Designs and Patents Act 1988. Arvutivõrgus: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents.
188
9 Authorship of work
(1)In this Part “author”, in relation to a work, means the person who creates it.
189
10 Works of joint authorship
(1)In this Part a “work of joint authorship” means a work produced by the collaboration of two or more authors in which
the contribution of each author is not distinct from that of the other author or authors.
177
178
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Erialakirjanduses on selgitatud, et ühisautorsuse tekkeks peab täitma kaks kriteeriumi, milleks on
koostöö (collaboration) ja panus (contribution) teose loomiseks.190 Seoses koostöö tingimusega on
selgitatud, et teose hilisem muutmine või täiendamine ei ole aluseks ühisautorsusele.191

11.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Autoriõiguse kontekstis eksisteerivad järgmised küsimused:
1) kuivõrd kõigi ühisautorite panus peab olema loominguline;
Selleks, et teos oleks autoriõiguslikult kaitstav, peab see väljendama selle looja originaalsust. Olukord
ei ole erinev ka siis, kui teos luuakse ühiselt mitme autori poolt. Iga autori panus teosesse peab olema
originaalne ehk loominguline. Erialakirjanduses rõhutatakse samuti, et autor on see, kellel tekib teose
idee ning kes vajaduse kontrollib selle elluviimist. Tehnilisi rakendajaid (simples exécutants) ei pea
lugema autoriteks.192 Seega võib lähtuda seisukohast, et iga ühisautori puhul on loominguline panus
nõutav. See lähenemine kajastub ka kehtivas regulatsioonis, mistõttu puudub vajadus
olemasolevaid norme täpsustada.
2) kas peab eksisteerima ühisautorsuse tahe (ühisautorsus surnud isikuga);
Oluline küsimus on, kas ühisautorsuseks peab eksisteerima ühisautorsuse tahe. Näiteks võib see
tõusetuda juba surnud autori teose ümbertöötamisega. Tekib küsimus, kas uut teost võib või peaks
lugema looduks ühisautorite poolt. Võimaldamaks kirjeldatud olukorras ühisautorsust, tuleks kehtivast
regulatsiooni täpsustada näiteks järgnevalt:
„Autoriõigus teosele, mille on loonud kaks või enam isikut oma ühise loomingulise tegevusega, kuulub
selle autoritele ühiselt. Nõusoleku ühises autorsuses oleva teose loomiseks võivad anda ka autori
pärijad.“
Taoline lähenemine tekitab täiendavad probleeme seoses public domain’is olevate teoste
ümbertöötamisega (võimalik ühisautorsus Shakespeare’iga).
Sellise regulatsiooni võimalik kooskõla autorsuse kaitse ja ühisautorsuse kontseptsiooniga on enam
kui küsitav. Soovitav on jääda olemasoleva regulatsiooni juurde. Surnud isiku teose ümbertöötamine
pärijate nõusolekul saab selliselt ka vormistada. Autoriõiguse praktikas on taoline juhtum vormistatud
näiteks järgmiselt:
„Elmar Ilus. Rooma eraõiguse alused. Toimetanud professor Heiki Pisuke“

190

Lior Zemer. Contribution and collaboration in joont authorship: too many misconceptions. - Journal of Intellectual
Property Law & Practice 2006 (1) 4, 283-292, lk. 284.
191
Silke Weiss. What are the consequences in terms of copyright law when two or more individuals participate in the
creation
of
a
particular
work?
Arvutivõrgus:
http://kblaw.info/wt_dev/kbc.php?article=123&view=text&&land=UK&lang=EN&mode=1 (26.12.2012).
192
Jane C. Ginsburg. The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law. – 52 DePaul Law Review (2002-2003),
1063-1092, 1072.
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12 Ühise autorsuse teostamine (A. Kelli, A. Värv)193
12.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Eksisteerivad järgmised alternatiivid:
1) Regulatsioon jääb üldjoontes samaks (ühisteose kasutamine eeldab kokkulepet ühisautorite
vahel). Seejuures võib täiendavalt rõhutada koostöökohustust ühisautorite vahel.
(4) Suhted ühiste autorite või ühise autoriõiguse või kaasnevate õiguste omajate vahel autoriõiguse
või kaasnevate õiguste teostamisel, sealhulgas autoritasu jagamisel, määratakse kindlaks nende
kokkuleppega. Sellise kokkuleppe puudumisel teostavad autoriõigust teosele kõik autorid ühiselt,
autoritasu aga jagatakse nende vahel vastavalt igaühe panusele.
(0) Ühisautor või isik, kellele kuulub osa ühisest autoriõigusest või kaasnevatest õigustest ei tohi
ebamõistlikult või pahauskselt takistada autoriõiguse ühist teostamist.
Terminoloogilised probleemid: kas lisaks autorile tuleks nimetada ka autoriõiguste omajat, esitajat
ja kaasnevate õiguste omajat. Üks võimalus on üldnorm, milles sätestatakse, et termin „autor“ võib
tulenevalt kontekstist tähendada nii autorit kui autoriõiguste omajat. Kaasnevate õiguste omaja tuleks
eeldatavasti välja kirjutada.
või
2) Igale ühisautorile antakse õigus ise teost kasutada VÕI ise teost kasutada ja anda
kolmandatele isikutele lihtlitsentse ühisautorsuses loodud teose kasutamiseks:
„
(0) Suhted ühiste autorite või ühise autoriõiguse või kaasnevate õiguste omajate vahel autoriõiguse
teostamisel, sealhulgas autoritasu jagamisel, määratakse kindlaks nende kokkuleppega. Sellise
kokkuleppe puudumisel on igaühel neist õigus kasutada teost või kaasnevate õiguste objekti ise ja
sõlmida kolmandate isikutega turu tingimustel lihtlitsentsi lepinguid teose või kaasnevate õiguste
objekti kasutamiseks. Seejuures on neil kohustus jagada saadud autortasu vastavalt igaühe panustele.
„

12.2 Praegu kehtivad õigusnormid
12.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Rahvusvaheline ja EL-i õigus ei reguleeri ühisautorite / ühisleiutajate kolmandate isikutega ja
omavahelisi suhteid.
12.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

193

Koostaja: A. Kelli, A. Värv.
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Autoriõiguse seadus § 30. Ühine autorsus
(3) Igale kaasautorile kuulub autoriõigus ka tema poolt loodud iseseisva tähendusega osale teoses ning
ta võib kasutada seda teose osa iseseisvalt. Selline kasutamine ei tohi kahjustada teiste kaasautorite
õigusi ega olla vastuolus teose kaasautorite poolt ühise kasutamise huvidega.
(4) Suhted ühiste autorite vahel autoriõiguse teostamisel, sealhulgas autoritasu jagamisel, määratakse
kindlaks nende kokkuleppega. Sellise kokkuleppe puudumisel teostavad autoriõigust teosele kõik
autorid ühiselt, autoritasu aga jagatakse nende vahel võrdsetes osades.
(5) Igaüks ühistest autoritest võib pöörduda kohtusse või võtta tarvitusele muid abinõusid ühiselt
loodud teose kaitseks ning autoriõiguse rikkumise kõrvaldamiseks.
12.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Prantsusmaa intellektuaalse omandi koodeks194 näeb ette, et ühisteos kuulub autoritele ühiselt ning
ühisautorid teostavad oma õigusi ühiselt. Kokkuleppe mittesaavutamisel otsustab kasutamise kohus.
Kui autorite panus on eriliiki, siis võib iga autor kasutada enda teost ilma, et see kahjustaks ühise teose
kasutamist.195
Sloveenia autoriõiguse seadus196 näeb ette, et ühisautorid otsustavad ühiselt, kuidas toimub
ühisautorsuses oleva teose kasutamine. Ühisautor ei tohi ebamõistlikult või pahauskselt olla vastu
teose kasutamisele. Ühisteosest saadav tulu jagatakse vastavalt ühisautorite individuaalsele panusele
teosesse.197
Saksamaa autoriõiguse seadus198 sätestab, et ühisautorid teostavad autoriõigust ühiselt. Ühisautor ei
või ebamõistlikult keelata teose kasutamist. Iga ühisautor võib jõustada autoriõigusi teiste ühisautorite
nimel. Teose kasutamisest saadav tasu jaguneb ühisautorite vahel proportsionaalselt nende panusele.199
Intellectual
Property
Code
(Code
de
la
Propriété
Intellectuelle).
Arvutivõrgus:
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5563 (16.12.2012).
195
Article L113-3
A work of collaboration shall be the joint property of its authors.
The joint authors shall exercise their rights by common accord.
In the event of failure to agree, the civil courts shall decide.
Where the contribution of each of the joint authors is of a different kind, each may, unless otherwise agreed, separately
exploit his own personal contribution without, however, prejudicing the exploitation of the common work.
196
Copyright
and
Related
Rights
Act.
Arvutivõrgus:
http://www.uaipit.com/files/documentos/0000006474_Eslovenia_2004_05_11.pdf (24.09.2012).
197
Article 12
Co-authors
(1) If the work, created in collaboration of two or more persons, constitutes an inseparable whole, all co-authors of such
work shall have a joint copyright in it.
(2) Deciding on the use of such work belongs jointly to all co-authors, however, an individual co-author may not oppose
to it unreasonably or in bad faith.
(3) Co-authors’ shares shall be determined in proportion to the extent of their respective contributions to the creation of the
work, unless they are set otherwise by their agreement.
198
Urheberrechtsgesetz (UrhG). Arvutivõrgus: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/index.html (14.01.2013).
199
Article 8 Joint authors
(1) Where several persons have jointly created a work without it being possible to separately exploit their individual shares
in the work, they are joint authors of the work.
(2) The right of publication and of exploitation of the work accrues jointly to the joint authors; alterations to the work shall
be permissible only with the consent of the joint authors. However, a joint author may not refuse his consent to publication,
194
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Saksa kehtivas õiguses reguleerivad IO seadused peamiselt IO õiguste tekkimist, sisu ja lõpetamist,
kuid mitte neid olukordi, kus õiguste omajaid on mitu. Erandiks on autoriõiguse seadus (UrhG), mille
§ 8 sisaldab muude IO seadustega võrreldes detailsemat regulatsiooni.
UrhG § 8 lg 1 kohaselt tekib ühisautorsus siis, kui teose on loonud mitu isikut ning teost ei ole võimalik
kasutada eraldi osade kaupa. UrhG § 8 lg 2 sätestab, et ühisautorsuse korral kuulub õigus teose
avalikustamisele ja kasutamisele autoritele ühiselt ning teose muutmine on lubatud vaid ühisautorite
nõusolekul. Ühisautor ei või teose avalikustamiseks, kasutamiseks või muutmiseks nõusoleku
andmisest hea usu põhimõtte vastaselt keelduda. Saksa kohtupraktikas on nõusoleku andmisest
keeldumine loetud hea usu põhimõtte vastaseks näiteks siis, kui teose loomise eesmärk oli algusest
peale selle avalikustamine.200 Teose „kasutamise“ all mõeldakse ka kolmandatele isikutele litsentside
andmist – seega ei ole ka taoline tegevus ilma teiste ühisautorite nõusolekuta võimalik.201
Igal ühisautoril on õigus esitada autoriõiguse rikkumisest tulenevaid nõudeid; taotletavast
õiguskaitsevahendist tulenev sooritus tuleb teha kõikidele autoritele ühiselt. Seega on autoriõiguse
puhul teose kasutamine, avalikustamine jms ühe autori poolt ja ilma teiste autorite nõusolekuta
välistatud.202 UrhG § 8 lg 3 kohaselt kuulub teose kasutamisest saadav tulu autorite vahel jagamisele
proportsionaalselt nende panusega teose loomisesse, kui ei ole kokku lepitud teisiti. UrhG § 8 lg 4
võimaldab ühisautoril teiste ühisautorite kasuks loobuda oma õigusest teose kasutamisele.
Saksa intellektuaalse omandi mudelseadus (Gesetzbuch für Geistiges Eigentum, GGE)203 võrreldes
kehtiva õigusega muudatusi ette ei näe: GGE § 5 lg 4 kohaselt kohalduvad ühisautorsuse korral ühisuse
sätted, välja arvatud osas, milles autoriõiguse regulatsioon näeb ette erisused. GGE koostajad viitavad
sellele, et praktikas tuleb BGB ühisuse sätteid kohaldada väga harva, kuna reeglina on ühisautorite
õiguslikud suhted reguleeritud omavaheliste lepingutega.204
Soome autoriõiguse seadus205 sätestab, et teose autoriõigus, millel on kaks või enam autorit, kelle
panus ei kujuta iseseisev teost, kuulub autoritele ühiselt. Igal ühisautoril on õigus alustada menetlust
autoriõiguse rikkumisel.206

exploitation or alteration contrary to the principles of good faith. Each joint author shall be entitled to assert claims arising
from violations of the joint copyright; he may, however, demand performance only to all of the joint authors.
(3) Proceeds derived from the use of the work shall be due to the joint authors according to the extent of their involvement
in the creation of the work, unless otherwise agreed between the joint authors.
(4) A joint author may waive his share of the exploitation rights (Article 15). He shall make a declaration of waiver to the
other joint authors. Upon his declaration his share shall accrue to the other joint authors.
200
OLG Frankfurt, OLGZ 107, 16.
201
V. Henke et al. Der Einfluss der Mitinhaberschaft an Rechten des Geistigen Eigentums auf deren Verwertung (Q 194).
GRUR Int 2007, 505.
202
Spindler/Schuster/Wiebe, Recht der elektronischen Medien (2011), UrhG § 8, Rn 7.
203
R. McGuire, H.-J. Ahrens. Modellgesetz für Geistiges Eigentum – Normtext und Begründung, Beck 2012.
204
R. McGuire, H.-J. Ahrens. Modellgesetz für Geistiges Eigentum – Normtext und Begründung, Beck 2012, S 32.
205
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Translations
in
English.
Arvutivõrgus:
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1961/en19610404.pdf (23.11.2012).
206
Section 6
If a work has two or more authors whose contributions do not constitute independent works, the copyright shall belong to
the authors jointly. However, each of them is entitled to bring an action for infringement.
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Ühendkuningriigi autoriõiguse, disaini ja patendi seadus207 määratleb ühisautorsuses loodud teos
teosena, mis loodud kahe või enama autori koostöös ning iga autori panus ei ole eraldatav teiste autorite
omast.208
Erialakirjanduses on selgitatud, et ühisautor võib loovutada talle kuuluva autoriõiguse kolmandale
isikule. Seoses võimalusega litsentsida ühisautorsuses olevat teost, on asutud seisukohale, viidates
seejuures paragrahvile 173 (2)209, et ühisautor ei saa sõlmida litsentsilepinguid, mis oleksid siduvad ka
teistele ühisautorite suhtes. Ühisautorsuses oleva teose litsentseerimiseks on vajalik kõigi ühisautorite
(autoriõiguse omajate) nõusolek.210
USA autoriõiguse seadus211 näeb ette, et ühisteose autoritele kuulub autoriõigus ühiselt.212 USA
õiguskirjanduses on selgitatud, et kui ühisautorid ei ole leppinud kokku teisiti, siis on igal ühisautoril
õigus, sõltumata tema panuse ulatusest, kasutada teost ise ilma teise ühisautori loata ja anda
lihtlitsentse. Ainus kohustus on jagada saadud kasumit teose kasutamisest.213
Kanada autoriõiguse seadus214 määratleb ühisautorsuses olevat teost teosena, mille on koostöiselt
loonud kaks või enam autorit, milles ühe autori panus ei ole eristatav teiste omast.215 Olulise
põhimõttena sätestab Kanada autoriõiguse seadus, et autoriõigus kuulub teose autorile, kes võib seda
loovutada ja litsentseerida.216
Kanada autoriõiguses käsitluses on selgitatud, et seadusandluses või kohtupraktikas puudub selge
kontseptuaalne lähenemine seoses ühisautorsuse teostamisega. Autoriõiguse seaduses ei ole sätteid
ühisautorsuse teostamise kohta.217
Copyright, Designs and Patents Act 1988. Arvutivõrgus: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents
(26.12.2012).
208
10 Works of joint authorship
(1) In this Part a “work of joint authorship” means a work produced by the collaboration of two or more authors in which
the contribution of each author is not distinct from that of the other author or authors.
209
173 Construction of references to copyright owner.
(2)Where copyright (or any aspect of copyright) is owned by more than one person jointly, references in this Part to the
copyright owner are to all the owners, so that, in particular, any requirement of the licence of the copyright owner requires
the licence of all of them.
210
Silke Weiss. What are the consequences in terms of copyright law when two or more individuals participate in the
creation
of
a
particular
work?
Arvutivõrgus:
http://kblaw.info/wt_dev/kbc.php?article=123&view=text&&land=UK&lang=EN&mode=1 (26.12.2012).
211
Complete version of the U.S. Copyright Law, December 2011. Arvutivõrgus: http://www.copyright.gov/title17/
(24.12.2012).
212
§ 201 Ownership of copyright
(a) The authors of a joint work are coowners of copyright in the work.
213
Robert Clarida. Copyright Law Deskbook (BNA Books, 2009), lk. 136.
214
Copyright Act. Arvutivõrgus: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/index.html (23.11.2012).
215
Definitions
2. In this Act,
“work of joint authorship” (oeuvre créée en collaboration)
“work of joint authorship” means a work produced by the collaboration of two or more authors in which the contribution
of one author is not distinct from the contribution of the other author or authors;
216
Ownership of copyright
13. (1) Subject to this Act, the author of a work shall be the first owner of the copyright therein.
(4) The owner of the copyright in any work may assign the right, either wholly or partially, and either generally or subject
to limitations relating to territory, medium or sector of the market or other limitations relating to the scope of the
assignment, and either for the whole term of the copyright or for any other part thereof, and may grant any interest in the
right by licence, but no assignment or grant is valid unless it is in writing signed by the owner of the right in respect of
which the assignment or grant is made, or by the owner’s duly authorized agent.
217
Ryan J. Black. The Hidden, Contentious Issues of Copyright Co-Ownership. Arvutivõrgus:
http://www.mcmillan.ca/The-Hidden-Contentious-Issues-of-Copyright-Co-Ownership (26.12.2012).
207
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12.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Kaasaegne teadmusloome protsess on sageli kollektiivne. See tähendab, et teose loomisesse panustab
rohkem kui üks isik. Kui tegemist on töösuhtega, siis ei tõusetu ühise IO küsimused. Teatud
organisatsioonide vahelises koostöösuhtes või siis kui teos on loodud füüsiliste isikute poolt võib
tekkida ühine intellektuaalne omand.
Parim lahendus taolises olukorras on, kui ühisomanikud lepivad ise kokku, kuidas toimub õiguste
teostamine. Välistatud ei ole siiski olukord, kui mingit kokkulepet ei eksisteeri. Praegune lähenemine
seadusandluses nii autoriõiguse kui tööstusomandi kontekstis näeb ette et IO teostamine toimub
ühisomanike kokkuleppel, tagades seejuures kõigi IO ühisomanike huvide arvestamise. See võib siiski
tekitada olukorra, kus IO jääb n.ö lukku.
Teine lähenemise (eelkõige anglo-ameerika süsteemis) kohaselt võib näha ette, et igale IO
ühisomanikule antakse luba ise teost kasutada ning isegi sõlmida lihtlitsentsi lepinguid.
Praegune lähenemine on rohkem omane Eesti õiguskultuurile. Siiski on vajalik analüüsida mõlemat
võimalust, et luua regulatsioon, mis sobib kõige enam kaasaegsesse teadmistepõhisesse ühiskonda.
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13 IT ja autoriõigus: kasutus hariduslikel eesmärkidel (S. Elunurm)218
13.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Kehtiva AutÕS § 19 p 3 laiendamine sel viisil, et lubatav oleks mitte ainult teose reprodutseerimine
õppe-ja teaduslikel eesmärkidel, vaid ka muul viisil kasutamine õppe-ja teaduslikel eesmärkidel
motiveeritud mahus ja arvestades üldist nn kolmeastmelise testi sisu. Samaaegselt AutÕS § 19 lg 2
sätestatud erandi kaotamine, kuna uus norm hõlmab ka illustreeriva materjalina kasutamist.
AutÕS § x. Vaba kasutamine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusemõistmise
eesmärkidel
„(x) Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on lubatud õiguspäraselt avaldatud teose
kasutamine õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus haridus- ja teadusasutustes, näidates
ära kasutatud teose autori nime, teose nimetuse ning avaldamisallika, välja arvatud juhul kui taoline
viitamine on võimatu, ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke.“
Variant 2:
„(x) Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on lubatud õiguspäraselt avaldatud teose
kasutamine õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus, näidates ära kasutatud teose autori
nime, teose nimetuse ning avaldamisallika, välja arvatud juhul kui taoline viitamine on võimatu, ja
tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke.“

13.2 Praegu kehtivad õigusnormid
13.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

I.
Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon219.
Artikkel 9:
„
/../(2)Liitu kuuluvate riikide seadusandlus otsustab, kas lubada selliste teoste reprodutseerimist teatud
erijuhtudel, kuid tingimusel, et selline reprodutseerimine ei ole vastuolus teose tavapärase
kasutamisega ja ei kahjusta põhjendamatult autori seaduslikke huve.“220
Artikkel 10
„/…/
(2) Liitu kuuluvate riikide seadusandlus ja nende vahel sõlmitud või sõlmitavad erikokkulepped
määravad kindlaks, kas lubada kirjandus- ja kunstiteoste kasutamist, nende eesmärgiga põhjendatud
mahus, õpetamise eesmärgil illustreeriva materjalina publikatsioonides, raadio- ja
televisiooniülekannetes, heli- või visuaalsetes salvestistes, kuid tingimusel, et selline kasutus vastab
ausale praktikale.
(3) Kui teoseid kasutatakse vastavalt käesoleva artikli eelmistele lõigetele, tuleb nimetada allikas ja
autori nimi, kui see seal esineb.“

218

Koostaja: S. Elunurm.
Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooniga ühinemise seadus. – RT II 1994, 16/17, 49.
220
Tähele tasub panna, et Berni konventsioon sätestab, et teksti kohaldatakse ainult reprodutseerimisõiguse piiramisele.
219
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II.

Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu (Marrakeśi lepingu)
lisa 1C „Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping“ (TRIPS-leping)221

Artikkel 13:
Liikmed võivad ainuõiguste puhul teatud erijuhtudel seada piiranguid või teha erandeid, kui see ei ole
vastuolus teose normaalse kasutamisega ega kahjusta liigselt õigusevaldaja seaduslikke huve.222
III.

WIPO autoriõiguse leping223

Artikkel 10:
(1) Lepinguosalised võivad oma siseriiklikes õigusaktides ette näha käesoleva lepinguga kirjandus- ja
kunstiteoste autoritele antud õiguste piiramisi või erandeid teatavatel erijuhtudel, mis ei ole vastuolus
teoste tavapärase kasutamisega ega piira põhjendamatult autori õigustatud huve.
(2) Berni konventsiooni kohaldamisel peavad lepinguosalised piirduma selles sätestatud õiguste
piiramiste või erandite puhul teatavate erijuhtudega, mis ei ole vastuolus teoste tavapärase
kasutamisega ega piira põhjendamatult autori õigustatud huve.224
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste
teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167/10 22.6.2001)
Artikkel 5. Erandid ja piirangud.
„/…/
2. Liikmesriigid võivad artiklis 2 sätestatud reprodutseerimisõiguse puhul näha ette erandeid ja
piiranguid järgmistel juhtudel, kui kõne all on:
/…/
c) konkreetsed reproduktsioonid, mida teevad avalikud raamatukogud, haridusasutused või
muuseumid või arhiivid ning mis ei ole otseselt ega kaudselt ette nähtud majandusliku või
kaubandusliku tulu saamiseks;
/…/
3. Liikmesriigid võivad artiklites 2 ja 3 sätestatud õiguste puhul näha ette erandeid või piiranguid
järgmistel juhtudel:
/…/
a) kasutamine illustreeriva materjalina õppetöös või teadusuuringutes, tingumusel, et märgitakse ka
allikas, sh autori nimi, kui see ei ole võimatu, ning ulatuses, mis on õigustatult vajalik taotletava
mitteärilise eesmärgi saavutamiseks;
Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu
(Marrakeśi lepingu) lisa 1C (RT II 1999, 22, 123).
222
Teoreetilises kirjanduses on leitud, et TRIPS lepinguga laiendati märkimisväärselt Berni konventsiooni artiklit 9 lg 2
ning, et ainuõiguste puhul on siinkohal mõeldud kõiki Berni konventsiooni artiklites 1-21 nimetatud ainuõiguseid ning
lisaks ka veel TRIPS lepingu artiklis 11 nimetatud nn Bern-pluss õigust – ehk õigust teost rentida. S. Ricketson,
J.C.Ginsburg. International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond. Vol 1. (Oxford
University Press 2006), lk. 47-55. Viidatud K. Nemvalts magistritöö vahendusel: „Autori reprodutseerimis-, levitamis- ja
üldsusele suunamise õigus ja nende piirangud infoühiskonnas“. Tallinn, Tartu Ülikool 2010. Arvutivõrgus:
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/15061/nemvalts_kart.pdf;jsessionid=459EEF1536018B628D4CC1
CFAC2495AF?sequence=1 Viidatud magistritöös leitavad ka teised allikad.
223
Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse lepingu ratifitseerimise seadus. – RT II 2006, 14, 39
(WCT). Eesti sarnaselt paljude teiste Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidega ja EL kui institutsiooni endaga deponeeris WCT
ja Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu (WPPT) ratifitseerimiskirjad WIPO
peakorteris 14.12.2009 ning sai lepingute liikmeks 14.03.2010.
224
Sarnaselt TRIPS lepinguga on kohaldamisalaoluliselt laiem kui Berni konventsiooni artikkel 9 lg 2. Lõige 1 laieneb
WCT-ga kaetud õigustele: õigus teose levitamisele, õigus teose rentimisele, õigus teose üldsusele suunamisele ning ja
kõikidele Berni konventsiooni kaudu osalisriikidele kohustuslikuks muudetud õigustele.
221

68

Versioon: 19.02.2013
Koostajad: A. Kelli, K. Nemvalts, E. Vasamäe, T. Hoffmann, K. Härmand, A. Värv, L. Jents, S. Elunurm, T. Seppel

/…/
4. Kui liikmesriigid võivad lõigete 2 ja 3 kohaselt sätestada reprodutseerimisõiguse kohta erandeid ja
piiranguid, võivad nad sätestada ka erandeid ja piiranguid artiklis 4 osutatud levitamisõiguse kohta
ulatuses, mis on põhjendatav lubatava reprodutseerimisõiguse eesmärgiga.
/…/.
13.2.2 Siseriiklikud õigusnormid
Autoriõiguse seadus
„§ 19. Teose vaba kasutamine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusemõistmise
eesmärkidel
Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta, kuid kasutatud teose autori nime, kui see on teosel
näidatud, teose nimetuse ning avaldamisallika kohustusliku äranäitamisega on lubatud:
1) õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus, järgides
refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust;
2) õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel eesmärkidel
motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke;
3) õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud
mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke;/…/
13.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Rootsi autoriõiguse seaduse225 § 18:
„lg 1. Igaüks kes, õppetegevuse eesmärkidel kasutades, loob tuletatud teose kasutades küllaltki
arvukalt teiste autorite teoseid võib reprodutseerida väikeses ulatuses kirjandus- ja muusikateosete
osasid, tingimusel, et viis aastat on möödunud vastavate teoste avalikustamise aastast. Kunstiteoste
reprodutseerimine koos tekstiga on võimalik, kui kunstiteose avalikustamise aastast on möödunud viis
aastat. Autoritel on õigus tasule.
lg 2. Käesoleva paragrahvi esimeses lõikes sätestatu ei kehti teostele, mis on loodud õppetegevuse
eesmärkidel kasutamiseks ning samas ei anna see õigust luua tuletatud teoseid äritegevuse
eesmärkidel.“226
Soome autoriõiguse seaduse227 § 14:
„Lg 1: Teost, mis on avalikustatud võib, laiendatud kollektiivse litsentsi alusel, nagu reguleeritud
artiklis 26 reprodutseerida õppe- ja teaduslikel eesmärkidel kasutamiseks ning samuti võib sellel
eesmärgil teha üldsusele kättesaadavaks, kuid ainult viisil mis ei ole raadio või televisiooni teel
edastamine. Käesoleva lõike sätted ei kohaldu reprodutseerimisele fotokopeerimise teel või teistele
sarnastele viisidele.
Lg 2: Õppetegevuse eesmärkidel, võib teost,mis on avalikustatud esitada õpetaja või õpilase poolt ja
seda esitlust võib salvestada ajutiseks kasutamiseks õppetöös. Taolist koopiat ei või kasutada teistel
eesmärkidel.
Act
on
Copyright
in
Literary
and
Artistic
Works.
Arvutivõrgus:
http://www.government.se/content/1/c6/01/51/95/20edd6df.pdf (30.01.13).
226
Rootsi autoriõiguse seaduse § 18. “Anyone who, for use in educational activities, prepares a composite work consisting
of works by a comparative large number of authors may reproduce minor portions of literary or musical works and such
works of a limited scope, provided that five years have elapsed from the year in which the works were published. Works
of fine art may be reproduced in connection with the text, provided that five years have elapsed from the year when they
were made public. The authors have a right to remuneration.
The provisions of the first Paragraph do not apply to works that have been created for use in educational activities and does
not confer a right to prepare composite works for commercial purposes“.
227
Copyright Act. Arvutivõrgus: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1961/en19610404.pdf (30.01.13).
225
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Lg 3: Osa kirjandusteosest, mis on avalikustatud või terve teos, kui tegemist ei ole väga mahuka
teosega, võib olla liidetud lõpueksami testi või mistahes teise sarnasesse testi.
Lg 4: Lõikes 1 sätestatu mis puudutab teoseid, mis edastatakse teisiti kui raadios või televisioonis ei
kohaldu teostele, mille osas autor on keelanud reprodutseerimise või üldusele kättesaadavaks
tegemise.“228
Tšehhi autoriõiguse seaduse229 § 35:
„Lg 2: Isik ei riku autoriõigust kui ta kasutab teost mitteärilistel eesmärkidel kooli etenduses, mis on
on esitatud ainult kooli või haridusasutuse õpilaste, üliõpilaste või õpetajate poolt.
Lg 3: Kool või haridusasutus ei riku autoriõigust kui nad kasutavad mitteärilistel ning enda seesmistel
vajadustel õpilase või üliõpilase poolt õppetöö raames loodud teost, mis põhineb kooli ning õpilase /
ülõpilase vahelisel õigussuhtel (õppetöö raames loodud teos).
Lg 4: Artiklis 31 semikooloni järgselt esitatud sätted kohalduvad samuti lõikele 2 ja 3“.230

13.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Kehtiv AutÕS ei arvesta fakti, et digitaalühiskonnas ei toimu tihtipeale õppetöö raames enam
klassikalist teose reprodutseerimist, vaid toimub teose nö muul viisil kasutamine (levitamine, üldsusele
kättesaadavaks tegemine vmt). See tähendab näiteks, et elektroonsete failide üldsusele kättesaadavaks
tegemine nt e-õppekeskkonnas ei ole tänase AutÕS § 19 lg 3 erandi kohaselt lubatav. Samas ei ole
taolise erisuse tegemine kuidagi mõistlik ega põhjendatav. Kui nö klassikaline paberil kopeerimine on
lubatud (ja reprodutseerimisõigus on ometigi üks peamiseid autori nn klassikalistest õigustest), siis
seletamatu on, miks ei või mõistlikus mahus olla võimalik nt e-raamatutest (e-õppematerjalidest)
väljavõtete kättesaadavaks tegemine. Märkida tuleb, et nii TRIPS leping kui ka WCT leping ei näe ette
vaba kasutuse võimalust mitte ainult reprodutseerimisõiguse osas, vaid ka levitamisõiguse ning
üldsusele suunamise õiguse osas. Lisaks võimaldab infoühiskonna direktiiv ulatuslikemate vaba
kasutuse erandite (mis hõlmaks ka nt reprodutseeritud koopia levitamist) kehtestamist õppe- ja
teaduslikel eesmärkidel. Nii sätestavb direktiivi art 5 lg 4: „Kui liikmesriigid võivad lõigete 2 ja 3
kohaselt sätestada reprodutseerimisõiguse kohta erandeid ja piiranguid, võivad nad sätestada ka
erandeid ja piiranguid artiklis 4 osutatud levitamisõiguse kohta ulatuses, mis on põhjendatav lubatava
reprodutseerimise eesmärgiga.“

Soome autoriõiguse seaduse §14:
(1) A work made public may, by virtue of extended collective licence, as provided in section 26, be reproduced for use in
educational activities or in scientific research and be used in this purpose for communication to the public by means other
than transmitting on radio or television. The provisions of this subsection shall not apply to reproduction by photocopying
or by corresponding means.
(2) In educational activities, a work made public, performed by a teacher or a student, may bereproduced by direct recording
of sound or image for temporary use in educational activities. A copy thus made may not be used for other purposes.
(3) Parts of a literary work that has been made public or, when the work is not extensive, the whole work, may be
incorporated into a test constituting part of the matriculation examination or into any other corresponding test.
(4) The provisions of subsection 1 concerning works other than transmitted on radio or television shall not apply to a work
whose author has prohibited the reproduction or communication of the work.”
229
Copyright Act. Arvutivõrgus: http://www.ivir.nl/dossier/implementatie_2001_29_EG/wetten/tsjechie.pdf (30.01.13).
230
Tsehhi autoriõiguse seaduse § 35 lg-d 2-4:
(2) Copyright shall not be infringed by whoever utilizes a work for non commercial purposes during school performances
performed exlusively by the pupils, students or teachers of the school or of the school or educational establishment.
(3) Copyright shall also not be infringed by the school or school or educational establishment if they use for non commercial
purposes for their own internal needs a work created by a pupil or student as a part of their school or educational
assignments ensuing from their legal relationship with the school or school or educational establishment (school work).
(4) The provision of Article 31 of the clause following the semicolon shall apply for paragraphs (2) and (3) appropriately.”
228
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Alternatiivina kaaluda erandi sätestamisel nõude kaotamist, et vastavat erandit võivad rakendada ainult
haridus- ja teadusasutused. Kehtiva seaduse alusel ei ole võimalik ammendavalt mõista, mida peetakse
AutÕS silmas teadus-ja haridusasutuse all. Haridusseaduse § 3 lg 2 kohaselt on: „haridusasutused [...]
eelkõige koolieelsed lasteasutused, põhikoolid ja gümnaasiumid, kutseõppeasutused,
rakenduskõrgkoolid, ülikoolid, huvikoolid ning täiendusõppeasutused, samuti neid teenindavad
teadus- ja metoodikaasutused“. Huvikooliks peetakse huvikooli seaduse § 3 lg 1 kohaselt
haridusasutust, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob huvihariduse omandamise ja isiksuse
mitmekülgse arengu, sealhulgas oma keele ja kultuuri viljelemise võimalused huvihariduse erinevates
valdkondades. Samas sellesse loetellu ei allu näiteks klassikalised muuseumid või raamatukogud või
mistahes MTÜd mis ei ole ennast otseselt määratlenud huvikoolina vastava seaduse mõistes ning
sellisena ka registreerinud.
Seega näiteks ei ole võimalik muuseumitel või raamatukogudel (nt Kunstimuuseum
kunstiõppeprogrammide läbiviimisel, või Meremuuseum vastavate õppepäevade või Lastekirjanduse
Keskus mingi konkreetse kirjandusteema õppe läbimiisel vmt) või mistahes muudel haridusteemalisi
avalikkusele suunatud üritusi korraldatavatel asutustel (nt mingi MTÜ kes korraldab näiteks
taaskasutusega seotud infopäevi või säästva renoveerimisega seotud õpet) vastavat AutÕS sätestatud
õppe-ja teaduslike eesmärkide erandit rakendada. Teisalt tuleb rõhutada, et nn elukestev õpe toimub
tihtipeale just nimelt klassikalisest haridussüsteemist väljaspool huviõppetegevuste raames, ja ka
viimast mitte just alati nn huvikoolide kaudu. See aga tähendab, et sisuliselt on täna üldine ühiskonna
õppetegevus selgelt piiratud, ning vastavad asutused (st muuseumid, raamatukogud, erinevad MTÜ’d
jne kes samuti üldiste õppetegevustege tegelevad), kas: a) ei kasuta maksimaalselt ära
digitaalühiskonna võimalusi selleks, et teadmuspõhist ühiskonda arendada, või b) tegelevad massiliselt
seaduse rikkumisega. Eeldada, et vastavad asutused täna hangivad vajaliku loa autoritelt vastavaks
tegevuseks on selgelt kaheldav. Leiame, et AutÕS peaks olema oma erandite sätestamisel neutraalne,
ning õppe-ja teaduslike eesmärkide erand peaks olema rakendatav maksimaalses mahus.
Pakutud regulatsioon toob kaasa teose vaba kasutuse aluste mõningane laiendamise. Samas on see
vajalilk teose autorite ning tarbijate (ühiskonna) huvide tasakaalustamiseks ning autoriõiguse
kaasajastamiseks, mis tähendab ennekõike digitaalühiskonna arenguga arvestamist. Kuna regulatsioon
jälgib suures osas tänast regulatsiooni, kasutades ainult maksimaalselt ära EL infoühiskonna direktiivis
lubatud vaba kasutuse rakendusala, siis sobib pakutud regulatsioon uude autoriõiguse seadusesse.
Säte omab mõju õiguste objektide vabale kasutamisele hariduslikel eesmärkidel, mis omakorda omab
positiivset mõju õppematerjalide kätteaadavusele ning komplekteerimisele. Paraneb kasutatava
materjali sisulike külg ning ka tavapärastest haridusasutustest erinevates asutustest õppe-eesmärkidel
teoste kasutamine muutub riskivabamaks (nt raamatukogudes vms).
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14 IT ja autoriõigus: tsiteerimine ja refereerimine (S. Elunurm)231
14.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Variant A
AutÕS § x. Vaba kasutamine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusemõistmise
eesmärkidel
/…/
(x) Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on lubatud õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine
ja refereerimine motiveeritud mahus tingimusel, et näidatakse ära kasutatud teose autori nimi, teose
nimetus ning avaldamisallikas, välja arvatud juhul kui taoline viitamine on võimatu.
/…/
Variant B
Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on lubatud õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja
refereerimine motiveeritud mahus tingimusel, et näidatakse ära kasutatud teose autori nimi, teose
nimetus ning avaldamisallikas, välja arvatud juhul kui taoline viitamine on võimatu ning, et tsitaatide
kasutamine on kooskõlas mõistlike tavadega ning neid kasutatakse konkreetse eesmärgi jaoks
vajalikus ulatuses.

14.2 Praegu kehtivad õigusnormid
14.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

I.

Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon232

Artikkel 9:
/../(2) Liitu kuuluvate riikide seadusandlus otsustab, kas lubada selliste teoste reprodutseerimist teatud
erijuhtudel, kuid tingimusel, et selline reprodutseerimine ei ole vastuolus teose tavapärase
kasutamisega ja ei kahjusta põhjendamatult autori seaduslikke huve.233
Artikkel 10
(1) Lubatud on tsiteerida teost, mis on juba õiguspäraselt üldsusele kättesaadavaks tehtud, kuid
tingimusel, et tsiteerimine vastab ausale praktikale ja selle ulatus ei ületa eesmärgiga põhjendatud
mahtu, kaasa arvatud tsitaadid ajaleheartiklitest ja perioodilistest väljaannetest pressikokkuvõtete
kujul.
/…/
(3)Kui teoseid kasutatakse vastavalt käesoleva artikli eelmistele lõigetele, tuleb nimetada allikas ja
autori nimi, kui see seal esineb.

231

Koostaja: S. Elunurm.
Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooniga ühinemise seadus (RT II 1994, 16/17, 49).
233
Tähele panna, et Berni konventsioon sätestab, et teksti kohaldatakse ainult reprodutseerimisõiguse piiramisele.
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II.

Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu (Marrakeši lepingu)
lisa 1C „Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping“ (TRIPS-leping)234

Artikkel 13:
Liikmed võivad ainuõiguste puhul teatud erijuhtudel seada piiranguid või teha erandeid, kui see ei ole
vastuolus teose normaalse kasutamisega ega kahjusta liigselt õigusevaldaja seaduslikke huve.235
III.

WIPO autoriõiguse leping236

Artikkel 10:
„(1) Lepinguosalised võivad oma siseriiklikes õigusaktides ette näha käesoleva lepinguga kirjandusja kunstiteoste autoritele antud õiguste piiramisi või erandeid teatavatel erijuhtudel, mis ei ole
vastuolus teoste tavapärase kasutamisega ega piira põhjendamatult autori õigustatud huve.
(2) Berni konventsiooni kohaldamisel peavad lepinguosalised piirduma selles sätestatud õiguste
piiramiste või erandite puhul teatavate erijuhtudega, mis ei ole vastuolus teoste tavapärase
kasutamisega ega piira põhjendamatult autori õigustatud huve.237
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste
teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167/10 22.6.2001).
Artikkel 5. Erandid ja piirangud.
„/…/
3. Liikmesriigid võivad artiklites 2 ja 3 sätestatud õiguste puhul näha ette erandeid või piiranguid
järgmistel juhtudel:
/…/
d) Tsiteerimine kriitikas või ülevaadetes, kui tsitaadid on seotud teose või muu objektiga, mis on
jubaseaduslikult üldsusele kättesaadavaks tehtud, tingimusel, et märgitakse ka allikas, sh autori
nimi, kui see ei ole võimatu ja et tsitaatide kasutamine on kooskõlas mõistlike tavadega ning
neid kasutatakse konkreetse eesmärgi jaoksvajalikus ulatuses;
/…/
4. Kui liikmesriigid võivad lõigete 2 ja 3 kohaselt sätestada reprodutseerimisõiguse kohta erandeid ja
piiranguid, võivad nad sätestada ka erandeid ja piiranguid artiklis 4 osutatud levitamisõiguse kohta
ulatuses, mis on põhjendatav lubatava reprodutseerimisõiguse eesmärgiga.
/…/.
Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu
(Marrakeši lepingu) lisa 1C. – RT II 1999, 22, 123.
235
Teoreetilises kirjanduses on leitud, et TRIPS lepinguga laiendati märkimisväärselt Berni konventsiooni artiklit 9 lg 2
ning, et ainuõiguste puhul on siinkohal mõeldud kõiki Berni konventsiooni artiklites 1-21 nimetatud ainuõiguseid ning
lisaks ka veel TRIPS lepingu artiklis 11 nimetatud nn Bern-pluss õigust – ehk õigust teost rentida. S. Ricketson and
J.C.Ginsburg. International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond. Vol 1. Oxford,
Oxford University Press 2006, p 47-55. Viidatud K. Nemvalts magistritöö vahendusel: „Autori reprodutseerimis-,
levitamis- ja üldsusele suunamise õigus ja nende piirangud infoühiskonnas“. Tallinn, Tartu Ülikool 2010. Arvutivõrgus:
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/15061/nemvalts_kart.pdf;jsessionid=459EEF1536018B628D4CC1
CFAC2495AF?sequence=1 Viidatud magistritöös leitavad ka teised allikad.
236
Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse lepingu ratifitseerimise seadus. – RT II 2006, 14, 39
(WCT). Eesti sarnaselt paljude teiste Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidega ja EL kui institutsiooni endaga deponeeris WCT
ja Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu (WPPT) ratifitseerimiskirjad WIPO
peakorteris 14.12.2009 ning sai lepingute liikmeks 14.03.2010.
237
Sarnaselt TRIPS lepinguga on kohaldamisalaoluliselt laiem kui Berni konventsiooni artikkel 9 lg 2. Lõige 1 laieneb
WCT-ga kaetud õigustele: õigus teose levitamisele, õigus teose rentimisele, õigus teose üldsusele suunamisele ning ja
kõikidele Berni konventsiooni kaudu osalisriikidele kohustuslikuks muudetud õigustele.
234

73

Versioon: 19.02.2013
Koostajad: A. Kelli, K. Nemvalts, E. Vasamäe, T. Hoffmann, K. Härmand, A. Värv, L. Jents, S. Elunurm, T. Seppel

14.2.2 Siseriiklikud õigusnormid
AutÕS § 19. Teose vaba kasutamine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja
õigusemõistmise eesmärkidel
Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta, kuid kasutatud teose autori nime, kui see on teosel
näidatud, teose nimetuse ning avaldamisallika kohustusliku äranäitamisega on lubatud:
1) õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus, järgides
refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust;
2) õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel eesmärkidel
motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke;
3) õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud
mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke;/…/“
14.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Rootsi autoriõiguse seadus238 § 22: „Igaüks võib, kooskõlas tavapärase kasutamisega ning ulatuses
mis on vajalik vastaval eesmärgil, tsiteerida teost, mis on üldusele avaldatud.“239
Soome autoriõiguse seaduse240 § 11 lg 2: „Kui teost reprodutseeritakse või tehakse üldusele
kättesaadavaks vaba kasutuse peatüki alusel, siis tuleb autori nimi ning allikas ära näidata viisil, mis
on nõutav tavapärase kasutuse puhul. Teost ei ole lubatud muuta ilma autori nõusolekuta rohkem kui
vajalik vastava lubatud kasutuse puhul.“241
Soome autoriõiguse seaduse § 22: „Üldusele avaldatud teost võib tsiteerida kooskõlas tavapärase
kasutamise põhimõttega ning ulatuses, mis on vastavaks eesmärgiks vajalik.“242
Tsehhi autoriõiguse seaduse243 § 31:
Isik ei riku autoriõigust, kui ta:
a) Tsiteerib, mõistlikus mahus enda teoses lõike teiste autorite avaldatud teostest;
b) Lisab enda sõltumatule teaduslikule, kriitilisele või tehnilisele teosele või teosele, mis on
mõeldud hariduslikeks eesmärkideks, enda teose konteksti selgitamiseks, väikeseid avaldatud
teoseid nende kogumahus;
c) Kasutab avaldatud teost loengus ainult teaduslikel, hariduslikel või teistel juhendamisega või
õppetegevusega seonduvatel eesmärkidel.

Act
on
Copyright
in
Literary
and
Artistic
Works.
Arvutivõrgus:
http://www.government.se/content/1/c6/01/51/95/20edd6df.pdf (30.01.13).
239
Anyone may, in accordance with proper usage and to the extent necessary for the purpose, quote from works which
have been made available to the public.
240
Copyright Act. Arvutivõrgus: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1961/en19610404.pdf (30.01.13).
241
If a work is reproduced or made available to the public under the provisions of this Chapter, the author's name and the
source must be indicated to the extent and in a manner required by proper usage.The work may not be altered without the
author's consent more than necessitated by the permitted use.
242
Samas “A work made public may be quoted, in accordance with proper usage to the extent necessary for the purpose.”
243
Copyright Act. Arvutivõrgus: http://www.ivir.nl/dossier/implementatie_2001_29_EG/wetten/tsjechie.pdf (30.01.13).
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Igal juhul peab alati olema ära näidatud autori nimi, juhul kui tegemist ei ole anonüümse teosega, või
isiku nimi, millisega oli teos tähistatud selle avaldamisel üldsusele. Ka teose pealkiri ning allikas peab
olema ära näidatud.244

14.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Hetkel kehtiv AutÕS § 19 lg sätestatud kohustus identselt järgida algset teose mõtet muudab vastava
erandi kohe äärmiselt jäigaks (näiteks tekivad küsimused, et kas algselt fotokunstiteose elemendi
kasutamine audiovisuaalses videokunstiteoses on vastava kehtiva erandi alusel täna võimalik või mitte;
või näiteks kirjandusteose elemendi kasutamine teatrilavastuses). Lisaks sätestab Eesti kehtiv norm
imperatiivse viitamiskohustuse, ja seda isegi juhuks kui näiteks autor või konkreetne allikas ei ole
teada. Üldine tsiteerimisõigus on sätestatud EL infoühiskonna direktiivis, mille art 5(3) (d) sätestab
vastavalt: „Quotations for purposes such as criticism or review, provided that they relate to a work or
other subject-matter which has already been lawfully made available to the public, that, unless this
turns out to be impossible, the source, including the author’s name, is indicated, and that their use is
in accordance with fair practice, and to the extent required by the specific purpose”.
Nagu nähtub vastavast sõnastuses ei eelda direktiivi sõnastus, et alati tuleks säilitada tsiteeritava või
refereeritava teose algne mõte ning kontekst. Näiteks on Rootsi autoriõiguse seaduses hoopis
sätestatud: “Anyone may, in accordance with proper usage and to the extent necessary for the purpose,
quote from works which have been made available to the public”. Sellel alusel on vaba kasutus
kindlasti palju paindlikum kui Eesti kehtiva seaduse § 19 p 1 alusel. Puudub nõue, et refereerimisel
oleks vajalik säilitada algse teose mõte ning kontekst. Kindlasti toetab taoline erandi laiendamine
kasutajate põhiõiguste rakendamise vabadust. Äärmiselt oluline on leida mõistlik tasakaal loojate,
kasutajate ja nn järgmiste loojate vahel (ehk kes kasutavad juba loodut).
Lisaks saaks Eesti tugineda vastava erandi laiendamisel ka infoühiskonna direktiivi art 4 p 3 o), mille
kohaselt võivad liikmesriigid näha ette erandid nn muudel vähese tähtsusega juhtudel, mille puhul
siseriiklike õigusaktidega on erandid või piirangud juba ette nähtud, tingimusel, et tegemist on üksnes
analoogsete kasutusviisidega, mis ei mõjuta kaupade ja teenuste vaba ringlust ühenduses, ilma et see
mõjutaks teisi käesolevas artiklis sisalduvaid erandeid ja piiranguid.
Säte omab mõju õiguste objektide vabale kasutamisele peamiselt hariduslikel eesmärkidel.

244

Copyright shall not be infringed by whoever:
a) quotes, to a justified degree, in his own work, excerpts from the published works of other authors,
b) includes into his independent scientific, critical or technical work, or into a work designated for teaching purposes, for
the clarification of its content, small published works in their entirety,
c) uses a published work in a lecture exclusively for scientific, teaching or other instructive or educational purposes;
the name of the author, unless the work is an anonymous work, or the name of the person under whose name the work is
being introduced in public must however always be indicated; the title of the work and source must also be indicated.“
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15 Linkimine (S. Elunurm, K. Nemvalts)245
15.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Teostatud analüüsi käigus selgus, et sisuliselt puudutab linkimist otseselt vaid USA autoriõiguse
seaduse § 512(d), mujal on kogu temaatika jäetud kaasusepõhiselt peamiselt olemasoleva
autoriõiguseid ning infoühiskonna teenuseid käsitleva regulatsiooni põhjal kohtute otsustada.
Linkimisega on seotud autoriõiguse küsimused, infoühiskonna teenuspakkujate vastutuse küsimused,
autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumist takistavate tehniliste kaitsemeetmete
ebaseadusliku kõrvaldamisega või taoliste seadmete levitamisega seotud vastutuse küsimused.
Välistada samas ei saa, et teatud linkimisega seotud temaatika võib alluda hoopis kõlvatu konkurentsi,
teabe eksitava esitamise, andmebaasi tegija õiguste rikkumise vmt regulatsiooni alla, kuid seda juba
sõltuvalt konkreetse kaasuse tehioludest.
Kohtuvaidlusi on linkide õigusliku iseloomu teemal olnud eri riikides mitmeid, kuid langetatud otused
on põhimõttelises osas oluliselt erinevad ning mingit väga ühest tendentsi ei saa nende põhjal tegelikult
välja tuua.246 Hilisematest kohtuotsustest saab pigem välja lugeda suunda mitte pidada linkimist)
autoriõiguste rikkumiseks.
Eri riikide kohtupraktika pinnalt saab lingid jagada järgmisteks alamtüüpideks:
1) Süvalinkideks (ingl. keeles deep linking) nimetatakse linke, mis on suunatud teise veebilehe
leheküljele, mis ei ole selle veebilehe esilehekülg. Seega on link aadressile:
http://www.autor.ee/est/vasak/autor süvalink, aadressile www.autor.ee aga mitte. Koopiat
taolise linkimise korral ei tehta.
2) Põimlinkideks (ingl. keeles embedded linking) nimetatakse linke, millisel juhul lisatakse
HTML rida linkija veebilehele selliselt, et see kuvab materjali otse teiselt veebilehelt. Koopiat
taolise linkimise korral ei tehta.
3) Raamimine (ingl. keeles framing) viitab tehnikale, mille kohaselt jagatakse veebileht mitmeks
erinevaks osaks, mis kasutavad HTML koodi selleks, et tõmmata materjali erinevatest
allikatest, ja seda kuvada linkija veebilehel. Koopiat taolise linkimise korral ei tehta.
Koostajad on seisukohal, et õigusakte muuta ei ole vaja, vastav informatsioon erinevate
tõlgendusvariantide kohta ning AutÕS koostajate seisukoht linkimise õiguslikest aspektidest lisada
eelnõu seletuskirja.

245

Koostaja: S. Elunurm, K. Nemvalts.
Vt. hilisematest kohtuotsustest nt 1) Barcelona appellatsioonikohtu 07.07.2011 otsus No 301/2011 (SGAE poolt esitatud
kaebus
linke
pakkuva
veebilehe
vastu),
kättesaadav
arvutivõrgus
aadressil:
http://www.filmica.com/david_bravo/archivos/sentencia.pdf (29.09.2012); 2) Vizcaya maakohtu (provincial court) otsus
samast aastast (ADES ja Promusicae poolt esitatud kaebus kahe teenusepakkuja vastu), vt “IIPA 2012 Special 301 Report
on Copyright Enforcement and Protection. Spain“, p 253, kättesaadav arvutivõrgus aadressil:
http://www.iipa.com/rbc/2012/2012SPEC301SPAIN.PDF (29.09.2012); 3) Kanda Föderaalkohtu 12.06.2012 otsus No
2012 FC 803 (Richard Warman ja National Post esitatud kaebus Mark ja Constance Fournier vastu, kes olid FreeDominion
veebilehe omanikud), kättesaadav arvutivõrgus: http://www.slideshare.net/angiejvo/t-78411-decision-june-212-c-2012
(29.09.2012); 4) Belgia appellatsioonikohtu 09.05.2011 otsus No 2007/AR/1730 (Google Inc vs Copiepresse),kättesaadav
arvutivõrgus:
http://www.copiepresse.be/pdf/Copiepresse%20-%20ruling%20appeal%20Google_5May2011.pdf
(29.09.2012); 5) USA föderaalkohtu 25.05.2012 otsus No 11-3190 (Flava Works Inc vr myVidster.com), kättesaadav
arvutivõrgus: : https://www.eff.org/node/71428 (29.09.2012). Vt ka Euroopa kohtu otsus liidetud kohtuasjades C-236/08C-238/08
(nn
Google
AdWords
kaasus),
kättesaadav
arvutivõrgus:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0236:EN:NOT (29.09.2012).
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Autoriõiguse kontekstis tuleks teiste riikide kohtupraktikale tuginedes ka Eestis asuda seisukohale, et
linkimine õiguspäraselt avaldatud materjalile iseenesest mingeid autori varalisi õiguseid ei riku. Kuna
erinevate lingitüüpide korral ei tehta lingitavast materjalist koopiat, siis ei saa linkimist kindlasti
pidada autori reprodutseerimisõiguse rikkumiseks. AutÕS § 13 lg 1 p 9¹ sätestab, et õigus teose
üldusele kättesaadavaks tegemisele tähendab teose üldsusele kättesaadavaks tegemist sellisel viisil, et
isikud saavad teoseid kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal. Linkimine peaks
olema üldjuhul nimetatud varalise õiguse kaitsesfäärist väljas, kuna linkija ei tee otsust teose üldsusele
kättesaadavaks tegemise üle. Linkimise korral on teos juba varem üldsusele kättesaadavaks tehtud.
Linkimine ei muuda üldjuhul teose kättesaadavaks tegemise ulatust. Lisandub ainult viide
kättesaadavaks tehtud materjalile. Linkijal puudub kontroll teose edaspidise kasutamise üle. Näiteks
võib teose üldsusele kättesaadavaks tegija igal ajal teose internetist eemaldada ning taolisel juhul
kaotab link enda tähenduse sootuks. Sama seisukohta on väljendatud ka näiteks UK-s ning mitmetes
kohtuasjades.247 Linkimine võib erandkorras tuua kaasa teose üldsusele kättesaadavaks tegemise ainult
juhul, kui linkimise kaudu muutub teos kättesaadavaks auditooriumile, kellele see eelnevalt ei olnud
(näiteks lingi abil minnakse mööda juurdepääsu piiravatest meetmetest vmt).
Rahvusvaheliselt on olnud problemaatilisem varaliste õiguste riive küsimus ebaseaduslikult üldsusele
kättesaadavaks tehtud materjalile linkimise korral. Koostajad on samas seisukohal, et kui linkimine
iseenesest on välistatud varaliste õiguste kaitsesfäärist (st. linkimine ei ole mingi täiendav varaline
õigus, või mõne kehtiva õiguse alla kuuluv instituut), siis ei oma lingitava teose üldsusele
kättesaadavaks tegemise õiguspärasus või õigusvastasust tähtsust. Seni kuni linkimine on vaadeldav
tehnilise viitamisena, eesmärgiga võrgukeskkonnas jagada juba seal varemavaldatud infot (ja sellisel
viisil nagu see on varem avaldatud), ei peaks mistahes linkimine iseseisvalt (sh linkimine
ebaseaduslikult üldsusele kättesaadavaks tehtud materjalile) saama olla vaadeldav kui autori varaliste
õiguste riive.
Samas ei saa välistada teatud eriolukordasid, kus linkimine iseenesest ei ole enam vaadeldav tehnilise
viitamisena, vaid oma olemuselt omandab juba mingi muu kvalifikatsiooni. Ennekõike tulevad siin
kõne alla autori isiklike õiguste võimalikud rikkumised. Taoline linkimine võiks kehtiva AutÕS
kohaselt olla kvalifitseeritav hoopis § 12 lg 1 p rikkumisena, st rikutud oleks autori õigust teose
avalikustamisele (ehk õigust otsustada, millal teos on valmis üldsusele esitamiseks). Teiseks näiteks
võiks tuua materjali linkimise taoliselt, kus algse autori asemel presenteeritakse autorina linkijat (või
isikut, kes omab veebilehte vmt). Taolisel juhul oleks tegemist õiguse teose autorsusele rikkumisega.
Teiseks linkimisega seotud suuremaks valdkonnaks on infoühiskonna teenuse seaduses (InfoTS)248
sätestatud teenuspakkujate vastutuse küsimus. InfoTS reguleerib erinevate teenusepakkujate vastutuse
küsimusi juhul, kui nende teenust kasutatakse ebaseadusliku (s.h. kellegi intellektuaalse omandi õigusi
rikkuva) materjali vahendamiseks. Kui linkimine välistada autorile kuuluvate õiguste hulgast kui
õiguste omaja luba vajav tegevus, ei oleks siinkohal vajadust ka teenusepakkuja võimalikku vastutust
või selle välistamist käsitleda. Samas on koostajad seisukohal, et linkimine on veel Eesti õigusruumis
läbitöötamata teema ning selle avamisel tuleb igakülgne lähenemine kasuks, sh jäävad siiski üles nt.
autori isiklikke õigusi puudutavad probleemid. InfoTS seletuskirja kohaselt hõlmab InfoTS § 2 p 1
toodud infoühiskonna teenuse mõiste ka otsingumootorite tegevust, s.t. nimetatud infoühiskonna
teenusepakkujate vastutus on kellegi õiguste rikkumise eest samamoodi InfoTS § 8-11 alusel

Kommentaar avaldatud arvutivõrgus: http://www.taylorwessing.com/download/article_linking.html viitega
kohtuasjadele: Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) v Rafael Hoteles SL [2006] ECR I-11519 (case
C-306/05); Twentieth Century Fox v Newzbin Limited [2010] EWHC 608 (Ch).
248
Infoühiskonna teenuse seadus. – RT I 2004, 29, 191; RT I, 06.01.2011, 12.
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piiratud249. InfoTS kohaselt ei ole teenuse osutajal endal kohustust jälgida teavet, mida ta vaid edastab
või millele juurdepääsu pakub.250 Samuti ei ole tal kohustust otsida ebaseaduslikku tegevust näitavaid
fakte ja asjaolusid. Sellise teenuse osutamisel, mis seisneb üksnes teenuse kasutajale pakutava teabe
edastamises üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu või üldkasutatavale andmesidevõrgule juurdepääsu
pakkumises, ei vastuta teenuse osutaja edastatava teabe sisu eest tingimusel, et ta: 1) ei algata edastust;
2) ei vali edastuse vastuvõtjat; 3) ei vali ega muuda edastuses sisalduvat teavet (mere conduit).251
Teenused, mille puhul saab teatud juhtudel rääkida internetist teabe kõrvaldamise kohustusest, on
vahemällu salvestamise teenus (caching)252 ja teabe talletamise teenus (hosting)253. Pelga edastuse
teenuse, ehk sisuliselt interneti-teenuse puhul sellist kohustust seadusest ei tulene. Vastavad normid
kohalduvad ka otsingumootoritele (sarnaselt USA autoriõiguse seaduse §-ga 512(d)), isegi kui
otsesõnu seaduse tekstis linkimist ei nimetata. Lisaks on autoriõiguste suhtes Eestis sõlmitud
koostöömemorandum Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsiooni (EAKO) ja suuremate Internetiteenuse pakkujate vahel. Kui EAKOlt laekub teave ebaseadusliku tegevuse kohta, eemaldab teenuse
pakkuja rikkuva materjali. Seega on Eestis teenuse pakkuja vastutuse tekkimise eelduseks asjaolu, et
ta on teadlikuks saanud õiguste rikkumisest, ja alles seejärel tekib tal kohustus kaasa aidata
õiguserikkuja leidmisele ja õiguserikkumise lõpetamisele. Sellist praktikat tuleb praegu pidada
mõistlikuks ja proportsionaalseks, arvestades kõigi asjaosaliste huvisid. Samuti põhineb koostajate
seisukoht ka Euroopa Kohtu praktikal. Euroopa Kohus kinnitas oma otsuses asjas C-236/08 - C-238/08
Google Adwords, et direktiivi 2000/31/EÜ eesmärk on vabastada vastutusest teenusepakkujad, kes
vastavad direktiivis esitatud kriteeriumidele, st kelle tegevus on tehnilise, automaatse ja passiivse
iseloomuga. Sarnaselt Eestis kehtivale EAKOga sõlmitud koostöömemorandumi sisule leidis kohus
nimetatud kohtuasjas, et vastutus tekib ainult siis, kui teenuse pakkuja on saanud ebaseaduslikust
tegevusest teadlikuks ega kõrvalda ebaseaduslikku teavet. Kuigi Google Adwords kaasus puudutas
kaubamärgi, mitte autoriõiguse rikkumisi, võib teenusepakkuja vastutuse osas vastava paralleeli siiski
tõmmata. Eestis on teenusepakkuja vastutuse teemat käsitletud V. Leedo hagis AS Delfi vastu
mittevaralise kahju hüvitamiseks.254 Riigikohtu lahendi alusel võiks järeldada, et teenusepakkuja (s.h.
otsingumootori haldaja) peab kasutama võimalusi postituste eeljälgimiseks, otsuse tegemiseks selle
võimaliku ebaseaduslikkuse kohta et vajadusel postitus (või link) kustutada.255 Niisugust üldist
eeljälgimiskohustust teenusepakkujale ei saa siiski koostajate hinnangul pidada otstarbekaks ega
mõistlikuks, kuna üldist jälgimiskohustust välistab juba InfoTS § 11 ning selle aluseks olnud direktiiv
2000/31/EÜ (Art 15). Kõnealuse direktiivi Artikli 12 lõikest 3 ja direktiivi põhjenduse punktist 47
tulenevalt on kohustuse kehtestamine küll erijuhtudel lubatud, kuid nende erijuhtude sisu jääb
täpsustamata. Seega teatud asjaoludel ning kindlasti pidades silmas meetme proportsionaalust, võib
jälgimiskohustuse seadmine võimalikuks osutuda. Meetmete proportsionaalsust nõuavad ka direktiivi
2001/29/EÜ artikli 8 ja intellektuaalomandi õigusi käsitleva direktiivi 2004/48/EÜ artiklite 3 ja 11
sätted. Nende kohaselt võivad õiguste omajad nõuda edasist rikkumist keelavaid kohtulikke tõkendeid
ka vahendajate suhtes, kelle teenuseid kasutades kolmas pool intellektuaalomandi õigusi rikub.
Direktiivi 2004/48/EÜ artikli 3 järgi jääb siiski kõlama nõue, et õiguskaitsevahendid peavad olema
õiglased ega tohi olla asjatult keerulised või kulukad ning et neid tuleb rakendada viisil, mis võimaldab
vältida tõkete loomist seaduslikule kaubandusele. Kogu temaatika avamisel ning normide
tõlgendamisel ning meetmete proportsionaalsuse hindamisel tuleb kindlasti arvestada ka
teenusepakkujate materiaalseid ja tehnilisi võimalusi erinevate filtreerimissüsteemide loomiseks,
Vt. infoühiskonna teenuse seaduse eelnõu seletuskiri, lk. 3. Arvutivõrgus: http://eelnoud.valitsus.ee/main#cnSp3dTc
(29.09.2012).
250
InfoTS § 11.
251
InfoTS § 8.
252
InfoTS § 9.
253
InfoTS § 10.
254
RKTKo 3-2-1-43-09.
255
RKTKo 3-2-1-43-09, p. 13.
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samuti Eesti enesemääratlemist riigina, kelle tegevus IT-valdkonnas on aktiivne ja eestvedav ning kelle
innovatsiooni ja teadmistepõhist majandust toetavas arengus omab sõnavabadus (õigus saada ja
levitada teavet) äärmiselt olulist rolli.
Linkimist puudutav tegevus võib teatud juhtudel õigusvastaseks osutuda juhul, kui lingitakse nt.
veebilehtedele, kus pakutakse vahendeid või seadmeid, mille abil saab autoriõiguse ja autoriõigusega
kaasnevate õiguste rikkumist takistavaid tehnilisi kaitsemeetmeid ebaseaduslikult kõrvaldada.
Karistusseadustiku256 (KarS) § 225 alusel võib pidada karistatavaks ka sellise seadme või vahendi
edasiandmist, s.t. ka linkimist vastavaid vahendeid pakkuvale veebilehele. 257 Seda tõlgendust toetab
iseenesest ka direktiivi 2001/29/EÜ artikkel 6(2) (vt allpool). Siiski peavad sellisel juhul täidetud
olema kõik kõnealuse süüteokoosseisu tingimused. Koostajate arvamuse kohaselt peab: KarS § 225
kohaldamiseks olema tuvastatud, et: (a) on äriline eesmärk (st. teatav tulu saamise eesmärk), (b)
toimub reklaamimine (reklaamiseaduse tähenduses – mis tähendab, et iga linkimine seda vältimatult
ei ole); (c) esineb teadlikkus, et viidataval aadressil selline ebaseaduslikku kõrvaldamist võimaldav
vahend on. Linkimist võib pidada ka kuriteole kaasaaitamiseks, kui teo toimepanijat ennast KarS §
225 alusel karistatakse.
Konkreetne ettepanek, millises struktuuriosas võiks regulatsioon sisalduda
AutÕS eelnõu seletuskiri. Kuna linkimine puudutab teatud määral ka teisi intellektuaalse omandi liike
(ennekõike kaubamärke), siis võib osutuda vajalikuks ka tööstusomandialase regulatsiooni osas
seletuskirja vastavate märgete tegemine.

15.2 Praegu kehtivad õigusnormid
15.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise
kaubanduse kohta) (ELT L 178/1, 17.7.2000)
4. jagu: vahendajatest teenuseosutajate vastutus
Artikkel 12. Pelk edastamine
1. Kui osutatakse infoühiskonna teenust, mis seisneb teenuse saaja poolt pakutava teabe edastamises
sidevõrgu kaudu või sidevõrgule juurdepääsu pakkumises, tagavad liikmesriigid, et teenuseosutaja ei
vastuta edastatava teabe eest tingimusel, et teenuseosutaja:
a) ei algata edastust;
b) ei vali edastuse saajat;
c) ei vali ega muuda edastuses sisalduvat teavet.
2. Edastamise ja juurdepääsu pakkumisega seotud toimingud lõikes 1 nimetatud tähenduses sisaldavad
edastatava teabe automaatset, vahepealset ja ajutist talletamist, sedavõrd kui selle ainus eesmärk on
edastamine sidevõrgu kaudu ja juhul, kui teavet ei talletata pikema kui edastamiseks põhjendatult
vajaliku ajavahemiku vältel.

Karistusseadustik. – RT I 2001, 61, 364; RT I, 04.04.2012.
Vt. nt USA apellatsioonikohtu 28.11.2001 otsus No 273 F.3d 429 (2d Cir. 2001) (Universal City Studios Inc vr Corley).
Arvutivõrgus: Universal City Studios, Inc. v. Corley (29.09.2012); 2) USA Ringkonnakohtu (Distric Court) 29.07.2004
otsus No 2004 WL 1718522(Comcast v Hightech Elecs Inc). Arvutivõrgus: Comcast v. Hightech Elecs., Inc. (29.09.2012).
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3. Käesolev artikkel ei mõjuta võimalust, et kohus või haldusasutus nõuab vastavalt liikmesriikide
õigussüsteemidele teenuse osutajalt rikkumise lõpetamist või vältimist.
Artikkel 13. Vahemällu salvestamine
1. Kui osutatakse infoühiskonna teenust, mis seisneb teenuse saaja poolt pakutava teabe edastamises
sidevõrgu kaudu, tagavad liikmesriigid, et kui selle teenuse ainus eesmärk on teabe tõhusam
edastamine teistele teenuse saajatele nende taotluse alusel, siis ei vastuta teenuseosutaja selle teabe
automaatse, vahepealse ja ajutise talletamise eest järgmistel tingimustel:
a) teenuseosutaja ei muuda seda teavet;
b) teenuseosutaja järgib teabele juurdepääsu tingimusi;
c) teenuseosutaja järgib neid teabe ajakohastamise eeskirju, mis on selles majandusharus laialdaselt
tunnustatud ja kasutatavad;
d) teenuseosutaja ei takista majandusharus laialdaselt tunnustatud ja kasutatava tehnoloogia
seaduslikku kasutamist, et saada andmeid teabe kasutamise kohta;
e) teenuseosutaja kõrvaldab kiiresti talletatava teabe või tõkestab juurdepääsu sellele, kui ta saab teada
fakti, et teave on edastuse algpunktis võrgust eemaldatud või juurdepääs sellele on tõkestatud või et
kohus või haldusasutus on andnud korralduse see kõrvaldada või tõkestada.
2. Käesolev artikkel ei mõjuta võimalust, et kohus või haldusasutus nõuab vastavalt liikmesriikide
õigussüsteemidele teenuse osutajalt rikkumise lõpetamist või vältimist.
Artikkel 14. Teabe talletamine
1. Kui osutatakse infoühiskonna teenust, mis seisneb teenuse saaja poolt pakutava teabe talletamises,
tagavad liikmesriigid, et teenuseosutaja ei vastuta teenuse saaja taotluse põhjal talletatava teabe eest
järgmistel tingimustel:
a) teenuseosutajal ei ole tegelikku teavet ebaseadusliku tegevuse või teabe kohta ja kahjutasunõuete
osas ei tea ta fakte või asjaolusid, millest ilmneb ebaseaduslik tegevus või teave, või
b) sellisest asjaoludest teadlikuks saades kõrvaldab teenuseosutaja kiiresti teabe või tõkestab
juurdepääsu sellele.
2. Lõiget 1 ei kohaldata, kui teenuse saaja tegutseb teenuseosutaja alluvuses või järelevalve all.
3. Käesolev artikkel ei mõjuta kohtu või haldusasutuse võimalust nõuda vastavalt liikmesriikide
õigussüsteemidele teenuse osutajalt rikkumise lõpetamist või vältimist ega liikmesriikide võimalust
kehtestada kord, kuidas teave kõrvaldada või juurdepääs sellele tõkestada.
Artikkel 15. Üldise jälgimiskohustuse puudumine
1. Liikmesriigid ei kehtesta artiklites 12, 13 ja 14 käsitletud teenuste osutajatele üldist kohustust jälgida
teavet, mida nad edastavad või talletavad, ega üldist kohustust otsida ebaseaduslikku tegevust
näitavaid fakte ja asjaolusid.
2. Liikmesriigid võivad kehtestada infoühiskonna teenuse osutajatele kohustuse kiiresti teatada
pädevatele ametivõimudele nende teenuse saajate väidetavalt ebaseaduslikest tegevustest või
pakutavast teabest või kohustuse edastada pädevatele asutustele nende taotluse põhjal teavet, mis
võimaldab identifitseerida nende teenuse saajaid, kellega teenuseosutajal on talletamise kohta
lepingud.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste
teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (ELT L 167/10, 22.6.2001).
Artikkel 6. Tehniliste meetmetega seotud kohustused
(2) Liikmesriigid näevad ette nõuetekohase õiguskaitse selliste seadmete, toodete või komponentide
tootmise, impordi, levitamise, müügi, rentimise, müügi või rentimise eesmärgil reklaamimise või
kaubanduslikul eesmärgil omamise ning selliste teenuste pakkumise vastu:
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a) mida edendatakse, reklaamitakse või turustatakse tõhusatest tehnilistest meetmetest
kõrvalehoidmiseks,
b) millel puudub muu märkimisväärne äriline tähtsus peale tõhusatest tehnilistest meetmetest
kõrvalehoidmise või
c) mis on eelkõige kavandatud, valmistatud, kohandatud või osutatud tõhusatest tehnilistest
meetmetest kõrvalehoidmiseks või selle soodustamiseks.
15.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

Hetkel ei leidu üheski Eesti õigusaktis otseselt linkimist puudutavaid norme. Kuna tegemist on
interneti ühe põhifunktsiooniga, mida kasutavad ka erinevad (võrgu)teenusepakkujad, siis kaudselt
laieneb nende tegevusele InfoTS-st tulenev teenusepakkuja vastutust puudutav regulatsioon.
InfoTS § 2 Mõisted
Käesolevas seaduses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) infoühiskonna teenus – teenus, mida osutatakse majandus- või kutsetegevuse raames teenuse
kasutaja otsesel taotlusel ja mille puhul andmeid töödeldakse, säilitatakse ja edastatakse digitaalkujul
andmete töötlemiseks ja säilitamiseks mõeldud elektrooniliste vahendite abil, kusjuures osapooled ei
viibi üheaegselt samas kohas. Infoühiskonna teenus peab olema täielikult üle kantud, edastatud ja vastu
võetud elektrooniliste sidevahendite abil. Infoühiskonna teenus ei ole faksi ega telefonikõne abil
edastatud teenus ega televisiooni- või raadioteenus.
InfoTS § 8. Vastutuse piirang üksnes teabe edastamise ja üldkasutatavale andmesidevõrgule
juurdepääsu pakkumise korral
(1) Kui osutatakse teenust, mis seisneb üksnes teenuse kasutaja pakutava teabe edastamises
üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu või üldkasutatavale andmesidevõrgule juurdepääsu pakkumises,
ei vastuta teenuse osutaja edastatava teabe sisu eest tingimusel, et ta:
1) ei algata edastust;
2) ei vali edastuse vastuvõtjat;
3) ei vali ega muuda edastuses sisalduvat teavet.
(2) Edastamise ja juurdepääsu pakkumisega seotud toimingud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud
tähenduses sisaldavad edastatava teabe automaatset, vahepealset ja ajutist talletamist niivõrd, kuivõrd
selle ainus eesmärk on edastamise sooritus üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu ja eeldusel, et teavet
ei talletata pikema ajavahemiku vältel, kui see on edastamiseks põhjendatult vajalik.
InfoTS § 9. Vastutuse piirang andmete vahemällu salvestamise korral
Kui osutatakse teenust, mis seisneb teenuse kasutaja pakutava teabe edastamises üldkasutatava
andmesidevõrgu kaudu, kusjuures vastav edastusmeetod tehnilistel põhjustel nõuab andmete
vahemällu salvestamist ja selle teenuse ainus eesmärk on teabe tõhusam edastamine teistele teenuse
kasutajatele nende taotluse alusel, ei vastuta teenuse osutaja selle teabe automaatse, vahepealse ja
ajutise talletamise puhul teabe sisu eest tingimusel, et ta:
1) ei muuda antud teavet;
2) järgib teabele juurdepääsu tingimusi;
3) järgib teabe ajakohastamise kohta vastavas majandusharus laialdaselt tunnustatud ja kasutatud
nõudeid;
4) ei takista vastavas majandusharus laialdaselt tunnustatud ja kasutatud tehnoloogia seaduslikku
kasutamist, et saada andmeid teabe kasutamise kohta;
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5) saades teada, et teave on edastuse algpunktis võrgust eemaldatud või juurdepääs sellele tõkestatud
või et kohus, politsei- või riiklik järelevalveasutus on andnud korralduse see kõrvaldada, kõrvaldab
kohe vastava talletatud teabe või tõkestab sellele juurdepääsu.
InfoTS § 10. Vastutuse piirang andmete talletamise teenuse osutamise korral
(1) Kui osutatakse teenust, mis seisneb teenuse kasutaja pakutava teabe talletamises, ei vastuta teenuse
osutaja teenuse kasutaja taotluse põhjal talletatava teabe sisu eest järgmistel tingimustel:
1) teenuse osutaja ei tea teabe sisu ega ole kahju hüvitamise nõude puhul teadlik faktidest või
asjaoludest, millest ilmneb ebaseaduslik tegevus või teave;
2) käesoleva lõike punktis 1 nimetatud asjaoludest teadlikuks saades kõrvaldab teenuse osutaja kohe
vastava teabe või tõkestab sellele juurdepääsu.
(2) Kui teenuse kasutaja tegutseb teenuse osutaja alluvuses või järelevalve all, siis käesoleva
paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata.
InfoTS § 11. Jälgimiskohustuse puudumine
(1) Käesoleva seaduse §-des 8–10 nimetatud teenuse osutajal ei ole kohustust jälgida teavet, mida ta
vaid edastab või millele juurdepääsu pakub, mida ta edastamise eesmärgil ajutiselt vahemällu salvestab
või teenuste kasutaja jaoks talletab, samuti ei ole tal kohustust otsida ebaseaduslikku tegevust näitavaid
fakte ja asjaolusid.
(2) [Kehtetu – RT I 2006, 31, 234 - jõust. 16.07.2006]
(3) Teenuse osutaja on kohustatud viivitamata teatama järelevalvet teostavale pädevale ametiisikule
käesoleva seaduse §-des 8–10 sätestatud teenuste kasutaja võimalikust ebaseaduslikust tegevusest või
pakutavast teabest ning võimaldama identifitseerida neid teenuse kasutajaid, kellega teenuse osutajal
on andmete talletamise kohta lepingud.
(4) Teenuse osutaja peab esitama prokuratuurile ja uurimisasutusele tõe tuvastamiseks
kriminaalmenetluse seadustikus ettenähtud alustel ja korras ning julgeoleku- ja jälitusasutusele
seaduses ettenähtud alustel ja korras nende määratud tähtajaks olemasolevat teavet teenuse kasutaja
kohta, kellele ta osutab andmete talletamise teenust.
(5) Teenuse osutaja peab esitama kohtule tema kirjaliku üksikpäringu alusel tõe tuvastamiseks
tsiviilkohtumenetluse seadustikus ettenähtud alustel ja korras ning kohtu määratud tähtajaks
olemasolevat teavet teenuse kasutaja kohta, kellele ta osutab andmete talletamise teenust. Üksikpäring
käesoleva paragrahvi mõttes on päring teenuse kasutaja isikuandmete ja teenuse kasutaja edastatud
teabe edastamise fakti, kestuse, viisi ja vormi kohta seoses konkreetse elektronkirja, konkreetse
elektroonilise kommentaari või muu üksiksõnumi edastamisega seotud sideseansiga“.
KarS § 225. Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumist takistava tehnilise
kaitsemeetme kõrvaldamine
(1) Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumist takistava tehnilise kaitsemeetme
ebaseadusliku kõrvaldamise või sellise kaitsemeetme kõrvaldamiseks mõeldud vahendi või seadme
valmistamise, edasiandmise või ärilisel eesmärgil omamise või reklaamimise eest – karistatakse
rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.
(3) Kohus konfiskeerib käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo toimepanemise vahetuks objektiks
olnud eseme.

15.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused
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USA’s on otsimootorite vastutus välistatud linkimise eest autoriõiguse seaduse258 §-ga 512(d)259.
USA’s on tehtud kohtuotsuseid, mis välistavad linkimise puhul vastutuse autoriõiguse normide
rikkumise eest.260 Ka teiste riikide uuem õiguspraktika pigem välistab sellealase vastutuse.261 Samas
leidub otsuseid, mille kohaselt rikub linkimine autoriõigusi.262

15.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Linkimine teemana, mis ei ole leidnud õigusaktides kajastamist üheski õigusaktis, on äärmiselt
kaasusepõhine ning väljub tihtipeale AutÕS raamidest. Kuna vaidluse sisu ja otsust mõjutavaid
tegureid võib olla mitmeid (millisel juhul on linkimine õigusi rikkuv ja millisel juhul mitterikkuv
tegevus), siis ei ole intellektuaalse omandi õiguse ülekoormamine erisustega otstarbekas. Seaduse
lugemine ja tõlgendamine muutub väga keeruliseks, otsuseid on vastavate kaasuste tekkimisel
võimalik teha ka juba kehtiva õiguse pinnalt. Seaduse rakendamise hõlbustamiseks seletuskirja lisatav
ülevaade on piisavaks baasiks võimalikult ühetaolise praktika kujunemisele.
Linkimine on nii rahvusvaheliselt kui ka siseriiklikult lõpuni lahendamata teema. Samas leiame, et kui
linkimise osas on olemas piisav taustainfo erinevate riikide praktikast ning analüüs autorile kuuluvate
õiguste puutumusest kõnealuse mehhanismiga, siis on nii isikute eraviisiline tegevus kui majandus- ja
kutsetegevuse raames otsingumootorite tegevus ning võimalik vastutus selgepiirilisem ja õiguskindlus
suurem.

USA Copyright Code. Arvutivõrgus: http://www.copyright.gov/title17/92chap5.pdf (29.09.2012).
USA autoriõiguse seaduse § 512(d): Information Location Tools.— A service provider shall not be liable for monetary
relief, or, except as provided in subsection (j), for injunctive or other equitable relief, for infringement of copyright by
reason of the provider referring or linking users to an online location containing infringing material or infringing activity,
by using information location tools, including a directory, index, reference, pointer, or hypertext link, if the service
provider—
(1)
(A) does not have actual knowledge that the material or activity is infringing;
(B) in the absence of such actual knowledge, is not aware of facts or circumstances from which infringing activity is
apparent; or
(C) upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove, or disable access to, the material;
(2) does not receive a financial benefit directly attributable to the infringing activity, in a case in which the service provider
has the right and ability to control such activity; and
(3) upon notification of claimed infringement as described in subsection (c)(3), responds expeditiously to remove, or
disable access to, the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity, except that, for
purposes of this paragraph, the information described in subsection (c)(3)(A)(iii) shall be identification of the reference or
link, to material or activity claimed to be infringing, that is to be removed or access to which is to be disabled, and
information reasonably sufficient to permit the service provider to locate that reference or link.
260
Nt. hiljutine (02.08.2012) otsus USA apellatsioonikohtust (7th Circuit) asjas Flava Works Inc. v myVidster.com.
Arvutivõrgus: http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca7/11-3190/11-3190-2012-08-02.html (12.01.13).
261
Nt Saksamaa föderaalkohtu (Bundesgerichtshof) 17.07.2003 otsus asjas No I ZR 259/00 Paperboy v Holtzbrinck.
Arvutivõrgus:
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgibin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2003&Sort=3&anz=96&pos=0&client=3&nr=27035&
linked=urt&Blank=1&file=dokument.pdf (12.01.13). Vt ka nt Taani kohtuotsus 24.02.2006 asjas V-108-99 home A/S v
Ofir a-s. Arvutivõrgus: http://www.bvhd.dk/uploads/tx_mocarticles/S_-_og_Handelsrettens_afg_relse_i_Ofir-sagen.pdf
(12.01.2013). Vt selle kohta arvutivõrgus: http://www.linksandlaw.com/linkingcases-deeplinks-3.htm (12.01.13). Vt. ka
Hispaania Barcelona apellatsioonikohtu (Audiencia Provincial de Barcelona) otsus 07.07.2011 asjas No 589/2010-2 SGAE
v Indice-web. Arvutivõrgus: http://www.filmica.com/david_bravo/archivos/sentencia.pdf (12.01.13). Vt selle kohta
arvutivõrgus: https://www.eff.org/deeplinks/2011/08/spanish-court-rules-linking-potential-copyright (12.01.13).
262
Vt nt Belgia Brüsseli apellatsioonikohtu (9th Chamber) 05.05.2011 otsus asjas Google Inc v Copiepresse et al.
Arvutivõrgus: http://cdn.arstechnica.net/CopiepresserulingappealGoogle_5May2011.pdf (12.01.13).
258
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16 Konkretiseerimata vaba kasutus (K. Nemvalts, T. Seppel)263
16.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Variant A
AutÕS § x. Õiguste objekti konkretiseerimata vaba kasutamise võimalus
Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on lubatud õiguste objekti vaba kopeerimine või
üldsusele suunamine tingimusel, et see on piisavalt sarnane mõne käesoleva seaduse paragrahvides
x-x otseselt ettenähtud juhuga.264
Variant B
Lisada ülaltoodud (variant I) säte vaba kasutuse üldküsimusi (nt kolmeastmeline test) reguleerivasse
paragrahvi uues AutÕS-s eraldi lõikena.
Variant C
Mitte kasutada paindlikkuse tõstmiseks konkretiseerimata vaba kasutust eraldi normina, vaid asetada
põhirõhk selgitavatele märkustele seletuskirjas vaba kasutuse juhtide tõlgendamisel, ennekõike mis
puudutab nn igaüheõigusi kehtiva AutÕS §-s 19.
Konkreetne ettepanek, millises struktuuriosas võiks regulatsioon sisalduda
Koondkaardistuses265 leiduvas struktuuris paikneb õiguste objektide vaba kasutamise regulatsioon IV
peatükis „Autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste piiramine (õiguste objektide vaba
kasutamine“.

16.2 Praegu kehtivad õigusnormid
16.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon266 art. 9
(2) Liitu kuuluvate riikide seadusandlus otsustab, kas lubada selliste teoste reprodutseerimist teatud
erijuhtudel, kuid tingimusel, et selline reprodutseerimine ei ole vastuolus teose tavapärase
kasutamisega ja ei kahjusta põhjendamatult autori seaduslikke huve.

263

Koostaja: K. Nemvalts, T. Seppel.
Ettepanekus viidatud ”§ x-x” tähendab, et muuhulgas peab vaba kasutuse juht selleks, et olla kaetud kõnealuse paindliku
erandiga, olema sarnane järgmiste konkreetsete vaba kasutuse juhtudega, mis on:
1) vähese majandusliku tähtsusega (nt juhuslik sisaldumine, seadme esitlemine);
2) loodud informatsioonilistel ja sõnavabadust väärtustavatel eesmärkidel (nt kehtiva AutÕS § 19 sisalduvad juhud);
3) loodud sotsiaalsetel, kultuurilistel ja poliitilistel eesmärkidel (nt isiklikuks otstarbeks kasutamine, mäluasutuste poolt
kasutamine).
Täpsemad viited paragrahvidele saab uude normi lisada juba eelnõu koostamise hilisemas faasis.
265
Autoriõiguse
ja
autoriõigusega
kaasnevate
probleemide
koondkaardistus.
Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57000/Autori%F5iguse++koondkaardistus-9-07-2012.pdf
(6.01.2013).
266
Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooniga ühinemise seadus. – RT II 1994, 16/17, 49.
264
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Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvaheline
konventsioon (Rooma, 1961)267
Artikkel 15.
„1. Liikmesriik võib oma siseriiklike seaduste ja määrustega sätestada konventsiooniga tagatud kaitse
suhtes erandid seoses:
a) isiklikel eesmärkidel toimuva kasutusega;
b) lühikeste väljavõtete kasutamisega ajakohaste sündmuste kajastamiseks;
c) lühiajaliste salvestustega, mida ringhäälinguorganisatsioon teostab oma vahenditega ja oma saadete
tarbeks;
d) kasutusega, mis toimub eranditult õpetamise või teadusliku uurimustöö eesmärkidel.
2. Sõltumata käesoleva artikli lõikest 1 võib liikmesriik oma siseriiklike seaduste ja määrustega
kehtestada samasugused piirangud esitajate, fonogrammitootjate ja ringhäälinguorganisatsioonide
kaitse suhtes, nagu ta kehtestab oma siseriiklike seaduste ja määrustega kirjandus- ja kunstiteoste osas
kehtiva autoriõiguse kaitse suhtes. Sundlitsentse võib kehtestada vaid sel määral, kuivõrd need on
kooskõlas konventsiooniga.
Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu (Marrakeši lepingu) lisa 1C
„Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping“ (TRIPS-leping)268
Artikkel 13. Piirangud ja erandid
Liikmed võivad ainuõiguste puhul teatud erijuhtudel seada piiranguid või teha erandeid, kui see ei ole
vastuolus teose normaalse kasutamisega ega kahjusta liigselt õigusevaldaja seaduslikke huve.
Artikkel 14. Teose esitajate, fonogrammitootjate ning ringhäälinguorganisatsioonide kaitse
(6) Iga liige võib seoses artiklite 1, 2 ja 3 põhjal antavate õigustega rakendada tingimusi, piiranguid,
erandeid ja reservatsioone ulatuses, mida lubab Rooma konventsioon. Siiski kohaldatakse esitajate ja
fonogrammi tootjate õigustele fonogrammide suhtes mutatis mutandis ka Berni konventsiooni (1971)
artikli 18 sätteid.
WIPO autoriõiguse leping269
Art 10. Piirangud ja erandid
(1) Käesoleva lepingu alusel kirjandus- ja kunstiteoste autoritele antavate õiguste suhtes võivad
lepinguosalised oma siseriiklikes õigusaktides ette näha piiranguid või erandeid teatavatel erijuhtudel,
kui need ei ole vastuolus teoste normaalse kasutamisega ega kahjusta liigselt autori õigustatud huve.
(2) Berni konventsiooni kohaldamisel kehtestavad lepinguosalised nimetatud konventsioonis
sätestatud õiguste suhtes piiranguid või erandeid teatavatel erijuhtudel, kui need ei ole vastuolus teose
tavapärase kasutamisega ja ei kahjusta põhjendamatult autori seaduslikke huve.
WIPO esitus- ja fonogrammileping270
Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise
seadus. – RT II 1999, 27, 165.
268
Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu
(Marrakeśi lepingu) lisa 1C (RT II 1999, 22, 123).
269
Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse lepingu ratifitseerimise seadus (RT II 2006, 14, 39)
(WCT). Eesti sarnaselt paljude teiste Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidega ja EL kui institutsiooni endaga deponeeris WCT
ja Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu (WPPT) ratifitseerimiskirjad WIPO
peakorteris 14.12.2009 ning sai lepingute liikmeks 14.03.2010.
270
Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu ratifitseerimise seadus (RT II 2006, 14,
40).
267
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Artikkel 16. Piirangud ja erandid
(1) Lepinguosalised võivad oma siseriiklikes õigusaktides ette näha teose esitaja ja fonogrammitootja
õiguskaitse suhtes samasugused piirangud või erandeid, nagu nad näevad oma siseriiklikes
õigusaktides ette kirjandus- ja kunstiteoste autoriõiguse kaitse suhtes.
(2) Käesolevas lepingus sätestatud õiguste suhtes kehtestavad lepinguosalised piiranguid või erandeid
vaid teatavatel erijuhtudel, kui need ei ole vastuolus esituse või fonogrammi tavapärase kasutamisega
ja ei kahjusta põhjendamatult teose esitaja või fonogrammitootja seaduslikke huve.
Beijing Treaty on Audiovisual Performances (jõustumata)271.
Artikkel 13. Piirangud ja erandid
(1) Lepinguosalised võivad oma siseriiklikes õigusaktides ette näha teose esitaja õiguskaitse suhtes
samasuguseid piiranguid või erandeid, nagu nad näevad oma siseriiklikes õigusaktides ette
kirjandus- ja kunstiteoste autoriõiguste kaitse suhtes.
(2) Käesolevas lepingus sätestatud õiguste suhtes kehtestavad lepinguosalised piiranguid või
erandeid vaud teatavatel erijuhtudel, kui need ei ole vastuolus esituse tavapärase kasutamisega
ja ei kahjusta põhjendamatult esitaja seaduslikke huve272.
16.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

Eesti õiguses vastavad normid puuduvad.
16.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Anglo-Ameerika fair use doktriin aluseks, seega saaks näitena kasutada USA autoriõiguse seadust273,
milles kasutatakse läbivalt paindlikku nn „lahtiste erandite“ ja „kinniste õiguste“ lähenemist, mille
kohaselt saab kohus otsuse ühe või teise vaba kasutuse juhu õiguspärasuse kohta teha konkreetse
kaasuse asjaoludest lähtuvalt. See põhimõte on väljendatud USA autoriõiguse seaduse paragrahvis 107
loetledes need asjaolud, mida kohus peab asja kaaludes arvestama.274
Kättesaadav WIPO kodulehelt aadressil: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=208966
(21.10.2012).
272
Article 13. Limitations and Exceptions
(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for the same kinds of limitations or exceptions with regard
to the protection of performers as they provide for, in their national legislation, in connection with the protection of
copyright in literary and artistic works.
(2) Contracting Parties shall confine any limitations of or exceptions to rights provided for in this Treaty to certain special
cases which do not conflict with a normal exploitation of the performance and do not unreasonably prejudice the legitimate
interests of the performer.
273
Complete version of the U.S. Copyright Law, December 2011. Arvutivõrgus: http://www.copyright.gov/title17/
(6.11.2012).
274
§ 107 Limitations on exclusive rights: Fair use
Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by
reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism,
comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an
infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to
be considered shall include—
(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational
purposes;
(2) the nature of the copyrighted work;
(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
271
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Kanada autoriõiguse seadus275 kasutab fair dealing-põhiõtet, mille kohaselt ei loeta autoriõiguste
rikkumiseks ei loeta õiguse objektide kasutamist teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel, paroodias või
satiiris jms.
Mujal niisugust lähenemist ei ole, Mandri-Euroopa autoriõiguse traditsioonis oleks kahtlemata
tegemist uudse lähenemisega. UK kui samuti Anglo-Ameerika traditsioonidel põhineva süsteemiga
riik on autoriõiguse, disaini ja patendiseaduses vaba kasutust reguleerinud kitsendavalt, MandriEuroopalikus võtmes (fair dealing).276 Siinkohal tuleb märkida, et UK’s on viimaste aastate jooksul
koostatud kaks põhjalikku autoriõigust puudutavat analüüsi ning kumbki neist ei toeta USA-s
kasutusel oleva doktriini ületoomist UK õigusesse.277
Teistes Mandri-Euroopa riikides koosneb vaba kasutuse peatükk samamoodi konkreetselt ja
selgepiiriliselt sätestatud juhtudest.278
Wittem-grupi mudelseaduses279 on pakutud võimalus paindlikkuse sissetoomiseks ka MandriEuroopa regulatsiooni arvestades küllaltki jäika rahvusvahelist õigusruumi.280

16.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Eestis on kõnealuse normi aluseks võetud nn Wittem-grupi mudelseadus. Tähtsaim eesmärk ning
märksõna selle ettepaneku juures on paindlikkus. Samas tuleb tingimata märkida, et selline
konkretiseerimata vaba kasutus peab igal juhul vastama sellele seatud tingimustele e. ennekõike peab
olema sarnane mõne olemasoleva vaba kasutuse juhuga. Sättega ei lubata luua olemuslikult uusi
erandeid ja piiranguid õiguste omajatele kuuluvatele ainuõigustele. Samuti laieneb ka niisugusele
vabale kasutusele nn. kolmeastmeline test, millega hinnatakse vaba kasutuse õiguspärasust igal
konkreetsel juhul. Samuti peab tähelepanu pöörama asjaolule, et konkretiseerimata vaba kasutuse
võimalus peab olema sarnane nendele vaba kasutuse juhtudele, mis on sättes täpselt viidatud (vt ülal).
Teoste ja salvestuste kasutamise tehnoloogia on viimase paari aastakümnega oluliselt muutnud, kuid
autoriõiguse vaba kasutuse reeglid on jäänud suures osas samaks. Olemasolevad vaba kasutuse reeglid
(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.
The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of
all the above factors.
275
Copyright Act. Arvutivõrgus: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/ (30.01.13).
276
UK autoriõiguse, disaini ja patendiseadus (UK Copyright, Designs and Patents act 1988) III peatükk (Chapter III) „Acts
Permitted in Relation to Copyright Works“. Arvutivõrgus: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/part/I/chapter/III
(12.01.13). Vt selle kohta ka M. Brenncke. Is „fair use“ an option for U.K. copyright legislation? Beiträge zum
Transnationalen
Wirtschaftsrecht.
November
2007.
Arvutivõrgus:
http://www.wirtschaftsrecht.unihalle.de/sites/default/files/altbestand/Heft71.pdf (28.11.12).
277
A. Gowersi ettepanekud vaba kasutamise süsteemi täiustamse osas keskenduvad mõne konkreetse täiendava juhu
sisseviimisele UK õigusesse. Vt A. Gowers. Gowers Review of Intellectual Property. December 2006., p 61-68.
Arvutivõrgus: http://www.official-documents.gov.uk/document/other/0118404830/0118404830.pdf (06.12.12). I.
Hargreaves ei soovita USA avatuma lähenemise otsest ülevõtmist UK õigusesse Mandri-Euroopa traditsioonide kontekstis
viidates õiguslikule ebakindlusele, mis sellise uue lähenemisega võib tekkida. I. Hargreaves. Digital Opportunity. A
Review of Intellectual Property and Growth. May 2011, p 42-46. Arvutivõrgus: http://www.ipo.gov.uk/ipreviewfinalreport.pdf (06.12.12).
278
Vt nt Soome autoriõiguse seaduse (Tekijänoikeuslaki) 2 peatükk (2. luku) „Tekijänoikeuden rajoitukset ja säännökset
sopimuslisenissistä“. Arvutivõrgus: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404 (12.01.13). Samuti vt Sloveenia
autoriõiguse
seaduse
IV
peatükk
(Section
IV)
„Limitations
on
Copyright“.
Arvutivõrgus:
http://www.uaipit.com/files/documentos/0000006474_Eslovenia_2004_05_11.pdf (12.01.13).
279
European
Copyright
Code.
Arvutivõrgus:
http://www.copyrightcode.eu/Wittem_European_copyright_code_21%20april%202010.pdf (06.12.12).
280
Wittem-grupi mudelseaduse Art 5.5.: „Further limitations. Any other use that is comparable to the uses enumerated in
art. 5.1 to 5.4(1) is permitted provided that the corresponding requirements of the relevant limitation are met and the use
does not conflict with the normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of
the author or rightholder, taking account of the legitimate interests of third parties.
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ei kohaldu tehnoloogia tõttu tekkinud sotsiaalsete muudatustega (sotsiaalmeedia). Seetõttu on
inimestel ühe raksem autoriõiguse süstemis hinnata, milline käitumine on lubatud ja milline mitte.
Tegemist on ühe enim probleeme tekitava olukorraga autoriõiguse süsteemis.281
EL liikmesriikidel on vähe võimalusi luua vaba kasutuse jaoks riigisisest õigust, sest vaba kasutuse
juhtude loetelu on toodud EL direktiivi 2001/29/EC artiklis 5. Üheks võimaluseks oleks olemasolevate
vaba kasutuste normide laiendav tõlgendamine normi rakendaja poolt lähtuvalt konkreetsest kaasusest.
Selle jaoks ei lisata uusi vaba kasutuse juhtumeid, vaid olemasolevaid tõlgendatakse selliselt, et nad
oleksid kohaldatavad igasugustele kasutusviisidele sõltumata tehnoloogiast.282
Norm omab mõju ennekõike tarbijakäitumisele, kuna kaitseb igapäevast sisukasutajat tehes kaitstud
õiguste objektide vaba kasutuse riskivabamaks. Samas vajab märkimist, et tegemist oleks äärmiselt
julge sammuga autoriõiguse kehtiva regulatsiooni valguses ning seda ennekõike EL tingimustes.
Kehtiv paradigma lähtub Mandri-Euroopa traditsioonis peamiselt nn „kinniste“ erandite ja „lahtiste“
õiguste süsteemist. Seetõttu on mõningate erandite „pool-lahtiseks“ tunnistamine samm, mis ühelt
poolt lubab tõesti autoriõiguse süsteemi infoühiskonda vajalikku paindlikkust ja värskust. Teiselt poolt
aga peab regulatsiooni sisseviimisel kindlasti arvestama konkreetselt Eestit puudutavaid aspekte,
näiteks tõlgenduslikke raskusi säärase hajusa normi sisustamisel. Eesti kohtutes on seni olnud
äärmiselt napilt vaba kasutuse juhtusid puudutavaid vaidlusi, seetõttu võib vastava praktika puudumine
saada oluliseks takistuseks kõnealuse normi edukal ühetaolisel rakendamisel. Normi eesmärgiks ei ole
kindlasti mitte õiguste omajate huvide kahjustamine ning kolmeastmeline test on üldjoontes heaks
kriteeriumiks igasuguse vaba kasutuse õiguspärasuse hindamisel. Kuna aga võrdlusmoment puudub,
ei ole võimalik selle normi mõju päris täpselt hinnata.

17 Õiguspäraselt avaldatud koopia vaba kasutamine võrgukeskkonnas (K.
Nemvalts)283
17.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Variant A
Uues AutÕS sõnastada paragrahv, mille alusel lubatakse õiguste objektist teha koopia isiklikuks
otstarbeks, ilma viiteta õiguspärasele allikale:
„(1) Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on füüsilisel isikul lubatud teose kopeerimine /…/
isikliku kasutamise eesmärkidel tingimusel, et selline tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.“.
Muude vaba kasutuse juhtude osas jääks õiguspärase allika nõue kehtima.

Variant B
Võimaluseks on ka võtta aluseks Saksamaa lähenemine ning keelata isiklikuks otstarbeks koopia
tegemine allikast, mis on „ilmselgelt ebaseaduslikust allikast“ pärit (vt. allpool)284:
Seda konflikti on põhjalikult selgitanud L. Lessig teoses „Free Culture“, vt http://www.free-culture.cc/freeculture.pdf
(30.01.13)
282
Hollandi ja Austria ülemkohtud on saatnud 2012. a. Euroopa Kohtule eelotsustustaotluse seoses EL direktiiviga
2001/29/EC vaba kasutuse reeglite tõlgendamisega. Nendest lahenditest võib selguda, mis ulatuses liikmesriigid võivad
vaba kasutuse norme sisustada.
283
Koostaja: K. Nemvalts.
284
Sarnane ettepanek on tehtud ka Hollandis. Selle kohta vt L. Guibault. And the private copy war continues! News from
the Dutch front (04.05.2011). Arvutivõrgus: http://kluwercopyrightblog.com/2011/05/04/and-the-private-copy-warcontinues-news-from-the-dutch-front/ (25.10.2012). Lisaks on Hollandi ülemkohus esitanud eelotsusetaotluse Euroopa
281

89

Versioon: 19.02.2013
Koostajad: A. Kelli, K. Nemvalts, E. Vasamäe, T. Hoffmann, K. Härmand, A. Värv, L. Jents, S. Elunurm, T. Seppel

„(1) Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on füüsilisel isikul lubatud teose kopeerimine /…/
isikliku kasutamise eesmärkidel, ja tingimusel, et selline tegevus ei taotle ärilisi eesmärke, välja
arvatud juhul, kui teose koopia tehakse ilmselgelt ebaseaduslikust allikast.“.
Sellise lähenemise on välja pakkunud ka Euroopa autoriõiguse mudelseadus285, mille artikli 5.3.(2)a)
kohaselt on isiklikuks otstarbeks teose koopia tegemine lubatud juhul, kui tegemist ei ole ilmselgelt
ebaseadusliku allikaga.286 Mudelseadus sisaldab ka artiklit, mille kohaselt tuleb vaba kasutuse
lubamisel teatud juhtudel arvestada autori isiklike õigustega, s.h. õigusega otsustada, millal teos on
avaldamiseks valmis.287 Samas on selgitatud, et nimetatud isikliku õigusega arvestamine ei tohi saada
takistuseks põhiõiguste teostamisel (nt sõnavabadus) ning sellist keeldu kohaldatakse vaid
erandjuhtudel.288
Variant C
Kehtivas AutÕS’s on viited teose kasutamise viiside seostamisel õiguspärase allikaga ebaühtlased 289,
samuti jääb selgusetuks, kas selline lähenemine on taotluslik või mitte. Peamiselt on vabal kasutusel
õiguspärase allika olemasolu nõue lisaks isiklike õiguste kaitsele (AutÕS § 12 lg 1 p 6) seotud ka
kolmeastmelise testi täitmise kindlustamisega (nõue, et iga vaba kasutuse juht ei tohi muuhulgas
põhjendamatult kahjustada autori seaduslikke huve ega olla vastuolus teose tavapärase kasutamisega).
Seega on üheks võimaluseks jätta uuest AutÕS-st välja vaba kasutamise puhul üleüldse viited
õiguspärase allika nõudele, kuna sama küsimust tegelikult reguleerib iga vaba kasutuse juhu
õiguspärasuse hindamisel aluseks olev kolmeastmeline test (kehtivas AutÕS-s sisaldub §-s 17).290
Tulenevalt Berni konventsioonist, mis ainsana seostab tsiteerimise õiguspäraselt avaldatud allika
nõudega (vt allpool), peaks ainsana vaba kasutuse juhtudest olema õiguspärase allikaga siiski seotud
tsiteerimine ja refereerimine.291
Konkreetne ettepanek, millises struktuuriosas võiks regulatsioon sisalduda

Kohtule saamaks hinnangut just õiguspärase allika nõude kohaldamisele teose isiklikuks otstarbeks kopeerimisel asjas ACI
v. Stichting De Thuiskopie.
285
Euroopa autoriõiguse koodeks (European Copyright Code) on Euroopa teadlaste koostöö tulemusena valminud
mudelseadus. Arvutivõrgus: http://www.copyrightcode.eu/Wittem_European_copyright_code_21%20april%202010.pdf
(18.11.2012).
286
Euroopa autoriõiguse koodeks Art 5.3.: “/…/ (2) The following uses for the purpose of promoting important social,
political and cultural objectives are permitted without authorisation, but only against payment of remuneration, and to the
extent justified by the purpose of the use: (a) reproduction by a natural person for private use, provided that the source from
which the reproduction is made is not an obviously infringing copy;/…/“.
287
Vt mudelseaduse artikkel 5.6.: “(1) Uses under this chapter are permitted without prejudice to the right of divulgation
under article 3.2./…/“
288
Vt mudelseaduse märkus 56 artiklile 5.6: ” This provision does not prejudice as to the direct application of the
fundamental right of freedom of expression. It is however understood that only in highly exceptional cases, such as
quotation in the press of important secret documents, there could be a ground for such a correction“.
289
Vt. nt. AutÕS § 19: vrdl. p 4 ja 5 (ei nõua õiguspärast allikat) punkidega 1-3 ja 6-7 (nõuavad õiguspärast allikat).
Õiguspärase allika nõue sisaldub teose vabal kasutamisel AutÕS § 18 alusel, samas ei leidu vabal kasutamisel AutÕS §
181, 20, 22 jne alusel.
290
Kolmeastmelise testi kohta vt. nt. M. Senftleben. Copyright, Limitations and the Three-step test. An Analysis of the
Three-step test in International and EC Copyright Law. The Hague, Kluwer Law International, 2004. Arvutivõrgus:
http://dare.uva.nl/record/163705 (25.10.2012).
291
Sellele, et vähemalt tsiteerimine peab olema seotud õiguspärase allikaga, viitab õiguskirjanduses ka nt S. Von Lewinski.
Vt M. M. Walter, S. Von Lewinski (eds). European Copyright Law: a Commentary (Oxford University Press, 2010). lk.
1049.
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Koondkaardistuses292 leiduvas struktuuris paikneb õiguste objektide vaba kasutust puudutav
regulatsioon IV peatükis „Autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste piiramine (õiguste
objektide vaba kasutamine)“.

17.2 Praegu kehtivad õigusnormid
17.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon293
Art 10.
(1) Lubatud on tsiteerida teost, mis on juba õiguspäraselt üldsusele kättesaadavaks tehtud, /…/.
WIPO autoriõiguse leping294
Art 1. Seos Berni konventsiooniga
(4) Lepinguosalised juhinduvad Berni konventsiooni artiklitest 1-21 ja selle lisast.
Art 10. Piirangud ja erandid
(1) Käesoleva lepingu alusel kirjandus- ja kunstiteoste autoritele antavate õiguste suhtes võivad
lepinguosalised oma siseriiklikes õigusaktides ette näha piiranguid või erandeid teatavatel erijuhtudel,
kui need ei ole vastuolus teoste normaalse kasutamisega ega kahjusta liigselt autori õigustatud huve.
(2) Berni konventsiooni kohaldamisel kehtestavad lepinguosalised nimetatud konventsioonis
sätestatud õiguste suhtes piiranguid või erandeid teatavatel erijuhtudel, kui need ei ole vastuolus teose
tavapärase kasutamisega ja ei kahjusta põhjendamatult autori seaduslikke huve.
Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvaheline
konventsioon (Rooma, 1961)295
Artikkel 15.
1. Liikmesriik võib oma siseriiklike seaduste ja määrustega sätestada konventsiooniga tagatud kaitse
suhtes erandid seoses:
a) isiklikel eesmärkidel toimuva kasutusega;
b) lühikeste väljavõtete kasutamisega ajakohaste sündmuste kajastamiseks;
c) lühiajaliste salvestustega, mida ringhäälinguorganisatsioon teostab oma vahenditega ja oma saadete
tarbeks;
d) kasutusega, mis toimub eranditult õpetamise või teadusliku uurimustöö eesmärkidel.
2. Sõltumata käesoleva artikli lõikest 1 võib liikmesriik oma siseriiklike seaduste ja määrustega
kehtestada samasugused piirangud esitajate, fonogrammitootjate ja ringhäälinguorganisatsioonide
kaitse suhtes, nagu ta kehtestab oma siseriiklike seaduste ja määrustega kirjandus- ja kunstiteoste osas

Autoriõiguse
ja
autoriõigusega
kaasnevate
probleemide
koondkaardistus.
Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57000/Autori%F5iguse++koondkaardistus-9-07-2012.pdf
(6.01.2013).
293
Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooniga ühinemise seadus. – RT II 1994, 16/17, 49.
294
Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse lepingu ratifitseerimise seadus (RT II 2006, 14, 39)
(WCT). Eesti sarnaselt paljude teiste Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidega ja EL kui institutsiooni endaga deponeeris WCT
ja Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu (WPPT) ratifitseerimiskirjad WIPO
peakorteris 14.12.2009 ning sai lepingute liikmeks 14.03.2010.
295
Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise
seadus. – RT II 1999, 27, 165.
292
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kehtiva autoriõiguse kaitse suhtes. Sundlitsentse võib kehtestada vaid sel määral, kuivõrd need on
kooskõlas konventsiooniga.
WIPO esitus- ja fonogrammileping296
Artikkel 16. Piirangud ja erandid.
(1) Lepinguosalised võivad oma siseriiklikes õigusaktides ette näha teose esitaja ja fonogrammitootja
õiguskaitse suhtes samasugused piirangud või erandeid, nagu nad näevad oma siseriiklikes
õigusaktides ette kirjandus- ja kunstiteoste autoriõiguse kaitse suhtes.
(2) Käesolevas lepingus sätestatud õiguste suhtes kehtestavad lepinguosalised piiranguid või erandeid
vaid teatavatel erijuhtudel, kui need ei ole vastuolus esituse või fonogrammi tavapärase kasutamisega
ja ei kahjusta põhjendamatult teose esitaja või fonogrammitootja seaduslikke huve.
Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu (Marrakeśi lepingu) lisa 1C
„Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping“ (TRIPS-leping)297
Artikkel 9. Suhe Berni konventsiooniga.
(1) Liikmed järgivad Berni konventsiooni (1971) artikleid 1-21 ja selle lisa./…/.
Artikkel 13. Piirangud ja erandid.
Liikmed võivad ainuõiguste puhul teatud erijuhtudel seada piiranguid või teha erandeid, kui see ei ole
vastuolus teose normaalse kasutamisega ega kahjusta liigselt õigusevaldaja seaduslikke huve.
Artikkel 14. Teose esitajate, fonogrammitootjate ning ringhäälinguorganisatsioonide kaitse
(6) Iga liige võib seoses artiklite 1, 2 ja 3 põhjal antavate õigustega rakendada tingimusi, piiranguid,
erandeid ja reservatsioone ulatuses, mida lubab Rooma konventsioon. Siiski kohaldatakse esitajate ja
fonogrammi tootjate õigustele fonogrammide suhtes mutatis mutandis ka Berni konventsiooni (1971)
artikli 18 sätteid.
Beijing Treaty on Audiovisual Performances (jõustumata)298.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/24/EÜ arvutiprogrammide õiguskaitse kohta
(ELT L 111/16, 5.5.2009)

296

Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu ratifitseerimise seadus (RT II 2006, 14,
40).
297
Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu
(Marrakeśi lepingu) lisa 1C (RT II 1999, 22, 123).
298
Article 1. Relation to Other Conventions and Treaties
(1) Nothing in this Treaty shall derogate from existing obligations that Contracting Parties have to each other under the
WPPT or the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting
Organizations done in Rome on October 26, 1961.
Article 13. Limitations and Exceptions
(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for the same kinds of limitations or exceptions with regard
to the protection of performers as they provide for, in their national legislation, in connection with the protection of
copyright in literary and artistic works.
(2) Contracting Parties shall confine any limitations of or exceptions to rights provided for in this Treaty to certain special
cases which do not conflict with a normal exploitation of the performance and do not unreasonably prejudice the legitimate
interests of the performer.“.
Kättesaadav WIPO kodulehelt aadressil: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=208966 (21.10.2012).
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Artikkel 5. Erandid piiratud toimingutest
1. Konkreetsete lepingutingimuste puudumisel ei ole artikli 4 lõike 1 punktides a ja b osutatud
toiminguteks vaja õiguste omaniku luba, kui sellised toimingud on vajalikud selleks, et
arvutiprogrammi õiguspäraselt omandanud isik saaks seda vastavalt selle otstarbele kasutada/…/.
Artikkel 6. Dekompileerimine
1. Õiguste omaniku luba ei nõuta, kui koodi reprodutseerimine ja selle vormi tõlkimine artikli 4 lõike
1 punktide a ja b tähenduses on vältimatu, et saada teavet, mis on vajalik sõltumatult loodud programmi
ja teiste programmide koostalitlusvõime saavutamiseks eeldusel, et on täidetud järgmised tingimused:
a) neid toiminguid teostab litsentsisaaja või mõni teine isik, kellel on õigus kasutada programmi
koopiat või seda teeb nende nimel vastavat luba omav isik;/…/
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/9/EÜ andmebaaside õiguskaitse kohta (ELT L
77/20, 27.3.1996)
Artikkel 6. Erandid piiratud toimingutest
1. Andmebaasi või selle koopia õiguspärase kasutaja poolt niisuguse artiklis 5 loetletud toimingu
sooritamine, mis on vajalik juurdepääsuks andmebaasi sisule või sisu tavapäraseks kasutamiseks
õiguspärase kasutaja poolt, ei nõua andmebaasi autori luba. Kui õiguspärane kasutaja on õigustatud
kasutama ainult andmebaasi üht osa, siis kohaldatakse käesolevat sätet vaid nimetatud osa suhtes.
Artikkel 8. Õiguspäraste kasutajate õigused ja kohustused
1. Üldsusele mis tahes viisil kättesaadavaks tehtud andmebaasi tegija ei või takistada andmebaasi
õiguspärasel kasutajal teha väljavõtteid ja taaskasutada igal eesmärgil sisuks olevaid kvantiteedilt
ja/või kvaliteedilt mitteolulisi osi. Kui õiguspärane kasutaja on õigustatud tegema väljavõtteid ainult
andmebaasi teatud osast ja taaskasutama ainult teatud osa, kehtib käesolevas lõikes sätestatu vaid
andmebaasi selle osa suhtes.
2. Üldsusele mis tahes viisil kättesaadavaks tehtud andmebaasi õiguspärane kasutaja ei tohi teha
tegusid, mis on vastuolus andmebaasi tavapärase kasutamisega või kahjustavad põhjendamatult
andmebaasi tegija seaduslikke huve.
Artikkel 9. Erandid sui generis õigusest
Liikmesriigid võivad sätestada, et üldsusele mis tahes viisil kättesaadavaks tehtud andmebaasi
õiguspärased kasutajad võivad ilma andmebaasi tegija nõusolekuta teha väljavõtteid andmebaasi sisu
olulisest osast või neid taaskasutada juhul, kui:/…/.
17.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

AutÕS 9. Avaldatud teos
(1) Teos loetakse avaldatuks, kui teos või teose mis tahes vormis reprodutseeritud koopiad on autori
nõusolekul antud üldsusele kasutamiseks koguses, mis võimaldab üldsusel sellega tutvuda või seda
omandada. Teose avaldamiseks loetakse muu hulgas teose trükis väljaandmist, teose eksemplaride
panemist müügile, jaotamist, laenutamist, rentimist ja muul viisil tasuta või tasu eest kasutada andmist.
AutÕS § 18. Teose vaba reprodutseerimine ja tõlkimine isikliku kasutamise eesmärgil
(1) Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on lubatud õiguspäraselt avaldatud teost füüsilisel
isikul reprodutseerida ja tõlkida isikliku kasutamise eesmärkidel tingimusel, et selline tegevus ei taotle
ärilisi eesmärke.
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AutÕS § 19. Teose vaba kasutamine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja
õigusemõistmise eesmärkidel
Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta, kuid kasutatud teose autori nime, kui see on teosel
näidatud, teose nimetuse ning avaldamisallika kohustusliku äranäitamisega on lubatud:
1) õiguspäraselt avaldatud teose tsiteerimine ja refereerimine motiveeritud mahus, järgides
refereeritava või tsiteeritava teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust;
2) õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel eesmärkidel
motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke;
3) õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud
mahus haridus- ja teadusasutustes, mille tegevus ei taotle ärilisi eesmärke;
4) päevasündmuste kajastamisel sündmuste käigus nähtud või kuuldud teose ajakirjanduses
reprodutseerimine ja üldsusele suunamine motiveeritud mahus, vormis ja ulatuses, mis vastab
päevasündmuste kajastamise vajadusele;
5) teose reprodutseerimine õigusemõistmise või avaliku julgeoleku tagamise eesmärgil ulatuses, mis
vastab õigusemõistmise või avaliku julgeoleku tagamise eesmärkidele;
6) õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine, levitamine ja üldsusele suunamine puuetega
inimeste huvides viisil, mis on otseselt seotud nende puudega, tingimusel et selline kasutamine ei taotle
ärilisi eesmärke. Autori nõusolekuta ei ole lubatud reprodutseerida, levitada ja kättesaadavaks teha
teost, mis on spetsiaalselt loodud puuetega inimeste jaoks;
7) õiguspäraselt avaldatud teose kasutamine karikatuuris, paroodias ja pastišis sel eesmärgil
motiveeritud mahus.
AutÕS § 24. Arvutiprogrammi vaba kasutamine
(1) Kui lepinguga ei ole ette nähtud teisiti, on arvutiprogrammi õiguspärasel kasutajal õigus ilma
programmi autori nõusolekuta ja täiendava autoritasu maksmiseta programmi reprodutseerida, tõlkida,
kohandada (adaptsioon) ning muul viisil ümber töötada ja saadud tulemusi reprodutseerida tingimusel,
et see on vajalik:
1) programmi kasutamiseks seadmel või seadmetel, ulatuses ja eesmärkidel, milleks programm
omandati;
2) programmis esinevate vigade parandamiseks.
(2) Arvutiprogrammi õiguspärasel kasutajal on ilma programmi autori või tema õigusjärglase
nõusolekuta ja täiendava autoritasu maksmiseta õigus teha programmist varukoopia tingimusel, et see
on vajalik arvutiprogrammi kasutamiseks või kadunud, hävinud või kasutamiskõlbmatuks muutunud
programmi taastamiseks.
(3) Arvutiprogrammi õiguspärasel kasutajal on õigus ilma programmi autori nõusolekuta ja täiendava
autoritasu maksmiseta jälgida, uurida või katsetada arvutiprogrammi toimimist eesmärgil selgitada
välja programmelemendi aluseks olnud ideed ja põhimõtted juhul, kui ta teeb seda programmi
laadimise, esitamise, käitamise, ülekandmise või talletamise käigus, mille tegemiseks ta on õigustatud.
(4) [Kehtetu - RT I 1999, 97, 859 - jõust. 06.01.2000]
(5) Lepingu tingimus, mis piirab käesoleva paragrahvi 2. või 3. lõikes nimetatud õiguste teostamist,
on tühine.
AutÕS § 25. Arvutiprogrammi vaba pöördprojekteerimine (dekompileerimine)
(1) Arvutiprogrammi õiguspärasel kasutajal on õigus ilma programmi autori nõusolekuta ja täiendava
autoritasu maksmiseta reprodutseerida programmi ning seda tõlkida juhul, kui see on hädavajalik
informatsiooni saamiseks algsest programmist sõltumatult loodud programmi ühilduvuse tagamiseks
teiste programmidega, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) seda teeb programmi õiguspärane kasutaja või tema ülesandel mõni teine vastavat luba omav isik;
2) programmide ühilduvust tagav informatsioon ei ole olnud käesoleva lõike punktis 1 nimetatud
isikutele eelnevalt kättesaadav;
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3) selline tegevus piirdub algse programmi osadega, mis on vajalikud ühilduvuse tagamiseks.
(2) Informatsiooni, mis on saadud käesoleva paragrahvi 1. lõikes ettenähtud tegevusega, ei tohi:
1) kasutada muuks otstarbeks kui sõltumatult loodud programmi ühilduvuse tagamiseks;
2) üle anda kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik sõltumatult loodud
programmi ühilduvuse tagamiseks;
3) kasutada oma olemuselt sarnase programmi arendamiseks, tootmiseks, realiseerimiseks või muude
algse programmi autori autoriõigust rikkuvate tegude sooritamiseks.
(3) Lepingu tingimus, mis piirab käesolevas paragrahvis nimetatud õiguste teostamist, on tühine.
AutÕS § 251. Andmebaasi vaba kasutamine
Andmebaasi või selle koopia õiguspärasel kasutajal on õigus ilma autori nõusolekuta ja täiendavat
autoritasu maksmata teostada kõiki tegusid, mis on vajalikud juurdepääsuks andmebaasi sisule ja selle
sisu tavapäraseks kasutamiseks. Kui nimetatud isik on õigustatud kasutama andmebaasi ainult
osaliselt, kohaldatakse käesolevas paragrahvis sätestatut ainult andmebaasi või selle koopia vastava
osa suhtes. Lepingu tingimus, mis piirab nimetatud õiguse teostamist, on tühine.
AutÕS § 75. Autoriõigusega kaasnevate õiguste piiramine
(1) Teose esitaja, fonogrammitootja, televisiooni- ja raadioteenuse osutaja, filmi esmasalvestuse tootja,
samuti isiku, kes pärast autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemist esimesena õiguspäraselt avaldab või
suunab üldsusele varem avaldamata teose, ja isiku, kes annab välja autoriõigusega mittekaitstava teose
kirjanduskriitilise või teadusliku väljaande, loata ning tasu maksmiseta on lubatud teose esituse,
fonogrammi, raadio- või telesaate ning nende salvestiste ja filmi kasutamine, sealhulgas
reprodutseerimise teel:
1) füüsilistel isikutel oma isiklikeks vajadusteks, arvestades käesoleva seaduse §-de 26 ja 27 sätteid
ning tingimusel, et selline reprodutseerimine ei taotle mis tahes ärilisi eesmärke;
2) illustreeriva materjalina hariduslikel või teaduslikel eesmärkidel nende eesmärkidega motiveeritud
mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle mis tahes ärilisi eesmärke ning tingimusel, et
märgitakse ära allikas, kui see on võimalik;
3) lühikeste väljavõtetena lülitamiseks päevasündmuste ülevaatesse informatsiooniliste eesmärkidega
motiveeritud mahus ning tingimusel, et märgitakse ära allikas, kui see on võimalik;
4) õiguspäraselt avaldatud kaasnevate õiguste objektist lühikeste väljavõtetena (tsitaatidena)
informatsiooni andmise eesmärgil ja nende eesmärkidega motiveeritud mahus ning järgides esituse,
fonogrammi, raadio- või telesaate, filmi kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust ning
tingimusel, et märgitakse ära allikas, kui see on võimalik;
5) televisiooni- ja raadioteenuse osutaja poolt ajutise salvestise tegemiseks ja selle reprodutseerimiseks
oma tehniliste vahenditega ja oma saadete tarbeks esitusest, saatest või fonogrammist, mille
edastamiseks ta on eelnevalt saanud õiguste omajalt loa või mille edastamine või taasedastamine tema
poolt on seaduspärane muul alusel. Selline salvestis ja selle reproduktsioon (koopiad) tuleb hävitada
30 päeva möödumisel nende tegemisest, välja arvatud üks koopia, mida võib säilitada
arhiivieksemplarina käesoleva seaduse § 23 3. lõikes toodud tingimustel;
6) muudel juhtudel, mil teoste autorite õigusi on piiratud käesoleva seaduse 4. peatükis.
(2) Käesolevas paragrahvis ettenähtud vaba kasutamine on lubatud vaid tingimusel, et see ei ole
vastuolus tavapärase kasutamisega ega kahjusta põhjendamatult autoriõigusega kaasnevate õiguste
omaja seaduslikke huve.
17.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused
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1) Prantsusmaal lisati 2012. a. autoriõiguse seadusesse nõue õiguspärase allika kohta juhul, kui
teost kasutatakse isiklikuks otstarbeks.299
2) Saksamaa lisas 2008. a. samuti vastava nõude oma autoriõiguse seadusesse (Art 53(1)).300
3) Norras lisati autoriõiguse seadusesse vastav nõue infoühiskonna direktiivi 2001/29/EÜ
ülevõtmisel.301
4) Suurbritannias on tehtud ettepanek isiklikuks otstarbeks koopiate tegemiseerandi lisamiseks
seadusesse võttes sellisel juhul aluseks õiguspärase allika nõude.302
17.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Variant A
Variant A eemaldab õiguspärase allika nõude sellistelt vaba kasutamise juhtudelt, mis on enim seotud
õiguste objektide igapäevase kasutamisega füüsiliste isikute poolt. Tarbijakäitumine infoühiskonnas
on paratamatult järjest enam seotud kaitstud objektide kasutamisega isiklikuks otstarbeks just
võrgukeskkonnas, seega asetab kehtiv AutÕS tarbija ebaproportsionaalselt nõrgemasse positsiooni
võrreldes õiguste omajaga. Jääb selgusetuks, kuidas on tarbijal võimalik selgitada allika õiguspärasust.
Eemaldades õiguspärase allika nõude õiguste objekti isiklikuks otstarbeks kasutamisel, jääb õiguste
omajale kaitsemeetmeteks nii üldine kolmeastmeline test kasutuse õiguspärasuse hindamisel kui
asjaolu, et nende õigusi tegelikult riivavad kasutusviisid (teose üldsusele kättesaadavaks tegemine
ennekõike) ei ole kõnealusel erandiga hõlmatud. Tarbijate õiguskindlus kasvab ning kaob võimalus
üksikuteks näidisprotsessideks, kus tavatarbijat nt teose allalaadimise eest isiklikuks otstarbeks
kasutamise eesmärgil karistatakse.
Variant B
Variant B eemaldab õiguspärase allika nõude õiguste objekti isiklikuks otstarbeks kasutamisel, kuid
õiguste omajate huvide kaitseks jääb kehtima põhimõte, mille kohaselt kõnealuse erandiga siiski ei ole
Prantsusmaa autoriõiguse seaduse (Code de Propriete Intellectuelle) artiklit 311 muudeti vastavalt seadusega LOI n°
2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée (1) (arvutivõrgus: http://ericdiehl.com/update-of-the-french-law-related-to-private-copy/ (13.12.12)). Prantsusmaa autoriõiguse seaduse Art 311-1:
„Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs
de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisée
à partir d'une source licite dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.
Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur
reproduction réalisée à partir d'une source licite, dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 122-5, sur un support
d'enregistrement
numérique.“.
Arvutivõrgus:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414 (13.12.12).
300
Saksamaa autoriõiguse seadus (Urheberrechtsgesetz, UrhG) Art 53: „(1) It shall be permissible for a natural person to
make single copies of a work for private use on any medium, insofar as they neither directly nor indirectly serve commercial
purposes, as long as no obviously unlawfully-produced model or a model which has been unlawfully made available to the
public is used for copying. A person authorised to make copies may also cause such copies to be made by another person
if no payment is received therefore, or if it involves copies on paper or a similar medium which have been effected by the
use of any kind of photomechanical technique or by some other process having similar effects./…/”. Arvutivõrgus:
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html#p0568
(13.12.12):
Saksakeelne
version
arvutivõrgus: http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/ (13.12.12).
301
Norra autoriõiguse seaduse (Opphavsrett) Art 53(a):”The provisions of this section shall not hinder research into
cryptology. Nor shall the provision in the first paragraph hinder private users in gaining access to legally acquired works
on that which is generally understood as relevant playback equipment“. Vt http://www.kopinor.no/en/copyright/copyrightact (13.12.12).
302
Vt. ettepaneku teksti arvutivõrgus: http://www.ipo.gov.uk/consult-ia-bis1055.pdf (13.12.12).
299
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lubatud sellise õiguste objekti kasutamine, mis on pärit ilmselgelt ebaseaduslikust allikast. Analoogsed
normid on hiljuti kasutusse võetud Saksamaal ning Hollandis. See koormab tarbijat küll enam kui
õiguspärase nõude kaotamine täielikult, kuid siiski vähem, kui nt. kehtivas õiguses sisalduv nõue.303
Variant C
Variant C eemaldab õiguspärase allika nõude igasuguse vaba kasutamise juhul jättes õiguspärasuse
hinnata vaid läbi kolmeastmelise testi. Kuna Eestis sellealane kohtupraktika puudub, tekiks võimalus
ebaühtlasele lähenemisele. Õiguspäraselt on avaldamata tegelikult ka nt. paljud arhiivimaterjalid
(erakirjad, jmt.), nende kasutamine hariduslikel ja teaduslikel eesmärkidel ei oleks lubatud. Maailma
Intellektuaalse Omandi Organsatsiooni (WIPO) poolt hiljuti läbi viidud uuringust selgub, et mitmel
küsitletud ja oma vastuse saatnud riigil õiguspärase allika nõue vabal kasutamisel puudub.304 Sellise
nõude kustutamine üleüldse Eesti õigusest ei pruugi lõppkokkuvõttes viia õigusselguseni, kuna mõned
rahvusvahelised ja regionaalsed normid nõuavad teatud konkreetsetel vaba kasutamise juhtudel
niikuinii õiguspärase allika olemasolu (vt. ülal).
Koostaja hinnangul on otstarbekas lähtuda kas variandist A või B. Mõlema variandi puhul oleks tarbija
õiguskindlus suurem enda tarbeks teosest koopia tegemisel, sõnavabadust (õigus saada ja levitada
informatsiooni) hindavas riigis on selline trend positiivne. Õiguste omajate seaduspärased huvid
oleksid endiselt kaitstud läbi kolmeastmelise testi ning asjaolu, et nende õigusi enam riivav tegevus
(õiguste objekti üldsusele kättesaadavaks tegemine) ei ole kõnealuse erandiga hõlmatud. Uuringud ei
ole samuti kinnitanud, et välistades ebaseaduslikud allikad nt. allalaadimisel erandi kohaldamisalast,
tõuseb seaduspäraste allikate kasutamine (füüsilistel kandjatel teoste müük, ametlikud
müügikeskkonnad võrgus jms). Seega mõju tootjate ettevõtlusele ei saa pidada negatiivseks, pigem
vastupidi – teost võrgus kuulates tekib artisti vastu huvi ning võib järgneda ka plaadiost.

303

Vt. nt. S. Dusollier. The Relations between Copyright Law and Consumer's Rights from a European Perspective.
European Parliament Publication 2010, p 20. Arvutivõrgus: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2127736
(25.10.2012); G. Westkamp. The Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States. Part II. Queen Mary
Intellectual
Property
Research
Institute,
2007,
p
20-21.
Arvutivõrgus:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/studies/studies_en.htm (25.10.2012). Vt. ka M. Kretschmer. Private
Copying and Fair Compensation: An empirical study of copyright levies in Europe. A Report for the UK Intellectual
Property
Office
(October
2011),
p
33-35.
Arvutivõrgus:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_ge_1_12/wipo_ip_econ_ge_1_12_ref_kretschmer.pdf
(25.10.2012).
304
Vt. Report on the Questionnaire on Limitations and Exceptions (SCCR/20/7, 10.06.2010), p 11. Arvutivõrgus:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_20/sccr_20_7.pdf (25.10.2012). Üldise ülevaate just isiklikuks
otstarbeks kopeerimise erandist annab WIPO ja de Thuiskopie poolt koostatud uuring „International Survey on Private
Copying.
Law
&
Practice
2012“.
Arvutivõrgus:
http://www.wipo.int/freepublications/en/copyright/1037/wipo_pub_1037.pdf (13.12.12).
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18 Vaba kasutus erinevatel platvormidel (K. Nemvalts)305
18.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Kuna tegemist on ettepanekuga, mis eeldab uues AutÕS seletuskirja täiendamist, siis normi siinkohal
ei sõnastata.

18.2 Praegu kehtivad õigusnormid
18.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon306
9. artikkel
(2) Liitu kuuluvate riikide seadusandlus otsustab, kas lubada selliste teoste reprodutseerimist teatud
erijuhtudel, kuid tingimusel, et selline reprodutseerimine ei ole vastuolus teose tavapärase
kasutamisega ja ei kahjusta põhjendamatult autori seaduslikke huve.
Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvaheline
konventsioon (Rooma, 1961)307
Artikkel 15.
1. Liikmesriik võib oma siseriiklike seaduste ja määrustega sätestada konventsiooniga tagatud kaitse
suhtes erandid seoses:
a) isiklikel eesmärkidel toimuva kasutusega;
b) lühikeste väljavõtete kasutamisega ajakohaste sündmuste kajastamiseks;
c) lühiajaliste salvestustega, mida ringhäälinguorganisatsioon teostab oma vahenditega ja oma saadete
tarbeks;
d) kasutusega, mis toimub eranditult õpetamise või teadusliku uurimustöö eesmärkidel.
2. Sõltumata käesoleva artikli lõikest 1 võib liikmesriik oma siseriiklike seaduste ja määrustega
kehtestada samasugused piirangud esitajate, fonogrammitootjate ja ringhäälinguorganisatsioonide
kaitse suhtes, nagu ta kehtestab oma siseriiklike seaduste ja määrustega kirjandus- ja kunstiteoste osas
kehtiva autoriõiguse kaitse suhtes. Sundlitsentse võib kehtestada vaid sel määral, kuivõrd need on
kooskõlas konventsiooniga.
Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu (Marrakeśi lepingu) lisa 1C
„Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping“ (TRIPS-leping)308
Artikkel 13. Piirangud ja erandid
Liikmed võivad ainuõiguste puhul teatud erijuhtudel seada piiranguid või teha erandeid, kui see ei ole
vastuolus teose normaalse kasutamisega ega kahjusta liigselt õigusevaldaja seaduslikke huve.

305

Koostaja: K. Nemvalts.
Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooniga ühinemise seadus (RT II 1994, 16/17, 49).
307
Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise
seadus (RT II 1999, 27, 165).
308
Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu
(Marrakeśi lepingu) lisa 1C (RT II 1999, 22, 123).
306
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Artikkel 14. Teose esitajate, fonogrammitootjate ning ringhäälinguorganisatsioonide kaitse
(6) Iga liige võib seoses artiklite 1, 2 ja 3 põhjal antavate õigustega rakendada tingimusi, piiranguid,
erandeid ja reservatsioone ulatuses, mida lubab Rooma konventsioon. Siiski kohaldatakse esitajate ja
fonogrammi tootjate õigustele fonogrammide suhtes mutatis mutandis ka Berni konventsiooni (1971)
artikli 18 sätteid.
WIPO autoriõiguse leping309.
Art 10. Piirangud ja erandid
(1) Käesoleva lepingu alusel kirjandus- ja kunstiteoste autoritele antavate õiguste suhtes võivad
lepinguosalised oma siseriiklikes õigusaktides ette näha piiranguid või erandeid teatavatel erijuhtudel,
kui need ei ole vastuolus teoste normaalse kasutamisega ega kahjusta liigselt autori õigustatud huve.
(2) Berni konventsiooni kohaldamisel kehtestavad lepinguosalised nimetatud konventsioonis
sätestatud õiguste suhtes piiranguid või erandeid teatavatel erijuhtudel, kui need ei ole vastuolus teose
tavapärase kasutamisega ja ei kahjusta põhjendamatult autori seaduslikke huve.
WIPO esitus- ja fonogrammileping310
Artikkel 16. Piirangud ja erandid
(1) Lepinguosalised võivad oma siseriiklikes õigusaktides ette näha teose esitaja ja fonogrammitootja
õiguskaitse suhtes samasugused piirangud või erandeid, nagu nad näevad oma siseriiklikes
õigusaktides ette kirjandus- ja kunstiteoste autoriõiguse kaitse suhtes.
(2) Käesolevas lepingus sätestatud õiguste suhtes kehtestavad lepinguosalised piiranguid või erandeid
vaid teatavatel erijuhtudel, kui need ei ole vastuolus esituse või fonogrammi tavapärase kasutamisega
ja ei kahjusta põhjendamatult teose esitaja või fonogrammitootja seaduslikke huve.
Beijing Treaty on Audiovisual Performances (jõustumata)311
Artikkel 13. Piirangud ja erandid
(3) Lepinguosalised võivad oma siseriiklikes õigusaktides ette näha teose esitaja õiguskaitse suhtes
samasuguseid piiranguid või erandeid, nagu nad näevad oma siseriiklikes õigusaktides ette
kirjandus- ja kunstiteoste autoriõiguste kaitse suhtes.
(4) Käesolevas lepingus sätestatud õiguste suhtes kehtestavad lepinguosalised piiranguid või erandeid
vaud teatavatel erijuhtudel, kui need ei ole vastuolus esituse tavapärase kasutamisega ja ei kahjusta
põhjendamatult esitaja seaduslikke huve.312
Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse lepingu ratifitseerimise seadus (RT II 2006, 14, 39)
(WCT). Eesti sarnaselt paljude teiste Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidega ja EL kui institutsiooni endaga deponeeris WCT
ja Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu (WPPT) ratifitseerimiskirjad WIPO
peakorteris 14.12.2009 ning sai lepingute liikmeks 14.03.2010.
310
Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu ratifitseerimise seadus (RT II 2006, 14,
40).
311
Kättesaadav WIPO kodulehelt aadressil: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=208966
(21.10.2012).
312
Article 13. Limitations and Exceptions
(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for the same kinds of limitations or exceptions with regard
to the protection of performers as they provide for, in their national legislation, in connection with the protection of
copyright in literary and artistic works.
(2) Contracting Parties shall confine any limitations of or exceptions to rights provided for in this Treaty to certain special
cases which do not conflict with a normal exploitation of the performance and do not unreasonably prejudice the legitimate
interests of the performer.
309
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste
teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (ELT L 167/10, 22.6.2001).
Artikkel 5
1. Artiklis 2 osutatud ajutine reprodutseerimine, mis on vajalik siirdamiseks või toimub juhuslikult,
mis on tehnilise protsessi lahutamatu ja oluline osa ning mille eesmärk on teha võimalikuks teose või
muu objekti:
a) edastamine vahendaja võrgu kaudu kolmandatele isikutele või
b) seaduspärane kasutamine
ning millel puudub iseseisev majanduslik tähtsus, ei kuulu artiklis 2 sätestatud reprodutseerimisõiguse
alla.
2. Liikmesriigid võivad artiklis 2 sätestatud reprodutseerimisõiguse puhul näha ette erandeid ja
piiranguid järgmistel juhtudel, kui kõne all on:
a) paber- ja muul samalaadsel kandjal reproduktsioonid, mis on saadud mis tahes fototehnika või muu
sama toimega meetodi abil, v.a noodid, tingimusel, et õiguste valdajad saavad õiglase hüvitise;
b) mis tahes kandjal reproduktsioonid, mille füüsiline isik on teinud isiklikuks tarbeks ning mille
kasutuseesmärk ei ole otseselt ega kaudselt kaubanduslik, tingimusel, et õiguste valdajad saavad
õiglase hüvitise, mille puhul võetakse arvesse, kas asjaomase teose või objekti puhul on või ei ole
kasutatud artiklis 6 osutatud tehnilisi meetmeid;
c) konkreetsed reproduktsioonid, mida teevad avalikud raamatukogud, haridusasutused või
muuseumid või arhiivid ning mis ei ole otseselt ega kaudselt ette nähtud majandusliku või
kaubandusliku tulu saamiseks;
d) teoste ajutised salvestised, mille on teinud ringhäälinguorganisatsioonid oma vahenditega ning oma
saadete tarbeks; erandlikku dokumentaalset laadi arvesse võttes võib lubada nimetatud salvestisi
säilitada ametlikes arhiivides;
e) ringhäälingusaadete reproduktsioonid, mida teevad mittetulunduslikud sotsiaalasutused, näiteks
haiglad või vanglad, tingimusel, et õiguste valdajad saavad õiglase hüvitise.
3. Liikmesriigid võivad artiklites 2 ja 3 sätestatud õiguste puhul näha ette erandeid või piiranguid
järgmistel juhtudel:
a) kasutamine illustreeriva materjalina õppetöös või teadusuuringutes, tingimusel, et märgitakse ka
allikas, sh autori nimi, kui see ei ole võimatu, ning ulatuses, mis on õigustatult vajalik taotletava
mitteärilise eesmärgi saavutamiseks;
b) puudega inimeste huvides kasutamine viisil, mis on otseselt seotud nende puudega ning on
mitteärilise eesmärgiga, ulatuses, mis on vajalik konkreetse puude puhul;
c) reprodutseerimine ajakirjanduses, ringhäälingu kaudu edastatud teoste või muude objektide
üldsusele edastamine või kättesaadavaks tegemine ajakohaste majandus-, poliitika- või usuteemaliste
trükitud artiklite kaudu, tingimusel, et selline kasutusviis ei ole konkreetselt reserveeritud ning et
märgitakse ka allikas, sh autori nimi, või teoste või muude objektide kasutamine seoses ajakohastest
sündmustest teatamisega ulatuses, mis on informatiivsel eesmärgil vajalik, ning tingimusel, et
märgitakse ka allikas, sh autori nimi, kui see ei ole võimatu;
d) tsiteerimine kriitikas või ülevaadetes, kui tsitaadid on seotud teose või muu objektiga, mis on juba
seaduslikult üldsusele kättesaadavaks tehtud, tingimusel, et märgitakse ka allikas, sh autori nimi, kui
see ei ole võimatu, ja et tsitaatide kasutamine on kooskõlas mõistlike tavadega ning neid kasutatakse
konkreetse eesmärgi jaoks vajalikus ulatuses;
e) kasutamine avaliku julgeoleku huvides või haldus-, parlamentaarsete või kohtutoimingute
nõuetekohase teostamise või nende kohta aruandmise tagamiseks;
f) poliitiliste kõnede ning avalike sõnavõttude või samalaadsete teoste või objektide väljavõtete
kasutamine ulatuses, mis on informatiivsel eesmärgil põhjendatud, ning tingimusel, et märgitakse ka
allikas, sh autori nimi, kui see ei ole võimatu;
g) kasutamine religioossete või avalik-õiguslike asutuste korraldatud ametlike ürituste raames;
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h) teoste, näiteks arhitektuuri- või skulptuuriteoste kasutamine, mis on valmistatud alaliseks
paigutamiseks avalikesse kohtadesse;
i) teose või muu objekti juhuslik sisaldumine muus materjalis;
j) avaliku näituse või kunstimüügi kasutamine reklaami eesmärgil ulatuses, mis on vajalik ürituse
reklaamimiseks ning ei hõlma muid ärilisi eesmärke;
k) kasutamine karikatuuris, paroodias või pastišis;
l) kasutamine seoses seadmete esitlemise või remondiga;
m) hoone, hoone joonise või plaani vormis kunstiteose kasutamine hoone taastamise eesmärgil;
n) lõike 2 punktis c nimetatud asutuste territooriumil asuvate eriseadmete kaudu nende kogudesse
kuuluvate kauplemisele ja litsentsimisele mittekuuluvate teoste või muude objektide üksikisikutele
edastamine või kättesaadavaks tegemine uuringuteks või eraviisiliseks uurimiseks;
o) kasutamine muudel vähese tähtsusega juhtudel, mille puhul siseriiklike õigusaktidega on erandid
või piirangud juba ette nähtud, tingimusel, et tegemist on üksnes analoogsete kasutusviisidega, mis ei
mõjuta kaupade ja teenuste vaba ringlust ühenduses, ilma et see mõjutaks teisi käesolevas artiklis
sisalduvaid erandeid ja piiranguid.
4. Kui liikmesriigid võivad lõigete 2 ja 3 kohaselt sätestada reprodutseerimisõiguse kohta erandeid ja
piiranguid, võivad nad sätestada ka erandeid ja piiranguid artiklis 4 osutatud levitamisõiguse kohta
ulatuses, mis on põhjendatav lubatava reprodutseerimise eesmärgiga.
5. Lõigete 1, 2, 3 ja 4 kohaseid erandeid ja piiranguid kohaldatakse üksnes teatavatel erijuhtudel, mis
ei ole vastuolus teose või muu objekti tavapärase kasutusega ning ei mõjuta põhjendamatult õiguste
valdaja õiguspäraseid huve.“.
18.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

Puuduvad.
18.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Riikide autoriõigusealased normid ei sisalda viidet vaba kasutuse juhtude platvormiülesele
kohaldumisele.

18.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Õiguste objekti vaba kasutamise juhud on üldsusele seda olulisemad, mida suuremad tehnilised
võimalused õiguste omajale tehnolukkude lisamisega tekivad. Õiguste piiramisega tarbijatele antud
võimalused peavad seega laienema ka digitaalkeskkonnale ning andma ka uutel platvormidel
võimaluse kõigil oma seadustega garanteeritud võimalusi teoste kasutamiseks realiseerida. Erandite ja
piirangute süsteemi saab pidada peamiselt õigustepõhiseks, mitte platvormipõhiseks. Seejuures tuleb
loomulikult arvestada vastavate rahvusvaheliste ja regionaalsete normidega ning analüüsida
konkreetse erandi sisu ja selle digitaalkeskkonnale laienemise praktilist võimalikkust. Eesti AutÕS-s
sisalduv teose vaba kasutamisega seonduv regulatsioon on tegelikult juba praegu laiapõhjaline ning
tarbijate ja kasutajate huve silmas pidav. Samas ei leidu meie seaduses (sarnaselt paljude teiste
riikidega) üldise sisuga norme, mis viitaks otseselt vaba kasutuse juhtude kohaldamisele eri
platvormidel. Kuna erinevaid piiranguid saab ka kehtiva seaduse alusel tegelikult kohaldada
digitaalformaadis leiduvale informatsioonile, ei ole koostaja hinnangul otseselt vajalik seda lähenemist
kinnitava nn kooliõpiku funktsiooni täitva sätte lisamine AutÕS-sse. Küll aga võib kasu olla vastava
põhimõttelise arusaama kinnistamisest eelnõu seletuskirjas.
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Oluliseks tõlgendusallikaks on selles küsimuses WIPO autoriõiguse leping (WCT, vt. ülal), mille
artikkel 10 kasutab tehnoloogiliselt neutraalset keelt erandite siseriikliku sätestamise lubamisel. See
tähendab, et piirata saab kõiki autorile kuuluvaid õigusi.313 Artiklile 10 on lisatud ka diplomaatiline
avaldus, mille kohaselt artikli 10 sätted lubavad WCT osalisriikidel vajadusel laiendada
digitaalkeskkonnale neid erandeid ja piiranguid, mis on Berni konventsiooni alusel juba sisse viidud.
Samamoodi lubatakse sisuliselt liikmesriikidel luua uusi digitaalkeskkonda sobituvaid erandeid.314 M.
Ficsori sõnul tuleb WCT artiklit 10 koosmõjus sellele tehtud diplomaatilise avaldusega tõlgendada nii,
et laiendades olemasolevaid erandeid digitaalkeskkonnale ja luues uusi, tuleb ennekõike lähtuda
kolmeastmelisest testist ning seega peamiselt autori huvidest. Sellest järeldab M. Ficsor, et enne
erandite „üleviimist“ peab iga erand läbima kontrolli, kas see erand ka uues keskkonnas ja uute
kasutusviiside juures vastab kolmeastmelises testis toodud kriteeriumidele teose tavapärase
kasutamise ning autori seaduslike huvide põhjendamatu kahjustamise osas.315
Leidub hinnanguid, mille kohaselt tehnoloogiliste arengutega koos ei ole tegelikult põhjendatud
õigustele seatud piirangute laiendamine, sest paljudel juhtudel välistavad tehnoloogia poolt pakutud
võimalused uute kasutusviiside sobivuse kolmeastmelise testi viimase astmega e. kahjustavad autori
seaduslikke huve. Järelikult ei saa kõiki piiranguid automaatselt digitaalkeskkonda „üle viia“, vaid
pigem tuleb digitaalne platvorm ja võrgukeskkond jätta autori ainuõiguste ja lepinguõiguse hallata.316
B. Hugenholtz on samuti arvamusel, et kõigi erandite ja piirangute automaatne ja üldine laiendamine
digitaaltehnoloogiale oleks lihtsustatud lähenemine, kuna mõnegi erandi sisseviimise põhjused ei
laiene uutele platvormidele ning kindlasti vajavad seetõttu üle vaatamist nn turutõrke argumendil
põhinevad erandid.317 Samas, viidates inimõiguste kaitsel, sotsiaalsete põhivajaduste rahuldamisel jms
argumentidel põhinevatele eranditele, pooldab ka B. Hugenholtz nende säilimist uutes tingimustes.318
L. Guibault läheneb küsimusele samuti üksikute erandite kaupa ning väidab, et näiteks teose
kasutamise puhul tsiteerimiseks, paroodias ning puuetega inimeste tarvis ei ole probleemi erandite
automaatse laienemise osas, küll aga tuleb täpsemalt analüüsida nende erandite laienemist
digitaalkeskkonnale, mis puudutavad õiguste piiramist raamatukogude ning haridus- ja teadusasutuste
huvides, eriti mis puudutab nende kooskõla kolmeastmelise testiga.319
Leidub ka autoreid, kes väidavad, et õiguste laienedes peaks üldsuse huvides kogu aeg laienema ka
piirangud nendele õigustele täies mahus, esile tuuakse põhimõttelisi küsimusi infoliikumise
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vabadusest ja üldsuse huvidest laiemalt320. M. de Zwart’i hinnangul näiteks ei saa erandite ja piirangute
digitaalkeskkonda ülevõtmisel lähtuda vaid turumajanduslikest näitajatest.321 G. Davies’e hinnangul
peaks ka digitaaltehnoloogia valguses hoolimata autori ainuõigustest üldsusel olema täielik õigus
tehnoloogiatest kasu saada ja teoseid kasutada.322
S. von Lewinski ja J. Drexl on omakorda analüüsinud nii Anglo-Ameerika kui Kontinentaal-Euroopa
autoriõiguse traditsioonidesse kuuluvate riikide seadusi ning üldise tendentsina toonud välja selle, et
õigusaktides ei tehta vahet analoog- ja digitaalsete keskkondade vahel teose vaba kasutamise juhtude
kohaldamisel. Küll aga on seadustesse sisse viidud rahvusvahelistest ja regionaalsetest nõuetest
lähtuvad eraldiseisvad piirangud, mis puudutavad konkreetselt teoste kasutamist digitaalses
formaadis323. Ühtset lähenemist riigiti erandite ja piirangute digitaalsetele kasutustele laiendamisel ei
ole.324 Samuti ei selgu selle aspekti kohta midagi WIPO 2010. a. läbi viidud erandeid ja piiranguid
käsitlevas uuringus.325
Õiguste objektide vaba kasutust puudutavate valikute aluseks Euroopa Liidu liikmesriigis on valdavalt
infoühiskonna direktiivi artikkel 5 (vt. ülal). Artiklis 5(1) sätestatud ainus kohustuslik erand (tehnilise
protsessi lahutamatu osana toimuv teose ajutine reprodutseerimine) on selgelt tehnoloogia arengust
tuleneva iseloomuga. Järgnevalt lubab direktiiv artiklis 5(2) piirata reprodutseerimisõigust, enamasti
eeldusel, et erandite sisseviimine autorile hüvitatakse (kompensatsioonimehhanismid). Direktiivi
artikkel 5(3) sisaldab omakorda ammendava loetelu erandeid ja piiranguid, mida liikmesriigid võivad
teha nii reprodutseerimisõigusele kui õigusele teos üldsusele suunata. Üldsusele suunamise õiguse alla
kuulub ka õigus teose üldsusele kättesaadavaks tegemiseks kui otseselt siduskeskkonda puudutav
õigus. Järelikult saab direktiivi artiklit 5(3) tervikuna lugeda võimaluseks kohaldada kõiki sealseid
erandeid vajadusel ka väljaspool analoogkeskkonda. Lisaks laieneb vaid üks erand nimetatud
kataloogis sõnaselgelt analoogkasutusele326 ja see kinnitab, et teiste erandite puhul eeldatakse nende
platvormiülest kohaldumist. Piisavaks tagatiseks õiguste omajatele on vaba kasutuse õiguspärasuse
hindamine läbi kolmeastmelise testi.
Tegemist on vaba kasutuse juhtude sisustamiseks abistava lisainformatsiooniga eelnõu seletuskirja,
mida võib (kuid ei pea) vaidluse tekkimisel kasutada. See aitab aru saada normilooja eesmärkidest
ning tahtest. Mõju saab seetõttu pidada seaduse ühetaolist rakendamist silmas pidades positiivseks.
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19 Vaba kasutuse täiendav alus (K. Nemvalts)327
19.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
„AutÕS § x. Teose vaba kasutamine seadme esitlemiseks ning parandamiseks.
Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on lubatud õiguste objekti kopeerimine ja üldsusele
suunamine seoses seadmete esitlemise või remondiga.“.
Konkreetne ettepanek, millises struktuuriosas võiks regulatsioon sisalduda
Koondkaardistuses328 leiduvas struktuuris paikneb õiguste objektide vaba kasutamise regulatsioon IV
peatükis „Autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste piiramine (õiguste objektide vaba
kasutamine)“.

19.2 Praegu kehtivad õigusnormid
19.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste
teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167/10 22.6.2001).
Art 5. Erandid ja piirangud
3. Liikmesriigid võivad artiklites 2 ja 3 sätestatud õiguste puhul näha ette erandeid või piiranguid
järgmistel juhtudel:
/…/l) kasutamine seoses seadmete esitlemise või remondiga.
19.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

Puuduvad.

19.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Üheks oluliseks märksõnaks AutÕS uuendamisel on õiguste objektide vaba kasutuse võimaluste
ülevaatamine ning modifitseerimine. Sätestades EL direktiivi 2001/29/EC artikli 5 loetelu
maksimaalses mahus on võimalik muuta Eesti AutÕS paindlikumaks. Sisuliselt lubaks erand
autoriõigusega kaitstud teoste kasutamist olukordades, kus nende kasutamise eesmärk on selgelt muu
kui teose esitamine tervikuna. Taolises olukorras ei ole peamiseks eesmärgiks õiguste objekti kui
sellise presenteerimine, vaid selle abil seadme funktsioonide esitlemine. Seetõttu on direktiivis peetud
taolist vaba kasutuse alust mõistlikuks ning autori õiguseid mitte ebamõistlikult piiravaks.
Vaba kasutuse juhu lisamine seadmete esitluse ning remondiga seoses maandab riske valdkonna
ettevõtluses tehes otsesõnu erandi autori asjaomastesse ainuõigustesse (kopeerimine ning üldsusele
suunamine) ja välistades seega võimaluse vastutuseks.
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20 Tehniliste kaitsemeetmete eemaldamise
otstarbeks kasutamisel (K. Nemvalts)329

võimalikkus

isiklikuks

20.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Variant A
KarS § 225 täiendada – nt lg 31 lisada: „(31) Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste
rikkumist takistava tehnilise kaitsemeetme ebaseadusliku kõrvaldamise eest, kui selle on toime pannud
füüsiline isik teosest või autoriõigusega kaasnevate õiguste objektist isiklikuks otstarbeks koopia
valmistamisel, - karistatakse rahatrahviga.“.

Variant B
KarS § 225 lg 1 muuta ja välistada isiklikuks otstarbeks koopia tegemisel vastutus sootuks: „(1)
Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumist takistava tehnilise kaitsemeetme
ebaseadusliku kõrvaldamise või sellise kaitsemeetme kõrvaldamiseks mõeldud vahendi või seadme
valmistamise, edasiandmise või ärilisel eesmärgil omamise või reklaamimise eest, välja arvatud juhul,
kui nimetatud teo on toime pannud füüsiline isik teosest või autoriõigusega kaasnevate õiguste
objektist isiklikuks otstarbeks koopia valmistamisel – karistatakse rahalise karistuse või kuni
kolmeaastase vangistusega.“.
Koostaja hinnangul võib variant B olla Eesti tingimustes liiga järsk üleminek seniselt lähenemiselt,
see on ka õiguslikult küsitavam, kui variant A.
Variant C
Õigusakte mitte muuta ning jätta kehtima praegune süsteem, mille alusel isiklikuks otstarbeks koopia
tegemise sooviga isik võib tehnilise kaitsemeetme eemaldamiseks pöörduda õiguste omaja poole.
Mitmes EL liikmesriigis on isiklikuks otstarbeks teosest koopia tegemine selline vaba kasutuse viis,
mille puhul tarbijale ei ole antud võimalust õiguste omaja poole pöörduda. Eesti kasutas direktiivi
2001/29/EÜ ülevõtmisel selle artiklis 6(4)2 pakutud võimalust andes ka tarbijale vastava võimaluse.
Senises praktikas ei ole Eestis kordagi AutÕS § 803 lõikes 4 pakutud lepitusmenetlust vahenduseks
kasutatud. Sellest võib järeldada: 1) Eesti turul on valdavalt sellised tooted, millel tehnilisi
kaitsemeetmeid ei kasutata ning seega probleem ei ole praktikas kuigi märkimisväärne või 2) Eesti
tarbija kasutab hoolimata asjaomastest keelavatest õigusnormidest efektiivselt eneseabi, mistõttu
kehtiv abistav mehhanism õiguste omajate poole pöördumiseks ei ole jällegi praktiliselt vajalik. Kuna
ka õiguste omajad ei ole tehniliste kaitsemeetmete eemaldamise küsimuses kohtute ega
süüteomenetluse algatamiseks politsei poole pöördunud, võib eeldada, et ka nende poolt vaadatuna ei
ole praktikas antud küsimus kuigi aktuaalne.330
Sellises olukorras võib variant C e. status quo säilitamine olla reaalseks võimaluseks olukorras, mida
ühelt poolt survestab konkreetne ja selge direktiivist tulenev käitumisjuhis ning teiselt poolt toetab
senine olulistele probleemidele mitteviitav siseriiklik praktika.
Konkreetne ettepanek, millises struktuuriosas võiks regulatsioon sisalduda

329

Koostaja: K. Nemvalts.
Samale järeldusele jõuab ka nt Silke von Lewinski, kelle sõnul on muusikatootjad näiteks lakanud üldse TPMe
kasutamast soovides, et nende muusikat võimalikult palju kuulataks. Vt. M. M. Walter, S. Von Lewinski (eds). European
Copyright Law: a Commentary (Oxford University Press, 2010) lk. 1072.
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Mõlemad pakutud variandid eeldaksid KarS muutmist. Seega tuleks täiendada AutÕS eelnõud
vastavate rakendussätetega, millega nähakse ette KarS vastav muutmine.

20.2 Praegu kehtivad õigusnormid
Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon331
9. artikkel
(1) Käesoleva konventsiooni järgi kaitstavate kirjandus- ja kunstiteoste autoritele kuulub ainuõigus
lubada nende teoste reprodutseerimist igal viisil ja igas vormis.
(2) Liitu kuuluvate riikide seadusandlus otsustab, kas lubada selliste teoste reprodutseerimist teatud
erijuhtudel, kuid tingimusel, et selline reprodutseerimine ei ole vastuolus teose tavapärase
kasutamisega ja ei kahjusta põhjendamatult autori seaduslikke huve.
(3) Iga heli- või visuaalset salvestist loetakse käesoleva konventsiooni kohaselt reproduktsiooniks.
13. artikkel
(1) Iga Liitu kuuluv riik võib enda suhtes kehtestada reservatsioonid ja tingimused ainuõigusele, mis
on tagatud muusikateose autorile ja teksti autorile, juhul kui teksti salvestamine koos muusikateosega
on viimase poolt juba lubatud, lubades selle muusikateose helisalvestamist koos tekstiga, kui see teoses
esineb; kuid kõik sellised reservatsioonid ja tingimused kehtivad vaid riikides, mis need on
kehtestanud, ja ei tohi mitte mingil tingimusel kahjustada nende autorite õigusi saada õiglast tasu, mis
lepingu puudumisel fikseeritakse kompetentse organi poolt.
WIPO autoriõiguse leping332
Art 1. Seos Berni konventsiooniga
(4) Lepinguosalised juhinduvad Berni konventsiooni artiklitest 1-21 ja selle lisast.
Artikkel 10. Piirangud ja erandid
(1) Käesoleva lepingu alusel kirjandus- ja kunstiteoste autoritele antavate õiguste suhtes võivad
lepinguosalised oma siseriiklikes õigusaktides ette näha piiranguid või erandeid teatavatel erijuhtudel,
kui need ei ole vastuolus teoste normaalse kasutamisega ega kahjusta liigselt autori õigustatud huve.
(2) Berni konventsiooni kohaldamisel kehtestavad lepinguosalised nimetatud konventsioonis
sätestatud õiguste suhtes piiranguid või erandeid teatavatel erijuhtudel, kui need ei ole vastuolus teose
tavapärase kasutamisega ja ei kahjusta põhjendamatult autori seaduslikke huve.
Artikkel 11. Tehniliste vahenditega seotud kohustused
Lepinguosalised sätestavad asjakohase õiguskaitse ja tõhusad sanktsioonid juhuks, kui kõrvaldatakse
tõhusad tehnilised vahendid, mida autorid kasutavad seoses käesoleva lepingu või Berni konventsiooni
järgsete õiguste teostamisega ning mis piiravad teoste suhtes tegusid, mida pole lubanud teose autor
või mis pole lubatud seadusega.

Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooniga ühinemise seadus. – RT II 1994, 16/17, 49.
Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse lepingu ratifitseerimise seadus (RT II 2006, 14, 39)
(WCT). Eesti sarnaselt paljude teiste Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidega ja EL kui institutsiooni endaga deponeeris WCT
ja Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu (WPPT) ratifitseerimiskirjad WIPO
peakorteris 14.12.2009 ning sai lepingute liikmeks 14.03.2010.
331
332
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WIPO esitus- ja fonogrammileping333
Artikkel 16. Piirangud ja erandid
(1) Lepinguosalised võivad oma siseriiklikes õigusaktides ette näha teose esitaja ja fonogrammitootja
õiguskaitse suhtes samasugused piirangud või erandeid, nagu nad näevad oma siseriiklikes
õigusaktides ette kirjandus- ja kunstiteoste autoriõiguse kaitse suhtes.
(2) Käesolevas lepingus sätestatud õiguste suhtes kehtestavad lepinguosalised piiranguid või erandeid
vaid teatavatel erijuhtudel, kui need ei ole vastuolus esituse või fonogrammi tavapärase kasutamisega
ja ei kahjusta põhjendamatult teose esitaja või fonogrammitootja seaduslikke huve.
Artikkel 18. Tehnoloogiliste vahenditega seotud kohustused
Lepinguosalised sätestavad asjakohase õiguskaitse ja tõhusad sanktsioonid juhuks, kui kõrvaldatakse
tõhusad tehnilised vahendid, mida teose esitajad või fonogrammitootjad kasutavad seoses käesoleva
lepingu järgsete õiguste teostamisega ning mis piiravad esituse ja fonogrammi suhtes tegusid, mida
pole lubanud teose esitaja või fonogrammitootja või mis pole lubatud seadusega.
Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu (Marrakeśi lepingu) lisa 1C
„Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping“ (TRIPS-leping)334
Artikkel 9. Suhe Berni konventsiooniga
1. Liikmed järgivad Berni konventsiooni (1971) artikleid 1–21 ja selle lisa. Liikmetel ei ole siiski
käesoleva lepingu põhjal õigusi ega kohustusi konventsiooni artikli 6bis alusel tagatavate või sellest
tulenevate õiguste suhtes.
Artikkel 13. Piirangud ja erandid
Liikmed võivad ainuõiguste puhul teatud erijuhtudel seada piiranguid või teha erandeid, kui see ei ole
vastuolus teose normaalse kasutamisega ega kahjusta liigselt õigusevaldaja seaduslikke huve.
Artikkel 14. Teose esitajate, fonogrammi tootjate ning ringhäälinguorganisatsioonide kaitse
6. Iga liige võib seoses artiklite 1, 2 ja 3 põhjal antavate õigustega rakendada tingimusi, piiranguid,
erandeid ja reservatsioone ulatuses, mida lubab Rooma konventsioon. Siiski kohaldatakse esitajate ja
fonogrammi tootjate õigustele fonogrammide suhtes mutatis mutandis ka Berni konventsiooni (1971)
artikli 18 sätteid.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste
teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167/10 22.6.2001).
Artikkel 5. Erandid ja piirangud
2. Liikmesriigid võivad artiklis 2 sätestatud reprodutseerimisõiguse puhul näha ette erandeid ja
piiranguid järgmistel juhtudel, kui kõne all on:
a) paber- ja muul samalaadsel kandjal reproduktsioonid, mis on saadud mis tahes fototehnika või muu
sama toimega meetodi abil, v.a noodid, tingimusel, et õiguste valdajad saavad õiglase hüvitise;
b) mis tahes kandjal reproduktsioonid, mille füüsiline isik on teinud isiklikuks tarbeks ning mille
kasutuseesmärk ei ole otseselt ega kaudselt kaubanduslik, tingimusel, et õiguste valdajad saavad
õiglase hüvitise, mille puhul võetakse arvesse, kas asjaomase teose või objekti puhul on või ei ole
kasutatud artiklis 6 osutatud tehnilisi meetmeid;
Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu ratifitseerimise seadus. – RT II 2006,
14, 40.
334
Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu
(Marrakeši lepingu) lisa 1C. – RT II 1999, 22, 123.
333
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c) konkreetsed reproduktsioonid, mida teevad avalikud raamatukogud, haridusasutused või
muuseumid või arhiivid ning mis ei ole otseselt ega kaudselt ette nähtud majandusliku või
kaubandusliku tulu saamiseks;
d) teoste ajutised salvestised, mille on teinud ringhäälinguorganisatsioonid oma vahenditega ning oma
saadete tarbeks; erandlikku dokumentaalset laadi arvesse võttes võib lubada nimetatud salvestisi
säilitada ametlikes arhiivides;
e) ringhäälingusaadete reproduktsioonid, mida teevad mittetulunduslikud sotsiaalasutused, näiteks
haiglad või vanglad, tingimusel, et õiguste valdajad saavad õiglase hüvitise.
3. Liikmesriigid võivad artiklites 2 ja 3 sätestatud õiguste puhul näha ette erandeid või piiranguid
järgmistel juhtudel:
a) kasutamine illustreeriva materjalina õppetöös või teadusuuringutes, tingimusel, et märgitakse ka
allikas, sh autori nimi, kui see ei ole võimatu, ning ulatuses, mis on õigustatult vajalik taotletava
mitteärilise eesmärgi saavutamiseks;
b) puudega inimeste huvides kasutamine viisil, mis on otseselt seotud nende puudega ning on
mitteärilise eesmärgiga, ulatuses, mis on vajalik konkreetse puude puhul;
c) reprodutseerimine ajakirjanduses, ringhäälingu kaudu edastatud teoste või muude objektide
üldsusele edastamine või kättesaadavaks tegemine ajakohaste majandus-, poliitika- või usuteemaliste
trükitud artiklite kaudu, tingimusel, et selline kasutusviis ei ole konkreetselt reserveeritud ning et
märgitakse ka allikas, sh autori nimi, või teoste või muude objektide kasutamine seoses ajakohastest
sündmustest teatamisega ulatuses, mis on informatiivsel eesmärgil vajalik, ning tingimusel, et
märgitakse ka allikas, sh autori nimi, kui see ei ole võimatu;
d) tsiteerimine kriitikas või ülevaadetes, kui tsitaadid on seotud teose või muu objektiga, mis on juba
seaduslikult üldsusele kättesaadavaks tehtud, tingimusel, et märgitakse ka allikas, sh autori nimi, kui
see ei ole võimatu, ja et tsitaatide kasutamine on kooskõlas mõistlike tavadega ning neid kasutatakse
konkreetse eesmärgi jaoks vajalikus ulatuses;
e) kasutamine avaliku julgeoleku huvides või haldus-, parlamentaarsete või kohtutoimingute
nõuetekohase teostamise või nende kohta aruandmise tagamiseks;
f) poliitiliste kõnede ning avalike sõnavõttude või samalaadsete teoste või objektide väljavõtete
kasutamine ulatuses, mis on informatiivsel eesmärgil põhjendatud, ning tingimusel, et märgitakse ka
allikas, sh autori nimi, kui see ei ole võimatu;
g) kasutamine religioossete või avalik-õiguslike asutuste korraldatud ametlike ürituste raames;
h) teoste, näiteks arhitektuuri- või skulptuuriteoste kasutamine, mis on valmistatud alaliseks
paigutamiseks avalikesse kohtadesse;
i) teose või muu objekti juhuslik sisaldumine muus materjalis;
j) avaliku näituse või kunstimüügi kasutamine reklaami eesmärgil ulatuses, mis on vajalik ürituse
reklaamimiseks ning ei hõlma muid ärilisi eesmärke;
k) kasutamine karikatuuris, paroodias või pastišis;
l) kasutamine seoses seadmete esitlemise või remondiga;
m) hoone, hoone joonise või plaani vormis kunstiteose kasutamine hoone taastamise eesmärgil;
n) lõike 2 punktis c nimetatud asutuste territooriumil asuvate eriseadmete kaudu nende kogudesse
kuuluvate kauplemisele ja litsentsimisele mittekuuluvate teoste või muude objektide üksikisikutele
edastamine või kättesaadavaks tegemine uuringuteks või eraviisiliseks uurimiseks;
o) kasutamine muudel vähese tähtsusega juhtudel, mille puhul siseriiklike õigusaktidega on erandid
või piirangud juba ette nähtud, tingimusel, et tegemist on üksnes analoogsete kasutusviisidega, mis ei
mõjuta kaupade ja teenuste vaba ringlust ühenduses, ilma et see mõjutaks teisi käesolevas artiklis
sisalduvaid erandeid ja piiranguid.
Artikkel 6. Tehniliste meetmetega seotud kohustused
1. Liikmesriigid näevad ette piisava õiguskaitse mis tahes tõhusatest tehnilistest meetmetest
kõrvalehoidmise vastu, kui asjaomase teo sooritanud isik on või põhjendatult peab olema teadlik
taotletavast eesmärgist.
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2. Liikmesriigid näevad ette nõuetekohase õiguskaitse selliste seadmete, toodete või komponentide
tootmise, impordi, levitamise, müügi, rentimise, müügi või rentimise eesmärgil reklaamimise või
kaubanduslikul eesmärgil omamise ning selliste teenuste pakkumise vastu:
a) mida edendatakse, reklaamitakse või turustatakse tõhusatest tehnilistest meetmetest
kõrvalehoidmiseks,
b) millel puudub muu märkimisväärne äriline tähtsus peale tõhusatest tehnilistest meetmetest
kõrvalehoidmise või
c) mis on eelkõige kavandatud, valmistatud, kohandatud või osutatud tõhusatest tehnilistest
meetmetest kõrvalehoidmiseks või selle soodustamiseks.
3. Käesoleva direktiivi kohaldamisel hõlmab termin “tehnilised meetmed” mis tahes tehnoloogiat,
seadet või komponenti, mille eesmärk tavapärase toimimise puhul on takistada või piirata teoste või
muude objektidega seotud toiminguid, milleks autoriõiguse või sellega kaasnevate õiguste valdaja või
direktiivi 96/9/EÜ III peatükis sätestatud sui generis õiguse valdaja ei ole luba andnud. Tehnilised
meetmed on tõhusad juhul, kui õiguste valdajad kontrollivad kaitstud teose või muu objekti kasutamist
kaitse eesmärki täitva juurdepääsu kontrolli või kaitsevahendi abil, näiteks teose või muu objekti
krüpteerimise, skrambleerimise või muul viisil muutmise või kopeerimiskaitsemehhanismi abil.
4. Olenemata lõikega 1 ettenähtud õiguskaitsest võivad liikmesriigid vabatahtlike meetmete,
sealhulgas õiguste valdajate ja teiste asjaomaste isikute vaheliste lepingute puudumise korral võtta
asjakohaseid meetmeid tagamaks, et õiguste valdajad teeksid artikli 5 lõike 2 punktide a, c, d või e või
lõike 3 punktide a, b või e kohastest siseriiklike õigusaktidega ettenähtud erandist või piirangust
kasusaajatele kättesaadavaks nimetatud erandist või piirangust kasusaamise abinõud sellises ulatuses,
kui on vaja nimetatud erandist või piirangust kasusaamiseks, ning mille puhul kasusaaja omandab
seaduspärase juurdepääsu asjaomasele kaitstud teosele või objektile.
Liikmesriik võib selliseid meetmeid võtta ka artikli 5 lõike 2 punkti b kohasest erandist või piirangust
kasusaaja osas, välja arvatud juhul, kui õiguste valdaja ei ole juba teinud võimalikuks isiklikuks
kasutamiseks reprodutseerimist ulatuses, mis on vajalik asjaomasest erandist või piirangust
kasusaamiseks, ja kooskõlas artikli 5 lõike 2 punkti b või lõike 5 sätetega, ilma et see takistaks õiguste
valdajat võtmast nimetatud sätetele vastavaid asjakohaseid meetmeid reproduktsioonide arvu kohta.
Õiguste valdajate vabatahtlikult rakendatud tehnilised meetmed, sealhulgas vabatahtlike lepingute
täitmiseks rakendatud meetmed, ning liikmesriikide võetud meetmete kohaldamiseks rakendatud
tehnilised meetmed on lõikes 1 sätestatud õiguskaitse all.
Esimese ja teise lõigu sätteid ei kohaldata teoste ja muude objektide suhtes, mis tehakse üldsusele
kättesaadavaks lepingulistel tingimustel ning sellisel viisil, et isik saab neile juurde pääseda enda
valitud kohas ja enda valitud ajal.
Käesoleva artikli kohaldamisel koos direktiividega 92/100/EMÜ ja 96/9/EÜ, kohaldatakse käesolevat
lõiget mutatis mutandis.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/115/EÜ rentimis- ja laenutamisõiguse ja
teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas (kodifitseeritud
versioon) (ELT L 376/28 27.12.1006).
Artikkel 10. Õiguste piirangud
1. Liikmesriigid võivad näha ette käesolevas peatükis osutatud õiguste piirangud seoses järgnevaga:
a) eraotstarbeline kasutamine;
b) lühikeste katkendite kasutamine uudiste edastamise puhul;
c) ajutine salvestamine ringhäälinguorganisatsioonis tema oma vahenditega ja oma
ringhäälingusaadete jaoks;
d) kasutamine ainult õpetamiseks või teadustöös.
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2. Olenemata lõike 1 sätetest võib iga liikmesriik kehtestada esitajate, fonogrammitootjate,
ringhäälinguorganisatsioonide ja filmide esmasalvestuste tootjate kaitseks samasugused piirangud
nagu ta on kehtestanud kirjandus- ja kuntsiteoste autoriõiguste kaitseks.
Sundlitsentsid võib siiski kehtestada ainult sellises ulatuses, et nad oleksid vastavuses Rooma
konventsiooniga.
3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud piiranguid kohaldatakse üksnes teatud erijuhtudel, mis ei ole vastuolus
objekti tavapärase kasutamisega ning ei mõjuta põhjendamatult õiguste valdaja õiguspäraseid huve.“
20.2.1 Siseriiklikud õigusnormid

Autoriõiguse seadus § 18, §§ 16-27, § 803.
Karistusseadustik § 225. Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumist takistava
tehnilise kaitsemeetme kõrvaldamine
(1) Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumist takistava tehnilise kaitsemeetme
ebaseadusliku kõrvaldamise või sellise kaitsemeetme kõrvaldamiseks mõeldud vahendi või seadme
valmistamise, edasiandmise või ärilisel eesmärgil omamise või reklaamimise eest – karistatakse
rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.
(3) Kohus konfiskeerib käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo toimepanemise vahetuks objektiks
olnud eseme.
20.2.2 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

USA autoriõiguse seadus335 sätestab: “[m]iski käesolevas paragrahvis ei mõjuta õigusi, meetmeid,
piiranguid või kaitsevahendeid, sealhulgas vaba kasutust.“336
Itaalia autoriõiguse seadus337 sätestab: „Mõjutamata lõike 3 sätteid, peavad õiguste omajad lubama,
et hoolimata tehniliste kaitsemeetmete kasutamisest artikli 102-quater kohaselt, võib füüsiline isik, kes
on õiguste objekti õiguspärane valdaja või omab sellele õiguspärast juurdepääsu, teha õiguste objektist
koopia oma isiklikuks otstarbeks ka analoogkoopia formaadis, tingimusel, et selline kopeerimine ei
ole vastuolus õiguste objekti tavapärase kasutamisega ega kahjusta põhjendamatult õiguste omajat“338.

Complete version of the U.S. Copyright Law, December 2011. Arvutivõrgus: http://www.copyright.gov/title17/
(7.01.2013).
336
§ 1201(c)(1): „Nothing in this section shall affect rights, remedies, limitations, or defenses to copyright infringement,
including fair use, under this title“. U. Grasseri tõlgenduse kohaselt tundub esmapilgul, et sätte alusel on vaba kasutuse
juhtudel tehnilise kaitsemeetme eemaldamine lubatud. Samas toob ta välja, et kohtud näevad tehniliste kaitsemeetmetega
seonduvat regulatsiooni pigem eraldiseisva meetmete kompleksina, mida sellisena tuleb ka kohaldada. Järelikult ei saa
olemasolevaid kaitsemeetmeid (defences) laiendada tehniliste kaitsemeetmete kasutamisele. Vt. U. Gasser. Legal
Frameworks and Technological Protection of Digital Content: Moving Forward Towards a Best Practice Model. The
Berkman Center for Internet and Society. Research Publication No 2006-04, June 2004, p 31. Arvutivõrgus:
http://www.ftc.gov/bcp/workshops/techade/pdfs/Gasser1.pdf (08.11.12).
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Arvutivõrgus:
http://portal.unesco.org/pv_obj_cache/pv_obj_id_9CA7CDBB888D11C81CF4F9D1B31F77FF69BE1200/filename/it_co
pyright_2003_en.pdf (7.01.13).
338
Art 71 sexies
4. Without prejudice to the provisions under paragraph 3, rightholders must allow that, notwithstanding the application of
technological measures under art. 102-quater, the natural person who has acquired legal possession of copies of the
protected works or of protected subject matters, or has legally accessed them, may make a private copy, which can also be
just an analogue copy, for personal use, on condition that this act does not conflict with the normal exploitation of the work
or of the other subject-matter and does not unreasonably prejudice the rightholders.
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Saksamaa autoriõiguse seadus339:
Artikkel 108b. Rikkumised seoses tehniliste kaitsemeetmetega ja õiguste teostamist käsitleva
teabega
(1) Igaüks, kes
1. eesmärgiga saada ise või võimaldada kolmandal isikul juurdepääs tehnilise kaitsemeetmega kaitstud
õiguste objektile või sellise õiguste objekti kasutamiseks eemaldab efektiivse tehnilise kaitsemeetme
ilma õiguste omaja loata,
/…/,
kui rikkumine ei olnud toime pandud vaid isikliku kasutamise eesmärgil kas rikkuja enda või temaga
lähedalt seotud isikute poolt kasutamiseks,/…/340
Soome autoriõiguse seadus341 sätestab: „[k]äesoleva seaduse kohaselt kaitstud teosele lisatud
tehnilise kaitsemeetme, mis on teose autori või autori loal mõne teise isiku poolt teose üldsusele
kättesaadavaks tegemisel teosele lisatud, eemaldamine on keelatud.
/…/
Esimest lõiget ei kohaldata juhul, kui tehniline kaitsemeede eemaldatakse krüptografiliste uuringute
raames, hariduslike eesmärkide saavutamiseks või kui teose koopia õiguspäraselt omandanud või oma
valdusse saanud isik eemaldab tehnilise kaitsemeetme teose kuuldavaks või nähtavaks saamise
eesmärgil. Teosest, millelt on tehniline kaitsemeede kuuldavaks või nähtavaks saamise eesmärgil
eemaldatud, ei tohi teha koopiaid342.

Urheberrechtsgesetz (UrhG). Arvutivõrgus: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/index.html (14.01.2013).
Article 108b. Infringement of technological measures and rights-management information
(1) Any person who,
1. with the intention of enabling for himself or a third party access to a work which is protected under this Act or to other
subject-matter protected under this Act or its exploitation, circumvents an effective technological measure without the
consent of the rightholder, or
2. knowingly without authorisation
a) removes or alters rights-management information provided by rightholders, if any of the information concerned is affixed
to a copy of a work or of other protected subject-matter, or is released in the context of the communication to the public of
such a work or protected subject-matter, or
b) distributes, imports for distribution, broadcasts, communicates to the public or makes available to the public a work or
other protected subject-matter where rights-management information was removed or altered without authorisation by
doing so, has at least carelessly induced, enabled, facilitated or concealed an infringement of copyright or related rights, if
the offence was not committed exclusively for the personal private use of the offender or of persons personally associated
with the offender or does not relate to such use, shall be liable to imprisonment of not more than one year or a fine.
(2) Punishment shall also be imposed on any person who in violation of Article 95a (3) produces, imports, distributes, sells
or rents a device, a product or component for commercial purposes.
(3) If in cases under paragraph (1) the offender acts on a commercial scale, the penalty shall be imprisonment of not more
than three years or a fine.
341
Tekijänoikeuslaki. Arvutivõrgus: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404 (24.09.2012).
342
50 a § (14.10.2005/821).
Tämän lain mukaan suojatun teoksen suojana olevaa tehokasta teknistä toimenpidettä, jonka teoksen tekijä tai joku muu
tekijän luvalla teosta yleisön saataviin saattaessaan on teoksen suojaksi asettanut, ei saa kiertää./.../
Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos tekninen toimenpide kierretään salaustekniikoita koskevan tutkimuksen tai
opetuksen yhteydessä taikka jos teoksen kappaleen laillisesti hankkinut tai haltuunsa saanut kiertää teknisen toimenpiteen
teoksen saamiseksi kuultavilleen tai nähtävilleen. Teoksesta, jota suojaava tekninen toimenpide on kierretty teoksen
saamiseksi kuultaville tai nähtäville, ei saa valmistaa kappaletta.
339
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Belgia autoriõiguse seadusesse343 on lisatud säte, mille kohaselt peavad õiguste omaja poolt
kasutatavad tehnilised kaitsemeetmed võimaldama õiguste objekti tavapärast kasutamist.344

20.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Teemaga põhjalikum tutvumine tuvastas, et tegemist on tõsise probleemiga, mille juured Euroopa
Liidu tingimustes on üle 10. a. tagasi vastu võetud direktiivis 2001/29/EÜ. Direktiiviga võti üle 1996.
a. WIPO autoriõiguse lepingu (WCT) ja WIPO esitus- ja fonogrammilepingu (WPPT) vastavad sätted.
Autoriõigusealased küsimused on järjest enam haakunud mitmete teiste õiguse valdkondadega, samuti
informatsioonivabaduse küsimustega ning muude asjaomaste põhiõigustega. Selle arusaama
juurdumist on võimalik täheldada ka kohtupraktikas, kus mõnelgi juhul on autoriõigusealaste vaidluste
lahendamine EL liikmesriikides ja ka Euroopa Kohtus hakanud näitama trendi teema laiema käsitluse
poole, omistamata ainutähelepanu autoriõigusealastele normidele.345 Teisest küljest on mitmed kohtud
tõlgendanud vaba kasutuse juhtusid siiski pigem kui privileege, mitte subjektiivseid õigusi.346 Sellest
tulenevalt on omakorda antud küsimuses (tehniliste kaitsemeetmete eemaldamise võimalikkus)
keeruline tõlgendada direktiivi probleemseid sätteid (Art. 6(1) ja Art. 6(4)) nö tarbijasõbralikult, kuna
tegemist on konkreetse ja täpse käitumisjuhisega. Art. 6(1) kohaselt: „/l/iikmesriigid näevad ette
piisava õiguskaitse mis tahes tõhusatest tehnilistes meetmetest kõrvalehoidmise vastu, kui asjaomase
teo sooritanud isik on või põhjendatult peab olema teadlik taotletavast eesmärgist“. Seda keeldu ei ole
piiratud ühegi teise sättega direktiivis ning järelikult peab isik, kellel direktiivi alusel on õigus nö.
tehniliselt kaitstud objekti vabalt kasutada, hoiduma ise kaitsemeetme eemaldamisest. Vaba kasutuse
normidest kasusaamiseks on direktiivi alusel paika pandud siseriiklikud protseduurid, mis valdavalt
hõlmavad vahendusmenetlust ning eeldavad kaitsemeetme eemaldamiseks õiguste omaja poole
pöördumist. Ise kaitsemeetme eemaldamine (eneseabi (self-help)) on igal juhul keelatud. Kõnealuseid
norme on õiguskirjanduses küll kritiseeritud347, kuid kuna direktiivi nõue on iseenesest sedavõrd
konkreetne ja selge, on ka EL liikmesriikide õigus selles küsimuses üsnagi jäik.348 Sama selgub ka
WIPO vaba kasutust puudutavast uuringust.349

Belgia
autoriõiguse
seaduse
(Auteursrecht).
Arvutivõrgus:
http://economie.fgov.be/nl/modules/regulation/loi/19940630_l_droit_d_auteur_et_aux_droits_voisins.jsp (30.12.12).
344
Belgia autoriõiguse seaduse (Auteursrecht) Art 79bis § 4. Vt selle kohta S. Dusollier. The Relations between Copyright
Law and Consumer’s Rights from a European Perspective. European Parliament Publication 2010, lk. 29. Arvutivõrgus:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2127736 (30.12.2012).
345
Vt. nt. Euroopa Kohtu 24.11.2011 otsus asjas C-70/10 Scarlet Extended SA v. SABAM, samuti Euroopa Kohtu
16.02.2012 otsus asjas C-360/10 SABAM v Netlog NV.
346
Prantsusmaal nn Mulholland Drive’i kaasus: Cour de Cassation, civ.1, 19 juin 2008, M. Perquin, UFC Que choisir c/
Soc. Universal Pictures Vidéo France et a. Arvutivõrgus: http://www.l111-1.fr/?post/Cour-de-cassation%2C1%C3%A8re-chambre-civile-%C2%AB%C2%A0Mulholland-Drive-II%C2%A0%C2%BB (06.11.12), Itaalias Universla
Pictures
Italia
kaasus:
Tribunale
di
Milano
1
luglio
2009
numero
8787/09.
Arvutivõrgus:http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=document&file=/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2009/09/s
ent-8787-09-trib-milano.pdf?cmd=art (06.11.12).
347
B. Hugenholtz. Why the Copyright Directive is Unimportant, and Possibly Invalid. – European Intellectual Property
Review 2000/11, lk. 501-502; G. Mazziotti. EU Digital Copyright Law and the End-User. Heidelberg: Springer 2008,
lk 78–79; N. Helberger. It’s not a right, silly! The private copying exception in practice. Indicare Monitor Vol 1, No 5, 29
October 2004, p 107-110. Arvutivõrgus: http://indicare.org/imov1 (08.11.12).
348
Vt. selle kohta L. Guibault, G. Westkamp et al. Study on the Implementation and Effect in Member States’ Laws of
Directive 2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society.
Final Report. Part I: Impact of Directive 2001/29/EC on Online Business Models. Institute for Information Law. University
of
Amsterdam.
February
2007,
lk.
104-110.
Arvutivõrgus:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/studies/studies_en.htm (06.11.12).
349
Vt. Report on the Questionnaire on Limitations and Exceptions (SCCR/20/7, 10.06.2010), p 12-13. Arvutivõrgus:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_20/sccr_20_7.pdf (28.11.2012).
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Esmapilgul tundub, et USA on WCT ja WPPT sätted üle võtnud teatud punktides leebemalt. Näiteks
ei keela USA autoriõiguse seaduse § 1201 isikul teose kopeerimist kontrolliva tehnilise meetme
eemaldamist, kui isik võib teost kasutada mõne vaba kasutuse juhu alusel (USA autoriõiguse seaduse
§ 1201(c)). Kohtupraktika siiski nii ühene ei ole350, samuti ei kindlusta USA seadus erinevatele
kasutajatele mehhanismi, mille alusel nõuda õiguste omajalt tehnilise meetme eemaldamist, kui
tehnilistel põhjustel ei saa vaba kasutust võimaldava erandi alusel teost kasutada.351
Ülaltoodut arvesse võttes on arusaadav, miks õiguskirjanduses on probleemi võimaliku lahendusena
pöördutud näiteks tarbijaõiguse poole, seda nii USA’s352 kui Euroopas.353 Tarbijaid ebamõistlike
tüüptingimuste ning ebakvaliteetse kauba eest kaitsevate normide kohaldamise vaidlusi
infoühiskonnateenuste ja kaupade kohta Eesti kohtutes seni lahendatud ei ole. Kehtivas õiguses on
samas vajaminevad normid kohtupraktika tekkimiseks olemas.354
Suurimaks võib pidada probleemi just teose isiklikuks otstarbeks kasutamisel. Teised eranditest
kasusaajad on peamiselt õiguste objektide nn institutsionaalsed kasutajad, kelle läbirääkimisvõime
õiguste omajatega on suurem. Seetõttu keskenduvad alljärgnevad ettepanekuvariandid just tarbijale.
Kehtivad Eesti õigusnormid vastavad iseenesest otseselt nende aluseks oleva direktiivi sättele ja
mõttele. Samas on 10-aastane rakenduspraktika eri riikides näidanud sellise lähenemise vastuolu
tarbija ootustega. Vastutuse vähendamine või välistamine tehnilise kaitsemeetme eemaldamise eest
teatud piiratud juhtudel (isiklikuks otstarbeks kasutamine) on sobivaim variant infoühiskonda
mittesobiva normi tagajärgede leevendamiseks. Vastavate normide kehtestamine aitaks vältida
üksikute ebamõistlike näidisprotsesside läbiviimist.
Samas siseriiklik praktika näitab, justkui Eesti tingimustes ei oleks tungivat vajadust sellealase
regulatsiooni muutmiseks, sest ühtegi vaidlust autoriõiguse komisjonis ega kohtutes ligi 10-aastase
praktika jooksul ei ole lahendatud. Direktiiv on antud küsimuses väga konkreetne ning selge,
siseriiklikus õiguses vastutuse välistamist tehnilise kaitsemeetme eemaldamise eest teatud juhtudel
võib pidada direktiiviga vastuolus olevaks. See omakorda ei suurenda, vaid pigem vähendab tarbija
õiguskindlust.
350

Vt. selle kohta U. Gasser. Legal Frameworks and Technological Protection of Digital Content: Moving Forward
Towards a Best Practice Model. The Berkman Center for Internet and Society. Research Publication No 2006-04, June
2004, p 31. Arvutivõrgus: http://www.ftc.gov/bcp/workshops/techade/pdfs/Gasser1.pdf (08.11.12).
351
Vt selle kohta nt W. Bäsler. Technological Protection Measures in the United States, European Union and Germany –
how much free use do we need in the “Digital World”. Virginia Journal of Law and Technology. Vol 8, No 13, Fall 2003.
Arvutivõrgus: http://www.vjolt.net/vol8/issue3/v8i3_a13-Baesler.pdf (06.11.12). Samuti vt. J. Ginsburg. Legal Protection
of Technological Measures Protecting Works of Authorship: International Obligations and the US Experience. Columbia
Law School. Paper No 05-93, 2005. Arvutivõrgus: http://ssrn.com/abstract=785945 (06.11.12).
352
U. Gasser. Legal Frameworks and Technological Protection of Digital Content: Moving Forward Towards a Best
Practice Model. The Berkman Center for Internet and Society. Research Publication No 2006-04, June 2004, lk. 31.
Arvutivõrgus: http://www.ftc.gov/bcp/workshops/techade/pdfs/Gasser1.pdf (08.11.12).
353
N. Helberger, B. Hugenholtz. No Place Like Home for Making a Copy: Private Copying in European Copyright Law
and Consumer Law. Berkeley Technology Law Journal, 2007-3, p. 1061-1098. Amsterdam Law School Legal Studies
Research Paper No. 2012-35. Arvutivõrgus: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2010007 (06.11.12).
354
Võlaõigusseaduses (VÕS) üldsätetest nt olulistes tingimustes kokkuleppe puudumine (VÕS § 27), lepingu tõlgendamise
reeglid (VÕS § 29), sidevahendi abil sõlmitud lepingute puhul tarbijate teavitamise nõue (VÕS § 54), eksitav
kauplemisvõte tarbijakaitseseaduse (TKS) § 123 alusel. Samuti on asjaomased nt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv
1999/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta (nt art 2(2)b, d; art 3(1), 7(1)),
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral,
nõukogu direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (art 3(1)), Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2005/29/EÜmis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul
ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ
ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv);
samuti
2008.
a.
tehtud
ettepanek
nimetatud
direktiivide
muutmiseks,
arvutivõrgus:
http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm (18.12.12).
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KarS vastav muutmine tähendaks seega, et isik võib enda tarbeks teose koopia tegemiseks kasutada
eneseabi tehnilise kaitsemeetme eemaldamiseks. Selline teguviis ei too endaga kaasa vastutust (variant
B) või toob selle kaasa piiratud ulatuses võrreldes teiste isikutega, kes õiguste objektile paigaldatud
tehnilisi kaitsemeetmeid eemaldavad (variant A). Tarbijale muutub teoste kasutamine eri platvormidel
(ühildumisküsimused nt.) õiguskindlamaks, samas ettevõtja ja õiguste omaja seisukohast on tegemist
juhuga, kus nende poolt ettekirjutatud teose kasutamisviisist võidakse teatud juhtudel ja tingimustel
üle astuda. Variantide A ja B puhul võib tekkida ka küsimus võrdse kohtlemise põhimõttega seoses –
sama rikkumise eest on ette nähtud erinevad karistused. Võib juhtuda, et kasvab kohtute koormus
vaidluste lahendamisel, samas ei ole see väga tõenäoline, kuna tänaseni ei ole kehtiva AutÕS § 803
lõike 4 alusel algatatud autoriõiguse komisjonis ega kohtus ühtegi vaidlust.
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21 Tehniliste kaitsemeetmete kasutamine ja lepingulised suhted (K.
Nemvalts)355
Variant A
AutÕS § x.
„(1) Lepingu tingimus, mis on vastuolus käesolevas peatükis sätestatud vaba kasutamise
võimalustega, on tühine.“.
Variant B
Piirata lepinguvabadust vähem võrreldes variandiga 1 ning sätestada, et vaba kasutamise võimalustega
ei tohi olla vastuolus tüüptingimustega leping VÕS § 35 mõistes356.
AutÕS § x
„(1) Lepingu tüüptingimus, mis on vastuolus käesolevas peatükis sätestatud vaba kasutamise
võimalustega, on tühine.“.
Variant C
Piirata lepinguvabadust veelgi vähem võrreldes variantidega 1 ja 2 ning sätestada, et vaba kasutamise
võimalustega ei tohi olla vastuolus tüüptingimustega leping VÕS § 35 mõistes, samuti piirata nende
vaba kasutuse juhtude ringi, millest lepinguga ei saa mööduda. Aluseks võiks olla infoühiskonna
direktiivi artiklis 6 toodud põhiõiguste kaitset puudutavate erandite loetelu, mida tehniliste
kaitsemeetmetega ei tohi keelata.357 Nendeks vaba kasutuse juhtudeks on:
1) reprograafiline reprodutseerimine (e. fotokopeerimine); 2) reprodutseerimine raamatukogude,
muuseumide ja arhiivide poolt; 3) õiguste objekti ajutise salvestamise kasutamine raadio ja televisiooni
poolt; 4) õiguste objekti vaba kasutamine illustreeriva materjalina õppe- või teaduslikel eesmärkidel
nende eesmärkidega motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke;
5) õiguste objekti väljaandmine reljeefses punktkirjas või muul tehnilisel viisil pimedate jaoks
tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke; 6) õiguste objekti reprodutseerimine
õigusemõistmise või haldustegevuse käigus või avaliku julgeoleku tagamise eesmärgil ulatuses, mis
vastab õigusemõistmise või haldusfunktsioonide teostamise või avaliku julgeoleku tagamise
eesmärkidele; 7) õiguste objekti kopeerimine isiklikuks otstarbeks. Kataloog hõlmab olulisemad vaba
kasutamise juhud, millest lepinguga möödumise keelamist seaduse tasandil saaks pidada otstarbekaks.

355

Koostaja: K. Nemvalts.
Selline lähenemine on võetud nt. Taanis. Vt. selle kohta B. Hugenholtz, M. van Eechoud jt. The Recasting of Copyright
and Related Rights for the Knowledge Economy. Final Report. Institute for Information Law. University of Amsterdam,
November 2006, lk. 167. Arvutivõrgus: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/studies/index_en.htm (25.10.2012).
357
Vt. ka B. Hugenholtz, M. van Eechoud jt. The Recasting of Copyright and Related Rights for the Knowledge Economy.
Final Report. Institute for Information Law. University of Amsterdam, November 2006, p 75. Arvutivõrgus:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/studies/index_en.htm (25.10.2012). Samuti L. Guibault, G. Westkamp jt.
Study on the Implementation and Effect in Member States’ Laws of Directive 2001/29/EC on the Harmonisaton of Certain
Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society. Final Report. Institute for Information Law. University
of Amsterdam, February 2007, lk. 162. Arvutivõrgus: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/studies/index_en.htm
(25.10.2012).
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AutÕS § x
„(1) Lepingu tüüptingimus, mis on vastuolus käesoleva peatüki paragrahvides x, y, z (jne) sätestatud
vaba kasutamise võimalustega, on tühine.“.
Variant D
Uues AutÕS mitte puudutada kõnealust küsimust, seega piiramata lepinguvabadust. Samas
seletuskirjas avada problemaatika ning kommenteerida autoriõigusealase regulatsiooni tasakaalu
küsimusi (tarbija huvid vs õiguste omajate huvid), erandite ja piirangute olemusele, tarbijaõiguste
osakaalu tõusule sellealases rahvusvahelises debatis ning nimetada nt. hilisemaid kohtuasju, millest
saab välja lugeda Euroopa Kohtu trendi mitte arvestada autoriõigusealases vaidluses
valdkonnaspetsiifilisi norme teistest instituutidest isolatsioonis.
Konkreetne ettepanek, millises struktuuriosas võiks regulatsioon sisalduda.
Kõnealune regulatsioon peaks sisalduma koondkaardistuses358 leiduvas struktuuris AutÕS IV peatükis
„Autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste piiramine (õiguste objektide vaba kasutamine)“
üldsätete (nt 3-astmeline-test) juures.

21.1 Praegu kehtivad õigusnormid
21.1.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/24/EÜ arvutiprogrammide õiguskaitse kohta
(ELT L 111/16, 5.5.2009)
Art 8. Muude sätete edasine kohaldamine
Kõik lepingutingimused, mis on vastuolus artikliga 6 või artikli 5 lõigetes 2 ja 3 sätestatud eranditega,
on õigustühised.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/9/EÜ andmebaaside õiguskaitse kohta (ELT L
77/20, 27.3.1996)
Art 15. Teatud sätete kohustuslik iseloom
Artikli 6 lõikega 1 ja artikliga 8 vastuolus olevad lepingutingimused on kehtetud.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste
teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (ELT L 167/10, 22.6.2001)
Art 6. Tehniliste meetmetega seotud kohustused
(4) Olenemata lõikega 1 ettenähtud õiguskaitsest võivad liikmesriigid vabatahtlike meetmete,
sealhulgas õiguste valdajate ja teiste asjaomaste isikute vaheliste lepingute puudumise korral võtta
asjakohaseid meetmeid tagamaks, et õiguste valdajad teeksid artikli 5 lõike 2 punktide a, c, d või e või
lõike 3 punktide a, b või e kohastest siseriiklike õigusaktidega ettenähtud erandist või piirangust
kasusaajatele kättesaadavaks nimetatud erandist või piirangust kasusaamise abinõud sellises ulatuses,

Autoriõiguse
ja
autoriõigusega
kaasnevate
probleemide
koondkaardistus.
Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57000/Autori%F5iguse++koondkaardistus-9-07-2012.pdf
(6.01.2013).
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kui on vaja nimetatud erandist või piirangust kasusaamiseks, ning mille puhul kasusaaja omandab
seaduspärase juurdepääsu asjaomasele kaitstud teosele või objektile.
Liikmesriik võib selliseid meetmeid võtta ka artikli 5 lõike 2 punkti b kohasest erandist või piirangust
kasusaaja osas, välja arvatud juhul, kui õiguste valdaja ei ole juba teinud võimalikuks isiklikuks
kasutamiseks reprodutseerimist ulatuses, mis on vajalik asjaomasest erandist või piirangust
kasusaamiseks, ja kooskõlas artikli 5 lõike 2 punkti b või lõike 5 sätetega, ilma et see takistaks õiguste
valdajat võtmast nimetatud sätetele vastavaid asjakohaseid meetmeid reproduktsioonide arvu kohta.
Õiguste valdajate vabatahtlikult rakendatud tehnilised meetmed, sealhulgas vabatahtlike lepingute
täitmiseks rakendatud meetmed, ning liikmesriikide võetud meetmete kohaldamiseks rakendatud
tehnilised meetmed on lõikes 1 sätestatud õiguskaitse all.
Esimese ja teise lõigu sätteid ei kohaldata teoste ja muude objektide suhtes, mis tehakse üldsusele
kättesaadavaks lepingulistel tingimustel ning sellisel viisil, et isik saab neile juurde pääseda enda
valitud kohas ja enda valitud ajal.
Käesoleva artikli kohaldamisel koos direktiividega 92/100/EMÜ ja 96/9/EÜ, kohaldatakse käesolevat
lõiget mutatis mutandis.
21.1.2 Siseriiklikud õigusnormid

AutÕS § 25. Arvutiprogrammi vaba pöördprojekteerimine
(3) Lepingu tingimus, mis piirab käesolevas paragrahvis nimetatud õiguste teostamist, on tühine.
AutÕS § 251. Andmebaasi vaba kasutamine.
Lepingu tingimus, mis piirab nimetatud õiguse teostamist, on tühine.
AutÕS § 755. Andmebaasi õiguspäraste kasutajate õigused ja kohustused.
(4) Lepingu tingimus, mis piirab käesolevas paragrahvis sätestatud õiguse teostamist andmebaasi
õiguspärase kasutaja poolt, on tühine.
AutÕS § 803. Tehniline kaitsemeede.
(4) Käesoleva seaduse §-ga 18, § 19 punktidega 2, 3, 5 ja 6 ning §-dega 20 ja 23 lubatud teose ja § 75
1. lõike punktides 1, 2, 5 ja 6 lubatud autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti vaba kasutamise
juhtudel peab õiguste omaja kohaldama oma teosele või autoriõigusega kaasnevate õiguste objektile
selliseid meetmeid, mis võimaldavad teose vabaks kasutamiseks õigustatud isikul kasutada teost või
autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti ulatuses, mis on vajalik vabaks kasutamiseks seadusega
ettenähtud juhtudel ja tingimusel, et vabaks kasutamiseks õigustatud isikutel oleks seaduslik
juurdepääs kaitstud teosele või autoriõigusega kaasnevate õiguste objektile. Kui teose või
autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti vabaks kasutamiseks õigustatud isik ning õiguste omaja ei
saavuta mõistliku aja jooksul kokkulepet vastavate meetmete kohaldamise osas, on teose või
autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti vabaks kasutamiseks õigustatud isikul õigus pöörduda
autoriõiguse asjatundjate komisjoni poole käesoleva seaduse §-s 87 toodud tingimustel.
(5) Käesoleva paragrahvi 4. lõiget ei kohaldata nende teoste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste
objektide suhtes, mis on tehtud üldsusele kättesaadavaks lepingu alusel sellisel viisil, et isik saab neid
kasutada individuaalselt valitud kohas ja ajal.
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21.1.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Portugali autoriõiguse seaduse359 Art 75(5) kohaselt on tühine lepingu säte, millega tehakse
võimatuks või raskendatakse vaba kasutuse juhtudest kasusaamist.360. Artikkel 222 kohaselt samas
tehniliste kaitsemeetmetena seotult ei kohaldu selline lähenemine teostele, mis on üldsusele
kättesaadavaks tehtud lepingu alusel sellisel viisil, et isik saab teost kasutada individuaalselt valitud
kohas ja ajal.361
Saksamaa autoriõiguse seaduse362 kohaselt ei või lepingutega eranditest kasusaamist välistada,
kuid samamoodi tehakse erand neile õiguste objektidele, mis on üldsusele kättesaadavaks tehtud
lepingu alusel sellisel viisil, et isik saab teost kasutada individuaalselt valitud kohas ja ajal.363

Código
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Direito
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Conexos.
Arvutivõrgus:
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=198457 (27.11.12).
360
5 — É nula toda e qualquer cláusula contratual que vise eliminar ou impedir o exercício normal pelos beneficiários das
utilizações enunciadas nos nºs 1, 2 e 3 deste artigo, sem prejuízo da possibilidade de as partes acordarem livremente nas
respectivas formas de exercício, designadamente no respeitante aos montantes das remunerações equitativas. Vt. selle kohta
B. Hugenholtz, M. van Eechoud jt. The Recasting of Copyright and Related Rights for the Knowledge Economy. Final
Report. Institute for Information Law. University of Amsterdam, November 2006, p 161. Arvutivõrgus:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/studies/index_en.htm (25.10.2012).
361
Artigo 222. Excepção. O disposto no artigo anterior não se aplica às obras, prestações ou produções protegidas
disponibilizadas ao público na sequência de acordo entre titulares e utilizadores, de tal forma que a pessoa possa aceder a
elas a partir de um local e num momento por ela escolhido“. Portugali kohta vt veel P. Akester. Implementation of the
Information Society Directive in Portugal. Entertainment Law Review 2005/16, lk. 7-12, lk. 10. Samuti vt. S. Dusollier.
The Relations between Copyright Law and Consumer's Rights from a European Perspective. European Parliament
Publication 2010, p 25. Arvutivõrgus: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2127736 (25.10.2012).
362
Urheberrechtsgesetz (UrhG). Arvutivõrgus: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/index.html (14.01.2013).
363
Article 95b. Measures in respect of limitations
(1) Where a rightholder applies the technological measures in accordance with this Act, he shall be obliged to provide to
the beneficiaries of the provisions below, where they have legal access to the work or the protected subject-matter
concerned, the means of benefiting from these provisions to the necessary extent:
1. Article 45 (Administration of justice and public security),
2. Article 45a (Persons with disabilities),
3. Article 46 (Collections for religious, school or instructional use), with the exception of religious use,
4. Article 47 (School broadcasts),
5. Article 52a (Making works available to the public for instruction and research),
6. Article 53 (Reproduction for private and other personal uses)
a) paragraph (1) where it is a matter of copies on paper or a similar medium which have been affected by the use of any
kind of photographic technique or by some other process having similar effects,
b) paragraph (2), first sentence, item 1,
c) paragraph (2), first sentence, item 2 in conjunction with the second sentence, item 1 or 3,
d) paragraph (2), first sentence, items 3 and 4, in each case in conjunction with the second sentence, item 1, and the third
sentence,
e) paragraph (3),
7. Article 55 (Reproduction by broadcasting organisations).
Agreements which exclude the obligations pursuant to the first sentence shall be invalid.
(2) Any person who violates the principle provided for under paragraph (1) may be pursued by the beneficiary of one of
the named provisions for this to provide the means required to bring about the respective entitlement. If the means offered
is in accordance with an agreement between the associations of the rightholders and the beneficiaries of the restriction
provision, it shall be presumed that the means is sufficient.
(3) Paragraphs (1) and (2) shall not apply to works and other protected subject-matter made available to the public on
agreed contractual terms in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually
chosen by them.
(4) Technological measures applied in order to meet the obligations stipulated under paragraph (1), including the measures
applied to implement voluntary agreements, shall enjoy legal protection afforded by the provisions of Article 95a.
359
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21.2 Muutmise võimalused ja põhjendused
Uuritava teemaga on otseselt seotud erandeid ja piiranguid puudutav küsimus nende iseloomust. Kui
autorile garanteeritakse seadusega ainuõigused, siis mis laadi on neid õigusi üldsuse huvides piiravad
vaba kasutuse juhud.
Kaks varasemat direktiivi364, mis digitaalseid kandjaid ning infosisu käsitlesid, lugesid otsesõnu
erandeid reguleerivad normid imperatiivseteks. Seda arusaamatumaks võib pidada asjaolu, et
horisontaalne direktiiv jätab kõnealuse probleemi sisuliselt puudutamata365 lubades teema lahendada
siseriiklike normidega ja/või kohtupraktikaga. Vaba kasutuse juhud on otsesõnu seadusega
imperatiivseks lugenud Portugal, Belgia ja Iirimaa366, Maailma Intellektuaalse Omandi
Organisatsiooni poolt läbi viidud uuringu kohaselt on 40 riiki deklareerinud, et vaba kasutuse juhtusid
üldiselt lepinguga tühistada ei ole võimalik.367 Ka õiguskirjanduses leidub arvamusi, mille kohaselt ei
ole vaba kasutuse näol tegemist tarbija subjektiivsete õigustega.368
Kuna rahvusvahelised ega regionaalsed õigusaktid küsimusele otsest lahendust ei paku, on teema
jäänud peamiselt siseriiklike normide ja/või kohtupraktika lahendada. Mõnes lahendis on jõutud
järeldusele, et erandeid ja piiranguid ei saa käsitleda tarbija õigustena, vaid pigem privileegidena. 369
Samas on näiteks viimase aja Euroopa Kohtu otsustele iseloomulik asetada autoriõigusealased
vaidlused laiemasse konteksti ning käsitleda lahendites ka kaugeleulatuvaid sotsiaalseid ja kultuurilisi
aspekte pelgalt autoriõigusealaste normide tõlgendamise asemel.370 Ka vaba kasutamise juhtudest
lepinguga möödumist konkreetsemalt on mõne autori hinnangul hakatud viimasel ajal järjest enam
Euroopa Liidus probleemiks pidama hinnates seda tasakaalu rikkumiseks õiguste omajate ning
tarbijate huvide vahel.371
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/24/EÜ arvutiprogrammide õiguskaitse kohta ning Euroopa Parlamendi
ja nõukogu direktiiv 96/9/EÜ andmebaaside õiguskaitse kohta,vt. allpool.
365
Vt. selle kohta B. Hugenholtz, N. Helberger. No place Like Home for Making a Copy. Private copying in European
copyright law and consumer law. Berkeley Technology Law Journal. Vol 22:1061, 2007, lk. 1075. Arvutivõrgus:
http://www.ivir.nl/publications/helberger/BTLJ_2007_3.pdf (25.10.2012).
366
Vt. selle kohta lähemalt S. Dusollier. The Relations between Copyright Law and Consumer's Rights from a European
Perspective.
European
Parliament
Publication
2010,
lk.
25.
Arvutivõrgus:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2127736 (25.10.2012),
367
Vt. Report on the Questionnaire on Limitations and Exceptions (SCCR/20/7, 10.06.2010), lk. 11. Arvutivõrgus:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_20/sccr_20_7.pdf (25.10.2012).
368
Vt nt M. M. Walter, S. Von Lewinski (eds). European Copyright Law: a Commentary. Oxford University Press, 2010,
p 1022-1023. S. von Lewinski jõuab direktiivi 2001/29/EÜ artiklit 9 ja märkust 45 analüüsdes järeldusele, et lepinguga
vaba kasutuse juhtudest möödumise teema on jäetud konkreetselt reguleerimata. Seetõttu tuleb neid küsimusi lahendada
intellektuaalse omandi üldisest loogikast lähtuvalt pidades silmas ainuõiguste ülimuslikkust ning vaba kasutuse juhtude
iseloomu.
369
Prantsusmaa ülemkohtu (Cour de Cassation) otsus nn Mulholland Drive kaasuses (28.02.2006 otsus asjas Société Studio
Canal et autres c. Perquin et UFC Que Choisir, samuti vt samasisuline otsus nn Mulholland Drive II kaasuses (19.06.2008
otsus asjas Société Studio Canal et autres c. Perquin et UFC Que Choisir), arvutivõrgus: http://www.legalis.net (06.12.12).
Vt. selle kohta ka N. Helberger, M. B. M Loos, L. Guibault etc. Digital Content Contracts for Consumers. Springer,
published
online
07
July
2012,
p
10.
Arvutivõrgus:
http://www.ivir.nl/publications/helberger/Journal_of_Consumer_policy_2012.pdf (25.10.2012). Vt. ka S. Dusollier. The
Relations between Copyright Law and Consumer's Rights from a European Perspective. European Parliament Publication
2010, lk. 24-25. Arvutivõrgus: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2127736 (25.10.2012).
370
Vt. nt Euroopa Kohtu otsused asjades C-70/10 Scarlet Extended SA v Société Belge des Auteurs, Compositeurs et
Editeurs, C-275/06 Productores de Musica de España (Promusicae) v Telefonica de España SAU, samuti liidetud
kohtuasjad C-403/08 ja C-429/08 Premier League. Vt selle kohta ka N. Helberger, M. B. M Loos, L. Guibault etc. Digital
Content Contracts for Consumers. Springer, published online 07 July 2012, p 11. Arvutivõrgus:
http://www.ivir.nl/publications/helberger/Journal_of_Consumer_policy_2012.pdf (25.10.2012).
371
B. Hugenholtz, M. van Eechoud jt. The Recasting of Copyright and Related Rights for the Knowledge Economy. Final
Report. Institute for Information Law. University of Amsterdam, November 2006, p 161-162. Arvutivõrgus:
364
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Infoühiskonna direktiiv jätab küll üldiselt lepinguvabaduse piiramise teema käsitlemata, küll aga ei
kohaldata direktiivi artikli 6(4) lõike 4 kohaselt neid sätteid, mis kohustavad õiguste omajaid teatud
puhkudel eranditest ja piirangutest kasusaaja huvides tehnilisi kaitsemeetmeid kõrvaldama, teose ja
muude objektide suhtes, mis tehakse üldsusele kättesaadavaks lepingulistel tingimustel ja sellisel
viisil, et isik saab neile juurde pääseda enda valitud kohas ja ajal. Direktiivi märkuse 53 kohaselt jääb
piirangutest kasusaamise kohustus siiski kehtima mitte-interaktiivsete on-line kasutusviiside suhtes.
Seega saaks kehtiva AutÕS § 803 lg 5 toodud regulatsiooni kasutada näiteks veebiülekannete jt
sarnaste edastuste puhul, kui tarbija ei saa valida aega konkreetse informatsiooni tarbimiseks. Samas
kõik interaktiivsed teenused peaksid artiklis kõnealuse regulatsiooni alt välja jääma. Teisisõnu
prevaleeriks lepinguvabadus kogu internetikeskkonnas juhtudel, kus tarbija saab teose kasutamiseks
ise valida aja ja koha. Selle sättega nullitakse tegelikult tarbija huvides loodud süsteem võrgupõhiste
kasutuste (click-wrap- ja browser-wrap-litsentsid) osas ning asetatakse õiguste omaja oluliselt
paremasse positsiooni.372 Sätet on õiguskirjanduses palju kritiseeritud373, kuid direktiivis selgelt
väljendatud normina on see siiski liikmesriikidele ülevõtmiseks kohustuslik. Leidub ka üksikuid
seisukohti, mille kohaselt saab ka tüüptingimustega lepingute sõlmimisel kohaldada direktiivi
kõnealuseid artikleid (Art 6(4) 1 ja 2).374
Variant A
Lepinguvabaduse piiramine suurimal määral võrreldes teiste variantidega. Eesti eraõigus lähtub juba
põhiseadusega tagatud privaatautonoomia põhimõttest375, millele tugineb ka lepinguõiguse läbivaks
aluseks olev lepinguvabaduse printsiip. See omakorda on VÕS-s erinevate paragrahvide kaudu ka
väljendatud.376 VÕS sätestab, et leping on lepingupooltele täitmiseks kohustuslik377, järelikult on Eesti
positiivsesse õigusesse sisse kirjutatud ka õiguse üldpõhimõttena tuntud pacta sunt servanda. Seega,
kuigi normitehniliselt lihtsaim lähenemine, ei pruugi variandi A näol olla tegemist Eesti eraõigusesse
parimal moel sobiva regulatsiooniga.
Variant B
Lepinguvabaduse piiramine väiksem kui variandi A puhul, kuid siiski võib probleemiks osutuda selle
liigselt üldine lähenemine laienedes kõigile tüüptingimusi sisaldavatele lepingutele.
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/studies/index_en.htm (25.10.2012). Viidatakse asjaomastele kohtuotsustele,
mis on tehtud Hollandis ja Saksamaal.
372
Vt selle kohta J. Ginsburg. Contracts, Orphan Works and Copyright Norms: What Role for Berne and TRIPS?. Columbia
Law School. Paper No 09-200, 2009, lk. 3. Arvutivõrgus: http://ssrn.com/abstract=1357503 (25.10.12).
373
Vt. nt. S. Dusollier. The Relations between Copyright Law and Consumer’s Rights from a European Perspective.
European
Parliament
Publication
2010,
lk.
28-29.
Arvutivõrgus:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2127736 (25.10.2012), B. Hugenholtz, N. Helberger. No place Like
Home for Making a Copy. Private copying in European copyright law and consumer law. Berkeley Technology Law
Journal. Vol 22:1061, 2007, p 1074-1077. Arvutivõrgus: http://www.ivir.nl/publications/helberger/BTLJ_2007_3.pdf
(25.10.2012). Vt ka L. Guibault, G. Westkamp jt. Study on the Implementation and Effect in Member States’ Laws of
Directive 2001/29/EC on the Harmonisaton of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society.
Final Report. Institute for Information Law. University of Amsterdam, February 2007, lk 162. Arvutivõrgus:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/studies/index_en.htm (25.10.2012).
374
Vt. nt. M. M. Walter, S. Von Lewinski (eds). European Copyright Law: a Commentary (Oxford University Press, 2010),
lk. 1074-1075.
375
Vt. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 19, mis sätestab vabaduse põhiseadusliku väärtusena ning tagab igaühele
eneseteostusvabaduse. Vt. E.-J. Truuväli jt. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne (Juura, Õigusteabe AS,
2002), lk. 157-163. Vt. ka P. Varul, I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. Võlaõigus I. Üldosa (Juura, Õigusteabe AS, 2004), lk.
49-50. Vt. ka K. Merusk, R. Narits. Eesti konstitutsiooniõigusest (Juura, Õigusteabe AS, 1998), lk. 180-181.
Autorilepingute kohta vt. pikemalt A. Kalvi. Autorilepingu uus kuub. – Juridica IV/2003, lk 250-260.
376
VÕS § 1(1), § 5 ja § 8(1). Vt. ka P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi. Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne
(Juura, Õigusteabe AS, 2006), lk. 4, 20-24.
377
VÕS § 8 lg 2. Vt. ka P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi. Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne (Juura,
Õigusteabe AS, 2006), lk. 39.
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Variant C
Lepinguvabaduse piiramine oleks veelgi väiksema ulatusega laiendes tüüptingimusi sisaldavatele
lepingutele selliste vaba kasutamise juhtude puhul, millega tarbija saab realiseerida oma põhiõigusi
(nt. sõnavabadus). Seega tegemist oleks lepinguvabaduse piiramisega konkreetsel eesmärgil tagades
informatsiooni vaba liikumine. Tegemist oleks piisavalt konkreetse lähenemisega, mis tagaks
võimalikult ühtlase kohtupraktika tekkimise.
Variant D
Lepinguvabadust normiga ei piirata, olemasolevate normide tõlgendamine jääks vaidluse tekkimisel
kohtupraktikale.
Norm omab mõju ennekõike tarbijakäitumisele, kuna kaitseb igapäevast sisukasutajat tehes kaitstud
õiguste objektide vaba kasutuse riskivabamaks. Lepinguvabaduse piiramise näol ülaltoodud kujul
oleks sama tegemist julge sammuga autoriõiguse kehtiva regulatsiooni valguses ning seda ennekõike
EL tingimustes. Eesti kohtutes on seni olnud äärmiselt napilt vaba kasutuse juhtusid puudutavaid
vaidlusi, samamoodi ei ole arutatud vaba kasutuse iseloomu ning lepinguvabaduse piiramise
võimaluste üle autoriõiguse kontekstis. Lepinguvabaduse piiramine omab mõju ka ettevõtlusele,
kasvõi seetõttu, et on seotud ka nt tehniliste kaitsemeetmete eemaldamise problemaatikaga (vt
sellealane aruanne). Koostaja eelistus väljapakutud variantidest on variant C.
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22 Teavitamiskohustus
Nemvalts)378

tehniliste

kaitsemeetmete

kasutamisest

(K.

22.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Variant A
Lisada uude autoriõiguse seadusesse (AutÕS) tehnilisi kaitsemeetmeid puudutavasse paragrahvi säte,
mille kohaselt:
„/a/utorid ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajad võivad oma õiguste kaitseks teosele või
kaasnevate õiguste objektile lisada tehnilisi kaitsemeetmeid. Tehniliste kaitsemeetmete kasutamisel on
autorid ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajad kohustatud ära märkima teose või
autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti tehniliste kaitsemeetmetega lubatud, piiratud ja keelatud
kasutamise võimalused“.
Variant B
Küsimus reguleerida mõne muu sobiva õigusaktiga, nt võlaõigusseadusega (VÕS).
Arvutivõrgu abil sõlmitavad lepingud (VÕS § 621) vastavad üldjuhul ka sidevahendi abil sõlmitavate
lepingute tunnustele, millega kaasneb kehtivas õiguses ulatuslik tarbija teavitamise kohustus (VÕS §
54). VÕS §-s 54 sisalduv regulatsioon aga ei kohusta pakkujana tegutsevat IO õiguse omajat otsesõnu
tarbijat teavitama kasutatavatest tehnilistest kaitsemeetmetest, kuigi VÕS § 54 lg 1 p 2 kohaselt tuleb
tarbija enne lepingu sõlmimist teatavaks teha ka „asja või teenuse põhitunnused“. Samuti välistab
teavitamiskohustuse nõue vaid arvutivõrgu või sideteenuse abil sõlmitavate lepingutele näiteks
erinevatele digitaalsetele kandjatele (DVD, HD-DVD, CD, BD jne) salvestatud õiguste objektidel
kasutatavatest kaitsemeetmetest teavitamise.
Järelikult on vajalik üldisem nõue tarbija teavitamiseks intellektuaalset omandit sisaldavate kaupade
turustamisel. Niisugune nõue on nüüdseks kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga
2011/83/EL tarbijaõiguste kohta379, nimelt selle artiklitega 5(1)g, h ja 6(1)r, s (vt p 2.2. allpool).
Kõnealuse direktiivi peavad liikmesriigid üle võtma 13. detsembriks 2013 ning lõplik otsus
konkreetsete normide osas tehakse direktiivi ülevõtmisel. Kui nimetatud direktiivi sätted võetakse
Eesti õigusesse üle, ei ole vajalik AutÕS täiendamine ülaltoodud variandis A nimetatud moel.
Sama lähenemist toetab ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanek Euroopa ühise
müügiõiguse kohta (KOM(2011)635 lõplik), mille kohaselt peab tarbijat teavitama enne lepingu
sõlmimist toote erinevatest asjaomastest funktsioonidest, sh 1) sobivate digitaalse sisu tehniliste
kaitsemeetmete kasutamisest, kui see on asjakohane, ning 2) digitaalse infosisu sellisest
koostalitlusvõimest kohta riist- ja tarkvaraga, mis on kauplejale teada või peab olema teada, kui see on
asjakohane.380
Variandi B puhul võiks küsimus tekkida veel seoses asjaoluga, et nimetatud juhtudel nõuab seadus
tarbijat teavitama kauplejal, mitte nt. õiguste omajal, intellektuaalset omandit sisaldava kauba tootjal
või teenuse pakkujal. Tekib küsimus, kas kauplejalt saab nõuda sellise teabe edastamist, mida tal ei
378

Koostaja: K. Nemvalts.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/83/EL, 25.oktoober 2011, tarbija õiguste kohta, millega muudetakse
nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse
kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304/64
22.11.2011).
380
Vt. määruse ettepaneku lisa 1 artikkel 13(1)h, i ning artikkel 20(1)f, g. Kõnealuse määruse ettepaneku kiitis 11.10.2012
heaks ka Euroopa Parlament (vt. selle kohta arvutivõrgus: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-777_en.htm
(30.10.2012).
379
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pruugi olla. Direktiivi 2011/83/EL artikli 2 p 2 kohaselt on kaupleja „füüsiline või juriidiline isik,
olenemata sellest, kas viimane on era- või avalik-õiguslikus omandis, kes käesoleva direktiiviga
reguleeritud lepingute raames tegutseb – kaasa arvatud teiste isikute kaudu, kes tegutsevad tema nimel
või ülesandel – eesmärgil, mis on seotud tema kaubandus-, majandus-, ametialase või
kutsetegevusega;“. Teatavat täiendava analüüsi vajadust on nimetatud ka kõnealuse direktiivi
märkuses 19, mille kohaselt „/k/omisjon peaks analüüsima täiendavate ühtlustatud sätete vajadust
digitaalse infosisu osas ning esitama vajaduse korral seadusandliku akti ettepaneku selle küsimuse
käsitlemiseks“.
EL käsitletud normid ja nende ettepanekud katavad lisaks intellektuaalset omandit puudutavale
oluliselt laiemat spektrit informatsiooni, millest tarbijat tuleb enne ostu tegemist teavitada.
Teavitamisnõue katab veel näiteks andmeid digitaalse infosisu funktsioonidest ja asjaomasest
koostalitlusvõimest. Funktsionaalsuse mõiste peaks siinkohal viitama võimalustele digitaalse infosisu
kasutamiseks, näiteks tarbija käitumise jälgimine. Asjaomase koostalitlusvõime mõiste tähendab teabe
kirjeldamist seoses standardse riist- ja tarkvarakeskkonnaga, millega digitaalne infosisu on ühilduv,
näiteks operatsioonisüsteem, vajalik versioon ja teatud riistvara omadused.381
Probleemi uurimisel selgus, et mitmes riigis on sellealaste vaidluste lahendamisel kasutatud just pigem
tarbijaõigusega pakutavaid võimalusi, mitte autoriõigusealastest normidest tulenevaid.382
Konkreetne ettepanek, millises struktuuriosas võiks regulatsioon sisalduda
Variant A
Kõnealune regulatsioon peaks sisalduma koondkaardistuses383 leiduvas struktuuris AutÕS VII
peatükis „Õiguste kaitse ja vastutus“ 1. jaos „Õiguste kaitse“.
Variant B
VÕS, tulenevalt direktiivi 2011/83/EL ülevõtmisel tehtud valikutest.

22.2 Praegu kehtivad õigusnormid
22.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/83/EL, 25.oktoober 2011, tarbija õiguste kohta,
millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304/64 22.11.2011)
Artikkel 5. Teavitamisnõuded muude kui kauglepingute või väljaspool äriruume sõlmitavate
lepingute korral

Vt. direktiivi 2011/83/EL (käesoleva aruande p 2.2.) märkus 19.
Nt. Prantsusmaal on teenusepakkujaid vastutusele võetud ebapiisava teavitamise eest (Nanterre District Court, 15
December 2006; Paris District Court, 10 January 2006, Court of Appeals of Versailles, 30 September 2004. Arvutivõrgus:
http://www.juriscom.net. Vt. selle kohta S. Dusollier. The Relations between Copyright Law and Consumer's Rights from
a
European
Perspective.
European
Parliament
Publication
2010,
lk.
29.
Arvutivõrgus:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2127736 (30.12.2012).
381
382

Autoriõiguse
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autoriõigusega
kaasnevate
probleemide
koondkaardistus.
Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57000/Autori%F5iguse++koondkaardistus-9-07-2012.pdf
(6.01.2013).
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1. Enne tarbija sidumist muu kui kauglepingu või väljaspool äriruume sõlmitava lepingu või vastava
pakkumisega esitab kaupleja tarbijale selgel ja arusaadaval viisil järgmise teabe, kui selline teave ei
ole kontekstist niigi selge:/…/
g) kui see on asjakohane, digitaalse infosisu funktsioonid, sealhulgas sobivate tehniliste
kaitsemeetmete kasutamine;
h) kui see on asjakohane, digitaalse infosisu asjakohane koostalitlusvõime riist- ja tarkvaraga, mis on
kauplejale teada või mille puhul võib põhjendatult eeldada, et ta seda teab.
Artikkel 6. Teavitamisnõuded kauglepingute ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingute puhul
1. Enne tarbija sidumist kauglepingu või väljaspool äriruume sõlmitava lepingu või vastava
pakkumisega esitab kaupleja tarbijale selgel ja arusaadaval viisil järgmise teabe:/…/
r) kui see on asjakohane, digitaalse infosisu funktsioonid, sealhulgas sobivate tehniliste
kaitsemeetmete kasutamine;
s) kui see on asjakohane, digitaalse infosisu koostalitlusvõime riist- ja tarkvaraga, mis on kauplejale
teada või mille puhul võib põhjendatult eeldada, et ta seda teab.
22.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

Võlaõigusseadus384 § 54. Tarbija teavitamine
(1) Tarbijale tuleb mõistliku aja jooksul enne lepingu sõlmimist teatavaks teha:
1) pakkuja nimi ja aadress;
2) asja või teenuse põhitunnused;
3) lepingu jõustumise eeldatav aeg;
4) asja või teenuse hind, sealhulgas maksud ja muud hinna koostisosad ning nende suurus;
5) hinna sisse arvestamata posti- või veokulude ja maksude suurus ning põhitariifist suuremad postivõi sidevahendite kasutamise kulud;
6) asja või teenuse eest maksmise kord ning asja üleandmise või teenuse osutamise ja lepingu täitmise
asjaolud;
7) tarbija taganemisõigus vastavalt käesoleva seaduse §-le 56;
8) tähtaeg, mille jooksul pakkumine või pakutav hind kehtib;
9) lepingu minimaalne kestus, kui lepingut täidetakse teatud aja jooksul püsivalt või osadena;
10) kas pakkujal on õigus tellitu asemel anda üle muu asi või osutada muu teenus või jätta asi üle
andmata või teenus osutamata;
11) asjaolu, et tarbija loetakse käesoleva seaduse § 57 alusel taganenuks ka seotud
tarbijakrediidilepingust, kui asi omandatakse või teenust saadakse krediidiga ning tarbija taganeb
müügi või teenuse osutamise lepingust käesoleva seaduse § 56 alusel.
VÕS § 621. Arvutivõrgu abil lepingu sõlmimise erisused
(1) Majandus- või kutsetegevuses tegutsev isik, kes kasutab oma kaupade müümisel või teenuste
osutamisel lepingu sõlmimist arvutivõrgu abil, annab oma klientide kasutusse sobivad ja tõhusad
tehnilised vahendid, millele on juurdepääs ja mille abil klient saab enne tellimuse edastamist tuvastada
ja parandada sisestusvead.
(2) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tellimuse edastamist teeb pakkuja kliendile
teatavaks:
1) lepingu sõlmimise tehnilised etapid;
2) kas pakkuja säilitab lepinguteksti pärast lepingu sõlmimist ja kas see jääb kliendile kättesaadavaks;
3) tehnilised vahendid sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks;
384

Võlaõigusseadus. – RT I 2001, 81, 487; RT I, 08.07.2011, 6.
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4) lepingu sõlmimiseks pakutavad keeled;
5) pakkuja järgitavad reeglid ja elektroonilised võimalused nendega tutvumiseks.
(3) Pakkuja peab tellimuse saamist viivitamata elektrooniliselt kinnitama.
(4) Tellimus ja tellimuse saamise kinnitus loetakse kättesaaduks, kui isikul, kellele see on määratud,
on võimalus sellega tutvuda.
(5) Lepingutingimused, sealhulgas tüüptingimused, tuleb kliendile esitada selliselt, et tal on võimalik
need salvestada ja taasesitada.
(6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatut ei kohaldata, kui leping sõlmitakse elektronposti või
muu sellesarnase isikliku sidevahendi abil.
(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 sätestatust erinevalt võivad kokku leppida üksnes majandusvõi kutsetegevuses tegutsevad isikud. Seda rikkuv kokkulepe ei mõjuta sõlmitud lepingu kehtivust.
(8) Käesolevas paragrahvis sätestatu ei välista ega piira pakkuja kohustust teha kliendile teatavaks
muid seaduses ettenähtud andmeid.
22.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Saksamaa autoriõiguse seadus (Urheberrechtsgesetz, UrhG)385
§ 95d. Märgistamiskohustus
(1) Tehniliste kaitsemeetmetega varustatud teosed ja muud kaitstud õiguste objektid peavad olema
selgelt märgistatud informatsiooniga kasutatud tehniliste kaitsemeetmete iseloomu kohta.
(2) Iga isik, kes teosele või muule kaitstud õiguste objektile tehnilise kaitsemeetme lisab, märgistab
need oma nimega või ettevõtte nimetusega ja aadressiga, kuhu saata dokumendid, eesmärgiga
lihtsustada õiguste teostamist käesoleva seaduse artikli 95b(2) kohaselt. Esimest lause ei laiene
artiklile 95b(3).386

22.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Variant A
Kuna tegemist on just intellektuaalset omandit ja ennekõike autoriõigusi ning autoriõigusega
kaasnevaid õigusi ning nende kaitsemeetmetest teavitamist puudutava küsimusega, oleks otstarbekas
teavitamiskohustus lisada muude tehniliste kaitsemeetmete kasutamist käsitlevate normide juurde.
Variant B
Kui lisada vastav regulatsioon VÕS’i, oleks tegemist üldiste tarbijalepinguid puudutava
teavitamiskohustusega ning sisuline vahe võib tekkida küsimuses, kas kaupleja saab olla igal juhul
teadlik õiguste omaja poolt tootel/teenusel kasutatavatest tehnilistest kaitsemeetmetest.

Saksamaa autoriõiguse seadus (Urheberrechtsgesetz, UrhG) arvutivõrgus: http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/
(30.10.2012). Inglisekeelne versioon arvutivõrgus: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/index.html
(27.11.12). Vt. Saksamaa autoriõiguse seaduse kohta ka T. Ramsauer. Germany’s Copyright Law on the Verge of the
Information
Age.
UNESCO,
eCopyright
Bulletin,
2003.
Arvutivõrgus:
http://portal.unesco.org/pv_obj_cache/pv_obj_id_59EF7435F8965B978C338E3421DA02DC1E460300/filename/T.+Ra
msauer+E.pdf (30.10.2012).
386
§ 95d Kennzeichnungspflichten
(1) Werke und andere Schutzgegenstände, die mit technischen Maßnahmen geschützt werden, sind deutlich sichtbar mit
Angaben über die Eigenschaften der technischen Maßnahmen zu kennzeichnen.
(2) Wer Werke und andere Schutzgegenstände mit technischen Maßnahmen schützt, hat diese zur Ermöglichung der
Geltendmachung von Ansprüchen nach § 95b Abs. 2 mit seinem Namen oder seiner Firma und der zustellungsfähigen
Anschrift zu kennzeichnen. Satz 1 findet in den Fällen des § 95b Abs. 3 keine Anwendung.
385
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Kasu ettevõtlusele, kuna tarbija saab teha teadlikke otsuseid ning seetõttu võib eeldada tarbimise tõusu.
Samas nõuab teavitamiskohustuse täitmine ettevõtjalt ja tootjalt lisapingutusi oma toodangu
märgistamiseks, seega võib kaasa tuua kauba kallinemise mõningal määral.
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23 Juhuslik sisaldumine materjalis (K. Nemvalts)387
23.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
AutÕS § x. Õiguste objekti juhuslik sisaldumine muus materjalis
Autori loata ja autoritasu maksmiseta on lubatud õiguste objekti juhuslik kopeerimine ja üldsusele
suunamine muus materjalis ning sellise materjali levitamine.
Konkreetne ettepanek, millises struktuuriosas võiks regulatsioon sisalduda
Koondkaardistuses388 leiduvas struktuuris paikneb õiguste objektide vaba kasutamise regulatsioon IV
peatükis „Autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste piiramine (õiguste objektide vaba
kasutamine“.

23.2 Praegu kehtivad õigusnormid
23.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste
teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167/10 22.6.2001).
Artikkel 5. Erandid ja piirangud
3. Liikmesriigid võivad artiklites 2 ja 3 sätestatud õiguste puhul näha ette erandeid või piiranguid
järgmistel juhtudel:
/…/
i)
teose või muu objekti juhuslik sisaldumine muus materjalis;
/…/
4. Kui liikmesriigid võivad lõigete 2 ja 3 kohaselt sätestada reprodutseerimisõiguse kohta erandeid ja
piiranguid, võivad nad sätestada ka erandeid ja piiranguid artiklis 4 osutatud levitamisõiguse kohta
ulatuses, mis on põhjendatav lubatava reprodutseerimisõiguse eesmärgiga.
23.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

23.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

387

Koostaja: K. Nemvalts.
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Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57000/Autori%F5iguse++koondkaardistus-9-07-2012.pdf
(6.01.2013).
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Sloveenia autoriõiguse seaduse § 52 kohaselt võib vähese tähtsusega teoseid teises teoses kasutada.389
Samuti UK autoriõiguse, disaini ja patendiseaduses on lubatud teose juhuslik sisaldumine muus
teoses.390 Samamoodi lubab Saksamaa autoriõiguse seadus juhuslikku sisaldumist.391

23.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Sellel moel saab kasutajate ja tarbijate huve veelgi paremini kaitsta kiiresti arenevate
kasutusvõimalustega digitaalkeskkonnas, kus väga kitsalt piiritletud ja jäikade erandite kontekstis
saavad üldsuse huvid kergemini kahjustatud kui analoogkeskkonnas.392 Probleem võib tekkida näiteks
multimeediatoodete, ajaveebide, netisaadete, failide ühiskasutuse jt Web 2.0 rakenduste kiire leviku
ning arenguga seoses. Esile tõusevad nn. asjaarmastaja loodud sisu küsimused, kui nt. audiovisuaalne
teos sisaldab juhuslikke teoseid, olgu nendeks siis skulptuurid, maalid, autoriõigusega kaitstud
disainitooted, muusikateosed vms. Üldsusele külastamiseks avatud kohas leiduva teose kujutise vaba
kasutamine on teatud juhtudel juba praegu kehtiva seaduse alusel lubatud393, samuti teose tsiteerimine
motiveeritud mahus.394 Ühel juhul peab aga olema tegemist üldsusele avatud kohaga, teisel juhul on
kahtlane, kas terve teose, nt maali, tsiteerimine on vastava erandiga kaetud.
Normi sisseviimine omab mõju ettevõtlusele (kaitstud teoste juhuslik sisaldumine fotodel, filmides,
televisiooni- ja raadioprogrammides), kuna risk autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste
rikkumiseks on maandatud konkreetse erandi olemasolu näol. Samuti omab mõju tarbijakäitumisele,
kuna vastav erand lubab teose juhuslikku sisaldumist ka nn. kasutaja loodud sisus. Kuna teose vaba
kasutamisega seonduvaid kaasusi on Eesti kohtud arutanud minimaalselt, võib samas tekkida oht
ettearvamatutele tõlgendustele, see oht on Eesti kontekstis kõigi vaba kasutusega seonduvate
muudatuste puhul olemas.

Sloveenia autoriõiguse seadus: „§ 52 Accessory works of secondary importance. Such disclosed works that may be
regarded as accessory works of secondary importance with regard to the actual purpose of some material object, may be
used
freely
while
exploiting
such
object.“.
Arvutivõrgus:
http://www.uaipit.com/files/documentos/0000006474_Eslovenia_2004_05_11.pdf (12.01.13).
390
UK autoriõiguse, disaini ja patendiseaduse (UK Copyright, Designs and Patents Act 1988) § 31: „Section 31. Incidental
inclusion of copyright material. (1)Copyright in a work is not infringed by its incidental inclusion in an artistic work,
sound recording, film or broadcast.
(2)Nor is the copyright infringed by the issue to the public of copies, or the playing, showing or communication to the
public of anything whose making was, by virtue of subsection (1), not an infringement of the copyright.
(3)A musical work, words spoken or sung with music, or so much of a sound recording or broadcast as includes a musical
work or such words, shall not be regarded as incidentally included in another work if it is deliberately included.“.
Arvutivõrgus: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/31 (12.01.13).
391
Saksamaa autoriõiguse seadus (UrhG) § 57: „Unwesentliches Beiwerk. Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung
und öffentliche Wiedergabe von Werken, wenn sie als unwesentliches Beiwerk neben dem eigentlichen Gegenstand der
Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentlichen Wiedergabe anzusehen sind.“. Arvutivõrgus: http://www.gesetze-iminternet.de/urhg/ (12.01.13).
392
Vt. ka B. Hugenholtzi hinnangut paindumatute piirangute sobimatuse kohta digitaalplatvormi iseärasusi arvestades. B.
Hugenholtz. Why the Copyright Directive is Unimportant, and Possibly Invalid. – European Intellectual Property Review
2000/11, lk. 501-502.
393
AutÕS § 201.
394
AutÕS § 19 p 1.
389
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24 Õiguste ammendumise põhimõtte ebaühtlane käsitlus IO-alastes
õigusaktides (K. Nemvalts)395
24.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Paragrahvides, kus uus AutÕS puudutab levitamisõiguse lõppemise kontseptsiooni (exhaustion of
distribution right) asendatakse kehtivas õiguses kasutatav levitamisõiguse „lõppemise“ kontseptsioon
levitamisõiguse „ammendumise“ kontseptsiooniga. Tegemist on sisuliselt terminoloogilise
muudatusega läbivalt uues AutÕS eelnõus.
Konkreetne ettepanek, millises struktuuriosas võiks regulatsioon sisalduda.
Tegemist on terminoloogilise muudatusega läbivalt uues AutÕS eelnõus. Ennekõike puudutab
muudatus autorile kuuluvate varaliste õiguste regulatsiooni (levitamisõigus), mis sisaldub
koondkaardistuses396 leiduvas struktuuris II peatüki „Autoriõigus“ 2. jaos „Autoriõiguse tekkimine ja
sisu“.

24.2 Praegu kehtivad õigusnormid
24.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu (Marrakeśi lepingu) lisa 1C
„Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping“ (TRIPS-leping)397
Artikkel 6. Ammendumine
Vaidluste lahendamise eesmärgil käesoleva lepingu alusel ning kooskõlas artiklite 3 ja 4 sätetega ei
tohi käesolevast lepingust midagi kasutada intellektuaalomandi õiguste ammendumise küsimuse
käsitlemiseks.
WIPO autoriõiguse leping398
Artikkel 6. Levitamisõigus
(2) Käesoleva lepingu ükski säte ei mõjuta lepinguosaliste õigust määrata kindlaks, kas ja millistel
tingimustel kohaldatakse pärast originaalteose või selle koopia esmakordset autori loal toimunud
müüki või omandiõiguse muul viisil üleandmist lõikes 1 sätestatud õiguse ammendumist.
WIPO esitus- ja fonogrammileping399
Artikkel 8. Levitamisõigus
395

Koostaja: K. Nemvalts.
Autoriõiguse
ja
autoriõigusega
kaasnevate
probleemide
koondkaardistus.
Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57000/Autori%F5iguse++koondkaardistus-9-07-2012.pdf
(6.01.2013).
397
Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu
(Marrakeśi lepingu) lisa 1C (RT II 1999, 22, 123).
398
Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse lepingu ratifitseerimise seadus (RT II 2006, 14, 39)
(WCT). Eesti sarnaselt paljude teiste Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidega ja EL kui institutsiooni endaga deponeeris WCT
ja Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu (WPPT) ratifitseerimiskirjad WIPO
peakorteris 14.12.2009 ning sai lepingute liikmeks 14.03.2010.
399
Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu ratifitseerimise seadus (RT II 2006, 14,
40).
396
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(2) Käesoleva lepingu ükski säte ei mõjuta lepinguosaliste õigust määrata kindlaks, kas ja millistel
tingimustel kohaldatakse lõikes 1 sätestatud õiguse ammendumist pärast esitaja loal toimunud
fikseeritud esituse originaali või koopia esmakordset müüki või omandiõiguse muul viisil üleandmist.
Beijing Treaty on Audiovisual Performances (jõustumata)400.
Artikkel 8. Levitamisõigus
(2) Käesoleva lepingu ükski säte ei mõjuta lepinguosaliste vabadust määrata kindlaks, kas ja millistel
tingimustel kohaldatakse lõikes 1 sätestatud õiguse ammendumist pärast esitaja loal toimunud
fikseeritud esituse originaali või koopia esmakordset müüki või omandiõiguse muul viisil
üleandmist.401
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/9/EÜ andmebaaside õiguskaitse kohta (EÜT L
77/20 27.3.1996)
Art 5
c)/…/. Pärast andmebaasi koopia esmamüüki ühenduses õiguste valdaja poolt või tema nõusolekul
lõpeb õigus kontrollida selle koopia edasimüüki ühenduses;
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/24/EÜ arvutiprogrammide õiguskaitse kohta
(kodifitseeritud versioon) (ELT L 111/16 5.5.2009)
Art 4
(2) Programmi koopia esmamüük ühenduses õiguse valdaja poolt või tema nõusolekul ammendab
kõnealuse koopia levitamisõiguse ühenduses, välja arvatud õiguse kontrollida programmi või selle
koopia edasist laenutamist.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/115/EÜ rentimis- ja laenutamisõiguse ja
teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas (kodifitseeritud
versioon) (ELT L 376/28 27.12.1006)
Art 9
(2) Levitamisõigus lõikes 1 osutatud objekti suhtes ühenduses ei lõpe, v.a. juhul, kui kõnealuse objekti
esmamüüki ühenduses teostab õiguste omanik või kui see toimub tema nõusolekul.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste
teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (EÜT L 167/10 22.6.2001)
Art 4
(2) Levitamisõigus teose originaali või koopiate suhtes ühenduses ei lõpe, v.a. juhul, kui õiguste
valdaja poolt või tema nõusolekul toimub ühenduses kaitstud objekti esmamüük või muul viisil
omandiõiguse üleminek.

Kättesaadav WIPO kodulehelt aadressil: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=208966
(25.09.2012).
401
Article 8. Right of Distribution
(2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which
the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a
copy of the fixed performance with the authorization of the performer.
400
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24.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

AutÕS § 13 lg 1 p 2
2) levitada oma teost või selle koopiaid (õigus teose levitamisele). Levitamiseks loetakse teose või
selle koopia omandiõiguse üleandmist või üldsusele kasutada andmist mis tahes viisil, sealhulgas
rentimist ja laenutamist, välja arvatud arhitektuuriteose ja tarbekunstiteose rentimine ja laenutamine.
Pärast autori poolt või tema loal teose koopia esmamüüki või omandiõiguse muul viisil üleandmist
Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis lõpeb
käesolevas punktis nimetatud õigus ja teose koopiat võib Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa
Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis edasi levitada autori nõusolekuta. Autorile kuulub
ainuõigus lubada või keelata oma teose koopia rentimist ja laenutamist üldsusele ka juhul, kui õigus
teose levitamisele on lõppenud, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 133 sätestatud juhud;
AutÕS § 62 lg 4
(4) Pärast autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti esmamüüki Euroopa Liidu liikmesriigis või
Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis õiguste omaja poolt või tema nõusolekul lõpeb
käesolevas peatükis ettenähtud õigus levitamisele ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti võib
Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis edasi levitada
õiguste omaja nõusolekuta ja tasu maksmata.
AutÕS § 754 lg 3
(3) Pärast andmebaasi koopia esmamüüki andmebaasi tegija poolt või tema loal, lõpeb käesoleva
paragrahvi 2. lõike punktis 2 sätestatud andmebaasi tegija õigus kontrollida selle andmebaasi või
koopia edasimüüki.
Patendiseadus402 § 171 Õiguste ammendumine
Patendiomanikul ei ole õigust keelata tema poolt või tema nõusolekul Eesti või Euroopa
Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi territooriumil käibesse lastud patendiga kaitstud leiutist
sisaldava toote omandamist (sh importimist), kasutamist, levitamist, müüki või müügiks pakkumist.
Kasuliku mudeli seadus403
§ 151. Õiguste ammendumine
Kasuliku mudeli omanikul ei ole õigust keelata tema poolt või tema nõusolekul Eesti Vabariigi või
Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi territooriumil käibesse lastud kasuliku mudelina
kaitstud leiutist sisaldava toote omandamist (sealhulgas importimist), kasutamist, levitamist, müüki
või müügiks pakkumist.
Mikrolülituste topoloogia kaitse seadus404
§ 17. Õiguste ammendumine
Mikrolülituse topoloogia omanikul ei ole õigust keelata tema poolt või tema nõusolekul Eesti Vabariigi
või Euroopa majanduspiirkonna lepingu osalisriigi territooriumil käibesse lastud registreeritud
mikrolülituse topoloogiat sisaldava mikrolülituse edasist ärieesmärgil kasutamist.
Patendiseadus. – RT I 1994, 25, 406; RT I, 28.12.2011, 13.
Kasuliku mudeli seadus. – RT I 1994, 25, 407; RT I, 28.12.2011, 10.
404
Mikrolülituste topoloogia kaitse seadus. – RT I 1998, 108, 1783; RT I, 28.12.2011, 12.
402
403
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24.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Tööstusomandialastes õigusaktides on kasutatud terminit „õiguse ammendumine“. Autoriõiguse
seadus on lähtunud õigusteooriast ning võtnud aluseks teatavate juriidiliste faktide poolt esile kutsutud
õiguste tekkimise, muutumise ja lõppemise405 ning kasutabki kõnealuse kontseptsiooni reguleerimisel
terminit „õiguse lõppemine“406. Juriidiliseks faktiks, mille tulemusel levitamisõigus lõpeb, on autori
loal toimunud teose koopia esmamüük või omandiõiguse üleandmine muul viisil. AutÕS lisab ka, et
levitamisõiguse lõppemiseks peab nimetatud omandiõiguse üleminek olema toimunud Euroopa Liidu
territooriumil. Levitamisõiguse lõppemise põhimõte ei laiene aga teose rentimisele ja laenutamisele,
mida samuti peetakse levitamisõiguse osadeks. Järelikult võib asuda seisukohale, et levitamisõigus
tervikuna ei lõpe, vaid pigem muudab oma sisu. Levitamisõigusele viidates kuulub endiselt autorile
ainuõigus lubada ja keelata teose rentimist ja laenutamist, samuti jääb autorile õigus otsustada
konkreetse teose levitamist puudutavaid küsimusi väljaspool Euroopa Liitu. Muudatus väljendaks
paremini kõnealuse suhte sisu eristades selle õiguse lõppemise alustest (näiteks kaitsetähtaja
möödumine). Samuti oleks niisugusel juhul sama põhimõtte käsitlus intellektuaalse omandi kaitset
reguleerivates õigusaktides ühtne, mis aitaks kaasa õigusselguse loomisele kõnealuses küsimuses.
Ettepaneku sisseviimisel paraneks õigusselgus, kuna sama põhimõtet käsitletakse IO-alastes
õigusaktides ühtlaselt. Paraneb ettevõtluskeskkond, kui tegevust reguleerivad normid on selged ning
mõistetavad.

405
406

Vt R. Narits. Õiguse entsüklopeedia. Tallinn, Juura, 2002, lk 112.
AutÕS § 13 lg 1 p 2.
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25 Õiguste ammendumine digitaalse koopia müügil (A. Kelli)407
25.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Regulatsiooni muutmiseks puudub vajadus ja küllaldane alus järgmistel põhjustel:
1) kehtiva autoriõiguse seadus (§ 13 lg 1 p 2) kasutab termineid „teose koopia“ ja „müük“, mida võib
tõlgendada EL kohtulahendi C-128/11 valguses järgmiselt:
a) termin „koopia“: nii materiaalne kui ka digitaalne koopia;
b) termin „müük“: hõlmab erinevaid turundamise vorme;
2) nimetatud kohtulahendis on selgitatud, et digitaalse koopia edasimüümisel tuleb kustutada enda
koopia. Ka taoline tingimus on tuletatav kehtivast regulatsioonist;
3) digitaalsete koopiate ja õiguste ammendumise temaatika ei ole EL-i tasemel lõplikult lahendatud.
On küllalt küsitav lahendi C-128/11 kooskõla EL-i ja rahvusvahelise õigusega. Seda eelkõige
WIPO autoriõiguse lepinguga.

25.2 Praegu kehtivad õigusnormid
25.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu (Marrakeši lepingu) lisa 1C
„Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping“ (TRIPS-leping)408
Artikkel 6. Ammendumine
Vaidluste lahendamise eesmärgil käesoleva lepingu alusel ning kooskõlas artiklite 3 ja 4 sätetega ei
tohi käesolevast lepingust midagi kasutada intellektuaalomandi õiguste ammendumise küsimuse
käsitlemiseks.
TRIPS-lepingu kommentaarides on rõhutatud, et artikkel 6 välistab TRIPS-lepingu tõlgenduse, mille
kohaselt TRIPS-lepingu taotluseks oleks piirata liikmesriikide vabadust intellektuaalse omandi õiguste
ammendumist reguleerida.409
Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse leping410
Artikkel 6. Levitamisõigus

407

Koostaja: A. Kelli.
Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu
(Marrakeši lepingu) lisa 1C (RT II 1999, 22, 123).
409
C. M. Correa. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement. Oxford
University Press, 2007, lk. 78.
410
Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse lepingu ratifitseerimise seadus (RT II 2006, 14, 39)
(WCT). Eesti sarnaselt paljude teiste Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidega ja EL kui institutsiooni endaga deponeeris WCT
ja Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu (WPPT) ratifitseerimiskirjad WIPO
peakorteris 14.12.2009 ning sai lepingute liikmeks 14.03.2010.
408
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(1) Kirjandus- ja kunstiteoste autoritel on ainuõigus lubada oma originaalteost ja selle koopiaid
üldsusele kättesaadavaks teha müümise või omandiõiguse muul viisil üleandmise teel.
(2) Käesoleva lepingu ükski säte ei mõjuta lepinguosaliste õigust määrata kindlaks, kas ja millistel
tingimustel kohaldatakse pärast originaalteose või selle koopia esmakordset autori loal toimunud
müüki või omandiõiguse muul viisil üleandmist lõikes 1 sätestatud õiguse ammendumist.411
Direktiiv autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta
infoühiskonnas412 (Infoühiskonna direktiiv).
Preambula:
(28) Käesoleva direktiivi kohane autoriõiguste kaitse hõlmab ainuõigust kontrollida materiaalsetes
esemetes sisalduva teose levitamist. Kui originaalteose või selle koopiate esmamüük ühenduses on
toimunud õiguste valdaja poolt või tema nõusolekul, ei ole tal õigust ühenduses kontrollida nimetatud
objekti edasimüüki. See õigus jääb aga kehtima, kui originaalteos või selle koopiad müüakse õiguste
valdaja poolt või tema nõusolekul väljaspool ühendust. Autorite rentimis- ja laenutamisõigused on
sätestatud direktiivis 92/100/EMÜ. Käesoleva direktiiviga ettenähtud levitamisõigus ei mõjuta
nimetatud direktiivi I peatüki rentimis- ja laenutamisõigusi käsitlevate sätete kohaldamist.
(29) Õiguse lõppemise küsimust ei teki teenuste, eelkõige on-line teenuste puhul. See kehtib ka teose
või muu objekti materiaalse koopia puhul, mille nimetatud teenuse kasutaja on teinud õiguste valdaja
nõusolekul. Seepärast kohaldatakse sama ka teoste või muude objektide originaali ja koopiate
rentimise ja laenutamise puhul, mis oma olemuselt on teenused. Erinevalt CD-ROMist või CD-Ist, kus
intellektuaalomand on paigutatud materiaalsele kandjale ehk kaubaartiklile, on iga on-line teenus
tegelikult toiming, milleks tuleb saada luba, kui autoriõigus või sellega kaasnevad õigused seda
nõuavad.
Artikkel 4. Levitamisõigus
1. Liikmesriigid näevad ette, et autoritel on ainuõigus lubada või keelata oma teoste originaalide ja
koopiate levitamist üldsusele müümise teel või muul viisil.
2. Levitamisõigus teose originaali või koopiate suhtes ühenduses ei lõpe, v.a juhul, kui õiguste valdaja
poolt või tema nõusolekul toimub ühenduses kaitstud objekti esmamüük või muul viisil omandiõiguse
üleminek.
Direktiiv arvutiprogrammide õiguskaitse kohta.413
Artikkel 4 Piiratud toimingud

Ühisdeklaratsioonid Artiklite 6 ja 7 kohta
„Koopiad“ ja „originaal ja koopiad“, mis nimetatud artiklite kohaselt on teose levitamisõiguse ja rentimisõiguse objekt,
tähendavad üksnes salvestatud koopiaid, mida võib levitada materiaalsete esemetena.
412
Euroopa Parlamendi Ja Nõukogu direktiiv 2001/29/EÜ, 22. mai 2001, autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste
teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas, EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10-19.
413
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/24/EÜ, 23. aprill 2009, arvutiprogrammide õiguskaitse kohta
(kodifitseeritud versioon), ELT L 111, 5.5.2009, lk. 16-22.
411
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2. Programmi koopia esmamüük ühenduses õiguse valdaja poolt või tema nõusolekul ammendab
kõnealuse koopia levitamisõiguse ühenduses, välja arvatud õiguse kontrollida programmi või selle
koopia edasist laenutamist.
UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp (C-128/11)414
Euroopa Kohus on õiguste ammendumise doktriini sisustamisel seoses digitaalse koopia müügiga
asunud seisukohale, et „arvutiprogrammi koopia levitamise õigus on ammendunud, kui autoriõiguse
omanik, kes on kas või tasuta andnud loa laadida selle koopia internetist alla andmekandjale, on hinna
eest, mis on mõeldud selleks, et võimaldada tal saada talle kuuluva teose koopia majanduslikule
väärtusele vastavat tasu, samuti andnud õiguse seda koopiat ajalise piiranguta kasutada. […] juhul, kui
müüakse edasi kasutuslitsents, mille autoriõiguse omanik oli algselt andnud esimesele omandajale
ajalise piiranguta ja hinna eest, mis on mõeldud selleks, et võimaldada autoriõiguse omanikul saada
talle kuuluva teose koopia majanduslikule väärtusele vastavat tasu, ning selle müügiga kaasneb
autoriõiguse omaniku veebilehelt alla laetud arvutiprogrammi koopia edasimüük, võivad selle litsentsi
teine omandaja ja mis tahes hilisemad omandajad tugineda […] levitamisõiguse ammendumisele“.415
25.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

AutÕS § 13. Varalised õigused
(1) Autorile kuulub ainuõigus igal moel ise oma teost kasutada, lubada ja keelata oma teose
samaviisilist kasutamist teiste isikute poolt ja saada tulu oma teose sellisest kasutamisest, välja arvatud
käesoleva seaduse IV peatükis ettenähtud juhud. Sealhulgas kuulub autorile õigus lubada ja keelata:
2) levitada oma teost või selle koopiaid (õigus teose levitamisele). Levitamiseks loetakse teose või
selle koopia omandiõiguse üleandmist või üldsusele kasutada andmist mis tahes viisil, sealhulgas
rentimist ja laenutamist, välja arvatud arhitektuuriteose ja tarbekunstiteose rentimine ja laenutamine.
Pärast autori poolt või tema loal teose koopia esmamüüki või omandiõiguse muul viisil üleandmist
Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis lõpeb
käesolevas punktis nimetatud õigus ja teose koopiat võib Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa
Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis edasi levitada autori nõusolekuta. Autorile kuulub
ainuõigus lubada või keelata oma teose koopia rentimist ja laenutamist üldsusele ka juhul, kui õigus
teose levitamisele on lõppenud, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 133 sätestatud juhud.

414
415

Euroopa Kohus 3. juuli 2012, C-128/11, UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.
Euroopa Kohus 3. juuli 2012, C-128/11, UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.
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25.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Saksamaa autoriõiguse seadus416 näeb ette, et levitusõiguse sisuks on õigus lasta käibesse
originaalteos või selle koopia. Pärast teose või selle koopia esmamüüki EL-is või Euroopa
Majanduspiirkonnas õiguste omaja nõusolekul võib seda vabalt edasi levitada.417
USA autoriõiguse seadus418 lubab teose koopia omanikul seda võõrandada ilma autoriõiguste omaja
nõusolekuta.419
Soome autoriõiguse seadus420 sätestab, et kui teose koopia on müüdud või muul viisil üle antud
autori nõusolekul Euroopa Majanduspiirkonnas, siis võib seda edasi levitada.421
Euroopa autoriõiguse koodeks422 näeb ette, et levitusõigus ei laiene teose originaali või koopia
levitamisele, mille on turule lasknud autoriõiguste omaja või see on toiminud tema nõusolekul.423
Antud sätte juures olevas joonealuses märkuses on selgitatud, et õiguste ammendumise põhimõtet
tuleb tõlgendada sarnaselt nii autori- kui tööstusomandiõiguses.

25.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Eesmärgiks on, et uue autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõu õiguste
ammendumise regulatsioon oleks teatud juhtudel kohaldatav ka digitaalsete koopiate müügil. Kuna
kehtiv autoriõiguse seaduse regulatsioon ei kasuta sõnastust, mis otseselt viitaks teose koopia
materiaalsele vormile, siis selles osas muudatused vajalikud ei ole. Terminit „koopia“ saab sisustada
nii koopiana materiaalses kui ka digitaalse vormis.
Laiendavat tõlgendamist vajab ka termin „esmamüük“ õiguste ammendumise kontekstis. Kuna see
tuleneb EL-i õigusest, siis ka selle sisustamine Euroopa Liidus peab olema ühetaoline ja

Urheberrechtsgesetz (UrhG). Arvutivõrgus: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/index.html (14.01.2013).
Article 17 Distribution Right
(1) The distribution right is the right to offer to the public or to put into circulation the original work or copies thereof.
(2) If the original work or copies thereof have been put into circulation in the territory of the European Union or of another
Contracting State of the Convention Concerning the European Economic Area through sale thereof with the consent of the
holder of the distribution right, their further distribution shall be permissible with the exeption of rental.
418
Complete version of the U.S. Copyright Law, December 2011. Arvutivõrgus: http://www.copyright.gov/title17/.
419
§ 109 • Limitations on exclusive rights: Effect of transfer of particular copy or phonorecord
(a) Notwithstanding the provisions of section 106(3), the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under
this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or
otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord.
420
Copyright
Act.
Unofficial
Translations
in
English.
Arvutivõrgus:
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1961/en19610404.pdf (23.11.2012).
421
Distribution of copies of a work
Section 19
(1) When a copy of a work has been sold or otherwise permanently transferred with the consent of the author within the
European Economic Area, the copy may be further distributed.
422
Euroopa autoriõiguse koodeks (European Copyright Code) on Euroopa teadlaste koostöö tulemusena valminud
mudelseadus. Arvutivõrgus: http://www.copyrightcode.eu/Wittem_European_copyright_code_21%20april%202010.pdf
(18.11.2012).
423
Art. 4.3 – Right of distribution
(1) Th e right of distribution is the right to distribute to the public the original of the work or copies thereof.
(2) Th e right of distribution does not apply to the distribution of the original or any copy that has been put on the market
by the holder of the copyright or with his consent.
416
417

138

Versioon: 19.02.2013
Koostajad: A. Kelli, K. Nemvalts, E. Vasamäe, T. Hoffmann, K. Härmand, A. Värv, L. Jents, S. Elunurm, T. Seppel

autonoomne.424 Euroopa Kohus on selgitanud, et kui mõistet „müük“ õiguste ammendumise kontekstis
ei tõlgendataks laialt, hõlmates kauba turustamise kõike vorme, siis õiguste ammendumise põhimõttest
kõrvale hoidmiseks piisab kui müüja nimetaks lepingut litsentsilepinguks, mitte müügilepinguks.425
Täiendav nõudena digitaalse koopia edasimüügil on Euroopa Kohus kehtestanud kohustuse kustutada
(muuta kasutamatuks) edasimüügi hetkel oma koopia.426 Tulenevalt teleoloogilise tõlgendamise
võimalusest, ei ole ka selle nõude sisseviimine uude autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste
seadusesse otseselt vajalik. Taoline koopia hävitamise kohustus on küll ette nähtud Kanada
autoriõiguse seaduses427 isikliku kasutamise erandi regulatsioonis.428
Kuigi Euroopa Kohtu lahendist tulenevad olulised põhimõtted seoses õiguste ammendumisega
digitaalse koopia suhtes, on seal mitmeid küsitavusi ja piiranguid. Viidatud kaasus kehtib eelkõige
tarkvarale. Seega jätkuvalt eksisteerib küsimus, kas õigused võiksid ammenduda ka filmi ja muusika
digitaalsetele koopiatele.429
Erialakirjanduses on juhitud tähelepanu järgmistele aspektidele. Esiteks, kuigi kohus võrdsustas
materiaalse ja digitaalse koopia õiguste ammendumise kontekstis, on sellise lahenduse kooskõla WIPO
autorilepinguga küsitav.430 Nimelt käsitletakse selles rahvusvahelises instrumendis koopiat

Taolist lähenemist on rõhutanud ka Euroopa Kohus: „[v]astavalt väljakujunenud kohtupraktikale tuleneb nii liidu õiguse
ühetaolise kohaldamise nõudest kui ka võrdsuse põhimõttest, et liidu õigusnorme, mis ei viita otseselt liikmesriikide
õigusele nende tähenduse ja ulatuse kindlaksmääramiseks, tuleb üldjuhul kogu liidus tõlgendada autonoomselt ja
ühetaoliselt (vt eelkõige 16. juuli 2009. aasta otsus kohtuasjas C‑5/08: Infopaq International, EKL 2009, lk I‑6569, punkt
27; 18. oktoobri 2011. aasta otsus kohtuasjas C‑34/10: Brüstle, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 25, ning
26. aprilli 2012. aasta otsus kohtuasjas C‑510/10: DR ja TV2 Danmark, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt
33)“. – E uroopa Kohus 3. juuli 2012, C-128/11, UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., punkt 39.
425
Euroopa Kohus 3. juuli 2012, C-128/11, UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., punkt 49.
426
Euroopa Kohus 3. juuli 2012, C-128/11, UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., punkt 70.
427
Copyright Act. Arvutivõrgus: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/index.html (23.11.2012).
428
Reproduction for private purposes 29.22
(1) It is not an infringement of copyright for an individual to reproduce a work or other subject-matter or any substantial
part of a work or other subject-matter if
(a) the copy of the work or other subject-matter from which the reproduction is made is not an infringing copy;
(b) the individual legally obtained the copy of the work or other subject-matter from which the reproduction is made, other
than by borrowing it or renting it, and owns or is authorized to use the medium or device on which it is reproduced;
(c) the individual, in order to make the reproduction, did not circumvent, as defined in section 41, a technological protection
measure, as defined in that section, or cause one to be circumvented;
(d) the individual does not give the reproduction away; and
(e) the reproduction is used only for the individual’s private purposes.
(2) For the purposes of paragraph (1)(b), a “medium or device” includes digital memory in which a work or subject-matter
may be stored for the purpose of allowing the telecommunication of the work or other subject-matter through the Internet
or other digital network.
(3) In the case of a work or other subject-matter that is a musical work embodied in a sound recording, a performer’s
performance of a musical work embodied in a sound recording or a sound recording in which a musical work or a
performer’s performance of a musical work is embodied, subsection (1) does not apply if the reproduction is made onto an
audio recording medium as defined in section 79.
(4) Subsection (1) does not apply if the individual gives away, rents or sells the copy of the work or other subject-matter
from which the reproduction is made without first destroying all reproductions of that copy that the individual has made
under that subsection.
429
Eksisteerib arvamusi, mille kohaselt nimetatud kohtuotsus ei mõjuta muusika ja filmi digitaalsete koopiate levitusõiguse
ammendumist. – Ken Moo. Europe in breach of international copyright treaty. Arvutivõrgus:
http://www.ajpark.com/media-centre/2012/11/europe-in-breach-of-international-copyright-treaty/#page=1 (4.01.2013).
430
Sarnast seisukohta on avaldanud ka teised autorid. – Ken Moo. Europe in breach of international copyright treaty.
Arvutivõrgus: http://www.ajpark.com/media-centre/2012/11/europe-in-breach-of-international-copyright-treaty/#page=1
(4.01.2013).
424
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materiaalse koopiana.431 Teiseks leidis kohus, et litsents on võrdsustatav müügiga. Seejuures tundus,
et kohus tugines asjaolule, et litsents oli antud määramata ajaks. Kui litsents oleks olnud
kindlaksmääratud tähtajaga, siis kohus ei oleks tingimata praegusele seisukohale jõuda. Võib juhtuda,
et tulevikus võidvad äriühingud hakata litsentse ajaliselt piirama, et vältida levitusõiguse
ammendumist.432
Kokkuvõttes võib asuda seisukohale, et taolises õiguslikult ebaselges olukorras ei ole otstarbekas
asuda kehtivat regulatsiooni muutma.

Ühisdeklaratsioonid Artiklite 6 ja 7 kohta
„Koopiad“ ja „originaal ja koopiad“, mis nimetatud artiklite kohaselt on teose levitamisõiguse ja rentimisõiguse objekt,
tähendavad üksnes salvestatud koopiaid, mida võib levitada materiaalsete esemetena.
432
E. Rosati. Exhaustion also applies to first sale of downloaded software. – Journal of Intellectual Property Law & Practice
2012 (7) 11, 786-788, lk. 787-788.
431
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26 Tasu algupärase kunstiteose edasimüümise eest pankrotiõiguse
kontekstis (L. Jents)433
26.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Alternatiiv A
Regulatsiooni ei täiendada, kuid seletuskirjas rõhutatakse, et antud regulatsioon kohaldub ka kui müük
toimub enampakkumisel (sh pankrotimenetluses, täitemenetluses), milles müüja, ostja või
vahendajana osaleb oksjonikorraldaja, kunstigalerii või kunstiteoste vahendaja.
Alternatiiv B
Regulatsiooni täiendatakse selliselt, et tänane AutÕS § 15 lg 2 asendatakse alljärgneva lõikega.
Ülejäänud AutÕS § 15 jääb kehtima muutmata kujul.
(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud õigust kohaldatakse kõikidele müügitehingutele, milles
müüjate, ostjate või vahendajatena osalevad elukutselised kunstiturul tegutsejad, näiteks
oksjonikorraldajad, kunstigaleriid või kunstiteoste vahendajad üldiselt.
Seletuskirjas rõhutatakse, et antud regulatsioon kohaldub ka kui müük toimub enampakkumisel (sh
pankrotimenetluses, täitemenetluses), milles müüjate, ostjate või vahendajatena osalevad elukutselised
kunstiturul tegutsejad, näiteks oksjonikorraldajad, kunstigaleriid või kunstiteoste vahendajad üldiselt.
Konkreetne ettepanek, millises struktuuriosas võiks regulatsioon sisalduda
Antud regulatsioon võiks sisalduda peatükis, mis reguleerib õiguste omajate hüvitisi ja täiendavaid
tasu saamise õigusi. Koonkaardistuses olevas struktuuris paikneb vastav regulatsioon V peatüki
HÜVITISED JA TÄIENDAVAD TASU SAAMISE ÕIGUSED, 2 Jaos.

26.2 Praegu kehtivad õigusnormid
26.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooni434 Artikkel 14.ter
(1) Autorile, või pärast tema surma rahvusliku seadusandluse poolt selleks volitatud isikutele või
organisatsioonidele, kuulub algupäraste kunstiteoste ning kirjanike ja heliloojate algupäraste
käsikirjade osas võõrandamatu õigus saada protsente teose igasugusest müügist, mis järgneb autori
poolt teose esmakordsele üleandmisele.
(2) Eelmises lõikes sätestatud kaitset saab Liitu kuuluvas riigis nõuda vaid siis, kui seadusandlus riigis,
kuhu autor kuulub, seda lubab, ja sel määral, kuivõrd seda lubab riik, kus kaitset nõutakse.
(3) Protsentide kogumise korra ja suuruse määrab kindlaks rahvuslik seadusandlus.

433
434

Koostaja: L. Jents.
Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon. – RT II 1994, 16, 49.

141

Versioon: 19.02.2013
Koostajad: A. Kelli, K. Nemvalts, E. Vasamäe, T. Hoffmann, K. Härmand, A. Värv, L. Jents, S. Elunurm, T. Seppel

Edasimüügi direktiiv435 art. 1 Edasimüügiõiguse sisu
1. Liikmesriigid annavad algupärase kunstiteose autorile võõrandamatu ning juba ette loovutamatu
õigusena edasimüügiõiguse saada pärast teose esmast üleandmist autori poolt müügihinnal põhinevat
autoritasu teose igakordse müügi puhul.
2. Lõikes 1 nimetatud õigust kohaldatakse kõikidele müügitehingutele, milles müüjate, ostjate või
vahendajatena osalevad elukutselised kunstiturul tegutsejad, näiteks oksjonikorraldajad, kunstigaleriid
või kunstiteoste vahendajad üldiselt.
3. Liikmesriigid võivad sätestada, et lõikes 1 nimetatud õigust ei kohaldata edasimüügile, kui müüja
on teose omandanud otse autorilt vähem kui kolm aastat enne edasimüüki ning edasimüügihind ei ületa
10 000 eurot.
4. Autoritasu tasub müüja. Liikmesriigid võivad sätestada, et lõikes 2 nimetatud füüsilistest või
juriidilistest isikutest keegi teine peale müüja vastutab autoritasu maksmise eest üksi või koos
müüjaga.
26.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

AutÕS § 15. Tasu algupärase kunstiteose edasimüümise eest
(1) Algupärase kunstiteose autoril on õigus saada pärast teose omandiõiguse esmakordset
võõrandamist müügihinnal põhinevat autoritasu teose igakordse müügi puhul.
(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud õigust kohaldatakse müügitehingutele, milles müüja,
ostja või vahendajana osaleb oksjonikorraldaja, kunstigalerii või kunstiteoste vahendaja.
(3) Käesoleva paragrahvi tähenduses on algupärane kunstiteos visuaalkunsti teos, nagu maal, graafika,
skulptuur, installatsioon, tarbekunstiteos ja foto, kui see on kunstniku valmistatud või tema
nummerdatud, signeeritud või muul viisil autoriseeritud koopia.
(4) Tasumäärad:
1) 5 protsenti müügihinnast, kui müügihind on kuni 50 000 eurot;
2) 3 protsenti müügihinnast, kui müügihind on 50 001–200 000 eurot;
3) 1 protsent müügihinnast, kui müügihind on 200 001–350 000 eurot;
4) 0,5 protsenti müügihinnast, kui müügihind on 350 001–500 000 eurot;
5) 0,25 protsenti müügihinnast, kui müügihind on üle 500 000 euro.
(5) Tasu ühe algupärase kunstiteose edasimüümise eest ei tohi ületada 12 500 eurot.
(6) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud tasu ei kohaldata, kui müügihind on alla 64 euro.
(7) Autoril ja kollektiivse esindamise organisatsioonil on õigus kolme aasta jooksul alates
edasimüügist nõuda edasimüüki korraldanud isikult teavet, mis on vajalik edasimüügitasu maksmise
tagamiseks.
(8) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud tasu tuleb maksta kolmekümne päeva jooksul alates
edasimüügi toimumise päevast.
(9) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud tasu on autoril õigus saada kolme aasta jooksul alates
edasimüügist.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/84/EÜ, 27. september 2001, algupärase kunstiteose autori õiguse kohta
saada hüvitist edasimüügi korral. - EÜT L 272/32, 13.10.2001 (edaspidi Edasimüügi Direktiiv).
435
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Pankrotiseadus436 § 8. Pankrotivõlgnik ja pankrotivõlausaldaja
(3) Pankrotivõlausaldaja (võlausaldaja) on isik, kellel on võlgniku vastu varaline nõue, mis on tekkinud
enne pankroti väljakuulutamist.
PankrS § 133. Vara müügi üldpõhimõtted
(1) Haldur võib alustada pankrotivara müüki pärast võlausaldajate esimest üldkoosolekut, kui
võlausaldajad ei ole sellel koosolekul otsustanud teisiti.
(2) Kui võlgnik on pankrotimääruse peale edasi kaevanud, ei tohi võlgniku nõusolekuta enne
Ringkonnakohtule esitatud määruskaebuse läbivaatamist vara müüa.
(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud piiranguid ei kohaldata kiiresti rikneva või sellise
vara müügil, mille väärtus kiiresti langeb või mille hoidmine või säilitamine on ülemäära kulukas.
(4) Kui võlgniku ettevõtte tegevust jätkatakse, ei või vara müüa, kui see takistab ettevõtte tegevuse
jätkamist.
PankrS § 137. Vara müük enampakkumiseta suuremat kasu andval viisil
(1) Võlausaldajate üldkoosolek võib teha haldurile ettekirjutuse müüa vara enampakkumiseta, kui vara
müük sel viisil annab suuremat kasu.
(2) Kui üldkoosolek ei ole haldurile teinud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettekirjutust, kuid
haldur leiab, et vara müük enampakkumiseta annab suuremat kasu, võib pankrotivara
enampakkumiseta suuremat kasu andval viisil müüa pankrotitoimkonna nõusolekul.
Pankrotiseadus § 136. Vara müük enampakkumisel
(1) Pankrotivara müük toimub enampakkumisel täitemenetluse seadustikus sätestatud korras, kui
käesolevast seadusest ei tulene teisiti.
(2) Vara alghinna määrab haldur, kooskõlastades selle pankrotitoimkonnaga.
(3) Kordusenampakkumisel võib haldur vara alghinda kuni 50 protsenti vähendada. Suuremas ulatuses
võib alghinda vähendada üksnes pankrotitoimkonna nõusolekul.
(4) Enampakkumise kohta koostab haldur akti. Akti vormi kehtestab justiitsminister.
§ Pankrotiseadus 148. Massikohustused
(1) Massikohustused on:
1) pankrotimenetluse ajal halduri poolt oma ülesannete täitmisel tehtud tehingutest ja muudest
toimingutest tekkinud kohustused;
2) võlgniku poolt täitmata lepingutest tulenevad kohustused, kui haldur on jätkanud kohustuse täitmist
või teatanud, et kavatseb nõuda lepingu täitmist;
3) võlgniku majandustegevuse jätkamisega seotud maksud;
4) juriidilisest isikust võlgniku poolt pankrotimenetluse ajal õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise
kohustused;
5) muu kohustus, mida käesolev seadus loeb massikohustuseks.
(2) Kui pankrotivarast ei jätku massikohustuse täitmiseks, on haldur kohustatud hüvitama
võlausaldajale tekitatud kahju, kui ta nägi tehingu tegemisel või täitmise jätkamisel ette või pidi ette
nägema, et pankrotivarast ei jätku massikohustuse täitmiseks, ja ei teatanud sellest massikohustuse
võlausaldajale.
436

Pankrotiseadus. – RT I 2003, 17, 95; RT I, 29.06.2011, 14.
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26.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioonis sisalduv regulatsioon ei ole konventsiooni
liikmesriikidele kohustuslik nagu seda on Edasimüügi Direktiivi regulatsioon, mistõttu kohtab
vastavat edasimüügiõigust enamasti vaid EL-i liikmesriikide õigusaktides. Käesoleva kokkuvõtte
koostaja on analüüsinud lisaks Edasimüügi Direktiivile erinevate Euroopa riikide vastavaid õigusakte.
Enamasti on liikmesriikides Edasimüügi Direktiivi siseriiklikusse õigusesse ülevõtmisel lähtutud
Edasimüügi Direktiivi täpsest sõnastusest, mille kohaselt vastavat edasimüügiõigust kohaldatakse
tehingutele, milles osaleb müüja, ostja või vahendajana elukutseline kunstiturul tegutseja. Euroopa
autoriõiguse koodeksist437 on antud teema jäetud välja.
Soome autoriõiguse seaduse438 § 26i (1) kohaselt kohaldatakse nimetatud õigust kõikidele
müügitehingutele, milles müüja, ostja või vahendajana osalevad elukutselised kunstiturul
tegutsejad.439
Taani autoriõiguse seaduse440 § 38 (2) kohaselt kohaldatakse nimetatud õigust kõikidele
müügitehingutele, milles müüja, ostja või vahendajana osalevad elukutselised kunstiturul
tegutsejad.441
Ühendkuningriikide Autori Edasimüügiõiguse Määruse442 § 12 (3) kohaselt kohaldatakse
nimetatud õigust kõikidele müügitehingutele, milles müüja, ostja või vahendajana (kui müük toimub
vahendaja kaudu) osalevad elukutselised kunstiturul tegutsejad.443
Euroopa autoriõiguse koodeks (European Copyright Code) on Euroopa teadlaste koostöö tulemusena valminud
mudelseadus. Arvutivõrgus: http://www.copyrightcode.eu/Wittem_European_copyright_code_21%20april%202010.pdf
(27.12.2012).
438
Copyright
Act.
Arvutivõrgus:
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1961/en19610404.pdf
(26.12.2012).
Tekijänoikeuslaki. Arvutivõrgus (originaalkeeles): http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404 (26.12.2012).
439
Copyright Act
Section 26i (1) The author of a work of fine art has the right to receive a remuneration for all acts of resale involving an art
market professional as a seller, a buyer, or an intermediary.
However, the right does not extend to acts of resale by a private person to a museum open to the public.
440
Consolidated
Act
on
Copyright.
Arvutivõrgus
(tõlge
inglise
keelde):
http://www.kum.dk/Documents/English%20website/Copyright/Consolidated%20Act%20on%20Copyright%202010%5B
1%5D.pdf
(26.12.2012).
Bekendtgørelse
af
lov
om
ophavsret.
Arvutivõrgus
(originaalkeeles):
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=129901 (26.12.2012).
441
Consolidated Act on Copyright
Artists’ Resale Right § 38
(2) Resale right remuneration shall be paid for all instances of resale in which sellers, buyers or agents are involved on a
professional basis in the art market, including auction houses, art galleries and art dealers. The obligation to pay the
remuneration rests with the seller or the intermediary. Remuneration shall only be paid if the sales price exceeds 300 euros
(excl. VAT). The total remuneration cannot ex-ceed 12,500 euros (excl. VAT) per copy.
442
The Artist’s Resale Right Regulations 2006. Arvutivõrgus: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/346/contents/made
(27.12.2012).
443
“Resale”
12.-(1) The sale of a work may be regarded as a resale notwithstanding that the first transfer of ownership was not made
for a money (or any) consideration.
(2) The sale of a work may regarded as a resale only if the conditions mentioned in paragraph (3) are satisfied in respect
of that sale.
(3) The conditions are that(a) the buyer or the seller, or (where the sale takes place through an agent) the agent of the buyer or the seller, is acting in
the course of a business of dealing in works of art; and
(b) the sale price is not less than 1,000 euro.
437

144

Versioon: 19.02.2013
Koostajad: A. Kelli, K. Nemvalts, E. Vasamäe, T. Hoffmann, K. Härmand, A. Värv, L. Jents, S. Elunurm, T. Seppel

Hollandi autoriõiguse seaduse444 § 43a (2) kohaselt „[a]utoritasu saamise õigus on autori ja tema
õigusjärgsete pärijate õigus saada hüvitist kunstiteose originaali igakordse müügi puhul, millesse on
kaasatud elukutseline kunstiturul tegutseja, v.a teose esmakordne võõrandamine autori poolt“.445
Läti autoriõiguse seaduse446 § 17 (2) kohaselt on autoril õigus saada vastavat tasu teose edasise
avaliku müügi korral (oksjoni vahendusel või kunstigalerii, -salongi või -poe, internetipoe, oksjoni
korraldaja või sarnase ettevõtte vahendusel).447

26.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate probleemide koondkaardistuse448 kohaselt autoriõiguse
seadus sätestab, et algupärase kunstiteose autoril on õigus saada pärast teose omandiõiguse
esmakordset võõrandamist müügihinnal põhinevat autoritasu teose igakordse müügi puhul. Nimetatud
õigust kohaldatakse müügitehingutele, milles müüja, ostja või vahendajana osaleb oksjonikorraldaja,
kunstigalerii või kunstiteoste vahendaja (§ 15). Küsimus tekib, kas nimetatud tasu saamise õigus on
autoril ka kunstiteose müügil pankroti kontekstis. Kas autoril on eelisõigus või on ta käsitletav kui üks
võlausaldaja.
Edasimüügi Direktiivi Artikkel 1 (1) kohaselt annavad liikmesriigid algupärase kunstiteose autorile
võõrandamatu ning juba ette loovutamatu õigusena edasimüügiõiguse saada pärast teose esmast
üleandmist autori poolt müügihinnal põhinevat autoritasu teose igakordse müügi puhul.
Edasimüügi Direktiivi Artikkel 1 (2) kohaselt kohaldatakse lõikes 1 nimetatud õigust kõikidele
müügitehingutele, milles müüjate, ostjate või vahendajatena osalevad elukutselised kunstiturul
tegutsejad, näiteks oksjonikorraldajad, kunstigaleriid või kunstiteoste vahendajad üldiselt.
Seega on direktiivist tulenevalt vastava õiguse kohaldamise eelduseks, et müügitehingus osalevad
elukutselised kunstiturul tegutsejad:
a) müüjate,
b) ostjate või
c) vahendajatena.
Õiguskirjanduses on väljendatud seisukohta, et mõistet „elukutselised kunstiturul tegutsejad“ tuleb
mõista laiendavalt. Nimetatud isikud ei pea ilmtingimata tegelema eksklusiivselt vaid kunstiga või
tegutsema kaubanduslikus ulatuses või ärilistel eesmärkidel.449 Samas võib Euroopa Liidu erinevate
Auteurswet. Arvutivõrgus originaalkeeles: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/geldigheidsdatum_03-02-2012
(27.12.2012).
445
Auteurswet
§ 43a (2) Het volgrecht is het recht van de maker en van zijn rechtverkrijgenden krachtens erfopvolging om bij iedere
verkoop van een origineel van een kunstwerk waarbij een professionele kunsthandelaar is betrokken, met uitzondering van
de eerste vervreemding door de maker, een vergoeding te ontvangen.
446
Copyright
Law.
Arvutivõrgus
(tõlge
inglise
keelde)
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.phpURL_ID=18620&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Autortiesību. Arvutivõrgus: (originaalkeeles):
http://www.likumi.lv/doc.php?id=5138 (27.12.2012).
447
Copyright Law
Article 17. Inalienable Right of Authors to receive a Royalty in the case of the Public Resale of Original Works of Visual
Art (droit de suite)
(2) After the first alienation of the original work of art, the further public resale (by auction, or through the mediation of
an art gallery, an art salon, a store, an Internet store, an auction house or similar enterprise) of the original work of visual
art, the author has the right to receive a royalty of.
448
Autoriõiguse
ja
autoriõigusega
kaasnevate
probleemide
koondkaardistus.
Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57000/Autori%F5iguse++koondkaardistus-9-07-2012.pdf
(6.01.2013), lk. 25.
449
M. M. Walter, S. von Lewinski. European Copyright Law. A Commentary (Oxford University Press, 2010), lk. 850.
444
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nimetatud teemat käsitlevate ning reguleerivate dokumentide ja õigusaktide450 analüüsimisel siiski
jõuda järeldusele, et edasimüügiõigust ei tuleks kohaldada mitte igasugustele müügitehingutele (sh
müügi korral enampakkumisel), vaid siiski müügitehingutele, milles müüjate, ostjate või
vahendajatena osalevad elukutselised kunstiturul tegutsejad.
AutÕS § 15 lg 2 kohaselt kohaldatakse nimetatud õigust müügitehingutele, milles müüja, ostja või
vahendajana osaleb oksjonikorraldaja, kunstigalerii või kunstiteoste vahendaja.
Seega ei ole autoriõiguse seaduses lähtutud direktiivi täpsest sõnastusest, vaid näitliku loetelu asemel
(...elukutselised kunstiturul tegutsejad, näiteks...) on lähtutud suletud loetelust - oksjonikorraldaja,
kunstigalerii või kunstiteoste vahendaja. Käesoleva analüüsi koostaja arvates võiks antud paragrahvi
sõnastusel lähtuda direktiivis välja pakutud avatud loetelust ja lisada eelnimetatud suletud loetelu ette
„...elukutselised kunstiturul tegutsejad, näiteks...“.
Käesoleva kokkuvõtte autor on analüüsinud seda, et kas eelnimetatud regulatsioon on kohaldatav ka
pankrotivaraks olevate kunstiteoste müügi korral pankrotimenetluse kontekstis ning kas oleks vajadust
tänast regulatsiooni muuta või täiendada.
PankrS § 136 lg 1 kohaselt toimub pankrotivara müük enampakkumisel täitemenetluse seadustikus
sätestatud korras, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti. Kuivõrd müük enampakkumisel toimub
täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ei saa antud küsimust vaadata vaid pankrotimenetluse
kontekstis, vaid sellisel juhul peaks arvestama igasuguse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras
toimuva enampakkumisega.
Arvestama peab ka seda, et haldur ei pea müüma pankrotivara alati enampakkumisel. PankrS § 137 lg
1 kohaselt võib võlausaldajate üldkoosolek teha haldurile ettekirjutuse müüa vara enampakkumiseta,
kui vara müük sel viisil annab suuremat kasu.
Oluline on siinkohal ka see, et mis hetkest saab võlgniku varast pankrotivara451 ja mis hetkest alates
toimub pankrotivara müük. PankrS § 8 lg 3 kohaselt on pankrotivõlausaldaja (võlausaldaja) isik, kellel
on võlgniku vastu varaline nõue, mis on tekkinud enne pankroti väljakuulutamist. PankrS § 133 lg 1
kohaselt võib haldur alustada pankrotivara müüki pärast võlausaldajate esimest üldkoosolekut, kui
võlausaldajad ei ole sellel koosolekul otsustanud teisiti. Kuivõrd pankrotivara müük saab alata alles
pärast võlausaldajate esimest üldkoosolekut (so pärast pankroti väljakuulutamist), ei oleks vastavat
tasu saama õigustatud isiku puhul tegemist pankrotivõlausaldajaga.
PanrkS § 148 lg 1 p 1 kohaselt on pankrotimenetluse ajal halduri poolt oma ülesannete täitmisel tehtud
tehingutest ja muudest toimingutest tekkinud kohustused massikohustused. Järelikult juhul kui
pankrotihaldur müüb pankrotivõlgniku vara pankrotimenetluses, siis on olenemata müügi viisist
(enampakkumisel või enampakkumiseta) igal juhul tegemist varalise nõudega, mis on tekkinud pärast
pankroti väljakuulutamist. Pankrotivara müük on halduri ülesanne ja seega saab lugeda vastavat
edasimüügi tasu maksmise kohustust halduri poolt oma ülesannete täitmisel tehtud tehingust tekkinud
kohustuseks.
Kokkuvõttes ei tuleks käesoleva analüüsi koostajata arvates kohaldada edasimüügiõigust mitte
igasugusele müügitehingule, mis toimub pankrotimenetluse või täitemenetluse raames, vaid ainult siis
kui nimetatud tehingus osaleb müüja, ostja või vahendajana elukutseline kunstiturul tegutseja. Selline
regulatsioon ei erineks oluliselt täna kehtivast regulatsioonist ning oleks kooskõlas ka Edasimüügi
Direktiivi sätete ja mõttega. Käesoleva analüüsi koostaja on aga seisukohal, et antud regulatsiooni
kehtestamisel võiks Edasimüügi Direktiivi eeskujul lähtuda avatud loetelust, st et vastavat õigust
kohaldatakse kõikidele müügitehingutele, milles müüjate, ostjate või vahendajatena osalevad
Vt. näiteks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/84/EÜ, 27. september 2001, algupärase kunstiteose autori
õiguse kohta saada hüvitist edasimüügi korral; KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE
NING EUROOPA MAJANDUSJA SOTSIAALKOMITEELE Aruanne edasimüügiõiguse direktiivi (2001/84/EÜ)
rakendamise ja mõju kohta; A study into the likely impact of the implementation of the Resale Right for the Benefit of the
Author of an Original Work of Art published in the Official Journal of the European Communities on 13 October 2001:
L272, Volume 44, lk. 32 jt.
451
PankrS § 35 lg 1 p 1 kohaselt moodustub pankroti väljakuulutamisega võlgniku varast pankrotivara.
450

146

Versioon: 19.02.2013
Koostajad: A. Kelli, K. Nemvalts, E. Vasamäe, T. Hoffmann, K. Härmand, A. Värv, L. Jents, S. Elunurm, T. Seppel

elukutselised kunstiturul tegutsejad, näiteks oksjonikorraldajad, kunstigaleriid või kunstiteoste
vahendajad üldiselt. Sellisel juhul on autorile tagatud vastav tasu ka siis, kui elukutseliseks kunstiturul
tegutsejaks on muu isik kui oksjonikorraldaja, kunstigalerii või kunstiteoste vahendaja. Tähtsust ei
peaks omama aga see, mis menetluse raames (pankrotimenetlus, täitemenetlus vm) vastav müügitehing
toimub.
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27 Autoriõigusliku nõusoleku vorm (A. Kelli)452
27.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Alternatiiv A
§ 0. Autorilepingu vorm
(0) Autorileping, mille alusel autor või tema õigusjärglane annab teisele poolele üle oma varalised
õigused peab olema sõlmitud kirjalikus vormis. Kirjaliku vormi järgimata jätmise korral on tehing
tühine.
Alternatiiv B
§ 0. Autorilepingu vorm varaliste õiguste üleandmisel
(0) Autorileping, millega antakse üle autori varalised õigused või autoriõigusega kaasnevad varalised
õigused peab olema sõlmitud kirjalikus vormis. Kirjaliku vormi järgimata jätmise korral on tehing
tühine.

27.2 Praegu kehtivad õigusnormid
27.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Rahvusvaheline ja EL-i õigus otseselt ei reguleeri autorilepingu vormi küsimusi.
27.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

AutÕS § 49. Autorilepingu vorm
(1) Autorileping peab olema sõlmitud kirjalikus vormis.453 Lihtlitsentsi andmine võib olla vormistatud
ka kirjalikku taasesitamist454 võimaldavas vormis.
(2) Kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldav vorm ei ole kohustuslik lihtlitsentsi andmise korral
lepingute suhtes teose avaldamise kohta perioodilises väljaandes või teatmeteoses ning suuliste teoste
ühekordse edastamise kohta raadios ja televisioonis ning kaabellevivõrgus
AutÕS § 68. Luba esituse kasutamiseks
(1) Esituse kasutamiseks peab olema antud esitaja eelnev kirjalik nõusolek.
Riigikohtu tsiviilkolleegium on oma lahendis selgitanud, et „teose kasutamist lubava autorilepingu
näol ei ole kehtiva õiguse järgi ega olnud ka enne 1. juulit 2002. a tegemist tehinguga, mille seaduses
452

Koostaja: A. Kelli.
TsÜS § 78. Kirjalik vorm
(1) Kui seaduses on sätestatud tehingu kirjalik vorm, peab tehingudokument olema tehingu teinud isikute poolt
omakäeliselt allkirjastatud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
454
TsÜS § 79. Kirjalikku taasesitamist võimaldav vorm
Kui seaduses on sätestatud tehingu kirjalikku taasesitamist võimaldav vorm, peab tehing olema tehtud püsivat kirjalikku
taasesitamist võimaldaval viisil ja sisaldama tehingu teinud isikute nimesid, kuid ei pea olema omakäeliselt allkirjastatud.
453
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sätestatud vormi järgimata jätmine toob kaasa tehingu tühisuse. Autorilepingu kirjalik vorm kaitseb
autorilepingu mõlemat poolt, luues suurema selguse poolte õigustes ja kohustuses võrreldes sellega,
kui autorileping oleks sõlmitud suulises vormis. Samas kahjustaks teose kasutamist lubava
autorilepingu tühiseks lugemine kirjaliku vormi järgimata jätmise tõttu põhjendamatult autori õigusi –
ta jääks ilma autorilepinguga kokku lepitud õigustest ja lepingu teine pool vabaneks endale
autorilepinguga võetud kohustustest“.455
Riigikohus on täiendavalt rõhutanud, et lisaks autorilepingu sõlmimisele võib autor anda ka
deliktiõigusliku nõusoleku oma õigustesse sekkumiseks: „Tsiviilõiguse üldtunnustatud põhimõtte
kohaselt välistab kahju põhjustamise õigusvastasuse isiku nõusolek tema õiguste rikkumiseks
(õigustesse sekkumiseks) ja kahju tekitamiseks, välja arvatud kui sellise nõusolekuga rikutakse seadust
või see on heade kommete vastane. Isiku nõusolek talle kahju tekitamiseks kui kahju põhjustamise
õigusvastasust välistav asjaolu on sätestatud otsesõnu VÕS § 1045 lõike 2 p-s 2. Sellise nõusoleku
näol ei ole tegemist mitte tehinguga, vaid deliktiõiguslikku tähtsust omava tahteavaldusega … Seadus
ei sätestanud enne 1. juulit 2002. a ega sätesta praegu, mis vormis peab olema kannatanu nõusolek
tema õigustesse sekkumiseks (ja sellega kahju tekitamiseks) kui kahju tekitamise õigusvastasust
välistav asjaolu. Järelikult võis kostjal deliktiõiguslikus mõttes tekkida õigus sekkuda hageja
autoriõigustesse ka hageja suulise nõusoleku korral, ilma et ta oleks sõlminud hagejaga autorilepingut.
Sellise nõusoleku olemasolu korral pole hagejal õigus nõuda kostjalt kahju hüvitamist autoriõiguse
rikkumise eest“.456
27.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Kanada autoriõiguse seadus457 sätestab, et autori õiguste loovutamise või litsentseerimise leping ei
ole kehtivad, kui nendele ei ole kirjutanud alla autori õiguste omaja.458
Ühendkuningriigi autoriõiguse, disaini ja patendi seadus459 sätestab, et autoriõiguse loovutamine
ei ole kehtiv, kui sellele ei ole loovutaja alla kirjutanud.460
USA autoriõiguse seadus461 sätestab, et autoriõiguste üleandmine ei ole kehtiv, kui sellele ei ole
kirjutanud alla õiguste omaja.462

455

Riigikohtu tsiviilkolleegium (3-2-1-124-06), punkt 16.
Riigikohtu tsiviilkolleegium (3-2-1-124-06), punkt 11.
457
Copyright Act. Arvutivõrgus: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/index.html (23.11.2012).
458
Ownership of copyright
13. (4) The owner of the copyright in any work may assign the right, either wholly or partially, and either generally or
subject to limitations relating to territory, medium or sector of the market or other limitations relating to the scope of the
assignment, and either for the whole term of the copyright or for any other part thereof, and may grant any interest in the
right by licence, but no assignment or grant is valid unless it is in writing signed by the owner of the right in respect of
which the assignment or grant is made, or by the owner’s duly authorized agent.
459
Copyright, Designs and Patents Act 1988. Arvutivõrgus: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents
(23.11.2012).
460
90 Assignment and licences.
(3)An assignment of copyright is not effective unless it is in writing signed by or on behalf of the assignor.
461
Complete version of the U.S. Copyright Law, December 2011. Arvutivõrgus: http://www.copyright.gov/title17/
(24.12.2012).
462
§ 204 Execution of transfers of copyright ownership
(a) A transfer of copyright ownership, other than by operation of law, is not valid unless an instrument of conveyance, or
a note or memorandum of the transfer, is in writing and signed by the owner of the rights conveyed or such owner’s duly
authorized agent.
456
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Poola autoriõiguse ja kaasnevate õiguste seadus463 näeb ette, et autori varaliste õiguste üleandmine
peab olema kirjalikus vormis. Vorminõude järgimata jätmine toob kaasa tehingu tühisuse.464
Euroopa autoriõiguse koodeks465näeb ette, et õiguste üle andmine peab olema kirjalikus vormis.466
Euroopa autoriõiguse koodeks sätestab samuti, et autori nõusolek mitte teostada talle kuuluvaid
isiklikke õigusi peab muuhulgas olema selgesõnaline (unequivocal).467 Nimetatud nõuet puudutavas
märkuses on selgitatud, et kirjalik vorm peaks tõendama selgesõnalist nõusolekut.
Saksa intellektuaalse omandi mudelseadus468 sätestab intellektuaalse omandi õiguste üleandmisele
kirjaliku vormi nõude, mille järgimata jätmine toob kaasa tühisuse.469 Tühine on ka ainulitsents, mis
ei ole sõlmitud kirjalikus vormis.470

27.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Riigikohtus on asunud seisukohale, et teose kasutamist lubava autorileping kirjaliku vorminõude
järgimata jätmine ei too kaasa selle tühisust.471 Selline lähenemine on igati aktsepteeritav olukorras,
kus erinevate autorilepingute sõlmimine on muutunud tavapäraseks ja massiliseks. Tihti sõlmitakse
autorileping isegi konkludentselt (nt kommentaaride postitused internetis, jmt.). Vaatamata asjaolule,
et lepingu vormistamine kirjalikult loob suurema õigusselguse, puudub reaalne ühiskondlik vajadus
muuta kirjalik vorminõue tühisuse ähvardusel kohustuslikuks teose kasutamist lubava autorilepingu
(nii liht- kui ka ainulitsentsi) puhul. Autorilepingu suulise või konkludentse sõlmimisega võtavad
osapooled suurema riski seoses lepingu sisu tõendamisega.
Autorilepingud, mille sisuks on autori varalist õiguste ülendamine, vajavad teistsugust lähenemist. Kui
autorilepingu sõlmimisel teose kasutamiseks säilivad autoril või autoriõiguste omajal autoriõigused
(isegi ainulitsentsi sõlmimisel), siis õiguste üleandmisel hakkavad autori varalised õigused või
autoriõigusega kaasnevad varalised õigused kuuluma teisele isikule. Nii õigusselguse kui ka autori
huvide kaitseks on vajalik sätestada kirjaliku vormi nõue õiguste üleandmisel. Taoline lähenemine,
kus nõutakse kirjalikku vormi tühisuse ähvardusel autori varaliste õiguste üleandmisel on levinud
mitmete riikide regulatsioonides.

463

Law No. 83 of February 4, 1994 on Copyright and Neighboring Rights (as last amended on October 21, 2010).
Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129378 (19.01.2013).
464
Article 53. A contract to transfer the author's economic rights shall be made in writing under pain of nullity.
465
Euroopa autoriõiguse koodeks (European Copyright Code) on Euroopa teadlaste koostöö tulemusena valminud
mudelseadus. Arvutivõrgus: http://www.copyrightcode.eu/Wittem_European_copyright_code_21%20april%202010.pdf
(18.11.2012).
466
Art. 2.3 – Economic rights
(3) An assignment is not valid unless it is made in writing.
467
Art. 3.5 – Consent
The author can consent not to exercise his moral rights.
Such consent must be limited in scope, unequivocal and informed.
468
H.-J. Ahrens, M.-R. McGuire. Model Law for Intellectual Property. Abbreviated English Edition.
469
§ 102 Formal requirements of contractual transfer
Without prejudice to § 101(2) book 1 [transfer of absolute intellectual property rights], the disposition transferring an
intellectual property right shall be made in writing (§ 126 Civil Code) or in an equivalent form; otherwise it shall be void.
Additional registration requirements remain unaffected.
470
§ 112 Written form, registrability, succession protection
(1) The conclusion of a licence agreement which as its subject has the granting of an exclusive or sole licence shall be
made in writing (§ 126 Civil Code) or an equivalent form; otherwise the licence agreement shall be null and void.
471
Riigikohtu tsiviilkolleegium (3-2-1-124-06), punkt 16.
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28 Orbteosed (K. Nemvalts)472
28.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Orbteoste regulatsioon Euroopa Liidus on antud direktiiviga 2012/28/EL orbteoste teatavate lubatud
kasutusviiside kohta.473 Direktiiv tuleb artikli 9(1) kohaselt liikmesriikides üle võtta 29. oktoobriks
2014. Kuna pisut enam kui kuu ajaga474 ei ole võimalik pakkuda põhjalikult analüüsitud ning erinevate
sidus- ja huvigruppidega lõplikult läbi räägitud norme, sisaldab käesolev aruanne esimest kiirpilku
mõningatele võimalikele lahendustele direktiivi ülevõtmisel siseriiklikku õigusesse. Küll on koostaja
küsinud käesoleva aruande koostamiseks esialgselt sisendit Rahvusraamatukogu vahendusel
erinevatelt mäluasutustelt, kellel on direktiivi mõjualaga enim kokkupuuteid (Eesti Filmiarhiiv,
Rahvusarhiiv, Eesti Rahvusringhääling jt).
Kuna käimasoleva kodifitseerimisprotsessi lõpp (september 2014) langeb suurel määral kokku
orbteoste direktiivi ülevõtmise tähtajaga, on ülejäänud kodifitseerimisfaasidega paralleelselt võimalik
teha tööd ka direktiivi üle võtvate normide koostamisega. Teadaolevalt plaanib Justiitsministeerium
direktiivi üle võtva eelnõu valmimist 2013 IV kvartalis.
Direktiivi ülevõtmisel võib osutuda vajalikuks ka asjaomase seadusest alamalseisva õigusakti
vastuvõtmine (VV määrus), kuna mitmed reguleerimist vajavad küsimused on detailsed ning pigem
tehnilise iseloomuga.
Direktiivis võib välja tuua mõned küsimused, millele ülevõtmisel ennekõike keskenduda ning mis on
alljärgnevalt kaardistatud.
1) Asutused, kelle kogudesse kuuluvaid teoseid direktiiv puudutab.
Direktiivi ülevõtmisel tuleb Eesti kontekstis arvestada alljärgnevate sidusgruppidega tulenevalt
direktiivi artiklist 1:
a) Avalikud raamatukogud: Eesti Rahvusraamatukogu, Tartu Ülikooli raamatukogu jt ülikoolide
ja kõrgkoolide raamatukogud, teadus- ja arhiiviraamatukogud, erialaraamatukogud,
rahvaraamatukogud (raamatukogud, millele on avatud juurdepääs).
b) Haridusasutused475: Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti
Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Maaülikool.
c) Muuseumid: muuseumide paljususe tõttu ei ole võimalik kõiki ükshaaval kaasata. Kuna
direktiivi sisu arvestades on eesmärgiks orbteoste laialdase kasutamise võimaldamine pigem
läbi digitaliseerimise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise, oleks otstarbekas keskenduda kas
konserveerimiskeskusele (Ennistuskoda Kanut) või tegutseda läbi Eesti Muuseumide
Infosüsteemi (MuIS) kontaktisiku (KuM kodulehe andmetel MuIS konsultant KuM juures on
Tartu Linnamuuseumi peavarahoidja Kaie Jeeser). Infosüsteem sidusgrupina ei ole v-o
otstarbekaim lähenemine, samas on tähtis orbteoste olemasolu hindamiseks vajaliku koondinfo
saamine, koostööpartneriks on kindlasti ka KuM muuseuminõunik Marju Reismaa.
d) Arhiivid: Rahvusarhiiv476, sinna alla kuulub ka Eesti Filmiarhiiv.
472

Koostaja: K. Nemvalts.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/28/EL, 25. oktoober 2012, orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside
kohta (ELT L 299/5, 27. 10.2012).
474
Arvestades direktiivi 2012/28/EL jõustumisest oktoobris 2012 kuni kodifitseerimisprojektis kaardistatud probleemidele
lahendusi pakkuvate õigusnormide esitamise tähtajani 01.01.2013.
475
Hetkel loetletud Eesti avalik-õiguslikud ülikoolid.
476
Rahvusarhiivi alla ei kuulu avalikest arhiividest Tallinna Linnaarhiiv ja Narva Linnaarhiiv.
473
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e) Filmi- või audiopärandi säilitamisega tegelevad asutused: peale Eesti Filmiarhiivi (vt d ülal)
veel Rahvusraamatukogu, Kirjandusmuuseum (salvestatud rahvaluule), Tartu Ülikooli
raamatukogu.
f) Avalikkust teenindavad ringhäälinguorganisatsioonid: Eesti Rahvusringhääling.
Kõigi asjaomaste huvigruppide väljaselgitamisel on vajalik koostöö Kultuuriministeeriumiga ning
Haridus- ja Teadusministeeriumiga.
2) Hoolikas otsing.
Organisatsioonid ja asutused, kelle kogudesse võivad orbteosed kuuluda (vt ülal p 1), peavad orbteose
staatuse määramisele eelnevalt teostama hoolika otsingu. Suuniseid, milliste allikatega enne otsuse
tegemist konsulteerida, annab kohustusliku loendina direktiivi lisa. Siseriiklike allikate valimisel on
aluseks samuti direktiivi artikkel 1(2), mis loetleb teosed, millele direktiivi kohaldatakse.
Direktiivi märkuse 4 kohaselt ei piira direktiiv liikmesriikides välja töötatavaid erilahendusi, mille
eesmärk on tegeleda ulatuslikumate massilise digiteerimise küsimustega, näiteks läbimüüdud teoste
(out of commerce works) puhul. Erinevad konsulteeritud allikad (Rahvusraamatukogu, Eesti
Filmiarhiiv jt) olid seisukohal, et ka Eestis oleks pigem vajalik läbimüüdud teoste kasutamise
küsimustega tegeleda. Samas ei saa vastavad lahendused olla samased orbteoste regulatsioonile, kuna
läbimüüdud teoste puhul on teada õiguste omaja. Juhinduda saaks näiteks 20.09.11 allkirjastatud
asjaomasest memorandumist477, mis rõhub eelkõige erinevate osapoolte koostööle ning omavaheliste
kokkulepete sõlmimisele (kasutajad, õiguste omajad, KEOd). Eestis kontekstis on see aga
probleemseks, kuna nt kirjandusteoste autoritel puudub tegutsev kollektiivse esindamise
organisatsioon, kellega kokkulepete sõlmimine oleks reaalne. Seega on küsimus, kas Eestis saaks
praegu läbimüüdud teoste kasutamise osas sõlmida toimivaid ja õiguslikult korrektseid kokkuleppeid,
praegu lahtine. Orbteoste direktiivi ülevõtmisel on võimalik kaaluda ka variante läbimüüdud teoste
kasutamise hõlbustamiseks.
Üldise küsimusena kõigi teoseliikide osas tuleb otsustada ka veel küsimus, kas kohaste allikate hulka
peaks iga teoseliigi puhul lisama ka pärimisregistri (direktiivi lisas loetletud miinimumkataloogis see
ei sisaldu).
Üldise iseloomuga küsimus seoses hoolika otsinguga tekib veel näiteks tulenevalt direktiivi artiklist
3(5), mille kohaselt peavad asutused, kelle kogudesse kuuluvad orbteosed (vt p 1 ülal) teostatud
otsingu „dokumenteerima“ (i.k. maintain records). Liikmesriigid peavad sellise dokumenteerimise
tagama, seega võib osutuda otstarbekaks ühtsete tingimuste ja nõuete seadmine nö vastava protsessi
talletamiseks (päringute esitamine, info saamiseks avalikkuse poole pöördumise vajalikkus koos
tagasiside tähtajaga). Probleemseks võib tegevuse talletamise mõttes osutuda nt infopäringute
tegemine telefoni teel (kas hoolika otsingu tõendamiseks piisab operaatori kõneväljavõtetest?),
otsingumootorite kasutamine info saamiseks jms.
Direktiivi lisa kohaselt on hoolika otsingu teostamiseks kohased allikad avaldatud raamatute puhul:
a) sundeksemplarid, raamatukogude kataloogid ning raamatukogude ja muude asutuste peetavad
normandmestikud: info sundeksemplari saajatelt sundeksemplari seaduse (RT I 1997, 16, 259;
RT I 2010, 22, 108) 3. peatüki alusel, Eesti rahvusbibliograafia (ERB), ESTER, Urram, RIKS;
477

Memorandum of Understanding. Key Principles on the Digitization and Making Available of Out-of-Commerce Works.
Brussels, 20 September 2011. Arvutivõrgus:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyrightinfso/20110920-mou_en.pdf (04.12.12).
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b) vastava riigi kirjastajate ja autorite ühendused: Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kirjastajate Liit;
c) olemasolevad andmebaasid ja registrid, WATCH, ISBN, ning trükiste andmebaasis olevad
teosed: ISBN register kajastub ERBis ja ESTERis;
d) asjaomaste kollektiivse esindamise organisatsioonide, eelkõige reprodutseerimisõiguse
omajate organisatsioonide andmebaasid: klassikalisi KEOsid Eestis kirjandusteoste autoritele
ei ole, konsulteerida võib nt Autorihüvitusfondiga;
e) Mitmeid andmebaase ja registreid hõlmavad allikad, sealhulgas VIAF ja ARROW.
Ajalehtede, ajakirjade ja perioodikaväljaannete puhul:
a) perioodiliste väljaannete ISSN (ISSN register on tasuline, ISSN kajastub ja ERBis ja
ESTERis);
b) raamatukogude ja muude kogude kartoteegid ja kataloogid: ERB, ESTER;
c) sundeksemplarid: info sundeksemplari saajatelt sundeksemplari seaduse (RT I 1997, 16, 259;
RT I 2010, 22, 108) 3. peatüki alusel. Päringu võiks esitada ühele sundeksemplari saajale,
näiteks RRile või Tartu Ülikooli raamatukogule;
d) vastava riigi kirjastajate, autorite ja ajakirjanike ühendused: Eesti Kirjanike Liit, Eesti
Kirjastajate Liit, Eesti Ajakirjanike Liit, Eesti Ajalehtede Liit;
e) asjaomaste kollektiivse esindamise organisatsioonide, sealhulgas reprodutseerimisõiguste
omajate organisatsioonide andmebaasid: Eestis ei ole klassikalisi KEOsid kõnealuste
teosegruppide autorite esindamiseks.
Visuaalteoste, sealhulgas kujutava kunsti, fotograafia, illustreerimise, disaini ja arhitektuuri valdkonda
kuuluvate teoste, viimati nimetatud teoste visandite ning muude raamatutes, ajakirjades ja ajalehtedes
või muudes teostes sisalduvate teoste puhul:
a) raamatute ning ajalehtede, ajakirjade ja perioodikaväljaannete puhul nimetatud kohased allikad
(vt ülal), MuIS(?);
b) eelkõige kujutava kunsti asjaomaste kollektiivide esindamise organisatsioonide, sealhulgas
reprodutseerimisõiguste omajate organisatsioonide andmebaasid: Eesti Autorite Ühing
(esindab kujutava kunsti teoste autoreid teatud määral), samuti asjaomased loomeliidud – Eesti
Arhitektide Liit, Eesti Sisearhitektide Liit, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kujundusgraafikute Liit.
Liit. Eesti Kunstnike Liit ühendab endas iseenesest ka kõigi teiste väiksemate liitude liikmete
kontakte478;
c) Fotoagentuuride andmebaasid, kui see on kohaldatav: Scanpix, Eesti Fotoagentuur OÜ, Eesti
Fotograafide Liit479.
Audiovisuaalsete teoste ja fonogrammide puhul:
a) Sundeksemplarid: info sundeksemplari saajatelt sundeksemplari seaduse (RT I 1997, 16, 259;
RT I 2010, 22, 108) 3. peatüki alusel;
b) Vastava riigi tootjate ühendused: mittetulundusühing Eesti Kinoliit, Eesti Filmitootjate Liit;
c) Filmi- või audiopärandi säilitamisega tegelevate asutuste ja riiklike raamatukogude
andmebaasid: Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmiarhiiv, Tallinnfilm, ERB, ESTER;
d) Andmebaasid, kus kasutatakse asjakohaseid standardeid ja tunnuseid, näiteks ISAN, ISWC,
ISRC;
e) Eelkõige autorite, esitajate, fonogrammitootjate ja audiovisuaalsektori tootjate asjaomaste
kollektiivse esindamise organisatsioonide andmebaasid: Eesti Audiovisuaalautorite Liit, Eesti
Autorite Ühing, Eesti Fonogrammitootjate Ühing, Eesti Esitajate Liit;
f) Andmed tegijate kohta jm pakendil olev teave;
478
479

Vt selle kohta: http://www.eaa.ee/196?automatweb=5ee2b3e3f3d75293328de029e1de422a (25.12.12).
Vt: http://efl.org.ee/ (25.12.12).
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g) Teatavat õiguste omajate kategooriat esindavate muude asjakohaste ühenduste andmebaasid:
MTÜ Eesti Filmi Andmebaas (MTÜ EFA).
3) Liikmesriigi pädev asutus.
Direktiivi artikli 3(5) kohaselt peavad hoolika otsingu teinud asutused saadud info töötlema ning
tegema otsuse teose orbteoseks kuulutamise kohta. Seejärel tuleb teave ja otsus ise edastada
liikmesriigi pädevale asutusele. Eesti tingimustes võiks selliseks asutuseks olla autoriõigusi ja
autoriõigusega kaasnevaid õigusi koordineeriv valitsusasutus – Justiitsministeerium. Samamoodi on
võimalik pädevaks asutuseks nimetada mõni mäluasutus ise, kellel on võimekust info kogumiseks ja
edastamiseks, samuti mõni kollektiivse esindamise organisatsioon.
Teine küsimus puudutab esitatava info vormistust – kas loetleda vajaminev info seaduses sellisel viisil,
nagu ta on direktiivis (Art 6(5)a-d) või tuleb parema infotöötlemise huvides luua mingi ühtne avalduse
vorm.
Pädev asutus omakorda peab saadud teabe edastama keskandmebaasi, mida peab Siseturu
Ühtlustamise Amet (OHIM) ning mille kaudu saadud info on kõigile kättesaadav.
Läbi Rahvusraamatukogu konsulteeritud allikad on seisukohal, et Eesti pädev asutus võiks olla
Autorihüvitusfond (AHF), kuna omab juba ise suurt hulka õiguste omajate kontakte (maksab hüvitist
kirjanikele, kunstnikele, Fonogrammitootjate Ühingule, EAÜ-le, Audiovisuaalautorite Liidule, Eesti
Esitajate Liidule). Sellega seoses võiks hoolika otsingu tulemused (vt p 2 ülal) dokumenteerida ühtses
andmebaasis, mille haldajaks võiks hakata AHF. Hoolikat otsingut tegevad asutused sisestavad
otsingutulemused andmebaasi ise, see hoiaks kokku igaühel oma täiendava keskkonna loomise kulu
ja ühtlasi saaks info edastatud pädevale asutusele. Rahastus võiks vähemalt osaliselt tulla andmebaasi
kasutajatelt (näiteks aastamaksuna).
4) Orbteose staatuse tühistamine ning hüvitise maksmine.
Direktiivi artikli 6(5) kohaselt peavad liikmesriigid ette nägema, et õiguste omajad, kes tühistavad oma
teose või muu kaitstud objekti orbteose staatuse, saavad õiglase hüvitise. Liikmesriikidel on vabadus
määrata, millistel asjaoludel hüvitist makstakse. Siinkohal tuleb otsustada, mil moel hüvitise summa
koguneb:
a) mäluasutused ise teevad orbteose kasutamise võimalikuks sümboolse tasu eest ning sellest
kogunevad vahendid fondi;
b) Vahendid fondi laekuvad riigieelarvest (sarnaselt näiteks Autorihüvitusfondi tegevusega
laenutushüvitise ja reprograafiahüvitise maksmisel);
Samuti tuleb otsustada, milline on taotluse esitamise tähtaeg orbteose staatuse tühistamiseks ning
hüvitise maksmiseks:
a) 3 aastat orbteoseks tunnistamisest;
b) 5 aastat orbteoseks tunnistamisest;
c) Üldine nõude aegumistähtaeg 10 aastat.
d) Mõni muu tähtaeg.
Rahvusraamatukogu vahendusel konsulteeritud allikad pooldasid hüvitise maksmist 3 aasta jooksul.
Koostatavas õigusaktis peaks vastuse leidma ka küsimus, millistel tingimustel laieneb hüvitise saamise
võimalus pärijatele (kindlasti peab nt olema pärimistunnistus või testament).
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Fondi suuruse otsustamisel tuleb tõenäoliselt arvestada ka orbteoseks (või sellisena kasutatavaks)
tunnistatud teoste (võimalikku) hulka – kui näiteks hoolika otsingu keerulisust ja ajamahukust
arvestades saab eeldada, et puhtfüüsiliselt ja Eestis võimalikku inimjõudu arvestades ei ole Eestis
orbteoseks tunnistatud teoste hulk aastas suur, siis iseenesest ei pea fondi kogunev summa ka olema
liiga mahukas. Samas aastate jooksul orbteoseks tunnistatud teoseid kindlasti tekib ning sellega kasvab
ka tõenäosus, et teatud puhkudel tuvastatakse õiguste omaja või tema pärija. Arvestades mäluasutuste
pingelist eelarvet ja niigi lisanduvaid kulusid hoolika otsingu tegemiseks (päringud registritesse,
dokumenteerimine, info edastamine), võiks hüvitise summa tulla riigieelarvest ja maksjaks liikmesriigi
pädeva asutusena AHF, kes praegu tegeleb kopeerimis- ja laenutushüvitise maksmisega ning omab
seega vastavaid kogemusi.
Konkreetne ettepanek, millises struktuuriosas võiks regulatsioon sisalduda
Koondkaardistuses480 leiduvas struktuuris paikneb orbteoste regulatsioon VI peatükis „Ühised sätted
(õiguste objektide kasutamine ja õiguste teostamine)“ 4. jaos „Orbteos“. Kuna orbteoste kasutamine
on direktiivi kohaselt lubatud läbi vastavate uute erandite, siis need võiks selguse mõttes viia siiski
vastavasse peatükki uues eelnõus (vaba kasutus) ning orbteoste peatükis vaid kõnealustele piirangutele
viidata.
Samuti sisaldab orbteoste direktiiv suuniseid liikmesriikidele, mis eeldab detailset regulatsiooni
näiteks seoses huvigruppide määratlemisega, hoolika otsinguga, aruandlusega, orbteose staatuse
tühistamisega ning selle eest hüvitise saamisega jms. See võib tähendada vajadust mõningate
küsimuste reguleerimiseks madalamalseisva õigusaktiga (VV määrus).

28.2 Praegu kehtivad õigusnormid
28.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/28/EL, 25. oktoober 2012, orbteoste teatavate lubatud
kasutusviiside kohta (ELT L 299/5, 27.10.2012).
28.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

Puuduvad.

28.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Kuna regulatsiooni väljatöötamine alles algab, ei ole võimalik käesoleval hetkel normide sobivust
hinnata ega valikuid põhjendada.
Euroopa Liidu liikmesriigina on hetkel asjaomane direktiivi 2012/28/EL ülevõtmise praktika, samas
saabub tähtaeg selleks direktiivi artikli 9(1) kohaselt alles 29. oktoobril 2014. Järelikult ei ole
käesoleva aruande koostamise hetkel vastavat võrdlevõiguslikku analüüsi võimalik teha.
Direktiivi mõjualast jäid välja fotod, mis on probleemiallikaks nt Eestis. Seega võib direktiiviga kaetud
teoste kataloog osutuda selliseks, mis siiski oma eesmärki – teha kultuuripärand paremini üldsusele
Autoriõiguse
ja
autoriõigusega
kaasnevate
probleemide
koondkaardistus.
Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57000/Autori%F5iguse++koondkaardistus-9-07-2012.pdf
(6.01.2013).
480
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kättesaadavaks – lõpuni ei täida. Selle eesmärgi saavutamine on keeruline Eesti kontekstis ka seetõttu,
et hoolikas uuring vajab mahukaid ressursse, mida Eesti mäluasutustes hetkel ei ole. Seega on
võimalik, et orbteoseks tunnistatakse siiski väga väike osa tegelikult seda staatust väärivaid teoseid,
seega ka üldsusele kättesaadavaks saab selle direktiivi kohaselt suhteliselt väike osa kultuuripärandist.
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29 Õiguste laiendatud kollektiivne teostamine (E. Vasamäe)481
29.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Pakutav regulatsioon
Paragrahvi pealkiri: „Õiguste laiendatud kollektiivne teostamine“
(1) Teatud valdkonnas tegutsev õiguse kasutaja, kellel on sõlmitud kollektiivse esindamise
organisatsiooniga leping õiguste kasutamiseks Eestis, võib teha kollektiivse esindamise
organisatsioonile ettepaneku sõlmida samas valdkonnas laiendatud kollektiivse
litsentsilepingu, mis hõlmab kõikide sama kategooria õiguste omajate õigusi.
(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud juhul kui õiguse omaja ei ole õiguste teostamiseks
sõlminud lepingut kollektiivse esindamise organisatsiooniga, on õiguste omajat volitatud
seaduse alusel esindama organisatsioon, kes esindab valdavat enamust sama kategooria
õiguste omajaid.
(3) Käesoleva paragrahvi 2. lõike alusel esindataval õiguste omajal on samad õigused ning
kohustused kui sellel õiguste omajal, keda kollektiivse esindamise organisatsioon liikme- või
muu vastava lepingu alusel esindab.
(4) Käesoleva paragrahvi 2. lõike alusel esindatav õiguste omaja võib nõuda kollektiivse
esindamise organisatsiooni ja õiguste kasutaja vahelisest lepingust tulenevate õiguste
tunnustamist ja õigustele vastavate kohustuste täitmist kolme aasta jooksul alates õiguste
objekti kasutamise päevast.
(5) Õiguse omajal, keda kollektiivse esindamise organisatsioon esindab käesolevas paragrahvis
sätestatud korras, igal ajal õigus nõuda sellise esindamise lõpetamist ja teostada oma õigusi
individuaalselt või kollektiivselt.
VI peatüki „Õiguste objektide kasutamine ja õiguste teostamine“ 2. jagu „Õiguste kollektiivne
teostamine“

29.2 Praegu kehtivad õigusnormid
29.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Rahvusvahelistes õigusnormides vastavasisulist regulatsiooni ei sisaldu.
Satelliidi direktiivi482 artikkel 2(3) näeb ette: Liikmesriik võib näha ette sätted, mille kohaselt
kollektiivse esindamise organisatsiooni ja ringhäälinguorganisatsiooni vahelist kollektiivlepingut, mis
käsitleb teatavat teoste kategooriat, võib laiendada sama kategooria õiguste omanikele, keda
kollektiivse esindamise organisatsioon ei esinda, tingimusel et:
- satelliidi kaudu üldsusele edastamine toimub samal ajal kui sama ringhäälinguorganisatsiooni edastus
maismaavõrgus ja
- esindamata õiguste omanikul on igal ajal võimalik arvata oma teosed kollektiivlepingu laiendusalast
välja ja teostada oma õigusi individuaalset või kollektiivselt.

Koostaja: E. Vasamäe.
Nõukogu direktiiv 93/83/EMÜ, 27. september 1993, teatavate satelliitlevile ja kaabli kaudu taasedastamisele
kohaldatavaid autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi käsitlevate eeskirjade kooskõlastamise kohta, OJ L 248, 6/10/93.
481
482
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29.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

Käesoleval hetkel on õiguste laiendatud kollektiivne teostamine ettenähtud üksnes satelliidi kaudu
taasedastamise õiguse teostamisel.483 AutÕS § 79¹ lg 1 sätestab, et satelliidi kaudu teose edastamisele
kohaldatakse käesoleva seaduse § 79 juhul, kui televisiooni- või raadioteenuse osutaja edastab teost
üldsusele satelliidi kaudu ja samal ajal ka maapealse süsteemi kaudu. Ning sama paragrahvi lõige 2
näeb ette õiguste laiendatud kollektiivse teostamise mudelile iseloomuliku õiguste omajate opt-out
õiguse, sätestades järgmist: Õiguse omajal, keda kollektiivse esindamise organisatsioon esindab
käesoleva seaduse §-s 79 sätestatud korras, on igal ajal õigus nõuda sellise esindamise lõpetamist ja
teostada oma õigusi individuaalselt või kollektiivselt.
29.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Taoline õiguste laiendatud kollektiivse teostamise regulatsiooni nn üldklausel sisaldub hetkel üksnes
Taani autoriõiguse seaduses.484 Soome autoriõiguse seaduses485 ja Rootsi autoriõiguse seaduses486 on
õiguste laiendatud kollektiivse teostamise mudel nähtud ette üksnes teatud konkreetsete õiguste korral.
Taani autoriõiguse seaduse § 50 lg 2 sätestab, et laiendatud kollektiivset litsentsi võib anda konkreetses
valdkonnas tegutsevatele nendele õiguste kasutajatele, kes on sõlminud teoste kasutamiseks lepingu
kollektiivse esindamise organisatsiooniga, kes esindab valdavat enamust teatud liiki teoste autoreid,
mida kasutatakse Taanis konkreetses valdkonnas. See säte ei kohaldu juhul kui autor on keelanud
taolise kasutamise mis tahes lepingupoolega seonduvalt. Taani autoriõiguse seaduse § 50 lg 3 sätestab,
et laiendatud kollektiivne litsents annab kasutajale õiguse kasutada samaliiki teoseid isegi juhul kui
teoste autorid ei ole kollektiivse esindamise organisatsiooni poolt esindatud. Laiendatud kollektiivne
litsents annab õiguste kasutajale õiguse kasutada mitte-esindatud autorite teosed sellisel viisil ja
tingimustel, mis tulenevad kollektiivse esindamise organisatsiooniga sõlmitud litsentsilepingust.
Väljapakutud Eesti autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse õiguste laiendatud
kollektiivse teostamise regulatsioon oleks sarnane Taani autoriõiguse seaduse vastavale
regulatsioonile.

29.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Kehtivas redaktsioonis näeb AutÕS õiguste laiendatud kollektiivse teostamise regulatsiooni ette
kaabellevi ja satelliidi kaudu õiguste objektide taasedastamise puhul (AutÕS § 79 ja § 79¹), sh AutÕS
§ 79 kohaselt ei ole erinevalt satelliidi kaudu taasedastamise õigusest kaabellevi kaudu taasedastamise
õiguse teostamise korral õiguste omajal nn. opt-out võimalust – so õigust igal ajal nõuda sellise
esindamise lõpetamist ja teostada oma õigusi ise individuaalselt või kollektiivselt. Opt-out võimalus
tasakaalustab õiguste omajate, õiguste kasutajate ja üldsuse huvisid, andes õiguste omajale
enesemääramisvabaduse oma õiguste teostamisel, eristades laiendatud õiguste kollektiivse teostamise
mudelit olulisel määral õiguste kohustusliku kollektiivse teostamise mudelist.

Õiguste kohustuslik laiendatud kollektiivne teostamine on nähtud ette kaabellevi kaudu taasedastamise õiguse
teostamiseks (AutÕS § 79).
484
Consolidated Act on Copyright 2010 (Consolidated Act No. 202 of February 27th, 2010). Arvutivõrgus:
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=191420 (1.01.2013).
485
Tekijänoikeuslaki. 8.7.1961/404. Arvutivõrgus: http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404 (1.01.2013).
486
Act on Copyright in Literary and Artistic Works (Act of 1960: 729, of December 30, 1960, as amended up to April 1,
2009. Arvutivõrgus: http://www.government.se/sb/d/5825/a/130285 (1.01.2013).
483

159

Versioon: 19.02.2013
Koostajad: A. Kelli, K. Nemvalts, E. Vasamäe, T. Hoffmann, K. Härmand, A. Värv, L. Jents, S. Elunurm, T. Seppel

Regulatsioon on lihtne ja arusaadav ning kooskõlas üldise õigussüsteemiga, sealhulgas TsÜS § 117
regulatsiooniga, mis võimaldab seadusega näha ette isiku seadusjärgse esindusõiguse.
Tegemist on Põhjamaadest pärit õiguste laiendatud kollektiivse teostamise mudeliga (extended
collective licensing), mille kohaldamine oleks õiguste kasutaja ja kollektiivse esindamise
organisatsiooni kokkuleppel võimalik igas valdkonnas. Laiendatud kollektiivse litsentsi õigusinstituut
on kasutusel Põhjamaades juba alates 1950.-ndast aastatest alates, laiendatud kollektiivse litsentsi nn
generaalklausel on võetud Taani autoriõiguse seadusesse aastal 2009. Viimase kümnendi jooksul on
kõnealuse õiguste kollektiivse teostamise mudeli õigusliku regulatsiooni erinevaid aspekte ja selle
rakendamise võimalusi hakatud järjest rohkem analüüsima ja esile tõstma, eriti Euroopa Liidu tasandil.
Olukorras, kus autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kasutajal puudub praktikas võimalus
omandada luba kõikidelt autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õigust omajatelt või on taolise loa
omandamine äärmiselt raskendatud ning keerukas, oleks teatud juhtudel mõttekas kohaldada õiguste
litsentseerimisele nn. laiendatud kollektiivset litsentsi. Seeläbi on võimalik saavutada eesmärk, et
üldsusele on tagatud ligipääs kaitstud objektidele ning õiguste omajatelt loa saamise keerukus ja/või
kulukus ei takistaks üldsuse huvides õigusi kasutada.
Õiguste laiendatud kollektiivse teostamise mudeli puhul on tähtis, et õiguste kasutajal peab olema
varasemalt sõlmitud kollektiivse esindamise organisatsiooniga sama kategooria õiguste kasutamiseks
samas valdkonnas litsentsileping. Laiendatud kollektiivse litsentsi rakendamine on rangelt vabatahtlik
ja säte ei anna õiguste kasutajale õigust nõuda kollektiivse esindamise organisatsioonilt laiendatud
kollektiivse litsentsilepingu sõlmimist.
Regulatsioon omab mõju nii autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajatele, kollektiivse
esindamise organisatsioonidele, kui ka õiguste kasutajatele. Õiguste omajad, kes ei ole sõlminud
esindus- või liikmelepingut kollektiivse esindamise organisatsiooniga ja kes ei saa oma vastavaid
õigusi kollektiivse teostamise kohustuslikkuse tõttu ise teostada, säilitavad õiguse nõuda nende jaoks
kogutud tulu kolme aasta jooksul. Kollektiivse esindamise organisatsioonid ei pea asuma
litsentsilepingu sõlmimiseks õiguste kasutajatega läbirääkimisi pidades tõendama iga üksiku õiguste
omaja esindusõiguse olemasolu. Regulatsioon omab väga positiivset mõju ka õiguste kasutajatele,
kuivõrd annab litsentsilepingu sõlmimisega õiguskindluse, et kõikide vastava kategooria õiguste
omajate luba autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguse objekti kasutamine on õiguspärane.
Praegune AutÕS regulatsioon ei anna õiguste kasutajatele õigust kasutada kõiki sama valdkonna
õiguste omajate õigusi, mistõttu peaksid õiguste kasutajad kontrollima, milliste õiguste omajate õigusi
kollektiivne esindamise organisatsioon teostab ning ülejäänud õiguste omajate õigusi mitte kasutama,
kuivõrd ilma loata õiguste kasutamisega panevad õiguste kasutajad toime õigusrikkumise.
Regulatsioon toob prognoositavalt kaasa litsentsilepingu tehingukulude vähenemise, kollektiivse
esindamise organisatsiooni poolt mitteesindatud õiguste omajate õiguste ja huvide parema kaitse,
üldise selguse ja õiguskindluse õiguse kasutajatele.
Õiguste laiendatud kollektiivse teostamise valdkondade mitteammendav loetelu (õiguste laiendatud
kollektiivse teostamise nn generaalklausel) on paindlik ja uudne lahendus autoriõiguse ja
autoriõigusega kaasnevate õiguste teostamise reguleerimiseks. See võimaldab kollektiivse esindamise
organisatsioonil ja õiguste kasutajal sõlmida laiendatud kollektiivset litsentsilepingut igas valdkonnas,
milles esineb selleks praktiline vajadus, suurendades üldsuse ligipääsu autoriõiguse ja autoriõigusega
kaasnevate õigustega kaitstud objektidele.
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30 Teistes EL-i liikmesriikides asutatud kollektiivse esindamise
organisatsioonide pädevus õiguste kohustusliku kollektiivse teostamise
korral (E. Vasamäe)487
30.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
I Pakutavad regulatsioonivariandid Paragrahvi pealkiri: Sättel pealkiri puudub, säte sisaldub
paragrahvis:„Kollektiivse esindamise organisatsioon“
(1) Õiguste omajatel on õigus asutada kollektiivse esindamise organisatsioone. Eestis asutatud
kollektiivse esindamise organisatsioon peab olema mittetulundusühing, mille asutamisele, tegevusele
ning lõpetamisele kohaldatakse mittetulundusühingute seadust (RT I 1996, 42, 811; RT I 2010, 9, 41)
käesolevast seadusest tulenevate erisustega.
(2) Kollektiivse esindamise organisatsiooniks, mis on muuhulgas õigustatud teostama õiguste omajate
õigusi kollektiivselt ka kohustusliku ja laiendatud kollektiivse esindamise korral, tuleb käesoleva
seaduse tähenduses lugeda ka teises Euroopa Majanduspiirkonna riigis mis tahes juriidilises vormis
asutatud kollektiivse esindamise organisatsiooni, mis vastab kollektiivse esindamise organisatsiooni
tunnustele.
(3) Kollektiivse esindamise organisatsioon teostab ja kaitseb oma liikmete ning vastava lepingu
olemasolul teiste õiguste omajate varalisi ja isiklikke õigusi organisatsiooni põhikirjas ja liikme- või
esinduslepingus ette nähtud korras, sealhulgas kaitsevad ning teostavad kollektiivse esindamise
organisatsioonid õiguste omajate neid õigusi, mida kollektiivse esindamise organisatsioon
kollektiivselt teostab, kohtus ja muudes institutsioonides.
(4) Kollektiivse esindamise organisatsioonil on õigus saada kõikidelt avalik-õiguslikelt ja
eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt ning füüsilistelt isikutelt vajalikku mis tahes vormis teavet õiguste
objektide kasutamise kohta.
(5) Kollektiivse esindamise organisatsioon peab kõigi Eesti Vabariigi või mis tahes Euroopa
Majanduspiirkonna riigi kodanikust õiguste omaja esindamiseks lepingu sõlmima samadel alustel
teiste enda poolt esindatavate õiguste omajatega.
Paiknemine
VI peatüki „Õiguste objektide kasutamine ja õiguste teostamine“ 2. jagu „Õiguste kollektiivne
teostamine“

30.2 Praegu kehtivad õigusnormid
30.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Teenuste direktiivi488 artikkel 16(2) sätestab, et liikmesriigid ei või piirata teises liikmesriigis asutatud
teenuseosutaja teenuste osutamise vabadust, eelkõige järgmiste nõuete kehtestamise kaudu: a)
teenuseosutaja kohustus olla asutatud kõnealuse liikmesriigi territooriumil; b) teenuseosutaja
Koostaja: E. Vasamäe.
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2006/123/EÜ, 12. detsember 2006, teenuste kohta siseturul. OJ L 376/36,
27.12.2006.
487
488
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kohustus saada asjaomase liikmesriigi pädevalt asutuselt autoriseering, kaasa arvatud registrisse
kandmine või registreerimine kõnealuse liikmesriigi territooriumil asuvas kutseühingus või -liidus,
välja arvatud käesolevas direktiivis või muudes ühenduse õigusaktides sätestatud juhtudel; c)
teenuseosutajale kehtestatud keeld seada kõnealuse liikmesriigi territooriumil sisse teatavas vormis
või teatavat tüüpi infrastruktuur, sealhulgas kontor või büroo, mida teenuseosutaja vajab asjaomaste
teenuste osutamiseks; d) teenuseosutaja ja teenuse kasutaja vahel teatava lepingulise korra
kohaldamine, mis välistab teenuse osutamise füüsilisest isikust ettevõtja poolt või piirab seda; e)
teenuseosutaja kohustus omada isikut tõendavat dokumenti, mille kõnealuse liikmesriigi pädevad
asutused on spetsiaalselt välja andnud teatava teenuse osutamiseks; f) nõuded, mis mõjutavad selliste
seadmete ja materjalide kasutamist, mis on osutatava teenuse lahutamatuks osaks, välja arvatud
töötervishoiu ja tööohutuse seisukohalt vajalikud nõuded; g) artiklis 19 osutatud teenuste osutamise
vabaduse piirangud.
Teenuste direktiivi artikli 17(11) sätestab, et direktiivi artiklit 16 ei kohaldata autoriõiguse ja sellega
kaasnevate õiguste ja nõukogu 16. detsembri 1986. aasta direktiiviga 87/54/EMÜ pooljuhttoodete
topoloogia õiguskaitse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 1996. aasta direktiiviga
96/9/EÜ andmebaaside õiguskaitse kohta, hõlmatud õiguste osas, samuti tööstusomandi õiguste osas.
30.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

AutÕS § 76 lg 2 sätestab, et Kollektiivse esindamise organisatsioon peab olema mittetulundusühing,
mille asutamise, tegevuse ja lõpetamise suhtes kohaldatakse mittetulundusühingute seadust
käesolevast seadusest tulenevate erisustega.
AutÕS § 76 lg 3 näeb ette, et Õiguste teostamine kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu on
kohustuslik teose ja autoriõigusega kaasneva õiguse objekti taasedastamisel kaabellevivõrgus ja
käesoleva seaduse § 133 7. lõikes, § 14 6. ja 7. lõikes, §-des 15 ja 27 ning § 68 4. lõikes nimetatud
juhtudel.
30.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Soome, Rootsi ja Taani autoriõiguse seadused samasugust sätet ei sisalda.
Saksa autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste teostamise seaduse489 § 1 (4) näeb ette
põhimõtte, et mis tahes juriidiline isik või ühing, kes teostab kollektiivselt autoriõigusi või
autoriõigusega kaasnevaid õigusi, on kollektiivse esindamise organisatsioon käesoleva seaduse
tähenduses.
Tegemist ei ole
regulatsiooni ja
põhimõtet, et EL
omajate õiguste
organisatsioonid.

uue regulatsiooniga, sätte uus redaktsioon üksnes täpsustab AutÕS-i kehtivat
aitab vältida tõlgendusprobleemide esilekerkimist õiguspraktikas, kinnistades
riikides asutatud kollektiivse esindamise organisatsioonid omavad Eestis õiguste
teostamisel samasugust pädevust kui Eestis asutatud kollektiivse esindamise

Gesetz
über
die
Wahrnehmung
von
Urheberrechten
und
verwandten
Schutzrechten
(Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Oktober 2007. Arvutivõrgus:
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=10011 (1.01.2013).
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30.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Regulatsiooni tulemusena on selge ja üheselt arusaadav, et mis tahes Euroopa Liidu liikmesriigis
asutatud mis tahes juriidilises vormis kollektiivse esindamise organisatsioon, mis vastav kollektiivse
esindamise organisatsiooni tunnustele, võib Eestis autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste
omajate õiguseid kollektiivselt teostada, sh sõlmida õiguste kasutada andmiseks laiendatud
kollektiivset litsentsilepingut õiguste kasutajatega.
Praktikas on tekitanud probleeme küsimus, kas mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis asutatud
kollektiivse esindamise organisatsioon on käsitletav kollektiivse esindamise organisatsioonina, kes
saab teises liikmesriigis teostada autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kohustuslikku
kollektiivse teostamist. Kehtiv AutÕS § 76 lg 2 sätestab, et kollektiivse esindamise organisatsioon
peab olema mittetulundusühing, mille asutamise, tegevuse ja lõpetamise suhtes kohaldatakse
mittetulundusühingute seadust käesolevast seadusest tulenevate erisustega. Vaadeldava kehtiva
AutÕS-s sisalduva sätte kohaselt ei ole aga üheselt mõistetav, kas mõnes teises Euroopa Liidu
liikmesriigis asutatud kollektiivse esindamise organisatsioon on käsitletav kollektiivse esindamise
organisatsioonina, kes saaks Eestis teostada autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste
kohustuslikku kollektiivse teostamist nagu see on ettenähtud AutÕS § 76 lg-s 3. Juhul kui vastus
eeltoodud küsimusele on eitav, kerkib esile küsimus Eesti autoriõiguse seaduse vastavusest Euroopa
Liidu toimimise lepingu artikliga 12, mis keelab diskrimineerimise kodakondsuse alusel, ja Euroopa
Liidu toimimise lepingu artikliga 56, kuivõrd tegemist võib olla teenuste vaba liikumist piiravate
sätetega. Kõnealune AutÕS säte võib olla vastuolus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga
2000/31/EÜ, 8. juunist 2000, infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise
kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) sätetega ja samuti Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/123/EÜ, 12. detsembrist 2006, teenuste kohta siseturul.
Pakutav regulatsioon suurendab õigusselgust ja aitab vältida Eesti autoriõiguse seaduse rakendamist
ja tõlgendamist vastuolus EL-i õigusaktidega.
Pakutav regulatsioon on kooskõlas ka Direktiiviga
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31 Kollektiivse esindamise organisatsiooni esindusõiguse ulatus oma
liikmete nimel kohtusse pöördumisel (E. Vasamäe)490
31.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Pakutav regulatsioon
Säte sisaldub ühe lõikena paragrahvis „Kollektiivse esindamise organisatsioon“
Kollektiivse esindamise organisatsioonid teostavad ja kaitsevad oma liikmete varalisi ja isiklikke
õigusi organisatsiooni põhikirjas ja liikmelepingus ettenähtud korras, sealhulgas kaitsevad ning
teostavad autorite ning autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate neid õigusi, mida kollektiivse
esindamise organisatsioon kollektiivselt teostab, kohtus ja muudes institutsioonides.
Ettepanek, millises struktuuriosas võiks regulatsioon sisalduda
VI peatüki „Õiguste objektide kasutamine ja õiguste teostamine“ 2. jagu „Õiguste kollektiivne
teostamine“

31.2 Praegu kehtivad õigusnormid
31.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Rahvusvaheline õigus ega EL õigus küsimust ei reguleeri.
31.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

AutÕS § 77 lg 1 p 5 sätestab, et kollektiivse esindamise organisatsioonid teostavad ja kaitsevad oma
liikmete varalisi ja isiklikke õigusi organisatsiooni põhikirjas ja liikmelepingus ettenähtud korras,
sealhulgas kaitsevad ja teostavad autorite ning autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate õigusi
kohtus ja muudes institutsioonides.
31.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Samasugust regulatsiooni Soome, Rootsi ega Taani seadusandluses ei sisaldu.
Saksa autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduses reguleerib kollektiivse esindamise
organisatsiooni pädevusega seonduvat peatükk II – „Kollektiivse esindamise organisatsiooni õigused
ja kohustused“. Nimetatud seaduse § 6(2) sätestab põhimõtte, et esindusõiguse ulatus määratakse
kindlaks kollektiivse esindamise organisatsiooni põhikirjaga.

31.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Väljapakutud regulatsioon on lihtne ja arusaadav, kooskõlas üldise õigussüsteemiga.
Kehtiva AutÕS-i järgi on ebaselge, kas kollektiivse esindamise organisatsioonil on õigus esindada oma
liikmeks või esindatavaks olevat õiguste omajat tsiviilkohtusse hagiavaldusega pöördumisel § 77 lg 1
490

Koostaja: E. Vasamäe.
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p 5 alusel mis tahes tsiviilõiguslike nõuete esitamisel, ja hoolimata sellest, kas konkreetset õiguste
omaja õigust kollektiivse esindamise organisatsioon kollektiivselt teostab.
AutÕS § 77 määrab kindlaks kollektiivse esindamise organisatsioonide üldised tegevuspõhimõtted,
sellele viitab üheselt arusaadavalt ka vaadeldava paragrahvi pealkiri - „Kollektiivse esindamise
organisatsioonide tegevuse printsiibid ja viisid”. AutÕS § 77 lg 1 p 5 ei anna tegelikult kollektiivse
esindamise organisatsioonile esindusõigust ühe liikme esindamiseks kohtus selle liikme õiguste
väidetava rikkumise korral sellel seetõttu, et kollektiivse esindamise organisatsiooni ühe liikme nimel
kohtusse pöördumine ei kujuta endast autoriõiguste kollektiivset teostamist. Õiguste kollektiivse
teostamisega on tegemist üksnes juhul, kui kollektiivse esindamise organisatsioon teostab
kollektiivselt oma liikmete õigusi, mõiste „kollektiivselt“ hõlmab vähemalt rohkem kui kollektiivse
esindamise organisatsiooni ühte liiget. Kollektiivse esindamise organisatsioon peab kollektiivselt
teostama seda õiguste omaja õigust, mille kaitseks ta õiguste omaja nimel kohtusse nõudega pöörduda
tahab. Seega kollektiivne esindamise organisatsioon saab esitada nõude oma liikme või esindatava
õiguste rikkumisel üksnes juhul kui kollektiivse esindamise organisatsioon teostab kollektiivselt sama
õigust, sh kui kollektiivse esindamise organisatsioon määrab kindlaks tasu õiguse kasutamise eest ja
sõlmib kõikide esituste kasutajatega ühesugustel tingimustel ka litsentsilepinguid. Litsentsitasu
kindlaks määramine kollektiivse esindamise organisatsiooni poolt ning solidaarsusprintsiibist
tulenevalt ühesuguse tasumäära rakendamine kõikide liikmete õiguste osas on õiguste kollektiivse
teostamise põhiprintsiipideks (vt AutÕS § 77 lg 1 p-d 2 ja 3 ning § 78 p-d 1 ja 2).
Regulatsioon aitab kõrvaldada praegusel hetkel oleva õigusselgusetuse, mis on praktikas esilekerkinud
kehtiva AutÕS § 77 lg p 5 pinnalt - kas kollektiivse esindamise organisatsioonil on õigus esindada
oma liikmeks või esindatavaks olevat õiguste omajat kohtusse pöördumisel § 77 lg 1 p 5 alusel ükskõik
milliste nõuete esitamisel ja hoolimata asjaolust, kas konkreetset õiguste omaja õigust kollektiivse
esindamise organisatsioon kollektiivselt teostab.

32 Õiguste teostamine individuaalselt ajal, mil õiguste teostamine on antud
üle kollektiivse esindamise organisatsioonile (E. Vasamäe)491
32.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Pakutav regulatsioon
Pealkiri puudub, säte sisaldub paragrahvis pealkirjaga „Kollektiivse esindamise organisatsiooni
tegevuse põhimõtted“
(2) Ajal, mil õiguse omaja esindamise õigus on kas vastavalt seadusele või lepingule kollektiivse
esindamise organisatsioonil, ei saa õiguste omaja ise oma sellekohaseid õigusi teostada.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatu ei rakendu õiguse omaja poolt õiguste kolmandale isikule
üleandmise korral.
Ettepanek, millises struktuuriosas võiks regulatsioon sisalduda
VI peatüki „Õiguste objektide kasutamine ja õiguste teostamine“ 2. jagu „Õiguste kollektiivne
teostamine“

491
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32.2 Praegu kehtivad õigusnormid
32.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Rahvusvahelisel ega Euroopa Liidu tasandil ei ole autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste
kollektiivse esindamisega seonduvat, sealhulgas kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevust,
selles küsimuses siiani reguleeritud.
Põhimõte, et juhul kui õiguste omaja on oma õiguse andnud teostamiseks kollektiivse esindamise
organisatsioonile, on õiguspraktikas ja kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevuses
üldtunnustatud põhimõte, mille mittejärgimisel muutuks õiguste teostamine sisuliselt võimatuks, kuna
valitseks õigusselgusetus, kellelt õiguste kasutaja peab õiguste kasutamiseks luba küsima.
11.07.2012 tehti üldsusele kättesaadavaks Euroopa Liidu nõukogu ja komisjoni ettepanek uue
direktiivi vastuvõtmiseks, mis käsitleb ka õiguste kollektiivset teostamist.492 Eelnimetatud direktiivi
ettepaneku artikkel taolist regulatsiooni ei sisalda. Kõnealuse direktiivi ettepaneku preambula punkti 2
kohaselt on aga defineeritud õiguste kollektiivse teostamise mõiste, millest tulenevalt tuleks tõlgendada AutÕSi § 77 lg 3 raames mõistet „õiguste teostamine“493. Eelnimetatud direktiivi ettepaneku preambula punkti 2 järgi
hõlmab autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste teostamine litsentside andmist kasutajatele,
litsentsisaajate kontrollimist ja õiguste kasutuse järelevalvet, autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste
rakendamist, õiguste kasutamisest saadava tulu kogumist ja õiguste omajatele nende saadaolevate
rahasummade jaotamist.
32.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

AutÕS § 77 lg 3 sätestab, et ajal, mil autorite või autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate
esindamise õigus on kollektiivse esindamise organisatsioonil kas vastavalt seadusele või lepingule, ei
saa autor või autoriõigusega kaasnevate õiguste omaja oma sellekohaseid õigusi ise teostada.
32.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Samasugust regulatsiooni analüüsitud Soome, Rootsi, Taani ega Saksa seadusandluses ei sisaldu.
Tegemist on õiguste kollektiivsel teostamisel EL riikides üldtuntud ja aktsepteeritud põhimõttega, et
õiguste omaja, kes on oma õigused andnud teostamiseks üle kollektiivse esindamise organisatsioonile,
ei saa samaaegselt neid õigusi ise teostada. Seda põhimõtet järgitakse kõikide EL riikide
õiguspraktikas ning vastavasisuline tingimus reeglina sisaldub kollektiivse esindamise
organisatsioonide liikme- ja esinduslepingutes. Vaadeldava põhimõtte mittejärgimisel muutuks
õiguste litsentseerimine praktikas võimatuks, kuivõrd õiguste kasutajal ei oleks võimalik aru saada,
kellelt on õiguste kasutamiseks vaja luba küsida – kas õiguste omajalt endalt või kollektiivse
esindamise organisatsioonilt.
Taani autoriõiguse seaduse peatükk III näeb ette üldised põhimõtted õiguste loovutamisel, mille
kohaselt on õiguste omajal on õigus otsustada oma õiguste mis tahes osalise või täieliku üleandmise
üle seaduse §-s 38 (so kunstiteoste edasimüük) ja §-s 3 (so autori teatud isiklikud õigused).

492

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on collective management of copyright and
related rights and multi-territorial licensing of rights in musical Works for online uses in the internel market.
COM(2012)372 final.
493
Vt. põhjendust allpool.
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Sätte täpsustamine lg-ga 3 ei too kaasa uut regulatsiooni, vaid üksnes aitab selgitada ja täpsustab
olemasolevat (lg 2 sisaldub kehtivas AutÕS-i redaktsioonis). Täpsustuse vajadus on tingitud
õiguspraktikas esilekerkinud probleemide pinnalt.

32.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Väljapakutud regulatsioon on lihtne ja arusaadav, kooskõlas Eesti õigussüsteemiga.
Probleeme Eesti õiguspraktikas on tekitanud samuti küsimus sellest, kas AutÕS § 77 lg 3 kuulub kohaldamisele
juhul, kui õiguste omaja soovib oma varalisi õigusi, sh õigusi alles loodavatele õiguste objektidele, loovutada.
Õiguspraktikas pole üheselt selge, kas „teostamise“ mõiste alla kuulub igasugune õiguste käsutamine, sh ka
õiguste loovutamine või tuleb „teostamisena“ käsitleda üksnes autoriõiguste kasutamise lubamist ja keelamist,
sh autoriõiguste kasutamise tingimuste kindlaks määramist ja nende kasutamise eest tasu kogumist.
Kollektiivse esindamise organisatsioonide pädevusse ei kuulu AutÕS § 77 lg-st 1494 lähtudes oma liikmete ja
esindatavate õiguste käsutamise üle otsustamine, kollektiivse esindamise organisatsioonidel ei ole oma liikmeks
või esindatavaks olevate õiguste omajate eest õigust õigusi käsutada ehk loovutada- Lisaks AutÕS-i
grammatilise tõlgendamise pinnalt nähtub samuti, et mõiste „õiguste kollektiivne teostamine“ ei sisalda õiguste
käsutamise üle otsustamist. Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste üleandmise kohta kasutatakse
AutÕS-s eraldi terminit „õiguste loovutamine“495.
Samasugusele järeldusele, et ”õiguste teostamine” ei sisalda endas ”õiguste käsutamist” tuleb asuda ka õiguste
kollektiivse teostamise direktiivi ettepaneku regulatsiooni analüüsides. Kõnealuse direktiivi ettepaneku
preambula punkti 2 kohaselt hõlmab autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste teostamine litsentside
andmist kasutajatele, litsentsisaajate kontrollimist ja õiguste kasutuse järelevalvet, autoriõiguse ja sellega
kaasnevate õiguste rakendamist, õiguste kasutamisest saadava tulu kogumist ja õiguste omajatele nende
saadaolevate rahasummade jaotamist.

Regulatsioon omab mõju õiguste individuaalsele ja kollektiivsele teostamisele, sätestades selgelt, et
õiguste omaja tohib ajal, mil ta on oma õiguste teostamise andnud üle kollektiivse esindamise
organisatsioonile, oma õigusi vabalt käsutada. Peab olema selge, et AutÕS § 77 lg 3 ei tohiks
rakendada sellisel juhul, kui autoriõiguse või autoriõigusega kaasnevate õiguste omaja soovib oma
objekti (sh alles loodavate objektide) varalisi õigusi loovutada. Kollektiivse esindamise
organisatsiooni liikmeks või esindatavaks olek ei tohi piirata õiguste omajate õigust oma õigusi vabalt
käsutada, kuna selline regulatsioon ei ole jätkusuutlik ega õiguste omajate ning õiguste kasutajate
suhtes piisavalt paindlik. On põhjendamatult õiguste omajate õigusi riivav kui kollektiivse esindamise
organisatsiooni liikmeks oleks võtaks õiguste omajatelt võimaluse oma õigusi üle anda ehk loovutada,
sealhulgas õigusi nii alles loodavatele objektidele kui olemasolevatele.

AutÕS § 77 lg 1 määrab kindlaks kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevuse peamised printsiibid ja viisid,
sätestades, et kollektiivse esindamise organisatsioonid teostavad ja kaitsevad oma liikmete varalisi ja isiklikke õigusi
organisatsiooni põhikirjas ja liikmelepingus ettenähtud korras, sealhulgas: 1) annavad nõusoleku teose või autoriõigusega
kaasnevate õiguste objekti (esituse, fonogrammi, raadio- ja televisioonisaate või -programmi) kasutamiseks, sõlmides
selleks kasutajaga vastava lepingu; 2) otsustavad autoritasu, litsentsitasu, esitajatasu või muu tasu suuruse, pidades
vajaduse korral sellealaseid läbirääkimisi; 3) koguvad ja maksavad välja tasu teoste või autoriõigusega kaasnevate õiguste
objektide kasutamise eest; 4) loovad ja käsutavad sihtasutusi Eesti autorite ning teose esitajate loometingimuste
parandamiseks ja sotsiaalseks kindlustamiseks ning nende teoste tutvustamiseks välismaal; 5) kaitsevad ja teostavad
autorite ning autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate õigusi kohtus ja muudes institutsioonides; 6) arendavad muud
tegevust autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste teostamise alal vastavalt autoritelt või autoriõigusega
kaasnevate õiguste omajatelt saadud volitustele.
495
AutÕS § 14 lg-d 6 ja 7, § 46 lg 1, § 62 lg 5, § 68 lg 4 ja 754 lg 6.
494
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33 Esitaja ja fonogrammitootja õiglase tasu saamise õigus (E. Vasamäe)496
33.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Pakutav regulatsioon
Pealkiri: „Tasu fonogrammi kasutuse eest“
(1) Kui kaubanduslikul eesmärgil avaldatud fonogrammi või selle reproduktsiooni (koopiat)
kasutatakse üldsusele suunamiseks muul viisil kui nii, et isikutele on fonogramm
kättesaadavaks tehtud nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal, siis on teose esitajal
ja fonogrammitootjal õigus saada igalt fonogrammi üldsusele suunavalt isikult õiglast tasu iga
sellise üldsusele suunamise eest.
(2) Tasu maksab isik, kes ärilisel eesmärgil avaldatud fonogrammi üldsusele suunab.
(3) Tasu makstakse ühekordse maksena võrdsetes osades teose esitajale ja fonogrammitootjale,
kui teose esitaja ja fonogrammitootja kokkuleppega ei ole ette nähtud teisiti.
Paiknemine
III peatüki „Autoriõigusega kaasnevad õigused“ 1. jagu

33.2 Praegu kehtivad õigusnormid
33.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Rooma konventsiooni497 artikkel 12: Kui kaubanduslikel eesmärkidel avaldatud fonogrammi või
sellise fonogrammi reproduktsiooni kasutatakse otseselt ülekandmiseks või avalikkusele
kättesaadavaks tegemiseks, siis maksab kasutaja ühekordset õiglast tasu kas esitajale või
fonogrammitootjale või mõlemale. Pooltevahelise kokkuleppe puudumisel võib siseriiklik seadus
kehtestada tingimused sellise tasu jagamiseks.
Rendi- ja laenutamise direktiivi498 artikkel 8(2) sätestab: Liikmesriigid näevad ette õiguse, mille
eesmärk on tagada, et kasutaja tasub ühekordse õiglase tasu, kui kommertseesmärkidel avaldatud
fonogrammi või sellise fonogrammi reproduktsiooni kasutatakse ülekandmiseks kaablita vahendite
abil või muul moel üldsusele edastamiseks, ning millega tagatakse, et kõnealune tasu jagatakse
asjaomaste esitajate ja fonogrammi tootjate vahel. Esitajate ja fonogrammitootjate vahelise lepingu
puudumise korral võivad liikmesriigid sätestada tingimused, mille kohaselt see tasu nende vahel
jagatakse.
WIPO esitus- ja fonogrammilepingu499 artikkel 15(1) näeb ette: Teose esitajal ja fonogrammitootjal
on õigus saada ühekordset õiglast tasu kommertseesmärgil avaldatud fonogrammi otsese või kaudse
ülekandmise korral või mis tahes üldsusele edastamise korral.

Koostaja: E. Vasamäe.
Rooma 1961. aasta teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvaheline konventsioon.
– RT II, 1999, 27, 165; 2002, 35, 167.
498
Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 92/100/EMÜ 19. november 1992 rentimise ja laenutamise õiguse ning teatavate
autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi valdkonnas, OJ L 346, 27.11.92.
499
WIPO Esitus- ja fonogrammileping. – RT II 1998, 1, 5.
496
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33.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

AutÕS § 72 lg 1 sätestab, et kui ärilisel eesmärgil avaldatud fonogrammi või selle reproduktsiooni
kasutatakse üldsusele suunamiseks, siis on teose esitajal ja fonogrammitootjal õigus saada õiglast
tasu.
33.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Soome autoriõiguse seaduse500 § 47 kohaselt on kaubanduslikul eesmärgil avaldatud fonogrammi ja
sellele salvestatud esitust lubatud kasutada otseseks või kaudseks avalikuks esitamiseks; üldsusele
suunamiseks muul viisil kui nii, et isikutele on fonogramm kättesaadavaks tehtud nende poolt
individuaalselt valitud kohas ja ajal; raadio- ja televisiooniprogrammi samaaegseks ja muutmata kujul
üldsusele taasedastamiseks. Fonogrammitootjale ja esitajale tuleb eelloetletud viisil fonogrammi ja
sellele salvestatud esituse kasutamise eest maksta õiglast tasu.
Rootsi autoriõiguse seaduse501 § 47 näeb ette, et hoolimata seaduse §-s 45 (esitaja ainuõigused) ja §-s
46 (fonogrammitootja ainuõigused) sätestatust võib fonogramme kasutada raadio- või
televisiooniülekandes või muudeks avalikeks esitusteks. Sellisel juhul on fonogrammitootjal ja
esitajal, kelle esitus on fonogrammile salvestatud, õigus saada tasu. Eeltoodu kohaldub ka fonogrammi
satelliidi või kaabellevi kaudu taasedastamise puhul.
Taani autoriõiguse seaduse502 § 68 sätestab, et hoolimata seaduse § 65 lg-s 2 (esitaja ainuõigused) ja §
66 lg-s 1 (fonogrammitootja ainuõigused) sätestatust võib fonogramme kasutada raadio- või
televisiooniülekandes või muudeks avalikeks esitusteks. Eeltoodu ei kohaldu sellise avaliku esitamise
korral, mil isikutele on avaldatud fonogramm kättesaadavaks tehtud nende poolt individuaalselt valitud
kohas ja ajal. Fonogrammitootjatel ja esitajatel, kelle esitus on fonogrammile salvestatud, on õigus
saada tasu.
Väljapakutud Eesti autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse fonogrammitootjate ja
esitajate õiglase tasu regulatsioon oleks kõige rohkem sarnane Soome autoriõiguse seaduse vastavale
regulatsioonile ja ühtlasi säilitaks kõige ulatuslikumalt samuti seni kehtinud AutÕS § 72 õigusnormi
struktuuri, mistõttu tuleb seda pidada parimaks lahendusvariandiks.

33.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Õigus saada õiglast tasu fonogrammi üldsusele suunamise eest tuleneb esitajatele ja
fonogrammitootjatele algselt Rooma konventsiooni artiklist 12. Fonogrammitootjal ja esitajal on
kehtiva AutÕS-i regulatsiooni kohaselt õigus saada õiglast tasu fonogrammi mistahes üldsusele
suunamise eest. Õiglase tasu instituudi regulatsioon AutÕS §-i 72 kehtivas redaktsioonis tekitab aga
segadust õiglase tasu saamise juhtude kindlaksmääramisel ja toob kaasa ebaselge olukorra eelkõige
fonogramme üldsusele suunavale isikule. Nimelt vastavalt AutÕS § 70 lg-le 5 kuulub
fonogrammitootja ainuõiguste hulka õigus lubada ja keelata oma fonogrammi üldsusele
kättesaadavaks tegemine sellisel viisil, et isikud saavad fonogrammi kasutada nende poolt
Tekijänoikeuslaki. 8.7.1961/404. Kättesaaav Internetis: http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404 (1.01.2013).
Act on Copyright in Literary and Artistic Works (Act of 1960: 729, of December 30, 1960, as amended up to April 1,
2009. Arvutivõrgus: http://www.government.se/sb/d/5825/a/130285.
502
Consolidated Act on Copyright 2010 (Consolidated Act No. 202 of February 27th, 2010). Arvutivõrgus:
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=191420 (1.01.2013).
500
501
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individuaalselt valitud kohas ja ajal. Seega ei ole õiguste kasutajate jaoks selge, milliseid fonogrammi
üldsusele suunamise juhtusid konkreetselt AutÕS §-s 72 on mõeldud. Kuivõrd "üldsusele suunamine"
kui katusmõiste sisaldab ka fonogrammide kättesaadavaks tegemist, siis ei ole õiguste kasutajate jaoks
arusaadav ega selge, kas kehtiva AutÕS § 72 eesmärgiks on piirata fonogrammitootjate ainuõigust
ning sätestada kättesaadavaks tegemise õigus õiglase tasu saamise õiguse tasemel. Kättesaadavaks
tegemise õigus toodi Eesti autoriõigusesse 2004. aasta seadusmuudatusega. Vastava autoriõiguse
seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri täpsustab, et AutÕS § 72 alla ei kuulu
fonogrammitootjale garanteeritud õigus fonogrammi kättesaadavaks tegemiseks, mis AutÕS § 10
kohaselt samuti katusterminiga "üldsusele suunamine" hõlmatud on. Seaduse eelnõu seletuskirjas on
kinnitatud, et üldsusele suunamise õigus on fonogrammitootjale ja esitajatele garanteeritud ainuõigus.
Seega tuleb fonogrammitootja ja esitaja õiglase tasu saamise instituut sõnastada selliselt, et sätte
tõlgendamisel oleks välistatud üldsusele kättesaadavaks tegemise paigutamine õiglase tasu saamise
õiguse alla. Eeltoodust nähtub, et regulatsioon oleks lihtne ja arusaadav. Väljapakutud regulatsioon
oleks samuti kooskõlas Eesti õigussüsteemiga ja rahvusvaheliste konventsioonide ning Euroopa Liidu
õigusaktidega.
Regulatsiooni muudatus ei oma iseenesest suurt mõju, kuivõrd see ei muuda sisuliselt kehtivat
regulatsiooni, vaid üksnes täpsustab seda ja muudab fonogrammitootjate ja esitajate õiglase tasu
saamise õiguse instituudi selgeks. Sätte täpsustamine on vajalik õigusselguse huvides ja selleks, et
fonogrammide kasutajaks saaksid aru, milliste fonogrammitootja ja esitaja õiguste korral on
eelnimetatud autoriõigusega kaasnevate õiguste omajad õigustatud saama õiglast tasu ja millistel
õiguste kasutamise juhtudel tuleb õiguste omajatelt küsida luba nende õiguste kasutamiseks.
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34 Kollektiivse esindamise ühingu volituseta esindusõiguse ulatus õiguste
ilmse rikkumise korral (E. Vasamäe)503
34.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Pakutavad regulatsioonivariandid
Pealkiri puudub, säte sisaldub paragrahvis pealkirjaga „Kollektiivse esindamise organisatsiooni
tegevuse põhimõtted“
Autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate õiguste rikkumise korral, mis toob kaasa
karistusõigusliku vastutuse, on kollektiivse esindamise organisatsioonidel õigus esindada kõiki
autoreid ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajaid ilma volituseta.
Alternatiivne sõnastus I
Autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate õiguste rikkumise korral, mille eest on
seadusega nähtud ette karistusõiguslik tagajärg, on kollektiivse esindamise organisatsioonidel õigus
esindada kõiki autoreid ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajaid ilma volituseta.
Alternatiivne sõnastus II
Autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate õiguste karistusõigusliku rikkumise
korral on kollektiivse esindamise organisatsioonidel õigus esindada kõiki autoreid ja autoriõigusega
kaasnevate õiguste omajaid ilma volituseta.

34.2 Praegu kehtivad õigusnormid
34.3 Rahvusvahelised ja EL-i normid
N/A
34.3.1 Siseriiklikud õigusnormid

AutÕS § 77 lg 4, mille kohaselt autorite ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate õiguste ja
seaduslike huvide ilmse rikkumise juhtudel on kollektiivse esindamise organisatsioonidel õigus
esindada kõiki autoreid ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajaid ilma volituseta.
Paiknemine
VI peatüki „Õiguste objektide kasutamine ja õiguste teostamine“ 2. jagu „Õiguste kollektiivne
teostamine“
34.3.2 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Soome, Rootsi, Taani ega Saksa seadusandlused analoogset sätet ei sisalda. Taoline seadusandlik
regulatsioon on Eesti-spetsiifiline.
Saksa autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste teostamise seaduse § 17 reguleerib üksnes
kohtualluvuse küsimusi. Kollektiivse esindamise organisatsiooni poolt algatatud õiguste rikkumisest
tulenevad vaidlused tuleb lahendada kohtus, mille jurisdiktsioonis õigusrikkumine aset leidis või kus
on rikkuja elukoht.

503

Koostaja: E. Vasamäe.
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34.4 Muutmise võimalused ja põhjendused
Vaadeldav kollektiivse esindamise organisatsioonide seadusjärgset esindusõigust puudutav säte on
vajalik näha ette ennekõike suuremahuliste õigusrikkumiste puhuks, mille tulemusena kohaldatakse
ultima ratio riigi õigusjõudu elik karistusõigusmenetlustes. Kollektiivse esindamise organisatsioonid
omaksid uue regulatsiooni kohaselt õiguste omajate seadusjärgset esindusõigust seega üksnes väärteoja kriminaalmenetluses, mitte tsiviil(kohtu)menetluses. Tsiviil(kohtu)menetluses ei ole põhjendatud
kollektiivse esindamise organisatsioonil saada õigus esindada organisatsiooni selleks mittevolitanud
õiguste omajat, kuivõrd see riivaks ebaproportsionaalselt õiguste omajate enesemääramisvabadust.
Lisaks, regulatsioon on tasakaalustatud, kuivõrd teiste õiguste kollektiivset teostamist käsitlevate
sätete jõustumisel kohalduks senisest rohkemate autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste
teostamisel laiendatud õiguste kollektiivse teostamise regulatsioon, siis tuleneb õiguste omajate
seadusjärgne esindusõigus kollektiivse esindamise organisatsioonile teatud juhtudel nagunii seadusest,
ülejäänud õiguste teostamisel peab autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omaja saama ise
otsustada, kas teostada oma õigusi individuaalselt või kollektiivselt läbi kollektiivse esindamise
organisatsiooni.
Regulatsiooni tulemusena on selge ja üheselt arusaadav, milline autoriõiguse või autoriõigusega
kaasnevate õiguste rikkumine annab kollektiivse esindamise organisatsioonile õiguse esindada ka neid
õiguste omajaid, kes ei ole selleks tehinguga kollektiivse esindamise organisatsioonile volitust andnud.
Regulatsioon on kooskõlas Eesti õigussüsteemiga, sealhulgas TsÜS §-ga 117, kehtestades autoriõiguse
seadusega piirid õiguste omajate seadusjärgseks esindamiseks kollektiivse esindamise organisatsiooni
poolt.
Regulatsioon omab praktilist mõju peaasjalikult kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevusele
ja autoriõigusrikkumiste korral läbiviidavatele menetlustele. Kollektiivse esindamise organisatsioonid
saavad seaduse alusel autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate esindusõiguse selgelt
üksnes selliste rikkumiste korral, mis toob endaga kaasa kriminaalõiguslikud tagajärjed (so väärteo- ja
kriminaalmenetlused). Arvestades, et Eestis algatatakse kriminaalasju ka kollektiivse esindamise
organisatsioonide poolt esitatud kuriteokaebuste ja kuriteoteadete alusel, on mõistlik ja vajalik anda
kollektiivse esindamise organisatsioonile õigus võtta tarvitusele vajalikke õiguskaitsevahendeid ka
nende õiguste omajate õiguste ja huvide kaitseks, kes ei ole kollektiivse esindamise organisatsiooni
poolt esitatud, see ei töö hinnanguliselt kaasa kriminaal- ja väärteomenetluste arvu kasvu, kuna ka
praegune AutÕS § 77 lg 4 annab kollektiivse esindamise organisatsioonidele seadusjärgse
esindusõiguse. Kuivõrd praegune AutÕS § 77 lg 4 sõnastus võimaldab vaieldamatult kollektiivse
esindamise organisatsiooni seadusjärgset esindusõiguse ulatust laiemalt määratleda, siis väljapakutud
regulatsioon üksnes täpsustab esindusõiguse ulatust ja piirab seda, välistades seeläbi kollektiivse
esindamise organisatsiooni poolt tsiviilkohtusse mitte-esindatud õiguste omajate nimel õiguste
rikkumise korral nõude esitamise võimaluse.
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35 Teatavate õiguste kohustuslik teostamine kollektiivse esindamise
organisatsiooni kaudu (E. Vasamäe)504
35.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Pealkiri: „Õiguste kohustuslik teostamine kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu“
(1) Õiguste teostamine kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu on kohustuslik:
1) õiguse objekti taasedastamisel kaabellevivõrgus (§ 11 lg 1 p 6, ainuõigus), välja arvatud juhul, kui
õiguste omaja on ringhäälinguorganisatsioon;
2) õiguse objekti, välja arvatud filmi, edastamisel satelliidi kaudu juhul, kui
ringhäälinguorganisatsioon edastab teost üldsusele satelliidi kaudu ja samal ajal ka maapealse süsteemi
kaudu (§ 11 lg 1 p 6, ainuõigus);
3) teose või esituse rentimise eest tasu saamisel (§ 56, kehtivas AutÕS § 14, 68);
4) algupärase kunstiteose igakordse müügi eest tasu saamisel (§ 55, kehtivas § 15);
5) filmi ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise eest hüvitise saamisel (§ 51, kehtivas
§ 26-27);
6) teose, esituse ja helisalvestise koopia raamatukogudes laenutamise eest hüvitise saamisel (§ 53,
kehtivas § 133);
7) teose fotokopeerimise eest hüvitise saamisel (§ 52, kehtivas § 271).
(2) Kaabellevivõrgu kaudu taasedastamise õiguse teostamise kohta käivaid sätteid käesolevas
paragrahvi lõikes 1 ei kohaldata televisiooni- ja raadiosaate suhtes.
(3) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes loetletud õiguste teostamiseks ei ole õiguse omaja sõlminud
lepingutkollektiivse esindamise organisatsiooniga, on õiguste omajat volitatud esindama kollektiivse
esindamise organisatsioon, kes esindab valdavat enamust sama kategooria õiguste omajaid. Kui
eelnimetatud kollektiivse esindamise organisatsioone on mitu, võib õiguste omaja valida, keda neist
volitada ennast esindama.
(4) Käesoleva paragrahvi 3. lõike alusel esindataval õiguste omajal on samad õigused ning kohustused
kui sellel õiguste omajal, keda kollektiivse esindamise organisatsioon liikme- või muu vastava lepingu
alusel esindab.
(5) Käesoleva paragrahvi 3. lõike alusel esindatav õiguste omaja võib nõuda kollektiivse esindamise
organisatsiooni ja õiguste kasutaja vahelisest lepingust tulenevate õiguste tunnustamist ja õigustele
vastavate kohustuste täitmist kolme aasta jooksul alates õiguste objekti kasutamise päevast.
(6) Kollektiivse esindamise organisatsiooni poolt kogutud tasu, mida ei ole käesoleva paragrahvi
lõikest 5 tulenevalt tähtajaks välja makstud, võib kollektiivse esindamise organisatsioon kasutada sama
kategooria õiguste omajate üldistes huvides.
(7) Satelliidi kaudu edastamise õiguse teostamise puhul on õiguse omajal, keda kollektiivse esindamise
organisatsioon esindab käesolevas paragrahvis sätestatud korras, igal ajal õigus nõuda sellise
esindamise lõpetamist ja teostada oma õigusi individuaalselt või kollektiivselt.

Paiknemine
VI peatüki „Õiguste objektide kasutamine ja õiguste teostamine“ 2. jagu „Õiguste kollektiivne
teostamine“
504

Koostaja: E. Vasamäe.
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35.2 Praegu kehtivad õigusnormid
35.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Satelliidi direktiivi505 artikkel 2(3) näeb ette: Liikmesriik võib näha ette sätted, mille kohaselt
kollektiivse esindamise organisatsiooni ja ringhäälinguorganisatsiooni vahelist kollektiivlepingut, mis
käsitleb teatavat teoste kategooriat, võib laiendada sama kategooria õiguste omanikele, keda
kollektiivse esindamise organisatsioon ei esinda, tingimusel et:
- satelliidi kaudu üldsusele edastamine toimub samal ajal kui sama ringhäälinguorganisatsiooni edastus
maismaavõrgus ja
- esindamata õiguste omanikul on igal ajal võimalik arvata oma teosed kollektiivlepingu laiendusalast
välja ja teostada oma õigusi individuaalset või kollektiivselt.
Satelliidi direktiivi artikkel 9(1) sätestab, et liikmesriigid tagavad et autoriõiguse omanikud ja
autoriõigusega kaasnevate õiguste valdajad kasutavad oma õigust lubada või keelata
kaabellevioperaatoril kaabli kaudu taasedastamine ainult kollektiivse esindamise organisatsioonide
vahendusel. Artikli lõige 2 näeb ette, et kui õiguste omanik ei ole andnud oma õiguste haldamist üle
kollektiivse esindamise organisatsioonile, loetakse, et sama kategooria õigusi haldav kollektiivse
esindamise organisatsioon on volitatud haldama kõnealuse omaniku õigusi. Kui asjaomase kategooria
õigusi haldab rohkem kui üks kollektiivse esindamise organisatsioon, on õiguste omanikul vabadus
valida, milline neist kollektiivse esindamise organisatsioonidest loetakse volitatuks esindama tema
õigusi. Käesolevas lõikes osutatud õiguste omanikul kaabellevivõrgu operaatori ja õiguste omaniku
õigusi haldama volitatud kollektiivse esindamise organisatsiooni vahelisest kokkuleppest tulenevalt
samad õigused ja kohustused nagu õiguste omanikel, kes on andnud kõnealusele kollektiivse
esindamise organisatsioonile oma volitused ning, ta võib neile õigustele toetuda asjaomase
liikmesriigi kindlaksmääratud aja jooksul, mis ei tohi olla lühem kui kolm aastat alates kuupäevast,
mil kaabli kaudu taasedastati tema teost või muud kaitstavat objekti.
35.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

AutÕS § 76 lg 3, mille kohaselt õiguste teostamine kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu on
kohustuslik autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti taasedastamisel
kaabellevivõrgus ja AutÕS § 14 lg-tes 6 ja 7, §-des 15 ja 27 ning § 68 lg-s 4 nimetatud juhtudel.
AutÕS § 79, mis näeb ette kaabellevivõrgu kaudu taasedastamise õiguse kohustuslikuks laiendatud
kollektiivseks teostamiseks analoogse mudeli.
35.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Kaabellevi kaudu taasedastamise õiguse puhul on kohustuslik laiendatud õiguste kollektiivse
teostamise regulatsioon kõikides eeltoodud riikide autoriõiguse seadustes ette nähtud, see tuleneb
otseselt Euroopa Liidu nõukogu direktiivist 93/83/EMÜ, 27. september 1993, teatavate satelliitlevile
ja kaabli kaudu taasedastamisele kohaldatavaid autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi käsitlevate
eeskirjade kooskõlastamise kohta. Regulatsioon on sarnane õiguste laiendatud kollektiivse teostamise
instituudiga. Laiendatud õiguste kollektiivse teostamise mudeli võrdlus on välja toodud vastava
regulatsioonipunkti (so laiendatud õiguste kollektiivne teostamine) juures.
Nõukogu direktiiv 93/83/EMÜ, 27. september 1993, teatavate satelliitlevile ja kaabli kaudu taasedastamisele
kohaldatavaid autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi käsitlevate eeskirjade kooskõlastamise kohta, OJ L 248, 6/10/93.
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Saksa autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse § 13b(2) näeb ette põhimõtte, et juhul
kui kollektiivse esindamise organisatsioon esitab autoriõiguse seaduse §-de 27, 54(1), 54a(1) ja (2),
75(3), 85(3) või 94(4) alusel tasu saamise nõude, eeldatakse, et ta teostab kõikide õiguste omajate
õigusi. Sama säte täpsustab, et juhul kui kollektiivse esindamise organisatsioon on saanud tasu nende
õiguste omajate eest, kelle õigusi ta ei teosta, peab kollektiivse esindamise organisatsioon vabastama
tasu maksnud isiku vastutusest õiguste omajate nõuete puhul.
Rootsi autoriõiguse seaduse § 42 a näeb ette, et kui teost kasutatakse vastavalt seaduse §-dele 42b kuni
42d või 42f, siis on tasu ja muude lepingust tulenevate hüvedega seoses õiguste omajal samasugused
õigused kui nendel õiguste omajatel, keda kollektiivse esindamise organisatsioon lepingulisel alusel
esindab. Õiguste omaja võib nõudeid esitada üksnes kollektiivse esindamise organisatsioonile ning
nõuete esitamise tähtaeg on 3 aastat alates aastast, millal teost kasutati.
Taani autoriõiguse seaduse § 51 näeb ette põhimõtte, et §-s 50 nimetatud õiguste laiendatud
kollektiivse esindamise korral rakendub seoses kogutud tasu jagamisega kollektiivse esindamise
organisatsiooni poolt mitteesindatud autorite suhtes samasugune regulatsioon. Nõudeõigus on autoril
üksnes kollektiivse esindamise organisatsiooni vastu.

35.3 Muutmise võimalused ja põhjendused
Kohustusliku õiguste kollektiivse teostamise mudeli korral on Eesti autoriõigusalase regulatsiooni
kohaselt praegusel hetkel kehtestatud regulatsioon, mille kohaselt autoriõiguse ja autoriõigustega
kaasnevate õiguste omajad on kohustatud teatud õigusi506 teostama kohustuslikult läbi kollektiivse
esindamise organisatsiooni, see tähendab, et õiguse omajal endal puudub võimalus individuaalselt
loetletud õigusi teostada. Samas ei ole kollektiivse esindamise organisatsioonil õigust esindada neid
õiguste omajaid, kes ei ole kollektiivse esindamise organisatsiooni selleks volitanud kas liikme- või
esinduslepingut sõlmides. Seega kollektiivse esindamise organisatsioonil puudub kohustus ja ka õigus
organisatsiooniga nö mitte-ühinenud õiguste omajate õigusi teostada, õiguste omajad ei saa õigusi ise
teostada ning õiguste kasutajatel puudub kohustus omandada organisatsiooni poolt esindamata õiguste
kasutajatelt vastav luba ja maksta litsentsitasu. Eeltoodust nähtub, et Eesti autoriõiguse seaduse
regulatsiooni järgi on ühelt poolt õiguste omajate teatud õiguste kollektiivse teostamine muudetud
kohustuslikuks, välistades õiguste omajate võimaluse oma õigusi individuaalselt teostada, aga teiselt
poolt ei ole antud õiguste omajatele õigust keelduda oma õiguste kasutamiseks loa andmisest ja samuti
jäetud nad ilma igasugusest tasust. Selleks, et saada tasu õiguste, mida peab obligatoorselt
kollektiivselt teostama, kasutamise eest, on õiguste omajad sunnitud astuma kollektiivse esindamise
organisatsiooni liikmeks või sõlmida organisatsooniga esindusleping, sest vastasel juhul ei saa õiguste
omajad mitte mingil viisil tasu oma õiguste kasutamisel – neil puudub võimalus ise lubada ja keelata
õiguste kasutamist, koguda õiguste kasutamise eest tasu ning õiguste kasutajal puudub kohustus igalt
üksikult õiguste omajalt luba omandada ja tasu maksta.
AutÕS § 76 lg-s 3 sätestatud õiguste kohustusliku kollektiivse teostamise korral on põhjendatud
kohaldada laiendatud ja kohustusliku õiguste kollektiivse teostamise nn segamudelit, mis on hetkel
AutÕS-s kasutusel ainult kaabellevi kaudu edastamise õiguse puhul. Juhul kui õiguste teostamiseks ei
ole õiguste omaja sõlminud lepingut kollektiivse esindamise organisatsiooniga, peaks olema seda
õiguste omajat volitatud esindama organisatsioon, kes esindab valdavat enamust sama kategooria
õiguste omajaid. Liikme- või esinduslepingut mitteomaval õiguste omajal peaksid olema samad
õigused ning kohustused kui sellel õiguste omajal, keda kollektiivse esindamise organisatsioon liikme506

Vt AutÕS § 76 lg 3.
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või muu vastava lepingu alusel esindab. Samuti peab autoriõiguse seadusega tagama, et õiguste omaja
võib nõuda kollektiivse esindamise organisatsiooni ja õiguste kasutaja vahelisest litsentsilepingust
tulenevate õiguste tunnustamist ja õigustele vastavate kohustuste täitmist näiteks kolme aasta jooksul
alates õiguste objekti kasutamise aastale järgneva aasta algusest.
Väljapakutud regulatsioon on lihtne ja arusaadav, tuginedes juba praegusel hetkel kehtivale kaabellevi
kaudu edastamise korral õiguste kollektiivse teostamise mudelile. Regulatsioon on kooskõlas Eesti
õigussüsteemiga, sealhulgas TsÜS § 117 regulatsiooniga, mis võimaldab seadusega näha ette isiku
seadusjärgse esindusõiguse.
Sisuliselt oleks tegemist kaabellevi kaudu taasedastamise õiguse kohustusliku ja laiendatud teostamise
mudelit reguleerivate sätete laiendamisega kõigile kohustuslikult esindusühingu kaudu teostatavatele
õigustele. Osaliselt on taolisel regulatsioonil sarnaseid elemente Põhjamaadest pärit õiguste laiendatud
kollektiivse teostamisega (extended collective licensing), kuid erineb õiguste laiendatud kollektiivse
teostamise mudelist seeläbi, et viimase puhul on õiguste omajal opt-out võimalus. Taolist õiguste
teostamise mudelit võiks hakata nimetama „õiguste kohustuslik laiendatud kollektiivne teostamine“.
Regulatsioon omab mõju nii autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajatele, kollektiivse
esindamise organisatsioonidele, kui ka õiguste kasutajatele. Õiguste omajad, kes ei ole sõlminud
esindus- või liikmelepingut kollektiivse esindamise organisatsiooniga ja kes ei saa oma vastavaid
õigusi kollektiivse teostamise kohustuslikkuse tõttu ise teostada, säilitavad õiguse nõuda nende jaoks
kogutud tulu kolme aasta jooksul. Kollektiivse esindamise organisatsioonid ei pea asuma
litsentsilepingu sõlmimiseks õiguste kasutajatega läbirääkimisi pidades tõendama iga üksiku õiguste
omaja esindusõiguse olemasolu. Regulatsioon omab väga positiivset mõju ka õiguste kasutajatele,
kuivõrd annab litsentsilepingu sõlmimisega õiguskindluse, et kõikide vastava kategooria õiguste
omajate luba autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguse objekti kasutamine on õiguspärane.
Praegune AutÕS regulatsioon ei anna õiguste kasutajatele õigust kasutada kõiki sama valdkonna
õiguste omajate õigusi, mistõttu peaksid õiguste kasutajad kontrollima, milliste õiguste omajate õigusi
kollektiivne esindamise organisatsioon teostab ning ülejäänud õiguste omajate õigusi mitte kasutama,
kuivõrd ilma loata õiguste kasutamisega panevad õiguste kasutajad toime õigusrikkumise.
Regulatsioon toob prognoositavalt kaasa litsentsilepingu tehingukulude vähenemise, kollektiivse
esindamise organisatsiooni poolt mitteesindatud õiguste omajate õiguste ja huvide parema kaitse,
üldise selguse ja õiguskindluse õiguse kasutajatele.
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36 Tühja kasseti tasu (T. Seppel)507, 508
36.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Variant A
AutÕS § x Tasu teose reprograafilise reprodutseerimise eest
(1) Autoril ja kirjastajal on õigus saada hüvitist teose reprograafilise reprodutseerimise eest.
(2) Autorile väljamakstava tasu suuruse arvutamise aluseks võetakse eelarveaastas tasude maksmiseks
eraldatud riigieelarvelised vahendid ja Eesti Rahvusraamatukogu rahvusbibliograafia andmebaasis
registreeritud teoste nimetuste arv.
(3) Kirjastajale väljamakstava tasu suuruse arvutamise aluseks võetakse eelarveaastas tasude
maksmiseks eraldatud riigieelarvelised vahendid ja avalduse esitamisele eelneva kümne kalendriaasta
jooksul ilmunud ISBN- ja ISSN-numbriga teoste nimetuste arv.
(4) Tasu maksab välja justiitsministri määratud juriidiline isik, kes esindab autoreid või autorite
organisatsioone.
(5) Tasu makstakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse alusel.
(6) Vabariigi Valitsus kehtestab käesoleva paragrahvi 1. lõikes ettenähtud tasu jaotamise määrad
ilukirjanduse ning teadus- ja õppekirjanduse autorite ja kirjastajate vahel ning tasu maksmise korra.
Audiovisuaalse teose ja helissalvestuse hüvitisest loobutakse.
Variant B
AutÕS § x Hüvitis teose reprograafilise reprodutseerimise eest
(1) Autoril ja kirjastajal on õigus saada hüvitist teose reprograafilise reprodutseerimise eest.
(2) Autorile väljamakstava hüvitise suuruse arvutamise aluseks võetakse eelarveaastas tasude
maksmiseks eraldatud riigieelarvelised vahendid ja Eesti Rahvusraamatukogu rahvusbibliograafia
andmebaasis registreeritud teoste nimetuste arv.
(3) Kirjastajale väljamakstava hüvitise suuruse arvutamise aluseks võetakse eelarveaastas hüvitise
maksmiseks eraldatud riigieelarvelised vahendid ja avalduse esitamisele eelneva kümne kalendriaasta
jooksul ilmunud ISBN- ja ISSN-numbriga teoste nimetuste arv.
(4) Hüvitist maksab justiitsministri määratud juriidiline isik, kes esindab autoreid või autorite
organisatsioone.
(5) Hüvitist makstakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse alusel.
(6)Vabariigi Valitsus kehtestab käesoleva paragrahvi 1. lõikes ettenähtud hüvitiste jaotamise määrad
ilukirjanduse ning teadus- ja õppekirjanduse autorite ja kirjastajate vahel ning hüvitise maksmise korra.

Tegemist tavakeele mõistega, mida kasutatakse AutÕS § 26 ja 27 õigusmõiste „tasu audiovisuaalse teose ja teose
helisalvestise kasutamise eest isiklikeks vajadusteks“ asemel. Antud analüüsis on AutÕS § 27 1.“tasu reprograafilise
reprodutseerimise eest“ lühend „reprohüvitis“.
508
Antud teemad on käsitletud koos, sest õiguspraktikas AutÕS § 14 lg tasu kohaldataks ka ENSV perioodil loodud AV
teostele. Eesti Audiovisuaalautorite Liit on olnud seisukohal, et AutÕS § 14 lg 6 tasu kompenseerib ka ENSV perioodi AV
teoste kasutamist. Analüüs ei käsitle õiguste tagasiulatuvuse teemat.
507
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AutÕS § x Hüvitis audiovisuaalse teose ja helissalvestuse reprodutseerimise eest
(1) audiovisuaalse teose autoril ja esitajal, helisalvestuse teose autoril ja
esitajal ning
fonogrammitootjal on õigus saada hüvitist audiovisuaalse teose ja helissalvestuse reprodutseerimise
eest, mis toimub käesoleva seaduse § Y alusel.
(2) Autorile, esitajale ja fonogrammitootjale makstava hüvitise suuruse arvutamise aluseks võetakse
vaba kasutuse tõttu tekkinud kahju.
(3) Hüvitist maksab justiitsministeerium.
(4) Hüvitise makstakse kollektiivse esindamise ühingule, kes esindab käesoleva paragrahvi 1. lõikes
nimetatud isikuid
(5) Vabariigi Valitsus kehtestab käesoleva paragrahvi 1. lõikes ettenähtud hüvitise jaotamise määrad
ning lõikes 2. nimetatud kahju hüvitamise arvutamise alused ja korra.
Variant C
AutÕS § x Hüvitis teose reprograafilise reprodutseerimise eest
(1) Autoril ja kirjastajal on õigus saada hüvitist teose reprograafilise reprodutseerimise eest.
(2) Autorile väljamakstava hüvitise suuruse arvutamise aluseks võetakse eelarveaastas tasude
maksmiseks eraldatud riigieelarvelised vahendid ja Eesti Rahvusraamatukogu rahvusbibliograafia
andmebaasis registreeritud teoste nimetuste arv.
(3) Kirjastajale väljamakstava hüvitise suuruse arvutamise aluseks võetakse eelarveaastas hüvitise
maksmiseks eraldatud riigieelarvelised vahendid ja avalduse esitamisele eelneva kümne kalendriaasta
jooksul ilmunud ISBN- ja ISSN-numbriga teoste nimetuste arv.
(4) Hüvitist maksab justiitsministri määratud juriidiline isik, kes esindab autoreid või autorite
organisatsioone.
(5) Hüvitist makstakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse alusel.
(6)Vabariigi Valitsus kehtestab käesoleva paragrahvi 1. lõikes ettenähtud hüvitiste jaotamise määrad
ilukirjanduse ning teadus- ja õppekirjanduse autorite ja kirjastajate vahel ning hüvitise maksmise korra.
AutÕS § x Hüvitis audiovisuaalse teose ja helissalvestuse reprodutseerimise eest
(1) Audiovisuaalse teose autoril ja esitajal, helisalvestuse teose autoril, esitajal ning fonogrammitootjal
on õigus saada hüvitist audiovisuaalse teose ja helissalvestuse reprodutseerimise eest, mis toimub
käesoleva seaduse § Y alusel.
(2) Autorile, esitajale ja fonogrammitootjale makstava hüvitise suuruse arvutamise aluseks võetakse
käesolevas seaduse § z nimetatud vaba kasutuse tõttu tekkinud kahju.
(3) Hüvitist maksmiseks kehtestatakse tasu, mida maksab salvestusseadmete ja salvestuskandjate
tootja, importija, müüja, isik, kes toob salvestusseadmeid ja -kandjaid Euroopa Ühenduse
tolliterritooriumilt EÜ Nõukogu määruse 2913/92/EMÜ ühenduse tolliseadustiku kehtestamine (EÜT
L 302, 19.10.1992, lk 1–50) mõistes Eestisse.
(4) Tasu suurus on:
1) salvestusseadmete puhul kolm protsenti kauba väärtusest;
2) salvestuskandjate puhul kaheksa protsenti kauba väärtusest.
(5) Hüvitise makstakse kollektiivse esindamise ühingule, kes esindab käesoleva paragrahvi 1. lõikes
nimetatud isikuid
(6)Vabariigi Valitsus kehtestab käesoleva paragrahvi 1. lõikes ettenähtud hüvitise jaotamise määrad
ning lõikes 2. nimetatud kahju hüvitamise arvutamise alused ja korra.
(7) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega audiovisuaalse teose ja helisalvestise hüvitise tasu
maksmise korra ning salvestusseadmete ja -kandjate loetelu, mille eest tuleb tasu maksta.
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Koondkaardistustes509 leiduvas struktuuris paiknevad normid AutÕS V peatüki „Hüvitised ja
täiendavad tasu saamise õigused“ 1. jaos „Hüvitised“.

36.2 Praegu kehtivad õigusnormid
36.2.1 Rahvusvahelised ja EL normid

Rahvusvahelises õiguses tühja kasseti tasu ja reprohüvitist ei reguleerita.
EL õiguses reguleerib tühja kasseti tasu ja reprohüvitist Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu
Nõukogu direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide
ühtlustamise kohta infoühiskonnas510 artikli 5 lõikes 2:
Liikmesriigid võivad artiklis 2 sätestatud reprodutseerimisõiguse puhul näha ette erandeid ja
piiranguid järgmistel juhtudel, kui kõne all on:
a) paber- ja muul samalaadsel kandjal reproduktsioonid, mis on saadud mis tahes fototehnika või muu
sama toimega meetodi abil, v.a noodid, tingimusel, et õiguste valdajad saavad õiglase hüvitise;
b) mis tahes kandjal reproduktsioonid, mille füüsiline isik on teinud isiklikuks tarbeks ning mille
kasutuseesmärk ei ole otseselt ega kaudselt kaubanduslik, tingimusel, et õiguste valdajad saavad
õiglase hüvitise, mille puhul võetakse arvesse, kas asjaomase teose või objekti puhul on või ei ole
kasutatud artiklis 6 osutatud tehnilisi meetmeid.
Olulisemaid Euroopa Kohtu kohtulahendeid direktiivi 2001/29 artikli 5 lõike 2 punkti b rakendamise
kohta on Padawan SL vs. Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)511 (edaspidi
Padawan kohtuotsus) ning Stichting de Thuiskopie vs. Opus Supplies Deutschland GmbH512 (edaspidi
Stichting kohtuotsus).
36.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

§ 26. Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise kasutamine isiklikeks vajadusteks
(1) Autori nõusolekuta on lubatud reprodutseerida audiovisuaalset teost või teose helisalvestist
kasutaja enda isiklikeks vajadusteks (teaduslikuks uurimistööks, õppetööks jms). Autoril, aga samuti
teose esitajal ja fonogrammitootjal on õigus saada õiglast tasu teose või fonogrammi sellise kasutamise
eest (§ 27).
(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõige ei laiene juriidilistele isikutele.
§ 27. Tasu audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise kasutamise eest isiklikeks vajadusteks
(1) Käesoleva seaduse §-s 26 nimetatud tasu maksavad salvestusseadmete ja salvestuskandjate tootja,
importija, müüja, isik, kes toob salvestusseadmeid ja -kandjaid Euroopa Ühenduse tolliterritooriumilt
EÜ Nõukogu määruse 2913/92/EMÜ ühenduse tolliseadustiku kehtestamine (EÜT L 302, 19.10.1992,
lk 1–50) mõistes Eestisse.
(2) Müüja maksab tasu juhul, kui tootja, importija või isik, kes toob salvestusseadmeid ja -kandjaid
Euroopa Ühenduse tolliterritooriumilt Eestisse, ei ole tasu maksnud.
Autoriõiguse
ja
autoriõigusega
kaasnevate
probleemide
koondkaardistus.
Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57000/Autori%F5iguse++koondkaardistus-9-07-2012.pdf
(6.01.2013).
510
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide
ühtlustamise kohta infoühiskonnas (ELT L 167/10, 22.6.2001).
511
Arvutivõrgus: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0467:ET:HTML.
512
Arvutivõrgus: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0462:ET:HTML#Footnote*.
509
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(3) Müüjal on õigus tasu tagasi nõuda tootjalt, importijalt ja isikult, kes toob salvestusseadmeid ja kandjaid Euroopa Ühenduse tolliterritooriumilt Eestisse.
(4) Füüsilised isikud maksavad tasu juhul, kui salvestusseadmete ja -kandjate import või Euroopa
Ühenduse tolliterritooriumilt Eestisse toomine toimub kaubanduslikul eesmärgil.
(5) Tasu makstakse tagasi salvestusseadmetelt ja -kandjatelt:
1) mis tehniliste omaduste tõttu ei võimalda audiovisuaalseid teoseid ja teoste helisalvestisi
reprodutseerida üksikute koopiatena;
2) mis on eksporditud või Eestist Euroopa Ühenduse tolliterritooriumile viidud;
3) mida kasutatakse ettevõtja põhikirjalise tegevuse raames;
4) mida kasutatakse tegevusel, mille puhul salvestaja põhitegevuse tulemus eeldab vaheetapina audiovõi videosalvestise valmistamist;
5) mis on mõeldud salvestustegevuseks haridus- ja teadusasutuste poolt õppe- ja teaduslikel
eesmärkidel;
6) mida kasutatakse salvestiste tegemiseks puuetega inimestele.
(6) Kollektiivse esindamise organisatsioon tagastab tasu käesoleva paragrahvi 5. lõikes nimetatud
isikutele kuue kuu jooksul, alates vastava kirjaliku taotluse esitamisest.
(7) Tasu suurus on:
1) salvestusseadmete puhul kolm protsenti kauba väärtusest;
2) salvestuskandjate puhul kaheksa protsenti kauba väärtusest.
(8) Tasu jaotatakse autorite, teoste esitajate ja fonogrammitootjate vahel, lähtudes teoste ja
fonogrammide kasutamisest.
(9) Tasu jagatakse jaotuskava alusel, mille väljatöötamiseks kinnitab justiitsminister igal aastal
komisjoni, kuhu proportsionaalselt kuuluvad autoreid, esitajaid ja fonogrammitootjaid esindavad
kollektiivse esindamise organisatsioonid ning üks Justiitsministeeriumi esindaja.
(10) Tasu võib maksta ka organisatsioonidele muusika- ja filmikultuuri arendamiseks ning koolitusja teadusprogrammide finantseerimiseks või kasutamiseks muudel analoogsetel eesmärkidel, kuid
mitte üle kümne protsendi jaotamisele kuuluvast tasust.
(11) Justiitsminister kinnitab hiljemalt kolm kuud pärast eelarveaasta lõppu jaotuskava, olles selle
eelnevalt kooskõlastanud autorite, esitajate ja fonogrammitootjate esindajatega.
(12) Tasu kogujaks kinnitab justiitsminister kollektiivse esindamise organisatsiooni, kellel on õigus
kogutud tasust maha arvata tasu kogumise ja maksmisega seotud kulutused. Tasu koguja esitab
Justiitsministeeriumile tasu kogumise, maksmise ning tehtud mahaarvestuste kohta kirjalikus vormis
aruande iga aasta 31. jaanuariks.
(13) Tasu kogujaks määratud kollektiivse esindamise organisatsioonil on õigus saada tolli- ja
statistikaorganisatsioonidelt, tootja- ja impordiorganisatsioonidelt ning müüjatelt vajalikke andmeid.
Esitatud andmed on konfidentsiaalsed ning tasu kogujal on õigus neid kasutada või avaldada ainult
seoses tasu kogumisega.
(14) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega:
1) audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks
tasu maksmise korra ning salvestusseadmete ja -kandjate loetelu;
2) käesoleva paragrahvi 10. lõikes nimetatud tasu taotlemise korra.
§ 271. Tasu teose reprograafilise reprodutseerimise eest
(1) Autoril ja kirjastajal on õigus saada õiglast tasu teose reprograafilise reprodutseerimise eest
käesoleva seaduse § 18 1. lõikes ja § 19 punktis 3 nimetatud juhtudel.
(2) Autorile väljamakstava tasu suuruse arvutamise aluseks võetakse eelarveaastas tasude maksmiseks
eraldatud riigieelarvelised vahendid ja Eesti Rahvusraamatukogu rahvusbibliograafia andmebaasis
registreeritud teoste nimetuste arv.
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(3) Kirjastajale väljamakstava tasu suuruse arvutamise aluseks võetakse eelarveaastas tasude
maksmiseks eraldatud riigieelarvelised vahendid ja avalduse esitamisele eelneva kümne kalendriaasta
jooksul ilmunud ISBN- ja ISSN-numbriga teoste nimetuste arv.
(4) Tasu maksab välja justiitsministri määratud juriidiline isik, kes esindab autoreid või autorite
organisatsioone.
(5) Tasu makstakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse alusel.
(6) Vabariigi Valitsus kehtestab käesoleva paragrahvi 1. lõikes ettenähtud tasu jaotamise määrad
ilukirjanduse ning teadus- ja õppekirjanduse autorite ja kirjastajate vahel ning tasu maksmise korra.
Lisaks sellele reguleerivad tühja kasseti tasu Vabariigi Valitsuse 17.01.2006 määrus nr 156
„Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks
tasu maksmise kord, salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning muusika- ja filmikultuuri
arendamiseks ning koolitus- ja teadusprogrammide finantseerimiseks või kasutamiseks muudel
analoogsetel eesmärkidel tasu taotlemise kord513“ ning reprohüvitist Vabariigi Valitsuse 13.07.2006
määrus nr 159 „Teose reprograafilise reprodutseerimise tasu ilukirjanduse ning teadus- ja
õppekirjanduse autorite ja kirjastajate vahel jaotamise määrad ning tasu maksmise kord.“514
36.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Tegemist on EL ainupädevuses oleva valdkonnaga. Tühja kasseti tasu ja reprohüvitise maksmiseks on
enamus liikmesriike kehtestanud lõivude ja tasude kogumise süsteemi. Tühja kasseti tasu ja
reprohüvitist ei ole Iirimaal, Suurbritannias, Luksemburgis, Maltal ja Küprosel.
Euroopa Liidu liikmesriikides on tühja kasseti tasu kogumine küllalt sarnane: kehtestatud on lõivud,
mida kohaldatakse erinevatele tehnika vahenditele: digitaalseid audiopleierid (MP3-mängijad),
sisemised ja välised CD- ja DVD-kirjutajad, arvuti kõvakettad, kõvakettaga DVD-salvestajad,
salvestavad televiisorid, kõvakettaga videotuunerid, kõvakettaga satelliitvastuvõtjad, mobiiltelefonid,
tahvelarvutid, USB mälud jne.515
Reprohüvitist kogutakse kas seadmete või operaatori tasude kaudu.516 Mõned riikides toimub tühja
kasseti tasu ning reprohüvitis kogumine koos (nt Saksamaa), enamus EL liikmesriikides on aga tühja
kasseti tasu ning reprohüvitis eraldi reguleeritud.
Riigieelarvest maksavad tühja kasseti tasu ja reprohüvitist Norra ja Hispaania. Hollandis hüvitatakse
ka veebist allalaetavate failide vaba kasutus (sh ilma autoriõiguse omaja nõusolekuta kättesaadavaks
tehtud teoste eest).
Euroopa autoriõiguse mudelseaduse regulatsioonis517 on vaba kasutuse hüvitis, kuid ei ole märgitud,
kuidas toimub hüvitise jaoks tasu kogumine.518
513

RT I, 29.12.2011, 156
RT I 2006, 34, 260
515
Stichting de Thuiskopie 2008. a avaldatud ülevaade „International Survey on Private Copying Law and Practice“, mis
käsitleb tühja kasseti tasu kogumist Euroopas 2007. a ning hõlmab 27 riigi andmeid (s.h Eesti). Arvutivõrgus:
http://www.wipo.int/freepublications/en/copyright/1037/wipo_pub_1037.pdf (25.01.2013).
516
Ülevaade erinevate riikide mudelitest: IFRRO WIPO Publication on Collective Management in Reprography , April
2005“. Arvutivõrgus: http://www.ifrro.org/upload/documents/wipo_ifrro_collective_management.pdf (25.01.2013).
517
Euroopa autoriõiguse koodeks (European Copyright Code) on Euroopa teadlaste koostöö tulemusena valminud
mudelseadus. Arvutivõrgus: http://www.copyrightcode.eu/Wittem_European_copyright_code_21%20april%202010.pdf
(18.11.2012).
518
Art. 5.7 Amount and collection of remuneration
(1) Any remuneration provided for under this chapter shall be fair and adequate.
514
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36.3 Muutmise põhjendused ja võimalused
Tühja kasseti tasu on Eestis kogutud alates 1996. aastast.519 Tühja kasseti tasu reguleerivatel
õigusnormidel on oluline õiguslik, majanduslik ja sotsiaalne tähendus. Tühja kasseti tasu on üks
vastuolulisemaid ja enim ühiskondlikku vastukaja tekitav õiguslik regulatsioon autoriõiguse seaduses.
Eesti Vabariigi Valitsus on mitmeid kordi püüdnud muuta tühja kasseti tasu regulatsiooni, kuid
ühiskondliku vastuseisu tõttu ei ole see seni õnnestunud.520 Euroopa Liit on ligi kakskümmend aastat
üritanud tühja kasseti tasu süsteemi ühtlustada, kuid terviklikku süsteemi ei ole õnnestunud luua.521
Reprohüvitist on Eestis makstud alates 2006. aastast ning ei ole nii suurt avaliku huvi kaasa toonud,
ilmselt põhjusel, et tegemist on riigieelarvest makstava hüvitisega.
Senine kõige suurem tühja kasseti tasu on olnud 288 174 eurot 2007. aastal. Väiksem tasu 46 448 eurot
koguti 2011. aastal. Tühja kasseti tasu kogumine toimub AutÕS alusel ning ei ole osa riigi
maksusüsteemist. Reprohüvitise maksmine toimub riigieelarvest ning oli 2012. aastal 69 716 eurot.
Seni on Eestis tühja kasseti tasu kogutud analoogtehnoloogialt. Samas tehakse täna valdav osa muusika
ja filmide koopiaid digitaaltehnikaga. Eesti autoriõiguste omajate esindajad on seisukohal, et Eesti
Vabariik peab kohaldama tühja kasseti tasu ka digitaaltehnoloogiale.522
Direktiivi 2001/29 retsitaali 35 järgi teatavate erandite ja piirangute puhul peaksid õiguste omajad
saama õiglast hüvitist, mis nõuetekohaselt kompenseeriks nende kaitstud teoste või muude objektide
kasutamise. Euroopa Komisjoni määratleb tühja kasseti tasu teatud laadi hüvitisena, mis põhineb
kaalutlusel, et isikliku kasutamise eesmärkidel reprodutseerimise toimingut ei saa praktilistel põhjustel
litsentseerida ning seetõttu toob see autoriõiguse omajale majanduslikku kahju. Lisaks viidatakse
sellele, et isikliku kasutamise eesmärkidel reprodutseerimise eest tasu maksmise süsteem kehtestati
liikmesriikides seetõttu, et isikliku kasutamise eesmärkidel reprodutseerimise üle ei olnud võimalik
teostada tõhusat järelevalvet ning vastaval juhul selleks luba anda.523 Padawan kohtuotsuse järgi tuleb
õiglast hüvitist käsitada kui vastutasu autori kantud kahju eest. 524 Võrreldes Euroopa Liidu õigusega
ei sisalda Eesti õigus viidet kompensatsioonile või hüvitisele, pigem lähtub Eesti õigus tasu maksmise
põhimõttest, sarnaselt teistele võlaõiguslikele tasu maksmiste kohustustele.
AutÕS § 27 ega direktiiv 2001/29 ei täpsusta, kuidas õiglast hüvist või kahju arvutada. Direktiivi
2001/29 preambula punktis 35 on selgitatud, et teatud olukordades, kus mõju õiguste omajale on
minimaalne, võib hüvitise maksmise kohustust mitte tekkida. Antud preambula punkti tõlgenduses
(2) A claim for remuneration according to articles 5.2(2) and 5.3(2) can only be exercised by a collecting society.
519
AutÕS § 26 ja 27 olid õigusnormina ka esimeses autoriõiguse seaduse (RT 1992, 49, 615) versioonis, kuid rakendamine
toimus 1996. a Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1995. a määruse nr 40 „Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise
isiklikeks vajadusteks kasutamise eest tasu võtmise ja maksmise sisseseadmine“ (RT I 1995, 13, 154) ja kultuuriministri
4. septembri 1996. a määruse nr 11 alusel.
520
Kultuuriministeeriumi on 26.06.2009 ja 12.10.2011 algatanud eelnõud, kuid Vabariigi Valitsuse ei ole eelnõude osas
otsuseid teinud.
521
Sellekohased
Euroopa
Liidu
Komisjoni
uuringud
ja
avalike
konsultatsioonide
materjalid
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/levy_reform/index_en.htm.
522
26.02.2010
pöördumine
peaministri
poole.
Arvutivõrgus:
https://dhs.riigikantselei.ee/avalikteave.nsf/documents/NT000D914A/$file/10-01604.pdf.
523
Euroopa Komisjoni 14. veebruari 2008. aasta aruanne „Fair compensation for acts of private copying”,
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/levy_reform/background_en.pdf.
524
Padawan (viide 40).
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võib minimaalset mõju hinnata kui minimaalset kahju. Seega kui vaba kasutusest tulenev kahju on
minimaalne, ei pea liikmesriik tagama hüvitise maksmist. Padawan kohtuotsuses on märgitud, et
direktiiv 2001/29 „õiglane hüvitis“ on liidu õiguse autonoomne mõiste, mida tuleb liikmesriikides
tõlgendada ühetaoliselt, sõltumata sellest, kas liikmesriigid on liidu õigusega, eelkõige nimetatud
direktiiviga, ette nähtud piirides pädevad kindlaks määrama õiglase hüvitise vormi, rahastamise
üksikasjad, sissenõudmise ning suuruse.525 Kohus samas ei täpsustanud, millest ühetaoline tõlgendus
peaks lähtuma. Seega õiglase hüvitise tõlgenduse osas ei ole täna võimalik viidata Euroopa Liidu
õigusele, vaatamata sellele et vastava sisuga kohtulahend on jõustunud.
AutÕS § 26 lõige 1 järgi tuleb tasu maksta filmi ja muusikakandjate koopiate eest, mida füüsiline isik
teeb isiklikuks vajaduseks (teaduslikuks uurimistööks, õppetööks jms). AutÕS ei loetle vaba kasutuse
paragrahve, mille puhul peab tühja kasseti tasu maksma, kuid loogiliselt on võimalik tuletada, et need
on: autori reprodutseerimisõigus (§ 13 lõige 1 punkt 1), esitaja reprodutseerimisõigus (§ 67 lõige 2
punkt 5) ning fonogrammitootja reprodutseerimisõigus (§ 70 lõige 1 punkt 1). Eesti õigus kasutab
direktiivi 2001/29 miinimumloetelu ning ei ole laiendanud hüvitise saamise õigust näiteks filmi
esmasalvestuse tootjale. Vaba kasutus ei laiene AutÕS § 13 lõike 1 punktis 91 nimetatud üldsusele
kättesaadavaks tegemise ainuõigusele.526 Eesti õiguses ei maksta tühja kasseti tasu muusika- ja
filmisalvestuse koopiate eest, mis on tehtud üldsusele kättesaadavaks piraatkoopiatena AutÕS § 801
mõistes. Selline järeldus tuleneb AutÕS § 18 lõike 1 sõnastusest, mille järgi saab autori nõusolekuta
ja autoritasu maksmiseta reprodutseerida õiguspäraselt avaldatud teost. 21. septembril 2012. a esitas
Hollandi ülemkohus taotluse Euroopa Kohtule seoses küsimusega, kas hüvitist tuleb maksta ka
ebaseaduslikult tehtud koopiate eest.527 Seega on selles küsimuses oodata uut kohtupraktikat.
Kuidas tühja kasseti tasu koguda? Direktiiv 2001/29 ei täpsusta, kuidas liikmesriigid peavad hüvitiseks
tasu koguma. Stichting kohtuasjas otsustas kohus, et direktiivi 2001/29 artikli 5 lõike 2 punkti b ja
sama artikli lõiget 5 tuleb tõlgendada nii, et põhimõtteliselt peab kõnealuse artikli lõike 2 punktis b
sätestatud õiglast hüvitist maksma lõppkasutaja, kes teeb isikliku kasutamise eesmärgil
autoriõigustega kaitstud teosest koopia. Samas lahendis on kohus täpsustanud, et liikmesriigid võivad
kehtestada isikliku kasutamise eesmärgil reprodutseerimise tasu, mida peavad maksma isikud, kes
teevad nimetatud kasutajatele kättesaadavaks reprodutseerimiseks kasutatavad seadmed, aparaadid ja
andmekandjad, sest neil isikutel on võimalik teenida sellise tasuna makstud summa tagasi
lõppkasutajatelt sedalaadi kättesaadavaks tegemise eest võetavas hinnas. Direktiivist 2001/29 ega
Euroopa Kohtu lahenditest ei tulene, et liikmesriigid peavad rakendama direktiivi 2001/29 selliselt, et
tasu kogumine toimub seadmetelt ja andmekandjatelt. Sellest võib järeldada, et liikmesriigil on õigus
valida ka teistsugune mudel kui seadmetelt ja andmekandjatelt tasu kogumine.
Eestis ei ole tehtud uuringuid tühja kasseti tasu mõjude osas.528 Õigusloome konsultatsioonide käigus
on sidusrühmad märkinud, et tühja kasseti tasu avaldab mõju salvestamistehnika hindadele,
tehnoloogiaettevõtete ärimudelitele ning autoriõiguse omajate sissetulekutele.
525

Padawan (viide 37).
Vt. ka M. Kretschmer, Private Copying and Fair Compensation: An empirical study of copyright levies in Europe,
October
2011,
lk
5.
Arvutivõrgus:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_ge_1_12/wipo_ip_econ_ge_1_12_ref_kretschmer.pdf
(25.01.2013).
527
Arvutivõrgus http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BW5879&u_ljn=BW5879
528
Euroopa Liidu sellekohased uuringud: An Independent Report by Professor Ian Hargreaves, „DigitalOpportunityA
Review of Intellectual Property and Growth“, May 2011, arvutivõrgus: http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf
(25.01.2013). Martin Kretschmer, „Private Copying and Fair Compensation: An empirical study of copyright levies in
Europe“,
October
2011.
Arvutivõrgus:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_ge_1_12/wipo_ip_econ_ge_1_12_ref_kretschmer.pdf
(1.02.2013).
526

183

Versioon: 19.02.2013
Koostajad: A. Kelli, K. Nemvalts, E. Vasamäe, T. Hoffmann, K. Härmand, A. Värv, L. Jents, S. Elunurm, T. Seppel

Üheks võimaluseks, kuidas tühja kasseti tasu eesmärki sõnastada, on seostada seda ühiskondliku
kokkuleppega, milles tarbijad, muusika- ja filmitööstus ning seadmete tootjad on kokku leppinud
põhimõtetes, mille tagatakse kõigi osapoolte huvi: tarbijad saavad teha vabalt koopiaid, seadmete
tootjad saavad toota seadmeid, mis võimaldavad koopiaid teha ning autoriõiguse tööstusele selline
tegevus hüvitatakse. Selline käsitlus on idealistlik ning ei arvesta üksikute osapoolte erihuvidega.
Samas oleks ühiskondlik huvi üheks täiendavaks argumendiks, millega saaks seadusandja tühja kasseti
tasu eesmärki põhjendada.
AutÕS-s ei eristata tehingust tulenevat tasu õigust ning seadusest tulenevat hüvitise saamise õigust.
Seetõttu on segadus mõistete kasutuse osas. Õigusselguse huvides tuleks loobuda „õiglase tasu“
mõistest ning võtta kasutusele „hüvitise“ mõiste sarnaselt direktiivi 2001/29 sõnastusega.
Uue regulatsiooni loomine tähendaks laiemat ühiskondliku arutelu teemal, mis ulatuses peab jääma
tarbijatele õigus muusika- ja filmisalvestuste koopiate tegemiseks ning mis ulatuses peab maksma
õiglast tasu autoriõiguse omajatele. Uue regulatsiooni loomise käigus tuleks hinnata, mis ulatuses on
autoriõigusega kaitstavate teoste kasutamine ühiskonnale vajalik ja mis ulatuses jääb muusika- ja
filmisalvestuste kopeerimine autoriõiguse tööstuse otsustada. Samuti tuleks hinnata, milline on kahju,
mida autoriõiguse tööstus saab vaba kasutuse tõttu. Uue regulatsiooni puhul tuleb sealhulgas jälgida,
millistele järeldustele jõuab Euroopa Komisjoni tühja kasseti tasu vahendusmenetlus529 ning Euroopa
Kohtu seisukohad Hollandi eelotsustustaotlustele direktiivi 2001/29 tõlgendamise osas.
Lahendused on toodud ainult tühja kasseti tasu osas, reprohüvitise maksmine toimuks samadel alustel
kui kehtivas õiguses. Kõik nimetatud lahendused eeldavad ulatuslikku ühiskondlikku ja poliitilist
kokkulepet.
Variant A
Eesti loobub muusika- ja filmisalvestuste vabast kopeerimisest. Sellisel juhul oleks muusika- ja
filmisalvestuste koopiate tegemine autori nõusolekuta keelatud.530 Sellisel juhul ei ole vaja maksta
autoriõiguse omajatele hüvitist ning loobuda saab tasu kogumisest salvestusseadmetelt ja -kandjatelt.
Variant B
Eesti jätkaks muusika- ja filmiteoste vaba kopeerimise erandiga, kuid hüvitise maksmine toimuks
riigieelarve kaudu (analoog tänasele reprohüvitisele). Seaduses reguleeritakse, millise vaba kasutuse
juhtumi puhul hüvitist makstakse ning kuidas seda arvestada. Kord aastas maksaks riik raha mõnele
kollektiivse esindamise organisatsioonile, kes jagaks summad edasi teistele ühingutele ja liikmetele.
Erasektorit täiendavate tasudega ei koormata;

Euroopa Komisoni siseturu volinik Michel Barnier algatas 2012. aastal vahendusmenetluse, mida viib läbi endine
Portugali peaminister António Vitorino. Vahendusmenetluse märksõnad on: lõivude tariifide metodoloogia, piiriülesed
müügid, millised isikud on kohustatud lõivu maksma, lõivude läbipaistvus, vaba kasutus ja kopeerimine
digitaaltehnoloogiaga.
530
vt ka AutÕS § 13 lg 1 p 1 ainuõigus.
529
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Variant C
Eesti jätkaks muusika- ja filmiteoste vaba kopeerimise erandiga. Seaduses reguleeritakse vabast
kopeerimisest tuleneva kahju mõõtmise alused. Samuti täpsustakse kahju ja õiglase hüvitise mõistet.
Vastavalt sellele kehtestatakse salvestusseadmete ja -kandjate tasu, mida teatud perioodi järel
hinnatakse ning kohendatakse vastavalt tehnoloogia muutustele ning tarbimisharjumustele. Sellisel
juhul jääks tasu maksjateks ettevõtjad (seadmete maaletoojad). Seadusandja otsustaks, kas valitakse
kõik salvestusseadmed ja -kandjad või ainult teatud valik ning milline oleks tasu suurus;
Lisaks sellele on võimalik veel valida lahendusi:
d) muusika- ja filmisalvestuste vaba kopeerimine kitsendatakse tasemele, mille puhul ei tekita see
kahju autoriõiguse omajatele. Sellisel juhul ei pea riik tagama autoriõiguste omajatele hüvitist.
Seaduses tuleks üle vaadata muusika- ja filmisalvestuste vaba kasutus ning valida need juhtumid,
millal vaba kasutus ei tekita kahju autoriõiguse tööstusele (nt teose juhuslik kopeerimine);
e) muusika- ja filmisalvestuste vaba kopeerimine säilib, kuid hüvitise maksmise kohustus pannakse
mõnele majandussektorile, näiteks telekommunikatsiooniettevõtetele. Arvestades seda, et tänapäeval
ja tulevikus tehakse enamus muusika- ja filmisalvestuste koopiad interneti vahendusel, siis peaks
seadusandja oluliselt laiendama ka vaba kasutuse ulatust ning lisaks reprodutseerimisele juurde tooma
ka üldsusele kättesaadavaks tegemise õiguse (Internet). Autoriõiguse omajate hüvitise nõue oleks
võrreldes tänasega ilmselt mitusada korda kõrgem;
f) muusika- ja filmisalvestuste vaba kopeerimise hüvitise maksjaks oleksid tarbijad. Sellise mudeli
rakendamine reaalsuses oleks äärmiselt keeruline, sest puuduvad sotsiaalsed ja tehnilised viisid, kuidas
inimesi vabatahtlikult hüvitist maksma panna. Sisuliselt oleks tegemist kauba eest tasumisega ja
sarnaseks tsiviilõigusliku kauba ja teenuse ostmise õigussuhtega.
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37 Autoriõiguse seaduse §-st 14 lg 6 tasu nõue ning ENSV perioodil loodud
audiovisuaalsete teoste autoriõiguste kuuluvus (T. Seppel)531, 532
37.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Audiovisuaalse teose rendi tasu nõue
AutÕS § x.
Kui autor on audiovisuaalse teose produtsendile loovutanud varalised õigused või andnud litsentsi
audiovisuaalse teose rentimiseks või sellist õiguste üleandmist või loa andmist eeldatakse, on autorile
õigus saada tasu isikult, kes audiovisuaalset teost rendib. Kokkulepe loobumise kohta õigusest saada
tasu on kehtetu.
ENSV perioodil loodud AV teose õiguste kuuluvus
Variant A
AutÕS § x. Enne 12. detsembrit 1992. a loodud audiovisuaalne teose, filmisalvestuse tootja ning
raadio- ja televisioonisaate autoriõigused
(1) Käesolev seadus laieneb ka audiovisuaalsele teosele, filmisalvestusele, raadio- ja
televisioonisaatele, mis on loodud enne 12. detsembrit 1992. a.
(2) Ajavahemikul533 16. juunist 1940. a kuni 12. detsembrini 1992. a loodud filmisalvestuse tootja
õigused kuuluvad filmisalvestuse tootjale ning raadio- ja telesalvestuse varalised õigused kuuluvad
Eesti Rahvusringhäälingule.
(3) Ajavahemikul 16. juunist 1940. a kuni 12. detsembrini 1992. a loodud audiovisuaalse teose autori
ja esitaja varalised õigused kuuluvad filmisalvestuse tootjale.
(4) Ajavahemikul 16. juunist 1940. a kuni 12. detsembrini 1992. a loodud raadio- ja televisioonisaate
autori ning esitaja varalised õigused kuuluvad Eesti Rahvusringhäälingule.
(5) Käesoleva paragrahvi 4. lõiget ei kohaldata audiovisuaalses teoses ning raadio- ja televisioonisaates
sisalduvale ilukirjandusteosele, koreograafiateosele, muusikateosele ja selle esitusele.
(6) Ajavahemikul 16. juunist 1940. a kuni 12. detsembrini 1992. a loodud audiovisuaalse teose ning
raadio- ja televisioonisaate salvestuse kasutamise eest on autoril ja esitajal õigus saada tasu
filmisalvestuse tootjalt ning Eesti Rahvusringhäälingult.
(7) Käesoleva paragrahvi 7. lõikes nimetatud tasu makstakse autorile ja esitajale, kes töötas
autorilepingu alusel filmisalvestuse tootja või Eesti Rahvusringhäälingu eelkäia juures.
(8) Käesoleva paragrahvi 7. lõikes nimetatud tasu saab koguda ainult kollektiivse esindamise
organisatsiooni kaudu.
(9) Käesoleva paragrahvi 7. lõikes nimetatud tasu nõudeõigus on kolm aastat alates filmi,- raadio,-või
telesalvestuse kasutamisest.

531

Koostaja: T. Seppel.
Antud teemad on käsitletud koos, sest õiguspraktikas AutÕS § 14 lg tasu kohaldataks ka ENSV perioodil loodud AV
teostele. Eesti Audiovisuaalautorite Liit on olnud seisukohal, et AutÕS § 14 lg 6 tasu kompenseerib ka ENSV perioodi AV
teoste kasutamist. Analüüs ei käsitle õiguste tagasiulatuvuse teemat.
533
Ajavahemik 16.06.1940-12.12.1992 on periood alates Eesti Vabariigi valitsuse tagasiastumisest kuni autoriõiguse
seaduse jõustumiseni. Kuupäev 16. juuni 1940. a on võetud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse analoogia järgi.
532
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Variant B
AutÕS § x.
(1) Käesolev seadus laieneb ka audiovisuaalsele teosele, filmisalvestusele, raadio- ja
televisioonisaatele, mis on loodud enne 12. detsembrit 1992. a.
(2) Enne 12. detsembrit 1992. a loodud audiovisuaalse teose autori ja esitaja varalised õigused
kuuluvad autorile ja esitajale.
(3) Enne 12. detsembrit 1992. a loodud filmisalvestuse tootja õigused kuuluvad filmisalvestuse tootjale
ning raadio- ja telesalvestuste varalised õigused kuuluvad Eesti Rahvusringhäälingule.
Koondkaardistustes534 leiduvas struktuuris paikneb AV teose rendi tasu nõue AutÕS II peatüki 2. jaos
„Autoriõiguse tekkimine ja sisu“. ENSV perioodil loodud audiovisuaalsete teoste autoriõiguste
kuuluvus AutÕS VII peatükis „Seaduse rakendamine“.

37.2 1.3 Praegu kehtivad õigusnormid
37.2.1 1.3.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

AV teoste autorite täiendav tasu ei ole rahvusvahelises õiguses reguleeritud.
Euroopa Ühenduse Nõukogu direktiivi 2006/115/EÜ rentimise ja laenutamise õiguse ning teatavate
autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi valdkonnas535 artikkel 5: 1. Kui autor või
esitaja on andnud oma fonogrammi või filmi originaali või koopiaga seotud õigused üle või neist
loobunud fonogrammi või filmi tootja kasuks, säilib kõnealusel autoril või esitajal õigus saada
rentimise eest õiglast tasu.
2. Autorid ja esitajad ei saa loobuda õigusest saada rentimise eest õiglast tasu.
3. Õiglase tasu saamise õiguse haldamise võib usaldada autoreid või esindajaid esindavatele
kollektiivse esindamise organisatsioonidele.
4. Liikmesriigid võivad reguleerida, kas ja millises ulatuses võib kehtestada õiglase tasu saamise
õiguse haldamise kollektiivse esindamise organisatsioonide poolt, ning sätestada isikud kellelt see tasu
sisse nõutakse.
37.2.2 1.3.2 Siseriiklikud õigusnormid

AutÕS 14 lg 6
(6) Kui autor on audiovisuaalse teose produtsendile üle andnud (loovutanud) oma varalised õigused
või andnud loa (litsentsi) audiovisuaalse teose originaali või koopiat kasutada (sealhulgas rentida) või
sellist õiguste üleandmist või loa andmist eeldatakse, jääb autorile õigus saada õiglast tasu
televisiooniteenuse osutajalt, rendile andjalt või muult isikult, kes audiovisuaalset teost kasutab.
Kokkulepe loobumise kohta õigusest saada õiglast tasu on kehtetu.
AutÕS § 88
Enne käesoleva seaduse jõustumist loodud teoste ja teoste esitajate, fonogrammitootjate ning
televisiooni- ja raadioteenuse osutajate poolt loodud resultaatide kaitse

Autoriõiguse
ja
autoriõigusega
kaasnevate
probleemide
koondkaardistus.
Arvutivõrgus:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57000/Autori%F5iguse++koondkaardistus-9-07-2012.pdf
(6.01.2013).
535
Euroopa Liidu Teataja L 376 , 27/12/2006 Lk 0028 - 0035
534
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(1) Käesolev seadus laieneb ka nendele teostele ja teose esitajate, fonogrammitootjate ning
televisiooni- ja raadioteenuse osutajate poolt loodud resultaatidele, mis on loodud enne 1992. aasta 12.
detsembrit.
(2) Käesoleva seadusega teoste ja teose esitajate, fonogrammitootjate ning televisiooni- ja
raadioteenuse osutajate poolt loodud resultaatide kasutamisele kehtestatud nõuded ei laiene
juhtumitele, mil nende kasutamine leidis aset enne 1992. aasta 12. detsembrit.
(3) Teoste osas, mille autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on lõppenud, kaitseb teose autorsust, autori nime
ning autori au ja väärikust Justiitsministeerium (§ 44 1. lõige). Seda sätet kohaldatakse ka teoste
esitajate suhtes (§ 74 4. lõige).
37.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Audiovisuaalautorite täiendavat tasu reeglina teistes EL riikide seadustes ei reguleerita, v.a osas mis
on vajalik direktiivi 2006/115/EÜ rendiõiguse tasu kehtestamiseks.
Erandiks on Prantsusmaa intellektuaalse omandi koodeks536, mille järgi audivisuaalse teose autor peab
saama õiguste loovutamise korral hüvitist vastavalt teose kasutamisele.
Soome õiguses537 on AV teose autoril õigus tasu ainult rendile andmise eest.
USA õiguspraktikas538 saavad AV teose autorid tasu ainult vastavate lepingute korral.
ENSV perioodil loodud audiovisuaalsete teoste autoriõiguste teema on omane endistele ENSV
liiduvabariikidele. Arvestades seda, et endistest liiduvabariikidest on sarnase õiguskorraga Läti ja
Leedu, siis saab aluseks võtta nimetatud riikide õigusnormid. Läti539 ja Leedu ei ole õiguste kuuluvuse
õigusnormide tasemel reguleerinud ning neil on sarnane õiguslik vaakum kui Eesti õiguses.

37.3 Muutmise põhjendused ja võimalused
37.3.1 AV teoste täiendava tasu nõudest loobumine

AutÕS § 14 lg 6 kehtestab AV teose autorile õiguse saada tasu AV teose igasuguse kasutamise eest,
ka juhul, kui autor on varalised õigused loovutanud filmi produtsendile. AutÕS § 14 lg 6 on lepingu
suhtes erinorm ning sõltumata autori ja produtsendi kokkuleppest on audiovisuaalse teose autoril õigus
saada tasu igasuguse kasutuse eest (nt televisioon, kaabellevi, kinolevi, Internet, DVD). AutÕS § 14
lg 6 õigus kehtestati 1999. a kompensatsiooniks selle eest, et AutÕS § 33 lg 2 kehtestab AV teose
autorite varaliste õiguste seadusjärgse ülemineku AV teose produtsendile.540 Aastas kogub Eesti
Autorite Ühing AutÕS § 14 lg alusel ca 100 000 eurot541. AutÕS § 14 lg 6 alusel kogutavad tasud on
Eesti audiovisuaalsektori mõistes tagasihoidlikud. AutÕS § 14 lg 6 tõttu on lisakulutused Eestis
toodetud AV teoste levitamisel, sest tuleb maksta täiendavat tasu AV teoste autoritele. Sellist
seadusega tagatud tasu saamise õigust ei ole teistel Eesti autoritel. Sarnaste tasude puhul loetleb AutÕS
Intellectual
Property
Code
(Code
de
la
Propriété
Intellectuelle).
Arvutivõrgus:
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5563
537
Tekijänoikeuslaki. Arvutivõrgus: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404
538
Writers Guild of America ja Directors Guild of America kaudu.
539
Antud seisukoha on Läti õiguse kohta toonud J. Rušenieks doktoritöös „The Historical Origin Of The Problem Of The
Legal Framework For Authors And Producers Of Audiovisual Works, And Solutions Thereof In The Republic Of Latvia“,
The School Of Business Administration Turiba, Department Of Law, Riga 2011.
540
Eelnõu seletuskirjas vastav viide puudub, sest muudatus tehti Riigikogus eelnõu lugemise käigus.
541
Tegemist on hinnangulise summaga, sest EAÜ ei pea eraldi arvestust AV teose ja § 14 lg 6 tasude kogumisel.
536
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konkreetsed kasutusviisid, mille puhul on õigus autoril saada tasu (nt kunstiteoste edasimüügi tasu - §
15, muusika ja filmi reprodutseerimine isiklikuks otstarbeks - § 26). Selline absoluutne tasu on
Euroopa õiguses erandlik, lisaks Eestile on selline õigus Prantsusmaal. Teistes Euroopa riikides toimub
tasude maksmine lepingute alusel.
Ettepanek loobuda täiendavast AV teose tasu õigusest ning lähtuda ainult direktiivi 2006/115/EÜ
miinimum nõudest. AV teose täiendava tasu õigus ei oma positiivset mõju Eesti audiovisuaalsektorile,
sest Eesti AV teoste kasutamine on seotud täiendavate lisakuludega (mida nt. ei ole USA või teiste
riikide AV teoste kasutamise puhul).
Õiguspärase ootuse küsimus. AutÕS esimene redaktsioon sellist tasu saamise õigust ei sisaldanud.
AutÕS § 14 lg 6 tekkis seadusesse 1999. aastal direktiivi 2006/115/EÜ rakendamise käigus, mille
puhul Riigikogu laiendas rendiõiguse tasu selliselt, et see kehtib kõikidele kasutusviisidele. Riigikohus
on lahendis märkinud, et „õiguspärase ootuse põhimõte ei tähenda, et isikute õiguste piiramine või
soodustuste lõpetamine on üldse lubamatu. Õiguspärase ootuse põhimõte ei nõua kehtiva regulatsiooni
kivistamist - seadusandja võib õigussuhteid vastavalt muutunud oludele ümber kujundada ning sellega
paratamatult halvendada mõnede ühiskonnaliikmete olukorda. Otsus selle kohta, milliseid reforme läbi
viia ja milliseid ühiskonnagruppe nende reformidega eelistada, on seadusandja pädevuses“.542 Seega
on võimalik seadusandjal teha AutÕS § 14 lg 6 tasu osas muudatusi.
AutÕS § 14 lg 6 küsimuse lahendamisel tuleb hinnata ka AV teoste autorite varaliste autoriõiguste
produtsendile ülemineku regulatsiooni vajalikkust. AutÕS § 33 lg 2 alusel lähevad varalised õigused
üle produtsendile, kui lepinguga ei ole kokku lepitud teisiti. Üheks võimaluseks oleks loobuda AV
teoste autorite varaliste õiguste seadusjärgsest üleminekust. Sellega muutuksid AV teoste tootmise
õigussuhted ainult lepingutel põhinevaks.
37.3.2 ENSV perioodil loodud AV teoste autoriõiguse kuuluvus

AutÕS § 88 reguleerib enne AutÕS jõustumist loodud teoste ja teoste esitajate, fonogrammitootjate
ning raadio- ja televisiooniorganisatsioonide poolt loodud resultaatide autoriõigusi. AutÕS § 88 lg 1
reguleerib seaduse kohaldamist, laiendades seaduse ka nendele teostele ja kaasnevate õiguste
resultaatidele, mis on loodud enne 12. detsembrit 1992. a. Kõnealune paragrahv ei reguleeri õiguste
kuuluvust, s.t seda, kellele kuuluvad isiklikud ja varalised õigused. Seega ei ole seadusandja
kehtestanud kehtivas õiguses norme enne 12. detsembrit 1992. a loodud AV teoste õiguste kuuluvuse
osas.
ENSV ajal toodeti suurem osa fonogrammidest, filmisalvestustest raadio- ja televisioonisaadetest
Tallinnfilmi, Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio poolt. Õiguspraktikas on ENSV perioodil tekkinud
õigussuhete kuuluvus kas selge (tsiviilkoodeksi § 490 lõike 11 järgi kuulus autoriõigus kino- või
televisioonifilmile filmimist teostanud ettevõttele), lahendatud hea tavaga (teadlaste, fotograafide,
kunstnike, heliloojate, kirjanike, tõlkijate ja näitlejate autoriõigused loetakse nende või pärijate
omanduses olevaks) või ebaselged (ENSV ajal mitteeksisteerinud kaasnevate autoriõigused). Eesti
kohtupraktikas ei ole lahendatud ENSV perioodil loodud teoste ja kaasnevate õiguste autoriõiguste
kuuluvuse küsimusi. AV teoste vaidlusi põhjustab asjaolu, et AV teoste regulatsioon on keeruline ja
mitmeti tõlgendatav (nt AutÕS § 14 lg 6 ja § 32, õigused, mida AV teose loomise ajal ei tuntud).
Võrreldes kehtiva õigusega ei reguleerinud tsiviilkoodeks kaasnevaid õigusi (esitaja,
fonogrammtootja, filmi esmasalvestuse tootja, ringhäälinguorganisatsioon). ENSV ajal ei saanud
542

RPJKo 2. detsember 2004 nr 3-4-1-20-04, punkt 14.
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tekkida kaasnevatel autoriõigustel põhinevaid õigussuhteid, sest selliseid õigusi sellel ajal ei tuntud ja
selliseid kokkuleppeid ei sõlmitud. Samuti puudusid ENSV ajal alternatiivne tele-, filmi- ja
muusikatootmine, mis oleks kasutanud analoogseid õigussuhteid või oleks sõlmitud kokkuleppeid
väljaspool ENSV seadusandlust. Kaasnevate autoriõiguste normid tekkisid Eesti õiguspraktikas
AutÕS jõustumisega 1992. aastal. Seega on täna on olukord, kus ENSV perioodil loodud kaasnevate
õiguste autoriõiguste kuuluvuse küsimus on nn õiguslikus vaakumis.
Nii variant A kui ka B on kultuuripoliitilised valikud ning ei sõltu autoriõiguse teooriast või
rahvusvahelisest õigusest.
Variant A
Autori, esitaja ja tootjaõigused kuuluksid filmi ja telesaade tootja õigusjärglasele. AV teose autoritel
ja näitlejatel oleks õigus saada teoste salvestuste kasutamise eest hüvitist. Hüvitis ei laieneks ETV ja
Eesti Raadio endistele töötajatele, sest nemad tegid saateid töösuhte korras (nn koosseisulised
töötajad). Hüvitise kogumine toimiks ainult kollektiivse esindamise kaudu. Seega ei saa isik nõuda
hüvitist, vaid peab olema ühingu liige või volitama ühingut teostama hüvitise saamise õigust.
Nõudeõigus tekib hetkest, millal AV teost kasutati, nt toimus filmi edastamine teles. Autoritel ja
esitajatel on piiratud nõudeõiguse tähtaeg - hüvitist saab nõuda kolme aasta jooksul alates AV teose
kasutamisest. Hüvitise nõudeõigusel ei oleks tagasiulatuvat jõudu.
Variant B
Lahendus b puhul lähtutakse põhimõttest, et AV teose autorid ei ole minevikus õigusi loovutanud ning
ei ole toimunud seadusjärgset õiguste üleminekut. AV teoste autoriõigused kuuluksid autoritele ja
esitajatele. Tele-, raadio- ja filmitootja õigused kuuluksid õigusjärglastele. AV teose kasutamiseks
peaksid kasutajad (nt kino) sõlmima lepingud kõigi AV teose loomises osalenud autorite ja
näitlejatega. Sellise korralduse juures ei oleks võimalik ENSV perioodi loodud AV teoseid mõistlikult
kasutada, sest autorite ja esitajatega lepingute sõlmimine oleks pea võimatu (puuduvad andmeid,
õigusjärglus jne). Osaliselt võib antud probleemi lahendada laiendatud esindamisõiguse rakendamine
Eesti õiguses, sellisel juhul saavad ühingud sõlmida lepinguid ka nende autorite eest, kes ei ole ühingu
liikmed.
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38 Infoühiskonna teenuse osutaja vastutus (A. Värv)543
38.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine
Kaardistuses viidatud küsimuses võib infoühiskonna teenuse seaduse (InfoTS) 544 olemasolevat
regulatsiooni pidada piisavaks ja kohaseks. Seega teen ettepaneku olemasolevat regulatsiooni mitte
muuta.
Teenuse osutaja vastutus võiks jätkuvalt olla reguleeritud infoühiskonna teenuse seaduses (InfoTS).
Silmas pidades perspektiivi, et Euroopa Liidus on kavas sätestada täpsemad reeglid nn NTDprotseduuri kohta, tuleb arvestada tulevikus InfoTS täiendamise vajadusega.

38.2 Praegu kehtivad õigusnormid
38.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid
38.2.1.1 Rahvusvahelised normid

Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS-lepingu)545 artikkel 47 („Õigus
teabele) puudutab IO õigusi rikkunud isiku teatamiskohustust, sätestades järgmist: „Liikmed võivad
sätestada, et kohtuorganitel on õigus kohustada rikkujat teavitama õigusevaldajat kolmandatest
isikutest, kes on seotud õigusi rikkuvate kaupade või teenuste tootmise ja levitamisega ning nende
levitamiskanalitest, kui kohtu selline korraldus ei ole ebaproportsionaalne rikkumise raskusastmega
võrreldes.“ Eraldi teenusepakkuja vastutust või teenusepakkuja teatamiskohustust TRIPS-lepingust
seega tuletada ei saa.
Õiguskaitse tagamist digikeskkonnas puudutab ka võltsimisvastase kaubanduslepingu (ACTA)546
artikkel 27. Euroopa Parlament hääletas juulis 2012 ACTA-ga ühinemise vastu.
Koostaja: A. Värv.
Infoühiskonna teenuse seadus, - RT I 2004, 29, 191; RT I, 06.01.2011, 1.
545
Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu lisa 1C: Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide
leping, RT II 1999, 22, 123.
546
Võltsimisvastane kaubandusleping Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide, Austraalia,
Jaapani, Kanada, Korea Vabariigi, Maroko Kuningriigi, Mehhiko Ühendriikide, Singapuri Vabariigi, Šveitsi
Konföderatsiooni
ja
Uus-Meremaa
vahel,
arvutivõrgus:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/et/11/st12/st12196.et11.pdf.
ACTA artikkel 27 lg 2 sätestab: „Lisaks lõike 1 sätetele kohaldab iga lepinguosaline täitemenetlust digivõrgustikes
toimepandud autoriõiguse või sellega kaasnevate õiguste rikkumise korral, mis võib hõlmata laialdase levitamise vahendite
ebaseaduslikku kasutamist õigusrikkumise eesmärgil. Kõnealuste menetluste kohaldamisel tuleb vältida tõkete loomist
seaduslikule tegevusele, sealhulgas e-kaubandusele, ning tagada kõnealuse lepinguosalise õigusaktide kohased
põhiõigused, nagu sõnavabadus, õigus õiglasele kohtumõistmisele ja eraelu puutumatusele“.
ACTA artikli 27 lg 4 näeb ette: „Kooskõlas oma õigusaktidega võib lepinguosaline anda oma pädevatele ametiasutustele
õiguse nõuda internetiteenuste pakkujalt, et ta avaldaks õiguste omanikule kiiresti teabe, mis on vajalik tuvastamaks tellijat,
kelle kontot rikkumise toimepanekuks väidetavalt kasutati, kui kõnealune õiguste omanik on esitanud õiguslikult piisava
kaebuse kaubamärgi võltsimise või autoriõiguse või sellega kaasnevate õiguste rikkumise kohta ning kui sellist teavet
kogutakse kõnealuste õiguste kaitsmiseks või jõustamiseks. Kõnealuste menetluste kohaldamisel tuleb vältida tõkete
loomist seaduslikule tegevusele, sealhulgas e-kaubandusele, ning tagada kõnealuse lepinguosalise õigusaktidele tuginevad
põhiõigused, nagu sõnavabadus, õigus õiglasele kohtumõistmisele ja eraelu puutumatusele“.
Douwe Korff ja Ian Brown on leidnud, et ACTA nimetatud artiklitest ei tulene intenetiteenuse pakkuja vastutust internetis
toimepandud IO rikkumiste eest, - Korff, D; Brown, I. Opinion on the compatibility of ACTA with the ECHR and the EU
Charter
of
Fundamental
Rights,
31.08.2011,p
13.
Arvutivõrgus:
http://groenlinks.nl/files/ACTA%20and%20Fundamental%20Rights.pdf (3.02.2013).
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38.2.1.2 EL-i normid

Teenusepakkuja mõiste ja vastutus edastatava teabe eest
Euroopa Liidus on teenuseosutaja vastutuse režiim harmoniseeritud direktiiviga 2000/31/EÜ ehk nn
e-kaubanduse direktiiviga547 (direktiivi II ptk, 4. jagu: vahendajatest teenuseosutajate vastutus (art 1215)). E-kaubanduse direktiivi artikli 2 b kohaselt on teenuseosutaja iga infoühiskonna teenust osutav
füüsiline või juriidiline isik. Direktiiv jagab teenuseosutajad kolme kategooriasse selle alusel, kas
pakutava teenuse näol on tegemist „pelga edastamisega“ (art 12), vahemällu salvestamisega (art 13)
või teabe talletamisega (art 14).
E-kaubanduse direktiivi art 14 lg 1 punktide a ja b kohaselt ei vastuta teenuseosutaja teenuse saaja
taotluse põhjal talletatava teabe eest siis, kui teenuseosutajal ei ole tegelikku teavet ebaseadusliku
tegevuse või teabe kohta ja kahjutasunõuete osas ei tea ta fakte või asjaolusid, millest ilmneb
ebaseaduslik tegevus või teave, või sellisest asjaoludest teadlikuks saades kõrvaldab teenuseosutaja
kiiresti teabe või tõkestab juurdepääsu sellele. Tegemist on nn „notice-and-takedown“ (NTD) ehk
„teatamise ja kõrvaldamise“ mehhanismiga.
E-kaubanduse direktiivi vastuvõtmisest alates on tekkinud mitmeid nn uusi teenuseid (nt
pilvandmetöötlus, suhtlusvõrgustikud), mille puhul ei ole täpselt selge, millisesse kategooriasse need
direktiivi mõttes tuleks paigutada. Ka liikmesriikide kohtupraktika teenuseosutajate
„kategoriseerimisel“ on erinev.548 Tulenevalt direktiiviga sätestatud vastutuse piirangutest on nn uute
teenuste puhul peamine küsimus see, kas ja millised neist tuleks lugeda direktiivi artikli 14 alla
käivateks.549 Samas viidatakse Euroopa Komisjoni teatises Euroopa Liidu jaoks pilvandmetöötluse
võimaluste avamise kohta550 ning selle taustaanalüüsi pakkuvas Komisjoni töödokumendis551 üksnes
üldsõnaliselt sellele, et e-kaubanduse direktiivi analüüsist nähtuvalt seisavad teenuseosutajad silmitsi
õigusliku ebakindlusega, võtmata nn uute teenuste täpsema kategoriseerimise osas mingit
konkreetsemat seisukohta.
Euroopa Kohtu otsusest liidetud kohtuasjades C-236/08 - C-238/08 Google versus Louis Vuitton
Malletier Sa jt552 (Google AdWords) tuleneb, et teenuseosutaja vastutuse piirangute kohaldamiseks
peaks esmalt küsima, kas konkreetne isik osutab infoühiskonna teenust ning teiseks analüüsima, kas
tegemist on üksnes passiivset laadi tegevusega, mida saab nimetada „vahendamiseks“. Nimelt tõusetus
antud kohtuasjas muuhulgas ka küsimus, kas otsingumootor Google on e-kaubanduse direktiivi mõttes
„vahendajast teenuseosutaja“, kelle vastutus on direktiivi sätete kohaselt piiratud. Euroopa Kohus
leidis, et Google’i tegevus vastab kõigile „infoühiskonna teenuse” osutamise tingimustele (see hõlmab
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/31/EÜ 8.06.2000 infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide,
eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul, - ELT L 178, 17.07.2000.
548
Vt. sellekohane ülevaade liikmesriikide kohtupraktikast: Commission Staff Working Document „Online services,
including e-commerce, in the Single Market“, Brussels, 11.1.2012, SEC(2011) 1641 final, pp 26-30. Arvutivõrgus:
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/SEC2011_1641_en.pdf (3.02.2013).
549
Vt. nt. EU study on the Legal analysis of a Single Market for the Information Society. New rules for a new age? Liability
of
online
intermediaries
(november
2009),
lk.
16;
arvutivõrgus:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/document.cfm?doc_id=835; Edwards,L. Role and Responsablility
of
the
Internet
Intermediaries
(2011),
lk.
10.
Arvutivõrgus:
http://www.wipo.int/copyright/en/doc/role_and_responsibility_of_the_internet_intermediaries_final.pdf (3.02.2013).
550
Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe, Brussels, 27.9.2012, COM(2012) 529 final
551
Brussels,
27.9.2012
SWD(2012)
271
final.
Arvutivõrgus:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/com/swd_com_cloud.pdf (3.02.2013).
552
Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 23. märts 2010, Google France SARL ja Google Inc. versus Louis Vuitton Malletier
SA (C-236/08), Google France SARL versus Viaticum SA ja Luteciel SARL (C-237/08) ja Google France SARL versus
Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL ja teised (C-238/08), - EKL 2010 lk I-02417.
547
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elektrooniliste andmetöötlus- ja -salvestusseadmete abil vahemaa tagant ning teenuse saaja isikliku
taotluse alusel osutatavaid teenuseid, mille eest tavaliselt makstakse tasu). Kohus viitas direktiivi
põhjendusele 42, millest nähtub, et selle direktiiviga vastutuse valdkonnas ette nähtud erandid
hõlmavad ainult neid juhtumeid, kui infoühiskonna teenuse osutaja tegevus on „üksnes tehnilise,
automaatse ja passiivse iseloomuga”, mis tähendab, et sellel teenuseosutajal „pole […] edastatava või
talletatava teabe kohta teadmisi ega kontrolli selle üle” (otsuse punktid 110 ja 113). Kohus leidis, et
selleks, et kontrollida, kas viitamisteenuse osutaja vastutus võib olla direktiivi 2000/31 artikli 14 alusel
piiratud, tuleb uurida, kas selle teenuse osutaja täidab neutraalset rolli, nii et tema tegevus on üksnes
tehnilist, automaatset ja passiivset laadi, viidates teadmiste puudumisele talletatava teabe kohta ja selle
üle kontrolli puudumisele (otsuse punkt 114), kuid lisas, et seda peab tegema siseriiklik kohus, kes
tunneb kõige paremini põhikohtuasjades käsitletava teenuse osutamise konkreetseid üksikasju (otsuse
punkt 119).
Lisaks tegeles Euroopa Kohus teenuseosutaja vastutuse küsimusega ka kohtuasjas C-324/09 L’Oréal
versus eBay.553 Kohus märkis, et üksnes see, et e-turu haldaja salvestab oma serveris
müügipakkumised, määrab kindlaks oma teenuse kasutustingimused, saab teenuse eest tasu ja annab
oma klientidele üldist laadi nõu, ei saa tingida seda, et tema suhtes ei kohaldu direktiivis 2000/31 ette
nähtud vastutust puudutavad erandid. Kui selline e-turu haldaja osutab seevastu abi, mis seisneb
asjaomaste müügipakkumiste esituse optimeerimises või nende edendamises, siis tuleb asuda
seisukohale, et tema roll ei ole tema kliendist müüja ja potentsiaalse ostja vahelises suhtes neutraalne,
vaid ta tegutseb aktiivselt, mille tulemusel tal on teave nende pakkumistega seotud andmete kohta või
ta saavutab nende üle kontrolli. Seega ei saa ta nende andmete osas tugineda vastutust puudutavale
erandile, mis on ette nähtud direktiivi 2000/31 artiklis 14. Seda, kas eBayl on müügipakkumiste osas
kirjeldatud roll, peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus (otsuse punktid 115-117). Kohus
lisas, et kui e-turu haldaja ei tegutse aktiivselt ja kui tema poolt teenuse osutamine kuulub seega
direktiivi 2000/31 artikli 14 lõike 1 kohaldamisalasse, ei saa ta siiski tugineda selles sättes ette nähtud
vastutust puudutavale erandile siis, kui tal oli teave faktide või asjaolude kohta, mille põhjal
kohusetundlik ettevõtja oleks pidanud järeldama, et tegemist on ebaseadusliku müügipakkumisega, ja
sellistest asjaoludest teadlikuks saades ta ei tegutsenud kiiresti selle artikli 14 lõike 1 punktis b nõutud
viisil (otsuse punkt 124).
Seega võib öelda, et hetkel on EL õigusaktide ja kohtupraktikaga paika pandud teatavad
otsustuskriteeriumid, mille alusel siseriiklikud kohtud peavad vaidluse korral otsustama konkreetse
teenusepakkuja konkreetse teenuse üle. Ehkki Komisjon möönab, et liikmesriikide lähenemised on
selles küsimuses varieeruvad, ei nähtu avaldatud dokumentidest plaane teenuseosutaja mõiste
täpsustamise osas. Kohtuotsuse Google AdWords pinnalt võib teha järelduse, et ka liikmesriikides ei
peaks tehnoloogia arengu käigus lisanduvate uute teenuste kindlasse kategooriasse paigutamise üle
otsustama seadusandja, vaid sellise „kategoriseerimise“ üle peaks konkreetse vaidluse korral
otsustama siseriiklik kohus, võttes arvesse neid kriteeriume, mis direktiiviga on paika pandud.
Küll aga on Komisjonil kavas ühtlustada NTD-ga seotud protseduurireegleid. Komisjoni aruandes ekaubanduse direktiivi kohaldamise kohta554 viidatakse mitmetele lahendamist vajavatele
kitsaskohtadele seoses NTD-ga (rikkumise teatele esitatavad nõuded, võimalik vastutus valeteate eest,

Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 12. juuli 2011, L’Oréal SA ja teised versus eBay International AG ja teised (C-324/09).
Commission Staff Working Document „Online services, including e-commerce, in the Single Market“, Brussels,
11.1.2012,
SEC(2011)
1641
final.
Arvutivõrgus:
http://ec.europa.eu/internal_market/ecommerce/docs/communication2012/SEC2011_1641_en.pdf (3.02.2013).
553
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teatele reageerimiseks nõutav aeg jm). Sellest tulenevalt leidis Komisjon555, et internetis toimuvate
kuritarvituste tõttu tuleb võtta vastu horisontaalne algatus teavitamismenetluse ja meetmete võtmise
kohta. Selleks algatati juunis 2012 internetipõhiste teenuste vahendajate edastatavast ebaseaduslikust
infosisust teavitamise menetlusi ning meetmeid käsitlev avalik konsultatsioon.556
Teenusepakkuja üldine kohustus teabe jälgimiseks
E-kaubanduse direktiivi art 15 lg 1 kohaselt ei ole teenuseosutajatel kohustust artiklites 12-14
sätestatud teenuste osutamisel üldist kohustust jälgida teavet, mida nad edastavad või talletavad,
samuti pole neil üldist kohustust otsida ebaseaduslikku tegevust näitavaid fakte ja asjaolusid. Direktiivi
põhjenduses 47 on märgitud, et „Liikmesriigid ei tohi kehtestada teenuseosutajatele üldise iseloomuga
jälgimiskohustusi; see keeld ei kehti jälgimiskohustuste kohta erijuhtudel ega mõjuta siseriiklike
asutuste poolt vastavalt siseriiklikele õigusaktidele antavaid korraldusi.“ Põhjendus 48 lisab, et
„direktiiv ei mõjuta liikmesriikide võimalust kohustada teenuseosutajaid, kes talletavad teenuse saajate
teavet, teatavat tüüpi ebaseaduslike tegevuste avastamiseks ja vältimiseks olema ettevaatlik, mida neilt
võib põhjendatult eeldada ja mida siseriiklik õigus täpsustab“.
Direktiivi 2001/29/EÜ (infoühiskonna direktiiv)557 artikkel 8 lg 3 sätestab: „Liikmesriigid tagavad, et
õiguste valdajatel on võimalik taotleda kohtu ettekirjutust vahendajatele, kelle teenuseid kolmandad
isikud kasutavad autoriõiguse või sellega kaasneva õiguse rikkumiseks.“
Direktiiv 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta558 näeb artiklis 11 ette, et õiguste
omajad võivad nõuda kohtulikke tõkendeid vahendajate suhtes, kelle teenuseid kasutas kolmas osapool
intellektuaalomandi õiguste rikkumisel.
Nimetatud sätetest ei tulene liikmesriikide kohustust kehtestada teenuseosutajatele üldist
jälgimiskohustust – seda on kinnitanud Euroopa Kohus kohtuasjades C-236/08 - C-238/08 Google
Adwords ja C-70/10 Scarlet Extended v SABAM559.
Viimatinimetatud kohtuotsus puudutas internetiühenduse pakkujat (Scarlet), kes pakub oma
klientidele internetiühendust, kuid mitte muid teenuseid, nagu allalaadimis- või failivahetusteenus.
Euroopa Kohtul tuli otsustada, kuidas tõlgendada Belgia kohtu poolt internetiteenuse pakkuja suhtes
tehtud ettekirjutust rakendada filtreerimissüsteemi, mis filtreerib kogu tema teenuse raames ja eelkõige
võrdõigusvõrgu tarkvara abil toimuva elektroonilise side; mida kohaldatakse vahet tegemata kõigile
tema klientidele; mis on ennetav; mida rakendatakse ainult tema kulul, ja mis ei ole ajaliselt piiratud,
mis on selleks, et blokeerida autoriõigust rikkuvate failide edastamine, võimeline tuvastama selle
teenusepakkuja võrgus selliste failide vahetuse, mis sisaldavad muusika-, kinematograafilisi või
Euroopa Komisjoni teatis „Ühtne raamistik usalduse loomiseks digitaalse ühtse turu vastu seoses e-kaubanduse ja
internetipõhiste teenustega“, Brüssel, 11.1.2012, KOM(2011) 942 lõplik. Arvutivõrgus: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:et:PDF (3.02.2013).
556
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/clean-and-open-internet_en.htm ; vt ka Initiative on a clean and
open Internet: procedures for notifying and acting on illegal content hosted by online intermediaries;
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_markt_007_notice_and_takedown_procedures_en.pdf
(3.02.2013).
557
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29/EÜ 22.05.2001 autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate
aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas, - ELT L 167, 22.6.2001.
558
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/48/EÜ 29.04.2004 intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta, - ELT
L 157, 30.04.2004.
559
Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 24. november 2011: Scarlet Extended SA versus Société belge des auteurs,
compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM).
555
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audiovisuaalteoseid, mille intellektuaalomandi õigusi ettekirjutuse nõude esitaja väidab omavat
(otsuse punkt 29).
Euroopa Kohus leidis, et selline kohtu ettekirjutus tähendaks internetiühenduse pakkuja
ettevõtlusvabaduse ilmselget rikkumist, sest see kohustaks teda enda kulul rakendama keerukat,
kulukat ja püsivat infotehnoloogilist süsteemi, mis on muu hulgas vastuolus tingimustega, mis on
sätestatud direktiivi 2004/48 artikli 3 lõikes 1, mille kohaselt ei tohi intellektuaalomandi õiguste
tagamise meetmed olla asjatult keerulised või kulukad (otsuse punkt 48). Seetõttu ei vasta kohustus
taolise ennetava filtreerimissüsteemi kohaldamiseks nõudele tagada õiglane tasakaal ühelt poolt
autoriõiguse omajatele kuuluvate intellektuaalomandi õiguste kaitse ja teiselt poolt internetiühenduse
pakkuja taolise ettevõtja ettevõtlusvabaduse kaitse vahel (otsuse punkt 49). Lisaks leidis Euroopa
Kohus, et taoline filtreerimissüsteem võib rikkuda ka internetiteenuse pakkuja klientide põhiõigusi,
nimelt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklites 8 ja 11 kaitstud õigust isikuandmete kaitsele ja teabe
saamise ja levitamise õigust (otsuse punkt 50). Viimane on põhjendatav sellega, et filtreerimissüsteemi
rakendamisel tuleb kogu edastatavat sisu analüüsida süstemaatiliselt ning koguda ja identifitseerida
tuleb selles võrgus toimuva õigusvastase sisu edastuse allikaks olevate kasutajate IP-aadressid, mis on
kaitstud isikuandmed, sest nende identifitseerimine võimaldab selliste kasutajate täpse tuvastamise
(otsuse punkt 51). Euroopa Kohus lisas, et üldine ennetav filtreerimiskohustus rikub teabevabadust,
kuna on tõenäoline, et see süsteem ei erista piisaval määral õigusvastast sisu õiguspärasest, mistõttu
süsteemi rakendamine võib tingida õiguspärase sisuga side blokeerimise. Vaidlust polegi selle üle, et
edastuse õiguspärasus sõltub samuti autoriõiguses ette nähtud seaduslikest eranditest, mis on
liikmesriigiti erinevad. Lisaks sellele võivad teatavad teosed teatavates liikmesriikides olla vabalt
kasutatavad või autorid võivad olla teinud need võrgus tasuta kättesaadavaks (otsuse punkt 52). Selle
kõige põhjal järeldas Euroopa Kohus, et internetiühenduse pakkuja kohustus rakendada
filtreerimissüsteemi ei ole kooskõlas nõudega tagada õiglane tasakaal ühelt poolt intellektuaalomandi
õiguse ja teiselt poolt ettevõtlusvabaduse, isikuandmete kaitse õiguse ja õiguse saada ja edastada teavet
vahel (otsuse punkt 53).
Samale järeldusele jõudis Euroopa Kohus ka kohtuasjas C-360/10 SABAM vs. Netlog560. Antud
kohtuasjas puudutas filtreerimiskohustuse küsimus veebimajutusteenuse osutajat Netlog, kellele
kuulub interneti suhtlusportaal, milles registreerunud isik saab enda käsutusse profiiliks nimetatava
isikliku andmeruumi, mida see kasutaja saab ise kujundada ja millele on juurdepääs kõikjal maailmas.
Portaali peamine funktsioon on luua virtuaalseid kogukondi, mille kaudu saavad isikud omavahel
suhelda ja kontakte sõlmida. Eelkõige saab kasutaja oma profiilis pidada päevikut, tuua esile oma
huvialad ja eelistused, esitleda oma sõpru, üles panna isiklikke fotosid või avaldada videoklippe.
Korrates kohtuotsuses Scarlet Extended toodud põhjendusi, leidis Euroopa Kohus ka siin, et
veebimajutusteenuse osutajale adresseeritud kohtu ettekirjutus rakendada üldist ja ennetava mõjuga
filtreerimissüsteemi on vastuolus direktiivide 2000/31, 2001/29 ja 2004/48 ja põhiõigustega (otsuse
punkt 52).
Komisjoni korraldatud avaliku konsultatsiooni käigus kinnitasid teenusepakkujad, et e-kaubanduse
direktiivi artikkel 15 on asjakohane ka täna. Filtreerimisvõimalused ei ole käesoleval hetkel sellisel
tehnilisel tasemel, et oleks võimalik tagada illegaalse sisu väljasõelumine ning samas kindlustada, et
ei blokeeritaks legaalset sisu. Filreerimine on tulemuslikumalt kasutatav videote suhes, kuid ei pruugi
soovitud tulemusi anda teatavate pdf-failide osas. Samuti toodi välja, et üldine filtreerimiskohustus
võib teenusepakkuja jaoks tähendada liiga suuri kulusid ning seega mõjuda lõppastmes negatiivselt ka
tarbijale. Samuti mõjutaks see põhiõigusi, kuna esiteks tähendab legaalse sisu eksliku blokeerimise
560

Kohtuasi C-360/10: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 16. veebruari 2012 . aasta otsus Belgische Vereniging van Auteurs,
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risk sõnavabaduse piiramist ning teiseks võib see kaasa tuua ka soovimatuid piiranguid seoses isikute
õigusega isikuandmete kaitsele. Lisaks toodi välja ka oht, et üldine filtreerimiskohustus viib
paratamatult ka selleni, et sedamööda kuidas teenuste pakkujad parandavad filtreerimistehnikat,
täisutavad oma meetmeid ka õiguste rikkujad, ehk hakkab toimuma nn „võidurelvastumine“, mida on
täheldatud Prantsuse nn HADOPI seaduse mõjuna.561
38.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

Teenusepakkuja mõiste ja vastutus edastatava teabe eest
E-kaubanduse direktiiv on üle võetud infoühiskonna teenuse seadusega (InfoTS). Teenuseosutaja
vastutust reguleerivad InfoTS §-d 8–11.
§ 8. Vastutuse piirang üksnes teabe edastamise ja üldkasutatavale andmesidevõrgule juurdepääsu
pakkumise korral
(1) Kui osutatakse teenust, mis seisneb üksnes teenuse kasutaja pakutava teabe edastamises
üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu või üldkasutatavale andmesidevõrgule juurdepääsu pakkumises,
ei vastuta teenuse osutaja edastatava teabe sisu eest tingimusel, et ta:
1) ei algata edastust;
2) ei vali edastuse vastuvõtjat;
3) ei vali ega muuda edastuses sisalduvat teavet.
(2) Edastamise ja juurdepääsu pakkumisega seotud toimingud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud
tähenduses sisaldavad edastatava teabe automaatset, vahepealset ja ajutist talletamist niivõrd, kuivõrd
selle ainus eesmärk on edastamise sooritus üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu ja eeldusel, et teavet
ei talletata pikema ajavahemiku vältel, kui see on edastamiseks põhjendatult vajalik.
§ 9. Vastutuse piirang andmete vahemällu salvestamise korral
Kui osutatakse teenust, mis seisneb teenuse kasutaja pakutava teabe edastamises üldkasutatava
andmesidevõrgu kaudu, kusjuures vastav edastusmeetod tehnilistel põhjustel nõuab andmete
vahemällu salvestamist ja selle teenuse ainus eesmärk on teabe tõhusam edastamine teistele teenuse
kasutajatele nende taotluse alusel, ei vastuta teenuse osutaja selle teabe automaatse, vahepealse ja
ajutise talletamise puhul teabe sisu eest tingimusel, et ta:
1) ei muuda antud teavet;
2) järgib teabele juurdepääsu tingimusi;
3) järgib teabe ajakohastamise kohta vastavas majandusharus laialdaselt tunnustatud ja kasutatud
nõudeid;
4) ei takista vastavas majandusharus laialdaselt tunnustatud ja kasutatud tehnoloogia seaduslikku
kasutamist, et saada andmeid teabe kasutamise kohta;
5) saades teada, et teave on edastuse algpunktis võrgust eemaldatud või juurdepääs sellele tõkestatud
või et kohus, politsei- või riiklik järelevalveasutus on andnud korralduse see kõrvaldada, kõrvaldab
kohe vastava talletatud teabe või tõkestab sellele juurdepääsu.
§ 10. Vastutuse piirang andmete talletamise teenuse osutamise korral
(1) Kui osutatakse teenust, mis seisneb teenuse kasutaja pakutava teabe talletamises, ei vastuta teenuse
osutaja teenuse kasutaja taotluse põhjal talletatava teabe sisu eest järgmistel tingimustel:
1) teenuse osutaja ei tea teabe sisu ega ole kahju hüvitamise nõude puhul teadlik faktidest või
asjaoludest, millest ilmneb ebaseaduslik tegevus või teave;
Commission Staff Working Document „Online services, including e-commerce, in the Single Market“, Brussels,
11.1.2012,
SEC(2011)
1641
final,
p
51,
arvutivõrgus:
http://ec.europa.eu/internal_market/ecommerce/docs/communication2012/SEC2011_1641_en.pdf (3.02.2013).
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[RT I 2010, 38, 230 - jõust. 10.07.2010]
2) käesoleva lõike punktis 1 nimetatud asjaoludest teadlikuks saades kõrvaldab teenuse osutaja kohe
vastava teabe või tõkestab sellele juurdepääsu.
(2) Kui teenuse kasutaja tegutseb teenuse osutaja alluvuses või järelevalve all, siis käesoleva
paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata.
Eesti kohtupraktikas ei ole käesoleval hetkel veel tõusetunud küsimus teenusepakkuja vastutus
intellektuaalse omandi õiguse rikkumise kontekstis. Küll aga on Riigikohtu tsiviilkolleegium
analüüsinud küsimust, kas internetiportaali „Delfi“ tegevus veebikommentaaride avaldamisel vastab
IntoTS § 10 tingimustele, mille korral portaalile laineks vastutust välistavad asjaolud. Riigikohus
leidis, et nimetatud tegevus ei ole üksnes tehnilise, automaatse ja passiivse iseloomuga. Riigikohus
märkis: „see, et kostja ei ole kommentaari koostajaks, ei tähenda, et kostjal ei ole kontrolli
kommenteerimiskeskkonna üle. Kostja kehtestab kommenteerimiskeskkonna reeglid ning teeb selles
muutusi (eemaldab kommentaari), kui neid reegleid rikutakse. Seevastu ei ole kostja teenuse kasutajal
endal võimalik saadetud kommentaari muuta või kustutada. Ta saab üksnes ebasobivast kommentaarist
teada anda. Kostja võimuses on seega määrata, millised sisestatud kommentaarid avaldatakse ja
millised mitte. Sellest, et kostja eeltoodud võimalust ei kasuta, ei saa järeldada, nagu ei oleks
kommentaaride avaldamine kostja kontrolli all. Kolleegium nõustub ringkonnakohtu seisukohaga, et
kostja, valitsedes kommenteerimiskeskkonnas talletatud teavet, osutab sisuteenust, mistõttu IÜTS §-s
10 sätestatud vastutust välistavad asjaolud asjas ei kohaldu.“562 Õiguskirjanduses on
kommenteerimiskeskkonna pidaja vastutuse osas avaldatud nii pooldavaid563 kui ka kritiseerivaid564
seisukohti.
InfoTS ei sisalda eradi regulatsiooni teenuseosutaja tsiviilõigusliku vastutuse kohta juhuks, kui §-des
8-10 sätestatud eeldused ei ole täidetud ning sellest tulenevalt teenuseosutaja siiski vastutab teiste
isikute õiguste (nt IO õiguste) rikkumise eest. Näiteks kui teenuseosutaja ei täida InfoTS § 10 lg 1 pst 2 tulenevat tegutsemise (st teabe kõrvaldamise või sellele juurdepääsu tõkestamise) kohustust, siis
kujutab selline tegevusetus endast asjaolu, mis võib kaasa tuua tema vastutuse. Tsiviilõiguslike
õiguskaitsevahendite osas tuleb sel juhul kohaldada võlaõigusseaduse sätteid.
Teenusepakkuja üldine kohustus teabe jälgimiseks
Kooskõlas EL direktiividega ei ole InfoTS § 11 lg 1 kohaselt seaduse §-des 8–10 nimetatud teenuse
osutajal kohustust jälgida teavet, mida ta vaid edastab või millele juurdepääsu pakub, mida ta
edastamise eesmärgil ajutiselt vahemällu salvestab või teenuste kasutaja jaoks talletab, samuti ei ole
tal kohustust otsida ebaseaduslikku tegevust näitavaid fakte ja asjaolusid. Euroopa Komisjoni
kokkuvõttest e-direktiiviga seoses korraldatud avaliku konsultatsiooni kohta võib järeldada, et mingit
üldist filtreerimiskohustust ei ole EL tasandil kavas sätestada.565 Ka tuleneb eelpool viidatud EK
praktikast, et sellise kohustuse kehtestamine ei oleks kooskõlas direktiivide ega põhiõigustega,
mistõttu Eesti intellektuaalse omandi kodifitseerimise projekti raames puudub vajadus selle
küsimusega põhjalikumalt tegeleda.
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RKTKo 3-2-1-43-09, p 13.
Liiv, E. Väljendusvabaduse ja üldiste isikuõiguste konflikt veebipäevikute ja –foorumite näitel. Juridica VII/2008, lk.
476.
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Lahe, J.; Turk, K. The Web Host’s Privilege of Limited Liability: Its Application to Operators of Commentary Rooms.
European Review of Private law 2-2012, lk. 457.
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InfoTS § 11 lg 3 näeb ette teenuse osutaja kohustuse viivitamata teatada järelevalvet teostavale
pädevale ametiisikule teenuste kasutaja võimalikust ebaseaduslikust tegevusest või pakutavast teabest
ning võimaldama identifitseerida neid teenuse kasutajaid, kellega teenuse osutajal on andmete
talletamise kohta lepingud. Nn NTD-protseduuri kohta ei sisalda InfoTS täpsustavaid reegleid.
38.2.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Saksamaa
Teenusepakkuja vastutusega seonduv on reguleeritud telemeedia seaduses (Telemediengesetz, TMG).
TMG § 7 lg 2 sätestab analoogselt e-kaubanduse direktiivi artikliga 15, et teenuseosutaja ei ole
kohustatud jägima tema poolt vahendatavat teavet ega otsima ebaseaduslikkusele viitavaid asjaolusid.
TMG §-des 8-10 on sätestatud e-kaubanduse direktiivis ettenähtud piirangud teenuseosutaja vastutuse
osas. § 10 näeb ette teabe talletaja (host) vastutuse juhul, kui ta teabe ebaseaduslikkusest teades seda
viivitamatult ei kõrvalda või ei tõkesta sellele juurepääsu. „Teadmise“ all peetakse silmas positiivset
teadmist, mitte teadmapidamist.566
Soome
Teenuseosutaja vastutus on reguleeritud infühiskonna teenuste osutamise seadusega (Laki
tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta).567 E-kaubanduse direktiivi sätted teenuseosutaja
vastutuse kohta on üle võetud seaduse §-dega 13-15 ning vastavad direktiivile. Teenuseosutajal
puudub üldine kohustus jälgida teabe seaduslikkust. Vastutus põhineb nn NTD kontseptsioonil.
Seaduse §-des 20-24 on detailsemalt reguleeritud ebaseaduslikust teabest teavitamise protseduur. § 22
sätestab teenuseosutajale esitatava teate vormi (kirjalik või elektrooniline) ning nõuded teate sisu
kohta. Seaduse § 25 näeb ette valeteate esitaja kohustuse hüvitada tekitatud kahju.
Prantsusmaa
Prantsusmaa puhul tasub esile tõsta rangemat lähenemist autoriõiguste rikkumisele internetis. 2009.
aasta oktoobris võeti Prantsusmaal vastu seadus teoste levitamise ja kaitse kohta internetis568, mida
tuntakse seadust täideviiva asutuse nimest tuletatuna ka nn HADOPI seadusena (Haute Autorité pour
la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet). HADOPI seadusega sätestati Prantsuse
õiguses kolmest sammust koosnev menetlus, mis võimaldab tõkestada autoriõigute rikkuja ligipääsu
internetile. Kirjeldatud menetlus hõlmab järgmisi samme: kui autoriõiguse omaja (või tema esindaja)
teavitab järelvalveasutust enda õiguste rikkumisest, saadetakse rikkujale teade ning internetiteenuse
osutaja peab jälgima antud isiku inetrneti kasutamist. Korduva rikkumise korral saadetakse teistkordne
teade ning kui internetiteenuse kasutaja ka peale seda jätkab rikkumist, siis on teenuseosutajal kohustus
peatada internetiteenuste osutamine järelvalveasutuse poolt nimetatud perioodiks.
Ühendkuningriik
Juunis 2010 jõustus Digital Economy Act569, mis sarnaselt Prantsusmaa HADOPI seadusega
võimaldab radikaalsemat reageerimist autoriõiguse rikkumistele internetis. Selle kohaselt on samuti
võimalik blokeerida rikkuja interneti kasutamise võimalus (DEA § 17).
MüKo/ Altenhain (2010), TMG § 10, Rn 7.
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2002/en20020458.pdf ; NTD-süsteemi kohta Soomes ülevaatlikult
http://www.it-retsforum.dk/uploads/media/ISP_Liability_in_Finland_by_Jesper_Nevalainen.pdf (3.02.2013).
568
Inglisekeelne tõlge arvutivõrgus: http://www.laquadrature.net/wiki/HADOPI_full_translation (3.02.2013).
569
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/24/pdfs/ukpga_20100024_en.pdf
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Ameerika Ühendriigid
Erinevalt e-kaubanduse direkiiviga EL liikmesriikides sisseviidud nn horisontaalsest lähenemisest
baseerub USA teenuseosutaja vastutuse süsteem nn vertikaalsel lähenemisel, mis tähendab, et vastutust
reguleerivad normid paikenvad erinevates õigusaktides sõltuvalt sellest, millise õiguse rikkumisega on
tegemist. Teenusevahendaja vastutust autoriõiguse rikkumiste korral reguleerib Digital Millennium
Copyright Act (DMCA, 1998, vastutuse kohta § 512).570 Kuna teenuseosutaja vastutust puudutavad
sätted e-kaubanduse direktiivis on koostatud DMCA eeskujul, siis on ka siin tegemist põhimõttega, et
teenuseosutaja ei vastuta autoriõiguse rikkumise eest siis, kui tema tegevus on passiivset laadi ning kui
tal puudub info rikkumise kohta. Juhul kui ta saab teada, et tema vahendatav teave rikub autoriõigusi,
ei vastututa ta siis, kui ta on rikkumisest teada saades kiiresti (expeditiously) kõrvaldanud teabe või
tõkestanud sellele ligipääsu. Sarnaselt e-kaubanduse direktiiviga jagab ka DMCA teenuseosutajad
eraldi kategooriatesse.

38.3 Muutmise põhjendused ja võimalused
InfoTS ei sisalda eradi regulatsiooni teenuseosutaja tsiviilõigusliku vastutuse ning kohaldatavate
õiguskaitsevahendite kohta, seega allub teenuseosutaja vastutus võlaõiguse sätetele. Siinkohal saavad
kõne alla tulla VÕS 53. ptk ehk deliktiõiguse normid. Deliktiõiguse põhimõtete kohaselt vastutab isik
teisele isikule õigusvastaselt (ning reeglina süüliselt) tekitatud kahju eest. VÕS § 1045 lg 1 sisustab
õigusvastasust kahel viisil: p 1-5 lähtuvad nn tagajärje õigusvastasuse teooriast ning p 6-8 aluseks on
nn teo õigusvastasuse teooria.
Interneti vahendusel toime pandud IO õiguste rikkumise korral tuleb esmalt küsida, kes täpselt on IO
õigust rikkunud isik. Kui isik, kes osutab internetiteenuseid, rikub ise autori, esitaja vm isiku õigusi,
siis on tegemist tagajärje õigusvastasusega (VÕS § 1045 lg 1 p 5: kannatanu omandi või sellega sarnase
õiguse rikkumine) ning sellisel juhul ei oma tähtsust asjaolu, kas ja kui kiiresti teenuseosutaja
kõrvaldas ebaseadusliku teabe. Ehk teisisõnu: selleks, et üldse rääkida teenuseosutaja vastutusest, peab
internetiteenuse pakkuja tegevus olemagi pelgalt passiivset laadi.571
Teenuseosutaja spetsiifiline vastutus on seega seotud eeldusega, et tema tegevus on „tehnilise,
automaatse ja passiivse iseloomuga”, mis tähendab, et sellel teenuseosutajal „pole […] edastatava või
talletatava teabe kohta teadmisi ega kontrolli selle üle“ (Google AdWords, p 110 ja 113). Sellise
teenuseosutaja vastutus kuulub nn teo õigusvastasuse teooria alla. See tähendab, et teenuseosutaja
vastutuse tekkimise eeldus on asjaolu, et ta on rikkunud seadusest tulenevat kohustust VÕS § 1045 lg
1 p 7 mõttes. Mida kujutab endast „seadusest tulenev kohustus“, sellele annavad vastuse InfoTS sätted.
Nii on võimalik InfoTS §-dest 9 ja 10 tuletada teenuseosutaja kohustus kõrvaldada ebaseaduslik
(näiteks IO õigusi rikkuv) teave või takistada sellele juurdepääs kohe, kui talle on teatavaks saanud
teabe ebaseaduslikkus. Kohtuasjas L’Oréal versus eBay on Euroopa Kohus märkinud, et „teatavaks
saamine“ tähendab nii olukorda, kus teenuseosutaja avastab omal algatusel tehtud kontrolli käigus
ebaseadusliku tegevuse või teabe, aga ka olukorda, kus teda sellisest tegevusest või teabest
informeeritakse (otsuse punkt 122).
Kuni EL-is ei ole harmoniseeritud NTD reeglid, ei ole võimalik üheselt hinnata, kuidas tuleks
tõlgendada InfoTS-s kasutatud mõistet „kohe“, selle peab paika panema kohtupraktika.

570
571

http://www.copyright.gov/legislation/hr2281.pdf
Nii nagu leidis Euroopa Kohus otsuses Google AdWords ning Riigikohus otsuses 3-2-1-43-09.

200

Versioon: 19.02.2013
Koostajad: A. Kelli, K. Nemvalts, E. Vasamäe, T. Hoffmann, K. Härmand, A. Värv, L. Jents, S. Elunurm, T. Seppel

Võib öelda, et teenuseosutaja vastutuse kontseptsioon haakub kahju hüvitamise nõude osas kehtiva
Eesti deliktiõiguse doktriiniga.
Lisaks võib märkida, et VÕS § 137 lg 1 näeb ette, et kui mitu isikut vastutavad samal või erinevatel
alustel kolmanda isiku suhtes viimasele tekitatud sama kahju eest, siis vastutavad nad hüvitise
maksmise eest solidaarselt. VÕS § 65 lg 1 kohalset tähendab solidaarvastutus seda, et võlausaldaja
võib nõuda kohustuse täielikku või osalist täitmist kõigilt võlgnikelt ühiselt või igaühelt või mõnelt
neist. Seega vastutab teenuseosutaja solidaarselt selle isikuga, kes on internetiteenust kasutades
rikkunud IO õigusi (ning kelle tegevuse õigusvastasus tuleneb VÕS § 1045 lg 1 p-st 5).
Samas kahju tekitava tegevuse keelamise nõude osas tuleb märkida järgmist. Kuna nii EL
õigusaktidest kui Euroopa Kohtu seisukohtadest nähtub, et teenuseosutajale ei saa panna üldist
filtreerimiskohustust, siis tuleb seda arvestada ka VÕS § 1055 lg 3 p 1 kohaldamisel. Nimelt näeb
viidatud säte ette, et kui kahju õigudvastane tekitamine seisneb autoriõiguse, autoriõigusega laasneva
õiguse või tööstusomandiõiguse rikkumises, võib isik, kelle õigusi rikuti, nõuda rikkumisest hoidumist
tulevikus rikkujalt ja isikult, kelle teenuseid kolmas isik kasutas õiguse rikkumise eesmärgil. Seega ei
saa õigustatud isik sellele sättele tuginedes nõuda, et internetiteenuse osutaja.
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39 Terminoloogia ja rakendusküsimused
39.1 Terminoloogia
T. Seppel: üle tuleb vaadata AutÕS ja tööstusomandi seadustes kasutatavad terminid ning neid
kaasajastada, nt. loobuda nimetustest, millel ei ole õiguslikku sisu („ametlik tõlge“ „arhitektuuriobjekti
nimetus“, „isikuportree“572).
A. Kelli: kehtivas AutÕS-is kasutatakse reeglina terminit „autor“, kusjuures mõnes kontekstis võib
see tähendada ka „autoriõiguste omaja“. Nimetatud küsimusele on juhtinud tähelepanu ka
Riigikohus.573

39.2 Rakendussätted
A. Kelli: Kui mingit õigust kitsendame, siis see hakkab kehtima uute teoste kohta. Juba eelnevalt
loodute suhtes jääb sama režiim.

Vt. KaMS § 10 lg 1 p 6.
Kolleegium peab vajalikuks selgitada ka AutÕS §-s 817 sätestatud isikute ringi, kellele kuulub teose õigusvastase
kasutamise korral nõudeõigus. AutÕS § 817 lg 1 kohaselt võib autor või autoriõigusega kaasnevate õiguste omaja teose
või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti õigusvastase kasutamise korral muu hulgas nõuda: 1) teose või
autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti õigusvastase kasutamisega tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist
vastavalt võlaõigusseaduse §-le 1043; 2) teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti õigusvastase kasutamise
lõpetamist ja edasisest rikkumisest hoidumist vastavalt võlaõigusseaduse §-le 1055; 3) teose või autoriõigusega kaasnevate
õiguste objekti õigusvastase kasutamise teel saadu väljaandmist vastavalt võlaõigusseaduse §-dele 1037 ja 1039. Kuigi
viimati nimetatud sätetes pole eraldi nimetatud autoriõiguse omajat, siis seadust süsteemselt tõlgendades võib asuda
seisukohale, et nõudeõigus kuulub teose õigusvastase kasutamise korral autorile või autoriõiguse omajale. – RKTKo 3-21-155-11, p. 15.
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40 Autorid
Analüüside autorite tutvustus
Aleksei Kelli on intellektuaalse omandi dotsent (Tartu Ülikool) ning intellektuaalse omandi õiguse
kodifitseerimise töögrupi juht (Justiitsministeerium). Dr. Kelli tegeleb samuti digitaalsete
keeleressursside õiguslike küsimustega Tartu Ülikoolis ning Eesti Keele Instituudis ning ta on
intellektuaalse omandi ekspert CLARIN-i õiguskommitees.
Aleksei Kelli kaitses oma doktoritöö Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas (2009). Ta on töötanud
külalisteadurina Columbia (Columbia Law School, Kernochan Center for Law, Media and the Arts) ja
Uppsala (Uppsala University Innovation) Ülikoolis.
Dr.
Kelli
on
panustanud
intellektuaalse
omandi
eksperdina
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi tegevusse. Ta on ÜRO intellektuaalse
omandi ekspertgrupi (Team of Specialists on Intellectual Property. United Nations Economic
Commission for Europe) ja uue autoriõiguse seaduse väljatöötamise töögrupi liige ning teadus- ja
innovatsioonipoliitika seire programmi IO seirevaldkonna põhitäitja. Aleksei Kelli on osalenud ka
mitmetes EL-i ja Eesti teadusprojektides IO eksperdina, esinenud rahvusvahelistel ja siseriiklikel
konverentsidel ning avaldanud rahvusvahelistes ja Eesti teadusajakirjades IO, innovatsiooni, IO
ärimudelite, keeleressursside ja teadmussiirde teemalisi artikleid.
Kärt Nemvalts on töötanud Kultuuriministeeriumi meedia ja autoriõiguse osakonnas alates 1998,
levitalituse juhatajana alates 2002, töövaldkonnaks kogu perioodil autoriõigused ja autoriõigusega
kaasnevad õigused. Kärt on intellektuaalse omandi kodifitseerimise töögrupi liige vastutades eelkõige
autoriõiguse valdkonna eest.
Kärt on olnud Kultuuriministeeriumi juurde moodustatud autoriõiguse komisjoni liige, osalenud
mitmetel koolitustel ning stazheerinud 2002. a. EK siseturu peadirektoraadis autoriõiguse ja
autoriõigusega kaasnevate õiguste osakonnas. Lisaks omab ka akadeemilist puutumust autoriõigustega
- 01.07.2010 kaitses TÜ-s teadusmagistritöö teemal „Autori reprodutseerimis-, levitamis- ja üldsusele
suunamise õigus ja nende piirangud infoühiskonnas“, omistati teaduskraad magister iuris.
Elise Vasamäe on Aavik & Partnerid Advokaadibüroo partner, autoriõiguse, autoriõigusega
kaasnevate õiguste ja tööstusomandiõiguse valdkonnas praktiseeriv vandeadvokaat ning Tartu
Ülikooli õigusteaduskonna doktorant. Elise Vasamäe on analüüsinud autoriõigusalaste Euroopa Liidu
direktiivide harmoneerimist Eesti seadusandlusesse, kirjutades kaastöö teosesse ”European Copyright
Law. A Commentrary”, edited by M. Walter and Silke von Levinski, Kluwer Law International, 2011.
On alates 2007. aastast kirjastuse Kluwer Law International rahvusvahelises andmebaasis
korrespondendiks Eesti autoriõigusalaste kohtulahendite analüüsimisel ja summeerimisel. Osales
2011. aastal Europeana Connect projekti raames Eesti kohta Public Domain Calculator koostamisel.
Elise Vasamäe on olnud samuti intellektuaalomandi ja autoriõiguse lektor Tartu Ülikooli
Õigusinstituudis ja viis aastat autoriõiguse asjatundjate komisjoni liige. 2004. aastal on osalenud
multiregionaalses koolitusprogrammis “Protection of Intellectual Property Rights” Ameerika
Ühendriikides.
Kai Härmand on intellektuaalomandi õiguse vaidlustele spetsialiseerunud kohtunik, kes hetkel töötab
Justiitsministeeriumi õigusloome asekantslerina. Kai on lõpetanud Tartu Ülikooli (1995) ning kaitsnud
teadusmagistri kraadi samas ülikoolis (2006). Praegu õpib Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas
doktorantuuris. Ta on pikaajaliselt olnud seotud Tartu Ülikooliga kui tsiviilkohtumenetluse õppejõud
ning andnud kohtumenetluse ja intellektuaalomandi alaseid loenguid erinevatele huvigruppidele,
samuti tegeleb ta aktiivselt kohtunike täienduskoolitusega. Kai on osalenud Eesti õigusloomes nii
Kultuuriministeeriumi kui ka Justiitsministeeriumi egiidi all töötanud töögruppides, esindab Eestit
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Euroopa Patendiameti suures apellatsioonikojas ning osaleb tihti intellektuaalse omandi valdkonna
kohtunikele suunatud rahvusvahelistel konverentsidel ja koolitustel.
Age Värv töötab Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas tsiviilõiguse lektorina. Ta on lõpetanud Tartu
Ülikooli õigusteaduskonna (1997) ning omandanud magistrikraadi Kesk-Euroopa Ülikooli
õigusteaduskonnas (1998). Käesoleval ajal õpib ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorantuuris.
Eelnevalt on Age Värv töötanud Justiitsministeeriumis kohtute osakonna nõunikuna ning
Sisekaitseakadeemias eraõiguse õppetooli juhatajana. Ta on osalenud uue autoriõiguse seaduse
väljatöötamises ning avaldanud erialaseid artikleid rahvusvahelistes teadusajakirjades ning ajakirjas
„Juridica“.
Toomas Seppel on Kultuuriministeeriumi meediaosakonna nõunik, autoriõiguse komisjoni liige.
Omab enam kui kümneaastast õigusloome kogemust ning on koostanud eelnõud, millega kohaldati
Euroopa Liidu autoriõigus Eesti õiguses. Toomas Seppel on esindanud Vabariigi Valitsust Euroopa
Liidu ja WIPO töörühmades. Lisaks sellele on ta nõustanud Türgi ja Albaania autoriõiguse seaduse
koostamist. Toomas Seppel on intellektuaalse omandi lektor Eesti Kunstakadeemias ning
Autorihüvitusfondi nõukogu liige. Lisaks sellele omab ta teadmisi digiteerimis-, filmi- ja
meediaõiguse osas.
Liina Jents on vandeadvokaat advokaadibüroos Borenius. Liina nõustab kliente peamiselt
intellektuaalse omandi vallas. Tema tegevusvaldkond ulatub traditsioonilisest autoriõigusest ja
autoriõigusega kaasnevatest õigustest kuni IT ja tehnoloogia küsimusteni, hõlmates endas ka patentide
ja kaubamärkidega seonduvat.
Tal on Stockholmi Ülikooli magistrikraad Euroopa intellektuaalne omandi õiguse alal. Hetkel on
omandamas doktorikraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.
Oma kogemusi ja teadmisi intellektuaalsest omandist jagab Liina ka lektorina Tartu Ülikooli Viljandi
Kulutuuriakadeemias ning erinevatel koolitustel ja seminaridel.
Silja Elunurm on partner ja vandeadvokaat advokaadibüroos ALTERNA. Silja tegevusvaldkonnaks
on intellektuaalse omandi kaitse, IT õigus, andmekaitse, meditsiiniõigus ja Euroopa Liidu õigus. Enne
advokaadibüroo ALTERNA asutamist töötas Silja ühes Eesti tuntumas advokaadibüroos Glikman &
Partnerid IP & IT valdkonna juhina. Legal500 on kirjeldanud teda kui praktilisi lahendusi pakkuvat
vandeadvokaati.
Silja on aktiivne oma valdkonna eestkõneleja ka ühiskondlikult. Ta on Teenusmajanduse Koja juhatuse
liige ning kuulub Justiitsministeeriumi intellektuaalse omandi ekspertgruppi, mis on hetkel
läbitöötamas ning reformimas Eesti intellektuaalse omandi õigusakte. Õigusalase kraadi on Silja
omandanud Amsterdami Ülikoolist (cum laude). Ta on Eesti Advokatuuri liige alates 2004.aastast.
Thomas Hoffmann is DAAD-Lecturer in Law at the University of Tartu, Estonia, where he teaches
Comparative Private Law, German Law and Intellectual Property Law. He is also member of the
Expert Group on the Codification of Intellectual Property Law at the Ministry of Justice of Estonia.
Working for both the TU Faculty of Law and the German Academic Exchange Service, he is
responsible for the Baltic Countries, Scandinavia and Russia regarding the management of DAAD
exchange programs for both legal teaching and research and has initiated a multitude of projects in the
field of intellectual property law, e.g. a lecture series at the Tartu Centre for Creative Industries read
by German legal scholars or recently a DAAD-Grant supporting the comparative analysis of German
and Estonian IP Law. Thomas is 1st chairman of the Kiel Association of East European Law, a German
registered non-profit association fostering comparative legal research in central and Eastern Europe,
and he also is a lawyer admitted to the German bar. He is published extensively in the field of
comparative law and increasingly in intellectual property law as well.
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After legal studies in Trier, Heidelberg (both Germany) and Kraków (Poland) he obtained a degree in
Law (1st state examination) at the University of Heidelberg in 2005 and a PhD in Law at the same
university in 2006. He was admitted to the bar (2nd state examination) in 2007 and obtained in 2009
a LL.M. at the Jagiellonian University in Kraków, Poland. After working for the German Embassy in
Minsk, he practiced as Associate Lawyer for Noerr LLP in the real estate department in Kiev and
Berlin. From 2009 until 2011 he was researching at the Kiel Institute of East European Law, Germany.
In Kiel, Thomas was engaged in various international projects - “Foreign Investment Law in
Azerbaijan, Kazakhstan and Russia: balance of interests” (sponsored by the Volkswagen Foundation)
being the most important one - and started a habilitation on international insolvency law.
Thomas is very interested in interdisciplinary approaches and examines the sophisticated legal mosaic
of central and Eastern Europe by interactively teaching comparative law at the University of Latvia,
Stradina University and at the RGSL in Riga, Latvia, at the Mykolas-Romeris-University in Vilnius,
Lithuania, and at the USPEE in Chisinau, Moldova. Apart from German, he is fluent in English, French
and Russian, but may fairly communicate in Polish and Estonian as well.
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