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Tegemist on autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõu esialgse 
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toimetamist. 
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1 SISSEJUHATUS 

1.1 Sisukokkuvõte 

 

Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõu (edaspidi ka eelnõu) valmis 

intellektuaalse omandi kodifitseerimise läbiviimise käigus, mis toimus programmi „Parema 

õigusloome arendamine“
1
 raames ning seda finantseeriti Euroopa Liidu vahenditest. 

 

Esimesi samme kogu intellektuaalse omandi seadusandluse tervikuna ülevaatamiseks astuti 

juba aastal 2010, kui Justiitsministeeriumis valmis analüüs „Intellektuaalse omandi õiguse 

kodifitseerimine: üldosa võimalikkusest. Võimaliku kodifitseerimisprotsessi esimene etapp“.
2
 

Tuginedes nimetatud analüüsile algatati Justiitsministeeriumi poolt 2012. aastal intellektuaalse 

omandi kodifitseerimine kehtiva õiguse korrastamiseks ning edasiarendamiseks. Eesmärgiks 

on uuendatud, hõlpsasti loetav, arusaadav ning erivaldkondadega kooskõlas olev seadusandlus.  

 

Intellektuaalse omandi kodifitseerimise projekti tutvustusüritus toimus Justiitsministeeriumis 

5. juunil 2012. a. Nimetatud üritusel analüüsiti töögrupi tegevusprogrammi ja arutleti edasiste 

koostöövõimaluste üle. Üks esimesi kodifitseerimise töörühma valikuid oli põhimõtteline 

otsus, kas kodifitseerimise tulemusel valminud normistik koondatakse ühtsesse intellektuaalse 

omandi koodeksisse või reguleeritakse autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused ning 

tööstusomand kahe eraldi õigusaktiga. 

 

Eestile siduv intellektuaalse omandi legaaldefinitsioon on antud Ülemaailmse Intellektuaalse 

Omandi Organisatsiooni (WIPO) asutamise konventsiooni
3
 artiklis 2, mis sätestab, et 

intellektuaalne omand sisaldab õigusi, mis tulenevad intellektuaalsest tegevusest tööstuse, 

teaduse, kirjanduse ja kunsti alal. Tuginedes rahvusvahelise praktikale ja teooriale võib 

intellektuaalse omandi jagada kolmeks põhiliseks liigiks: autoriõigus, autoriõigusega 

kaasnevad õigused ja tööstusomand.
4
 Oma ülesehituselt on intellektuaalse omandi liikidel rida 

sarnasusi: neil kõigil on oma kaitstav objekt, kaitse tekkimise eeldused, õiguste omajatele 

garanteeritavad spetsiifilised õigused ja nende õiguste piirangud, kaitsetähtaeg ning tsiviil-, 

haldus- ja karistusõiguslikud õiguskaitse mehhanismid. Lähtudes intellektuaalse omandi liikide 

kontseptuaalsest sarnasusest (intellektuaalne omand kui välistavad õigused) võiks eeldada, et 

ühtse koodeksi loomine on praegusel juhul parim võimalik valik. Nii see siiski ei ole. 

 

Põhjus ei seisne selles, et ühe koodeksi tegemine oleks võimatu. Kahtlemata on see võimalik, 

kuid küsimus on eelkõige taolise lahenduse otstarbekuses. Nii töögrupi liikmete
5
 kui ka 

valdkonna ekspertide ja sidusgruppide
6
 esindajate arvates

7
 muudaks see olukorra keerukamaks. 

                                                             
1
 Kinnitatud rahandusministri 23.12.2011 käskkirjaga nr 219. 

2
 Koostanud T. Mikk. Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=53024/Intellektuaalse+omandi+%F5iguse+kodifitseerimi

ne_+%FCldosa+v%F5imalikkusest.pdf (21.10.2013). 
3
 Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni asutamise konventsioon. – RT II 1993, 25, 55. 

4
 Vt. nt. H. Pisuke. Autoriõiguse alused. Tallinn 2006, lk. 11. 

5
 Lähtumine kahe seaduse kontseptsioonist on fikseeritud mitmel intellektuaalse omandi töögrupi koosolekul (nt. 

koosolekutel, mis toimusid 5.06.2012 ja 27.08.2012. 
6
 Intellektuaalse omandi töögrupi jaoks on olnud väga oluline koostöö sidusgruppidega. Vastavalt intellektuaalse 

omandi kodifitseerimise tegevuskavale on nähtud ette pidev koostöö sidusgruppidega. – Intellektuaalse omandi 

kodifitseerimise tegevuskava (2012-2014). Versioon: 29. oktoober 2013. Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=59061/Intellektuaalse+omandi+kodifitseerimise+tegevus

kava.pdf (11.11.2013). 
7
 Kahe seaduse kontseptsiooni toetasid näiteks prof. Heiki Pisuke, Dr. Jaak Ostrat, Kalev Rattus. 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=53024/Intellektuaalse+omandi+%F5iguse+kodifitseerimine_+%FCldosa+v%F5imalikkusest.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=53024/Intellektuaalse+omandi+%F5iguse+kodifitseerimine_+%FCldosa+v%F5imalikkusest.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=59061/Intellektuaalse+omandi+kodifitseerimise+tegevuskava.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=59061/Intellektuaalse+omandi+kodifitseerimise+tegevuskava.pdf
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Ühelt poolt võiks öelda, et kogu intellektuaalse omandi seadusandluse koondamine ühte 

seadustikku teeb selle kasutaja elu lihtsamaks. Teiselt poolt, kui me analüüsime autoriõiguse ja 

autoriõigusega kaasnevate õiguste ning tööstusomandi norme, siis nende valdkondade 

regulatiivne kattuvus on väike ning sihtgrupp on erinev. Üks olulisi erinevusi seondub sellega, 

kas õiguskaitse saamiseks on registreering vajalik või mitte. Kui tööstusomand eeldab reeglina 

registreerimist, siis autoriõigus tekib automaatselt teose loomisega.
8
 Enamus tööstusomandi 

regulatsioonist keskendub tööstusomandi registreerimis- ja jõushoidmise menetlusele. Seetõttu 

saabki öelda, et autoriõiguse ja kaasnevate õiguste ning tööstusomandi regulatiivne kattuvus on 

väike. Oluline on ka arvestada, et autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste ja 

tööstusomandi regulatsiooni sihtgrupid on reeglina erinevad. 

 

Rahvusvaheline kogemus intellektuaalse omandi koodeksite loomisel ei ole kuigi ulatuslik. 

Näiteks on Prantsusmaal intellektuaalse omandi koodeks
9
, mis koondab endasse autoriõiguse ja 

autoriõiguse kaasnevate õiguste ja tööstusomandi regulatsiooni eraldi raamatutena. Eesti 

õigusloomele on seevastu omane lähtumine pandektilisest süsteemist, mis eeldab üld- ja 

eriosade olemasolu nii konkreetse õigusakti kui ka konkreetse seaduste tasandil. Seetõttu on 

meil vastu võetud tsiviilseadustiku üldosa seadus
10

 (TsÜS) ning eriosa seadustena 

võlaõigusseadus
11

 (VÕS), asjaõigusseadus
12

, perekonnaseadus
13

 ja pärimisseadus
14

. Seejuures 

ei olda isegi siin, vaatamata üldosa olemasolule, veel jõutud ühtse koodeksini. Tuginedes Tartu 

Ülikooli õigusteaduskonna professori Paul Varuli kui Eesti kaasaegse eraõiguse süsteemi ühe 

peamistest rajajatest seisukohale, on mõeldav ühtse tsiviilkoodeksi koostamine. Selline 

kodifitseerimine ei ole tema arvates samas vajalik, kuna ka praegused eraõiguse seadused 

funktsioneerivad ühtse koodeksina.
15

 

 

Eesti jaoks üheks sobivamaks eeskujuks võib pidada prof. Hans-Jürgen Ahrens’i ja prof. Mary-

Rose McGuire eestvedamisel heal analüütilisel tasemel koostatud Saksa intellektuaalse omandi 

mudelseadust.
16

 Nimetatud mudelseaduse lähemal analüüsimisel ilmneb, et seal on lisaks 

intellektuaalse omandi üldistele küsimustele ka menetlusnormid, kuriteokoosseisud, 

intellektuaalse omandi litsentseerimist ning täite- ja pankrotimenetlust puudutavad normid. 

Mudelseaduse eeskuju järgmine tähendaks, et intellektuaalse omandi koodeksi üldosa sisaldaks 

norme, mis on praegu võlaõigusseaduses (litsentsilepingud), karistusseadustikus
17

 

(intellektuaalse omandi rikkumist sätestavad kuriteo koosseisud) ja menetlusseadustes. Taoline 

ülevõtmine lihtsustaks küll intellektuaalsest omandi mõistmist ja rakendamist, kuid muudaks 

jällegi näiteks karistusseadustiku (KarS) vähem ülevaatlikuks ja oleks vastuolus 

karistusseadustiku normiga, mis näeb ette, et kõik kuriteod sätestatakse KarS-is.
18

 Kui 

                                                             
8
 A. Kelli. Intellektuaalse omandi kodifitseerimine: vajadused, võimalused ja töökorraldus. – Juridica 2012 (7), 

481-485, lk. 482-483. 
9
 Code de la Propriété Intellectuelle (Intellectual Property Code). Arvutivõrgus: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5563 (26.10.2013). 
10

 Tsiviilseadustiku üldosa seadus. – RT I 2002, 35, 216 ... RT I, 06.12.2010, 1. 
11

 Võlaõigusseadus. – RT I 2001, 81, 487 ... RT I, 11.06.2013, 3. 
12

 Asjaõigusseadus. – RT I 1993, 39, 590 ... RT I, 23.04.2012, 1. 
13

 Perekonnaseadus. – RT I 2009, 60, 395 ... RT I, 27.06.2012, 4. 
14

 Pärimisseadus. – RT I 2008, 7, 52 ... RT I, 09.10.2013, 1. 
15

 Paul Varul. Legal Policy Decisions and Choices in the Creation of New Private Law in Estonia. - Juridica 

International V/2000, lk. 118. 
16

 Hans-Jürgen Ahrens & Mary-Rose McGuire. Model Law on Intellectual Property. A Proposal for German Law 

Reform – Abbreviated English Edition. Sellier European Law Publishers 2013. 
17

 Karistusseadustik. – RT I 2001, 61, 364 … RT I, 05.07.2013, 2. 
18

 KarS § 3 (3). Karistusseadustiku kommentaarides on rõhutatud, et kuritegude ja väärtegude erinevus seondub 

lisaks erinevale sanktsioonile ka selles, et kuriteod sisalduvad üksnes karistusseadustikus. – J. Sootak ja P. 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5563
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nimetatud normid jäävad Eesti õigusloome praktikale toetudes siiski valdkondlikesse 

seadustesse, siis on intellektuaalse omandi koodeksi üldosal piiratud regulatiivne ulatus. 

 

Eeltoodud põhjustel otsustaski intellektuaalse omandi kodifitseerimise töögrupp koostöös 

Justiitsministeeriumi ja sidusgruppidega lähtuda kahe seaduse kontseptsioonist: 

 

1) autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seadus; 

2) tööstusomandi seadustik. 

 

Vaatamata sellele, et koostatakse kaks õigusakti, reguleeritakse sarnaseid õigussuhteid 

sarnaselt ning kasutakse ühtset kontseptuaalset alust ja terminoloogiat. Intellektuaalse omandi 

kodifitseerimisel järgitakse juba eraõiguse süsteemi loomisel aluseks võetud põhimõtet, et 

eesmärgiks ei ole unikaalse normistiku loomine, vaid lähtutakse teistes arenenud riikides 

äraproovitud lahendustest. See võimaldab ja edendab Eesti rahvusvahelist koostööd.
19

 

 

Lisaks valikule ühe või kahe seaduse kontseptsiooni vahel, tuli otsustada, kas töötatakse välja 

täiesti uued normid või tuginetakse olemasolevale normistikule.
20

 Koostöös 

Justiitsministeeriumi ja sidusgruppidega otsustas intellektuaalse omandi töögrupp võtta 

aluseks
21

 olemasoleva regulatsiooni ning seda järgmistel põhjustel: 

 

1) taasiseseisvunud Eestis on 1992. a. vastuvõetud autoriõiguse seadus õiguspraktikas 

üldjuhul heal tasemel toiminud ning täitnud oma eesmärki. Paljud selles sisalduvad normid 

on igati asjakohased ka tänapäeval. Lähtumine autoriõiguse seadusest tähendas 20 aastase 

õiguspraktika arvestamist, mis on kasutajale omane, tuttav ning juurdunud. Töögrupp ei 

ole kuulnud veenvaid argumente, miks oleks tulnud heita kõrvale kehtiv autoriõiguse 

õiguslik raamistik ning asendada see täiesti uuega. Seetõttu otsustati lähtuda n.ö õiguse 

evolutsioonilise arengu printsiibist. Sellist lähenemist on toetanud ka Eesti õigusteooria 

eksperdid. Nii näiteks on rõhutanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna professor Dr. Raul 

Narits, et „[õ]igusteaduslikus mõttes on süstematiseerimise peaülesanne korraldada edasi 

seadusesätetes oma väljenduse saanud põhisüsteemi. Seejuures ei tulene põhisüsteemi 

kujundamine n-ö tühjusest. Selle aluseks on alati mingi kehtiv normistik, mis ei pruugi 

loomulikult üksnes juriidiline olla. Seega uus muudab, täiendab või täpsustab vana“.
22

 

 

2) oluline argument lähtumaks olemasolevast regulatsioonist, on ka soov vältida seaduse 

adressaatide ulatuslikku ja ressurssi nõudvat ümberõpet ning seeläbi halduskoormust. 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium eestvedamisel koostatud halduskoormuse 

                                                                                                                                                                                                 
Pikamäe. Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne. 3. Täiendatud ja ümbertöötatud väljaanne. Juura, 

Õigusteabe AS 2009, lk. 48.  
19

 Vt. Paul Varul. Legal Policy Decisions and Choices in the Creation of New Private Law in Estonia. – Juridica 

International V/2000, lk. 109. 
20

 Kodifitseerimise kontekstis eristatakse õiguskirjanduses reformaatorlikku ja konstantset kodifitseerimist. 

Reformaatorlik kodifitseerimine on novaatorlik ning kujutab endast õiguse valdkonna ümbersulatamist, uuesti 

formuleerimist ning uute kontseptsioonide integreerimist. Konstantse kodifitseerimise eesmärk on koguda kokku 

ja struktureerida kehtiv õigus sellisena nagu ta on. – E. Catta. Kodifitseerimise ja süstematiseerimise tähtsus õige 

seaduse leidmise lihtsustamisel (tõlkinud P. Kärm). – Juridica 2002/IX, lk. 588-592. 
21

 Nimetatud lähenemist on selgitatud ka intellektuaalse omandi kodifitseerimiskomisjoni koosolekul 

(12.04.2013). 
22

 Raul Narits. Objektiivse õiguse korrastamisest Eestis: kodifitseerimisest õiguse ümberkujundamiseni. Riigikogu 

Toimetised. Arvutivõrgus: http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=11094 (11.11.2013). 

http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=11094
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raport on välja toonud, et õigusaktide sage muutmine tõstab oluliselt halduskoormust, sest 

see toob kaasa muudatustega kursishoidmise kulud.
23

 

 

3) täiendavalt tuleb arvestada, et Eesti võimalused viia läbi väga ulatuslik autoriõiguse 

reform on piiratud mitmete EL-i direktiivide ja rahvusvaheliste kokkulepetega. Samuti 

toimub praegu nii rahvusvahelisel, regionaalsel (EL) kui ka siseriiklikel
24

 tasanditel 

intensiivne ideoloogiline ja poliitiline võitlus selle üle, milline peaks olema autoriõiguse 

süsteem. Omamata selget teavet, kuhu kogu valdkond areneb rahvusvaheliselt ja 

regionaalselt, on otstarbekam oodata ära vastavad arengud. 

 

Vaatamata olemasoleva regulatsiooni aluseks võtmisele, on eelnõuga siiski tehtud mitmeid 

vajalikke ja põhjendatud muudatusi. Uue autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste 

seaduse eelnõu ettevalmistamise põhjused saab üldjoontes jagada kaheks: sisulised ja 

vormilised põhjused. 

 

Sisuliseks eesmärgiks oli kaasajastada kehtiva autoriõiguse seaduse
25

 (AutÕS) normistik 

seoses muutustega tehnoloogias, majanduses ja Eesti õiguses. Infotehnoloogia ulatuslik areng 

on toonud kaasa mitmeid väljakutseid kehtivale autoriõiguse paradigmale, millega on püütud 

käesoleva eelnõu loomisel arvestada. Uued tehnoloogiad toovad kaasa uute ärimudelite tekke. 

Sarnaselt teistele Euroopa riikidele seab ka Eesti eesmärgiks innovatsiooni, majanduskasvu 

ning teadmistepõhise majanduse edendamise. Teadmistepõhise majanduse üheks tunnuseks on, 

et väärtust luuakse läbi intellektuaalse omandi kommertsialiseerimise, mis muudab ka 

autoriõiguse adekvaatse regulatsiooni olulisemaks kui kunagi varem. 

 

Eelnõu väljatöötamise vormilise põhjusena võib nimetada asjaolu, et kehtiv AutÕS jõustus 

12.12.1992. a. ning seda on palju kordi ulatuslikult muudetud. Kui AutÕS võis hinnata 

vastuvõtmise järgselt loogilise struktuuriga terviklikuks seaduseks, siis mitmete hilisemate 

muutmiste tulemusena on AutÕS minetanud oma terviklikkuse ja loogilisuse.  

 

Eelnõu seletuskirja koostamisel on võetud arvesse, et arvestatavas ulatuses säilib olemasolev 

regulatsioon, mistõttu eelnõu paragrahvide selgitamisel keskendutakse eelkõige neile, millega 

muudetakse kehtivat regulatsiooni. Kehtiva regulatsiooni juures selgitatakse ulatuslikumalt ka 

neid sätteid, mille mõistmisel ja rakendamisel esinevad praktikas probleemid. 

 

Intellektuaalse omandi kodifitseerimise projekt on jagatud faasideks vastavalt koostatud 

tegevuskavale.
26

 2012. aastal toimus probleemide kaardistamine ning valmisid tööstusomandi 

seadustiku ning autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõude esialgsed 

                                                             
23

 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Halduskoormuse hindamisvajaduse kaardistamine ja 

halduskoormuse hindamine lõppraport (2010). Arvutivõrgus: http://www.mkm.ee/halduskoormus (11.11.2013). 

VT. ka T. Ligi. Õigusaktide mõjude analüüsi kontseptsiooni praktiline kasu. – Juridica 2010/VIII, lk. 626-632. 
24

 Näiteks tehti Ühendkuningriigi valitsuse tellimusel uurimus, mille eesmärgiks oli teha ettepanekuid, kuidas 

intellektuaalse omandi regulatsioon saaks Ühendkuningriigis toetada innovatsiooni ja majanduskasvu. Ideaalis 

peaks igale suuremale reformile eelnema taoline ulatuslik teaduslik uurimus. Loomulikult saab toetuda ka teiste 

poolt tehtud uuringutele, kuid tihti on lahendused kindla regiooni ja riigipõhised ning ei ole üks-ühele 

ülekantavad. Uurimusega tutvumiseks vt. Ian Hargreaves. Digital Opportunity. A review of Intellectual Property 

and Growth. Arvutivõrgus: http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf (19.12.2013). 
25

 Autoriõiguse seadus. – RT I 1992, 49, 615 … RT I, 28.12.2011, 1. 
26

 Intellektuaalse omandi töögrupi jaoks on olnud väga oluline koostöö sidusgruppidega. Vastavalt intellektuaalse 

omandi kodifitseerimise tegevuskavale on nähtud ette pidev koostöö sidusgruppidega. – Intellektuaalse omandi 

kodifitseerimise tegevuskava (2012-2014). Versioon: 29. oktoober 2013. Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=59061/Intellektuaalse+omandi+kodifitseerimise+tegevus

kava.pdf (11.11.2013). 

http://www.mkm.ee/halduskoormus
http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=59061/Intellektuaalse+omandi+kodifitseerimise+tegevuskava.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=59061/Intellektuaalse+omandi+kodifitseerimise+tegevuskava.pdf
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tööversioonid. Analüüsiperioodis käsitleti valdkonna rakenduspraktikat ning sellega 

seonduvaid probleeme. Lisaks uuriti võrdlusriikide (Saksamaa, Põhjamaade, Ühendkuningriigi, 

Kanada, USA jt) õigust ning tehtud järeldused arutati läbi erinevate sidusgruppidega.  

 

1.2 Eelnõu ettevalmistaja 

 

Käesoleva eelnõu loomina tugines ulatuslikule tööle, mis sai alguse juba 27. jaanuar 2009. a. 

moodustatud töörühma moodustamisega.
27

 Nimetatud töörühma kuulusid Peeter Sookruus, 

Toomas Seppel, Kärt Nemvalts, Heiki Eesmaa, Karin Victoria Kuuskemaa, Aleksei Kelli, 

Ilmar Härg, Mari Uueda, Urmas Ambur, Kalev Rattus, Kaido Uduste, Erik Mandre, Eero 

Johannes. 

 

Eelnevalt alustatud tööd jätkas intellektuaalse omandi kodifitseerimise töörühm, mis 

moodustati Justiitsministeeriumi kantsleri 21.03.2012 käskkirjaga nr 14 „Intellektuaalse 

omandi seadustiku eelnõu väljatöötamise töögrupi moodustamine“ (muudetud 23.03.2012 

käskkirjaga nr 15, 18.05.2012 kärkkirjaga nr 19 ning 24.07.2013 käskkirjaga nr 40). 

Intellektuaalse omandi kodifitseerimise töögruppi juhtis Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 

intellektuaalse omandi dotsent Dr. Aleksei Kelli (aleksei.kelli@ut.ee). Kandvat rolli 

autoriõiguse valdkonnas kandis intellektuaalse omandi kodifitseerimise töögrupi liige ja 

Justiitsministeeriumi eraõiguse nõunik magister iuris Kärt Nemvalts (kart.nemvalts@just.ee). 

Eelnõu kooskõla osas ülejäänud eraõigusega viis ulatusliku ekspertiisi läbi Dr. Age Värv Tartu 

Ülikoolist (age.varv@ut.ee). Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõu 

kontseptuaalse raamistiku aitas luua prof. Dr. Heiki Pisuke (heiki.pisuke@ut.ee) Tartu 

Ülikoolist, kes töötas välja 1992. aasta autoriõiguse seaduse eelnõu. 

Eelnõusse ja seletuskirja on panustanud erinevatel etappidel ja mahus Toomas Seppel 

(Advokaadibüroo Hedman Partners), Elise Vasamäe (Advokaadibüroo Aavik & Partnerid, 

tegeles peamiselt õiguste kollektiivse teostamise normistiku väljatöötamisega), Silja Elunurm 

(Advokaadibüroo Indela & Elunurm), Reet Adamsoo (Tartu Ülikool), Kai Härmand 

(Justiitsministeerium), Dr. Thomas Hoffmann (Tartu Ülikool), Liina Jents (Advokaadibüroo 

Borenius), Peeter Paul Mõtsküla (Proact Estonia AS). Mõjuhindamise valdkonnaga tegelesid 

prof. Dr. Tõnis Mets (Tartu Ülikool) ja Uku-Mats Peedosk (Justiitsministeerium). 

 

Eelnõud tervikuna või üksikküsimuste kaupa on analüüsinud prof. Dr. Jane C. Ginsburg 

(Columbia Law School, USA), prof. Dr. Mary-Rose McGuire (Universität Mannheim, 

Saksamaa), prof. Dr. Heiki Pisuke (Euroopa Liidu Nõukogu, Tartu Ülikool). 

 

Eesti Autorite Ühing on tellinud antud eelnõule täiendavalt järgmised ekspertiisid: 

 

1) Dr. Mihály Ficsor. Comments on the Estonian draft Copyright and Related Rights Act 

(April 10, 2013, draft). Budapest, June 20, 2013
28

;  

 

2) prof. Dr. Silke von Lewinski. Ekspertarvamus autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate 

õiguste eelnõu kohta.
29

 

                                                             
27

 Kultuuriministri käskkiri nr. 21 autoriõiguse seaduse eelnõu väljatöötamise töörühma moodustamiseks (27. 

jaanuar 2009). 
28

 Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58820/Ekspertarvamus+autori%F5iguse+eeln%F5u+koht

a+%28dr+Mih%E1ly+Ficsor%29.pdf (22.10.2013). 

mailto:aleksei.kelli@ut.ee
mailto:kart.nemvalts@just.ee
mailto:age.varv@ut.ee
mailto:heiki.pisuke@ut.ee
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58820/Ekspertarvamus+autori%F5iguse+eeln%F5u+kohta+%28dr+Mih%E1ly+Ficsor%29.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58820/Ekspertarvamus+autori%F5iguse+eeln%F5u+kohta+%28dr+Mih%E1ly+Ficsor%29.pdf
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Lisaks on eelnõu seletuskirjas on läbivalt toetutud järgmistele dokumentidele: 

 

1) Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste probleemide koondkaardistus
30

; 

 

2) Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõu ja seletuskirja esialgne 

lähtematerjal
31

; 

 

3) Ettevõtlusmudelite ja lepinguvabaduse ulatuse analüüs intellektuaalse omandi kontekstis: 

majanduslikud ja juriidilised aspektid
32

; 

 

Eelnimetatud isikute seisukohadele, dokumentidele ja ekspertarvamustele nende kasutamisel 

seletuskirjas eraldi ei viidata, vaid piirdutakse nende nimetamisega praegu. 

 

Töögrupi töö vahetulemused ning lõpptulemus kiidetakse heaks kodifitseerimiskomisjoni 

poolt. Intellektuaalse omandi kodifitseerimiskomisjon moodustati Justiitsministeeriumi 

kantsleri 03.04.2013 käskkirjaga nr 18 “Intellektuaalse omandi kodifitseerimiskomisjoni 

moodustamine“ (muudetud 23.05.2013 käskkirjaga nr 24). Nimetatud käskkirja punkti 1 alusel 

moodustati kodifitseerimiskomisjon autoriõiguse valdkonnas, mille juhiks on Kristjan Altroff 

(Justiitsministeerium) ning liikmeteks Taivo Raud (asendusliige Kaire Liiv - Haridus- ja 

Teadusministeerium), Mait Heidelberg (asendusliige Mario Sõrm - Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium), Marlen Piskunov (asendusliige Peeter Papstel – 

Kultuuriministeerium), Inga Raukas (asendusliige Anne-Riin Kütt - Eesti Kunstiakadeemia), 

Karin Victoria Kuuskemaa (asendusliige Kätlin Šahmatova - Eesti Rahvusringhääling), Kristel 

Toom (asendusliige Hans Põldoja – Tallinna Ülikool), Tiiu Hiiuväin (Harju Maakohus), Urmas 

Volens (Advokaadibüroo SORAINEN) ning Margit Vutt (Riigikohus, Tartu Ülikool). 

 

Nii eelnõus kui ka selle seletuskirjas kajastuvad intellektuaalse omandi 

kodifitseerimiskomisjoni liikmete seisukohad ilma, et konkreetse sisukoha esitaja oleks 

nimeliselt identifitseeritud. 

 

Lisaks kodifitseerimiskomisjoni esimesele sissejuhatavale kohtumisele (03.04.2013) on 

autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdkonnas toimunud kaks 

kodifitseerimiskomisjoni koosolekut: 26.06.2013 ning 15.08.2013. 

 

Kogu projekti vältel on paralleelselt analüüsi- ning eelnõu koostamise faasidega tehtud tihedat 

koostööd sidusgruppidega. Toimunud on kohtumisi sidusgruppidega, samuti said sidusrühmad 

                                                                                                                                                                                                 
29

 Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=59027/Ekspertarvamus+autori%F5iguse+eeln%F5u+koht

a+%28dr++Silke+von+Lewinski%29.pdf (22.10.2013). 
30

 Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57467/Autori%F5iguse++koondkaardistus.pdf 

(22.10.2013). 
31

 Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58012/Autori%F5iguse+anal%FC%FCs.pdf 

(22.10.2013). 
32

 Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58014/Lepinguvabaduse+anal%FC%FCs.pdf 

(22.10.2013). 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=59027/Ekspertarvamus+autori%F5iguse+eeln%F5u+kohta+%28dr++Silke+von+Lewinski%29.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=59027/Ekspertarvamus+autori%F5iguse+eeln%F5u+kohta+%28dr++Silke+von+Lewinski%29.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57467/Autori%F5iguse++koondkaardistus.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58012/Autori%F5iguse+anal%FC%FCs.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58014/Lepinguvabaduse+anal%FC%FCs.pdf
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esitada oma kirjalikud seisukohad eelnõu esmastele versioonidele. Huvigruppidena käsitleti 

peamiselt erialaorganisatsioone, s.h. kollektiivse esindamise organisatsioone ning loomeliite.
33

  

 

Eesmärgiga tagada kogu intellektuaalse omandi kodifitseerimise läbiviimise läbipaistvus ning 

anda sidusgruppidele ja teistele huvitatud isikutele võimalus tutvuda intellektuaalse omandi 

töögrupi poolt ettevalmistatud dokumentidega loodi kohe kodifitseerimisprotsessi alguses 

intellektuaalse omandi ajaveeb.
34

 

 

Eelnõu on normitehniliselt ja keeleliselt toimetanud /…/. 

 

Eelnõu seadusena vastuvõtmiseks Riigikogus on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. 

 

1.3 Märkus 

 

Eelnõu seadusena vastuvõtmiseks Riigikogus on vajalik Riigikogu koosseisu 

poolthäälteenamus. 

 

 

 

 

                                                             
33

 Vt. intellektuaalse omandi kodifitseerimise veebilehele olevad materjalid. Arvutivõrgus: 

https://ajaveeb.just.ee/intellektuaalneomand/ (21.10.2013). 
34

 Intellektuaalse omandi ajaveeb. Arvutivõrgus: (20.12.2013) 

https://ajaveeb.just.ee/intellektuaalneomand/
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2 SEADUSE EESMÄRK 
 

Kogu intellektuaalse omandi kodifitseerimise protsessi kaudu on soovitud luua innovatsiooni ja 

majanduskasvu toetav, kaasaegne, ühiskondlikult sidustatud ja ühiskondlikke olusid arvestav, 

hõlpsasti loetav, arusaadav ning ülejäänud õigusega ühilduv normistik. Kehtiva autoriõiguse 

seaduse normistiku muudatused tulenevad viidatud eesmärkidest, puudutades omakorda nii 

õigusakti vormilist kui sisulist külge. Käesoleva eelnõu näol ei ole tegemist põhjapaneva 

suunamuudatusega senises autoriõiguse poliitikas ja seadusandluses. Vormilisest küljest 

muudetakse õigusakti struktuuri ja ülesehitust, muutes selle loogilisemaks ning paremini 

loetavaks võimalikult paljudele adressaatidele. Samuti on püütud võimalikult suures ulatuses 

vältida kehtivas autoriõiguse seaduses esinevaid kordusi ja pelgalt kirjeldavaid sätteid.  

Sisuliste muudatused seonduvad eelkõige eesmärgiga edendada innovatsiooni ning 

teadmistepõhist majandust. 

 

Intellektuaalse omandi, s.h. autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste, üheks eripäraks 

on nende territoriaalne iseloom. See tähendab, et ilma liikmelisuseta rahvusvahelistes 

konventsioonides laieneksid vastavad riigisisesed normid vaid sama riigi kodanikest autoritele. 

Rahvusvahelise regulatsiooni ning kaitse miinimumstandardeid kehtestavate normide 

olemasolu teeb keeruliseks põhimõtteliste muudatuste sisseviimise siseriiklikus normistikus. 

Järelikult ei ole Eestis võimalik ka kehtestada kontseptuaalselt uutel alustel seisvat 

autoriõigusealast regulatsiooni. Eelnõu kirjutamisel on seega vajalik lähtuda olemasolevatest 

rahvusvahelistest ja regionaalsetest (Euroopa Liit) normidest. 

 

Autoriõigusealase regulatsiooni vundamendiks on Eesti Vabariigi Põhiseadus (PS) paragrahvid 

32 ja 39. PS § 32 näeb ette, et „[i]gaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud“ ning § 39 

sätestab, et „[a]utoril on võõrandamatu õigus oma loomingule. Riik kaitseb autori õigusi“.
35

 

Tegemist on seega õigushüvega, mille kaitset on peetud vajalikuks ära märkida normihierarhia 

kõrgeimal tasandil. Autoriõiguse seadus, mis reguleerib intellektuaalse omandi kahte alaliiki – 

autoriõigust ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi  – puudutavaid suhteid, jõustus 1992. a. 

Sellest ajast alates on kõnealust õigusakti muudetud nii tulenevalt Euroopa Liidu direktiivide 

ülevõtmisest, rahvusvaheliste autoriõigusealaste konventsioonidega ühinemisest kui ka 

praktikas ettetulnud probleemide lahendamisest seadusandlikul moel. Eri aegadel ja põhjustel 

tehtud muudatused on teinud AutÕS-se raskesti loetavaks ja mõistetavaks. Sellest tulenevalt 

võib kehtivat õigust pidada puudulikuks ning ei saa lõpuni täidetuks lugeda riigi kohustust 

autori õigusi korrektse seadusloomega kaitsta. 

 

Mis puudutab uue AutÕS redaktsiooni lähtealuseid, siis on teatud määral aluseks võetud 

normiökonoomia põhimõte. Seetõttu on nii autoriõigusele kui autoriõigusega kaasnevatele 

õigustele laienevad ühised sätted koondatud ühte peatükki. Samas ei saa normiökonoomia 

põhimõte eelnõu väljatöötajate hinnangul olla ainus lähtekoht. Kehtiv seadus loodi omal ajal 

nn kooliõpiku põhimõttel eesmärgiga võimaldada kõigil autoriõigust puudutavate oluliste 

põhimõtete väljalugemist seaduse enda tekstist. See oli vajalik nii seadust kohaldavatele 

juristidele kui ka laiemat adressaatide ringi silmas pidades – ettevõtjad, autorid, teoste 

kasutajad. Arvestades kaasaegseid tehnoloogilisi võimalusi kaitstava materjali kasutamisel 

(eriti mis puudutab võrgupõhist levi internetis), siis on uue õigusakti potentsiaalne adressaatide 

                                                             
35

 Põhiseaduse paragrahvide 32 ja 39 omavahelise suhte kohta vaata M. Ernits, P. Roosma ja A. Kelli (2012). 

Kommentaarid §-le 32. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Kolmas, täiendatud väljaanne 

(389 - 403). Juura, Õigusteabe AS; A. Kelli, H. Pisuke (2012). Kommentaar paragrahvile 39. Eesti Vabariigi 

põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Kolmas, täiendatud väljaanne (430 - 432). Tallinn: Juura, Õigusteabe AS. 
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ring on laiemgi kui varem, hõlmates näiteks olulisel määral juriidilist haridust mitteomavaid 

isikuid interneti kasutajate näol. Lisaks näitab intellektuaalse omandi alane kohtupraktika küll 

sellealast teadmiste kasvu, kuid sellest hoolimata on valdavaks jäänud AutÕS normide 

grammatiline tõlgendamine. Seega on ka käesoleva eelnõu väljatöötamisel võetud arvesse 

selgitamisevajadust, mistõttu sisaldab see siiski ka kirjeldavaid sätteid. 

 

Seaduse eelnõu struktuur erineb kehtiva AutÕS struktuurist. Võib öelda, et kehtiv seadus järgis 

loogilist ülesehitust ning oli hästi loetav selle vastuvõtmisel ning samuti peale esimesi 

muudatusi. Muudatused alates 2000. aastast on endaga kaasa toonud eemaldumise esialgsest 

struktuurist. Täiendustega on kehtiv AutÕS muutunud ebaühtlase ülesehituse ja 

terminoloogiaga õigusaktiks. Nii näiteks ei selgu otseselt, kas ja millised AutÕS leiduvad 

üldsätted laienevad ka autoriõigusega kaasnevate õiguste alaste suhete regulatsioonile. Jääb 

arusaamatuks, kas õiguste tekkimine teose loomise vaheetappidele laieneb ka autoriõigusega 

kaasnevate õiguste objektidele. Samuti võivad tõlgendusprobleemid kerkida esile ühisautorsust 

puudutavate sätete kohaldumise osas jms. Lisaks leidub kehtivas seaduses asjatuid kordusi, 

mida on võimalik vältida. Ennekõike on siin silmas peetud õiguste piiranguid puudutavaid 

norme, mis sisalduvad kehtiva seaduse IV peatükis autoriõigustele ning VIII peatükis §-s 75 

autoriõigustega kaasnevatele õigustele. Kuna sisuliselt on tegemist täpselt samade 

piirangutega, siis ei saa sellisele kordusele leida piisavat põhjendust. Samuti on otstarbekas 

koondada mõlemale õiguste omajate kategooriale kehtivad sätted õiguste presumptsiooni ning 

õiguste territoriaalse kehtivuse kohta. 

Kehtivas seaduses on piisava põhjenduseta laiali ka sätted, mis puudutavad erinevaid õiguste 

omajatele makstavaid hüvitisi. Hüvitiste maksmise vajadus tuleneb teatud juhtudel ainuõiguste 

piiramisest (AutÕS § 13
3
, 26, 27 ning 27

1
). Samas on neid kehtiva seaduse alusel keeruline 

vastavate õigustega seostada. Hüvitiste maksmise teoreetilist tausta on vaja mõista ka seaduse 

tõlgendamisel ning rakendamisel. Kerge on hüvitisi segamini ajada ka nn tasu saamise 

õigustega. Need on juhud, mil õiguste omajal on teose teatava kasutusviisi eest võimalik saada 

tasu ning vastav kasutusviis ei ole algselt tagatud ainuõigusega. See tähendab, et vastavat 

kasutust ei saa õiguste omaja lubada ega keelata, kuid tal on õigus saada tasu (AutÕS § 14, 15, 

72 ning 68 lg 4). Eelnõus on need erinevad hüvitised ja tasu saamise õigused koondatud eraldi 

peatükkidesse ning samuti on hüvitised läbi vastavate viidete otseselt seostatud vastava vaba 

kasutuse juhuga e. ainuõiguse piiranguga. 

 

Eelnõu struktuuris on I peatükis välja toodud üldsätted ning seaduse isikulist ja esemelist 

kohaldamist puudutavad normid. Eelnõu II peatükk sisaldab endas vaid autoriõigusealaseid 

norme (teos, autor, õigused, tähtajad) ning III peatükk autoriõigusega kaasnevatele õigustele 

omaseid sätteid (õiguste omajad, õigused, tähtajad). Kuna õiguste piiranguid e. õiguste 

objektide vaba kasutust reguleerivad normid on samad mõlema õiguste kategooria osas, siis on 

need ka sellisena koondatud eelnõu IV peatükki. Alates IV peatükist ongi tegu mõlemale 

õiguste omajate kategooriale (autorid ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajad) laienevate 

sätetega, kohaldumise erisused on igal konkreetsel juhul välja toodud. V peatükk sisaldab 

kahte jagu: 1) hüvitised ja 2) tasu saamise õigused. VI peatükki on koondatud sätted, mis 

puudutavad nii autoriõiguste kui autoriõigusega kaasnevate õiguste objektide kasutamist 

(lepingulised suhted) ja õiguste teostamist (õiguste kollektiivne teostamine, pärimine, 

orbteosed). Eelnõu VII peatükk käsitleb vastutust ning VIII peatükk sisaldab rakendussätteid. 

 

Kehtiv AutÕS sisaldab mahuka §-i seaduse eesmägi ning ülesannetega, mida on aja jooksul ka 

täiendatud. Seda joon eelnõuga ei ole jätkatud, seaduse eesmärki ja ülesandeid sätestavat 
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paragrahvi eelnõus ei leidu. Aluseks on võetud üldine lähenemine, et eraõiguslikke suhteid 

reguleerivatel õigusaktidel puudub vajadus säärase „sissejuhatava“ paragrahvi järgi.
36

  

 

Eelnõuga kaasnevad olulisemad sisulised muudatused, mis on heaks kiidetud ka intellektuaalse 

omandi kodifitseerimiskomisjoni poolt on järgmised: 

 

1) Autori ja esitaja isiklike õiguste kataloogi piiramine. 

 

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 (art. 

3.4).
37

 

 

Sarnasest lähenemisest lähtutakse ka esitaja isiklike õiguste kataloogi piiramisel. 

 

2) Isiklike õiguste teostamine kolmanda isiku poolt.  

 

Isiklike õiguste teostamine kolmanda isiku poolt ei ole uudne nähtus Eesti õiguses. 

Õiguspraktikas on levinud isiklike õiguste litsentseerimine. Riigikohus selgitanud, et lisaks 

                                                             
36

 Hea õigusloome ja normitehnika eeskirja kohaselt “[r]eguleerimisala sätet ei ole vaja esitada, kui pealkiri avab 

piisavalt seaduseelnõu reguleerimisala ning seda ei ole vaja täpsustada” (§ 8 lg 2). - Hea õigusloome ja 

normitehnika eeskiri. - RT I, 29.12.2011, 228. 
37

 European Copyright Code (Euroopa autoriõiguse koodeks) on Euroopa teadlaste koostöö tulemusena valminud 

mudelseadus. Arvutivõrgus: 

http://www.copyrightcode.eu/Wittem_European_copyright_code_21%20april%202010.pdf (18.11.2012). 

http://www.copyrightcode.eu/Wittem_European_copyright_code_21%20april%202010.pdf
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litsentseerimisele võib isik anda deliktiõigusliku vormivaba nõusoleku oma õigustesse 

sekkumiseks.
38

 Seda võib võrrelda mitmetes riikides levinud nõusoleku (consent) instituudiga. 

Kehtivas autoriõiguses puudub täielik õigusselgus, mis ulatuses võib seda teha.
39

 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.
40

 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 antud küsimuse lahendamisel 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. 

 

Tuginedes eelnevale otsustati isiklike õiguste teostamise osas kolmandate isikute poolt toetada 

nõusoleku instituudi sissetoomist. Autoril peab olema võimalus loobuda oma isiklike õiguste 

teostamisest, see nõusolek ei ole tagasivõetav, kuid võib olla tähtajaline ning peab olema antud 

kirjalikult. 

 

3) Varaliste õiguste kataloogi selgepiiriliseks muutmine. 

 

Kehtiv autoriõiguse seadus toob ära autori varaliste õiguste kataloogi.
41

 Autori varaliste õiguste 

ulatus ei ole siiski selgepiiriline. Kehtiv seadus sätestab enne varaliste õiguste loetlemist 

järgmise põhimõtte: „[a]utorile 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“.
42

 Teose kasutaja ja tarbija seisukohalt tekib küsimus, mida tähendab kasutamine 

„igal moel“. Kiire tehnoloogia areng muudab lubatud ja keelatud kasutamise küsimuse veelgi 

aktuaalsemaks. Õigusselguse huvides jäetakse eelnõus välja fraas „autorile kuulub ainuõigus 

igal moel ise teost kasutad“ ning piirdutakse üksnes varaliste õiguste loetlemisega. Varaliste 

õiguste kataloogi kinniseks muutmine ei tähenda seda, et olemasolevaid õiguseid ei saaks 

tõlgendada laiendavalt. 

 

Autorile kuuluvate varaliste õiguste kataloogi kinniseks muutmine on kooskõlas 

rahvusvaheliste kokkulepetega nagu Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon
43

 

                                                             
38

 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). 
39

 Vt. Nt. M. Rosentau. Intellektuaalse omandi õigused infotehnoloogias. Autori isiklikud õigused. – Juridica 

IX/2007, 651-666. 
40

 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. 
41

 AutÕS § 13. 
42

 AutÕS § 13 (1). 
43

 Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon. – RT II 1994, 16, 49. 
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(edaspidi Berni konventsioon), Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping
44

 

(edaspidi TRIPS leping) ja Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse 

leping
45

 (edaspidi WIPO autoriõiguse leping). Nimetatud rahvusvahelised kokkulepped 

sisaldavad autorile kuuluvate varaliste õiguste konkreetset nimekirja, mille peab siseriikliku 

õigusega tagama. Samas ei leidu nimetatud lepingutes kohustust garanteerida autorile õigus 

„igal moel“ oma teose kasutamist lubada ja keelata. Rahvusvahelised nõuded sisaldavad küll 

vaid kaitse miinimumstandardit ja igal riigil on õigus tagada oma õiguses autorile tugevam 

kaitse. Seda teed ongi läinud kehtiv 1992. a. vastuvõetud autoriõiguse seadus.  

 

4) Audiovisuaalse teose autori üldine tasu saamise õigus (AutÕS § 14 lg 6) asendatakse 

üksnes tasu saamisega teose rendi eest. 
 

AutÕS § 14 lg 6 kehtestab audiovisuaalse teose autorile õiguse saada tasu audiovisuaalse 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 audiovisuaalse teose autorite 

varaliste õiguste seadusjärgse ülemineku audiovisuaalse teose produtsendile.
46

 Aastas kogub 

Eesti Autorite Ühing AutÕS § 14 lg alusel ca 100 000 eurot
47

. AutÕS § 14 lg 6 alusel 

kogutavad tasud on Eesti audiovisuaalsektori mõistes tagasihoidlikud. AutÕS § 14 lg 6 tõttu on 

lisakulutused Eestis toodetud audiovisuaalsete teoste levitamisel, sest tuleb maksta täiendavat 

tasu audivisuaalsete teoste autoritele. Sellist seadusega tagatud üldist tasu saamise õigust ei ole 

teistel Eesti autoritel, vastavatel sarnastel juhtudel loetleb kehtiv AutÕS konkreetsed 

kasutusviisid, mille puhul on õigus autoril saada tasu (nt kunstiteoste edasimüügi tasu - § 15, 

muusika ja filmi reprodutseerimine isiklikuks otstarbeks - § 26). Absoluutne tasu saamise õigus 

on ka Euroopa õiguses pigem erandlik. Teistes Euroopa riikides toimub tasude maksmine 

lepingute alusel.  

 

Seetõttu otsustati lähtuda ainult Rendidirektiivis
48

 sätestatud miinimumnõudest ning asendada 

kehtivas AutÕS § 14 lg 6 sisalduv audiovisuaalse teose autori üldine tasu saamise õigus tasu 

saamisega vaid teose rendi eest. Audiovisuaalse teose täiendava tasu õigus ei oma positiivset 

mõju Eesti audiovisuaalsektorile, sest Eesti audiovisuaalse teoste kasutamine on seotud 

täiendavate lisakuludega (mida nt. ei ole USA või teiste riikide audivisuaalsete teoste 

kasutamise puhul).  

 

 

5) Ühtsest kontseptuaalsest alusest lähtumine töösuhtes loodud teose, arvutiprogrammi 

ja esituse kuuluvuse reguleerimisel. 

                                                             
44

 Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 

asutamislepingu (Marrakeši lepingu) lisa 1C. – RT II 1999, 22, 123. 
45

 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. 
46

 Eelnõu seletuskirjas vastav viide puudub, sest muudatus tehti Riigikogus eelnõu lugemise käigus. 
47

 Tegemist on hinnangulise summaga, sest EAÜ ei pea eraldi arvestust audivisuaalse teose ja § 14 lg 6 tasude 

kogumisel. 
48

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/115/EÜ, 12. detsember 2006 , rentimis- ja laenutamisõiguse ja 

teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas (kodifitseeritud versioon). ELT L 

376, 27.12.2006, lk. 28-35. 
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Autoriõiguse seadus näeb erisättena ette, et arvutiprogrammi ja andmebaasi
49

 autor säilitab 

autoriõigused, kuid tööandjale kuulub ainulitsents kõigi varaliste õiguste teostamiseks (AutÕS 

§ 32 lg 5). Kuna ainulitsentsil tähtaega ei ole, siis võib asuda seisukohale, et see on tähtajatu. 

Võlaõigusseaduse § 374 võimaldab tähtajatu litsentsilepingu üheaastase etteteatamistähtaja 

üles öelda. Teosena kaitstava andmebaasi ja arvutiprogrammi erinev kohtlemine n.ö tavalisest 

teosest töösuhte raames ei ole millegagi põhjendatud, mistõttu on vajalik see erinevus kaotada 

ning näha ette, et varalised õigused lähevad üle ka arvutiprogrammi ja andmebaasi suhtes. 

Selle tulemuse saavutamiseks piisab kui tühistada kehtiva AutÕS § 32 lg 5. Siis hakkab 

arvutiprogrammidele ja andmebaasidele kohalduma kehtiva AutÕS § 32 lg 1 (eelnõus § 23 lg 

1), kuna puudub erinorm (lex specialis). 

 

Ühtse lähenemise rakendamiseks on vajalik, et ka esituse autoriõiguste kuuluvusega seoses 

tuleb sätestada, et need lähevad üle tööandjale. 

 

6) Ühisautorile või autoriõiguse ühisele omanikule nõudeõiguse andmine teose kasutada 

lubamiseks. 

 

Kaasaegne teadmusloome protsess on sageli kollektiivne. See tähendab, et teose loomisesse 

panustab rohkem kui üks isik. Kui tegemist on töösuhtega, siis ei tõusetu ühise intellektuaalse 

omandi kuuluvuse ja kasutamise 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 isikud, kellele ühiselt kuulub autoriõigus 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. 

 

Eelnõuga nähaksegi ette, et ühisautoril või isikul, kellele kuulub osa ühisest autoriõigusest, on 

õigus nõuda teistelt ühisautoritelt, et ühiselt loodud teose autoriõiguse teostamine toimuks 

vastavalt kõigi ühisautorite huvidele. Ühisautor või isik, kellele kuulub osa ühisest 

autoriõigusest, võib teistelt ühisautoritelt nõuda autoriõiguse ühiseks teostamiseks vajalike 

tahteavalduste andmist. 

 

7) Kohustuslik vorminõue autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste 

üleandmisel. 

 

Kehtiv autoriõiguse seadus näeb ette, et autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste 

üleandmisel peab olema kirjalik leping. Tulenevalt kohtupraktikast ei too vorminõude 

järgimata jätmine kaasa lepingu tühisust. Eelnõuga nähakse ette, et leping, millega antakse üle 

autoriõigused või autoriõigusega kaasnevaid õigused tuleb sõlmida kirjalikult. Vorminõude 

järgimata jätmine toob kaasa lepingu tühisuse. Eelnõuga tehtava muudatuse eesmärgiks on 

tagada olukord, et autori või kaasnevate õiguste omaja ei saa anda üle õigusi ilma kirjaliku 

lepinguta. Lepingu kirjalik vorminõue aitab õigsute omajal teadvustada lepingu sisu ning hoiab 

ära vaidlusi, kas õigused anti üle või mitte. Kohustuslik vorminõue on põhjendatud lähtuvalt 

                                                             
49

 Kuna säte kasutab terminit „andmebaasi autor“, siis võib eeldada, et andmebaas antud kontekstis viitab mitte sui 

generis andmebaasile (peatükk 8
1
), vaid teosena kaitstavale andmebaasile AutÕS § 4 lg 3 punkt 22 tähenduses. 
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asjaolust, et õiguste üleandmine, erinevalt õiguste litsenseerimisest (kasutada andmisest), on 

lõpliku iseloomuga. Kuna ainulitsents ei erine oma sisu poolest õiguste üleandmisest, siis 

tehakse ja võlaõigusseaduses
50

 vastav mudatus, millega nähakse ette litsentsilepingu 

kohustuslik vorminõue ainulitsentsilepingu puhul. 

 

8) Vaba kasutuse regulatsiooni imperatiivsus (vaba kasutust piirava tüüptingimuse 

tühisus).  

 

Vaba kasutamise piiramine lepinguga ei ole väga aktuaalne, kuni teos/kaasnevate õiguste 

objekt on materiaalsel kujul (nt, raamat, CD, jne). Kui teos/kaasnevate õiguste objekt on 

digitaalsel kujul, siis on lihtsam selle kasutamist lepinguga reguleerida ning näha ette, et selle 

kasutamine näiteks teadustööks ei ole lubatud. Mõningatel juhtudel võib taoline piirang olla 

tõesti põhjendatud. Seetõttu näebki eelnõu ette, et individuaalselt läbiräägitud tingimus võib 

piirata teose/kaasnevate õiguste objekti vaba kasutust, kuid vastav tüüptingimus on tühine. 

 

Antud küsimust rahvusvahelised ega regionaalsed õigusaktid otseselt ei lahenda. Teema on 

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. 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. 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. 

 

9) Autoriõigusele ja kaasnevatele õigustele laieneva teadustöö erandi täpsustamine 

teksti- ja andmekaeve kontekstis. 
 

Keeleressursside, kultuuripärandi jm uurimisel, säilitamisel ning arendamisel on määrav 

tähtsus teoste ja esituste kasutamisel. Kehtiv autoriõiguse seadus sätestab teose kasutamisel 

teadustöö erandi ning selles raamistikus on keeleressursse, kultuuripärandit jm võimalik uurida 

ja arendada vaid teatud piirangutega. Muutmise ettepanekuga soovitakse teadustöö erandit 

täpsustada ja tagada õigusselgus. Selle eesmärgiks on tagada paremad võimalused vastavaks 

uurimis- ja arendustööks. Eesti keele digitaliseerimine on olulise tähtsusega eesti keele 

säilimise tagamisel. 

 

10) Vaba kasutuse regulatsioon ei laiene võrgukeskkonnale üksnes siis, kui kasutatakse 

ilmselgelt ebaseaduslikust allikast pärit õiguste objekti. 

 

Kehtiv autoriõiguse seadus ei anna ühest vastust, kas interneti kasutaja saab toetuda vaba 

kasutuse regulatsioonile (nt. kasutamisele isiklikul eesmärgil), kui ta kopeerib internetis 

ebaseaduslikult kättesaadavaks tehtud autoriõigusega (nt. foto) või autoriõigusega kaasnevate 

õigustega kaitstavat objekti (nt laulu esitus). Probleem on selles, et arvuti tavakasutaja ei suuda 

tingimata eristada legaalset internetis kättesaadavaks tehtud sisu illegaalsest. Mõnikord on 

olukord ilmne (nt. isik laeb alla faile Pirate Bay veebilehelt). Eesmärgiga kaitsta heauskseid 

arvutikasutajaid nähaksegi uue eelnõuga ette, et isik saab tugineda vaba kasutuse 

                                                             
50

 Ainulitsentsilepingu vorminõue reguleeritakse võlaõigusseaduses, kuna see laieneb lisaks autriõigusele ja 

kaasnevatele õigustele ka tööstusomandile. 
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regulatsioonile ning seeläbi ei vastuta autoriõiguse rikkumise eest, kuid kopeeritav teos või 

kaasnevate õiguste objekt nagu esitus ei pärine ilmselgelt ebaseaduslikust allikast. 

Regulatsiooni aluseks on võetud Saksamaa lahendus, mis keelab isiklikuks otstarbeks koopia 

tegemise allikast, mis on „ilmselgelt ebaseaduslikust allikast“ pärit
51

: 

„(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 koodeks, mille kohaselt on 

isiklikuks otstarbeks teose koopia tegemine lubatud juhul, kui tegemist ei ole ilmselgelt 

ebaseadusliku allikaga.
52

 Euroopa autoriõiguse koodeks sisaldab ka artiklit, mille kohaselt 

tuleb vaba kasutuse lubamisel teatud juhtudel arvestada autori isiklike õigustega, s.h. õigusega 

otsustada, millal teos on avaldamiseks valmis.
53

 Samas on selgitatud, et nimetatud isikliku 

õigusega arvestamine ei tohi saada takistuseks põhiõiguste teostamisel (nt. sõnavabadus) ning 

sellist keeldu kohaldatakse vaid erandjuhtudel.
54

 

 

11) Õiguste laiendatud kollektiivne teostamine.  

 

Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kasutajal puudub praktikas sageli võimalus 

omandada luba kõikidelt autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õigust omajatelt või on 

taolise loa omandamine äärmiselt raskendatud ning keerukas. Kehtivas AutÕS-s on § 67 lg-s 3 

loetletud valdkonnad, milles on kehtestatud õiguste kohustuslik kollektiivne teostamine. 

Kehtiva normistiku kõige suuremaks probleemiks on, et kollektiivse esindamise organisatsioon 

ei saa õiguste kasutajatele anda luba mitte-liikmetest ja –esindatavatest õiguste omajate õiguste 

kasutamiseks. Õiguste laiendatud kollektiivse teostamise korral saab kollektiivse esindamise 

organisatsioon aga seaduse alusel volituse teostada kõikide sama kategooria õiguste omajate 

õigusi. Praegusel hetkel on õiguste laiendatud kollektiivne teostamine nähtud ette üksnes 

satelliidi kaudu edastamisel. Teatud juhtudel on vajalik ja põhjendatud kohaldada õiguste 

litsentseerimisele nn. laiendatud kollektiivset litsentsi. Seeläbi on võimalik saavutada eesmärk, 

et üldsusele on tagatud juurdepääs kaitstud objektidele ning õiguste omajatelt loa saamise 

keerukus ja/või kulukus ei takista üldsuse huvides õigusi kasutada. Selline õiguste kollektiivse 

teostamise viis on infoühiskonnas jätkusuutlik. Lisaks konkreetselt loetletud valdkondadele, 

milles rakendatakse õiguste kohustuslikku laiendatud kollektiivset teostamist, on eelnõusse 

toodud ka üldine laiendatud kollektiivlitsents, mis võimaldab kollektiivse esindamise 

organisatsioonide ja õiguste kasutajate omavahelisel kokkuleppel arvestades uusi elulisi 

asjaolusid iga kord otsustada, millisel viisil ja millistes valdkondades õiguste kasutamiseks on 

                                                             
51

 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-war-continues-news-from-the-dutch-front/ (14.1.2014). Lisaks on Hollandi ülemkohus esitanud 

eelotsusetaotluse Euroopa Kohtule saamaks hinnangut just õiguspärase allika nõude kohaldamisele teose 

isiklikuks otstarbeks kopeerimisel asjas ACI v. Stichting De Thuiskopie. 
52

 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;/…/“. 
53

 Art 5.6.: “(1) Uses under this chapter are permitted without prejudice to the right of divulgation under article 

3.2./…/“ 
54

 Euroopa autoriõiguse koodeksi 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“. 

http://kluwercopyrightblog.com/2011/05/04/and-the-private-copy-war-continues-news-from-the-dutch-front/
http://kluwercopyrightblog.com/2011/05/04/and-the-private-copy-war-continues-news-from-the-dutch-front/
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mõttekas sõlmida laiendatud kollektiivne litsentsileping. Õiguste omajate huvid on kaitstud 

seeläbi, et neile on antud võimalus õiguste laiendatud kollektiivsest teostamisest loobuda.  

Tulenevalt eelnevast viidi eelnõusse sisse õiguste laiendatud kollektiivse teostamise normistik. 

 

Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus on 

läbinud kooskõlastusringi.  

 

Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõu kontseptsioonina on 

käsitletavad järgmised dokumendid: 

 

1) Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste probleemide koondkaardistus
55

; 

 

2) Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõu ja seletuskirja esialgne 

lähtematerjal
56

; 

 

Need kaardistatud autoriõiguslikud probleemid ja pakutud lahendusvariandid on olnud 

arutlusel intellektuaalse omandi kodifitseerimiskomisjonis, mis teostab järelevalvet 

intellektuaalse omandi töögrupi üle. Kõik olulisemad õiguspoliitilised küsimused, mis 

muudavad kehtivat regulatsiooni kõige enam, on saanud intellektuaalse omandi 

kodifitseerimiskomisjonilt hinnangu ja kooskõlastuse. Töö õiguspoliitilises komisjonis on 

käsitletav sisulise kooskõlastusena, kuna kaasatud on autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate 

õiguste valdkonnaga seotud ministeerimid. Lisaks kooskõlastamisele kodifitseerimiskomisjonis 

on toimunud pidev koostöö huvigruppidega. 

 

 

  

                                                             
55

 Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57467/Autori%F5iguse++koondkaardistus.pdf 

(22.10.2013). 
56

 Arvutivõrgus: 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58012/Autori%F5iguse+anal%FC%FCs.pdf 

(22.10.2013). 

Comment [KN1]: Lisada kuupäevad 
26.06.13 ja 15.08.13 , kas protokollid on ka 
kättesaadavad või peaksid olema? 

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=57467/Autori%F5iguse++koondkaardistus.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58012/Autori%F5iguse+anal%FC%FCs.pdf
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3 EELNÕU SISU JA VÕRDLEV ANALÜÜS 
 

I PEATÜKK 

Üldsätted ja definitsioonid 

 

Eelnõu § 1. Seaduse kohaldamine õiguse objektidele ja isikutele 

 

AutÕS kohaldamist puudutavad küsimused on olulise tähtsusega tulenevalt kogu 

intellektuaalse omandi regulatsioonile laienevast territoriaalsuse printsiibist. See tähendab, et 

konkreetses riigis kehtiv autoriõiguse seadus kehtib sisuliselt vaid sama riigi kodanikest 

õiguste omajatele. Teiste riikide õiguste omajate poolt loodud kaitstavaid objekte võiks samas 

kasutada luba küsimata ning selle eest tasu maksmata. Samamoodi oleks võimalik Eesti 

autorite loomingut kasutada teistes riikides. Eesti on ühinenud mitmete rahvusvaheliste 

lepingutega, mille tulemusena laieneb AutÕS-ga pakutav kaitse ka teiste riikide õiguste 

omajatele ning nende loometöö resultaatidele.  

 

Alates 01.05.2004 on Eesti Euroopa Liidu liige ning sellest tulenevalt kohustatud üle võtma 

direktiividest tulenevad autoriõigust ning autoriõigusega kaasnevaid õigusi puudutavad EL 

õiguse normid. Viimased laiendavad teatud juhtudel eri õiguste omajate või kaitstavate 

objektide ringi sõnaselgelt EL territooriumile. Kehtivas AutÕS-s on peatükk XII „Sätted, mis 

jõustuvad ühinemisel Euroopa Liiduga“ . Sisuliselt on tegemist sätetega, millega erinevates EL 

direktiivides nimetatud juhtudel sõnaselgelt määratletakse direktiivist tuleneva regulatsiooni 

kohaldumine EL-üleselt. See oli õnnestunud ja unikaalne lahendus olukorras, kus Eesti ei 

olnud veel EL liikmesriik. Eelnõus on kõik kohaldumist puudutavad sätted toodud selle 

esimesse paragrahvi. Teatud konkreetsetel juhtudel on kohaldamisnormid jäetud vastava 

kasutusviisi juurde (nt edasimüügitasu kohaldamine, kaitse tähtaja kohaldamine). 

 

Rahvusvaheliselt omavad normide kohaldamise osas puutumust Berni konventsiooni artiklid 3-

6, Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise 

konventsiooni (Rooma, 1961)
57

 artiklid 4-6, WIPO autoriõiguse lepingu artikkel 3, WIPO 

esitus- ja fonogrammilepingu
58

 artikkel 1(1) ning artiklid 3-4. 

 

Euroopa Liidu tasandil on oluliseks antud kontekstis Euroopa Liidu toimimise leping. 

 

Lõikes 1 sätestatakse kohaldumine autoriõigusega kaitstavate teoste osas. Eelnõud 

kohaldatakse teosele, kui: 

1) autoriks on Eesti Vabariigi kodanik või Eesti Vabariigis alaliselt elav isik, samuti mõne teise 

Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigi kodanik 

või seal alaliselt elav isik; 

2) teos on esmakordselt avalikustatud Eesti Vabariigi territooriumil või on avalikustamata, 

kuid asub Eesti Vabariigi territooriumil, sõltumata teose looja kodakondsusest või alalisest 

elukohast; 

3) teost tuleb kaitsta vastavalt Eesti Vabariigi välislepingule. 

                                                             
57

 Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsiooniga 

ühinemise seadus. – RT II 1999, 27, 165). 
58

 Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu ratifitseerimise seadus. – RT II 

2006, 14, 40. 
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Lõikes 2 täpsustatakse vastastikuse kaitse tunnustamise põhimõte nende teoste puhul, mis on 

esmakordselt avalikustatud välisriigis või mis on avalikustamata, kuid asuvad välisriigi 

territooriumil ja mille autoriks on isik, kelle alaline elukoht või asukoht on välisriigi 

territooriumil, ning millele ei laiene käesoleva lõike 1 punkt 3 (teost  tuleb kaitsta vastavalt 

välislepingule). Sellisel juhul kohaldatakse eelnõuga garanteeeitud kaitsestandardeid ainult 

juhul, kui vastav riik garanteerib samasuguse kaitse Eesti Vabariigi autori teosele ja teosele, 

mis on esmakordselt avaldatud Eesti Vabariigis. Tegemist on pigem vähest kasutust leidva 

sättega, kuna enamus riike on olulisemate rahvusvaheliste autoriõigusealaste konventsioonide 

liikmed.  

 

Lõikes 3 leidub edasine täpsustus teose avalikustamise määratlemiseks, mis on teatud juhtudel 

Eestis kaitse saamise oluliseks eelduseks. Kui teos, on esmakordselt valikustatud riigis, mis ei 

ole Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooni osalisriik, kuid see teos on 

esmakordsest avalikustamisest kolmekümne päeva jooksul avalikustatud ka Eesti Vabariigis, 

loetakse teos esmakordselt avalikustatuks Eesti Vabariigis. Säte põhineb Berni konventsiooni 

artikli 3 lõigetel 1 ja 4. Kehtivas õiguses nimetatud täpsustust ei leia, kuna on vaieldav, kas 

eelnõus sisalduv § 1 lg 1 p 3 juba antud olukorda reguleerib või mitte. Eelnõus on õigusselguse 

eesmärgil siiski nimetatud täpsustus sõnaselgelt tehtud. 

 

Lõikes 4 sisalduvad kohaldamist puudutavad sätted juba ühele autoriõigusega kaasnevate 

õiguste objektide – eistuste – kohta. Eelnõus sisalduvaid norme kohaldatakse esitustele. 

Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 63 lg 1) on lisatud Eesti Euroopa Liidu liikmeks 

olemisest tulenev viide, et seadust kohaldatakse esitusele, kui esitajaks on mõne Euroopa Liidu 

liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigi kodanik või seal alaliselt 

elav isik. 

 

Lõige 5 puudutab normide kohaldamist fonogrammidele, võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 

63 lg 2) on samuti lisatud märge normide kohaldumise kohta fonogrammile, kui 
fonogrammitootjaks on mõne Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna 

lepinguga ühinenud riigi kodanik või seal alaliselt elav isik või juriidiline isik, kelle asukoht on 

mõne Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigi 

territooriumil. 

 

Lõikes 6 sisaldub lõikele 3 sarnane täpsustus, seekord eelnõu kodaldamise osas 

fonogrammidele. Kui fonogramm on esmakordselt avalikustatud riigis, mis ei ole teose esitaja, 

fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsiooni 

osalisriik, kuid see fonogramm on esmakordsest avalikustamisest kolmekümne päeva jooksul 

avalikustatud ka Eesti Vabariigis, loetakse fonogramm esmakordselt avalikustatuks Eesti 

Vabariigis. Säte on täpsustava iseloomuga ning seda kehtivas õiguses ei leidu samal põhjusel, 

mis vastavat kohaldamist puudutav säte kehtivas õiguses puudub teoste puhul (kas eelnõu § 1 

lg 6 p 4, kehtivas õiguses § 63 lg 4 juba katab kõnealuse olukorra). Õigusselguse huvides on 

eelnõusse siisku vastav norm lisatud. Säte põhineb Rooma konventsiooni artikli 5 lõikele 2.  

 

Lõikes 7 sisalduvad kohaldamisnormid televisiooni- või raadioteenuse osutaja suhtes. 

Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS 63 lg 3) on lisanunud jällegi Eesti Euroopa Liidu 

liikmelisusest tulenevad täpsutused. 

 

Lõikes 8 sätestatakse normide kohaldumine autoriõigusegs kaasnevate õigustega kaitstava 

andmebaasi (sui generis andmebaasi) suhtes. Kehtivas õiguses on asjaomased 

Comment [KN2]: Sama Saksamaa 
AutÕS § 121(4) 

Comment [KN3]: BK art 3(1) ja (4), 
samas on minu hinnangul ka kaetud § 1 lg  
1 punktiga 3. 
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kohaldamisnormid kahes paragrahvis (AutÕS  § 75
3 

lg 2 ning § 90 lg 3), eelnõuga on lähtutud 

Eesti kui Euroopa Liidu liikmestaatusest ning toodud kohaldumisnormid ühte lõikesse eelnõu 

alguses. 

 

Lõikes 9 sätestatakse eelnõus leiduvate normide kohaldumine varem avaldamata teosele, 

kirjanduskriitilisele või teaduslikule väljaandele. Kehtivas õiguses leidub asjaomane viide 

AutÕS § 93 lõikes 1, süsteemsuse huvides on kõnealuste õiguste objektide kohaldamisnormid 

toodud teiste sarnaste sätetega samasse paragrahvi. 

 

 

Eelnõu § 2. Õiguse objekt ja õiguse omaja 

 

Antud paragrahv defineerib õiguse objekti ja õiguse omaja mõiste. See võimaldab järgnevates 

paragrahvides lähtuda normiökonoomika põhimõttest ning tugineda määratletud mõistetele. 

 

Lõike 1 kohaselt loetakse õiguse objektiks teoseid ning autoriõigusega kaasnevate õiguste 

objekte. 

 

Lõike 2 kohaselt loetakse õiguse omajaks autoreid ning autoriõigusega kaasnevate õiguste 

omajaid. 

 

 

Eelnõu § 3. Õiguste presumptsioon 

 

Autoriõiguslikud presumptsioonid omavad tähendust nii õiguste teostamise kui ka õiguste 

jõustamise kontekstis. Eelnõu regulatsioon ei erine sisuliselt kehtiva AutÕS-i vastavast 

regulatsioonist. Presumptsioonide koondamine ühte paragrahvi aitab vältida põhjendamatuid 

kordusi seaduses. 

 

Käesoleva paragrahvi paremaks mõistmiseks tuleb arvestada ka eelnõu pragarahvi 20 lõikega 

1, mis sätestab põhimõtte, et teose autoriks saab olla üksnes füüsiline isik või füüsilised isikud, 

kes on teose loonud. 

 

Rahvusvaheliselt reguleerivad seda küsimust eelkõige Berni konventsiooni artikkel 15, WIPO 

autoriõiguse lepingu artikkel 1(4), Rooma konventsiooni artikkel 11, WIPO esitus- ja 

fonogrammilepingu artikkel 1(1), TRIPS lepingu artikkel 9(1). 

 

Euroopa Liidu tasandil on peamiselt asjakohased direktiivi 2004/48/EÜ intellektuaalomandi 

õiguste jõustamise kohta
59

 (edaspidi jõustamisdirektiiv) artikkel 5, direktiivi 2009/24/EÜ 

arvutiprogrammide õiguskaitse kohta
60

 (edaspdidi tarkvara direktiiv) artikkel 2 ja direktiivi 

96/9/EÜ andmebaaside õiguskaitse kohta
61

 (edaspdid andmebaasi direktiiv) artikkel 4. 

 

Lõikes 1 sätestatakse teose ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti (edaspidi ka õiguste 

objekt) kaitstuse presumptsioon. Tõendamiskohustus lasub seejuures kaitstuse vaidlustajal. 

                                                             
59

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/48/EÜ, 29. aprill 2004, intellektuaalomandi õiguste jõustamise 

kohta. ELT L 157, 30.4.2004, lk. 45-86. 
60

 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. 
61

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/9/EÜ, 11. märts 1996, andmebaaside õiguskaitse kohta. EÜT L 77, 

27.3.1996, lk. 20-28. 

Comment [AK4]: Lisaks autorile peaks 
siin olema ka autoriõiguste omajad. Need, 
kellele autoriõigused loovutatakse. 
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Oluline säte selgitamaks, milline intellektuaalse tegevuse tulemus ei ole kaitstav, on eelnõu § 

9. Selle kohaselt autoriõiguse või kaasnevate õigustega ei ole muuhulgas kaitstud ideed, 

protsessid, süsteemid, meetodid, rahvalooming, õigusaktid ja haldusdokumendid, 

kohtulahendid, faktid ja andmed. 

 

Lõikes 2 nähakse ette autorsuse presumptsioon. Selle kohaselt isiku, kes avaldab teose oma 

nime või oma üldtuntud pseudonüümi all, autorsust eeldatakse. Tõendamiskohustus lasub 

autorsuse vaidlustajal.  

 

Lõige 3 reguleerib olukorda, kui teos on avalikustatud anonüümselt või pseudonüümi all. 

Nimetatud teose autoril on õigus sellele teosele. Momendini, mil autor avab oma 

kodanikunime ja tõestab oma autorsust, teostab autori varalisi õigusi teose õiguspäraselt 

avaldanud isik. Samuti näeb säte ette, et anonüümseks jäänud autorit esindanud isik säilitab 

tema poolt esindajaks olemise ajal omandatud õigused teose kasutamiseks, kui tema ja autori 

vahelise kokkuleppega ei ole ette nähtud teisiti. 

 

Lõige 4 sätestab, et kui autoriõigusega kaasnevate õiguste objektile on kantud tähis, mida saab 

otseselt seostada autoriõigusega kaasnevate õiguste omajaga, siis eeldatakse tähisega 

seostatava autoriõigusega kaasnevate õiguste omaja õigusi vastavale objektile. Vastupidise 

tõendamise kohustus lasub vaidlustajal.  

 

 

Eelnõu § 4. Autoriõigus, autoriõigusega kaasnevad õigused ja omandiõigus 

 

Antud paragrahv reguleerib autoriõiguste, kaasnevate õiguste ja asjaõigusliku omandiõiguse 

omavahelist suhet. Eraldi on välja toodud, et kaasnevate õiguste ja omandiõiguse suhe on 

reguleeritud sarnaselt autoriõiguse ja omandiõiguse suhtega. 

 

Autoriõigus teosele kuulub autorile või tema pärijale sõltumata sellest, kellel kuulub 

omandiõigus sellele teosele. Autori või tema pärija varaliste õiguste teostamise viis määratakse 

kindlaks autori või tema pärija ja omaniku vahelise kokkuleppega. Käesoleva paragrahvi sätted 

laienevad ka autoriõigusega kaasnevate õiguste objektidele. 

 

Eelnõu § 5. Mõnede autoriõigust puudutavate sätete kohaldamine autoriõigusega 

kaasnevatele õigustele 

 

Tegemist on normiga, mis näeb ette teatud autoriõigust reguleerivate normide kohaldamise ka 

kaasnevatele õigustele. Selline lahendus väldib vajadust dubleerivate normide järele.  

 

Eelnõu § 6. Avalikustamine 

 

Avalikustamise kontseptsioon autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kontekstis 

omab eelkõige tähendust seoses isiklike õigustega, samuti seoses erinevate vaba kasutuse 

juhtudega. Nimelt kuulub autorile isiklik õigus otsustada teose avalikustamise üle, vaid teose 

loojal on õigus öelda, millal loodud resultaat on piisaval määral „valmis“ üldsuseni viimiseks. 

Ning vaid õiguspäraselt e. õiguste omaja loal avalikustatud õiguste objekti tohib käesoleva 

seaduse IV peatükis nimetatud juhtudel vabalt kasutada
62

.  

                                                             
62

 Teatud erisus laieneb eelnõu kohaselt võrgukeskkonnas avalikustatud teoste vabale kasutamisele, kuid selle 

kohta vt pikemalt vastava paragrahvi selgituste juures. 
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Võrreldes kehtiva õigusega on avalikustamise sisu mõnevõrra täpsustatud. Kehtiv õigus 

kasutab terminit „avaldamine“ (AutÕS § 9), samas avaldamine seondub Berni konventsiooni 

artikli 3 lõike 3 mõistes pigem õiguste objekti füüsilises vormis üldsuseni viimisega 

(paberkandjal raamatu kirjastamine ning müük, muusika ning filmid erinevatel kandjatel (CD, 

HD, DVD jms). Samas on infotehnoloogiline areng kaasa toonud võimaluse õiguste objektide 

üldsuseni viimiseks ka muudel platvormidel, ennekõike internetis (võrguformaat). See ei ole 

pelgaks teiseseks platvormiks, kus juba avaldatud teoseid üldsuseni viiakse, paljudel juhtudel 

on tegemist õiguste objekti esmase üldsuseni viimise kohaga. Kehtiva õiguse pinnalt on 

tekkinud ka küsimus sellest, miks viitab AutÕS § 9 vaid „avaldamisele“, samas isiklike õiguste 

puhul räägitakse teose „üldsusele esitamisest“ ning „õigusest teose avalikustamisele“ (AutÕS § 

12 lg 1 p 6). Kehtiva õiguse § 9 ning § 12 sisalduvad mõisted on sisustatud ebaühtlaselt, mis 

võib viia praktiliste probleemideni nende normide rakendamisel. Lisaks on AutÕS 

kohaldamisnorme sisalduvas paragrahvis (AutÕS § 3) põhjendamatult viidatud nii 

„avalikustamisele“ (lg 2) kui „avaldamisele“ (lg 1), kuigi tegemist on sisuliselt sama 

kontseptsiooniga. Vaba kasutuse tingimusi sisaldav peatükk kehtivas AutÕS-s viitab jällegi 

enamasti õiguspäraselt avaldatud teosele, seostamata seda sisuliselt puutumuses oleva isikliku 

õigusega teose avalikustamiseks. Kõik nimetatud põhjendamatud erisused muudavad vastavate 

normide mõistmise ning koostoimest arusaadavuse keeruliseks. Eelnõuga on võetud 

lähenemine, et õiguste omaja saab oma loometöö resultaadi esmakordselt üldsuseni viia läbi 

avalikustamise. Avalikustamine omakorda võib toimuda kas läbi avaldamise või õiguste 

objekti füüsiliste koopiatega mitteseotud viisil e. õiguste objekti üldsusele suunates, edastades 

või avalikult esitades. „Avalikustamise“ mõistet on eelnõus omakorda läbivalt kasutatud nii 

kohaldamissätetes (eelnõu § 1) kui vaba kasutuse ühe kriteeriumina (eelnõu IV peatükk). See 

loob õigusselguse ning kaotab senised põhjendamatud erisused kõikide puutumust omavate 

sätete vahel.  

 

Selline lähenemine ei ole vastuolus ka autoriõiguse valdkonda reguleerivate rahvusvaheliste 

ning Euroopa Liidu normidega. EL tasandil avalikustamise kontseptsiooni ei täpsustatagi, 

seega on kõnealused normid jäetud liikmesriikide pädevusse rahvusvahelistest dokumentidest 

tulenevates piirides. Berni konventsiooni artikli 3(3) kohaselt tähendab väljend "avaldatud 

teosed" „teoseid, mis on avaldatud nende autorite nõusolekul, sõltumata koopiate valmistamise 

viisist, tingimusel, et selliste koopiate kättesaadavus vastab avalikkuse õigustatud nõudmistele, 

arvestades teose iseloomu. Draama-, muusikalise draamateose, kinematograafia- või 

muusikateose esitamist, kirjandusteose avalikku esitamist, kirjandus- või kunstiteose 

edastamist kaabli kaudu või ülekandmist raadio või televisiooni vahendusel, kunstiteose 

eksponeerimist ja arhitektuuriteose ehitamist ei loeta teose avaldamiseks“. Allajoonitud osad ei 

ole seotud avaldamise kui õiguste objekti füüsiliste koopiatega seotud avalikustamise viisidega, 

need on lisatud avalikustamise mitte-koopiatega seotud viiside alla (eelnõu § 6 lg 3).  

 

Koopiatega seovad „avaldamise“ mõiste ka autoriõigusega kaasnevaid õigusi reguleerivad 

konventsioonid: Rooma konventsioon (Art 3 d) ning WIPO esitus- ja fonogrammileping (Art 2 

e). 

 

Lõikes 1 defineeritakse õiguste objektide avalikustamise mõiste. Avalikustamiseks loetakse 

eelnõu kohaselt õiguse objekti avaldamist, üldsusele suunamist, edastamist või avalikku 

esitamist.  

 

Lõikes 2 sisustatakse avaldamise mõiste. Õiguse objekt loetakse avaldatuks, kui õiguse objekt 

või selle mistahes vormis tehtud koopia on õiguse omaja nõusolekul antud üldsusele 
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kasutamiseks koguses, mis võimaldab üldsusel sellega tutvuda või seda omandada (teose trükis 

väljaandmine, õiguse objekti eksemplaride panemine müügile, jaotamine, laenutamine, 

rentimine ja muul viisil tasu eest või tasuta kasutada andmine). Avaldamiseks ei loeta 

kunstiteose eksponeerimist ja arhitektuuriteose ehitamist. Tegemist on sättega, mis olulisel 

määral tuleneb kehtivast õigusest (AutÕS § 9 lg 1 ja lg 3), kuid teatud modifikatsioonidega 

sobitumaks eelnõuga võetud ühtsesse lähenemisse. Kehtiva õiguse kohaselt välistatakse 

avaldamise alt draamateose ja muusikalise draamateose ning muusikateose esitamine, 

audiovisuaalse teose demonstreerimine, kirjandusteose avalik esitamine, kirjandus- ja 

kunstiteose edastamine raadios ja televisioonis või teose edastamine kaabellevivõrgu kaudu, 

kunstiteose eksponeerimine ja arhitektuuriteose ehitamine (välja arvatud üldsusele avatud 

arvutisüsteemi salvestatult). Avaldamiseks ei loeta ka eelnõus enam füüsiliste koopiatega 

mitteseotud avalikustamisviise (draamateose ja muusikalise draamateose ning muusikateose 

esitamine, audiovisuaalse teose demonstreerimine, kirjandusteose avalik esitamine, kirjandus- 

ja kunstiteose edastamine raadios ja televisioonis või teose edastamine kaabellevivõrgu kaudu 

– need on küll avalikustamise viisid, kuid eelnõu § 6 lõike 3 alusel sisustatud). Viide sellele, et 

avaldamiseks ei loeta kunstiteose eksponeerimist ja arhitektuuriteose ehitamist, tuleneb 

otsesõnu Berni konventsiooni artikli 3 lõikest 3 ning sellisena on see põhimõte ka eelnõusse 

viidud. 

 

Lõikes 3 viidatakse õiguse objekti üldsusele suunamise, edastamise ning avaliku esitamise kui 

füüsiliste koopiatega mitteseotud õiguste objekti avalikustamise viiside sisustamiseks eelnõu 

paragrahvidele 16, 17 ja 18. Neis paragrahvides defineeritakse vastavad autorile kuuluvad 

varalised õigused. Tegemist on selgitava lõikega, mis aitab sisustada õiguste objekti 

avalikustamise viise mitte-füüsiliste koopiatega seotud viisidel. 

 

 

Eelnõu § 7. Üldsus ja üldsusele avatud koht. 

 

Üldsusele suunamise õigust (eelnõu § 16) ja selle sisustamist puudutab otseselt mõiste 

„üldsus“, mille sisutab käesolev paragrahv. 

 

Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 8 lg 2 ning § 10 lg 7) täpsustab eelnõu esiteks üldsuse 

definitsiooni ennast, samuti toob omavahel seotud mõisted (üldsus ja üldsusele avatud koht) 

ühte paragrahvi.  

 

Rahvusvahelised autoriõigusealased dokumendid selles osas mingeid suuniseid ei anna jättes 

kõnealuse mõiste sisustamises siseriiklikult otsustada.  

 

Euroopa Liidu tasandil omakorda käsitleti seda teemat iseenesest juba 1995. a. rohelise 

raamatu väljatöötamisel pidades seda üldsusele suunamise õiguse keskseks küsimuseks
63

. 

Siiski ei ole Euroopa Liidu õigus termini avamist tänaseni vajalikuks pidanud. Viidati 

eesmärgile mitte segada end liikmesriikide poolt juba kasutusel olevatesse ja toimivatesse 

sellealastesse normidesse ning samuti asjaolule, et siseturu toimimise seisukohalt olulisi 

probleeme pole esile kerkinud
64

.  

                                                             
63

 Euroopa komisjoni dokument „Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society” 

(COM(95) 382 final), p 53. Arvutivõrgus:  

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/documents/documents_en.htm (28.01.14). 
64

 Commission Staff Working Paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related 

rights (SEC(2004) 995), p 15. Arvutivõrgus: 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/documents/documents_en.htm
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Lõike 1 kohaselt loetakse üldsuseks „isikuid väljaspool perekonda ja lähimat 

tutvusringkonda“. Õiguskirjanduses eristatakse valdavalt „üldsus“ erasfäärist ning üldsuseks 

loetakse kõiki isikuid väljaspool perekonda ning lähemat tutvusringkonda
65

. Sellest tulenevalt 

peetakse õiguskirjanduses ka „avaliku esituse“ all silmas teoste esitusi, mis jäävad väljapoole 

perekonda ja lähemaid isiklikke tuttavaid
66

. Lisaks õigusteadlaste seisukohtadele võib selles 

küsimuses suunanäitajateks pidada ka mõningaid kohtuotsuseid, mida saab nii siseriiklike 

normide loomisel kui tõlgendamisel aluseks võtta. Näiteks on Euroopa Kohus 2005. a. 

Lagardére kohtuasjas
67

 asunud seisukohale, et piiratud arv isikuid, kellel on juurdepääs 

satelliidisignaalidele võimalik vaid professionaalsete vahenditega, ei moodusta üldsust. 

„Üldsus“ peab koosnema määramata arvust potentsiaalsetest kuulajatest. Viitamine 

„potentsiaalsetele“ kuulajatele annab vastuse ka küsimusele, kas üldsusele suunamise õiguse 

kohaldumiseks peab teos üldsuse liikmeteni samaaegselt jõudma ning ka nood peavad seda 

samaaegselt tajuma
68

 (s.t. teose üldsuse liikmeteni jõudmine samaaegselt ega teose samaaegne 

tajumine ei ole vajalikeks kriteeriumideks).  

Võrreldes kehtiva õigusega muutub eelnõus „üldsuse“ definitsioon jättes kriteeriumide hulgast 

välja viited nii „olulisele“ kui „määratlemata“ hulgale isikuitele väljaspool perekonda ja 

lähimat tutvusringkonda (vrd AutÕS § 8 lg 2, kus kriteeriumiks on määramata hulk isikuid 

väljaspool perekonda ja lähimat tutvusringkonda). Tegemist on muuhulgas suhtlusvõrgustike 

laialdase kasutamisega seonduva täpsustusega. Viitamine määratud hulgale või ka olulisele 

hulgale isikutele võiks põhjendamatult jätta üldsusele suunamise mõiste alt välja kaitstud teoste 

sisaldavate postituste tegemise näiteks Facebooki-kontolt kasutaja 500-le konkreetselt 

määratud sõbrale (kes küll kõik ei kuulu postitaja perekonda ega lähimasse tutvusringkonda).  

 

Lõikes 2 defineeritakse „üldsusele avatud koht“, milleks loetakse territoorium, ehitis või ruum, 

mis on antud üldiseks kasutamiseks või kuhu sellise koha omanik või valdaja võimaldab 

sissepääsu individuaalselt. Oluline on selle mõiste sisustamine peamiselt seoses õiguste objekti 

avaliku esitamise õigusega (eelnõu § 18). Rahvusvahelised lepingud ei anna suuniseid ka selle 

mõiste sisustamisel, samas praktikas on tegemist äärmiselt vajalikuks osutunud normiga. 

Konkreetseid viiteid normi viimases lauses võib pidada kooliõpikufunktsiooni täitmiseks, kuid 

eelnõu väljatöötajad on just Eesti õiguspraktikat silmas pidades normi alles jätnud 

samasugusena võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 10 lg 7). Üheks enimvaieldud küsimuseks 

antud normi osas võib pidada seda, kas hotellitubades teoste üldsusele suunamise või avalik 

                                                                                                                                                                                                 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/review/sec-2004-995_en.pdf (28.01.14). Euroopa Liidu 

autoriõigusealase acquis’ ülevaatamise käigus pöörati ka nimetatud küsimusele tähelepanu, kuid lõppkokkuvõttes 

jäädi ikkagi seisukohale, et määratluse „avalik“ definitsiooni ei ole otstarbekas anda Euroopa Liidu tasandil ning 

lahenduse peavad liikmesriigid omal käel leidma võttes aluseks selle mõiste üldkeelelise tähenduse.  
65

 J. A. L. Sterling. World Copyright Law. London,  Sweet & Maxwell 2008, p 193-194; M. Ficsor. Guide to the 

Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights 

Terms. WIPO Publication No 891(E), 2003, p 306. 
66

 M. Ficsor. Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of 

Copyright and Related Rights Terms. WIPO Publication No 891(E), 2003, p 68; Commission Staff Working 

Paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related rights (SEC(2004) 995), p 15. 

S. Ricketson ja J. Ginsburg on samuti seisukohal, et just selline vahetegu on „üldsuse“ määratlemisel parim. 

Samas on nimetatud autorite hinnangul sisriiklikes õigusaktides olla ettevaatlik era- ja avaliku sfääri 

määratlemisega. Kui erasfääri määratleda liiga laialt, jääb üldsuse „osa“ sellest ebamõistlikult kitsaks ning see 

oleks vastuolus autori ainuõiguste kontseptsiooniga. Vt S. Ricketson, J. Ginsburg. International Copyright and 

Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond. Vol I. Oxford, Oxford University Press, 2006, p 705. 
67

 Euroopa Kohtu otsus Mediakabel BV v Commissariaat voor de Media. C-89/04. 
68

 Vt J. A. L. Sterling (viide 20), p 466-469; vt ka S. von Lewinski. Certain legal problems related to the making 

available of literary and artistic works and other protected subject matter through digital networks. UNESCO e-

Copyright Bulletin, January-March 2005, p 6. Kättesaadav arvutivõrgus http://unesdoc.unesco.org/ (17.06.09). 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/review/sec-2004-995_en.pdf
http://unesdoc.unesco.org/
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esitamise puhul on tegemist „üldsusele avatud kohaga“ või mitte. Näiteks kohtuasjas C-306/05 

on Euroopa Liidu õigust tõlgendades asutud seisukohale, et ka hotellituba saab pidada 

avalikuks kohaks. Seda põhjusel, et hotellikülastajad, isegi olles igaüks eraldi oma numbritoas, 

moodustavad kogumis nö uue auditooriumi – üldsuse – kellele  teose suunamiseks on vajalik 

eraldi luba õiguste omajalt.  

 

 

 

II PEATÜKK 

Autoriõigus 

1. Jagu. Teos 

 

Eelnõu § 8. Teosed, millele tekib autoriõigus 

 

Teos mõiste on autoriõiguse üks põhimõistetest. See, kuidas teost defineeritakse, määrab ära 

autoriõigusliku kaitse ulatuse. Eelnõu §-i 8 tuleks lugeda koos §-ga 9, mis nimetab 

intellektuaalse tegevuse tulemused, mida autoriõigusega ei kaitsta. Eelnõu regulatsioon ei erine 

sisuliselt kehtiva AutÕS-i vastavast regulatsioonist. 

 

Rahvusvaheliselt reguleerivad teose mõistega seonduvat eelkõige Berni konventsiooni artiklid 

2, 11, 11
bis

, 11
ter

, 14 ja 14
bis

, WIPO autoriõiguse lepingu artiklid 2 ja 4 ning TRIPS lepingu 

artiklid 9 ja 10. 

 

Euroopa Liidu tasandil on peamiselt asjakohased tarkvara direktiivi artiklid 1 ja 3, direktiivi 

2006/116/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta
69

 (edaspidi tähtaja 

direktiiv) artiklid 3 ja 6 ning andmebaasi direktiivi artiklid 1 ja 3. 

 

Lõikes 1 defineeritakse „teos“. Määratluse kohaselt on teos „autori enda mis tahes 

intellektuaalse loomingu tulemust kirjanduse, kunsti ja teaduse valdkonnas, mis on väljendatud 

mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning kopeeritav kas vahetult 

või mingi tehnilise vahendi abil“.  

 

Teos autoriõiguse mõttes peab vastama kolmele kaitsekriteeriumi: 1) originaalsus; 2) kirjandus, 

kunsti või teaduse valdkond; 3) objektiivne vorm. Järgnevalt neil peatutaksegi. 

 

Autoriõigusliku kaitse saamiseks ei pea teos olema uudne (s.t et sarnast teost ei ole varem 

loodud ega avalikustatud). Piisab kui teos on originaalne ehk autor on ise selle loonud. Sellest 

tuleneb, et kui keegi loob iseseisvalt juba olemasoleva teosega väga sarnase teoses ilma, et ta 

seda kopeeriks, siis tegemist ei ole autoriõiguse rikkumisega. Iseseisevalt teose loomine ja selle 

kasutamine on autoriõiguse mõttes õiguspärane tegevus. Iseseisva loomingu lubamine on 

autoriõiguse üks olulisi põhimõtteid. 

Siinkohal võib tekkida vaidlus, kas varasemaga väga sarnase hilisema teose looja lõi selle 

ikkagi iseseisvalt või kasutas selle loomisel varasemat teost. Rahvusvahelisele kogemusele 

                                                             
69

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/116/EÜ, 12. detsember 2006, autoriõiguse ja sellega kaasnevate 

õiguste kaitse tähtaja kohta (kodifitseeritud versioon). ELT L 372, 27.12.2006, lk. 12-18 ning Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu direktiiv 2011/77/EL, 27. september 2011 , millega muudetakse direktiivi 2006/116/EÜ autoriõiguse 

ja teatavate sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta. ELT L 265, 11.10.2011, lk. 1-5. 
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tuginedes saab välja tuua, et taolistes vaidlustes püütakse selgitada, kas hilisema teose autoril 

oli juurdepääs varasemale teosele ning kui ulatuslik on sarnasus (nt. kas esineb vigade 

identsust). 

 

Originaalsuse kriteeriumi juures on oluline küsimus, millisel määral peab teose olema 

originaalne, et see oleks autoriõiguslikult kaitstav. Nii Eesti kui ka paljude teiste riikide 

autoriõiguse doktriin eeldab teoselt vähemalt minimaalset originaalset. Seega ei piisab kaitse 

saamiseks ainult tehtud tööst. 

 

Tuginedes Eesti kohtupraktikale
70

 võib asuda seisukohale, et originaalsuse standard on madal 

ning piisab on autori minimaalne panus. Arvesse tuleb võtta ka teose kaitstuse 

presumptsiooni.
71

 Praktikas tähendab see seda, et autor ei pea tõenda originaalsust, vaid teose 

kaitstuse vaidlustaja peab tõendama originaalsuse puudumist. Vaidlustaja kõige reaalsem 

võimalus on tugineda eelnõu §-le 9, mis loetleb autoriõigusega mittekaitstavad intellektuaalse 

tegevuse tulemused. 

Oluline on seejuures arvestada, et autoriõiguslik kaitse võib olla tugevam ja nõrgem. Mida 

originaalsem on teos, seda tugevam on selle kaitse.  

 

Kaitstav teos peab olema kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas. Toodud kaitstavavuse 

kriteeriumi tõlgendamisel tuleb arvestada autoriõiguses tunnustatud väärtusneutraalsuse 

põhimõttega, mille kohaselt teose kaitstavust ei mõjuta selle teose eesmärk ega väärtus.
72

 Kui 

autoriõiguses oleks nõue, et kaitstav teos peab olema väärtuslik, kooskõlas heade kommete ja 

edendama kultuuri, siis sellega võiks tuua kaasa vaidlusi. Iga rikkumise puhul esitataks suure 

tõenäosusega vastuväide, et teos ei ole kaitstav, kuna sellel puudub igasugune väärtus. 

Traditsiooniline lahendus on, et autoriõigus kaitseb kõiki teoseid ning kui mõni teos satub 

vastuollu karistusõiguse või deliktiõiguse normidega, siis vaidlus lahendataksegi nende 

normide pinnalt. 

Segadust võib tekitada fraas „teaduse valdkonnas“. Nii kehtiva seadus kui ka eelnõu kontekstis 

tuleb seda tõlgendada kui viidet teaduslikule teosele. 

 

Objektiivse vormi kriteerium tähendab, et teos peab olema väljendatud tajutaval viisil, mis 

võimaldab teose kopeerimist. Teos võib olla näiteks väljendatud kirjalikult või suuliselt, 

sisalduda arvutifailis või olla käsikirjana. 

 

Lõige 2 toob ära kaitstavate teoste näidisloetelu. Autoriõiguse seisukohalt on eelmises lõikes 

toodud teose mõiste esmatähtis ning sellest tuleb eelkõige lähtuda. Eelnõu loomise juures on 

olnud päevakorral ka selle nimekirja ärajätmine. Samas on toodud loetelul õpetlik ja suunav 

funktsioon ning see aitab mõista, millised teosed on kaitstavad. Kuigi loetelu on ulatuslik, tuleb 

arvestada, et see ei ole kinnine. Selgitamaks, kas mingi intellektuaalse tegevuse tulemus on 

teosena kaitstava, tuleb hinnata selle vastavust teose kriteeriumitele (originaalsus, kirjandus, 

kunsti ja teaduse valdkond ning objektiivne vorm). Teose puudumine antud nimekirjast ei 

välista selle kaitstavust. 

 

Lõige 3 defineerib teosena kaitstava andmebaasi. Määratluse kohaselt on andmebaas 

„süstemaatiliselt või metoodiliselt korrastatud iseseisvate teoste, andmete või muu materjali 

kogu“. Andmebaasi mõiste ei hõlma selle tegemiseks ega käivitamiseks vajaminevat 

arvutiprogrammi.  

                                                             
70

 Vt. nt. RKTKo 6. 05. 1998, 3-2-1-60-98, Harju Maakohus 14. 03. 2012, 2-11-52398. 
71

 Eelnõu § 3 (1). 
72

 Eelnõu § 10 (5). 
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Selleks, et andmebaas oleks teosena kaitstav peab see vastama teose kriteeriumitele. See 

tähendab, et andmebaasi sisu valik ja korraldus on autori enda loomingu tulemus. 

 

Lõige 4 annab audiovisuaalse teose määratluse. Selle kohaselt on audiovisuaalne teos kui mis 

tahes teos, mis koosneb korrapäraselt seotud kujutistest koos neid saatvate helidega või ilma 

helideta, ja mis on ette nähtud kasutamiseks vastavate tehniliste vahenditega eesmärgiga luua 

liikuvaid kujutisi. 

 

 

Eelnõu § 9. Autoriõigusega mittekaitstavad objektid ja intellektuaalse tegevuse tulemused 

 

Eelnõu paragrahvide 8 ja 9 eesmärgiks on koostoimes määratleda intellektuaalse tegevuse 

tulemus, mida kaitstakse käesoleva eelnõu alusel teosena. Eelnõu regulatsioon ei erine 

sisuliselt kehtiva AutÕS-i vastavast regulatsioonist. 

 

Rahvusvahelistest kokkulepetest on siinkohal eelkõige asjakohased TRIPS lepingu artikkel 9 

(2), WIPO autoriõiguse lepingu artikkel 2 ning Berni konventsiooni artikli 2 lõiked 4 ja 8 ja 

artikkel 2
bis

 lõige 1. 

 

Euroopa Liidu tasandil on peamiselt asjakohane tarkvara direktiivi artikkel 1 (2). 

 

Eelnõu § 9 eesmärgiks on määratleda intellektuaalse tegevuse tulemus, mida autoriõigusega ei 

kaitsta. Autoriõigusliku kaitse alt väljas oleva intellektuaalse tegevuse tulemused võib jaotada 

kahte kategooriasse: 

 

1) oma olemuselt on tegemist küll teostega, kuid neil puudub autoriõiguslik kaitse; 

2) tegemist ei ole teostega. 

 

Punkti 1 kohaselt autoriõigusega ei ole kaitstavad ideed, protsessid, süsteemid, meetodid, 

matemaatilised kontseptsioonid, mis on kirjeldatud, selgitatud või muul viisil väljendatud 

teoses. Autoriõiguse eesmärgiks ei ole kaitsta ideid. Eesmärgiga tagada vaba suhtlus, kultuuri 

edendamine ja ideede ellurakendamine, on ideed jäetud välja autoriõigusliku kaitse alt. 

Autoriõigus kaitseb teost, milles idee on väljendatud.  

 

Punkti 2 kohaselt autoriõigusega ei kaitsta rahvaloomingut. Tegemist on keerulise 

valdkonnaga, milles üldine rahvusvaheline konsensus seni puudub. Üks suur takistus 

rahvaloomingu kaitse režiimi loomise ees seondub õigustatud subjekti puudumisega. 

Rahvalooming tähendabki seda, et ei ole ühte või mitut konkreetset autorit. Lisaks on küsimus 

kaitse tähtajas. Kaasaegne autoriõigus reeglina rahvaloomingut ei kaitse. Samas ei ole 

välistatud, et rahvusvahelisel tasemel lepitakse kokku eraldi kaitserežiimi osas. 

 

Punktid 3 ja 4 välistavad õigusaktide, haldusdokumentide ja kohtulahendite autoriõigusliku 

kaitse. Oma olemuselt on õigusaktid, haldusdokumendid ja kohtulahendid teosed, kuid 

osalusdemokraatia, riigivõimu teostamise ja kohtuvõimu legitiimsus tagamise eesmärgil 

jäetakse need autoriõiguse kaitse alt välja. 

 

Punkti 5 kohaselt ei ole autoriõigusega kaitstud riigi ametlikud sümbolid ja organisatsioonide 

sümboolika (lipud, vapid, ordenid, medalid, märgid jne), kuigi oma olemuselt võiks neid 
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käsitleda teostena. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni
73

 artikkel 6
ter

 näeb sarnaselt 

ette, et selle liikmesriigid ei kaitse riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide sümboolikat. 

See, et ametlik sümboolika ei ole kaitstav autoriõigusega, ei tähenda kaitse puudumist. 

Ametliku sümboolika kaitseks on kehtestatud eraldi õiguslikud režiimid. Näiteks Eesti riigivapi 

kasutamist reguleerib riigivapi seadus
74

 ning lipu kasutamist Eesti lipu seadus.
75

 

 

Punkti 6 kohaselt ei kaitse autoriõigus fakte ja andmeid. Sarnaselt ideede kaitse välistamisele 

teenib ka faktide ja andmete autoriõigusliku kaitse alt väljajätmine vaba suhtluse ja kultuuri 

ning teadmiste edendamise eesmärke. Üksik fakt ei ole autoriõiguslikult kaitstav. Faktide 

kombinatsioon, kui selles väljendub autori loomingulisus, saab olla kaitstav. Faktide ja 

andmete kogu võib kujutada sui generis andmebaasi, mis on kaitstav autoriõigustega 

kaasnevate õigustega. Faktid, kui neid hoitakse saladuses, võivad olla kaitstavad ärisaladusena. 

 

Punkti 7 kohaselt ei ole kaitstavad päevauudised mahus, mis vastab päevasündmuste 

kajastamise vajadusele. 

 

Punkt 8 näeb ette, et autoriõiguse kaitse alt on väljas sõnad ja sõnaühendid. Samas võivad 

need olla kaitstavad kaubamärkidena. 

 

2. Jagu. Autoriõiguse tekkimine ja sisu 

 

 

Eelnõu § 10. Autoriõiguse tekkimine  

 

Autoriõiguse tekkimise eeldused on olulise tähtsusega autoriõiguste teostamise ja jõustamise 

seisukohalt. Eelnõu regulatsioon ei erine sisuliselt kehtiva AutÕS-i vastavast regulatsioonist. 

 

Rahvusvaheliselt reguleerivad seda küsimust eelkõige Berni konventsiooni artikkel 5 (2) ja 

WIPO esitus- ja fonogrammilepingu artikkel 20. 

 

Euroopa Liidu tasandil on peamiselt asjakohased tarkvara direktiivi artiklid 1 (3) ja 2 (1). 

 

Lõiked 1 ja 3 sätestavad teose formaalsuste vaba autoriõigusliku kaitse põhimõtte. Selle 

kohaselt tekib autoriõigus teose loomisega ning mingite formaalsuste täitmine (registreerimine, 

deponeerimine, jne.) ei ole nõutav. See põhimõte on rahvusvaheliselt lepitud kokku Berni 

konventsiooniga.  

Formaalsuste vaba kaitse põhimõtet ei ole vastuolus õiguste omaja õigusega lisada teostele või 

autoriõigusega kaasnevate õiguste objektidele õiguste teostamist käsitlevat teavet.
76

 Eelnõu 

määratleb õiguste teostamist käsitlev teavet järgmiselt: „õiguste omajate esitatav mis tahes 

teave, mis määratleb õiguste objekti või nende kasutamise tingimused, identifitseerib õiguste 

omaja, samuti sellist informatsiooni sisaldavaid numbrid või koodid“.
77

 

 

Lõige 2 selgitab, et autoril tekib autoriõigus ka teose loomise vaheetappidele (eskiis, visand, 

plaan, joonis, peatükk, arvutiprogrammi loomise lähtematerjal jms) ning teose osadele. 

                                                             
73

 Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon. – RT II 1994, 4, 19. 
74

 Riigivapi seadus. - RT I 2001, 65, 376 … 08.07.2011, 8. 
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 Eesti lipu seadus. - RT I 2005, 20, 126 … 09.03.2011, 2. 
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 Eelnõu § 76 (1). 
77

 Eelnõu § 76 (2). 
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Tegemist on selgitava sättega. Toese kaitstavuse puhul on esmatähtis, kas see on originaalne, 

kirjandus, kunsti ja teaduse valdkonnas ning objektiivses vormis. 

 

Lõige 4 selgitab, et autoriõigus tekib nii avalikustatud kui avalikustamata teostele. Tähelepanu 

tuleb seejuures pöörata asjaolule, et vaba kasutuse tingimuse eeldavad, et õiguste objekt on 

avaldatud.
78

 

 

Lõige 5 sätestab autoriõiguse väärtusneutraalsuse põhimõtte. Selle kohaselt autoriõiguse 

tekkimise alusena ei hinnata teose eesmärki, väärtust, konkreetset väljendusvormi või 

fikseerimise viisi.  

 

 

Eelnõu § 11. Autoriõiguse sisu 

 

Autoriõiguse sisuks on autori isiklikud ja varalised õigused. Kui varalised õigused on vabalt 

üleantavad, siis isiklike õiguste teostamisel on tulenevalt nende seotusest autoriga mitmeid 

kitsendusi. Kehtiva õigusega võrreldes on eelnõuga täpsustatud isiklike õiguste teostamisega 

seonduvat (lõiked 3 ja 4). Muus osas eelnõu regulatsioon ei erine sisuliselt kehtiva AutÕS-i 

vastavast regulatsioonist. 

 

Rahvusvaheliselt reguleerib seda küsimust eelkõige Berni konventsiooni artikkel 6
bis 

(1). 

 

Euroopa Liidu tasandil on peamiselt asjakohased direktiivi 2006/115/EÜ rentimis- ja 

laenutamisõiguse ja teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi 

vallas
79

 (edaspidi rendidirektiiv) artiklid 3 (1), (3) ja 9 (4) ning andmebaasi direktiivi artikkel 7 

(3). 

 

Lõige 1 selgitab, et autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud ja varalised õigused.  

 

Lõike 2 kohaselt autori isiklikud õigused on autori isikust lahutamatud ning ei ole üleantavad.  

 

Lõige 3 ja 4 reguleerivad isiklike õiguste teostamist kolmanda isiku poolt. 

 

Isiklike õiguste teostamine kolmanda isiku poolt ei ole uudne Eesti autoriõiguses. 

Õiguspraktikas on levinud isegi isiklike õiguste suhtes ainulitsentsi andmine. Tulenevalt 

isiklike õiguste seotusest autoriga, puudub täielik õigusselgus mis ulatuses võib seda teha.
80

  

Kehtiv autoriõiguse seadus näeb ette, et „[a]utori isiklikud õigused on autori isikust 

lahutamatud ning ei ole üleantavad“.
81

 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) 

                                                             
78

 Eelnõu § 40 (4). 
79

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/115/EÜ, 12. detsember 2006 , rentimis- ja laenutamisõiguse ja 

teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas. ELT L 376, 27.12.2006, lk. 28-35. 
80

 Vt. M. Rosentau. Intellektuaalse omandi õigused infotehnoloogias. Autori isiklikud õigused. – Juridica IX/2007, 

651-666. 
81

 AutÕS § 11 (2). 
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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 teostamise küsimus kolmanda isiku poolt on tihedalt seotud autori 

isiklike õiguste kataloogi ulatusega. Kuna eelnõuga on kavas nn. muutmisõigused viia varaliste 

õiguste kataloogi alla, siis autori isiklike õiguste teostamise lubamine puudutaks eelkõige 

autorsust (variautorsuse lepingud) ja teose avalikustamist. 

 

Seoses teose kasutamisega kolmanda isiku poolt on Riigikohus selgitanud, et isik võib anda ka 

deliktiõigusliku vormivaba nõusoleku oma õigustesse sekkumiseks.
82

 Seda võib võrrelda 

mitmetes riikides levinud nõusoleku (consent) instituudiga. 

 

Võttes arvesse teatud segadust seoses isiklike tõiguste teostamisega kolmandate isikute poolt 

ongi 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.
83

 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 nõusoleku ja litsentseerimise tingimuseks seada piiratud kasutus ja 

ulatus, võib tekkida vastuolu isiklike õiguste autorist lahutamatuse põhimõttega.  

Kuna isiklike õiguste teostamisest loobumine arvestab isiklike õiguste autorist lahutamatuse 

põhimõttega, siis see ongi võetud eelnõus aluseks. 

 

Autori isiklike õigustega seonduvat reguleerib Berni konventsioon. Berni konventsiooni 

artikkel 6
bis

 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 

litsentseerimise ja teostamisega seonduvat. 

Berni konventsiooni kommentaarides on selgitatud, et kuigi artikkel 6
bis

 ei välista expressis 

verbis isiklike õiguste üleantavust, oleks see vastuolus nende õiguste personaalse olemusega. 

Iseenesest tundub absurdne kui antaks üle „õigus teost moonutada“. Konventsiooni sõnastuses 

kohaselt ei antaks siiski üle mitte moonutamist lubavat õigust (affirmative right to mutilate), 

vaid õigust nõuda autorsuse tunnustamist (right to claim authorship), õigust olla vastu teose 

                                                             
82

 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). 
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Beyond. Second Edition. Volume I. (Oxford University Press, 2006), lk. 586-587. 
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moonutamisele (right to object any distortion), jne. Berni konventsioon lubab samas isiklike 

õiguste loovutamist autorite ühingutele, et need jõustaksid autorite isiklikke õigusi tema nimel. 

Konventsiooniga on kooskõlas ka variautorsuse lepingud (ghostwriter agreements). Oluline on 

ka arvestada, et artikkel 6
bis

 loob üksnes miinimumstandardi ning liikmesriikidel on võimalus 

kehtestada ulatuslikum kaitse.
84

 

 

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.  

 

Kehtiva autoriõiguse isiklike õiguste regulatsioon toetub eelkõige Prantsuse autoriõigusele. 

Prantsusmaa intellektuaalse omandi koodeks
85

 (edaspidi Prantsuse IO koodeks) näeb ette, et 

autoril on isiklik, tähtajatu, võõrandamatu ja aegumatu õigus oma nime, autorsuse ja teose 

austamisele.
86

 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.
87

 

 

Eelnõu isiklike õiguste teostamise regulatsiooni väljatöötamisel on toetutud eelkõige Euroopa 

autoriõiguse koodeksile, Põhjamaade autoriõiguse seadustele ning Kanada ja Ühendkuningriigi 

autoriõigusele. Nende kõigi puhul on keskseks jooneks isiklike õiguste teostamise 

reguleerimine teostamisest loobumise (waiver) kaudu. Reeglina nähakse ette, et taoline 

loobumine peab olema olemuselt ja ulatuselt piiratud. Ühendkuningriigi autoriõigus annab 

selles küsimuse suurema vabaduse määra, kuid eelnõus juhindutakse peamiselt Euroopa 

autoriõiguse koodeksi ja nn. Põhjamaade mudelist. Kanada autoriõigus oli eeskujuks 

regulatsioonile, mis annab teostamisest loobumisele laiema toime (vt allpool). Järgnevalt 

peatutakse lühidalt viidatud regulatsioonidel. 

 

Euroopa autoriõiguse koodeks pakub välja järgmise regulatsiooni: „[a]utor võib anda 

nõusoleku ise mitte teostada oma isiklikke õigusi. Selline nõusolek peab olema piiratud 

ulatusega, selgesõnaline ja teadev“.
88

 

Toodud sättega seoses on täpsustatud, et üldise isiloomuga 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, 
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 Intellectual Property Code (Code de la Propriété Intellectuelle). Arvutivõrgus: 
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kuidas teost kasutatakse. Teadva nõusoleku nõue omab erilist tähendust tüüptingimuste 

kasutamisel, kus nähakse ette autori kohustus ulatuslikult loobuda isiklike õiguste teostamisest. 

 

Soome
89

, Rootsi
90

 ja Taani
91

 autoriõiguse seadused reguleerivad isiklike õiguste teostamist 

kolmanda isiku poolt läbi autoripoolse loobumise, mis peab olema olemusel ja ulatuselt 

piiratud. 

 

Kanada autoriõiguse seadus
92

 näeb ette, et isiklikke õigusi ei või loovutada, kuid neist (nende 

teostamisest) võib täiesti või osaliselt loobuda. 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.
93

 

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).
94

 

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 esitaja ei ole andnud selleks nõusolekut.
95

 Kirjanduses on 

rõhutatud, et nõusolek võib olla väljendatud nii kaudselt kui otseselt (suuliselt või kirjalikult).
96

 

 

Ühendkuningriigi autoriõiguse, disaini ja patendi seaduse
97

 kohaselt isiklikud õigused ei ole 

üleantavad. Tegevused, milleks õigustatud isik on andnud nõusoleku, ei ole isiklike õiguste 
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respect of a use of the work which is limited in nature and extent”. Arvutivõrgus: 

http://www.kum.dk/Documents/English%20website/Copyright/Consolidated%20Act%20on%20Copyright%2020

10%5B1%5D.pdf (3.01.2014). 
92

 Copyright Act. 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. 

Arvutivõrgus: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/index.html (3.01.2014). 
93

 See põhimõte on mõjutanud ka eelnõu vastavat regulatsiooni. 
94

 E. Adeney. The Moral Rights of Authors and Performers. An International and Comparative Analysis (Oxford 

University Press, 2006), lk. 352. 
95

 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. 
96

 E. Adeney. The Moral Rights of Authors and Performers. An International and Comparative Analysis (Oxford 

University Press, 2006), lk. 353. 
97

 Copyright, Designs and Patents Act 1988.  

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. 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1961/en19610404.pdf
http://www.government.se/content/1/c6/01/51/95/c42a53bc.pdf
http://www.kum.dk/Documents/English%20website/Copyright/Consolidated%20Act%20on%20Copyright%202010%5B1%5D.pdf
http://www.kum.dk/Documents/English%20website/Copyright/Consolidated%20Act%20on%20Copyright%202010%5B1%5D.pdf
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rikkumised. Isiklikest õigustest võib õigustatud isik loobuda kirjutades loobumisele 

omakäeliselt alla. Loobumine:  

1) võib seonduda kindla teosega, kindlate teostega või üldiselt teostega ning nii olemasolevate 

kui ka tulevikus loodavate teostega, ja 

2) 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.
98

 

 

Arvestades Põhjamaade, Kanada ja Ühendkuningriigi ning Euroopa autoriõiguse koodeksi 

lähenemisega, on eelnõus jõutud regulatsioonini, mille kohaselt autor võib anda nõusoleku oma 

isiklike õiguste teostamisest loobumiseks. Selline nõusolek peab olema kirjalikus vormis ning 

piiratud ulatusega. Selline nõusolek võib olla tähtajaline, kuid ei ole tagasivõetav.
99

  

Nimetatud nõusoleku näol on tegemist tehinguga. Piiratud ulatuse nõue tähendab, et 

nõusolekus on täpselt kirjeldatud, millises osas autor oma isiklike õiguste teostamisest loobub 

ning mida ta konkreetselt kolmandal isikul lubab teha (nt avaldada teos oma nime all). 

Teostamisest loobumine ei saa olla üldise iseloomuga. 

 

Eelnõu sätestab samuti, et kui autori nõusolek oma isiklike õiguste teostamisest loobumiseks 

antakse varaliste 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.
100

 

 

Lõige 5 näeb ette varaliste õiguste üleantavuse ja litsentseeritavuse põhimõtte. 

 

                                                                                                                                                                                                 
(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. 

Arvutivõrgus: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents (3.01.2014). 
98

 E. Adeney. The Moral Rights of Authors and Performers. An International and Comparative Analysis (Oxford 

University Press, 2006), lk. 422. 
99

 Eelnõu § 11 (3). 
100

 Eelnõu § 11 (4). 

Comment [AK5]: Age, mida selline 
nõusolek tähendab eraõiguslikus 
kontekstis? Kas see on osa lepingust?  
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Eelnõu § 12. Autori isiklikud õigused 

Eelnõu § 12 muudab isiklike õiguste kataloogi ulatust. Selles sisalduv isiklike õiguste kataloog 

on kitsam võrreldes kehtivas autoriõiguse seadusega. Isiklike õiguste kataloogist on viidud 

varaliste õiguste kataloogi nn. muutmisõigused, mis ei seondu autori au ja väärikuse kaitsega. 

 

Rahvusvaheliselt reguleerib seda küsimust eelkõige Berni konventsiooni artikkel 6
bis

, WIPO 

autoriõiguse lepingu artikkel 1 (4) ja WIPO esitus- ja fonogrammileping artikkel 5. 

 

Kehtiva autoriõiguse seaduse probleemiks on, et isiklike ja varaliste õiguste (eelkõige 

seonduvalt teose muutmisega) piirid ei ole selged.
101

 Erinevaid tõlgendusi on tekitanud olukord 

kui teos luuakse tööülesannete täitmisel. 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 teostamist ka reguleeritud. Töötajate 

poolt tööülesannete täitmise käigus loodud teoseid kasutades (s.h. neid muutes) võtab tööandja 

riski, et töötaja esitab tema suhtes nõude seoses isiklike õiguste rikkumisega.  

Isiklike õiguste kataloogi lühendamine hoiab tulevikus paremini ära selliseid vaidlusi ning on 

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 kehtiv õigus näeb ette, et õigus teose puutumatusele on autori isiklik õigus, siis tekib 

küsimus, kas vaba kasutus, mis eeldab teose muutmist on üldse lubatud. Autoriõiguse seaduse 

kohaselt piirab IV peatükk autori varalisi õigusi. Samas näiteks teadustöö erand
102

 eeldavad 

teose muutmist. Igasugune teose muutmine (ka tehnilist laade ja selline, mis ei riiva autori au) 

kuulub autori isiklike õiguste alla, siis tekib siinkohal autori isiklike õiguste kataloogi ja vaba 

kasutuse regulatsiooni vahel vastuolu. See vastuolu ületatakse eelnõus läbi isiklike õiguste 

kataloogi piiramise. 

 

Eelnõuga pöördutakse tagasi Berni konventsiooni isiklike õiguste kaitse miinimumstandardi 

poole. Berni konventsiooni sätestab isiklike õigsute kaitse standardi järgmiselt: „[s]õltumata 

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“.
103

  

                                                             
101

 Sellele on juhitud tähelepanu ka Eesti õiguskirjanduses. Vt. nt. M. Rosentau. Intellektuaalse omandi õigused 

infotehnoloogias. Autori isiklikud õigused. – Juridica IX/2007, lk. 651- 666. 
102

 AutÕS § 19 punktid 1 ja 2. 
103

 Berni konventsiooni art. 6
bis

 (1). 
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Kui kehtivas õiguses seondub igasugune teose muutmine autori isikliku õigusega teose 

puutumatusele, siis Berni konventsioonis on see seotud autori au ja väärikuse kaitsega.  

 

Kehtiv autoriõiguse seadus lähtub suures osas Parantsusmaa autori isiklike õiguste kaitse 

doktriinist. Berni konventsioon on isiklike õiguse kontseptsiooni Prantsuse õiguses mõjutanud 

suhteliselt vähe. Nende olemuse määravad pigem õiguslikud printsiibid ja doktriin kui sätted 

seaduses.
104

 Prantsuse intellektuaalse omandi koodeks näeb ette järgmised isiklikud õigused: 

õigus autori nime, autorsuse ja teose austusele
105

, õigus teost avalikustada
106

, õigus teos tagasi 

võtta
107

. 

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.
108

 

Prantsusmaa intellektuaalse omandi koodeks näeb ette, et autoril on õigus austusele tema teose 

suhtes.
109

 Erinevalt teiste riikide õigusest, ei sarnane õigus teose puutumatusele (the right of 

integrity) Prantsuse koodeksis Berni konventsiooni artiklile 6
bis

 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.
110

 

 

Berni konventsiooni miinimumstandardist lähtub rida Euroopa riike.
111

 Näiteks Soome
112

 ja 

Rootsi
113

 autoriõiguse seadustes sätestatud isiklike õiguste kaitse seondub reputatsiooni ja 

individuaalsuse kaitsega. Sloveenia autoriõiguse seadus
114

 keelab samuti teose moonutamise
115

 

ning annab esitajale õiguse keelata oma esituse moonutaine või muutmine kui see kahjustab 

esitaja isikut.
116

 Saksamaa autoriõiguse seadus
117

 lähtub sarnasest lähenemisest ning keelab 

teose moonutamie, kui see kahjustab isiklikke huve.
118

  

                                                             
104

 E. Adeney. The Moral Rights of Authors and Performers. An International and Comparative Analysis (Oxford 

University Press, 2006), lk. 165. 
105

 Article L121-1 

An author shall enjoy the right to respect for his name, his authorship and his work. 
106

 Article L121-2 

The author alone shall have the right to divulge his work. 
107

 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. 
108

 E. Adeney. The Moral Rights of Authors and Performers. An International and Comparative Analysis (Oxford 

University Press, 2006), lk. 172. 
109

 Article L121-1. 
110

 E. Adeney. The Moral Rights of Authors and Performers. An International and Comparative Analysis (Oxford 

University Press, 2006), lk. 181-182. 
111

 Anglo-ameerika riigid, mis lähtuvad copyright-traditsioonist, kaitsevad isiklikke õigusi veel piiratumalt. 

Üldjuhul toimub see läbi üldise au ja väärikuse kaitse. 
112

 Section 3 

(2) A work may not be altered 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 context as to prejudice the author in 

the manner stated. 
113

 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“. 
114

 Copyright and Related Rights Act. Arvutivõrgus: 

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000006474_Eslovenia_2004_05_11.pdf (14.01.2014). 
115

 Article 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. 
116

 Article 120. Moral rights of performers 

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000006474_Eslovenia_2004_05_11.pdf
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Eelnõus isiklike õiguste kataloogi piiramisel ongi eelkõige lähtutud praktika vajadustest. 

Arvesse on võetud ka teiste riikide regulatsiooni isiklike õiguste kaitsel, mis teose muutmise 

kontekstis piirdub autori au ja väärikuse kaitsega. Autori au ja väärikust mitteriivav muutmine 

kuulub peamiselt varaliste õiguste juurde. 

 

Lõige 1 loetleb autorile kuuluvad isiklikud õigused.  

Punktid 1 ja 2 sätestavad autori kesksemaid isiklikke õigusi ehk õiguse autorsusele ja õiguse 

autorinimele. Õigus autorsusele tähendab, et teose autoril õigus on esineda üldsuse ees teose 

loojana ja nõuda teose loomise fakti tunnustamist teose autorsuse seostamise teel tema isiku ja 

nimega teose mis tahes kasutamisel. Õigus autorinimele annab autorile õiguse otsustada 

millisel viisil peab olema tähistatud autori nimi teose kasutamisel – kas autori kodanikunimega, 

varjunimega või ilma nimeta. Autori nime näitamisel on reeglina piisav, kui juhindutakse 

praktikas juurdunud tavast. Variautorsuse osas peab tegelik autor andma nõusoleku, mitte 

teostada enda õigusi selles osas. Nõusolek peab vastama eelnõu § 11 (3) nõuetele. 

Punkt 3 annab autorile võimaluse au või väärikuse kaitseks. Selle kohaselt võib autor 

vaidlustada autori au või väärikust kahjustavaid muudatusi, moonutusi ja teisi ebatäpsusi teoses 

endas, selle pealkirjas või autorinime tähistamises ning autorile või tema teosele antud 

hinnanguid. Erinevalt kehtiva autoriõiguse seaduse regulatsioonist ei saa autor vaidlustada mis 

tahes muudatusi, vaid need muudatused peavad kahjustama autor au või väärikust. Uue 

regulatsiooni eesmärk on et teose muutmist ja töötlemist reguleerivad üksnes varalised 

õigused. 

Punkt 4 sätestab avalikustamisõiguse, mille sisuks on autori õigus otsustada, millal teos on 

valmis üldsusele esitamiseks.  

Punkt 5 annab autorile õiguse oma avalikustatud teost täiendada ja parendada.  

Punkt 6 sätestab tagasivõtmisõiguse, mille sisuks on autori õigus nõuda mõjuva põhjuse 

olemasolul teose kasutamise lõpetamist. Erinevalt kehtivast õigusest peab tagasivõtmisõiguse 

teostamiseks olema mõjuv põhjus. Näiteks on autor aja möödudes muutnud põhjalikult oma 

maailmavaadet ning varem avaldatud teos on uue maailmavaatega vastuolus ning tekitab talle 

piinlikust. Nimetatud õiguse teostamine võib omada erilist tähendust interneti kontekstis.  

Punkt 7 annab autorile õiguse nõuda oma autorinime kõrvaldamist kasutatavalt teoselt. 

Vajadus selle järele võib tekkida olukorras, kus teose muutmine ei kahjusta küll autori au ja 

väärikust, kuid autor ei ole muudatustega siiski rahul. Autor võib ka muul põhjusel soovida, et 

teda ei seostataks konkreetse teosega. 

 

Lõige 2 sätestab tingimuse, et juhul, kui autor kasutab talle seadusega antud võimalust oma 

avalikustatud teost täiendada ja parandada, nõuda mõjuva põhjuse olemasolul teose kasutamise 

lõpetamist või nõuda oma autorinime kõrvaldamist kasutatavalt teoselt, siis see toimub autori 

kulul. Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 12 lg 2) olulisi muudatusi selles põhimõttes ei 

tehta.  

 

 

  

                                                                                                                                                                                                 
(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. 
117

 Urheberrechtsgesetz (UrhG). Arvutivõrgus: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/index.html 

(14.01.2014). 
118

 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. 
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Eelnõu § 13. Autori varalised õigused 

 

Eelnõu antud paragrahv toob ära varaliste õiguste kataloogi. Erinevalt kehtivast õigusest, mis 

sätestab, et „[a]utorile kuulub ainuõigus igal moel ise oma teost kasutada, lubada ja keelata 

oma teose samaviisilist kasutamist teiste isikute poolt“ loetletakse eelnõus autorile kuuluvad 

konkreetsed ainuõigused. Sisuliselt autori olukord antud muudatusest oluliselt ei muutu, sest 

ainuõigusi saab laiendavalt tõlgendada. Eelnõu muudab ka terminoloogiat. 

 

Rahvusvaheliselt reguleerivad varalisi õigusi eelkõige Berni konventsiooni artiklid 8, 9, 11, 

11
bis

, 11
ter

, 14 ja 14
bis

, WIPO autoriõiguse lepingu artiklid 6, 7, 8 ning TRIPS lepingu artiklid 

9, 11. 

 

Euroopa Liidu tasandil on peamiselt asjakohased direktiivi 93/83/EMÜ teatavate satelliitlevile 

ja kaabli kaudu taasedastamisele kohaldatavaid autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi 

käsitlevate eeskirjade kooskõlastamise kohta
119

 (edaspidi sateliididirektiiv) artikkel 2, 

andmebaasi direktiivi artikkel 5, direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate 

õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas
120

 (edaspidi infoühiskonna 

direktiiv) artiklid 2, 3, 4, rendidirektiivi artikkel 3, tarkvara direktiivi artikkel 4. 

 

Autorile kuuluvate varaliste õiguste kataloogi muutmine ammendavaks on kooskõlas 

asjaomaste rahvusvaheliste lepingutega nagu Berni konventsioon, TRIPS leping ja WIPO 

autoriõiguse leping. Kõik nimetatud instrumendid sisaldavad autorile kuuluvate varaliste 

õiguste konkreetset nimekirja, mille peab siseriikliku õigusega tagama. Samas ei leidu 

nimetatud rahvusvahelistes konventsioonides kohustust garanteerida autorile õigus „igal moel“ 

oma teose kasutamist lubada ja keelata. Rahvusvahelised nõuded sisaldavad küll vaid kaitse 

miinimumstandardit ja igal riigil on õigus tagada oma õiguses autorile tugevam kaitse, seda 

teed ongi läinu kehtiv AutÕS. Samas on arenev tehnoloogia muutnud autorite keskse 

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. 

Kinnise kataloogiga ei lahenda küll õiguste omavahelisest sulandumisest ja sellekohastest 

tõlgendusraskustest tulenevaid probleeme, kuid mõned tehnoloogia arenguga seonduvad 

probleemid leiaks hõlpsamalt vastuse.  

Avatud õiguste ja suletud erandite poliitikat kritiseeritakse ka erialakirjanduses. B. 

Hugenholtz’i ja L. Guibault’ sõnul on selline lähenemine Euroopa autoriõiguse doktriini
121

 

                                                             
119

 Nõukogu direktiiv 93/83/EMÜ, 27. september 1993, teatavate satelliitlevile ja kaabli kaudu taasedastamisele 

kohaldatavaid autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi käsitlevate eeskirjade kooskõlastamise kohta. EÜT L 248, 

6.10.1993, lk. 15-21. 
120

 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. 
121

 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 õiguste-erandite 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 use-regulatsioon. 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. 
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arvestades seni valdav olnud, kuid mis tehnoloogilisi arenguid silmas pidades liigselt tarbijate 

huve kahjustama võib hakata.
122

 

Ettepanek varaliste õiguste kataloogi iseloomu muutmiseks on iseenesest tehtud ka Euroopa 

autoriõiguse koodeksi
123

 koostajate poolt.  

 

Lisaks autori varaliste õiguste kataloogi kinniseks lugemisele muudetakse 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.  

 

Eelnõu § 13 annab konkreetse loetelu autori varalistest õigustest, milleks on kopeerimisõigus, 

levitamisõigus, tõlkimisõigus, töötlemisõigus, kogumike koostamise õigus, suunamisõigus, 

edastamisõigus, esitamisõigus. Toodud õigusi tuleb tõlgendada lähtudes autori huvidest 

laiendavalt. Nende õiguste konkreetne sisu on avatud järgnevates paragrahvides. 

 

 

Eelnõu § 14. Kopeerimisõiguse sisu 

 

Paragrahvis on avatud kopeerimise definitsioon, et määratleda vastava varalise õiguse ulatus ja 

sisu.  

 

Võrreldes kehtiva õigusega on eelnõus esmalt toimunud  terminoloogilised täpsustused. Praegu 

Eestis kasutatavat autoriõigusealast mõisteaparaati ei saa pidada läbinisti õnnestunuks. Autorile 

kuuluvad varalised õigused on 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. Eelnõus on subjektiivsete õiguste 

terminid seaduse tekstis muudetud keeleliselt lihtsamaks võttes kasutusele suupärasemad 

mõisted („avalikustamisõigus“, „tagasivõtmisõigus“, „levitamisõigus ning „töötlemisõigus“). 

Samuti sobib keeleliselt eelnõus kasutusele võetud „kopeerimisõigus“ Eesti õigusesse paremini 

(seni „reprodutseerimine“). Lisaks on eelnõuga kopeerimine avatud põhjalikumalt ning 

võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 13 lg 1 p 1) on lisatud mitmeid täpsustusi, näiteks lõikes 

2 toodud viide esmasalvestamisele kui kopeerimisele. 

 

                                                             
122
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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 
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Rahvusvaheliselt omavad puutumust eelkõige Berni konventsiooni artikkel 9, Rooma 

konventsiooni
124

 artikkel 3(e), WIPO autoriõiguse lepingu artikkel 1 lg 4 ning WIPO esitus- ja 

fonogrammilepingu artikkel 2(c).  

 

Euroopa Liidu tasandil on peamiselt asjakohased infoühiskonna direktiivi artikkel 2, 

andmebaasi direktiivi artikkel 5(a) ning tarkvara direktiivi artikkel 4(a).  

  

Lõike 1 kohaselt loetakse kopeerimiseks teosest või selle osast ühe või mitme ajutise või 

alalise koopia otsest või kaudset tegemist mis tahes vormis või mis tahes viisil. 

Reprodutseerimisõigus on üks olulisemaid ja vanemaid autorile kuuluvaid varalisi õigusi. 

Nimetatud õigus hõlmab kõiki kopeerimise viise nii analoog- kui digitaalses vormis. Aja 

möödudes on lisatud kopeerimisõiguse regulatsioonile selle õiguse sisu järjest enam selgitavaid 

ja seda otseselt laiendavaid sätteid. Nii on reprodutseerimine tänapäevases mõistes 

siseriiklikult kehtivas seaduses raamatu või noodi trükkimine, kõne või loengu üleskirjutamine 

või salvestamine mistahes tehnilise vahendiga (audio- või videosalvestusseadmega), 

arvutifailist koopia tegemine, samuti nii mõnedki internetiga seonduvad toimingud, nt ühelt 

kodulehelt materjali võtmine ja selle paigutamine teisele kodulehele (framing), igasuguste 

materjalide üleslaadimine ja allalaadimine jms
125

.  

 

Lõikega 2 täpsustatakse, et kopeerimiseks loetakse ka teose esmasalvestamist, s.t. heli, 

helijäljendi või audiovisuaalse teose esmakordset fikseerimist kandjale, millelt seda võib 

vastava seadme abil tajuda, üldsusele suunata ning edastada. Niisugust täpsustust kehtivas 

õiguses ei ole, samas aitab see määratleda kopeerimisõiguse ulatust. Kui esitajatele kuulub 

otsesõnu juba rahvusvahelistest normidest tulenev ainuõigus teose esmakordseks 

fikseerimiseks
126

, siis autorite puhul on just teose esmane fikseerimine jäänud sõnaselgselt 

nimetamata. Kuigi ka kehtivas õiguse pinnalt ning kopeerimisõiguse ulatust ja sisu arvestades 

võib väita, et teose kõige esmane salvestamine on samuti hõlmatud kopeerimisõigusega, lisab 

eelnõu koostajate hinnangul vastav norm siiski õigusselgust.    

 

Lõikes 3 sisaldub tehnoloogia arengust tulenev edasine täpsustus, et kopeerimiseks loetakse ka 

teose või selle osa salvestamist ajutise või alalise säilitamise eesmärgil elektroonilisel, optilisel 

või muul masinloetaval kujul. 

 

 

Eelnõu § 15. Levitamisõiguse sisu 

 

Paragrahvis on avatud levitamise definitsioon, et määratleda vastava varalise õiguse sisu ja 

ulatus. 

 

Võrreldes kehtiva õigusega on eelnõus ka levitamisõiguse sisustamisel vajalik kõigepealt 

pöörata tähelepanu terminoloogilisele muudatusele. Nimelt on eelnõus asendatud 

levitamisõiguse lõppemise kontseptsioon (AutÕS § 13 lg 1 p 2) levitamisõiguse 

ammendumisega. Tegemist on sisuliselt terminoloogilise muudatusega eelnõus läbivalt. 

Tööstusomandialastes õigusaktides on juba kehtivas õiguses selles kontekstis kasutatud 
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terminit „õiguse ammendumine“. AutÕS on lähtunud õigusteooriast ning võtnud aluseks 

teatavate juriidiliste faktide poolt esile kutsutud õiguste tekkimise, muutumise ja lõppemise  

ning kasutabki kõnealuse kontseptsiooni reguleerimisel terminit „õiguse lõppemine“. 

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. Selline 

muudatus aitab kaasa õigusselgusele, kuna sama põhimõtet käsitletakse IO-alastes õigusaktides 

ühtlaselt. Paraneb ettevõtluskeskkond, kui tegevust reguleerivad normid on selged ning 

mõistetavad. 

Lisaks on võrreldes kehtiva õigusega definitsiooni täpsustatud viitega, et levitamisõiguse alt on 

välja jäetud arvutiprogrammi laenutamine juhul, kui programm ise ei ole rentimise peamiseks 

objektiks. 

 

Rahvusvaheliselt reguleerivad seda küsimust peamiselt TRIPS lepingu artiklid 6 ja 11 ning 

WIPO autoriõiguse lepingu artiklid 6 ja 7. 

 

Euroopa Liidus on asjaomased peamiselt infoühiskonna direktiivi artikkel 4, rendidirektiivi 

artiklid 1, 2, 3 ja 4, tarkvara direktiivi artikkel 4 ning andmebaasi direktiivi artikkel 5. 

 

Lõige 1 defineerib „levitamise“ mõiste. Levitamiseks loetakse teose või selle koopia 

omandiõiguse üleandmist või üldsusele kasutada andmist mis tahes viisil (sealhulgas rentimine 

ja laenutamine, välja arvatud arhitektuuriteose ja tarbekunstiteose rentimine ja laenutamine 

ning arvutiprogrammi laenutamine juhul, kui programm ise ei ole rentimise peamiseks 

objektiks). Tegemist on õigusega, mis laieneb vaid teose füüsilistele koopiatele, mitte näiteks 

televisiooniprogrammide signaalidele  või internetti üleslaetud e. üldsusele kättesaadavaks 

tehtud teostele. Seda kinnitab nii WIPO autoriõiguse lepingu artiklitele 6 ja 7 tehtud 

diplomaatiline avaldus kui autoriõigusega kaasnevate õiguste kontekstis WIPO esitus- ja 

fonogrammilepingu artiklitele 2(e), 8, 9, 12 ja 13 tehtud avaldus. Samuti infoühiskonna 

direktiivi märkused 28 ja 29. 

Võrreldes kehtiva õigusega on definitsiooni täpsustatud viitega, et levitamisõiguse alt on välja 

jäetud arvutiprogrammi laenutamine juhul, kui programm ise ei ole rentimise peamiseks 

objektiks. Vastasel juhul oleks potentsiaalselt probleemne näiteks autorendi puhul 

levitamisõigusega seonduvate küsimuste tekkimine – kas auto rendileandja peaks auto 

tehnilisse varustusse kuuluvate arvutiprogrammide osas ka vastavalt õiguste omajalt saama 

õiguse programmide rentimiseks. Selline välistus sisaldub WIPO autoriõiguse lepingu artikli 7 

lõike 1 punktis iii. Sama probleem võib tekkida ka lennukite jms arvutiprogrammide 

sisaldavate masinate rentimisel. Siiski tuleb siinkohal märkida, et nimetatud välistus ei kohaldu 

arvutite rentimisele, kuhu on programmid eelnevalt sisestatud. Sellisel juhul on tegemist 
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programmiga, mis on iseenesest renditud objekti (arvuti) peamiseks komponendiks ning 

programmi funktsioneerimine ongi arvuti rentimise eesmärgiks
127

. 

Arhitektuuriteose ja tarbekunstiteose rentimine on levitamisõiguse alt välistatud 

rendidirektiiviga (Art 3 lg 2). Direktiivi vastuvõtmisel oli selle välistuse kaalutluseks taotlus, et 

arhitektid ei saaks keelata eluruumide rentimist. Seega ei kuulu direktiivi kohaldamisalasse 

kolmedimensioonilised hooned, küll on kaitstavad kahedimensioonilised (pilt). Küsimusi võib 

tekitada ka mööbli, ehete jms rentimine.    

 

Lõikes 2 sisaldub levitamisõiguse ammendumist puudutav regulatsioon. Luba teost levitada on 

üldjuhul autori ühekordne tahteakt. Sellest tulenevalt on õigusega teose levitamisele otseselt 

seotud ka temaatika, mis puudutab selle õiguse lõppemist (exhaustion of the right of 

distribution). Rahvusvahelised dokumendid ei anna selles küsimuses otseseid käitumisjuhiseid. 

Euroopa Liidu õiguse valguses on tegemist väga olulise küsimusega, kuna sisuliselt on 

tegemist kompromissiga Euroopa Liidu toimimise ühe aluspõhimõtte – kaupade vaba liikumise 

– ja intellektuaalse omandi ühe aluspõhimõtte – õiguste territoriaalse iseloomu – vahel. Õiguste 

ammendumise printsiibi väljatöötajaks võib pidada Euroopa Liidu kohut . Esmakordselt võttis 

kohus sellealase seisukoha kohtuasjas Deutsche Grammophon Gesellschaft Mbh v Metro-SB-

Grosmärkte GmbH & Co.KG
128

. Ka kõik hilisemad kohtuotsused levitamisõiguse 

ammendumise küsimuses  annavad alust väita, et eelistatakse nn „kindlus-Euroopa“ (fortress 

Europe) põhimõtet
129

. Erinevalt ülemaailmsetest dokumentidest, kus nimetatud probleem 

siseriiklikuks lahendamiseks jäetakse, võtab Euroopa Liidu õigus siin niisiis kindla seisukoha, 

mille alusel õigust teose levitamisele piiratakse läbi selle regionaalse ammendumise põhimõtte. 

Horisontaalse sisuga regulatsioon kõikidele teoseliikidele sai EL tasandil selles küsimuses kirja 

infoühiskonna direktiivi artiklis 4(2), mille kohaselt levitamisõigus teose originaali või 

koopiate suhtes Euroopa Liidus ei ammendu, v.a juhul, kui õiguste omaja poolt või tema 

nõusolekul toimub Euroopa Liidus kaitstud objekti esmamüük või muul viisil omandiõiguse 

üleminek.  

Õiguskirjanduses on uuritud ka selle kontseptsiooni kehtivust ja teistele autoriõigustele 

laiendamise võimalusi digitaalajastu iseärasusi arvestades
130

. Seni on rahvusvaheline 

normilooming, selle tõlgendamine ja vastav praktika siiski seostanud õiguse lõppemise vaid 

levitamisõigusega ning järelikult ka selle kohaldumise vaid analoogformaadis, füüsilistele 

koopiatele
131

. Siiski vajab märkimist, et kehtiv AutÕS regulatsioon ei kasuta sõnastust, mis 

otseselt viitaks teose koopia materiaalsele vormile, siis  saab erminit „koopia“ sisustada nii 

koopiana materiaalses kui ka digitaalse vormis. Eelnõu jätkab sama lähenemist.  

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 

autonoomne.
132

 Euroopa Kohus on selgitanud, et kui mõistet „müük“ õiguste ammendumise 
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kontekstis ei tõlgendataks laialt, hõlmates kauba turustamise kõike vorme, siis õiguste 

ammendumise põhimõttest kõrvale hoidmiseks piisab kui müüja nimetaks lepingut 

litsentsilepinguks, mitte müügilepinguks.
133

 

Täiendava nõudena digitaalse koopia edasimüügil on Euroopa Kohus kehtestanud kohustuse 

kustutada (muuta kasutamatuks) edasimüügi hetkel oma koopia.
134

 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 seaduses
135

 isikliku kasutamise erandi 

regulatsioonis.
136

 

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.
137

 

Erialakirjanduses on juhitud tähelepanu järgmistele aspektidele. Esiteks, kuigi kohus 

võrdsustas materiaalse ja digitaalse koopia õiguste ammendumise kontekstis, on sellise 

lahenduse kooskõla WIPO autorilepinguga küsitav.
138

 Nimelt käsitletakse selles 

rahvusvahelises instrumendis koopiat materiaalse koopiana.
139

 Teiseks leidis kohus, et litsents 
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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. 
137

 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 

 (28.10.2013). 
138

 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 (31.01.2014). 
139

 Ühisdeklaratsioonid Artiklite 6 ja 7 kohta. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/index.html
http://www.ajpark.com/media-centre/2012/11/europe-in-breach-of-international-copyright-treaty/#page=1
http://www.ajpark.com/media-centre/2012/11/europe-in-breach-of-international-copyright-treaty/#page=1
http://www.ajpark.com/media-centre/2012/11/europe-in-breach-of-international-copyright-treaty/#page=1
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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.
140

 

Kokkuvõttes võib levitamisõiguse lõppemise printsiibi laiendamisega mitte-füüsilises 

formaadis õiguste objektile (teisisõnu üldsusele kättesaadavaks tegemise või üldsusele 

suunamise õigusele) asuda seisukohale, et taolises õiguslikult ebaselges olukorras ei ole 

otstarbekas asuda kehtivat regulatsiooni muutma. 

Lõike 2 teine lause sätestab levitamisõiguse ammendumise põhimõtte teosena käsitletavate 

andmebaaside korral. Erisus võrreldes ülejäänud teoste regulatsioonist tuleneb asjaolust, et 

andmebaaside õiguskaitset reguleeriv direktiiv
141

 ei kohaldu kõigile Euroopa 

Majanduspiirkonna liikmesriikidele vaid piirdub EL territooriumiga. Andmebaaside 

levitamisõiguse regulatsioon tuleneb kõnealuse direktiivi artikli 5 punktist c.  

 

Lõige 3 täpsustab, et levitamisõiguse kaks alaliiki – rentimine ning laenutamine – ei allu 

üldisele levitamisõiguse ammendumise põhimõttele. See tähendab, et teose rentimiseks ning 

laenutamiseks on vaja autori eelnevat luba. Siiski on seadusandja teinud ühe erandi lubades 

ilma autori nõusolekuta teose laenutamist raamatukogudest
142

. Vastavad sätted tulenevad 

peamiselt rendidirektiivist (Art 1), andmebaaside osas andmebaasi direktiivist (Art 5 p c) ning 

arvutiprogrammide puhul tarkvara direktiivi artiklist 4. 

 

Lõikes 4 defineeritakse teose laenutamise mõiste, milleks on teose või selle koopia andmist 

ajutiseks kasutamiseks üldsusele avatud asutuse kaudu otsese või kaudse ärilise kasu saamise 

eesmärgita. Selline määratlus tuleneb rendidirektiivi artikli 2 lõike 1 punktist b. 

 

Lõikes 5 defineeritakse teose rentimise mõiste, milleks on teose või selle koopia andmist 

ajutiseks kasutamiseks otsese või kaudse ärilise kasu saamise eesmärgil. Selline määratlus 

tuleneb rendidirektiivi artikli 2 lõike 1 punktist a. 

 

 

Eelnõu § 16. Suunamisõiguse sisu 

 

Paragrahv avab üldsusele suunamise mõiste. Tegemist on laiapõhjalise nö katusterminiga 

erinevatele teose kasutusviisidele, mis hõlmab erinevaid kasutusviise. 

  

Üldsusele suunamise (i.k. communication to public) õiguse regulatsioon on võrreldes kehtiva 

õigusega muutunud. Kehtivas õiguses ei leidu otsesõnu teose üldsusele suunamise õigust, see 

on sätestatud nn katusterminina teose avalikustamise normide hulgas (AutÕS §-d 8-10
3
). Selle 

definitsiooni alla paigutuvad konkreetsed subjektiivsed õigused tekivad autoril AutÕS § 13 

alusel (õigus teose edastamisele, õigus teose avalikule esitamisele, õigus teose üldsusele 

kättesaadavaks tegemisele jne). Samas leidub kehtivas õiguses autoriõigusega kaasnevate 

õiguste puhul õigus üldsusele suunamiseks ka subjektiivse õigusena (AutÕS § 67 lg 2 p 3 

sisalduv ainuõigus esitajatele, § 72 lg 1 sisalduv tasu saamise õigus esitajatele ja 

fonogrammitootjatele). Niisugust lähenemist ei saa pidada parimaks lahenduseks ning 

                                                                                                                                                                                                 
„Koopiad“ ja „originaal ja koopiad“, mis nimetatud artiklite kohaselt on teose levitamisõiguse ja rentimisõiguse 

objekt, tähendavad üksnes salvestatud koopiaid, mida võib levitada materiaalsete esemetena. 
140

 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. 
141

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/9/EÜ andmebaaside õiguskaitse kohta (EÜT L 27.3.1996 77/20) 
142

 Selle kohta vt kommentaar käesolevas seletuskirjas eelnõu paragrahvi 46 kohta. 
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vastavatele võimalikele probleemidele on viidanud oma analüüsis ka Prof M. Ficsor
143

. 

Kehtivas õiguses võetud suunda üldsusele suunamise õiguse käsitlemisele katusterminina ei 

saa mingil moel pidada rahvusvahelise ja EL õigusega vastuolus olevaks. Siiski on 

õigusselguse huvides ning autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste regulatsiooni 

ühtlustamiseks eelnõu väljatöötajate hinnangul vajalik käsitlust muuta sätestades üldsuse 

suunamise õiguse konkreetse eraldiseisva subjektiivse õigusena ning eristades sellest selgelt 

teised sarnased õigused (edastamisõigus, esitamisõigus). Selline lähenemine tuleneb otseselt 

Berni konventsioonist, mille kohaselt kuulub autoritele 3 liiki õigusi, mis teose füüsiliste 

koopiatega seotud pole (non-copy-related rights): 1) õigus teose avalikule esitamisele (art 

11(1)(i), 2) õigus teose edastamisele (ringhäälingus edastamine, art 11 ja taasedastamine, art 

11bis) ja 3) õigus teose üldsusele suunamisele (traadiga ja traadita edastus, art 11). WIPO 

autoriõiguse leping lisab kataloogi neljandana õiguse teose üldsusele kättesaadavaks 

tegemiseks, mis infoühiskonna direktiivi artikli 3 lõike 1 kohaselt kuulub suunamisõiguse alla.  

 

Rahvusvahelistest dokumentidest on antud küsimuses eelkõige asjaomased Berni 

konventsiooni artiklid 11 ja 11bis ning WIPO autoriõiguse lepingu artikkel 8.  

 

Euroopa Liidu tasandil reguleerivad nimetatud küsimust satelliididirektiivi artiklid 1, 2 ja 8, 

andmebaasi direktiivi artikkel 5 ning infoühiskonna direktiivi artikkel 3.  

 

Lõikes 1 defineeritakse üldsusele suunamise mõiste, milleks on teose igal moel üldsuseni 

viimist nii kaabel- kui kaablita sidevahendite kaudu (välja arvatud eraldiseisvana sätestatud 

edastamis- ja esitamisõigus), sealhulgas loetakse teose üldsusele suunamiseks selle 

taasedastamist ning üldsusele kättesaadavaks tegemist. Berni konventsiooni Artikli 11bis 

tähenduses on õiguse näol teost üldsusele suunata tegemist teoste traadita või traadiga 

edastamisega sellisel moel, et seda edastust saaks üldsus tajuda kohas, mis asub 

edastamispaigast endast eemal. Tähtsust ei oma ka see, kas üldsus tajus edastust samal ajal ja 

samas kohas või eri aegadel eri kohtades. Õigust teose üldsusele suunamisele reguleeriv 

artikkel 11(1)(ii) lisati Berni konventsiooni 1948. aastal ning selles osas pole dokumendi teksti 

enam hiljem muudatusi lisatud. „Mistahes üldsusele suunamine“ kõnealuses sättes katab kõiki 

teose üldsusele suunamise viise, v.a. teose edastamine ringhäälingus, kuna viimatinimetatu on 

kaetud artikliga 11bis. Üldsusele suunamisega võib olla tegemist ka näiteks teose valjuhääldi 

vahendusel teise ruumi suunamise puhul, kuid kõige tüüpilisemalt hõlmab see säte teose 

üldsusele suunamist kaabli vahendusel. WIPO autoriõiguse lepingus puudutab üldsusele 

suunamise õigust
144

 ja selle osi artikkel 8, mis koosneb sisuliselt kahest elemendist. Artikli 

esimene pool kinnitab, et edasi jäävad kehtima kõik Berni konventsioonis leiduvad õigused 

teose üldsusele suunamiseks, mis käsitlevad traditsioonilisi, mitte-interaktiivseid võimalusi. 

Teisisõnu on tegemist kõikidele autorite gruppidele laieneva üldise õigusega teose igal viisil 

üldsusele suunamist lubada või keelata
145

. Õigus teose üldsusele suunamisele selle 

tänapäevases tähenduses lisati Euroopa Liidu õigusesse 2001. a. vastu võetud infoühiskonna 

direktiiviga. Enne leidus õigust teose üldsusele suunamisele killustatult erinevates direktiivides 

erinevate teoseliikide ja õiguste omajate lõikes
146

. Infoühiskonna direktiivi artikli 3 lõike 1 

                                                             
143

 Vt M. Ficsor. Comments on the Estonian draft Copyright and Related Rights Act. Budapest, June 20, 2013, p 

14-20. Arvutivõrgus: https://ajaveeb.just.ee/intellektuaalneomand/ (28.01.14). 
144

 WCT Art 8 tõlkes on kasutatud i.k. termini „communication to public“ vastena „üldsusele edastamist“, samas 

kasutatakse kehtivas AutÕS-s vastena terminit „üldsusele suunamine“, mida on kasutanud ka käesoleva töö autor.  
145

 Vt ka S. Ricketson, J. Ginsburg. International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and 

Beyond. Vol I. Oxford, Oxford University Press, 2006, p 745. 
146

 Andmebaasi direktiiv artikkel 5 punkt d, satelliididirektiivi eesmärgiks on autoriõigusega kaitstavate teoste ja 

autoriõigusega kaasnevate õiguste objektide üldsusele suunamise regulatsioon pigem tehnilise protsessina. 

https://ajaveeb.just.ee/intellektuaalneomand/
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kohaselt peavad liikmesriigid ette nägema, et autoritel on ainuõigus lubada või keelata oma 

teoste üldsusele suunamist kaabel- või kaablita sidevahendite kaudu. Tulenevalt direktiivi 

artiklist 1(2) ei muuda nimetatud sätted siiski midagi Euroopa Liidu arvutiprogrammidele ja 

andmebaasidele laienevas kaitses. See tähendab, et nimetatud teoseliikide osas infoühiskonna 

direktiivi artikkel 3 ei kehti ja lex specialis’ena kehtib üldsusele suunamise osas 

andmebaasidele direktiivi artikkel 5(d)
147

. Tarkvara direktiiv aga üldsusele suunamist 

reguleerivaid sätteid otsesõnu ei sisalda. Kõnealuse direktiivi artiklit 4(a) laiendavalt 

tõlgendades on siiski võimalik välja lugeda üldsusele suunamise õiguse laienemine ka 

arvutiprogrammide autoritele
148

.  

Lõike 1 sõnastusest tuleneb, et tegemist on laiapõhjalise õigusega, mis võib endas sisaldada 

igasuguseid teose üldsuseni viimise mooduseid (välja arvatud konkreetsed eraldiseisvalt 

defineeritud ja juba rahvusvaheliselt sisustatud kasutusviisid). Seetõttu on tegemist 

tehnoloogilise arengu valguses äärmiselt olulise õigusega, mis lisaks kopeerimisõigusele saab 

üheks autori olulisemaks varaliseks õiguseks. Hinnanguliselt ei moodusta teose taasedastamine 

(eelnõu § 16 lg 2), samuti traditsiooniline edastamine (eelnõu § 17) jäämas tahaplaanile 

võrreldes muude teose üldsuseni viimise viisidega, mida saab paigutada just suunamisõiguse 

alla (nt IPTV, mobiilne televisioon, simultaan- ja veebiedastus jms). 

 

Lõikes 2 täpsustatakse lõikes 1 nimetatud ühte suunamisviisi, nimelt teose kaabellevivõrgu 

kaudu taasedastamist.  Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 10
3
) sätte sisu ei muutu. Algne 

päritolu sellel suunamisviisil on samuti Berni konventsiooni artiklis 11bis(1)(ii), mida aja 

jooksul on sisustamisel erinevate teiste rahvusvaheliste ja regionaalsete dokumentidega 

täpsustatud. WIPO autoriõiguse lepingus puudutab üldsusele suunamise õigust ja selle osi 

artikkel 8 (vt kommentaar eespool eelnõu § 16 lõikele 1). Euroopa Liidu tingimustes tuleneb 

otsene viide kaabellevivõrgu kaudu taasedastamisele ning vastav definitsioon otseselt 

satelliididirektiivi artikli 1 lõikest 3 ning tähendab üldsusele vastuvõtmiseks ettenähtud tele- 

või raadiosaate samaaegset, muutumatut ja täielikku taasedastamist traatside või õhu, 

sealhulgas satelliidi kaudu üldsusele kättesaadava kaabel- või mikrolainesüsteemi vahendusel. 

Tegemist on direktiiviga, mis on kehtinud juba üle 20 aasta ning tehnoloogilise arengu 

valguses võib seda pidada ka aegunuks. 2002. a. valminud raportis möönis Euroopa Komisjon 

kiiret tehnoloogilist arengut ning erinevate audiovisuaalse sisu üldsuseni viimise võimaluste 

paljusust ning lisandumist. Komisjon avaldas arvmust, et tõenäoliselt on vajalik 

satelliididirektiivi ülevaatamine ning kaasajastamine, pidades nende otsuste vastuvõtmist seda 

2002. a. siiski liigseks kiirustamiseks
149

. Käesolevaks hetkeks ei ole kõnealust direktiivi uuesti 

üle vaadatud ning hinnanguid kaasajastatud. See tekitab õiguste sisustamisel praktikas 

probleeme, samas peab kaabellevivõrgu kaudu taasedastamise õiguse sisustamisel El 

                                                             
147

 Sellest tulenevalt võib väita ka, et andmebaaside kaitse üldsusele suunamise õiguse osas on teoreetiliselt isegi 

tugevm, kui infoühiskonna direktiiviga teistele teoseliikidele garanteeritud kaitse, sest lisaks üldsusele 

suunamisele mainib antud säte ka teose üldsusele esitamist ning näitamist. Praktiline väärtus tõenäoliselt aga 

andmebaaside „üldsusele näitamisel“ puudub.    
148

 Direktiivi artikkel 4(a) kohaselt on arvutiprogrammi autoril õigus teostada või keelata arvutiprogrammi osalist 

või täielikku ajutist või alalist reprodutseerimist mistahes vahendite abil ja mistahes vormis. Kui selline 

reprodutseerimine on vajalik arvutiprogrammi laadimiseks, kuvamiseks, käivitamiseks, edastamiseks või 

salvestamiseks, on nendeks vaja õiguste omaja luba. Sellest sõnastusest on Euroopa komisjon järeldanud, et 

tegelikult on reprodutseerimisõiguse osana arvutiprogrammide autoritel samuti üldsusele suunamise õigus olemas. 

Vt Commission Staff Working Paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related 

rights (SEC(2004) 995), p 8. Arvutivõrgus: 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/review/sec-2004-995_en.pdf (28.01.14). 
149

 Vt Report from the European Commission on the Application of Council Directive 93/83/EEC on the 

coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyrightapplicable to satellite 

broadcasting and cable retransmission (COM(2002)430final), p 16. Arvutivõrgus: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0430:FIN:EN:PDF (28.10.13). 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/review/sec-2004-995_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0430:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0430:FIN:EN:PDF
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tingimustes lähtuma siiski peamiselt kaabli- ja satelliididirektiivist. Kuna käesoleva paragrahvi 

lõikes 1 nimetatud suunamisõigus on piisavalt laiapõhjaline hõlmates väga palju erinevaid 

teoste kasutamisviise, ei peaks õiguste omajate kaitse iseenesest nõrgenema.  

 

Lõikes 3 defineeritakse ajaliselt kõige uuem suunamisviis – teose üldsusele kättesaadavaks 

tegemine, milleks loetakse teose üldsusele suunamist kaabli kaudu või kaablita suunamise teel 

sellisel viisil, et üldsus võib teost kasutada enda poolt valitud kohas ja ajal. Võrreldes kehtiva 

õigusega (AutÕS § 10 lg 6, § 13 lg 1 p 9
1
) vastava õiguse sisu ei muutu. Tegemist on 

võrgukeskkonnas toimuvat teoste kasutamist reguleeriva õigusega, mille kohaselt peab teoste 

internetis kättesaadavaks tegemine toimuma autori loal. Kogu suunamisõiguse puhul tuleb 

algselt viidata Berni konventsioonile (vt kommentaarid eespool käesolevale paragrahvile) ning 

seejärel WIPO autoriõiguse lepingule. Lepingu artikli 8 teine pool puudutab õigust teose 

kättesaadavaks tegemisele. WIPO autoriõiguse lepingu väljatöötamise käigus lepiti kokku, et 

teoste kättesaadavaks tegemine interaktiivsetes võrgukeskkondades peaks autoritele laienema 

ainuõiguslikuna. Arutati pikalt, kas selleks peaks kasutama mingit juba olemasolevat õigust või 

tuleb lisada autorile kuuluvate õiguste kataloogi eraldiseisev uus õigus. Lõpptulemusena jõuti 

siiski seisukohale, et lähenemine peaks olema pigem vaba ja jätma otsustusõiguse 

liikmesriikidele. Seega on iga riigi enda otsustada, kas oma siseriiklikus õiguses 

garanteeritakse autoritele õigus teose üldsusele kättesaadavaks tegemisele eraldiseisvana, 

paigutatakse see mõne olemasoleva õiguse alla (nt õigus teose levitamisele, õigus teose 

üldsusele suunamisele) või leitakse mõni teine sobiv kombinatsioon. WIPO autoriõiguse leping 

nõuab üksnes seda, et taoline autoreid ka interaktiivses võrgukeskkonnas kaitsev õigus peab 

eksisteerima lepingus toodud miinimumtasemel. EL tingimustes täpsustab WCT nõudeid 

infoühiskonna direktiiv, mille kohaselt peavad liikmesriigid ette nägema, et autoritel on 

ainuõigus lubada või keelata oma teoste üldsusele suunamist kaabellevi kaudu või kaablita 

sidevahendite kaudu, s.h. nende teoste sellisel viisil kättesaadavaks tegemist, et isik pääseb 

neile ligi enda valitud kohas ja ajal
150

. Samuti on lisatud, et üldsusele suunamise ja üldsusele 

kättesaadavaks tegemise toimingu tegemisega nimetatud õigused ei ammendu e. iga kaitstud 

õiguse kasutamise eest tuleb õiguste omajale maksta tasu
151

 (vt ka kommentaarid käesoleva 

eelnõu paragrahvi 15 lõikele 2).  

 

 

Eelnõu § 17. Edastamisõiguse sisu 

 

Paragrahv avab edastamisõiguse (i.k. broadcasting) sisu. 

 

Võrreldes kehtiva õigusega on kogu üldsusele suunamise õiguse kontseptsioonis ja ulatuses 

tehtud teatavad muudatused, mis kajastuvad m.h. selles, et edastamisõigus ei ole enam 

käsitletav üldsusele suunamise õiguse ühe osana, vaid eraldiseisva varalised õigusena. Selline 

muduatus on tehtud vajadusest eemaldada kehtivas õiguses leiduv vastuolu (vt lg 1 

kommentaarid allpool) eesmärgiga kindlustada õigusselgus antud küsimuses. Edastamisõiguse 

alla kuuluvad õiguste objektide traadita suunamise viisid (traditsiooniline ringhääling ning 

satelliidi kaudu edastamine). 

 

Rahvusvaheliselt on asjaomased normid Berni konventsiooni artikkel 11bis, WIPO 

autoriõiguse lepingu artikkel 8 ning WIPO esitus- ja fonogrammilepingu artikkel 2(f). 

 

                                                             
150

 Infoühiskonna direktiivi Art 3(1). 
151

 Infoühiskonna direktiivi Art 3(3). Vt ka Euroopa Kohtu otsus Coditel v Cine-Vog. 62/79.  
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Euroopa Liidus reguleerivad antud küsimust sateliididirektiivi artiklid 1 ja 2. 

 

Lõikes 1 defineeritakse õigus teose edastamisele. Selle näol on tegemist õigusega, mis on 

rahvusvaheliselt reguleeritud kui eraldiseisev õigus ning mis algselt tuleneb Berni 

konventsiooni artiklist 11bis. Kuigi konventsioon ei sisalda otseselt kõnealuse õiguse 

definitsiooni, saab kasutatava lähenemise tuletada konventsiooni artiklist 11bis(1)(i). Selle 

kohaselt on teoste edastamise näol tegemist teose üldsusele traadita suunamise viisiga. 

Teisisõnu on hõlmatud raadio ja televisioon selle traditsioonilises mõttes, programmide 

edastamine eetri kaudu selleks eraldatud ringhäälingusagedusel. Sama kontseptsioon laieneb de 

iure conventionis TRIPS lepingu artikli 9 kohaselt ka nimetatud lepingu osalisriikidele ning 

sarnase järelduse võib teha ka WIPO autoriõiguse lepingu artikli 8 analüüsides
152

. Kehtivas 

õiguses reguleerivad selle õiguse sisu AutÕS § 10 lg 5 ning autorile kuuluv subjektiivne õigus 

on garanteeritud AutÕS § 13 lg 1 punktiga 9. Nimetatud sätteid võrreldes saab tuvastada 

teatava vastuolu, kuna AutÕS § 10 lg 2 p 5 kohaselt loetakse teos edastatuks, kui see on 

edastatud kaablita edastamise teel (raadio, televisiooni, satelliidi vahendusel), samas AutÕS § 

13 lg 1 p 9 kohaselt lisatakse sellele veel taasedastamine kaabellevivõrgu kaudu ning ka muid 

üldsusele suunamise viise (v.a. üldsusele kättesaadavaks tegemine). Selline vastuolu on 

põhjendamatu ning kannatab õigusselgus. Eelnõuga on võetud lähenemine, et edastamisõigus 

sisaldab endas vaid teose kaablita üldsuseni viimise mooduseid (nii traditsiooniline ringhääling 

kui satelliidi kaudu edastamine), kaabli kaudu teose üldsuseni viimine on jäetud 

suunamisõiguse üheks konkreetselt defineeritud alaliigiks.  

Lõige 1 sisaldab ka täpsustust, et kodeeritud signaalid loetakse edastatuks, kui nende üldsuseni 

viimiseks võimaldatakse televisiooni- ja raadioteenuse osutaja poolt või tema nõusolekul 

dekodeerimisvahendeid. See täpsustus tuleneb WIPO esitus- ja fonogrammilepingu artikli 2 

punktist f, kus edastamine autoriõigusega kaasnevate õiguste kontekstis defineeritakse. Kuna ei 

ole põhjust autoreid selles küsimuses teistmoodi kohelda, siis on vastav säte lisatud ka vastava 

autorile kuuluva varalise õiguse juurde. 

Viimastel aastatel on tekkinud järjest uusi ning aktiivset kasutust leidvaid digitaalseid 

meediaformaate
153

, mille osas ei ole tänaseni rahvusvaheliselt kokku lepitud nende kuuluvuses 

traditsioonilise ringhäälingu alla (nt veebiedastus
154

, simultaanedastus
155

 jms). Autoriõiguste 

kontekstis on need küsimused lahendatavad laiapõhjalise suunamisõigusega, mida saab pidada 

tehnoloogiliselt neutraalseks õiguseks ning kuhu saab paigutada erinevaid olemasolevaid ja 

teatud juhtudel ka tulevikus tekkivaid teoste üldsuseni viimise viise
156

 .  

 

Lõikes 2 sisaldub eraldiseisvalt defineeritav teose kaablita moel üldsuseni viismise võimalus, 

nimelt teose satelliidi kaudu edastamine. Kehtivas õiguses sisalub nimetatud regulatsioon 

AutÕS § 10
2
 ning § 95. Viimatinimetatud paragrahv jõustus Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga 

(sisaldub AutÕS 12. peatükis). Satelliidi kaudu edastamise õiguse tehniline sisu ei muutunud 

                                                             
152

 WCT artikkel 8: „Right of Communication to the Public 

Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i) and (ii), 11ter(1)(ii), 14(1)(ii) and 14bis(1) of 

the Berne Convention, authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing any 

communication to the public of their works, by wire or wireless means,/…/” (autori allajoonitud). Kuna üldsusele 

suunamist reguleerivas artiklis on viidatud ka BK neile sätetele, mis reguleerivad õigust teose edastamisele, võib 

teha järelduse, et Berni konventsiooni lähenemine on ka WCT’s omaks võetud.  
153

 Nt HDTV (High Definition Television), IPTV (Internet Protocol Television) jne. Vt lähemalt aadressil: 

http://www.digitv.ee/ (28.01.14). 
154

 I.k. webcasting. 
155

 I.k. simulcastig. 
156

 Aktuaalsem on küsimus autoriõigusega kaasnevate õiguste puhul, kuna nende puhul on garanteeritavad 

õigused kitsapiirilisemad ning näiteks suunamisõigus garanteeritud tasu saamise õigusena. Vt selle kohta 

kommentaarid autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta seletuskirjas allpool. 

http://www.wipo.int/clea/docs/en/wo/wo033en.htm#P217_38833
http://www.wipo.int/clea/docs/en/wo/wo033en.htm#P221_39458
http://www.wipo.int/clea/docs/en/wo/wo033en.htm#P222_39604
http://www.wipo.int/clea/docs/en/wo/wo033en.htm#P229_41344
http://www.wipo.int/clea/docs/en/wo/wo033en.htm#P240_43709
http://www.wipo.int/clea/docs/en/wo/wo033en.htm#P244_44356
http://www.wipo.int/clea/docs/en/wo/wo033en.htm#P244_44356
http://www.digitv.ee/
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peale EL’ga liitumist ning seega lähtub eelnõu § 17 lõige 2 oma sõnastusest AutÕS § 10
2
 

lõikest 2. Satelliidi kaudu edastamine on tegevus, mille käigus avalikuks vastuvõtuks 

ettenähtud programmi sisaldavad signaalid sisestatakse televisiooni- või raadioteenuse osutaja 

kontrolli all ja vastutusel katkematusse sideahelasse satelliidi ja satelliidi maajaama vahel. 

Lisatud on täpsustus sätte kohaldamise kohta kodeeritud programmi sisaldavate signaalidele 

(kehtivast õigusest leiab selle AutÕS § 10
2
 lõikest 4). Kodeeritud programmi sisaldavate 

signaalide puhul on satelliidi kaudu õiguste objekti edastamise tingimuseks üldsuse 

teavitamine dekodeerimisvahendite olemasolust televisiooni- või raadioteenuse osutaja poolt 

või tema nõusolekul. Sisulisi muudatusi võrreldes kehtiva õigusega eelnõuga ei tehta.  

Sätte aluseks on satelliididirektiivi artikli 1 lõike 2 punktid a ja c.  

 

Lõikes 3 defineeritakse satelliit, milleks loetakse mis tahes sidesatelliiti, mis edastab avalikuks 

vastuvõtuks mõeldud signaale selleks ettenähtud sagedusaladel, samuti ühest geograafilisest 

punktist teise geograafilisse punkti toimuva suletud ühendusega signaale edastavat satelliiti 

tingimusel, et nende signaalide individuaalvastuvõtt nendes geograafilistes punktides on teatud 

asjaoludel võimalik. Kehtiva õigusega võrreldes definitsioonis muudatusi ei tehta (vt AutÕS § 

10
2
 lg 1). 

 

Lõikes 4 sätestatakse sateliididirektiivist tulenev (Art 1 lg 2 p b) oluline nn lähteriigi põhimõte, 

mille kohaselt satelliidi kaudu edastamise akt leiab aset ainult selles riigis, kus programmi 

sisaldavad signaalid sisestatakse televisiooni- ja raadioteenuse osutaja kontrolli all ja vastutusel 

katkematusse sideahelasse satelliidi ja satelliidi maajaama vahel. Kehtiva õigusega võrreldes 

muudatusi selles sättes ei tehta (AutÕS § 10
2
 lg 3). Satelliididirektiivi märkuse 14 kohaselt on 

selline lähenemine vajalik vältimaks mitme liikmesriigi siseriiklike normide kumuleeruvat 

kohaldamist ühe ja sama edastamistoimingu suhtes. 

 

Lõikega 5 täpsustatakse teose satelliidi kaudu edastamise normide kohaldamist juhul, kui 

satelliidi kaudu edastamine toimub Euroopa Liidu liikmeks mitteolevas riigis, mis ei paku 

sellist kaitse taset nagu on eelnõus sätestatud. Kehtivas õiguses leiab nimetatud sätted AutÕS § 

95 lõikest 2, sisulisi muudatusi eelnõuga ei tehta. 

 

 

Eelnõu § 18. Esitamisõiguse sisu 

 

Paragrahvi eesmärgiks on esitamisõiguse sisustamine. 

 

Võrreldes kehtiva õigusega vajab esmalt märkimist terminoloogiline pool – sarnaselt teiste 

varaliste õigustega on ka kõnealune õigus avatud ühesõnalise terminina, tegemist on siiski oma 

olemuselt juba kehtivast õigusest leitava avaliku esitamise õigusega (AutÕS § 10 lg 3, § 13 lg 

1 p 7).  
Samuti ei ole eelnõus enam peetud vajalikuks reguleerida küsimusi, mida hetkel katab AutÕS 

§ 13
1
 (autori varaliste õiguste teostamine). Tegemist on sätetega, millest lähtumine teose 

kasutamisel ning avalikul esitamisel tuleneb autori varaliste õiguste teostamise 

aluspõhimõtetest (teose kasutamiseks on vajalik õiguste omaja eelnev luba) ning selliste 

normidega ei ole vajalik eelnõud koormata. Kõik autorile kuuluvad varalised õigused on 

loetletud eelnõu vastavates paragrahvides ning nende õiguste piires teoste kasutamine on 

võimalik vaid kokkuleppel autoriga (vt ka eelnõu § 13). Nagu nähtub esitamisõiguse sisust, on 

autori eelnevat nõusolekut niikuinii vaja juhul, kui teos on „üldsuse juuresolekul või üldsusele 

avatud kohas ette loetud, mängitud, tantsitud, näideldud või muul viisil ette kantud või 

eksponeeritud kas vahetult või kaudselt mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel“. 
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See määratlus katab nii teose elava kui tehniliselt vahendatud esituse (raadio, plaadi- või CD-

mängija, arvuti vms). See omakorda tähendab, et üldsusele avatud kohas juba edastatud või 

üldsusele suunatud teoste esitamiseks on vastava üldsusele avatud koha omanik (avaliku 

esitamise õiguse kasutajana) kohustatud saama selleks eelneva loa õiguste omajalt või neid 

esindavalt kollektiivse esindamise organisatsioonilt. Esitamisõigust ei saa siinjuures segamini 

ajada edastamis- või suunamisõiguse kasutajatega (televisiooni- ja raadioteenuse osutajad, 

kaabellevioperaatorid jms), kes on enda vastavaks tegevuseks juba omakorda õiguste omajatelt 

või nende esindusühingult vastava loa saanud. 

 

Rahvusvaheliselt on kõnealune küsimus reguleeritud Berni konventsiooni artikkel 11(1)i ning 

WIPO autoriõiguse lepingu artikkel 8. 

 

Euroopa Liidu tasandil on asjakohane infoühiskonna direktiivi artikkel 3. 

 

Lõikes 1 defineeritakse esitamisõiguse sisu, teose avaliku esitamisega on tegemist juhul, kui 

see on üldsuse juuresolekul või üldsusele avatud kohas ette loetud, mängitud, tantsitud, 

näideldud või muul viisil ette kantud või eksponeeritud kas vahetult või kaudselt mis tahes 

tehnilise vahendi või protsessi vahendusel. Tegemist on ajalooliselt vana õigusega, kuna 

draama- ja muusikateoseid oli võimalik avalikult esitada juba enne, kui tehnika areng lubas 

teoste kasutamist erinevate kandjate ja tehniliste protsesside vahendusel. Esialgu hõlmas õigus 

teose avalikule esitamisele vaid teose esitamist publikule elavas ettekandes, kuid varsti tingis 

tehnika areng selle õiguse mahu laiendamist. Lisaks elavale ettekandele katab kõnealune õigus 

ka teose mehaanilise reproduktsiooni esitamist publikule (s.t. nt restoranis mängiv 

plaadimuusika). Oluline on siinjuures teose viimine publikuni, kes viibib teose esitajaga või 

esitust vahendava tehnilise seadmega samas kohas.  

Esitamisõigus tuleneb algselt Berni konventsiooni artikli 11 lõike 1 punktist (i), mille kohaselt 

sätestatakse teatud kategooria teoste autoritele ainuõigus lubada oma teoste avalikku esitamist 

igasuguste vahenditega või viisidel. See võib tekitada segadust õiguse ulatuse küsimuses ning 

püstitada saab küsimuse kahe õiguse omavahelisest suhtest. Kuidas toimivad koos esitamis- ja 

suunamisõigus. Berni konventsioon teeb nende kahe õiguse vahel selget vahet, suunamisõigus 

ei hõlma endas esitamisõigust. Seda põhjusel, et üldsusele suunamise puhul toimub suunamise 

akt kohas, kus publik juures ei ole. Lisaks ei kasuta Berni konventsioon avaliku esitamise ega 

avaliku ettekandmise juures üldsusele suunamise mõistet nagu ta  teeb näiteks teoste 

ringhäälingu kaudu edastamise puhul
157

. Seega võib järeldada, et  spetsiaalselt on olnud 

eesmärgiks hoida need kaks õigust lahus. Tänapäeval ei ole selline vahetegu üldsusele 

suunamise eri viiside vahel sageli enam võimalik. Õiguskirjanduses ongi peetud võimalikuks 

ka üldsusele suunamise laiemat kontseptsiooni, mis käsitleb avalikku esitamist kui ühte 

võimalikku teose üldsusele suunamise viisi
158

 ning sellest lähtub ka kehtiv AutÕS. Siiski 

leidub riike, kus need kaks õigust hoitakse lahus
159

. Asjaolule, et rahvusvaheliselt on ka 

üldsusele suunamise kitsam kontseptsioon heaks kiidetud (millest lähtub käesolev eelnõu), 

viitab muuhulgas WIPO autoriõiguse lepingu artikkel 8, kus kõnealuse õiguse regulatsioonis 

                                                             
157

 Berni konventsiooni 1928. a. redaktsioonis kasutatakse artiklis 11bis(1) ringhäälingu kaudu teose edastamiseks 

terminit „communication to the public by radio-diffusion“ (tolleaegne vaste teoste edastamiseks ringhäälingus), 

kuid ei kasutata sama teoste avaliku esitamise puhul – kui oleks olnud eesmärk viia ka avalik esitamine 

katustermini „üldsusele suunamine“ alla, oleks pidanud kasutama terminit „communication to the public by 

performance“. W. Nordemann, K. Vinck, P. W. Hertin, G. Meyer jt. International Copyright and Neighboring 

Rights Law. Commentary with Special Emphasis on the European Community. Weinheim, VCH 

Verlagsgesellschaft mbH, 1990, p 554. 
158

 Sellist lähenemist on kasutatud nt ka Eesti kehtivas AutÕS-s (§ 10).  
159

 Vt eespoolt viide Soome autoriõiguse seadusele (Tekijänoikeuslaki) § 2. 
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on viidatud Berni konventsiooni samasisulistele sätetele jättes välja kõik teoste avalikku 

esitamist puudutavad sätted.  

Euroopa Liidu tasandil reguleerib nimetatud küsimusi infoühiskonna direktiiv (Art 3). 

Õiguskirjanduses on infoühiskonna direktiivi artikli 3(1) sõnastust kritiseeritud osas, mis 

puudutab selle laienemist (või mitte-) õigusele teost avalikult esitada
160

. Esmapilgul tundub, et 

kõnealune säte laieneb ka juhtudele, kui teost esitatakse avalikult samas paigas viibivale 

publikule. Samas direktiivi märkus 23 väidab sõnaselgelt, et direktiivi eesmärk selles punktis 

on katta üldsusele suunamise viisid juhtudel, kui teos suunatakse publikule, kes ei viibi ise 

suunamise paigas
161

.  

 

Lõikes 2 täpsustatakse, et teos loetakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud viisil avalikult 

esitatuks sõltumata sellest, kas üldsus õiguste objekti tegelikult tajus või mitte.  

 

 

Eelnõu § 19. Töötlemisõiguse sisu 

 

Paragrahv avab töötlemisõiguse sisu ning ulatuse. 

 

Võrreldes kehtiva õigusega ei ole eelnõuga sisulisi muudatusi tehtud, küll on töötlemisõiguse 

all sõnaselgelt nimetatud ka tuletatud teoste loomine kui üks olemasoleva teose töötlemise 

viise, milleks on vajalik olemasoleva teose autori luba. 

 

Rahvusvaheliselt on asjakohased Berni konventsiooni artiklid 2, 12, ja 14. 

 

Euroopa Liidus ei ole töötlemisõigus harmoneeritud, v.a. teatud normid tarkvara  direktiivi 

artiklis 4. 

 

Lõikes 1 sisustatakse teose töötlemise õigus. Teose töötlemiseks loetakse teosest kohanduste, 

arranžeeringute, tuletatud teoste ja teiste töötluste tegemist. Kehtivas õiguses leidub vastav 

autorile kuuluv õigus AutÕS § 13 lõike 1 punktis 5 ning eelnõuga olulisi sisulisi muudatusi ei 

tehta, küll on töötlemisõiguse osana nüüd sõnaselgelt määratletud ka tuletatud teoste tegemise 

lubamine. Sätte aluseks on Berni konventsiooni artikkel 12, mille kohaselt kirjandus- ja 

kunstiteoste autoritele kuulub ainuõigus lubada teha nende teoste kohandusi, seadeid ja muid 

töötlusi. Artikkel 14 lõige 2 lisab vastavaid norme, mis kohalduvad vaid 

kinematograafiateostele.  

Teose muutmise või töötlemise õiguse ulatus on küllalt lai, seega ei ole võimalik seaduses 

kirjeldada kõiki erinevaid võimalusi selleks. On siiski olemas mõned tüüplised viisid, nt 

kirjandisteose dramatiseerimine või vastupidi, lühijutust koomiksi-formaadis teose loomine, 

                                                             
160

 Vt 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 52. 

Arvutivõrgus:  

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/etd2005imd195recast_report_2006.pdf  (28.01.14). 
161

 Segadust tekitab siiski asjaolu, et sama sõnastust kasutatakse rendi- ja laenutusdirektiivi artiklis 8(2), mille 

puhul autoriõigusega kaasnevate õiguste omajatele tasu saamise õigusena garanteeritud üldsusele suunamine 

omakorda sisaldab ka fonogrammide kohapealset esitamist. Rendi- ja laenutusdirektiivi artikkel 8(2) sätestab 

üldsusele suunamise õiguse esitajatele ja fonogrammitootjatele. Selle õiguse sisustamisel saab abiks olla 

nimetatud õiguste omajate grupile rahvusvahelise miinimumkaitse standardite aluseks olev Rooma konventsioon, 

mille tõlgenduse kohaselt hõlmab üldsusele suunamise õigus autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate osas ka 

õiguse nt fonogrammi vm õiguste objekti avalikult esitada. Vt C. Masouyé. Guide to the Rome Convention and to 

the Phonograms Convention. WIPO Publication No 617(E), 1994, p 51. 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/etd2005imd195recast_report_2006.pdf
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muusikalised seaded, teoste lühivormide loomine jne. Kuigi iseenesest võiks ka teose tõlkimist 

pidada teose muutmiseks või töötlemiseks, on seda olulise majandusliku tähtsusega õigust 

peetud vajalikuks juba rahvusvahelisel tasandil eraldiseisvana reguleerida (Berni 

konventsioonis artikkel 8)
162

.  

 

Lõiked 2-5 sisaldavad norme, mis reguleerivad autoriõigust tuletatud teosele ning mida 

võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 35) on mõnevõrra muudetud. Nimetatud normid 

tuginevad peamiselt Berni konventsioonile (Art 2). 

 

Lõige 2 sisaldab üldpõhimõtet, mille kohaselt teise autori teosest tuletatud teose autoril tekib 

autoriõigus oma teosele. Sätte aluseks oleva Berni konventsiooni artikkel 2 lõike 3 kohaselt 

kaitstakse tõlkeid, adaptsioone, muusikalisi töötlusi ja teisi kirjandus- ja kunstiteoste teisendusi 

kui originaalteoseid, ilma et see autoriõigust originaalteosele kitsendaks. Tuletatud teos 

sisaldab tavaliselt algse teose osi, põhinedes vaid kuuldud autoriõigusega mittekaitstavatel 

ideedel, ei saa tegemist olla tuletatud teosega käesoleva paragrahvi mõttes. Samas peab uus 

loodud teos sisaldama ka uudseid elemente lisaks „laenatutele“, mida saab pidada tuletatud 

teose looja enda intellektuaalse tegevuse tulemuseks ja mis teeb tuletatud teosest 

autoriõigusega kaitstava objekti. Võrreldes kehtiva õigusega on sellesse lõikesse koondatud 

kahe teineteist sisuliselt kordava sätte normid (AutÕS § 35 lg 1 ja § 35 lg 3). Kehtivas õiguses 

sisaldab AutÕS § 35 lg 3 ka viidet, et algse teose autori nimi, teose pealkiri ja avaldamisallikas 

tuleb uuel teosel ära näidata, kuid sellest täpsustusest on eelnõus loobutud. Eelnõu § 19 lõike 3 

kohaselt tuleb uue teose loomisel lähtuda eelnõu VI peatüki 1. jao normidest. Seega tuleb algse 

teose autorilt eelnev luba saada niikuinii, kasutustingimused saavad algse teose autor ning 

tuletatud teose looja omavahel eraldi kokku leppida. 

 

Lõige 3 sisaldabki omakorda põhimõtet, et tuletatud teoste loomine ei tohi mõjutada ega 

kitsendada algse teose autorite õigusi (vt viide Berni konventsioonile lõike 2 kommentaaris). 

Antakse ka viide eelnõu VI peatüki 1. jaole, kus sätestatakse õiguste objektide kasutamise 

tingimused (kokkuleppe sõlmimine jms). Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 35 lg 2) on 

sättest välja jäetud lühike näidisloetelu erinevate tuletatud teose liikidega. Nagu käesoleva 

paragrahvi lõike 1 kommentaarides viidatud, ei ole võimalik erinevaid töötlusi ega tuletatud 

teose liike seaduse tasandil ammendavalt niikuinii kirjeldada ning see kataloog ei anna antud 

juhul ka sätte mõistetavusele midagi juurde. Oluline on seejuures asjaolu, et olemasoleva teose 

kasutamine võib toimuda selle teose looja eelneval loal. Siinjuures võib tekkida küsimus, kas 

ebaseaduslikult loodud tuletatud teosele autoriõigus tekib või mitte. Eestis ei ole vastavat 

kohtupraktikat, kuid õiguskirjanduses leitakse, et selline kaitse siiski tekib, selline on olnud ka 

Berni konventsiooni koostajate eesmärk
163

. 

 

Lõike 4 kohaselt tekib tuletatud teose autoril õigus oma loomingule ka juhul, kui kasutatud 

algse teose autorid ei ole teada (rahvalooming, anonüümsed teosed jms); samuti kui 

kasutatakse teoseid, mille autoriõigusega kaitsmise tähtaeg on möödunud või eelnõu 

paragrahvis 9 nimetatud intellektuaalse tegevuse tulemusi (autoriõigusega mittekaitstavad 

resultaadid).  

 

 

 

                                                             
162

 Vt. ka M. Ficsor. Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of 

Copyright and Related Rights Terms. WIPO Publication No 891(E), 2003, p 82. 
163

 Vt ka M. Ficsor. Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of 

Copyright and Related Rights Terms. WIPO Publication No 891(E), 2003, p 28-29. 
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3. Jagu. Isikud, kellele kuulub autoriõigus 

 

Eelnõu § 20. Autor ja autoriõiguse algne kuuluvus 

 

Autori ja autoriõiguse algse kuuluvuse määratlemine on keskse tähendusega autoriõiguse 

süsteemi toimimisel. Eelnõu regulatsioon ei erine sisuliselt kehtiva AutÕS-i vastavast 

regulatsioonist. 

 

Euroopa Liidu tasandil on peamiselt asjakohased andmebaasi direktiivi artikkel 4 ning tarkvara 

direktiivi artiklid 2 ja 3. 

 

Lõige 1 näeb ette kontinentaal Euroopa autoriõiguse süsteemi olulise põhimõtte, mille kohaselt 

autor on füüsiline isik või füüsilised isikud, kes oma loomingulise tegevuse tulemusena on 

loonud originaalse teose kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas.  

 

Lõike 2 kohaselt kuuluvad autori isiklikud ja varalised õigused algselt teose loonud füüsilisele 

isikule. Eelnõus ettenähtud juhtudel (nt tööülesannete täitmisel loodud teos) lähevad varalised 

õigused seaduse alusel üle tööandjale. 

 

(3) Autori isiklike ja varaliste õiguste pärimine toimub käesoleva seaduse VI peatüki 4. jaos 

sätestatud korras. 

 

 

Eelnõu § 21. Audiovisuaalse teose autor ja filmitootja 

 

Paragrahviga defineeritakse audiovisuaalse teose autor, filmitootja ning määratletakse õiguste 

kuuluvus audiovisuaalse teose puhul. 

 

Võrreldes kehtiva õigusega kaotatakse eelnõuga eeldus audiovisuaalse teose autoritele 

kuuluvate õiguste ülemineku kohta filmitootjale. Välja on seega jäetud põhimõte, et 

audiovisuaalse teose autorile küll tekivad teose loomisega algselt õigused, kuid režissööri, 

stsenaristi, operaatori, kunstniku ning dialoogi autori õigused lähevad automaatselt üle 

produtsendile (filmitootjale). 

 

Rahvusvaheliselt omab selles punktis tähtsust Berni konventsiooni artikkel 14bis(2)a. 

 

Euroopa Liidu tasandil on asjaomane satelliididirektiivi artikkel 1(5) ning tähtaja direktiivi 

artikkel 2. 

 

Lõikes 1 defineeritakse audiovisuaalse teose autor. Selleks on iga isik, kelle ühise 

loomingulise tegevuse tulemusena on audiovisuaalne teos valminud. Sealhulgas loetakse 

audiovisuaalse teose autoriks selle režissööri, stsenaristi, operaatorit, kunstnikku, dialoogi 

autorit ja muusikateose autorit, kui muusikateos on loodud audiovisuaalse teose jaoks. 

Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 33 lg 2) on eelnõuga tehtud muudatusi. Mis puudutab 

autorite ringi, siis selles osas on muudatused pigem sõnastuslikku laadi. Iseenesest tuleneb juba 

eelnõu teistest sätetest (nt teose definitsioon ning autoriõiguste tekkimine), et autoriõigus 

loodud audiovisuaalsele teosele kuulub selle autorile või ühistele autoritele (ühis- või 

kaasautorsus), igal konkreetsel juhul on vajalik autori enda teose kriteeriumidele vastava 

Comment [AK6]: See pärimise asi 
vajab veel mõtlemist. 
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loometöö tulemuse olemasolu audiovisuaalses teoses. Lõikes sisalduv nimekiri isikutest, kes 

peavad olema audiovisuaalse teose autoritena käsitletud, tuleneb tähtaja direktiivi artiklist 2. 

Lisaks sätestab sateliididirektiivi artikkel 1 lõige 5, et kinematograafilise või audiovisuaalse 

teose autorina tuleb käsitleda ka teose peamist režissööri, kusjuures liikmesriigid võivad ette 

näha filmi autoritena ka teisi isikuid. Berni konventsioon jätab oma artikli 14bis lõike 2 

punktiga (a) otsustamise kinematograafiateose õiguste kuuluvuse osas konventsiooni 

osalisriikidele ega anna täpsemaid suuniseid. Seega on riikidele jäetud nii regionaalselt kui 

rahvusvaheliselt küllaltki vabad käed sisustamaks audiovisuaalse teose ühiste autorite 

kataloogi. 

 

Lõikes 2 defineeritakse filmitootja, kelleks on füüsiline või juriidiline isik, kelle 

finantseerimisel või juhtimisel on audiovisuaalne teos toodetud ja kelle nimi on tootjana 

fikseeritud selles audiovisuaalses teoses. Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 33 lg 3) on 

lisatud täpsustus, et filmitootjaks loetakse isikut, kelle nimi on audiovisuaalsel teosel tootjana 

fikseeritud. Seda põhjusel, et filmitootmist aitavad sageli finantseerida erinevad asutused ja 

organisatsioonid, kes on audiovisuaalses teoses ka nimetatud. Siiski ei ole õige pidada 

vastupidise kokkuleppe puudumisel selliseid kaasfinantseerijaid automaatselt filmitootjateks, 

see roll on siiski vastava tootmise algatanud, seda juhtinud ning tootmiseks vahendid leidnud 

isikul. 

NB- eelnõust väljas produtsendiks olemise presumptsioon? Kas peaks lisama või mitte, kuna 

alus on nüüd teine ja ei ole automaatset õiguste üleminekut. See oleks siis nagu eristamine 

teistest täpselt samasugustest teostest, mis on ühiselt loodud ja mille osas õigused antud jur 

isikule nt. Sellisel juhul jur isiku eeldust seadus ei sisalda. Samas BK Art 15(2) nimetab 

otsesõnu filmi puhul, et isik või juriidiline isik, kes on näidatud, selle autorsust 

presumeeritakse. 

 

Lõikes 3 täpsustatakse, et autoriõigus audiovisuaalsele teosele kuulub selle autorile või 

ühistele autoritele eelnõu paragrahvis 22 sätestatud korras. See säte asendab sisuliselt kehtivas 

õiguses AutÕS § 33 lõiget 5, kus täpsustati ühiste autorite poolt enda loodud teose kasutamise 

tingimusi. Kuna filmi loomisel on tegemist ühisautorsusega, siis ei näinud eelnõu kirjutajad 

vajadust vastavate normide kopeerimiseks, vaid anti viide ühis- ja kaasautorsust käsitlevale 

paragrahvile eelnõus.  

 

 

Eelnõu § 22. Ühine autorsus 

 

Ühine autorsus on katusmõiste, mis hõlmab nii ühisautorsust  kui ka kaasautorsust. Eelnõu 

regulatsioon ei erine oluliselt kehtiva AutÕS-i vastavast regulatsioonist. Põhiline erinevus on, 

et ühisautoril on õigus nõuda teistelt ühisautoritelt õiguste teostamiseks nõusoleku andmist. 

Kohtulahend võib seejuures asendada ühisautori nõusoleku. 

 

Rahvusvaheliselt reguleerivad seda küsimust eelkõige Berni konventsiooni artiklid 2 (5), 2
bis

 

(3), 14
bis

.  

 

Euroopa Liidu tasandil on peamiselt asjakohased andmebaasi direktiivi artikkel 4 ja tarkvara 

direktiivi artiklid 2 ja 3. 

 

Lõige 1 kohaselt võib ühise loomingulise tegevusega loodud teos moodustada ühe jagamatu 

terviku (ühisautorsus) või koosneda osadest, millest igaühel on samuti iseseisev tähendus 
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(kaasautorsus). Teose osal on iseseisev tähendus, kui seda saab kasutada sõltumatult selle teose 

teistest osadest.  

 

Lõike 2 kohaselt kuulub igale kaasautorile autoriõigus 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. 

 

Lõige 3 näeb ette, et suhted ühiste autorite vahel autoriõiguse teostamisel, sealhulgas autoritasu 

jagamisel, määratakse kindlaks autorite kokkuleppega. Sellise kokkuleppe puudumisel 

teostavad autoriõigust teosele kõik autorid ühiselt. Autoritasu jagatakse nende vahel võrdsetes 

osades. Kokkulepe ei pea tingimata olema kirjalikus vormis. See tähendab, et kirjaliku 

vorminõuet mittejärgiv kokkulepe ei ole tühine. Samas on tõendamise seisukohalt parem, kui 

vastav kokkulepe on kirjalik.  

 

Lõige 4 annab ühisautorile või isikule, kellele on ühisautori osa ühisest autoriõigusest seaduse 

või lepingu alusel üle läinud, õiguse nõuda mõjuval põhjusel teistelt ühisautoritelt autoriõiguste 

teostamiseks nõusoleku andmist. Antud sätte eesmärk on luua võimalused ühisautorsuse oleva 

teose kasutamiseks olukorras, kui mõni ühisautoritest kasutust takistab. Vastavalt 

tsiviilseadustiku üldosa seadusele kui isik on kohustatud tegema kindla sisuga tahteavalduse, 

asendab tahteavaldust jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluv kohtulahend, millega isikut 

kohustatakse sellist tahteavaldust andma.
164

 

 

Lõike 5 kohaselt võib igaüks ühistest autoritest pöörduda kohtusse või võtta tarvitusele muid 

abinõusid ühiselt loodud teose kaitseks ning autoriõiguse rikkumise kõrvaldamiseks. 

 

Lõike 6 kohaselt ei ole autorite konsulteerimine, administratiivsete juhtimise funktsioonide 

täitmine, teose toimetamine, graafikute, skeemide, tabelite jms illustreerivate materjalide 

tegemine ning muu tehnilise abi osutamine autoritele aluseks ühise autorsuse tekkimisele. 

 

 

Eelnõu § 23. Autoriõigus kollektiivsele teosele 

Paragrahv sätestab autoriõiguse ühe kaitseobjekti – kollektiivse teosega seonduva 

regulatsiooni.  

 

Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 31) eelnõus muudatusi ei tehta. 

 

Rahvusvaheliselt omab puutumust Berni konventsiooni Art 2 lg 5. 

 

Euroopa Liidu tasandil on teatud kokkupuutepunkt andmebaasi direktiiv artikli 4 lõikega 2 

ning tähtajadirektiivi artikli 1 lõikega 4. 

 

Lõikes 1 defineeritakse kollektiivne teos. Kollektiivseks teoseks loetakse teost,  mis koosneb 

erinevate autorite kaastöödest, mis on ühendatud ühtseks tervikuks füüsilise või juriidilise isiku 

poolt tema initsiatiivil, juhtimisel ja finantseerimisel ning mis antakse välja selle füüsilise või 

juriidilise isiku nime või nimetuse all (teatmeteosed, teaduslik kogumik, ajaleht, ajakiri ja 

teised perioodilised või jätkuväljaanded jm).  
                                                             
164

 TsÜS § 68 (5). 
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Lõike 2 kohaselt kuulub autoriõigus kollektiivsele teosele isikule, kelle initsiatiivil, juhtimisel 

ja finantseerimisel selline teos loodi ja kelle nime või nimetuse all see välja anti, kui lepinguga 

ei ole ette nähtud teisiti. 

 

Lõige 3 sisaldab põhimõtet, mille kohaselt kollektiivsesse teosesse võetud teoste (kaastööde) 

autoritele kuulub autoriõigus oma teosele ning nad võivad oma teoseid kasutada iseseisvalt, kui 

lepinguga ei ole kindlaks määratud teisiti. Kaastööde autoreid ei loeta ühisteks autoriteks. S.t. 

kollektiivse teose paneb kokku mõnu juriidiline või füüsiline isik ning sellisesse kogumikku 

lisatud teoste autoritel ei ole omavahel õiguslikku seost (nagu näiteks ühiste autorite puhul). 

Igaühel on õigus vaid enda loodud osale kollektiivsest teosest. 

 

Eelnõu § 24. Autoriõigus töökohustuste täitmise korras loodud teosele 

 

Antud paragrahv reguleerib autori varaliste õiguste kuuluvust töökohustuste käigus loodud 

teose suhtes. Eelnõu regulatsioon ei erine oluliselt kehtiva AutÕS-i vastavast regulatsioonist. 

Põhiline erinevus on, et kehtiv autoriõiguse seaduse kehtestab tööülesannete käigus loodud 

arvutiprogrammidele ja andmebaasidele eriregulatsiooni (tööandja saab ainulitsentsi) võrreldes 

teiste teostega. Erisus on ka esituste puhul, mis kuuluvad töötajale, kui ei ole teisiti kokku 

lepitud.
165

 Eelnõuga hakatakse kõikide töösuhtes loodud teoste ja esituste
166

 kuuluvust 

reguleerima sarnaselt. 

 

Rahvusvahelised konventsioonid antud küsimust otseselt ei reguleeri. Euroopa Liidu tasandil 

on peamiselt asjakohane tarkvara direktiivi artikkel 2 (3). 

 

Eesti autoriõiguse kontekstis on oluline lähtuda ühtsest kontseptuaalsest alusest töösuhtes 

loodud teose, arvutiprogrammi, autoriõigusega kaitstava andmebaasi ja esituse kuuluvuse 

reguleerimisel. Praegune lähenemine on, et teose puhul varalised õigused lähevad üle, tarkvara 

ja andmebaasi puhul saab tööandja ainulitsentsi ning esituse puhul jäävad õigused esitajale. 

 

Autoriõiguse seadus näeb erisättena ette, et arvutiprogrammi ja andmebaasi
167

 autor säilitab 

autoriõigused, kuid tööandjale kuulub ainulitsents kõigi varaliste õiguste teostamiseks.
168

 

Seadusest tuleneb, et autoriõigus töökohustuste täitmise korras loodud teosele kehtib 70 aastat 

pärast selle teose õiguspärast avalikustamist. Kui teost ei ole avalikustatud 70 aasta jooksul 

pärast selle loomist, siis kehtib autoriõigus 70 aastat pärast teose loomist.
169

 Valdkonna 

eksperdid on selgitanud, et 70 aasta möödudes lõppevad tööandja õigused, mitte aga teose 

vahetu autori õigused. Autori suhtes kehtib üldreegel 70 post mortem auctoris.
170

 70 aastane 

tähtaeg ei laiene aga arvutiprogrammile ja andmebaasile, sest tööandjale ei läinud üle varalised 

õigused, vaid üksnes täpsustamata tähtajaga ainulitsents. Kuna ainulitsentsil tähtaega ei ole, 

siis võib asuda seisukohale, et see on tähtajatu. Võlaõigusseadus võimaldab tähtajatu 

litsentsilepingu üheaastase etteteatamise tähtaega järgides ülesse öelda.
171

 Teosena kaitstava 

                                                             
165

 AutÕS § 67 (5). 
166

 Vt. eelnõu § 31 (2). 
167

 Kuna säte kasutab terminit „andmebaasi autor“, siis võib eeldada, et andmebaas antud kontekstis viitab mitte 

sui generis andmebaasile (peatükk 8
1
), vaid teosena kaitstavale andmebaasile AutÕS § 4 lg 3 punkt 22 tähenduses. 

168
 AutÕS § 32 (5). 

169
 AutÕS § 41. 

170
 H. Pisuke. Autoriõiguse alused. lk. 46. 

171
 VÕS § 374. 
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andmebaasi ja arvutiprogrammi erinev kohtlemine n.ö tavalisest teosest töösuhte raames ei ole 

millegagi põhjendatud, mistõttu on vajalik see erinevus kaotada ning näha ette, et varalised 

õigused lähevad üle ka arvutiprogrammi ja andmebaasi suhtes. Selle tulemuse saavutamiseks 

piisav kui AutÕS § 32 lg 5 kui erinorm ei kajastu eelnõus. Siis hakkab arvutiprogrammidele ja 

andmebaasidele kohalduma üldreegel, kuna puudub erinorm (lex specialis). 

 

Mitmete riikide ja mudelseaduste regulatsioon lähtub reeglina sarnasest lähenemisest. Eelnõu 

vastava regulatsiooni väljatöötamise käigus on analüüsitud USA, Ühendkuningriigi, Kanada, 

Saksamaa ja Poola seadusi ja Euroopa autoriõiguse koodeksit. 

 

USA autoriõiguse seadus
172

 kohaselt töösuhtes või kellegi tellimusel tehtud töö (works made 

for hire) autoriks loetakse tööandjat või tellijat, kui pooled ei ole kirjalikult teisiti kokku 

leppinud. Neile kuuluvad ka kõik autoriõigused.
173

 

USA autoriõiguse seadus määratleb töösuhtes loodud teosena (work made for hire) teost, mis 

on loodud töösuhtes või teost, mis on tellitud kasutamiseks panusena kollektiivses teoses. 

Seejuures peavad pooled olema leppinud kokku expressis verbis, et tegemist on töösuhtes 

loodud teosega.
174

 

Töösuhtes loodud teostele ei laiene ka 35 aasta möödumisel autorilepingu sõlmimisest tekkiv 

lepingu lõpetamise õigus.
175

 

Õiguskirjanduses on selgitatud, et töösuhtes loodud teose doktriin (work made for hire 

doctrine) laieneb kõigile teostele universaalselt sõltumata seejuures teose tüübist ja töötaja 

panuse ulatusest. Ühe töötaja poolt loodud teos koheldakse sarnaselt kui sadade töötajate 

koostöös loodud teost.
176

 

 

Ühendkuningriigi autoriõiguse, disaini ja patendi seadus
177

 sätestab, et autoriõigused töösuhtes 

loodud teostele tekivad tööandjal, kui teisiti ei ole kokku lepitud.
178

 

 

Kanada autoriõiguse seadus
179

 sätestab, et töö käigus loodud teose autoriks loetakse 

tööandjat.
180

 

                                                             
172

 Complete version of the U.S. Copyright Law, December 2011. Arvutivõrgus: 

http://www.copyright.gov/title17/ (17.01.2014). 
173

 § 201 Ownership of copyright 

(b) Works Made for Hire.—In the case of a work made for hire, the employer or other person for whom the work 

was prepared is considered the author for purposes of this title, and, unless the parties have expressly agreed 

otherwise in a written instrument signed by them, owns all of the rights comprised in the copyright. 
174

 § 101 Definitions 

A “work made for hire” is -  

(1) a work prepared by an employee within the scope of his or her employment; 

or 

(2) a work specially ordered or commissioned for use as a contribution to a collective work, as a part of a motion 

picture or other audiovisual work, as a translation, as a supplementary work, as a compilation, as an instructional 

text, as a test, as answer material for a test, or as an atlas, if the parties expressly agree in a written instrument 

signed by them that the work shall be considered a work made for hire.  
175

 Vt. § 203. 
176

 J. L. Simmons. Inventions Made for Hire (2012), lk. 10. Arvutivõrgus: http://ssrn.com/abstract=2182171 

(17.01.2014). 
177

 Copyright, Designs and Patents Act 1988. Arvutivõrgus: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents (17.01.2014). 
178

 11 First ownership of copyright 

(2)Where a literary, dramatic, musical or artistic work [F1, or a film,] is made by an employee in the course of his 

employment, his employer is the first owner of any copyright in the work subject to any agreement to the 

contrary. 
179

 Copyright Act. Arvutivõrgus: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/index.html (17.01.2014). 

http://www.copyright.gov/title17/
http://ssrn.com/abstract=2182171
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/index.html
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Saksamaa autoriõiguse seadus kohaselt, kui arvutiprogramm on loodud töösuhtes, siis on 

tööandjal ainuõigus programmi kasutada, kui teisiti ei ole lepitud kokku.
181

 

 

Üldist ja selget regulatsiooni seonduvalt töösuhtes loodud teoste ja esitustega ei ole. Seadus 

sätestab, et teose kasutamise sätted laienevad ka töösuhtes loodud teostele.
182

 Seega ei ole 

töösuhtes loodud teoste küsimust autoriõiguse seaduses küllaldaselt reguleeritud.  

 

Poola autoriõiguse ja kaasnevate õiguste seadus
183

 sätestab, et töö käigus loodud teosele 

laienevad autori varalised õigused lähevad töö vastuvõtmisel tööandjale.
184

 Sama põhimõte 

kohaldub ka arvutiprogrammidele.
185

 

 

Euroopa autoriõiguse koodeksi kohaselt lähevad varalised õigused töösuhtes loodud teosele üle 

tööandjale, kui ei ole lepitud kokku teisiti.
186

 

 

Lõige 1 näeb ette üldpõhimõtte töösuhtes loodud teoste kuuluvuse osas. Selle kohaselt 

töölepingu alusel või avalikus teenistuses oma otseste tööülesannete täitmise korras loodud 

teose autoril tekib autoriõigus sellele teosele, kuid autori varalised õigused teose kasutamiseks 

tööülesannetega ettenähtud eesmärgil ja piirides lähevad üle tööandjale. Tööandja ja autor 

võivad vajadusel leppida kokku, et autori varalised õigused kuuluvad autorile. 

Selgitamiseks ja tähelepanu juhtimiseks sätestatakse, et autor ja tööandja võivad omavahel 

kokku leppida isiklike õiguste teostamise osas.  

 

                                                                                                                                                                                                 
180

 Ownership of copyright 

13. Work made in the course of employment 

(3) Where the author of a work was in the employment of some other person under a contract of service or 

apprenticeship and the work was made in the course of his employment by that person, the person by whom the 

author was employed shall, in the absence of any agreement to the contrary, be the first owner of the copyright. 
181

 Article 69b 

Authors in employment or service 

(1) Where a computer program is created by an employee in the execution of his duties or following the 

instructions of his employer, the employer exclusively shall be entitled to exercise all economic rights in the 

computer program, unless otherwise agreed. 

(2) Paragraph (1) shall apply mutatis mutandis to service relationships. 
182

 Article 43 Authors in employment or service 

The provisions of this Subsection shall also apply where the author has created the work in the fulfilment of 

obligations resulting from an employment or service relationship, unless otherwise provided in accordance with 

the terms or nature of the employment or service relationship. 
183

 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 (17.01.2014). 
184

 Article 12. 1. Unless this Act or a contract of employment states otherwise, the employer, whose employee has 

created a piece of work within the scope of his/her duties resulting from the employment relationship, shall, upon 

acceptance of the work, acquire the author’s economic rights within the limits resulting from the purpose of the 

employment contract and the congruent intention of the parties. 

3. Unless the contract of employment states otherwise, upon the acceptance of the work, the employer shall 

acquire the ownership of the object in which the work has been fixed. 
185

 Article 74. 

3. Unless the contract of employment stipulates otherwise, the author’s economic rights in a computer program 

created by an employee while performing of his/her duties under the employment relationship shall be owned by 

the employer. 
186

 Art. 2.5 – Works made in the course of employment 

Unless otherwise agreed, the economic rights in a work created by the author in the execution of his duties or 

following instructions given by his employer are deemed to be assigned to the employer. 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129378
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Lõige 2 lubab autoril iseseisvalt kasutada oma tööülesannete täitmise korras loodud teost 

eesmärgil, mis ei ole tema tööülesannetega ette nähtud, kui töölepingus ei ole ette nähtud 

teisiti. Sellisel teose kasutamisel tuleb ära näidata tööandja nimi või nimetus. 

 

Lõige 3 näeb ette, et varalised õigused avalikus teenistuses loodud teosele lähevad üle riigile, 

kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti. Neid õigusi teostab see riigiasutus, kelle ülesandel, 

tellimisel, finantseerimisel või juhendamisel teos loodi. 

 

4. Jagu. Autoriõiguse ajaline kehtivus 

 

Eelnõu § 25. Autoriõiguse kehtivuse tähtaeg 

 

Antud eelnõu paragrahv reguleerib detailselt autoriõiguse kehtivuse tähtaega. Eelnõu 

regulatsioon ei erine sisuliselt kehtiva AutÕS-i vastavast regulatsioonist. 

 

Rahvusvaheliselt reguleerivad seda küsimust eelkõige Berni konventsiooni artiklid 7 ja 7
bis

 

ning TRIPS lepingu artikkel 12. Euroopa Liidus on autoriõiguse kehtivuse tähtaeg lepitud 

kokku tähtaja direktiiviga. 

 

Lõige 1 sätestab üldpõhimõtte, mille kohaselt autoriõigus kehtib autori eluajal ja 70 aastat 

pärast tema surma (post mortem auctoris).  

 

Lõike 2 kohaselt kui teos on loodud, mitme autori poolt, siis algab 70 aastane tähtaeg pärast 

teisi autoreid üleelanud autori surma. 

 

Lõiked 3 ja 4 näevad ette erisused seoses audiovisuaalse ja muusikateosega. 

 

Lõige 5 reguleerib autoriõiguse kehtivust kollektiivele ja tööülesannete käigus loodud teosele.  

 

Lõige 6 sätestab anonüümsete ja pseudonüümi all avalikustatud teoste kaitsetähtaja. 

 

Lõige 7 reguleerib autoriõiguse kehtivust teoste suhtes, mis kuuluvad ühise loomingulise 

tegevuse tulemusel loodud teosesse, töökohustustuste täitmise korras loodud teosesse ja 

audiovisuaalsesse teosesse 

 

Lõike 8 näeb ette, et tähtaja kulgemine algab sõltuvalt teose eripärast autori surma-aastale 

järgneva aasta või teose õiguspärasele avalikustamisele järgneva aasta 1. jaanuarist 

 

Lõiked 9 ja 10 reguleerivad kohaldamise küsimusi, kui teose päritolumaaks Berni 

konventsiooni tähenduses on kolmas riik ning teoste kohta, mida kaitstakse vähemalt ühes 

Euroopa Liidu liikmesriigis. 

 

 

Eelnõu § 26. Autorsuse ja sellega seotud hüvede tähtajatu kaitse 

 

(1) Isiku konkreetse teose autoriks olemist (teose autorsust), autori nime ning au ja väärikust 

kaitstakse tähtajatult.  
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(2) Teoste osas, mille kaitstuse tähtaeg on lõppenud, kaitseb käesoleva paragrahvi lõikes 1 

nimetatud hüvesid Justiitsministeerium.  

 

 

 

 

 

III PEATÜKK 

AUTORIÕIGUSEGA KAASNEVAD ÕIGUSED 

 

1. Jagu. Autoriõigusega kaasnevate õiguste tekkimine ja sisu 

 

Eelnõu § 27. Autoriõigusega kaasnevate õiguste liigid 

 

Antud paragrahv nimetab isikud, kellele kuuluvad autoriõigusega kaasnevad õigused ning 

seeläbi määratleb kaitstavad objektid. Eelnõu regulatsioon ei erine sisuliselt kehtiva AutÕS-i 

vastavast regulatsioonist. 

 

Rahvusvaheliselt reguleerivad seda küsimust eelkõige WIPO esitus- ja fonogrammilepingu 

artikkel 1 (2) ning teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse 

rahvusvaheline konventsiooni artikkel 1. 

 

Euroopa Liidu tasandil on peamiselt asjakohased sateliididirektiivi artikkel 5, rendidirektiivi 

artikkel 12, tähtajadirektiiv artikkel 11. 

 

Lõige 1 määratleb isikud, kellele kuuluvad autoriõigusega kaasnevad õigused. Selle kohaselt 

kuuluvad autoriõigusega kaasnevad õigused teose esitajale, fonogrammitootjale, televisiooni- 

ja raadioteenuse osutajale, filmitootjale, andmebaasi tegijale, isikule, kes pärast autoriõiguse 

kehtivuse tähtaja lõppemist esimesena õiguspäraselt avaldab või suunab üldsusele varem 

avaldamata teose, ja isikule, kes annab välja autoriõigusega mittekaitstava teose 

kirjanduskriitilise või teadusliku väljaande. Nimetatud loetelu näitab, millised kaasnevad 

õigused on kaitstavad. 

 

Lõige 2 sätestab põhimõtte, mille kohaselt autoriõigusega kaasnevate õiguste teostamine ei 

tohi piirata autori poolt autoriõiguse teostamist. See põhimõtet kordavad nii EL-i direktiivid 

kui ka rahvusvahelised lepingud. 

 

 

(3) Vabariigi Valitsus või selle volitusel justiitsminister informeerib Euroopa Liidu komisjoni 

igast kavatsusest kehtestada uusi autoriõigusega kaasnevaid õigusi, selgitab nende 

kehtestamise peamised põhjused ja nende õiguste kaitse kavandatava tähtaja. 

 

 

Eelnõu § 28. Esitaja mõiste ja õigused 

 

Antud paragrahv avab esitaja mõiste. Eelnõu regulatsioon ei erine sisuliselt kehtiva AutÕS-i 

vastavast regulatsioonist. 

Comment [AK7]: Selle teemaga tuleb 
veel tegeleda. 

Comment [AK8]: Ei ole realistlik, et 
Eesti hakkab omal initsiatiivil looma 

mingeid kaasnevaid õigusi. Kehtivas ei ole, 

ei ole vist siiagi vaja. See on tegelikult 
norm, mis reguleerib VV ja EL komisjoni 

vahelist suhet. 
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Rahvusvaheliselt reguleerivad seda küsimust eelkõige WIPO esitus- ja fonogrammilepingu 

artikkel 2 (a) ning teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse 

rahvusvaheline konventsiooni artiklid 3 (a) ja 9. 

 

Lõige 1 määratluse kohaselt loetakse esitajaks näitlejat, lauljat, muusikut, tantsijat, muud isikut 

või kollektiivi, kes näitleb, laulab, deklameerib, mängib muusikariistal või muul viisil esitab 

kirjandus- või kunstiteoseid või rahvaloomingut. Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 64) on 

jäetud ära viide, et esitajaks loetakse ka isik, kes „juhendab teisi isikuid teoste esitamisel“, 

kuna võimaldab normi liiga laialt tõlgendaga. 

 

Lõige 2 sätestab, et esitajal tekivad esituse suhtes isiklikud ja varalised õigused. 

 

 

Eelnõu § 28. Esitaja isiklikud õigused 

 

Antud paragrahv loetleb esitaja isiklikud õigused. Esitaja isiklike õiguste kataloog on lühem 

võrreldes kehtiva autoriõiguse seadusega. 

 

Rahvusvaheliselt reguleerivad seda küsimust eelkõige WIPO esitus- ja fonogrammilepingu 

artikkel 5.  

 

Euroopa Liidu tasandil on peamiselt asjakohane tähtaja direktiivi artikkel 9. 

 

Eelnõus on kitsendatud esitaja isiklikke õigusi selliselt, et esitaja isiklike õiguste kataloogist on 

jäänud välja õigus esituse puutumatusele.
187

 Muudatuse eesmärgiks on lihtsustada esituste 

kasutamist ning suurendada õigusselgust. Autori ja esitaja isiklike õiguste kataloogi piiramisel 

on lähtutud sarnastest kaalutlustest, mistõttu on asjakohane eelnõu § 12 juures esitatud selgitus. 

Esitaja saab sarnaselt autorile vaidlustada esituse muutmise, kui muudatus kahjustab esitaja au 

ja väärikust. 

 

Eelnõu kohaselt kuuluvad esitajale järgmised isiklikud õigused: õigus esituse autorsusele, 

õigus esitajanimele, õigus esitaja au ja väärikuse kaitsele. Õigus esituse autorsusele on esitaja 

õigus esineda üldsuse ees teose esitajana ja nõuda esituse seostamist tema isiku ja nimega 

esituse mis tahes kasutamisel. Õigus esitajanimele annab esitajale õiguse otsustada, millisel 

viisil peab olema tähistatud esitajanimi esituse kasutamisel. Esitajanime näitamisel on reeglina 

piisav, kui juhindutakse praktikas juurdunud tavast. Õigus esitaja au ja väärikuse kaitsele 

tähendab, et esitajal on õigus vaidlustada esitaja au ja väärikust kahjustavaid muudatusi, 

moonutusi ja teisi ebatäpsusi seoses oma esitusega. Esitaja au ja väärikust võivad kahjustada 

nii esituse moonutused, kui ka nt esituse kasutamine sobimatus kontekstis. 

 

 

Eelnõu § 30. Esitaja varalised õigused 

 

                                                             
187

 AutÕS § 66 punkt 3. 

Comment [AK9]: Teiste isikute 
juhendamise jätsin välja. 
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Eelnõu antud paragrahv toob ära esitaja varaliste õiguste kataloogi. Olulise muudatusena 

võrreldes kehtiva õigusega sätestatakse, et varalised õigused tööülesannete käigus loodud 

esitusele kuuluvad tööandjale. 

 

Rahvusvaheliselt reguleerivad seda küsimust eelkõige WIPO esitus- ja fonogrammilepingu 

artiklid 6, 7, 8, 9 ja 10, TRIPS lepingu artikkel 14 (1) ning teose esitaja, fonogrammitootja ja 

ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvaheline konventsiooni artikkel 7 (1). 

 

Euroopa Liidu tasandil on peamiselt asjakohased sateliididirektiivi artikkel 4, infoühiskonna 

direktiivi artiklid 2, 3 (2), rendidirektiivi artiklid 3, 7, 8, 9 ning tähtaja direktiivi artikkel 3. 

 

Lõige 1 sätestab punktides 1 kuni 6 kinnise loeteluna esitajale kuuluvad varalised õigused. 

Esitajale kuuluvad järgmised varalised õigused: salvestamisõigus, edastamisõigus, 

suunamisõigus, kättesaadavaks tegemise õigus, kopeerimisõigus, muutmisõigus ja 

levitamisõigus. Eelnõu regulatsioon ei erine oluliselt kehtiva AutÕS-i vastavast regulatsioonist. 

 

Põhiline muudatus on esitaja isiklike õigsute kataloogist muutmisõiguse ületoomine varaliste 

õiguste kataloogi. Eelnõu kohaselt saab muutmisõigus olla sarnaselt teistele varalistele 

õigustele üleantav. 

 

Lõige 2 näeb ette, et oma otseste tööülesannete täitmise korras teoste esitamisel lähevad esitaja 

varalised õigused üle tööandjale, kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti. Selgitamiseks ja 

tähelepanu juhtimiseks sätestatakse, et esitaja ja tööandja võivad kokku leppida esitaja isiklike 

õiguste teostamise küsimused. Eelnõu regulatsioon erineb kehtivast autoriõiguse seadusest, mis 

näeb ette, et tööülesannete täitmise käigus loodud esituse varalised õigused lähevad üle 

tööandjale üksnes siis, kui selles on eraldi kokku lepitud.
188

 Muudatuse eesmärgiks on 

reguleerida tööülesannete käigus loodud teoste ja esituste varaliste õiguste kuuluvus lähtudes 

ühtsetest kontseptuaalsetest alustest (vt. selgitust eelnõu §-le 23). Eelnõuga muudetakse 

õiguslikku eeldust varaliste õiguste kuuluvuse osas, kui puudub eraldi kokkulepe. Tööandja ja 

esitaja võivad vajadusel leppida kokku, et esitaja õigused kuuluvad esitajale.  

 

 

Eelnõu § 31. Ühine esitus 

 

(1) Ühine esitus on käesoleva seaduse paragrahvi 27 lõikes 1 nimetatud tegevus, milles osaleb 

üheaegselt rohkem kui 10 esitajat. 

 

(2) Juhul, kui ühise esituse puhul esitaja ei ole varalisi õigusi lepinguga üle andnud või andnud 

litsentsi esituse kasutamiseks, lähevad esituses osalenud esitajate varalised õigused konkreetse 

esituse osas üle kollektiivi juhile. 

 

 

Eelnõu § 32. Fonogrammitootja mõiste ja õigused 

 

Käesoleva paragrahvi eesmärgiks on defineerida fonogrammi ning fonogrammitootja mõisted 

ning loetleda fonogrammitootjale kuuluvad varalised õigused.  

 

                                                             
188

 AutÕS § 67 (5). 

Comment [AK10]: Selle 
regulatsiooniga tuleb veel tegeleda. 
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Võrreldes kehtiva õigusega on eelnõuga antud paragrahvi lisatud fonogrammi mõiste avamine, 

kehtivas õiguses vastavat legaaldefinitsiooni ei leidu. 

 

Rahvusvaheliselt on asjassepuutuvad peamiselt TRIPS lepingu artikkel 14, WIPO esitus- ja 

fonogrammilepingu artiklid 2, 11, 12, 13 ja 14, Rooma konventsiooni artiklid 3 ja 10 ning 

Genfi konventsiooni
189

 artiklid 1 ja 3. 

 

Euroopa Liidu tasandil on fonogrammitootjate õigusi puudutav reguleeritud peamiselt 

satelliididirektiivi artikliga 4(1), infoühiskonna direktiivi artiklitega 2 ja 3 ning rendidirektiivi 

artiklitega 3 ja 9. 

 

Lõikes 1 defineeritakse fonogramm, milleks on teose esitamisest lähtuva heli või muu heli või 

helijäljendi fikseerimine muul viisil kui audiovisuaalses teoses. Kehtivas õiguses fonogrammi 

legaaldefinitsiooni ei leidu, kuid praktikas on olnud probleemiks näiteks õiglase tasu saamise 

regulatsiooni (kehtivas õiguses AutÕS § 72, eelnõus § 63) kohaldamine audiovisuaalsesse 

teosesse inkorporeeritud fonogrammide puhul. Eelnõus toodud legaaldefinitsioon lähtub 

otseselt WIPO esitus- ja fonogrammilepingu artiklist 2(b), mis defineerib fonogrammi kui 

teose esitamisest lähtuva heli või muu heli või helijäljendi fikseerimist muul viisil kui 

kinematograafia- või muus audiovisuaalses teoses. Sätte abil paraneb fonogrammide 

litsentseerimispraktika tänu õiguskindluse suurenemisele, mis omab positiivset mõju  

ettevõtluskeskkonnale, kuna nii fonogrammide kasutajatel (meediateenuse pakkujad, hotellid 

jms) kui fonogrammitootjatel muutub läbirääkimisruum konkreetsemaks, sellealased vaidlused 

leiavad kiirema lahenduse. 

 

Lõikes 2 defineeritakse fonogrammitootja, kelleks on füüsiline või juriidiline isik, kelle 

algatusel ja vastutusel toimub teose esitamisest lähtuva heli või muu heli või helijäljendi 

esmakordne fikseerimine. Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 69) sätte sisu ei muutu. 

Definitsioon pärineb otseselt WIPO esitus- ja fonogrammilepingu artiklist 2(d). 

 

Lõikes 3 loetletakse fonogrammitootjate varalised õigused. Võrreldes kehtiva õigusega on 

kataloog küll lühem, kuid sisuline õiguskaitse ei lange, kuna levitamisõigus
190

 hõlmab niikuinii 

selle alaosi (fonogrammi või selle koopiate importimist
191

, rentimist ja laenutamist
192

). 

Eelnõuga garanteeritakse fonogrammitootjale õigus lubada ja keelata fonogrammi levitamist, 

sealhulgas fonogrammi koopiate rentimist ja laenutamist (levitamisõigus, eelnõu § 31 lg 3 p 2). 

Lisaks on fonogrammitootjatel õigus teose kopeerimisele (eelnõu § 31 lg 3 p 1) ning üldsusele 

kättesaadavaks tegemisele (eelnõu § 31 lg 3 p 3).  

Nimetatud õiguste garanteerimise vajadus on sätestatud erinevate rahvusvaheliste ja 

regionaalsete dokumentidega. Levitamisõiguse sisu määratletakse rendidirektiivi artiklitega 3 

ja 9 ning WIPO esitus- ja fonogrammilepingu artiklitega 12 ja 13. Kopeerimisõiguse sisu 

määratletakse infoühiskonna direktiivi artikliga 2, TRIPS lepingu artikliga 14 ning WIPO 

esitus- ja fonogrammilepingu artikliga 11. Kättesaadavaks tegemise õigus 

fonogrammitootjatele on omakorda sätestatud infoühiskonna direktiivi artiklis 3 ning WIPO 

esitus- ja fonogrammilepingu artiklis 14. Levitamisõigus ammendub üldises korras (eelnõu § 

4). 

 

                                                             
189

 Fonogrammitootjat fonogrammi loata paljundamise vastu kaitsva konventsiooniga ühinemise seadus (RT II, 

29.12.1999, 27, 166) 
190

 AutÕS § 70 lg 1 p 3. 
191

 AutÕS § 70 lg 1 p 2. 
192

 AutÕS § 70 lg 1 p 4. 
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Eelnõu § 33. Televisiooni- ja raadioteenuse osutaja mõiste ja õigused 

 

Käesoleva paragrahvi eesmärgiks on anda televisiooni- ja raadioteenuse osutaja definitsioon 

ning loetleda talle kuuluvad varalised õigused.  

 

Võrreldes kehtiva õigusega on lisatud televisiooni- ja raadioteenuse osutaja definitsioon läbi 

viite meediateenuste seadusele (MeTS). Kehtiv õigus (AutÕS § 73) ei sisalda televisiooni- ja 

raadioteenuse osutaja definitsiooni. Samas on eelnõu koostajad pidanud vajalikuks 

autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate definitsioonid eelnõule lisada teiste õiguse omajate 

puhul (nt fonogrammitootja), seega eelnõu vastava peatüki normide ülesehituse ühtsuse ning 

õigusselguse eesmärgil on viiteliselt antud ka televisiooni- ja raaditeenuse osutaja definitsioon.  

 

Rahvusvaheliselt omavad puutumust antud paragrahviga eelkõige TRIPS-lepingu artikkel 14 

ning Rooma konventsiooni artikkel 13. 

 

Euroopa Liidu tasandil on asjakohased satelliididirektiivi artikkel 4(1), rendidirektiivi artiklid 

7, 8 ja 9 ning infoühiskonna direktiivi artiklid 2 ja 3. 

 

Lõikes 1 antakse televisiooni- ja raadioteenuse osutaja definitsioon läbi viite MeTS-le (RT I, 

11.06.2013, 16). MeTS § 4 kohaselt kuulub audiovisuaalmeedia teenuste hulka ka 

televisiooniteenus, selleks loetakse teenus, mida osutatakse saatekava alusel saadete 

samaaegseks vaatamiseks. Televisiooniteenused on eelkõige telesaade, teleprogramm ja 

äriteade. Televisiooniteenuseks ei loeta MeTS kohaselt tellitavat audiovisuaalmeedia teenust, 

mida osutatakse programmikataloogi alusel saadete vaatamiseks teenuse kasutaja valitud ajal, 

valikul ja taotlusel. See vahetegu on kohane ka autoriõiguse kontekstis, kuna tellitavaid 

teenuseid ei peeta traditsiooniliseks ringhäälinguks (broadcasting).  

MeTS § 4 lõike 2 kohaselt loetakse raadioteenuseks meediateenust, mida osutatakse 

raadioteenuse osutaja toimetusvastutuse all saatekava alusel saadete samaaegseks kuulamiseks 

peamise eesmärgiga pakkuda üldsusele teavituslikke, hariduslikke või meelelahutuslikke 

saateid elektroonilise side võrgu kaudu. Raadioteenused on eelkõige raadiosaade, 

raadioprogramm ja äriteade.  

Meediateenuse osutajaks loetakse MeTS § 5 kohaselt juriidilist või füüsilist isikut, kes osutab 

televisiooni-, tellitava audiovisuaalmeedia või raadioteenust, kellel on toimetusvastutus 

meediateenuse sisu valikul ja kes määrab selle esitamise järjestuse ning edastamise viisi. 

 

Lõikes 2 loetletakse televisiooni- ja raadioteenuse osutajale kuuluvad ainuõigused.  

Punkti 1 kohaselt on televisiooni- ja raadioteenuse osutajal õigus lubada ja keelate saate või 

programmi taasedastamist (taasedastamisõigus). Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 73 lg 1 

p 1) on sätte sõnastust mõnevõrra muudetud ning lisatud täpsustusena, et kaitstavaks objektiks 

on nii saade kui programm, kehtiv õigus viitas vaid saate kaitsmisele. MeTS lisab nii 

televisiooni- kui raadioteenuse puhul vastava meediateenuse sisuks nii saate kui programmi, 

seega on eelnõu koostajad pidanud vajalikuks mõlemale autoriõiguse kontekstis kaitstavale 

objektile viidata. MeTS lisab meediateenuse sisuna ka äriteate, kuid eelnõu viidet sellele 

otseselt ei sisalda. Kui äriteade on osa programmist, siis sellisena on ta ka kaitstav 

autoriõigusealaste normide alusel. Taasedastamise õiguse sisustamine on praktikas tekitanud 

teatavaid probleeme, seda ennekõike tulenevalt MeTS normide tõlgendamisest ning selle 

aluseks olevatest rahvusvahelistest dokumentidest. MeTS kasutab mitmel korral terminit 

„edastamine“ ning viitab ka „taasedastamisele“. Neid mõisteid MeTS ei defineeri, samas 
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MeTS seletuskirja kohaselt
193

 saab „taasedastamist“ tõlgendada laiemalt, kui näiteks 

autoriõiguse valdkonnas vastavat tegevust on sisustatud. MeTS normide aluseks on Piiriülese 

televisiooni Euroopa konventsioon, millega Eesti on ühinenud
194

. Konventsiooni art 2 punkti a 

järgi tähendab „edastamine“ televisiooniprogrammi esmast saatmist maapealse saatja, kaabli 

või mis tahes liiki satelliidi kaudu kodeeritud või kodeerimata kujul üldsusele vastuvõtmiseks. 

Edastamise puhul on seega tegu saadete või programmide esmase üldsuseni viimisega. 

Piiriülese televisiooni Euroopa konventsiooni art 2 punkti b kohaselt tähendab 

„taasedastamine“ televisiooniprogrammi või selle olulise osa täielikul ja muutmata kujul 

vastuvõtmist ja samaaegset edastamist üldsusele vastuvõtmiseks mis tahes tehniliste vahendite 

abil. Taasedastamise puhul tehakse meediateenuse osutaja teleprogramme kättesaadavaks 

täiendavale vaatajaskonnale. Arvestades televisioonitehnoloogia arenguid käsitleb EL 

audiovisuaalmeedia direktiiv
195

 samas taasedastamise määratlust osalt paindlikumalt, kui 

piiriülese televisiooni Euroopa konventsioonis algselt 1989.a. sõnastatud mõiste. EL direktiivi 

põhjenduspunktides antud selgituste järgi võib saadete või programmide taasedastamine 

toimuda samaaegselt või ka väikese ajalise nihkega. Samaaegseks võib lugeda taasedastamise 

tehnilisest eripärast tulenevat väikest ajalist nihet, mis kulub teise teenuseosutaja saadete 

signaali tehniliseks muutmiseks saatja jaoks sobivaks, saatjast eetrisse  kiirgamiseks või 

viimiseks kaabellevivõrgus levitamiseks vajalikku elektroonilise signaali vormi. 

Taasedastamise juures on tähtis see, et taasedastatavaid programme tehakse kättesaadavaks 

terviklikult või nende oluliste osadena. Viimane tähendab näiteks, et kui ühe teleprogrammi 

taasedastamisel tehakse üldsusele kättesaadavaks selle kõik peamised sisuosad, kuid 

asendatakse osaliselt vaid reklaamilõigud, siis on endiselt tegu teise teenuseosutaja programmi 

taasedastamisega, mitte aga uue teleprogrammiga, mille jaoks oleks vaja eraldi tegevusluba. 

Olulise osa hindamisel tuleb lähtuda mõistlikkuse printsiibist, kaaludes kahtluse korral iga 

juhtumit eraldi
196

.  

Vastavate autoriõiguse valdkonna normide alusel „taasedastamise“ mõiste paindlikkust ei 

sisalda, saate või programmi taasedastamiseks saab kaabli- ja satelliididirektiivi artikli 1 lõike 

3 kohaselt lugeda esialgselt teisest liikmesriigist traatside või õhu, sealhulgas satelliidi kaudu 

üldsusele vastuvõtmiseks ettenähtud tele- või raadiprogrammi samaaegset, muutumatut ja 

täielikku taasedastamist üldsusele kättesaadava kaabel- või mikrolainesüsteemi vahendusel. 

Sätte tõlgendamisel tulebki nendest jäikadest kriteeriumidest lähtuda. Kui taasedastav 

organisatsioon algset programmi muudab, siis autoriõiguse kontekstis on vajalik saada selleks 

ka vastavad õigused (nt muutmisõigus, suunamisõigus). Sellist tõlgendust kinnitab ka kaabli- ja 

satelliididirektiivi märkus 27. 

Taasedastamise õigus televisiooni- ja raadioteenuse osutajatele tuleneb rahvusvaheliselt 

Rooma konventsiooni artikli 13 punktist a ning TRIPS-lepingu artikli 14 lõikest 3.   

Punktiga 2 antakse televisiooni- ja raadioteenuse osutajatele õigus oma saate või programmi 

salvestamise lubamiseks ja keelamiseks (salvestamisõigus). Võrreldes kehtiva õigusega 

(AutÕS § 73 lg 1 p 2) on lisatud jällegi viide programmile kui kaitstavale objektile, teisi 

muudatusi tehtud ei ole. Oluline on siinkohal märkida, et tegemist on esmasalvestusõigusega, 
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 Vt arvutivõrgus: 

http://www.riigikogu.ee/?page=eelnou&op=ems2&emshelp=true&eid=1178163&u=20131105103536 (05.11.13). 
194

 Piiriülese televisiooni Euroopa konventsiooni ja selle muutmise protokolli ratifitseerimise seadus (RT II 1999, 

27, 167). 
195

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/13/EL, 10. märts 2010, audiovisuaalmeedia teenuste osutamist 

käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste 

direktiiv). 
196

 Vt ka MeTS seletuskiri, lk 9-10. Arvutivõrgus:  

http://www.riigikogu.ee/?page=eelnou&op=ems2&emshelp=true&eid=1178163&u=20131105103536 (05.11.13). 

http://www.riigikogu.ee/?page=eelnou&op=ems2&emshelp=true&eid=1178163&u=20131105103536
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kuna esimese salvestuse kopeerimine on juba kopeerimisõiguse kohaldamisalas
197

. Vastav 

õigus tuleneb ka rahvusvahelistest (TRIPS-lepingu artikkel 14 lg 3, Rooma konventsiooni 

artikkel 13 punkt b) ning Euroopa Liidu ( rendidirektiivi artikkel 7 lg 2, satelliididirektiivi 

artikli 4 lg 1) normidest. 

Punktiga 3 sätestatakse salvestise kopeerimisõigus. Televisiooni- või raadioteenuse osutaja 

võib lubada või keelata saate või programmi salvestise otsest või kaudset, ajutist või alalist, 

osalist või täielikku kopeerimist mis tahes vormis ja mis tahes viisil. Võrreldes kehtiva 

õigusega (AutÕS § 73 lg 1 p 3) on lisatud viide programmile kui kaitstavale objektile, teisi 

muudatusi tehtud ei ole. Vastav õigus pärineb jällegi nii rahvusvahelistest (TRIPS-lepingu 

artikkel 14 lg 3, Rooma konventsiooni artikkel 13 punkt c) kui Euroopa Liidu (infoühiskonna 

direktiivi artikli 2 punkt e) normidega. 

Punktiga 4 sätestatakse õigus saate või programmi üldsusele suunamiseks või avalikuks 

esitamiseks juhul, kui selline suunamine toimub kohas, mis on üldsusele avatud sisenemistasu 

eest (suunamisõigus). Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 73 lg 1 p 4) on tulenevalt õiguste 

sisustamises tehtud muudatustest (vt kommentaarid eelnõu paragrahvi 16 juurde eespool) 

lisatud viide saate või programmi avalikuks esitamiseks (tehnilise vahendi kaudu). Nimetatud 

viisil asjaomase õiguste objekti üldsuseni viimine ei sisaldu enam suunamisõiguses, seega tuli 

vastav viide anda normis endas. Lisaks tuleb tähele panna, et autoriõigusega kaasnevate 

õiguste omajatele (s.h. televisiooni- ja raadioteenuse osutajatele) ei garanteerita laiapõhjalist 

suunamisõigust, vaid see on igal konkreetsel juhul piiratuma sisuga. Televisiooni- ja 

raadioteenuse osutajatele garanteeritakse see õigus juhul, kui programm või saade viiakse 

üldsuseni kohas, mis on üldsusele avatud sisenemistasu eest. Nimetatud põhimõte pärineb 

Rooma konventsiooni artikli 13 punktist d, Euroopa Liidu õiguses nimetab sellise tingimuse 

rendidirektiivi artikli 8 lg 3.  

Punkt 5 garanteerib televisiooni- ja raadioteenuse osutajale õiguse lubada ja keelata saate 

salvestise üldsusele kättesaadavaks tegemise sellisel viisil, et isikud saavad saadet või 

programmi kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal. Üldiselt ja autoriõiguse 

kontekstis (vt § 16 eespool) on kättesaadavaks tegemise õiguse näol tegemist suunamisõiguse 

ühe osaga. Nagu punkti 4 kommentaaridest nähtub, erineb autoriõigusega kaasnevate õiguste 

omajate kaitse selles küsimuses autorite õiguste kaitsest. Suunamisõigus on ainuõigusena 

kaitstud teatud piiratud moel – punktis 4 toodud viisil ning kättesaadavaks tegemise õigusena 

käesoleva punkti kohaselt. Säte tuleneb otseselt infoühiskonna direktiivi artikli 3 lõike 2 

punktist d. Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 73 lg 1 p 4
1
)sättes olulisi muudatusi ei tehta. 

Punkt 6 katab levitamisõiguse. Televisiooni- ja raadioteenuse osutajal on õigus lubada ja 

keelata saate salvestise levitamist. Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 73 lg 1 p 5) on lisatud 

täpsustus õiguste objektide osas sarnaselt teiste punktidega käesolevas lõikes. Samuti on jäetud 

ära viide levitamisest „üldsusele“, sest õiguste objekti levitamine oma olemuselt juba eeldabki 

vastava objekti avaldamist koguses, mis võimaldaks üldsusel sellega tutvuda. Levitamisõigus 

ammendub üldises korras (eelnõu § 4).  

 

Lõike 3 kohaselt ei olene lõike 2 punktis 2 nimetatud salvestamisõigus sellest, kas saade või 

programm edastatakse või taasedastatakse traadi või õhu, kaasa arvatud kaabellevivõrgu või 

satelliidi kaudu. Sätte kohaldamisala on võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 73 lg 1
1
) 

piiratud. Kehtivas õiguses on viidatud kogu varaliste õiguste kataloogile, samas sellises 

kontekstis ei ole võimalik sätte mõttest lõpuni aru saada. Säte tuleneb rendi- ja 

laenutusdirektiivi artikli 7 lõikes 2 ning algselt nimetas see säte salvestamisõiguse kohaldamise 

piirid. Sellisena (viidates vaid salvestamisõigusele) on vastav säte nüüd ka eelnõus. 
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 Samas autoriõiguste puhul loetakse esmasalvestamisõigus eelnõuga kopeerimisõiguse alla kuuluvaks õiguseks, 

täitmaks kehtivas õiguses olnud lünka (vt kommentaarid eelnõu paragrahvi 14 juurde ülal).  
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Lõikega 4 sätestatakse, et salvestamisõigus ei laiene kaabellevioperaatorile, kes teostab 

kaabellevivõrgu vahendusel televisiooni- või raadioteenuse osutaja saate või programmi 

taasedastamist. Kehtivas õiguses leidub nimetatud säte AutÕS § 73 lõikes 3 ning eelnõuga on 

selle kohaldamisala piiratud. Põhjused selleks on samasugused, kui lõike 3 puhul eespool. 

Rendi- ja laenutusdirektiivi artikli 7 lõike 3 kohaselt peab nimetatud täpsustus kohalduma vaid 

salvestamisõiguse puhul, kuna teiste õiguse osas on niikuinii selge, et lõikes 2 loetletud 

õigustele võib tugineda vaid konkreetne meediateenuse osutaja. 

 

 

 

 

Eelnõu § 34. Film ja filmitootja õigused 

 

Käesoleva paragrahvi eesmärgiks on anda filmi ja filmitootja definitsioonid ning loetleda 

filmitootjale kuuluvad varalised õigused.  

 

Võrreldes kehtiva õigusega eelnõus sisulisi muudatusi ei tehta. 

 

Rahvusvaheliselt paragrahviga puutumust omavaid norme ei leidu. 

 

Euroopa Liidu tasandil on asjakohased rendidirektiivi artiklid 3 ja 9 ning infoühiskonna 

direktiivi artiklid 2 ja 3. 

 

Lõikes 1 defineeritakse film autoriõigusega kaasnevate õiguste objektina, milleks on nii teose 

kriteeriumidele vastav audiovisuaalne teos (eelnõu § 8 lg 4) kui ka teose kriteeriumidele 

mittevastavad liikuvad kujutised koos neid saatvate helidega või ilma helideta. Sisuliselt võib 

sätet pidada topeltkaitse garanteerimiseks audiovisuaalse teose tootjale, kuna õigused saab 

tootja sellisel juhul nii autoritelt (enamasti annavad autorid lepinguga kõik õigused üle tootjale, 

kehtiva õiguse normide kohaselt toimub õiguste üleminek automaatselt
198

) kui ka kaasnevate 

õiguste omajana eelnõu § 33 alusel. Samas on teatud juhtudel võimalik, et nö audiovisuaalse 

resultaadi näol ei ole tegemist teosega, kuid siiski on tootja näinud vaeva ja teinud 

investeeringuid paigutades näiteks paariks päevaks loodusesse staatilise kaamera loodushäälte 

ning toimuv salvestamiseks. Pole kindel, kas selline tulemus oleks teose kriteeriumidele vastav 

kaitseobjekt, kuid autoriõigusega kaasnevate õiguste alusel saaks niisugune mitte-teosest 

resultaat kaitse tehtud investeeringutele. Nii on ka näiteks sui generis andmebaaside kaitse näol 

tegemist pigem investeeringu kui loomingu kaitsega (vt § 36 allpool). Definitsioon ning 

filmide kaasnevate õigustega kaitsmise põhimõte tuleneb rendi- ja laenutusdirektiivist, „filmi“ 

mõiste on toodud nimetatud direktiivi artikli 2 lõike 1 punktis c. Kehtivas õiguses leiab 

nimetatud sätte AutÕS § 73
1
 lõikest 2. 

 

Lõikes 2 loetletakse filmitootjale kuuluvad varalised õigused. Võrreldes kehtiva õigusega on 

tehtud ka terminoloogiline muudatus, kehtiv õigus räägib „filmi esmasalvestuse tootjast“, 

eelnõuga on see muudetud „filmitootjaks“. Tootja näol on antud kontekstis alati tegemist 

algupärase (audiovisuaalse) teose või kaasnevate õiguste objekti (film) esmategijaga, 

esmasalvestajaga ning filmi igasugusel edasisel kasutamisel tuleb algse teose õiguseid 

arvestada. Eelnõu ega kehtiv õigus ei räägi ju ka näiteks fonogrammi esmasalvestuse tootjast, 

vaid siiski fonogrammitootjast.  
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 AutÕS § 33 lg 2. 
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Filmitootja õiguste kataloog ei ole sisuliselt muutunud võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 

73
1
 lg 1), samas on levitamisõigus

199
 ning selle alaosad (rentimine ja laenutamine

200
) 

paigutatud ühe punkti alla. 

Punktiga 1 antakse filmitootjale õigus lubada ja keelata filmi originaali või selle koopia otsest 

või kaudset, ajutist või alalist, osalist või täielikku kopeerimist mis tahes vormis ja mis tahes 

viisil (kopeerimisõigus). Kopeerimisõigus tuleneb filmitootjale infoühiskonna direktiivi artikli 

2 punktist d. 

Punktiga 2 saab filmitootja õiguse filmi originaali või selle koopiat levitada, sealhulgas filmi 

koopiate rentimist ja laenutamist (levitamisõigus). Levitamisõiguse peab filmitootjale 

garanteerima tulenevalt rendi- ja laenutusdirektiivi artikli 9 lõike 1 punktist c ning artikli 3 

lõike 1 punktist d. Levitamisõigus ammendub üldises korras (eelnõu § 4). 

Punktiga 3 sätestatakse õigus lubada ja keelata 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 pärineb infoühiskonna 

direktiivi artikli 3 lõike 2 punktist c. 

 

 

Eelnõu § 35. Õigused varem avaldamata teosele, kirjanduskriitilisele või teaduslikule 

väljaandele 

 

Käesoleva paragrahviga garanteeritakse varalised õigused varem avaldamata teosele ning 

kirjanduskriitilisele või teaduslikule väljaandele.  

 

Võrreldes kehtiva õigusega eelnõus sisulisi muudatusi ei tehta. 

 

Rahvusvaheliselt paragrahviga puutumust omavaid norme ei leidu. 

 

Euroopa Liidu tasandil on asjakohased tähtaja direktiivi artiklid 4 ja 5. 

 

Lõikes 1 garanteeritakse autoriõigusega kaasnevate õiguste kaitse 25 aastaks isikule, kes pärast 

autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemist esimesena avaldab, suunab üldsusele või edastab 

varem avaldamata teose. Kehtivas õiguses leiab nimetatud normi AutÕS § 74
1
 lõikest 1. 

Eelnõuga on tehtud sätte sõnastusse mõned muudatused. Kõigepealt on tulenevalt 

suunamisõiguse kitsamale sisustamisele eelnõus lisatud avalikustamisvõimalusena edastamine, 

s.t. ka varem avaldamata teose esmakordne edastaja saab autori varaliste õigustega võrdsed 

õigused sellele teosele. Samuti on eelnõus jäetud ära viide õiguspärasele avaldamisele, kuna 

tegu on antud kontekstis ebaõnnestunud konstruktsiooniga. Kaitstud objekti õiguspärane 

avaldamine tähendab autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste puhul tegutsemist 

õiguste omaja loal. Sätte mõte on aga selles, et kaitse saab isik, kes avalikustab teose pärast 

autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemist. Sellist teost võib teatud minimaalsete piirangutega 

(mõned isiklikud õigused) kasutada vabalt igaüks, lube ei pea kelleltki küsima. Säte pärineb 

tähtajadirektiivi
201

 artiklist 4. 

 

Lõikega 2 saavad kaitse isikud, kes annavad välja autoriõigusega mittekaitstava teose 

kirjanduskriitilise või teadusliku väljaande, kaitse kestus on 30 aastat väljaande esmakordsest 

avaldamisest. Sellisele isikule garanteeritakse kaitse autori varaliste õigustega võrdsete õiguste 
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 AutÕS § 73
1
 lg 1 p 2. 

200
 AutÕS § 73

1
 lg 1 p 3. 

201
 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/116/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja 

kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 372, 27.12.2006, lk 12-18). 
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näol. Säte pärineb tähtajadirektiivi artiklist 5. Tegemist on praktikas iseenesest äärmiselt vähe 

kasutust leidva normiga, kuna autoriõiguse normide alusel saab teos kaitse niikuinii, seega 

kaasnevate õiguste alusel saaks kaitse sellised kirjanduskriitilised või teaduslikud tööd, mis 

teose kriteeriumidele ei vasta. Neid ei saa iseenesest väga palju olla, kuid eelnõu koostajad on 

pidanud vajalikuks säte siiski lisavõimalusena alles jätta. Kehtiva õigusega võrreldes (AutÕS § 

74
1
 lg 2) ei ole normi sõnastust muudetud. 

 

 

Eelnõu § 36. Andmebaasi mõiste ja varalised õigused 

 

Lisaks andmebaasile kui teosele (vt eelnõu § 8 lg 3) on teatud juhtudel vajalik kaitsta teose 

kriteeriumidele mittevastavate andmebaasi tegijate õigusi ka autoriõigusega kaasnevate 

õigustega alusel. Nn sui generis andmebaaside
202

 kaitse tingimused ongi eelnõu käesolevasse 

paragrahvi koondatud.  

 

Kehtivas õiguses leiab nimetatud normid AutÕS VIII
1
 peatükist „Andmebaasi tegija õigused“, 

sisuliselt ei tehta eelnõuga sellealases reeglistikus muudatusi. 

 

Rahvusvaheliselt omab teatud puutumust WIPO autoriõiguse lepingu artikkel 5. 

 

Euroopa Liidu tasandil reguleerivad antud küsimust andmebaasi direktiivi artiklid 1 ja 7. 

 

Lõikes 1 defineeritakse andmebaasi tegija. Selleks on isik, kes on teinud kas laadilt, väärtuselt 

või suuruselt olulise investeeringu selle andmebaasi sisuks olevate andmete kogumiseks, 

omandamiseks, kontrollimiseks, süstematiseerimiseks või kättesaadavaks tegemiseks. 

Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 75
3
 lg 1) ei ole muudatusi tehtud.  

 

Lõikega 2 defineeritakse andmebaas autoriõigusega kaasnevate õiguste objektina. Selleks on 

teoste, andmete või muu materjali süstemaatiliselt või metoodiliselt korraldatud kogu, mis on 

individuaalselt kasutatav elektrooniliste või muude vahendite abil. Andmebaasi mõiste ei 

hõlma selle tegemiseks ega käivitamiseks vajaminevat arvutiprogrammi. Sättest ilmneb, et sui 

generis andmebaaside kaitse põhineb tegelikult investeeringu kaitsel. Originaalset loomingut ei 

ole, mis teeks andmebaasist teose, kuid kaitse saab andmebaas just info kokkukogumisele ja 

süstematiseerimisele tehtud ajalise ja rahalise panuse tõttu (vt ka lg 1 ülal). Kehtiva õigusega 

võrreldes ei ole sätet muudetud (AutÕS § 75
2
). 

 

Lõikega 3 määratakse andmebaasi tegija õiguste tekkimise aeg (andmebaasi valmimise päev, 

milleks on andmebaasi tegemise lõpetamise päev). Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 75
7
 lg 

1) ei ole eelnõus sättes muudatusi tehtud. 

 

Lõikes 4 loetletakse andmebaasi tegijale kuuluvad varalised õigused. Kehtivas õiguses leiab 

nimetatud andmebaasi tegija õiguste regulatsiooni AutÕS paragrahvist 75
4
. Võrreldes kehtiva 

õigusega on eelnõus ära jäetud mõned sätted, mis kordavad ainuõigustel põhineva süsteemi 

aluseks olevaid põhimõtteid ja mida eelnõu koostajad ei pidanud vajalikuks uuesti välja tuua 

(nt AutÕS § 754 lg 1 viitamine poolte kokkuleppe vajadusele andmebaasi kasutamiseks, 

erinevate lepinguliikide nimetamine AutÕS § 75
4
 lõikes 6 jms). Kui seaduses on õiguste 

omajale garanteeritud teatud ainuõigused, siis õiguste objekti kasutamiseks on nii või teisiti 
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 Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/9/EÜ andmebaaside õiguskaitse kohta (EÜT L 77/20, 
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vajalik õiguste omaja luba ning eelnev kokkulepe. Kokkuleppe tingimused (litsents või õiguste 

loovutamine, tasu suurus jms) tuleb lepingupooltel paika panna, seda nii VÕS kui eelnõu 

vastavate normide (VI peatükk, 1. jagu) alusel. 

Punktiga 1 antakse andmebaasi tegijale õigus lubada ja keelata väljavõtte tegemist 

andmebaasist või selle olulisest osast. Väljavõtte tegemiseks loetakse andmebaasi kogu sisu 

või selle olulise osa mis tahes viisil või mis tahes vormis ajutine või alaline ülekandmine teise 

väljendusvormi. Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 75
4
 lg 2 p 1) eelnõus muudatusi ei tehta. 

Punktiga 2 garanteeritakse õigus andmebaasi või selle olulise osa taaskasutamiseks. Võrreldes 

kehtiva õigusega (AutÕS § 75
4
 lg 2 p 2) on sõnastust mõnevõrra täpsustatud. Sisse on toodud 

üldine viide avalikustamise ühele viisile – üldsusele suunamisele (vt ka eelnõu § 6), nt senine 

„sidusliini kaudu edastamine“ ei sobitu nende mõistete kasutusega eelnõus. Sätte aluseks oleva 

direktiivi normiga (andmebaasi direktiiv artikkel 7 lg 2 p b) see muudatus vastuollu ei lähe. 

Lisaks on levitamisõiguse juures eraldi välja toodud levitamisõiguse ammendumise põhimõte, 

mis on teatud määral erinev üldisest (vt eelnõu § 4). Kuna andmebaasidirektiivi näol ei ole 

tegemist EMP’s kohaldatava tekstiga, siis on levitamisõiguse ammendumise põhimõte piiratud 

Euroopa Liidu territooriumiga. 

Sui generis andmebaaside kaitse osas üldse tuleb rõhutada, et horisontaalse iseloomuga 

infoühiskonna direktiivi kohaldamisalast on andmebaasid välistatud
203

, seega tekivadki 

andmebaasi tegijatele õigused vaid andmebaasidirektiivi alusel, mitte infoühiskonna direktiivi 

alusel.  

 

Lõige 5 täpsustab, et sui generis andmebaaside puhul ei loeta nende laenutamist 

raamatukogudest väljavõtte tegemiseks ega andmebaasi või selle olulise osa taaskasutamiseks, 

aluseks andmebaasidirektiivi artikkel 7 lg 2 punkt b. 

 

Lõikes 6 on omakorda täpsustatud põhimõte, et sui generis andmebaaside kaitse ei peaks 

tekitama nö topeltkaitset andmebaasi sisule, andmebaasidirektiivi märkuse 26 kohaselt jäävad 

andmebaasi lülitatud õiguste objekti kaitstuks asjakohaste ainuõigustega, neid ei ole lubatud 

andmebaasi ilma algse õiguste omaja loata lisada. Sui generis andmebaasi tegija õigused 

omakorda kuuluvad selle tegijale, hoolimata mille alusel andmebaasi sisu kaitstakse. Säte 

põhineb andmebaasi direktiivi artikli 7 lõikel 4. 

 

2. Jagu. Autoriõigusega kaasnevate õiguste ajaline kehtivus 

 

Eelnõu § 37. Autoriõigusega kaasnevate õiguste kehtivuse tähtaeg 

 

Antud eelnõu paragrahv reguleerib detailselt autoriõiguse kaasnevate õiguste kehtivuse 

tähtaega. Eelnõu regulatsioon ei erine sisuliselt kehtiva AutÕS-i vastavast regulatsioonist. 

 

Rahvusvaheliselt reguleerivad seda küsimust eelkõige WIPO esitus- ja fonogrammileping 

artikkel 17, Rooma konventsiooni artikkel 14 ning TRIPS lepingu artikkel 14 (5). 

 

Euroopa Liidu tasandil on peamiselt asjakohased tähtaja direktiiv, millega lepiti kokku 

autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kehtivuse tähtaeg ja andmebaasi direktiivi 

artikkel 10. 
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Lõige 1 sätestab punktides 1-4 autoriõigusega kaasnevate õiguste kehtivuse tähtaja teose 

esitaja, fonogrammitootja, televisiooni- või raadioteenuse osutaja ja filmitootja suhtes. 

 

Lõige 2 sätestab sarnaselt autoriõigusele, et tähtaja kulgemine algab 1. jaanuarist. 

 

Lõiked 3 ja 5 reguleerivad kaasnevate õiguste objekti kehtivuse tähtaega autoriõigusega 

kaasnevate õiguste omajate suhtes, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa 

Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigi kodanikud ning objektide kohta, mida kaitstakse 

vähemalt ühes Euroopa Liidu liikmesriigis. 

 

Lõige 4 sätestab eriregulatsiooni sui generis andmebaaside suhtes. Selle kohaselt kehtivad 

andmebaasi tegija õigused 15 aastat, arvates andmebaasi tegemise lõpetamise päevale järgneva 

aasta 1. jaanuarist. Andmebaasi mis tahes viisil avalikustamise korral nimetatud tähtaja jooksul 

kehtivad andmebaasi tegija õigused 15 aastat, arvates andmebaasi avalikustamise päevale 

järgneva aasta 1. jaanuarist.  

Kui andmebaasi sisu oluliselt kvalitatiivselt või kvantitatiivselt muutub (sealhulgas täieneb või 

lüheneb), mille tagajärjel andmebaasi tehtud investeering kvalitatiivselt või kvantitatiivselt 

oluliselt suureneb, kehtivad muudetud andmebaasi tegija õigused sellise muudetud andmebaasi 

suhtes 15 aastat, arvates vastavate muudatuste tegemisest.  

Oluline on seejuures arvestada, et andmebaasi tegija saab andmebaasi tegija õigused just tehtud 

muudatuste suhtes. 

 

 

Eelnõu § 38. Esitaja autorsuse ja sellega seotud hüvede tähtajatu kaitse 

 

(1) Esitaja autorsust, esitajanime ning esitaja au ja väärikust kaitstakse tähtajatult.  

 

(2) Esituste osas, mille kaitstuse tähtaeg on lõppenud, kaitseb käesoleva paragrahvi lõikes 1 

nimetatud hüvesid Justiitsministeerium.  

 

 

IV PEATÜKK 

AUTORIÕIGUSTE JA AUTORIÕIGUSEGA KAASNEVATE ÕIGUSTE 

PIIRAMINE (ÕIGUSTE OBJEKTIDE VABA KASUTAMINE) 

 

 

Eelnõu § 39. Vaba kasutamise mõiste 

 

Antud paragrahv avab vaba kasutamise mõiste. Õiguste objektid vaba kasutamine on nähtud 

ette üldistes huvides. Peamiselt seonduvad erinevad vaba kasutuse juhud sõnavabaduse, 

loominguvabaduse ja kultuuriedendamise eesmärgiga. 

 

Vaba kasutamise regulatsioon laieneb ka kaasnevatele õigustele. See on kooskõlas WIPO 

esitus- ja fonogrammilepingu artikliga 16 (1), mis sätestab, et liikmesriikidel on lubatud 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. Mõnevõrra detailsem regulatsioon tuleneb 

Rooma konventsiooni artiklist 15. 

Comment [AK11]: Selle 

regulatsiooniga tuleb veel tegeleda. 
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Õiguste objektid vaba kasutamine seondub õiguste omaja varaliste õiguste piiramisega. 

Erinevalt kehtivast õigusest asuvad eelnõus nn. muutmisõigused autori ja esitaja varaliste 

õiguste kataloogides, mistõttu on vaba kasutus kooskõlas selle nõudega.
204

  

 

Õiguste objekti vaba kasutus jaguneb kaheks: vaba kasutus tasu maksmiseta ja vaba kasutus 

tasu maksmisega. 

 

 

Eelnõu § 40. Vaba kasutamise põhimõtted 

 

Vaba kasutuse põhimõtted sisaldavad kahte olulist uuendust. Esiteks loetakse tüüptingimus, 

mis piirab vaba kasutus tühiseks. Teiseks sätestatakse, et vaba kasutus ei laiene juhtumitele, 

kui üldsusele kättesaadavaks tehtud objekt pärineb ilmselgelt ebaseaduslikust allikast. 

Ülejäänud osas eelnõu kehtivat õigust sisuliselt ei muuda. 

 

Rahvusvaheliselt reguleerivad seda küsimust eelkõige Berni konventsiooni artikkel 9 (2), 

TRIPS lepingu artikkel 13, WIPO autoriõiguse lepingu artikkel 10 ning WIPO esitus- ja 

fonogrammilepingu artikkel 16. 

 

Euroopa Liidu tasandil on peamiselt asjakohased andmebaasi direktiivi artikkel 6 ja 15, 

infoühiskonna direktiivi artikkle 5 ja 6, rendidirektiivi artikkel 10 ning tarkvara direktiivi 

artiklid 6 ja 8. 

 

Lõige 1 sätestab kolmeastmelise testi. Kolmeastmeline test tuleneb enamikust autoriõiguse ja 

autoriõigusega kaasnevate õiguste alastest rahvusvahelistest lepingutest ja direktiividest. 

Nimetatud instrumentides on kolmeastmelise testi funktsiooniks liikmesriikide vabaduse 

piiramine erandite kehtestamisel seades eranditele kindlad piiravad tingimused. 

Autoriõiguse seaduses ja eelnõus on kolmeastmelise testi eesmärgiks autori ja õiguste omaja 

huvide täiendav kaitse. Iga vaba kasutuse juhtu hinnatakse kolmeastmelise testi valguses.  

Kolmeastmelise testi esimene tingimus on, et vaba kasutuse juht on seaduses ette nähtud. See 

kriteerium ei tähenda, et olemasolevaid erandeid ei saaks laiendavalt tõlgendada. Teiseks ei 

tohi õiguste objekti kasutamine olla vastuolus õiguste objekti tavapärase kasutamisega. See 

tähendab, et vaba kasutus ei või hakkab äriliselt konkureerima õiguste omaja poolt 

kontrollitava kommertskasutusega. Kolmas tingimus on, et vaba kasutus ei kahjusta 

põhjendamatult õiguste omaja seaduslikke huve. Siin peab kaaluma, mis on rohkem ühiskonna 

huvides, kas vaba kasutus või siis õiguste omaja kaitse. Avalik huvi kaitsta vaba kasutust on 

suurem kui läbi vaba kasutuse luuakse midagi uut võrreldes olukorraga kui vaba kasutus on 

suunatud n.ö tarbimisele. Vaba kasutus riivab peaaegu alati õiguste omaja huve, küsimus on 

siin eelkõige selles, kas see on põhjendatud. 

 

Lõige 2 ja 3 viitavad eriregulatsioonile, millele arvutiprogrammi ja andmebaasi vaba 

kasutamine allub. Regulatsioon jääb kehtiva õigusega võrreldes samaks. 

 

Lõige 4 täpsustab kehtiva õiguse regulatsiooni ning näeb ette, et üldsusele kättesaadavaks 

tehtud õiguste objekti vaba kasutamine on lubatud, välja arvatud juhul, kui kasutatav õiguste 

objekt pärineb ilmselgelt ebaseaduslikust allikast. Lahendus toetub Saksmaa autoriõiguse 

seaduse eeskujule, mille kohaselt võib isiklikuks kasutamiseks teha koopiaid, kui algne koopia 
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ei pärine ilmselgelt ebaseaduslikust allikast.
205

 Erinevalt Saksamaa lahendusest, ei võeta 

eelnõus aluseks mitte konkreetne vaba kasutuse juht, vaid keskkond, milleks on internet.  

 

Kehtiv autoriõiguse seadus kohaselt on lubatud autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta 

õiguspäraselt avaldatud teost füüsilisel isikul reprodutseerida ja tõlkida isikliku kasutamise 

eesmärkidel tingimusel, et selline tegevus ei taotle ärilisi eesmärke.
206

 Vaidlusi võib tekitada 

mõiste „õiguspäraselt avaldatud teose“ sisustamine. Teos, mis on ebaseaduslikult tehtud 

internetis kättesaadavaks, on reeglina juba õiguspäraselt ehk õiguste omaja tahte kohaselt 

avaldatud. Seega võib asuda seisukohale, et igasuguse teose kopeerimine internetist, mis on 

juba õiguste omaja poolt avaldatud, on õiguspärane. Selline lähenemine kahjustab liigselt 

õiguste omajate huve. Samas, kui öelda, et internetis ebaseaduslikult kättesaadavaks tehtud 

teose kopeerimine on alati õigusvastane, siis sellega kahjustatakse liigselt interneti kasutajate 

huve ja õigusi. Interneti kasutajal on reeglina väga raske tuvastada, kas mingi teos (nt pilt) on 

internetis seaduslikult või ebaseaduslikult. Tasakaalustava lahendusena näeb eelnõu ette, et 

interneti kasutaja ei vastuta õiguste objekti ebaseadusliku kopeerimise ja kasutamise eest 

näiteks isiklikuks otstarbeks, teadus- ja õppetegevuseks või muu vaba kasutus juhuks, kui 

õiguste objekt ei pärine ilmselgelt ebaseaduslikust allikast.  

 

Lõige 5 reguleerib olukorda, kui lepinguga hakatakse vaba kasutust kitsendama. Sellise 

tegevuse tõenäosus suureneb, kui õiguste objekt omandatakse digitaalsel kujul ning õiguste 

objekti kasutamiseks sõlmitakse litsentsileping. Kui õiguste objekt on materiaalsel kujul (nt 

raamat, CD), siis selle omandamiseks sõlmitakse müügileping. Samas ei ole välistatud ka 

materiaalses vormis väljendatud õiguste objektide vaba kasutuse lepinguline kitsendamine või 

keelamine. Kehtiv autoriõigus ei sätesta seejuures, kas vaba kasutus on oma olemuselt 

imperatiivne (sellest ei saa lepinguga kõrvale kalduda) või dispositiivne (lepinguga saab teisiti 

kokku leppida). 

Tarkvara ja andmebaasi direktiiv kui varasemad digitaalseid kandjaid ning infosisu käsitlevad 

direktiivid lugesid otsesõnu erandeid reguleerivad normid imperatiivseteks. Seda 

arusaamatumaks võib pidada asjaolu, et horisontaalne direktiiv jätab kõnealuse probleemi 

sisuliselt puudutamata
207

 lubades teema lahendada siseriiklike normidega ja/või 

kohtupraktikaga. Vaba kasutuse juhud on otsesõnu seadusega imperatiivseks lugenud Portugal, 

Belgia ja Iirimaa
208

, Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni poolt läbi viidud uuringu 

kohaselt on 40 riiki deklareerinud, et vaba kasutuse juhtusid üldiselt lepinguga tühistada ei ole 

võimalik.
209

 Ka õiguskirjanduses leidub arvamusi, mille kohaselt ei ole vaba kasutuse näol 

tegemist tarbija subjektiivsete õigustega.
210
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 Article 53 Reproduction for private and other personal uses 

(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. 
206

 AutÕS § 18 (1). 
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 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).  
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http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2127736 (25.10.2012),  
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210

 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 
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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.
211

 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.
212

 

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.
213

 

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 § 80
3
 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.
214

 Sätet on õiguskirjanduses palju kritiseeritud
215

, kuid direktiivis selgelt 

                                                                                                                                                                                                 
tuleb neid küsimusi lahendada intellektuaalse omandi üldisest loogikast lähtuvalt pidades silmas ainuõiguste 

ülimuslikkust ning vaba kasutuse juhtude iseloomu. 
211
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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).
216

 

 

Eelnõu kohaselt loetakse lepingu tüüptingimus tühiseks, kui see on vastuolus käesolevas 

peatükis sätestatud vaba kasutamise juhtudega. Võlaõigusseaduse määratleb tüüptingimusena 

„lepingutingimust, mis on eelnevalt välja töötatud tüüplepingutes kasutamiseks või mida 

lepingupooled muul põhjusel ei ole eraldi läbi rääkinud ja mida tüüptingimust kasutav 

lepingupool (tingimuse kasutaja) kasutab teise lepingupoole suhtes, kes ei ole seepärast 

võimeline mõjutama tingimuse sisu“.
217

 Eelnõu seisukohalt ei oma tähtsust, kas tüüptingimust 

kasutatakse füüsilisest isikust tarbija või juriidilise isikuga sõlmitavas lepingus. Samas, kui 

tingimus on eraldi läbi räägitud, siis võib vaba kasutust piirata, välja arvatud kui see oleks 

vastuolus mõne teise eelnõu sättega (vt. § 39 lg 6). 

 

Lõige 6 sätestab muud juhud, millel lepingu tingimus on tühine. Selle sättega kaitstakse 

konkreetseid vaba kasutus juhte, mis seonduvad tarkvara ja andmebaasidega. Eelnõu 

regulatsioon ei erine sisuliselt kehtiva AutÕS-i vastavast regulatsioonist. 

 

 

Eelnõu § 41. Vaba kopeerimine tehnilise protsessi osana 

 

Antud paragrahv reguleerib kopeerimist tehnilise protsessi osana. Eelnõu regulatsioon ei erine 

sisuliselt kehtiva AutÕS-i vastavast regulatsioonist. 

 

Regulatsioon tugineb infoühiskonna direktiivile (Art 5(1)), mille kohaselt 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 edastamine vahendaja võrgu kaudu kolmandatele isikutele või seaduspärane 

kasutamine ning millel puudub iseseisev majanduslik tähtsus, ei kuulu kopeerimisõiguse 

alla.
218

 

 

Lõige 1 loeb tehnilise protsessi lahutamatu ja olulise osana toimuva õiguste objekti ajutise või 

juhusliku kopeerimise kopeerimisõiguse osaks, kuid sätestab, et tegemist on vaba kasutusega. 

Sellele saavad tugineda füüsilised ja juriidilised isikud. Kopeerimisel ei või olla iseseisvat 

ärilist eesmärki. 

 

Lõige 2 kohaselt ei laiene see regulatsioon arvutiprogrammile ja andmebaasile. 

                                                                                                                                                                                                 
Information Law. University of Amsterdam, February 2007, lk 162. Arvutivõrgus: 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/studies/index_en.htm (25.10.2012). 
216

 Vt. nt. M. M. Walter, S. Von Lewinski (eds). European Copyright Law: a Commentary (Oxford University 

Press, 2010), lk. 1074-1075. 
217

 VÕS § 35 (1). 
218

 Infoühiskonna direktiivi märkus 33 annab järgmise selgituse: “ Reprodutseerimise ainuõiguse osas tuleks teha 

erand teatavate ajutise reprodutseerimise toimingute suhtes, mille puhul on tegemist tehnilise protsessi 

lahutamatuks ning oluliseks osaks oleva siirdamiseks vajaliku või juhusliku reproduktsiooniga ning mida tehakse 

üksnes selleks, et võimaldada kas tõhus vahendajapoolne edastamine kolmandate isikute vahelises võrgus või 

selleks, et valmistatavat teost või muud objekti õiguspäraselt kasutada. Kõnealustel reprodutseerimistoimingutel ei 

tohiks olla eraldi majanduslikku väärtust. Kui need tingimused on täidetud, peaks erand hõlmama toiminguid, mis 

võimaldavad sirvida või vahemällu salvestada, kaasa arvatud toimingud, mis võimaldavad edastussüsteemidel 

tõhusalt toimida, tingimusel, et vahendaja ei muuda infot ega takista tööstuses laialdaselt tunnustatud ja kasutatava 

tehnoloogia õiguspärast kasutamist andmete saamiseks info kasutamise kohta. Kasutust tuleb käsitada 

õiguspärasena, kui selleks on loa andnud õiguste valdaja või kui seadused seda ei piira“. 



Seletuskirja versioon: 2.02.2014 

 76 

 

 

Eelnõu § 42. Vaba kopeerimine isiklikuks kasutamiseks  

 

Antud eelnõu paragrahv lubab isikul õiguste objekti kopeerida isikliku kasutamise eesmärgil. 

Eelnõu regulatsioon ei erine sisuliselt kehtiva AutÕS-i vastavast regulatsioonist. 

 

Rahvusvaheliselt reguleerivad seda küsimust eelkõige Berni konventsiooni artikkel 9 (2). 

 

Euroopa Liidu tasandil on peamiselt asjakohased andmebaasi direktiiv artiklid 6 ja 9, 

infoühiskonna direktiivi artikkel 5 (2) ning rendidirektiivi artikkel 10. 

 

Lõige 1 näeb ette, et füüsilisel isikul on õigus teha õiguste objektist koopiaid, kui puudub 

äriline eesmärk 

 

Lõike 2 kohaselt ei ole lubatud isiklikuks kasutamiseks kopeerida arhitektuuri- ja 

maastikuarhitektuuriteoseid, elektroonilisi andmebaase, arvutiprogramme, välja arvatud 

seaduses ettenähtud juhud ning noote fotokopeerimise teel. 

 

Lõikes 3 antakse selguse mõttes viide eelnõu paragrahvile, mille alusel toimub teatud 

isiklikuks otstarbeks tehtud koopiate osas hüvitamine õiguste omajale. 

 

 

Eelnõu § 43. Vaba tõlkimine isiklikuks kasutamiseks 

 

Antud eelnõu paragrahv lubab isikul õiguste objekti tõlkida isikliku kasutamise eesmärgil. 

Eelnõu regulatsioon ei erine sisuliselt kehtiva AutÕS-i vastavast regulatsioonist. 

 

Euroopa Liidu tasandil on peamiselt asjakohane rendidirektiivi artikkel 10. 

 

Füüsilisel isikul on lubatud tõlkida õiguste objekti isiklikuks kasutamiseks tingimusel, et 

selline tegevus ei taotle ärilisi eesmärke. 

 

 

Eelnõu § 44. Vaba kasutamine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja 

õigusemõistmise eesmärkidel 

 

Antud eelnõu paragrahv reguleerib erinevaid vaba kasutuse juhte. Põhiline erinevus võrreldes 

kehtiva õigusega on see, et lisaks üldisele teadustöö erandile reguleeritakse õiguste objekti 

kasutamist teksti- ja andmekaeve eesmärkidel. Ülejäänud osas eelnõu regulatsioon võrreldes 

kehtiva autoriõiguse seadusega oluliselt ei muutu. 

 

Rahvusvaheliselt reguleerivad seda küsimust eelkõige Berni konventsiooni artiklid 2
bis

, 10 ja 

10
bis

. 

 

Euroopa Liidu tasandil on peamiselt asjakohased andmebaasi direktiivi artiklid 6 ja 9, 

infoühiskonna direktiivi artikel 5 ning rendidirektiivi artikkel 10. 

 

Lõikes 1 seatakse paragrahviga reguleeritud vaba kasutuse juhtudel tingimuseks õiguse 

autorsusele ja autori nimele ning esitaja õiguse esitajanimele järgimist. Õiguste objekti ja selle 
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looja sidumiseks tuleb ära näidata avaldamisallikas või muu vajalik informatsioon. Nimetatud 

kohustusi ei ole, kui autorile, esitajale või muule õiguste omajale viitamine ei ole võimalik. 

Punkt 1 lubab tsiteerida õiguste objekti motiveeritud mahus. Selle vaba kasutuse juhu 

eesmärgiks on kaitsta kultuuri järjepidevust ja vaba diskussiooni. Tsiteerida saab erinevat liiki 

teoseid ja ka kaasnevate õiguste objekti (nt. esitust).  

Tsiteeringu motiveeritud mahu hindamisel tuleb lähtuda tsiteerimise eesmärgist. Tsiteeringu 

eesmärk on harilikult näitlikustamine. Samas ei ole motiveeritud mahu nõudega tingimata 

vastuolus ulatuslikum tsiteering, kui see on vajalik analüüsiks või kriitikaks. Teatud piiratud 

juhtudel võib tsiteering hõlmata kogu teost. Näiteks kui analüüsitakse luuletust, mis on ainult 

kolm rida. Taoline analüüs ei oleks võimalik, kui tsiteeritakse ainult ühet või kahte järjestikust 

sõna. Samuti võib tsiteering hõlmata kogu teost, kui teksti näitlikustamiseks kasutatakse 

skeemi või joonist. Näitlikustamine ei ole võimalik, kui joonist tsiteeritakse poolikult. 

Motiveeritud mahu nõudega on vastuolus olukord, kui tsiteering moodustab loodud teose või 

õiguste objekti kõige kesksema ning väärtust andvama osa. 

Kui autori nimi ei ole teosel näidatud, siis puubub tsiteerijal ka kohustus seda tuvastama 

hakata. Taoline tuvastamine võib olla vastuolus autori õigusega avaldada oma teos 

anonüümselt. Autorile tuleb viidata vastavalt konkreetses valdkonnas levinud praktikale. 

Võrreldes kehtiva õigusega on eelnõus antud punktis ära jäetud viide refereerimisele. 

Autoriõigus kaitseb vormi, mitte ideed. Refereerimine on pigem idee edasiandmine. Sama idee 

selgitamine teiste sõnadega on lubatud niikuinii. Vajadusel ja konkreetsest kaasusest lähtuvalt 

saab tsiteerimiset alati tõlgendada laiendavalt. 

Teost ja kaasnevate õiguste objekti, mis sisaldab tsiteeringut võib kasutada ka ärilistel 

eesmärkidel.  

Punkt 2 lubab õiguste objekti kasutamist õppe- ja teaduslikel eesmärkidel nende eesmärkide 

saavutamiseks motiveeritud mahus. Äriline eesmärk on seejuures keelatud, mis tähendab, et 

õpetamise ja teadustöö erand ei kata äriühingute poolset kursuste läbiviimist ja teadustöö 

tegemist. Õppe- ja teadusasutused on õigustatud tuginema õpetamise ja teadustöö erandile isegi 

kui nad võtavad õpetamise eest õppeteenustasu ning teadustööd finantseeritakse läbi erinevate 

teadusprojekti rahade ja grantide.  

Punktis 3 täpsustatakse olemasolevat teadustöö erandit ning nähakse ette spetsiifiline 

teadustöö erand, mis lubab õiguste objekti kopeerimist ja töötlemist teksti- ja andmekaeve 

eesmärkidel ning tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke. 

Punkt 4 lubab päevasündmuste kajastamisel sündmuste käigus nähtud või kuuldud õiguste 

objekti ajakirjanduses kopeerimise, levitamise, üldsusele suunamise või edastamise 

motiveeritud mahus, vormis ja ulatuses, mis vastab päevasündmuste kajastamise vajadusele. 

Antud vaba kasutuse juht kaitseb sõnavabadust ja informatsiooni levitamist, mis on 

demokraatliku ühiskonna lahutamatuks osaks. 

Punkt 5 lubab õiguste objekti kopeerimist õigusemõistmise või avaliku julgeoleku tagamise 

eesmärgil ulatuses, mis vastab neile eesmärkidele.  

Punktist 6 tuleneb erand puuetega inimeste huvides. Selle kohaselt on lubatud õiguste objekti 

kopeerimine, levitamine, üldsusele suunamine või edastamine puuetega inimeste huvides viisil, 

mis on otseselt seotud nende puudega, tingimusel et selline kasutamine ei taotle ärilisi 

eesmärke. Vaba kasutuse juht ei laiene teostele ja kaasnevate õiguste objektile, mis on 

spetsiaalselt loodud puuetega inimeste jaoks;  

Punkt 7 kohaselt on lubatud õiguste objekti kasutamine karikatuuris, paroodias ja pastišis 

ulatuses, mis vastab neile eesmärkidele. Antud punkt ei välista ärilisel eesmärgil kasutamist. 

Samas tuleb hinnata, kas uus teos või kaasnevate õiguste objekt arendab kasutatud materjali 

(teost, kaasnevate õiguste objekti) edasi (nn transformeeruv kasutus) või kasutab üksnes ära 

selle mainet ja väärtust. Viimasel juhul ei ole tuginemine antud vaba kasutuse juhule võimalik. 
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Lõikes 2 antakse selguse mõttes viide eelnõu paragrahvile, mille alusel toimub teatud juhtudel 

vaba kasutuse hüvitamine õiguste omajale (lõike 1 p 2 ja 3). 

 

 

Eelnõu § 45. Õiguste objekti juhuslik sisaldumine muus materjalis 

 

Antud eelnõu paragrahv sätestab täiendava vaba kasutuse aluse, mida kehtiv autoriõiguse 

seadus otseselt ei reguleeri. See tugineb infoühiskonna direktiivis antud võimalusele, mille 

kohaselt EL liikmesriigid võivad näha ette erandeid ja piiranguid õiguste objekti juhuslikul 

sisaldumisel muus materjalis.
219

  

 

Sätte eesmärgiks on tagada enam õiguskindlust kiiresti arenevate kasutusvõimalustega 

digitaalkeskkonnas, kus väga kitsalt piiritletud ja jäikade erandite kontekstis saavad üldsuse 

huvid kergemini kahjustatud kui analoogkeskkonnas.
220

 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 lubatud
221

, samuti teose tsiteerimine motiveeritud mahus.
222

 Ühel juhul peab aga olema 

tegemist üldsusele avatud kohaga, teisel juhul tuleb selgitada motiveeritud mahtu. Kahe 

nimetatu erandi täiendamiseks ongi viidud eelnõusse sisse täiendav erand. 

 

Muudatus omab mõju ettevõtlusele, kuna risk autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate 

õiguste rikkumiseks (nt. kaitstud teose sisaldub juhuslikult fotodel, filmides, televisiooni- ja 

raadioprogrammides) on maandatud konkreetse erandi olemasolu näol. Erand võib mõjutada ka 

tarbijaid, kuna lubab teose juhuslikku sisaldumist ka nn. kasutaja loodud sisus. 

 

Õiguste objekti juhusliku sisaldumise erand ei ole ainuomane ainult käesolevas eelnõus. 

Näiteks sisaldavad sellist erandit Saksamaa autoriõiguse seadus
223

, Sloveenia autoriõiguse 

seadus
224

 ja UK autoriõiguse, disaini ja patendiseadus.
225

 

 

                                                             
219

 Infoühiskonna direktiiv artikkel 5 (3) i). 
220

 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. 
221

 AutÕS § 20
1
. 

222
 AutÕS § 19 p 1. 

223
 Article 57 Incidental works 

It shall be permissible to reproduce, distribute and communicate to the public works if they are to be regarded as 

works incidental to the actual subject-matter being reproduced, distributed or communicated to the public. 
224

 Article 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. 
225

 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. 
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Tulenevalt eelnõu regulatsioonist eeldab juhusliku sisaldumise erand, et materjalis (eelkõige 

uues teoses) sisalduv õiguste objekt (teos, esitus) oleks eelnevalt õiguspäraselt avaldatud. 

Juhuslik tähendab, et teise teose loomisel ei ole eesmärgiks seatud õiguste objekti kopeerimine. 

Loodud materjali seisukohalt ei ole tähtis, kas õiguste objekt selles sisaldub või mitte. 

Materjali, mis juhuslikult sisaldab õiguste objekti võib ka ärilistel eesmärkidel kopeerida, 

üldsusele suunata ja edastada. 

 

 

Eelnõu § 46. Õiguste objekti vaba kasutamine seadme esitlemiseks ning parandamiseks 

 

Antud eelnõu paragrahv sätestab täiendava vaba kasutuse aluse, mida kehtiv autoriõiguse 

seadus otseselt ei reguleeri. See tugineb infoühiskonna direktiivis antud võimalusele, mille 

kohaselt EL liikmesriigid võivad näha ette erandeid ja piiranguid õiguste objektide kasutamisel 

seoses seadmete esitlemise või remondiga.
226

  

 

Eelnõuga kaasneva muudatuse sisuliseks eesmärgiks on lubada kaitstud õiguste objekti (teose, 

autoriõigusega kaasnevate õigustega kaitstud objekti) kasutamist olukordades, kus nende 

kasutamise eesmärk on selgelt muu kui õiguste objekti esitamine tervikuna. Taolises olukorras 

ei ole peamiseks eesmärgiks õiguste objekti kui sellise presenteerimine, vaid selle abil seadme 

funktsioonide esitlemine (nt. läheb sinna alla poes müüdava teleri või muuskakeskuse 

korrasoleku ja kvaliteedi demonstreerimine). 

 

Erandile tuginedes võib seadme (nt. arvuti) remondil kopeerida autoriõiguse või autoriõigusega 

kaasnevate õigustega kaitstavat sisu 

 

Seadme esitlemise ja parandamise erandi lisamine tagab vastavas valdkonnas tegutsevatele 

ettevõtjatele suurema õiguskindluse. 

 

Erandile tuginemisel tuleb arvestada, et õiguste objekti kopeerimine või avalik esitamine 

toimub seoses konkreetse seadme esitlemise või remondiga. 

 

 

Eelnõu § 47. Vaba kasutamine avaliku arhiivi, muuseumi või raamatukogu poolt 

 

Käesolevas paragrahvis loetletakse teose vaba kasutamise viisid, millest võivad kasu saada 

avalikud arhiivid, muuseumid või raamatukogud. Mõistetel “avalik raamatukogu” ja “avalik 

muuseum” puudub legaaldefinitsioon, samas “avalik arhiiv” on avatud arhiiviseaduse §-is 5. 

Seaduse tõlgendamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et mõisteid “avalik raamatukogu” ja “avalik 

muuseum” kasutatakse asutuste suhtes, kes tegutsevad üldsuse huvides, st riigiasutused, riigi ja 

kohaliku omavalitsuse hallatavad asutused, samuti riigi ja kohaliku omavalitsuse asutatud 

sihtasutused ja mittetulundusühingud. Näiteks Eesti Rahvusraamatukogu, rahvaraamatukogud, 

teadusraamatukogud, kooliraamatukogud, riigimuuseumid, munitsipaalmuuseumid ja avalik-

õiguslike juriidiliste isikute muuseumid
227

.  

 

Võrreldes kehtiva õigusega sisulisi muudatusi eelnõuga ei tehta. 

 

                                                             
226

 Infoühiskonna direktiiv artikkel 5 (3) l). 
227

 Vt selle kohta seletuskiri autoriõiguse seaduse muutmise seaduse juurde (eelnõu 886 SE, muudatused jõustusid 

30.06.2006, avaldatud RT I 2006, 28, 210) . Arvutivõrgus: 

http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain2&content_type=text/html&page=mgetdoc&itemid=060750006 (06.11.13).  

http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain2&content_type=text/html&page=mgetdoc&itemid=060750006
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Rahvusvaheliselt otsest puutumust omavaid norme ei leidu, avalikele arhiividele, 

muuseumidele või raamatukogudele võimaldatud õiguste objektide vaba kasutuse viisid peavad 

rahvusvahelise õiguse kohaselt vastama siiski nn kolmeastmelisele testile
228

.  

 

Euroopa Liidu tasandil reguleerib paragrahvis nimetatud küsimusi infoühiskonna direktiivi 

artikkel 5. 

 

Lõikes 1 loetletakse juhud, millal avaliku arhiivil, muuseumil või raamatukogul on õigus oma 

kogusse kuuluvast õiguste objektist koopia teha ilma õiguste omaja loata. Võrreldes kehtiva 

õigusega eelnõu lõikes 1 muudatusi ei tee, välja arvatud see, et „teos“ on asendatud „õiguste 

objektiga“. Kehtivas õiguses paikes paragrahv autoriõigusi käsitlevas osas ning autoriõigusega 

kaasnevate õiguste vaba kasutamise regulatsioon paiknes AutÕS § 75. Seal loetletakse mõned 

vaba kasutuse juhud ning antakse lõpuks viide (§ 75 lõike 1 punktis 6) autoriõiguste 

piirangutele AutÕS IV peatükis. Eelnõuga on kõiki õiguste objekte puudutav regulatsioon 

(vaba kasutus, lepingud, õiguste kollektiivne teostamine jms) toodud eraldi peatükki ning seega 

ka viidatakse antud juhul kõigi õiguste objektide kopeerimise võimalusele (vt ka eelnõu § 5).  

Lõike 1 sätted põhinevad peamiselt infoühiskonna direktiivi artikli 5 lõike 2 punktil c, mis 

lubab erandeid ja piiranguid ette näha juhul, kui kõne all on konkreetsed reproduktsioonid, 

mida teevad avalikud raamatukogud, haridusasutused, muuseumid või arhiivid ning mis ei ole 

otseselt ega kaudselt ette nähtud majandusliku või kaubandusliku tulu saamiseks. Punkt 1 

lubab raamatukogul, arhiivil või muuseumil asendada kadunud, hävinud või 

kasutamiskõlbmatuks muutunud õiguste objekt ning punkt 2 lubab teha koopia õiguste objekti 

säilimise tagamiseks. Norm ei sisalda koguselist piirangut (nt 1 või 2 eksemplari), samas peab 

sellisel alusel koopia tegija arvestama kolmeastmelise testiga (vt kommentaar eelnõu 

paragrahvi 40 lõikele 1). Õiguse omajad võivad vaidlustada koopiate tegemise mahu kui selline 

tegevus läheb vastuollu teose tavapärase kasutamisega või kahjustab põhjendamatult autorite 

seaduslike huve. Seega ei ole näiteks raamatukogudel võimalus teha lugejate tarvis koopiaid 

suuremal hulgal kui seda liiki teoseid lugejatele tavaliselt pakutakse. Punktiga 3 antakse 

omakorda võimalus asendada mõne teise raamatukogu, arhiivi või muuseumi püsikollektsiooni 

kuulunud õiguste objekt juhul, kui see on kadunud, hävinud või kasutamiskõlbmatuks 

muutunud. Punktiga 4 lubatakse teha õiguste objektist koopia selle digiteerimiseks, ainsa 

tingimusena on nimetatud sellise kopeerimise eesmärk kogu säilitamine. Kuigi see punkt annab 

justkui ulatuslikud võimalused digiteerimiseks, piirid saab panna aga jällegi kolmeastmelise 

testiga, milles nimetatud tingimustest selline kopeerimine ei tohi väljuda. Punkt 5 kohaselt võib 

raamatukogu, muuseumi või arhiivi külastaja teha kogusse kuuluvast õiguse objektist 

isiklikuks otstarbeks kasutamiseks (viide eelnõu §-le 42) ning punkti 6 kohaselt võib koopia 

tellida kohtu- või riigiasutus (viide eelnõu § 44 lõike 1 punktile 5).  

 

Lõikes 2 täpsustatakse, et eelmise lõike punktides 1–3 nimetatut (kadunud, hävinud või 

kasutuskõlbmatuks muutunud õiguste objekti asendamine; koopia tegemine õiguste objekti 

säilimise tagamiseks ning mõne teise raamatukogu, arhiivi või muuseumi püsikollektsiooni 

kuulunud õiguste objekti asendamine juhul, kui see on kadunud, hävinud või 

kasutamiskõlbmatuks muutunud) kohaldatakse juhul, kui ei ole võimalik omandada õiguste 

objekti uut koopiat. Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 20 lg 2) eelnõuga muudatusi ei tehta. 

 

Lõike 3 kohaselt on avalikul arhiivil, muuseumil või raamatukogul lubatud oma kogusse 

kuuluvat õiguste objekti kasutada motiveeritud mahus näituse ja kogu tutvustamise eesmärgil. 
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 Berni konventsiooni artikkel 9(2), WIPO autoriõiguse lepingu artikkel 10 WIPO esitus- ja fonogrammilepingu 

artikkel 16, TRIPS-lepingu artikkel 13, Rooma konventsiooni artikkel 15. 
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Avalikul raamatukogul, arhiivil ja muuseumil õigus kasutada (sh kopeerida, levitada ja 

üldsusele kättesaadavaks teha) teoseid näituse ja kogude tutvustamise eesmärgil. Tegemist on 

infoühiskonna direktiivi artikli 5 lõike 3 punktis j nimetatud võimalusega. Antud vaba kasutuse 

tarvis on olemas praktiline vajadus, eelkõige muuseumide näituste korraldamisel. Huvide 

tasakaalustamiseks on lisatud, et selline tegevus peab toimuma motiveeritud mahus. Ärilise 

eesmärgi või selle puudumise osas (vt allpool lg 5) võib küsimus tekkida, kas sellisest 

tegevusest saadakse tulu ja mis ulatusega see on. Kui näiteks muuseum müüb oma kogu 

katalooge või albumeid ja selle abil finantseeritakse muuseumi põhitegevust, siis see on 

autoriõiguse kontekstis äriline eesmärk. Samas kui müüakse katalooge eesmärgiga tutvustada 

näitust ning raha läheb ainult trükikulude katteks, siis pigem pole tegemist ärilise 

eesmärgiga
229

.  

 

Lõikes 4 kajastub infoühiskonna direktiivi artikli 5 lõike 3 punktis n nimetatud vaba 

kasutamise viis. Selle alusel on avalikul arhiivil, muuseumil või raamatukogul on lubatud 

võimaldada õiguste objekte eriseadmete kaudu kohapeal füüsilistele isikutele kättesaadavaks 

teha kas uurimistegevuseks või hariduslikul eesmärgil. Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 

20 lg 4 p 1) tehakse sättes täpsustusi, mis põhinevad selle aluseks oleva direktiivi normil. 

Kehtivas õiguses puudub vaba kasutuse direktiivi poolt nõutav konkreetsuse aste – viitamisest 

vaid kohapealsetele eriseadmetele ning kasutusviisile (kättesaadavake tegemine) ei piisa. 

Lisaks on sätestatud ka isikuline piirang (vaid füüsilised isikud) ning nende isikute poolt õiguse 

objekti kasutamise eesmärk (uurimis- või hariduslik eesmärk). Eelnõu koostajad on pidanud 

vajalikuks kehtiva õiguse sätet eelnõuga vastavalt täpsustada. Direktiiv lisab veel tingimusena, 

et selliselt kasutatavad õiguste objektid ei tohi olla mäluasutuste poolt litsentside alusel 

kasutatavad, samas lepingu alusel mäluasutuse poolt kasutatavate õiguste objektide kasutamine 

toimub nii või teisiti konkreetse lepingu alusel ning seda täpsustus ei ole eelnõu koostajad 

pidanud vajalikuks eelnõusse lisada. Puntkti 2 alusel saavad mäluasutused oma kogusse 

kuuluvaid õiguste objekte individuaalseks kohapeal kasutamiseks laenutada. Nimetatud punkt 

ei muutu võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 20 lg 4 p 2). 

 

Lõikes 5 nimetatakse üldine vabale kasutusele omane põhimõte, et paragrahvis nimetatud 

tegevus ei või toimuda ärilisel eesmärgil. Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 20 lg 5) sätte 

sisu ei muutu. 

 

 

Eelnõu § 48. Vaba laenutamine  

 

Eelnõu käesolev paragrahv reguleerib õiguste objektide laenutamist avalikest raamatukogudest. 

Siin sätestatakse vastav vaba kasutuse juht ja selle üldised tingimused rendi- ja 

laenutusdirektiivi artikli 6 alusel. Kuna tegemist on hüvitatava vaba kasutusega, siis 

hüvitamistingimused õiguste omajatele sätestatakse eelnõu vastavas jaos allpool (eelnõu V 

peatükk, 1. jagu, § 59). Teose vaba laenutamise regulatsioon on olemas ka kehtivas õiguses 

(AutÕS § 13
3
 ning selle alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrus

230
). 

 

Võrreldes kehtiva õigusega võimaldab eelnõu laenutushüvitise skeemi lisada ka audivisuaalsed 

teosed (vt lg 1 kommentaarid allpool). 
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 Vt selle kohta seletuskiri autoriõiguse seaduse muutmise seaduse juurde (eelnõu 886 SE, muudatused 

jõustusid 30.06.2006, avaldatud RT I 2006, 28, 210). Arvutivõrgus: 

http://www.riigikogu.ee/?op=emsplain2&content_type=text/html&page=mgetdoc&itemid=060750006 (06.11.13). 
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 Vabariigi Valitsuse 11.02.2005. a. määrus nr 29 „Rahvaraamatukogudest teose laenutamise eest autorile 

makstava tasu jaotamise määrad, tasu arvutamise ja väljamaksmise alused ja kord“ (RT I, 11.12.2012, 4). 
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Rahvusvahelises õiguses otsest puutumust omavaid norme antud küsimuses ei leidu. 

 

Euroopa Liidu kontekstis on oluline rendidirektiivi artikkel 6.  

 

Lõikes 1 sätestatakse vaba kasutuse üldine sisu, mille kohaselt on avalikul raamatukogul 

lubatud  laenutada oma kogusse kuuluvaid õiguste objekte tingimusel, et see ei toimu ärilisel 

eesmärgil. Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 13
3
 lg 1) on sätte kohaldamisala muudetud 

ning eelnõu kohaselt võib raamatukogu laenutada lisaks kehtivas õiguses sisalduvatele õiguste 

objektidele (teos ning teose helisalvestis) piiratakse ainuõiguslikku laenutusõigust 

(levitamisõiguse üks osa) ka seoses audiovisuaalsete teoste osas, mida samamoodi saab 

samadel alustel teiste teostega laenutada ilma õiguste omaja loata, kuid kompenseerides seda 

õiguste piiramist üldistel alustel (eelnõu § 60).  

Muudatus põhineb raamatukogude ettepanekul
231

. Ettepaneku kohaselt on rahvaraamatukogu 

seaduse järgi rahvaraamatukogu eesmärk tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs 

informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile. Oma kogudesse 

kuuluvate teavikute, sh auviste (heli- ja videosalvestiste) kättesaadavaks tegemine on mistahes 

tüüpi raamatukogude põhitegevus. 15. mail 2008 jõustunud autoriõiguse seaduse redaktsioon 

võimaldab raamatukogul pärast nelja kuu möödumist levitamise algusest vaba lt koju laenutada 

helisalvestisi. Audiovisuaalse teose kojulaenutamine on aga lubatud vaid juhul, kui filmi 

esmasalvestuse tootja on andnud selleks loa. Taoline piirang aga kahjustab avalikku huvi, sest 

takistab vaba juurdepääsu aksumaksja raha eest soetatud kogudele, seega kultuuriväärtustest 

osasaamisele. Praktika on näidanud, et kohmakas süsteem, kus iga raamatukogu peab taotlema 

tootjalt igale videosalvestisele laenutusloa (sõlmima lepingu), ei ole tegelikult rakendatav, sest 

enamikus raamatukogudes puudub selleks nii vajalik personal kui ka oskusteave, seda enam, et 

lepinguid tuleks sõlmida ka välismaiste tootjatega. Seni on vaid mõnel üksikul suuremal 

raamatukogul õnnestunud osaliselt lepinguid sõlmida. Väiksemate raamatukogude eest peaks 

lepinguid sõlmima kohalik omavalitsus, mis on samuti väga ebatõenäoline. Selle tulemusena 

on kujunenud olukord, kus sageli loobutakse üldse videosalvestiste komplekteerimisest või siis 

laenutatakse neid ebaseaduslikult. Nii jäävad kaotajaks kõik osapooled – tootjal jääb 

raamatukogudelt saamata müügi- ja laenutustulu, autoritel laenutushüvitis, kasutaja ei saa 

tarbida maksumaksja raha eest soetatud kultuuriväärtusi ning raamatukogu ei saa täita talle 

seadusega pandud kohustusi
232

.  

Sellist lähenemist ei takista iseenesest ka rendi- ja laenutusdirektiiv. Mitmes Euroopa riigis ei 

piirata audiovisuaalsete teoste laenutamist raamatukogudest
233

, mõnes riigis on laenutamine 

piiratud vaid aktiivsel levitusperioodil. Näiteks Itaalias võivad raamatukogud ilma õiguste 

omaja nõusolekuta laenutada filme pärast 18 kuu möödumist filmi esmalevitamise algusest. 

Belgia õigus lubab audiovisuaalsete teoste ja fonogrammide laenutust kuue kuu möödumisel 

levitamise algusest. Hollandis, Saksamaal
234

 ja Austrias on lubatud teoste laenutamine (filmid, 

fonogrammid, raamatud) kohe pärast teose ilmumist. Õiguste omajal on õigus saada tasu teose 
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 Vt „Autoriõiguse seadusest tulenevad praktilised probleemid raamatukogudes ja nende lahendamise 

ettepanekud“ (06.02.2013). Arvutivõrgus: https://ajaveeb.just.ee/intellektuaalneomand/wp-

content/uploads/2013/05/Autori%C3%B5iguse-seadusest-tulenevad-praktilised-probleemid-raamatukogudes.pdf 

(06.11.13). 
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 Vt dokument „Autoriõiguse seadusest tulenevad praktilised probleemid raamatukogudes ja nende lahendamise 

ettepanekud“, lk 2-3. Arvutivõrgus: https://ajaveeb.just.ee/intellektuaalneomand/ (29.01.14). 
233

 Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee 

on the public lending right in the European Union (COM/2002/0502 final). Arvutivõrgus: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002DC0502:EN:HTML (29.01.14).   
234

 Urheberrechtsgesetz (UrhG) § 17(2), § 27. Arvutivõrgus: http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_urhg/index.html (14.01.2014). 

https://ajaveeb.just.ee/intellektuaalneomand/wp-content/uploads/2013/05/Autori%C3%B5iguse-seadusest-tulenevad-praktilised-probleemid-raamatukogudes.pdf
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laenutamise eest
235

. Seega on eelnõus pakutud muudatuseks olemas nii praktiline vajadus, 

õiguslik alus kui ka teiste riikide praktika. 

 

Lõike 2 kohaselt kohaldatakse ajalisi piiranguid, millal fonogrammi või audiovisuaalse teose 

kojulaenutamine lubatud on. Fonogrammi kojulaenutamine on lubatud juhul, kui selle Eestis 

levitamise algusest on möödunud neli kuud ning audiovisuaalse teose kojulaenutamine on 

lubatud, kui selle Eestis levitamise algusest on möödunud 1 aasta. Lisatud on ka, et õiguste 

omaja nõusolekul võib nimetatud tähtaega lühendada. Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 

13
3
 lg 2) on lisatud tähtaeg audiovisuaalsete teoste laenutamise lubamiseks. 

 

Lõikes 3 tehakse erand filmi- või helikunsti õppesuunal tegutsevaid õppeasutusi teenindavatele 

raamatukogudele, kellel on lubatud audiovisuaalset teost ning fonogrammi õppe- ja teaduslikul 

eesmärgil laenutada käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ajalise piiranguta. Võrreldes 

kehtiva õigusega (AutÕS § 13
3
 lg 3) on jällegi muudatused seotud audiovisuaalsete teoste 

laenutamise lisandumisega süsteemi. 

 

Lõikes 4 antakse viide eelnõu paragrahvile 60, mille alusel kompenseeritakse õiguste objektide 

laenutamine õiguste omajatele. Tegemist on selgitava sättega. 

 

 

Eelnõu § 49. Üldsusele avatud kohas asuva teose kujutise vaba kasutamine 

 

Sätte alusel on lubatud üldsusele avatud kohas alaliselt asuva arhitektuuriteose, kujutava kunsti 

teose, tarbekunstiteose ja fotograafiateose kopeerimine ükskõik millisel viisil peale 

mehaanilise kontaktkopeerimise ja selle teose kujutise üldsusele suunamine, välja arvatud 

juhul, kui selline teos moodustab kujutise põhimotiivi ja seda kavatsetakse kasutada otsesel 

ärilisel eesmärgil.  

 

Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 20
1
) on sätte sõnastust mõnevõrra kohendatud, kuid 

sisulisi ning asjaomase vaba kasutuse piire kitsendavaid või laiendavaid muudatusi ei ole 

tehtud. Ümbritsev keskkond (nii linnaruum kui erinevad muuseumid näiteks) sisaldab 

erinevaid arhitektuuri-, skulptuuri- jms teoseid. Selliseid teoseid on kõigil lubatud kopeerida 

(v.a. mehhaaniline kontaktkopeerimine, nt üks-ühese kipsmudeli tegemine
236

). Lisatud on ka 

nõue näidata ära kasutatava teose autori nimi, kui see on teosel märgitud.  

 

Sätte aluseks on infoühiskonna direktiivi artikkel 5 lg 3 p h, rahvusvahelise tasandi norme 

antud küsimuses kehtestatud ei ole. 

 

 

Eelnõu § 50. Üldsusele avatud kohas asuva arhitektuuriteose kujutise vaba kasutamine 

kinnisvarakuulutuses 

 

Paragrahviga lubatakse arhitektuuriteose kujutise kasutamine kinnisvarakuulutuses 

motiveeritud mahus kopeerides ja üldsusele suunates, kuid näidates ära kasutatud teose autori 

nimi. Eelnõu § 14 ja 16 alusel on arhitektuuriteose autoril õigus lubada ja keelata arhitektuurse 

graafika (joonistused, eskiisid, skeemid, joonised, plaanid, projektid, maketid jm) ning 

arhitektuuriteoste (näiteks ehitise väliskuju) kasutamine kinnisvarakuulutustes. Kinnisasjade 
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 Vt dokument „Autoriõiguse seadusest tulenevad praktilised probleemid raamatukogudes ja nende lahendamise 

ettepanekud“, lk 3.  
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 Vt H. Pisuke. Autoriõiguse alused. 2006, lk 95. 
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müügikuulutuste puhul on tavaks, et kuulutusele lisatakse ehitise väliskujust foto või maketi 

reproduktsioon. Õiguste tasakaalustumise huvides on lisatud, et selline kasutamine võib 

toimuda ainult motiveeritud mahus ja autori nime äramärkimisega . 

 

Kehtiva õigusega võrreldes (AutÕS § 20
2
) sättes sisulisi muudatusi ei tehta.  

 

 

Eelnõu § 51. Vaba avalik esitamine 

 

Teose vaba avaliku esitamise võimaluse leiab ka kehtivast õigusest (AutÕS § 22), kuid 

eelnõuga on sellise vaba kasutuse võimaluse sisu täpsustatud. Muudatused põhinevad 

raamatukogude poolt esitatud ettepanekutel
237

. Nimelt on eelnõuga kõnealusest ainuõiguste 

piirangust kasu saajate hulka teatud tingimustel loetud ka raamatukogud, muuseumid ning 

arhiivid. Raamatukogud on sisuliselt haridusasutused, mis võimaldavad eneseharimist ja info 

hankimist. Tihti külastavad raamatukogu kooliõpilased, kellel on huvi informatsiooni järele, 

mis on seotud vahetu õppeprotsessiga (keeleõppefilmide, loodusfilmide, muusika 

kuulamine/vaatamine). Kehtiv õigus ei võimalda õpilaste grupile filme ja muusikat esitada 

ilma õiguste omaja nõusolekuta. Kehtiva AutÕS § 20 lg 4 järgi (eelnõus § 47 lg 4 p 1) võib 

raamatukogu teha teose kohapeal kättesaadavaks ainult üksikisikule eriseadmete kaudu. Vaba 

kasutuse piiride täpsustamisel ning eelnõu sätte edasisel praktikasse rakendamisel tuleb 

niikuinii arvestada kolmeastmelise testi tingimustega (vt eelnõu § 40 lg 1), lisaks tuleb ka 

raamatukogudes, muuseumides ning arhiivides vaba kasutuse raames õiguste objekti avalikul 

esitamisel lähtuda sättes nimetatud tingimustest. Tegemist peab olema vahetus õppeprotsessis 

toimuva avaliku esitamisega ning kuulajaskonna ja vaatajaskonna peavad moodustama õpetav 

personal ja õpilased või teised isikud (lapsevanemad, eestkostjad, hooldajad jne). Sellisel 

võimalusel on suur tähendus ühiskonna arengule, kuivõrd see võimaldaks õpilastele 

õppeprotsessis uute teadmiste omandamise palju huvitavamaks muuta. 

 

 

Eelnõu § 52. Õiguste objekti ajutine salvestamine televisiooni- ja raadioteenuse osutaja 

poolt 

 

Käesoleva paragrahviga sätestatakse üks vaba kasutuse võimalus televisiooni- ja raadioteenuse 

osutajale, kellel on lubatud teatud tingimusti arvestades teha ajutine koopia õiguste objektist. 

 

Võrreled kehtiva õigusega (AutÕS § 23) on tehnoloogilisest arengust tulenevalt jäetud ära 

nõue kõnealuste normide alusel tehtud koopia hävitamiseks 30 päeva möödumisel selle 

tegemisest (AutÕS § 23 lg 2). 

 

Rahvusvaheliselt on sätte aluseks Berni konventsiooni artikkel 11bis(3). 

 

Euroopa Liidu tasandil reguleerivad antud küsimust rendidirektiivi artikkel 10 ning 

infoühiskonna direktiivi artikkel 5(2)d. 
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 Vt „Autoriõiguse seadusest tulenevad praktilised probleemid raamatukogudes ja nende lahendamise 
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Lõike 1 kohaselt on televisiooni- või raadioteenuse osutajal lubatud teha ajutine koopia õiguste 

objektist, mida televisiooni- või raadioteenuse osutajal on õigus edastada, tingimusel, et selline 

koopia tehakse televisiooni- või raadioteenuse osutaja oma tehniliste vahenditega ja enda poolt 

kindlaksmääratud saates või programmis kasutamiseks.  

 

Lõige 2 täpsustab, et teatud juhtudel ei pea nimetatud vaba kasutuse võimalust kasutades 

tehtud koopiat hävitama. Seda juhul, kui sellel on suur kultuurilooline väärtus. Nimetatud juhul 

kuulub koopia säilitamisele televisiooni- või raadioteenuse osutaja arhiivis kui eranditult 

dokumentaalset iseloomu omav õiguste objekt ilma selleks õiguste omajalt nõusolekut 

küsimata. Arhiivis säilitamisele kuuluvate teoste kohta teeb otsuse televisiooni- või 

raadioteenuse osutaja, vaidluse korral aga riigiarhivaar. 

 

 

Eelnõu § 53. Arvutiprogrammi vaba kasutamine 

 

Paragrahv loetleb arvutiprogrammidele kohalduvad vaba kasutuse viisid.  

 

Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 24) eelnõuga sisulisi muudatusi ei tehta.  

 

Rahvusvahelisi asjaomaseid norme ei leidu. 

 

Euroopa Liidu tasandil on tegemist sätetega, mis tulenevad otseselt tarkvara direktiivi artiklist 

5. 

 

Lõikes 1 on loetletud arvutiprogrammi vaba kasutuse võimalused. Horisontaalse iseloomuga 

infoühiskonna direktiivi kohaldamisalast on arvutiprogrammid välistatud (direktiivi artikkel 1 

lg 2 p a), seega infoühiskonna direktiivis leiduvad vaba kasutuse juhud arvutiprogrammidele ei 

laiene (vt selle kohta ka eelnõu § 40 lg 2). Lõike kohaselt võib arvutiprogrammi õiguspärane 

kasutaja ilma arvutiprogrammi autori nõusolekuta ja täiendava autoritasu maksmiseta 

arvutiprogrammi kopeerida, tõlkida, kohandada (adaptsioon) ning muul viisil ümber töötada ja 

saadud tulemusi kopeerida sättes toodud tingimustel. Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 24 

lg 1) ei ole sättes põhimõttelisi muudatusi tehtud. Säte põhineb otseselt tarkvara direktiivi 

artikli 5 lõikel 1. 

 

Lõike 2 kohaselt võib arvutiprogrammi õiguspärane kasutaja võib ilma arvutiprogrammi autori 

nõusolekuta ja täiendava autoritasu maksmiseta teha arvutiprogrammist varukoopia tingimusel, 

et see on vajalik arvutiprogrammi kasutamiseks või kadunud, hävinud või 

kasutamiskõlbmatuks muutunud arvutiprogrammi taastamiseks. Võrreldes kehtiva õigusega 

(AutÕS § 24 lg 2) on sätte sõnastust muudetud eemaldades viite vabale kasutusele kui 

õigusele, eelnõu lähtub kohtupraktikas seni valdavast seisukohast, et vaba kasutuse näol ei ole 

tegemist kasutaja õigusega, vaid pigem privileegiga, võimalusega õiguste objekti ainuõigustele 

tehtud erandite ulatuses kasutada. Säte tuleneb otseselt arvutiprogrammide direktiivi artikli 5 

lõikest 2. Samuti on siinkohal vajalik viidata eelnõu paragrahvi 39 lõikele 6, mille kohaselt 

lepingu tingimus, mis piirab lõikes 2 nimetatud võimaluste kasutamist, on tühine. Seega on 

tegemist ühega vähestest juhtudest, kus seadusandja Euroopa Liidu tasandil on pidanud 

vajalikuks sekkuda lepinguvabadusse vaba kasutuse temaatika valguses sätestades otsesõnu, et 

nimetatud vaba kasutuse võimalusest ei tohi sellest kasusaajat ilma jätta (vt tarkvara direktiiv 

Art 8). 
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Lõikega 3 lisatakse vaba kasutuse võimalus arvutiprogrammi õiguspärasele kasutajale, kes 

võib ilma arvutiprogrammi autori nõusolekuta ja täiendava autoritasu maksmiseta jälgida, 

uurida ja  katsetada arvutiprogrammi toimimist eesmärgil selgitada välja programmelemendi 

aluseks olnud ideed ja põhimõtted juhul, kui ta teeb seda arvutiprogrammi laadimise, esitamise, 

käitamise, ülekandmise või talletamise käigus, mille tegemiseks ta on õigustatud. Võrreldes 

kehtiva õigusega (AutÕS § 24 lg 3) muudetakse eelnõuga viide vabale kasutusele kui õigusele. 

Samamoodi on eelnõu § 39 lõikega 6 välistatud võimalus lõikes 3 nimetatud vaba kasutuse 

võimalusest lepinguga mööduda. Sätte aluseks on tarkvara direktiivi artikli 5 lõige 3 ning 

artikkel 8. 

 

 

Eelnõu § 54. Arvutiprogrammi vaba pöördprojekteerimine (dekompileerimine) 

 

Paragrahv loetleb arvutiprogrammidele kohalduvad vaba kasutuse viisid (lisaks eeltoodud 

paragrahvis nimetatutele).  

 

Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 25) eelnõuga sisulisi muudatusi ei tehta. Eelnõus on 

võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 25 lg 3) antud paragrahvis puudu norm selle kohta, et 

lepingu tingimus, mis piirab lõigetes 1 ja 2 nimetatud võimaluste teostamist, on tühine. See 

norm on viidud eelnõus paragrahvi 40 lõikesse 6. 

 

Rahvusvahelisi asjaomaseid norme ei leidu. 

 

Euroopa Liidu tasandil on tegemist sätetega, mis tulenevad otseselt tarkvara direktiivi artiklist 

6. 

 

Lõikes 1 sisaldab norme tingimustega, millal arvutiprogrammi õiguspärasel kasutajal on 

lubatud ilma arvutiprogrammi autori nõusolekuta ja täiendava autoritasu maksmiseta kopeerida 

arvutiprogrammi ning seda tõlkida. Selline tegevus on lubatud juhul, kui see on hädavajalik 

informatsiooni saamiseks algsest arvutiprogrammist sõltumatult loodud arvutiprogrammi 

ühilduvuse tagamiseks teiste arvutiprogrammidega, kui on täidetud järgmised tingimused: 

1) seda teeb arvutiprogrammi õiguspärane kasutaja või tema ülesandel mõni teine vastavat luba 

omav isik; 

2) arvutiprogrammide ühilduvust tagav informatsioon ei ole olnud käesoleva lõike punktis 1 

nimetatud isikutele eelnevalt kättesaadav; 

3) selline tegevus piirdub algse arvutiprogrammi osadega, mis on vajalikud ühilduvuse 

tagamiseks.  

Lõige põhineb otseselt tarkvara direktiivi artikli 6 lõikel 1 ning võrreldes kehtiva õigusega 

(AutÕS § 25 lg 1) eelnõuga muudatusi ei tehta. 

 

Lõike 2 kohaselt ei tohi informatsiooni, mis on saadud lõikes 1 ettenähtud tegevusega: 

1) kasutada muuks otstarbeks kui sõltumatult loodud arvutiprogrammi ühilduvuse tagamiseks; 

2) üle anda kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik sõltumatult loodud 

arvutiprogrammi ühilduvuse tagamiseks; 

3) kasutada oma olemuselt sarnase arvutiprogrammi arendamiseks, tootmiseks, 

realiseerimiseks või muude algse arvutiprogrammi autori autoriõigust rikkuvate tegude 

sooritamiseks.  

Tegemist on lisatingimustega arvutiprogrammi vabaks kasutamiseks. Säte põhineb otseselt 

tarkvara direktiivi artikli 6 lõikel 2 ning võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 25 lg 2) eelnõu 

muudatusi ette ei näe. 
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Eelnõu § 55. Autoriõigusega kaitstava andmebaasi vaba kasutamine  

 

Paragrahv 55 sisaldab lisatingimusi autoriõigusega kaitstava andmebaasi vabaks kasutamiseks. 

Käesoleva eelnõuga kaitstavad andmebaasid jagunevad autoriõigusega kaitstavaks (andmebaas 

kui teos käesoleva eelnõu § 8 alusel) ning autoriõigusega kaasnevate õiguste objektina 

kaitstavaks (sui generis andmebaas käesoleva seaduse § 36 alusel). Autoriõigusega kaitstavate 

andmebaaside vaba kasutamine toimub üldjuhul käesolevas peatükis sisalduvate vaba kasutuse 

juhtude alusel, kuid andmebaaside direktiivi artikli 6 lõike 1 kohaselt peab andmebaasi või 

selle koopia õiguspärane kasutaja ilma autori nõusolekuta ja täiendavat autoritasu maksmata 

lisaks saama teostada kõiki tegusid, mis on vajalikud juurdepääsuks andmebaasi sisule ja selle 

sisu tavapäraseks kasutamiseks. Kui nimetatud isik võib andmebaasi kasutada ainult osaliselt, 

kohaldatakse käesolevas paragrahvis sätestatut ainult andmebaasi või selle koopia vastava osa 

suhtes. Nimetatud võimaluse pakubki käesolev paragrahv.  

 

Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 25
1
) on eelnõus viidud vaba kasutust piirava lepingu 

tingimuse tühisust puudutav säte vaba kasutuse üldiseid aluseid sätestavasse paragrahvi 40 

lõikesse 6. 

 

Rahvusvahelises õiguses puutumust omavaid norme ei ole. 

 

Euroopa Liidu õiguses on asjakohane andmebaasi direktiivi artiklid 6 ja 15. 

 

 

Eelnõu § 56. Autoriõigusega kaasnevate õigustega kaitstava andmebaasi vaba kasutamine 

 

Kui eelnev paragrahv (§ 55) sisaldas (lisa)tingimusi autoriõigusega kaitstavate andmebaaside 

vabaks kasutamiseks, siis käesolev paragrahv sisaldab ammendavat loetelu autoriõigusega 

kaasnevate õigustega kaitstavate andmebaaside vabaks kasutamiseks. Horisontaalse 

iseloomuga infoühiskonna direktiivi artikli 1 lõike 2 punkti e kohaselt ei mõjuta ega muuda 

nimetatud direktiiv mingil viisil ühenduse olemasolevaid sätteid mh andmebaaside õiguskaitse 

kohta. Andmebaaside õiguskaitset käsitleb andmebaaside direktiiv ning sui generis 

andmebaaside vaba kasutust reguleerivad selles artiklid 8 ja 9.  

 

Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 75
5
 ja § 75

6
) on kõik vastava õiguste objekti vaba 

kasutust puudutavad normid viidud ühte paragrahvi. Kehtiv õigus lähtub otseselt kõnealuste 

normide aluseks olevate artiklite jaotusest ning sõnastusest. Samas on eelnõu koostajad 

seisukohal, et sisuliselt on tegemist sui generis andmebaasi tegija õiguste piiramisega ning 

sellised ühetaolised normid võiksid olla ühes paragrahvis. Tegemist on vaid ülesehitusliku 

muudatusega, sisulisi muudatusi eelnõuga ei tehta. Sui generis andmebaaside vaba kasutust 

reguleerivast paragrahvist on välja viidud lepingu tühisust puudutav norm (AutÕS § 75
5
 lg 4), 

kuid see on lisatud eelnõu § 40 lõikesse 6 koos teiste sarnaste sätetega. 

 

Rahvusvahelises õiguses puutumust omavaid norme ei ole. 

 

Euroopa Liidu õiguses on asjakohased peamiselt andmebaasi direktiivi artiklid 8, 9 ja 15. 

 

Lõikes 1 loetletakse mis tahes viisil õiguspäraselt avalikustatud andmebaasi õiguspärase 

kasutaja võimalused sui generis andmebaasi vabaks kasutamiseks. Lõikes 1 nimetatud 



Seletuskirja versioon: 2.02.2014 

 88 

võimaluste aluseks on andmebaasi direktiivi artikkel 9. Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 

75
6
) eelnõuga sisulisi muudatusi ei tehta. 

 

Lõike 2 kohaselt võib sui generis andmebaasi õiguspärane kasutaja teha väljavõtteid ja 

taaskasutada igal eesmärgil mis tahes viisil õiguspäraselt avalikustatud andmebaasi sisuks 

olevaid kvantiteedilt või kvaliteedilt mitteolulisi osi. Kui isik võib käesolevas lõikes ettenähtud 

viisil kasutada ainult andmebaasi teatud osa, kehtib käesolevas lõikes sätestatu vaid 

andmebaasi selle osa suhtes. Säte vastab andmebaasi direktiivi artikli 8 lõikele 1 ning kehtiva 

õigusega (AutÕS § 75
5
 lg 1) võrreldes eelnõuga sisulisi muudatusi ei tehta. 

 

Lõikes 3 tuuakse põhimõte, et mis tahes viisil avalikustatud andmebaasi õiguspärane kasutaja 

ei tohi kahjustada andmebaasis sisalduvate teoste või muu materjali suhtes tekkinud 

autoriõigust või autoriõigusega kaasnevaid õigusi. Tegemist on selgitava sättega, millega 

rõhutatakse üle, et andmebaasi sisuks olevaid kaitstavaid objekte kaitstakse eraldiseisvana sui 

generis andmebaaside endi kaitsest ning lubatud teod andmebaasiga (vaba kasutus) ei tohi 

kahjustada sellise andmebaasi sisuks olevaid teoste või kaasnevate õiguste alusel kaitstavaid 

objektide õiguste omajate õigusi. Säte põhineb andmebaasi direktiivi artikli 8 lõikel 3 ning 

kehtiva õigusega (AutÕS § 75
5
 lg 2) eelnõus muudatusi ei tehta. 

 

 

 

V PEATÜKK 

HÜVITISED JA TÄIENDAVAD TASU SAAMISE ÕIGUSED 
 

 

1. Jagu. Hüvitised 

 

Eelnõu § 57. Hüvitise eesmärk 

 

Kehtivas õiguses sellise sisuga sätteid ei leia, tegemist on selgitava normiga, mis annab suunise 

V peatüki esimese jao sisu tõlgendamiseks. Kehtivas õiguses on nii autorile ainuõiguste 

piiramise eest hüvitise määramist kui erinevad eraldiseisvad tasu saamise õigused seaduse 

erinevates osades laiali ning puudub ühtne arusaam selliste skeemide toimimisest ja alustest. 

Eelnõuga on esiteks koondatud ühte peatükki nii kompensatsioonilised hüvitised kui tasu 

saamise õigused. Käesoleva paragrahvi sisu puudutab hüvitisi, mis on otseselt seotud mõne 

eelnõus sätestatud vaba kasutuse juhuga. Viide vastavale vaba kasutuse juhule, mida käesoleva 

jao sätete alusel õiguste omajale kompenseeritakse, on antud iga paragrahvi esimeses lõikes. 

Ristviide on omakorda antud vaba kasutuse peatüki asjaomaste paragrahvide juures (§ 42 lg 3, 

§ 44 lg 2 ning § 48 lg 4).  

Teatud juhtudel on masskasutustel õiguste omajate majanduslikud õigused liigselt riivatud, et 

piirduda kompenseerimata vaba kasutuse võimaldamisega. Peamiselt hariduslikel ja 

meelahutuslikel eesmärkidel toimuvate masskasutuste hüvitamise ning selleks vajaliku 

süsteemi väljatöötamise kohustus on enamasti juba sisse kirjutatud Euroopa Liidu tasandi 

õigusaktidesse. Selle kohta on lisatud viited konkreetset hüvitist reguleeriva paragrahvi 

kommentaaride juurde allpool. 
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Eelnõu § 58. Hüvitis audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise kopeerimise eest isiklikeks 

vajadusteks  
 

Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestiste isiklikeks vajadusteks kopeerimise eest tasu 

maksmise süsteem on Eestis kehtiv juba alates 1996. aastast
238

.  

Rahvusvahelises õiguses nn tühja kasseti tasu küsimusi ei reguleerita. EL õiguses reguleerib 

kõnealust küsimust infoühiskonna direktiivi artikli 5 lõige 2, mille alusel võivad liikmesriigid 

direktiivi artiklis 2 sätestatud kopeerimisõiguse puhul näha ette erandeid ja piiranguid, kui 

kõne all on mh 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 direktiivi artiklis 6 osutatud tehnilisi kaitsemeetmeid. 

Viimasel ajal on Euroopa Kohus arutanud mitmel korral infoühiskonna direktiivi artikli 5 lõike 

2 punkti b alusel piiratud ainuõiguste küsimust, olulisemad lahendid tühja kasseti osas on 

Padawan SL vs. Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)
239

 (edaspidi 

Padawan kohtuotsus) ning Stichting de Thuiskopie vs. Opus Supplies Deutschland GmbH
240

 

(edaspidi Stichting kohtuotsus). 

Tegemist on EL ainupädevuses oleva valdkonnaga. Tühja kasseti tasu maksmiseks on enamus 

liikmesriike kehtestanud lõivude ja tasude kogumise süsteemi. Siiski nt Anglo-Ameerika 

õigustraditsiooniga Suurbritannias vastavat konkreetset erandit ei ole, küll aga võimaldab seal 

kohaldatav üldine fair use-kontseptsioon teha koopiaid isiklikuks otstarbeks). Erandit ega 

vastavat hüvitusskeemi ei ole peale Suurbritannia EL-s veel Maltal, Iirimaal, Küprosel ja 

Luxemburgis.  

Üldiselt on 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.
241

 Kehtivas 

õiguses lähtutakse sarnastest põhimõtetest, probleemseks on asjaolu, et analoogtehnoloogiat, 

mille pealt Eestis tasu kogutakse, kasutatakse praktikas isiklikuks otstarbeks kopeerimisel 

järjest vähem. Praktiliselt kogu kopeerimine toimub digitaalsete kandjate ja vahenditega 

(peamiselt internetist allalaadimine, kandjateks kõvakettad, CD-d, mobiiltelefonid ja MP3-

mängijad)
242

.  

Eelnõu koostamise algfaasis oli tühja kassti tasu üheks analüüsiobjektiks, avaldatud 

lähtematerjalis pakuti välja erinevaid alternatiive edasiliikumiseks
243

. Tulenevalt 15.08.2013 

                                                             
238

 AutÕS § 26 ja § 27. Samuti 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 kord“ (RT I, 29.12.2011, 

156). 
239

 Arvutivõrgus: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0467:ET:HTML. 
240

 Arvutivõrgus: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0462:ET:HTML#Footnote* (29.01.14). 
241

 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). 
242

 Uuringukeskuse Klaster uuring 2007. a. AutÕS § 27 mõjudest, kättesaadav arvutivõrgus aadressil: 

http://www.autor.ee/pictures/kultmin_aruanne_15.05.07.pdf (29.01.14). 
243

 Vt „Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõu ja seletuskirja esialgne lähtematerjal“. 

Arvutivõrgus:  

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58012/Autori%F5iguse+anal%FC%FCs.pdf (09.11.13), 

lk 177-186. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0462:ET:HTML#Footnote*
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0462:ET:HTML#Footnote*
http://www.autor.ee/pictures/kultmin_aruanne_15.05.07.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58012/Autori%F5iguse+anal%FC%FCs.pdf
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toimunud kodifitseerimiskomisjoni otsusele, on eelistatud variandiks lähtuda edaspidi tasu 

kogumisel ja maksmisel riigieelarvest makstavatest summadest
244

. Euroopa Liidus on süsteem 

sarnaselt üles ehitatud Hispaanias, EL väliselt nt veel Norras.  

 

Lõike 1 kohaselt on autoril, esitajal ja fonogrammitootjal õigus saada hüvitist audiovisuaalse 

teose või teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kopeerimise eest, mis toimub käesoleva 

seaduse paragrahvi 41 alusel. Õiguse omajate ring, kellele nende ainuõiguste piirangust tulenev 

kahju hüvitatakse, eelnõuga ei muutu võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 26 lg 1). Eesti 

õigus kasutab infoühiskonna direktiivi miinimumloetelu ning ei ole laiendanud hüvitise 

saamise õigust näiteks filmitootjale, audiovisuaalsete teoste isiklikuks otstarbeks kopeerimise 

eest saavad hüvitist vaid autorid.  

 

Lõikes 2 sätestatakse õiguste omajatele makstava hüvitise suuruse arvutamise alus, milleks on 

isiklikuks otstarbeks tehtud koopiate tegemise eest riigieelarvest selleks eraldatud vahendid.  

Infoühiskonna direktiivi märkuse 35 järgi peaksid teatavate erandite ja piirangute puhul 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.
245

 Padawan kohtuotsuse järgi tuleb õiglast hüvitist 

käsitada kui vastutasu autori kantud kahju eest.
246

 Võrreldes Euroopa Liidu õigusega ei sisalda 

Eesti kehtiv õigus viidet kompensatsioonile või hüvitisele, pigem lähtub Eesti õigus tasu 

maksmise põhimõttest, sarnaselt teistele võlaõiguslikele tasu maksmiste kohustustele
247

. 

Eelnõuga seda lähenemist muudetakse. 

AutÕS § 27 ega infoühiskonna direktiiv ei täpsusta, kuidas õiglast hüvitist või kahju arvutada. 

Infoühiskonna direktiivi märkuses 35 on selgitatud, et teatud olukordades, kus mõju õiguste 

omajale on minimaalne, võib hüvitise maksmise kohustust mitte tekkida. Antud punkti 

tõlgenduses 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 infoühiskonna direktiivi „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.
248

 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.  

 

Lõikes 3 ilmnebki põhimõtteline muudatus võrreldes kehtiva õigusega – senikehtinud süsteem, 

kus tasu maksjaks olid  salvestusseadmete ja salvestuskandjate tootjad ning maaletoojad 

                                                             
244

 Lähtematerjalis variant B. Vt „Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõu ja seletuskirja 

esialgne lähtematerjal“ lk 177. 
245

 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. 
246

 Padawan (viide 40). 
247

 Vt lähtematerjal lk 182. 
248

 Padawan (viide 37). 
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(AutÕS § 27 lg 1), asendub süsteemiga, kus tasu makstakse riigieelarvest. Tasu maksab sätte 

kohaselt Justiitsministeerium.  

 

Lõike 4 kohaselt makstakse hüvitis kollektiivse esindamise organisatsioonile, kes teostab 

käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õiguste omajate õigusi (nt Eesti Autorite Ühing, Eesti 

Audiovisuaalautorite Liit, Eesti Esitajate Liit, Eesti Fonogrammitootjate Ühing jne). 

 

Lõike 5 annab volitusnormi Vabariigi Valitsusele käesoleva paragrahvi lõikes 1 ettenähtud 

hüvitise jaotamise määrade ning lõikes 2 nimetatud kahju hüvitamise arvestamise aluste ja 

korra kehtestamiseks. Rakendusakti esialgne kavand on lisatud käesolevale eelnõule. 

 

 

Eelnõu § 59. Hüvitis teose fotokopeerimise eest  

 

Paragrahviga sätestatakse teine ainuõiguste piiramist kompenseeriv hüvitismehhanism, nimelt 

hüvitatakse õiguste omajale kahju, mis tekib teose masskopeerimisest paber- või muule 

samalaadsele kandjale. Nagu nn tühja kasseti tasu, ei reguleeri rahvusvaheline õigus ka teose 

fotokopeerimist puudutavaid küsimusi. EL õiguses reguleerib fotokopeerimist infoühiskonna 

direktiivi artikli 5 lõige 2, mille alusel võivad liikmesriigid direktiivi artiklis 2 sätestatud 

kopeerimisõiguse puhul näha ette erandeid ja piiranguid, kui kõne all on mh 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. Eesti 

õiguses jõustus kõnealune kompensatsioonimehhanism 2006. aastal
249

 ning see on sätestatud 

AutÕS § 27
1
. Käesolev eelnõu ei tee kehtivas õiguses leiduvas regulatsioonis põhimõttelisi 

muudatusi. 

 

Lõike 1 kohaselt on autoril ja kirjastajal õigus saada hüvitist teose fotokopeerimise eest 

käesoleva seaduse paragrahvis 42 (isiklikuks otstarbeks kopeerimine) ja paragrahvi 42 lõike 1 

punktis 2 (illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel eesmärkidel kopeerimine) ja punktis 3 

(andmekaeve ja tekstitöötlus) nimetatud juhtudel. Lõige vastab infoühiskonna direktiivi artikli 

5 lõike 2 punktile b. Juhul, kui liikmesriik teeb kopeerimisõigusest vastava erandi, peab selline 

riik ühtlasi kehtestama süsteemi sellise vabast (mass)kasutusest tuleneva kahju 

kompenseerimiseks õiguste omajale. Hüvitist ei saa kopeerimise eest, mis ületab vaba kasutuse 

motiveeritud mahu piirid. Hüvitist ei maksta ärilisel eesmärgil tehtud koopiate eest. Hüvitist ei 

maksta reprodutseerimise eest, mis on vastuolus tavapärase kasutamisega, mis kahjustab autori 

seaduslikke huve ja mis ei ole nimetatud AutÕS §-des 18-25 (nn three step test, vt AutÕS § 

17). Tasu saavad autorid, kelle teoseid paljundatakse paberile: kirjanikud, tõlkijad, kujundajad, 

illustraatorid, kunstnikud, fotograafid. Samuti nende pärijad, autoriõiguste omajad ja vastavat 

õigust litsentsi alusel kasutajad. Hüvitise saamise õigus on ka kirjastajatel, sõltumata sellest, 

kas nad on autoriõiguste omajad või mitte
250

. Lõige vastab kehtivas õiguses AutÕS § 27
1
 

lõikele 1. 

 

Lõikes 2 defineeritakse „fotokopeerimine“, mis on kehtiva õigusega võrreldes uus termin. 

Kehtiv õigus kasutab terminit „reprograafiline reprodutseerimine“, mis on kohmakas ja eesti 

keelele võõras. Kuna käesoleva eelnõuga muudeti ka senine „õigus teose reprodutseerimisele“ 

                                                             
249

 Vt autoriõiguse seaduse muutmise seadus (RT I 2006, 28, 210); samuti vt seletuskiri autoriõiguse seaduse 

muutmise seaduse eelnõu juurde (866 SE), arvutivõrgus:  

http://www.riigikogu.ee/?page=eelnou2&op=ems2&eid=866&assembly=10&u=20131111134518 (11.11.13). 
250

 vt seletuskiri autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu juurde (866 SE), arvutivõrgus:  

http://www.riigikogu.ee/?page=eelnou2&op=ems2&eid=866&assembly=10&u=20131111134518 (11.11.13). 

http://www.riigikogu.ee/?page=eelnou2&op=ems2&eid=866&assembly=10&u=20131111134518
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„kopeerimisõiguseks“, siis on sellest lähtuvalt leitud uus termin ka kommenteeritava 

hüvitisskeemi puhul lubatud kopeerimisviisile. Fotokopeerimine eelnõu tähenduses on teose 

kopeerimise üks viis, mille tulemuseks on teose täpne koopia paber- ja muul samalaadsel 

kandjal, mis on saadud mis tahes fototehnika või muu sama toimega meetodi abil. Teosest 

suurendatud või vähendatud koopia tegemine nimetatud viisil loetakse samuti 

fotokopeerimiseks. Sellise sisuga sätet kehtivas õiguses ei ole. 

 

Lõigetega 3 ja 4 sätestatakse alused õiguste omajatele väljamakstava hüvitise suuruse 

arvutamiseks.  Autorite puhul (lg 3) on selleks eelarveaastas hüvitise maksmiseks eraldatud 

riigieelarvelised vahendid ja Eesti Rahvusraamatukogu rahvusbibliograafia andmebaasis 

registreeritud teoste nimetuste arv. Kirjastajatele (lg 4) 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.  

Euroopas on kasutusel kaks tasu kogumise viisi: operaatorilõiv (operator levy) ja seadmelõiv 

(equipment levy). Esimene neist tähendab tasude kogumist paljundusteenust pakkuvatelt 

ettevõtetelt ja paljundusmasina omanikelt (näiteks koolid, raamatukogud, teadusasutused). 

Seadmelõivu tasuvad paljundusmasinate maaletoojad ja tootjad. Siiski on alates 2006. a. Eestis 

tasu makstud riigieelarvest, mis tundus otstarbekam, kui koguda tasu kokku tuhandetelt 

riigieelarve või kohaliku omavalitsuse eelarvega seotud isikutelt
251

.  

Lõiked vastavad kehtivas õiguses AutÕS § 27
1
 lõigetele 2 ja 3. 

 

Lõikes 5 sätestatakse, et hüvitise maksab välja justiitsministri määratud juriidiline isik, kes 

esindab autoreid või autoreid esindavaid organisatsioone. Kehtiva õiguse alusel kogub 

kõnealust tasu Autorihüvitusfond (AHF)
252

, kes on justiitsministri poolt määratud
253

. Lõige 

vastab kehtivas õiguses AutÕS § 27
1
 lõikele 4. 

 

Lõike 6 kohaselt makstakse hüvitis kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 

avalduse alusel. Kuna puudub statistika isiklikuks tarbeks tehtavate koopiate osas ning sellise 

statistika tellimine oleks liiga kallis, siis kasutatakse nii kehtivas õiguses kui eelnõus 

solidaarset tasu jagamise mudelit. Jagamine lähtub eeldusest, et kõige enam mõjutab vaba 

reprodutseerimine õppekirjandust (õpikud, töövihikud). Autorid esitavad avaldused, milles 

märgivad oma kategooria ja Rahvusraamatukogu rahvusbibliograafia andmebaasis 

registreeritud trükiste nimetuste arvu. Kirjastajad esitavad avalduse, milles märgivad ja 

avaldusele eelneva kümne kalendriaasta jooksul ilmunud ISBN- ja ISSN-numbritega trükiste 

arvu. Jagamisel arvestatakse, kas tegemist on teadus- ja õppekirjanduse või ilukirjandusega
254

. 

Tasu jaotamise määrad kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega (vt lõige 7 allpool). Lõige 

vastab kehtivas õiguses AutÕS § 27
1
 lõikele 5. 

 

Lõikega 7 antakse  volitusnorm Vabariigi Valitsusele kehtestada käesoleva paragrahvi lõikes 1 

ettenähtud hüvitise jaotamise määrad ilukirjanduse ning teadus- ja õppekirjanduse autorite ja 

kirjastajate vahel ning hüvitise maksmise korra. Rakendusakti kavand on lisatud käesolevale 

eelnõule. Lõige vastab kehtivas õiguses AutÕS § 27
1
 lõikele 6. 

                                                             
251

 vt seletuskiri autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu juurde (866 SE), arvutivõrgus:  

http://www.riigikogu.ee/?page=eelnou2&op=ems2&eid=866&assembly=10&u=20131111134518 (11.11.13). 
252

 www.ahf.ee (11.11.13). 
253

 Justiitsministri 09.03.2012 käskkiri nr 32 „Teose reprograafilise reprodutseerimise eest tasu väljamaksva 

juriidilise isiku määramine“. 
254

 vt seletuskiri autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu juurde (866 SE), arvutivõrgus:  

http://www.riigikogu.ee/?page=eelnou2&op=ems2&eid=866&assembly=10&u=20131111134518 (11.11.13). 
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Eelnõu § 60. Hüvitis õiguste objekti laenutamise eest raamatukogudest  
 

Erinevatele õiguse omajatele on eelnõuga garanteeritud ainuõigus lubada ja keelata õiguse 

objekti levitamine. Rahvusvahelises õiguses levitamisõiguse või selle allosade piiramist ette ei 

ole nähtud, küll aga on selline võimalus ette nähtud Euroopa Liidu tasandil. Nimelt 

rendidirektiivi artikliga 6 on pakutud liikmesriikidele võimalus teha erand levitamisõiguse 

üheks osaks oleva laenutamisõiguse osas tingimusel, et sellisest ainuõiguste piirangust tuleneva 

kahju peab õiguste omajatele hüvitama. Tegemist on seega kolmanda vaba kasutust 

kompenseeriva hüvitusskeemiga Eesti õiguses. Ka kehtiva õiguse alusel hüvitatakse teatud 

õiguste objektide laenutamine raamatukogust (AutÕS § 13
3
)
255

. Eelnõuga on nende õiguse 

objektide ringi laiendatud, mille laenutamine on võimalik ilma õiguste omaja loata. Nimelt on 

eelnõu kohaselt võimalik laenutada ka audiovisuaalseid teoseid ning seetõttu ka laiendatud 

nende isikute ringi, kellele sellise vaba kasutusega tekkiv kahju saab kompenseeritud – lisatud 

on filmitootjad, kelle levitamisõigust eelnõuga piiratakse
256

.  

 

Lõikes 1 nimetatakse õiguste omajad, kelle ainuõigust teose levitamisele on piiratud ja kes 

seetõttu saavad hüvitist. Nendeks on autorid, esitajad, fonogrammitootjad ning filmitootjad. 

Lõikes viidatakse ka sellise hüvitamise aluseks olevale paragrahvile 47. Lõige vastab sisuliselt 

kehtivas õiguses AutÕS § 13
3
 lõikele 1, lisatud on filmitootjad (vt kommentaarid eespool). 

 

Lõikes 2 nimetatakse autorile, esitajale, fonogrammitootjale ning filmitootjale väljamakstava 

tasu suuruse arvutamise alused, milleks on eelarveaastas tasude maksmiseks eraldatud 

riigieelarvelised vahendid ja kalendriaastas rahvaraamatukogudes elektrooniliselt registreeritud 

laenutused. Tegemist on sarnase riigieelarvelistel vahenditel põhineva skeemiga, nagu 

fotokopeerimise eest makstava hüvitise puhul ning see juba kehtivast õigusest tulenev 

põhimõte eelnõuga ei muutu (vt AutÕS § 13
3
 lg 4). Kuna veel ühe õiguste omajate grupi 

(filmitootjad) levitamise ainuõigust on piiratud, on vajalik ka riigieelarvest kompensatsiooniks 

määratavate vahendite suurenemine nii, et  

 

Lõikes 3 sätestatakse, et autorile makstakse tasu avalduse alusel, mis on kirjalikus või 

kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 5 

nimetatud juhud. Lõike 5 kohaselt makstakse audiovisuaalse teose ning muusikateose autorile, 

muusikateose esitajale, fonogrammitootjale ning filmitootjale tasu vaid teda esindava 

kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu. Lõige vastab kehtivas õiguses AutÕS § 13
3
 

lõikele 5. Avalduse alusel makstakse tasu otse peamiselt kirjandusteoste autoritele, tõlkijatele, 

illustraatoritele (kunstilise vormi autorid). 

 

Lõige 4 annab volitusnormi Vabariigi Valitsuse määruse kehtestamiseks, kus täpsustatakse: 1) 

avalduses esitatavate andmete loetelu;  2) tasu jaotamise määrad erinevate autorite 

õiguste omajate vahel; 3) tasu arvutamise ja väljamaksmise alused ja korra. Lõige vastab 

kehtivas õiguses AutÕS § 13
3
 lõikele 6. Rakendusakti kavand on eelnõule lisatud. 

 

Lõige 5 on sisuliselt erinorm lõikele 3. Audiovisuaalse teose ning muusikateose autorile, 

muusikateose esitajale, fonogrammitootjale ning filmitootjale tasu vaid teda esindava 
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 Vt autoriõiguse seaduse muutmise seadus (RTI 2008, 18, 123). Vt ka seletuskiri autoriõiguse seaduse 

muutmise seaduse juurde (178 SE). Arvutivõrgus: 
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kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu, mitte vastava õiguste omaja isikliku avalduse 

alusel. See tähendab, et nimetatud õiguste omajate grupid saavad tasu ühe maksena ning neid 

esindavad organisatsioonid kehtestavad põhimõtted ja viisi vastavate tasude väljamaksmiseks 

konkreetsetele õiguste omajatele. Lõige vastab kehtivas õiguses AutÕS § 13
3
 lõikele 7. 

 

Lõike 6 kohaselt on tasu väljamaksja on kultuuriministri määratud juriidiline isik. Kehtiva 

õiguse alusel kogub kõnealust tasu Autorihüvitusfond (AHF), kes on AutÕS § 13
3
 lõike 8 

alusel selleks määratud. 

 

Lõikega 7 antakse tasu väljamaksjale õigus saada rahvaraamatukogudelt kõiki tasu 

maksmiseks vajalikke andmeid ning täpsustatakse, et sellega seotud lisakulutused kannab tasu 

väljamaksja. Lõige vastab kehtivas õiguses AutÕS § 13
3
 lõikele 9. 

 

Lõikes 8 sätestatakse lõike 3 alusel makstava tasu ülempiir, milleks on neljakordne 

Statistikaameti esitatud eelmise aasta Eesti keskmine brutopalk. Lõige vastab kehtivas õiguses 

AutÕS § 13
3
 lõikele 10. 

 

2. Jagu. Täiendavad tasu saamise õigused 

 

Eelnõu § 61. Õigus saada tasu õiguste objekti kasutamise teatud juhtudel 

 

Antud paragrahv sätestab põhimõtte, et õiguste omajal on õigus saada tasu teatud õiguste 

objekti kasutamise eest. Tegemist ei ole klassikalise varalise õigusega – õiguste omajal puudub 

võimalus sellist kasutamist keelata, küll on tal tasu saamise õigus. Selline tasu ei ole seotud 

varaliste õiguste seadusjärgse piiramisega eelnõu IV peatüki alusel. 

 

 

Eelnõu § 62. Autori õigus saada tasu algupärase kunstiteose edasimüümise eest  
 

Eestis on algupärase kunstiteose autorid saanud nn edasimüügitasu alates AutÕS jõustumisest 

1992 § 15). aastal. Sellise võimaluse näeb ette juba Berni konventsiooni artikkel 14ter. Aastal 

2001 võeti Euroopa Liidus (Ühenduses) vastu direktiiv 2001/84/EÜ (edasimüügi direktiiv)
257

, 

mille ülevõtmise käigus Eestis kehtivaid asjaomaseid norme mõnevõrra muudeti, kuid vastava 

tasu maksmise aluspõhimõtted jäid samaks
258

.  

Edasimüügitasu on teostatav ainult läbi kollektiivse esindamise organisatsiooni (vt eelnõu § 72 

lg 1 p 5). Kollektiivse esindamise organisatsioon saab tasu koguda isikute eest, kes on andnud 

selleks volituse või on ühingu liikmed. 

 

Lõike 1 kohaselt on algupärase kunstiteose autoril õigus saada pärast teose omandiõiguse 

esmakordset võõrandamist müügihinnal põhinevat autoritasu teose igakordse müügi puhul. 

Lõige sätestab ka põhimõtte, et tegemist on võõrandamatu õigusega e. kokkulepe loobumise 

kohta õigusest saada nimetatud tasu on kehtetu. Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 15 lg 1) 

on lisatud teine lause tasu saamisest loobumise kokkuleppe kehtetuse kohta. Nimetatud 

autoreid kaitsev säte sisaldub edasimüügidirektiivi artikli 1 lõikes 1 ning eelnõu koostajad 

pidasid vajalikuks selle lisamist eelnõu teksti. Ka muudel juhtudel on võõrandamatud tasu 

                                                             
257

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/84/EÜ, 27. september 2001, algupärase kunstiteose autori 

õiguse kohta saada hüvitiste edasimüügi korral (EÜT L 272/32, 13.10.2001, lk 240-244).  
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 Autoriõiguse seaduse muutmise seadus (RT I 2006, 28, 210). 
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saamise õigused sellisena eelnõus otsesõnu nimetatud ning edasimüügitasust loobumise kohta 

käivad sätted ei ole selles kontekstis erandiks. 

 

Lõike 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. Võrreldes kehtiva 

õigusega (AutÕS § 15 lg 2) on eelnõu sõnastust muudetud eesmärgiga rõhutada, 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. 

Nimetatud küsimust on ka IO kodifitseerimise analüüsifaasis põhjalikumalt uuritud
259

. Kehtiv 

õigus jätab õhku küsimuse, 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 artikli 1 lõike 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 artikli 1 lõike 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 ilmtingim ata 

tegelema eksklusiivselt vaid kunstiga või tegutsema kaubanduslikus ulatuses või ärilistel 

eesmärkidel
260

. Samas võib Euroopa Liidu erinevate nimetatud teemat käsitlevate ning 

reguleerivate dokumentide ja õigusaktide
261

 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. Kehtiva õiguse (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 on lähtutud suletud loetelust. 

Eelnõu koostajate arvates võiks antud paragrahvi sõnastusel lähtuda direktiivis välja pakutud 

avatud loetelust. IO kodifitseerimise analüüsifaasis on uuritud ka küsimust, 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 
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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 pankrotivara
262

 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 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.  

Eelnõus pakutud versiooni kohaselt lähtutakse avatud loetelust – vastavat õigust kohaldatakse 

kõikidele müügitehingutele, milles müüjate, ostjate või vahendajatena osalevad  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. 

 

Lõikes 3 defineeritakse algupärane kunstiteos, milleks on visuaalkunsti teos, nagu maal, 

graafika, skulptuur, installatsioon, tarbekunstiteos ja foto, kui see on kunstniku valmistatud või 

tema nummerdatud, signeeritud või muul viisil autoriseeritud koopia. Võrreldes kehtiva 

õigusega (AutÕS § 15 lg 3) eelnõuga muudatusi ei tehta. Säte vastab edasimüügi direktiivi 

artiklile 2. 

 

Lõikes 4 kehtestatakse tasumäärad. Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 15 lg 4) eelnõus 

muudatusi ei tehta ning säte vastab edasimüügi direktiivi artiklile 4. Nimetatud artikli lõikega 2 

on lubatud erand, mille järgi võib alla 50 000 eurose müügihinnaga teoste puhul kehtestada 5% 

autoritasu määra (mitte 4%). Muus osas on järgitud direktiivi määrasid Müügihinnad on ilma 

maksudeta (vt edasimüügi direktiivi artikkel 5)
263

.  

 

Lõikes 5 sätestatakse autoritasu ülempiir, mille kohaselt tasu ühe algupärase kunstiteose 

edasimüümise eest ei tohi ületada 12 500 eurot. Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 15 lg 5) 

eelnõus muudatusi ei tehta ning säte vastab edasimüügi direktiivi artikli 4 lõikele 1. 
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Lõike 6 kohaselt ei kohaldata lõikes 1 nimetatud tasu, kui teose müügihind on alla 64 euro. 

Edasimüügi direktiivi artikli 3 kohaselt ei tohi müügihinna alammäär ületada 3000 eurot. 

Arvestades Eesti kunstituru mahtu ja kunstiteoste müügihindasid, kehtib alates 2006. a. 

alammäärana siiski 64 eurot (ilma maksudeta). Alla 64 eurose ostu puhul oleks 5% tasu 

ebaproportsionaalne tehtavate kulutustega (postituskulud, kollektiivse esindamise 

organisatsiooni halduskulud). Eelnõus ei tehta muudatusi võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 

15 lg 6). 

 

Lõikes 7 sätestatakse, et autoril ja kollektiivse esindamise organisatsioonil on õigus kolme 

aasta jooksul alates edasimüügist nõuda edasimüüki korraldanud isikult teavet, mis on vajalik 

edasimüügitasu maksmise tagamiseks. Teabe saamise õiguse kehtestamise aluseks on 

edasimüügi direktiivi artikkel 9 ning võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 15 lg 7) eelnõus 

muudatusi ei tehta. 

 

Lõike 8 kohaselt tuleb edasimüügitasu maksta kolmekümne päeva jooksul alates edasimüügi 

toimumise päevast. Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 15 lg 8) eelnõus muudatusi ei tehta. 

 

Lõikes 9 sätestatakse tasu saamise õiguse ajaline piir. Edasimüügitasu on autoril (samuti 

vastava õiguse omajal või litsentsi alusel kasutaval isikul, näiteks pärijal) õigus saada kolme 

aasta jooksul alates edasimüügist. Kolmeaastane tähtaeg on erand üldisest seadusest tuleneva 

nõude aegumise kümneaastasest tähtajast (TsÜS § 149)
264

. 

 

Lõikes 10 lisandub selguse mõttes regulatsiooni kohaldamist puudutav norm, mis tuleneb 

Berni konventsiooni artikli 14ter lõikest 2.  

 

 

Eelnõu § 63. Autori ja esitaja õigus saada tasu rendi eest 

 

Paragrahv 63 sätestab nii autori kui esitaja õiguse saada tasu teose või esituse rentimise eest.  

 

Võrreldes kehtiva õigusega on eelnõus selles küsimuses ette nähtud olulised muudatused.  

Kehtivas õiguses on nimetatud loovutamatu tasu saamise õigused autoritele ja esitajatele 

sätestatud eraldi paragrahvides ning erinevate tingimustega. Autoritele on garanteeritud tasu 

saamise õigus AutÕS § 14 lõigete 6 ja 7 alusel, esitajatele AutÕS § 67 lg 1 p 7 ning § 68 lg 4 

alusel. Mõlemale õiguste omajate grupile garanteeritakse kõnealune tasu saamise õigus rendi- 

ja laenutusdirektiivi artiklist 5. 

 

Võrreldes kehtiva õigusega ei muutu esitajatele esituse rentimise eest loovutamatu tasu saamise 

õiguse sisu, esitajale on ka praegu tasu saamine garanteeritud esituse rentimise eest, kui esitaja 

on loovutanud või litsentseerinud oma vastava õiguse filmi- või fonogrammitootjale, samuti 

juhul, kui sellist loovutamist või litsentseerimist eeldatakse. 

 

Küll aga on piiratud autorite õigus õiglase tasu saamisele ning viidud see samadele alustele 

esitajatega. Rendi- ja laenutusdirektiivi artikkel 5 sätestab miinimumstandardi õiguste omajate 

kaitseks ning direktiivi üle võttes otsustati autorite osas minna direktiivi poolt pakutud 

võimalustest kaugemale.  Autoritele ei ole kehtiva õiguse alusel garanteeritud õiglase tasu 

saamine mitte vaid teose rentimise eest (nagu näeb ette direktiivi standard), vaid loovutamatu 
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tasu saamise õigus on audiovisuaalse teose autoril filmi igasuguse kasutamise eest (AutÕS § 14 

lg 6). Muusikateoste autoritele võimaldatakse samas ka kehtiva õiguse alusel kaitse piiratumalt, 

vaid teose rentimise eest (AutÕS § 14 lg 7). Eelnõu lähtub praktikas ette tulnud probleemidest 

niivõrd laiapõhjalise tasu saamise õiguse rakendamisel audiovisuaalsete teoste autoritele ning 

kohtleb kõiki rendi- ja laenutusdirektiivi ülalnimetatud normidest kasusaajaid võrdsetel alustel. 

Rahvusvahelistes dokumentides ei ole audiovisuaalsete teoste autorite täiendava tasu küsimust 

reguleeritud. Kõnealuseid probleeme on uuritud ka IO kodifitseerimise analüüsifaasis
265

. 

Audiovisuaalautorite täiendavat tasu reeglina teistes EL riikide seadustes ei reguleerita, va osas 

mis on vajalik rendidirektiivi rakendamiseks. Erandiks on Prantsusmaa intellektuaalse omandi 

koodeks
266

, mille järgi audivisuaalse teose autor peab saama õiguste loovutamise korral 

hüvitist vastavalt teose kasutamisele. Soome õiguses nt
267

 on audiovisuaalse teose autoril õigus 

tasu ainult rendile andmise eest. USA õiguspraktikas
268

 saavad AV teose autorid tasu ainult 

vastavate lepingute korral.  

Kehtiva 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. Seega 

sõltumata autori ja filmitootja kokkuleppest on audiovisuaalse teose autoril õigus saada tasu 

teose igasuguse kasutuse eest (nt televisioon, kaabellevi, kinolevi, Internet, DVD). AutÕS § 14 

lg 6 sisalduv tasu saamise õigus kehtestati 1999. a sisuliselt kompensatsiooniks selle eest, et 

kehtiva AutÕS § 33 lg 2 kehtestab audiovisuaalse teose autorite varaliste õiguste seadusjärgse 

ülemineku filmitootjale
269

. Aastas kogub Eesti Autorite Ühing AutÕS § 14 lg 6 alusel ca 100 

000 eurot
270

. AutÕS § 14 lg 6 alusel kogutavad tasud on Eesti audiovisuaalsektori mõistes 

tagasihoidlikud. Senise praktika kohaselt võib seega öelda, et laiapõhjaline täiendava tasu 

saamise õigus ei oma märkimisväärset positiivset mõju Eesti audiovisuaalsektorile, sest Eesti 

audiovisuaalsete teoste kasutamine on seotud täiendavate lisakuludega (mida nt ei ole USA või 

teiste riikide sarnaste teoste kasutamise puhul).  

AutÕS § 14 lg 6 küsimuse lahendamist tuleb hinnata ka AV teoste autorite varaliste 

autoriõiguste automaatselt produtsendile ülemineku regulatsiooni valguses. Kehtiva AutÕS § 

33 lg 2 alusel lähevad varalised õigused üle produtsendile, kui lepinguga ei ole kokku lepitud 

teisiti. Käesoleva eelnõuga selliselt automaatsest õiguste üleminekust audiovisuaalse teose 

loomisel loobutakse ning audiovisuaalsete teoste tootmis puudutavad õigussuhted muutuvad 

ainult lepingutel põhinevaks
271

. 

Antud kontekstis tõusetub ilmselgelt ka õiguspärase ootuse küsimus. AutÕS esimene 

redaktsioon sellist tasu saamise õigust ei sisaldanud. AutÕS § 14 lg 6 tekkis seadusesse 1999. 

aastal rendidirektiivi
272

 rakendamise käigus, mille puhul Riigikogu laiendas rendiõiguse tasu 

selliselt, et see kehtib kõikidele kasutusviisidele. Riigikohus on ühes oma 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 
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sellega paratamatult halvendada mõnede ühiskonnaliikmete olukorda. Otsus selle kohta, 

milliseid reforme läbi viia ja milliseid ühiskonnagruppe nende reformidega eelistada, on 

seadusandja pädevuses“.
273

 Seega on võimalik seadusandjal teha AutÕS § 14 lg 6 tasu osas 

muudatusi. 

 

 

Eelnõu § 64. Fonogrammitootja ja esitaja õigus saada tasu fonogrammi kasutamise eest  

 

Eelnõu paragrahviga 64 sätestatakse tasu saamise õigus fonogrammitootjale ja esitajale, kui 

ärilisel eesmärgil avaldatud fonogrammi või selle koopiat kasutatakse üldsusele suunamiseks. 

Kui autorile on üldsusele suunamise õigus garanteeritud ainuõigusena (õigus lubada ja keelata 

tetud kasutusviis ning saada selle eest tasu), siis tasu saamise õigusel juures puudub vastavatel 

õiguse omajatel võimalus taolist kasutusviisi eelnevalt lubada või sellisest kasutusest keelduda, 

küll säilib õigus saada tasu.  

 

Käesoleva paragrahviga nimetatud kasutusviisi juured on rahvusvahelises õiguses ning 

ulatuvad ajalooliselt üpris kaugele. Nimelt juba 1961. a. vastu võetud Rooma konventsiooni
274

 

artikkel 12 sisaldas sellealast tasu saamise õigust, WIPO esitus- ja fonogrammilepingu
275

 

artikkel 15 lõige 1. 

 

Euroopa Liidus on need küsimused reguleeritud rendidirektiivi artikli 8 lõikes 2.  

 

Kehtivas õiguses on kõnealune tasu saamise õigus sätestatud AutÕS § 72 ning sellesse tehakse 

eelnõus täpsustavaid muudatusi. Fonogrammitootja ja esitaja õigust saada tasu fonogrammi 

üldsusele suunamise eest uuriti ka IO kodifitseerimise analüüsifaasis põhjalikumalt
276

.   

 

Lõikes 1 sätestatakse tasu saamise õiguse sisu. Sätte kohaselt on esitajal ja fonogrammitootjal 

õigus saada igalt fonogrammi üldsusele suunavalt, avalikult esitavalt või edastavalt isikult 

õiglast tasu, kui ärilisel eesmärgil avalikustatud fonogrammi või selle koopiat nimetatud moel 

kasutatakse. Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 72 lg 1 ja lg 2) on eelnõu sõnastust 

mõnevõrra muudetud. Kasutusviiside loetelu, mille eest esitajal ja fonogrammitootjal on õigus 

saada tasu, on täiendatud. Seda siiski mitte eesmärgiga venitada õiguse piire, vaid tulenevalt 

eelnõus kasutusele võetud suunamisõiguse kitsamast tõlgendamisest. Sätte aluseks olevas 

Rooma konventsioonis (Art 12) käsitletakse suunamisõigust laiendavalt ning sinna alla 

kuuluvad ka sellised kasutusviisid, mis eelnõu kohaselt eraldiseisvana on reguleeritud 

(edastamis- ja esitamisõigus). Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 72 lg 2) on eelnõus ka 

täpsustatud, et õiglast tasu peab maksma iga isik, kes nimetatud viisidel ärilisel eesmärgil 

avalikustatud fonogramme kasutab. Samuti on fonogrammi „avaldamine“ asendatud 

„avalikustamisega“ (vt eespool kommentaarid eelnõu § 6 juurde), et oleks kaetud ka sellised 

fonogrammid, mis on kättesaadavad sidusvõrgu vahendusel (mitte nt CD-plaadil). 
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 RPJKo 2. detsember 2004 nr 3-4-1-20-04, punkt 14. 
274

 Rooma 1961. aasta teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvaheline 

konventsioon. – RT II, 1999, 27, 165; 2002, 35, 167.  
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 WIPO Esitus- ja fonogrammileping. – RT II 1998, 1, 5. 
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Lõike 2 kohaselt makstakse tasu ühekordse maksena võrdsetes osades esitajale ja 

fonogrammitootjale, kui esitaja ja fonogrammitootja kokkuleppega ei ole ette nähtud teisiti. 

See põhimõte, et õiglase tasu maksmine peab toimuma ühe maksena, on sätestatud juba Rooma 

konventsiooni artiklis 12 eesmärgiga kergendada olukorda tasu maksjale. Fonogrammi 

kasutaja saab teha ühe ülekande ning tasu jagatakse ära esitajate ja fonogrammitootjate 

esindusorganisatsioonide vahel vastavalt nende kokkuleppele. Selline regulatsioon sisaldub ka 

juba kehtivas õiguses (AutÕS § 72 lg 3) ning seega saab jätkuda juba tekkinud praktika 

nimetatud tasu maksmisel. 

 

Lõige 3 on võrreldes kehtiva õigusega uus ning selle funktsioon peamiselt selgitav. Õiglase 

tasu instituudi regulatsioon AutÕS §-i 72 kehtivas redaktsioonis tekitab segadust õiglase tasu 

saamise juhtude kindlaksmääramisel ja toob kaasa ebaselge olukorra eelkõige fonogramme 

üldsusele suunavale isikule. Nimelt vastavalt AutÕS § 70 lg-le 5 (eelnõus § 32 lg 3 p 3) kuulub 

fonogrammitootja ainuõiguste hulka õigus lubada ja keelata oma fonogrammi üldsusele 

kättesaadavaks tegemine sellisel viisil, et isikud saavad fonogrammi kasutada nende poolt 

individuaalselt valitud kohas ja ajal. Seega ei ole õiguse kasutaja jaoks otsesõnu selge, 

milliseid fonogrammi üldsusele suunamise juhtusid konkreetselt AutÕS §-s 72 on mõeldud. 

Kuivõrd "üldsusele suunamine" 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. AutÕS § 72 alla ei kuulu fonogrammitootjale garanteeritud õigus 

fonogrammi kättesaadavaks tegemiseks. Seega on eelnõu koostajad pidanud vajalikuks 

fonogrammitootja ja esitaja õiglase tasu saamise instituut sõnastada selliselt, et sätte 

tõlgendamisel oleks välistatud üldsusele kättesaadavaks tegemise paigutamine õiglase tasu 

saamise õiguse alla. 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. 

 

 

Eelnõu § 65. Esitaja õigus täiendavale tasule 

 

Tegemist on osaga regulatsioonist, millega võeti Eesti õigusesse üle direktiiv 2011/77/EL, 

millega muudetakse direktiivi 2006/116/EÜ autoriõiguse ja teatavate sellega kaasnevate 

õiguste kaitse tähtaja kohta
277

. Nimetatud AutÕS muudatused jõustusid 11.11.2013 ning 

eelnõusse on vastav regulatsioon üle võetud muudatusteta. Alljärgnevad kommentaarid 

põhinevad eelnõu seletuskirjal
278

. 

 

Eelnõu § 64 ühtlustab Eesti õiguse direktiivi 2011/77/EL artikli 1 lõike 2 punktiga c, mis lisab 

tähtaja direktiivi artiklisse 3 lõiked  2b, 2c ja 2e. Käesoleva paragrahvi eesmärk on sätestada 
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 ELT L 372, 27.12.2006, lk 12–18. 
278

 Vt „Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri“ (eelnõu 394 SE), arvutivõrgus:  

http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=54841406-5fdb-4a7b-a3f8-15da9b04dcd3& (15.11.13). 
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esitaja õigus saada täiendavat tasu, et vältida olukorda, kus kõrvalesitajad (stuudiomuusikud) ei 

saa tähtaja pikendamisest reaalset kasu, sest on esituse salvestise kopeerimis-, levitamis- ja 

suunamisõigused loovutanud ühekordse tasu eest fonogrammitootjale. Eelnõu kohaselt 

kehtestatakse kord, mille kohaselt saavad kõrvalesitajad kord aastas tasu fonogrammitootjate 

poolt selleks otstarbeks loodavast fondist. Täiendava tasu saamise õiguse haldamise kohustus 

pannakse kollektiivse esindamise organisatsioonidele. 

 

Lõige 1 sätestab kõrvalesitaja õiguse saada iga-aastast täiendavat tasu ning põhimõtte, mille 

kohaselt ei saa esitaja sellest õigusest loobuda. Sätte eesmärgiks on tagada, et esitajad saaksid 

tähtaja pikendamisest kasu. 

 

Lõige 2 kehtestab ülalnimetatud tasu maksmiseks fonogrammitootjale kohustuse eraldada 

vastavasse fondi 20% tulust, mida fonogrammitootja on eelnenud aastal teeninud selliste 

fonogrammide kopeerimise, levitamise ja kättesaadavaks tegemise eest, mis tähtaja 

pikendamata jätmise korral kaotaksid kaitse.  

 

Lõige 3 kohustab fonogrammitootjaid andma esitaja nõudmisel igasugust teavet, mis on vajalik 

tasu maksmise kindlustamiseks. Eelkõige peetakse siin silmas teavet esituse kasutamise kohta 

või muud teavet, mis aitab esitaja võimalikke sissetulekuid kindlaks määrata. 

 

Lõige 4 sätestab, et makstavast tasust ei tohi maha arvestada lepingulisi ettemakseid ega 

mahaarvamisi. 

 

Lõige 5 reguleerib mikroettevõtjatest fonogrammitootjate tasu maksmise süsteemis osalemise 

tingimusi. Direktiiv 2011/77/EL võimaldab liikmesriigil ise reguleerida, millises ulatuses on 

täiendava tasu maksmises kohustatud osalema mikroettevõtjatest fonogrammitootjad, kui 

nimetatud maksed ei näi tulu kogumise ja haldamisega seotud kuludega võrreldes mõistlikena. 

Eesti ongi asjaomast võimalust  kasutanud, sest Eesti fonogrammitootjad on käsitletavad 

mikroettevõtetena Euroopa Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituse 2003/61/EÜ artikli 2 lõike 

3 mõistes ning soovime vältida tulu kogumise ja haldamisega seotud ebaproportsionaalse 

koormuse põhjustamist. Seetõttu sätestab lõige 5, et sama paragrahvi  lõikes 2 sätestatud 

kohustust ei kohaldata ettevõtete suhtes, kelle käive selliste fonogrammide kopeerimise, 

levitamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise eest, mille õiguspärasest avaldamisest või, kui 

sellist avaldamist ei toimu, õiguspärasest üldsusele suunamisest on möödunud 50 aastat, oli 

tasu maksmisele eelnenud aastal väiksem kui 100 eurot. 

 

 

 

 

VI PEATÜKK 

ÜHISED SÄTTED 

 

1. Jagu. Õiguste objekti kasutamine 

 

Eelnõu § 66. Õiguste üleandmine ja luba õiguste objekti kasutamiseks  
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Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kasutamine saab tugined vaba kasutuse 

regulatsioonile või lepingule. Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste lepingud võib 

jagada üldjoontes kaheks: litsentsilepingud ja lepingud, millega antakse õiguste objekt üle. 

Eelnõu regulatsioon ei erine sisuliselt kehtiva AutÕS-i vastavast regulatsioonist. 

 

Euroopa Liidu tasandil on peamiselt asjakohased sateliididirektiivi artikkel 3 ja rendidirektiivi 

artikkel 3. 

 

Lõige 1 sätestab, et õiguste objekti kasutamiseks peab olema õiguste omaja luba, kui ei 

eksisteeri vaba kasutuse alust. 

 

Lõigetes 2 kuni 4 sätestab eelnõu, et sõltuvalt lepingu olemusest tuleb kohaldamisele 

võõrandamis- , kasutus- ja teenuste osutamise lepingud, kui eelnõust ei tulene teisiti. 

 

Õiguste objekti kasutamise korral õiguste omajalt litsentsilepinguga saadud loa alusel 

kohaldatakse autorilepingule võlaõigusseaduses litsentsilepingu kohta sätestatut, kui 

käesolevast seadusest ei tulene teisiti. 

 

Lõige 5 esitab selgitava loetelu, mida võiks autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste 

lepingus reguleerida. Selle kohaselt võib õiguste üleandmine või õiguste omaja poolt 

litsentsilepinguga loa andmine võib olla piiratud konkreetsete õigustega või nende osadega, 

samuti õiguste objekti kasutamise eesmärgiga, tähtajaga, kasutamise territooriumiga, ulatusega, 

viisidega, vahenditega jms. 

 

 

Eelnõu § 67. Autorilepingu vorm 

 

Autorilepingu vormi osas muudab eelnõu kehtiva õiguse regulatsiooni. Õiguste objekti 

varaliste õiguste ja tundmatute kasutusviiside üleandmine peab toimuma kirjalikus vormis. 

Kirjaliku vormi järgimata jätmisel on tehing tühine. 

 

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

 

Lõige 1 näeb erinevalt kehtivast autoriõiguse seadusest näeb ette kohustusliku kirjaliku vormi 

nõude varaliste õiguste üleandmisel. 

Kehtiv autoriõiguse seadus sätestab, et autorileping peab olema sõlmitud kirjalikus vormis.
279

 

Riigikohtus on asunud seisukohale, et teose kasutamist lubava autorileping kirjaliku 

vorminõude järgimata jätmine ei too kaasa selle tühisust.
280

 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. 

Lepingud, mille sisuks on autori varalist õiguste ülendamine, vajavad teistsugust lähenemist. 

Kui lepingu sõlmimisel õiguste objekti kasutamiseks säilivad autoril ja kaasnevate õiguste 

                                                             
279

 AutÕS § 49 (1). 
280

Riigikohtu tsiviilkolleegium (3-2-1-124-06), punkt 16. 
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omajal varalised õigused, 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.  

Ainulitsents võib omada samasugust toimet nagu õiguste üleandmine. Samas, kuna 

litsentsilepingu sõlmimine ei piirdu üksnes autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate 

õigustega, siis on litsenseerimine reguleeritud võlaõigusseaduses. Intellektuaalse omandi 

jodifitseerimise raames on kavas muuta ka võlaõigusseaduse regulatsiooni selliselt, et 

ainulitsentsilepingu sõlmine eeldab kirjalikku vormi, mille mittejärgimine toob kaasa lepingu 

tühisuse. 

Varaliste õiguste üleandmisel kirjaliku vormi järgimist nõutakse nii mudelseadustes kui ka 

mitmete teiste riikide seadustes. 

Euroopa autoriõiguse koodeks näeb ette, et õiguste üle andmine peab olema kirjalikus 

vormis.
281

  

Saksa intellektuaalse omandi mudelseadus
282

 sätestab intellektuaalse omandi õiguste 

üleandmisele kirjaliku vormi nõude, mille järgimata jätmine toob kaasa tühisuse.
283

 Tühine on 

ka ainulitsents, mis ei ole sõlmitud kirjalikus vormis.
284

 

 

Poola autoriõiguse ja kaasnevate õiguste seadus
285

 näeb ette, et autori varaliste õiguste 

üleandmine peab olema kirjalikus vormis. Vorminõude järgimata jätmine toob kaasa tehingu 

tühisuse.
286

 

Kanada autoriõiguse seadus
287

 sätestab, et autori õiguste loovutamise või litsentseerimise 

leping ei ole kehtivad, kui nendele ei ole kirjutanud alla autori õiguste omaja.
288

 

Ühendkuningriigi autoriõiguse, disaini ja patendi seadus
289

 sätestab, et autoriõiguse 

loovutamine ei ole kehtiv, kui sellele ei ole loovutaja alla kirjutanud.
290

 

USA autoriõiguse seadus
291

 sätestab, et autoriõiguste üleandmine ei ole kehtiv, kui sellele ei 

ole kirjutanud alla õiguste omaja.
292
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 Art. 2.3 – Economic rights 

(3) An assignment is not valid unless it is made in writing. 
282
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290

 90 Assignment and licences. 
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Tuginedes siseriikliku õiguse analüüsile ja rahvusvahelisele kogemusele näeb eelnõu ette, et 

varaliste õiguste üleandmisel kirjalikku vormi järgimata on tehing tühine. 

 

Lõige 2 reguleerib lepingu vorminõuet olukorras, kui antakse üle õigus õiguse objekti 

tundmatutele kasutusviisidele. Kehtivas autoriõiguses ei reguleeri antud küsimust. 

Praktikas on levinud lepingud, mille kohaselt antakse koos varaliste õigustega üle õigus teose 

ja esituse tundmatutele kasutusviisidele. Samas, kui lepingus ei ole midagi öeldud, võib tekkida 

küsimus, kas uus õiguste omaja võib teost või esitust kasutada viisil, mis ei olnud lepingu 

sõlmimisel teada. Näiteks kui autor andis varalised õigused kirjastajale üle ajal, kui internet ja 

digitaaltehnoloogia ei olnud veel eriti levinud, siis tekib küsimus, kas kirjastaja võib sellest 

raamatust teha e-raamatu või teha selle raamatu internetis kättesaadavaks.  

Teose tundmatut kasutusviisi puudutaval teemal on tehtud ka analüüse. Ühes 

majandusanalüüsis on selgitatud, et kõigepealt tuleb võtta arvesse, et autor on füüsiline isik 

piiratud eelarve ja informatsiooniga ning vähemate võimalustega, kuid teose või esituse 

kasutaja on äriühing. Taoline olukord võimaldab kasutajal saada suurema osa võimalikust 

kasumist. Seetõttu võib seadusandjal tekkida soov kaitsta autorit ning anda talle uute 

kasutusviiside puhul suuremat tingimisjõudu. Samas tuleb arvestada, et taasläbirääkimise 

kohustus uute kasutusviiside suhtes tekitab mitmeid kulusid. Majandusteooriale tuginevalt on 

antud uurimuses asutud seisukohale, et õiguslikud režiimid, mis keelavad etteulatuvalt (ex 

ante) õiguse andmist tundmatuteks kasutusviisideks, toovad kaasa kõrged tehingukulud, mis 

omakorda tingib tehingute ja hindade languse, mida äriühingud on nõus maksma teoste eest. 

Taoline olukord pärsib teoste levitamist ja investeeringuid uude tehnoloogiasse. Tulemuseks on 

alainvesteeringud kogu valdkonda. Seetõttu ei saa autor loodetud finantskasumit, mis on taolise 

regulatsiooni eesmärgiks ning samuti ei realiseeru teose levitamise taotlus. Kokkuvõtteks on 

jõutud järeldusele, et teose tundmatu kasutusviisi keelamine ei ole sobiv seadusandlik 

instrument autori finantshuvide kaitsmisel.
293

 

Ühe uurimuse põhjal ei saa loomulikult teha kõikehõlmavaid järeldusi. Samas on üks 

majandusteaduslik analüüs siiski parem, kui lihtsalt arvamus. Teose tundmatu kasutusviisi 

analüüsi juures on oluline ka arvestada, et Eesti õiguspraktikas on tundmatute kasutusviiside 

üleandmine levinud. Piirangute seadmeni peab olema ulatuslikult põhjendatud empiiriliste 

andmetega.  

Praeguses seisus on asutud seisukohale, et Eesti ei pea keelama teose või esituse tundmatu 

kasutusviisi üleandmist, kuna varasem õiguspraktika Eestis selle omaks võtnud ning puuduvad 

veenvad empiirilised andmed, mis viitavad vajadusele kehtestada seadusandlikke piiranguid. 

Samas aktsepteerivad arenenud teadmistepõhise majandusega riigid tundmatu kasutusviisi 

üleandmist. 

Isegi Prantsusmaa kui autori õiguste kaitse eestvedaja intellektuaalse omandi koodeks lubab 

leppida kokku teose tundmatus kasutusviisis, kuid selline kokkulepe peab olema sõnaselge ja 

nägema ette autori osaluse teose kasutamisest saadavas kasumis.
294
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 Complete version of the U.S. Copyright Law, December 2011. Arvutivõrgus: 
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date of the contract shall be explicit and shall stipulate participation correlated to the profits from exploitation. 



Seletuskirja versioon: 2.02.2014 

 105 

Saksamaa autoriõiguse seaduse näeb ette, et tundmatu kasutusviisi lubamisel peab kokkulepe 

olema kirjalikus vormis. Autor võib võtta tagasi oma loa tundmatuks kasutusviisiks. Loa 

tagasivõtmisõigust ei ole, kui autorilepingu pooled, olles saanud teadlikuks uuest 

kasutusviisist, lepivad kokku õiglases tasus autorile.
295

 

Regulatsioon on suhteliselt uus (2008) ning lihtne. Kokkulepped, millega lubatakse tundmatuid 

kasutusviise peavad olema vormistatud kirjalikult. Kirjalik vorminõue on imperatiivne, mis 

tähendab, et pooled ei saa sellest kokkuleppel kõrvale kalduda.
296

 

Poola autoriõiguse ja kaasnevate õiguste seadus
297

 lubab autorlepingus leppida kokku üksnes 

selliste kasutusviiside suhtes, mis on lepingu sõlmimise ajal teada.
298

 

 

Tšehhi autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seadus
299

 ei võimalda autoril anda 

nõusolekut teose kasutamiseks viisil, mis ei ole teada lepingu sõlmimisel.
300

 

USA autoriõiguse seadus
301

 sätestab, et autoriõigused võib üle anda tervikuna või osaliselt.
302

 

Õiguskirjanduses on selgitatud, et USA autoriõiguse kohaselt autoriõiguste tervikuna 

üleandmisel läheb üle õigus ka teose tundmatutele kasutusviisidele. Tundmatute kasutusviiside 

ülemineku küsimus tõusetub üksnes siis, kui üle on antud üksikud õigused.
303

 

Kui analüüsides teiste riikide seadusi, siis ilmneb, et tundmatu kasutusviisi üleandmise on 

reeglina lubatud, kuid see on seotud erinevate tingimustega. Näiteks on Saksa õiguses 
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 Article 31a 

Contracts concerning unknown types of exploitation 

(1) A contract where the author grants rights in respect of unknown types of exploitation, or where he undertakes 

the obligation to do so, shall be drawn up in writing. There shall be no need for a written contract in cases where 
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(4) There can be no advance waiver of the rights pursuant to paragraphs (1) to (3). 
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 Law No. 83 of February 4, 1994 on Copyright and Neighboring Rights (as last amended on October 21, 2010). 
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4. A contract may provide only for such fields of exploitation which are known at the time of its conclusion. 
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 Law No. 121/2000 Coll. of 7 April 2000 on Copyright, Rights Related to Copyright and on the Amendment of 
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(19.01.2013). 
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 46. (2) The author may not grant authorisation to exercise the right to use the work in a manner which has not 
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 Complete version of the U.S. Copyright Law, December 2011. Arvutivõrgus: 

http://www.copyright.gov/title17/. 
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 § 201 Ownership of copyright 

(d) Transfer of Ownership.— 

(1) The ownership of a copyright may be transferred in whole or in part by any means of conveyance or by 
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kehtestatud kirjalik vormi nõue. Selle nõude kehtestamine on asjakohane ka Eesti õiguses, 

kuna sellega luuakse eeldus, et autor või esitaja saaks aru nõusoleku andmisest teose 

tundmatuks kasutusviisiks. Praktikas järgitakse seda nõuet juba praegu. 

Eelnõu näebki ette, et leping, millega antakse üle õigus õiguste objekti tundmatutele 

kasutusviisidele, peab olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormi nõude järgimata jätmise korral 

on tehing tühine. 

 

 

Eelnõu § 68. Autorilepingu täitmine isiklikult 

 

Eelnõu sätestab põhimõtte, et autor ja esitaja peavad looma teose või esituse isiklikult. See 

põhimõte on ka kehtivas autoriõiguse seaduses. 

 

 

Eelnõu § 69. Esitaja õigus lepingu ülesütlemiseks 

 

 

Eelnõu regulatsioon tugineb tähtaja direktiivi regulatsioonile.
304

 

 

Lõige 1 sätestab tingimused, mille esinemisel võib esitaja oma lepingu fonogrammitootjaga 

ülesse öelda. 

 

Lõige 2 reguleerib lepingu ülesütlemist olukorras, kui fonogramm sisaldab mitme esitaja 

esituse salvestist 

 

Lõige 3 sätestab, et kui üleandmise leping on vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1 või 2 

üles öeldud, siis fonogrammitootja õigused nimetatud fonogrammile lõppevad. 

 

Lõike 4 kohaselt on kokkulepe üleandmise lepingu ülesütlemise õigusest loobumise kohta 

tühine. 

 

 

2. Jagu. Õiguste kollektiivne teostamine 

 

Eelnõu § 70. Kollektiivse esindamise organisatsioon 

 

Paragrahv sätestab kollektiivse esindamise organisatsiooni (KEO) definitsiooni ning tegevuse 

eesmärgid.  

 

Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 76 lõiked 1, 2 ja 5) on lisatud normid, mis puudutavad 

Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis asutatud KEO’sid ja 

nende tegevust Eesti Vabariigis. 

 

Rahvusvaheliselt omab puutumust kõnealuse regulatsiooniga Berni konventsiooni artikkel 

11bis(2). 

 

Euroopa Liidus on asjakohane satelliididirektiivi artikkel 1(4), samuti teenuste direktiiv
305

. 

                                                             
304

 Tähtaja direktiiv artikkel 3 2a. 
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Lõike 1 kohaselt on erinevatel õiguste omajatel (autorid, esitajad, fonogrammitootjad jms) 

õigus asutada kollektiivse esindamise organisatsioone. Eelnõu täpsustab, et Eestis asutatud 

kollektiivse esindamise organisatsioon peab olema mittetulundusühing, mille asutamisele, 

tegevusele ning lõpetamisele kohaldatakse mittetulundusühingute seadust
306

 (MTÜS) 

kommenteeritavast eelnõust tulenevate erisustega. Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 76 lg 

1 ja 2) sätestab norm täpsustust, et Eestis asutatud KEO peab vastama MTÜS’le võimaldades 

KEO’na Eestis teenust osutada ka teistes EL liikmesriikides või Euroopa Majanduspiirkonna 

lepinguga liitunud riikides asutatud KEO’del (vt selle kohta kommentaari lõike 2 kohta). 

KEO’de üldist definitsiooni rahvusvahelisel ega EL tasandil antud ei ole, küll sätestab kaabli- 

ja satelliididirektiivi artikkel 1 lg 4, et direktiivi kohaldamisel tähendab „kollektiivse 

esindamise organisatsioon“ organisatsiooni, mille ainus või peamine eesmärk on juhtida või 

hallata autoriõigust või autoriõigusega kaasnevaid õigusi. Berni konventsioon jätab selles 

küsimuses otsustusõiguse osalisriikidele
307

. 

 

Lõike 2 kohaselt tulebki eelnõu kohaselt KEO’ks lugeda ka teises Euroopa Liidu liikmesriigis 

või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis mis tahes juriidilises vormis 

asutatud kollektiivse esindamise organisatsiooni, mis vastab kollektiivse esindamise 

organisatsiooni tunnustele. Säte aitab vältida tõlgendusprobleemide esilekerkimist 

õiguspraktikas, kinnistades põhimõtet, et EL riikides asutatud kollektiivse esindamise 

organisatsioonid omavad Eestis õiguste omajate õiguste teostamisel samasugust pädevust kui 

Eestis asutatud kollektiivse esindamise organisatsioonid. Kõnealust küsimust on IO 

kodifitseerimise analüüsifaasis ka põhjalikumalt uuritud
308

. 

Niisuguse lähenemise aluseks on nn teenuste direktiivi 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 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 
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 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2006/123/EÜ  teenuste kohta siseturul (ELT L 376/36, 27.12.2006, 

lk 36-68). 
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 RT I, 18.12.2012, 30. 
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 Berni konventsiooni artikkel 11bis lg 2. 
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1996. aasta direktiiviga 96/9/EÜ andmebaaside õiguskaitse kohta, hõlmatud õiguste osas, 

samuti tööstusomandi õiguste osas. 

Teiste EL liikmesriikide õigusest võib näiteks tuua Saksamaa, mille autoriõiguse ja 

autoriõigusega kaasnevate õiguste teostamise seaduse
309

 § 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.  

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 MTÜS’st AutÕS’st tulenevate erisustega. Kehtivas 

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
310

 (ELTL) artiklile 12, mis keelab 

diskrimineerimise kodakondsuse alusel, ning ELTL artiklile 56, kuivõrd tegemist võib olla 

teenuste vaba liikumist piiravate sätetega. Kõnealune AutÕS säte võib olla vastuolus nn 

elektroonilise kaubanduse direktiivi
311

 sätetega ja samuti teenuste direktiiviga.  

 

Lõikes 3 täpsustatakse, et KEO 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. Lisatud on, et KEO’d kaitsevad ning teostavad  

neid õigusi ka kohtus ja muudes institutsioonides. Rahvusvaheline õigus ega EL õigus 

küsimust ei reguleeri, võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 77 lg 1 p 5) on normi eelnõus 

täpsustatud. Kehtiva AutÕS-i järgi on ebaselge, kas KEO’l on õigus esindada oma liikmeks või 

esindatavaks olevat õiguste omajat tsiviilkohtusse hagiavaldusega pöördumisel § 77 lg 1 p 5 

alusel mis tahes tsiviilõiguslike nõuete esitamisel, ja hoolimata sellest, kas konkreetset õiguste 

omaja õigust KEO kollektiivselt teostab.  

Kehtiva AutÕS § 77 määrab kindlaks KEO’de 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 KEO’le 

esindusõigust ühe liikme esindamiseks kohtus selle liikme õiguste väidetava rikkumise korral 

sellel seetõttu, et KEO ühe liikme nimel kohtusse pöördumine ei kujuta endast autoriõiguste 

kollektiivset teostamist. Õiguste kollektiivse teostamisega on tegemist üksnes juhul, kui KEO 

teostab kollektiivselt oma liikmete õigusi, mõiste „kollektiivselt“ hõlmab vähemalt rohkem kui 
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KEO ühte liiget. KEO peab kollektiivselt teostama seda õiguste omaja õigust, mille kaitseks ta 

õiguste omaja nimel kohtusse nõudega pöörduda tahab. Seega saab KEO esitada nõude oma 

liikme või esindatava õiguste rikkumisel üksnes juhul kui KEO teostab kollektiivselt sama 

õigust, sh kui KEO määrab kindlaks tasu õiguse kasutamise eest ja sõlmib kõikide esituste 

kasutajatega ühesugustel tingimustel ka litsentsilepinguid. Litsentsitasu kindlaks määramine 

KEO poolt ning solidaarsusprintsiibist tulenevalt ühesuguse tasumäära rakendamine kõikide 

liikmete õiguste osas on õiguste kollektiivse teostamise põhiprintsiipideks (vt kehtiva AutÕS § 

77 lg 1 p-d 2 ja 3 ning § 78 p-d 1 ja 2). Järelikult aitab regulatsioon kõrvaldada 

õigusselgusetuse, mis on praktikas esilekerkinud kehtiva AutÕS § 77 lg p 5 pinnalt ning 

kinnitab, et KEO’l on õigus esindada oma liikmeks või esindatavaks olevat õiguste omajat 

kohtusse pöördumisel selliste nõuete esitamisel, mis puudutavad KEO poolt teostatavaid 

konkreetseid õigusi.  

Lõiget 3 puudutavat on IO kodifitseerimise analüüsifaasis põhjalikumalt uuritud
312

. 

 

Lõike 4 kohaselt on KEO’l õigus saada kõikidelt avalik-õiguslikelt ja eraõiguslikelt 

juriidilistelt isikutelt ning füüsilistelt isikutelt vajalikku mis tahes vormis teavet õiguste 

objektide kasutamise kohta. Võrreldes kehtiva õigusega (AutÕS § 76 lg 5) on nende isikute 

ringi, kellelt on õigus saada mis tahes vajalik teavet, ka füüsilised isikud. 

 

Lõikes 5 sisalduv mittediskrimineerimist puudutav põhimõte on seotud eelnõu 

kommenteeritava paragrahvi lõikega 2 täpsustades, et KEO peab kõigi Eesti Vabariigi või mis 

tahes Euroopa  Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigi 

kodanikust õiguste omaja esindamiseks lepingu sõlmima samadel alustel teiste enda poolt 

esindatavate õiguste omajatega. Selline tingimus on kooskõlas ELTL artikli 12 mõttega (vt 

eespool kommentaarid lõikele 2). Kehtivas õiguses sisaldub samalaadne norm AutÕS § 78 

punktis 4. 

 

 

Eelnõu § 71. Kollektiivse esindamise organisatsiooni tegevuse põhimõtted 

 

Paragrahvis sätestatakse KEO’de tegevuse põhimõtted. 

 

KEO’de tegevuse printsiipe ja viise reguleerivaid norme on eelnõus võrreldes kehtiva õigusega 

(AutÕS § 76) vähendatud, nii näiteks on ära jäetud regulatsioon, mis sisaldub kehtiva AutÕS 

§-s 78. KEO liikmete garantiid sisalduvad KEO põhikirjas ning nende dubleerimist seaduses ei 

ole eelnõu koostajad vajalikuks pidanud. Samas tuleb kogu KEOde tegevuse põhimõtteid 

sisaldava regulatsiooni puhul silmas pidada direktiivi ettepanekut, mis just neidsamu küsimusi 

põhjalikult reguleerib ning kindlad printsiibid kehtestab
313

. Kuna direktiiv ei ole veel vastu 

võetud, siis käesolevas eelnõus ei sisaldu sealt tulenevaid kohustusi.   

 

Rahvusvahelises õiguses ega Euroopa Liidu tasandil asjaomaseid norme ei leidu. 
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Lõikes 1 sätestatakse KEO tegevuse sisu üldalused. 

Punkti 1 kohaselt annab KEO loa õiguste objekti kasutamiseks. See tuleneb autoriõiguste ja 

autoriõigusega kaasnevate õiguste ainuõiguslikust iseloomust. Õiguste omaja varaliste õiguste 

piires õiguste objekti kasutamine peab toimuma õiguse omaja eelneval loal. Kui mõne varalise 

õiguse teostamine on antud KEO’le, siis on vajalik luba saada KEO’lt, kes teostab konkreetse 

õiguste omaja konkreetset õigust. Kõnealune punkt sisaldub juba kehtivas õiguses (AutÕS § 77 

lg 1 p 1). 

Punkti 2 kohaselt määrab KEO tasu suuruse õiguste objekti kasutamise eest oma juhtorgani 

või muu organi otsusega, vajadusel sellealaseid läbirääkimisi pidades. Kehtivas õiguses 

sisaldub samalaadne säte AutÕS § 78 punktis 1 ning § 77 lg 1 punktis 2). MTÜS § 18 lõike 1 

kohaselt on MTÜ kõrgeimaks organiks selle liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad 

osaleda kõik mittetulundusühingu liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. § 18 lõike 2 

kohaselt võtab üldkoosolek vastu otsuseid kõikides mittetulundusühingu juhtimise küsimustes, 

mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või mittetulundusühingu muu organi 

pädevusse. Seaduses ei ole eelnõu kohaselt otsest viidet selle kohta, et otsus tasu suuruse kohta 

tehakse liikmete üldkoosolekul. Kas see halvendab liikmete olukorda?   

Punkti 3 kohaselt KEO ka kogub ja maksab organisatsiooni poolt esindatavatele õiguste 

omajatele välja õiguste objekti kasutamise eest kogutud tasu. Kehtivas õiguses sisaldub vastav 

norm AutÕS § 77 lg 1 punktis 3.  

 

Lõikes 2 sätestatakse põhimõte, et ajal, mil õiguse omaja esindamise õigus on kas vastavalt 

seadusele või lepingule kollektiivse esindamise organisatsioonil, ei saa õiguste omaja ise oma 

sellekohaseid õigusi teostada. Kehtivas õiguses leidub vastav norm AutÕS § 77 lõikes 3 ning 

selle eesmärk on õiguste objekti kasutajate õiguskindluse suurendamine. 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
314

. Rahvusvahelisel ega Euroopa Liidu tasandil ei ole 

autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse esindamisega seonduvat, 

sealhulgas kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevust, selles küsimuses siiani 

reguleeritud. 

 

Lõikega 3 sätestatakse erand lõikes 2 toodud põhimõttele öeldes, et lõikes 2 sätestatu ei 

rakendu õiguse omaja poolt õiguste kolmandale isikule üleandmise korral. Sellisel juhul tuleb 

kollektiivse esindamise organisatsiooni õiguste üleandmisest teavitada. Paragrahvi 

täpsustamine lõikega 3 ei too tegelikult kaasa uut olukorda, vaid üksnes aitab selgitada ja 

täpsustab olemasolevat (lg 2 sisaldub kehtivas AutÕS-i redaktsioonis). Täpsustuse vajadus on 

tingitud õiguspraktikas esilekerkinud probleemide pinnalt. Probleeme on tekitanud küsimus, 

kas AutÕS § 77 lg 3 (eelnõu § 71 lg 2) kuulub kohaldamisele juhul, kui õiguste omaja soovib 

oma varalisi õigusi, sh õigusi alles loodavatele õiguste objektidele, üle anda. Õiguspraktikas 

pole üheselt selge, kas „teostamise“ mõiste alla kuulub igasugune õiguste käsutamine, sh ka 

õiguste üleandmine või tuleb „teostamisena“ käsitleda üksnes autoriõiguste kasutamise 
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lubamist ja keelamist, sh autoriõiguste kasutamise tingimuste kindlaks määramist ja nende 

kasutamise eest tasu kogumist. 

Kollektiivse esindamise organisatsioonide pädevusse ei kuulu kehtiva AutÕS § 77 lg-st 1 

(eelnõu § 71 lg 1) 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 (s.h. üle anda). Lisaks nähtub AutÕS-i grammatilise 

tõlgendamise pinnalt samuti, et mõiste „õiguste kollektiivne teostamine“ ei sisalda õiguste 

käsutamise üle otsustamist. Samasugusele järeldusele, et ”õiguste teostamine” ei sisalda endas 

”õiguste käsutamist” tuleb asuda ka õiguste kollektiivse teostamise direktiivi ettepaneku (vt 

viide eespool) 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. 

Eelnõu sõnastus 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 eelnõu § 71 lg 2 

ei tohiks rakendada sellisel juhul, kui autoriõiguse või autoriõigusega kaasnevate õiguste omaja 

soovib õiguste objekti (sh alles loodavate objektide) varalisi õigusi üle anda. 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, sealhulgas õigusi nii alles loodavatele kui olemasolevatele 

objektidele. 

 

Lõikes 4 sätestatakse, et õiguste omajate õiguste rikkumise korral on kollektiivse esindamise 

organisatsioonil õigus esindada kõiki autoreid ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajaid 

ilma volituseta. Kui eelnõu § 70 lg 3 kohaldub KEO poolt esindatavate õiguste omajate õiguste 

rikkumise puhul, siis käesolev lõige kohaldub nende õiguste omajate puhul, kellega KEO’l ei 

ole liikme- või esinduslepingut, kuid kelle õigusi ilmselgelt rikutakse. Kehtivas õiguses leidub 

selline volituseta esindamisõigust lubav norm AutÕS § 77 lõikes 4. 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
315

. 

 

 

Eelnõu § 72. Õiguste kohustuslik teostamine kollektiivse esindamise organisatsiooni 

kaudu 

 

                                                             
315

 Volituseta esindamisõiguse küsimust on ka IO kodifitseerimise analüüsifaasis põhjalikumalt käsitletud, vt selle 
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Kõnealuse paragrahviga sätestatakse aluspõhimõtted õiguste kohustuslikuks kollektiivseks 

teostamiseks ning loetletakse konkreetsed õiguste objektide kasutusviisid, mille puhul saab loa 

vaid KEO vahendusel. 

 

Õiguste kohustusliku kollektiivse teostamise sätteid on eelnõus võrreldes kehtiva õigusega 

(AutÕS § 76 lg 3 ja lg 4 ning § 79 ja 79
1
) täiendatud ning täpsustatud. Õiguste kohustuslikku 

kollektiivset teostamist on põhjalikumalt uuritud ka IO kodifitseerimise analüüsifaasis
316

. 

 

Rahvusvahelisel tasandil ei leidu õiguste kohustuslikku kollektiivset teostamist puudutavaid 

norme, samas kaabli- ja satelliididirektiiv sellise võimaluse teatud kasutusviiside puhul ette 

näeb. Direktiivi artikkel 2 lõike 3 alusel võib liikmesriik näha ette sätted, mille kohaselt KEO 

ja ringhäälinguorganisatsiooni vahelist kollektiivlepingut, mis käsitleb teatavat teoste 

kategooriat, võib laiendada sama kategooria õiguste omanikele, keda KEO 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.  

Kaabli- ja satelliidi direktiivi artikkel 9 lõige 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“. 

Kaabellevi kaudu taasedastamise õiguse puhul on kohustuslik laiendatud õiguste kollektiivse 

teostamise regulatsioon kõikides EL liikmesriikide autoriõiguse seadustes ette nähtud.  

Saksa autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse
317

 § 13b(2) näeb ette 

põhimõtte, et juhul kui KEO 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 KEO on saanud tasu nende õiguste omajate eest, kelle 

õigusi ta ei teosta, peab KEO vabastama tasu maksnud isiku vastutusest õiguste omajate nõuete 

puhul.  
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Rootsi autoriõiguse seaduse
318

 § 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 KEO lepingulisel alusel 

esindab. Õiguste omaja võib nõudeid esitada üksnes KEO’le ning nõuete esitamise tähtaeg on 

3 aastat alates aastast, millal teost kasutati.  

Taani autoriõiguse seaduse
319

 § 51 näeb ette põhimõtte, et §-s 50 nimetatud õiguste laiendatud 

kollektiivse esindamise korral rakendub seoses kogutud tasu jagamisega KEO poolt 

mitteesindatud autorite suhtes samasugune regulatsioon. Nõudeõigus on autoril üksnes KEO 

vastu. 

 

Lõikes 1 on loetletud teose kasutusviisid, mille puhul on õiguste teostamine KEO kaudu 

kohustuslik. See tähendab, et vastava kasutusviisi eest ei saa kasutaja sõlmida lepingut 

konkreetse õiguste omajaga vaid peab igal juhul pöörduma vastavaid õiguste omajaid esindava 

KEO poole. See mehhanism on kasulik nii kasutaja kui õiguste omaja seisukohast juhul, kui 

tegemist on õiguste objekti masskasutusega. Kasutaja saab kindluse, et eraldi nõudega ei ilmu 

välja mõni üksik õiguste omaja ning õiguste omaja saab omalt poolt olla kindel, et tema 

loomingu (mass)kasutamisel on tema õigused teostatud. Regulatsioon on iseenesest sarnane 

õiguste laiendatud kollektiivse teostamise instituudiga (vt kommentaarid eelnõu paragrahvile 

74 allpool). 

Punkti 1 kohaselt tuleb tingimata KEO kaudu teostada õigusi teose või mõne autoriõigusega 

kaasnevate õiguste objekti taasedastamisel kaabellevivõrgus. Säte on võrreldes kehtiva 

õigusega (AutÕS § 76 lg 3) muutmata. Kohustus õiguste objekti taasedastamisel 

kaabellevivõrgus kõnealuse õiguse kollektiivseks teostamiseks tuleneb otseselt kaabli- ja 

satelliididirektiivi artikli 9 lõikest 1. 

Punkti 2 kohaselt on kohustuslik teostada kollektiivselt ka fonogrammitootjale ja esitajale 

kuuluvat tasu saamise õigust, kui ärilisel eesmärgil avaldatud fonogrammi või selle koopiat 

kasutatakse üldsusele suunamiseks. Kehtivas õiguses otsest viidet AutÕS § 76 lõikes 3 sellele 

kasutusviisile ei leidu, eelnõu vastava sätte näol on aga tegemist sisuliselt praktikas toimiva 

süsteemi konkretiseerimisega. Eelnõu § 64 lõike 2 kohaselt makstakse tasu ühekordse maksena 

võrdsetes osades esitajale ja fonogrammitootjale. See tähendab juba sätte aluseks oleva Rooma 

konventsiooni kohaselt, et kasutaja ei pea läbi rääkima erinevate KEO’de või veel vähem 

erinevate üksikute õiguste omajatega – tasu maksab kasutaja ühe maksena kokkulepitud 

KEO’le, kes kogutud tasu õiguste omajatele välja maksab või muul moel õiguste omajate poolt 

kokkulepitud viisil (nt KEO kui MTÜ liikmete üldkoosoleku otsusega) kasutab. Seega on 

punktil 2 eelnõus pigem selgitav tähendus tuues kõik kohustuslikult KEO kaudu teostatavad 

õigused (kasutusviisid) ühte paragrahvi. 

Punkti 3 kohaselt tuleb vaid KEO vahendusel teostada ka õigust edastada õiguse objekti (välja 

arvatud audiovisuaalset teost) satelliidi kaudu juhul, kui televisiooni- või raadioteenuse osutaja 

edastab teost üldsusele satelliidi kaudu ja samal ajal ka maapealse süsteemi kaudu. Säte 

tugineb otseselt kaabli- ja satelliididirektiivi artikli 3 lõikele 2, audiovisuaalsete teoste 

välistamine tuleneb omakorda  sama direktiivi artikli 3 lõikes 3. Kehtivas õiguses on need 

küsimused reguleeritud AutÕS §-ga 79
1
 ning regulatsioon tuleneb kaabli- ja satelliididirektiivi 

artiklist 3.  

Punktis 4 nimetatakse kohustuslikuna teostada läbi KEO õigust teose või esituse rentimise eest 

tasu saamisel eelnõu paragrahvi 63 kohaselt. Tegemist on juba kehtivas õiguses leiduva 

normiga (AutÕS § 76 lõikes 3 sisalduv viide AutÕS § 14 lõigetele 6 ja 7 ning § 68 lõikele 4).  
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Punkti 5 kohaselt tuleb kohustuslikult läbi KEO teostada kujutava kunsti teose autori õigust 

saada tasu algupärase kunstiteose igakordse müügi eest tasu saamisel eelnõu paragrahvi 62 

kohaselt. Ka see on juba kehtivast õigusest tuttav norm (AutÕS § 76 lõikes 3 sisalduv viide 

AutÕS §-le 15). 

Punkti 6 kohaselt saab vaid KEO kaudu teostada nn tühja kasseti tasu saamise õigust e. 

audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kopeerimise eest hüvitise 

saamisel eelnõu paragrahvi 58 kohaselt. Samamoodi on KEO vahendus kõnealuse tasu saamise 

õiguse teostamiseks ka kehtiva AutÕS alusel (AutÕS § 76 lg 3 viide AutÕS §-le 27). 

Punkti 7 kohaselt tuleb läbi KEO teostada nn laenutushüvitise saamise õigust e. teose, esituse 

ja teose helisalvestise raamatukogudes laenutamise eest hüvitise saamist eelnõu paragrahvi 59 

lõike 5 kohaselt. Kehtivas õiguse on regulatsioon sarnane (AutÕS § 76 lg 3 viide AutÕS § 13
3
 

lõikele 7). Eelnõu § 60 lõike 5 sätestab, et audiovisuaalse teose ning muusikateose autorile, 

muusikateose esitajale, fonogrammitootjale ning filmitootjale makstakse tasu teda esindava 

KEO kaudu. Olukord võrreldes kehtiva õigusega ei muutu, küll aga on lisandunud tasu saajate 

ringi filmitootjad e. nendegi tasu saamise õigust saab teostada vaid neid esindava KEO 

kaudu
320

.  

Punkti 8 kohaselt saab vaid KEO kaudu teostada ka esituse kasutamise eest eelnõu § 65 

kohaselt. See katab juhtusid, kui esitaja ja fonogrammitootja on sõlminud lepingu, millega 

esitaja andis fonogrammitootjale üle oma esituse kasutamise õigused ühekordse tasu eest või 

tasuta, on esitajal õigus saada fonogrammitootjalt iga-aastast täiendavat tasu iga täisaasta eest 

pärast 50 aasta möödumist fonogrammi õiguspärasest avaldamisest, või kui sellist avaldamist 

ei toimu, pärast 50 aasta möödumist fonogrammi õiguspärasest üldsusele suunamisest või 

õiguspärasest edastamisest. Selle tasu taotlemine ning väljamaksmine saab eelnõu ja kehtiva 

õiguse (AutÕS § 76 lg 3 viide AutÕS §-le 67
1
) kohaselt toimuda vaid läbi KEO. Selline 

tingimus tuleneb direktiivi 2011/77/EL artikli 1 lõike 2 punktist c, mis lisab tähtajadirektiivi 

artiklisse 3 lõike 2d. Õiguse kohustusliku KEO kaudu teostamise eesmärk on tagada raha 

võimalikult täpne jagamine
321

. 

 

Lõikes 2 sätestatakse, et kaabellevivõrgu kaudu taasedastamise õiguse teostamise kohta 

käivaid sätteid paragrahvi lõikes 1 ei kohaldata televisiooni- ja raadiosaate suhtes. Sarnane 

norm leidub ka kehtivas õiguses (AutÕS § 76 lg 4) ning see tugineb otseselt kaabli- ja 

satelliididirektiivi artiklil 10. Artikli kohaselt ei ole KEO kaudu õiguse teostamine kohustuslik, 

kui ringhäälinguorganisatsioonid (televisiooni- või raadioteenuse osutajad) teostavad vastavaid 

õigusi enda programmi taasedastamisel, olenemata sellest, kas asjaomased õigused kuuluvad 

talle või on teised õiguste omajad need talle üle andnud. 

 

Lõige 3 sätestab, et kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud õiguste teostamiseks ei ole 

õiguse omaja sõlminud lepingut kollektiivse esindamise organisatsiooniga, on õiguste omajat 

volitatud esindama kollektiivse esindamise organisatsioon, kes esindab valdavat enamust sama 

kategooria õiguste omajaid. Sisuliselt on tegemist laiendatud õiguste teostamise põhimõttega, 

millega õiguskindlust lisatakse nii kasutajale kui õiguste omajale. Eestis kehtiv 

autoriõigusalane regulatsioon (AutÕS § 76 lg 3) sätestab, et autoriõiguse ja autoriõigustega 

kaasnevate õiguste omajad on kohustatud teatud õigusi teostama kohustuslikult läbi KEO. See 

tähendab, et õiguse omajal endal puudub võimalus individuaalselt loetletud õigusi teostada. 

Samas ei ole KEO’l õigust esindada neid õiguste omajaid, kes ei ole KEO’d selleks liikme- või 

esinduslepingut sõlmides volitanud. Seega KEO’l puudub kohustus ja ka õigus 

organisatsiooniga nö mitte-ühinenud õiguste omajate õigusi teostada, õiguste omajad ei saa 
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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 eest, mida peab obligatoorselt kollektiivselt teostama, on õiguste omajad 

sunnitud astuma KEO liikmeks või sõlmima organisatsooniga esindusleping. 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. 

Eelnõu § 72 lõikes 1 sätestatud õiguste kohustusliku kollektiivse teostamise korral on 

põhjendatud kohaldada laiendatud ja kohustusliku õiguste kollektiivse teostamise nn 

segamudelit, mis on hetkel kehtivas AutÕS-s kasutusel ainult kaabellevi kaudu edastamise 

õiguse puhul (AutÕS § 79). Juhul kui õiguste teostamiseks ei ole õiguste omaja sõlminud 

lepingut KEO’ga, peaks olema seda õiguste omajat volitatud esindama organisatsioon, kes 

esindab valdavat enamust sama kategooria õiguste omajaid. 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
322

.  

Regulatsioon omab mõju nii autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajatele, 

KEO’dele kui ka õiguste kasutajatele. Õiguste omajad, kes ei ole sõlminud esindus- või 

liikmelepingut KEO’ga ja kes ei saa oma vastavaid õigusi kollektiivse teostamise 

kohustuslikkuse tõttu ise teostada, säilitavad õiguse nõuda nende jaoks kogutud tulu kolme 

aasta jooksul. KEO’d 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, KEO poolt mitteesindatud õiguste omajate õiguste ja huvide parema kaitse, üldise 

selguse ja õiguskindluse õiguse kasutajatele. 

 

Lõiked 4 ja 5 täpsustavad õiuste kohustusliku teostamisega seonduvat sätestades, et lõike 3 

alusel esindatavatel õiguste omajatel (kellel pole liikme- või esinduslepingut) peavad olema 

samad õigused ning kohustused kui sellel õiguste omajal, keda KEO liikme- või muu vastava 

lepingu alusel esindab (lg 4) ning lõikega 5 tagatakse, et õiguste omaja saab nõuda KEO ja 

õiguste kasutaja vahelisest litsentsilepingust tulenevate õiguste tunnustamist ja õigustele 

vastavate kohustuste täitmist kolme aasta jooksul alates õiguste objekti kasutamise päevast.  

 

Lõikes 6 sätestatakse, et KEO poolt kogutud tasu, mida ei ole lõikest 5 tulenevalt tähtajaks 

välja makstud, võib KEO kasutada sama kategooria õiguste omajate üldistes huvides. 
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Lõige 7 sätestab erandi lõikes 3 toodud põhimõttest, mille kohaselt juhtudel, kui tegemist on 

kohustuslikult läbi KEO kaudu teostatava õigusega, ei ole õiguste omajal nn opt-out võimalust 

(s.t. õiguste omaja ei saa hakata vastavat õigust iseseisvat teostama, see peab igal juhul 

toimuma läbi KEO). Kaabli- ja satelliididirektiivi artikli 3 lõikest 2 tuleneb, et 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. Kehtivas 

õiguses leidub nimetatud säte AutÕS § 79
1
 lõikes 2. 

 

 

 

 

 

Eelnõu § 73. Õiguste laiendatud kollektiivne teostamine 

 

Eelnõu paragrahvis 73 sisalduva regulatsiooni näol on tegemist uudsete normidega Eesti 

õiguses. Käesoleval hetkel on nn klassikaline õiguste laiendatud kollektiivne teostamine ette 

nähtud üksnes satelliidi kaudu taasedastamise õiguse teostamisel. 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 (extended collective licensing, ECL) 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. Eelnõu koostamise 

algfaasis on põhjalikumalt uuritud
323

 ECL-mudeli võimalikku laiendamist teistele 

kasutusviisidele ning eelnõu koostajad on seisukohal, et sellise laiapõhjalise võimaluse 

andmine erinevate kasutusviiside ning kasutajate lõikes on paindlikuks ning kõigi osapoolte 

õiguskindlust suurendavaks meetmeks kaitstud objektide kasutamisel. 

Rahvusvahelistes õigusnormides vastavasisulist regulatsiooni ei sisaldu, EL tasandil leidub 

sarnast regulatsiooni vaid satelliidi- ja kaablidirektiivis kohaldudes väga kitsale kasutusalale 

(vt kommentaarid eespool). Taoline õiguste laiendatud kollektiivse teostamise regulatsiooni nn 

üldklausel sisaldub hetkel üksnes Taani autoriõiguse seaduses
324

. Soome autoriõiguse 

seaduses
325

 ja Rootsi autoriõiguse seaduses
326

 on õiguste laiendatud kollektiivse teostamise 

mudel nähtud ette üksnes teatud konkreetsete õiguste korral. Tegemist ongi Põhjamaadest pärit 

ECL-mudeliga, 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. 

Taani autoriõiguse seaduse § 50 lg 2 sätestab, et laiendatud kollektiivset litsentsi võib anda 

konkreetses valdkonnas tegutsevatele nendele õiguste kasutajatele, kes on sõlminud teoste 
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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. 

 

Lõike 1 kohaselt võib teatud valdkonnas tegutsev õiguse kasutaja, kellel on sõlmitud  KEO’ga 

leping õiguste kasutamiseks Eestis, teha KEO’le ettepaneku sõlmida samas valdkonnas 

laiendatud kollektiivse litsentsilepingu, mis hõlmab kõikide sama kategooria õiguste omajate 

õigusi. 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. Säte teeb võimalikuks ECL-mudelit kasutada erinevates valdkondades, kui selles on 

pooled (kasutajad ning KEO) kokku leppinud. ECL-mudeli puhul on tähtis, et õiguste kasutajal 

peab olema varasemalt sõlmitud KEO’ga sama kategooria õiguste kasutamiseks samas 

valdkonnas litsentsileping. Laiendatud kollektiivse litsentsi rakendamine on rangelt vabatahtlik 

ja säte ei anna õiguste kasutajale õigust nõuda KEO’lt laiendatud kollektiivse litsentsilepingu 

sõlmimist. 

 

Lõige 2 reguleerib ECL-mudeli põhisisu e. sätestab põhimõtte, et juhul, kui õiguse omaja ei ole 

õiguste teostamiseks sõlminud liikme- või esinduslepingut KEO’ga, on õiguste omajat 

volitatud seaduse alusel esindama see KEO, kes esindab valdavat enamust sama kategooria 

õiguste omajaid. KEO’d ei pea asuma litsentsilepingu sõlmimiseks õiguste kasutajatega 

läbirääkimisi pidades tõendama iga üksiku õiguste omaja esindusõiguse olemasolu. 

Regulatsioon omab 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. Kehtiv 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. Kui ECL-mudeli kasutamises ei ole kokku lepitud, on ka eelnõus sisalduvate 

vastavate normide jõustumisel vajalik alati lähtuda konkreetse KEO poolt esindatavatest 

õiguste omajatest. 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. Selline 
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lahendus on kooskõlas üldise õigussüsteemiga, sealhulgas TsÜS § 117 regulatsiooniga, mis 

võimaldab seadusega näha ette isiku seadusjärgse esindusõiguse. 

RAHVUSVAHELINE ASPEKT – kuidas ja mille alusel teostatakse nt teiste riikide õiguste 

omajate õigusi, keda esindava organisatsiooniga pole Eesti KEO’l esinduslepingut? ECL ei 

tulene r/v ega EL normidest (va see satiküsimus), seega saab selline õiguste piiramine (mida 

ECL sisuliselt on) tulla kõne alla piiriüleselt?  

Loetleda KEO’d, kes Eestis teostavad erinevaid õigusi? Kas nad peavad/saavad nt 

Skandinaavia KEO’dega sõlmida lepinguid, et omavahel ECL-litsentsi alusel esindatavate 

nimel koostööd teha? 

 

Lõikes 3 täpsustatakse, et ECL alusel esindataval õiguste omajal on samad õigused ning 

kohustused kui sellel õiguste omajal, keda kollektiivse esindamise organisatsioon  liikme- või 

muu lepingu alusel esindab.  

 

Lõike 4 kohaselt võib ECL alusel esindatav õiguste omaja nõuda KEO ja õiguste kasutaja 

vahelisest lepingust tulenevate õiguste tunnustamist ja õigustele vastavate kohustuste täitmist 

kolme aasta jooksul alates õiguste objekti kasutamise päevast. Määratletakse kindel tähtaeg, 

mille jooksul on õiguste omajal võimalik nõuda näiteks tasu saamist enda loomingu kasutamise 

eest. Tähtaeg on lühem, kui seadusest tuleneva nõude üldine 10-aastane aegumistähtaeg (TsÜS 

§ 149). Eelkõige on selle taga õiguse objektide masskasutuse iseloomust tulenevad praktilised 

kaalutlused. 

 

Lõikes 5 sätestatakse ECL-mudelile omane nn opt-out põhimõte e. garanteeritakse õiguse 

omajale  võimalus igal ajal nõuda sellise esindamise lõpetamist ECL alusel ja alustada oma  

õigusteteostamist individuaalselt või kollektiivselt. 

 

Lõikes 6 täpsustatakse, et lõikes 5 nimetatud juhul lõppeb õiguste omaja esindamine 

käesolevas paragrahvis sätestatud korras nõude esitamisele järgneva aasta 1. jaanuarist. Nõude 

esitamise ja õiguste omaja esindamise lõppemise vahe peab olema vähemalt 3 kuud. See 

garanteerib, et näiteks 22. detsembril esitatud õiguste omaja avaldus ECL alusel esindamise 

lõpetamiseks ei paneks KEO’d olukorda, kus vastavat esindatust puudutavad muudatused 

lepingutes jms tuleb teha ülemäära kiirustades.  

 

 

3. Jagu. Õiguste digitaalne teostamine 

 

Eelnõu § 74. Tehniline kaitsemeede  

 

Tehnilised kaitsemeetmed
327

 koos õiguste teostamist käsitleva teabega moodustavad õiguste 

digitaalse teostamise süsteemi
328

.  

 

Tehniliste kaitsemeetmete regulatsioon eelnõus on sisuliselt sõna-sõnalt üle võetud koehtivast 

õigusest (AutÕS § 80
3
), teatav muudatus on vaid lõikes 1 (vt kommentaar lõike juures allpool). 

 

Rahvusvaheline mandaat tehniliste kaitsemeetmete regulatsiooniks anti esmakordselt 1996. a. 

WIPO autoriõiguse lepingu artikliga 11 ning WIPO esitus- ja fonogrammilepingu artikliga 18. 

                                                             
327

 Inglise keeles: technical protection measures (TPM). 
328

 Inglise keeles: digital rights management (DRM). 

Comment [KN16]: M. Ficsori 

ettepanek: Comment: Paragraph (5) 
provides for the possibility of opting out as 

an indispensable element of an extended 

collective management system (and it 
corresponds to the language of Article 3(2) 

of the Satellites and Cable Directive). 

However, the effect of a demand at any time 
should be interpreted and applied in a 

reasonable way. It is obvious that collective 

management organizations cannot adapt 
their licenses immediately; in particular, 

they cannot do so in respect of a license 
granted for a longer period. Therefore, the 

addition of a provision may be justified 

about the entry into force of an “opting 
out” (for example, under the Hungarian 

Copyright Law, the opting out has an effect 

from the beginning of a year if the owners 
of rights concerned presents its opting out 

declaration at the latest three months 

before the year concerned).     
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Selle näol oli tegemist rahvusvaheliselt täiesti uudsete sätetega, millesarnaseid varasematest 

mitmepoolsetest autoriõigusealastest lepingutest ei leia. Nimetatud artiklid kohustavad 

osalisriike sätestama asjakohase õiguskaitse ja tõhusad sanktsioonid juhuks, kui kõrvaldatakse 

tõhusad tehnilised vahendid, mida õiguste omajad kasutavad seoses oma õiguste teostamisega 

ning mis piiravad tegusid, mida pole lubanud õiguste omaja või mis pole lubatud seadusega. 

Sellisel kujul on tegemist küllaltki üldsõnalise ning tõepoolest kaitse miinimumstandardit 

sätestava normiga.  

 

Säte on Euroopa Liidu õigusesse üle võetud infoühiskonna direktiiviga (Art 6). Tegemist on 

rahvusvahelise miinimumstandardiga võrreldes juba oluliselt detailsema regulatsiooniga. 

Direktiivi märkus 53 sedastab, et tehniliste meetmete kaitse peab tagama interaktiivsete 

tellitavate teenuste pakkumiseks turvalise keskkonna sellisel viisil, et isik saaks teostele ligi 

pääseda enda valitud kohas ja ajal.  

 

Lõikes 1 sätestatakse õiguste omaja õigus kaitsta õiguste objekti, lisades sellele tehnilisi 

kaitsemeetmeid. Lõpuni on selgeks vaidlemata, kas tegemist on õiguste omajale kuuluva 

varalise õigusega või pigem võimalusega oma olemasolevaid õigusi kaitsta ja teostada. 

Käesolevas eelnõus ei ole tehniliste kaitsemeetmete regulatsiooni lisatud erinevate õiguste 

omajate ainuõiguste kataloogi, vaid jäetud eraldiseisva normistikuna eelnõu „ühiste sätete“ 

peatükki. Kehtivas õiguses leidub säte AutÕS § 80
3
 lõikes 1.  

Võrreldes kehtiva õigusega on eelnõus uudsena lisatud nõue, et tehniliste kaitsemeetmete 

kasutamisel on õiguste omajad kohustatud ära märkima õiguste objekti tehniliste 

kaitsemeetmetega lubatud, piiratud ja keelatud kasutamise võimalused
329

. Üldisem nõue tarbija 

teavitamiseks intellektuaalset omandit sisaldavate kaupade turustamisel on kehtestatud 

direktiiviga tarbijaõiguste kohta
330

 (artiklid 5(1)g, h ja 6(1)r, s). Ülevaade VÕS muudatustest. 

AutÕS’sse on vajalik konkreetselt õiguste omajale suunatud nõue vastava tarbijat teavitava 

info lisamiseks, kuna VÕS’ist tulenev kohustus laieneb vaid kauplejale, mitte õiguste omajale. 

Eelnõu tugineb antud punktis Saksamaa autoriõiguse seadusele, kus vastav 

märgistamiskohustus paragrahvis 95d on sätestatud
331

. 

 

Lõikes 2 defineeritakse tehniline kaitsemeede kui mis tahes tehnoloogia, seade või komponent, 

mille eesmärk tavapärase toimimise puhul on takistada või piirata õiguste objektiga seotud 

toiminguid, milleks õiguste omaja ei ole luba andnud. Lõige vastab kehtivas õiguses AutÕS § 

80
3
 lõikele 2 ning infoühiskonna direktiivi artikli 6 lõikele 3. Teatud küsitavus on sätte aluseks 

olnud direktiivi sätte sõnastuses seoses asjaoluga, et tegelikult ei seosta direktiiv tehniliste 

kaitsemeetmete kasutamist autoriõiguste teostamisega. WIPO autoriõiguse lepingu artikli 11 

ning WIPO esitus- ja fonogrammilepingu artikli 18 sõnastusest saab seose õiguste omajatele 

garanteeritud kaitse ja tema ainuõiguste vahel otsesõnu välja lugeda, kuid poliitilise 

kompromissina sündinud direktiivi artiklist 6(3) mitte. See on teoreetiliselt võimalik olukord, 

kus õiguste omaja lisab tootele tehnilisi kaitsemeetmeid võimaldamata tarbijal teost ka 

                                                             
329

 Vt selle kohta pikemalt „Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõu ja seletuskirja 

esialgne lähtematerjal“. Arvutivõrgus:  

http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58012/Autori%F5iguse+anal%FC%FCs.pdf (24.11.13), 

lk 124-128. 
330

 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). 
331

 Saksamaa autoriõiguse seadus (Urheberrechtsgesetz, UrhG) arvutivõrgus: http://www.gesetze-im-

internet.de/urhg/ (24.11.13). Inglisekeelne versioon arvutivõrgus: http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_urhg/index.html (24.11.13).  
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seadusega lubatud piirides ja viisil kasutada ehk teisisõnu eirates üldsuse huve teose vaba 

kasutamisega seoses. Samas on Euroopa komisjon infoühiskonna direktiivi ülevõtmist 

käsitlevas raportis sellise tõlgenduse välistanud öeldes, et direktiivi artikli 6(3) alusel peavad 

osalisriigid sätestama õiguskaitse juhuks, kui kõrvaldatakse tehnilised kaitsemeetmed, mida 

autorid kasutavad seoses oma õiguste teostamisega. Komisjoni sõnul on direktiivi eesmärk 

olnud siiski mitte üleüldine õiguste omaja suva kasutusviiside lubamisel ja keelamisel, vaid 

tehnolukkude kasutamise piiramine ainuõiguste teostamisega
332

.  

 

Lõikes 3 loetletakse erinevad tehnilised meetmed, mida õiguste omaja võib kasutada oma 

õiguste teostamiseks ja mida sellisena peetakse tõhusateks infoühiskonna direktiivi artikli 6 

lõike 3 kohaselt. Tegemist on täpsustusega lõikele 2 ning säte vastab kehtivas õiguses AutÕS § 

80
3
 lõikele 3. Lõike 3 kohaselt kontrollivad õiguste omajad kaitstud õiguste objekti kasutamist 

kaitse eesmärki täitva juurdepääsu kontrolli või kaitsevahendi abil (krüpteerimise, 

skrambleerimise või muul viisil muutmise või kopeerimiskaitsemehhanismi abil). Võrreldes 

kehtiva õigusega ei sisalda antud lõige normi, et kaitse alla kuuluvad õiguste omajate poolt 

vabatahtlikult rakendatud tehnilised kaitsemeetmed, sealhulgas vabatahtlike lepingute 

täitmiseks rakendatud meetmed. Seda põhjusel, et antud norm on direktiivi artikli 6 lõike 4 

alalõike 3 kohaselt seotud vaid konkreetsete vaba kasutuse juhtudega (nimetatud direktiivi art 6 

lõike 4 alalõigetes 1 ja 2). Kehtiv AutÕS sõnastusest niisugust seost aga ei ilmne ning säte on 

paigutatud eelnõu käesoleva paragrahvi lõikesse 6 seostatuna otseselt vaid kindlate vaba 

kasutuse juhtudega, mis on nimetatud eelnõu § 74 lõikes 4. 

 

Lõige 4 käsitleb küsimust, mis paratamatult tehniliste kaitsemeetmete iseloomu arvestades 

kerkib, nimelt tehniliste kaitsemeetmete ja õiguste objektide vaba kasutamise regulatsiooni 

koosmõju. Kui õiguste omaja on kaitstud objektile lisanud tehnilise kaitsemeetme, mistõttu ei 

ole võimalik sellest teha koopiat nt füüsilise isiku poolt isiklikuks kasutamiseks, illustreeriva 

materjalina õppe- või teaduslikel eesmärkidel jms, siis kuidas saab isik, kellel on seadusega 

garanteeritud võimalus õiguste objekti vabalt kasutada, seda privileegi realiseerida? Eelnõu § 

75 lõige 4 loetlebki kindlad vaba kasutamise juhud, mil õiguste omaja, kes on tehnilise 

kaitsemeetme lisanud, peab vabaks kasutamiseks õigustatud isikutele seda vaba kasutamist ka 

võimaldama. Need juhud on
333

: 

- fotokopeerimine (eelnõu § 42 ja 44); 

- kopeerimine raamatukogude, muuseumide ja arhiivide poolt (eelnõu § 47); 

- õiguste objekti ajutise salvestamise kasutamine raadio ja televisiooni poolt (eelnõu § 

52); 

- õiguste objekti õiguste objekti kopeerimine, üldsusele suunamine, edastamine ja 

levitamine illustreeriva materjalina õppe- ja teaduslikel eesmärkidel motiveeritud 

mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke (eelnõu § 44 lg 1 p 

2); 

- õiguste objekti kopeerimine, levitamine, üldsusele suunamine või edastamine puuetega 

inimeste huvides viisil, mis on otseselt seotud nende puudega, tingimusel et selline 

kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke (eelnõu § 44 lg 1 p 6); 

                                                             
332

 Commission Staff Working Document. Report to the Council, the European Parliament and the Economic and 

Social Committee on the application of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright 

and related rights in the information society (SEC(2007) 1556), p 3. Kättesaadav arvutivõrgus: 
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http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/application-report_en.pdf


Seletuskirja versioon: 2.02.2014 

 121 

- õiguste objekti kopeerimine õigusemõistmise või avaliku julgeoleku tagamise 

eesmärgil ulatuses, mis vastab neile eesmärkidele (eelnõu § 44 lg 1 p 5); 

- füüsilisel isikul on oma isiklikeks vajadusteks õiguste objektist koopia tegemine
334

 

(eelnõu § 42).  

Oma vaba kasutamise õiguse teostamine käib eelnõu kohaselt läbi mitme etapi – kõigepealt 

eeldatakse mingi mõistliku perioodi jooksul õiguste omaja ja kasutaja vahelise kokkuleppe 

saavutamist. Kui see ei ole tulemusi andnud, võib vabaks kasutamiseks õigustatud isik 

pöörduda autoriõiguse komisjoni poole (vt eelnõu § 77). Kui ka see ei anna tulemusi, võib 

kolmanda etapina tavalises korras pöörduda kohtu poole. Kuigi selline regulatsioon kehtib 

Eestis juba alates 2004. a. (eelnõuga sellesse sisulisi muudatusi ei tehta), ei ole ühtegi tehniliste 

kaitseemeetmetega seotud vaidlust komisjonis ega kohtutes Eestis lahendatud
335

. 

 

Lõike 5 kohaselt ei kohaldata lõiget 4 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. Kehtiva õigusega võrreldes (AutÕS § 

80
3
 lg 5) eelnõuga sisulisi muudatusi ei tehta. Norm tuleneb otseselt  infoühiskonna direktiivi 

artikli 6 lõike 4 alalõikest 4 ning selle eesmärgiks on sõnaselgelt sätestada, et 

eelpoolkirjeldatud võimalus nõuda tehnilise kaitsemeetme eemaldmist vaba kasutuse teatud 

juhtudel ei laiene interaktiivsele digitaalkeskkonnale (interactive on-line use). Selle näol on 

tegemist erandiga üldnormist ning interaktiivses digitaalkeskkonnas lepingulistele suhetele 

allutatud teenuste pakkumisel ei ole tarbijal võimalus tehniliste meetmete eemaldamist nõuda.  

Tehnilise kaitsemeetme kõrvaldamine on keelatud ning selle eest on ette nähtud karistus 

vastavalt karistusseadustiku süüteokoosseisule (KarS § 225). Tehnilise kaitsemeetme 

eemaldamisega seonduvaid küsimusi on uuritud põhjalikumalt IO kodifitseerimise 

analüüsifaasis
336

. Nii infoühiskonna direktiiviga kui seda ülevõtvate siseriiklike normidega on 

loodud olukord, kus igasugune „eneseabi“  tehniliste meetmete eemaldamisel on keelatud. 

Ühilduvusprobleemide tekkimisel peaks igal juhul kontakteeruma õiguste omajaga. Direktiivi 

probleemseid sätteid (Art 6(1) ja Art 6(4)) on keeruline nö tarbijasõbralikult tõlgendada, 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.  

Probleemi lahendaks suuresti karistusõiguse revisjoni käigus välja pakutud süüteokoosseisu 

sõnastus, mis ei pea süüteoks tehnilise kaitsemeetme eemaldamist, kui see on toime pandud 

õiguste objekti isiklikuks otstarbeks kasutamisel
337

. 
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 Infoühiskonna direktiivi artikli 6 lõige 4 alalõige 2 kohaselt ei ole see kohustuslik. 
335

 AutÕS § 80
3
 lg 4. 
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Lõikesse 6 on toodud kehtivas õiguses AutÕS § 80
3
 lõike 3 viimases lauses sätestatud norm, 

mille kohaselt lõikes 4 nimetatud juhul kuuluvad kaitse alla ka õiguste omajate poolt 

vabatahtlikult rakendatud tehnilised kaitsemeetmed, sealhulgas vabatahtlike lepingute 

täitmiseks rakendatud meetmed. Säte vastab infoühiskonna direktiivi artikli 6 lõike 4 alalõikele 

3. Direktiivi märkus 52 kohaselt tähendab see sisuliselt, et isegi juhul, kui tegemist on õiguste 

omajate poolt vabatahtlikult võetud meetmetega (sõlmitavad lepingud vaba kasutuse 

tingimustega vms), on ikkagi kohaldatav ka tehniliste kaitsemeetmete üldregulatsioon. 

Teisisõnu antakse õiguste omajale voli lisada tehnilisi kaitsemeetmeid õiguste objekile igal 

juhul, ka siis, kui tegelikult on teatud ulatuses sellesama õiguste objekti vaba kasutamine 

lubatud. Sellisel juhul on kaitsemeetme sisuks näiteks vaba kasutuse alusel tehtavate koopiate 

arvu piiramine vms. 

 

Lõikes 7 välistatakse tehniliste kaitsemeetmete regulatsiooni alt arvutiprogrammid, kuna 

arvutiprogrammide direktiivi artiklid 5 ja 6 kehtestavad ainsad vaba kautust ning tehnilisi 

kaitsemeetmeid puudutavad normid, mis kohalduvad arvutiprogrammidele. Sellist tõlgendust 

toetab otsesõnu ka infoühiskonna direktiivi märkus 50. 

 

 

Eelnõu § 75. Õiguste teostamist käsitlev teave  

 

Õiguste teostamist käsitlevat teavet puudutav regulatsioon eelnõus tuleneb kehtivast õigusest 

(AutÕS § 80
4
), mis omakorda toetub infoühiskonna direktiivi artiklile 7.  

Lõike 1 ja kogu paragrahvi 76 eesmärgiks on reguleerida veel ühte valdkonda seoses 

lisandunud tehnoloogiliste võimalustega – nimelt võivad õiguste omajad vastavalt eelnõule 

lisada oma toodetele õiguste teostamist käsitlevat teavet (e sellise teabe elektroonilist vormi).  

Lõikes 2 defineeritakse õiguste teostamist käsitlev teave, milleks on õiguste omajate esitatav 

mis tahes teave, mis määratleb õiguste objekti kasutamise tingimused, identifitseerib õiguste 

omaja, samuti loetakse õiguste teostamist käsitlevaks teabeks sellist informatsiooni sisaldavaid 

numbreid või koode.  

Lõige 3 täpsustab lõiget 1 ning selle alusel kohaldatakse lõiget 1 üksnes juhul, kui õiguste 

teostamist käsitlev teave kuulub õiguste objekti juurde või esitatakse samal ajal nende 

üldsusele suunamisega või edastamisega.  

 

4. Jagu. Õiguste pärimine 

 

Eelnõu § 76. Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste pärimine 

 

Eelnõu regulatsioon ei erine sisuliselt kehtiva AutÕS-i vastavast regulatsioonist. Tulenevalt 

isiklike õiguste kataloogi ulatuse piiramisest, on eelnõuga välditud kehtiva autoriõiguse 

seaduse probleeme seonduvalt isiklike õiguste präimisega. Nimelt sätestab autoriõiguse seadus, 

et „[a]utoriõiguse 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“.
338

 Pärimise teel lähevad pärijale üle autori isiklikest õigustest õigus teose 
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 AutÕS § 36 (2). 
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lisadele, õigus autori au ja väärikuse kaitsele ja õigus teose avalikustamisele ning esitaja 

isiklike õiguste puhul õigus esitaja au ja väärikuse kaitsele oma esituse suhtes. Seadus ei ütle 

midagi õiguse teose ja esituse puutumatuse kohat ning ei ole selge kas pärijatel on õigus anda 

luba teose või esituse muutmiseks või kas nendelt üldse taolist luba on vaja. Eelnõus on see 

probleem lahendatud läbi isiklike õiguste kataloogi piiramise. 

 

Lõige 1 selgitab, et autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste pärimine toimub 

vastavalt pärimisseaduse sätetele seaduse või pärandaja viimse tahte avalduse järgi. 

 

Lõige 2 kohaselt lähevad autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste pärijale vastava 

õiguse kehtivuse tähtajaks üle varalised õigused. Pärijal on õigus autori isiklikes tõigustest 

teostada õigust autori au ja väärikuse kaitsele ja avalikustamisõigus. Esitaja isiklikest õigustest 

on pärijal õigus teostada esitaja õigust esitaja au ja väärikuse kaitsele. Muutmisõigused on nii 

autori kui esitaja puhul varaliste õiguste kataloogis ning lähevad üle koos teiste varaliste 

õigusetga. 

 

Lõiked 3 kuni 8 reguleerivad riigile pärimise teel üle läinud õigusi. Nimetatud õigusi teostab 

Kultuuriministeerium ning tal on õigus teostamisest saadud tasu kasutada stipendiumiteks. 

 

5. Jagu. Orbteos 

 

 

 

 

 

VII PEATÜKK 

 

AUTORIÕIGUSE KOMISJON JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE 

 

 

Eelnõu § 77. Autoriõiguse komisjon  

 

Eelnõu käesolev paragrahv sätestab autoriõiguse komisjoni tegevuse põhimõtted, võrreldes 

kehtiva õigusega (AutÕS § 87) ei ole eelnõuga muudatusi tehtud. 

 

Lõike 1 kohaselt luuakse Justiitsministeeriumi juurde autoriõiguse komisjon (edaspidi 

komisjon), mis tegutseb asjatundjate komisjoni õigustes. Vabariigi Valitsus nimetab komisjoni 

liikmed viieaastaseks perioodiks
339

. Lõike punktides 1-6 loetletakse komisjoni kohustused ning 

tegevusvaldkonnad. 

 

Lõikega 2 täpsustatakse, et autoriõiguse komisjon on lepitusorgan lepitusseaduse
340

 (LepS) § 

19 tähenduses. Eelnõu § 77 lõike 1 punktide 4 ja 5 kohaselt lahendab autoriõiguse komisjon 

lepitamise teel LepS-s sätestatud korras vaidlevate poolte taotlusel autoriõigusega ja 

autoriõigusega kaasnevate õigustega seotud vaidlusi, samadel alustel menetleb komisjon ka 

esitatud avaldusi õiguste objekti teatud vaba kasutamise juhtude võimaldamiseks kohaldatavate 

tehniliste kaitsemeetmete osas. Menetlusele komisjonis kohalduvad lepitusseaduse sätted 

                                                             
339

 Vabariigi Valitsuse 29.01.2007. a. korraldus nr 310 „Autoriõiguse komisjoni moodustamine“ (RTL 2009, 14, 

158) 
340

 RT I 2009, 59, 385. 

Comment [KN17]: Justiitsministeerium 
tegeleb orbteoste direktiivi1 (2012/28/EL) 
ülevõtmisega Eesti õigusesse, 

ettevalmistatud eelnõu sätted lisatakse 

käesolevasse eelnõusse nende valmimisel. 
Kõnealune direktiiv tuleb selle artikli 9(1) 

kohaselt üle võtta 29. oktoobriks 2014. a.  
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käesolevas seaduses sätestatud erisustega. Vaidluse lahendamisel autoriõiguse komisjoni poolt 

tegutseb komisjon koosseisus, mille sõltumatus ja erapooletus on väljaspool mõistlikku 

kahtlust. Vajadusel kaasatakse justiitsministri korraldusega komisjoni tegevusse sõltumatuid 

eksperte väljastpoolt komisjoni. 

 

 

Eelnõu § 78. Läbirääkimised ja vaidluste lahendamine ainult kollektiivse esindamise 

organisatsioonide kaudu teostatavate õiguste puhul  
 

Kehtivas õiguses sisalduvad käesoleva paragrahvi sätted AutÕS §-s 87
1
. Need tulenevad 

omakorda otseselt satelliididirektiivi artiklitest 11 ja 12. Eelnõuga ei ole sätteid sisuliselt 

muudetud, küll laienevad need nüüd kõigile eelnõu paragrahvides 72 ja 73 nimetatud 

kasutusjuhtudele. 

 

Lõike 1 kohaselt on eelnõu paragrahvides 72 ja 73 toodud juhtudel KEO ja õiguste objekti 

kasutaja kohustatud astuma läbirääkimistesse ja pidama läbirääkimisi heas usus. Pooled ei tohi 

vältida läbirääkimistesse astumist ega tohi läbirääkimisi takistada ilma mõjuva põhjuseta. 

Tegemist on õiguste kohustusliku kollektiivse teostamisega (§ 72) ning laiendatud kollektiivse 

teostamisega (§ 73). Need on juhud, kui tegemist on õigustega, mida saabki peamiselt teostada 

läbi KEO (v.a. nn opt-out võimalus õiguste laiendatud kollektiivse teostamise puhul, eelnõu § 

73 lg 5). Kui KEO käes on õiguste andmisel niivõrd määrava tähtsusega roll, siis on EL 

õiguslooja pidanud oluliseks norme, mis garanteerivad loa saamiseks ja litsentsilepingu 

sõlmimiseks vajalike läbirääkimiste pidamise heas usus. Kehtivas õiguses ei sisaldu õiguste 

laiendatud kollektiivse teostamise instituuti, seega on antud lõikes sisalduv viide eelnõu §-le 73 

uudne – ka laiendatud kollektiivsete litsentside andmisel peab vastav KEO pidama 

läbirääkimisi heas usus ega tohi mõjuva põhjuseta litsentsi andmisest keelduda.  Kehtib ka 

vastava lepingulise suhte teisele poolele – õiguste objekti kasutajale, kes ei tohi läbirääkimisi 

ebamõistlikult takistada. Säte vastab satelliididirektiivi artikli 12 lõikele 1. 

  

Lõikes 2 sätestatakse, et pool, kes ei täida lõikes 1 sätestatud kohustust, on kohustatud teisele 

poolele hüvitama sellega seonduva kahju.  

 

Lõige 3 annab viite LepS’le. Kui KEO ja kasutaja ei ole saavutanud kokkulepet, on ühel või 

mõlemal poolel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks lepitaja poole. Lepitajaks võib olla 

autoriõiguse komisjon või poolte valitud üks või mitu isikut, kes vastavad lepitusseaduse § 3 

toodud tingimustele. Menetlusele kohalduvad lepitusseaduse sätted käesolevas seaduses 

sätestatud erisustega. Tegemist on regulatsiooniga, millega võetakse üle satelliididirektiivi 

artiklist 11 tulenevad nõuded. 
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VIII PEATÜKK 

SEADUSE RAKENDAMINE 

 

 

Eelnõu § 79. Enne 12. detsembrit 1992. a. loodud õiguste objekti kasutamine 

 

Tegemist on rakendusnormidega, mis iseenesest on olemas juba kehtivas õiguses (AutÕS § 88) 

ning mille eesmärgiks on sätestada, et eelnõu kohase õiguskaitse saavad ka kõik enne kehtiva 

AutÕS jõustumist (12.12.1992) loodud õiguste objektid. 

 

Võrreldes kehtiva õigusega on muudetud konkreetsemaks õiguste kuuluvuse regulatsioon 

audiovisuaalsete teoste puhul. 

 

Lõikes 1 ongi nimetatud üldpõhimõte toodud. 

 

Lõikes 2 sisaldub erisus võrreldes kehtiva õigusega. Nimelt sätestatakse eelnõus, et enne 12. 

detsembrit 1992. a loodud audiovisuaalse teose tootja õigused kuuluvad filmitootjale või tema 

õigusjärglasele ning raadio- ja televisiooniteenuse osutaja varalised õigused kuuluvad Eesti 

Rahvusringhäälingule. Konkreetsed sätted on vajalikud tulenevalt praktikas 20 aasta jooksul 

esile kerkinud probleemidest, mis ei võimalda mahukat filmipärandit üldsusele tutvustada. 

Lõige 3 sisaldab juba kehtivast õigusest tuttava täpsustuse (AutÕS § 88 lg 2), et lõikes 1 

nimetatud õiguste objektide kasutamisele kehtestatud nõuded ei laiene juhtumitele, mil nende 

kasutamine leidis aset enne 12. detsembrit 1992. a.  

Lõige 4 sisaldab rakendussätteid, mis tulenevad direktiivi 2011/77/EL ülevõtmisest ning mis 

sisalduvad kehtivas õiguses AutÕS § 88
1
 lõikes 8. 
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Eelnõu § 80. 1992. aasta 12. detsembrist kuni 2016. aasta 1. jaanuarini loodud õiguste 

objekti kasutamine 

 

Eelnõuga kaasneb rida sisulisi muudatusi. Põhilised muudatused on eelkõige autori ja esitaja 

isiklike õiguste kataloogi piiramine, isiklike õiguste teostamise reguleerimine kolmanda isiku 

poolt, varaliste õiguste kataloogi selgepiiriliseks muutmine, audiovisuaalse teose autori üldise 

tasu saamise õiguse (AutÕS § 14 lg 6) asendamine üksnes tasu saamisega teose rendi eest, 

töösuhte reguleerimine ühtsetest kontseptuaalsetest alustest, ühisautorile või autoriõiguse 

ühisele omanikule nõudeõiguse andmine teose kasutada lubamiseks, vaba kasutamise 

regulatsiooni piiramise tüüptinigimustega keelamine (tühisuse ähvardusel), kohustusliku 

vorminõude kehtestamine autori ja autoriõigusega kaasnevate õiguste üleandmisel (tühisuse 

ähvardusel), teadustöö erandi täpsustamine teksti- ja andmekaeve kontekstis, vaba kasutuse 

leienemise piiramine võrgukeskkonnale, kui kasutatakse ilmselgelt ebaseaduslikust allikast 

pärit õiguste objekti ning õiguste laiendatud kollektiivse teostamise süsteemi sisseviimine. 

 

Esimene muudatuste blokk seondub autori ja esitaja õiguste kataloogiga. Autori ja esitaja 

isiklike õiguste kataloogist viidi eelnõuga nn. muutmisõigused varaliste õiguste kataloogi. 

Selle tulemusel ei vähenenud autori ja esitaja õiguste maht tervikuna. Muutmisõigused, mis 

olid algul dubleerivalt nii isiklike kui ka varaliste õiguste kataloogis, on eelnõus üksnes 

varaliste õiguste kataloogis. Välistavate õiguste ulatus jäi tervikuna samaks. Samas suurenes 

autori ja esitaja vabadus lubada oma teost muuta. Kuna muudatus lihtsustab autori ja esitaja 

võimalusi muta teost või esitust, siis see on kooskõlas reaalsete ühiskondlikke vajadustega (nt 

arendada arvutiprogrammi õiguste omaja nõusolekul edasi). Kuna autor ja esitaja ei jää 

muudatuse tulemusena millestki ilma ning põhiline järel on käibe lihtsustamine, siis hakkab 

eelnõu regulatsioon selles osas laienema ka teostele ja esitustele, mis on loodud enne seaduse 

jõustumist. 

Eelnõuga muudetakse ka varaliste õiguste kataloog selgepiiriliseks. Selle muudatusega ei 

muutu autori jaoks sisuliselt midagi. Ta ei jää ilma ühestki õigusest. Selle muudatuse põhiline 

järel on õigusselguse suurenemine ning absurdsete kaasuste ärahoidmine. Autori huvid on 

kaitstud läbi õiguste kataloogi laiema tõlgendamise. 

Audiovisuaalse teose autori üldise tasu saamise õiguse (AutÕS § 14 lg 6) piiramine üksnes tasu 

saamisega teose rendi eest, on muudatus, mis toob autorile kaasa õiguste piiramise. Piirang ei 

ole küll väga ulatuslik, sest autoril on võimalik enne audiovisuaalse teose loomist leppida 

kokku tasustamispõhimõtetes. Muudatus toob kaasa suurema õigusselguse, kuna sunnib autorit 

kogu tasus juba algselt kokku leppima ning kaotab ära ebamäärase õiglase tasu nõude. Võtte 

arvesse muudatuse piiravt iseloomu, nähakse rakendussättega ette, et see hakkab kehtima 

audiovisuaalsete teoste suhtes, mis luuakse pärast eelnõu jõustumist. 

 

Teine muudatuste blokk seondub autori ja esitaja poolsete kokkulepete ja nende vormiga. 

Eelnõuga reguleeritakse autori ja esitaja õigust lubada kolmandal isikul teostada tema isiklikke 

õigusi. Eelkõige seondub see variautorsuse lubamise ning teose avalikustamise lubamisega. 

Samuti reguleeritakse teose ja esituse kuuluvus ühtsest kontseptuaalsest alusest lähtuvalt ning 

sätestatakse õiguste üleandmisele kohustuslik vorminõue. Kirjeldatud olukordadele 

kohaldatakse seadust, mis on selle toimumisel jõus. 

Lisaks antakse ühisautorile ühisautorile või autoriõiguse ühisele omajale nõudeõiguse teose 

kasutada lubamiseks. Kuna muudatus täpsustab autorite omavahelist suhet, siis see laieneb ka 

enne eelnõu jõustumist loodud teostele. 

Eelnõuga tuuakse sisse õiguste laiendatud kollektiivne teostamise regulatsioon. Pärast eelnõu 

jõustumist hakkab see laienema kõigile õiguste objektidele. 
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Kolmas muudatuste blokk sendub vabakasutuse regulatsiooniga. Muudatuste eesmärk on 

täspsutada kehtivat regulatsiooni ning luua suurem õigusselgus. Eelnõuga näahse ette, et vaba 

kasutust ei saa piirata tüüptingimusega (läbiräägitud tingimusega saab), täpsustatakse teadustöö 

erandit tuues sisse teksti- ja andmekaeve erandi ning nähes ette, et vabakasutus ei laiene 

võrgukeskonnale, kui kasutatakse ilmselgelt ebaseaduslikust allikast pärit õiguste objekti. Kuna 

muudatuse eesmärgiks on suurem õigusselgus ning sellega ei kaasne kellegi õiguse olulised 

piirangud, siis hakkab regulatsioon kehtima ka enne eelnõud loodud teoste ja kaasnevate 

õiguste objektide suhtes. 

 

Lõike 1 kohaselt kohaldatakse eelnõu sätteid ka sellistele õiguste objektidele, mis on loodud 

1992. aasta 12. detsembrist kuni 2016. aasta 1. jaanuarini. See tähendab, et ka enne eelnõu 

jõustumist loodud õiguste objektide kasutamine (nt vaba kasutamise kontekstis) on allutatud 

eelnõu regulatsioonile. 

 

Lõige 2 näeb ette, et 1992. aasta 12. detsembrist kuni 2016. aasta 1. jaanuarini loodud 

audiovisuaalse teose autoril säilib autoriõiguse seaduse § 14 lõikest 6 tulenev õigus saada 

õiglast tasu. Antud lõike eesmärgiks on, et enne eelnõu jõustumist loodud audiovisuaalsete 

teoste autoritel säilib õigus saada õiglast tasu.  

 

Lõike 3 kohaselt jäävad vastupidise kokkuleppe puudumisel kehtima lepingud, mis on 

sõlmitud 2016. a. 1. jaanuarini, jõusse ka pärast 2016. a. 1. jaanuari.  

Sellega säilib teatud kasutusjuhtudel seni kokkulepitud režiim, näiteks mis puuudutab tasu 

saamise õigusi juba loodud audiovisuaalsete teoste kasutamise eest (eelnõu § 63 võrreldes 

kehtiva AutÕS § 14 lõikega 6).  

Samuti hinnatakse autori ja kaasnevate õigustega seonduvate lepingute kehtivust nende 

sõlmimise ajal kehtinud regulatsiooni järgi. 

 

Eelnõu § 81. Enne 2013. aasta 1. novembrit sõlmitud üleandmise lepingu pikenemine ja 

muutmine 

 

Tegemist on paragrahvi sätetega, millega kehtiv õigus (AutÕS § 88
2
) viidi kooskõlla direktiivi 

2011/77/EL artikli 1 lõikega 4, mis lisab tähtajadirektiivile artikli 10a
341

.  

 

Lõike 1 kohaselt jääb leping, mis on sõlmitud enne direktiiviga ühtlustamise tähtaega, jõusse 

ka pärast eelnõu jõustumist seadusena, v.a juhul, kui lepingus on sätestatud teisiti. 

 

Lõike 2 kohaselt võib enne direktiiviga ühtlustamise tähtaega (01.11.2013) sõlmitud lepingut, 

mille alusel on esitajal õigus saada korrapärast sissetulekut, pärast 50 aasta möödumist muuta. 

Asjaomane direktiivi säte ei ole kohustuslik; liikmesriikidel on õigus sätte rakendamise üle ise 

otsustada. Eesti on otsustanud direktiivi poolt pakutavat võimalust kasutada, et lepingu 

osapooled saaksid parema lahenduse leidmiseks avada läbirääkimised lepingu tingimuste 

muutmise üle. Eelnõuga seda lähenemist ei muudeta. 

 

 

Eelnõu § 82. Seaduse jõustumine 

 

                                                             
341

 Vt selle kohta ka „Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri“ (eelnõu 394 SE), arvutivõrgus:  

http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=54841406-5fdb-4a7b-a3f8-15da9b04dcd3& (22.11.13). 
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Seadus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril. Üldkorrast erinev jõustumise aeg on ette nähtud, kuna 

tegemist on laiaulatuslike muudatustega. 

 

 

4 EELNÕU TERMINOLOOGIA 
 

Eenõu terminoloogia vastab üldjoontes kehtivas AutÕS’s kasutatavale terminoloogiale, siiski 

on tehtud alljärgnevad muudatused. 

 

4.1. Varalised õigused 

Muudetud on õiguste omajate varaliste õiguste terminoloogiat. Praegu Eestis kasutatav 

autoriõigusealane mõisteaparaat ei ole kuigi õnnestunud. Autorile jt õiguste omajatele 

kuuluvad varalised õigused on 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. Eelnõus on kolmesõnalised 

kombinatsioonid enamasti asendatud ühesõnalistega alljärgnevalt: 

a) AutÕS § 13 lg 1 p 1 „õigus teose reprodutseerimisele“ – eelnõus läbivalt 

„kopeerimisõigus“ (kõnealuse õiguse puhul ei kasutata enam laenu võõrkeelest); 

b) AutÕS § 13 lg 1 p 2 „õigus teose levitamisele“ – eelnõus läbivalt „levitamisõigus“; 

c) AutÕS § 13 lg 1 p 4 „õigus teose tõlkimisele“ – eelnõus läbivalt „tõlkimisõigus“; 

d) AutÕS § 13 lg 1 p 5 „õigus teose töötlemisele“ – eelnõus läbivalt „töötlemisõigus“; 

e) AutÕS § 13 lg 1 p 7 „õigus avalikule esitamisele“ – eelnõus läbivalt „esitamisõigus“; 

f) AutÕS § 10 ning § 13 lg 1 p 9 „õigus teose üldsusele suunamisele“ – eelnõus läbivalt 

„suunamisõigus“; 

g) AutÕS § 13 lg 1 p 9 „õigus teose edastamisele“ – eelnõus läbivalt „edastamisõigus“. 

Lisaks asendatakse kehtivas õiguses kasutatav „reprograafiline reprodutseerimine“ (AutÕS § 

27
1
) eesti keelele omasema terminiga „fotokopeerimine“ (eelnõus läbivalt). 

 

4.2. Levitamisõiguse ammendumine 

Eesti intellektuaalse omandi kaitset käsitlevates õigusaktides on õiguste lõppemise põhimõttele 

lähenetud ebaühtlaselt. See väljendub ennekõike terminoloogias. Kehtivates 

tööstusomandialastes õigusaktides on kasutatud terminit „õiguse ammendumine“ . AutÕS on 

aga seni lähtunud õigusteooriast ning võtnud aluseks teatavate juriidiliste faktide poolt esile 

kutsutud õiguste tekkimise, muutumise ja lõppemise ning kasutabki kõnealuse kontseptsiooni 

reguleerimisel terminit „õiguse lõppemine“ . 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 ei lõpe levitamisõigus tervikuna, 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. Ka Euroopa komisjon on teemat analüüsides 

teinud selgepiirilist vahet õiguse lõppemise mning levitamisõiguse ammendumise vahel . 

Eelnõus ongi asendatud kasutatav levitamisõiguse „lõppemine“ levitamisõiguse 

„ammendumisega“. See väljendaks paremini kõnealuse suhte sisu eristades selle õiguse 

lõppemise alustest (näiteks kaitsetähtaja möödumine). Samuti oleks niisugusel juhul sama 
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põhimõtte käsitlus intellektuaalse omandi kaitset reguleerivates õigusaktides ühtne, mis aitaks 

kaasa õigusselguse loomisele kõnealuses küsimuses (tööstusomandi seadustiku eelnõus 

kasutatakse samuti läbivalt sama terminoloogiat). 

 

 

4.3. Filmitootja 

Kehtiv õigus kasutab kinematograafiliste ja audiovisuaalsete teoste tootmise puhul erinevaid 

termineid. AutÕS § 33 lg 2 kasutab terminit „teose produtsent“, samas autoriõigusega 

kaasnevate õiguste peatükis kasutatakse terminit „filmi esmasalvestuse tootja“ (AutÕS § 731). 

Viimane on otsetõlge EL nn rendi- ja lanutuse direktiivist , millega filmi esmasalvestuse 

tootjate teatud varalised õigused garanteeriti. Sisuliselt on tegemist sama isikuga, kellele 

eelnõus viidatakse läbivalt kui „filmitootjale“.   

 

4.4. Rahvusvaheliste lepingute ning EL direktiivide tõlked 

Siinkohal vajab märkimist, et teatud terminoloogilist segadust võivad tekitada eri aegadel 

tõlgitud rahvusvahelistes lepingutes ning EL direktiivides kasutatav mõisteaparaat. Peamiselt 

on probleemseks osutunud üldsusele suunamise õigus (i.k. communication to public right), 

mida enamasti on tõlgitud kui edastamisõigust (i.k. broadcasting). Viimane on aga oma 

olemuselt  palju kitsapiirilisem ning konkreetsem õigus, mida ei ole võimalik sisuliselt 

samastada üldsusele suunamise õigusega. Mistõttu on praktikas tekkinud tõlgenduslikke 

probleeme juhul, kui kasutatakse eesti keelde tõlgitud allikat
342

. 

 

5 EELNÕU VASTAVUS EUROOPA LIIDU ÕIGUSELE 
 

Eelnõu vastab Euroopa Liidu õigusele. Vastavustabel Euroopa Liidu õigusele on lisatud 

seletuskirjale (lisa 1). 

 

6 SEADUSE MÕJUD 
 

 

7 SEADUSE RAKENDAMISE KULUD 
 

Seaduse rakendamist puudutavateks peamisteks kuludeks on teatud vaba kasutamise juhud, 

mille puhul eelnõuga on ette nähtud õiguste omajatele hüvitise maksmine.  

 

7.1. Kehtivast õigusest üle tulevad kompensatsioonimehhanismid 

 

Nii kehtivas AutÕS’s kui ka eelnõus on teatud õiguste piiramise (vaba kasutus) eest ette nähtud 

kompensatsiooni maksmine õiguste omajatele.  

 

7.1.1. Eelnõu § 60 alusel hüvitatakse autorile, esitajale, fonogrammitootjale ning 

filmitootjale õiguste objekti laenutamine ning § 60 lg 2 koahselt võetakse väljamakstava tasu 
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 Nt WIPO autoriõiguse lepingu artikkel 8 (üldsusele edastamise õigus, i.k. right of communication to the 
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suuruse arvutamise aluseks m.h. eelarveaastas tasude maksmiseks eraldatud riigieelarvelised 

vahendid. See süsteem toimib juba kehtiva õiguse kohaselt (AutÕS § 13
3
), samas lisatakse 

eelnõuga nende õiguste omajate hulka, kellele laenutamine hüvitatakse, ka filmitootjad ning 

lisanudvad ka audiovisuaalse teose autorid. Seda põhjusel, et eelnõuga on teatud tingimustel 

lubatud ka audiovisuaalsete teoste laenutamine,  mida kehtivas õiguses ei leidu (kehtiva õiguse 

kohaselt on audiovisuaalsete teoste laenutamiseks vajalik sõlmida filmitootjaga vastav 

kokkulepe). Järelikult on sellise regulatsiooni rakendamiseks ning õiglase tasu maksmiseks 

vajalik suurendada riigieelarveliste vahendite mahtu.  

Kehiva õiguse alusel maksab laenutus- ja nn reprotasusid (vt p 7.1.2 allpool) välja 

Autorihüvitusfond (AHF) ning kahe kompensatsioonimehhanismi peale kokku on riigieelarvest 

ühes aastas eraldaldatud ca 233 700.- eurot. Sellest hinnanguliselt 2/3 ulatuses hüvitatakse 

laenutused (ca 155 800.- eurot). Nimetatud summa on eelnõu valguses õiglase tasu 

maksmiseks ebapiisav, seega on vajalik laenutustasu osa kokku vähemalt ca 200 000.- eurot.  

 

7.1.2. Eelnõu § 59 alusel hüvitatakse autorile ja kirjastajale teose fotokopeerimine. 

Tegemist on samamoodi riigieelarvest hüvitatava kompensatsioonimehhanismiga (eelnõu § 59 

lg 5). Õiguste omajaid, kellele fotokopeerimine hüvitatakse, võrreldes kehtiva õigusega 

(AutÕS § 271) ei lisandu, seega on edaspidigi vajalik ca 77 900.- eurot (1/3 punktis 7.1.1. 

nimetatud summast).  
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7.2. Nn tühja kasseti tasu maksmine riigieelarvest 

 

Eelnõu § 58 võtab sarnase lähenemise ka autorile, esitajale ja fonogrammitootjale 

audiovisuaalse teose või teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kopeerimise 

hüvitamisel. Kui kehtivas õiguses maksavad nn tühja kasseti tasu salvestuskandjate ja –

seadmete tootjad, müüjad, importijad jms (AutÕS § 27 lg 1), siis eelnõu näeb ette, et see 

hüvitamiskohustus täidetakse riigieelarvest. 

 

Konkreetset summat, mida õiglase hüvitise maksmiseks riigieelarvest iga-aastaselt oleks 

vajalik ette nähe, ei ole hetkel võimalik nimetada, kuna puudub praegusele hetkele vastav 

adekvaatne arusaam isiklikuks otstarbeks teoste kopeerimiseks kasutatavatest vahenditest. 

Selleks oleks vajalik vastava uuringu tellimine, viimati uuriti tarbijakäitumist 2007. aastal. 

 

8 RAKENDUSAKTID 
 

Kavandatud on järgnevate rakendusaktide väljatöötamine, mille kavandid on esitatud 

seletuskirjale (lisad 2-6): 

 

8.1. Eelnõu § 58 lg 5 alusel kehtestab Vabariigi Valitsus autorile, esitajale ja 

fonogrammitootjale audiovisuaalse teose või teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks 

kopeerimise eest hüvitise jaotamise määrad ning kahju hüvitamise arvestamise alused ja korra 

(seletuskirja lisa nr 6). 

 

8.2. Eelnõu § 59 lg 7 alusel kehtestab Vabariigi Valitsus autorile ja kirjastajale teose 

fotokopeerimise eest hüvitise jaotamise määrad ilukirjanduse ning teadus- ja õppekirjanduse 

autorite ja kirjastajate vahel ning hüvitise maksmise korra (seletuskirja lisa nr 2). 

 

8.3. Eelnõu § 59 lõike 6 alusel maksab hüvitise välja justiitsministri määratud juriidiline isik, 

kes esindab autoreid või autorite autoreid esindavaid nende õigusi teostavaid kollektiivse 

esindamise organisatsioone. 

 

8.4. Eelnõu § 60 lg 4 alusel kehtestab Vabariigi Valitsus autorile, esitajale, fonogrammitootjale 

ning filmitootjale õiguste objekti laenutamise eest makstava hüvitise osas (seletuskirja lisa nr 

3): 

1) avalduses esitatavate andmete loetelu;  

2) tasu jaotamise määrad erinevate autorite õiguste omajate vahel;  

3) tasu arvutamise ja väljamaksmise alused ja korra. 

 

8.5. Eelnõu § 60 lg 6 alusel maksab hüvitise välja kultuuriministri määratud juriidiline isik. 

 

8.6. Eelnõu § 76 lg 6 alusel kehtestab kultuuriminister riigile pärimise teel üle läinud õiguste  

teostamisest saadud vahenditest stipendiumi taotlemise ja maksmise korra (seletuskirja lisa nr 

4). 

 

8.7. Eelnõu § 76 lg 7 alusel kinnitab kultuuriminister igal aastal stipendiumi suuruse. 

 

8.8. Eelnõu § 77 lõike 1 alusel nimetab Vabariigi Valitsus viieaastaseks perioodiks 

Justiitsministeeriumi juures tegutseva autoriõiguse komisjoni liikmed (seletuskirja lisa nr 5). 
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9 SEADUSE JÕUSTUMINE 
 

Seadus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril. Üldkorrast erinev jõustumise aeg on ette nähtud, kuna 

tegemist on laiaulatuslike muudatustega. 

 

 

10 EELNÕU KOOSKÕLASTAMINE 
 

 

 

Kogu projekti vältel on paralleelselt analüüsi- ning eelnõu koostamise faasidega tehtud tihedat 

koostööd sidusgruppidega. Toimunud on kohtumisi sidusgruppidega, samuti said sidusrühmad 

esitada oma kirjalikud seisukohad eelnõu esmastele versioonidele. Huvigruppidena käsitleti 

peamiselt erialaorganisatsioone, s.h. kollektiivse esindamise organisatsioone ning loomeliite.
343

  

 

Eesmärgiga tagada kogu intellektuaalse omandi kodifitseerimise läbiviimise läbipaistvus ning 

anda sidusgruppidele ja teistele huvitatud isikutele võimalus tutvuda intellektuaalse omandi 

töögrupi poolt ettevalmistatud dokumentidega loodi kohe kodifitseerimisprotsessi alguses 

intellektuaalse omandi ajaveeb.
344
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