EESTI AUTORITE ÜHING
Lille 13, 10614 Tallinn
tel. + 372 668 43 60, + 372 668 43 64
e-post: eau@eau.org
LEPING
Eesti Autorite Ühing (edaspidi EAÜ) ja

(edaspidi

Liige) on sõlminud alljärgneva lepingu (edaspidi Leping):
§1

§2

(1) Liige loovutab EAÜ-le lepingu kehtivuse ajaks oma või omandatud autoriõiguse teostamise kogu maailmas kõigi
Lepingu sõlmimise ajaks loodud ja Lepingu kehtivuse ajal loodavate teoste osas järgmistel viisidel:
1) teoste avalikuks esitamiseks kas elavas või tehniliselt vahendatud ettekandes;
2) teoste edastamiseks või taasedastamiseks raadio, televisiooni, kaabellevivõrgu, satelliidi ja muude
tehnikavahendite vahendusel;
3) teoste üldsusele kättesaadavaks tegemiseks sellisel viisil, et isikud saavad teoseid kasutada nende poolt
individuaalselt valitud kohas ja ajal (sh. Interneti vahendusel);
4) teoste reprodutseerimiseks heli- ja videokandjale, filmile jms. vahendile või seadmele ja nende levitamiseks.
(2) Liige kohustub autoriõiguste teostamist Lepingu §-s 1 nimetatud viisil Lepingu kehtivuse ajal teistele isikutele mitte
loovutama.
(1) Leping hõlmab ainult Liikme poolt loodud või omandatud muusikateoseid (st. Muusikat nii selle originaal kui
töödeldud kujul ja muusikateostega seotud teksti ).
(2) Leping ei hõlma:
1) muusikaliste draamateoste (muusikal, ooper, operett, ballett) kasutamiseks andmist -see tuleb Liikme soovi korral
vormistada erilepinguga;
2) teoste kirjastamist;
3) teoste kasutamist reklaamis – see tuleb Liikme soovi korral vormistada erilepinguga.

§3

Liige kohustub registreerima EAÜ-s kõik Lepingu sõlmimise ajaks loodud ja Lepingu kehtivuse ajal loodavad teosed
EAÜ üldkoosoleku või EAÜ juhatuse poolt kehtestatud korras.

§4

(1) EAÜ kohustub koguma ja Liikmele välja maksma temaga seotud teoste kasutamise eest kogutud autoritasu vastavalt
teoste kasutajatega sõlmitud lepingutele ning EAÜ üldkoosoleku või EAÜ juhatuse poolt kehtestatud korras ja
tähtaegadel.
(2) Tehtud kulutuste katteks on EAÜ-l õigus võtta kogutud autoritasudelt vahendustasu EAÜ üldkoosoleku poolt
kinnitatud suuruses.

§5

EAÜ on volitatud omal äranägemisel ja enda nimel kasutusele võtma vajalikud õiguslikud meetmed Liikme
autoriõiguste rikkumise korral. Liige kohustub EAÜ-le andma kõik küsimuse lahendamiseks vajalikud dokumendid ja
andmed, mida EAÜ peab vajalikuks.

§6

Liikmel on õigus saada autoriõigusalast konsultatsiooni ja õigusabi.

§7

Liikmel on õigus saada autoritasu arvestamist ja väljamaksmist puudutavat üldist teavet, samuti täpseid andmeid temale
laekunud autoritasu ning temaga seotud teoste kasutamise kohta.

§8

Liige kohustub viivitamatult teatama EAÜ-le muudatustest liikmeks astumise avaldusele kantud andmetes pseudonüüm, pangaarve number, elukoht, telefon.

§9

Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendab EAÜ juhatus.

§10

Leping jõustub Liikme poolt EAÜ liikmeks astumise avalduse kirjutamise või juhatuse otsuses märgitud päevast või
juhul kui Lepingu sõlmija on juba EAÜ liige, siis antud lepingu sõlmimise päevast ja kehtib tähtajatult, kuid mitte
kauem kui autoriõiguse kaitse tähtaja lõpuni. Liikmel on õigus käesolev leping üles öelda esitades EAÜ-le sellekohase
kirjaliku avalduse vähemalt üks kuu ette.

§11

Leping peab olema poolte poolt omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud.
EAÜ:

Liige

Kalev Rattus - tegevdirektor

allkiri ja kuupäev

