EESTI AUTORITE ÜHING
Lille 13, Tallinn 10614
tel. 668 43 60, 668 43 72
e-post: eau@eau.org
LIIKMELEPING

Eesti Autorite Ühing (edaspidi EAÜ) ja
(edaspidi liige) sõlmivad alljärgneva
lepingu:
§1 Käesoleva lepingu (edaspidi leping) objektiks on
(edaspidi autor) poolt loodud kujutava kunsti teosed (edaspidi teosed). Leping hõlmab kõiki
autori teoseid.
§2 Liige loovutab EAÜ-le lepingu kehtivuse ajaks temale pärimise teel üle läinud autori
varaliste õiguste teostamise järgmistes valdkondades, s.o. järgmiste varaliste õiguste osas:
1) autoriõiguse seadusega ettenähtud tasu kogumine teose originaali edasimüümisel avalikul
enampakkumisel (oksjonil), samuti kunstigalerii või kunstiteoste vahendaja kaudu (nn. “droit
de suite” ehk edasimüügiõigus);
2) ühe või mitme koopia tegemine teosest või teose osadest mis tahes materiaalses vormis
(nn. õigus teose reprodutseerimisele) ja nende koopiate levitamine (nn. õigus teose
levitamisele);
3) teose edastamine ja/või taasedastamine televisiooni, kaabellevivõrgu, satelliidi ja muude
tehnikavahendite vahendusel (nn. õigus teose edastamisele);
4) teose üldsusele kättesaadavaks tegemine sellisel viisil, et isikud saavad teoseid kasutada
nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal, sh. Interneti vahendusel (nn. õigus teose
üldsusele kättesaadavaks tegemisele);
5) teose avalik esitamine (nn õigus teose avalikule esitamisele). Nimetatud õigus ei hõlma
endas õigust teost üldsusele näidata ehk õigust teose eksponeerimisele, milline õigus jääb
liikmele.
§3 Liige loovutab EAÜ-le lepingu §2 nimetatud varaliste õiguste teostamise Eestis ja mujal
maailmas.
§4 Liige kohustub õiguste teostamist lepingu kehtivuse ajal teistele mitte loovutama.
§5 Autoritasu kogumine toimub vastavalt EAÜ poolt kehtestatud tasumääradele, v.a. teose
originaali edasimüügi puhul, kus tasumäärad on kehtestatud seadusega. Juhul kui liige soovib
saada teose kasutamise eest teistsugust tasu või juhul, kui liige soovib autoritasust loobuda,
kohustub ta sellest eelnevalt kirjalikult EAÜ-d informeerima.
§6 EAÜ kohustub koguma ja liikmele välja maksma teoste kasutamise eest kogutud
autoritasu vastavalt teoste kasutajatega sõlmitud lepingutele ning EAÜ üldkoosoleku poolt
kehtestatud korras ja tähtaegadel
§7 EAÜ kohustub koguma ja liikmele välja maksma autoritasu, mida EAÜ on kogunud teoste
edasimüümise eest avalikul enampakkumisel, kunstigalerii või kunstiteoste vahendaja kaudu.

§8 Välismaal teoste kasutamise eest laekunud autoritasu kohustub EAÜ liikmele välja
maksma vastavalt samasihiliste välisorganisatsioonidega sõlmitud lepingutele ning EAÜ
üldkoosoleku poolt kehtestatud korras ja tähtaegadel.
§9 Tehtud kulutuste katteks võtab EAÜ kogutud autoritasudelt vahendustasu EAÜ
üldkoosoleku poolt kinnitatud suuruses.
§10 EAÜ on volitatud omal äranägemisel ja oma nimel kasutusele võtma vajalikud õiguslikud
meetmed liikme käesoleva lepingu §2 sätestatud varaliste õiguste rikkumise korral. Liige
kohustub EAÜ-le andma kõik küsimuse lahendamiseks vajalikud dokumendid ja teised
andmed, mida EAÜ peab vajalikuks.
§11 Liikmel on õigus saada autoriõigusalast konsultatsiooni lepingu §2 sätestatud
valdkondades.
§12 Liikmel on õigus saada autoritasu arvestamist ja väljamaksmist puudutavat teavet, samuti
täpseid andmeid temale laekunud autoritasu ja teoste kasutamise kohta.
§13 Liige kohustub viivitamatult teatama EAÜ-le muudatustest liikmeks astumise avaldusele
kantud andmetes (telefoni ja pangaarve nr., aadress, e-post, pseudonüüm jms.). Samuti
kohustub liige andma EAÜ taotlusel andmeid teoste kohta ning muud informatsiooni, mis on
EAÜ-le vajalik teoste kasutajatega lepingute sõlmimisel ja autoritasude kogumisel.
§14 Liige kohustub järgima EAÜ põhikirja ja EAÜ üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning
käesolevat lepingut.
§15 Liige kohustub nõustuma selliste lepingumuudatustega, mis tulenevad autoriõiguse
seaduse muudatustest, EAÜ põhikirja muudatustest või EAÜ üldkoosoleku otsustest ning
rahvusvahelistest lepingutest, millega Eesti Vabariik on ühinenud.
§16 Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendab EAÜ juhatus.
§17 Leping jõustub liikme poolt EAÜ liikmeks astumise avalduse kirjutamise või juhatuse
otsuses märgitud 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.
§18 Leping on poolte poolt omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud.
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