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LIIKMELEPINGU ÜLDTINGIMUSED
1. Üldsätted
1.1
Õiguste omaja, kes omab autoriõigusi, mida Eesti Autorite Ühing (edaspidi
EAÜ) kollektiivselt teostab, ja/või kellel on õigus osale õigustest saadavast tasust,
võib astuda EAÜ liikmeks.
1.2
EAÜ liikmeks vastu võetud õiguste omaja (edaspidi Liige) ja EAÜ vahelisi
õigussuhteid reguleerivad käesolevad üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) ja iga
Liikmega eraldi sõlmitud liikmeleping (edaspidi Leping).
1.3
Liige kinnitab, et:
1.3.1 tal on seaduses ettenähtud piisav õigus- ja teovõime (füüsilisest isikust Liikme
puhul) või seadusliku esindaja nõusolek (alaealise Liikme puhul) Lepingu
sõlmimiseks ning Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ja õiguste
realiseerimiseks;
1.3.2 Lepingule allakirjutanud isikule on antud piisavad volitused Lepingu
sõlmimiseks kooskõlas põhikirja, õigusakti või muude asjakohase dokumendiga;
1.3.3 ta ei ole sõlminud mistahes kolmanda isikuga Lepinguga sarnast lepingut, mis
takistaks tal Lepingu sõlmimist või piiraks EAÜ-d Lepingust tulenevate õiguste
teostamisel.
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Lepingu objekt

2.1
EAÜ teostab Lepingu alusel kollektiivselt muusikateoste, kujutava kunsti
teoste ja koreograafiateoste (edaspidi koosnimetatult Teosed) õiguste omajate
autoriõigusi.
2.2
Muusikateoste õiguste omajate puhul on Lepingu objektiks muusikateosed nii
selle originaal kui töödeldud kujul ja muusikateostega seotud tekstid (edaspidi
eraldinimetatult muusikateosed). Leping hõlmab:
2.2.1 autori puhul kõiki tema poolt Lepingu sõlmimise ajaks loodud ja Lepingu
kehtivuse ajal loodud muusikateoseid;
2.2.2 pärija puhul kõiki surnud autori poolt loodud muusikateoseid, mille varalised
õigused on pärija pärimise teel omandanud;
2.2.3 kirjastaja puhul kõiki muusikateoseid, mille varalised õigused on kirjastaja
autorilt või tema pärijalt vastavalt kirjastamislepingule omandanud.
2.3
Kujutava kunsti teoste õiguste omajate puhul on Lepingu objektiks
maalikunstiteosed, graafikateosed, joonistused ja skulptuuriteosed (edaspidi
eraldinimetatult kunstiteosed). Leping hõlmab:
1

2.3.1 autori puhul kõiki tema poolt Lepingu sõlmimise ajaks loodud ja Lepingu
kehtivuse ajal loodud kunstiteoseid;
2.3.2 pärija puhul kõiki surnud autori poolt loodud kunstiteoseid, mille varalised
õigused on pärija pärimise teel omandanud.
2.4
Koreograafiateoste õiguste omajate puhul on Lepingu objektiks
muusikateostega
seotud
koreograafiateosed
(edaspidi
eraldinimetatult
koreograafiateosed). Leping hõlmab:
2.4.1 autori puhul kõiki tema poolt Lepingu sõlmimise ajaks loodud ja Lepingu
kehtivuse ajal loodud koreograafiateoseid;
2.4.2 pärija puhul kõiki surnud autori poolt loodud koreograafiateoseid, mille
varalised õigused on pärija pärimise teel omandanud.
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EAÜ-le loovutatavad õigused

3.1
Liige loovutab EAÜ-le Lepingu kehtivuse ajaks temale kuuluvate varaliste
õiguste teostamise ning seda konkreetselt alljärgnevate varaliste õiguste kategooriate
osas ehk Teoste kasutamisel järgmistel viisidel:
3.1.1 Teoste avalikuks esitamiseks kas elavas või tehniliselt vahendatud ettekandes
(avaliku esitamise õigus);
3.1.2 Teoste
edastamiseks
või
taasedastamiseks
raadio,
televisiooni,
kaabellevivõrgu, satelliidi ja muude tehnikavahendite vahendusel (edastamise ja
taasedastamise õigus);
3.1.3 Teoste üldsusele kättesaadavaks tegemiseks sellisel viisil, et isikud saavad
Teoseid kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal, sh Interneti
vahendusel (üldsusele kättesaadavaks tegemise õigus)
3.1.4 Teoste salvestamiseks heli- ja videokandjale, filmile jms. vahendile või
seadmele ja nende levitamiseks (reprodutseerimise ja sünkroniseerimise õigus).
3.2
Leping hõlmab kõiki Üldtingimuste punktides 3.1.1-3.1.4 märgitud varaliste
õiguste kategooriaid ehk Teoste kasutusviise, kui Liige ei ole EAÜ-ga teisiti kokku
leppinud. Loovutatavate varaliste õiguste kategooriaid ei saa omakorda osadeks
jaotada. Muudatuste tegemisel EAÜ-le loovutatavate varaliste õiguste kategooriate
osas tuleb järgida Lepingu punktis 4 sätestatud nõudeid.
3.3
Liige ei saa temale kuuluvate varaliste õiguste teostamist Üldtingimuste
punktis 3.1 märgitud varaliste õiguste kategooriate osas Lepingu kehtivuse ajal
teistele isikutele loovutada. Liige võib Lepingu kehtivuse ajal ise anda Teoste
kasutuslubasid ainult autoriõiguse seaduses ettenähtud või EAÜ poolt lubatud
erandjuhtudel.
3.4
Lisaks Üldtingimuste punktis 3.1 märgitud varaliste õiguste teostamisele on
EAÜ-l õigus tasu koguda kasutuste eest, kus õiguste omajad saavad vastavat tasu
saamise õigust teostada ainult läbi kollektiivse esindamise organisatsiooni, sh on
EAÜ-l õigus:
3.4.1 kõikide Liikmete puhul koguda tasu audiovisuaalse teose ja teose
helisalvestise kasutamise eest isiklikeks vajadusteks;
3.4.2 kunstiteoste õiguste omajatest Liikmete puhul koguda tasu algupärase
kunstiteose edasimüümise eest avalikul enampakkumisel (oksjonil) või kunstigalerii
või kunstiteoste vahendaja kaudu.
3.5

Leping ei hõlma:
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3.5.1 nn „suuri õigusi“ ehk muusikaliste draamateostega (nagu ooper, operett,
ballett või muusikal) seotud varalisi õigus. Samas on EAÜ-l Lepingu alusel ainuõigus
teostada ka muusikaliste draamateostega seotud varalisi õigusi, kui kasutatakse
katkendit muusikalisest draamateosest või eraldi üksikuid muusikalises draamateoses
sisalduvaid teoseid või kui tegemist on muusikalise draamateose kontsertversiooniga;
3.5.2 Teoste kasutamist reklaamis;
3.5.3 muusikateostega seotud teksti kasutamist ilma muusikata;
3.5.4 muusikateoste töötlemist (arranžeerimist), muusikateostele uue teksti loomist
või tõlkimist või muul moel muusikateoste muutmist.
3.6
Üldtingimuste punktis 3.5 märgitud kasutuste puhul tuleb saada eelnev luba
otse õiguste omajalt ja temaga kasutustingimustes kokku leppida. Õiguste omajal on
õigus ka loa andmisest keelduda. Juhul, kui õiguste omaja soovib, et Üldtingimuste
punktis 3.5 märgitud kasutustega tegeleks EAÜ, siis peab ta andma EAÜ-le eraldi
volituse kasutuslubade andmiseks konkreetsete juhtumite puhul.
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EAÜ poolt õiguste teostamise ulatus

4.1
Tulenevalt saadud õigusest on EAÜ-l ainuõigus anda Teoste kasutuslubasid
Üldtingimuste punktis 3.1 märgitud kasutusviiside puhul. EAÜ juhatusel on õigus
otsustada, millises ulatuses toimub EAÜ poolt kasutuslubade väljaandmine
Üldtingimuste punktis 3.1 märgitud kasutusviiside puhul. Samuti on EAÜ juhatusel
õigus kehtestada Teoste kasutuslubade tingimused (sh tasu suurus) ning otsustada,
millistel juhtudel väljastatakse tasuta kasutamise lubasid.
4.2
Liige loovutab EAÜ-le Üldtingimuste punktis 3.1 nimetatud varaliste õiguste
teostamise nii Eestis Vabariigi territooriumil kui ka mujal maailmas.
4.3
EAÜ-l on õigus sõlmida saadud õiguste teostamiseks koostöölepinguid teiste
kollektiivse esindamise organisatsioonidega.
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EAÜ-le loovutatud õiguste
territoriaalse ulatuse muutmine

kategooriate

või

õiguste

teostamise

5.1
Liikmel on Lepingu kehtivuse ajal õigus teha muudatusi EAÜ-le loovutatud
varaliste õiguste kategooriate ja territoriaalse ulatuse osas. Oma soovist teha
muudatusi varaliste õiguste kategooriate osas (saada tagasi mõni EAÜ-le loovutatud
õiguste kategooria või täiendada EAÜ-le loovutatud õigusi uue kategooriaga), samuti
soovist teha muudatusi õiguste teostamise territoriaalse ulatuse osas, tuleb Liikmel
EAÜ-d kirjalikult informeerida EAÜ kodulehel olevate juhiste kohaselt. Liige ei saa
loovutatavaid varaliste õiguste kategooriaid osadeks jaotada ning anda EAÜ-le
teostamiseks riigi territooriumist väiksemat territoriaalset üksust.
5.2
Loovutatud õiguste kategooriate või õiguste teostamise territoriaalse ulatuse
muudatused hakkavad kehtima Liikme sellekohase avalduse EAÜ-s registreerimisest.
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EAÜ poolt kogutud tasude Liikmele väljamaksmine

6.1
EAÜ kogub ja maksab Liikmele välja temale kuuluva osa Teoste
Üldtingimuste punktis 3.1 ja 3.4 märgitud viisidel kasutamise eest laekuvast tasust.
Tasude väljamaksmisel lähtutakse EAÜ juhatuse poolt kehtestatud korrast ja
tähtaegadest ning CISAC-i (Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et
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Compositeurs) rahvusvahelistest soovitustest. Üldtingimuste punktis 3.4.1 märgitud
tasude väljamaksmisel lähtub EAÜ ka vastava valdkonna eest vastutava riigiorgani
korraldustest.
6.2
Eestist laekunud tasu väljamaksmisel Liikmest füüsilisele isikule peab EAÜ
kinni tulumaksu, v.a. juhul kui autor on füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE)
äriregistrisse või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi registrisse kantud. EAÜ ei
pea tulumaksu kinni välismaalt laekunud tasude väljamaksmisel.
6.3
Tehtud kulutuste katteks on EAÜ-l õigus võtta vahendustasu EAÜ
üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses.
6.4
EAÜ ei ole kohustatud välja maksma tasusid Teoste eest, mida ei ole EAÜ-s
registreeritud.
6.5
Liikmel on õigus saada EAÜ-lt tasude arvestamist ja väljamaksmist
puudutavat üldist teavet, samuti andmeid temale laekunud tasude kohta.
6.6
Kui andmed, mis EAÜ esitab Liikmele väljamakstud tasude kohta, on Liikme
arvates puudulikud, ebatäpsed või kui Liikmel on EAÜ-le muid pretensioone, mis
puudutavad Teoste kasutamise eest saadud või saamata tasusid, siis on Liikmel õigus
esitada EAÜ-le sellekohane kirjalik järelepärimine.
6.7
Lepingu punktis 6.6 nimetatud järelepärimise saab Liige EAÜ-le esitada
järgmise tähtaja jooksul:
6.7.1 aruandes märgitud tähtaja jooksul, kui Liige on saanud EAÜ-lt aruande
väljamakstud tasude kohta;
6.7.2 kolme aasta jooksul arvates Teose kasutamises, kui Liige ei ole saanud EAÜ-lt
väljamakstud tasude kohta aruannet.
6.8
EAÜ-l on õigus nõuda Liikmelt kulutuste hüvitamist järelepärimisele
vastamiseks EAÜ poolt tehtud lisatöö eest, välja arvatud juhul, kui vastavad puudused
ja vead on tekkinud või Liikmel on jäänud tasu saamata EAÜ süül.
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Liikme kohustused

7.1
Suhetes EAÜ-ga on iga Liige kohustatud:
7.1.1 viivitamatult teatama EAÜ-le oma nime või kontaktandmete (postiaadress, eposti aadress, telefon) muutusest, samuti pangakontoga seotud muutustest;
7.1.2 EAÜ nõudmisel esitama EAÜ-le Teose noodi, helisalvestise või muu vastava
materjali;
7.1.3 oma tegevusega mitte takistama EAÜ tegevust antud Lepingust tulenevate
õiguste teostamisel;
7.1.4 mitte kahjustama EAÜ mainet.
7.2
Autorist Liige on kohustatud registreerima EAÜ-s kõik Lepingu sõlmimise
ajaks loodud ja Lepingu kehtivuse ajal loodavad Teosed EAÜ juhatuse poolt
kehtestatud korras.
7.3
Kirjastajast Liige on kohustatud:
7.3.1 esitama EAÜ-le dokumendid, mis tõendavad, et muusika kirjastamine kuulub
kirjastaja tegevusalade hulka millega kirjastaja pidevalt tegeleb;
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7.3.2 andma EAÜ-le kõigi tema poolt sõlmitud kirjastamislepingute koopiad ning
tagama kõigi tema poolt kirjastatud Teoste registreerimise EAÜ-s;
7.3.3 viivitamatult kirjalikult EAÜ-le teatama kõikide sõlmitud kirjastamislepingute
muudatustest või ennetähtaegsest lõpetamisest.
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Õiguslikud meetmed

8.1
EAÜ on volitatud oma äranägemisel ja enda nimel kasutusele võtma vajalikud
õiguslikud meetmed kui EAÜ-le teostamiseks loovutatud õigusi on rikutud. Liige
kohustub andma EAÜ-le küsimuse lahendamiseks vajalikke dokumente ja teisi
andmeid.
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Vaidluste lahendamine

9.1

Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendab EAÜ juhatus.
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Liikme kontaktandmete edastamine

10.1 EAÜ-l on õigus edastada Liikme kontaktandmed isikutele, kes vajavad neid
Teoste kasutuslubade saamiseks või isikutele, kellel on nimetatud andmete saamise
vastu muu õigustatud huvi.
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Lepingu muutmine

11.1 Liige nõustub Lepingu sisu puudutavate muudatustega, mis tulenevad
autoriõiguse seaduse muutmisest või EAÜ tegevuse põhimõtete ja/või töökorralduse
muutmisest. Vastavatest muudatustest on EAÜ kohustatud Liiget teavitama.
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Lepingu kehtivus

12.1 Leping jõustub Liikme poolt EAÜ liikmeks astumise avalduse kirjutamise või
EAÜ juhatuse otsuses märgitud päevast. Leping peab mõlema osapoole (EAÜ ja
Liige) poolt olema kas omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud.
12.2 Leping kehtib tähtajatult, kuid mitte kauem kui autoriõiguse kaitse tähtaja
lõpuni. Liikmel on õigus Leping täielikult üles öelda esitades EAÜ-le sellekohase
kirjaliku avalduse vähemalt üks kuu ette.
12.3 Autorist või pärijast Liikme surma korral lõpeb tema EAÜ liikmelisus, kuid
EAÜ-l on ühe aasta jooksul pärast tema surma õigus temalt Lepinguga saadud õiguste
teostamist ja tasude kogumist.
12.4 Juhul kui Liige rikub Lepingus ja/või käesolevates Üldtingimustes olevaid
nõudeid ja seda korduvalt või olulisel määral, on EAÜ-l õigus Liikmega sõlmitud
Leping lõpetada.
12.5 Pärast Lepingu lõppemist on Liikmel õigus saada tasusid kasutamise eest, mis
toimus enne Lepingu lõpetamist.

5

