
 
 

 

 

 

Tingimused teoste mitteärilisel eesmärgil kasutada andmiseks 

Autoriõiguse seadus lubab kollektiivse esindamise organisatsiooni liikmeks olevatel isikutel ise sõlmida 

litsentsilepinguid juhul kui tegemist on mitteärilisel eesmärgil kasutamisega. Kuid kollektiivse esindamise 

organisatsioonil (sh EAÜ-l) on õigus otsustada, millistel tingimustel tema liikmeks olevad isikud seda 

seadusega lubatud õigust teostada saavad. 

Alljärgnevalt ongi ära toodud tingimused, mida EAÜ liikmeks olevad isikud peavad järgima, kui nad 

soovivad ise teose mitteärilisel eesmärgil kasutamise osas kokkuleppeid sõlmida.  

1. Loa teoste mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks saab anda ainult teose autor ise või tema õiguste 

omaja (pärija, muusikakirjastaja). Ükski teine EAÜ liige või muu isik ei saa seda luba autori (või tema 

õiguste omaja) eest anda. 

 

2. Juhul kui teosel on veel teisi autoreid (nii ühis- kui kaasautoreid), peab autor või tema pärija oma loa 

andmise soovist informeerima ka neid teisi autoreid, et viimased saaksid samuti anda loa vastava teose 

mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks. Juhul kui teosel on kirjastaja, peab loa andja ühendust võtma ka 

kirjastajaga ning informeerima kirjastajat oma soovist anda luba teose mitteärilisel eesmärgil 

kasutamiseks. 

 

3. Loa mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks saab anda ainult teatud konkreetse ühekordse projekti, 

sündmuse või üritusega (edaspidi üritus) seoses. Selline mitteärilisel eesmärgil kasutamise luba ei saa 

olla püsiv ega üldine. 

 

4. Mitteärilisel eesmärgil kasutamise loal tuleb ära märkida konkreetsed teosed, mida vastav kasutus 

hõlmab. 

 

5. Mitteärilisel eesmärgil kasutamise loa eest ei tohi loa andja saada tasu ega muid hüvesid. 

 

6. Loa andjal tuleb mitteärilisel eesmärgil kasutamise loa saajat informeerida, et luba hõlmab vaid loa 

andja poolt loodud teoseid ja seda ainult loa andjale kuuluvate õiguste osas. See tähendab, et loa andjal 

tuleb loa saajale selgitada, et loa saajal tuleb konkreetse kasutuse jaoks saada luba ka EAÜ-lt, kui loa saaja 

ei ole teistelt EAÜ liikmetelt sellist mitteärilisel eesmärgil kasutamise luba saanud. 

 

7. Loa andja on kohustatud teavitama EAÜ-d igast sellisest mitteärilisel eesmärgil välja antud kasutamise 

loast enne konkreetse loaga seotud projekti, sündmuse või ürituse toimumist. Loa andja saab EAÜ-le 

vastava informatsiooni edastamiseks kasutada konkreetset vormi, mis on kättesaadav EAÜ kodulehelt 

rubriigist Kasutatud materjalid- Autorile. 

 

8. Loa andja ei saa oma EAÜ teavitamise kohustust üle anda loa saajale ega mõnele teisele isikule. 

 

9. EAÜ-l on õigus loa andmist mitte arvestada, kui kasutus, mille osas luba anti, on kas otseselt või 

kaudselt seotud ärilise eesmärgiga. 

 

10. EAÜ liikmeks oleva isiku poolt oma teoste mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks antav luba ei vabasta 

loa saajat EAÜ-le konkreetse projekti, sündmuse või ürituse kohta vajaduse korral informatsiooni 

esitamise kohustusest.  


