
 LEPING 

EESTI AUDIOVISUAALAUTORITE LIIT,  kes on audiovisuaalsete teoste autorite ja nende õigusjärglaste
(pärijate) kollektiivse esindamise organisatsioon, registrikood 80107095, aadress Uus 3, 10 111 Tallinn (edaspidi
'EAAL'), 
kelle volitatud esindajaks on 
Eesti Autorite Ühing, registrikood 80004182, aadress Lille 13, 10614 Tallinn 
ja 
AUDIOVISUAALSE  TEOSE  AUTOR  /  AUDIOVISUAALSE  TEOSE  AUTORI  ÕIGUSJÄRGLANE

   (nimi) 

(edaspidi 'Autor') leppisid kokku alljärgnevas. 
1. Autor annab EAAL-le käesoleva lepingu kehtivuse ajaks ainuõiguse teostada järgmisi Autori õigusi: 

1.1. õigus saada õiglast tasu audiovisuaalse teose (edaspidi 'Teos')  kasutamise eest (sh tasu Teose rentimise ja
laenutamise eest); 

1.2. õigus saada tasu Teose isiklikeks vajadusteks kasutamise eest. 
2. Kui Teose varalised õigused kuuluvad Autorile*, annab Autor EAAL-le käesoleva lepingu kehtivuse ajaks

ainuõiguse teostada järgmisi Autori varalisi õigusi Teose kasutamiseks: 

2.1. õigus Teose reprodutseerimisele; 
2.2. õigus Teose levitamisele (s.h Teose laenutamine ja rentimine); 
2.3. õigus Teose avalikule esitamisele; 
2.4. õigus Teose edastamisele ja taasedastamisele raadio, televisiooni, kaabellevivõrgu, satelliidi vms 

tehnikavahendite kaudu; 
2.5. õigus teose üldsusele kättesaadavaks tegemisele (sh interneti kaudu). 
*Teose varalised õigused ei kuulu Autorile, kui Autor on varalised õigused lepinguga üle andnud teisele isikule 

või kui Autori varalised õigused on seaduse alusel üle läinud teisele isikule (nt produtsendile). 
3. Käesolev leping kehtib nii nende Teoste osas, mis on olemas käesoleva lepingu sõlmimise hetkel, kui ka nende

Teoste osas, mis luuakse käesoleva lepingu kehtivuse ajal. Käesolev leping kehtib ka nende Teoste osas, mis
on EAAL-is registreerimata. 

4. Autor kohustub punktides 1 ja 2 nimetatud õiguste teostamist käesoleva lepingu kehtivuse ajal teistele autori
õigusi teostavatele organisatsioonidele mitte loovutama. Teadete ja tahteavalduste edastamisel EAAL-le on
Autoril õigus kasutada esindajat. 

5. EAAL teostab punktides 1 ja 2 nimetatud õigusi nii Eesti Vabariigis kui ka teistes riikides kas vahetult või
teiste isikute (sh välisriigis tegutsev audiovisuaalsete teoste autorite õigusi teostav organisatsioon) vahendusel
vastavalt nendega sõlmitud lepingutele. 

6.  Käesoleva  lepingu  punktides  1  ja  2  nimetatud  Autori  õiguste  teostamiseks  sõlmib  EAAL  lepinguid
(litsentsilepingud,  sh  sublitsentsilepingud,  õiguste  loovutamise  lepingud,  koostöölepingud,  õiglase  tasu
maksmiseks  sõlmitud lepingud jms)  Teoste  kasutajate  ja  välisriikides  tegutsevate  audiovisuaalsete  teoste
autorite õigusi teostavate organisatsioonidega. 



7. Autor annab EAAL-le ja EAAL-i volitatud esindajale nõusoleku Autori isikuandmete (sh Autori isikukood)
töötlemiseks käesoleva lepinguga kindlaks määratud Autori õiguste teostamise eesmärgil. Käesoleva lepingu
sõlmimise hetkel on EAAL-i volitatud esindajaks Eesti Autorite Ühing. 

8. Autor esitab EAAL-le või EAAL-i volitatud esindajale teose registreerimise kaardi kõigi Autori Teoste kohta
(sh olemasolevad teosed, käesoleva lepingu kehtivuse ajal loodud teosed, teosed, mille osas varalised õigused
kuuluvad autorile, teosed, mille osas varalised õigused kuuluvad produtsendile). Teose registreerimise kaardi
vormi kinnitab EAAL. Kui EAAL-le on kättesaadavad andmed registreerimata Teose ja selle autorite kohta,
on EAAL-l õigus arvestada ja maksta tasu ka nende andmete alusel. 

9. Autoril on õigus saada teose kasutamise eest EAAL-le või EAAL-i volitatud esindajale laekunud tasu 
vastavalt EAAL-i üldkoosoleku ja juhatuse poolt kinnitatud eeskirjadele. 

10.EAAL-l on õigus Teose kasutamise eest laekunud tasust kinni pidada vahendustasu, kuid mitte rohkem kui
EAAL-i üldkoosoleku poolt kehtestatud ulatuses. 

11. Autoril on õigus saada üldist teavet EAAL-i tegevuse kohta, samuti täpseid andmeid Autorile arvestatud tasu
kohta. 

12.  Autor  teavitab  viivitamatult  EAAL-le  muudatustest  EAAL-le  esitatud  andmetes  (aadress,  pangakonto
number,  andmed  teose  kohta,  uus  pseudonüüm jms).  Kuni  vastava  kirjaliku  või  kirjalikku  taasesitamist
võimaldavas vormis teate saamiseni, on EAAL-l õigus lähtuda EAAL-l olemasolevatest andmetest. 

13.  Käesolev  leping  jõustub  päeval,  mil  EAAL juhatus  on  teinud  otsuse,  millega  Autor  võetakse  EAAL-i
liikmeks või kliendiks. 

14. Käesolev leping on tähtajatu. 
15. Autoril on õigus käesolev leping ühepoolselt üles öelda, teatades sellest EAAL-le kirjalikult üks kuu ette. 
16. Käesolev leping lõpeb automaatselt, kui 

16.1. Autor astub EAAL-st välja (leping lõpeb päeval,  mil  EAAL juhatus on teinud otsuse Autori EAAL-st
väljaastumise kohta); 

16.2. Autor arvatakse EAAL-st välja (leping lõpeb päeval, mil EAAL juhatus või üldkoosolek on teinud otsuse
Autori EAAL-st väljaarvamise kohta). 

17. Autor  ja EAAL lepivad kokku, et  käesoleva lepingu sõlmimisega lõpetatakse kõik varasemad Autori  ja
EAAL vahel sõlmitud Autori õiguste teostamiseks sõlmitud lepingud (nt liikmeleping, kliendileping). 

 
EAAL AUTOR 
Esindaja nimi: Nimi: 

Mare Annsoo

Kuupäev: Kuupäev: 

Allkiri: Allkiri:
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