
MTÜ Filmi Esmasalvestuse Tootjate Ühing põhikiri 

 

1. Üldsätted 

 

1.1. Mittetulundusühing nimetusega MTÜ Filmi Esmasalvestuse Tootjate Ühing (edaspidi 

„Ühing“) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev 

organisatsioon.  

1.2. Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik. 

1.3. Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ning kestab 31. detsembrini. 

1.4. Ühingu eesmärgiks on esindada filmi esmasalvestuse tootjaid (edaspidi „Filmitootjaid“) 

autoritasude kogumisel.   

1.5. Ühingu põhitegevusteks on autoritasude kogumine kollektiivse esindamise 

organisatsioonina. 

1.6. Oma eesmärkide saavutamiseks Ühing: 

1.6.1. esindab Filmitootjaid nende õiguste teostamisel, mille Filmitootjad või nende õiguste 

omajad on Ühingule andnud lepingu alusel, või mille teostamise õigus on Ühingul seaduse 

alusel; 

1.6.2. sõlmib teoste kasutajatega lepinguid filmi esmasalvestuste (edaspidi „Film“) kasutamiseks 

Filmitootjatele ja nende õiguste omajatele võimalikult soodsatel tingimustel;  

1.6.3. sõlmib kokkuleppeid huvide vastastikuse esindamise kohta välisriikide autoriõiguse 

organisatsioonidega;  

1.6.4. kogub ja maksab välja autoritasu Ühingu liikmetele ja seaduses ettenähtud korral ka 

liikmeks mitteolevatele isikutele nende Filmi kasutamise eest;  

1.6.5. esindab oma liikmeid ning lepingu või seaduse alusel ka liikmeks mitteolevaid isikuid 

(kliente) kohtus, riigiorganites ja muudes organisatsioonides autoriõigusega seotud 

küsimustes;  

1.6.6. kaitseb õiguste omajate neid õigusi, mida kollektiivse esindamise organisatsioon 

kollektiivselt teostab, muu hulgas kohtus ja muudes institutsioonides; 

1.6.7. töötab välja ettepanekuid Eesti Vabariigi autoriõiguse seaduse ja selle kohaldamise 

praktika täiustamiseks. 

 

2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord 

 

2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik: 

2.1.1. kes on Filmitootja ja kellel on tasu või hüvitise saamise õigus seaduse alusel; 

2.1.2. kes omab Filmitootja autoriõigusi; 

2.1.3. kellele on seaduse või lepingu alusel üle läinud või litsentseeritud autorite ja esitajate 

varalised autoriõigused. 

2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus. Ühing annab liikmeks vastu 

võtmata jätmisel oma otsuse kohta Filmitootjale selge põhjenduse. 

2.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele sellekohase kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis avalduse. 

2.4. Ühingu liikmega sõlmitakse liikmeleping. Liikmelepinguga määratakse kindlaks Ühingu 

poolt teostatavad õigused, millega seotud õigusi Ühing teostab. 

2.5. Ühing liige kohustub registreerima kõik olemasolevad ja uued Filmid Ühingu poolt 

ettenähtud vormis. 



2.6. Ühingust väljaastumiseks esitab liige Ühingu juhatusele sellekohase kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Juhatus kustutab väljaastumisavalduse 

esitanud liikme Ühingu nimekirjast 1 kuu jooksul arvates avalduse esitamise päevast. 

Ühingu füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral 

loetakse liige Ühingust väljaarvatuks. Liikmelisuse lõppemisel liikmemaksu ei tagastata. 

2.7. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui: 

2.7.1. liige ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu; 

2.7.2. liikme tegevus kahjustab Ühingu mainet või kui liikme tegevus ei ole kooskõlas heade 

kommetega;  

2.7.3. liige ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkoosolekul; 

2.7.4. liige astub Ühinguga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks; 

2.7.5. isik esitas Ühingu liikmeks astumisel teadvalt valeandmeid. 

 

3. Liikmete õigused ja kohustused 

  

3.1. Ühingu liikmetel on õigus: 

3.1.1. osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul; 

3.1.2. olla valitud Ühingu juhtorganite liikmeks; 

3.1.3. saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Ühingu tegevuse kohta. 

 

3.2. Ühingu liige on kohustatud: 

3.2.1. järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu juhtorganite otsuseid; 

3.2.2. teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad 

kontaktandmed; 

3.2.3. registreerima kõik olemasolevad ja uued Filmid Ühingu ettenähtud vormis. 

 

4. Struktuur ja juhtimine 

 

4.1. Ühingu organiteks on üldkoosolek ja juhatus. 

4.2. Üldkoosolekul ja juhatuse koosolekul võib osaleda ja hääletada elektrooniliste vahendite 

abil.  

 

5. Üldkoosolek 

 

5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu üldkoosolek, millel iga Ühingu liikmel on üks 

hääl.  

5.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on: 

5.2.1. põhikirja muutmine, põhikirja muutmiseks vaja 2/3 üldkoosolekul osalejate häältest; 

5.2.2. esmärgi muutmine, eesmärgi muutmiseks vaja 9/10 liikmete nõusolekut; 

5.2.3. juhatuse liikmete määramine; 

5.2.4. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise 

otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine; 

5.2.5. suuniste andmine õiguste omajate saadaolevate summade jaotamiseks, mittejaotatavate 

summade kasutamiseks, õigustest saadava tasu ja selle investeerimisest saadava mis tahes 

tulu investeerimiseks, õigustest saadavast tasust ja õigustest saadava tasu investeerimisest 



tekkinud mis tahes tulust tehtavate mahaarvamiste tegemiseks ja riskijuhtimise 

kujundamiseks; 

5.2.6. Ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja 

asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks; 

5.2.7. nõusoleku andmine laenulepingu sõlmimiseks või tagatise andmise tehingu tegemiseks; 

5.2.8. majandusaasta aruande kinnitamine; 

5.2.9. läbipaitsvusaruande ning muude aruannete heakskiitmine, mille heakskiitmine on seaduse 

kohaselt üldkoosoleku pädevuses; 

5.2.10. Ühingu poolt kogutud haldustasu suuruse kinnitamine Ühingu vahendusel kogutavatelt ja 

väljamakstavatelt tasudelt; 

5.2.11. liikmemaksu suuruse ja maksmise korra määramine; 

5.2.12. Ühingu poolt kogutud tasude jaotuskava ja tingimuste kinnitmine; 

5.2.13. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite 

pädevusse. 

5.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas, teavitades liikmeid toimumise ajast, 

kohast ja päevakorrast 7 päeva ette. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma 

ka siis, kui seda nõuab vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekut ei kutsuta 

kokku 7 päeva jooksul, võivad üldkoosoleku kokkukutsumist taotlenud Ühingu liikmed ise 

üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega. 

5.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole Ühingu liikmetest. 

Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul 

osalenutest või nende esindajatest. 

5.5. Üldkoosolek võib teha otsuse koosolekut kokkukutsumata, kui otsuse poolt hääletavad 

elektroonilise vahendite abil kõik üldkoosoleku liikmed. 

 

6. Juhatus 

 

6.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus. 

6.2. Ühingu juhatuses on 1 (üks) kuni 5 (viis) liiget. Juhatuse liikmete volituste tähtaeg on kolm 

aastat. Juhatuse liikmed valib ja kutsub ametist tagasi üldkoosolek. 

6.3. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse 

otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenutest. Häälte 

võrdsel jagunemisel on otsustavaks juhatuse esimehe hääl. 

 

7. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine 

 

7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras. 

7.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud. 

7.3. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara 

Ühingu liikmetele.  

 

Kinnitatud 02.11.2020.a asutamislepinguga. 

 


