
MTÜ FILMI ESMASALVESTUSE TOOTJATE ÜHING LIIKMELEPING 

Lepingu sõlmimise kuupäev on digitaalselt allkirjastamise kuupäev 

Lepingu pooled: 

Kollektiivse esindamise organisatsioon MTÜ Filmi Esmasalvestuse Tootjate Ühing, registrikood 

80590820, aadress Saue tn 11, 10612 Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond (edaspidi Ühing) 

ja 

Ärinimi Registrikood Aadress E-mail Telefon Pangakonto 

andmed 

      

 

(edaspidi Liige) 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Ühingu liige kinnitab: 

1.1.1. ta on filmi esmasalvestuse tootja (edaspidi Filmitootja) ning on tootnud filmi esmasalvestuse 

(edaspidi Film); 

1.1.2. ta omab Filmitootja autoriõigusi,  

1.1.3. ta omab Filmi kasutamise eest autoriõiguse seaduse alusel makstavate tasude või hüvitise 

saamise õigusi; 

1.1.4. talle on seaduse või lepingu alusel üle läinud või litsentseeritud audiovisuaalsete teoste autorite 

ja/või esitajate varalised autoriõigused. 

1.2. Ühingu liikmeks vastu võetud isiku ja Ühingu vahelisi õigussuhteid reguleerib liikmeleping 

(edaspidi Leping), Ühingu põhikiri ja autoriõiguse seadus. 

1.3. Ühing esindab Liikmele kuuluvate ja Lepingu kehtivuse ajal loodavate Filmide, mis on 

registreeritud Ühingus, autoriõigusi ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi. 

1.4. Ühing võib sõlmida laiendatud kollektiivseid litsentsilepinguid. 

2. ÜHINGULE LOOVUTATAVAD ÕIGUSED 

2.1. Liige annab Ühingule õiguse koguda tasu audiovisuaalsete teoste isiklikeks vajadusteks 

kasutamise eest.  

2.2. Liige loovutab Ühingule audiovisuaalsete teoste taasedastamise õiguse ja otseedastamise õiguse.  

2.3. Liige loovutab Ühingule nõudeõiguse, mis tekib Liikmel AutÕS § 7917 alusel ning Ühingul on 

õigus selle alusel koguda teiste riikide kollektiivse esindamise organisatsioonidelt tasu. 

2.4. Liige võib loovutada Ühingule ka käesolevas Lepingus nimetamata autori ja autoriõigusega 

kaasnevaid õigusi, kui Liige on selliste õiguste omaja ning Ühing teostab vastavaid õigusi. 

2.5. Lisaks Lepingu punktides 2.1 kuni 2.4 märgitud õiguste teostamisele on Ühingul õigus tasu 

koguda kasutusviiside eest, mille puhul tasu saamise õigust saab teostada ainult läbi kollektiivse 

esindamise organisatsiooni.  

2.6. Liige ei saa Ühingule loovutatud õigusi Lepingu kehtivuse ajal teistele isikutele loovutada ega 

litsentseerida.  

3. ÕIGUSTE TEOSTAMISE ULATUS 



3.1. Ühingul on ainuõigus koguda tasu audiovisuaalsete teoste isiklikeks vajadusteks kasutamise eest. 

3.2. Ühingul on ainuõigus anda Lepingu 2. ptk-s nimetatud õiguste litsentse ja kehtestada litsentsitasu 

suurus. 

3.3. Õiguste teostamine toimub Eesti Vabariigi ja teiste riikide territooriumil. 

3.4. Ühingul on õigus sõlmida õiguste teostamiseks koostöölepinguid kollektiivsete esindamise 

organisatsioonidega. 

4. FILMIDE REGISTREERIMINE 

4.1. Liige peab registreerima Filmid käesoleva Lepingu lisas toodud vormil.  

4.2. Filmide registreerimine Ühingus on eelduseks tasude jaotuskava koostamiskes ja tasude 

väljamaksmiseks.  

5. TASUDE MAKSMINE LIIKMELE  

5.1. Ühing maksab Liikmele tasu Lepingu 2. ptk-s märgitud õiguste kasutamisest kogutud tasust. 

Tasude väljamaksmisel lähtutakse Ühingu üldkoosoleku poolt kehtestatud korrast ja tähtaegadest.  

5.2. Ühingul on õigus võtta haldustasu Ühingu üldkoosoleku kehtestatud suuruses. Haldustasud ei või 

ületada põhjendatud ja dokumenteeritud kulusid, mida Ühing kannab autoriõiguste teostamise 

eesmärgil. Haldustasu maksmine toimub kogutud tasudest mahaarvamisena. 

5.3. Ühing ei maksa tasu Filmide eest, mida Liige ei ole Ühingus registreerinud. 

5.4. Liikmel on õigus saada Ühingult tasude arvestamise ja väljamaksmise kohta teavet. 

5.5. Kui andmed, mis Ühing esitab Liikmele, on Liikme arvates puudulikud, ebatäpsed või kui Liikmel 

on Ühingu tegevuse suhtes pretensioone, siis on Liikmel õigus esitada Ühingu sellekohane päring 

kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 

6. LIIKME KOHUSTUSED 

6.1. Liige on kohustatud:  

6.1.1. teatama Ühingule kontaktandmed (postiaadress, e-posti aadress, telefon), pangakonto andmed 

ja nende muutumisel uued andmed;  

6.1.2. mitte takistama Ühingu tegevust Lepingust tulenevate õiguste teostamisel; 

6.1.3. registreerima Ühingus Lepingu sõlmimise ajaks loodud ja Lepingu kehtivuse ajal loodavad 

Filmid, mille autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused kuuluvad Liikmele; 

6.1.4. teavitama Ühingut uue Filmi valmimisest esitades Ühingule täidetud lisa; 

6.1.5. tasuma liikmemaksu vastavalt Ühingu üldkoosoleku poolt kehtestatud korrale. 

7. ÕIGUSLIKUD MEETMED 

7.1. Ühingul on õigus autoriõigustega seotud küsimustes esindada Liikmeid kohtus, riigiorganites ja 

muudes organisatsioonides. Ühing võib pidada kolmandate isikutega läbirääkimisi ja sõlmida 

lepinguid Liikmete nimel vastvalt Ühingu põhikirjas, liikmelepingus, üldkoosoleku otsuses või 

seaduses sätestatud ulatuses. 

7.2. Ühingul on õigus kasutada õiguslikke meetmeid Ühingule loovutatud õiguste rikkumiste 

lahendamiseks ja tasu nõuete sissenõudmiseks. Liige peab andma Ühingule tasude kogumiseks ja 

kohtuvaidluste lahendamiseks vajalikke andmeid ja dokumente. 

7.3. Õiguste omajate õiguste ning seaduslike huvide ilmse rikkumise juhtudel on Ühingul õigus 

esindada kõiki õiguste omajaid ilma volituseta. 



7.4. Kui Ühing peab tõendama Liikme esindamise õigust, siis loetakse käesolev Leping ühtlasi ka 

volituseks Liikme esindamiseks. Volitus kehtib kuni Lepingu kehtivuse lõppemiseni. 

8. VAIDLUSTE LAHENDAMINE 

8.1. Lepingust tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised ei anna 

tulemust, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus. 

8.2. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. 

9. LEPINGU KEHTIVUS JA ÜLESÜTLEMINE 

9.1. Leping jõustub Liikme vastuvõtmisest Ühingu liikmeks ning kehtib tähtajatult.  

9.2. Liikmel on õigus Leping üles öelda, esitades Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse. 

9.3. Kui Liige rikub Lepingus või Ühingu põhikirjas olevaid nõudeid olulisel määral, on Ühingul õigus 

Liikmega sõlmitud Leping üles öelda.  

9.4. Kui Leping öeldakse üles, arvatakse Liige Ühingust välja. 

9.5. Kui Liige arvatakse välja Ühingust, siis loetakse Leping erakorraliselt ülesöelduks alates Liikme 

väljaarvamisest. 

9.6. Liige arvatakse Ühingust välja, kui Liige astub Ühinguga samu õigusi esindava kollektiivse 

esindamise organisatsiooni liikmeks. 

9.7. Käesoleva Lepingu allkirjastamist taotleja poolt loetakse Ühingu liikmeks astumise avalduseks 

mittetulundusühingute seaduse tähenduses. Ühingu liikmeks vastuvõtmine toimub Ühingu 

juhatuse poolt käesoleva Lepingu allkirjastamisega. Kui Ühingu juhatuse ei allkirjasta Lepingut, 

siis ei ole taotleja vastuvõetud Ühingu liikmeks. 

ALLKIRJAD: 

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/ 

Kristel Tõldsepp 

Juhatuse liige 

MTÜ Filmi Esmasalvestuse Tootjate Ühing 

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/ 

* 

 

 

  



Lisa  

Filmitootja kataloog vastavalt Eesti Filmi Andmebaasile (https://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/) 

Filmi nimetus Tootmisaasta Eesti Filmi Andmebaasi ID 

   

   

   

   

 


