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1. Justiitsministeeriumi rollist
Kõigepealt  selgitan,  miks  RISO  (Riigi  infosüsteemide  osakond)  üldse  kaasas 
Justiitsministeeriumi tänase infoühiskonna konverentsi programmi.  Kui seni tegeles 
autoriõigusega Kultuuriministeerium, tööstusomandiga (patendid,  kaubamärgid jne) 
Majandus-  ja  kommunikatsiooniministeerium  ning  intellektuaalomandi 
õiguskaitsevahendite  küsimustega  ka  Justiitsministeerium,  siis  alates  2012 
jaanuarist  koondatame  riigi  intellektuaalomandialase  õigusloome (v.a. 
põllumajanduse valdkonnas)  ja  rakendamise (Patendiamet,  patendivolinikud  ning 
vastavad  registrid)  Justiitsministeeriumi  juurde eesmärgiga  tekitada  terviklik 
vastutus  selle  arendamise  eest.    Seni  on  tõdetud,  et  tegelevad  mitmed 
ministeeriumid, kuid ei  vastuta justkui keegi, sealhulgas on kohati  olnud keeruline 
määratleda,  kes  peaks  tegelema  ühe  või  teise  intellektuaalomandi  valdkonna 
initsiatiiviga  Euroopa  Liidu  tasandil.   Hetkel  käivadki  selleks  õiguslikud  ja 
töökorralduslikud  ettevalmistused,  et  üleminek  saaks  olema  sujuv  ning  järgmisel 
aastal peaks olema JM koosseisus vähemalt 2 nõunikku, kellest üks vastutab kogu 
autoriõiguse, teine tööstusomandi õiguse arendamise eest.

2. Intellektuaalomandi õiguse kodifitseerimisest
Teiseks - juba varasemast on töös intellektuaalomandi õiguse kodifitseerimise idee. 
Justiitsministeeriumi tellimusel on valminud analüüs, mida on ka ministeeriumidele 
ning asjaomastele huvigruppidele tutvustatud. Tiina Mikk on selles analüüsis jõudnud 
järeldusele,  et  intellektuaalomandi  õiguse  kodifitseerimine  oleks  võimalik  ja 
soovitatav ning  see  järgiks  ka  üldist  tendentsi  intellektuaalomandi  õiguse 
ühtlustamise suunas, mis sai alguse juba 1994 TRIPS lepingust, mille regulatsioon 
hõlmas autoriõiguse ja sellega kaasnevaid õigusi, kaubamärke, geograafilisi tähiseid, 
tööstusdisainilahendusi, patente, mikrolülituse topoloogiaid, sama loogikat järgib ka 
intellektuaalse  omandi  õiguste  jõustamise  direktiiv  2004/48/EÜ  ning  valdkonna 
kodifitseerimine  on  toimunud  nt  Ühendkuningriikides  (1988)  ning  Prantsusmaal 
(1992) ning on töös ka nt Saksamaal, Hollandis ja Luksemburgis.   Hinnanguliselt  
poole  Eesti  tööstusomandi  seaduste  kogumahust  moodustab  nt 
registreerimismenetluse  regulatsioon  ning  see  on  ulatuslikult  kattuv,  ometi 
reguleeritud  eraldi  seadustega.   Samuti  vajab  selgemat  reguleerimist 
intellektuaalomandi  õiguse suhe ülejäänud eraõigusega.   Kuid kodifitseerimine on 
üksnes  vahend  õigusvaldkonna  selgemaks  ja  ökonoomsemaks  reguleerimiseks, 
selle töö käigus tuleb üle vaadata ka see, kas tänane intellektuaalomandi õigus on 
sobiv ka kaasaegsete tehnoloogiate võimaluste kasutamiseks.



3. Tänase autoriõiguse asjakohasus tehnoloogiaajastul
Kas tänane autoriõigus vastab tehnoloogiaajastu  vajadustele?    Ühest  küljest  on 
euroopalik autoriõigus, mille keskseks mõisteks on teos, vähemalt oma põhimõtetes 
tehnoloogianeutraalne.  Põhiseaduse § 39 ning rahvusvaheline õigus kaitseb autori  
õigusi.  Kogu süsteemi tuumaks oli,  on ja jääb autori  õigus oma teose kasutamist 
lubada või keelata ning määrata kasutamise vorm ja ulatus ning saada selle eest 
tasu  sõltumata  sellest,  kas  konkreetse  ajahetke  tehnoloogia  võimaldab  luua, 
reprodutseerida  või  levitada  käsikirja,  trükimasina,  koopiamasina,  videosalvestaja, 
fotoaparaadi või arvuti abil.   Samas ei tähenda see, et tehnoloogia areng ei mõjuta 
autoriõigust selle detailides – on ju tänagi olemas erisätted nt arvutiprogrammide, 
fonogrammide, andmebaaside, satelliitide, kaabellevivõrgu kohta – ning need detailid 
pole sugugi väheolulised.  Kuigi tänane päevateema - ülemaailmne arvutivõrk ehk 
internet  –  on väga mastaapse mõjuga tehnoloogia,  vaevalt  et  seegi   toob kaasa 
autoriõiguse  aluspõhimõtete  muutumise,  küll  aga  esiteks  vajaduse  sätestada 
täpsemini ja võib olla kohati ka veidi avaramini teose vaba kasutamise juhud ning 
teiseks  liikuda  Euroopa  Liidus  killustatud  õiguslikult  reziimilt  ühtsema  suunas, 
toimugu see siis üksiküsimusi reguleerivate direktiivide abil või koguni ühte Euroopa 
autoriõiguse loomise abil.  Vaatleme järgmiselt mõningaid küsimusi lähemalt, pidades 
seejuures silmas, et need on üksnes väga esialgsed mõttearendused kahel põhjusel: 
1) digiajastu ja autoriõiguse asjakohasus on terves maailmas viimase aja teema, kus 
lahenduste  otsimine  on  alles  aktiivselt  alanud,  2)  Justiitsministeerium  on  selle 
küsimusega samuti  hakanud tegelema alles nädalaid tagasi.   Seetõttu on praegu 
paras aeg ennekõike küsimuste tõstatamiseks.
Digitaalteenuste  ühtne  turg Euroopa  Liidus  ei  ole  hädas  mitte  autoriõiguse 
põhimõtetega, vaid sellega, et see turg veel  ei toimi nii nagu oleks optimaalne: 
teenusepakkujad on tihti  tarbijad lahterdanud riigipiiride järgi  ning seda erinevatel 
põhjustel – tehnoloogia arhitektuur, keelelised ja kultuurilised barjäärid, makseviisid 
jne, kuid mitte viimases järjekorras ka seetõttu, et toimivad 27 erinevat autoriõiguse 
reziimi, iseäranis aga teose vaba kasutamise erandite erinevused, mille erisustega 
arvestamine nõuab kulusid. Samas Euroopa Komisjon tõdeb, et asi on kinni paljuski  
meediateenuste pakkujate praktikas piirata teenuste pakkumist territoriaalselt.   Ka 
täna ei ole keelatud litsentsida teoseid nii, et see ei diskrimineeriks geograafiliselt. 
Selle soodustamiseks on võrsunud ka ühtse Euroopa autoriõiguse loomise idee.
Kui  Lawrence  Lessig  oma  teoses  „Vaba  kultuur“  räägib  mõttest  ülemaailmsest 
digitaalselt  raamatukogust  analoogiliselt  kunagise  kuulsa  Aleksandria 
raamatukoguga (lk 114) ning EL on käivitanud Euroopa kultuuripärandi võrgu teel 
kättesaadavaks  tegemisega  Europeana  raames  ning  ka  Eesti  raamatukogudes 
peituvate teoste täistekstid võiksid olla kättesaadavad internetist – siis kõigis 
nendes  mõtetes  on  võimas  visioon  mis  teeks  enneolematus  mahus  teadmised 
kättesaadavaks pea igaühele sõltumata asukohast ja muudest piirangutest. Samas 
vaevalt et näeme üheainsa Aleksandria raamatukogu teket ning mine tea, kas selline 
institutsionaalne  kontsentratsioon  olekski  hea.  Loomulikult  on  vaja  need  plaanid 
ühildada autoriõigusega.   Erilist  vaidlust ei  ole  kommertskasutuses olevate teoste 
osas  –  seal  on  vaja  hankida  litsents  nagu  tavapäraselt.   Probleemiks  on  nn 
orbteosed, mis on küll veel autoriõigusega kaitstud, kuid kus õigustatud isik ei ole 
tuvastatav.  Väidetavalt moodustavad sellised üle 90% kõikidest teostest. Küsimus on 
täna, kas luua õiguslik mehhanism, kus neil puhkudel tingimata ei oleks enam vaja 
sõnaselget  autori  eelnevat  nõusolekut  teose  digitaalseks  avaldamiseks,  kui  on 
nähtud hoolekohast vaeva tema väljaselgitamiseks, kuid see pole õnnestunud ning 
tingimusel, et õigustatud isik väljailmumisel saaks igal ajal nõuda teose eemaldamist 



võrgust.  Kuidas tagada, et sellise võimaluse varjus ei mindaks lihtsalt vargsi autorist 
mööda?  Päeva lõpuks vajavad  sellised asjad kaalutletud õiguspoliitilist otsust, mille  
puhul oleks idealistlik eeldada, et see 100% riskivaba ja kõigile täiesti sobiv ükskõik 
kummalt  poolt  vaadates.   Küll  aga  tuleb  erinevaid  huvisid  hoolikalt  kaaluda  ning 
hoiduda ükskõik kelle huvide ülemäärast riivamist.

4. Autoriõiguse asjakohasuse teema jätk – paar mõtet ka Lawrence Lessigi 
„Vaba kultuur“ ainetel, sest nii on põnevam

Lessig (lk 18) toob näite õiguse drakoonilisusest, kui  skaudilaagris laulu laulmine 
autorile tasu maksmata tõi kaasa kohtuasja.  Meenutagem, et veel üsna hiljuti oleks 
samasugune tegu ja ka paljud teised sarnased juhtumid ka Eestis olnud karistatavad 
ebaproportsionaalselt  koguni  kuriteona  üldkoosseisu  „autori  varaliste  õiguste 
rikkumine“  järgi,  kuni   karistusseatustiku  2007  jõustunud  nn.  majanduskuritegude 
paketiga  muuhulgas  korrastati  intellektuaalomandi  kuritegude  koosseisud  ning  ka 
Lessigi kirjeldatud näide ei ole vähemalt enam kuritegu. 
Lessig toob esile suured kahjuhüvitisnõuded autoriõiguse rikkumise korral  USA-s, 
mis  küündivad  kuni  $  150 000  rikkumise  kohta  (lk  51).   Siinkohal  on  oluline 
täpsustada,  et  teine  äärmus  on  täielikult  üksnes  kompensatoorne  kahjuhüvitis  – 
näiteks 10 eurot piraat CD kohta, mis ei pruugi olla piisavalt tõhus õiguskaitsevahend 
intellektuaalomandi rikkumiste tõkestamiseks.  Karistavate või tõrjuvate kahjuhüvitiste 
osas on väga oluline mitte segamini ajada mõistet  ning seda, mis eesmärkidel ja 
piirides seda rakendatakse.  Näiteks Saksa õiguses tuntud kolmekordne kahjuhüvitis 
intellektuaalomandi  rikkumise  puhul  on  täpselt  samamoodi  tõrjuva  iseloomuga. 
Küsimus pole seega mustvalge – kas tõrjuv või üksnes kompensatoorne kahjuhüvitis 
– sinna vahele jääb terve rida kombinatsioone, näiteks vähemalt ülemäärane, suur ja 
mõistlik  tõrjuv  hüvitis.   Tänane  Eesti  regulatsioon  tõrjuvat  kahjuhüvitist 
intellektuaalomandi õiguse rikkumise puhul üldse ei võimalda.
Imetlusväärt  tema  Creative  Commons nimeline  algatus,  mis  toimib  olemasoleva 
õigusliku raamistiku piires.  
Mõned Lessigi mõtted tekitavad aga rohkelt küsimusi: näiteks väide, et kui interneti  
sisu  konkreetsel  kuupäeval  –  nt  millised  nägid  välja  ning  milline  oli  sisu  kõigil 
maailma internetilehtedel 1 september 1995 –pole kättesaadav, muudab see interneti 
orwellikuks.   Analoogia  seisnevat  selles,  et  ka  Orwelli  teoses  muudeti  vanade 
ajalehtede  sisu  ehk  ajalugu  vastavalt  sellele,  milline  oli  tänapäeva  poliitkorrektne 
seisukoht. Posiviivse näitena tõi ta esile nn ajamasine – programmi mis väidetavalt  
alates  aastast  1996  on  teinud  koopiaid  kõigist  maailma  internetilehekülgedest  ja 
salvestanud  need  kuskile  San  Francico  keldris  asuvasse  serverisse  ja  teinud 
maailmale kättesaadavaks (lk 108)  Minu meelest on just vastupidi viimane teguviis 
orwellik – mitte ainult ei riku selline programm autoriõigusi veebilehtede sisule (millise 
seaduses  ette  nähtud  teose  vaba  kasutamise  erandi  alla  selline 
massreprodutseerimine  ja  avaldamine  mahuks),  vaid  tõusetub  ka  isikuandmete 
kaitse  küsimus  olukorras,  kus  võetakse  seadusega  ettenähtud  võimalus 
andmesubjektil  enda  isikuandmete  avaldamise  nõusolek  tagasi  kutsuda  või 
lehevaldaja võtab selle kavatsetult maha. Ometi tema teises teoses Codev2 tegeleb 
ta  internetiprivaatsuse  teemaga  päris  tõsiselt..   „Arhiveerimine“  ei  ole  iseenesest 
paha mõte, kuid seda tuleks  teha autori poolt või tema nõusolekul. 
Kui  Lessigi  näide  Adobe  e-lugerist  (lk  164),  mis  ei  võimaldanud  Alice  Seiklused 
Imedemaal teksti valjusti ettelugemist, peaks see ahistav piirang saama kõrvaldatud 
turukonkurentsis.   Lessig  tegelikult  jõuab  ise  ka  selleni,  et  tema  poolt  toodud 
murenäidete  põhjused  jooksevad  kokku  USA  meediaturu  väidetava  liigsuure 



kontsentratsiooni  probleemini,  kuid  ta  ei  arenda  teemat  edasi  konkurentsiõiguse 
valguses, vaid üritab probleemistikku millegipärast lahendada üksnes autoriõigusega.
Enamus tegeleb siiski tehnoloogia parema rakendamisega õiguspäraste eesmärkide 
nimel.   Alles  eile  nt.  ilmus  uudis,  et  Youtube  on  saavutanud  kokkuleppeid 
teleprogrammide edastamise alustamiseks.
Kõige põhjalikumalt toob Lessig aga argumendid USA autoriõiguste kehtivuse tähtaja 
teemadel,  mis  teevad  vähemalt  ettevaatlikuks  igasuguse  edasise  autoriõiguse 
tähtaegade pikendamise suhtes.  See temaatika väärib ka Euroopa kontekstis tõsist 
edasist analüüsi.

5. Mõtted edasiseks ja kokkuvõte
Tänaseks on selge, et liigume üha enam võrgu kaudu levitatavate teoste poole: olgu 
selleks siis muusika, film, raamat.  See toimub seetõttu, et nii on parem: jääb ära 
toimetamine füüsiliste andmekandjatega (CD-d, raamatud), teoste sortiment võib olla 
määratult suurem ning seda kõike saaks kätte ka hommikumantel seljas arvuti või 
muu kodumasina abil.   Ludiitlus ehk masinapurustajate liikumine ei ole maailmast 
kunagu  täiesti  kadunud,  kui  võtame  kasvõi  mõne  aastakümne  taguse 
isesalvestavate  videomagnetofonide  vastase  aktsiooni.   Samas  on  digitaalse 
sisuteenuse  eest  maksvaid  tarbijaid  Euroopas  jätkuvalt  vähevõitu  ning  seda 
ennekõike seetõttu, et ei pakuta tarbijale piisavalt atraktiivseid teenuseid.
Milline  võiks  olla  Eestile  parim  intellektuaalomandi  õigus?   Ühest  küljest  võiks 
iseäranis interneti vahendusel pakutavate digitaalse teoste turg oma olemuselt olla 
rahvusvaheline või koguni ülemaailmne, millele viitab ka  www tähis.  Eks ta teatud 
piirini olegi.  Edasi – Euroopa liidus peaks see turg olema üks osa ühtsest turust, 
mida  ta  täna  ei  ole  –  üheks,  kuid  mitte  ainsaks  takistuseks  on  27  erinevat 
autoriõiguse reziimi.  Samas üldise ühtse Euroopa autoriõigusseadustiku loomine on 
alles äsja laualetõstetud idee.  Vaadates näiteks juba pikemat aega tagasi valminud 
Euroopa  ühtse  lepinguõiguse  (CFR,  common  frame  of  reference)  projekti,  siis 
näeme, et ka võimaliku teksti valmimine on vaid üks etapp ning tänaseni kestavad 
vaidlused, kas ja mis vormis võiks see projekt ka õiguslikuks tegelikkuseks saada. 
Seetõttu  oleks  ebarealistlik  oodata,  et  ühtne  Euroopa  autoriõgus,  mis  ennekõike 
kõrvaldaks  selles  valdkonnas  juriidilised  tõkked  ühtsele  turule,  realiseeruks 
lähitulevikus.   Eesti  intellektuaalomandi  õiguse  edasine  arendamine  võiks  seega 
toimida  järgmist  silmas  pidades:  1)  see  peab  jääma  valdkonna  mahuka 
rahvusvahelise ja Euroopa õigusega kokkulepitud piiridesse, 2) samal ajal on Eesti 
ka üks Euroopa ja rahvusvahelise õiguse kujundamise osaline, 3) kuivõrd tegu on 
üha enam piiriülese ja  rahvusvahelistuva majandusvaldkonnaga,  siis ühest  küljest 
poleks ka selle n.ö. vaba siseriikliku mänguruumi piires mõtet teha põhjendamatuid 
erisusi  võrreldes  teiste  riikidega,  kuivõrd  Eesti  ei  ole  rahvusvahelises  mastaabis 
eraldivõetuna trendikujundav turg, pigem on meie mure, et üldse viitsitaks tulla siia 
väiksele  digiteenuste  turule  teenustega,  mis  juba  suuremate  riikide  tarbijatele 
kättesaadavaks tehtud 4) samas võiks mõelda, kas nn vaba mänguruumi piires oleks 
Eestil vaatamata oma väiksusele mõtet teha midagi teistest erinevalt – see ei pea 
tingimata tähendama üksnes millegi täiesti originaalse loomist, vaid ka näiteks mõne 
uuenduse, mille suunas niikuinii liigutakse, kiiremini ärategemist, juhul kui see aitaks 
kaasa  Eesti  majanduse  arengule  ja  tõstaks  siinse  keskkonna  atraktiivsust 
teadmistepõhise äri ajamiseks. 5) majandusarengu kõrval, kuid mitte järel tuleb sama 
teha ka põhiseaduses sätestatud riikliku eesmärgi – eesti rahvuse, keele ja kultuuri 
säilitamiseks läbi aegade.  Näiteks ei pea me tingimata ootama, kuni tuleb orbteoste 
küsimusele  EL  tasandi  lahendus,  vaid  võiksime  pingutada  selle  nimel,  et  meie 



kogudes olevad kultuuriväärtuslikud täistekstid  saaksid digitaalselt kättesaadavaks 
interneti  vahendusel  nii  kiires  tempos  ja  suures  mahus  kui  võimalik.  6) 
Kodifitseerimise  võiks  lisaks  klassikalisele  õiguse  süstematiseerimisele    olla 
platvormiks ka nende digiajastust tulenevate õiguse sisulise uuendamise küsimuste 
lahendamiseks,  takistamata  seejuures  vajalike  uuenduste  varasemat  sisseviimist 
juba olemasolevatesse intellektuaalomandi valdkonna seadustesse.
Kõigi nende ja veel paljude muude intellektuaalomandi-  ning iseäranis autoriõiguse 
küsimustega seisab Eestil ees süsteemne töö ning tänane konverents loodetavasti 
annab sellesse oma panuse. 


