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SISSEJUHATUS 

 

Autori ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kasutamist on viimastel aastakümnetel mõjutanud 

kõige enam internet.1 Uuringud näitavad, et 2007. aasta jaanuaris kasutas internetti 1,093 

miljardit inimest ning sama aasta märtsiks oli interneti kasutajate arv kasvanud juba ligikaudu 

20 miljoni inimese võrra.2 Seega, iga päev kasutab ühe enam inimesi internetti. Interneti 

kasutajatel on võimalik autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õigustega kaitstavaid objekte 

üldsusele kättesaadavaks teha väiksema ressursi kuluga. Siinjuures ei kaota teos, esituse 

salvestis ega fonogramm internetis edastamise tõttu oma kvaliteeti. Seetõttu suurenebki iga 

aastaga ainuõiguste objektide üles ja alla laadimise maht. IFPI andmetel kahekordistus 2006. 

aastal internetis muusika müük võrreldes 2005. aastaga ning muusikat laeti internetist alla 89% 

võrra rohkem kui 2005. aastal.3 Internetis ei oleks aga võimalik teavet edastada, kui 

internetiteenuste vahendajad ei osutaks selleks vajalikke teenuseid. Need on üksnes edastamise 

(mere conduit), vahemällu salvestamise (caching) ja andmete talletamise (hosting) teenused. 

Nimetatud teenuseid osutades võivad internetiteenuste vahendajad aga sattuda olukorda, kus 

nad vahendavad õigust rikkuvat tegevust. Samuti kasutavad nad ise teenuste osutamise käigus 

autori ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omaja ainuõigusi. Kuna piraatlus toimub senisest 

teistsuguses tehnoloogilises keskkonnas, siis on aastaid otsistud tasakaalu ainuõiguste omajate, 

internetiteenuste vahendajate ja interneti kasutajate huvide vahel. Autoriõiguse ja 

autoriõigusega kaasnevate õiguste kasutamist internetis on reguleeritud rahvusvaheliste 

lepingutega, Euroopa Liidu direktiividega ning samuti siseriiklike õigusaktidega. Kuid endiselt 

diskuteerivad kõnealuses valdkonnas tunnustatud õigusteadlased selle üle, kas kehtiv 

regulatsioon kaitseb piisavalt autori ning autoriõigusega kaasnevate õiguste omaja õigusi 

internetis. Kuigi internetti on kasutatud juba üle mitmekümne aasta, on rahvusvaheliselt endiselt 

aktuaalne autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste internetis kasutamisega ja 

                                                 
1 Vt autoriõiguse kujunemise kohta H. Pisuke. Autoriõiguse tekkimisest ja arengust. Autoriõiguse valikkursuse 

materjalid. Õigusinstituut 2003, A. Uritam. Autoriõigusega kaasnevad õigused. Rooma konventsioon. Eesti Jurist 
1994 nr 11, lk 36, K. Nemvalts. Uued tuuled autoriõiguse valdkonnas. - Intellektuaalse omandi infokiri. 2005, nr 
2, lk 2, K. Rajala. Tekijänoikeudellista reprodusointiosta erityisesti tietoverkoympäristössä. Turu 1997, lk 42-46. 
Vt Eesti autoriõiguse kujunemisest H. Pisuke. Eesti autoriõiguse kujunemine ja areng aastani 2002. – Juridica 
2002, nr 10. 

2 Internet World Stats. Usage and Population statistics. Kättesaadav arvutivõrgus 
http://www.internetworldstats.com/stats.htm, 30.03.2007. 

3 Vt Digital Music Report 2007. IFPI. Kättesaadav arvutivõrgus http://www.ifpi.org/content/library/digital-music-
report-2007.pdf, 25.08.2007. 
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vastutusega seotud küsimused.4 Teema on aktuaalne, kuna ühest ja selget seisukohta 

ainuõiguste kaitsmise suhtes internetis ei ole. Magistritöö autori hinnangul on teema aktuaalne 

ka põhjusel, et piraatlus puudutab ühel või teisel moel olulist osa ühiskonnast. Nimelt, igaüks 

võib olla loometulemuse autor ning igaüks kasutab teiste loometegevuse tulemusi. Samas 

kasutatakse teose ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objektide üldsusele kättesaadavaks 

tegemiseks üha enam internetti. 

 

Magistritöö autorile teadaolevalt on Eestis internetiga seotud õiguslikke küsimusi analüüsinud 

S. Luide, E. Tikk, K. Kallas ja E. Mandre. S. Luide on internetiteenuste vahendaja vastutuse 

küsimusi analüüsinud lähtudes au kaitsmisest internetis.5 E. Tikk on kajastanud õigusalases 

ajakirjanduses artikleid, milles ta on juhtinud tähelepanu erinevatele internetiga seotud 

probleemidele.6 K. Kallas7 uuris 2002. aastal internetiteenuste vahendaja vastutuse regulatsiooni 

ning käsitles nii au kui ka autori ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate õiguste kaitsmise 

küsimusi. Magistritöö autori hinnangul on aga viidatud magistritöö Eesti õiguse suhtes 

kaotanud aktuaalsuse, kuna magistriöös lähtutakse olukorrast, kus Eesti ei olnud veel E-

kaubanduse direktiivi harmoniseerinud. Nimetatud direktiiv omab aga internetiteenuste 

vahendaja vastutuse küsimuses äärmiselt olulist tähendust. E. Mandre8 uuris 2006. aastal 

internetiteenuste vahendajate vastutuse küsimusi seoses autoriõiguse rikkumisega internetis. Ta 

keskendus oma magistritöös internetiteenuste vahendaja vastutuse välistamise regulatsiooni 

käsitlemisele. E. Mandre magistritöö raames ei analüüsitud süsteemselt internetiteenuste 

vahendaja vastutust. Käesoleva magistritöö autorile teadaolevalt ei ole Eesti õigusteadlased 

internetiteenuste vahendaja tsiviilvastutuse küsimusi süsteemselt analüüsinud. Seetõttu leiab 

autor, et käesoleva magistritöö teema on Eesti õiguse kontekstis äärmiselt aktuaalne.  

 

Käesoleva magistritöö autor seadis eesmärgiks süsteemselt analüüsida internetiteenuste 

vahendaja tsiviilvastutuse küsimusi lähtudes deliktivastutuse üldkoosseisust.  

 

                                                 
4 Ka A. Aarnio on öelnud, et: “Õiguskorda ei saa mitte kunagi nii täiuslikuna koostada, et ta annaks kohe vastuse 

igale tekkinud probleemile. Elu on selleks liiga keeruline ja inimene ise liiga kapriisne, et inimliku elu 
vastuolud võidaks kätkeda seaduste sõnadesse.” Vt A. Aarnio. Õiguse tõlgendamise teooria. Juura, 1996, lk 23. 

5 Vt S. Luide. Au tsiviilõiguslik kaitse ja selle erisused au teotamisel Interneti kaudu. Magistritöö. Tartu Ülikool, 
2003, S. Luide. Interneti õiguslik reguleerimine. - Juridica 2003, nr 9, lk 653, S. Luide. Interneti teel au 
teotamine. Õiguslikud probleemid. - Juridica 2003, nr 8, lk 543, S. Luide. Interneti-teenuse pakkujate õiguslik 
staatus ja vastutus. - Juridica 2001, nr 5, lk 329. 

6 Vt E. Tikk. Aja ja ruumi õiguslik kontseptsioon teadmiste ühiskonna õiguse keskse probleemina. – Juridica 2002, 
nr 9, lk 579, E. Tikk. Internet ja õigus. - Juridica 2000, nr 6, lk 402. Samuti on ta internetiga seotud erinevatele 
õiguslikele aspektidele tähelepanu juhtinud ajakirjas A&A avaldatud artiklites. 

7 K. Kallas. Internetiteenuste pakkuja vastutus. Magistritöö. Akadeemia Nord, 2002. 
8 E. Mandre. Internetiteenuste pakkujate vastutuse välistamisest autoriõiguse rikkumistes. Magistritöö. Akadeemia 

Nord, 2006. 
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Autor esitab järgmise hüpoteesi: 

• Eestis kehtiv tsiviilvastutuse regulatsioon võimaldab lahendada kehtivate õigusaktide 

alusel praktikas kerkivaid küsimusi seoses autori, esitaja ja fonogrammitootja õiguste 

kaitsmisega internetis 

 

Analüüsi tulemusena peab selguma:  

1) kas kehtiva tsiviilvastutuse regulatsiooni kohaselt on autori, esitaja ja fonogrammitootja 

õigusi võimalik efektiivselt kaitsta internetis; 

2) kas kehtiva tsiviilvastutuse regulatsiooni järgi on internetiteenuste vahendaja, 

ainuõiguste omaja ja interneti kasutaja huvid tasakaalus;  

3) kas kehtiva tsiviilvastutuse regulatsiooni asemel peaks internetiteenuste vahendajate 

vastutuse määramiseks kehtestama täiendavaid õigusnorme võttes eeskujuks Ameerika 

Ühendriikide või Soome vastavaid õigusnorme; 

4) milliseid probleeme on Eestis tekkinud internetiteenuste vahendaja tegevusega seotud 

rahvusvahelise mõisteaparaadi kasutamisel ning millised võiksid olla võimalikud 

lahendused; 

5) kas Eesti siseriiklik õigus vastab õiguse reprodutseerimisele ja õiguse üldsusele 

kättesaadavaks tegemisele osas rahvusvahelistele lepingutele ja Euroopa Liidu õigusele. 

 

Magistritöös analüüsitakse internetiteenuste vahendaja tsiviilvastutuse küsimusi. See tähendab, 

et uurimisalast on välja jäetud haldus- ja kriminaalvastutuse regulatsioon. Samuti ei käsitleta 

rahvusvahelise eraõiguse küsimusi. Magistritöös keskendutakse deliktilise vastutuse 

küsimustele seoses autori, esitaja ja fonogrammitootja ainuõigustega. Nimetatud subjektide 

valikul lähtus autor kaalutlusest, et nende õigusi rikutakse interneti vahendusel kõige rohkem. 

Samuti seadis subjektide valikule nõude magistritöö maht. Nimelt, teiste autoriõigusega 

kaasnevate õiguste ja andmebaasi õiguste omajate suhtes on kehtestatud täiendavad erinormid, 

mille käsitlemine ei oleks mahtunud käesoleva magistritöö mahu piiridesse. Samuti tegi 

magistritöö autor valiku ainuõiguste kataloogist ning leidis, et antud teema raames omavad 

tähtsust eelkõige õigus reprodutseerimisele ja õigus üldsusele kättesaadavaks tegemisele. 

Nimelt, teose, esituse või fonogramm edastamiseks internetis, tuleb sellest teha mitmeid 

koopiaid. Seega aktuaalne on küsimus, kas reprodutseerimisõiguse ulatus on seoses 

internetikeskkonnas toimuvaga muutunud. Õigus üldsusele kättesaadavaks tegemisele on 

rahvusvaheliselt niinimetatud uus õigus, mille eesmärk on anda ainuõiguse omajale õigus teha 

tema loometegevuse tulemus kättesaadavaks sellisel viisil, et isikud saavad teoseid kasutada 
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nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal. Viimasena nimetatud õigust on magistritöö 

autori hinnangul Eesti erialakirjanduses vähe analüüsitud. Magistritöö autor lähtub 

internetiteenuste vahendaja vastutuse analüüsimisel viidatud kahest õigusest kaalutlusel, et need 

õigused on olemuselt internetiga tihedalt seotud. Seetõttu omavad magistritöö autori hinnangul 

tähtsust internetiteenuste vahendaja vastutuse küsimused eelkõige just nimetatud kahe õiguse 

kasutamise osas.  

 

Magistritöö autori eesmärk on internetiteenuste vahendaja deliktivastutuse kehtiva regulatsiooni 

kohta järeldusi teha eelkõige Eesti kontekstis. Seetõttu lähtub autor analüüsimisel Eestis 

kehtivast õigusest. Deliktivastutuse küsimuste analüüsimisel lähtub autor võlaõigusseadusest 

(VÕS). Autoriõigusealastes küsimustes juhindutakse autoriõiguse seadusest (AutÕS) ning 

internetiteenuste vahendaja vastutuse osas infoühiskonna teenuse seadusest (InfoTS).9 

Käsitletava teema suhtes omavad tähtsust ka Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse 

konventsioon (Berni konventsioon),10 Teose esitaja, fonogrammitootja ja 

ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvaheline konventsioon (Rooma konventsioon),11 

Fonogrammitootjat fonogrammi loata paljundamise vastu kaitsev konventsioon (Genfi 

konventsioon),12 WIPO autoriõiguse leping (WCT),13 WIPO esitus- ja fonogrammileping 

(WPPT)14 ning Intellektuaalse omandi õiguste kaubandusaspektide leping (TRIPS leping).15 

Samuti tuleb uurida, kuidas on kõnealust küsimust reguleerinud Euroopa Liit. Eelkõige omavad 

tähtsust Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate 

õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (E-kaubanduse direktiiv)16 

ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate 

õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (Infoühiskonna direktiiv) jt.17 

Õiguslike küsimuste analüüsimisel võrdleb autor Eestis kehtivat õigust Soome ja Ameerika 

                                                 
9 Infoühiskonna teenuse seadus. 14. aprill 2004. -  RT I 2004, 29, 191; RT I 2006, 31, 234. 
10 Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon. - RT II 1994, 16/17, 49. Vaata lähemalt Berni konventsiooni 

ajaloo ja Eesti liikmelisuse kohta H. Pisuke. Berni konventsioon ja Eesti: minevikust tulevikku. Eesti Jurist 1993, 
nr 11, lk 16–26 ja H. Pisuke. Eesti on taas Berni konventsiooni liige! Eesti Jurist 1994, nr 11, lk 47–52. 

11 Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvaheline konventsioon. - RT II 
1999, 27, 165; 2002, 35, 167. 

12 Fonogrammitootjat fonogrammi loata paljundamise vastu kaitsev konventsioon. – RT II, 29.12.1999, 27, 166. 
13 WIPO autoriõiguse leping. – RT II, 06.07.2006, 14, 39. 
14 WIPO esitus- ja fonogrammileping . – RTII, 06.07.2006, 14, 40. 
15 Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping. Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 
asutamislepingu (Marrakeši lepingu) LISA 1C – RT II, 20.10.1999, 22, 123. 
16 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti 
elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (E-kaubanduse direktiiv) -  Euroopa Liidu Teataja L 178, 17/07/2000, lk 
0001–0016. 
17 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate 
aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (infoühiskonna direktiiv). - EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10-19. Eesti viis 
infoühiskonna direktiivi sätted muudatusteta autoriõiguse seadusesse sisse 22.09.2004. Vt AutÕS harmoniseerimise 
kohta Infoühiskonna direktiiviga K. Härmand. Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kohtupraktika 
küsimusi Eestis ja Euroopa Liidus. Magistritöö. Tartu Ülikool, 2006, lk 29. 
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Ühendriikide vastavate õigusnormidega. Käesoleva magistritöö eesmärk ei ole võrrelda 

nimetatud riikide siseriiklikku õigusega kehtestatud tsiviilvastutuse norme. Magistritöö mahu 

piiratuse tõttu võrdleb magistritöö autor nimetatud riikide siseriiklikku õigust osas, millega on 

reguleeritud otseselt internetiteenuste vahendaja vastutust. Kuigi Eesti ja Ameerika 

Ühendriikide õigussüsteemid on erinevad, leiab autor, et antud teema raames on nimetatud 

riikide siseriiklike õigusnormide võrdlemine põhjendatud järgmistel kaalutlustel. Ameerika 

Ühendriigid reguleerisid esimesena internetiteenuste vahendaja vastutust. Vastavad 

õigusnormid on kehtestatud Digitaalse aastatuhande autoriõiguse seaduses (Digital Millennium 

Copyright Act, edaspidi DMCA). Samuti on Ameerika Ühendriigid internetiga seotud 

õigusküsimuste reguleerimisel domineerival positsioonil. Siinjuures tuleb tähelepanu juhtida 

asjaolule, et ka Euroopa Liit on nimetatud valdkonna reguleerimisel lähtunud Ameerika 

Ühendriikide DMCA-st. Eesti õiguse võrdlemist Soome siseriikliku õigusega peab magistritöö 

autor vajalikuks, kuna Soome on Eesti lähinaaber, kellega on Eestil tihedad majanduslikud 

sidemed, sealhulgas tehnoloogia alal. Samuti on Soome olnud pikemat aega Euroopa Liidu 

liikmesriik. Võrdluses Soome siseriikliku õigusega soovib autor välja selgitada, kas Soome on 

Euroopa Liidu liikmesriigina internetiteenuste vahendaja vastutust teisiti reguleerinud kui Eesti. 

Kõik nimetatud riigid on liitunud eelpool viidatud rahvusvaheliste lepingutega (v.a USA ei ole 

Rooma konventsiooni liige).18 Ameerika Ühendriigid on ka WIPO lepingute liige, Eesti19 ja 

Soome on lepingud ratifitseerinud.20 Seetõttu omavad nende õigusnormide tõlgendamine 

tähtsust kõikide võrreldavate riikide siseriikliku õiguse suhtes.21  

 

Internetiteenuste vahendaja vastutusealasesse diskussiooni lisandub aastatega aina uusi 

õigusteoreetikuid ja –praktikuid. Kuid endiselt on selles valdkonnas enim tunnustatud Bernt 

Hugenholtz, Sam Ricketson, Jane Ginsburg, Mihály Ficsor, Kamiel J. Koelman, Mikko 

Välimäki jt. Nad on analüüsinud nii kõnealuse teemaga seotud rahvusvahelisi konventsioone, 

WIPO lepinguid, Euroopa Liidu direktiive kui ka erinevate riikide vastavat siseriiklikku õigust. 

                                                 
18 Eesti on Berni konventsiooni liige alates 1994, Soome 1986 ning USA alates 1989. aastast. Liikmesriikide 

nimekiri on kättesaadav arvutivõrgus http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/berne.pdf. Eesti on Rooma 
konventsiooni liige alates 2000 ning Soome alates 1983. aastast. Liikmesriikide nimekiri kättesaadav 
arvutivõrgus http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/phonograms.pdf. Eesti on Genfi konventsiooni liige 
alates 2000, Soome 1973 ning USA alates 1974. aastast. Liikmesriikide nimekiri kättesaadav arvutivõrgus 
http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/phonograms.pdf. 

19 Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsioonist ning Eesti liitumisest selle organisatsiooniga on 
kirjutanud professor Heiki Pisuke. Vt H. Pisuke. Eesti WIPO liikmeks. Juridica 1993, nr 4. WIPO 
diplomaatilisest konverentsist, kus võeti vastu WCT ja WPPT on kirjutanud Anne Kalvi. Vt A. Kalvi. 
Lühiülevaade WIPO diplomaatilisest konverentsist 1996. Juridica 1997, nr 1. 

20 USA on WCT ja WPPT liige alates 2002. aastast. Liikmesriikide nimekiri on kättesaadav arvutivõrgus 
http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/wct.pdfjahttp://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/wppt.pdf 
Eesti Vabariigi nimel kirjutati lepingutele alla 29.12.1997 – RT II 1998, 1, 5. 

21 Kuigi USA on ka UCC liige, ei pea autor vajalikuks seda regulatsiooni magistritöös käsitleda, kuna USA on 
Berni konventsiooni liige ning UCC on seetõttu oma tähendust kaotamas. 



 9

Eelneval kaalutlusel ongi autor teema analüüsimisel võrrelnud eelkõige maailma juhtivate 

õigusteoreetikute käsitlusi, mitte rangelt lähtunud ainult Ameerika Ühendriikide, Soome ja Eesti 

õigusteoreetikute käsitlusest. Eesti autoriõiguse sätete analüüsimisel võrdleb autor eelkõige 

Heiki Pisukese, Anne Kalvi, Kadri Aua ja Elise Vasamäe seisukohti. Lepinguvälise vastutuse 

sätete analüüsimisel uurib autor peamiselt Paul Varuli, Tambet Tampuu, Janno Lahe, Margus 

Kingisepa ja K. Seini käsitlusi. Samuti analüüsib autor asjakohast Eesti Vabariigi Riigikohtu 

praktikat. Kuigi Riigikohus ei ole veel arutanud internetiteenuste vahendaja vastutuse küsimust, 

leiavad magistritöös käsitlemist Riigikohtu lahendid, mis puudutavad autoriõiguse ning 

deliktivastutuse küsimusi.  

 

Internetiteenuste vahendaja tegevusega seotud õiguslike küsimuste analüüsimisel kasutab autor 

eelkõige loogilis-analüütilist, süstemaatilist ning võrdlevat meetodit. Õigusnormide 

tõlgendamisel kasutab autor ka grammatilist tõlgendamise meetodit.22 

 

Magistritöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis avab autor töö seisukohast olulised 

mõisted. Eelkõige omab tähtsust mõistete internet, internetiteenuste vahendamine ja 

internetiteenuste vahendaja avamine ning terminoloogiliste küsimuste lahendamine. Erialases 

kirjanduses eristatakse mõistete „internet” ja „Internet” tähendust. Õigusteadlased on viimastel 

aastatel hakanud õigusalastes uurimustes kasutama terminit internet (väikse algustähega). Autor 

lähtub magistritöös termini „internet” kasutamisel viimastest suundumustest.23 Esimeses 

peatükis selgitab magistritöö autor ka erinevate internetiteenuste vahendamise teenuste 

olemuse. Need on üksnes edastamise (mere conduit), vahemällu salvestamise (caching) ja 

andmete talletamise (hosting) teenused. Autor märgib vajadusel magistritöö tekstis 

terminoloogilise täpsuse eesmärgil sulgudes vastava inglise keelse termini. Soomekeelsetele 

õigusaktidele viidates märgib autor sulgudes õigusakti soomekeelse nime. Magistritöö autori 

hinnangul on nimetatud terminite ja internetiteenuste vahendamise teenuste olemuse 

selgitamine vajalik järgneva analüüsi mõistmiseks. Peatüki eesmärk on välja selgitada, milliseid 

probleeme on Eestis internetiteenuste vahendaja tegevusega seotud rahvusvahelise 

mõisteaparaadi kasutamisel ning välja pakkuda omapoolsed lahendused.   

 

Teises peatükis analüüsib autor õiguse reprodutseerimisele ja õiguse üldsusele kättesaadavaks 

tegemisele ulatust ja tähendust internetis. Autorile, esitajale ja fonogrammitootjale tagavad 

õiguse reprodutseerimisele nii rahvusvahelised konventsioonid, Euroopa Liidu direktiiv kui ka 
                                                 
22 Vt lähemalt grammatilise tõlgendamise meetodi kohta R. Narits. Õiguse entsüklopeedia. Õigusteaduse õpik. 

Meetodiõpetus. Juura 2002, lk 152–153, R. Narits. Õigusteaduse metodoloogia, I. Juura, 1999, lk 88–96. 
23 Vt termini kasutamise põhjenduste kohta lähemalt magistritöö peatüki 1 alaosa 1.1. 
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siseriiklikud õigusaktid. Konkreetsema ja selgema käsitluse huvides eristabki magistritöö autor 

kõnealuse õiguse analüüsimisel vastavalt rahvusvahelist, Euroopa Liidu ja rahvuslikku 

standardit. Teise peatüki eesmärk on piiritleda analüüsitavate ainuõiguste olemus ja ulatus. 

Magistritöö autori hinnangul on selle kahe interneti funktsioneerimisega tihedalt seotud 

ainuõiguste avamine oluline mõistmaks internetiteenuste vahendaja osa nende õiguste 

kasutamisel. Nimetatu on aga vajalik internetiteenuste vahendaja tsiviilvastutuse 

analüüsimiseks.  

 

Kolmandas peatükis analüüsib autor internetiteenuste vahendaja tsiviilvastutust. Peatüki 

ülesehituses lähtus autor delikti üldkoosseisu elementidest. Kolmanda peatüki eesmärk on 

analüüsida, kas kehtiva tsiviilvastutuse regulatsiooni asemel peaks internetiteenuste vahendajate 

vastutuse määramiseks kehtestama täiendavaid õigusnorme ning kas Eestil oleks  

internetiteenuste vahendaja regulatsiooni kehtestamisel võtta eeskuju Soome või Ameerika 

Ühendriikide Soome vastavatest õigusnormidest. 

 

Autor tänab magistritöö juhendamise eest professor Heiki Pisukest ning soovituste eest Elise 

Vasamäed. 
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1. Internetiteenuste vahendaja ja tema tegevusega seotud põhimõisted 

 

1.1 Interneti mõiste  

 

Magistritöö üks kesksetest mõistetest on “internet”, mistõttu peab autor vajalikuks selgitada 

kõnealuse mõiste tähendust. Nimetatud mõiste selgitamisele lisab tähtsust asjaolu, et 

välismaises õigusalases kirjanduses on internetiteenuste vahendaja vastutusest rääkides hakatud 

viimastel aastatel seda terminit kasutama väikse algustähega.24 Samas, mõned õigusteadlsed 

kasutavad endiselt mõistet “Internet” suure algustähega.25 Samamoodi nagu erialases 

kirjanduses, kasutatakse ka õigusaktides mõlemat mõistet. Näiteks viimastel aastatel on Eestis 

vastuvõetud arengukavades kasutatud mõistet “internet” väikse algustähega.26 Euroopa Liidu 

dokumentides,27 sealhulgas magistritöö seisukohast ühes olulisemas direktiivis, kasutatakse 

mõistet “Internet” suure algustähega.28  

 

Erinevate sõnaraamatute andmetel on sõnal “internet” kahesugune tähendus, mis sõltub sellest, 

kas sõna on kirjutatud väikse või suure algustähega. Veebist kättesaadav High–Tech Dictionary 

ütleb, et mõiste “internet” on lühend terminist “internetworks” ning tähendab võrkude võrku, 

mis on marsruuteritega omavahel ühendatud võrgustik.29 Microsoft Press´i poolt väljaantud 

arvutisõnastik ütleb, et seadmed, mis võrgustiku moodustavad, edastavad võrkude vahel 

                                                 
24 Näiteks T. Hays. Secondary Liability For Infringements Of Copyright-Protected Works: Part 2. European 

Intellectual Property Review 2007, 29 (1), G. Spindler, M. Leistner. Secondary Copyright Infringemetn – New 
Perspectives in Germany and Europe. - IIC 2006/7, lk 788. 

25 Näiteks R. Oorn. Infoühiskond ja selle erinevad aspektid riigihalduses ning andmekaitses. Magistritöö. Tartu 
Ülikool, 2007, E. Tikk. (viide 6), E. Vasamäe. Fonogrammitootja reprodutseerimisõigus ja infoühiskonna mõju 
sellele. - Juridica 2006, nr 10. A. Alekand. Aktuaalsed teemad Saksa Interneti-alases konkurentsiõiguses. 
Vastavad küsimused Eestis. - Juridica 2002, nr 6, P. P. Mõtsküla. Tarkvara õiguskaitse perspektiivid võrgustunud 
ühiskonnas. - Juridica 2006, nr 6, J. Litman. Digital Copyright. Prometheus Books, 2001, S. Stokes. Digital 
Copyright: law and practice. Second edition. Hart, 2005, C. Reed. Internet Law. Text and Materials. Second 
Edition. 2004, L. Lessing. Code version 2.0. 2006, O. Vilanka. Linkittäminen, tekijänoikeus ja 
verkkojulkaiseminen. - Lakimies 2006, nr 4, lk 608. 

26 Vabariigi Valitsuse 30.11.2006 korraldusega heaks kiidetud “Eesti infoühiskonna arengukava 2013”. – RTL, 
14.12.2006, 87, 1607. Dokumendi alguses toodud kokkuvõttes kasutatakse mõistet “Internet”, kuid ülejäänud 
tekstis kasutatakse läbivalt sõna “internet” (väikse algustähega). Terminoloogilise eristamise põhjust ei ole 
arengukavas põhjendatud. Vabariigi Valitsuse 06.05.2004 otsusega nr 19 heaks kiidetud “Infopoliitika 
põhialused aastateks 2004–2006”. Kättesaadav arvutivõrgust www.riigikantselei.ee/?id=5079. 

27 Green Paper. Copyright and Related Rights in the Information Society. Commission of the European 
Communities. Brüssel, 1995, COM(95) 382 final. Follow-up to the Green Paper on Copyright and related 
rightsin the information society. Commission of the European Communities. Brüssel, COM(96) 568 final, 1996. 
Komisjoni teatis Nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide 
Komiteele "i2010-Euroopa infoühiskond majanduskasvu ja tööhõive eest". Euroopa Ühenduste Komisjon. 
Brüssel 01.05.2006. KOM(2005) 229 lõplik. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 12.12.2006 direktiiv 2006/123/EÜ 
teenuste kohta siseturul preambula lg 33. Euroopa Liidu Teataja L 376, 27/12/2006, lk 0036–0068. 

28 Näiteks E–kaubanduse direktiivi preambula punkt 20. 
29 High-Tech Dictonary.  Kättesaadav arvutivõrgus http://www.computeruser.com/resources/dictionary/noframes/ 

nf.definition.html?bG9va3VwPTIyMDI=, 20.09.2006. 
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andmeid.30 Võõrsõnade leksikoni kohaselt on mõiste “internet” (väikse algustähega) 

arvutivõrkude kogumi üldnimi. “Internet” (suure algustähega) on aga leksikoni järgi 

ülemaailmse arvutivõrgu nimi. Täiendavalt selgitatakse Võõrsõnade leksikonis, et “Internet” on: 

“/…/ arvuteid ja arvutisüsteeme hõlmav hajus andmebaasidevõrk; võimaldab kasutada veebi, 

teisaldada faile, vahetada sõnumeid (elektronkirju), korraldada videokonverentse, osta kaupu 

/…/, teha arveldusi /…/ jm.”31 Eesti õigekeelsussõnaraamatus (edaspidi ÕS) on selgitatud ainult 

mõiste “Internet” tähendust. Seega ÕS-is ei ole eristatud omavahel mõisteid “Internet” ja 

“internet”. ÕS-i järgi on “Internet” suurima arvutivõrgu nimi.32 Inglise-eesti-inglise 

arvutisõnastikust leiab mõiste “Internet” kohta selgituse, et: “Internet ühendab kõiki kohtvõrke, 

piirkondlikke ja riiklikke magistraalvõrke ning seetõttu on võimalik Interneti vahendusel pidada 

sidet sellesse maailma kõige suuremasse võrku ühendatud arvutitega. Internet pakub paljusid 

erinevaid sidepidamise võimalusi.”33 Laiaulatuslikumalt kasutatakse neist e-posti, andmete ja 

failivahetust, ülemaailmse veebi (World Wide Web) vahendusel ja elektroonilistest 

kataloogidest informatsiooni otsimist.34 Nii eesti- kui ka inglisekeelne Wikipedia selgitavad 

ainult, mis on Internet.35 Seega, eelpool toodud allikate põhjal võib öelda, et sõnad “Internet” ja 

“internet” ei ole samatähenduslikud. Internet koondab endasse kõik internetid ning sõna internet 

saab kasutada üksiku võrgu kohta, mis on osa kogu Internetist.  

 

Eesti õigusaktides oli kuni 08.07.2006 interneti mõiste defineeritud Vabariigi Valitsuse 

04.12.2000 määrusega nr 398 “Üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu opereerimise ja 

üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutamise nõuded”.36 Määruse § 2 lõike 33 

kohaselt käsitleti mõistet “internet” telekommunikatsioonivõrgu kaudu loodud andmesidena, 

mis võimaldab infovahetust vastavate tehniliste seadmete ja andmeside protokollide 

vahendusel. Kasutades grammatilist tõlgendusviisi, jõuab magistritöö autor järeldusele, et 

                                                 
30 Microsoft Press Computer Dictionary. The Comprehensive Standard for Business, School, Library, and Home. 

Microsoft Press, 1991, lk 194. 
31 E. Vääri, R. Kleis, J. Silvet. Parandanud ja täiendanud E. Vääri. Võõrsõnade leksikon. Kuues, uuendatud trükk. 

Valgus, 2000, lk 434. 
32 Eesti õigekeelsussõnaraamat. ÕS 2006. Koostanud T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti Keele 

Instituut, Eesti Keele Sihtasutus, 2006, lk 240. Samasugust sõnastust kasutatakse ka High-Tech Dictonary´s. 
Kättesaadav arvutivõrgus http://www.computeruser.com/resources/dictionary/noframes/nf.definition. 
html?bG9va3VwPTIyMDI=, 20.09.2006. Ka R. Oorn märgib oma magistritöös, et “Internet” on rahvusvahelise 
arvutivõrgu nimi. Vt R. Oorn. Infoühiskond ja selle erinevad aspektid riigihalduses ning andmekaitses. 
Magistritöö. Tartu Ülikool, 2007, joonealune viide nr 28, lk 14. 

33 Inglise-eesti-inglise arvutisõnaraamat. Koostanud A. Septer, L. Liikane. Täiendanud ja parandanud K. Kolmann. 
Estada, 2002, lk 215. 

34 J. M. Reitz. Dictionary for Library and Information Science. 2004, lk 371. 
35 Eestikeelse Wikipedia kohaselt on Internet: “/…/ ülemaailmne arvutivõrkude ühendus, mis kasutab töötamiseks 

Interneti Protokolli (IP). Kättesaadav arvutivõrgust http://et.wikipedia.org/wiki/Internet, 15.08.2007. 
Inglisekeelse Wikipedia kohaselt on Internet ülemaailme avalikult kasutatav üksteisega seotud arvutite võrk, mis 
edastab andmeid kasutades selleks Interneti Protokolli. Kättesaadav arvutivõrgust 
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet, 15.08.2007. 

36 RT I 2000, 93, 602.  
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määruse tähenduses oli “internet” andmeside. Magistritöö hinnangul ei ühtinud määruses 

defineeritud “Interneti” tähendus sõnaraamatutes antud tähendusega. Kuid samas ei saa seda 

mõistet olemuselt vääraks pidada, kuna internettide vahendusel toimub ju tõepoolest andmeside.  

Kehtivates seadustes ei ole magistritöö autorile teadaolevalt kõnealuseid mõisteid määratletud.37  

 

Eeltoodust selgub, et nii erialases kirjanduses kui ka õigusaktides ei ole kõnealuste mõistete 

kasutamisel olnud järjepidevust. Kuid siiski nähtub, et viimastel aastatel on veebikeskkonnast 

rääkides hakatud rohkem kasutama mõistet internet. Magistritöö autor leiab, et rääkides 

internetist, kuid samas jättes täpsustamata, millist konkreetset internetti silmas peetakse, 

soovitaksegi mõistega “internet” tähistada internette nende kogumis. Tuginedes eelnevale 

kasutab ka autor magistritöös mõistet internet.  

 

1.2 Internetiteenuste vahendamine 

 

1.2.1 Mõisted “internetiteenuste vahendamine” ja “internetiteenuste vahendaja” 

 

Internetiteenuste vahendaja vastutusest rääkides tuleb eelnevalt uurida, mida käsitletakse 

õigusaktides ja –teoorias internetiteenuste vahendamisena ning kes on internetiteenuste 

vahendaja.  

 

Käesoleva magistritöö teemasse kõige otsesemalt puutuvas Eesti seaduses, InfoTs-is, on 

reguleeritud küll teenuste vahendaja vastutuse küsimused, kuid seadusandja ei ole otseselt 

defineerinud, milles internetiteenuse vahendamine seisneb. Samuti ei leia kõnealuse mõiste 

otsest vastet InfoTS aluseks olevast E-kaubanduse direktiivist.38 Nende õigusaktide pinnalt võib 

aga öelda, milliseid teenuseid käsitletakse internetiteenuste vahendamisena. Nendeks teenusteks 

on andmete talletamise (hosting), vahemällu salvestamise (caching) ja üksnes edastamise (mere 

conduit) teenused. Internetiteenuste vahendajad on aga isikud, kes osutavad nimetatud 

teenuseid. Samasisuline regulatsioon on kehtestatud ka Soome infoühiskonna teenuste 

osutamise seaduses (Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta). 

                                                 
37 Vabariigi Valitsus kehtestas 22.06.2006 määrusega nr 140 “Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude 

tehnilised nõuded”. – RT I, 06.07.2006, 31, 237. Viidatud aktiga muutis kehtetuks ka Vabariigi Valitsuse 
04.12.2000 määruse nr 398 „Üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu opereerimise ja üldkasutatava 
telekommunikatsiooniteenuse osutamise nõuded”, millega oli interneti mõiste defineeritud. -  RTI 2000, 93, 602; 
2003, 65, 434. 

38 Eesti õiguses on mõiste “Internetiteenus” defineeritud Vabariigi Valitsuse 22.06.2006 määrusega nr 140 (viide 
37). Määruse § 7 lõike 1 järgi käsitletakse internetiteenusena internetiühenduse loomise ja toimimise võimaldamist 
andmesideteenuse vahendusel. Sättes täpsustatakse, et see definitsioon omab tähendust ainult määruse 5. peatüki 
suhtes. Seega, ei ole määruses toodud definitsioon kohaldatav väljaspool määruse reguleerimisala.  
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USA õiguses nimetatakse internetiteenuste vahendajatena samuti üksnes edastamise, vahemällu 

salvestamise ja andmete edastamise teenuse osutajaid. Lisaks eelnimetatule on USA DMCA-ga 

reguleeritud aga veel kahte liiki internetiteenuste vahendajate vastutust - informatsiooni 

määratlemise vahendi teenuse osutaja (otsingumootor, hüperlingid)39 ja mittetulundusliku 

kõrgkooli vastutust.40  

 

Erinevalt Eesti, Soome ja Euroopa Liidu õigusest on USA DMCA-s termin “teenuse osutaja” 

detailsemalt sisustatud. USA DMCA § 512 lõike (k) punkt (a) ütleb, et üksnes edastamise 

teenuse osutajana käsitletakse isikut, kes pakub edastasmise ja marsruutimise teenuseid või 

juurdepääsu andmesidele, mille käigus kasutaja saab edastada tema poolt valitud teavet tema 

poolt valitud punktide vahel või hulgas. Lisaks ei muuda teenuse osutaja saadetud või saadud 

teabe sisu. Sama paragrahvi lõike (k) punkti (b) kohaselt vastavad ka teised seaduses nimetatud 

teenuse osutajad (vahemällu salvestaja, andmete talletaja, informatsiooni määramise vahendi 

pakkuja, mittetulunduslik kõrgkool) eelnevalt toodud kirjeldusele. Kuid lisaks on nad 

käsitletavad ka online-teenuste osutajatena või võrguühenduse pakkujatena või seadmete 

operaatorina. Seega, USA õiguse tähenduses on vahemällu salvestamise ja andmete talletamise 

teenuse osutaja tähendus laiem, kuna neid ei käistleta Eesti, Soome ja Euroopa Liidu õiguses 

on-line teenuste osutajana.  

 

Tuginendes eelnevale, võib magistritöö autori hinnangul öelda, et internetiteenuste 

vahendamine on oma olemuselt tehniliste teenuste osutamine, milleta oleks interneti toimimine 

võimatu. Ka erialases kirjanduses tuuakse internetiteenuste vahendajate iseloomustamisel esile 

nende kaks peamist funktsiooni: 1) internetile ja internetis pakutavatele teenustele juurdepääsu 

võimaldamine ja 2) interneti toimimiseks vajalike tehniliste süsteemide ja seadmete kasutamise 

võimaldamine.41  

Internetiteenuste vahendajast rääkides tõusetub tema olemuse määratlemise kõrval ka küsimus 

vastavates inglise- ja eestikeelsetes terminites. Nimelt, õigusalases kirjanduses kasutatakse 

internetiteenuste vahendajast rääkides mõistet “Internet Service Provider” (ISP). Sõna-sõnalises 

tõlkes võib selle mõiste vasteks pakkuda tähendust “interneti teenuse pakkuja”. Inglise-eesti-

                                                 
39 DMCA § 512 lõige (d). 
40 DMCA § 512 lõige (e). Autor selgitab nimetatud subjektidega seonduvat magistritöö punktis 1.2.2.3.  
41 Autori seisukoht põhineb järgmistel allikatel: Guide to the Copyright and Related Rights Treaties. (viide 41), lk 

311. B. P. Hugenholtz. Murdering the Messengers. Civil Law Liability of Internet Providers. European Forum on 
the Law of Telecommunications, Information Superhighways and Multimedia. Monaco, 1997, lk 2. Kättesaadav 
arvutivõrgus www.ivir.nl/Publicaties/PBH8.doc, 10.12.2006. Inglise-eesti-inglise arvutisõnaraamat. (viide 33), lk 
217. E-teatmik. Kättesaadav arvutivõrgus http://www.vallaste.ee/, 11.06.2007. 
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inglise arvutisõnastikus ongi selle termini vaste “internetiteenuste pakkuja”.42 IT Kolledži 

rektori soovitusel tutvus magistritöö autor kõnealusele terminile eestikeelse vaste leidmiseks ka 

veebis kättesaadava E-teatmikuga. Viidatud kodulehel pakutakse ISP ehk Internet Service 

Provider´i vasteks “internetiteenuste pakkuja.”43 Autoriõiguse muutmise seaduse eelnõu 

seletuskirjas on Internet Service Provider´i vastena kasutatud mõistet vahendaja.44  

 

Internetiteenuste vahendaja vastutust reguleerib E-kaubanduse direktiiv, mistõttu on oluline 

enne järelduste tegemist uurida, kuidas on kõnealune mõiste direktiivi eestikeelses versioonis 

tõlgitud. Direktiivi eestikeelses tõlkes on inglisekeelse mõiste “servise provider” vasteks 

pakutud tähendust “teenuseosutaja”.45 Direktiivist leiab aga ka mõiste “vahendajatest 

teenuseosutaja”. Nimetatud mõistet kasutatakse magistritöö jaoks olulise tähtsusega 4. jao 

pealkirjas – “Vahendajatest teenuseosutajate vastutus” (liability of intermediary service 

providers).46 See sõnaühend esineb direktiivis aga teatavates variatsioonides. Sama subjekti 

kohta võib direktiivist leida ka nimetused “vahendajana tegutsev teenuse osutaja”47 ja 

“vahendusteenuse osutaja”.48 Seega, E–kaubanduse direktiivis puudub terminoloogiline selgus, 

kuidas peaks üksnes teabe edastamise, vahemällu salvestamise ja andmete talletamise teenuse 

osutajaid ühiselt nimetama. Olgu siinkohal öeldud, et ka Euroopa Liidu elektrooniline 

andmebaas IATEs ei anna kõnealusele terminile eestikeelset vastet.  

 

Ka InfoTS, millega harmoniseeriti E-kaubanduse direktiiv, ei aita terminoloogilises osas täit 

selgust tuua. Seadusest leiame samasisulised sätted nagu E-kaubanduse direktiivi 4. jaostki, 

kuid seadusandja on hoidunud ühise nimetuse andmisest pelga edastamise, vahemällu 

salvestamise ja andmete talletamise teenuste osutajatele. 

 

Autor kasutab magistritöös üksnes edastamise, vahemällu salvestamise ja andmete talletamise 

teenuste osutaja ühisnimena mõistet “internetiteenuste vahendaja”. Autor eelistab nimetatud 

mõistet terminile “internetiteenuse pakkuja” (Internet Service Provider), kuna see annab autori 

hinnangul paremini edasi magistritöös käsitletavate subjektide olemuse ning rõhutab nende 

                                                 
42 Inglise-eesti-inglise arvutisõnaraamat. (viide 33), lk 217. 
43 E-teatmik. (viide 41). Samuti leidub kodulehel informatsioon Eestis Internetiteenuste pakkujate kohta. Nimelt, 

Eestis pakuvad interneti püsiühendust 14 ja sissehelistamisega ühendust ligikaudu 30 internetiteenuse pakkujat. 
44 Eelnõu 330 SE “Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse "Eesti Vabariigi 
töölepingu seaduse rakendamise kohta" muutmise seadus” seletuskiri. Kättesaadav Riigikogu Kantseleist, lk 13. 
45 E-kaubanduse direktiivi artikli 2 punkt b. 
46 E-kaubanduse direktiivi 4. jao pealkiri. Direktiivi 4. jagu koosneb neljast artiklist, milledes käsitletakse pelga 

edastamise, vahemällu salvestamise ja teabe talletamise teenuse osutajate vastutust ning reguleeritakse teabe 
üldise jälgimiskohustuse kehtestamise keeluga seonduvat. 

47 E-kaubanduse direktiivi preambula lõige 40. 
48 E-kaubanduse direktiivi preambula lõige 45. 
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vahendavat iseloomu. Autor konsulteeris nimetatud termini osas ka Eve Randveriga,49 kes 

nõustus, et pakutud termin on keeleliselt kõige täpsem ja arusaadavam.  

 

Enne üksikute vahendamise teenuste ja seeläbi ka nende teenuste vahendajate olemusse 

süüvimist, olgu aga öeldud, et mõlemad nimetatud õigusaktid – InfoTS ja E-kaubanduse 

direktiiv – ei piirdu ainult internetiteenuste vahendaja vastutuse reguleerimisega. Nende haare 

on hulga laiem, mõlemad käsitlevad infoühiskonna teenuste vahendajate vastutuse küsimusi. 

Infoühiskonna teenuse mõiste50 hõlmab internetiteenuste vahendamise mõistet. 

 

1.2.2 Internetiteenuste vahendamise liigid  

 

1.2.2.1 Üksnes edastamise teenus (mere conduit)  

 

Üksnes edastamine ehk pelk edastamine on internetiteenuste vahendamise teenus, milleta ei 

saaks internet toimida. Sarnaselt mõistetele “internet” ja “internetiteenuste vahendaja” ei 

kasutatata ka üksnes edastamise teenusest ja selle teenuse osutajast rääkides ühtset terminit. 

Nimelt, E-kaubanduse direktiivi eestikeelses tõlkes on kasutatud mõiste “mere conduit” vastena 

mõistet “pelk edastamine”. InfoTS § 8 kehtivas redaktsioonis on kasutatud aga mõistet “üksnes 

edastamine”. InfoTS eelnõus lähtusid selle autorid E-kaubanduse direktiivist ning jäid mõiste 

“pelk edastamine” juurde. Seletuskirjas põhjendasid eelnõu koostajad termini valikut sellega, et: 

“Sõnaühend “ainult edastamine” ei toeta piisavalt direktiivi mõtte edasiandmist, kuna sellisel 

juhul hägustub mõiste muude lauseosade koostoimel ning pole tekstis täpselt markeeritud”.51 

                                                 
49 Eve Randver on Euroopa Komisjoni õigustalituse keelejuristv. 
50 Infoühiskonna teenuse mõiste määratlus on sätestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 22.06.1998 direktiivis 

98/34/EÜ (muudetud direktiiviga 98/48/EÜ, millega muudetakse direktiivi 98/34/EÜ, millega nähakse ette 
tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord), millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja 
eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord. EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37. Hilisemad 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivid lähtuvad ka sellest 1998. aasta direktiivis toodud määratlusest. 
Infoühiskonna teenuse ulatust aitab piiritleda 22.06.1998 direktiivi lisa 5, milles on toodud näidisloetelu 
teenustest, mida ei käsitleta infoühiskonna teenusena. Samuti aitab teenuse määratlemisel E-kaubanduse 
direktiivi preambula lõiked 17 ja 18, kus on samuti toodud loetelu teenustest, mida käsitletakse ja mida ei 
käsitleta infoühiskonna teenusena. Vt infoühiskonna teenuse mõiste ja sisu kohta V. Praust. Infoühiskond ja selle 
teetähised. Infotehnoloogia haldusjuhtimises. Aastaraamat. 1998. R. Oorn. (viide 25), lk 8. A. R. Lodder. 
Directive 2000/31/EC on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, 
in the Internal Market. – eDirectives: Guide to European Union Law on E-Commerce. Commentary on the 
Directives on Distance Selling, Electronic Commerce, Copyright in the Information Society, and Data Protection 
Eds. A. R. Lodder, H. W. K. Kaspersen. Kluwer Law International, 2002, lk 67-94. L. Edwards. Articles 12–15 
ECD: ISP Liability. The Problem of Intermediary Service Provider Liability. –The New Legal Framework for E-
Commerce in Europe. Ed. L. Edwards. Hart Publishing, 2005, lk 95. C. Waelde, L. Edwards. Online 
Intermediaries and Liability for Copyright Infringement. WIPO, 2005, WIPO/IIS/05/1, lk 11. Status and Scope of 
the Responsibility of Internet Service Providers and Libraries. WIPO, 2003, WIPO/CR/SEL03/4, lk 2. 

51 Seletuskiri Infoühiskonna teenuse seaduse eelnõu juurde. Kättesaadav Riigikogu Kantseleist, lk 2. Magistritöö 
autor konsulteeris antud termini osas ka Eve Randveriga, kes leidis, et mõiste “pelk edastamine” annab direktiivi 
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Seaduse eelnõu menetluse käigus asendati aga väljapakutud termin “pelk edastamine” mõistega 

“üksnes edastamine”. Autor lähtub magistritöös Eestis kehtivast õigusest ning kasutab mõiste 

“mere conduit” vastena InfoTS kehtivas redaktsioonis kasutatud mõistet “üksnes edastamine”. 

 

Kõnealuse teenusega seonduvat reguleerib InfoTS § 8. Euroopa Liidu õiguses sisalduvad 

vastavasisulised normid E-kaubanduse direktiivi artiklis 12. Mõlemas sättes on toodud 

tunnused, mille järgi saab otsustada, kas teenus kvalifitseerub üksnes edastamise teenusena või 

mitte. Selleks, et tegevust saaks käsitleda üksnes edastamise teenusena, peab see seisnema: 

1) üksnes teenuse kasutaja pakutava teabe edastamises üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu 

või 

2) üldkasutatavale andmesidevõrgule juurdepääsu pakkumises. 

Edastamise ja juurdepääsu pakkumise käigus peab edastatava teabe talletamine olema 

automaatne, vahepealne ja ajutine niivõrd, kuivõrd selle ainus eesmärk on edastamise sooritus 

üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu ja eeldusel, et teavet ei talletata pikema ajavahemiku 

vältel, kui see on edastamiseks põhjendatult vajalik. 

 

InfoTS § 8 kattub oma olemuselt E-kaubanduse direktiivi artikliga 12. Kahtlus direktiivi ja 

seaduse omavahelise kooskõla osas võib tekkida seoses üksnes edastamise teenuse ulatuse 

määratlemisega. Nimelt, E-kaubanduse direktiivis on artikkel 12 pealkirjastatud “Pelk 

edastamine”, kuid InfoTS § 8 pealkirjast tulenevalt võib oletada, et seadus on oma ulatuselt 

direktiivist laiem. Paragrahvi pealkirjast selgub, et see reguleerib “vastutuse piirangut üksnes 

teabe edastamise ja üldkasutatavale andmesidevõrgule juurdepääsu pakkumise korral”. Kuna 

mõlemad sätted aga kattuvad oma olemuselt ja ulatuselt, siis on magistritöö autor seisukohal, et 

vaatamata kõnealuste normide pealkirjade erinevusele on InfoTS § 8 E-kaubanduse direktiiviga 

kooskõlas. Seda kinnitab ka InfoTS eelnõu seletuskirjas toodud selgitus, et: “InfoTS §-s 8 

kasutatud sõnaühend “pelk edastamine või sidevõrgule juurdepääsu pakkumine” märgib E-

kaubanduse direktiivi artiklis 12 kasutatud mere conduit eestikeelset vastet, mis põhineb 

direktiivi artiklis 12 sisalduval mere conduit lahtikirjutusel.”52 

 

Soome infoühiskonna teenuste osutamise seaduses (Laki tietoyhteiskunnan palvelujen 

tarjoamisesta) on vastavad tingimused toodud §-s 13. Oma sisult ühtib see E-kaubanduse 

direktiivi artikliga 12 ning InfoTS §-ga 8. USA autoriõiguse seaduses on samasisulised 

tingimused reguleeritud § 512 lõikega (a). Erinevalt Eesti, Euroopa Liidu ja Soome õigusest 
                                                                                                                                                         

mõtte paremini edasi. S. Luide on kasutanud oma magistritöös mõiste “mere conduit” vastena “tavaline kandja”. 
Vt S. Luide. Magistritöö. (viide 5), lk 56. 

52 Seletuskiri. (viide 51), lk 2. 
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hõlmab üksnes edastamise teenus edastamise asemel ülekandmist (transmission) ja 

marsruutimist (routing). Magistritöö autor leiab, et ülekandmine ja marsruutimine ehk teisisõnu 

(teabe) juhtimine ühtivad oma olemuselt Euroopa riikide õiguses kasutatud mõistega 

“edastamine”. Magistritöö autori hinnangul ühtib USA DMCA § 512 lõige (a) Eesti, Euroopa 

Liidu ja Soome õiguse vastavasisuliste sätetega.  

 

Õigusalases kirjanduses on üksnes edastamise teenuse olemust selgitanud mitmed 

õigusteadlased. J. H. G. Smith´i sõnul on üksnes edastamise teenuse osutaja suures piires 

võrdsustatav võrgu ja võrgule juurdepääsu pakkujaga.53 K. J. Koelman´i kirjelduse kohaselt on 

üksnes edastamise teenuse osutajal kaks funktsiooni: kolmanda osapoole teabe edastamine ja 

sidevõrgule juurdepääsu pakkumine. Täpsustavalt märgib ta, et üksnes edastamise teenus 

hõlmab endas nii infrastruktuuri kasutamise võimaldamist kui ka teabe edastamist.54 Nii K. J. 

Koelman kui ka P. B. Hugenholtz toovad kõnealuse teenuse osutaja suhtes olulise tunnusena 

esile, et võrguühenduse pakkumise käigus teevad nad interneti kasutajale võimalikuks 

juurdepääsu võrgus olevale informatsioonile ning just nemad edastavad teabe talletaja serverist 

teabe lõppkasutaja arvutisse.55 Magistritöö autor leiab, et K. J. Koelman´i ja P. B. Hugenholtz´i 

tähelepanek on väga oluline. Nimelt sellest aspektist tõusetubki dilemma, kas ja millistel 

tingimustel peaksid üksnes edastamise teenuse osutajad vastutama autoriõiguse ja 

autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumise eest. Magistritöö autori arvates piltlikustavad 

kõnealuse teenuse osutaja olemust väga hästi P. B. Hugenholtz´i ja A. R. Lodder´i näited. 

Nimelt, P. B. Hugenholtz on leidnud, et üksnes edastamise teenuse osutaja funktsioon sarnaneb 

telefoniteenust pakkuva ettevõtte funktsiooniga.56 A. R. Lodder on sellest teenuse osutajast 

rääkides kõrvutanud teda postiteenuse osutajaga.57 Autor leiab, et need näited tavakeskkonnast 

on väga tabavad ja aitavad otsustada, kas üksnes edastamise teenuse osutaja peaks vastutama 

autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumise eest. 

 

1.2.2.2 Vahemällu salvestamise teenus (caching)  

 

Vahemällu salvestamise teenus on teine interneti toimimiseks äärmiselt vajalik teenus. Teenuse 

eesmärk on teha teave selle korduvale kasutajale kiiremini kättesaadavaks. Arvuti 

reprodutseerib teabe selle küsija arvuti vahemällu. Kui teenuse kasutaja soovib seda teavet 

                                                 
53 G. J. H. Smith. Internet law and Regulation. 3th edition. Bird&Bird, 2002, lk 205. 
54 K. J. Koelman. Online Intermediary Liability. – Copyright and Electronic Commerce. Legal Aspects of 

Electronic Copyright Management. Ed. P. B. Hugenholtz. Kluwer Law International, 2000, lk 27. 
55 K. J. Koelman. (viide 54), lk 8. P. B. Hugenholtz. (viide 41), lk 2. 
56 P. B. Hugenholtz. (viide 41), lk 2. 
57 A. R. Lodder. (viide 50), lk 87. 
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teistkordselt vaadata, siis ei hangita seda algallikast, vaid koopia asukohast – teenuse kasutaja 

arvuti vahemälust.  

 

Eesti õiguses reguleerib nimetatud teenusega seonduvat InfoTS § 9. Euroopa Liidu õiguses 

vastab sellele sättele E-kaubanduse direktiivi artikkel 13.  

 

Selleks, et tegevus kvalifitseeruks vahemällu salvestamise teenusena, peab: 

1) tegevus seisnema teenuse saaja poolt pakutava teabe edastamises sidevõrgu kaudu; 

2) teenuse ainus eesmärk olema teabe tõhusam edastamine teistele teenuse saajatele nende 

taotluse alusel. 

Samamoodi nagu üksnes teabe talletamise teenuse puhul, peab ka vahemällu salvestamise 

teenuse osutamise käigus teabe salvestamine olema automaatne, vahepealne ja ajutine.  

 

Erinevalt E-kaubanduse direktiivist lisab InfoTS § 9 vahemällu salvestamise teenusele ühe 

olemusliku tunnuse. Nimelt, on paragrahviga sätestatud, et: “/…/ vastav edastusmeetod 

tehnilistel põhjustel nõuab andmete vahemällu salvestamist /…/”.58 Grammatilist ning 

loogilisanalüütilist tõlgendusviisi kasutades, leiab magistritöö autor, et teabe vahemällu 

salvestamine on õiguspärane ainult juhul, kui see toimub tehnilistel põhjustel. Siinkohal tuleb 

küsida, kas InfoTS § 9 on kooskõlas E-kaubanduse direktiivi artikliga 13. Kas InfoTS-ga on 

võrreldes E-kaubanduse direktiiviga vahemällu salvestamise teenuse osutajale kehtestanud 

täiendava tingimuse, olgugi, et eelnõu autorid kinnitavad seletuskirjas, et kõnealune säte vastab 

täielikult direktiivile.  

 

Magistritöö autor leiab, et nimetatud tingimus - “teabe vahemällu salvestamine toimub ainult 

tehnilistel põhjustel” – ühtib oma sisult nõudega, et teabe salvestamine peab olema automaatne. 

Magistritöö autori hinnangul on seadusandja kõnealuse täiendi lisamisega sättesse tõenäoliselt 

soovinud rõhutada, et vahemällu salvestamine ei tohi aset leida teenuse osutaja initsiatiivil ja 

sekkumisel, vaid see peab olema automaatne, see tähendab osa tehnilisest protsessist.  

 

Soome infoühiskonna teenuste osutamise seaduses (Laki tietoyhteiskunnan palvelujen 

tarjoamisesta) on vastavad tingimused toodud §-s 14. Oma sisult ühtib see E-kaubanduse 

direktiivi artikliga 13. Soomes ei ole rõhutatud, et teabe salvestamine tohib olla ainult osa 

tehnilisest protsessist.  
                                                 
58 InfoTS § 9 lg 1: “Kui osutatakse teenust, mis seisneb teenuse kasutaja pakutava teabe edastamises üldkasutatava 

andmesidevõrgu kaudu, kusjuures vastav edastusmeetod tehnilistel põhjustel nõuab andmete vahemällu 
salvestamist /…/.”  
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USA DMCA-s on vahemällu salvestamise teenuse osutamine reguleeritud § 512 lõikes (b). 

Viidatud sätte kohaselt seisneb vahemällu salvestamise teenus teabe edastamises ja selle käigus 

toimuvas teabe salvestamises. Võrreldes Eesti, Soome ja Euroopa Liidu õigusega võib USA 

õiguse erinevuseks pidada asjaolu, et USA DMCA-s ei nõuta, et teenuse ainus eesmärk peaks 

olema teabe tõhusam edastamine. Magistritöö autori arvates on nimetatud eesmärk aga sätte 

sõnastusest tuletatav. Nimelt, USA DMCA § 512 lg (b) punkt 1(c) kohaselt peab teabe 

salvestamine olema automaatne tehniline protsess, mille eesmärk on teha teave kätesaadavaks 

süsteemi või võrgu kasutajatele. Seaduses ei ole küll expressis verbis öeldud, et teabe 

salvestamise ainus eesmärk peaks olema teabe tõhusam edastamine, kuid sätte sõnastusest 

tuleneb, et kui teavet selle edastamisel salvestatakse, siis see võib toimuda ainult eesmärgil, et 

teave jõuaks küsijani. Samasuguse tõlgenduse on sellele sättele andnud ka USA autoriõiguse 

büroo (U.S. Copyright Office).59 Kuna mõlemal juhul peab teabe edastamine olema automaatne, 

siis leiab magistritöö autor, et oma olemuselt ühtivad Eesti, Soome, Euroopa Liidu ja USA 

õigusaktid vahemällu salvestamise teenuse määratluse osas. leiab magistritöö autor, et oma 

olemuselt ühtivad Eesti, Soome, Euroopa Liidu ja USA õigusaktid vahemällu salvestamise 

teenuse määratluse osas.  

 

Vahemällu salvestamise teenuse käigus, nagu ka üksnes teabe edastamise teenuse käigus, 

toimub teabe edastamine ja edastamiseks vajaliku teabe automaatne, vahepealne ja ajutine 

salvestamine. Esmapilgul võib jääda arusaamatuks, milles nende kahe teenuse erinevus seisneb. 

Õigusalases kirjanduses on seda küsimust analüüsitud. Nii näiteks toovad A. R. Lodder ning    

K. J. Koelman välja nende teenuste kaks erinevust. A. R. Lodder´i järgi erinevad üksnes 

edastamise ja vahemällu salvestamise teenused teineteisest selle poolest, et üksnes teabe 

edastamise teenuse käigus tehtavaid koopiaid hoitakse arvutis vähem aega kui vahemällu 

salvestamise teenuse käigus tehtavaid koopiaid.60 Teise olulise erinevusena toob A. R. Lodder 

välja, et vahemällu salvestamise teenuse eesmärk on erinevalt üksnes edastamise teenusest 

kvaliteetsema teabe edastamine saajale.61 K. J. Koelman´i seisukoht ühtib A. R. Lodder´i omaga 

osas, mis ütleb, et vahemällu salvestamise teenuse käigus tehtud koopiaid hoitakse arvutis 

kauem kui üksnes teabe edastamise käigus tehtud koopiaid. Kuid ta lisab, et üksnes edastamise 

                                                 
59 The Digital Millennium Copyright Act of 1998. U.S. Copyrighht Office Summary. U.S. Copyright Office. USA, 

1998, lk 11. Kättesaadav arvutivõrgus www.loc.gov/copyright, 18.02.2006. 
60 A. R. Lodder. (viide 50), lk 87. 
61 A. R. Lodder. (viide 50), lk 88. 
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ja vahemällu salvestamise teenused erinevad teineteisest veel selle poolest, et vahemällu 

salvestatud koopiale pääseb juurde rohkem kui ainult üks isik.62 

 

Magistritöö autori hinnangul täiendavad A. R. Lodder ja K. J. Koelman teineteist ning 

vahemällu salvestamise ja üksnes teabe edastamise teenuse puhul võib välja tuua kolm 

erinevust: 1) teenuse osutamise käigus tehtavate koopiate arvutis hoidmise aeg; 2) teenuse 

eesmärk ja 3) isikute arv, kellel on juurdepääs salvestatud teabele. 

 

1.2.2.3 Andmete talletamise teenus (hosting)  

 

Andmete talletamise teenus on kolmas interneti toimimiseks vajalik teenus. Eesti õiguses 

reguleerib nimetatud teenusega seonduvat InfoTS § 10. Euroopa Liidu õiguses vastab sellele 

sättele E-kaubanduse direktiivi artikkel 14. Andmete talletamise teenus seisneb mõlema 

viidatud sätte kohaselt teenuse kasutaja poolt pakutava teabe talletamises.  

 

Soome infoühiskonna teenuste osutamise seaduses (Laki tietoyhteiskunnan palvelujen 

tarjoamisesta) on vastavad tingimused toodud §-s 15. Oma sisult ühtib see E-kaubanduse 

direktiivi artikliga 14 ja InfoTS §-ga 10. 

 

USA DMCA-s on andmete talletamise teenusega seonduv reguleeritud § 512 lõikes (c). 

Magistritöö autori hinnangul ühtib nimetatud sättes toodud andmete talletamise teenuse olemus 

Eesti, Soome ja Euroopa Liidu vastavates õigusaktides reguleeritud talletamise teenusega.  

 

Milles aga seisneb andmete talletamine? Magistritöö autor leiab, et samatähenduslik on väljend 

“teabe hoidmine”. Seda seisukohta kinnitab Inglise–eesti-inglise arvutisõnastik, mis pakub 

inglisekeelse termini “host” tavatähenduseks mõistet “peremees” ning selgitab, et: “/…/ 

peremees on TCP/IP võrku ühendatud arvuti või arvutisüsteem, kus hoitakse andmeid ja mille 

poole eemalasuv kasutaja saab pöörduda modemit ja sideliine kasutades.”63 Microsoft Pressi 

poolt välja antud sõnastik defineerib andmete talletajat omavahel “sidelinkide pidi ühendatud 

arvutite süsteemina või terminalide peaarvutina.”64 Samuti kinnitab USA DMCA § 512 lõike 

(c) alapunktis 1 kasutatud mõiste “hoidmine” (storage) magistritöö autori seisukohta, et 

andmete talletamine seisneb teabe hoidmises. Autor jääb aga magistritöös termini “andmete 

talletamine” juurde, kuna Eesti õiguses on just seda mõistet kasutatud. 
                                                 
62 K. J. Koelman. (viide 54), lk 29. 
63 Inglise-eesti-inglise arvutisõnaraamat. (viide 33), lk 194. 
64 Microsoft Press Computer Dictionary. (viide 50), lk 177. 
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Õigusalases kirjanduses on K. J. Koelman selgitanud, et andmete talletamise teenus seisneb 

serveriruumi kasutamise võimaldamises. Teenuse olemus seisneb teabe salvestamise ja 

hoidmise võimaldamises ning juurdepääsu võimaldamises interneti vahendusel. Nimelt, 

internetis teabe avaldamiseks, peab teabe edastaja selle internetti üles laadima. Selleks peab tal 

olema serveris oma ruum. Serveriruumi pakubki andmete talletamise teenuse osutaja.65            

L. Edwards on selgitanud, et teenus hõlmab ka jututubades reaalajas toimuvaid vestluseid, 

ülikoolide poolt üliõpilastele serveriruumi andmist ning samuti e-posti ja otsingumootorite 

kasutamise võimaldamist.66 Magistritöö autor tooks siinkohal esile ka tunnuse, mis eristab 

andmete talletamise teenust üksnes teabe edastamise ja vahemällu salvestamise teenustest. 

Nimelt, andmete talletamise teenus ei ole erinevalt teistest internetiteenuste vahendamise 

teenustest ajutise iseloomuga.  

 

Siinkohal tuleb tähele panna, et erinevalt Eesti, Soome ja Euroopa Liidu õigusest on USA 

DMCA-ga reguleeritud veel kahe internetiteenuste vahendaja vastutust. Need on informatsiooni 

määratlemise vahendi pakkuja (näiteks otsingumootor, hüperlingid)67 ja mittekasumlik 

kõrgkool68. K. J. Koelman´i sõnul peeti kõrgkooli vastutuse piiramise eraldi sätestamist 

vajalikuks, kuna kõrgkooli ja õppejõu ning üliõpilase suhe erineb tavapärasest tööandja ja 

töötaja suhtest.69 Sätte sõnastuse kohaselt on kõrgkoolide vastutus piiratud, kui ta on teenuse 

osutaja.70  

 

Magistritöö autor leiab, et USA DMCA ei käsitle kõrgkoole mõne kindla internetiteenuse 

vahendajana, vaid kui kõrgkool osutab kas üksnes edastamise, vahemällu salvestamise, andmete 

talletamise või info määratlemise seadme pakkumise teenust, siis tuleb tema vastutuse kindlaks 

tegemisel rakendada DMCA § 512 lõiget (e).71 

 

USA DMCA § 512 lõike (d) kohaselt kujutab informatsiooni määratlemise teenus endast 

tegevust, mille käigus suunab teenuse osutaja isiku soovitud teabeni kas teabe asukohale 

viidates või pakkudes linki, millel klikkides jõutakse nõutud teabeni. K. J. Koelman on 

                                                 
65 K. J. Koelman. (viide 54), lk 8. 
66 L. Edwards. (viide 50), lk 114. 
67 USA DMCA § 512 lõige (d). 
68 USA DMCA § 512 lõige (e). Õigusalases kirjanduses on kasumit mittetaoltev kõrgkool samastatud ülikooliga. 

Näiteks K. J. Koelman. (viide 54), lk 33, L. Edwards. (viide 50), lk 114. 
69 K. J. Koelman. (viide 54), lk 33. 
70 USA DMCA§ 512 lg (e) punkt 1. 
71 Eestis on ülikooli intellektuaalse omandi poliitika küsimusi analüüsinud professor Heiki Pisuke ja Aleksei Kelli. 

Vt H. Pisuke, A. Kelli. Ettevõtliku ülikooli intellektuaalse omandi poliitika küsimusi. - Juridica 2006, nr 10. 
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selgitanud, et informatsiooni määratlemise vahendi pakkujat käsitletakse USA DMCA-s 

põhimõtteliselt andmete talletamise teenuse pakkujana. Selle teenuse erinevus andmete 

talletamise teenusest seisneb selles, et informatsiooni määratlemise vahendi pakkuja suhtes on 

seadusega piiratud tema hoolsuskohustust.72 Nagu eelnevalt selgus, L. Edwards käsitles 

otsingumootori ja kõrgkoolide poolt serveriruumi kasutada andmise teenust klassikalise 

andmete talletamise teenusena. Seega, võib väita, et tema hinnangul hõlmab E-kaubanduse 

direktiivi vastav regulatsioon ka otsingumootori teenuse osutaja vastutuse. K. J. Koelman leiab 

aga, et E–kaubanduse direktiiv pigem ei mõjuta isikute vastutuse küsimusi, kes juhivad teenuse 

kasutajat otsitava teabeni. Ta lähtub oma seisukoha põhjendamisel direktiivi grammatilisest 

tõlgendamisest. Nimelt, selgitab K. J. Koelman, et E–kaubanduse direktiiv kasutab mõisteid 

“materjali hoidmine” (storage of material) ja “andmeside võrgule juurdepääsemine” (access to 

a communication network), mitte mõistet “teabele juurdepääsemine” (access to content). E-

kaubanduse direktiivi sõnastusest tulenevalt leiabki ta, et direktiiv ei ole kohaldatav 

informatsiooni määratlemise vahendi pakkumise teenusele.73 P. Goldstein on samuti viidanud 

asjaolule, et USA õigus reguleerib viie, kuid Euroopa Liidu direktiiv ainult kolme 

internetiteenuste vahendaja vastutust.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 K. J. Koelman. (viide 54), lk 32. 
73 K. J. Koelman. (viide 54), 2000, lk 33. 
74 P. Goldstein. International Copyright. Principles, Law, and Practice. Oxford University Press, 2001, p. 273. 
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2. Autori, esitaja ja fonogrammitootja ainuõigused internetiteenuste vahendamisel75 

 

2.1. Õiguse reprodutseerimisele kasutamine internetis 

 

2.1.1 Reprodutseerimisõiguse üldiseloomustus 

 

Nii interneti kasutajad76 kui ka internetiteenuste vahendajad77 teevad internetis teabe 

edastamiseks mitmeid koopiaid. Muuhulgas reprodutseerivad78 nad teost, esituse salvestist ja 

fonogrammi. I. Rahnasto on selgitanud, et teabe edastamisel jääb selle originaal oma asukohta. 

Teabe saamiseks käskluse esitanud interneti kasutaja näeb aga oma arvuti ekraanil koopiat 

sellest teabest.79 Seega, loometegevuse tulemuse reprodutseerimine on omandanud võrreldes 

varasemaga hoopis teise tähenduse. Magistritöö autori arvates võib õigustatult väita, et 

reprodutseerimine on interneti funktsioneerimise üks alustaladest. Õigus reprodutseerimisele on 

aga üks laiaulatuslikeimalt internetis kasutatavatest autori, esitaja ja fonogrammitootja 

ainuõigustest.  

 

Teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti mis tahes vormis ilma õiguste omaja loata 

reprodutseerimist käsitletakse piraatkoopia tegemisena,80 õiguste omaja ainuõiguse 

rikkumisena. Kõnealuse õiguse kaitsmine omab autori, esitaja ja fonogrammitootja seisukohast 

tähtsust, kuna, nagu ka professor H. Pisuke on öelnud: “See on põhiline autorile majanduslikku 

kasu tagav õigus.”81 Teose, esituse salvestise, fonogrammi ja muu teabe reprodutseerimine on 

interneti tõttu muutnud lihtsamaks ja kiiremaks. Kusjuures koopia kvaliteet ei erine originaali 

kvaliteedist. Seega, autoriõigus võib otseselt mõjutada ainuõiguste omajate majanduslikku 

oluokorda. Majanduse ja kultuuri ning autoriõiguse vahelise tiheda seose esile toomiseks hakati 

1970. aastate lõpus rääkima kultuuri- ja autoriõigustööstusest.82 A. Kalvi on kultuuritööstuse 

                                                 
75 Magistritöös leiavad käsitlemist autori, esitaja ja fonogrammitootja õigus teose reprodutseerimisele ja üldsusele 

kättesaadavaks tegemisele. Välistatud ei ole aga ka Internetiteenuste vahendajate poolt teiste autorile ja 
autoriõgisega kaasnevate õiguste omajale kuuluvate ainuõiguste rikkumine. Näiteks õigus levitamisele, õigus 
edastamisele jm. 

76 Näiteks teose digitaalsesse vormi viimine. Digitaalsete teoste liikide kohta vt K. Seppälä. Rikoksista Internetissä 
erityisesti vastuukysymyksiä silmällä pitäen. 2000, lk 18-21. 

77 Näiteks teose salvestamise arvuti vahemällu, teose kuvamine ekraanile. Nendele digitaalses vormis 
reprodutseerimise võimalustele on viidanud ka Anne Kalvi oma magistritöös. Vt A. Kalvi. Kirjastamise 
õiguslikke küsimusi. Magistritöö. Tartu Ülikool, 1998, lk 83. Green Paper. Copyright and Related Rights in the 
Information Society. Commission of the European Communities.Brüssel, 1995, COM(95) 382 final, lk 3. 

78 Heiki Pisuke on öelnud, et; “Reprodutseerimine tähendab koopiate tegemist.” – H. Pisuke. Autoriõiguse alused ja 
muusikateoste kasutamine. KPMG&Partnerid, 2006, lk 33. 

79 I. Rahnasto. Internetioikeuden perusteet. Vaasa 1998, s. 144. 
80 A. Kukrus. Eurointegratsioon ja intellektuaalomandi õiguskaitse. Tallinn 1999, lk 107. 
81 H. Pisuke. (viide 78), lk 33. 
82 A. Kalvi. Kultuuritööstuse olemus ja selle osatähtsus rahvamajanduses. - Juridica 2002, nr 10, lk 656. 
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mõju ainuõiguste teostamisele analüüsides öelnud, et: “Kultuuritööstus võib /…/ mõjutada 

autori õiguste tagamist ja kaitset. Järelikult tuleb autoriõigusnormide kehtestamisel lisaks 

autorite õiguste tagamisele arvestada ka autoriõigustööstusega seotud õiguslikke ja 

majanduslikke nüansse. Kuna autoriõigus on üks juriidilisi vahendeid kultuuri ja selle 

mitmekesisuse kaitseks, siis tuleb autoriõiguse normide kehtestamisel tunda ja arvestada 

kultuuritööstuse mõju võimalike positiivsete ja negatiivsete tagajärgedega autoriõigusele ning 

selle normide kohaldamisele.”83 Magistritöö autor leiab, et internet on üks peamistest uutest 

tehnoloogiatest, mis mõjutab otseselt autori, esitaja ja fonogrammitootja ainuõiguste kasutamist 

ning avaldab neile olulist majanduslikku mõju. Tänu internetile on autoriõiguse ja 

autoriõigusega kaasnevate õiguste omajatel võimalik väikese ressursi kuluga oma 

loometulemusi üle maailma levitada. Kui seda tehakse kooskõlas autoriõigusega, siis on 

ainuõiguste omajatel võimalik potentsiaalselt saada suuremat tulu võrreldes tavakeskkonnas 

toimuva levitamisega. Kui ainuõigusi kasutatakse ebaseaduslikult, siis võib aga õiguste omajale 

kaasneda vastupidiselt hoopis suurem kahju.  

 

Käesoleva magistritöö suhtes omab olulist tähtsust vastus küsimusele, kas seni kehtinud normid, 

mis on juba väga pikka aega autorite, esitajate ja fonogrammitootjate õigusi kaitsnud, teenivad 

õiguste omajate huve ka internetikeskkonnas. Lähtudes eeltoodust peab magistritöö autor 

vajalikuks analüüsida, kas õigusel reprodutseerimisele on internetis võrreldes reprograafilise 

reprodutseerimisega84 samasugune sisu ja ulatus. Magistritöö autor leiab, et õiguste omajate 

ainuõiguste kaitsmise seisukohast omab tähtsust ka vastus küsimusele, kas õigust 

reprodutseerimisele kaitstakse internetis samadel alustel nagu analoogkeskkonnas. Seejärel saab 

autor magistritöö peatüki 3 alapunktides käsitleda reprodutseerimise läbi toimepandud 

õigusrikkumisega seotud vastutuse küsimusi.  

 

Autorile, esitajale ja fonogrammitootjale tagavad õiguse reprodutseerimisele nii 

rahvusvahelised konventsioonid, Euroopa Liidu direktiiv kui ka siseriiklikud õigusaktid. 

Konkreetsema ja selgema käsitluse huvides eristabki magistritöö autor kõnealuse õiguse 

analüüsimisel vastavalt globaalset, regionaalset ja rahvuslikku standardit.  

 

 

 
                                                 
83 A. Kalvi. (viide 82), lk 668-669. Autoriõiguse majanduslikule iseloomule on viidanud ka M. Välimäki. Liability 
of online intermediary for copyright infringement. 2000, lk 31-32. 
84 Heiki Pisuke on selgitanud, et: reprograafiline reprodutseerimine on: “/…/teose fotokopeerimine 

(kserokopeerimine) või muul analoogilisel meetodil paberile või muule materjalile reprodutseerimine.” – H. 
Pisuke. (viide 78), lk 33. 
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2.1.2 Õigus reprodutseerimisele – rahvusvaheline standard  

 

2.1.2.1 Autori õigus reprodutseerimisele  

 

Autori õigus reprodutseerimisele on sätestatud mitmetes rahvusvahelistes lepingutes.85 Eelkõige 

tuleb selle õiguse sisu ja ulatuse välja selgitamiseks vastuseid otsida autoriõiguse suhtes 

fundamentaalset tähtsust omavast Berni konventsioonist.  

 

Berni konventsiooni artikli 9 lõige 1 ütleb, et: “Käesoleva konventsiooni järgi kaitstavate 

kirjandus- ja kunstiteoste autoritele kuulub ainuõigus lubada nende teoste reprodutseerimist igal 

viisil ja igas vormis.” Sama artikli lõige 3 täpsustab, et: “Iga heli- või visuaalset salvestist 

loetakse käesoleva konventsiooni kohaselt reproduktsiooniks.” Konventsioon on mõiste 

“reprodutseerimine” suhtes napisõnaline, mistõttu on selle õiguse ulatuse määratlemine 

suhteliselt keeruline.86 Erialases kirjanduses lähtutakse kõnealuse õiguse ulatuse määratlemisel 

konventsiooni artikli 9 lõikes 1 kasutatud mõistest “igal viisil ja igas vormis”. Viidatud mõiste 

tõlgendamisel on määrava tähtsusega järgmised küsimused:  

1) kas mõiste hõlmab nii teose analoog kui ka digitaalsel kujul reprodutseerimist;  

2) kas mõiste hõlmab nii teose ajutist kui ka püsivat fikseerimist.87  

M. Ficsor on jõudnud järeldusele, et Berni konventsiooni artikkel 9 lõikes 1 toodud sõnaühend 

“igal viisil ja igas vormis” hõlmab kõiki teada olevaid ja veel avastamata 

kopeerimismeetodeid.88 Nii S. Bechtold, T. Dreier kui ja M. Vivant on leidnud, et 

reprodutseerimisõiguse sisu määratlemisel ei oma tähtsust, millise vahendiga koopia tehakse ja 

millises meediumis see on fikseeritud ning kas teose koopia on võrreldes originaalteosega samal 

või teisel viisil või vormis fikseeritud.89  

                                                 
85 Reprodutseerimisõiguse ajaloolisest kujunemisest vaata lähemalt S. Ricketson, J. C. Ginsburg. International 

Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond. Volume I. Oxford University Press 
2006, äärenumber 11.95, F Comparative Table of Reproduction, Adaption, and Distibution Rights, lk 623–645; 
Guide to the Copyright and Related Rights Treaties. (viide 41), lk 54. Eesti autoriõiguse kujunemisest on 
kirjutanud professor Heiki Pisuke. Vt H. Pisuke. Eesti autoriõiguse kujunemine ja areng aastani 2002. Juridica 
2002, nr 10, H. Pisuke. Cultural Dimension in Estonian Copyright Law. Juridica International 2004, nr 1. 

86 Ka S. Ricketson ja J. Ginsburg on leidnud, et konventsioon ei anna selget vastust küsimusele, mida 
reproduktseerimisena käsitletakse (v.a heli- ja visuaalse salvestis), milline on selle õiguse ulatus ning ei anna 
mõõdupuud, mille alusel võiks selle õiguse rikkumist tuvastada. – S. Ricketson, J. C. Ginsburg. (viide 85), 
äärenumber 11.26, lk 644 ja äärenumber 11.27, lk 645. 

87 S. Ricketson, J. C. Ginsburg. (viide 85), äärenumber 11.95, lk 699. 
88 M. Ficsor. The Law of Copyright and the Internet. The 1996 WIPO Treaties their Interpretation and 

Implementation. Oxford, 2002, lk 95. 
89 S. Bechtold. (viide 90), lk 358. T. Dreier. (viide 90), lk 41. M. Vivant. Directive 2001/29/EC on the 

harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. - eDirectives: Guide to 
European Union Law on E-Commerce. Commentary on the Directives on Distance Selling, Electronic 
Commerce, Copyright in the Information Society, and Data Protection. Eds. A. R. Lodder, H. W. K. Kaspersen, 
Kluwer Law International, 2002, lk 100. 
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WIPO on selgitanud, et kui teos fikseeritakse digitaalselt, siis seda ei saa käsitleda millegi muu 

kui teose koopiana, reproduktsioonina.90 WIPO juhtis juba 1970.ndatel aastatel tähelepanu 

asjaolule, et mõiste “igal viisil ja igas vormis” on piisavalt lai, et hõlmata kõik 

reprodutseerimise juhtumid, muuhulgas ka tulevikus leiutatavad reprodutseerimise viisid.91 

WIPO tõlgenduse kohaselt tähendab sõnaühend “igas vormis ja igal viisil”, et õigus 

reprodutseerimisele on absoluutne ning mõistet “reprodutseerimine” defineerides, ei olegi 

võimalik selle õiguse ulatust laiendada. Kui tegu on käsitletav reprodutseerimisena, siis on see 

reprodutseerimine ka Berni konventsiooni artikkel 9 lõike 1 tähenduses. Iseküsimus on, kas 

õigust reprodutseerimisele on rikutud või on õiguse kasutamine konkreetsel juhul hõlmatud 

konventsioonist tuleneva erandiga.92 Seega, WIPO seisukoha järgi, ei olegi õigust 

reprodutseerimisele võimalik defineerida ilma, et oleks oht selle õiguse ulatust võrreldes kehtiva 

õigusega hoopis kitsendada. Ka WIPO/UNESCO Ekspertide Komitee (WIPO/UNESCO 

Committee of Governmental Experts) selgitas 1982. aastal, et teoste üles laadimine arvutisse on 

reprodutseerimine93 ning elektroonilises keskkonnas hoidmine vastab täielikult Berni 

konventsioonis sätestatud reprodutseerimisõiguse kontseptsioonile.94 Vaatamata WIPO ja 

WIPO/UNESCO Ekspertide Komitee hinnangutele vaieldi WCT ja WPPT koostamise ajal 

1990. ndatel aastatel ikkagi selle üle, kas õigus reprodutseerimisele on digikeskkonnas kaitstud 

või on selleks vajalik kehtestada täiendav regulatsioon. Vaidluse tulemused kajastuvad WCT-s 

ja selle suhtes heaks kiidetud diplomaatilises avalduses (agreed statemetnt).95 WCT 

vastuvõetud redaktsioonist nähtub, et WCT lähtub õiguse reprodutseerimisele sisustamisel 

Berni konventsioonist. Nimelt, WCT artikli 1 lõike 2 järgi: “/…/ ei kõrvalda WCT ükski säte 

Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioonist tulenevaid kohustusi, mis 

lepinguosalistel üksteise suhtes on.” Sama artikli lõikega 4 täpsustatakse, et: “Lepinguosalised 

juhinduvad Berni konventsiooni artiklitest 1–21 ja selle lisast.” Ühtse tõlgenduse tagamiseks 

võttis diplomaatiline konverents lepingu suhtes vastu diplomaatilise avalduse.96 Selles on 

                                                 
90 Guide to the Copyright and Related Rights Treaties (viide 41), lk 194. 
91 Copyright. Guide to the Berne Convention for the Protection of Liteary and Artistic Works (Paris Act, 1971). 

WIPO. 1978, lk 54. 
92 Guide to the Copyright and Related Rights Treaties (viide 41), lk 55, 194. Kui Berni konventsiooni art 9 lg 1 

hõlmab kõiki reprodutseerimise juhtumeid, siis tekib  küsimus, miks on art 9 lg-ga 3 täpsustatud heli- ja visuaalse 
salvestise reprodutseerimist. Sellel on ajaloolised põhjused, mille kohta loe lähemalt ibid., lk 55. Lisaks leitakse 
viidatud publikatsioonis, et art 9 lg 3 iseseisev tähendus seisneb selles, et see hoiab ära reproduktseerimise õiguse 
igasuguse kitsendava tõlgendamise. Seda seisukohta põhjendatakse asjaoluga, et säte osundab asjaolule, et 
reprodutseerimist ei leia aset ilma, et teosest oleks tehtud koopia. Ibid., lk 55. 

93 The WIPO Copyright Treaty (WCT) and the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT). WIPO, 
2001, WIPO/CR/RIO/01/2, lk 5. Intellectual Property on the Internet: A Survey of Issues. WIPO, 2002, 
WIPO/INT/02, äärenumber 51, lk 33. 

94 Guide to the Copyright and Related Rights Treaties (viide 41), lk 194. 
95 WCT suhtes heaks kiidetud diplomaatiline avaldus on vastu võetud 20.12.1996. 
96 A. Kalvi on märkinud, et avaldusel on lepingu ajaloo või tausta roll. A. Kalvi. (viide 19), lk 3. 
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expressis verbis öeldud, et õigus reprodutseerimisele ja lubatud erandid Berni konventsiooni 

artikli 9 tähenduses on täielikult kohaldatavad digitaalses keskkonnas, eriti teoste kasutamisele 

digitaalses vormis. Kaitstud teose hoidmine digitaalses vormis elektroonilises meediumis on 

käsitletav reprodutseerimisena Berni konventsiooni artikli 9 tähenduses.97 

 

Samas küsivad S. Ricketson ja J. Ginsburg magistritöö autori arvates õigustatult, kas 

diplomaatiline avaldus hajutab ikka kahtlused seoses ajutise ja arvuti vahemällu salvestatud 

koopiaga.98 Ka WIPO on täheleapnu juhtinud asjaolule, et vaidlusi on tekitanud teose hoidmine 

sellisel viisil, mis on tehnilises mõttes küll teose edastamise jaoks asendamatu aga iseenesest 

tähtsusetu ajutine koopia.99 Nimelt, kahtlusi ajutiste koopiate hõlmatusest Berni 

konventsiooniga tekitab WCT diplomaatilise avalduse esimese sätte teine lause: “Kaitstud teose 

hoidmine digitaalses vormis elektroonilises meediumis on käsitletav reprodutseerimisena Berni 

konventsiooni artikli 9 tähenduses.” Täpsemalt, tekitab kahtlusi selles lauses mõiste “hoidmine” 

(storage) kasutamine. S. Ricketson ja J. Ginsburg leiavad, et termini “hoidmine” tähendus 

viitab koopia püsivale iseloomule. Nende hinnangul viitab see mõiste ajaliselt pikemale 

säilitamisele kui edastamiseks vajalik. Seega, avaldus ei anna ühest vastust küsimusele, kas 

“reprodutseerimine igal viisil ja vormis” hõlmab ka ajutise koopia, mis on tehniliselt vajalik 

teose internetis edastamiseks.100 S. Ricketson ja J. Ginsburg tõdevad, et diplomaatiline avaldus 

annab võimaluse väga erinevateks tõlgendusteks.101 S. Bechtold on väljendanud veendumust, et 

arvuti vahemällu koopiate salvestamine on käsitletavad reprodutseerimisena.102 Samale 

seisukohale on asunud ka WIPO103 ja M. Ficsor,104 leides, et teosest tehtud koopia ei pea olema 

otseselt tajutav. Tegu kvalifitseerub reprodutseerimisena ka sellisel juhul, kui teosest tehtud 

koopiat saab sobiva seadme abil tajutavaks teha.105 WIPO on väljendanud kindlat seisukohta, et 

kui lähtuda käsitlusest, et interneti toimimiseks vajalikud ajutised koopiad ei ole 

                                                 
97 Agreed Statements Concerning the WIPO Copyright Treaty. 20.12.1996. Kättesaadav arvutivõrgus 
http://www.wipo,int/treaties/en/ip/wct/statements.html, 11.01.2007. 
98 S. Ricketson, J. C. Ginsburg. (viide 85), äärenumber 11.27, lk 645 ja äärenumber 11.75, lk 687. 
99 Guide to the Copyright and Related Rights Treaties (viide 41), lk 195. WIPO on ka selgitanud, miks mõned olid 

seisukohal, et Internetis teose edastamiseks tehtavad ajutised koopiad ei ole käsitletavad reprodutseerimisena. 
Nimelt, vastuvaidlejad pidasid taolisi koopiaid liiga ajutisteks ja lühiajalisteks, et neid reprodukstioonidena 
käsitleda. Ibid., lk 195. 

100 S. Ricketson, J. C. Ginsburg. (viide 85), äärenumber 11.75, lk 687 ja äärenumber 11.95, lk 699. 
101 S. Ricketson, J. C. Ginsburg. (viide 85), äärenumber 11.75, lk 687. 
102 S. Bechtold. (viide 90), äärenumber 2, lk 358. 
103 Guide to the Copyright and Related Rights Treaties (viide 41), lk 55. Agreed Statements Concerning the WIPO 
Copyright Treaty. Kättesaadav arvutivõrgus http://www.wipo,int/treaties/en/ip/wct/statements.html, 11.01.2007.  
104 M. Ficsor. (viide 88), lk 92. 
105 M. Ficsor. (viide 88), lk 92. Guide to the Copyright and Related Rights Treaties (viide 41), lk 55. Tegelikult 

pidas Valitsuste ekspertide WIPO/UNESCO 1982. aastal tähtsusetuks asjaolu, et elektroonilises mälus hoitav 
teose koopia ei ole otseselt tajutav, vaid teost saab konkreetse seadme abil tajuda. Guide to the Copyright and 
Related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms. WIPO, 
2003, lk 194. 
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reprodutseerimine, siis minnakse vastuollu Berni konventsiooni artikliga 9, kuna osundatud 

sätte kohaselt ei ole reprodutseerimisena käsitlemise suhtes oluline, kui kaua teose fikseerimine 

kestab ning kas see on ajutine või alaline.106 Sarnaselt WCT-ga ütleb ka TRIPS artikli 9 lõige 1, 

et: “Liikmed järgivad Berni konventsiooni (1971) artikleid 1–21 ja selle lisa. /…/.” See 

tähendab, et TRIPS-i järgi on õigus reprodutseerimisele sama sisu ja ulatusega nagu Berni 

konventsioonis. 

 

Seega, vastus magistritöö käesoleva alaosa alguses esitatud küsimustele - kas mõiste 

“reprodutseerimine” hõlmab rahvusvaheliste kokkulepete kohaselt nii teose analoog kui ka 

digitaalsel kujul reprodutseerimist - võib vastata järgmiselt: jah, mõiste “reprodutseerimine” 

tähendab teose hoidmist nii digitaalselt kui ka materiaalsel kandjal. Vaatamata õigusteadlaste 

diskussioonidele internetis teoste edastamiseks tehtavate tehniliste ajutiste koopiate üle, võib 

magistritöö autori hinnangul väita, et Berni konventsiooni, WCT ja TRIPS lepingu alusel 

mahuvad nii püsiv kui ka ajutine ja tehniline koopia õiguse reprodutseerimisele kaitsealasse. 

Magistritöö autori arvates on K. Harenko õiguse reprodutseerimisele ulatuse määratlemisel 

tabavalt öelnud, et digitaaltehnika kasutusele võtmine tähendab tegelikult ainult seda, et 

salvestamisprotsess on  muutunud.107  

 

2.1.2.2 Esitaja ja fonogrammitootja õigus reprodutseerimisele  

 

Teose esitajate ja fonogrammitootjate õigus reprodutseerimisele on sätestatud mitmes 

rahvusvahelises lepingus. Teose esitaja õigus reprodutseerimisele on tagatud Rooma 

konventsiooni artikli 7 lg 1 punktiga (c) ning TRIPS artikli 14 lõikega 1. Fonogrammitootja 

õigust reprodutseerimisele kaitsevad Rooma konventsiooni artikkel 10 ja TRIPS artikkel 14 

lõige 2. Fonogrammitootjat fonogrammi loata paljundamise vastu kaitseb ka Genfi 1973. aasta 

konventsiooni artikkel 2. Nagu autoritele kuuluva õiguse reprodutseerimise puhulgi, omab 

magistritöö seisukohast fundamentaalset tähtsust vastus küsimusele, kas esitaja ja 

fonogrammitootja õigus reprodutseerimisele on internetis kaitstud. Sarnaselt WCT-ga, võeti ka 

esitaja ja fonogrammitootja õiguse reprodutseerimisele ulatuses kokku leppimiseks samalaadne 

dokument–WPPT.  

 

WPPT artikkel 7 annab teose esitajale ainuõiguse: “/…/ lubada oma fonogrammis fikseeritud 

esituse otsest või kaudset reprodutseerimist mis tahes viisil või kujul.” Artikkel 11 kinnitab 

                                                 
106 Guide to the Copyright and Related Rights Treaties (viide 41), lk 195. 
107 K. Harenko. Tekijänoikeus digitaalisessa maailmassa. 1993, nr 1,, s. 5. 
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fonogrammitootja ainuõigust “lubada oma fonogrammi otsest või kaudset reprodutseerimist mis 

tahes viisil või kujul”. Kuigi erinevalt Berni konventsioonist on Rooma konventsioonis mõiste 

“reprodutseerimine” defineeritud, omavad WPPT artiklid 7 ja 11 esitaja ja fonogrammitootja 

õiguse reprodutseerimisele tõlgendamisele olulist tähtsust. Nimelt, Rooma konventsiooni artikli 

3 punkti (e) kohaselt käsitletakse reprodutseerimisena “salvestisest koopia või koopiate 

tegemist”. Siinkohal tuleb tähele panna, et Rooma konventsioon ei kasuta Berni konventsioonist 

tuntud mõistet “igal viisil ja igas vormis”. Õigusalases kirjanduses leitakse, et WPPT olulisus 

kõnealuse õiguse seisukohast peitubki just termini “igal viisil ja igas vormis” sidumises Rooma 

konventsiooniga.108 WIPO, S. Ricketson ja J. Ginsburg leiavad, et WPPT-s sätestatud esitaja 

õiguse reprodutseerimisele on tugevam kui Rooma konventsiooni ja TRIPS lepinguga kaitstud 

õigus. Nimelt, Rooma konventsioon109 ja TRIPS leping110 andsid esitajale õiguse, mis 

võimaldas vältida õiguse reprodutseerimisele rikkumist.111 Nende sätete grammatilisest 

tõlgendusest lähtudes võib tõesti öelda, et Rooma konventsioon kaitses esitajate õigust 

rikkumise ennetamisele, WPPT annab aga esitajale õiguse kaitsta fonogrammis fikseeritud 

esituse otsest või kaudset reprodutseerimist. Magistritöö autor leiab aga, et rikkumise 

ennetamise tagamine annab sisuliselt ka võimaluse õigust kaitsta ka juhul, kui õigust on rikutud.  

 

Sarnaselt WCT-ga võeti ka WPPT suhtes vastu diplomaatiline avaldus, milles selgitatakse 

esitaja ja fonogrammitootja õiguse reprodutseerimisele ulatust. Avalduses öeldakse, et: 

“(WPPT) artiklitest 7 ja 11 ning artiklis 16 toodud erandid on täielikult digikeskkonnas 

kohaldatavad, eriti esituste ja fonogrammide digitaalses vormis kasutamisele. Kaitstud esituse ja 

fonogrammi hoidmine digitaalses vormis elektroonilises meediumis on nende artiklite kohaselt 

käsitletav reprodutseerimisena.”112 S. Ricketson ja J. Ginsburg kinnitavad samuti WPPT-le ja 

selle diplomaatilisele avaldusele viidates, et esitaja ja fonogrammitootja õigust 

reprodutseerimisele kaitse ulatub ka internetikeskkonda.113 Samale järeldusele jõudis ka E. 

Vasamäe oma magistritöös fonogrammitootjate reprodutseerimisõigust analüüsides.114 M. 

Ficsor on leidnud, et WCT-s õiguse reprodutseerimisele suhtes öeldu, kehtib mutatis mutandis 

WPPT-ga kehtestatud kõnealuse õiguse suhtes.115 Ka magistritöö autor ei peatu siinkohal eraldi 

                                                 
108 Guide to the Copyright and Related Rights Treaties. (viide 41), lk 245. M. Ficsor. (viide 88), lk 624. S. 

Ricketson, J. C. Ginsburg. International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond. 
Volume II. Oxford Univeristy Press, 2006, äärenumber 19.56, lk 1260. 

109 Rooma konventsiooni artikkel 7 lõige 1. 
110 TRIPS lepingu artikkel 14 lg 1. 
111 S. Ricketson, J. C. Ginsburg. (viide 110), äärenumber 19.56, p. 1260. 
112 Agreed Sstatements Concerning The WIPO Performances and Phonograms Treaty. WIPO. 20.12.2006, 

CRNR/DC/97, comment concerning articles 7, 11 and 16. 
113 S. Ricketson, J. C. Ginsburg. (viide 110), äärenumber 19.56, lk 1261. 
114 E. Vasamäe. Fonogrammitootja õigused infoühiskonnas. Magistritöö. Tartu Ülikool, 2006, lk 71–75. 
115 M. Ficsor. (viide 88), lk 624. 
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pikemalt esitaja ja fonogrammitootja õiguse reprodutseerimisele ulatuse analüüsimisel, kuna 

magistritöö eelmises alapunktis öeldu kohaldub ka esitaja ja fonogrammitootja õiguse kohta. 

 

2.1.3 Õigus reprodutseerimisele – Euroopa Liidu standard 

 

Euroopa Liidus reguleerib õigust reprodutseerimisele infoühiskonna direktiiv. Selle artikkel 2 

kohustab liikmesriike kehtestama regulatsiooni nii autori, esitaja kui ka fonogrammitootja 

õiguse reprodutseerimisele kaitseks. Direktiivi artiklis 2 on sätestatud, et: “Liikmesriigid näevad 

ette, et ainuõigus lubada või keelata otsest või kaudset ajutist või alalist reprodutseerimist mis 

tahes viisil või vormis, osaliselt või täielikult /…/.” Seega, infoühiskonna direktiiv ütleb 

erinevalt Berni konventsioonist expressis verbis, et ka vähem püsivamat koopiat käsitletakse 

reprodutseerimisena.  

 

Artiklis 2 toodud õiguse ulatust aitab magistritöö autori arvates määrata direktiivi artikkel 5.116 

Grammatiliset tõlgendusmeetodit aluseks võttes, asub magistritöö autor seisukohale, et viidatud 

sättega on soovitud õiguse reprodutseerimisele kaitsealast välja jätta interneti toimimiseks 

ajutiste tehniliste koopiate tegemist. Kuna rahvusvaheliste lepingute järgi on ainuõiguste omajal 

õigus lubada reprodutseerimist igal viisil ja igas vormis, siis tõusetub küsimus, kas 

infoühiskonna direktiivi artikkel 5 kitsendab rahvusvaheliste kokkuleppeid? Magistritöö autor 

leiab, et infoühiskonna direktiivi artikliga 5 ei ole välistatud, et siirdamiseks vajalik või tehnilise 

protsessi osana toimuv reprodutseerimine ei tähendaks iseenesest reprodutseerimist. Sätte 

tähendus seisneb magistritöö autori hinnangul pigem õiguse reprodutseerimisele kaitse 

välistamises. Samale seisukohale on asunud ka S. Bechtold selgitades, et infoühiskonna 

direktiivi artikkel 2 määratleb üldise ja laia õiguse reprodusteerimisele ulatuse, mida piirab 

direktiivi artikkel 5.117 Samuti on K. J. Koelman juhtinud kõnealust sätet analüüsides tähelepanu 

asjaolule, et diplomaatilistes avaldustes on öeldud et digitaalseid koopiaid käsitletakse 

reprodutseerimisena autoriõiguse tähenduses, kuid see ei ütle sõnaselgelt midagi koopia 

edastamise kohta. Infoühiskonna direktiivi artikli 5 lõikes 1 on nimetatud taolist ajutist 

siirdamiseks vajaliku või juhusliku tehnilise protsessi lahutamatu ja olulise osana tehtavat 

koopia tegemist reprodutseerimiseks, kuid taoline tegevus arvatakse reprodutseerimisõiguse alt 

                                                 
116 Infoühiskonna direktiivi artikli 5 lõike 1 järgi: “/…/ siirdamiseks vajalik ajutine reprodutseerimine või 

juhuslikult tehnilise protsessi lahutamatu ja olulise osana toimuv reprodutseerimine, mille eesmärk on teha 
võimalikuks teose või muu objekti: a) edastamine vahendaja võrgu kaudu kolmandatele isikutele või b) 
seaduspärane kasutamine, ning millel puudub iseseisev majanduslik tähtsus, ei kuulu ektiivi artiklis sätestatud 
reprodutseerimisõiguse alla.”.  

117 S. Brechtold. Kommentaar Infoühiskonna direktiivi artiklile 2.  – Concise European Copyright Law. Eds.  
Dreier, Thomas, Hugenholtz, P. Bernt. Kluwer Law International, 2006, äärenumber 3, lk 358. 
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välja.118 See tähendab taolist tegevust aktsepteeritakse ning ajutiste tehniliste koopiate tegemist 

ei käsitleta autoriõiguse rikkumisena. Autor on seisukohal, et selline säte tasakaalustab üldsuse 

ja autoriõiguse omajate huve. 

 

K. Härmand leidis oma magistritöös, et õigus reprodutseerimisele tähendab infoühiskonna 

direktiivi kohaselt ka seda, et autoril on õigus lisada oma teosele tehniline vahend, mis takistab 

reprodutseerimist või varustada oma teos vastava teabega.119 Infoühiskonna direktiivi artiklis 2 

ei ole reprodutseerimise õiguse koosseisus tehnilisi meetmeid esile toodud. Tulenevalt tehniliste 

meetmete kaitset reguleeriva artikli 6 sõnastusest,120 leiab magistritöö autor, et tehnilised 

meetmed ei ole seotud ainult reprodutseerimisõigusega, vaid selle regulatsiooni eesmärk on 

kaitsta autorite ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajatele kuuluvaid kõiki õigusi. 

 

2.1.4 Õigus reprodutseerimisele – rahvuslik standard 

 

Magistritöö käesolevas osas võrreldakse Eesti, Soome ja USA siseriiklikku õigust, mis sätestab 

autori, esitaja ja fonogrammitootja õiguse reprodutseerimisele. Eesti siseriiklikku õigust 

mõjutab tema liikmelisus Berni ja Rooma konventsioonides. Eesti on ratifitseerinud ka WCT ja 

WPPT. Samuti peab Eesti juhinduma Euroopa Liidu direktiividest.  

 

Eesti siseriiklikus õiguses reguleerib autori õigust reprodutseerimisele AutÕS § 13 lg 1 punkt 1, 

mille kohaselt loetakse reprodutseerimiseks: “Teosest või teose osast ühe või mitme ajutise või 

alalise koopia otsest või kaudset tegemist mis tahes vormis või mis tahes viisil.” AutÕS § 67 lg 

2 punktiga 5 annab kõnealuse õiguse teose esitajale ning AutÕS § 70 lg 1 punkt 1 

fonogrammitootjale. Need sätted on ühtlustatud infoühiskonna direktiiviga. 

 

Ka Soome peab oma siseriiklikus õiguses juhinduma nimetatud rahvusvahelistest kokkulepetest 

ja Euroopa Liidu direktiividest. Õiguse reprodutseerimisele tagab autorile Soome autoriõiguse 

seaduse (tekijänoikeuslaki) § 2. Kõnealuse õiguse sisu ja ulatus on määratud samade elementide 

kaudu nagu Eesti autoriõiguse seaduseski. Erinevalt Eesti õigusest on aga öeldud, et koopia 

valmistamiseks peetakse ka teose ülekandmist seadmesse, millega seda võidakse 

                                                 
118 K. J. Koelman. Online Intermediary Liability. – Copyright and Electronic Commerce. Legal Aspects of 

Electronic Copyright Management. Ed. P. B. Hugenholtz. Kluwer Law International, 2000, lk 22. 
119 K. Härmand. (viide 17), lk 28. 
120 Infoühiskonna direktiivi artikli 6 lõige 3: “Käesoleva direktiivi kohaldamisel hõlmab termin “tehnilised 

meetmed” mis tahes tehnoloogiat, seadet või komponenti, mille eesmärk tavaoärase toimimise puhul on takistada 
või piirata teoste või mude objektidega seotud toiminguid, milleks autoriõiguse või sellega  kaasnevate õiguste 
valdaja /…/ ei ole luba andnud. /…/.”. 
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reprodutseerida. Vaatamata sellele, et Eesti õiguses ei ole otsesõnu öeldud, et teose seadmesse 

“transportimine” on käsitletav reprodutseerimisena, võib autori hinnangul sama järelduse teha 

ka Eesti autoriõiguse seaduse pinnal. Magistritöö autori hinnangul on teose 

kopeerimisseadmesse viimine hõlmatud mõistega “teosest koopia tegemine mis tahes vormis ja 

mis tahes viisil”.  

 

USA siseriikliku õiguse suhtes avaldavad mõju Berni konventsioon ja WIPO lepingud. USA ei 

ole liitunud Rooma konventsiooniga. Seega, ka USA õiguse tõlgendamisel tuleb juhinduda 

Berni konventsioonist ja WIPO lepingutest. USA autoriõiguse seaduses on autori, esitaja ja 

fonogrammitootja õigus reprodutseerimisele sätestatud § 106 lõikes 1. Õigusalases kirjanduses 

on öeldud, et USA-s vastab õigus reprodutseerimisele WCT ja WPPT põhimõtetele.121 Autor 

nõustub, et USA on autoriõiguse seaduse harmoniseerinud õiguse reprodutseerimisele osas 

WIPO lepingutega ning see õigus vastab Berni konventsioonis toodule. Seega, nimetatud 

rahvusvaheliste kokkulepete analüüsimisel eelpool öeldust saab juhinduda ka USA-s 

kehtestatud õiguse reprodutseerimisele rakendamisel. 

 

2.2. Õiguse üldsusele kättesaadavaks tegemisele kasutamine internetis  

 

2.2.1 Õiguse üldsusele kättesaadavaks tegemisele üldiseloomustus 

 

Õigus üldsusele kättesaadavaks tegemisele on reprodutseerimisõiguse kõrval teine interneti 

toimimisega otseselt seotud õigus. Nimelt interneti üks peamistest eesmärkidest ongi ju teabe 

üldsusele kättesaadavaks tegemine, kusjuures iga isik saab valida teabe kasutamise aega ja 

kohta. Õigus üldsusele kättesaadavaks tegemisele on uus õigus võrreldes klassikaliste autori ja 

autoriõigusega kaasnevate õigustega. Selle õiguse reguleerimise vajaduse tõi kaasa tehnoloogia 

areng. Kuna kõnealusel õigusel on internetis keskne tähendus nii autori, esitaja kui ka 

fonogrammitootja jaoks, siis peab magistritöö autor oluliseks avada õiguse üldsusele 

kättesaadavaks tegemisele sisu ja ulatuse. Nimetatu omab tähtsust ka edaspidisel 

internetiteenuste vahendaja vastutuse analüüsimisel. 

 

Enne kõnealuse õiguse olemuse analüüsimist soovib magistritöö autor juhtida tähelepanu  

terminoloogilistele aspektidele. Nimelt, õigus üldsusele kättesaadavaks tegemisele on hõlmatud 

                                                 
121 M. Keplinger. Part I: Technological measures for protection of copyright and related rights on the Internet – 

present and future technologies. Part II:  Enforcement of Copyright and Related Rights in Digital networks, the 
technology and its possibilities for infringement and surveillance. The enforcement rules under the WCT and the 
WPPT. WIPO, 2001, WIPO/CR//01/5, lk 4. 
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katusterminiga õigus üldsusele suunamisele.122 Inglise keeles kasutatakse õiguse üldsusele 

suunamisele vastena terminit “right of communication to the public”.123 Nimetatud mõiste 

hõlmab kõiki ainuõiguste objektide üldsuseni jõudmise viise, sealhulgas üldsusele 

kättesaadavaks tegemise. AutÕS-is täpsustati kõnealuste õiguste terminoloogiat ja sisu 29. 

oktoobril 2004 jõustunud autoriõiguse seaduse muutmise seadusega.124 Seaduse seletuskirjast 

selgub, et õiguse üldsusele suunamisele alternatiivina oleks võinud kasutada ka mõistet „õigus 

üldsusele edastamisele”. Kuna kaabelleviseaduses ja ringhäälinguseaduses on mõistega 

„edastamine” hõlmatud edastamine eetri või kaabellevivõrgu kaudu, siis peeti õigusselguse 

huvides vajalikuks võtta kasutusele uus katustermin.125 Magistritöö autor leiab, et seadusandja 

on õigustatult eelistanud mõistet „õigus üldsusele suunamisele” mõistele „õigus edastamisele”, 

kuna eelnevalt on nii õigusaktides kui ka erialases kirjanduses termin „edastamine” olnud 

inglisekeelse mõiste „broadcasting” vasteks. Siinjuures tuleb olla ettevaatlik WIPO 

autoriõiguse lepingu ja Berni konventsiooni eestikeelsete tõlgete kasutamisega. Nimelt, lepingu 

mitteametlikes tõlgetes on mõiste „communication to the public” vastena kasutatud mõistet 

„üldsusele edastamine”.126 Erinevalt WCT-st on WIPO esitus- ja fonogrammilepingu 

mitteametlikes tõlgetes kasutatud mõistet „õigus üldsusele kättesaadavaks tegemisele”.127 

Magistritöö autor soovitab käesoleval hetkel WCT eestikeelse tekstina aluseks võtta e-õiguse 

andmebaasis kooskõlastamisringil oleva eestikeelses WCT teksti, milles kasutatud 

terminoloogia vastab autoriõiguse seadusele ja rahvusvahelistele kokkulepetele.128 Berni 

konventsiooni tõlke kasutamisel soovitab autor lähtuda AutÕS terminoloogiast.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
122 Nimetatud asjaolule on viidatud ka Eelnõu 330 SE (viide 44), lk 8. 
123 See termin võeti kasutusele WIPO lepingutes. WIPO Copyright Treaty. Kättesaadav arvutivõrgus 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/trtdocs_wo033.html, 18.01.2007, WIPO Performances and Phonograms 
Treaty. Kättesaadav arvutivõrgus http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/trtdocs_wo034.html, 18.01.2007. 

124 Vt AutÕS § 10. 
125Eelnõu 330 SE (viide 44), lk 8-9.  
126 Vt Autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused: Eesti õigusaktid, rahvusvahelised lepingud ja Euroopa 

Liidu direktiivid. Copyright and Related Rights: Legal Acts of Estonia, Conventions, Directives of the European 
Union. Koostajad Pisuke, H. ja Hinnok, K. Kultuuriministeerium, 2001, H. Pisuke. Autoriõigus ja autoriõigusega 
kaasnevad õigused. Õigusaktide kogumik. Tartu Ülikooli kirjastus, 2007. 

127 Ibid. 
128 Maailma intellektuaalse omandi organisatsiooni autoriõiguse leping Kättesaadav arvutivõrgus 
http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=115162, 18.08.2007. Samuti leiab viidatud leheküljelt 
Maailma intellektuaalse omandi organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu. 
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2.2.2 Õigus üldsusele kättesaadavaks tegemisele – rahvusvaheline standard 

 

2.2.2.1 Autori õigus teose üldsusele kättesaadavaks tegemisele  

 

Berni konventsioonis on mitmeid sätteid, millega on erinevate teoste autoritele tagatud õigus  

üldsusele suunamisele.129 Mõistet „üldsusele kätteasadavaks tegemine” Berni konventsioonis 

kasutatud ei ole. Siinjuures on magistritöö autori arvates S. Ricketson ja J. Ginsburg õigustatult 

juhtinud tähelepanu asjaolule, et Berni konventsioonis ei ole üheselt ja selgelt õiguse üldsusele 

suunamisele sisu ja ulatus määratletud.130 Magistritöö autor nõustub viidatud õigusteadlastega. 

Berni konventsioonile võib selle õiguse osas tõesti ette heita regulatsiooni killustatust. Esmalt 

teeb kõnealuse õiguse ulatuse määratlemise keeruliseks selle laialipaisatus erinevatesse 

sätetesse. Teiseks ei aita tõlgendamisele kaasa asjaolu, et ühes sättes on reguleeritud nii õigus 

avalikule esitamisele kui ka õigus üldsusele suunamisele. Kolmandaks hajutab õiguse ulatust ka 

asjaolu, et kõik teoste kategooriad ei ole hõlmatud õigusega üldsusele suunamisele. Viimasele 

aspektile on viidanud ka WIPO.131  

 

M. Ficsor on õigustatult juhtinud tähelepanu asjaolule, et Berni konventsioon ei taga kõikidele 

kirjandus- ja kunstiteoste autoritele ühesuguseid õigusi. Näiteks ei ole foto autoril õigus keelata 

tema teose esituse avalikkusele suunamist.132 Samuti ei ole magistritöö autori hinnangul ka 

koreograafia- ja kinematograafiateose autoril õigus keelata enda teose esituse avalikkusele 

suunamist. Kirjandus- ja kunstiteoste autorite õigus kohandatud või reprodutseeritud teoste 

üldsusele suunamisele ei ole aga Berni konventsiooni kohaselt internetis üldse kaitstud. Nimelt, 

artikli 14 lg 1 punkti (ii) järgi hõlmab see õigus expressis verbis ainult kaabliga edastamist. 

Seega, eelneva põhjal võib tõesti öelda, et Berni konventsioonis ei ole sätestatud ühtset õigust 

üldsusele suunamisele. Sama seisukohta on väljendanud ka T. Dreier,133 S. Ricketson,134 J. 

Ginsburg,135 M. Senftleben,136 jt.  

 

                                                 
129Õigus üldsusele suunamisele on Berni konventsiooni kohaselt: 1) draamateoste, muusikaliste draamateoste ja 
muusikateoste autoritel nende teoste esituste suhtes (art 11 lg 1 p (ii)); 2) kirjandus- ja kunstiteoste autoritel nende 
teoste suhtes (art 11bis lg 1 p (i)); 3) kirjandusteoste autoritel nende teoste ettekande suhtes (art 11ter lg 1 p (ii)); 4) 
kirjandus- ja kunstiteoste autoritel kohandatud või reprodutseeritud teoste suhtes (art 14 lg 1 p (ii)). 
130 S. Ricketson, J. C. Ginsburg. (viide 85), äärenumber 12.17, lk 717. 
131 Guide to the Copyroght and Related Rights Treaties (viide 41), lk 68. 
132 M. Ficsor. (viide 88), lk 495. 
133 T. Dreier. (viide 90), 2006, lk 49. 
134 S. Ricketson, J. C. Ginsburg. (viide 85), äärenumber 12.17, lk 718. 
135 S. Ricketson, J. C. Ginsburg. (viide 85), äärenumber 12.17, lk 718. 
136 M. Senftleben. Kommentaar WCT artiklile 8. –Concise European Copyright Law. Eds. T. Dreier, P. B. 

Hugenholtz. Kluwer Law International, 2006, lk 103. 
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Berni konventsiooni kitsaskohtade ületamiseks lisati WCT-sse artikkel 8 “Õigus üldsusele 

suunamisele”, mis ütleb: “Ilma et see piiraks Berni konventsiooni artikli 11 lõike 1 punkti (ii), 

artikli 11bis lõike 1 punktide (i) ja (ii), artikli 11ter lõike 1 punkti (ii), artikli 14 lõike 1 punkti (ii) 

ja artikli 14bis lõike 1 sätete kohaldamist, on kirjandus- ja kunstiteoste autoritel ainuõigus lubada 

oma teoste suunamist (any communication to the public) kaabli kaudu või kaablita ülekandmise 

teel, sealhulgas oma teoste üldsusele kättesaadavaks tegemist (the making available to the 

public) sellisel viisil, et üldsuse liikmed võivad kõnealuseid teoseid kätte saada nende poolt 

individuaalselt valitud kohas ja ajal.”137 

 

Magistritöö autori hinnangul tuleneb WCT artikli 8 sõnastusest, et mõiste “õigus üldsusele 

suunamisele” hõlmab endas mõistet “õigus üldsusele kättesaadavaks tegemisele”. See tähendab, 

et õigus üldsusele suunamisele on oma olemuselt laiem kui õigus üldsusele kättesaadavaks 

tegemisele. WIPO on õiguse üldsusele suunamisele tähendust selgitades väljendanud 

seisukohta, et see õigusnorm annab autorile õiguse kontrollida tema teose digitaalse võrgu 

kaudu kättesaadavaks tegemist.138 Erialases kirjanduses nimetatakse õigust üldsusele 

suunamisele vihmavarju lahenduseks. Nimelt, WIPO diplomaatilisel konverentsil tekkis vaidlus 

selle üle, millist õigust peaks digitaalsele interaktiivsele edastamisele kohaldama, kas õigust 

teose levitamisele või üldsusele suunamisele.139 Lõpuks leiti, et parem lahendus on kehtestada 

uus õigus, mis kirjeldaks interaktiivset digitaalset edastust neutraalsel viisil jättes osalisriikidele 

õiguse ise selle sisu määratleda ja valida, millist ainuõigust kohaldada.140 Nimetatud aspektile 

on viidanud ka M. Ficsor,141 S. Ricketson ja J. Ginsburg.142 Seega, WCT artikliga 8 on 

hõlmatud kõik teoste üldsusele suunamise juhtumid. 

 

WCT artikli 8 suhtes võeti vastu ka diplomaatiline avaldus, mis ütleb, et seadme pakkumist, mis 

võimaldab üksnes andmesidet või mille vahendusel toimub andmeside, ei käsitleta suunamisena 

WCT ega Berni konventsiooni tähenduses. Miski artiklis 8 ei piira osalisriike konventsiooni 

artikli 11bis lõike 2 kohaldamisel.143 S. Ricketson ja J. Ginsburg on väitnud, et diplomaatilise 

avalduse eesmärk on ennetada olukorda, kus telekommunikatsiooni organisatsioon või 

internetiteenuste vahendaja võetakse vastutusele teise isiku poolt õiguse üldsusele suunamisele 

                                                 
137 Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse leping. Kättesaadav arvutivõrgus 
http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=115162, 18.08.2007. WCT artikli 8 ajaloo kohta loe 
täpsemalt S. Ricketson, J. C. (viide 85), lk 744-745. 
138 S. Ricketson, J. C. Ginsburg. (viide 85), äärenumber 12.31, lk 731. 
139 Guide to the Copyroght and Related Rights Treaties. (viide 41), lk 208. 
140 Ibid., lk. 209, 315. 
141 M. Ficsor. (viide 88), lk 493, 496. 
142 S. Ricketson, J. C. Ginsburg. (viide 85), äärenumber 12.59, lk 747. 
143 Agreed Statements Concerning The WIPO Copyright Treaty. WIPO. Kättesaadav arvutivõrgus 
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/statements.html. 
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rikkumise eest.144 K. J. Koelman on aga leidnud, et diplomaatiline avaldus puudutab ainult 

seadmetega seotud meetmeid (provisions of facilities), mitte aga teabe suunamise teenuse 

meetmeid või teisisõnu läbi võrgu “signaali pumpamist”.145 Vastav tõlgendus puudutab otseselt 

ka internetiteenuste vahendaja vastutuse küsimust, mida analüüsitakse magistritöö peatüki 3 

alapunktides. P. Goldstein on magistritöö autori arvates õigustatult öelnud, et WIPO lepinguga 

tagatud õigus üldsusele suunamisele ületab Berni konventsioonist tuleneva õiguse ning samas 

laiendab Berni konventsiooni ulatust.146 TRIPS lepingus ei ole kõnealust õigust reguleeritud. 

 

2.2.2.2 Esitaja ja fonogrammitootja õigus üldsusele kättesaadavaks tegemisele  

 

Teose esitajatele tagab õiguse üldsusele kättesaadavaks tegemisele Rooma konventsiooni artikli 

7 lg 1 punkt (a). Fonogrammitootja vastavat õigust reguleerib Rooma konventsiooni artikkel 12. 

Magistritöö autori hinnangul on fonogrammitootja õigus üldsusele kättesaadavaks tegemisele 

nõrgem kui esitajale antud vastav õigus. Teose esitajale on Rooma konventsiooniga tagatud 

õigus vältida teiste isikute tegusid, mis võiks tema õigust avalikkusele kättesaadavaks 

tegemisele rikkuda. Fonogrammitootjale on tagatud aga õigus saada õiglast hüvitust, kui tema 

õigust on kasutatud. Teose esitaja õigus on aga omakorda nõrgem kui kirjandus- ja kunstiteoste 

autorile Berni konventsiooniga antud ainuõigus üldsusele kättesaadavaks tegemisele.147 Ka F. 

Brinson on märkinud, et Rooma konventsioon ei taga teose esitajale ega fonogrammitootjatele 

ainuõigust.148 Esitajal on õigus vältida oma esituse kättesaadavaks tegemist ning 

fonogrammitootjatel on õigus saada õiglast hüvitust, kui fonogramm on üldsusele 

kättesaadavaks tehtud. Kuid Rooma konventsiooniga ei ole kummalegi antud ainuõigust lubada 

ja keelata esituse või fonogrammi üldsusele kättesaadavaks tegemist. 

 

Rooma konventsiooni kitsaskohtade ületamiseks võeti diplomaatilisel konverentsil vastu 

WPPT, mille artikkel 10 annab teose esitajale ainuõiguse: “/…/ lubada teha üldsusele 

kättesaadavaks oma fonogrammis fikseeritud esitusi kaabli kaudu või kaablita ülekandmise teel 

sellisel viisil, et isikud võivad neid kätte saada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal.” 

Artiklist 14 tuleneb fonogrammitootja vastav ainuõigus. Seega, WPPT annab erinevalt Rooma 

konventsioonist teose esitajale ja fonogrammitootjale ainuõiguse lubada teha fonogrammis 

                                                 
144 S. Ricketson, J. C. Ginsburg. (viide 85), äärenumber 12.55, lk 745. 
145 K. J. Koelman. (viide 54), lk 21. 
146 P. Goldstein. (viide 74), lk 262. 
147 Berni konventsiooni art 11bis lg 1 punkt (i). 
148 F. Brison. Kommentaar Rooma konventsiooni artiklile 7 ja 12. – Concise European Copyright Law. Eds. T. 

Dreier, P. B.  Hugenholtz. Kluwer Law International, 2006, lk 131, 136. 
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fikseeritud esitus ja fonogramm üldsusele kättesaadavaks. S. Ricketson, J. Ginsburg149 ja F. 

Brinson150 on õigustatult juhtinud tähelepanu asjaolule, et WPPT kohaselt ei ole õigus üldsusele 

kättesaadavaks tegemisele hõlmatud õigusega üldsusele suunamisele. Nimelt, õigust üldsusele 

suunamisele reguleerib WPPT artikkel 15. Seega, erinevalt WCT-st on õigus üldsusele 

kättesaadavaks tegemisele WPPT kohaselt iseseisev õigus. Samuti tuleb magistritöö autori 

arvates tähelepanu juhtida asjaolule, et õigus üldsusele suunamisele ei ole WPPT kohaselt 

ainuõigus, kuna säte tagab teose esitajale ja fonogrammitootjale õiguse saada ühekordset õiglast 

tasu mis tahes üldsusele edastamisele eest. Sätte sõnastusest tuleneb, et teose esitajal ega 

fonogrammitootjal ei ole ainuõigus lubada esituse salvestise või fonogrammi üldsusele 

suunamist.  

 

WPPT viidatud artiklite 10 ja 14 kohta diplomaatilist avaldust vastu võetud ei ole. Kuid F. 

Brinson osundab magistritöö autori arvates õigustatult, et WCT artikli 8 kohta vastu võetud 

avalduses toodut tuleb silmas pidada ka WPPT rakendamise puhul.151 Nimelt, WCT artikli 8 

suhtes vastu võetud diplomaatilise avalduse kohaselt ei käsitleta andmesidena üksnes selliste 

seadmete pakkumist, mis võimaldab andmesidet või mille vahendusel toimub andmeside. 

Seega, internetiteenuste vahendaja vastutus peaks olema õiguse üldsusele kättesaadavaks 

tegemisele rikkumise eest välistatud.152 

 

TRIPS lepingus on kõnealust õigust nimetatud ainult esitaja osas. Lepingu artikli 14 lõige 1 

järgi: “/…/ peab esitajal olema võimalus takistada tema elava esituse ülekandmist ringhäälingus 

kaablita vahendite abil ja selle edastamist üldsusele ilma tema loata”.153 

 

2.2.3 Autori, esitaja ja fonogrammitootja õigus üldsusele kättesaadavaks tegemisele – Euroopa 

Liidu standard 

 

Euroopa Liidus reguleerib autori, esitaja ja fonogrammitootja õigust üldsusele kättesaadavaks 

tegemisele infoühiskonna direktiivi artikkel 3. Viidatud artikli sõnastusest võib järeldada, et 

selle sätte kehtestamisel on lähtutud WIPO lepingutest. Nimelt, direktiivi artikli 3 lõike 1 

kohaselt on autorile antud ainuõigus teose üldsusele suunamisele, sealhulgas üldsusele 

                                                 
149 S. Ricketson, J. C. Ginsburg. (viide 110), äärenumber 19.47, ´lk 1246. 
150 F. Brison. (viide 149), lk 180. 
151 F. Brison. Kommentaar  WPPT artiklile 10. – Concise European Copyright Law. Eds. T. Dreier, P. B.  

Hugenholtz. Kluwer Law International, 2006, lk 181. 
152 Autor analüüsib internetiteenuste vahendaja teo õigusvastasust välistavaid asjaolusid magistritöö peatüki 3 

alaosas 3.3. 
153 Vt H.Pisuke. (viide 126) 
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kättesaadavaks tegemisele. Seega, õigus teose üldsusele kättesaadavaks tegemisele on õiguse 

üldsusele suunamisele allõigus. Lõike 2 järgi on aga esitajale ja fonogrammitootjale antud õigus 

üldsusele kättesaadavaks tegemisele iseseisev õigus. Samasugust lähenemist on õiguse 

üldsusele kättesaadavaks tegemisele suhtes kasutatud ka WCT-s ning WPPT-s. Ka S. Bechtold 

on infoühiskonna direktiivi analüüsides märkinud, et direktiiv harmoniseerib WCT artikli 8 

ning WPPT artiklid 10 ja 14.154 Kuna infoühiskonna direktiivis on lähtutud WCT ja WPPT 

kontseptsioonist, siis magistritöö autori hinnangul võib öelda, et infoühiskonna direktiiv täidab 

Berni konventsiooni lüngad samamoodi nagu WIPO lepingudki. Samas laiendab võrreldes 

WIPO lepingutega ainuõigusega hõlmatud subjektide ringi. 

 

Direktiivi artikli 3 tõlgendamisel tuleb kindlasti arvesse võtta ka direktiivi preambula punktides 

23, 25 ja 27 öeldut. Magistritöö autori hinnangul kinnitavad need sätted, et direktiivi 

koostamisel on lähtutud WIPO lepingute põhimõtetest. Punktis 23 öeldakse, et direktiiv peab 

ühtlustama autori õiguse teose üldsusele suunamisele. Üldsusele suunamine hõlmab suunamist 

ka isikutele, kes ei viibi paigas, kus teost esitatakse ning suunamist või vahendamist üldsusele 

kaabli või kaablita vahenditega. Punktiga 27 garanteeritakse, et ainult füüsiliste abivahendite 

pakkumist, mis võimaldavad teavet suunata või suunavad teavet, ei ole direktiivi tähenduses 

edastamine. C. Reed on direktiivi punkti 27 analüüsides selgitanud, et kodulehekülje autor, kelle 

lehel on ainuõigusi rikkuv teos, on hõlmatud direktiivi artikliga 3. Samas vahendaja, kes 

majutab seda lehekülge või edastab pakitud infot sellelt leheküljelt, ei mahu selle artikli alla. 

Sellistel juhtudel pakuvad vahendajad üksnes vahendeid, mis võimaldavad kodulehekülje loojal 

kasutada õigust üldsusele suunamisele. Teisisõnu, üldsusele suunamine on tegevus, mis nõuab 

tahet seda õigust kasutada.155 Magistritöö autor leiab, et C. Reed´i seisukoht ei ole kooskõlas 

autoriõiguse üldise põhimõttega, mille kohaselt võib isik ainuõiguse rikkumise eest vastutada ka 

juhul, kui ta ei teadnud, et ta rikub ainuõigust.   

 

S. Bechtold on direktiivi avalikkusele kättesaadavaks tegemise õigust analüüsides selgitanud, et 

mõiste “üldsusele kättesaadavaks tegemine” tähendab teose üldsusele pakkumist. Tema sõnul 

saab seda õigust kasutada või rikkuda ainult teose üldsusele pakkuja, mitte aga teose kasutaja. 

Kui keegi laeb pakutava teose enda arvutisse, et seda näiteks vaadata, siis on tegemist 

reprodutseerimisega, mitte aga üldsusele kättesaadavaks tegemisega.156 Samasisulist seisukohta 

on väljendanud ka WIPO157 ja H. Halldorsdottir.158 Kõnealuse õiguse ulatusest aitab paremini 

                                                 
154 S. Bechtold. (viide 90), lk 360. 
155 C. Reed. (viide 25), lk 105. 
156 S. Bechtold. (viide 90), lk 361. 
157 Guide to the Copyroght and Related Rights Treaties (viide 41), lk 276. 
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aru saada ka S. Bechtold´i selgitus, et kui üldsusel ei ole individuaalset kontrolli selle üle, millal 

ja kus teosele juurde pääseda, siis ei mahu taoline teose üldsusele pakkumine üldsusele 

kättesaadavaks tegemise õiguse kaitsealasse (näiteks interneti raadio). Küll aga võib taolisel 

juhul rakendada õigust üldsusele suunamisele.159 

 

Siiski on direktiivis ja WIPO lepingutes selle õiguse osas ka erinevusi. Nimelt, infoühiskonna 

direktiivis on üldsusele kättesaadavaks tegemise õigus antud laiemale subjektide ringile kui 

WCT-s ja WPPT-s. Need erinevused on välja toonud H. Olsson, kelle järgi:  

1) direktiiviga on kõnealune õigus antud kõikidele esitajatele, sealhulgas audiovisuaalse teose 

esitajale (audiovisual performers). WIPO valmistab aga juba aastaid nimetatud subjekti suhtes 

eraldi lepingut ette;  

2) direktiiviga on kõnealust õigust laiendatud ka filmitootjale, kes filmi esimesena fikseerib;  

3) direktiiviga on kõnealune õigus antud ka raadio ja TV organisatsioonidele jm edastajatele, 

mis ei ole lisatud WIPO lepingutesse.160 

T. Dreier viitab aga asjaolule, et infoühiskonna direktiivis on õigus üldsusele kätesaadavaks 

tegemisele laiem kui Berni konventsioonis, kuna õigus teha teos üldsusele kättesaadavaks 

selliselt, et isikud saavad ise valida kohta ja aega, on tunnustatud ainult WCT.161 M. Vivant 

leiab aga, et kõnealuse õiguse sisu ühtib Euroopa Liidu ja rahvusvahelisel tasandil.162 Kuna 

infoühiskonna direktiivis on lähtutud WCT ja WPPT kontseptsioonist, siis magistritöö autori 

hinnangul võib öelda, et infoühiskonna direktiiv täidab Berni konventsiooni lüngad samamoodi 

nagu WIPO lepingudki. Samas laiendab võrreldes WIPO lepingutega ainuõigusega hõlmatud 

subjektide ringi. Infoühiskonna direktiivi 2006. aasta hindamise raportis leitakse, et direktiiviga 

harmoniseeriutd õigus üldsusele kättesaadavaks tegemisele on ainuõiguste omajate seisukohast 

olnud edukas.163 Magistritöö autor nõustub, et uue õiguse kehtestamine oli autori ja 

autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate õiguste tagamise seisukohast vajalik. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
158 H. Halldorsdottir. Enforcement of Copyright. – IT Law. Ed. P. Wahlgren. 2004. Scandinavian Studies in Law, 

vol 47, p. 156.  
159 S. Bechtold. (viide 90), lk 361. 
160 H. Olsson. Protection of the Right of Communication to the Public in Selected Countries: the experience of the 

European Union Countries. WIPO. 2003, WIPO/WCT-WPPT/CN/03/2(a), p. 3. 
161 T. Dreier. (viide 90), lk 50. 
162 M. Vivant. (viide 90), lk 102. 
163 First evaluation of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights 
in the information society. DG Internal Market and Services Working Paper, lk 5. 
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2.2.4 Autori, esitaja ja fonogrammitootja õigus üldsusele kättesaadavaks tegemisele – rahvuslik 

standard 

 

Eesti AutÕS § 13 lg 1 punkt 91 annab autorile ainuõiguse teose üldsusele kättesaadavaks 

tegemisele. Siinjuures tuleb tähelepanu juhtida asjaolule, et Eesti õiguses on eristatud autori 

õigust üldsusele kättesaadavaks tegemisele ja õigust üldsusele suunamisele. AutÕS §-ga 10 on 

kehtestatud õigus üldsusele suunamisele. Viidatud sätte kohaselt on õigus üldsusele 

suunamisele katusmõiste, mis hõlmab teose avaliku esitamise, üldsusele näitamise, edastamise, 

taasedastamise, üldsusele kättesaadavaks tegemise ning muul viisil üldsusele suunamise mis 

tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel. Muuhulgas on viidatud paragrahviga 

määratletud erinevate üldsusele suunamise viiside tähendus. Lõike 6 järgi loetakse teos 

üldsusele kättesaadavaks tehtuks, kui see on üldsusele suunatud kaabli kaudu või kaablita 

suunamise teel sellisel viisil, et üldsus võib teost kasutada enda poolt valitud kohas ja ajal. 

Teose esitajale annab õiguse esituse salvestise üldsusele kättesaadavaks tegemisele AutÕS § 67 

lg 2 punkt 31 ning fonogrammitootjale AutÕS § 70 lg 1 punkt 5. Siinjuures tuleb tähelepanu 

juhtida asjaolule, et AutÕS-i kohaselt on sarnaselt WPPT ja infoühiskonna direktiivile esitaja ja 

fonogrammitootja õigus üldsusele kättesaadavaks tegemisele ja õigus üldsusele suunamisele 

iseseisvad õigused. Magistritöö autori hinnangul vastab autoriõiguse seadus selle õiguse osas 

infoühiskonna direktiivi artiklile 3 ning WIPO lepingutele.  

 

H. Pisuke on selgitanud, et õigus üldsusele kättesaadavaks tegemisele annab ainuõiguse omajale 

õiguse mistahes teost internetis levitada, kui autor on selleks loa andnud.164 K. Nemvalts on 

kõnealuse õiguse tähendust selgitades leidnud, et lisaks selle, et ainuõiguse omajal on õigus 

oma teos, esitus või fonogramm internetti üles panna, on tal õigus selle kasutamisele ka 

tingimusi seada (nt välistades ülesriputatud teosest koopiate tegemise tehniliste vahenditega 

jm).165 P. Pohjanpalo on öelnud, et kui teos on internetti üles laetud, siis see on koguaeg 

üldsusele166 kättesaadav, kuna interneti kasutajaid võib käsitleda määratlemata arvu 

inimestena.167 

                                                 
164 H. Pisuke. (viide 78), lk 35. 
165 K. Nemvalts. Infotehnoloogiast ja autoriõigusest. A&A online. Kättesaadav arvutivõrgus  
http://deepthought.ttu.ee /aa/modules.php?name=News&file=article&sid=319, 15.08.2006. 
165 Ibid. 
165 Ibid. 
166 Üldusus või avalikkus ei ole defineeritud Euroopa Liidu direktiivides ega ka rahvusvahelisel tasandil, kuigi 

mõlemal tasandil kasutatakse seda terminit. Infoühiskonna direktiivi aruteludel otsustati, et see jäetakse iga 
liikmesriigi enda sisustada. Üldarusaamade järgi ei peeta üldsuseks aga vahetut perekonna ja lähemate tuttavate 
ringi. Commission Staff Working Paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright and 
related rights. Commission of the European Communities. Brüssel 19.07.2004. SEC(2004) 995, lk 15. 
Kättesaadav arvutivõrgus http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/review/sec-2004-995_en.pdf, 
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Ka Soome autoriõiguse seaduse § 2 lõige 1 eristab õiguse üldsusele suunamisele ja õiguse 

üldsusele kättesaadavaks tegemisele tähendust. Sarnaselt AutÕS, rahvusvaheliste lepingute ning 

Euroopa Liidu direktiiviga on õigus üldsusele suunamisele katusmõiste, mis sisaldab 

muuhulgas õigust üldsusele kättesaadavaks tegemisele. Soome autoriõiguse seaduses toodud 

õiguse üldsusele kättesaadavaks tegemisel määratlus ühtib Eesti autoriõiguse seaduses tooduga. 

Soome autoriõiguse seaduse § 45 lg 2 punkt 2 annab selle õiguse esitajale fikseeritud esituse 

suhtes ning § 46 lg 1 punkt 3 fonogrammitootja suhtes. 

 

USA autoriõiguse seaduses vastab õigusele üldsusele kättesaadavaks tegemisele õigus esitada 

või näidata teost avalikult (to perform or display a work “publicly”).168 Muuhulgas sisaldab see 

ka ülekandmist (to transmit) või muul viisil suunamist (communicate) esituse või teose 

näitamisega avalikkusele iga seadme või protsessi vahendusel, kui üldsuse liikmetel on 

võimalik saada esitust samas kohas või teistes kohtades ja samal ajal või erinevatel aegadel. 

USA autoriõiguse seaduse § 106 lõige 5 ütleb, et kirjandus-, muusika-, draama- ja koreograafia 

teose, pantomiimi ja pictorial või skulptuuri teose, s.h individual images of a motion picture või 

muu audiovisuaalse teose autoril on õigus näidata avalikult. Lõige 6 ütleb, et helisalvestiste 

autoril on õigus teost avalikult esitada. M. Ficsor selgitab, et esitaja ja fonogrammitootja suhtes 

kehtivad samad õigused, mis WCT-ga on autorile antud. Seda seepärast, et USA autoriõiguse 

seaduse kohaselt kaitstakse esitaja ja fonogrammitootja õigusi samuti autoriõigusega.169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                         

12.01.2007. Mõiste “üldsus” diskussiooni kohta vt järgmisi allikaid: P. Goldstein. (viide 74), lk 268, S. 
Ricketson, J. C. Ginsburg. (viide 85), äärenumber 12.50, lk 743. 

167 P. Pohjanpalo. Internet Service Provider Liability for Copyright Infringement. 2000, s. 38. 
168 USA autoriõiguse seaduse § 101. 
169 M. Ficsor. (viide 88), lk 630. 
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3. Internetiteenuste vahendaja tsiviilõiguslik vastutus  

 

3.1 Internetiteenuste vahendaja deliktivastutuse üldiseloomustus 

 

Käesolevas peatükis analüüsib autor internetiteenuste vahendaja vastutuse küsimusi võttes 

aluseks Eesti võlaõigusseadusest tuleneva delikti üldkoosseisu (objektiivne teokoosseis, 

õigusvastasus, süü).170 Lepinguvälise vastutuse kindlaks tegemiseks tuleb hinnata järgemööda 

üldkoosseis iga elementi. Kui üks üldkoosseisu element ei leia tõendamist, siis ei tule hinnata 

sellele järgnevaid elemente, kuna ühe elemendi tuvastamata jätmisel ei saa järgneda isiku 

vastutust. Vastavat asjaolu on rõhutanud ka Riigikohus,171 kui ta saatis kohtuasja alama astme 

kohtule tagasi, kuna kohus ei olnud kontrollinud üht või teist delikti üldkoosseisu elementi. 

Seega juhul, kui analüüsitakse, kas internetiteenuste vahendaja on rikkunud autori, esitaja või 

fonogrammitootja õigust, siis tuleb Eesti õiguse kohaselt anda hinnang igale delikti 

üldkoosseisu tunnusele. 

 

Magistritöö autori hinnangul võib internetiteenuste vahendaja võimaliku vastutuse küsimus 

autori, esitaja või fonogrammitootja ainuõiguse rikkumise eest kahel juhul:172 

1) internetiteenuste vahendaja paneb ise toime ainuõiguse rikkumise; 

2) internetiteenuste vahendaja osaleb ainuõiguse rikkumises. 

Internetiteenuste vahendaja võib sattuda ainuõiguse rikkumise kaasosaliseks, kui ta edastab 

interneti vahendusel teavet. Kuigi internetiteenuste vahendaja täidab teavet edastades üksnes 

interneti kasutaja käsku, sooviksid ainuõiguste omajad interneti kasutajate kõrval ainuõiguse 

rikkumise eest vastutavatena näha ka internetiteenuste vahendajat.173 C. Reed on kirjeldatud 

tendentsi põhjustena esile toonud kolm asjaolu. C. Reed leiab, et internetiteenuste vahendajat 

soovitakse tegeliku õigusrikkuja asemel vastutusele võtta seepärast, et: 1) õigusi rikkunud 

üksikisikul ei ole raha, et hüvitada tekitatud kahju; 2) internetiteenuste vahendaja ja õiguste 

omaja asuvad ühes riigis, kuid õiguste rikkuja võib asuda teises riigis; 3) õigusrikkuja 

vastutusele võtmine ei hoia tõenäoliselt ära teenuste vahendaja vahendusel toime pandavaid 

teisi rikkumisi. Samuti ei taga õigusrikkuja vastutusele võtmine seda, et ainuõiguse rikkumine 

                                                 
170 Autori õiguste kaitse põhiseaduslik alus tuleneb Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) §-st 39. Autoriõigusega 

kaasnevate õiguste, sealhulgas esitaja ja fonogrammitootja õiguste kaitse põhiseaduslik alus tuleneb PS §-st 32. 
Autoriõiguse põhiseaduslikke aluseid on analüüsinud A. Kalvi. Vt A. Kalvi. Copyright in the Constitutional 
Spectrum. - Juridica International 2002, nr 1, lk 158-165. R. Narits. Kaitseõigused. – K. Merusk, R. Narits. Eesti 
konstitutsiooniõigusest. Juura, 1998, lk 184, 185, T. Annis. Kommentaar PS §-le 39. – Eesti Vabariigi 
Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Juura 2002, lk 293-295. 

171 RKTsKO 13.12.2006, nr 3-2-1-124-06. – RT III 2006, 47, 397. 
172 Vt ka Intellectual Property. (viide 94), äärenumber 74, lk 43. 
173 Samale asjaolule on viidanud ka P. Goldstein. (viide 74), lk 271. 
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internetiteenuse vahendaja vahendusel lõpetatakse, kuna ainult internetiteenuste vahendaja saab 

tagada selle, et õigusi rikkuv teos, esitus või fonogramm interneti leheküljelt ära võetakse.174  

 

Magistritöö autor leiab, et C. Reed´i poolt esile tõstetud aspektid on igati loogilised. Tõepoolest 

on autoril, esitajal ja fonogrammitootjal lihtsam oma õigusi kaitsta, kui nad saavad nõude 

esitada ühe internetiteenuste vahendaja vastu, selle asemel, et kulutada ressurssi iga üksiku 

õigusrikkuja vastu eraldiseisvate nõuete esitamiseks. Samuti on internetiteenuste vahendajat 

võimalik lihtsamini leida kui üksikut õigusrikkujat.175 Magistritöö autor leiab, et 

internetiteenuste vahendaja vastutusele võtmisel tuleb leida tasakaal asjasse puutuvate poolte 

huvide vahel.176 

 

Internetiteenuste vahendaja vastutust reguleerib Eesti õiguses infoühiskonna teenuse seadus, 

mis on lepinguvälist vastutust reguleeriva võlaõigusseaduse suhtes erinorm. InfoTS 

kehtestamisega harmoniseeriti E-kaubanduse direktiiv. E-kaubanduse direktiivi tuleb kohaldada 

koosmõjus infoühiskonna direktiiviga, millega on kehtestatud autori, esitaja ja 

fonogrammitootja õigused ja piirangud. Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste 

alased rahvusvahelised lepingud ega WIPO lepingud ei reguleeri otseselt intnernetiteenuste 

vahendaja vastutust.177 Soome õiguses on internetiteenuste vahendaja vastutuse osas järgitud 

samu põhimõtteid, mis Eestiski. Ka Soome on E-kaubanduse direktiivi põhjal kehtestanud 

infoühiskonnateenuste osutamist reguleeriva seaduse (Laki tietoyhteiskunnan palvelujen 

tarjoamisesta).  

 

                                                 
174 C. Reed. (viide 25), lk 89-90, alaindeks 2. 
175 Samale asjaolule on viidanud ka G. Spindler, M. Leistner. (viide 24), lk 789. 
176 Internetis tegutsevate isikute huvide kaalumist on käsitlenud USA õiguse seisukohalt T. Hays. The Evolution 
And Dentralisation of Secondary Liability For Infringements of Copyright-Protected Works: Part 1. - European 
Intellectual Property Review 2006, 28(12), lk 618. S. Luide on internetiteenuste vahendaja ja õiguste omaja huve 
kaalunud lähtudes au  teostamisest ja selle kaitsest. Vt S. Luide. Magistritöö. (viide 5), lk 54. Eraldi vajaks uurimist, 
kas internetiteenuste vahendajat saaks vastutusele võtta kui suurema ohu allikat. Eesti õigusteadlastest on suurema 
ohu allika vastutuse küsimusi analüüsinud J. Raidla. Vt Raidla, J. Обязательства возникающие вследствие 
причинения вреда механическими транспортными средствами. Ленинградский ордена Ленина и ордена 
трудового красного знамени государственный университет имении A. A. Жданова. Юридический 
факулътет, 1986. Vt KA O.-J. Luik. Liikluskindlustus kui kohustuslik vastutuskindlustus. Magistritöö. Tartu 
Ülikool, 2004. Samuti on eraldi uurimist vääriv internetiteenuste lepingulise vastutuse küsimus. Lepingulise 
vastutuse küsimusi on analüüsinud P. Varul. Vt Varul. P. Varul, P. Meтoдoлoгические проблемы исследования 
гражданско – правoвoй дoгoвoрной ответственности. Aвтореферат диссертации нa соискание ученой 
степени кандидата юридических наук. Ленинградский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени 
государственный университет имении A. A. Жданова. Юридический факулътет, 1985. 
177 Vt lähemalt eraõiguse kujunemisest taasiseseisvunud Eestis P. Varul. Vt Legal Policy Decisions and Choices in 
the Creation of New Private LAw in Estonia. – Juridica International 2000, 1, lk 104. 
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E-kaubanduse direktiivis on kasutatud horisontaalsuse põhimõtet. See tähendab, et direktiivist 

tuleb lähtuda vastutuse väljaselgitamiseks kõikide õigusrikkumiste korral.178 Direktiivi sätteid 

kohaldatakse seega nii autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumise kui ka 

näiteks au teotamise korral. K. J. Koelman on juhtinud tähelepanu asjaolule, et E-kaubanduse 

direktiiv keelab liikmesriikidel kehtestada direktiivist kõrgemaid vastutuse standardeid.179 

Seetõttu ei saa Eesti ega Soome internetiteenuste vahendaja suhtes kehtestada rangemaid 

vastutuse reegleid, kui Euroopa Liidu E-kaubanduse direktiiv.  

 

Kõige esimese internetiteenuste vahendaja vastutust reguleeriva õigusakti kehtestasid Ameerika 

Ühendriigid. Vastavat õigusnormistikku nimetatakse Aastatuhande digitaalseks autoriõiguse 

seaduseks (Digital Millennium Copyright Act, edaspidi DMCA). WIPO on selgitanud, et 

DMCA on Ameerika Ühendriikide autoriõiguse seaduse suhtes erinorm, kuna juhul, kui DMCA 

ei reguleeri mõnda internetiteenuste vahendaja vastutusega seotud aspekti, siis tuleb juhinduda 

Ameerika Ühendriikide autoriõiguse seadusest.180 Erinevalt E-kaubanduse direktiivist on 

Ameerika Ühendriikide DMCA-s internetiteenuste vahendaja vastutust reguleeritud 

vertikaalselt. Nimelt, DMCA alusel saab teenuste vahendaja vastutust välja selgitada ainult 

juhul, kui tegemist on autoriõiguse rikkumisega.181 Ameerika Ühendriikide DMCA ja Euroopa 

Liidu E-kaubanduse direktiivi struktuuris on järgitud ühesuguseid põhimõtteid. Mõlemas 

õigusnormis on kehtestatud teenuste vahendaja vastutusest vabastamise alused, mitte vastutuse 

alused. K. J. Koelman ja B. P. Hugenholtz on leidnud, et E-kaubanduse direktiivi ja DMCA 

põhjal tulevad hästi esile kahe õigussüsteemi erinevused. E-kaubanduse direktiivi horisontaalne 

lähenemine ühtib kontinentaalõiguse süsteemile iseloomuliku õigusliku olukorraga, kus 

rahvuslikud tsiviilseadustikud sisaldavad üldiseid reegleid süülise vastutuse kohta. DMCA 

vertikaalne lähenemine ühtib omakorda common law õigussüsteemile iseloomuliku õigusliku 

olukorraga, kus üldised vastutuse sätted puuduvad ning igal õigusvastasel teol on spetsiaalsed 

reeglid.182 Seega, Ameerika Ühendriikides tuleb internetiteenuste vahendaja vastutuse osas 

autori, esitaja ja fonogrammitootja õiguste rikkumise korral kohaldada DMCA-d ja autoriõiguse 

seadust. Eesti ja Soome õiguse kohaldamisel tuleb lisaks infoühiskonna teenuse seadusele 

lähtuda ka vastutust reguleerivatest üldnormidest. 

                                                 
178 Vt direktiivi kohaldamise kohta ka Status and Scope. (viide 50), lk 3, L. Edwards. (viide 50), lk 112. 
179 K. J. Koelman. (viide 54), lk 36. 
180 Status and Scope. (viide 50), lk 5. 
181 Ibid., lk 3. 
182 K. J. Koelman, P. B. Hugenholtz. Online Service Provider Liability For Copyright Infringement. 1999. 

OSP/LIA/1 Rev. 1, lk 5. Vt kontinentaalse õigussüsteemi ja common law õigussüsteemi erisuste kohta ka K. J. 
Koelman. (viide 54), lk 9, M. Kingisepp. Kahjuhüvitis postmodernses deliktiõiguses. Dissertationes Iuridicae 
Universitatis Tartuensis. Tartu Ülikool, 2002, lk 19-21, J. Lahe. Süü deliktiõiguses. Doktoritöö. Tartu Ülikool, 
2005, lk 41–42. Õigusnormist kontinentaalses õigussüsteemis loe lähemalt R. Narits. Õiguse entsüklopeedia. 
(viide 22), lk 93–97. 
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R. Julia–Barcelo on õigustatult juhtinud tähelepanu asjaolule, et praktikas ei pruugi üks isik 

osutada ainult ühte internetiteenuste vahendamise teenust, vaid näiteks kõiki nimetatuid.183 

Sellisel juhul kohalduvad ka kõik eraldiseisvate teenuste kohta käivad sätted. 

 

3.2 Objektiivne teo koosseis  

 

3.2.1 Internetiteenuste vahendaja tegevus ja tegevusetus 

 

Tegu võib juriidilises tähenduses seisneda tegevuses või tegevusetuses. Deliktivastutuse 

seisukohast omab tähtsust, milles seisneb isiku tegu, millega väidetavalt rikuti kellegi 

subjektiivset õigust.184  

 

Magistritöö autori hinnangul tuleb internetiteenuste vahendaja ainuõigusi rikkuvate võimalike 

tegude väljaselgitamisel lähtuda õigusnormidest, mis reguleerivad internetiteenuste vahendaja 

vastutust. Nimelt, nii E-kaubanduse direktiivis, DMCA-s kui ka Eesti ja Soome 

internetiteenuste vahendamist reguleerivates õigusaktides on sätestatud tingimused, mille 

täitmise korral on internetiteenuste vahendaja vastutusest vabastatud. Need sätted annavad 

magistritöö autori hinnangul ka ülevaate tegudest, mida internetiteenuste vahendaja teenuse 

vahendamise käigus teeb ning samuti tegudest, mida nad on kohustatud tegema. Teisisõnu, 

nende sätete tõlgendamise tulemusena peaks selguma, millised internetiteenuste vahendaja teod 

võivad autori, esitaja ja fonogrammitootja ainuõigusi rikkuda. 

 

Üksnes edastamise teenuse osutamise käigus sooritab teenuse osutaja järgmisi tegevusi:185 

1) edastab teenuse kasutaja pakutavat teavet üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu; 

2) pakub juurdepääsu üldkasutavale andmesidevõrgule.  

Teenuse vahendaja talletab nimetatud tegevuste käigus edastatavat teavet, see tähendab et ta 

salvestab teabe ja hoiab seda arvutis. 

Vahemällu salvestamise teenuse osutamise käigus edastab teenuse osutaja teabenõudja taotlusel 

üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu teenuse kasutaja pakutavat teavet. Seejuures teabe 

edastamise käigus salvestab ta teavet arvuti vahemällu. Andmete talletamise teenuse osutamise 

käigus talletab teenuse osutaja teenuse kasutaja pakutavat teavet. Nimetatud tegevuste käigus 

võib teenuste vahendaja kokku puutuda autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õigustega 
                                                 
183 R. Julia–Barcelo. On–line Intermediary Liability Issues: Comparing E.U. And U.S. Legal Frameworks. - 

European Intellectual Property Review 2000, 22(3), p. 110. 
184 Vt teo üldteooria kohta T. Tampuu. Lepinguväliste võlasuhete õigus. Juura, 2007, lk 159, 160-161, J. Lahe. 

(viide 183), lk 43. 
185 Vt vahendajate tegude kohta ka R. Julia–Barcelo. (viide 184), lk 109. 
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kaitstavate objektidega ning kasutada autori, esitaja ja fonogrammitootja õigusi. Käesoleva 

magistritöö raames omab tähtsust asjaolu, kas kõik nimetatud teenuste vahendajad kasutavad 

teenuse osutamise käigus õigust reprodutseerimisele või õigust üldsusele kättesaadavaks 

tegemisele. Teabe, muuhulgas ainuõiguste objekti, edastamisel, salvestamisel ja hoidmisel tuleb 

sellest teabest teha mitmeid koopiaid. Seega, kasutavad kõik teenuste vahendajad teenuse 

osutamise käigus autori, esitaja või fonogrammitootja õigust reprodutseerimisele. 

Internetiteenuste vahendajate tegevuse tulemusena saab teos, esitus või fonogramm üldsusele 

kättesaadavaks. Seega, võib esineda olukord, kus internetiteenuste vahendaja kasutab 

ainuõiguse omaja õigust üldsusele kättesaadavaks tegemisele.  

 

Milles seisneb internetiteenuste vahendaja tegevusetus, mis võib autori, esitaja või 

fonogrammitootja õigusi rikkuda? Sellele küsimusele vastates, tuleb analüüsida, millised 

kohustused on seadusega internetiteenuste vahendajale pandud ning kas temale võib ette heita 

üldise käibekohustuse alusel teatud tegevusest hoidumist.186 Analüüsides teenuste vahendaja 

vastutust reguleerivaid sätteid, võib magistritöö autori arvates järeldada, et normide nendest 

osadest, mis kohustavad teenuste vahendajat midagi tegema (mitte aga tegevusest hoiduma), 

saabki tema tegevusetuse kohta järeldusi teha.  

 

Üksnes teabe edastamise teenuse käigus peab teenuse vahendaja hoiduma edastuse 

algatamisest, edastuse vastuvõtja valimisest ja edastuses sisalduva teabe valimisest ja 

muutmisest. Vahemällu salvestamise teenuse osutamise käigus on internetiteenuste vahendaja 

kohustatud:  

1) järgima teabele juurdepääsu tingimusi; 

2) järgima teabe ajakohastamise kohta vastavas majandusharus laialdaselt tunnustatud ja 

kasutatud nõudeid; 

3) kõrvaldama kohe vastava talletatud teabe või tõkestama sellele juurdepääsu, kui ta saab 

teada, et teave on edastuse algpunktis võrgust eemaldatud või juurdepääs sellele on tõkestatud 

või et kohus, politsei- või riiklik järelevalveasutus on andnud korralduse see kõrvaldada. 

Andmete talletamise teenuse osutamise käigus on internetiteenuste vahendaja kohustatud 

kõrvaldama kohe vastava teabe või tõkestama sellele juurdepääsu, kui ta saab teada talletatava 

teabe sisust ja kahjutasu nõude puhul on teadlik faktidest või asjaoludest, millest ilmneb 

ebaseaduslik tegevus või teave. Seega, kui vastav internetiteenuste vahendaja hoidub teenuse 

                                                 
186 Vt üldiselt tegevusetusetuse kohta H. Günter, M. Leonhard, U. Knut. Eraõigus I osa. Abimaterjal kohtunike ja 

prokuröride twinning-koolituse eraõiguse õppegrupile. Justiitsministeerium, 2001, lk 297, T. Tampuu. (viide 
185), lk 162. 
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osutamise käigus temale seadusega pandud kohustuste täitmisest, siis on tema tegevus käsitletav 

tegevusetusena. 

 

Siinkohal omab internetiteenuste vahendaja võimaliku tegevusetuse määratlemisel tähtsust, kas 

internetiteenuste vahendaja suhtes kehtib üldtunnustatud käibekohustus, mille täitamata jätmise 

korral võib tema käitumist pidada tegevusetuseks? Magistritöö autori hinnangul võib 

internetiteenuste vahendaja suhtes üldise käibekohustusena käsitleda kohustust vältida tema 

teenuse vahendusel õigusrikkumiste toimepanemist. Täpsemalt, tuleb taoline kohustus kõne alla 

üksnes edastamise teenuse ja vahemällu salvestamise teenuse osutaja suhtes, kuna andmete 

talletamise teenuse osutaja on seadusega kohustatud teabe arvutist kõrvaldama või piirama 

sellele juurdepääsu, kui ta saab teada, et ta talletab isiku A teavet, mis rikub autori B õigusi. T. 

Tampuu on leidnud, et kui isik on oma käibetegevusega seadnud ohtu teise isiku absoluutse 

õiguse, elu või tervise, siis peab ohuolukorra loonud isik tegema kõik mõistliku selleks, et oht ei 

realiseeruks.187 Autorile, esitajale ja fonogrammitootjale seadusega antud ainuõigused on 

absoluutsed õigused. Seega, peaks internetiteenuste vahendaja enda põhivabaduse, 

ettevõtlusvabaduse, kasutamisel arvestama ka autori ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omaja 

õigustega ning kui on ainuõiguse rikkumise oht, siis peaks tegema kõik mõistlikult võimaliku, 

et rikkumist ei saabuks. Kui ainuõiguse rikkumine on internetiteenuste vahendaja vahendusel 

toime pandud, siis saab magistritöö autori hinnangul lähtudes eelenvast eeldada, et 

internetiteenuste vahendaja peaks tegema seaduse piires kõik endast oleneva, et õigusrikkumist 

lõpetada.  

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et praktikas võib esineda olukordi, kus internetiteenuste vahendaja 

rikub teenuse osutamise käigus oma tegevuse või tegevusetusega autori, esitaja või 

fonogrammitootja õigust reprodutseerimisele ja õigust üldsusele kättesaadavaks tegemisele.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
187 T. Tampuu. (viide 185), lk 163. 
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3.2.2 Autorile, esitajale ja fonogrammitootjale tekitatav kahju188 

 

Autorile ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajale kuuluva õiguse rikkumise korral võib 

tekkida nii varaline kui ka mittevaraline kahju.189 Tulenevalt VÕS § 128 lõikest 2 on varaline 

kahju eelkõige otsene varaline kahju ja saamata jäänud tulu.190 Autorikahju mõiste sisustamisel  

lähtub magistritöö autor K. Aua käsitlusest, mille järgi on autorikahju autori õiguste rikkumise 

tagajärjel tekkinud kahju.191 K. Aua sõnul moodustab olemuslikult suurema osa autorikahjust 

saamata jäänud tulu, mis on käsitletav varalise kahjuna.192 Magistritöö autor nõustub K. Aua 

seisukohaga, et suurim autorikahju võib seisneda saamata jäänud tulus. Ka Riigikohus on oma 

otsuses asunud seisukohale, et: “/…/autoriõiguse rikkumise tõttu võib autoril tekkida kahju 

seetõttu, et ta kaotab autoriõiguse rikkumise tõttu võimaluse saada tulu oma teose kasutamise 

eest mujalt. Autoriõiguse rikkuja säästetud kulutused tuleb autorile hüvitada mitte kahjuna, vaid 

alusetust rikastumisest tuleneva hüvitisena.”193 Samuti ütles Riigikohtu tsiviilkolleegium, et: 

“Teose esitaja õiguste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise nõude põhjendamiseks oleks 

hageja pidanud tõendama, et kostja poolt teoste esituse õigusvastase (ilma hageja nõusolekuta) 

kasutamise tõttu jäi tal saamata tulu, s.t ta kaotas võimaluse saada tasu esituse kasutuse eest 

mujalt kui kostja käest.”194 Magistritöö autori hinnangul ei ola aga välistatud ka olukord, kus 

autorile võib olla tekkida otsest varalist kahju (näiteks õigusrikkumise lõpetamise menetluse 

käigus tekkinud kulud). 

 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 29.04.2004 direktiiv 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste 

tagamise kohta preambula lõikest 6 tulenevalt võib intellektuaalomandi rikkumisega kaasneva 

kahju koosseisus esile tuua järgmised elemendid:  

1) õiguste valdajale osaks langenud kahjum sissetulekute vähenemise näol;  

                                                 
188 Käesoleva alajotise eesmärk on välja selgitada, kas internetiteenuste vahendaja teoga võib kaasneda autorile, 

esitajale või fonogrammitootjale kahju ning milles võib kahju seisneda. Mahu piiratuse tõttu ei käsitle autor kahju 
ulatuse määramise ja hüvitamisega seotud küsimusi. Vt kahju tuvastamise, ulatuse määramise ja hüvitamise 
kohta täpsemalt T. Tampuu. (viide 185), lk 119–151, K. Sein. Kommentaar võlaõigusseaduse 7. peatükile. – 
Koostajad P. Varul jt. Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. Juura, 2006, lk 434-492, Vt T. Tampuu, J. 
Lahe. (viide 189), lk 314. Vt kahju õigusliku olemuse, liikide ja hüvitamise eesmärkide, kahju kindlakstegemise 
ja kahjuhüvitise piiride, kahjuhüvitise määramise ja hüvitamise viiside, kahjuhüvitise korrigeerimise ja 
kahjuhüvitussüsteemi arenguperspektiivide kohta lähemalt M. Kingisepp. (viide 183). 

189 Vt kahju tuvastamise, ulatuse määramise ja hüvitamise kohta täpsemalt T. Tampuu. (viide 185), lk 119–151. Vt 
kahju õigusliku olemuse, liikide ja hüvitamise eesmärkide, kahju kindlakstegemise ja kahjuhüvitise piiride, 
kahjuhüvitise määramise ja hüvitamise viiside, kahjuhüvitise korrigeerimise ja kahjuhüvitussüsteemi 
arenguperspektiivide kohta lähemalt M. Kingisepp. (viide 183). 
190 Eesti õiguses reguleerib kahju hüvitamist VÕS § 127 jj ning § 1043 jj. 
191 Vt K. Aua. Autorikahju olemus ja liigid. – Juridica, 2002, nr 10, lk 678. Autorikahjuga seonduvaid küsimusi on 

magistritöö autorile teadaolevalt lisaks K. Auale uurinud ka I. Härg. Vt I. Härg. Autoriõigusega kaasnevate 
õiguste rikkumisest tuleneva kahju (autorikahju) küsimusi. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, 2003. 

192 K. Aua. (viide 192), lk 680. Vt K. Aua käsitlust saamata jäänud tuluna avalduvate kahjude kohta ibid., lk 681. 
193 RKTKo. (viide 172). 
194 Ibid., punkt 15. 
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2) rikkuja poolt teenitud ebaõiglane tulu;  

3) õiguste omajale põhjustatud mis tahes moraalne kahju;  

4) autoritasud või honorarid, mis oleks võidud saada, kui rikkuja oleks taotlenud luba rikutud 

õiguse kasutamiseks;  

5) õiguste omajale tekkinud kulud. 

 

Kasutades internetiteenuste vahendaja teoga tekitatava võimaliku kahju väljaselgitamiseks 

diferentshüpoteesi,195 siis tuleb võrrelda isikul pärast kahju tekitanud sündmust olevat varalist 

olukorda selle hüpoteetilise olukorraga, mis oleks eksisteerinud juhul, kui kahju tekitanud 

sündmust poleks toimunud. Kui internetiteenuste vahendaja kasutab isiku A õigust teose 

reprodutseerimisele, siis tuleb hinnata, milline oleks olnud A varaline olukord juhul, kui 

internetiteenuste vahendaja ei oleks tema õigust reprodutseerimisele kasutanud. Samasuguse 

olukorra saab konstrueerida ka internetiteenuste vahendaja poolt kasutatava õiguse üldsusele 

kättesaadavaks tegemisele kasutamise kohta. Siinjuures tuleb kahju väljaselgitamisel arvestada 

ainuõiguste omajaga seotud erinevaid asjaolusid. Ilmselgelt mõjutab kahju tekkimist asjaolu, 

kui tunnustatud autori või esitajaga on tegemist.196 

 

Eesti Vabariigi Riigikohus on leidnud, et tekkinud kahju ei pea ilmtingimata olema kohustuse 

rikkumise vahetu tagajärg, vaid võib seisneda põhjusahelas, mille kahju tekitaja oma tegevusega 

loob.197 T. M. Kivimäki´le ja P. Goldstein´ile viidates selgitab K. Aua, et kahju olemasolu või 

selle mitte olemasolu hindamisel ei oma tähtsust asjaolu, et autori varaline olukord pole 

muutunud, ning et säilinud on võimalus teost kasutada.198 Samuti ütleb ta nimetatud 

õigusteadlastele viidates, et: “Saamata jäänud tulu tuleb hüvitada ka siis, kui autoril puudus 

kavatsus ise teost kasutada või oli ta muul põhjusel passiivne.”199  

 

Magistritöö raames omab tähtsust vastus küsimusele, kas ka internetiteenuste vahendaja teoga 

võib autorile, esitajale ja fonogrammitootjale kahju kaasneda ning milles see kahju seisneb.200 

Magistritöö autor on seisukohal, et kui näiteks isik A teeb interneti vahendusel autori B teose 

kättesaadavaks, siis on see käsitletav autori õiguse rikkumisena ning ilmselgelt võib taolise 

                                                 
195 Vt diferentshüpoteesi kohta P. Schlechtriem. Võlaõigus. Üldosa. Õpik. Juura, 1999, lk 71, K. Sein. (viide 189), 

punkt 4.1, lk 437.  
196 Nimetatud asjaolule on viidanud ka K. Aua. (viide 192), lk 680. 
197 Vt RKTKo 10.12.2003, 3-2-1-125-03. – RT III 2004, 1, 9, RKTKo 07.12.2005, nr 3-2-1-149-05 – RT III 2005, 

35, 441. 
198 Kivimäki, T. M. Vahingonkorvauksesta uuden tekijäl:n mukaan. Defensor Legis, 1962, lk 419, lk 325– 326. 

(viidatud: K. Aua. (viide 192), lk 680). 
199 K. Aua. (viide 192), lk 681. 
200 Eesti õiguse kohaselt kuuluvad autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumisega kaasnev kahju 

hüvitamisele AutÕS § 812 lg 1 punkti 1 ning VÕS § 1043 alusel. 
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rikkumisega autorile kahju tekkida. Käesoleva töö autori arvates võib internetis toimepandud 

rikkumisega kaasneda tõenäoliselt suurem kahju kui tavakeskkonnas. Seda põhjusel, et interneti 

kaudu on võimalik teost, esitust või fonogrammi kättesaadavaks teha suuremale arvule isikutele. 

Magistritöö autori hinnangul võib internetiteenuste vahendaja teoga kaasnev kahju seisneda nii 

mittevaralises kui varalises kahjus. Samuti võib ta ainuõiguste kasutamisel tekitatada otsest 

varalist kahju ning ka saamata jäänud tulu. Siinjuures on magistritöö autori arvates interneti 

vahendusel tekitatud kahju tekkimise hindamine mõnevõrra lihtsam, kui tavakeskkonnas. Kuna 

internetis on võimalik arvestada, kui mitu inimest on teost, esituse salvestist või fonogrammi 

alla laadinud. 

 

3.2.3 Põhjuslik seos internetiteenuste vahendaja teo ja tekitatud kahju vahel 

 

Selleks, et saaks hinnata, kas isiku teoga võiks kaasneda vastutus, peab pärast tema teo ja kahju 

määratlemist välja selgitama, kas tema tegu ja kahju on omavahel põhjuslikus seoses. Kausaalse 

seose väljaselgitamise kohustus tuleneb VÕS § 127 lõikest 4. K. Sein on märkinud, et 

võlaõigusseadus defineerib põhjusliku seose selle formaalloogilisest tähendusest (conditio sine 

qua non) lähtvalt.201 Kontrollimaks, kas internetiteenuste vahendaja teo ja autorile, esitajale või 

fonogrammitootjale tekkinud kahju vahel saab olla põhjuslik seos, tuleb esmalt läbi viia 

conditio sine qua non test.202 Seejärel tuleb hinnata, kas teenuste vahendaja tegu saab pidada ka 

kahju niinimetatud õiguslikuks põhjuseks.203 Seega, esmalt tuleb analüüsida, kas 

internetiteenuste vahendaja tegu võib olla autorile, esitajale või fonogrammitootjale tekkinud 

kahju vajalikuks põhjuseks, see tähendab kas kahju oleks saabunud ka ilma internetiteenuste 

vahendaja teota. Seejärel tuleb analüüsida, kas sellel on ka õiguslik seos. Kui kahju oleks 

saabunud ka ilma teota, siis ei ole tegu ja kahju omavahel kausaalses seoses.  

 

Internetiteenuste vahendajate tegevus, nagu öeldud, seisneb teose, esituse või fonogrammi 

üldsusele kättesaadavaks tegemises ning reprodutseerimises. Tegevusega tekitatud kahju 

                                                 
201 K. Sein. Ettenähtavus ja rikutud kohustuse eesmärk kui lepingulise kahjuhüvitise piiramise alused. 
Dissertationes Iuridicae Universitatis Tartuensis 19. Tartu Ülikool, 2007, lk 9. 
202 Vt conditio sine qua non testi kohta T. Tampuu. (viide 185), lk 166 jj.  
203 T. Tampuu ütleb, et: “Kahju õigusliku põhjuse testiga välistatakse kahju nn kaugemad põhjused. Selle testi 

eesmärk on mõistlikult ja õiglaselt piirata võimalike vastutavate isikute ringi juba põhjusliku seose 
kindlakstegemise staadiumis.”  - T. Tampuu. (viide 185), lk 168. Vt ka T. Tampuu, J. Lahe. (viide 189), lk 317. 
M. Kingisepp on öelnud, et ka common law  õigussüsteemiga riikides selgitatakse põhjuslik seose välja kahe 
etapiliselt. M. Kingisepp. Kausaalõpetused ja võlaõigus. - Juridica 2003, nr 3. Samale asjaolule on viidanud ka G. 
T. Schwartz. Causation under US Law. - Unification of Tort Law: Causation. European Centre of Tort and 
Insurance Law. Ed. J. Spier. Kluwer Law International, 2000, lk 123. Vt kahju ettenähtavuse teooria kohta ka T. 
Tampuu. (viide 185), lk 175, K. Sein. Kahju ettenähtavuse reegel kahjuhüvitise piiramise alusena. - Juridica 
2003, nr 4, K. Sein. (viide 202), 2007. 



 52

vajaliku põhjuse kindlaksmääramiseks võib kasutada niinimetatud elimineerimismeetodit.204 

Selleks tuleb kõrvaldada internetiteenuste vahendaja tegu ning hinnata, kas autorile, esitajale 

või fonogrammitootjale oleks kahju tekkinud ka ilma vahendaja tegevuseta. Kuna teenuse 

kasutaja paneb rikkumise toime tema teenust kasutades, siis võib asuda seisukohale, et tema 

tegu seisnebki internetiteenuste vahendamise teenuse osutamises ning ainuõiguse omajale ei 

oleks kahju tekkinud, kui internetiteenuste vahendaja seda teenust ei osutaks. Internetiteenuste 

vahendajate tegevusetus võib seisneda seadusega sätestatud kohustuse või üldise 

käibekohustuse täitmata jätmises. Tegevusetusega tekitatud kahju vajaliku põhjuse 

kindlaksmääramiseks võib kasutada nn asendusmeetodit205 ning hinnata, kas kahju oleks 

tekkinud ka juhul, kui internetiteenuste vahendaja oleks seadusjärgse või üldise käibekohustuse 

täitnud. Erinevatele internetiteenuste vahendajatele on õigusaktidega kehtestatud kohustused, 

mida nad on kohustatud teenuse osutamise käigus täitma. Kui nad kehtestatud kohustusi ei 

täida, siis on nende tegevusetuse ja ainuõiguse omajale tekkinud kahju vahel põhjuslik seos. 

 

T. Tampuu on õigustatult juhtinud tähelepanu asjaolule, et kui kahjule eelnes mitu sündmust, 

mis võivad olla kahju põhjusteks, tuleb neist igaühe puhul selle testi abil tuvastada, kas üks või 

teine sündmus oli kahju põhjuseks.206 Internetiteenuste vahendaja teo ja tekitatud kahju 

põhjusliku seose kindlaks tegemisel omab see tähelepanek olulist tähtsust. Nimelt, 

internetiteenuste vahendaja tegu või tegevusetus võib alguse saada interneti kasutaja tegevusest, 

kui viimane edastab internetiteenuste vahendaja vahendusel teost ainuõiguse omaja 

nõusolekuta. T. Tampuu on märkinud, et: “Conditio sine qua non testi ei saa rakendada kahju 

vajalike põhjuste konkurentsi juhtudel, see on siis, kui koos avaldavad mõju mitu nähtust, 

milledest igaühest piisab kahju tekkimiseks. Sellisel juhul vaadatakse, kas kostja tegu võis kahju 

reaalselt põhjustada, see on kas kostja tegu oli kahju tekkimise seisukohalt oluline asjaolu. Kõik 

konkureerivad teod, millest piisas kahju tekkimiseks, loetakse kahju põhjusteks.”207 Magistriöö 

autori hinnangul võib taolise juhtumina kõne alla tulla olukord, kus interneti kasutaja edastab 

internetiteenuste vahendaja teenust kasutades interneti vahendusel teost, esitust või 

fonogrammi. Taolisel juhul on eelkõige interneti kasutaja oma tegevusega tekitanud põhjuslikus 

seoses oleva kahju. Magistritöö autori hinnangul on aga ka internetiteenuste vahendaja tegu ja 

ainuõiguste omajale tekkinud kahju omavahelises põhjuslikus seoses. 

 

                                                 
204 Vt põhjusliku seose kindlakstegemisel kasutatava elimineerimismeetodi kohta lähemalt K. Sein. (viide 189), lk 

445, RKTKo 07.12.2005. (viide 198). 
205 Vt põhjusliku seose kindlakstegemisel kasutatava asendusmeetodi kohta lähemalt T. Tampuu. (viide 185), lk 

173. 
206Ibid., lk 166. 
207 Ibid., lk 173-174. 



 53

Kui internetiteenuste vahendaja teo ja õiguste omajale tekkinud kahju vahel ei suudetaks 

põhjuslikku seost tuvastada, siis peaks kannatanu tõendama üksnes ohtlikult käitunud isikute 

ringi. Nimelt, Eesti võlaõigusseaduse kohaselt võib kannatanu nõuda kahju hüvitamist kõigilt 

kahju võimalikelt tekitajatelt. Selleks, et internetiteenuste vahendaja vabaneks vastutusest, peab 

ta tõendama, et tema ei tekitanud kahju.208 

 

T. Tampuu on Eesti Vabariigi Riigikohtu seisukohtadele viidates märkinud, et põhjusliku seose 

väljaselgitamisest teo ja kahju vahel ei saa veel eeldada seda, et tegu on õigusvastane ja et teo 

toimepanija on kahju tekitamises süüdi.209 Pärast objektiivse teokoosseisu välja selgitamist, 

tuleb hinnata, kas deliktivastutuse üldkoosseisu järgmine element, teo õigusvastasus 

internetiteenuste vahendaja puhul esineb. 

 

3.3 Teo õigusvastasus 

 

3.3.1 Internetiteenuste vahendaja tegevuse õigusvastasuse eeldused 

 

Kõigi kolme internetiteenuste vahendaja tegevus on määrava tähtsusega, et teenuse saaja saaks 

teoseid, esituste salvestisi või fonogramme ühest arvutist teise edastada. Internetiteenuste 

vahendaja teeb edastatavast teabest mitmeid koopiaid ning tema teenuste abil on võimalik 

üldsusele teavet kättesaadavaks teha. Seetõttu on õigustatud küsimus, kas internetiteenuste 

vahendaja tegevus on õigusvastane juhul, kui ta reprodutseerib või teeb üldsusele 

kättesaadavaks teose, esituse salvestise või fonogrammi.  

 

Teo õigusvastasuse tuvastamine toimub kahes etapis: 1) esmalt kontrollitakse, kas esinevad 

õigusvastasuse eeldused; 2) seejärel proovitakse õigusvastasust kõrvaldada õigusvastasust 

välistavate asjaolude esinemisega.210  

 

Eesti õiguse alusel tuleb internetiteenuste vahendaja tegevuse õigusvastasuse tingimusena kõne 

alla kannatanu omandi või sellega sarnase õiguse või valduse rikkumine.211 Muuhulgas on see 

                                                 
208 VÕS § 138 . Samale asjaolule on viidanud ka T. Tampuu. (viide 185), lk 169. 
209 RKTKo 27.11.2002, nr 3-2-1-129-02. – RT III 2002, 35, 386, punkt 12, RKTKo 21.12.2005, nr 3-2-1-13-7-05. 

RT III 2006, 3, 26, p 11. T. Tampuu. (viide 185), lk 166. Vt põhjusliku seose teooria kohta lähemalt T. Tampuu. 
(viide 185), P. Schlechtriem. (viide 196), K. Sein. (viide 189). 

210 Vt teo õigusvastasuse tuvastamise kohta lähemalt M. Kingisepp. (viide 183), J. Lahe. (viide 183), lk 50–64, T. 
Tampuu. Deliktiõigus võlaõigusseaduses. Üldprobleemid ja delikti üldkoosseisul põhinev vastutus. - Juridica 
2003, nr 2, lk 77, T. Tampuu. (viide 185), lk 180, H. Kask. Audiitori üldised kohustused ja vastutus. Magistritöö. 
Tartu Ülikool, 2006, P. Press. Notari ametikohustused ja vastutus. Magistritöö. Tartu Ülikool, 2006. 
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säte suunatud ka autoriõigusele ja autoriõigusega kaasnevatele õigustele.212 Kõnealuste 

subjektide puhul võib kõne alla tulla ka VÕS § 1045 lg 1 punktide 7 ja 8 kohaldamine, mis 

ütlevad, et kahju tekitamine võib olla õigusvastane ka siis, kui see tekitati seadusest tulenevat 

kohustust rikkuva käitumisega või heade kommete vastase tahtliku käitumisega. Nimetatud 

alused omavad aga tähtsust teenuste vahendaja tegevusetuse puhul.213 

 

Juhindudes AutÕS § 131 lõikest 1 teostab autor oma varalisi õigusi kas iseseisvalt või 

kollektiivse esindamise organisatsioonide kaudu. Teose kasutamine on lubatud autori poolt oma 

varaliste õiguste üleandmise ehk loovutamise korral või autori poolt antud loa ehk litsentsi 

alusel,214 välja arvatud autoriõiguse seaduse neljandas peatükis ettenähtud juhtudel, mil teost 

võib kasutada ilma ainuõiguse omaja nõusolekuta. Samuti on teose esitajate ja 

fonogrammitootjate ainuõiguste kasutamiseks vajalik õiguste omaja nõusolek. Kui luba õiguse 

kasutamiseks ei ole, kuid õigust siiski kasutatakse, siis on isik oma tegevusega rikkunud 

ainuõigust. Kuna õigusvastaseks peetakse tegu, millega “rikuti kannatanu omandit või sellega 

sarnast õigust või valdust”,215 siis tuleb asuda seisukohale, et autorile, esitajale ja 

fonogrammitootjale kuuluva ainuõiguse kasutamine on õigusvastane, kui see toimub ilma 

ainuõiguse omaja loata ja seadusest tuleneva vaba kasutamist õigustava aluseta. Magistritöö 

autori hinnangul toetab seda järeldust ka tagajärje ebaõigsuse teooria, mille kohaselt eeldatakse 

teo õigusvastasust juba seetõttu, et õigushüve on kahjustatud.216  

 

Kas kirjeldatud õigusvastasuse eeldus kohaldub ka internetis teose kasutamisele? Magistritöö 

peatükis 2 jõudis magistritöö autor õigusaktidele ja õigusalasele kirjandusele toetudes 

järeldusele, et autori, esitaja ja fonogrammitootja õigust reprodutseerimisele ning õigust 

üldsusele kättesaadavaks tegemisele kaitstakse ka internetis. Eelneva põhjal võib asuda 

seisukohale, et sarnaselt analoogkeskkonnaga, võib ka digikeskkonnas esineda olukordi, kus 

õiguste omaja õigust reprodutseerimisele või üldsusele kättesaadavaks tegemisele kasutatakse 

õigusvastaselt. Küsimusi tekitab aga asjaolu, kelle tegevus on käsitletav õigusvastasena. Kas 

internetiteenuste kasutaja tegevus, mis seisneb nupu vajutamises ja käsu andmises, et teavet 

                                                                                                                                                         
211 Lisaks nimetatule on VÕS § 1045 lg 1 kohaselt kahju tekitamine õigusvastane, kui see tekitati: 1) kannatanu 

surma põhjustamisega; 2) kannatanule kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamisega; 3) kannatanult vabaduse 
võtmisega; 4) kannatanu isikliku õiguse rikkumisega; 5) isiku majandus- või kutsetegevusse sekkumisega; 6) 
seadusest tuleneva kohustust rikkuva käitumisega; 7) heade kommete vastase tahtliku käitumisega.  

212 H. Günter, M. Leonhard, U. Knut. (viide 186), lk 306. Vt ka P. Schlechtriem. (Viide 196), lk 254 – 256. 
213 Vt tegevusetuse kohta järgnevaid alajaotisi. 
214 AutÕS § 46 lõike 1.  
215 VÕS § 1045 lg 1 punkt 5. 
216 Tagajärje ebaõigsuse teooria on aluseks võetud muuhulgas ka VÕS § 1045 lg 1 punkti 5 kehtestamisel. Vt 

tagajärje ebaõiguse teooria kohta T. Tampuu. (viide 185) , lk 181. 
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ühest arvutist teise edastada või internetiteenuste vahendaja tegevus, mis seisneb teabe 

edastamises või sellele kaasa aitamises.217 

 

Internetiteenuste vahendaja tegevuse õigusvastasuses võib kahtlema panna asjaolu, et tema 

poolt toime pandud reprodutseerimine ja üldsusele kättesaadavaks tegemine on osa tehnilisest 

protsessist. Samuti seab vahendaja tegevuse õigusvastasuse kahtluse alla asjaolu, et ta ise ei 

algata teose, esituse salvestise, fonogrammi või muu teabe reprodutseerimist ega üldsusele 

kättesaadavaks tegemist. Nimetatud toimingute tegemiseks annab internetiteenuste vahendajale 

käsu konkreetne isik, kes kasutab teenuste vahendaja poolt pakutavaid seadmeid ja mehhanisme 

vastava toimingu tegemiseks. 

 

Internetiteenuste vahendaja peab teavet reprodutseerima, salvestama ja edastama, et internetis 

oleks kolmandatel osapooltel võimalik soovitud teavet saada ja saata. Seega, kasutab teenuste 

vahendaja otseselt teose autori õigust reprodutseerimisele ja üldsusele kättesaadavaks tegemisele. 

Tulenevalt autoriõiguse seadusest, peab tal aga osundatud õiguste kasutamiseks olema õiguste 

omaja nõusolek või autor peab olema talle vastavad õigused loovutanud. Kui keegi laeb internetti 

teose üles või avaldab soovi mõne teose enda arvutisse alla laadimiseks, siis on internetiteenuste 

vahendajal kohustus vastav nõue täita. See tuleneb tema teenuse olemusest. Magistritöö autor 

leiab, et kui näiteks esitaja on ise esituse salvestise internetti üles laadinud, siis annab ta salvestist 

üles laadides teenuste vahendajale automaatselt ka nõusoleku selle konkreetse üleslaadimise 

tehnilise protsessi osana toimuvaks reprodutseerimiseks ja edastamiseks. Kui ta on esituse üles 

laadinud klausliga all rights reserved, siis peab ta siiski arvestama, et esituse üleslaadimiseks teeb 

internetiteenuste vahendaja sellest koopiaid. Samuti kui õiguste omaja ei ole seadnud esituse 

salvestisele juurdepääsu tingimusi, siis tuleb lugeda tema nõusolek tehniliste koopiate tegemiseks 

antuks, kui interneti kasutajad tulevad lehele ja kuulavad seda teost. Kui esitaja ei ole aga ise 

teost internetti üles laadinud ning ta ei ole kolmandatele isikutele vastavat õigust andnud, siis on 

magistritöö autori hinnangul teose internetti laadimine käsitletav õigusvastase tegevusena. Seega, 

internetiteenuste vahendaja kasutab enda tegevuses nimetatud juhul õiguste omaja õigusi ilma 

tema loata. Magistritöö autor on seisukohal, et õigusvastasuse eeldused tavakeskkonnas ja 

internetis on ühesugused. Kui õigusvastasuse eeldused on faktiliste asjaolude põhjal olemas 

tavakeskkonnas, siis esinevad need eeldused ka internetikeskkonnas.  

 

 
                                                 
217 Magistritöö seisukohast omab tähtsust vastus küsimusele, kas internetiteenuste vahendaja tegevust saaks 

käsitleda õigusvastasena, mistõttu analüüsib autor ainult Internetiteenuste vahendajate tegevusea seotud aspekte, 
mitte teenuse kasutaja tegevusega seonduvat. 
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3.3.2 Internetiteenuste vahendaja tegevuse õigusvastasust välistavad asjaolud 

 

Internetiteenuste vahendaja tegevuse õigusvastasust välistavate asjaoludena saavad kõne alla 

tulla eelkõige järgmised õigusvastasust välistavad tingimused:  

1) kahju tekitamise õigus tuleneb seadusest;218  

2) kannatanu nõustub kahju tekitamisega, välja arvatud juhul, kui nõusoleku andmine on 

vastuolus seaduse või heade kommetega;219  

3) rikutud sätte eesmärk ei ole kannatanu kaitsmine sellise kahju tekitamise eest.220  

Magistritöö autori hinnangul VÕS § 1052 sätetd internetiteenuste vahendaja suhtes 

kohaldamisele tulla ei saa, arvestades, et internetiteenuste vahendaja on juriidiline isik.  

 

Esimesena nimetatud tingimuse kontekstis (kahju tekitamise õigus tuleneb seadusest) omavad 

tähtsust õigusaktidega kehtestatud erandid ja piirangud, mis lubavad ühiskonna liikmetel 

ainuõigusi teatud juhtudel vabalt kasutada. Nimelt, nii õigust reprodutseerimisele kui ka õigust 

üldsusele kättesaadavaks tegemisele on õigusaktides ette nähtud juhtudel võimalik kasutada 

õiguste omaja nõusolekuta ja tasu maksmiseta.221 Taolise õigusvastasuse välistamise olukorra 

piltlikustamiseks võib tuua järgmise võrdluse. Kui isik reprodutseerib teost ilma autori 

nõusolekuta, siis on ta rikkunud autori õigust ning sellest tulenevalt võib asuda seisukohale, et 

isiku tegevus on õigusvastane. Kui isik kasutab teost aga näiteks päevasündmuste kajastamisel 

sündmuste käigus nähtud teose ajakirjanduses reprodutseerimiseks, siis on täidetud 

õigusvastasust välistav tingimus, kuna taoline tegevus on AutÕS § 19 punkti 4 kohaselt lubatud 

ilma autori nõusolekuta ja tasu maksmiseta. 

 

Internetiteenuste vahendajale on õigusaktidega antud mitmeid täiendavad erandid, mis püüavad 

tasakaalustada õiguste omajate ja üldsuse huve, kes kasutab internetti teabe saamiseks, 

edastamiseks ja vahendamiseks. InfoTS eelnõu seletuskirjas selgitavad eelnõu autorid, et: 

“Teenuste vahendajate õigusvastasust välistavad sätted kaitsevad vahendajaid, kuna teenuse 

kasutaja esitab tavaliselt esmajärjekorras just nende vastu nõude, vaatamata sellele, et 

ebaseaduslik teave tuleneb teiselt isikult.” Eelnõu autorid selgitavad seletuskirjas, et 

õigusvastasust välistavad sätted peavad sarnaselt teiste Euroopa Liidu liikmesriikide teenuste 

                                                 
218 VÕS § 1045 lg 2 punkt 1. 
219 VÕS § 1045 lg 2 punkt 2. Riigikohtu tsiviilkolleegium on öelnud, et VÕS §  1045 lg 2 punkti 2 kohane nõusolek 

ei ole oma olemuselt tehing, vaid deliktiõiguslikku tähtsust omav tahteavaldus. Kuna seadusega ei ole kehtestatud 
tahteavalduse kohustuslikku vormi, siis võib taolise nõusoleku anda ka suuliselt. Seega, nõusoleku olemasolu ei 
pea ilmtingimata tõendama autorilepinguga. – RKTKo (viide 172). 

220 VÕS § 1045 lg 3.  
221 Vt lähemalt AutÕS 4. peatükki autori õiguste piiramise kohta ja § 75 esitaja ja fonogrammitootja õiguste 

piiramise kohta. 
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vahendajatega andma ka Eestis tegutsevatele internetiteenuste vahendajatele kindluse, et üksnes 

edastamine või sidevõrgule juurdepääsu pakkumine, vahemällu salvestamine või andmete 

talletamine ei too kaasa põhjendamatut vastutust.222 Internetiteenuste vahendaja vastutuse 

piiramise vajaduses on veendunud ka Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee.223 Komitee 

kinnitas 2003. aasta deklaratsioonis, et liikmesriigid peavad tagama, et teenuste vahendajat ei 

võeta vastutusele interneti sisu eest, kui tema tegevus on piiratud, nagu näiteks teabe 

edastamisel või internetile juurdepääsu pakkumisel.224 

 

Kas ja kui, siis millised erandid ja piirangud on kehtestatud internetis reprodutseerimisõiguse ja 

üldsusele kättesaadavaks tegemise õiguse suhtes? Eelkõige omab magistritöö seisukohast 

tähtsust, kas autori, esitaja ja fonogrammitootja õigusi on piiratud selleks, et välistada 

internetiteenuste vahendajate tegevuse õigusvastasust.  

 

Nii Berni kui ka Rooma konventsioon näeb ette teatud erandid ja piirangud, mis lubavad autori, 

esitaja ja fonogrammitootja õigusi kasutada. Kuid otseselt internetiga või laiemalt 

infoühiskonnaga seonduvalt ei ole ühtegi erandit kehtestatud. Magistritöö autor leiab, et see on 

ka mõistetav, kuna nende konventsioonide vastu võtmise ajal ei osatud tõenäoliselt nii 

spetsiifilisi uue tehnoloogiaga seotud piire õiguste kasutamisele seada.  

 

WIPO lepingutes ei ole samuti otseselt ühtegi konkreetset internetiteenuste vahendaja 

tegevusega seotud erandit ega piirangut kehtestatud. Lepingute suhtes tehtud diplomaatilised 

avaldused kinnitavad ainult, et konventsioonidega lubatud erandid on täielikult kohaldatavad 

digitaalses keskkonnas, eriti teose, esituse ja fonogrammi kasutamisele digitaalses vormis. 

Osalisriigid võivad laiendada olemasolevaid erandeid ja piiranguid, et need oleksid 

rakendatavad digikeskkonnas ning samuti võivad nad kehtestada uusi digikeskkonda sobivaid 

erandeid ja piiranguid.  

 

Kuigi Berni ja Rooma konventsioonide ning WIPO lepingutega ei ole internetiteenuste 

vahendajate kasuks otseseid erandeid ega piiranguid kehtestatud, annavad nad vastava õiguse 

osalisriikidele. Seejuures peavad riigid oma siseriikliku õigusega erandite ja piirangute 

kehtestamisel arvestama järgmise asjaoluga. Nimelt, õiguste omaja nõusolekuta ja tasu 

                                                 
222 Seletuskiri. (viide 51), lk 5. 
223 Declaration on freedom of communication on the Internet. Council of Europe, Committee of Ministers. 

28.05.2003. Kättesaadav arvutivõrgus 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=37031&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB
55&BackColorLogged=FFAC75, 15.10.2006 

224 Ibid., printsiip 6.  
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maksmiseta võib seaduses sätestatud juhtudel teost, esitust ja fonogrammi küll kasutada, kuid 

seda tingimusel, et taoline tegevus ei ole vastuolus objekti tavapärase kasutamisega ega kahjusta 

põhjendamatult õiguste omaja seaduslikke huve.225 Erialases kirjanduses nimetatakse seda 

kolmeastmeliseks testiks.226  

 

Esmalt kehtestati test Berni konventsiooni artikli 9 lõikega 2.227 Seejärel kinnitati seda ka WCT 

artikliga 10228 ja WPPT artikliga 16. Oma olemuselt kattuvad need Berni konventsioonis toodud 

testi elementidega. Siinjuures tuleb aga tähele panna, et Berni konventsiooni kohaselt on test 

kohaldatav ainult õiguse reprodutseerimisele suhtes. WCT artikliga 10 on hõlmatud nii Berni 

konventsiooni viidatud säte kui ka WCT-ga autorile antud muud õigused.229 WPPT artikkel 16 

annab lepinguosalistele õiguse siseriiklikes õigusaktides ette näha teose esitaja ja 

fonogrammitootja õiguskaitse suhtes samasugused piirangud ja erandid, nagu nad näevad oma 

siseriiklikes õigusaktides ette kirjandus- ja kunstiteoste autoriõiguse kaitse suhtes. WCT ja 

WPPT kohaselt tuleb kolmeastmelist testi rakendada seega nii reprodutseerimisõiguse kui ka 

üldsusele edastamise, sealhulgas üldsusele kättesaadavaks tegemise õiguse suhtes ja ka muude 

õiguste suhtes.  

 

Kolmeastmelise testi rakendamine tähendab seda, et: 1) osalisriigid võivad oma siseriiklikes 

õigusaktides ette näha piiranguid või erandeid teatavatel erijuhtudel, 2) kui need ei ole vastuolus 

teoste normaalse kasutamisega ega 3) kahjusta liigselt autori õigustatud huve. Testi esimest 

astet iseloomustades on S. Stokes rõhutanud, et erand või piirang võib hõlmata ainult kindlaid 

spetsiaalseid juhtumeid.230 WIPO on selgitanud, et esiteks on keelatud kehtestada üldisemat 

mõju omavaid laiemaid piiranguid või erandeid. Teiseks, piirangu kehtestamiseks peab olema 

                                                 
225 Vt lähemalt AutÕS § 17, Berni konventsiooni artikkel 9 lõige 2, WCT artikkel 10 autori varaliste õiguste 

piiramise kohta ja AutÕS § 75 lõige 2 esitaja ja fonogrammitootja õiguste piiramise kohta ning TRIPS artikkel 
13. 

226 S. Ricketson, J. C. Ginsburg. (viide 85), joonealune märkus nr 317, lk 686. S. Stokes. (viide 25), lk 39. P. 
Pedely. Essential law for information professionals. London 2003, lk 21. A. Kukrus. Intellektuaalomandi 
õiguskaitse probleeme infoühiskonnas. Kättesaadav arvutivõrgus http://deepthought.ttu.ee/aa/, 15.01.2007. K. 
Aua. Ettekanne “Reprograafiline reprodutseerimine – Eesti ja euronõuded”. TÜ Õigusinstituudis 26.04.2004 
kolmandal maailma intellektuaalse omandi päevale pühendatud seminaril “Autoriõigus euromaastikul – kas 
midagi muutub?”. WIPO on selgitanud, et esmalt kehtestati Berni konventsiooni artikli 9 lõikega 2 
kolmeastmeline test ainult reprodutseerimisõiguse suhtes. TRIPS lepingu artikliga 13 ja WCT artikliga 10 
laiendati seda autoriõigusega kaitstavatele varalistele õigustele ning WPPT artikliga 16 laiendati seda ka esitajate 
ja fonogrammitootja õigustele. - Guide to the Copyright and Related Rights Treaties (viide 41), lk 314. 

227 Rooma konventsioonis kolmeastmelist testi kehtestatud ei ole. 
228 WIPO on selgitanud, et lõige 1 määrab ära piirangute või erandite tüübid ja lõige 2 annab kriteeriumid Berni 

konventsioonis toodud õiguste piirangute ja erandite kohaldamiseks. - The WIPO Copyright Treaty. (viide 94), lk 
10. 

229 Nimetatud asjaolule on tähelepanu juhtinud ka WIPO. – Ibid. 
230 S. Stokes. (viide 25), lk 39. P. Pedely. (viide 227), lk 21.  
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eriline õiguslik-poliitiline õigustus.231  Teisel astmel kontrollitakse, kas erandi kasutamine ei ole 

vastuolus teose tavapärase kasutamisega. WIPO on selgitanud, et teose tavapärase kasutamisega 

vastuolevaks saab pidada õigusega kaitstud objekti sellist kasutamist, mis omab või tõenäoliselt 

omab sellist tähelepanuväärset tähtsust, et need, kes saavad piirangu alusel õiguse kasutamisest 

tulu, võivad pakkuda teistele majanduslikus tähenduses konkurentsi.232 Kolmanda astme ulatuse 

määramisel on WIPO selgitanud, et erandi kasutamine ei kahjusta põhjendamatult autori 

seaduslikke huve, kui erandi kasutamine ei ületa mõistlikkuse piiri.233 

 

Seega, globaalsel tasandil on digikeskkonda, sealhulgas internetti sobivate erandite ja piirangute 

kehtestamine nii reprodutseerimisõiguse kui ka üldsusele kättesaadavaks tegemise õiguse suhtes 

jäetud siseriikliku õiguse reguleerimise objektis. Rahvusvahelised normid annavad ainult raami, 

kolmeastmelise testi, mille piires võivad riigid erandeid ja piiranguid kehtestada. 

 

Eesti ja Soome siseriiklik õigus juhindub selles küsimuses Euroopa Liidu õigusest. Nimelt, 

infoühiskonna direktiivi artikliga 5 on kehtestatud infoühiskonna, sealhulgas interneti toimimise 

jaoks vajalikud erandid ja piirangud. Direktiiviga on kehtestatud erandid ja piirangud 

reprodutseerimisõiguse ja üldsusele edastamise, sealhulgas üldsusele kättesaadavaks tegemise 

suhtes. Riikidel on täiendavalt õigus erandeid ja piiranguid kehtestada ka levitamisõiguse 

suhtes, kuid seda ainult ulatuses, mis on põhjendatav lubatava reprodutseerimise eesmärgiga. 

Seega, Infoühiskonna direktiiv annab nimetatud kolme õiguse osas erandite ja piirangute 

ammendava loetelu, mille piires võivad liikmesriigid oma siseriiklikku õigust kujundada.  

 

Infoühiskonna direktiivi artikli 5 lõikega 1 on aga kehtestatud infoühiskonna teenuste osutaja, 

sealhulgas internetiteenuste vahendaja tegevuse õigusvastasuse välistamise seisukohast oluline 

erand autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate õiguste suhtes. Viidatud sätte 

kohaselt ei kuulu reprodutseerimisõiguse alla ajutine reprodutseerimine, kui see toimub 

järgmistel tingimustel: 

1) ajutine reprodutseerimine on vajalik siirdamiseks või toimub juhuslikult tehnilise protsessi 

lahutamatu ja olulise osana; 

2) ajutise reprodutseerimise eesmärk on: 

(i) teha võimalikuks teose või muu objekti edastamine vahendaja võrgu kaudu 

kolmandatele isikutele või  

(ii) teha võimalikuks teose või muu objekti seaduspärane kasutamine; 
                                                 
231 Guide to the Copyright and Related Rights Treaties (viide 41),lk 314. 
232 Ibid. 
233 Ibid. 
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3) ajutisel reprodutseerimisel puudub iseseisev majanduslik tähtsus.  

M. J. Hayes on selgitanud, et kui ajutiste koopiate tegemise eest järgneks igal juhul vastutus, 

siis ei saaks internet töötada.234  

 

Eesti õiguses on osundatud põhimõte sisse viidud AutÕS § 181 lõikesse 1, mis lubab nimetatud 

tingimustel autori nõusolekuta ja tasu maksmata teost reprodutseerida. Mitmed õigusteadlased 

ongi erialakirjanduses infoühiskonna direktiivi analüüsides kritiseerinud just artiklit 5, millega 

on kehtestatud erandite ja piirangute ammendav loetelu ning muuhulgas ka kohustus rakendada 

erandite ja piirangute kehtestamisel kolmeastmelist testi.235 Kitsaskohaks peetakse asjaolu, et 

sättes on toodud ammendav loetelu eranditest ja piirangutest, mida liikmesriigid võivad 

kohaldada, ning et kolmeastmelist testi võib rakendada vaid direktiivis nimetatud õiguste suhtes 

(õigus reprodutseerimisele, õigus üldsusele edastamisele ja teatud ulatuses ka õigus 

levitamisele). Nii on näiteks B. P. Hugenholtz väljendanud seisukohta, et erandite ja piirangute 

ammendav loetelu ei suuda kaasas käia infoühiskonna arenguga.236 A. Kukrus on märkinud, et: 

“Tehnika kiire areng võib kaasa tuua vajaduse kiiresti kehtestada täiendavaid piiranguid autorite 

ainuõigustele, kuid Euroopa Ühenduse seadusloome aegluse tõttu võib see protsess aega võtta 

vähemalt kolm aastat. Seega võib tekkida olukord, kus liikmesriigid peavad olude sunnil 

olukorra kiiresti ise reguleerima, sattudes nii Ühenduse õigusega vastuollu.”237 M. Vivant leiab 

aga, et direktiivi artikkel 5 ei harmoniseeri Euroopa Liidu tasandil neid erandeid ja piiranguid, 

kuna liikmesriigid ei ole kohustatud samu erandeid vastu võtma.238 Tulenevalt E–kaubanduse 

direktiivi preambula punktist 32 võivad liikmesriigid direktiiviga sätestatud erandite ja 

piirangute raames otsustada, milliseid nendest nad siseriikliku õigusega kehtestavad. Kuna 

liikmesriigid ei pea aga direktiiviga kehtestatud kõiki erandeid ja piiranguid siseriiklikus 

õigusega rakendama, siis tekib küsimus, kas ainuõiguste suhtes kehtestatud erandite ja 

piirangute osas saab üldse rääkida liikmesriikide siseriiklike õiguste harmoniseerimisest. 

Viidatud kriitika põhjal võiks seega justkui väita, et 2001. aastal kehtestatud infoühiskonna 

direktiiv on 1886. aastal vastu võetud Berni konventsioonist küll sammuke ees, kuid WIPO 

1996. aasta lepingutest suure sammu maas.  

 

                                                 
234 M. J. Hayes. Internet Service Provider Liability. Kättesaadav arvutivõrgus http://www.jisclegal.ac.uk/isp 

liability/ispliability.htm, 20.12.2006. 
235 Infoühiskonna direktiivi artikli 5 lõige 5: “Lõigete 1, 2, 3, ja 4 kohaseid erandeid ja piiranguid kohaldatakse 

üksnes teatavatel erijuhtudel, mis ei ole vastuolus teose või muu objekti tavapärase kasutusega ning ei mõjuta 
põhjendamatult õiguste valdaja õiguspäraseid huve.” 

236 A. Kukrus. (viide 227). 
237 Ibid. 
238 M. Vivant. (viide 90), lk 106 - 107. 
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Magistritöö autor ei nõustu täiel määral eelnevalt viidatud kriitikaga. Autor on seisukohal, et 

õigus peab kaitsma eelkõige õiguste omajate huve ning erandlikel juhtumitel, kui see on 

põhjendatult vajalik ja mõistlik, võib õigustesse sekkumine olla seadusega lubatud. 

Infoühiskonna direktiivis ongi toodud ammendav loetelu eranditest ja piirangutest, mida 

Euroopa Liidu liikmesriigid võivad, kuid ei pea kohaldama. Seega, direktiiviga on ette nähtud 

maksimaalne õiguste omajate õigustesse sekkumise ulatus. Magistritöö autor leiab vastupidiselt 

kriitikutele, et just tehnoloogia kiire arengu tõttu oleks autorid, esitajad ja fonogrammitootjad 

sattunud halvemasse olukorda, kui direktiiviga oleks kehtestatud mitteammendav loetelu 

õigustesse sekkumise eranditest ja piirangutest. Ammendav loetelu garanteerib õiguste omajale 

kindluse, et liikmesriikides ei ole õigus tema ainuõigusi kasutada laiaulatuslikumalt, kui 

direktiivis loetletud erandid ja piirangud seda ette näevad. Magistritöö autori seisukoht ühtib 

aga M. Vivant´i seisukohaga, et kuigi direktiivi eesmärk on harmoniseerida liikmesriikide 

õiguses reguleeritud erandid ja piirangud,239 võib liikmesriikide õigus erandite ja piirangute 

osas artikli 5 alusel väga erinevaks muutuda. Samas tuleb aga autori arvates möönda, et kui 

direktiivis oleks kehtestatud erandite ja piirangute mitteammendav loetelu, siis erineks 

liikmesriikide õigus üksteisest veel rohkem. Juhul, kui direktiivi artikliga 5 oleks kehtestatud 

erandite ja piirangute mitteammendav loetelu, muutuks magistritöö autori arvates selle sätte 

eesmärk ja vajadus enam kui küsitavaks.  

 

M. J. Hayes on infoühiskonna direktiivi artikli 5 lõikele 1 ette heitnud aga seda, et termin 

“iseseisev majanduslik tähtsus” on jäetud siseriiklike kohtute otsustada. Kuna igas Euroopa 

Liidu liikmesriigis võib see mõiste omada erinevat tähendust ja ulatust, siis ei ole M. J. Hayes´i 

arvates isegi Euroopa Liidu piires üheselt selge, millistel juhtudel on internetiteenuste vahendaja 

seadusega kaitstud objekti ajutise reprodutseerimise korral järgneva vastutuse eest kaitstud.240 

Magistritöö autor nõustub M. J. Hayes´i seisukohaga ning leiab, et Euroopa Liidu liikmesriikide 

praktika võib selles osas tõepoolest erinevaks kujuneda. Iseseisvat majanduslikku tähtsust 

omava reprodutseerimise mõistet on püüdnud selgitada P. Pedely. Tema leiab, et juhul kui tuleb 

kontrollida, kas teabe edastamine on toimunud ärilisel eesmärgil, siis tuleb otsustada, kas 

füüsiline või juriidiline isik on teavet nõudnud enda tarbeks, või ta saab sellest majanduslikku 

kasu. Siinjuures hoiatab ta, et ka majanduslikku kasu taotlevas keskkonnas toimunud teabe 

                                                 
239 Infoühiskonna direktiivi preambula punkt 31: “/…/ Siseturu nõuetekohase toimimise tagamiseks tuleks /…/ 

erandid ja piirangud määratleda ühtlustatumalt. Ühtlustamine peaks põhinema erandte ja piirangute müjul 
siseturu tõrgeteta toimimisele.” Punkt 32: “Käesoleva direktiiviga nähakse ette ammendav loetelu eranditest ja 
piirangutest reprodutseerimisõiguse ja üldsusele edastamise õiguse suhtes. /…/ Liikmesriigid peaksid neid 
erandeid ja piiranguid kohaldama ühtsel viisil, hinnates neid uuesti tulevikus, kui vaadatakse läbi rakendusakte.” 

240 M. J. Hayes. (viide 234). 
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edastamine võib toimuda tegelikult hoopis teenuse saaja erahuvides, näiteks hariduslikul 

eesmärgil.241  

 

H. Olsson leiab, et suur osa ajutisest reprodutseerimisest, mis on teabe edastamiseks või side 

võimaldamiseks tehtud, ei ole reprodutseerimise õigusega hõlmatud. Tema sõnul ei saa 

internetiteenuste vahendaja enamikel juhtudel seetõttu ka vastutuse subjektiks olla.242 

 

E–kaubanduse direktiiviga on iga üksiku teenuste vahendaja vastutuse küsimusi eraldi 

reguleeritud. Samuti tulenevad nendest sätetest konkreetse teenuste vahendaja tegude 

õigusvastasust välistavad asjaolud.243 Vastutust reguleerivaid norme aitavad sisustada direktiivi 

preambula sätted.244 Nende normide põhjal võib järeldada, et internetiteenuste vahendaja 

tegevust ei tohi käsitleda õigusvastasena ning autoriõigust või autoriõigusega kaasnevaid õigusi 

rikkuvana, kui see on tehniline, automaatne ja passiivne. Lisaks on määrava tähtsusega ka tema 

süü ehk teisisõnu tema teadlikkus ja kontroll ainuõiguse rikkumise üle.245 Tema tegevuse 

õigusvastasuse kindlaks tegemisel on seega määrava tähtsusega teenuste vahendaja initsiatiiv. 

A. R. Lodder leiab, et nii kaua, kui initsiatiiv tuleneb teabe saajalt, ei saa internetiteenuste 

vahendajat vastutusele võtta.246 Kui intnernetiteenuste vahendaja valib ise edastatava teose 

välja, mis rikub autori ainuõigust, siis ei saa tema tegevust käsitleda enam üksnes tehnilise 

tegevusena.  

 

Siinjuures tuleneb E-kaubanduse direktiivist oluline põhimõte, mille eesmärk on kaitsta õiguste 

omajaid ka juhul, kui internetiteenuste vahendaja teo õigusvastasus on seaduse alusel välistatud. 

Nimelt, E-kaubanduse direktiivi preambula punktis 45 on sätestatud, et: “Direktiiviga 

kehtestatud vahendusteenuse osutajate vastutuse piirangud ei mõjuta mitmesuguste 

ettekirjutuste võimalust.” Selgitavalt kirjeldatakse osundatud punktis, et sellised ettekirjutused 

võivad seisneda eeskätt kohtute või pädevate haldusasutuste korraldustes, mis nõuavad kõigi 

rikkumiste lõpetamist või vältimist, kaasa arvatud ebaseadusliku teabe kõrvaldamist või sellele 

juurdepääsu tõkestamist. InfoTS artikkel 8 kohustab samuti liikmesriike tagama, et õiguste 

valdajatel oleks võimalik taotleda ettekirjutust teenuste vahendajate suhtes, kelle teenuseid 

kolmandad isikud kasutavad autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumiseks. 

                                                 
241 P. Pedely. (viide 227), lk 28. 
242 H. Olsson. (viide 161), lk 5. 
243 Iga konkreetse internetiteenuste vahendaja tegevuse õigusvastasust välistavaid asjaolusid analüüsitakse 

magistritöö 3.3.1 ning tegevusetust välistavaid asjaolusid magistritöö punktides 3.3.3. 
244 Vt lähemalt E–kaubanduse direktiivi preambula lõikeid 42 ja 43. 
245 Süü küsimust analüüsitakse magistritöö punktis 3.4.  
246 A. R. Lodder (viide 50), lk 87. 
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Samuti kinnitas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee 2003. aasta deklaratsiooni printsiibis 6, 

et vastutuse piirangud ei tohi mõjutada kohtu ettekirjutuse tegemise võimalust, kui teenuse 

pakkujatelt nõutakse seaduse rikkumise lõpetamist või ennetamist võimalikus ulatuses.247 

Infoühiskonna direktiiv on E–kaubanduse direktiivist kitsam, kuna see kohustab liikmesriike 

tagama ainult kohtu ettekirjutuse tegemise võimalust ning ei nimeta muude uurimisasutuste 

ettekirjutuste tegemise võimalust.  

 

Eesti õiguses on osundatud põhimõte reguleeritud InfoTS §-ga 11. Sätte kohaselt puudub 

internetiteenuste vahendajal kohustus kontrollida edastatava ja salvestatava teabe õiguspärasust, 

kuid ta peab kaasa aitama õigusrikkuja leidmisele. Viidatud paragrahvi lõike 4 järgi peab 

teenuste vahendaja esitama teenuse kasutaja kohta teavet prokuratuurile, uurimisasutusele, 

julgeoleku- ja jälitusasutusele ning lõike 5 järgi ka kohtule. Eesti õigus on seega lähtunud nii E–

kaubanduse kui ka infoühiskonna direktiivist ning kehtestanud siiski internetiteenuste vahendaja 

kohustuse aidata nii kohut kui ka muid seaduses nimetatud asutusi õigusrikkumiste 

väljaselgitamisel.  

 

Seega, kuigi õigusaktidega on kehtestatud teenuste vahendaja õigusvastasust välistavad 

asjaolud, peab ta ikkagi alluma pädevate organite ettekirjutustele, mis aitavad kaasa konkreetse 

rikkumise kõrvaldamisele. 

 

Kas ja kuidas on aga common law õigussüsteemis internetiteenuste vahendaja tegevuse 

õigusvastasust piiratud? DMCA § 512 lõige (h) näeb samuti ette, et õiguste omaja võib 

internetiteenuste vahendajalt paluda abi õigusrikkuja tuvastamiseks. Selleks, peab õiguste omaja 

pöörduma kohtu poole. Seega, USA õiguse kohaselt on õigus internetiteenuste vahendajale 

ettekirjutust teha ainult kohtul. Erinevalt USA-st näeb Euroopa Liidu õigus ette võimaluse ka 

muudel uurimisasutustel ettekirjutust teha. 

 

Samuti on DMCA-ga pandud internetiteenuste vahendajale kohustus piirata teabele juurdepääsu 

või võtta teave internetist ära, kui ta saab mõnelt isikult teatise, et see teave rikub tema 

ainuõigust.248  

 

Sarnaselt kontinentaalõiguse süsteemile on ka USA autoriõiguse seaduses kehtestatud erandid, 

mis lubavad teatud juhtudel autoriõigusega kaitstud objekte kasutada ilma õiguste omajalt 

                                                 
247 Declaration. (viide 224). 
248 Magistriöö autor käsitleb seda küsimust detailsemalt punktis 3.3.3. 



 64

selleks luba küsimata ja tasu maksmata.249 USA autoriõiguse seaduse § 107 annab tingimused, 

mille alusel tuleb otsustada, kas tegemist on õiguste objekti õiglase kasutamisega või mitte.  

 

Hindamisel tuleb arvesse võtta järgmisi asjaolusid:  

1) autoriõigusega kaitstud objekti kasutamise eesmärki ja iseloomu, mh kas selline kasutamine 

oli ärilise eesmärgiga või mitteärilise hariva eesmärgiga;  

2) autoriõigusega kaitstud teose olemust;  

3) autoriõigusega kaitstud teosest kasutatud osa ulatust ja olulisust; 

4) kasutamise mõju potentsiaalsele turule või autoriõigusega kaitstud teose väärtusele. 

USA autoriõiguse seaduses ei ole sarnaselt Euroopa Liidu õigusega otsesõnu öeldud, et õigus 

reprodutseerimisele ei hõlma teatud tingimustel ajutist reprodutseerimist. USA autoriõiguse 

seaduse § 111 lõige (a) punkt 3, et autoriõiguse rikkumisena ei käsitleta teise isiku poolt 

saadetava teabe edastamist, kui sellel ei ole otsest või kaudset kontrolli edastatava teabe sisu üle 

või ta ei vali edastatavat teavet või teabe saajat ning kui sellise teabe edastaja tegevus seisneb 

seadmete pakkumises teabe saatjatele. Magistritöö autori hinnangul ühtib kõnealune common 

law õigus Euroopa Liidu vastavate põhimõtetega. Mõlemas jurisdiktsioonis on määrava 

tähtsusega asjaolu, et teenuste vahendaja tegevus oleks automaatne ja osa tehnilisest protsessist.  

 

Õigus üldsusele suunamisele õigusvastasuse välistamine (seo kuhugi) WCT artikli 8 suhtes 

võeti vastu ka diplomaatiline avaldus, mis ütleb, et seadme pakkumist, mis võimaldab üksnes 

andmesidet või mille vahendusel toimub andmeside, ei käsitleta suunamisena WCT ega Berni 

konventsiooni tähenduses. Miski artiklis 8 ei piira osalisriike konventsiooni artikli 11bis lõike 2 

kohaldamisel.250 S. Ricketson ja J. Ginsburg on väitnud, et diplomaatilise avalduse eesmärk on 

ennetada olukorda, kus telekommunikatsiooni organisatsioon või internetiteenuste vahendaja 

võetakse vastutusele teise isiku poolt õiguse üldsusele suunamisele rikkumise eest.251 

Magistritöö autori arvates on WIPO tabavalt öelnud, et erandeid on tegelikult juba nii palju, et 

neid võib pigem käsitleda kasutaja õigusena kui autoriõiguse omajate õiguste piiramisena.252  

 

 

 

 

 
                                                 
249 Vt lähemalt erandite kohta USA autoriõiguse seaduse 1. peatükki. 
250 Agreed Statements Concerning The WIPO Copyright Treaty. WIPO. 20.12.2006, CRNR/DC/96. 
251 S. Ricketson, J. C. Ginsburg. (viide 85), äärenumber 12.55, lk 745. 
252 Recent International developments with regard to the rights and obligations of users of copyright and related 

rights. WIPO. 2003, WIPO/CR/SEL/03/1, p. 5. 
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3.3.2.1 Üksnes edastamise teenuse osutamise õigusvastasuse välistamine 

 

Üksnes edastamise teenuse osutaja tegevuse spetsiaalsed õigusvastasust välistavad asjaolud on 

kehtestatud E-kaubanduse direktiivi artikli 12 lõigetes 1 ja 2. Eesti õiguses on E–kaubanduse 

direktiivi artikkel 12 sisse viidud InfoTS §-i 8. Samasisulised sätted on ka Soome õiguses. 

 

Selleks, et üksnes edastamise teenuse osutaja vabaneks vastutusest, peab ta oma tegevuses 

täitma järgmised kolm asjaolu:  

1) mitte algatama edastust;  

2) mitte valima edastuse saajat;  

3) mitte valima ega muutma edastuses sisalduvat teavet. 

Siinjuures peavad olema täidetud kõik osundatud asjaolud, et tegu ei käsitletaks õigusvastasena. 

Lõige 2 annab nimetatud kriteeriumitele selgitava sisu. Vastutusest vabanemiseks võib üksnes 

edastamise teenuse osutaja: 

1) edastatavat teavet automaatselt ja ajutiselt talletada ning taoline talletamine peab olema 

edastamise vaheetapp; 

2) edastamise raames võib andmete talletamise ainus eesmärk olla teabe edastamine sidevõrgu 

kaudu;  

3) edastamiseks vajalikku teavet ei talleta ta pikemalt kui edastamiseks põhjendatult vajalik.  

 

E–kaubanduse direktiivi preambula lõige 43 aitab määratleda direktiivi artikli 12 tähendust. 

Viidatud preambula sätte kohaselt: “Teenuseosutaja võib kasutada erandeid “pelga edastamise” 

jaoks, kui ta ei ole mingil viisil seotud edastatava teabega; muu hulgas nõuab see, et ta ei 

muudaks edastatavat teavet; see nõue ei kehti edastamisaegsete tehnilise iseloomuga toimingute 

kohta, sest need ei muuda edastatava teabe terviklikkust.” Seega, üksnes edastamise teenuse 

osutaja tegevust ei käsitleta õigusvastasena, kui ta ei ole edastatava teabega seotud ning kui ta ei 

muuda edastatavat teavet. Edastamise käigus võib ta teavet küll muuta, kui see on vajalik 

teenuse osutamiseks, kuid muutuda ei tohi teabe sisu.253 

 

M. J. Hayes leiab, et kuigi E-kaubanduse direktiivis on öeldud, et üksnes edastamise teenuse 

osutaja peab vastutusest vabanemiseks hoiduma teabe talletamisest kauem kui mõistlikult 

vajalik, ei ole direktiivis defineeritud, mis see mõistlik aeg on, vaid see on jäetud liikmesriikide 

                                                 
253 Samuti saab nimetatut öelda ka allpool käsitletava vahemällu salvestamise teenuse osutaja tegevuse ja selle 

õigusvastasuse välistamise kohta. 
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siseasjaks.254 Magistritöö autor on seisukohal, et E-kaubanduse direktiivis on õigustatult 

kasutatud terminit, mida saab ja tulebki igal konkreetsel juhul sisustada lähtudes konkreetsetest 

faktilistest asjaoludest. Kui direktiivis oleks toodud konkreetne aeg, mida loetaks lubatud teabe 

talletamise ajaks, siis oleks direktiiv tõenäoliselt kiiresti ajale jalgu jäänud. Tehnika arenedes 

muutuvad kiiremaks ka andmete edastamise protsessid. See tähendab omakorda, et andmete 

talletamiseks kuluv vajalik aeg on tehnika arenedes muutuv. Autor leiab, et andmeid on teenuse 

osutamise käigus talletatud vajaliku aja vältel, kui andmete talletamine toimub tehnilise 

protsessi osana ning edastanud nõutud andmed, kustutab teenuste vahendaja teabe koheselt, kui 

seda ei ole enam teenuse osutamiseks vaja. 

 

USA õiguses on samuti iga internetiteenuste vahendaja vastutuse osas toodud erisätted. Üksnes 

edastamise teenuse osutaja tegevuse õigusvastasuse kindlaks tegemisel tuleb lähtuda DMCA    

§ 512 lõikest (a). Viidatud sätte kohaselt on tema tegevuse õigusvastasus teabe edastamisel, 

hoidmisel ja internetile juurdepääsu pakkumisel välistatud, kui:  

1) ta ei algata teabe edastamist; 

2) edastab, suunab, hoiab teavet või pakub ühendust automaatselt tehnilise protsessina, ilma et 

ta ise teavet valiks; 

3) ei vali teabe saajaid, vaid edastab teabe automaatselt teenuse kasutajalt vastava nõude 

saamisel; 

4) tema poolt tehtud koopia, mida hoitakse teabe vahendamiseks või ajutiselt jääb süsteemi või 

võrku selliselt, et sellele pääsevad ligi ainult need isikud, kes seda teavet nõudnud on. 

Internetiteenuse vahendaja ei hoia koopiat kauem kui edastamiseks ja juurdepääsu pakkumiseks 

mõistlikult vajalik; 

5) edastab teabe muutmata kujul. 

 

A. R. Lodder´i käsitluse järgi on teabe salvestamine ja hoidmine tehniline protsess, kui see 

toimub masinate, mitte inimeste sekkumisel.255 Ta tõmbab vahendajast rääkides paralleeli posti 

teenuse osutajaga. Postiasutuse tegevust ei käsitleta samuti õigusvastasena, kui ta edastab 

kinnises ümbrikus teose, mis rikub kellegi ainuõigust.256 A. R. Lodder leiab, et juhul, kui 

internetiteenuste vahendaja on üles näidanud initsiatiivi, ei saagi teda vastava teenuse osutajana 

enam käsitleda, kuna sellisel juhul on tema tegevuse ulatus laiem.257 Viidatud õigusteadlase 

seisukoha näitlikustamiseks võib seega öelda, et kui üksnes edastamise teenuse osutaja ise 

                                                 
254 M. J. Hayes. (viide 234). 
255 A. R. Lodder. (viide 50), lk 87. 
256 Ibid. 
257 Ibid. 
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algatab teose edastamise, siis ei ole ta enam E-kaubanduse direktiivi, Eesti ja Soome ega ka 

DMCA kohaselt üksnes edastamise teenuse osutaja. 

 

3.3.2.2 Vahemällu salvestamise teenuse osutamise õigusvastasuse välistamine  

 

Vahemällu salvestamise teenuse osutaja tegevuse spetsiaalsed õigusvastasust välistavad 

asjaolud on kehtestatud E-kaubanduse direktiivi artikli 13 lõikes 1. Eesti õigusse on E–

kaubanduse direktiivi artikkel 13 sisse viidud InfoTS §-ga 9. Samasisulised sätted on ka Soome 

õiguses. 

 

Selleks, et vahemällu salvestamise teenuse osutaja tegevuse õigusvastasust saaks välistada, peab 

ta oma tegevuses täitma järgmised tingimused:  

1) mitte muutma salvestatavat teavet;  

2) teenuse ainus eesmärk peab olema teabe tõhusam edastamine teenuse saajatele nende taotluse 

alusel;  

3) teabe talletamine peab olema automaatne, vahepealne ja ajutine. 

 

Infoühiskonna direktiivi artikli 5 lõikega 1 on välistatud reprodutseerimisõiguse kaitsealast 

ajutine reprodutseerimine, millel lisaks teistele sättes toodud tingimustele puudub iseseisev 

majanduslik tähtsus. Vahemällu salvestamise teenuse puhul on õigustatud küsimus, kas teenuse 

käigus toimuv reprodutseerimine ja reproduktsioonide hoidmine arvuti vahemälus omab 

iseseisvat majanduslikku tähtsust. Nimelt, reprodutseerimine ja salvestamine ning salvestuse 

hoidmine on vahemällu salvestamise teenuse olemus ning selle eesmärk on ja E–kaubanduse 

direktiivi kohaselt peabki olema teabe tõhusam edastamine teenuse saajale. Seega, E–

kaubanduse direktiiv ja infoühiskonna direktiiv ei loo selles küsimuses selgust, vaid tekitavad 

hoopis küsimusi. 

 

A. R. Lodder selgitab, et teabe vahemällu salvestamisel on iseseisev majanduslik eesmärk just 

seetõttu, et teenuse olemus seisneb veelgi kvaliteetsema teenuse osutamises (teabe kiirem 

edastamine). Vaatamata sellele ei peeta seda teabe iseseisvaks kasutamiseks.258 K. J. Koelman 

leiab aga, et taoline reprodutseerimine ei oma iseseisvat majanduslikku tähtsust.259  

 

                                                 
258 A. R. Lodder (viide 50), lk 88. 
259 K. J. Koelman. (viide 54), lk 23. 
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Magistritöö autor leiab, et kui taolisel vahemällu salvestamisel ongi iseseisev majanduslik 

eesmärk, siis ei saa selle internetiteenuste vahendaja tegevust pidada õigusvastaseks ainuüksi 

seetõttu, et tegevuse eesmärk on teabe tõhusam edastamine. Vahemällu salvestamise teenuse 

osutaja tegevuse õigusvastasuse välistab E–kaubanduse direktiiv, mille järgi peabki teenuse 

osutamise käigus toimuva reprodutseerimise eesmärk olema teabe kiirem edastamine. 

Magistritöö autor on seisukohal, et E–kaubanduse direktiivi ja Infoühiskonna direktiivi tuleb 

kohaldada koosmõjus. Juhul, kui iseseisvat majanduslikku tähtsust omav ajutine 

reprodutseerimine ei ole mõne sättega reprodutseerimisõiguse kaitsealast välistatud, siis tuleb 

Infoühiskonna direktiivi artikli 5 lõike 1 alusel käsitleda ajutist iseseisvat majanduslikku 

tähtsust omavat reprodutseerimist sekkumisena õiguste omaja ainuõigusesse. 

 

USA õiguses on vahemällu salvestamise teenuse osutaja vastutust reguleeritud DMCA § 512 

lõikega (b). Selleks, et tema tegevuse õigusvastasust saaks välistada, peab ta ainuõiguste 

kasutamisel DMCA kohaselt täitma järgmised nõuded:  

1) teavet võib hoida ainult ajutiselt ja hoidmise eesmärk peab olema teabe vahendamine; 

2) ta ei algata teabe edastamist; 

3) teabe hoidmine on automaatne tehniline protsess; 

4) ta ei muuda teabe sisu. 

 

Olemuselt ühtib USA õigus vahemällu salvestamise teenuse õigusvastasust välistavad 

tingimused Euroopa Liidu ning Eesti ja Soome õigusega. 

 

3.3.2.3 Andmete talletamise teenuse osutamise õigusvastasuse välistamine 

 

Andmete talletamise teenuse osutaja tegevuse spetsiaalsed õigusvastasust välistavad asjaolud on 

kehtestatud E–kaubanduse direktiivi artikli 14 lõikes 1. Eesti õigusesse on E–kaubanduse 

direktiivi artikkel 14 sisse viidud InfoTS §-ga 10. Samasisulised sätted on ka Soome õiguses. 

 

Selleks, et andmete talletamise teenuse osutaja tegevuse õigusvastasust saaks välistada, peab ta 

oma tegevuses täitma järgmised tingimused:  

1) võib teavet talletada ainult teenuse saaja taotlusel;  

2) ei tohi olla teenuse saaja ülemus või teostada tema üle järelevalvet. 

 

USA õiguses on DMCA § 512 lõikega (c) reguleeritud andmete talletamise teenuse osutaja 

vastutust. Viidatud õigusnormis on toodud tingimused, mida teenuse osutaja peab täitma 
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selleks, et vabaneda vastutusest ainuõiguse rikkumise eest. Erinevalt Euroopa Liidu ja Eesti 

siseriiklikust õigusest ei ütle DMCA, et teenuse osutaja võib teavet talletada ainult teenuse saaja 

taotlusel või teenuse saaja ei tohi tegutseda teenuse osutaja alluvuses. Sättes on esile toodud 

teenuse osutaja õigusrikkumisest teadlikkuse ja rahalise kasu saamise aspektid ning kehtestatud 

kohustused, mida teenuse osutaja peab täitma, kui ta saab ainuõiguse rikkumisest teada. 

Nimetatud kuuluvad aga vastavalt teenuse osutaja süü ja tegevusetuse kategooriatesse ning 

kuuluvad analüüsimisele järgnevates alaosades.  

 

Samuti võib selle teenuse osutaja puhul küsida, kas teenuse osutamise käigus toimuv 

reprodutseerimine ja reproduktsiooni hoidmine ei oma mitte iseseisvat majanduslikku tähtsust? 

K. J. Koelman on leidnud, et andmete talletamise teenuse osutaja võib käsitleda 

reprodutseerimisõiguse otsese rikkujana. Kuid seda teenuse osutajat ei saa tõenäoliselt käsitleda 

üldsusele edastamise, sealhulgas üldsusele kättesaadavaks tegemise õiguse rikkujana.260 

 

3.3.3 Internetiteenuste vahendaja tegevusetuse õigusvastasuse eeldused ja neid välistavad 

asjaolud 

 

Õigusvastane tegu võib lisaks tegevusele seisneda ka tegevusetuses. Seetõttu omab tähtsust, kas 

internetiteenuste vahendajale on seadustega kehtestatud kohustus käituda teatud viisil seoses 

autoriõiguste ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kaitsmisega.  

 

VÕS § 1045 lõikes 1 on nimetatud kahju tekitamise õigusvastasuse eeldused. Internetiteenuste 

vahendaja tegevusetuse suhtes võivad kõne alla tulla eelkõige punktidega 7 ja 8 kehtestatud 

kahju tekitamise õigusvastasuse eeldused.  

 

VÕS § 1045 lg 1 punkti 7 kohaselt on kahju tekitamine õigusvastane, kui see tekitati seadusest 

tulenevat kohustust rikkuva käitumisega. Selle sätte tähendust ja ulatust aitab määratleda sama 

paragrahvi lõige 3, mis ütleb, et: “Seadusest tuleneva kohustuse rikkumisega kahju tekitamine 

ei ole õigusvastane, kui kahju tekitaja poolt rikutud sätte eesmärk ei olnud kannatanu kaitsmine 

sellise kahju tekkimise eest.” T. Tampuu on selgitanud, et tegevusetusega kahju tekitamine on 

teo ebaõigsuse teooria seisukohalt õigusvastane üksnes siis, kui kahju tekitaja oli kohustatud 

tegutsema selleks, et kahju ei tekiks.261  

 

                                                 
260 K. J. Koelman. (viide 54), lk 23. 
261 T. Tampuu. (viide 185), lk 181. 
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VÕS § 1045 lg 1 punkti 8 kohaselt on kahju tekitamine õigusvastane ka juhul, kui see tekitati 

heade kommete vastase tahtliku käitumisega. T. Tampuu on selgitanud, et teo ebaõigsuse 

teooria seisukohast tuleb tegevusetuse õigusvastasuse kindlakstegemiseks nimetatud alusel 

tuvastada mõne üldise käibekohustuse rikkumine.262 Samuti väljendati VÕS eelnõu 

seletuskirjas seisukohta, et õiguskäibest osavõtjad peavad igal juhul arvestama, et keelatud on 

teise isiku tahtlik või raskelt hooletu heade kommete vastane kahjustamine.263 

 

Tegevusetus saab deliktilise vastutuse aluseks olla üksnes juhul, kui isikul on seadusest 

tulenevalt kohustus käituda mingil kindlal aktiivsel viisil.264 Tegevusest hoidumine tuleb aga 

ainult siis vastutust loova käitumisena kõne alla, kui tegevuseks oli õiguslik kohustus. Selline 

õiguslik kohustus võib tuleneda seadusest, lepingust või eelnenud ohtlikust tegevusest. Sellise 

eelnenud teo oluline rakendusjuhtum on ohuallika loomine. See, kes avab näiteks äriruumid, 

peab hoolitsema selle eest, et need oleks ohutus seisukorras.265 

 

Seega, kui internetiteenuste vahendajal on seadusest tulenev kohustus teatud viisil käituda, et 

kaitsta autoriõiguse või autoriõigusega kaasneva õiguse omaja õigusi ning ta rikub seadusega 

pandud kohustust, siis võib tema käitumist käsitleda tegevusetusena ning kahju tekitamist 

õigusvastasena. Samale järeldusele võib jõuda, kui internetiteenuste vahendaja käitub tahtlikult 

heade kommete vastaselt.  

 

Internetiteenuste vahendajate kohustused on Eestis kehtestatud InfoTS-is. Nende sätete 

tõlgendamisel saab järeldusi teha ka vahendaja tegevusetuse ning selle võimaliku 

õigusvastasuse kohta.266 Kõikide internetiteenuste vahendajate osas omab aga tähtsust vastus 

küsimusele, kas neil on kohustus kontrollida teenuse vahendusel reprodutseeritavat ja 

edastatavat teenust. Magistritöö autori arvates on see küsimus oluline, kuna juhul, kui teenuste 

vahendajal on kohustus teabevoolu kontrollida ning ta seda ei tee, siis on ta loonud olukorra, 

kus tema käitumist võib lugeda tegevusetuseks ning tegevusetusega kaasnevat kahju 

õigusvastaseks. Magistritöö autori hinnangul viiks aga taolise kohustuse panemine 

internetiteenuste vahendajale olukorrani, kus ta oleks igal juhul autori ainuõiguse rikkumise eest 

vastutav.  

                                                 
262 Ibid., lk 183. 
263 Võlaõigusseaduse eelnõu 116 SE I seletuskiri. Kättesaadav arvutivõrgus http://web.riigikogu.ee/ems/saros-

bin/mgetdoc?itemid=991610001&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11, 10.02.2007. 
264 M. Kingisepp. (viide 183), lk 23. 
265 H. Günter, M. Leonhard, U. Knut. (viide 187), lk 297. 
266 Igale konkreetsele teenuse osutajale seadusega kehtestatud kohustusi ning sellest tulenevalt nende tegevusega ja 

tegevusetusega tekitatud kahju õigusvastasust analüüsitakse vastavalt magistritöö alajotises 3.3.2 ja 3.3.3 
alapunktides. 
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E–kaubanduse direktiivi artikli 15 lõike 1 järgi ongi liikmesriikidel keelatud internetiteenuste 

vahendajatele kehtestada “üldist kohustust jälgida teavet, mida nad edastavad või talletavad, ega 

üldist kohustust otsida ebaseaduslikku tegevust näitavaid fakte ja asjaolusid.” Sättes on 

kasutatud mõistet “üldine kohustus”, mis viitab asjaolule, et internetiteenuste vahendaja ei 

pruugi olla täielikult edastatava teabe kontrollimisest vabastatud. Lõike 1 ulatust aitab 

määratleda sama artikli lõige 2, mis annab liikmesriikidele õiguse “kehtestada infoühiskonna 

teenuse osutajatele kohustuse kiiresti teatada pädevatele ametivõimudele nende teenuse saajate 

väidetavalt ebaseaduslikust tegevusest või pakutavast teabest või kohustuse edastada pädevatele 

asutustele nende taotluse põhjal teavet, mis võimaldav identifitseerida nende teenuse saajaid, 

kellega teenuseosutajal on talletamise kohta lepingud.” Nende sätete tõlgendamisel tuleb 

arvestada ka direktiivi preambula punktides 47 ja 48 sätestatuga. Viidatud normid määratlevad 

ulatuse, mille raames võivad liikmesriigid kehtestada siseriiklikus õiguses internetiteenuste 

vahendajale kohustuse anda tema teenuse kasutajate kohta teavet. Internetiteenuste vahendajal 

võib olla siseriikliku õiguse järgi kohustus jälgida edastatavat teavet, kui:  

1) on tegemist erijuhtumiga; 

2) kui siseriiklik asutus on vastavalt siseriiklikule õigusaktile andnud vastava korralduse; 

3) kui teenuste vahendaja talletab teavet, siis võib liikmesriik kohustada teda avastama teatavat 

tüüpi ebaseaduslikke tegevusi ja olema rikkumiste vältimiseks ettevaatlik.267 

 

Samuti rõhutatakse Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee 28. mai 2003 deklaratsioonis 

“Suhtlemisvabadusest Internetis”, et teabe eelnev kontroll internetis peab jääma erandiks.268 

Komitee seisukoht toetab E–kaubanduse direktiivi ning kinnitab, et internetiteenuste vahendajal 

ei tohi olla üldist kohustus teenuse kasutajate poolt edastatavat teavet kontrollida ja tsenseerida. 

 

Eesti õiguses on E–kaubanduse direktiivi artikli 15 lõike 1 põhimõte kehtestatud InfoTS § 11 

lõikega 1. Eesti on siseriikliku õigusega kasutanud ka direktiivi artikli 15 lõike 2 volitust ning 

kehtestanud internetiteenuste vahendaja suhtes järgmised teabe andmise kohustused: 

1) kohustus viivitamata teatada järelevalvet teostavale pädevale ametiisikule teenuste kasutaja 

võimalikust ebaseaduslikust tegevusest või pakutavast teabest; 

2) kohustus võimaldada teenuse kasutaja identifitseerimist, kellega teenuste vahendajal on 

andmete talletamise kohta leping; 

                                                 
267 Vt viidatud sätte täpset sõnastust E–kaubanduse direktiivi preambula punktidest 47 ja 48. 
268 Declaration. (viide 224). 
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3) kohustus esitada prokuratuurile ja uurimisasutusele tõe tuvastamiseks kriminaalmenetluse 

seadustikus ettenähtud alustel ja korras ning julgeoleku- ja jälitusasutusele seaduses ettenähtud 

alustel ja korras nende määratud tähtajaks olemasolevat teavet teenuse kasutaja kohta, kellele ta 

osutab andmete talletamise teenust; 

4) kohustus esitada kohtule üksikpäringu alusel tõe tuvastamiseks tsiviilkohtumenetluse 

seadustikus ettenähtud alustel ja korras ning kohtu määratud tähtajaks olemasolevat teavet 

teenuse kasutaja kohta, kellele ta osutab andmete talletamise teenust. 

 

A. R. Lodder on samuti rõhutanud, et kuigi teenuste vahendajal ei ole üldist edastatava teabe 

kontrollimise kohustust, võib tal teatud juhtudel selline kohustus siiski olla.269 Ka InfoTS 

eelnõu seletuskirja autorid on selgitanud, et teabe jälgimise kohustuse puudumine ei piira 

järelevalvet teostava ametiisiku õigust nõuda teenuse osutajalt informatsiooni.270 M. J. Hayes 

leiab, et E–kaubanduse direktiivi alusel ei ole välistatud olukord, kus mõnes liikmesriigis 

võidakse internetiteenuste vahendajalt nõuda, et ta jälgiks edastatavat teavet, teises liikmesriigis 

aga vastavat nõuet ei ole.271  

 

Eesti on kehtestanud internetiteenuste vahendajatele kohustuse teatud juhtudel edastatavat 

teavet jälgida ning anda teenuste kasutajate kohta teavet. Kui teenuste vahendaja nimetatud 

kohustusi ei täida, siis saab tema käitumist pidada tegevusetuseks. Magistritöö autori hinnangul 

omab aga siinjuures tähtsust, kas internetiteenuste vahendaja taolise tegevusetuse alusel saab 

teda võtta vastutusele autori, esitaja ja fonogrammitootja ainuõiguse rikkumise eest. Seega, 

tuleb välja selgitada, kas selle sätte eemärk on kaitsta nimetatud subjekte kahju eest. Kui teabe 

andmise kohustusel on muu eesmärk, siis ei saa internetiteenuste vahendajat pidada vastutavaks 

ainuõiguse rikkumise eest.  

 

S. Stokes väidab, et kõik internetiteenuste vahendajad on E–kaubanduse direktiiviga kaitstud 

vastutusest võimalike ainuõiguste rikkumiste eest, mille nad võivad teenuseid osutades toime 

panna. Tema sõnul on internetiteenuste vahendaja vastutusest vabastatud isegi juhul, kui ta 

jälgib üldiselt edastavat või talletatavat teavet.272 

 

Magistritöö autor ei toeta S. Stokes´i seisukohta. Nimelt, internetiteenuste vahendajal on 

kohustus ja õigus teenuste kasutajate kohta teavet anda õigusrikkumise väljaselgitamiseks. 

                                                 
269A. R. Lodder. (viide 50), lk 89. 
270 Seletuskiri (viide 51), lk 5. 
271 M. J. Hayes. (viide 234). 
272 S. Stokes. (viide 25), lk 14. 
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Magistritöö autori hinnangul on sätte eesmärk kohustada teenuste vahendajaid osutama abi 

õigusrikkuja tuvastamiseks. Seega, kaitseb säte ainuõiguste omajaid. Ka J. H. G. Smith on 

leidnud, et lisaks direktiividele, tuleb analüüsida ka siseriiklikku õigust ning anda hinnang, kas 

vahendaja on teinud midagi, millega kaasneb vastutus.273 Tuginedes eeltoodud 

argumentatsioonile leiab magistritöö autor, et juhul, kui internetiteenuste vahendaja keeldub 

õigusrikkuja kohta andmete esitamisest, siis peaks ta ise vastutama ainuõiguste omaja õiguste 

rikkumise eest. Vastasel juhul ei täidaks säte oma eesmärki – ainuõiguste rikkujat ei oleks 

võimalik leida ning ainuõiguste omaja ei saaks nõuda temale tekitatud kahju hüvitamist. 

Internetiteenuste vahendaja tegevusetuse õigusvastasus oleks välistatud, kui ta annaks vastavalt 

siseriikliku õigusega kehtestatud korrale pädevale asutusele nõutud teabe. USA õiguses on 

sarnaselt E-kaubanduse direktiiviga ette nähtud kohustus anda õigusrikkuja kohta teavet. 

Vastava nõude võib õigustatud isik esitada kohalikule kohtule.274 

 

Teenuse vahendusel edastatava ja talletatava teabe jälgimise kohustus puudutab kõiki kolme 

internetiteenuste vahendajat – üksnes teabe edastajat, vahemällu salvestajat ja andmete 

talletajat. Nende suhtes kehtestatud erisätetes on aga kehtestatud täiendavad kohustused 

lähtudes nende poolt osutatava teenuse olemusest. 

 

3.3.3.1 Üksnes edastamise teenuse osutaja tegevusetuse õigusvastasuse välistamine 

 

Üksnes edastamise teenuse osutaja tegevusetuse ja sellega kaasneva kahju võimaliku 

õigusvastasuse analüüsimisel omab tähtsust kas ja kui, siis millised kohustused on sellele 

teenuse vahendajale ainuõiguste omajate kaitseks kehtestatud. Tema suhtes tõusetuva vastutuse 

välja selgitamisel tuleb Eesti õiguses lähtuda InfoTS §-st 8, mis on kehtestatud E–kaubanduse 

direktiivi artikli 12 harmoniseerimiseks.  

 

Viidatud direktiivi ning InfoTS sätetega on kehtestatud mitmed tegevused, millest üksnes teabe 

edastamise teenuse osutaja peab hoiduma selleks, et vastutusest vabaneda. Ta ei tohi teabe 

edastust algatada, valida edastuse saajat, valida ega muuta edastuses sisalduvat teavet ning ei 

tohi teavet talletada pikema aja vältel, kui see on edastamiseks vajalik. Samuti on USA õiguses 

üksnes teabe edastaja suhtes kehtestatud samasisulised kohustused. 

 

                                                 
273 G. J. H. Smith. (viide 53), lk 207. 
274 DMCA § 512 lõige (h). 
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Üksnes teabe edastaja suhtes kehtestatud kohustused kujutavad oma olemuselt kohustusi 

millestki hoiduda. Seega, kui teenuse osutaja ei hoidu vastavast asjaolust ja sellega kaasneb 

kahju, siis on ta kahju tekitanud oma tegevusega, mitte tegevusetusega.  

 

Eelneva argumentatsiooni piltlikustamiseks võib tuua järgmise näite. Üksnes teabe osutajal on 

kohustus mitte talletada teost sidevõrgus kauem, kui see on vajalik teose edastamiseks ühest 

arvutist teise. Juhul, kui ta on teose teenuse kasutaja nõudel ühest arvutist teise edastanud ning 

ei kustuta teost sidevõrgust, siis on ta oma tegevusega (mitte tegevusetusega) rikkunud temale 

seadusega pandud kohustust.  

 

Seega, õigusaktidega ei ole kehtestatud spetsiaalselt üksnes teabe edastajale kohustust millegi 

tegemiseks, et  ainuõiguste omajate õigusi kaitsta. 

 

3.3.3.2 Vahemällu salvestamise teenuse osutaja tegevusetuse õigusvastasuse välistamine 

 

Vahemällu salvestamise teenuse osutaja tegevusetuse ja sellega kaasneva kahju võimaliku 

õigusvastasuse analüüsimisel omab tähtsust kas ja kui, siis millised kohustused on sellele 

teenuse vahendajale ainuõiguste omajate kaitseks kehtestatud. Tema suhtes tõusetuva vastutuse 

välja selgitamisel tuleb Eesti õiguses lähtuda InfoTS §-st 9, mis on kehtestatud E–kaubanduse 

direktiivi artikli 13 harmoniseerimiseks.  

 

Vahemällu salvestamise teenuse osutajale on E-kaubanduse direktiivi artikli 13 lõikega 1 ja 

InfoTS §-ga 9 pandud järgmised kohustused:  

1) kohustus järgida teabele juurdepääsu tingimusi. A. R. Lodder on leidnud, et näiteks kui 

teenuse eest tuleb tasuda, siis vahemällu salvestatud lehekülg ei tohi olla tasuta kättesaadav.275 

Magistritöö autori hinnangul nõuab see kohustus vahemällu salvestamise teenuse osutajalt seda, 

et ta ei teeks teistele isikutele näiteks esituse salvestise vaatamist võimalikuks, kui esitaja on 

pannud oma esituse salvestise internetti üles ning andnud teatud sõpradele õiguse (salasõna) 

salvestise vaatamiseks. Kui ta ei järgi teabe juurdepääsule seatud tingimusi, siis on ta rikkunud 

oma kohustust ning võib olla vastutav ainuõiguste omajale tekitatud kahju eest;  

2) kohustus järgida neid teabe ajakohastamise eeskirju, mis on selles majandusharus laialdaselt 

tunnustatud ja kasutatavad. A. R. Lodder on seda kohustust selgitades toonud järgmise näite. 

Kui teenuse osutaja ei ajakohasta teavet, siis võib juhtuda, et teenuse saaja tellib vahemällu 

salvestatud lehelt 15 eurot maksva raamatu, kuid uuel lehel on hind, mis on suurem kui 

                                                 
275 A.R. Lodder. (viide 50), lk 88. 
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vahemällu salvestatud lehel. Ta on leidnud, et vahemällu salvestamise teenuse osutaja peab 

tagama, et arvuti vahemälus oleva teabe muutmise vastavalt teabe internetti üles laadinud 

teenuse kasutaja poolt tehtud muudatustele;276 

3) kohustus mitte takistada majandusharus laialdaselt tunnustatud ja kasutatava tehnoloogia 

seaduslikku kasutamist, et saada andmeid teabe kasutamise kohta. A. R. Lodder on selle 

kohustuse piltlikustamiseks toonud järgmise näite. Veebilehe külastajate üle arvet pidav 

statistiline programm ei või jätta vahele neid külastajaid, kes külastavad lehte vahemällu 

salvestatud lehe kaudu;277 

4) kohustus kiiresti kõrvaldada talletatav teave või tõkestada juurdepääs sellele, kui: 

(i) ta saab teada, et teave on edastuse algpunktis võrgust eemaldatud või juurdepääs sellele on 

tõkestatud või 

(ii) kohus või haldusasutus on andnud korralduse see kõrvaldada või sellele juurdepääsu 

tõkestada.  

 

Õigusteadlased on selgitanud, et vahemällu salvestamise teenuse osutaja peab oma tegude 

õigusvastasuse välistamiseks garanteerima, et vahemälus olev teave vastaks originaalsel 

veebilehel olevale teabele.278 Magistritöö autor leiab, et nimetatu on vahemällu salvestamise 

teenuse olemuslik kohustus. Samas omavad kõik loetletud kohustused ning nende täitmine või 

täitmata jätmine autori, esitaja ja fonogrammitootja õiguste kaitsmise seisukohast olulist 

tähendust. Seega, kui vahemällu salvestamise teenuse osutaja jätab kasvõi ühe nendest 

kohustustest täitmata, võib tema tegevusetusega tekitatud kahju olla õigusvastane. 

 

Lisaks eeltoodud kohustustele on E–kaubanduse direktiivi artikli 13 lõikega 2 Euroopa Liidu 

liikmesriikidele antud volitus kehtestada vahemällu salvestamise teenuse osutajale kohustus 

lõpetada õigusrikkumine või vältida õiguse rikkumist, kui seda nõuab kohus või haldusasutus. 

Eesti õiguses on selle volitusnormi alusel sätestatud InfoTS alusel riiklikku järelevalvet 

teostavate ametiisikute pädevus. InfoTS § 14 lõike 1 järgi juhib riiklikku järelevalvet teostav 

ametiisik teenuse osutaja tähelepanu õigusrikkumisele, esitab nõude õigusrikkumise 

lõpetamiseks ja kohustab tegema edaspidise tegevuse õiguspäraseks jätkamiseks vajalikke 

toiminguid. Riikliku järelevalvet teostava ametiisiku pädevuse ulatuse määratlemisel omab 

olulist tähtsust InfoTS § 12, milles nimetatakse riiklikku järelevalvet teostavad ametiasutused 

ning tegevused, mille üle nad järelevalvet teostavad. Selle sätte alusel on pädeval ametiisikul 

õigus järelvalvet teostada järgmiste nõuete täitmise üle: 
                                                 
276Ibid. 
277 Ibid. 
278 Ibid. 
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1) kas teenuse osutaja kohta on avalikkusele antud teave, mida seadus kohustab avaldama; 

2) kas kommertsteadaanne ja selle edastamine vastavad seaduses sätestatud nõuetele. 

 

Eelnevast nähtub, et InfoTS-ga ametiisikutele antud järelevalvepädevus ei hõlma muid 

vahemällu salvestamise teenuse osutajale ega ka teiste internetiteenuste vahendajatele 

seadusega kehtestatud kohustuste täitmise kontrollimist. 

 

USA õiguses on vahemällu salvestamise teenuse osutajale kehtestatud samalaadsed kohustused 

kui E–kaubanduse direktiiviga. Autorite ja autoriõigusega kaasnevate isikute õiguste kaitsmise 

seisukohast peab magistritöö autor vajalikuks juhtida tähelepanu DMCA § 512 lõike (b) punkti 

1 alapunktile (E), mis ütleb, et vahemällu salvestamise teenuse osutaja peab teose eemaldama 

internetist või piirama sellele juurdepääsu, kui õigusega kaitstud objekt on internetis avaldatud 

ilma autori nõusolekuta ning kui talle on esitatud teatis, milles väidetakse, et rikkumine on 

toimunud. See kohaldub ainult juhul, kui: 

1) objekt on eelnevalt eemaldatud originaalleheküljelt või sellel on juurdepääsu piiratud või 

kohus on kohustanud teost eemaldama originaallehelt või piirama sellele juurdepääsu; 

2) isik, kes esitas teatise, lisab sellele kinnituskirja, et objekt on originaallehelt eemaldatud või 

sellele on juurdepääsu piiratud või et kohus on kohustanud originaallehelt objekti kõrvaldama 

või sellele juurdepääsu piirama. 

 

Magistritöö autori hinnangul on vahemällu salvestamise teenuse osutajal nii USA õiguse kui ka 

Euroopa Liidu ja Eesti siseriikliku õiguse kohaselt ühelaadne kohustus eemaldada või piirata 

juurdepääsu ainuõigusi rikkuvale teabele. Võrreldes E–kaubanduse direktiivi ning Eesti 

siseriikliku õigusega kehtestab aga DMCA detailsemad reeglid nende tingimuste kohta, mis 

lubavad ja kohustavad vahemällu salvestamise teenuse osutajal ainuõigusi rikkuvat teavet 

vahemälust eemaldada või sellele juurdepääsu piirata, kui ta saab teada, et objekt on 

originaalselt veebilehelt eemaldatud või sellele on juurdepääsu piiratud.  

 

E–kaubanduse ja InfoTS kohaselt peab vahemällu salvestamise teenuse osutaja kõrvaldama 

talletatava teabe või tõkestama sellele juurdepääsu, kui ta saab teada fakti, et teave on edastuse 

algpunktis võrgust eemaldatud või juurdepääs sellele on tõkestatud või kohus või haldusasutus 

on andnud korralduse see kõrvaldada või sellele juurdepääsu tõkestada. Eelneva põhjal võib 

asuda seisukohale, et Euroopa Liidu ja Eesti õigus annavad vahemällu salvestamise teenuse 

osutajale õiguse autori, esitaja ja fonogrammitootja ainuõigusi rikkuva objekti kõrvaldada või 

sellele juurdepääsu tõkestada muuhulgas juhul, kui ta saab teadlikuks, et objekt on edastuse 
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algpunktis võrgust eemaldatud või sellele on juurdepääsu piiratud. DMCA kohaselt ei piisa aga 

üksnes vastavasisulise fakti teada saamisest, et teenuse osutaja võiks talletatavat objekti 

kõrvaldada või sellele juurdepääsu piirata. Tal on selleks õigus alles pärast seda, kui ainuõiguste 

omaja esitab talle teatise, milles kinnitatakse, et objekt on originaallehelt eemaldatud või sellele 

on juurdepääsu piiratud või et kohus on kohustanud originaallehelt objekti kõrvaldama või 

sellele juurdepääsu piirama. G. J. H. Smith on selgitanud, et teenuse osutaja peab pakkuma 

selliste teatiste esitamiseks suhtlusmeetodit.279 DMCA § 512 lg (c) punktiga 3 on kehtestatud ka 

tingimused, mis peavad olema täidetud, et vahemällu salvestamise teenuse osutaja oleks 

kohustatud teatise alusel tegutsema. Teatisele kehtestatud nõuete eesmärk on tagada, et 

vahemällu salvestamise teenuse osutajale ei esitataks eksitavaid teatisi. Teatis peab olema 

elektrooniliselt allkirjastatud ning teatisele peab olema lisatud selle esitanud isiku 

kontaktandmed.  

 

E-kaubanduse direktiivi artikli 14 lõikega 3 on liikmesriikidele antud volitus kehtestada kord, 

kuidas teave kõrvaldada või juurdepääs sellele tõkestada. Viidatud säte reguleerib aga andmete 

talletamise teenuse osutaja, mitte vahemällu salvestamise teenuse osutaja vastutust. Seega, võib 

küsida, kas liikmesriikidel on õigus kehtestada ka vahemällu salvestamise teenuse osutajale 

juhised, kuidas ta peab käituma, kui ta saab teada, et ta talletab ainuõigusi rikkuvat objekti. 

Magistritöö autori hinnangul ei loo E–kaubanduse direktiivist ja InfoTS-st tulenev kohustus 

kõrvaldada teave või piirata sellele juurdepääsu, kui ta saab teada, et edastuse algpunktis on 

seda tehtud, õiguskindlust ega õigusselgust vahemällu salvestamise teenuse osutajale, 

ainuõiguste omajatele ega ka internetti objekti üles laadijale. Vahemällu salvestamise teenuse 

osutaja võib juurdepääsu sulgeda üksnes fakti teada saamise alusel, et edastuse algpunktist on 

objekt kõrvaldatud. Selge ei ole, kas vahemällu salvestamise teenuse osutajal on kohustus 

kontrollida saadud teavet. Kui tal oleks vastav kohustus, siis ei ole selge, kuidas ta peab 

käituma, kui tal ei õnnestu teavet kontrollida. 

 

Lähtudes eelnevast argumentatsioonist, leiab magistritöö autor, et E–kaubanduse direktiiv ja 

InfoTS ei ole vahemällu salvestamise teenuse osutajale kõnealuse kohustuse kehtestamisel 

loonud õigusselgust. Seetõttu soovitab magistritöö autor Eesti siseriikliku õigusega kehtestada 

vahemällu salvestamise teenuse osutajatele tegevusjuhised, milliseid protseduurireegleid nad 

peaksid järgima, kui neid teavitatakse ainuõiguste rikkumisest. 

  

                                                 
279 G. J. H. Smith. (viide 53), lk 44. 
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Kõigi käsitletavate jurisdiktsioonide ühine tunnus on see, et vahemällu salvestamise teenuse 

osutaja suhtes ei ole sätestatud kohustust, et ta peaks ise aktiivselt tegutsema, kui ta saab 

teadlikuks ainuõiguse rikkumisest. See tähendab, et kehtiva õiguse kohaselt ei ole teenuse 

osutaja kohustatud ebaseaduslikult internetti üles laetud teost, esituse salvestist või fonogrammi 

internetist kõrvaldama või sellele juurdepääsu piirama. Vastav kohustus on tal alles siis, kui ta 

saab teada või teda teavitatakse sellest, et edastuse algpunktis on objekt kõrvaldatud või sellele 

juurdepääs suletud või kui pädev ametiasutus annab talle vastava käsu. Magistritöö autori 

hinnangul võib aga taolist kohustust pidada üldiseks käibekohustuseks. Kui isik saab 

õigusrikkumisest teadlikuks, siis peaks ta aktiivselt käituma, et rikkumine lõpetataks. Seega, 

võib vahemällu salvestamise teenuse osutaja puhul siiski olla vaieldav tema tegevusetuse tõttu 

tekkinud kahju õigusvastasus juhul, kui ta saab ise autori, esitaja või fonogrammitootja õiguste 

rikkumisest teadlikuks, aga ei võta selle lõpetamiseks midagi ette. Magistritöö autori hinnangul 

võib Eesti õiguse kohaselt vahemällu salvestaja passiivset käitumist õigusrikkumisest teada 

saamisel pidada ka seadusest tuleneva kohustuse täitmata jätmiseks. Nimelt, InfoTS § 11 

lõikega 3 on kõiki internetiteenuste vahendajaid, sealhulgas vahemällu salvestamise teenuse 

osutajat, kohustatud teavitama pädevat ametiasutust teenuste kasutaja võimalikust 

ebaseaduslikust tegevusest  või pakutavast teabest. 

 

3.3.3.3 Andmete talletamise teenuse osutaja tegevusetuse õigusvastasuse välistamine 

 

Andmete talletamise teenuse osutaja tegevusetuse ja sellega kaasneva kahju võimaliku 

õigusvastasuse analüüsimisel omab tähtsust kas ja kui, siis millised kohustused on sellele 

teenuse osutajale ainuõiguste omajate kaitseks kehtestatud. Tema tegevusetusega kaasneva 

kahju õigusvastasuse eelduste ja õigusvastasust välistavate asjaolude väljaselgitamisel tuleb 

Eesti õiguses lähtuda VÕS-i vastavatest sätetest ning InfoTS §-st 10, mis on kehtestatud E–

kaubanduse direktiivi artikli 14 harmoniseerimiseks.  

 

Andmete talletamise teenuse osutajale on E-kaubanduse direktiivi artikli 14 lõikega 1 ja InfoTS 

§ 10 lõikega 1 pandud kohustus kiiresti kõrvaldada teave või tõkestada sellele juurdepääs, kui ta 

saab teadlikuks ebaseaduslikust tegevusest või faktidest või asjaoludest, mille põhjal ilmneb 

ebaseaduslik tegevus või teave.280 Seega, kui kõnealune internetiteenuste vahendaja saab teada, 

et tema teenuse vahendusel rikutakse autori, esitaja või fonogrammitootja ainuõigust, siis on ta 

kohustatud aktiivselt tegutsema, et rikkumine lõpetada. A. R. Lodder on E–kaubanduse 

direktiivi sätteid analüüsides samuti tõdenud, et kui teenuse osutaja teab, et tema teenuse 

                                                 
280 Samasisulist kohustust on nimetatud direktiivi preambula punktis 46. 
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kasutaja talletab tema teenuse vahendusel autoriõigust rikkuvat teost, siis võib teenuse osutaja 

olla sellise tegevuse eest vastutav. Samuti võib vastutus järgneda juhul, kui andmete talletamise 

teenuse osutajal on teave, mille põhjal võib ilmselgelt järeldada, et teenuse kasutaja rikub 

autoriõigust või autoriõigusega kaasnevat õigust.281  

 

E–kaubanduse direktiiviga on kehtestatud ka mitmed volitusnormid, mille alusel võivad 

liikmesriigid kehtestada andmete talletamise teenuse osutaja suhtes täiendavaid kohustusi. 

Direktiiviga on liikmesriikidele antud järgmised õigused: 

1) kehtestada kohustus lõpetada rikkumine või vältida rikkumist, kui seda nõuab kohus või 

haldusasutus;282 

2) kehtestada kohustus avastada teatavat tüüpi ebaseaduslikke tegevusi ja olema nende 

vältimiseks ettevaatlik. Neid kohustusi peab saama teenuse osutajalt põhjendatult eeldada ja 

siseriiklik õigus peab neid kohustusi täpsustama;283 

3) kehtestada erinõudeid, mida tuleb kiiresti täita enne teabe kõrvaldamist või sellele 

juurdepääsu tõkestamist.284 

 

Esimesena nimetatud õiguse sisustamisel tuleb lähtuda VÕS §-st 1055, mis reguleerib Eestis 

kahju tekitava tegevuse keelamist. Viidatud paragrahvi lõike 1 kohaselt võib kannatanu või isik, 

keda ähvardati, nõuda kahju tekitava käitumise lõpetamist või sellega ähvardamisest hoidumist, 

kui kahju õigusvastane tekitamine on kestev või kui kahju õigusvastase tekitamisega 

ähvardatakse. Lõige 2 täpsustab, et juhul, kui sellist käitumist tuleb mõistliku arusaama järgi 

taluda inimestevahelises kooselus või olulise avaliku huvi tõttu, ei ole õigust nõuda kahju 

tekitava käitumise lõpetamist. Siiski võib kannatanu sellisel juhul nõuda kahju hüvitamist. 

Viidatud VÕS-i sätted on kahju tekitava tegevuse keelamise seisukohast üldsätted. Erinormiks 

on autoriõiguse seadus, täpsemalt § 814 lg 1 punkt 2, mis ütleb, et: “Autor või autoriõigusega 

kaasnevate õiguste omaja võib teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti õigusvastase 

kasutamise korral muu hulgas nõuda teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti 

õigusvastase kasutamise lõpetamist ja edasisest rikkumisest hoidumist vastavalt VÕS §-le 

1055.” Seega, viitab erinorm üldnormile ning autori, esitaja ja fonogrammitootja ainuõiguse 

rikkumise korral võib ta nõuda, et tema loometulemuse kasutamine lõpetataks või kui 

ainuõiguse rikkumisega ähvardati, siis hoidutaks ähvardamisest.  

 

                                                 
281 Ibid. 
282 E–kaubanduse direktiivi preambula punkt 45. 
283 E–kaubanduse direktiivi preambula punkt 48. 
284 E–kaubanduse direktiivi preambula punkt 46. 
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Siinkohal omab tähtsust küsimus, kas VÕS § 1055 alusel on võimalik kohustada isikut üldiselt 

edasisest autoriõiguse ja autoriõigusea kaasnevate isikute õiguste rikkumisest hoidumist või 

ainult konkreetse õiguste omaja õiguste rikkumisest hoidumist. Riigikohtu tsiviilkolleegium on 

02.03.2005 otsuses seda küsimust analüüsinud. Nimelt, hageja palus viidatud kohtuasjas, et 

kohus kohustaks kostjat edaspidi hoiduma ükskõik millise autori ainuõiguse rikkumisest. 

Riigikohus leidis viidatud VÕS sätet tõlgendades, et: “Võlaõigusseaduse viidatud norm sisaldab 

veel kestva õigusvastase tegevuse keeldu. /…/ Seega puudus õiguslik alus kohustada kostjat 

hoiduma abstraktsest autorite varaliste ja mittevaraliste õiguste rikkumisest tulevikus.”285  

 

Magistritöö autori arvates omab viidatud Riigikohtu otsuses toodud tõlgendus olulist tähtsust ka 

internetiteenuste vahendajate vastutuse küsimuses. VÕS § 1055 tõlgendusest lähtudes võib 

internetiteenuste vahendajat kohustada ainult konkreetset rikkumist lõpetama ja edasisest 

rikkumisest hoiduma, mitte aga abstraktselt kõikide ainuõiguste omajate õiguste rikkumisest 

hoidumist. Magistritöö autor leiab, et igal konkreetsel juhul tuleb ka hinnata VÕS § 1055 lõike 

2 mõju internetiteenuste vahendajate tegevusele - kas ainuõigusega kaitstud objekti kasutamist 

tuleb mõistliku arusaama järgi taluda inimestevahelises kooselus või olulise avaliku huvi tõttu, 

ei ole õigust nõuda kahju tekitava käitumise lõpetamist.  

 

Autoriõiguse seaduse § 87 alusel on võimalik vaidlus lahendada ka autoriõiguse komisjonis. 

Kuna komisjon viib läbi lepitusmenetluse, siis saab rikkumise lõpetamise kohustuse või 

rikkumisega ähvardamisest hoidumise kohustuse kohaldamine komisjoni otsusega kõne alla 

tulla ainult juhul, kui pooled saavutavad vastavasisulise kokkuleppe ning otsus jõustub. Muudel 

haldusasutustel ei ole tsiviilmenetluse korras ainuõiguste omajatele teha ettekirjutust rikkumise 

lõpetamiseks või rikkumisega ähvardamisest hoidumiseks.  

 

Nagu lubab E–kaubanduse direktiivi preambula punkt 48, võib siseriikliku õigusega kehtestada 

ka internetiteenuste vahendajate kohustus avastada teatavat tüüpi ebaseaduslikke tegevusi ja 

olema nende vältimiseks ettevaatlik. Magistritöö autori hinnangul on E–kaubanduse direktiivi 

preambula punkt 48 ja artikkel 15 lõige 1 omavahel vastuolus. Esimene lubab liikmesriikidel 

kehtestada andmete talletamise teenuse osutajatele kohustust avastada õigusrikkumisi ja olla 

õigusrikkumiste vältimiseks ettevaatlik. Teine keelab aga liikmesriikidel kõikide teenuste 

osutajate, sealhulgas andmete talletamise teenuse osutajale, kehtestada kohustust teabevoolu 

jälgimiseks. Teavet võib direktiivi artikli 15 lõike 2 kohaselt jälgida ainult siis, kui nad saavad 

õigusrikkumisest teada või kui vastava nõude esitab pädev ametiasutus.  

                                                 
285 RKTKo 02.03.2005, nr 3-2-1-167-04  - RT III 2005, 9, 86.  
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Eesti õigusega ei ole vastavasisulisi kohustusi kehtestatud. InfoTS §-ga 11 on kehtestatud 

hoopis internetiteenuste vahendajaid kaitsev säte. Nimelt, selle sätte kohaselt puudub neil 

kohustus teabevoolu jälgida ning otsida õigusrikkumisi. See säte põhineb E–kaubanduse 

direktiivi artikli 15 lõikel 1.  

 

Kolmandaks võib iga liikmesriik kehtestada erinõudeid, mida tuleb kiiresti täita enne teabe 

kõrvaldamist või sellele juurdepääsu tõkestamist. Inglisekeelses erialakirjanduses nimetatakse 

seda notice and take down põhimõtteks.286 Magistritöö autor leiab, et lähtudes selle põhimõtte 

sisust võiks nimetatud termini eestikeelse vastena kasutusele võtta mõiste “teatise esitamise ja 

teabele juurdepääsu lõpetamise põhimõte”. Nimelt, liikmesriigid võivad kehtestada, milliseid 

protseduurireegleid peab andmete vahemällu salvestamise teenuse osutaja järgima, kui temale 

esitatakse teatis, milles väidetakse, et tema teenuse vahendusel rikutakse autori, esitaja või 

fonogrammitootja ainuõigusi. Eesti õigusega vastavasisulisi protseduurireegleid kehtestatud ei 

ole.  

 

Sarnaselt E–kaubanduse direktiiviga on ka USA DMCA kohaselt andmete talletamise teenuse 

osutajal kohustus kõrvaldada teave või tõkestada sellele juurdepääs, kui ta saab teadlikuks, et 

see rikub ainuõigusi. Erinevalt direktiivist on DMCA-s aga eraldi rõhutatud, et kui teenuse 

osutaja saab teatise, milles väidetakse, et teose internetti üles laadimisega on rikutud ainuõigusi, 

siis kohustub ta teose eemaldama või sellele juurdepääsu piirama. USA ja Euroopa Liidu õigus 

erinevad andmete talletamise teenuse osutaja vastutuse osas selle poolest, et USA õigusega on 

ette nähtud, et ainuõiguse esitaja võib teenuse osutaja poole teatisega pöörduda ning paluda tal 

rikkumine lõpetada. Samuti on USA õiguses ette nähtud detailsed protseduurireeglid, kuidas 

teenuse osutaja peab käituma, kui ta on teatise saanud. Sellele erinevusele Euroopa Liidu ja 

USA õiguse vahel on erialases kirjanduses viidanud K. J. Koelman287, L. Edwards288, H. 

Halldorsdottir289 ja WIPO290. 

 

DMCA § 512 kohaselt kohustub teenuse osutaja nimetama esindaja, kes võtab rikkumise teatisi 

vastu. Teenuse osutaja peab avalikkust teavitama, kes on selles küsimuses tema esindaja. Kui 

                                                 
286 Seda põhimõtet on selgitanud K. J. Koelman, L. Edwards ja M. J. Hayes ning WIPO vastavalt järgmistes 

allikates: K. J. Koelman. (viide 54), lk 31, L. Edwards. (viide 50), lk 118, Internet Service Provider Liability. 
Kättesaadav arvutivõrgus http://www.jisclegal.ac.uk/isp liability/ispliability.htm, 20.12.2006, Status and Scope. 
(viide 50), lk 7, M. J. Hayes. (viide 234). 

287 K. J. Koelman. (viide 54), lk 31. 
288 L. Edwards. (viide 50), lk 118. 
289 H. Halldorsdottir. (viide 159), lk 159. 
290 Status and Scope. (viide 50), lk 7. 
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andmete talletamise teenuse osutajat teavitatakse kirjalikult, et tema teenuse abil rikutakse 

autoriõigust, siis peab ta viidatud objekti internetist eemaldama või lõpetama juurdepääsu 

sellele objektile. DMCA-s on kehtestatud tingimused, milline teave peab olema toodud 

rikkumise teatises. Üldise põhimõtte kohaselt peab teatises olema toodud adekvaatne 

informatsioon, mis toetab autoriõiguse rikkumise hagi. Internetiteenuste vahendaja on 

kohustatud teavitama väidetava õigusrikkumise toimepannud isikut, kes selle objekti tema 

serverisse üles pani, et objekt eemaldatakse serverist 10 tööpäeva jooksul alates päevast, kui 

teade on üle antud. Pool, kes väidab, et rikkumine on aset leidnud, peab hankima kohtu 

korralduse, et piirata kasutajate rikkuvat tegevust. Seda tuleb teha 10 päeva jooksul alates teatise 

esitamisest. Kui selle aja jooksul ei suudeta kohtu korraldust saada, siis peab internetiteenuste 

vahendaja objekti tagasi panema või võimaldama juurdepääsu sellele. M. J. Hayes leiab, et 

DMCA-s reguleeritud protseduurireeglid otsivad tasakaalu väljendusvabaduse ja 

intellekutaalomandi õiguste kasutamise vahel. Ta on väljendanud seisukohta, et andmete 

talletamise teenuse osutajat ei saa DMCA kohaselt autoriõiguse rikkumise eest vastutusele 

võtta, kui ta järgib DMCA-ga kehtestatud protseduurireegleid.291 

 

Eesti õigusega ei ole taolisi protseduurireegleid kehtestatud, mistõttu on magistritöö autori 

arvates ebaselge, millist käitumist täpselt andmete talletamise teenuse osutajalt oodatakse, kui  

ta saab õigusrikkumisest või väidetavast õigusrikkumisest teada. Teenuse osutajal ei ole 

kindlust, millisel viisil ta peaks käituma, et teda ei võetakse vastutusele autoriõiguse või 

autoriõigusega kaasneva õiguse rikkumise eest. Kas väidetavast õigusrikkumisest teada saades 

peaks tema tegevus piirduma objektile juurdepääsu lõpetamisega või peaks ta täiendavalt 

erinevate osapoolte käest uurima, kas õigusrikkumine on või ei ole toime pandud. Magistritöö 

autori hinnangul aitavad detailsed protseduurireeglid luua õigusselgust ning tagada nii 

internetiteenuse vahendaja kui ka autori, esitaja ja fonogrammitootja õigusi ja huve. 

 

L. Edwards ongi märkinud, et kuigi E–kaubanduse direktiivis endas ei ole protseduurireegleid 

kehtestatud, võivad Euroopa Liidu liikmesriigid ise DMCA-ga sarnast kaitset siseriikliku 

õigusega kehtestada.292 Osundatud seisukohta põhjendab ta asjaoluga, et E-kaubanduse 

direktiivis on toodud miinimumstandard.293 Siinkohal toobki ta näidisriigina esile Soomet, kes 

on Infoühiskonna teenuste osutamise seadusega DMCA sätetega sarnased protseduurireeglid 

kehtestanud.294 Soome õiguse kohaselt peab sisupakkuja otse pöörduma nõude esitaja poole 

                                                 
291 M. J. Hayes. (viide 234).  
292 L. Edwards. (viide 50), lk 116. 
293 Status and Scope. (viide 50), lk 7. 
294 Ibid., lk  8. 
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enne, kui internetiteenuste vahendajatelt saab nõuda, et ta võtaks teabe maha. Veel enam 

kaebajad, kes valetavad, on vastutavad internetiteenuste vahendajatele sellise kaebusega 

tekitatud kahju eest. Seega, ei anta Soomes internetiteenuste vahendajale DMCA-ga sarnast 

kaitset, kuid nende riski hajutatakse. DMCA näeb ette ka sanktsioonid vale maha võtmise 

nõude eest.295  

 

Vahemärkusena peab magistritöö autor vajalikuks esile tuua H. Halldorsdottir´i seisukoha 

notice and take down protseduuri kohta. Nimelt, ta leiab, et neid protseduurireegleid ei ole 

võimalik kohaldada P2P (peer-to-peer) teenuste suhtes, kuna selle teenuse puhul ei talletata 

tavaliselt teavet internetis, vaid teenuse kasutajad vahetavad omavahel teoseid, esituste 

salvestisi, fonogramme jm. Samuti võib teenuse pakkumine olla üles ehitatud selliselt, et 

teenuse kasutajad ei ole päris vabad otsustama, kuidas ja millistel tingimustel nad objekte 

vahetavad. Mõned P2P teenuse osutajad on kasutajatele kriteeriumiks seadunud, et isikud ei saa 

teenust enne kasutada, kui neil on teatud hulk faile, mida saab teistega jagada.296  

 

E. Mandre asus magistritöö sjäreldusele, et: “Ebaseaduslikust teabest teavitamise ja sellise teabe 

eemaldamise protseduuri puudumist tuleb lugeda üheks suurimaks miinuseks e-direktiivi poolt 

seatud õiguslikus raamistikus, mis muudab kohtute poolt ISP teadlikkuse hindamise ja seega 

nende staatuse üle otsustamise väga raskeks. Selline olukord seab nii autoriõiguse omajad kui 

ka ISP-d õiguslikult väga ebakindlasse olukorda.”297 Käesoleva magistritöö autor leiab, et 

andmete talletamise teenuse osutajalt rikkumiste lõpetamise nõudmisel võib Eestis teoreetiliselt 

olla kahesugune lähenemine. Esiteks lähtumine mõistlikkuse ja hea usu põhimõtetest298 ning 

teiseks reguleerida Soome ja USA-ga sarnaselt teavitamise ja teabe mahavõtmise süsteem. 

Antud hetkel, mil Eesti õiguses teavitamist ja teabe mahavõtmist ei ole reguleeritud, tulebki 

magistritöö autori hinnangul andmete talletamise teenuse osutaja suhtes õigusrikkumise 

lõpetamse nõudmisel lähtuda mõistlikkuse ja hea usu põhimõtetest. Seda seisukohta toetab ka 

E-kaubanduse direktiivi preambula lõige 46, millest on magistritöö autori arvates 

internetiteenuste vahendaja hoolsuskohustus välja loetav – teenuse osutaja peab rikkumisest 

                                                 
295 L. Edwards. (viide 50), lk 123. 
296 P2P teenus ei ole käsitletav klassikalise Internetiteenuste vahendamisena E – kaubanduse direktiivi ega Eesti 

õiguse tähenduses, mistõttu selle teenuse osutajaga seonduvat magistritöös põhjalikumalt ei käsitleta. H. 
Halldorsdottir. (viide 159), lk 166. 

297 E. Mandre. (viide 8)., lk 78. 
298 VÕS § 6 lg 1 ütleb, et: “Võlausaldaja ja võlgnik peavad teineteise suhtes käituma hea usu põhimõttest lähtuvalt.” 

VÕS § 7 lg 1 ütleb, et: “Võlasuhtes loetakse mõistlikuks seda, mida samas olukorras heas usus tegutsevad isikud 
loeksid tavaliselt mõistlikuks.” Lg 2 täpsustab, et: “Mõistlikkuse hindamisel arvestatakse võlasuhte olemust ja 
tehingu eesmärki, vastava tegevus- või kutseala tavasid ja praktikat, samuti muid asjaolusid.” Hea usu põhimõtet 
on analüüsinud I. Kull. Vt I. Kull. Hea usu põhimõte kaasaegses lepinguõiguses. Dissertationes Iuridicae 
Universitatis Tartuensis 8. Tartu Ülikool, 2002. 
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teada saades aktiivselt tegutsema, et õigusi rikkuv objekt internetist kõrvaldada. Kui keegi 

teavitab rikkumisest, siis tavapärane käitumine peaks olema aktiivne, see tähendab et andmete 

talletamise teenuse osutaja ei jäta teavitust tähelepanuta, vaid aitab kaasa otsese rikkuja 

tuvastamisele. Samuti peaks ta aktiivselt käituma, et rikkumine kõrvaldada, kuna tema saab 

reaalselt õigust rikkuva teose internetist maha võtta või sellele juurdepääsu piirata. Tema taolise 

tegevuse aluseks on Eesti õiguses InfoTS § 10 lõige 1.  

 

Siinkohal tõusetub aga küsimus, kas võrreldes ainuõiguste omajate õiguste rikkumise 

kõrvaldamisega on proportsionaalne internetiteenuste vahendajalt nõuda, et ta hakkaks justkui 

vahemeheks ning hakkaks välja uurima, kas esitatud õigusrikkumise teatel on tõepõhi all ja 

see tõesti rikub õigusi või on tegemist vale teatega ning teose internetist maha võtmisega 

rikub hoopis teenuse osutaja selle teabe üles panija õigusi. Näiteks teabe ülespanija on ise 

teose autor ning ilma loata maha võtmisega piiratakse tema õigust teose avalikkusele 

esitamisele, levitamisele. Samuti tuleb suure tõenäosusega kõne alla ka sõnavabaduse 

piiramine ning selle õigusvastasus. Kui vastav praktika oleks Eestis kujunenud, siis saaks 

öelda, et tuleb käituda nii nagu taolises situatsioonis on tavapärane. Magistritöö autor leiab, et 

E–kaubanduse direktiivi kitsaskohaks on asjaolu, et sellega on püütud harmoniseerida 

liikmesriikide praktikat internetiteenuste vahendajate vastutuse küsimuses, kuid see püüdlus 

on minimaalselt täidetud. Ka andmete talletamise teenuse osutajale protseduurireeglite 

kehtestamise osas, on liikmesriikidele jäetud vaba voli. Autorite, esitajate ja 

fonogrammitootjate õiguste kaitsmise seisukohast ei ole see magistritöö autori hinnangul 

parim lahendus, kuna erinevates riikides võib välja kujuneda erinev praktika. Samas on 

käesoleva magistritöö autor seisukohal, et teavituse ja teabe maha võtmise süsteemil on ka 

oma puudused. Nimelt, antud hetkel, kus teavitussüsteemi ei ole, peab kohus igal konkreetsel 

juhul hindama faktiliste asjaolude põhjal, kas internetiteenuste vahendaja oli piraatlusest 

teadlik. Teavitussüsstemi olemasolu korral oleks määrava tähtsusega internetiteenuste 

vahendaja teavitama õigusrikkumisest. Seega, kui internetiteenuste vahendaja saaks ise teada, 

et tema vahendusel on pandud õigusrikkumine toime, siis ei saaks teda vastutusele võtta. 

Magistritöö autor leiab, et E-kaubanduse direktiiv kaitseb võrreldes DMCA-ga ainuõiguste 

omaja huve kindlamini, kuna internetiteenuste vahendaja võib teoreetiliselt vastutada 

ainuõiguse omaja õiguste rikkumise eest ka juhul, kui teatist õigusrikkumise kohta ei olnud 

esitatud. 
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3.4 Süü  

 

Kahju õigusvastase tekitaja süü on deliktilise üldvastutuse kolmas element objektiivse 

teokoosseisu ning kahju tekitamise õigusvastasuse kõrval. Isiku süüd hinnatakse deliktilise 

üldvastutuse kontrollimisel pärast seda, kui on välja selgitatud, et isik põhjustas õigusvastase 

teoga kahju. Seega, isiku süüd hinnatakse kõige viimasena. Kui eelnevalt on selgunud, et 

näiteks isiku teo ja kahju vahel ei ole põhjuslikku seost, siis isiku süü küsimust ei arutata, kuna 

objektiivse koosseisu ühe elemendi puudumisel ei järgne vastutust, olenemata, kas isiku süü on 

tuvastatud. Samale asjaolule viitas Riigikohtu tsiviilkolleegium 31.05.2007 otsuses tsiviilasjas 

nr 3-2-1-54-07, kui ta saatis tsiviilasja tagasi arutamiseks ringkonnakohtule põhjendusel, et 

kohus on nimetanud otsuses küll deliktilise vastutuse eeldused, kui ei hinnanud, kas üks või 

teine vastutuse eeldus esineb või mitte.299 

 

Deliktiline vastutus on üldjuhul süüline vastutus.300 Lähtudes VÕS § 1050 lõikest 1 ei vastuta 

kahju tekitaja kahju tekitamise eest, kui ta tõendab, et ei ole kahju tekitamises süüdi, kui 

seadusega ei ole ette nähtud teisiti. Seega eeldatakse, et õigusvastaselt kahju tekitanu on kahju 

tekkimises süüdi (süü presumptsioon). Seaduses ettenähtud juhtudel võib vastutus kahju 

õigusvastase tekitamise eest järgneda ka süüst sõltumata (strict liability).301 Vastav üldpõhimõte 

on kehtestatud VÕS §-ga 1043, mis ütleb, et: “Teisele isikule (kannatanu) õigusvastaselt kahju 

tekitanud isik (kahju tekitaja) peab kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või 

vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele.” 

 

Ka internetiteenuste vahendaja suhtes on oluline hinnata, kas selleks, et ta vastutaks autori, 

esitaja ja fonogrammitootja ainuõiguste rikkumise eest, peaks tal esinema süü või vastutab ta 

seaduses ettenähtud juhtudel süüst sõltumata. Juhul, kui nende vastutuse näeb ette seadus, siis 

tuleb välja selgitada, millistel tingimustel järgneb internetiteenuste vahendajate seadusjärgne 

vastutus.  

 

Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumise korral eeldatakse, et isik on 

rikkumises süüdi, kui on tuvastatud, et ta tekitas oma teoga õigusvastaselt kahju. Nimetatud 

                                                 
299 RKTKo 31.05.2007, nr 3-2-1-54-07. – RT III 13.06.2007, 23, 190. 
300 Ka E. Kergandberg on Eesti Vabariigi Põhiseaduse §-i 25 tõlgendades märkinud, et üldjuhul peab kahju tekitaja 

kahju hüvitama, kui ta on selle tekitamises süüdi. E. Kergandberg. Kommentaar Eesti Vabariigi Põhiseaduse §-le 
25. – Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Toimetatajad J.-E. Truuväli jt. Juura, 2002, lk 226. 

301 I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. Õigusteaduse õpik Eraõigus. Võlaõigus I. Üldosa. Tallinn 2004, lk 198. M. 
Kingisepp. (viide 183), lk 23. M. Kingisepp. (viide 183), lk 23. Vt ka K. J. Koelman. (viide 54), lk 10. 
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asjaolule on viidanud ka Riigikohus oma otsustes.302 Magistritöö autori hinnangul saab seega 

öelda, et kui tuvastatakse internetiteenuste vahendaja tegu, kahju, põhjuslik seoses nende kahe 

vahel ning kahju tekitamise õigusvastasus, siis eeldatakse, et ta on ainuõiguse rikkumises süüdi. 

Vastutusest vabanemiseks peaks ta tõendama oma süü puudumist. Milles aga seisneb 

internetiteenuste vahendaja süü autori, esitaja või fonogrammitootja ainuõiguse rikkumisel? J. 

Lahe on öelnud, et: “Süü on mõiste, mille täielikku definitsiooni on keeruline, kui mitte võimatu 

esitada. Seda mõistet on võimalik avada eelkõige süü vormide määratlemise kaudu.”303 

Seadusandja defineeribki VÕS §-s 104 süüd kui süülist hooletust, rasket hooletust ja tahtlust. K. 

J. Koelman on süü aspekti iseloomustades leidnud, et süü viitab meeleseisundile või kahju 

tekitaja suhtumisele.304 

 

H. Günter jt on leidnud, et otsustamaks, kas isik vastutab õigusvastase kahju tekitamise eest, 

piisab, kui selgitada välja, kas ta käitus hooletult. Samuti on nad selgitanud, et vastutusõiguses 

ei ole tähtsust hooletuse, raske hooletuse ja tahtluse eristamisel, kuna üldjuhul piisab vastutuse 

järgnemiseks sellest, kui isikule saab ette heita ka ainult hooletut käitumist.305 Seega, selleks, et 

isik vastutaks tehtud teo eest, ei pea ta tingimata soovima õigusvastase tagajärje saabumist. Ka 

I. Kull jt on selgitanud, et vastutuse kohaldamisel ei ole üldjuhul tähtsust sellel, millises vormis 

konkreetsel juhul süü esineb.306  

 

Isiku käitumist peetakse VÕS § 104 lõike 3 alusel hooletuks, kui ta ei järgi vastavalt asjaoludele 

temalt käibes oodatavat hoolsust. Raske hooletus on aga viidatud paragrahvi lõike 4 kohaselt 

käibes vajaliku hoole olulisel määral järgimata jätmine. P. Schlechtriem on viidanud asjaolule, 

et valitseva õpetuse järgi on käibes nõutav hool objektiveeritud ja nõuab vastaval kutsealal 

kehtivate standardite järgimist. Seetõttu ei ole olemas mingit individuaalset mõõdupuud.307 

Süüetteheite juurde peab kuuluma ka subjektiivne etteheidetavus (sisemise hoolsuse 

rikkumine). T. Tampuu järgi tuleb hooletuse tuvastamisel lähtuda sellest, mida oleks olnud 

mõistlik nõuda isikult selleks, et ta ei oleks kahju põhjustanud.308 Ta leiab, et lähtudes VÕS      

§ 1050 lõikes 2309 sätestatust tuleb hooletus tuvastada kahes etapis: 1) kas kahju tekitaja oli 

objektiivselt hooletu; 2) kas kahju tekitaja oli subjektiivselt hooletu. Ta on leidnud, et 

                                                 
302 RKTsKo. (viide 172). 
303 J. Lahe. (viide 183), lk 17. 
304 K. J. Koelman. (viide 54), lk 9. 
305 H. Günter, M. Leonhard, U. Knut. (viide 187), lk 298. 
306 I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. (viide 302), lk 199. 
307 P. Schlechtriem. (viide 196), k 107. 
308 T. Tampuu. (viide 211), lk 81. 
309 VÕS § 1050 lõikega 2 on sätestatud: “Käesoleva peatüki tähenduses arvestatakse isiku süü hindamisel muu 

hulgas tema olukorda, vanust, haridust, teadmisi, võimeid ja muid isiklikke omadusi.”. 
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subjektiivse süü tuvastamise käigus tuleb hinnata, kas kahju tekitaja poolt objektiivsete 

hoolsusnormide rikkumine on subjektiivselt andestatav.310 I. Kull on leidnud, et igalt mõistlikult 

isikult oodatava hoolsuse kõrval on oluline hinnata, millise hoolsuse järgimiseks oleks 

kahjutekitaja võimeline olnud.311 Ka võlaõigusseaduse eelnõu seletuskirjas on öeldud, et 

hooletuse hindamise juures omavad tähtsust kahju tekitanu subjektiivsed omadused - iga, 

haridus, teadmised ning tema teised võimed ja omadused.312 See põhimõte tuleneb otseselt VÕS 

§ 1050 lõikest 2. Seega, võttes aluseks iga mõistliku inimese mõõdupuu, hinnatakse vastutuse 

puhul objektiivset hoolsuskohustuse täitmist. Konkreetse kahju tekitaja hoolsuse võime 

väljaselgitamisel hinnatakse aga tema subjektiivse hoolsuskohustuse täitmist. Riigikohtu 

tsiviilkolleegium on juhtinud tähelepanu, et neid subjektiivseid asjaolusid on süü hindamisel 

võimalik arvestada ainult füüsilisest isikust kostja puhul.313 Seega juhul, kui internetiteenuse 

vahendaja on juriidiline isik, ei tule tema süü hindamisel arvesse võtta tema olukorda, haridust, 

vanust, teadmisi, võimeid ja muid isiklikke omadusi. 

 

K. J. Koelman on asunud seisukohale, et hooletust mõõta objektiivse kriteeriumiga: mõistliku 

isiku käitumine, mis võib päädida mittesüülise vastutusega. See tähendab, et vastutuse 

kohaldamisel ei arvestada asjaoluga, kas isik teadis või oleks pidanud ette nägema oma tegude 

tagajärgi. Hooletuse puhul on oluline välja selgitada, kas isik oleks pidanud oma tegude 

tagajärgi ette nägema.314 

 

M. Välimäki hinnangul oleks internetiteenuste vahendaja süüta vastutus praktikas 

ebaadekvaatne. Kui vahendaja vastutaks alati, kui tema teenuse vahendusel edastatakse 

piraatkoopiat, siis kannataks kogu see majandusharu. Siinjuures on oluline tähele panna, et 

vahendaja võimalus kontrollida sisu on piiratud. See sõltub tema funktsionaalsusest. Vahendaja 

peaks vastutama süü alusel. Sellest põhimõttest lähtuvalt vabaneks ta vastutusest, kui tal ei 

olnud teadlikksut rikkumisest ja ta ei saanud kontrollida, kas rikkumine toimub.315 

                                                 
310 T. Tampuu. (viide 211), lk 82. Ta eristab välist ja sisemist hooletust, mis magistritöö autori hinnangul ongi 
vastavalt objektiivne ja subjektiivne hooletus. Välise hooletuse tuvastamise puhul tuleb tema sõnul arvestatada 
muuhulgas järgmiste asjaoludega: 1) mõistliku isiku arusaama kahju saabumise tõenäosusest ja ähvardava ohu 
tõsidusest; 2) mõistliku isiku arusaama käitumiskohustuse olemasolust või teo õigusvastasust välistavatest 
asjaoludest; 3) kas kahju oleks saanud ära hoida mõistlike kulutuste abil; 4) kas kahju tekitaja järgis ohutuseeskirju. 
Sisemise hooletuse all mõistab T. Tampuu kahju tekitanud isiku subjektiivsetele võimetele ja võimalustele 
mittevastavat objektiivselt hooletut käitumist. Ta on subjektiivset hooletust nimetanud ka subjektiivseks süüks,310 
mis annab ehk paremini selle mõiste sisu edasi. Vt T. Tampuu selgitusi välimise ja sisemise hooletuse kohta T. 
Tampuu. (viide 211), lk 71-82.  
311 I. Kull, M. Käerdi, V. Kõve. (viide 302), lk 201. 
312 Võlaõigusseaduse eelnõu. (viide 264). 
313 RKTKo. (viide 300). 
314 K. J. Koelman. (viide 54), lk 10. 
315 M. Välimäki. (viide 83), lk 41. 
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Tuginedes eeltoodud õigusnormidele ja õigusteadlaste seisukohtadele, tuleb leida vastus 

küsimusele, millist hoolsust internetiteenuste vahendajalt käibes oodatakse. Kui on tuvastatud, 

et teenuste vahendaja oli objektiivselt hooletu, siis kas ja millistel tingimustel on tema hooletus 

subjektiivselt andestatav? Juhul, kui internetiteenuste vahendaja on füüsiline isik, tuleb hinnata 

ka, millise hoolsuse täitmiseks ta võimeline oli.  

 

Magistritöö autori hinnangul saab internetiteenuste vahendajalt nõutava hoolsusstandardi 

tuletada InfoTS ja E–kaubanduse direktiivi vastava teenuste vahendaja vastutust reguleerivast 

paragrahvist. InfoTS § 8 kohaselt ei vastuta üksnes teabe edastamise teenuse osutaja edastatava 

teabe sisu eest tingimusel, et ta ei algata edastust, ei vali edastuse vastuvõtjat ega vali ega 

muuda edastuses sisalduvat teavet. Samalaadne regulatsioon on kehtestatud E–kaubanduse 

direktiivi artikliga 12. Lähtudes eelnevast võib magistritöö autori hinnangul asuda seisukohale, 

et üksnes teabe edastamise teenuse osutajal puudub süü ainuõiguse rikkumise eest, kui ta täidab 

kõik eeltoodud tingimused, see tähendab ei sekku teenuse kasutaja tegevusse. Kui 

internetiteenuse vahendaja ei täida vähemalt ühte nendest tingimustest, siis võib ta olla 

ainuõiguse rikkumises süüdi. Seadusega on kehtestatud konkreetsed tingimused, mida ta täitma 

peab, mistõttu ei ole magistritöö autori hinnangul võimalik nende täitmata jätmist andestada. 

 

Samamoodi nagu üksnes teabe edastamise teenuse osutajale, on ka andmete vahemällu 

salvestamise teenusele seatud tingimused, mille täitmata jätmisel võib sellele teenuse osutajale 

järgneda vastutus ainuõiguse rikkumise eest. Magistritöö autori hinnangul nõutakse aga sellelt 

internetiteenuste vahendajalt võrreldes üksnes teabe edastamise teenuse osutajaga suuremat 

hoolsust teenuse osutamisel. Vahemällu salvestamise teenuse osutaja peab muuhulgas tagama 

selle, et ta kõrvaldab kohe vastava talletatud teabe või tõkestab sellele juurdepääsu, kui ta saab 

teada, et teave on edastuse algpunktis võrgust eemaldatud või juurdepääs sellele tõkestatud või 

et kohus, politsei- või riiklik järelevalveasutus on andnud korralduse see kõrvaldada. Juhul, kui 

ta seda ei tee, siis võib tekkida olukord, kus isik, kes on teose autorilt luba küsimata internetti 

üles laadinud on teose internetist juba ära võtnud, kuid vahemällu salvestamise teenuse osutaja 

tegevusetuse tõttu saavad isikud, kes jõudsid teose internetis oleku ajal selle oma arvuti 

vahemällu laadida, seda teost ikkagi kasutada. Lisaks eelöeldule, peab teabe vahemällu 

salvestamise teenuse osutaja täitma vastutusest vabanemiseks järgmised tingimused: 1) ei 

muuda antud teavet; 2) järgib teabele juurdepääsu tingimusi; 3) järgib teabe ajakohastamise 

kohta vastavas majandusharus laialdaselt tunnustatud ja kasutatud nõudeid; 4) ei takista 
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vastavas majandusharus laialdaselt tunnustatud ja kasutatud tehnoloogia seaduslikku 

kasutamist, et saada andmeid teabe kasutamise kohta. Vastav regulatsioon on kehtestatud Eesti 

õiguses InfoTS §-ga 9 ning Euroopa Liidu õiguses E–kaubanduse direktiivi artikliga 13. Kui 

vahemällu salvestamise teenuse osutaja ei järgi nimetatud tingimusi, siis ta on magistritöö autori 

hinnangul olnud oma teenuse osutamisel vähemalt hooletu. 

 

Magistritöö autori hinnangul nõutakse kõige sügavamat hoolsust andmete talletamise teenuse 

osutajalt. Nimelt, InfoTS § 10 lg 1 punkti 1 kohaselt vabaneb andmete talletamise teenust 

osutav internetiteenuste vahendaja vastutusest, kui ta: “/…/ ei tea teabe sisu ega ole kahjutasu 

nõude puhul teadlik faktidest või asjaoludest, millest ilmneb ebaseaduslik tegevus või teave.” 

Punkti 2 kohaselt on ta kohustatud nimetatud asjaoludest teadlikuks saades kõrvaldama kohe 

vastava teabe või tõkestama sellele juurdepääsu. Euroopa Liidu õiguses on vastavasisuline 

kohustus kehtestatud E–kaubanduse direktiivi artikliga 14. Andmete talletamise teenuse osutaja 

saab seega enda süü välistada, kui ta käitub aktiivselt eesmärgiga lõpetada autori, esitaja või 

fonogrammitootja ainuõiguste rikkumine, juhul kui ta saab tema teenuse vahendusel 

toimepandavast ainuõiguse rikkumisest teadlikuks.  

 

T. Tampuu on leidnud, et välise hooletuse põhimõttest lähtudes on tuletatud kutsealase 

hooletuse mõiste ning see tähendab seda, et kutsealasesse gruppi kuuluva isiku 

hoolsusstandardiks on sellise grupi keskmise liikme hoolsusstandard, mis on kõrgem sellesse 

gruppi mittekuuluvate isikute hoolsusstandardist.316 Magistritöö autor leiab, et ka 

internetiteenuste vahendajate puhul saab lähtuda gruppi kuuluvate isikute hoolsusstandardist. 

Viidatud sätetega ongi igat tüüpi internetiteenuste vahendajale kehtestatud tema 

hoolsusstandard.  

 

E-kaubanduse direktiivi preambula punktis 44 öeldakse aga, et teenuseosutaja, kes teeb 

tahtlikult koostööd oma teenuse saajaga ebaseaduslike tegude sooritamiseks, ületab “üksnes 

edastamise” või “vahemällu salvestamise” piirid ega tohi seetõttu kasutada nende toimingute 

puhul vastutuse kohta kehtestatud erandeid.  See säte tekitab õigustatult küsimuse, kas selleks, 

et teenuste vahendaja vastutaks ainuõiguse rikkumise eest, peab olema tuvastatud tema tahtlus 

autori, esitaja või fonogrammitootja õigust rikkuda. VÕS § 104 lõike 5 järgi on tahtlus 

õigusvastase tagajärje soovimine võlasuhte tekkimisel, täitmisel või lõpetamisel. H. Günter jt on 

kommenteerinud, et kahju tekitamist peetakse tahtlikuks juhul, kui kahju tekitaja soovis 

                                                 
316 T. Tampuu. (viide 211), lk 82. 
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õigusvastase tagajärje saabumist.317 Magistritöö autori hinnangul võib punkti 44 eesmärk 

seisneda ainuõiguste omajate kaitsmises teenuste osutajate eest, kes loob teenuse selleks, et 

aidata teenuse kasutajatel ainuõigusi rikkuda. See punkt ei ütle, et kui andmete talletamise 

teenuse osutaja teeb teenuse kasutajaga koostööd, siis teda ei saaks enam andmete talletamise 

teenuse osutajana käsitleda.  

 

Lähtudes eelnevast leiab magistritöö autor, et selle sättega on seadusandja soovinud rõhutada 

internetiteenuste vahendaja teadlikkuse aspekti ainuõiguse rikkumisest. Direktiivi preambula 

punkti 44 alusel võib ka see internetiteenuste vahendaja, kes täidab kas üksnes edastamise 

teenuse osutajale või vahemällu salvestamise teenuse osutajale kehtestatud tingimused, olla 

vastutavad ainuõiguse rikkumise eest, kui nad tahtlikult, see tähendab teadlikult teevad teenuse 

kasutajaga koostööd, et ainuõigusi rikkuda. Siinjuures lisandub magistritöö autori hinnangul ka 

majandusliku kasu saamise aspekt. Internetiteenuste vahendaja ei aitaks ainuõigusi rikkuda, kui 

ta ei saaks sellest kasu.  

 

J. Litman on leidnud, et kui isik kopeerib autoriõigusega kaitstud teost, ilma et  ta teadvustaks, 

et ta rikub autori õigust, siis on ta vaatamata sellele asjaolule siiski toime pannud ainuõiguse 

rikkumise.318 Ka Eesti autoriõiguse kohaselt eeldatakse, et isik on autoriõiguse rikkumises 

süüdi, kui on tuvastatud, et tema teo ja kahju vahel on põhjuslik seos ning kahju tekitamine on 

õigusvastane. Lähtudes J. Litman´i seisukohast võib küsida, kas isiku süü on välistatud, kui ta 

suudab tõendada, et ta ei teadnud, et ta rikub autoriõigust. Lähtudes eeltoodud Eesti 

õigusteadlaste seisukohtadest, seisneb magistritöö autori hinnangul esitatud küsimus selles, 

milline on hoolsusstandard, mida mõistlik inimene peaks järgima kui ta reprodutseerib kellegi 

teost. Seejärel tuleb hinnata, kas tema iga, haridus jm eelpool viidatud subjektiivsed asjaolud 

lubavad tema hooletust andestada.  

 

Iga inimene peab järgima seadust. Õiguse üldpõhimõtte järgi ei vabanda seaduse mitte 

tundmine selle täitmata jätmist. Seetõttu leiab magistritöö autor, et juhul, kui teost on autori 

nõusolekuta reprodutseeritud ja seda tegu ei õigusta seadusest tulenev erand või õigusvastasust 

välistav asjaolu, siis on igal juhul pandud toime autoriõiguse rikkumine. Vastutus võib olla 

välistatud ainult lähtudes füüsilisest isikust õigusrikkuja subjektiivsetest asjaoludest. Selle 

olukorra piltlikustamiseks võib tuua järgmise näite. Seitsmeaastane laps valib jõulupeol 

esitamiseks vähetuntud autori luuletuse, muudab seda minimaalselt ning väidab, et tema on 

                                                 
317 H. Günter, M. Leonhard, U. Knut. (viide 187), lk 298. 
318 J. Litman. (viide 25), lk 19. 
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selle luuletuse autor. Sellisel juhul on tegemist plagiaadiga, kuid tema süü võib olla välistatud 

lähtudes tema east ja teadmistest. Juriidilisest isikust ainuõiguste rikkuja puhul aga 

subjektiivseid asjaolusid hinnata ei saa, mistõttu ei saa tema süü subjektiivsete asjaolude tõttu 

olla välistatud.  

 

Internetiteenuseid saab vahendada ainult majandus- või kutsetegevuse raames. Vastav põhimõte 

tuleneb InfoTS § 2 punktist 1. Seega, autoriõiguse seaduse ja võlaõigusseaduse järgi peaks 

internetiteenuste vahendaja olema süüdi juhul, kui ta on toime pannud autoriõiguse või 

autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumise. Tema süüd ei saa nimetatud seaduste alusel 

välistada põhjendusel, et ta ei olnud teadlik autoriõiguse rikkumisest. InfoTS-i tuleb 

internetiteenuste vahendaja vastutuse küsimuses käsitleda eriseadusena autoriõiguse seaduse ja 

võlaõigusseaduse suhtes, kuna infoühiskonna teenuse seadus kehtestab normid, mille alusel on 

infoühiskonna teenuse osutaja, s.h internetiteenuste vahendaja vastutus välistatud.  

 

Internetiteenuste vahendaja süü ja selle välistamine on seotud just tema teadlikkusega 

õigusrikkumisest. Lähtudes InfoTS §-st 8 võib magistritöö autori hinnangul asuda seisukohale, 

et kui üksnes edastamise teenuse osutaja edastab muusikafaili, mille on tema teenuse kasutaja 

esitaja nõusolekuta internetti üles laadinud, siis ei saa teenuse osutajat esitaja või 

fonogrammitootja ainuõiguse rikkumises süüdi olevana käsitleda ka juhul, kui ta on teadlik 

ainuõiguse rikkumisest. Nimelt, viidatud säte välistab tema vastutuse, kui ta ise ei algata 

edastust, ei vali edastuse vastuvõtjat ning ei vali ega muuda edastuses sisalduvat teavet. 

 

Samuti ei saa vahemällu salvestamise teenuse osutajat käsitleda ainuõiguse rikkumises süüdi 

olevana, kui ta teab, et tema teenuse kasutaja tegi autori nõusolekuta üldsusele internetis 

kättesaadavaks tema romaani. Juhul, kui aga autor on oma õiguste kaitseks kohtusse pöördunud 

ning kohus on kohustanud internetist teose eemaldama ja vahemällu salvestamise teenuse 

osutaja teab vastava kohtuotsuse olemasolust, siis vastutab ta autori ainuõiguse rikkumise eest, 

kui ta ei piira teosele juurdepääsu isikutele, kes on teose enne kohtuotsuse tegemist oma arvuti 

vahemällu salvestanud. Ühelt poolt peaks eeldama, et kõik teenuste vahendajad käituvad heas 

usus ning kui nad saavad rikkumisest teadlikuks, siis käituvad aktiivselt eesmärgiga lõpetada 

rikkuv tegevus. Heas usus käitumise kohustus paneks aga teenuste vahendajale kohustuse leida 

isik, kelle õigusi rikutakse ning selgitada välja, ega ta ei anna tagantjärgi nõusolekut enda teose 

kasutamiseks. Arvestades teabe ja potentsiaalsete rikkumiste mahtu, siis võib taolise heas usus 

käitumise vastuargumendina väita, et taoline heas usus käitumise kohustus oleks teenuste 
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vahendajale põhjendamatult koormav ning õiguste omajate eest seismine läheb lahku tema 

teenusega. Magistritöö autori hinnangul ei oleks taoline kohustus proportsionaalne.  

 

Seega, üksnes edastamise teenuse ja vahemällu salvestamise teenuse osutaja vastutus 

ainuõiguse rikkumise eest, ei ole seotud nende teadlikkusega autoriõigusega või autoriõigusega 

kaasnevate õiguste rikkumisest. Juhul, kui nende teadlikkus ongi tõestatud, siis on seadusega 

välistatud nende vastutus nende teenuste vahendusel toimepandud õigusrikkumiste eest. Juhul, 

kui nad aga ei täida seadusega pandud tingimusi, siis ei saagi neid enam vastavalt kas üksnes 

edastamise teenuse või vahemällu salvestamise teenuse osutajana käsitleda. Sellisel juhul 

peaksid nad magistritöö autori hinnangul vastutama autoriõiguse seaduse ja võlaõigusseadusega 

sätestatud korras. See tähendab, et kui on tuvastatud delikti üldkoosseis ning nad ei suuda oma 

süü puudumist tõendada, siis vastutavad nad autori, esitaja ja fonogrammitootja ainuõiguse 

rikkumise eest. 

 

Magistritöö autor on seisukohal, et ka andmete talletamise teenuse osutaja süü ei ole välistatud 

ning ta vastutab autoriõiguse või autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumise eest, kui ta rikub 

ise oma tegevusega ainuõigust. Kuid InfoTS § 10 järgi võib ta ainuõiguse rikkumises olla süüdi 

ka juhul, kui ta teab, et tema teenuse kasutaja rikub õigust, kuid ei piira üldsuse juurdepääsu 

õigust rikkuvale objektile. Samasisuline põhimõte on kehtestatud E–kaubanduse direktiivi 

artikli 14 lg 1 punktis (a). A. R. Lodder on leidnud, et süü välistamiseks ei tohiks teenuse 

osutaja viidatud sätte järgi olla isegi teadlik faktidest ja tingimustest, mille põhjal on materjalide 

või tegevuse ebaseaduslikkus ilmselge.319 Samale aspektile on viidanud ka K. J. Koelman. 

Direktiivis ei ole öeldud, kuidas teenuste vahendaja peaks rikkumisest teada saama, kuid K. J. 

Koelman leiab, et see põhimõte on Euroopa Liidus kehtestatud USA õiguse eeskujul, siis võib 

direktiivi tõlgendamisel eeskujuks võtta DMCA vastavad sätted. Nimelt, DMCA järgi on 

teenuste vahendajal kohustus omaalgatuslikult kindlaks teha, kas ainuõigust on rikutud ja 

teabele juurdepääsu piirata, kui tal on alust kahtlustada, et ainuõigust võib olla rikutud. Selleks, 

et internetiteenuste vahendaja vastutus oleks DMCA järgi välistatud, ei tohi ta õigusrikkumisest 

saada majanduslikku kasu ning ta peab eemaldama objekti, kui ta on saanud teatise väidetava 

rikkumise kohta. Siinjuures ütleb K. J. Koelman, et internetiteenuste vahendaja peab lõpetama 

juurdepääsu objektile, mille rikkuvale iseloomule teatises viidatakse. Samas, kui vahendaja on 

õigusrikkumise objektist teisel viisil teada saanud, peab ta objekti kõrvaldama ainult juhul, kui 

see ka tegelikult, mitte väidetavalt, rikub ainuõigusi.320 Magistritöö autori hinnangul ei ole 

                                                 
319 A. R. Lodder. (viide 50), lk 88. 
320 K. J. Koelman. (viide 54), lk 30. 
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nimetatud vaheteo tegemine lähtudes võrdse kohtlemise põhimõttest õigustatud. Samuti leiab 

magistritöö autor, et vastavast kohustusest saab rääkida andmete talletamise teenuse osutaja, 

mitte aga üksnes teabe edastamise ja vahemällu salvestamise teenuste osutajate puhul. Seda 

seetõttu, et direktiivi järgi ei esine nende süüd isegi juhul, kui nad on rikkumisest teadlikud, 

kuid täidavad direktiiviga nende teenustele kehtestatud tingimusi. 

 

Seega, InfoTS seob andmete talletamise teenuse osutaja vastutuse otseselt tema teadlikkusega 

tema teenuse vahendusel toime pandavatest rikkumistest. Lähtudes eelnevast selgub, et 

internetiteenuste vahendajal esineb süü ning ta vastutab autoriõiguse või autoriõigusega 

kaasnevate õiguste rikkumise eest samamoodi nagu iga juriidiline isik. Vastavale asjaolule on 

tähelepanu juhtinud ka WIPO. Internetiteenuste vahendaja süü on välistatud ja vastutust piiratud 

juhuks, kui ta osaleb ainuõiguse rikkumises teenuse kasutaja tegevuse tõttu.321 

Võlaõigusseaduse kontekstis võib taolise vastutuse alusega paralleele tõmmata §-des 1053 ja 

1054 toodud vastutusnormidega.322 K. J. Koelman on magistritöö autori arvates õigustatult 

viidanud asjaolule, et kuigi E–kaubanduse direktiivi järgi ei vastuta teenuste vahendaja 

õigusrikkumise eest juhul, kui ta ei olnud selle toimepanemisest teadlik ning direktiivis ei ole 

reguleeritud, millisel viisil ta peaks õigusrikkumisest teada saama, et ta vastutaks selle eest, siis 

võib kohus lugeda tema teadlikkust piisavaks, kui ainuõiguste omaja on teenuste vahendajat 

õigusrikkumisest teavitanud, selleks et võta ta vastutusele.323 

 

Seega, võlaõigusseaduse järgi ei oma isiku süü hindamisel tähtsust, kas ta teadis, et ta pani 

autoriõiguse või autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumise toime. Internetiteenuste 

vahendaja vastutuse küsimuses võib see aga omada olulist kaalu. Kuna internetiteenuste 

vahendaja omab internetis positsiooni, mis võimaldab tal kontrollida autoriõiguse ja 

autoriõigusega kaasnevate õigustega kaitstud objektide reprodutseerimist ja üldsusele 

kättesaadavaks tegemist,324 siis on magistritöö autori hinnangul seadusandja piiranud nõrgema 

poole huve piirates internetiteenuste vahendaja vastutust juhul, kui ta ei teadnud 

õigusrikkumisest.  

 

S. Stokes kiidabki E-kaubanduse direktiivi seetõttu, et see toovat selguse, et internetiteenuste 

vahendaja ei vastuta võimalike rikkumiste eest, mille ta võib teenuste kasutajate tõttu toime 

                                                 
321 Guide to the Copyright and Related Rights Treaties (viide 41), lk 311. 
322 VÕS § 1053 näeb ette vastutuse laste ja hoolduse alla antud isikute tekitatud kahju eest ning §-ga 1054 on 

kehtestatud vastutus teise isiku eest. 
323 K. J. Koelman. (viide 54), lk 50. 
324 Liability on Internet Service Providers and Internet Intermediaries. Module 4: Digital Content and Copyright. 

WIPO, p. 21.  
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panna. Tema sõnul on direktiivi järgi internetiteenuste vahendaja vastutusest vabastatud isegi 

juhul, kui teenuste vahendaja jälgib edastavat või talletatavat teavet.325 Magistritöö autor leiab, 

et S. Stokes´i viimasena nimetatud seisukoht saab tõene olla ainult üksnes edastamise teenuse ja 

vahemällu salvestamise teenuse osutaja puhul. Seda seetõttu, et nende internetiteenuste 

vahendajate süü olemasolu ei sõltu sellest, kas nad teavad või ei tea rikkumisest. Kui andmete 

talletamise teenuse osutaja kontrolliks teavet, mida ta talletab, siis peaks ka tema 

hoolsusstandard olema kõrgem ning ta peaks ainuõiguste rikkumised avastama. Vastasel juhul 

ei täidaks teabe üle kontrolli teostamine mingitki eesmärki. 

 

G. J. H. Smith on selgitanud, et Soome õiguse kohaselt on veebilehekülje omanik vastutav teabe 

eest veebileheküljel, mida see ettevõte administreerib. Samuti kui interneti kasutajatel on 

võimalus veebileheküljel enda teavet hoida, jääb ettevõte vastutavaks, kuna tal on kohustus 

jälgida alaliselt veebilehekülge. Kui veebilehekülje omaniku hooletus on väike, siis võib 

väljamõistetavat rahalist hüvitist vähendada. Nendel juhtudel, kui ei tuvastata tema hooletust, 

siis võib kohus jätta temalt rahalise hüvitise välja mõistmata.326 P. Pohjanpalo on öelnud, et 

Soome autoriõiguse seaduse kohaselt ei vabaae isik vastutusest, kui ta tõendab, et ta ei olud 

teadlik, et ta paneb rikkumise toime.327  

 

J. Lahe on väitnud, et ka common law õigussüsteemis on deliktiõiguslik vastutus reeglina 

süüpõhine.328 K. J. Koelman on selgitanud, et USA-s on autoriõiguse rikkumine spetsiifiline 

delikt, millel on omad seadusjärgsed reeglid. Õigusvastaselt kahju tekitanud isik vastutab 

olenemata süü olemasolust (strictly liable). Siiski, kui ta suudab tõendada, et ta ei olnud teadlik 

või tal ei olnud alust uskuda, et tema teod rikuvad kellegi õigusi, võib kohus vähendada 

seadusjärgset kahju hüvitist. Aga ka sellisel juhul on kostja täielikult vastutav tegelike kahjude 

eest.329 K. J. Koelman on selgitanud, et kohtud on tavaliselt leidnud, et otsene autoriõiguse 

rikkuja vastutab rikkumise eest isegi juhul, kui rikkumises ei esinegi peaaegu tema süüd. Seega, 

autoriõiguse kasutamisel peab iga isik olema hoolas.330 Selles osas sarnaneb USA õigus Eesti 

õigusega. Ka Eesti õiguse järgi vastutab isik autoriõiguse rikkumise eest vaatamata sellele, kas 

ta teadis, et ta rikub ainuõigust või mitte. G. T. Schwartz ja M. D. Green selgitavad, et süü on 

USA õiguses vastutuse peamine kriteerium. Kostja tegu on süüline, kui kostja tegevuse eesmärk 

                                                 
325 S. Stokes. (viide 25), lk 14. 
326 G. J. H. Smith. (viide 53), lk 295. 
327 P. Pohjanpalo. (viide 168), lk 39. 
328 J. Lahe. Kannatanu süü kahju tekkimisel kahjuhüvitise vähendamise alusena - Juridica 2003, nr 4, lk 238. 
329 K. J. Koelman. (viide 54), lk 16. 
330 K. J. Koelman. (viide 54), lk 16. 
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on kahju tekitamine või kui kostja tegu on hooletu.331 USA õigus erineb Eesti õigusest aga selle 

poolest, et üldjuhul peab hageja tõendama kostja süüd ning kostja ei pea tõendama enda süüd 

ega ka selle puudumist.332 

 

K. J. Koelman´i sõnul on DMCA võrreldes ülejäänud USA autoriõiguse sätetega võtnud uudse 

lähenemise vastutuse küsimuses. Nimelt, DMCA kohaselt peab olema tuvastatud 

internetiteenuste vahendaja süü, et teda saaks võtta ainuõiguse rikkumise eest vastutusele. Enne 

DMCA jõustumist lähtuti ka internetiteenuste vahendaja vastutuse üle otsustamisel üldisest 

reeglist, mille kohaselt vastutab isik ainuõiguse rikkumise eest sõltumata tema süüst. Seega, 

mittesüüline vastutus on internetiteenuste vahendajate puhul arenenud süüliseks vastutuseks – 

isegi kui vahendajat saab käsitleda otseselt ainuõiguse rikkujana, siis peab olema tõendatud 

tema süü, et teda saaks vastutusele võtta.333 Euroopa Liidu ning Eesti õiguse järgi peab süüd 

välistavaid asjaolusid tõendama internetiteenuste vahendaja, kuna tema nagu ka teiste 

autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate isikute süüd eeldatakse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
331 G. T. Schwartz, M. D. Green. (viide 204), lk 303. 
332 Ibid., lk 307. 
333 K. J. Koelman. (viide 54), lk 51. 
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LÕPPSÕNA 

 

Magistritöös analüüsis autor internetiteenuste vahendaja tegevusega seotud õiguslikke küsimusi 

autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kasutamisel internetis. Internet on muutnud 

teabevahetuse kiiremaks ning samas ei kao edastamise käigus edastatava teose, esituse 

salvestise ega fonogrammi kvaliteet. Eelmise sajandi üheksakümnendatel aastatel diskuteeriti 

veel selle üle, kas 1886. aastal vastu võetud Berni konventsioon kaitseb autori õigusi internetis. 

Oma hinnangu sellele küsimusele andis WIPO, kes deklareeris 1996. aastal vastu võetud 

lepingutes ja lepingute suhtes heaks kiidetud diplomaatilistes avaldustes, et autoriõigus ning 

teoste ja teiste kaitstavate objektide kasutamine peab ka edaspidi vastama senikehtinud 

autoriõiguse aluspõhimõtetele. Seda seisukohta kinnitab ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 

direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguste ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide 

ühtlustamise kohta infoühiskonnas.  

 

Magistritöö autor seadis eesmärgiks süsteemselt analüüsida internetiteenuste vahendaja 

tsiviilvastutuse küsimusi lähtudes deliktivastutuse üldkoosseisust ning esitas sissejuhatuses 

hüpoteesi ja küsimused, millele soovis analüüsi tulemusena vastused leida. Alljärgnevalt esitab 

magistritöö autor analüüsi tulemused magistritöö peatükkide kaupa. 

 

Magistritöö esimeses peatükis selgitas autor magistritöö teema mõistmise seisukohast olulisi 

termineid ning analüüsis probleeme, mis on tekkinud Eestis kõnealuse rahvusvahelise 

mõisteaparaadi kasutamisel. Analüüsi tulemusena jõudis autor järeldusele, et Eesti õiguses 

esineb antud valdkonnas terminoloogiline mitmekesisus mõistete „internet”, „internetiteenuste 

vahendaja” ja „üksnes edastamise teenus” kasutamises. Samuti võib arusaamatusi tekkida 

õiguse üldsusele suunamisele ja üldsusele edastamisele kasutamisega (viimasena nimetatud 

järeldusele jõudis magistritöö autor analüüsides teises peatükis õigust üldsusele kättesaadavaks 

tegemisele). Alljärgnevalt toob autor analüüsi käigus kujundatud seisukohad terminoloogilistes 

küsimustes: 

1) mõistel internet on erinev tähendus lähtudes sellest, kas termin on kirjutatud suure või väikse 

algustähega. Erinevalt eelmistest aastakümnetest, on viimastel aastatel hakatud õigusalases 

kirjanduses kasutama sõna internet väikese algustähega. Võttes eeskujuks erialases kirjanduses 

toimuvaid arenguid, kasutas autor magistritöös läbivalt mõistet internet; 

2) mõiste “internetiteenuste vahendaja” terminoloogilist killustatust saab ette heita eelkõige E-

kaubanduse direktiivi eestikeelsele tõlkele. Internetiteenuste vahendajaid nimetatakse direktiivis 

vahendajatest teenuseosutajateks, vahendajana tegutsevateks teenuse osutajateks ja 
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vahendusteenuste osutajateks. Ka InfoTS-ga ei ole seadusandja seda terminoloogilist ebaselgust 

lahendanud. Autor kasutab magistritöös üksnes edastamise, vahemällu salvestamise ja andmete 

talletamise teenuste osutaja ühisnimena mõistet “internetiteenuste vahendaja”. Autor eelistab 

nimetatud mõistet terminile “internetiteenuse pakkuja” (Internet Service Provider), kuna see 

annab autori hinnangul paremini edasi magistritöös käsitletavate subjektide olemuse ning 

rõhutab nende vahendavat iseloomu; 

3) üksnes edastamise teenuse osutaja puhul kasutatakse Eesti erialases kirjanduses mitut 

erinevat terminit. Mõiste “üksnes edastamine” kõrval kasutatakse ka mõistet “pelk edastamine”. 

Kuna Eesti kehtivas õiguses on kasutatud mõistet „üksnes edastamine”, siis kasutab ka 

magistritöö autor just seda mõistet; 

4) WIPO autoriõiguse lepingu ja Berni konventsiooni eestikeelsete mitteametlike tõlgete 

tekstides on inglisekeelse termini „right of communication to the public” vastena kasutatud 

mõistet „üldsusele edastamine”. Autoriõiguse seaduses tähenduses on nimetatud termini vasteks 

aga „üldsusele suunamine”. Magistritöö autor soovitab käesoleval hetkel WCT eestikeelse 

tekstina aluseks võtta e-õiguse andmebaasis kooskõlastamisringil oleva WCT eestikeelse teksti, 

milles kasutatud terminoloogia vastab autoriõiguse seadusele ja rahvusvahelistele 

kokkulepetele. Berni konventsiooni eestikeelse teksti kasutamisel soovitab autor lähtuda AutÕS 

terminoloogiast. 

 

Magistritöö teises peatükis analüüsis autor õiguse reprodutseerimisele ja õiguse üldsusele 

kättesaadavaks tegemisele ulatust ja tähendust internetis. Magistritöö autor soovis analüüsi 

tulemusena teha järeldusi selle kohta, kas Eesti siseriiklik õigus vastab õiguse 

reprodutseerimisele ja õiguse üldsusele kättesaadavaks tegemisele osas rahvusvahelistele 

lepingutele ja Euroopa Liidu õigusele. Alljärgnevalt esitab autor analüüsi tulemused analüüsitud 

ainuõiguste järjekorrast lähtudes: 

1) reprodutseerimine hõlmab nii rahvusvaheliste kokkulepete, Euroopa Liidu õiguse kui ka 

võrreldud riikide siseriikliku õiguse kohaselt nii teose analoog kui ka digitaalsel kujul 

reprodutseerimist. Magistritöö autori hinnangul mahuvad nii püsiv kui ka ajutine ja tehniline 

koopia rahvusvaheliste kokkulepete, Euroopa Liidu õiguse kui ka võrreldud riikide siseriikliku 

õiguse kaitsealasse. Kuid ainuõiguse omaja õigus reprodutseerimisele on internetis 

edastamiseks vajalike koopiate kasutamisel piiratud. Internetiteenuste vahendaja õigusi on aga 

seoses reprodutseerimisõiguse kasutamiseks internetis laiendatud. Magistritöö autor leiab, et 

seadusandja on õigustatult vastavad erandid kehtestanud ning selliselt on tagatud ühelt poolt 

internetiteenuste vahendaja ja interneti kasutaja ning teisalt ainuõiguste omaja huvide vaheline 

tasakaal; 
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2) õigus üldsusele kättesaadavaks tegemisele kehtestati rahvusvaheliselt WCT ja WPPT-ga. 

Magistritöö autori hinnangul on autori õigus üldsusele kättesaadavaks tegemisele WCT kohaselt 

hõlmatud õigusega üldsusele suunamisele. WPPT annab esitajale ja fonogrammitootjale aga 

iseseisvad õigused üldsusele kättesaadavaks tegemisele ning ütleb, et esitajal ja 

fonogrammitootjal on õigus saada ühekordset õiglast tasu üldsusele suunamise eest. WCT ja 

WPPT suhtes vastu võetud diplomaatilise avaldusega on välistatud õiguse üldsusele 

suunamisele kaitsealast seadme pakkumine, mis võimaldab üksnes andmesidet või mille 

vahendusel toimub andmeside. Seega, õigusega on internetiteenuste vahendajale antud 

võimalus kasutada teenuse osutamise käigus õigust üldsusele suunamisele. Magistritöö autori 

hinnangul viib see tulemuseni, kus internetiteenuste vahendaja võib teose kasutamisel vabaneda 

vastutusest kõikide õiguste kasutamisel, mis on hõlmatud nn katusõigusega (õigusega üldsusele 

suunamisele). Kui internetiteenuste vahendaja edastab fonogrammi, siis võib ta kasutada ainult 

õigust üldsusele suunamisele, mitte aga õigust üldsusele kättesaadavaks tegemisele. Magistritöö 

autor leiab, et taolises olukorras on autor seatud võrreldes esitaja ja fonogrammitootjaga 

halvemasse olukorda. 

 

Magistritöö kolmandas peatükis analüüsis autor internetiteenuste vahendaja tsiviilvastutusega 

seotud küsimusi võttes aluseks delikti üldkoosseisu. Magistritöö autor soovis analüüsi käigus 

välja selgitada, kas Eestis kehtiva tsiviilvastutuse regulatsiooni asemel peaks internetiteenuste 

vahendajate vastutuse määramiseks kehtestama täiendavaid õigusnorme ning kas Eestil tuleks 

internetiteenuste vahendaja regulatsiooni kehtestamisel võtta eeskujuks Soome või Ameerika 

Ühendriikide Soome vastavaid õigusnorme. Magistritöö autor jõudis analüüsi tulemusena 

alljärgnevatele järeldustele: 

1) Eestis kehtiv tsiviilvastutuse regulatsioon on magistritöö autori hinnangul piisav, et selgitada 

välja internetiteenuste vahendaja võimalikku vastutust piraatluse korral internetis; 

2) magistritöö autori hinnangul on kehtiva tsiviilvastutuse regulatsiooni rakendades võimalik 

autori, esitaja ja fonogrammitootja õigusi kaitsta sekkumata seejuures ebamõistlikult 

internetiteenuste vahendaja õigustesse; 

3) magistritöö autor leiab, et õigusnormidega on suures osas internetiteenuste vahendaja, 

interneti kasutaja ja ainuõiguse omaja huve tasakaalustatud. Alljärgnevalt toob magistritöö autor 

välja mõned peamised aspektid, mis toetavad autori seisukohta: 

(i) internetiteenuste vahendaja kasuks on kehtestatud erandid interneti funktsioneerimise aluseks 

olevate õiguste kasutamiseks. See tähendab, et internetiteenuste vahendaja võib internetis teost, 

esituse salvestist või fonogrammi teenuse osutamiseks edastada, ilma et teda võetakse õiguse 

reprodutseerimisele ja õiguse üldsusele kättesaadavaks tegemisele eest vastutusele. Vastutus 
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võib järgneda juhul, kui internetiteenuste vahendaja väljub nimetatud õiguste kasutamisel oma 

teenuse osutamise raamidest; 

(ii) magistritöö autori hinnangul saab internetiteenuste vahendajalt nõutava hoolsusstandardi 

tuletada InfoTS ja E–kaubanduse direktiivi vastava teenuste vahendaja vastutust reguleerivast 

paragrahvist. Siinjuures saab internetiteenuste vahendajate puhul rakendada kutsealase 

hoolsusstandardi mõistet. Analüüsi tulemusena leidis autor, et õigustatult nõutakse kõige 

madalamat hoolsusstandardit üksnes teabe edastamise teenuse osutajalt ning kõige suurem 

hoolsusstandard on kehtestatud andmete talletamise teenuse osutajale; 

(iii) Eesti positiivse õiguse järgi on internetiteenuste vahendaja süüdi juhul, kui ta on toime 

pannud autoriõiguse või autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumise. Tema süüd ei saa 

nimetatud seaduste alusel välistada põhjendusel, et ta ei olnud teadlik autoriõiguse rikkumisest. 

Tema süü on seadusega kehtestatud tingimustel välistatud ainult juhul, kui ta osaleb interneti 

kasutaja poolt tema vahendusel toime pandud ainuõiguse rikkumises; 

(iv) Eestis kehtiva õiguse järgi on kohtul õigus internetiteenuste vahendajale teha ettekirjutus 

juurdepääsu piiramiseks internetis õigust rikkuvale teosele, esituse salvestisele või 

fonogrammile olenemata, kas internetiteenuste vahendaja vastutab delikti üldkoosseisu alusel 

piraatluse eest; 

(iv) kehtiva õiguse järgi peab internetiteenuste vahendaja andma pädevale asutusele teavet. 

Erialases kirjanduses on diskuteeritud selle üle, kuivõrd nimetatud norm kaitseb ainuõiguste 

omajaid. Nimelt, on leitud, et kui internetiteenuste vahendaja ei ole andmeid oma teenuste 

kasutaja kohta alles hoidnud, siis ei saa ta ka vastavaid andmeid esitada. Magistritöö autor leiab, 

et juhul, kui internetiteenuste vahendaja keeldub õigusrikkuja kohta andmete esitamisest, siis 

peaks ta ise vastutama ainuõiguste omaja õiguste rikkumise eest. Vastasel juhul ei täidaks norm 

oma eesmärki – ainuõiguste rikkujat ei oleks võimalik leida ning ainuõiguste omaja ei saaks 

nõuda temale tekitatud kahju hüvitamist. Internetiteenuste vahendaja tegevusetuse 

õigusvastasus oleks välistatud, kui ta annaks vastavalt siseriikliku õigusega kehtestatud korrale 

pädevale asutusele nõutud teabe; 

4) Magistritöö autori hinnangul on endiselt vaieldav, kas positiivne õigus tasakaalustab 

internetiteenuste vahendaja, interneti kasutaja ning ainuõiguse omaja huve täielikult. 

Alljärgnevalt toob magistritöö autor välja mõned peamised aspektid, mis toetavad autori 

seisukohta: 

(i) internetiteenuste vahendaja vastutuse keskne küsimus on tema teadlikkus. Euroopa Liidu E-

kaubanduse direktiivi ja Ameerika Ühendriikide DMCA-ga on internetiteenuste vahendaja 

teadlikkuse tõendamise küsimus erinevalt lahendatud. Nimelt, DMCA järgi peab 

internetiteenuste vahendaja, täpsemalt andmete talletamise teenuse osutaja, ainuõigusi rikkuvale 
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teosele, esituse salvestisele või fonogrammile juurdepääsu piirama, kui teda teavitatakse 

väidetavast õigusrikkumisest. E-kaubanduse direktiiviga on vastava regulatsiooni kehtestamine 

jäetud siseriikliku õiguse otsustada. Magistritöö autor leiab, et DMCA teavitussüsteemile võib 

ette heita, et see ei arvesta piisavalt ainuõiguse omaja huve. E-kaubanduse direktiivile võib aga 

ette heita, et see ei harmoniseeri küsimust Euroopa Liidu tasandil, mis võib viia liikmesriikide 

õigusliku regulatsiooni killustatuseni ning samas ei taga piisavalt internetiteenuste vahendaja 

huve. Nimelt, antud hetkel, kus teavitussüsteemi ei ole, peab kohus igal konkreetsel juhul 

hindama faktiliste asjaolude põhjal, kas internetiteenuste vahendaja oli piraatlusest teadlik. 

Teavitussüsteemi olemasolu korral oleks määrava tähtsusega, kas internetiteenuste vahendajat 

on teavitatud õigusrikkumisest. Seega, kui internetiteenuste vahendaja saaks ise teada, et tema 

vahendusel on pandud õigusrikkumine toime, siis ei saaks teda vastutusele võtta. Magistritöö 

autor leiab, et E-kaubanduse direktiiv kaitseb võrreldes DMCA-ga ainuõiguste omaja huve 

kindlamini, kuna internetiteenuste vahendaja võib vastutada ainuõiguse omaja õiguste 

rikkumise eest ka juhul, kui teatist õigusrikkumise kohta ei olnud esitatud. Samas võib 

muutunud tehnoloogilises olukorras pidada aga õigustatuks, et ainuõiguse omaja on ise aktiivne 

enda õiguste kaitsmisel ning teavitab internetiteenuste vahendajat õigusrikkumisest. Samamoodi 

nagu internet võimaldab ainuõiguse objekti väiksema ressursi kuluga suuremale arvule 

inimestele edastada, võimaldab ta ainuõiguse omajal ka efektiivselt oma ainuõiguse kasutamist 

internetis kontrollida. Magistritöö autor jõudis analüüsi tulemusena järeldusele, et andmete 

talletamise teenuse osutajalt rikkumiste lõpetamise nõudmisel võib Eestis kasutada kahesugust 

lähenemist. Esiteks lähtumine mõistlikkuse ja hea usu põhimõtetest ning teiseks reguleerida 

Soome ja USA-ga sarnaselt teavitamise ja teabe mahavõtmise süsteem; 

(ii) isiku süü hindamisel ei oma tähtsust, kas ta teadis, et ta pani autoriõiguse või autoriõigusega 

kaasnevate õiguste rikkumise toime. Internetiteenuste vahendaja vastutuse küsimuses võib see 

aga omada olulist kaalu. Seadusandja on sidunud internetiteenuste vahendaja vastutuse 

vahendaja teadlikkusega õigusrikkumisest. Kuna internetiteenuste vahendaja omab internetis 

positsiooni, mis võimaldab tal kontrollida autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õigustega 

kaitstud objektide reprodutseerimist ja üldsusele kättesaadavaks tegemist, siis on magistritöö 

autori hinnangul vaieldav, kas nimetatud lähenemine arvestab piisavalt ainuõiguse omaja huve. 

Magistritöö autori hinnangul kaitseb ainuõiguse huve seetõttu paremini E-kaubanduse direktiiv, 

mis jätab vastutuse välja selgitamiseks rohkem kaalutlusruumi. 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et internetiteenuste vahendaja vastutuse hindamisel on üldjuhul 

tõendatud tema tegevuse ja tegevusetuse ning põhjusliku seose õiguse reprodutseerimisele ja 

õiguse üldsusele kättesaadavaks tegemisele kasutamisel. Kuid tõenäoliselt esineb harvem 
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olukordi, kus on tõendatav internetiteenuste vahendaja teo õigusvastasus ja süü. 

Internetiteenuste vahendaja ei vastuta üldjuhul õiguse reprodutseerimisele ja õiguse üldsusele 

kättesaadavaks tegemisele rikkumise eest, kui ta osaleb teenuse kasutaja poolt toimepandavas 

ainuõiguse rikkumises. Sellisel juhul võib vastutav olla ainult andmete talletamise teenuse 

osutaja, kui ta ei täida seadusest tulenevat kohustust ning ei piira ainuõigust rikkuvale teabele 

juurdepääsu. Vahemällu salvestamise teenuse osutaja võib ainuõiguse rikkumise eest vastutada 

juhul, kui teave on selle algallikast kõrvaldatud või kohus on kohustanud seda kõrvaldama, kuid 

vahemällu salvestamise teenuse osutaja ei kõrvalda teavet teenuse kasutaja arvuti vahemälust. 

Üksnes teabe edastamise teenuse osutaja ei vastuta tema teenuse kasutajate vahendusel 

toimepandud autori, esitaja või fonogrammitootja õiguse reprodutseerimisele ega õiguse 

üldsusele kättesaadavaks tegemisele rikkumise eest. Juhul, kui internetiteenuste vahendaja ise 

kasutab õigust reprodutseerimisele, siis ei vastuta ta nimetatud ainuõiguse kasutamise eest 

juhul, kui taoline reprodutseerimine on tehniliselt vajalik internetis teabe edastamiseks. Juhul, 

kui ta algatab ise teose, esituse salvestise või fonogrammi edastamise, siis peab ta õigust 

reprodutseerimisele ja õigust üldsusele kättesaadavaks tegemisele kasutama samadel alustel 

nagu teisedki ainuõigust kasutada soovivad isikud. Eesti kohtupraktika ei ole internetiteenuste 

vahendaja vastutuse küsimuses veel seisukohta kujundanud. Võrreldud riikide õiguse kohta 

võib öelda, et vaatamata õigussüsteemide erinevusele ei esine kontinentaalõigusega riikide Eesti 

ja Soome kui ka common law õigussüsteemiga Ameerika Ühendriikide internetiteenuste 

vahendaja vastutuse regulatsioonis olulisi erinevusi.  

 

Magistritöö autori esitatud hüpotees leidis analüüsi käigus kinnitust. Magistritöö autor asus 

analüüsi tulemusena seisukohale, et Eestis kehtiv tsiviilvastutuse regulatsioon võimaldab 

lahendada kehtivate õigusaktide alusel praktikas kerkivaid küsimusi seoses autori, esitaja ja 

fonogrammitootja õiguste kaitsmisega internetis. Siiski soovitab magistritöö autor seadusandjal 

kaaluda, kas kehtestada õigusnorm, mis reguleeriks internetist toimuvast rikkumisest teavitamist 

ja selle maha võtmist. 
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LEGAL ISSUES ABOUT INTERNET SERVICE PROVIDERS´ ACTIVITIES 

CONCERNING INFRINGEMENTS OF  

AUTHOURS´ RIGHTS AND NEIGHBOURING RIGHTS IN THE INTERNET 

 

SUMMARY 

During the times there has been asked weather law protects authors´ in the changed 

technological environment. As the protected subject has changed, the rights have changed, also. 

Although, author’s right has always seek for balance between creators and the persons who 

wants to use their works, the question, weather law protects authors´, performers´ and 

phonogram producers’ rights in the changed technological environment.  

 

The aim of the master thesis is to analyze systematically civil liability questions based on the 

general composition of delict. The author of the master thesis finds that the theme is actual. 

There is no ultimate truth about the protection of authors´, performers´ and phonogram 

producers´ rights in the internet. Also, piracy concerns every one of us, because everyone can be 

the author and everyone can use others´ works. At the same time internet is used more and more 

for making the work available to the public. Although, there have been researched some issues 

about the internet service provider in Estonia, the author of the master thesis does not know, that 

there is systematically analyzed internet service providers liability based on general 

composition of delict. The aim of the research is to make conclusions, which first of all would 

have impact on Estonian law. Therefore, the author originates from Estonian law. Also, the 

relevant international and European Union norms are analyzed. Author of the master thesis´ 

analyze the above mentioned law to the relevant acts of USA and Finland. The aim is to analyze 

only the norms which regulate the liability of internet service providers.  Most of the literature 

the author used derives from internationally recognized researcher in this field, like B. P. 

Hugenholtz, S. Ricketson, J. Ginsburg, M. Ficsor, K. J. Koelman, M. Välimäki, H. Pisuke, A. 

Kalvi, P. Varul, T. Tampuu, J. Lahe, etc.  

 

The master thesis center on civil liability issues of authors´, performers´ and phonogram 

producers´. The rights what are analyzed in this context of right of reproduction and right of 

making the work available to the public. In order to conduct the thesis, author used logical, 

analytical, systematical and comparative methods. 

 

The first chapter of the masters´ thesis deals with the terminology. The aim of the chapter is to 

analyze the problems connected to the terminology issues in Estonia and find the answers. 
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Author of the masters´ thesis finds that there are problematic issues in relation to terms 

“internet”, “internet service provider” and “mere conduit” and the right of making available to 

the public as follows: 

1) term “internet” has different meaning based on weather it is written “Internet” or “internet” 

Recent developments show that the word “internet” is used in juridical literature. Although 

there are also some researches who use the term “Internet”. Based on the developments, author 

uses in the masters´ thesis the term “internet; 

2) term “internet service provider” has no one certain counterpart. Author suggests that in 

Estonia there may be inculcate the term “internetiteenuste vahendaja”; 

3) term “mere conduit” has two different counterparts in Estonia: “üksnes edastamine” and 

“pelk edastamine”.  Author suggests that in Estonia there may be inculcate the term “üksnes 

edastamine”;  

4) also in chapter 2 the author of the masters´ thesis found that the term „right to communicate 

to the public” has in Copyright Act a special counterpart. The problem is that in many different 

translations of WIPO Copyright Treaty, the term has translated as right of communication of the 

work. The issue is that right of communication of the work and right of communication to the 

public are different rights. Author of masters´ thesis suggests using the translation of WCT from 

the webpage e-õigus.  

 

The second chapter of the masters´ thesis deals with the right of reproduction and the right of 

making available to the public and their uses in the internet. Authors´ aim was to make 

conclusions weather Estonian Copyright Act is in collision to the international and European 

Union norms. Author found, that: 

1) within the meaning of reproduction the international, European Union, USA, Finnish and 

Estonian norms covers the reproduction in analog and digital forms. Author of the masters´ 

thesis founds that constant, provisional and technical copy is covered with the right of 

reproduction. Although, the right of reproduction of the authors´, performers´ and phonogram 

producers´ is restricted in the internet. Author of the masters´ thesis found that the restrictions 

are justifiable; 

2) right of making available to the public is a new right within the international context. It was 

first recognized in the WIPO Treaties. Author of the masters´ thesis finds that the right of 

communication to the public covers the right of making available to the public in the WIPO 

Treaties. But, WPPT gives to the authors´ separate rights: right of communication to the public 

and right of making available to the public. According to the agreed statement the mere 

provision of physical facilities for enabling or making a communication does not in itself 
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amount to communication within the meaning of this Treaty or the Berne Convention. It may 

conclude that internet service provider has an opportunity to use the right of communication to 

the public and not be held liable. Author of the masters´ thesis found that there may be 

occasions when internet service provider is exempted from the liability of using all the authors´ 

rights of communication to the public. At the same time internet service provider may use only 

the right of communication of the public as a separate right when he passes the objects of 

neighboring rights. Author of masters´ thesis founds that in this occasion the authors and 

neighboring rights owners are not treated equally.  

 

The third chapter of the masters´ thesis is dedicated to the internet service provider civil liability 

issues. Author wished to find an answer weather the civil liability regulation in Estonia needs to 

be amended that it may be applied in the context of internet. Author concludes that:  

1) Estonian civil liability regulation is efficient enough to resolve questions witch arise from the 

practice concerning the liability issues of the internet service provider;  

2) applying the Estonian civil liability norms, the rights of authors, performers and phonogram 

producers can be protected. At the same time it does not use unwise the rights of internet service 

provider; 

3) there has no urgent need to change the civil liability norms or Copyright Act in order to 

protect rights holders rights; 

4) in a big picture positive norms has reached some balance between internet service providers, 

internet users and rights holders interest; 

5) it is still arguable weather positive right has reached a full balance between the interest and 

rights of the internet service providers, internet users and rights holders interest.  

 

In conclusion the hypothese was affirmed. Author of the masters´ thesis found that Estonian 

civil law can answer the questions rising from the practice.  
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