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MIS ON AUTORIÕIGUSED? 

WHAT IS COPYRIGHT? 



2015.10.29 WWW.GLIMSTEDT.EE                     TALLINN  VILNIUS  RIGA  STOCKHOLM  / 

Saladus 

Secret 

Piiratud juurdepääsuga informatsioon 
(nt autoriõigustega kaitstud) 
Information with limited access (e.g. 
protected by copyright) 

Avalik informatsioon 

Public information 



2015.10.29 WWW.GLIMSTEDT.EE                     TALLINN  VILNIUS  RIGA  STOCKHOLM  / 

Autor/Author 

Autoriõigused/ 

Copyrights 
Teos/Work 
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Isiklikud 

Moral 

Varalised 

Economic 

Autori-
õigused 

Copyrights 
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Isiklikud õigused (ei saa loovutada)  / Moral rights (non-

transferrable) 

õigus autorsusele 

õigus autorinimele 

õigus teose puutumatusele 

õigus teose lisadele 

õigus autori au ja väärikuse kaitsele 

õigus teose avalikustamisele 

õigus teose täiendamisele 

õigus teos tagasi võtta 

nõuda oma autorinime kõrvaldamist kasutatavalt teoselt 
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Varalised õigused (saab loovutada) / Economic rights 
(transferrable) 

õigus igal moel teost kasutada, lubada ja keelata teose 
samaviisilist kasutamist teiste isikute poolt ja saada tulu teose 
sellisest kasutamisest, sealhulgas: 

õigus teose reprodutseerimisele (koopiate tegemine) 

õigus teose levitamisele (omandiõiguse üleandmine või üldsusele kasutada andmine mis 
tahes viisil, sealhulgas rentimine ja laenutamine) 

õigus teose tõlkimisele 

õigus teose töötlemisele 

õigus teoste kogumikele 

õigus avalikule esitamisele 

õigus teose eksponeerimisele 

õigus teose edastamisele (raadio, televisioon, satelliidi, kaabellevivõrgu kaudu) 

õigus teose üldsusele kättesaadavaks tegemisele (interneti kaudu) 

teostada oma arhitektuurne, disaini-, tarbekunstiteose jms projekt 

arvutiprogrammi autori ainuõigus arvutiprogrammi füüsiliseks kasutamiseks ja 
valdamiseks ärilisel eesmärgil 
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Autor 

Author 

Tööandja 

Employer 

Autoriõigused 

Copyrights 

Teos 

Work 
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MIS ON AVATUD JUURDEPÄÄS? 

WHAT IS OPEN ACCESS? 
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Budapest Open Access Initiative 2002: 

By "open access" to this literature, we mean its free availability 

on the public internet, permitting any users to read, download, 

copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these 

articles, crawl them for indexing, pass them as data to 

software, or use them for any other lawful purpose, without 

financial, legal, or technical barriers other than those 

inseparable from gaining access to the internet itself. The only 

constraint on reproduction and distribution, and the only role 

for copyright in this domain, should be to give authors control 

over the integrity of their work and the right to be properly 

acknowledged and cited. 
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Teadlane 

Scientist 

Eel-retsenseerimisega 
ajakiri 

Peer-reviewed journal 

Kirjastus 

Publisher 

Raamatukogu, 
uurimisinstituut 

Library, research 
intitute 

Ülikool, 
rahastaja 

University, 
grantor 

$ 

$ 
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Teadlane 

Scientist 

Avatud juurdepääsuga eel-
retsenseerimisega ajakiri 

Open access peer-reviewed 
journal 

Kirjastus 

Publisher 

Raamatukogu, 
uurimisinstituut 

Library, research 
intitute 

Ülikool, 
rahastaja 

University, 
grantor 

$ 

$ 
Repositoorium 
Repository 
 

Ühiskond 
Society 

Ühiskond 
Society 
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Intellektuaalse 

omandi õigused/ 

Intellectual 

property rights 

(seadus/law) 

Avatud juurde- 

Pääs/Open Access 

(leping/contract) 

Avalik kasutus/ 

Public domain 

(seadus/law) 

Vaba kasutus/ 

Free use 

(seadus/law) 

Ranged piirangud/ 

Strict limitations 

Leebed piirangud/ 

Mild limitations 

Loobumine 

õigustest/Waiver  

of rights 

(ühepoolne 

tehing/unilateral 

transaction) 

Üleandmine/Assignment 

(leping/contract) 

Litsents/License 

(leping/contract) 
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CREATIVE COMMONS 
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CC ÕIGUSLIK MÄÄRATLUS 

CC on standardiseeritud litsentsitingimuste valmislahendus, 

mida autor saab kasutada, kui: 

ta ei soovi/saa/jõua ise litsentsitingimusi koostada 

kui ülikool või rahastaja nõuab, et teost tuleb litsentsida 

CC tingimustel 

... 

CC is a standardised set of ready-made license terms and 

conditions, which the author can use if he/she does not 

want to provide the terms himself/herself, if the university 

or financier requires licensing on CC terms etc. 
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1. Autorile viitamine 

2. Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 

3. Autorile viitamine + Tuletatud teoste keeld 

4. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk 

5. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine 

samadel tingimustel 

6. Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud 

teoste keeld 

 

CC LITSENTSID 
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CC LITSENTSI PÕHITINGIMUSED 

Autorile viitamine (BY) - teose autorile tuleb viidata 

samal kujul nagu seda on teinud autor või litsentsiandja 

Jagamine samadel tingimustel (SA) – muudetud, 

töödeldud või algsest teosest tuletatud teost võib 

levitada üksnes algse teosega sama, samalaadse või 

ühilduva litsentsi alusel 

Tuletatud teoste keeld (ND) - teost ei või muuta, ümber 

kujundada ega luua selle alusel tuletatud teoseid 

Mitte-äriline eesmärk (NC) – teost ei või kasutada 

ärilistel eesmärkidel 
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autor ei saa tasu 

ühekordne ja pöördumatu protsess 

CC litsentsi alusel puudub konkreetne ja üheselt 
määratletav litsentsisaaja, sest selle alusel võivad 
kasutada kõik, kes teosele ja litsentsile ligi saavad 
(üldsus) 

süstematiseeritud ja laia kasutusulatusega 

CC litsentsid ei ole autoriõiguse alternatiiviks, vaid nad 
töötavad kehtiva autoriõiguse raamistikus 

ei ole eraldi CC õiguskaitseorganit, õiguste jõustamise 
instantsi vmt 

 

CC OMAPÄRAD 



2015.10.29 WWW.GLIMSTEDT.EE                     TALLINN  VILNIUS  RIGA  STOCKHOLM  / 

Rahvusvaheline koduleht: http://creativecommons.org/ 

the Commons Deed (inimkeelne tekst/human-readable 

code),  

the Legal Code (õiguskeelne tekst/lawyer-readable code) 

the metadata (masinloetav tekst/machine readable code) 

 

Eesti koduleht: http://www.creativecommons.ee/ 

LISAINFO 

http://creativecommons.org/
http://www.creativecommons.ee/


E-mail: 

Law firm GLIMSTEDT 

Rävala pst 5, Tallinn, Estonia 

Tel. +372 611 80 50, fax. +372 611 80 51 
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TÄNAN! 

triin.tuulik@glimstedt.ee 


