
 
 
 
 
Hea toitlustusettevõtte juht 
 
Eesti Autorite Ühing  (EAÜ) viis novembrikuus läbi teavituskampaania, millega 
nõustas äriettevõtete juhte, mida näeb autoriõiguse seadus ette muusika 
kasutamisel toitlustusasutuses. Eesmärgiks oli anda teada, kuidas kehtivat 
seadust koostöös autoreid esindava ühinguga väga lihtsalt igapäevaselt täita. 
 

• Eesti Autorite Ühing juhib tähelepanu, et Eesti baarides, pubides, kohvikutes 
ja restoranides muusika mängimine ükskõik milliselt helikandjalt taustaks või 
live-esitusena oma klientidele on autoriõiguse seaduse kohaselt avalik 
esitus ning nõuab lepingu sõlmimist Eesti Autorite Ühinguga. Täname, 
kui oled selle juba sõlminud! 

 

• Toitlustusasutuse juhatuse liige vastutab selle eest, et autoriõiguse 
seaduses sätestatud nõuded oleks täidetud ning Eesti Autorite Ühinguga 
oleks sõlmitud litsentsileping, mis annab õiguse mängida muusikat oma 
toitlustusettevõttes ning millega määratakse kindlaks muusikateoste autoritele 
makstava tasu suurus.   

 

• Kui toitlustusasutusel on leping sõlmimata, siis kasutab ettevõte nii Eesti kui 
ka teiste riikide autorite muusikat ebaseaduslikult. Seaduse täitmist ja 
litsentsilepingu olemasolu kontrollib politsei ning litsentsilepingu 
puudumisel näeb seadus ette väärteo- või kriminaalmenetluse algatamise. 

 
Eesti Autorite Ühingu abiga saate lihtsalt oma ettevõtte 
muusikakasutuse viia seadusega vastavusse. Autoriõiguse seaduse 
täitmiseks on vajalik sõlmida litsentsileping Eesti Autorite Ühinguga.  
 
NB! Kui toitlustusasutuses mängitakse muusikat helikandjalt (fonogrammilt), 
siis tuleb seaduse kohaselt maksta esitamise eest tasu ka esitajale ja 
fonogrammitootjale, mille saab korraldada sõlmides lepingu Eesti 
Fonogrammitootjate Ühinguga. Siinjuures on oluline tähele panna, et leping 
Eesti Fonogrammitootjate Ühinguga ei anna luba muusikateoste avalikuks 
esitamiseks ega sisalda autoritele makstavaid tasusid, mistõttu autoriõiguse 
seaduse täitmiseks on kindlasti vajalik sõlmida litsentsileping Eesti 
Autorite Ühinguga.  

 

• Täiendavat infot autoriõiguse seaduse kohta jagab ning ettevõtteid 
nõustab Eesti Autorite Ühing. Tänu autoreid esindavale Eesti Autorite 
Ühingule on autoriõiguse seaduse täitmine lihtne nii ettevõtetele kui ka 
autoritele. 

 

• Muusikal on oluline väärtus ettevõtluses. Uuringud näitavad, et muusika 
aitab kujundada meeleolu ja loob kliendis positiivse meeleolu, tekitab soovi 
restoranis või pubis võimalikult kaua viibida ja taas tagasi tulla. 
 



Eesti Autorite Ühing on selle väitega nõus ning aitab Teie ettevõttel 
korraldada muusika kasutamine seadusekohaselt.  
 

 
Lisainformatsioon ning lepingute sõlmimine: http://www.eau.org/teoste-

kasutajale/muusikateoste-avalik-esitus/ 

 
Võtke julgelt ühendust! 
 
Eesti Autorite Ühing  
 
Tõnu Kaumann 
+372 668 4363 
tonu@eau.org 
 
Mart Jööts 
+372 668 43 79 
mart.joots@eau.org 
 
www.eau.org 
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