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Eesti Kunstiakadeemia toetusavaldus Eesti  Arhitektide  Liidu (EAL), Eesti 
Maastikuarhitektide Liidu (EMAL),  Eesti Sisearhitektide Liidu (edaspidi ESL), 
Dokumentalistide Liidu jt seisukohtadele panoraamivabaduse kehtestamise kohta Eesti 
autoriõiguse seaduses 
 
Austatud proua Lepik 
 
Käesolevaga väljendab Eesti Kunstiakadeemia oma nõustumust seisukohtade ja 
ettepanekutega, mille eesmärgiks on panoraamivabaduse kehtestamine Eesti autoriõiguse 
seaduses (AutÕS).  
 
Ühtlasi avaldab Eesti Kunstiakadeemia toetust ülalnimetatud loomeliitude poolt avaldatud 
seisukohtadele, milles on piisavalt detailselt ja selgelt kirjeldatud AutÕS § 201 sätete 
õiguslikku mõju reaalsetele elulistele ning loomingulistele situatsioonidele, mille kohta on 
toodud ka asjakohased näited. Sel põhjusel ei pea Eesti Kunstiakadeemia vajalikuks neid 
analüüse siinkohal dubleerida. Kuid Eesti Kunstiakadeemia on veendunud selles, et vaba  
demokraatliku ühiskonna ja selle kultuurilise ning majandusliku arengu jätkuva tagamise 
seisukohalt oleks äärmiselt lühinägelik ja ohtlik ehk arengut pärssiv, kui õigusaktidega 
sätestatakse ebamõistlikke, inimvaenulikke ja tarbetuid piiranguid (milleks tuleb kahtlemata 
pidada ka AutÕS § 201 sätteid) selle asemel, et reguleerida autorite õiguste kaitset väärikal ja 
tasakaalustatud moel ning määral. Viimase põhimõtte järgmise huvides tuleks: 

a) eemaldada seadusest, sh AutÕS paragrahvist 201, need naeruväärsed sätted, mille 
täpne järgimine normaalse inimtegevuse käigus on mõistlikult võimatu või absurdini 
keerukas ning mis paratamatult (kuna kõiki üksikisikuid ei õnnestuks seaduse 
ebaloomulike nüanssidega kurssi viia ka parima tahtmise korral) toodavad formaalseid 
õigusrikkumisi ja halvemal juhul sunnivad kunstnikke kunstiteoste loomisest üldse 
loobuma, ja 

b) ebaloomulike ja absurdsete piirangute asemel täpsustada seaduses mõistlikul määral ja 
arusaadaval viisil viitamisreegleid, mis tagavad autoritele äramärkimise nende 
loomingu juures.     

 
Kokkuvõttes toetab Eesti Kunstiakadeemia MTÜ Wikimedia Eesti soovi sätestada Eesti 
autoriõiguse seadusesse panoraamivabadus.  
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