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EESSÕNA 
Avalikus omandis olevast sisust tuletatud teoste loomine filmitööstuse näitel 

	

Euroopa majandus sõltub üha enam intellektuaalomandist. Viimastel aastatel on EUIPO teinud 
intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskuse kaudu mitu uuringut, mis 
tõendavad intellektuaalomandiõiguste tähtsust Euroopa Liidu majandusele, sest 
intellektuaalomandiõigused loovad majandustegevust ja tööhõivet. 

Lisaks sellele, et uued digitehnoloogiad ja ärimudelid annavad ettevõtetele uusi ärivõimalusi, 
võimaldavad need ka suurendada kasu üldsusele, sest paraneb juurdepääs teadmistele ja 
kultuurikaupadele. Paljud neist võimalustest sõltuvad olemasoleva sisu loovast ümberkujundamisest ja 
kohandamisest nüüdisaegsele publikule paremini sobivate edastamisviisidega. 

Euroopal on rikkalik kultuuripärand, millest suur osa on kirjandusteosed. Neid loetakse ja need on ka 
need aluseks paljudele Euroopa ja muu maailma filmitootjate stsenaariumidele. Käesolev aruanne 
uurib, mis roll on avalikus omandis olevatel teostel, ning võrdleb selliste teoste järgi tehtud filme 
nendega, mis põhinevad autoriõigustega kaitstud teostel või originaalstsenaariumidel. 

Uuringus on kasutatud andmeid võrgupõhistest rikkalikest filmi- ja raamatuandmebaasidest, mida on 
täiendatud Euroopa Audiovisuaalsektori Vaatluskeskuse kogutud teabega.  Analüüsi aluseks on võetud 
peaaegu 90 000 filmi, mis jõudsid vaatajateni aastatel 2000–2010. Analüüs näitab, et kuigi Euroopa 
Liidus linastunud filmidest põhineb avalikus omandis olevatel kirjandusteostel ainult väike osa, on kõige 
populaarsemate filmide seas neid suhteliselt rohkem kui kõigi filmide seas kokku.  

Seega on kirjandusel, millel on olnud oluline osa Euroopa kultuuris ja ajaloos, tähtis roll ka nüüdisaegse 
meelelahutuse allikana, mille järgi loodud teoseid vaatavad miljonid inimesed Euroopas ja mujal. 

 

 

 

António CAMPINOS 

EUIPO tegevdirektor 
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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 
Avalikus omandis olevast sisust tuletatud teoste loomine filmitööstuse näitel 

 

Lisaks sellele, et uued digitehnoloogiad ja ärimudelid annavad ettevõtetele uusi ärivõimalusi, 
võimaldavad need ka suurendada kasu üldsusele, sest paraneb juurdepääs teadmistele ja 
kultuurikaupadele. Paljud neist võimalustest sõltuvad olemasoleva sisu loovast ümberkujundamisest ja 
kohandamisest nüüdisaegsele publikule paremini sobivate edastamisviisidega. Olemasolevast sisust 
tuletatud teoste loomist suunab autoriõigus, mis reguleerib, kuidas edasised tegutsejad hüvitavad 
originaalsisu kasutamise autoritele ja nende pärijatele. Autoriõiguse õigusaktid võimaldavad aga ka 
selliseid kasutusviise, mis ei nõua hüvitamist ega loa saamist, loetledes kas autoriõiguse kaitse 
üldreeglite erandeid või piirates selle ajalist ulatust. „Avalik omand“ on õigusmõiste ja selle eesmärk on 
suurendada kasulikkust ühiskonnale, võimaldades piiramatut juurdepääsu varasematele teostele ning 
nende teisendamist. 

Samas ei määra majandusteooria üheselt, mis on teose avalikku omandisse ülemineku eeldatav mõju. 
Arvatakse, et avalikus omandis olemine soodustab teose kasutamist, sest kellelgi ei ole selle suhtes 
majanduslikke ainuõigusi. Mõni teadlane ja valdkonna esindaja rõhutab aga kaitseseisundi muutumise 
riske. Avalikku omandisse üleminekuga võib kaasneda stiimulite puudumine teoste säilitamiseks või 
võivad teosed üldse kaduda. See võib vallandada ka märkimisväärse ülekasutamise, sest ei ole kedagi, 
keda huvitaks teose väärtuse säilitamine, ning igaühel on õigus teost kohandada. Teisalt, kui ei ole 
võimalik takistada konkurente loomast samal originaalsisul põhinevaid tuletatud teoseid, võivad tootjad 
hoiduda avalikku omandisse kuuluva sisu kohandamisest või investeerimast kohandamisprojektidesse 
suuri summasid. Puuduvad empiirilised andmed olemasolevast sisust tuletatud teoste loomise kohta, nii 
et on raske kontrollida, kumb neist võimalikest teoreetilistest stsenaariumidest on kõige asjakohasem. 
Seda on siiski oluline teada, et saaks hinnata olemasolevat autoriõiguse raamistikku ja seadusandlikke 
ettepanekuid, mille eesmärk on kohandada seda raamistikku uute majandustingimustega. Kui liiga 
suure avaliku omandiga kaasneb teoste kadumine või alakasutamine, tuleks selle ulatust piirata. Kui 
see aga pakub ettevõtetele ja avalikkusele uusi võimalusi, vähendamata seejuures loojate stiimuleid, 
võib selle ulatust suurendada, et kasu saaks kogu ühiskond. 

Autoriõiguse kaitse ja avalikus omandis oleku võimalikku kasulikkust või ohte saab hinnata ainult 
empiiriliste andmete alusel. Autoriõiguse kohta on empiirilisi andmeid koguda aga väga raske. Enamik 
vajalikest andmetest on hajutatud ja eravalduses. Uurijatele pakuvad uusi võimalusi uued veebipõhised 
andmebaasid, mis sisaldavad loomesisu pakkumise teavet. Kuigi need hõlmavad sageli ainult 
konkreetseid sektoreid, võimaldavad nad teha empiirilisi analüüse ja saada poliitika kujundamiseks 
paremat teavet. 

Projekti jaoks on andmeid kogutud rikkalikest veebipõhistest andmebaasidest: filmiandmebaasist 
Internet Movie Database (IMDb) ja raamatuandmebaasist Goodreads. Seda on täiendatud Euroopa 
kinode külastatavuse andmetega, mida on kogunud Euroopa Audiovisuaalsektori Vaatluskeskus. 
Nende allikate põhjal koostati lõplik projekti andmekogum, milles on 87 455 aastatel 2000–2010 
valminud ja vähemalt ühes Euroopa Liidu liikmesriigis linastunud filmi. Andmekogumi iga filmi kohta 
leiti, kas selle stsenaarium on täiesti originaalne või põhineb veel autoriõiguse kaitse all oleval või juba 
avaliku omandisse kuuluval varem olemas olnud sisul. 

Kuigi andmed on ainult filmitööstuse kohta, on aruande laiem eesmärk dokumenteerida üldnähtust, kus 
avalikku omandisse kuuluva sisu alusel luuakse uusi loomeprojekte. Kogutud andmed olid piiratud ega 
võimalda analüüsida mitmesuguseid autoriõiguse kaitse parameetreid, seega on käesolev analüüs 
paratamatult staatiline ja kirjeldav. Vaadeldes avalikku omandisse kuuluvast sisust filmitööstuses 
tuletatud teoste loomise eri aspekte, saab kontrollida, kas mitmesugused varasemas kirjanduses 
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avaliku omandiga seostatud võimalused ja ohud on põhjendatud. Aruanne ei käsitle autoriõiguse kaitse 
optimaalset kujundamist sotsiaalse heaolu vaatenurgast. 

Filmisektoril on Euroopa kodanike jaoks suur kultuuri- ja majandustähtsus. Esineb rikkalikult kaudseid 
tõendeid olemasoleva sisu kohandamise olulisuse kohta peale üksikute filmitootjate ka kogu sektori 
jaoks. Filmitööstus on omaduste ainulaadse kombinatsiooni tõttu edust eriti sõltuv ja riskantne. Hiljutine 
majandusuuring selgitab, et juba teistsuguste, kuid siiski seotud kultuuriturgudel katsetatud 
olemasoleva sisu kohandamine võib vähendada sektorile omast ebakindlust. On ka teisi 
kunstipõhjuseid, miks on kohandamine filmitootjate jaoks huvitav võimalus. 

Kohandamine on Berni konventsioonis määratlemata, seepärast lähtus projektirühm Euroopa Liidu 
liikmesriikide ja USA õiguspõhimõtete, õigusaktide ja õigussüsteemi üldpõhimõtetest. Kuna projekti 
jaoks kasutatud allikates on kohandamise määratlustes korduvateks elementideks „asjatundmatule 
isikule jääv originaalteose ja tuletatud teoste sarnasuse üldmulje ning selle äratundmine“, on tuhandete 
IMDb kasutajate arvamusele toetumine asjakohane ja objektiivne kriteerium, millega tuvastada filmide 
põhinemist kirjandusteostel. Filmide aluseks olnud teoste kaitseseisundi tuvastamisel olid peamised 
allikad IMDb-s ja Goodreadsis sisalduv biograafiline teave olemasoleva sisu autorite kohta ning filmide 
tootmisriikide autorikaitse õigusaktid. Kuigi autorikaitseõigust on viimastel aastatel oluliselt ühtlustatud, 
esineb siiski erinevusi autorikaitse kestuse eeskirjades. Neid erinevusi analüüsiti ja arvestati hoolikalt 
andmete ettevalmistamisel. 

Projekti jaoks kogutud andmete analüüsimisel selgus, et avalikku omandisse kuuluva sisu põhjal on 
valmistatud ligikaudu 2% Euroopa Liidus linastunud filmidest. Avaliku omandi kasutamine on 
samas suurem kõige populaarsemate filmide seas, moodustades 100 kõige populaarsema 
Euroopa kinodes linastunud filmi seas 6%. 

Analüüsis käsitletud 11 aasta jooksul vaatas avalikku omandisse kuuluval sisul põhinevaid filme 
Euroopa kinodes üle 330 miljoni inimese, mis on kinokülastajate koguarvust ligi 4%. Samal ajal 
vaatas filme, mis põhinesid autoriõiguse kaitse alla kuuluval sisul, kõigist kinokülastajaist 35%. 

Kohandatud sisul põhinevate filmide kinokülastajate arvu lihtne võrdlus ei arvesta, kuidas muutub 
olemasoleva sisu kohandamise tõenäosus aastate jooksul. Alates 5. aastast pärast esmakordset 
avaldamist võib täheldada, et majandusväärtus, mis on loomesisul tuletatud teoste loomise suhtes, 
väheneb kiiresti ja eksponentsiaalselt. Tõenäosus, et raamatu põhjal tehakse film 12 aastat pärast 
raamatu esmaavaldamist, on juba 50% väiksem kui filmi tegemine esimese 5 aasta jooksul. 
Tõenäosus, et raamatu põhjal tehakse film 70 aastat pärast raamatu esmaavaldamist, on 95% 
väiksem kui esimestel aastatel pärast raamatu ilmumist. Tuletatud teoste loomise seisukohast 
loomesisul oleva väärtuse vähenemine mõjutab kõiki teoseid peale ajaloo tähtsaimate tippteoste. Selle 
tulemusel ei ole kaitseseisundi muutumise hetk, mis enamikus riikides on praegu 70 aastat 
pärast autori surma, peale üksikute erandite selline oluline pöördepunkt, mis võiks mõjutada 
filmitootjate otsuseid, kas teha teose põhjal film. 

Selle võrdlemine, kui atraktiivne on kohandatud sisu tänapäeva lugeja jaoks, on näidanud, et lugejate 
huvi juba avalikku omandisse kuuluvate kohandatud raamatute vastu on palju suurem kui veel 
autoriõiguse kaitse alla kuuluvate raamatute vastu. Avalikku omandisse kuuluvaid kohandatud 
raamatuid on hinnatud ka Goodreadsis kõrgemalt kui autoriõiguse kaitse alla kuuluvaid, kuigi see 
erinevus on väiksem. 

Kuigi enamikku raamatuid on analüüsi ajavahemikus kohandatud ainult korra, kohandati mõnd avalikku 
omandisse kuuluvat raamatut sagedamini. Ootuspäraselt oli andmekogumis avalikku omandisse 
kuuluvate raamatute põhjal tehtud keskmiselt 1,45 filmi, aga seni autoriõiguse kaitse alla 
kuuluvate raamatute põhjal 1,04. 
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Andmekogumi analüüs näitas, et võimalus, et sama sisu kasutavad ka teised, ei takista 
filmitootjaid investeerimast suuri summasid avalikku omandisse kuuluval sisul põhinevatesse 
filmidesse. Avalikku omandisse kuuluval sisul põhinevate filmide keskmine eelarve on küll väiksem kui 
autoriõiguse kaitse alla kuuluval sisul põhinevate oma, kuid see on siiski suurem kui täielikult 
originaalstsenaariumidel põhinevate filmide eelarve. 

Projekti andmete klasteranalüüsil selgus, et on filmitootjaid, kes kasutavad avalikku omandisse kuuluvat 
sisu olulise osana oma väärtuspakkumisest; väljakujunenud tegevusega tuntud filmistuudiod lähtuvad 
avalikku omandisse kuuluvast sisust sagedamini kui keskmine andmekogumisse kuuluv filmitootja. 

Filmieelarvete andmete ja avalikku omandisse kuuluva sisu põhjal filme tegevate filmitootjate 
profiilide analüüs ei kinnita riske, et avalikku omandisse kuuluvat sisu kasutataks tuletatud 
teoste loomiseks liiga vähe või liiga palju. 

Ökonomeetrilised mudelid kinnitavad teose kohandamise strateegia isiklikku kasu vaatajate arvu ja 
piletitulu seisukohast kõigi filmitootjate jaoks, kelle filmistsenaariumid põhinevad autoriõiguse kaitse all 
oleval sisul. Sarnast kasu võib vaatajate arvu seisukohast kinnitada kohalike filmitootjate jaoks, kes 
teevad filme avalikku omandisse kuuluva sisu põhjal. Samas ei kinnitanud andmeanalüüs, et avalikku 
omandisse kuuluva sisu kohandamisel oleks eeliseid piletitulu või vaatajate arvu seisukohast välisriigi 
filmitootjate jaoks, kes kohandavad avalikku omandisse kuuluvat sisu. 

Ökonomeetriline analüüs kinnitas isiklikku kasu, mis on seotud võimalusega katsetada kohandatud sisu 
populaarsust erinevatel, kuid seotud turgudel. Nagu väideti varasemas kirjanduses, võib kohandamine 
olla tõhus strateegia, millega vähendada ebakindlust. Autoriõiguse kaitse alla ja avalikku 
omandisse kuuluva sisu kohandamise kasu erinevused võivad aga tähendada, et kohandamise 
ainuõigused võivad anda täiendavat isiklikku kasu. Käesoleva aruande jaoks kogutud andmete 
piiratus ei võimalda siiski kontrollida, kas kohandamise ainuõigustest tulenev isiklik kasu ületab 
võimalikku sotsiaalset kahju, mis on seotud kohandatud sisu väiksema mitmekesisusega. Tulevikus 
tuleb täielikult hinnata üldmõju sotsiaalsele heaolule, mida tekitavad autoriõiguste kaitse mitmesugused 
korrad, mis regulerivad tuletatud teostega seotud õigusi.   
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