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Sonatiin OÜ 11.11.2004 taotluse alusel alanud haldusmenetluse lõpetamine 
seoses seaduserikkumise tunnuste puudumisega 
 
Taotlus 
 
11.11.2004. a esitas OÜ Sonatiin juhatuse liige Aleksandr Koropatva 
Konkurentsiametile taotluse, millest ilmnes, et AS V&K Holding (edaspidi ka VKH) 
keeldus võimaldamast OÜ-l Sonatiin müüa videofilme edasi viimase videofilmide 
laenutamisega tegelevatele frantsiisipartneritele. OÜ Sonatiin leidis, et VKH taoline 
tegevus on ebaaus konkurents ning ta palus olukorra lahendamiseks Konkurentsiameti 
abi.  
 
Menetlusosalised 
 
VKH, registrinumbriga 1336481, Pärnu mnt 139e/11, Tallinn, 11317, põhitegevus on 
videokassettide ja DVD-de tootmine, turustamine, müük ja laenutamine. VKH on 
Eesti suurim videokassettide ja DVD-de importija ja hulgimüüja, lisaks opereerib ta 
Eesti suurimat videolaenutuste ketti “Videoplanet”. Vastavalt Konkurentsiameti poolt 
väärteosasjas nr 05/02 (seisuga november 2003. a) kogutud andmetele esindab VKH 
Eestis ainuõiguslikult suuremat osa USA põhilistest filmistuudiotest, sh. Warner 
Home Video, 20th Century Fox, MGM ja New Line. Konkurentsiamet tuvastas 
väärteoasjas nr 05/02, et VKH omas laenutuseks ette nähtud videofilmide hulgimüügi 
turul turguvalitsevat seisundit. 
 
Sonatiin OÜ, registrinumbriga 21006225, Tuha 3b, Tallinn, 11415, äriregistris 
põhitegevusala määramata. Vastavalt 2003. majandusaasta aruandele on 
põhitegevuseks videokassettide valmistamine ja müük. Sonatiin OÜ opereerib 
koostöös frantsiisipartneritega videolaenutusketti “Videoline”. Lisaks sellele teostab 
Sonatiin ka videofilmide maaletoomist ja hulgimüüki. 
 
 
Menetlusosaliste seisukohad ja faktilised asjaolud 
 
Videofilmide hulgimüük ja jaemüük  
 
Jaekliente teenindavad videolaenutused, sh. Sonatiin OÜ, ostavad laenutuseks ette 
nähtud filme sisse erinevatelt välismaiste filmistuudiote maaletoojatelt, sh VKH-lt, 
kes tegeleb seega filmide hulgimüügiga. Sonatiin OÜ arendab videolaenutusketti  
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“Videoline”, milles osasid laenutusi opereerib Sonatiin OÜ ise ning osasid 
opereerivad Sonatiin OÜ-ga frantsiisilepingu sõlminud ettevõtjad. Käesoleva hetkeni 
ostavad Sonatiin OÜ frantsiisipartnerid laenutamiseks ette nähtud videofilmid 
vahetult VKH-lt. Sonatiin OÜ soovis hakata VKH poolt müüdavaid videofilme ise 
oma frantsiisipartneritele vahendama (st. Sonatiin OÜ ostaks VKH-lt videofilmi ning 
müüks selle oma frantsiisipartneritele edasi). VKH ja Sonatiin OÜ vahel 22.03.04 
sõlmitud lepingu p 2.4, mille kohaselt OÜ Sonatiin ei omanda videosalvestiste 
ostmisega õigust müüa videosalvestisi edasi äritegevuses kasutamiseks (teisele 
ettevõtjale), välistas sellise võimaluse. Seetõttu taotles Sonatiin OÜ VKH-lt mitmel 
korral lepingu vastavasisulist muutmist (10.11.04 e-mail, 02.11.04 kiri). VKH keeldus 
lepingu muutmisest (10.11.04 e-kiri, 24.11.04 kiri) teatades, et kui laenutusega 
hakkab tegelema kolmas juriidiline isik, kes väljastab ka tarbijale tšeki enda nimel ja 
tegeleb nii füüsiliselt kui ka juriidiliselt ise konkreetses kohas, siis tuleb tal ka ise 
VKH-ga leping sõlmida. VKH juhtis Sonatiin OÜ tähelepanu ka sellele, et vastavalt 
VKH ja Ameerika suurstuudiote vahelistele lepingutele ei tohi VKH ilma suurstuudio 
loata kolmandatele osapooltele edasimüügiõigust anda. 
 
Sonatiin OÜ seisukoht 
 
Sonatiin OÜ leiab, et VKH on lepingut muutmata jättes tekitanud sihilikult tõkkeid, 
mis pidurdavad Sonatiin OÜ arengut. Sonatiin OÜ leidis, et VKH seisukoht on 
mitmel põhjusel nõrgalt argumenteeritud. Esiteks, VKH ise on andnud 
laenutusõigused oma frantsiisisüsteemiga töötavatele ettevõtjatele Lätis ja Leedus. 
Teiseks, Sonatiin OÜ kui hulgimüüja ja Warner Home Video vahel Leedu turu osas 
sõlmitud leping ei sisalda sellist sätet, mis takistaks Sonatiin OÜ-l teistele 
hulgimüüjatele videofilme edasimüügiks müümast. Vastupidi, nimetatud lepingus 
leidub säte, et Sonatiin OÜ peab müüma videofilme kõigile hulgimüüjatele. 
Nimetatud väitest ilmneb, et Sonatiin OÜ seab kahtluse alla, kas Ameerika 
suurstuudiotega sõlmitud lepingute sätted, millega VKH oma teguviisi põhjendab, 
üldse eksisteerivad. Kolmandaks, Sonatiin OÜ juhib tähelepanu sellele, et VKH, ostes 
videofilme OÜ-lt Sonatiin, vahendab neid väidetavalt enda frantsiisipartneritele, 
küsimata selleks luba OÜ-lt Sonatiin. 
 
VKH seisukoht 
 
22.12.2004. esitas VKH omapoolsed selgitused Sonatiin OÜ taotluse kohta. VKH 
väitel ei oma ta õigust anda kolmandatele osapooltele edasimüügiõigust Eesti 
Vabariigi territooriumil ilma esindatava USA suurstuudio loata. VKH viitab eespool 
nimetatud stuudiotega sõlmitud lepingutele. VKH põhjendab vastavasisulise õiguse 
puudumist esiteks videofilmide tootjate sooviga omada ranget kontrolli toote üle. 
VKH ei osta füüsiliselt toodet (s.o laenutuseks ette nähtud VHS-i või DVD-d) 
stuudiolt, vaid valmistab selle stuudio loal ise. VKH teatab valmistatud toodete 
koguse stuudiole ning maksab selle koguse pealt stuudiole tasu. Edasimüügiõigust 
omaval ettevõtjal nagu VKH on teoreetiliselt suhteliselt kerge stuudioid petta 
valmistades rohkem tooteid, kui ta stuudiotele teatab. Selle vältimiseks on stuudiod 
huvitatud, et kontroll toote turustamise üle oleks võimalikult range ning kolmandatel 
osapooltele edasimüügiõigust ei antaks. 
Lisaks eeltoodule leidis VKH, et tema hinnangul on edasimüüjate eksisteerimine 
raske või võimatu, kuna edasimüüjate tegevuse tulemusena lisandub toote hinnale 
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vahendustasu, millega videolaenutusel kaob mõte osta sellelt edasimüüjalt, kuna sama 
toode on saadaval VKH laos odavamalt. 
 
VKH möönab, et kunagi ammu ei suutnud VKH tarnida tooteid vajalikul 
tasemel/kiirusel riigi kõikidesse punktidesse ja kasutas seega hulgimüüjate abi, 
makstes neile fikseeritud protsenti ja omades selliseks tegevuseks luba 
suurstuudiotelt. Tänaseks päevaks on VKH arendanud korraliku logistikastruktuuri 
ning tarnib oma toodet ise Eesti Vabariigi igasse punkti. 
 
VKH väitel pole ta juba ammu OÜ Sonatiin tooteid edasi müünud ning ta ei oma 
selleks ka soovi. 
 
VKH esitas oma väidete tõestuseks koopiad enda poolt maale toodavate suuremate 
filmistuudiotega sõlmitud lepingutest ning antud asjas tähtsust omavast 
kirjavahetusest nende stuudiotega. Nimetatud stuudiote toodang moodustab üle 90 % 
VKH hulgimüügist.  
  
20th Century Fox Home Entertainment, Inc ja VKH vahel [...] VHS ja DVD 
laenutuse ja jaemüügi jaotuse ning litsentsilepingu punkti 6 (d) kohaselt on nimetatud 
leping litsentsivõtjale isiklik. Litsentsivõtja peab lepingut täitma isiklikult ja ei tohi 
kasutada alljaotajat või muul moel anda all-litsentsi või kasutada agenti ükskõik 
millise talle antud õigustest ärakasutamiseks, välja arvatud siis, kui litsentsivõtja 
taotles ning sai Fox’ilt kirjaliku loa, mille andmine on tema ainupädevuses enne 
ükskõik millise litsentsivõtjale antud õiguse ärakasutamist ükskõik millise alljaotaja, 
all-litsentsivõtja või agendi poolt1. Viidatud leping hõlmab ka filmistuudio MGM/UA 
tooteid. 
20th Century Fox Home Entertainment esindaja [...]. 
 
Buena Vista Home Entertainment AB ja VKH vahel [...] lepingu lisa 
“Võtmeterminid ja protseduurid. Balti riigid” punkti 4 kohaselt on igas vormis 
alljaotus allutatud litsentsiandja eelnevale kirjalikult nõusolekule2. Viidatud leping 
hõlmab ka filmistuudiote Disney ja Touchstone tooteid. 
BVHE Scandinavia finantsala tegevdirektori [...]. 
 
Paramount Home Entertainment International ja VKH vahel [...] “VHS 
litsentsilepingu” lisa “Üldterminid ja -tingimused” punkti 24 b kohaselt ei saa 
ettevõtja (st VKH) anda, all-litsentseerida või muul moel anda üle videosalvestuste 
litsentseeritud õigusi ilma Paramount Home Entertainment International või tema 
esindaja eelneva kirjaliku loata3. 
Paramount Home Entertainment International esindaja [...]. 
VKH möönab 03.10.05 kirjas Konkurentsiametile, et Paramount Home Entertainment 
International ei ole otseselt keeldunud kolmandate hulgimüüjate kasutamiseks 
                                                 
1 Originaaltekst: This agreement is personal to Licensee. Licensee shall perform this agreement directly 
and shall not use a subdistributor or otherwise sublicense or use an agent to exploit any of the rights 
granted, unless Licensee has first sought and recieved Fox’s written approval in its sole discretion prior 
to any exploitation of the rights granted by any such subdistributor, sublicensee or agent. 
2 Originaaltekst: Any sub-distributors and the form of sub-distribution agreement entered into are all 
subject to Licensor’s prior written consent. 
3 Originaaltekst: The Company may not assign, sub license or otherwise transfer the Licensed rights or 
license the sub-distribution of Video Recordings without prior written approval of PHEI or its 
Designee (in its sole discretion). 
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nõusolekut andmast. VKH leiab siiski, et kolmandate hulgimüüjate kasutamine oleks 
ebaotstarbekas ning rõhutab ühtlasi, et Paramount Home Entertainment International’i 
filmid moodustavad üksnes alla [...]% VKH müügist. 
 
Warner Home Video ja VKH vahel [...] litsentsilepingu punkti 30 (a) kohaselt on 
litsents VKH-le isiklik ning VKH ei oma õigust seda kolmandatele osapooltele ilma 
Warner´i eelneva kirjaliku nõusolekuta edasi anda4.  
Warner’i esindaja [...]. 
 
 
Õiguslik hinnang 
 
Väidetav rikkumine 
 
Kuigi OÜ Sonatiin ei võtnud oma pöördumises seisukohti VKH poolsete väidetava 
õiguserikkumise võimaliku kvalifikatsiooni osas, ilmnes pöördumises esitatud 
asjaoludest, et VKH võis olla rikkunud konkurentsiseaduse §-i 16 p 6, mille kohaselt 
turgu valitseval ettevõtjal on keelatud põhjendamatult keelduda kauba müümisest.  
 
Kaubaturg ja turgu valitsev seisund 
 
Konkurentsiseaduse § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste 
omaduste, realiseerimis- ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste 
poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise 
ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. 
Konkurentsiseaduse § 13 lg 1 kohaselt omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja, kelle 
positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult 
konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turgu valitseva seisundi omamist eeldatakse, 
kui ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest. 
 
02.05.2005. a kohtuvälise menetleja otsuses väärteoasjas nr 05/02 VKH suhtes 
tuvastas Konkurentsiamet, et VKH omas hulgimüüjana videolaenutustele müüdavate 
laenutamiseks ette nähtud videofilmide kaubaturul Eestis turguvalitsevat seisundit. 
Käesolevas menetluses on vaatluse all sama kaubaturg, sest vaadeldud on VKH kui 
laenutuseks ette nähtud videofilmide hulgimüüja tegevust. Nimetatud asjaolust 
tulenevalt on põhjust pidada tõenäoliseks, et VKH on omanud ka käesolevas juhtumis 
jätkuvalt turgu valitsevat seisundit. Arvestades, et alljärgnevast ilmneb, et VKH ei 
oleks pannud toime turgu valitseva seisundi kuritarvitamist ka selle seisundi 
olemasolul, ei ole otstarbekas eelpool esitatud väite tõele vastavust täiendavalt 
kontrollida.  
 
Turguvalitseva ettevõtja seisundi kuritarvitamise tunnuste puudumine 
 
Konkurentsiseaduse § 16 p 6 kohaselt on keelatud turgu valitseva seisundi otsene või 
kaudne kuritarvitamine kaubaturul, mis seisneb põhjendamatus keeldumises kauba 
müümisest või ostmisest. 
 
                                                 
4 Originaaltekst: This Agreements and the Rights Granted hereunder to Licensee are personal to 
Licensee and Licensee agrees not to sell, assign, subdistribute, sublicense, transfer, mortgage, pledge or 
hypothecate same in whole or in part without obtaining the prior written consent of Warner. 
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VKH vastustest Sonatiin OÜ taotlustele tuleb lugeda tuvastatuks fakt, et VKH 
tõepoolest keeldus Sonatiin OÜ-le edasimüügiõigust andmast. VKH jätkas Sonatiin 
OÜ-le hulgimüügiõiguseta kauba (s.o. üksnes jaeklientide varustamiseks ette nähtud) 
müümist, kuid selline kaup ei sobinud Sonatiin OÜ eesmärkide saavutamiseks, s.t. 
frantsiisipartneritele videofilmide vahendamiseks. 
 
VKH poolt esitatud tõenditest nähtub, et vastavalt VKH ja suuremate USA 
filmistuudiote vahel sõlmitud lepingutele puudus VKH-l võimalus ilma stuudiote 
loata Sonatiin OÜ-le hulgimüügiõigusega videofilme edasi müüa. Vastuseks VKH 
vastavasisulisele järelepärimisele vastasid Warner Home Video ning 20th Century 
Fox, et nad ei näe Eesti väikesel turul vajadust kolmandate jaotajate/hulgimüüjate 
järele. Lisaks väljendas Buena Vista otsesõnu soovimatust lubada oma toodete müük 
kolmandate isikute kaudu. Eespool nimetatud vastustest järeldub, et nimetatud kolm 
stuudiot ei aktsepteeri hulgimüügiõigusega videofilmide müüki Sonatiin OÜ-le. 
Paramount Home Entertainment teatas, et kui VKH on võimeline teenindama 
jaemüügi ja -laenutuse üksusi hulgimüüjat või vahendajat kasutamata, siis võib ta 
seda teha ilma litsentsitingimuste rikkumise ohuta. Paramount Home Entertainment’i 
vastusest ilmnes seega, et stuudio ei keeldunud otseselt andmast luba Sonatiin OÜ 
varustamiseks, kuigi samas vastavasisulist nõusolekut samuti otseselt ei antud. 
Arvestades, et eelpool nimetatud nelja stuudio toodang kokku moodustab üle 90% 
VKH videofilmide müügist, sh Paramount Home Entertainment International’i 
toodang moodustab alla [...]% VKH videofilmide müügist, tuleb lugeda tõendatuks, et 
stuudiod keeldusid vähemalt [...]% ulatuses VKH müügist andmast luba kolmandate 
hulgimüüjate kasutamiseks. 
 
VKH poolt esitatud tõenditest (filmistuudiotega sõlmitud lepingud ning kirjavahetus) 
ilmneb, et videofilmide hulgimüügi korraldus, mille kohaselt VKH omab ainsana 
õigust videofilme hulgitasemel müüa, tuleneb pigem USA filmistuudiote tahtest kui 
VKH tegevusest. Sellele viitavad üheselt Warner Home Video, Paramount Home 
Entertainment Internationali ning 20th Century Fox e-kirjad, milles leitakse, et Eesti 
turg on mitme hulgimüüja jaoks liialt väike või ei peeta kolmandaid hulgimüüjaid 
lihtsalt optimaalseks. Sellest järeldub, et kuigi VKH omab videofilmide hulgimüügi 
turul üldiselt tõenäoliselt turguvalitsevat seisundit, ei ole tal mitme seda turgu 
puudutava aspekti osas reaalselt võimet varustajatest sõltumatult käituda. 
 
Eelpool toodust nähtub, et VKH-l ei olnud ilma mitmeid USA suurte filmistuudiotega 
sõlmitud lepinguid rikkumata võimalik Sonatiin OÜ-le videofilme müüa. 
Eelnimetatud stuudiod annavad VKH 03.10.2005 kirja kohaselt üle [...]% VKH 
videofilmide kogumüügist. Nimetatud põhjusel puudus VKH-l võimalus põhiosa enda 
poolt maale toodavaid videofilme filmistuudiotega sõlmitud lepinguid rikkumata 
Sonatiin OÜ-le hulgimüügiks müüa.  
 
Novembris 2004, kui Sonatiin OÜ taotles VKH-lt õigust videofilme edasi müüa, ei 
olnud VKH veel stuudiotelt vastavasisulist luba küsinud, mistõttu VKH 10.11.04 e-
kirjas ja 24.11.04 kirjas sisalduv keeldumine oli filmistuudiotega sõlmitud lepingute 
täitmiseks vältimatu. Hiljem keeldusid nimetatud filmistuudiod vastavasisulist luba 
andmast, mistõttu VKH keeldumine Sonatiin OÜ-le videofilmide edasimüügiõiguse 
andmisest on olnud jätkuvalt põhjendatud. Järelikult ei saa väita, et VKH on pannud 
toime Konkurentsiseaduse §-s 16 p 6 sätestatud turgu valitseva seisundi 



 6

kuritarvitamist, sest tema keeldumine kauba müügist Sonatiin OÜ-le on olnud 
põhjendatud. 
 
OÜ Sonatiin pöördumises toodud fakt, et VKH väidetavalt müüb filme edasi oma 
frantsiisingipartneritele väljaspool Eestit, nagu ka see, et VKH müüb jaemüüjatele 
edasi OÜ-lt Sonatiin saadud filme, millele VKH vastu vaidleb, eespool toodud 
järeldust ei muuda.  
 
OÜ Sonatiin vastuväited 
 
OÜ Sonatiin esitas 06.02.2006 omapoolsed vastuväited, milles ei nõustunud 
käesoleva otsuse eelnõuga. Vastuväidetes teatas OÜ Sonatiin, et talle teada olevalt 
annab VKH üksikutele edasimüüjatele (Records Hulgi OÜ) õiguse oma kaupade 
edasimüügiks Tallinna ja Tartu Kaubamajas, samas keeldudes nimetatud õigust 
andmast OÜ-le Sonatiin. 
 
OÜ Sonatiin arvates nähtub Konkurentsiameti otsusest, et VKH võib keelduda 
võimaldamast edasimüügi õigust kogu VKH sortimendi ulatuses, samal ajal kui 
sõltumatute stuudiote (Tallinnfilm, Acme) lepingutes edasimüüki keelavaid sätteid 
OÜ Sonatiin hinnangul ei ole. 
 
OÜ Sonatiin asub oma vastuväidetes seisukohale, et VKH keeldumine edasimüüki 
võimaldamast ja käesolev Konkurentsiameti otsus on vastuolus Euroopa Liidu 
õigusega, mille põhjendamiseks osundab OÜ Sonatiin EAKO tegevdirektorilt Ilmar 
Härg’ilt saadud seisukohale, mille kohaselt kui teose koopia edasimüük on õiguste 
omaja loal toimunud Euroopa Liidus, ei ole õiguste omajal võimalust edasist müüki 
keelata. Euroopa Liit kaitseb sellega kaupade vaba liikumise põhimõtet.  
 
Konkurentsiameti põhjendused seoses OÜ Sonatiin vastuväidetega 
 
VKH teatas 24.04.2006, et VKH ei ole andnud ühelegi juriidilisele ega füüsilisele 
isikule õigust tegeleda edasimüügiga VKH ja kaupluste vahel. VKH kinnitusel müüb 
OÜ Sonatiin poolt nimetatud OÜ Records Hulgi VKH poolt turustatavaid tooteid 
jaemüüjana üldistel alustel. OÜ Sonatiin ei ole esitanud VKH-le lisataotlusi saamaks 
edasimüügiõigusi sõltumatute stuudiote toodete edasimüügi õiguse saamiseks. VKH 
möönab samas, et sellise taotluse laekumise korral oleks vastus negatiivne, kuivõrd 
nimetatud stuudiod omavad vaid alla 5% VKH poolt turustatavate toodete käibest. 
VKH arvates oleks küllalt raske väikestuudiote osas OÜ Sonatiin soovidele vastu 
tulla. 
 
24.05.2006 esitas omapoolsed selgitused OÜ Sonatiin vastuväidetes nimetatud OÜ 
Records Hulgi OÜ. Vastavalt ettevõtja selgitustele [...]. Seega leiab Konkurentsiamet, 
et OÜ Sonatiin väide VKH poolt edasimüügiõiguste andmise kohta kolmandatele 
isikutele kinnitust ei leidnud.  
 
Arvestades, et OÜ Sonatiin taotles (OÜ Sonatiin 02.11.2004 e-kiri VKH-le) õigust 
anda edasi OÜ Sonatiin partneritele laenutusõigused kõigi VKH poolt vahendatavate 
filmide osas, käsitleb käesolev otsus suurte välismaiste filmitootjate, kelle toodang 
moodustab VKH kinnitusel üle 90% VKH hulgimüügi käibest, filmide laenutamise 
edasiandmise õigust. OÜ Sonatiin on 06.02.2006 esitatud vastuväidetes püstitanud 
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küsimuse, kas VKH võib keelduda andmast OÜ-le Sonatiin edasimüügiõigust ka nn 
sõltumatute stuudiote osas. VKH on Konkurentsiametile kinnitanud, et ka ülejäänud 
stuudiote osas keelduks ta edasimüügiõigust andmast, sest nende stuudiote osakaal on 
väike. Konkurentsiamet peab kirjeldatud küsimust konkurentsiseaduse kohaldamise 
seisukohalt hüpoteetiliseks, sest esiteks pole OÜ Sonatiin sõltumatute filmistuudiote 
osas VKH-le eraldi taotlust esitanud ja VKH ei ole sellise taotluse rahuldamisest 
otseselt keeldunud. Lisaks pole üheselt selge, kuivõrd on Sonatiin OÜ tegelikult 
huvitatud üksnes kuni [...]% VKH toodangu oma frantsiisipartneritele vahendamisest. 
Eeltoodule vaatamata peab Konkurentsiamet siiski vajalikuks rõhutada, et VKH-l kui 
turgu valitseval ettevõtjal on õigus keelduda Sonatiin OÜ-le edasimüügiõigust 
andmast üksnes objektiivse põhjuse esinemisel. Seega, VKH-l on kohustus hinnata, 
kas nn. sõltumatute stuudiote osas esineb asjaolusid, mis muudaksid Sonatiin OÜ-le 
edasimüügiõiguse andmise võimatuks.  
 
Vastates küsimusele VKH poolsest edasimüügi võimaldamise keeldumise vastavuse 
kohta Euroopa Liidu õigusele leiab Konkurentsiamet, et laenutamiseks mõeldud 
filmide puhul võib autor nende edasimüüki piirata ja selline piirang ei oleks vastuolus 
Euroopa õigusega. Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsiooni tegevdirektor Ilmar 
Härg teatab 28.02.2006 kirjas Konkurentsiametile, et kooskõlas autoriõiguse seaduse 
§ 13 lg 1 punktiga 2 lõpeb pärast autori poolt või tema loal teose koopia esmamüüki 
või omandiõiguse muul viisil üleandmist Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa 
Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigis käesolevas punktis nimetatud õigus ja 
teose koopiat võib Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna 
lepinguga ühinenud riigis edasi levitada autori nõusolekuta. Autorile kuulub ainuõigus 
lubada või keelata oma teose koopia rentimist ja laenutamist üldsusele ka juhul, kui 
õigus teose levitamisele on lõppenud. 
 
Teoste rentimist ja laenutamist vahetult reguleeriva Euroopa Nõukogu Direktiivi 
92/1001/EEC5 artikli 1 lõike 1 kohaselt peab Liikmesriik andma õiguse lubada või 
keelata autoriõigusega kaitstud teoste originaalide ja koopiate rentimine ja 
laenutamine. Vastavalt sama direktiivi artikli 2 lõikele 1 kuulub nimetatud toimingute 
lubamise ja keelamise ainuõigus autorile. 
 
Euroopa Esimese Astme Kohus on 17.05.1988 otsuse „Warner Brothers Inc. and 
Metronome Video ApS v Erik Viuff Christiansen” punktis 19 leidnud, et Euroopa 
Liidu Lepingu artiklid 30 ja 36 ei keela rahvusliku õiguse rakendamist sellisena, et see 
annab autorile õiguse seada videokassettide väljarentimise sõltuvusse autori 
nõusolekust, kui silmas peetud videokassetid on juba käibele pandud teises 
Liikmesriigis, mille seadusandlus võimaldab autoril valitseda algmüüki andmata talle 
õigust laenutamine keelata. Kohtuotsuse punktides 15 ja 16 leiab Kohus, et sellised 
rahvuslikus õiguses sätestatavad sätted on õigustatud vajadusega kaitsta tööstus- ja 
intellektuaalset omandit vastavuses EL Lepingu artikliga 36. 
 
Konkurentsiamet juhib tähelepanu sellele, et käesoleva haldusasja aluseks olev OÜ 
Sonatiin 11.11.2004 avaldus käsitleb VKH keeldumist võimaldamast müüa edasi 
laenutamiseks mõeldud videofilme. Laenutamiseks mõeldud audiovisuaalsed tooted, 
käesoleval juhul videofilmid, eristuvad nendega kaasnevate autoriõiguste seisukohalt 

                                                 
5 Official Journal L 346, 27/11/1992 P. 0061 - 0066 



 8

edasimüügiks mõeldud audiovisuaalsetest toodetest. Viimatimainitud tooteid ei ole 
käesolevas haldusasjas käsitletud. 
 
Lähtudes eeltoodust ja võttes arvesse KonkS § 634 lg 1 punkti 1  
 
otsustan: 
 
lõpetada käesoleva haldusasja menetlemise seoses konkurentsiseaduse rikkumise 
tunnuste puudumisega AS V&K Holding tegevuses. 
 
Otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse 
seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul alates käesolevast otsusest 
teadasaamise päevast. 
 
 
Peeter Tammistu 
 

Väljavõte on Konkurentsiameti 
peadirektori haldusmenetluse 
lõpetamise 05.06.2006 otsuse nr 
25-L originaaliga samane. 
Väljavõttes on ärisaladuseks 
loetud teabe asemel kasutatud 
tähist […] 
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