INFORMACIJA APIE MENO KŪRINIO IR RANKRAŠČIO ORIGINALO
PERPARDAVIMO TEISĘ

Perpardavimo teisė – tai autoriaus ar jo paveldėtojų teisė į kompensacinį atlyginimą už kiekvieną jo sukurto meno kūrinio originalo
perpardavimą (kai pardavėjas nebe autorius ar jo paveldėtojas, o kitas asmuo, turintis nuosavybės teisę į tą kūrinį), numatyta Lietuvos
Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 17 straipsnyje, o taip pat 2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
Direktyvoje 2001/84/EB dėl originalaus meno kūrinio perpardavimo teisės autoriaus naudai. Ši teisė egzistuoja visoje Europos Sąjungoje ir
daugelyje šalių už jos ribų (Australijoje, Pietų Amerikoje, Rusijoje).
Perpardavimo teisė taikoma visiems perpardavimo veiksmams, kuriuos atliekant kaip pirkėjai, pardavėjai arba tarpininkai dalyvauja dailės
salonai, meno galerijos, muziejai, antikvariatai, meno kūrinių aukcionų rengėjai, kiti asmenys, prekiaujantys meno kūriniais,
tarpininkaujantys juos parduodant ar vertinant. Ši teisė galioja visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po autoriaus mirties.
Kompensacinis atlyginimas mokamas, kai perpardavimo kaina yra ne mažesnė kaip 300 eurų. Už kompensacinio atlyginimo sumokėjimą
solidariai atsakingi tarpininkas kartu su pardavėju. Kompensacinis atlyginimas sumokamas tiesiogiai autoriui ar jo paveldėtojams, arba
kolektyvinio administravimo asociacijai, kuri atstovauja autoriaus interesams.
Asociacija LATGA administruoja daugiau nei 1000 Lietuvos dailininkų ir fotografų ar jų paveldėtojų bei daugiau nei 50000 užsienio autorių
teises. Lietuvos autorių sąrašą galima rasti interneto svetainėje: www.latga.lt/autoriai/A4.html. Dėl užsienio autorių reikia kreiptis į LATGA
tiesiogiai.
Įvykus kūrinio perpardavimui, jo pirkėjas, pardavėjas ir tarpininkas turi suteikti autoriams ar arba jiems atstovaujančiai autorių teisių
kolektyvinio administravimo asociacijai perpardavimo teisei įgyvendinti reikalingą informaciją (pardavimo datą, kūrinio pavadinimą ir
kainą). Autorius ar kolektyvinio administravimo asociacija gali reikalauti tokios informacijos 3 metus po perpardavimo.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMAS
17 straipsnis. Meno kūrinio ir rankraščio originalo perpardavimo teisė
1. Autorius turi neatšaukiamą teisę gauti kompensacinį atlyginimą už kiekvieną meno kūrinio originalo ir literatūros ar muzikos kūrinio
rankraščio originalo perpardavimą (perpardavimo teisė), kai jie parduodami po pirmojo nuosavybės teisių į juos perleidimo, atlikto paties autoriaus
(toliau šiame straipsnyje – kompensacinis atlyginimas). Kitiems asmenims ši teisė pereina tik po autoriaus mirties paveldėjimo tvarka.
2. Meno kūrinio originalas šiame straipsnyje reiškia paties autoriaus sukurtus vaizduojamosios dailės, taikomosios dailės ir fotografijos
kūrinius. Meno kūrinio originalais taip pat laikomi paties autoriaus arba jo leidimu padarytos, sunumeruotos ir pasirašytos arba kitais būdais
autoriaus patvirtintos meno kūrinio kopijos.
3. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta perpardavimo teisė taikoma visiems perpardavimo veiksmams, kuriuos atliekant kaip pirkėjai, pardavėjai
arba tarpininkai dalyvauja dailės salonai, meno galerijos, muziejai, antikvariatai, meno kūrinių aukcionų rengėjai, kiti asmenys, prekiaujantys meno
kūriniais, tarpininkaujantys juos parduodant ar vertinant. Tarpininkas kartu su pardavėju yra solidariai atsakingi už kompensacinio atlyginimo
sumokėjimą.
4. Kompensacinis atlyginimas mokamas, kai meno kūrinio arba literatūros ar muzikos kūrinio rankraščio originalo perpardavimo kaina
atskaičius mokesčius yra ne mažesnė kaip 300 eurų. Kompensacinis atlyginimas, su sąlyga, kad jo suma už vieną perparduotą meno kūrinio arba
literatūros ar muzikos kūrinio rankraščio originalą neviršys 12 500 eurų, apskaičiuojamas taikant šiuos tarifus:
1) 5 procentai – už pardavimo kainos dalį iki 3 000 eurų;
2) 4 procentai – už pardavimo kainos dalį nuo 3 000,01 iki 50 000 eurų;
3) 3 procentai – už pardavimo kainos dalį nuo 50 000,01 iki 200 000 eurų;
4) 1 procentas – už pardavimo kainos dalį nuo 200 000,01 iki 350 000 eurų;
5) 0,5 procento – už pardavimo kainos dalį nuo 350 000,01 iki 500 000 eurų;
6) 0,25 procento – už pardavimo kainos dalį, viršijančią 500 000 eurų.
5. Autoriai ar jų teisių paveldėtojai gali perduoti jiems priklausiančią perpardavimo teisę įgyvendinti kolektyvinio administravimo
organizacijai. Pirkėjai, pardavėjai arba tarpininkai autoriams arba jiems atstovaujančiai kolektyvinio administravimo organizacijai turi suteikti
perpardavimo teisei įgyvendinti reikalingą informaciją. Šios informacijos galima reikalauti trejus metus po perpardavimo.

