
 
 

EENeti ettepanekud ja märkused 14. oktoobril saadetud 
töögrupi lõppdokumendi eelõule 
 

Taust 
Viimase lõigu eesmärk tundub olevat veenda, et „õige“ on domeenide registreerimine 
eraõigusliku organisatsiooni poolt. Selliseid näiteid on toodud palju, teisi vähe. Pealegi ei 
ole ainuke küsimus see, millises juriidilises staatuses on administraator.  

- näidete nimekirjad võiksid olla umbes võrdse pikkusega; 
- peaks ära näitama ka selle, et paljudes riikides on registreerijaks sõltumata 

õiguslikust staatusest akadeemiline võrk (Šveits, Austria, Sloveenia...) ning 
mitmetes riikides on ülikool või teadusinstituut (a la KBFI) – näiteks Läti, Leedu, 
Malta, Türgi. 

 

Olukord Eestis 
1. Esimene väide ei ole õige. Segane see olukord Eestis küll ei ole – päris laialt on 

teada, et KBFI on administraator, Lippmaad on kontaktisikud ning tehnilist tööd 
teostab EENet. Reeglid on avalikult väljas, protseduuridest peetakse kinni. 
Võibolla oleks õigem ütelda, et praegune struktuur on liiga keeruline ja 
ebaotstarbekas, olukord oleks oluliselt parem, kui kontaktisikud esindaksid 
tõepoolest administraatorit. 

2. Väidetakse, et „domeeni administraatoritena tegutsevad hea tahte korras...“ – see 
on kahekordselt eksitav väide. Esiteks on administraator KBFI ning Lippmaad on 
KBFI kontaktisikud. Teiseks – mitte päris hea tahte korras vaid Lippmaad on 
endised KBFI töötajad.  

3. Dokumendis on väidetud, et reeglid on kehtestatud 2001 administraatorite poolt. 
Korrektne oleks ütelda, et reeglid kehtestas 2001. aastal tollane KBFI direktor 
Endel Lippmaa. 

4. Viide õiguskantsleri kirjale on õigustatud – see on seni kõige parem juriidiline 
analüüs sellel teemal. Viide ITL-i ettepanekutele näib aga otsitud. Esiteks on 
paljud organisatsioonid ja isikud teinud ettepanekuid reeglite muutmiseks. Mina 
ise sealhulgas administratiivsele kontaktisikule korduvalt. Mis aga puutub ITL-i 
ettepanekutesse, siis oleks EENetil ka neid väga huvitav näha, niiet kui selline 
dokument võiks olla kusagilt kättesaadav, oleksime selle eest tänulikud. Ilmselt 
esitati see otse kotaktisikutele ning ei meie ei ole sellega tuttavad. 

5. „...ollakse sunnitud tegema erandeid...“ – me võiksime siin olla konkreetsemad. 
Erandeid teevad administraatori kontaktisikud, EENet teostab vaid tehnilisi 
protseduure. 

6. „Vaidluste lahendamist takistab...“ – väide ei vasta tõele. Praeguseks on kaks 
kehtivat kohtuotsust, kus hagid lükatakse tagasi põhjusel, et domeenide 
registreerimise puhul on tegemist eraõigusliku suhtega. 



7. Eelviimane lause („liberaalsetele domeeni...“) on ebaselge ja vajaks ilmselt lahti 
kirjutamist – uusi reegleid ei ole saanud kehtestada, sest kontaktisikud ei esinda 
enam administraatorit ning ei suuda eraisikutena täita seda rolli, mida oodatakse 
asutuselt? Ma vähemalt eeldan, et viimase lausega on soovitud seda ütelda. 
Igatahes olemasoleval kujul see viimane lause ei veena. 

 

Domeenihalduse üldised põhimõtted 
Üldiselt oleme nõus. 
 

Õiguslik lähtekoht 
Sissejuhatus on vastuvõetav, aga alternatiivettepanekud ajavad segi õigusliku küsimuse 
ning organisatsioonilise küsimuse. Selguse huvides peaks siin punktis piirduma õigusliku 
küsimusega, sest organisatsioonilisest lahendusest räägib järgmine punkt niikuinii. 

- Ettepaneku 1 esimese lause võiks lõpetada poolepealt, sest ka riigiasutus võib 
vabalt olla eraõiguslikes suhetes ning eraõiguslik juriidiline isik tegelda 
haldusküsimustega. Kui aga rääkida eraõiguslikest suhetest, siis ei ole tarvis 
praegu mitte midagi teha, sest: 

o Praegu ongi tegemist eraõiguslike suhetega; 
o Riik on riigiasutuses, mis tööd teeb, täielikult esindatud. 

- Alternatiivettepanekus on mainitud domeeniregistri arvele võtmist riikliku 
andmekoguna – see on tehtud juba aastaid tagasi. 

- Alternatiivettepaneku lõpus on taas sisse tulnud organisatsiooniline küsimus. 
Oleks oluline organisatsioonilised ja juriidilised küsimused selgelt lahus hoida. 

 

Organisatsiooniline korraldus 
Kuivõrd organisatsiooniline muutus on töörühmas täiesti läbi arutamata, ei ole õige 
öelda, et üks pakutud alternatiividest on ettepanek ning teised alternatiivid. Praegusel 
kujul esitatuna jääb üldse mulje, et ettepanekuna esitatud alternatiiv on hea, teised aga 
mitte – ometigi on ka väljapakutud ettepanekul omad selged puudused ja väga vähe 
argumente. Põhjendusi, miks peaks riik ühe oma funktsiooni järsku erasektorile üle 
andma, ei ole toodud, aga ilmselt vajaks igasugune muutus kaalukat argumentatsiooni. 

1. Selle punkti peaks esitama ainult alternatiividena ning põhiettepanekut mitte kirja 
panema, sest sellisel kujul esitatud põhiettepanekuga me nõus olla ei saa.  

2. Iga alternatiivi puhul peaks olema toodud objektiivselt nii plussid kui miinused. 
3. Ettepaneku teine lause on meie arvates eksitav ja tegelikkust moonutav. 

Viimastest aastatest on teada palju juhtumeid, kus on olnud konflikt riigi ning 
mingeid ülesandeid täitvate sihtasutuste vahel. Info on puudulik, kontroll 
raskustatud. Riigiasutuste puhul on kontroll palju parem. Märkimata ei saa ka 
jätta, et uue asutuse loomine on seotud kulutustega.  

4. Sihtasutuse loomist soovitava alternatiivi võiks panna teiseks alternatiiviks. 
Esimeseks jääks riigiasutus (arvestades olemasolevat olukorda) ning viimaseks 
alternatiiviks võiks olla äriühing. 



5. Väljapakutud alternatiiv nr1 – teine lause ei ole ilmselt õige. Kui tegemist on 
eraõigusliku suhtega, siis ei ole tarvis muuta midagi. Lause võiks siit üldse ära 
jätta, sest õiguslikud küsimused on eelmises punktis. 

 

Protsessi korraldus 
Punkti peaks ümber sõnastama. Praegu algab ta väitega, et seda on kõik osapooled 
mõistlikuks pidanud (aga kuidas on siis teiste ettepanekutega?) ning ettepanek ise viitab 
ainult sissejuhatusele. Punkt võiks kohe alata sõnadega „Ettepanek 3“  ning jätkuda 
„Mõistlik on .ee teise taseme domeeninimede registreerimist korraldada kahe (? Kolme) 
tasemelisena. Domeeninimede register...“ jne. Selle lause, mis on praegu pärast 
vahepealkirja „Ettepanek 3“ võiks siis üldse ära jätta. 
 

Rahastamine 
Olulisi ettepanekuid ei ole. 
 

Reeglistik 
- Esimene lause ei ole õige. Probleemi võib ehk näha selles, et eraisikutelt 

oodatakse liiga suurt vabatahtlikku tööpanust, aga see ei ole organisatoorne 
küsimus – see on persoonide küsimus. Arvame, et esimese lause võiks üldse ära 
jätta.  

- Teise lõigu (kaks lauset) asemel võiks kirjutada: „Uued reeglid kehtestab 
registreerimist korraldava asutuse juurde moodustatud nõukogu.“ Pakume sellise 
formuleeringu, sest sihtasutusest on töörühmas seni juttu olnud vaid kui ühest 
alternatiivist. Kui moodustatakse sihtasutus, siis on see sihtasutuse nõukogu, kui 
seda tööd teeb aga EENet, siis moodustatakse vastav nõukogu EENeti juurde. 
Lause kontsessioonilepingu kohta ei haaku praegu teksti loogikaga. Selle võiks 
ära jätta. 

 

Muudatuste läbiviimine 
Teeme ettepaneku piirduda esimese lõiguga, sest alates lausest „Eeltoodud 
põhiettepanekutest lähtuvate...“ – keskendutakse ühe võimaliku alternatiivi elluviimise 
arutamisele. Selle alternatiivi osas aga ei ole töörühmas isegi arutelu toimunud, rääkimata 
selle heaks kiitmisest. 


