
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Minister Juhan Parts 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Harju 11 
15072 TALLINN 
 
 
 
Märgukiri 
 
 
Austatud härra minister 
 
Minu poole pöördus avaldaja, kes väljendas rahulolematust asjaoluga, et füüsilised isikud ei saa 
registreerida omanimelisi veebilehti (www.omanimi.ee), kuna seda saavad teha üksnes juriidilised 
isikud. Avaldaja seadis kahtluse alla taolise piirangu põhiseaduspärasuse. Otsustasin algatada 
menetluse asjaolude kontrollimiseks ning pöördusin teabe nõudega Teie ja mitmete teiste asutuste 
poole. Tänan Teid vastuse eest. Käesolevaks hetkeks olen kujundanud oma seisukoha kõnealuses 
küsimuses.  
 
Minu hinnangul on käesoleval hetkel Eesti domeeninimede registreerimise ja haldamise 
korralduse õiguslik külg äärmiselt ebaselge, nt kes ja mille eest täpselt vastutab, kas 
registreerimisel on registreerija ja domeeninime saaja vahel tekkivate suhete puhul tegemist era- 
või avalik-õiguslike suhetega jne. Järgnevast analüüsist nähtub, et riik ei saa antud valdkonda 
jätta täielikult "enesejuhtimise" hooleks, kuna tegemist on olulise avaliku ressursiga, kus 
riivatud võivad saada ka isikute põhiõigused.  
 
Õiguskantslerina ei saa ma asuda täidesaatva või seadusandliku võimu asemele ja öelda, kuidas 
täpselt domeenide registreerimisega seonduvat Eestis korraldada ning kas või milline regulatsioon 
kehtestada. Siin on jäetud riigile lai kaalutlusõigus. Lisan ennetavalt ekslike arusaamade 
vältimiseks, et siinkohal ei pea ma mõistagi silmas seda, et kogu domeenide registreerimisega 
seonduv peaks olema reguleeritud seaduste ja/või määruste tasandil. Riigi poolt sellekohaste 
otsuste tegemisel tuleb siiski teatud põhimõtteid ja probleemipüstitusi, mis nähtuvad ka järgnevast 
analüüsist, silmas pidada.  
 
Vabariigi Valitsuse seaduse § 63 lg 1 kohaselt on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 
valitsemisalas mh riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine, tehnoloogiline 
arendustegevus ja innovatsioon, registrite korraldamine ning vastavate õigusaktide eelnõude 
koostamine. Seetõttu palun Teil mulle teatada hiljemalt 30.11.2007, kuidas on 
domeeninimede registreerimisega seonduvat kavas muuta. Mõistagi tuleb Teil probleemide 
lahendamisel kaasata eri osapooli, kuna üksnes omavahelises koostöös, kaasates seejuures ka n.ö 
internetiüldsust, on võimalik jõuda kohaste lahendusteni. 
 

Teie 26.02.2007 nr 22:-1/1134 
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Järgnevalt kirjeldan esmalt menetluse käiku ja toon ära teabe nõuetele laekunud vastustes 
sisalduva. Seejärel  selgitan oma seisukohta lähemalt. 
 
 
I Menetluse käik 
 
Pöördusin asjaolude selgitamiseks teabe nõudmistega Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- 
ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi (KBFI; vastas 
Eesti Teaduste Akadeemia) ning Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu (EENet) poole. 
Järgnevalt refereerin lühidalt saadud vastuseid. 
 
Haridus- ja Teadusministeerium 

- EENet teostab kõik domeeni haldamisega seotud tehnilised protseduurid. Reeglite 
koostamine ja õigus neis erandeid teha kuulub administraatorile. Viimase otsuseid edastab 
EENetile tehniline kontaktisik Jaak Lippmaa. Domeeninimede haldamise põhimõtted 
vajavad kaasajastamist ja EENeti nõukogus on teemaga tegeletud. Administraatori poolt on 
välja töötatud uus reeglistik, kuid selle rakendamine on administraatori ja haldaja vahel 
konsensuse leidmiseni edasi lükatud. 

- Piirang, mis välistab füüsilise isiku poolt .ee domeeni taotlemise ei ole põhjendatud. 
- Vastavalt uutele reeglitele on kavandatud vähendada piiranguid nii taotlejate kui ka 

taotletavate nimede arvu osas. Loodetavasti uued reeglid jõustuvad lähikuudel. 
- Interneti kiire ja lai levik on toimunud tänu paindlikule regulatsioonile ning 

domeeninimede registreerimist ei tohiks liigselt reguleerida. Samas ei tohiks riik sellisest 
arengust ka täiesti kõrvale jääda. Praegune süsteem on tasakaalustatud ja on end 
õigustanud. Senisest enam peaks kaasama ka internetiteenuse pakkujaid ja teisi interneti 
teenusega seotud organisatsioone. 

 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

- EENet on seni saanud väga hästi hakkama .ee domeeninimede registreerimisega, mistõttu 
puudub vajadus muuta domeeninimede registri töökorraldust. Probleemne on aga 
alamdomeenide registreerimise reeglistik ja tööjaotus KBFI, Interneti teenusepakkujate 
(ISP) ja EENeti vahel. Seejuures ei ole alamdomeenide registreerimise reeglistik 
kehtestatud mitte EENeti, vaid .ee administraatorite poolt.  

- Praegune tööjaotus, kus KBFI kehtestab .ee ametliku administraatorina reeglid, EENet 
korraldab registreerimise ja ISPid on kunstlikult domeeninimede andmise protsessist 
isoleeritud, vajab muutmist. Otstarbekas oleks ühitada .ee administraatori (KBFI) ning 
domeeninimede registri ja .ee nimeserveri haldaja (EENet) funktsioonid. Domeeninimede 
taotlemise protseduurid võiks anda ISPide pädevusse. KBFI roll .ee administraatori rollis 
on kunstlik, kuna on organisatsioonina kaotanud reaalse seoses Interneti korraldamisega. 

- Haridus- ja Teadusministeerium (alternatiivina ka Vabariigi Valitsus) võiks teha 
ettepaneku KBFIle, et viimane algataks IANA reeglite kohase .ee administraatori 
funktsioonide üleandmise protseduuri uuele organisatsioonile. Domeeni .ee 
administreerimise ja haldamise koondamine ühte asutusse muudaks protsessid 
läbipaistvamaks ja kiiremaks, vastutus oleks selge. Uus administraator peab vastama IANA 
kehtestatud tingimustele. 

- EENetil tuleks välja töötada uued reeglid .ee domeeninimede registreerimiseks (koostöös 
KBFI ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga). Eeskujuks võiks olla .eu domeeni 
registreerimise reeglid. Piirangud domeeninimede saamiseks ja piirangud eraisikutele võiks 
suures osas kaotada. Säilida võiks taotleja seotuse nõue Eestiga. Rakendada võiks 
domeeninimede iga-aastast registreerimistasu. 
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- Domeenikorralduse reguleerimine õigusaktidega ei ole otstarbekas. Ka teised riigid on seni 
vältinud riigipoolset Interneti reguleerimist. 

 
Eesti Teaduste Akadeemia 

- Interneti funktsioneerimise reeglid kehtestab kogu Internetile ICANN (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers), mille allasutuseks on IANA (Internet 
Assigned Numbers Authority). Interneti süsteemi töö on õiguslikult reguleeritud RFC 
(Request for Comments) süsteemi tuhandete dokumentidega, mis on kohustuslik mh ka 
eeTLD administraatoritele. Interneti toimemehhanismid ei ole reguleeritud ühegi 
riikidevahelise lepingu ega konventsiooniga, mistõttu ei saa ükski riik omaette täita 
siinkohal legislatiivfunktsiooni. Õigussuhted taotleja ja registreerija vahel on reguleeritud 
eraõiguslike lepingutega, mille tüüptingimuste koostamisel lähtutakse Interneti 
globaalsetest reeglitest. 

- Korralduslik pädevus Interneti reeglite rakendamisel on RFC 1591 kohaselt jäetud 
maatunnustega ccTLC-de (country code Topp Level Domain) administraatoritele. Tõsiseks 
probleemiks on siinkohal isikunimede sarnasus ja kattuvus, kuna domeeninimed 
registreeritakse "first come first served" põhimõtte järgi. Sellises olukorras on väga raske 
tagada isikute võrdset kohtlemist. Selle probleemi lahendaks reegel, et füüsiline isik saab 
domeeninime registreerida üksnes koos numbrilise liidesega. 

- Alates 2005. a novembrist on koostöös EENetiga kavandatud domeeninimede 
registreerimise korra muudatusi. Reformi eesmärgiks on ka omanimi.ee domeeninimede 
registreerimise lubamine füüsilistele isikutele. Lahendamata on veel reformi konkreetne 
läbiviimine. Uued reeglid peaksid olema heaks kiidetud võimalikult laiapõhjalise ja 
esindusliku internetiüldsuse poolt. 

 
EENet 

- EENet peab .ee domeeni kui Eesti riigi tunnust Interneti oluliseks avalikuks ressursiks ning 
on sellest ka oma töös juhindunud.  

- "Alamdomeeni registreerimise reeglistik" ei ole kehtestatud riigiasutuse EENet, vaid .ee 
administraatori otsusega. EENetile on delegeeritud vaid tehniline töö. Administraator teeb 
vajadusel ka konkreetsetel juhtudel reeglitest erandeid. Reeglite kehtestamine sellisel kujul 
oli aastaid tagasi Interneti vähese leviku tingimustes otstarbekas. Piirangute eesmärgiks oli 
tagada domeeninimede registreerimine selleks õigustatud kasutajatele ja vältida massilist 
nimedega hangeldamist. 

- Vajadus võimaldada piiratud .ee domeenide registreerimist on mitme aasta eest lõppenud. 
Samuti ei ole õige kehtestada reeglitest arvukaid erandeid. EENet tegi .ee administraatorile 
ja EENeti nõukogule ettepaneku reeglite uuendamiseks 3 aastat tagasi, programmitööd sai 
tehtud 2005. a lõpuks. Kaduda võiksid enamus piiranguid, jääksid vaid otseselt Interneti 
ülesehitust korraldavatest dokumentidest tulenevad piirangud ja nõue taotleja seotusest 
Eestiga. EENeti ülesandeks jääks keskne .ee domeeninimede registri pidamine, 
registritoiminguid hakkaksid lepingute alusel teostama registreerijad. 

- Viimati arutas reeglite rakendamist EENeti nõukogu 2006. a juulis. Kuna mõnedes 
küsimustes tekkisid eriarvamused, sõltub edasine .ee administraatori tehnilise ja 
administratiivse kontaktisiku seisukohast. 

- Domeenikorraldust puudutava valdkonna reguleerimist seadustega on paljudes riikides 
välditud, et mitte tekitada potentsiaalset vastuolu riigi õigusaktide ja Interneti üldise 
korralduse vahel. Seetõttu võiks ka Eestis sellest hoiduda. 
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II  Õiguskantsleri seisukoht 
 
Kõnealusel juhul on oluline leida vastus küsimusele, kas piirang, mille kohaselt ei saa füüsilised 
isikud taotleda domeeni vahetult .ee alla, on õiguspärane. Sellega seoses tuleb esmalt laiemalt 
analüüsida rahvusvahelise praktika valguses domeeninimede registreerimise korraldust Eestis. 
 
 
2.1. 
Domeeni registreerimise korralduse loomisel kehtib subsidiaarsus printsiip, st eeskätt on see riigi 
enda otsustada, kuidas see riigisiseselt täpselt korraldada – milline organ või isik sellega tegeleb, 
milline on avaliku võimu roll selles jne.1 Seejuures omistavad IANA ja ICANN vastava riigi 
valitsuse seisukohale (milline organ, kuidas jne) väga suure rolli.2 
 
Mitmetes riikides on domeeninimede registreerimisega tegelevaks institutsiooniks eraõiguslik 
juriidiline isik sihtasutuse vms näol (nt Austria, Holland, Rootsi, Norra, Prantsusmaa, Iirimaa, 
Saksamaa, Šveits jne). Samas on selge, et domeenidega seonduv ei ole pelgalt eraõiguslike isikute 
omavaheline küsimus. Domeenidega seonduv on oluline avalik ressurss, kusjuures selle jaotamine 
ja kasutamine võib riivata ka isikute õiguseid (nt teise isiku poolt kellegi nime kasutamine 
domeeninimes, kaubamärgiomanike õiguste kaitse3 jne). Nii näiteks on Riigikohus sedastanud: 
"Domeeninimi ei ole kolleegiumi arvates üksnes aadress, vaid see kannab lisaks tehnilisele 
funktsioonile ka muid ülesandeid. Viidates domeeninime omajale, mõjutab domeeninimi nt 
Interneti kasutajaid külastama just seda veebilehekülge. Seega sarnaneb domeeninimi oma 
funktsioonidelt kaubamärgiga, kuna see hõlbustab eristamist ja meeldejätmist, annab teavet, näitab 
kuuluvust või päritolu ning täidab reklaamifunktsiooni. Selliselt on domeeninimel ka varaline 
väärtus ning see võib olla põhimõtteliselt intellektuaalse omandi objektiks […]."4 
 
Standardina käsitletav RFC 1591 viitab, et domeenide registreerimisega tegelevad administraatorid 
osutavad avalikku teenust ("These administrators are performing a public service on behalf of the 
Internet community")5. Seejuures rõhutavad nii IANA kui ka ICANN koostatud dokumendid 
registreerimismenetluse läbiviimisel õiguse üldpõhimõtete (eeskätt võrdne kohtlemine, 
diskrimineerimise vältimine jms) järgimise olulisust, mis on kogu domeenikorralduse toimimise 
aluseks.  
 

                                                 
1 "The main principle is the principle of subsidiarity. []  There is currently a variety of legacy ccTLD situations with 
different legal or contractual frameworks." ("Principles and Guidelines for the Delegation and Administration of 
Country Code Top Level Domains"; kättesaadav arvutivõrgus: http://gac.icann.org/web/home/ccTLD_Principles.rtf 
(25.03.2007)) "It is important to note that different governments have different degrees of involvement in a ccTLD – 
ranging from managing it, to merely observing a non-governmental organization’s management." (Materials 
Presented at 03-04.03.2003 ccTLD Workshop "Administering the Root: Delegations and Redelegations – Every 
country is unique"; kättesaadav arvutivõrgus: http://www.icann.org/cctlds/administering-the-root-25feb03.pdf 
(05.04.2007)) 
2 "The desires of the government of a country with regard to delegation of a ccTLD are taken very seriously." ("ICP-1: 
Internet Domain Name System Structure and Delegation (ccTLD Administration and Delegation)"; kättesaadav 
arvutivõrgus: http://www.icann.org/icp/icp-1.htm (05.04.2007)) 
3 Vt nt M. Toomsoo. Kaubamärgiomanike õiguste kaitse seoses domeeninimedega. – Juridica nr 5, 2000, lk 281 jj. 
Kaubamärgiomanike õiguste kaitsega domeeninimede registreerimisel seondub WIPO (World Intellectual Property 
Organisation) sellealane tegevus; vt lähemalt: http://www.wipo.int/amc/en/domains/ (08.04.2007). 
4 RKTKo 30.03.2006, nr 3-2-1-4-06, p 49. 
5 RFC 1591 on kättesaadav arvutivõrgus: ftp://ftp.eenet.ee/doc/rfc/rfc1591.txt; http://www.isi.edu/in-notes/rfc1591.txt 
(25.03.2007). Sama: "ICP-1: Internet Domain Name System Structure and Delegation (ccTLD Administration and 
Delegation)"; kättesaadav arvutivõrgus: http://www.icann.org/icp/icp-1.htm (05.04.2007). 
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ICANN töögrupi Governmental Advisory Committee poolt koostatud juhendmaterjalis "ccTLD 
delegeerimise ja administreerimise printsiibid ja juhtnöörid", mida peetakse ka domeenide 
korralduse nn heaks tavaks (best practice),6 on sedastatud, et interneti nimedesüsteem on avalik 
ressurss, mille korraldamisel tuleb lähtuda avalikest huvidest. Viidates WSIS 2003. a detsembri 
tegevusplaanile, rõhutatakse, et riikide valitsused peaksid korraldama või teostama järelevalvet 
vastava riigi ccTLD üle. Igasugune taoline valitsuse tegevus peaks põhinema kohastel seadustel ja 
poliitikatel (p 1.6-1.7). Ka ccTLD registri tegevusest ja haldamisest rääkides rõhutatakse 
siseriiklike seaduste järgimise olulisust (nt p 2.1, 3.7, 4 jj). 
 
Seega, kuigi domeeni registreerimise korralduse loomisel kehtib subsidiaarsus printsiip, st eeskätt 
on see riigi enda otsustada, kuidas see täpselt korraldada, siis nagu nähtub eeltoodust, peab riik 
hoolitsema/vastutama selle eest, et domeeninimede registreerimine ja korraldus lähtuks avalikest 
huvidest. Seetõttu võib leida näiteks ka riike, kus domeenide registreerimise küsimusega tegeleb 
riigiasutus (mitte eraõiguslik isik) ning riik on üldised menetluspõhimõtted kirja pannud ka avalik-
õiguslikult – seadustes vms. Sellise näitena võib tuua Soome, kus domeenide registreerimisega 
tegeleb Soome Kommunikatsiooni Reguleerimise Amet (Finnish Communications Regulatory 
Authority (FICORA)) ning vastu on võetud domeeninimede seadus ja kommunikatsiooni- ja 
transpordiministri määrus tasude kohta.7  
 
Vaadates Euroopa Liidu tasandit, on ka seal kehtestatud domeenide kohta eraldi (avalik-õiguslik) 
regulatsioon ning ei ole jäädud lootma üksnes n.ö enesejuhtimise peale (lepingute vms näol): 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 22.04.2002 määrus nr 733/2002 tippdomeeni ".eu" 
kasutuselevõtu kohta; Euroopa Komisjoni 28.04.2004 määrus nr 874/2004, millega kehtestatakse 
tippdomeeni .eu rakendamise ja kasutamise üldeeskirjad ning selle registreerimise põhimõtted. 
 
USA-s asuva IANA juures on riigitunnuse .ee administraatorina registreeritud KBFI.8 Viimane on 
registreerimise delegeerinud EENet-ile, mis on Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse 
kuuluv riigiasutus. Haridus- ja teadusministri 04.05.2004 määruse nr 25 "Eesti Hariduse ja 
Teaduse Andmesidevõrgu põhimäärus" § 6 p 3 sätestab, et EENeti eesmärgiks on tagada Eesti 
maatunnusel baseeruva DNS-i tippdomeeni .ee korrektne haldamine. Põhimääruse § 7 p 13 
kohaselt korraldab EENet .ee domeeninimede registreerimist ja haldamist vastavalt kokkulepetele 
.ee domeeni administraatoriga. Domeeninimedega seonduvat seaduste või määrustega riigi poolt 
reguleeritud ei ole. Domeeninimede registreerimiseks on .ee administraator tüüptingimustena 
kehtestanud nn alamdomeeni registreerimise reeglistiku9 (edaspidi Reeglistik). 
 
Olen seisukohal, et Eestis on käesoleval hetkel domeeninimede registreerimise ja haldamise 
korralduse õiguslik külg äärmiselt ebaselge, nt kes ja mille eest täpselt vastutab, kas 
registreerimisel on registreerija ja domeeninime saaja vahel tekkivate suhete puhul tegemist era- 
või avalik-õiguslike suhetega jne. 
 
Esiteks on ebaselge KBFI (avalik-õiguslik juriidiline isik, st detsentraliseeritud haldusekandja, mis 
on loodud avalikes huvides) kui administraatori roll – kas ja mil määral domeenide registreerimise 
korraldusega praktikas tegeletakse ning mille eest vastutatakse. Keemilise ja Bioloogilise Füüsika 
                                                 
6 "Principles and Guidelines for the Delegation and Administration of Country Code Top Level Domains"; kättesaadav 
arvutivõrgus: http://gac.icann.org/web/home/ccTLD_Principles.rtf (25.03.2007). Tegemist on väga olulise 
dokumendiga, mis on olnud mh nt aluseks IANA raportile .eu TLD delegeerimise kohta: kättesaadav arvutivõrgus: 
http://www.iana.org/reports/eu-report-05aug05.pdf (05.04.2007). 
7 Kättesaadavad arvutivõrgus: http://www.ficora.fi/en/index/saadokset/lait/verkkotunnuslaki.html (25.03.2007). 
8 Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.iana.org/root-whois/ee.htm (26.01.2007). 
9 Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.eenet.ee/EENet/dom_reeglid.html (26.01.2007). Eraisikute poolt domeeni 
taotlemise kohta on sama selgitatud EENeti koduleheküljel korduma kippuvate küsimuste all. 
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Instituudi seadusest ega KBFI teadusnõukogu poolt 13.10.2000 otsusega nr 4 vastu võetud 
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi põhikirjast ei nähtu selget viidet domeenide 
korraldusega seotud pädevusele (oleks kaudselt mahutatav ilmselt üksnes informaatika uusimate 
teadussuundade arendustegevuse alla). Nii näiteks ei kuulu KBFI otseselt ka EENeti nõukogusse 
ning nõukogus on .ee administraatorina märgitud Endel Lippmaa. EENeti kui hallatava 
riigiasutuse ülesanne tegeleda .ee domeeninimede registreerimise ja haldamisega ei nähtu samuti 
seadusest, vaid üksnes haridus- ja teadusministri määrusest. 
 
Lisan siinkohal, et mind tegid murelikuks teabe nõudmise vastustes sisalduvad viited, mille 
kohaselt administraatori kehtestatud Reeglistikust on praktikas tehtud erandeid. Nende tegemise 
võimalikkust ja aluseid Reeglistikust selgelt ei nähtu. Ma ei väida, et tegelikkuses esineb 
kuritarvitusi, kuid paratamatult tõusetub eeltoodu valguses küsimus võrdse kohtlemise, 
läbipaistvuse jms põhimõtete järgimisest. 
 
Teiseks on ebaselge domeeninimede registreerimisel EENeti ja domeenime taotleja (saaja) vahel 
tekkivate suhete õiguslik olemus – kas tegemist on era- või avalik-õiguslike suhetega.  
 
Ühest küljest on Riigikohus sedastanud, "[…] et domeeninime registreerimisega tekib eraõiguslik 
lepinguline suhe registreerija ja domeeninime omaja vahel."10 Tekkivaid suhteid käsitleb 
lepingulise suhtena (otseselt täpsustamata, kas era- või avalik-õiguslik) ka Ülemaailmse 
Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (World Intellectual Property Organisation) koostatud 
materjal "ccTLD hea tava intellektuaalse omandi vaidluste vältimiseks ja lahendamiseks"11. Lisan 
siinkohal, et kõnealune dokument on otseselt kohaldatav vaid nn avatud riigitunnusega riikide 
suhtes, milleks Eesti ei ole. 
 
Teisalt on EENet valitsusasutuse hallatav riigiasutus. Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lg 2 
kehtestab, et hallatavad riigiasutused teenindavad valitsusasutusi või täidavad teisi riiklikke 
ülesandeid kultuuri, hariduse, sotsiaal- või muus valdkonnas. Seega tõusetub eeltoodud 
rahvusvahelise praktika valguses põhjendatud küsimus, kas .ee domeeninimede registreerimist ja 
haldamist tuleks siiski pidada riiklikuks (avalik-õiguslikuks) ülesandeks.  
 
Järgnevalt sõltub õigussuhte kvalifitseerimisest era- või avalik-õiguslikuks ka 
vaidlustamisvõimalus – kas vaidlused EENeti ja domeeninime taotleja (siinkohal ei pea ma silmas 
vaidlusi domeeninime omaja ja kolmanda isiku vahel) vahel peaksid alluma haldus- või 
maakohtule.  
 
Rahvusvahelises praktikas on levinud kohtuväliste vaidluste lahendamisviiside kasutamine, kuid 
see puudutab eeskätt domeeninime omaja ja kolmanda isiku vahelisi suhteid.12 
 
Siinkohal on oluline ka rõhutada, et EENet kui hallatav asutus tegeleb sisuliselt andmekogu 
pidamisega. Ebaselge on, kuidas suhestuvad andmekogude seadus (andmekogu pidamisel tekivad 
avalik-õiguslikud suhted registripidaja ja isiku vahel) ning domeeninimede registreerimisel tekkiv 
andmekogu. 
 

                                                 
10 RKTKo 30.03.2006, nr 3-2-1-4-06, p 48. 
11 "ccTLD Best Practices for the Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes" (Version 1: June 20, 
2001); kättesaadav arvutivõrgus: http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/bestpractices.doc (08.04.2007). 
12 Vt nt: "Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy"; kättesaadav arvutivõrgus: http://www.icann.org/udrp/ 
(05.04.2007). Vt ka http://www.wipo.int/amc/en/domains/resources/index.html (08.04.2007). 
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Kolmandaks, nagu nähtub ajakirjanduses avaldatud andmetest ja ka teabe nõudmise vastustest, on 
kavas kehtestada tasu domeeninime saamiseks.13 Siinkohal tuleb silmas pidada PS §-is 113 
sätestatut. Teisisõnu tuleb hinnata, kas tegemist võib sisuliselt olla avalik-õigusliku tasuga viidatud 
põhiseaduse sätte mõttes, mille kehtestamine riigi poolt eeldab seadusest tulenevat volitust.14 
 
 
2.2. 
Õiguskantsleri teabe nõudmine oli ajendatud avaldusest, kus isik leidis, et füüsilistele isikutele 
vahetult .ee domeeni alla domeeninime taotlemise õiguse mitteandmine ei ole põhjendatud.  
 
Reeglistiku punkt 3 kõlab: 
"3. Domeeni võib taotleda 

1. Organisatsioon, mis asub Eesti Vabariigis ning omab siin püsiühendust.  
2. Füüsilisest isikust ettevõtja, kes on registreerinud ennast Eesti Keskäriregistris, saab 

taotleda domeeni vahetult .ee alla. Vastasel korral .pri.ee alla.  
3. Organisatsiooni osakonnad ja struktuuriüksused ei saa registreerida iseseisvat domeeni.  
4. Eraisikud ei saa taotleda domeeni vahetult .ee alla. Eraisikud, kes soovivad enda domeeni, 

saavad selle registreerida teise taseme domeeni .pri.ee alla." 
 
Näiteks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 22.04.2002 määruse nr 733/2002 tippdomeeni ".eu" 
kasutuselevõtu kohta art 4 lg 2 punkt b alapunkt iii võimaldab akrediteeritud registreerijate 
vahendusel füüsilisel isikul, kelle peamine elukoht on ühenduses, taotleda domeeninimede 
registreerimist tippdomeeni .eu alla.15 Ka teistes riikides saavad füüsilised isikud valdavalt taotleda 
domeeninime vahetult vastava riigi domeeni alla. 
 
Piirangus, millega välistatakse füüsiliste isikute võimalus taotleda endale vahetult .ee domeeni alla 
domeeninime, võib näha riivet kõige laiemalt isiku eneseteostusvabadusele (PS § 19 lg 1), aga ka 
kitsamalt isiku eraelu puutumatusele (PS § 26 lg 1), kuna domeeninimi omanimi.ee seondub isiku 
identiteediga, ning sõnavabadusele (PS § 45 lg 1), sest omanimi.ee domeeni kasutamine on üheks 
mooduseks ennast identifitseerides väljendada oma ideid, arvamusi ja veendumusi. 
 
KBFI on avalik-õiguslik juriidiline isik ning EENet on hallatav riigiasutus. Isegi kui registreerija ja 
isiku vahelisi suhteid pidada eraõiguslikeks, tuleb avalikul võimul ka eraõiguslikes suhetes järgida 
õiguse üldpõhimõtteid. Nii on Riigikohus rõhutanud: "Era- ja avalikku õigust ei ole praktikas 
võimalik üksteisest täielikult lahutada. Paljudel juhtudel tuleb ametiasutuse tegevuse suhtes 
kohaldada üheaegselt nii era- kui ka avaliku õiguse norme. Selline olukord võib kujuneda avalik-
õigusliku juriidilise isiku osalemisel eraõiguslikes suhetes, sest ka neis suhetes peab avalik-

                                                 
13 Eesti Ekspress 14.12.2006 ".ee domeenid tuleval aastal tasulised": "Head uudised: .ee domeene saavad hakata 
taotlema ka eraisikud ning juriidilised isikud saavad soovi korral endale mitu domeeni hankida ilma, et tuleks taotleda 
erandi tegemist nagu praegu." 
14 Nt RKÜKo 22.12.2000, nr 3-4-1-10-00, p 20: "Sõnastuselt hõlmab § 113 kaitseala riiklikke makse, koormisi, lõive, 
trahve ja sundkindlustuse makseid. Tegelikult on selle sätte kaitseala laiem. Selles sättes on püütud võimalikult 
täielikult loetleda kõiki avalik-õiguslikke rahalisi kohustusi. Üldkogu on seisukohal, et § 113 kaitsealas on kõik 
avalik-õiguslikud rahalised kohustused, sõltumata sellest, kuidas neid ühes või teises õigusaktis nimetatakse. 
Paragrahvi 113 eesmärgiks on saavutada olukord, kus kõik avalik-õiguslikud rahalised kohustused kehtestatakse 
üksnes Riigikogu poolt vastu võetud ja seadusena vormistatud õigusaktiga." 
15 Vt ka preambula p 6; sama tuleneb Euroopa Komisjoni 28.04.2004 määruse nr 874/2004, millega kehtestatakse 
tippdomeeni .eu rakendamise ja kasutamise üldeeskirjad ning selle registreerimise põhimõtted, art 16 lg 2, art 19 lg 2, 
art 21 lg 2 p b. 
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õiguslik juriidiline isik arvestama põhiõigustega, proportsionaalsuse, võrdse kohtlemise, 
õiguspärase ootuse ja teiste avaliku õiguse põhimõtete ja normidega."16  
 
Seega peab piirang, millega välistatakse füüsiliste isikute võimalus taotleda endale .ee domeeni 
alla domeeninime ja millega võidakse piirata isiku põhiõigusi avaliku võimu poolt, olema 
formaalselt ja materiaalselt (legitiimne eesmärk, proportsionaalsuse järgimine) põhiseaduspärane.  
 
Teabe nõudele laekunud vastustest nähtus, et kehtivat piirangut ei peeta põhjendatuks ning et seda 
on kavas muuta kogu registreerimise reeglistiku ümbertöötamise käigus. Et kehtivat piirangut on 
kavas muuta reeglistiku ümbertöötamise käigus, ei ole hetkel järgnevalt mõttekas pikemalt 
analüüsida füüsiliste isikute poolt domeeninimede registreerimise piirangu formaalset ja 
materiaalset põhiseaduspärasust põhiõiguste valguses. 
 
Lisan vaid, et ühest küljest tuleb möönda, et kõnealune keeld on võimaldanud piirata 
domeeninimede taotlemist olukorras, kus puuduvad selleks muud tõhusad piirangud (nt tasu). Nii 
näiteks kaasnes Soomes 2006. aasta märtsis elluviidud reformiga, millega leevendati piiranguid .fi 
domeeni taotlejatele (ka füüsilised isikud said hakata taotlema), oluline registreerimiste kasv17 
(siiski on füüsilistele isikutele kuuluvate domeenimede registreerimine jäänud mõistlikkuse 
piiridesse18). Domeeninimede sihiliku hõivamisega ja sellele järgnevalt domeeninimede 
kauplemisega võib kahtlemata riivata isikute (nii füüsiliste kui juriidiliste isikute) õigusi, mistõttu 
õigustatud isikute ringi määratlemisel ja piirangute kehtestamisel tuleb kaaluda kõiki poolt ja 
vastuargumente. Domeeninimede piraatlus ja nn cybersquatting on tõsiseks probleemiks ka 
rahvusvahelises praktikas.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 RKEKm 20.12.2001, nr 3-3-1-8-01. 
17 "The Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA) began granting fi-domain names to private persons 
on 1 March at 8.00 a.m. By 4 p.m., private persons had applied for about 2,000 domain names, of which about half 
were based on a person's name." Kättesaadav arvutivõrgus: 
http://www.ficora.fi/en/index/viestintavirasto/lehdistotiedotteet/2006/private0103.html (05.04.2007). 
18 Isikunimedel põhinevate nimede registreerimisele on kehtestatud piirang, et neid  saab võtta ainult juhul, kui isik on 
ise samanimeline. 
19 "The number of cybersquatting disputes filed with the World Intellectual Property Organization (WIPO) in 2006 
increased by 25% as compared to 2005. In a related development, the evolution of the domain name registration 
system is causing growing concern for trademark owners, in particular some of the effects of the use of computer 
software to automatically register expired domain names and their 'parking' on pay-per-click portal sites, the option 
to register names free-of-charge for a five-day 'tasting' period, the proliferation of new registrars, and the 
establishment of new generic Top Level Domains (gTLDs). […] In 2006, a total of 1,823 (gTLDs and country code 
Top Level Domains (ccTLDs)) complaints alleging cybersquatting - the abusive registration as domain names of 
trademarks - were filed with WIPO's Arbitration and Mediation Center (Center), representing the highest number of 
cybersquatting cases handled by WIPO since the year 2000." (12.03.2007, WIPO/PR/2007/479: "Cybersquatting 
Remains on the Rise with further Risk to Trademarks from New Registration Practices"; kättesaadav arvutivõrgus: 
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2007/article_0014.html (07.04.2007)). 
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Teisalt on aga kehtiv piirang kaasa toonud näiteks (kunstlike) juriidiliste isikute (MTÜ vms) 
loomise pelgalt sel eesmärgil, et saada registreerida domeeninimi omanimi.ee. Taolist olukorda ei 
saa pidada mõistlikuks. Hetkel ei ole teada, mitu (kunstlikku) juriidilist isikut on loodud üksnes .ee 
domeeninime saamiseks20 ja kui paljud füüsilised isikud sooviksid seda võimaluse avanedes oma 
nimele ümber registreerida. Registreerimise ümberkorraldamisel tuleks kujunenud olukorda 
kindlasti arvestada ning ilmselt soosida ümberregistreerimist (kunstlike) juriidiliste isikute nimelt 
vastavate füüsiliste isikute nimele. 
 
 
 
Austusega 
 
 
 
 
Allar Jõks 
 
 
 
Koopia:  

Minister Tõnis Lukas 
 Haridus- ja Teadusministeerium 
 
 Direktor Raivo Stern 
 Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut 
 
 Direktor Mihkel Kraav 
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20 01.03.2007 seisuga oli mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris kokku 25145 MTÜ-d ja SA-d, neist 12067 on 
rubriigis "muu ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus"; kättesaadav arvutivõrgus: http://www.eer.ee/stat/7_3tg.phtml 
(09.04.2007).  


