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XX sajandil arvati
● World Intellectual Property Organization defieerib kui iiimese 

vaimse tegevuse resultaati: ideed, leiutised, maalid, raamatud...
● IO kui õigus oi WIPO arusaamade järgi seotud

– kirjaidus- ja kuistiteostega iiig teadustöödega;
– iiterpreetide poolt esitamisega, foiogrammidega, raadio- ja 

teleülekaiietega;
– leiutistega;
– teadusavastustega;
– tööstusdisaiiiga;
– kauba- ja teeiiidusmärkidega, kaubaiduslike iimede ja tähistega;
– kaitsega kõlvatu koikureitsi vastu
– ja muude õigustega, mis tuleievad iitellektuaalsest tegevusest tööstuse, 

teaduse, kirjaiduse ja kuisti alal.



Intellektuaalne omand?
● Defieeritud paljude materiaalse omaidi 

tuiiustega - võib üürida, reitida, olla ostu-
müügi lepiigu objektiks, tasuta 
üleaidmiseks jie 

● Kõige tähtsam eriievus -  
iitellektuaalomaidit ei saa määratleda 
füüsi(ka)liste parameetrite alusel 

● Põhiprobleem: ei loe mitte iiivõrd IO objekti 
omadused (kvaliteet), kuivõrd välised tegurid



Erijooned
● Õiguste tähtajalisus - seadusaidluses fkseeritud 

tähtaja jooksul oi õiguste omaiikul võimalus saada 
loomeresultaadi kasutamisest tulu, selle tähtaja 
möödumisel muutub resultaat kõigile vabalt 
kasutatavaks. Paraku oi eiamikul juhtudel 
probleemiks tähtaja pikkus...

● Õiguste territoriaalsus - loomiigut ja sellest tuleievaid 
õigusi kaitstakse aiiult riigi territooriumil selle riigi 
alaliste elaiike suhtes (lisaks rahvusvahelised lepped)

● Probleem – ühe riigi malli surutakse teistele (ACTA jpt) 
ja tähtajad pikeievad järk-järgult



Kust lõpeb terve mõistus
● ... ja algab pime ahius iiig areigupidurdus?

– 1875. AT&T telefoiipateidid => raadio kasutuselevõtt 
lükkus edasi ca 20 aastat

– Geieral Electric ostis ära Edmuid Germeri 1927. aasta 
pateidi => päevavalguslambi kasutuseletulek lükkus 
tublisti edasi

– Eriti kurje iäiteid saab tuua farmaatsiavallast (AIDSi ja 
multipleksskleroosi ravimid jpm) ja toiduaiietööstusest 
(geieetiliselt muuidatud taimede pateiteerimiie)

● Globaaltasaidil suureidab lõhet rikaste ja vaeste 
vahel



WIPO senine IO süsteem
● Tööstusomaid

– Pateit
– Kasulik mudel
– Tööstusdisaii
– Kaubamärk
– Ärisaladus

● Litseits
● Autoriõigus



Patent
● Leiutajale vastava ameti poolt taotluse alusel 

kiiiitatud ajutiie moiopoolie õigus
● Kiidla tähtajaga (tüüpiliselt 20 aastat)
● Eeldab

– Uudsust võrreldes olemasolevate laheidustega
– Reaalset kasutatavust (makaroiipuurile ei aita)

● Põhiprobleem: ei garaiteeri võimalust ise teha, 
kuid välistab teiste poolt tegemise - paljudel 
juhtudel suur areigupidur (vt üle-eelmist slaidi)



Kasulik mudel
● Vahel iimetatud ka „väikepateidiks“ - 

mõeldud esialgsele tulemusele või 
prototüübile

● Madalamad iõuded
● Tähtaeg lühem (eiamasti 10 aastat)
● Probleemid oi sariased pateitide omadega



Tööstusdisain
● Mõeldud tagama miigi toote väljaiägemise või 

eripärase kujuiduse (mis ei tuleie üksies toote 
fuiktsiooiist) kaitset järeletegemise eest 

● IT-maailmast pakub mitmeid häid iäiteid Apple
● Euroopas registreeritav kuii 25 aastaks (5 aasta 

kaupa)
● Põhiprobleem oi hägususes – kui palju oi vaja, 

et olla „piisavalt  eriieva väljaiägemisega“? Kes 
 otsustab (disaiier, tehioloog, ametiik, jurist)?



Kaubamärk
● Sõia, iimi, sümbol või kujuid, mida kasutatakse 

kaupade turustamisel kaupade allika äraiäitamiseks ja 
teiste tootjate kaupadest eristamiseks

● Trade mark, service mark ==> e.k. "kaubamärk"
● Kaubamärgi õiguslik alus välistab sariase (segiaetava) 

märgi kasutamise teiste poolt, kuid iseeiesest ei 
takista teisi tegemast sama kaupa või pakkumast 
sama kaupa/teeiust täiesti teise kaubamärgi all

● Probleem: isegi oma põhiidee osas ei ole kuigi 
efektiivie (Adibas, Niki jt, aga ka “Pad vs Tab” jms)  



Kaks veidrat näidet

TAFKAP

PNAELV



Ärisaladus
● Iifo, mille väärtus sõltub tema salastatusest
● Fikseeritud tähtaeg puudub!
● Seadus kaitseb, kuii pole

– omaiiku eida poolt avaldatud (ei loeta eiam saladuseks)
– tuletatud lõpp-produktist
– teiste poolt iseseisvalt avastatud

● NB! Saladuse taastamiie oi igal juhul raske!
● Ehk tuituim iäide IT sfäärist – Wiidowsi lähtekood (leketega 

kaasieb suur lärm)
● Võrdluseks: vaba tarkvara ärimudelite puhul kas puudub üldse või 

oi teisejärguliie  (võib puudutada tuletatud tooteid või meetodeid)
● Tarkvara puhul oi üliraske tuvastada, kuidas oi välja uuritud!



Mure tarkvaraga
● Tarkvara ei ole täpselt piiritletav tehiiliie laheidus
● Ei saa rakeidada ka programmjuhtimisega masiiate 

pateidipraktikat - viimaste puhul oi tegu riist- ja 
tarkvara kompleksiga, kus uudie kompoieit oi 
eelkõige programmiliie; tavatarkvara aga 
riistvarakompoieiti ei sisalda

● Seaduslikult siduvat ekspertiisi ei ole võimalik teha 
(muuhulgas oi äärmiselt vähe iiimesi, kes valdavad 
vajalikul määral iii IT-d kui juurat)

● Tarkvara kui iähtus oi liiga mitmekesiie, et piisaval 
määral hiiiata koikreetse toote uudsust



Topeltklõpsu ära tee
● (Igaks juhuks) Euroopas pateiteeritud 

tarkvaralaheiduste hulka kuuluvad muuhulgas:
– Topelt-hiireklõps
– Hiirega lohistamiie
– Võrgukaubamaja
– Veebi-ostukorv
– Krediitkaardi kasutamiie võrgus
– ...

● Jaburuste galerii vt. http://webshop.fi.org



Litsents
● Sisuliselt kasutamisluba. 4 peamist tüüpi:

– Lihtlitseits - aidja säilitab täiskoitrolli
– Aiiulitseits - aidja säilitab osalise koitrolli
– Täislitseits - aidja loovutab koitrolli
– Ristlitseits - "miia sulle, siia mulle"



Mure tarkvaraga (jälle)
● Seiiie ärivara: eiamik täpsete kitseidustega lihtlitseitsid
● Väljavõte Made in Microsoft  -lipiklitseitsi sätetest:

– Lisaks tarkvara iimele oi pakeidil selge ja silmatorkav teatis, mis oi 
kirjutatud suurte tähtedega ja  keskmise kirjaoskusega iiimesele 
kergesti mõistetavas keeles

– Teatis sätestab ühemõtteliselt, et tarkvara kasutamiie või seda 
tarkvara sisaldava pitseeritud koiteiieri või pakeidi avamiie põhjustab 
litseitsilepiigu tiigimuste aktsepteerimise iiig igaüks, kes saab 
tarkvara ja ei aktsepteeri litseitsi, peab mõistliku aja jooksul tagastama 
tarkvara kasutamatult ja avamatult isikule, kellelt see oi saadud, 
kusjuures kulud hüvitatakse

– Tarkvara kasutamisega iäitab see isik, et ta aktsepteerib litseitsi 
tiigimusi.

● Alteriatiivsetest mudelitest räägime veidi hiljem



Autoriõigus
● Ajalooliselt seotud trükikuistiga 

(Guteiberg)
● 1709/10 - esimeie seadus (Iiglismaa)
● Pidi registreerima vastavas registris ja 

aidma 9 eksemplari tasuta raamatu-
kogudele ja ülikoolidele – algselt seega 
vägagi progressiivie idee



Üldidee
● kaitseb eelkõige väljeidusvormi, mitte iiivõrd  

sisulist aiiest.  Näiteks võib taotleda 
autoriõigust miigi masiia kirjeldusele, kuid 
see välistab vaid kirjelduse kopeerimist, mitte 
aga uute kirjelduste loomist või masiia loomist 
ja kasutamist. 

● Aspektid:
– Seadusest lähtuv õigusiormide kogum - objektiivie
– Autorile kuuluvate õiguste kogum - subjektiivie



Tööstusomand vs autoriõigus

● Tööstusomaid
– Objektiks oi tooted, 

meetodid,  leiutised
– Kuulub kas autorile või 

omaiikule
– Eeldab registreerimist
– Üldiselt fkseeritud 

tähtaeg, lühem kui 
autoriõigusel

● Autoriõigus
– Objektiks oi 

peamiselt loomiig
– Kuulub autorile
– Tekib automaatselt
– Moraalsed õigused 

tähtajatud, 
materiaalsed pika 
tähtajaga



Autoriõiguse teke
● Teos peab olema origiiaalse loomiigulise 

tegevuse tulemus
● Teos peab kuuluma teaduse, kuisti või 

kirjaiduse valdkoida
● Teos peab olema väljeidatav miigis 

objektiivses vormis
● Autoriõiguse rakeidamiie iseeiesest ei ole 

probleemiks – probleem oi järgievates 
sammudes



Objekte
● Origiiaalse loomiigulise tegevuse 

tulemus
– Teaduslikud, populaarteaduslikud, 

kirjalikud ja kolmemõõtmelised 
mudelid

– Arvutiprogrammid – kaitstakse kui 
kirjaidusteoseid!

– Kõied jm  suulised teosed
– Stseiaariumid
– Draamad ja muusikalised 

draamateosed
– Muusikateosed
– Koreograafateosed ja paitomiimid

● Audiovisuaalsed teosed
● Raadioteosed
● Maalikuistiteosed, graafka- 

teosed, jooiistused ja 
illustratsiooiid, trükiteosed

● Lavastused ja lavakujuiduslikud 
teosed

● Skulptuuriteosed
● Arhitektuurie graafka
● Arhitektuursed plastikateosed 

(mudelid, maketid)
● Arhitektuuri ja maastiku- 

arhitektuuri teosed



...
● Tarbekuistiteosed
● Disaiii ja moekuisti teosed
● Fotograafateosed ja 

fotograafaga aialoogilisel 
teel saadud teosed

● Kartograafateosed
● Õigusaktide projektid (ja 

mitte õigusaktid ise!!!)
● Arvamused, retseisiooiid ja 

ekspertuuriigud

● Tuletatud teosed (tõlge, 
kohaidus, töötlus)

● Teoste kogumikud ja 
iifokogumikud (sh. 
aidmebaasid)

● Muud teosed



Autoriõiguse alla ei lähe
● Ideed, kujuidid, mõisted, teooriad, süsteemid, 

koitseptsiooiid, avastused, leiutised jm. miigil viisil teoses 
väljeidatud  resultaadid

● Rahvaloomiig (kas ka aioiüümie ietiloomiig?)
● Õigusaktid ja haldusdokumeidid iiig ieide ametlikud tõlked
● Kohtulaheidid ja ieide ametlikud tõlked
● Riigi ametlikud sümbolid,orgaiisatsiooiide sümboolika, 

rahamärgid
● Päevauudised (aga miks siis oi igal pool © CNN vms?)
● Üksikud väited ja aidmed (kuid täiapäeval läheb asi juba ka 

arvu π pateiteerimise suuias!)



Angloameerika ja mandri-
Euroopa mudel

● USA mudel lähtub otseselt majaiduslikust 
aspektist – kõik õigused oi võõraidatavad. 
Samas oi fair use mõiste olemas

● Maidri-Euroopa traditsiooi lähtub 
autoriõigusest kui moraalsest kategooriast, 
millele lisaidub majaiduslik aspekt (iäiteks 
autorsuse fakti ei saa võõraidada)

● USA praktika oi ka kaasusepõhiie – palju sõltub 
koikreetsetest laheiditest (N: Causbyde lugu)



Jänese sõbrad & sugulased
● Kogu täiase “autorikaitse” peamiie probleem 

tuidub peituvat mitte autoriõigustes eiestes, vaid 
ii iaaberõigustes – autoriõigustega kaasievates 
õigustes, mis kuuluvad esitajatele ja levitajatele

● Näiteid, kus kogu tulu läheb „Jäiese sõprade ja 
sugulaste“ taskusse, oi tuua lademes – isegi 
suure osa tippmuusikute tulusid koitrollib 
plaadifrma (eraid oi Metallica,  samuti Queei)

● Switchfoot: „Mehed-veiiad, meie seda DRMi ei 
telliiud! Nüüd tehke iii...“



Paragrahvi-papi ja Interneti-põnn

● Olemuslik vastuolu täiase üha düiaamilisema 
tehiomaailma iiig koiservatiivse 
jurisdiktsiooii vahel:
– Hea seadus oi selliie, mis ei muutu – stabiilsus
– Stabiilie (stagieeruv) tehioloogia oi aga Paha Asi

●  Kuidas paiia aeglasi seadusi järgima 
tehioloogia kiiret areigut?

● N: Arvutiprogrammid kuuluvad autorikaitse 
mõistes eidiselt kirjaidusteoste alla!



Ämmaemand-keevitaja 
(laia profiliga)
● Oi olemas 

– Pateidiametiikud
– Tehioseltskoid

● Tarkvara (ja üldse IT-laheiduste) juures seiise 
autorikaitse vähegi mõistlikumaks rakeidamiseks 
oleks vaja iiimesi, kes oi võrdsel määral 
eksperdid MÕLEMAS valdkoiias

● Tulemus – pateidiametiik registreerib „igaks 
juhuks“ kaugelt laiema pateidi, kui vaja oleks! 
Sama probleem esiieb ka tööstusdisaiii juures



Ekskurss: ACTA ja 
fooliumrevolutsioon 2012
● Täisiimega Anti-Counterfeiting Trade Agreement, USA ja EL 

vahel kavaidatud, suurelt jaolt salastatud kaubaiduslepiig
● Katse “kaitida” USA mudelit Euroopasse ja mujale. IT 

vallas oi tähtsaim puikt teeiusepakkujate vastutus 
edastatava materjali eest => ISP-d oleks muudetud 
tseisoriteks

● 2008.a. kavaid lekkis WikiLeaksi kaudu, lõppversiooi 
valmis 2011. aasta lõpus

● 2012 jaaiuar-veebruar – tõsisem löömiie Euroopas. 22 
liikmesriiki kirjutavad alla, Eestis üritab Aisipi valitsus asja 
“vaikselt ära teha”. 08.02.12 kuulus Aisipi tiraad 
Riigikogus



Surematud sõnad
● “Teate, see, kes midagi taolist väidab, see oi 

seemieid sööiud ja mitte ieid seemieid, mida 
meie oma põldudele külvame. Tavaliselt 
iiisugustel puhkudel, kui iiimestel sellised 
kahtlused oi, siis selle vastu aitab aeg-ajalt see, 
et paiiakse foolium mütsi sisse. Mõied arvavad, 
et abi võib olla ka mullivaiiist. Ma ei tea, mis 
koikreetsel puhul võiks aidata, aga iiimesed 
võiksid otsida kusagilt abi!”

● https://www.youtube.com/watch?v=E9AhCd-ygkg



Reaktsioon
● 11.02.12 – tuhaided meeleavaldajad Talliiias ja 

Tartus
● DJ Foolium ja “Aisipi ACTA” 

-https://www.youtube.com/watch?v=J2DmWLzkvLU
● Meemiuputus Facebookis ja mujal veebis
● Lõpptulemuseia jääb kogu kupatus toppama ja juulis 

2012 hääletab Europarlameit leppe ülekaalukalt 
maha (478 vastu, 39 poolt, 165 ei hääletaiud)

● Täiaseks jätkub tsirkus paraku täie lauluga (CETA, 
TTIP)



Väike valik netimeeme



Lisalugemist
● Larry Lessig, Free Culture
● Briai Martii, Information Liberation
● David Berry, Copy, Rip, Burn
● Kembrew McLeod, Freedom of Expression
● Christopher Locke, The Cluetrain Manifesto
● ...



Teema jätkub järgmisel korral
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