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Öljy-yhtiö ei voi enää kinata Greenpeacen verkko-osoitteista,
mutta jää katsomaan, antaako sivustojen sisältö aihetta
jatkotoimiin.
Öljy-yhtiö Neste Oil kärsi tappion, kun maailman henkisen
omaisuuden järjestö Wipo
päätti Greenpeacen eduksi
kuukausia velloneessa domain-kiistassa.
Wipo päätti, että Greenpeace saa Neste Oilin vastustuksesta
huolimatta käyttää osoitteita Nestespoil.com ja
Nestespoilreturns.com, koska sananvapaus ajaa
tavaramerkkioikeuden edelle.
Päätös kuitenkin jakoi panelistit ja edellytti äänestystä. Se on
Neste Oilin lakiasiainjohtaja Matti Hautakankaan mukaan
perin harvinaista, sillä Wipo käsittelee vastaavia juttuja
vuodessa noin kolme tuhatta ja yleensä alle viisi niistä on
äänestysratkaisuja.
Paneelin yksi jäsen olisi ratkaissut asian toisinpäin, muun
muassa, koska sanavapauden rajoittamaton käyttäminen ei
edellyttänyt toiselle kuuluvan, sekoitettavissa olevan
tavaramerkin käyttämistä.
Lisäksi hän ei pitänyt Greenpeacen toimintaa ei-kaupallisena
muun ohessa siksi, että järjestö keräsi kyseisillä sivustoilla
lahjoitusvaroja omaa toimintaansa vastaan.
- Nythän paneelin enemmistön päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että
Greenpeace voi käyttää Neste Oilin tavaramerkkeihin
sekoitettavissa olevia domain-nimiä lahjoitusten eli oman
liikevaihtonsa keräämiseen. Tämä on aika erikoista,
Hautakangas ihmettelee.
Käräjöintiä eisuljeta pois
Johtaja huomauttaa, että nyt on ratkaistu lopullisesti
ainoastaan se, että Greenpeacella on oikeus käyttää näitä kahta
domain- nimeä. Täysin toinen asia on, millaista domainien
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alla julkaistavan sisällön tulee olla, jotta sivustot eivät loukkaisi
Neste Oilin tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia.
- Neste Oil katsoo nyt ensin, pitääkö Greenpeace sivustot
edelleen pystyssä, ja jos pitää, ovatko ne sisällöltään sellaisia, että
ne loukkaavat Neste Oilin tavaramerkkejä tai
tekijänoikeuksia. Neste Oil ratkaisee sen jälkeen, ryhtyykö se
johonkin oikeudellisiin toimenpiteisiin asian suhteen.
Nestespoil on mennyt kiinni. Nestespoilreturns on yhä
toiminnassa. Hautakangas sanoi kesäkuussa, ettei sivuston
sulkemista vaadita, kunhan siitä käy selvästi ilmi, ettei kyse
ole Neste Oilin sivustosta. Kun sivustolle menee,
ensimmäisenä kohtaa selvän ilmoituksen, että kyseessä on pila.
Hautakangas sanoo nyt, että Neste Oilin yleisenä
periaatteena on johdonmukaisesti puolustaa aina kaikkia
immateriaalioikeuksiaan osapuolista riippumatta.
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