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KOPSAVILKUMS 
 

 

 
Lai gan internets ir nodrošinājis preču zīmju turētājiem iepriekš neiedomājamu piekļuvi tirgiem un 
patērētājiem visā pasaulē, risks kļūt par intelektuālā īpašuma pārkāpumu un citu veidu krāpšanas upuri ir 
izplatījies arī tiešsaistē. Preču zīmes ir īpaši neaizsargātas pret pārkāpumiem tīmeklī, jo tās cita starpā 
var salīdzinoši viegli ietvert domēna nosaukumā teksta veidā, kas var izraisīt ļaunprātīgu domēna 
nosaukuma reģistrāciju un/vai lietošanas praksi. 
 
Līdz ar interneta izmantošanas apjomu palielināšanos 1990. gadu beigās, personas, kas ir saistītas ar 
internetu, un likumdevēji arvien reālāk apzinājās šos riskus. Tomēr, lai gan preču zīmju tiesību kā tādu 
īstenošanai, tika izmantotas valstu tiesas, interneta bezrobežu un starpjurisdikciju iezīmes apvienojumā 
ar tradicionāli laikietilpīgiem un bieži vien dārgiem pārrobežu tiesvedības procesiem radīja problēmas 
intelektuālā īpašuma tiesību efektīvai īstenošanai, cīnoties pret domēna nosaukumu ļaunprātīgu 
reģistrāciju. Šo iemeslu dēļ Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) izveidoja vienotu 
domēnu nosaukumu strīdu izšķiršanas politiku (UDRP), lai atrisinātu strīdus, kas rodas, reģistrējot 
interneta domēna nosaukumus. Piešķirto nosaukumu un numuru interneta korporācija (ICANN), kas ir 
atbildīga par interneta nosaukumvietu un ciparu vietu uzturēšanas un procedūru koordinēšanu, 
1999. gada beigās pieņēma WIPO ieteikumus un ieviesa UDRP attiecībā uz visām gTLD reģistrācijām. 
 
Papildus atbalstam zīmolu īpašniekiem, lai novērstu tiem piederošo preču zīmju ļaunprātīgu izmantošanu 
tiešsaistē, neuzsākot dārgas tiesas procedūras un līdz minimumam samazinot valstu tiesu noslodzi, ir 
vērts arī norādīt, ka strīdu izšķiršana tiešsaistē, piemēram, UDRP, tiek uztverta kā pasaules mēroga 
e-komercijas veicinātājs un ka zīmolu aizsardzība tiešsaistē ne tikai palīdz mazināt patērētāju 
neskaidrības un saistītos kaitējumus, bet arī palīdz nodrošināt stabilu pamatu ekonomikas izaugsmei. 
 
Lai atrisinātu strīdus saistībā ar visiem vispārējiem augstākā līmeņa domēna nosaukumiem

1
 (gTLD), 

tostarp jauniem gTLD
2
, mūsdienās piemēro UDRP. Tomēr, lai gan UDRP piemēro arī saistībā ar 

daudziem valstu koda augstākā līmeņa domēna nosaukumiem (ccTLD)
3
, citi ccTLD ir izvēlējušies vai nu 

pieņemt grozīto UDRP versiju, lai ņemtu vērā atšķirības valsts juridiskajā kodeksā, vai arī izveidot īpašu 
strīdu izšķiršanas politiku (DRP), kas var atšķirties no UDRP. Šo dažādo DRP pastāvēšana un no tām 
izrietošās atšķirīgās normas un politika prasa īpašas zināšanas, bez kurām intelektuālā īpašuma tiesību 
turētājiem var rasties apjukums attiecībā uz dažiem šādu DRP unikālajiem aspektiem (tādējādi radot 
grūtības no resursu viedokļa). 
 
Šo pētījumu, kura nosaukums ir “Salīdzinošs pētījums par alternatīvām strīdu izšķiršanas sistēmām ar 
domēna nosaukumiem saistītos strīdos”, pasūtīja Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja 
(EUIPO) Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs (turpmāk tekstā — 
“Novērošanas centrs”), lai salīdzinātu 10 atlasīto DRP (tostarp UDRP

4
) iespējamos rezultātus 11 iepriekš 

noteiktu gadījumu scenārijos (strīdos). Pētījuma, kas tika veikts ar attiecīgo DRP speciālistu darba grupu 

                                                   
1
 Augstākā līmeņa domēnu kategorijas (TLD), ko uztur Interneta numurpiešķires institūcija (IANA). Tā sauktā gTLD 

pamatgrupa sastāv no domēniem .com, .info, .net un .org. 
2
 Pašlaik aptuveni 1200 domēni (piemēram, .top, .loan, .xyz u. c.). 

3
 Parasti izmantots vai rezervēts valstij, suverēnai valstij vai atkarīgai teritorijai, kas identificēta ar valsts kodu 

(piemēram, .uk, .es, .us u. c.). 
4
 Atlasītās DRP, kas norādītas kvadrātiekavās [], un saistītie ccTLD vai gTLD ir: 1) visi gTLD un jaunie gTLD 

(piemēram, .com, .org, .net u. c.) [UDRP]; 2) .au [auDRP]; 3) .dk [Dānijas Domēna nosaukumu padome]; 4) .eu 
[euADR]; 5) .it [PRSD, grozītā UDRP]; 6) .uk [Nominet DRS]; 7) .cn [CNDRP]; 8) .jp [JP-DRP]; 9) .us [usDRP]; 10) 
.nl [grozītā UDRP]. 
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piedalīšanos, mērķis bija noteikt iespējamo rezultātu galvenās līdzības un atšķirības, kā arī salīdzināt un 
pretstatīt katrai DRP raksturīgās iezīmes, piemēram, procedūras, maksas, ilgumu un gadījumu statistiku. 
 
Kopumā tika izskatīts liels skaits lietu saistībā ar UDRP un ccTLD variantiem. Pētījumā īpašā sadaļā ir 
dota kopsavilkuma tabula, kurā sniegti statistikas dati par lietām, kurās ir pieņemts lēmums par labu 
sūdzības iesniedzējam, par labu atbildētājam, kuras ir izbeigtas pirms lēmuma pieņemšanas, un kurās 
bijis cits rezultāts (piemēram, domēna nosaukums ir atcelts, maksa nav samaksāta, sūdzība ir spēkā 
neesoša). Turklāt tika savākts un analizēts liels datu apjoms, ko visu DRP ietvaros sniedza speciālistu 
darba grupas, lai salīdzinātu šos gadījumus. Šajā ziņojumā katram scenārijam ir veltīta sava īpaša 
sadaļa. 
 
Pētījumā tika secināts, ka, izņemot Dānijas Domēna nosaukumu sūdzību izskatīšanas padomi (.dk), 
izvērtētās DRP pēc būtības ir līdzīgas UDRP 

5
. Proti, dažas analizētās DRP ir identiskas UDRP, izņemot 

dažas izmaiņas, kuru mērķis ir vai nu pielīdzināt procesu valsts juridiskajam kodeksam, vai arī iekļaut 
sākotnējo obligāto mediācijas posmu

6
. Piemēram, JP-DRP (.jp), paplašina pamatu ar domēna 

nosaukumu saistīta strīda ierosināšanai no “preču zīmes un pakalpojumu zīmes” uz “preču zīme vai cita 
norāde [sic]”, lai pielāgotu Japānas Preču zīmju likumā ietverto preču zīmju šauro definīciju. 
 
Tādējādi, izņemot Dānijas Domēna nosaukumu sūdzību izskatīšanas padomi (.dk), 11 teorētisko 
scenāriju iespējamie rezultāti dažādās izvērtētajās DRP būtībā bija ļoti līdzīgi. Neraugoties uz to, starp 
dažādām DRP pastāv vairākas būtiskas atšķirības: 
 

 Nominet (.uk), .nl un .it, proti, visās grozītajās UDRP versijās, ir atļauts mediācijas posms, kas gan 
sūdzības iesniedzējam, gan atbildētājam dod iespēju atrisināt strīdu pirms oficiālās izskatīšanas 
posma, ja abas puses ir gatavas to darīt. Šajā mediācijas posmā, pirms ir sākta lietas oficiālā 
izskatīšana, ir tikusi izšķirta būtiska daļa strīdu. Piemēram, ja aplūko strīdus saistībā ar domēna 
vārdu .uk, šādi ir izšķirti gandrīz 10 % strīdu. 

 

 Ir nedaudz atšķirīgas prasības attiecībā uz lēmumu, kas ir par sliktu atbildētājam
7
. Piemēram, 

UDRP pieprasa, lai sūdzības iesniedzējs (parasti sūdzības iesniegšanas laikā) pierādītu 
negodīgumu reģistrācijas brīdī un attiecībā uz izmantošanu. Praksē tas nozīmētu, ka domēna 
nosaukuma turētājs, kas godprātīgi reģistrējis domēna nosaukumu, bet pēc tam to ļaunprātīgi 
izmanto, joprojām gūtu virsroku pār sūdzības iesniedzēju. Tomēr vairumā citu DRP norādīts, ka 
pietiek pierādīt, ka domēna nosaukuma reģistrācija vai izmantošana ir negodprātīga. 

 

 Turklāt euADR (.eu) nav trīs kumulatīvo UDRP prasību [i) domēna nosaukums ir identisks vai 
maldinoši līdzīgs preču zīmei vai pakalpojumu zīmei un ii) atbildētājam nav tiesību vai likumīgu 
interešu attiecībā uz domēna nosaukumu, un iii) domēna nosaukums ir reģistrēts un tiek izmantots 
ļaunprātīgi)], kuras sūdzības iesniedzējam jāpierāda, lai lēmums tiktu pieņemts par sliktu 
atbildētājam.  Tā vietā euADR noteikts, ka sūdzības iesniedzējam ir jāpierāda, kāpēc apstrīdētais 
domēna nosaukums ir identisks vai maldinoši līdzīgs preču zīmei vai attiecīgajam identifikatoram, 
un vai nu, kāpēc apstrīdēto domēna nosaukumu tā turētājs ir reģistrējis, ja viņam uz to nav tiesību 

                                                   
5
 Dānijas Domēna nosaukumu sūdzību izskatīšanas padomes politika izriet no trim rindām Dānijas Likumā par 

interneta domēniem, kurās noteikts, ka “reģistrētāji nedrīkst reģistrēt un izmantot interneta domēna nosaukumus, 
pārkāpjot labu praksi attiecībā uz domēna nosaukumiem” un “reģistrētāji nedrīkst reģistrēt un uzturēt interneta 
domēna nosaukumu reģistrāciju tikai tālākpārdošanas vai nomas nolūkiem”. Citi norādījumi nav sniegti. 
6
 Atsauce uz .nl grozīto UDRP un .it grozīto UDRP. 

7
 UDRP ietvaros tiek veikta trīs posmu pārbaude, attiecībā uz to, kas sūdzības iesniedzējam, iesniedzot sūdzību 

pret atbildētāju, ir jāpierāda: i) ka domēna nosaukums ir identisks vai maldinoši līdzīgs preču zīmei, ii) ka 
atbildētājam nav tiesību vai likumīgu interešu attiecībā uz domēna nosaukumu un iii) ka domēna nosaukums ir 
reģistrēts un/vai tiek izmantots ļaunprātīgi. 
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vai likumīgu interešu, vai arī, kāpēc apstrīdētais domēna nosaukums jāuzskata par ļaunprātīgi 
reģistrētu vai izmantotu . 

 

 Attiecībā uz aplūkotajām tiesībām vairākās DRP, tostarp UDRP, parasti ņem vērā preču zīmju un 
pakalpojumu zīmju aizsardzību, savukārt citās DRP, tostarp euADR un .nl, kas abas ir grozītās 
UDRP versijas, tiesības paplašina uz citām jomām, piemēram, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm 
vai cilmes vietas nosaukumiem, kā arī nereģistrētām preču zīmēm, tirdzniecības nosaukumiem, 
uzņēmumu identifikatoriem, uzņēmumu nosaukumiem, uzvārdiem un aizsargātiem literāriem un 
mākslas darbiem. 

 
Šīs dažkārt nelielās atšķirības var ietekmēt gan vispārējo procedūru atbildētājam un sūdzības 
iesniedzējam, gan pieeju, ko izmanto speciālistu grupas locekļi, lemjot par lietu. Dažos gadījumos tās 
patiesi var novest pie atšķirīgiem rezultātiem, piemēram, gadījumos, kad, lai pieņemtu lēmumu par sliktu 
atbildētājam, ir nepieciešams iesniegt sūdzību, vai ir atšķirības kumulatīvajās prasībās. 
 
Šā pētījuma rezultātiem būtu jānodrošina lielāka skaidrība intelektuālā īpašuma tiesību turētājiem, 
personām, kas interesējas par domēna nosaukumiem, un politikas veidotājiem. 
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