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POVZETEK 
 

 

 
Čeprav je internet imetnikom blagovnih znamk omogočil dostop do trgov in potrošnikov po vsem svetu, ki 
si ga prej ni bilo mogoče predstavljati, se je na spletu povečalo tudi tveganje, da postanejo žrtve kršitve 
pravice intelektualne lastnine in drugih vrst goljufij. Blagovne znamke so še zlasti dovzetne za kršitve na 
spletu, med drugim zato, ker jih je mogoče sorazmerno preprosto kot besedilo vključiti v domensko ime, 
kar lahko povzroči celo vrsto neprimernih registracij domenskih imen in/ali praks uporabe. 
 
Ko se je uporaba interneta na koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja začela povečevati, so se 
deležniki na področju interneta in zakonodajalci teh tveganj vse bolj zavedali. Nacionalna sodišča so se 
uporabljala za uveljavljanje pravic iz blagovnih znamk kot takih, ker pa internet ne pozna meja in je zanj 
pristojnih več jurisdikcij, je to skupaj s po navadi dolgotrajnimi čezmejnimi pravdnimi postopki s pogosto 
visokimi stroški povzročilo težave za učinkovito uveljavljanje pravic intelektualne lastnine zoper 
neprimerne registracije domenskih imen. Zaradi navedenih razlogov je Svetovna organizacija za 
intelektualno lastnino (WIPO) določila enotno politiko reševanja sporov zaradi domenskih imen, da bi 
razrešila spore, ki so nastali zaradi registracije internetnih domenskih imen. Organizacija za dodeljevanje 
spletnih imen in številk (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN), ki je 
odgovorna za usklajevanje vzdrževanja in postopkov internetnih imenskih in številčnih prostorov, je 
konec leta 1999 sprejela priporočila organizacije WIPO in uvedla enotno politiko reševanja sporov pri 
vseh registracijah generične vrhnje internetne domene (gTLD). 
 
Poleg zagotavljanja pomoči imetnikom blagovnih znamk pri odpravljanju zlorab njihovih blagovnih znamk 
na spletu brez potrebe po sodnih postopkih z visokimi stroški in zmanjšanja bremena nacionalnih sodišč 
je treba poudariti tudi, da spletno reševanje sporov, kot je enotna politika reševanja sporov, spodbuja 
svetovno e-poslovanje ter da se z zaščito blagovnih znamk na spletu pomagajo zmanjšati nejasnosti pri 
potrošnikih in povezano škodo ter zagotoviti podlago za gospodarsko rast. 
 
Danes se za reševanje sporov v zvezi z vsemi generičnimi vrhnjimi domenami najvišje ravni

1
 (gTLD), 

vključno z novimi domenami gTLD
2
, uporablja enotna politika reševanja sporov. Čeprav se za številne 

domene najvišje ravni z državno kodo (ccTLD)
3
 prav tako uporablja enotna politika reševanja sporov, so 

se nekatere domene ccTLD odločile, da sprejmejo njeno spremenjeno različico zaradi upoštevanja razlik 
v zakoniku posamezne države ali oblikovanja posebej prilagojene politike reševanja sporov, ki se lahko 
uporablja drugače kot enotna politika reševanja sporov. Obstoj teh različnih politik reševanja sporov ter 
posledično različna pravila in politike zahtevajo specializirano znanje, brez katerega se lahko pojavijo 
nejasnosti med imetniki pravic intelektualne lastnine glede nekaterih edinstvenih vidikov takih politik (kar 
je izziv z vidika virov). 
 
To študijo z naslovom „Primerjalna študija primera o sistemih alternativnega reševanja sporov zaradi 
domenskih imen“ je naročil Evropski opazovalni urad za kršitve pravic intelektualne lastnine, ki deluje v 
okviru urada EUIPO (v nadaljnjem besedilu: opazovalni urad) za primerjavo verjetnih izidov 10 izbranih 

                                                   
1
Kategorije domen najvišje ravni (TLD), ki jih vodi organ za dodeljevanje internetnih naslovov (Internet Assigned 

Numbers Authority – IANA). Tako imenovano glavno skupino domen gTLD sestavljajo domene .com, .info, .net 
in .org. 
2
Trenutno približno 1 200 domen (npr. .top, .loan, .xyz itd.). 

3
Na splošno se uporabljajo za posamezno državo, suvereno državo ali odvisno ozemlje, opredeljeno z oznako 

države (npr. .uk, .es, .us itd.) ali so rezervirane zanje. 
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politik reševanja sporov (vključno z enotno politiko reševanja sporov
4
) za 11 vnaprej določenih scenarijev 

(sporov). Cilj študije, izvedene v sodelovanju s strokovnjaki za zadevne politike reševanja sporov, je bil 
ugotoviti ključne podobnosti in razlike med možnimi izidi ter primerjati in vzporejati ključne značilnosti 
posameznih politik reševanja sporov, kot so postopki, pristojbine, trajanje in statistični podatki o 
posameznih primerih. 
 
Skupno je bilo obravnavanih veliko primerov enotne politike reševanja sporov in različic ccTLD. Študija v 
posebnem razdelku predstavlja zbirno preglednico s statističnimi podatki o primerih, v katerih je bila 
sprejeta razsodba v korist pritožnika, v korist tožene stranke, o primerih, zaključenih pred sprejetjem 
odločitve, in z drugimi izidi (npr. domena je bila preklicana, pristojbina ni bila plačana, neveljavna 
pritožba). Za primerjavo primerov je bilo zbranih in analiziranih veliko podatkov, ki so jih zagotovili 
strokovnjaki za vse politike reševanja sporov. V tem poročilu ima vsak scenarij svoj ločen razdelek. 
 
V študiji je bilo ugotovljeno, da so vse ocenjene politike reševanja sporov, razen danskega odbora za 
pritožbe v zvezi z domenami (.dk), zelo podobne enotni politiki reševanja sporov

5
. Nekatere analizirane 

politike reševanja sporov so dejansko popolnoma enake kot enotna politika reševanja sporov, razen 
nekaterih sprememb zaradi uskladitve postopka s temeljnim zakonikom države ali vključitve začetne 
obvezne mediacijske stopnje

6
. Na primer, JP-DRP (.jp) razširja podlago za začetek spora zaradi domene 

z „blagovnih in storitvenih znamk“ na „blagovno znamko in drugo označbo [sic]“ zaradi prilagoditve ozke 
opredelitve blagovnih znamk na podlagi japonskega zakona o blagovnih znamkah. 
 
Verjetni izidi za enajst teoretičnih scenarijev so bili zato pri različnih ocenjenih politikah reševanja sporov 
zelo podobni, razen za danski odbor za pritožbe v zvezi z domenami (.dk). Kljub temu je med politikami 
reševanja sporov več ključnih razlik: 
 

 Nominet (.uk), .nl in .it, ki so vsi spremenjene različice enotne politike reševanja sporov, dopuščajo 
mediacijsko stopnjo, ki omogoča pritožniku in toženi stranki rešiti spor pred uvedbo sodnega 
postopka, če si obe stranki to želita. Ta mediacijska stopnja predstavlja precejšen delež rešenih 
sporov pred uradnim začetkom postopka. Pri sporih v zvezi z domeno .uk se tako na primer reši 
skoraj 10 % vseh pritožb. 

 

 Nekoliko se razlikujejo zahteve za sprejetje odločitve v škodo tožene stranke
7
. V skladu z enotno 

politiko reševanja sporov mora pritožnik na primer dokazati delovanje v slabi veri ob registraciji in 
uporabo (po navadi ob vložitvi pritožbe). V praksi bi to običajno pomenilo sprejetje odločitve v korist 
imetnika domene, ki registrira domeno v dobri veri, vendar jo nato uporablja v slabi veri, in ne v 
korist pritožnika. Večina drugih politik reševanja sporov določa, da zadostuje dokaz o registraciji ali 
uporabi domenskega imena v slabi veri. 

                                                   
4
Izbrane politike reševanja sporov, v oklepaju [], in povezane domene ccTLD ali gTLD so: 1) vse domene gTLD in 

nove domene gTLD (npr. .com, .org, .net itd.) [enotna politika reševanja sporov]; 2) .au [auDRP]; 3) .dk [danski 
odbor za domenska imena]; 4) .eu [euADR]; 5) .it [PRSD, spremenjena enotna politika reševanja sporov]; 6) .uk 
[Nominet DRS]; 7) .cn [CNDRP]; 8) .jp [JP-DRP]; 9) .us [usDRP]; 10) .nl [spremenjena enotna politika reševanja 
sporov]. 
5
Politika danskega odbora za pritožbe v zvezi z domenami temelji na treh načelih danskega zakona o internetnih 

domenah, ki določa, da „registracijski zavezanci ne smejo registrirati in uporabljati internetnih domenskih imen s 
kršitvijo dobre prakse na področju domenskih imen“ ter da „registracijski zavezanci ne smejo registrirati in vzdrževati 
registracij internetnih domenskih imen izključno za namene ponovne prodaje ali zakupa“. Druge smernice niso 
navedene. 
6
Glej .nl spremenjena enotna politika reševanja sporov in .it spremenjena politika reševanja sporov. 

7
V skladu z enotno politiko reševanja sporov se uporablja tristopenjski preizkus, pri katerem mora pritožnik ob 

vložitvi pritožbe zoper toženo stranko dokazati, da: i) je domensko ime povsem enako kot blagovna znamka ali da 
ga je mogoče z njo zamenjati, ii) tožena stranka nima pravic ali upravičenega interesa v zvezi z domenskim imenom 
ter iii) je bilo domensko ime registrirano in/ali se uporablja v slabi veri. 
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 Politika euADR (.eu) ne vključuje treh kumulativnih zahtev iz enotne politike reševanja sporov, in 
sicer da mora pritožnik za sprejetje odločitve v škodo tožene stranke dokazati, da i) je domensko 
ime povsem enako kot blagovna znamka ali storitvena znamka, ali ga je mogoče z njima 
zamenjati, ii) tožena stranka nima pravic ali upravičenega interesa v zvezi z domenskim imenom 
ter iii) je bilo domensko ime registrirano in/ali se uporablja v slabi veri. Namesto tega določa, da 
mora pritožnik prikazati, zakaj je sporno domensko ime povsem enako kot blagovna znamka ali 
zadevni identifikator oziroma zakaj ga je mogoče z njima zamenjati in zakaj ga je imetnik registriral 
brez pravic ali upravičenega interesa ali zakaj bi bilo treba za sporno domensko ime šteti, da je bilo 
registrirano ali se uporablja v slabi veri. 

 

 Glede zajetih pravic več politik reševanja sporov, vključno z enotno politiko reševanja sporov, 
upošteva varstvo blagovnih in storitvenih znamk, druge politike reševanja sporov, vključno z 
euADR in .nl, ki sta obe spremenjeni različici enotne politike reševanja sporov, pa štejejo, da 
pravice zajemajo tudi druga področja, kot so geografske označbe ali označbe porekla ter 
neregistrirane blagovne znamke, trgovska imena, identifikacijske kode podjetij, imena družb, 
priimki in razločevalni naslovi zaščitenih književnih in umetniških del. 

 
Te včasih komaj zaznavne razlike lahko vplivajo na celoten postopek za toženo stranko ali pritožnika in 
pristop strokovnjakov pri odločanju o primeru. V nekaterih primerih dejansko lahko povzročijo različne 
izide postopkov, npr. pri upravičenju za vložitev pritožbe, ali razlike v kumulativnih zahtevah za razsodbo 
v škodo toženi stranki. 
 
Rezultati te študije bi morali zagotoviti več jasnosti imetnikom pravic intelektualne lastnine, deležnikom 
na področju domenskih imen in oblikovalcem politike. 
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