v.10.0

Domeno vardo registracijos nuostatos ir s lygos
APIBR

ŽIMAI

Šiose Domeno vardo registracijos Nuostatose ir S lygose („Nuostatos ir S lygose“),
Registracijos tvarkoje, Registracijos direktyvose, Gin
sprendimo taisykl se,
WHOIS politikoje ir atitinkamuose j papildymuose vartojami terminai ir pasakymai
turi toliau apibr žt reikšm ir yra pateikiami didži ja rade:
ADR proced ra

jos reikšm aprašyta Gin

Domeno vardas

yra Domeno vardas, užregistruotas tiesiogiai .eu
Aukš iausio lygio domene arba galimuose .eu variantuose
skirtingais raštais;

Gin
sprendimo
taisykl s

yra taisykl s, skirtos Alternatyviajai gin
sprendimo
(ADR) proced rai, nurodytai Viešosios tvarkos taisykli 22
straipsnyje;

.eu reglamentas

yra 2002 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos
Reglamentas (EB) Nr. 733/2002 d l .eu Aukš iausio lygio
Domeno diegimo, OJ L, 113, 2002 m. balandžio 30 d., p.
1–5 ir galimi, v lesni jo pakeitimai;

Homoglifas (-ai)

reiškia vien iš dviej ar daugiau ženkl ar simbolini
ženkl , kuri formos yra arba identiškos, arba tokios,
kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo taip pat. Domen vardai
laikomi vienas kito homoglifais, jeigu savo atitinkamose
pad tyse visi vieno Domeno vardo ženklai yra kito Domeno
vardo homoglifai;

Homoglif

reiškia keleto domen
homoglifai;

gurp

Eksploatuojama
homoglif grup

sprendimo taisykl se;

vard

grup , kurie yra vienas kito

reiškia Homoglif grup , kurios bent vienas Domeno
vardas yra registruotas, blokuotas, rezervuotas, atšauktas,
karantine, pasisavintas arba laikinai sustabdytas;

Onsite kontaktas

reiškia privat
arba juridin asmen , nesusijus su
registratoriumi, atsaking už techninius reikalus, susijusius
su Domeno vardu ir (arba) paslaugomis (pvz., interneto
svetaine, el. paštu ir pan.) veikiant Registranto vardu.

Viešosios tvarkos
taisykl s

yra 2004 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas Nr.
874/2004, kuriame nustatomos .eu Aukš iausio lygio
domeno diegimo ir funkcij Viešosios tvarkos taisykl s ir
registracijos principai, OJ L, 162, 2004 m. balandžio 30 d.,
p. 40–50 ir v lesni j pakeitimai;

Registrantas

yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris užregistravo Domeno
vard per Registratori ir kurio Asmens duomenys traukti
registracij duomen baz ir publikuojami žinaitiklyje
esan ioje WHOIS;

Registratorius

tai Registro akredituoda organizacija suteikiantis Domeno
vard registracijos paslaugas;
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Registracijos
direktyvos

yra technin s rekomendacijos,
interneto svetain je;

Registracijos
tvarka

yra dokumentas,
svetain je;

Registras

tai EURid vzw/asbl (registracijos numeris 0864240408,
oficialioji b stin
registruota adresu Park Station,
Woluwelaan 150, B-1831 Diegem, Belgija), Registras
administruoja .eu Aukš iausio lygio domen arba galimus
.eu variantus skirtingais raštais, paskirtas Europos
Komisijos

Reglamentai

tai .eu Reglamentas ir Viešosios tvarkos taisykl s;

Taisykl s

Tai reiškia visos taisykles ir reglamentai taikomi .eu ir jo
variantams kitais raštais antro
ir aukš iausio lygio
domene, skaitant be išimties, Reglament 733/2002,
Reglament 874/2004, Reglament 1654/2005
ir j
lesni pakeitimai, Registracijos tvarkoj , šias .eu
Nuostatas ir s lygas, WHOIS politika, Gin
sprendimo
taisykles ir Gin
sprendim
papildomas taisykles,
paskelbtas EURid svetain je (www.eurid.eu),
ekijos
arbitražo teisme (www.adr.eu) ir WIPO arbitražo ir
tarpininkavimo centre (www.wipo.int) ir kt. S lygos;

Terminas

yra
(atnaujinamas)
Domeno
vardo
registravimo
laikotarpis, skai iuojamas metais, pradedant nuo
registravimo dienos. Terminas gali trukti nuo 1 vieneri
(1) iki dešimt (10) met .
Domen vardai, registruoti vasario 29 d., visada bus
atnaujinami vasario 28 d.

Registro interneto
svetain

yra svetain , prieinama adresu http://www.eurid.eu;

WHOIS politika

yra WHOIS politika, pateikta Registro interneto svetain je.

prieinamas

prieinamos
Registro

Registro
interneto

Šiose Nuostatose ir S lygose kartu su Registracijos tvarka, Gin
sprendimo
taisykl mis ir Reglamentais, nustatomos Registro, Registranto ir Registratoriaus
teis s ir pareigos, susijusios su Domeno vardo, registracija ir registracijos
laikotarpio prat simu, skaitant bet kokius kitus su Domeno vardu susijusius
klausimus.
1 SKIRSNIS

TINKAMUMO REIKALAVIMAI

Tik fiziniai asmenys, mon s arba organizacijos, atitinkan ios Bendrus tinkamumo
kriterijus, gali registruoti Domeno vard .
2 SKIRSNIS
PRINCIPAS „KAS PIRMAS, TAS LAIMI“;
REIKALAVIMAI; UŽBLOKUOTI IR REZERVUOTI VARDAI
1.

GALIMUMAS

IR

TECHNINIAI

Jei Taisykl se nenurodyta kitaip, Registras turi registruoti Domeno vardus,
remdamasis principu „kas pirmas, tas laimi“, pagal šiame dokumente
pateiktas nuostatas ir s lygas.
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Šiuo poži riu data ir laikas, kai Registro sistemos gauna užbaigt ir
techniškai teising Domeno vardo registracij , kaip nustatyta Registracijos
direktyvose, yra vienintelis atskaitos taškas.
2.

Tik tokie vardai gali b ti registruoti kaip Domeno vardai:
(i)

neužimti vardai; vardas yra neužimtas, kai:
a. dar n ra registruotas kaip Domeno vardas;
b.
ra rezervuotas, užblokuotas arba toks, apie kur registrui
pranešta kaip apie „neregistruotin “ pagal Viešosios tvarkos
taisykles, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip;
c. nepriklauso eksploatuojamai homoglif grupei;

(ii)

vardai, atitinkantys žemiau pateiktus techninius ir leksikos
reikalavimus:
a. susideda mažiausiai iš 2 simboli prieš pavertim
ACE žym jim
(ne skaitant Aukš iausio lygio domeno visais galimais raštais),
susideda daugiausiai iš 63 simboli po pavertimo ACE žym jim
(ne skaitant Aukš iausio lygio domeno visais galimais raštais) ir
po didži
raidži pakeitimo maž sias;
b. naudoja tik simbolius, pasirinktus iš naudojam rašmen s rašo:
iš lotyniško, graikiško ir kirilicos rašt , (kaip nurodyta Registro
svetain je pagal „Unicode” standart );
c. pasirinkti simboliai turi atitikti Aukš iausio lygio domeno rašt
(„rašt derinimas“);
d. susideda tik iš vieno ir to paties rašto rašmen pagal „Unicode”
standart , skaitant skai ius nuo „0” iki „9” ir (arba) br kšnel („”);
e. br kšnelis („-“) negali b ti pradžioje arba pabaigoje;
f. br kšnelis („-“) negali b ti tre ioje ir ketvirtoje vietoje paeiliui,
nebent vardai prasideda simboliais „xn”;
g. negali susid ti tik iš „alpha 2” šalies kodo;
h. negali susid ti iš kit nei lotynišk simboli nuo „A” iki „Z” arba
nuo „a” iki „z”, skaitmen nuo „0” iki „9” arba br kšnelio „-“, jei
vardai prasideda „xn--” simboliais.

Turi b ti laikomasi vis anks iau pateikt s lyg .
3 SKIRSNIS

REGISTRANTO PAREIGOS

Registranto pareigos Termino metu:
1.

pasir pinti, kad kontaktin informacija, kaip nurodyta Registracijos tvarkoje,
tiksli, išsami ir pati naujausia tiek pateikta (i) Registratoriui, su kuriuo
sudaryta sutartis, tiek (ii) Registrui (naudojantis Registratoriaus
paslaugomis). Be to, Registrantas pateikia ir garantuoja, kad bet koks
Registrui pateiktas el. pašto adresas bus veikiantis;

2.

Domeno vard naudoti tokiu b du, kad neb
pažeidžiamos jokios tre
šali teis s, taikomi statymai arba taisykl s, skaitant diskriminacij ras s,
kalbos, lyties, religijos arba politini paži
pagrindu;

3.

nenaudoti Domeno vardo (i) nes žiningai arba (ii) neteis tais tikslais.
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4 SKIRSNIS

REGISTRANTO GARANTIJOS IR

ATSTOVAVIMAS

Registrantas pateikia ir garantuoja, kad:
1.

atitinka Bendrus tinkamumo kriterijus, ir, naudodamasis Registratoriaus
paslaugomis, turi informuoti Registr , kai neatitinka toki s lyg ;

2.

visa Domeno vardo registracijos metu pateikta informacija Registrui yra
teisinga, išsami ir tiksli;

3.

Domeno vardo registracijos paraiška pateikiama s žiningai, teis tais
tikslais, nepažeidžiamos jokios tre iosios šalies teis s;

4.

Domeno vardas nepažeidžia viešosios tvarkos arba moral s nuostat (pvz.,
ra nepadorus arba žeidžiantis), yra teis tas;

5.

Termino laikotarpiu turi atitikti šias Nuostatas ir s lygas bei visas taikytinas
taisykles.

5 SKIRSNIS

MOKES

IAI IR APMOK JIMAS

1.

Informacijos apie mokes ius, kuriuos Registratoriai turi mok ti Registrui už
Domeno vard registracij , atnaujinim , termino prat sim , perdavim ir
suaktyvinim , galima rasti Registro interneto svetain je.

2.

Vis
mok tin
mokes , kuriuos Registrantas pareigotas sumok ti,
mok jimas Registrui atliekamas naudojantis Registratoriaus paslaugomis.
Registras n ra atsakingas už jok Registratoriaus nesumok jim už šias
paslaugas, skaitant atvejus, kai toks nesumok jimas yra tam tikro Domeno
vardo atsisakymo registruoti arba registracijos atšaukimo priežastis.

6 SKIRSNIS
PRAT SIMAS
1.

DOMENO

VARDO REGISTRACIJOS TERMINAS, TERMINO ATNAUJINIMAS IR

Bet kurio Domeno vardo registracijos Terminas turi prasid ti ir baigtis kaip
anks iau nurodyt Termino apibr žime.
Išskyrus atvejus, kai šiose taisykl se nurodyta kitaip, Terminas turi b ti
automatiškai prat stas vieneri met laikotarpiui, remiantis nuostatomis
išd stytoms Termino apibr žime.

2.

Registrantas turi teis nutraukti Domeno vardo registracij pagal savo
sutarties su Registratoriumi nuostatas. Toks nutraukimas turi sigalioti tik
tada, kai Registras , prieš baigiantis Terminui, gauna Registratoriaus išduot
atšaukimo paraišk . Jei tokios paraiškos negauta, Registras turi teis
reikalauti Termino prat simo mokes io pagal Registracijos tvarkos 9
skirsnyje nustatyt tvark .

3.

Registras n ra pareigotas Registrantui iš anksto pranešti apie besibaigiant
Termin .

4.

Jeigu Registrantas pažeidžia šias taisykles, Registratorius turi teis
nedelsiant suspenduoti arba panaikinti Domeno vard .
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7 SKIRSNIS
1.

DOMENO VARDO PERK

LIMAS

Kaip pateikta 8 skirsnyje žemiau, Registrantas, pagal Registracijos tvarkos
10 skirsnyje nustatyt tvark , turi teis perkelti Domeno vard naujam
Registrantui ir (arba) kitam akredituotam Regitratoriui, jei tenkinamos visos
toliau nurodytos S lygos:
(i)
(ii)

Domeno vard perimantis Registrantas turi patvirtinti, kad atitinka
Bendruosius tinkamumo kriterijus; ir
Registratoriaus balansas yra teigiamas, kad mokestis už perk lim
gal tu b ti nuskai iuotas.

Remiantis šia tvarka, dalyvaujantys Registratoriai ir Registrantai pripaž sta
ir patvirtina, kad Domeno vardo perk limas galioja.
2.

Užblokuotas Domeno vardas negali b ti perkeltas, išskyrus jei sprendimas
yra priimtas :
(i)
(ii)

prisiekusi
tarybos ADR proced ros metu; arba
valstyb s nar s teismo priimtu sprendimu.

3.

Termino metu Domeno vardas gali b ti perkeltas bet kuriuo metu
Registranto teis tiems
diniams (po Registranto mirties) arba Registranto
aktyv pirk jui (tuo atveju, kai Registrantui taikomos proced ros, nurodytos
Viešosios tvarkos taisykli 19 straipsnio 2 dalyje), pateikus atitinkamus
dokumentus ir pagal registracijos tvark , su s lyga, jei teis ti
diniai arba
pirk jas tenkina 1 skirsnyje nustatytus tinkamumo reikalavimus. Šitoks
perk limas vykdomas pagal Registracijos tvarkos 10 skirsnyje nustatyt
tvark .

4.

Jei Registratorius nesugeba suteikti Registrantui unikalaus prieigos kodo
pagal Registracijos tvarkos 10 skirsnyje nustatyt tvark , Registrantas gali
paprašyti prieigos kodo tiesiogiai iš Registro , su s lyga, kad Registrantas
gali rodyti, kad
si vis pastang gauti š priegos kod iš Registratoriaus.
Tokiu atveju gavus prašym iš Registranto ir išnagrin jus gaut informacij ,
Registras gali nuspr sti suteikti prieigos kod tiesiogiai Registrantui.

5.

Jokiu b du Registras negali b ti atsakingas už Domeno vardo perk lim .
Dabartinis (ir (arba) naujas) Registratorius ir dabartinis (ir (arba) naujas)
Registrantas kartu, pilnai ir išskirtinai atsakingi, kad kiekvienas prašymas
perkeli Domeno vard yra tinkamai dokumentuojamas ir atliktas galioto
asmens.

6.

Siekiant išvengti abejoni , perk limo atveju pagal Registracijos tvarkos 10
skirsnio 3 dal , Domeno vardo Terminas nesikeis.

8 SKIRSNIS

SUSPENDUOTI, UŽBLOKUOTI IR PANAIKINTI DOMENO

VARDAI; REGISTRO

UŽRAKTAS

1.

Registras gali suspenduoti bet kur Domeno vard
(i)

(ii)

keturiasdešimt (40) dien , jei Registras yra iš Registratoriaus gav s
atšaukimo paraišk , kaip nustatyta 6 skirsnio 2 dalyje. 40 dien
trukm s suspendavimo laikotarpis turi prasid ti nuo (a) atšaukimo
paraiškoje nurodytos datos arba nuo (b) atšaukimo paraiškos
pateikimo datos, , jei tame prašyme nurodyta data yra ankstesn už
nurodyt dat arba jei data n ra nurodyta.
Kai Registras paprašo, kad Registrantas pakeist savo Registratori
pagal Registracijos tvarkos 10 skirsnio 1 dal .
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Anks iau išvardytais atvejais Domeno vardas negali b ti naudojamas.
Registras savo žyniatiklyke esan ioje WHOIS parodyts suspenduotus
Domeno vardus.
2.

1 pastraipos (i) punkte nurodyto suspendavimo laikotarpio metu
(i)

Registrantas gali prašyti, kad suspenduotas Domeno vardas b
suaktyvintas arba perkeltas pagal Registracijos tvarkos 11 skirsn .
Registras
gali suaktyvinti suspenduot
Domeno vard , kaip
nurodyta 1 pastraipos (i) punkte, gav s Registranto nurodyto
Registratoriaus paraišk ir kai taikomi mokes iai už Domeno vardo
suaktyvinim yra išskai iuoti iš Registratoriaus balanso.

(ii)

Registranto
diniai (Registranto mirties atveju) arba susij s
administratorius (jei RegistrantuiRegistrantui taikomos Viešosios
tvarkos taisykli 19 straipsnio 2 dalyje nurodytos proced ros) gali
prašyti suspenduoto Domeno vardo registracijos Registranto
dini
arba Registranto turto pirk jo vardu pagal nustatyt Registracijos
tvark .

Jei 1 pastraipos (i) punkte nurodyto suspendavimo laikotarpiu Domeno
vardas n ra suaktyvinamas arba registruojamas Registranto
dini
(Registranto mirties atveju) arba susijusio administratoriaus (tuo atveju,
kai RegistrantuiRegistrantui taikomos Viešosios tvarkos taisykli 19
straipsnio 2 dalyje nurodytos proced ros), Registras automatiškai padaro
Domeno vard prieinam bendrai registracijai iškart, kai pasibaigia 40
dien suspendavimo laikotarpis.
3.

Registras gali užblokuoti bet kur Domeno vard ,
a.

kur valstyb s nar s teismas laiko žeidžian iu, skleidžian iu rasin
neapykant , arba pažeidžian iu vieš
tvark , gav s teismo
sprendim , kaip nurodyta Viešosios tvarkos taisykli 18 straipsnyje.
Paskelbus galutin teismo sprendim , Domeno vardas turi b ti
panaikintas ir užkirstas kelias galimai v lesnei jo registracijai tol, kol
galios susij s teismo sprendimas.

b.

kai Registras yra informuotas, kad vyksta ADR proced ra arba
teismo procesas, iki toki proces pabaigos ir prane imo Registrui
apie susijus sprendim ; tokiu atveju (a) Domeno vardas negali b ti
perduotas naujam Registrantui ir (arba) kitam akredituotam
registratoriui, ir (b) Registrantas negali pakeisti savo kontaktin s
informacijos susijusio su užblokuotu Domeno vardu.

c.

kai jis informavo Registrant
ir/arba Registratori ,
Registracijos tvarkos 12 (2) skirsnyje išd styt proced
.

pagal

4.

Po atitinkamos ADR proced ros prisiekusi
sprendimo arba teismo
nurodymo Registras turi panaikinti bet kur Domeno vard .

5.

Registras gali panaikinti Domeno vardo registracij savo iniciatyva, be jokio
neteisminio gin sprendimo, tik tokiu pagrindu:
(i)
(ii)
(iii)

Registrui nesumok tos mok tinos skolos, arba
Registrantas neatitinka Bendr
tinkamumo kriterij , arba
Registrantas pažeidžia taisykles,

kuri turi b ti laikomasi pagal Registracijos tvarkos 12 skirsnyje išd styt
proced
.
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6.

Registratorius, bet kuriuo metu gali paprašyti Registro galinti Registro
užrakto paslaug Domeno vardui. Registro užrakto paslauga - tai
paslauga, kuri teikia Registras norint apsaugoti Domeno vard nuo
atsitiktini pakeitim , perk lim arba panaikinimo, j užrakinat. Registro
užrakto veikimo metu Domeno vardas negali b ti panaikintas, informacija
susiejusi su juo negali b ti pakeista arba jis perkeltas naujam Registrantui
arba kitam Registratoriui.

9 SKIRSNIS

SUTEIKTOS TEIS

S

1.

registrav s Domeno vard , Registrantas gyja ribot , perduodam ,
prat siam , išskirtin teis naudoti Domeno vard atitinkam laikotarp ,
išskyrus atvejus, kai Taisykl se nurodyta kitaip. Registrantas neturi
reikalauti joki kit teisi , išskyrus nurodytas šiame dokumente.

2.

Registrantas neturi jokios panaikinimo teis s po to, kai Domeno vardas buvo
užregistruotas

10 SKIRSNIS
1.

2.

RYŠIO

TARP REGISTRO IR REGISTRANTO PALAIKYMAS

Bet koks oficialus Registro ir Registranto bendravimas vyksta el. paštu:
(i)

jei Registrui: info@eurid.eu;

(ii)

jei Registrantui: el. pašto adresu, perduotu Registratoriaus Registrui
ir paskelbto žynaitiklyje esan ioje WHOIS .

Visas Registro ir Registranto bendravimas turi vykti viena iš oficiali
Europos S jungos kalb .

11 SKIRSNIS

PRIVATUMAS IR

DUOMEN

APSAUGA

Registruodamas Domeno vard ir sutikdamas su Nuostatomis ir S lygomis
Registrantas ir, jeigu taikytina, Onsite kontaktas suteikia leidim Registrui apdoroti
asmeninius ir kitokius duomenis, reikalingus Domeno vard sistemos veikimui,
remiantis Privatumo politika ir WHOIS politik , kuri galima rasti Registro tinklapyje.
Siekiant užtikrinti registracijos duomen tikslum , kaip reikalauja Reglamentas (ai) ir d l kit administracini priežas , Registras
gali traukti duomen
apdorotojus ir subrangovus duomen apdorojimui, kurie apdoros Registranto
asmeninius duomenis, esan ius Registro registracij duomen baz je, tai bus
vykdoma visada tik Registro vardu ir laikantis Registro nurodym .
12 SKIRSNIS
1.

ATSAKOMYB

S RIBOS

Registras neturi prisiimti atsakomyb s už bet koki žal , tiesiogin ar
netiesiogin , logiškai išplaukian
žal arba negaut peln , kai ši
aplinkybi priežastis – sutartin s civilin teis pažeidžian ios ( skaitant
aplaidum ) nuostatos, kai žala padaroma kitokiu b du, yra susijusi su
Domeno vardo registracija arba naudojimu, programin s rangos arba
Registro interneto svetain s naudojimu, net jei buvo informuota apie tokio
nuostolio arba žalos galimyb , traukiant (ta iau neapsiribojant):
(i)

Domeno vardo registracij
arba Termino prat sim
(arba
ne registravim ar neprat sim ) Registranto arba tre iosios šalies
naudai d l klaidos, susijusios su j tapatybe;
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(ii)

Registro
leidimo registruoti Domeno vardus Aukš iausio lygio
domene Termino pabaig ;
(iii)
teises, kurias tre iosios šalys gali reikšti Domeno vard ,
(iv)
techninius sutrikimus arba gedimus;
Registratoriaus veiksmus arba aplaidum Domeno vardo registracijos arba
Termino prat simometu, d l ko galimas tokio Domeno vardo
panaikinimas;išskyrus atvejus, kai yra rodytas s moningas Registro
aplaidumas.
Bet kokiu atveju, Registro atsakomyb už žal turi b ti apribota registracijos
mokes io, kuris mokamas kilus gin ui su Registru, dydžiu. Registrantas
sutinka, kad iš Registro nebus reikalaujama didesn s arba kitokios žalos
atlyginimo.
2.

Registrantas turi b ti atsakingas už visas Registro išlaidas arba žal , patirt
l to, kad Registrantas pažeid šias Nuostatas ir s lygas. Be to,
Registrantas turi apsaugoti Registr nuo žalos, kuri galima d l ieškini arba
gin , kuriuos inicijuoja tre iosios šalys, turi kompensuoti Registro išlaidas
arba padaryt žal , kuri jis gali patirti d l tre
šali veiksm remiantis
tuo, kad Registranto Domeno vardo registracijos arba naudojimo pažeidžia
tre
šali teises.

3.

Jei teis saugos institucija pareikalaus EURid imtis bet koki veiksm prieš
Domeno vard ( skaitant, bet neapsiribojant, Domeno vardo nukreipimu ar
jo panaikinimu), EURid tok reikalavim vykdys. EURid negali b ti laikoma
atsakinga už joki žal ir (arba) nuostolius, patirtus Domeno vardo
Registrantas ar tre iosios šalies d l tokio reikalavimo vykdymo.

4.

Šiame skirsnyje Terminas „Registras “ taip pat taikomas Registro nariams
ir subrangovams ir j atitinkamiems direktoriams ir darbuotojams.

13 SKIRSNIS

PAKEITIMAI

1.

Šios Nuostatos ir S lygos ir Registracijos tvarka gali b ti pakeistos; kaip
aprašyta šiame skirsnyje.

2.

Jei Registras nusprendžia pakeisti šias Nuostatas ir s lygas ir (arba)
Registracijos tvark , naujas nuostatas turi viešai paskelbti savo interneto
svetain je mažiausiai trisdešimt (30) dien iki nauj nuostat sigaliojimo (o
joms sigaliojus paskelbt dien , naujos nuostatos turi tapti Nuostatomis ir
lygomis ir (arba) Registracijos tvarka). Kiekviena Domeno vardo
registracija bus vykdoma pagal Taisykles, galiojan ias Domeno vardo
registracijos pateikimo dien . Bet kokie galimi sipareigojimai, susij su
Domeno vard registravimu, kurie atsirado prieš ši Nuostat ir s lyg
sigaliojim , bus tvarkomos pagal Registro interneto svetain je pateikt
tvark .

3.

Išimties tvarka gali b ti nesilaikoma 13 skirsnio 2 dalies nuostatos, ir
Registras gali nesilaikyti anks iau pamin to minimalaus trisdešimties (30)
dien laikotarpio. Tokie pasikeitimai sigalios j paskelbimo Registro
interneto svetain je dien . Registras gali naudoti ši speciali proced
su
lyga, kad svarb s pakeitimai pagr sti susijusiame nacionaliniame arba
tarptautiniame kontekste ir jais ketinama užkirsti keli spekuliacinio arba
piktnaudžiaujamo pob džio Domeno vard registracijai.

4.

Registras niekada, asmeniškai neinformuos Registrant
ir S lyg ir (arba) Registracijos tvarkos pakeitim .
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14 SKIRSNIS

TAIKOMI

STATYMAI IR TEISINGUMAS

Šioms Nuostatoms ir S lygoms bei visiems Registro ir Registranto santykiams
taikomi Belgijos statymai. Gin o, nesutarimo arba pretenzij tarp Registro ir
Registranto atveju, Briuselio teismai (Belgija) turi išskirtin teisingumo vykdymo
teis , išskyrus 15 skirsnyje pamin tus atvejus.
15 SKIRSNIS

ALTERNATYVUSIS GIN

SPRENDIMAS

(„ADR“)

1.

Registrantas sutinka, kad ADR proced ras turi vykdyti vienas iš Registro
interneto svetain je išvardyt paslaug teik .

2.

Registrantas turi dalyvauti ADR proced rose, jei tre ioji šalis („Ieškovas“),
pagal Gin
sprendimo taisykles gina savo teises ir inicijuoja ieškin prieš
Registrant spekuliatyvios arba piktnaudžiaujamos registracijos pagrindu,
kaip pamin ta Viešosios tvarkos taisykli 21 straipsnyje ir 22 straipsnio 1
dalies (a) punkte.
Be to, Registrantas arba tre ioji šalis turi teis inicijuoti ADR proced
pagal
Taisykl se nustatyt tvark , jei atrodo, kad Registro priimtas sprendimas
prieštarauja Reglamentams.

3.

Išskyrus atvejus, kai kitaip susitar ADR proced ros šalys arba kitaip
apibr žta sutartyje tarp Registranto ir Registratoriaus, ADR proced ros
kalba turi b ti tos sutarties kalba. Kiekviena prieš Registr inicijuota ADR
proced ra turi vykti angl kalba.

4.

Visiems šiame skirsnyje aptartiems gin ams taikomos Gin
sprendimo
taisykl s, taikomos pateikus skund ir pasirinkto ADR paslaug teik jo
tvarkos taisykles, kaip paskelbta Registro interneto svetain je.

5.

Ties s gynimo priemon s, kuriomis gali pasinaudoti Ieškovas bet kokio
proceso metu tiraint teis jui (arba teis
komisijai), paskirtam ADR
paskaug tiek jo greižtai apribotos Domeno vardo panaikinimu arba
perk limujei ADR proced ra inicijuota remiantis Viešosios tvarkos taisykli
22 straipsnio 1 dalies (a) punktu.
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