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OPREDELITVE POJMOV
Spodnje opredelitve pojmov in pogoji, vključeni v ta dokument, veljajo za vse
zahtevke, podane med Obdobjem fazne registracije.
Pravila za reševanje
sporov v zvezi s .eu

so pravila za postopek alternativnega reševanja
sporov (ADR postopek) iz člena 22 Pravil javnega
reda;

Uredba o .eu

je Uredba (ES) št. 733/2002 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 22. aprila 2002 o
izvajanju domene .eu najvišje ravni, UL L, 113, 30.
april 2002, str. 15;

Zahtevek

je popoln, tehnično ustrezen Zahtevek za
registracijo Domenskega imena, poslan Registru, ki
je skladen z vsemi zahtevami, opredeljenimi v (a)
razdelku 3 teh Pravil Sunrise in (b) Smernicah za
registracijo;

Prosilec

je fizična oseba, podjetje ali organizacija, ki preko
Registrarja vloži Zahtevek pri Registru;

Potrdilo o prejemu

je sporočilo poslano po elektronski pošti, ki ga ob
prejemu zahtevka pošlje Register Prosilcu (in
drugim osebam, ki jih je Prosilec morebiti navedel v
zahtevku);

Spremni dopis

je predhodno oblikovan elektronski dokument, ki ga
ob prejemu zahtevka da Register na razpolago
Prosilcu (ali drugim osebam, ki jih je Prosilec
morebiti navedel v Zahtevku);

Agent za vodenje
dokumentov

je subjekt, ki ga je Prosilec imenoval v skladu z
razdelkom 5(2), in je odgovoren za predložitev
Dokumentarnih dokazil Agentu za obravnavo;

Dokumentarna
dokazila

je dokumentacija, ki je s strani Prosilca (oz. v
njegovem imenu) predložena Agentu za obravnavo,
v skladu s temi Pravili Sunrise;

Domensko ime

je domensko ime, registrirano neposredno
pod vrhnjo domeno .eu ali za katero je bila
Registru podana zahteva za registracijo ali
Zahtevek;

Vladne
točke

validacijske so subjekti, imenovani v skladu s členom 13, drugi
odstavek, Pravil javnega reda, ki skrbijo za
validacijo glede imen iz člena 10(3) Pravil javnega
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reda;
Obdobje fazne
registracije

je štirimesečno obdobje iz poglavja IV Pravil
javnega reda, objavljeno v skladu s temi Pravili,
pred začetkom splošne registracije Domenskih
imen, med katerim so do registracije Domenskih
imen upravičeni le imetniki Prednostnih pravic,
priznanih ali uvedenih z nacionalno zakonodajo
in/ali zakonodajo Skupnosti, in Javni organi;

Prednostne pravice

so Prednostne pravice, zaščitene z nacionalno
zakonodajo in/ali zakonodajo Skupnosti, kot je
določeno v členu 10(1), drugi odstavek, Pravil
javnega reda;

Agent za obravnavo

je Validacijski agent, ki ga Register imenuje za
obravnavo Dokumentarnih dokazil, kot je opisano v
poglavju 9 tega dokumenta;

Javni organi

pomenijo, kot je opredeljeno v členu 10(1), tretji
odstavek, Pravil javnega reda;

Pravila javnega reda

je Uredba Komisije (ES) št. 874/ 2004 z dne 28.
aprila 2004 o pravilih javnega reda v zvezi z
izvajanjem in funkcijami domene .eu najvišje ravni
ter načelih, ki urejajo registracijo, UL L, 162, 30.
april 2004, str. 4050;

Registrar

je oseba ali subjekt, ki v okviru pogodbenega
razmerja z Registrom, Prosilcem nudi storitve
registracije Domenskih imen;

Politika registracije

je dokument, Politika registracije Domenskih
imen .eu, ki je na razpolago na spletni strani
Registra;

Register

je EURid vzw/asbl, nepridobitna organizacija,
ustrezno registrirana in delujoča v skladu z
belgijskimi zakoni, s sedežem v Park Station,
Woluwelaan 150, 1831 Diegem, Belgija;

Predpisi

so Uredba o .eu in Pravila javnega reda;

Pravila

so Pogoji, Politika registracije, Pravila o reševanju
sporov v zvezi s .eu, Pravila Sunrise, Smernice za
registracijo in predpisi, ki se štejejo za pogoje za
registracijo iz člena 3 Pravil javnega reda;

Pravila Sunrise

so pogoji, vsebovani v tem dokumentu, vključno s
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prilogami k temu dokumentu;
Pogoji

so Pogoji registracije Domenskih imen .eu, ki so na
razpolago na spletni strani Registra;

Validacijski agent

je subjekt, ki ga imenuje Register za validacijo
Dokumentarnih dokazil glede Prednostnih pravic, ki
jih uveljavljajo prosilci.

Ostali izrazi , ki so v tem dokumentu uporabljeni z veliko začetnico, so opredeljeni v
Pogojih, Politiki registracije, Pravilih za reševanje sporov v zvezi s .eu in/ali Predpisih.

PREDMET IN OBSEG
Ta Pravila Sunrise vsebujejo, skupaj s Pogoji in Politiko registracije, podroben opis
vseh tehničnih in administrativnih ukrepov, ki jih uporablja Register za zagotovitev
pravilnega, poštenega in tehnično ustreznega vodenja Obdobja fazne registracije, in
določajo pogoje registracije, vključno s temeljnimi pravili in postopki, ki veljajo za:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Prosilce, ki vložijo Zahtevek preko Registrarja;
Registrarje;
vse subjekte, vključno z Agenti za vodenje dokumentov, ki predložijo
Dokumentarna dokazila v zvezi z Zahtevkom;
Agenta za obravnavo Dokumentarnih dokazil, kot je opisano v poglavju
9 tega dokumenta;
Validacijske agente, ko preučujejo Dokumentarna dokazila;
Register, ko se odloča o registraciji Domenskega imena;
člana(e) sosveta ob odločanju o pritožbi na odločitev Registra glede
registracije Domenskega imena.

Ta Pravila Sunrise veljajo za vse Zahtevke, predložene v Obdobju fazne registracije.
Pogoji in Politika registracije veljajo za kateregakoli in vse Zahtevke, kot tudi za
pravice in dolžnosti Prosilca in Registra v zvezi s temi Zahtevki. Če so ta Pravila
Sunrise v nasprotju, neskladju ali so nekonsistentna s Politiko registracije in/ali Pogoji,
ta Pravila Sunrise prevladajo nad Politiko registracije in Pogoji.
Vendar pa poglavji V in VI teh Pravil Sunrise ne veljata, če je Prosilec Javni organ, ki
zaproša za registracijo imena iz člena 10(3) Pravil javnega reda. Za Javne organe, ki
zaprošajo za takšna imena, lahko veljajo posebna pravila, ki jih določi Evropska
komisija, država članica Prosilca in/ali pristojne Vladne validacijske točke.

POGLAVJE I

SPLOŠNO

Razdelek 1. Pogoji za upravičenost
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Do vloge za registracijo Domenskega imena so upravičene le fizične osebe, podjetja
in organizacije, ki izpolnjujejo vsaj enega od pogojev za upravičenost, kot so določeni
v členu 4(2)(b) Uredbe o .eu.
Razdelek 2. Načelo „kdor prej pride, prej melje“; tehnične zahteve; blokirana in
rezervirana imena
1.

Načelo kdor prej pride, prej melje iz člena 2 Pravil javnega reda med
Obdobjem fazne registracije pomeni, da Register registrira posamezno
Domensko ime glede na prvi Zahtevek, ki ga Register prejme v zvezi s tem
Domenskim imenom (pri čemer je izključna referenčna točka datum in ura
prejema takšnega Zahtevka v sistemu Registra), pri čemer velja naslednje:
(i)
Agent za obravnavo prejme Dokumentarna dokazila v 40 koledarskih
dneh po datumu prejema Zahtevka v Registru; in
(ii)
validacija obstoja Prednostne pravice oz. pravice do imena iz člena
10(3) Pravil javnega reda, ki jo uveljavlja Prosilec, pod pogoji iz tega
dokumenta.

2.

Register sprejema Zahtevke samo za imena, ki izpolnjujejo pogoje iz razdelka
2(2) Pogojev. Vendar pa je mogoče predložiti Zahtevek za Domensko ime, ki
je bilo registrirano, a še ne aktivirano, kot je določeno v razdelku 22(2) tega
dokumenta.

Razdelek 3. Obveznosti Prosilca
1.

Zahtevek je popoln šele, ko Prosilec preko Registrarja Registru dostavi vsaj
naslednje podatke:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

polno ime Prosilca; če ime podjetja ali organizacije ni navedeno, se za
Prosilca šteje posameznik, ki zaproša za registracijo Domenskega
imena; če je ime podjetja ali organizacije navedeno, se za Prosilca šteje
podjetje oz. organizacija;
naslov in država znotraj Skupnosti
i. kjer se nahaja sedež, glavna uprava ali glavno območje
poslovanja podjetja Prosilca ali
ii. kjer je ustanovljena organizacija Prosilca ali
iii. kjer Prosilec prebiva;
epoštni naslov Prosilca (ali njegovega predstavnika);
telefonska številka, na katero je dosegljiv Prosilec (ali njegov
predstavnik);
zaprošeno Domensko ime;
jezik postopka ADR;
celotno ime, za katero se uveljavlja Prednostna pravica;
vrsta Prednostne pravice, ki jo uveljavlja Prosilec, kot je določeno v
členu 10(1), drugi odstavek, Pravil javnega reda;
država, v kateri je Prednostna pravica, ki se uveljavlja, zaščitena;
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(x)

jezik, v katerem bodo Dokumentarna dokazila, ki se jih predloži
Validacijskemu agentu.

Podatki iz (viii) in (ix) zgoraj se štejejo za pravno podlago v nacionalni
zakonodaji ali zakonodaji Skupnosti glede uveljavljanja Prednostne pravice do
imena.
2.

Domensko ime, za katero je podan Zahtevek, mora biti popolno ime za katero
se uveljavlja Prednostna pravica, vendar se ob tem upošteva (i) člen 11 Pravil
javnega reda in (ii) razdelek 19 tega dokumenta.

3.

Register lahko zgornje podatke izmenjuje z Validacijskim agentom(i) (vključno
z njihovimi agenti oz. podizvajalci) in/ali Vladnimi validacijskimi točkami za
namene validacije pravic, ki se uveljavljajo.

Razdelek 4. Izjave in jamstva Prosilca
1.

Poleg izjav in jamstev, vsebovanih v razdelku 4 Pogojev, Prosilec izjavlja in
jamči naslednje:
(i)
(ii)
(iii)

2.

da je lastnik, imetnik pravice ali licence (kar od tega je ustrezno)
Prednostne pravice, ki se uveljavlja;
da je Prednostna pravica, ki se uveljavlja, pravno veljavna na datum
predložitve zahtevka; in
da Dokumentarna dokazila, ki se predložijo Agentu za obravnavo,
vsebujejo resnične in verodostojne kopije ustreznih izvirnih dokumentov
in podajajo dokaz o obstoju ¨Prednostne pravice, ki se uveljavlja, so
popolna, točna, ažurirana, niso zavajajoča in so pripravljena v skladu s
Pravili Sunrise.

Za Javne organe, ki predložijo Zahtevek za ime iz člena 10(3) Pravil javnega
reda, lahko veljajo posebni pogoji, ki jih določi Evropska komisija, država
članica Prosilca in/ali pristojna Vladna validacijska točka.

POGLAVJE II

PROCES V ZVEZI Z ZAHTEVKOM

Razdelek 5. Izbor Registrarja in Agenta za vodenje dokumentov
1.

Registru se lahko poda Zahtevek za Domensko ime samo preko Registrarja, ki
deluje v imenu Prosilca, a za svoj račun.
Zatorej mora za to, da poda Zahtevek, Prosilec iz seznama na spletni strani
Registra izbrati Registrarja, pooblaščenega s strani Registra.

2.

Prosilec lahko imenuje Agenta za vodenje dokumentov, tako da v zahtevku
navede epoštni naslov Agenta za vodenje dokumentov.
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3.

Register, Validacijski agenti in Vladne validacijske točke niso stranke v
pogodbi med Prosilcem in njegovim Registrarjem oz. pri pogodbi med
Prosilcem in njegovim Agentom za vodenje dokumentov in zatorej nimajo v
zvezi s temi pogodbami nikakršnih obveznosti ali odgovornosti.

Razdelek 6. Potrdilo o prejemu
1.

Po prejemu Zahtevka pošlje Register Prosilcu in njegovemu Agentu za
vodenje dokumentov (če obstaja) po elektronski pošti Potrdilo o prejemu, ki
vsebuje naslednje:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

zaprošeno Domensko ime;
datum in uro prejema Zahtevka v Registru;
položaj Zahtevka Prosilca v vrstnem redu za zadevno Domensko ime;
datum, ko mora Agent za obravnavo prejeti zahtevana Dokumentarna
dokazila.

Potrdilo o prejemu se pošlje na epoštni naslov Prosilca in na epoštni naslov
Agenta za vodenje dokumentov, če je bil ta imenovan. Epoštni naslov Agenta
za vodenje dokumentov Register uporabi zgolj za ta namen.
2.

Če v tem dokumentu ni drugače določeno, Potrdilo o prejemu, ki se pošlje
Prosilcu (oz. Agentu za vodenje dokumentov, če obstaja) vsebuje tudi
hiperpovezavo na spletno stran, ki jo pripravi Register, ki vsebuje predhodno
oblikovan Spremni dopis (v .pdf formatu) v uradnem jeziku Evropske unije, ki
ga je ob predložitvi zahtevka izbral Prosilec. Če je Prosilec za Agenta za
vodenje dokumentov imenoval svojega Registrarja in je bil leta pisno
pooblaščen s strani Agenta za obravnavo, da lahko predloži Dokumentarna
dokazila v elektronski obliki, Potrdilo o prejemu ne vsebuje takšne
hiperpovezave.

POGLAVJE III

BAZA PODATKOV SUNRISE WHOIS

Razdelek 7. Baza podatkov Sunrise WHOIS
1.

Po prejemu popolnega in tehnično ustreznega zahtevka Register v bazo
podatkov Sunrise WHOIS vstavi relevantne podatke v zvezi z zahtevkom.
Baza podatkov Sunrise WHOIS lahko za vsak prejet Zahtevek vsebuje
naslednje podatke:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

zaprošeno Domensko ime;
vrstni red in datum in uro prejema Zahtevka v Registru in položaj
Zahtevka v vrstnem redu za zadevno Domensko ime;
polno ime Prosilca;
relevantne kontaktne informacije za Prosilca;
vrsto Prednostne pravice, ki jo uveljavlja Prosilec;
celotno ime, za katero se uveljavlja Prednostna pravica;
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(vii)
(viii)

(ix)

(x)
(xi)
2.

država, v kateri je Prednostna pravica, ki se uveljavlja, zaščitena;
prvo polje statusa, ki podaja informacijo o tem, ali je Agent za
obravnavo prejel Dokumentarna dokazila in datum prejema
Dokumentarnih dokazil (kjer je ustrezno);
drugo polje statusa, ki podaja informacijo o tem, ali je Register sprejel
odločitev o registraciji Domenskega imena v imenu Prosilca in, če je
bila odločitev sprejeta, kakšna je bila;
tretje polje statusa, ki navaja ali se, po informacijah Registra, glede
Domenskega imena vodijo sodni ali izvensodni postopki;
jezik, izbran za postopek ADR.

V polju statusa iz razdelka 7(1)(viii) zgoraj je naveden datum prejema
Dokumentarnih dokazil (če je ustrezno).
Navedba, da je Agent za obravnavo prejel Dokumentarna dokazila se ne šteje
kot navedba, da prejeta Dokumentarna dokazila izpolnjujejo pogoje iz teh
Pravil Sunrise.

3.

Agent za obravnavo je zadolžen, da Register obvesti o spremembi statusa v
razumnem roku po tem, ko Agent za obravnavo prejme prvi del
Dokumentarnih dokazil, ki se nanašajo na posamezen Zahtevek. Agent za
obravnavo ne daje drugih sporočil glede tega, ali so bila Dokumentarna
dokazila prejeta, oz. glede datuma njihovega prejema.
Baza podatkov Sunrise WHOIS je edina referenčna točka za preveritev, ali je
Agent za obravnavo prejel Dokumentarna dokazila.

4.

V zvezi s poljem statusa iz razdelka 7(1)(ix) zgoraj so lahko podani naslednji
statusi:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(vii)

pričeto;
Domensko ime registrirano, a ne aktivirano;
Domensko ime registrirano in aktivirano;
Zahtevek zavrnjen;
poteklo (oz. v roku so bila prejeta neustrezna Dokumentarna dokazila);
poteklo (ker Vladna validacijska točka ni sprejela nobene odločitve v 90
koledarskih dneh po zahtevi Registra za validacijo ustreznih
Dokumentarnih dokazil);
ni bilo obravnave (ker je bilo Domensko ime registrirano in aktivirano v
imenu drugega Prosilca).

Status »pričeto« je privzet status za vsak Zahtevek. Vse spremembe statusa
so v izključni pristojnosti Registra.

POGLAVJE IV

DOKUMENTARNA DOKAZILA

Razdelek 8. Uradne zahteve glede Dokumentarnih dokazil
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1.

Na spletni strani, ki jo navede Register v hiperpovezavi iz razdelka 6(2) tega
dokumenta, Prosilec:
(i)
(ii)

2.

Ob prejemu te informacije da Register na razpolago Spremni dopis v
elektronski obliki v .pdf formatu, ki vsebuje vsaj naslednje podatke:
(i)
(ii)

3.

mora obvestiti Register o številu strani njegovih Dokumentarnih dokazil;
in
lahko za Spremni dopis izbere drug uradni jezik Evropske unije, kot je
tisti, ki ga je izbral Registrar ob predložitvi Zahtevka Registru.

ime in naslov Agenta za obravnavo;
naslednje podatke iz baze podatkov Sunrise WHOIS:
(a)
zaprošeno Domensko ime;
(b)
polno ime Prosilca;
(c)
relevantne kontaktne informacije za Prosilca;
(d)
vrsta Prednostne pravice, ki jo uveljavlja Prosilec;
(e)
država, v kateri je Prednostna pravica, ki se uveljavlja, zaščitena;
(f)
celotno ime, za katero Prosilec uveljavlja Prednostno pravico;
(g)
jezik, v katerem bodo Dokumentarna dokazila, ki se jih predloži
validacijskemu Agentu;
(h)
datum prejema zahtevka v Registru;
(i)
enolična črtna koda.

Prosilec ali njegov Agent za vodenje dokumentov storijo naslednje:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)

natisne Spremni dopis, ustvarjen na spletni strani Registra;
na Spremnem dopisu označi uradni jezik, v katerem so predložena
Dokumentarna dokazila, če so leta predložena v drugem uradnem
jeziku Evropske unije, kot je tisti, izbran v zahtevku; če je v Spremnem
dopisu izbran drug uradni jezik, mora biti vsako in vsa Dokumentarna
dokazila predložena v jeziku, izbranem v Spremnem dopisu;
podpiše Spremni dopis;
priloži relevantna Dokumentarna dokazila iz poglavja V; in
parafira omenjena Dokumentarna dokazila.

Če ni v tem dokumentu izrecno določeno drugače, ni dovoljeno spreminjati
besedila Spremnega dopisa; Dokumentarna dokazila, predložena brez
Spremnega dopisa ali s spremenjenim Spremnim dopisom oz. s Spremnim
dopisom, ki ni ustrezno podpisan, bodo zavrnjena, z izjemo Dokumentarnih
dokazil, ki jih preloži Registrar v elektronski obliki (v tem primeru Agentu za
obravnavo ni treba predložiti Spremnega dopisa).
4.

Dokumentarna dokazila, ki bodo v jeziku, ki ni jezik, izbran v skladu s temi
Pravili Sunrise, ne bodo upoštevana. Če katerokoli od Dokumentarnih dokazil
ni v uradnem jeziku, ki ga je izbral Prosilec, mora biti predloženo skupaj z
overjenim prevodom v jezik, izbranim v zahtevku oz. Spremnem dopisu, kar
od tega je ustrezno.
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5.

Ustrezno podpisan Spremni dopis in Dokumentarna dokazila, ki so mu
priložena, je treba poslati na naslov, naveden na Spremnem dopisu.
Dokumenti, ki bodo poslani na katerikoli drug naslov, razen tistega, ki je
naveden na Spremnem dopisu, ne bodo upoštevani.
Dokumentarna dokazila se pošljejo z navadno pošto, priporočeno pošto ali s
povratnico oz. po kurirju.
Pošiljanje Dokumentarnih dokazil po katerihkoli drugih poteh, razen tistih,
navedenih v tem razdelku 8(5) (npr. po faksu ali elektronski pošti), ni dovoljeno,
z izjemo pošiljanja preko Registrarja, ki ga Agent za obravnavo pisno pooblasti
za pošiljanje Dokumentarnih dokazil Agentu za obravnavo po elektronski poti.
Agent za obravnavo mora prejeti Dokumentarna dokazila v štiridesetih (40)
koledarskih dneh po prejemu Zahtevka v Registru, sicer se šteje, da je
Zahtevku potekla veljavnost.
Agent za obravnavo sprejema Dokumentarna dokazila samo ob navadnih
delavnikih v Belgiji med 08.00 in 17.00 uro (po belgijskem času). V izogib
nesporazumom navajamo, da se sobote, nedelje in prazniki v Belgiji ne štejejo
za navadne delavnike v tej državi.
Posledično se v primeru, da se štiridesetdnevni rok iz člena 14, četrtega
odstavka Pravil javnega reda izteče v soboto, nedeljo ali na praznik v Belgiji
šteje, da Dokumentarna dokazila, ki niso prispela zadnji navadni delavnik pred
to soboto, nedeljo ali praznikom v Belgiji, niso bila prejeta do izteka roka.

6.

Spremni dopis, ki ga pošlje Prosilec oz. je poslan v njegovem imenu, in
priložena Dokumentarna dokazila morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

vsakemu zahtevku mora biti priložen en (1) sklop Dokumentarnih
dokazil; različnih sklopov Dokumentarnih dokazil za različne
zahtevke ne smete pošiljati v istem ovoju ali kuverti;
velikost papirja mora biti v formatu DIN A4 (29,7 cm x 21 cm) ali
pisma (27,94 cm x 21,59 cm);
dokumenti naj bodo natisnjeni na neprozornem belem papirju;
strani naj bodo zaporedno oštevilčene, začenši s številko 1, brez
Spremnega dopisa;
papir naj bo potiskan le na eni strani;
skenirani dokumenti morajo biti berljivi;
Dokumentarna dokazila ne smejo biti retuširana ali kako drugače
spremenjena;
listi papirja ne smejo biti zviti, speti, zlepljeni ali kako drugače
povezani med seboj.

Upoštevanje teh zahtev je izključna odgovornost Prosilca. Dokumentarna
dokazila, ki so poslana Agentu za obravnavo s strani tretje osebe v imenu
Prosilca, se štejejo, kot da jih je poslal Prosilec.

str. 12/25

.eu Pravila Sunrise
v. 1

7.

Agent za obravnavo ni dolžan obravnavati ali upoštevati katerihkoli prejetih
podatkov ali dokumentov, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev iz razdelka 8(6) zgoraj.
Register in Agent za obravnavo nista dolžna obvestiti Prosilca, ali
Dokumentarna dokazila izpolnjujejo katerokoli oz. vse zahteve iz tega razdelka.

8.

Nobeno sporočilo ali obvestilo, ki ga pošlje Agent za obravnavo in/ali Register
v zvezi s prejemom Dokumentarnih dokazil, ne pomeni, da podatki, ki jih je
predložil Prosilec (ali kdo drug v njegovem imenu), izpolnjujejo pogoje,
opredeljene v tem poglavju.

Razdelek 9. Obravnava Dokumentarnih dokazil
1.

Po prejemu Spremnega dopisa skupaj z Dokumentarnimi
predloženimi Agentu za obravnavo, leta stori naslednje:
(i)
(ii)

dokazili,

časovno ožigosa Dokumentarna dokazila z datumom prejema;
skenira prejete podatke in dokumente, razen če Agent za obravnavo
prejme Dokumentarna dokazila v elektronski obliki preko Registrarja,
ki ga je Agent za obravnavo pisno pooblastil za pošiljanje
Dokumentarnih dokazil v elektronski obliki;

2.

Register in Agent za obravnavo lahko po svoji lastni presoji ne upoštevata
katerekoli prejete podatke ali dokumente, če je Agent za obravnavo že prejel
sklop Dokumentarnih dokazil, ki se nanašajo na isti Zahtevek, vendar pa lahko
Agent za obravnavo preko Registra zahteva od Prosilca, da predloži nov sklop
Dokumentarnih dokazil, če so prejeta originalna Dokumentarna dokazila po
nesreči poškodovana ali uničena med ali po njihovem pošiljanju.

3.

Agent za obravnavo obvesti Register o datumu prejema vsakega sklopa
Dokumentarnih dokazil, z izjemo sklopov, prejetih, kot je navedeno v razdelku
9(2) zgoraj. To informacijo se poda, kot je dogovorjeno med Registrom in
Agentom za obravnavo.

4.

Prosilec po tem, ko Agent za obravnavo prejme Dokumentarna dokazila, nima
več vpogleda v ta dokazila.
Prosilec priznava in se strinja, da postanejo Dokumentarna dokazila, ki jih
prejme Agent za obravnavo, izključna last Agenta za obravnavo; ne Register
ne Agent za obravnavo ne bosta Prosilcu, Registrarju ali katerikoli drugi osebi,
ki jo imenuje Prosilec, vrnila kateregakoli Dokumentarnega dokazila.

5.

Register in Agent za obravnavo bosta Dokumentarna dokazila razkrila le v
obsegu, ki bi ga zahtevalo pristojno sodišče oz. vladni ali upravni organ, oz. če
obstaja pravna dolžnost ali zahteva, da tako storita. Poleg tega bodo
Dokumentarna dokazila razkrita v elektronski obliki v skladu z navodili, ki jih
poda Register v vlogi tožene stranke v ADR postopku, v zvezi s pritožbo na
odločitev Registra.
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POGLAVJE V

VALIDACIJA PREDNOSTNIH PRAVIC

Razdelek 10.

Validacijski postopek

1.

Po navodilih Registra Validacijski agent potrdi, ali Dokumentarna dokazila
podpirajo Prednostno pravico, ki jo v Zahtevku uveljavlja Prosilec.

2.

Validacijski agent pregleda, ali Dokumentarna dokazila vsebujejo identična
Domenska imena v vrstnem redu, v katerem je Zahtevke prejel Register, v
skladu s postopkom, določenim v členu 14 Pravil javnega reda.
Za neidentična Domenska imena lahko Validacijski agent – zaradi boljše
učinkovitosti – po lastni presoji določi vrstni red, v katerem se preučijo
Dokumentarna dokazila, v odvisnosti od, na primer
(i)
(ii)

števila prejetih Zahtevkov za neidentična Domenska imena,
jezikov, v katerem se posredujejo Dokumentarna dokazila za različne
Zahtevke,
časa in virov, ki so potrebni za dejansko validacijo obstoja
Prednostnih pravic na podlagi predloženih Dokumentarnih dokazil.

(iii)

Validacijski agenti so podizvajalci Registra, ki je edini pooblaščen za odločitev
o tem, ali se Domensko ime registrira v imenu Prosilca ali ne.
Razdelek 11.
1.

Prednostne pravice – Splošno

V prvi fazi Obdobja fazne registracije lahko imetnik in/ali pridobitelj licence
(kjer je primerno) zadevne Prednostne pravice zaprosi samo za Domenska
imena, ki ustrezajo
(i)
(ii)

registriranim blagovnim znamkam Skupnosti ali nacionalnim blagovnim
znamkam ali
geografskim oznakam ali označbam porekla,

brez poseganja v imena, za katera lahko zaprosijo Javni organi iz člena 10(3)
Pravil javnega reda.
2.

V drugi fazi Obdobja fazne registracije lahko imetnik zadevne Prednostne
pravice zaprosi za Domenska imena, ki ustrezajo
(i)
(ii)

vrstam Prednostnih pravic, naštetih v razdelku 11(1) zgoraj ali
drugim vrstam Prednostnih pravic.
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3.

Prosilec mora biti imetnik (ali pridobitelj licence, kjer je to primerno)
Prednostne pravice, ki jo uveljavlja najkasneje do datuma, ko Register prejme
Zahtevek, pri čemer mora biti na ta datum Prednostna pravica veljavna, kar
pomeni, da mora biti dejansko in polno veljavna.

Razdelek 12.
1.

Dokumentarna dokazila – Splošne vsebinske zahteve

Če ni drugače določeno v razdelkih 13 do 18 teh Pravil Sunrise, mora Prosilec
predložiti Dokumentarna dokazila, ki vsebujejo
(i)

(ii)

izjavo, podpisano s strani pristojnega organa, odvetnika 1 ali
strokovnega zastopnika2, da je vrsta Prednostne pravice, ki jo uveljavlja
Prosilec, zaščitena v skladu z zakonodajo zadevne države članice,
vključno s
a. sklicevanji na zadevne pravne določbe, humanistična dela in sodne
sklepe ter
b. pogoji, določenimi za takšno zaščito, in
dokazilo, da celotno ime, za katero se uveljavlja Prednostna pravica,
izpolnjuje vse pogoje, določene v takšnih zakonih, vključno s
humanističnimi deli in sodnimi sklepi, ter da je takšno ime zaščiteno z
zadevno uveljavljano Prednostno pravico.

2.

V vsakem primeru zadostuje predložitev kopije zadevne pravnomočne sodbe
sodišča ali arbitražne razsodbe o uradni nadomestni rešitvi spora s strani
subjekta, pristojnega v vsaj eni državi članici, ki navaja, da ima Prosilec
zaščito celotnega imena, za katerega se uveljavlja Prednostna pravica.

3.

Če je v skladu z zakonom zadevne države članice obstoj uveljavljane
Prednostne pravice podvržen določenim pogojem, ki se nanašajo na to, da je
ime znano, dobro poznano, javno ali splošno znano, da ima določen ugled,
dobro ime ali uporabo oziroma podobno, mora Prosilec predložiti tudi
(i)
(ii)

izjavo, ki jo podpiše pristojni organ, odvetnik ali strokovni zastopnik in ki
ji je priložena dokazna dokumentacija, ali
ustrezno pravnomočno sodbo sodišča ali arbitražno razsodbo o uradni
nadomestni rešitvi spora s strani subjekta, pristojnega v vsaj eni državi
članici,

ki navaja, da ime, za katerega se uveljavlja Prednostna pravica, izpolnjuje
pogoje, določene z zakonom (vključno z ustreznimi sodnimi sklepi,
humanističnimi deli in pogoji, ki so lahko omenjeni v (morebitni) Prilogi 1)
relevantne države članice v zvezi z vrsto zadevne Prednostne pravice.

1

Odvetnik je oseba, ki je kvalificirana za opravljanje odvetniškega poklica v eni izmed držav članic in ki ima
sedež v Skupnosti (glejte Direktivo 98/5/ES z dne 16. februarja 1998, UL ES L 77 z dne 14. 3. 1998, str. 36).
2
Strokovni zastopnik je oseba, upravičena za zastopanje strank pred ustreznimi nacionalnimi uradi za
industrijsko lastnino, OHIM (Urad za harmonizacijo notranjega trga) ali EPO (Evropski patentni urad).
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4.

Vsaka izjava, predložena v skladu s tem poglavjem, mora jasno navajati ali
vsebovati dokazila, da se podpisnik šteje kot pristojen organ, odvetnik ali
strokovni zastopnik, kot je navedeno v zgornjih odstavkih tega razdelka.

Razdelek 13.
1.

2.

Registrirane blagovne znamke

SPLOŠNO
(i)

Če je Prednostna pravica, ki jo uveljavlja Prosilec, registrirana blagovna
znamka, mora biti ta blagovna znamka registrirana pri uradu za
blagovne znamke v eni izmed držav članic, Benelux Uradu za blagovne
znamke ali Uradu za harmonizacijo notranjega trga (OHIM) ali pa mora
biti mednarodno registrirana, zaščita pa mora biti pridobljena v vsaj eni
državi članici Evropske unije.

(ii)

Zahtevek za blagovno znamko se ne šteje kot Prednostna pravica.

DOKUMENTARNA DOKAZILA ZA REGISTRIRANE BLAGOVNE ZNAMKE
Če Priloga 1 k temu dokumentu ne določa drugače, zadostuje predložitev
naslednjih Dokumentarnih dokazil za registrirano blagovno znamko:
(i)

(ii)

kopija uradnega dokumenta, ki ga izda pristojni urad za blagovne
znamke in ki navaja, da je blagovna znamka registrirana (certifikat o
registraciji, certifikat o podaljšanju, uradni izpisek iz Registra, izjava
urada za blagovne znamke, objava registracije v uradnem listu ipd.), ali
izpisek iz uradne (spletne) podatkovne baze, ki jo vodi in/ali upravlja
relevantni nacionalni urad za blagovne znamke, Benelux Urad za
blagovne znamke, OHIM ali WIPO (Svetovna organizacija za
intelektualno lastnino). Izpiski iz komercialnih podatkovnih baz niso
sprejemljivi, tudi če točno povzemajo enake informacije kot uradni
izpiski.

V zgoraj omenjenih primerih morajo Dokumentarna dokazila jasno dokazovati,
da je Prosilec prijavljeni lastnik registrirane blagovne znamke.
Če je Prosilec pridobitelj licence ali je bila nanj registrirana blagovna znamka
iz razdelka 13(1) zgoraj prenesena, velja razdelek 20 tega dokumenta.
Razdelek 14.
1.

Geografske oznake in označbe porekla

GEOGRAFSKE OZNAKE IN OZNAČBE POREKLA – SPLOŠNO
Če je Prednostna pravica, ki jo uveljavlja Prosilec, geografska oznaka ali
označba porekla, mora biti geografska oznaka ali označba porekla zaščitena v
vsaj eni državi članici Evropske unije.
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2.

DOKUMENTARNA DOKAZILA ZA GEOGRAFSKE OZNAKE ALI OZNAČBE POREKLA
Če Priloga 1 k temu dokumentu ne določa drugače, zadostuje predložitev
naslednjih Dokumentarnih dokazil za geografsko oznako ali označbo porekla:
(i)

(ii)
(iii)

kopija uradne listine, odločbe ali sklepa pristojnega uradnega organa, ki
dodeljuje zaščito določenemu imenu kot geografski oznaki ali označbi
porekla, ali
kopija uradne objave uradne listine, odločbe ali sklepa iz točke (i) zgoraj
ali
izpisek iz ustreznega Registra (če je na voljo).

Takšna Dokumentarna dokazila morajo jasno navajati, da je ime, za katero se
uveljavlja Prednostna pravica, geografska oznaka ali označba porekla, katere
imetnik je Prosilec.
Razdelek 15.

Neregistrirane blagovne znamke

Če Prosilec uveljavlja Prednostno pravico do imena na podlagi
(i)

(ii)

dobro znane neregistrirane blagovne znamke, kot je določeno v členu
6bis. Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine (kot je bila
spremenjena), ali
neregistrirane blagovne znamke, ki ni zajeta v točki (i) zgoraj in ki je
zaščitena v skladu z zakonom ene države članice iz Priloge 1 kot
države članice, ki ščiti neregistrirane blagovne znamke,

zadostuje dokazilo obstoja takšne Prednostne pravice v skladu z razdelkoma
12(2) ali 12(3) tega dokumenta, pri čemer ni potrebno predložiti
Dokumentarnih dokazil iz razdelka 12(1).
Razdelek 16.
1.

Imena podjetij, trgovska imena in podjetniški identifikatorji

IMENA PODJETIJ – SPLOŠNO
Ime podjetja je uradno ime podjetja, npr. ime, pod katerim je podjetje
ustanovljeno ali registrirano. V državah članicah, kjer ne obstoja zaščita imena
podjetja, se lahko ime podjetja vseeno zaščiti kot trgovsko ime (kot navaja
razdelek 16(2)) ali podjetniški identifikator (kot navaja razdelek 16(3)).
Če Prosilec uveljavlja Prednostno pravico do imena na podlagi imena podjetja,
zaščitenega po zakonu ene od držav članic, naštetih v Prilogi 1, kot države
članice, ki ščiti imena podjetij, zadostuje, da dokaže obstoj te Prednostne
pravice v skladu z razdelkom 16(4) spodaj.
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2.

TRGOVSKA IMENA – SPLOŠNO
Ker so trgovska imena zaščitena v vseh državah članicah Evropske unije,
zadostuje, da se Validacijskemu agentu predložijo Dokumentarna dokazila iz
razdelka 16.5 spodaj.

3.

PODJETNIŠKI IDENTIFIKATORJI – SPLOŠNO
Če Prosilec uveljavlja Prednostno pravico do imena na podlagi podjetniškega
identifikatorja, zaščitenega po zakonu ene od držav članic, naštetih v Prilogi 1,
kot države članice, ki ščiti podjetniški identifikator, zadostuje, da dokaže obstoj
te Prednostne pravice v skladu z razdelkom 16(5) spodaj.

4.

DOKUMENTARNA DOKAZILA ZA IMENA PODJETIJ
Če Priloga 1 k temu dokumentu ne določa drugače, zadostuje predložitev
naslednjih Dokumentarnih dokazil za imena podjetij iz razdelka 16(1):
(i)
(ii)
(iii)

izpisek iz ustreznega sodnega ali poslovnega Registra,
potrdilo o ustanovitvi ali kopija objave obvestila o ustanovitvi ali
spremembe imena podjetja v uradnem listu ali uradnih objavah ali
podpisana izjava (npr. potrdilo o dobrem stanju), ki jo izda uradni sodni
ali poslovni Register, pristojni Javni organ ali notar.

Takšna Dokumentarna dokazila morajo jasno navajati, da je ime, za katerega
se uveljavlja Prednostna pravica, uradno ime podjetja ali eno izmed uradnih
imen podjetja Prosilca.

5.

DOKUMENTARNA DOKAZILA ZA TRGOVSKA IMENA IN PODJETNIŠKE IDENTIFIKATORJE
Če Priloga 1 k temu dokumentu ne določa drugače, zadostuje predložitev
naslednjih Dokumentarnih dokazil za trgovska imena in podjetniške
identifikatorje iz razdelka 16(2) oz. 16 (3):
(i)

če je obvezno in/ali mogoče registrirati zadevno trgovsko ime ali
podjetniški identifikator v uradnem registru (če tak Register obstaja v
državi članici, kjer se nahaja podjetje):
a. izpisek iz tega uradnega Registra, ki navaja datum registracije
trgovskega imena, in
b. dokazilo o javni uporabi trgovskega imena ali podjetniškega
identifikatorja pred datumom zahtevka (kot na primer, a ne omejeno
na, dokazilo o obsegu prodaje, kopije oglaševalskih ali promocijskih
materialov, račune, na katerih je navedeno trgovsko ime ali
podjetniški identifikator itn., ki dokazujejo javno uporabo imena v
zadevni državi članici),
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(ii)

če registracija ni obvezna, Dokumentarna dokazila iz razdelka 12(3)
tega dokumenta.

Dokumentarna dokazila za trgovsko ime ali podjetniški identifikator morajo
jasno navajati, da je ime, za katero se uveljavlja Prednostna pravica, trgovsko
ime ali podjetniški identifikator Prosilca.
Razdelek 17.

Družinska imena

1.

Če Prosilec uveljavlja Prednostno pravico do imena na podlagi trgovskega
imena, podjetniškega identifikatorja ali imena podjetja, ki je enako
družinskemu imenu, mora v svojem Zahtevku izbrati vrsto Prednostne pravice
»trgovsko ime, podjetniški identifikator ali ime podjetja« in dokazati obstoj te
Prednostne pravice v skladu z razdelkoma 16(4) oz. 16(5).

2.

Če Prosilec uveljavlja Prednostno pravico do imena na podlagi svojega
družinskega imena, v kolikor je to zaščiteno v državi članici, katere rezident je,
mora v zahtevku izbrati »drugo« vrsto Prednostne pravice in dokazati obstoj te
Prednostne pravice v skladu z razdelkoma 12(1) ali (2) tega dokumenta.

Razdelek 18.
1.

Posebni naslovi zaščitenih literarnih in umetniških del

POSEBNI NASLOVI – SPLOŠNO
Če Prosilec uveljavlja Prednostno pravico do imena na podlagi posebnega
naslova zaščitenega literarnega ali umetniškega dela, zaščitenega po zakonu
ene od držav članic, naštetih v Prilogi 1, kot države članice, ki ščiti posebne
naslove zaščitenih literarnih ali umetniških del, zadostuje, da dokaže obstoj te
Prednostne pravice v skladu z razdelkom 18(2) tega dokumenta.

2.

DOKUMENTARNA

DOKAZILA ZA POSEBNE NASLOVE ZAŠČITENIH LITERARNIH IN

UMETNIŠKIH DEL

Če Priloga 1 k temu dokumentu ne določa drugače, zadostuje predložitev
naslednjih Dokumentarnih dokazil za posebni naslov zaščitenega literarnega
in umetniškega dela iz razdelka 18(1):
(i)

kopija naslovnice ali upodobitve literarnega in umetniškega dela, ki
navaja zadevni naslov (skupaj s kratkim opisom (a) dela ali (b) vsebine
dela, fotografije dela itn.), in
(ii)
izjava, podpisana s strani pristojnega organa, odvetnika ali strokovnega
zastopnika, ki navaja, da je Prosilec imetnik uveljavljanih pravic v zvezi
z omenjenim naslovom na datum Zahtevka, da je bilo zadevno delo
zakonito javno objavljeno in da je naslov poseben,
pri čemer morajo ta Dokumentarna dokazila jasno navajati, da je Prosilec
imetnik posebnega naslova literarnega in umetniškega dela.
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Razdelek 19.

Celotno ime, za katero obstaja Prednostna pravica

1.

Kot je navedeno v členu 10(2) Pravil javnega reda, zajema registracija
Domenskega imena na podlagi Prednostne pravice tudi Registracijo celotnega
imena, za katerega obstaja Prednostna pravica, kar dokazujejo Dokumentarna
dokazila. Prosilec ne more registrirati Domenskega imena, ki predstavlja del
celotnega imena, za katerega obstaja Prednostna pravica.

2.

Dokumentarna dokazila morajo jasno opisati ime, za katerega se uveljavlja
Prednostna pravica. Prednostna pravica, ki se uveljavlja za ime, vključeno v
figurativnih ali sestavljenih znamenjih (znamenja, ki zajemajo besede, naprave,
slike, logotipe itn.) se odobri samo, če:
(i)

znamenje izključno vsebuje ime ali

(ii)

je element besede prevladujoč in ga je mogoče jasno ločiti ali
razlikovati od elementa naprave,

pod pogojem,
(a)

da zaprošeno Domensko ime vsebuje vse alfanumerične znake
(vključno z morebitnimi vezaji) v istem vrstnem redu, kot se pojavijo v
znamenju, in

(b)

da je splošen vtis besede očiten brez kakršnekoli razumne možnosti, da
se znaki, iz katerih je sestavljeno znamenje, napačno preberejo, ali pa
vrstni red, v katerem se znaki pojavijo, napačno razume.

3.

V primeru blagovnih znamk znaki »TM«, »SM«, »®« in podobno niso del
celotnega imena, za katerega obstoja Prednostna pravica.

4.

V primeru blagovnih znamk, imen podjetij in podjetniških identifikatorjev se
lahko vrsta podjetja (kot na primer, a ne omejeno na, »SA«, »GmbH«, »Ltd.«,
ali »LLP«) izključi iz celotnega imena, za katerega obstoja Prednostna pravica.

5.

Če Prosilec uveljavlja Prednostno pravico do imena, ki vključuje internetno
domeno najvišje ravni (kot na primer, a ne omejeno na, .com, .net or .eu),
vsebuje celotno ime, za katero obstaja Prednostna pravica, to pripono domene.

6.

Za imena, ki niso v standardni latinični pisavi, mora Zahtevek vsebovati
transkripcijo imena, za katerega se uveljavlja Prednostna pravica, v standardni
latinični pisavi. Transkripcija mora ustrezati splošno sprejetim transkripcijskim
standardom. Transkripcija katerekoli pisave, ki se ne uporablja splošno v
uradnem jeziku Evropske unije, se ne sprejme.

Razdelek 20.

Licence, prenosi in spremembe v zvezi z Prosilcem
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20.1

Če je Prosilec pridobil licenco za registrirano blagovno znamko iz razdelka
13(1)(i) zgoraj, za katero uveljavlja Prednostno pravico, mora k
Dokumentarnim dokazilom predložiti ustrezno izpolnjeno potrdilo in izjavo,
katerih predlogi sta vsebovani v Prilogi 2 k temu dokumentu in ki sta podpisani
s strani tako izdajatelja licence zadevne registrirane blagovne znamke kot tudi
Prosilca (kot pridobitelja licence). Če je Prosilec pridobitelj podlicence, mora
priložiti ustrezno izpolnjeno drugo potrdilo in izjavo, podpisano s strani
osnovnega lastnika zadevne registrirane blagovne znamke in njegovega
pridobitelja licence.

20.2

Če se na Prosilca prenese Prednostna pravica in predložena Dokumentarna
dokazila ne ponazarjajo jasno, da je bila uveljavljana Prednostna pravica
prenesena na Prosilca, slednji predloži ustrezno izpolnjeno potrdilo in izjavo,
katerih predlogi sta vsebovani v Prilogi 3 k temu dokumentu in ki sta podpisani
s strani tako prenosnika zadevne Prednostne pravice kot tudi Prosilca (kot
prevzemnika).

20.3

Če iz kakršnihkoli razlogov, razen razlogov iz razdelkov 20(1) in 20(2) v tem
dokumentu, predložena Dokumentarna dokazila ne navajajo jasno imena
Prosilca kot lastnika uveljavljane Prednostne pravice (npr. ker je Prosilec
spremenil ime, zaradi združitve, ker je bila Prednostna pravica prenesena itn.),
mora Prosilec predložiti uradne dokumente, ki potrjujejo, da je on ista oseba
kot pravni naslednik osebe, ki je v Dokumentarnih dokazilih navedena kot
imetnik Prednostne pravice.

POGLAVJE VI PREUČITEV ZAHTEVKOV ZA
PREDNOSTNO
PRAVICO, DOKUMENTARNIH DOKAZIL IN ODLOČITEV REGISTRA
Razdelek 21.
1.

Preučitev s strani validacijskega Agenta

Po navodilih Registra Validacijski agent, ki ga imenuje Register, preveri:
(i)
ali so izpolnjene uradne zahteve, določene v razdelku 8, in
(ii)
ali je zahteva, ki se nanaša na obstoj Prednostne pravice do imena, ki
jo v Zahtevku uveljavlja Prosilec, izpolnjena.
Validacijski agent in Register nista dolžna obvestiti Prosilca, če zgornje
zahteve niso izpolnjene.

2.

Validacijski agent preuči, ali ima Prosilec Prednostno pravico do imena
izključno na podlagi prima facie pregleda prvega sklopa Dokumentarnih
dokazil, ki jih je prejel in raziskal Agent za obravnavo (vključno z
Dokumentarnimi dokazili, ki se prejmejo v elektronski obliki, kjer je to
primerno) in v skladu z določbami teh Pravil Sunrise.

3.

Validacijski agent ni dolžan voditi lastnih raziskav okoliščin Zahtevka,
uveljavljane Prednostne pravice in predloženih Dokumentarnih dokazil, lahko
pa to stori po lastni presoji.
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Razdelek 22.

Odločitev Registra

1.

Validacijski agent Register obvesti o svojih ugotovitvah v skladu s členom 14
Pravil javnega reda in na medsebojno dogovorjeni način.

2.

Register Domenska imena registrira na osnovi načela »kdor prej pride, prej
melje«, če ugotovi, da je Prosilec dokazal Prednostno pravico v skladu z
razdelkom 2 tega dokumenta.
V štiridesetih (40) koledarskih dneh od odločitve Registra glede Registracije
zadevnega Domenskega imena (ki se v Pravilih o reševanju sporov v zvezi
s .eu imenuje »Obdobje pritožbe Sunrise«), lahko katerakoli zainteresirana
stranka sproži nadomesti postopek za reševanje sporov (ADR) proti odločitvi
Registra zaradi neskladnosti te odločitve s Predpisi.
Register aktivira Domensko ime šele na dan po preteku štirideset (40)
dnevnega obdobja, če se v štirideset (40) dnevnem obdobju ne sproži ADR
postopek proti odločitvi Registra.

3.

Brez poseganja v določbe glede prenosa Domenskih imen ali spremembe
Registrarja, kot določajo Pravila,
(a)
(b)

se lahko prenos Domenskega imena na tretjo osebo, z izjemo prenosov,
opredeljenih v členu 19 Pravil javnega reda, in
sprememba Registrarja

opravita le po aktivaciji zadevnega Domenskega imena.
4.

Odločitev Registra o registraciji Domenskega imena v imenu Prosilca nima
veljave kot precedent v nobenem sodnem ali izvensodnem postopku
poravnave sporov, vključno z ADR postopkom na podlagi špekulativne ali
neprimerne registracije.

Razdelek 23.

Konec validacijskega postopka; obdobje do ADR postopka

1.

Če do 1. maja 2007 (ali drugega datuma, ki ga Register sporoči na svoji
spletni strani) ne stopi v veljavo pravnomočen sklep za nobeno Domensko ime,
za katerega je bil vložen Zahtevek, lahko Register zahteva, da Validacijski
agenti in upravne validacijske točke potrdijo vse Zahtevke za Domenska
imena v teku, za katere ni stopil v veljavo noben pravnomočen sklep. V tem
primeru Register od zadevnih prosilcev zahteva, da prek epošte odobrijo
validacijo uveljavljane Prednostne pravice oz. uveljavljanih Prednostnih pravic,
ki jo opravi zadevni Validacijski agent ali Vladna validacijska točka.

2.

Če Prosilec ne odobri validacije uveljavljane Prednostne pravice oz.
uveljavljanih Prednostnih pravic v enem mesecu od zahteve iz razdelka 23(1),
posredovane po epošti, ima Register pravico zavrniti Zahtevek.
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POGLAVJE VII RAZNO
Razdelek 24.

Spremembe, smernice, izvršljivost

1.

Register lahko na svoji spletni strani objavi smernice za razlaganje določb teh
Pravil Sunrise. Register lahko občasno spremeni Priloge k tem Pravilom
Sunrise, pri čemer spremembe stopijo v veljavo, ko so naznanjene na spletni
strani Registra.

2.

Če se katerikoli del teh Pravil Sunrise razglasi za neveljavnega ali neizvršljivega
iz kakršnegakoli razloga, so preostala Pravila Sunrise veljavna in izvršljiva, kot
da ne vsebujejo neveljavnega ali neizvršljivega dela.
Vse neveljavne ali neizvršljive določbe se zamenjajo z določbami, ki so jim,
kolikor je to pravno mogoče, najbolj podobne, kar zadeva smisel in namen teh
Pravil Sunrise, upoštevajoč vsa druga Pravila.

Razdelek 25.
1.

Omejitev odgovornosti

V kolikor to dovoljujejo zakonski predpisi, je Register odgovoren samo, če se
mu dokaže huda malomarnost ali namerno neprimerno ravnanje. Register ni v
nobenem primeru odgovoren za kakršnokoli neposredno, posledično ali
naključno škodo ali izgubo dobička, bodisi pogodbeno, na podlagi
odškodninskega delikta (vključno z malomarnostjo) ali sicer izhajajočo ali
povezano z registracijo ali uporabo Domenskega imena ali uporabo njegove
programske opreme ali spletne strani, tudi če je bil posvarjen o možnosti take
škode ali izgube, vključno, a ne omejeno na, odločitve Registra o Registraciji
oz. neregistraciji Domenskega imena na podlagi ugotovitev Validacijskega
agenta oz. agentov in Vladne validacijske točke oz. točk, kot tudi za posledice
teh odločitev.
V kolikor to dovoljujejo zakonski predpisi, je odškodninska odgovornost
Registra v vsakem primeru omejena na 1.000 EUR (tisoč evrov). Prosilec se
strinja, da od Registra ne sme zahtevati večje ali druge odškodnine (kot na
primer, a ne omejeno na, stroške, ki jih mora Prosilec ali pritožnik plačati
oziroma jih je plačal v okviru sodnega ali nesodnega postopka, sproženega
proti odločitvi Registra glede registracije ali neregistracije Domenskega imena).

2.

Prosilec prevzame odgovornost za Register za Zahtevke ali spore, ki jih vložijo
oziroma sprožijo tretje osebe, ter Register odškoduje za vse nastale stroške in
izdatke ali škodo, za katero je lahko odgovoren zaradi tožbe tretjih oseb proti
Registru z utemeljitvijo, da Zahtevek za registracijo ali uporabo Domenskega
imena s strani Prosilca krši pravice tretje osebe.
Za namene tega razdelka se izraz »Register« nanaša tudi na njegove člane in
podizvajalce, vključno z Agentom za obravnavo, validacijskimi Agenti in
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Vladnimi validacijskimi
zaposlenimi.

točkami

ter

njihovimi

direktorji,

zastopniki

in

POGLAVJE VIII ADR POSTOPEK
Razdelek 26.

Začetek ADR postopka

1.
V obdobju pritožbe Sunrise, ki traja štirideset (40) koledarskih dni od odločitve
Registra o registraciji ali neregistraciji Domenskega imena, lahko Prosilec ali
katerakoli druga zainteresirana stranka sproži ADR postopek (kot je opredeljen v
Pravilih o reševanju sporov v zvezi s .eu) proti Registru zaradi njegove odločitve.
2.

Edini predmet in namen ADR postopka proti Registru je potrditev, ali je
zadevna odločitev Registra v nasprotju s predpisi.
Če se zaradi iste odločitve o registraciji ali neregistraciji Domenskega imena
proti Registru sproži več kot en sam ADR postopek, se v skladu s Pravili o
reševanju sporov v zvezi s .eu aktivira samo ADR postopek z najstarejšim
datumom začetka, kot je opredeljeno v Pravilih o reševanju sporov v zvezi
s .eu.

3.

Ponudnik lahko zahteva, da Register razkrije Dokumentarna dokazila.

Razdelek 27.
1.

ADR postopek proti odločitvi Registra

Če ADR postopek zadeva odločitev Registra o registraciji Domenskega imena
in sosvet ali član sosveta (kot opredeljujejo Pravila o reševanju sporov v zvezi
s .eu), ki ga imenuje ponudnik, ugotovi, da zadevna odločitev ni v nasprotju s
predpisi, Register aktivira Domensko ime, takoj ko ga ponudnik obvesti o
odločitvi.
Če ADR postopek zadeva odločitev Registra o registraciji Domenskega imena
in sosvet ali član sosveta, ki ga imenuje ponudnik, ugotovi, da je odločitev v
nasprotju s Predpisi, mora Register, ko ga ponudnik obvesti o odločitvi, odločiti,
ali bo registriral Domensko ime v imenu naslednjega Prosilca, ki čaka na
zadevno Domensko ime, v skladu s postopkom, določenim v teh Pravilih
Sunrise.
Če ADR postopek zadeva odločitev Registra o neregistraciji Domenskega
imena in sosvet ali član sosveta, ki ga imenuje ponudnik, ugotovi, da je
odločitev v nasprotju s Predpisi, mora Register, ko ga ponudnik obvesti o
odločitvi, registrirati Domensko ime v imenu Prosilca in Domensko ime takoj
aktivirati.
Če ADR postopek zadeva odločitev Registra o neregistraciji Domenskega
imena in sosvet ali član sosveta, ki ga imenuje ponudnik, ugotovi, da odločitev
ni v nasprotju s Predpisi, mora sosvet ali član sosveta zavrniti pritožbo.
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2.

Odločitev Registra o registraciji ali neregistraciji Domenskega imena je lahko
predmet samo enega aktiviranega ADR postopka proti Registru. To tretjim
osebam ne preprečuje, da bi sprožile ADR postopek zaradi špekulativne ali
neprimerne registracije Domenskega imena po obdobju pritožbe Sunrise ali
zatem, ko se po ADR postopku proti Registru Domensko ime aktivira, v skladu
s Pravili o reševanju sporov v zvezi s.eu.
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