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Šādas situācijas visbiežāk tiek apzīmētas ar „do
mēna vārda sagrābšana'' jeb cybersquatting. Tie ir ga
dījumi, kad kāds iegūst domēna vārda izmantošanas 
tiesības ar nolūku šīs tiesības pārdot vai kā citādi gūt 
labumu no personas, kura ir ieinteresēta šī domēna 
vārda netraucētā izmantošanā. Šādu situāciju dēvē 
arī par „tupēšanu" uz domēna vārda vai domēna vār
da „iesaldēšanu". Jāpiebilst, ka tas vairāk saistās ar 
domēna vārda lietošanas tiesību iegūšanu, nevis jau 
esoša domēna vārda lietošanas aizsardzību. 

Kā vēl vienu no domēna vārda sagrābšanas 
veidiem var minēt typosquatting jeb „taustiņkļūdu" 
domēnu vārdu izmantošanu, un tas ietver jau esoša 
domēna lietošanas tiesību aizskārumu - reģistrēta 

domēna vārda izmantošanas apdraudējumu. Šādas 
darbības tiek skaidrotas kā ļaunprātīgs uzbrukums 
internetā, kas tiek paveikts, izmantojot interneta 
lietotāju neuzmanību2 . Tātad typosquatting ir 
ļaunprātīga uzbrukuma veids internetā, iz
mantojot pašu interneta lietotāju neuzma
nību, jo brīdī, kad interneta lietotājs nejauši ievada 
mazliet nepareizu interneta adresi, viņš nokļūst citā 
mājaslapā, kas it kā izskatās īsta, bet tomēr nav. 
Ļoti bieži šāda veida domēna vārda sagrābšanas 
situācijās tiek izmantotas lietotāju pieļautās pareiz
rakstības kļūdas, piemēram, examlpe.com vai exem
ple.com. Latviešu valodas īpatnības (piemēram, „g" 
un „k'' līdzība vārda izrunā, vārda galotne ar diviem 
„s"utt.) varētu radīt nevēlamas priekšrocības dažā
du domēnu sagrābšanai, izmantojot pārrakstīšanās 
un/vai drukas kļūdas. 

Interneta lietotāju ievadītās adreses bieži vien 
ir nepareizas gan vienkāršas pārrakstīšanās dēļ, gan 
tāpēc, ka lietotājs nezina precīzu/pareizu domēna 
vārda rakstību utt. Kamēr vien tiks pieļautas šādas 
kļūdas, b~ūs arī personas, kam būs izdevīgi tās iz
mantot. Sī raksta mērķis nav vērtēt datora inficēša
nas draudus, pikšķerēšanu, peļņas gūšanu reklāmas 
izplatīšanas veidos utt., bet gan vērst uzmanību uz 
iespējām aizsargāt savas domēna vārda lietošanas 
tiesības un novērst dažādus mēģinājumus, piemē-
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ram, pārvilināt pie sevis citu lapu klientus ar tiem 
izdevīgiem viltus piedāvājumiem. 

Citu personu likumīg_o interešu 
un tiesību aktu pārl<apšana 

Domēna vārdu lietošanas noteikumi augstākā 
līmeņa domēnā „.lv" (turpmāk - noteikumi) noteic, 
ka domēna vārds ir jāveido tā, lai tas neaizskar citu 
personu likumīgās intereses un nepārkāpj Latvijas 
Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības3 . 
Tātad pēc būtības nevarētu tikt reģistrēti domē
na vārdi, kas ir jau reģistrētajiem domēna vārdiem 
maldinoši līdzīgi un kuru atšķirības ir saistītas, 
piemēram, ar pareizrakstības kļūdām jeb „taustiņu 
kļūdām". Tomēr jāatceras, ka domēna vārda lieto
tājs, piesakot domēna vārda lietošanas tiesību reģis
trāciju, apliecina faktu, ka izvēlētais domēna vārds 
neaizskar citu personu likumiskās intereses\ jo tā 
ir domēna vārda lietotāja atbildība - pārliecināties, 

ka izvēlētais domēna vārds tā reģistrēšanas brīdī 
nepārkāpj noteikumus5

. 

Preču zīmju tiesību aizskārums 

„Taustiņkļūdu" domēnu vārdu izmantošanas ga
dījumā varētu tikt pārkāptas personas likumiskās in
tereses un tiesības lietot konkrētu domēna vārdu, kas 
nodrošinātas saistībā ar tās preču zīmi. Reģistrētu, 
plaši pazīstamu un preču zīmju ar reputāciju tiesības 
nodrošina izņēmuma tiesības tās īpašniekam aizliegt 
citām personām lietot identiskus un/vai sajaucami 
līdzīgus apzīmējumus. Šādu preču zīmju īpašnieki 
var aizliegt arī apzīmējumu izmantošanu domēna 
vārdā, ja attiecīgā tīmekļvietne tiek izmantota sais
tībā ar preču izplatīšanu vai pakalpojumu sniegšanu6

. 

Nenoliedzami, plašu atpazīstamību un/vai re
putāciju nebūs iespējams nodrošināt līdz ar saim
nieciskās darbības uzsākšanu. Piemēram, Eiropas 
Savienības Tiesa ir secinājusi, ka preču zīmes 
reputācija ir zināšanu sliekšņa prasība, kas nozī-
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mē to, ka tā galvenokārt jānovērtē, balstoties uz 
kvantitatīviem kritērijiem7 • Lai atbilstu reputācijas 
prasībai, zīmei jābūt pazīstamai ievērojamā attie
cīgās sabiedrības daļā saistībā ar precēm vai pa
kalpojumiem, kuriem lieto šo preču zīmi8 . Līdzīgi 
kā plaši pazīstamas preču zīmes gadījumā, preču 
zīmes reputācijai nepieciešamā zināšanu sliekšņa 

prasība būs saistīta, piemēram, ar šīs zīmes izman
tošanas ilgumu un biežumu. Piemēram, ja preču 
zīme tiek izmantota kā domēna vārds, vērā 
būtu ņemams gan šādas mājaslapas darbī
bas specifika un darbošanās ilgums, gan tās 
izmantošanas statistika. Šie apstākļi var tikt 
izmantoti, lai pamatotu preču zīmju tiesību aizskā
rumu, izmantojot sajaucami līdzīgu domēna vārdu. 

Tātad, jau sākot jebkādas aktivitātes un plāno
jot to attīstību un ilgumu, it īpaši, ja tas ir saistīts 
ar internetu, portālu un/vai e-komerciju, ir vērts 
apsvērt arī nepieciešamību reģistrēt izņēmuma tie
sības attiecībā uz izmantotājiem apzīmējumiem. 
Gadījumos, kad reģistrēta plaši pazīstama preču 
zīme vai preču zīme ar reputāciju ir vārdiska, pār
rakstīšanās kļūdu sajaucami līdzīgā domēna vārdā 
pierādīt būs salīdzinoši vienkāršāk. Ja vārdiskais 
elements ir daļa no grafiskas vai citāda veida preču 
zīmes, pierādīt pārrakstīšanās kļūdu sajaucami lī
dzīgā domēna vārdā varētu būt grūtāk, jo būs jāņem 
vērā visi saistītie apstākļi, piemēram, cik šāda veida 
preču zīmē būtisks, skaidrs, saprotams ir vārdiskais 
elements, kas izmantots sajaucami līdzīgajā domē
nā vārdā utt. Piemēram, ja, salīdzinot ar preču zīmi, 
sajaucami līdzīgam domēna vārdam trūkst tikai 
viena „s" burta vārdu salikuma noslēgumā, kas var 
tikt arī nepamanīts pēdējā vārdā izmantoto divu 
„ss" burtu dēļ, ko izrunā kopā, ir pamats apgalvot, 
ka šāds domēna vārds ir pat identisks attiecīgajai 
preču zīmei9 . Turklāt darbības, nodrošinot sajauca
mi līdzīgā domēna vārda automātisku pāradresāciju 
uz citu mājaslapu, var liecināt, ka arī šādu domēna 
vārdu ir paredzēts lietot saistībā ar tādiem pašiem 
pakalpojumiem, attiecībā uz kādiem tiek izmantota 
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preču zīme 10
• Šādas darbības saistībā ar sajaucami 

līdzīgu domēna vārdu, iespējams, nodara kaitēju
mu preču zīmes atšķirtspējai un reputācijai11, kā arī 
sajaucami līdzīgs domēna vārds un tā izmantošana 
rada negodīgas priekšrocības, izmantojot attiecīgās 
preču zīmes atšķirtspēju vai reputāciju 12

• 

Sajaucami līdzīga domēna vārda izmantotājiem 
noteikti vajadzētu ņemt vērā arī iespēju, ka šāda 
tiesību aizskāruma gadījumā, pārkāpjot noteiku
mos paredzēto, bez tiesību izmantot šo sajaucami 
līdzīgo domēna vārda zaudēšanas varētu nākties arī 

atlīdzināt preču zīmes īpašniekam nodarīto kaitē
jumu 13 . Turklāt preču zīmes īpašnieks preču zīmju 
pārkāpuma rezultātā ir tiesīgs prasīt gan mantiskā 
kaitējuma, gan nemantiskā kaitējuma atlīdzību14 . 
Lai arī ļoti bieži intelektuālā īpašuma tiesību īpaš
niekiem, tai skaitā arī preču zīmju īpašniekiem, ir 
grūtības pierādīt mantiska rakstura zaudējumus, 
kas nodarīti sajaucami līdzīga domēna vārda iz-
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Nenoliedzami, reģistrētas, plaši pazīstamas un 
preču zīmes ar reputāciju aizsardzības iespējas ir ~ 
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daudz plašākas, taču nevar izslēgt iespēju, ka līdz ar 
sajaucami līdzīga domēna vārda izmantošanu tiek 
pieļauta citas personas/konkurenta kāda apzīmē
juma jeb nereģistrētas preču zīmes izmantošana. 
Tāpēc ir jāņem vērā, ka gadījumā, ja sajaucami lī
dzīgā domēna lietotājs ir atzīstams par konkuren
tu šāda apzīmējuma īpašniekam un šāda domēna 
vārda izmantošana maldina attiecībā uz sajaucami 
līdzīgā domēna vārda lietotāja identitāti, iespējams, 

ir noticis arī negodīgas konkurences aizlieguma 
pārkāpums. Tātad šādā gadījumā sajaucami līdzīgā 
domēna vārda lietotājs, aizskarot citu personu inte
reses un tiesības, pieļauj arī noteikumu pārkāpumu. 

Domēna vārda reģistrēšana 
negodprātīgi vai faunā nolūkā 

Papildus par citu personu likumīgo interešu un 
tiesību aktu pārkāpšanu jānorāda, ka sajaucami lī
dzīga domēna vārda lietotājs ir veicis negodprātīgu 
šāda domēna vārda lietotāja tiesību reģistrāciju un 
no tās izrietošo tiesību izmantošanu ļaunā nolū
kā. Civillikums nosaka, ka jebkuras tiesības izlie
tojamas un pienākumi pildāmi pēc labas ticības 
(1. pants). Tātad, reģistrējot domēna vārda lietoša
nas tiesības, tās nevar tikt izmantotas, ja vienīgais 
mērķis ir kaitējuma nodarīšana citai personai. 

Sajaucami līdzīga domēna vārda lietotājs savus 
negodprātīgos nolūkus visbiežāk pats arī skaidri un 
nepārprotami norāda un apliecina, piemēram, sa -
zinoties ar otru domēna vārda lietotāju un norādot 
uz savu vēlmi saņemt atlīdzību par atteikšanos no 
sajaucami līdzīga domēna vārda lietošanas tiesībām. 
Lai arī attiecībā uz domēna vārda reģistrēšanu un iz
mantošanu ļaunā nolūkā Latvijā nav speciālo tiesību 
aktu un nav izveidojusies arī tiesu prakse, interpretē
jot Latvijas tiesību aktus, var atsaukties un ņemt vērā, 
piemēram, I CANN Vienoto domēna vārdu strīdu 
risināšanas politiku 18, kas ietver noteikumus par do
mēna vārda reģistrāciju negodprātīgi vai ļaunā no
lūkā19 ( 4. panta a) apakšpunkts). Sekojoši, Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas vadlīnijās par vienoto 
domēna vārdu strīdu izšķiršanas politiku (UDRP) 
ir norādīts, ka strīdi par iespējamu domēna vārda 
ļaunprātīgu reģistrāciju atbilst šādiem kritērijiem20 : 
(a) domēna vārds ir identisks vai maldinoši līdzīgs 

preču zīmei; 

(b) domēna vārda reģistrētājam nav tiesību vai li
kumīgo interešu attiecībā uz attiecīgo domēna 
vārdu; 

(c) domēna vārds ir reģistrēts un tiek izmantots 
ļaunprātīgi. 
Tātad gadījumos, kad personai ir izņēmuma 

tiesības attiecībā uz preču zīmi, kas ietver attie
cīgu vārdu vai vārdu salikumu, ir pamats uzskatīt, 
ka sajaucami līdzīgs domēna vārds ir identisks vai 
maldinoši līdzīgs citas personas preču zīmei. Šīs 
preču zīmes īpašnieks, iespējams, jau ir reģistrējis 
arī attiecīga domēna vārda lietošanas tiesības, un tas 
visbiežāk apliecina, ka sajaucami līdzīga domēna 
vārda lietotājam nav tiesību vai likumīgo intere-
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šu attiecībā uz šāda domēna vārda izmantošanu. 
Turklāt sajaucami līdzīga domēna vārda lietotāja 
darbības , piemēram, pieprasot atlīdzību par at
teikšanos no šāda domēna vārda, apliecina, ka tiek 
izpildīti visi kritēriji, lai atzītu, ka attiecīgais domē
na vārds ir reģistrēts ļaunprātīgi. Līdz ar to šādos 
apstākļos būtu iespējas konstatēt negodprātīgu sa
jaucami līdzīga domēna vārda reģistrāciju un tie
sību izmantošanu un attiecīgi arī gan Civillikuma 
noteikumu, gan Noteikumu prasību pārkāpumu. 

Domstarpību risināšana 

Lai arī citu personu likumīgo interešu un tiesī
bu aktu pārkāpumu sajaucami līdzīga domēna vārda 
reģistrēšanā un izmantošanā konstatēt ir iespējams, 
ir ļoti ticams, ka šāda situācija tiek risināta, sniedzot 
sajaucami līdzīga domēna vārda reģistrētajam lie
totājam prasīto labumu. Tas varētu būt saistīts tieši 
ar to, ka sajaucami līdzīga domēna vārda lietotājs ir 
atbildīgs par visiem strīdiem, kas var rasties domēna 
vārda lietošanas sakarā21 , un šādus strīdus iespējams 
risināt sarunu ceļā, vienojoties par šķīrējtiesas vai 
mediatora iesaistīšanos vai arī vēršoties tiesā ar prasī
bas pieteikumu pret sajaucami līdzīga domēna vārda 
lietotāju22 • Latvijā nav izveidots vai ieviests īpašs strī
du risināšanas mehānisms domstarpībām saistībā ar 
domēna vārdu izmantošanu, kas nodrošinātu iespēju 
ātri un efektīvi panākt iespējamo risinājumu, ja kāds 
no strīdā iesaistītajiem tam nepiekrīt. 

Arī situācijās, kad domēnu vārda lietotāja liku
mīgās intereses, attiecināmo tiesību aktu un arī no
teikumu prasības ir acīmredzami pārkāptas, piemē
ram, maldinoša domēna vārda lietošanas gadījumā, 
būs nepieciešams vērsties tiesā vai pie sajaucami 
līdzīgā domēna vārda lietotāja un risināt šo strīdu 
sarunu ceļā. Protams, ikviens var savas tiesības un 
intereses aizstāvēt tiesā, bet šāds process var būt 
ilgstošs un nedod tūlītēju risinājumu, kas ir svarīgs 
it īpaši gadījumos, kad domēna vārda netraucēta 
izmantošana ir būtiska un nozīmīga tieši šobrīd. 
Jebkurā gadījumā svarīgi ir nodrošināt, ka, vēršo
ties pret sajaucami līdzīga domēna vārda lietotāju, 
jau sākotnēji pienācīgi ir nodrošinātas šīs personas 
likumiskās intereses. Tas ietver arī nepieciešamību 
izvērtēt izņēmuma tiesību nodrošināšanu attiecībā 

uz darbībā izmantotajiem apzīmējumiem, jo šādu 
domstarpību risināšanas gadījumā ļoti nozīmīga 

varētu būt izņēmuma tiesību pastāvēšana attiecī

bā uz izmantotajām preču zīmēm. Tāpat svarīgi ir 
pienācīgi fiksēt visus apstākļus un pierādījumus, tai 
skaitā saziņu ar sajaucami līdzīgā domēna vārda 
lietotāju un viņa izteiktos piedāvājumus. 

Apkopojot iepriekš minēto, jāsecina, ka tiesī
bu akti jau sniedz iespējas aizsargāt savas intereses 
un tiesības pret sajaucami līdzīgu domēnu vārdu 
izmantošanu. Tomēr grūtības varētu būs saistītas 
gan ar pieejamajiem domstarpību risināšanas me
hānismiem, gan nepieciešamību jau sākotnēji fiksēt 
visus apstākļus un pierādījumus saistībā ar sajauca
mi līdzīga domēna izmantošanu. 1JJ J P 


