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7 września rozpoczęła się procedura rejestracji nowej domeny najwyższego poziomu (TLD) .xxx. Sprawdź, jakie szanse  

i zagrożenia dla Twojej firmy niesie za sobą wprowadzenie tej domeny.  

Nowa TLD .xxx należy do tzw. domen sponsorowanych, 

tj. przeznaczonych dla stron o określonej tematyce  

i w z związku z tym skierowanych do określonej grupy 

podmiotów. W tym wypadku tych działających w branży 

rozrywki dla dorosłych.  

 

Domena najwyższego poziomu (TLD, Top Level Domain Name) 

Każdy adres strony internetowej składa się z pewnego ciągu znaków, 

które można podzielić na tzw. „prefiks”, zawierający adres protokołu 

internetowego «http», adresu serwera «www» (tzw. „host”) oraz nazwy 

domen oddzielone kropkami. Ostatnia z nazw, tzw. „sufiks”, jest 

domeną najwyższego poziomu. 

 

Procedura i zasady rejestracji 

7 września 2011 r. ruszyły tzw. sunrise periods, czyli 52-

dniowe okresy zgłoszeń z pierwszeństwem: 

 Sunrise A – kierowany do przedstawicieli branży 

adult entertainment spełniających jeden z dwóch 

warunków: (1) posiadających zarejestrowany znak 

towarowy zawierający te same elementy słowne, co 

zgłaszana domena; (2) posiadających tę samą 

nazwę domeny zarejestrowaną najpóźniej w dniu 

01 lutego 2010 r. w połączeniu z generyczną lub 

krajową domeną najwyższego poziomu (gTLD lub 

ccTLD). 

 Sunrise B – kierowany do właścicieli znaków 

towarowych, którzy zamierzają złożyć zgłoszenie 

blokujące. 

Zasady rejestracji 

zgłoszenie w Sunrise A  rejestracja 

kilka zgłoszeń w Sunrise A aukcja 

zgłoszenie w Sunrise B blokada 

zgłoszenie w Sunrise A + zgłoszenie w Sunrise B rejestracja   

 

Począwszy od 08 listopada 2011 r. rozpocznie się  

18-dniowy okres zgłoszeń w ramach tzw. Land Rush: 

 Land Rush – kierowany do przedstawicieli branży 

adult entertainment, którym nie stawia się żadnych 

dodatkowych wymogów. Nie obowiązuje w niej 

zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, w miejsce której 

wprowadzony został mechanizm aukcyjny.  

Od 06 grudnia 2011 r. rozpoczyna się okres tzw. General 

Availabilily: 

 General Availability – przyjmowanie zgłoszeń na 

ogólnych zasadach przyjętych dla TLDs, na czele 

z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”. 

 

TLD .xxx w liczbach 

Przewidywane roczne obroty  200 mln USD 

Szacowana liczba zarejestrowanych domen  3-5 mln domen 

Koszt „blokady” (za pierwszych 10 lat) ok. 300 USD 

 

Praktyczne uwagi 

Rejestracja TLD .xxx powinna zainteresować nie tylko 

przedsiębiorców z branży adult entertainment. 

Wywołuje ona bowiem istotne ryzyko dla właścicieli 

atrakcyjnych marek, które mogą zostać wykorzystane  

w powiązaniu z jednoznacznie kojarzącą się domeną. 

Firmy, które chcą chronić takie właśnie marki (znaki 

towarowe, znaki usługowe, nazwy domen) powinny 

rozważyć dokonanie zgłoszenia blokującego, które 

spowoduje wyłączenie możliwości rejestracji domeny 

zawierającej markę w domenie .xxx. 

Po zakończeniu Sunrise B odzyskanie domeny 

zawierającej chroniony znak towarowy będzie możliwe 

tylko w ramach standardowego sporu domenowego. 

Będzie on rozstrzygana w trybie tzw. UDRP, ze 

wszystkimi tego konsekwencjami, w szczególności 

kosztowymi. 

Dodatkowym narzędziem będzie tzw. Rapid Takedown 

Procedure. Procedura ta ma pozwolić na zablokowanie 

domen, które w oczywisty sposób naruszają prawa do 

renomowanych znaków towarowych. Rozstrzygnięcie 

w tego typu sprawach zapadać ma w przeciągu 48 godzin 

i ma być wydawane przez panele arbitrów na co dzień 

orzekających na podstawie UDRP.  
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