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We wrzesniu ruszy
rejestracja seks domen

Sama upadlosc spólki to nie strata akcjonariusza

• Firmy powinny zarejestrowac swój adres z .xxx
• Beztego pcxi ich nazwa moze dzialac strona erotyczna
• Na skladanie wniosków przedsiebiorcy maja miesiac

milionów
dolarów

moga zaplacit firmy
za rejestracje
i blokowanie
domen .XXX
w pierwszym roku

200

domeny. Kwota ta moze wyniesc
do 300 dolarów. Raz zalozona blo
kada bedzie aktywna przez dzleslet
lat. Póznlej przedsiebiorca zostanie
poinformowany o mozliwosci jej
przedluzenia.

Finny zainteresowane blokowa
niem domen z uzywanymi przez sie
bie nazwami beda mialy zaledwie
30 dni na zlozenie stosownych wnio
sków.• C2

USD

mozna bedzie zglaszac wnioski o
blokade domen zawierajacych znak
towarowy. do którego ma sie prawa.

- Chociaz oznacza to wydatki. be
da one niewspólrnierne do kosztów,
jakie moga sie wiazac z obsluga
prawna i ewentualnym procesem
o zakazanie uzywania domeny - tlu
maczy Niezgódka.

Na razie nie wiadomo dokladnie.
ile bedzie kosztowac zablokowanie

moze kosztowac
zgloszenie adresu www

skie fIrmy z branzy erotycznej. cho
ciaz i tych jest niemalo. Zdaniem wie
lu ekspertów wieksza czesc zysków
fIrmy ICM Registry, czyli wylacznego
rejestratora tego rodzaju adresów,
nie bedzie wcale pochodzic od fIrm
rejestrujacych domeny .xxx. tylko
od tych. które beda chcialy zabloko
wac taka domene.

- Rejestracja domeny zawieraja
cej znak towarowy danego przedsie
biorstwa I umieszczenie pod nia
strony erotycznej czy pornograficz
nej moze negatywnie odbic sie
na wizerunku firmy - tlumaczy Piotr
Niezgódka. adwokat z kancelarii Ko
chanski Zieba Rapala i Partnerzy.
Dlatego doradza przedsiebiorcom.
by zastanowili sie nad skorzystaniem
z mozliwosci zablokowania domeny
z koncówka .xxx. Od 7 wrzesnia

SLAWOMIRWIKARIAK

Po wielu latach odmawiania lCANN,
organizacja odpowiedzialna za
przyznawanie domen interneto
wych. zatwierdziIa domene z rozsze
rzeniem .xxx. Ma to umozliwic reje
stracje serwisów pornograficznych
i erotycznych zjedna koncówka. To
z kolei ma pozwolic na latwiejsze fI]
trowanie tresci, np. w stosowaniu
blokad rodzicielskich. W srodowi
sku internautów decyzja ta budzi
spore kontrowersje.

Rejestracja domen z koncówka
.XXXzarzadzac bedzie fIrma lCM
Registry. Procedura ruszy 7 wrze
snia.

Wbrew pozorom infonnacja na te
mat rejestracji pornodomen powin
ny zainteresowac sie nie tylko pol-
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INTERPRETACJA
Podatkowa strata powstaje po
zbyciu akcji lub udzialów za cene

du na upadek i likwidacje spólki sta- na pomniejszyc o strate z tego zró
Iysie bezwartosciowe. Podatnik nie dla. Odliczenia mozna dokonac
zdazyl sprzedac swoich akcji. Nie wciagu pieciu lat od wykazania stra-
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- Choc omawiany wypadek jest
bardzo podobny do sytuacji. gdy
podatnik zbylby akcje za cene bliska i
---- :_ ••. _ ••..•..J ..••.•.I•.....•."••..•.•••.....••..•..••..•.•.•,..;
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Spór o adres .XXX bedzie
trudny do wygrania
INTERNET I Jesli seks domena naruszy czyjes prawa, to teoretycznie mozna ja bedzie

zablokowac. Wciaz nie wiadomo jednak, jak ma wygladac taka procedura

Rejestracja domen .XXX,a takze mozliwosc ich blokowania rusza
juz we wrzesniu. Tymczasem wciaz nie znamy odpowiedzi na wiele
zasadniczych pytan. Nie wiadomo chociazby, na jakiej podstawie re
jestrator bedzie przesadzal, ze firme mozna zaliczyc do Sponsored
Community, czyli branzy erotycznej czy pornograficznej. A to bedzie
podstawowe podczas rejestracji domen. Nie przewidziano tez zad
nej procedury odwolawczej na wypadek, gdyby rejestrator odmówil
rejestracji domeny. Nikt nie wie tez, jak w praktyce funkcjonowac ma
procedura Rapid Takedown Procedure, która ma pozwolic na bloko
wanie domen w sposób oczywisty naruszajacych prawa firm. To
wszystko powoduje duza niepewnosc prawna.
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Samo zlozenie wniosku o blo
kade domeny w fazie Sunrise B
takze nie musi okazac sie sku
teczne. Jesli wobec tej samej na
zwy przedsiebiorca z branzy
erotycznej bedzie równiez dys
ponowal jakimis prawami, to je
go wniosek o rejestracje dome
ny .XXXbedzie uprzywilejowa 
ny. Wówczas jednak zaintereso

wany moze skorzystac ze skargido Swiatowej Organizacji Wla
snosci Intelektualnej._

Przed sadami trudniej

·OPINIA

W ostatecznosci nie pozosta
nie nic innego jak dochodzenie
sprawiedliwosci przed sadem
powszechnym. Niestety,juz sa
mo ustalenie wlasciwosci sadu
i przepisów, na podstawie któ
rych ma sie toczyc spór, moze
nastreczac sporo watpliwosci.

Marta
Koremba
kancelaria prawna Kochanski Zieba
Rqpala iPartnerzy

kredek dla dzieci z malej miej
scowosci w Polsce. Osobom de
cydujacym o blokadzie uzywa
ny przez niego znak towarowy
moze nic nie mówic.

Pojawia sie pytanie, co be
dzie,jesli firma spoza branzy dla
doroslych przegapi etap Sunri
se B,a okaze sie, ze pózniej ktos
zarejestruje domene.XXX z uzy
wana przez nia nazwa. Wielu
przedsiebiorców nie chcialoby
byc kojarzonych z erotyka,
a tym bardziej pornografIa. Co
moga zrobic w takiej sytuacji?

- Beda mogli skorzystac zpro
cedury RES (Rapid Evaluation
Service) prowadzonej przez
lCM Registry. Jest to mechanizm
szybkiej oceny, który bedzie
umozliwial zablokowanie spor
nej domeny w ciagu 48 godzin.
RES ma na celu zapewnienie
szybkiego remedium w razie
wyraznego naduzycia odnosza
cego sie do powszechnie zna
nych irozpoznawalnych znaków
handlowych lub uslugowych
o znacznej wartosci rynkowej
i do nazwisk osób fIzycznych
- tlumaczy Natalia Marczuk
z kancelarii Baker & McKenzie.

Szkopul w tym, ze nadal nie
okreslono, jak wygladac ma ta
procedura. W praktyce moze sie
okazac, ze bedzie ona skutecz
na w wypadku globalnych, la
two rozpoznawalnych marek.
Jesli do lCM Registry zglosi sie
flrma Chaneli bedzie chciala za
blokowac domene chanel.xxx,
to z pewnoscia nie bedzie z tym
miala klopotu. Duzo mniej sku
teczny moze byc producent

Oczywiste naruszenia

Pierwsza faza rejestracji do
men .XXX ruszy 7 wrzesnia.
W ciagu 30 dni fIrmy z branzy
erotycznej i pornografIcznej,
które maja zarejestrowane zna
ki towarowe lub domeny z inny
mi rozszerzeniami, moga skla
dac wnioski o rejestracje (Sunri·
seA).

Moze sie zdarzyc, ze dwa pod
mioty z róznych panstw beda
mialy prawa do takich samych
nazw. Wówczas dochodzic be
dzie do aukcji i domene wygra
ten, kto zaplaci wiecel. W tym
samym okresie fIrmy spoza
branzy erotycznej i pornogra
fIcznej majace prawa do znaków
towarowych beda mogly zlozyc
wnioski o blokade domeny z ich
uzyciem (Sunrise B).

SLAWOMIRWIKARIAK

W kolejnej fazie (landrush)
fIrmy beda mogly zglaszac
wnioski, nawet jesli nie beda po
siadac praw do znaków towarom
wych. W razie sporu o te sama
nazwe domenowa znów decy
dowac ma aukcja.

Ostatnia faza (Go-Uve) be
dzie otwarta dla wszystkich
i rzadzic sie ma zasada: kto
pierwszy, ten lepszy.
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KRS ma tez pomysl na nowy
model postepowania przed sa
dem.

Komisja chce, by sad prze
prowadzal dowody na wniosek
stron. Z urzedu mialby to czynic
jedynie w wyjatkowych - szcze
gólnie uzasadnionych - wypad
kach. Nowy sposób procedowa
nia ma zwoInic sad od szukania

Trzeba odejsc
od formalizmu,

zakresu i zasad
vego,w tym wy
choraz
H, pozyczek i wy
vychw stosunku
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TEMIDA

Przed przyznaniem obroncy
z urzedu sad powinien badac
finanse oskarzonego - uwaza
Krajowa Rada Sadownictwa

W sprawie przygotowanego
w lutym przez Komisje Kodyfi
kacyjna Prawa Karnego projek
tu kompleksowej nowelizacji
procedury karnej KRS wydala
wlasnie specjalna opinie. przy
znaje w niej, ze kompleksowe
i gruntowne zmiany procesu
karnego sa potrzeba chwili.

postepowania przygotowaw
czego wyznaczenie obroncy
z urzedu ma z kolei zalezec
od kondycji finansowej podej
rzanego. Przed sadem jednak
status finansowy nie mialby
zadnego znaczenia. Taki pomysl
nie podoba sie radzie.

"Nie mozna jej przyjac bez
krytycznie" - napisano w opinii
do tejze propozycji.

Rada podkresla, te bez wat
pienia wiekszosc oskarzonych
skorzysta z tego przywileju, a to
pociagnie za soba ogromne
koszty, przez co ucierpi budzet. l • , 11 l .,

Kolejna regulacja z projektu
daje szanse na umorzenie po
stepowania w sprawie o wyste
pek zagrozony kara trzech lat
wiezienia, kiedy pokrzywdzony
sie na to godzi, a szkoda zostala
naprawiona. Taki zapis ma spo·
pularyzowac mediacje.

KRS ocenia ja bardzo pozy
tywnie i stawia na popularyza
cje mediacji poprzez stworzenie
dodatkowej mozliwosci odsta
pienia od prowadzenia poste
powania. gdy niecelowe jest ka
ranie sprawcy.

W nowej procedurze karnej


