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INTRODUCTION
The present work aims to provide clarification on the possible legal means of protection of the domain names, provided by
the Bulgarian law presently in force and by the laws of some
jurisdictions of the continental Roman law system.

1. LEGAL NATURE OF THE DOMAIN NAME
On the first place, prior to search the possible successful means for protection of domain name holders'
rights, it should be analyzed the legal nature of the domain name.
From a technical point of view it is clear that the domain name is an alphanumerical association of certain IP address, which association is technically made by the respective registration institution (so called
'registrars'). However, up to now there is no serious doctrinarian research giving clear answer on what the
domain name is from a legal point of view.
In Bulgaria there is no legal definition, neither court practice in this respect. Such definition neither exists
in other jurisdictions. There are several court decisions of other jurisdiction courts trying to explain the legal
nature of the domain.
Court Practice an Doctrinarian Views
Maybe for the first time the Circuit Court of Fairfax County tried to qualify the domain names in its decision under Umbro Int'l, Inc. v. 3263851 Canada, Inc./NSI case , the court finds that the domain name is used
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to be a form of "intangible intellectual property". It becomes clear that the court reaches
such a conclusion due to the following reasons: i) the domain names could be evaluated
as such, and ii) under U.S. regulations for trademark protection, the interested domain
name holder could apply and be granted with registration of the domain as a trademark in
the Patent and Trademark Office.
Some authors find the domain name economically similar to real estate, and for this reason the efficient protection for them is somewhere closer to real property law than traditional trademark law.
Otherwise approach the problem courts in jurisdictions within the so-called 'continental
legal systems', like France, Germany, Italy, etc. Bulgarian legal system also falls within this
family. In such systems the answer should be searched in the contractual nature of the
relationship.
Theoretical Analysis
To answer the touchy question should be analyzed the figure of the right over the
domain name from a theoretical point of view.
Under Bulgarian doctrine the subjective right shall be considered a legally recognized
and guaranteed possibility of the legal subject to demand respective behavior or result
from the legally obliged person(s) . On the other hand the doctrine recognizes the dividing
of the subjective rights on two main types: absolute and relative.
Any subjective right shall be considered absolute provided the obligation towards the
right holder falls upon unlimited number of liable persons. For example the property right
holder shall be entitled to demand from any third person not to hinder and intrude him to
exercise its property rights and to derive benefits from the usage of its property. Such
absolute right is the copyright.
On the contrary - towards any relative right holder corresponds an obligation of an exact
person. Such rights arise from contractual relationships, torts, etc. The buyer as a right
holder under a purchase contract shall be entitled to demand the transfer of the title and
handing-over of the belonging - subject to the contract, only from the seller but from
nobody else.
Is the domain name an absolute right?
The answer of this question shall be negative. As mentioned above legal protection of
any absolute right over intangible good depends on the law - whether there exist or not
legal attribution of the good to a certain person in such a way that he can enjoin any other
person from using it. While there is no explicit legal provision under Bulgarian law for creating, protecting and regulating such a right over a domain name in a way that the right
holder can oppose it to any third party, it shall not be considered an absolute right and cannot be protected as such.
Is the domain name a relative right?
In my opinion the right over a domain name shall be considered as a relative right. This
deduction is based on the analyses of the relationships between the actors within the
Internet market.
If somebody is willing to register a domain name he/she should enter in agreement with
an organization accredited by the ICANN for the generic top level domains (gTLD) like
.com, .org, .net, respectively by its supporting organizations for country code TLDs
(ccTLD) like .bg, .de, .fr, etc. Such accredited registrars also act through authorized
agents.
As main obligations of this agreement could be mentioned: 1) for the applicant - payment of registration and/or yearly fee and 2) for the registrar - to
accord the registered domain name to the registrant; to administer the domain
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name server; to administer and keep up to date the whois database; to associate the
domain name with certain IP address - all these coming to provide the registrant with the
possibility to use the registered domain name. Each registrar has its own contractual terms
of service.
Considering the above said it could be stated that the registration of a domain name is
based on the contractual relationship between the applicant and the registrar. The very
registrars explicitly envisage this fact. Network Solutions describes a domain name in
terms of a contract with the registrant - for the registrant to use the name in question in
accordance with the service contract
Under Bulgarian law this contract shall be considered valid, as far its object, terms, legal
consequences agreed do not contradict to the law. There is special provision in our Law
on Obligations and Contracts providing freedom of contracting. As contract for specific
result, the contract shall be qualified as kind of service contract.
The Virginia Supreme Court in Network Solutions, Inc. v. Umbro International, Inc. also
found that the domain name is a service contract, but not property and hence cannot be
subject to garnishment.
In the popular "Pitman case" the High Court of Justice of the UK held that the domain
name holder could not base a claim on the grounds of property right. In later case the
claimant Pitman Training Limited brought an action against Pitman Publishing Division of
Pearson Professional Limited based on to unlawful transfer of the domain name 'pitman.co.uk' by the registrar Nominet UK to the defendant. The court found that such claim
is groundless due to lack of contractual relationship between the claimant and the defendant. The contract for registering a domain name exists and hence is binding only between
the domain name holder and the registrar. On the other hand the court held that in any
case the domain name holder could only claim from the registrar indemnification due to
breach of contractual terms, but not to claim transferring back of the domain name.
The above findings are also further supported by other U.S. court in Rose Marie Dorer
and Forms, Inc., v. Brian Arel case. Nevertheless the court is trying again to see into the
legal nature of the domain a new kind of intellectual property, there are some very important conclusions: i) the court recognizes that as new form of intellectual property the transfer of title could be performed only by new registration, i.e. by entering in new contract with
the registrar; ii) the domain name is not a property right; iii) the domain can only be give to
its holder contractual rights, and iv) the domain name cannot be evaluated as such but as
a contractual right.
Having in mind the above considerations, it should be only now searched the legal
means and ways to protect the domain name holders.

2. PROTECTION OF DOMAIN NAMES
While the right over a domain name is a contractual relative right arising pursuant to
contractual relationship, the right holder is entitled to demand only from the registrar to fulfill its obligations and nothing else from third parties, except not to hinder the fulfillment of
the obligations of the parties (art.21, para.2 of the LOC).
Therefore protection of the domain name towards third parties should be searched in
other directions.
It is undisputable that the domain name is a wording sign. Under Bulgarian law as such
it could benefit from protection that is granted to the right holders of signs considered as
absolute right: e.g. copyright, trade or service mark right, right to a personal or
trade name, etc.
On the other hand, protection could be searched in tort or unfair competition law.
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2.1. Registration as a trade or service mark.
In Bulgaria there is no legal obstacle a domain name (as sign) to be registered as a
trade or service mark at the Patent office after its registration as a domain , unless it fails
to fit the requirements of the Law on Marks and Geographical Indications (LMGI).
First of all Bulgarian law provides that any sign (including the domain name) could be
registered as trademark if it could be capable for distinguishing the goods or services of
the sign holder (domain name holder) from those of other persons and can be represented graphically. As sign consisting of words, including the names of persons, or letters,
numerals, etc., the domain name would be capable for registration as a mark.
The PO shall not register the full domain name as URL with prefixes like "ftp://", "http://",
"www" due to lack of distinctive quality of these elements and suffixes having the country
code like ".bg", ".uk", ".de", etc., because they represent geographical origin. This
approach is followed by almost all EU jurisdictions.
Secondly the PO would not register the domain as a mark, provided it consist exclusively of indications that have become customary in everyday language or established
commercial practice in the Republic of Bulgaria; that consist exclusively of signs designating the kind, quality, quantity, composition, intended purpose, value, geographical origin,
time or process of manufacture of the goods or the manner of rendering of the services, or
other characteristics of the goods or services; that are contrary to public policy and the
principles of morality; that may deceive users as to the nature, quality or geographical origin of the goods or services; that consist of or include full or abbreviated official names of
States or intergovernmental organizations, or imitations thereof, or name of the Republic
of Bulgaria or of Bulgarian State authorities; that consist of or include official control and
warranty signs where such are used to mark identical goods; that consist of or include the
name or a representation of historical and cultural monuments of the Republic of Bulgaria,
as specified by the Ministry of Culture; that consist of or include religious symbols that are
well known in the Republic of Bulgaria, or equivalents thereof, etc.
Almost the same are legal requirements in other jurisdictions within the 'continental law family'.
'Dressed' like a trade or service mark, the domain name would be considered an
absolute right, and would benefit from all the legal means for protection of trademark provided by the law against any third party. As infringement shall be considered any usage of
the domain name by other person in his business activity, without the consent of the holder (Art.11 of the EC trademark directive). The holder of a mark is entitled to bring an
infringement action against any third infringing party. Apart of the above, some infringements are subject to administrative and even criminal liability.
It should be paid attention on the question what exactly usage of the domain name registered as well as a trade or service mark, shall be considered infringement by usage "in
business activity without the consent of the holder". Obviously usage of a domain by third
party to associate goods or service on accredited to the domain website shall be considered infringement, but not the mere use of the domain name in a URL or as an e-mail
address. Furthermore it should be used for identification of particular goods and services
within the registered classes.
Needless to say the trade/service mark protection of the domain name would shield its
holder only for the classes of goods and/or services that the mark registration is granted
by the PO.
In difference to some other jurisdictions' approach (e.g. Germany), the Bulgarian law
cannot create an absolute right to the user of the domain name as an unregistered trademark prior to submission of the application for registration at the PO.
2.2. Protection against already registered marks.
Under Bulgarian law it is very difficult to protect the domain name holder
against rightful user of an already registered trade or service mark.
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This is due to the fact that the newly enacted in Bulgaria LMGI does not protect the user
of a mark or sign against registered user of such provided the former has used it in a business way prior to the later. In this respect our LMGI differs from the legislative solutions in
other jurisdictions , but is in conformity with Article 4, Para.4, i."b" of the EU directive
89/104/EEC on trademarks.
Exception of this rule constitutes protection of domain names used as marks (in a business way) and registered as such with no coverage on the territory of Republic of Bulgaria,
but would be regarded as well-known 'famous' under the meaning of Art.6bis of the Paris
Convention. Further successful protection could be reached against registered marks if are
identical or similar to a domain name and is intended for goods or services that are not
identical or similar to those of the sold by the website with the said domain name where
that domain name as mark is well known on the territory of the Republic of Bulgaria and
where use without due cause of the mark applied for would take unfair advantage of, or be
detrimental to, the distinctive character or repute of the domain as earlier mark.
In jurisdiction where such rights of the prior user are granted, a successful protection
could be achieved.
2.3. Protection against other domains.
Very interesting question arises whether domain name could be defended against similar domains, subdomains or if there is conflict of similarity between gTLD and ccTLD. In
Bulgaria there is no actions brought to court due to this reason, but there are such cases
in other jurisdictions.
The common conclusion is that in these cases the right of the domain was not protected as such but due to its 'dressing' with other rights - usage as trademarks or corresponding to trade names.
Under Bulgarian law a domain cannot be protected and opposed against similar such
on common grounds.
3. CONCLUSION
As it become obvious the problem of the protection of domains is still outstanding. There
is no particular legislation in this respect, but the problems in Bulgaria are just about to be
faced.
On the other hand the usage of domains could lead to international conflicts. Therefore
it is badly needed a particular legislative approach.
Furthermore it should be made hard effort in harmonization of the legislations of the different jurisdictions in this respect.
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Обзор на законодателството:
По-важното от ДВ, бр.76 от 31.08.2001 г.
Постановление № 198 от 24 август 2001 г. за изменение на Постановление
№ 189 на Министерския съвет от 2001 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за народното здраве, утвърден с
Постановление № 23 на Министерския съвет от 1974 г.
Спогодба между правителството на Република България и съюзното
правителство на Съюзна република Югославия за обратно приемане на лица,
незаконно пребиваващи на териториите на двете държави
Съгласно спогодбата всяка договаряща страна по молба на другата договаряща
страна приема обратно всяко лице, което не отговаря на условията за влизане или
пребиваване на територията на втората страна. Визират се случаите, когато е
установено, че лицето е гражданин на замолената държава. Ако впоследствие се
установи, че приетото обратно лице не е гражданин на замолената държава., другата
договаряща страна отново приема обратно това лице без отлагане.
Документите и другите доказателства, които се използват за установяване на
самоличността и гражданството, се уточняват в Протокола за прилагането на тази
спогодба. Копия на тези документи също могат да бъдат използвани при процедурата
за установяване на самоличността и гражданството. За установяване на
самоличността и гражданството може да се използва и изявлението на лицето, за
което е представена молбата за обратно приемане.
Всяка договаряща страна приема обратно на територията си по молба на другата
договаряща страна гражданин на трета държава или лице без гражданство, което не
отговаря на условията за влизане или пребиваване на територията на молещата
договаряща страна, ако се докаже, че това лице е влязло незаконно на нейна
територия директно от територията на замолената договаряща страна.
В спогодбата се съдържа и разпоредба, която урежда транзитното преминаване
на граждани на трети държави или на лица без гражданство, като всяка договаряща
страна по молба на другата договаряща страна приема граждани на трети държави
или лица без гражданство да преминат транзитно през нейната територия, ако
молещата договаряща страна предостави сигурни доказателства, че е гарантирала
тяхното приемане в държавата- крайна цел на пътуването, или на територията на
следващата държава, през която ще се премине транзитно.
С цел прилагането на тази спогодба Министерството на вътрешните работи на
Република България и Съюзното министерство на вътрешните работи на Съюзна
република Югославия ще сключат специален протокол.

По-важното от ДВ бр.77 от 4.09.2001г.
Указ № 191 за насрочване частичен избор за кмет на кметство в с.
Константин, община Елена, област Велико Търново, на 7 октомври 2001 г.
Решение № 2/2001 на Съвета по асоцииране 23/05/2001 между Европейските
общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от
друга страна, относно приемане на Правилата за прилагане на разпоредбите за
държавната помощ, упоменати в чл. 64 (1) (iii) и (2) съобразно чл. 64 (3) на
Европейското споразумение, учредяващо асоциирането между Европейските
общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от
друга страна, и в чл. 9 (1) (iii) и (2) на Протокол 2 относно продуктите на
Европейската общност за въглищата и стоманата (ЕОВС) към това
споразумение
Съгласно споразумението Република България ще определи
национална институция или администрация, която ще бъде наблюдаващ
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орган, отговарящ за държавните помощи. Този наблюдаващ орган ще бъде отговорен
за анализа на съществуващото и бъдещото предоставяне на индивидуална помощ и
на програми за помощ в Република България и ще изразява становище по
отношение на тяхната съвместимост с чл. 64 (1) (iii) и (2) на Европейското
споразумение и чл. 9 (1) (iii) и (2) и (4) на Протокол 2 относно продуктите на ЕОВС
към Европейското споразумение. С настоящото споразумение се приемат правилаза
прилагане на разпоредбите относно държавната помощ, визирани в чл. 64 (1) (iii) и
(2) в съответствие с чл. 64 (3) на Европейското споразумение за асоциирането между
Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република
България, от друга страна, и в чл. 9 (1) (iii) и (2) от Протокол 2 относно продуктите на
Европейската общност за въглищата и стоманата (ЕОВС) към това споразумение.
Съобразно процедурните правила, които са в сила в Европейската общност и в
Република България, предоставянето на държавна помощ ще се контролира и
оценява по отношение на съвместимостта й с Европейското споразумение от
отговорните наблюдаващи органи, съответно в общността и в Република България.
Наблюдаващият орган в общността ще бъде Комисията на Европейските общности ,
а в Република България - Министерството на финансите.

По-важното от ДВ бр.78 от 10. 09. 2001
Министерски съвет - Постановление N 203 от 29 Август 2001 за приемане на
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за
електромагнитната съвместимост
Според Наредбата съоръжение е всяко електротехническо или електронно
устройство,което може да бъде източник на електромагнитни смущения или чието
функциониране може да бъде засегнато от такива смущения.
Постановление N 202 от 29 август 2001 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на закона за тютюна и тютюневите изделия, приет с
постановление N 39 на Министерския съвет от 1994 г.
Министерство на отбраната - Наредба N Н-11 от 4 септември 2001 г. за
разследване на авиационни произшествия и инциденти
Министерство на земеделието и горите, Министерство на образованието и
науката - Наредба за изменение на Наредба N 5 от 2000 г. за придобиване и
отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника

По-важното от ДВ бр.79 от 14.09.2001
Декларация на Тридесет и деветото Народно събрание от 12 септември 2001 г.
относно извършените в САЩ терористични актове
Постановление № 204 от 3 септември 2001 г. за изменение на Постановление №
216 на Министерския съвет от 1998 г. за създаване на Съвет по сигурността при
Министерския съвет и за приемане на правилник за неговите функции, задачи и
организация на работа (обн., ДВ, бр. 116 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 123 и 142 от 1998
г. и бр. 5, 14 и 81 от 2000 г.)
Решение № 626 от 3 септември 2001 г. за откриване на процедура за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, т.
3 от Закона за подземните богатства, в блок "В-Голица", разположен в областите
Търговище, Шумен, Варна, Сливен и Бургас
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за допълнение на Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните
прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни
средства (ДВ, бр. 74 от 1999 г.)
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По-важното от ДВ бр.80 от 18.09.2001
Закон за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и
вицепрезидент
По-важните положения в закона са следните.
21-членната ЦИК, избрана от НС, има председател, заместник-председатели и
секретар. Те се предлагат от различни политически партии и коалиции. Членовете
на ЦИК трябва да са български граждани, с висше образование, в мнозинството си
юристи.
Сумата, която се влага като безлихвен депозит в БНБ е 5000 лв. Избирателните
списъци се съставят и обявавяват по реда на Закона за избиране на народни
представители не по-късно от 30 дни преди изборния ден.
ЦИК регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент.
Предизборната кампания се открива от деня на обнародването на имената на
кандидатите в ДВ и приключва 24 часа преди изборния ден.
При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от оператор
с лицензия с национален обхват или от оператор с лицензия с регионален или
местен обхват, засегнатите кандидати могат да подадат жалба в ЦИК, респективно в
съответната РИК.
Общата сума за финансиране на предизборната кампания на една кандидатпрезидентска двойка не може да надвишава 2 000 000 лв.
Кандидатите за президент и вицепрезидент могат да получават дарения за
финансиране на предизборната си кампания, като сумата на едно дарение не може
да надвишава 10 000 лв. от физическо лице и 30 000 лв. от юридическо лице. Не се
допуска финансиране на предизборната кампания от чужди държави, чуждестранни
физически и юридически лица и от смесени дружества с повече от 25 на сто
чуждестранно участие, както и от юридически лица с повече от 50 на сто държавно
или общинско участие
За неуредените от този закон въпроси се прилага Законът за избиране на народни
представители.

По-важното от ДВ бр.81 от 21.09.2001 г.
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на
съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в
потенциално експлозивна атмосфера
Постановление № 205 от 12 септември 2001 г. за приемане на Наредба за
съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и
системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално
експлозивна атмосфера
Протокол относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките

По-важното от ДВ бр. 82 от 25.09.2001 г.
Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на
Република България - Насрочени за 11.11.2001 г.
Решение за избиране на Централна избирателна комисия за произвеждане
на изборите за президент и вицепрезидент на Република България
Избрана е Централна избирателна комисия за произвеждане на изборите за
президент и вицепрезидент на Република България в състав от 21 членове, от които
10-от Национално движение Симеон Втори, 4-от Обединени демократични сили, 4от Коалиция за България, и 3-от Движение за права и свободи, както следва:
Председател-Мария Николова Павлова (НДСВ)
Заместник-председатели:
Румен Христов Ненков (ОДС)
Пламен Веселинов Киров (КБ)
секретар-Мустафа Сали Карадайъ (ДПС)
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Членове:
Алексей Иванов Подлесни (НДСВ)
Мина Иванова Топузова (НДСВ)
Георги Савов Чобанов (НДСВ)
Емил Любомиров Митев (НДСВ)
Росен Владимиров Ташев (НДСВ)
Цвета Тодорова Маркова (НДСВ)
Александър Драганов Димитров (НДСВ)
Иван Константинов Минев (НДСВ)
Бисер Живков Троянов (НДСВ)
Огнян Светославов Атанасов (ОДС)
Михаил Михайлов Константинов (ОДС)
Пламен Иванов Райчев (ОДС)
Александър Григоров Петров (КБ)
Румяна Кирилова Стоева-Сидерова (КБ)
Чавдар Георгиев Георгиев (КБ)
Анюта Руменова Асенова (ДПС)
Севинч Османова Солакова (ДПС)

По-важното от ДВ бр.83 от 26.09.2001г.
Централна избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент
С решение № 4 от 24 септември 2001 г. Централната избирателна комисия взе
решение за утвърждаване предложените от Министерския съвет образци на
документи и бюлетини за произвеждане на избори, които да бъдат обнародвани в
"Държавен вестник".

По-важното от ДВ бр.84 от 28.09.2001 г.
Решение за попълване състава на Комисията по външна политика, отбрана
и сигурност
За член на Комисията е избран Ангел Вълчев Тюркеджиев.
Решение за попълване състава на Комисията по местно самоуправление,
регионална политика и благоустройство
За член на Комисията е избран Стилиян Иванов Гроздев.
Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
Прекратяват се
пълномощията на Таня Стоянова Димитрова, народен
представител от 31. многомандатен избирателен район- Ямбол.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 1999 г. за
удостоверяване годността за експлоатация на летища и летателни площадки и
за лицензиране на летищни предприятия и оператори на летищна дейност (ДВ,
бр. 41 от 1999 г.)
Наредба № 20 от 7 април 1999 г. за удостоверяване годността за
експлоатация на летища и летателни площадки и за лицензиране на летищни
предприятия и оператори на летищна дейност
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Актуална правна информация за
операторите на далекосъобщителни услуги
С оглед влизането в сила от 07.10.2001 г. на Закона за електронния документ и
електронния подпис трябва да се имат пред вид някои новости в правната рамка на
този вид отношения.
По смисъла на чл.6 от Закона оператора на далекосъобщителни услуги,
включващи предоставяне на достъп до Интернет, се явява посредник при
електронните изявления, предавани по Мрежата. Посредникът при електронните
изявления е лице, което по възлагане от титуляра изпраща, получава, записва или
съхранява електронно изявление или извършва други услуги, свързани с него.
Законът свързва с фигурата на посредника при електронни изявления няколко
задължения , които ще го обвързват занапред по следния начин :
1. Той ще бъде длъжен да разполага с техническо и технологично оборудване,
което да осигурява надеждност на използваните системи.
2. Законът задължава посредника да поддържа персонал, притежаващ
необходимите експертни знания, опит и квалификация.
3. На следващо място ще бъде задължен да осигури условия за точно определяне
на времето и източника на предаваните електронни изявления, като за целта тези
данни следва да се съхранят на лог файловете на сървърите.
4. Съгласно закона ще следва да използва надеждни системи за съхраняване на
информацията по предходния абзац.. Въпросната информация ще подлежи на
съхранение от него в срок от шест месеца.
Законът свързва с виновното неизпълнение на така маркираните задължения
отговорност пред увредените лица за причинените вреди.
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