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ا ألصل :ابلإس بانية
التارخي 02 :ديسمرب 0223

اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة التاسعة

جنيف ،من  3اإىل  5مارس 0224
أنظمة تسوية منازعات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة خارج نطاق القضاء يف إسبانيا – تطبيقها وأداؤها

من اإعداد راؤول رودريغزي بوراس ،كبري املستشارين القانونيني و أأمني القسم ا ألول للجنة امللكية الفكرية ،انئب املديرية العامة

للملكية الفكرية ،اإس بانيا

أأول .مدخل اإىل أأنظمة تسوية منازعات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة خارج نطاق القضاء
 .2أأصبح اإجياد أليات لتسوية املنازعات خارج نطاق القضاء اجتاه ًا معمو ًل به يف الس نوات القليةل املاضية ،عىل الصعيد
ادلويل – من خالل ما يسمى الطرق البديةل لتسوية املنازعات – وعىل الصعيد ا إلقلميي (يف حاةل الاحتاد ا ألورويب) نتيج ًة
لقيام املفوضية ا ألوروبية يف عام  0220بنرش الوثيقة اخلرضاء اخلاصة ابلتسوية البديةل للمنازعات يف القانون املدين والتجاري.
وقد أأبرزت الوثيق ُة اخلرضاء ،يف ذكل الوقت ،ما للهدف املمتثل يف تعزيز أليات مرنة ملنع املنازعات وتسويهتا من أأمهية عىل
مس توى الس ياسة العامة ،فذكرت أأن الطرق البديةل لتسوية املنازعات املذكورة أأعال  ....جزء ل يتجز أأ من الس ياسات
الرامية اإىل حتسني اإماكنية الوصول اإىل العداةل ،ول غىن عهنا لتحقيق الانسجام الاجامتعي ..واكن الهنوض اب ألهداف
املذكورة أنف ًا موضوع التوجيه  EC/50/0222الصادر عن الربملان ا ألورويب واجمللس ا ألورويب ،بتارخي  02مايو  0222بش أأن
بعض جوانب الوساطة يف املسائل املدنية والتجارية ،واذلي ن ُقل ابلفعل اإىل ش ىت ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب.
وإادرااكً من اإس بانيا لس تحداث أليات تسوية املنازعات املذكورة أنف ًا ،فقد وضعت ترشيع ًا يف هذا اخلصوص من

.0
خالل القانون رمق  0223/02املؤرخ  03ديسمرب 0223املنظم للتحكمي ،واذلي أألغى القانو َن رمق  2822/30املؤرخ
 5ديسمرب  2822املنظم للتحكمي ،اإضاف ًة اإىل القانون ا ألحدث رمق  0220/5املؤرخ  0يوليو  0220بشأأن الوساطة يف
املسائل املدنية والتجارية ،والغرض الرئييس منه هو أأن يُ ِّقدم ،من خالل الوساطة ،بدي ًال لعملية التقاأ  أأو للتحكمي.



الراء الواردة يف هذ الوثيقة يه أراء املؤلف ،وليست ابلرضورة أراء ا ألمانة أأو ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
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 .3وقد جرى العرف عىل اعتبار حق املؤلف واحلقوق اجملاورة من املوضوعات املثرية للجدل الكبري .وذلكل ُأنشئ مركز
الويبو للتحكمي والوساطة يف عام  2884هبدف تعزيز تسوية املنازعات ادلولية خبصوص املسائل املتعلقة ابلتكنولوجيا وحق
املركز ،منذ اإنشائه ،مع ًال ُمكث َّف ًا يف هذا اجملال.
املؤلف واحلقوق اجملاورة عن طريق التحكمي والوساطة .وقد معل ُ
 .4وقد أأشار الاحتا ُد ا ألورويب أأيض ًا اإىل فائدة أليات مثل الوساطة فامي يتعلق بتسوية ما ينشب من منازعات بشأأن حق
املؤلف واحلقوق اجملاورة .وذلكل فاإن احليثية رمق  40يف التوجيه  EC/08/0222الصادر عن الربملان ا ألورويب واجمللس
ا ألورويب بتارخي  00مايو  0222بش أأن تنس يق بعض جوانب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف جم متع املعلومات ،تنص عىل أأن
.اللجوء اإىل الوساطة ميكن أأن يساعد املس تخدمني و أأحصاب احلقوق عىل تسوية املنازعات ..ويف الرساةل ا َّ
ملوَّة من

املفوضية اإىل اجمللس ،والربملان ا ألورويب ،واللجنة الاقتصادية والاجامتعية ا ألوروبية بش أأن اإدارة حق املؤلف واحلقوق
اجملاورة يف السوق ادلاخلية ،جاء ،عىل وجه أأكرث حتديد ًا ،يف النقطة  0-5-3اخلاصة بعالقة الهيئات الإدارية ابملس تخدمني

أأن .من الرضوري أأن يكون مبقدور املس تخدمني الاعرتاض عىل التعريفات ،سواء أأاكن ذكل من خالل اذلهاب اإىل احملامك –
احملامك املُنشأأة خصيص ًا للوساطة – أأو مبساعدة من السلطات العامة اليت تُرشف عىل أأنشطة مجعيات التحصيل..
 .5وعىل الصعيد احمليل ،تأأثرت اإس بانيا أأيض ًا مبا ُذكر أنف ًا من ارتفاع مس توى منازعات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،مما
ُُيمت الترصف حتس ب ًا للواحئ العامة املذكورة أأعال بشأأن تسوية املنازعات خارج نطاق القضاء ،واليت ميكن أأن تكون مبثابة
مرجع يف س ياق عام ولكهنا تتطلب لواحئ خمصصة ملعاجلة تسوية املنازعات يف جمال يش به اجملال املشار اإليه أأعال من َّة
ختصيصه.

اثني ًا .هيئات تسوية منازعات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة خارج نطاق القضاء يف اإس بانيا :السلطات،
والتشكيل ،واملامرسة
أأ ِّلف .سلطات هيئات تسوية املنازعات و أأداؤها
 .0فامي ييل حتليل لهيئة تسوية منازعات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة خارج نطاق القضاء يف اإس بانيا ،مع الرتكزي عىل
ش ىت ا ألسامء اليت معلت يف ظلها ،وتطورها التارخيي عىل مدى الس نوات القليةل املاضية.

جلنة التحكمي يف جمال امللكية الفكرية
ُ .7أنشئت جلن ُة التحكمي يف جمال امللكية الفكرية التابعة لوزارة الثقافة مبوجب القانون رمق  2827/00املؤرخ
 22نومفرب  ،2827وينص قانوهنا التنفيذي ،املرسوم املليك رمق  2828/478املؤرخ  5مايو ِّ ،2828
املنظم لتشكيل اللجنة

ومعلها عىل أأن هذ اللجنة س تكون مسؤو ًةل عن حل أأي منازعات قد تنشب بني هيئات اإدارة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
ومجعيات املس تخدمني أأو هيئات الإذاعة نتيج ًة ل إالدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،فامي يتعلق مبنح ترخيص غري
اس تئثاري ،وتوقيع العقود العامة ،ووضع التعريفات العامة.
 .2واكن الإجراء املُتَّبع قبل اإنشاء اللجنة املذكورة أأعال طوعي ًا وقامئ ًا عىل التحكمي عىل حد سواء ،مبعىن أأنه ما اإن يُقدَّم
ا ألطراف اإىل التحكمي املقابل ،فاإن قرار الهيئة املذكورة ،واذلي اكن يأأخذ شلك حمك قضايئ ،اكن قرار ًا ُمل ِّزم ًا وتنفيذ ًي
بطبيعته ،وفق ًا لقانون التحكمي .وعالوة عىل ذكل ،اكنت املنازعات اليت تُعرض عىل اللجنة ُوحتال اإىل امل ُ َّ
حَّكني للبت فهيا ل
جيوز للقضاة أأو احملامك النظر فهيا حىت يصدر احلمك ويطلب ُ
الطرف املعين هذا التدخل مبقتىض الاس تثناء املناسب.
 .8واجلانب الأكرث ص ًةل ابملوضوع من جوانب اللواحئ اليت تتناول التحكمي ،واذلي ل يزال ُمطبق ًا حىت اليوم ،هو سلطة
جلنة التحكمي يف حتديد مبلغ ُيل حمل التعريفات العامة .ويُدفَع املبلغ املُحدَّد برشط جحز أأو يُودَع دلى الهيئة القانونية اخملتصة،
عىل أأن يُفهَم مضن ًا أأن الترصحي املقابل لس تغالل حق املؤلف أأو أأحد احلقوق اجملاورة قد ُمنح.
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جلنة التحكمي والوساطة يف جمال امللكية الفكرية
ُ .22منحت جلنة التحكمي بعد ذكل سلطات وساطة فامي خيص املنازعات اليت تنشأأ بسبب عدم توقيع عقد جيزي اإعادة
الإرسال الكبيل ،وذكل نتيج ًة لإدماج توجيه اجمللس رمق  EEC/23/83املؤرخ  07سب مترب  2883بش أأن تنس يق قواعد معينة
تتعلق حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة حلق املؤلف السارية عىل الإذاعة بواسطة السواتل و إاعادة الإرسال الكبيل يف القانون
الإس باين .واكن الإجراء املذكور ،ول يزال ،ذا طابع طوعي.

 .22وذلكل ُأنشئت جلنة الوساطة والتحكمي يف جمال امللكية الفكرية التابعة لوزارة الثقافة ابملرسوم الترشيعي املليك
 2880/2املؤرخ  20أأبريل  ،2880اذلي يصادق عىل النص ا ُملو َّحد لقانون امللكية الفكرية ،من أأجل ممارسة وظائف

الوساطة والتحكمي اليت مينحها القانون املذكور؛ فاكنت اللجنة ،حبمك طبيعهتا ،هيئ ًة همني ًة تعمل عىل املس توى الوطين.

جلنة امللكية الفكرية
خول احل ُمك الثاين الإضايف لقانون  0220/03املؤرخ  7يوليو  - 0220ا ُمل ِّعدل للنص ا ُملو َّحد لقانون امللكية الفكرية
َّ .20
اذلي أأق َّر املرسوم الترشيعي املليك  2880/2املؤرخ  20أأبريل  - 2880احلكوم َة ،من خالل املرسوم املليك ،سلط َة تعديل

وتوس يع وتطوير همام جلنة الوساطة والتحكمي يف جمال امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل حامتً ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،همام
التحكمي والوساطة ،وحتديد املبالغ اليت حتل حمل التعريفات ،وتسوية املنازعات اليت تنشب بني هيئات اإدارة حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة ،أأو تنشب بني هيئة أأو أأكرث من هيئات اإدارة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وواحدة أأو أأكرث من مجعيات
املس تخدمني أأو هيئات الإذاعة .وقد َّ
مس جلنة الوساطة والتحكمي يف جمال امللكية الفكرية اإىل جلنة امللكية الفكرية،
تغري ا ُ
و أأصبحت متارس سلطاهتا يف جمال الوساطة والتحكمي عىل وجه احلرص.

القسم ا ألول للجنة امللكية الفكرية
النص
 .23أأخري ًا ،يُ ِّعدل احل ُمك ا ألخري  ª43أأربعة من القانون  0222/0املؤرخ  4مارس  ،0222بش أأن الاقتصاد املس تدامَ ،
املُو َّحد لقانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة – اذلي أأ َّقر املرسوم الترشيعي املليك  2880/2املؤرخ  20أأبريل – 2880
لإنشاء القسم ا ألول للجنة امللكية الفكرية .ويقترص دور القانون املذكور عىل العرض التفصييل للمهام السابقة للجنة امللكية
الفكرية فامي يتعلق ابلوساطة والتحكمي ،ووضع معايري ُمحدَّدة لتحديد املبالغ اليت حتل حمل التعريفات العامة املدفوعة برشط
جحزها أأو املودعة دلى الهيئة القانونية اخملتصة يف اإطار معلية التحكمي .ويف هذا الصدد ،يُ ِّقمي القس ُم ا ألول معايري الاس تخدام
الفعال ،من ِّقبل املس تخدم ،للمس تودع الفعيل للاملكني واملصنفات أأو املوضوع اذلي تدير الهيئات والصةل ،ومعايري
الاس تخدام يف س ياق مجمل أأنشطة املس تخدم .وخالصة ا ألمر أأنه نتيج ًة لهذا التعديل ا ألخري ،تكون للقسم ا ألول للجنة
امللكية الفكرية همام عامة واسعة النطاق يف الوساطة والتحكمي ،فض ًال عن همام ُمحدَّدة يف الوساطة وإاعادة الإرسال الكبيل
والتحكمي ،وذكل يف اإطار حتديد تعريفات بديةل .وجيب أأن يكون الطرفان مس تعدين للمشاركة ليك تُقام أأي دعوى حتكمي أأو
وساطة.

ابء .تشكيل هيئات تسوية منازعات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 .24برصف النظر عن ا ألسامء املس تخدمة (جلنة التحكمي يف جمال امللكية الفكرية ،وجلنة الوساطة والتحكمي يف جمال
خوةل لهيئة تسوية منازعات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،حىت
امللكية الفكرية ،وجلنة امللكية الفكرية) وش ىت السلطات امل ُ َّ
اإقرار القانون  0222/0املؤرخ  4مارس  0222بش أأن الاقتصاد املس تدام ،اكنت الهيئة املذكورة تتأألف من س بعة أأعضاء
كحد أأقىص ،ثالثة مهنم من احملَّكني احملايدين اذلين ختتارمه وزارة الثقافة من قامئة اخلرباء القانونيني املعرتف هبم وتُعيِّهنم ملدة
ثالث س نوات قابةل للتجديد .واكن أأعضاء اللجنة ا ألربع الباقون يُع َّينون لمتثيل هيئة الإدارة ومجعية املس تخدمني أأو هيئة
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الإذاعة فامي يتعلق بلك قضية من القضاي املُحاةل اإىل اللجنة للبت فهيا .واكن من حق لك طرف من طريف الزناع تعيني عضو
أأو عضوين.
 .25ويف ضوء القانون رمق  0222/0املؤرخ  4مارس  0222املذكور أأعال  ،ينص النص املُو َّحد لقانون امللكية الفكرية -
اذلي أأ َّقر املرسوم الترشيعي املليك  2880/2املؤرخ  20أأبريل  2880ولحئته التنفيذية ،اليت أأقرها املرسوم املليك
 0222/2228املؤرخ  32ديسمرب  0222املنظمة لسري معل جلنة امللكية الفكرية  -عىل أأن القسم ا ألول للجنة امللكية
الفكرية يتأألف من ثالثة أأعضاء اكميل العضوية ،ختتارمه وزارة الثقافة من قامئة خرباء حق املؤلف واحلقوق اجملاورة املعرتف
هبم اذلين يمتتعون ابخلربة أأو املعرفة يف القانون الاقتصادي ،وتعيهنم الوزارة بناء عىل اقرتاح من نواب أأمناء وزارت الاقتصاد
واملالية ،والثقافة ،والعدل ،ملدة ثالث س نوات قابةل للتجديد مرة واحدة فقط .وعالوة عىل ذكل ،يرد أأيض ًا حمكٌ بتعيني
عضوين مناوبني ،للك عضو اكمل العضوية ،حبيث تُعيهنام ،يف لك قضية ،الوزار ُة املعنية ليكوان مبثابة بديلني يف حاةل شغور
املنصب أأو الغياب أأو املرض أأو أأي ظرف من الظروف املرشوعة ا ألخرى.

جمي .ممارسة هيئات تسوية منازعات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 .20بعد حتليل ممارسة هيئات تسوية منازعات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة املذكورة أأعال  ،حدَّدان ثالث فرتات زمنية
خمتلفة:

الفرتة اليت مشلهتا جلنة التحكمي يف جمال امللكية الفكرية وجلنة الوساطة والتحكمي يف جمال امللكية الفكرية (-2828
)0220
 .27مل تكن التجربة مرضي ًة ابلقدر املُتوقَّع – من حيث أأداء جلنة التحكمي يف جمال امللكية الفكرية وجلنة الوساطة والتحكمي
كمت الطرفني خبصوص الإحاةل اإىل اإجراءات التحكمي .بل ن ُظر بعني الاعتبار
يف جمال امللكية الفكرية – والسبب يف ذكل هو ت م
يف اإماكنية توس يع نطاق همام اللجنة املذكورة أأعال ومنحها سلطات ذات طابع عام يف جمال الوساطة؛ نظر ًا لخنفاض مس توى
اس تخدام اإجراءات التحكمي .وقد ُطرحت أأيض ًا اإماكنية حصول اللجنة عىل سلطات بشأأن حتديد تعريفات عامة ،نظر ًا ألنه مل
ُ َحت ْل قضية وساطة أأو حتكمي واحدة اإىل هيئة تسوية املنازعات املذكورة أأعال حىت عام .0220

الفرتة اليت مشلهتا جلنة امللكية الفكرية ()0222-0227
حتول فامي يتعلق ابلقضاي اليت بد أأت ُحتال اإىل جلنة امللكية الفكرية .ورشعت ا ألطراف املؤهةل
 .22حدث خالل هذ الفرتة م
لإقامة هذ ادلعاوى (هيئات الإدارة ،ومجعيات املس تخدمني ،ورشاكت اإعادة الإرسال الكبيل) يف اإحاةل منازعاهتا اإىل الهيئة
املذكورة أأعال عىل أأساس طوعي من خالل دعوى وساطة طوعية اكنت جمانية واكنت تشمل موضوع ًا يتعلق ابلإدارة
امجلاعية.
 .28وبني عايم  0227وُ ،0222أحيل اإىل اللجنة مثاين دعاوى وساطة ،مهنا أأربع دعاوى بد أأت يف هناية املطاف .واكن
متوسط مدة ادلعاوى اليت أأقميت مخسة أأشهر ،مبعدل أأربع جلسات تقريب ًا للك دعوى.
 .02ومت التوصل اإىل اتفاق بشأأن دعوى واحدة من ادلعاوى ا ألربعة اليت ُأقميت ،رمغ أأن الطرفني توصال يف وقت لحق
اإىل اتفاقات فامي بيهنام نتيج ًة دلعوى الوساطة اليت أأحالها.
 .02واس تخدم خدمات جلنة امللكية الفكرية ُ ٌّ
لك من هيئات الإدارة اليت متثل أأحصاب احلقوق من القطاع السمعي البرصي
والقطاع املوس يقي وقطاع الكتب ،ومجعيات مس تخديم حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف قطاعات الرتفيه والس ياحة والتعلمي
(.العمالء  .الرئيس يون للجنة امللكية الفكرية) وغريها من القطاعات.
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 .00وحسب التجربة املتعلقة بدعاوى الوساطة املُحاةل اإىل جلنة امللكية الفكرية ،ونظر ًا لعدد املس تخدمني احملمتلني املعنيني
من خالل امجلعيات اليت متثلهم والطابع الاقتصادي للحلول املمكنة ،قد يكون من الإنصاف اس تنتاج أأن دعاوى تسوية
املنازعات هذ ُمعقَّدة جد ًا بطبيعهتا .فمل يكن يُ َ
نتظر من اللجنة يف معظم القضاي تسوية جوانب نزاع ما نشأأت بعد التارخي
اذلي ُأحيل فيه هذا الزناع حفسب ،بل اكنت هناك أأيض ًا رغب ٌة يف رؤية الطرفني ُيالن خالفات تتعلق ابملاأ  ،مما يزيد
تعقد معلية التوصل اإىل اتفاقات .وعالوة عىل ذكل ،فاإن عدم حتديد فرتة زمنية قصوى لتصيغ خاللها اللجن ُة مقرتحات من
أأجل التوصل اإىل اتفاقات أأدى اإىل اس تغراق معظم القضاي اليت ُأحيلت وقت ًا أأطول مما يُتوقع منطقي ًا ملثل هذا النوع من
ادلعاوى .وعالوة عىل ذكل ،اع ُتربت جمانية ادلعوى حافز ًا لإحاةل القضاي اإىل اللجنة ،فمل تكن توجد حاجة اإىل اإجراء حتليل
رسيع مس بق للتاكليف .واكن أأحد عيوب هذا الهنج ،يف بعض ا ألحيان ،هو أأن القضاي اكنت ُحتال دون تقيمي مقبولية هذ
الإحاةل أأو تقيمي احامتلت جناهحا ،وذكل بسبب اخنفاض تلكفة اإقامة ادلعاوى.
 .03و أأخري ًا ،فامي يتعلق بدعاوى التحكميُ ،أحيلت اإحدى ادلعاوى ومل تس متر يف هناية املطاف بسبب عدم وجود اتفاق من
جانب أأحد ا ألطراف املعنية.

الفرتة اليت مشلها القسم ا ألول للجنة امللكية الفكرية ()0223-0220
 .04أأدت التجربة التطبيقية لعمل جلنة امللكية الفكرية اإىل تعديل بعض ا ألحاكم اليت تنظمها ،من خالل القانون املذكور
أأعال رمق  0222/0املؤرخ  4مارس  0222بش أأن الاقتصاد املس تدام واملرسوم املليك رمق  0222/2228املؤرخ

 32ديسمرب .0222

 .05ومن الاس تحدااثت الرئيس ية ما ييل:
 تغيري امس الهيئة اإىل القسم ا ألول للجنة امللكية الفكرية؛ وإانشاء ثالثة أأنواع ُمحدَّدة من ادلعاوى (الوساطة ،والتحكمي العام ،وحتكمي لتحديد مبلغ ُيل حمل التعريفاتالعامة) ،مع حتديد فرتات زمنية للك نوع؛
بناء عىل املعدلت العامة لتقد م خدمات القسم ا ألول.
 وحتويل دعوى اكنت جماني ًة اإىل دعوى تُدفَع عهنا رسوم ً .00ومن بني مجيع الاس تحدااثت امل ُ َّ
وَّضة أنف ًا ،تربز الاس تحدااثت التالية نظر ًا ألمهيهتا :حتديد فرتات زمنية وحتويل
دعوى اكنت جمانية اإىل دعوى تُدفَع عهنا رسوم .وفامي يتعلق ابلفرتات الزمنية ،يف حاةل الوساطة ،جيب عىل .القسم ا ألول .أأن
يُ ِّقدم اقرتاح ًا للتوصل اإىل اتفاق يف غضون فرتة أأقصاها ثالثة أأشهر تقريب ًا اعتبار ًا من بداية ادلعوى (اإعالن مقبولية ادلعوى).
أأما يف حاةل التحكمي ،فميكن أأن تكون الفرتة الزمنية لإصدار احلمك املناسب س تة أأشهر كحد أأقىص اعتبار ًا من بداية ادلعوى
(اإعالن مقبولية الإحاةل املشرتكة اإىل التحكمي ،أأو بعد اس تجابة لطلب التحكمي) مع اإماكنية متديدها ملد ٍة أأقصاها شهران يف
حاةل عدم اإاثرة أأي من الطرفني ألي اعرتاض .أأما ابلنس بة لتلكفة اخلدمة املُقدَّمة ،فاإن القرار  ECD/576/2012املؤرخ
 20مارس  – 0220اذلي ُُي ِّدد معدلت عامة لتقد م خدمات القسم ا ألول للجنة امللكية الفكرية – ينظم التعريفات اليت
تُدفع نظري تدخل الهيئة املذكورة .وفامي ييل الرسوم املعمول هبا حالي ًا:
 .2دعوى الوساطة:
أأ) رسوم اإعالن مقبولية ادلعوى 222 :يورو
ب) رسوم اجللسة 2320 :يورو
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 .0دعوى التحكمي:
أأ) رسوم اإعالن مقبولية ادلعوى 222 :يورو
ب) رسوم اجللسة 2020 :يورو
 .07بعد اإدخال التغيريات املذكورة أأعال  ،ورمغ أأن النظام احلايل مل يعمل باكمل طاقته اإل منذ أأبريل  ،0220بسبب
التغيريات الطفيفة الالزمة للواحئ اليت اكن يتعني تنفيذها نتيج ًة للطبيعة املرهقة ل إالجراءات القامئةُ ،أحيلت مخسة طلبات
وساطة ،ومل يسفر من هذ الطلبات عن بدء الإجراءات سوى طلب واحد فقط .ورمغ تعذر اإقامة أأربعة من ادلعاوى
املقرتحة بسبب عدم وجود اتفاق هنايئ بني الطرفني ،لوحظ أأن مس تخديم القسم ا ألول أأو مس تخدميه احملمتلني ل ينحرصون
يف مجعيات املس تخدمني بل يشملون أأيض ًا املس تخدمني ا ألفراد املهمني أأنفسهم .وفامي يتعلق ابلقضية اليت ُأحيلت للوساطة،
عقدت ثالث جلسات عىل مدى شهرين ،ولكن مل يمت التوصل اإىل اتفاق هنايئ.

اثلث ًا .الهنج املس تقبيل :اخليارات املمكنة
 .02ل يزال مس توى املنازعات اليت تنشب بني ا ألطراف املعنية يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة مرتفع ًا ،رمغ ما
ُأجري من تغيريات خبصوص هيئات تسوية منازعات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وادلعاوى املُحاةل اإىل هذ الهيئات وما
ينتج عن تدخلها من حلول للمنازعات .وقد حظيت الس بل املمكنة لتحسني الوضع بعناية كبرية؛ نظر ًا ألن النظام احلايل
ل إالحاةل الطوعية اإىل القسم ا ألول قد اع ُترب غري ٍ
اكف من حيث تسوية املنازعات ،ومراعا ًة للصعوبة الواَّضة اليت جتدها
ا ألطراف يف الإحاةل اإىل دعاوى التحكمي .ويف هذا الصدد ،اكنت احللول التالية حمل النظر :وضع تدابري رقابية مس بقة من
خالل فرض الزتامات أأكرب عىل هيئات الإدارة ،مبا يف ذكل التدابري املتعلقة ابلتعريفات العامة؛ وإادخال تدابري لتسوية
املنازعات ،مبا يف ذكل وضع تعريفات عامة فامي يتعلق حبقوق معينة؛ وتعزيز الرقابة الالحقة فامي يتعلق بعدد اجلوانب املتعلقة
ابلسوق ،ول س امي املواقف التفاوضية للطرفني.
 .08وقد وضعت احلكومة يف اعتبارها معلية التفكري املذكورة أأعال  ،و أأشارت يف مرحةل أأولية لعملية الإصالح الترشيعي
بشأأن قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اإىل أأنه ينبغي توس يع نطاق سلطات القسم ا ألول من حيث حتديد التعريفات
مقدار التعويض املطلوب لس تعامل
املتعلقة ببعض حقوق الإدارة امجلاعية .ومبقتىض هذ اخلطة ،سوف ُيدد القس ُم ا ألول َ
املصنفات وغريها من املوضوعات املوجودة يف مس تودع هيئات الإدارة ،وطريقة ادلفع وغريها من الرشوط املطلوبة لإنفاذ
حقوق الإدارة امجلاعية املُشار اإلهيا .وعالوة عىل ذكل ،جيري حالي ًا النظر يف فكرة اإقامة ادلعاوى بناء عىل طلب هيئة اإدارة
معنية ،أأو مجعية مس تخدمني أأو هيئة اإذاعة أأو مس تخدم ذي أأمهية خاصة ،حسب تقدير القسم ،يف حاةل عدم وجود اتفاق
بني الطرفني ،يف غضون مدة زمنية ُمحدَّدة اعتبار ًا من البدء الرمسي للمفاوضات.
 .32وخالصة ا ألمر أأن هناك رغب ًة يف ضامن أأن يظل اس تعداد الطرفني هو املعيار ا ألول عند تسوية منازعات امللكية
الفكرية اخلاصة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .اإل أأنه يف حاةل بعض احلقوق اليت يُرى أأن معظم املنازعات تأأيت مهنا ،فاإن جلنة
امللكية الفكرية الن ،يف حال فشل املفاوضات ،لها حق اختيار التدخل استناد ًا اإىل مجموعة من املعايري املُحدَّدة حتديد ًا قانوني ًا
ووضع التعريفات اليت تشمل بعض حقوق الإدارة امجلاعية ،وذكل بعد طلب من أأحد طريف الزناع دون أأن يكون هناك
ابلرضورة اتفاق قامئ بني الطرفني بشأأن الرشوع يف ادلعوى .أأما ابلنس بة للشلك اذلي ينبغي أأن يكون عليه التدخل املذكور،
فال تزال هناك حاجة اإىل النظر يف تصممي املراحل املتوسطة اليت من شأأهنا أأن تسهم يف حتسني املفاوضات من خالل اإدخال
تدابري تصحيحية بشأأن أأطراف الزناع ،أأو حىت منوذج للتعريفات املبارشة ووضع الرشوط حبيث ل ينطوي عىل أأي تدخل
خالل املرحةل املتوسطة املذكورة .ول يزال ابب قنوات الوساطة والتحكمي مفتوح ًا أأمام أأي نزاع قد ينشب يف اإطار الإدارة
امجلاعية الطوعية أأو الإلزامية.
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 .32ويف اخلتام جتدر الإشارة اإىل أأنه اإضاف ًة اإىل دور القسم ا ألول بوصفه هيئ ًة لتسوية املنازعات ،توجد حاجة اإىل تدخل
هيئة إارشافية تنطوي اإما عىل هيئة خمتصة من اخلرباء الأكفاء أأو شلك من أأشاكل التعاون بني هيئة اخلرباء املذكورة والقسم
ا ألول نفسه ،حبيث يكون الهدف هو السعي اإىل حتقيق التوازن خالل املفاوضات اليت ُجترى بني ا ألطراف املعنية بشأأن
احلقوق.

رابع ًا .اخلامتة
 .30ل تزال تنشب يف اإس بانيا منازعات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،كام أأشري يف هذ الوثيقة ،وذلكل فهناك حاجة اإىل
هيئة متخصصة لتسوية منازعات حق املؤلف واحلقوق اجملاورة توفر بدي ًال للحل القضايئ التقليدي .وقد جرى ،عىل مدى
بناء عىل املشاركة الطوعية من ا ألطراف ،وذكل هبدف تسوية
الس نوات القليةل املاضية ،حتضري عدد من الإجراءات ً
املنازعات املذكورة أأعال  .ويف بعض احلالت ،ل س امي يف جمال الوساطة ،أأسهم النظام املقرتح يف تسوية املنازعات ،ومن َّمث
ميكن اعتبار التجربة يف هذا الصدد اإجيابي ًة اإىل حد معقول .ومع ذكل اتضح أأن املشاركة الطوعية ل يبدو أأهنا ،يف حد ذاهتا،
اكفية لتحقيق قدر أأكرب من الانسجام فامي يتعلق مبوضوع احملتوى الاقتصادي الكبري .ويف هذا الصدد ،رمغ الإبقاء عىل فكرة
خصصة والإجراءات املنصوص علهيا يف الترشيعات الإس بانية حلق
أأن الطرفني ميكن أأن يصال اإىل اتفاق من خالل التدابري امل ُ َّ
املؤلف واحلقوق اجملاورة ،توجد حاجة اإىل طرح اإصالح أأسايس ميكن للقسم ا ألول للجنة امللكية الفكرية أأن يستند اإليه،
مكالذ أأخري ،لفرض التدابري اليت يراها مناس بة من أأجل توجيه معهل اخلاص بتسوية املنازعات ،يف بيئة تتسم مبس توى عالٍ
من املنازعات اليت لها تأأثري مبارش عىل القطاعات الاقتصادية املهمة لالقتصاد الوطين .وينبغي لهذ التدابري مجيعها أأن تُمتِّم
العمل ا إلرشايف اذلي س يلزم القيام به عند حدوث اختاللت واَّضة بني الطرفني خالل املفاوضات املتعلقة ابس تغالل حق
املؤلف واحلقوق اجملاورة.
[هناية الوثيقة]

