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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 العاشرةالدورة 
ىل  23جنيف، من   2015 نومفرب 25اإ

 
 

  اء احلقولمسأب املتعلقةزعات انملا تسويةالتجربة الصربية يف 

عدادمن   رئيس الهيئة الرصبية لتسويةمساعد يف جامعة بلغراد بلكية احلقوق؛  بوبوفيتش، أأس تاذشان د   د. الأس تاذ اإ
سامء والأرقام اخملصصة يف ، وعضو)الهيئة( زعات عىل أأسامء احلقولانال   الفريق العين ابللكية الفكرية يف رشكة الإنرتنت للأ

   *)الإياكن(

 اللخص
ضعت القواعد  برعاية السجل الرصيب  )القواعد الرصبية( بأأسامء احلقول الوطنيةالتعلقة زعات انالرصبية اخلاصة بتسوية ال و 

العليا  احلقول، أُسست لإدارة منظمة خاصة ل تس هتدف الرحبهو . و الرصيب( )السجل (RNIDS)الإنرتنت حقول  لأسامء
)لأسامء احلقول ابلأجبدية  " срб.و" (لأسامء احلقول ابلأجبدية الالتينية) "rs.ويه "، يف رصبيا الكونة من رموز البدلان

دارة متعّدد اجلهات العنيةمنوذج وفقًا ل وي دار السجل الرصيب . (السرييلية . وميكن مجليع أأحصاب )الإياكن(، عىل غرار طريقة اإ
وقد أأسس السجل الرصيب جلنة يف السجل الرصيب.  رشاكء مؤسسنيالصاحل، من غري الهيئات احلكومية، أأن يصبحوا 

وتعمل زعات التعلقة بأأسامء احلقول )الهيئة(. انال زعات التعلقة بأأسامء احلقول ويه الهيئة الرصبية لتسوية انلتسوية ال مس تقةل 
طار غرفة التجارة الرصبية، غري أأهنا مس تقةل عن لك من غرفة التجارة و  الهيئة بناء القواعد الرصبية وُأعد مرشوع السجل. يف اإ

 القواعد الرصبية غري مطابقةو . الوحدة( الس ياسة) زعات التعلقة بأأسامء احلقولانيف تسوية ال  الوحدة الس ياسةعىل منوذج 
ىل أأقىص حد ممكن  منوذج الس ياسة حذت حذولكهنا  الوحدة للس ياسة  خصائص النظام القانوين الوطين. مراعاة مع الوحدة اإ

ن هجة، ، مبصفة أأعّ  التجارية، أأو أأحصاب اللكية الفكرية عات التعلقة بأأسامء احلقول بني ماليك العالماتز انتنشأأ ال  .1
جراءات  عادة ما تدومو عات حممكة عادية، ز انوميكن أأن تنظر يف هذه ال من هجة أأخرى. السجةل أأسامء احلقول أأحصاب و  اإ

ىلحتتاج رشاكت الإنرتنت ولكن عدة أأشهر أأو حىت عدة أأعوام،  العالمة التجارية انهتااكتيف احملامكة  هناء  اإ هنج أأكرث جناعة يف اإ
جراءات لتسوية وذلكل،الانهتاك.  جياد اإ ىل القضاء. النازعات اكن من الأنسب اإ ىل التوصيات الواردة  دون اللجوء اإ واستنادًا اإ

                                                
*

 الأعضاء فهيا.تعرب هذه الوثيقة عن أ راء الاكتب ول تعرب ابلرضورة عن أ راء أأمانة الويبو أأو ادلول  
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اعمتدت الإياكن  أأسامء احلقول عىل ش بكة الإنرتنت،مسار عن  )الويبو( منظمة العالية للملكية الفكريةلل  الأول تقريرال يف 
عىل تسجيل الس ياسة الوحدة  وت طبق ع الوطين.الس ياسة الوحدة اليت أأصبحت "منوذجًا للس ياسات" اليت يتبعها الرّش 

سامء حقول ل أأ يوعىل تسج  (… com, .asia, .net.) من أأسامء عامةالكونة احلقول العليا  يفالس توى الثاين أأسامء حقول 
وخالفًا لبعض البدلان اليت قررت تطبيق  (.… me, .ph.الكونة من رموز البدلان )احلقول العليا بعض  يفالس توى الثاين 

اعامتد قواعد وطنية خاصة هبا لتسوية يف جمال تسجيل أأسامء احلقول الوطنية، اختارت مجهورية رصبيا الس ياسة الوحدة 
 اس تلهمهتا من الس ياسة الوحدة.  النازعات التعلقة بأأسامء احلقول

ضعت الو  .2 هو السجل الرصيب. و برعاية  زعات التعلقة بأأسامء احلقول الوطنيةانالرصبية اخلاصة بتسوية ال قواعد و 
)لأسامء  "rs.، ويه "احلقول العليا الكونة من رموز البدلان يف رصبيامنظمة خاصة ل تس هتدف الرحب، ُأسست لإدارة 

متعّدد اجلهات " )لأسامء احلقول ابلأجبدية السرييلية(. وي دار السجل الرصيب بمنوذج  срб.احلقول ابلأجبدية الالتينية( و"
دارةالعنية مؤسسني  . وميكن مجليع أأحصاب الصاحل، من غري الهيئات احلكومية، أأن يصبحواالإياكن ، عىل غرار طريقة اإ

الؤسسني  يه أأحدجامعة بلغراد يف ية احلقوق وعىل سبيل الثال، ك ركوا يف صنع القرار. امشاركني يف السجل الرصيب ويش
القرارات متاحة أأمام امجلهور لإبداء رأأيه فهيا، وت نرش القرارات يف السجل الرصيب. وفضاًل عن ذكل، تكون مجيع الشاركني 

قدت امجلعية التأأسيس ية للسجل الرصيب يف الهنائية عىل الإنرتنت.  غاية ومعل السجل كصندوق ل .2006يوليو  8وقد ع 
ىل مؤسسة 2011مايو  28  الرشاكء الؤسسنيالقانون. وتضم البنية الؤسس ية للسجل الرصيب مؤمتر مبوجب ، وبعدها حتول اإ

 قرار الإياكن. ل وفقاً مجلهورية رصبيا  احلقول العليا الكونة من رموز البدلانويدير السجل الرصيب وجملس الإدارة والدير. 

جلنة مس تقةل لتسوية النازعات التعلقة بأأسامء احلقول ويه الهيئة الرصبية لتسوية النازعات  وأأسس السجل الرصيب .3
 Komisija za rešavanje sporova povodom registracijeالتعلقة بأأسامء احلقول )الهيئة( )وامسها ابلرصبية: 

naziva nacionalnih internet domena Srbijeطار غ رفة التجارة الرصبية، غري أأهنا مس تقةل (. وتعمل الهيئة يف اإ
وتأأسست الهيئة التقنية.  الساعدة عىل توفري التجارة الرصبيةغرفة يقترص معل و . عن لك من غرفة التجارة والسجل الرصيب

 . 20101من اتفاق التعاون بني السجل الرصيب وغرفة التجارة يف أأواخر عام  2مبوجب أأحاكم الادة 

اليت اعت مدت يف  ،الوطنية القواعد اخلاصة بتسوية النازعات التعلقة بأأسامء احلقول ت نظم مجهورية رصبيا، ويف .4
جراءات 20142و 2012مث ع دلت يف عايم  2011أأبريل  19 وقبل اعامتد القواعد  .تسوية النازعات عىل أأسامء احلقول، اإ

جراءات هذه اكنت الذكورة،  ابلنازعات التعلقة بأأسامء احلقول، اليت اعمتدت يف قواعد التحكمي اخلاصة ختضع لالنازعات اإ
جراءاتأأن نس تنتج من خالل عنوان هذه القواعد، أأن  وميكن .2007أأكتوبر  26 ً  اإ  تسوية النازعات اكنت تعترب خطأأ

جراءات ح هذا اخلطأأ  حتكميية. اإ كأسلوب بديل الإجراءات ت عترب  وأأصبحتابعامتد القواعد الطبقة حاليًا،  2011يف عام وحص 
 لتسوية النازعات.

ومبوجب  وفقًا لمنوذج الس ياسة الوحدة.بأأسامء احلقول زعات التعلقة اناخلاصة بتسوية ال القواعد الأساس ية وُأعدت  .5
هنائه بنقل تسجيل امس حقل من هذه القواعد، جيوز للجنة أأن تأأمر  22الادة أأحاكم   يف احلالت التالية:أأو اإ

ىل حد  .1 ذا تطابق امس احلقل أأو تشابه اإ  مع امس عالمة جتارية ميكل حقوقها الدعي؛اللبس  ثحيداإ

ذا مل يكن صاحبو  .2  أأو مصاحل مرشوعة يف امس احلقل؛ وقاالتسجيل ميكل حق اإ

                                                
1

نص اتفاق التعاون متاح عىل الرابط التايل:  
http://www.rnids.rs/data/DOKUMENTI/Ostali%20dokumenti/sporazum20110421.pdf. 

2
. والنسخة الوحدة متاحة عىل الرابط التايل: 67/2014و 24/2012و 31/2011، الأعداد اجلريدة الرمسية مجلهورية رصبيا 

http://www.rnids.rs/data/DOKUMENTI/Opsti%20akti/Pravilnik%20o%20postupku%20za%20rešavanje%20sporova%2

0povodom%20registracije%20nacionalnih%20internet%20domena-interno%20prečišćen%20tekst.pdf  

http://www.rnids.rs/data/DOKUMENTI/Ostali%20dokumenti/sporazum20110421.pdf
http://www.rnids.rs/data/DOKUMENTI/Ostali%20dokumenti/sporazum20110421.pdf
http://www.rnids.rs/data/DOKUMENTI/Opsti%20akti/Pravilnik%20o%20postupku%20za%20rešavanje%20sporova%20povodom%20registracije%20nacionalnih%20internet%20domena-interno%20prečišćen%20tekst.pdf
http://www.rnids.rs/data/DOKUMENTI/Opsti%20akti/Pravilnik%20o%20postupku%20za%20rešavanje%20sporova%20povodom%20registracije%20nacionalnih%20internet%20domena-interno%20prečišćen%20tekst.pdf


WIPO/ACE/10/7 
3 
 

ل امس احلقل واس ت عمل و  .3 ذا ُس   بنية سيئة.اإ

وتشري الادة امات أأسامء احلقول بنية سيئة. اس تخدأأمثةل عن  ،الس ياسة الوحدةعىل غرار  ،ةبيتقدم القواعد الرص و  .6
ىل  من القواعد 23  سوء نية يف احلالت التالية: وجوداإ

ىل أأنوجود  .1 من الأصل بيعه أأو  د ُّسل امس احلقل أأو اشرتاه قاصداً ل قيسج الت  صاحب ظروف تشري اإ
ىل النقهل تأأجريه أأو حىت  ىل منافس لهذا ال دعيبطريقة أأخرى اإ ، مقابل مبالغ دعيصاحب العالمة التجارية أأو اإ

ىل حد بعيد التاكليف الرتبطة مبارشة بتسجيل امس احلقل؛  تتجاوز اإ

ذا  .2 يتوافق امس حقل ارية من امتالك صاحب العالمة التج منع بقصد امس احلقل صاحب التسجيل ُسلأأو اإ
 العالمة بطلب تسجيل امس احلقل؛، رشيطة أأن يتقدم صاحب مع عالمته التجارية

 الإرضار بأأعامل منافس هل؛امس احلقل قاصدًا من الأصل  ُسل صاحب التسجيلأأو  .3

ذا  .4 ىل موقعه الإلكرتوينجذب مس تخد ابس تخدامه امس احلقلمعدًا  صاحب التسجيل حاولأأو اإ  يم الإنرتنت اإ
ىل  س مع العالمة التجارية ابلت لال احامتل خلق من خالل، غرض جين الأرابحب ،عنوان أ خر عىل ش بكة الإنرتنتأأو اإ

عىل الإنرتنت أأو منتج أأو خدمة  عنوانهأأو  ه،تأأييدأأو  تهتبعي  أأو أأو متويهل دعيموقع ال يف جوانب مثل مصدر مدعيلل
 .عنوانه عىل الإنرتنتأأو  دعيموقع اليقدهما 

ه الرشوعة يف يثبت حقوقه أأو مصلحتأأن  جيوز لصاحب التسجيلمن القواعد الرصبية،  24ومبوجب أأحاكم الادة  .7
ذا  حدى احلالت التالية:ثبت أأ امس احلقل اإ  اإ

السلع أأو توفري  بقصد امس احلقل تطابق معأأو امس ي امس احلقل  امدأأو التحضري لس تخ الاس تخدام الوثق .1
شعار ابلنازعة ،بنية حس نة اخلدمات  ؛قبل أأي اإ

ن اكن فردًا أأو رشكة أأو هيئة أأخرى(  التسجيليعرف صاحب أأن أأو  .2 مل احلقل، حىت ولو  من خالل امس)اإ
 حقوق عالمة جتارية؛يكتسب 

دون اس تخدامًا عادًل يس تخدمه  غري جتارية أأومرشوعة امس احلقل لأغراض  صاحب التسجيل يس تخدمأأن  .3
ىل أأو تضليل الس هتلكني أأو نية حتقيق رحب جتاري   ية موضوع النازعة.مسعة العالمة التجار الإساءة اإ

ىل  .8 هنا حذت حذو منوذج الس ياسة الوحدة اإ وعىل الرمغ من أأن القواعد الرصبية غري مطابقة للس ياسة الوحدة، فاإ
الس ياسة الوحدة والقواعد الرصبية ق بني أأحد أأمه الفرويمتثل و  خصائص النظام القانوين الوطين.مراعاة أأقىص حد ممكن، مع 

التعلقة بأأسامء احلقول الوطنية جلنة مؤلفة من ، ففي رصبيا، دامئًا ما تبتُّ يف أأمر النازعات جنةني الل الناظمة لتعي يف الأحاكم
 ي النازعات عضو واحد يف اللجنة.يسو ثالثة أأعضاء، ول ميكن أأن 

تار أأعضاء اللجنة من بني . طريف النازعةأأو  ن هيئة تسوية النازعات أأو أأمني التسجيلواللجنة مس تقةل ع .9 احملامني وُي 
وتشمل قامئة الأشخاص اخملولني أأو أأساتذة قانون اللكية الفكرية أأو خرباء يف قانون الإنرتنت. العالمات التجارية اخملتصني يف 

قامئة جديدة وت عمتد . 2011يف عام  معاً  السجل الرصيب وغرفة التجارة الرصبية واعمتدهاخشصًا  23لعضوية اللجنة حاليًا 
ثر دعوة عامة للرتحش.للمخولني لعضوي  ة اللجنة مرة لك أأربعة أأعوام اإ
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ويف حال عدم اختيار أأحد الطرفني عضوًا من أأعضاء اللجنة، مث يعني الطرفان معًا العضو الثالث.  لك طرفوُيتار  .10
دارة الهيئة الرصبية هيعين يف اللجنة، اً عضو  عالم الهيئة بأأي  قبل قبول تعييهنم اخملتارين ويتوجب عىل أأعضاء اللجنة. 3جملس اإ اإ

 يف أأثناء الإجراءات. وهذا ما ينطبق يف حال طرأأ أأي جديد  ظروف تثري الشك حيال حياديهتم.

ىل الا الإجراءاتن يف افطر التاج حي ول  .11 اكنت الهةل التاحة حال ميكن أأن ي ساعد احملايم يف  ولكنتعانة مبحاٍم، س  اإ
 .قصرية لتقدمي الطلب

ابلوسائل الإلكرتونية والورقية معًا، فبعد تعديالت اكن مطلواب واللجنة  التواصل بني طريف النازعةأأن وعىل الرمغ من  .12
رص تقدمي الطلبات ابلوسائط الإلكرتوينة. 2014عام  يف القواعد الرصبية تقّدم وى الابتدائية لالإجراءات الشكول تزال ، ح 

ىل معًا، الإلكرتونية والورقية  ابلوسائل جراء اس تثنايئ نظرا اإ  الإجراء ابللغة الرصبية.ويكون  .أأمهية الشكوى الابتدائيةوهو اإ

ذا اس توفت الشكوى الرشوط الشلكية .13 ىل واإ وعىل . دعيالدعى عليه بعد اس تالهما الرسوم من ال، حتولها الهيئة اإ
ىل الهيئة عند تقدمي الشكوى.   80000يورو ) 670لطبيعي رسامً تعادل قميته ويدفع الشخص االشكيت دفع اكمل الرسوم اإ

 1500خص العنوي رسامً تعادل قميته ويدفع الش. الامسنيعدد أأسامء احلقول التنازع علهيا مل يتجاوز يف حال  (دينار رصيب
ذا مل يتجاوز عدد أأسامء احلقول التنازع علهيا  ( يف حال180000يورو ) التنازع  أأسامء احلقولعدد  تراوحمخسة أأسامء، واإ

   .(دينار رصيب 215000يورو ) 1800أأسامء، قارب الرمس  10و 6علهيا بني 

ل س ت  أأن يس تمكل النقص دعيال للرشوط الشلكية، عىل حال عدم استيفاء الشكوىويف  .14 عترب الشكوى ، واإ
ذا مل يرديومًا من اترخي اس تالهما.  15عىل الشكوى يف غضون وعىل الدعى عليه الرد  .مسحوبة يف غضون  الدعى عليه واإ

 دعيلكن يبقى عىل ال. قامئةتبقى ادعاءات صاحب الشكوى ويف هذه احلاةل، الهةل احملددة، تعني الهيئة الرصبية اللجنة. 
ثبات العنارص الثالثة الواردة يف الادة   حىت ت مثر مساعيه. 22اإ

اانت والواثئق القدمة ومبا يتوافق مع القواعد البييهنا، بناء عىل من تعي يومًا  60وتتخذ اللجنة قرارها يف غضون  .15
رى جلسات اس امتع حبضور خشيصالرصبية.  ىل قرار اللجنة.  وجت   يف حالت اس تثنائية استنادًا اإ

وجيوز للجنة الإدارية اعامتد رر القرارات خطيًا وجيب أأن تكون مدعومة ابحلجج، وحت  وتعمتد اللجنة قراراهتا ابلأغلبية،  .16
 :للقراراتالتالية واحد من الأمناط الثالثة 

ىل ال امس احلقل التنازع عليه بنقلوتأأمر اللجنة  دعييكون القرار لصاحل ال .1  ؛دعياإ

 امس احلقل التنازع عليه؛بشطب وتأأمر اللجنة  دعييكون القرار لصاحل الو  .2

 ى عليه(.)الدع القرار لصاحل صاحب التسجيلويكون  .3

ىل طريف ال  .17 ىل  ةزعانوت بلغ الهيئة الرصبية القرار التخذ اإ ل، وت نرش القرارات عىل الوقع الإلكزتوين يج أأمني التس واإ
 للهيئة الرصبية.

 وي نفذرفع دعوى أأمام احملمكة.  ةزعانوقرار اللجنة قرار هنايئ غري قابل لالس تئناف، لكن جيوز لأي طرف من طريف ال  .18
فعت دعوى أأمام احملمكة، ويف هذه احلاةل يتوقف تنفيذ قرار اللجنة.  أأمني التسجيل ذا ر  ل اإ  الواقع، جيوز يفوقرار اللجنة، اإ

ىل احملامك العادية ابلزتامن مع  مدعيلل أأو بعد انهتاء هذه الإجراءات البديةل لتسوية النازعات وللمدعى عليه التوجه اإ
ذا  الإجراءات. فعت دعوى أأمام احملامك واإ امس احلقل العادية قبل أأو يف أأثناء الإجراءات البديةل لتسوية النازعات بشأأن ر 
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دارة   انئب الرئيس والأمني العام. و هامن رئيس  الهيئة يتأألف جملس اإ
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هناهئا الإجراءات الإدارية أأو  تنفيذأأن تقّرر وقف الإدارية فاللجنة نفسه،  صدار قرارأأو اإ رفع يف حال  بقًا،وكام ذكران سا. اإ
ىل قرار ليسج صاحب الت  ذا تلقى، خالل فرتة  التسجيلأأمني ل ينفذ  ،دعوى قضائية بعد توصل اللجنة اإ أأايم  10القرار اإ

 . دعيبرفع دعوى قضائية ضد الصاحب التسجيل تلقيه قرار اللجنة، أأي وثيقة رمسية تثبت رشوع بعد  معل

نشاء .19 ت2009يف عام الهيئة الرصبية  اللجان مضن ومنذ اإ ، ول تزال ثالث منازعات قيد منازعة 19 ابلإجامل ، سوَّ
حيلها الطرفان مبارشة.  النازعات ن معظماإ فوعىل الرمغ من أأن الأرقام تبدو متواضعة، . (2015يوليو  3 لغايةالنظر فهيا )

وعىل مر الس نني، حصل الأسلوب البديل يف تسوية النازعات عىل ل متر بعض احلالت عىل الهيئة مطلقًا. وذلكل، 
ىل حد ما، وذلكل من   قضااي اليت تنظر فهيا الهيئة الرصبية.التوقع اس مترار تزايد عدد الالاعرتاف اإ

 ]هناية الوثيقة[

 


