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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 21 :يوليو 2015

اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة العاشرة

جنيف ،من  23اإىل  25نومفرب 2015

التجربة الصربية يف تسوية املنازعات املتعلقة بأمساء احلقول

من اإعداد ا ألس تاذ د .دشان بوبوفيتش ،أأس تاذ مساعد يف جامعة بلغراد بلكية احلقوق؛ رئيس الهيئة الرصبية لتسوية
النازعات عىل أأسامء احلقول (الهيئة) ،وعضو يف الفريق العين ابللكية الفكرية يف رشكة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة
*
(الإياكن)

اللخص
وضعت القواعد الرصبية اخلاصة بتسوية النازعات التعلقة بأأسامء احلقول الوطنية (القواعد الرصبية) برعاية السجل الرصيب
ألسامء حقول الإنرتنت (( )RNIDSالسجل الرصيب) .وهو منظمة خاصة ل تس هتدف الرحب ،أُسست لإدارة احلقول العليا
الكونة من رموز البدلان يف رصبيا ،ويه " ( ".rsألسامء احلقول اب ألجبدية الالتينية) و"  ( ".србألسامء احلقول اب ألجبدية
السرييلية) .ويدار السجل الرصيب وفق ًا لمنوذج متعدّد اجلهات العنية ،عىل غرار طريقة اإدارة (الإياكن) .وميكن مجليع أأحصاب
الصاحل ،من غري الهيئات احلكومية ،أأن يصبحوا رشاكء مؤسسني يف السجل الرصيب .وقد أأسس السجل الرصيب جلنة
مس تقةل لتسوية النازعات التعلقة بأأسامء احلقول ويه الهيئة الرصبية لتسوية النازعات التعلقة بأأسامء احلقول (الهيئة) .وتعمل
الهيئة يف اإطار غرفة التجارة الرصبية ،غري أأهنا مس تقةل عن لك من غرفة التجارة والسجل .و ُأعد مرشوع القواعد الرصبية بناء
عىل منوذج الس ياسة الوحدة يف تسوية النازعات التعلقة بأأسامء احلقول (الس ياسة الوحدة) .والقواعد الرصبية غري مطابقة
للس ياسة الوحدة لكهنا حذت حذو منوذج الس ياسة الوحدة اإىل أأقىص حد ممكن مع مراعاة خصائص النظام القانوين الوطين.
 .1تنشأأ النازعات التعلقة بأأسامء احلقول بني ماليك العالمات التجارية ،أأو أأحصاب اللكية الفكرية بصفة أأ ّع ،من هجة،
و أأحصاب أأسامء احلقول السجةل من هجة أأخرى .وميكن أأن تنظر يف هذه النازعات حممكة عادية ،وعادة ما تدوم اإجراءات
احملامكة يف انهتااكت العالمة التجارية عدة أأشهر أأو حىت عدة أأعوام ،ولكن رشاكت الإنرتنت حتتاج اإىل هنج أأكرث جناعة يف اإهناء
الانهتاك .وذلكل ،اكن من ا ألنسب اإجياد اإجراءات لتسوية النازعات دون اللجوء اإىل القضاء .واستناد ًا اإىل التوصيات الواردة
* تعرب هذه الوثيقة عن أراء الاكتب ول تعرب ابلرضورة عن أراء أأمانة الويبو أأو ادلول ا ألعضاء فهيا.
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يف التقرير ا ألول للمنظمة العالية للملكية الفكرية (الويبو) عن مسار أأسامء احلقول عىل ش بكة الإنرتنت ،اعمتدت الإياكن
الرشع الوطين .وتطبق الس ياسة الوحدة عىل تسجيل
الس ياسة الوحدة اليت أأصبحت "منوذج ًا للس ياسات" اليت يتبعها ّ
أأسامء حقول الس توى الثاين يف احلقول العليا الكونة من أأسامء عامة (…  ).com, .asia, .netوعىل تسجيل أأسامء حقول
الس توى الثاين يف بعض احلقول العليا الكونة من رموز البدلان (…  .).me, .phوخالف ًا لبعض البدلان اليت قررت تطبيق
الس ياسة الوحدة يف جمال تسجيل أأسامء احلقول الوطنية ،اختارت مجهورية رصبيا اعامتد قواعد وطنية خاصة هبا لتسوية
النازعات التعلقة بأأسامء احلقول اس تلهمهتا من الس ياسة الوحدة.
 .2ووضعت القواعد الرصبية اخلاصة بتسوية النازعات التعلقة بأأسامء احلقول الوطنية برعاية السجل الرصيب .وهو
منظمة خاصة ل تس هتدف الرحبُ ،أسست لإدارة احلقول العليا الكونة من رموز البدلان يف رصبيا ،ويه " ( ".rsألسامء
احلقول اب ألجبدية الالتينية) و"  ( ".србألسامء احلقول اب ألجبدية السرييلية) .ويدار السجل الرصيب بمنوذج متعدّد اجلهات
العنية ،عىل غرار طريقة اإدارة الإياكن .وميكن مجليع أأحصاب الصاحل ،من غري الهيئات احلكومية ،أأن يصبحوا مؤسسني
مشاركني يف السجل الرصيب ويشاركوا يف صنع القرار .وعىل سبيل الثال ،كية احلقوق يف جامعة بلغراد يه أأحد الؤسسني
الشاركني يف السجل الرصيب .وفض ًال عن ذكل ،تكون مجيع القرارات متاحة أأمام امجلهور لإبداء ر أأيه فهيا ،وتنرش القرارات
الهنائية عىل الإنرتنت .وقد عقدت امجلعية التأأسيس ية للسجل الرصيب يف  8يوليو  .2006ومعل السجل كصندوق لغاية
 28مايو  ،2011وبعدها حتول اإىل مؤسسة مبوجب القانون .وتضم البنية الؤسس ية للسجل الرصيب مؤمتر الرشاكء الؤسسني
وجملس الإدارة والدير .ويدير السجل الرصيب احلقول العليا الكونة من رموز البدلان مجلهورية رصبيا وفق ًا لقرار الإياكن.
 .3و أأسس السجل الرصيب جلنة مس تقةل لتسوية النازعات التعلقة بأأسامء احلقول ويه الهيئة الرصبية لتسوية النازعات
التعلقة بأأسامء احلقول (الهيئة) (وامسها ابلرصبيةKomisija za rešavanje sporova povodom registracije :
 .)naziva nacionalnih internet domena Srbijeوتعمل الهيئة يف اإطار غرفة التجارة الرصبية ،غري أأهنا مس تقةل
عن لك من غرفة التجارة والسجل الرصيب .ويقترص معل غرفة التجارة الرصبية عىل توفري الساعدة التقنية .وتأأسست الهيئة
مبوجب أأحاكم الادة  2من اتفاق التعاون بني السجل الرصيب وغرفة التجارة يف أأواخر عام .12010
 .4ويف مجهورية رصبيا ،تنظم القواعد اخلاصة بتسوية النازعات التعلقة بأأسامء احلقول الوطنية ،اليت اعتمدت يف
 19أأبريل  2011مث عدلت يف عايم  2012و ،22014اإجراءات تسوية النازعات عىل أأسامء احلقول .وقبل اعامتد القواعد
الذكورة ،اكنت اإجراءات هذه النازعات ختضع لقواعد التحكمي اخلاصة ابلنازعات التعلقة بأأسامء احلقول ،اليت اعمتدت يف
 26أأكتوبر  .2007وميكن أأن نس تنتج من خالل عنوان هذه القواعد ،أأن اإجراءات تسوية النازعات اكنت تعترب خطأأً
اإجراءات حتكميية .وحصح هذا اخلطأأ يف عام  2011ابعامتد القواعد الطبقة حالي ًا ،و أأصبحت الإجراءات تعترب أكسلوب بديل
لتسوية النازعات.
 .5و ُأعدت القواعد ا ألساس ية اخلاصة بتسوية النازعات التعلقة بأأسامء احلقول وفق ًا لمنوذج الس ياسة الوحدة .ومبوجب
أأحاكم الادة  22من هذه القواعد ،جيوز للجنة أأن تأأمر بنقل تسجيل امس حقل أأو اإهنائه يف احلالت التالية:
.1

اإذا تطابق امس احلقل أأو تشابه اإىل حد حيدث اللبس مع امس عالمة جتارية ميكل حقوقها الدعي؛

.2

وإاذا مل يكن صاحب التسجيل ميكل حقوقا أأو مصاحل مرشوعة يف امس احلقل؛

 1نص اتفاق التعاون متاح عىل الرابط التايل:

.http://www.rnids.rs/data/DOKUMENTI/Ostali%20dokumenti/sporazum20110421.pdf
 2اجلريدة الرمسية مجلهورية رصبيا ،ا ألعداد  2011/31و 2012/24و .2014/67والنسخة الوحدة متاحة عىل الرابط التايل:
http://www.rnids.rs/data/DOKUMENTI/Opsti%20akti/Pravilnik%20o%20postupku%20za%20rešavanje%20sporova%2
0povodom%20registracije%20nacionalnih%20internet%20domena-interno%20prečišćen%20tekst.pdf
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.3

وإاذا ُسل امس احلقل واس تعمل بنية سيئة.

 .6وتقدم القواعد الرصبية ،عىل غرار الس ياسة الوحدة ،أأمثةل عن اس تخدامات أأسامء احلقول بنية سيئة .وتشري الادة
 23من القواعد اإىل وجود سوء نية يف احلالت التالية:
 .1وجود ظروف تشري اإىل أأن صاحب التسجيل قد ُسّل امس احلقل أأو اشرتاه قاصد ًا من ا ألصل بيعه أأو
تأأجريه أأو حىت نقهل بطريقة أأخرى اإىل الدعي صاحب العالمة التجارية أأو اإىل منافس لهذا الدعي ،مقابل مبالغ
تتجاوز اإىل حد بعيد التاكليف الرتبطة مبارشة بتسجيل امس احلقل؛
 .2أأو اإذا ُسل صاحب التسجيل امس احلقل بقصد منع صاحب العالمة التجارية من امتالك امس حقل يتوافق
مع عالمته التجارية ،رشيطة أأن يتقدم صاحب العالمة بطلب تسجيل امس احلقل؛
.3

أأو ُسل صاحب التسجيل امس احلقل قاصد ًا من ا ألصل ا إلرضار بأأعامل منافس هل؛

 .4أأو اإذا حاول صاحب التسجيل معد ًا ابس تخدامه امس احلقل جذب مس تخديم الإنرتنت اإىل موقعه الإلكرتوين
أأو اإىل عنوان أخر عىل ش بكة الإنرتنت ،بغرض جين ا ألرابح ،من خالل خلق احامتل لاللتباس مع العالمة التجارية
للمدعي يف جوانب مثل مصدر موقع الدعي أأو متويهل أأو تبعيته أأو تأأييده ،أأو عنوانه عىل الإنرتنت أأو منتج أأو خدمة
يقدهما موقع الدعي أأو عنوانه عىل الإنرتنت.
 .7ومبوجب أأحاكم الادة  24من القواعد الرصبية ،جيوز لصاحب التسجيل أأن يثبت حقوقه أأو مصلحته الرشوعة يف
امس احلقل اإذا أأثبت اإحدى احلالت التالية:
 .1الاس تخدام الوثق أأو التحضري لس تخدام امس احلقل أأو امس يتطابق مع امس احلقل بقصد توفري السلع أأو
اخلدمات بنية حس نة ،قبل أأي اإشعار ابلنازعة؛
 .2أأو أأن يعرف صاحب التسجيل (اإن اكن فرد ًا أأو رشكة أأو هيئة أأخرى) من خالل امس احلقل ،حىت ولو مل
يكتسب حقوق عالمة جتارية؛
 .3أأن يس تخدم صاحب التسجيل امس احلقل ألغراض مرشوعة غري جتارية أأو يس تخدمه اس تخدام ًا عاد ًل دون
نية حتقيق رحب جتاري أأو تضليل الس هتلكني أأو الإساءة اإىل مسعة العالمة التجارية موضوع النازعة.
 .8وعىل الرمغ من أأن القواعد الرصبية غري مطابقة للس ياسة الوحدة ،فاإهنا حذت حذو منوذج الس ياسة الوحدة اإىل
أأقىص حد ممكن ،مع مراعاة خصائص النظام القانوين الوطين .ويمتثل أأحد أأمه الفروق بني الس ياسة الوحدة والقواعد الرصبية
يف ا ألحاكم الناظمة لتعيني اللجنة ،ففي رصبيا ،دامئ ًا ما ُّ
تبت يف أأمر النازعات التعلقة بأأسامء احلقول الوطنية جلنة مؤلفة من
ثالثة أأعضاء ،ول ميكن أأن يسوي النازعات عضو واحد يف اللجنة.
 .9واللجنة مس تقةل عن هيئة تسوية النازعات أأو أأمني التسجيل أأو طريف النازعة .وُيتار أأعضاء اللجنة من بني احملامني
اخملتصني يف العالمات التجارية أأو أأساتذة قانون اللكية الفكرية أأو خرباء يف قانون الإنرتنت .وتشمل قامئة ا ألشخاص اخملولني
لعضوية اللجنة حالي ًا  23خشص ًا واعمتدها السجل الرصيب وغرفة التجارة الرصبية مع ًا يف عام  .2011وتعمتد قامئة جديدة
للمخولني لعضوية اللجنة مرة لك أأربعة أأعوام اإثر دعوة عامة للرتحش.
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 .10وُيتار لك طرف عضو ًا من أأعضاء اللجنة ،مث يعني الطرفان مع ًا العضو الثالث .ويف حال عدم اختيار أأحد الطرفني
عضو ًا يف اللجنة ،يعينه جملس اإدارة الهيئة الرصبية .3ويتوجب عىل أأعضاء اللجنة اخملتارين قبل قبول تعييهنم اإعالم الهيئة بأأي
ظروف تثري الشك حيال حياديهتم .وهذا ما ينطبق يف حال طر أأ أأي جديد يف أأثناء الإجراءات.
 .11ول حيتاج الطرفان يف الإجراءات اإىل الاس تعانة مبحا ٍم ،ولكن ميكن أأن يساعد احملايم يف حال اكنت الهةل التاحة
لتقدمي الطلب قصرية.
 .12وعىل الرمغ من أأن التواصل بني طريف النازعة واللجنة اكن مطلواب ابلوسائل الإلكرتونية والورقية مع ًا ،فبعد تعديالت
القواعد الرصبية يف عام  ،2014حرص تقدمي الطلبات ابلوسائط الإلكرتوينة .ول تزال الشكوى الابتدائية ل إالجراءات تقدّم
ابلوسائل الإلكرتونية والورقية مع ًا ،وهو اإجراء اس تثنايئ نظرا اإىل أأمهية الشكوى الابتدائية .ويكون الإجراء ابللغة الرصبية.
 .13وإاذا اس توفت الشكوى الرشوط الشلكية ،حتولها الهيئة اإىل الدعى عليه بعد اس تالهما الرسوم من الدعي .وعىل
الشكيت دفع اكمل الرسوم اإىل الهيئة عند تقدمي الشكوى .ويدفع الشخص الطبيعي رسامً تعادل قميته  670يورو (80000
دينار رصيب) يف حال مل يتجاوز عدد أأسامء احلقول التنازع علهيا الامسني .ويدفع الشخص العنوي رسامً تعادل قميته 1500
يورو ( )180000يف حال مل يتجاوز عدد أأسامء احلقول التنازع علهيا مخسة أأسامء ،وإاذا تراوح عدد أأسامء احلقول التنازع
علهيا بني  6و 10أأسامء ،قارب الرمس  1800يورو ( 215000دينار رصيب).
 .14ويف حال عدم استيفاء الشكوى للرشوط الشلكية ،عىل الدعي أأن يس تمكل النقص ،وإال س تعترب الشكوى
مسحوبة .وعىل الدعى عليه الرد عىل الشكوى يف غضون  15يوم ًا من اترخي اس تالهما .وإاذا مل يرد الدعى عليه يف غضون
الهةل احملددة ،تعني الهيئة الرصبية اللجنة .ويف هذه احلاةل ،تبقى ادعاءات صاحب الشكوى قامئة .لكن يبقى عىل الدعي
اإثبات العنارص الثالثة الواردة يف الادة  22حىت تمثر مساعيه.
 .15وتتخذ اللجنة قرارها يف غضون  60يوم ًا من تعييهنا ،بناء عىل البياانت والواثئق القدمة ومبا يتوافق مع القواعد
الرصبية .وجترى جلسات اس امتع حبضور خشيص يف حالت اس تثنائية استناد ًا اإىل قرار اللجنة.
 .16وتعمتد اللجنة قراراهتا اب ألغلبية ،وحترر القرارات خطي ًا وجيب أأن تكون مدعومة ابحلجج ،وجيوز للجنة الإدارية اعامتد
واحد من ا ألمناط الثالثة التالية للقرارات:
.1

يكون القرار لصاحل الدعي وتأأمر اللجنة بنقل امس احلقل التنازع عليه اإىل الدعي؛

.2

ويكون القرار لصاحل الدعي وتأأمر اللجنة بشطب امس احلقل التنازع عليه؛

.3

ويكون القرار لصاحل صاحب التسجيل (الدعى عليه).

 .17وتبلغ الهيئة الرصبية القرار التخذ اإىل طريف النازعة وإاىل أأمني التسجيل ،وتنرش القرارات عىل الوقع الإلكزتوين
للهيئة الرصبية.
 .18وقرار اللجنة قرار هنايئ غري قابل لالس تئناف ،لكن جيوز ألي طرف من طريف النازعة رفع دعوى أأمام احملمكة .وينفذ
أأمني التسجيل قرار اللجنة ،اإل اإذا رفعت دعوى أأمام احملمكة ،ويف هذه احلاةل يتوقف تنفيذ قرار اللجنة .ويف الواقع ،جيوز
للمدعي وللمدعى عليه التوجه اإىل احملامك العادية ابلزتامن مع الإجراءات البديةل لتسوية النازعات أأو بعد انهتاء هذه
الإجراءات .وإاذا رفعت دعوى أأمام احملامك العادية قبل أأو يف أأثناء الإجراءات البديةل لتسوية النازعات بشأأن امس احلقل
 3يتأألف جملس اإدارة الهيئة من رئيسها وانئب الرئيس وا ألمني العام.
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نفسه ،فاللجنة الإدارية أأن ّتقرر وقف تنفيذ الإجراءات الإدارية أأو اإهناهئا أأو اإصدار قرار .وكام ذكران سابق ًا ،يف حال رفع
صاحب التسجيل دعوى قضائية بعد توصل اللجنة اإىل قرار ،ل ينفذ أأمني التسجيل القرار اإذا تلقى ،خالل فرتة  10أأايم
معل بعد تلقيه قرار اللجنة ،أأي وثيقة رمسية تثبت رشوع صاحب التسجيل برفع دعوى قضائية ضد الدعي.
سوت ابلإجامل  19منازعة ،ول تزال ثالث منازعات قيد
 .19ومنذ اإنشاء اللجان مضن الهيئة الرصبية يف عام َّ ،2009
النظر فهيا (لغاية  3يوليو  .)2015وعىل الرمغ من أأن ا ألرقام تبدو متواضعة ،ف إان معظم النازعات حيلها الطرفان مبارشة.
وذلكل ،ل متر بعض احلالت عىل الهيئة مطلق ًا .وعىل مر الس نني ،حصل ا ألسلوب البديل يف تسوية النازعات عىل
الاعرتاف اإىل حد ما ،وذلكل من التوقع اس مترار تزايد عدد القضااي اليت تنظر فهيا الهيئة الرصبية.
[هناية الوثيقة]

