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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 التاسعةالدورة 
ىل  3جنيف، من   0224مارس  5ا 

 
 

يوليو  2املؤرخ  FZ-781رقم  إنفاذ حقوق املصنفات السمعية البصرية مبوجب القانون االحتادي
بشأن تعديالت بعض قوانني االحتاد الروسي التشريعية اخلاصة حبماية حقوق امللكية الفكرية  2172

يف شبكات املعلومات واالتصاالت؛ والتدابري األخرى املتخذة ملكافحة القرصنة والتزوير على شبكة 
 اإلنرتنت

دارة القانون عداد اناتليا روماشوفا، رئيسة ا   ة الثقافة، الاحتاد الرويس، وزار من ا 

بشأأن  0223يوليو  0املؤرخ  FZ-281نفاذ القانون الاحتادي رمق  0223بدأأ يف اليوم الأول من شهر أأغسطس عام  .2
تعديالت بعض قوانني الاحتاد الرويس الترشيعية اخلاصة حبامية حقوق امللكية الفكرية يف ش باكت املعلومات واالتصاالت 

 .)"القانون"(

يذااًن ببدء تنظمي تداول املعلومات عىل ش بكة اال نرتنت. ويَُعّد هذا القانون خطوًة أأوىل هممًة واكن  .0 قرار هذا القانون ا  ا 
، عىل ش باكت املعلومات التلفزيونيةعىل طريق وقف انهتااكت حقوق امللكية الفكرية للأفالم، مبا يف ذكل الأفالم املرسحية و 

ب أأحصاُب احلق  وق يف الأفالم املرسحية بتطبيق هذا القانون منذ دخوهل حزي النفاذ.واالتصاالت. وقد رحَّ

عىل أأّن احملمكة جيوز لها، بناًء  –اليت أأدخلها القانون  –من قانون اال جراءات املدنية الرويس  2-244وتنص املادة  .3
ىل ضام م من منظمٍة أأو مواطٍن، أأن تتّخذ تدابري وقائية مؤقتة هتدف ا  نفاذ احلقوق الاس تئثارية يف عىل طلب مكتوب ُمقدَّ ن ا 

ىل أأن تُرفَع دعوى قضائية. وميكن أأيضًا تقدمي  الأفالم عىل ش باكت املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذكل ش بكة اال نرتنت، ا 
ىل احملمكة عن طريق استيفاء الاس امترة املتاحة عىل موقع احملمكة الرمسي عىل ش بكة اال نرتنت والتوقيع علهيا ابس تخدام  طلب ا 

لكرتوين ُمعمتَد، عىل النحو املنصوص عليه يف القانون الاحتادي.  توقيع ا 

                                                


آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.  آراء املؤلف، وليست ابلرضورة أ  الآراء الواردة يف هذه الوثيقة يه أ
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م  .4 ىل حممكة مدينة موسكو. وعند تقدمي هذا الطلب، يُقّدِّ نفاذ املؤقت حلقوق اس تئثارية يف الأفالم ا  وتُرَسل طلبات اال 
ىل احملمكة واثئق تؤكد اس تخدام مصنفات ختضع حلقوق اس تئثارية عىل ش بكة اال   نرتنت وتؤكد حقوق الشايك يف الشايك ا 

نفاذ املؤقت للحقوق الاس تئثارية،  ىل احملمكة سببًا الختاذ قرار برفض اال  امللكية الفكرية املعنية. ويُعدُّ عدم تقدمي هذه الواثئق ا 
آخر يس تويف رشوط املادة  واحلق يف رفع دعوى قضائية  2-244وتنّص احملمكة يف هذا القرار عىل احلق يف تقدمي طلب أ

 ابلطريقة املعتادة.

نفاذ املؤقت للحقوق الاس تئثارية يف الأفالم، مبا يف ذكل الأفالم املرسحية و  .5 ، عىل التلفزيونيةوتقيض احملمكُة يف اال 
يومًا من اترخي صدوره لرفع  25ش باكت املعلومات واالتصاالت، مبا فهيا ش بكة اال نرتنت. وحيدد حمك احملمكة همةًل ال تتجاوز 

ذا لزم الأمر، تتعلق ابلتدابري اليت ستتخذها احملمكة لتأأمني املصاحل املالية للشايك. ويُنرَش احلمُك عىل املوقع دعوى قضائية  ا 
 اال لكرتوين الرمسي حملمكة مدينة موسكو يف موعد ال يتجاوز اليوم التايل لصدور احلمك.

ذا اختذت احملمكُة تدابري وقائية مؤقتة، وجب عىل الشايك أأن يرفع دع .6 وى قضائية أأمام حممكة مدينة موسكو بشأأن وا 
نفاذ احلقوق الاس تئثارية يف الأفالم، مبا يف ذكل الأفالم املرسحية و  ، عىل ش باكت املعلومات واالتصاالت، مبا فهيا التلفزيونيةا 

 وقائية ش بكة اال نرتنت. وعالوة عىل ذكل حيق لصاحب احلقوق، بناًء عىل حمك صادر عن احملمكة املعنية بتطبيق تدابري
مؤقتة، أأن يتصل ابلسلطة التنفيذية الاحتادية املسؤوةل عن الرصد واملراقبة يف جمال اال عالم امجلاهريي ووسائل االتصال 

ىل موارد املعلومات Roskomnadzorالعامة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )" "( ليطلب اختاذ تدابري لتقييد النفاذ ا 
 ومات.اليت تنرش الأفالم أأو املعل

 وتقوم السلطة التنفيذية الاحتادية مبا ييل، يف غضون ثالثة أأايم معل: .1

د - م خدمة اس تضافة املوقع اال لكرتوين اذلي تُعَرض فيه معلومات حتتوي عىل الأفالم، مبا يف ذكل الأفالم  حُتّدِّ ُمقّدِّ
، أأو تُعرض فيه املعلومات املطلوبة للحصول عىل هذه الأفالم من خالل ش باكت املعلومات التلفزيونيةاملرسحية و 

ذن من صاحب احلقوق أأو دون أأي مربرات قانونية أأخرى، أأو  دواالتصاالت دون ا  آخر يتيح النفاذ  حُتّدِّ أأي كيان أ
ىل مورد املعلومات نيابة عن املاكل؛  ا 

م خدمة الاس تضافة أأو أأ  - ىل ُمقّدِّ ل ا  ع عليه حمتوى غري وتُرسِّ ىل مورد اال نرتنت اذلي ُوضِّ آخر يتيح النفاذ ا  ي كيان أ
خطارًا ابللغتني اال نلكزيية والروس ية يبلغه ابنهتاك احلقوق الاس تئثارية يف الأفالم، مبا يف  لكرتوين ا  قانوين يف شلك ا 

فه، وصاحب احلقوق، وامس . وجيب أأن يُذَكر يف اال خطار امس املصنف، ومؤلالتلفزيونيةذكل الأفالم املرسحية و 
النطاق، والعنوان الش بيك اذلي حيدد املوقع اال لكرتوين اذلي وضعت عليه املعلومات اليت حتتوي عىل الأفالم، مبا 

ذن التلفزيونيةيف ذكل الأفالم املرسحية و  ، أأو املعلومات املطلوبة للحصول عىل هذه الأفالم، دون احلصول عىل ا 
د أأي مربرات قانونية أأخرى، من خالل ش باكت املعلومات واالتصاالت وفهارس من صاحب احلقوق أأو دون وجو 

 ؛صفحات املوقع اال لكرتوين اليت تسمح بتحديد هذه املعلومات، مث تطلب السلطة اختاذ تدابري حلذف املعلومات

م خدمة الاو  - ىل ُمقّدِّ رسال اال خطار ا  د، ابس تخدام نظام املعلومات املناسب، اترخي ووقت ا  س تضافة أأو أأي كيان حُتّدِّ
ع عليه احملتوى غري القانوين. نرتنت اذلي ُوضِّ ىل مورد اال  آخر يُتيح النفاذ ا   أ

بالغ ماكل املوقع اذلي يس تضيفه مبطالبة صاحب احلقوق وبرضورة اال زاةل الفورية  - م خدمة الاس تضافة ُملَزٌم اب  وُمقّدِّ
مورد اال نرتنت أأن حيذف املعلومات فورًا. ويف  للمحتوى املوجود عىل املوقع بشلك غري قانوين. وجيب عىل ماكل

ىل املورد. م خدمة الاس تضافة تقييد النفاذ ا  نرتنت القيام بذكل، جيب عىل ُمقّدِّ  حاةل رفض ماكل مورد اال 
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م خدمة الاس تضافة ماكَل مورد اال نرتنت برضورة حذف احملتوى املوجود هناك بشلك غري قانوين،  - ذا مل يُبلِّغ ُمقّدِّ وا 
ليه، جيب عىل رشكة اتصاالت نظام الربط الش بيك أأن تتخذ التدابري الالزمة لتقييد الوصول  ومل مينع أأيضًا النفاذ ا 

ىل املورد.  ا 

يف القانون املدين لالحتاد الرويس، اذلي يتناول املسؤولية اخلاصة لوسطاء املعلومات.  2-2053أأدخل القانوُن املادَة و  .8
بناًء عىل الأسس العامة املنصوص علهيا يف  –فكرية عىل ش بكة املعلومات واالتصاالت ة انهتاك حقوق امللكية اليوتقع مسؤول 

عىل عاتق وس يط املعلومات وهو الشخص أأو الكيان اذلي ينقل مواد عىل ش بكة معلومات واتصاالت، مبا  –القانون املدين 
عىل املواد من خالل ش بكة معلومات يف ذكل ش بكة اال نرتنت، أأو يسمح بوضع املواد أأو املعلومات املطلوبة للحصول 

ذا ثبتت الهتمة عليه يف ظل الرشوط اخلاصة املنصوص  ىل املعلومات عىل هذه الش بكة، ا  ماكنية النفاذ ا  واتصاالت، أأو يوفر ا 
علهيا يف هذه املادة. وعالوة عىل ذكل، ال يكون وس يط املعلومات اذلي ينقل مواد عىل ش بكة معلومات واتصاالت مسؤواًل 

 انهتاك حقوق امللكية الفكرية اذلي حيدث نتيجة ذلكل النقل يف حاةل توفر لك الرشوط التالية:عن 

د ُمتلقِّّي املواد؛ -  ليس هو املبادر ابلنقل وال حُيّدِّ

ال يُغرّيِّ املواد عند تقدمي خدمات االتصال، ابس تثناء التغيريات اليت حتدث كجزء من معلية النقل التكنولوجية  -
 للمواد؛

بل الطرف  - مل يكن يعمل، ومل يكن من واجبه أأن يعمل، أأن اس تخدام نتاجئ النشاط الفكري أأو الهوية التجارية من قِّ
 نقل املواد اليت حتتوي عىل نتاجئ النشاط الفكري أأو بيان الهوية التجارية اس تخداٌم غري ُمرصَّح به.ابدر ب اذلي 

ىل ش بكة معلومات واتصاالت، مسؤواًل عن انهتاك حقوق وال يكون وس يط املعلومات، عندما يسمح بنرش مواد ع .9
ذا اكن وس يط املعلومات  آخر ا  آخر أأو بناء عىل تعلاميت طرف أ امللكية الفكرية اذلي حيدث نتيجة ال اتحة املواد لطرف أ

 يس تويف لك الرشوط التالية:

هوية التجارية املوجودة يف هذه مل يكن يعمل، ومل يكن من واجبه أأن يعمل، أأن اس تخدام نتاجئ النشاط الفكري أأو ال  -
 املواد اس تخداٌم غري ُمرصَّح به؛

اختذ التدابري الالزمة واملناس بة لوقف انهتاك حقوق امللكية الفكرية فور اس تالمه مطالبة مكتوبة من صاحب  -
ىل صفحة املوقع اال لكرتوين اليت توجد فهي ا املواد أأو احلقوق يدعي فهيا انهتاك حقوق امللكية الفكرية ويشري فهيا ا 

العنوان الش بيك لهذه املواد عىل اال نرتنت. وجيوز أأن تُوَضع مبوجب القانون قامئة ابلتدابري واال جراءات الالزمة 
 واملناس بة اليت جيب تنفيذها.

جراءات تنفيذها يف "مرشوع القانون الاحتادي  .22 واقرتحت وزارُة الثقافة الروس ية أأنه جيب أأن تُذَكر هذه التدابري وا 
ن تعديالت بعض قوانني الاحتاد الرويس الترشيعية من أأجل وقف انهتااكت حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف ش باكت بشأأ 

جراء سابق للُمحامكة من أأجل وقف القرصنة عىل ش بكة  املعلومات واالتصاالت" )"مرشوع القانون"( اذلي ينص عىل ا 
 اال نرتنت وقفًا فعااًل.

ىل أأنه يف أأثنا .22 ت وزارُة الثقافة فريقًا عاماًل شهد مشاركًة نشطًة من وجتدر اال شارة ا  ء صياغة مرشوع القانون شلكَّ
ممثيل السلطات التنفيذية الاحتادية الروس ية )وزارة التمنية الاقتصادية، ووزارة االتصاالت واال عالم، ووزارة التعلمي والعلوم(، 

آراء مجيع وأأحصاب احلقوق، وصناعة اال نرتنت. ونتيجًة جلهود الفريق الع ىل حل وسط يضع يف الاعتبار أ امل، مت التوصل ا 
 اجلهات املعنية ومصاحلها.
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آلية فعاةل لوقف انهتاك حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف املصنفات اليت  .20 والهدف الرئييس ملرشوع القانون هو وضع أ
ذن من صاحب احلقوق.  يضعها املس تخدمون عىل ش بكة اال نرتنت دون احلصول عىل ا 

لهيا مرشوع القانون:وفامي ييل  .23  املبادئ اليت يستند ا 

جيب أأن يكون نرش املعلومات عرب ش بكة اال نرتنت وفقًا لقانون امللكية الفكرية، ال س امي أأنه ال جيوز وضع مصنف  -
ىل املكل العام( عىل ش بكة اال نرتنت أأو تزنيل هذا املصنف أأو وخيضع حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة )ومل يؤ  ل ا 

ذن من صاحب احلقوق.اس   ال بعد احلصول عىل ا  آخر ا   تخدامه بأأي شلك أ

ال أأمام صاحب احلقوق عن انهتاك حق املؤلف،  –مبدأأ تقييد مسؤولية وس يط اال نرتنت، اذلي لن يُعترب مسؤواًل  -
ذا اس توىف مجيع الرشوط  –وال أأمام املس تخدم مّعا حلقه من رضر بسبب جحب املعلومات اليت اكنت متاحًة  ا 

 نصوص علهيا يف القانون.امل 

ذا اكن الشايك هو صاحب احلقوق الأصيل أأم ال، بل ينبغي افرتاض  - ليس لزامًا عىل وس يط اال نرتنت أأن يتحقق مما ا 
ىل مؤلفه حصيحًة من الناحية  أأنه أأحد املؤلفني، وهذا هو املعيار يف قانون حق املؤلف حيث تُعترب نس بة املصنف ا 

ىل أأن يثبت خالف ليه عىل العمل الأصيل. القانونية ا   ذكل، ويُعترب املؤلف هو الشخص املشار ا 

آلية فعاةل لوقف انهتاك حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف املصنفات اليت  .24 والهدف الرئييس ملرشوع القانون هو وضع أ
ذن من صاحب احلقوق.  يضعها املس تخدمون عىل ش بكة اال نرتنت دون احلصول عىل ا 

 املصنفات اخلاضعة حلق املؤلف أأو احلقوق اجملاورة، ابس تثناء التسجيالت الصوتية اليت ويشمل مرشوُع القانون لكَّ  .25
اًل للمصنفات املوس يقية )بنص أأو دون نص(. وينص مرشوع القانون عىل اال جراء التايل بشأأن التدابري  تتضمن أأداًء ُمسجَّ

 اليت يتخذها وسطاء املعلومات لتقييد النفاذ:

ىل املعلومات املوجودة عىل املوقع بشلك غري يتخذ ماكُل املوقع،  - وفقًا لطلب صاحب احلقوق، تدابري لتقييد النفاذ ا 
 قانوين؛

دة يف مرشوع القانون. فيجب أأن حيتوي عىل  - وجيب أأن يكون طلب صاحب احلقوق مس توفيًا للرشوط املُحدَّ
وعنوان صفحة الويب اليت يوجد معلومات اكفية لتحديد صاحب حق املؤلف، واملوضوع اذلي يُنهتك حق مؤلفه، 

ع عليه احملتوى، وتفاصيل االتصال بصاحب احلقوق  ؛فهيا احملتوى أأو املوقع اال لكرتوين عىل ش بكة اال نرتنت اذلي ُوضِّ

ذا مل يتخذ ماكل املوقع تدابري لتقييد النفاذ يف غضون  - م خدمة الاس تضافة أأن يتخذ  04وا  ساعة، وجب عىل ُمقّدِّ
 ساعة. 04لك مس تقل يف غضون التدابري الالزمة بش

رساُل الاعرتاضات ابهامتم خاص يف مرشوع القانون.  .26 ل يف غضون و وحيظى ا  ساعة  48جيب عىل ماكل املوقع أأن يُرسِّ
ىل الطرف اذلي وضع املعلومات عىل املوقع اذلي حيتوي  معلومات عن التدابري املُتَّخذة ونسخًة من طلب صاحب احلقوق ا 

ىل ماكل املوقع يف  عىل املصنف اخلاضع حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وحينئذ حيق لهذا الطرف أأن يرسل اعرتاضات ا 
 غضون عرشة أأايم.

ذا أأرسل الطرُف اذلي وضع املعلومات عىل املوقع اذلي حيتوي عىل مصنف خاضع حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة  .21 وا 
ىل ماكل املوقع تؤكد مرشوعية وضع املعلومات هناك ىل اعرتاضات ا  ، وجب عىل ماكل املوقع أأن يُرسل تكل الاعرتاضات ا 
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ىل املعلومات  ىل جانب املعلومات الاكفية للتعرف عىل الطرف واالتصال به، وأأن يُبلِّغ الشايَك بأأن النفاذ ا  الشايك دون تأأخري، ا 
ىل وضعه السابق بعد   يوم معل من اترخي اال خطار. 24املتنازع علهيا سوف يُعاد ا 

ذا مل يمت ا   .28 حاةل الاعرتاضات  24غضون  يف –بالغ ماكل املوقع وا  أأن الشايك س يحتمك  –ىل الشايك ا  يوم معل بعد ا 
ىل املعلومات اليت حتتوي عىل  نفاذ حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اليت انهُتكت، حيق ملاكل املوقع أأن يعيد النفاذ ا  ىل القضاء ال  ا 

د من املصنف اخلاضع حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة. ويف  ىل القضاء يف غضون الوقت املُحدَّ ذا احتمك الشايك ا  هذه احلاةل، ا 
ىل املعلومات أأو نرشها موقوفًا مؤقتًا  نفاذ حق املؤلف واحلقوق اجملاورة املنهتكة، تُمّد الفرتُة اليت يكون فهيا النفاذ ا  أأجل ا 

ىل أأن تتخذ احملمكة تدابري مؤقتة.  )ممنوعًا( ا 

املسؤولية اال دارية لوسطاء املعلومات عن عدم مراعاة املعايري املنصوص علهيا يف مرشوع وينّص مرشوع القانون عىل  .29
يم خدمة الاس تضافة  ىل أأحد ُمقّدِّ ىل ماكل أأحد املوارد أأو ا  القانون، واملسؤولية اال دارية عن تعّمد تقدمي معلومات خاطئة ا 

عىل ش باكت املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذكل ابدعاء حقوق يف مصنف خيضع حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة وموجود 
 ش بكة اال نرتنت.

 وفامي ييل مقياس الغرامات اال دارية: .02

ىل  -  أألف روبل؛ 322للمواطنني: ما يصل ا 

ىل  -  أألف روبل؛ 622ملوظفي ادلوةل: ما يصل ا 

ىل مليون روبل. -  للكياانت القانونية: ما يصل ا 

 ]هناية الوثيقة[


