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Legal focus

REGULI UNIFORME

Subiectul denumirilor de domeniu, aflate
în litigiu, nu este nicidecum unul nou, [tiut
fiind c\ înc\ din ultimii ani ai deceniului
trecut, numeroase companii multina]ionale
s-au v\zut puse în situa]ia de a se confrunta
în justi]ie sau în cadrul altor mecanisme
jurisdic]ionale, pentru a revendica denumiri
de domeniu ce le reproduceau diversele
elemente distinctive, dar care fuseser\
rezervate cu anticipa]ie de c\tre ter]i cu ]eluri
dubioase. Speciali[tii români î[i aduc cu
siguran]\ aminte de câteva cauze în care
pârâ]ii erau persoane din România, obligate
s\ se supun\ hot\rârilor unor instan]e
judec\tore[ti române[ti, ori unor structuri de
jurisdic]ie str\ine, pentru a ceda recla -
man]ilor denumirile de domeniu aflate în
disput\.

În covâr[itoarea majoritate a acestor
cauze înregistrate în lume s-a conturat un
anumit tipar procesual, în care aspectele de
fond [i de procedur\ ale revendic\rii erau
precis determinate, p\r]ile aflate în litigiu
fiind obligate s\ se raporteze cu stricte]e la
criteriile impuse de nevoia solu]ion\rii spe -
]elor. Aceste aspecte graviteaz\, în esen]\,
în jurul motiva]iei principale pe care ter]ul a
manifestat-o atunci când a procedat la
înregistrarea anticipat\ a respectivei denu -
miri de domeniu, [i anume, interesul v\dit
speculativ de a-l determina pe reclamant s\
accepte o r\scump\rare a domeniului, în
schimbul unei considerabile sume de bani.

Un caz relativ recent, analizat de filiala
francez\ a firmei de avoca]i Lovells, readuce

în actualitate aceste sensibile chestiuni de
fond. 

LE FIGARO...

„Victima” înregistr\rii abuzive a denumirii
de domeniu fusese compania Société du
Figaro, care editeaz\ cunoscutul cotidian Le
Figaro [i care de]ine, în acela[i timp, mai
multe m\rci, cum ar fi LE FIGARO, LE
FIGARO.FR, LE FIGARO TV MAGAZINE.
Notorietatea m\rcilor a determinat o firm\
spaniol\ s\ înregistreze, în anul 2000,
domeniul lefigaro.tv, cu scopul evident de a
beneficia de pe urma prestigiului publica]iei
franceze. Domeniul de ]ar\ .tv indic\ deja
bine-cunoscuta insul\ polinezian\ Tuvalu,
abrevierea fiind o op]iune tot mai preferat\
de titularii unor m\rci legate de televiziune [i,
în general, de media.

Datorit\ afluen]ei denumirilor de domeniu
înregistrate în Tuvalu, statul polinezian a
aderat la Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy (UDRP), astfel încât s\
permit\ solu]ionarea, într-un mod coerent, a
litigiilor n\scute în aceast\ sfer\.

Regulile sus-men]ionate impun recla -
man tului care cere s\-i fie transferat un
nume de domeniu, proba urm\toarelor
elemente: 1) faptul c\ denumirea înregistrat\
de pârât este identic\ sau similar\ pân\ la
confuzie cu marca de comer] sau cea de
serviciu a reclamantului; 2) faptul c\ pârâtul
nu poate justifica un drept ori un interes
legitim legat de respectiva denumire de
domeniu; 3) faptul c\ domeniul a fost
înregistrat [i utilizat cu rea-credin]\. 

…ÎN TUVALU

În spe]\, completul de jurisdic]ie a
constatat similitudinea generatoare de
confuzie dintre marca LE FIGARO [i do me -
niul lefigaro.tv, inclusiv în considerarea
termina]iei .tv, în contextul în care recla -
mantul reprezint\ o bine-cunoscut\ institu]ie
mediatic\. De asemenea, s-a eviden]iat
realitatea c\ pârâtul nu a putut justifica un
drept sau un interes legitim, în condi]iile în
care domeniul aflat în litigiu nu era destinat
s\ contribuie la realizarea unei oferte de
bunuri sau servicii, unica sa menire fiind
aceea de a acoperi o pagin\ Web con]inând
linkuri c\tre con]inuturi rezervate adul]ilor. În
sfâr[it, reaua-credin]\ a pârâtului a rezultat
din similaritatea v\dit\ a dome niului cu
m\rcile reclamantului, urm\rindu-se ob]ine -
rea de audien]\ pe seama presti giului [i no -
to riet\]ii lui Le Figaro.

Exemplul evocat mai sus indic\ maniera
în care s-a consolidat adoptarea tratamen -
tului juridic unitar în astfel de dispute, ori de
câte ori drepturi de proprietate intelectual\
au suferit ingerin]e ca efect al înregistr\rii
abuzive a unor denumiri de domeniu.
Situa]ia ce a implicat Le Figaro [i statul
Tuvalu nu trebuie privit\ sub nicio form\ ca
un reper exotic, dac\ avem în vedere c\
regulile uniforme de solu]ionare a litigiilor în
aceast\ materie nu mai reprezint\ deloc o
noutate în spa]iul Oceania-Pacific. Astfel,
atât Australia, cât [i Noua Zeeland\ au
introdus practici cvasi-identice într-un efort
de uniformizare global\ a normelor de
procedur\ [i fond pentru astfel de litigii. �


