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 اإلنفاذاللجنة االستشارية المعنية ب
 

 الحادية عشرةالدورة 

 2016سبمترب  7اإىل  5جنيف، من 
 
 

 زنة وشاملة وفعالةواتسوية منازعات الملكية الفكرية بطريقة متلآليات 

عداد مساهامت الاحتاد الرويس وجنوب أأفريقيا واتيالند واململكة املتحدة وغرفة التجارة ادلولية، والربتغال و ابكس تان  من اإ
و ي للتجارة رك  ادلاملو  رك  ادلراسات ادلولية للملكية الككريةمل من جامعة جنيف )دراسة مشرتكةويرا والربوفيسور جاك دي 

 (والتمنية املس تدامة

نكا املعنية ابيف ادلورة العارشة للجنة الاستشارية  .1  يف ،دورهتا احلادية عرشة يف ،أأن تنظر عىلوافقت اللجنة ، لإ
نكا  امللكية الككريةو س ياسات  بشأأنلرتتياات املسسس ية اب اخلاصةة التجارب الوطني حولاملعلومات  "تبادل موضوع ، أأنظمة اإ

ست  أأعدهتا مساهامتهذه الوثيقة  وتعرض". شامةل وفعاةل امللكية الككرية بطريقة متوازنة منازعات تسوية اتأ ليمبا يف  كل 
تسوية  جمال يفعن جتارهبا الاحتاد الرويس وجنوب أأفريقيا واتيالند واململكة املتحدة والربتغال و ابكس تان  يه دول أأعضاء

املتخصصة يف ا  احملعن ن ومراقا قدهمامن لتقريريْ  ْي ملخص تتضمنو  .وفعاةل وشامةل ةمتوازن بطريقةمنازعات امللكية الككرية 
 جاك دي للأس تا املقال الرئييس و ، 2016( يف أأبريل ICCغرفة التجارة ادلولية ) أأعدته: تقرير واختصاصاهتاامللكية الككرية 

لتمنية والتجارة ل ( واملرك  ادلو ي CEIPIرك  ادلراسات ادلولية للملكية الككرية )مل)جامعة جنيف( يف دراسة مشرتكة  ويرا

 .2016مارس  ت يفرش ن   ،(ICTSDاملس تدامة )

وال ليات القضائية اليت ، وفعاةل وشامةل ةمتوازنبطريقة امللكية الككرية  تسوية منازعاتأأمهية  املساهامتتسكد هذه و  .2
نشاء حما   ،اليت جرت مناقش هتاليات ال  وضعهتا ادلول الأعضاء لتحقيق  كل. وتشمل  ترقية و  ،امللكية الككريةيف متخصصة اإ

 التقنيةاخلربة  دلهيمحممكة أأو خرباء  ستشاريةجمالس اأأو  معاونيتعيي قضاة و  ،غري املتخصصةا  احملالقضاة املتخصصي يف 
ري  كل،  فضال عن. و املطلوبة تنظمي الوصول اإىل العداةل من خالل س بل بعض السلطات القضائية اإصالحات لتع ي  جت 

دارة القضااي لتعدي عىليف حاةل اوس بل الانتصاف املتاحة  والتعويضاتالتاكليف القابةل لالسرتداد   .امللكية الككرية، وتع ي  اإ

، املعروضة حبسب البدلانامللكية الككرية  منازعات يف كصلابل املعنيةا  احمل تنظمييف  ادلقيقة اتالكروق ويف ضوء .3
عدد من بتحدد ت منازعات امللكية الككرية ناس بة لتسوية امل قضائية ال ةليال  تبي أأن ، ياملراقا تقريري   ت يفورداليت والنتاجئ 
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املتغريات الاجامتعية والاقتصادية، بعض امللكية الككرية، و  وعدد قضااي، لبدلل الهيلك القضايئ العام  مهناالعوامل 
 التمنية وتوفر املوارد البرشية وغريها. ومس توى

 :واملراقاي ابلرتتيب التا يعدت نيابة عن ادلول الأعضاء أ   اليت املساهامت وترد .4

 3 ...................................................................................................... لملكية الككرية يف ابكس تانل نشاء حما  اإ 

 5 .......................................................................................................... الربتغالية مللكية الككريةاحممكة جتربة 

 7 ...................................................................................................................... ربة حما  الاحتاد الرويسجت

 14 .............................................................................................................................. جتربة جنوب أأفريقيا

 18 ......................................................................... جتربة احملمكة املرك ية التايلندية للملكية الككرية والتجارة العاملية

نلكرتاامللكية الككرية يف يف احملا  املتخصصة   22 ................................................. امللكية الككرية حممكة شسونوويل :  اإ

تقرير غرفة التجارة ادلولية عن الوحدات القضائية املتخصصة يف امللكية الككرية يف  -الكصل يف منازعات امللكية الككرية 
 28 ................................................................................................................................. خمتلف أأحناء العامل

رك  ادلراسات ادلولية مل دراسة مشرتكة ،ويرا دي الأس تا والتحدايت ) املشالكتامللكية الككرية:  يف املتخصصةاحملا  
 34 ............................................................................... (رك  ادلو ي للتجارة والتمنية املس تدامةاملو  للملكية الككرية

 [املساهامت  كليل ت]
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نشاء حما  للملكية الككرية يف ابكس تان  اإ

سامعيل، انئب مديرالس يد  أأعدها مسامهة مللكية الككرية يف امنظمة ، نكا  حقو  امللكية الككريةابإ  الإدارة املعنية ،محمد اإ
سالم أأبدادابكس تان،   ابكس تان ،اإ

 ملخص

نشاء قانون تضمن، 2012يف عام   كل  يف ابكس تان. ومنذ لكية الككريةمل احما   نشاءجديدة لإ  اأأحاكم   مللكية الككريةانظمة م  اإ
مكة حمتعمل يف الوقت الراهن ووكراتيش ولهور.  اإسالم أأابد ويه ملكية الككرية يف املدن الرئيس يةل ل حما  نشئت احلي، أ  

نقدم يف هذه و ن يف غضون الأشهر الثالثة املقاةل. الأخراين ااحملمكت تعملأأن  وي توقعبشلك اكمل، امللكية الككرية يف لهور 
 .عىل املس توى الوطين وجتارهباابكس تان امللكية الككرية يف حما  حملة عامة عن  الوثيقة

نشاء حما    لملكية الككرية يف ابكس تانل اإ

 .يف ابكس تان هتاوحاميحقو  امللكية الككرية جيل تس  املنوط هبا التنس يق هجةابكس تان  يفمللكية الككرية امنظمة ت عد  .1

نشاء قانون نصو  .2 حما  للملكية نشاء لإ ( 19-15املواد أأحاكم )عىل  ،2012عام ل يف ابكس تان ةمللكية الككريامنظمة  اإ
حت ،الككرية تعيي احلكومة الاحتادية  تتوىلو امللكية الككرية.  قضااي يف والكصل يف القضااي، البتتحسي توقيت ل  اقرت 

 مكةحملرئيس ك لتعيياتطلبات مب الشخص  يك يكيلو املعنية.  كبري قضاة احملمكة العلياابلتشاور مع ، امللكية الككرية رئيس حممكة
حدى  تتوفر دليه، جيب أأن امللكية الككرية  :ات التاليةاخلرب اإ

 ؛احملمكة العليا يف قاض   -

 ؛احملمكة اجل ئيةيف  قاض   -

 .يف احملمكة العليا قاضيا تعييل مسهل ل  حمام -

من  175يف ضوء املادة و. اجل ئيةاحملا  صالحيات لك  ا، ودلهياملقاصد والغاايت لاكفةحما  حما  امللكية الككرية يه و  .3
نشاء ادلس تور، ل ميكن  تمتتع سامع القضااي املدنية، ب  اختصاصاهتا متارس وعندمامكة العليا. احمل تعادل لملكية الككريةل  حما اإ

 متارس ماوعند. 1908لعام  الإجراءات املدنيةدنية، مبوجب قانون املمكة احملصالحيات نكس ب حما  امللكية الككرية 
، وفقا لقانون اجل ئيةمحمكة لل اخملوةلنكس الصالحيات ب حما  امللكية الككرية  تمتتعاجلنائية،  القضاايسامع ب  اختصاصاهتا
 .1898لعام  اجلنائيةالإجراءات 

لتعدي عىل حق اب اليت تتعلقاملدنية  ادلعاوى وسائر ،القضاايمجيع  لنظر يفاحما  امللكية الككرية اختصاص  ويشمل .4
 .الصةل  اتلقواني لوفقا  املسجل دلوائر املتاكمةلاتصاممي وخمطط رباءات والتصاممي املسجةل الاملسلف والعالمات التجارية و 

 احملمكة العليا أأمام يس تأأنفأأن  امللكية الككرية حممكةأأصدرته  أأمر وأأ  هنايئ مكح اءجر   رضرحلق به ي صخص لأ  وجيوز .5
 املتعلقة ادلعاوى أأو تبت يفحممكة امللكية الككرية ل تنظر و. مرالأ  وأأ خالل ثالثي يوما من صدور احلمك الهنايئ  املعنية

قضااي نظر يف ت ن  كل، ع عوضالكهنا، ؛ 2012لعام  قانون املنظمة العاملية للملكية الككريةيف  حمدد حمكاخالكة مب
 .الأفراد املتقاضي

                                                

 هذه الوثيقة يه أ راء املسلف، ول تعرب ابلرضورة عن أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.ال راء املعرب عهنا يف  
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وكراتيش ولهور. ابد أأ اإسالم  الرئيس ية ويهية يف املدن الباكس تانية ملكية الككر ل ل حما  نشئت ، أ  الراهنيف الوقت و .6
نشاء قانون  من ات الصةل  ابملواد هامعل يف احملا  هذه سرتشد ت و  .احملا  رؤساءمت تعيي و  يف ابكس تان مللكية الككريةامنظمة اإ

ابد أأ سالم اإ كراتيش و  احممكت تاارشس  بيامن، اكملشلك حممكة امللكية الككرية يف لهور ب  تعمليف الوقت الراهن، و. 2012لعام 
 غطيتو الرتتياات الإدارية.  تنكيذ وجارينهتاء من الإجراءات القانونية مت الا ، حيث غضون الأشهر الثالثة املقاةليف معلهام

قلميي الس ند وبلوشس تان، مكة كراتيش حمل الولية القضائية خيرب  حمافظةقضائية ال هتاوليفتشمل  اإسالم أأابدحممكة  أأمااإ
 .قلمي البنجاباإ مكة لهور حملقضائية الولية ال تغطي بيامنابد، أأ سالم اإ العامصة  قلمياإ و ابختوخنوا 

نشاء  اءجر  عىل املس توى الوطين  حتققتبعض امل ااي اليت ييل وفامي  .7  :لككريةلملكية ال حما  اإ

امللكية الككرية  حما  وتوفر. ابلتعقيدقواني امللكية الككرية والتكنولوجيات احملمية مبوجب هذه القواني تتسم  -
. ةدقيق أأحاكموصدور  ،حيهناهذه الأمور يف  معاجلة مما يضمن ،الرفيعةقضاة من  وي اخلربة  يضممنتدى 

 القضااي من خالل تداولقواني امللكية الككرية مع القضايئ  التعامل صفر من حما  امللكية الككرية أأيضا  ت يدو 
 .عدد حمدود من القضاة بي

نظرا  وأأكرث فعالية أأحسن توقيتاامللكية الككرية قرارات يف متخصصة حما  يف  يعملونالقضاة اذلين ي صدر  -
 .قضااي حقو  امللكية الككريةباملتعلقة  التقنية واجلوانبلإجراءات اب دلرايهتم

 مسائلل حلقضااي حقو  امللكية الككرية. عىل سبيل املثال، ل متخصصةجراءات اإ ضعت قواعد و وقد و   -
املعرفة التقنية ملساعدة  من  وياحملا  خرباء  عي ِ ت  ما عادة و  ،الككريةقو  امللكية حب املتصةل املعقدةلتقايض ا

 .احملمكة رئيس

دارة  عىل قدرةلاب يمتتعون ،خربةممارسي أأكرث قضاة و امللكية الككرية يف احملا  املتخصصة تقدم  -  املسائل املتعلقةاإ
 .والبت فهيا قو  امللكية الككريةحب

تشجيع الإبداع الكين  ومن ث  ، حقوقهم ايةمحلأأكرب  ضامانت و أأحصاب احلقحما  امللكية الككرية  متنح -
يف  وت سهم ،احامتلت الاستامثر الأجنيب وت يدالأعامل، و  ةالتجار  أأوساطيف الثقة  ت ش يعوالابتاكر. كام أأهنا 

 هناية املطاف يف حتقيق المنو الاقتصادي.
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 جتربة حممكة امللكية الككرية الربتغالية

عدادمسامهة من  دارة العالقات ادلولية والشسون القانونية اإ ينييس فيريا لوبزي، مديرة اإ ابملعهد الوطين للملكية  الس يدة اإ
 الصناعية، لش بونة، الربتغال

 ملخص

لهيا مجيع القضااي اجلديدة 2011لس نة  46، أأنشأأت الربتغال حممكة امللكية الككرية )القانون رمق 2011يف عام  (، وأ حيلت اإ

املتعلقة ابمللكية الككرية واليت اكنت تنظرها احملمكة التجارية يف لش بونة. وتقع حممكة امللكية الككرية يف لش بونة، وختتص ابلنظر 

ات الصةل حبقو  امللكية الككرية أأو أأسامء حقول الإنرتنت أأو الأسامء التجارية. وميكن للمحمكة أأن تصدر يف ادلعاوى املدنية  

ا  تدابري حلكظ الأدةل  أأو طلب املعلومات.   أأوامر زجرية، وأأن تأأمر، عند الاقتضاء، ابخت ِ

 جتربة حممكة امللكية الككرية الربتغالية

لهيا مجيع القضااي 2011لس نة  46، أأنشأأت الربتغال حممكة امللكية الككرية )القانون رمق 2011يف عام  .1 (، وأ حيلت اإ
اجلديدة املتعلقة ابمللكية الككرية واليت اكنت تنظرها احملمكة التجارية يف لش بونة. وتقع حممكة امللكية الككرية يف لش بونة، 

ات الصةل حبقو  امللكية الككرية أأو أأسامء حقول الإنرتنت أأو الأسامء التجارية. وميكن وختتص ابلنظر يف ادلعاوى املدنية  
ا  تدابري حلكظ الأدةل  أأو طلب املعلومات.  للمحمكة أأن تصدر أأوامر زجرية، وأأن تأأمر، عند الاقتضاء، ابخت ِ

صة معنية ابمللكية الككرية عىل م ااي كبرية لنظام امل  .2 ِ ي تركزي وينطوي وجود حممكة متخص  لكية الككرية. فأأول ، يسد ِ
ص القضاة، ومن ث  ضامن  ىل تع ي  ختصُّ صة تمتتع ابلولية القضائية احلرصية يف مجيع الأرايض الوطنية اإ ِ القضااي يف حممكة متخص 

الكصل يف  اكتساب املعارف بصورة دامئة وتمنية اخلربات الكنية يف هذا اجملال. وتتسم هذه اجلوانب بأأمهية جوهرية عند
صة ابملسائل التقنية، وليس ابلقواعد القانونية وحدها ِ  .املنازعات، حيث ل بد  من أأن يكون دلى القضاة معرفة متخص 

اهات واثنيا،  .3 ص القضايئ الأحاكم الصادرة، حيث يتيح للقضاة متابعة التغيريات الترشيعية وخمتلف الاجت ِ ي رثي التخصُّ
ابمللكية الككرية مب يد من التكصيل، عىل لك  من الصعيدين الأورويب وادلو ي. كام يسدي يف تكسري املسائل  ات الصةل 

ص القضاة اإىل حتسي جودة الأحاكم الصادرة والقدرة عىل التناس هبا وات ِساقها. كام أأن  النظام اذلي يرك ِ  مجيع قضااي  ختصُّ
يدها بسهوةل أأكرب، وحيدُّ من خطر عدم اليقي القانوين امللكية الككرية داخل حممكة واحدة يضمن جودة الأحاكم وتوح 

صة مكيد أأيضا  للرشاكت لأن ه  ِ ن  نظام احملمكة املتخص  وتناقض القرارات الصادرة بشأأن قضااي مامتثةل أأو تعارضها. وأأخريا ، فاإ
ا  الإجراءات رسيعا  أأمه  ية خاصة أأيضا  فامي يتعلق يضمن الكصل يف الزناعات عىل حنو أأرسع. وقد تكون للقدرة عىل اخت ِ

  ابلتدابري املسق تة، اإ   أأن  التأأخري ميكن أأن يكون عائقا  أأمام فعالية تكل التدابري.

                                                

 ال راء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ راء املسلف، ول تعرب ابلرضورة عن أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. 
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نكا  حقو  امللكية الككرية قضائيا  عىل حنو فع ال يواجه أأيضا  بعض التحدايت. مفن بي عيوبه اليت ت ثار كثريا  غري  .4 أأن  اإ
لككرية عن تقدمي شكوى رمسية يف ادلعاوى اجلنائية، يف حي ي عدُّ  كل رشطا  أأساس يا  لإقامة مسأأةل امتناع أأحصاب امللكية ا

جراءات التقايض، فضال  عن  تكل ادلعاوى. فكثريا  ما يرى أأحصاب حقو  امللكية الككرية أأن  التاكليف القضائية وطول مدة اإ
ي، ل اء التعد ِ اءتتناسب مع الكائدة اليت  تدين الرضر الاقتصادي الواقع علهيم من جر  قامة ادلعوى اجلنائية.  س تعود علهيم جر  اإ

اس للغاية يف  وقد يضع هذا السلوك السلطاِت العامة، اليت ميكن أأن تكون قد نك ذت معليات ضبط ابلكعل، يف موقف حس 
ين، وقد يعطي تكل السلطات انطباعا  خاطئا  بأأن  أأحصاب حقو  امللكية ال جراء مواهجة املتعد ِ ا  أأي اإ ككرية ل يرغبون يف اخت ِ

ين يف مثل هذه احلالت عن طريق ادلعاوى  ايت عىل امللكية الككرية. ومع  كل، يظل من املمكن معاقاة املتعد ِ ضد التعد ِ
اإ ا يورو ) 7 500يورو و 750الإدارية )املنافسة غري العادةل(، وهو ما قد ي سكر، يف أأسوأأ الأحوال، عن غرامة ترتاوح بي 

ي صخصا  طبيعيا ( أأو بي  ي صخصا  اعتباراي (. ومثة حتد  أ خر يمتثل يف  30 000يورو و 3000اكن املتعد ِ يورو )اإ ا اكن املتعد ِ
ضعاف العالمات التجارية ة جيدا  مبكهويم اإ أأن  بعض الأحاكم اجلنائية تبي ِ أأن  احملا  ليست ملم 

1
والاس تغالل الطكييل 

2
. ويف 

ين من ابئعي املنتجات الواقع، متي ىل عدم معاقاة املتعد ِ صة يف حقو  امللكية الككرية( اإ ِ ل بعض احملا  اجلنائية )غري املتخص 
امل ي كة اإ ا اكن املس هتلكون عىل عمل ب يكها، ومن ث  ليسوا حضااي للتضليل أأو اخللط. ويف مثل هذه احلالت، تقترص العقوبة 

ي عىل  ا ت عدم يف معظم احلالت.اليت ت كرض عىل املتعد ِ هن   خسارة البضائع، حيث اإ

 

                                                
1
ص عىل حامية العالمات التجارية املشهورة، ويه منكصةل عن مكهوم "احامتل اخللط"، تعين اإضعاف نظرية اإضعاف العالمات التجارية، واليت تنطبق بوجه خا 

 .ابلتشويه، والإضعاف بطمس الكوار ومن املمكن المتيزي بي نوعي من الإضعاف: الإضعاف  قدرة هذا النوع من العالمات عىل حتديد هوية البضائع ومتيزيها.
ا يف  ، يسدي الربط بي عالمتي جتاريتي، اإحداهام مشهورة، اإىل الانتقاص كثريا  من الطابع املمزي ِ لتكل العالمة.بطمس الكوار ويف النوع الأول، الإضعاف  أأم 

لت بسبب وقد يقع  كل يف بعض احلا ، ي سكر الربط بي العالمتي اإىل اإحداث رضر كبري بسمعة العالمة التجارية الأقدم.ابلتشويهالنوع الثاين، الإضعاف 
اسة للغاية، اإ  ميكن ادلفاع عن مرشوعية بعض حا لت احملااكة الساخرة احملااكة الساخرة للعالمة التجارية الشهرية؛ بيد أأن  هذه املسأأةل ميكن أأن تكون حس 

 للعالمات التجارية استنادا  اإىل مادأأ حرية التعبري.
2
كصل عن مكهوم "احامتل اخللط"(، يشري اإىل احلالت اليت يس تاخدم فهيا طرف اثلث عالمة جتارية الاس تغالل الطكييل )وهو مرادف لالنتكاع اجملاين ومن 

الإجيابية اليت تمتتع هبا مشهورة هبدف اس تغالل طابعها املمزي  ومسعهتا بطريقة غري عادةل، وحتديدا  ابلنتكاع من الارتباط اذلي ينشأأ يف الأ هان مع اخلصائص 
 شموةل بتكل العالمة التجارية الشهرية.السلع أأو اخلدمات امل 
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 الاحتاد الرويس حما  جتربة

عداد مسامهة من   يحملمكة العليا لالحتاد الرويس، رئيس القضاة املدنياب جورشكوف، قاض .يفالس يد فياتشيسالف اإ

 ملخص

حملة موج ة عن الإطار  التقرير يف الاحتاد الرويس. ويقدم املتعلقة حبامية امللكية الككريةيناقش هذا التقرير تسوية املنازعات 
ا  يف الاحتاد احمل يوحض التقرير هيلكو الإصالح الترشيعي الأخري. و  ،عالقات امللكية الككرية ينظمالترشيعي احلا ي اذلي 

يه حممكة حقو  و ،امية امللكية الككرية واحملا  املتخصصةاملتعلقة حبقضااي اللنظر يف ابشمل احملا  اخملتصة ي ي اذلالرويس، 
هذه احملا ،  اتصيل اختصاصتك ابل امللكية الككرية، وحممكة مدينة موسكو، واحملمكة العليا لالحتاد الرويس. ويورد التقرير 

 .2015وأأنشطة احملمكة اخملتصة يف  ،لككريةامللكية احامية قضااي ل املمزيةوالسامت 

 مقدمة .أأول

ج، وحتديد املتطور لسو  امللكية الككرية وقواعدمعايري  وضعالتحدايت اليت يواهجها الواقع الاقتصادي املعارص  من .1  هن 
الككرية )حقو  امللكية الحتاد الرويس محلاية حقو  امللكية لترشيعي ال طار الإ  وما انكك. الناش ئةالس تجابة للقضااي لماتكرة 
 .قو  امللكية الككرية، وحامية املصا ح  ات الصةلحب  ات الصةلالكاعةل  الأطرافنتج أ ليات لتنظمي أأنشطة ي  و  ،تطوري  الككرية(

ن نتاجئ العالقات الناش ئة ع تنظماليت  ،واللواحئالقواني الاحتادية من  االاحتاد الرويس نظام اعمتد، 2008قال و  .2
 .لأنشطة الاقتصادية ومنتجاهتاا كياانتمتيزي ل صناعية، ووسائل النشاط الككري لأغراض صناعية وغري 

 اجل ء الرابع من القانون املدين لالحتاد الرويس، شلكي الترشيعات القامئة يف قانون واحد  دمج، مت 2008يف و .3
ليه وأأضيكت  اجل ء الرابع املصدر الرئييس  ي شلك هذا، الراهنالوقت  يفوجديدة لسد الثغرات يف الترشيعات.  اأأحاكم  اإ

أأن  واس تكامهلهذا القانون تعديل  ومن شأأن مواصةللحامية القانونية حلقو  امللكية الككرية يف الاحتاد الرويس. لقننة امل  لالحئة
منا، حفسب التغريات اليت حتدث يف اجملمتع لستيعاب للقانون مبواءمة اسمح ي  لتصدي برسعة ل ، الاقتضاءأأيضا، عند  واإ

 .قو  امللكية الككرية القانونيةحب ةعالق لهاأأطراف  تصدر عنممارسات غري عادةل  ةيلأ وفعالية 

ضافة اإىل  كل،  .4 حامية جمال يف  القانوين الكقه لتطوير ،تغيريات كبرية يف الهيلك التنظميي للنظام القضايئ أ جريتاإ
 .القضائية اتتسا  املامرس، وضامن االقرارات الصادرة عن احملا  ةونوعيتع ي  فعالية من أأجل حقو  امللكية الككرية، 

 احملا   ات الاختصاص العام وحما  التحكمي .اثنيا

حقو   التعدايت عىلالنظر يف حما  التحكمي ختصاص العام و احملا  الاحتادية  ات الا تتوىلالاحتاد الرويس يف  .5
 تشمل عات املدنية اليتز انامل  يف العام الاختصاصاحملا   ات  وتكصل. 1عىل النحو املبي يف اجلدول رمق امللكية الككرية 

أأما  .القضااي الإدارية واجلنائية اليت تتعلق حبامية حقو  امللكية الككريةعن النظر يف فضال قانونية وادلوةل، وكياانت  اأأفراد
كياانت قانونية أأو  تشملالاقتصادية اليت  الأنشطة وغريها منالتجارية  لأعاملاب تتعلقالاقتصادية اليت والقضااي  املنازعات

مناكياانت قانونية  مبوصكه يسيف نشاط جتاري ل  يعملونأأفراد   ياملشاركولوحظ أأن حما  التحكمي.  فتنظر فهيا، أأفرادتجار ك  واإ
 نظراامحلاية القضائية، احلصول عىل نشاط حقهم يف ب  ونميارسس تاخدام حقو  امللكية الككرية اب تتعلقعالقات قانونية يف 

 يف فعالية هذه امحلاية. لثقهتم

                                                

 ال راء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ راء املسلف، ول تعرب ابلرضورة عن أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. 
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اليت  القضااييف  نظرال  ،الحتاد الرويسل التابعة للمناطق الإداريةا  التحكمي حماجل ئية و  ا تتوىل احملوكقاعدة عامة،  .6
ىل هب ي عهدوقد . يف أأول درجة تنطوي عىل حامية حقو  امللكية الككرية خلربة العملية اب ين يمتتعونقضاة حمددذه القضااي اإ

ىل أأو  املطلوبة  عىلالاس تئناف ، وحما  عادلهات اليت ا واحملاحملا  العليا للجمهورايت تتحقق و  تخصصة.م دوائر قضائية اإ
 حزي التنكيذ دخلتقرارات احملا  اليت أأما حزي التنكيذ.  مل تدخل بعدمرشوعية قرارات احملا  اليت يف  ،عىل التوا ي التحكمي

واحملمكة العليا لالحتاد اجل ئية عادلها، وحما  التحكمي اليت ت ا واحملاحملا  العليا للجمهورايت س تئناف، الا يففتتحقق مهنا، 
 .الإرشافية هماهمااحملا  كج ء من  مجيع الأحاكم الصادرة عن مبراجعةاحملمكة العليا لالحتاد الرويس  وتقوم. الرويس

حصائيات .7 مللكية الككرية، يف حي حفصت اب تتعلقمدنية ة قضي 798 العام الاختصاصحما  حفصت ، 2015يف   اإ
 (.2)انظر اجلدول مطالبة  920 7 ما مجموعه تأأييدمت و .قضية 974 10التحكمي  حما 

 الككرية امللكية حقو  حما  .اثلثا

 الصادر يف FKZ 4القانون ادلس توري الاحتادي رمق مبوجب ت حممكة حقو  امللكية الككرية يف الاحتاد الرويس ئنش أ   .8
حدى حما حممكة حقو  امللكية الككرية يه و . 2013يوليو  3 يف هماهما وابرشت ،2011ديسمرب  6  نظام التحكمي اإ

قضااي  تسويةتيح ي  الأمر اذلي، القضاايحفص يف الإجراءات القضائية والإدارية  من ام جيتخصصة امل ا  احمل تعمتدو . متخصصة
 أأكرث فعالية. عىل حنو امللكية الككرية

نشاء حممكة وأأسهم  .9 نازعات حقو  الكحص القضايئ مل جتاهات ا أأخذيف  لكية الككرية يف الاحتاد الرويسقو  امل حلاإ
 اليتأأو  ،فهيا أ نشئتاليت  البدلانجتارب ادلولية، مبا يف  كل  التجاربمراعاة تكاوت  فضال عن، يف الاعتبار امللكية الككرية

نشاء  .حما  متخصصة جيري فهيا اإ

نشاء حممكة حلقو  امللكية الككرية  ويمتثل .10 رساءالغرض من اإ وفقا للمعايري  ،الككريةال محلاية حقو  امللكية نظام فع   يف اإ
 ةاملهنيمن الناحيتي عات ناز مل احفص  وأأن يمتالقضائية يف جمال حامية حقو  امللكية الككرية،  اتضامن اتسا  املامرسلادلولية، 
محلاية، وتع ي  الاستامثر اب املشمولحقو  امللكية الككرية  موضوع تكاصيل عىل حنو يراعيمن وهجة النظر القانونية،  ةوالنوعي

 .يف الاقتصاد الرويس

حملمكة هذه االسامت املمزية ل  ومنس تئناف. حمكة امكو  ابتدائيةحمكة مك هابدور ريةحقو  امللكية الككحممكة  وتضطلع .11
منا، فقط قاض واحد جانب ليس مندرجة  أأوليف  أأماهماالقضااي املرفوعة حفص هو  من ثالثة قضاة تتأألف من جلنة  واإ

راجعة الإجراءات مب يقومونمن ثالثة قضاة تتأألف جلنة  ت كحص القضااي منس تئناف، حمكة امكدورها  تسدي وعندماحمرتفي. 
جلنة تتأألف من  تتوىلكام لالحتاد الرويس، وحما  الاس تئناف.  التابعة للمناطق الإداريةالتحكمي  حما  اهتختذاليت االقضائية 

حممكة حقو  امللكية  اليت اعمتدهتارئيس احملمكة ونوابه ورؤساء ادلوائر القضائية والقايض املقرر مراجعة الإجراءات القضائية 
 .الأوىل ادلرجةالككرية يف 

جراءات التحكمي من قانون  34ملادة اب ومعال .12 حممكة حقو  امللكية الككرية، بوصكها حممكة  تكصللحتاد الرويس، اباإ
الاخرتاع ومنا ج رباءات ب املتعلقةقضااي الو  ،حقو  امللكية الككريةمنح  عدمأأو رشوعية منح مب القضااي املتعلقة يف ، ابتدائية
منا  احلق القانوينلتحقق من اب القضاايهذه  تتعلقول والرسوم والامن ج الصناعية.  املنكعة  جلوانبا بتقيميأأيضا حفسب، واإ

احملددة يف جمال العلوم الطبيعية  املسائلعدد كبري من بالقضااي هذه وحتكل العلوم الطبيعية  ات الصةل. جوانب التقنية و 
ريهجملالت  ات الصةل من أأجل التحقق من دقة التحليل اب الاملام قتيضي الأمر اذلي والتقنية.  ادلائرة الاحتادية  اذلي جت 

الأهلية للحامية من حيث استيكاء رشوط  تقنيةعملية ب أأو نتج املتعلقة مب  للمطالبات( ROSPATENTللملكية الككرية )
 مع املصادر العلمية املطالبات الواردة يف سامتال براءة، أأي اجلدة والنشاط الابتاكري، والتطبيق الصناعي، ومقارنة مبوجب 
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 لتسويةادلرجة الأوىل  يفاإىل حممكة حقو  امللكية الككرية أأو فرد أأن يلجأأ  مكرداتجر لأي  أأو ي منظمة،كن لأ ومي. اخملتلكة
 .ن اع أأي

ية والتقنية. ويف الوقت نكسه، الاعتبار الإجنازات العلم  يفأأخذ أأن يتطور دون ي اقتصاد حديث أأن  لأي ل ميكنو .13
قدرة حتسي و ، ROSPATENT نظام من خالل نوعية حتليل املنتجات اجلديدة يحتس يفهم التطورات العلمية اجلديدة تس 

، مبا يف ش ىت جمالت اإىلاحملمكة  هالل حت  و اليت تنشأأ  القضاايتنمتي و . ROSPATENTها صدر ي القرارات اليت عىل رصداحملا  
 والطاقة النووية. ،والهندسة املياكنيكية والكهرابئية، والكميياء، وصناعة املواد الغذائية ،املس تحرضات الصيدلنية كل 

 عىلاحلصول  سهوةللضامن  ،مكة حقو  امللكية الككريةحملأ ليات يف العملية التنظميية  ن كذتوعىل املس توى الترشيعي،  .14
 التقنية، مع القضااي حبثربة همنية واسعة يف خب اذلين يمتتعون، ونالقضاة املتخصصتعامل ي و تخصصة واس تاخداهما. امل عرفة امل

 للعملنشئت وحدة خاصة من املستشارين يف جمال العلوم الطبيعية والتقنية أ  قد أأولوية، و  عىل أأهنا  ات هذه القضااي
جابة ، لالصةل ييف الكحص   اختصاصييعىل اإرشاك حملمكة اقدرة أأن ، شكول لقضاة. ل نساعديمك   ادلعوى جمرايت أأثناءالإ
ن متك ِ  لهذه احملمكة زيةت عد مسة مم ،تتطلب معرفة متخصصة ةخمتلك جالتمب املتعلقة الزناع أأطرافوأأس ئةل أأس ئةل احملمكة  نع

اليت حممكة حقو  امللكية الككرية يه احملمكة الوحيدة يف الاحتاد الرويس و . فعاةلبصورة  التقين لقضااي  ات الطابعاحل من 
للمشاركة يف  ةعرفة املطلوبابمل اذلين يمتتعونشاخاص الأ دعوة لمحمكة ل. وعالوة عىل  كل، ميكن ييالاختصاص  هسلء تضم

 .محمكةللاتبع  جملس استشاري علمي يوجدكام ، قضية ما

، طلبات للحصول عىل توضيحية الككرية أأيضا احلق يف تقدمي مكة حقو  امللك حمل، يالسار ومبوجب قانون الإجراءات  .15
ملوضوع ملعرفة النظرية والعملية اب املشهود هلممن العلامء واخلرباء، أأو غريمه من الأشاخاص  همينلرأأي  تكسريمشورة، أأو  وأأ 

 ا أأن. وميكهنةرباءالالالزمة، مبا يف  كل تقيمي  الكحوصات حتددمحمكة أأن للميكن ، عىل املنوال نكسهو . تسويته اجلاري الزناع
طارم هذا الطلب قد ِ ت   س تئناف، يف أأي مرحةل من حمكة اأأو مكأأوىل، درجة  ، سواء بصكهتا حممكةما قضيةل  دراس هتا يف اإ

 .صدور احلمك مراحل الإجراءات القضائية قال

 القوانيتحدي الأنظمة وسائر قضااي ت  يف أأيضاابلنظر  ،أأول درجةيف حممكة حقو  امللكية الككرية  تقومعندما و  .16
 يحتدفضال عن تعلق ابمللكية الككرية، ب  فامياليت تتاخذها السلطات التنكيذية الاحتادية الترشيعية والقرارات والإجراءات 

يمت  ،الاس تئثارية احلقو  حصول عىلللملنافسة غري املرشوعة اباكحفة الاحتاكر فامي يتعلق مباملعنية  ةالاحتاديائرة ادلقرارات 
بطاء التنكيذاليت تدخل حزي  القضاايهذه أأحاكم نرش  القواني واللواحئ أأو  فهيا ترش ن  أأن  س بق اليتيف اجملالت  دون اإ

 . ات الصةل الإجراءات

القضااي  كام تنظر، يف أأول درجةاليت نظرهتا  القضااي ،اس تئناف حممكة بصكهتا ،حممكة حقو  امللكية الككرية تس تعرضو  .17
الأوىل ادلرجة لالحتاد الرويس يف  لمناطق الإداريةالتابعة ل ا هيئات التحكمي هتاملتعلقة حبامية حقو  امللكية الككرية اليت حفص

بطريقة متوازنة وشامةل  منازعات امللكية الككرية تسوية يسهم يفأأن هذا ومن شأأن التحكمي. عىل الاس تئناف حما  يف و
 .وفعاةل

حصائيات .18 بصكهتا و ، أأوىلدرجة حممكة  بصكهتا قضااي 703 يف حممكة حقو  امللكية الككرية فصلت، 2015يف عام   اإ
 .قضية 251يف  تأأييد املطالبات، مع دعوى نقض 451 1 نظرت يفكام س تئناف، حممكة ا
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 موسكو مدينة حممكة .رابعا

ا يف  كل الأفالم يف الأفالم، مب اس تئثاريةالقضااي املدنية اليت تنطوي عىل حامية حقو   تقع، 2013أأغسطس  1منذ  .19
ذتاليت ، مبا فهيا الإنرتنت، وش باكت التصالتالتلك يونية، عىل وسائل الإعالم و السيامنئية   مبا يتكق مع حتكظيةتدابري لها  اخت 

نة موسكو حممكة مدي  وتكصلحممكة مدينة موسكو )حممكة  ات اختصاص عام(. اختصاص  مضنقانون الإجراءات املدنية، 
 .1نقضحممكة و  ،س تئنافاحممكة و  ،أأوىلدرجة حممكة  بصكهتا القضاايهذه يف 

 يفالاس تئثارية احلقو  تمتتع فهيا  جيوز أأن اليت اتقامئة املوضوعنطا   القانون الاحتاديع وس  ، 2014نومفرب  24 ويف .20
ورفع دعوى عىل النحو  حتكظية،لختا  تدابري  طلب، عن طريق تقدمي ابمحلاية ت التصالتوسائل الإعالم وش باك

املسلف واحلقو  اجملاورة، ابس تثناء  حق موضوعات مجيعقامئة البري. وتشمل التد اذهب أأمرا احملمكةت صدر  ومن ث  املطلوب، 
 .مماثةل للتصوير الكوتوغرايف عن معلياتالناجتة  واملصنكات ،املصنكات الكوتوغرافية

وش باكت وسائل الإعالم  يفلتعدي عىل حقوقهم ل  وضع حديف  الراغبيكرصة لأحصاب احلقو  ال أأتيحت وبذكل .21
 للتعدي عىلمناس بة  رفع دعوى اكمةل حتكظية يف حممكة مدينة موسكو، قال تدابري لختا  للتقدم بطلب ،التصالت

 .الككرية امللكية

عىل حنو فعال ، حدوضع  ، ويف الوقت نكسهالعداةلىل الوصول اإ حتسي س بل  عن اعت مدالإجراء اذلي هذا أأسكر و  .22
بصورة  حقو  امللكية الككريةاية محل أأفسح اجملال وهو ما .اكنت حتدث يف السابق اليت للتعدايت ،الوقت ومناسب من حيث

 .مزتايدة

زاةل احملتوى التحكظية تدابري ابل  صدور الأمر يرتتب عىل لأنه ونظرا .23 من  أأنه ليس احلقصاحب يرى ، قد املتعدياإ
ىل احملتوى س بل عىل الكور،  ،كذكلت  ال ما عادة و الرضوري رفع دعوى.   ،اذلي هو موضوع أأمر احملمكةاملتعدي الوصول اإ

ما من  جراء ماكل احملتوى، أأو يف حاةل عدم اختا  املتعديماكل احملتوى  جانباإ د جانب، من أأي اإ ِ  س تضافة.خدمة الا م و 

فامي يتعلق بعدد  الاس تئثاريةلحقو  لحامية مسقتة ، أأن يتيحمكة مدينة موسكو حمل السلطاتهذه  ختويلومن شأأن  .24
جراءات ويف الوقت نكسه، العديد من املواقع،  عىل الاس تئثاريةاحلقو   موضوعاتغري حمدود من  ثبات اس تاخدام تبس يط اإ اإ

 .عىل الإنرتنت محميموضوع 

و  اورة عىل الإنرتنت، املسلف واحلقو  اجمل سقتة حلقاملاية محلوفامي يتعلق اب .25 مدة ل يف اإصدار حمك  سلطةلمحمكة ل لخت 
قدم مللموسة املصا ح املتدابري محلاية  اعامتدعندئذ ميكن للمحمكة و املطلوبة.  ادلعوى رفع قرار اترخيمن اعتبارا يوما  15تتجاوز 
 .الطلب

بعد  ايومل يتجاوز الرمسي للمحمكة يف موعد الإلكرتوين  الأحاكم الصادرة عن حممكة مدينة موسكو عىل املوقع نرَش وت   .26
ىل  الصادرةوامر والأ  احلمكل رسَ ي  ، حتكظيةاحملمكة عىل طلب اختا  تدابري  وافقت حيامثو صدور احلمك.  املعنية الاحتادية  ادلائرةاإ

املدعى عليه  مما يضطر(، Roskomnadzorامجلاهريي ) والإعالماملعلومات و التصالت  تكنولوجيالإرشاف يف جمال اب
ىل أ خرين و  وسائل الإعالم  يف الاس تئثاريةعات التعدي عىل احلقو  ز انمب هبا احملمكة فامي يتعلق  تتنكيذ الإجراءات اليت أأمر اإ

نرتنت. ا وش باكت التصالت، مبا فهي  التقنية هتيئة الظروف للحيلوةل دون التحكظيةتدابري ال  ت س تاخدميف معظم احلالت، والإ
 أأخرى. ه بصورأأو اس تاخدام هأأو توزيعملوضوع احملمي انرش  يرست ليت ا

                                                
1
نكا  حقو  املصنكات السمعية البرصية مبوجب القانون الاحتادي رمق  " انظر مل يد من املعلومات،  بشأأن تعديالت بعض  2013يوليو  2 املسرخ FZ-187اإ

نكا قواني الاحتاد الرويس الترشيعية اخلاصة  ملاكحفة  الاحتاد الرويسيف  حقو  امللكية الككرية يف ش باكت املعلومات والتصالت؛ والتدابري الأخرى املتاخذة ابإ
 .WIPO/ACE /9/23"، القرصنة والتعدي عىل حق املسلف عىل الإنرتنت
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 ع ز مما ،نطا  يف وسائل الإعالمال  ةواسع بتغطية التحكظيةأأنشطة حممكة مدينة موسكو فامي يتعلق ابلتدابري  وحتظى .27
 ي.متعدين احملمتلل ل  حتذيرمبثابة  قانونية يف اجملمتع الرويس، واكنالثقافة ال

حصائيات .28 ، جسلت حممكة مدينة وتشمهل، 2016أأبريل  18 حىت، 2013أأغسطس  1من اعتبارا   2015 اإ
. طلبا 319 مت رفضو، طلبا مهنا 785 يف حتكظيةتدابري ب مطالبات  تسيد اأأحاكمقضاة ال أأصدر: واثئق 106 1موسكو 

يدت أ  بيامن قضية مدنية،  300يف املطالبات ابلاكمل  أ يدت: للملكية الككرية حاةل مدنية 387مكة ما مجموعه احمل حفصتو 
هناء  ،مدنية يةقض  79يف  ةج ئيبصورة املطالبات  جراءاتومت اإ يف  املطالبات تفضر  ، بيامن مدنيتي قضيتي التقايض يف اإ

 .قضااي مدنية ست

 احملمكة العليا لالحتاد الرويس .خامسا

احملمكة العليا لالحتاد  اختصاص مضنعىل أأعامل احملا  ادلنيا أأصبح الإرشاف ، 2014أأغسطس  5من اعتبارا  .29
، 2014فرباير  5 يفتعديل دس تور الاحتاد الرويس  بشأأن FKZ. 2قانون الاحتاد الرويس رمق نشئت وفقا لالرويس، اليت أ  

ىل احملمكة  املهام ت س ند فامي س بقهذه  اكنتومكتب املدعي العام لالحتاد الرويس.  ،احملمكة العليا لالحتاد الرويس فامي خيص اإ
 وحممكة التحكمي العليا لالحتاد الرويس. ،العليا لالحتاد الرويس

املسائل املدنية، وتسوية املنازعات الاقتصادية  تنظر يفقضائية أأعىل سلطة احملمكة العليا لالحتاد الرويس وت عد  .30
تتوىل احملمكة العليا الإرشاف و حامية امللكية الككرية.  ،من بيهنا ورمةل أأمجب واجلنائية والإدارية وغريها من املسائل املتعلقة

ملامرسة اب املسائل املتعلقة كام ت  يل اللبس بشأأن ،القضايئ عىل أأعامل احملا  القضائية املقررة وفقا للقانون ادلس توري الاحتادي
 .القضائية

عات، ز انامل  مجيع يف هاواس تقرار املامرسة القضائية اتسا  التأأكد من احملمكة العليا لالحتاد الرويس  تأأولوايعىل رأأس و  .31
احملمكة العليا  كل من خالل التعاون الوثيق مع اجلهات قق حت  و املتعلقة حبامية حقو  امللكية الككرية.  املنازعاتمبا يف  كل 

 صياغةاحملمكة العليا لالحتاد الرويس  وتتوىلاحلكومية واملسسسات العامة العامةل يف هذا اجملال، والتعاون مع اجملمتع العلمي. 
 .تطبيق قواني امللكية الككرية احلاليةفامي يتعلق ب  يع احملا مجل مواقف قانونية موحدة 

ىل  للمحمكة العليا لالحتاد الرويساجللسة الاكمةل عهنا أأسكرتاليت  قراراتالمدت واعت   .32 حتليل املامرسة ، استنادا اإ
املامرسة القضائية حول  الأس ئةلعىل الأس ئةل اخملتلكة، مبا فهيا  الردودنرش وت   ،احملمكة العليا لالحتاد الرويس جانبالقضائية من 

لمحمكة العليا لالحتاد الرويس، ل القضائية راجعاتامليف و ،اجلريدة الرمسيةسائل حامية حقو  امللكية الككرية، يف مب املتعلقة 
نكا  القانون. تس تعي هبا حيث  احملمكة العليا لالحتاد الرويس بشأأن مسائل  اليت تقدهماتوضيحات وت عد ال خمتلف سلطات اإ

نكا  القانون وفقا لدلس تور الاحتاد الرويس مل مة للمحا  الأدىن.  اإ



WIPO/ACE/11/7 
12 
 

 1دول اجل

 الككريةحبقو  امللكية القضااي املتعلقة  الكصل يفاختصاصاهتا  تشملحما  الاحتاد الرويس اليت 

  

 احملمكة العليا لالحتاد الرويس

       

       

       

       

 حممكة مدينة موسكو

صدارخت حممكة ) بتدابري  أأوامر تص ابإ

 (ظيةحتك 

للمناطق التابعة حما  التحكمي  

 الإدارية لالحتاد الرويس

  
 

 احملا  املتخصصة

 حممكة حقو  امللكية الككرية   

لضامن  ظيةحتك أأمر ابختا  تدابري ت -

حامية حق املسلف و/ أأو احلقو  

 اجملاورة

اليت  وىلالأ رجة ادل قضااي تكصل يف -

تدابري ابختا  أأوامر فهيا صدرت 

( من قانون 3) 26املادة ) ظيةحتك 

الإجراءات املدنية يف الاحتاد 

 (الرويس

 
 اس تئنافبوصكها حممكة  -

مرشوعية قرارات تتحقق من 

 حزي التنكيذ  دخلتاحملا  اليت 

تتحقق  نقضبوصكها حممكة  -

مرشوعية قرارات احملا  من 

 اليت مل تدخل حزي التنكيذ بعد

 

  

يف  ابلكصل تقوم، ابتدائية حممكة بوصكها -

لهيا يف املادة  املشار القضااي من قانون  34اإ

 .الإجراءات الإدارية لالحتاد الرويس

 كصل يفابل تقوملنقض، ل حممكة  وبوصكها -

يف و القضااي اليت نظرهتا يف ادلرجة الأوىل،

حما   اامللكية الككرية اليت نظرهت قضااي

 التحكمي من ادلرجة الأوىل.

 

       

        

 التحكمي عىلحما  الاس تئناف       

      
مرشوعية قرارات احملا  اليت مل تتحقق من  -

 .التنكيذ بعدتدخل حزي 

       

  

  الإقلميية  ات الاختصاص ااحمل

 العام

 )ادلرجة الأوىل(

  
للمناطق الإدارية لالحتاد التابعة حما  التحكمي 

 الرويس

  

املتعلقة  تكصل يف املنازعات -

اليت  ،امية امللكية الككريةحب

تنشأأ بي الأفراد والكياانت 

 القانونية وادلوةل

  

 )ادلرجة الأوىل(

املنازعات الاقتصادية اليت تنشأأ  تكصل يف -

امية حب فامي يتعلق بي الكياانت التجارية

 .امللكية الككرية
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 2 اجلدول

 حما  الاحتاد الرويس فصلت فهياعدد قضااي حقو  امللكية الككرية اليت 

 

 

0
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12000

14000

2011 2012 2013 2014 2015

عدد األشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام 

 بحسب التوصيف القانوني األساسي
2336 1326 2141 1619 1642

قضايا فصلت فيها محاكم مدنية ذات 

 اختصاص عام
1551 1141 863 794 798

قضايا فصلت فيها محاكم إدارية ذات 

 اختصاص عام
13338 10369 9721 8643 8007

قضايا فصلت فيها محاكم التحكيم المعنية 

 بتسوية المنازعات االقتصادية
2996 5069 9091 10109 10974

قضايا فصلت فيها محاكم التحكيم المعنية 
 بالمخالفات اإلدارية

4401 4059 4130 4169 4019

قضايا فصلت فيها محكمة حقوق الملكية 

 الفكرية
146 783 703
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فريقياجتربة   جنوب اإ

عداد نممسامهة   العادة فو  وأأس تا  سابق ا؛ أأفريقيا جنوب يف حممكة الاس تئناف العليا رئيس انئب هارم ، لويس القايض اإ
 يرلندااإ و  العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة لندن، تميبل، ميدل مجعية يف رشيف وعضو أأفريقيا؛ جنوب بريتوراي، جبامعة
 الشاملية

 ملخص

نكا  حقو  امللكية الككرية وتبي أأن احملا  املتخصصة ل ي س تعان تناقش  هذه الورقة هيالك احملا  يف جنوب أأفريقيا فامي خيص اإ
هبا بوجه عام. ويه تقول بأأن التجربة اجلنوب أأفريقية تظهر أأن احملا  املتخصصة يف بدل كجنوب أأفريقيا ل يوجد مربر لوجودها 

نكا  حقو  امللكية الككرية بطريقة مزتنة وفعاةل.وأأن القضاء بوجه عام قادر   عىل اإ

 مقدمة .أأول

نكا  حقو  امللكية الككرية يتطلب حما  ملكية  .1 جابة للسسال املتعلق مبا اإ ا اكن اإ ن عنوان هذه ادلورة يبحث عن اإ اإ
فكرية متخصصة لتسوية منازعات امللكية الككرية بطريقة مزتنة وشامةل وفعاةل

1
من اتكا   41.5. و كل يف س يا  املادة 

ل ام لدلول  اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقو  امللكية الككرية )تريبس(، واليت تنص عىل أأن اتكا  تريبس ل يتضمن أأي اإ
نكا  القانون بوجه عام، أأو  نكا  حقو  امللكية الككرية مبنأأى عن النظام القضايئ لإ فامي خيص الأعضاء بأأن تضع نظاما قضائيا لإ

نكا  القانون بوجه عام. وكام هو احلال يف كثري من الأحيان، حنن نككر يف  نكا  حقو  امللكية الككرية واإ توزيع املوارد بي اإ
الأمور العامة ولكننا نعيش يف التكاصيل )أألكرد نورث وايهتيد(، والش يطان يمكن يف التكاصيل. وتوخيا للتوضيح، من 

 ي الاعتبار.الرضوري أأخذ فرو  معينة بع

حنن غري معنيي ابحملا  ـ عادة احملا  الإدارية ـ مثل ماكتب تسجيل الرباءات أأو العالمات التجارية، واليت تتعامل مع و  .2
نكا . مفحا  القامئة منح حقو  امللكية الككرية، ولكننا معنيون ابحملا  اليت تنكذ حقو  امللكية الككرية بطبيعة احلال  الإ

 "قضائية".

جنوب أأفريقيا بدل انم دليه قمي ثقافية أأفريقية فريدة. ومثل معظم البدلان الناطقة ابلإجنلزيية، تستند القواني ن اإ و  .3
ىل ماادئ القانون العام الإجنلزيي. ومن ث، فاإن ما ييل لن يتناول  الإجرائية واملدنية واجلنائية يف جنوب أأفريقيا بوجه عام اإ

  دلان املتقدمة أأو البدلان  ات الظروف اخملتلكة أأو البدلان  ات تقاليد القانون املدين.املامرسات اجليدة أأو املثىل للب

نكا كام هو احلال عىل نطا  واسع، تكر  جنوب أأفريقيا تكريق ا واحضا بي و  .4 املدين واجلنايئ. ول ينطبق  كل فقط  الإ
نكا الصةل اب ات  عىل هيالك احملا  ولكن أأيضا عىل الإجراءات واملبادئ الأساس ية  ، مثل عبء الإثبات.لإ

نكا وليست دلى جنوب أأفريقيا س ياسة رمسية بشأأن هيالك  .5 ، وميكن اس تنااط مهنجيهتا من الهيالك القامئة. بيد أأن الإ
من الواحض أأن جنوب أأفريقيا ل تعترب حقو  امللكية الككرية كيشء أأعىل من الأشاكل الأخرى للحقو  القانونية. فال يوجد 

                                                

 عهنا يف هذه الوثيقة يه أ راء املسلف، ول تعرب ابلرضورة عن أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. ال راء املعرب 

1
عداد لويس هارم   فرادية  تستند هذه الورقة اإىل ورقة سابقة وتقتبس مهنا، ويه دراسة حول حما  امللكية الككرية املتخصصة من اإ وأأوين دين بعنوان "دراسة اإ

-http://iipi.org/wp-content/uploads/2012/05/Study-onعن نظام حما  امللكية الككرية املتخصصة يف جنوب أأفريقيا" ويه متاحة عرب الرابط 
Specialized-IPR-Courts.pdf  عد موافقة الأس تا  دين.بعض ال راء، واس تاخدمت الوثيقة ب ت(. وقد تغري 2016مايو  2)أ خر دخول يف 



WIPO/ACE/11/7 
15 
 

نكا ها يمت بنكس حق  دس توري يف امللكية الككرية. حفقو  امللكية الككرية تقف عىل قدم املساواة مع احلقو  الأخرى واإ
 الطريقة.

 لنقا غري  ات صةل اب تاز ببعض النوا ي الكيدراليةبل يه دوةل موحدة مت  ،جنوب أأفريقيا دوةل فيدرالية وليست .6
احملا  أأما  .الصعيد الوطين الاس تئنافحممكة اختصاص  يشمل بيامن، ا اخلاصةلك حمافظة حممكهتا العليلو . اذلي حنن بصدده

قلميية اجل ئية  .املقاطعات يف فينحرص اختصاصها واحملا  الإ

جدتذه احملا ، هبالتجارية  الأقسام وأأ  ،احملا  ادلنيا تتوىلو  .7 نكا ، مىت و  . املسلف التقليد وقرصنة حقجلرامئ اجلنايئ  الإ
الرباءات والتصاممي جرامئ التعدايت عىل ل تعد ، اإ  نظراي التقايض دلى احملمكة العليا، لكنه أأمر مل ي سمع بهومن املمكن 

 جنائية.

نكا يمت و  .8 احملمكة العليا تمتتع العالمات التجارية،  عىل تالتعدايوفامي خيص بوجه عام من خالل احملا  العليا.  املدين الإ
ودامئا ما من اختصاص حما  الصلح، و كل استنادا اإىل جحم الزناع،  احق املسلف، فاإهن عىلالتعدايت ، أأما مطلقختصاص اب

 .هذه الأمورالنظر يف احملمكة العليا  تتوىل

نكا  الرباءات والتصاممي املسجةل. ويه ليست حممكة  ابختصاص مطلق يفحممكة مكوض الرباءات  ومع  كل، تمتتع .9 اإ
صص لقاض مبحمكة عليا  القضاة  ترش يحهو  صكة مكوض الرباءات. والغرض من الترشيعبمسقتا  يبارش معهلدامئة، فالقضااي خت 

ىلتقنية لتو ي هذه القضااي. ال  اخللكيةامللكية الككرية أأو يف جمال ربة اخل من  وي ضافة اإ اإىل حتقيق هذه احملمكة  هتدف كل،  واإ
 .( البدل بأأمكهل، بريتورايحممكته يف مدينة واحدة تقعاختصاص املكوض )اذلي يغطي و . علياال مكة احمل أأغراضو  مقاصداكفة 

تدريبا حمدودا عىل حقو  امللكية  ةمعظم القضاتلقى و قضااي حقو  امللكية الككرية. الكصل يف يتوىل القضاء العام و  .10
ن قضااييف هذه الجلامعة؛ وليست دلهيم خربة معلية الككرية يف ا ؛ وليست دلهيم أأي خلكية تقنية؛ وليس دلهيم كتبة )واإ

 وجدوا، يكونوا كتبة عامي أأو غري متخصصي يف حقو  امللكية الككرية(.

ىلاليت ن ادلول املتقدمة عحىت  الشأأنل ختتلف جنوب أأفريقيا يف هذا و .11  .قاعدة القانون العام تستند اإ

وتعد حما  الاس تئناف العليا يف جنوب أأفريقيا وغريها حما  عامة، غري أأن قراراهتا فامي خيص أأمور امللكية الككرية تثري  .12
ىل رعاية حقو  امجلهور أأكرث من احملا  ادلنيا.  الإجعاب. فضال  عن  كل، متيل هذه احملا  اإ

نكا  امللكية الككرية يس تل م  .اثنيا  صص خم واحدهيلك يكون للمحمكة  أأنهل اإ

ن قانون امللكية الككرية ليس نظاما موحدا. بل هو يش به كثريا قانون النقل، فليس مثة قامس مشرتك بي قواني  .13 اإ
ىل  نكا ه. وهذا الكهم اخلاطئ يسدي اإ النقل البحري واجلوي والربي. ونكس اليشء ينطبق عىل قانون امللكية الككرية، واإ

نكا  الرباءات والع ومن خالل نكس  ةالمات التجارية وحق املسلف والتصاممي يناغي أأن يكون بنكس الطريقافرتاض أأن اإ
نشاء حما  امللكية الككرية املتخصصة مربرا عىل أأساس الطبيعة املعقدة لنهتااكت  الهيالك. فقد جرت العادة عىل أأن يكون اإ

 حقو  امللكية الككرية، خاصة انهتااكت الرباءات. 

القانون يف جنوب أأفريقيا )جلنة هوكسرت( وقد نظرت جلنة اإصالح .14
2
نشاء حما  كهذه ولكهنا قضت بأأهنا غري مربرة.   يف اإ

قهنا البرش العاديون؛ وأأن تعقيدات توأأعربت عن رأأي حاد مكاده أأن التكاصيل ادلقيقة لقانون امللكية الككرية من املمكن أأن ي 
ىل أأساس احلقائق اليت جيب أأن تنطبق علهيا؛ وأأن التخصص قد يقود  قانون الرباءات ل تمكن يف فهم ماادئه بل يف الوصول اإ

ىل رؤية ضيقة.   اإ
                                                

2
 .RP 200/1997"جلنة التحقيق يف ترش يد الأقسام احملافظية واحمللية للمحمكة العليا"، التقرير الثالث والأخري  
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وتمكن املشلكة فامي خيص التقايض بشأأن الرباءات )وليس قانون الرباءات( يف أأنه يشمل اكفة فروع العلوم التطبيقية  .15
معىن  كل يف عامل الواقع أأنه ل توجد حممكة وجمالت التكنولوجيا. فعمل الأحياء ادلقيقة والنانوتكنولوجيا جمالن منكصالن. و 

 مسهةل بدهييا للتعامل مع اكفة جمالت العلوم والتكنولوجيا. 

ربامج بس تثناءات معوما تتعلق الا) "."تقين طابع  اتالعالمات التجارية أأو حق املسلف تكون قضااي اندرا ما و .16
 احلس السلمي أأكرث أأمهية من اخلربة.كون يقد بعض الأحيان  نية.( يفتق ال  والرسوم ،المكبيوتر، واملصنكات املوس يقية

عىل حدود  خطرية منازعات، حيث أأهنا ل تتضمن يةقانون من الناحية ال ابلبساطة الشديدة"قضااي التقليد "تتسم  .17
  السلوك حقو  ماكل العالمة التجارية. فاملقدلون حي يقدلون البضائع والعالمات التجارية، يقع سلوكهم بوضوح يف نطا

اذلي حيق ملاكل العاملة التجارية منعه"
3

 قرصنة حق املسلف.ه عىل نكسينطبق الأمر . و 

أأن  ينكيل . كام أأنه ختتلف ل( ةالسلمي جةاحل  أأن الأشاخاص  وي املنطق السلمي )واحملا   ات ل يعين غري أأن هذا  .18
ا ولكهن ،حلدود والتعدي الرمقي ميكن أأن تنشأأ ا الصةل بعبور ات اص اخلالقانون ادلو ي و لختصاص اباملتعلقة الصعبة  القضااي
 ل الأموال والهتريب.يمثل غس   ،املسائل  ات الطابع العابر للحدود مماثةل لغريها منقضااي 

 النوا ي العملية اثلثا.

ن حما  امللكية الككرية املتخصصة يف س يا  العامل النايم .19 ليست ميسورة التلككة أأو  ات  ،، مثل جنوب أأفريقيااإ
اخلربة يف يف ونقص  ،قضااي امللكية الككريةيف وقةل  )البرشية واملالية والهيلكية(، املوارديف حش بوجه عام  اإ  يوجدجدوى. 

قامةامللكية الككرية. جمال  ىللملكية الككرية ل مرك ية حما   كام أأن اإ رمبا و . رساب خادعلعداةل ا ميكن أأن جيعل س بل الوصول اإ
زاءامجلهور من أأو  ايسينكور س   يكون هناك  . معلية، كام أأن حما  حقو  امللكية الككرية ادلورية غري احملا  املرك ية اإ

غكال مسأأةل الأولوايت. فكام هو مكهوم، حقو  امللكية الككرية ل تبدو وكأن لها أأولوية خاصة يف بعض  .20 ول ميكن اإ
 قو  امللكية الككرية.حل حما  خاصةلإنشاء أأولوية  انهيك عن أأن تكون هناكالبدلان، 

نكا فامي يتعلق ابأأما  .21  واملوارد الس ياس ية ، ومدى خطورة اجلرامئ اخملتلكة،لالإجرامب مراعاة املس توى العام جياجلنايئ،  لإ
 والأولوايت الس ياس ية.

ل أأن مس توى  جنوب أأفريقيايف امللكية الككرية ل حيتكرون التقايض بشأأن امللكية الككرية ييورمغ أأن حمام .22 ، اإ
ىل نقابة حمايم امللكية الككرية. كام أأن  التخصص يف امللكية الككرية يعد مرتكعا، خاصة يف صكوف  وي اخلربة من املنمتي اإ

صدار أأحاكم جيدة. من حمدودي اخلربة يف جمال امللكية الككرية اجليدة  املرافعة ىل اإ ن حمامييتسدي اإ اذلين عامة ال  احملا بل اإ
ىل التعامل مع ، وما اإىل  كل)كصياغة العقود والإهامل املهين العادية هتمايتولون قضااي تقنية يف ممارس ( واذلين يضطرون اإ

يف أأساليب التقايض يف احملا   نظرا خلربهتم ،اجملالت قد يكونوا أأككاء يف تو ي قضااي امللكية الككرية ش ىتخرباء يف 
 واس تجواب الشهود.

ىل قضاة  حاةلاإ  دة اليت قد تتحقق منما الكائ .23 . اجملال هبذا ما اإىل حد ملميقضااي امللكية الككرية يف نظام احملا  العام اإ
علن  مثة قاول عام عىل الس يطرة عىل  القدرةهسلء القضاة يف يتومس  .رؤساء احملا  يف جنوب أأفريقيا بيلهذه الكرضية غري م 

قضاة  أأمام املعروضةالقضااي ن تكون من املكرتض صحيح. ال  حنو الاجتاهتقريبا  واملتقاضي جمرايت التقايض وتوجيه املامرسي
 .مس تجدونقضاة قضااي اليت يتولها ال ابملقارنة معوأأقل تلككة  وقتا امللكية الككرية أأقرصيف جمال حمنكي 

                                                
3
سرتاليا" عرب الرابط: أأ العالمات التجارية والتقليد يف  جاسون بوزلند وكميرب ي وي رال وبول جينسن "التقايض بشأأن 

http://www.austlii.edu.au/au/journals/UMelbLRS/2006/3.html وويبري ستيكن )رشكة حمدودة امللكية(  اكداك، ومت الاقتباس مبوافقة رشكة
 .http://www.saflii.org/za/cases/ZASCA/2010/105.html -[ 6يف ] ZASCA 105[ 2010( ]530/09) برودكتس كومااين وأ خرين
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ضافةأأن يتعامل مع العديد من الأمور التقنية.  يهعل القضاء العام  هأأن ذكرتجيب أأن ن  .24 ىل اإ  كل، يقول الأس تا  ديكيد  اإ
فافري

4
: 

"ل تناغي املبالغة يف مدح م ااي التخصص. فقد صار املتخصصون مكن عىل عينيه غاممة حتجب عنه عالقة ختصصه ابلقانون 
ن قواني امللكية الككرية ليست ج را منع ةل. فالقايض العام من املرحج أأن يقال "أأفاكرا جديدة ويدعها تتوغل وتمنو"  العام. اإ

لطبع أ فة املتخصصي يف فسحته، فهو غري مكال بقيود أ راء املتخصصي املتعارف علهيا بيهنم. مثل هسلء القضاة قد يكون اب
 )...(" ومصدر يأأسهم

ة الككرية )غالبا ابلتعاون مع الويبو( دورات تدريب القضاة همام لسد أأي ثغرة، حيث تقدم الرشاكت وجلنة امللكيوي عد  .25
تدريبية حول التقليد والقرصنة بشلك خاص لقضاة احملا  ادلنيا؛ ويوفر مكتب رئيس احملمكة العليا تدريبات أأكرث معومية حول 

 حقو  امللكية الككرية لقضاة احملا  العليا.

 اخلامتة .رابعا

كام تقول جنيكر ويدنر .26
5

نشاء احملا  املتخصصة ت كثرية ، مثة أأس باب ىل تويخ احلذر يف اإ أأس باب ما هناك قدر بدعو اإ
نشاهئا ىل التكاؤل ابإ نكا يتطلب اإ  اكدلواء الومهي ليست هل قمية عالجية.  حد  اهتايف احملا  املتخصصة . تدعو اإ الكعال  الإ

نكا ، حبقو  امجلهور، التسلمي اإ اكء الاحرتام للملكية الككرية أأكرث من  كل:ما هو للملكية الككرية  السلمي حلقو  امللكية  الإ
 الككرية عىل مجيع املس توايت، وامل يد.

متخصص بشلك منع ل، متجاهال  املشهد القانوين قد يتطور جمال فخطر التضارابت والتناقضات، هناك أأيضا  .27
التعرض جملموعة كبرية من املشالك  وكام أأشري يف موضع أ خر، "تنتج القرارات السلمية عن والاجامتعي الأكرب أأو غافال  عنه.

 .6والقضااي" ومن ث فاإن "الهيئات القضائية  ات اخلربة احملدودة ابلختصاص املوضوعي قد تعوزها النظرة الشامةل"

ىل يدعو مل جند حىت ال ن أأي مربر حقيقي و ،وافيا للغرض يف جنوب أأفريقيا للمحا  احلا يهيلك ال  وقد اكن .28 لالنتقال اإ
نكا هيالك  عادة  ،تغري الظروف ، معيعين أأنه من غري املالمئ هذا ل لكن املتخصصة.  الإ  .يف الأمرالتككري اإ

 

                                                
4
 يف أأونتاريو، كندا )املرجع الاكمل غري متوفر بعد(. امللكية الككريةية الككرية" س ت نرش يف دورية "أ راء الس يد جاس تيس روثس تاين عن امللك  
5
ادلوةل اليت تقيد نكسها: السلطة واملساءةل يف  ،ج. ويدنر، " بناء الاس تقالل القضايئ يف بدلان أأفريقيا  ات القانون العام"، يف أأندرايس ش ندلر )حمرر( 

 .(1999)لي رايرن للنرش،  ةادلميوقراطيات اجلديد
6
مت ) http://archive.law.fsu.edu/library/admin/acus/305919.html عىل الرابط:توصيات املسمتر الإداري للولايت املتحدة الأمريكية، ت تاح  

 .(2016 مايو 26احلصول عليه يف 

http://archive.law.fsu.edu/library/admin/acus/305919.html
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 جتربة احملمكة املرك ية التايلندية للملكية الككرية والتجارة العاملية

عداد د. اثمانون فيتايبورن، انئب رئيس القضاة، مسامهة  احملمكة املرك ية للملكية الككرية والتجارة العاملية، ابنكوك، من اإ
 .اتيالند

 ملخص

، مكحمكة خاصة منشأأة للنظر يف اكفة 1997ديسمرب  1افت تحت احملمكة املرك ية التايلندية للملكية الككرية والتجارة العاملية يف 
حممكة ابتدائية تنظر يف القضااي املدنية واجلنائية، وتطبق أ ليات  قضااي امللكية الككرية والتجارة العاملية. واحملمكة املرك ية يه

لتسوية منازعات امللكية الككرية بطريقة مزتنة وشامةل وفعاةل. وهذا يشمل ختصص احملمكة والقضاة، والقضاة احمللكي، 
دارة و لتع ي  الكعالية، والاس تعانة ابلشهود اخلرباء، وتطبيق نظام داخيل خمصص، والاس تعانة ابلأدوات التكنولوجية  تع ي  اإ

 .املعارف

 مقدمة .أأول

. وقال افتتاهحا، اكنت 1997ديسمرب  1افت تحت احملمكة املرك ية التايلندية للملكية الككرية والتجارة العاملية يف  .1
ة املرك ية مكحمكة خاصة للنظر يف منازعات امللكية الككرية والتجارة العاملية ختضع لختصاص احملا  العامة. وقد أأنشأأت احملمك

اكفة قضااي امللكية الككرية والتجارة العاملية، مبا يف  كل حق املسلف والعالمات التجارية والرباءات وتصماميت ادلوائر املتاكمةل 
يصالت الأمانة والبياانت اجلغرافية والأرسار التجارية، فضال  عن نوا ي التجارة العاملية من البيع والنقل وخطاابت الاعامت د واإ

والتحكمي والإغرا  والإعاانت املالية وغريها. وولية احملمكة املرك ية
1
يه معاجلة "قواني امللكية الككرية والتجارة العاملية اليت  

ا عىل ما ييل: "للنظر يف القضااي من  لها خصائص فريدة ختتلف عن القضااي اجلنائية واملدنية بوجه عام". وينص الترشيع أأيض 
خاريج يتحىل ابخلربة يف هذه قال قاض يتحىل ابدلراية والكهم يف أأمور امللكية الككرية والتجارة العاملية مع وجود طرف 

صدار أأحاكم رسيعة وفعاةل ومالمئة، من املالمئ تأأسيس حممكة  الأمور يتعاون مع احملمكة للنظر يف القضااي والكصل فهيا واإ
امللكية الككرية والتجارة العاملية، واليت س تكون جمه ة ابلوسائل املتخصصة من أأجل حتقيق الكعالية وحسن التوقيت 

 والإنصاف".

ا لها، غري أأن وت عد  .2 احملمكة املرك ية حممكة ابتدائية تنظر يف القضااي املدنية واجلنائية. ويه تتاخذ من ابنكوك مقر 
اختصاصها يشمل اتيلند بأأمكلها. وتتأألف الهيئة القضائية للمحمكة املرك ية من قاضيي وقاض حملف

2
. وميكن اس تئناف قرارات 

ليااحملا  املرك ية أأمام احملمكة الع 
3

 . أأما قرارات احملمكة العليا فهيي هنائية.

                                                

 ال راء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ راء املسلف، ول تعرب ابلرضورة عن أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. 
 
1

 .B.E. 2539 (1996)مذكرة عن قانون تأأسيس احملمكة املرك ية للملكية الككرية والتجارة العاملية 
2
 B.E. 2539 (1996)من قانون تأأسيس احملمكة املرك ية للملكية الككرية والتجارة العاملية  19الكصل  
3
املتخصصة من  س تصري حممكة اس تئناف احملمكة املرك ية بعد تشغيلها حممكة الاس تئناف املتخصصة. ويف حاةل السامح ابلس تئناف ضد قرار حممكة الاس تئناف 

نه ي رفع   .2016اإىل احملمكة العليا. ومن املقرر افتتاح حممكة الاس تئناف املتخصصة يف خالل الامتس، فاإ
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 أ ليات تسوية منازعات امللكية الككرية بطريقة مزتنة وشامةل وفعاةل اثنيا.

 .4فامي ييل بعض ال ليات الرئيس ية املطبقة لتسوية منازعات امللكية الككرية بطريقة مزتنة وشامةل وفعاةل .3

 ختصص احملمكة املرك ية .أأ  

ن  .4 نشاء احملمكة املركاإ  ية بصكهتا حممكة متخصصة يف قضااي امللكية الككرية يضمن امل يد من الاتسا  خبالف اختا  اإ
 القرارات من قال احملا  العامة يف خمتلف الاختصاصات. 

 ختصص القضاة .ب 

ىل اخلربة يف قانون امللكية الككرية. وبوسع القضاة  وي املس .5 وليات الرئيس ية س ي عي القضاة يف احملمكة املرك ية استنادا اإ
يف احملمكة املرك ية واذلين ل يتولون قضااي أأخرى كام يف احملا  العامة، أأن يصقلوا خرباهتم. ويسهم  كل يف تع ي  جودة قرارات 

نشاء احملمكة املرك ية، حيث اكن عىل القضاة أأن يتولوا مجموعة متنوعة من  احملمكة وحسن توقيهتا بطريقة مل تكن لتتوفر قال اإ
 س نوات لبقاء القضاة يف مناصهبم ابحملمكة املرك ية. 7احملا . وتنص اللجنة القضائية عىل حد أأقىص مقداره  همام

 ختصص القضاة احمللكي .ج 

ينص اجل ء الثاين من الترشيع اذلي أأقميت احملمكة املرك ية مبوجاه عىل اختيار عضو خاري مسهل يتحىل ابخلربة يف  .6
ىل احملمكةجمال امللكية الككرية ليتوىل م  نصب قاض حملف يتعاون مع القضاة املعيني يف البت يف القضااي احملاةل اإ

5
. ويف الناحية 

ىل ادلراية املتخصصة واخلربة التقنية. عىل سبيل املثال، املهندسون للبت يف الأمور  العملية، يستند اختيار العضو اخلبري اإ
الصيادةل أأو غريمه من  وي ادلراية ابلعقاقري للبت يف الأمور املتعلقة ابلرباءات املتعلقة مبطالبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاع أأو 

ادلوائية، أأو من دلهيم خربة يف الربامج احلاسوبية للبت يف الأمور املتعلقة حبق املسلف يف جمال الربامج احلاسوبية. وتساعد 
ة دلى قضاة احملمكة املرك ية يف جمالت بعيهنا. ومن شأأن هذا ادلراية واخلربة الكريدة للقضاة احمللكي يف سد الثغرات يف اخلرب 

 الهنج أأن يساعد يف زايدة جودة املداولت ورسعهتا.

عادة التقدم والقاول 5وتبلغ فرتة خدمة القضاة احمللكي  .7 س نوات قابةل للتجديد بعد اإ
6
. 

 الشهود اخلرباء .د 

ىل اس تدعاء شاهد خاري لالإدلء .8 جراءات احملمكة يف  قد جتنح احملمكة املرك ية اإ بأ رائه ليك تنظر فهيا احملمكة. ول متنع اإ
هذا الشأأن الأطراف من طلب اإ ن احملمكة أأن حيرضوا شهودا لتقدمي شهادة خارية لصا ح الأطراف

7
. وتوفر الاس تعانة 

 ابلشهود اخلرباء رضاب من ختكيف احلدة يف حاةل القضااي اليت تس تل م خربة متخصصة.

جراءات التقايض يف احملمكة املرك ية القانون الإجرايئ .ه   واإ

جراءات املداولت اليت تطبقها احملمكة املرك ية .9 يصف الترشيع اإ
8

. ومبوافقة رئيس احملمكة العليا، خيول القانون لرئيس 
احملمكة املرك ية أأن يسن قواعد

9
جراءات قياس ية للمداولت يف   جراءات التقايض وجلسات الاس امتع ووضع اإ فامي خيص اإ

 قضااي امللكية الككرية. وفامي ييل العديد من الإجراءات اليت نص علهيا الترشيع.

                                                
4
 س يقترص هذا اجل ء عىل مناقشة مسائل امللكية الككرية، ولن يتطر  اإىل التجارة ادلولية. 
 
5

 .B.E. 2539 (1996)( من قانون تأأسيس احملمكة املرك ية للملكية الككرية والتجارة العاملية 4)15الكصل 
6
 .B.E. 2539 (1996)من قانون تأأسيس احملمكة املرك ية للملكية الككرية والتجارة العاملية  15لكصل ا 
7
 .B.E. 2539 (1996)من قانون تأأسيس احملمكة املرك ية للملكية الككرية والتجارة العاملية  31الكصل  
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 : ي رصح للمحمكة املرك ية أأن تصدر أأمرا احرتازاي قال رفع ادلعوى، يف احلالتأأوامر مسقتة قال ادلعاوى القضائية .10
نكا  احلقو  يف مرحةل  اليت قد ل يكون فهيا املدعى عليه يف وضع يسمح هل بتقدمي تعويض أأو حيامن يكون من الصعوبة مباكن اإ

لحقة
10

يوما من  15. فكي هذه الظروف، يتعي عىل الطرف اذلي يلمتس الأمر الاحرتازي أأن يقمي دعوى قضائية خالل 
مكةقرار احملمكة، أأو خالل فرتة حتددها احمل

11
 . 

ىل مواد محمية بقانون حق املسلف .11 ماكنية الوصول اإ : مبوجب ترشيعات حق أأوامر ملقديم خدمات الإنرتنت بوقف اإ
ىل  ماكنية وصول املس تاخدمي اإ املسلف، جيوز للمحمكة املرك ية أأن تصدر أأوامر احرتازية ملقديم خدمات الإنرتنت لوقف اإ

هبا تشري اإىل حدوث انهتاك واحامتل حدوث رضر بسبب هذا الانهتاكحمتوى عىل الإنرتنت اإ ا ما توفرت أأدةل موثو  
12

 .
ن ضامن وديعة وللمحمكة أأيضا أأن تأأمر ماكل حق املسلف بتقدمي . وجيب أأن ت رفع دعوى قضائية خالل فرتة حتددها احملمكة. واإ

ماكنية الوصول ابنهتاء الكرتة   احملددة.مل حيدث  كل، تنهتيي صالحية الأمر الاحرتازي اذلي يوقف اإ

: جيوز للمحمكة املرك ية أأن تصدر أأوامر بأأخذ الأدةل وتسجيلها قال التقايض أأوامر بأأخذ الأدةل قال ادلعاوى القضائية .12
يف احلالت اليت تكون فهيا الأدةل يف خطر الكقدان أأو أأن يكون من الصعوبة مباكن احلصول علهيا يف وقت لحق

13
. وتشمل 

صدار أأمر ب   ضبط واثئق وأأش ياء قد تس تاخدم كأدةل أأو مصادرهتا. هذه السلطة صالحية اإ

: عندما يكون املدعى عليه يف اخلارج توصيل نساخة من الشكوى واإعالن حصيكة ادلعوى عرب الربيد ادلو ي الرسيع .13
أأن تأأمر ومهنا احملمكة املرك ية  ،ول للمحا  بوجه عامخي   ،ول يوجد اتكا  دو ي بي اتيلند والبدل اذلي يقمي فيه املدعى عليه

عالانت حصائف ادلعوى عرببتوصيل نسخ من ال  الربيد ادلو ي الرسيع شاكوى واإ
14

 . 

 التكنولوجيا .و 

تس تعي احملمكة املرك ية بعدد من الأدوات التكنولوجية ل ايدة ككاءة البت يف القضااي. وفامي ييل الإجراءات الرئيس ية  .14
 يف هذا الشأأن.

جيوز للمحمكة أأن تسمع شهادة الشاهد عن طريق مسمترات الكيديو فامي خيص الشهود اذلين يقميون  :مسمترات الكيديو .15
يف حمافظة أأو بدل أ خرين

15
. 

: تس تعي احملا  التايلندية بوجه عام بنظام للتسجيل حيث ت سجل شهادات الشهود نظام التسجيل الرمقي للشهادات .16
 ت قرأأ عىل الشاهد واخلصوم للتأأكد من حصهتا. وتعد احملمكة املرك ية واحدة من بأأمر من القايض عن طريق التوثيق الكتايب ث

عدة حما  ختترب نظاما للتسجيل الرمقي للشهادات الشكهية. ويسجل نظام التسجيل الرمقي للشهادات الشهادات الأصلية يف 
 دة أأو لكها ث يس تعينون ابلشهادة مكتوبة.ملكات صوتية. وجيوز للقضاة اذلين يس تاخدمون النظام أأن يطبعوا ج ءا من الشها

                                                
8
 .B.E. 2539 (1996)قانون تأأسيس احملمكة املرك ية للملكية الككرية والتجارة العاملية  
 
9

 B.E. 2540 (1997)اإجراءات احملمكة املرك ية 
 10

 B.E. 2540 (1997)من اإجراءات احملمكة املرك ية  19-12الكصول 
11
 B.E. 2540 (1997)من اإجراءات احملمكة املرك ية  17الكصل  
12
 .B.E. 2558 ((2015)قانون حق املسلف املعدل  B.E. 2537 (1994)من قانون حق املسلف  33و 32الكصالن  
13
من اإجراءات احملمكة املرك ية  22-20والكصول  B.E. 2539 (1996)من قانون تأأسيس احملمكة املرك ية للملكية الككرية والتجارة العاملية  29و 28الكصالن  

B.E. 2540 (1997). 
14
عالانت والإجراء ا B.E. 2558 (2015)( 28من قانون الإجراءات املدنية )رمق  11و 9الكصالن   ذلي س نه رئيس احملمكة العليا بشأأن اإرسال الشاكوى واإ

؛ صيغت لواحئ احملمكة املرك ية يف هذا الشأأن ومن  B.E. 2558 (2015)حصائف ادلعاوى اإىل املدعى علهيم يف حمل املدعى عليه أأو ماكن معهل خارج اململكة 
 .2016املتوقع أأن تصدر يف 

15
 .B.E. 2540 (1997) ية من اإجراءات احملمكة املرك 32الكصل  
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يداع مرافعات وغري الإيداع الإلكرتوين .17 لكرتوين يس تاخدمه اخلصوم اذلين يعزتمون اإ يداع اإ : دلى احملمكة املرك ية نظام اإ
 كل من الواثئق لنظر احملمكة. حيث ميكن للخصوم أأن يسجلوا أأنكسهم دلى احملمكة املرك ية لتقدمي مرافعاهتم

16
كل من وغري   

 الواثئق اخملتلكة عرب الربيد الإلكرتوين. ويس تعي اخلصوم هبذا النظام حاليا طوعا فقط.

دارة املعارف .ز   اإ

دارة املعارف هممة للغاية للمحمكة املرك ية من انحية وضع ممارسات قياس ية للتحكمي. وقد اس تحدثت احملمكة  .18 تعد اإ
 املرك ية الإجراءات التالية.

احملمكة املرك ية برامج وندوات تدريبية. وهذه الربامج والندوات التدريبية تتضمن غالبا متحدثي : أأنشأأت برامج تدريب .19
 أأجانب وممثلي ملنظامت دولية مثل الويبو وجلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري ادلو ي )الأونس يرتال(.

والواثئق املتعلقة ابمللكية الككرية املكيدة  : دلى احملمكة املرك ية مكتبة من الكتب ادلراس ية واملقالتمواد للقراءة .20
للتحكمي يف القضااي من قال احملمكة. وبوسع موظكي احملمكة املرك ية أأيضا الاس تعانة ابلإنرتنت للبحث عن معلومات وقواعد 

ضافية، عىل سبيل املثال أأدوات ليكسيس البحثية.  بياانت اإ

ليك يس تعي هبا القضاة والقضاة احمللكون يف وضع ممارسات معل : أأعدت احملمكة املرك ية كتبا مرجعية كتب مرجعية .21
 موحدة.

ن احملمكة املرك ية منخرطة يف معلية تنس يق وتشاور رضورية ومس مترة مع الرشطة التنس يق مع الواكلت الأخرى .22 : اإ
طار نكا  القانون يف اإ دارة الوضع حتت املراقاة وغريها من سلطات اإ  التحكمي يف القضااي. والنيابة العامة واحملامي واإ

جراءات  املعرفةمس توى تلف خي : املامرسات املثىل .23 واخلربة للك موظف. ومن ث فقد أأنشأأت احملمكة املرك ية برامج واإ
ىل بياانت  رشادات وبروتوكولت لتحسي الوصول اإ لنقل املعارف واخلربات، واليت تشمل مقابالت العمل، فضال  عن وضع اإ

ل، يتحىل القضاة  وي اخلربة الهائةل يف البت يف القضااي بدراية معيقة ابملامرسة القضائية ومه قادرون القضااي. عىل سبيل املثا
ىل موظكي أ خرين ابحملمكة املرك ية  ن نقل هذه ادلراية بكعالية اإ عىل حتديد احملاور الرئيس ية لأي قضية بسهوةل. ومن ث فاإ

كن الاس تعانة بنقل املعارف فامي خيص القضاة احمللكي والكتبة القانونيي س ينتج عنه رفع مس توى العمل وزايدة الكعالية. ومي
 وموظكي احملمكة. 

جراء دراسات حول التكاقات ادلولية وجتارب احملا   .24 وجبانب نقل املعارف داخل احملمكة املرك ية، اكن التلكيف ابإ
جراء دراسة حول اخللكية والهدف من التكاوض بشأأن الأجنبية مكيدا يف حتسي البت يف القضااي يف احملمكة. وتشمل الأمث ةل اإ

جراء دراسة حول قرارات احملا  الأجنبية يف أأمور امللكية الككرية.  التكاقات ادلولية املتعلقة ابمللكية الككرية، واإ

 17عدد القضااي .ح 

 دولية.جتارة  قضية 529جنائية( و يةقض  796 4ة ومدنيقضية  309) قضية 105 5 يوجد، اكن 2015يف عام  .25

 املعاونيعدد القضاة والقضاة  .ط 

 معاوان   يا  قاض  157و 18قاضيا 19، 2016يونيو  22اعتبارا من  يوجد،

                                                
16
 ل يشمل  كل شاكوى املدعي. 
17
 .صغريةال اتاملطالب القضااي قضاايل تشمل هذه  
18
 .احملمكة املرك ية للملكية الككرية والتجارة العاملية واحد من أأميرئيس القضاة  انئيبوقضاة واحد، ول يشمل هذا العدد قايض  
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نلكرتاامللكية الككرية يف يف احملا  املتخصصة   امللكية الككرية حممكة شسونوويل :  اإ

لزيابيمسامهة  عداد الس يدة اإ نكا  حق املسلف وامللكية الككرية، مكتب امللكية الككرية، و  ثمن اإ القايض جون ، مديرية اإ
 *وويل  نلكرتاهاكون، رئيس حممكة شسون امللكية الككرية، دائرة الأموال يف حممكة العدل العليا لإ 

 ملخص

، ل س امي ابلنس بة التاكليف ابهظة للمملكة املتحدةالنظام القانوين  امللكية الككرية يفالتقايض يف دعاوى عترب تاكليف ت 
املتخصصة مكة عىل احملمن الإصالحات أأدخل عدد  ،ساعدة يف تقليل هذه التاكليفوهبدف امل ت الصغرية واملتوسطة. رشاكلل 

دراج، 2010منذ عام ة( امللكية الككريشسون حممكة ة )امللكية الككريبقضااي  القابةل تاكليف ل : مقياس اثبت ل و كل ابإ
سرتليين 000 50اليت حددت مببلغ د سرتدالال  وضع حد أأقىصو ؛ املتقاضية للرشاكت ثقةتوفري م يد من ال غية  جنيه اإ

 ة؛امللكية الككريشسون حممكة أأن تنظر فهيا يناغي  القضااي اليتل حتديد يه لتس  ،جنيه اإسرتليين 000 500مببلغ  للأرضار
دارة استااقية هاوتعقيدالقضااي ، للحد من تلككة للقضاايس امتع الا اتلسجل ن اأأو يوميوم واحد  مدته زمينحد ووضع  ؛ واإ
نتاهجتة لقضيل  اأأن أأمهيهتضمن سامع الأدةل  ات الصةل فقط، و للقضااي ت جراءات  – اربر تلككة اإ . اعتياديةكشف ول تكرض اإ

ىل  2015عام  خلص تقيمي نرشو   .عداةلىل الاملتقاضي اإ صول و يف  ت حتس نا  مثر أأن هذه الإصالحات أأ اإ

نلكرتاالقضايئ يف  النظام .أأول  وويل  اإ

نلكرتايف  يستند النظام القضايئ .1 يف نظام القانون ، السوابق القضائيةوتكون القانون العام. نظام ىل ماادئ اإ وويل   اإ
ن  ،العام  ن.للقانو أأسايستدوين يكن هناكل مل مل مة اإ

ة عروضىل الوقائع املعابق واحلس السلمي و سوال  ، اذلين يطبقون النظام الأسايس اقضاة احملمن قال ر القانون طو  وي .2
ن أأس باب قرارمه. عند النطق ابحلمك، القضاة ويكرس  . علهيم ل امية ال وراء الاكمن هذه الأس باب املبدأأ القانوين وتكو   ابقو ساإ

قرار د ومبجر   القضائية. . مماثةل وقائع ماديةتشمل  اليت قضااي الالحقة مجيع اليف هاق ي طب ت جب و  واحدة، قضيةنقطة قانونية يف اإ
ع اتبجمربة عىل ا يستل احملا   ، ولكن  من ادلجة  اهتا بشلك عام حممكةأأو ، مهنا درجة عىلالأ   ااحملمكة سوابق وتتاع احمل
 .الأدىن مهنا درجةحملا  اقرارات 

نلكرتا ويف .3 املدنية الإنلكزيية جلرب  ادلعاوىمجيع وتقريبا، . هاالقانونية أأو لك التاكليف الطرف اخلارس بعض يدفع  ،وويل  اإ
 .ةعقابيل عويضية دعاوى تيه  الرضر

نلكرتايف امللكية الككرية املدنية  وتعرض قضااي .4 وويل  اإ
1
 ةامللكية الككرية )املعروفشسون حممكة  وأأ احملمكة العليا عىل  

قلميية للمكة احملسابقا ابمس  بقضااي امللكية الككرية حممكة متخصصة يضم النظام القضايئ يف اململكة املتحدة ول  رباءات(.الإ
احملمكة العليا و احملا  اجلنائية العامة. عىل  ()مبا يف  كل الزتوير والقرصنة اجلنائيةولكن تعرض قضااي امللكية الككرية اجلنائية، 

حدى أأعىل يه  نلكرتايف درجة احملا  اإ ا دائرة الأموال ف مهية. الأ و يف لك القضااي العالية القمية  وتنظروويل   اإ ن هيي مسسوةل عأأم 
قلميية للمكة واحملعدد من القضاة املتخصصي. ذلكل خدمات  يرسامللكية الككرية، وت  قضااي يه يف دائرة الأموال رباءات الإ

                                                
*
 يه أ راء املسلف، ول تعرب ابلرضورة عن أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.ال راء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة  
1
 .ا أأنظمة قانونية منكصةلفلهيرلندا الشاملية اإ سكتلندا و ا اأأم   
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ملعاجلة  أأنشأأتمتخصصة يه حممكة الككرية  امللكيةشسون حممكة و . ممي املسجةلارباءات والتصالقضااي  نظرحممكة متخصصة ت 
ةري صغالقمي قضااي امللكية الككرية  ات ال

2
. 

 الطعون .أأ  

لهياحممكة الاس تئناف تنظر  .5 لطعن ابمنح اإ ن بعد ، حممكة شسون امللكية الككريةاحملمكة العليا و من  ابلطعون احملاةل اإ
املتخصصي يف جمال امللكية  يرأأس أأحد كبار القضاة ميكن أأن، أأو من قال حممكة الاس تئناف. و تياحملمك  اتيمن قال ه

. بذكل حممكة الاس تئناف تمسح نقرارات حممكة الاس تئناف أأمام احملمكة العليا، اإ وميكن الطعن بالككرية حممكة الاس تئناف. 
نلكرت )مبا يف  كل  احملمكة العليا يه حممكة املال  الأخري وأأعىل حممكة اس تئناف يف اململكة املتحدةو  تولت احملمكة و وويل (.  ااإ

تعرض اليت يف القضااي بشلك دامئ جيلسون  ياض اق 12 ، وعي  2009لس اللوردات يف أأكتوبر جملوظائف القضائية ال العليا
بعض القضااي قد تسمع من  ، رمغ أأنللقضاايع امتس يف جلسات الا فقطمخسة قضاة وجرت العادة أأن جيلس احملمكة. عىل 

 ة.عامللمة همقانونية ا اليت تثري نقاط قضااي  احملمكة العليا عىل الترك  و . ، يف بعض الأحيانالقضاةمن  أأو أأقل ربأأكقال عدد 

مكة العليا لتكسري قانون الاحتاد الأورويب. ، فقط، احمل( بصكهتاCJEUعمل حممكة العدل التابعة لالحتاد الأورويب )تو  .6
ىللطعن يف أأي مرحةل من مراحل احق مينح وابلتا ي ل  حممكة العدل التابعة لالحتاد  الإجراءات القضائية يف اململكة املتحدة اإ
ىل بنقطة معينة من القانون املتعلق  أأن حتيلجيوز لأي حممكة يف اململكة املتحدة  لكنالأورويب. و  قانون الاحتاد الأورويب اإ

القضية تعاد ل التابعة لالحتاد الأورويب تكسريها، حممكة العد يعطوبعد أأن تبت فهيا. ت حممكة العدل التابعة لالحتاد الأورويب ل 
حاةل مسأأةل ويعود اإىل حممكة وطنية.  ىلما قرار اإ من تلقاء نكسها، أأو الوطنية لمحمكة لحممكة العدل التابعة لالحتاد الأورويب  اإ
 .الطرفي حدبناء عىل طلب أأ 

قلميية للرباءات اثنيا.  احملمكة الإ

قلميية لل .7 يف تقرير جلنة أأولتون رةاءات أأول مرب اقرتح تأأسيس حممكة اإ
3
يف جمال  ، اليت حبثت التقايض1987لعام  

1988رباءات لعام الممي و اوالتصسلف حق امل مبوجب ما نص  عليه قانون، 1990عام  وأأسست احملمكة. اتالرباء
4

. واكن 
نشاهئا الهدف من ساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل وجه اخلصوص، عن طريق احلد من التاكليف الباهظة م  وراء اإ
قلميية مل  لكن  لمحمكة العليا. و التابعة لرباءات الامللكية الككرية يف حممكة يف جمال التقايض لإجراءات  يرس معل احملمكة الإ
يه اكنت ن تعرض علهيا اليت ميكن أأ القضااي والتاكليف وقمية الإجراءات نظرا لأن ، بشلك اكمل عىل النحو املنشودللرباءات 

ىل حد  بعيد يف احملمكة العليا ا اهت  .اإ

 اس تعراض تاكليف التقايض املدين اثلثا.

جراء اس تعراض للقواعد واملبادئ اليت حتمك تاكليف التقايض ابإ ف القايض اللورد جاكسون لكُّ  ،2008يف أأواخر عام  .8
نلكرتااملدين يف   ة جدا.ابهظىل أأساس أأن تاكليف التقايض املدين يف اململكة املتحدة اكنت عالاس تعراض  ووضع . وويل اإ

                                                
2
 العليا.احملمكة  جنيه اإسرتليين. وتعرض القضااي  ات القمية الأعىل عىل 500.000مالغ  هتامطالب أأي يف ادلعاوى اليت ل تتجاوز قمية 
3
 لقايض القضاة.ديريك أأولتون، الأمي ادلامئ من قال السري  ،1987نومفرب  ،لجنةال : تقرير اتاءرب يف جمال الالتقايض  
4
 .http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents، متاح عىل الرابط: 1988لعام  رباءاتالو  ممياوالتصسلف حق امل قانون 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents
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5تاكليف التقايض املدينل شامل ال س تقل و اس تعراضه امل القايض اللورد جاكسون يف وأأصدر  .9
( جاكسوناس تعراض ) 

ىل العداةل بتلككة متناس بة.   ،109وارتبطت س تة من التوصيات البالغ عددها مجموعة واسعة من التوصيات لتع ي  الوصول اإ
 لإصالح امللكية الككرية، مبا يف  كل املصادقة عىل املقرتحات اليت تقدمت هبا جلنة مس تاخديم حممكة امللكية الككريةنازعات مب 

قلميية للرباءات  . وتضمنت هذه املقرتحات:احملمكة الإ

جراءات احملمكة؛ -  تبس يط اإ

دخال نطا  اثبت و  -  ؛تاكليف القابةل لالسرتدادال لسقف اإ

 احملمكة. افهيتنظر  املطالبات اليتقمية ل وضع حد و  -

قلميية للرباءات عدد من التغيريات عىلأأدخل حكومة اململكة املتحدة، و بقاول هذه املقرتحات وحظيت  .10  احملمكة الإ
 .2013و 2010تدرجييا بي عايم 

اين هارجريك  يف  وأأجري .11 وسعى . (هارجريك  اس تعراض) منكصال اس تعراضاالوقت  ات احلقاة من الربوفيسور اإ
ىل ، 2010بتلكيف من رئيس الوزراء يف نومفرب الاس تعراض اذلي أأجري  ن اكن  تقيمياإ الإطار احلا ي للملكية الككرية ما اإ

عالقة س تعراض لا :الكرصة الرمقيةتشجيع الابتاكر والمنو يف الاقتصاد الربيطاين. ونرش التقرير الهنايئ يالمئ بشلك  مصمام
6مللكية الككرية والمنوا

امللكية الككرية اخلاصة مبطالبات الصغرية  مسار لدلعاوىدخال ابإ  الاس تعراض. وأأوىص 2011يف مايو  
عساعد املسي  ، مبا ات القمية املنخكضة للمطالبات من القمية النقدية أأكرث  املثبطة التعدي املس تقايلاذلين تقلقهم احامتلت ي د 

 .القامئة

قلميية للرباءات من  رابعا.  2013اإىل  2010اإصالحات احملمكة الإ

 التغيريات الإجرائية وسقف التاكليف .أأ  

قواعد الإجراءات املدنيةعىل عدد من التغيريات دخل  .12
7
التعديالت ت هذه غري  و . 2010أأكتوبر  1يف  حزي التنكيذ 

جراءات احملمكة ونظام التاكليف،  دراجاإ  :ابإ

للقضاايالاستااقية دارة الإ  -
8
 ؛

 وما اإىل  كل؛ وتوقيت هذه العمليات، ةعاوى املضادوادلفاع وادل ادلعاوى رفععملية ل  قواعد جديدةو  -

 ة؛س امتع الرئيس يلسة الان جل امدة أأقصاها يوموحتديد  -

سرتليين. 00050قدره  مببلغالتاكليف القابةل لالسرتداد وحد  سقف  -  جنيه اإ

                                                
5
 : التقرير الهنايئ،تاكليف التقايض املدينس تعراض ا 
 https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Reports/jackson-final-report-140110.pdf. 
6
و، اإاين هارجريك ، مللكية الككرية والمنعالقة ااس تعراض ل :الكرصة الرمقية 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32563/ipreview-finalreport.pdf. 
7
 https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules. 
8

جيوز ل و. الأدةليناغي أأن تعاجلها  من خالل حتديد قضااي معينةمثال،  اس تاخدام الأدةلمراقاة  من خالل أأكرث فعاليةدور  قايض.يف الإدارة الاستااقية للقضااي، لل
دارة القضية ،بذكل القايض ن يأأ دةل أأو الكشف أأو مذكرات مكتوبة ما مل سواء عن طريق الأ  يف القضيةأأي مادة  تقدمي  .عادة خالل مسمتر اإ

https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Reports/jackson-final-report-140110.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32563/ipreview-finalreport.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32563/ipreview-finalreport.pdf
https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules


WIPO/ACE/11/7 
25 
 

يف  كل  هاقدرت تاكليك اليت احملمكة العليا )بي احملمكة الإقلميية للرباءات و حض او الف ختالالاات ري هذه التغيوبي نت  .13
 .لتاكليفبشأأن تعرضهم احملمتل ل تجلب امل يد من الثقة للمتقاضي س  ، و جنيه اإسرتليين كحد أأدىن( 000 250مببلغ الوقت 

 حد  قمية املطالبات .ب 

قلميية للرباءاتاحمل اهيفتنظر  اليت حد أأقىص لقمية املطالباتوضع ، 2011يف يونيو و .14 مرة أأدخل هذا احلد  . وقد مكة الإ
قلميية للرباءات عن  يزيأأخرى لمت  مضن اختصاص  تقع دعاوى امللكية الككرية املنخكضة القميةضامن أأن لاحملمكة العليا، و احملمكة الإ

قلميية للرباءات، من البدايةاحمل حملمكة ابملس تاخديم احملا  فامي يتعلق  القانوينعدم اليقي هذ احلد  من حاةل  فخكو . مكة الإ
خلصت حكومة اململكة املتحدة بعد معلية تشاور شامةل و ملكف. نقلها تكون مطوةل و  قداحلاجة لعتبارات وجتنب اخملتصة 

سرتليين  000 500 أأن تنكيذ حد  اإىل  السابقة لدلعوى اليت التأأخري واخلالفات  ويلغييد من وضوح معلية التقايض زي سجنيه اإ
، الرشاكت الصغرية واملتوسطةعىل  وس يعود  كل ابلكائدةلهذه القضية.  ةاملناس ببشأأن احملمكة  ،حيمتل أأن تكون مطوةل وملككة

 من حاميةابلتا ي  ا، ومتكيهنة عند النظر يف رفع دعوىعىل اختا  قرارات أأكرث استنار  امن خالل مساعدهت بشلك خاص،
 .كرثا بكعالية أأ حقوقه

 اإدخال مسار املطالبات الصغرية .ج 

جراءات احملمكة وتقليل تلككة 2012أأكتوبر  1يف  .15 ، أأدرج مسار لدلعاوى الصغرية يف احملمكة الإقلميية، هبدف ترسيع اإ
  وتسهيلها، وخاصة للرشاكت الصغرية واملتوسطة والأفراد.سجةلامل غري التصاممي امية حق املسلف والعالمات التجارية و ح

ط الإ الصغرية منتدى  طالباتمسار امليوفر و  .16 و ات  بساطةمطالبات امللكية الككرية الأكرث تقرر فيه  جراءاتمبس 
 نخكضة:امل الية املقمية ال 

 دون احلاجة لمتثيل قانوين للأطراف؛ -

 دون حتضريات كبرية قال جلسة الاس امتع؛ -

 دون شلكيات احملامكة التقليدية؛ -

 أأن ختاطر الأطراف بأأي يشء سوى بتاكليف حمدودة للغاية. دون -

عىل الإطال ، من خالل النظر يف واثئق يف حمامكة دون ادلعوى  جلالأطراف، أأن تعا لك ةوافق، مبجيوز للمحمكةو  .17
 ن  كل.عوضا عكتوبة من الأطراف امل قضية واحلجج ال 

سرتليين أأو  000 5اليت تبلغ قميهتا  تكلعىل  طالبات اخملصصة ملسار املطالبات الصغريةوق يدت امل .18  ترفعو أأقل، جنيه اإ
ىل مالغ  ىل حد كبري، للتأأكد من أأنيف هذه احلالت أأوامر التلككة وتقي د . 2013 أأبريليف جنيه اإسرتليين  000 10القمية اإ  اإ

ملطالبات هذا املسار ا ويناسباملطالبات الصغرية. مسار رفع يف تاليت يه وحدها  بساطةمطالبات امللكية الككرية الأكرث 
الأرابح، وأأوامر بتسلمي السلع بكشف  وأأوامرالرضر النامج عن التعدي تعويض يه لها العالجات املنشودة اليت تكون 

صدار  هااملتعدية أأو تدمري   نع التعدي يف املس تقال.مل أأمر قضايئ هنايئ واإ
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 حممكة شسون امللكية الككرية .د 

دراهجا مكحمكة امللكية الككرية، وأأعيد  شسونحممكة اإىل رباءات قلميية للالإ مكة احملمس غري ا ،2013يف أأكتوبر  .19 اإ
 مياثلختصاص اتبعة دلائرة الأموال، تضطلع احملمكة اب ةمتخصص وبوصكها حممكة احملمكة العليا.دلائرة الأموال يف متخصصة 
قلميية للرباءاتاحملمكة تعقيدات املتعلقة ابختصاص دون بروز ال  احملمكة العليا،اختصاص  حق قانون من  ئياس متد ج  ، امل الإ

هنمقرا  لها لندن من اختا  احملمكة منعىل الرمغ و ومصادر أأخرى.  1988عام لرباءات الممي و اوالتصسلف امل ا ميكن أأن جتلس ، فاإ
وسائل ككرية مجيع وتتيح حممكة شسون امللكية ال(. مثال لتوفري الوقت والتاكليف)الطرفي يف  كل  الكرغب  نخارج لندن اإ 

احملمكة العليااملتاحة يف الانتصاف القانونية 
9

رضار وحساابت الأرابح الأ تعويض ة والهنائية و المتهيدي وامرالأ ، مبا يف  كل 
 )ماريكا(. الأصولجتميد نطون بيلر( و أأ البحث والضبط )وتتاح أأيضا أأوامر تسلمي والإفصاح. ال و 

جراءات كسه يف ن شخص ال ثل وجيوز أأن مي  .20 وحيق حملايم . خصامابعتباره  أأمام حممكة شسون امللكية الككريةالتقايض اإ
قلميية متثيل معالء الرباءات والعالمات التجارية  أأمام حممكة شسون امللكية الككرية، مثلام اكن احلال ابلنس بة للمحمكة الإ

لإجراءات حممكة شسون امللكية الككريةأأدةل تكصيلية أأعدت  . وقدللرباءات
10
املطالبات الصغرية ومسار 

11
ملساعدة  

 حممكة شسون امللكية الككرية. جراءاتلإ جراءات، وكيكية التعامل مع اجلوانب العملية هذه الإ املس تاخدمي عىل فهم 

 اس تعراض اإصالحات احملمكة خامسا .

عداد تقرير تقيميمكتب اململكة املتحدة للملكية الككرية لك ف  .21 ابإ
12
حات املذكورة أ نكا من أأجل تقيمي مدى فعالية الإصال 

رب اواحملمكة العليا، وجتاليت تنظر فهيا حممكة شسون امللكية الككرية  للقضاايالعدد الكعيل التقرير ل حل  و . 2013يف عام 
جراء مقابالت مع مماريس القانون من  وي اخلربة يف ياملس تاخدم جراءات حممكة شسون امللكية الككرية.، من خالل اإ  اإ

 أأن، و الاستااقية للقضااي أأكرب أأثردارة والإ تاكليف ضع حد  أأقىص لل و اكن ل تنكذ الحات اليتمن الإصواس تنتج أأن  .22
حد أأقىص  وضعالأعامل الصغرية بعد مدعي من أأحصاب  من قالاملقدمة  اياعدد طلبات القضعىل  طرأأتزايدة كبرية 
هم تعرض لحامتل املتقاضي يف فهم تاكليف ل سقف ل  وأأسهم حتديد. 2010يف أأكتوبر للقضااي ة الاستااقيدارة الإ للتاكليف و 

كي فأأو مدعى علهيم.  دعيم وايف احملمكة سواء اكناملتقاضية طراف لأ ، وأأعطى الثقة لادلعوىلتاكليف قال الرشوع يف ل 
ىل تاكليف التقايض كحاج  لدلفاع عن القضية.  ،السابق حممكة شسون امللكية الككرية بدور قايض ومع اضطالع اكن ينظر اإ
دارة القضااي، مبا يف  كل احلد من الكشف أأكرب   الاستااقيةدارة الإ يعتد هبا يف احملامكة، و اليت جج احلأأدةل اخلرباء و و يف مرحةل اإ

ن القضااي فكرة واحضة ع اطرفهيليكون اليت اكامت يرسع احمللأنه  امكيدويعترب ما س بق معلية التقايض. للقضااي، أأمثر يف ترسيع 
قال الوصول اإىل مرحةل التقايض )وابلتا ي القضية الطرفي عىل تسوية يساعد  يدهادحتو املطالبات توضيح  كام أأناملطروحة. 

 التاكليف لالك اجلانبي(.يف وفورات  قيقحت 

                                                
9
ةل مل ا، لأهنةري املطالبات الصغمسار يف  الأصول )ماريكا(أأوامر جتميد نطون بيلر( و أأ ) والضبطالبحث أأوامر ية، و المتهيدوامر ل تتاح الأ   امللكية طالبات مكص 

 نخكضة.امل الية املقمية املبسطة  ات ال  الككرية
10
-https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property دليل حممكة شسون امللكية الككرية، متاح عىل الرابط: 

enterprise-court-guide. 
11
-https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-propertyحممكة شسون امللكية الككرية: دليل ملسار املطالبات الصغرية:  

enterprise-court-a-guide-to-small-claims. 
12
، متاح عىل الرابط: ماكدوان كولو ليكوييل  ايسيهيلمريس و كريستيان، 2013اإىل  2010من امللكية الككرية  حممكة شسونتقيمي اإصالحات  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/447710/Evaluation_of_the_ 

Reforms_of_the_Intellectual_Property_Enterprise_Court_2010-2013.pdf 

https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-enterprise-court-guide
https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-enterprise-court-guide
https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-enterprise-court-guide
https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-enterprise-court-a-guide-to-small-claims
https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-enterprise-court-a-guide-to-small-claims
https://www.gov.uk/government/publications/intellectual-property-enterprise-court-a-guide-to-small-claims
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/447710/Evaluation_of_the_Reforms_of_the_Intellectual_Property_Enterprise_Court_2010-2013.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/447710/Evaluation_of_the_Reforms_of_the_Intellectual_Property_Enterprise_Court_2010-2013.pdf
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ىل أأن الإصالحات  و .23 ل زايدة فرص احلصول عىل العداةل لأحصاب احلقو ، يف جنحت مبجملها وخلص التقرير اإ
مجيع حقو  امللكية  ومشلتاحلجم، الكارية توسطة و امل ، ولكن أأيضا للرشاكت حفسب واملتوسطة والأفرادللرشاكت الصغرية 

ي عىل ملكيهتم الككرية وطلب زعات مع املتعدين احملمتلانم الإصالحات الأطراف عىل ادلخول يف جشعت قد و الككرية. 
 أأمام حممكة شسون امللكية الككرية  مكية القضااي املرفوعةكارية يفال  ايدة ال ل تع ى. وابقاسوهو ما مل حيدث ، التعويضات

 –ن احملمكة العليا عوضا ع عرض قضاايمه عىل حممكة شسون امللكية الككريةاملتقاضي اختيار تنكيذ الإصالحات، اإىل عقب 
  .خالل هذه الكرتة قضااي املعروضةشهدت لكتا احملمكتي زايدة يف عدد الاإ  
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مللكية الوحدات القضائية املتخصصة يف اعن  غرفة التجارة ادلولية تقرير -منازعات امللكية الككرية الكصل يف 
 يف خمتلف أأحناء العاملالككرية 

عداد: غرفة التجارة ادلوليةمسامهة   من اإ

 ملخص

اس تجابة  لدلور املزتايد الأمهية اذلي تلعبه امللكية الككرية يف الأعامل التجارية، وما يرتتب عىل  كل من منو يف دعاوى امللكية 
سة للكصل يف قضااي امللكية الككرية،  صة مكر  ِ عب  قضائية متخص  نشاء حما  أأو ش  الككرية، رشع عدد مزتايد من البدلان يف اإ

ىل أأن  هذه ىل  ابلنظر اإ ته غرفة التجارة ادلولية اإ القضااي غالبا  ما تتطل ب خربات قضائية خاصة. وهيدف هذا التقرير اذلي أأعد 
مة من  صة يف امللكية الككرية. واستنادا  اإىل مساهامت مقد  ِ تقدمي فهم أأفضل للأوضاع الراهنة لهذه الوحدات القضائية املتخص 

م التقرير حملة عامة عن هيالك الوحدات القضائية  24خرباء يف دعاوى امللكية الككرية من  بدلا  يف قارات خمتلكة، يقد ِ
جراءات احملاكامت اليت تضطلع هبا يف العديد من الولايت القضائية يف خمتلف أأحناء العامل.  صة يف امللكية الككرية واإ ِ املتخص 

صة يف امللكية الككرية، وهيلكها وتشمل اجلوانب اليت يتناولها التقرير الأساس املنطقي لإنشاء الوحدا ِ ت القضائية املتخص 
واختصاصاهتا، وتشكيل هيئات احملامكة فهيا، واملبادئ والقواعد اليت تأأخذ هبا فامي يتعلق ابلأدةل  ومتثيل الأطراف وتنكيذ 

 الأحاكم. 

صة يف امللكية الككرية  .أأول ِ  الأساس املنطقي لإنشاء وحدات قضائية متخص 

م به الاقتصاد العاملي الابتاكري، تزتايد الأمهية اليت تولهيا الأعامل التجارية حلقو  يف ضوء  .1 ل الرسيع اذلي يتقد  املعد 
امللكية الككرية، وتشهد أأعداد طلبات امللكية الككرية وتسجيالهتا زايدة هائةل لك عام. ويف الوقت نكسه، أأد ت ال ايدة يف 

يداعات حقو  امللكية الككرية يف ىل ت ايد عدد املنازعات املتصةل ابمللكية الككرية. ومل يقترص أأثر  اإ الس نوات الأخرية أأيضا  اإ
ىل زايدة التككري بشأأن احملاكامت  منا أأد ت أأيضا  اإ نكا  امللكية الككرية حفسب، واإ هذه التطورات عىل اإ اكء الوعي العام بأأمهية اإ

 تكل احملاكامت ون اههتا والقدرة عىل التناس مبجرايهتا.املتعلقة مبنازعات امللكية الككرية، من حيث ككاءة 

صة يف امللكية الككرية، أأو النظر يف وقد  .2 ِ نشاء وحدات قضائية متخص  ىل اإ أأفضت هذه التطورات يف بعض البدلان اإ
نشاء وحدات من هذا القايل، هبدف الكصل يف املنازعات املتعلقة ابمللكية الككرية. وعىل الرمغ من أأن  تكل ا لوحدات اإ

نشاؤها  صة يف امللكية الككرية أ نشئت يف س ياقات قانونية واقتصادية وثقافية واترخيية متنوعة، فكثريا  ما اكن اإ ِ القضائية املتخص 
ن اكنت هناك بعض الكرو  احمللية ادلقيقة. ومع  كل فقد خيتلف شلك تكل  يف خمتلف البدلان لأس باب متشاهبة، واإ

ىل أ خر الوحدات القضائية ونطا  اخت  وحيل ِل هذا التقرير بعض أأوجه الاختالف والتشابه.  -صاصها اختالفا  كبريا  من بدل اإ

بدلا  متنوعا   24بي البدلان اليت مشلهتا ادلراسة الاس تقصائية اليت أ جريت لأغراض هذا التقرير، والبالغ عددها ومن  .3
صة يف امللكية الككريةبدلا  وحدا 19من الناحيتي اجلغرافية والاقتصادية، اكن دلى  ِ ت قضائية متخص 

1
. وعادة ما ت نشأأ تكل 
صة يف العامصة أأو يف مراك  املناطق الصناعية الكربى أأو يف نكس املدينة اليت يقع فهيا املكتب  ِ الوحدات القضائية املتخص 

م، حيث ت داد احلاجة ب  طبيعة احلال اإىل وجود وحدة الوطين لرباءات الاخرتاع والعالمات التجارية، أأو يف مجيع ما تقد 

                                                

ويستند هذا التقرير اإىل الوثيقة املعنونة  ال راء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ راء املسلف، ول تعرب ابلرضورة عن أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. 

صة يف امللكية الككرية يف خمتلف أأحناء العامل،  –ة الكصل يف منازعات امللكية الككري واليت نرشهتا غرفة تقرير غرفة التجارة ادلولية عن الوحدات القضائية املتخص ِ
 ، ويه متاحة )ابلإنلكزيية( عىل الرابط:2016أأبريل  التجارة ادلولية يف

 http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2016/Adjudicating-Intellectual-Property-
Disputes-an-ICC-report-on-specialised-IP-jurisdictions/  

1
س بانيا وأأملانيا والربازيل والربتغال وبلجياك وبريو واتيلند ومجهورية كوراي وروس يا والسويد وسويرسا وش ييل والصي وفرنسا واملكس يك  واململكة املتحدة والهند  اإ

 والولايت املتحدة الأمريكية والياابن.

http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2016/Adjudicating-Intellectual-Property-Disputes-an-ICC-report-on-specialised-IP-jurisdictions/
http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2016/Adjudicating-Intellectual-Property-Disputes-an-ICC-report-on-specialised-IP-jurisdictions/
http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2016/Adjudicating-Intellectual-Property-Disputes-an-ICC-report-on-specialised-IP-jurisdictions/
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صة واحدة أأو عدد قليل من  ِ صة. وكشكت ادلراسة الاس تقصائية عن أأن  وجود حممكة أأو شعبة قضائية متخص  ِ قضائية متخص 
صي يف امللكية الككرية. ِ ىل قضاة متخص  صة عادة  ما يكون ككيال  بتلبية احلاجة اإ ِ عب القضائية املتخص   احملا  أأو الش 

صة يف امللكية الككرية الرغبة  يف بناء خربات  من بيواكن  .4 ِ كر من ادلوافع الأساس ية لإنشاء وحدات قضائية متخص  ما   
صي، وتوحيد ممارسات احملا  يف قضااي امللكية الككرية، وحتسي الات ِسا   ِ يف جمال امللكية الككرية من خالل القضاة املتخص 

نكا  حقو  امللكية الككرية يف هناية املطاف. كام يرى بي أأحاكم احملا  والقدرة عىل التناس بن  تاجئ ادلعاوى، وتع ي  فعالية اإ
صة يف امللكية الككرية رشط أأسايس لتحسي املناخ العام فامي يتعلق ابحرتام  ِ نشاء الوحدات القضائية املتخص  الكثريون أأن  اإ

نكا ها  .حقو  امللكية الككرية وحاميهتا واإ

صة يف امللكية الككرية واختصاصاهتاهيلك احملا   اثنيا. ِ  أأو الوحدات القضائية املتخص 

صة يف امللكية الككرية يت اخذ ثالثة أأشاكل  .5 ِ كشكت ادلراسة الاس تقصائية أأن  التنظمي الهيلكي للوحدات القضائية املتخص 
 س البدل:أأساس ية يف البدلان املشموةل ابدلراسة، وقد تتواجد يف بعض الأحيان جنبا  اإىل جنب يف نك

صة داخل  - ِ عب قضائية متخص  نشاء دوائر أأو ش  واختارت أأغلبية البدلان اليت مشلهتا ادلراسة الاس تقصائية اإ
ىل منازعات  احملا  املدنية أأو التجارية القامئة للنظر يف قضااي امللكية الككرية عىل سبيل احلرص أأو ابلإضافة اإ

ز القضايئ القامئ، واحلد  من التاكليف التنظميية اليت يتطل هبا أأخرى. ويتيح  كل اس تاخدام البنية الأساس ية للجها
ىل أأن  منازعات امللكية الككرية غالبا  ما تكون  صة. وعالوة عىل  كل، وابلنظر اإ ِ نشاء وحدات قضائية متخص  اإ

ىل تع ي  اخلربات يف جمال امللكية الككرية  داخل احملا   ات صةل بأأنشطة الأعامل التجارية، فكثريا  ما ي نظر اإ
ىل العداةل يف املسائل  ات الصةل ابمللكية  ن من فرص الأعامل التجارية يف الوصول اإ التجارية عىل أأن ه حيس ِ

طار معلية تسوية املنازعات التجارية كلك؛  الككرية يف اإ

ص يف قضااي امللكية الككرية. وكثريا  ما  - ي عمتد هذا الهنج يف دلى بعض البدلان حما  مس تقةل قامئة بذاهتا تتخص 

ىل أأن  تكل القضااي تتطل ب  حل منازعات براءات الاخرتاع )واليت يتصل معظمها بصحة الرباءات(، ابلنظر اإ
ىل الوحدات القضائية  يل مجيع قضااي امللكية الككرية اإ صة، بيد أأن  بعض البدلان حي  ِ خربات تقنية متخص 

صة؛ ِ  املتخص 

دارية، دلى العديد من البدلان أأيضا  و  - جراءات اإ دارية تتعامل مع قضااي امللكية الككرية من خالل اإ اكلت اإ
 وتضمُّ جمالس اس تئناف تنظر يف طلبات الإبطال. 

ا بصكهتا حما  درجة أأوىل أأو  .6 م  صة يف امللكية الككرية القضااي اإ ِ ويف البدلان اخملتلكة، تنظر الوحدات القضائية املتخص 
ا  القرار الهنايئ مبحمكة  ات درجة أأعىل أأو حىت ابحملمكة العليا )غري حما  اس تئناف أأو مال ا  أأخري  ا ، وكثريا  ما ت ناط سلطة اخت ِ

صة يف امللكية الككرية(. ِ  املتخص 

وتتكاوت صالحيات الوحدات القضائية املتخصصة وفقا حلق امللكية الككرية حمل الزناع )عىل سبيل املثال، تنظر  .7
اعات اخلاصة حبقو  ملكية فكرية حمددة، وغالبا براءات الاخرتاع(، أأو نوع الزناعات اليت تندرج بعض الهيئات القضائية الزن 

ضافة اإىل  كل،  حرصاي من مضن اختصاصاهتا )هناك حما  يناط هبا الكصل فقط ابملنازعات املتعلقة ابلإبطال أأو التعدي(. اإ
 ملطالبة حمل الزناع.حتدد بعض الأنظمة اختصاص احملا  ماليا، و كل وفقا لقمية ا
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 القضاة وهيئات احملل كي واخلرباء التقنيون اثلثا.

نشاء الوحدات القضائية  .8 ر اإ نكا ها خربات تقنية خاصة. ويوف ِ كثريا  ما يتطل ب الكصل يف حقو  امللكية الككرية واإ
صة للقضاة فرصة التعامل حرصاي  أأو يف املقام الأول مع قضااي امللكية  ِ ىل ت ويدمه خبربات املتخص  الككرية، ومن ث  يسدي اإ

صة يف هذا اجملال. ِ  معرفية متخص 

صة  .9 ِ د التقرير ثالثة أأنواع من القضاة اذلين ميكن أأن تشملهم عضوية هيئات احملامكة يف الوحدات القضائية املتخص  وحيد ِ
لون من الناحية القانونية، أأي اذلين حيم لون من يف امللكية الككرية: القضاة املسه  لون مسهالت قانونية مناس بة؛ والقضاة املسه 

ىل مسهالهتم القانونية؛ والقضاة غري احملرتفي، أأي  الناحية التقنية، أأي املل مي بأأن حيملوا مسهالت تقنية مناس بة ابلإضافة اإ
منا مه مواطنون ي عي نون يف هيئة احملامكة عرب معلية تعي  .خاصةي اذلين ل حيملون مسهالت قانونية واإ

صة يف امللكية الككرية فامي يتعلق بنوع القضاة، ل فامي بي البدلان  و .10 ِ خيتلف تشكيل جمالس الوحدات القضائية املتخص 
منا أأيضا  فامي بي درجات التقايض اخملتلكة يف لك بدل. وتعمتد مجيع البدلان  اليت مشلهتا ادلراسة الاس تقصائية حفسب، واإ

لي من الناحية القانونية يف عضوية املس تقصاة اليت أأنشأأت وح صة يف امللكية الككرية عىل القضاة املسه  ِ دات قضائية متخص 
لون من الناحية التقنية، فال يعمتد علهيم سوى عدد قليل من البدلان يف  ا القضاة املسه  هيئات احملامكة، عىل الأقل ج ئيا . أأم 

صة يف امللكية الككرية أأو بعضها، ويعمتد عدد أأقل من البدلان عىل عضوية هيئات احملامكة يف مجيع الوحدات القضائي ِ ة املتخص 
 القضاة غري احملرتفي.

صة يف امللكية الككرية، ابس تثناء الولايت ول  .11 ِ يعمتد أأٌي من البدلان املس تقصاة اليت دلهيا وحدات قضائية متخص 

ا   القرار يف القضااي املنظورة أأمام تكل الوحدات القضائية. املتحدة الأمريكية، عىل هيئات احملل كي يف معلية اخت ِ

خالفا  للقضاة املسه لي من الناحية التقنية، ل يكون اخلرباء التقنيون أأعضاء يف هيئة صنع القرار اليت تنظر الزناع.  و .12
لي من الناحية القانونية، ميكن ويف معظم البدلان املشموةل ابلس تقصاء، ول س امي البدلان اليت تعمتد حرصاي  عىل القضاة امل سه 

هنم أأطراف الزناع. هنم هيئة احملامكة نكسها أأو يعي ِ  أأن تس تعي هيئة احملامكة خبرباء تقنيي، قد تعي ِ

لي من الناحية التقنية أأو لكهيام يف القضااي اليت ميكن أأن  .13 وبصكة عامة، ت ككل مشاركة اخلرباء التقنيي أأو القضاة املسه 
ا  القرار تلعب فهي كام هو احلال عادة  يف املنازعات املتعلقة برباءات الاخرتاع. ومن ث ،  -ا اجلوانب التقنية دورا  هاما  يف اخت ِ

لي من الناحية التقنية يف معظمها عىل درجات التقايض اليت تتناول الوقائع، أأي  تقترص مشاركة اخلرباء التقنيي والقضاة املسه 
 حما  ادلرجة الأوىل. ويف احلالت اليت يقترص فهيا دور حما  ادلرجات الأعىل عىل مراجعة القضااي من عادة ما تقترص عىل

 الناحية القانونية، عادة  ما تتوقف مشاركة القضاة املسه لي من الناحية التقنية عند  كل احلد.

هنم احملمكة أأثناء نظر  وادلافع .14 الأسايس لضم القضاة املسه لي من الناحية التقنية هو تكادي احلاجة اإىل خرباء تقنيي تعي ِ
بقاء مدة نظر ادلعوى وتاكليكها يف حدود املتوقع. ومن انحية أأخرى، ل حيتاج اخلرباء التقنيون )واخلرباء  ادلعوى، بغية اإ

ل ىل أأن يكونوا مسه  ع نطا  الأفراد اذلين ميكن اختيارمه لأداء هذا ادلور الشهود( عادة اإ ي من الناحية القانونية، وهو ما يوس ِ
 والاس تعانة هبم، ول س امي يف جمالت التكنولوجيا الأكرث تعقيدا .
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صة يف امللكية الككرية رابعا. ِ  الإجراءات املت بعة يف الوحدات القضائية املتخص 

نائية املت بعة يف قضااي امللكية الككرية يف البدلان املشموةل ابدلراسة الاس تقصائية ميكن تقس مي الإجراءات غري اجل  .15
ىل ثالث فئات، ابلتوازي مع أأشاكل التنظمي الهيلكي اليت وقكت علهيا ادلراسة. فاحملا  املدنية أأو التجارية  تقس امي  تقريبيا  اإ

ِ عىل بعض التكا جراءات احملا  العامة، مع النص  صيل اخلاصة يف القانون الإجرايئ  ي الصةل أأو يف قانون امللكية تس تاخدم اإ
دارية حمد   دارية قواعد اإ دة الككرية أأو فهيام معا . والوضع مماثل يف حما  امللكية الككرية القامئة بذاهتا، يف حي تت اع الهيئات الإ

 ية.ي نصُّ علهيا يف القواني الإدارية  ات الصةل ويف قانون امللكية الككر 

من وجود اختالفات كبرية يف الإجراءات الكعلية ويف سري ادلعاوى، كشكت ادلراسة الاس تقصائية عن وابلرمغ  .16
جراءات احملاكامت غري اجلنائية  جامع واسع بي البدلان املس تقصاة عىل املبادئ والنظرايت القانونية الأساس ية املعمول هبا يف اإ اإ

  فامي يتعلق بتقدمي الأدةل.املتصةل ابمللكية الككرية، مبا يف  كل

صدار الأوامر ال جرية  .17 صة يف امللكية الككرية ابإ ِ وتسمح مجيع البدلان املس تقصاة اليت دلهيا وحدات قضائية متخص 
الأولية يف القضااي املتصةل ابمللكية الككرية. وتككل الغالبية العظمى من البدلان املشموةل ابدلراسة الاس تقصائية صدور الأوامر 

عى عليه ابلأمر ال جري املرتقب ينطوي عىل ال   خطار املد  ىل أأن  اإ جرية الأولية بناء عىل طلب من طرف واحد، استنادا  اإ
ل مبعرفة  . وهناك عدد حمدود من البدلان اليت ل تككل صدور الأوامر ال جرية الأولية اإ عى عليه الأدةل  ر املد  خطر أأن يدم ِ

ىل أأن  صد ىل أأرضار ل ميكن الطرفي، استنادا  اإ عى عليه اإ ِض املد  ور الأمر ال جري بناء  عىل طلب من طرف واحد يعر 
 جربها.

صة يف امللكية الككرية، حيث ومل  .18 ِ ي َكد بوجود أ ليات خاصة لتنكيذ الأحاكم الصادرة عن الوحدات القضائية املتخص 
 ختضع تكل الأحاكم لس بل التنكيذ العادية.

 المتثيل خامسا.

صة يف امللكية  ميكنميكن  .19 ِ تقس مي الأفراد أأو الكياانت املرصح هلم بمتثيل الأطراف أأمام الوحدات القضائية املتخص 
ىل ثالث فئات:  الككرية يف البدلان املشموةل ابدلراسة الاس تقصائية اإ

اذلين جرى العرف عىل اضطالعهم  –احملامون: تلعب املعارف املهنية واخلربات العملية اليت يمتتع هبا احملامون  -
دورا   –بدور هام يف متثيل العمالء يف ادلعاوى القضائية املنظورة أأمام احملا  يف مجيع الولايت القضائية تقريبا  

ح أأن هاما  يف ادلعاوى القضائية املتصةل ابمللكية   ؛يس متر احلال عىل  كلالككرية، ومن املرج 

والكء براءات الاخرتاع والعالمات التجارية( من غري  :املامرسون املس هلون يف جمال امللكية الككرية )مثل -
 م املس هلي ملامرسة احملاماة: كثريا  ما تثري ادلعاوى القضائية املتصةل ابمللكية الككرية مسائل تقنية معق دة تس تل
صة يف امللكية  ِ مشاركة خرباء تقنيي أأو ممارسي يف جمال امللكية الككرية أأمام الوحدات القضائية املتخص 

ىل املعارف التقنية الأساس ية.  الككرية، اإ  أأن  مماريس احملاماة العامة يف كثري من البدلان عادة  ما يكتقرون اإ
للمامرسي يف جمال امللكية الككرية مثل والكء الرباءات  وتأأ ن معظم البدلان املشموةل ابدلراسة الاس تقصائية

صة يف امللكية الككرية، أأو حبضورمه بصكهتم مساعدين تقنيي  ِ بمتثيل الأطراف أأمام الوحدات القضائية املتخص 

 للمحامي يف ادلعاوى القضائية. ومن الناحية التارخيية، اكنت مشاركة املامرسي يف جمال امللكية الككرية يف
ادلعاوى القضائية أأقل  يف البدلان اليت تأأخذ بنظام القانون العام، حيث يش يع يف تكل البدلان الاس تعانة عىل 

 نطا  واسع ابخلرباء التقنيي كشهود خرباء يف دعاوى امللكية الككرية؛
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ياانٌت من غري عدد حمدود من البدلان، ميكن أأن ميث ِل الأطراَف يف دعاوى امللكية الككرية أأفراٌد أأو ك ويف  -
املستشارين ادلاخليي أأو العاملي يف الرشاكت، واملنظامت  :احملامي أأو املامرسي يف جمال امللكية الككرية )مثل

الاجامتعية، وفرادى املواطني(. وتشمل الأسانيد املنطقية لتوس يع نطا  من ميكن هلم متثيل الأطراف املعنية 
صي يف مسائل امللكية الككرية يف البالد )عىل سبيل املثال ِ حديث لأن  البدل املعين ل ي ال  :ن درَة املتخص 

العهد بقانون امللكية الككرية ومل يمتك ن من تدريب ما يككي من احملامي واملامرسي املهنيي لمتثيل العمالء يف 
صي يف  :القضااي املتصةل ابمللكية الككرية( أأو يف ج ء من أأج اء البالد )عىل سبيل املثال ِ بسبب تركُّ  املتخص 

 ملدن(.مسائل امللكية الككرية يف عدد قليل من ا

ل بكئة واحدة فقط من املمث ِلي )عادة ما تكون فئة احملامي( لمتثيل الأطراف،  .20 ويف حي ل يسمح بعض البدلان اإ
تسمح بدلان أأخرى بوجود ممث ِلي من الأفراد أأو الكياانت من أأكرث من فئة واحدة يف نكس الوقت ويف نكس القضية. ويف 

ماكن احملا  واملمث ِلي احلصول عىل ضوء ت ايد التعقيد التقين يف العديد م ن قضااي امللكية الككرية، مفن املهم التأأكُّد من أأن  ابإ
صة يف امللكية الككرية بطر   ِ املعارف التقنية الالزمة للكصل يف لك منازعة. ويتحق ق  كل يف الوحدات القضائية املتخص 

لي من الناحية التقنية.خمتلكة مهنا اإرشاك اخلرباء التقنيي أأو املامرسي يف جما  ل امللكية الككرية أأو القضاة املسه 

 الاس تنتاجات سادسا.

صة يف امللكية الككرية، تتنوع من حيث  .21 ِ أأنشأأ عدد كبري من البدلان يف خمتلف أأحناء العامل وحدات قضائية متخص 
ملبادئ الأساس ية املطب قة متشاهبة أأو متطابقة يف هيالكها، وأ ليات تعيي القضاة واخلرباء فهيا، وقواعد متثيل الأطراف. بيد أأن  ا

ادلعاوى املس تعجةل  :خمتلف البدلان اليت مشلهتا ادلراسة الاس تقصائية فامي يتعلق ببعض اجملالت، ومن  كل عىل سبيل املثال
وقواعد الأدةل  واملبادئ القانونية

2
 وتنكيذ الأحاكم. 

ذه ادلراسة من أأجل مساعدة البدلان عىل النظر فامي اإ ا اكنت اس تاخالص بعض الاس تنتاجات العامة من هوميكن  .22
ن ما هو قامئ مهنا، وكيكية القيام بذكل: س ِ صة يف امللكية الككرية أأو حت  ِ  سوف تنشئ وحدات قضائية متخص 

صة يف امللكية الككرية من فعالية وجودة معليات التقايض  ات ميكن  - ِ ن الوحدات القضائية املتخص  أأن حتس ِ
صة يف امللكية الككرية بناء الصةل ِ نشاء الوحدات القضائية املتخص   ابمللكية الككرية ونتاهجها. وتشمل أأس باب اإ

جراءات ادلعاوى،  اخلربات املتعلقة مبسائل امللكية الككرية يف احملا ، وتوحيد معايري احملاكامت وتبس يط اإ
 والقدرة عىل التناس هبا؛وتع ي  ككاءة احملاكامت ودقهتا، وضامن اتسا  نتاجئ القضااي 

صة يف امللكية الككرية، وأأنسب شلك ميكن أأن تت اخذه هذه تتوقف  - ِ ىل الوحدات القضائية املتخص  احلاجة اإ
عىل الرمغ من التطابق الكاري يف الأس باب اليت دفعت ببدلان  الوحدات، عىل احتياجات لك بدل وظروفه.

صة يف امللكية الككرية، فكثريا  ما خيتلف اختيار الشلك اذلي تت اخذه  ِ نشاء وحدات قضائية متخص  ىل اإ خمتلكة اإ
 هذه الوحدات ابختالف الثقافات القانونية الوطنية، والس ياقات الاقتصادية، والأولوايت. فكي الأحوال اليت
دة ومعق دة من الناحية التقنية، ميكن أأن تنطوي الوحدات  تكون فهيا املنازعات املتصةل ابمللكية الككرية متعد ِ

صة يف امللكية الككرية عىل هيالك أأكرث تعقيدا  وعىل عدد أأكرب من املوظكي املتكرغي. ِ ويف  القضائية املتخص 
نونية يف البدل املعين اإىل ضعف الطلب عىل وحدات قضائية الأحوال اليت ت شري فهيا البيئة الاقتصادية والقا

                                                
2
ق معظم البدلان اليت مشلهتا ادلراسة ماادئ قانونية متشاهبة يف ادلعاوى القضائية املتصةل ابمللكية الككرية، مثل مادأأ مشول امحل  اية لالخرتاعات املاكفئة يف تطب ِ

ي عىل براءات الاخرتاع؛ ومادأأي احامتل اخللط والعالمات التجارية املعروفة أأو املشهورة يف قضا اي العالمات التجارية؛ وماادئ الاستنكاد، وسقوط قضااي التعد ِ
غال  ابب الرجو  ع عن احلقو ، وحقو  الاس تاخدام السابق عىل التسجيل، وحقو  الاس تاخدام يف فرتات انقطاع امحلاية )يف عدد أأقل من البدلان(، واإ

 الإجراءات السابقة عىل التسجيل، وأأس بقية التسجيل، يف معوم القضااي.
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صة يف امللكية الككرية أأو اليت تكون فهيا احملا  املدنية أأو التجارية قادرة عىل التعامل بكعالية مع  ِ متخص 
نشاء تكل الوحدات أأمرا  مس تصواب ؛  املنازعات املتصةل ابمللكية الككرية، ميكن أأل يكون اإ

يف الأحوال اليت تتطلب وجود وحدات قضائية  احملامكة املالمئة واخلربات القضائية.غىن عن أ ليات ل  -
جراءاهتا والعاملي  صة يف امللكية الككرية، حيظى مجمل أ ليات تكل الوحدات )أأي الرتتياات املتعلقة ابإ ِ متخص 

م  الوحدات القضائية فهيا( بأأمهية ابلغة يف حتديد كيكية الكصل يف قضااي امللكية الككرية. فينبغي أأن تض
صة يف امللكية الككرية قضاة  واسعي الاطالع، وأأن يوضع هيلكها التنظميي حبيث ميك ِن احملمكة من فهم  ِ املتخص 

املسائل التقنية املتنازع علهيا يف حال وجودها، سواء اكن  كل عن طريق اإرشاك قضاة من  وي اخللكية 
صي أ خرين.التقنية أأو خرباء تقنيي أأو ممارسي يف جم ِ  ال امللكية الككرية أأو متخص 

صة يف امللكية الككرية مزية يف البيئة الاقتصادية والقانونية القامئة يف وبوجه  .23 ِ عام، متث ِل الوحدات القضائية املتخص 
لوحدات، يف كثري خمتلف أأحناء العامل يف الولايت القضائية اليت يوجد فهيا عدٌد اكف  من دعاوى امللكية الككرية، وميكن لهذه ا

نشاء شلك من أأشاكل  ىل النظر يف اإ نكا  حقو  امللكية الككرية. ومن ث  حتتاج البدلان اإ ِز من ككاءة اإ من احلالت، أأن تع  
صة يف امللكية الككرية أأو حتسي القامئ مهنا، حبسب الأوضاع الاقتصادية والقانونية يف لك مهنا.  ِ الوحدات القضائية املتخص 

د يف البدل ويناغي أأن  صة يف امللكية الككرية وأ لياهتا عىل أأساس الس يا  احملد  ِ يكون تصممي هيلك الوحدات القضائية املتخص 
املعين، وهبدف بناء اخلربات  ات الصةل ابمللكية الككرية يف اجلهاز القضايئ، وتوحيد املعايري واملامرسات يف احملاكامت، وتع ي  

 ق ة نتاجئ القضااي والقدرة عىل التناس هبا.الككاءة يف احملاكامت، وضامن د
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 : املشالكت والتحدايتامللكية الككريةيف ا  املتخصصة احمل

عدادمسامهة   *ابجلامعة وأأس تا  امللكية الككرية وقانون العقودجنيف ، انئب رئيس جامعة ويراالس يد جاك دي  من اإ

 ملخص

عىل أأن البدلان ليست ( 41املادة من  5الكقرة )تريبس( ) املتصةل ابلتجارة من حقو  امللكية الككريةاتكا  اجلوانب ينص 
قامة  لَ مة ابإ نكا  القانون بصكة عامة يكون منكصال  نكا  حقو  امللكية الككرية لإ نظام قضايئ م  وذلكل فاإن . عن النظام اخلاص ابإ

لنظر يف منازعات امللكية اليت يكون من اختصاصها ا قضائيةالهيئات ال و هيئة أأ نوع ال  ختتارمطلق احلرية يف أأن لبدلان ل 
ِر ما و ،الككرية نشاء حما  متخصصةيف أأن ت قر  جابة تقدمي . ومن الصعب أأمرا  مناس با  أأم ل يف امللكية الككرية اإ ا اكن اإ اإ

نشاء حما  ملَْن يسأأل: هل بس يطة وفريدة من نوعها  ، أأم ل امللكية الككرية يف بدل معيصة يف متخصمن املكيد أأو الرضوري اإ
ل ميكن العاملي. و الصعيدامللكية الككرية عىل  منازعاتختصص أأو مرك ية أأنواع معينة من حيث يبدو أأن هناك ن وعا  حنو 

ىلل ونظرا  ا، ومساوهئلهذه احملا  مل ااي  نظرا   ،امللكية الككريةيف متخصصة  نشاء حما الأحوال ابإ يف مجيع التوصية  مراعاة  لحاجة اإ
 أأن ي ت اخذ بعدامللكية الككرية يف نشاء حما  متخصصة يتعلق ابإ قرار  فال بد لأي. املعينمجيع العوامل  ات الصةل يف البدل 

تحزي ِ حتليال  شكافا   البدل يفوضع الحتليل   .وملام  ابملوضوع متاما   وغري م 

 مقدمة أأول.

قامة ( 41ملادة امن  5الكقرة اتكا  تريبس )ينص  .1 لَ مة ابإ نكا  حقو  امللكية لإ نظام قضايئ عىل أأن البدلان ليست م 
نكا  القانون بصكة يكون منكصال  الككرية  نشاء حما  ، وبناء  عىل  كل. ةعام عن النظام اخلاص ابإ فاإن قرار البدلان بشأأن اإ

ما متخصصة يف امللكية الككرية للكصل يف منازعات امللكية الككرية أأو عدم اإ   الصعيد الإقلميي أأو الوطين.عىل نشاهئا ي ت اخذ اإ

 حما  متخصصة ملنازعات امللكية الككرية اثنيا.

لكصل يف هممهتا الأساس ية يه امس تقةل عامة هيئة قضائية بأأهنا امللكية الككرية يف مكة املتخصصة احملتعريف ميكن  .2
هذه  تلكيف عىل الصعيد الوطين أأو الإقلميي، حيث ميكن أأيضا  أأنواع معينة من املنازعات املتعلقة حبقو  امللكية الككرية 

تكون يف بعض  زعات امللكية الككريةانم رمغ أأن و مللكية الككرية. غري منازعات ااملنازعات من لكصل يف أأنواع أأخرى اباحملمكة 
نكا  حقو  امللكية الككرية ضد أأنشطة الاب الأحيان مرتبطة  يف الأساس يف جما ي حق )قليد قرصنة والت ملنازعات املتعلقة ابإ

ن عذا التعقيد وينجم هبكثري.  زعات امللكية الككرية أأكرث تعقيدا  مناواقع فاإن (، املسلف والعالمات التجارية عىل وجه التحديد
املسائل بي أأنواع حقو  امللكية الككرية وبي الأنظمة القانونية اليت تقوم علهيا، و املوجودة الاختالفات مهنا ، كثرية عوامل

املتاحة أأنواع الإجراءات القانونية اختالف عن  تنشأأ لأنواع معينة من حقو  امللكية الككرية فضال   قددة اليت د  حالقانونية امل  
امللكية الككرية جيعل منازعات تنوع ومن ث  فاإن لإدارية(. او  ،واجلنائية ،املدنيةالإجراءات امللكية الككرية ) منازعات تسويةل 

جابة بس يطة وفريدة من نوعها تقدمي من الصعب  نشاء حما  متخصصةعىل السسال ال يت: هل اإ يف  من املكيد أأو الرضوري اإ
 امللكية الككرية 

                                                

س متَدة من "تجميعية ال ثيقة هذه الو . و عهنا يف هذه الوثيقة يه أ راء املسلف، ول تعرب ابلرضورة عن أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو ال راء املعرب  جاك م 

مرك  ادلراسات كية الككرية، ال فا  العاملية لنظام املل و"، العدد الثاين، "والتحدايتاملشالكت  –امللكية الككرية يف املتخصصة احملمكة وأ خرون، دي ويرا 
عىل املوقع ال يت:  تاحامل ، 2016، 2رمق ، العدد "(ICTSD( واملرك  ادلو ي للتجارة والتمنية املس تدامة )CEIPIادلولية للملكية الككرية )

http://www.ictsd.org/themes/innovation-and-ip/research/specialised-intellectual-property-courts-issues-and-challenges. 

http://www.ictsd.org/themes/innovation-and-ip/research/specialised-intellectual-property-courts-issues-and-challenges
http://www.ictsd.org/themes/innovation-and-ip/research/specialised-intellectual-property-courts-issues-and-challenges
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ق هبا طريقة اليتال يفامللكية الككرية منازعات ع تنوُّ وينعكس أأيضا   .3 ِ امل   نس   يونلمي ق الإ أأو  ونوطنيالن ومنظ ِ ن وامل  وعرش 
نظام عاملي فريد أأو حىت ه ل يوجد أأي ادلراسات احلديثة تثبت أأنومع أأن تسوية منازعات امللكية الككرية. أأنظمهتم اخلاصة ب 

العاملي. صعيد امللكية الككرية عىل ال منازعات حنو ختصص أأو مرك ية أأنواع معينة من ميكن مالحظة وجود ن وع  نظام سائد، 
امللكية  املتخصصة يف لمحا ل يئالقضاالاختصاص فامي يتعلق بنطا  سلطة ل س امي الاختالفات،  ميحو ل الزنوعهذا أأن  بَْيدَ 

 ، مثل منازعات براءاتدون غريها امللكية الككريةمنازعات أأنواع معينة من فاعض احملا  يقترص اختصاصها عىل الككرية: 
ىل  ضافة  واإ حقو  امللكية الككرية.  حصةانونية، مثل القاملسائل أأنواع معينة من عىل قترص وبعضها ي ، الاخرتاع  كل، ل جيوز اإ

ل يف  امللكية الككريةاملتخصصة يف بعض احملا  ل  يف  تباين أأيضا  يوجد نائية. و اجل  ليس الأموراملنازعات املدنية، و أأن تنظر اإ
البت  يف من أأجل و الاس تئناف(.  درجةأأو ادلرجة الأوىل امللكية الككرية )املتخصصة يف لمحا  الاختصاص القضايئ ل درجة

نشاهئا نشاء حممكة متخصصة يف امللكية الككرية يف ولية قضائية معينة من عدمه والبت  يف كيكية اإ ، من الرضوري النظر يف اإ
 احملمتةل لهذه احملمكة. واملساوئ ااي امل

 م ااي احملا  املتخصصة يف امللكية الككرية ومساوهئا .ااثلث

نشاء .4 ن اإ حتسي يف املقام الأول، عىل  ، ااياملل مت. وتش  مساوئ ش ىت  م ااي و حممكة متخصصة يف امللكية الككرية هل  اإ
امللكية  تسوية منازعاتعىل أأساس اخلربة املكتس بة يف نازعة امل  يف الكصلعل من املمكن جتخربة احملمكة لأن العداةل، جودة 

أأن تت اخذ من الأحيان ي طلب مهنا يف كثري منازعات امللكية الككرية لأن احملا  يف  كبريةٌ  الككرية السابقة. ولهذا الأمر أأمهيةٌ 
م لس تصدار أأمر قضايئ  رارات بشأأن طلب  ق قد  ومن امل ااي الأخرى للمحا  املتخصصة قصرية. زمنية فرتة  يف غضونمسقت م 

ضافة اإىل  كل، اإ برسعة. و معها لكية الككرية والتكيف قدرهتا عىل مواكبة التطورات ادليناميكية لقانون امل يف امللكية الككرية 
نشاء أأن الاتسا  والتوحيد يف القانون. عالوة عىل ميكن تع ي  التلككة، و الإجراءات من حيث الوقت و  ميكن حتسي ككاءة اإ

 مكيدا   هنجا   رب أأيضا  عت، وي  أأو احلد منهاملكاضةل بي احملا  يف تكادي خطر يسهم يف امللكية الككرية متخصصة مرك ية حما  
جرائية  ة خصيصا  ملنازعات امللكية الككرية.لعامتد قواعد اإ َعد   خاصة م 

نشاء وتشغيل هذه احملا ، خصوصا   شار عادة  امللكية الككرية، ي  املتخصصة يف احملا  وفامي خيص مساوئ  .5 ىل تاكليف اإ  اإ
جيب أأن ، تحديدعىل وجه ال و . ا مكية قضااي امللكية الككرية قليةليف البدلان اليت تكون فهييف البدلان  ات املوارد احملدودة و

دارة املوارد البرشية ت وضع يف الاعتبار  دارة  تلككة اإ  مرحشيلأنه قد يل م زايدة أأجور القضاة من أأجل جذب ، ة  مالمئالقضائية اإ
ىل القضاء  حممتلي من القطاع اخلاص. وهناك أأيضا   مرك ية نشاء حممكة ابإ  تأأثر سلبا  ي  قدخطر يمتثل يف أأن الاحتاكم اإ

رَب املتقاضون عىل حتمل امللكية الككرية، متخصصة يف  لهيا متاحا   كونيأأمام حممكة قد ل الرتافع تاكليف لأنه رمبا جي  الوصول اإ
 عرضة  رمبا تصبح خماوف من أأن هذه احملمكة البعض عن اإىل  كل، أأعرب  ضافة  اإ من منظور جغرايف(. و  )خاصة   هلم بسهوةل

بي احملامي والقضاة،  الأقربمعلية تعيي القضاة أأو من خالل التكاعل سواء من خالل للتأأثريات الس ياس ية أأو الاقتصادية، 
رؤية أأن يمتثل يف . وهناك خطر أ خر غري املتخصصةمن احملا   يف كثري من الأحيان أأقل اس تقالل  ت عترب احملا  املتخصصة لأن 

ي ميكن أأن الإطار القانوين والس يايس الأوسع اذل أأهنا سوف ت غِكل، و جدا   تكون ضيقة   رمباية املتخصصة حما  امللكية الككر 
تبادل الأفاكر القانونية، حتول دون  رمبااملرك ية  قلق من أأن  يوجد أأيضا  )رؤية نكقي ة(. و  ببعض منازعات امللكية الككريةيط حي 

ىل  نشاء حما  متخصصة ميكن أأن يسدي ، ريا  الأخطاء. وأأخ اس متراروميكن أأن تسدي اإ  مشالك يف امللكية الككرية اإىل حدوثاإ
اخلاصة أأو الاختصاص القضايئ  احملمكة وسلطاتاليت متلكها اخلاصة الاختصاص القضايئ بي سلطة الكاصةل دود تتعلق ابحل

 (.غري حما  امللكية الككريةحما  أأخرى )اليت متلكها العامة 
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 س ياسةخيارات ال  رابعا.

عند البت  فامي  الاختيار من بيهنا اليت جيب خيارات الس ياسةيف  ام ااي حما  امللكية الككرية املتخصصة ومساوهئتسثر  .6
نشاؤها نشاهئا اإ ا اكن من الرضوري اإ نشاء هذه احملا  أأم ل، وعند البت  يف كيكية اإ لتنوع  . ونظرا  اإ ا اكن من الرضوري اإ

لبتاكر والرعاية هنض ابا  امللكية الككرية يحمل فعال القانونية، ل توجد طريقة واحدة لإنشاء نظاموالأساليب الأنظمة 
قارنة  ز الابتاكر عىل حنو أأكرث فعالية ع  ِ امللكية الككرية ت  يف دليل واحض عىل أأن احملا  املتخصصة كذكل ل يوجد الاجامتعية. و  م 

احملا  والقضاة دلى من التجارب واخلربات  اكف  وجود قدر من الواحض أأن لكن . و للأحواحملا  غري املتخصصة يف مجيع ااب
، أأمهية  ويبدو أأن ذلكل . حتسينا  كبريا   امللكية الككريةمنازعات العداةل يف  جودةن س ِ ميكن أأن حي    منازعاتمن  لأن كثريا   ابلغة 

وي نتَظر من احملمكة أأن أأحصاب امللكية الككرية( دمه يق) مسقتزجري قضايئ أأمر تبدأأ بطلب لس تصدار امللكية الككرية 
ىل تأأن أأيضا  امللكية الككرية ميكن منازعات خربة احملمكة يف التعامل مع و . تكصل يف هذا الطلب عىل وجه الاس تعجال سدي اإ

دارة  تقدمي التوجيه والإرشاد للمحامي. ي مك ِهنم من يف وضع أأفضل  ونن القضاة س يكونلأ  أأكرث ككاءة، نظرا  القضااي عىل حنو اإ
ماكن  صدار أ راء أأولية غري م  وسوف يكون أأيضا  ابإ  بي الطرفي. املنازعة تسويةعىل مة ميكن أأن تساعد لِ  القضاة  وي اخلربة اإ

نشاء حما  وقال  .7 ن وم. هل توجد حاجة لها أأم ل أأول  أأن ي نظر تخصصة، من الرضوري امللكية الككرية امل حتديد كيكية اإ
د هل س يقترص اختصاصها القضايئ يف هذا الصدد، املهم،  د  م سيشمل امللكية الككرية أأ منازعات عىل أأنواع معينة من أأن حي 

قانون امللكية جمالت يف بعض لها مربرات أأكرث  كونتامللكية الككرية قد يف ا  املتخصصة احملمجيع أأنواع املنازعات، لأن 
 التطور املتجانسضامن اكفيا  لزعات امللكية الككرية منالك رمبا يكون مترك   . ومع  كل، خرتاعالا الككرية، مثل قانون براءات

لنظر يف ا هااختصاص من ر ما اإ ا اكنت حما  امللكية الككرية املتخصصة س يكون قر  ي  أأن  قانون امللكية الككرية. ويناغي أأيضا  ل
التكريق بي وجيب، عىل أأي حال، اجلنائية.  ها سيشمل أأيضا  املنازعاتة فقط، أأم أأن اختصاص املدنيامللكية الككرية منازعات 

نشاء حما  متخصصة  قواعد لأنه ميكن اعامتد امللكية الككرية، منازعات ق عىل طب  قواعد حمددة ت  يف امللكية الككرية ووضع اإ
نشاء حما  متخصصةلقضااي امللكية الككرية من  حمددة  .يف امللكية الككرية دون اإ

نشاء حممكة  ةرغبالحاةل ويف  .8 وثيقَة  عدد من املامرسات اليت ميكن أأن تكونيوجد امللكية الككرية، متخصصة يف يف اإ
حاةل ،اخلربة يف اجملالت  ات الصةليمتتعون بقدر منو يج من . وتشمل هذه املامرسات تعيي قضاة الصةل هبذا الأمر  قضااي واإ
ىل امللكية الككرية امللكية الككرية، من التقايض بشأأن للتطور الرسيع للملكية الككرية و  كي. ونظرا  حل  م  ، وليس قضاة اإ
التدريب و من فرص التعلمي املس متر  ونس تكيداذلين يكصلون يف مسائل امللكية الككرية ي  أأن القضاةالتأأكد من  الرضوري أأيضا  

 ىخر الأ  والتطورات املهمة قانونيةالكاهمي املعن  فضال   قانون امللكية الككرية،يف ملواكبة أأحدث التطورات اليت تسثر  ،املناسب
الس يطرة عىل  عىل يساعد أأيضا   أأنالأخرى من شأأنه اجملالت القانونية قانون امللكية الككرية. وهذا التعلمي يف خارج نطا  

نشاء نظام عن طريق وقاية منه ال هو ما ميكن تع ي املتخصصة رؤية نكقي ة، و امللكية الككرية  حما خلطر املمتثل يف اكتساب ا اإ
  حما  امللكية ك ِ أأن حي  هذا من شأأنه و لالس تئناف أأمام حممكة غري متخصصة.  الأحاكم الصادرة عن هذه احملا  قابةل  تكون فيه 

 مع املبادئ القانونية العامة.عىل التأأكد من متايش أأحاكهما الككرية املتخصصة 

 خامتة .خامسا

نشاء  .9 ن مدى فائدة اإ ولية قضائية معينة يف أأي لإنشاهئا  احملمتةل ةرضور حما  متخصصة يف امللكية الككرية ومدى الاإ
ىلالنقا  عىل نطا  أأوسع  يتطر يجب أأن ، ف امللكية الككرية مسائلعدد من العوامل اليت ل تقترص عىل يتوقف عىل   اإ

يف متخصصة  نشاء حما ل ميكن التوصية ابإ  ا الأساس،عىل هذو . املعيناخلصائص الاقتصادية والقانونية والاجامتعية للبدل 
ن أأيوضع البدل. يف النظر دون امللكية الككرية  أأن ي ت اخذ امللكية الككرية جيب يف نشاء حما  متخصصة يتعلق ابإ قرار  وذلكل فاإ

تحزي ِ وملام  بعد حتليل هذا الوضع حتليال    ابملوضوع متاما . شكافا  وغري م 
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نشاء حما  متخصصة دليل واحض عىل أأن  ل يوجد أأي  ديد عىل أأنهويناغي أأيضا  التش .10 يف امللكية الككرية من شأأنه أأن  اإ
أأن هناك ما من هذا املنظور، ل يبدو و للتصور الشائع.  ، ورمبا يكون  كل خمالكا  أأحصاب امللكية الككريةيعود حامت  ابلنكع عىل 

ر اعتبار أأن  ِ نشاء حما ي رب  ىل زايدة مس توى حامية امللكية الككرية و  سوف يسدي تلقائيا   ة الككريةيف امللكي متخصصة اإ حتقيق اإ
نشاء مثل هذه احملمكة هو ضامن فزايدة يف الاستامثر الأجنيب املبارش.  تسوية املنازعات ل نصكة أ لية فعاةل وم  وجود الهدف من اإ

اجملمتع و لسلع واخلدمات، واملنتكعي ابأأحصاب امللكية الككرية، مبَن فهيم يقوم هبا قضاة خرباء لصا ح مجيع أأحصاب املصلحة، 
نشاء حممكة ول ميكن تربير كلك.  ىل امللكية الككرية متخصصة يف قرار اإ امللكية تقليد قرصنة و اكحفة أأنشطة ممبجرد احلاجة اإ
نشاء حما  متخصصة بابلقدر اذلي يس توج معقدة  قليد ليست يف الغالب القرصنة والت فاإن منازعات ، حفسب الككرية يف  اإ

 .امللكية الككرية

نشاء حممكة وبدل  .11 غري  ا احملخربات امللكية الككرية يف اختيار تمنية  امللكية الككرية، من املمكن أأيضا  متخصصة يف من اإ
ٌ من خيارات الس ياسة العامة يف حاةل ال . املتخصصة يف امللكية الككرية وميكن أأن  ،اميةبدلان النوقد ثبت أأن هذا خياٌر قمي ِ

ىل ي ملام القضاة  معلية عىل أأن كل يدل و داخل حما  عادية. يف امللكية الككرية متخصصة تكوين هيئات قضائية سدي اإ اإ
نشاء حما  متخصصة  مبنازعات القضاة وتعلمي امللكية الككرية عىل مس توى احملامكة. يف امللكية الككرية ل تتطلب ابلرضورة اإ

نشاء حما  متخصصةحامت   يقتيضة ل امللكية الككريأأمور  يف هناية املطاف، هو اخلربة القضائية  فأأمه عامل،. يف امللكية الككرية اإ
ومن الأمور اليت تبدو أأيضا  وثيقة الصةل هبذا ابعتبارها الهدف الأسايس. تع ي ها اليت يناغي ويه امللكية الككرية،  مبنازعات

ىل أأقىص حد  يد اعامتد نظام ي  الأمر هو  . وميكن حتقيق ةككاءة القضائيالفرص الاس تكادة من معارف اخلرباء من أأجل تع ي  اإ
كتب الوطين للملكية امل )مثل أأخرى دلهيا خربة يف امللكية الككرية عن طريق السامح ملسسسة  ،عىل سبيل املثال ، كل

بداء الككرية(   .مثال   اءة اخرتاعصالحية بر كن اع، حمل معينة مسأأةل  بشأأنوهجة نظرها ابإ

ىل  خيارات الس ياسةوت ثبت  .12 نشاء حما  متخصصة الأخرى هذه أأنه يناغي أأل ي نَظر اإ  أأداةعىل أأنه امللكية الككرية يف اإ
لإبداع الهنوض ابأأدوات الس ياسة من أأجل ومن ث  يناغي أأن ت مك ِلها من أأدوات الس ياسة،  قامئة بذاهتامكتكية  اتيا  و 

مبسائل امللكية زايدة اخلربة واملعرفة وميكن أأيضا  امللكية الككرية. منازعات العداةل يف  جودةاكر، وحتسي الابتعىل تشجيع ال و 
جازةمن خالل  ، عىل سبيل املثال،القضائية، و كل الإجراءاتتع ي  فرص املشاركة والشكافية يف الككرية عن طريق  يداع  اإ اإ

الصادرة يف قضااي امللكية الككرية، وعن طريق  حاكمعن نرش الأ  ية، فضال  امللكية الككر قضااي يف بيان من صديق احملمكة 
اتحة  ادلولية بي القضاة واحملا  اليت تنظر يف  املبادلت ه هوتشجيع ما يناغي أأيضا  و امللكية الككرية. تضم قضااي قواعد بياانت اإ

فرص  سكر عن، مما أأ هاوتبادل  تكوين اخلرباتغرض مرشوعات  بو  ماادرات   دوليةٌ  منظامتٌ قد تصدرت قضااي امللكية الككرية. و 
رْثية وحمك ة للطرفيبن اءة   امللكية كثريا  من مسائل ن لأ ، وري  أأمٌر رض تع ي  مثل هذه احلوارات أأن يبدو و . حلدوث ماادلت م 

ن اكنت عاملي ابع الككرية  ات ط  قواعد حملية.باإىل حد كبري  ل ت ال حمكومة  واإ

ضافية لتحسي حتديد  ضا  أأيوميكن  .13  بأأمكهل امللكية الككريةنظام  وضعامللكية الككرية من خالل تسوية منازعات فرص اإ
جراء عىل  كل . وينطوي يف الاعتبار  يف بيئة دورا  تسدي اجلهات الكاعةل  ات الصةل اليت اخلاصة بلك حتليل دقيق للمهام اإ

الولية  حقو  امللكية الككرية يفت منَح هبا  اليت الإجراءاتىل حتديد عوعىل وجه التحديد، ينطوي  كل . امللكية الككرية
حقو  امللكية الككرية  تاإ ا اكنكرب امللكية الككرية قد تكون أأ متخصصة يف ن احلاجة اإىل حما  لأ  ، نظرا  القضائية  ات الصةل

ابلغ الأمهية  امللكية الككرية بأأمكهل أأمرٌ  تقيمي نظامو صالحيهتا يف وقت التسجيل. لدون حفص اكمل قد س بق منحها  ات الصةل 
بل يتوقف ، القضاء حفسبل يتوقف عىل  ةمعين ةقضائيولية ككاءة أ ليات تسوية منازعات امللكية الككرية يف أأي ن لأ  أأيضا  

لأي نظام فعال  أأمام هذه احملا . ويناغي أأيضا  يرتافعون ن اذلين واحملامومه عىل وجه التحديد ، أأيضا  عىل هجات فاعةل أأخرى
ىل اسعى ي أأن امللكية الككرية تسوية منازعات من أأنظمة   بريئةأأطراف أأخرى ضد اليت ت رفع كيدية ال  ادلعاوىلقضاء عىل اإ

جرائية لضامن أأن احملا  ليست م   اس تحداثالتعدي عىل امللكية الككرية. وهكذا ميكن حبجة  بدعاوى دون داع  ةل  قَ ثْ أأدوات اإ
 امللكية الككرية.بشأأن  ةجدياملتورطي يف منازعات للمتقاضي ظل متاحة ميكن أأن تأأهنا و غري جديرة ابلعتبار 
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ا وخالصة .14 –نظام امللكية الككرية املوضوعي وهو من مصمي  – املتعارضةاملصا ح بي توازن حتقيق  القول أأنه يناغي أأيض 
ى هبا منازعات يف ال ليات اليت   عىل حنو  حسب الأصول  مجيع املصا حمراعاة سوف يضمن  كل امللكية الككرية. و ت سو 

ي ت اخذ بناء عىل هذا التوازن وأأن يناغي أأن يعكس  يف امللكية الككرية نشاء حما  متخصصةلإ أأي قرار وذلكل فاإن منصف. 
 حتليل دقيق يف ضوء الوضع السائد يف الولية القضائية  ات الصةل.

 ]هناية الوثيقة[


