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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 عشرة ثانيةالالدورة 
ىل  4جنيف، من   2017سبمترب  6اإ

 
 

 اإلجراءات القضائية الفعالة –لة وشاملة وفعا متوازنةآليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة 

عدادمن مساهامت   مرص وبامن وسويرسا اإ

نفاذ )اللجنة( يف دورهتا العارشة عىل النظر يف موضوع "تبادل املعلومات حول وا .1 فقت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
نفاذ امللكية الفكرية، مبا يف ذكل أ ليات تسوية  التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة اإ

ابكس تان ) دول أأعضاء ستت عرضدورهتا احلادية عرشة، مةل وفعاةل". وخالل شاو منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة 
عن جتارهبا يف جمال تسوية منازعات امللكية الفكرية  (ند واململكة املتحدةحتاد الرويس وجنوب أأفريقيا واتيل والربتغال والا

ىل ما س بق، عرضت دراس تان بشأأن احملامكبطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل ضافة اإ املتخصصة يف امللكية الفكرية  . واإ
( وغرفة التجارة ICTSDاملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة )مراقبني شاراك يف ادلورة هام واختصاصاهتا من قبل 

 .1(ICCادلولية )

ول يف دورهتا الثانية عرشة، تتضمن هذه الوثيقة مساهامت ثالث دظر يف هذا البند مواصةل النبقرار اللجنة  معالو  .2
عىل املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس( التفاق أأعضاء يه مرص وبامن وسويرسا. وينص 

نفاذ، مبا فأأن  جراءات الإ (. وتقدم املساهامت الثالث 41عادةل ومنصفة )املادة و  الإجراءات القضائية، فعاةل هياتكون اإ
تشمل الاختصاص القضايئ و  ،زعات امللكية الفكريةانالفعالية يف الإجراءات القضائية مل خمتلفة لتحقيق الكفاءة و  مقارابت

بديةل لتسوية املنازعات مثل ال ساليب الأ  زيزعرباء من قبل القضاة الفنيني وتامللكية الفكرية وأ راء اخلزعات انابلنظر يف م 
جراءات أأدوات عرب الإنرتنت يف  تعرضو  ،الوساطة  .مكااحملاإ

                                                
1

(، ويه متاحة عىل الرابط: WIPO/ACE/11/7)الوثيقة  أ ليات لتسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39546. 
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 :حسب الرتتيب التايل املساهامت اليت أأعدهتا ادلول الأعضاءترد و  .3

 3 ........................................................................ يف منازعات امللكية الفكرية يف مرص الإجراءات القضائية الفعاةل

جراءات فّعاةل للمحامك يف جمال امللكية الفكرية يف بامن  8 ..................................................................................... اإ

 14 .................................................................. كفاءة وفعالية الإجراءات أأمام احملمكة الاحتادية للرباءات يف سويرسا

]تيل ذكل املساهامت[
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 يف منازعات امللكية الفكرية يف مصر اإلجراءات القضائية الفعالة

عداد مسامهة  ميي للملكية  يأأس تاذ القانون التجار  أأ. د./ حسام ادلين عبد الغين الصغريمن اإ لكية  الفكريةومدير املعهد الإقل
 *، القاهرة، مرصجامعة حلوان -احلقوق 

 ملخص

نفاذ حقوق امللكية الفكرية وقد أأوحضت أأن حامية حقوق امللكية الفكرية و  نفاذها اإ تتناول ادلراسة الإجراءات القضائية الفعاةل لإ
ىل مرتبة املبادئ ادلس تورية يف ظل دس تور  زًا يف حامية حقوق امللكية وأأن القضاء املرصي لعب دورًا ابر  2014ارتفعت اإ

ىل مبادئ  نفاذها قبل صدور القوانني املنظمة لها حيث اجهتدت احملامك يف توفري امحلاية املدنية لتكل احلقوق استنادًا اإ الفكرية واإ
ينظمها  القانون الطبيعي وقواعد العداةل. وعرضت ادلراسة التطور الترشيعي لقوانني امللكية الفكرية بدءا من صدور أأول قانون

ىل ثالثة: احملامك  1939س نة  وحىت صدور قانون امللكية الفكرية احلايل. كام أأوحضت أأن النظام القضايئ املرصي تتعدد فروعه اإ
 القضائية، القضاء الإداري، احملمكة ادلس تورية العليا. كام تناولت وسائل امحلاية القضائية حلقوق امللكية الفكرية: امحلاية املدنية،

نشاء احملامك الاقتصادية واختصاصها بنظر منازعات امللكية الفكرية وجناهحا ة اجلنائية، وامحلاية الوقتية، وعرضت لتجربة وامحلاي اإ
نشاء قضاء  جيابية هامة حنو اإ نشاء احملامك الاقتصادية حبق خطوة اإ يف معاجلة كثري من أأوجه القصور يف النظام القضايئ. ويعد اإ

 كرية يف املس تقبل.متخصص يف جمال امللكية الف

 حقوق امللكية الفكرية يف ادلس تور أأول.

نفاذها منذ زمن بعيد، ولزال يتعاظم دوره يف  .1 لعب القضاء املرصي دورًا ابرزًا يف حامية حقوق  امللكية الفكرية واإ
نفاذها، خاصة بعد صدور دس تور مجهورية مرص العربية  ق امللكية الفكرية اذلي تناول حامية حقو  2014توفري تكل امحلاية واإ

ذ أأرىس ادلس تور يف اببه الثالث حتت عنوان: "احلقوق واحلرايت والواجبات العامة" عديدًا من  نفاذها، اإ  املبادئواإ
 69 من ادلس تور. وقد أأكدت املادة 69، 67، 66ادلس تورية اليت يقوم علهيا النظام القانوين للملكية الفكرية وردت يف املواد 

نشاء هجاز خيتص برعاية تكل عىل الزتام ادلوةل  حبامية حقوق امللكية الفكرية بش ىت أأنواعها يف اكفة اجملالت، وابإ
 وحاميهتا. احلقوق

ىل مرتبة املبادئ ادلس تورية، وتلزتم لك سلطات ادلوةل  .2 نفاذها ارتفعت اإ وهذا يعين أأن حامية حقوق امللكية الفكرية واإ
طار ما يصدر من قوانني وطنية.الترشيعية والتنفيذية والقضائية ابحرتاهما وح  اميهتا يف اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية.املس تخدمة حاليا يف س ياق ونس تعرض فامي ييل "الإجراءات القضائية الفعاةل"  .3  اإ

 دور القضاء يف حامية حقوق امللكية الفكرية قبل صدور القوانني املنظمة لها يف مرص اثنيا.

بشأأن  1939لس نة  57حيامن صدر القانون رمق  1939لفكرية يف مرص س نة وضع أأول ترشيع حيمي حقوق امللكية ا .4
حامية العالمات والبياانت التجارية. أأما قبل صدور هذا القانون فمل تقف احملامك مكتوفة الأيدي، بل اجهتدت لتوفري حامية 

ىل  واعتربت تكل احملامك تقليد أأو تزوير القانون الطبيعي وقواعد العداةل.  مبادئمدنية حلقوق امللكية الفكرية استنادًا اإ
الاخرتاعات والرسوم والامنذج الصناعية والعالمات التجارية من قبيل الأعامل الضارة اليت توجب مس ئولية فاعلها ورضورة 

لزامه ابلتعويض عن الرضر استنادًا لقواعد املس ئولية التقصريية. كام جرت احملامك الوطنية عىل احلمك مبصادرة السلع  اليت حتمل اإ

                                                
*

ن    عهنا يف هذه الوثيقة يه أ راء املؤلف وليست ابلرضورة أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. رباملع ال راءاإ



WIPO/ACE/12/6 
4 

داراًي  1أأو املقدلة، وعىل نرش احلمك يف الصحف. كام وضعت احملامك اخملتلطة واملنسوخةالأسامء أأو العالمات املغتصبة  نظامًا اإ
ثبات ملكيهتا وتقرير الأس بقية عىل  لتسجيل الاخرتاعات والعالمات والأسامء التجارية والرسوم والامنذج الصناعية لتيسري اإ

 ل. أأساس هذا التسجي

 التطور الترشيعي لتنظمي حامية حقوق امللكية الفكرية اثلثا.

بشأأن العالمات والبياانت التجارية،  1939لس نة  57صدر أأول قانون حيمي حقوق امللكية الفكرية وهو القانون رمق  .5
لس نة  354القانون رمق بشأأن براءات الاخرتاع والرسوم والامنذج الصناعية أأعقبه  1949لس نة  132مث صدر القانون رمق 

 بشأأن حامية حق املؤلف. 1954

ىل منظمة التجارة العاملية بدأأت يف مراجعة ترشيعاهتا لإدخال تعديالت علهيا مبا يتوافق مع  .6 ويف أأعقاب انضامم مرص اإ
 .3/6/2002، وبدأأ العمل به اعتبارًا من 2002لس نة  82اتفاقية تربس وصدر قانون حامية حقوق امللكية الفكرية رمق 

 توزيع الاختصاص بنظر منازعات امللكية الفكرية بني فروع القضاء املرصي رابعا.

ذا استبعدان احملامك الاس تثنائية  .7 يقوم النظام القضايئ املرصي عىل تعدد فروع القضاء يف ادلوةل، وميكن تقس مي القضاء اإ
ىل ثالثة فروع.  اإ

 احملامك القضائية أألف.

من حممكة النقض، حمامك الاس تئناف، احملامك  1972لس نة  46السلطة القضائية رمق ويه تتكون طبقًا لقانون  .8
الابتدائية، واحملامك اجلزئية. وفامي عدا املنازعات الإدارية اليت خيتص هبا جملس ادلوةل )القضاء الإداري( ختتص احملامك القضائية 

ل ما اس تثىن بنص خاص مع من قانون السلطة القضائية. ومن مث تعترب  15اًل ابملادة ابلفصل يف اكفة املنازعات واجلرامئ اإ
احملامك القضائية كقاعدة عامة يه اخملتصة بنظر منازعات امللكية الفكرية. وتدخل احملامك الاقتصادية يف عداد احملامك القضائية، 

طبيعة الاقتصادية اليت حددها فهيي تعد حمامك عادية ختتص بنظر طائفة معينة من املنازعات الناش ئة عن القوانني ذات ال 
 القانون عىل سبيل احلرص، ومهنا قانون حامية حقوق امللكية الفكرية.

 جملس ادلوةل )القضاء الإداري( ابء.

وختتص حمامك جملس ادلوةل دون غريها ابلفصل يف سائر املنازعات الإدارية ومن مث تعد حمامك جملس ادلوةل صاحبة  .9
نازعات الإدارية. وحيث أأن طوائف امللكية الفكرية اليت يشرت  تسجيلها يتقرر احلق لأصاحاها الولية العامة بنظر سائر امل 

ن هذه  مبوجب قرارات تصدرها ماكتب امللكية الفكرية اخملتصة بعد اختاذ الإجراءات الالزمة للتأأكد من توافر رشو  منحها فاإ
دارية ختتص حمامك جملس ادلوةل بنظر ااالقرار  لطعون علهيا. ومن مث يس تقل القضاء الإداري ابلطعن يف ت تعد قرارات اإ

القرارات اليت تصدرها ماكتب امللكية الفكرية اخملتصة برفض منح براءة الاخرتاع والعالمات التجارية والرسوم والامنذج 
داري الصناعية ول ينطبق ذكل عىل حق املؤلف لأن امحلاية يف حق املؤلف يه حامية تلقائية ل تتوقف عىل صد ور قرار اإ

 واحملمكة الإدارية العليا يه أأعىل حممكة يف القضاء الإداري. ابملنح كام ل ينطبق ذكل عىل املعلومات غري املفصح عهنا.

الهامة اليت نس تخلصها من أأحاكم احملمكة الإدارية العليا فامي يتعلق بقضااي امللكية الفكرية مبدأأ أأن اتفاقية  املبادئومن "
ذاتية التنفيذ ول يكفي نرشها يف اجلريدة الرمسية لتطبيقها، بل تس تلزم صدور ترشيع داخيل يتضمن الرتبس ليست 

 2".أأحاكهما حىت ميكن تنفيذها

                                                
1

 1949 أأجنبية. واس مترت احملامك اخملتلطة حىت عام حلامص طاللها اختصاص يف القضااي اليت تت ات القرن التاسع عرش، واكنس بعين يفتلطة اخمل امك احملأأنشئت   
 حملامك املرصية العادية.ختصاص ا لنيندما أأصبح املقميون الأجانب خاضعع 
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 احملمكة ادلس تورية العليا جمي.

صدار احملمكة ادلس تورية العليا رمق  .10 لس نة  48وختتص ابلرقابة عىل دس تورية القوانني واللواحئ طبقًا لأحاكم قانون اإ
 وتعديالته. 1979

 وسائل امحلاية القضائية حلقوق امللكية الفكرية: .خامسا

يمتتع صاحب حق امللكية الفكرية يف النظام القانوين املرصي بثالثة أأنواع من امحلاية القضائية: امحلاية املدنية وامحلاية  .11

 اجلنائية، وامحلاية الوقتية.

 امحلاية املدنية أألف.

ىل املادة تستند امحلاية املدنية ا .12  163واملادة  1999لس نة  17من قانون التجارة رمق  66ملقررة حلقوق امللكية الفكرية اإ
ذا ما وقع اعتداء عىل حقه بأأي صورة من الصور عن  من القانون املدين ويه ختول لصاحاها احلق يف املطالبة ابلتعويض اإ

 طريق رفع دعوى املنافسة غري املرشوعة. 

س ئولية جيوز أأن يرفعها لك من أأصابه رضر من جراء الاعتداء عىل العالمة أأو الرباءة أأو دعوى م  يهوهذه ادلعوى  .13
ل من  يفغري ذكل من حقوق امللكية الفكرية عىل املتسبب  وقوعه لتعويضه عام حلقه من رضر. وبيامن ل ترفع ادلعوى اجلنائية اإ

ن دعوى املنافسة غري املرشوعة ل ماكل العالمة أأو الرباءة أأو غري ذكل من حقوق امللكية الفكرية  ليه ملكيهتا، فاإ أأو ممن أ لت اإ
ذ جيوز للك من حلقه رضر رفعها سواء أأاكن مالاكً للعالمة أأو الرباءة أأم غري ماكل لها.   يشرت  رفعها من املاكل، اإ

دية أأساسها وذلكل حمك بأأن ادلعوى املؤسسة عىل املنافسة غري املرشوعة ل خترج عن أأن تكون دعوى مس ئولية عا"
الفعل الضار، فيحق للك من أأصابه رضر من فعل املنافسة غري املرشوعة أأن يرفع ادلعوى بطلب تعويض ما أأصابه 

حداث هذا الرضر مىت توافرت رشو  تكل ادلعوى وىه اخلطأأ والرضر ورابطة  يفمن رضر عىل لك من شارك  اإ
ل عىل من الس ببية، بيامن ل تقبل ادلعوى املؤسسة عىل تقليد العالم ل من ماكل تكل العالمة، ول تقبل اإ ة التجارية اإ

 3."يقوم بتقليدها أأو تزويرها

ادلعوى املدنية، وىه دعوى املنافسة غري املرشوعة، أأن تكون العالمة مسجةل، عىل خالف ادلعوى  يفول يشرت   .14
 اجلنائية اليت يشرت  لقبولها تسجيل العالمة. 

 امحلاية اجلنائية ابء.

نوع الثاين من امحلاية فهيي امحلاية اجلنائية. ويعاجل قانون حامية حقوق امللكية الفكرية جرامئ الاعتداء عىل براءات أأما ال  .15
من القانون، أأما  61من القانون، كام جيرم الاعتداء عىل الأرسار التجارية مبوجب املادة  32الاخرتاع ومناذج املنفعة يف املادة 

جرامئ الاعتداء عىل  134من القانون، كام ذكرت املادة  113ت التجارية فقد وردت يف املادة جرامئ الاعتداء عىل العالما
صور الاعتداء عىل املصنفات الأدبية والفنية واحلقوق اجملاورة حلق  181الرسوم والامنذج الصناعية، كام جرمت املادة 

 صناف النباتية.من القانون لتجرمي صور الاعتداء عىل الأ  203املؤلف. وجاءت املادة 

                                                
2

 .25/12/2004ق عليا، جلسة  49لس نة  6965الطعن رمق  
3

 .723ص ، 7،الس نة 14/6/1956ق، جلسة 22س نة  436طعن مدين رمق  
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وتوجب النصوص اليت جترم صور الاعتداء عىل حقوق امللكية الفكرية عىل احملمكة أأن حتمك يف مجيع الأحوال يف حاةل  .16
الإدانة مبصادرة الأش ياء املقدلة حمل اجلرمية والأدوات اليت اس تخدمت يف التقليد ونرش حمك الإدانة يف جريدة يومية أأو أأكرث 

 ليه.عىل نفقة احملكوم ع 

ىل احملمكة. وجدير ابذلكر أأنه بتارخي  .17 والنيابة العامة يه صاحبة احلق الأصيل يف حتريك ورفع ادلعوى اجلنائية اإ
بشأأن تطبيق أأحاكم قانون حامية حقوق امللكية  2007لس نة  8أأصدر النائب العام الكتاب ادلوري رمق  25/3/2007

ن أأمهها أأنه جيب عىل أأعضاء النيابة العامة رسعة الترصف يف جرامئ امللكية الفكرية متضمنًا تعلاميت لأعضاء النيابة العامة م
ىل أأقرب جلسة، وعىل عضو النيابة احلارض هبا أأن يطلب من احملمكة  ذا رؤى رفع ادلعوى اجلنائية فهيا اإ حالهتا اإ الفكرية واإ

ل ملقتىض ول جل قريب. كام تضمن الكتاب ادلوري أأنه جيب عىل أأعضاء النيابة العامة  رسعة الفصل فهيا وعدم تأأجيلها اإ
ىل اس تئناف ما شابه خطأأ يف تطبيق القانون أأو تأأويهل مهنا.   مراجعة الأحاكم الصادرة يف جرامئ امللكية الفكرية وأأن يبادروا اإ

ى ومل يقرص املرشع احلق يف حتريك ادلعوى اجلنائية عىل النيابة العامة بل أأجاز للمدعي ابحلق املدين حتريك ادلعو  .18
ل من  اجلنائية بطريق الادعاء املبارش )اجلنحة املبارشة( غري أأنه يف جرامئ امللكية الفكرية ل جيوز أأن ترفع ادلعوى اجلنائية اإ

قد أأصابه رضر ما نتيجة لرتاكب الأفعال اجملرمة. كام  صاحب احلقصاحب حق امللكية الفكرية. ول يشرت  أأن يكون 
تقترص امحلاية اجلنائية للعالمة عىل العالمات املسجةل، ومن مث تنتفى اجلرمية مىت وقع التقليد قبل التسجيل أأو حصل بعد 

جراء جتديد العالمة.  انقضاء مدة التسجيل، دون اإ

ىل مجيع ومن اجلدير ابذلكر أأن قانون حامية حقوق امللكية  .19 الفكرية قد اتبع مهنج مد الإجراءات والعقوابت اجلنائية اإ
ميااًن من املرشع بتوفري حامية فعاةل خملتلف طوائف  صور امللكية الفكرية، ومل يقرصها عىل العالمات التجارية وحق املؤلف اإ

 امللكية الفكرية.

 امحلاية الوقتية جمي.

يوفر النظام القانوين املرصي امحلاية الوقتية حلقوق امللكية الفكرية من خالل الأوامر عىل عراض. والغرض من توفري  .20
جراءات رسيعة ملنع حدوث اعتداء عىل أأي حق من حقوق امللكية الفكرية، واحملافظة عىل أأدةل  تكل امحلاية الوقتية هو اختاذ اإ

جراءات نظر ادلعوى املوضوعية. التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية حىت  ل تضيع تكل الأدةل يف الفرتة اليت تس تغرقها اإ
جراءات التقايض دلى حممكة  ويشرت  لتوفري هذه امحلاية الوقتية قيام حاةل اس تعجال خيىش معها طول الوقت اذلي تس تلزمه اإ

جراًء وقتيًا ل ميس   ق.احلموضوع املوضوع، وأأن يكون الإجراء املطلوب اختاذه اإ

والأمر عىل عريضة عبارة عن قرار يصدره القايض يف غيبة اخلصم بناًء عىل عريضة يقدهما الطالب وهو خيتلف بذكل  .21
 عن احلمك القضايئ اذلي يصدر من احملمكة عن طريق اخلصومة اليت تتطلب املواهجة بني اخلصوم.

صدار الأمر عىل عريضة سهةل وتمتزي وحتقق الأوامر عىل عرائض مزيات ل تتوافر يف نظام الأحاكم، فاإجراء .22 ات اإ
من قانون امللكية الفكرية امحلاية  204و 179و 115و 33ابلبساطة واخنفاض التلكفة، فضاًل عن رسعهتا. وقد وفرت املواد 

 الوقتية لأحصاب حقوق امللكية الفكرية بطوائفها اخملتلفة.

 288ريضة اذلي يصدره كفاةل مناس بة معاًل ابملادة ويف مجيع الأحوال يكون من سلطة القايض تضمني الأمر عىل ع .23
 من قانون املرافعات املدنية والتجارية.

وجدير ابذلكر أأن التدابري الوقتية اليت جيوز أأن يتضمهنا الأمر عىل عريضة اليت ذكرهتا املواد سالفة اذلكر وردت يف  .24
جراء القانون عىل سبيل املثال وليس عىل سبيل احلرص. فقد أأشار القانون  عىل سبيل املثال لعديد من هذه التدابري أأولها اإ

وصف تفصييل للمنتج أأو البضائع أأو املصنف أأو الأداء أأو التسجيل الصويت أأو الربانمج الإذاعي أأو غري ذكل من تكل 
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ثبات واقعة الاعتداء وصون الأدةل من الضياع. وكذكل وقف العمل حمل  الاعتداء احلقوق اخملتلفة، واثين هذه الإجراءات اإ
نتاج أأو نرش للمصنف أأو الأداء أأو التسجيل الصويت أأو الربانمج الإذاعي أأو عرضه أأو نسخه أأو صناعته،  عىل احلق من اإ

فهيا اعتداء عىل حقوق  وقد يتضمن الأمر عىل عريضة أأيضًا توقيع احلجز التحفظي عىل البضائع أأو املنتجات اليت يدعي أأن
نتاهجا.واملواد أأو ال   امللكية الفكرية  لت املس تخدمة يف اإ

ىل ما تقدم فقد ذكرت املادة  .25 من القانون الواردة يف الكتاب الثالث اخلاص حبق املؤلف واحلقوق  180وابلإضافة اإ
صدار الأمرتظمليف ال للمحمكة اليت تنظر اختاذه اختصاص  منحتدبريًا خاصًا اجملاورة   ويمتثل التدبري يف ،، ل للقايض اخملتص ابإ
ماكنية  عادة نرش املصنف  حارستعيني اإ التسجيل الصويت أأو الربانمج الإذاعي أأو اس تغالهل أأو عرضه أأو صناعته  أأوهممته اإ

ىل أأن يفصل يف أأصل الزناع.يف أأو اس تخراج نسخ منه، ويودع الإيراد الناجت   خزانة احملمكة اإ

رش منه تنظاميً للأوامر عىل عرائض يف املواد وجدير ابذلكر أأن قانون املرافعات املدنية والتجارية تناول يف الباب العا .26
 امللكية الفكرية.حامية حقوق وهذه املواد واجبة التطبيق فامي مل يرد بشأأنه نص خاص يف قانون  200-194من 

نشاء احملامك الاقتصادية واختصاصها بنظر منازعات امللكية الفكرية سادسا.  اإ

دد القضااي املدنية واجلنائية فأأصبحت متثل عبئًا ثقياًل يعوق معل اجلهاز من أأمه املشالكت اليت يواهجها القضاء تزايد ع .27
 القضايئ عن القيام بدورها يف حتقيق العداةل املدنية واجلنائية الناجزة.

ميااًن من ادلوةل بأأن القضاء العادل الناجز هو من أأمه العوامل اليت تسامه يف توفري مناخ مالمئ للتمنية الاقتصادية  .28 واإ
نشاء احملامك الاقتصادية، وبدأأ العمل به اعتبارًا من أأول  2008لس نة  120لالستامثر فقد صدر القانون رمق  وجاذب ابإ

من القانون عىل اختصاص احملامك الاقتصادية دون غريها بنظر ادلعاوى املدنية واجلنائية  4، ونصت املادة 2008 أأكتوبر
قتصادية اليت نص علهيا القانون من بيهنا ادلعاوى املدنية واجلنائية الناش ئة الناش ئة عن تطبيق قامئة القوانني ذات الصبغة الا

 ، فامي عدا ادلعاوى اليت خيتص هبا جملس ادلوةل. 2002لس نة  82عن تطبيق قانون حامية حقوق امللكية الفكرية رمق 

نشاء احملامك الاقتصادية واختصاصها بنظر املنازعات الناش ئة عن  .29 تطبيق قانون امللكية الفكرية جناهحا وقد أأثبتت جتربة اإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية مبا يتوافق مع الالزتامات العامة  يف معاجلة كثري من أأوجه القصور يف النظام القضايئ فامي يتعلق ابإ

نفاذ حقوق امللكية الفكر  ية واليت تتضمن اليت فرضهتا اتفاقية الرتبس عىل ادلول الأعضاء يف منظمة التجارة العاملية يف شأأن اإ
نفاذ فعاةل ملواهجة التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية، تكون منصفة وعادةل. ول جيوز  جراءات اإ رضورة اش امتل قوانيهنا عىل اإ

 أأن تكون معقدة أأو ابهظة التاكليف أأو تنطوي عىل تأأخري ل مربر هل.

نشاء ق .30 جيابية هامة حنو اإ نشاء احملامك الاقتصادية حبق خطوة اإ ضاء متخصص يف جمال امللكية الفكرية ويعد اإ
 املس تقبل. يف
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الة للإجراءات 
ّ
 يف جمال امللكية الفكرية يف بنما كمامحفع

عدادمسامهة  دواردو أ يو برادو اكانلس، رئيس حممكة العدل العليا، بامن  من اإ  *سييت، بامنالس يد خوس يه اإ

 ملخص

 متخصصني.قضاة  عىلالإجراءات املدنية املتعلقة ابمللكية الفكرية  عرض من شأأهنا أأن تكفل اعمتدت مجهورية بامن تدابري
 تسوية للمنازعات.بغية الإرساع يف  ؛ن الإجراءات الشلكية غري الالزمةع والبعدة يفعال الو  ابلبساطةجراءات الإ  تتسم هذه

تطبيق أأساليب بديةل  من خالل لأحصاب حقوق امللكية الفكرية، يقدمنظام لالإجراءات اجلنائية  بامنيف اس ُتحدث مؤخرا  كام
 عن الأرضار اليت حلقت هبم. وتعويضات ةرسيع حلوللتسوية املنازعات، 

 مقدمة أأول.

الظروف الالزمة لالستامثر  هتيئةولية ؤ يف اجملمتع، مس تنشأأ حل املنازعات اليت  املنو  هبا، تتوىل السلطة القضائية .1
ىل ضافة اإ اجلزم ومن مث ميكن  ة هذه السلطة،عىل كفاءيعمتد س يادة القانون واليقني القانوين أأن تعزيز لك من  والابتاكر. اإ

نحىت تتضاءل كثريا،  قمية القضاءأأن ب بثقة جيل امللكية ابلثقة لتس  ااكن الترشيع يلزتم ابملعايري ادلولية وينشئ نظاما جدير  واإ
اليت  ،لتسوية املنازعات لوفعا ارسيع احصاب احلقوق غري امللموسة نظاملأ مل يقدم  ماتدابري حدودية صارمة،  ويتخذ ،الفكرية

  ة.غري مرشوعبصورة مللكية الفكرية أأو تسجيلها اقد تنشأأ عن اس تخدام 

ن امحلاية القضائية للملكية الفكرية  وذلكل .2 موقع ما حباها هللا به من يف بامن مع  وخباصةللتمنية،  مباكن مهيةالأ  من أأمرفاإ
 ة.العاملي ةيف املائة من التجار  5 زهاءمن خاللها مؤخرا تعرب  مت توسعهتاتربط بني احمليطني  ةوقنا ممتزي،

ىل بداي اخنرا ويعود  .3  خول، 1916في عام فامجلهورية.  ة عهدالسلطة القضائية البمنية يف حل قضااي امللكية الفكرية اإ
 دنية.م دعاوى املؤلف برفعأأحصاب حق ، ومن مثَّ قام الأدبية لكيةيف قضااي التعدي عىل امل  سلطة الفصلالقانون للمحامك 

 ، بتسويةلصناعة والتجارةاب املتعلقةضامن الامتثال للس ياسات العامة  املنو  هبا ،لهيئة الإداريةانفردت ا وقد .4
لهيا ابس مترارامجلهورية. عهد لصناعية منذ بداية املنازعات املتعلقة بتسجيل امللكية ا عىل  اتالاعرتاض ابلبت يف واكن يُعهد اإ

ن اكن مل يكن مثة شلك، يف ظل هذه الظروف وتسجيل العالمات التجارية وبراءات الاخرتاع والأسامء التجارية.  واإ
السلطة القضائية ابلنظر  ختتصيع املدين، التدخل القضايئ يف مسائل امللكية الصناعية. ومبوجب الترش  ، من أأشاكلحمدودا

الرشوع يف  الاعرتاضللطرف املتأأثر بقرار  وحيقالأرضار النامجة عن التعدي عىل حقوق امللكية الصناعية،  دعاوى يف
 ،ح للأطراف، عندما مُس 1974. واس متر هذا الوضع حىت عام 1ببطالن القرار حمك للحصول عىلأأمام احملامك العادية  اجراءات

  .وزارة التجارة والصناعة أأمام الاعرتاضقرارات  ابلطعن يف ،ذكل العاميف  الصادر 11مبوجب القانون 

                                                
*

ن    ال راء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ راء املؤلف، ول تعرب ابلرضورة عن أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبواإ
1

 لتجارية.اليت تنظم براءات الاخرتاع والعالمات التجارية والأسامء ا السارية، اذلي ينظم الأحاكم 1939مايو  3 الصادر يف 1من املرسوم رمق  40ملادة ا 
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 ادلعاوى املدنية .اثنياً 

نشاء حمامك متخصصة  أألف.  ملنافسة احلرة وحامية املس هتكلاب يف الفصل يف املسائل املتعلقةاإ

ضفاء خطوة ملموسة حنو " 1991وبر أأكت 14اختذته حممكة العدل العليا يف اذلي قرار ال يُعد .5 عىل  "ةالقانوني الصبغةاإ
هذا التدابري الإدارية. وجاء  عن طريقحىت ال ن بقدر كبري  جتري تسويهتا تسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الصناعية، اليت

 البت ة والصناعة سلطةلوزارة التجار  التجاري التابعة القومية للتبادل لهيئةل  ختولدس تورية املادة اليت الطعن يف القرار عقب 
 .ةالتجاري امءسلأ رباءات والعالمات التجارية واالطلبات تسجيل  الاعرتاضات عىليف 

ادلس تور  تقترص مبوجبوظائف قضائية  تنطوي عىل ةأأن هذه السلطبيف القضية ادلس تورية  جانب الادعاء واحتج .6
 كد اس تقالل القضاء.يؤ مما ،احلجة عىل السلطة القضائية. وقد أأيدت احملمكة العليا هذه

ل مللكية الصناعية. اب املتعلقة سائلامل يف  الفصل سلطةباكمل هيئهتا القضاة املدنيني احملمكة العليا  خولت، وعىل هذا .7 اإ
طارن هذا مل يدم طويال. أأ  ىل منظمة التجارة الاملعايري  امتثال ُأجريتاليت  الواسعة النطاقلإصالحات ا فقد مت يف اإ نضامم اإ

نشاءالعاملية  بسلطة هذه احملامك وتمتتع . حاليا توقف العمل بهي اذل ،19962فرباير  1 الصادر يف 29حمامك مبوجب القانون رمق  اإ
ثري تجاوز بك ت طائفة واسعة من املسائل املتعلقة ابلسوق احلرة، مبا يف ذكل املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية،  البت يف

من التفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة  42الالزتام اذلي قطعته بامن مبوجب املادة 
جراءات مدنية مما يفسح اجملال لأحصاب احلقوق اختاذ  ،تريبس( )اتفاق نفاذ حقوقهم غري امللموسة. تكفلاإ  اإ

نشاء وعقب، 1997ويف عام  .8 أأوائل البدلان يف أأمرياك الالتينية اليت دلهيا،  من بامن تأأصبح ،سييت هذه احملامك يف بامن اإ
لثناء ابعاما  20حىت بعد  حيظىل يزال  أأمرامللكية الفكرية، وهو جمال السلطة القضائية، قضاة متخصصون يف  داخل هيلك

 يف املنتدايت ادلولية.

ذ اخنفض ،فعال للغايةاكن أأن التخصص القضايئ بوميكن التأأكيد  .9 القضاء املدين العادي،  يفصل فهياعدد القضااي اليت  اإ
يامتىش مع دينامية التجارة  وهو ماللقضااي،  ورفيعة املس توىرسيعة  تسوية كام أأمثريف بامن املنازعات التجارية،  واليت تشمل

 الأصول غري امللموسة. اليت تكتس هيا مهيةالأ يف العرص احلديث و 

ميكن مالحظته يف ، وهو ادلاخيلعىل الصعيد  والتجانس تمتثل يف الاتساق أأخرى للتخصص القانوين ومثة مزية .10
املساواة مجليع و اليقني القانوين  يُسهم يف ترس يخل شك أأن هذا الهنج و. نشأأهتاالأحاكم اليت أأصدرهتا هذه احملامك منذ 

 الأطراف.

جراء مدين ابء.  اإ

نشاء حمامك متخصصة،  .11 ىل جانب اإ جراء يف بامنالقوانني  مرشعو اس تحدثواإ عن الإجراءات املتوخاة يف  خيتلف  اإ
الاجتاهات اجلديدة يف القانون ملواكبة  وذكل. بشلك منطي للغايةتقدمي طلبات خطية  يدمعقانون الإجراءات املدنية، 

جرائية تعرتف ابحلقوق ا وضع بوضوح تؤيدمبادئ ادلس تور اليت و  ،الإجرايئ يف القانون  ملنصوص علهياقوانني اإ
 الإجرايئ. قتصادوالا

                                                
2

متاحة عىل قاعدة بياانت ويبو ليكس  دلفاع عن املنافسة واعامتد تدابري أأخرى،بشأأن اقواعد  1996فرباير  1 الصادر يف 29من القانون رمق  141املادة  تضع 
 .http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=3394 عىل الرابط:

http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=3394


WIPO/ACE/12/6 
10 

جراء مشرتك للمسائل املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (أأ    اإ

جراء 1996لعام  29القانون رمق  يتوىخ، الصددويف هذا  .12 متش يا مع القانون  وذكل ،ابدلرجة الأوىلية ه شف  اتاإ
ىل. 3(2007أأكتوبر  31 الصادر يف 45لدلفاع عن املنافسة )القانون  املعمول به هذا القانون، وهو نسخة طبق  ويمت اللجوء اإ

ىل  التعدايت عىل بشأأن لتقايضل حل القضااي البحرية، يف الأصل من القانون املس تخدم  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، اإ
جراء خمتلفا. لها مل حيدد  ابمللكية الفكرية تتعلقجانب منازعات أأخرى  فعالية هذا  ُاختربت مدى الس نواتعىل و القانون اإ

ليهامل الإجراء،  جراء مشرتك بأأنه هنا  شار اإ ىل اإ اليت أأنه ينطبق أأيضا عىل القضااي املتعلقة حبقوق املس هتكل والاحتاكر )نظرا اإ
 ولية هذه احملامك املتخصصة(.ؤ مسيف نطاق أأيضا تدخل 

 املطالباتلتصحيح  متهيديةجلسة اس امتع  حضورالأطراف من  تمتثل يف متكنيأأخرى  فائدةلهذا الإجراء املشرتك و  .13
طوةل(؛ والتفاق عىل عدد اخلرباء اذلين سيشاركون يف امل الإثباتمرحةل  ختطيالأولية؛ والتفاق عىل وقائع القضية )وابلتايل 

  حبتة.ية ه جراءات شف ابإ يف حضور القايض  وحفصها وقبولهاالأدةل  لتقدمي موعد وحتديدالإجراءات؛ 

جراء مدين يف جمال امللكية الصناعية (ب   اإ

ىل  181الثامن )املواد من الباب ينص  .14 جراءات شف  عىل 4( من قانون امللكية الصناعية املعمول به حاليا199اإ ية ه اإ
هذا  ويف الوقت الراهن اتسع نطاق. والتعجيل والعالنية ءات،الإجرا يف والاقتصاداحملامكة احلضورية، تتفق مع مبادئ 

أأي نزاع مدين بشأأن امللكية  ليشملعلهيا رصاحة يف القانون، املنصوص  عىل الظروفالبداية  اذلي اكن مقترصا يفالإجراء، 
ىل املرافعات اخلتامية.  قبولها وحفصها،الأدةل و  لتقدميعىل عقد جلسة اس امتع الإجراء ينص و  .الصناعية ىل والاس امتع اإ واإ

ىل  سعياأأثناء الإجراءات،  ميكن تقدميهاالعنارص اليت  تقليلمثل  ؛ذت تدابريذكل، اختُ  جانب  .ةرسيع سويةت اإ

اذلي صالح الإ يف اخلارج بفضل  ماحلقوق تعييهن عىل أأحصابال ن ابت من اليسري وفامي يتعلق ابملمثلني القانونيني،  .15
توكيل مسجل  عىليف ادلعاوى املدنية أأو اجلنائية الاعامتد املمكن ال ن  وأأصبح منقانون امللكية الصناعية. ُأجري مؤخرا ل

عفاءدلى مكتب امللكية الصناعية، وابلتايل  ثبات وجوده القانوين يف بدل املنشأأ. و مالطرف  اإ يتفق مع معاهدة هو ما ن اإ
 .2012قانون العالمات التجارية، اليت صدقت علهيا بامن يف 

                                                
3

 :عىل الرابطمتاحة  ،قواعد لدلفاع عن املنافسة واختاذ تدابري أأخرى 2007أأكتوبر  31 الصادر يف 45من القانون رمق  128املادة  تضع 
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/25914/7277.pdf. 

4
 :الرابطبشأأن امللكية الصناعية )متاح يف ويبو ليكس عىل  1996مايو  10 الصادر يف 35القانون رمق  

http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=3387،)  35املعدل للقانون رمق  2012أأكتوبر  5 الصادر يف 61بصيغته املعدةل ابلقانون رمق 
  :الرابطبشأأن امللكية الصناعية )متاح يف ويبو ليكس عىل  1996مايو  10 الصادر يف

http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=15013) 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/25914/7277.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=3387
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=15013
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عدايت عىل : القضااي املرفوعة أأمام حمامك املنافسة احلرة وحامية املس هتكل املتعلقة ابلت1جدول 

ساءة اس تخدام حقوق امللكية الصناعية، من  ىل  2012حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واإ اإ

 2017أأبريل  30

 الس نة
جاميل عدد  اإ

 القضااي

التعدايت عىل حق املؤلف 

 واحلقوق اجملاورة

ساءة اس تخدام حقوق  اإ

 امللكية الصناعية

 8 17 25 العدد الإجاميل

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

بريل –يناير  2017 اإ  

9 

8 

2 

— 

5 

1 

9 

7 

— 

— 

— 

1 

— 

1 

2 

— 

5 

— 

 ملصدر: معلومات مقدمة من حمامك املنافسة احلرة وحامية املس هتكل، مركز الإحصاءات القضائية، السلطة القضائية.ا

 

ساءة اس تخدام حقوق 2جدول  امللكية الصناعية، : احلد الأدىن واملتوسط والأقىص للمدة )ابلأايم( اليت تس تغرقها قضااي اإ

وقضااي التعدي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف حمامك املنافسة وحامية املس هتكل احلرة ، وفقا لنوع القضية: 

 2017أأبريل  30 حىت

 للمدة قىصالأ احلد  للمدةاحلد املتوسط  للمدةدىن الأ احلد  القضية

جاميل عدد القضااي  2,509 705.1 8 اإ

اإساءة اس تخدام حقوق امللكية الصناعية 
(1)

 50 795.366 2,509 

والتعدي عىل حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة 
(2)

 8 663.1 1,626 

    

ساءة اس تخدام حقوق امللكية الصناعية؛ نظرا لطلب الطرفني عدة تأأجيالت عىل مدى س نوات عدة، 1) ( اس تغرقت القضية أأقىص مدة لإجراءات اإ

 .2012املطاف ُُسبت املطالبة يف ويف هناية 

اإىل  اس تغرقت القضية أأقىص مدة لإجراءات التعدي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛ نتيجة رفع دعوى بطالن أأمام املكتب والبت فهيا، مث نقلها (2)

 .2016 احملمكة يف مرحةل الاس تئناف، وفامي بعد ُأحيلت القضية ملواصةل النظر فهيا يف عام

 معلومات مقدمة من حمامك املنافسة احلرة وحامية املس هتكل، مركز الإحصاءات القضائية، السلطة القضائية. املصدر:
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 يف الطعن احلق (ج 

متخصصة  -القرارات أأمام حممكة أأعىل  ابلطعن يفقضااي امللكية الفكرية لتسمح الإجراءات اليت ينص علهيا القانون كام  .16
ىل يُ لغرض النقض  اس تثنايئبطعن رصاحة  يُقرن القانون اك ولنئ .لزناعا امكهحُ  حيسم و غالبا ما – ذات اجملالأأيضا يف  قدم اإ

ن ذكل -ادلائرة املدنية حملمكة العدل العليا  تزيد عىل نصف  لأحاكم اليت تفرض عقوبةلأأي  ؛يف قضااي حمددة للغاية حيدث فاإ
دولر   000 25يزيد عىلتعويض ب  أأو اليت تأأمر ورة،اجملااحلقوق عىل أأو املؤلف  حق للتعدي عىلمليون دولر أأمرييك 

 حقوق امللكية الصناعية. للتعدي عىلأأمرييك 

جراءات ةلغ نقدياالبحتة اليت ل تنطوي عىل مب التفسرييةالأحاكم  ويعين ذكل عزوف .17  دعاوىأأو  الاعرتاض، مثل اإ
لغاء التسجيل  ىل عناإ  القضااي، عىل سبيل املثال، يف هذه الوس يةل طبقتُ و النتصاف. الاس تثنائية ل ه الوس يةلهذ اللجوء اإ

تعويض عن الأرضار النامجة عن الاس تخدام غري السلمي حلقوق امللكية الصناعية مببلغ يفوق املبلغ ب لب فهيا اطاليت يُ 
 املنصوص عليه يف الترشيع.

 دور مركز الوساطة (د 

ىل هذه املزااي، اإ و  .18 طار هذه الإجراءات اخلاصة جيري ضافة اإ أأطراف الزناع عىل تسوية خالفاهتم أأمام  يعتشج يف اإ
ق املؤلف واحلقوق املتعلقة حب الإجراءاتالفرصة خالل جلسات الاس امتع المتهيدية يف هذه مركز الوساطة القضايئ. وتتاح 

جراءات امللكية الصناعية. ويشلك ذكل اعرتافا مؤسس يا ابلطرق البديةل لتسوية  ويف حاةل قبولاجملاورة،  الطلب يف اإ
 رصاحة يف قانون امللكية الصناعية. ا ال ننصوص علهيامل املنازعات 

 وريق " ل عداةلنظام مرشوع " (ه 

 ويتيح. 2007منذ عام  وريق" ل عداةلنظام تنفيذ مرشوع " يف هذا الس ياق ومن اجلوانب الأخرى اجلديرة ابذلكر .19
دارة  أأداة من خالل ،من أأي ماكن يف العامل وتتبعها قضاايمه املرشوع للممثلني القانونيني العاملني يف قضااي امللكية الفكرية اإ

 الإنرتنت. عن طريق "ةقضائيالدارة لالإ "نظام أ يل 

 ادلعاوى اجلنائية .اثلثاً 

نشاء واكةل  1999شهد عام فقد الفكرية، حقوق امللكية  ابلتعدي عىلالإجراءات اجلنائية املتعلقة ل أأما ابلنس بة .20 اإ
ىل كام جتدر. عىل مس توى ادلوةل لتحقيق يف هذه اجلرامئا بصالحياتتمتتع  ،متخصصة اتبعة ملكتب املدعي العام  الإشارة اإ

لأطراف اشاركة اجملال ليس مل هيلكه  ويُفسح ،ةوالشفاهي ابلفعالية ا، يتسم حتديديف ال ونة الأخرية ةلخصومل اعامتد هنج جديد
منا، حفسب يف مجيع مراحل الإجراءات بصورة فعاةلاملترضرة  تأأمني التعويض عن الأرضار النامجة عن مشاركهتم يف أأيضا  واإ

ساءة الترصف ماكنية تطبيقبت مىت ثُ  اإ عىل اجلرمية املعنية  ادلعاوى العقابيةالإجراءات البديةل حلل الزناع اجلنايئ، مثل  اإ
  الصحة العامة(.)رشيطة أأل تشلك خطرا عىل

رد يف الفصل الأول من الباب الرابع من قانون الإجراءات اجلنائيةوي   .21
5

نزال العقوبةُسب املطالبة بشأأن نص رصحي   . ابإ
ىل هو ما و   رميةاجلالزناع الناشئ عن  تسويةيتسق مع الفلسفة اجلديدة اليت تقوم علهيا الإجراءات اجلنائية، اليت تسعى اإ

حضية اجلرمية.  يطالب هبا قداحرتام احلقوق اليت  احلرص عىل، مع مفر مهنال  حمتيةهناية ابعتبار أأهنا  ،وعدم معاقبة الفرد
طار  املطالبة ُسب يمتومبوجب القانون،  خطار القايض يشملاتفاق يف اإ اخملول هل صالحية  ،التعويض عن الأرضار. وجيب اإ

                                                
5

 :عىل الرابط ةقانون الإجراءات اجلنائية )متاح ت اعمتديت، ال2008أأغسطس  28 الصادر يف 63من القانون رمق  203-201املواد  
http://www.organojudicial.gob.pa/wp-content/uploads/2011/01/codigo-penal-ley-63.pdf). 

http://www.organojudicial.gob.pa/wp-content/uploads/2011/01/codigo-penal-ley-63.pdf
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عىل التفاق  تمت املوافقة بذكل ويف حاةل السامح. أأثناء مرحةل التحقيق بةُسب املطال نية الضحية ب  مقبولية الطلب،يف  البت
هناءن عالواإ املربم بني الضحية واملهتم،  ل  اإ  ُمتبع. وفقا ملا هوالإجراءات  تسريالإجراءات اجلنائية. واإ

 اخلالصة .رابعاً 

ىل تسوية امل  املتبعة يفؤدي هذا الاس تعراض خلصائص الإجراءات املدنية واجلنائية ي .22 نازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية اإ
جراءات فعّ  مفاده اس تنتاج س تجابة رسيعة ومتخصصة لتقدمي ا قابليهتامن حيث  ،اةلأأن مجهورية بامن تقدم لأحصاب احلقوق اإ

 املعاهدات ادلولية اليت بامنيف للضامانت املنصوص علهيا يف القانون ويف ذات الوقت  مع الامتثال ،من السلطة القضائية
 .طرف فهيا
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 كفاءة وفعالية اإلجراءات أمام احملكمة االحتادية للرباءات يف سويسرا

عدادمسامهة  اادلكتور ديرت براندل، رئيس احملمكة الاحتادية للرباءات، سانت غالن، سويرس من اإ
* 

 ملخص

تتبع احملمكة الاحتادية للرباءات يف سويرسا هنجا معليا وواقعيا للغاية. لك قضية متثل مشلكة يتعني حلها. وأأفضل حل، بطبيعة 
ليه احملمكة هو مساعدة الطرفني عىل التوصل  ن أأول ما تطمح اإ ىل تسوية. وذلكل، فاإ احلال، هو اتفاق الطرفني، والتوصل اإ

ىل تسوية يف مرحةل مبكرة من الإ  ىل اإ جراء جراءات، وذكل استنادا اإ ىل اإ تقيمي أأويل للقضية. ويف حاةل الإخفاق يف التوصل اإ
صدار حمك مناسب يف فرتة زمنية معقوةل بتاكليف معقوةل. وتبني هذه الورقة كيف متيض  ن هدف احملمكة يمتثل يف اإ تسوية، فاإ

 احملمكة قدما لبلوغ هذه الأهداف.

 مقدمة أأول. 

، أ خذة عىل عاتقها املسؤولية 2012ادية للرباءات يف سويرسا )احملمكة( هماهما يف الأول من يناير احملمكة الاحت ابرشت .1
. ويه ال ن احملمكة الابتدائية املنو  هبا الفصل يف مجيع املنازعات اخلاضعة للقانون املدين بشأأن الرباءات. حمامك الاكنتوانتمن 

تعدي عىل الرباءات ودعاوى حصة الرباءات. ويُنا  هبا أأيضا النظر يف سائر وختتص احملمكة دون غريها ابلفصل يف دعاوى ال 
 ادلعاوى املدنية املتعلقة ابلرباءات )مثال ذكل، ادلعاوى املدنية املتعلقة ابتفاقات ترخيص الرباءات(.

 القضاة اثنيا.

بدوام اكمل، ومستشار براءات تتأألف احملمكة من قاضيني بدوام اكمل، الرئيس )اخللفية القانونية(، وقاض اثن  .2
ىل ذكل، يوجد  ضافة اإ قاضيا مؤهال من  12قاضيا مؤهال من الناحية التقنية )مستشارو الرباءات(، و 28)اخللفية التقنية(. واإ

ىل  الناحية القانونية )احملامون( مجيعهم أأعضاء غري متفرغني، يس تدعهيم الرئيس حسب لك قضية عىل حدة، استنادا اإ
 زية.املم معارفهم

 هيئات املستشارين اثلثا.

تنعقد احملمكة يف هيئات تتأألف من ثالثة أأو مخسة أأو س بعة قضاة. وحيدد الرئيس عدد لك هيئة. والعدد املعتاد هو  .3
ىل مخسة  ن العدد يرتفع اإ ذا اكنت القضية تنطوي عىل جمالت تكنولوجية خمتلفة أأو ذات أأمهية ابلغة، فاإ ثالثة قضاة، ولكن اإ

ة. و خيتار الرئيس أأيضا أأعضاء الهيئة. وجيب أأن تضم الهيئة بصفة دامئة قاض واحد عىل الأقل مؤهل من أأو س بعة قضا
ىل  استنادا الناحية التقنية وقاض واحد مؤهل من الناحية القانونية. ويُس تدعى القضاة املؤهلون تقنيا للنظر يف القضااي اإ

 تحيةل يف قوانني العديد من البدلان، ولكن تبني أأهنا فعاةل للغاية. معارفهم املمزية. وهذه السمة خاصة جدا، وقد تكون مس  

 الرشوع يف الإجراءات، جلسات الاس امتع التحضريية رابعا.

جراءات احملمكة كتابة. يُقدم بيان ادلعوى، يليه بيان ادلفاع  .4 وعادة ما يقرتن هذا الأخري يف قضااي التعدي  -تبدأأ اإ
لغاء الرباءة. وب عد هذه اجلوةل الأوىل من جلسات الإحاطات، اليت قد يطلب من احملمكة خاللها الرد عىل بدعوى مضادة لإ

لغاء الرباءة، تُعقد جلسة اس امتع حتضريية حبضور الرئيس وقاض مؤهل من الناحية التقنية يف امليدان حمل  ادلعوى املضادة ابإ

                                                
*

ن    .ال راء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ راء املؤلف، ول تعرب ابلرضورة عن أ راء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبواإ
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ذا لزم الأمر، عدة  -طرف أأن حُيرض خشصا  ادلعوى. ول يُسمح للطرفني حبضور حماميهيم حفسب، بل يتعني عىل لك أأو، اإ
 عىل دراية بوقائع القضية ويمتتعون ابلصالحية الالزمة لتسوية القضية. -أأشخاص 

 الغرض من جلسة الاس امتع التحضريية، من الإجراء خامسا.

تضييق هوة الغرض من هذه اجللسة المتهيدية ذو شقني. أأحدهام توضيح موقف الطرفني. أأي أأن احملمكة حتاول  .5
ذا اكنت هناك جوانب قانونية يتعني ن الرئيس هو اذلي رشهحا اخلالفات بيهنام، من خالل طرح أأس ئةل حمددة علهيام. واإ ، فاإ

يتوىل طرح الأس ئةل. ومع ذكل، عادة ما تكون هناك مشالك تقنية جيب معاجلهتا، وهنا يتدخل القايض ذو اخللفية التقنية. 
 ما جو الاجامتع كام هو موحض أأدانه.وهو ما من شأأنه أأن يغري متا

حول طاوةل دون ارتداء  -القضاة وطرفا الزناع -وتُعقد هذه اجللسة التحضريية يف ماكن خاص. حيث جيلس امجليع  .6
زي احملمكة )الشعر املس تعار والعباءات(، شأأهنم شأأن أأي أأشخاص يناقشون مشلكة. ويف ضوء جتربة احملمكة يشجع هذا 

 التحيل ابلوضوح والرصاحة. الوضع الطرفني عىل

ويف البداية، يتناول الرئيس املشالك القانونية اليت يتعني معاجلهتا. بعد ذكل يرشع القايض املتخصص يف املسائل  .7
، وكأنه يدق الصهرية، وعن الرتس، وقرص ادلليل، واملزلج، وأأطراف مربعة املقطع أأسطوانة معودالتقنية يف احلديث عن 

ن يبدأأ القايض ذو اخللفية التقنية يف احلديث حىت يدرك املشاركون من جرس لتنبيه ذوي اخل ربة التقنية حول الطاوةل. اما اإ
الطرفني أأن مثة أأشخاصا داخل احملمكة يتلكمون لغهتم، وعىل دراية بتجارهتم ويتفهمون مشالكهتم. ويُسفر ذكل عن انفتاح 

 وهذه يه اخلطوة الأوىل حنو التسوية. الأطراف وتقوية اس تعدادمه لعرض احلقائق عىل الطاوةل.

عىل  –ابلطبع بشلك غري رمسي –وبعد ذكل، يُطِلع لك من الرئيس والقايض املتخصص يف اجلوانب التقنية الطرفني  .8
ىل املعلومات املتوفرة دلهيام يف ذكل الوقت. وبيامن يركز الرئيس أأكرث عىل اجلوانب القانو  نية، تقيميهام املبديئ للقضية، استنادا اإ

الرباءة حمل ادلعوى قوية أأو ضعيفة، ويبني  أأن، عىل سبيل املثال، الأس باب اليت جعلته يرىيوحض القايض التقين للطرفني 
ذ مل يمت الاس امتع للخرباء أأو الشهود. ولكن  يف الوقت نفسه أأيضا رأأيه بشأأن مسأأةل التعدي. لك ذكل جيري بصورة مؤقتة؛ اإ

ىل حد كبري تقدير احامتل ثبوت حصة الادعاء.  - نيةتق ال  يف املسائل نيتخصصامل س امي ل  –التجربة تُبني أأن القضاة  ميكهنم اإ
تشارك الكيفية اليت يعزتمون هبا الرد عىل املسائل القانونية  –وهذا هو اجلزء الأسهل  –ويف هذه املرحةل، ميكن للقضاة أأيضا 

 للقضية. وبعد أأن تقدم احملمكة رأأهيا يف القضية ميكن للطرفني الإدلء بتعليقاهتام.

ىل تسويةوعقب هذه العملية، يناقش الطرفان  .9 ماكنية التوصل اإ ن  ،اإ ذا اس تصوبت احملمكة ذكل. بل اإ مبشاركة احملمكة اإ
 دم، يف بعض الأحيان، اقرتاحا حمددا للتسوية.احملمكة قد تق

ىل  سعيا ،جادل الطرفانتناقشات. وعادة ما ي امل  حتتدم القضاايلك يف و .10 احملمكة  هنجاذلي شاب  بيان القصوراإ
 معظم خمالف ملا أألفهالوضع  وهذاتقدير. ال فامي يتعلق ابلقانون أأو الوقائع، أأو  عن اجلادة احملمكة وكيف حادتالاس تدليل، 

ذ القضاة.  ليس يف طعن ولكن  يُقدمقد و عىل الأطراف.  الردعلهيم  دون أأن يتعني وحسب، حاكمالأ  يصدرونعادة ما اإ
س تعداد الاو ابلقدرة التحيلعىل القضاة يف جلسات الاس امتع التحضريية  يتعني. وعىل النقيض من ذكل، املنظور لاملس تقب

 وكذكل ،القانونيةللرباءة من الناحية صالحية املتعلقة ب، ل س امي اجلوانب التقنية الطرفنيملناقشة مجيع اجلوانب مع الالزمني 
 .بصورة وافية احملمكةاس تعداد ابلطبع يتطلب هذا والقضية.  يفتعدي ال 

 يةري التحض الاس امتعنتاجئ جلسات  سادسا.

يف املائة من القضااي يف  50 حنوتسوية  يف ينجحوا، توقع القضاة أأن 2012يف عام  احملمكة هماهما ابرشت عندما .11
 ،س نواتأأول مخس ال ن، وبعد  أأماس بعة أأشهر من بدء الإجراءات. حوايل عقد بعد ية اليت تُ ري التحض الاس امتعجلسات 
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يف  تسوايت ) يف املائة 75 التسوايتبلغ عدد فقد . املنشودةيف املائة  50 نس بةبكثري  معدلت جتاوزت احملمكةحققت 
 التحضريية أأو يف أأعقاهبا(. ات الاس امتعجلس

ىل أأس باب  سابعا.  تسويةالتوصل اإ

ىل تسوية يتوصلملاذا  .12  ويه اكلتايل: عدة أأس باب توجد؟ ذكل املاكن والزمان يف الطرفان اإ

 ماكنية تنبؤ ا   ؛حلمكاب نيلطرفاإ

  ميكن أأن بل و ، أأوسع نطاقاالتسوية بيامن املزعوم ) للتعدي الصورة اجملسمة عىلاحلمك يف قضية التعدي يقترص
اليت تقع خارج نطاق  عىل الصور اجملسمةرصاحة  تنصوأأن  الرباءة، حتدد، عىل سبيل املثال، نطاق حامية

 (.وفر اليقني القانوينت ومن مثامحلاية، 

  ؛ والتسوايتنرش يمت خالفا لأحاكم احملامك، ل 

 تسوية يف هذه املرحةل قدرا كبريا من املالال وفر ت. 

جرا اثمنا.  ءات أأخرىاختاذ اإ

ىل تسوية يف  الوصول تعذر يف حال .13  تأأيت. بعد ذكل، مرة أأخرى الإحاطاتتبادل ب تأأمر احملمكة  يةلسة التحضري اجل اإ
ذا لزم الأمر  -الأدةل  مجعمرحةل  . ويف أأعقاب ذكل، تصدر احملمكة قرارها، القضية لتلخيصجلسة اس امتع رئيس ية  وتُعقد -اإ

ذا رأأت احملمكة أأن منس نة أأو س نة ونصف  يف غضون عىل أأمل أأن يصدر احلمك بري خب  جيب الاس تعانة هبدء الإجراءات. واإ
ن الإجراءيمتتع به القضاة املتخصصون يف املسائل التقنية من معارف اخاريج، عىل الرمغ مم  .أأخرىس نة ل  متتدقد  ات، فاإ

ن مجعظري، هو الإطار الن ما س بقأأن  ورمغ .14 ذا حترينا املزيد من ادلقة. أأبدا الواقعل يمت يف الأدةل  فاإ ن ذكل ، واإ مل فاإ
 ةوثيق حقائق أأن يثبت ادلليل جيبوفقا لقانون الإجراءات املدنية السويرسي، "لأنه حىت ال ن. ملاذا؟  احملمكةيف قط حيدث 

وجد تل وفعل ماذا ومىت.  من من قبيل مسائل تغطيقائق حأأي ". واليت يه حمل نزاع الصةل ابملوضوع من الناحية القانونية
. ويف وفقا لتقديراهتم القضاة يتخذهاهذه قرارات ف  ،أأو التعديالاخرتاع فامي يتعلق ابملسائل القانونية مثل جدة جُتمع  أأدةل

تضطر  أأن احملمكة مل يفهذا هو السبب و يف جلسة الاس امتع التحضريية توضيح معظم املسائل الوقائعية.  جرىالوقت نفسه، 
ىل –حىت ال ن  -قط  سامع الشهود أأو اخلرباء. اإ

 رأأي القايض اخلبري  اتسعا.

بالغة الأمهية املتاحة للمحمكة. وهو رأأي يقدمه قايض ذو خربة تقنية يف اجملال ال  يعد رأأي القايض اخلبري من الأدوات  .15
ىل التقين املعين بشأأن حصة الرباءة والتعدي علهيا، ورمبا يعطي  ل هذا الرأأي اإ القايض رأأيه يف مسائل تقنية أأخرى كتابة. ويُرس 

 الطرفني، ويسمح هلام ابلتعقيب عليه أأيضا كتابة. ويُعد رأأي القايض اخلبري أأداة معلية جدا: رسيعة وفعاةل وغري ملكفة.

 خرباء تعيهنم احملمكة عارشا.

ىل الاس تعانة خبرباء -حىت ال ن-مرة أأخرى مل تضطر احملمكة  .16 ذا مل  اإ )خرباء تعيهنم احملمكة(. وتُعني احملمكة هكذا خبري اإ
يتوفر دلهيا قاض خمتص يف اجملال التقين ميكنه معاجلة املوضوع. ول يتعني أأن يكون القايض نفسه خبريا يك يفصل يف مسائل 

ى املنظمة قضااي الرباءة، بل جيب أأن يكون قادرا ببساطة عىل فهم حفوى الزناع )وهذا الرش  هل نظريه دل
 للرباءات(. الأوروبية

http://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D8%A3%D9%85%D9%84+%D8%B0%D9%84%D9%83+%D9%81%D9%8A+%D8%BA%D8%B6%D9%88%D9%86
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 خرباء تعيهنم الأطراف عرش. حادي

ىل أ راء خرباء تعيهنم الأطراف، لأنه وفقا لقانون الإجراءات املدنية السويرسي ل يُعد هؤلء اخلرباء  .17 ل تس متع احملمكة اإ
ثبات. وأ راء هؤلء اخلرباء ليست سوى جحج للطرفني. وذكل عن حق، فقد يكون دلى أأحد الطرفني ما يكفي  من وسائل الإ

من الوقت واملال للعثور عىل خبري يقول ابلضبط ما يريد الطرف سامعه. ولن يكون لس تجواب الشهود اخلرباء فائدة تُذكر، 
لأن ما يقوهل هذا اخلبري ينبع من قناعته اخلاصة. فقد يكون مقتنعا، عىل سبيل املثال، بأأن تدخني السجائر ليس ضارا. 

 كن الاس تعانة خبرباء الأطراف يف احملمكة لإثبات أأي يشء.ذلكل، ل مي

 اتفاق تريبس .عرش اثين

لقاء نظرة عىل التفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق جيدر بنا أأيضا يف هذا الس ياق،  .18 اإ
نفاذ حقوق امللكية الفكرية عادةل و منصفة. وأأل ( عىل أأن "تكون الإجراءات املتعلقة 2)41تريبس(، اذلي ينص يف املادة  ابإ

ر تكون معقدة أأو ملكفة دون داع أأو تس تغرق مدة زمنية غري معقوةل ". وهذه ليست جمرد أأو أأن يرتتب عهنا تأأخر غري مربَّ
ذ تنص املادة  تليب مجيع من اتفاق تريبس عىل أأن " معل الأعضاء هبذا التفاق". وهذا يعين مضنيا رضورة أأن  1توصية، اإ

ثبات املسائل التقنية  -اخلطوات الواجب اختاذها يف أأي قضية براءة  هذه املتطلبات؛ أأي بذل اجلهد يك تكون هذه  -مثل اإ
نفاق تاكليف ابهظة يف بعض  اخلطوات فّعاةل من حيث التلكفة وبس يطة. وجمرد اس تعانة الطرفني خبرباء خاصني ييش ابإ

 اتفاق تريبس. البدلان. ول يبدو أأن هذا يتفق مع

جراء أ خر عرش. اثلث  اختاذ اإ

 يف حال تعذر تسوية القضية يف جلسة الاس امتع المتهيدية تتخذ يف احملمكة، يف العادة، أأحد الإجراءات التايل: .19

 جراء جوةل أأخرى من تبادل الإحاطات  ؛اإ

 ؛الاس تعانة برأأي قايض خبري 

 ؛تقدمي تعقيبات خطية من الطرفني 

 واحلقيقة أأن هذه اجللسات ليست جمدية يف القضااي اليت تنظر فهيا احملمكة، لأن  عقد جلسة اس امتع رئيس ية(
الطرفني ل ميكهنام تقدمي أأية ادعاءات أأو أأدةل جديدة، وهذا النوع من اجللسات يناسب القضااي اليت مل يتبادل 

حاطات للمرة الثانية، وذكل عىل النقيض من القضااي اليت تنظرها احمل  مكة(؛فهيا الطرفان اإ

 صدار احلمك؛  اإ

 الطعن 

 وميكن الطعن يف أأحاكم احملمكة أأمام احملمكة الاحتادية العليا، اليت عادة ما تبت يف الأمر يف أأقل من عام. .20

 عبء القضااي عرش. رابع

ىل  2016يف عام  .21 جاميل عدد القضااي املرفوعة اإ هذه  قضية يف الس نة السابقة(. ول تعزى 23قضية )مقابل  27ارتفع اإ
ىل الإجراءات العادية )ال ىل الإجراءات املس تعجةل ) 19مقابل  18زايدة اإ يف  4مقابل  9يف الس نة السابقة( بقدر ما تعزى اإ

س بعة مهنا بصدور أأحاكم  أأغلقتمثانية مهنا، و  ُسّويتدعوى عادية،  17، نظرت احملمكة يف 2016الس نة السابقة(. ويف عام 
وعه س بعة دعاوى مس تعجةل خالل الس نة املشموةل ابلتقرير، ومت تسوية اثنتني مهنا . وُأغلق ما مجمناثنتا أأبطلتقضائية، و 

 وصدرت أأحاكم حبق مخسة مهنا.
 ]هناية الوثيقة[


