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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 عشرة ثانيةالالدورة 
ىل  4جنيف، من   2017سبمترب  6اإ

 
 
 *ملشروع الدليل عملي ملخص –الدويل اخلاص قانون امللكية الفكرية والقانون بني  تقاطعوجه الأ

عدادوثيقة  أأانبيل بينيت، قاضية سابقة يف حممكة أأسرتاليا الفدرالية، س يدين أأسرتاليا، والس يد سام غراانات، ادلكتورة  من اإ
 **وحممكة العدل يف بنيلوكس، لوكسمبورغ ،قاض مبحمكة الاس تئناف يف أأنتويرب، بلجياك

 ملخص

مؤمتر لهاي للقانون  جانبمن املزمع نرشه بني قانون امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص،  التقاطعأأوجه  بشأأنل ادللي ُأعد
بصورة  القانون مماريس همنةأأعضاء الهيئة القضائية و تزويد  هبدف ،)الويبو( ادلويل اخلاص واملنظمة العاملية للملكية الفكرية

وسهوةل لغة، وضوح البهذا ادلليل  اتسموقد  خلاص يف منازعات امللكية الفكرية.القانون ادلويل ا تطبيقلمحة عن كيفية ب عامة
ىل النظرينبغي و  .شلكال وبساطة ، الاس تعامل املتعلقة قضااي لا حلعىل مس تخدميه  تساعد هامةخطوة  بوصفهادلليل  اإ

ىل تفضيل مهنج معني يف  .قانون امللكية الفكرية عرب احلدودب املضمون القانوين، بل مسائل وليس يف هذا ادلليل ما يدعو اإ
ىل مساعدة القضاة واحملامني يف بدلان  منا هيدف اإ ذ يلقي الضوء عىل املسائل الأساس ية يف هذا اجملال املعقد، اإ نه، اإ كثرية اإ

 .عىل اختاذ قرارات مس تنرية خمتلفة

 قانون امللكية الفكرية؟مع القانون ادلويل اخلاص  يلتقيمىت  أأول.

ُأعد ادلليل بشأأن أأوجه التقاطع بني قانون امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص، املزمع نرشه من جانب مؤمتر لهاي  .1
للقانون ادلويل اخلاص واملنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، هبدف تزويد أأعضاء الهيئة القضائية ومماريس همنة القانون 

تطبيق القانون ادلويل اخلاص يف منازعات امللكية الفكرية. وقد اتسم هذا ادلليل بوضوح اللغة، بصورة عامة بلمحة عن كيفية 
                                                

*
لهاي مؤمتر ة الفكرية والقانون ادلويل اخلاص، املزمع نرشه من جانب التقاطع بني قانون امللكيبشأأن أأوجه دليل ملرشوع هذه الوثيقة يه ملخص  

)الويبو(. وميكن الاطالع عىل ادلليل )ابلإنلكزيية( عىل موقع الويبو التايل:  للقانون ادلويل اخلاص واملنظمة العاملية للملكية الفكرية
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=382036. 

**
آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو  آراء املؤلف، ول تعرب ابلرضورة عن أ  .الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أ



WIPO/ACE/12/7 Rev. 
2 
 

ىل ادلليل بوصفه خطوة هامة تساعد مس تخدميه عىل حل القضااي  وسهوةل الاس تعامل، وبساطة الشلك. وينبغي النظر اإ
ىل تفضيل مهنج معني يف مسائل املضمون املتعلقة بقانون امللكية الفكرية عرب احلدود. وليس يف هذا ادلليل ما  يدعو اإ

ىل مساعدة القضاة واحملامني يف  منا هيدف اإ ذ يلقي الضوء عىل املسائل الأساس ية يف هذا اجملال املعقد، اإ نه، اإ القانوين، بل اإ
 بدلان كثرية خمتلفة عىل اختاذ قرارات مس تنرية.

آليات خمتلفة الزناع أأطرافوقد تلجأأ  .2 ىل أ ىل القضاء اللجوء مثلقة ابمللكية الفكرية، املتعل الزناعاتحلل  اإ الإجراءات و ، اإ
ىل. الزناعاتوالإجراءات البديةل لتسوية  ،مللكية الفكريةاملتعلقة ابالإدارية   أأطراف بيامن، احملمكة ويف حاةل التفاق عىل اللجوء اإ

ن ، أأجنبيةاملعنية يف دول حقوق امللكية الفكرية أأو الأنشطة  وأأ  الزناع  ؛تتعلق ابلقانون ادلويل اخلاص مسائلهذا قد يثري فاإ
، تطبيقه يةالأجنبية وكيف  لدلوةل التطبيقالواجب  القانون الصحيحو فامي يتعلق ابختصاص احملمكة،  الآراء املتباينةمثل 

 حلدوداعرب  امللكية الفكرية عاتاز نيف  املسائلعاجل هبا هذه نفاذها. ومن شأأن الطريقة اليت ت  اإ والاعرتاف ابلأحاكم الأجنبية و 
نفاذ امللكية الفكرية الوطنية ماكنية التنبؤتسهم يف أأن و  ،أأن حتسن اإ الشواغل تفادي فضال عن  ،وحسمها ةمكجراءات احملابإ  اإ

 تيرسأأخريا، ، و املوارد اخلاصة للأطرافو  ،واحلفاظ عىل املوارد العامة للمحامك ،أأو غري الاكفية املسؤولية الزائدة النامجة عن
قامة العدل  الواجب.نحو ال عىل  اإ

عىل الرمغ ف. القانون ادلويل اخلاصيف  حمددةتثري شواغل خبصائص ممزية مللكية الفكرية وقانون امللكية الفكرية تتسم او  .3
ن ،يف العاملامللكية الفكرية تنقل حرية  من قلمي حمّدد يقترص عىلحاميهتا نطاق  فاإ  وأأ  ةالوطني امللكية الفكرية نيانو ق هددحت اإ

قلميي ىل . ةالإ ضافة اإ جراءات نشأأ عن قد من حقوق امللكية الفكرية  اعدد أأناإ  تضطلع هبا شلكية، مثل التسجيل أأو املنحاإ
دارية عامة.  الس ياسات العامة  زيحبطا وثيقا بس يادة ادلوةل أأو لملكية الفكرية، اليت تربطها ربل هذه اخلاصية  ربزوت  سلطات اإ

 .امللكية الفكريةوقانون ملكية الفكرية لل الطابع الإقلميي  ،فهيا

ىل جانب العمليات الاقتصادية املزدهرة للعوملة، والرمقنة، امللكية الفكريةقانون ل الطابع الإقلميي املتأأصل أأسهموقد  .4 ، اإ
قضااي ل ،ةيومي بصورة، القانون رجال مواهجةيف  اليت تعزز نشاط امللكية الفكرية عرب احلدود، امليرسة،ووسائل النرش 

ماكنية التنبؤ يزيد من صعوبةمما . القانون ادلويل اخلاص يتداخل فهيا قانون امللكية الفكرية مع ابلزناعات املتعددة ادلول  اإ
 حلدود.يف الأنشطة عرب ا ةبطار العوامل تحديد الل  جاهدةاحملامك  وتسعى .هاحسم و 

لحدود يف ل ةبر اعالمتيزي العنارص  يفجوهر تطبيق القانون ادلويل اخلاص يف الزناعات املتعلقة ابمللكية الفكرية يمتثل و  .5
النشاط و حق امللكية الفكرية احملمي؛ و لكهيام؛ لأأو  طريف الزناع العنارص املوقع الأجنيب لأحدهذه  وعادة ما تشملالزناع. 
 أأو الأرضار النامجة عنه.النشاط حمل الشكوى وأأثر  ؛امللكية الفكرية لقانون اخملالف

 :قد تنشأأ يف نزاعات امللكية الفكرية تتعلق ابلقانون ادلويل اخلاصالأمثةل التالية قضااي  وتبني .6

 يف فيمل يف سيناريو  املؤلف : ميتكل الطرف )أأ( حقالزناعات غري التعاقدية املتعلقة ابلتعدي عىل امللكية الفكرية
يف املكل العام.  املصنف ، ودخل)ز(يف ادلوةل مدة حامية حق املؤلف  انقضتوقد . و()و س()ادلولتني 

، )ز(يف ادلوةل موجود الإنرتنت عن طريق خادم  عىل، بتوزيع الفيمل )ز(، املقمي يف ادلوةل (ب)يقوم الطرف 
يف  دعوى (أأ )الطرف  مأأقا. و(و) س()متاحا يف مجيع أأحناء العامل، مبا يف ذكل ادلولتني  ومن مثَّ أأصبح الفيمل

 اذلي حدث التعدياء جرّ  اتتعويضب  وطالبل يزال حقه مكؤلف ساراي،  وحيث ،حيث يقمي )س(ادلوةل 
 )ز(.وو( و) س()يف ادلول 

  املقامين (ب)و )أأ(الطرفان  أأبرم صالحية امللكية الفكرية:تتعلق بالزناعات التعاقدية للملكية الفكرية ومسائل ،
 مسجةلتوزيع السلع املنتجة ابس تخدام تكنولوجيا يتعلق ب ترخيص   التوايل، اتفاقعىل و)و()س( يف ادلولتني 

نشأأ نزاع بشأأن . )س(قانون ادلوةل لخيضع الرتخيص . )س( و)و( ادلولتنييف ( أأ )لطرف ل مكل ءتنيرباب
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خالل مزعوم لتفاق ا دعي ، وااعتياديةبصفة  يقمي حيث )س(دعوى يف ادلوةل  (أأ )الطرف وأأقام ،لرتخيصاإ
عدم  ادعاء مقابل مفاده )ب(الطرف أأقام بيامن  .)س( و)و( ادلولتنيالرباءة يف عىل  )ب(الطرف  تعدي

 تا ادلولتني.)أأ( يف ك  رفطال يتبراءصالحية 

ذا اكنت القضااي ا النوع منيف هذو .7 ذا اكن فيف الزناع،  للفصل قضايئالختصاص الا متتكل، تقرر احملمكة أأول ما اإ اإ
 ابلتعديفامي يتعلق  خمتصةحملمكة ااختصاصها. يف املثال الأول، هل مضن  الواقع حمل الزناعنطاق املسأأةل  حتددالأمر كذكل، 

 خمتصة (س)حملمكة يف ادلوةل ايف املثال الثاين، هل و؟ (س)ادلوةل ان اختصاصها يقترص عىل  مأأ  (زو) (وو) (س)يف ادلول 
 ؟)س( و)و(يف ادلولتني  تنيبشأأن بطالن الرباء (ب) رفطلل املقابليف الادعاء ابلنظر 

يف هذه وحتديد القوانني اليت س تطبق عىل الزناع. علهيا سيتعني يف الزناع،  لفصلاب أأهنا خمتصة أأن تقرر احملمكة وما .8
 ؟حفسب (س) ادلوةل قوانني مأأ  )س( و)و( و)ز( ادلول ؟ قوانني(س)القوانني س تطبقها احملمكة يف ادلوةل  أأيالأمثةل، 

نفاذذا احلم هبمسأأةل الاعرتاف  ت ثارلقانون الواجب التطبيق، وفقا ل حمكهااحملمكة اخملتصة  تصدر وما أأن .9 يف  هواإ
ذا اخلارج.  )ب(، الطرف  وأأمرت، )س( و)و(قد وقع يف ادلولتني  تعداي أأن (س)احملمكة يف ادلوةل  رأأتيف املثال الأول، اإ

 ذه؟هبذا احلم وتنف )ز(ادلوةل يف مكة احملتعرتف س  فهل  ات،تعويضبدفع  )ز(،يف ادلوةل  أأصول ميتكلاذلي 

  ةقانونيالر طالأ ة خمتلفالفكرية يف  امللكيةقانون و بني القانون ادلويل اخلاص  التقاطع ي نظمكيف  اثنيا:

 اليت تنظم عالقات امللكية الفكريةالقانون ادلويل اخلاص قواعد  أألف.

ىل القانون ادلويل اخلاص صكوك العديد من تتطرق  .10 مؤمتر لهاي تناول . وقد عرب احلدود دعاوى امللكية الفكريةاإ
، يف اتفاقية لهاي بشأأن القانون ادلويل اخلاصامللكية الفكرية و قانون بني  التقاطعا مؤخر ( HCCH) للقانون ادلويل اخلاص

 .1اختيار القانون يف العقود التجارية ادلوليةمبادئ لهاي بشأأن يف و امك،احملاختيار اتفاقات 

قلميية فامي بني ادلول وقد أُ  .11  لكهنا تتباين يف ،تقاليد قانونية مشرتكة أأو قرب جغرايف اليت لهابرم عدد من الصكوك الإ
طبق ت  ومن مثَّ  ،قواعد حمددة لزناعات امللكية الفكرية ةأأي منالصكوك هذه بعض  مفن هجة، ختلولملكية الفكرية. ل  معاجلهتا

قلميية تنص ، بيامنالزناعاتهذه عىل  للقانون ادلويل اخلاصالعامة  قواعدال قواعد  عىلأأخرى،  هجةمن  ،بعض الصكوك الإ
 الأوىلبروكسل لحئة و، الاحتاد الأورويبتتناول لحئة . عىل سبيل املثال، عاجلة هذه الزناعاتمل للقانون ادلويل اخلاصحمددة 

اثنيا
2 

الأوىل رومالحئيت و
3

والثانية 
4

 وامللكية الفكرية. بني القانون ادلويل اخلاص التقاطع ،، عىل وجه التحديد

 امللكية الفكريةيف صكوك  القانون ادلويل اخلاصقواعد  ابء.

ىل تيسري حامية امللكية الفكرية عرب احلدود .12 ج متعددة. ع بني هن  من خالل امجل ،هيدف النظام ادلويل للملكية الفكرية اإ
من خالل وضع معايري  ،لملكية الفكريةل الوطنية قوانني التأأكيد الطابع الإقلميي حلقوق امللكية الفكرية، ومواءمة ويشمل ذكل 

 .رعااي هذه ادلول احلس نة اليت يتلقاهاعامةل ذات املأأحصاب امللكية الفكرية الأجانب  ومعامةلدنيا، 

                                                
1

نفاذ حقوق امللكية الفكرية عرب احلدودأأعامل مؤمتر لهاي بشأأن القانون ادلويل اخلاص  " WIPO/ACE/12/8انظر الوثيقة    متاحة  "فامي يتعلق ابإ
 .http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=374156 عىل الرابط:

2
بشأأن الولية القضائية والاعرتاف  2012ديسمرب  12 ة يفاملؤرخ الأورويب لساجملو ان الأورويب للربمل 1215/2012لحئة الاحتاد الأورويب رمق   

نفاذاب عادة صياغة(. هالأحاكم واإ  يف املسائل املدنية والتجارية )اإ
3

 عىل الالزتامات التعاقدية. قالتطبيالواجب بشأأن القانون  2008 ويوني 17 ة يفاملؤرخ الأورويب للربملان الأورويب واجمللس 593/2008الالحئة رمق   
4

عىل الالزتامات  قالواجب التطبيالقانون بشأأن  2007يوليو  11 ة يفاملؤرخ الأورويب للربملان الأورويب واجمللس 864/2007الالحئة رمق   
 .التعاقدية غري

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=374156
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ىل أأن الإشارةوجتدر  .13 ( 2)5اندرة. وتنص املادة لقانون ادلويل اخلاص اب املتعلقة املسائلالأحاكم اليت تتناول رصاحة  اإ
نطاق امحلاية وكذكل وسائل الطعن املقررة للمؤلف محلاية " فات الأدبية والفنية عىل أأنمن اتفاقية برن بشأأن حامية املصن

محلاية فناين اتفاقية روما  وتتضمنامحلاية(. حمل )قانون " ون سواهحقوقه حيمكها ترشيع ادلوةل املطلوب توفري امحلاية فهيا د
 .مماثةل  اأأحاكم ومعاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي ،الأداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات الإذاعة

 ؟يف الزناع ابلفصل اخملتصةمكة ما احمل اثلثا:

اليت توجد دلوةل ابلقانون ادلويل اخلاص حاكم اوفقا لأ  مللكية الفكريةيتعلق ابيف نزاع  ابلفصلتصة اخمل  مكةاحمل تتحدد .14
قلميي ةادلوليامللكية الفكرية قانون و  لقانون ادلويل اخلاصا صكوكب كذكلهذا التحديد تأأثر ي قد و فهيا احملمكة،  غري . ومن ةأأو الإ

 مكة.احملاختيار فرصة ب يف الواقع طال  م  لل يتيح، مما ما يف نزاع ابلفصل خمتصة دوةلحمامك يف أأكرث من  توجدأأن  املستبعد

 الاختصاص القضايئ ساأأس أألف.

 يف الولية القضائيةاملقمي املدعى عليه  (أأ  

 مكة ادلوةل اليت يقمي فهيا.حمل ملدعى عليها ة عىلقضائيال الوليةكون تأأن  ةشائعال ج هن  ال من .15

دعى امل دا منعد اليت تشملالزناعات  ابتتالفكرية، اجلهات الفاعةل يف سالسل القمية اخلاصة ابمللكية  عدد تزايدومع  .16
 كونييف نزاعات تتعلق ابمللكية الفكرية، قد املتورطني  املدعى علهيم تعدد ومع. ش يوعاأأكرث  يف دول خمتلفة املقميني علهيم

 .مطروحا افهي  يقمييتال ادلوةلحمامك  أأمام مهأأحدمقاضاة خيار 

 املقمي يف الولية القضائيةغري املدعى عليه   (ب 

ذا اكن .17 الطرف عىل بالغ هذا لإ جموعة من القواعد مب الالزتامخارج ادلوةل، جيب  موجوداأأو  مقامي أأحد الأطراف واإ
بالغيك يمت وحنو سلمي.  حضاره مضن ناملدعى عليه خارج ادلوةل  اإ صةل اكفية بني  هناكأأن تكون احملمكة، جيب  ولية اقطواإ

 .صةلأأية بتكل ادلوةل ل ل ميت  نزاعيف  ما حممكة يف دوةل تفصلعىل سبيل املثال، من غري املالمئ معوما أأن الزناع وادلوةل. 

جراءات: املنصوص علهيا يف، ةبطاعوامل الر الوبصفة عامة، قد تشمل  .18  قواعد احملمكة، اإ

  ىل سبب  الناشئ يف ادلوةل؛ ادلعوىتستند اإ

 خاللىل اإ  تستند  قانون ادلوةل؛أأو حيمكه برم أُ يف ادلوةل أأو عقد  ُأبرم عقدب اإ

 ادلوةل؛ هذهترشيعات ل  تنطوي عىل خمالفة 

 متلاكت يف تكل ادلوةل؛مب  تتعلق 

 ادلوةل هذهيف  بواجب قانوين خمةلأأو  ةضار ل افعأأ  تشمل. 

 س ند: هذه الاس تثناءات وجود اس تثناءات من الاختصاص الشخيص للمحمكة. وقد تشمل الشائعةج ومن الهن   .19
املمتلاكت غري  مرشوعيةأأو  س ندأأيضا  يشلك قدو حصانة ادلول الأجنبية؛ واحلصانة ادلبلوماس ية. و أأجنبية؛ ممتلاكت ملكية 

ىل، اس تثناءاملنقوةل )اليت قد تشمل حقوق امللكية الفكرية(  حملمكة اكون تقد ل  ذلكل ؛أأنه حق أأنشأأته دوةل أأجنبية استنادا اإ
 قوق يف امللكية الفكرية الأجنبية.دعاوى احلامللكية أأو  دعاوىيف  لفصلاب خمتصة

 اختيار احملامكاتفاقات  (ج 
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 ارياخت  تفاقاتاب التفاقات هعرف هذت  . و العقد عن نزاع ينشأأ أأي يف  البتماكن عىل  رافطالأ  قااتفس بق  رمبا .20
اختيار احملمكة أأي تأأثري عىل تفاق لقد ل يكون احملمكة. ومع ذكل، ماكن  اريالاختصاص القضايئ أأو اخت  ارياخت  وأأ احملمكة 

ذ ؛حقوق امللكية الفكرية حصةعىل الولية القضائية عىل تسجيل أأو    لمحامك.ل لولية حرصاي ختضعهنا من املسائل اليت اإ  اإ

 امللكية الفكريةقضااي ل املمزيةاخلصائص  (د 

ذا اكن أأول حملمكة أأن حتدد ا عىل يتعنيو عىل الترشيعات ذات الصةل.  ةبطار الامل و عال وجوديعمتد و  .21  نظامال ما اإ
قلميية. ب  تتعلقة الفكرية يتضمن أأحاكما لملكيل  الأسايس العوامل اليت تربط احملمكة قد تتداخل و تحديد الولية القضائية الإ

ىل حد ما مع العوامل اليت حتدد بشأأن والزناع  ، املوضوعي ابلقانون ادلويل اخلاص املتعلقة املسائلحتديد الولية القضائية اإ
 .أأم لالتعدي  هل حدثمثل 

 مع احملامك: روابطوجود  دتأأكي  وقد .22

 ؛فعليا املتعديالشخص  حيث يوجد 

  ؛املؤلف حق صاحب ماكن يفقد يكون و ر، حيث حيدث الرض 

  ؛حق املؤلفوجب احملمي مب املصنف عرضحيث ميكن للأشخاص احلصول عىل أأو 

 حيث يوجد امجلهور املس هتدف للموقع الإلكرتوين؛ 

  عىل الإنرتنت؛ أأو املصنف احملمي حبق املؤلف مشاهدة تتيحالعملية التقنية اليت  تمتحيث 

 .)حيث توجد البياانت فعليا )موقع اخلادم 

ىل حد مكة بعيهنا حمل الولية القضائية ختويليتوقف  ،احلالتيف هذه و .23  اذلي الاتساع أأو الضيق مدىعىل  بعيداإ
طبيعة حقوق امللكية حتفز  ونأأمل أأن. ابدلقةدامئا  هذ العوامل حتليلقد ل يتسم و  ،قطبوت   ةبطاعوامل الر الهذه  به ت فرس

جراءالفكرية  ماكنية احلصول عىل معل محمي القضائية لولايتلحتليل خمتلف  اإ لقانون  تبعا) ااكفيي عد برباءة . ويف حني أأن اإ
ن يف قضااي التعدي عىل حق املؤلف عىل الإنرتنت،  الولية القضائيةادلوةل( ملنح  هذه يف  يسري عىل هذا النحوقد ل  الأمرفاإ

ىل ،قضااي العالمات التجارية قلميي الولية القضائية س هتداف""ا من قبيلأأقوى،  ربطعوامل  اليت حتتاج اإ  .ةالإ

أأن حصة امللكية الفكرية جمال يف  من املسمل به معوما: هاأأو تسجيل  صحة امللكية الفكريةب فامي يتعلق القضائية الولية .24
قامة  حمل، بغض النظر عن مت فهيا التسجيل أأو فهيا ي لمتسحملامك ادلوةل اليت  مرتوكة "برمهتا"مسأأةل  هاوتسجيل قوق هذه احل اإ

قلميية، أأن حقوق امللكية الفكريذكل  ؛مع دول أأخرى عوامل ربط ةأأو أأي ،ادلعوىأأطراف  ولة املسجةل حقوق اإ املاكل  خي 
لت فهياحقوقا معينة يف الولية القضائية اليت مبوجهبا   .حفسب امللكية الفكرية فهيا ُس 

قلميي وقحقأأيضا  يهاليت امللكية الفكرية غري املسجةل، مثل حق املؤلف،  حقوقويف حاةل  .25 ل  ممارس هتا لكن ،ةاإ
جراءأأي  تتطلب داري عام اإ  لس اميالتعدي عىل امللكية الفكرية الأجنبية،  دعاوىبت يف لل  اس تعداداقد تكون احملامك أأكرث و  .اإ

ول فهيا  ،مللكيةتتعلق اب قضاايهذه احلقوق أأيضا  ينشأأ عنطعن. وقد  موضعقوق تكون حصة هذه احلعندما ل  الولية خت 
 .املنظمة لهذا الأمرلقواعد العامة ل وفقاالقضائية 

يف ملدعى ا مقاضاة من بيهنا مجةل أأمورجيوز  اقدية املتعلقة ابمللكية الفكريةالتع الزناعات: يف دو العق الولية القضائية عىل .26
ىل أأن. املعينماكن أأداء الالزتام  التعاقدية واملسائل املتعلقة بصحة حقوق امللكية  الزناعاتالتقاطع بني  وجتدر الإشارة اإ
 وت تخذ، التطوير قيدزال ت لة اليت عقدامل ةقانونيال تالمن اجمل ،افهي دون غريها ابلنظر مكااحملختتص  اليت ،الفكرية أأو تسجيلها

 لك حاةل عىل حدة.لتبعا القرارات  افهي
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 (مكةاحمل مالءمة عدم؟ )احملفل املناسبهل احملمكة ليست  ابء.

نحىت  ،لمحمكةلجيوز ويف بعض الولايت القضائية،  .27  البت يف الزناعأأن ترفض  ،ما اكنت خمتصة ابلنظر يف نزاع واإ
ىل  .ناسبامل فل احمل دون شك ليست اأأهن استنادا اإ

 ،أأو لفرتة حمددة. وحيدد القانون الوطين الاختبار اذلي ميكن تطبيقه ةهنائيبصفة وقف ادلعوى تأأن  للمحمكةوجيوز  .28
 عىل سبيل املثال: وقد يكون

  ؟غري مناسب حمفل"دون شك هل احملمكة" 

 ؟القضائية لإجراءاتا اس تعاملُأيسء  هل، أأو كيدية وأأ  جائرةل الإجراءات ه 

  مالءمة"؟كرث الأ  فلاحملالطبيعي"، أأو " احملفل" ت عدحممكة أأخرى توجد هل 

 الاعتبارات ذات الصةل ما ييل: وتشمل .29

 جراءات موازية  هل توجد  ؛قيد التنفيذاإ

 جنبية؛الأ مكة احمليف  ةمتاح الانتصاف هل س بل 

  يحم الزناع؛ وس  القانون اذلي ما 

 الأطراف والشهود والأرضار. ماكن 

 تطبقها احملمكة؟س  ما القوانني اليت  .رابعا

 قالواجب التطبيمللكية الفكرية عرب احلدود يه حتديد القانون املتعلقة ابقضااي الاحملمكة يف  املسأأةل الثانية اليت تواجه .30
 عىل القضية.

لتحديد  بعملية متعددة اخلطوات القيام علهياعنرص أأجنيب، يتعني يف قضية تش متل عىل  اخملتصة مكةاحمل تنظرعندما و  .31
 .نيانو القمن  ةخمتلف مجموعاتبني من الاختيار  العملية يفتتلخص هذه و . العنرص هذاالقانون املنطبق عىل 

ىل مسأأةل قانونية الوضع القامئترمجة  .32 ىل  القامئترمجة الوضع  يه للبت يف املسأأةلالأوىل  اخلطوةو : اإ قانونية  مسائلاإ
ل أأنه جليا، قد يبدو أأمرا املقابةل لمطالبة واملطالبةلاملسائل القانونية احملددة  ومع أأن اس تنباطواحضة.  أأن  ليس من النادر اإ
جابة قبل البت يف املطالبات/هذه الأطراف  تتجاهل ىل اإ  .يف حد ذاهتا املقابةل املطالباتاملسائل الأولية اليت حتتاج اإ

 للبت يفاحملمكة  صالحية تقدير عنداخلطوة  رمبا يكون قد س بق ابلفعل تناول هذه: حتديد طبيعة العالقة القانونية .33
، وأأن دقيقةقانونية  بلغة الأساس يةالقانونية  املسائل جبالءحملمكة، مرة أأخرى، أأن حتدد ا جيب عىلومع ذكل، . ما قضية

من  ةوممتزي  مس تقةل فئة يفاملسأأةل القانونية توصيف  جداالقانون. ومن املرحج  من فئاتراخسة  فئة يفاملسأأةل القانونية  صنفت  
 القانوين التوصيف قتيض. وقد ي يةقاعدة قانون لل مماثلممتزي اختيار  عنيف اخلطوة التالية من العملية  وهو ما قد يسفر ،لقانونا

ىل لك مسأأةل قانونية  ةئجتز   لقانون الواجب التطبيق.اب خاصةقواعد خمتلفة ل لك مهنا ختضعمنفصةل  نقاطاإ

لزامية  تعريف، ميكن عام: بشلك اختيار القواعد القانونيةو  املطلقة القواعد الإلزامية .34 ا قواعد أأهنب املطلقةالقواعد الإ
رمغ الطابع  ل ميكن جتاهلها ة، حبيثعامال اتس ياسلل  قواعد هامةأأو  ،أأمهية س ياس ية أأو اجامتعية أأو اقتصادية تكتيس

 .للزناع ادلويل
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لزاميةأأحاكم  وجودويف حاةل عدم  .35 قواعد نظم ت ختيار القانون. و ا حبسبالواجب التطبيق  القانونحدد يت، مطلقة اإ
 .يف حد ذاهتااملسأأةل القانونية  ل تنظم الكهن ،القانون مسأأةل القانون املنطبقاختيار 

 ،اختيار القانونقواعد يف  اأأساس ي االعوامل عنرص  هذه وتعد. ةبطاعوامل الر المن قواعد اختيار القانون  وتس تفيد .36
 القانون الواجب التطبيق. حنووجه احملمكة ي

 :لختيار القانون ةلقواعد التالياطبق ت  قضااي حمددة، قد ب وفامي يتعلق .37

 غري احلقوق ، ميكن المتيزي بني احلقوق املسجةل و للتحويلقابليته مبلكية حق امللكية الفكرية و  فامي يتعلق
ما القانون:  يارت خ ل تنيعداق( ميكن تطبيق املؤلف املسجةل. يف حاةل احلقوق غري املسجةل )مثل حق قانون اإ

عىل العقد.  املنطبقالقانون أأو مبوجب عالقة تعاقدية،  املصنفحيث ُأنتج ؛ احملتوى بدعالرئييس" مل  املوطن"
نشأأ  عىل احلقوق املسجةل: القانون املنطبق عىل العقد اذلي امالقانون ميكن تطبيقه ختيارقاعداتن ل وجدكام ت
نتاج عنه  أأو قانون دوةل التسجيل. سجل مبوجب عالقة تعاقدية؛امل  املصنف اإ

 الأطراف. ةاس تقالليأأن يسود مبدأأ  جيبابملسائل التعاقدية،  فامي يتعلق 

  اختيار القانون أأكرث تعقيدا وتنوعا. وميزيقواعد  تكون، امللكية الفكرية كحق ضامينفامي يتعلق ابس تخدام 
اختيار قواعد بني  (UNCITRAL) القانون المنوذيج اذلي وضعته جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري ادلويل

 التعاقدية للحق الضامين يف امللكية الفكرية.اجلوانب مللكية و املتعلقة ابالقانون يف اجلوانب 

يتعني  حال مت ذكل،ويف  ،عىل الزناع تطبيقال يتفق الطرفان عىل القانون الواجب  ا ماغالب: اختيار الأطراف للقانون .38
 بفعل تطبيق مقيدا، عىل الأخصفهيا اس تقالل الأطراف  يكوناحلالت اليت  ابس تثناءالقانون،  هذاتطبيق حملمكة ا عىل

لزامية  عىلالولايت القضائية.  ابختالفتطبيق ال الأطراف عىل القانون الواجب  اتفاقمدى  وخيتلف. املطلقة القواعد الإ
يكون  وابلتايل ل ،عادة لقانون دوةل التسجيل ةالوطنيلعالمات التجارية اتسجيل بصحة املتعلقة القضااي  ختضعسبيل املثال، 

آخرللأطراف احلق يف اختيار قانون   .يف هذا الصدد أ

 املذكورة أأعاله القانون املنطبق عىل الزناع. اخلطواتاملتعددة عملية ال : حتدد القانون الواجب التطبيق تنفيذ .39

ىل قانون حميل أأمهها ،تعددة اخلطواتامل عملية ال  تنفيذاحملمكة مشالك خمتلفة عند  تواجهقد و  .40 ليس و  (renvoi) الرد اإ
ىل  الواجب التطبيقالقانون )الأجنيب( حييل عملية أأن ال هذه من غري املأألوف عند تطبيق  ويف مثل . قانون احملمكةالقايض اإ

ىل قانون حميل. وهتدف نظرية دائرة مغلقةهذه احلاةل قد جتد احملمكة نفسها يف  احملمكة وقف ب وتقيضكرس هذه ادلائرة،  الرد اإ
 .الردمرة يمت فهيا  أأولعن القانون الواجب التطبيق بعد  بحثال 

، سيسمح حدوث ذكلويف حاةل العامة.  اتالس ياس س تثناء لعتباراتاهو  اتاخلطو املتعددة عملية ال  عن العدول .41
 ختيار القانون.اقواعد ب معالالقانون املنطبق جانبا  نحيت ن أأ للمحمكة  اخلاص ادلويلقانون ال

نفاذه يف دوةل أأخرى؟ .خامسا  كيف ميكن الاعرتاف ابحلم واإ

ذا  .42 ماكنيةمسأأةل أأخرى بشأأن  ت ثارقد ، بقط املن وفقا للقانون  زناعال يف حكاموأأصدرت  ،خمتصة ااحملمكة أأهن قررتاإ  اإ
نفاذه يف دوةل أأخرى و  املدعى عليه، اذلي صدر  يف حاةل وجود اكثري  هذاذكل. وحيدث يمت  كيفالاعرتاف هبذا القرار واإ

 .يف دوةل أأخرى أأصول امتالكهضده حم، يف دوةل أأخرى أأو 
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ثبات أأن ادلولتني نفسها بشأأن املسأأةل هابني الأطراف نفس  الزناع جتددعدم واملبدأأ العام لالعرتاف هو  .43 ذا أأمكن اإ . واإ
ذكل سببا لعدم الاعرتاف ابحلم الأجنيب يف بعض الولايت القضائية.  يشلك، فقد ذاهتا تطبقان قوانني خمتلفة عىل املسأأةل

ىل الاعرتاف ابحلم الأجنيب. اجملامةل ادلولية واملبدأأ العام املبني أأعاله ت فيض، هذا وفامي عدا  اإ

نفاذ  ويعمل .44  اليت سي نفذ فهياوةل ادل يفاحلم الصادر عن حممكة أأجنبية أأثر  ذكل أأن ،الاعرتاف ابحلمعىل تعزيز الإ
 فهيا. صدريف ادلوةل اليت كام نفسه هو  س يكون

نفاذه لقانون ادلوةل  حبم صادر عن حممكة أأجنبيةالاعرتاف وخيضع  .45 لهيا  احملمكة تقومطلب. ول للتلقية امل واإ املوجه اإ
ذا اكن الطلب بدراسة  لمبادئ القانونية.سلمي ل ق يطب نتج عن ت أأو  هل ما يسوغه، ةأأجنبي احلم الصادر عن حممكة ما اإ

ذا اس ت   ةأأجنبيصادر عن حممكة حممكة معوما حبم أأي ول تعرتف  .46 ل اإ حممكة  أأن متارسوفيت رشوط معينة: وتنفذه اإ
ىلالقرار  أأن يستندو ؛ وابات  ا القرار هنائي   أأن يكون"الولية القضائية ادلولية"؛ مبدأأ املنشأأ  تطابق أأن ت و موضوعية؛ أأسس  اإ

 بل  اثبت.مب تعويضات عىل احلم أأيضا  ينصأأن  رضورة بعض الولايت القضائية وتشرتطالأطراف. 

نفاذلطلب حتديدا لاملتلقية قانون ادلوةل  قد ينصو  .47 ما من خالل الهنج  ،معينة بدلانيف حمامك صدرت عن أأحاكم  عىل اإ اإ
يف عدد حمدود من ادلول الأجنبية؛ أأو من خالل هنج  بعيهنا حمامكصدرت عن نظاما لتسجيل أأحاكم  ضعو القانوين اذلي 

ذا اكنت املتلقية ل حممكة ادلوةل تتحققحيث  ،املعامةل ابملثل  عامةل ابملثل.املدوةل املنشأأ متنحها لطلب مما اإ

لغاء  جتزيالأس باب اليت يف القانون العام تتشابه و  .48  ما حممكةأأس باب رفض  مع ةأأجنبيصادر عن حممكة  حمتسجيل اإ
نفاذه.  ةأأجنبيصادر عن حممكة الاعرتاف حبم   ما ييل:هذه الأس باب تشمل  وقدأأو اإ

  ؛ابلتدليساحلم  عىلاحلصول 

 عادةل يف حمامكة  عدم منحه أأو/وفق الأصول القانونية  تهحمامك  عدم أأو طبيعية/عداةل  املهتم التقصري يف منح
 ؛الإجراء

  نفاذ احلم  خيالفأأن  لس ياسة العامة؛ااإ

 ىللطلب، لتلقية امل يف دوةل أأخرى أأو يف ادلوةل الزناع يف  ابلفعل فصلال  وصدرت أأحاكم خمتلفة مما أأدى اإ
 ؛ ومتضاربة أأحاكم

   خارج نطاق ممارسة  وقعأأن يكون املدعى عليه دوةل أأجنبية، ما مل ينشأأ الزناع الأصيل عن فعل
 العامة. اسلطاهت

زيقوانني أأخرى لدلوةل  ومثة .49 نفاذ يف ظروف أأخرىللمحمكة  جت   .رفض الإ

 القضااي املتعلقة ابلتعاون الإداري أأو القضايئ سادسا.

ذا اكن املدعى عليه مقامي املدنية أأو التجارية عرب احلدود الزناعاتيف املعامالت أأو صعوابت  قد تنشأأ و  .50 أأو اكنت  ،اإ
ذا أأصدرت دوةل أأجنبية الواثئق العامة و ؛ أأقميت فهيا ادلعوىالأدةل موجودة خارج ادلوةل اليت  ذا الرضوريةاإ  ُأقميت؛ أأو اإ

مؤمتر قوم ي. و اخلاصة هبا ن للك دوةل نظمها القانونية والإداريةلأ ذكل و  ،موازية انش ئة عن الزناع نفسه يف دول خمتلفة وىادع
ليات. وتسمح هذه التفاقيات الآ  خمتلفتيسري التعاون من خالل  بغيةبتطوير التفاقيات  يل اخلاصلهاي للقانون ادلو

رسال ، من بيهناأأمور جبمةل  محامكللللهيئات الإدارية الوطنية و  مجع الأدةل يف اخلارج، والاعرتاف ابلواثئق العامة الأجنبية، واإ
 .5يف اخلارج بكفاءة أأكرب للتبلي الواثئق 
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