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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018أأغسطس  21 التارخي:

 باإلنفاذ المعنية االستشارية اللجنة

 عشرة الثالثة الدورة

 2018سبمترب  5اإىل  3جنيف، من 

 بين إنفاذ الملكية الفكرية وقانون المنافسة العالقة

عدادمسامهتان   الربازيل وبريو من اإ

نفاذ، يف دورهتا الثانية عرشة املعقودة يف الفرتة من  .1 ىل  4وافقت اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ ، عىل 2017سبمترب  6اإ

املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات بادل أأن تنظر، خالل دورهتا الثالثة عرشة، يف مجةل مواضيع مهنا "ت 

نفاذ امللكية الفكرية، مبا يف ذكل أ ليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة  املؤسس ية بشأأن س ياسات وأأنظمة اإ

ج الإدارية . ويف هذا الإطار، تعرض هذه الوثيقة مسامهيت دولتني عضويني، وهام الربازيل وبريو، خبصشامةل وفعاةل" وص الهنه

زاء نفاذ امللكية الفكرية وقانون املنافسة. العالقةتناول  اإ  بني اإ

الإداري لدلفاع الربازيل جملس وتناقش املسامهتان ممارسات السلطتني الوطنيتني اخملتصتني، وهام  .2

(، يف التوفيق بني INDECOPI) امللكية الفكريةحامية لوطين لدلفاع عن املنافسة و ( ومعهد بريو اCADE) الاقتصادي

ىل أأمثةل مس متدة من سوابق قضائية، تناقش املسامهتان حدود  أأهداف قوانني امللكية الفكرية وقواعد املنافسة. واستنادا اإ

ىل قواعد املنافسة يف احلالت اليت  املرشوعةقوانني منع املنافسة غري  عامل حقوق امللكية الفكرية وكذكل اللجوء اإ فامي يتعلق ابإ

فهيا اس تعامل نظام امللكية الفكرية ملنع املنافسني من ادلخول اإىل سوق معينة أأو املكوث فهيا. وتتناول املسامهة الربازيلية يهساء 

هتبع من قبلالعالقة بني امللكية الفكرية وقانون املنافسة ابس تعراض الهنج  الوزن اجمللس الإدارية لدلفاع الاقتصادي حيال  امل

نفاذ حقوق التصاممي الصناعية يف صناعة قطع غيار بني هذين اجملالني الق حداهام ابإ انونيني يف ثالث حالت رئيس ية: تتعلق اإ

أ اثر امللكية الفكرية عىل الس يارات؛ وتتعلق أأخرى بدعوى صورية يف سوق الأدوية الطبية؛ أأما احلاةل الأخرية فتتناول 

ىل املنافسة يف حاةل من حالت دمج بني رشكتني كربيني تعمالن  مناقشة حاةل يف سوق البذور ومبيدات ال فات. ابلإضافة اإ
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امللكية الفكرية ابعتباره سلطة حامية وطنية لدلفاع عن املنافسة و الهيلك املؤسيس للمعهد ال بريومسامهة وطنية وجهية، تربز 

دارية   نافسة غري املرشوعة.حفسب، بل تشمل أأيضا مسائل امل صالحياهتا جمال حامية امللكية الفكرية  ل تشمل واحدةاإ

 وترد املسامهتان ابلرتتيب التايل: .3

 3ل..................................................................وقانون منع الاحتاكر يف الربازي التقاطع ما بني حقوق امللكية الفكرية

 13.....................................................................................امللكية الفكرية وقانون املنافسة غري املرشوعة يف بريو

]تيل ذكل املسامهتان[
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التقاطع ما بين حقوق الملكية الفكرية وقانون منع االحتكار في 

 البرازيل

 

عداد الس يدة ابول أأزيفيدو، مفوضة دلى اجمللس الإداري لدلفاع عن الاقتصاد يف برازيليا، الربازيل ةمسامه  *من اإ

 

 ملخص

 التمنية تنش يط مثل مشرتكة أأهداف حتقيق بغية الفكرية امللكية وقانون الاحتاكر منع قانون بني التوفيق من بد ل

 بل دامئا سهال ليس القانون يف اجملالني هذين بني فامي التفاعل فاإن ذكل ومع املنافسة. وتشجيع الابتاكر وتعزيز الاقتصادية

 وامللكية املعرفة فيه تؤدي اذلي اجلديد الاقتصاد س ياق ويف املشرتكة. الأهداف حتقيق لكفاةل احلذر التوازن حتقيق ويتطلب

 حتقيق برضورة الوعي يتناىم املعين، السوق دودح رمس ويف السوق يف الفاعةل الأطراف بني املنافسة يف حموراي دورا الفكرية

ىل وأأولك املنافسة. وقواعد الفكرية امللكية حقوق بني التوازن  املنوطة اجلهة وهو – الاقتصادي لدلفاع الإداري اجمللس اإ

ثباهتا مسيئة اأأهن زمعيه  بطريقة الفكرية امللكية حقوق فهيا مورست اليت القضااي يف التحقيق هممة – الربازيل يف ابملنافسة  ،واإ

طارا اجمللس وضع وبذكل   املنافسة. وقانون الفكرية امللكية حقوق بني التقاطع لتحليل اإ

 الاحتاكر ومنع واملنافسة الفكرية امللكية .أأول

 والهنوض الاقتصادية التمنية حتفزي بيهنا ومن أأهدافهام بعض يف الاحتاكر منع وقانون الفكرية امللكية قانون يتشارك .1

 متناقضا يبدو قد حنو عىل الأهداف، هذه لتحقيق خمتلفة أأساليبا يطبق مهنام لك فاإن ذكل ومع املنافسة. وتشجيع لبتاكراب

  وهةل. لأول

ساءة املرشوعة غري الاحتاكر أأوجه ومنع املنافسة تعزيز خالل من الاقتصادية التمنية حيفز الاحتاكر منع قانونو  .2  واإ

نشاء خالل من الابتاكر الفكرية امللكية حتفز حني يف الإقصائية، واملامرسات النفوذ اس تغالل  ميكن اليت الاس تئثارية احلقوق اإ

  ملموسة. غري محمية لسلع لها مرصح غري أأخرى أأطراف اس تخدام دون حتول دامت ما املنافسة تقيد اعتبارها

 احلني ذكل من النقاش تطور ذكل ومع بعضهام. مع متوافقني غري ربانيعت س بق فامي القانون يف اجملالن هذان اكنو  .3

 توتر وجود احامتل من الرمغ عىل البعض، بعضهامل  ممكالن هذا وقتنا يف الفكرية امللكية وقانون الاحتاكر منع قانون ويعترب

  اجملالني. هذين بني دامئ

 مبوجب تهمنح اليت الاس تئثارية احلقوق حتفز بل ملنافسة.اب ترض  ل الفكرية امللكية أأن للسوق دينامييك حتليل ويوحض .4

 التفاعل فاإن وذلكل والتطوير. البحث جمال يف الاستامثر عىل احلوافز وتقدم املرشوعات بني املنافسة الفكرية امللكية قوانني

 ورفاه الاقتصادي المنو يف ثلاملمت  املشرتك الهدف لتحقيق رضورة الاحتاكر منع وقانون الفكرية امللكية قانون بني املتوازن

  املس هتكل.

                                         
 فهيا. الأعضاء ادلول أأو الويبو أأمانة أ راء عن ابلرضورة تعرب ول مؤلفهتا أ راء يه الوثيقة هذه عهنا تعرب اليت ال راء *
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 القامئ الاقتصاد من انتقلت اليت الأسواق هنا به يقصد اذلي ،اجلديد الاقتصاد س ياق يف الالكم هذا حصة وتثبت .5

ىل التصنيع عىل ،املعرفة عىل والقامئ الرمقي الاقتصاد اإ
1
 ملنافسةا يف حموراي دورا الفكرية وامللكية واملعرفة الابتاكر يؤدي حيث 

ىل جنبا الاحتاكر ومنع الفكرية امللكية قيام من بد ول املعين. السوق حدود رمس ويف السوق يف الأساس ية الأطراف بني  اإ

حداهام كفة ترجيح احامتل من الرمغ عىل الأمهية، قدر بنفس مهنام لك ومراعاة جنب  حاةل لك عىل بناء الأخرى حساب عىل اإ

ذ الزناع. من دوما خيلو سوف القانون يف اجملالني هذين بني فامي التفاعل أأن الالكم اهذ يعين ل ذكل ومع حدة. عىل  يزال ل واإ

 سوف اذلي والوزن ابلتوازن يتعلق متنام   انشغال يوجد التشلك، يف أ خذا الربازيل يف املعرفة عىل والقامئ الرمقي الاقتصاد

  حصيح. والعكس فكريةال امللكية لعتبارات ابملنافسة املعنية السلطة متنحه

ن املقبةل، الفقرات يف يرد ملا ووفقا .6  املعرفة عىل القامئة الأسواق يف الفكرية امللكية انهتااكت عىل تنطوي اليت القضااي فاإ

 مواهجة ويف الزتايد. يف أ خذة الس يارات( غيار قطع قبيل )من الابتاكر حيركها اليت والأسواق الزراعية( املنتجات قبيل )من

 امللكية حقوق انهتاك فهيا زمعيه  اليت القضااي يف الاحتاكر منع لقانون الوايف غري التطبيق بأأن الإحاطة الرضوري من لواقعا هذا

 عىل سلبية أ اثر اإىل الاحتاكر منع لقانون مفرط بشلك التوجهييي التطبيق يؤدي أأن ميكن حني يف املنافسة، يقيد قد الفكرية

  القضااي. هذه مع التعامل عن تنجم قد اليت ابخملاطر واعية ابملنافسة املعنية لسلطاتا تكون أأن جيب وذلكل الابتاكر.

 فاإن ذكل ومع .الإطالق عىل السهةل ملهمةاب ليست الاحتاكر منع وقانون الفكرية امللكية بني التوازن حتقيق وهممة .7

 املبذوةل اجلهود عن فضال الصةل ذات القضااي تعقيد مبدى املزتايد الوعي خالل من رصده ميكن الصدد هذا يف احملرز التقدم

ىل البحث هذا وهيدف التعقيد. من القدر هذا مع سلمي بشلك للتعامل براز اإ  الاقتصادي لدلفاع الإداري اجمللس معل تطور اإ

  .مهنا جزء الفكرية امللكية حقوق وتكون الاحتاكر منع بقانون تتعلق مسائل تناول عند

 الربازييل الاحتاكر منع قانون ظل يف الفكرية امللكية .اثنيا

 مبوجب املنافسة مسائل عن واملسؤوةل الاحتاكر مبنع املعنية الربازيلية الهيئة هو الاقتصادي لدلفاع الإداري اجمللس .8

داري هجاز عن عبارة وهو 1994عام يف اجمللس وتأأسس .الاحتاكر( منع )قانون .12 529/2011رمق القانون  ينمتي احتادي اإ

ىل ساءة عىل ولية وللمجلس .التنفيذية السلطة رعف اإ  تشلك اليت واملامرسات ادلمج وعىل واحد جانب من النفوذ اس تغالل اإ

 أ اثر علهيا ترتتب دامت ما خارهجا أأو الربازيل داخل رتكبته  أأفعال أأية عىل ولية اجمللس القانون ومينح .ا  تواطؤ  أأو اس تثناء  

 ذكل دثحيه  أأو الربازيل يف الأسعار تثبيت  اإىل هيدف اخلارج يف احتاكري تكتل وجود )مثال الربازيل يف حممتةل أأو فعلية

دارية اجمللس تاوقرار  .ابلفعل(  .القضائية السلطات أأمام الطعن اإىل وختضع طبيعهتا يف اإ

 متعسفة قةبطري الفكرية امللكية حقوق ممارسة أأن عىل الاحتاكر منع قانون ينص الفكرية امللكية مبسائل يتعلق وفامي .9

ىل وابلإضافة .(36املادة ،3القسم عرش، والتاسع عرش الرابع )الباابن الاحتاكر عمن لقانون انهتااك يشلك  القانون يتيح ذكل اإ

 ال اثر من التخفيف بغية الفكرية امللكية حبقوق الإجباري الرتخيص بشأأن قرارا اجمللس يتخذ أأن ادلمج قضااي س ياق يف أأيضا

 ختضع قد الفكرية ابمللكية املرتبطة املسائل فاإن وذلكل (60املادة ،2القسم اخلامس، )الباب املقرتح ادلمج عن النامجة الضارة

                                         
1
 .,Antitrust in the New Economy”, Antitrust Law Journal, v. 68, 2001, p. 925-944“عىل الاطالع ميكن املعلومات من للمزيد 

P.926. 
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 التكتالت يف التحقيقات مثل) الأفقية التفاقات يف التحقيقات عن فضال ابدلمج املتعلقة القضااي س ياق يف فهيا للنظر

ساءة احامتل يف أأو الاحتاكرية(   .نفوذ عىل ينطوي منصب اس تغالل اإ

 يشلك بأأسلوب ميارس قد هبا والرتخيص الفكرية امللكية حقوق بأأن رصاحة اجمللس اعرتف التطبيق مس توى وعىل .10

 لهذه سلطة متنح ول مطلقة ليست الولية هذه فاإن ذكل ومع .القضااي هذه عىل وليته عىل وأأكد بل التنافس ية وينايف انهتااك

لغاء الهيئة  .قانوين بشلك الصناعية للملكية الوطين ملعهدا أأصدره الفكرية ابمللكية ترخيص لإ

 الربازيل يف الفكرية امللكية حقوق عىل تش متل اليت الاحتاكر منع جمال يف املرجعية القضااي بعض .اثلثا

ساءة ةالفكري امللكية عىل تش متل اليت الاحتاكر منع جمال يف التحقيقات أأغلب تناولت 1994 عام منذ .11  حقوق ممارسة اإ

.الربط واتفاقات الصورية وادلعاوى الفكرية امللكية
 3.الاندماج قضااي بعض أأساس أأيضا الفكرية امللكية حقوق ومثلت 2

 قضااي ثالث املقبل اجلزء يلخص سوف الفكرية امللكية وقانون الاحتاكر منع قانون بني ما التقاطع عىل ودلةل .12

 فولكس رشكة ضد (ANFAPE) الربازيل يف املس تقلني الس يارات غيار قطع ملصنعي الوطنية الرابطة قضية يف .مرجعية

 يف احملدودة موتور فورد ورشكة للس يارات املسامهة فيات ورشكة الربازيل يف الس يارات لصناعة احملدودة فاغون

،الربازيل( يف الس يارات غيار قطع ملصنعي الوطنية الرابطة )قضية.الربازيل
4
 سوق يف الفكرية ابمللكية املرتبطة لواقعةا حدثت 

 يف الس يارات لتجميع رشاكت أأكرب نفذهتا اليت الصناعية والامنذج الرسوم حقوق رشعية يف وشككت الس يارات غيار قطع

 ال اثر أأبرز نفسه الوقت ويف ، وليته عىل تقييداتل اب الاقتصادي لدلفاع الإداري اجمللس أأقر القضية هذه ويف .الربازيل

 منع قانون بني العالقة حتليل مع الفكرية، امللكية حقوق اس تخدام أأوجه بعض عىل السوق يف ترتتب قد اليت ابملنافسة اخملةل

 (Genéricos-Pró) اجلنيسة الأدوية اتلصناع الربازيلية الرابطة قضية ويف .ابلتفصيل الفكرية امللكية وقانون الاحتاكر

ييل رشكة ضد (Lilly Eli)ورشاكه لييل واإييل الربازيلية لييل اإ
5
 يف الفكرية ابمللكية تتعلق صورية دعوى عىل النقاش انطوى 

ييل رشكة حصلت فقد .الطبية الأدوية سوق  خالل من مرشوع غري احتاكر عىل الصيدلنية للمس تحرضات العاملية لييل اإ

نفاذ حقيقية وغري ةلومعق غري بيأأسال  وابس تخدام معقوةل غري قضائية دعاوى رفع  جتاوز اجمللس أأثبت القضية هذه ويف .لالإ

 .الفكرية امللكية حقوق اس تخدام لإساءة غرامة علهيا وفرض الرشكة

 عند ادلعاوى هذه ممارسة أأن عىل وشدد الصورية ادلعاوى حتديد معايري اديصالاقت لدلفاع الإداري اجمللس ووضع .13

 ورشكة املسامهة ابير رشكة عىل تش متل اليت القضية ويف .ملنافسةاب أأكرب رضرا لحقته  أأن حيمتل الفكرية ابمللكية اقرتاهنا

،مونسانتو( ضد )ابيرمونسانتو
6
 الطرفان واكن .ادلمج خبصوص املرفوعة ادلعوى يف احملورية املسأأةل الفكرية امللكية مثلت 

                                         
2
 املسامهة. هذه مرفق يف القضااي جدول انظر 
3
 املسامهة. هذه مرفق يف القضااي جدول انظر 
4
 .2018 فرباير 14 يف  الصادر وقرارها 08012.002673/2007-51 رمق الإدارية العملية 
5
 .2015 ويوني 18يف الصادر وقرارها 08012.0011508/2007-91 رمق الإدارية العملية 
6
 .2018فرباير 7يف الصادر وقرارها النفوذ، تركزي قانون من 08700.001097/2017-49 رمق قضية 
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قرار وعند .ال فات ومبيدات البذور سوق يف مرموقتني رشكتني  وجود رضورة عىل اجمللس شدد قيود، حتت التشغيل اإ

  السوق. يف ملحوظا نفوذا هلام يتيح ما الرشكتان متتلكها اليت الفكرية امللكية حقوق تركزي حدة من التخفيف ميكهنا وسائل

 الربازيل يف الس يارات غيار قطع ملصنعي الوطنية الرابطة قضية أألف.

 املعدات مصنعي اس تخدام بشأأن س نوات عرش دام حتقيق من مؤخرا الاقتصادي لدلفاع الإداري اجمللس انهتي  .14

  .التسويق بعد الالحقة املراحل يف الس يارات جسم غيار قطع جمال يف الصناعية والامنذج الرسوم حقوق الأصلية

 مصنعي ضد (ANFAPE) الربازيل يف الس يارات غيار لقطع املس تقلني للمصنعني الوطنية الرابطة القضية ورفعت .15

 امللكية وحقوق النافذة ماكنهتم انهتكوا علهيم املدع  أأن املدعية توزمع .وفورد وفيات واجن ولكسف ويه الأصلية املعدات

 التسويق، بعد الالحقة املراحل يف الصناعية والامنذج الرسوم حقوق ممارسة خالل من الس يارات غيار قطع سوق يف الفكرية

ىل أأدى ما نفاذ القضاء أأمام دعاوى رفعوا قد الأصلية املعدات مصنعي بعض واكن .فعال احتاكرا السوق احتاكرمه اإ  حقوق لإ

 الرسوم ابس تخدام ممهن ترخيص عىل احلصول دون الس يارات قطع تسويق من املس تقلني املصنعني ومنع الفكرية امللكية

ن الربازيل يف الس يارات غيار لقطع املس تقلني للمصنعني الوطنية الرابطة وقالت .الصناعية والامنذج  رفعت اليت قضاايال اإ

 والامنذج الرمس أأن وأأكدت التصنيع عىل الالحقة املراحل يف الفعاةل املنافسة من املس تقلني املصنعني منع اإىل هتدف اكنت

منا الصناعية   .الأولية السوق عىل تقترص  اإ

نفاذ يقرص ل (/9.279 1996)رمق الربازييل الفكرية امللكية قانون أأن الاقتصادي لدلفاع الإداري اجمللس رأأى .16  حقوق اإ

 وابتباعهم مرشوع بشلك التسجيل عىل الأصلية املعدات مصنعي فبحصول .الأولية الأسواق عىل الصناعية والامنذج الرسوم

نفاذ معقوةل أأساليب ن الفكرية، امللكية حقوق لإ  يتأأكد مل السبب ولهذا .صورية دعوى ابعتبارها تصنيفها ميكن ل ممارساهتم فاإ

 .القضية وأأغلقت الفكرية امللكية حقوق ممارسة انهتاك

 القانون يف عليه املنصوص النحو عىل الصناعية والامنذج الرسوم حقوق وجود جمرد أأن املبدأأ  حيث من اجمللس ذكرو  .17

ىل يؤدي قد  الاقتصادي لدلفاع اريالإد اجمللس فاإن ذكل ومع .التسويق عىل الالحقة املراحل يف ابملنافسة ضارة أ اثر اإ

 اخملةل ال اثر فاإن الانهتاك هذا مثل غياب ويف .الفكرية امللكية حقوق انهتاك فهيا يثبت اليت ابلقضااي وليته تقيد يدرك

ل جيوز ل القانون تطبيق عىل املرتتبة ابملنافسة ظر القضااي هذه ويف .نفسه للقانون تهنسب أأن اإ  أأي اختاذ اجمللس عىل حيه

جراء نه يثح  اإ  .الفكرية امللكية جمال يف الساري الترشيع جتاوز هل جيوز ل اإ

 منع وقانون الفكرية امللكية قانون بني التقاطع مع التعامل عند اجمللس يسلكه اذلي املتوازن الهنج القضية هذه وتوحض .18

 يراعي أأنه الربازيل يف الس يارات غيار لقطع املس تقلني للمصنعني الوطنية الرابطة قضية خالل من اجمللس وأأظهر .الاحتاكر

 امللكية قانون عىل الاحتاكر منع قانون يفضل  ل أأنه أأوحض مث ومن به، حتيط اليت ابلتقييدات وعي عىل وأأنه ادلقيق التداخل

ن بل الفكرية، نفاذ مرشوعية حفص هو هنجه اإ   .ذكل عىل بناء السوق عىل ترتتب قد اليت وال اثر الفكرية امللكية حقوق اإ
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ييل قضية ء.اب  لييل اإ

ييل قضية يف .19 ييل رشكة ضد بشكوى  اجلنيسة الأدوية لصناعات الربازيلية الرابطة تقدمت لييل اإ  الربازيل يف لييل اإ

ييل ورشكة نفاذ خالل من صورية دعاوى رفعتا علهيام املدع  أأن فهيا تزمع ورشاكه، لييل اإ  يف مرشوع غري بشلك براءات اإ

 عىل دعاوى رفع خالل من املنافسة أأمام اصطناعية حواجز قامينته  علهيام املدع  أأن املدعية وزمعت .الطبية الأدوية سوق

 يف يس تخدم طيب دواء عىل اس تئثارية حقوق عىل احلصول بغية الصناعية للملكية الوطين ملعهدا مثل العامة، املؤسسات

 .الرسطان مرض عالج

ساء بثبوت الاقتصادي لدلفاع الإداري اجمللس وقىض .20 ييل رشكة سلوك يف الفكرية امللكية حقوق اس تخدام ةاإ  .لييل اإ
 وفقا تطورها حسب الصورية ادلعوى وجود تثبت رشوط ثالثة علهيام املدع  من املقدمة املطالب اس توفت للمجلس ووفقا

 الوس يةل يف تعسفال  (3و) خاطئة، معلومات تقدمي (2و) املطالب، معقولية اس تحاةل (1) ويه: القضائية للسوابق

 بسبب الفكرية امللكية حقوق عىل تنطوي اليت الصورية ادلعاوى قضااي يف املتأأين التدقيق أأمهية اجمللس زوأأبر  .املس تخدمة

نزال يف القضااي هذه تتسبب أأن الكبري الاحامتل  .ابملنافسة للغاية ضارة أ اثر اإ

 ولحظ الفكرية، امللكية وقانون الاحتاكر منع ونقان بني املعقدة العالقة الاقتصادي لدلفاع الإداري اجمللس وتناول .21

ماكنية دون حتول ل امللكفة احلكومية الواكلت متنحها اليت الرباءات حىت أأنه  لإساءة الفكرية امللكية حقوق تتعرض أأن اإ

نفاذ جراءاتاإ  يف اس تغاللها  .الإ

ييل قضية ويف .22  .علهيام املدع  أأودعه اذلي الرباءة وجبمب امحلاية طلب الصناعية للملكية الوطين ملعهدا رفض لييل، اإ
ييل رشكة رفعت ذلكل ونتيجة ىل أأدى ما الصناعية للملكية الوطين ملعهدا ضد قضااي عدة لييل اإ  مكتب اس تعراض وقف اإ

ييل رشكة المتست الاس تعراض تنفيذ وقف فرتة وخالل .الرباءة مبوجب امحلاية لطلب املعهد  تسجيل نطاق تعديل لييل اإ

 وبيامن .الأساس يف هبا طلب أأودع قد اكنت اليت الصنع طريقة اإىل ابلضافة الصيدلنية املس تحرضات أأحد يشملل  الرباءة

ييل رشكة رفعت احملمكة، قرار عىل بناء املطلوب التعديل حتليل من ممنوعا الصناعية للملكية الوطين ملعهدا اكن  قضية لييل اإ

ىل استنادا منفصةل  املنصوص النحو عىل الصيدلين املس تحرض عىل حرصية تسويق حقوق فهيا تلمتس مضلةل، معلومات اإ

ييل رشكة جنحت ذكل عىل وبناء .تريبس اتفاق يف عليه نحت مانع قضايئ أأمر اس تصدار يف لييل اإ  حرصاي حقا الرشكة ومه

 .أأشهر مثانية ملدة التسويق يف

 رفعهتا اليت القضااي اكنت (1) ال تية: للأس باب يةصور دعوى برفع مدانتان الثنتني علهيام املدع  أأن اجمللس ورأأى .23

ييل رشكة ذ النجاح فرص لها تتوفر ومل مصداقية ذات تكن مل أأهنا مبعىن واحض بشلك معقوةل غري لييل اإ  محلايةا ختضع مل اإ

ىل بشأأنه الفكرية امللكية حقوق ونهفذت الصيدلين للمس تحرض نحتمه  اليت الرباءة مبوجب  للملكية طينالو  ملعهدا حتليل اإ

 ابلقضااي املرفقة الأوراق من نطاقها وتعديل الرباءة اس تعراض وقف مثل هممة معلومات أأغفلتا علهيام املدع  (2و) الصناعية،

نفاذ املس تخدمة الوس يةل اعتهربت (3و) احملمكة، أأمام املرفوعة ذ معقوةل غري الفكرية امللكية حقوق لإ  مأأما نفسها ادلعوى ارفعت اإ
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 من عدد رفع خالل من ابملنافسة الرضر وأأحلقتا رشعي غري احتاكر عىل علهيام املدع  حصلتو  7.اخملتلفة اماحمل من عدد

 حقوق عىل احلصول بغية الرباءة مبوجب املطلوبة امحلاية منح رفض عىل املرتتبة العملية ال اثر لتجنب القضائية ادلعاوى

  .حرصية تسويق

 طبق حاةل الربازيل يف الس يارات غيار لقطع املس تقلني للمصنعني الوطنية الرابطة قضية خالف عىل احلمك هذا ميثلو  .24

ساءة عىل تنطوي قضية عىل الاحتاكر منع قواعد الاقتصادي لدلفاع الإداري اجمللس فهيا  .الفكرية امللكية حقوق اس تغالل اإ
ييل قضية يف علهيام املدع  سلوك اكن وقد حلاق يف عنه النامج الرشعي غري الاحتاكر وتسبب بوضوح تعسفيا سلواك لييل اإ  اإ

  .ابملنافسة جس مي رضر

 مونسانتو -ابير رشكة قضية جمي.

يداع عند .25  هممة الاقتصادي لدلفاع الإداري للمجلس أأولك مونسانتو ورشكة املسامهة ابير رشكة بني ادلمج طلب اإ

طار يف الفكرية امللكية حبقوق املتعلقة املسائل يف النظر  الصةل ذات الأسواق واكنت .املادية والأصول السلع ببيع ارتباطها اإ

  .الزراعية احملاصيل حامية ومنتجات ابلبذور املرتبطة يه القضية هبذه

 التكنولوجيا تطوير ويه: مراحل ثالث من تتأألف رأأس ية سلسةل وجود اجمللس اس توحض السوقني هذين ويف .26

نتاج هاخ واس تنسا البذور تسالل وتطوير البيولوجية  .وبيعها جتاري نطاق عىل البذور واإ

ذ الأوىل املرحةل يف الفكرية امللكية حقوق أأمهية اجمللس وأأبرز .27  امللكية وأأدت .الرباءة مبوجب اخلصائص حامية ميكن اإ

ىل ابلنظر الثانية املرحةل يف همام دورا أأيضا الفكرية  من جديدة مس تنبتة انافأأص  ويطورون يس تنبتون النبااتت مطوري أأن اإ

 8.اخلصائص هذه

 يف مونسانتو رشكةو ابير رشكة ومعلت .املراحل هذه بني التفاعل أأساس الفكرية امللكية حبقوق الرتخيص وشلك .28

ىل أأدى ما السلسةل، من الثالثة املراحل هذه اثرة اإ  أأمام احلواجز زايدة خالل من مثال الاحتاكر، بتحقق معيقة انشغالت اإ

 ابير رشكة ملكيهتا يف تشرتك اليت الفكرية امللكية حقوق من ينبع اذلي السوق وتركزي السوق اإىل جدد رافأأط انضامم

  .مونسانتو ورشكة

 اليت ابملنافسة اخلاصة الانشغالت هذه مع للتعامل وسائل توفر عىل ادلمج عىل موافقته تتوقف أأن اجمللس واشرتط .29

 اخلصائص بعض برتخيص الالزتام عىل املوافقة تضمنت وذلا .الطرفني بني الفكرية امللكية حقوق تركزي فهيا يتسبب

                                         
7
 حلقوق للمنافسة اخملالف الإنفاذ عن دراسة ،(2011)  التطبيقية الاقتصادية للبحوث الربازييل الوطين املعهد موقع عىل الاطالع برجاء املعلومات  من للمزيد 

 التايل: الرابط عىل املتاحة ،الصورية ادلعاوى - الفكرية امللكية

 export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_ip_ge_11/docs/study.pdfhttp://www.wipo.int/  ادلورة عىل ادلراسة هذه عرضتو 

نفاذ عنيةامل  الاستشارية الويبو للجنة السابعة  .2011عام يف الفكرية امللكية ابإ
8
 .9.456/1997 رمق قانون اإىل وحاميهتا املس تنبتة الأصناف هذه تسجيل خيضع الربازيل يف 

http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_ip_ge_11/docs/study.pdf
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 املنافسة عىل املرتتبة احملمتةل ال اثر بشأأن اجمللس انشغالت من التخفيف بغية الرشكتني، متلكها اليت املس تنبتة والأصناف

  .ادلمج بسبب

 الباب يف عليه املنصوص النحو عىل الفكرية امللكية حلقوق الإجباري الرتخيص بفرض اجمللس اختصاص يكشفو  .30

 امللكية قانون بني الالتقاء أأوجه مع للتعامل ممكن أ خر سبيل عن12.529/2011رمق قانون من  60املادة ،2القسم اخلامس،

 اديالاقتص النفوذ تركزي ومنع مس بقا التدخل للمجلس جيوز الاندماج معلية مراقبة فمبوجب .الاحتاكر منع وقانون الفكرية

دثه اذلي   .نفوذمه مركز الفكرية امللكية حقوق أأحصاب اس تغالل منع عن فضال الفكرية، امللكية حقوق حته

 اخلامتة .رابعا

 تصدي تس تلزم هبا املتعلقة املسائل من العديد تزال ول مركبة عالقة الفكرية وامللكية الاحتاكر منع بني العالقة .31

 الفكرية امللكية فيه تضطلع اذلي اجلديد الاقتصاد س ياق يف اخلصوص وجه عىل مالالك هذا ويصدق .لها املعنية السلطات

 قضااي عدد يزداد سوف جديدة تنافس ية اسرتاتيجيات صدور ومع .السوق أأطراف بني املنافسة يف حموري بدور والابتاكر

  .الفكرية امللكية حقوق عىل تنطوي اليت الاحتاكر منع

 يواصل سوف جديدة قضااي ظهور ومع .ابلتأأكيد الاقتصادي لدلفاع الإداري اجمللس حال هو هذا يكون وسوف .32

  .الاحتاكر ومنع الفكرية امللكية بني للتقاطع التصدي جمال يف خرباته وتطوير معهل توحيد اجلهاز

طار نشأأ  للمجلس القضائية السوابق خالل ومن .33  قضااي س ياق يف الفكرية امللكية حبقوق املتعلقة املسائل مع للتعامل اإ

 حبقوق يتعلق فامي الاحتاكر منع قانون يفرضها اليت التقييدات بشأأن الرضوري الاسرتشاد توفري عن فضال الاحتاكر منع

 الإداري واجمللس .مواصلته وينوي اجمللس يسلكه اذلي الطريق عىل ادلراسة هذه يف املذكورة القضااي تدلو  .الفكرية امللكية

ذ الاقتصادي لدلفاع  الاحتاكر منع قانون بني املتشابكة العالقة يدرك عليه املفروضة والقيود وواجباته الحياتهص يراعي اإ

  .الاقتصادية والتمنية املس هتكل ورفاه واملنافسة الابتاكر بتعزيز ويلزتم الفكرية امللكية وقانون

 

 املرفق[ ذكل ]ييل
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جدول القضااي اليت تنطوي عىل امللكية الفكرية يف أأحاكم القضااي الصادرة عن اجمللس الإداري لدلفاع 

 الاقتصادي
 

 النفوذ تركزي عىل الرقابة

 ورشكة حمدودة( مسؤولية ذات )عامة النبااتت لوقاية سينجينتا رشكة – 08700.007412/2017- 41 رمق القضية .1

 )احملدودة( نيديرا

 املسامهة ادلولية جميبلوس ورشكة العامة القابضة أأكسالتو رشكة – 71-08012.011178/2005  رمق القضية .2

 مونسانتو ورشكة احملدودة العامة ابير رشكة – 49-08700.001097/2017  رمق القضية .3

 املسامهة بريدجياو ورشكة املسامهة ساداي رشكة -  18-08012.004423/2009 رمق القضية .4

نيسواي غروسو ماتو ورشكة احملدودة الربازيلية مونسانتو رشكة – 08012.003997/2003.83 رمق القضية .5  واإ

 املسامهة

 احملدودة جنيتياك براسامكس ورشكة احملدودة الربازيلية مونسانتو رشكة – 78-08012.003296/2007 رمق القضية .6

 دي وخوس يه (AmBev) الأمريكيتني يف املرطبة املرشوابت رشكة – 08012.003302/2007-97 رمق القضية .7

 س ينرتا سوزا

م ثري ورشكة ورشاكه وديكنسون بيكتون رشكة – 41-08012.010538/2009 رمق القضية .8  اإ

 نومورس دو بونت دو أأي اإي رشكةو الكمييائية للمواد داو رشكة – 61-08700.005937/2016 رمق القضية .9

 ورشاكه

 وهاس روم ورشكة احملدودة الزراعية للعلوم داو رشكة – 86-08012.001852/2001  رمق القضية .10

 املسامهة ابير ورشكة دةو احملد الربازيلية مونسانتو رشكة –  72-08700.004957/2013 رمق القضية .11

 للبحوث املركزية التعاونية وامجلعية احملدودة الربازيلية مونسانتو رشكة – 47-08012.008656/2006 رمق القضية .12

 الزراعية

 احملدودة الربازيلية مونسانتو ورشكة احملدودة للبذور سينجينتا رشكة –  26-08012.000311/2007 رمق القضية .13
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 الربازيلية احلاسوب خلدمات ميا ورشكة املسامهة دااتسول رشكة –  60-08012.00233/2007 رمق القضية .14

 املسامهة الأرجنتينية ميا ورشكة احملدودة

 سانكيو دايتيش ورشكة احملدودة فارما سوميتومو نيبون داي رشكة – 13-08700.002763/2014 رمق القضية .15

 الصيدلنية للمس تحرضات احملدودة الربازيلية سانكيو دايتيش ورشكة احملدودة

 للبحوث الربازيلية واملؤسسة احملدودة الربازيلية مونسانتو رشكة –  23-08700.006336/2013 رمق القضية .16

 الزراعية

 الربازيلية مونسانتو ورشكة النبااتت لوقاية احملدودة سينجينتا رشكة –  38-08012.002870/2012 رمق القضية .17

 احملدودة

 بياانتال  ملعاجلة املسامهة بوانغورا ورشكة املسامهة دااتسول رشكة –  83-08012.014701/2007 رمق القضية .18

 دو أأي اإي ورشكة النبااتت لوقاية احملدودة العامة سينجينتا رشكة –  49-08700.005547/2013 رمق القضية .19

 ورشاكه نميورز بونت

ن ورشكة احملدودة الربازيلية كوزميتيكس غلوابل رشكة –  19-08012.008943/2008 رمق القضية .20  لوكس واي اإ

 املسامهة هايربمارااكس ورشكة ريودروم أأندريد دي أأليكساندر والس يد احملدودة

  نوكيا ورشكة مايكروسوفت رشكة –  30-08700.009543/2013 رمق القضية .21

 احملدودة س اميريدا ورشكة للخدمات احملدودة ليبلون اإف دبليو رشكة –  54-08700.008655/2014 رمق القضية .22

 التجارية للأزايء

دارة –  16-08700.007955/2014 رمق القضية .23  لإدارة الربازيلية املسامهة والرشكة الربازيل يف التعددية املوارد اإ

 للتداول القابةل والس ندات املالية الأوراق يف الوساطة

 السلوك عىل الرقابة

ييل رشكة ضد اجلنيسة الأدوية لصناعات الربازيلية الرشكة – 91-08012.011508/2007 رمق القضية .1  الربازيلية لييل اإ

ييل ورشكة  احملام بني واملفاضةل صورية دعوى – ورشاكه لييل اإ

 الربازيلية لوندبيك رشكة ضد اجلنيسة الأدوية لصناعات الربازيلية الرشكة –  25-08012.006377/2010 رمق القضية .2

 النظر( قيد تزال )ل صورية دعوى – املسامهة لوندبيك ورشكة احملدودة

 دار ضد أ رت أأوف بوينت نرش ودار احملدودة أأتيناس نوفا نرش دار رشكة –  67-08012.005335/2002 رمق القضية .3

ديوريو نرش ساءة - ش.م اإ  النظر( قيد تزال )ل صورية ودعوى النفوذ مركز اس تغالل اإ
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 ضد (ANFAPE) ربازيلال يف الس يارات غيار قطع ملصنعي الوطنية الرابطة – 08012.002673/2007-51 رمق قضيةال  .4

 احملدودة موتور فورد ورشكة للس يارات املسامهة فيات ورشكة احملدودة الربازيل يف الس يارات لصناعة فاغون فولكس رشكة

ساءة –الربازيل يف  الصناعية والامنذج الرسوم حقوق اس تعامل اإ

 يت اإس يب رشكة ضد والتجارة للصناعة احملدودة ابولو ساو هوبسرت رشكة –  60-08012.005009/2010 رمق القضية .5

لكرتونيات املسامهة ساءة – لالإ   النظر( قيد تزال )ل النفوذ مركز اس تغالل اإ

م اإي رشكة –  40-08012.007147/2009 رمق القضية .6  رشكة ضد الصيدلنية للمس تحرضات احملدودة وجريماند اإس اإ

 النظر( قيد تزال )ل صورية دعوى – جيزنامي ومؤسسة احملدودة الربزيلية جيزنامي

 والرشكة للفيديو 3 بوكس رشكة ضد الاقتصادي لدلفاع الإداري اجمللس – 08012.000778/2011-52 رمق القضية .7

ساءة  صورية دعوى –لدلعاية احملدودة  النفوذ مركز اس تغالل واإ

لكرتونياك غراداينت رشكة –  21-08012.001315/2007 رمق القضية .8  للصناعات املسامهة س اميز رشكة ضد املسامهة اإ

ساءة –  الأمازون منطقة يف الإلكرتونية  الصناعية والامنذج الرسوم حقوق اس تعامل اإ

لكرتونيات العامة فيليبس رشكة ضد املسامهة فيديولر رشكة –  37-08012.005181/2006 رمق القضية .9 ساءة – لالإ  اإ

 النفوذ مركز اس تغالل

 احملدودة مايكروسوفت رشكة ضد الاقتصادي لدلفاع الإداري اجمللس –  24-08012.002034/2005 رمق القضية .10

ساءة –للمعلومات  النفوذ مركز اس تغالل اإ

 للمعلومات احملدودة مايكروسوفت رشكة ضد للتعلمي الربازيلية امجلعية –  50-08012.004570/2000 رمق القضية .11

ملنيوم املسامهة لكواأأ  رشكة – 50-08012.005727/2006 رمق القضية .12  ميناس لولية الاحتادية العامة الوزارة ضد للأ

ساءة صورية دعاوى – جريايس  الاقتصادي النفوذ اس تغالل واإ

 احملدودة أأسرتازينياك رشكة ضد اجلنيسة الأدوية لصناعات الربازيلية الرابطة –  91-08012.001693/2001  رمق القضية .13

 الصورية وادلعاوى Fencing Ring – يةالربازيل  احملدودة وأأسرتازينياك

 ضد الصيدلنية واملس تحرضات الكمييائية للمنتجات احملدودة كريس تاليا رشكة – 08-08012.011615/2008 رمق القضية .14

ساءة الصورية ادلعاوى – أأبوت خمتربات ورشكة الصيدلنية للمس تحرضات احملدودة أأبفي رشكة  الرباءة حقوق اس تغالل واإ

  النظر( قيد تزال )ل
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 الملكية الفكرية وقانون المنافسة غير المشروعة في بيرو

عداد الس يد راي أأغوس تو ميلوين غارس يا، مدير قسم الإشارات املمزية التابع للمعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة  مسامهة من اإ
 *امللكية الفكرية، لامي، بريوحامية و 

 موجز

ابمللكية الصناعية )العالمات  تتناول هذه املسامهة صالحيات املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة لس تالم قضااي حمددة تتعلق

 ضد Lab. Nutrition Corp. S.A.C التجارية( واملنافسة غري املرشوعة وحلها. وترد تفاصيل قضية حمددة، قضية خمترب

 امللكية نظام اس تخدام بشأأن الزناعات حل يف املعهد جتربة لوصف وأ خرون، أأولنو فيالكورات أأبراهام خوس يه الس يد

 واملعاقبة القضااي هذه حلل أ ليات عىل البريو يف القانوين النظام وينص .فهيا والبقاء السوق اإىل املنافسني دخول ملنع الصناعية

 للمعهد الغرض لهذا املصممة الإدارية السلطة وتس ند .التجارية العالمات وقانون املرشوعة غري املنافسة قانون مبوجب علهيا

 رصد جلنة أأي الزناعات، تسوية وأأهجزة التنفيذية أأهجزته خالل من الفكرية امللكيةحامية و  املنافسة عن لدلفاع الوطين

 .املمزية الإشارات وقسم املرشوعة غري املنافسة

 لسلع ممزية عالمات خشصية، مببادرة تسجيل، أأن اإىل املرشوعة غري املنافسة رصد جلنة خلصت أأعاله، املذكورة القضية ويف

 ممارسة يف النية حسن مع يتعارض فعل الوطنية السوق يف السلع لهذه الوحيد املوزع اإىل التحول أأجل من اخلارج يف مصنعة

 املنافسة عن لدلفاع الوطين للمعهد التابع املمزية الإشارات قسم اإىل الأدةل وأأحالت غرامة بذكل اللجنة وفرضت .الأعامل

جراءات، لختاذ الفكرية امللكيةحامية و  طار ومضن املقتىض، حسب اإ  .املعنية التجارية ابلعالمات يتعلق فامي اختصاصاته اإ

 مقدم أأن أأساس عىل وابطةل لغية املسجةل التجارية العالمات خمتلف أأن عىل نص(1)  :هجته من املمزية الإشارات وقسم

 .الصناعية امللكية حقوق  تنهتك لأهنا مقبوةل غري الإجراءات خمتلف وأأن (2) الطلبات؛ تعبئة عند نية بسوء ترصف الطلب

 غري واملنافسة الصناعية امللكية قضااي الفكرية امللكيةحامية و  املنافسة عن لدلفاع الوطين املعهد يس تمل أأول .

 وحيلها املرشوعة

 مبوجب اعتبارية خشصية ذات متخصصة تقنية واكةل هو الفكرية امللكيةحامية و  املنافسة عن لدلفاع الوطين املعهد .1

 .والإدارية واملالية والاقتصادية والتقنية التشغيلية ابلس تقاللية ويمتتع احمليل القانون

دارية ولية مبوجب الفكرية امللكيةحامية و  املنافسة عن لدلفاع الوطين املعهد ويعمل .2  أأس ندها الوطين املس توى عىل اإ

ليه  وأأس ند .1عليه أأدخل اذلي والتعديل ، 1033 رمق ترشيعي مكرسوم عليه املوافقة متت اذلي ومعلياته، تنظميه بشأأن القانون اإ

 الفكرية، امللكيةحامية و  املنافسة عن لدلفاع الوطين للمعهد التابعة الزناعات تسوية لهيئات تنفيذية صالحيات أأيضا   القانون

 .املمزية الإشارات وجلنة املرشوعة غري املنافسة رصد جلنة أأي

                                         
*
 .الويبو يف ءالأعضا ادلول أأو العامة الأمانة أ راء ابلرضورة وليست للمؤلف الوثيقة هذه يف عهنا املعرب ال راء 
1
    :http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=6507WIPO Lex atالرابط عىل املتاح 

http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=6507
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وخيتص املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة يف تعزيز حقوق املس هتلكني وحاميهتا. وابلإضافة اإىل ذكل يشجع ثقافة  .3

املنافسة العادةل والزنهية يف اقتصاد البريو، من خالل حامية مجيع أأشاكل امللكية الفكرية، من قبيل الإشارات املمزية وحقوق 

 املؤلف والرباءات. 

 طين لدلفاع عن املنافسة ابلقضااي املتعلقة ابجملالت التالية عن طريق هيئاته التنفيذية وحيلها:ويتوصل املعهد الو  .4

 

 

 

القضاء  ، القانون بشأأن1044املنافسة غري املرشوعة يه الهيئة املرخص لها بتنفيذ املرسوم الترشيعي رمق وجلنة رصد  .5

 عىل املنافسة غري املرشوعة، اذلي حيظر أأفعال املنافسة غري املرشوعة وانهتااكت قواعد ادلعاية التجارية واملعاقبة علهيا.

اخلامس للمرسوم عىل اس تثناء ينحرص مبوجبه النظر يف أأفعال املنافسة  الصدد، ينص احلمك الإضايف الهنايئويف هذا  .6

اس تغالل مسعة خشص أ خر فامي يتعلق مبنح حقوق امللكية الفكرية يف جمالت  سوء املرشوعة اليت تنطوي عىل خلط أأوغري 

  2لشكوى أأو الشخص املرخص هل حسب الأصول.ميلأ صاحب احلق ا امللكية الفكرية ذات الصةل، رشيطة أأن

دارة نظام حقوق العالمات التجارية اخلاصة ابلسلع أأو  هووقسم الإشارات املمزية، من هجته،  .7 الهيئة امللكفة ابإ

 التجارية والشعارات التجارية وتسميات املنشأأ. والأسامءاخلدمات 

                                         
2
 ابل اثر املتعلقة املرشوعة غري املنافسة أأفعال: ( 1044رمق الترشيعي )املرسوم املرشوعة غري املنافسة عىل القضاء قانون من اخلامس الهنايئ الإضايف احلمك ينص 

 أأفعال يف تس تخدم بطرق علهيا واملعاقبة املرشوعة غري املنافسة أأفعال حتديد عند القانون هذا لتطبيق الإدارية السلطة  أأن عىل. الفكرية امللكية حقوق عىل

 وفقا   املعنية، الفكرية امللكية جلنة اإىل تس ند أأن جيب الفكرية، امللكية حقوق عىل ابل اثر ترتبط اليت قصد، غري عن أ خر خشص مسعة اس تغالل وأأفعال اخللط

ذا ما حاةل يف وفقط املوضوع، هذا يف اخلاص للترشيع  عىل القانون ويتاح .بذكل للقيام هل املرخص الشخص أأو احلق صاحب هو للشكوى املقدم الطرف اكن اإ

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6612WIPO Lex at:   

 الحواجز اإلدارية

 المنافسة

المنافسة غير المشروعة 
 والدعاية التجارية

اإلغراق واإلعانات والحواجز 
 التجارية غير الجمركية

 حماية المستهلك

 

 الملكية الفكرية

 المنافسة الحرة

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6612
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دارية من ادلرجة الأوىل، عىل من بني أأش ياء  ،و مسؤول من خالل جلنة الإشارات املمزيةوه .8 أأخرى، وابعتباره هيئة اإ

لغاء والإبطال ودعاوى امللكية. وعالوة  اس تالم وحل ملفات الزناعات املتعلقة ابحلقوق يف الإشارات املمزية، أأي الطعن والإ

جراءات انهتاك حقوق امللكية الصناعية واملنافسة غري املرشوعة يف جمال الإ    شارات املمزية.عىل ذكل، يشمل اختصاصه اإ

نديز رمق قرار املمزية الإشارات قسم ويطبق .9  مشرتك نظام بشأأن جممتع منطقة الإنديز عن الصادر 486 جممتع منطقة الإ

نديز رمق وقرار3 الصناعية، للملكية    رمق الترشيعي القرار وكذكل 4 ( 486 للقرار )املعدل  689جممتع منطقة الإ

 .التطبيق الواجبة ولواحئه وتعديالته51075

 من 98 املادة تنص ،) املرشوعة غري املنافسة ماكحفة قانون 1044 (رمق الترشيعي للقرار وفقا أأنه، اإىل الإشارة روجتد .10

 أأو خلط عىل تنطوي اليت املرشوعة غري املنافسة أأفعال ضد املقدمة الشاكوى أأن عىل 1075 رمق الترشيعي املرسوم

 أأو املشهورة املمزية الإشارات أأو املسجةل الصناعية امللكية عنارص من عنرص بأأي تتعلق واليت أ خر خشص مسعة اس تغالل

 امللكية يف اختصاص دلهيا اليت الوطنية للسلطة احلرصية الصالحية حتت تقع املسجةل، غري أأو املسجةل التجارية الأسامء

 .الطلبات املعين احلق صاحب ميلأ  أأن رشيطة املقتىض، حسب الصناعية،

 أأنشطة عىل ويرشف عامة، تعلاميت املنافسة عن لدلفاع الوطين املعهد يصدر أأن ميكن بوظائفه، القيام ودلى .11

جراءات ويأأمر حتفظية، بتدابري ويأأمر عقوابت، ويفرض ويرصدها، اقتصادية  وميارس الزناعات وحيل انتصاف، وتدابري ابإ

 .القانون يف املكرسة ىالأخر  طاتالسل

 حاةل دراسة – للحامية القانونية والوسائل الفكرية امللكية نظام ابس تخدام قصد غري عن ابملنافسة الإرضار اثنيا .

 عام بند انهتاك خالل من املرشوعة غري املنافسة بشأأن CCD/2008-138 رمق القضية التالية الفقرات تعرض .12

 .وأ ل( أأولنو فيالكورات أأبراهام خوس يه  الس يد : عليه ؛املدع : Lab. Nutrition Corp. S.A.C )املدعي

 القضية وقائع أألف.

 متلكها جتارية عالمات حتمل اليت املمكالت الغذائيةو  الفيتامينات اكنت ،العقد الأول من القرن احلادي والعرشين يف .13

 مسجةل التجارية العالمات هذه تكن ومل. البريو يف تباع البريو، يف رمسيون موزعون أأو ممثلون دلهيا يكن مل أأمريكية رشاكت

 .البريو يف

 منافسني دخول أأمام حواجز لوضع مصمت جتارية اسرتاتيجية نفذ اذلي فيالكورات الس يد الوضع هذا واس تغل .14

 لتسجيل متكررة بطريقة طلبات تقدمي(1)  يف الاسرتاتيجية ومتثلت .املمكالت الغذائيةو  الفيتامينات سوق من واستبعادمه

جراءات اختاذ التسجيل، مينح اإن وما (2) املالكني من ترخيص دون اخلارج، يف ومس تغةل معروفة جتارية عالمات  قانونية اإ

 .التجارية العالمات هذه حتمل سلعا   وسوقوا اس توردوا اذلين املزودين مجيع ضد

                                         
3
    :http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=9451WIPO Lex atعىل املتاح 
4
     :http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=9458WIPO Lex atعىل املتاح 
5
 عىل املتاح   Andean Community عن الصادر 486 للحمك التمكيلية الأحاكم عىل يوافق قرار 

http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=6541 

http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=9451
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=9458
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 العالمات التجارية اليت جسلها الس يد خوس يه أأبراهام فيالكورات أأولنو

 الرتخيص العنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CCD-INDECOPII/2010-183املصدر: القرار رمق

 اكن التجارية العالمات تسجيل أأن دفاعه، يف رئيس ية كحجة فيالكورات، الس يد ادع  ضده، ادلعوة رفعت اإن وما .15

 .الإقلميية ملبدأأ  خاضع التجارية العالمات قانون أأن حلقه، مبا قانونية ممارسة

 الأدةل حتليل ابء.

 رشكة ويه ، Dymatize و فيالكورات الس يد بني جتارية عالقات وجود عن التسجيل، قبل الإجراءات، كشفت .16

 العالمات بعض بأأن عمل عىل اكن فيالكورات الس يد أأن اإىل الأساس هذا عىل اخللوص ومت . الأمريكية املتحدة الولايت يف
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 املوقع الرتخيص عقد ويعترب .الأمريكية املتحدة الولايت يف ومس تخدمة محمية اكنت البريو يف طلبه عىل بناء املسجةل التجارية

 من زودت الإثنني، بني جتارية عالقات وجود عىل واقعيا   دليال   ،2005 فرباير يف Dymatize و فيالكورات الس يد بني

 .املنتجات هذه حتملها اليت التجارية العالمات بتسجيل هل ترخص مل أأهنا غري مبنتوجاهتا فيالكورات الس يد Dymatize خالهل

 منذ الغذائية واملمكالت الفيتامينات منتجات وتوزيع وتسويق اس ترياد يف خربة فيالكورات الس يد اكتسب ذكل، عىل وعالوة

 .اخلارج يف مس تخدمة اكنت جسلها اليت التجارية العالمات بأأن عمل عىل اكن أأنه املرحج من أأو يعمل اكن وابلتايل1991 عام

 أأجل من جسلها اذلي فيالكورات، الس يد البتة يس تخدهما ومل ختيلية اكنت املسجةل العالمات أأن اعتبار مت ذكل، اإىل ابلإضافة

 .للقانون انهتاك وجود عىل ذكل لك ويبني- املنافسني لإعاقة أأو املضاربة

 القضية يف احلمك جمي.

شارات خشصية، مببادرة تسجيل، أأن عىل املرشوعة غري املنافسة رصد جلنة نصت .17  يف مصنعة سلع حتملها ممزية اإ

 يتعارض فعل املنافسة، عىل القضاء وابلتايل الوطنية السوق يف لها الوحيد املوزع الطلب مقدم يصبح أأن أأجل من اخلارج

 .التجارية الأعامل ممارسة يف النية حسن مع

 غري املنافسة أأن ( CCD-INDECOPI/2010-183رمق )القرار املرشوعة غري املنافسة رصد جلنة واعتربت .18

 غري أأفعال اإىل حقه يسجل مل خشص صناعية، ملكية حقوق قضية يف جرائه، من يتعرض أأن ميكن مرض، أأمر املرشوعة

ن منافس، يرتكهبا مرشوعة  .خطأأ  عن املمزية الإشارة اس تغل قد الأخري هذا اكن واإ

 يف احلال هو كام الصناعية، امللكية نظام اس تخدام سوء عن تنشأأ  مرشوعة غري أأفعال وجود اإىل اللجنة ختلص وقد .19

 .أأعاله املذكورة القضية

 يف الترصف، أأن جتهل قد التجارية العالمات سلطة أأن انفراد عىل جتارية عالمة تسجيل حتليل عند اللجنة، واعتربت .20

 .املرشوعة غري املنافسة أأفعال من فعال   ميثل أأشاكهل، مجيع

 منهتاك   أأجلها، من مصم اليت والاجامتعية الاقتصادية الأغراض غري لأغراض ميارس عندما حق ينهتك ،للجنة ووفقا   .21

 يف احلق منح من الأسايس الهدف يمكن التجارية، العالمات حاةل ويف .ال خر للطرف املرشوعة واملصاحل احلقوق بذكل

 .السوق يف واخلدمات السلع عىل ابلتعرف السامح يف جتارية عالمة

 التجارية ابلعالمات تتعلق قضائية سوابق دال

لهيا املشار التسجيالت ببطالن يتعلق فامي .22 جراءات خالل اإ  التجارية، العالمات سلطة أأمام املرشوعة غري املنافسة اإ

 تسجيل أأن الزناعات( لتسوية الإدارية الهيئة امس علهيا يطلق )اليت الفكرية امللكية وغرفة املمزية الإشارات جلنة قضت

-254375رمق )الطلب  CELL MASS ( 2005-254374 رمق )الطلب  RIPPED FAST قبيل من جتارية عالمات

2005 ) SERIOUS MASS (2008-355657 رمق )الطلب  NO-EXPLODE ( 2008-350220رمق )الطلب  

 .ولغية ابطةل

 اس تغالل أأن عىل هبا، املعمول املقارن القانون معايري اإىل ابلستناد اخملتصة، الوطنية التجارية الماتالع سلطة ونصت .23

 .النية سوء أأفعال من فعل مبنافس، الإرضار بنية جتارية عالمة يف قانوين حق عىل للحصول التسجيل لنظام خشص
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 خالصة اثلثا  

 أأو السوق اإىل ادلخول من املنافسني منع أأجل من خاطئة بطريقة الصناعية امللكية نظام يس تخدم ل خر، حني من .24

 املنافسني نفاذ أأمام حواجز لإقامة مصممة جتارية اسرتاتيجيات اقتصادي فاعل س تخدمي  احلالت، هذه ويف .فهيا البقاء

 دون اخلارج، يف تسوق معروفة جتارية عالمات لتسجيل طلبات وتكرارا   مرارا   الفاعل ويقدم .فهيا بقاهئم وتصعيب للسوق

جراءات الفاعل يتخذ التسجيل، مينح اإن وما احلق؛ ماكل ترخيص  املنتجات يس توردون اذلين املزودين مجيع ضد قانونية اإ

 .ويسوقوهنا التجارية العالمات هذه حتمل اليت

جراءات اختاذ قبيل من انتصاف، أ ليات خالل من املامرسات هذه البريو يف الإداري النظام وياكحف .25  اإىل تستند اإ

 مرشوعة غري منافسة اإىل تقود أأن يرحج أأو نية بسوء تقدم جتارية عالمات تسجيل ورفض املرشوعة، غري املنافسة اعتبارات

بطالها  .النية سوء أأساس عىل واإ

 .وحيلها املرشوعة غري واملنافسة الفكرية امللكية ختص قضااي اس تالم يف قنية،ت  واكةل ابعتباره املعهد، وخيتص .26

 ]هناية الوثيقة[


