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 اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ

 
 عشرة ثانيةالالدورة 

ىل  4جنيف، من   2017سبمترب  6اإ
 
 

 يتعلق فيما الخاص الدولي القانون بشأن الهاي مؤتمر أعمال

  الفكرية الملكية حقوق بإنفاذ

 

عداد مؤمتر لهاي بشأأن القانون ادلويل اخلاص، لهاي، هولندوثيقة من   ااإ

 موجز

مؤمتر لهاي بشأأن القانون ادلويل اخلاص هو منظمة حكومية دولية تعمل عىل توحيد القانون ادلويل اخلاص. ومتتد وليته 
واسعة النطاق من املسائل املدنية لتشمل مجيع نوايح القانون ادلويل اخلاص، مبا يف ذكل التعاون عرب احلدود بشأأن مجموعة 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية عرب احلدود. ومن  والتجارية، ويف ضوء هذه اخللفية، ينشط مؤمتر لهاي أأيًضا يف الأمور املتعلقة ابإ
نفا ذ هذه شأأن اتفاقيات القانون ادلويل اخلاص وغريها من الصكوك اليت وضعها مؤمتر لهاي وأأعامل هذه املنظمة فامي خيص اإ

نفاذ امللكية الفكرية عرب احلدود ومن مث الإسهام يف حامية  الصكوك وتطبيقها يف أأكرب قدر ممكن من الأنظمة القانونية تيسري اإ
 امللكية الفكرية عاملًيا.

ادلويل  وتوحض هذه النظرة العامة املوجزة كيف يسهم مؤمتر لهاي يف حتقيق هدف املعاجلة الفعاةل لأوجه التداخل بني القانون
نفاذ حقوق امللكية الفكرية عرب احلدود.  اخلاص وقانون امللكية الفكرية، خاصة عن طريق الهنوض ابلأعامل املتعلقة ابإ

  

                                                


ن   آراء املؤلف ول تعرب ابلرضورة عن رأأي الأمانة أأو ادلول الأعضاء اإ آراء الواردة يف هذه الوثيقة يه أ  يف الويبو.ال
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 أأول: مؤمتر لهاي ـ منظمة حكومية دولية عاملية

فاقيات دوةل أأخرى غري أأعضاء متصلون بواحدة أأو أأكرث من ات 69دوةل والاحتاد الأورويب(، و 81ا )عضو  82مثة  .1
ن مؤمتر لهاي بشأأن القانون ادلويل اخلاص هو منظمة حكومية دولية عاملية.   مؤمتر لهاي، ومن مث فاإ

وتقوم ولية مؤمتر لهاي عىل العمل عىل التوحيد التدرجيي لقواعد القانون ادلويل اخلاص. وتقوم املنظمة بذكل عن  .2
العائلية أأو التجارية املرتبطة بأأكرث من دوةل واحدة. وتتجسد معايري طريق وضع معايري دولية فامي خيص الأوضاع الشخصية أأو 

القانون ادلويل اخلاص هذه يف التفاقيات والقوانني الوطنية والقوانني المنوذجية والأدةل القانونية وغريها من الواثئق والصكوك 
قضااي رئيس ية: اختصاص  3ون ادلويل اخلاص اليت تنظم العالقات اخلاصة عرب احلدود الوطنية. ويف الأساس، يتناول القان

حممكة ابلنظر يف قضية ما )الولية القضائية ادلولية(، والقانون املطبق عىل قضية ما )القانون املطبق( والاعرتاف ابلأحاكم 
آنفً  نفاذها. ويشمل القانون ادلويل اخلاص التعاون الإداري والقضايئ فامي خيص املسائل املذكورة أ  ا.الأجنبية واإ

آرس )احلاصل عىل جائزة نوبل  1893وقد عقد مؤمتر لهاي اجامتعه الأول يف  .3 حول مبادرة توبياس ميخائيل اكيل أ
اتفاقية وبروتوكوًل  38، وضع املؤمتر 1955(. ومنذ أأن أأصبح مؤمتر لهاي منظمة حكومية دولية دامئة يف 1911للسالم يف 

ك املسائل املتصةل ابلقانون ادلويل اخلاص يف جمالت حامية العائةل والطفل ومجموعة واحدة من املبادئ؛ وتعاجل هذه الصكو 
والإجراءات املدنية والقانون التجاري والقانون املايل. وتساعد هذه الصكوك يف بناء اجلسور بني الأنظمة القانونية اخملتلفة مع 

 احرتام تنوعها.

مل يمتتع فيه الأشخاص ـ سواء أأفراد أأو رشاكت ـ بدرجة عايل أأما الهدف الأمسى ملؤمتر لهاي فهو العمل عىل خلق عا .4
 من الأمن القانوين ابلرمغ من الفوارق بني الأنظمة القانونية. 

نفاذ امللكية الفكرية  اثنًيا: مؤمتر لهاي ـ أأعامل اإ

ىل مصادفة املامرسني تؤدي العمليات الاقتصادية املزدهرة للعوملة والرمقنة اليت تعزز نشاط امللكية الفكرية عرب احلد .5 ود اإ
 القانونيني يوما بعد يوم لقضااي يتداخل فهيا قانون امللكية الفكرية مع القانون ادلويل اخلاص. 

ىل حق ملكية فكرية ممنوح يف اخلارج من  .6 عىل سبيل املثال، عندما يرغب صاحب حق ملكية فكرية يف الاستناد اإ
برام اتفاق ترخيص، قد يواجه أأس ئةل فامي  خيص توثيق وثيقة منح حق امللكية الفكرية أأو القانون املطبق عىل اتفاق أأجل اإ

نفاذ حمك  جراءات تقايض، قد تثار أأس ئةل فامي يتعلق ابخلدمة أأو النظام القانوين أأو الأدةل أأو اإ الرتخيص. كام أأنه يف حاةل نشوء اإ
 صادر يف دوةل أأخرى. 

ن التداخل بني القانون ادلويل اخلاص  .7 وقانون امللكية الفكرية يسرتعي اهامتم اجملمتع القانوين ادلويل. ودلى ومن مث فاإ
مؤمتر لهاي ابع طويل يف وضع قواعد القانون ادلويل اخلاص يف الأمور املتعلقة ابمللكية الفكرية. ويسهم عدد من اتفاقيات 

طار دويل موثوق به وميكن التنبؤ به فامي خيص امل جراءات التقايض عرب مؤمتر لهاي وصكوكه يف تشكيل اإ عامالت واإ
نه همم للغاية يف أأمور امللكية الفكرية.  احلدود، ومن مث فاإ

 تعيني القانون املطبق أألف.

أأدرج مؤمتر لهاي موضوع القانون املطبق عىل الرتاخيص واتفاقات ادلراية العملية يف برانمج معهل للمرة الأول يف  .8
الامثنينيات. وقد أأثري هذا املوضوع جمدًدا يف س ياق اعامتد مبادئ لهاي حول اختيار القانون يف العقود التجارية ادلولية 

 (. 2015)مبادئ لهاي 
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صالهحا أأو  2015اي لعام وتوفر مبادئ له .9 نشاء أأنظمة اختيار القوانني أأو اإ خمططا شاماًل لتوجيه املس تخدمني يف اإ
تفسريها عىل الصعيد الوطين أأو الإقلميي أأو ادلويل. ويه متصةل ابلعقود ادلولية املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية، مثل عقود 

عطاء  2015تؤيد مبادئ لهاي لعام تراخيص امللكية الفكرية وعقود نقل امللكية الفكرية. و  اس تقاللية الأطراف عن طريق اإ
أأثر معيل لالختيار اذلي تتخذه الأطراف يف صفقة جتارية ما فامي يتعلق ابلقانون اذلي حيمك عالقاهتا التعاقدية، ومن مث التأأكيد 

  عىل وجاهة القانون اذلي ختتاره الأطراف لتنظمي أأي قضااي تعاقدية تنشأأ من الزناع.

لغاء التصديق عىل الواثئق العامة ابء.  اإ

لزام التصديق ابلنس بة للواثئق العامة الأجنبية  1961أأكتوبر  5تُيرس اتفاقية لهاي املؤرخة  .10 لغاء اإ بشأأن اإ
صدارها يف طرف متعاق 1(1961أأبوستيل لعام  )اتفاقية د تعممي الواثئق العامة احملررة يف أأحد الأطراف املتعاقدة يف التفاقية واإ

آخر يف التفاقية. ويه حتقق ذكل م ا فامي يرتبط بعملية ت الشلكية املعقدة وامللكفة غالبن خالل الاس تعاضة عن الإجراءاأ
صدار أأبوستيل وحسب.   التصديق الاكمل )الاعامتد التسلسيل( ابإ

طار معىن امل .11 ()ب( من 2)1ادة وتنطبق التفاقية عىل الواثئق العامة فقط، مبا يف ذكل "الواثئق الإدارية" يف اإ
 التفاقية، مثل واثئق منح الرباءات أأو غريها من حقوق امللكية الفكرية. 

ول تتناول التفاقية بشلك مبارش الواثئق اليت حتررها منظامت حكومية دولية وفوق وطنية، عىل سبيل املثال واثئق  .12
ىل غياب نية. ونظر دولية وليست سلطات وط  منح الرباءات الصادرة من مكتب الرباءات الأورويب، وذكل لأهنا منظامت ا اإ

تشكيل فريق  2017ون والس ياسات العامة يف مؤمتر لهاي يف ؤ تصديق هذه الواثئق، قرر جملس الشحل دويل بشأأن 
 عامل دلراسة معلية تصديق الواثئق الصادرة من منظامت فوق وطنية وحكومية دولية. 

 مجع الأدةل خارج البدل جمي.

 يف أأي منازعات مدنية أأو جتارية، مبا يف ذكل ت ك املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية. وقد أأبرمت را حاسامتعد الأدةل أأم .13
بشأأن احلصول عىل الأدةل خارج البدل يف املسائل املدنية أأو التجارية  1970مارس  18اتفاقية لهاي املؤرخة يف 

صول عىل الأدةل يف اخلارج يف املسائل املدنية أأو التجارية. لوضع طرائق للتعاون من أأجل احل 2(1970الأدةل لعام  )اتفاقية
لقانونية املتنوعة فامي خيص احلصول عىل الأدةل حول العامل، ومن مث فهيي توفر طريقة فعاةل لتسهيل وتدرك التفاقية الأنظمة ا

لزامية يف بعض بدلان القانون ال ل أأهنا تبسط بشلك كبري نقل الطلبات عرب احلدود. ورمغ أأن التفاقية تعد غري اإ عام، اإ
جراءات احلصول عىل الأدةل خارج البدل، وتقلل بشلك كبري الوقت املس تغرق يف احلصول عىل الأدةل خارج البدل.   اإ

 تبليغ الواثئق القضائية أأو غري القضائية يف اخلارج دال.

العوامل الأخرى الهامة يف س ياق التقايض يعد تبليغ الواثئق القضائية وغري القضائية للأطراف القامئة يف اخلارج من  .14
املدين أأو التجاري عرب احلدود، مبا يف ذكل التقايض بشأأن حقوق امللكية الفكرية. وهو يف الواقع عامل جوهري يف حق 

خطار دعوى فعيل يف الوقت املناسب. وقد أأبرمت اتفاقية لهاي املؤرخة  بشأأن  1965نومفرب  15املدعى علهيم يف تلقي اإ
لتبس يط   3(1965غ الواثئق القضائية وغري القضائية يف اخلارج فامي يتعلق ابملسائل املدنية والتجارية )اتفاقية التبليغ تبلي

الإجراءات وترسيعها فامي خيص تبليغ الواثئق القضائية أأو غري القضائية يف اخلارج. ومن الناحية العملية، تسهل التفاقية 
كامل التبليغ يف اخلارج. وتبسط بشلك كبري نقل الواثئق ل   لتبليغ يف اخلارج، ويه تقلل بشلك كبري الوقت املس تغرق يف اإ

                                                
1

 دوةل متعاقدة يف التفاقية. 111يف وقت كتابة هذه الوثيقة، مثة  
2

 دوةل متعاقدة يف التفاقية. 61يف وقت كتابة هذه الوثيقة، مثة  
3

 دوةل متعاقدة يف التفاقية. 72يف وقت كتابة هذه الوثيقة، مثة  
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نفاذها هاء.  تعيني الولية القضائية والاعرتاف ابلأحاكم الأجنبية واإ

جراءات التقايض بشأأن املل  .15 ا صعوابت يف تعيني الولية القضائية كية الفكرية، يواجه الأطراف غالبعند بدء اإ
نفاذها. وير ي معل مؤمتر لهاي بشأأن وضع القواعد واملعايري يف هذين اجملالني )واذلي والاعرتاف اب لأحاكم الأجنبية أأو اإ

ىل توفري درجة أأعىل من اليقني القانوين والقدرة عىل التنبؤ فامي خيص التقايض املقصود. ليه عادة "مبرشوع الأحاكم"( اإ  يشار اإ

 2005اتفاقية اختيار احملمكة لعام  أأ(

 4(2005واملتعلقة ابتفاقات اختيار احملمكة )اتفاقية اختيار احملمكة لعام  2005يونيو  30نطبق اتفاقية لهاي املؤرخة ت  .16
 ، عىل الاختيار احلرصي لتفاقات احملامك املربمة يف املسائل املدنية أأو التجارية. 2015أأكتوبر  1واليت دخلت حزي النفاذ يف 

( يتعني عىل أأي حممكة غري خمتارة 2( احملمكة اخملتارة جيب أأن تسمع الزناع؛ 1الزتامات رئيس ية:  3وتنص التفاقية عىل  .17
( جيب الاعرتاف ابحلمك الصادر عن احملمكة 3أأن تعلق أأو ترفض الإجراءات اليت ينطبق علهيا اتفاق اختيار حممكة حرصي؛ 

الأخرى. وهبذه الطريقة، تضمن التفاقية درجة أأكرب من اليقني القانوين بشأأن الأعامل اخملتارة وتطبيقه يف ادلول املتعاقدة 
 التجارية املرتبطة بأأنشطة عرب احلدود وتيرس التجارة ادلولية والاستامثر ادلويل. 

انحية  ا، تفرق التفاقية بني حق املؤلف واحلقوق اجملاورة من انحية ومنديدوفامي خيص قضااي امللكية الفكرية حت .18
ا يف ف واحلقوق اجملاورة مشمولني متامأأخرى حقوق امللكية الفكرية، وتتعامل مع الأمرين بشلك خمتلف. ويعد حق املؤل

 التفاقية، حىت ولو اكنت حصة هذه احلقوق مطعون فهيا. 

ورة والتعدي ومن انحية أأخرى، تُستبعد من التفاقية حصة حقوق امللكية الفكرية خالف حق املؤلف واحلقوق اجملا .19
لغاء أأو  ذا ما أأثريت بوصفها موضوع دعوى. وفامي خيص حصة حقوق امللكية الفكرية، ل تنطبق التفاقية عىل دعاوى الإ علهيا، اإ
الإعالن عن عدم حصة حقوق امللكية الفكرية اليت تتطلب التسجيل. فضاًل عن ذكل، عندما تثار مسأأةل حصة حقوق امللكية 

ىل عدم الصحة يف دعاوى دفع الإاتوات، الفكرية اليت تتطلب ال  تسجيل مكسأأةل متهيدية، عىل سبيل املثال ادلفاع املستند اإ
الأسايس )دفع الإاتوات(. ومع ذكل، لن يُعرتف ابحلمك المتهيدي بشأأن الصحة أأو ينفذ  الادعاءيس متر انطباق التفاقية عىل 

ذا اكن احلمك المتهيدي بشأأن الصحة ل  يتسق مع حمك بشأأن حصة احلق املعين صادر من احملمكة اخملتصة مبوجب التفاقية، واإ
ىل احلمك  يف ادلوةل اليت يُكفل حق امللكية الفكرية مبوجب قوانيهنا، قد يُرفض احلمك املتعلق ابلدعاء الأسايس )املستند اإ

نفاذ.  المتهيدي بشأأن الصحة( لأغراض الإ

هنا تُستبعد وفامي خيص ادلعاوى املتعلقة ابلتعدي عىل حقوق ا .20 مللكية الفكرية خالف حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، فاإ
طار  ما مل تكن دعاوى التعدي قد أأقميت أأو اكن من املمكن أأن تقام خملالفة عقد مربم بني الطرفني. وتندرج هذه احلاةل يف اإ

 ا غري تعاقدي عوضا عن الالزتام التعاقدي.تعدي خيص الزتامالتفاقية حىت لو اكن ال 

 أأعامل وضع القواعد واملعايري املس مترة ب(

نفاذها يف املسائل املدنية أأو التجارية، اكتفاقية يعمل مؤمتر لهاي حالي .21 عداد اتفاقية بشأأن الاعرتاف ابلأحاكم واإ ا عىل اإ
ذا اكن من املفيق اخلرباء يف مرشوع الأحاكم لحق. وسينظر فري2005ممكةل لتفاقية اختيار احملمكة لعام  د القيام ابملزيد ا فامي اإ

 من أأعامل وضع القواعد واملعايري املتعلقة ابلولية القضائية ادلولية.

                                                
4

ا )املكس يك والاحتاد الأورويب، ومجيع ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب )عدا ادلامنرك( عضو  30التفاقية ملزمة ملا عدده يف وقت كتابة هذه الوثيقة، اكنت  
 وس نغافورة(.
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نفاذها من ادلول امل 2017وينص املرشوع احلايل، مرشوع التفاقية املُعد يف فرباير  .22 تعاقدة ، عىل الاعرتاف ابلأحاكم واإ
( ويبني الأس باب الوحيدة لرفض الاعرتاف 5ملادة ا )أأو أأكرث( من أأسس الاعرتاف والإنفاذ )اساسأأ الأخرى اليت تس تويف 

نفاذها، ل مينع مرشوع التفاقية  نفاذها. فضاًل عن ذكل، من أأجل الاعرتاف بأأكرب قدر ممكن من الأحاكم واإ هبذه الأحاكم واإ
نفاذها يف دوةل متعاقدة مبوجب القانون الوطين  2017لفرباير  ا ، وذكل رهنأأو مبوجب معاهدات أأخرىالاعرتاف ابلأحاكم واإ

نفاذ )املادة   (.6ابحلمك املتعلق ابلأسس احلرصية لالعرتاف والإ

وتعد معامةل الأحاكم الصادرة بشأأن امللكية الفكرية من املواضيع املثرية للجدل يف املفاوضات املس مترة. وبيامن تؤيد  .23
دراج الأحاكم املتعلقة ابمللكية الفكرية، بعض الوفود يفضل  استبعاد أأحاكم الرباءات من نطاق تطبيق التفاقية أأغلبية الوفود اإ

 أأو أأن تشمل فقط الأحاكم املتعلقة بعقود امللكية الفكرية.

ىل التقريب بني املواقف بشأأن أأحاكم  .24 ومن املتوقع أأن يؤدي املزيد من العمل ما بني ادلورات حول امللكية الفكرية اإ
 .2017يف نومفرب  امللكية الفكرية قبل الاجامتع التايل للجنة اخلاصة
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نه يعمل عىل توفري قواعد أأوحض للقانون  .25 بوصف مؤمتر لهاي املنظمة العاملية الرائدة يف جمال القانون ادلويل اخلاص، فاإ
بداعية للمشالك اليت تطرأأ عادة يف التجارة والاستامثر و  دارية وقضائية اإ خاص عرب حركة الأشادلويل اخلاص وحلول قانونية واإ

نفاذ امللكية الفكرية عن طريق توفري حلول مقبوةل فامي خيص القانون ادلويل اخلاص يف احلدود. كام أأن معهل يسهم أأيض ا يف اإ
و ا. وحتقيقًا لهذا الغرض، يعمل مؤمتر لهاي يف تعاون وثيق مع الويباحرتام امللكية الفكرية عامليالإطار القانوين ادلويل مما يعزز 

نفاذ امللكية الفكرية عىل حنو أأفضل. ويُعد املرشوع أأ أأحصاب املصلحة. كام  وغريها من نه يرحب ابملبادرات املشرتكة من أأجل اإ
ن امللكية املشرتك احلايل بني الويبو ومؤمتر لهاي فامي خيص وضع أأداة موارد تعاجل التداخل بني القانون ادلويل اخلاص وقانو

 بادرات املشرتكة. ا ملثل هذه امل الفكرية  مثال ممتاز 
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