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  :دراسة عن إنفاذ حقوق امللكية الفكرية مبا ينايف املنافسة املشروعة
  ملخص: الدعاوى الصورية

ب من إعداد لهد ا يةمع تصادية ا يقحوث + يا)IPEA(لتطبق  يل، براز

 1بتنسـيق
نا سلغادو يا إ يلو يلشـ  ت

 يوغرازيال فريرو زوكولوتو

شاري الرييس بري + ئا ت  سخل
نس بورجس بربوزا  يد

ثتوي مرفق هذه الويقة عىل ملخص اUراسة  .1 رشوعةحي سة ا نا نايف ا ية الفكرية مبا  ملعن إنفاذ حقوق ا ف مل ي اUعاوى  :مللك
ية دراسة أعدها ويه. الصورية تصادية ا بحوث + يقهد ا ق لتطبمع يا)IPEA(ل ياق يل، براز ية مرشوعسـ، يف  شأن ا مللك  ب

سة نا ياسة ا فالفكرية و مل  .(CDIP/4/4 REV) سـ

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام  .2 للجإن ا
 .ثملعلومات الواردة يف مرفق هذه الويقة

]ييل ذ~ املرفق[

                                                
يدة جدا 1 يقاته ا نو سرنا دي مورايس  شكر  بحث كام  ساعدهتن يف أعامل ا يا لكوتس سلفا  يا بورتو و ياتريز بربوزا وتر ملفشكر آ�  تعلي ب ن ل مل سـ سـ ب لن ي  .ليتي



CDIP/9/INF/6 

ANNEX 

 املرفق
    معيلمعيلمعيلمعيلملخص ملخص ملخص ملخص 

ية ّوقعت .1 نظمة العا لل ا مل بو(ملكية الفكرية مل ها )يالو رشو ياق  ع، يف  م ياسة بشأن اسـ سـية الفكرية و سة،مللك نا فا  اتفاق مل
ية تصادية ا بحوث + هد ا يقتعاون مع  ق لتطبمع ية تطوير  (IPEA)ل ية،  هورية الرباز سة عامة �بعة لرئاسة ا بغ، وهو مؤ يل مجلس

شأن   .اUعاوى الصوريةبدراسة 

هدف من اUراسة و .2 ية الفكريةملا هو جار يف دعاوىملي  إطار عارمسلاكن ا نايف مللك إنفاذ حقوق ا سة يمبا  نا فا  مل
رشوعة نوع من اUعاوى وال. Uعاوى الصوريةً، وهو ما يعرف أيضا ملا ثارا للجدل إذ يربط ممارسة ما يزمع أنه ليزال هذا ا  ً م

رشوعة بفكرة  تخدا¥امحقوق  سف يف ا سـا تخدا) قتصادي+ يف الفكر(، وهو لتع يجي سـا  إحلاق الرضر هيدف إىلتم اسرتا
سوق بعاده من ا لخبصم أو ا تصادي حبت اUعاوى الصوريةوميكن تعريف . تس نظور ا ق من  يايل أو "افرتايس" تقاضأنه بم  حتا

رشوعة منافذو أثر  سة  ملنا ف نه، للم تخدام غري موالقصد  ية احلجراءات اإل للمحامك وغريها من مرشوعسـ ا  أو الزاجرةمكو
يةتحقيق غا½ت ل اخلصوم  ضداآلمرة فنا رشوعة م سة ا ملنا ف بني من. للم تخدام يتو تخداما اUعاوىسـ اUراسة أن ا ية ا ً القضا سـ ئ
يا فنا رشوعةلل م سة ا ملنا ف ية الفكرية م ية حامية ا مللك  يات االف خي مبابغ ترب نوعا من اسرتا يجألصول رمبا  تيع عامل غري ب+فرتاس "ً
مثن تصل حبيث ميكن، "لا تحدثةادية قألدوات + تجالء ملسـا يدة يف هذا الصدد سـال نوع من املامرسة أن تكون  مف هذا ا ل
 ً.أيضا

ست .3 شادة ليو ها، فملا سة حاÅ فريدة من نو نا ية الفكرية وقانون ا ع بني حقوق ا فمللك نلمل شرتكةنيثال ثري من األمور ا مل ا  لك
ياسات  نظوماهتام من القوانني وا سـهتدف  سـيف الواقع، إذ  لت تاكحفزم تصاديب + منو + قر وا فقد  ،وعىل الرمغ من ذ~. ل

نظومة تنشب تخد¥ا لك  م رصاعات تربط لوسائل اليت  سـ تصاد ّوملا اكن. تÏ األهدافب للهنوضتت معتادا عىل ق عمل +
تعامل  تصاد مفن املمكن أن يكون، املقايضات وتضارب األهدافمع لا تقاء + ق ا مثرا يف هذا اÓال من اول لالقانون  ً بحث م

ياسة العامة  .لسـوا

تحريو .4 تقيص وا ناء ا لأ ل نطوي ،ث ها جوانب  ية، و تا يل اجلوانب ا تح هود  ت بذلت قصارى ا ل ل ل لكل ىل حد ما عىل حتراكت إجل
ية ا رشاكت صادرة عنتيجسرتا  :لا

سني تملدعاوى بني ا  )أ (  ،تغطية ممارسات تواطؤية هبدففنا

يةدعاوى و  )ب ( ها هوا سني ¥مينة رشاكت فعتر نا ية صد  ف   ،لنيحممتمبغ

يةدعاوى و  )ج ( ية أو من خالهوا ل ترفع ضد أÞزة حكو سب الوقت لهبدف هام ية إلبقاء عىلك   سارية مللكحقوق ا
نعة  .مصطبطريقة 

هومتونطلق .5 سلوك " مف اUراسة من  توÞات اجلديدة يف "فرتايس+لا ته ا ل اâي أر ياتسـ ية، بأد نا نظامت ا ع ا لص مل
يايس من اÓدي فرتى أن نطق  قإجياد  تعام ثري للجدل، اUعاوى الصوريةمل مع موضوع لل   أحاكم احملامكيظهر يف كام مل ا

يدية ويف ثةلتقلا ية واإلدارية احلد ي القضا½ القضا  .ئ

ّبنيجرت العادة عىل وقد  .6 سلوك ت شلكة ا ل  هر أنفرتايس +م يظندما  رشكة ع نة لا بدتملهميا  مما خسائر يف سوق ما تك 
ها  أجرب سوقم اخلروجعىل خصمرشكة يه  توقعة) دخوéأو العزوف عن (لن ا  ،ً  غري حتقيق أرح ا قادرة بعد حني عىلأهن م

بلعادية يف  تح يف ا تقأسواق  سـنف هور.ملت هم" لعبة احلظ" نظرية ظ ومع  سلوك فترخس  تتفرتايس،+ل ا نظريةثبإذ أ   أنل ا
سوق  (متوازنةوجود معلومات غري  يف ولعن أوضاع ا تاك لا يطة افرتاس أو ّمعني لال" نزوع"وجود ول ية  سـسرتا بيج Uى ت

ية، خمتلأو وجود تدفق )  أخرىرشاكت نظرية، حىت يف + جيعلل للمعلومات يف األسواق املا ية ا نا نا من ا لفرتاس  حل ًممك
تقد  ما اكنغياب سلوكلوجود رشط رضوري بأنهيع  تطورات .  دخول األسواق من حواجز حائô دونل هذا ا يجة  للو تن
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ية، األخرية يف منوذج ا نا عنظمة ا لص هممل سعري +فتطور  سائر اليت لت ا رشكة خلفرتايس من فكرة ا لبدها ا نت هذه تكت تباليت 
بل  تعادة األرح يف ا ملسـتقاملامرسات أو من فكرة ا تصاديةإىل فكرةسـ سـهتÏ أو لكفاءة + ق إحلاق الرضر  وترى . مل

بانبرضورة أن يؤخذاUراسة  نظور يف ا سـ هذا ا يقةاUعاوى الصورية معاجلة موضوع أريدذا ما إًأيضا  حلمل  .ق معاجلة د

شابه .7 ية ةب األوروياملذاهب تتو نظر يف موضوع يكواألمر تا  شاهبا  للاUعاوى الصورية  باران. ملفت بقان ختفاال  يف ملطا
نييت نوير  برييت وأي يتتون غبينقض شاهبان بقدر  يد½  ك برو يت بار ع. م ية األوىل، يقوم + تففي ا بت أوال ويف  ىلخلقض لتثا

ها حقوقا حتمهيا ناع بأن  بة اUعوى عىل ا رشكة صا لحدود املعقول من أن ا قتح أي أن هذا (وضوعي اململعيار معال ، ل
سلوك هو سلوك بار، )عادي لا بريا عن + تالفا  بار ا تلف هذا + توال  ك ت خخي متدته اâي خخ ية األوروية عا باملفو ية ض قض يف 

يد½يت  يت أي ية فقطح، مبرو ية إىل العوامل املوضو ندت املفو عيث ا ض تعلق ملعوقات اليت اكنت  عواملويه. تس رشكة ت  لا
بة اUعوى يهنا وبني جناøال وقت إقامة اUعوى  ما يكفي مهناتدرك حصا بارين ويقوم ú. بتحول  ثاين عىل  خت+ ليف املقام ا

بت من ية لتثا تحقاق عن ا تفاء صفة + لقض ا سـ يام اUعوى عىل مكة  احملّبت مثن سـهتدف قيف  نافسالقضاء عىلتخطة  - مل ا
نصب  سار يو ية ا عامل ذايت عىلسـتف هذا + ميننهو   .ملهلطرف ا

ناولت  ويف أحاكم احملامك .8 تخدام تاليت  ية ألغراض اUعاوىسـا يةم احلكو فنا سةلل م فنا رشوعة  م شاهبة ملا ملا ممعاجلة 
تعمل ذ~سـبق، ويقصد ب سوق  ما يف فاعل يسـأن  يةلا بل الطعن احلكو ممجموعة من   مىت وجب، عن غري وجه حق سـ

ناول ا ناع عن  ل+ ت بولسلوك مت ناول ف.  فقط بل تكرار هذا اإلجراءة واحديف عريضة ملقغري ا تند   من القضا½ مجموعةع
ية، ال  سأÅئالقضا  Åسأ متكون ا تحقاق قيام  مل ية يفسـصفة + تفائهقض  بل  -  الصدفةها مبحضبعض يف تقومفقد  - نمن ا

سأÅ رفع دعوى سأÅ يه  ما سوقال لوجه حق، بل مل شايف جوابه يف ومن مث . ل لغرض إحلاق الرضر خبصم يف ا سؤال ا لفا ل
يقي برد املظامل ة�بعإقامة اUعاوى اكنت هل : هو احلاالت هذه ً جزءا من منط أو ممارسة اUعاوى أم اكنتحق من اه�م 

بملا ي لغرض ةقتعا ية وجود مجموعة بد من وâا، فال؟ ط يف األساسلتثبا متال أنام ّ لك من املعايرين� يةا حمبدا   مإلجراءات احلكو
ها تعام لساء ا سـ سة ألغراض معادية ي فنا ها،  ولو لكرثة العرائض، للم بعضحص  ثار من بيد أنّ بات أن اإل ك من غري املمكن إ ث

يارأل وفقا  يف حد ذاته ترصف معقولالعرائض  .عيموضو معي 

ب�ان .9 ية اUراسة، وزع طلب املعلومات عىل مجموعة معربة من ا لوضام� ملصدا ّ ُ ية. ق تا سة ا لوتضمن املعلومات ا ل مللمت ّ: 

تعلقة بأي من احلقوق اليت " ية ا ملاإلجراءات اإلدارية أو القضا يل مما ،ي اتفاق تربس من1.1 املادة تشملهائ  إداراتىل إح أ
ية الفكرية أو أÞزة م تاكر مللكا تضح فهياحاكحفة + نارص يو يةلعواحد عىل األقل من ا تا ل ا  :ل

يا   )أ ( تضح فهيا  جلاإلجراءات اليت  رشوع يف اإلجراء ولكن  معدوم املدعيلصاحل  هنايئصدور قرار اح�ل أني ل ا
ته  ناف من شأنه أن يكون éصليف حد ذاته أو موا رشوعة؛لل موقع  سة ا ملنا ف  م

ند إىلاإلجراءات كرثة   )ب ( باب ذاهتاسـباب األ تستاليت  ها، متشاهبةسـ أو أ ناف لمن شأن كرثهتا أن تكون   موقع 
رشوعةلل سة ا ملنا ف يةإجراء يف ذاتهإن اكن لك و (م ية اإلجرا نا يحا من ا ئ  ل ححص  ؛)ً

رشوع يف اإلجراء يف حد ذاته أو  اUعاوى األخرى اليت قد تكون فائدهتا العائدة عىل املدعي  )ج ( ل�جتة عن ا
نه  ته أكرث  مموا يجصل يةلنتعن ا ية من املامرسة القضا ئة الهنا ته ، ومن شأن ئ رشوع يف اإلجراء يف حد ذاته أو موا صلا ل

é ناف أن يكون رشوعة؛لل موقع  سة ا ملنا ف  م

تعاملنفة مبوجب القانون احمليل مّصأية دعاوى تكون و  )د ( ومن شأنه أن  حلق أو إلجراء قانوين سـيف ب سوء ا
é ناف يكون رشلل موقع  سة ا ملنا ف  .وعةم
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بق أنيالحظو .10 ترص عىل سـ مما  بحث ال  تقمقومات ا سابق ذكرهامقضا½ ال ل بارين ا لاليت ختضع لال  .خت

نرصرص تيق فال .11 رشوع يف اإلجراء، بل ) أ (لعا متليشمللعىل ا يا أنه غري  بني  حم أيضا مواصô اإلجراء اâي  ً ًّ جل وال . يت
نرص لعتفي ا يار( اله األورويب املذكور أععيارمل) ب (يك شمل كرثة اإلجراءات،) POSCO مبعبل يأخذ  أمكن  وإن يإذ 

بار ته أي مهنا أو مبارشة عتا بني أن إمنا مت عىل وجه حق، صلموا يل ة رضوريليست ا يف حد ذاهتالكرثةت مىت  . قوقاحللن 
نرصويؤكد  سأÅ يه) ج( لعا سأÅملعىل أن ا يةم  تخدام اإلجراءات احلكو م ا ومن شأنه أن  - نتيجتهل اللإلجراء ذاته  - سـ

é ناف يكون رشوعةلل موقع  سة ا ملنا ف نرص . م ند الفاعل) د(لعأما ا عتجيل  تعامل وءسيعترب مبوجب القانون سلواك  فيسـ سـ ا
تعامل إلجراء وءحلق أسايس أو س ناف ومن شأنه أيضا أن يكون éسـ ا رشوعةلل موقع  سة ا ملنا ف  .م

بحثمل و .12 ليكن من مضن مقومات ا يمي ّ رشوعة لنية إجياد ما من شأنه أن يكون é وقعذايت تق أي  سة ا نا ملناف  ف للم  م
نايف أن يكون يقتيضما أو  سة ملالوقع ا فنا رشوعة  للم تخدمت. ً فعالحدثقد ملا بحث املقومات ذاهتا سـوقد ا ليكون ا  ل

ناء عىل الطلب املوجه إىل املعلومات فضال عن والقوانني احلقائق تلقف أي ،مسـتقال ّاملقدمة  ب تلفةّ ية ا � األÞزة األ ّوملا . جنب
تخدمت ّاملقوماتاكنت هذه  يطت هبا علام ّمجموعة موحدة ألغراض اUراسةسـ قد ا نة اإلدارات حوأ  فإهنا دراسة تلزتم ملسـتبيا
 . ذ~خالف يذكر ما ملحبدودها 

يل ويف .13 ية ردود الواردة يفلمعلومات لحتل اUراسة  تحدة ود الرويسحتا+ وشـييلة وب األورويضاملفو  ملالوال½ت ا
يكو يا  وإملكسـا نبا يا ومجهورية كور½وسـ  .كتريا والربازيل ولإيطا

تعامل وءتبني اUراسة أن سو .14 ية الفكرية عىل حنو حل إحقاقا اUعاوىسـ ا سةلل منافمللكقوق ا فنا رشوعة  م ية ملا قضيه 
ية ثالثة املذكورة آنفا .مهيف غاية األ يارية ا بارات ا لو+ ملع تخداماخت يمي القضا½سـ يه األكرث ا ب�انوحىت . تق يف   اليت ال لا

يد متد معايري عىل قدر ما من ا ـي  بارات  + Ïتعقبق ت له تعخ ف ت يار .تط يô يه احلاالت "ملععىل أن ذ~ ا يفاؤه و قليصعب ا تس
تويف فهيا تحدةجاء كام "سـاليت ا تصادي أن يكون  .مل يف تقرير الوال½ت ا نظور + موميكن  ق فيدا يف هذا الصدد إذ يؤكد للم

ية  تأثري يفمهأ سة لا نا ف ا تايل وقعه ومل يةعىل ل سـهتÏ هرفا تصاديةملحصة ا سلوكق والكفاءة + نهتجهاâي لل  رشاكت ت   اليت لا
سوقاملؤثرة يف  .ل ا

بني من .15 ية  قراءة عرصية للمامرسات +يتو شف عنسـفرتا سلوك +لكأن من املمكن ا   منيسـتعاد ممافرتايس ل ا
سـهتÏ  امللحق الرضروحىتاألرح  نظر من خومل  نظور اâي ميكن ا تصادية، وهو نفس ا لالكفاءة + مل اUعاوى ىل إالé ق
بعض وقد . الصورية ييتبني من أحاكم احملامك ، كام  آخرمسلاكلسÏ ا ية رشكة ةيلالرباز العزوف عن  أيينياك، ز سرتاأقض و

ييق املعايري األوروية واألمر ب بت يفتحقيق ل واألخذ كيةتطب ية املامرسات لوا نا فا رشوعةلل مل سة ا ملنا ف ومن الواحض أن  .م
سة نا تصة بقضا½ ا سلطات واحملامك ا فا مل � نظر يف العديد من القضا½  يف العامل رمبا تغفلل ية"ل ا ندما"حلقيقا  معايري تطبق ع 

 .شلكية صارمة

بات قانون  .16 شابك بوضوح  تطلويف هذا الصدد  مت سة ت نا فا ية ضامن ويهمل ية هالرفا شاط بفضلع +ج� لن إدارة ا
ية الفكرية  تصادي بكفاءة مع أغراض قانون ا مللك+ تاكر واإلبداعحف ويهق بل . بز + ملسـتقوال ميكن ألي تطور يطرأ يف ا

تجاهل حمور هذه اUراسة بحث احلاجة هذا أبرزت قد و. يعىل هذا اÓال من القانون أن  يقإلا نقاش تعمىل   حول اUويل لا
بت يفمعايري  تخداما لا ية الفكرية ا تخدام ا سـ ا يامللكسـ فنا رشوعة م سة ا ملنا ف سة للم نا تصة بقضا½ ا سلطات واحملامك ا ف، فا مل � ل

نظر يف العديد من القضا½ يف العامل رمبا تغفل ية صارمتطبق عندمال ا سأÅ، ةشلك معايري  ملوهذه ا تصاد ل ية خاصة يف + ق أ مه
رشينالعامل تصاد املعرفة - لعي للقرن الواحد وا  .قا

 ]ثهناية املرفق والويقة[


