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اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة احلادية عشرة

جنيف ،من  5اإىل  7سبمترب 2016
وظائف اإلنفاذ يف مكاتب امللكية الفكرية الوطنية

مساهامت من اإعداد الصني وكولومبيا وابراغواي والفلبني
 .1يف ادلورة العارشة للجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ ،وافقت اللجنة عىل أأن تنظر ،يف دورهتا احلادية عرشة ،يف
موضوع "تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات و أأنظمة اإنفاذ امللكية الفكرية،
مبا يف ذكل أليات تسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة شامةل وفعاةل" .وتعرض هذه الوثيقة مساهامت أأعدهتا أأربع
دول أأعضاء تناولت سلطات ماكتب امللكية الفكرية الوطنية يف اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .وانطالقا من ترشيعاهتا الوطنية،
ترتاوح تكل السلطات بني تسهيل الوساطة وتنفيذ محالت التفتيش واحلجز حىت ممارسة سلطات قضائية.
.2
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حامية امللكية الفكرية وإانفاذها يف الصني
مسامهة من اإعداد املكتب احلكويم الصيين للملكية الفكرية مجلهورية الصني الشعبية ،بيجني ،الصني

*

ملخص
تقدّم هذه الوثيقة السامت اليت خيتص هبا نظام حامية امللكية الفكرية الصيين ،ومهنا حامية مزدوجة تقوم عىل تدابري اإدارية
وقضائية تس تمكلها اإجراءات التحكمي والوساطة .وتناقش الوثيقة أأيضا العالقة بني اإنفاذ امللكية الفكرية يف الصني وما يتصل
به من قواعد ومبادرات دولية .وبفضل تكل الليات ،اس تطاعت الصني حتقيق نتاجئ ملموسة يف اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية
وهتيئة بيئة مؤاتية للملكية الفكرية.

أأول .اإنفاذ امللكية الفكرية يف الصني
 .1تعلّق احلكومة الصينية أأمهية كربى عىل حامية حقوق امللكية الفكرية .وقد أأقامت الصني اليوم نظاما محلاية امللكية
الفكرية بِسامت خاصة وميتثل للقواعد ادلولية .وملّا اكن النظام يكفل امحلاية ابلتدابري الإدارية والقضائية فهو جيمع بني أليتني
بطريقة عضوية .وتس تقبهل مقارابت أأخرى اكلتحكمي والوساطة.

أألف .امحلاية القضائية
 .2ترد واجبات مجيع السلطات القضائية الصينية املتعلقة حبامية حقوق امللكية الفكرية يف القانون .ومتارس احملامك الشعبية
اكمل صالحياهتا يف احملاكامت املدنية واجلنائية لتوقيع ما يناسب من العقوابت عىل مرتكيب التعدايت عىل امللكية الفكرية.
وبذا تدعام بفاعلية ادلوائر الإدارية يف تنفيذ واجباهتا القانونية لصون املصاحل املرشوعة ألحصاب حقوق امللكية الفكرية .وتسامه
أأيضا النيابة العامة وهيئات التحقيق يف الصني بنشاط يف التحقيقات املتعلقة ابجلرامئ املرتكبة ضد حق امللكية الفكرية .وتنفذ
هيئات ا ألمن العام تدابري مشددة ملاكحفة مجيع أأنواع الش باكت الإجرامية اليت تس متد أأرابهحا من اس تخدام حقوق امللكية
الفكرية من غري ترصحي.

ابء .امحلاية الإدارية
 .3تبذل الإدارة الصينية هجودا مجة عىل مجيع املس توايت ملاكحفة التعدي عىل امللكية الفكرية وانتحالها 1مبا ميس املصلحة
العامة وكربايت املرشوعات ولتعجيل تسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية بغرض صون املصاحل املرشوعة ألحصاب
حقوق امللكية الفكرية وعامة امجلهور .ويعمل مكتب ادلوةل للملكية الفكرية يدا بيد مع ماكتب امللكية الفكرية احمللية من أأجل
حامية الرباءات .ويف مضامر هذه اجلهود ،يسهر مكتب ادلوةل عىل رمس س ياسات الإنفاذ ويرشف عىل أأنشطة الإنفاذ .أأما
املاكتب احمللية فهي املسؤوةل عن التنفيذ .وعىل مدى الس نوات املاضية معلت ماكتب امللكية الفكرية حبيوية ونشاط عىل
الهنوض ابجلانب املؤسيس والنظايم وتكوين الكفاءات لتطوير النظام الإداري لإنفاذ الرباءات .ويمتزي هذا النظام ببساطة
اإجراءاته للتحقيق املعجل يف التعدايت عىل امللكية الفكرية.
*

الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف ،وليست ابلرضورة أراء ا ألمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.
1
من أأفعال الانتحال وضع اإشارة اإىل براءة محمية عىل منتج غري محم برباءة أأو بطلت أأو أأسقطت حاميته أأو عىل غالف املنتج ،أأو وضع اإشارة عىل املنتج
أأو غالفه تذكر رمق براءة ميلكها الغري دون ترصحي منه.
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جمي .العالقة بني امحلاية الإدارية وامحلاية القضائية
أأ)

تطبيق الإنفاذ الإجباري

 .4ما أأن تقمي الهيئات الإدارية لإنفاذ امللكية الفكرية ادلليل عىل وقع التعدي ،لها أأن تأأمر املتعدي ابلتوقف فورا عن فعل
التعدي .وإاذا مل َ
يرض ا ألطراف بذكل ا ألمر ابإماكهنم الرشوع يف اإجراءات قضائية أأمام احملامك الشعبية .فاإذا امتنع املتعدي
املزعوم عن ذكل يف غضون املهل املطبقة واس متر يف التعدي ،ابإماكن الهيئات الإدارية املذكورة أأن تلمتس من احملامك الشعبية
أأمرا اإلزاميا ابلإنفاذ.
ب) الوساطة مضن الإجراءات القضائية
 .5جيوز للمحامك الشعبية أأن تصدر توجهيا اإىل الهيئات الإدارية لإنفاذ امللكية الفكرية ،قبل الإجراءات القضائية أأو
أأثناءها ،بتيسري الوساطة يف نزاع ما حول امللكية الفكرية .وعند اختتام الوساطةُ ،تطر الهيئات املذكورة احملمكة الشعبية
بنتاجئ الوساطة .فاإذا اتفق الطرفان يف الوساطة فلهام خطان :اإما حسب ادلعوى والسامس تثبيت قضا ي للتسوية ،2وإاما توجيه
السامس اإىل احملمكة الشعبية مبراجعة اتفاق الوساطة و اإصدار قرار يف الوساطة 3.وإاذا مل يتفق الطرفان عىل اللجوء اإىل
الوساطة أأو مل تصل الوساطة اإىل تسوية يف غضون املهةل املتفق علهيا أأو احملددة ،حتال القضية اإىل احملمكة الشعبية يف غضون
املهةل احملددة يف القانون.

اثنيا .اإنفاذ امللكية الفكرية يف الصني والقواعد ادلولية املعنية
أألف .اتفاق تريبس
 .6متتثل أليات اإنفاذ امللكية الفكرية يف الصني لتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (تريبس) ،علام بأأن
التفاق ينص عىل عدة أأنواع من اجلزاءات يف حالت التعدي عىل امللكية الفكرية.

ابء .ا إلنفاذ ا إلداري املشدد للملكية الفكرية خيار مشرت يف بادان عدة
 .7تشرت بادان عدة يف تركزيها عىل تعزيز أليات الإنفاذ الإداري وامحلاية .وتطبق اجلزاءات الإدارية يف حالت التعدي
عىل الرباءات يف اململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية واملكس يك .ومن ادلارج أأن ُت َّول السلطات امجلركية الوطنية
وا إلقلميية صالحية اإصدار ا ألوامر الزجرية .ومن صالحيات بعضها أأيضا مالحقة السلع املتعدية عىل امللكية الفكرية خارج
منطقة امجلار يف املراكز التجارية .4ويف فرنسا و أأملانيا والياابن ومجهورية كوراي ،تعد التعدايت عىل الرباءات يف حمك اجلناايت.
واجلزاءات اجلنائية يف هذه احلال ل حدّ أأدىن لها وقد تكون العقوابت شديدة.

جمي .الواجب القانوين عىل احلكومات حبامية حقوق امللكية الفكرية ،مبا فهيا احلقوق يف الرباءات
 .8عىل مجيع احلكومات الوطنية أأن حتم حقوق امللكية ،مبا فهيا احلقوق يف الرباءات ،وفقا للقوانني ادلولية .ووظيفة نظام
الرباءات أأن يكفل حامية فعاةل للحقوق يف الرباءات مقابل الكشف عن املعلومات الواردة فهيا .ذلا فاإن اإقامة ألية ف ّعاةل إلنفاذ
متس ابلتايل مصداقية احلكومة ولها دور أأسايس يف حسن تطبيق
احلقوق يف الرباءات مسؤولية ميكن تنفيذها بطرق ش ىت و ّ
نظام الرباءات.
2
3
4

هذا اإجراء اإداري.
هذا اإجراء قضا ي.
مثال ذكل اإدارة هونغ كونغ :حىت لو عربت السلع امجلار ودخلت قنوات التوزيع (كسوق امجلةل) حتتفظ السلطات امجلركية بصالحية تتبع البضاعة.
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اثلثا .التدابري الرئيس ية يف امحلاية القضائية
 .9لقد أأدى اإنشاء حمامك متخصصة يف جمال امللكية الفكرية يف املدن الكبرية ،أأي بيجني وشانغهاي وغوانزو اإىل حتسني
الفعالية يف حماكامت قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية .وقد ّيّس احملاكامت حبيث بلغت "ثالث بواحدة" من احملاكامت اليت
فهيا تدابري مدنية وإادارية وجنائية .وقد زاد اإنشاء تكل احملامك قدرة القضاة عىل معاينة احلاجة اإىل اخلرباء املتخصصني ومعاجلة
وحتسنت صياغة التفسريات والس ياسات القضائية .وتبذل
تكل احلاجة ،فزادت س بل التسوية يف منازعات امللكية الفكريةّ .
حاليا هجود حثيثة ل إالرشاف عىل أأعامل احملامك من أأجل تنس يق القرارات املتعلقة ابمللكية الفكرية وبناء منوذج اإداري يناسب
قضااي امللكية الفكرية .وحتسن مس توى العداةل أأيضا بفضل الشفافية احملققة بنرش القرارات املتعلقة بقضااي امللكية الفكرية
فأأصبحت البيئة مؤاتية محلاية حقوق امللكية الفكرية عن طريق القضاء .وقد حتسنت جودة احملاكامت وكفاءات القضاة بعد
تدريهبم تدريبا همين وتدريب اخلرباء الفنيني.

رابعا .التدابري الرئيس ية يف امحلاية الإدارية
أألف .قواعد الإنفاذ الإداري
ُ .10أجنزت حتسينات يف القواعد اليت حتمك الإنفاذ الإداري يف امللكية الفكرية .وتراجع الصني حاليا قانون براءاهتا ولحئته
التنفيذية هبمة ونشاط .ووضعت الصيغة الهنائية لتوجهياهتا العملية بشأأن الإنفاذ الإداري يف جمال الرباءات فضال عن
س ياسات وتدابري مشددة محلاية امللكية الفكرية .وقد وعززت نظام الإنفاذ وإادارة القضااي حتسينا لروادع التعدايت عىل
امللكية الفكرية.

ابء .أأنواع أليات الإنفاذ الإداري للملكية الفكرية
حسنت الصني تدابري الإنفاذ الإداري للملكية الفكرية وتعمل حاليا عىل اعسامد أليات جديدة لميكن حتقيق أأكرب فائدة
ّ .11
ممكنة من الإنفاذ الإداري .ويف هذا الس ياقُ ،أنشئت ألية استشارية للبت يف التعدايت عىل امللكية الفكرية وإاجراءات مع ّجةل
للوساطة يف منازعات امللكية الفكرية وألية للحامية والإنفاذ خمصصة للتجارة الإلكرتونية ،فضال عن تنس يق الإنفاذ عرب ا ألقالمي
والقطاعات.

جمي .تكوين الكفاءات يف جمال الإنفاذ الإداري للملكية الفكرية
موسعة ومكث ّفة وجولت نقاش
 .12عززت الصني كفاءاهتا يف جمال ا إلنفاذ الإداري للملكية الفكرية بفضل دورات تدريبية ّ
يف أأحاكم احملامك .كام عززت قدرات احملققني .وقد سامه اس تخدام تكنولوجيا املعلومات ألغراض الإنفاذ وامحلاية يف فريق
معياري ل إالنفاذ يتأألف من متخصصني وحمرتفني يعمل عىل أأساس املعلومات.

دال .هجود مكثفة ل إالنفاذ الإداري
 .13من ا ألمثةل العملية عىل الإنفاذ الإداري "قافةل" امحلاية والإنفاذ ومعلية "الربق" يف جمال التجارة الإلكرتونية .والغاية من
هذه التدابري القوية ضد التعدايت عىل امللكية الفكرية اليت متس املصلحة العامة واملرشوعات الرئيس ية يه صون املصاحل
املرشوعة ألحصاب احلقوق وامجلهور العام وهتيئة ظروف تعمل فهيا السوق بعدل ونظام.
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هاء .نرش القضااي الإدارية املتعلقة ابمللكية الفكرية
 .14تنرش املعلومات املتعلقة بقضااي امللكية الفكرية لتكون رادعا فعال للتعدايت والانتحالت يف جمال الرباءات .وينص
القانون عىل أأن هذه املعلومات تشمل القرارات الصادرة يف القضااي اليت تنطوي عىل عقوابت اإدارية توقع عىل مرتكيب أأفعال
الانتحال والتعدي يف جمال الرباءات .وقد ُأنشئ حساب اجسامع ملشاركة املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية ما بني
القطاعات .5ويراد من ذكل التأأسيس للسلو ا ألخال يق بفضل نظام تبليغ فعال مبا يشجع اجلهات الفاعةل عىل الانضباط والازام
املامرسة حس نة النية ويرتفع مس توى اجملمتع كلك يف هذا الصدد.

واو .ش بكة للتبليغ عن التعدايت عىل امللكية الفكرية وتقدمي الشاكوى
 .15اإضافة اإىل ما س بقُ ،أنشئت ش بكة للتبليغ عن التعدايت عىل امللكية الفكرية وتقدمي الشاكوى يف هذا الشأأن.
وافتتح  76مركز مساعدة يف جمال حقوق امللكية الفكرية ملعاجلة الشاكوى وتبليغات التعدايت و ُأنشئت  12مراكز ل إالنفاذ.
وافتتح أأيضا خط هاتف جماين برمق " "12330وموقع اإلكرتوين لتلق الشاكوى من امجلهور فميكن اإحاةل املعلومات بّسعة اإىل
الهيئة املعنية ابلإنفاذ الإداري يف جمال امللكية الفكرية.

خامسا.

اخلامتة

 .16بذل املكتب الصيين للملكية الفكرية هجودا حثيثة يف الس نوات املاضية للميض يف الهنوض ابلتطوير املؤسيس لليات
الإنفاذ وتكوين الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية .وبفضل تكل الليات ،اس تطاعت الصني حتقيق نتاجئ جيدة يف اإنفاذ امللكية
الفكرية والتصدي بشدة للتعدايت علهيا .وستس متر الصني يف تعزيز حامية امللكية الفكرية يف املس تقبل ابإقامة اإطار معيل
يكفل حامية أأكرب للملكية الفكرية ،وبصياغة س ياسات وتدابري صارمة محلاية امللكية الفكرية والرتكزي عىل حل املشالكت
املتعلقة حبامية امللكية الفكرية يف جمالت رئيس ية .وبفضل نظام سلمي لإنفاذ امللكية الفكرية ،ستتعزز ثقة صاحب احلق يف
اجلهود اليت تبذلها احلكومة لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ،وسزييد الوع حبامية امللكية الفكرية يف اجملمتع عىل اختالف رشاحئه،
وس ميكن اإنشاء املزيد من حقوق امللكية الفكرية واس تخداهما بأأمان وس تعزز الظروف املؤاتية حلقوق امللكية الفكرية
يف ا ألسواق.

5
احلساب الاجسامع هو نظام لتدوين اجلرامئ اليت يرتكهبا ا ألفراد والرشاكت من نوع التعدي والانتحال يف جمال الرباءات ،وهو أأش به بتدوين حالت
السحب بدون رصيد عن سوء نية أأو التأأخر عن سداد القروض املرصفية .فهذه املعلومات تتشاطرها اجلهات الفاعةل اكلبنو  ،فيس تصعب الفرد أأو الرشكة
احلصول عىل قرض من بعد ذكل.
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السلطات القضائية للواكةل العليا للصناعة والتجارة واملديرية الوطنية حلق املؤلف بكولومبيا يف جمال امللكية الفكرية
مسامهة من اإعداد الس يد ،فيدل بوينتس س يلفا ،انئب الوكيل ا ألعىل للشؤون القضائية ،الواكةل العليا للصناعة والتجارة،
*
بوغوات ،كولومبيا

ملخص
املرشع منح عدد من الهيئات الإدارية
عىل الرمغ من أأن السلطات يف كولومبيا تنقسم اإىل ثالثة فروع مس تقةل ،فقد قرر ّ
سلطات قضائية أأدت اإىل تعزيز حامية امللكية الفكرية .ومن هذه الهيئات الواكةل العليا للصناعة والتجارة اليت منحت سلطات
قضائية للبت يف قضااي املنافسة غري املرشوعة والتعدايت عىل حقوق امللكية الصناعية ،وكذكل املديرية الوطنية حلق املؤلف
اليت تتناول القضااي املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .ومنذ ذكل احلني ،أأقامت الهيئتان النف ذكرهام العدل يف اجملالني
املذكورين مما ساعد عىل تعزيز نظام العدل بقدرته عىل الاس تجابة الّسيعة يف جمالت متخصصة.

أأول .سلطات قضائية اس تثنائية

1

 .1تنص املادة  113من دس تور كولومبيا عىل أأن سلطات ادلوةل تنقسم اإىل سلطة ترشيعية وسلطة تنفيذية وسلطة
قضائية .ويه سلطات مس تقل بعضها عن بعض ،للك واحدة مهنا وظائفها املوحضة واملمتزية عن ا ألخرى.
املرشع الكولوميب يف عام  1998أأن مينح بعض الإدارات يف الفرع التنفيذي سلطات
 .2وعىل الرمغ من ذكل ،فقد قرر ّ
قضائية ،نظرا لتخصص بعض الهيئات وعبء العمل املرتامك اذلي يعاين منه النظام القضا ي فيتسبب يف تأأخري البت يف
منازعات املواطنني.
 .3وهكذا منح القانون رمق  446لعام  1998سلطات قضائية للواكةل العليا للاملية والواكةل العليا لشؤون املن والواكةل العليا
للرشاكت والواكةل العليا للصناعة والتجارة 2.و ألغراض هذه الورقة ،نكتف ابلإشارة اإىل السلطات القضائية املمنوحة للواكةل
العليا للصناعة والتجارة (الواكةل) وللسلطات املمنوحة لحقا للمديرية الوطنية حلق املؤلف (املديرية).
 .4اكنت الواكةل وحدها خموةل صالحية تناول القضااي يف جمالني هام أأفعال املنافسة غري املرشوعة 3وحامية
حقوق املس هتكل.

*
الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف ،وليست ابلرضورة أراء ا ألمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.
1
انظر يف هذا الصدد حمك القايض أأليخاندرو مارتيزن اكابيريو رمق  1641لعام  2000عىل العنوان التايل:
.http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-1641-00.htm
2
القانون رمق  446لعام ّ 1998يقر بعض أأحاكم املرسوم رمق  2651لعام  1991ويعدّل بعض أأحاكم مدونة الإجراءات املدنية ويلغ بغض أأحاكم
مدونة املنازعات الإدارية ويصدرها ويصدر أأحاكما أأخرى بشأأن ُتفيف الضغط عىل
القانون رمق  23لعام  1991واملرسوم رمق  2279لعام  1989ويعدّل أأحاكم ّ
القضاء .انظر .http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=14818
3
ونذكر هنا السلطات املتعلقة ابملنافسة غري املرشوعة ألهنا ألية مفيدة يف حامية امللكية الصناعية بطريقة غري مبارشة.

WIPO/ACE/11/6
7

املرشع الكولوميب مدونة الإجراءات العامة (القانون رمق  1564لعام  )2012واكن مبثابة
 .5مث يف عام  ،2012أأصدر ّ
ترشيع اإجرا ي جديد ينص أأيضا عىل سلطات قضائية ممنوحة للواكةل ولكهنا أأوسع نطاقا هذه املرة حبيث مشلت دعاوى التعدي
4
عىل حقوق امللكية الصناعية مع بعض الوظائف القضائية املمنوحة للمديرية.
.6

وحتتوي مدونة الإجراءات العامة عىل ا ألحاكم التالية:
املادة  :24ممارسة السلطات القضائية يف الهيئات الإدارية
متارس الهيئات الإدارية املشار اإلهيا يف هذه املادة سلطات قضائية عىل النحو التايل:
.1

الواكةل العليا للصناعة والتجارة يف احلالت التالية:
()...
ب) خمالفة ا ألحاكم املتعلقة ابملنافسة غري املرشوعة.

()...
.3

الهيئات الوطنية املسؤوةل عن شؤون امللكية الفكرية:
أأ)

الواكةل العليا للصناعة والتجارة يف حالت التعدي عىل حقوق امللكية الصناعية.

ب) املديرية الوطنية حلق املؤلف يف القضااي املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة".
 .7منذ عام  ،2012مارس الواكةل واملديرية اإذن السلطات املتعلقة ابلقضااي التعدي عىل حقوق امللكية الصناعية وحق
املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ابلإضافة اإىل السلطات اخملوةل مبوجب القانون رمق  446لعام .1998
املرشع مل مينح هذه السلطات اعتباطا ،فقد جاء قراره منسجام مع خمتلف الوظائف اليت اعتادت
 .8ويذكر هنا أأن ّ
الهيئتان عىل مزاولهتا .فالواكةل اكنت (ول تزال) الهيئة الوحيدة املسؤوةل يف شؤون املنافسة واملكتب الوطين مسؤول عن
تسجيل امللكية الفكرية .و أأما املديرية ،فقد اكنت مسؤوةل عن اإدارة جسل حق املؤلف الوطين .وكفى ذكل ملنح الهيئتني
وظائف قضائية تقترص عىل مسائل حمددة ل تتعارض وظائف الهيئتني ا ألساس ية.

ممارسة السلطات القضائية كام لو اكنت نشاطا قضائيا عاداي
 .9نظرا اإىل أأن الواكةل واملديرية تعمالن بصفة ٍ
قاض يف هذه املسائل احملددة ،علهيام تطبيق القواعد نفسها املطبقة يف احملامك
العادية .وتنص املادة  )3(24من مدونة الإجراءات العامة عىل الهيئات الإدارية أأن تتناول قضاايها ابتباع القنوات الإجرائية
اليت يتبعها القضاة .وعليه ،توحض الفقرات التالية عددا من اجلوانب ا ألساس ية يف هذا الشأأن.

أألف .القضاء اخملتص
 .10ألي خشص طبيع أأو معنوي يود رفع قضية تتعلق بفعل من أأفعال املنافسة غري املرشوعة أأو بتع ٍد عىل حقوق امللكية
الصناعية أأو حق املؤلف أأن خيتار اجلهة اليت س تتناول القضية .فاإما أأن يرفع قضيته اإىل احملامك العادية وإاما يرفعها اإىل الواكةل
4
القانون رمق  1564لعام  2012اذلي تصدر مبوجبه مدونة الإجراءات العامة و أأحاكم أأخرى .انظر املوقع التايل:
http://www.wipo.int/wipolex/ar/details.jsp?id=14817
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أأو املديرية .ويعين ذكل اإماكنية اختيار القضاء اخملتص .والفائدة املس متدة من رفع دعوى أأمام الواكةل أأو املديرية يه أأن هاتني
الهيئتني متخصصتان يف تناول مسائل امللكية الفكرية .ول تعانيان من أأعباء تؤخرهام يف معلهام كام تعاين احملامك العادية .ويعين
ذكل أأن القضااي اليت تنظر فهيها الهيئتان تبلغ خامتهتا بّسعة.

ابء .نظر القضااي
 .11عىل املدع أأن يودع ادعاءه وفقا للمتطلبات الواردة يف مدونة الإجراءات العامة ليك ميكن نظر القضية.
 .12وتنظر القضية يف مرافعات شفهية كام وضعهتا الواكةل منذ  2011بفضل خربة مسؤولهيا5والاس تعانة مبا يناسب من
تسهيالت وتكنولوجيا .وقد رشعت املديرية يف التدابري التنفيذية مؤخرا بعد أأن عهدت اإلهيا السلطات القضائية.

جمي .الرقابة القضائية ابلطعن
 .13بعد أأن تصدر الواكةل أأو املديرية حمكها يف قضية ما ،ميكن الطعن يف احلمك أأمام هيئة أأعىل .ومع أأن هاتني الهيئتني
ليس تا جزءا من النظام القضا ي من حيث وظائفهام ،فاإن اجلهة اليت تنظر يف الطعون يه احملمكة العليا بقضاء بوغوات ويه
حممكة تندرج مضن الهيلك القضا ي العادي .وبذا تكون الرقابة الهرمية عىل قرارات الواكةل واملديرية مكفوةل داخل النظام
القضا ي نفسه.

دال .تدابري تقديرية مؤقتة

6

 .14تكتيس التدابري التقديرية املؤقتة أأمهية يف س ياق الإجراءات اليت شهدت تطورات رئيس ية يف كولومبيا واس تخدمت
ابنتظام يف معظم القضااي املرفوعة اإىل الواكةل أأو املديرية للنظر فهيا.
 .15وتنص املادة  590من مدونة الإجراءات العامة عىل ما ييل:
" .1بعد تقدمي ادلعوى ،للقايض أأن يأأمر ابُتاذ التدابري املؤقتة التالية ،بناء عىل طلب املدّ ع :
()...
ج) أأية تدابري أأخرى يراها القايض اكفية محلاية احلق املتنازع عليه أأو منع التعدي عليه أأو جتنّب عواقب
ذكل التعدي أأو منع وقوع ا ألرضار أأو محل الطرف املسؤول عن ارتاكهبا عىل الإجحام أأو ضامن
فعالية الادعاء.
عند اإصدار ا ألمر ابلتدابري املؤقتة ،عىل القايض أأن يتأأكد من أأن ا ألطراف لها أأس باب أأو مصاحل
مرشوعة ومن وقوع تع ٍد عىل احلق أأو احسامل وقوعه.

5
يبت يف القضااي املرفوعة اإىل الواكةل ثالثة مسؤولني أأولكت اإلهيم واجبات قضائية .ولهؤلء املسؤولني فريق من تسعة حمامني ملكفني اب إلرشاف عىل
اإجراءات نظر القضااي برمهتا.
6
انظر املرسوم رمق  19358بتارخي  9أأبريل ( 2014املتاح عىل املوقع التايل:
) (http://visordocs.sic.gov.co/documentos/Docs019/ActosCertimail/201404/201404AU19358.pdfواملرسوم رمق 11369
بتارخي  24فرباير ( 2015املتاح عىل املوقع التايل:
)http://visordocs.sic.gov.co/documentos/Docs019/docs23/2015/2015011369AU/2015011369AU0000000001.PDF
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يأأخذ القايض يف حس بانه ،عالوة عىل ما س بق ،الاعتبارات الظاهرة يف موضوع القضية ومدى
رضورة التدابري وفعاليهتا وتناس هبا ،وهل أأن يأأمر ابُتاذ تدابري تكون ُتتلف أأو تقل لكف ًة عن التدابري
املطلوبة .وحيدد القايض نطاق التدابري ومدهتا ،وهل أأن يأأمر من تلقاء نفسه أأو بناء عىل طلب الطرف
املعين بتعديل التدابري املؤقتة أأو تغيريها أأو وقفها.
وإاذا اكنت التدابري املؤقتة تنطوي عىل مطالب مالية ،للطرف املعرتض أأن مينع تنفيذها أأو تعديلها
ابإيداع كفاةل تضمن الامتثال ألي حمك يصدر لصاحل الطرف اذلي طلهبا أأو التعويض عن أأي رضر
ينجم عن عدم الامتثال .ول تدفع أأية كفالت يف احلالت اليت ل تنطوي فهيا التدابري املؤقتة عىل
مطالب مالية ول تستبق حكام يف موضوع ادلعوى".
 .16وقد تقرر عند اعسامد املدونة املذكورة سالفا يف عام  ،2012أأن تّسي ا ألحاكم الواردة أأعاله عىل مجيع الإجراءات
التفسريية .ونتيجة لهذه اللية املبتكرة ،أأمكن التصدي خملتلف القضااي اليت تؤدي اإىل دعاوى بسبب املنافسة غري املرشوعة
أأو التعدي عىل حقوق امللكية الصناعية أأو انهتا حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ابعسامد تدابري حمددة للك حاةل بعيهنا ،حىت
يف احلالت اليت مل تكن فهيا التدابري املؤقتة العادية  -اكحلجز أأو املصادرة  -حال مرضيا بسبب تعقيدات وقائع القضية.
 .17هكذا أأصبحت التدابري الوقائية التقديرية أأحد س بل الانتصاف القانوين الأكرث ش يوعا عند مس تخديم النظام القضا ي
محلاية امللكية الفكرية ،ل لفائدهتا العملية حفسب ،بل ألهنا تعمتد  -يف حالت املنافسة غري املرشوعة  -خالل  48ساعة
حفسب ،أأي أأن الرشاكت قادرة عىل الوصول اإىل حل مبكر ملشلكهتا مقارنة ابحللول املتأأتية من أأية ألية قضائية أأخرى
يف كولومبيا.

اثلثا .بعض ا ألرقام
يف ما ييل بعض ا ألرقام املتعلقة ابلقضااي املنظورة يف الواكةل واملديرية.
الواكةل:

-

عدد ا ألحاكم الصادرة من  2012اإىل 241 :2016
املنافسة غري املرشوعة196 :
امللكية الصناعية

املديرية:

-

عدد القضااي املعالَجة من  2012اإىل  16( 50 :2016دعوى و 14تسوية من غري دعوى)
القضااي احملسومة38 :
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رابعا .اخلامتة
 .18أأوردان يف ما س بق وصفا عاما لبعض اجلوانب الرئيس ية يف الوظائف القضائية اليت تضطلع هبا الواكةل واملديرية هبدف
متارس كام متارس احملامك العادية سلطاهتا .عىل أأن
حامية امللكية الفكرية .ويتضح من ذكل أأن هذه السلطات الاس تثنائية َ
الهيئتني جزاءاهتام متخصصة حبمك وظائفهام وخربة مسؤولهيام وبنيهتام التحتية ،وهكذا تقومان بدور رئييس يف الس ياق القضا ي.
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املديرية الوطنية للملكية الفكرية تتوىل اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف ابراغواي
مسامهة من اإعداد الس يد هكتور ابملاس يدا غودوي ،املدير العام ل إالدارة العامة ل إالنفاذ ،التابعة للمديرية الوطنية للملكية
*
الفكرية ،يف أأسونس يون (ابراغواي)

موجز
املديرية الوطنية للملكية الفكرية يف ابراغواي يه أأحد ماكتب امللكية الفكرية القالئل يف العامل اليت متتكل سلطة اُتاذ
اإجراءات اإدارية لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .ويه تؤدي تكل الوظائف ابلشرتا مع واكلت حكومية أأخرى ،ويف بعض
احلالت ،بناء عىل مبادرة مهنا ،أأو عقب شاكوى مقدمة اإىل الإدارة العامة ل إالنفاذ التابعة لها .وخالل الفرتة بني
عايم  2013و ،2015ساعد اُتاذ  533اإجر ًاء عىل منع فقدان مبالغ مالية تصل اإىل  200 051 165دولر ًا أأمريكي ًا .وبفضل
تكل اجلهود ،مل تعد ابراغواي مدرجة يف "قامئة املراقبة اخلاصة  "301حلكومة الولايت املتحدة ا ألمريكية.
أأول .مقدمة
ُ .1أنشأأت الإدارة العامة ل إالنفاذ داخل املديرية الوطنية للملكية الفكرية مع ًال ابلقانون رمق  ،112/4798ويه ملكفة
بتعزيز اكفة أأشاكل حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها 2.ويه تتوىل أأيض ًا الانهتاء من التحقيقات واملشاركة يف ا ألنشطة الرامية
اإىل منع التقليد والقرصنة .ويه تنخرط يف هذا الصدد يف الإجراءات الإدارية اليت توضع ملنع التعدي عىل حقوق امللكية
الفكرية.
 .2واملديرية الوطنية للملكية الفكرية يه املؤسسة املسؤوةل عن تنفيذ س ياسة امللكية الفكرية .فقد اُتذت يف الفرتة
من  2013اإىل  533 2015اإجر ًاء مما أأدى اإىل منع فقدان مبالغ تصل اإىل  200 051 165دولر ًا أأمريكي ًا.

اثني ًا .أأنواع الإجراءات
 .3تشمل الإجراءات اليت تتخذها املديرية الوطنية للملكية الفكرية الإجراءات الإدارية والعمليات اليت جترى سواء يف
خدمة امجلار أأو يف املواقع العامة .واملديرية نشطة أأيض ًا فامي يتعلق ابملباين واخملازن التجارية ،حيث تتعاون يف أأعامل املصادرة
مع والكء حتصيل الإيرادات اذلين يعملون بناء عىل قرارات قضائية .ومعلي ًا ،حتتجز املديرية السلع ،مث تقدم طلب الشكوى
املناسب اإىل مكتب املدع العام للمطالبة ابحلجز عىل السلع.
 .4وميكن التدخل دون تقدمي طلب أأو عقب شاكوى مقدمة مبارشة اإىل الإدارة العامة ل إالنفاذ .ول ميكن أأن تقدم
الشاكوى اإل من أأحصاب احلقوق أأو ممثلهيم .ومعظم الإجراءات تتخذ دون تقدمي طلب حيث ينجم  5يف املائة فقط مهنا عن
شاكوى مقدمة من أأحصاب احلقوق اإىل املديرية.

*

الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف ،وليست ابلرضورة أراء ا ألمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.
1
ميكن الاطالع عىل القانون رمق  4798املنشئ للمديرية الوطنية للملكية الفكرية عىل املوقع التايل:
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=13784
2
الإدارات ا ألخرى يه :الإدارة العامة للملكية الصناعية ،والإدارة العامة حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
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 .5وتقع اإدارة ماكحفة القرصنة والتقليد حتت سلطة الإدارة العامة ل إالنفاذ التابعة للمديرية الوطنية للملكية الفكرية ،ويه
مسؤوةل عن تنس يق وتنفيذ اخلطط واملبادئ التوجهيية والقرارات الالزمة لإعالء شأأن القانون وماكحفة القرصنة والتقليد يف
ابراغواي.
.6

وبناء عىل القانون (املادة ( )1( 13ج) من القانون رمق  ،3)12/4798تولت الإدارة العامة ل إالنفاذ مراقبة السلع:
 يف خمتلف املوائن يف املطارات -أأثناء معليات املصادرة يف املناطق الوسطى ويف س يوداد ديل اس يت.

 .7وقد دخلت املديرية يف اتفاقات مع واكلت حكومية ش ىت .فالإدارة الوطنية للجامر عىل سبيل املثال تسمح بقيام
امجلار بتنفيذ أأوامر الاحتجاز الصادرة عن املدير العام لإدارة الإنفاذ التابعة للمديرية .وترسل الإدارة العامة ل إالنفاذ ا ألمر
مبارشة لتحتجز امجلار السلع .ويقيض أأيض ًا التفاق بأأن تطلع اإدارة امجلار املديرية عىل نظاهما ،مما يتيح لها أأن تطلع عىل
اكفة السلع املس توردة املوهجة اإىل ابراغواي واملسجةل دلى امجلار  .كام أأجريت معليات مصادرة عامة عشوائية للمنتجات
املقادة.
 .8وفامي ييل اإحصاءات ابلإجراءات املتخذة خالل الفرتة من عام  2011اإىل عام  2015وبقمية السلع اليت صودرت.
وجتدر الإشارة اإىل أأن الواكةل اخملتصة ابمللكية الفكرية اليت اكنت تدمع مكتب املدع العام يف هذا النشاط قبل اإنشاء املديرية
الوطنية للملكية الفكرية ،اكنت املديرية العامة للملكية الفكرية حيث اكنت اتبعة لوزارة الصناعة والتجارة.
الس نة

عدد اإجراءات املصادرة

2011
2012
2013
2014
2015

14
26
25
203
330

قمية السلع اليت صودرت
(ابدلولر ا ألمرييك)
31,649,659
2,693,845
18,000,000
114,575,130
85,476,035

اثلثا .مثال معيل لإجراءات املديرية الوطنية للملكية الفكرية
 .9نسقت سلطات امجلار مع احملققني دلى الإدارة الوطنية للجامر ومكتب املدع العام اُتاذ الإجراءات الإدارية مما
أأدى اإىل اإحراز نتاجئ هممة.
3
ينص هذا احلمك عىل أأن تكون الإدارة العامة ل إالنفاذ ،املسؤوةل أأيض ًا عن ادلفاع عن حقوق امللكية الفكرية باكفة أأشاكلها وتعزيزها ،خموةل أأيض ًا أأن تتخذ
الإجراءات الوقائية وجتري التحقيقات الالزمة لقمع جرامئ القرصنة والتقليد .وعليه ،فهي متتكل القدرة عىل اُتاذ الإجراءات الإدارية الالزمة ملنع التعدي عىل
حقوق امللكية الفكرية .وميكن أأن تكون تكل الإجراءات دون تقدمي طلب أأو بناء عىل تقدمي شكوى مبارشة اإىل الإدارة العامة ل إالنفاذ من أأحصاب احلقوق أأو
ممثلهيم .وينبغ اُتاذ الإجراءات يف املراكز امجلركية ،أأاي اكن موقعها يف الباد ،سواء يف املؤسسات التجارية ،أأو اخملازن ،أأو غريها من املواقع ا ألخرى العامة أأو
اخلاصة اليت يراتدها عامة امجلهور".
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 .10وكخطوة أأوىل ،يرصد احملققون دلى املديرية الوطنية للملكية الفكرية السلع اليت تس تخدم ابس مترار مواصفات خماطر
فامي خيص الواردات اليت تسجل يف نظام الإدارة الوطنية للجامر  .وحني يكتشف وجود عدم اتساق ،يرسل تقرير اإىل املدير
العام ل إالنفاذ ليصدر أأمر ًا ابلحتجاز اإىل مدير سلطة امجلار حيث توجد السلع املعنية.
 .11ويرسل أأمر الاحتجاز ابلربيد الإلكرتوين وجيري التأأكيد عليه لحق ًا عرب الهاتف .مث يدخل مدير سلطة امجلار
مالحظة يف النظام وينشئ ملف ًا ،ومن مث حتتجز حشنة السلع.
 .12مث جيري التصال ابملس تورد حىت يمتكن هو أأو ممثهل من احلضور للتحقق من حشنة السلع .ويف حال تغيب
املس تورد ،تتخذ الإجراءات لإصدار أأمر قضا ي ابلتحقق من الشحنة.
 .13ويف سلطة امجلار  ،حتتجز السلع تنفيذ ًا ألمر احتجاز وجيري التحقق من السلع .وإاذا اتضح أأن السلع تشلك تعد ًاي
عىل حقوق امللكية الفكرية ،تسجل مالحظة هبذا الشأأن ،وترسل شكوى اإىل املدع العام ،هبا قامئة ابلسلع املقادة .ويف
بعض ا ألحيان ،تتعاون املديرية الوطنية للملكية الفكرية مع مكتب املدع العام للتحقق من السلع .غري أأن مكتب املدع
العام جيري أأيض ًا حتقيقاته اخلاصة به هبذا الشأأن.
 .14ويف حال وجود سلع متعدية يف املنشأت التجارية أأو يف أأحد اخملازن ،جيري أأو ًل حمققو املديرية تقياميً للوضع ويقدمون
تقرير ًا اإىل مدير اإدارة الإنفاذ ،اذلي يطلب بدوره اإىل مكتب املدع العام اإجراء التحقيقات الالزمة ،سعي ًا لس تصدار أأمر
قضا ي ابلحتجاز والسامح مبصادرة السلع املتعدية.
 .15وعادة ما يكون التحمك يف املنشأت التجارية ،واخملازن أأكرث صعوبة ،حيث يكون من الرضوري اس تصدار أأمر
ابلحتجاز دلخول املنشأت .ويف كثري من احلالت ،تّسب املعلومات مما يؤدي اإىل اإخفاق العملية .وغالب ًا ما يقدم احملامون
شاكوى للبدء يف اُتاذ اإجراءات دلى املدع العام أأم ًال يف اإعادة السلع املتعدية املزعومة اإىل زابئهنم .وهذه املامرسة ليست
جمدية ،حيث يزنع املش تكون اإىل الترصف بسوء نية ،ويه تدل عىل غياب التنس يق مع مكتب املدع العام يف بعض
احلالت.

رابع ًا .التأأثري عىل املس توى ادلويل
 .16يف عايم  2014و ،2015دخلت املديرية الوطنية للملكية الفكرية يف مفاوضات مع حكومة الولايت املتحدة
ا ألمريكية ،حيث توجت ابلتوقيع عىل مذكرة تفامه أأدت اإىل حذف ابراغواي من "قامئة املراقبة اخلاصة  "301للحكومة
4
ا ألمريكية.
 .17وجتدر الإشارة اإىل أأن املفاوضات ُأجريت حتت قيادة مدير املديرية الوطنية للملكية الفكرية يف جو ساده احرتام
شديد ،ويوحض التوقيع عىل مذكرة التفامه هجود ابراغواي املتواصةل من أأجل اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا.

4
ميكن الاطالع عىل التقرير اخلاص  301لعام  ( 2016أأبريل  ،)2015الصادر عن مكتب املمثل التجاري للولايت املتحدة الأمريكية ،عىل املوقع التايل:
https://ustr.gov/sites/default/files/USTR-2016-Special-301-Report.pdf
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وظيفة الإنفاذ يف مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني :أأفضل املامرسات والتحدايت
مسامهة من اإعداد الس يد ألن غيبيت ،انئب مدير عام ،مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني

*

امللخص
يتأأثر امجليع ابلتعدي عىل حقوق امللكية الفكرية ل حماةل سواء بشلك مبارش أأو غري مبارش ،وخصوصا التعدايت ابلتقليد
والقرصنة .وإاذ يقر مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني هبذه احلقيقة فاإنه يدر رضورة الاضطالع بوظيفة اإنفاذ .فالفكرة يه أأن
املكتب لن يكون فعال يف الهنوض حبقوق امللكية الفكرية وحاميهتا اإن مل تكن هل الرايدة يف جمال اإنفاذ هذه احلقوق ،ويف توفري
اللية الالزمة للمساعدة عىل التخلص من انتشار املنتجات املقادة واملقرصنة يف السوق .ومع زايدة جحم التجارة ادلولية
والتحدايت اليت تواجه اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف سوق معقد ل حتده احلدود يتفق امجليع عىل أأنه ينبغ ملاكتب امللكية
الفكرية أأن تؤدي دور ًا استباقي ًا يف كفاةل اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية.

أأول .مقدمة
 .1يف باد ان ٍم مثل الفلبني تطرح التفاعالت املازايدة بني الاقتصادات والاجتاهات املتنامية حنو العوملة حتدايت هائةل
أأمام اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .ومع اعرتاف اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبس) حبقوق
امللكية الفكرية بوصفها حقوقا خاصة ،تظل حقوق امللكية الفكرية واس تغاللها مسأأةل متعلقة ابلتجارة ،ول تزال احلكومة
ورشاكؤها يف التجارة وعامة امجلهور عرضة للتأأثر بشلك مبارش أأو غري مبارش ابلتعدي عىل حقوق امللكية الفكرية وخصوصا
التعدي ابلتقليد والقرصنة.
 .2وتتباين درجة ادلعوة اإىل الإنفاذ الفعال حلقوق امللكية الفكرية بناء عىل املنظور اذلي يمت تناولها من خالهل .فالبادان
اليت تقوم اقتصاداهتا معوما عىل احرتام امللكية الفكرية ترفع صوهتا برضورة الضغط حنو املزيد من التعاون والتوسع يف جمال
الإنفاذ ،وتطالب بادان أأخرى بدرجة أأكرب من املرونة يف الإنفاذ ومراعاة البعد الاجسامع لإحداث نظام متوازن
للملكية الفكرية.
 .3ومكتب امللكية الفكرية يف الفلبني هو الواكةل احلكومية ا ألساس ية اخملتصة ابإنفاذ القوانني والقواعد واللواحئ اخلاصة
ابمللكية الفكرية .وعندما ُأنشئ املكتب يف عام  1997اكنت وظائفه ا ألساس ية يه الهنوض ابمللكية الفكرية وحاميهتا .واكنت هل
ُتوهل صالحية البت يف القضااي املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية والانهتااكت اليت تنطوي علهيا .ومع
وظائف ش به قضائية ّ
ذكل ،مل تكن للمكتب أأية وظيفة اإنفاذ ليضمن عدم التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية.
 .4ويظل التقليد والقرصنة من التحدايت الكبرية ،عىل الرمغ من البنية الهيلكية والوظائف املذكورة أنفا .وذلا ُأدخلت
عدة اإصالحات يف الباد مبا يف ذكل حتويل حمامك عادية اإىل حمامك جتارية متخصصة واعسامد قواعد وإاجراءات خاصة للتعامل مع
قضااي امللكية الفكرية.

*

الراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أراء املؤلف ،وليست ابلرضورة أراء ا ألمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.

WIPO/ACE/11/6
15

 .5ويف يونيو ُ 2008أنشئت جلنة مشرتكة بني الواكلت تعرف ابمس اللجنة الوطنية حلقوق امللكية الفكرية بغية تنس يق
حقوق امللكية الفكرية يف الباد 1والهنوض هبا وكفاةل اإنفاذها .والتمس من أأعضاء اللجنة اإنشاء وحدات للملكية الفكرية تباعا
لضامن التعاون الفعال فامي بني الواكلت.
 .6وعىل الرمغ من أأن حقوق امللكية الفكرية ل تزال حقوقا خاصة ،جتدر الإشارة اإىل أأن عدد ادلعاوى املرفوعة أأمام احملامك
التجارية املتخصصة ومكتب امللكية الفكرية يف الفلبني حمدود نسبيا .وذلكل نشأأت احلاجة اإىل هنج اسرتاتيج أأمشل جتاه
ماكحفة التقليد والقرصنة.

اثنيا .احلاجة اإىل وظيفة الإنفاذ
 .7وفقا للقاعدة العامة ينبغ أأن يبدأأ صاحب احلق يف اإجراءات اإنفاذ امللكية الفكرية .ولهذا السبب ل ميكن للمحققني
واملدعني العامني مالحقة انهتااكت حقوق امللكية الفكرية بدون ورود شكوى ،حىت وإان اكنت هذه الانهتااكت صارخة.
 .8وعندما يقرر صاحب احلق الامتناع عن مواصةل التحقيق بعد طلب الرشوع فيه ،يسحب املدع العام القضية
عادة ،بسبب قةل ا ألدةل الاكفية لإثبات الانهتا .
 .9ويف عام  2010أأدر املكتب رضورة وظيفة الإنفاذ داخل ماكتب امللكية الفكرية .ذكل أأن املكتب لن يكون فعال يف
الهنوض حبقوق امللكية الفكرية وحاميهتا اإن مل تكن هل الرايدة يف جمال اإنفاذ هذه احلقوق ،ويف توفري اللية الالزمة للمساعدة
عىل التخلص من انتشار املنتجات املقادة واملقرصنة يف السوق.
 .10وبذكل معل املكتب عىل تعديل قانون امللكية الفكرية يف الفلبني ليك يشمل منح وظيفة الإنفاذ للمكتب من بني مجةل
2
تعديالت أأخرى .وقد أأدى هذا اإىل مترير القانون امجلهوري رمق  ،10372اذلي أأصبح ساراي من  25يوليو .2013

اثلثا .التحدايت
 .11اكن املكتب قبل مترير قانون امجلهورية رمق  10372يضطلع بوظيفة ش به قضائية .ولكن مع منحه الوظيفة اجلديدة
اتضح أأن التعارض احملمتل بني الوظيفة ش به القضائية ووظيفة ابلإنفاذ يطرح حتد ًاي كبري ًا .فعىل املكتب أأن يتجنب امجلع بني
دور احملقق واملعين ابلإنفاذ والقايض ،امتثال للمبد أأ ا ألسايس وهو الالازام بأأصول الإجراءات.
 .12وهكذا تقرر أأن حيصل املكتب عىل مساعدة من واكلت اإنفاذ القانون ا ألخرى عند ممارس ته وظيفة الإنفاذ .وذلا تنص
املادة  7من قانون امللكية الفكرية املعدل ابلقانون امجلهوري رمق  10372عىل منح املدير العام للمكتب السلطات التية:
"(ج) الاضطالع بوظائف الإنفاذ اليت تدمعها الواكلت املعنية مثل هجاز الرشطة واملكتب الوطين للتحقيقات
ومكتب امجلار وجملس وسائل الإعالم املرئية ووحدات احلمك احمليل وغريها من واكلت؛
(د) تنفيذ محالت معاينة يف ساعات مناس بة عىل املنشأت والرشاكت املنخرطة يف أأنشطة تنهتك حقوق امللكية
الفكرية و أأحاكم هذا القانون عىل أأساس املعلومات أأو التقارير أأو الشاكوى اليت يتسلمها املكتب".
1
فامي ييل أأسامء الواكلت الأعضاء يف اللجنة الوطنية حلقوق امللكية الفكرية :وزارة التجارة والصناعة ومكتب امللكية الفكرية يف الفلبني ووزارة العدل
ووزارة ادلاخلية واحلمك احمليل وإادارة الرشطة الوطنية الفلبينية واملكتب الوطين للتحقيقات ومكتب امجلار وجملس وسائل الإعالم املرئية واللجنة الوطنية
لالتصالت واجمللس الوطين لتطوير الكتب وكتب املبعوث اخلاص ابجلرمية عرب الوطنية.
2
وهو قانون يعدل بعض أأحاكم القانون امجلهوري رمق  ،8293املعروف كذكل ابمس قانون امللكية الفكرية يف الفلبني ،وإاصدار القانون امجلهوري رمق
 10372ألغراض أأخرى ،انظر.http://www.wipo.int/wipolex/ar/details.jsp?id=12953 :
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 .13وهبذا التعديل من املتوقع أأن يمتكن املكتب عن طريق مكتب املدير العام من مبارشة اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية
والتصدي لها بكفاءة بدمع من واكلت اإنفاذ القانون .وللهنوض هبذا ُأعط املدير العام سلطة اإضافية يه معاينة املنشأت
املتورطة يف انهتااكت حلقوق امللكية الفكرية.
 .14ومن التحدايت ا ألخرى املرتقبة ممارسة صالحية املعاينة .ومن بني ا ألس ئةل اليت طرحت :كيف ميكن ممارسة هذه
الصالحية دون املساس ابمحلاية ا ألساس ية من معليات املدامهة واملصادرة التعسفية؟ وما يه املعايري اليت ينبغ مراعاهتا عند
تنفيذ أأمر التفتيش؟ وهل س تكون هذه املعايري مماثةل ألوامر التفتيش اليت تنفذها واكلت اإنفاذ القانون ا ألخرى؟
 .15وحلل هذه املعضةل أأصدر املكتب قواعد ولواحئ 3لتعريف نطاق سلطات املدير العام وحدودها عند ممارس ته وظيفة
4
الإنفاذ املعهودة للمكتب.

رابعا .اإجراءات التنفيذ
 .16تنص القواعد واللواحئ املذكورة عىل أأن تشمل وظائف الإنفاذ اليت يضطلع هبا املكتب ما ييل:
"يقترص تنفيذ اإجراءات الإنفاذ عىل تصنيع وإانتاج واس ترياد وتصدير وتوزيع وجتارة وعرض منتجات مقادة ومقرصنة
للبيع ،مبا يف ذكل أأية خطوات متهيدية بقصد البيع ( ،)...رشيطة عدم وجود قضية يف املسأأةل/املوضوع نفسه قيد
5
النظر أأمام أأي مكتب أخر أأو هيئة قضائية أأو هجاز ش به قضا ي أأو حممكة".
 .17ومبعىن أخر ل يعتد ابلتعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية مبوجب ولية الإنفاذ اخملوةل ملكتب امللكية الفكرية يف
الفلبني اإل يف حدود ما يتعلق مهنا ابلتقليد 6والقرصنة .7ويس تثىن مهنا حالت التقليد ادلقيق ،8والتعدايت اجلوهرية أأو املامثةل.
ويرجع هذا اإىل أأن وظائف الإنفاذ ل متارس أأثناء التقايض بل متهّد للتحقيقات واملالحقة القضائية احملمتةل لنهتااكت حقوق
امللكية الفكرية.
 .18ول بد من اإيداع تقدمي بالغ أأو شكوى لبدء اإجراءات الإنفاذ .ومن املتعارف عليه أأن صاحب احلق أأو ممثهل املفوض
هو من يبادر بتقدمي الشكوى و أأما البالغ فيجوز ألي خشص تقدميه ما دامت توافرت هل مسوغات معقوةل جتعهل يعتقد بوقوع
تقليد أأو قرصنة.9
 .19ويف حاةل التقدم بشكوى ميكن اُتاذ أأحد الإجراءات التية حسب تقدير موظف اإنفاذ حقوق امللكية
الفكرية وتوصياته:
3
قواعد ولواحئ ممارسة وظيفة الإنفاذ وصالحية املعاينة يف مكتب امللكية الفكرية ،وإانشاء مكتب ل إالنفاذ اتبع ملكتب امللكية الفكرية مبوجهبا ،قرار
مكتب رمق  ،170-13سلسةل قرارات  ،2013انظر.http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13536 :
4
القاعدة الثالثة ،تتناول املواد  8اإىل  11أأوامر املعاينة.
5
املادة  3من القاعدة الثالثة.
6
السلع املقادة يه " أأية سلع مبا يف ذكل التعبئة اليت حتمل عالمة جتارية دون ترصحي وتكون متطابقة مع عالمة جتارية مسجةل دلى مكتب امللكية الفكرية
يف الفلبني تسجيال حصيحا أأو مع عالمة مشهورة وفقا لتصنيفها كذكل من اإحدى الهيئات اخملتصة يف الفلبني فامي يتعلق هبذه السلع ،أأو اليت ل ميكن متيزي جوانهبا
ا ألساس ية عن تكل العالمة التجارية ،أأو تكل اليت تتعدى عىل حقوق ماكل العالمة التجارية املعنية" (املادة (4ج) من القاعدة ا ألوىل).
7
السلع املقرصنة يه " أأية سلع معدَّة دون موافقة صاحب احلق أأو خشص ينوب عنه بترصحي حصيح من صاحب احلق ومعدَّة بشلك مبارش أأو غري
مبارش من صنف ،حيث اكن من شأأن اإعداد تكل النسخة أأن يكون تعد ًاي عىل حق مؤلف أأو حق جماور" (املادة (4ز) من القاعدة ا ألوىل).
8
يشري مصطلح "التقليد املقارب" اإىل "تقليد دقيق أأو مبتكر بقصد خداع املشرتي العادي ،أأو تشبيه العالمة املتعدية اب ألصل مبا يؤدي اإىل خداع
املشرتي العادي اذلي ل يويل السلعة اهسامما اإل بقدر الاهسامم اذلي يوليه املشرتي عادة ،مع التسبب يف اإقدام املشرتي عىل رشاء سلعة وهو يظن أأهنا سلعة
أأخرى" (اإميرادل ضد حممكة الاس تئناف 29 ،G.R. No. 100098 ،ديسمرب .)1995
9
املاداتن  1و 5من القاعدة الثالثة.
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اإصدار اإشعار/تنبيه موجه اإىل املدعى عليه يدعوه اإىل الامتثال ألحاكم قانون امللكية الفكرية وفقا لتعديالته؛
اإصدار أأمر معاينة خبصوص املبىن املعين؛
اإصدار أأمر امتثال يف حق املدعى عليه/علهيم؛
اإيداع شكوى اإدارية عىل الفور دلى وحدة احلمك احمليل املعنية أأو دلى الواكلت احلكومية ا ألخرى أأو الهيئات
القضائية أأو دلى هذه اجلهات لكها؛
اإحاةل القضية اإىل الهيئة املعنية ابإنفاذ القانون اإعداد ًا مللف القضية؛
التوصية ابلتقدم بطلب للحصول عىل اإذن تفتيش؛
رد الشكوى؛
اإحاةل القضية اإىل واكلت حكومية أأخرى لتوجيه الهتام ابنهتا قوانني أأو قواعد أأو لواحئ أأخرى؛
اُتاذ الإجراءات الرضورية ا ألخرى لكفاةل الامتثال بأأحاكم قانون امللكية الفكرية وتعديالته".10

 .20ويف حاةل اإيداع بالغ يتوىل موظف اإنفاذ القانون التحقق من حصة الانهتا املبلغ عنه .ويف حاةل توافر دليل اكف
يثبت ارتاكب هذا الانهتا حيال البالغ اإىل صاحب احلق أأو ممثهل املفوض لُتاذ الإجراء املناسب .ويف حاةل عدم قدرة
صاحب احلق عىل الرشوع يف الشكوى الرضورية يف غضون شهر من اإخطاره ،فسوف يؤدي هذا اإىل رد البالغ ،ويعمل
املب ِلغ ابإشعار حصيح بعدم اهسامم صاحب احلق مبتابعة الشكوى.11
 .21وحيافظ عىل رسية السجالت املتعلقة ابلشاكوى والبالغات فضال عن توصيات موظف اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية
12
حىت الانهتاء من اإجراءات الإنفاذ ،بغية عدم التأأثري عىل نتاجئ ا إلجراءات.

خامسا.

مالحظات

 .22ميكن القول بأأن منح املكتب وظائف الإنفاذ قد أأعطى أأحصاب احلق وامجلهور فرصة أأخرى لالنتصاف القانوين
ابلإبالغ عن انهتااكت امللكية الفكرية .وهذه اللية فعاةل من حيث التلكفة لكبح جامح مرتكيب الانهتااكت البس يطة حلقوق
امللكية الفكرية.
 .23فف اإحدى احلالت مثال تقدم ماكل حق املؤلف بشكوى ضد صاحب صفحة عىل اإحدى ش باكت التواصل
الاجسامع لتعديه عىل حق املؤلف ببيعه كتبا مقرصنة .واكن عىل الراغب يف حتميل الكتب ادلفع من خالل وس يةل لادفع
تديرها اإحدى رشاكت التصالت .وبناء عىل الشكوى وعقب التقيمي الالزم أأرسل املكتب اإشعارا اإىل موفر خدمة ادلفع
خيطره فيه اب ألنشطة غري القانونية اليت يقوم هبا صاحب احلساب ،وبناء عىل هذا الإشعار أألغى موفر خدمة ادلفع العقد
التجاري املربم مع املتعدي.
 .24ويف قضية أأخرى أأودعت شكوى خبصوص تع ٍد عىل عالمة جتارية بناء عىل بيع منتجات مقادة عىل اإحدى منصات
أأسواق الإنرتنت .وعقب تقيمي الشكوى أأرسل املكتب اإشعارا اإىل مدير منصة سوق الإنرتنت ،ونتيجة ذلكل ُألغ
حساب املتعدي.
 .25ويف بعض القضااي أأدى اإجراء بس يط ل إالنفاذ قام به املكتب من قبيل اإرسال اإشعار أأو اإنذار خبصوص انهتا حممتل
حلقوق امللكية الفكرية اإىل الامتثال الفوري للقانون ،وهكذا يصبح هذا الإجراء أأكرث فعالية مقارنة خبطاب "ادلعوة اإىل
10
11
12

املادة  4من القاعدة الثالثة.
املادة  6من القاعدة الثالثة.
املادة  7من القاعدة الثالثة.
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الكف" اذلي يرسهل حمايم صاحب احلق .ويرجع هذا يف ا ألساس اإىل أأن اجلهة اليت تنبّه املتعدي املشتبه به ابلمتثال للقانون
يف الوقت احلايل يه هجة حكومية.
 .26ويف حالت أأخرى ساعد املكتب عىل بناء القضااي وتنس يق معليات الإنفاذ بني واكلت اإنفاذ القانون املتعددة للعمل
عىل تنفيذ القوانني والقواعد واللواحئ املتعلقة ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .و أأثبتت هذه اللية فعاليهتا وكفاءهتا اإذ تعمل مجيع
الهيئات احلكومية املعنية بعضها مع بعض ملعاجلة شكوى حمددة .ويتيح هذا التعاون تبادل املعلومات ،ا ألمر الرضوري إلثبات
انهتااكت أأخرى.
 .27وقد أأجرى املكتب ابلتعاون مع واكلت اإنفاذ القانون ا ألخرى مثل جملس وسائل الإعالم املرئية وإادارة الرشطة
الوطنية الفلبينية العديد من املعاينات يف منشأت جتارية ،واكنت النتيجة اإجيابية أأي امتثال هذه الرشاكت لقوانني
امللكية الفكرية.
 .28ويف عام  2015بلغ معدل الترصيف 13دلى املكتب  100ابملائة يف حاةل البالغات و 88ابملائة يف حاةل الشاكوى.
وفتش املكتب  39رشكة ومنشأأة اكن أأغلهبا يتعلق ابس تخدام برجميات غري مرخصة.

سادسا .اخلالصة
 .29مع زايدة جحم التجارة ادلولية والتحدايت اليت تواجه اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية يف سوق معقد ل حتده احلدود يتفق
امجليع عىل أأنه ينبغ ملاكتب امللكية الفكرية أأن تؤدي دور ًا استباقي ًا يف كفاةل اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .وعىل الرمغ من أأن
اإذاكء الوع والتثقيف بشأأن امللكية الفكرية ينبغ أأن يكون مس مترا فاإن البيئة الاقتصادية متيل نظاما ينبغ أأل يعمتد فيه اإنفاذ
حقوق امللكية الفكرية اعسامدا اكمال عىل أأحصاب احلقوق.
 .30امللكية الفكرية أأداة حتر التبادل التجاري واملنافسة يف سوق حر وعادل .ومع ذكل تشلك الرشاكت الصغرية
واملتوسطة ما ل يقل عن  90ابملائة من الرشاكت وا ألنشطة التجارية يف لك باد ،ومن غري املرحج أأن تنهتج هذه الرشاكت
اسرتاتيجية فاعةل يف الإنفاذ بسبب ما قد تواهجه من قيود مالية أأو تركزيها عىل التوسع يف نشاطها التجاري .وذلا من
الرضوري أأن تؤدي ماكتب امللكية الفكرية دور ًا استباقيا بقدر أأكرب جتاه اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية ليك تدر الرشاكت
الصغرية واملتوسطة مزااي امللكية الفكرية.
[هناية الوثيقة]
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يشري مصطلح معدل الترصيف اإىل النس بة بني مجموع اإجراءات الإنفاذ املتخذة ومجموع البالغات أأو الشاكوى املس تلمة.

