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أوجه التقاطع بني قانون امللكية الفكرية والقانون الدويل اخلاص – ملخص عملي ملشروع الدليل

*

وثيقة من اإعداد ادلكتورة أأانبيل بينيت ،قاضية سابقة يف حممكة أأسرتاليا الفدرالية ،س يدين أأسرتاليا ،والس يد سام غراانات،
**
قاض مبحمكة الاس تئناف يف أأنتويرب ،بلجياك ،وحممكة العدل يف بنيلوكس ،لوكسمبورغ
ملخص
ُأعد ادلليل بشأأن أأوجه التقاطع بني قانون امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص ،املزمع نرشه من جانب مؤمتر لهاي للقانون
ادلويل اخلاص واملنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،هبدف تزويد أأعضاء الهيئة القضائية ومماريس همنة القانون بصورة
عامة بلمحة عن كيفية تطبيق القانون ادلويل اخلاص يف منازعات امللكية الفكرية .وقد اتسم هذا ادلليل بوضوح اللغة ،وسهوةل
الاس تعامل ،وبساطة الشلك .وينبغي النظر اإىل ادلليل بوصفه خطوة هامة تساعد مس تخدميه عىل حل القضااي املتعلقة
بقانون امللكية الفكرية عرب احلدود .وليس يف هذا ادلليل ما يدعو اإىل تفضيل مهنج معني يف مسائل املضمون القانوين ،بل
اإنه ،اإذ يلقي الضوء عىل املسائل ا ألساس ية يف هذا اجملال املعقد ،اإمنا هيدف اإىل مساعدة القضاة واحملامني يف بدلان كثرية
خمتلفة عىل اختاذ قرارات مس تنرية.

أأول .مىت يلتقي القانون ادلويل اخلاص مع قانون امللكية الفكرية؟
ُ .1أعد ادلليل بشأأن أأوجه التقاطع بني قانون امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص ،املزمع نرشه من جانب مؤمتر لهاي
للقانون ادلويل اخلاص واملنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،هبدف تزويد أأعضاء الهيئة القضائية ومماريس همنة القانون
بصورة عامة بلمحة عن كيفية تطبيق القانون ادلويل اخلاص يف منازعات امللكية الفكرية .وقد اتسم هذا ادلليل بوضوح اللغة،
*
هذه الوثيقة يه ملخص ملرشوع دليل بشأأن أأوجه التقاطع بني قانون امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص ،املزمع نرشه من جانب مؤمتر لهاي
للقانون ادلويل اخلاص واملنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) .وميكن الاطالع عىل ادلليل (ابلإنلكزيية) عىل موقع الويبو التايل:
.http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=382036
**
أ
أ
أ
الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أآراء املؤلف ،ول تعرب ابلرضورة عن أآراء المانة أو ادلول العضاء يف الويبو.
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وسهوةل الاس تعامل ،وبساطة الشلك .وينبغي النظر اإىل ادلليل بوصفه خطوة هامة تساعد مس تخدميه عىل حل القضااي
املتعلقة بقانون امللكية الفكرية عرب احلدود .وليس يف هذا ادلليل ما يدعو اإىل تفضيل مهنج معني يف مسائل املضمون
القانوين ،بل اإنه ،اإذ يلقي الضوء عىل املسائل ا ألساس ية يف هذا اجملال املعقد ،اإمنا هيدف اإىل مساعدة القضاة واحملامني يف
بدلان كثرية خمتلفة عىل اختاذ قرارات مس تنرية.
 .2وقد تلجأأ أأطراف الزناع اإىل أآليات خمتلفة حلل الزناعات املتعلقة ابمللكية الفكرية ،مثل اللجوء اإىل القضاء ،والإجراءات
الإدارية املتعلقة ابمللكية الفكرية ،والإجراءات البديةل لتسوية الزناعات .ويف حاةل التفاق عىل اللجوء اإىل احملمكة ،بيامن أأطراف
الزناع أأو حقوق امللكية الفكرية أأو ا ألنشطة املعنية يف دول أأجنبية ،فاإن هذا قد يثري مسائل تتعلق ابلقانون ادلويل اخلاص؛
مثل الآراء املتباينة فامي يتعلق ابختصاص احملمكة ،والقانون الصحيح الواجب التطبيق لدلوةل ا ألجنبية وكيفية تطبيقه،
والاعرتاف اب ألحاكم ا ألجنبية وإانفاذها .ومن شأأن الطريقة اليت تعاجل هبا هذه املسائل يف نزاعات امللكية الفكرية عرب احلدود
الوطنية أأن حتسن اإنفاذ امللكية الفكرية ،و أأن تسهم يف اإماكنية التنبؤ إابجراءات احملمكة وحسمها ،فضال عن تفادي الشواغل
النامجة عن املسؤولية الزائدة أأو غري الاكفية ،واحلفاظ عىل املوارد العامة للمحامك ،واملوارد اخلاصة ل ألطراف ،و أأخريا ،تيرس
اإقامة العدل عىل النحو الواجب.
 .3وتتسم امللكية الفكرية وقانون امللكية الفكرية خبصائص ممزية تثري شواغل حمددة يف القانون ادلويل اخلاص .فعىل الرمغ
من حرية تنقل امللكية الفكرية يف العامل ،فاإن نطاق حاميهتا يقترص عىل اإقلمي حمدّد حتدده قوانني امللكية الفكرية الوطنية أأو
ا إلقلميية .اإضافة اإىل أأن عددا من حقوق امللكية الفكرية قد نشأأ عن اإجراءات شلكية ،مثل التسجيل أأو املنح تضطلع هبا
سلطات اإدارية عامة .وتربز هذه اخلاصية للملكية الفكرية ،اليت تربطها ربطا وثيقا بس يادة ادلوةل أأو حبزي الس ياسات العامة
فهيا ،الطابع ا إلقلميي للملكية الفكرية وقانون امللكية الفكرية.
 .4وقد أأسهم الطابع ا إلقلميي املتأأصل لقانون امللكية الفكرية ،اإىل جانب العمليات الاقتصادية املزدهرة للعوملة ،والرمقنة،
ووسائل النرش امليرسة ،اليت تعزز نشاط امللكية الفكرية عرب احلدود ،يف مواهجة رجال القانون ،بصورة يومية ،لقضااي
يتداخل فهيا قانون امللكية الفكرية مع القانون ادلويل اخلاص .مما يزيد من صعوبة اإماكنية التنبؤ ابلزناعات املتعددة ادلول
وحسمها .وتسعى احملامك جاهدة لتحديد العوامل الرابطة يف ا ألنشطة عرب احلدود.
 .5ويمتثل جوهر تطبيق القانون ادلويل اخلاص يف الزناعات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف متيزي العنارص العابرة للحدود يف
الزناع .وعادة ما تشمل هذه العنارص املوقع ا ألجنيب ألحد طريف الزناع أأو للكهيام؛ وحق امللكية الفكرية احملمي؛ والنشاط
اخملالف لقانون امللكية الفكرية؛ و أأثر النشاط حمل الشكوى أأو ا ألرضار النامجة عنه.
.6

وتبني ا ألمثةل التالية قضااي تتعلق ابلقانون ادلويل اخلاص قد تنشأأ يف نزاعات امللكية الفكرية:


الزناعات غري التعاقدية املتعلقة ابلتعدي عىل امللكية الفكرية :ميتكل الطرف (أأ) حق املؤلف يف سيناريو فيمل يف
ادلولتني (س) و(و) .وقد انقضت مدة حامية حق املؤلف يف ادلوةل (ز) ،ودخل املصنف يف املكل العام.
يقوم الطرف (ب) ،املقمي يف ادلوةل (ز) ،بتوزيع الفيمل عىل الإنرتنت عن طريق خادم موجود يف ادلوةل (ز)،
ومن َّمث أأصبح الفيمل متاحا يف مجيع أأحناء العامل ،مبا يف ذكل ادلولتني (س) و(و) .أأقام الطرف (أأ) دعوى يف
جراء التعدي اذلي حدث
ادلوةل (س) حيث يقمي ،وحيث ل يزال حقه مكؤلف ساراي ،وطالب بتعويضات ّ
يف ادلول (س) و(و) و(ز).



الزناعات التعاقدية للملكية الفكرية ومسائل تتعلق بصالحية امللكية الفكرية :أأبرم الطرفان (أأ) و(ب) ،املقامين
يف ادلولتني (س) و(و) عىل التوايل ،اتفاق ترخيص يتعلق بتوزيع السلع املنتجة ابس تخدام تكنولوجيا مسجةل
برباءتني مكل للطرف ( أأ) يف ادلولتني (س) و(و) .خيضع الرتخيص لقانون ادلوةل (س) .نشأأ نزاع بشأأن
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اإخالل مزعوم لتفاق الرتخيص ،و أأقام الطرف( أأ) دعوى يف ادلوةل (س) حيث يقمي بصفة اعتيادية ،وادعي
تعدي الطرف (ب) عىل الرباءة يف ادلولتني (س) و(و) .بيامن أأقام الطرف (ب) ادعاء مقابل مفاده عدم
صالحية براءيت الطرف (أأ) يف كتا ادلولتني.
 .7ويف هذا النوع من القضااي ،تقرر احملمكة أأول ما اإذا اكنت متتكل الاختصاص القضايئ للفصل يف الزناع ،فاإذا اكن
ا ألمر كذكل ،حتدد نطاق املسأأةل حمل الزناع الواقع مضن اختصاصها .يف املثال ا ألول ،هل احملمكة خمتصة فامي يتعلق ابلتعدي
يف ادلول (س) و(و) و(ز) أأم ان اختصاصها يقترص عىل ادلوةل (س)؟ ويف املثال الثاين ،هل احملمكة يف ادلوةل (س) خمتصة
ابلنظر يف الادعاء املقابل للطرف (ب) بشأأن بطالن الرباءتني يف ادلولتني (س) و(و)؟
 .8وما أأن تقرر احملمكة أأهنا خمتصة ابلفصل يف الزناع ،سيتعني علهيا حتديد القوانني اليت س تطبق عىل الزناع .ويف هذه
ا ألمثةل ،أأي القوانني س تطبقها احملمكة يف ادلوةل (س)؟ قوانني ادلول (س) و(و) و(ز) أأم قوانني ادلوةل (س) حفسب؟
 .9وما أأن تصدر احملمكة اخملتصة حمكها وفقا للقانون الواجب التطبيق ،تثار مسأأةل الاعرتاف هبذا احلم وإانفاذه يف
اخلارج .يف املثال ا ألول ،اإذا ر أأت احملمكة يف ادلوةل (س) أأن تعداي قد وقع يف ادلولتني (س) و(و) ،و أأمرت الطرف (ب)،
اذلي ميتكل أأصول يف ادلوةل (ز) ،بدفع تعويضات ،فهل س تعرتف احملمكة يف ادلوةل (ز) هبذا احلم وتنفذه؟

اثنيا :كيف ينظم التقاطع بني القانون ادلويل اخلاص وقانون امللكية الفكرية يف خمتلفة ا ألطر القانونية
أألف .قواعد القانون ادلويل اخلاص اليت تنظم عالقات امللكية الفكرية
 .10تتطرق العديد من صكوك القانون ادلويل اخلاص اإىل دعاوى امللكية الفكرية عرب احلدود .وقد تناول مؤمتر لهاي
للقانون ادلويل اخلاص ( )HCCHمؤخرا التقاطع بني قانون امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص ،يف اتفاقية لهاي بشأأن
اتفاقات اختيار احملامك ،ويف مبادئ لهاي بشأأن اختيار القانون يف العقود التجارية ادلولية.1
 .11وقد ُأبرم عدد من الصكوك ا إلقلميية فامي بني ادلول اليت لها تقاليد قانونية مشرتكة أأو قرب جغرايف ،لكهنا تتباين يف
معاجلهتا للملكية الفكرية .مفن هجة ،ختلو بعض هذه الصكوك من أأية قواعد حمددة لزناعات امللكية الفكرية ،ومن َّمث تطبق
القواعد العامة للقانون ادلويل اخلاص عىل هذه الزناعات ،بيامن تنص بعض الصكوك ا إلقلميية ،من هجة أأخرى ،عىل قواعد
حمددة للقانون ادلويل اخلاص ملعاجلة هذه الزناعات .عىل سبيل املثال ،تتناول لحئة الاحتاد ا ألورويب ،ولحئة بروكسل ا ألوىل
اثنيا 2ولحئيت روما ا ألوىل 3والثانية ،4عىل وجه التحديد ،التقاطع بني القانون ادلويل اخلاص وامللكية الفكرية.

ابء .قواعد القانون ادلويل اخلاص يف صكوك امللكية الفكرية
 .12هيدف النظام ادلويل للملكية الفكرية اإىل تيسري حامية امللكية الفكرية عرب احلدود ،من خالل امجلع بني هنج متعددة.
ويشمل ذكل تأأكيد الطابع ا إلقلميي حلقوق امللكية الفكرية ،ومواءمة القوانني الوطنية للملكية الفكرية ،من خالل وضع معايري
دنيا ،ومعامةل أأحصاب امللكية الفكرية ا ألجانب ذات املعامةل احلس نة اليت يتلقاها رعااي هذه ادلول.
1
انظر الوثيقة  "WIPO/ACE/12/8أأعامل مؤمتر لهاي بشأأن القانون ادلويل اخلاص فامي يتعلق ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية عرب احلدود" متاحة
عىل الرابطhttp://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=374156.:
2
أ
لحئة الاحتاد ا ألورويب رمق  2012/1215للربملان ا ألورويب واجمللس ا ألورويب املؤرخة يف  12ديسمرب  2012بشأن الولية القضائية والاعرتاف
اب ألحاكم وإانفاذها يف املسائل املدنية والتجارية (اإعادة صياغة).
3
أ
ل
أ
الالحئة رمق  2008/593للربملان ا ألورويب واجمللس الورويب املؤرخة يف  17يونيو  2008بشأن القانون الواجب ا تطبيق عىل الالزتامات التعاقدية.
4
الالحئة رمق  2007/864للربملان ا ألورويب واجمللس ا ألورويب املؤرخة يف  11يوليو  2007بشأأن القانون الواجب التطبيق عىل الالزتامات
غري التعاقدية.
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 .13وجتدر الإشارة اإىل أأن ا ألحاكم اليت تتناول رصاحة املسائل املتعلقة ابلقانون ادلويل اخلاص اندرة .وتنص املادة )2(5
من اتفاقية برن بشأأن حامية املصنفات ا ألدبية والفنية عىل أأن "نطاق امحلاية وكذكل وسائل الطعن املقررة للمؤلف محلاية
حقوقه حيمكها ترشيع ادلوةل املطلوب توفري امحلاية فهيا دون سواه" (قانون حمل امحلاية) .وتتضمن اتفاقية روما محلاية فناين
ا ألداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات الإذاعة ،ومعاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي أأحاكما مماثةل .

اثلثا :ما احملمكة اخملتصة ابلفصل يف الزناع؟
 .14تتحدد احملمكة اخملتصة ابلفصل يف نزاع يتعلق ابمللكية الفكرية وفقا ألحاكم القانون ادلويل اخلاص ابدلوةل اليت توجد
فهيا احملمكة ،وقد يتأأثر هذا التحديد كذكل بصكوك القانون ادلويل اخلاص وقانون امللكية الفكرية ادلولية أأو ا إلقلميية .ومن غري
املستبعد أأن توجد حمامك يف أأكرث من دوةل خمتصة ابلفصل يف نزاع ما ،مما يتيح للمطالب يف الواقع فرصة اختيار احملمكة.

أألف .أأساس الاختصاص القضايئ
أأ)

املدعى عليه املقمي يف الولية القضائية

 .15من الهنج الشائعة أأن تكون الولية القضائية عىل املدعى عليه حملمكة ادلوةل اليت يقمي فهيا.
 .16ومع تزايد عدد اجلهات الفاعةل يف سالسل القمية اخلاصة ابمللكية الفكرية ،ابتت الزناعات اليت تشمل عددا من املدعى
علهيم املقميني يف دول خمتلفة أأكرث ش يوعا .ومع تعدد املدعى علهيم املتورطني يف نزاعات تتعلق ابمللكية الفكرية ،قد يكون
خيار مقاضاة أأحدمه أأمام حمامك ادلوةل اليت يقمي فهيا مطروحا.
ب) املدعى عليه غري املقمي يف الولية القضائية
 .17وإاذا اكن أأحد ا ألطراف مقامي أأو موجودا خارج ادلوةل ،جيب الالزتام مبجموعة من القواعد إلبالغ هذا الطرف عىل
حنو سلمي .ويك يمت اإبالغ املدعى عليه خارج ادلوةل وإاحضاره مضن نطاق ولية احملمكة ،جيب أأن تكون هناك صةل اكفية بني
الزناع وادلوةل .عىل سبيل املثال ،من غري املالمئ معوما أأن تفصل حممكة يف دوةل ما يف نزاع ل ميت لتكل ادلوةل بأأية صةل.
 .18وبصفة عامة ،قد تشمل العوامل الرابطة ،املنصوص علهيا يف قواعد احملمكة ،اإجراءات:






تستند اإىل سبب ادلعوى الناشئ يف ادلوةل؛
تستند إاىل اإخالل بعقد ُأبرم يف ادلوةل أأو عقد ُأبرم أأو حيمكه قانون ادلوةل؛
تنطوي عىل خمالفة لترشيعات هذه ادلوةل؛
تتعلق مبمتلاكت يف تكل ادلوةل؛
تشمل أأفعال ضارة أأو خمةل بواجب قانوين يف هذه ادلوةل.

 .19ومن الهنج الشائعة وجود اس تثناءات من الاختصاص الشخيص للمحمكة .وقد تشمل هذه الاس تثناءات :س ند
ملكية ممتلاكت أأجنبية؛ وحصانة ادلول ا ألجنبية؛ واحلصانة ادلبلوماس ية .وقد يشلك أأيضا س ند أأو مرشوعية املمتلاكت غري
املنقوةل (اليت قد تشمل حقوق امللكية الفكرية) اس تثناء ،استنادا اإىل أأنه حق أأنشأأته دوةل أأجنبية؛ ذلكل قد ل تكون احملمكة
خمتصة ابلفصل يف دعاوى امللكية أأو دعاوى احلقوق يف امللكية الفكرية ا ألجنبية.
ج) اتفاقات اختيار احملامك
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 .20رمبا س بق اتفاق ا ألطراف عىل ماكن البت يف أأي نزاع ينشأأ عن العقد .وتعرف هذه التفاقات ابتفاقات اختيار
احملمكة أأو اختيار الاختصاص القضايئ أأو اختيار ماكن احملمكة .ومع ذكل ،قد ل يكون لتفاق اختيار احملمكة أأي تأأثري عىل
الولية القضائية عىل تسجيل أأو عىل حصة حقوق امللكية الفكرية؛ اإذ إاهنا من املسائل اليت ختضع حرصاي لولية للمحامك.
د)

اخلصائص املمزية لقضااي امللكية الفكرية

 .21ويعمتد وجود العوامل الرابطة عىل الترشيعات ذات الصةل .ويتعني عىل احملمكة أأن حتدد أأول ما اإذا اكن النظام
ا ألسايس للملكية الفكرية يتضمن أأحاكما تتعلق بتحديد الولية القضائية ا إلقلميية .وقد تتداخل العوامل اليت تربط احملمكة
والزناع بشأأن حتديد الولية القضائية اإىل حد ما مع العوامل اليت حتدد املسائل املتعلقة ابلقانون ادلويل اخلاص املوضوعي،
مثل هل حدث التعدي أأم ل.
 .22وقد يتأأكد وجود روابط مع احملامك:







حيث يوجد الشخص املتعدي فعليا؛
حيث حيدث الرضر ،وقد يكون يف ماكن صاحب حق املؤلف؛
حيث ميكن ل ألشخاص احلصول عىل أأو عرض املصنف احملمي مبوجب حق املؤلف؛
حيث يوجد امجلهور املس هتدف للموقع الإلكرتوين؛
حيث تمت العملية التقنية اليت تتيح مشاهدة املصنف احملمي حبق املؤلف عىل الإنرتنت؛ أأو
حيث توجد البياانت فعليا (موقع اخلادم).

 .23ويف هذه احلالت ،يتوقف ختويل الولية القضائية حملمكة بعيهنا اإىل حد بعيد عىل مدى الاتساع أأو الضيق اذلي
تفرس به هذه العوامل الرابطة وتطبق ،وقد ل يتسم حتليل هذ العوامل دامئا ابدلقة .ونأأمل أأن حتفز طبيعة حقوق امللكية
الفكرية اإجراء حتليل خمتلف للولايت القضائية .ويف حني أأن اإماكنية احلصول عىل معل محمي برباءة يعد اكفيا (تبعا لقانون
هذه ادلوةل) ملنح الولية القضائية يف قضااي التعدي عىل حق املؤلف عىل الإنرتنت ،فاإن ا ألمر قد ل يسري عىل هذا النحو يف
قضااي العالمات التجارية ،اليت حتتاج اإىل عوامل ربط أأقوى ،من قبيل "اس هتداف" الولية القضائية ا إلقلميية.
 .24الولية القضائية فامي يتعلق بصحة امللكية الفكرية أأو تسجيلها :من املسمل به معوما يف جمال امللكية الفكرية أأن حصة
هذه احلقوق وتسجيلها مسأأةل مرتوكة "برمهتا" حملامك ادلوةل اليت يلمتس فهيا أأو مت فهيا التسجيل ،بغض النظر عن حمل اإقامة
أأطراف ادلعوى ،أأو أأية عوامل ربط مع دول أأخرى؛ ذكل أأن حقوق امللكية الفكرية املسجةل حقوق إاقلميية ،خيول املاكل
مبوجهبا حقوقا معينة يف الولية القضائية اليت ُسلت فهيا امللكية الفكرية فهيا حفسب.
 .25ويف حاةل حقوق امللكية الفكرية غري املسجةل ،مثل حق املؤلف ،اليت يه أأيضا حقوق إاقلميية ،لكن ممارس هتا ل
تتطلب أأي اإجراء اإداري عام .وقد تكون احملامك أأكرث اس تعدادا للبت يف دعاوى التعدي عىل امللكية الفكرية ا ألجنبية ،لس امي
عندما ل تكون حصة هذه احلقوق موضع طعن .وقد ينشأأ عن هذه احلقوق أأيضا قضااي تتعلق ابمللكية ،ختول فهيا الولية
القضائية وفقا للقواعد العامة املنظمة لهذا ا ألمر.
 .26الولية القضائية عىل العقود :يف الزناعات التعاقدية املتعلقة ابمللكية الفكرية جيوز مجةل أأمور من بيهنا مقاضاة املدعى يف
ماكن أأداء الالزتام املعين .وجتدر الإشارة اإىل أأن التقاطع بني الزناعات التعاقدية واملسائل املتعلقة بصحة حقوق امللكية
الفكرية أأو تسجيلها ،اليت ختتص احملامك دون غريها ابلنظر فهيا ،من اجملالت القانونية املعقدة اليت ل تزال قيد التطوير ،وتتخذ
فهيا القرارات تبعا للك حاةل عىل حدة.
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ابء .هل احملمكة ليست احملفل املناسب؟ (عدم مالءمة احملمكة)
 .27ويف بعض الولايت القضائية ،جيوز للمحمكة ،حىت وإان اكنت خمتصة ابلنظر يف نزاع ما ،أأن ترفض البت يف الزناع
استنادا اإىل أأهنا دون شك ليست احملفل املناسب.
 .28وجيوز للمحمكة أأن توقف ادلعوى بصفة هنائية أأو لفرتة حمددة .وحيدد القانون الوطين الاختبار اذلي ميكن تطبيقه،
وقد يكون عىل سبيل املثال:




هل احملمكة دون شك "حمفل غري مناسب"؟
هل الإجراءات جائرة أأو كيدية ،أأو هل ُأيسء اس تعامل الإجراءات القضائية؟
هل توجد حممكة أأخرى تعد "احملفل الطبيعي" ،أأو "احملفل الأكرث مالءمة"؟

 .29وتشمل الاعتبارات ذات الصةل ما ييل:





هل توجد اإجراءات موازية قيد التنفيذ؛
هل س بل الانتصاف متاحة يف احملمكة ا ألجنبية؛
ما القانون اذلي س يحم الزناع؛ و
ماكن ا ألطراف والشهود وا ألرضار.

رابعا .ما القوانني اليت س تطبقها احملمكة؟
 .30املسأأةل الثانية اليت تواجه احملمكة يف القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية عرب احلدود يه حتديد القانون الواجب التطبيق
عىل القضية.
 .31وعندما تنظر احملمكة اخملتصة يف قضية تش متل عىل عنرص أأجنيب ،يتعني علهيا القيام بعملية متعددة اخلطوات لتحديد
القانون املنطبق عىل هذا العنرص .وتتلخص هذه العملية يف الاختيار من بني مجموعات خمتلفة من القوانني.
 .32ترمجة الوضع القامئ اإىل مس أأةل قانونية :واخلطوة ا ألوىل للبت يف املسأأةل يه ترمجة الوضع القامئ اإىل مسائل قانونية
واحضة .ومع أأن اس تنباط املسائل القانونية احملددة للمطالبة واملطالبة املقابةل قد يبدو أأمرا جليا ،اإل أأنه ليس من النادر أأن
تتجاهل ا ألطراف هذه املسائل ا ألولية اليت حتتاج اإىل اإجابة قبل البت يف املطالبات/املطالبات املقابةل يف حد ذاهتا.
 .33حتديد طبيعة العالقة القانونية :رمبا يكون قد س بق ابلفعل تناول هذه اخلطوة عند تقدير صالحية احملمكة للبت يف
قضية ما .ومع ذكل ،جيب عىل احملمكة ،مرة أأخرى ،أأن حتدد جبالء املسائل القانونية ا ألساس ية بلغة قانونية دقيقة ،و أأن
تصنف املسأأةل القانونية يف فئة راخسة من فئات القانون .ومن املرحج جدا توصيف املسأأةل القانونية يف فئة مس تقةل وممتزية من
القانون ،وهو ما قد يسفر يف اخلطوة التالية من العملية عن اختيار ممتزي مماثل للقاعدة قانونية .وقد يقتيض التوصيف القانوين
جتزئة لك مسأأةل قانونية اإىل نقاط منفصةل ختضع لك مهنا لقواعد خمتلفة خاصة ابلقانون الواجب التطبيق.
 .34القواعد الإلزامية املطلقة واختيار القواعد القانونية :بشلك عام ،ميكن تعريف القواعد الإلزامية املطلقة بأأهنا قواعد
تكتيس أأمهية س ياس ية أأو اجامتعية أأو اقتصادية ،أأو قواعد هامة للس ياسات العامة ،حبيث ل ميكن جتاهلها رمغ الطابع
ادلويل للزناع.
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 .35ويف حاةل عدم وجود أأحاكم اإلزامية مطلقة ،يتحدد القانون الواجب التطبيق حبسب اختيار القانون .وتنظم قواعد
اختيار القانون مسأأةل القانون املنطبق ،لكهنا ل تنظم املسأأةل القانونية يف حد ذاهتا.
 .36وتس تفيد قواعد اختيار القانون من العوامل الرابطة .وتعد هذه العوامل عنرصا أأساس يا يف قواعد اختيار القانون،
يوجه احملمكة حنو القانون الواجب التطبيق.
 .37وفامي يتعلق بقضااي حمددة ،قد تطبق القواعد التالية لختيار القانون:


فامي يتعلق مبلكية حق امللكية الفكرية وقابليته للتحويل ،ميكن المتيزي بني احلقوق املسجةل واحلقوق غري
املسجةل .يف حاةل احلقوق غري املسجةل (مثل حق املؤلف) ميكن تطبيق قاعدتني لختيار القانون :اإما قانون
"املوطن الرئييس" ملبدع احملتوى؛ حيث ُأنتج املصنف مبوجب عالقة تعاقدية ،أأو القانون املنطبق عىل العقد.
كام توجد قاعداتن لختيار القانون ميكن تطبيقهام عىل احلقوق املسجةل :القانون املنطبق عىل العقد اذلي نشأأ
عنه اإنتاج املصنف املسجل مبوجب عالقة تعاقدية؛ أأو قانون دوةل التسجيل.



فامي يتعلق ابملسائل التعاقدية ،جيب أأن يسود مبد أأ اس تقاللية ا ألطراف.



فامي يتعلق ابس تخدام امللكية الفكرية كحق ضامين ،تكون قواعد اختيار القانون أأكرث تعقيدا وتنوعا .وميزي
القانون المنوذيج اذلي وضعته جلنة ا ألمم املتحدة للقانون التجاري ادلويل ) (UNCITRALبني قواعد اختيار
القانون يف اجلوانب املتعلقة ابمللكية واجلوانب التعاقدية للحق الضامين يف امللكية الفكرية.

 .38اختيار ا ألطراف للقانون :غالبا ما يتفق الطرفان عىل القانون الواجب التطبيق عىل الزناع ،ويف حال مت ذكل ،يتعني
عىل احملمكة تطبيق هذا القانون ،ابس تثناء احلالت اليت يكون فهيا اس تقالل ا ألطراف مقيدا ،عىل ا ألخص بفعل تطبيق
القواعد الإلزامية املطلقة .وخيتلف مدى اتفاق ا ألطراف عىل القانون الواجب التطبيق ابختالف الولايت القضائية .عىل
سبيل املثال ،ختضع القضااي املتعلقة بصحة تسجيل العالمات التجارية الوطنية عادة لقانون دوةل التسجيل ،وابلتايل ل يكون
ل ألطراف احلق يف اختيار قانون أآخر يف هذا الصدد.
 .39تنفيذ القانون الواجب التطبيق :حتدد العملية املتعددة اخلطوات املذكورة أأعاله القانون املنطبق عىل الزناع.
 .40وقد تواجه احملمكة مشالك خمتلفة عند تنفيذ العملية املتعددة اخلطوات ،أأمهها الرد اإىل قانون حميل ) (renvoiوليس
من غري املأألوف عند تطبيق هذه العملية أأن حييل القانون (ا ألجنيب) الواجب التطبيق القايض اإىل قانون احملمكة .ويف مثل
هذه احلاةل قد جتد احملمكة نفسها يف دائرة مغلقة .وهتدف نظرية الرد اإىل قانون حميل كرس هذه ادلائرة ،وتقيض بوقف احملمكة
البحث عن القانون الواجب التطبيق بعد أأول مرة يمت فهيا الرد.
 .41العدول عن العملية املتعددة اخلطوات هو اس تثناء لعتبارات الس ياسات العامة .ويف حاةل حدوث ذكل ،سيسمح
القانون ادلويل اخلاص للمحمكة أأن تنحي جانبا القانون املنطبق معال بقواعد اختيار القانون.

خامسا .كيف ميكن الاعرتاف ابحلم وإانفاذه يف دوةل أأخرى؟
 .42اإذا قررت احملمكة أأهنا خمتصة ،وأأصدرت حكام يف الزناع وفقا للقانون املنطبق ،قد تثار مسأأةل أأخرى بشأأن اإماكنية
الاعرتاف هبذا القرار وإانفاذه يف دوةل أأخرى وكيف يمت ذكل .وحيدث هذا كثريا يف حاةل وجود املدعى عليه ،اذلي صدر
ضده حم ،يف دوةل أأخرى أأو امتالكه أأصول يف دوةل أأخرى.
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 .43واملبد أأ العام لالعرتاف هو عدم جتدد الزناع بني ا ألطراف نفسها بشأأن املسأأةل نفسها .وإاذا أأمكن اإثبات أأن ادلولتني
تطبقان قوانني خمتلفة عىل املسأأةل ذاهتا ،فقد يشلك ذكل سببا لعدم الاعرتاف ابحلم ا ألجنيب يف بعض الولايت القضائية.
وفامي عدا هذا ،تفيض اجملامةل ادلولية واملبد أأ العام املبني أأعاله اإىل الاعرتاف ابحلم ا ألجنيب.
 .44ويعمل الإنفاذ عىل تعزيز الاعرتاف ابحلم ،ذكل أأن أأثر احلم الصادر عن حممكة أأجنبية يف ادلوةل اليت سينفذ فهيا
س يكون هو نفسه كام يف ادلوةل اليت صدر فهيا.
 .45وخيضع الاعرتاف حبم صادر عن حممكة أأجنبية وإانفاذه لقانون ادلوةل املتلقية للطلب .ول تقوم احملمكة املوجه اإلهيا
الطلب بدراسة ما اإذا اكن احلم الصادر عن حممكة أأجنبية هل ما يسوغه ،أأو نتج عن تطبيق سلمي للمبادئ القانونية.
 .46ول تعرتف أأي حممكة معوما حبم صادر عن حممكة أأجنبية وتنفذه اإل اإذا اس توفيت رشوط معينة :أأن متارس حممكة
املنشأأ مبد أأ "الولية القضائية ادلولية"؛ أأن يكون القرار هنائيا وابات؛ و أأن يستند القرار اإىل أأسس موضوعية؛ و أأن تتطابق
ا ألطراف .وتشرتط بعض الولايت القضائية رضورة أأن ينص احلم أأيضا عىل تعويضات مببل اثبت.
 .47وقد ينص قانون ادلوةل املتلقية للطلب حتديدا عىل اإنفاذ أأحاكم صدرت عن حمامك يف بدلان معينة ،اإما من خالل الهنج
القانوين اذلي وضع نظاما لتسجيل أأحاكم صدرت عن حمامك بعيهنا يف عدد حمدود من ادلول ا ألجنبية؛ أأو من خالل هنج
املعامةل ابملثل ،حيث تتحقق حممكة ادلوةل املتلقية للطلب مما اإذا اكنت دوةل املنشأأ متنحها املعامةل ابملثل.
 .48وتتشابه يف القانون العام ا ألس باب اليت جتزي اإلغاء تسجيل حم صادر عن حممكة أأجنبية مع أأس باب رفض حممكة ما
الاعرتاف حبم صادر عن حممكة أأجنبية أأو اإنفاذه .وقد تشمل هذه ا ألس باب ما ييل:
 احلصول عىل احلم ابلتدليس؛
 التقصري يف منح املهتم عداةل طبيعية /أأو عدم حمامكته وفق ا ألصول القانونية  /أأو عدم منحه حمامكة عادةل يف
الإجراء؛
 أأن خيالف اإنفاذ احلم الس ياسة العامة؛
 الفصل ابلفعل يف الزناع يف دوةل أأخرى أأو يف ادلوةل املتلقية للطلب ،وصدرت أأحاكم خمتلفة مما أأدى اإىل
أأحاكم متضاربة؛ و
أأن يكون املدعى عليه دوةل أأجنبية ،ما مل ينشأأ الزناع ا ألصيل عن فعل وقع خارج نطاق ممارسة

سلطاهتا العامة.
 .49ومثة قوانني أأخرى لدلوةل جتزي للمحمكة رفض الإنفاذ يف ظروف أأخرى.
سادسا .القضااي املتعلقة ابلتعاون الإداري أأو القضايئ
 .50وقد تنشأأ صعوابت يف املعامالت أأو الزناعات املدنية أأو التجارية عرب احلدود اإذا اكن املدعى عليه مقامي ،أأو اكنت
ا ألدةل موجودة خارج ادلوةل اليت أأقميت فهيا ادلعوى؛ وإاذا أأصدرت دوةل أأجنبية الواثئق العامة الرضورية؛ أأو اإذا ُأقميت
دعاوى موازية انش ئة عن الزناع نفسه يف دول خمتلفة ،وذكل ألن للك دوةل نظمها القانونية والإدارية اخلاصة هبا .ويقوم مؤمتر
لهاي للقانون ادلويل اخلاص بتطوير التفاقيات بغية تيسري التعاون من خالل خمتلف ال آليات .وتسمح هذه التفاقيات
للهيئات الإدارية الوطنية وللمحامك جبمةل أأمور من بيهنا ،مجع ا ألدةل يف اخلارج ،والاعرتاف ابلواثئق العامة ا ألجنبية ،وإارسال
الواثئق للتبلي يف اخلارج بكفاءة أأكرب.5
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