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 امللكية الفكرية والقضاء

يض يف جمال الرباءات يف االتق ومدير تدريب القضاة ومدير دبلوم حمارض، أأس تا  واباملسامهة الس يد خافيري س د هذهأأع
 *(، سرتاس بورغ، فرنساCEIPIأأورواب، يف مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية )

 ملخص

 امللكية .الصادرة القضائية القرارات عىل اءبن وظالهل الفكرية امللكية قانون شلك عىل يرتتب اذلي اخلطري ابلأثر امجليع يقر

 جمال يف القضايئ التخصص عن شامةل صورة يقدم وضعه يف املؤلفني من عدد اشرتك منقح جمدل عن عبارة والقضاء الفكرية

 همم أأمر س ياقه يف الفكرية امللكية قانون فهم عىل احلفاظ مع التخصص منافع من الاس تفادة أأن الكتاب ويرى .الفكرية امللكية

نصافها، القضائية الزناعات يف الفصل جودة لضامن  حقوق تنفيذ لصاحل وموازنهتا الأمور لتقيمي معلية الفصل هذا يعترب حيث واإ

يالء العملية ههذ يف الرئيس ية املبادئ ومن .الفكرية امللكية  ومبدأأي الأساس ية واحلقوق العامة، للمصلحة الواجب الاعتبار اإ

 التكنولوجية التطورات مع مءليتوا الفكرية امللكية قانون تكييف يف حموراي دورا أأيضا القضاة ويؤدي  .احلرة والتجارة املنافسة

ن جمال يف السلطة وتفويض واملركزية وامليكنة والرمقنة .والاجامتعية نفا  عن التقليدية الأفاكر تواجه حتدايت لكها القانون فا اإ  اإ

  .نفسها القضائية والسلطة بل القضاء وهمنة الفكرية امللكية

                                         
آراء يه الوثيقة هذه عهنا تعرب اليت الآراء * آراء عن ابلرضورة تعرب ول مؤلفها أ  فهيا. الأعضاء ادلول أأو الويبو أأمانة أ
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 مقدمة .أأول

1والقضاء الفكرية امللكية  جمدل املقال هذا يقدم  .1
 يقدم وضعه يف املؤلفني من عدد تشارك منقح جمدل عن عبارة وهو 

رشادا املنقحة الفصول تعرضو  .الفكرية امللكية جمال يف القضايئ التخصص عن شامةل صورة  للسلطة الأمثل التصممي بشأأن اإ

قلميية واخلربات التجارب ربزوت   القضائية  امللكية جمدل هيدف واإ  الشأأن، هذا ويف .أأيضا العاملية اتكيوادلينامي  بل والوطنية الإ

ىل والقضاء الفكرية  الإنسان حقوق وحمامك املنازعات بتسوية املعنية ادلولية الهيئات معل دلاجمل حيلل  شامةل صورة تقدمي اإ

  .الفنية التخصصات مثل الظواهر وبعض املتخصصة الوطنية احملامك عن فضال التحكمي وهيئات

 للقضاة احملوري ادلور .اثنيا

 حالإصال ويعكس .الأخرية الس نوات يف ابلقضاء اهامتما الفكرية امللكية جمال يف العاملون والباحثون املنظامت أأولت .2

ىل يرجع وهو الاهامتم هذا الفين والتعاون الس ياسات وتطور العلمية والتحليالت املؤسيس  يف الفصل يؤديو  .وجيه سبب اإ

 القايض يتوقف ول .املنازعات يف الفصل معلية حولها تمتحور اليت الشخصيات مه القضاةف وجوهراي مهنجيا دورا املنازعات

هن عند ،املنازعات اءاإ
2

.القانون حدود تفاصيل يرمس قد بل 
3

 

 يف خشصية مواقف أأي وابس تثناء  .يكتشفونه أأم القانون يضعون القضاة اكن اإ ا ما هو القرون عرب املس تعر واجلدل .3

آاثره الفكرية امللكية قانون شلك عىل القضائية للقرارات احملوري ابلأثر واسع نطاق عىل امجليع يقر النقاش هذا  والأمثةل .وأ

 اخلالفية اجلوانب بعض الأمريكية املتحدة الولايت يف مؤخرا العليا احملمكة تناولت املوضوعي، اجملال ففي .عديدة املعارصة

 الأورويب لالحتاد التابعة العدل حممكة تؤدي أأورواب ويف .احلقوق واستنفاد الانتصاف وس بل الرباءة مبوجب امحلاية أأهلية مثل

 حممكة 18 عن يقل ل ما  الصني يف أأنشئتو  .أأورواب يف الفكرية للملكية املوضوعي الإطار فعالية حتدد اإ  رياكب دورا

ىل أأدى ما وجزي وقت يف متخصصة نفا  ممارسات تغيري اإ   .جذراي تغيريا القضااي وأأحاكم الإ

 امللكية بقانون تتعلق معقدة نظر وهجات القضاة رطو   انحية مفن .سلميا تعايشا بوضوح متباينان اجتاهان ويتعايش .4

حداث عن قراراهتم يف ويتحدثون .الفكرية  هذا ويف .واملس هتلكني واملنافسني احلقوق أأحصاب حقوق بني ادلقيق التوازن اإ

ن بس يطا مبدأأ  القضاة ينفذ الشأأن  ويتعايش القانوين النظام فروع من فرعا الفكرية امللكية قانون كون وهو أأل حموراي اكن واإ

نفا  جمال يف الواحضة الاجتاهات بني ومن الأخرى، الناحية وعىل .املصاحل تعدد حامية بغية الأخرى القانونية الفروع مع  الإ

 ول املايض دالعق مدار عىل وادلولية الوطنية املتخصصة الفكرية امللكية حمامك ازدهرت فقد .القضايئ التخصص حنو الاجتاه

 أأمر س ياقه يف الفكرية امللكية قانون فهم عىل احلفاظ مع التخصص منافع من والاس تفادة .الإعداد قيد املرشوعات بعض تزال

نصافها الزناعات يف الفصل جودة لتحقيق عنه غىن ل  أأدااتن القضاة هبا يتحىل اليت واملرونة القضائية التقديرية والسلطة .واإ

ىل للتوصل حامستان نفا ها ومنصفة عادةل قرارات اإ   .واإ

                                         
1

  Ch.)(eds Seuba X. and Nard C. Geiger,,. Judiciary the and Property Intellectual,  Northampton:-Cheltenham

2018 Publishing, Elgar Edward. 
2

 معصومون حنن بل معصومون، لأننا خريةلأ ا املرجعية "لس نا قائال: املفارقة عن حتدث عندما جيدة بصورة اجلانب هذا جاكسون املستشار تعليق أأبرز  

ل ليشء ل  .U.S. 344 540 1953)(،أآلني ضد براون " الاخرية املرجعية لأننا اإ
3

  ابلقانون"؛ أأقصده ما هو )...( الواقع يف به احملامك تقوم سوف مبا "التنبؤ أأن عىل شدد اذلي هوملز عند تركزي موضع القضاة حمورية اكنت وقد  

Law the of Path “The Holmes, W. O.,” Papers Legal Collected, p 1920, Company, and Brace Harcourt, .173. 
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 القضايئ التخصص .اثلثا

نشاء .5  عىل تنطوي اليت الفكرية امللكية لقضااي اخلاصة الطبيعة مبواكبة معنية اسرتاتيجية املتخصصة الفكرية امللكية حمامك اإ

 احملامك تصبح الأحيان بعض ففي .متعددة قنوات خالل من الفكرية امللكية جمال يف القضايئ التخصص ويتحقق .فنية تعقيدات

 حمامك ت نشأأ  أأخرى حالت ويف .وحدها اختصاصها نطاق يف تقع اليت الفكرية امللكية قضااي عىل ابلرتكزي متخصصة ابلفعل القامئة

 قامئة احملامك اكنت اإ ا عام النظر وبرصف .فقط الفكرية امللكية عاتمناز  يف البت بغية واحمليل الإقلميي املس توى عىل جديدة

 امللكية أأنواع جبميع تتعلق اليت اخلالفات عىل قضائية ولية الفكرية امللكية امكحمل يكون أأن جيوز حديثا، ُأنشأأت أأو ابلفعل

 قامئة هيئات توجد وابلفعل .الفكرية امللكية من حمددة بفئات تتعلق عاتمناز  يف الفصل عىل الاقتصار لها جيوز أأو الفكرية،

  .النباتية الأصناف جمال يف وحىت بل املؤلف وحق التجارية والعالمات الرباءات جمال يف متخصصة منازعات يف للفصل

ىل وابلإضافة .6 ن الفكرية امللكية فئات بعض عىل فقط الرتكزي عن نتج اذلي التخصص اإ  أأن جيوز الفكرية امللكية حمامك فاإ

ما قضائية ولية لها يكون  اخملتصة احملامك لبعض جيوز املثال سبيل فعىل .مهنا حمددة فئات عىل أأو املنازعات أأنواع مجيع عىل اإ

صدار الرباءات يف صدار عىل أأخرى حمامك تقترص حني يف فقط الرباءة حصة بشأأن قرارات اإ  اخلاصة اجلوانب بشأأن قرارات اإ

  كل وعىل .البعض وبعضها احملامك بني الهريم الرتاتب عىل بناء الاختالفات تنشأأ  قد  كل ومع .الرباءات وحصة ابلتعدي

 س تئناف،الا / الثانية ادلرجة حمامك أأخرى تكون بيامن ابتدائية، حمامك مبثابة الفكرية ابمللكية املعنية ةالقضائي الهيئات بعض تكون

صدار عىل قادرة متاكمةل أأخرى حمامك وتكون  تشمل بل الابتدائية احملامك مس توى عىل القضااي عىل تقترص ل أأحاكم اإ

نفا  وتتوىل املدنية املنازعات يف أأحاكما تصدر احملامك معظم أأن من الرمغ عىل وختاما .أأيضا الاس تئناف نه احلدودي، الإ  فاإ

صدار أأخرى حملامك جيوز .الفكرية امللكية عىل ابلتعدي املتعلقة اجلنائية املسائل بشأأن أأحاكما اإ
4

  

نشاء مزااي خضعت وقد .7 ىل وعيوهبا الفكرية امللكية يف املتخصصة احملامك اإ .متعمق حتليل اإ
5

 يتكرر اليت املزااي بني ومن 

صدارها أأسس وتوحيد واتساقها وجودهتا الأحاكم جناعة  كرها نشاء تلكفة فتشمل النقيض عىل العيوب أأما .اإ  للملكية حممكة اإ

ىل التحول احامتل عن فضال احملمكة عىل احملمتةل والاقتصادية الس ياس ية والضغوط وتشغيلها الفكرية  للغاية ضيق منظور اإ

نفا  معلية هبا تتسم اليت واملرونة ادليناميكية ضوء يف س امي ول كبرية بأأمهية الالحق اجلانب ويكتيس .للقانون  امللكية حقوق اإ

  .املبدأأ  حيث من الفكرية

  

                                         
4

Ch Seuba, X. . enforcement the for framework legal the of modernization and evaluation “The Lu, L. and Geiger انظر 

 December of consultation public Commission’s EU the on CEIPI the of Comments rights, property intellectual of

 03,-2015 No. Paper Research CEIPI 2016, courts”, IP fo specialization of issue the on focus a with 2015,الرابط عىل متاح 

نفا  مسأأةل خيص فامي أأما . https://ssrn.com/abstract=2966839 التايل  Geiger Ch. , Criminal (.Ed) فانظر اجلنائية القضااي يف الإ

Research Contemporary of Handbook A Property: Intellectual of ntEnforceme,  Edward Northampton:-Cheltenham 

2012 Publishing, Elgar. 
5

al et Werra de J. ,,. Challenges and Issues-Court Property Intellectual Specialized,  Global اخلصوص وجه عىل انظر  

2016 ICTSD,-CEIPI Issue, Second System, Property Intellectual the for Perspectives. 

https://ssrn.com/abstract=2966839
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 واملرونة ادليناميكية .ارابع

نفا  .8 جراء يصف الإ  تنفيذا واحدة معايري فيه نفذت   وضع ول مس بقا موضوعة نتيجة ول للأمر، مس بقة حاةل ل يتخذ اإ

ىل النظر الأفضل من ذلا .متجانسا نفا  اإ  الفكرية امللكية حقوق تنفيذ بتقيمي معنية معلية ابعتبارها كريةالف امللكية حقوق اإ

.وموازنهتا
6

آاثر الفهم هذا عىل ويرتتب    .الفكرية امللكية نزاعات يف الفصل بيهنا من اجملالت خمتلف يف هممة أ

 امللكية لقانون العميل الفهم وجبمبف  الفكرية، امللكية حقوق يف وحالأ  اجلانب هو املنع يف احلق أأن من الرمغ فعىل .9

حدى كونه املنع يتعدى ل الفكرية آليات اإ .نطاقا أأوسع س ياسات أأهداف حتقيق أ
7

 الانتصاف وأأوجه الأخرى واحلقوق 

نفا  تقيمي معلية يف أأيضا وت راعى هدافالأ  هذه لتحقيق هممة لكها واملؤسسات والعمليات  .وموازنهتا الفكرية امللكية  حقوق اإ

  قانوين مبدأأ  التقديرية فالسلطة .العملية هذه يف أأساس يا دورا واملرونة القضائية التقديرية السلطة مثل القانونية املفاهمي وتؤدي

ىل لمحي   مطاطا مصطلحا املرونة تعترب حني يف تقليدي  لدلول ميكن اليت والطريقة الفكرية كيةاملل  معايري بني املساحة هامش اإ

 عن تكوان ما أأبعد أأساسيتان أأدااتن واملرونة القضائية التقديرية والسلطة .هبا املعايري هذه اس تخدام الآخرين املصاحل وأأحصاب

ىل تؤداي أأن ىل أأو تعسفية نتاجئ اإ ضعاف اإ ىل تؤداين هام بل الفكرية، امللكية حامية اإ ىلو  ومنصفة عادةل قرارات اإ نفا ها اإ  يف اإ

  .احلاةل ظروف وتقتضيه القانون عليه ينص ما ضوء

نفا  حقوق امللكية الفكرية مساحة كبرية أأمام التكيف و"التنفيذ  .10 ويف معظم املناس بات تتيح املعايري ادلولية املعنية ابإ

"جيايبالإ و  الإبداعي
8

يف العديد من احلالت توجه  وصناع الس ياسات ليسوا مه الطرف الفاعل الوحيد يف هذه العملية. بل .

اتحة السلطة التقديرية للقضاء بشأأن طائفة من املسائل .املعاهدات ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية ادلول توجهيا رصحيا ابإ
9

 

صدار وعند ىل تنمتي اليت الالزتامات  كل يف مبا بأأرسها، يةن القانو  املنظومة القضاة يراعي الأحاكم اإ  بعيدة القانون يف جمالت اإ

نه .الفكرية امللكية عن البعد متام   .اختا ها عدم أأو القرارات بعض اختا  سلطة فهم ينبغي الس ياق هذا مضن واإ

نشاء بني MercExchange ضد Inc. eBay قضية يف املتحدة الولايت يف العليا احملمكة مزيت وقد .11  من احلق" "اإ

أأخرى. انحية من حلق"ا هذا انهتاك عن الانتصاف س بل و"توفري انحية
10

 عدة راعىت   حيث ادليناميكية البيئة هذه مثل ويف 

 معايرة خالل من الطني شلكي   اذلي اخلزف صانع معل القضاة معل يش به التناسب مثل ومبادئ الإنصاف مثل وقمي معايري

ىل وابللجوء املعنية والقوانني الوقائع مجيع مراعاة مع حمكه القايض فيصيغ :التشكيل جعةل رسعة وتعديل املكوانت  املعايري اإ

  .الزناعات يف والفصل للتفسري الثانوية

 

                                         
6

 ,Seuba X. Rights Property Intellectual of Enforcement the for Regime Global The,  Cambridge Cambridge:

2017 Press, University. 
7

 Drahos P., Property Intellectual of Philosophy A , eText ANU, 2016, 265-231 pp.. 
8

 Roffe P., of Challenges The Agreements: Trade Regional and Bilateral in Provisions Property Intellectual 

Implementation, p 2007, CIEL,.11. 
9

نفا ( )بشأأن ابلتجارة املتصةل الفكرية امللكية حقوق جوانب اتفاق من الثالث اجلزء من مادة عرشة ثالث توجه املثال سبيل عىل   منظمة يف الأعضاء ادلول الإ

متكني العاملية التجارة جراء اختا  من احملامك ب  الفصل. القول يف احلق للقضاة يرتك ما حمددة، نتيجة عىل تنص أأن دون ولكن معني، قرار اعامتد أأو اإ
10

 LLC MercExchange, v. Inc., eBay,, S.Ct 126. (2006) 1837,1840 at. 
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 اجلديدة والفرص التحدايت  .خامسا

 وعادة .والاجامتعية التكنولوجية التطورات مع مءليتوا الفكرية امللكية قانون تكييف يف حموراي دورا  القضاة يؤدي .12

 علهيا ترتتب خالف موضع ومسائل مطروقة غري مبجالت تتعلق اليت املسائل بشان قرارات يصدر من أأول مه القضاة يكون

آاثر  عادة ن .التحدي هذا ملواهجة املنظور يتسع أأن الرضوري من ذلا .هممة وأأخالقية ومعلية واقتصادية اجامتعية اأ  أأحاكم اإ

 واملنافسة احلرة التجارة ومبدأأي الأساس ية واحلقوق العامة املصلحة الاقتضاء حسب تراعي اليت الصةل  ات املعارصة القضااي

شارة الفكرية امللكية قضااي يف الفصل عند   . كل عىل واحضة اإ

آخر صعيد وعىل .13  من الطرفني حقوق حامية وأأمهية املنازعات يف للفصل العام البعد عىل جاكوب روبني القايض شدد أ

ىل البداية  أأس باب رشح أأي - املسوغات تقدمي احلديث العرص يف لقاضيةا القايض/ عىل "جيب العداةل تتحقق وحىت الهناية. اإ

حدى يف اختذته أأو اختذه اذلي القرار ىل القضااي اإ  القايض عىل جيب حتققت قد العداةل أأن الناس يرى وليك أأسايس. مجهور اإ

ىل أأدت اليت الأس باب يرشح أأن اخلصوص وجه عىل آخر الطرف أأمام طرف خسارة اإ  لنقاطا  كر رضورة يعين ما - ال

".علهيا والرد الطرف هذا يوردها اليت الأساس ية
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ن  كل وعىل   القضية خيرس اذلي الطرفني من أأي يسوقها اليت احلجج فاإ

ن  فائقة. بعناية معها التعامل ينبغي   القايض. صنعة جوهر هو الصادر احلمك بعداةل الاقتناع اإ

نفا  نطاق يف السلطة تفويض و املركزيةو  يللآ ا نفا لإ او  ةالرمقي البيئة واملنظورة احلالية التصورات تراعي أأن وجيب .14  اإ

نفا  يف فالتوسع .الفكرية امللكية نفا  عىل الضخمة البياانت حتليل وتطبيق ،اخلوارزميات ابس تخدام الآيل الإ  امللكية حقوق اإ

نفا  عىل السجالت لسلسةل الواعدة والتطبيقات الفكرية،  الفكرية امللكية حقوق تنفذ أأهجزة وتطوير ،الفكرية امللكية حقوق اإ

ىل هيدف أأن حيب هذا لك تلقائيا، نفا  فعالية تعزيز اإ  اذلاكء به يتحدى اذلي القدر وبنفس نفسه الوقت ويف .الفكرية امللكية اإ

ن والاخرتاع، للتأأليف التقليدية املفاهمي الاصطناعي  مفهوم اجهتو  اليت العميقة التحدايت حول التساؤل يثري هذا لك فاإ

نفا ، ىل الأساس يف يستند اذلي الإ  .واملساءةل املرعية القانونية والأصول السلطة يف ابلتفكري لزمناوي   البرشي التدخل حمورية اإ

 الوثيقة[ ]هناية
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