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اللجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ
الدورة الرابعة عشرة

جنيف ،من  2اإىل  4سبمترب 2019
ممارسة سلطة القضاء والادعاء العام التقديرية في قضايا التعدي على الملكية الفكرية

مساهامت من اإعداد الاحتاد الرويس وسانت كيتس ونيفيس واململكة املتحدة
 .1يف ادلورة الثالثة عرشة للجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ ،اليت عُقدت من  3وحىت  5سبمترب  ،2018وافقت اللجنة
عىل أأن تنظر ،يف دورهتا الرابعة عرشة ،يف مسأأةل "تبادل املعلومات حول التجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية
بشأأن س ياسات و أأنظمة اإنفاذ امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل ألية لتسوية منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل".
ويف ظل هذا الإطار تعرض هذه الوثيقة مساهامت من ثالث دول أأعضاء (ويه الاحتاد الرويس وسانت كيتس ونيفيس
واململكة املتحدة) بشأأن ممارسة القضاة والادعاء العام للسلطة التقديرية يف قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية.
 .2وتركز مسامهتا الاحتاد الرويس واململكة املتحدة عىل ممارسة سلطة القضاء التقديرية يف قضااي التعدي عىل امللكية
الفكرية .وينظر الاحتاد الرويس يف املبادئ العامة لإقامة العدل اليت تعترب حمورية للتعامل مع قضااي التعدي عىل امللكية
الفكرية مثل عداةل احلمك ومعقوليته وسالمته ،ومن مث يركز عىل ثالث حالت حمددة من حالت امللكية الفكرية قد تتطلب
ممارسة سلطة القضاء التقديرية ،أأل ويه :مصادرة البضائع املقدلة ونرش معلومات عن التعدايت عىل امللكية الفكرية وحتديد
مبلغ التعويض .وتتناول مسامهة اململكة املتحدة ممارسة السلطة التقديرية يف منح التعويضات الإضافية مبوجب املادة (2(97
من قانون حق املؤلف والتصاممي الصناعية والرباءات يف اململكة املتحدة لعام  .1988ويف هذا الس ياق يناقش النص املعايري
اليت ينبغي مراعاهتا عند تقدير مدى اعتبار التعدي عىل امللكية الفكرية صارخا – وهو رشط من رشوط تطبيق احلمك
السابق.
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 .3وتنظر املسامهة املقدمة من سانت كيتس ونيفيس يف ممارسة السلطة التقديرية يف الادعاء العام .وتناقش انتشار
العنارص العابرة للحدود يف جمال التعدايت عىل امللكية الفكرية والتحدايت اليت متثلها فامي يتعلق ابلختصاص القضايئ؛ وتوفر
ا ألدةل وسهوةل الوصول اإلهيا ومقبوليهتا؛ ووجود الشهود .وترى املسامهة أأنه عند اختاذ قرار فامي يتعلق ابلسري يف اإجراءات
التقايض بشأأن جرامئ امللكية الفكرية جيب موازنة هذه التحدايت مع اعتبارات املصلحة العامة اليت جتعل من اإجراءات
التقايض أأمرا رضوراي (مثل اجلسامة احملمتةل جلرمية امللكية الفكرية موضع النقاش أأو اخلطر اذلي قد تشلكه عىل البيئة أأو
الصحة والسالمة العامتني).
.4

وترد املساهامت حسب الرتتيب الآيت:

ممارسة سلطة القضاء التقديرية يف قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية :جتربة احملامك الروس ية 3.........................................
سلطة الادعاء العام التقديرية يف قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية يف سانت كيتس ونيفيس 9.....................................
ممارسة السلطة التقديرية يف منح التعويضات الإضافية مبوجب املادة  )2( 97من قانون حق املؤلف والتصاممي الصناعية
والرباءات يف اململكة املتحدة لعام 14.....................................................................................................1988
[تيل ذكل املساهامت]
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ممارسة سلطة القضاء التقديرية يف قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية :جتربة احملامك الروس ية
مسامهة من اإعداد الس يد فالدميري بوبوفٍ ،
قاض ابحملمكة العليا ابلحتاد الرويس ،موسكو ،روس يا*

ملخص
تقدم هذه املسامهة حملة خمترصة عن هيلك احملامك الروس ية ذات الاختصاص القضايئ ابلنظر يف قضااي التعدي عىل امللكية
الفكرية وتصف اعامتد احلمك الصادر من احملمكة العليا ابلحتاد الرويس باكمل هيئهتا ،اذلي يعمم املامرسات القضائية يف هذا
اجملال .وتنظر املسامهة تفصيال يف فكرة سلطة القضاء التقديرية ومبادهئا ا ألساس ية .وحتلل أأيضا املواضع اليت يُطالب القايض
فهيا مبامرسة سلطته التقديرية عند النظر يف قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية .ويعد حتديد املسؤولية من أأمه جوانب السلطة
التقديرية للمحمكة عندما تنظر يف قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية .وتركز هذه املسامهة عىل ثالثة أأمثةل ويه :مصادرة
البضائع املقدلة ونرش املعلومات املتعلقة ابلتعدي وحتديد مبلغ التعويض.

أأول .مقدمة
 .1يش متل النظام القضايئ يف الاحتاد الرويس عىل حممكتني متخصصتني ختتصان ابلنظر يف التعدي عىل امللكية الفكرية
وهام :حممكة حقوق امللكية الفكرية وحممكة مدينة موسكو .وقد انقشت مسامهة من اإعداد الس يد فياتشيسالف جورشكوف،
قاض ابحملمكة العليا لالحتاد الرويس ،قُدمت يف ادلورة احلادية عرشة للجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ يف عام1 2016الهيألك
احلديثة للمحامك اخملتصة ابلنظر يف قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية.
 .2ويف عام  2019انهتت احملمكة العليا ابلحتاد الرويس من معلها اذلي امتد ألجل طويل بشأأن تنس يق تطبيق القوانني
اليت حتمك حامية امللكية الفكرية.
 .3وقد اعمتدت احملمكة باكمل هيئهتا احلمك رمق  10يف  23اإبريل  ،2019املتعلق بتطبيق أأحاكم القانون املدين لالحتاد
الرويس عىل قضااي امللكية الفكرية ،بغية ضامن فض املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية بأأسلوب مناسب .وحيتوي هذا احلمك
الشامل الصادر عن اكمل هيئة احملمكة عىل  182بندا .ويتيح هذا احلمك عىل وجه اخلصوص وللمرة ا ألوىل يف اترخي احملمكة
قامئة اكمةل ابملعاهدات ادلولية السارية اليت انضم الاحتاد الرويس اإىل عضويهتا2.
 .4ويف عام  2018تعاملت احملامك التجارية وحدها مع  13000قضية تع ٍد عىل امللكية الفكرية ،وقد جتاوزت القمية
الإجاملية ملبالغ املطالبات  18مليار روبل ( أأي ما يفوق  250مليون يورو).
 .5وتركز هذه املسامهة عىل سلطة القضاء التقديرية يف اس تخدام احللول القانونية املمكنة ،اليت ل يقيدها سوى القانون
وسلطات احملمكة .وهذا اجلانب من اإقامة العدل جانب همم يف حاةل قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية.
*
الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة أآراء مؤلفها ،ول تعرب ابلرضورة عن أآراء ا ألمانة وادلول الأعضاء ابلويبو.
1
انظر الصفحات من  7اإىل  13من الوثيقة  WIPO/ACE/11/17املتاحة عىل الرابط الآيت:
.https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=342836
2
آ
ميكن الاطالع عىل حمك احملمكة العليا لالحتاد الرويس رمق  ١٠الصادر عن اكمل هيئهتا ابللغة الروس ية عىل املوقع اليت:
./http://www.vsrf.ru/documents/own/27773
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اثنيا .سلطة القضاء التقديرية
 .6من اجلدير ابملالحظة أأنه ينبغي عىل احملامك أأن متارس سلطهتا التقديرية بأأسلوب سلمي ومعقول ونزيه ،و أأن تقدم أأس بااب
تسوغ هبا قراراهتا.
 .7والسلطة التقديرية السلمية من بني املبادئ والليات ا ألخالقية اليت ميكن الاعامتد علهيا واليت تقيد أأفعال القايض،
حيث ل تسمح بتبس يط الإجراءات القضائية تبس يطا خمال ،مثال ابس تخدام لغة مبسطة يف نص الواثئق الرمسية .ويف حاةل
تطبيق مبد أأ السلطة التقديرية السلمية تطبيقا غري مناسب قد يرتتب عىل ذكل اإبطال القرارات.
 .8وتفرتض السلطة التقديرية املعقوةل حتيل القايض بدرجة عالية من الوعي القانوين واخلربة يف اجملال احملدد اذلي
يقيض فيه.
 .9وختضع العديد من املسائل الإجرائية اليت تنشأأ خالل البت يف أأي قضية اإىل القوانني الإجرائية املقابةل لها (قانون
الإجراءات اجلنائية وقانون الإجراءات املدنية وقانون الإجراءات التجارية) .ومن املبادئ املهمة لإقامة العدل تطبيق القواعد
الإجرائية املدونة تطبيقا معقول.
 .10أأما العداةل فهيي من املبادئ ا ألساس ية ،ويه احلقيقة ا ألساس ية اليت جيوز ألي خشص أأن يستند اإلهيا عند مثوهل أأمام
احملمكة بل وينبغي عليه الاستناد اإلهيا .وينبغي أأل يؤدي تطبيق القواعد القانونية عىل حنو سلمي شلكيا اإىل نتاجئ تنايف العداةل
يف جوهرها.
 .11وصياغة احلجة السلمية من املبادئ اليت ل غىن عهنا يف حاةل سلطة القضاء التقديرية .وتُقر احملمكة ا ألوروبية حلقوق
الإنسان ( )ECtHRعن وجه حق ،يف سوابقها القضائية ،ابحلق يف حصول الشخص عىل حمك مسبب ابعتباره أأحد
ضامانت احلق يف حمامكة عادةل .و أأعربت احملمكة ا ألوروبية حلقوق الإنسان عن هذا املوقف يف قضية فان دي هورك ضد
هولندا ( ،)1994وقضية رويز تورييا ضد إاس بانيا ( ،)1994وقضية هريو ابلين ضد إاس بانيا ( )1994وقضية
هادايانس تاس يو ضد اليوانن (3.)1992
 .12وتش متل القوانني الإجرائية الروس ية عىل القواعد اليت تُلزم احملامك ابإ صدار أأحاكم قضائية مع بيان ا ألس باب.
 .13وقد يتطلب ا ألمر يف عدد من املواقف أأن ميارس أأحد القضاة سلطته التقديرية عند النظر يف قضااي التعدي عىل
امللكية الفكرية.
 .14أأول ،عندما يقرر القايض قبول اإحدى القضااي ،فاإنه حيدد مدى اإماكنية رفع القضية بشلك مناسب ،وما اإن اكنت
لحئة ادلعوى قد صيغت صياغة حصيحة ،ومدى توافر مجيع الواثئق الرضورية فضال عن أأسلوب مواصةل النظر يف القضية
(مثال اإجراءات عامة أأم مبسطة).

3
(1994), Application No. 16034/90, 18 EHRR 481; Ruiz Torija v. Spain Van de Hurk v. The Netherlands
(1995), Application No. 18064/91, 19 EHRR Hiro Balani v. Spain ;(1994), Application No. 18390/91, 19 EHRR 553
.(1992), Application No. 12945/87, 16 EHRR 219 Hadjianastassiou v. Greece ;565
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 .15اثنيا ،يقرر القايض مدى رضورة وإاماكنية اعامتد تدابري مؤقتة .ويف قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية جيوز أأن تعمتد
احملمكة تدابري هتدف اإىل ضامن اإنفاذ القرار مس تقبال يف أأي مرحةل من مراحل التقايض ،اإن اكن القانون الإجرايئ ذا الصةل
يسمح بذكل.
 .16وحيظر عىل القايض اعامتد هذه التدابري اإن مل يسع املدعي اإىل طلهبا.
 .17وإاذا المتس املدعي من احملمكة اس تصدار أأمر بتطبيق تدابريا مؤقتة عىل هيئة أأوامر قضائية حتظر عىل املدعى عليه
وا ألطراف ا ألخرى أأداء بعض ا ألعامل (وخصوصا حتظر عىل الهيئة التنفيذية الاحتادية املسؤوةل عن تسجيل حقوق امللكية
الفكرية قبول الاعرتاضات عىل منح امحلاية القانونية للموضوعات حمل التقايض والقابةل للحامية وغري ذكل) ،ومن مث جيوز أأن
تأأمر احملمكة هبذه التدابري ،رشيطة أأن تكون مرتبطة ارتباطا مبارشا مبوضوع املطالبات املذكورة ،و أأن يكون الامتناع عن
تنفيذ هذه التدابري حتديدا يؤدي اإىل صعوبة أأو اس تحاةل إانفاذ قرار قضايئ لحق ،يف حاةل انهتاء القضية لصاحل املدعي.
 .18ويستند اعامتد هذه التدابري اإىل السلطة التقديرية للقايض وحده .وبناء عىل ذكل ينبغي أأن يكون أأي قرار يتخذه
القايض معلال اب ألس باب ويستند اإىل ا ألدةل.
 .19وتقيمي ا ألدةل مثال أآخر عىل اجملالت اليت ميارس القايض فهيا سلطته التقديرية .وتُلزم الترشيعات الإجرائية احملمكة
بتقيمي لك دليل يتضمنه ملف القضية ،بناء عىل متحيص لك ا ألدةل بأأمكلها متحيصا شامال وموضوعيا ومبارشا ومقارنة خمتلف
ا ألدةل ببعضها البعض .ول يعين استناد تقيمي ا ألدةل اإىل عقيدة القايض جواز اعامتد احملمكة اإجراءات قضائية دون تربيرها
مبسوغات.
 .20ول ينص القانون عىل قامئة حرصية اب ألدةل املقبوةل يف قضااي امللكية الفكرية .ذلا عند اختاذ قرار بشأأن وقوع التعدي
جيوز أأن تقبل احملمكة أأي نوع من أأنواع ا ألدةل املنصوص علهيا يف الترشيعات الإجرائية ،ول س امي ا ألدةل اليت مت احلصول علهيا
من خالل اس تخدام معلومات وش باكت التصال الالسليك ،مبا يف ذكل ش بكة الإنرتنت.
 .21وعىل سبيل املثال تعترب النسخ املطبوعة املنشورة عىل ش باكت املعلومات هذه (لقطات الشاشة) من ا ألدةل املقبوةل
مىت أأنتجها أأطراف القضية و أأقروها ومىت اكن عنوان الصفحة الإلكرتونية املطبوعة والتوقيت ادلقيق للنسخة املطبوعة مبني
علهيا .وختضع اخملرجات املطبوعة اإىل تقيمي احملمكة جبانب ا ألدةل ا ألخرى.
 .22وجيوز اإثبات رشاء البضائع املقدلة وبيعها أأيضا من خالل اإبراز وثيقة تؤكد رشاء البضائع ،بل وكذكل من خالل شهادة
الشهود فضال عن تقدمي أأنواع أأخرى من ا ألدةل مثل التسجيالت الصوتية أأو تسجيالت الفيديو .ول تشرتط موافقة
الشخص اذلي يمت التسجيل هل يك تأأخذ احملمكة ابلتسجيل الصويت أأو تسجيل الفيديو من مضن ا ألدةل املقبوةل.
 .23ويف حاةل وجود أأس باب لالعتقاد ابحامتل تعذر أأو اس تحاةل اإبراز ا ألدةل لحقا ،جيوز تأأمني ا ألدةل الرضورية من خالل
أأحد موثقي العقود .وجيوز للموثق عىل وجه اخلصوص اإثبات حمتوى املوقع الإلكرتوين يف وقت واترخي حمدد يف الشهادة.
 .24ويف الظروف العاجةل جيوز أأن تفحص احملمكة ادلليل و أأن تقميه يف ماكنه سواء يف املرحةل السابقة للمحامكة أأو يف
مرحةل احملامكة .فيجوز للمحمكة مثال التحقيق يف املعلومات املنشورة يف أأحد املوارد اخلاصة ابإحدى ش باكت املعلومات يف
الوقت الفعيل.
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اثلثا .حتديد املسؤولية
 .25من أأمه املواقف خالل ممارسة سلطة القضاء التقديرية يف قضااي امللكية الفكرية حتديد املسؤولية.
 .26وقد يواجه قايض امللكية الفكرية ثالثة مواقف حممتةل عند اختاذه قرارا بشأأن اجلزاءات املناس بة ويه :مصادرة البضائع
املقدلة ونرش معلومات عن حاةل التعدي اليت ارتُكبت وحتديد مبلغ التعويض عن التعدي عىل احلقوق الاس تئثارية.

أألف .مصادرة البضائع املقدلة
 .27تنص املادة  )4(1252من القانون املدين عىل أأنه يف حاةل التعدي عىل احلقوق الاس تئثارية للبضائع املشموةل ابمحلاية
ابمللكية الفكرية عند اإنتاهجا أأو توزيعها أأو اس تخداهما خبالف ذكل فضال عن اس تريادها أأو نقلها أأو ختزيهنا ،تعترب هذه
البضائع مقدلة ومن مث جيوز استبعاد تداولها وإاتالفها دون أأي تعويض يذكر مبوجب أأمر تصدره احملمكة.
 .28ول جيوز اإعالن أأن البضائع مقدلة اإل من قبل احملمكة .وجيوز أأن تصدر احملمكة أأمرا بندب خبري لستيضاح املسائل
اليت تتطلب معرفة متخصصة ،اإذا دعت الرضورة .فعىل سبيل املثال جيوز أأن يُتخذ قرار بأأن أأحد الوسائط اذلي حيتوي
عىل برجميات غري مرشوعة اإمنا هو مقدل بناء عىل ما خيلُص اإليه أأحد اخلرباء اذلي يُثبت العالمات ادلاةل عىل هذا التصنيع غري
املرشوع.
 .29وعىل الناحية ا ألخرى رمبا ل يتطلب ا ألمر ندب خبري لبيان ما اإذا اكنت اإحدى العالمات املسجةل والبطاقة التعريفية
عىل منتج ما متشاهبان دلرجة اللبس .فاحملمكة حتل هذه املسائل من منظور املس هتكل العادي اذلي يفتقر اإىل املعلومات
املتخصصة بشأأن البضائع اليت يفرتض أأن متزيها العالمة التجارية املسجةل.
 .30ويف حاةل اإثبات حوزة املدعى عليه لبضائع مقدلة تقرر احملمكة استبعاد هذه البضائع من التداول وإاتالفها .ويف حاةل
عدم طلب صاحب احلق الاستبعاد والتالف املذكورين يُلفت نظر ا ألطراف اإلهيام.
 .31ويف حاةل وضع صاحب احلق عالمة جتارية عىل البضائع بنفسه أأو وضعها مبوافقته ،مث تُنقل هذه البضائع لحقا اإىل
أأرايض الاحتاد الرويس بدون موافقة صاحب احلق ،ل جيوز استبعاد هذه البضائع من التداول وإاتالفها لالنتصاف للتعدي
عىل العالمة التجارية اإل اإن اكنت جودة البضائع غري مناس بة أأو محلاية الصحة العامة والسالمة والبيئة والقمي الثقافية.

ابء .نرش املعلومات عن التعدي
 .32يف حاةل مطالبة املدعي يف قضية معينة بنرش قرار احملمكة اذلي يثبت التعدي ويشري اإىل صاحب احلق الفعيل
(املادة )5()1(1252من القانون املدين)  ،جيب أأن يوحض الطلب املاكن احملدد لنرش القرار مع تربير هذا الاختيار .وجيوز أأن
يعارض املدعى عليه النرش يف هذا املصدر .وعند تقيمي دفوع الطرفني فامي يتعلق ابملصدر املقرتح للنرش ،جيوز أأن تقرر احملمكة
وس يط النرش استنادا اإىل الفرضية القائةل اإن الاختيار جيب أأن هيدف اإىل الانتصاف للحق اذلي شهد تعداي (مثال ينبغي
نرش القرار يف اإصدار وريق نرش أأصال معلومات مضلةل عن صاحب احلق ،أأو يف النرشة الرمسية للهيئة التنفيذية الاحتادية
املسؤوةل عن امللكية الفكرية ،أأو يف وس يط يمت تداوهل يف موقع اإنتاج السلع املقدلة وتوزيعها ،أأو يف أأحد الوسائط اليت يُنوى
توزيعها حسب طبيعة أأنشطة املدعى عليه وماكنه).
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جمي .حتديد مبلغ التعويض عن التعدي عىل احلقوق الاس تئثارية
 .33ينص القانون املدين عىل نوعني من مطالبات التعويض:



التعويض بدفع عرشة ألف اإىل مخسة ماليني روبل ُحيدد وفقا للسلطة التقديرية للمحمكة
التعويض اذلي يساوي ضعف قمية الرتخيص الرضوري لس تخدام املوضوعات احملمية أأو اذلي يساوي ضعف
قمية السلع املقدلة4.

 .34بشلك عام تثبت احملمكة التعويض يف اإطار احلدود اليت ينص علهيا القانون املدين (املادة.))2( )3( 1252
 .35وجيب عىل املدعي تقدمي مسوغات ابملبلغ اذلي يسعى اإىل اسرتداده ويعتربه متناس با التعدي .ول ترسي هذه القاعدة
يف حاةل سعي املدعي اسرتداد احلد ا ألدىن للتعويض.
 .36وعند املطالبة ابلتعويض بضعفي قمية الرتخيص املقابل أأو النسخ املقدلة ،جيب أأن يقدم املدعي احلساابت واحلجج
الرضورية املؤيدة للمبلغ املطلوب احلصول عليه .وجيب عىل املدعي تقدمي الواثئق اليت تؤكد قمية الرتخيص املقابل أأو مكية
البضائع ومثهنا .وذلا اإن اكن املتعدي قد ابع البضائع أأو عرضها للبيع عىل أأساس عقد بيع ابمجلةل ،جيب أأن تستند احلساابت
اإىل سعر امجلةل لهذه البضائع.
 .37عىل سبيل املثال عندما يسعى املدعي احلصول عىل تعويض يف اإحدى قضااي التعدي ،وحياول اإثبات مبلغ التعويض
اذلي يسعى اإىل احلصول عليه ابس تخدام نسختني من كتاب نرشه املدعى عليه :الكتاب ا ألول منشور عىل ورق عادي
بتصممي تقليدي والكتاب الثاين نسخة فريدة من القطع الكبري مطبوعة عىل ورق مسيك مصبوغ و أأطرافه ذهبية وهل غالف
من اجلدل حمفورة عليه حروف مذهبة5.
 .38وجيوز أأن يوفر املدعي عدة بياانت مبا يف ذكل البياانت من مصادر خارجية بغية اإثبات احلساابت وقمية احلق اذلي مت
التعدي عليه .وتقمي احملمكة هذا ادلليل مبا يتوافق مع القواعد العامة لتقيمي ا ألدةل ول يكتسب أأولوية عىل ا ألدةل ا ألخرى.
 .39وحتدد احملمكة قمية التعويض بناء عىل ا ألدةل اليت يقدهما الطرفان .ول جيوز أأن يتجاوز التعويض احملكوم به املطالبات
اليت يتقدم هبا املدعي.
 .40وجيب عىل احملمكة أأن تربر مبلغ التعويض املفرتض سداده .وتراعي احملمكة عىل وجه اخلصوص الوقائع اليت تتعلق
مبوضوع احلقوق اليت يمت التعدي علهيا (مثال مدى شهرة عالمة جتارية معينة فامي بني امجلهور)؛ وطبيعة التعدي (وضع صاحب
أأو صاحبة احلق عالمة جتارية عىل بضائعه بنفسه أأو بنفسها أأو وضع الغري لهذه العالمة دون احلصول عىل موافقة صاحب
احلق وإاىل ما غري ذكل)؛ وفرتة اس تخدام العالمة التجارية اس تخدامات غري مرشوعة؛ طبيعة جرم املتعدي ودرجته (مبا يف
ذكل جسامة التعدي ومدى تكراره)؛ واخلسائر غري املالية اليت حيمتل أأن يتكبدها صاحب احلق؛ ومدى كون اس تخدام
امللكية الفكرية لطرف أآخر تشلك عنرصا همام من ا ألنشطة التجارية للمتعدي .واستنادا اإىل هذه العوامل ومبد أأي املعقولية
والزناهة تتخذ احملمكة قرارها بناء عىل افرتاض رضورة تناسب مبلغ التعويض مع الرضر اذلي تسبب التعدي فيه.
4
5

املواد  1301و 1311و 1406.1و 1515و 1537من القانون املدين لالحتاد الرويس.
حمك ادلائرة التاسعة حملمكة الاس تئناف التجارية الصادر يف  25أأكتوبر  ،2010القضية رمق .A40-99593/09
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 .41ويف حاةل اإساءة اس تغالل أأحد موضوعات امللكية الفكرية حتديدا من خالل توزيع عدة نسخ ،يعترب هذا تعداي واحدا
اإن اكن التوزيع يف نطاق النية الواحدة للمتعدي (مثال نية واحدة للمتعدي لتوزيع مجموعة من النسخ املتعدية ملصنف واحد أأو
سلعة مقدلة) .ويف الوقت نفسه تتسم لك معامةل تتعلق برشاء البضائع (تبادلها أأو هبهتا) (سواء أأاكنت مطابقة أأو غري
مطابقة) بأأهنا حاةل منفصةل من حالت التعدي عىل حق اس تئثاري ،ما مل يثبت أأن النية الواحدة للمتعدي اكنت تشمل تنفيذ
عددا من املعامالت.
 .42ويعمتد اإجاميل مبلغ التعويض عىل عدد التعدايت عىل احلقوق الاس تئثارية يف موضوعات متنوعة .ولهذا السبب عىل
احملمكة أأن حتدد بوضوح أأي املوضوعات اليت مت التعدي عىل احلقوق بشأأهنا .فعىل سبيل املثال عند التعدي عىل تسجيل
صويت ،يراعى لك من احلق الاس تئثاري ملنتج التسجيل الصويت يف التسجيل واحلقوق الاس تئثارية اخلاصة بفنان ا ألداء يف
ا ألداء ا ألسايس املسجل عىل التسجيل الصويت .وعىل ذكل فاإن التسجيالت الصوتية املقرصنة تتعدى عىل حقوق املصنفات
املوس يقية (اللكامت اإن وجدت وا ألحلان) بل وعىل حقوق املنتجني وفناين ا ألداء يف التسجيل الصويت.
 .43وقد أأعربت احملمكة ادلس تورية عدة مرات عن وهجة نظرها بشأأن حدود سلطة القضاء التقديرية يف حتديد مبلغ
التعويض اذلي ميكن اسرتداده6.وترى احملمكة ادلس تورية يف روس يا أأنه عند حتديد مبلغ التعويض واجب السداد لصاحب
احلق يف قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية ،جيوز للمحمكة أأن حتدد مبلغا اإجامليا أأدىن من احلد ا ألدىن القانوين ،سعيا مهنا
لضامن حتقيق التوازن فامي بني احلقوق واملصاحل القانونية ل ألطراف املشاركة مع مراعاة وقائع هذه القضية.
 .44وقد أأوحضت احملمكة العليا موقفها من خالل بيان عدم جواز أأن تقرر احملمكة من تلقاء نفسها مبلغ التعويض ليكون
أأدىن من احلد ا ألدىن القانوين 7.وجيب عىل الطرف اذلي يدعي رضورة خفض املبلغ تقدمي املسوغات اإىل احملمكة مبا جيعلها
تطبق هذا الإجراء .وعند خفض مبلغ التعويض أأدىن من احلد ا ألدىن القانوين ،جيب عىل احملمكة أأن تذكر أأس باب اختاذ هذا
القرار مع الإحاةل اإىل ا ألدةل املقابةل.
 .45وركزت املسامهة فقط عىل بضع جوانب من سلطة القضاء التقديرية يف جمال قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية.
ولكهنا مع ذكل هدفت اإىل وصف الهنج ا ألساس ية اليت أأوحضهتا احملامك الروس ية يف هذا اجملال.
[تيل ذكل املسامهة]

6
مثال احلمك رمق  No. 28-II/2016الصادر يف 13ديسمرب  ،2016وميكن الاطالع عىل ملخص هل ابللغة الإنلكزيية عىل الرابط الآيت:
http://www.ksrf.ru/en/Decision/Judgments/Documents/Resume13122016.pdf ,and Ruling No.8-P of
February 13, 2018, available in Russian at http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision315752.pdf.
7انظر التوضيحات املقدمة يف البند  62من حمك احملمكة العليا لالحتاد الرويس باكمل هيئهتا مؤخرا ،حمك رمق  10الصادر يف  23أأبريل لعام ( 2019ميكن
الاطالع عليه ابللغة الروس ية عىل الرابط الآيت:
( ،)http://www.vsrf.ru/documents/own/27773والبند  21من اس تعراض السوابق القضائية رمق  ،)2017( 3اذلي اعمتدته رئاسة احملمكة العليا يف
 12يوليه ( 2017ميكن الاطالع عليه ابللغة الروس ية عىل الرابط الآيت.)http://www.supcourt.ru/documents/practice/16241 :

سلطة الادعاء العام التقديرية يف قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية يف سانت كيتس ونيفيس
مسامهة من اإعداد الس يد فالس تون مايلك غراهام ،رئيس النياابت العامة ،مكتب رئيس النياابت العامة يف ابس يتري يف
سانت كيتس ونيفيس*

ملخص
حتديد اإن اكن ينبغي مقاضاة الشخص اذلي يبدو و أأنه ارتكب جرمية من جرامئ امللكية الفكرية يتطلب النظر يف عدة
اعتبارات وموازنة املصاحل املتنافسة .ومينح اس تخدام السلطة التقديرية يف الادعاء املدعي حرية وسلطة اختاذ القرارات بناء
عىل القانون وعىل الظروف القامئة اليت يستبرصها أأو تستبرصها .وختضع السلطة التقديرية بشأأن مقاضاة جرامئ امللكية
الفكرية اإىل عدد من القيود والتحدايت .ويرجع هذا يف ا ألغلب اإىل الطبيعة العابرة للحدود للعديد من التعدايت عىل امللكية
الفكرية ،ما يُنشئ حتدايت قانونية و أأخرى تتعلق ابلختصاص القضايئ .ومع ذكل جيب موازنة هذه التحدايت عىل حنو سلمي
مع اعتبارات املصلحة العامة اليت قد تؤدي اإىل ترجيح املقاضاة اجلنائية.

أأول .مقدمة
 .1وفقا للامدة  61من اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأأن جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (تريبس) تنص
ادلول ا ألعضاء يف املنظمة عىل اإجراءات وعقوابت جنائية عىل ا ألقل يف حاةل تقليد العالمات التجارية أأو قرصنة حق املؤلف
عىل نطاق جتاري بشلك متعمد .وقد يتعرض املواطنون بسبب حالت مقاضاة جرامئ امللكية الفكرية غري املستندة اإىل
القانون أأو الوقائع أأو اليت ل ختدم الصاحل العام اإىل الشعور ابلقلق فضال عن تكبد مرصوفات احملامكة والشعور ابحلرج املرتبط
هبا .ولكن عىل الناحية ا ألخرى قد ينجم عن التقصري يف مقاضاة ا ألطراف املذنبة بفعالية أآاثرا سلبية ترتتب عىل حقوق
امللكية الفكرية ما يؤدي اإىل تقويض ثقة امجلهور يف لك من النشاط التجاري ونظام العداةل اجلنائية.
 .2واختاذ قرار بشأأن الادعاء من عدمه من أأمه القرارات اليت يتخذها املدعي خالل اإجراءات العداةل اجلنائية .وتسعى
هذه املسامهة اإىل اإلقاء الضوء عىل ممارسة السلطة التقديرية يف قضااي التعدي عىل امللكية الفكرية .أأول :تفحص املسامهة
ممارسة سلطة الادعاء العام التقديرية مث الهنج املتبع اإذ يرتبط حتديدا ابلتعدي عىل حقوق امللكية الفكرية .ويف هذا الس ياق
تناقش التحدايت اليت تواجه مقاضاة جرامئ امللكية الفكرية واعتبارات املصلحة العامة اليت قد تؤيد الإنفاذ اجلنايئ ،مع اإيالء
الاهامتم ل إالجراءات املدنية ابعتبارها بديال حممتال ل إالنفاذ اجلنايئ فضال عن ا ألثر الرادع املرتتب عىل مقاضاة جرامئ امللكية
الفكرية.

اثنيا :الاعتبارات العامة بشأأن سلطة الادعاء العام التقديرية
 .3يتوقع أأن يترصف رئيس النياابت العامة ومن يعمل معه أأو معها بزناهة ومضري يقظ مع مراعاة املصلحة العامة .ويتوقع
أأن يُمحص املدعي قراره بتحريك ادلعوى من عدمه.
 .4ويمتتع املدعون العامون يف معظم دول العامل ويف دول الكومنولث هبامش واسع من السلطة التقديرية .وتنص أأغلب
دساتري دول الكومنولث عىل ممارسة السلطة التقديرية يف الادعاء عىل حنو مس تقل .ويعين ترس يخ السلطة التقديرية لرئيس
*

الآراء املعرب عهنا يف هذه الوثيقة أآراء مؤلفها ،ول تعرب ابلرضورة عن أآراء ا ألمانة وادلول الأعضاء ابلويبو.
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النياابت لالدعاء يف ادلس تور وجود مسوغات حمدودة للغاية للطعن عىل رضورة املقاضاة ،فضال عن حتديد الهتم املوهجة يف
حاةل البدء يف الإجراءات القضائية ،وإان اكن ينبغي اإيقاف التقايض .ويف سانت كيتس ونيفيس عىل سبيل املثال ختضع ممارسة
رئيس النياابت العامة لسلطة الادعاء العام التقديرية اإىل حق مقيد مبراجعة احملمكة العليا للقضية.
 .5ويف ضوء ماكنة املدعني العامني الراخسة يتوقع مهنم الزتام املوضوعية والاس تقالل واحلياد عند ممارسة واجباهتم مع
ممارسة هذه الواجبات بطريقة خالية من التأأثري غري السلمي مبا يف ذكل التأأثري الس يايس .ومع ذكل ل ميكن أأن نتجاهل احامتل
أأن تؤثر الس ياسة العامة عن غري قصد عىل ممارسة السلطة التقديرية بشأأن الادعاء من عدمه.
 .6ويطبق املدعون العامون اختبارا من مرحلتني عند حتديد الادعاء من عدمه .فهم مطالبون مبراعاة ا ألدةل واملصلحة
العامة عند ممارسة هذه السلطة التقديرية .ويُقاس هذان الاختباران مبضاهاهتام بقامئة غري حرصية من العوامل .وإان خلُص
املدعي اإىل وهجة نظر قائةل بتعارض اعتبارات املصلحة العامة مع الادعاء ،فينبغي عدم الرشوع يف الادعاء أأو يف حاةل
الرشوع فيه ينبغي وقفه عىل الفور.

اثلثا :ممارسة سلطة الادعاء العام التقديرية يف اإجراءات التقايض املتعلقة ابلتعدي عىل امللكية الفكرية
أألف .التحدايت
 .7يف عرص الإنرتنت ومع زايدة الوصول اإىل احملتوى املشمول حبامية امللكية الفكرية عرب احلدود مثال من خالل وسائل
التواصل الاجامتعي والتطبيقات ،تكتسب املسائل اليت تتجاوز حدود الولايت القضائية وزان كبريا يف ممارسة سلطة الادعاء
العام التقديرية.
 .8وتنطبق التحدايت املاثةل عند ممارسة سلطة الادعاء العام التقديرية معوما عىل سلطة الادعاء العام التقديرية اليت
تُامرس فامي يتعلق ابلتعدايت عىل امللكية الفكرية .ويف هذا الصدد جيب اإيالء اهامتم خاص اإىل ثالثة عوامل حرجة .أأول،
توفر ا ألدةل وإاماكنية احلصول علهيا يف عاملنا املعارص املعومل حيث تتجاوز أأبعاد جرامئ امللكية الفكرية احلدود الوطنية .واثنيا،
قبول ا ألدةل لضامن حتريك ادلعوى القضائية مع مراعاة ا ألطر القانونية اليت قد تكون خمتلفة وغري متوافقة مع بعضها البعض
أأحياان .واثلثا ،توافر الشهود املوثوق يف شهادهتم ،مع مراعاة البعد عرب الوطين جلرامئ امللكية الفكرية .وهذه جمرد بضع عوامل
متثل حتدايت أأمام ممارسة سلطة الادعاء العام التقديرية فامي يتعلق جبرامئ امللكية الفكرية.
 .9ويتضح مما س بق أأن الطبيعة الشائكة للتحقيقات الرضورية ملقاضاة جرامئ امللكية الفكرية بنجاح ،فضال عن مسائل
الاختصاص القضايئ والقبول ،ل تزال متثل حتدايت كبرية أأمام الادعاء يف حالت التعدي عىل امللكية الفكرية ،فضال عن
سلطة الادعاء العام التقديرية.
 .10والصعوابت اليت تنجم عن جتاوز نطاق احلدود ا إلقلميية جلرامئ امللكية الفكرية ،ورسعة وترية الإنرتنت ،ورضورة
املعامةل ابملثل وتنس يق الإطار القانوين لكها ليست بظاهرة جديدة بأأي حال .فطاملا اعرتفت احملمكة العليا يف كندا هبذه
املسائل يف قضية رشكة برو سوينغ ضد رشكة اإلتا غولف 1.وقد ذكرت احملمكة أأن "املعامالت التجارية احلديثة تتطلب ردود

1

2 S.C.R. 612]. ]2006.Swing, Inc. v. Elta Golf, Inc Pro
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أأفعال رسيعة و أأوجه انتصاف فعاةل .وقد زاد اس تخدام الإنرتنت من الاحتياج اإىل ا ألدوات املناس بة" 2فضال عن كون "جتاوز
نطاق احلدود ا إلقلميية من الانشغالت اليت طال الاعرتاف هبا ل ألن رساين القانون يقترص عادة عىل املنطقة اليت ي ُسن فهيا
لن احملامك غري ملمة بنظم العداةل اخلارجية3".
فقط بل أ
 .11وقد أأبرز فريق جرامئ امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة يف تقريره الصادر عام  2017/2018بعنوان جرامئ امللكية
الفكرية والإنفاذ بعض التحدايت عندما ذكر ما ييل:
" أأول ،يتضح أأن رسعة وترية التقدم يف البيئة الرمقية حققت فرصا وجنمت عهنا خماطر للمس هتلكني .واثنيا ،عىل الرمغ
من أأن حتسن التعاون فامي بني الإنفاذ وجامعات ا ألعامل وامجلاعات املعنية ابلقانون يزيد من الكفاءة فاإن القيود املالية
الصعبة حتد من مك اإجراءات الإنفاذ املبارشة اليت ميكن اختاذها .واثلثا ،ويف عامل خترج فيه بريطانيا من الاحتاد
ا ألورويب تنشأأ حتدايت حمتية تواجه احلفاظ عىل رشأاكت اإنفاذ قوية عىل املس توى ا ألورويب وادلويل .ورابعا ،أأصبح
لمهية من جوانب مسؤوليتنا4".
إارشاك امجلهور يف املعركة يف مواهجة جرامئ امللكية الفكرية جانبا أآخذا يف ا أ

ابء .اعتبارات املصلحة العامة
 .12ما أأمهية مقاضاة التعدايت عىل امللكية الفكرية؟ قد تصب مقاضاة جرامئ امللكية الفكرية يف املصلحة العامة .ويالحظ
جاريت وتشاندلر يف ادلليل اذلي أأعداه ،بعنوان مقاضاة جرامئ امللكية الفكرية ،أأن الادعاء اجلنايئ يضمن املصاحل الاقتصادية
لمن القويم وحيمي حصة املس هتلكني وسالمهتم حول العامل5.
وا أ
 .13ولحظت ادلائرة السابعة حملمكة الاس تئناف ابلولايت املتحدة ا ألمريكية يف قضية روكويل جرافيك سيس متز ضد
رشكة دي اإي يف اإنداسرتيز 6أأن "مس تقبل الوطن يعمتد بقدر كبري عىل كفاءة الصناعة ،بيامن تستند كفاءة الصناعة اإىل حد
كبري عىل حامية امللكية الفكرية7".
 .14ويوحض ديفد غودلس تون يف مقاهل 8،أأنه حيمتل أأن يستند قرار مقاضاة الادعاء يف قضااي امللكية الفكرية اإىل عدة
عوامل .وتتباين هذه العوامل يف مدى جسامة التعدي واعتبارات الصحة والسالمة ،من انحية ،وإان اكن التعدي قد ارتكبه
فرد أأو جامعة اإجرامية منظمة ،واولوايت الإنفاذ ،وخيارات ا ألحاكم ومدى كفاية املبادئ غري اجلنائية من انحية أأخرى.
2
املرجع السابق ،الفقرة .1
3
املرجع السابق ،الفقرة .53
4
فريق جرامئ امللكية الفكرية ( ،)2018تقرير جرامئ امللكية الفكرية والإنفاذ  2017/2018ص ،3 .متاح عىل الرابط الآيت:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/740124/DPS.007593_IP_Crime_Report_2018_-_Web_v2.pdf
5
هـ .مارشال جاريت واكمريون يج .تشاندلر ( ،)2013مقاضاة جرامئ امللكية الفكرية (الإصدار الرابع) ،مكتب التثقيف القانوين ،املكتب التنفيذي
للمدعني ا ألمريكيني ،متاح عىل الرابط الآيت:
https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal ccips/legacy/2015/03/26/prosecuting_ip_crimes_manual_2013.pdfص.1 .
6
Rockwell Graphic Systems, Inc. v. DEV Industries, Inc., [1991] 925 F.2d 174 (7th Circuit)..
7
املرجع السابق ،ص.180 .
8
ديفد غودلس تون (مارس  ،)2001اختاذ قرار ابلدعاء العام يف قضية من قضااي امللكية الفكرية ،نرشة املدعي العام يف الولايت املتحدة  ،ص .1-18
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 .15ومبراعاة هذه الاعتبارات ينبغي أأن يرحج التعدي اذلي حيمتل أأن تنشأأ عنه خماطر عىل الصحة العامة أأو السالمة أأو
البيئة الزنوع حنو اس تصدار عقوابت جنائية .وابملثل يف حاةل ارتاكب التعدي من جامعة اإجرامية منظمة أأو اكن ذو طبيعة
تس تدعي رادع معويم فينبغي أأن يؤدي ذكل اإىل ترجيح اس تصدار عقوابت جنائية .وعىل الناحية ا ألخرى ل جيوز اعتبار
التعدي اذلي يرتكبه الفرد وحده أأو بضع أأفراد ول ينطوي اإل عىل مكيات ضئيةل ل تثري انشغالت املصلحة العامة تعداي
جس امي مبا يكفي مبا يؤدي اإىل فرض عقوابت جنائية .وينطبق هذا ا ألمر حتديدا عىل البدلان اليت تتسم مواردها ابلندرة.
 .16ويمكن خطر اتباع هنج يستند اإىل قامئة مرجعية لختاذ قرار بشأأن الادعاء من عدمه يف أأن هذا الهنج قد يؤدي اإىل
تسفيه حقوق امللكية ويقلص أأو هيدم وضع برانمج تثقيفي والهنوض به .وسوف يكون هذا الربانمج التثقيفي رضوراي للمدعني
العامني بغية التوصل لفهم أأفضل للعوامل اليت ينبغي أأن يسرتشدون هبا عند ممارسة السلطة التقديرية بل وللمجمتع كلك بغية
التوصل اإىل فهم أأفضل للرضر احملمتل اذلي يتكبده أأحصاب امللكية الفكرية .أأما ا ألثر السليب احملمتل الآخر لهذا الهنج القامئ
عىل قامئة مرجعية هو احامتل تعطيهل وضع الإنفاذ يف جرامئ امللكية الفكرية موضع ا ألولوية.
 .17ويف بعض البدلان تطور ترشيع جرامئ امللكية الفكرية بطريقة غري مهنجية عىل حنو يويح برتاجعها عىل قامئة ا ألولوايت.
ووفقا لهذه املعلومات ا ألساس ية سوف يؤدي وضع اإطارا قانونيا أأكرث مشول ول س امي يف البدلان اليت متتكل موارد حمدودة،
اإىل اس تفادة تكل البدلان من املامرسات الفضىل مع وضع أأساس ترشيعي أأكرث متاساك.

جمي .اجلزاءات املدنية مقارنة ابلدعاء اجلنايئ
 .18ينبغي أأل يعترب وجود جزاءات مدنية بديال عن الادعاء العام .ففي هناية املطاف تتاح اجلزاءات املدنية للجرامئ من
قبيل الرسقة والتعدي اجلسدي .ومع ذكل فاإن مثل أأوجه التعدي هذه تؤدي اإىل الرشوع يف اإجراءات الادعاء العام يوميا.
 .19ووفقا جلاريت وتشاندلر 9،قد ميثل الادعاء اجلنايئ رادعا أأفضل ملعتادي اخملالفة مقارنة ابجلزاءات املدنية .وإان اكن
التقليد والقرصنة ل يمت التصدي هلام سوى من خالل اجلزاءات املدنية فقد يعترب اخملالفون عواقب أأفعاهلم جمرد تلكفة من
تاكليف العمل.
 .20وينبغي معامةل السلطة التقديرية بشأأن مقاضاة اإحدى جرامئ امللكية الفكرية من عدمه بنفس درجة الالزتام والاهامتم
اليت توىل ألي جرمية أأخرى .ويف هذا الصدد ينبغي النظر يف مجيع العوامل ذات الصةل ،مبا يف ذكل العوامل اليت عادة تراعى
يف حاةل اجلرامئ ا ألخرى.

دال .أأثر الردع املتحقق من الادعاء العام
 .21جيب أأن يشلك الردع نقطة تركزي يف حامية حقوق امللكية الفكرية من خالل التدابري اجلنائية .اإذ يُرسل الاجتاه حنو
مقاضاة جرامئ امللكية الفكرية رساةل مناس بة مفادها أأن التعدي عىل هذه احلقوق ينبغي أأل يكون موضع قبول بل عقاب.
 .22وكام هو احلال يف معظم اجلرامئ اخلاصة والعامة يؤدي الردع دورا حموراي يف الامتثال اإىل القانون .ويؤدي الادعاء
اجلنايئ عن التعدايت عىل حقوق امللكية الفكرية دورا همام يف ضامن احرتام امجلهور لهذه احلقوق .ويُذكران جاريت وتشاندلر
9

الادعاء العام يف جرامئ امللكية الفكرية ( ،)2013املرجع ا ألس بق ،ص.393 .
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حبق بأأن عددا أأكرب من ا ألفراد سوف يُردع عن الاخنراط يف جرامئ امللكية الفكرية اإذا علموا أأهنم سوف يواهجون التحقيق
يف أأفعاهلم ومن مث مقاضاهتم10.

سادسا:

خامتة

 .23ابلرمغ من التحدايت اليت أبرزت فامي س بق ،جيب ممارسة سلطة الادعاء العام التقديرية بطريقة تتيح حامية أأحصاب
حقوق امللكية وامجلهور ،مع معلها كرادع ل ألفراد والكياانت اليت تسعى اإىل الاس تفادة بشلك غري قانوين من خالل التعدي
عىل امللكية الفكرية.
 .24وينبغي موازنة أأربعة عوامل حمركة مقارنة ابلتحدايت اليت تواجه الادعاء يف جرامئ امللكية الفكرية .أأول ،جيب موازنة
حتدايت الادعاء يف جرامئ امللكية الفكرية مع ا ألخطار احملمتةل عىل حصة املس هتكل وسالمته .واثنيا ،جيب أأن تراعي سلطة
الادعاء العام التقديرية ا ألرضار احملمتةل عىل البيئة .واثلثا ،جيب مراعاة ا ألثر السليب اذلي متثهل جرامئ امللكية الفكرية عىل
تدفقات الإيرادات الرشعية .ورابعا ،جيب اس تخدام الادعاء يف جرامئ امللكية الفكرية لو أأد الفرص اليت تتيحها مثل هذه
اجلرامئ مثل غسل ا ألموال واجلرمية املنظمة.
 .25ويف ادلول الصغرية مثل الاكرييب ،يؤدي غياب الثقافة املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية والتوعية هبا ،فضال عن املوارد
احملدودة وتوجيه الرتكزي اإىل اجلرامئ املتعلقة ابس تخدام ا ألسلحة ،اإىل عدم الاكرتاث بأأمهية مقاضاة تعدايت امللكية الفكرية.
ومع ذكل فاإن حامس مكتب حقوق امللكية الفكرية يف سانت كيتس ونيفيس وهجوده املبذوةل جديران ابذلكرة .والتعديالت
ا ألخرية يف الترشيع وا ألنشطة التثقيفية ملنظمي املشاريع بشأأن تسجيل حقوق امللكية الفكرية فضال عن التدريب للك من
ممثيل القطاع العام والقطاع اخلاص ابرقة أأمل يف أأن تؤدي ممارسة السلطة التقديرية لصاحل الادعاء العام يف جرامئ امللكية
الفكرية اإىل جذب املزيد من الرتكزي والاهامتم هبا يف املس تقبل.
[تيل ذكل املسامهة]

10

املرجع السابق ،ص.393 .

ممارسة السلطة التقديرية يف منح التعويضات ا إلضافية مبوجب املادة  )2( 97من قانون حق املؤلف والتصاممي
الصناعية والرباءات يف اململكة املتحدة لعام 1988
مسامهة من اإعداد الس يدة شارلوت هارت ،قاضية يف حممكة شؤون امللكية الفكرية ،دائرة ا ألموال وشؤون امللكية الفكرية يف

حممكة العدل العليا لإنلكرتا وويلز ،لندن ،اململكة املتحدة

ملخص
جيوز لصاحب احلق اذلي يسعى للحصول عىل تعويضات ،يف اإجراءات التعدي عىل حق املؤلف ،أأن يلمتس تعويضات
اإضافية مبوجب املادة  )2(97من قانون حق املؤلف والتصاممي الصناعية والرباءات يف اململكة املتحدة لعام  .1988وقد
واهجت احملامك صعوابت يف اختاذ قرار بشأأن طبيعة مثل هذه التعويضات .وقضت حممكة الاس تئناف حاليا بأأن املادة )2(97
تسمح للمحمكة مبامرسة سلطة تقديرية واسعة ،اعتربت أأكرث مرونة مقارنة بتصنيفات القانون العام للتعويضات التشديدية
(عبارة عن تعويضات عادية) والتعويضات الرادعة (عبارة عن تعويضات زجرية) .وقد تشمل التعويضات الإضافية عنرص
اإعادة الوضع اإىل ما اكن عليه قبل التعدي .وقد يكون القرار أأيضً ا جزراي فقط ،برشط أأل يصل حد انهتاك حقوق املتعدي.
وهناك القليل من التوجهيات بشأأن تقدير التعويضات الإضافية املمنوحة مبوجب املادة  ،)2( 97واليت قد تؤدي اإىل
تناقضات ومغوض ابلنس بة للمتقاضني .ويبدو أأنه ل مانع من أأخذ قرار يقيض برفع النس بة املئوية للتعويضات العادية.

أأول .مقدمة
 .1جيوز لصاحب احلق يف اإطار دعوى مدنية مرفوعة جراء التعدي عىل حق املؤلف مبوجب قانون حق املؤلف
والتصاممي الصناعية والرباءات يف اململكة املتحدة لعام  ،1988أأن يطالب اإما حبساب ا ألرابح اليت حققها املتعدي جراء
تعديه عىل حق املؤلف أأو مبنح التعويضات .وتريم التعويضات العادية عن الرضر (تعويضات العادية) اإىل جرب رضر صاحب
احلق ،قدر الإماكن ،ورفعه اإىل املس توى اذلي اكن سيتواجد فيه لول وقوع هذا التعدي .1ويتعني عىل صاحب احلق اإثبات
خسارته برحجان الاحامتلت وحيق هل اسرتداد تكل اخلسارة املتوقعة والنامجة عن الرضر اذلي حلق به ،واليت مل تس تثىن من
الاسرتداد استنادا اإىل جحج تتعلق ابلس ياسة العامة.
 .2وتُقمي التعويضات العادية ،يف العديد من قضااي حق املؤلف ،ابلرجوع اإما اإىل الإاتوات أأو مقابل الرتخيص اذلي اكن
جيب دفعه أأو (يف حاةل عدم وجود اإاتوات/مقابل) ابلرجوع اإىل مبد أأ املس تخدم .ويتعلق ا ألمر مبقابل الرتخيص الافرتايض
اذلي اكن قد وافق عليه صاحب احلق واملتعدي كطرفني يرغبان يف اإجراء مفاوضات افرتاضية أأبرمت قبل التعدي مبارش ًة.2

اثنيا .املادة  )2(97من قانون حق املؤلف والتصاممي الصناعية والرباءات لعام 1988
.3

يف ظروف مناس بة ،جيوز منح صاحب احلق تعويضات اإضافية مبوجب املادة  )2(97من القانون .وتنص عىل أأنه:



الآراء الواردة يف هذه الوثيقة يه أآراء املؤلفني وحدمه ،ول تعكس أآراء ا ألمانة أأو أأي من ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
.Livingstone v Rawyards Coal Co. (1880) 5 Apps Cas., 25
General Tire & Rubber Co. v Firestone Tyre & Rubber Co. Ltd [1975] 1 W.L.R. 819.

1
2
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"جيوز للمحمكة اليت تنظر يف دعوى التعدي عىل حق املؤلف مراعاة مجيع الظروف ،ولس امي:
( أأ) الطابع الصارخ للتعدي؛
(ب) النظر يف أأي فائدة جناها املدعى عليه جراء التعدي؛
منح تعويضات اإضافية كهذه حسب ما تقتضيه العداةل يف القضية".
 .4ويُعرف مصطلح "صارخ" يف قاموس أأوكسفورد الإنلكزيي بأأنه "واحض ،جرم مشهود " .ويف س ياق التعدي عىل حق
املؤلف ،ينطوي مصطلح "صارخ" عىل ترصف مشني أأو احتيال ،مبا يف ذكل التعدي املتعمد مع س بق ا إلرصار والرتصد.3
ويركز مفهوم "اجلرم الصارخ " عىل اعتبارات احملمكة خبصوص سلوك املتعدي وما اإذا اكن هذا يدل عىل ٍ
تعد متعمد ،مبا
يف ذكل:
 الطريقة اليت مت هبا احلصول عىل العمل اخلاضع حلق املؤلف أأو نسخة؛


طريقة التعدي؛



إارادة املتعدي حيامن ُطلب منه الكف عن التعدي عن حقوق الغري والتعاون للحد من الرضر اذلي حلق
بصاحب احلق.

 .5وغال ًبا ما يمت الامتس التعويضات مبوجب املادة ( )2( 97ب) عندما يكون الرحب املبارش احملقق من التعدي ل يس تطيع
معه صاحب احلق اللجوء اإىل خيار حساب ا ألرابح ،حبيث تكون املنفعة اليت حققها املتعدي جراء ذكل كبرية .وقد تشمل
هذه املنفعة الكبرية اكتساب املتعدي للشهرة أأو ترس يخ وجوده يف سوق معني .ويف السابقة القضائية املعروفة حتت
صورا
امس" ،4"Absolute Lofts v Artisan Home Improvementعرض املتعدي عىل موقعه عىل ش بكة الإنرتنت ً
نظرا ألن املؤسس تني التجاريتني اكنتا
لعلية بيت من تصممي صاحب احلق ،أأعطى بذكل املتعدي صورة مزيفة عن همارته .و ً
عىل مسافة جغرافية وابلتايل ل ميكن اعتبارهام متنافسني ،فمل تتكبد مؤسسة صاحب احلق أأي خسارة مالية بسبب التعدي.
ومع ذكلُ ،منح صاحب احلق تعويضات اإضافية حىت يُعكس الرضر اذلي عاىن منه صاحب احلق من عدم مشاركته يف
املنفعة اليت اكن يمتتع هبا املتعدي بفضل اس تغالل الصور.
 .6ول يلزم صاحب احلق ابلوفاء ابملادة  ( )2(97أأ) أأو ( )2(97ب) كرشط مس بق للحصول عىل التعويضات .فهيي ل
تعدو أأن تكون جمرد عوامل تسامه يف حتديد ما تُلزمه العداةل يف القضية يف مجيع الظروف .وابلتايل ،قد متنح تعويضات
اإضافية عندما يكون سلوك املتعدي دون مس توى اجلرم الصارخ ولكنه يرىق اإىل موقف الشخص "غري املبايل" .5من انحية
أأخرى ،تبني أأن الاس تغالل املتعمد حلق صاحب حق املؤلف بقصد احلصول عىل مزية جتارية غري ٍ
اكف لس تحقاق
تعويضات اإضافية حني حياول املتعدي ،دون جدوى ،البقاء يف اإطار القانون.6

3
4
5
6

Brightman J in Ravenscroft v Herbert [1980] RPC 193.
[2015] EWHC 2608 (IPEC).
Pumfrey J in Nottinghamshire Healthcare NHS Trust v News Group Newspapers Ltd [2002] RPC 49.
English and Welsh Cricket Board v Tixdaq Ltd [2016] EWHC 575 (ch).
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 .7وجيوز لصاحب احلق اختيار الاستناد حنو مطرد اإىل املادة  )2(97من القانون أأو املادة  )1(13من التوجيه ا ألورويب
ل إالنفاذ .7ويقدم هذا التوجيه 8درجة من املواءمة يف تقيمي التعويضات من خالل حتديد احلد ا ألدىن ملعايري امحلاية اليت يتعني
عىل ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب اإاتحهتا ضد املتعدي اذلي يقوم ،عن عمل ،أأو دليه أأس باب معقوةل ليعمل ،بنشاط
التعدي .وكام هو مطبق يف القانون احمليل ،9فاإنه ينشئ "حد أأدىن" لسبيل الانتصاف هذا ،بد ًل من "حد أأعىل" .ففي
حالت السلوك الفاحض جلي ًا ،فاإن الالزتام الرصحي للمحمكة املنصوص عليه يف املادة  )2(97من القانون مبراعاة عامل
اجلرم الصارخ ،واذلي ل يشار اإليه يف املادة  )1(13من توجيه الإنفاذ ،قد يكون يف صاحل صاحب احلق.

اثلثا .طبيعة التعويضات الإضافية مبوجب املادة  )2( 97من القانون
 .8ينوء املفرسون 10والقضاة بفهم طبيعة التعويضات الإضافية والغرض مهنا .وقد احتد النقاش حول ما اإذا اكن منح
التعويضات ،مبوجب املادة  )2(97من القانون ( أأو املادة السابقة هل ،)11يدخل فعال مضن التعويضات التشديدية أأم
التعويضات الرادعة .وتُمنح التعويضات التشديدية يف حاةل الاضطراب العقيل عندما يرتكب الرضر بطريقة أأو بدافع يؤدي
اإىل تفامقه ،ووفقا ذلكل تعترب تدابري تعويض .وهتدف التعويضات الرادعة اإىل اإنزال اجلزاء .وقد أأوحض اللورد ديفالن الظروف
اليت قد متنح من خاللها التعويضات الرادعة يف السابقة القضائية املعروفة ابمس " 12"Rookes v Barnardوتشمل ما ييل:


رضوراي لتلقني املتعدي أأن الرضر ل يعوض ابملال"؛
"لكام اكن ذكل
ً



عندما ُخيول ذكل مبوجب القانون.

 .9وامتنع اللورد ديفالن رصاحة عن البت فامي اإذا اكنت التعويضات الإضافية املمنوحة مبوجب املادة السابقة للامدة
 )2(97من القانون يه تعويضات رادعة ُخيولها القانون.
 .10اإن املسأأةل ليست مسأأةل أأاكدميية حبتة ،ولكهنا ذات صةل مبقدار التعويضات اذلي جيوز منحه .ورمغ هذا ،فقد هميت
حاةل احلرية عىل مدى عقود بشأأن ما اإذا اكنت التعويضات الإضافية تقترص عىل تدابري التعويض أأم تتعداها اإىل اجلزاء .ول
ميثل هنج تدابري التعويض أأي صعوبة يف احلالت اليت يكون فهيا سلوك املتعدي وموقفه قد زاد من حدة الرضر اذلي حلق
مبشاعر صاحب احلق .عالوة عىل ذكل ،عندما اكن يلحق الرضر مبشاعر ا ألقارب ،اكنت احملامك عىل اس تعداد لعامتد هنج
مرن ومنحت تعويضات تشديدية لصاحب احلق حبيث متت مراعاة 13الرضر اذلي حلق بأأفراد ا ألرسة الكبرية يف املبلغ
املمنوح.
7

P.P.L. v Ellis [2018] EWCA Civ 1308.

8
التوجيه  EC/48/2004الصادر عن الربملان ا ألورويب واجمللس ا ألورويب بتارخي  29أأبريل  2004بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية املتاح عىل الرابط:
: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/48/oj.
9
الالحئة  3من امللكية الفكرية (الانفاذ ،اإخل) .لواحئ عام .SI 2006/1028. 2006
10
Joshua Marshall (2017), Aggravated or exemplary damages for copyright infringement? European Intellectual
Property Review, p. 565.
11
املادة  )3( 17من قانون حق املؤلف لعام  1956اليت نصت ابلإضافة اإىل ذكل عىل وجوب اقتناع احملمكة أأن س بل الانصاف الفعال ما اكن ليتاح
لصاحب احلق.
12
House of Lords: [1964] AC 1129.
13
Williams v Settle [1960] 2 All ER. 806.
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 .11ومع ذكل ،يف ظروف وقائعية أأخرى ،اكن من الصعب تربير التعويضات الإضافية كتدبري تعويض حبت .ول يُلحق
خشصا طبيع ًيا
سلوك املتعدي الصارخ دامئًا رضرا مبشاعر صاحب احلق .وخري مثال عىل ذكل صاحب احلق عندما ل يكون ً
وابلتايل ليس دليه أأي مشاعر قد تتعرض للرضر .ويف مثل هذه الظروف ،ل ميكن أأن تنشأأ تعويضات تشديدية .14و أأشار
املفرسون اإىل أأنه يف احلالت اليت يمت فهيا منح تعويضات اإضافية لصاحب احلق غري الطبيعي فامي يتعلق ابلسلوك الصارخ،15
فاإن املنطق مييل عىل أأن تكون التعويضات رادعة يف طبيعهتا.
 .12وعالوة عىل ذكل ،فاإن منح تعويضات اإضافية جراء املنفعة اليت عادت عىل املتعدي مبوجب (املادة ( )2(97ب) من
القانون) ميكن تصنيفها بسهوةل حتت التعويضات اليت تعيد الوضع اإىل ما اكن عليه قبل التعدي.
خريا حممكة الاس تئناف يف املشلكة بصورة موثوقة من خالل السابقة القضائية "( "P.P.L. v Ellisاملعروفة
 .13وبتت أأ ً
ابمس  ،16)Bla Bla Barحيث اعتربت أأن التعويضات الإضافية املمنوحة مبوجب املادة  )2(97من القانون قد تكون رادعة
جزئي ًا أأو لكي ًا .وقد تكون أأيضً ا ذات طبيعة اسرتدادية أأو تعويضات تفرض عىل املتعدي رد ا ألرابح .و أأقرت حممكة
الاس تئناف ابلغرض القمي املمتثل يف أأن التعويضات الإضافية ساعدت يف ردع لك من املتعدي واملتعدين احملمتلني .وخلصت
احملمكة اإىل أأنه ليس من الرضوري رفض السلطة التقديرية للمحمكة وفقًا للامدة وبشلك أأدق وفقا للمبادئ املعروفة يف القانون
العام .فالتعويضات ا إلضافية ،املنصوص علهيا يف القانون ،اكنت ذي طابع خاص.

رابعا .مقدار التعويضات
 .14ل متنح املادة  )2(97من القانون أأي توجيه للمحمكة بشأأن مقدار التعويضات اليت يتعني منحها .وقد يؤدي اتساع
نطاق السلطة التقديرية اذلي أأكدته قضية اإليس اإىل احامتل عدم اتساق معلية اإصدار القرار والغموض ابلنس بة للمتقاضني فامي
يتعلق مبقدار التعويضات .وحذرت حممكة الاس تئناف من أأنه يكفي متنح تعويضات رادعة "مرتفعة للغاية" حىت تشلك انهتأاك
حلقوق املتعدي .ويؤكد القرار أأيضً ا أأنه جيوز للمحمكة فرض تعويضات اإضافية رادعة حىت عندما يواجه املتعدي اإجراءات
جنائية منفصةل تدين بعقوابت ذات طبيعة مالية .ويظل الزتام احملمكة الوحيد هو ضامن عدم دفع املتعدي مقابل الرضر
نفسه مرتني.
 .15ومع ذكل ،عند ممارسة سلطهتا التقديرية ،س تظل احملمكة حباجة اإىل مراعاة ما اإذا اكن منحها تعويضات اإضافية هو من
ابب تدابري التعويض أأم جزاء بطبيعته .وعند فرض تعويضات جزائية ،من املناسب النظر يف جوانب ل صةل لها بتدابري
التعويض جربا للرضر ،مثل متتع املتعدي بظروف التخفيف ومراعاة قدرته عىل ادلفع.17
 .16وميكن العثور عىل أأفضل التوجهيات املتاحة بشأأن مقدار التعويضات من خالل النظر يف املبالغ املمنوحة يف القضااي
املسجةل .ومع ذكل ،هناك عدد حمدود من هذه القضااي .وتقوم لك قضية عىل حدة عىل وقائعها اخلاصة .ولعل من غري
املس تغرب أأن يرتأأى القضاة يف بعض ا ألحيان أأنه من املناسب منح التعويضات مبوجب املادة  )2(97من القانون من حيث

14

Eaton Mansions (Westminster) Ltd v Stringer Compania de Inversion SA [2013] EWCA Civ 1308.
MCA v Charly Records [2000] E.M.L.R. 743 Ch D.and [2001] EWCA Civ 1441.

16

[2018] EWCA Civ 1308.
Michael O’Mara Brooks v Express Newspapers [1999] F.S.R. 49.

15

17
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نس بة رفع أأو زايدة الإاتوات أأو مقابل الرتخيص الافرتايض عن طريق تعويضات عادية .18وقد يكون اتباع هذا الهنج ليس
ا ألنسب يف لك قضية ،اإل أأنه غري ممنوع مبوجب قانون الاحتاد ا ألورويب 19ول يقع خارج نطاق السلطة التقديرية الواسعة
اليت أأقرهتا حممكة الاس تئناف يف قضية اإليس.
[هناية الوثيقة]

18
19

Peninsular Business Services Ltd v Citation Plc [2004] F.S.R. 17 (H.H.J. Maddocks).
Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa (Case C-367/15).

