
منتدى الويبو قضاة الملكية 
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تعزيز الحوار بين األجهزة القضائية عبر الحدود الوطنية
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 معلومات عن معھد 
الویبو القضائي

يتعاون معهد الويبو القضائي، الذي أنشأته المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
)الويبو( في عام 2019، مع قطاعات الويبو المعنية األخرى من أجل تقديم دعم 

فعال ومجد إلى اإلدارة القضائية للملكية الفكرية، وذلك بما يتماشى مع التقاليد 
القانونية الوطنية والظروف االقتصادية واالجتماعية لدى الدول األعضاء.

وللحصول على معلومات عن عمل الويبو المتعلق بالهيئات القضائية يمكن االطالع على 
https://www.wipo.int/about-ip/ar/judiciaries :موقع الويبو على العنوان التالي

شكر وتقدير

يسترشد معهد الويبو القضائي في عمله بتوجيهات مجلس 
القضاة االستشاري للويبو الذي يضّم األعضاء التاليين:

أنابيل بينيت، قاضية سابقة بمحكمة أستراليا الفدرالية، سيدني، أستراليا )الرئيسة(؛ كولين 
بيرس، قاٍض لورد بمحكمة االستئناف في إنجلترا وويلز، لندن، المملكة المتحدة؛ سعاد 

الفرحاوي، قاضية ومستشارة بمحكمة النقض، ومديرة تكوين الملحقين القضائيين 
والقضاة بالمعهد العالي للقضاء، الرباط، المغرب؛ كالوس جرابينسكي، قاٍض بمحكمة 

العدل الفيدرالية، كارلسروه، ألمانيا؛ لي جيان، نائب رئيس القضاة في شعبة حقوق 
الملكية الفكرية، محكمة الشعب العليا في الصين، بيجين، الصين؛ تاتي ماكغوكا، 

قاٍض بمحكمة االستئناف العليا، بلومفونتين، جنوب أفريقيا؛ ماكس المبرت انديما 
إيلونغوي، قاضي، نائب المدير المسؤول عن المقاضات في المجاالت اإلدارية والمالية 

ومجال الحسابات، وزارة العدل، ياوندي، الكاميرون؛ لودميال نوفوسيلوفا، رئيسة محكمة 
الملكية الفكرية، موسكو، االتحاد الروسي؛ كيثلين م. أومالي، قاضية، محكمة االستئناف 

االتحادية، واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية؛ شيتارا رويشي رئيس قضاة 
سابق بالمحكمة العليا للملكية الفكرية، طوكيو، اليابان؛ مايتري سوتاباكول، رئيس 

محكمة االستئناف في القضايا المتخصصة، بانكوك، تايلند؛ ريكاردو غييرمو فيناتا مدينا، 
قاٍض بالدائرة السابعة المتخصصة في الدعاوي اإلدارية، المحكمة العليا لليما، بيرو.

https://www.wipo.int/about-ip/ar/judiciaries
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 2021منتدى ال��بو لقضاة المل��ة الفك��ة لعام 

ض األجهزة القضائ�ة ع�ب الحدود الوطن�ة  تع��ز الحوار بني
 
 

اتهم  ال��بو  يهدف منتدى السنوي لقضاة المل��ة الفك��ة إ� توف�ي منصة للقضاة من جميع أنحاء العالم لتبادل خ�ب
ي مجال المل��ة الفك��ة �شأن أ��� التحد�ات إلحاح� 

ا�د للمل��ة  ات المتسارعةاالبتكار والناجمة عن ا �ض ض واالستخدام الم�ت
ي المنتدى المشاركون  يتعّرفالفك��ة ع�ب الحدود الوطن�ة. 

ي تتبعها البلدان األخرى ُه النُ إ� �ض  و�كتسبونج القضائ�ة الئت
ي تج��ــها محا�م ا فهم�  ض السلطات  ا المنتدى جزء� ُ�عت�بَ و  . بالدهم أعمق لتع��ز التحل�الت الئت من عمل ال��بو الرا�ي إ� تمكني

ي ضمان  ، الذي يتمثلالقضائ�ة من أداء دورها الحيوي
ي  توازن وفعال�ة�ض

المل��ة الفك��ة واالبتكار والنظم اإلبداع�ة �ض
 الدول األعضاء. 

 
ي  2021ت دورة المنتدى لعام َد قِ عُ 

�ض
ون�ة من  نوفم�ب  12إ�  10ص�غة إل��ت

 360هذا العام جمع المنتدى و  . 2021
ا وستة محا�م إقل�م�ة بلد�  88ا من قاض�� 

نامج. وشارك  ع� مدى األ�ام الثالثة لل�ب
ا  27

�
ض ا بلد�  17 من متحدث وواليَتنيْ

ض كمديري جلسات أو  ي إقل�مّيَتنيْ
أعضاء �ض

ض  ض أساسيني  . لجان النقاش أو مناقشني
وتحدث جميع القضاة بصفتهم 

عن آرائهم ووجهات  وا الشخص�ة، وأع��
ورة كأفراد   نظرهم آراء عن ، ول�س بال�ض

ووجهات نظر األمانة أو الدول األعضاء 
ي ال��بو. 

 �ض
 

ي  البارزة المحاور وكان أحد 
برنامج �ض

القضائ�ة دارة اإل منتدى هذا العام ال
اءات، ح�ث تناول مواضيع مثل التحد�ات المتعلقة بل بالنسبة للمنازعات  البارزةلقضا�ا القضائ�ة لدارة اإل قضا�ا ال�ب

اءات،  ي المنازعات  و�طالنالمتعلقة بال�ب
اءات و�جراءات التعدي، والقضا�ا الف��دة �ض اءات المتعلقة بالال�ب البيولوج�ة �ب

بمنازعات المل��ة الفك��ة ع� نطاق أوسع، مثل دور  المتعلقةا إدارة القضا�ا وتناولت المناقشات أ�ض�  والص�دالن�ة. 
اء والتع��ضات.  طت الخ�ب

�
ي الضوء ع� المناقشة  وسل ي الطرق الئت

اءات، ول�ن  تفصلاالختالفات �ض ي ال�ب
بها المحا�م �ض

. ا أوجه التشابه، مما أ�ض�  ي
الدردشة  بواسطةوأسهمت المشاركة النشطة للقضاة من الحضور  �عزز ق�مة الحوار القضائئ

اض�ة  ي التبادل النشط للرؤى والنهج القضائ�ة من جميع أنحاء العالم.  إ� حّد بع�د االف�ت
 �ض

 
ض القضاة واستكشاف  ي المنتدى عن تقديرهم لهذە المشاركة ع�ب الحدود بني

كة  مالقواسوأعرب المشاركون �ض المش�ت
  و�رز  واالختالفات. 

ً
ي التقي�م العام للمنتدى باعتبارە عام�

ض �ض ا ع� التبادل  مساعد� المستوى العا�ي للقضاة المتحدثني
ي 

 . والمف�د  المحّفز القضائئ
 
 
ُ
�ة والع���ة والصين�ة والفر�س�ة والروس�ة واإلسبان�ة) مع ترجمة فور�ة. ظ� ن ض و�مكن  م المنتدى �ست لغات (اإلنكل�ي

ض ع� صفحة المنتدى  نامج وقائمة المشاركني : التا�ي  ع�ب الرابطاالطالع ع� ال�ب
https://www.wipo.int/meetings/ar/2021/judgesforum2021.html.   

 
ي  2022ك��ة لعام قضاة المل��ة الفال��بو لمنتدى سُ�عَقد 

ي جن�ف �ض
ي مقر ال��بو �ض

 . 2022نوفم�ب  17و 16�ض
  

13%

12%

13%

16%4%

17%

25%

ف  ي للمشاركني
ـع الجغرا�ف التوز�ـــ

)46(أف��ق�ا % 13

)44(البلدان الع���ة % 12

)49(آس�ا والمح�ط الهادئ % 13

)58(بلدان أورو�ا الوس� والبلطيق % 16

ا بلدان آس�ا الوس� والقوقاز وأورو�% 4
ق�ة  )13(ال�ش

)61(المجموعة باء % 17

ي % 25 )89(أم��كا الالتين�ة وال�ار�ئب

https://www.wipo.int/meetings/ar/2021/judgesforum2021.html
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 التق��ر الموجز
 
 

ي دارت خالل المنتدى، وال �عكس آراء أي مشارك منفرد أو �قدم الملخص التا�ي تق��ر�   ��بو. آراء الا عن المناقشات الئت
األوضاع هذا الملخص  ال �مثل، المأخوذة كعّينةلعدد قل�ل من الحاالت و�ما أن المناقشات اقت�ت ع� جوانب معينة 

ي أيّ 
 وال�ة قضائ�ة.  القانون�ة �ض

 
ض بصفتهم الشخص�ة. قد و   شارك جميع المشاركني
 

 المنتدىافتتاح 
 

ي عام 
أناب�ل بين�ت،  ةالس�د دار�ن تانغ، المدير العام لل��بو، والقاض� 2021افتتح منتدى ال��بو لقضاة المل��ة الفك��ة �ض

 مجلس القضاة االستشاري لل��بو.  ةرئ�س
 

ض من جميع أنحاء العالم خالل ورّح  ي تفرضها األوقات العصيبة هذە ب المدير العام بالعدد ال�ب�ي من القضاة المشاركني الئت
ا وأشار إ� أنه  لجائحة. ا نمو لل محّفزات ال تنفّك تزداد أهم�ة كلها   إ� أن المل��ة الفك��ة واالبتكار واإلبداع أصبحت نظر�

ي جميع أنحاء العالم، ال �مكن 
ي المل��ة الفك��ة  اعتبار أّن والتنم�ة �ض اء المل��ة الفك��ة ةصغ�ي  مجموعة تعئض ل�س  من خ�ب

ي جميع  بلدان المنشأ ا إ� عولمة االبتكار، كما يتضح من أ�ض� المدير العام وأشار  . إال 
ة إل�داعات المل��ة الفك��ة �ض المتغ�ي

ع أنحاء العالم. 
�
ي أقرتها مؤخر�  لهذا السبب، تتطل ات�ج�ة الجد�دة، الئت ا جميع الدول األعضاء، إ� عالم خطة ال��بو االس�ت

ض  االبتكار واإلبداع من أي مكان �كون  المل��ة الفك��ة لما ف�ه خ�ي الجميع.  ف�ه مدعوَمنيْ
 

ي من ال��بو واألوساط العالم�ة لل واعت�ب 
ي بجهودها من جوانب مل��ة الفك��ة أن المدير العام أن هذە الرؤ�ة تقت�ض

ترت�ت
  : عّدة

ً
ض إ� البلدان النام�ة ع�ب ، �جب ع� ال��بو أن �ستكمل أ�شطتها التقل�د�ة أو� مساعدة األعضاء، وال س�ما المنتمني

والتنم�ة  المل��ة الفك��ة كمحفز قوي للوظائف واالستثمارات والنمو االقتصادياالستفادة من ا، ع� والبلدان األقل نمو� 
 وثان��  . والمجتمعات النابضة بالح�اةاالقتصاد�ة 

ً
 للمل��ة الفك��ة، و��جاد سبل ا، �جب ع� ال��بو بناء نظام أ��� شمو�

ي كل منطقة من مناطق العالم. 
 لتحقيق فوائد ملموسة للشعوب والمجتمعات المحل�ة ع� أرض الواقع و�ض

 
ا وأشار المدير العام  ي جميع هذە المجاالت، عضاءالدول األ  إ� أّن أ�ض�

المتعلقة إ� تع��ز أنظمتها المحل�ة  تحتاج، �ض
ي مجال المل��ة الفك��ة. با

ئ األعضاء مؤسسات قضائ�ة فعالة وناجعة �ض  لمل��ة الفك��ة، األمر الذي يتطلب بدورە أن ين�ش
ا�د الذي تؤد�ه االقتصادات االبتكار  ض ي الواقع، و�النظر إ� الدور المركزي الم�ت

ي جميع أنحاء و�ض
ي البلدان �ض

�ة واإلبداع�ة �ض
 كالعالم، فقد أصبح دور قضاة المل��ة الفك��ة  

�
ي المسائل التقن�ة ذات اآلثار القانون�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة محك

ض �ض مني
ي أثارها صاحب آلة  األخ�ي حولالمثال البارز قد أظهر و  أ��� أهم�ة.  البارزة بما  المتعلقة ،DABUSسلسلة القضا�ا الئت
اعات  أن تحصللذكاء االصطنا�ي ألنظمة ا من الجائز  إذا كان ي تبتكرها ع� براءات لالخ�ت ي ل الدور الهام، الئت

لمحا�م �ض
ض الحال�ةتطبيق  ي المشهد الع�  القوانني ا أّن كّل محكمةتكنولو�ب ي  الحد�ث، علم�

ي بعض تعتمد نهجها الخاص، �ض
و�ض

 ة. األح�ان تصل إ� استنتاجات مختلف
 

ض الوال�ات القضائ�ة،  غا�ة التأ��د ع�المدير العام  وأعاد  ات والحكم المكتسبة بني المنتدى باعتبارە فرصة لتبادل الخ�ب
م ك�ف�ة تطّور بغ�ة السماح للقضاة 

�
ي مجال المل��ة  ، وكذلكقانون المل��ة الفك��ة ب��ضاح وتعل

الوظائف القضائ�ة �ض
دارة اإل  هذە السنة، وهو  موض�ع المدير العام عرض . كذلك،ماع�ة واقتصاد�ة مختلفةالفك��ة، ع�ب س�اقات قانون�ة واجت

اءات. القضائ�ة ل ي إدارة المنازعات المتعلقة بال�ب
ي تواجه القضاة �ض ض �شكل خاص ع� التحد�ات الئت ك�ي  لقضا�ا ، مع ال�ت

 
 � �سخاء المشورة قّدموا  الذيناالستشاري لل��بو،  مجلس القضاةا، وأعرب المدير العام عن امتنانه العميق ألعضاء أخ�ي

ي 
ض لمنتدى، ورّح التحض�ي ل�شأن اتجاە ومضمون عمل ال��بو مع السلطات القضائ�ة، وال س�ما �ض ب بالقضاة المشاركني

ي المحادثات القضائ�ة من أجل  ودعاهم لالنخراط
 حوار هادف. خوض �ض



 
 التق��ر

 
 
 

 
3 

ا المنتدى أصبح  أّن  شارت إ�أو ، القضاة االستشاري لل��بو مجلس  ةرئ�س ا بصفته وتحّدثت القاض�ة أناب�ل بين�ت تقل�د�
ا  ي ، باإلضافة إ� كونه فرصة تعل�م�ة، ورحبت بالقضاة الذين ثمين�

  �شاركون مّرة جد�دة �ض
ً

 عن القضاة المنتدى، فض�
ي مفهوم المنتدى بين�ت أّن أحد  القاض�ةأضافت و  . للمرة األو�ون الذين ينضمّ 

أن بللقضاة  �سمحأنه  العنا� المهمة �ض
وا �جتمعوا  ي يواجهونها  و�ع�بّ ي تدير بها السلطات القضائ�ة هذە  وحلولها، و�كتشفوا المشا�ل الئت الطرق المختلفة الئت
  المشا�ل. 

 
ت ي الجائحةهذا حوار هذا العام أّن  القاض�ة بين�ت واعت�ب

ي أثناء تف�ش
ا إ� أنه �جري �ض ى نظر� إذ ، �كتسب أهم�ة ك�ب

ي القضا�ا إ� من القضاة  ال�ث�ي اضطّر 
ي كث�ي من األح�ان من من ، بمفردهمع اتخاذ القرارات والنظر �ض

دون االستفادة �ض
ي محا�مه آراء

ت القاض�ة بين�ت  ،لذلك . مالقضاة اآلخ��ن �ض ل المنتدى أّن اعت�ب
�
مع وخوض المحادثات فرصة للعمل �شك

 . بصورة شخص�ةقضاة آخ��ن، حئت و�ن لم �كن ذلك 
 
نامج  أّن أشارت القاض�ة بين�ت إ� و  ت مواضيع ال�ب  عنها، كما ألنها قضا�ا حق�ق�ة يواجهها القضاة الذين يتحدثون اخت�ي

ض ع�  ي ط�ح االفرص المتاحة ل اغتنامشجعت القضاة المشاركني
ألسئلة والتعل�قات والدردشات، كط��قة للمشاركة �ض

�ن قد  ال�ث�ي إن  توقال متشابهة ومشا�ل مماثلة. المجتمع الدو�ي للقضاة الذين يتعاملون مع قضا�ا  من القضاة الحا�ض
ي المنتد�ات السابقة، وهم �عرفون  تقابلوا 

اتهم وط�ح  أنهبالفعل �ض من المف�د التحدث إ� بعضهم البعض وتبادل خ�ب
 األسئلة. 

 
ي لن �حل محل التفاعالت الشخص�ة، أشارت القاض�ة بين�ت من رغم �الو 

ا�ض ي  إ� أّن أن النسق االف�ت
ا�ض المنتدى االف�ت

نامج، ورحبت بالمحادثات المقبلة. �  سمح للقضاة غ�ي القادر�ن ع� السفر باالنضمام إ� ال�ب
 

اءات : 1الجلسة   إدارة قضا�ا ال�ب
 

وهو اإلدارة القضائ�ة للقضا�ا المتعلقة  2021عام لقضاة المل��ة الفك��ة ال��بو لعرضت الجلسة موض�ع منتدى 
اءات ي ضوء وقد اخت�ي هذا الموض�ع . بال�ب

ي عدد من الوال�ات القضائ�ة لتع��ز اإلدارة ْ�ن المستم�َّ والتفك�ي  الس�ي �ض
�ض

اءات.  ز االعتبارات ذات الصلة حول  القضائ�ة للمنازعات المتعلقة بال�ب
�
ك ض وت�ت ، وال س�ما إمكان�ة اللجوء إ� القضاء تحسني

ة والمتوسطة، من خالل الحد من التكال�ف  كات الصغ�ي اءات، الزمة لال والمّدةبالنسبة لألفراد وال�ش ي �شأن ال�ب
لتقا�ض

ي ز�ادة اإلدارة المبكرة والفعالة للقضا�ا، واعتماد آل�ات بد�لة لتس��ة المنازعات، أو  وتطبيق
ي الجهاز القضائئ

التخصص �ض
اءات. لس�اق ال لتوف�ي فهم أوسع ي المنازعات المتعلقة بال�ب

ي �ض إتاحة  2021عام الوكان الهدف من منتدى  لتكنولو�ب
  أسهلالفرصة لتبادل المعلومات �شأن أدوات إدارة القضا�ا المتاحة للقضاة لجعل اإلجراءات القضائ�ة 

�
ا وأ��� إنصاف

ي باإلضافة إ� ذلك، كان الغرض من المناقشة  وفعال�ة. 
وع الالمساهمة �ض ي م�ش

الخاص ب�دارة قضا�ا لل��بو دل�ل القضائئ
اءات الدول�ة،  ي  وهو ثمرة تعاونال�ب

ض معهد ال��بو القضائئ ي بني
ك�ي القضائئ ، من أجل إعداد دل�ل عم�ي يوفر رؤى ومعهد ب�ي

اءاتووجهات نظر قضائ�ة من �سع وال�ات قضائ�ة  قة بال�ب
�
ي قضا�ا هامة متعل

  . تنظر �ض
 

ة الوال  واستعرض ك المتحدثون خ�ب ي وضع نهج مش�ت
اءات،�ات المتحدة �ض ي منازعات ال�ب

 كما استعرضوا   لإلدارة القضائ�ة �ض
ض الماض�ة لبناء نهج متسق وموحد، و  الدؤو�ةالجهود   التعل�متوف�ي لوالمدروسة المبذولة ع� مدى السنوات الخمسني

اءات.  ي المناسب لتط��ر مجموعات من المهارات إلدارة قضا�ا ال�ب
  القضائئ

 
ي  1982وكانت سنة 

وقد  محكمة االستئناف األم��ك�ة للدائرة االتحاد�ة. خاللها أ�شئت  رذ ، هذا المجالسنة فاصلة �ض
ي عدد ��ــــع جد� الرتفاع االالثورة التكنولوج�ة والتكنولوج�ا الرقم�ة و  نت�جةات �حدثت تطورات هامة منذ التسعين

ا �ض
اءات.  ي ال وتعتمد  قضا�ا ال�ب

ات�ج�ات مختلفة جد� المحا�م المحل�ة �ض ض وال�ات المتحدة اس�ت  ع� ا إلدارة القضا�ا، وتعنيّ
ا�د  لم تكنقضاتها، الذين  ض ات�ج�ات للتعامل مع العدد الم�ت اءات، أن �ضعوا إجراءات واس�ت ي ال�ب

ة متخصصة �ض لديهم خ�ب
  من القضا�ا. 

 
ي ال

اءات �ض ا بقرار ا جزئ�� وكان ذلك مدفوع�  ،وال�ات المتحدةأدت هذە الظروف إ� والدة الفلسفة الحديثة إلدارة قضا�ا ال�ب
اءات �قع ع�  ي رأت أن تفس�ي مطالبات ال�ب ي عاتق محكمة االستئناف األم��ك�ة للدائرة االتحاد�ة الئت

ول�س  المنطقةقا�ض
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ض  ي وأدى ذلك إ� تحوّ  . هيئة المحلفني
ي اتباع نهج استبا�ت

عوا �ض ي دور قضاة المناطق، الذين �ش
ي إدارة بل أ��� من ذي ق ل �ض

�ض
 ِذ و�ُ  القضا�ا. 

�
اءات واألوساط األ�اد�م�ة لوضع وتحت ق�ادتهما، بمبادرة من القضاة ت جهود أ�ض� ل ض محا�ي ال�ب ، للجمع بني

ي  اع الئت اءات االخ�ت ي إدارة القضا�ا. ا متسق� نهج�  تحّدد مجموعة من القواعد المحل�ة ل�ب
الرئ�س�ة  العنا�  وشملت ا �ض

 
ً

اءات مه� ض محددة  للقواعد المحل�ة لل�ب ة ممنهج مقار�ة، وتوف�ي ولإل�داع المبكر للمطالباتاألطراف  للمنازعات بني
ي الوقت المناسب لعمل�ة اإلفصاح. وسمحت هذە المقار�ة بكشف ومتسلسلة ومتدّرجة

ذ �ض نفَّ
ُ
ي تنطوي  المسائل وت الئت

اءات ي محكمة  وتّم تعم�م . ألول��ةوتصن�فها بحسب ا عليها قضا�ا ال�ب
ي البدا�ة �ض

ي وضعت �ض اءات هذە، الئت قواعد ال�ب
  مقاطعة كال�فورن�ا الشمال�ة، ع� محا�م أخرى وتلتها سلسلة من برامج التعل�م السن��ة. 

 
ي الوال�ات المتحدة األ  لتنظ�موتلت ذلك جهود 

اءات �ض ي إلدارة قضا�ا ال�ب
م��ك�ة، المعارف من خالل إعداد الدل�ل القضائئ

ي الفدرا�ي األم���ي الذي ��ش 
ي  للمرة األو� ە المركز القضائئ

ي لتدر�ب عدد كب�ي من  . 2009 عام �ض
واستخدم الدل�ل القضائئ

 
�
اءات.  القضاة، ومن خالل هذە الجهود، وضعت أنظمة جد�دة وأ��� تنس�قا   إلدارة قضا�ا ال�ب

 
اعات األم���ي لعام  اءات  لدىلإلبطال فع�ي راء أول إج 2011وقد أدخل قانون االخ�ت مكتب الوال�ات المتحدة لل�ب

ض األطرافوالعالمات التجار�ة، من خالل المراجعة  ر نح، والمراجعة الالحقة للمَ  بني
ّ
  ما وف

ً
ا لمراجعة ا ��ع�  زمن�� جدو�

ي 
ض �ض ة العاملني ض ذوي الخ�ب اءات والتقنيني اء ال�ب اءات من قبل خ�ب  باتتباإلضافة إ� ذلك،  . هيئات مكّونة من قضاة ثالثةال�ب

اءات ب المتعلقةلجنة التجارة الدول�ة ل ٣٣٧المادة  ي ال�ب
قعمل�ة التحقيق �ض طبَّ

ُ
ا�د.  ت ض   �شكل م�ت

 
برامج وازداد مستوى تخّصصه وشمل الم��د من  أ��� ثراءً نظام الوال�ات المتحدة  ، باتهذە العنا� المتنوعة و�فضل

ي 
 له.  المرافقةالتعل�م القضائئ

 
ي  وأقرّ 

ض والثقافة والممارسات القضائ�ة  المشاركون �ض ي المتم�ي
ومع ذلك،  له.  المرافقةالمناقشة بأن ل�ل بلد نظامه القضائئ

ي  معن أمله وا أع�� كة الئت اءات مجموعات المهارات المش�ت ي المقبل إلدارة القضا�ا المتعلقة بال�ب
ي أن �حدد الدل�ل القضائئ

�ض
  خارج البلدان التسعة المساهمة. مستعّدة العتماد هذە الممارسات �ة قد تكون مف�دة، وأن تجد وال�ات قضائ

 
 :المراجع

، الوال�ات المتحدة األم��ك�ة:  − ي الفدرا�ي
ي إلدارة  المركز القضائئ

اءاتالدل�ل القضائئ  )2016(الطبعة الثالثة،  قضا�ا ال�ب
، الوال�ات المتحدة األم��ك�ة:   − ي الفدرا�ي

اءات المركز القضائئ ي مجال ال�ب
 )2019( دل�ل الوساطة �ض

 

اءاتإدارة القضا�ا أمام التحد�ات الخاصة  : 2الجلسة   المتعلقة بمنازعات ال�ب
 

ي إدارة قضا�ا المنازعات لها التحد�ات األ��� شيوع�  المرافقة" وفقرة "التأّمل الجلسةتناولت هذە 
ي يواجهها القضاة �ض ا الئت

اءات.  ي وك المتعلقة بال�ب
اءات �ض خطوة أو�، عرض المتحدثون اله�ا�ل القضائ�ة المسؤولة عن المنازعات المتعلقة بال�ب

 . اتع األنظمة القانون�ة والقضائ�ة ومست��ات التخصص وتقس�م االختصاصتن�ّ  ما أظهر وال�اتهم القضائ�ة، 
 

ال�ا، ع� سب�ل المثال، يت ي أس�ت
اءات ّم البّت ف�ض ي المنازعات المتعلقة بال�ب

ي المحكمة االبتدائ�ة ومحكمة الدرجة الثان�ة  �ض
�ض

ي المحكمة االتحاد�ة 
ض �ض ال�امن جانب قضاة متخصصني ي منازعات المل��ة الفك��ةة، ألس�ت

ة متخصصة �ض  ،�متل�ون خ�ب
ض كونهم قضاة من  رغم بال ي الوال�ة القضائ�ة لجنوب أف��ق�ا  . عامني

ي تعتمد نظام القانون العام �ي األخرى و�ض وز ، ال �جالئت
ي 

اءات إال �ض اءات.  الدرجةاالستماع إ� إجراءات ال�ب  االبتدائ�ة من قبل المحكمة المتخصصة التابعة لمفوض ال�ب
ي مجال و�ن أمكن لهذا الغرض،  يتّم تعيينهمهم قضاة المحكمة العل�ا والمفّوضون 

ة �ض �كونون قضاة من ذوي الخ�ب
ي  تلكلمعمول بها �ي ، كانت اإلجراءات ا2018ومنذ عام  المل��ة الفك��ة.  ي شعبة تندرج تحت الئت

المحكمة التجار�ة �ض
ي أع�د �شك�لها مؤخر�  ض ضد المرأة التابعة للمحكمة العل�ا لجنوب أف��ق�ا، الئت ا بموجب توجيهات القضاء ع� التمي�ي

 إجرائ�ة تمكن القضاة من إدارة القضا�ا بفعال�ة. 
 

از�لت وقدم ي انظام  إذ إنها تعتمد ، وجهة نظر مختلفة ال�ب
ي  ةالقضائ� اتاإلجراء ح�ث يتّم تحد�د  ،لقانون المدئض

�ض
�ع ي  اتالت�ش

ا ، و�جري التقا�ض ام الشكل�ات لضمان و�تّم االستناد إ�المقام األول،  كتاب��  اإلجراءات القانون�ة الواجبة.  اح�ت
ي االختصاص

ي الثنائئ
از�ل، �قسم النظام القانوئض ي ال�ب

ي مجال اتعالوة ع� ذلك، �ض
اءات �ض ي كل المنازعات المتعلقة بال�ب

. و�ض

https://www.fjc.gov/content/321534/patent-case-management-judicial-guide-third-edition
https://www.fjc.gov/content/337086/patent-mediation-guide
https://www.fjc.gov/content/337086/patent-mediation-guide
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. ورغم أنه ل�س هناك أ�ة محكمة وطن�ة ، والمحا�م الحكوم�ة الفدرال�ةمن الحا�م  ض تتألف هيئة القضاة من قضاة عامني
كز فيها منازعات المل��ة الفك��ة:  ي ت�ت ي الوال�ات القضائ�ة الئت

ي المل��ة الفك��ة، هناك قدر من االختصاص �ض
متخصصة �ض

ي 
و، هناك  �ض ض استئناف متخصص وهيئتا أر�ــع محا�م متخصصة المحكمة الفدرال�ة ب��و دي جان�ي ، كجزء من اله�كل َتنيْ

ي االتحادي، لمعالجة المنازعات المتعلقة بصحة المل��ة الفك��ة عموم� 
ي المحكمة الحكوم�ة �ساو باولو، ا القضائئ

؛ و�ض
ي �شمل أ�ضا المل��ة الفك��ة هناك محا�م متخصصة وهيئات استئناف للقضا�ا التجار�ة  . الئت

 
ض  وقّدمت ا  الصني ا مختلف� ي جميع نهج�

ئ نظام متعدد المست��ات من محا�م المل��ة الفك��ة المتخصصة �ض ، ح�ث أ��ش
ي ذلك أر�ــع محا�م إقل�م�ة للمل��ة الفك��ة 

ض وشنغهاي وغوانزهو و أنحاء البلد، بما �ض ي ب�جني
، هاينانميناء التجارة الحرة ب�ض

 
ً

وأ�شئت محكمة المل��ة الفك��ة التابعة للمحكمة  . ن محكمة المل��ة الفك��ة التابعة لمحكمة الشعب العل�ا  عفض�
ي عام 

،   2019العل�ا �ض ي اءات والتكنولوج�ا ع� الصع�د الوطئض ا من أجل مواءمة الطعون المتعلقة بال�ب كما أنها أّدت أ�ض�
ي هذە القضا�ا  إ�

ي مجال المل��ة الفك��ة،  24باإلضافة إ� ذلك، أ�شئت . مواءمة معاي�ي المحا�مة �ض
ذات هيئة قضائ�ة �ض

ض إ� . متداخلة ف�ما يتعلق بقضا�ا المل��ة الفك��ة وال�ة قضائ�ة إقل�م�ة اءات �ي الن�ع  أّن  وأشارت الصني قضا�ا ال�ب
ي تنظر فيها محا�م المل��ة الفك��ة المذكورة.   الرئ��ي من المنازعات الئت

 
ي إطار قواعد اإلجراءات المدن�ة العاد�ةوأش�ي إ� 

ي عدد من الوال�ات القضائ�ة �ض
اءات تجرى �ض غ�ي أن ، أن إجراءات ال�ب

اءات. �متل�ون سلطة تقدي��ة لقضاة ا ي ال�ب
 لتكي�ف اإلجراءات لتالئم خصوص�ات الفصل �ض

 
ي 

ي كل مرحلة من مرا لمسائ، غطت الجلسة ضوء ما سبقو�ض
ي تنشأ �ض اءات، بدء� إدارة القضا�ا الئت ا من حل إجراءات ال�ب

 . ها ما بعدو إ� مرحلة المحا�مة  مرحلة ما قبل المحا�مة ووصو�ً 
 

ي إدارة القضا�ا. 
ال�ا وجنوب أف��ق�ا، �ضطلع القضاة بدور �شط �ض ي بلدان مثل أس�ت

ي مرحلة ما قبل المحا�مة،  �ض
حسب و��ض

 
ُ
اءات والمطالبات عّدة د جلسات استماع عقَ حجم القض�ة، ت ي بتك��ن فهم مبكر لل�ب

إلدارة القضا�ا، ما �سمح للقا�ض
 ذات الصلةومدى تعق�د التكنولوج�ا 

ً
 و�فضل . المقاِبلة المحتملةالدفاعات والمطالبات تك��ن فكرة حول  عن ، فض�

ن هذا الفهم المبكر 
�
ي من توج�ه األطراف ، يتمك

ي تق�ي الحقائق التقن�ة. للمساعدة  التكنولوج�ةعداد المراجع إل القا�ض
 �ض

اع، وذلك  ةتتيح هذە الجلسات للقضاة فرص كذلك، ض ض ع� الحد من ع�ب إلدارة نطاق ال�ض  �شجيع الطرفني
ً

، المطالبات مث�
ولوحظ أن تقد�م ب�ان غ�ي  . االمت�از أو ال��ة  االستحصال ع� األدلة�شأن نطاق المرافعات أو  المتقاِبلة الحججأو إدارة 
ي حّل  قد  اءباآلر رس�ي 

ي ال تحتاج إ� االنتقال إ� �كون أ��� فعال�ة �ض �س��ة  عدم تأخ�ي كاملة، لضمان   الحججالقضا�ا الئت
اع ض اء ا استخدام جلسات إدارة القضا�ا للبت و�مكن أ�ض�  . من دون داع�  ال�ض ي نطاق شهادة الخ�ب

ض وتنظ�م�ض  . همع الطرفني
ي واعت�ب أ�ض� 

ي للقض�ة �ض  . القضا�ا إدارة  منا ا أساس�� أقرب مرحلة ممكنة وضمان التق�د به �عد جزء� ا أن تحد�د جدول زمئض
ي المقابل

از�ل�ض ي ال�ب
اءات كتاب��  ،، �ض ال �حدد ول�ست هناك إجراءات سابقة للحكم و ، بع�د ا إ� حد تجرى إجراءات ال�ب

ور��  ي جلسات االستماع المتعلقة بالتعل�مات إال إذا رأى ذلك �ض
 ا. القا�ض

 
ش�ي إ�

�
ا  أن اإلدارة النشطة للقضا�ا تتطلب تخص�ص وقت وموارد قضائ�ة وأ ي اقتصار وقد �كون ذلك سبب�  . ثمينة جد�

ا �ض
ي بعض الوال�ات القضائ�ة ع� الحاالت  النشطةاإلدارة القضائ�ة 

ا.  �ض ى ح��  ال��ب
 

ي 
ض الوال�ات ا الوح�دة، لوحظ أن الوال�ات المتحدة �ي بمرحلة المحا�مةما يتعلق  و�ض ي لقضائ�ة الممثلة من بني إ�  تلجأ الئت

ض  اءات محا�مات أمام هيئة محلفني ي دعاوى ال�ب
اءات،  . �ض ي البلدان األخرى، �ستمع المحا�م إ� المنازعات المتعلقة بال�ب

و�ض
ي الوال�ات القضائ�ة الممثلة،  �انت تتألف من قاض واحد أو من هيئة استئناف. أ سواء 

حالو�ض
ُ
اءات إ�  ت معظم قضا�ا ال�ب

 . ع� �س��ة قبل ذلكاألطراف  يّتفقالمحا�مة ما لم 
 

ا  ا واسع� اء نقاش� ض وخاض ف��ق الخ�ب ض  �شّعبالجمهور، �شأن  من، وكذلك مع القضاة المشاركني اءات بني إجراءات ال�ب
ي �ستمع إليها محا�م مختلفة.  الصالح�ةمسائل  ي  جرىو  والتعدي الئت

وكذلك ، لهذا التشّعباألسباب اله�كل�ة  التباحث �ض
ي 
ي القضا�ا مع�  �ض

ي هذە اإلجراءات ا أو ع� التوا�ي مزا�ا النظر �ض
ي الوال�ات  وذكر المشاركون أنه . وأوجه انعدام ال�فاءة �ض

�ض
ي تعتمد  ي تعقد فيها جلسات الصالح�ة والتعدي بالتوازي مع و ، هذا التشّعبالقضائ�ة الئت ي الحاالت الئت

ها بعضحئت �ض
ا،   از�ل كما �ي البعض نظ��� ي ال�ب

ض مسائل ، الحال �ض ي إمكان�ة  الصالح�ةفإن التفاعل بني
 تاإلجراءاس�ي والتعدي قد يؤثر �ض

ي الوال�ات المتحدة، من الممكن أ�ض�  الناح�ة العمل�ة.  بالتوازي مع بعضها البعض من
المتعلقة ا االستماع إ� الطعون و�ض

اءات التابع لمكتب الوال�ات المتحدة  بالصالح�ة من خالل ي مجال ال�ب
ي مجلس المحا�مة والطعن �ض

عمل�ة إدار�ة �ض
اءات والعالمات التجار�ة، بينما تجري المحا�مة ع� مستوى محكمة المقاطعة.  ي إ�ائ�ل، ال �مكن االستماع إ�  لل�ب

و�ض
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اء ض يتعامل مكتب ال�ب ي حني
، �ض ض ا ؛ ومع ذلك، �مكن أ�ض� الصالح�ةات مع مسائل قضا�ا التعدي إال من قبل قضاة محليني

ي دعاوى التعدي واالستماع إليها مع�  الصالح�ةدعاوى مضادة �شأن  رفع
 ا. �ض

 
ال�ا وجنوب أف��ق�ا، تتمثل الممارسة  ي أس�ت

ي  االعت�اد�ةو�ض
 بالتوازي مع بعضها البعضوالتعدي  س�ي إجراءات الصالح�ة�ض

ي المحا�مة
ض الحجج المتعلقة بنطاق مطلب ومن مزا�ا هذا ال . نفسها  �ض ألغراض تحد�د الصالح�ة، ما نهج التفاعل بني

 مقابل الحجج المتعلقة بالتعدي. 
 

ي 
ض ما يتعلق بمسألة األدلة،  و�ض ض الطرفني ض أّن تبادل األدلة المكت��ة بني ي كل من الوال�ات  تبنيّ

من الممارسات الشائعة �ض
ي تعتمد القضائ�ة  ي نظام ا الئت

اء أ��� تحد�د� المتعلقة بوكانت النهج  والقانون العام. لقانون المدئض ي أدلة الخ�ب
ي كل تل�ت

ا �ض
 وال�ة قضائ�ة. 

 
ي 
ال�ا وجنوب أف��ق�ا  و�ض ي أس�ت

اء المقدمة من األطراف، �سمح القواعد اإلجرائ�ة �ض ما �خص موض�ع التعامل مع أدلة الخ�ب
اء  كة واالختالفات. من أجل تحد�د القواسم الإ� حّد بع�د ب�دارة أدلة الخ�ب ي جنوب أف��ق�ا، ال يزال استخدام  مش�ت

و�ض
ا�د.  غ�ي شائعهذە األحكام  ض ي ال�ت

اءات، ل�نه آخذ �ض ي حاالت ال�ب
ال�ا، أما  �ض ي أس�ت

 �ُ ف�ض
�
ي منتدى طل

اء االجتماع �ض ب من الخ�ب
اء بعد تبادل األدلة الخط�ة، من أجل إعداد تق��ر  ي للخ�ب

ّ �  فئض ك �ساعد كث�ي و�قدم  . ن النقاط اإلشكال�ةالحّد ما ع� مش�ت
اء، أثناء المحا�مة، أدلة شفه�ة ي متقابلة  الخ�ب

ا Hot Tubما ُ�سّ� "�ض � ا مبا�ش أسئلة  خالله ط�ح كل منهم� " أو نقاش�
ض أخرى   ا. أ�ض�  تخضع لتدقيق المحامني

 
ي 
  و�ض

ُ
اء الذين تعينهم المحكمة، ذ ض �ساعد �ِ ما يتعلق بموض�ع الخ�ب ي الصني

ض �ض ض التقنيني ر أن فئة محددة من المحققني
اءات.  ي محا�مات ال�ب

ي الجلسات المحكمة �ض
ي التحقيق وجمع األدلة، وكذلك �ض

اء التقنيون �ض و�مكن أن �شارك الخ�ب
الشفه�ة مثل التحقيق واالجتماعات السابقة للحكم وجلسات االستماع، وأ�ة �مكن لهم أ�ضا حضور مداوالت الهيئة 

ض تتسم مشاركة المحققو لقضائ�ة. ا ي اإلجراءات بالشفاف�ة ني
ي حال ح�ض ، إذ �ض

ي وث�قة الحكم. و�ض
�جب ذكر ه��تهم �ض

ي إدراج 
ي مداولة استعراض القض�ة، فإن ينب�ض

اء التقنيون �ض ي  همئآراالخ�ب
لو�مكن أن  . محا�ض المداوالت �ض

�
اآلراء  �شك

اع. الوقائع ال لتقّ�ي ا للقضاة التقن�ة المقدمة مرجع�  ض ي الحكم ع� ال�ض
ي التص��ت �ض

 تقن�ة، ول�ن ل�س للمحقق الحق �ض
ي دور�  اء، الذيالا عن ا مختلف� وذكر أن للمحقق التقئض .  �مثلون أمام نشهود الخ�ب ض  المحكمة ن�ابة عن الطرفني

 
ي وال�ات قضائ�ة أخرى، مثل  كذلك،

اء الذين تعينهم المحا�م بصفة أعم �ض از�ل و �ستخدم الخ�ب و��ائ�ل ألمان�ا ال�ب
ض  والوال�ات المتحدة.  ي إ�ائ�ل ع� سب�ل المثال، �مكن للمحكمة أن تعنيّ

اءات. ف�ض ي قضا�ا ال�ب
ض �ض ي   مستشار�ن علميني

و�ض
ي 

اء األطراف �ض ض �عت�ب خ�ب از�ل و حني وحدە مصدر هو نه المحكمة الخب�ي الذي تعيّ ، و األطراف طلباتا من ألمان�ا جزء� ال�ب
اء الذين دلة الرسم�ة، فإن شهادات ااأل  اء الذين تعينهم المحكمة والخ�ب عت�بَ  األطرافعينهم �لخ�ب

ُ
ة تقن�ة  ت

�
ع� أنها أدل

ي الوال�ات المتحدة. صالحة 
ال�ا،  �ض ي أس�ت

اء، فإن هذە السلطة و أما �ض ض الخ�ب ع� الرغم من أن المحكمة تتمتع �سلطة تعيني
 غ�ي مستخدمة. 

 
ض الوال�ات القضائ�ة  .  حّط موكانت هذە االختالفات بني ض ض أعضاء الف��ق والمشاركني �ن بني وشملت  اهتمام ونقاش كب�ي

ي  والتدقيقاألسئلة المطروحة مسائل الشفاف�ة  ي اإلجراءات القضائ�ة، واإلجراءات القانون�ة الواجبة لألطراف الئت
العام �ض

ي أن �كون  �ع مّطلعة�جب أن تكون 
ي �ض

ي جميع األدلة وأن تتاح لها الفرصة للرد، ودور القا�ض
ش�ي  . صانع القرار النهائئ

�
وأ

ي ل�ّل من األطراف المتنازعة أن اآلراء العلم�ة المختلفة إ� 
ي لحظات معّينةقد تكون صادقة �ض

ي ، وأن دور القا�ض
 �مكن �ض

 التعامل مع هذە االختالفات. 
 

ت مسألة الوساطة باعتبارها  كذلك، ا أث�ي ي بعض الوال عمل�ة من  إجراًء مع�ار��
اءات �ض ي ال�ب

ي  �ات القضائ�ة. البت �ض
ف�ض

ال�ا ع� سب�ل المثال، تتمثل الممارسة  ي إحالة جميع القضا�ا إ� الوساطة، السائدة أس�ت
ي �ض

ي �ض ي الحاالت الئت
ما عدا �ض

ي بعدم وجود احتمال كب�ي للنجاح. 
ر  �قتنع فيها القا�ض

ّ
ض إجراء  وتوف المحكمة االتحاد�ة نفسها أمناء التسج�ل المخولني

ض الوس�ط الخاص بهم. الوساطة، أو �مكن لأل  ي الوساطة  طراف تعيني
ي جنوب أف��ق�ا، �جب أن تنظر األطراف �ض

وُ�طَ�ح و�ض
 إ� المحا�مة، ول�نها ل�ست إلزام�ة.  القض�ةقبل أن تنتقل هذا الخ�ار 

 
ي اإلجراءات القضائ�ة 

اءات، لوحظت اختالفات �ض ار  ر الخاصة بتقديو�االنتقال إ� المرحلة النهائ�ة من إجراءات ال�ب األ�ض
ال�ا ف ع�ب البلدان.  ي أس�ت

از�ل �ض ي وجنوب أف��ق�ا، لوحظ أنوال�ب
ر �ض  تحد�د  ، و�عد �شكل مستقلّ  التقدير  قض�ة ه ُينظ�
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،  الصالح�ة و/أو التعدي.  عقد جلسة اجتماع لتقدير المحكمة إ�  ال تحتاجومن فوائد هذا النهج أنه إذا لم ينجح المد�ي
ار   . األ�ض

 
ي جميع الوال�ات القضائ�ة الممثلة منح تع��ضات  

ار ومن الممارسات الشائعة �ض المعززة ال  التع��ضات، ول�ن عن األ�ض
از�ل أو جنوب أف��ق�ا.  ي ال�ب

ال�ا، ع� الرغم من أن معظم التع��ضات الممنوحة  �ستخدم �ض ي أس�ت
د ، تهدف إ� رّد الحقو�ض

مَنح بعض
ُ
ي  عندما تكون هناك عنا� مشددة.  التع��ضات اإلضاف�ة المحدودة ت

مرحلة وتتناول المحكمة هذە المسألة �ض
ي عام  . التقدير 

اءات �ض ، منذ اعتماد قانون جد�د لل�ب ض ي الصني
، تع��ضات عقاب�ة 2021وع� النق�ض من ذلك، توجد �ض

 . ي حاالت التعدي المتعمد والخط�ي
ر �ض ي صادر عن محك تصل إ� خمسة أضعاف ال�ض

مة الشعب وقدم تفس�ي قضائئ
ي  لفرض أوسعالعل�ا إرشادات 

 لتعدي ع� المل��ة الفك��ة. �شأن االمدن�ة  القضا�ا مثل هذە التع��ضات الجزائ�ة �ض
 

ي الختام، لوحظ أن بعض التحد�ات المتعلقة 
اءات و�ض ي جميع الوال�ات باإلدارة القضائ�ة لمنازعات ال�ب

تنشأ عادة �ض
ض أن بعضها اآلخر محدد  ي حني

ي تواجه  بأنظمة قانون�ة معينة أو ثقافات قضائ�ة معينة. القضائ�ة، �ض ي الحاالت الئت
وحئت �ض

 فيها السلطات القضائ�ة شواغل مماثلة، �مكن إدارتها بط��قة مختلفة. 
 

 :المراجع
ال�ا  − ال�ا، أس�ت ي أس�ت

اء : المحكمة الف�درال�ة �ض كة المتعلقة بأدلة الخ�ب  المتقابلة المبادئ التوجيه�ة المش�ت
ض [ − الجزائ�ة ع� تفس�ي محكمة الشعب العل�ا �شأن تطبيق التع��ضات  ]2021محكمة الشعب العل�ا، الصني

 الدعاوى المدن�ة المتعلقة بانتهاك حقوق المل��ة الفك��ة
]: توجيهات إجرائ�ة للمحكمة التجار�ة، المحكمة العل�ا، شعبة غواتينغ، 2018المحكمة العل�ا لجنوب أف��ق�ا [ −

غ و���تور�ا  جوها�س�ب
 

اءاتصّناع  : 3الجلسة  ي منازعات ال�ب
اء �ض  القرار ودور الخ�ب

 
اءات: تناولت هذە الجلسة وفقرة "التأّمل" المرافقة لها  ك�ف �كتسب القضاة   أحد الجوانب الرئ�س�ة إلدارة قضا�ا ال�ب

ي هذا الس�اق؟
اء �ض اءة؟ وما هو دور الخ�ب ي قض�ة ال�ب

اءات �شمل  المعرفة التقن�ة الالزمة للبت �ض ي �شأن ال�ب
بما أن التقا�ض

ا القضاة  ع�جميع أنواع التكنولوج�ات والتطب�قات العلم�ة،  ي محدد من أجل النظر  تك��ن دائم� فهم واضح لمجال تقئض
ي نزاع ما. 

  �ض
ً

اء، فض� ي ينطوي عليها التعامل مع أدلة الخ�ب  عن وكما أوضح المتحدثون خالل المناقشة، فإن التعق�دات الئت
ي المس

ي للقضاة الذين قد ينظرون �ض اءات، تجعل  قضا�ا ت��ات المتفاوتة للتدر�ب التقئض أحد الجوانب الصعبة  من ذلكال�ب
ي 
اءات.  �ض  إدارة قضا�ا ال�ب
 

ي للقضاة  ي وكنقطة انطالق، ناقش الف��ق مختلف مست��ات التدر�ب التقئض
ي بلدان مثل  الوال�ة القضائ�ة ل�ل منهم.  �ض

و�ض
ي معظم نغافورة، ينظر الوال�ات المتحدة وس

اءات. القضاة العامون ذوو المؤهالت القانون�ة �ض ي بعض  قضا�ا ال�ب
و�ض

ي المؤهل قانون�� لدى  الحاالت، تكون
ط�  ذلكا خلف�ة تقن�ة؛ غ�ي أن ا أ�ض� القا�ض ي الوال�ات القضائ�ة الممثلة  ا. ل�س �ش

و�ض
ي تمتلكاألخرى، ال س�ما  اءات، �مك تلك الئت ي ال�ب

ي محكمة متخصصة �ض
ض �ض ن أن تتألف هيئة المحكمة من قضاة مؤهلني

. القانون جنب�  ي ي مجال تقئض
ض �ض ي المحكمة االتحاد�ة  ا إ� جنب مع قضاة مؤهلني

فع� سب�ل المثال، تتألف األفرقة العاملة �ض
ي 

ي ألمان�ا من قضاة ذوي خلف�ة قانون�ة ومن قضاة ذوي خلف�ة تقن�ة لهم مؤهالت �ض
اءات �ض ي المجال اللل�ب  تكنولو�ب
اءالمتعلقة ب ي محكمة  . ة ذات الصلةال�ب

اءات الو�ض ي �ب
الحائ��ن ع� جمهور�ة كور�ا، �مكن أن تضم هيئة المحكمة القضاة �ض

، ي ا أش�ي و  باإلضافة إ� مؤهالتهم القانون�ة.  تدر�ب تقئض ي بعض أ�ض�
ي توفر، �ض

إ� أن المحا�م وهيئات التدر�ب القضائئ
ات الص�دالن�ة وال��م�اء، وكذلك البلدان، التدر�ب المستمر للقضاة  ي مجاالت تقن�ة محددة، مثل المستح�ض

ض �ض العاملني
اءات وفهمها عموم�  ي معالجة قضا�ا ال�ب

 ا. �ض
 

ي وسلط الف��ق الضوء أ�ض�  اءات إ� بها القضاة  يتعّرفا ع� الطرق المختلفة الئت الجوانب التكنولوج�ة واالقتصاد�ة لل�ب
. اإلجراءات، سواء �شكل رسموض�ع  ، قد �ستف�د القضاة من المعرفة التقن�ة ع� المستوى  �ي أو غ�ي رس�ي غ�ي الرس�ي

اتهم التقن�ة  �ستند هذە المعرفة إ�حسب الوال�ة القضائ�ة، قد و� - من عدد من المصادر  ةأو الخاصة خ�ب �تبة ال خ�ب
ض لهم ي بعض الظروف، التابعني

اء الرسم�ة  ات، باإلضافة إ� شهادتعل�م�ة دالئل، أو ممث�ي األطراف الذين �قدمون، �ض الخ�ب

https://www.fedcourt.gov.au/law-and-practice/practice-documents/practice-notes/gpn-expt#AnnexureB
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ي تتلقاها المحا�م بموجب القواعد اإلجرائ�ة المحددة ل�ل وال�ة قضائ�ة.  ة ەو�مكن تقد�م هذ الئت
�
من قبل  التقن�ة األدل

اء الذين تعيّ ال  نهم األطراف، أو المحكمة، أو كالهما. شهود الخ�ب
 

ي 
ي يواجهها القضاة �ض ي موازنة وأقر المتحدثون بالتحد�ات الئت

اء الذين تعينهم األطراف و�ض  التأ�د من مصداق�ة الخ�ب
اء المستلمة.  ض آراء الخ�ب اء أو التوفيق  االختالفات بني ي �ستخدمها المحا�م لتقي�م مصداق�ة الخ�ب و�شمل بعض اآلل�ات الئت

 : ض األدلة المختلفة ما ��ي اء ومؤهالتهم؛ واستخدام  بني ي �ستخدمها الخ�ب االستجواب المتبادل من فحص المنهج�ات الئت
اء؛ واستخدام األدلة  قبل المحا�ي المقابل، أو االستجواب المبا�ش من هيئة المحكمة، الختبار األدلة المقدمة من الخ�ب

ي بعض الوال�ات القضائ�ة المشار إليه المتقابلة
ةHot Tubsا بـ"(�ض اء المبا�ش ي �سمح) " أو نقاشات الخ�ب اء  الئت للخ�ب

ض بالتفاعل المبا�ش مع أدلة اآلخ��ن؛  اء  الشهود  ولقاءاتالمتعارضني اء فرصة لعرض آرائهم الخ�ب ، ح�ث تتاح للخ�ب
 . ي إطار غ�ي تناز�ي

 ومناقشتها �ض
 

ي ا أ�ض� الف��ق  ونظر 
اءات. �ض ي الدعاوى القضائ�ة المتعلقة بال�ب

اء المعينون �ض وتركزت هذە  نطاق الدور الذي يؤد�ه الخ�ب
ض المسائل القانون�ة ال ض بني ي  . والوقائعمناقشة ع� التمي�ي

ي وال�اتهم القضائ�ة، �كمن �ض
اء، �ض ورأى المتحدثون أن دور الخ�ب

ي تتطلب مستوى عال��  الوقائعاإلجابة ع� أسئلة  ي الئت
ي �جري التقا�ض ي التكنولوج�ا المحددة الئت

ا من المعرفة التقن�ة �ض
بالمنظور العام للشخص الذي �كون من أهل  بالوقائعتتعلق المسائل المتعلقة  ف�مكن، ع� سب�ل المثال، أن �شأنها. 

ي تار�ــــخ 
اءة إ�داعالمهنة �ض ؛ وال�شف عن  : طلب ال�ب ي ات والنهج المنه�ب ؛ ابتكار مشابه سابقالمعارف والقدرات والخ�ب

ي  متعد�ة. ُيزَعم أنها عمل�ة إنتاج  وط��قة عملالمنتج المتعدي المزعوم؛  وخصائص
المقابل، �مكن أن �شمل المسائل و�ض

  أو النشاط االبتكاري أو الق�مة المضافة.  الطابع الجد�د الطلب، وتقي�م  تك��ن ،الوال�ة القضائ�ة، بحسب القانون�ة
 

ض قد �ط�ح تحد�ات أمام القضاة من الناح�ة العمل�ة. كشفت المناقشة   ل�ّن  فع� سب�ل المثال، أشار بعض  أن هذا التمي�ي
ض  اء لضمان ال وذكروا ، وقائع�ةإ� مسائل قانون�ة تعتمد ع� مسائل  المتحدثني ي أدلة الخ�ب

حاجة إ� أن �دير القا�ض
ي والخب�ي بعدد من الطرق  . �شكل مناسبالوقائع�ة توجيهها نحو المسائل 

ض القا�ض وأبرز أعضاء الف��ق أهم�ة التفاعل بني
ي جميع مراحل عمل�ة إدارة القضا�ا: 

ي وقت مبكر، ع� سب�ل المثال،  �ض
اء �ض من خالل الحصول ع� تقار�ر كتاب�ة من الخ�ب

اء.  ض الخ�ب  وط�ح أسئلة مركزة، والس�ي إ� توضيح نقاط االتفاق والخالف بني
 
  � اءات، فإن القضاة غ�ي و�ع� أنه الف��ق ا، شدد وأخ�ي ي �شأن ال�ب

ي التقا�ض
اء �ضطلعون بدور مهم �ض الرغم من أن الخ�ب

ض بآرائهم.  اءات وللب ملزمني ض االعتبار مصادر المعلومات األخرى، مثل مواصفات ال�ب ي القض�ة، �أخذ القضاة بعني
ت �ض

ض أمور أخرى.  ، من بني ض  والوثائق التقن�ة ذات الصلة والحجج المقدمة من الطرفني
 

 :المراجع
ي جمهور�ة كور�ا [ −

اءات �ض  2017753720القض�ة رقم  ]: 2019محكمة ال�ب
ي سنغافورة [ −

كة  ]: 2020محكمة العدل العل�ا �ض كة ضد  المحدودة Element Six Technologies�ش  IIa�ش
Technologies Pte القض�ة رقم المحدودة ،SGHC 26 

 

ي مجال اإلدارة 
 القضائ�ة للمل��ة الفك��ةعمل ال��بو �ض

 
ي مجال اإلدارة القضائ�ة للمل��ة الفك��ة،  هذە الجلسةقدمت 

ض  الذي يهدف إ�لمحة عامة عن عمل ال��بو �ض تمكني
ي ضمان أن تكون المل��ة الفك��ة واالبتكار والنظم اإل�كولوج�ة اإلبداع�ة 

السلطات القضائ�ة من أداء دورها الحيوي �ض
ي توف�ي المعارف والب�انات المتعلقة بالمل��ة الفك��ة لجمهور أوسع. 

 متوازنة وفعالة، واإلسهام �ض
 

 
ُ
ي إطار ثالث ركائز: �ِ وذ

ي ع�ب تع�  ر أن هذا العمل منظم �ض
القضائ�ة؛  بناء القدرات؛ وتع��ز ةالوطن�الحدود �ز الحوار القضائئ

ض واألنظمة القضائ�ة والقرارات  ي ذلك القوانني
وت�س�ي النفاذ إ� المعلومات القانون�ة المتعلقة بالمل��ة الفك��ة، بما �ض

ي توجه عمل ال��بو مع  المتعلقة بالمل��ة الفك��ة.  :  لسلطاتاو�شمل المبادئ الرئ�س�ة الئت اف  القضائ�ة ما ��ي االع�ت
بتن�ع اله�ا�ل والنهج القضائ�ة الوطن�ة؛ والتشد�د ع� المل��ة الوطن�ة واالستدامة؛ وتحد�د أول��ات الرؤى القضائ�ة، 

ي التوج�ه �شكل خاص من 
 . مجلس القضاة االستشاري لل��بو وتل�ت

 

https://wipolex.wipo.int/en/judgments/details/643
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ة األو�  ض ي إطار الرك�ي
ي المتعلقة باو�ض

، فإن منتدى ال��بو السنوي لقضاة المل��ة الفك��ة حدود الوطن�ةع�ب اللحوار القضائئ
، الذي  ا�دة عكس المشاركةتهو الحدث الرئ��ي ض باإلضافة إ�  ف�ه نمو المجتمع العال�ي لقضاة المل��ة الفك��ة.  الم�ت

اض�ةال��بو  ندواتذلك، تناولت الندوات القضائ�ة، مثل  ي الوقت المنا االف�ت
سب من خالل حلقات للقضاة، المواضيع �ض

 ا. نقاش حول األحكام القضائ�ة الصادرة مؤخر� 
 

ي ذلك و�جري أ�ض� 
ي األحكام الرائدةحول مجموعة ال��بو ا تع��ز تبادل المعلومات من خالل المنشورات، بما �ض ، الئت

ي عام 
ي المنظمة األف��ق�ة 2022ستشهد، �ض

للمل��ة الفك��ة ، إضافة القرارات الصادرة عن محا�م الدول األعضاء �ض
 .   واالتحاد الرو�ي

ً
ض وفيتنام، فض� ي الفلبني

ي الدو�ي ومن المتوقع إصدار كتاب عن المل��ة الفك��ة �ض
 عن الدل�ل القضائئ

ي عام 
اءات، �ض  وال�ات قضائ�ة رئ�س�ة. وما من إعداد قضاة بارز�ن من ، 2022إلدارة القضا�ا المتعلقة بال�ب

 
ةتتمثل و  ض ي ل��بو مع السلطات القضائ�ة الثان�ة من عمل ا الرك�ي

 تع��ز بناء القدرات القضائ�ة بهدف وضع برامج ط��لة �ض
ي الدول األعضاء المهتمة. 

ي �شأن المل��ة الفك��ة �ض
وعات  األجل ومستدامة للتثق�ف القضائئ  ال�ث�ي و�شمل هذە الم�ش

ي دورة للتعلم عن بعد ، مثل من اإلنجازات  تقدمها أ�اد�م�ة ال��بو، وص�اغة الئت
ً

 عن برامج تدر�ب المواد المرجع�ة، فض�
 . ض  المدر�ني

 
ة أما  ض  WIPO Lex�رنامج و ت�س�ي النفاذ بقدر أ��ب إ� المعلومات القانون�ة المتعلقة بالمل��ة الفك��ة،  ف�ي  ةالثالثالرك�ي

ض والمعاهدات واألحكام القضائ�ةالمن  50 000إ� نحو  ة للول�جموحد بوابةوهو  -  . لمل��ة الفك��ةالمتعلقة با قوانني
 

 � ي القضا�ا وأخ�ي
ي توف�ي خ�ارات بد�لة لتس��ة المنازعات �ض

ا، تمت اإلشارة إ� خدمات مركز ال��بو للتحك�م والوساطة �ض
 المعلقة أمام المحا�م. 

 

اء : 4الجلسة   ةإجراءات بطالن / إبطال ال�ب
 

اءات بطالنإدارة إجراءات تناولت هذە الجلسة وفقرة "التأّمل" المرافقة لها  ض  وأظهرت، ها صالح�ة ال�ب وجود تباين كب�ي بني
اءات وموعدە ومكانه ي ال�ب

 ومن ُ�صدر قرار البطالن.  الوال�ات القضائ�ة الممثلة �شأن ك�ف�ة تحد�د البطالن �ض
 

اءات:  بصالح�ة �مكن الطعن ي المنازعات المتعلقة بال�ب
ض �ض ض أساسيتني اءة بط��قتني عوى تعّد، دإما كجزء من الدفاع ضّد  ال�ب

اءة �سبب بطالنه من خاللأو  ي صالح�ةوقد  المزعوم.  ا طلب مبا�ش إللغاء ال�ب
ا �ض ي س�اقات  يتّم الطعن أ�ض�

اءات �ض ال�ب
رة؛  ي قد تكون م�ب ي �مكن اتخاذ إجراءات �شأنها والئت ي اإلجراءات المتعلقة بالتهد�دات الئت

ي ذلك �ض
ي وأخرى، بما �ض

�ض
ي �س� إ� إصدار إعالن بعدم  ي  وجو حالة تعّد؛اإلجراءات الئت

ي تقي�م صالح�ة المنطقة االقتصاد�ة األورو��ةأو، �ض
، �ض

 . شهادة الحما�ة التكم�ل�ة
 

ي ال�ابان 
ّتَخذ دول األنديز،  ومجموعة�ض

ُ
اءة من خالل العمل�ات اإلدار�ة.  ت ي  القرارات التقن�ة الرئ�س�ة �شأن صالح�ة ال�ب

و�ض
ض ح ي  ضّد فرصة للمراجعة القضائ�ة، فإن هذا التدخل ال �حدث عادة إال عندما �كون هناك دفاع  تتوفر ني

اإلبطال �ض
اءات أمام المحكمة. ادع ي  وى التعدي ع� ال�ب

القرار الذي اتخذە مكتب ال�ابان  بأن �كوناإلجراء اإلداري  �سمحال�ابان، �ض
اءات  ا تجاەلل�ب ض أن قرار  سار�� ي حني

، �ض ي دعوى تعدٍّ  الغ�ي
، ا من قرار المحكمةال �شكل جزء�  اإلبطال الصادر عن المحكمة �ض

ي كذلك  �كون له أثر محدود خارج القض�ة. و�التا�ي 
ي  مجموعة، �ض ي دول األنديز، ال تملك السلطة الئت

مسألة  تنظر �ض
اءة.  اءات واإلبطال و��ي التعدي االختصاص الالزم إلبطال ال�ب ، بالتوازي مع بعضها البعض إجراءات التعدي ع� ال�ب

 وث�قة الصلة.  تب�ت ول�نها 
 

ي هولندا والممل�ة المتحدة والوال�ات المتحدة، يتمتع القضاة �سلطة  
اءات صالح�ةلتحد�د  كاملة�ض ما  وعادةً  ،ال�ب

أسون ي إجراءات  ي�ت
ي تثار فيها  التقا�ض ي الممل�ة المتحدة، �مكن رفع دعوى إبطال براءة  الصالح�ة.  مسألة الئت

 أمامو�ض
اءة.  المحا�م أو المراقب الما�ي العام لمكتب المل��ة الفك��ة.  ي طلبات إلغاء ال�ب

ي أغلب األح�ان، تنظر المحا�م �ض
 و�ض

ي الممل�ة المتحدة  و�شمل
باإلضافة قضاة لديهم مؤهالت علم�ة (تتضّمن ، هيئة قضائ�ة متخصصةالعمل�ة القضائ�ة �ض

 
ً

ي الوال�ات المتحدة األم��ك�ة،  . واالستجواب المضاد  لإلفصاح عن اآلل�ات القضائ�ة إ� مؤهالتهم القانون�ة)، فض�
و�ض

ي الدعاوى االبتدائ�ةيتمتع القضاة بالمعرفة المتخصصة ع� مستوى االستئناف، ول�ن ل�س دائم� 
�كون قضاة  ح�ث ،ا �ض
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ض  ة بمرور الوقت.  سبونو�كتمحا�م المقاطعات غ�ي متخصصني ي هولندا، تعالج قضا�ا  الخ�ب
المتعلقة  الصالح�ةو�ض

وط األهل�ة  اءات ال �قوم بفحص �ش اءات الوطن�ة أمام المحكمة، ألن مكتب ال�ب وتختص  . للحصول ع� براءةبال�ب
اءات ي قضا�ا ال�ب

ض من الناح�ة ،محكمة الهاي بالنظر �ض التقن�ة، بالقدرة ع�  و�تمتع القضاة فيها، و�ن لم �كونوا مدر�ني
ي و�مكن  فهم المسائل التقن�ة والتعامل معها. 

اءات األورو��ة بعد  الطعن �ض سواء أمام المنظمة األورو��ة  منحها ال�ب
اءات أو أمام المحا�م الوطن�ة.  ة متخذ لل�ب ي معرض مناقشة هذە االختالفات، سلط الف��ق الضوء ع� أهم�ة خ�ب

 يو�ض
ي اإلجراءا

 ت اإلدار�ة أو القضائ�ة. القرار سواء �ض
 
ي  

ي صالح�ةلما يتعلق بالمهل الزمن�ة  و�ض
اءات لطعن �ض ي معظم الوال�ات القضائ�ة.  ما من قيود �شكل عام، ال�ب

وعندما  �ض
ا ع� موض�ع دعوىتكون الصالح�ة  ة التقادم لرفع دعوى التعدي.  رد� ي هولندا والممل�ة  التعدي، تنطبق ف�ت

و�ض
ز المتحدة، قد  اءة:  ا أ�ض�  ت�ب اءة بعد انقضاء مدة ال�ب ي  مسألة صالح�ة ال�ب

شهادة  بصالح�ةما يتعلق  ع� سب�ل المثال، �ض
ي حال وجود مسائل تتعلق باإلهمال. 

خ�ص أو �ض ي المنازعات المتعلقة بال�ت
إ�  كذلك، تمت اإلشارة  الحما�ة التكم�ل�ة، �ض

ي الممل�ة المتحدة، من الشائع  هأن
ي الصالح�ة�ض

ي الن الطعن �ض
اءة، �ض ي من عمر ال�ب

المنتجات مصّن�ي إذ إّن صف الثائض
اءة بعد حصولها ع� إذن التس��ق الخاص بها، ال تصبح ةهالمشاب ي صالح�ة ال�ب

عند  تحصل عل�هي ذمهتمة بالنظر �ض
خ�ص التس��قالمتعلقة الب�انات  حما�ة ح��ةانتهاء  اءة ب�ت   . لصاحب ال�ب

 
ي 

ي الوال�ات المتحدة ف . المطالباتتك��ن وناقش الف��ق دور القضاة �ض
ي و �ض

الممل�ة المتحدة، �شارك القضاة بنشاط �ض
اءة كجزء من إجراءات  اءات تنطوي كما أّن ،  تحد�د الصالح�ةتحد�د معئض مطالب ال�ب معظم إجراءات التعدي ع� ال�ب

اءة بطالن قائم ع�ع� دفاع  ا ، ال�ب ومن ناح�ة أخرى، ال  للقض�ة.  المطالبة هو العامل المحدد  تك��نما �كون  وغالب�
ي النقاط الدق�قة  يتعّمق

ي  لتك��نالقضاة �ض
ي ال�ابان و�ض

األنديز، ح�ث قد �حتاج القضاة إ�  مجموعة دولالمطالبة �ض
اءة ع� النحو الذي ف�ته به الوكالة اإلدار�ة.   تحد�د ما إذا كان هناك تعد ع� ال�ب

 
ي ك�ف�ة تأث�ي الف��ق  نظر بعد ذلك،  

ي ال �مكن التنبؤ بها والمزا�ا غ�ي المتوقعة ع� النت �ض اءات.  صالح�ةائج الئت وأش�ي  ال�ب
ي ال �مكن التنبؤ بها �مكن أن  تم و  سبب عدم القدرة ع� التنبؤ.  بناًء ع�بطرق مختلفة،  يتمظهر إ� أن مفهوم النتائج الئت

ي ال�ابان، ح�ث اعتمدت المحكمة النظ�� استعراض
ط إة القائلة قرار المحكمة العل�ا �ض ن األثر الذي ال �مكن التنبؤ به �ش

ي ال �مكن التنبؤ بها ك�ف تكون وناقش الف��ق   مستقل للنشاط االبتكاري.  ة الئت ض ي  مهمةالنت�جة غ�ي المتوقعة أو الم�ي
�ض

اع غ�ي  ل�ي ٌ�عت�بَ توقعه ع� نحو معقول  ال �مكنصعب التنبؤ أو  إذ �جب أن �كون األثر  ،س�اق تحل�ل البداهة االخ�ت
 . ،  بدي�ي ض ض مختلفني ض تقنيني ض من مجالني ض مفهومني اع �جمع بني توعندما يتعذر التنبؤ بالنت�جة ألن االخ�ت محكمة  اعت�ب

ي 
ا وو�لز أنإاالستئناف �ض ض بخصائص مختلفة ألغراض البداهة وقراءة  الماهر الشخص  تع��فمن المهم  هنكل�ت ع� أنه يتم�ي

اع موضع ب مقارنة السابقة، االبتكارات المشابهة اءة ووضع االخ�ت ي قراءة ال�ب
ي يتمتع بها الشخص الماهر �ض الخصائص الئت

ا باإلضافة إ� ذلك، قد �كون األثر غ�ي المتوقع  التنف�ذ.  اءات.  باالستناد  مهم� مشا�ل محتملة إذا لم  تنشأ وقد  معقول�ة ال�ب
ا  ي مواصفات ال�ب

ح صحيح لألثر غ�ي المتوقع نفسه �ض اءة من االعتماد عليها. يرد وصف أو �ش  ءة، ولم يتمكن صاحب ال�ب
ي عن األثر غ�ي المتوقع الذي ال 

ي التغا�ض
ي  يتّم اإلفصاحو�نب�ض

طلب الحصول  إ�داعأو تار�ــــخ  الطلبعنه بصورة معقولة �ض
اءة   . قد ْ�عّد هذا األثر غ�ي كاٍف أو  ،عند تقي�م النشاط االبتكاري ع� ال�ب

 
 � ي  استعرضا، وأخ�ي إما أثناء اإلجراءات اإلدار�ة أو القضائ�ة،  يتّم إعدادها الف��ق النهج المتبعة إزاء التقار�ر التقن�ة، الئت

ي ع� المستوى اإلداري المتخذة لقرارات لاإلجراءات القانون�ة الواجبة ومسألة  �ستند إ� تقار�ر تقن�ة ول�نها ال الئت
ي 

ي ينظر فيها �ض مجموعة و�دأت المناقشة بالتفس�ي األو�ي من محكمة  الدعاوى القضائ�ة. تخضع للمحا�مة الحضور�ة الئت
ي عام دول األنديز 

اء  الذي، 2020الصادر �ض ض التقار�ر التقن�ة للخ�ب ض بني عت�بَ بمثابة �م�ي
ُ
ي ت أدلة و�مكن لألطراف النظر الئت
ي �شكل جز  اء مكتب المل��ة الفك��ة الئت ي �قدمها خ�ب ا من قرار مكتب المل��ة الفك��ة �شأن ء� فيها، والتقار�ر التقن�ة الئت

 . اع وال تخضع الستعراض األطراف وللنهج الخصا�ي ي هولندا  بطالن براءات االخ�ت
يتم ا ما الممل�ة المتحدة، نادر� و و�ض

اء تعيّ  اللجوء إ� ي حال االستعانة بهم نهم المحا�م. خ�ب
: �، يتم ذلك بكل شفاف�ة و و�ض ض ض و�سمح  مشاركة الطرفني  للطرفني

ي �قدمها الخب�ي إ� باإل  ي أن �كون هناك خب�ي من المحكمة أم ال وجميع المواد الئت
دالء بب�انات �شأن ما إذا كان ينب�ض

، وتتاح  ي
 فرصة التعليق عليها.  لهما القا�ض

 
 :المراجع

ي  -
  2019-المل��ة الفك��ة-622السابق للمحكمة  التفس�ي ]، 2020دول األنديز [ مجموعةمحكمة العدل �ض

 Gyo-hi (69( 2018]، قض�ة رقم 2019المحكمة العل�ا لل�ابان [ -

https://wipolex.wipo.int/en/judgments/details/1074
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ا وو�لز ( - كة )، 2010محكمة االستئناف إلنكل�ت كة  Schlumberger Holdings�ش المحدودة ضد �ش
Electromagnetic Geoservices AS ]2010 [EWCA Civ 819 

ا وو�لز ( - كة )، 1991محكمة االستئناف إلنكل�ت كة  Hallen Co�ش  المحدودة Brabantia UKضد �ش
]1991 [RPC 195 

 

اءات : 5الجلسة  ي قضا�ا التعدي ع� ال�ب
 اإلجراءات المتبعة �ض

 
اءات تناولت هذە الجلسة وفقرة "التأّمل" المرافقة لها  ض من القضا�ا:  باالستناد إ�موض�ع إجراءات التعدي ع� ال�ب  نوعني

، و  ي تنطوي ع� تعد غ�ي مبا�ش ي تنطوي ع� تلك الئت ا إ� ممارسات محددة وتطرقت أ�ض�  . بوسائل مماثلة تعّد تلك الئت
اءات.  ي قضا�ا التعدي ع� ال�ب

 تتعلق باألدلة �ض
 

. ب بدأت المناقشة ض التعدي المبا�ش وغ�ي المبا�ش ض بني ض أن التعدي المبا�ش ع� مطالبة  التمي�ي ي حني
فع� سب�ل المثال، �ض

اءة دون إذن، ما منتج متعلقة ب بيع  ع�ب التعدي غ�ي المبا�ش  �حصل أن �مكنقد ينطوي ع� بيع المنتج المح�ي ب�ب
ي �مكن تجم�عها للحصول ع� المنتج المطالب بحمايته.   مجموعة من األجزاء الئت

 
 
ُ
ي  ر أن التعدي غ�ي المبا�ش ال �عامل بط��قة موحدة ع�ب الوال�ات القضائ�ة. �ِ وذ

ي ألمان�ا و�ض
فع� سب�ل المثال، توجد �ض

اءات، ح�ث تتشابه االختبارات القانون�ة الممل�ة المتحدة أسس قانون�ة محددة للحما �ة من التعدي غ�ي المبا�ش ع� ال�ب
اع.  ف بالتعدي غ�ي المبا�ش ع� أساس تور�د أي وس�لة تتعلق بعن� أسا�ي من عنا� االخ�ت ي المقابل وتع�ت

ي �ض
، �ض

. ا غ�ي مأجزاء من منتج تعد��  مجموعةالهند، ال �عت�ب التعدي المزعوم القائم ع� جزء أو  ز وقد  با�ش بعض االستثناءات  ت�ب
ي ظروف ل

ي القانون، و�تم تحد�دها ع� أساس معّينةهذا النهج �ض
، ول�ن هذە االستثناءات غ�ي منصوص عليها �احة �ض

اءةا تابع� ومن األمثلة المحتملة ع� ذلك الجزء الذي �شكل مطلب�  كل حالة ع� حدة.  ، أو الس�اق الذي ال �كون ف�ه ما  ا ل�ب
ف به سوى   ا للجزء أي استخدام آخر مع�ت .  كونه جزء�  من منتج مح�ي

 
، ح�ث ال ينص  وتّم استعراض وجهة نظر مختلفة .  القانونمن االتحاد الرو�ي  �احة ع� مفهوم التعدي غ�ي المبا�ش

ي ظروف تنطوي ع� خطر ا
اءات �ض  غ�ي أنه توجد سابقة إلنفاذ حما�ة ال�ب

ً
 من أشكال لتعدي، و�مكن اعتبارها شك�

 . ُيزَعم أنه �شكل وشملت إحدى الحاالت مناقشة حول ما إذا كان منح الموافقة التنظ�م�ة ع� دواء  التعدي غ�ي المبا�ش
ا، اءة، �مكن أن �شكل تهد�د�  إبراممن  ذلك وما تال  تعد�� عدي ا بالتعقود حكوم�ة لب�عه بأسعار ثابتة، قبل انقضاء مدة ال�ب

ي يؤدي إ� إصدار أمر 
  . قضائئ

ُ
ي حد ذاته، الر أن الحصول ع� ترخ�ص �ِ وذ

دون اتخاذ م��د من اإلجراءات من تس��ق �ض
اءة، قد ال �كون كاف��  ي ا لمنح أمر لبيع المنتجات المخالفة قبل انقضاء مدة ال�ب

ي بعض الوال�ات القضائ�ة مثل  قضائئ
�ض

ت  الممل�ة المتحدة.  ي هذا الس�اق، أث�ي
ي مجاالت قانون�ة أخرى، مثل أ�ض� و�ض

اءات مع مفاه�م �ض ا مسألة تفاعل قانون ال�ب
ي منح األوامر  قانون المنافسة. 

ي قضا�ا  القضائ�ةوأش�ي إ� أن مفهوم إساءة استعمال الحق قد تكون له عواقب �ض
�ض

اءات،  ض الوال�ات القضائ�ة الممثلة لحظعدم من رغم بالالتعدي ع� ال�ب ي ألمان�ا، ع� الرغم من  . ممارسة موحدة بني
و�ض

ي ع� أساس الممارسة التعسف�ة، فمن النادر أن �ستخدم 
ي برفض إصدار أمر قضائئ

ي هذا الحكم وجود حكم قانوئض
إال �ض

ي تنطوي ع� براءات أساس�ة موحدة (  ). SEPالحاالت الئت
 

 بوسائل مماثلةإ� موض�ع التعدي  النقاش انتقلبعد ذلك، 
ُ
ي ر أن هذا الن�ع �ِ ، وذ

من إجراءات التعدي ال �ستخدم عادة �ض
ي  المماثلةالوسائل نهج  معب�د أنه توجد بعض أوجه التشابه  جميع الوال�ات القضائ�ة.  ي الوال�ات القضائ�ة الئت

�ض
  نوقشت، مثل الهند وألمان�ا. 

 
ي تحد�د التعدي المزعوم الذي ينطوي ع�  استعراضوجرى 

ي المتبع �ض
 مطالباتمات سخصائص شبيهة النهج األلمائض

اء ي اتال�ب ي ذلك اختبارات المعادلة الئت
ي إطار ، بما �ض

المطالبة  تك��نوأش�ي إ� أن  . السوابق القضائ�ةقانون  تّم تط��رها �ض
ي ألمان�ا، تناول من هذا القب�ل.  اختبار هو األساس الجوهري ألي 

ات تو�ض بالتفص�ل النهج المحدد  ةالقانون� التفس�ي
ي 

ي  . المطالبةتك��ن المتبع �ض ي األثر التقئض
ي ضوء ا للخصائص المشابهةولوحظ أ�ضا أن النظر �ض

ي للمطالبة كان �ض ألثر التقئض
ي كل من الهند وألمان�ا. مناسب� 

ي جرى استعراضها وتطرقت القضا�ا  ا �ض ي س�اق  برزتا إ� مسائل محددة أ�ض�  الئت
تك��ن �ض

اءة قد مارس قرار� المطالبات ي لق� الحما�ة الملتمسة ع� ، مثل ما إذا كان صاحب ال�ب الوصف ا باالخت�ار اإل�جائب

https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2010/819.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2010/819.html
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ي الممل�ة المتحدة بأنه "المحّدد 
فِصح عنه ولم ُ�طالب به، الذي �مكن وصفه �ض

�
�  ". أ ي الهند، كث�ي

ا ما تط�ح مسائل و�ض
ي تنطوي ع� منتجات ص�دالن�ة، و�تطلب ذلك، ع� سب�ل ا واإلفصاحالتغط�ة  ي الحاالت الئت

لمثال، أمام المحا�م �ض
ي براءة الحقة 

اءة السابقة.  موجودةتحد�د ما إذا كانت المواصفات �ض ي ال�ب
 الوسائل المماثلةومن ناح�ة أخرى، فإن مبدأ  �ض

، ح�ث  ي االتحاد الرو�ي
هذە الحاالت حئت اآلن، و�تم البت فيها ع�  لم �ظهر ال�ث�ي منلم ينص عل�ه �احة بعد �ض
  أساس كل حالة ع� حدة. 

 
 � ي الهند،  التعامل معإطار  إ� استعراض حولمع الف��ق تساا، وأخ�ي

اءات �ض ي المنازعات المتعلقة بال�ب
ن تضمّ الذي ياألدلة �ض

ض شهود الاألدلة الشفه�ة والخط�ة، واستجواب  نيْ
َ
ي ذلك من الطرف

ض (بما �ض اء واألشخاص التقنيني ، واألدلة المقدمة من الخ�ب
مة خالل األدلة  ة " نقاشاتالمتقابلة المقدَّ اء المبا�ش ي تنطوي")، hot tubbingالخ�ب  واإلجراءات المحددة للقضا�ا الئت

ي وال�ات  . )SEPع� براءات أساس�ة موحدة (
ي �ض

ي المدئض
ي قواعد التقا�ض

ض التشابه �ض ولوحظ أن هذە القواعد العامة تبني
ي فر�سا. 

ي ذلك �ض
ك إزاء وعالوة ع� ذلك،  قضائ�ة أخرى، بما �ض ض أن النهج المش�ت ي حني

الطرف أّن أي ( عبء اإلثبات�ض
اءات  ها)الذي يؤكد واقعة �جب أن يثبت مطالبة  والمتمحورة حولينطبق ع� المنازعات المتعلقة بالتعدي ع� ال�ب

ي هذە ف: ما  التعدي ع� مطالبة تتعلق بعمل�ةحاالت ع�  اإلثباتعبء شكل مختلف من ، ينطبق ما  بمنتجمتعلقة 
�ض

أن المنتجات الناتجة عن العمل�ة المطالب بها وعمل�ة التعدي المزعومة متطابقة، ينتقل الحاالت، إذا أثبت المد�ي 
 العبء إ� المد� عل�ه ليثبت أن العمل�ة المستخدمة مختلفة. 

 
ي تحكم هذە األشكال األقل شيوع�  ض والسوابق القضائ�ة الئت ا من التعدي ع� و�شكل عام، الحظ الف��ق أن القوانني

اءات تتطور  ي مختلف البلدا ة��عال�ب
  الف��ق غ�ي أن ن. متفاوتة �ض

ُ
ي الوال�ات القضائ�ة مثل رفع توقع أن ت

هذە الدعاوى �ض
ي المستقبل، ح�ث �س� المتنازعون إ� منتد�ات فعالة لتس��ة منازعاتهم. 

ي لم تتلق هذە المنازعات بعد، �ض  الئت
 

 :المراجع
 BGH GRUR 2016، 1254-V-förangkoge für ]: 2016محكمة العدل الف�درال�ة، ألمان�ا [ -
 BGH GRUR 2002، 515، 517-schnester I ]: 2002محكمة العدل الف�درال�ة، ألمان�ا [ -
، المحكمة العل�ا، الهند [  - كة  ]: 2017دل�ي  ضد المحدودة  Micromax Informatics�ش

Telefonaktiebolget Lm Ericsson ،FAO(OS) (COMM) 169/2017 & CM 
No.40001/2017 

، المحكمة العل�ا، الهند [د -  ,Ors و Mangat Ram Chowdhry ضد  Raj Prakash، ]1977ل�ي
AIR ،1978  1دل�ي 

ي الهند [ -
 Chimanlal ضد  Lallubhai Chakubhai Jariwala ]: 1935محكمة بومباي العل�ا �ض

Chunilal and Co., AIR 1936 Bom 99 
 ,Farmsintez JSCضد  Celgene Corporation ]: 2018االتحاد الرو�ي [ محكمة المل��ة الفك��ة، -

BratskHimSintez LLC وزارة الصحة العامة، القض�ة رقم ،А40-170151/2017 
ضد الدائرة االتحاد�ة الروس�ة للمل��ة الفك��ة؛  Clauser ]: 2019االتحاد الرو�ي [ محكمة المل��ة الفك��ة، -

Putarakin )40/2017-1)، قض�ة رقم مشارك 
 

اءات المتعلقة بالمواد البيولوج�ة  : 6الجلسة  مسائل ف��دة مرتبطة بمنازعات ال�ب
 والص�دالن�ة

 
اف الجلسة هذە افتتحت اءات بموض�ع العام االهتمام بمستوى باالع�ت ي  والص�دالن�ة البيولوج�ة ال�ب

 العال�ي  الس�اق �ض
ض  حول الجلسة تركز وت . 19-ل�وف�د الحا�ي  ، مفهومني ض ع مكن� ما ب كالهما   يتعلق أساسيني  : له براءة ع� �حصل أن للمخ�ت

 
ً

ض  عندما  �حدث ماذا  ،أو� ي  المنتج أن يتبني
ي  استخدام له براءة بموجب المح�ي  الص�دالئض  كم�ة  �ي  ما  ا،وثان��  آخر؟ طئب

ي  عنها  ال�شف المطلوب المعلومات
اءة طلب �ض ي  المثال سب�ل ع� ،عليها  بالحصول المطالبات لدعم ال�ب

ي  الحاالت  �ض  الئت
ي  مركب بنتائج التنبؤ  فيها  يتم

ي  أو  المواصفات، ب�اناتب مثبتة ل�ست ها ول�ن ص�دالئض
ي  الحاالت  �ض  العمل�ة فيها  �شمل ال  الئت

 هذە ع� للرد  راسخة عالم�ة قضائ�ة سوابق وجود  عدم إ� وأش�ي  بحمايتها؟ المطالب المنتجات جميع الموصوفة
ي  ع�ة؛�ضاالمو  المسائل

ض  و�ض ي  فصلت قد  القضائ�ة الوال�ات بعض أن حني
 إ� �ستند  القرارات هذە فإن الحاالت، بعض �ض



 
 التق��ر
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ي  التشابه أوجه مالحظة �مكن أنه من الرغم وع� . خاصة وطن�ة قانون�ة أطر 
ي  األساس�ة المفاه�م �ض  عليها  قومت الئت

�ع   القضائ�ة، الوال�ات ع�ب  ةالوطن� اتالت�ش
ُ
  ،القانون�ة لألحكام الدق�قة بالص�اغة القضائ�ة النت�جة د حدَّ ت

ً
 نهج عن فض�

ض  والمعقدة المختلفة العامة الس�اسات  االستجابة ع� تحفظ أو  القضائ�ة السلطة واستعداد  واالبتكار، البحث لتحف�ي
ي  للتطورات

 العامة.  الس�اسات مجال �ض
 

  المناقشة تطّرقت
ً

ي  االستخدام إ� أو� .  الطئب ي
 االستخدام ينظم الذي اإلطار  إ� باإلشارة المفهوم هذا  إ�ضاح وتّم  الثائض

ي  ي  األول الطئب
اءات، األورو��ة االتفاق�ة بموجب والثائض ي ال لل�ب كيبة أو  المادة أن ع� نصت ئت ي  ال�ت ي  االستخدام �كون الئت  الطئب

  لها  األول
�
ي  لالستخدام براءة ع� تحصل أن �مكن معروفا

 ا جد�د�  االستخدام هذا  كان  إذا  أخرى بط��قة أ���  أو  الثائض
ا    . ومبتكر�

ُ
ي  االستخدام بمطالبات المتعلقة المحددة القواعد  تلك أن ر �ِ وذ ي و  األول الطئب

 بموجب عليها  منصوص الثائض
اءات األورو��ة االتفاق�ة اءة حما�ة من الطب�ة األسال�ب الستبعاد  كنت�جة  لل�ب ي  األحكام استعراض تّم  كذلك،  . ال�ب  تنظم الئت

ي  باالستخدام المطالبة وأشكال براءة، بموجب للحما�ة األهل�ة ونطاق والثان�ة، األو� الطب�ة االستخدامات تع��ف  الطئب
، ي

اءات األورو��ة االتفاق�ة بموجب الممنوحة والحما�ة الثائض ي  الصعبة األسئلة المناقشة وتناولت . لل�ب  عند  تط�ح الئت
اءات، األورو��ة االتفاق�ة إطار  وخارج . المفاه�م هذە تطبيق ي  المعاي�ي  تختلف لل�ب  التشخ�ص طرق كانت  إذا  ما  تحدد  الئت
اءة ع� للحصول مؤهلة وط، أي و�موجب ال�ب ض  القضائ�ة الوال�ات باختالف وذلك �ش  . الوطن�ة والقوانني

 
ك نهج بوجود  اإلقرار  �مكن أنه إ� وأش�ي  ي  ة�حال الص إزاء مش�ت

اءات، األورو��ة لالتفاق�ة القانون�ة األنظمة جميع �ض  لل�ب
ي  المكتبو  الوطن�ة المحا�م من كال   أن إ� ا نظر�  اءات األوروئب اءة األهل�ة قواعد  �طّبق )EPO( لل�ب  االتفاق�ة بموجب لل�ب

اءات األورو��ة اءة منح عند  لل�ب  هذە �ي تفس تتبع) ما  (وغالبا  الوطن�ة المحا�م تنظر  ذلك، ع� وعالوة إبطالها.  أو  ال�ب
ي  القواعد  ي  للمكتب التابعة الطعن مجالس تقدمها  الئت اءات األوروئب ي  البّت  عند  لل�ب

اءات صالح�ة �ض  بموجب الممنوحة ال�ب
اءات.  األورو��ة االتفاق�ة ك النهج هذا  مثل يتوفر  ال  ذلك، ومع لل�ب  تخص مسألة و�ي  التعدي، مسائلل بالنسبة المش�ت
 الوطن�ة.  المحا�م

 
، من آخر  منظور  تعراضسا وتّم  ض اءة.  األهل�ة من األمراض عالج أو  التشخ�ص أسال�ب ا أ�ض�  �ستبعد  ح�ث الصني  غ�ي  لل�ب
ي  لوحظ أنه

ض  �ض  تعامل الثان�ة) أو  األو� االستخدامات كانت  (سواء الطب�ة باالستخدامات المتعلقة المطالبات أن الصني
اءة ع� لحصولل مؤهلة تكون أن و�مكن ،باألسلوب متعلقة مطالبات أنها  ع�  "من مطالبات أنها  ع� تصاغ عندما  ال�ب

ي  باالستخدام كمطالبة  أي الس���ي"، الن�ع
ي  لمادة الص�دالئض

 التوجيه�ة المبادئ أن وذكر  ما.  مرض لعالج دواء إعداد  �ض
اءات الختبار  ي  ال�ب ض  إدارة تصدرها  الئت ي  النظر  ع� بالتحد�د  تنص الفك��ة للمل��ة الوطن�ة الصني

 االستخدام تمطالبا �ض
 . ي ي  المتبع النهج هذا  عن النهج هذا  و�ختلف الطئب

اءات اتفاق�ة �ض ي  األورو��ة، ال�ب ي  االستخدام طلب أن عت�ب ت الئت  الطئب
ي 
ا  ول�س ما، مادة باستخدام يتعلق ا مطلب�  اإلضا�ض   . باألسلوب متعلق�

 
ي  التحد�ات إ� التطّرق وتّم  ي  تنشأ  الئت

اءة ع� الحصول بأهل�ة يتعلق ما  �ض ي  ال�ب
 ع� القائمة التحد�ات مثل الس�اق، هذا  �ض

ي  الفصل وتم . اإلفصاح كفا�ة  وعدم البداهة أساس
ي  القضا�ا  هذە �ض

ي  صدر  عام قرار  �ض
 محكمة قبل من 2006 عام �ض

ض  ي  الوس� الشعب�ة ب�جني كة مطالبة أن رأت الئت ي  لالستخدام فايزر  �ش ي  الطئب
 للحصول قابلة (ف�اغرا) لس�لديناف�ل الثائض

ي  أنه إ� أش�ي  كما   راءة. ب �ع
اءات المتعلقة المنازعات لتس��ة "آل�ة أ�شئت ،2021 عام �ض ي  بال�ب

ي  مبكر" وقت �ض
، �ض ض  الصني

ض  ت��ط ض  عليها  والموافقة األدو�ة �س��ق استعراض إجراءات بني اءات، �شأن القضائ�ة المنازعات �س��ة إجراءات و�ني  ال�ب
ض  من ات براءات ببعض المتعلقة المنازعات �س��ة من فاألطرا اآلل�ة وتمكن أخرى.  أمور  بني  الص�دالن�ة المستح�ض

 القضائ�ة.  أو  اإلدار�ة الطرق خالل من سواء البيولوج�ة للمواد  الطب�ة واالستخدامات
 

اءة كاف�ة إلثبات  انتقلتثم  ي طلب ال�ب
نطاق المطالبة  وسعالمناقشة إ� أسئلة تتعلق بما إذا كانت المعلومات الواردة �ض

اف بأهم�ة  ي  اإلفصاحالمقدمة، مع االع�ت
ات الص�دالن�ة.  الحصول ع� براءةتحد�د قابل�ة  عند ال�ا�ض ي قطاع المستح�ض

 �ض
اف وجرى ي  للس�اق المحددة بالخصائص االع�ت

 لتط��ر  الزمن�ة الجداول مثل األسئلة، هذە ف�ه تنشأ  الذي الص�دالئض
 االبتكاري الطابع لتحد�د  المطل��ة الب�انات ومستوى لالبتكار، الحما�ة من لمناسبا المستوى تحقيق وأهم�ة األدو�ة،

اءات المتعلقة للمطالبات ا  ،بال�ب  المجال.  لهذا  التخصص الشد�دة الطب�عة إ� نظر�
 

ي  التعامل معوقدم الف��ق لمحة عامة عن ك�ف�ة 
ا ما إذا د� وتحد�الممثلة،  القضائ�ة مختلف الوال�اتالب�انات التكم�ل�ة �ض

ي الب�انات 
اءة (تار�ــــخ  تقد�مبعد  المقّدمةكان من الممكن النظر �ض الطلب) لدى تحد�د أهل�ة الحصول  إ�داعطلب ال�ب

اءة.  ،  ع� ال�ب ض ي الصني
ي  شكل ذلك مسألةو�ض ي اإلصالحات الوطن�ة الئت

ي  ا. مؤخر�  اعُتِمَدتمهمة �ض
و�نص التفس�ي القضائئ



 
 2021منتدى ال��بو لقضاة المل��ة الفك��ة لعام 

 
 
 

 
14 

ي عام 
ض �ض ي الصني

ورة مراجعة المحكمة لب�انات  2020الملزم الصادر عن محكمة الشعب العل�ا �ض االختبار ع� �ض
 بعد تار�ــــخ اإل�داع.  المقّدمةالتكم�ل�ة 

 
 مجالس االستئناف التابعةالسوابق القضائ�ة لمفهوم المعقول�ة، الذي أعد بموجب قانون  كذلك، جرى استعراض

ي  للمكتب اءات األوروئب .  ضمنوالمحا�م الوطن�ة  لل�ب ي ي األوروئب
و�وضح الس�اق المحدد لمطالبات  اإلطار القانوئض

ي  ي بعض المسائل الئت
ي الثائض ي حالةتنشأ،  قد االستخدام الطئب

ط  التجاذب كما �ض ض �ش ا بني  ما �حُفز ( أن �كون االبتكار جد�د�
ط اإلفصاح عن اإل�داع المبكر للطلب)  ي الطلبو�ش

وأش�ي  بعض الب�انات). توف�ي يتطلب  ما ( مساهمة تقن�ة معقولة �ض
ي  ي تقي�م الب�انات المطل��ة لدعم األثر التقئض

ي  المذكور إ� الصع��ات �ض
اع قد ا�تمل �ض ي الطلب، وتحد�د ما إذا كان االخ�ت

�ض
سئلة ل�ست لها إجابات محددة، وأنها واألهم من ذلك، تم التأ��د ع� أن هذە األ  تكهنات.  مجّرد  أو كان اإل�داعتار�ــــخ 

ح�لت المسألة ،موض�ع بحث مستمر 
�
ي  للمكتبإ� مجلس االستئناف الموسع  إذ أ اءات األوروئب ي عام  لل�ب

 . 2021�ض
 

ي  الجلسةواختتمت  اءات الئت ي التعامل مع المنازعات المتعلقة بال�ب
ي تواجه الهيئات القضائ�ة �ض اف بالتعق�دات الئت باالع�ت

 تنطوي ع� منتجات بيولوج�ة وص�دالن�ة. 
 

 :المراجع
ض [ - ض الشعب�ة المتوسطة، الصني كة  ]: 2006محكمة ب�جني  ضد  Pfizer Ireland Pharmaceuticals�ش

ض الشعب�ة، مجلس إعادة  ي جمهور�ة الصني
ي المكتب الحكو�ي للمل��ة الفك��ة �ض

اءات، حكم إداري  النظر �ض ال�ب
)2004( Yi Zhong Xing Chu Zi 884، رقم 

ض الوطن�ة للمل��ة الفك��ة لالختبار ة مبادئ توجيه� - ض [)CNIPA( صادرة عن إدارة الصني  ]2010، الصني
ض [ - األحكام الصادرة عن محكمة الشعب العل�ا �شأن عدة مسائل تتعلق  ]: 2020محكمة الشعب العل�ا، الصني

ي 
اءات و�بطالها ( بتطبيق القانون �ض  )Iالقضا�ا اإلدار�ة المتعلقة بمنح ال�ب

ي  المكتب - اءات األوروئب ، "االستخدام I.C.7لمجالس االستئناف، المادة  قانون السوابق القضائ�ة ]: 2019[ لل�ب
ي  "الطئب ي

 األول والثائض
 

 التع��ضات : 7الجلسة 
 

 
ً

ي قض نهائ�� ركزت هذە الجلسة ع� التع��ضات باعتبارها شك�
 ا�ا ا من أشكال االنتصاف والنتائج ألصحاب المطالبات �ض

اءات.    التعدي ع� ال�ب
 

ي تنجم عن التع��ضاتبدأت المناقشة بعرض لمحة عامة عن مختلف أنواع  اءات، مع اإلقرار  الئت التعدي ع� ال�ب
.  بحسبباالختالفات  ي

ر أن  وأش�ي إ� النظام القانوئض ي الهند �مكن أن  ج�ب ال�ض
اءات �ض ي قضا�ا التعدي ع� ال�ب

يهدف إ� �ض
غ�ي �كون شكل أر�اح ضائعة، أو تقد�م حسابات، أو إتاوات معقولة)، أو  ع�(ع� سب�ل المثال،  التع��ض/رّد الحق

 ، . مبا�ش ي   أو عقائب
 

ي بعض الوال�ات القضائ�ة بتع��ضات "عقاب�ة" أو المعززة، المشار إليها أ�ض�  التع��ضاتوناقش المتحدثون 
ا �ض

ها من تحذي��ة" ي ظروف التعدي المتعمد أو غ�ي
"، مما �سمح للمحا�م ب�صدار أمر بتع��ضات تتجاوز نطاق التع��ض �ض

ي  وتتوفر هذە التع��ضات العوامل المشددة. 
ي كلها. �ض

ي جمهور�ة كور�ا، أدخل إصالح  بعض األنظمة القانون�ة ول�س �ض
و�ض

ي حد�ث 
اءات، و�مكن أن �صل المبلغ الممن�ح إ� ثالثة أضعاف مبلغ تع��ضات معززة ع� قانوئض ر قانون ال�ب ج�ب ال�ض

ي 
�ع�ة حديثة، ولم تحصل بعد أي حاالت قضت فيها المحالتع���ض ات الت�ش كمة بتع��ضات ؛ ومع ذلك، فإن التغي�ي

ا مسألة ما إذا كانت التع��ضات المعززة �ي تع��ض أو عق��ة، والقلق من وأثار الف��ق أ�ض�  معززة بموجب هذە األحكام. 
ي حال فرضت عق��ات جنائ�ة أ�ض� 

 ا. العقاب المزدوج، �ض
 

ض  ك�ي ار تحع� ثالثة أسال�ب ال  بعد ذلك، تّم ال�ت ي جمهور�ة كور�ا  معتمدةساب األ�ض
ي باإلض  ،�ض

افة إ� النهج المتو�ض �ض
اءات:  اءة نت�جة  المحكمة الموحدة لل�ب تاوة اإل لتعدي، وال��ــح الذي حققه المتعدي ، ومعدل اخسارة أر�اح صاحب ال�ب

اع. ب للحصول ع� الحقوق الخاصة�دفعه كان الطرف المرّخص له لالمبلغ الذي   ه�قدر بأنالذي معقولة، ال  االخ�ت
ة، ول�ن قد ساب األر�اح تحاولوحظ أن  الضائعة، باستخدام الط��قة األو�، �مكن أن يؤدي إ� منح تع��ضات كب�ي

https://ipkey.eu/sites/default/files/legacy-ipkey-docs/patent-examination-guidelines-2010.pdf
http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-254761.html
http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-254761.html
http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-254761.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/e/clr_i_c_7.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/e/clr_i_c_7.htm
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�  �كون من الصعب تقد�م أدلة كاف�ة إلثبات نطاق الخسارة.  ي هذە الوال�ات القضائ�ة وكث�ي
ا ما �ستخدم المحا�م �ض

: ذلك �ستند و  ساب أر�اح المتعدي. تح، أي االط��قة الثان�ة ض ض عامتني واإليرادات  ،التكال�ف ناقصاإليرادات  إ� ص�غتني
و�ة  ي عوامل مختلفة لتحد�د تّم التشد�د أما بالنسبة للط��قة الثالثة، ف نسبة ال��ــح. بم�ض

ع� أن المحا�م قد تنظر �ض
خ�ص القائمة م اءة، وأدلة ع� اتفاقات ال�ت ي ذلك الق�مة الموضوع�ة للتكنولوج�ا المشمولة بال�ب

ع اإلتاوة المعقولة، بما �ض
ض أمور أخرى.  �  طرف ثالث، من بني ي جمهور�ة كور�ا، ح�ث ال توجد أدلة كاف�ة إلثبات الوقائع الالزمة إلثبات مبلغ وأخ�ي

ا، �ض
ي 

المبلغ  احتسابالتع��ضات بموجب األسال�ب الثالثة المذكورة أعالە، �مكن للمحا�م أن تمارس صالحيتها التقدي��ة �ض
 دمة. بناء ع� الحجج العامة واألدلة المق

 
ي 

ي تواجهها المحا�م �ض ض التحد�ات الئت ا التع��ضات، كانت صع��ة جمع األدلة احتساب ومن بني ا شائع� ي جميع  تحد��
�ض

ي �متل�ها المد�ي  تحد  و�تمّثل أ�شطة المتعدي وحساباته.  حولالوال�ات القضائ�ة، �سبب االفتقار إ� المعلومات الئت
ي آخر 
ا  �ض � اء ب عدم االستعانة كث�ي �  . التع��ضاتمعظم  باحتساب، مما يؤدي إ� ق�ام القضاة أنفسهم �ضاتالتع� خ�ب ا، وأخ�ي

ي 
ي تنطوي ع� براءات متعددة، نظر� احتساب تناول الف��ق التحدي المتمثل �ض ي الحاالت الئت

ا�ات �ض ا إ� أن معدل االش�ت
اع الم ال�ث�ي هناك  ي مراعاتها عند تحد�د نطاق مساهمة االخ�ت

ي ينب�ض اءة من العوامل الئت ي (كنسبة مئ��ة) شمول بال�ب
�ض

اءة، أو أهميته، أو  عدم القدرة ع� االستغناء عنو�شمل االعتبارات  ق�مة المنتج أو مب�عاته.  اع المح�ي ب�ب  معدلاالخ�ت
اءة  المعّدل ال�ّ�ي السعر، أو  اع المح�ي ب�ب ض أمور أخرى. �سبة لالخ�ت  إ� المنتج المتعدد المكونات، من بني

 
اءات الموحدة نهج  استعراضا وجرى أ�ض�   ستتمتع فبعد إ�شاء المحكمة، ) إزاء التع��ضات. UPR(محكمة ال�ب

اءات ب اع تتعلق ب�ب اءات االخ�ت ي االتفاق ع� محكمة موحدة ل�ب
اختصاص ح�ي تجاە الدول األعضاء المتعاقدة �ض

ي لم تخضع لو  اءات األورو��ة الئت اع األورو��ة ذات األثر الموحد، وال�ب ة االنتقال�ة. االخ�ت وتم  ال�ة االتحاد خالل الف�ت
ا التشد�د ع� أن أنظمة االتحاد تنص ع� أال تكون التع��ضات عقاب�ة؛ ومع ذلك، ف�ي تنص أ� ع� أن المتعدي  ض�

ي تكبدها الطرف  ما ال �ستف�د من التعدي، �جب أ قد يؤدي إ� منح تع��ضات معززة من خالل إدراج الخسارة الئت
ر،  اءات الموحدة ومن المتوقع أن  المتعدي. الذي حققه ��ــح ال افة إ�باإلض المت�ض ر محكمة ال�ب

ّ
 توف

�
إجرائ�ة  ا طرق

داد التع��ضات والتكال�ف القانون�ة.  للتحك�م والوساطة  ا مركز�  ستتضمن المحكمةباإلضافة إ� ذلك،  مختلفة الس�ت
اءات الموحدة ول�ن لوحظ أن  . التع��ضات�سمح بتس��ة  واجه بعض التحد�ات الناشئة عن التضارب تقد محكمة ال�ب

ض قواعده  . ا واألنظمة الوطن�ة للدول األعضاء المشاركة فيه ا المحتمل بني
 

 � داد التكال�ف القانون�ة. وأخ�ي أدى ذلك إ� و  ا، جرى تبادل وجهات النظر �شأن التكال�ف القانون�ة والحدود القصوى الس�ت
داد.  مناقشة ما إذا كان من الممكن فرض حدود  اءات أو ع� مبلغ معقول من االس�ت  قصوى ع� أصحاب حقوق ال�ب

 
 :المراجع

، الهند [ - ي دل�ي
كة ]: 2018المحكمة العل�ا �ض كة  Rajesh Bansal ضد  Koninklijke Philips�ش و�ش

Koninklijke Philips  ضد Bhagirathi Electronics :CS (COMM) 24/2016 
 CS(COMM) 436/2017 و

ي جمهور�ة كور�ا [محكمة  -
اءات �ض  1893]: القض�ة رقم 2018ال�ب

اير  18 بتار�ــــخ موحدةبراءات محكمة  �ة �شأناالتفاق -  16351/12، 2013ف�ب
اءاتاالنظام الداخ�ي األو�ي لمحكمة  -  2017، الموحدة ل�ب

 

اءات  مائدة مستديرة: مستقبل إدارة قضا�ا ال�ب
 

اءات ومستقبله التوجهاتقت المائدة المستديرة إ� تطرّ  ي إدارة قضا�ا ال�ب
، ح�ث أشار المشاركون إ� ا الرئ�س�ة الناشئة �ض

ي رأوا أنها مف�دة للغا�ة أو    . تث�ي تحد�اتأدوات إدارة القضا�ا الئت
 

اءات.  وأشار أعضاء حلقة  واستهلت المناقشة بآراء الف��ق �شأن مزا�ا ومساوئ التكنولوج�ات الجد�دة إلدارة قضا�ا ال�ب
ي �مكن جنيها من استخدام  ال�ث�ي النقاش إ�  ض من الفوائد الئت ض المشاركني حول القيود التكنولوج�ا، مع وجود اختالفات بني

ي تفرضها التكنولوج�ا    . الئت
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2013:175:TOC
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ي   استعراضوجرى  ي  ك�� استخدامها التجارب المتعلقة باستخدام جلسات االستماع عن بعد، الئت
جائحة  أثناء تف�ش

ي جلسات أنها فعالة خصوص�  ووجدوا  ،جلسات االستماع عن بعد  فوائد  إ� عدد منالمشاركون ر اوأش . 19-كوف�د
ا �ض

ةالستماع اال  ي �دارة القضا�ا ب الخاصة ستماعاال مثل جلسات  ،قص�ي
وا أنها �ساهم �ض تع��ز ال�فاءة والوصول . كذلك، اعت�ب

ض ت�س�ي مشاركة األطراف والشهود ع�ب إ� العدالة،  ي مواقع بع�دة جغراف�� المق�مني
ي التفاعل �ض

ا أو الذين �جدون صع��ة �ض
ي إطار 

  محكمة �ض
ً

  . مث�
 

ي الوقت نفسه، أث�ي عدد من الشواغل. 
ي أحد المخاطر المحتملة يتمثل ف و�ض

ي أو تقل�ص دور  تراجع�ض
الحضور القضائئ

، �سبب عرض القضاة   ي
ة ع� الشاشة، كالقا�ض ض من أحد الوجوە ال�ث�ي ي الدعوى.  األطرافهم عن دون تمي�ي

 اآلخ��ن �ض
ي قاعة المحكمةا بق�مة التواصل أ�ض� المشاركون وأقر 

إ� التحد�ات هم وأشار بعض، الشخ�ي والتواصل غ�ي الشف�ي �ض
ي "

ي تواجه القضاة �ض ي قاعة  ،الغرفة" خالل جلسات االستماع عن بعد  استطالعالئت
وأع��وا عن تفض�لهم لوجود شهود �ض

� ا أسئلة عن ك�ف�ة وطرحت أ�ض�  أخذ األدلة.  ند المحكمة من أجل ممارسة الرقابة ال�املة ع ي كث�ي ا ضمان األمن وال��ة، الئت
اءات.  ي قضا�ا ال�ب

وقد تختلف فوائد عقد جلسات االستماع عن بعد بالنسبة للقضاة ع� مختلف  ما تث�ي القلق �ض
ي قض�ة ما، قد �كون من العم�ي  المست��ات. 

أن �كون أعضاء  أ��� فع� سب�ل المثال، عندما تنظر هيئة من القضاة �ض
ي الغر 

ومن ناح�ة أخرى، قد تكون جلسات االستماع عن بعد أ��� صع��ة بالنسبة لقضاة  فة نفسها. هيئة المحكمة �ض
�  محا�م الدرجة األو� مقارنة بقضاة محكمة االستئناف.  من أن سهولة  قلقهما عن أ�ض�  المشاركون ا، أعربوأخ�ي

ي استخدامها، مناستخدام تكنولوج�ا الف�ديو قد تؤدي إ� 
ي مدى مالءمتها ل�ل حالة،  ا ج�د�  التفك�ي دون  اإلفراط �ض

�ض
 
ً

ي قاعات المحكمة. فض�
ض الجدد �ض   عن ض�اع الفرصة لتدر�ب المحامني

 
ي المستقبل،  عن بعد ومع اإلقرار بأن جلسات االستماع 

داد أهم�ة �ض ض اء أعربس�ت وجهات نظر متباينة  عن ف��ق الخ�ب
اض�ة ي اإلجراءات القضائ�ة.  �شأن النطاق المثا�ي لالستفادة من جلسات االستماع االف�ت

فمن ناح�ة، كان هناك رأي  �ض
ض المشاركة شخص��  ، مما يتيح لألطراف االخت�ار بني ض ي تع��ز نهج هجني

ومن  ا أو عن بعد بواسطة الف�ديو. مفادە أنه ينب�ض
 ال تختلفناح�ة أخرى، لوحظ أن بعض الشواغل الناشئة عن استخدام التكنولوج�ا، مثل القدرة ع� ضمان ال��ة، 

ا  � ي  كث�ي ثار عن الشواغل المماثلة الئت
ُ
ي قاعة المحكمة ت

و�مكن التخف�ف منها إ� حد كب�ي عن ط��ق نظام للسمع عن  ،�ض
اض�ة المعتادة،منصات �ختلف عن بعد حسن التصم�م،  ضع �للقضاة، وأن  الخصوص�ةوفر يأن  و�مكنه الندوات االف�ت

ي 
ض �ض ر محددة، وأن  مواقعالمحامني

ّ
  حسب االقتضاء. ب�شكل منفصل  ل�ي �جتمعوا غرف الدردشة لألطراف  يوف

 
ي تؤازر وناقش الف��ق أ�ض�  ي قاعات المحكمة، مثل األنظمة الحاس���ة الئت

ي األخرى المستخدمة �ض ا أوجه التقدم التكنولو�ب
ي الوقت  �تّم االمتثال إتوف�ي معلومات محدثة عن الوضع، والتحقق مما إذا  ع�ب إدارة المهل الزمن�ة، 

توجيهات القضاة �ض
ي الوقت المحدد  و�عثالمناسب، 

  رسائل تذك�ي عند عدم إ�داع المواد �ض
ً

ورأى بعض القضاة أن مثل هذە األنظمة  . مث�
 . ض  �مكن أن تعود بالنفع ع� المحا�م وموظفيها ع� حد كب�ي ر المحتملني ومع ذلك، دار نقاش حول الفائدة وال�ض

" لـ ي المستقبل. ذە ه"أنظمة الحكم اآل�ي
ض دور  �ض ت مسائل مثل عدم وض�ح الخط الفاصل بني الحاسوب  كّل من  وأث�ي

 ، ي
ي الخوارزم�ات.  وتراج دور والقا�ض

ات المتأصلة �ض ض ، واالفتقار إ� الموضوع�ة، والتح�ي ي
والحظ الف��ق أن مناقشة  القا�ض

ي النظم المؤتمتة تتيح فرصة للتفك�ي أ�ض� 
ض �ض ض واع ومتعمد أوجه التح�ي ي وجود تح�ي

  الب�ش والقضاة أنفسهم.  لدىا �ض
 

ض  وتناول ورة التفاعل المبكر والمنتظم بني اءات، وشددوا ع� �ض ض األسال�ب األخرى إلدارة قضا�ا ال�ب بعض المتحدثني
ي  اءات، الئت ي مراقبة إدارة قضا�ا ال�ب

ي واألطراف للمساعدة �ض
ا ما القا�ض  المتحدثون أّن  واعت�ب  تكون معقدة ومكلفة.  غالب�

ي إدارة القض�ة أساس�ة أ�ض� 
ي �ض

ورأى أحد أعضاء الف��ق أن ت�س�ي  التس��ة.  للتشجيع ع�ا هذە المشاركة النشطة للقا�ض
ض تس��ال ي إدارة القضا�ا القضائ�ة.  ات بني

ي الوقت نفسه، تم التأ��د ع� أن محادثات التس��ة  األطراف له دور مهم �ض
و�ض

ي ف تعامل مع الوساطة القضائ�ة بط��قة مختلفة. د يكّل بلل�ست متطابقة، وأن  
وساطة إجراء قد ترغب األطراف �ض

�ة تتناول الحجج  ي إطار تقي�م�ة، مع تقي�م محا�د للحالة، أو وساطة ت�س�ي
ي بعض البلدان،  العالقات اإل�سان�ة.  �ض

و�ض
ي بلدان أخرى

ض أن الوساطة تتم �ض ي حني
ي مفاوضات �س��ة، �ض

  من قبل وس�ط خارج المحكمة.  �سمح للقضاة بالدخول �ض
 

 � ي  مسألة التطّرق إ� ا، تموأخ�ي
ا�د �ض ض نقل التكال�ف كوس�لة للتصدي للدعاوى العبث�ة وال��د�ة، ولوحظ أنه اتجاە م�ت

  بعض الوال�ات القضائ�ة. 
 

 المرجع: 
ي الهند [ -

كة ] 2021المحكمة العل�ا �ض  Ors 2021 SCC وحكومة تام�ل نادو  ضد المحدودة  Uflex�ش
OnLine SC 738 
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 المنتدى اختتام
 

مجلس ال��بو االستشاري للقضاة، والس�د ماركو أل�مان، مساعد المدير العام  ةأناب�ل بين�ت، رئ�س ةالقاض� تاختتم
ي ال��بو 

 . 2021منتدى ال��بو لقضاة المل��ة الفك��ة لعام ، لقطاع المل��ة الفك��ة والنظم اإل�كولوج�ة لالبتكار �ض
 

اءات،  ي مجال ال�ب
ي مالحظاتها الختام�ة إ� أن المسائل المتعلقة بالمل��ة الفك��ة، وال س�ما �ض

وأشارت القاض�ة بين�ت �ض
ض الوال�ات القضائ�ة، وأن الغرض من مناقشات المنتدى وأ�دت مجدد�  . ثابتةل�ست  ا أن هناك أوجه �شابه واختالف بني

ض مجموعة من األقران  ك�لو�شهو إتاحة الفرصة للقضاة للتحدث بح��ة،  االستفادة من بعضهم الذين �مكنهم القضائيني
 . البعض

 
اءات   وأشارت القاض�ة بين�ت إ� أن المناقشات أبرزت أن قانون ال�ب

ً
 معزو�

ً
المبتك��ن ب إنه ُ�عئض ، بل ل�س مجا�

ي تتطلع إ� المستقبل.  اعاتهم الئت ي تطبيق المبادئ القانون�ة  واخ�ت
ع� هذە  الحال�ةو�مكن أن �كون دور القضاة �ض

اعات معقد�  ي جرت ع� مدى األ�ام السابقة مجموعة واسعة من الموضوعات، مناالخ�ت  ها ا، وقد شملت المناقشات الئت
ي ذلك  ،لدفاعاو التناسب، ومبدأ عوامل الس�اسة العامة الخارج�ة، وتداخل الحقوق، و إساءة استخدام الحقوق، 

بما �ض
ي ( الدفاع العادل والمعقول ض اخ�ص اإلجبار�ة، و ، )FRANDوغ�ي التمي�ي الوسائل السلع المقلدة، ومبدأ  ومصادرةال�ت

، المماثلة ، و��انات ما بعد الن�ش ي
ي الثائض ي ، واالستخدام الطئب

ي و ، وعنا� اإلفصاح ال�ا�ض
ي المناسب �ض

مدى التدخل القضائئ
ي 

ي القاض�ة بين�ت وأع��ت  نوقشت إدارة القضا�ا بجميع أشكالها.  ،لذلك ذلك أخذ األدلة. إدارة القضا�ا، بما �ض
عن أملها �ض
ي معرفة األسئلة 

ي جميع أنحاء العالم، و�ض
ي أن �ساعد المنتدى القضاة ع� أن �كونوا ع� درا�ة بتطور القضا�ا والنهج �ض الئت

ي طرحها 
 . ينب�ض

 
وقالت إنها تتطلع إ� دورة المنتدى  السن��ة للمنتدى.  الدورات نت�جةوالحظت القاض�ة بين�ت التفاعالت المستمرة 

ي العام المقبل. 2022لعام 
ض ع� االنضمام مرة أخرى �ض  ، و�شجع جميع المشاركني

 
 
�
. وشكر الس�د أل�مان، متحدث ض نامج وأعرب عن �ور ال ا باسم ال��بو، جميع القضاة المشاركني ة ل�ب ��بو لالستجابة ال�ب�ي

 � اءات و�دارة القضا�ا، مش�ي  ا شاركوا هذا العام. قاض��  360من  ا ق�اس��  ا ا إ� أن عدد� هذا العام �شأن ال�ب
 

اءاتمستوى االهتمام بوأشار الس�د أل�مان إ� أن  ا أنه، الفت موض�ع ال�ب ي  خصوص�
، و�جري التقا�ض ي مجال ضيق وتقئض

ي عدد �شأنه حال�� 
ي ضوء هذە الحقائق، اعت�ب الس�د أل�مان أن االهتمام الذي أبدي خالل  محدود من البلدان. ا �ض

و�ض
  . جوانب عّدةالملت�ت مهم من 

ً
لمجموعة أوسع  و�ظهار أهميتها المل��ة الفك��ة  �سه�ل الوصول إ�، أوضح أهم�ة أو�

ي 
  ا من رؤ�ة ال��بو. هام�  ا جانب� �شكل  األمر الذيلمل��ة الفك��ة، ا منظومةمن أصحاب المصلحة �ض

�
، أظهر أن حقوق ثان�ا

ا طب�عتها، ب قط��ةالمل��ة الفك��ة، ع� الرغم من كونها  ا�د عالم�� تأخذ منح� ض ا، إن أسال�ب إدارة القضا�ا وثالث�  . ا �شكل م�ت
ي تم  ي  استعراضها الئت

ي اإلجراءات المدن�ة ب متعلقةمجاالت أخرى  سُتستخَدم �ض
 عام.  �شكلالمل��ة الفك��ة، و�ض

 
 
�
كة الق��ة وذك ي دارت حول القواسم المش�ت ي مختلف الوال�ات  ضمنر الس�د أل�مان بالمناقشات الئت

ي تنشأ �ض القضا�ا الئت
إ� جانب الدروس المستفادة �شأن اله�ا�ل والنهج ، تحد�ات التعامل مع المواضيع المعقدة والتقن�ة ، مثلالقضائ�ة

المنشود ق الغرض أعرب الس�د أل�مان عن اعتقادە بأن المنتدى حقّ  ،لذلك مشا�ل. القضائ�ة المختلفة للغا�ة إزاء هذە ال
اءات  ا ا و�لهام� ا إضاف�� المناقشات زخم�  أعطت كذلك،  . اإلفادة واالستفادة ، أيمنه ي الدو�ي إلدارة قضا�ا ال�ب

للدل�ل القضائئ
ي ال��بو الذي �جري 

.  إعدادە�ض ي
ك�ي القضائئ  بالتعاون مع معهد ب�ي

 
اتهم، الس�د أل�مان الشكر إ� المنّس ه ووّج  ي هذە المناقشات من أجل تبادل معارفهم وخ�ب

ض الذين شاركوا �ض ض والمتحدثني قني
 ، ض  . أجمع لعالمالوصول إ� من أجل اآرائهم وتجار�ــهم وأفكارهم، وتوسيع المحادثات  للتعب�ي عنوكذلك جميع المشاركني

 
المشاركة المستمرة من جانب  تقوم ع�هذە األوساط القضائ�ة الدول�ة  أّن ، ومفادە وشدد الس�د أل�مان ع� رأي ال��بو 

ض لمشاركة �كّرسونالقضاة الذين  ي أن يواصل القضاة المشاركون معنا  مساهماتهم الق�مة وقتهم الثمني
، وأعرب عن أمله �ض

ي �شكل جوهر المنتدى و  ،العمل مع األوساط القضائ�ة الدول�ة للمل��ة الفك��ة ل ال��بو مع عمأساس الئت
  القضائ�ة.  السلطات
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