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 اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
 

 التاسعةالدورة 
 8024مارس  5اإىل  3جنيف، من 

 
 

 التسوية البديلة ملنازعات امللكية الفكرية يف مجهورية كوريا

عداد  مدير شعبة الشؤون املتعددة الأطراف، املكتب الكوري للملكية الفكرية، مجهورية  ة، انئبهوا جيونغلس يدة اينغ امن اإ
 كوراي

 نظرة عامة عىل التسوية البديةل للمنازعات يف مجهورية كوراي أأوًل.

ن التسوية البديةل للمنازعات مصطلٌح جامٌع للإجراءات  .2 خشص حمايد اليت يقوم فهيا  –ما خل التقايض أأمام احملامك  –اإ
)ممارس يف جمال التسوية البديةل للمنازعات( مبساعدة املتنازعني عىل حل ما بيهنم من مشالك. والأنواع الرئيسة للتسوية 

 واملصاحلة. ،والتحكمي ،البديةل للمنازعات يه الوساطة

 الوساطة

ً عند مساعدة  حتدث الوساطة عندما يطلب أأحُد الطرفني أأو الكهام من وس يطٍ ما أأن يكون ُمنِصفاً  .8 وُمس تقلا
اا اكنت  الطرفني من أأجل حلا املنازعة. وحُتلا املنازعة عندما تُسفر الوساطُة عن اتفاق قابل للتنفيذ يوافق عليه الطرفان. ومل
 الوساطة غري ُملزِمة، فاإن الإجراء ينهتي  يف حاةل عدم موافقة الطرفني عىل النتيجة. ومن الطريف أأن القوانني الكورية تسمح

ينص قانون الهنوض ابلخرتاع عىل جلنة عىل سبيل املثال، بوجود جلنة لتسوية املنازعات يف لك منظمة حكومية تقريبًا. ف
الوساطة يف منازعات حقوق امللكية الصناعية اليت تتبع املكتب الكوري للملكية الفكرية. وينص أأيضًا قانون صناعة التشييد 

ليت تتبع وزارة الأرايض والنقل والشؤون البحرية. ويف احلكومة الكورية كثرٌي من هذه عىل جلنة تسوية منازعات التشييد ا
 اللجان املعنية بتسوية املنازعات.
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 التحكمي

ُ، وليس م   .3 جراء يبتُّ فيه ُمحَّكم ة، يف املنازعة املعنية. ويدينا يف مجهورية كوراي ققانون التحكميق. حك  التحكمي هو اإ
ىل اجمللس الكوري للتحكمي التجاري،  ة يف هذا القانون. وحُتال معظم قضااي التحكمي اإ ووزارة العدل يه السلطة املُختصم

مبع اجمللُس قانون   ل التحكمي. كام يقوم ابلوساطة بني أأطراف س امي عندما تكون املنازعات بني أأطراف من القطاع اخلاص. ويت
طار جلان التحكمي بشأأن بعض املسائل مبقتىض قوانني معينة )مثل: جلنة التحكمي  من القطاع اخلاص. وقد حيدث التحكمي يف اإ

 الصحف ، والواكةل الكورية الطبية للتحكمي والوساطة يف املنازعات(. ميكن الاطلع عىل مزيد من املعلومات عن اجمللس
 ..kcab.or.kr/jsp/kcab_eng/index.jsphttp://wwwالكوري للتحكمي التجاري عىل املوقع الإلكرتوين التايل: 

 املصاحلة

عة. وهناك ثلث طرائق للمصاحلة: حتدث املصاحلة عندما حيلا الطرفان القضااي املتنازع علهيا ويرُبمان اتفاقًا لإهناء املناز  .4
ق وجيوز لأحد الطرفني أأن يطلب 8من قانون الإجراءات املدنية، ق 132ق جيوز الصلح بني طريف املنازعة مبوجب القاعدة 2ق

ق وحىت يف حاةل سري 3من قانون الإجراءات املدنية، ق 325املصاحلة يف احملكة املدنية قبل ايدعوى القضائية مبوجب القاعدة 
 من قانون الإجراءات املدنية. 885ايدعوى القضائية، جيوز للمحكة أأن حتَّك ابملصاحلة مبوجب القاعدة 

 نظرة عامة عىل جلنة الوساطة يف منازعات حقوق امللكية الصناعية اثنيًا.

قد ل تكون  تقتيض التطورات الراهنة يف الصناعة وجود أأشاكل خمتلفة لأنظمة تسوية املنازعات. فاحملامك التقليدية .5
نشاء جلنة الوساطة يف منازعات حقوق امللكية الصناعية )جلنة الوساطة(  مناس بًة للمسائل اليت تزداد تعقُّدًا. وهذا هو سبب اإ

. ويرتأأس جلنة  الوساطة انئب مفوض املكتب الكوري للملكية 2995اليت تتبع املكتب الكوري للملكية الفكرية يف عام 
فهيم رئيس اللجنة. وأأعضاء اللجنة مه حمامو براءات متخصصون يف  مبالوساطة من عرشين عضوًا، الفكرية. وتتأألف جلنة ا

خل.(، وحمامو  دة )مثل العلمات التجارية، والتصممي، واملياكنياك، والكميياء، والبيولوجيا، والإلكرتونيات، ...اإ جمالت ُمحدم
 للملكية الفكرية. وتبلغ مدة العضوية ثلث س نوات.ملكية فكرية، وأأساتذة جامعيون، وفاحصو املكتب الكوري 

وتتعامل جلنُة الوساطة مع منازعات تتعلق حبقوق امللكية الصناعية )مبا يف ذكل براءات الاخرتاع، ومناذج املنفعة،  .6
اا اكن احلَّك التفسريي اب لبطلن وبعدم والرسوم والامنذج الصناعية، والعلمات التجارية(، فضًل عن اخرتاعات املوظفني. ومل

نفاذ من الأمور اليت حُتال اإىل حمكة براءات الاخرتاع، فاإن هذه املطالبات ل ختضع للوساطة.  التعدي وبعدم قابلية الإ
وتتعامل اللجنة الكورية حلق املؤلف التابعة لوزارة الثقافة والرايضة والس ياحة مع املنازعات املتعلقة حبق املؤلف، وهو جمال 

 امللكية الفكرية. أ خر من جمالت

جراءات الوساطة اليت تتبعها جلنة الوساطة: .1  وفامي ييل اإ

 اخلطوة الأوىل: يتقدم أأحد طريف املنازعة بطلب وساطة،

 اخلطوة الثانية: تُعنياِ جلنُة الوساطة ثلثة وسطاء،

بلغ الطرف ال خر بطلب الوساطة، أأن يشارك أأو ميتنع  )جيوز للمدعى عليه اخلطوة الثالثة: تقوم جلنة الوساطة ابإ
 عن املشاركة(،

عى عليه عىل املشاركة، حُتقاِق جلنة الوساطة يف املنازعة وتُِعدُّ اقرتاحًا،  اخلطوة الرابعة: يف حاةل موافقة املُدم

 اخلطوة اخلامسة: تُرِسل جلنُة الوساطة الاقرتاح  اإىل الك الطرفني،

ذا وافق الطرفان عىل الاقرتاح،   تكتب جلنُة الوساطة بروتوكول املصاحلة،اخلطوة السادسة: اإ

http://www.kcab.or.kr/jsp/kcab_eng/index.jsp
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ر أأل يشرتك يف الوساطة  ذا قرم ذا مل يوافق أأحد الطرفني عىل الاقرتاح، أأو اإ اخلطوة السابعة: تهُنيى الإجراءات اإ
 )اخلطوة الثالثة(.

 

هنا تكون ُملزِمًة مبوجب القاعدة و  .2 ا الأثر نفسه من قانون الهنوض ابلخرتاع. ويكون له 46حيامن تنجح الوساطة، فاإ
 اذلي يكون لأمر املصاحلة الصادر عن احملكة.

ومعلية التقدم بطلب وساطة خبصوص حقوق امللكية الصناعية سهةٌل وجمانيٌة. كام ميكن حل املنازعة يف غضون ثلثة  .9
فشاء الأرسار التجارية، مبا يف  ذكل التكنولوجيا، أأشهر، يف حاةل جناح الوساطة. ولأن الوساطة تكون رسيًة، فاإن احامتل اإ

يكون أأقل. ومتتاز أأيًضا بأأن أأحد الطرفني ميكن أأن يدخل يف تعاون اسرتاتيج  مع الطرف ال خر، مثل الرتخيص املتبادل 
 والتعاون التكنولويج يف أأثناء معلية الوساطة.
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 ويُبنياِ اجلدول التايل عدد قضااي جلنة الوساطة. .20

 )عدد القضااي والنتيجة(

 الفاشةل احجةالن الطلبات الس نة

2995 4 8 8 

2996 8 0 8 

2991 23 1 6 

2992 25 4 22 

2999 1 3 4 

8000 5 0 5 

8002 3 0 3 

8008 25 8 23 

8003 5 2 4 

8004 5 2 4 

8005 5 0 5 

8006 5 2 4 

8001 5 2 4 

8002 4 0 4 

8009 4 2 3 

8020 3 0 3 

8022 8 0 8 

8028 8 8 0 

8023 3 8 2 

 20 81 201 الإجاميل:

 

ىل  .22 ن وصلت طلبات الوساطة اإ  2992قضية يف عام  25ول تتسم الوساطة اليت تقوم هبا اللجنة ابلنشاط الكبري. مفا اإ
ىل قضيتني أأو ثلث فقط يف الس نة. ومل يكمتل يف التسع عرشة س نًة املاضية سوى  قضية  81حىت اخنفضت تدرجييًا اإ

جراء الوساطة. وساطة. وذلكل فاإن  املكتب الكوري للملكية الفكرية حريٌص عىل تنش يط اإ

ذا رفض أأي من الطرفني املشاركة فهيا. ول ميكن الأخذ أأيضًا  .28 أأوًل، الوساطُة طوعياٌة، وذلكل ل ميكن أأن تس متر اإ
 ابقرتاح الوساطة يف حاةل عدم موافقة أأحد الطرفني عليه.

ثبات انهتاك حقوق  .23 البالغة، عىل  امللكية الصناعية مقارنًة ابلنهتااكت الأخرى. فليس من الصعوبةاثنيًا، من الصعب اإ
ثبات انهتاك حق املؤلف؛ لأن تزنيل احملتوى احملم  املوجود عىل ش بكة الإنرتنت هو نفسه انهتاك حلق املؤلف.  سبيل املثال، اإ
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ذا اكن ذا اتفق الطرفان عىل التعويضات. ولكن اإ ثبات الانهتاك، فليس من  وميكن أأن تس متر الوساطة اإ مًا ابإ أأحد الطرفني ُملز 
 السهل جعل الطرف ال خر يعرتف ابلنهتاك، فضًل عن الاس مترار يف معلية الوساطة.

 

نفاذ. ولكن غالبًا  .24 اثلثًا، ل تتعامل جلنة الوساطة مع املنازعات املتعلقة مبطالبات البطلن، وعدم التعدي، وعدم قابلية الإ
املطالبات يف حاةل وجود دعوى انهتاك قضائية. وهذه املنازعات تدخل يف اختصاص حمكة براءات  ما يُطعن يف هذه

الاخرتاع، مبوجب قانون الهنوض ابلخرتاع، لأهنا ل ختص الطرفني املتنازعني حفسب، بل ختص أأيضًا الطرف الثالث اذلي 
ماكنية خضوع مطالبات البطلن وعدم يرغب يف التوقيع عىل اتفاق ترخيص بشأأن احلقوق الصناعية. وهذا ه و سبب عدم اإ

نفاذ للوساطة.  الانهتاك وعدم قابلية الإ

 

ثبات  .25 ًا يف حاةل اإ ًا عىل سبيل التعويضات. وقد تكون التعويضات كبريًة جدا رابعًا، جيوز للمحكة أأن حتَّك مببلغ كبري جدا
ل أأن تعويضات انهتاك انهتاك حق امللكية الصناعية. والطرف الفائز، يف هذه احلاةل، لن  يوافق بسهوةل عىل اقرتاح الوساطة. اإ

ًا مقارنًة بتعويضات انهتاك امللكية الصناعية. وهذا أأيضًا من أأس باب كرثة عدد قضااي الوساطة يف جمال  حق املؤلف قليةل جدا
 حق املؤلف.

 

 خطة لتنش يط الوساطة يف منازعات حقوق امللكية الصناعية اثلثًا.

ط الوساطة يف منازعات حقوق امللكية الصناعية من أأجل تقليل يريد املكتُب  .26 الكوري للملكية الفكرية أأن يُنشاِ
التاكليف الاجامتعية، مبا فهيا النفقات املفرطة املرتبطة ابلتقايض، ولتعزيز التسوية املس تقةل والسلسة للمنازعات اليت تنشب 

 بني الأطراف.

وري للملكية الفكرية ملتابعة الوساطة مع جلنة الوساطة ومع احملامك. والوساطة وحتقيقًا لهذه الغاية، خيطط املكتب الك .21
ىل هيئة خارجية من هيئات التوسط يف املنازعات، حيامن توجد قضااي مناس بة  مع احملامك يه نظام حُتيل فيه احملكُة القضية  اإ

تس بق التقايض الشامل. وحيامن تنجح الوساطة،  للوساطة من بني القضااي املرفوعة أأمام احملكة، حبيث ميكن للوساطة أأن
ذا مل تنجح، تُقام ايدعوى أأمام القضاء. ومن أأجل تنش يط الوساطة، تقوم حاليًا حمكة س يول احمللية  حُيلُّ الزناُع عن طريقها، واإ

لف واجمللس الكوري هيئات وساطة خارجية، مبا يف ذكل جلنة حق املؤ  20املركزية يف كوراي ابلوساطة ابلتعاون مع أأكرث من 
 للتحكمي التجاري.

ولكن الوساطة، كام اتضح فامي تقدم، ل تُفيض اإىل حتديد التعدي بسهوةل يف منازعات حقوق امللكية الصناعية،  .22
خبلف غريها من اجملالت، كام أأهنا تتطلب مبالغ  كبرية. علوة عىل أأن الوساطة ل تُناسب بعض القضااي. ونتيجًة ذلكل، 

رفان تسوية املنازعة من خلل التقايض. وذلكل من الرضوري امليض قدمًا حبذر يف حاةل انهتاج خيار الوساطة مع يفضل الط
 احملامك.

ومع ذكل، تعددت اخليارات املتاحة أأمام الطرفني بعد توس يع نطاق موضوعات الوساطة من املنازعات املتعلقة حبقوق  .29
ىل امل   لكية الصناعية والأرسار التجارية اليت مل يُبتم يف أأمرها بعد.امللكية الصناعية املُسجمةل حاليًا اإ

نشاء وتشغيل  .80 ضافًة اإىل ذكل، يعزتم املكتُب الكوري للملكية الفكرية تعزيز مس توى اخلربات يف جمال الوساطة ابإ واإ
 زعات، وصياغة اقرتاح الوساطة.أأمانة توفر ايدمع للوساطة يف املنازعات، مثل املشاورة املتعلقة ابملنازعات، والتحقيق يف املنا
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وعلوة عىل ذكل، يعزتم املكتب الكوري تشجيع تسوية املنازعات من خلل الوساطة يف منازعات حقوق امللكية  .82
الصناعية قبل التقايض، ومن مثم تعزيز نفاذ امجلهور وفهمهم، وذكل من خلل تنفيذ اتفاقات التعاون التجاري مع الرشاكت 

ىل الوساطة.واملنظامت اليت حت   تاج اإ

 ]هناية الوثيقة[


