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جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل

دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي
ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة
امللحق املتعلّق باحلقوق ال�ضمانية
يف املمتلكات الفكرية

الأمم املتحدة

نيويورك2011 ،

ملحوظة
تت�أ ّل� � ��ف رم� � ��وز وثائ� � ��ق الأمم املتحدة من ح� � ��روف و�أرقام .ويعني �إيراد �أحد هذه الرموز الإحالة
�إىل �إحدى وثائق الأمم املتحدة.

© الأمم املتحدة ،حزيران/يونيو  .2011جميع احلقوق حمفوظة.
يت�ضمنها على
ال تنطوي الت�س� � ��ميات امل�س� � ��تخدمة يف هذا املن�ش� � ��ور وال طريقة عر�ض املادة التي
ّ
الإعراب عن �أي ر�أي كان من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش � � ��أن املركز القانوين لأي
بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة �أو لل�سلطات القائمة فيها �أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
من�شور �صادر عن :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.

متهيد
أعدت جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل (الأون�س� � ��يرتال) دليل الأون�س� � ��يرتال
� ّ
ُلحق املتعلق باحلقوق ال�ضمانية يف
الت�رشيعي ب�ش � � ��أن املعامالت امل�ض� � ��مونة ("الدليل") :امل َ
()1
املمتلكات الفكرية ("امللحق").
وق� � ��د نظ� � ��رت اللجن� � ��ة يف دورتها التا�س� � ��عة والثالثني ،عام  ،2006يف تو�ص� � ��يات الدليل
أقرت م�ضمونها من حيث املبد�أ .ونظرت �أي�ضاً يف �أعمالها املقبلة ب�ش�أن قانون التمويل
و� ّ
امل�ضمون .و�إذ الحظت � َّأن تو�صيات الدليل تنطبق بوجه عام على احلقوق ال�ضمانية يف
حق� � ��وق امللكي� � ��ة الفكري� � ��ة ،طلبت اللجنة �إىل الأمانة �أن تعد ،بالتعاون مع املنظمات ذات
قدم �إىل اللجنة يف
ال�ص� � ��لة ،وال �س� � ��يما املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،مذكّر ًة لكي تُ َّ
دورتها الأربعني ،عام  ،2007تناق�ش نطاق الأعمال املقبلة ب�ش�أن متويل امللكية الفكرية يف
(�س ِّمي يف بداية الأمر مرفقا) للدليل .وطلبت اللجنة �أي�ضاً �إىل الأمانة �أن تنظّ م
ملحق ُ
حلقة تدار�س حول التمويل باملمتلكات الفكرية على �أن تكفل� ،إىل �أق�ص� � ��ى حد ممكن،
()2
م�شاركة املنظمات الدولية ذات ال�صلة واخلرباء املعنيني من خمتلف مناطق العامل.
وعم ً
مبقرر اللجنة ذاك ،نظّ مت الأمانة ،بالتعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية،
ال
ّ
حلقة تدار�س حول احلقوق ال�ضمانية يف حقوق امللكية الفكرية (فيينا 18 ،و 19كانون
ين التمويل امل�ضمون وامللكية الفكرية،
الثاين/يناير  .)2007وح�رض احللق َة خرباءُ يف قانو ْ
وكان منه� � ��م ممثل� � ��و حكومات ومنظمات حكومية وغري حكومية ،وطنية ودولية .وق ُّدمت
عدة اقرتاحات ب�ش � � ��أن التعدي� �ل��ات التي يلزم �إدخالها على م�رشوع الدليل
�أثن� � ��اء احللقة ّ
()3
ملعاجلة م�سائل حمددة تخ�ص التمويل باملمتلكات الفكرية.
ونظرت اللجنة ،خالل اجلزء الأول من دورتها الأربعني ،يف حزيران/يونيه  ،2007يف مذ ّكرة
من الأمانة ،عنوانها "الأعمال التي يحتمل اال�ضطالع بها م�ستقبال ب�ش�أن احلقوق ال�ضمانية
يف املمتل� � ��كات الفكري� � ��ة" )� )4(،(A/CN.9/632أخ� � ��ذت فيها بعني االعتبار اال�س� � ��تنتاجات التي
خل�صت �إليها حلقة التدار�س .ومن �أجل تزويد الدول ب�إر�شادات كافية ب�ش�أن التعديالت التي
ق� � ��د حتت� � ��اج �إىل �إدخاله� � ��ا على قوانينها اجتنابا حلدوث ح� � ��االت تعار�ض بني قانون التمويل
قررت اللجنة �أن تعهد �إىل الفريق العامل ال�ساد�س
امل�ضمون والقانون املتعلق بامللكية الفكريةّ ،
( )1انظر .www.uncitral.org
( )2الوثائق الر�س� � ��مية للجمعية العامة ،الدورة احلادية وال�س� � ��تون ،امللحق رقم  ،(A/61/17) 17الفقرات 81
و 82و ،86متاح على العنوان التايل .www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/sessions/39th.html
( )3انظر.www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/colloquia_security.html
( )4متاح على العنوان التايل .www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/sessions/40th.html
iii

(املعني بامل�صالح ال�ضمانية) ب�إعداد ملحق للدليل يخ�ص احلقوق ال�ضمانية يف حقوق امللكية
الفكرية )5(.وو�ضعت اللجنة� ،أثناء دورتها الأربعني امل�ست�أنفة ،يف كانون الأول/دي�سمرب ،2007
ال�صيغة النهائية للدليل واعتمدته ،على �أ�سا�س �أن يُ َع َّد الحقاً ملحق للدليل يخ�ص احلقوق
()6
ال�ضمانية يف حقوق امللكية الفكرية.
وقد جرى اال�ضطالع بعمل الفريق العامل ال�ساد�س يف هذا ال�ش�أن خالل خم�س دورات،
ا�س� � ��تغرقت كل منها �أ�س� � ��بوعا ،وعقدت الدورة النهائية يف �ش� � ��باط/فرباير  )7(.2010ويف
دوراته الرابعة ع�رشة واخلام�س� � ��ة ع�رشة وال�ساد�س� � ��ة ع�رشة� ،أحال الفريق العامل م�س� � ��ائل
معينة مت�ص� � ��لة بالإع�س� � ��ار �إىل الفريق العامل اخلام�س (املعني بقانون الإع�سار) )8(،ونظر
فيها الفريق العامل اخلام�س يف دوراته اخلام�سة والثالثني وال�ساد�سة والثالثني والثامنة
والثالثني )9(.وعالوة على ذلك ،تعاون الفريق العامل مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية
واملنظمات الأخرى املعنية بامللكية الفكرية من القطاعني العام واخلا�ص التي ح�رضت
اجتماعاته ب�ص� � ��فة مراقب ،وذلك ل�ض� � ��مان التن�سيق الكايف بني امللحق والقوانني املتعلقة
بامللكية الفكرية .كما تعاون الفريق العامل تعاونا وثيقا مع املكتب الدائم مل�ؤمتر الهاي
للقان� � ��ون ال� � ��دويل اخلا�ص يف �إعداد الف�ص� � ��ل العا�رش من امللح� � ��ق ،الذي يتناول القانون
()10
املنطبق على احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية.
ونظ� � ��رت اللجن� � ��ة ،يف دورته� � ��ا الثالثة والأربع� �ي��ن ،املعقودة يف نيويورك من  21حزيران/
أقرت� � ��ه بتواف� � ��ق الآراء يف  29حزي� � ��ران/
يوني� � ��ه �إىل  9متوز/يولي� � ��ه  ،2010يف امللح� � ��ق و� َّ
يونيه( 2010انظر املرفق الثاين�-ألف) )11(.واعتمدت اجلمعية العامة الحقا القرار 23/65
( )5الوثائق الر�س� � ��مية للجمعية العامة ،الدورة الثانية وال�س� � ��تون ،امللحق رقم  ،(A/62/17 (Part I)( 17الفقرات
 156و 157و ،162متاح على العنوان التايل .http://www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/sessions/40th.html
( )6املرج� � ��ع نف�س� � ��ه ،(A/62/17 (Part II)) ،الفقرت� � ��ان  99و .100الدلي� � ��ل( ،من�ش� � ��ورات الأمم املتح� � ��دة ،رقم املبيع
 )A.09.V.12متاح على العنوان التايل .http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/a/09-82668_Ebook.pdf
( )7ترد تقارير الفريق العامل عن �أعماله يف الدورات اخلم�س تلك يف الوثائق  A/CN.9/649وA/CN.9/667
و A/CN.9/670و A/CN.9/685و .A/CN.9/689ونظ� � ��ر الفري� � ��ق العام� � ��ل خ� �ل��ال تلك الدورات يف الوثائق A/CN.9/
 WG.VI/WP.33و Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.35و Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.37و� Add.1إىل  Add.4وA/
 CN.9/WG.VI/WP.39و� Add.1إىل  Add.7و A/CN.9/WG.VI/WP.42و� Add.1إىل  .Add.7وتوجد ورقات العمل
والتقارير املتعلقة ب�أعمال الفريق العامل ال�ساد�س (املعني بامل�صالح ال�ضمانية) متاحة على العنوان التايل www.
.uncitral.org/uncitral/ar/commission/working_groups/6Security_Interests.html
( )8الوثيق� � ��ة  ،A/CN.9/667الفق� � ��رات 140-129؛ والوثيق� � ��ة  ،A/CN.9/670الفق� � ��رات 122-116؛ والوثيق� � ��ة A/
 ،CN.9/685الفق� � ��رة  .95ورق� � ��ات العم� � ��ل والتقاري� � ��ر املتعلقة ب�أعمال الفريق العامل اخلام�س (املعني بقانون الإع�س� � ��ار)،
متاحة على العنوان التايل .http://www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/working_groups/5Insolvency.html
( )9الوثيقة  ،A/CN.9/666الفقرات 117-112؛ والوثيقة A/CN.9/WG.V/WP.87؛ والوثيقة ،A/CN.9/671
الفق� � ��رات 127-125؛ والوثيق� � ��ة  ،A/CN.9/691الفق� � ��رات  ،98-94وهي متاحة �أي�ض � � �اً على العنوان التايل http://
.www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/working_groups/5Insolvency.html
قدمه املكت� � ��ب الدائم مل�ؤمتر الهاي A/
( )10نظ� � ��ر الفري� � ��ق العام� � ��ل ،يف دورت� � ��ه ال�ساد�س� � ��ة ع�رشة ،يف اقرتاح ّ
CN.9/WG.VI/WP.40؛ مت� � ��اح على العنوان الت� � ��ايل _http://www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/working
.groups/6Security_Interests.html
( )11يرد م�رشوع امللحق الذي نظرت فيه اللجنة يف الوثيقة  A/CN.9/700و�إ�ضافاتها من � Add.1إىل ،Add.7
وه� � ��و متاح على العنوان التايل  .http://www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/sessions/43rd.htmlولالطالع
على تقرير اللجنة ب�ش�أن ذلك امل�رشوع ،انظر الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة اخلام�سة وال�ستون ،امللحق
رقم  ،(A/65/17) 17الفقرات .227-192
iv

امل�ؤرخ  6كانون الأول/دي�س� � ��مرب ( 2010انظر املرفق الثاين-باء) ،الذي �أعربت فيه عن
تقديرها للأون�س� � ��يرتال لإجناز امللحق واعتماده؛ وطلبت �إىل الأمني العام �أن يُن�شرَ ن�ص
امللح� � ��ق عل� � ��ى نطاق وا�س� � ��ع؛ و�أو�ص� � ��ت ب�أن تنظر جميع ال� � ��دول يف امللحق بعني االعتبار
لدى تنقيح �أو اعتماد ت�رشيعاتها ذات ال�ص� � ��لة؛ و�أو�ص� � ��ت �أي�ض� � ��ا ب�أن توا�صل جميع الدول
النظر يف �أن ت�ص� � ��بح �أطرافا يف اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�س� � ��تحقات يف التجارة
الدولية ( )12()2001وب�أن تنفِّذ تو�صيات الدليل.

( )12من�ش� � ��ورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،A.04.V.14متاح على العنوان التايل
.uncitral/ar/uncitral_texts/payments/2001Convention_receivables.html
v
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مقدمة
ّ
�ألف -الغر�ض من امللحق
يتوخاه دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة
َّ �  -1إن الهدف العام الذي
ّ
(الدليل) هو ترويج االئتمان املنخف�ض التكلفة بزيادة �إتاحة االئتمان امل�ض� � ��مون (انظر
الفقرة الفرعية (�أ) من التو�صية  .)1واملراد من امللحق املتعلّق باحلقوق ال�ضمانية يف
املمتلكات الفكرية ،متا�ش� � ��يا مع هذا الهدف ،هو تي�س� �ي��ر احل�ص� � ��ول على االئتمان بتكلفة
�أق� � ��ل ملالك� � ��ي و�س� � ��ائر حائزي حقوق امللكية الفكرية ،مم� � ��ا يزيد من قيمة حقوق امللكية
الفكرية باعتبارها �ض� � ��مانا لالئتمان .ومع هذا ،ي�س� � ��عى امللحق �إىل حتقيق هذا الهدف
دون التدخل يف ال�سيا�سات الأ�سا�سية للقوانني املتعلقة بامللكية الفكرية (انظر الفقرات
تطبق بها تو�ص� � ��يات
� 52-46أدناه) ،وذلك من خالل�( :أ) تو�ض� � ��يح الكيفية التي �س� � ��وف ّ
الدلي� � ��ل يف �س� � ��ياق امللكي� � ��ة الفكري� � ��ة؛ و(ب) القيام ،يف ع� � ��دد قليل من احلاالت ،بتقدمي
()1
معينة من املمتلكات الفكرية.
تو�صيات ب�ش�أن احلقوق ال�ضمانية يف �أنواع ّ

باء-

التفاعل بني قانون املعامالت امل�ضمونة والقانون
املتعلق بامللكية الفكرية

طبق القانون املو�صى به يف الدليل� ،إال يف حاالت ا�ستثنائية حمدودة ،على احلقوق
 -2يُ َّ
ال�ضمانية يف جميع �أنواع املوجودات املنقولة ،مبا فيها املمتلكات الفكرية (انظر الدليل،
طبق القانون
التو�ص� � ��يات  2و� .)7-4أما فيما يتعلق باملمتلكات الفكرية نف�س� � ��ها ،فال يُ ّ
املو�صى به يف الدليل عليها متى تعار�ضت �أحكامه مع القانون الوطني املتعلق بامللكية
الفكرية �أو مع االتفاقات الدولية املتعلقة بامللكية الفكرية ،التي تكون الدولة امل�شرتعة
للقانون طرفاً فيها (انظر الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية .)4
( )1لذا يجب �أن يُقر�أ امللحق مقرتنا بالدليل .وتي�س� �ي��راً للإحاالت املرجعية ،اتُبع يف امللحق الرتتيب الذي
تو�ضح الغر�ض ،تليها امل�صطلحات ،فالأمثلة والأهداف الرئي�سية وال�سيا�سات
مقدمة ّ
تناق�ش به امل�سائل يف الدليل (�أي ّ
الأ�سا�سية ،ثم النطاق ،و�إن�شاء احلق ال�ضماين� ،إىل �آخره) .ويلخّ �ص امللحق يف كل باب ب�إيجاز االعتبارات العامة
للدليل وينتقل بعدها �إىل مناق�شة كيفية انطباقها يف �سياق امللكية الفكرية.

1

2

دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي :امللحق املتعلّق باحلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية

 -3وتر�سي الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية  4املبد�أ الأ�سا�سي املتعلق بالتفاعل بني
قانون املعامالت امل�ضمونة والقانون الوطني املتعلق بامللكية الفكرية �أو االتفاقات الدولية
املتعلقة بامللكية الفكرية .والق�صد من مدلول م�صطلح "امللكية الفكرية" هو �ضمان ات�ساق
الدليل مع القوانني واملعاهدات املتعلقة بامللكية الفكرية� .أما م�صطلح "امللكية الفكرية"،
ح�س� � ��بما هو م�س� � ��تخدم يف الدليل ،فيعني � َّأي موجودات تعترب ممتلكات فكرية مبقت�ضى
القانون املتعلق بامللكية الفكرية (انظر م�صطلح "امللكية الفكرية" يف الفقرة  20من الباب
باء يف مق ّدمة الدليل) .وعالوة على ذلك ،ف� َّإن الإ�شارات الواردة يف الدليل �إىل "امللكية
الفكرية" ينبغي �أن تُف َهم على �أنها �إ�شارات �إىل "حقوق امللكية الفكرية" (انظر الفقرات
� 20-18أدناه) .و�أما م�صطلح "القانون املتعلق بامللكية الفكرية" ،فهو م�ستخدم يف امللحق
للإ�ش� � ��ارة �إىل القانون الوطني املتعلق بامللكية الفكرية �أو القانون املنبثق عن االتفاقات
الدولية املتعلقة بامللكية الفكرية ،التي تكون الدولة طرفا فيها ،والذي يحكم على وجه
التحديد احلقوق ال�ضمانية يف امللكية الفكرية .ومن ث َّم فال يُ�ستخدم امل�صطلح للإ�شارة
�إىل القانون الذي يحكم عموماً احلقوق ال�ضمانية يف خمتلف �أنواع املوجودات ،والذي
قد يحدث �أن يحكم احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية (انظر الفقرة � 22أدناه).
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ي�شمل امل�صطلح القوانني الت�رشيعية وقوانني ال�سوابق الق�ضائية على
ال�سواء ،وهو �أو�سع نطاقا من م�صطلح "قانون امللكية الفكرية" ،لكنه �أ�ضيق نطاقاً من
قانون العقود العام �أو قانون امللكية العام .ومن ث ََّم ،ف� َّإن نطاق الفقرة الفرعية (ب) من
حتدد بها الدولة نطاق امللكية الفكرية.
التو�ص� � ��ية  4ي ّت�س� � ��ع �أو ي�ض� � ��يق تبعاً للكيفية التي ّ
وم� � ��ن املفه� � ��وم �أن تفعل الدولة ذلك امتثاال اللتزاماتها الدولية النا�ش� � ��ئة عن املعاهدات
املتعلق� � ��ة بقان� � ��ون امللكية الفكرية (مثل االتفاقي� � ��ات املختلفة التي ت�رشف عليها املنظمة
العاملي� � ��ة للملكي� � ��ة الفكري� � ��ة �أو االتفاق املتعلق باجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية
("اتفاق تريب�س")) )2(،ح�سبما تن�ص عليها تلك املعاهدات.
 -4والغر�ض من الفقرة الفرعية (ب) من التو�ص� � ��ية  4هو �ض� � ��مان عدم قيام الدول،
عن غري ق�صد ،بتغيري القواعد الأ�سا�سية للقانون املتعلق بامللكية الفكرية عندما تعتمد
تو�ص� � ��يات الدليل .وحيث � َّإن الدليل ال يتناول امل�س� � ��ائل ذات ال�ص� � ��لة بوجود حقوق امللكية
الفكرية التي يتمتع بها املانح وب�ص� � ��حتها وم�ض� � ��مونها (انظر الفقرات � 73-60أدناه)،
ف� َّإن احتماالت ن�ش� � ��وء تنازع بني النظم ب�ش � � ��أن هذه امل�س� � ��ائل حمدودة (بخ�صو�ص التفاعل
ب� �ي��ن قان� � ��ون املعامالت امل�ض� � ��مونة والقانون املتعلق بامللكي� � ��ة الفكرية ،فيما يتعلق ب�إنفاذ
احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية ،انظر الفقرات � 232-229أدناه)ّ � .أما فيما يتعلق
بامل�سائل ذات ال�صلة ب�إن�شاء احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية ونفاذه جتاه الأطراف
الثالث� � ��ة و�أولويت� � ��ه و�إنف� � ��اذه والقانون املنطبق عليه ،فيمكن �أن ين�ص النظامان ،يف بع�ض
( )2انظ� � ��ر Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral
Trade Negotiations, done at Marrakesh on 15 April 1994 (GATT secretariat publication, Sales No.
).GATT/1994-7

مق ّدمة

3

الدول ،على قواعد خمتلفة .وحيثما كان هذا هو احلال ،ف� َّإن الفقرة الفرعية (ب) من
التو�ص� � ��ية  4حتول دون �إبطال القاعدة اخلا�ص� � ��ة بحقوق امللكية الفكرية عن غري ق�ص� � ��د
نتيجة اعتماد الدولة للقانون املو�صى به يف الدليل.
 -5ولكن من اجلدير بالذكر � َّأن قواعد القانون املتعلق بامللكية الفكرية (التي تتناول
احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية) ال تت�صل ،يف بع�ض الدول� ،إال ب�أ�شكال املعامالت
امل�ضمونة التي ال تخ�ص املمتلكات الفكرية وحدها والتي لن تعود متاحة حاملا تعتمد
الدولة القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل (مثل رهن املمتلكات الفكرية رهن وفاء ورهنها
رهناً عينياً ونقلها �أو العهد بها �إىل �أمني لأغرا�ض �ضمانية) .ولهذا ال�سبب ،لع ّل الدول
التي تعتمد الدليل تود �أي�ضاً مراجعة قوانينها املتعلقة بامللكية الفكرية جلعلها م ّت�سقة
مع قانون املعامالت امل�ض� � ��مونة املو�ص� � ��ى به يف الدليل .ويف هذا ال�ص� � ��دد� ،س� � ��وف يتعينّ
على الدول التي ت�ش� �ت��رع القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل �أن ت�ض� � ��من يف قوانينها املتعلقة
باملعامالت امل�ض� � ��مونة على وجه اخل�ص� � ��و�ص جت�س� � ��يد النهج الوظيفي املتكامل وال�شامل
املو�ص� � ��ى ب� � ��ه يف الدلي� � ��ل (انظر الف�ص� � ��ل الأول ،الفق� � ��رات  ،)112-101من دون تعديل
ال�سيا�سات العامة والأهداف الأ�سا�سية لقوانينها املتعلقة بامللكية الفكرية.
 -6ويُق�ص� � ��د م� � ��ن امللحق توفري الإر�ش� � ��اد الالزم للدول ب�ش � � ��أن ه� � ��ذا النظام القانوين
الوظيف� � ��ي املتكامل وال�ش� � ��امل للمعامالت امل�ض� � ��مونة وامللكية الفكري� � ��ة .ويناق�ش امللحق،
بناء على تعليقات الدليل وتو�ص� � ��ياته ،كيفية تطبيق التعليقات والتو�ص� � ��يات الواردة يف
ً
الدليل عندما يكون املوجود املرهون ملكية فكرية ،وي�ضيف امللحق تعليقات وتو�صيات
جديدة ،عند االقت�ض� � ��اء .والتعليقات والتو�ص� � ��يات اخلا�ص� � ��ة باملمتلكات الفكرية ،كما هو
معينة �أخرى من املوجودات ،تع ِّدل �أو
احلال يف التعليقات والتو�ص� � ��يات اخلا�ص� � ��ة ب�أنواع ّ
وبناء على ذل� � ��ك ،ورهناً بعدم وجود �أحكام
تك ِّم� � ��ل تعليق� � ��ات وتو�ص� � ��يات الدليل العامة.
ً
تخالف ذلك يف القانون املتعلق بامللكية الفكرية ويف � ٍّأي من تعليقات امللحق وتو�صياته
اخلا�صة باملوجودات ،يجوز �إن�شاء حق �ضماين يف املمتلكات الفكرية وجعله نافذاً جتاه
الأط� � ��راف الثالث� � ��ة و�إعطا�ؤه الأولوية و�إنفاذه و�إخ�ض� � ��اعه للقانون الواجب التطبيق على
النحو املن�صو�ص عليه يف تو�صيات الدليل العامة.
 -7والأرجح � َّأن الدولة التي �ست�شرتع القانون املو�صى به يف الدليل ابتغاء زيادة توافر
االئتمان بتكلفة �أقل ملالكي املوجودات من قبيل املوجودات امللمو�سة وامل�ستحقات �ستود
�أن جتع� � ��ل مناف� � ��ع ذل� � ��ك التحديث متاحة �أي�ض� � ��ا ملالكي املمتلكات الفكرية ،ومن ثم تع ّزز
من قيمة امللكية الفكرية باعتبارها �ضمانا لالئتمان .وقد يكون لهذا �أثر على القانون
املتعلق بامللكية الفكرية .ومع � َّأن الغر�ض من امللحق لي�س هو تقدمي � ِّأي تو�صيات ب�إدخال
تغيريات على القوانني املتعلقة بامللكية الفكرية لدى � ِّأي دولة ،كما ذُكر �أعاله ،فقد يكون
ل� � ��ه ت�أث� �ي��ر عل� � ��ى ذلك القانون .ويناق�ش امللحق هذا الت�أث� �ي��ر ويُدرج يف التعليقات �أحياناً
اقرتاحات متوا�ض� � ��عة لكي تنظر فيها الدول امل�ش� �ت��رعة (والعبارة امل�س� � ��تخدمة هي "ميكن
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لل� � ��دول �أن" �أو "لع � � � ّل ال� � ��دول ت� � ��و ّد �أن تنظر يف  ،"...بدالً م� � ��ن "ينبغي للدول �أن .)"...
وت�ستند هذه االقرتاحات �إىل افرتا�ض منطقي ب� َّأن الدول ،با�شرتاعها قوانني للمعامالت
قررت انتهاج �سيا�سة لتحديث
امل�ضمونة من النوع املو�صى به يف الدليل� ،إمنا تكون قد ّ
قانونها اخلا�ص باملعامالت امل�ض� � ��مونة .ومن ثَم ،ف� َّإن هذه االقرتاحات ت�س� � ��عى �إىل تبيان
احلاالت التي قد يف�ضي فيها هذا التحديث �إىل قيام الدول بالنظر يف �أف�ضل ال�سبل
للتن�س� � ��يق بني قانونها اخلا�ص باملعامالت امل�ض� � ��مونة وقانونها املتعلق بامللكية الفكرية.
ومن ثم ،ف� َّإن الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية  4ال تق�صد �إال منع � ِّأي تغيري عن غري
تعمد �إليه
ق�ص� � ��د يف القوان� �ي��ن املتعلق� � ��ة بامللكية الفكري� � ��ة ،ولي�س � ِّأي تغيري مدرو�س ٍ
برتو َ
الدولة امل�شرتعة للقانون املو�صى به يف الدليل.

جيم-

امل�صطلحات

 -8لع ّل الدول التي تعتمد القانون املو�صى به يف الدليل تود �أن تراجع قانونها املتعلق
تن�س� � ��ق امل�ص� � ��طلحات امل�س� � ��تخدمة يف ذلك القانون مع امل�صطلحات
بامللكية الفكرية و�أن ّ
امل�ستخدمة يف القانون املو�صى به يف الدليل.

(�أ) احلق ال�ضماين االحتيازي
 -9يعني "احلق ال�ض� � ��ماين االحتيازي" ،ح�س� � ��ب ا�س� � ��تخدامه يف الدليل ،حقاً �ضمانياً
يف موجودات ملمو�س� � ��ة (غري ال�ص� � ��كوك القابلة للتداول �أو امل�س� � ��تندات القابلة للتداول)
ي�ض� � ��من االلتزام ب�س� � ��داد � ِّأي جزء مل ي�س � � � ّدد من ثمن �رشاء املوجودات �أو ي�ض� � ��من التزاما
مقدما على نحو �آخر لتمكني املانح من احتياز موجودات .ولي�س
�آخر معقودا �أو ائتمانا َّ
�رضوريا �أن يُ�س� � ��مى احلق ال�ض� � ��ماين االحتيازي بهذا اال�سم .ففي �إطار النهج الوحدوي،
ي�ش� � ��مل هذا امل�ص� � ��طلح حق االحتفاظ بامللكية �أو حق الإيجار التمويلي (انظر م�ص� � ��طلح
مقدمة الدليل) .ولأغرا�ض
"احلق ال�ضماين االحتيازي" يف الفقرة  20من الباب باء يف ّ
امللحق ،ي�شمل هذا امل�صطلح احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية �أو الرخ�صة املمنوحة
ال�ستخدام املمتلكات الفكرية� ،رشيطة �أن ي�ضمن احلق ال�ضماين االلتزام ب�سداد � ِّأي جزء
ي�سدد من ثمن احتياز املمتلكات الفكرية �أو الرخ�صة املرهونة �أو ي�ضمن التزاما �آخر
مل ّ
مقدما على نحو �آخ� � ��ر لتمكني املانح من احتياز املمتلكات الفكرية
معق� � ��ودا �أو ائتمان� � ��ا َّ
�أو الرخ�صة املرهونة.

(ب) املطالب املناف�س
 -10يُ�س� � ��تخ َدم مفهوم "املطالِب املناف�س" يف قانون املعامالت امل�ض� � ��مونة للداللة على
طرف �آخر ،غري الدائن امل�ض� � ��مون يف اتفاق �ض� � ��ماين معينَّ  ،ميكن �أن يطالِب بحق يف
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الت�رصف فيه (انظر م�ص� � ��طلح "املطالِب املناف�س" يف
املوج� � ��ود املره� � ��ون �أو يف عائدات
ّ
الفقرة  20من الباب باء يف مقدمة الدليل) .ومن ثم ،ي�ستخدم الدليل م�صطلح "املطالِب
املناف�� � ��س" للدالل� � ��ة عل� � ��ى ُمطا ِل� � ��ب يتناف�س مع دائن م�ض� � ��مون (�أي � َّأن املطالب هو دائن
م�ضمون �آخر ذو حق �ضماين يف املوجود نف�سه� ،أو دائن �آخر للمانح لديه حق �ضماين
يف املوجود نف�سه� ،أو ممثل الإع�سار يف حالة �إع�سار املانح� ،أو م�شرتي املوجود نف�سه� ،أو
�شخ�ص �آخر نُقل �إليه ذلك املوجود �أو ا�ست�أجره �أو رخِّ �ص لـه به) .ومل�صطلح "املطالِب
املناف�س" �أهمية جوهرية ،على وجه اخل�صو�ص ،يف تطبيق قواعد الأولوية التي يو�صي
بها الدليل ،مثل القاعدة الواردة يف التو�صية  ،76التي تق�ضي ب�أن تكون للدائن امل�ضمون
�جل �إ�شعارا بحقه ال�ضماين يف �سجل
الذي لديه حق �ض� � ��ماين يف امل�س� � ��تحقات والذي �س� � � ّ
احلقوق ال�ض� � ��مانية العام �أولوية على غريه من الدائنني امل�ض� � ��مونني الذين ح�صلوا على
حق �ضماين يف امل�ستحقات نف�سها من املانح نف�سه قبله ولكنهم مل ي�سجلوا �إ�شعارا به.
 -11و�أما يف القانون املتعلق بامللكية الفكرية فال يُ�ستخ َدم مفهوم "املطالِب املناف�س"،
وعادة ما ت�ش� �ي��ر املنازعات على الأولوية �إىل منازعات فيما بني من نقلت �إليهم امللكية
ينطو الأمر على منازعة مع دائن م�ض� � ��مون
واملرخ�� � ��ص له� � ��م بها ،حتى و�إن مل
الفكري� � ��ة
َّ
ِ
(املتعدون لي�سوا مطالِبني منافِ �سني ،ف�إذا �أثبت املتعدي املزعوم � َّأن دعواه م�رشوعة �سقطت
ّ
عنه �صفة التعدي واكت�سب �صفة من نقلت �إليه املوجودات املرهونة �أو ُرخِّ �ص له بها).
وقانون املعامالت امل�ض� � ��مونة ال يتدخل يف ت�س� � ��وية منازعات من هذا القبيل ال ت�ش� � ��مل
دائنا م�ضمونا (وهو م�صطلح ي�شمل املنقول �إليه يف عملية نقل لأغرا�ض �ضمانية ،الذي
يُعا َمل ،يف الدليل ،على �أنه دائن م�ضمون) .ومن ثم ،ف� َّإن الدليل ال يتناول منازعة بني
لكن الدليل يعالج املنازعة بني ال�شخ�ص الذي
�شخ�صني تنقل �إليهما احلقوق نقال تاماَّ .
تُنقل �إليه حقوق امللكية الفكرية لأغرا�ض �ض� � ��مانية وال�ش� � ��خ�ص الذي تُنقل �إليه حقوق
امللكي� � ��ة الفكري� � ��ة يف املمتلكات نف�س� � ��ها نق ً
ال تاماً ،م� � ��ع مراعاة القيود الواردة يف الفقرة
الفرعية (ب) من التو�صية ( 4انظر التو�صيتني  78و.)79

(ج) ال�سلع اال�ستهالكية
 -12ي�ستخدم الدليل م�صطلح "ال�سلع اال�ستهالكية" للإ�شارة �إىل ال�سلع التي ي�ستخدمها
املانح �أو ينوي ا�ستخدامها لأغرا�ض �شخ�صية �أو عائلية �أو منـزلية (انظر م�صطلح "ال�سلع
اال�س� � ��تهالكية" يف الفق� � ��رة  20م� � ��ن الباب باء يف مقدم� � ��ة الدليل) .ويف امللحق ،ولغر�ض
تطبيق تو�ص� � ��يات الدليل املتعلقة باحتياز حقوق �ض� � ��مانية يف املوجودات امللمو�س� � ��ة على
احتياز حقوق �ض� � ��مانية يف املمتلكات الفكرية ،ي�ش� � ��مل هذا امل�ص� � ��طلح امللكية الفكرية �أو
الرخ�صة بامللكية الفكرية التي ي�ستخدمها املانح �أو ينوي ا�ستخدامها لأغرا�ض �شخ�صية
�أو عائلية �أو منـزلية.
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(د) املوجود املرهون
 -13ي�ستخدم الدليل م�صطلح "املوجود املرهون" للداللة على موجود خا�ضع حلق �ضماين
(انظر م�صطلح "املوجود املرهون" يف الفقرة  20من الباب باء يف مق ّدمة الدليل) .ومع
� َّأن الدليل ي�ش� �ي��ر ا�ص� � ��طالحا �إىل حق �ض� � ��ماين يف "موجود مرهون" ،ف� َّإن ما هو مرهون
ومق�صود يف حقيقة الأمر هو "�أي حق يكون لدى املانح يف موجود ينوي رهنه".
 -14وي�ستخدم الدليل �أي�ضا تعابري ا�صطالحية �شتى للداللة على نوع احلق املعينّ يف
تدخل يف
املمتلكات الفكرية الذي يجوز ا�س� � ��تعماله باعتباره موجودا مرهونا من دون ّ
طبيعة تلك امل�صطلحات وم�ضمونها وتبعاتها القانونية من منظور القانون املتعلق بامللكية
الفكري� � ��ة وقان� � ��ون العق� � ��ود وامللكية .فهذه الأنواع من احل� � ��ق يف املمتلكات الفكرية التي
يجوز ا�ستعمالها �ضمانات لالئتمان تت�ضمن حقوق مالك املمتلكات الفكرية ("املالك")،
وحق� � ��وق املح� � ��ال �إلي� � ��ه �أو اخللف الذي يعقب املالك يف حق امللكية ،وحقوق املرخِّ �ص �أو
املرخ�ص له مبقت�ض� � ��ى اتفاق ترخي�ص ،وحقوق امللكية الفكرية امل�س� � ��تخدمة فيما يتعلق
َّ
مبوجود ملمو�س� ،رشيطة �أن ي�صف االتفاق ال�ضماين امللكية الفكرية باعتبارها موجودا
املرخ�ص له �أن يرهن حقوقه كلها �أو جزءاً منها
مرهونا .ويجوز للمالك �أو املرخِّ �ص �أو
َّ
�إذا كانت قابلة للنقل مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية.
تت�ضمن حقوق مالك املمتلكات الفكرية
 -15ومبوجب القانون املتعلق بامللكية الفكرية،
ّ
عموم� � ��ا ،احل� � ��ق يف من� � ��ع ا�س� � ��تخدام ممتلكاته الفكرية م� � ��ن دون �إذن ،واحلق يف جتديد
عمليات ت�سجيلها ،واحلق يف مقا�ضاة املتع ّدين واحلق يف نقل ملكية ممتلكاته الفكرية
ومنح رخ�ص ب�ش�أنها .وبالن�سبة �إىل براءة االخرتاع ،على �سبيل املثال ،ملالك الرباءة حقوق
ح�رصية تخوله احليلولة دون ح�صول بع�ض الت�رصفات من قبيل �صنع املنتجات املحمية
برباءة االخرتاع �أو ا�ستغاللها �أو بيعها دون �إذن من مالك الرباءة.
 -16ومبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية وقانون العقود ،تتوقف حقوق املرخِّ �ص
واملرخ�ص له يف العادة على ال�رشوط الواردة يف اتفاق الرتخي�ص (يف حالة الرتخي�ص
َّ
التعاقدي)� ،أو القانون (يف حالة الرتخي�ص الإلزامي �أو الت�رشيعي)� ،أو التبعات القانونية
لت�رصف معني (يف حالة الرتخي�ص ال�ضمني) .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ت�شمل حقوق املرخِّ �ص
ّ
عادة احلق يف املطالبة بتقا�ضي �إتاوات ويف ف�سخ اتفاق الرتخي�ص .وباملثل ،ت�شمل حقوق
للمرخ�ص له ب�أن ي�س� � ��تعمل املمتلكات الفكرية املرخ�ص
املرخ�� � ��ص ل� � ��ه الإذن الذي يمُ نح
َّ
َّ
بها وفقا ل�رشوط اتفاق الرتخي�ص ،ورمبا ت�ش� � ��مل احلق يف �إبرام اتفاقات ترخي�ص من
الباطن واحلق يف تقا�ض� � ��ي �إتاوات من الباطن (انظر م�ص� � ��طلح "الرتخي�ص" ،الفقرات
� 25-23أدن� � ��اه) .و�أخ� �ي��راًً ،ف � � �� َّإن حقوق مانح احلق ال�ض� � ��ماين يف املوجود امللمو�س الذي
تُ�ستعمل ب�ش�أنه امللكية الفكرية يحددها االتفاق املربم بني الدائن امل�ضمون واملانح (مالك
املرخ�ص له بها) متا�شيا مع قانون املعامالت
املمتلكات الفكرية املعنية �أو مرخِّ �صها �أو
َّ
امل�ضمونة والقانون املتعلق بامللكية الفكرية.
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(هـ) املانح
 -17ي�ستخدم الدليل م�صطلح "املانح" للإ�شارة �إىل ال�شخ�ص الذي ين�شئ حقا �ضمانيا
لكي ي�ض� � ��من التزاما له �أو ل�ش� � ��خ�ص �آخر (انظر م�ص� � ��طلح "املانح" يف الفقرة  20من
الباب باء يف مق ّدمة الدليل) .ويف املعامالت امل�ضمونة املتعلقة باملمتلكات الفكرية ،قد
يكون املوجود املرهون ،كما ذُكر من قبل (انظر الفقرة  ،)14هو حقوق مالك املمتلكات
املرخ�ص
الفكرية� ،أو حقوق املرخِّ �ص (مبا يف ذلك احلق يف تقا�ضي �إتاوات)� ،أو حقوق
َّ
املرخ�ص بها �أو �أن ي�س� � ��تغلها� ،أو �أن مينح رخ�ص� � ��ا من
لـه ب�أن ي�س� � ��تخدم امللكية الفكرية
َّ
الباطن �أو �أن يُطالب بتقا�ضي �إتاوات من الباطن .ومن ثم ،ف� َّإن م�صطلح "املانح" �سوف
املرخ�ص لـه
ي�ش� �ي��ر ،تبع� � ��ا لن� � ��وع املمتلكات الفكرية املرهونة� ،إىل املال� � ��ك �أو املرخِّ �ص �أو
َّ
املرخ�ص له ،على خالف املالك ،قد ال يتمتعان بال�رضورة بحقوق
(مع � َّأن املرخِّ �ص �أو
َّ
ح�رصية ح�سب مفهوم هذا امل�صطلح يف �إطار القانون املتعلق بامللكية الفكرية) .و�أخرياًً،
وكما هو احلال بالن�سبة �إىل � ِّأي معاملة م�ضمونة متعلقة ب�أ�صناف �أخرى من املوجودات
املنقولة ،ميكن �أن يدل م�صطلح "املانح" على طرف ثالث مينح حقا �ضمانيا يف ملكية
فكرية ل�ضمان االلتزام الواقع على املدين جتاه الدائن امل�ضمون.

(و) امللكية الفكرية
 -18يعني م�ص� � ��طلح "امللكية الفكرية" ،ح�س� � ��ب ا�س� � ��تخدامه يف الدليل (انظر م�ص� � ��طلح
"امللكية الفكرية" يف الفقرة  20من الباب باء يف مق ّدمة الدليل) ،حقوق الت�أليف والن�رش
والعالمات التجارية وبراءات االخرتاع وعالمات اخلدمات والأ�رسار التجارية والت�صميمات
التجاري� � ��ة و�أي موج� � ��ودات �أخ� � ��رى تُعترب مبوجب القوانني الداخلية للدولة امل�ش� �ت��رعة �أو
مبقت�ضى اتفاق دويل ،تكون هذه الدولة طرفا فيه ،ملكية فكرية (ومن ذلك ،على �سبيل
املثال ،احلقوق املجاورة �أو املرتبطة �أو ذات ال�صلة(� )3أو الأ�صناف امل�ستنبتة) .وعالوة على
ذلك ،يجب فهم ما يرد يف الدليل من �إ�شارات �إىل "امللكية الفكرية" على �أنها �إ�شارات
املرخ�ص
�إىل "حقوق امللكية الفكرية" ،مثل حقوق مالك املمتلكات الفكرية �أو مرخِّ �صها �أو
َّ
له بها.
ويو�ض� � ��ح التعليق على الدليل � َّأن املعنى املراد من م�ص� � ��طلح "امللكية الفكرية" يف
ّ
راعى،
الدليل هو �ض� � ��مان ات�س� � ��اق الدليل مع القانون املتعلق بامللكية الفكرية ،على �أن يُ َ
( )3مما له �صلة وثيقة بحقوق الت�أليف والن�رش "احلقوق املجاورة" ،وت�سمى �أي�ضا احلقوق املرتبطة �أو ذات
ال�ص� � ��لة .ويقال �إن هذه احلقوق "جماورة" حلقوق الت�أليف والن�رش .وي�ش� � ��مل هذا امل�ص� � ��طلح منطيا حقوق امل�ؤ ّدين
ومنتجي الت�سجيالت ال�صوتية والهيئات الإذاعية ،لكنه قد يت�ضمن �أي�ضا يف بع�ض البلدان حقوق منتجي الأفالم� ،أو
احلقوق يف ال�صور الفوتوغرافية .كما ت�سمى هذه احلقوق ،يف بع�ض اللغات( "diritti conessi" ،احلقوق املرتبطة)
�أو "( "verwandte Schutzrechteاحلقوق ذات ال�ص� � ��لة)� ،أو "( "droits voisinsاحلقوق املجاورة)� ،إال �أن امل�ص� � ��طلح
الإنكليزي هو ال�شائع "( "neighbouring rightsاحلقوق املجاورة) .وعلى ال�صعيد الدويل ،حتظى احلقوق املجاورة
بحماية مبقت�ض� � ��ى االتفاقية الدولية حلماية امل�ؤ ّدين ومنتجي الت�س� � ��جيالت ال�ص� � ��وتية والهيئات الإذاعية ،املربمة يف
روما يف  26ت�رشين الأول�/أكتوبر  .1961ومتنح معاهدة فناين الأداء والفونوغرامات التي �ص� � ��درت عن املنظمة
العاملية للملكية الفكرية ،واعتمدت يف جنيف يف  20كانون الأول/دي�س� � ��مرب � ،1996رضوبا �إ�ض� � ��افية من احلماية
لبع�ض امل�ؤدين ومنتجي الت�سجيالت ال�صوتية.
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حق الدولة التي ت�شرتع تو�صيات الدليل يف جعل التعريف متوافقا مع
يف الوقت نف�سهُّ ،
قانونها هي� ،س� � ��واء تعلَّق الأمر بقانونها الوطني �أو قانون منبثق عن معاهدات .ويجوز
ل ِّأي دولة م�شرتعة �أن ت�ضيف �إىل القائمة املذكورة �أعاله بع�ض �أنواع امللكية الفكرية �أو
حتذفه� � ��ا منه� � ��ا مبا يجعلها مطابق� � ��ة للقانون الوطني للدولة )4(.وبناء على ذلك ،فكل ما
تعتربه الدولة امل�شرتعة "ملكية فكرية" طبقا لقانونها الوطني وامتثاال اللتزاماتها الدولية،
يُعامل يف الدليل على �أنه ملكية فكرية لأغرا�ض هذا الدليل.
 -19و�أما فيما يخ�ص �أغرا�ض قانون املعامالت امل�ض� � ��مونة ،فثمة فارق مي ِّيز بني حق
درها ،كحقوق تقا�ض� � ��ي الإتاوات ،على
امللكية الفكرية نف�س� � ��ه وحقوق التقا�ض� � ��ي التي يُ ُّ
�س� � ��بيل املثال ،املت�أتية من ممار�س� � ��ة حقوق البث الإذاعي .وين�ص الدليل على � َّأن حقوق
التقا�ضي تت�سم ب�صفة "امل�ستحقات" وميكن �أن تعترب موجودات �أ�صلية مرهونة� ،إذا ن�ص
عليها االتفاق ال�ض� � ��ماين بهذه ال�ص� � ��يغة� ،أو �أن تعترب عائدات من امللكية الفكرية� ،إذا
كان املوجود الأ�صلي املرهون ممتلكات فكرية� .إال � َّأن هذه املعاملة حلقوق التقا�ضي يف
الدليل ال حتول دون معاملتها على نحو خمتلف لأغرا�ض القانون املتعلق بامللكية الفكرية.
وعلى �س� � ��بيل املثال ،ف� َّإن القانون املتعلق بامللكية الفكرية ،قد يلج�أ ،لتحقيق الأغرا�ض
�ص يف تقا�ض� � ��ي مكاف�أة من�ص� � ��فة باعتباره جزءا من
التي
يتوخاها� ،إىل معاملة حق مرخِّ ٍ
ّ
حق هذا املرخِّ �ص يف امللكية الفكرية (لالطالع على معاملة امل�ستحقات يف �إطار قانون
املعامالت امل�ضمونة والقانون املتعلق بامللكية الفكرية ،انظر الفقرات � 105-97أدناه).
 -20واجلدير باملالحظة �أي�ضا � َّأن اتفاق الرتخي�ص املتعلق بامللكية الفكرية لي�س معاملة
م�ض� � ��مونة ،و� َّأن ترخي�ص � � �اً يت�ض� � � ّ�من حق ف�س� � ��خ اتفاق الرتخي�ص لي�س حقا �ضمانيا .ومن
املرخ�ص لـه
ثم ،ف� َّإن قانون املعامالت امل�ضمونة ال مي�س حقوق والتزامات املرخِّ �ص �أو
َّ
مبقت�ض� � ��ى اتفاق الرتخي�ص .فعلى �س� � ��بيل املثال ،ال مي�س ذلك القانون بقدرة املالك �أو
املرخ�� � ��ص لـ� � ��ه عل� � ��ى احلد من �إمكانية نقل ما لـه من حقوق ملكية فكرية.
املرخِّ �� � ��ص �أو
َّ
وعلى � ِّأي حال ،ينبغي الإ�ش� � ��ارة �إىل � َّأن معرفة ما �إذا كان يجوز ملالك ممتلكات فكرية
ولكن
�ص القانون املتعلق بامللكية الفكرية،
َّ
�أن مينح ترخي�ص� � ��ا ب�ش � � ��أنها هي م�س � � ��ألة تَ ُخ ُّ
معرف� � ��ة م� � ��ا �إذا كان يج� � ��وز للمالك ودائنه امل�ض� � ��مون �أن يتفق� � ��ا فيما بينهما على �أنه ال
يجوز للمالك �أن مينح ترخي�صا هي م�س�ألة تخ�ص قانون املعامالت امل�ضمونة ويتناولها
امللحق (انظر الفقرة � 222أدناه).

(ز) املخزون
املعدة
 -21يعني م�صطلح "املخزون" ،ح�سب ا�ستخدامه يف الدليل ،املوجودات امللمو�سة
َّ
للبيع �أو الإيجار يف ال�سياق املعتاد لعمل املانح وكذلك املواد اخلام واملواد �شبه املج َّهزة
(قي� � ��د التجهي� � ��ز) (انظ� � ��ر م�ص� � ��طلح "املخزون" يف الفقرة  20م� � ��ن الباب باء يف مق ّدمة
مقدمة الدليل.
( )4انظر احلا�شية  24يف
ّ

مق ّدمة

9

الدليل) .ولأغرا�ض امللحق ،ي�شمل م�صطلح املخزون امللكية الفكرية �أو الرخ�صة با�ستخدام
ملكية فكرية اللتني يحوزهما املانح لأغرا�ض البيع �أو الرتخي�ص يف �سياق عمله املعتاد.

(ح) القانون والقانون املتعلق بامللكية الفكرية
يو�ضح التعليق على الدليل �أي�ضاً � َّأن الإ�شارات
 -22مثلما �سبق ذكره (انظر الفقرة ّ ،)3
�إىل م�صطلح "القانون" يف جميع �أجزاء الدليل ت�شمل القانون الت�رشيعي وغري الت�رشيعي
يو�ض� � ��ح التعليق على الدليل � َّأن تعبري "القانون املتعلق
على ال�س� � ��واء .و�إ�ض� � ��اف ًة �إىل ذلكّ ،
بامللكية الفكرية" (انظر الفقرة الفرعية (ب) من التو�ص� � ��ية � )4أو�س� � ��ع نطاقا من قانون
امللكي� � ��ة الفكري� � ��ة (ال� � ��ذي يتناول ،مثال ،براءات االخرتاع �أو العالمات التجارية �أو حقوق
الت�أليف والن�رش ب�ص� � ��ورة مبا�رشة) ،لكنه �أ�ض� � ��يق نطاقا من قانون العقود �أو امللكية العام
(انظر مقدمة الدليل ،الفقرة  ،19والف�ص� � ��ل الأول ،الفقرات  .)36-33وتعبري "القانون
املتعلق بامللكية الفكرية" يعني ،على وجه اخل�ص� � ��و�ص ،القانو َن الوطني املتعلق بامللكية
الفكري� � ��ة �أو القان� � ��ون املنبثق عن االتفاقات الدولية املتعلقة بامللكية الفكرية ،التي تكون
الدولة طرفا فيها ،والذي يحكم احلقوق ال�ض� � ��مانية يف املمتلكات الفكرية حتديدا ،ال
القانون الذي يحكم ب�صفة عامة احلقوق ال�ضمانية يف خمتلف �أنواع املوجودات والذي
رمبا يحكم احلقوق ال�ض� � ��مانية يف املمتلكات الفكرية نتيجة لذلك .ورمبا كان القانون
الذي ينطبق بالتحديد على رهون الوفاء �أو الرهون العينية حلقوق الت�أليف والن�رش يف
الرباجميات احلا�س� � ��وبية مثاال على "قانون يتعلق بامللكية الفكرية" ،وذلك بافرتا�ض �أنه
جزء من القانون املتعلق بامللكية الفكرية ولي�س جمرد تطبيق لقانون الدولة العام ال�ساري
على رهون الوفاء والرهون العينية يف �سياق املمتلكات الفكرية.

(ط) الرخ�صة
 -23ي�س� � ��تخدم الدليل �أي�ض � � �اً م�صطلح "الرخ�صة" (الذي ي�شمل الرتخي�ص من الباطن)
باعتباره مفهوما عاما ،مع الت�سليم ب� َّأن القانون املتعلق بامللكية الفكرية قد مي ِّيز يف كثري
من الأحيان�( :أ) بني الرخ�ص التعاقدية (�س� � ��واء �أكانت �رصيحة �أم �ض� � ��منية) والرخ�ص
الإلزامي� � ��ة �أو الت�رشيعي� � ��ة الت� � ��ي ال ت�أتي نتيج� � ��ة التفاق مربم؛ و(ب) بني اتفاق الرتخي�ص
والرخ�ص� � ��ة التي تمُ نح مبوجب اتفاق (على �س� � ��بيل املثال ،الإذن با�س� � ��تخدام املمتلكات
الفكرية
املرخ�صة �أو ا�ستغاللها)؛ و(ج) بني الرخ�ص احل�رصية (التي يجوز اعتبارها يف
َّ
�إط� � ��ار قوان� �ي��ن بع�ض ال� � ��دول املتعلقة باملمتلكات الفكرية ،عمليات نقل ملكية) والرخ�ص
غري احل�رصية .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يعترب الدليل � َّأن اتفاق الرتخي�ص ال ين�شئ بذاته حقا
�ضمانيا و� َّأن الرخ�صة التي ت�شتمل على احلق يف �إنهاء اتفاق الرتخي�ص ال ت�شكّل حقا
�ضمانيا (انظر الفقرة � 20أعاله).
 -24بيد � َّأن حتديد ما تعنيه هذه امل�صطلحات على وجه الدقة م�س�ألة مرتوك تقريرها
مما قد يجب تطبيقه من
للقان� � ��ون املتعل� � ��ق بامللكي� � ��ة الفكرية ،وكذلك لقانون العقود وغريه ّ
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قوانني �أخرى (مثل التو�صية امل�شرتكة املتعلقة برخ�ص العالمات التجارية ،التي اعتمدتها
()5
جمعي� � ��ة احت� � ��اد باري�س واجلمعي� � ��ة العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (عام )2000
ومعاهدة �سنغافورة ب�ش�أن قانون العالمات التجارية (لعام  )6(.))2006وعلى وجه اخل�صو�ص،
ال مي�س احلق ال�ضماين يف احلقوق املمنوحة مبوجب اتفاق الرتخي�ص �رشوط و�أحكام اتفاق
الرتخي�ص (مثلما ال مي�س احلق ال�ض� � ��ماين يف م�س� � ��تحقات املبيعات �رشوط و�أحكام عقد
البيع) .ويعني هذا� ،ضمن ما يعنيَّ � ،أن الدائن امل�ضمون ال يحتاز حقوقا �أكرث من مانحه
(انظر الدليل ،التو�صية  .)13ومثال ذلك � َّأن الدليل ال يتدخل يف حدود �أو �أحكام اتفاق
الرتخي�ص التي قد ت�ش� �ي��ر �إىل و�ص� � ��ف املمتلكات الفكرية املعنية ،واال�س� � ��تعماالت امل�أذون بها
�أو املق ّيدة ،واملنطقة اجلغرافية التي ت�س� � ��تعمل فيها الرخ�ص� � ��ة ،ومدة اال�س� � ��تعمال .ومن ثم،
يجوز منح رخ�صة ح�رصية ملمار�سة "حقوق العر�ض ال�سينمائي" يف الفيلم "�ألف" يف البلد
"�سني" ملدة "� 10سنوات تبد�أ يف  1كانون الثاين/يناير  ،"2008و�سوف تكون تلك الرخ�صة
خمتلفة عن الرخ�صة احل�رصية ملمار�سة "حقوق الفيديو" يف الفيلم "�ألف" يف البلد "�صاد"
ملدة "� 10س� � ��نوات تبد�أ يف  1كانون الثاين/يناير  ."2008و�أيا كان الأمر ،ف� َّإن �إن�ش� � ��اء حق
�ضماين يف حقوق طرف يف اتفاق الرتخي�ص ال ي�ؤثّر على �أحكام االتفاق و�رشوطه.
 -25و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ال مي�س الدليل على � ِّأي نحو بالتو�صيف اخلا�ص باحلقوق التي
مينحها القانون املتعلق بامللكية الفكرية يف �إطار اتفاق الرتخي�ص .فعلى �س� � ��بيل املثال،
ال
مي�س الدليل بطبيعة احلقوق املن�ش � � ��أة يف �إطار اتفاق الرتخي�ص احل�رصي ب�ص� � ��فتها
ّ
حقوقا عينية� ،أو بطبيعة الرتخي�ص احل�رصي ب�ص� � ��فته نقالً ،كما هي احلال مبقت�ض� � ��ى
يت�ضمنه
بع�ض القوانني املتعلقة بامللكية الفكرية .وعالوة على ذلك ،ال مي�س الدليل مبا
ّ
املرخ�صة (انظر الفقرات 52
اتفاق الرتخي�ص من تقييدات ب�ش�أن �إمكانية نقل احلقوق
َّ
و 107و 158و 159و 187و 196و� 197أدناه).

(ي) املالك
  -26ال يف�سرّ الدليل م�صطلح "مالك" املوجود املرهون� ،سواء �أكان ذلك املوجود ممتلكا
فكريا �أم مل يكن؛ �إذ � َّإن هذه امل�س � � ��ألة تندرج �ض� � ��من قانون امللكية ذي ال�ص� � ��لة .ولذلك،
ي�س� � ��تخدم الدليل م�ص� � ��طلح "مالك امللكية/املمتلكات الفكرية" م�ش� �ي��را �إىل معنى هذا
امل�ص� � ��طلح يف �إطار القانون املتعلق بامللكية الفكرية ،وللداللة بوجه عام على ال�ش� � ��خ�ص
الذي يحق له �إنفاذ احلقوق احل�رصية امل�س� � ��تم ّدة من امللكية الفكرية� ،أو على الطرف
الذي تُن َقل �إليه امللكية� ،أي املبتكِ ر �أو امل�ؤلِف �أو املخ ِرتع �أو من يخلفهم يف حق امللكية
(وملعرف� � ��ة م� � ��ا �إذا كان يج� � ��وز لدائن م�ض� � ��مون �أن ميار�س حقوق مالك ممتلكات فكرية،
انظر الفقرات  29و 30و 87و 88و� 222أدناه).
( )5متاحة على العنوان التايل .www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835.pdf
( )6متاحة على العنوان التايل .www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/singapore_treaty.html
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(ك) امل�ستحقات و�إحالتها
�تحقات" يف الدليل (انظر م�ص� � ��طلح "امل�ستحقات" يف
 -27يُ�س� � ��تخدم م�ص� � ��طلح "امل�س� � � َ
الفقرة  20من الباب باء يف مق ّدمة الدليل) ويف اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات
()7
يف التج� � ��ارة الدولي� � ��ة ("اتفاقي� � ��ة الأمم املتح� � ��دة لإحالة امل�س� � ��تحقات"؛ انظر املادة )2
للإ�ش� � ��ارة �إىل احلق يف تقا�ض� � ��ي التزام نقدي .وهو ي�ش� � ��مل من ثم ،لأغرا�ض الدليل ،حق
املرخ�ص له/املرخِّ �ص من الباطن يف
املرخِّ �ص (الذي قد يكون مالكا �أو غري مالك) �أو
َّ
تقا�ضي �إتاوات الرخ�صة (دون م�سا�سٍ مبا يرد يف اتفاق الرتخي�ص من �رشوط و�أحكام
املرخ�ص له حقا
واملرخ�ص له يق�ضي ب�أال ين�شئ
من قبيل اتفاق يح�صل بني املرخِّ �ص
َّ
َّ
�ضمانيا يف حقه يف تقا�ضي �إتاوات من الباطن) .ويكون املعنى الدقيق لإتاوات الرخ�صة
وحجمها خا�ض� � ��عينْ ل�رشوط و�أحكام اتفاق الرتخي�ص ذات ال�ص� � ��لة بتقا�ض� � ��ي الإتاوات،
مثل وجوب �سداد الإتاوات يف دفعات متعاقبة �أو �إمكانية �سداد ن�سب مئوية منها تبعا
لظروف ال�س� � ��وق �أو �أرقام املبيعات (لالطالع على مناق�ش� � ��ة مل�صطلح "الدائن امل�ضمون"،
الذي ي�ش� � ��مل ال�ش� � ��خ�ص الذي �أحيلت �إليه امل�س� � ��تحقات ،انظر الفقرتني  29و� 30أدناه؛
ولالطالع على مناق�ش� � ��ة التفرقة بني الدائن امل�ض� � ��مون ومالك املمتلكات الفكرية ،انظر
الفقرتني  87و� 88أدناه).
 -28وال يُ�ستخدم م�صطلح "الإحالة" يف الدليل يف �سياق امل�ستحقات لكي يدلّ فح�سب
على الإحالة التامة للم�س� � ��تحقات ،بل للداللة �أي�ض � � �اً على الإحالة لأغرا�ض ال�ض� � ��مان
(التي تُعامل يف الدليل باعتبارها من املعامالت امل�ضمونة) واملعامالت التي تن�شئ حقا
�تحقات .واجتنابا لتكوين انطباع ب� َّأن تو�ص� � ��يات الدليل املتعلقة ب�إحالة
�ض� � ��مانيا يف امل�س� � � َ
امل�ستحقات تنطبق �أي�ضا على "�إحالة" املمتلكات الفكرية (حيث � َّإن م�صطلح "الإحالة"
ي�ستخدم يف القانون املتعلق بامللكية الفكرية) ،يُ�ستخدم يف امللحق م�صطلح "النقل" (بدال
م� � ��ن م�ص� � ��طلح "الإحال� � ��ة") للداللة على نقل حق� � ��وق مالك املمتلكات الفكرية .ويف حني
� َّأن القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ينطبق على جميع �أنواع �إحالة امل�س� � ��تحقات ،ف�إنه ال
ُ�ستحقات (انظر الدليل ،الفقرة
ينطبق على عمليات النقل التام ل ٍّأي من احلقوق غري امل َ
الفرعية (د) من التو�صية  2والتو�صية 3؛ وانظر �أي�ضا الفقرات � 59-57أدناه) .وينبغي
الحظ �أي�ضا � َّأن حتديد ما ي�سمى "نقال" �أو "رخ�صة" هو م�س�ألة مرتوك تقريرها
�أن يُ َ
لكن م�صطلح "النقل" غري م�ستخدم يف الدليل
للقانون ال�ساري على امللكية �أو العقودَّ ،
للداللة على اتفاق الرتخي�ص (انظر الفقرتني  158و� 159أدناه).

(ل) الدائن امل�ضمون
حق ملكية حمدوداً،
 -29ي�س � � �لّم الدليل ب� َّأن االتفاق ال�ض� � ��ماين يُن�ش� � ��ئ حقاً �ضمانياً� ،أي َّ
ال ح� � ��ق امت� �ل��اك ،يف املوج� � ��ود املره� � ��ون� ،رشيطة �أن يكون من حق املانح �أو �ص� �ل��احيته
( )7من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.04.V.14
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�أن ين�ش� � ��ئ حقاً �ض� � ��مانياً يف ذلك املوجود (انظر التو�ص� � ��ية  .)13ومن ثم ،ف� َّإن م�ص� � ��طلح
"الدائن امل�ض� � ��مون" (الذي ي�ش� � ��مل املنقول �إليه على �س� � ��بيل ال�ضمان) ي�ستعمل يف الدليل
للداللة على �ش� � ��خ�ص لديه حق �ض� � ��ماين ولي�س متلقي النقل التام وال املالك التام (و�إن
كان امل�ص� � ��طلح ي�ش� � ��مل ،لتي�س� �ي��ر الإحاالت املرجعية ،متلقي الإحالة التامة للم�ستحقات؛
انظر م�ص� � ��طلح "الدائن امل�ض� � ��مون" يف الفقرة  20من الباب باء يف مق ّدمة الدليل).
وبعبارة �أخرى ،ال يكون الدائن امل�ض� � ��مون الذي احتاز حقاً �ض� � ��مانياً مبقت�ض� � ��ى الدليل
حق امتالك .ويحمي هذا النه� � ��ج املانح/املالك الذي يحتفظ مبلكية
ق� � ��د احت� � ��از بذلك َّ
املوج� � ��ود املره� � ��ون ،وكذلك بحيازته �أو ال�س� � ��يطرة علي� � ��ه يف كثري من الأحيان ،مع توفري
�ضمانة للدائن امل�ضمون يف الوقت نف�سه �إذا ما ق�صرَّ املانح �أو املدين الآخر عن �سداد
االلتزام امل�ض� � ��مون .وعلى � ِّأي حال ،عاد ًة ما يكون الدائنون امل�ض� � ��مونون غري راغبني يف
قبول م�س � � ��ؤوليات امللكية وتكاليفها ،وال يُلزم الدليل الدائن امل�ض� � ��مون ب�أن يفعل ذلك.
وهذا يعني ،مثال� ،أنه يجوز ملالك املوجود املرهون ،حتى بعد �إن�شاء حق �ضماين فيه،
�أن ميار�س كل حقوقه ب�ص� � ��فته مالكا (مع اخل�ض� � ��وع ملا يكون قد اتفق عليه مع الدائن
ت�رصف الدائن امل�ضمون يف
امل�ضمون من تقييدات) .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه ،حتى �إذا
ّ
املوجود املرهون ب�إنفاذ حقه ال�ض� � ��ماين بعد التق�ص� �ي��ر ،ف� َّإن الدائن امل�ض� � ��مون ال ي�صبح
مالكا بال�رضورة .ويف هذه احلالة ،ال ميار�س الدائن امل�ض� � ��مون �س� � ��وى حقه ال�ض� � ��ماين
�رف يف املوج� � ��ود املره� � ��ون ويحتاز املنقول �إليه حقوق املانح خالية من احلقوق
يف الت�� �ص� ّ
ال�ضمانية التي تتمتع ب�أولوية �أدنى من �أولوية احلق ال�ضماين الذي يجري �إنفاذه (انظر
الفقرتني  237و� 238أدناه؛ وانظر �أي�ضا الدليل ،التو�صية  ،149والف�صل الثامن ،الفقرات
 .)59-57وال ميكن للدائن امل�ضمون �أن ي�صبح مالكا للموجود ،بعد وقوع التق�صري� ،إال
عندما ميار�س �سبيل االنت�صاف املتمثل يف اقرتاح احتياز ما يتمتع به املانح من حقوق
امتالك يف املوجود املرهون على �سبيل الوفاء التام �أو اجلزئي بااللتزام امل�ضمون (يف
حالة عدم �صدور � ِّأي اعرتا�ض من جانب املانح واملدين و�أي �شخ�ص مت�أثر بذلك؛ انظر
الدليل ،التو�صيتني  157و� ،)158أو عندما يحتاز ما يتمتع به املانح من حقوق امتالك
ب�رشاء ذلك املوجود يف عملية بيع يف �سياق �إنفاذ.
 -30ولأغرا�� � ��ض قان� � ��ون املعامالت امل�ض� � ��مونة ،ينطبق �أي�ض� � ��ا هذا التو�ص� � ��يف لالتفاق
ال�ض� � ��ماين وحلق� � ��وق الدائن امل�ض� � ��مون على احلاالت التي يك� � ��ون فيها املوجود املرهون
ملكي� � ��ة فكري� � ��ة .بي� � ��د � َّأن الدلي� � ��ل ال مي�س مبا يرد يف القانون املتعل� � ��ق بامللكية الفكرية
من تو�ص� � ��يفات خمتلفة ب�ش � � ��أن امل�س� � ��ائل اخلا�ص� � ��ة بامللكية الفكرية .ففي القانون املتعلق
بامللكية الفكرية ،ميكن تو�صيف االتفاق ال�ضماين ب�أنه نقل حلقوق املالك �أو املرخِّ �ص �أو
املرخ�ص له يف املمتلكات الفكرية ،ويجوز للدائن امل�ضمون �أن يتمتع بحقوق املالك �أو
َّ
املرخ�ص له ،كاحلق يف �صون املمتلك الفكري املرهون ،ومن ثم التعامل مع
املرخِّ �ص �أو
َّ
ال�سلطات �أو منح الرخ�ص �أو مقا�ضاة املتعدين .ومن ثم ،ال وجود يف قانون املعامالت
امل�ضمونة لأحكام متنع الدائن امل�ضمون ،مثال ،من االتفاق مع املانح/املالك �أو املرخِّ �ص
املرخ�ص له على �أن ي�ص� � ��بح مالكا للممتلكات الفكرية املرهونة �أو مرخِّ �ص� � ��ا لها �أو
�أو
َّ
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مرخ�ص� � ��ا ل� � ��ه به� � ��ا (انظر الدليل ،التو�ص� � ��ية  10والفقرة � 222أدن� � ��اه) .و�إذا كان االتفاق
َّ
ي�ض� � ��من� ،أو يُق�ص� � ��د منه �أن ي�ض� � ��من ،الوفاء بالتزام ما ،وكان القانون املتعلق بامللكية
مرخ�صا له ،فقد يدل
الفكرية ي�سمح للدائن امل�ضمون ب�أن ي�صبح مالكا �أو مرخِّ �صا �أو
َّ
املرخ�ص له يف حدود ما ي�سمح
م�صطلح "الدائن امل�ضمون" على املالك �أو املرخِّ �ص �أو
َّ
به القانون املتعلق بامللكية الفكرية .ويف حالة كهذه ،ينطبق قانون املعامالت امل�ضمونة
فيما يخ�ص امل�س� � ��ائل التي عادة ما يتناولها ذلك القانون ،مثل �إن�ش� � ��اء احلق ال�ض� � ��ماين
ونف� � ��اذه جت� � ��اه الأطراف الثالثة و�أولويته و�إنفاذه والقانون املنطبق على احلق ال�ض� � ��ماين
(�رشيطة مراعاة القيود التي حتددها الفقرة الفرعية (ب) من التو�ص� � ��ية )4؛ وينطبق
القانون املتعلق بامللكية الفكرية فيما يخ�ص امل�س� � ��ائل التي يتناولها عادة ذلك القانون،
مث� � ��ل التعامل مع ال�س� � ��لطات احلكومي� � ��ة �أو منح الرخ�ص �أو مالحقة املتع ّدين (لالطالع
على التفرقة بني الدائن امل�ضمون واملالك فيما يخ�ص املمتلكات الفكرية ،انظر �أي�ضا
الفقرتني  87و� 88أدناه).

(م) احلق ال�ضماين
 -31ي�ستخدم الدليل م�صطلح "احلق ال�ضماين" للإ�شارة �إىل جميع �أنواع حق امللكية يف
املوجودات املنقولة ،التي تُن�ش � � ��أ باالتفاق على �ض� � ��مان �س� � ��داد مبلغ ما �أو �أداء التزام �آخر،
ب�رصف النظر عن كيفية ت�سميتها (انظر م�صطلح "احلق ال�ضماين" يف الفقرة  20من
الباب باء يف مقدمة الدليل ،والفقرة الفرعية (د) من التو�صية  ،2والتو�صية  .)8ومن
رهن له املمتلكات الفكرية رهن وفاء
ثَم ،ف� َّإن م�صطلح "احلق ال�ضماين" ي�شمل حق من تُ َ
�أو رهنا عينيا ،وكذلك املنقول �إليه يف �سياق النقل للأغرا�ض ال�ضمانية.

(ن) النقل
 -32مع � َّأن الدليل ي�س� � ��تخدم م�ص� � ��طلح "النقل التام" للداللة على نقل امللكية (انظر
الدليل ،الفقرة  25من الف�ص� � ��ل الأول) ،ف� َّإن حتديد املعنى الدقيق لهذا امل�ص� � ��طلح �ش � � ��أن
من �ش�ؤون قانون امللكية .كما ي�ستخدم الدليل تعبري "النقل لأغرا�ض �ضمانية" للإ�شارة
�إىل املعامل� � ��ة الت� � ��ي ه� � ��ي نقل باال�س� � ��م فقط ،لكنها معاملة �ض� � ��مانية من حيث وظيفتها.
يتوخاه الدليل بخ�ص� � ��و�ص املعامالت
وبحكم النهج الوظيفي واملتكامل وال�ش� � ��امل الذي
ّ
امل�ضمونة (انظر الفقرة الفرعية (د) من التو�صية  ،2والتو�صية  ،)8ف� َّإن النقل للأغرا�ض
ال�ضمانية يعترب من منظور قانون املعامالت امل�ضمونة معامل ًة م�ضمونة .وهذه م�س�ألة ال
يحيل الدليل ب�ش � � ��أنها �إىل القانون املتعلق بامللكية الفكرية �إذا طُ ِّبق على كل املوجودات
�يف مغاير لعملية النقل للأغرا�ض ال�ض� � ��مانية يف �إطار قانون �آخر (انظر الدليل،
تو�ص� � � ٌ
لكن هذا النهج ال مي�س
الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية  ،4والفقرات � 7-2أعاله)َّ .
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ب� ِّأي تو�ص� � ��يف خمتلف للنقل غري النقل التام لأغرا�ض القانون املتعلق بامللكية الفكرية.
وق� � ��د ي�ش� �ي��ر تعب� �ي��ر "النقل غري النقل التام" ،يف القان� � ��ون املتعلق بامللكية الفكرية ،مثال،
املرخ�ص له يف احلاالت التي ي�ستبقي فيها املرخِّ �ص
�إىل منح حقوق من املرخِّ �ص �إىل
َّ
بع�ض ال�سيطرة على ا�ستخدام امللكية الفكرية (لالطالع على مناق�شة النقل التام للملكية
الفكرية انظر الفقرات � 59-57أدناه).

دال-

تقييم املمتلكات الفكرية املراد رهنها

 -33تقييم املوجودات املراد رهنها م�س�ألة ينبغي جلميع املانحني والدائنني امل�ضمونني
احل�صيفني معاجلتها ب�رصف النظر عن نوع املوجود املراد رهنه� .أما تقييم املمتلكات
الفكرية فقد يكون �أ�ش� � ��د �ص� � ��عوبة ،وذلك على �أقل تقدير متى �أُثري الت�س� � ��ا�ؤل عما �إذا
تدر دخال.
كانت املمتلكات الفكرية من املوجودات التي يجوز ا�ستغاللها اقت�صاديا لكي ّ
فعلى �س� � ��بيل املثال ،حاملا تُن�ش � � ��أ براءة اخرتاع يطرح �س � � ��ؤال عما �إذا كان لها � ُّأي تطبيق
جتاري ،و�إذا كان الأمر كذلك ،فما هو مقدار الدخل الذي ميكن ا�س� � ��تمداده من بيع
� ِّأي منتج حممي بتلك الرباءة.
 -34وهذا �س�ؤال ال ميكن الإجابة عنه يف �إطار قانون املعامالت امل�ضمونة .ولكن من
حيث � َّإن هذا التقييم ي�ؤثِّر يف ا�س� � ��تخدام املمتلكات الفكرية ك�ض� � ��مانة لالئتمان ،فمن
ال� �ل��ازم فه� � ��م ومعاجلة بع�ض التعقيدات الت� � ��ي ينطوي عليها تقييم املمتلكات الفكرية.
راعى يف التقييم قيمة
فمن امل�سائل التي تعر�ض يف هذا اخل�صو�ص مثال �رضورة �أن يُ َ
دره من �إيرادات نقدية ،ولكن ال توجد �صيغة مقبولة
املمتلكات الفكرية وما يتوقع �أن تُ َّ
م� � ��ن اجلمي� � ��ع للقيام بهذه العملية احل�س� � ��ابية .غري �أنه ب�س� � ��بب تزايد �أهمية املمتلكات
الفكرية ك�ض� � ��مانة لالئتمان كثريا ما يكون مبقدور املقر�ض� �ي��ن واملقرت�ض� �ي��ن يف بع�ض
ثمنني م�س� � ��تقلني للممتلكات الفكرية .و�إ�ض� � ��افة �إىل
الدول �أن يلتم�س� � ��وا �إر�ش� � ��ادات من ُم ِّ
ذلك ،من اجلائز �أن يكون مب�ستطاع الأطراف يف بع�ض الدول التعويل على منهجيات
خا�صة بالتقييم و�ضعتها م�ؤ�س�سات وطنية ،كالرابطات امل�رصفية مثال .ثم �إنه قد يكون
مب�ستطاع الأطراف التعويل على تلقي التدريب على تقييم املمتلكات الفكرية عموما،
�أو لأغرا�� � ��ض اتفاق� � ��ات الرتخي�ص خ�صو�ص� � ��ا؛ وهو تدري� � ��ب تو ّفره منظمات دولية ،مثل
املنظمة العاملية للملكية الفكرية .وقد يكون مب�س� � ��تطاع الأطراف التعويل �أي�ض� � ��ا على
معايري تقييم املمتلكات الفكرية باعتبارها موجودات ميكن ا�ستعمالها ك�ضمانة للقرو�ض
االئتمانية ،وهي معايري و�ض� � ��عتها منظمات دولية �أخرى ،مثل منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقت�صادي.
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هاء�  -أمثلة على ممار�سات التمويل املتعلّقة
باملمتلكات الفكرية
 -35قد يكون من املفيد تق�سيم املعامالت امل�ضمونة املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية �إىل
فئتني عري�ض� � ��تني .الفئة الأوىل تت�ألف من املعامالت التي تُ�س� � ��تخدم فيها حقوق امللكية
املرخ�ص
الفكرية نف�سها ك�ضمان لالئتمان (�أي حقوق املالك �أو حقوق املرخِّ �ص �أو حقوق
َّ
مقدم االئتمان حقا �ض� � ��مانيا يف ما لدى املقرت�ض من
لـه) .ويف هذه املعامالت ،يمُ نَح ِّ
براءات اخرتاع �أو عالمات جتارية �أو حقوق ت�أليف ون�رش �أو حقوق ملكية فكرية �أخرى.
ويتعل� � ��ق كل م� � ��ن الأمثل� � ��ة م� � ��ن � 1إىل  4الواردة �أدناه بحالة من هذا القبيل .فاملوجودات
املرهون� � ��ة ،يف املث� � ��ال  ،1ه� � ��ي حقوق مال� � ��ك� .أما يف املثالني  2و 3فهي حقوق مرخِّ �ص.
مرخ�ص لـه.
و�أما يف املثال  4فهي حقوق
َّ
 -36والفئ� � ��ة الثاني� � ��ة من املعامالت ت�ش� � ��مل معامالت متويلية تتعل� � ��ق مبمتلكات فكرية
مقرتنة مبوجودات منقولة �أخرى مثل معدات �أو خمزونات �أو م�س� � ��تحقات .وهذه الفئة
مقدم �إىل �رشكة �صناعية،
من املعامالت َّ
تو�ضح يف املثال  5الذي يتعلق بت�سهيل ائتماين َّ
م�ضمون بحق �ضماين ي�شمل من الناحية اجلوهرية جميع موجودات ال�رشكة ،مبا فيها
حقوق امللكية الفكرية.
ومرخِّ �صي تلك
-37
ّ
ويو�ضح كل من تلك الأمثلة كيف ميكن ملالكي حقوق امللكية الفكرية ُ
واملرخ�ص لهم با�ستخدامها �أن ي�ستخدموا هذه املوجودات ك�ضمانة لالئتمان .ويف
احلقوق
ّ
املقر�ض املحتَمل احل�صيف احلر�ص الواجب للتثبت من طبيعة ونطاق
كل حالة ،ميار�س
ِ
واملرخ�ص لهم با�س� � ��تخدامها،
حقوق مالكي املمتلكات الفكرية املعنية واملرخِّ �ص� �ي��ن بها
َّ
ولتقيي� � ��م م� � ��ا �إذا كان التموي� � ��ل املق� �ت��رح مي�س بتلك احلق� � ��وق �أم ال .وقدرة امل ُقر�ض على
مر�ض ،بح�صوله عند ال�رضورة على موافقات واتفاقات
معاجلة هذه امل�سائل على نحو
ٍ
�أخرى من مالكي املمتلكات الفكرية ،ت�ؤثر يف ا�ستعداد املقر�ض لتقدمي االئتمان املطلوب
ويف تكلف� � ��ة ذل� � ��ك االئتم� � ��ان .وكل من هاتني الفئتني من املعام� �ل��ات ال يتعلق ب�أنواع (�أو
توليفات) خمتلفة من املوجودات املرهونة فح�سب ،بل يطرح �أي�ضا م�سائل قانونية خمتلفة
()8
�أمام � ِّأي مقر�ض حمتمل �أو مق ِّدم ائتمان �آخر حمتمل.

()8
معينة من موجودات امللكية الفكرية.
رمبا عوجلت بع�ض هذه امل�س� � ��ائل يف الت�رشيعات اخلا�ص� � ��ة ب�أنواع ّ
فعلى �س� � ��بيل املثال ،تن�ص املادة  19من الئحة املجل�س الأوروبي التنظيمية رقم  2009/207امل�ؤرخة � 26ش� � ��باط/
فرباير  ،2009املتعلقة بالعالمات التجارية يف بلدان اجلماعة الأوروبية ،على جواز �إن�ش� � ��اء حق �ض� � ��ماين يف تلك
العالمات التجارية ،وعلى جواز ت�س� � ��جيل ذلك احلق يف �س� � ��جل اجلماعة الأوروبية للعالمات التجارية بناء على
طلب �أحد الأطراف.
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املثال 1
حقوق املالك يف حافظة براءات اخرتاع وطلبات للح�صول على براءات اخرتاع
 -38ال�رشكة �ألف� ،رشكة �صيدالنية دائبة على ا�ستحداث عقاقري جديدة ،وهي ترغب يف
�ضمن جزئيا بحافظة ال�رشكة
احل�صول على ت�سهيل ائتماين متجدد من امل�رصف �ألف ،يُ َ
من براءات اخرتاعات العقاقري احلالية والآجلة وبطلبات احل�صول على براءات االخرتاع.
وت� � ��ز ِّود ال�رشك� � ��ة �أل� � ��ف امل�� �ص��رف �ألف بقائمة بكل ما لديها من ب� � ��راءات اخرتاع وطلبات
للح�ص� � ��ول على براءات اخرتاع ،كما تزوده مبا يبني �سل�س� � ��لة �س� � ��ند ملكية تلك الرباءات.
ويُجري امل�رصف �ألف تقييما لكي يحدد براءات االخرتاع وطلبات احل�صول عليها التي
�سيدرجها يف "�أ�سا�س االقرتا�ض" (�أي جمموعة براءات االخرتاع وطلبات احل�صول عليها
التي �سيوافق امل�رصف �ألف على �إعطائها قيمة لأغرا�ض االقرتا�ض) والقيمة التي �ستدرج
بها .ويف هذا ال�سياق ،يح�صل امل�رصف �ألف على تقييم لرباءات االخرتاع وطلبات احل�صول
عليها من مث ِّمن م�ستقل للممتلكات الفكرية .ثم يح�صل امل�رصف �ألف على حق �ضماين
وي�سجل �إ�شعارا بحقه ال�ضماين يف
يف حافظة براءات االخرتاع وطلبات احل�صول عليها،
ِّ
�سجل براءات االخرتاع الوطني املنا�سب (على افرتا�ض � َّأن القانون الواجب التطبيق ين�ص
على ت�سجيل احلقوق ال�ضمانية يف �سجل براءات االخرتاع) .وعندما حت�صل ال�رشكة �ألف
َ
امل�رصف �ألف مبا يبينِّ �سل�سلة �سند ملكيتها وبتقدير
على براءة اخرتاع جديدة ف�إنها تز ِّود
درجا يف "�أ�سا�س االقرتا�ض" .ويجري امل�رصف �ألف تقييما لهذه املعلومات
لقيمتها لكي يُ َ
ويح ّدد مقدار االئتمان الإ�ضايف الذي �سيق ّدمه بناء على براءة االخرتاع اجلديدة ،ويُع ِّدل
"�أ�س� � ��ا�س االقرتا�� � ��ض" .ويق� � ��وم امل�� �ص��رف �ألف بعد ذلك مبا يلزم من عمليات ت�س� � ��جيل يف
�س� � ��جل احلقوق ال�ض� � ��مانية العام �أو يف �س� � ��جل براءات االخرتاع (ح�سب االقت�ضاء مبوجب
القانون ذي ال�صلة) تبيانا حلقه ال�ضماين يف براءة االخرتاع اجلديدة.

املثال 2
حقوق املرخِّ �ص يف الإتاوات املت�أتية من رخ�صة با�ستخدام �أعمال فنية ب�رصية
ترخ�ص لطائفة وا�سعة من �رشكات
 -39ال�رشكة باء دار ن�رش لكتب ر�سوم هزلية ،وهي ّ
�ص� � ��نع املالب�س واللُّعب والرباجميات التفاعلية واللوازم با�س� � ��تعمال �شخ�ص� � ��ياتها امل�شمولة
بحقوق الت�أليف والن�رش .وت�ش� �ت��رط اال�س� � ��تمارة النموذجية التفاق الرتخي�ص التي و�ضعها
املرخ�ص لهم عن املبيعات وي�س� � ��ددوا الإتاوات عن هذه املبيعات كل
املرخِّ �ص �أن يبلّغ
َّ
ثالثة �أ�ش� � ��هر .وترغب ال�رشكة باء يف اقرتا�ض �أموال من امل�رصف باء يُ�ض� � ��من �س� � ��دادها
ب�سل�س� � ��لة الإتاوات املتوقّع تقا�ض� � ��يها مبقت�ض� � ��ى اتفاقات الرتخي�ص هذه .وتز ّود ال�رشكة
للمرخ�ص لهم وب�سجلهم االئتماين وبو�ضعية
باء امل�رصف باء بقائمة الرخ�ص املمنوحة
َّ
مرخ�ص
كل اتفاق ترخي�ص .وي�شرتط امل�رصف باء على ال�رشكة باء �أن حت�صل من كل
َّ
الرتاجع" يثبت وجود الرخ�صة وعدم التق�صري يف ال�سداد واملبلغ
لـه على "�إقرار بعدم
ُ
املرخ�ص لـه على �س� � ��داد الإتاوات املقبلة �إىل الطرف املنا�س� � ��ب
�تحق ،وي�ؤكد موافقة
َّ
امل�س� � � َ
(مثل ال�رشكة باء �أو امل�رصف باء �أو ح�ساب �ضمان) حتى �إ�شعار �آخر.
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املثال 3
حقوق املرخِّ �ص يف الإتاوات املت�أتية من رخ�صة فيلم �سينمائي
 -40ال�رشكة جيم �رشكة �أفالم �سينمائية ،وهي ترغب يف �إنتاج فيلم .وتن�شئ ال�رشكة
جيم �رشكة منف�صلة لتتوىل الإنتاج والتعاقد مع امل�ؤلفني واملنتجني واملخرجني واملمثلني.
م�ضمون بحقوق الت�أليف والن�رش
قر�ض
وحت�صل �رشكة الإنتاج من امل�رصف جيم على
ٍ
ٍ
وعقود اخلدمات وجميع الإيرادات التي �ستُك�س� � ��ب من ا�س� � ��تغالل الفيلم م�س� � ��تقبال.
ث� � ��م ت� �ب��رم �رشك� � ��ة الإنت� � ��اج اتفاقات ترخي�� � ��ص مع مو ِّزعني يف بل� � ��دان عديدة يوافقون
تقيد على ح�س� � ��اب الإتاوات التي �س � � �تُدفع عند
فيها على �س� � ��داد "كفاالت م�س� � ��بقة" َّ
ع/املرخ�ص لـه
�إجناز الفيلم وت�س� � ��ليمه .وتربم �رشكة الإنتاج جيم وامل�رصف جيم واملو ّز
َّ
املرخ�ص له باحلق ال�ض� � ��ماين
اتفاق "�إقرار و�إحالة" ب�ش � � ��أن كل رخ�ص� � ��ة ،يعرتف فيه
َّ
الأ�سا�س� � ��ي للم�رصف جيم وب�إحالة مدفوعاته من العوائد �إىل امل�رصف جيم ،يف حني
يوافق امل�رصف جيم على �أنه ،يف حال �إنفاذ حقه ال�ضماين يف حقوق املرخِّ �ص ،لن
املرخ�ص له ي�س� � � ّ�دد املدفوعات وميتثل ملختلف �رشوط اتفاق
ينهي الرخ�ص� � ��ة ما دام
َّ
الرتخي�ص.

املثال 4
مرخ�ص
ملرخ�ص له با�ستعمال �أو ا�ستغالل براجميات حا�سوبية
َّ
الإذن َّ
با�ستخدامها
 -41ت�س� � ��تحدث ال�رشك� � ��ة دال براجمي� � ��ات حا�س� � ��وبية متطورة تُ�س� � ��تخدم يف تطبيقات
املكونات الرباجمية التي ي�ستحدثها
هند�س� � ��ية معمارية خمتلفة .وبالإ�ض� � ��افة �إىل بع�ض
ّ
ترخ�ص ال�رشكة لزبائنها با�ستعمالها)،
مهند�سو الرباجميات العاملون يف ال�رشكة (والتي ّ
مكون� � ��ات براجمية حت�ص� � ��ل على ترخي�ص
تدم� � ��ج ال�رشك� � ��ة دال �أي�ض� � ��ا يف منتجاته� � ��ا ّ
با�س� � ��تخدامها م� � ��ن �أط� � ��راف ثالثة (ثم ترخِّ �� � ��ص لزبائنها با�س� � ��تخدامها من الباطن).
وترغ� � ��ب ال�رشك� � ��ة دال يف اقرتا�� � ��ض �أموال من امل�رصف دال ،على �أن يُ�ض� � � َ�من القر�ض
مرخ�ص لها با�س� � ��تخدام ممتلكات فكرية من جانب
بحق �ض� � ��ماين يف حقوقها كجهة
َّ
�أطراف ثالثة� ،أي حقها يف ا�ستخدام مكونات براجمية ح�صلت على رخ�صة بها من
�أطراف ثالثة وحقها يف �إدماج هذه املكونات يف بع�ض براجمياتها (مبوافقة املرخِّ �ص،
ن�ص اتفاق الرتخي�ص على عدم قابلية حقوق ال�رشكة دال للنقل) .و�إثباتا لذلك،
�إذا ّ
تزود امل�رصف دال بن�س� � ��خة من
ميك� � ��ن لل�رشك� � ��ة دال التي ا�س� � ��تحدثت الرباجميات �أن ّ
اتف� � ��اق ترخي�� � ��ص املكون� � ��ات الرباجمية تلك لتحديد م� � ��ا �إذا كان ميكن لل�رشكة دال �أن
تمَ نح حقا �ضمانيا.

18

دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي :امللحق املتعلّق باحلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية

املثال 5
احلق ال�ضماين يف جميع موجودات املن�ش�أة
 -42ال�رشكة هاء� ،رشكة ت�صنع م�ستح�رضات جتميل وتو ِّزعها ،وهي ترغب يف احل�صول
على ت�سهيل ائتماين لتوفري ر�أ�س مال متداول م�ستمر لأعمالها التجارية .وينظر امل�رصف
هاء يف تقدمي هذا الت�سهيل االئتماين �رشيطة �أن يكون م�ضمونا مبا يو�صف ب�أنه "رهن
عيني للمن�ش�أة" �أو "رهن عائم" �أو حق �ضماين يف جميع املوجودات مينح امل�رصف حقا
�ضمانيا يف كل ما لدى ال�رشكة هاء ب�شكل �أ�سا�سي من موجودات حالية و�آجلة ،مبا يف
ذلك جميع حقوق امللكية الفكرية احلالية والآجلة التي متلكها �أو تُرخِّ �ص لها �أطراف
ثالثة با�ستخدامها.

احلقوق ال�ضمانية يف موجودات ملمو�سة ت�ستخدم ب�ش�أنها ممتلكات فكرية
 -43ب�� �ص��رف النظ� � ��ر ع� � ��ن املعامالت املذك� � ��ورة �أعاله ،توجد معامالت ت�س� � ��تخدم فيها
لكن
موج� � ��ودات غ� �ي��ر املمتلكات الفكرية ،مثل املخزون �أو املعدات ،ك�ض� � ��مانة لالئتمانَّ ،
قيمة هذه املوجودات ت�ستند �إىل حد ما �إىل ممتلكات فكرية مرتبطة بها .وهذه الفئة
املو�ض� � ��حة باملثالني  6و� 7أدناه ،تتعلق باحلقوق ال�ض� � ��مانية يف املوجودات
من املعامالت،
ّ
امللمو�سة .وكما نوق�ش يف امللحق (انظر الفقرات � 112-108أدناه) ،ف� َّإن احلق ال�ضماين
يف املوجودات امللمو�س� � ��ة ال ميتد تلقائيا �إىل املمتلكات الفكرية امل�س� � ��تخدمة ب�ش � � ��أن تلك
املوجودات ،ما مل تتفق الأطراف على خالف ذلك .ومن ثم ف�إذا ما رغب دائن م�ضمون
يف �أخذ حق �ضماين يف هذه املمتلكات الفكرية ،فينبغي و�صف هذه املمتلكات الفكرية
يف االتفاق ال�ضماين كجزء من املمتلكات املرهونة.

املثال 6
حقوق ُم�ص ِّنع خمزونات حتمل عالمات جتارية
 -44ال�رشكة واو� ،رشكة ل�ص� � ��نع مالب�س اجلينـز الراقية الت�ص� � ��ميم وغريها من الأزياء
الراقية ،وهي ترغب يف اقرتا�ض مال من امل�رصف واو يكون م�ضموناً جزئياً مبخزون
ال�رشكة واو من ال�س� � ��لع التامة ال�ص� � ��نع .ويحمل كثري من الأ�ص� � ��ناف التي ت�صنعها ال�رشكة
رخ�صت �أطراف ثالثة با�ستعمالها مبوجب اتفاقات ترخي�ص
واو عالمات جتارية م�شهورة ّ
متنح ال�رشكة واو احلق يف �ص� � ��نع املنتجات وبيعها .وتق ّدم ال�رشكة واو �إىل امل�رصف واو
اتفاق� � ��ات الرتخي�� � ��ص با�س� � ��تخدام العالمات التجارية املربمة معه� � ��ا التي تثبت حقها يف
ا�س� � ��تخدام العالمات التجارية ويف منح حق �ض� � ��ماين يف املخزونات احلاملة للعالمات
ويقدم امل�رصف واو ائتمانا
التجارية ،وكذلك التزاماتها جتاه مالكي العالمات التجارية.
ّ
�إىل ال�رشكة واو مقابل قيمة املخزون.
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املثال 7
حقوق مو ِّزع خمزونات حتمل عالمات جتارية
 -45ال�رشك� � ��ة زاي ،م� � ��ن موزع� � ��ي ال�رشكة واو (انظر املثال  ،)6وهي ترغب يف اقرتا�ض
مال من امل�رصف زاي يكون م�ضموناً جزئيا مبخزونها من مالب�س اجلينـز التي حتمل
ا�س� � ��م م�ص� � � ّ�ممها وغريها من املالب�س التي ت�ش� �ت��ريها من ال�رشكة واو ،والتي يحمل جزء
رخ�ص� � ��ت �أطراف ثالثة لل�رشكة واو با�س� � ��تخدامها.
كبري منها عالمات جتارية م�ش� � ��هورة ّ
وتزود ال�رشكة زاي امل�رصف زاي بفواتري من ال�رشكة واو تثبت �أنها ح�صلت على مالب�س
ّ
اجلينـز يف بيع م�أذون به� ،أو بنُ�سخ االتفاقات التي �أبرمتها مع ال�رشكة واو وتثبت � َّأن
مالب�س اجلينـز التي توزعها ال�رشكة زاي �أ�ص� � ��لية و� َّأن ال�رشكة زاي لها احلق يف �إن�ش� � ��اء
ويقدم امل�رصف زاي ائتمانا �إىل ال�رشكة زاي مقابل قيمة
حق �ضماين يف تلك املالب�س.
ّ
ذلك املخزون.

واو-

الأهداف الرئي�سية وال�سيا�سات
العامة الأ�سا�سية

يتوخ� � ��اه الدليل ،كما ذُكر من قبل (انظر الفقرة  ،)1هو
َّ �  -46إن اله� � ��دف الع� � ��ام ال� � ��ذي
ّ
تعزيز االئتمان امل�ضمون .وحتقيقا لهذا الهدف العام ،ي�صوغ الدليل ويناق�ش ع ّدة �أهداف
مقدمة الدليل) .كما
�إ�ضافية ،منها قابلية التنب�ؤ وال�شفافية (انظر الفقرات  59-43من ّ
ج�سدها .وت�شمل هذه ال�سيا�سات العامة
ي�ستند الدليل �إىل ّ
عدة �سيا�سات عامة �أ�سا�سية ويُ ِّ
الن�ص على �شمولية نطاق قوانني املعامالت امل�ضمونة ،واتباع نهج متكامل ووظيفي ب�ش�أن
املعامالت امل�ض� � ��مونة (يقت�ض� � ��ي اعتبار جميع املعامالت التي ت�ؤدي وظائف �ضمانية� ،أ ّياً
كانت ت�س� � ��ميتها� ،أدوات �ض� � ��مان) ،و�إمكانية منح حق �ض� � ��ماين يف موجودات �آجلة (انظر
الفقرات  72-60من مق ّدمة الدليل).
 -47وهذه الأهداف الرئي�س� � ��ية وال�سيا�س� � ��ات العامة الأ�سا�س� � ��ية وثيقة ال�صلة �أي�ضا
باملعام� �ل��ات امل�ض� � ��مونة املتعلقة بامللكية الفكرية .وم� � ��ن ثَم ،ف� َّإن الهدف العام الذي
ين�شده الدليل فيما يخ�ص امللكية الفكرية هو الت�شجيع على توفري االئتمان امل�ضمون
ملن�ش�آت الأعمال التي متلك ممتلكات فكرية �أو لديها احلق يف ا�ستخدامها ،وذلك
بتمكني تلك املن�ش � � ��آت من ا�س� � ��تخدام احلقوق اخلا�ص� � ��ة بامللكية الفكرية باعتبارها
ومرخ�صوها
موجودات مرهونة دون م�سا�س مبا يتمتع به مالكو املمتلكات الفكرية
ِّ
واملرخ�ص لهم با�س� � ��تخدامها من حقوق م�رشوعة مبقت�ض� � ��ى القانون املتعلق بامللكية
َّ
الفكرية� ،أو مبقت�ض� � ��ى قانون العقود �أو قانون امللكية العام .وباملثل ،تنطبق جميع
الأهداف وال�سيا�سات العامة الأ�سا�سية املذكورة �أعاله على املعامالت امل�ضمونة التي
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يكون فيها املوجود املرهون ملكية فكرية �أو ي�شتمل على ملكية فكرية .والق�صد من
و�ضع الدليل ،على �سبيل املثال ،ما يلي:
(�أ) ال�سماح للأ�شخا�ص الذين لديهم حقوق يف ممتلكات فكرية ب�أن ي�ستخدموا
تلك املمتلكات باعتبارها �ضمانة لالئتمان (انظر الدليل ،الفقرة الفرعية (�أ) من الهدف
الرئي�سي )1؛
(ب) ال�سماح للأ�شخا�ص الذين لديهم حقوق يف ممتلكات فكرية ب�أن ي�ستخدموا
كامل قيمة موجوداتهم للح�ص� � ��ول على ائتمان (انظر الفقرة الفرعية (ب) من الهدف
الرئي�سي )1؛
(ج) متكني الأ�شخا�ص الذين لديهم حقوق يف ممتلكات فكرية من �إن�شاء حق
�ضماين يف تلك احلقوق بطريقة ب�سيطة وناجعة (انظر الفقرة الفرعية (ج) من الهدف
الرئي�سي )1؛
(د)	�إتاحة �أق�صى قدر من املرونة للأطراف يف املعامالت امل�ضمونة املتعلقة
بامللكي� � ��ة الفكري� � ��ة عند التفاو�ض على �رشوط اتفاقها ال�ض� � ��ماين (انظر الفقرة الفرعية
(ط) من الهدف الرئي�سي )1؛
(هـ) متك� �ي��ن الأط� � ��راف املهت ّم� � ��ة من الت�أ ّكد من وجود حقوق �ض� � ��مانية يف املمتلكات
الفكرية بطريقة وا�ضحة وقابلة للتنب�ؤ بها (انظر الفقرة الفرعية (و) من الهدف الرئي�سي )1؛
(و) متكني الدائنني امل�ض� � ��مونني من تبينُّ مدى �أولوية حقوقهم ال�ض� � ��مانية يف
املمتل� � ��كات الفكري� � ��ة بطريقة وا�ض� � ��حة وقابلة للتنب�ؤ به� � ��ا (انظر الفقرة الفرعية (ز) من
الهدف الرئي�سي )1؛
(ز) تي�سري �إنفاذ احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية بطريقة ناجعة (انظر
الفقرة الفرعية (ح) من الهدف الرئي�سي .)1
املتوخاة م������ن القانون املتعل������ق بامللكية
 -48وم������ن �أه������داف ال�سيا�س������ة العام������ة
ّ
الفكرية احليلول ُة دون ا�ستخدام امللكية الفكرية دون �إذن واملحافظة على قيمة
املمتلكات الفكرية ،ومن ثَم ،ت�ش������جيع موا�ص������لة االبتكار والإبداع .وحتقيقاً لهذا
الهدف املتعلق بال�سيا�س������ة العامة ،مينح القانون املتعلق بامللكية الفكرية حقوقاً
معينة ملالكي املمتلكات الفكرية .و�ض������مانا لتحقيق الأهداف الرئي�س������ية
ح�رصية َّ
لقان������ون املعامالت امل�ض������مونة على نحو ال يتعار�������ض مع �أهداف القانون املتعلق
بامللكي������ة الفكري������ة ،وم������ن ثم توفري �آليات لتمويل �إن�ش������اء ون����ش��ر �أعمال جديدة،
ين�������ص الدلي������ل على مبد�أ عام ملعاجلة التفاعل بني قانون املعامالت امل�ض������مونة
والقانون املتعلق بامللكية الفكرية .وهذا املبد�أ مبينّ يف الفقرة الفرعية (ب) من
التو�صية ( 4انظر الفقرات � 7-2أعاله؛ والفقرات � 73-60أدناه).
 -49ويف هذه املرحلة ،تكفي الإ�شارة �إىل � َّأن
يف ذاته ،ب� ِّأي حال من الأحوال ،م�ضمون � ِّأي

النظام املبينَّ بتف�صيل يف الدليل ال يح ّدد،
حق ملكية فكرية ،وال يبينّ نطاق احلقوق
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املرخ�ص لـه �أن ميار�سها ،وال يعيق حق � ِّأي منهم يف
التي يجوز للمالك �أو املرخِّ �ص �أو
َّ
�صون قيمة حقوقه يف املمتلكات الفكرية مبنع ا�ستغالل تلك احلقوق من دون �إذن .ومن
ثم ،ف� َّإن الهدف الرئي�س� � ��ي الذي ين�ش� � ��د تعزيز االئتمان امل�ض� � ��مون فيما يتعلق باملمتلكات
الفكرية �سوف يتحقق على نحو ال يتعار�ض مع �أهداف القانون املتعلق بامللكية الفكرية
يف منع ا�ستغالل املمتلكات الفكرية من دون �إذن وحماية قيمة تلك املمتلكات ،ومن ثَم
الت�شجيع على املزيد من االبتكار والإبداع.
 -50كذلك ف� َّإن هذا الهدف الرئي�س� � ��ي الرامي �إىل تعزيز االئتمان امل�ض� � ��مون ،من دون
تعار�ض مع �أهداف القانون املتعلق بامللكية الفكرية ،يعني �أنه ال ينبغي �أن يف�ضي وجود
نظام االئتمان امل�ضمون وال �إن�شاء حق �ضماين يف املمتلكات الفكرية �إىل االنتقا�ص من
قيمة املمتلكات الفكرية .ومن ثم ،ف� َّإن �إن�ش� � ��اء حق �ض� � ��ماين يف املمتلكات الفكرية ،على
�سبيل املثال ،ال ينبغي �أن يف�سرَّ خط�أً على �أنه ميثّل تخليا غري مق�صود عن تلك املمتلكات
م� � ��ن جان� � ��ب املالك/املانح؛ وعدم ا�س� � ��تخدام املالك/املانح �أو الدائن امل�ض� � ��مون للعالمة
التجارية ا�س� � ��تخداما �ص� � ��حيحا� ،أو عدم ا�س� � ��تخدامه لها يف جميع ال�س� � ��لع �أو اخلدمات،
واف من مراقبة النوعية ،كلها �أمور قد ت�ؤدي �إىل فقدان
�أو ع� � ��دم احلف� � ��اظ عل� � ��ى ق� � ��در ٍ
املمتلكات الفكرية بع�ضا من قيمتها �أو حتى التخلي عن تلك املمتلكات.
 -51وهذه الأهداف الرئي�س� � ��ية تعني� ،إ�ض� � ��اف ًة �إىل ذلك� ،أنه ينبغي لقانون املعامالت
امل�ض� � ��مونة ،يف حالة املنتجات �أو اخلدمات املقرتنة بعالمات جتارية� ،أن يجتنب �إرباك
امل�ستهلك ب�ش�أن َم�ص َدر املنتجات �أو اخلدمات .وعلى �سبيل املثال ،عند �إنفاذ حق �ضماين،
حق �إزالة عالمة ال�ص� � ��انع عن املوجودات املرهونة
يخول الدائ ُن امل�ض� � ��مون َّ
ال ينبغي �أن َّ
�أو اال�ستعا�ضة عنها بعالمة �أخرى (�سواء �أكانت م�شابهة ب�صورة مثرية للّب�س �أم ال) وبيع
املوجودات املرهونة.
 -52و�أخرياًً ،تعني هذه الأهداف الرئي�سية �أنه ال ينبغي لقانون املعامالت امل�ضمونة �أن
املبينة يف اتفاق الرتخي�ص .وعلى �س� � ��بيل املثال� ،إذا ن�ص اتفاق
يَ ُج َّب القيود التعاقدية َّ
املرخ�� � ��ص له من دون موافقة املرخِّ �ص ،فال
الرتخي�� � ��ص عل� � ��ى �أن� � ��ه ال ميكن نقل حقوق
َّ
يجوز �إن�شاء حق �ضماين قابل للإنفاذ يف الرخ�صة �إال مبوافقة املرخِّ �ص.

�أو ًال-

نطاق االنطباق وا�ستقاللية
الطرفني
�ألف-

نطاق االنطباق العام

 -53ينطبق القانون املو�صى به يف الدليل على احلقوق ال�ضمانية يف كل �أنواع املوجودات
املنقولة ،مبا فيها امللكية الفكرية (لالطالع على معنى م�صطلح "امللكية الفكرية" ،انظر
الفقرات � 20-18أعاله) .ويق�ض� � ��ي القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ب�أنه يجوز ل�ش� � ��خ�ص
احلق ال�ضماين
اعتباري �أو طبيعي �أن ين�شئ �أو �أن يحتاز حقاً �ضمانياً ،ويجوز �أن ي�ضمن
ُّ
� َّأي نوع من �أنواع االلتزامات (انظر التو�صية  .)2وينطبق القانون املو�صى به يف الدليل
على كل املعامالت التي تخدم �أغرا�ض � � �اً �ض� � ��مانية ،ب�رصف النظر عن �ش� � ��كل املعاملة �أو
امل�ص� � ��طلح الذي ي�س� � ��تعمله الطرفان (انظر الدليل ،الفقرة الفرعية (د) من التو�صية ،2
يخ�ص احلقوق ال�ض� � ��مانية يف
والتو�ص� � ��ية  .)8وي ّت�س� � ��ع نطا ُق انطباق امللحق �أي�ض� � ��ا فيما
ّ
املمتلكات الفكرية.

 -1املوجودات املرهونة امل�شمولة
َّ �  -54إن القانون املتعلق بامللكية الفكرية هو الذي يُرجع �إليه يف تو�ص� � ��يف خمتلف
�أن� � ��واع املمتل� � ��كات الفكري� � ��ة وحتديد ما �إذا كان كل نوع من �أنواع املمتلكات الفكرية
قاب ً
ال للنقل ،ومن ثم يجوز رهنه.
ولكن الدليل وهذا امللحق ي�ستندان �إىل االفرتا�ض
َّ
العام القائل ب�أ ّنه ميكن �إن�شاء حق �ضماين يف � ِّأي نوع من املمتلكات الفكرية ،مثل
براءة االخرتاع �أو العالمة التجارية �أو حقوق الت�أليف والن�رش .كما ي�س� � ��تند الدليل
وامللحق �إىل االفرتا�ض القائل ب� َّأن املوجودات املرهونة ميكن �أن تكون �أياً من خمتلف
ملكية
حقوق
املرخ�ص لـه �أو
حقوق
املرخ�ص �أو
حقوق
حقوق املالك احل�رصية� ،أو
ِّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ
فكرية تُ�ستخدم ب�ش�أن موجود ملمو�س.
 -55بي� � ��د � َّأن ثم� � ��ة تقيي� � ��دا هاما لنطاق الدليل وامللحق .فتما�ش� � ��ياً مع القواعد العامة
لقانون امللكية ،ومن �أجل �إن�شاء حق �ضماين يف موجود ما ،مبا فيه � ُّأي ممتلك فكري،
يجب �أن يكون ذلك املوجود قاب ً
ال للنقل مبقت�ضى قانون امللكية ،مبا فيه القانون املتعلق
بامللكية الفكرية .وعلى �س� � ��بيل املثال ،يق�ض� � ��ي القانون املتعلق بامللكية الفكرية يف دول
23
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رهن) �س� � ��وى احلقوق االقت�ص� � ��ادية املندرجة
كثرية ب�أنه ال يجوز �أن تُن َقل (ومن ث َّم� ،أن تُ َ
�ضمن حقوق الت�أليف والن�رش ،ال حقوق امل�ؤلف املعنوية .والقانون املو�صى به يف الدليل
ال مي�س بتلك التقييدات .وبعبارة �أكرث حتديدا ،ال يَ ُج ُّب القانون املو�صى به يف الدليل
�كام � ِّأي قان� � ��ون �آخ� � ��ر (مبا يف ذلك القانون املتعلق بامللكية الفكرية) ،متى كانت تلك
�أح� � � َ
�اء �أو �إنفا َذ حق �ض� � ��ماين يف �أنواع بعينها من املوجودات ،مبا فيها
ال
ُ
أحكام تق ِّيد �إن�ش� � � َ
املمتل� � ��كات الفكري� � ��ة� ،أو تق ِّي� � ��د قابلية تلك الأنواع للنقل (انظر الدليل ،التو�ص� � ��ية .)18
واال�س� � ��تثناء الوحيد من هذه القاعدة يتعلق بالقيود الت�رشيعية املفرو�ض� � ��ة على �إمكانية
�إحالة امل�س� � ��تحقات الآجلة وامل�س� � ��تحقات املحالة جمل ًة �أو جزئيا (ملجرد �أنها م�س� � ��تحقات
�آجل� � ��ة �أو م�س� � ��تحقات حمال� � ��ة جمل � � � ًة �أو جزئيا؛ انظر الفقرة � 99أدناه) ،وهو ما �س� � ��وف
يُلغى �أو يُبطل بقاعدة �أو بقانون ي�ش� �ت��رع تو�ص� � ��ية الدليل ذات ال�ص� � ��لة (انظر الدليل،
التو�صية 23؛ انظر �أي�ضاً الفقرات  104-102و� 120أدناه).

 -2املعامالت امل�شمولة
 -56لقد ذُكر �آنفا (انظر الفقرة َّ � )53أن القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ينطبق على
جميع املعامالت التي تخدم �أغرا�ضاً �ضمانية ،ب�رصف النظر عن الت�سمية التي يطلقها
عليها الطرفان �أو القانون املتعلق بامللكية الفكرية .وبعبارة �أخرى ،يَعترب القانون املو�صى
به يف الدليل هذه املعاملة ُمن�ش� � ��ئة حلق �ض� � ��ماين ،ومن ث َّم فهو ينطبق عليها ما دامت
تخدم �أغرا�ض � � �اً �ض� � ��مانية ،حتى و�إن َو�ص� � ��ف القانو ُن املتعلق بامللكية الفكرية نق َل امللكية
الفكرية �إىل الدائن لأغرا�ض �ضمانية ب�أنه نقل م�رشوط �أو حتى ب�أنه نقل "تام" (انظر
الفقرة الفرعية (د) من التو�صية  ،2والتو�صية .)8

 -3النقل التام للملكية الفكرية
 -57ينطبق القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل� ،إىل حد ما ،على نقل امل�س� � ��تحق نقال تاما
(�أي نقل ملكيته) (انظر التو�ص� � ��ية  .)3ومبا � َّأن القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل يعامل
املرخ�ص له با�س� � ��تغالل امللكية الفكرية على �أنها
الإتاوات التي يتقا�ض� � ��اها املرخِّ �ص من
َّ
م�س� � ��تحقات للمرخِّ �ص (انظر تعريف م�ص� � ��طلح "امل�س� � ��تحق" يف الفقرة  20من الباب باء
من مق ّدمة الدليل) ،فهو ينطبق� ،إىل حد ما ،على النقل التام حلق تقا�ض� � ��ي الإتاوات
واملرخ�ص له على
(دون امل�سا�س ب�رشوط و�أحكام اتفاق الرتخي�ص ،مثل اتفاق املرخِّ �ص
َّ
املرخ�ص له حقا �ض� � ��مانيا يف حقه يف تقا�ض� � ��ي �إتاوات من الباطن) .ويعود
�أال ين�ش� � ��ئ
َّ
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�إدراج النقل التام للم�س� � ��تحقات يف نطاق القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل �إىل � َّأن هذا
النقل يُنظر �إليه عاد ًة على �أنه معاملة متويلية ،وكثرياً ما ي�صعب يف املمار�سة العملية
ولكن هذا ال يعني ،ملجرد كون تو�ص� � ��يات
متييزه عن القرو�ض امل�ض� � ��مونة مب�س� � ��تحقات.
َّ
معينة يف الدليل تنطبق عموماً على النقل التام للم�ستحقاتَّ � ،أن القانون يعيد تو�صيف
النقل التام للم�ستحق ب�أنه معاملة م�ضمونة .وثمة �سبب هام لعدم �إعادة تو�صيف النقل
التام للم�س� � ��تحقات ب�أنه معاملة م�ض� � ��مونة ،وهو تفادي �أن ي�ؤثّر ذلك �س� � ��لباً يف ممار�سات
متويلية مهمة متعلقة بامل�ستحقات ،مثل العوملة (فيما يخ�ص النقل التام للم�ستحقات،
انظر الفقرات � 25إىل  31من الف�ص� � ��ل الأول من الدليل؛ ولالطالع على مثال ملعاملة
عوملة ،انظر الفقرات  34-31من
مقدمة الدليل).
ّ
 -58والقانون املو�صى به يف الدليل ينطبق �أي�ضاً على عمليات نقل جميع املوجودات
املنقولة لأغرا�ض �ض� � ��مانية ،ويعاملها كمعامالت تن�ش� � ��ئ حقاً �ض� � ��مانياً (انظر الفقرة
تو�صيات
الفرعية (د) من التو�صية  ،2والتو�صية  .)8ومن ثم ،ف�إذا ا�شرتعت الدولة
ِ
الدليل ،ف� َّإن نقل � ِّأي ملكية فكرية (�سواء �أكان نقال حلقوق كاملة �أم حلقوق حمدودة
نطاقاً �أو زماناً �أو مكاناً) ،لأغرا�ض �ض� � ��مانية ،يُعترب معاملة م�ض� � ��مونة .وهذا النهج
يف القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ي�س� � ��تند �إىل املبد�أ القائل ب�أن تكون للم�ض� � ��مون
غلبة على ال�ش� � ��كل لدى تقدير ما �إذا كانت املعاملة تعترب معاملة م�ض� � ��مونة �أم ال.
وبذلك� ،س� � ��يكون مبقدور الأطراف �أن تن�ش� � ��ئ حقاً �ض� � ��مانياً يف ملكية فكرية مبجرد
ا�ستخدام الطرائق املن�صو�ص عليها يف القانون املو�صى به يف الدليل ،دون احلاجة
�إىل اتباع �سائر �شكليات "النقل" .وهذه النتيجة لن مت�س مبمار�سات الرتخي�ص ،ل َّأن
القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل يق�ض� � ��ي ب� َّأن اتفاق الرتخي�ص ال ين�ش� � ��ئ يف حد ذاته
حقاً �ض� � ��مانياً ،وب� َّأن الرتخي�ص الذي يت�ض� � ��من احلق يف �إنهاء اتفاق الرتخي�ص لي�س
حقاً �ضمانياً (انظر الفقرات � 25-23أعاله).
 -59والقان� � ��ون املو�ص� � ��ى ب� � ��ه يف الدلي� � ��ل ال ينطبق على عمليات النق� � ��ل التام ل ِّأي
موجودات منقولة �أخرى غري امل�س� � ��تحقات ،مبا فيها املمتلكات الفكرية (فم�ص� � ��طلح
"�إحالة" ال يُ�س� � ��تخدم يف الدليل �إال ب�ش � � ��أن امل�س� � ��تحقات ،جتنباً ل ِّأي تلميح �ضمني ب� َّأن
التو�صيات املنطبقة على �إحالة امل�ستحقات تنطبق بوجه �أعم على احلقوق ال�ضمانية
يف املمتلكات الفكرية؛ انظر مقدمة الدليل ،احلا�ش� � ��ية 24؛ وانظر �أي�ض� � ��ا الفقرتني
 27و� 28أعاله) .غري � َّأن القانون املو�صى به يف الدليل قد مي�س بحقوق َمن ينقل
�إلي� � ��ه املوج� � ��ود املره� � ��ون نق ً
ال تاماً ،متى كان هناك تن� � ��ازع على الأولوية بني حقوق
ذلك املنقول �إليه وحقوق دائن م�ضمون لديه حق �ضماين يف ذلك املوجود .و�سبب
ا�س� � ��تبعاد عمليات النقل التام ل ِّأي موجودات منقولة �أخرى غري امل�س� � ��تحقات ،مبا
فيها املمتلكات الفكرية ،من نطاق الدليل ،هو �أنها عادة ما تخ�ضع لقوانني �أخرى
تتناولها تناوال كافيا ،مثل القانون املتعلق بامللكية الفكرية.
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 -4حدود نطاق االنطباق
 -60ي�س� � ��تند الدليل �إىل افرتا�ض مفاده � َّأن الدول التي ت�ش� �ت��رع تو�ص� � ��يات الدليل �سوف
تُدرج يف نظامها الع�رصي املتعلق باملعامالت امل�ض� � ��مونة ،تي�س� �ي��را للح�صول على التمويل
امل�ستند �إىل امللكية الفكرية ،قواع َد ب�ش�أن احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية .ومن
ثم ،فقد تود الدول التي ت�ش� �ت��رع تو�ص� � ��يات الدليل �أن تراجع قوانينها املتعلقة بامللكية
الفكرية بغية اال�ستعا�ض� � ��ة باملفهوم العام للحق ال�ض� � ��ماين عن جميع الأدوات التي يُن�ش � � ��أ
العينية وعمليات
بوا�سطتها حق �ضماين يف ملكية فكرية (مبا فيها رهون الوفاء والرهون
ّ
النقل امل�رشوطة).
ولكن الدليل ي�سلّم �أي�ضا ب� َّأن ذلك يجب �أن يُجرى على نحو يت�سق مع
َّ
ال�سيا�سات العامة والبنى التحتية للقوانني املتعلقة بامللكية الفكرية يف كل دولة م�شرتعة.
 -61وتعالَج نقاطُ التقاطع املحتملة بني قانون املعامالت امل�ض� � ��مونة والقانون املتعلق
بامللكي� � ��ة الفكرية معاجلة
مف�ص� � ��لة يف مق ِّدم� � ��ة امللحق (انظر الفقرات � 7-2أعاله) ويف
ّ
خمتلف ف�صوله (انظر على �سبيل املثال الفقرات � 232-229أدناه) .وكما ذُكر �آنفا ،يرد
املبد�أ الأ�سا�س� � ��ي يف الفقرة الفرعية (ب) من التو�ص� � ��ية  ،4التي تن�ص على � َّأن القانون
املو�صى به يف الدليل ال ينطبق على "املمتلكات الفكرية متى كانت �أحكام ذلك القانون
تت�ض� � ��ارب م� � ��ع القانون الوطني �أو مع االتفاق� � ��ات الدولية املتعلقة بامللكية الفكرية التي
تكون الدولة (امل�شرتعة للقانون املو�صى به يف الدليل) طرفا فيها" .وبغية توفري �إطار
لإجراء هذه املناق�ش� � ��ة الأكرث تف�ص� � ��ي ً
ال لتداعيات الفقرة الفرعية (ب) من التو�ص� � ��ية ،4
من املفيد هنا حتديد ما يلي�( :أ) امل�س� � ��ائل التي من الوا�ض� � ��ح �أنها تندرج �ض� � ��من نطاق
القان� � ��ون املتعل� � ��ق بامللكي� � ��ة الفكرية وال يُق�ص� � ��د �أن مي�س بها الدلي� � ��ل على � ِّأي نحو كان؛
و(ب) امل�سائل التي ميكن ب�ش�أنها اال�ستعا�ضة عن قاعدة من قواعد القانون املو�صى به
يف الدليل �أو تكميلها بقاعدة من قواعد القانون املتعلق بامللكية الفكرية تنظّ م امل�س�ألة
ذاتها على نحو مغاير للدليل.

(�أ) التمييز بني حقوق امللكية الفكرية واحلقوق ال�ضمانية يف حقوق امللكية الفكرية
  -62ال يتناول القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل �س� � ��وى امل�س� � ��ائل القانونية التي ينفرد بها
قانون املعامالت امل�ض� � ��مونة ال امل�س� � ��ائل املت�صلة بطبيعة املوجودات التي هي حمل احلق
ال�ضماين وبخ�صائ�صها القانونية .فهذه امل�سائل الأخرية تنفرد بتناولها جمموعة قوانني
امللكي� � ��ة الت� � ��ي تنطبق على هذه املوجودات بعينها (مع اال�س� � ��تثناء اجلزئي الوحيد الذي
ي�ستبعد امل�ستحقات متى كانت هناك جوانب معينة من عمليات النقل التام للم�ستحقات
مطروقة �أي�ضاً يف القانون املو�صى به يف الدليل).

 -63وهذا يعني ،يف �سياق التمويل باملمتلكات الفكريةَّ � ،أن القانون املو�صى به يف الدليل
يتوخى امل�سا�س ،بامل�سائل املت�صلة بوجود حقوق امللكية الفكرية لدى املانح
مي�س ،وال
ال
ّ
ّ
وب�ص� � ��حة تلك احلقوق وقابليتها للإنفاذ وم�ض� � ��مونها .فهذه امل�س� � ��ائل ال يح�س� � ��مها �سوى
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القانون املتعلق بامللكية الفكرية .و�س� � ��وف يكون على الدائن امل�ض� � ��مون �أن يويل انتباها
لتل� � ��ك القواع� � ��د لكي يق ِّي� � ��م مدى وجود املوجودات املراد رهنها ونوعية تلك املوجودات،
ولكن هذا ينطبق على � ِّأي نوع من املوجودات املرهونة (مثال ذلك � َّأن امل�سائل املتعلقة
َّ
مبا �إذا كان يوجد حق يف تقا�ض� � ��ي �أموال مقيدة ل�ص� � ��الح ح�س� � ��اب م�رصيف وم�ض� � ��مون
ذلك احلق على وجه الدقة وقابلية �إنفاذه هي م�س� � ��ائل تخ�ص قانونا �آخر غري قانون
املعامالت امل�ض� � ��مونة) .وفيما يلي قائمة ا�سرت�ش� � ��ادية غري ح�رصية بامل�س� � ��ائل التي ميكن
�أن يتناولها القانو ُن املتعلق بامللكية الفكرية فيما يت�صل بذلك التقييم؛ علما ب�أنه ميكن
غري مدرجة يف القائمة التالية.
للقانون املتعلق بامللكية الفكرية �أن يتناول �أي�ضا م�سائ َل َ

حقوق الت�أليف والن�رش
(�أ)

حتديد هوية امل�ؤلف �أو امل�ؤلف امل�شارك �أو حائز احلق؛

(ب)

مدة حماية حقوق الت�أليف والن�رش؛
ّ

(ج) احلق� � ��وق االقت�ص� � ��ادية املمنوحة مبقت�ض� � ��ى القان� � ��ون ،وتقييدات احلماية
واال�ستثناءات منها؛
املج�سد يف العمل ،مقابل الفكرة
(د) طبيعة ال�شيء مو�ضوع احلماية (التعبري
َّ
الكامنة وراءه ،واخلط الفا�صل بينهما)؛

(هـ)
ترخي�ص بها؛

قابلي� � ��ة احلق� � ��وق االقت�ص� � ��ادية للنقل من زاوية القان� � ��ون ،واحلق يف منح

(و)	�إمكانية �إنهاء نقل حقوق الت�أليف والن�رش �أو الرتخي�ص بها� ،أو تنظيم هذا
النقل �أو الرتخي�ص على نحو �آخر؛

(ز)

نطاق احلقوق املعنوية وعدم قابليتها للنقل؛

(ح) االفرتا�ضات املتعلقة مبمار�سة احلقوق ونقلها ،والتقييدات املتعلقة بهوية
َمن يجوز له ممار�سة احلقوق؛

(ط) حتديد َمن تُن�س� � ��ب له امللكية الأ�ص� � ��لية يف حالة الأعمال امل�ض� � ��طلع بها
مبقت�ضى تكليف والأعمال التي يبتدعها م�ستخ َدم �ضمن نطاق خدمته.

املجاورة (املرتبطة �أو ذات ال�صلة)
احلقوق
ِ
املجاورة ومداه� � ��ا ،مبا يف ذلك ما �إذا كان يجوز للدولة
(�أ) معن� � ��ى احلق� � ��وق
ِ
�أن تعرتف ببع�ض احلقوق املجاورة �ضمن نطاق قانون حقوق الت�أليف والن�رش �أو قانون
�آخر؛
(ب) الأ�شخا�ص الذين يحق لهم املطالبة باحلقوق املجاورة؛
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(ج) نوع التعبري املحمي؛
(د) العالقة بني حائزي احلقوق املجاورة وحائزي حقوق الت�أليف والن�رش؛
(هـ) مدى احلقوق احل�رصية �أو حقوق تقا�ض� � ��ي مكاف�أة من�ص� � ��فة فيما يخ�ص
احلقوق املجاورة؛
(و)	� ّأي عوامل �أو �شكليات رابطة للحماية ،مثل التثبيت �أو الن�رش �أو الإ�شعار؛
(ز)	� ّأي تقييدات حلماية احلقوق املجاورة و�أي ا�ستثناءات منها؛
مدة احلماية للحقوق املجاورة؛
(ح)
ّ
(ط) قابلية نقل � ِّأي حقوق جماورة من زاوية القانون ،واحلق يف منح ترخي�ص بها؛
(ي)	�إمكاني� � ��ة �إنه� � ��اء نق� � ��ل احلقوق املج� � ��اورة �أو الرتخي�ص بها� ،أو تنظيم هذا
النقل �أو الرتخي�ص على نحو �آخر؛
(ك) نطاق � ِّأي حقوق معنوية ذات �صلة وم ّدة تلك احلقوق وعدم قابليتها للنقل.

براءات االخرتاع
(�أ)

امل�شارك؛
حتديد هوية مالك براءة االخرتاع �أو مالكها
ِ

(ب)

�صحة براءة االخرتاع؛

(ج)

تقييدات احلماية واال�ستثناءات منها؛

(د)

نطاق احلماية ومدتها؛

(هـ)	�أ�سباب الطعن يف �صحتها (تناولها �أموراً بديهية �أو عدم �إتيانها بجديد)؛
(و) ما �إذا كان هناك ن�رش �سابق معينّ قد ا�ستُبعد من فن �سابق ،ومن ثم ال
يحول دون �إمكانية ت�سجيل براءة اخرتاع؛
(ز) ما �إذا كانت احلماية تمُ نح لل�شخ�ص الذي كان �أ َّول من اخرتع االخرتاع
قدم طلب ت�سجيل االخرتاع؛
�أم لل�شخ�ص الذي كان �أ َّول من ّ
(ح) قابلية نقل براءة االخرتاع واحلق يف منح رخ�صة يف براءة اخرتاع.

العالمات التجارية وعالمات اخلدمات
(�أ)

حتديد هوية �أول م�ستعمِ ل للعالمة التجارية �أو مالكها؛

(ب) ما �إذا كانت حماية العالمة تمُ نح لل�شخ�ص الذي كان �أول من ا�ستعملها
قدم طلباً لت�سجيلها ،وما �إذا كانت احلماية متنح لعالمة
�أم لل�شخ�ص الذي كان �أول من ّ
م�سجلة �سابقاً؛
م�سجلة الحقاً �إذا كانت تتعار�ض مع عالمة
ّ
ّ
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(ج) ما �إذا كان اال�س� � ��تعمال ال�س� � ��ابق للعالمة �رشطاً الزما لت�س� � ��جيلها يف �سجل
العالمات� ،أو ما �إذا كان احلق فيها يُ�ضمن بالت�سجيل الأ ّويل ويُحفظ باال�ستعمال الالحق؛
(التميز)؛
(د)	�أ�سا�س حماية احلق
ُّ

لفقدان احلماية (تخلّف احلائز عن �ض� � ��مان احتفاظ
(هـ) ال�س� � ��بب الأ�سا�س� � ��ي
ِ
العالمة بارتباطها مبنتجات املالك املطروحة يف ال�سوق) ،كما يف حالة:
�ص ،ب�ص� � ��ورة مبا�� �ش��رة �أو غري مبا�رشة،
' '1الرتخي�� � ��ص دون �أن يق� � ��وم املرخِّ ُ
مبراقب� � ��ة نوعي� � ��ة �أو خا�ص� � ��ية املنتجات �أو اخلدم� � ��ات املرتبطة بالعالمة (ما
يُدعى "الرتخي�ص العاري")؛
' '2تغيري �شكل العالمة بحيث ال يعود مظهرها مطابقا للعالمة كما ُ�سجلت؛

(و)

مقومات �شهرتها �أو من دونها.
ما �إذا كان ميكن نقل العالمة مع ّ

(ب)  �أوجه التداخل املحتمل بني قانون املعامالت امل�ضمونة والقانون املتعلق بامللكية
الفكرية
للتو ال ت�س� � ��تلزم � َّأي �إقرار بغلبة القانون املتعلق بامللكية
َّ �  -64إن امل�س� � ��ائل التي عوجلت ّ
الفكرية ،ل َّأن القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ال يتوخى معاجلة هذه امل�س� � ��ائل .وبعبارة
�أُخرى ،لي�س يف هذه امل�سائل ما ينطبق عليه املبد�أ الوارد يف الفقرة الفرعية (ب) من
التو�ص� � ��ية  .4فم�س � � ��ألة التغليب تن�ش � � ��أ عندما ين�ص القانون املتعلّق بامللكية الفكرية لدى
الدولة امل�ش� �ت��رعة للقانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل على قاعدة خا�ص� � ��ة بامللكية الفكرية
تتناول م�س�ألة تقع �ضمن نطاق القانون املو�صى به يف الدليل� ،أي م�س�ألة تتعلّق ب�إن�شاء
حق �ض� � ��ماين يف ممتلكات فكرية �أو بنفاذ ذلك احلق جتاه الأطراف الثالثة �أو �أولويته
�أو �إنفاذه �أو القانون املنطبق عليه (انظر الفقرات � 7-2أعاله).
نطاق وتداعيات تغليب القانون املتعلق بامللكية
 -65ومن الناحية النظرية ،يتعذّ ر حتديد
ِ
الفكري� � ��ة حتدي� � ��دا دقيق� � ��ا ،ل َّأن هن� � ��اك تفاوتاً كبرياً بني الدول يف مدى ر�س� � ��وخ القواعد
اخلا�ص� � ��ة بامللكية الفكرية ،بل � َّإن هذا التفاوت يوجد داخل الدولة الواحدة تبعا لفئة
املمتلكات الفكرية مو�ض� � ��ع البحث .كما � َّأن ما يتحقق بوا�س� � ��طة القانون املو�ص� � ��ى به يف
الدليل من منا�سقة وحتديث لقانون التمويل امل�ضمون له قيود حت ّده ،ل َّأن هذا القانون
يعالج م�سائل قانون املعامالت امل�ضمونة فقط ،ويحيل �إىل القانون املتعلق بامللكية الفكرية
معينة (انظر الدليل ،الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية  .)4وثمة عامل �آخر
يف ظروف َّ
يحد من ت�أثري القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ،هو � َّأن القانون املتعلق بامللكية الفكرية
ّ
يف خمتلف الدول ال يعالج كل م�س� � ��ائل قانون املعامالت امل�ض� � ��مونة معاجلة �ش� � ��املة �أو
من�سقة .ولهذا ال�سبب ،ال ميكن احل�صول على نتائج مثلى �إال �إذا كانت عملية منا�سقة
ّ
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وحتديث قانون املعامالت امل�ضمونة ،التي تتح ّقق بوا�سطة القانون املو�صى به يف الدليل،
م�شفوعة مبراجعة القانون املتعلق بامللكية الفكرية ل�ضمان التوافق والتن�سيق بينه وبني
تو�ض� � ��ح بع�ض
قانون املعامالت امل�ض� � ��مونة املو�ص� � ��ى به يف الدليل .والأمثلة الواردة �أدناه ّ
الأمناط املعهودة.

املثال 1
 -66يف بع�ض الدول التي تُن�ش�أ فيها احلقوق ال�ضمانية بنقل حق امللكية يف املوجودات
املرهونة ،ال يجوز �إن�ش� � ��اء حق �ض� � ��ماين يف عالمة جتارية .وال�س� � ��بب يف ذلك هو اخلوف
م� � ��ن �أن ي � � ��ؤدي ح� � ��ق للدائ� � ��ن امل�ض� � ��مون يف ملكية العالمة التجاري� � ��ة �إىل تعطيل ما هو
مطلوب من حائز العالمة التجارية من مراقبة للنوعية .ومن �ش�أن اعتماد �إحدى تلك
الدول للقانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل �أن يجعل نقل حق امللكية غري �رضوري لإن�ش� � ��اء
حق �ض� � ��ماين يف العالمة التجارية ،و�أن يزيل الأ�س� � ��ا�س املنطقي لهذا احلظر ،ل َّأن املانح
يحتفظ مبلكية العالمة التجارية املرهونة مبقت�ض� � ��ى مفهوم احلق ال�ض� � ��ماين امل�أخوذ به
يف القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل� .أما م�س � � ��ألة ما �إذا كان ميكن للدائن امل�ض� � ��مون �أن
املرخ�ص له ب�ش�أنها لأغرا�ض
ي�صبح مالكا للحقوق يف العالمة التجارية �أو املرخِّ �ص �أو
َّ
القانون املتعلق بامللكية الفكرية فتلك م�س�ألة �أخرى (لأغرا�ض قانون املعامالت امل�ضمونة،
مرخ�ص � � �اً له؛ انظر الفقرات ،29 ،8
ال ي�ص� � ��بح الدائن امل�ض� � ��مون مالكا �أو مرخِّ �ص � � �اً �أو َّ
� 30أعاله ،وكذلك الفقرتني  87و� 88أدناه) .ومع ذلك ،فلي�س من �ش�أن اعتماد القانون
املو�صى به يف الدليل �أن يزيل ذلك احلظر تلقائياً ،ل َّأن القانون املو�صى به يف الدليل
يقر بغلبة القانون املتعلق بامللكية الفكرية ،متى كان يت�ض� � ��ارب مع ذلك القانون .ومن
ثم ،قد يلزم �إدخال تعديل خا�ص على القانون املتعلق بامللكية الفكرية ذي ال�صلة جلعله
متنا�سقا مع القانون املو�صى به يف الدليل.

املثال 2
 -67يف بع�ض الدول ،ال ميكن �أن تُ�س� � � َّ�جل يف �س� � ��جل متخ�ص� � ���ص للملكية الفكرية �سوى
عملي� � ��ات نق� � ��ل امللكي� � ��ة الفكري� � ��ة (�س� � ��واء �أكان النقل تاما �أم لأغرا�ض �ض� � ��مانية) ،وهذا
الت�سجيل �رشط �إلزامي لنفاذ النقل .ويف دول �أخرى ،ميكن �أي�ضاً ت�سجيل احلق ال�ضماين
يف املمتلكات الفكرية ،وتكون لهذا الت�س� � ��جيل �آثار ت�أ�سي�س� � ��ية �أو جتاه الأطراف الثالثة.
ونظرا ملبد�أ تغليب القانون املتعلق بامللكية الفكرية ،امل�ض� � � ّ�من يف الفقرة الفرعية (ب)
من التو�ص� � ��ية  ،4ال يكون العتماد القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل � ُّأي ت�أثري على �إعمال
لكن تغليب القانون املتعلق بامللكية
هذه القاعدة ،ويظل هذا الت�سجيل
املتخ�ص�ص الزماًَّ .
ّ
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الفكرية ال يكفي يف بع�ض الأحيان ملعاجلة م�س�ألة التن�سيق بني �سجل احلقوق ال�ضمانية
العام و�س� � ��جالت املمتلكات الفكرية (انظر الفقرات � 140-135أدناه) �أو م�س � � ��ألة ما �إذا
كان ميكن �إن�شاء حق �ضماين �آجل يف ملكية فكرية وما �إذا كان ميكن �أن ي�شري الإ�شعار
�إىل ذلك احلق (انظر الفقرات  118-113و� 143-141أدناه).

املثال 3
ين�ص القانون املتعلق بامللكية الفكرية على ت�سجيل عمليات النقل
 -68يف بع�ض الدولّ ،
ولكن هذا الت�سجيل لي�س
التام واحلقوق ال�ضمانية يف خمتلف �سجالت املمتلكات الفكرية،
َّ
�رشطاً �إلزامياً م�س� � ��بقاً يتوقّف عليه النفاذ .غري � َّأن للت�س� � ��جيل تبعات تتعلق بالأولوية ،من
م�سجلة ميكن �أن تكون خا�ضعة للحقوق النا�شئة
حيث � َّأن احلقوق النا�شئة عن معاملة غري
َّ
عن معاملة
م�سجلة .ويف حالة دولة من هذا القبيل ،من �ش�أن الفقرة الفرعية (ب) من
ّ
التو�صية � 4أن حتافظ على تلك القاعدة من القانون املتعلق بامللكية الفكرية لدى تلك
ي�سجل
يتوخى احلماية املثلى �أن
الدولة ،ومن ثم ،قد يتعني على الدائن امل�ضمون الذي
ّ
ِّ
�إ�شعاراً بحقه ال�ضماين يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام و�أن ي�سجل اتفاق ال�ضمان� ،أو
�إ�شعاراً به يف �سجل املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة (و�إن كان الت�سجيل يف �سجل املمتلكات
الفكرية كافياً لكل الأغرا�ض �إذا كان ذلك ال�س� � ��جل ي�س� � ��مح بت�سجيل احلقوق ال�ضمانية).
وهذا يعزى �إىل ما يلي�( :أ) � َّأن الت�سجيل يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام لتلك الدولة
هو �رشط م�سبق �رضوري للنفاذ جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ضى قانون املعامالت امل�ضمونة
(ما مل يكن القانون املتعلق بامللكية الفكرية ي�س� � ��مح بت�س� � ��جيل احلق ال�ض� � ��ماين يف �س� � ��جل
املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة حتقيقاً للنفاذ جتاه الأطراف الثالثة)؛ و(ب) � َّأن الت�سجيل
يف �س� � ��جل املمتلكات الفكرية �س� � ��يكون �رضورياً حلماية الدائن امل�ض� � ��مون من احتمال ت�أثّر
م�سجلة يف �سجل املمتلكات
بحقوق منقول �إليه �أو دائن م�ضمون مناف�س
حقه ال�ضماين
ِ
ّ
الفكرية مبقت�ضى قواعد الأولوية الواردة يف القانون املتعلق بامللكية الفكرية.
واحلقوق ال�ض� � ��مانيةِ يف �س� � ��جل
 -69ويف بع�ض الدول ،ال يكفل ت�س� � ��جي ُل عمليات النقل
ِ
م�سجلني،
نقل �أو حق �ضماين �سابقني غري
املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة احلماية �إال جتاه ٍ
ّ
علم باحلق ال�س� � ��ابق غري
�خ�ص الذي �س� � ��جل ح َّقه هذا
َّ
و�إال �إذا �أخذ ال�ش� � � ُ
احلق من دون ٍ
امل�سجل (يقر القانون املو�صى به يف الدليل بغلبة هذه القاعدة لأنها قاعدة من القانون
ّ
املتعلق بامللكية الفكرية �أكرث منها قاعدة عامة من قواعد قانون املعامالت امل�ض� � ��مونة
مبثوث ٌة يف ثنايا نظام الدولة القانوين؛ انظر الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية  .)4و�سوف
يطرح اعتماد القانون املو�صى به يف الدليل ،يف تلك الدول ،ت�سا�ؤالً �آخر ب�ش�أن ما �إذا
كان ت�سجيل �إ�شعار باحلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية يف �سجل احلقوق ال�ضمانية
ي�سجل نقل امللكية
العام يعترب �إ�ش� � ��عاراً �ض� � ��منياً ل ِّأي منقول �إليه �أو دائن م�ض� � ��مون الحق
ّ
�إليه �أو حقه ال�ض� � ��ماين يف �س� � ��جل املمتلكات الفكرية .ف�إذا كان الأمر كذلك ،مبوجب
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قانون دولة من هذه الفئة ،عندئذ تنتفي ال�رضورة التي تقت�ض� � ��ي من الدائن امل�ض� � ��مون
�سجل �إ�شعاراً بحقه ال�ضماين يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام �أن ي�سجل �أي�ضاً
الذي ّ
م�س� � ��تنداً �أو �إ�ش� � ��عاراً بذلك احلق يف �س� � ��جل املمتلكات الفكرية لكي تكون له الغلبة على
من يلحقه من املنقول �إليهم والدائنني امل�ضمونني؛ و�إال فقد ين�ص قانون الدولة املعنية
على لزوم ت�س� � ��جيل م�س� � ��تند �أو �إ�ش� � ��عار باحلق ال�ضماين يف �سجل املمتلكات الفكرية لكي
يحظى بالأولوية على املنقول �إليهم والدائنني امل�ض� � ��مونني الالحقني .ولع ّل الدول التي
ت�شرتع التو�صيات الواردة يف الدليل ويف امللحق تود �أن تتناول هذه امل�س�ألة.

املثال 4
 -70تن�ص بع�ض الدول ،مبقت�ض� � ��ى القانون املتعلق بامللكية الفكرية ،على �أن يُ�س� � � َّ�جل
يف �سجل املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة امل�ستند �أو الإ�شعار اخلا�ص بنقل حقوق امللكية
الفكرية ال الإ�شعار باحلق ال�ضماين فيها .ويف هذه احلاالت ،تكون للت�سجيل �آثار تتعلق
بالأولوية فيما بني املنقول �إليهم فح�س� � ��ب ،ال بني املنقول �إليهم والدائنني امل�ض� � ��مونني.
ال بد للدائن امل�ض� � ��مون من �أن يت�أكّد من � َّأن امل�س� � ��تند
ويف الدول التي ت�أخذ بهذا النهج
ّ
م�سجل
�أو الإ�شعار املتعلق بكل عمليات نقل حقوق امللكية الفكرية �إىل مانح ذلك الدائن
ّ
على النحو الواجب يف �سجل املمتلكات الفكرية اجتناباً الحتمال �أن تكون حلقوق املنقول
�جلة الحق � � �اً غلب� � ��ة على حق امللكية الذي يتمتع به املان� � ��ح .كما ال ب ّد للدائن
�إلي� � ��ه امل�س� � � ّ
امل�ض� � ��مون من �أن يت�أكّد من � َّأن امل�س� � ��تند �أو الإ�ش� � ��عار املتعلق بالنقل الذي يجريه املانح
�ج ٌل يف �س� � ��جل املمتلكات الفكرية ،اجتناباً الحتمال �أن تكون
�إليه لأغرا�ض �ض� � ��مانية م�س� � � ّ
حلقوق ال�ش� � ��خ�ص الذي ينقل �إليه املانح تلك امللكية الحقا غلبة على احلقوق النا�ش� � ��ئة
ِ
قرر حقوق
عن نقل احلق ال�ض� � ��ماين ل�ص� � ��الح الدائن امل�ض� � ��مون� .أما فيما عدا ذلك ،فتُ ّ
الدائن امل�ضمون مبقت�ضى نظام املعامالت امل�ضمونة.

املثال 5
 -71يف بع�ض الدول ميثّل ت�س� � ��جيل امل�س� � ��تند �أو الإ�ش� � ��عار اخلا�ص بعملية النقل وباحلق
ال�ضماين يف �سجل املمتلكات الفكرية ،من زاوية القانون املتعلق بامللكية الفكرية ،جمرد
�أمر جائز ال يُق�ص� � ��د منه �س� � ��وى تي�س� �ي��ر حتديد هوية املالك احلايل .ومن ثم ،ف� َّإن عدم
الت�س� � ��جيل ال يُبطل �ص� � ��ح َة املعاملة وال مي�س ب�أولويتها (مع �أنه قد يُ�ؤدي �إىل افرتا�ض� � ��ات
ا�س� � ��تداللية) .ويف الدول التي ت�أخذ بهذا النهج يكون الو�ض� � ��ع يف �أ�سا�س� � ��ه مطابقاً للو�ضع
متخ�ص�ص .وحيثما يعالج قانون متعلق بامللكية الفكرية
الذي ال يوجد فيه بتاتا �سجل
ّ
هذه امل�سائل ،يحيل القانون املو�صى به يف الدليل �إىل ذلك القانون� .أما �إذا كان ح�سم
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هذه امل�سائل مرتوكاً لقانون امللكية العام ف� َّإن م�س�ألة تغليب قانون على �آخر تنتفي ل َّأن
القواعد ال�سابقة على الدليل مل تُ�ستَم ّد من القانون املتعلق بامللكية الفكرية بل من قانون
امللكي� � ��ة بوج� � ��ه ع� � ��ام .ومن ثم ،ف� َّإن اعتماد القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل �س� � ��يحل حمل
القواعد املوجودة ب�ش � � ��أن �إن�ش� � ��اء احلقوق ال�ض� � ��مانية يف املمتلكات الفكرية ونفاذها جتاه
الأطراف الثالثة و�أولويتها .و�سوف تظل القواعد القدمية ب�ش�أن هذه امل�سائل �سارية على
عمليات النقل التام للملكية الفكرية ،ل َّأن القانون املو�صى به يف الدليل ال يتناول �سوى
احلقوق ال�ض� � ��مانية يف املمتلكات الفكرية .وبناء على ذلك� ،س� � ��وف يتعني على الدائن
امل�ض� � ��مون �أن يتح ّق� � ��ق مم� � ��ا �إذا كان � ُّأي نق� � ��ل مزعوم ه� � ��و يف الواقع نقل تام �أم معاملة
م�ضمونة مق َّنـعة (�أي �أنه معاملة تخدم �أغرا�ضا �ضمانية ،و�إن مل يُ�س ِّمها الطرفان معاملة
ولكن هذا النمط من تد ُّبر املخاطر ال يختلف يف �ش� � ��يء عما هو الزم ل ِّأي
م�ض� � ��مونة).
َّ
متخ�ص�ص.
نوع �آخر من املوجودات املرهونة ال يوجد له �سجل
ِّ

املثال 6
َّ �  -72إن القان� � ��ون املتعل� � ��ق بامللكي� � ��ة الفكرية هو الذي يُرجع �إليه يف حتديد م�س � � ��ألة َمن
ميل� � ��ك املمتل� � ��كات الفكرية يف حال وجود �سل�س� � ��لة مم� � ��ن نُقلت �إليهم تلك املمتلكات� .أما
ال تاماً �أم نق ً
م�س�ألة ما �إذا كان النقل نق ً
ال لأغرا�ض �ضمانية فتندرج يف قانون امللكية
العام وقانون املعامالت امل�ضمونة .و�أخرياًً ،ف� َّإن احلقوق وااللتزامات النا�شئة عن اتفاق
الرتخي�ص هي من �ش � � ��أن القانون املتعلق بامللكية الفكرية وقانون العقود .ف�إذا اعتمدت
�إحدى الدول القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ُعوملت عمليات النقل لأغرا�ض �ض� � ��مانية
على �أنها معامالت م�ضمونة.

املثال 7
متخ�ص�ص� � ��ة حتكم �إنفاذ
�  -73إذا كان القانون املتعلق بامللكية الفكرية يت�ض� � � ّ�من قواعد
ّ
احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية على وجه التحديد ،تكون لتلك القواعد الغلبة على
نظام الإنفاذ املو�صى به يف الدليل .لكن� ،إذا خال القانون املتعلق بامللكية الفكرية من
قواعد حمددة حتكم هذه امل�س�ألة ،و�إذا تُرك �أمر �إنفاذ احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات
الفكرية لقانون الإجراءات املدنية العام ،تكون الأ�س� � ��بقي ُة عندئذ لنظام �إنفاذ احلقوق
ال�ض� � ��مانية املو�ص� � ��ى به يف الدليل .وباملثل� ،إذا خال القانون املتعلق بامللكية الفكرية من
النظام ذو ال�ص� � ��لة
قواع� � ��د حم� � ��ددة حتكم الإنفاذ خارج نطاق الق�ض� � ��اء ،انطبق عندئذ
ُ
الدليل ب�ش�أن �إنفاذ احلقوق ال�ضمانية خارج نطاق الق�ضاء (انظر الفقرات
املو�صى به يف
ِ
� 232-229أدناه).
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باء-

انطباق مبد�أ ا�ستقاللية الطرفني على احلقوق ال�ضمانية
يف املمتلكات الفكرية

 -74ي�س � � �لّم القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل عموماً مببد�أ ا�س� � ��تقاللية الطرفني ،و�إ ْن كان
يت�ض� � � ّ�من عدداً من اال�س� � ��تثناءات (انظر التو�صيات  10و .)113-111وينطبق هذا املبد�أ
باملث� � ��ل عل� � ��ى احلقوق ال�ض� � ��مانية يف املمتلكات الفكرية م� � ��ا دام القانون املتعلق بامللكية
الفكرية ال يحد من ا�ستقاللية الطرفني (انظر الفقرة � 222أدناه) .وجتدر مالحظة � َّأن
التو�صيات  113-111ال تنطبق �إال على املوجودات امللمو�سة� ،إذ �أنها ت�شري �إىل احليازة،
وهي مفهوم يعني ،يف الدليل ،احليازة "الفعلية" ،ومن ثم فهو ال ينطبق على املوجودات
غري امللمو�سة (انظر م�صطلح "احليازة" يف الفقرة  20من الباب باء من مق ّدمة الدليل).
 -75وفيما يلي مثال النطباق مبد�أ ا�ستقاللية الطرفني يف املعامالت امل�ضمونة املتعلقة
بامللكية الفكرية :ميكن للمانح والدائن امل�ض� � ��مون �أن يتفقا مبقت�ض� � ��ى قانون املعامالت
امل�ضمونة� ،إذا مل يكن القانون املتعلق بامللكية الفكرية يحظر ذلك ،على �أنه يجوز للدائن
املرخ�ص له ،في�صبح بذلك
امل�ضمون �أن يكت�سب بع�ضا من حقوق املالك �أو املرخِّ �ص �أو
َّ
مرخ�صاً له يحق له �أن يتعامل مع ال�سلطات العمومية (للت�سجيل
مالكاً �أو مرخِّ �صاً �أو
َّ
�أو جتديد الت�س� � ��جيل ،مثال) ،كما يحق له �أن يقا�ض� � ��ي املتع ّدين �أو �أن يجري عمليات
بند خا�ص يف
نقل �أخرى �أو مينح تراخي�ص �أخرى .وميكن �أن يتخذ هذا االتفا ُق �شك َل ٍ
اتفاق ال�ض� � ��مان �أو �ش� � ��ك َل اتفاق م�س� � ��تقل بني املانح والدائن امل�ضمون ،ل َّأن الدليل يق�ضي
مرخ�صا له ملجرد ح�صوله على حق
ب� َّأن الدائن امل�ضمون ال ي�صبح مالكا �أو مرخِّ �صا �أو
َّ
�ضماين (انظر الفقرات  26و 29و� 30أعاله ،والفقرتني  87و� 88أدناه).
 -76وفيما يلي مثال �آخر على انطباق مبد�أ ا�ستقاللية الطرفني :ميكن للمانح والدائن
امل�ض� � ��مون �أن يتفقا ،مبقت�ض� � ��ى قانون املعامالت امل�ض� � ��مونة� ،إذا مل يكن القانون املتعلق
درج التعوي�ض� � ��ات عن التع� � ��دي ،وكذلك عن
بامللكي� � ��ة الفكري� � ��ة يحظ� � ��ر ذلك ،على �أن تُ َ
الأرباح ال�ض� � ��ائعة وانخفا�ض قيمة املمتلكات الفكرية املرهونة ،يف املوجودات املرهونة
الأ�صلية .ويف حال عدم وجود اتفاق من هذا القبيل ،يظل من اجلائز �أن تُعامل تلك
التعوي�ضات كعائدات مبقت�ضى القانون املو�صى به يف الدليل� ،رشيطة �أال تتعار�ض تلك
املعاملة مع القانون املتعلق بامللكية الفكرية (انظر الفقرة الفرعية (ب) من التو�ص� � ��ية
تعد (يف مقابل احلق يف تقا�ض� � ��ي تعوي�ض� � ��ات عن
 .)4غري � َّأن احلق يف �إقامة دعاوى ٍّ
التعدي) هو م�س � � ��ألة خمتلفة .وعادة ما يق�ض� � ��ي القانون املتعلق بامللكية الفكرية بعدم
�إمكانية ا�س� � ��تخدام هذا احلق ك�ض� � ��مانة للح�ص� � ��ول على ائتمان .كما � َّأن القانون املو�صى
به يف الدليل يق�ضي ب� َّأن هذا احلق ال ي�شكّل عائدات ،لأنه ال يندرج �ضمن نطاق "كل
ما يُتَل ّقى فيما يتعلق باملوجودات املرهونة" (انظر م�ص� � ��طلح "العائدات" يف الفقرة 20
من الباب باء من مق ّدمة الدليل).

ثاني ًا�  -إن�شاء احلق ال�ضماين يف
املمتلكات الفكرية
�ألف-

مفهوما الإن�شاء والنفاذ جتاه الأطراف الثالثة

 -77فيم� � ��ا يتعلّ� � ��ق بكل �أنواع املوجودات املرهون� � ��ة (مبا فيها املمتلكات الفكرية) ،مي ِّيز
القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل بني �إن�ش� � ��اء احلق ال�ض� � ��ماين (�أي نفاذه بني الطرفني)
متميزة لتحقيق كل من
ين�ص على مقت�ض� � ��يات
ّ
ونف� � ��اذه جت� � ��اه الأط� � ��راف الثالث� � ��ة؛ حيث ّ
هاتني النتيجتني .وهذا يعني يف الواقع � َّأن من املمكن الإبقاء على مقت�ض� � ��يات �إن�ش� � ��اء
احلق ال�ضماين عند حدها الأدنى ،يف الوقت الذي تهدف فيه � ُّأي مقت�ضيات �إ�ضافية
�إىل معاجلة م�س � � ��ألة حقوق الأطراف الثالثة .ويكمن ال�س� � ��بب الرئي�س� � ��ي لهذا التمييز يف
يتوخاها القانون املو�صى به يف
حتقيق ثالثة �أهداف من بني الأهداف الرئي�سية التي
ّ
الدليل؛ وهي �إن�ش� � ��اء احلق ال�ض� � ��ماين على نحو ب�س� � ��يط وناجع ،وتعزيز عن�رصي اليقني
وال�شفافية ،و�إر�ساء قواعد وا�ضحة ب�ش�أن الأولوية (انظر الدليل ،الفقرات الفرعية (ج)
و(و) و(ز) من التو�صية .)1
 -78ومبقت�ضى القانون املو�صى به يف الدليل ،يجوز �إن�شاء احلق ال�ضماين يف املمتلكات
الفكرية مبقت�ضى اتفاق مكتوب يُعقد بني املانح والدائن امل�ضمون (انظر الدليل ،التو�صية
 13والفقرات � 85-82أدناه) .ولكي يكون احلق ال�ضماين نافذاً جتاه الأطراف الثالثة،
مبقت�ض� � ��ى القاعدة العامة املو�ص� � ��ى بها يف الدليل ،يلزم القيام بخطوة �إ�ض� � ��افية (انظر
التو�ص� � ��ية 29؛ وبخ�ص� � ��و�ص اال�س� � ��تثناءات ،انظر الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية ،34
يخ�ص معظم املوجودات غري امللمو�س� � ��ة تتمثل
والتو�ص� � ��يات  ،41-39و .)45-43وفيما
ّ
تلك اخلطوة يف ت�س� � ��جيل �إ�ش� � ��عار باحتمال وجود احلق ال�ض� � ��ماين يف �س� � ��جل عمومي،
وهو ما ير�س� � ��ي �أي�ض � � �اً معياراً مو�ض� � ��وعياً من �أجل حتديد الأولوية بني الدائن امل�ضمون
واملطالب املناف�س (انظر الدليل ،التو�صيتني  32و33؛ وفيما يتعلق مب�صطلح "املطالب
املناف�س" ،انظر الفقرتني  10و� 11أعاله) .ووفقاً لذلك� ،إذا �أُن�شئ احلق ال�ضماين وفقاً
للمقت�ضيات املذكورة يف القانون املو�صى به يف الدليل ،كان احلق ال�ضماين نافذاً بني
املانح والدائن امل�ضمون حتى لو مل يتم بع ُد القيام باخلطوات الإ�ضافية ال�رضورية جلعل
احلق ال�ضماين نافذاً جتاه الأطراف الثالثة (انظر التو�صية  .)30ونتيجة لذلك يجوز
املبينة يف الف�صل الثامن
للدائن امل�ضمون �إنفاذ احلق ال�ضماين وفقاً لإجراءات الإنفاذ ّ
من القانون املو�صى به يف الدليل؛ على �أن يكون ذلك رهناً بحقوق املطالبني املناف�سني
املبينة يف الف�صل اخلام�س.
وفقاً لقواعد الأولوية ّ
35
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 -79وهذا التمييز بني الإن�شاء والنفاذ جتاه الأطراف الثالثة ي�رسي بالقدر نف�سه على
احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية .ذلك �أنه مبقت�ضى القانون املو�صى به يف الدليل
ميكن �أن يكون احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية نافذاً بني املانح والدائن امل�ضمون
حت� � ��ى ل� � ��و مل يك� � ��ن نافذاً جتاه الأطراف الثالثة .ويف بع�ض الدول يجري القانون املتعلق
بامللكي� � ��ة الفكري� � ��ة مث َل هذا التميي� � ��ز� .إال � َّأن القانون املتعلق بامللكية الفكرية املعمول به
ين�ص ذلك القانون على لزوم اتخاذ
يف دول �أخ� � ��رى يخل� � ��و م� � ��ن مثل هذا التمييز؛ حيث ّ
الإجراءات نف�سها �سواء من �أجل �إن�شاء احلق ال�ضماين �أو من �أجل �إنفاذه جتاه الأطراف
الثالثة .ويف تلك احلالة ،يُقر القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل بغلبة ذلك القانون ،على
وتوخياً لتح�س� �ي��ن التن�س� � ��يق بني
النحو املطلوب يف الفقرة الفرعية (ب) من التو�ص� � ��ية .4
ّ
قانون املعامالت امل�ض� � ��مونة والقانون املتعلق بامللكية الفكرية فلع ّل الدول التي ت�ش� �ت��رع
القانون املو�صى به يف الدليل تو ّد �أن تنظر يف ا�ستعرا�ض قانونها املتعلق بامللكية الفكرية.
تقرر ما يلي�( :أ) ما �إذا كان
ومن �ش � � ��أن هذا اال�س� � ��تعرا�ض �أن يتيح للدول �إمكانية �أن ّ
خلو القانون املتعلق بامللكية الفكرية من التمييز بني �إن�شاء احلق ال�ضماين يف املمتلكات
معينة يف ال�سيا�سة العامة ين�شدها
الفكرية و�إنفاذه جتاه الأطراف الثالثة يخدم �أهدافاً ّ
القان� � ��ون املتعل� � ��ق بامللكي� � ��ة الفكرية (ولي�س � ُّأي قانون �آخر؛ كقانون امللكية العام �أو قانون
العقود �أو قانون املعامالت امل�ض� � ��مونة) ،ومن ثم ينبغي الإبقاء على عدم التمييز هذا؛
�أو (ب) ما �إذا كان ينبغي للقانون املتعلق بامللكية الفكرية �أن يجري هذا التمييز حتى
يتوافق ذلك القانون مع النهج ذي ال�صلة الذي يتبعه القانون املو�صى به يف الدليل.

باء-

املفهوم الوظيفي واملتكامل والوحدوي
للحق ال�ضماين

�  -80إذا كان القانون املتعلق بامللكية الفكرية يجيز �إن�شاء حق �ضماين يف ممتلكات فكرية
ف� َّإن ذلك قد يت�أتى له بالإ�شارة �إىل عمليات النقل التام �أو امل�رشوط للملكية الفكرية �أو
الرهون العينية �أو رهون الوفاء �أو اال�ستئمانات� ،أو �إىل ما �شابه ذلك من م�صطلحات.
وي�س� � ��تخدم الدليل م�ص� � ��طلح "احلق ال�ض� � ��ماين" للإ�شارة �إىل حقوق امللكية يف املوجودات
املنقولة التي تُن�ش�أ باالتفاق ،وت�ضمن �سداد التزام �أو الوفاء به على نحو �آخر ،ب�رصف
ثم ،ف� َّإن عمليات النقل
عما �إذا كان الأطراف قد �أ�س� � ��مته حقاً �ض� � ��مانيا (ومن ّ
النظر ّ
لأغرا�ض ال�ض� � ��مان م�ش� � ��مولة يف الأدوات ال�ض� � ��مانية؛ انظر م�صطلح "احلق ال�ضماين"،
مقدمة الدليل) .ويُ�شار �إىل ذلك النهج بو�صفه "النهج
يف الفقرة  20من الباب باء يف ّ
الوظيفي واملتكامل وال�ش� � ��امل" بخ�ص� � ��و�ص املعامالت امل�ضمونة (انظر الف�صل الأول من
الدليل ،الفقرات  ،112-101والتو�ص� � ��ية  .)8وين�ص الدليل ،على �س� � ��بيل اال�ستثناء ،على
�أنه يجوز للدول �أن تعتمد نهجا غري وحدوي يف ال�سياق املحدود لتمويل االحتياز ،كما
يج� � ��وز له� � ��ا الإبق� � ��اء على املعامالت التي يُطلق عليها م�س� � � ّ�مى االحتفاظ بحق امللكية �أو
الإيجار التمويلي ،فيما
يخ�ص املوجودات امللمو�سة (انظر الف�صل التا�سع من الدليل).
ّ
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 -81ومن اجلائز ا ّتباع نهج م�شابه بخ�صو�ص � ٍّأي مما يلي�( :أ) عمليات النقل امل�رشوطة
حلق ملكية فكرية �أو رخ�ص� � ��ة با�س� � ��تخدام حق ملكية فكرية التي يكون الناقل فيها هو
الدائن امل�ض� � ��مون وال جتري عملية نقل حق امللكية الفكرية �أو الرخ�ص� � ��ة حتى ي�س� � ��دد
املنقول �إليه � َّأي جزء غري م�سدد من ثمن ال�رشاء �أو ي�ستويف � َّأي التزام معقود �أو يعيد
�س� � ��داد � ِّأي ائتمان قدم �إليه لتمكينه من احتياز حق امللكية الفكرية �أو الرخ�ص� � ��ة؛ (ب)
عمليات النقل التام حلق ملكية فكرية �أو رخ�ص� � ��ة التي يح�ص� � ��ل فيها املنقول �إليه على
حق امللكية الفكرية �أو الرخ�ص� � ��ة باالئتمان وين�ش� � ��ئ حقاً �ض� � ��مانياً ل�صالح الناقل ل�ضمان
م�سدد من ثمن ال�رشاء �أو � ِّأي التزام معقود �أو � ِّأي ائتمان قدم �إليه لتمكينه
� ِّأي جزء غري
ّ
من احتياز حق امللكية الفكرية �أو الرخ�صة؛ (ج) معامالت االحتفاظ بحق امللكية فيما
يخ�ص حق ملكية فكرية �أو رخ�صة التي يكون البائع فيها هو الدائن امل�ضمون وال يح�صل
ّ
امل�شرتي على حق امللكية الفكرية �أو الرخ�صة حتى ي�سدد امل�شرتي � َّأي جزء غري م�سدد
من ثمن ال�رشاء �أو ي�ستويف � َّأي التزام معقود �أو يعيد �سداد � ِّأي ائتمان قدم �إليه لتمكينه
من احتياز حق امللكية الفكرية �أو الرخ�صة؛ (د) املعامالت من قبيل الإيجار التمويلي
املتعلقة بحق ملكية فكرية �أو رخ�ص� � ��ة التي يكون امل� ِّؤجر فيها هو الدائن امل�ض� � ��مون وال
يجوز فيها للم�ست�أجر �أن ي�ستغل حق امللكية الفكرية �أو الرخ�صة �إال �إذا وا�صل امل�ست�أجر
�سداد �أق�ساط الإيجار �أو ا�ستوفى � َّأي التزام معقود �أو �أعاد �سداد � ِّأي ائتمان قدم �إليه
لتمكينه من احتياز احلق يف ا�ستغالل حق امللكية الفكرية �أو الرخ�صة (انظر م�صطلح
مقدمة الدليل ،وانظر �أي�ض� � ��ا
"احلق ال�ض� � ��ماين االحتيازي" ،الفقرة  20من الباب باء يف ّ
الف�صل التا�سع �أدناه) .ومن ث َّم لع ّل الدول التي ت�شرتع القانون املو�صى به يف الدليل تو ّد
ا�س� � ��تعرا�ض قوانينها املتعلقة بامللكية الفكرية من �أجل ما يلي�( :أ) اال�ستعا�ض� � ��ة عن كل
امل�صطلحات امل�ستخدمة للإ�شارة �إىل حق الدائن امل�ضمون مب�صطلح "احلق ال�ضماين"؛
�أو (ب) الن�ص على �أنه يجب� ،أياً كان امل�صطلح امل�ستخدم� ،أن تعا َمل احلقو ُق التي ت�ؤدي
وظائف �ض� � ��مانية معامل ًة واحدة و�أ ّال تكون هذه املعاملة مت�ض� � ��اربة مع معاملة احلقوق
ال�ضمانية يف القانون املو�صى به يف الدليل.

جيم-

مقت�ضيات �إن�شاء احلق ال�ضماين
يف املمتلكات الفكرية

 -82ح�س� � ��بما �س� � ��بق ذكره (انظر الفقرة  ،)78يقت�ض� � ��ي �إن�شاء حق �ضماين يف موجودات
غري ملمو�سة ،مبوجب القانون املو�صى به يف الدليل ،وجو َد م�ستند مكتوب يُثبت ،يف حد
ذاته �أو مقرتنا ب�سلوك الطرفني ،اتفاق الطرفني على �إن�شاء حق �ضماين .ويجب ف�ضال
عن ذلك �أن تكون للمانح حقو ٌق يف املوجودات املراد رهنها� ،أو �أن تكون لديه �صالحي ُة
نية
رهنها� ،إما وقت �إبرام االتفاق ال�ضماين و�إما بعد ذلك .ويجب �أن يعبرِّ االتفاق عن ّ
يحدد هوية كل من الدائن امل�ضمون واملانح؛ و�أن
الطرفني ب�ش�أن �إن�شاء حق �ضماين؛ و�أن ّ
بالتعرف
ي�صف االلتزام امل�ضمون واملوجودات املرهونة على نحو ي�سمح يف حدود املعقول
ُّ

38

دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي :امللحق املتعلّق باحلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية

عليها (انظر الدليل ،التو�صيات  .)15-13وال يلزم القيام ب� ِّأي خطوات �إ�ضافية لإن�شاء
احلق ال�ضماين يف املوجودات غري امللمو�سة .فاخلطوات الإ�ضافية الالزمة لإنفاذ ذلك
احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة (كت�سجيل �إ�شعار يف �سجل عام للحقوق ال�ضمانية،
على �س� � ��بيل املثال) هي خطوات غري الزمة من �أجل �إن�ش� � ��اء احلق ال�ض� � ��ماين وغري الزمة
من ث َّم لكي يكون نافذ املفعول بني املانح والدائن امل�ضمون.
 -83ولك� � � ّ�ن القوان� �ي��ن املتعلق� � ��ة بامللكي� � ��ة الفكرية تفر�ض يف العدي� � ��د من الدول �رشوطاً
خمتلفة لإن�شاء حق �ضماين يف املمتلكات الفكرية (قد تكون يف �شكل نقل امللكية الفكرية
لأغرا�ض �ضمانية �أو رهنِها رهناً عينياً �أو ره َن وفاءٍ  ،على �سبيل املثال) .فقد يُ�شرتَط،
مثالً ،لإن�شاء احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية ت�سجي ُل م�ستند �أو �إ�شعار بهذا احلق
يف �سجل املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك قد يقت�ضي القانون املتعلق
وجوب و�صف املمتلكات الفكرية املراد رهنها و�صفاً دقيقاً يف االتفاق
بامللكية الفكرية
َ
ال�ض� � ��ماين (انظر الفقرة � 84أدناه) .وباملثل ،ول َّأن بع�ض �س� � ��جالت املمتلكات الفكرية يف
املحددة التي تتعلق بها
املعامالت امل�سجل َة بح�سب املمتلكات الفكرية
تفهر�س
هذه الدول
ِ
ِ
ّ
تلك املعامالت ،ال بح�سب ا�سم املانح �أو � ِّأي بند حم ّدد �آخر ،ف� َّإن ت�سجيل م�ستند يقت�رص
على عبارة "كل حقوق ملكية املانح الفكرية" لن يكون ممكنا يف هذه الدول ولن ين�شئ
حدد ك ُّل
ذلك حقا �ضمانيا (انظر الفقرة � 142أدناه)؛ و�إمنا �سيكون من ال�رضوري �أن يُ َّ
�جل يف
ٍ
حق من حقوق امللكية الفكرية هذه يف االتفاق ال�ض� � ��ماين �أو يف � ِّأي م�س� � ��تند يُ�س� � � ّ
�سجل املمتلكات الفكرية لأغرا�ض �إن�شاء احلق ال�ضماين.
 -84و�س� � ��يكون من ال�رضوري يف كثري من الأحيان تعيني حق امللكية الفكرية املرهون
ب�ص� � ��فة حم� � � ّ�ددة فيم� � ��ا يتعل� � ��ق مبختلف �أنواع حق امللكية الفكري� � ��ة ،كرباءات االخرتاع �أو
حق� � ��وق الت�ألي� � ��ف والن�� �ش��ر مثال .وقد يرجع هذا �إىل � َّأن حق امللكية الفكرية ،مبقت�ض� � ��ى
القانون املتعلق بحقوق امللكية الفكرية ،كثرياً ما يعترب من حيث مفهومه �شامال حلزمة
من احلقوق ،ومن ثم ف� َّإن الطرفني ،ما مل يق�ص� � ��دا رهن جميع تلك احلقوق ،قد يكون
عليهما �أن ي�صفا املوجودات امل ُراد رهنها و�صفاً حم ّدداً يف االتفاق ال�ضماين .ويف مثل
حمددا
هذه احلالة ،يجوز �أن ي�ش� �ت��رط القانون املتعلق بحقوق امللكية الفكرية و�ص� � ��فا
ّ
للت�أكّد من املوجودات اخلا�ضعة للحق ال�ضماين .ومبوجب هذا النهج ،يجوز ملالك حقوق
امللكية الفكرية �أن ي�ستخدم حقوقا ملمو�سة �أخرى غري م�شمولة يف ذلك الو�صف املحدد
للح�صول على ائتمان من مق ِّدم ائتمان �آخر .وينبغي �أن يُالحظ �أي�ضا � َّأن طبيعة حقوق
امللكية الفكرية ،من حيث هي حزمة من احلقوق ،ت�س� � ��مح للطرفني �إما برهن احلقوق
باعتبارها حزمة واحدة �أو رهنها باعتبارها حقوقا منف�ص� � ��لة� ،إذا رغبا يف ذلك .ومن
حمددة فمن
ثم ،ف�إذا رغب الطرفان يف و�صف حقوق امللكية الفكرية املرهونة بطريقة
ّ
لكن ذلك
حقهما دائما �أن يفعال ذلك ،و�سوف يفعالنه على الأرجح يف �أغلب الأحوال؛ َّ
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ينبغي �أ ّال يحرم الطرفني من حق و�صف حقوق امللكية الفكرية املرهونة بطريقة عامة،
ما مل يقت�ض القانون املتعلق بامللكية الفكرية خالف ذلك.
 -85واملعيار املراد ا�س� � ��تيفا�ؤه بخ�ص� � ��و�ص و�ص� � ��ف املوجودات املرهونة يف االتفاق
ال�ض� � ��ماين ،مبقت�ض� � ��ى القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ،ي ّت�س� � ��م مبا يكفي من املرونة
ال�س� � ��تيعاب كل املواقف املختلفة من حيث �إنه ي�ش� �ي��ر �إىل و�ص� � ��ف املوجودات املرهونة
بالتعرف عليها" (انظ� � ��ر الفقرة الفرعية (د)
"عل� � ��ى نحو ي�س� � ��مح يف ح� � ��دود املعقول
ُّ
طبق املعيار نف�س� � ��ه على الإ�ش� � ��عار املراد ت�سجيله (انظر الفقرة
من التو�ص� � ��ية )14؛ ويُ ّ
� 141أدناه ،والدليل ،التو�ص� � ��ية  .)63ومن ثَم ميكن لهذا املعيار �أن يتباين تبعاً ملا
يخ�ص املوجودات
يُعترب و�صفاً معقوالً طبقاً للقوانني واملمار�سات ذات ال�صلة فيما
ّ
املعينة .وبالإ�ض� � ��افة �إىل هذا ،ففي كل هذه املواقف ،وطبقاً للمبد�أ الوارد
املرهونة
ّ
طبق القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل
يف الفقرة الفرعية (ب) من التو�ص� � ��ية  ،4ال يُ َّ
ال بالق� � ��در ال� � ��ذي ال يتعار�� � ��ض فيه مع القانون املتعلّق بامللكية الفكرية .وقد ترغب
�إ ّ
الدول التي ت�شرتع القانون املو�صى به يف الدليل يف النظر يف ا�ستعرا�ض قوانينها
املتعلق� � ��ة بامللكي� � ��ة الفكري� � ��ة لتقرر ما �إذا كانت املفاهي� � ��م وال�رشوط املختلفة املتعلقة
ب�إن�شاء احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية تخدم �أهدافاً
حمددة �ضمن ال�سيا�سة
ّ
العامة التي ين�شدها القانون املتعلق بامللكية الفكرية ،ومن ثم ينبغي الإبقاء عليها؛
�أو ما �إذا كان ينبغي التوفيق بينها وبني املفاهيم واملقت�ض� � ��يات ذات ال�ص� � ��لة التي
يوردها القانون املو�صى به يف الدليل.

دال-

يخ�ص املمتلكات الفكرية
حقوق املانح فيما
ّ
ا ُملراد رهنها

احلق ال�ضما ِّ
ين حقو ٌق
ملانح
ِّ
 -86مثلما �سبق ذكره (انظر الفقرة  ،)82يجب �أن تكون ِ
يف املوجودات املراد رهنها� ،أو �أن تكون لديه �ص� �ل��احية رهنها �إما وقت �إبرام االتفاق
ال�ض� � ��ماين و�إما بعد ذلك (انظر الدليل ،التو�ص� � ��ية  .)13وهذا مبد�أ من مبادئ قانون
طبق �أي�ضاً على امللكية الفكرية؛ �إ ْذ يجوز للمانح �أن يرهن حقوقه
املعامالت امل�ضمونة يُ ّ
الكاملة �أو حقوقا حمدودة فقط� .أي �أنه يجوز ملالك حقوق امللكية الفكرية �أو مرخِّ �صها
املرخ�ص لـه با�ستخدامها �أن يرهن حقوقه الكاملة �أو حقوقا حمدودة زمانا �أو نطاقاً
�أو
َّ
�أو مكاناً .كما �أنه ال يجوز للمانح �أن يرهن موجوداته �إال بقدر ما تكون هذه املوجودات
قابلة للنقل مبوجب قانون امللكية العام (ال
مي�س القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل بهذه
ّ
طبق �أي�ضاً
القيود؛ انظر الدليل ،التو�صية  18والفقرتني  119و� 120أدناه) .وهذا املبد�أ يُ ّ
على املعامالت امل�ضمونة املتعلقة بامللكية الفكرية .وهذا معناه �أنه ال يجوز للمالك �أو
املرخ�ص لـه �أن يرهن حقوقه �إ ّال بقدر ما تكون تلك احلقوق قابلة للنقل
املرخِّ �ص �أو
َّ
مبوجب القانون املتعلق بامللكية الفكرية.
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هاء-

التمييز بني الدائن امل�ضمون واملالك فيما
يخ�ص امللكية الفكرية
ّ

  -87ال ي�ص� � ��بح الدائن امل�ض� � ��مون ،لأغرا�ض القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ،مالكاً �أو
مرخ�صا لـه (تبعا حلقوق املانح) ملجرد �أنه احتاز حقاً �ضمانياً يف املمتلكات
مرخِّ �صا �أو َّ
الفكرية .غري � َّأن الأمر قد يكون كذلك �أي�ضا مبوجب القانون املتعلق بامللكية الفكرية
(انظر م�ص� � ��طلحي "املالك" و"الدائن امل�ض� � ��مون" يف الفقرات  26و 29و� 30أعاله).
ال � َّأن ممار�س� � ��ة حقوق الدائن امل�ض� � ��مون عند حدوث تق�ص� �ي��ر من جانب املانح كثرياً
�إ ّ
ما تف�ض� � ��ي �إىل نقل حقوق امللكية الفكرية املرهونة اخلا�ص� � ��ة باملانح ،مما قد ي�ؤ ّدي
املرخ�ص لـه (تبعا حلقوق املانح) ،على نحو ما
�إىل تغيري هوية املالك �أو املرخِّ �ص �أو
َّ
يحدده القانون املتعلق بامللكية الفكرية .وقد يحدث هذا يف الأحوال التي ي�ؤدي فيها
ّ
�إنفاذ احلق ال�ض� � ��ماين يف املمتلكات الفكرية �إىل احتياز الدائن امل�ض� � ��مون للممتلكات
ت�رصف فيها (انظر الفقرت� �ي��ن  237و� 238أدناه،
الفكري� � ��ة املرهون� � ��ة مبوجب عملي� � ��ة
ّ
والدليل ،التو�ص� � ��يتني  142و� ،)148أو �إىل احتياز الدائن امل�ض� � ��مون للممتلكات الفكرية
كليا �أو جزئيا (انظر الفقرة 242
املرهونة على �س� � ��بيل الوفاء بالتزام م�ض� � ��مون وفاء ّ
�أدناه ،والدليل ،التو�صيات .)159-156
يبت يف م�س�ألة
 -88وعلى � ِّأي حال ،ف� َّإن القانون املتعلق بامللكية الفكرية هو الذي ّ
يخ�ص امللكية الفكرية،
املرخ�ص لـه فيم� � ��ا
املرخ�ص �أو
حتدي� � ��د َم� � ��ن ه� � ��و املالك �أو
ِّ
َّ
ّ
وكذلك يف م�س�ألة جواز �أن يح�سم الطرفان هذا الأمر بنف�سيهما .ومبوجب القانون
املتعلق بامللكية الفكرية ،مثلما �سبق ذكره (انظر الفقرة  ،)87يجوز معاملة الدائن
املرخ�ص لـه .كما � َّأن
املرخ�ص �أو
امل�ض� � ��مون يف بع�ض الأحيان على �أنه املالك �أو
ِّ
َّ
الدائن امل�ض� � ��مون ميكنه مث ً
املتعدين �أو االتفاق
ال جتديد الت�س� � ��جيالت �أو مقا�ض� � ��اة
ّ
املرخ�ص �أو
املرخ�ص لـه على �أن ي�ص� � ��بح هو املالك �أو
املرخ�� � ��ص �أو
م� � ��ع املال� � ��ك �أو
ِّ
ِّ
َّ
ين�ص على ذلك (انظر
املر َّ
خ�� � ��ص لـ� � ��ه� ،إذا م� � ��ا كان القانون املتعل� � ��ق بامللكية الفكرية ّ
الفقرات � 226-223أدناه).

واو�  -أنواع املوجودات املرهونة يف �سياق
امللكية الفكرية
 -89مبقت�ض� � ��ى القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ،يجوز �إن�ش� � ��اء حق �ضماين ال يف حقوق
املرخ�ص لـه مبوجب
مالك املمتلكات الفكرية فقط ،بل �أي�ض� � ��ا يف حقوق املرخِّ �ص �أو
َّ
اتفاق ترخي�ص (انظر م�ص� � ��طلح "املوجود املرهون" الفقرات  16-13و 54و� 55أعاله).
�ستعمل ب�ش�أنها امللكية
وعالوة على ذلك ،فمع � َّأن احلق ال�ضماين يف موجودات ملمو�سة تُ َ
الفكري ُة (ك�س� � ��اعات اليد التي حتمل �أ�س� � ��ماء م�ش� � ��اهري امل�ص ِّممني �أو املالب�س التي حتمل
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عالمات جتارية) ال ي�ش� � ��مل املمتلكات الفكرية (انظر الفقرات � 112-108أدناه) ،فقد
يكون لذلك احلق ال�ضماين ت�أثري يف امللكية الفكرية التي تُ�ستعمل بخ�صو�ص املوجودات
امللمو�س� � ��ة ،من حيث يجيز ذلك للدائن امل�ض� � ��مون �إنفاذ احلق ال�ض� � ��ماين يف املوجودات
امللمو�سة (انظر الفقرات � 248-245أدناه) .وقد �سبقت الإ�شارة (انظر الفقرات )85-82
�إىل � َّأن القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل يقت�ض� � ��ي و�ص� � ��ف املمتلكات الفكرية امل ُراد رهنها
بالتعرف عليها؛ وهذا املعيار
يف االتفاق ال�ض� � ��ماين على نحو ي�س� � ��مح يف حدود املعقول
ُّ
ين�ص عليها القانون املتعلق بامللكية الفكرية
مرن مبا يكفي ال�س� � ��تيعاب � ِّأي مقت�ض� � ��يات ّ
حمدد للممتلكات الفكرية امل ُراد رهنها (انظر الدليل ،الفقرة
بخ�ص� � ��و�ص �إيراد و�ص� � ��ف ّ
الفرعية (د) من التو�صية .)14
 -90وجتدر الإ�شارة �إىل � َّأن القانون املو�صى به يف الدليل ال يَ ُج ُّب � َّأي حكم من �أحكام
�اء احلقوق ال�ض� � ��مانية
القانون املتعلق بامللكية الفكرية (�أو غريه من القوانني) يق ِّيد �إن�ش� � � َ
�أو �إنفا َذه� � ��ا �أو قابلي � � � َة نق� � ��ل موجودات امللكية الفكرية (�أو غريها من املوجودات) (انظر
مي�س القانون املو�صى به يف الدليل بالقيود التعاقدية
التو�صية  .)18و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ال ّ
املفرو�ضة على قابلية حقوق امللكية الفكرية للنقل (التو�صية  23ال تعالج �سوى القيود
التعاقدية على قابلية �إحالة امل�ستحقات) .ونتيجة لهاتني التو�صيتني� ،إذا مل يُ ِجز القانون
املتعلق بامللكية الفكرية �إن�شاء �أو �إنفاذ حق �ضماين يف حق ملكية فكرية� ،أو �إذا كانت
تلك امللكية الفكرية غري قابلة للنقل ،مبوجب القانون �أو العقد ،ف� َّإن القانون املو�ص� � ��ى
يتدخل يف تلك القيود (انظ� � ��ر الفقرتني  119و� 120أدناه) .غري � َّأن
ب� � ��ه يف الدلي� � ��ل ل� � ��ن
ّ
يجب فع ً
القانون املو�صى به يف الدليل
ال القيود القانونية على قابلية �إحالة امل�ستحقات
ُّ
الآجلة �أو امل�ستحقات امل ُحالة جمل ًة �أو جزئياً ملجرد كونها م�ستحقات �آجلة �أو م�ستحقات
حمالة جملة �أو جزئيا (انظر التو�صية  .)23و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف� َّإن القانون املو�صى به
معينة ،بالقيود التعاقدية على قابلية امل�ستحقات للإحالة
مي�س� ،ضمن �رشوط ّ
يف الدليل ّ
(دومنا م�س� � ��ا�س باختالف معاملة امل�س� � ��تحقات لأغرا�ض القانون املتعلق بامللكية الفكرية؛
انظ� � ��ر الدليل ،التو�ص� � ��ية  ،24والفق� � ��رات � 105-102أدناه) .وتبعا لذلك ،ال تعود القيود
القانونية �أو التعاقدية على قابلية �إحالة مثل هذه امل�ستحقات واجبة التطبيق ما دامت
الدولة ا�شرتعت القانون املو�صى به يف الدليل.

 -1حقوق املالك
طبق القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل على املعامالت امل�ض� � ��مونة التي تكون فيها
 -91يُ َّ
حقو ُق مالك ملكية فكرية هي املوجودات املرهونة (انظر الفقرات  ،16-13والفقرتني
 54و� 55أع� �ل��اه) .ويف الع� � ��ادة ،يتمث� � ��ل جوه� � ��ر حقوق � ِّأي مالك يف حق التم ّتع مبمتلكاته
الفكرية ،واحلق يف منع ا�ستخدام ممتلكاته الفكرية من دون �إذن ويف مالحقة املتع ّدين،
وحق ت�س� � ��جيل املمتلكات الفكرية وجتديد ت�س� � ��جيالتها ،وحق الإذن للآخرين با�س� � ��تعمال
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ممتلكاته الفكرية �أو ا�س� � ��تغاللها ،وحق حت�ص� � ��يل الإتاوات عليها (لالطّ الع على حقوق
املالك يف احلفاظ على امللكية الفكرية املرهونة باللجوء �إىل مالحقة املتع ّدين وجتديد
الت�سجيالت ،انظر الفقرات � 95-93أدناه).
 -92و�إذا كان� � ��ت تل� � ��ك احلقوق قابل ًة للنقل مبقت�ض� � ��ى القانون املتعلق بامللكية الفكرية،
بع�ض� � ��ها بحق �ض� � ��ماين مبقت�ض� � ��ى القانون املو�صى به يف
جاز للمالك �أن يرهنها كلَّها �أو َ
طبق على ذلك احلق ال�ضماين ،رهنا ب�أحكام الفقرة الفرعية (ب) من
الدليل ،والذي يُ ّ
التو�صية  .4ويف هذه احلالة ،تكون كل هذه احلقوق هي املوجودات املرهونة الأ�صلية
(فتكون � ُّأي حقوق يف تقا�ضي �إتاوات هي عائدات حقوق املالك� ،إال �إذا كانت م�شمولة
يف و�ص� � ��ف املوجودات املرهونة يف االتفاق ال�ض� � ��ماين)� .أما �إذا مل يكن من اجلائز نقل
تلك احلقوق مبوجب القانون املتعلق بامللكية الفكرية ،فلن يجو َز رهنها بحق �ض� � ��ماين
مبقت�ضى القانون املو�صى به يف الدليل؛ وذلك ل َّأن القانون املو�صى به يف الدليل ،كما
�اء �أو �إنفا َذ
مي�س ال
�س� � ��بق ذكره (انظر الفقرة  ،)90ال
أحكام القانونية التي ّ
َ
تقيد �إن�ش� � � َ
ّ
احلقوق ال�ضمانية �أو قابلي َة املوجودات للنقل ،با�ستثناء الأحكام املتعلقة بقابلية الإحالة
يخ�ص امل�ستحقات الآجلة وامل�ستحقات املحالة جمل ًة (انظر الدليل ،التو�صية ،18
فيما
ّ
والفقرات � 101-98أدناه).
 -93و�أما م�س�ألة ما �إذا كان يجوز اعتبار حق املالك يف املحافظة على ملكيته الفكرية
املتعدين وا�ست�ص� � ��دار �أمر زجري و�/أو احل�ص� � ��ول على تعوي�ض� � ��ات
(وذلك مثال مبالحقة
ّ
مالية) حقاً يجوز نقله على نحو م�ستقل عن �سائر حقوق املالك فهي م�س�ألة يبت فيها
املتعدين ،طبقا للقانون املتعلق
القان� � ��ون املتعل� � ��ق بامللكي� � ��ة الفكرية .ذلك � َّأن حق مالحقة
ّ
بامللكية الفكرية ،ي�ش � � �كّل ،يف العادة ،جزءاً من حقوق املالك ،وال ميكن نقله على نحو
م�ستقل عن حقوق املالك .غري �أنه يجوز للمانح باعتباره مالكا وللدائن امل�ضمون ،مبوجب
قانون املعامالت امل�ض� � ��مونة� ،أن يتفقا على �أنه يجوز للدائن امل�ض� � ��مون �أن يحتاز هذا
احلق� ،إذا مل يكن القانون املتعلق بامللكية الفكرية يحظر على الدائن امل�ض� � ��مون احتياز
ذلك احلق (انظر الفقرتني � 76-74أعاله ،والفقرات � 226-223أدناه).
 -94و�إ�ض� � ��افة �إىل ذلك ،يجوز للمانح ب�ص� � ��فته مالكاً وللدائن امل�ض� � ��مون �أن يتفقا على
املتعدين (مثل احلق يف تقا�ضي
�إدراج املنافع املت�أ ّتية من ممار�سة حق املانح يف مالحقة
ّ
التعوي�ضات الناجمة عن املالحقة على التع ّدي متى مور�س هذا احلق) �ضمن املمتلكات
الفكرية املرهونة الأ�صلية ،ما مل يحظر القانون املتعلق بامللكية الفكرية ذلك .ومن ثم،
فف� � ��ي احل� � ��االت التي يعام� � ��ل فيها القانون املتعلق بامللكية الفكرية تلك املنافع على �أنها
ٍ
موجودات منقولة يجوز نقلها على نحو م�س� � ��تقل عن حقوق املالك ،ف� َّإن م�س � � ��ألة ما �إذا
كان يجوز �إن�ش� � ��اء حق �ض� � ��ماين يف تلك املنافع �إمنا يح�س� � ��مها قانون املعامالت امل�ضمونة
(رهنا بالقيود الواردة يف الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية .)4
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 -95وعلى �س� � ��بيل املثال� ،إذا حدث قبل �إن�ش� � ��اء حق �ض� � ��ماين يف حقوق �ص� � ��احب حقوق
امللكية الفكرية �أو بعد �إن�شائه� ،أن وقع تَ َع ٍّد وقام املالك ،بعد �إن�شاء ذلك احلق ال�ضماين،
املتعدون تعوي�ض� � ��ات للمالك ،ف� َّإن مبقدور الدائن امل�ض� � ��مون �أن
املتعدين ودفع
مبالحقة
ّ
ّ
يطال� � ��ب بالتعوي�ض� � ��ات املدفوعة �إما باعتباره� � ��ا عائدات من املمتلكات الفكرية املرهونة
الأ�ص� � ��لية ،و�إما باعتبارها موجودات مرهونة �أ�ص� � ��لية� ،إذا ما كانت مو�ص� � ��وفة على نحو
وقت �إن�شاء
�صحيح بهذه ال�صفة يف اتفاق ال�ضمان .و�إذا مل تكن التعوي�ضات قد ُدفعت
َ
احل� � ��ق ال�ض� � ��ماين بل ُدفعت الحقا بعد تق�ص� �ي��ر املانح (املال� � ��ك) ،فيمكن عندئذ للدائن
امل�ضمون �أن يطالب �أي�ضا بالتعوي�ضات التي تُدفَع �إما باعتبارها عائدات من املمتلكات
الفكري� � ��ة املرهون� � ��ة الأ�ص� � ��لية ،و�إم� � ��ا باعتبارها موجودات مرهونة �أ�ص� � ��لية� ،إذا ما كانت
مو�صوفة كذلك على النحو املنا�سب يف اتفاق ال�ضمان� .أما احل ُق يف مالحقة املتع ّدين
ف� �ل��ا يُ�ش � � �كّل عادةً ،مبقت�ض� � ��ى القانون املتعلق بامللكية الفكري� � ��ة ،عائدات من املمتلكات
الفكرية املرهونة الأ�صلية �أو موجودات مرهونة �أ�صلية (انظر الفقرة � 93أعاله) .ولك ْن
متعد ،وكانت الدعوى ال تزال قيد النظر وقت �إنفاذ
�إذا رفع املانح (املالك) دعوى على
ّ
احلق ال�ضماين ،فينبغي �أن يكون مبقدور � ِّأي �شخ�ص يكت�سب حقوق املانح يف املمتلكات
الفكرية املرهونة يف �س� � ��ياق �إنفاذ حق �ض� � ��ماين �أن يوا�ص� � ��ل الدعوى و�أن يح�صل على � ِّأي
تعوي�ضات ممنوحة (�إذا �سمح بذلك ،هنا �أي�ضاً ،القانون املتعلق بامللكية الفكرية).
طبق اعتبارات مماثلة على م�س�ألة ما �إذا كان من اجلائز نق ُل احلق يف التعامل
 -96وتُ ّ
مع ال�سلطات يف خمتلف مراحل عملية الت�سجيل (على �سبيل املثال ،حق التق ّدم بطلب
لت�سجيل امللكية الفكرية �أو احلق يف ت�سجيل امللكية الفكرية �أو احلق يف جتديد ت�سجيل
امللكية الفكرية) �أو احلق يف منح ُرخ�ص فيها ،ومن ثم اعتبارهما جزءا من املمتلكات
الرخ�ص
الفكرية املرهونة� .أما م�س�ألة ما �إذا كان احلق يف التعامل مع ال�سلطات �أو منح ُ
للت�رصف ،فهي م�س�ألة تعود
هو حق يجوز نقله �أم �أنه حق من حقوق املالك غري القابلة
ّ
�إىل القان� � ��ون املتعل� � ��ق بامللكي� � ��ة الفكرية .و�أما فيما يتعلق مب�س � � ��ألة ما �إذا كان هذا احلق
و�صف املوجودات املرهونة الوار ُد يف االتفاق
جزءاً من حقوق املالك املرهونة فيح�سمها
ُ
ال�ضماين على افرتا�ض جواز نقله مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية.

 -2حقوق املرخِّ �ص
 -97يقت�ضي القانون املو�صى به يف الدليل جواز �إن�شاء حق �ضماين يف حقوق املرخِّ �ص
مبوجب اتفاق الرتخي�ص (انظر الفقرات  ،16-13والفقرتني  54و� 55أعاله) .و�إذا كان
املرخِّ �ص مالكا فيمكنه �أن ين�ش� � ��ئ حقاً �ض� � ��مانياً يف حقوقه (كلها �أو بع�ض� � ��ها) ح�س� � ��بما
ورد �أعاله (انظر الفقرات � 96-91أعاله) .و�أما �إذا مل يكن املرخِّ �ص مالكاً ،و�إمنا كان
مرخ�صاً له مينح رخ�صة من الباطن ،جاز له عاد ًة �أن ين�شئ حقاً �ضمانياً يف حقه يف
َّ
تقا�ضي الإتاوات امل�ستحقة على املرخ�ص لهم من الباطن مبوجب اتفاق الرتخي�ص من
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الباطن .ويف احلالة التي يكون فيها املانح امل ُن�شئ حلق �ضماين يف �إتاوات من الباطن
مرخِّ �صا لكنه لي�س مالكَ حقوق امللكية الفكرية ،تكون الإتاوات من الباطن هي املوجودات
املرهونة الأ�ص� � ��لية ،بينما �إذا كان املانح امل ُن�ش� � ��ئ حلق �ض� � ��ماين يف املمتلكات الفكرية هو
نف�س� � ��ه مالك حقوق امللكية الفكرية تكون الإتاوات من الباطن هي عائدات املمتلكات
الفكرية املرهونة الأ�صلية� ،إال �إذا كانت الإتاوات من الباطن ي�شملها و�صف املوجودات
املرخ�ص له ،انظر الفقرتني
املرهونة الأ�صلية يف االتفاق ال�ضماين (فيما يخ�ص حقوق
َّ
 106و� 107أدناه) .كما يجوز ملثل هذا املرخِّ �ص �أن ين�شئ حقاً �ضمانياً فيما ع�سى �أن
يكون لديه من حقوق تعاقدية �أخرى ذات قيمة مبوجب اتفاق الرتخي�ص والقانون ذي
حق املرخِّ �ص
ال�صلة .وقد ت�شمل هذه احلقوق التعاقدية الأخرى ،على �سبيل املثال�( :أ) َّ
املرخ�ص بها �أو عن املنتج
املرخ�� � ��ص ل� � ��ه على الإعالن عن املمتلكات الفكرية
يف �إجب� � ��ار
َّ
َّ
املرخ�ص لـه على �أ ّال ي�س ِّوق
�ستعمل امللكي ُة الفكرية ب�ش�أنه؛ (ب) وح َّقه يف �إجبار
َّ
الذي تُ َ
�ص بها �إ ّال ب�أ�سلوب معينَّ ؛ (ج) وحقه يف �إنهاء اتفاق الرتخي�ص
املمتلكات الفكرية
َّ
املرخ َ
املرخ�ص له بهذا االتفاق.
نتيجة �إخالل
َّ
 -98وتبع � � �اً للنه� � ��ج امل�أخ� � ��وذ به يف معظم النظم القانونية ،واملبينّ يف اتفاقية الأمم
املتحدة لإحالة امل�ستحقات (انظر املادة  ،)2ف� َّإن القانون املو�صى به يف الدليل يعامل
حقو َق تقا�ضي الإتاوات الناجمة عن ترخي�ص امللكية الفكرية على �أنها م�ستحقات
مقدمة الدليل) .ويعني
(انظر م�صطلح "امل�ستحقات" يف الفقرة  20من الباب باء يف ّ
املعدلة
ذلك � َّأن املناق�شة العامة والتو�صيات التي تتناول احلقوق ال�ضمانية ،ب�صيغتها
ّ
من خالل املناق�شة والتو�صيات املتعلقة بامل�ستحقات حتديداً الواردة يف الدليل ،تنطبق
على حقوق تقا�ضي الإتاوات .ومن ثَم ف� َّإن القانون املو�صى به يف الدليل ،يقت�ضي
�أن ت�صبح املوانع الت�رشيعية املت�صلة ب�إحالة امل�ستحقات الآجلة �أو امل�ستحقات امل ُحالة
جمل ًة �أو جزئيا ملجرد �أنها م�س� � ��تحقات �آجلة �أو م�س� � ��تحقات حمالة جمل ًة �أو جزئيا،
ولكن املوانع �أو القيود الت�رشيعية
غري قابلة للإنفاذ (انظر الدليل ،التو�ص� � ��ية .)23
َّ
املرخ�ص
الأخرى ال تت�أثّر بذلك (انظر التو�ص� � ��ية  .)18ويُ�ض� � ��اف �إىل ذلك � َّأن بو�س� � ��ع
َّ
إتاوات بجميع الدفوع
ُرخ�ص يف تقا�ضي ال
له �أن يعرت�ض على َمن �أُحيل �إليه حق امل ِّ
ُ
�أو حقوق املقا�صة النا�شئة عن اتفاق الرتخي�ص �أو عن � ِّأي اتفاق �آخر ي�شكّل جزءاً
من املعاملة ذاتها (انظر التو�صية .)120
 -99ويف ه� � ��ذا ال�س� � ��ياق ،م� � ��ن امله� � ��م �أن يُالحظ � َّأن املوانع الت�رشيعية التي ت�ص� � ��بح غري
قابلة للإنفاذ مبوجب الدليل ال ت�ش� �ي��ر �إىل امل�س� � ��تحقات الآجلة �إال باعتبارها م�س� � ��تحقات
�آجلة �أو م�ستحقات محُ الة جمل ًة �أو جزئياً .وهي ال ت�ؤثّر يف املوانع الت�رشيعية امل�ستندة
�إىل طبيعة امل�ستحقات من حيث هي ،مثالً� ،أجور �أو �إتاوات قد يقت�ضي القانون عدم
�س� � ��دادها مبا�رشة �إ ّال �إىل امل�ؤلفني �أو �إىل اجلمعيات املخت�ص� � ��ة بتح�ص� � ��يلها .ولدى العديد
حتدد
من البلدان ت�رشيعات "حلماية حقوق امل�ؤلفني" �أو ما �شابهها من الت�رشيعات التي
ّ
معينة من الدخل املكت�سب من ا�ستغالل حقوق امللكية الفكرية باعتبارها "مكاف�أة
ن�سبة ّ
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من�صفة" �أو ما �شابه ذلك ،يجب دفعها للم�ؤلفني �أو غريهم من الأطراف التي يحق لها
تن�ص هذه القوانني �رصاح ًة
تقا�ضيها �أو للجمعيات التي
حت�صلها ل�صاحلهم .وكثرياً ما ّ
ّ
طبق تو�ص� � ��يات الدليل
عل� � ��ى ع� � ��دم قابلي� � ��ة احلقوق يف ه� � ��ذه املدفوعات للإحالة .وال تُ ّ
املتعلقة بالقيود املفرو�ض� � ��ة على �إحالة امل�س� � ��تحقات على تلك القيود القانونية �أو غريها
من القيود القانونية امل�شابهة.
الحظ � َّأن معاملة حق تقا�ضي �إتاوات باعتبارها
 -100ومن املهم عالوة على ذلك �أن يُ َ
م�س� � ��تحقات ،لأغرا�ض قانون املعامالت امل�ض� � ��مونة املو�ص� � ��ى به يف الدليل ،ال ت�ؤثّر يف
الطريق� � ��ة الأخ� � ��رى الت� � ��ي يعا َمل بها هذا احلق يف تقا�ض� � ��ي الإتاوات ،لأغرا�ض القانون
املتعلق بامللكية الفكرية.
الحظ � َّأن معاملة حقوق تقا�ضي الإتاوات
 -101و�أخرياً ف� َّإن من املهم بالقدر ذاته �أن يُ َ
بالطريقة نف�سها التي تعا َمل بها � ُّأي م�ستحقات �أخرى ال ت�ؤثّر يف �أحكام و�رشوط اتفاق
الرتخي�ص املتعلقة ب�س� � ��داد الإتاوات؛ ومنها مث ً
ال �أن تكون املدفوعات مو ّزعة على فرتة
زمنية �أو �أن تكون ن�سبة مئوية من تلك املدفوعات متوقّفة على �أو�ضاع ال�سوق �أو �أرقام
املبيع� � ��ات (لالط� �ل��اع على مبد�أ احرتام اتفاقات الرتخي�ص مبوجب القانون املو�ص� � ��ى به
يف الدلي� � ��ل ،انظ� � ��ر الفق� � ��رات � 25-23أعاله ،وكذل� � ��ك الفقرات  107و 158و 159و187
و 191و� 192أدناه).
 -102ويقت�ض� � ��ي القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل �أنه �إذا ت�ض� � � ّ�من اتفاق الرتخي�ص الذي
تُدف� � ��ع مبوجب� � ��ه الإت� � ��اوات حكماً تعاقدياً يق ِّيد قدرة املرخِّ �ص على �إحالة حق تقا�ض� � ��ي
الإتاوات �إىل طرف ثالث ("املحال �إليه") كانت �إحالة حق تقا�ض� � ��ي الإتاوات من جانب
للمرخ�ص له �إنهاء اتفاق الرتخي�ص ملجرد
املرخِّ �ص نافذة املفعول رغم ذلك ،وال يجوز
َّ
�إحال� � ��ة املرخِّ �� � ��ص ح� � � َّ�ق تقا�ض� � ��ي الإتاوات (انظر الدليل ،التو�ص� � ��ية � .)24إال � َّأن القانون
املرخ�ص له (ب�صفته مديناً
املو�صى به يف الدليل يقت�ضي �أي�ضا وجوب عدم ت�أثّر حقوق
َّ
ين�ص قانو ُن املعامالت امل�ضمونة املو�صى به يف الدليل (انظر
بامل�ستحقات املحالة) ما مل ّ
الفقرة الفرعية (�أ) من التو�ص� � ��ية  )117على خالف ذلك .وعلى وجه التحديد ،يحق
دفوع وحقوق مقا�ص� � � ٍ�ة عن اتفاق
للمرخ�ص له �أن يواجه املحال �إليه بك ّل ما ين�ش � � ��أ من
َّ
ٍ
الرتخي�� � ��ص �أو � ِّأي اتف� � ��اق �آخ� � ��ر كان جزءاً من املعامل� � ��ة ذاتها (انظر الفقرة الفرعية (�أ)
مي�س ب� ِّأي
من التو�ص� � ��ية  .)120ويُ�ض� � ��اف �إىل ذلكَّ � ،أن القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ال ّ
م�س�ؤولية قد تقع تبعتها على عاتق املرخِّ �ص (�أو املرخِّ �ص من الباطن) مبقت�ضى قانون
�آخر ب�س� � ��بب �إخالله باتفاق عدم جواز الإحالة (انظر التو�ص� � ��ية  .)24ول َّأن م�ص� � ��طلح
"الرخ�ص� � ��ة" ي�ش� � ��مل الرخ�ص� � ��ة من الباطن (انظر الفقرة � 23أعاله) ،ف� َّإن هذه املبادئ
تقيد مبوجبه الرخ�ص ُة
طبق على � ِّأي حكم يرد يف اتفاق الرتخي�ص من الباطن ّ
نف�سها تُ ّ
من الباطن قدرةَ املرخِّ �ص من الباطن على �إحالة احلق يف تقا�ضي الإتاوات من الباطن
املرخ�ص له من الباطن �إىل املرخِّ �ص من الباطن.
الواجب دفعها من
َّ
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طبق على امل�س� � ��تحقات فقط� ،أي �أنها ال
 -103ومن املهم مالحظة � َّأن التو�ص� � ��ية  24تُ َّ
طبق على � ِّأي اتفاق بني املرخِّ �ص
طبق على حقوق امللكية الفكرية .ويعني ذلك �أنها ال تُ َّ
تُ ّ
رخ�ص من الباطن (ومن �ش � � ��أن
منح
واملرخ�ص له يقت�ض� � ��ي �أ ّال يكون
َّ
َّ
للمرخ�ص له ُّ
ٍ
حق ِ
اتفاق من هذا القبيل �أن يكون و�سيلة تتاح للمرخِّ �ص لكي ي�سيطر مبوجب اتفاق على
ُرخ�� � ��ص بها وعلى من ميكنه ا�س� � ��تخدامها وعلى تدفُّق مدفوعات
املمتل� � ��كات الفكري� � ��ة امل َّ
اتفاق
طبق �إ ّال على
ٍ
الإت� � ��اوات) .وم� � ��ن امله� � ��م بنف�س القدر �أن يُذكر � َّأن التو�ص� � ��ية  24ال تُ ّ
بني الدائن بامل�ستحقات واملدين بامل�ستحقات ،يقت�ضي عدم جواز �إحالة امل�ستحقات التي
طبق هذه التو�صية على � ِّأي اتفاق بني الدائن بامل�ستحقات
يدين بها املدين للدائن .وال تُ ّ
واملدين بامل�ستحقات يقت�ضي عدم جواز قيام املدين ب�إحالة م�ستحقات قد تدين له بها
واملرخ�ص
طبق التو�ص� � ��ية  24على � ِّأي اتفاق بني املرخِّ �ص
�أط� � � ٌ
َّ
�راف ثالث� � ��ة .وم� � ��ن ثَم ال تُ ّ
مرخ�ص لها
املرخ�ص له �إحالة حقه يف �أن يتقا�ضى من �أطراف ثالثة
لـه يحظر على
َّ
َّ
من الباطن �إتاوات من الباطن .ومن �ش�أن اتفاق من هذا القبيل �أن يكون و�سيلة �أخرى
تتاح للمرخِّ �ص لكي ي�سيطر مبوجب اتفاق على تدفُّق مدفوعات الإتاوات وقد يحدث
املرخ�ص لـه
واملرخ�ص له على �أن ي�س� � ��تعمل
هذا االتفاق ،مثال ،عندما يتفق املرخِّ �ص
َّ
َّ
املرخ�ص بها .ونتيجة
للم�ضي قُدما يف تطوير املمتلكات الفكرية
الإتاوات من الباطن
َّ
ّ
لذل� � ��ك ،ال مت�� � � ّ�س التو�ص� � ��ية  24بح� � � َّ�ق املرخِّ �ص يف التفاو�ض عل� � ��ى اتفاق الرتخي�ص مع
املرخ�ص له ب�ش � � ��أن االتفاق على التحكّم يف تعيني هوية من ي�س� � ��تطيع ا�س� � ��تعمال امللكية
َّ
واملرخ�ص لهم
املرخ�ص له
الفكري� � ��ة �أو اال�س� � ��تفادة م� � ��ن تدفُّق مدفوعات الإتاوات م� � ��ن
َّ
َّ
املرخ�ص له
املرخ�ص له باتفاقات الرتخي�ص �أن يجعل
من الباطن .ومن �ش � � ��أن �إخالل
ّ
َّ
م�س � � ��ؤوال عن دفع تعوي�ض� � ��ات فح�س� � ��ب� ،أي �أنه لي�س من �ش � � ��أنه �أن يُبطل احلق ال�ضماين
املرخ�ص له يف ح ّقه يف تقا�ض� � ��ي الإتاوات من الباطن .غري �أنه �إذا �أنهى
الذي ين�ش� � ��ئه
َّ
املرخ�ص
املرخ�ص له ،فلن تكون لدى
املرخ�ص اتفاق الرتخي�ص نتيجة وقوع �إخالل من
ّ
ّ
ّ
له رخ�ص� � ��ة يرخِّ �ص بها من الباطن ويتقا�ض� � ��ى عليها �إتاوات من الباطن و�س� � ��يُحرم دائنه
امل�ضمون من موجوداته املرهونة.
واملرخ�ص
طبق التو�صية  24على � ِّأي اتفاق بني املرخِّ �ص
َّ
 -104و�إ�ضافة �إىل ذلك ال تُ ّ
�ص لـه باالتفاق الذي
�ص اتفا َق الرتخي�ص �إذا �أخ � � � ّل
َّ
املرخ ُ
ل� � ��ه يقت�ض� � ��ي �أن يُنه� � ��ي املرخِّ ُ
�ص لهم
يقت�ض� � ��ي امتناعه عن �إحالة حق تقا�ض� � ��ي الإتاوات الواجب �أن يدفعها له
َّ
املرخ ُ
من الباطن (ومن �ش � � ��أن اتفاق من هذا القبيل �أن يكون و�س� � ��يلة �أخرى تتاح للمرخِّ �ص
لكي ي�س� � ��يطر مبوجب اتفاق على تدفُّق مدفوعات الإتاوات) .ويف هذا ال�س� � ��ياق جتدر
�ص له بهذا االتفاق
مالحظة � َّأن حق املرخِّ �ص يف �إنهاء اتفاق الرتخي�ص �إذا �أخ ّل
َّ
املرخ ُ
�ص لهم من الباطن حافزاً قوياً يدفعهم �إىل الت�أكّد من �إمتام ال�سداد ل�صالح
يعطي
َّ
املرخ َ
مت�س التو�ص� � ��ية  24بحق املرخِّ �ص يف�( :أ) �أن يتفق مع
املرخِّ �ص .وف�ض� �ل��ا عن ذلك ،ال ّ
ح�ساب با�سم املرخِّ �ص ،جزءاً
�ص لهم من الباطن� ،إىل
املرخ�ص لـه على �أن يدفع
َّ
َّ
ٍ
املرخ ُ
ً
املرخ�ص له دفعها
املرخ�ص له (ميثل م�صدرا ل�سداد الإتاوات التي يجب على
من �إتاوات
َّ
َّ
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املرخ�ص له يف تقا�ض� � ��ي
�إىل املرخِّ �ص)؛ �أو (ب) �أن يح�ص� � ��ل على حق �ض� � ��ماين يف حق
َّ
املرخ�ص لهم من الباطن ،و�أن ي�سجل �إ�شعاراً يف هذا
الإتاوات التي يجب �أن ي�س ّددها
َّ
ال�صدد يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام (�أو يف �سجل املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة)
املرخ�ص له الآخرين
ويح�ص� � ��ل من ثم على حق �ض� � ��ماين يحظى بالأولوية على دائني
َّ
(رهناً بتو�صيات الدليل اخلا�صة بتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة و�أولوية احلقوق
ال�ضمانية؛ انظر الفقرات � 218-213أدناه).
 -105ومبقت�ض� � ��ى القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ،يتم ّتع � ُّأي دائن م�ض� � ��مون لديه حق
بحق �ضماين يف املمتلكات الفكرية ال�ضامنة لت�سديد امل�ستحق (انظر
�ضماين يف م�ستحق ٍ
التو�صية  .)25بيد � َّأن ذلك ال يعني �إلغاء القيود القانونية املفرو�ضة على قابلية حقوق
امل�سا�س بالقيود التعاقدية
امللكية الفكرية للنقل (انظر التو�صية  .)18كما ال يعني ذلك
َ
طبق على
املفرو�ض� � ��ة على قابلية حقوق امللكية الفكرية للنقل ،حيث � َّإن التو�ص� � ��ية  24تُ ّ
�إحالة امل�ستحقات ال على نقل حقوق امللكية الفكرية.

املرخ�ص له
 -3حقوق
َّ
 -106مبقت�ضى اتفاق ترخي�ص ملكية فكرية والقانون الناظم لهذه االتفاقات ،يجوز �أن
املرخ�ص له �أن مينح رخ�صاً من الباطن ،و�أن يتقا�ضى ،ب�صفته مرخِّ �صاً
يكون من حق
َّ
م� � ��ن الباط� � ��نَّ � ،أي �إت� � ��اوات تنجم عن اتفاق الرتخي�ص من الباطن .وبذلك ف� َّإن املناق�ش� � ��ة
املرخ�ص له ب�ص� � ��فته
الواردة �أعاله ب�ش � � ��أن حقوق املرخِّ �ص تن�س� � ��حب �أي�ض � � �اً على حقوق
َّ
مرخِّ �صاً من الباطن (انظر الفقرات .)105-97
املرخ�ص
للمرخ�ص لـه با�ستعمال املمتلكات الفكرية
 -107ويف الأحوال النمطية ،ي�ؤذَن
َّ
َّ
وتن�ص بع�ض القوانني
بها �أو ا�ستغالها مبا يتما�شى مع �أحكام و�رشوط اتفاق الرتخي�ص.
ّ
للمرخ�ص لـه �أن ين�ش� � ��ئ ،من دون موافقة
املتعلق� � ��ة بامللكي� � ��ة الفكري� � ��ة على �أنه ال يجوز
َّ
املرخ�ص بها �أو
املرخِّ �ص ،حقاً �ضمانياً يف الإذن املمنوح له با�ستعمال املمتلكات الفكرية
َّ
املرخ�ص له
ا�ستغاللها (مع �أنه يف دول عديدة تُ�ستثنى من ذلك احلالة التي يبيع فيها
َّ
من�ش�أته كمن�ش�أة عاملة) .وال�سبب يف ذلك هو � َّأن من املهم �أن يحتفظ املرخِّ �ص بال�سيطرة
املرخ�ص بها وحتديد َمن ي�ستطيع ا�ستعمالها .فانعدام �إمكانية
على املمتلكات الفكرية
َّ
املرخ�ص بها قد تُنت َق�ص ماديا
ممار�سة هذه ال�سيطرة ،يعني � َّأن قيمة املمتلكات الفكرية
َّ
املرخ�ص ل� � ��ه مبوجب اتفاق ترخي�ص قابلة
�أو تُفق� � ��د متام� � ��ا .بي� � ��د �أن� � ��ه �إذا كانت حقوق
َّ
املرخ�ص له حقا �ض� � ��مانيا فيها� ،أخذ الدائن امل�ض� � ��مون حقاً �ض� � ��مانياً يف
للنقل ،و�أن�ش � � ��أ
َّ
املرخ�ص له رهنا ب�أحكام اتفاق الرتخي�ص و�رشوطه .و�إذا كانت الرخ�ص� � ��ة قابلة
حقوق
َّ
�ص له� ،أخذ املنقول �إليه هذه الرخ�ص َة رهناً ب�أحكام اتفاق الرتخي�ص
للنقل ون َقلها
َّ
املرخ ُ
مي�س القانون املو�صى به يف الدليل مبمار�سات الرتخي�ص هذه.
و�رشوطه .وال
ّ
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 -4املوجودات امللمو�سة التي تُ�ستعمل ب�ش�أنها
امللكية الفكرية
 -108يجوز ا�س� � ��تعمال امللكية الفكرية فيما يتعلق باملوجودات امللمو�س� � ��ة .فعلى �س� � ��بيل
املثال�( :أ) ميكن �أن تُ�صنع املوجودات امللمو�سة وفقاً لعملية حممية برباءة اخرتاع �أو من
خ� �ل��ال ممار�س� � ��ة حق� � ��وق حممية برباءة اخ� �ت��راع؛ �أو (ب) ميكن �أن حتمل مالب�س اجلينـز
عالمة جتارية؛ �أو ميكن �أن حتتوي ال�س� � ��يارات �أو مواد �أخرى على ن�س� � ��خة من براجمية
حا�س� � ��وبية حممية بحقوق الت�أليف والن�رش �أو حقوق ت�ص� � ��ميم؛ �أو (ج) ميكن �أن يت�ض� � � ّ�من
قر�ص حا�سوبي مدمج ) (CDبراجمية حا�سوبية؛ �أو (د) ميكن �أن حتتوي م�ضخة حرارية
على مكونات حممية برباءة اخرتاع.
�تعمل امللكية الفكرية ب�ش � � ��أن موجودات ملمو�س� � ��ة ،يكون هناك نوعان
 -109وعندما تُ�س� � � َ
خمتلفان من املوجودات؛ �أحدهما املمتلكات الفكرية ،والآخر املوجودات امللمو�سة .وهذان
النوعان من املوجودات منف�ص� �ل��ان .ويبيح القانون املتعلق بامللكية الفكرية ملالك حقوق
امللكية الفكرية �إمكانية ال�سيطرة على العديد من �أغرا�ض ا�ستعمال املوجودات امللمو�سة
ولكن لي�س على كل �أغرا�ض ا�ستعمالها .فعلى �سبيل املثال ،يبيح القانون املتعلق بحقوق
الت�أليف والن�رش للم�ؤلف �أن مينع ا�ستن�س� � ��اخ كتاب من دون �إذن ،ولكنه ال يبيح له عادة
منع
منع مكتبة م�أذون لها ا�ش� �ت��رت
َ
الكتاب يف عملية بيع م�أذون بها من �أن تبيعه� ،أو َ
َ
الكتاب من و�ض� � ��ع مالحظات على هام�ش �صفحاته �أثناء مطالعته �إياه.
�ش� � ��خ�ص ا�ش� �ت��رى
َ
ميتد �إىل املمتلكات
ومن حيث اجلوهر ،ف� َّإن احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة ال
ّ
�ستعمل ب�ش�أن تلك املوجودات امللمو�سة ،كما � َّأن احلق ال�ضماين يف املمتلكات
الفكرية التي تُ َ
الفكرية ال ميتد �إىل املوجودات امللمو�سة التي ت�ستعمل ب�ش�أنها املمتلكات الفكرية .وهذا
هو النهج الذي يو�صي به امللحق (انظر التو�صية � 243أدناه).
 -110غري � َّأن القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل يق�ض� � ��ي ب�أنه يجوز دائما �أن يتفق طرفا
االتفاق ال�ضماين على �أن يكون احلق ال�ضماين امل ُن�ش�أ �شام ً
ال لكل من املوجودات امللمو�سة
�تعملة ب�ش � � ��أن تلك املوجودات (انظر التو�صية  .)10فمث ً
ال ميكن
واملمتلكات الفكرية امل ُ�س� � � َ
�أخذ حق �ضماين يف خمزون من مالب�س اجلينـز التي حتمل عالمة جتارية ويف العالمة
احلق يف �أن يبيع ،عند حدوث تق�صري من
التجارية نف�سها ،مما يعطي الدائن امل�ضمون
َّ
مالب�س اجلينـز املرهون� � ��ة التي حتمل العالمة التجارية ،وكذلك �أن يبيع
جان� � ��ب املان� � ��ح،
َ
احل َق يف �إنتاج مالب�س جينـز �أخرى حتمل العالمة التجارية املرهونة .ويف حالة كهذه،
عندما يكون ال�ص� � ��انع/املانح هو مالك العالمة التجارية ،تكون املوجودات املرهونة هي
مرخ�ص� � ��ا له ،كانت املوجودات املرهونة هي
حقو ُق املالك� .أما �إذا كان ال�ص� � ��انع/املانح
َّ
املرخ�ص له مبوجب اتفاق الرتخي�ص (انظر الفقرات � 45-43أعاله).
حقوق
ّ
و�صف املوجودات املرهونة الواردِ يف
 -111ويعتمد املدى الدقيق للحق ال�ضماين على
ِ
االتفاق ال�ض� � ��ماين .وكما لوحظ من قب ُل (انظر الفقرات � 85-82أعاله) ،ف� َّإن و�ص� � ��ف
املوجودات املرهونة "على نحو ي�س� � ��مح يف حدود املعقول بالتعرف عليها" ي ّت�س� � ��م بقدر
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كاف من املرونة ال�ستيعاب كل الأحوال املختلفة (انظر الدليل ،الفقرة الفرعية (د) من
التو�ص� � ��ية  ،)14من حيث �إنه ي�ض� � ��ع معياراً ميكن �أن يتباين تبعاً ملا هو و�ص� � ��ف معقول
مبقت�ضى القوانني واملمار�سات ذات ال�صلة باملو�ضوع .ومن ثم يبدو � َّأن �إدراج و�صف عام
للموجودات امللمو�س� � ��ة املرهونة من �ش � � ��أنه �أن يكون مت�س� � ��قاً مع مبادئ الدليل وتوقعات
الطرفني املعقولة .ويف الوقت ذاته ف� َّإن املبادئ الرئي�سية للقانون املتعلق بامللكية الفكرية
املحدد للممتلكات الفكرية املرادِ رهنُها الوار َد يف االتفاق ال�ضماين
الو�صف
فيما يخ�ص
َ
ّ
من �ش � � ��أنها �أن تُراعى يف القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل .وعلى � ِّأي حال� ،إذا كان من
�ش�أن � ِّأي و�صف عام للممتلكات الفكرية املرهونة �أن يعترب ،مبقت�ضى القانون املو�صى به
يف الدليل ،كافياً ،يف حني � َّأن من ال�رضوري ،مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية،
طبق على املمتلكات الفكرية
�إيراد و�صف ّ
حمدد ،ف� َّإن من �ش�أن هذا املقت�ضى الأخري �أن يُ ّ
املرهونة ،مبوجب الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية  4من الدليل.
 -112ومثلما �س� � ��بقت الإ�ش� � ��ارة �إليه (انظر الفقرتني  109و ،)110ف� َّإن احلق ال�ض� � ��ماين
�ستعمل ب�ش�أنها ممتلكات فكرية ،ال ميت ّد �إىل املمتلكات الفكرية
يف موجودات ملمو�سة تُ َ
(ما مل يُ َّتفق على خالف ذلك) لكنه ي�رسي على رهن املوجودات امللمو�سة ذاتها ،مبا يف
�ستعمل بها املمتلكات الفكرية (فعلى �سبيل املثال،
ذلك خ�صائ�ص هذه املوجودات التي تُ َ
طبق احلق ال�ض� � ��ماين على جهاز التلفزيون ب�ص� � ��فته جهازاً تلفزيونياً عامالً) .ومن ثم
يُ َّ
احلق يف �صنع
احلق ال�ضماين يف مثل هذه املوجودات ال يعطي الدائ َن امل�ضمون
ف� َّإن
َّ
ّ
موجودات �إ�ضافية با�ستعمال امللكية الفكرية .ولكن با�ستطاعة الدائن امل�ضمون احلائز
على حق �ضماين يف املوجودات امللمو�سة ،عند حدوث تق�صري� ،أن ميار�س �سبل االنت�صاف
املعترَ َف بها مبقت�ض� � ��ى قانون املعامالت امل�ض� � ��مونة� ،رشيطة �أال تت�ض� � ��ارب ممار�س ُة �سبل
االنت�صاف هذه مع احلقوق القائمة مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية .ورمبا جاز،
طبق "قاعدة اال�ستنفاد"
مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية الواجب تطبيقه� ،أن تُ ّ
ي�س� � ��مح ب�إنفاذ احلق ال�ض� � ��ماين (لالطالع على مناق�شة
(�أو ما �ش� � ��ابهها من مفاهيم) و�أن ُ
م�سائل الإنفاذ ،انظر الفقرات � 248-245أدناه).

زاي-

احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية الآجلة

ين�ص القانون املو�صى به يف الدليل على �أنه يجوز لل�شخ�ص �أن مينح حقا �ضمانيا
-113
ّ
املانح �أو يحتازها بعد �إن�شاء احلق ال�ضماين
يف موجودات �آجلة� ،أي موجودات ين�شئها
ُ
طبق هذه التو�صية �أي�ضا ،مثلها مثل � ِّأي قاعدة �أخرى مو�صى
(انظر التو�صية  .)17وتُ ّ
بها يف الدليل ،على امللكية الفكرية ،وذلك ما عدا يف حال عدم ات�س� � ��اقها مع القانون
املتعلق بامللكية الفكرية (انظر الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية  .)4وبناء على ذلك،
ميكن وفقا للقانون املو�صى به يف الدليل� ،إن�شاء حق �ضماين يف ممتلكات فكرية �آجلة
(لالطّ الع على القيود الت�رشيعية يف هذا ال�ص� � ��دد ،انظر الدليل ،التو�ص� � ��ية  ،18وكذلك
الفقرتني  119و� 120أدناه) .ويكمن م�س� � � ّ�وغ هذا النهج يف املنفعة التجارية التي تت�أ ّتى
من ال�سماح بامتداد نطاق احلق ال�ضماين لي�شمل املمتلكات الفكرية الآجلة.
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 -114وكثري من القوانني املتعلقة بامللكية الفكرية ت�س� � ��لك النهج ذاته� ،إذ ي�س� � ��مح ملالكي
ممتلكات فكرية باحل�ص� � ��ول على متويل يفيدهم يف ا�س� � ��تحداث �أعمال جديدة� ،رشيطة
�أن يت�س � � � ّنى تقدير قيمتها �إىل حد معقول �س� � ��لفاً .فعلى �س� � ��بيل املثال ،ميكن عادة �إن�ش� � ��اء
حق �ضماين يف الأفالم ال�سينمائية �أو الرباجميات احلا�سوبية اخلا�ضعة حلقوق الت�أليف
والن�رش (ين�ش�أ احلق ال�ضماين حني �إن�شاء العمل اخلا�ضع حلقوق الت�أليف والن�رش؛ انظر
الفقرة � 40أعاله) .ويف بع�ض الدول ،يجوز �إن�شاء حق �ضماين يف طلب احل�صول على
ب� � ��راءة اخ� �ت��راع قب� � ��ل منح براءة االخرتاع (يف الع� � ��ادة بعد منح براءة االخرتاع تُعترب �أنها
�أُن�شئت حني تقدمي الطلب).
يقيد القانون املتعلق بامللكية الفكرية ،يف بع�ض احلاالت� ،إمكانية
 -115ومع ذلك ،فقد ّ
معينة متعلقة
نق� � ��ل �أن� � ��واع خمتلفة من املمتلكات الفكرية الآجلة ،وذلك حتقيقاً لأهداف ّ
بال�سيا�سة العامة .فهناك مث ً
ال حاالت قد ال يجوز فيها نقل احلقوق يف و�سائط �إعالمية
�أو يف �أغرا�ض ا�ستعمال تكنولوجية جديدة ،غري معروفة وقت نقل هذه احلقوق ،وذلك
مربر لها .وهناك حاالت �أُخرى �أي�ضا قد
نظراً ل�رضورة حماية امل�ؤلفني من التزامات ال ّ
معينة .وهناك
يكون فيها نقل احلقوق الآجلة خا�ضعاً حلق قانوين يف الإلغاء بعد مدة ّ
حاالت �أُخرى �أي�ض� � ��ا قد ي�ش� � ��مل فيها مفهوم "املمتلكات الفكرية الآجلة" احلقو َق التي
�أُن�ش� � ��ئت والتي يجوز ت�س� � ��جيلها ولك ْن مل تُ�س� � � َّ�جل بع ُد .وقد ت ّتخذ القيود الت�رشيعية �أي�ض � � �اً
حمدد للممتلكات الفكرية.
�شك َل ا�شرتاط تقدمي و�صف
ّ
 -116وهناك قيود �أُخرى على ا�س� � ��تعمال املمتلكات الفكرية الآجلة ك�ض� � ��مانة للقرو�ض
االئتماني� � ��ة ق� � ��د تنتج عن معنى مفاهيم "التح�س� � ��ينات" �أو "التطويرات" �أو "التكييفات"
�أو � ِّأي تغيريات �أخرى تجُ رى على املمتلكات الفكرية مبقت�ض� � ��ى القانون املتعلق بامللكية
الفكرية .وميكن �أن تكون تلك "التغيريات الأخرى" فيما يخ�ص امل�ضمون اخلا�ضع حلقوق
الت�أليف والن�رش ،على �سبيل املثال ،تغيريات يف نوعية امل�ضمون �أو �شكل �إجنازه وتقدميه،
مثل �إعادة ت�سجيل ال�صيغة الرئي�سية لت�سجيل �صوتي �أو حتويله رقمياً �أو تقدمي �سجل
�صوتي �إلكرتونياً ب�أ�شكال جديدة ،مما قد ي�ؤ ّدي �إىل �أ�شكال جديدة من اال�ستعمال يُنتظر
اخرتاعها� ،سواء كان ذلك على نحو م�ستقل �أو غري م�ستقل عن � ِّأي و�سيط مادي حامل.
 -117وينبغي للدائن امل�ضمون �أن يفهم كيف تُف�سرَّ هذه املفاهيم يف �إطار القانون املتعلق
بامللكية الفكرية ،وكيف ميكن �أن ت�ؤثّر يف مفهوم "االمتالك" ،وهو مفهوم �أ�سا�س� � ��ي يف
املقرر �أهمية خا�ص� � ��ة مث ً
ال
�إن�ش� � ��اء احلق ال�ض� � ��ماين يف املمتلكات الفكرية .ولهذا الفهم
ّ
عندما يتعلق الأمر بالرباجميات احلا�سوبية اخلا�ضعة حلقوق الت�أليف والن�رش .ففي بع�ض
الدول ،يجوز �أن ميتد احلق ال�ضماين يف �صيغة من براجمية حا�سوبية خا�ضعة حلقوق
الت�ألي� � ��ف والن�� �ش��ر موج� � ��ودة وقت التمويل� ،إىل التعديالت الت� � ��ي تُدخل تلقائياً على تلك
ال�صيغة بعد التمويل .ولك ْن يف الأحوال النمطية يعامل القانو ُن املتعلق بامللكية الفكرية
تلك التح�س� � ��ينات التي تجُ رى يف امل�س� � ��تقبل على �أنها موجودات منف�ص� � ��لة ال على �أنها
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�أجزاء متكاملة من املمتلكات املوجودة .ومن ث َّم ف�إذا ما جاز رهن حقوق امللكية الفكرية
الآجلة ،ف� َّإن الدائن امل�ض� � ��مون احل�ص� � ��يف الذي يرغب يف �أن يت�أكّد من � َّأن التح�س� � ��ينات
خا�ضعة للرهن ،ينبغي له �أن ي�صف املوجودات املرهونة يف االتفاق ال�ضماين على نحو
يكفل �أن تكون التح�سينات مرهونة مبا�رش ًة (انظر الفقرة � 241أدناه) .و�أما �إذا مل يكن
رهن حقوق امللكية الفكرية الآجلة جائزاً ،فلن يجوز كذلك رهن التح�سينات ،والقانون
مي�س ب� ٍّأي من هذه القيود (انظر التو�صية .)18
املو�صى به يف الدليل ال
ّ
 -118و�إذا كان القانون املتعلق بامللكية الفكرية يق ِّيد قابلية املمتلكات الفكرية الآجلة
طبق على هذا ال�ش � � ��أن متى تعار�ض مع
للنقل ،ف� َّإن القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ال يُ ّ
القان� � ��ون املتعل� � ��ق بامللكي� � ��ة الفكرية (انظر الفقرة الفرعية (ب) من التو�ص� � ��ية  .)4وفيما
طبق القانون املو�صى به يف الدليل ،ويجيز �إن�شاء حق �ضماين يف موجودات
عدا ذلك يُ ّ
�آجلة (انظر التو�صية  .)17ولع ّل الدول التي ت�شرتع القانون املو�صى به يف الدليل تو ّد
لتقرر ما �إذا كانت منافع هذه القيود (كحماية
ا�ستعرا�ض قانونها املتعلق بامللكية الفكرية ّ
املال� � ��ك م� � ��ن االلتزام� � ��ات التي ال مربر لها مثالً) تفوق منافع ا�س� � ��تعمال هذه املوجودات
ك�ضمانة لالئتمان (كتمويل �أن�شطة البحث والتطوير مثالً).

حاء-

القيود القانونية �أو التعاقدية على قابلية
امللكية الفكرية للنقل

مالك
 -119قد تق ِّيد قواع ُد
ِ
حمددةٌ من قواعد القانون املتعلق بامللكية الفكرية قدرةَ
ّ
املرخ�ص لـه با�ستخدامها على �إن�شاء حق �ضماين يف
حقوق ملكية فكرية �أو مرخِّ �صها �أو
َّ
معينة من املمتلكات الفكرية .فهناك دول كثرية ال جتيز �سوى نقل حقوق امل�ؤلف
�أنواع ّ
االقت�ص� � ��ادية ،يف حني تحَ ظُ ر نق َل حقوقه املعنوية .وي�ض� � ��اف �إىل ذلك � َّأن الت�رشيعات يف
تن�ص على عدم جواز نقل حق امل�ؤلف يف تقا�ض� � ��ي مكاف�أة من�ص� � ��فة.
العديد من الدول ّ
مقومات �ش� � ��هرتها
ث� � ��م � َّإن هن� � ��اك دوالً كث� �ي��رة ال جتي� � ��ز نق َل العالمات التجارية من دون ّ
املقرتنة بها .و�أخرياًً ،كما هي احلال فيما يخ�ص املوجودات غري املمتلكات الفكرية ،ال
يجوز �أن يرهن ال�شخ�ص موجودات �إذا مل تكن له حقوق يف تلك املوجودات �أو �صالحية
لرهنها (انظر الدليل ،التو�ص� � ��ية  ،13وكذلك مبد�أ فاقد ال�ش� � ��يء ال يعطيه) )9(.ويراعي
القانون املو�صى به يف الدليل كل هذه القيود املفرو�ضة على �إمكانية نقل امللكية الفكرية
(انظر التو�صية .)18
مي�س� � ��ها
 -120والقيود القانونية الوحيدة على �إمكانية نقل موجودات ّ
معينة ،التي قد ّ
القانون املو�صى به يف الدليل ،هي القيود القانونية املفرو�ضة على �إمكانية نقل م�ستحقات
()9
مما عنده".
ويعرف �أي�ضا مببد�أ "عدم �إمكانية نقل �شخ�ص �إىل �آخر حقا �أكرب ّ
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�آجلة وم�س� � ��تحقات حمالة جمل ًة و�أجزاء من م�ص� � ��الح غري جم ّز�أة يف م�س� � ��تحقات ،وكذلك
القيود التعاقدية املفرو�ضة على �إحالة امل�ستحقات النا�شئة من بيع حقوق امللكية الفكرية
�أو الرتخي�� � ��ص با�س� � ��تخدامها (انظ� � ��ر املادت� �ي��ن  8و 9من اتفاقي� � ��ة الأمم املتحدة لإحالة
مي�س القانون املو�صى
امل�ستحقات ،والدليل ،التو�صيات  .)25-23و�إ�ضافة �إىل ذلك ،قد
ّ
�تحقات فقط
ب� � ��ه يف الدلي� � ��ل القي� � ��و َد التعاقدية ويُبطل مفعولَها ولكن فيما يخ�ص امل�س� � �
ِ
(ال امللكية الفكرية) ويف �س� � ��ياق معينّ فح�س� � ��ب� ،أي يف �إطار اتفاق معقود بني الدائن
مب�ستحقات واملدين بتلك امل�ستحقات (انظر الفقرات � 104-102أعاله).

التو�صية 243

()10

�ستعمل ب�ش�أنها ممتلكات فكرية
احلقوق ال�ضمانية يف موجودات ملمو�سة ُت
َ
�تعمل
ينبغي �أن ّ
ين�ص القانون على �أنّه ،يف حالة املوجودات امللمو�س� � ��ة التي تُ�س� � � َ
ميتد احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة �إىل املمتلكات
ب�ش�أنها ممتلكات فكرية ،ال
ّ
الفكرية وال ميتد احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية �إىل املوجودات امللمو�سة.

(� )10إذا ت�س ّنى �إدراج هذه التو�صية يف الدليل ف�إنها �ستدرج يف الف�صل الثاين ب�ش�أن �إن�شاء احلق ال�ضماين،
مكرراً.
باعتبارها التو�صية 28
ّ

ثالث ًا-

نفاذ احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية
جتاه الأطراف الثالثة
�ألف-

مفهوم النفاذ جتاه الأطراف الثالثة

مييز القانون املو�صى به يف الدليل ،مثلما ذُكر من قب ُل (انظر الفقرات ،)79-77
ّ -121
بني �إن�شاء احلق ال�ضماين (نفاذ احلق ال�ضماين بني الطرفني) ونفاذ احلق ال�ضماين جتاه
الأطراف الثالثة .وينطبق هذا التمييز بالقدر نف�سه على احلق ال�ضماين يف املمتلكات
مييز على هذا النحو،
الفكرية �أي�ضا .ولكن ،ما دام القانون املت�صل بامللكية الفكرية ال ّ
وحيث � َّإن هذا النهج نهج خا�ص بامللكية الفكرية ،ف� َّإن القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل
يحيل �إىل ذلك القانون (انظر الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية .)4
 -122وعالوة على ذلك ،يُالحظ يف بع�ض الدولَّ � ،أن م�سائل �إن�شاء احلقوق ال�ضمانية
طبق
يف املمتلكات الفكرية ونفاذها جتاه الأطراف الثالثة حتكمها القواعد نف�سها التي تُ َّ
على احلقوق ال�ض� � ��مانية يف �أنواع �أخرى من املوجودات غري امللمو�س� � ��ة .ولكن قد ين�ص
معينة يجوز فيها �إن�ش� � ��اء
القانون املتعلق بامللكية الفكرية ،يف دول �أخرى ،على طرائق ّ
احلق ال�ضماين يف بع�ض �أنواع املمتلكات الفكرية وجعل ُه نافذا جتاه الأطراف الثالثة.
وكثرياً ما تختلف القواعد امل ّتبعة ب�ش�أن احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية اخلا�ضعة
متخ�ص� � ���ص (مثل براءات االخرتاع والعالمات التجارية ،وكذلك حقوق
لنظام ت�س� � ��جيل
ّ
الت�أليف والن�رش يف بع�ض البلدان) وب�ش�أن احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية التي
ال تخ�ضع لذلك الت�سجيل (مثل الأ�رسار التجارية والت�صاميم ال�صناعية ،وكذلك حقوق
الت�أليف والن�رش يف بع�ض البلدان) .وتُعالَج هذه امل�سائل يف البابني باء وجيم �أدناه.
 -123ويف القانون املو�صى به يف الدليل ،ي�شري مفهوم "النفاذ جتاه الأطراف الثالثة" �إىل
ما� إذا كان احلق ال�ضماين يف موجودات مرهونة كحق ملكية نافذا جتاه �أطراف �أخرى
غري املانح والدائن امل�ض� � ��مون اللذين يكون لديهما يف ذلك الوقت حق �ض� � ��ماين �أو حق
�آخر يف تلك املوجودات املرهونة� ،أو قد يكت�سبان ذلك احلق يف امل�ستقبل .وت�شمل تلك
الأطراف الثالثة ("املطالبون املناف�سون") دائني املانح ،وممثّل الإع�سار يف حال �إع�سار
واملرخ�ص لهم
املانح ،وكذلك الأطراف املنقولة �إليها املوجودات املرهونة ،وم�ست�أجريها،
َّ
با�ستخدامها (انظر الفقرتني  10و� 11أعاله)� .أما يف القانون املتعلق بامللكية الفكرية،
فكثريا ما تُ�س� � ��تخ َدم عبارة "النفاذ جتاه الأطراف الثالثة" للإ�ش� � ��ارة �إىل نفاذ احلقوق
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املرخ�ص له بها،
احل�رصي� � ��ة املرتبط� � ��ة بامللكية �أو حقوق مرخِّ �� � ��ص املمتلكات الفكرية �أو
َّ
ولي�س �إىل نفاذ احلق ال�ض� � ��ماين .وال ينبغي اخللط بني هذين ال�ص� � ��نفني من الإ�ش� � ��ارة.
ويف حني � َّأن نفاذ احلق ال�ض� � ��ماين يف املمتلكات الفكرية جتاه الأطراف الثالثة م�س � � ��ألة
تخ�ضع لقانون املعامالت امل�ضمونة ،ف� َّإن نفاذ احلقوق احل�رصية املرتبطة بحقوق امللكية
املرخ�ص له جتاه املنقولة �إليهم تلك احلقوق م�س � � ��ألة ذات �ص� � ��لة
�أو حقوق املرخِّ �ص �أو
َّ
املتعدين لي�سوا
بالقانون املتعلق بامللكية الفكرية .وجدير باملالحظة يف هذا ال�سياق � َّأن
ّ
مطالِبني منافِ �س� �ي��ن لأغرا�ض قانون املعامالت امل�ض� � ��مونة .ومن ثم ف� َّإن القانون املو�ص� � ��ى
متعد مزعوم.
به يف الدليل ال ينطبق على "التنازع" بني حقوق دائن م�ضمون وحقوق
ٍ
كما �أنه �إذا قام املتع ّدي املزعوم مثال ،من قبيل الدفاع جتاه الدائن امل�ضمون ،بالت�أكيد
املرخ�ص له بها ،ف� َّإن م�س�ألة
على �أنه هو من نُقلت �إليه املمتلكات الفكرية املرهونة �أو
َّ
قرر وفقا للقانون املتعلق بامللكية الفكرية.
ما �إذا كان املتعدي املزعوم ُم ِّ
تعديا بالفعل تُ ّ
و�إذا �أُقي� � ��م ،فيم� � ��ا بع� � ��د ،الربهان على � َّأن املتع � � � ِّدي املزعوم هو من نُقلت �إليه املمتلكات
املرخ�ص له بها (ولي�س متع ِّدياً) ون�ش � � ��أ تنازع على الأولوية ب�ش � � ��أن
الفكرية املرهونة �أو
َّ
طبق على هذا
حقوقه وحقوق الدائن امل�ض� � ��مون ،ف� َّإن القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل يُ ّ
التنازع على الأولوية (انظر الفقرات � 212-184أدناه).

باء-

امل�سجلة
نفاذ احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية
َّ
يف ِ�سجل للممتلكات الفكرية
جتاه الأطراف الثالثة

 -124ين�ص القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل على � َّأن احلقوق ال�ض� � ��مانية يف املوجودات
غري امللمو�سة ميكن جعلها نافذة جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيل �إ�شعار يف ِ�سجل احلقوق
متخ�ص�ص� ،إن وجد .ويفرت�ض
ال�ض� � ��مانية العام �أو بت�س� � ��جيل م�س� � ��تند �أو �إ�شعار يف ِ�سجل
ِّ
متخ�ص�صة �سوف ت�سمح بت�سجيل م�ستند �أو �إ�شعار
الدليل � َّأن الدول التي لديها �سجالت
ِّ
باحلق ال�ضماين كطريقة من طرائق حتقيق نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة
(انظر الدليل ،التو�صية  ،32والفقرة الفرعية (�أ) ' '2من التو�صية  ،34والفقرة الفرعية
(�أ) من التو�صية  ،38والفقرات � 134-132أدناه).
متخ�ص�ص للممتلكات الفكرية من دولة �إىل �أخرى
 -125ويختلف الت�س� � ��جيل يف �س� � ��جل
ِّ
يف جوانب كثرية ،ومنها�( :أ) ما �إذا كان يجوز ت�س� � ��جيل عمليات النقل �أو الرتخي�ص �أو
احلقوق ال�ضمانية �أي�ضاً؛ (ب) وما �إذا كان يجوز ت�سجيل احلقوق يف براءات االخرتاع �أو
العالمات التجارية �أو حقوق الت�أليف والن�رش �أو � ِّأي �أنواع �أخرى من املمتلكات الفكرية؛
(ج) وما �إذا كانت هناك حاجة لت�س� � ��جيل م�س� � ��تند �أو موجز مل�س� � ��تند �أو �إ�ش� � ��عار؛ (د) وما
هي النتائج القانونية التي ترتتب على الت�سجيل .ويف بع�ض احلاالت ،لي�س من الي�سري
احل�صول على �أجوبة عن جميع تلك الأ�سئلة ،حتى �ضمن النظام القانوين الواحد.
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55

 -126فعلى �سيبل املثال يقت�ضي القانون املتعلق بامللكية الفكرية ،يف بع�ض الدول� ،أال
ي�سجل م�ستند �أو
�بح نافذا جتاه الأطراف الثالثة ما مل َّ
يُن�ش � � ��أ احلق ال�ض� � ��ماين �أو ال ي�ص� � � َ
�إ�ش� � ��عار ب�ش � � ��أنه يف �س� � ��جل املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة .ويف دول �أخرى ،ين�ص القانون
املتعلق بامللكية الفكرية على � َّأن احلق ال�ض� � ��ماين يُن�ش � � ��أ وي�ص� � ��بح ،يف الوقت ذاته ،نافذا
جتاه الأطراف الثالثة عند �إبرام االتفاق ال�ضماين بني الطرفني ،حتى دون ت�سجيله .ويف
هذه احلاالت ،يتيح الت�س� � ��جيل يف �س� � ��جل املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة لبع�ض الأطراف
الثالث� � ��ة (الت� � ��ي عادة ما تك� � ��ون منقولني �إليهم على غري علم ب� َّأن املوجودات مرهونة �أي
تتذرع ب�إحدى قواعد الأولوية ،والتي تق�ض� � ��ي
"منقول� �ي��ن �إليه� � ��م ذوي نواي� � ��ا ح�س� � ��نة") �أن ّ
ولكن
�سجل،
ب� َّأن احلق ال�ضماين
َّ
امل�سجل تكون له الأ�سبقي ُة على حق �ضماين �سابق مل يُ َّ
ّ
احلق ال�ض� � ��ماين غري امل�س� � ��جل يظل مع ذلك نافذا جتاه الأطراف الثالثة الأخرى .ويف
دول �أخرى �أي�ض� � ��ا ،يقت�ض� � ��ي القانون املتعلق بامللكية الفكرية �أن يُن�ش � � ��أ احلق ال�ض� � ��ماين
ولكن الت�سجيل يف �سجل املمتلكات الفكرية
عند �إبرام االتفاق ال�ضماين بني الطرفني،
َّ
ذي ال�ص� � ��لة يكون �رضوريا جلعل احلق ال�ض� � ��ماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة وذلك،
البينة املتعلقة باحلقوق ال�ضمانية غري
على �سبيل املثال ،بوا�سطة قاعدة �إثبات حتظر ّ
امل�سجلة .ويف دول �أخرى كذلك ،مبوجب القانون املتعلق بامللكية الفكرية ،ال يتيح نظام
َّ
الت�سجيل ب�سهولة ت�سجيل م�ستندات احلقوق ال�ضمانية �أو الإ�شعارات باحلقوق ال�ضمانية،
ويجب �أن يُن�ش � � ��أ احلق ال�ض� � ��ماين و�أن يتحقق نفاذه جتاه الأطراف الثالثة خارج نطاق
نظام ت�س� � ��جيل املمتلكات الفكرية .و�أخرياً ،يف بع�ض الدول التي مت ِّيز بني �إن�ش� � ��اء احلق
ال�ض� � ��ماين ونف� � ��اذه جت� � ��اه الأطراف الثالثة ،ين�ص القانون املتعل� � ��ق بامللكية الفكرية على
�إمكانية حتقيق نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة �إما با�ستخدام ِ�سجل املمتلكات
الفكرية و�إما با�س� � ��تخدام ِ�س� � ��جل احلقوق ال�ض� � ��مانية العام املتاح .و�إذا ما �أُريد ل ٍ ٍّأي من
هذه الطرائق ،القائمة مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية� ،أن تكون هي الطريقة
احل�رصية للح�صول على نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة ف�إنها ،وفقا للفقرة
الفرعية (ب) من التو�صية  ،4حتظى بالأ�سبقية على � ِّأي من الطرائق املن�صو�ص عليها
يف القانون املو�صى به يف الدليل.
 -127ويو�ص� � ��ي الدليل ب�إن�ش� � ��اء �س� � ��جل عام للحقوق ال�ض� � ��مانية (انظر الدليل ،الف�صل
متخ�ص�ص� � ��ة ت�سمح بت�سجيل م�ستند
الرابع) .و�إ�ض� � ��افة �إىل ذلك ،وحيثما توجد �س� � ��جالت
ّ
�أو �إ�شعار باحلق ال�ضماين كو�سيلة لتحقيق نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة،
يتفادى الدليل �إ�ضعاف �أهمية تلك ال�سجالت .ويُحقِّق الدليل تلك النتيجة من خالل قبول
الت�سجيل يف �سجالت متخ�ص�صة من هذا القبيل كو�سيلة لتحقيق نفاذ احلق ال�ضماين
جتاه الأطراف الثالثة و�إ�س� � ��ناد نتائج الأولوية ملثل ذلك الت�س� � ��جيل (انظر التو�ص� � ��يات 38
و 77و .)78ول َّأن هذه امل�س�ألة تتعدى نطاق قانون املعامالت امل�ضمونة ول َّأن من �ش�أنها
�أن تتطلّب من الدول ،على � ِّأي حال ،جهداً �إ�ض� � ��افياً ونفقات �إ�ض� � ��افية ،ف� َّإن الدليل ال
متخ�ص� � ���ص لبع�ض الأنواع
يو�ص� � ��ي الدول التي ال يوجد لديها يف الوقت الراهن �س� � ��جل
ّ
املعينة من املمتلكات الفكرية ب�أن تن�شئ �سجالت من هذا القبيل بغية ال�سماح بت�سجيل
ّ
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م�ستند �أو �إ�شعار باحلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية .ولهذا ال�سبب نف�سه ،ال يو�صي
الدليل الدول التي ال ت�سمح حاليا بت�سجيل م�ستند �أو �إ�شعار باحلق ال�ضماين يف ِ�سجل
تعدل قوانينها لت�سمح بعمليات ت�سجيل من هذا القبيل .و�أخرياً،
للممتلكات الفكرية ب�أن ّ
والجتناب االزدواجية يف اجلهد والنفقات ،ال يو�صي الدليل بو�ضع قاعدة ت�شرتط ت�سجيل
م�ستند �أو �إ�شعار باحلق ال�ضماين يف كل من ِ�سجل املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة و�سجل
احلقوق ال�ض� � ��مانية العام .بيد �أنه �إذا كانت الدول التي ت�ش� �ت��رع تو�ص� � ��يات الدليل لديها
متخ�ص�ص� � ��ة للممتلكات الفكرية وتود ا�س� � ��تخدامها لت�سجيل احلقوق ال�ضمانية
�س� � ��جالت
ّ
يف املمتلكات الفكرية ،م�س� � ��تفيدة يف ذلك من اخليارات املعرو�ض� � ��ة يف التو�ص� � ��ية  38من
الدليل ،فرمبا تود تلك الدول ا�ستعرا�ض قانونها املتعلق بامللكية الفكرية ،والنظر فيما
�إذا كانت �ست�سمح بت�سجيل الإ�شعارات باحلقوق ال�ضمانية النافذة جتاه الأطراف الثالثة
يف �س� � ��جالت املمتلكات الفكرية القائمة فعال� .أما الدول التي ال توجد لديها �س� � ��جالت
متخ�ص�صة لت�سجيل املمتلكات الفكرية �أو لديها تلك ال�سجالت ولكنها ال تود ا�ستخدامها
ّ
لت�سجيل احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية ،فيمكنها دائماً ا�ستخدام �سجل احلقوق
ال�ضمانية العام لت�سجيل الإ�شعارات باحلقوق ال�ضمانية يف كل �أنواع املوجودات املنقولة،
مبا فيها املمتلكات الفكرية.

جيم -نفاذ احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية
امل�سجلة يف �سجل للممتلكات الفكرية
غري
َّ
جتاه الأطراف الثالثة
� -128سبقت الإ�شارة (انظر � 124أعاله)� ،إىل � َّأن احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية
ميكن ،مبقت�ضى القانون املو�صى به يف الدليل� ،أن ي�صبح نافذا جتاه الأطراف الثالثة
بت�س� � ��جيل �إ�ش� � ��عار يف �س� � ��جل احلقوق ال�ضمانية العام (انظر الدليل ،التو�صية  .)32وهذا
ممكن حتى و�إن كان ال يجوز ت�سجيل حق امللكية الفكرية املرهون يف �سجل للممتلكات
الفكرية (كما هي احلال عادة ،على �س� � ��بيل املثال ،فيما يخ�ص حقوق الت�أليف والن�رش
�أو الت�ص� � ��اميم ال�ص� � ��ناعية �أو الأ�رسار التجارية) .وتنطبق القاعدة نف�س� � ��ها يف احلاالت
التي يجوز فيها ت�سجيل م�ستند احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية �أو الإ�شعار بذلك
م�سجل فعال .ويف هذه احلاالت،
احلق ال�ضماين يف �سجل املمتلكات الفكرية ولكنه غري
َّ
يكون ت�سجيل الإ�شعار يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام كافيا وتكون النتيجة القانونية
للت�س� � ��جيل جعل احلق ال�ض� � ��ماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة (انظر الدليل ،التو�ص� � ��يات
املعين� � ��ة الت� � ��ي ين�ص فيها القانون املتعلق بامللكية
 29و 32و 33و .)38ولك� � ��ن يف احلال� � ��ة ّ
الفكري� � ��ة عل� � ��ى � َّأن احل� � ��ق ال�ض� � ��ماين يف املمتلكات الفكرية ال يج� � ��وز جعله نافذا جتاه
الأطراف الثالثة �إال بت�سجيله يف �سجل املمتلكات الفكرية ،ف� َّإن احلق ال�ضماين ال ميكن
جعله نافذاً جتاه الأطراف الثالثة من خالل ت�سجيله يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام
(انظر الدليل ،الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية .)4
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 -129وقد �س� � ��بقت الإ�ش� � ��ارة (انظر الفقرتني  125و� ،)126إىل � َّأن هناك نُ ُهجا خمتلفة
يف القانون املتعلق بامللكية الفكرية �إزاء م�س � � ��ألة ت�س� � ��جيل م�س� � ��تند باحلق ال�ض� � ��ماين يف
املمتل� � ��كات الفكرية �أو الإ�ش� � ��عار بذلك احلق ال�ض� � ��ماين .فف� � ��ي بع�ض الدول (�أي الدول
الت� � ��ي كث� �ي��را م� � ��ا ينبثق قانونها اخلا�ص باملعامالت امل�ض� � ��مونة من مفاهيم رهون الوفاء
غري احليازية) ،يُالحظ �أنه �إما ال يجوز ت�س� � ��جيل � ِّأي حقوق على الإطالق ،وذلك على
الأقل يف بع�ض �أنواع املمتلكات الفكرية ،و�إما ال يجوز �س� � ��وى ت�س� � ��جيل عمليات النقل
الت� � ��ام للممتل� � ��كات الفكري� � ��ة .ويعني ذلك � َّأن احلق ال�ض� � ��ماين يف تلك املمتلكات الفكرية
ال ميكن �أن ي�صبح نافذا جتاه الأطراف الثالثة من خالل ت�سجيله يف �سجل املمتلكات
الفكرية .ويف دول �أخرى (�أي الدول التي كثريا ما ي�ستخدِ م قانو ُن املعامالت امل�ضمونة
فيه� � ��ا مفاهي� � ��م الرهون العينية) ،يُعا َمل احلق ال�ض� � ��ماين يف املمتلكات الفكرية باعتباره
نوعا �آخر من �أنواع النقل (التام �أو امل�رشوط) ،ولذلك يُن�ش�أ احلق ال�ضماين ويُجعل نافذا
جتاه الأطراف الثالثة �ش � � ��أنه يف ذلك �ش � � ��أ َن � ِّأي نقل �آخر .وتبعا لذلك يجب ،يف تلك
ي�سجل ،يف �أحيان كثرية ،م�ستند احلقوق ال�ضمانية القائمة على �أ�سا�س حق
الدول� ،أن
َّ
امللكية �أو الإ�شعار بتلك احلقوق ال�ضمانية يف �سجل املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة ،لكي
يتم �إن�ش� � ��ا�ؤه ويكون نافذا جتاه الأطراف الثالثة ،ولكن ال ميكن للحقوق ال�ض� � ��مانية غري
�سجل على ذلك النحو .ويف بع�ض تلك الدول ،يكون
القائمة على �أ�سا�س حق امللكية �أن تُ َّ
لذلك الت�س� � ��جيل مفعول نافذ جتاه الأطراف الثالثة .و�أخرياً ،ثمة متطلبات �إ�ض� � ��افية يف
قلة من الدول الأخرى .وت�شمل هذه املتطلبات عادة دفع ر�سم طابع �أو �رضيبة معامالت
�أخرى �أو ا�ش� �ت��راط توجيه �إ�ش� � ��عار �إىل هيئة �إدارية ،من قبيل رابطة م�ؤلفني وطنية �أو
جمعية لتح�ص� � ��يل العوائد .ويجوز للدول التي ت�ش� �ت��رع القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل �أن
حتقق املواءمة بني قوانني املعامالت امل�ضمونة لديها وقوانينها املتعلقة بامللكية الفكرية
وذلك ب�أن�( :أ) ت�س� � ��تعي�ض عن جميع الأدوات ال�ض� � ��مانية القائمة مبفهوم متكامل للحق
ال�ضماين� ،أو تقوم ،على الأقل ،ب�إخ�ضاع احلقوق ال�ضمانية القائمة على �أ�سا�س حقوق
طبق على احلقوق ال�ض� � ��مانية (انظر الفقرتني  80و81
امللكية للقواعد نف�س� � ��ها التي تُ َّ
�أعاله)؛ (ب) وت�س� � ��مح بت�س� � ��جيل �إ�ش� � ��عار باحلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية يف �سجل
املمتلكات الفكرية ذي ال�ص� � ��لة (على الأقل فيما يتعلق بحقوق امللكية الفكرية التي قد
م�سجلة فيه بالفعل) كطريقة لتحقيق النفاذ جتاه �أطراف ثالثة.
تكون
َّ

رابع ًا -نظام ال�سجل
�ألف�ِ -سجل احلقوق ال�ضمانية العام
 -130مثلما ذُكر من قب ُل (انظر الفقرة  ،)127يو�صي الدليل ب�أن تن�شئ الدول �سج ً
ال
عاماً للحقوق ال�ض� � ��مانية (انظر التو�ص� � ��يات  .)75-54وب�ص� � ��فة عامة ،ف� َّإن الغر�ض من
حق �ضماين يف
نظام ال�سجل املو�صى به يف الدليل هو�( :أ) توفري طريقة ناجعة جلعل ٍ
فعال
موجودات حالية �أو �آجلة نافذاً جتاه الأطراف الثالثة؛ (ب) و�إر�ساء ح ّد مرجعي ّ
ب�ش�أن قواعد الأولوية ي�ستند �إىل وقت الت�سجيل؛ (ج) وتوفري م�صدر معلومات مو�ضوعي
للأط� � ��راف الثالث� � ��ة التي تتعامل مبوجودات مان� � ��ح وذلك ملعرفة ما �إذا كانت املوجودات
مرهونة بالفعل بحق �ض� � ��ماين (انظر الباب املتعلق بالغر�ض من التو�ص� � ��يات الواردة يف
نجز الت�سجيل
الف�ص� � ��ل الرابع من الدليل ب�ش � � ��أن نظام ال�س� � ��جل) .ويف �إطار هذا النهج ،يُ َ
بتدوين �إ�شعار باحلق ال�ضماين ولي�س بت�سجيل االتفاق ال�ضماين �أو � ِّأي م�ستند �آخر (انظر
الفقرة الفرعية (ب) من التو�ص� � ��ية  .)54وال داعي لأن يوفّر الإ�ش� � ��عار �س� � ��وى معلومات
�أ�سا�س� � ��ية بخ�ص� � ��و�ص احلق ال�ض� � ��ماين� ،أي�( :أ) ا�سم املانح والدائن امل�ضمون �أو ممثّله �أو
حمدد �آخر لهوية ه�ؤالء ،وكذلك عنوان كل منهما؛ (ب) وو�ص� � ��ف للموجودات املرهونة؛
ِّ
(د)
�جيل؛
�
�
�
س
الت�
نفاذ
ومدة
(ج)
وبيان باملبلغ الأق�ص� � ��ى الذي يجوز من �أجله �إنفاذ احلق
ال�ضماين� ،إذا كان ذلك من�صو�صا عليه يف دولة ت�شرتع تو�صيات القانون املو�صى به يف
الدليل (انظر التو�صية .)57
 -131وين�ص القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل على قواعد دقيقة ب�ش � � ��أن حتديد هوية
مانح احلق ال�ض� � ��ماين� ،س� � ��واء �أكان �شخ�ص� � ��ا طبيعيا �أم �شخ�ص� � ��ا اعتباريا .وهذه م�س�ألة
فهر�س وميكن ملن يبحث عنها ا�س� � ��تخراجها بح�س� � ��ب ا�س� � ��م املانح
هامة ل َّأن الإ�ش� � ��عارات تُ َ
�أو � ِّأي و�س� � ��يلة �أخرى
حتدد هوية املانح (انظر الفقرة الفرعية (ح) من التو�ص� � ��ية 54
ّ
والتو�ص� � ��يات  .)61-58وعالوة على ذلك ،يت�ض� � ��من القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل عددا
ال�س� � ��جل واال�س� � ��تفادة منه .فعلى �سبيل املثال،
من القواعد التي ترمي �إىل تب�س� � ��يط �إدارة ِ
ال�سجل ينبغي �أن يكون بقدر الإمكان
ين�ص القانون املو�صى به يف الدليل على � َّأن نظام ِ
�إلكرتونيا وي�سمح بالت�سجيل والبحث بالو�سائل الإلكرتونية (انظر الفقرة الفرعية (ي) من
حتدد ر�سوم الت�سجيل
التو�صية  .)54وين�ص القانون املو�صى به يف الدليل �أي�ضا على �أن َّ
والبحث� ،إن وجدت ،مببلغ ال يزيد عن الالزم لل�سماح با�سرتداد التكلفة (انظر الفقرة
الفرعية (ط) من التو�صية .)54
59
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باء�ِ -سجالت املمتلكات الفكرية اخلا�صة مبوجودات مع ّينة

 -132كما ذكر �آنفاً (انظر الفقرات  ،)127-124حتتفظ دول عديدة ب�سجالت وطنية
لت�س� � ��جيل (�أو لتدوين) املعامالت (مثل عمليات النقل) املتعلقة باملمتلكات الفكرية .ويف
بع�ض هذه ال�سجالت ،يجوز �أي�ضا �إيداع احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية �أوالً
(� ْأي �أنه يجوز تقدمي طلب من �أجل الت�سجيل) ثم ت�سجيلها بالفعل بعد ذلك .غري �أنه،
لئن كانت �سجالت براءات االخرتاع والعالمات التجارية موجودة يف معظم الدول� ،إال
�أنها ال تقت�ض� � ��ي ت�س� � ��جيل م�س� � ��تند احلق ال�ض� � ��ماين �أو الإ�شعار باحلق ال�ضماين يف براءة
اخرتاع �أو عالمة جتارية� .أ�ضف �إىل ذلك � َّأن ت�سجيل الإ�شعار (�سواء ب�ش�أن حق �ضماين
�أم ب�ش�أن � ِّأي حق �آخر) ال ي�ؤدي يف بع�ض الدول �إىل �آثار على الأطراف الثالثة .وعالوة
على ذلك ،فرغم وجود �س� � ��جالت مماثلة حلقوق الت�أليف والن�رش لدى عدد من الدول،
ف� َّإن هذه املمار�سة لي�ست عاملية.
 -133ويف ح� �ي��ن يوج� � ��د ل� � ��دى بع�ض الدول �س� � ��جالت للممتلكات الفكرية على �أ�س� � ��ا�س
الإ�شعارات ،ف� َّإن عددا �أكرب من الدول ي�ستخدم هياكل لتدوين ال�صكوك �أو نظما "لت�سجيل
امل�ستندات" .ويف تلك النظم ،من ال�رضوري تدوين �صك النقل بكامله� ،أو االقت�صار يف
بع�ض احلاالت على تدوين مذكرة ت�صف ال�رشوط الأ�سا�سية للنقل .وال�سبب يف ا�شرتاط
ت�س� � ��جيل م�س� � ��تند املعاملة �أو مذكرة تبينّ ال�رشوط الأ�سا�س� � ��ية للمعاملة هو احلاجة �إىل
ال�شفافية .ومن ثم ،ف� َّإن من الأمور الأ�سا�سية �أن يبينّ �صك النقل �أو مذكرة النقل بدقة
احلق اجلاري نقله ،بغية توجيه �إ�شعار نافذ املفعول �إىل َمن يبحثون يف ال�سجالت وال�سماح
فهر�س
بكفاءة ا�ستغالل املوجودات .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف� َّإن �سجالت املمتلكات الفكرية تُ ِ
الت�س� � ��جيالت يف بع�ض الأحيان بح�س� � ��ب نوع املمتلك الفكري املح ّدد ولي�س بح�س� � ��ب ا�سم
ين�صب على
املانح �أو حم ِّدد �آخر لهويته .وال�سبب يف ذلك هو � َّأن الرتكيز الرئي�سي �إمنا
ّ
املمتلكات الفكرية نف�سها ،التي قد تعود مل�شاركني عديدين يف امللكية �أو م�شاركني عديدين
يف الت�أليف� ،أو قد تكون عر�ض� � ��ة لتغيريات متعددة يف امللكية كلما جرت عمليات نقل
ب�ش�أنها .وهناك نهج �أحدث ينحو �إىل تب�سيط عملية الت�سجيل عن طريق ت�سجيل مقدار
حمدود من املعلومات (مثل �أ�س� � ��ماء الأطراف وو�ص� � ��ف عام للموجودات املرهونة) .فعلى
�س� � ��بيل املثال ،جرى تب�س� � ��يط مقت�ضيات الت�سجيل اخلا�صة بالعالمات التجارية مبقت�ضى
معاهدة قانون العالمات التجارية ( )11()1994ومعاهدة �سنغافورة ب�ش�أن قانون العالمات
التجارية ( ،)2006والئحة املجل�س الأوروبي رقم  2009/207امل�ؤرخة � 26شباط/فرباير
 2009ب�ش�أن العالمات التجارية يف اجلماعة الأوروبية .وباملثل ،ف� َّإن معاهدة قانون براءات
()12
االخرتاع (جنيف)2000 ،
تب�سط �رشوط ت�سجيل براءات االخرتاع.
ّ
 -134وبالإ�ضافة �إىل ال�سجالت الوطنية ،هناك عدد من ال�سجالت الدولية للممتلكات
الفكرية ،ويخ�ض� � ��ع الت�س� � ��جيل يف هذه ال�س� � ��جالت ملعاهدات حديثة ن�س� � ��بيا �أو لن�صو�ص
ب�س� � ��ط عملية الت�س� � ��جيل .ومن �أمثلة هذه الن�صو�ص اتفاق مدريد
ت�رشيعية دولية �أخرى تُ ِّ
()13
ب�ش�أن الت�سجيل الدويل للعالمات ( )1891الذي ين�ص الربوتوكول امللحق به ()1989
( )11متاحة على العنوان التايل .www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/
( )12متاحة على العنوان التايل .www.wipo.int/treaties/en/ip/plt/
( )13متاحة على العنوان التايل .www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/
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على �إمكانية ت�سجيل تقييد على حق الت�رصف الذي يتمتع به احلائز يف طلب دويل �أو
يف ا�ستمارة ت�سجيل دويل )14(.وعالوة على ذلك ،تن�ص الالئحة التنظيمية ب�ش�أن العالمات
التجارية يف اجلماعة الأوروبية (انظر الفقرة � 133أعاله) على �أنه يجوز ت�سجيل بيان
ال ي�ش� �ي��ر �إىل امللكية فح�س� � ��ب ،بل ي�ش� �ي��ر �أي�ض� � ��ا �إىل حق �ض� � ��ماين له �آثار على الأطراف
الثالثة .وهناك مثال �آخر هو معاهدة الت�س� � ��جيل الدويل للم�ص � � � ّنفات ال�س� � ��معية الب�رصية
("معاه� � ��دة �س� � ��جل الأفالم" ،))1989( ،التي ترعاها املنظم� � ��ة العاملية للملكية الفكرية.
وتن�شئ معاهدة �سجل الأفالم �سجال دوليا ي�سمح بت�سجيل البيانات املتعلقة بامل�ص ّنفات
ال�س� � ��معية الب�رصية واحلقوق يف تلك امل�ص� � ��نفات ،مبا يف ذلك على وجه اخل�ص� � ��و�ص،
احلقوق املتعلقة با�ستغاللها (ت�شري حما�رض امل�ؤمتر الدبلوما�سي �إىل � َّأن البيانات املتعلقة
باحلقوق ال�ض� � ��مانية كانت مق�ص� � ��ودة �أي�ض� � ��ا) .ويُن�ش� � ��ئ الت�سجيل يف هذا ال�سجل الدويل
امل�سجلة .وي�سمح هذا ال�سجل الدويل بنوعني من
افرتا�ض� � ��ا ا�س� � ��تدالليا ب�ص� � ��حة البيانات
َّ
الطلبات ،هما�( :أ) الطلب املت�ص� � ��ل بالعمل الذي يح ّدد العمل املوجود حاليا �أو املقبل
يحدد
بح�س� � ��ب العنوان �أو العناوين على الأقل؛ (ب) والطلب املت�ص� � ��ل بال�ش� � ��خ�ص الذي ّ
واح� � ��دا �أو �أك� �ث��ر م� � ��ن الأعمال املوجودة حاليا �أو املقبلة بح�س� � ��ب ال�ش� � ��خ�ص الطبيعي �أو
ال�شخ�ص االعتباري الذي ي�صنع �أو ميلك كل عمل� ،أو الذي يُتوقّع �أن ي�صنع �أو ميلك
كل عمل .ويحتفظ مكتب الت�س� � ��جيل الدويل بقاعدة بيانات �إلكرتونية ت�س� � ��مح بالفهر�س� � ��ة
املتقاطعة بني �أنواع الت�سجيالت املختلفة.

جيم-

التن�سيق بني ال�سجالت

  -135ال يو�ص� � ��ي الدليل ،كما ذُكر �س� � ��ابقا (انظر الفقرتني  124و ،)125ب�إن�ش� � ��اء نظام
متخ�ص� � ���ص (للممتلكات الفكرية �أو ل ِّأي نوع �آخر من املوجودات)� ،إذا مل يكن
ت�س� � ��جيل
ّ
هن� � ��اك نظ� � ��ام قائ� � ��م ،كم� � ��ا ال
املتخ�ص�ص� � ��ة القائمة.
يتدخل الدليل يف نظم الت�س� � ��جيل
ّ
ّ
بي� � ��د �أن� � ��ه حي� � ��ث يكون هناك ،مبقت�ض� � ��ى القانون املتعلق بامللكية الفكرية ،م�س� � ��تند حق
�ض� � ��ماين يف ممتلكات فكرية �أو �إ�ش� � ��عار بذلك احلق ال�ض� � ��ماين ،يجوز ت�سجيله يف ِ�سجل
املمتلكات الفكرية ،ويف الوقت نف�س� � ��ه ،حيث يجوز �أي�ض� � ��ا مبقت�ض� � ��ى القانون املو�صى به
يف الدليل ت�سجيل ذلك احلق ال�ضماين يف ِ�سجل احلقوق ال�ضمانية العام ،تكون هناك
حاجة عندئذ �إىل معاجلة م�س � � ��ألة التن�س� � ��يق بني هذين ال�سجلني .وبغية اجتناب امل�سا�س
بالقانون املتعلق بامللكية الفكرية ،يعالج القانون املو�صى به يف الدليل الأمر من خالل
الإق� � ��رار عموم� � ��ا بغلب� � ��ة القانون املتعلق بامللكية الفكرية (انظر الفقرة الفرعية (ب) من
التو�صية  )4وقواعد الأولوية املنا�سبة (انظر التو�صيتني  77و.)78
 -136وم� � ��ن ث� � � َّ�م ف � � �� َّإن القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ال يتناول وال يق�ص� � ��د �أن يتناول
امل�س� � ��ائل املتعلقة مبا �إذا كان من اجلائز ت�س� � ��جيل احلق ال�ض� � ��ماين يف املمتلكات الفكرية
( )14انظر اال�ستمارة

MM19
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يف ِ�سجل للممتلكات الفكرية� ،أو با�شرتاطات ذلك الت�سجيل (مثل ت�سجيل امل�ستندات �أو
الإ�شعارات)� ،أو بنتائجه القانونية (مثل النفاذ �أو افرتا�ض النفاذ جتاه جميع الأطراف �أو
جتاه الأطراف الثالثة فقط) .وحتى �إذا كان ِ�سجل املمتلكات الفكرية ال يقت�ضي ت�سجيل
احلقوق ال�ضمانية� ،أو كان يقت�ضي ت�سجيل امل�ستند بدال من ت�سجيل الإ�شعار بذلك� ،أو
كان يقت�ضي ذلك الت�سجيل لكنه ال يجعله نافذا جتاه الأطراف الثالثة ،ف� َّإن الدليل ال
املتخ�ص�ص� ،إن وجد ،كما هو.
يقدم � َّأي تو�صية بخالف ذلك ،بل ي�أخذ بنظام الت�سجيل
ّ
ّ
يقدم تو�صيات ب�ش�أن ت�سجيل الإ�شعار باحلق ال�ضماين يف املمتلكات
 -137بيد � َّأن الدليل ّ
الفكرية يف ِ�س� � ��جل احلقوق ال�ض� � ��مانية العام .ولهذا ال�س� � ��بب ،وبقدر ما يتناول القانون
املو�صى به يف الدليل �أثر ت�سجيل احلقوق ال�ضمانية يف ِ�سجل للممتلكات الفكرية على
نحو ال يت�س� � ��ق مع الأثر الذي يُ�س� � ��نده القانون املتعلق بامللكية الفكرية لذلك الت�س� � ��جيل،
ف� َّإن القانون املو�صى به يف الدليل يذعن لذلك القانون (انظر الفقرة الفرعية (ب) من
التو�صية  .)4ويف املقابل� ،إذا كان القانون املو�صى به يف الدليل ال يتناول هذه امل�سائل
بتاتا �أو يتناولها على نحو يت�سق مع القانون املتعلق بامللكية الفكرية ،فلن تن�ش�أ م�س�ألة
طبق القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل،
تغلي� � ��ب القان� � ��ون املتعل� � ��ق بامللكية الفكرية ومن ث َّم يُ ّ
املتخ�ص�ص مفعول النفاذ جتاه الأطراف الثالثة.
فيمنح ذلك الت�سجيل
ّ
متخ�ص�ص (مبا يف
 -138ويتناول الدليل� ،إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،م�س�ألة التن�سيق بني �سجل
ّ
و�سجل احلقوق ال�ضمانية العام املو�صى به يف الدليل
ذلك �سجالت املمتلكات الفكرية) ِ
من خالل قواعد الأولوية املنا�س� � ��بة .وبغية احلفاظ على موثوقية ِ�س� � ��جالت املمتلكات
املتخ�ص�ص� � ��ة الأخرى) (وخ�صو�ص� � ��ا يف احل� � ��االت التي ال ين�ص
(وال�س� � ��جالت
الفكري� � ��ة
ِ
ّ
فيه� � ��ا القان� � ��ون املتعل� � ��ق بامللكية الفكرية على � ِّأي قاعدة لتحديد الأولوية) ،ين�ص القانون
املو�صى به يف الدليل على � َّأن احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية الذي يوجد ب�ش�أنه
م�س� � ��تند �أو �إ�ش� � ��عار م�س� � ��جل يف ِ�س� � ��جل املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة (انظر الفقرة 124
�أعاله) تكون لـه الأولوية على احلق ال�ض� � ��ماين يف املمتلكات الفكرية نف�س� � ��ها التي يكون
الإ�ش� � ��عار املتعلق بها م�س� � ��جال يف ِ�سجل احلقوق ال�ض� � ��مانية العام (انظر الدليل ،الفقرة
الفرعية (�أ) من التو�ص� � ��ية  .)77ولل�س� � ��بب نف�س� � ��ه ،ين�ص القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل
عل� � ��ى � َّأن الط� � ��رف املنقول� � ��ة �إليه املمتلكات الفكرية يحتازها ،من حيث املبد�أ ،خالية من
احلق ال�ضماين الذي �أُن�شئ �سابقا يف تلك املمتلكات ،ما مل يكن م�ستند احلق ال�ضماين
�أو الإ�شعار بذلك احلق ال�ضماين م�سجال يف ِ�سجل املمتلكات الفكرية (انظر التو�صيتني
 78و .)79ومبقت�ضى الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية  ،4ال تنطبق هذه القاعدة �إال
يف حال عدم تناق�ض� � ��ها مع قاعدة يف القانون املتعلق بامللكية الفكرية (انظر الفقرات
� 187-184أدناه).
 -139و�إذا كان� � ��ت ل� � ��دى ال� � ��دول التي ت�ش� �ت��رع التو�ص� � ��يات الواردة يف الدليل ِ�س� � ��جالت
متخ�ص�صة لت�سجيل املمتلكات الفكرية وترغب يف ا�ستخدامها لت�سجيل احلق ال�ضماين
ّ
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يف املمتلكات الفكرية ،م�ستفيدة يف ذلك من الإمكانيات التي تتيحها التو�صية  38من
الدليل ،فلعلها تود �أن تنظر يف طرائق للتن�سيق بني �سجالت املمتلكات الفكرية املوجودة
و�س� � ��جل احلقوق ال�ض� � ��مانية العام املو�ص� � ��ى به يف الدليل .فعلى �س� � ��بيل املثال ،لعل
لديها ِ
الدول تود �أن تنظر يف ال�سماح بت�سجيل الإ�شعار باحلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية
يف ِ�س� � ��جل للممتلكات الفكرية .ولعل الدول تود� ،إ�ض� � ��اف ًة �إىل ذلك� ،أن تنظر فيما �إذا
فهر�سة
كان ينبغي �أن تكون �سجالت املمتلكات الفكرية القائمة على �أ�سا�س املوجودات ُم َ
مفهر�سة على
على �أ�سا�س املدينني �أي�ضا (و�أن تكون �سجالت احلقوق ال�ضمانية العامة
َ
�أ�س� � ��ا�س املوجودات) .وعالوة على ذلك ،لعل الدول تود �أن تنظر يف ا�ش� �ت��راط �أن يُحيل
قيد يف
ِ�س� � ��جل املمتلكات الفكرية ن�س� � ��خة من كل �إ�ش� � ��عار (�أو من كل موجز م�س� � ��تند) ُم َّ
ذلك ال�سجل �إىل ِ�سجل احلقوق ال�ضمانية العام (والعك�س بالعك�س) .ومن �ش�أن التن�سيق
بني ال�س� � ��جالت بهذه الطريقة �أن يكون �أي�رس و�أب�س� � ��ط و�أ�رسع و�أقل تكلفة يف �إطار نظام
ت�س� � ��جيل �إلكرتوين مما هو احلال يف نظام ت�س� � ��جيل ورقي .و�أخرياً ،ينبغي مالحظة � َّأن
املتخ�ص�ص و�سجل احلقوق ال�ضمانية العام قد تن�ش�أ حتى
م�س � � ��ألة التن�س� � ��يق بني ال�سجل
ِّ
ُتخ�ص�ص �سجال دوليا �أو �إقليميا.
ولو كان ال�سجل امل ِّ
 -140وميكن �أن يكون البديل لنظام �إحالة ن�سخ من الإ�شعارات من �سجل �إىل �آخر هو
الأخذ بنظام لتوفري مدخل م�شرتك �إىل كل من �سجل احلقوق ال�ضمانية العام وخمتلف
املتخ�ص�ص� � ��ة .ذلك � َّأن وجود مدخل م�ش� �ت��رك من هذا القبيل من �ش � � ��أنه �أن
ال�س� � ��جالت
ّ
امل�سجلني من �إدخال الإ�شعار يف ال�سجلني معا يف �آن واحد .و�سوف يتطلب ذلك
ميكّن
ِّ
عدة ل�ضمان كفاءة املدخل امل�شرتك وفعاليته ،مبا يف ذلك ما يلي�( :أ)
القيام بخطوات ّ
�أن يكون �إ�شعار ب�سيط كافياً؛ (ب) و�أن يت�ضمن الإ�شعار حم ِّددات هويتي املانح والدائن
امل�ضمون (�أو مم ِّثله) وو�صفا حم ّددا للموجودات املرهونة؛ (ج) و�أن تُتاح عمليات البحث
يف كال ال�سجلني بطلب واحد؛ (د) و�أن يُحتفظ بفهر�سني �أحدهما على �أ�سا�س املانحني
والثاين على �أ�سا�س املوجودات ،يت�ضمنان �إحاالت يف كل �سجل �إىل ال�سجل الآخر (انظر
الدليل ،الف�صل الثالث ،الفقرات .)82-80

دال-

ت�سجيل �إ�شعارات باحلقوق ال�ضمانية يف
املمتلكات الفكرية الآجلة

 -141من ال�سمات الأ�سا�سية يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام املو�صى به يف الدليل � َّأن
الإ�شعار باحلق ال�ضماين ميكن �أن ي�شري �إىل موجودات املانح الآجلة .وهذا يعني � َّأن احلق
ال�ضماين ميكن �أن ي�شمل املوجودات التي يعتزم املانح �إنتاجها �أو احتيازها يف وقت الحق
(انظر الدليل ،التو�صية  )17و� َّأن الإ�شعار ميكن �أن ي�شمل موجودات مو�صوفة على نحو
ي�سمح بالتعرف عليها (انظر الدليل ،التو�صية  63والفقرات  85-82و� 118-113أعاله).
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ومن ثم ،ف�إذا و�صفت املوجودات املرهونة يف االتفاق ال�ضماين على �أنها جميع املخزونات
احلالية والآجلة ،يجوز �أي�ض � � �اً �أن ي�ص� � ��ف الإ�ش� � ��عار تلك املخزونات على هذا النحو .ول َّأن
تتقرر بوا�سطة تاريخ الت�سجيل ،ف� َّإن �أولوية احلقوق ال�ضمانية متتد �أي�ضاً
الأولوية �إمنا
ّ
�إىل املخزون� � ��ات الآجل� � ��ة (انظ� � ��ر الدليل ،التو�ص� � ��ية  .)99وه� � ��ذا النهج يي�سرّ �إىل حد كبري
املقر�ض الذي يق ّدم ائتمانا جديدا يف �إطار هذه
ترتيب� � ��ات االئتم� � ��ان املتج� � ��دد ،وذلك ل َّأن ِ
الت�سهيالت يعلم �أنه ي�ستطيع احلفاظ على مرتبة �أولويته يف املوجودات اجلديدة امل�شمولة
يف "�أ�سا�س االقرتا�ض".
 -142غري � َّأن ال�سجالت احلالية للممتلكات الفكرية ،يف كثري من الدول ،ال تتيح ب�سهولة
ت�س� � ��جيل احلقوق يف املمتلكات الفكرية الآجلة .ول َّأن معامالت نقل املمتلكات الفكرية
فهر�س بناء على كل حق ملكية فكرية حم ّدد،
�أو احلقوق ال�ضمانية يف تلك املمتلكات تُ َ
ف�إنها ال ميكن �أن تُد َّون فعال �إال بعد ت�س� � ��جيل املمتلكات الفكرية يف ِ�س� � ��جل املمتلكات
الفكرية �أوال .وهذا يعني � َّأن � َّأي تدوين �ش� � ��امل حلق �ض� � ��ماين يف ممتلكات فكرية �آجلة
يف ِ�سجل للممتلكات الفكرية لن يكون مجُ ديا ،ومن ثم يتعينّ �إجراء تدوين جديد للحق
ال�ضماين يف كل مرة تُن�ش�أ �أو تحُ تاز فيها ممتلكات فكرية جديدة.
�  -143أما �إذا مل يكن يجوز ،مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية� ،إن�شاء حق ملكية
فكرية �أو احتيازه �أو نقله �أو رهنه قبل ت�س� � ��جيل حق امللكية الفكرية فعال يف ِ�س� � ��جل
يتدخل يف ذلك احلظر ،وال
للممتلكات الفكرية ،ف� َّإن القانون املو�صى به يف الدليل ال
ّ
يجع� � ��ل �إن�ش� � ��اء احل� � ��ق ال�ض� � ��ماين يف تلك املمتلكات الفكرية الآجل� � ��ة ممكنا .ولك ْن �إذا مل
يكن �إن�ش� � ��اء احلق ال�ض� � ��ماين يف ممتلكات فكرية �آجلة حمظورا مبقت�ضى القانون املتعلق
بامللكية الفكرية (كما هو الأمر مثال يف حالة براءة االخرتاع �أو العالمة التجارية التي
يكون طلب ت�س� � ��جيلها يف �س� � ��جل براءات االخرتاع �أو العالمات التجارية ال يزال معلَّقا)،
ف�إنه ميكن حينذاك �إن�شاء حق �ضماين يف املمتلكات الفكرية الآجلة وجعله نافذا جتاه
الأطراف الثالثة مبقت�ض� � ��ى القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل (انظر التو�ص� � ��يتني  17و.)68
ولع ّل الدول التي ت�ش� �ت��رع تو�ص� � ��يات الدليل تود �أن تنظر يف ا�س� � ��تعرا�ض قانونها املتعلق
بامللكية الفكرية لكي تقرر ما �إذا كان يجوز �أن ي�ش� �ي��ر الإ�ش� � ��عار باحلق ال�ض� � ��ماين �إىل
املمتلكات الفكرية الآجلة و�أن تنظر� ،إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد ،يف ال�سماح بت�سجيل
احلق ال�ضماين يف ممتلكات فكرية �آجلة.

هاء-

الت�سجيل املزدوج �أو البحث املزدوج

 -144مثلم� � ��ا ُذك� � ��ر م� � ��ن قب ُل (انظر الفقرة  ،)138مينح القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل
الأولوية ،باعتبارها م�س�ألة تخ�ص قانون املعامالت امل�ضمونة ،للحقوق امل�سجلة يف �سجل
للممتل� � ��كات الفكري� � ��ة ويحي� � ��ل �إىل � ِّأي قواعد يف القان� � ��ون املتعلق بامللكية الفكرية حتكم
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ال�س� � ��جل فيما يتعلق بتفا�ص� � ��يل ت�سجيل م�ستند �أو �إ�شعار باحلق ال�ضماين .ومثلما لُوحظ
�أعاله �أي�ضا ،يعني هذا � َّأن القانون املو�صى به يف الدليل كثريا ما يجتنب احلاجة �إىل
الت�س� � ��جيل املزدوج �أو البحث املزدوج .ويبدو ،على وجه اخل�ص� � ��و�صَّ � ،أن الت�س� � ��جيل يف
ِ�سجل احلقوق ال�ضمانية العام فقط �رضوري ومفيد لأغرا�ض املعامالت امل�ضمونة�( :أ)
عندما تكون املوجودات املرهونة نوعا من املمتلكات الفكرية التي ال يوجد ب�ش�أنها نظام
ت�سجيل مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية (مثال ذلك حقوق الت�أليف والن�رش �أو
الأ�رسار التجارية ،يف العديد من الدول)؛ (ب) وعندما تكون املوجودات املرهونة نوعا
من املمتلكات الفكرية التي يجوز ب�ش � � ��أنها ت�س� � ��جيل حقوق امللكية يف �س� � ��جل املمتلكات
الفكرية ولكن ال يجوز ت�س� � ��جيل م�س� � ��تند �أو �إ�ش� � ��عار باحلق ال�ضماين؛ (ج) وعندما يجوز
ت�س� � ��جيل م�س� � ��تند �أو �إ�ش� � ��عار باحلق ال�ض� � ��ماين يف املمتلكات الفكرية يف �سجل املمتلكات
ولكن نفاذ ذلك الت�س� � ��جيل يكون غري مت�س� � ��ق مع النفاذ جتاه الأطراف الثالثة.
الفكرية،
َّ
ف�ضل الت�سجيل يف �سجل املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة ،وذلك
ومن ناحية �أخرى ،قد يُ َّ
على �سبيل املثال�( :أ) عندما تكون املوجودات املرهونة نوعا من املمتلكات الفكرية التي
يوجد نظام ت�س� � ��جيل لها ويجيز هذا النظام ت�س� � ��جيل م�س� � ��تندات احلقوق ال�ض� � ��مانية �أو
الإ�شعارات باحلقوق ال�ضمانية (مثل براءات االخرتاع �أو العالمات التجارية ،يف العديد
من الدول)؛ (ب) وعندما يحتاج الدائن امل�ض� � ��مون �إىل �ض� � ��مان �أولويته على غريه من
الدائنني امل�ضمونني �أو املنقول �إليهم ،مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية ذي ال�صلة.
 -145وقبل منح � ِّأي ائتمان �أو االلتزام به مبوجب اتفاق �ضماين ،من املعهود �أن يقوم
يتوخى العناية الواجبة املعتادة ب�إجراء بحث لكي يتبينّ ما �إذا كان
� ّأي دائن م�ض� � ��مون
ّ
هناك مطالبون مناف�سون �سابقون تتمتع حقوقهم ب�أولوية على احلق ال�ضماين املقرتح.
واخلطوة الأوىل التي يقوم بها الدائن امل�ضمون هي البحث يف �سل�سلة �سند امللكية ملعرفة
وجود � ِّأي معامالت نقل �س� � ��ابقة وتقرير ما �إذا كانت للمانح فعال حقوق يف املمتلكات
الفكرية ،وذلك لكي ميكن �أن ي�ص� � ��بح احلق ال�ض� � ��ماين نافذا منذ البداية .وفيما يتعلق
ب�أنواع املمتلكات الفكرية التي يجب تدوين عمليات نقل ملكيتها يف �س� � ��جل متخ�ص� � ���ص
لكي ت�ص� � ��بح نافذة جتاه الأطراف الثالثة� ،س� � ��يكون هذا البحث يف �سل�س� � ��لة �سند امللكية
�أ�س� � ��هل مما هو احلال فيما يتعلق ب�أنواع املوجودات املرهونة التي ال يوجد لها �س� � ��جل
من هذا القبيل (�إذ ال يُد ّون �سند امللكية يف ِ�سجل احلقوق ال�ضمانية العام) .واخلطوة
التالية هي �أن يُجري الدائن امل�ض� � ��مون بحثا لكي يتبينّ ما �إذا كان ثمة طرف �س� � ��ابق
يف �سل�سلة �سند امللكية قد منح حقا �ضمانيا رمبا تكون له �أولوية على احلق ال�ضماين
املق� �ت��رح .و�إذا مل تك� � ��ن هن� � ��اك حقوق �ض� � ��مانية من هذا القبيل� ،س� � ��يكون مبقدور الدائن
امل�ض� � ��مون �أن مينح االئتمان �أو يلتزم به على نحو موثوق على �أ�س� � ��ا�س تلك املمتلكات
الفكرية ما دام يتخذ اخلطوات ال�رضورية مبوجب القانون املو�صى به يف الدليل لتحقيق
النفاذ جتاه �أطراف ثالثة .و�أخرياً ،يف احلاالت التي يكون فيها الدائن امل�ض� � ��مون قد
�س� � � َّ�جل م�س� � ��تنداً �أو �إ�ش� � ��عاراً بحقه امل�ضمون يف ِ�سجل املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة ،ف� َّإن
الدائن امل�ض� � ��مون يحق له �أن يعتمد على ذلك الت�س� � ��جيل وعلى الأولوية التي يتمتع بها
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ذلك الت�سجيل مبقت�ضى القانون املو�صى به يف الدليل (انظر التو�صيتني  78و .)79ويف
ح� � ��االت م� � ��ن ه� � ��ذا القبيل ،قد يتعينّ عل� � ��ى طرف ثالث دائن حمتمل �أن يبحث فقط يف
ِ�سجل املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة .ويف حاالت �أخرى ،قد يتعينّ على الطرف الثالث
الدائن املحتمل �أن يبحث يف كل من ِ�س� � ��جل املمتلكات الفكرية ذي ال�ص� � ��لة (فيما يتعلق
بعمليات نقل امللكية) و�س� � ��جل احلقوق ال�ض� � ��مانية العام (فيما يتعلق باحلقوق ال�ضمانية
التي قد ال تكون م�سجلة يف ِ�سجل املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة).
املتوخى ،مبقت�ضى القانون املو�صى به يف الدليل� ،أن يكون ِ�سجل احلقوق
 -146ومن
ّ
ال�ضمانية العام �إلكرتونيا ،و�أن يكون قابال لت�سجيل الإ�شعارات بحقوق �ضمانية حمتملة
تكون نافذة جتاه الأطراف الثالثة مقابل تكلفة ا�سمية (على �أ�سا�س ا�سرتداد التكاليف)،
�إن وجدت ،مقابل الت�س� � ��جيل والبحث (انظر الفقرة الفرعية (ط) من التو�ص� � ��ية .)54
ويعني ذلك � َّأن الت�س� � ��جيل والبحث يف ِ�س� � ��جل احلقوق ال�ض� � ��مانية العام ،يف الدول التي
ت�شرتع تو�صيات الدليل� ،سيكون على الأغلب ب�سيطا و�رسيعا ورخي�صا .بيد �أنه ،يف �إطار
القانون املتعلق بامللكية الفكرية ،قد ال تكون ال�س� � ��جالت �إلكرتونية كلياً بال�رضورة (و�إن
كان هناك عدد متزايد من �س� � ��جالت املمتلكات الفكرية التي ميكن البحث الإلكرتوين
فيها مقابل ر�س� � ��م �ض� � ��ئيل �أو جماناً) .وقد يكون من الالزم� ،إ�ض� � ��اف ًة �إىل ذلك ،تقدمي
امل�ستند الذي يُثبت املعاملة �أو موجز له (بدالً من الإ�شعار) .وقد يقت�ضي الأمر ،عالو ًة
امل�سجل ،على الأقل بالقدر الذي
على ذلك� ،أن يفح�ص موظفو مكتب الت�سجيل امل�ستند
َّ
ميكن �أن ت�ش� � ��كل الآثار القانونية للت�س� � ��جيل بهذا املكتب دليال قاطعا �أو افرتا�ض� � ��يا على
وجود حق يف املمتلكات الفكرية.
يتم �إن�شاءُ حق �ضماين
 -147ومن ثم ،بقدر وجوب ت�سجيل م�ستند يثبت املعاملة لكي َّ
يف املمتلكات الفكرية ،ف�إنه يجوز �أن يُفترَ َ�ض على نحو معقول �أن تكون تكلفة الت�سجيل
يف ِ�سجل للممتلكات الفكرية �أعلى من تكلفة ت�سجيل الإ�شعار بحق �ضماين فح�سب يف
ِ�سجل احلقوق ال�ضمانية العام لغر�ض حتقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة .وباملثل ،ما
مل يكن �س� � ��جل امل�س� � ��تندات �إلكرتونيا متاما وما مل يُز َّود �أي�ض� � ��ا بفهر�س للمانحني ،فيجوز
�أن يُفرت�ض على نحو معقول � َّأن البحث يف �سجل م�ستندات من هذا القبيل عن حقوق
مما ي�س� � ��تلزمه
امللكية الفكرية اخلا�ص� � ��ة مبانح معني �سي�س� � ��تلزم تكلف ًة �أكرب ووقتا �أطو َل ّ
البحث يف ِ�سجل عام للحقوق ال�ضمانية قائم على �أ�سا�س الإ�شعارات ويعمل �إلكرتونيا.
غري � َّأن �أنواع �سجالت املمتلكات الفكرية تتباين تباينا كبريا من دولة �إىل �أخرى .و�سجالت
املمتلكات الفكرية الع�رصية (الوطنية �أو الإقليمية �أو الدولية) تنحو �إىل ال�سماح بت�سجيل
الإ�ش� � ��عار باحلق ال�ض� � ��ماين ،بالو�س� � ��ائل الإلكرتونية مقابل ر�سم ا�سمي ،مع حتقيق النفاذ
جتاه الأطراف الثالثة ،وتكون منظَّ مة على نحو ي�س� � ��مح كذلك ب�إجراء البحث بطريقة
تت�سم بالكفاءة من حيث الوقت والتكلفة .ومن ثم ،فمن املرجح �أي�ضا �أن يكون الت�سجيل
والبحث يف تلك ال�سجالت ب�سيطني و�رسيعني وغري باهظي التكلفة .وميكن� ،إ�ضافة �إىل
ذلك� ،أن يكون ثمة مربر للوقت والتكلفة املطلوبني للت�سجيل يف ِ�سجل املمتلكات الفكرية
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ذي ال�ص� � ��لة ل َّأن ذلك الت�س� � ��جيل من �ش � � ��أنه �أن يتيح املزيد من املعلومات (وذلك ،مثال،
حمدد للموجودات املرهونة واملعلومات ب�ش�أن عمليات النقل) ورمبا كذلك
لوجود و�صف
ّ
معلومات �أكرث يقيناً (وذلك ،مثالً ،ل َّأن الت�سجيل ميكن �أن ي�شكّل دليال قاطعا على وجود
يوفر ذلك الدليل).
احلق املعني �أو يعترب �أنه
ِّ
 -148وميكن �إي�ض� � ��اح الفروق يف تكلفة الت�س� � ��جيل والبحث من خالل املثالني التاليني.
وم� � ��ن ب� � ��اب التي�س� �ي��ر ،يفرت�ض املثاالن انطباق قان� � ��ون دولة واحدة فقط ،و� َّأن الدولة قد
ا�شرتعت القانون املو�صى به يف الدليل و� َّأن لديها �أي�ضاً (ح�سب االقت�ضاء) �سجال لتدوين
املمتلكات الفكرية يقبل ت�سجيل احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية مع حتقق نتائج
متوخى يف الدليل.
تت�سق مع ما هو
ّ
 -149ين�شئ مانح ،هو املالك الأ�صلي حلق ملكية فكرية واحد ،حقاً �ضمانياً يف حق امللكية
الفكرية ذاك .و�س� � ��واء �أكان الت�س� � ��جيل يف �س� � ��جل احلقوق ال�ضمانية العام �أم كان يف �سجل
�سجل الدائن امل�ضمون �إ�شعاراً واحداً فقط ليكون
املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة ،يكفي �أن يُ ِّ
�سجل �أي�ضا
احلق ال�ضماين نافذاً جتاه الأطراف الثالثة (ما مل يُ ِّ
ف�ضل الدائن امل�ضمون �أن يُ ِّ
يف �س� � ��جل املمتلكات الفكرية ذي ال�ص� � ��لة� ،إن وجد ،نظراً لقواعد الأولوية املو�ص� � ��ى بها يف
الدليل) .ويكفي للباحث ،الذي يريد منح ائتمان على �أ�سا�س حق امللكية الفكرية املرهون،
�أن يبحث �أ�سا�ساً يف �سجل املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة .وال�سبب يف هذه النتيجة هو �أنه
بحكم الت�سجيل يف ذلك ال�سجل يكت�سب حقه ال�ضماين �أولوية حتى على احلق ال�ضماين
الذي �س� � ��بق �أن ُ�س� � � ِّ�جل �إ�ش� � ��عار به يف �س� � ��جل احلقوق ال�ض� � ��مانية العام .بيد � َّأن من اجلدير
باملالحظة �أنه �إذا كان نظام ت�سجيل املمتلكات الفكرية يتطلب ت�سجيل م�ستند ،فقد يكون
على موظف الت�س� � ��جيل �أن يقوم بفح�ص امل�س� � ��تند للتحقق من �ص� �ل��احية ت�سجيله .وقد ت�ؤثر
هذه املتطلبات يف كفاءة عملية الت�سجيل من حيث الوقت والتكلفة .ويف حني يتم ّيز نظام
ال�س� � ��جل القائم على ت�س� � ��جيل الإ�ش� � ��عارات ،املعمول به يف �س� � ��جل احلقوق ال�ضمانية العام،
بتوفري املزيد من ال�رس ّية والتب�سيط مقارنة بنظام ال�سجل القائم على ت�سجيل امل�ستندات،
املعمول به يف �سجل املمتلكات الفكرية ،ف� َّإن من م�آخذه �أنه ال يز ّود الباحث بالقدر نف�سه
من املعلومات الذي يتيحه نظام ال�سجل القائم على ت�سجيل امل�ستندات.
 -150وين�ش� � ��ئ مانح ،هو املالك الأ�ص� � ��لي لع�رشة حقوق ملكية فكرية ،حقاً �ض� � ��مانياً يف
مت الت�س� � ��جيل يف �س� � ��جل احلقوق ال�ض� � ��مانية العام ،يكفي �أن
جميع احلقوق الع�رشة .ف�إذا ّ
يقوم الدائن امل�ضمون بت�سجيل �إ�شعار واحد فقط ،يدرج فيه ا�سم املانح ويبني � َّأن حقوق
امللكية الفكرية هي موجودات مرهونة .ومبا � َّأن املانح يف هذا املثال يُفرت�ض �أن يكون
مالك احلق الأ�صلي ف� َّإن اهتمام الدائن امل�ضمون يقت�رص على معامالت النقل املتناف�سة
التي �أجراها املانح فقط ولي�س � ُّأي طرف �أ�سبق يف �سل�سلة �سند امللكية .وهكذا ،يكون
على الباحث �إجراء بحث واحد فقط يف �س� � ��جل احلقوق ال�ض� � ��مانية العام على �أ�س� � ��ا�س
ا�سم املانح �أو حمدد �آخر لهويته ملعرفة احلقوق ال�ضمانية املناف�سة.
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 -151بيد � َّأن الباحث �سوف ي�ضطر �أي�ضاً �إىل �إجراء بحث م�ستقل عن كل حق من حقوق
امللكية الفكرية الع�رشة يف ِ�س� � ��جل املمتلكات الفكرية ملعرفة ما �إذا كان هنالك مطالبون
مناف�سون �آخرون من قبيل �أ�صحاب احلقوق املنقولة �إليهم نق ً
ال تاماً .ف�إذا كان هنالك �سجل
متخ�ص�ص يتيح ت�سجيل احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية وقرر الدائن امل�ضمون،
وهو على علم مبزايا الأولوية بحكم الت�سجيل يف هذا ال�سجل� ،أن يبحث يف ذلك ال�سجل
ي�سجل فيه حقه ال�ضماين ،فقد يحتاج �إىل ت�سجيل م�ستند �أو �إ�شعار ب�صورة منف�صلة
و�أن
ِّ
ب�ش � � ��أن كل حق من حقوق امللكية الفكرية ،مع �أنه قد يت�س � � � ّنى يف بع�ض احلاالت ت�س� � ��جيل
بع�ض� � ��ها (�إذا كانت مث ً
ال
م�س� � ��تند �أو �إ�ش� � ��عار واحد يبينِّ املمتلكات الفكرية املرهونة كلَّها �أو َ
جميع حقوق امللكية الفكرية براءات اخرتاع) .ويف مثل هذه احلالة ،يتعينّ على الباحث
�إجراء بحث يف �سجل املمتلكات الفكرية ب�ش�أن كل حق من حقوق امللكية الفكرية الع�رشة
ملعرفة كل من احلقوق ال�ضمانية ال�سابقة وكذلك املطالبني املناف�سني الآخرين.
 -152ويف املثال املذكور للتو (انظر الفقرتني  150و� ،)151إذا مل يكن املانح هو املالك
الأ�صلي للحقوق و�إمنا هو واحد �ضمن �سل�سلة من الأطراف املنقولة �إليهم احلقوق وكان
لكل من حقوق املمتلكات الفكرية الع�رشة ع�رشة مالكني �سابقني ،ف� َّإن الت�سجيل يف �سجل
احلقوق ال�ض� � ��مانية العام قد يظل �أكرث كفاءة من الت�س� � ��جيل يف �س� � ��جل املمتلكات الفكرية.
و�سوف يحتاج الدائن امل�ضمون �إىل ت�سجيل �إ�شعار واحد فقط يف �سجل احلقوق ال�ضمانية
الع� � ��ام جت� � ��اه املان� � ��ح ،ولكن ،يف � ِّأي �س� � ��جل للممتل� � ��كات الفكرية ذي �ص� � ��لة ،يحتاج الدائن
امل�ض� � ��مون �إىل ت�س� � ��جيل م�س� � ��تند �أو �إ�شعار ب�ش�أن كل حق من حقوق امللكية الفكرية الع�رشة.
�أما فيما يتعلق بالبحث ،و�إذا ظل احلق ال�ضماين نافذاً جتاه املنقول �إليهم دون احلاجة
�إىل ت�سجيل �إ�شعار بالتعديل يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام (انظر الفقرات 166-158
والتو�صية � 244أدناه) ،ف� َّإن الباحث �سوف يُ�ضطر عندئذ �إىل �إجراء ع�رش عمليات بحث
خارج �س� � ��جل احلقوق ال�ض� � ��مانية لتحديد املالكني ال�س� � ��ابقني لكل حق من حقوق امللكية
الفكرية ثم �إجراء بحث عن كل مالك �س� � ��ابق يف �س� � ��جل احلقوق ال�ض� � ��مانية العام ملعرفة
ما �إذا كانت هنالك حقوق �ضمانية مناف�سة �سابقة� ،أي �إجراء مائة عملية بحث (ب�رضب
عدد املالكني ال�سابقني الع�رشة يف عدد حقوق امللكية الفكرية الع�رشة) يف �سجل احلقوق
ال�ضمانية العام لتحديد جميع احلقوق ال�ضمانية ال�سابقة .ولكن �إذا كان احلق ال�ضماين
م�س� � ��جال يف ِ�س� � ��جل للممتلكات الفكرية� ،إن وجد ،ف� َّإن الدائن امل�ض� � ��مون ال يُ�ض� � ��طر �سوى
�إىل �إج� � ��راء ع�� �ش��ر عملي� � ��ات بحث فقطْ � ،أي بحث واحد ب�ش � � ��أن كل حق من حقوق امللكية
الفكرية ،ل َّأن البحث يف �س� � ��جل املمتلكات الفكرية �س� � ��وف يك�ش� � ��ف عن كل من احلقوق
ال�ضمانية املناف�سة ال�سابقة وعن املطالبني املناف�سني الآخرين .وهكذا ،وفيما يتعلق بالبحث
بخ�صو�ص حقوق امللكية الفكرية املتعددة التي كان لها العديد من املالكني ال�سابقني ،يبدو
� َّأن البحث يف �سجل املمتلكات الفكرية� ،إن وجد ،يكون �أكرث كفاءة من حيث الوقت والتكلفة.
 -153ويُبينِّ املثاالن املذكوران �أعاله � َّأن �سجل احلقوق ال�ضمانية العام امل�شار �إليه يف
�ب للتمويل باملمتلكات الفكرية يف بع�ض ال�س� � ��ياقات ،غري �أنه ال
الدليل رمبا يكون �أن�س� � � َ
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يك� � ��ون كذل� � ��ك يف كل الأح� � ��وال ،حي� � ��ث يتوقف ذلك على ظروف كل حالة (انظر �أي�ض � � �اً
الفقرات � 166-158أدناه) .كما ي�ش� �ي��ر هذان املثاالن �أي�ض � � �اً ،بالنظر �إىل �أولوية احلق
�جل يف ِ�س� � ��جل املمتلكات الفكرية وكذلك �إىل �رضورة �أن يثبت الدائن
ال�ض� � ��ماين امل�س� � � ّ
امل�ضمون � َّأن املانح له حقوق يف املمتلكات الفكرية املزمع رهنها� ،إىل �أنه قد يلزم �إجراء
ت�سجيل �أو بحث يف �سجل املمتلكات الفكرية يف معظم احلاالت (حيثما يكون ت�سجيل
احلق ال�ضماين يف �سجل املمتلكات الفكرية ممكناً).
 -154والقان� � ��ون الواج� � ��ب التطبيق على النفاذ جتاه الأطراف الثالثة و�أولويتها �س� � ��وف
ي�ؤثر �أي�ض� � ��ا يف كفاءة الت�س� � ��جيل من حيث الوقت والتكلفة .ف�إذا كان القانون الواجب
التطبيق على هذه امل�سائل هو قانون الدولة التي حتظى فيها املمتلكات الفكرية املرهونة
باحلماية ،ف�س� � ��وف ي�ش� � ��مل الت�سجيل والبحث �س� � ��جالت دول ع ّدة .و�سوف تكون النتيجة
خمتلفة �إذا كان النفاذ جتاه الأطراف الثالثة و�أولويتها يخ�ضعان لقانون الدولة التي يقع
فيها مقر املانح (ما مل ينتقل املانح �إىل دولة �أخرى �أو يُن َقل حق امللكية الفكرية املرهون
من �ش� � ��خ�ص يف دولة ما �إىل �ش� � ��خ�ص يف دولة �أخرى ،حيث ي�رسي قانون �أكرث من دولة
واحدة؛ انظر الدليل ،التو�ص� � ��يات  45و 219و .)220ولك ْن ،على � ِّأي حال� ،س� � ��وف يكون
ال�س� � ��بب الرئي�س� � ��ي لالختالف هو القانون الواجب التطبيق ولي�س نوع الت�سجيل .ولذلك
ف� َّإن هذه امل�س � � ��ألة تُناقَ�ش يف الف�ص� � ��ل العا�رش الذي يتناول القانون املنطبق على احلق
ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية.

واو-

وقت نفاذ الت�سجيل

 -155يقت�ضي القانون املو�صى به يف الدليل �أن يكون ت�سجيل الإ�شعار باحلق ال�ضماين
دخل املعلومات الواردة يف الإ�شعار يف قيود ال�سجل
نافذا جتاه الأطراف الثالثة عندما تُ َ
ال�سجل �إلكرتونيا ،في�صبح
وت�صبح متاحة للباحثني (انظر التو�صية � .)70أما عندما يكون ِ
ال�سجل ورقيا ،ف� َّإن
ت�سجيل الإ�شعار فيه نافذا عند الت�سجيل فورا .بيد �أنه عندما يكون ِ
ت�سجيل الإ�شعار فيه ال ي�صبح نافذا �إال بعد فرتة من الوقت.
 -156و�أما مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية ،فيمكن �أن تكون لنظم الت�سجيل
املتخ�ص�صة قواعد خمتلفة فيما يتعلق بوقت نفاذ ت�سجيل احلق ال�ضماين .فعلى �سبيل
ّ
املثال ،ين�ص القانون املتعلق برباءات االخرتاع والعالمات التجارية يف دول عديدة على
م�سجل كذلك يف براءة اخرتاع
امل�سجل� ،أو � ِّأي حق �آخر
� َّأن تاريخ نفاذ احلق ال�ضماين
ّ
ّ
�أو عالم� � ��ة جتاري� � ��ة جت� � ��اه الأطراف الثالثة ،يعود �إىل تاريخ الت�س� � ��جيل (�أي تقدمي طلب
�سجل
بالت�سجيل �إىل ال�سجل) .وهذا نهج مفيد عندما يحتاج ال�سجل �إىل بع�ض الوقت ليُ ِّ
فعليا احلق ال�ضماين يف براءة االخرتاع �أو العالمة التجارية ،ولكنه قد ي�ضلِّل الباحث
معينة مرهونة �أم ال.
ب�ش�أن ما �إذا كانت ممتلكات فكرية ّ
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 -157وقد �سبقت الإ�شارة (انظر الفقرات � ،)140-135إىل � َّأن القانون املو�صى به يف
الدليل يتناول م�سائل التن�سيق ب�إ�سناد الأولوية للحق ال�ضماين امل ُثبت مب�ستند �أو �إ�شعار
متخ�ص� � ���ص (�أو بت�أ�ش� �ي��ر يف �ش� � ��هادة امللكية) ب�رصف النظر عن وقت
م�س� � � َّ�جل يف �س� � ��جل
ّ
ثم ،ف� َّإن االختالف يف النهج املتعلق بوقت
الت�سجيل (انظر التو�صيتني  77و .)78ومن ّ
نفاذ مفعول الت�س� � ��جيل قد ال ي�س� � � ّ�بب � َّأي م�ش� � ��اكل يف حتديد �أولوية احلق ال�ض� � ��ماين يف
امل�سجلة يف �سجل املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة.
املمتلكات الفكرية
َّ

زاي-

ت�أثري نقل املمتلكات الفكرية املرهونة يف
نفاذ مفعول الت�سجيل

 -158يو�صي الدليل ب�أن يعالج قانو ُن املعامالت امل�ضمونة م�س�ألة ت�أثري نقل املوجودات
املرهونة يف نفاذ مفعول ت�س� � ��جيل الإ�ش� � ��عار يف �س� � ��جل احلقوق ال�ض� � ��مانية العام (انظر
التو�صية  .)62وتنطبق هذه التو�صية كذلك على احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية
التي يتح َّقق نفاذها جتاه الأطراف الثالثة بت�سجيل �إ�شعار يف ِ�سجل احلقوق ال�ضمانية
العام .غري � َّأن هذه التو�صية ال تنطبق يف احلاالت التالية:
(�أ)	�إذا احتاز املنقول �إليه موجودات مرهونة خال�ص� � ��ة من احلق ال�ض� � ��ماين،
كما هي احلال ،مثال ،عندما ي�أذن الدائن امل�ضمون بالنقل خال�صا من احلق ال�ضماين
(انظر التو�صية )80؛ �أو

(ب)	�إذا كان م�ستند احلق ال�ضماين �أو الإ�شعار به قد ُ�س ّجل يف �سجل للممتلكات
املتخ�ص�صة)؛ �أو
الفكرية (�أو غريه من ال�سجالت
ّ
(ج)	�إذا كان املانح قد نقل جميع حقوقه يف موجودات قبل منح احلق ال�ضماين
يف تلك املوجودات (يف هذه احلالة ،ال يُن�ش � � ��أ مبقت�ض� � ��ى الدليل � ُّأي حق �ض� � ��ماين؛ انظر
التو�صية )13؛ �أو
(د)	�إذا مل يكن هناك نقل للملكية ،بل ترخي�ص مبلكية فكرية.
الحظ �أنه �إذا
 -159فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (�أ) من الفقرة ال�س� � ��ابقة ،ينبغي �أن يُ َ
املرخ�ص لـه قد احتاز املوجودات
مل ي�أذن الدائن امل�ض� � ��مون بالرخ�ص� � ��ة (�أي �إذا مل يكن
َّ
خال�ص� � ��ة من احلق ال�ض� � ��ماين) وقام ب�إنفاذ حقه ال�ض� � ��ماين ،ف� َّإن هذا الإنفاذ �سوف ي�ؤدي
مما من �ش � � ��أنه �أن يجعل جميع
�إىل �إنهاء الرخ�ص� � ��ة الأ�ص� � ��لية �أو � ِّأي رخ�ص� � ��ة من الباطنّ ،
"املرخ�ص لهم" متع ّدين لدى ا�س� � ��تكمال نفاذ احلق ال�ض� � ��ماين .و�أما فيما يخ�ص الفقرة
َّ
الفرعية (د) ،فينبغي �أن يُالحظ � َّأن التو�ص� � ��ية  62قد تنطبق على الرخ�ص� � ��ة �إذا كانت
تُعا َمل ،مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية ،بو�صفها نقال للملكية (وبينما ال تعترب
الرخ�ص� � ��ة ،مبقت�ض� � ��ى الدليل ،نق ً
ال ،ف� َّإن املعنى الدقيق مل�ص� � ��طلح "رخ�صة" ،مبا يف ذلك

رابعاً -نظام ال�سجل

71

م�س � � ��ألة ما �إذا كان يتعني معاملة الرخ�ص� � ��ة احل�رصية على �أنها عملية نقل ،هو م�س � � ��ألة
تخ�ص القانون املتعلق بامللكية الفكرية؛ انظر الفقرات � 25-23أعاله ،والفقرة � 187أدناه).
 -160ويناق�� � ��ش التعلي� � ��ق ال� � ��وارد يف الدليل ثالث طرائق رمبا تو ّد الدول امل�ش� �ت��رعة �أن
ت ّتبعها يف تناول هذه امل�س � � ��ألة (انظر الدليل ،الف�ص� � ��ل الرابع ،الفقرات  .)80-78ومن
ه� � ��ذه الطرائ� � ��ق الن�� � ��ص على �أنه ،عندما تُنقل املوجودات املرهونة وال يحتازها من تُنقل
ي�سجل تعديال يح ّدد
�إليه خال�ص� � ��ة من احلق ال�ض� � ��ماين ،يجب على الدائن امل�ض� � ��مون �أن ّ
معينة بعد عملية النقل .ف�إذا مل يقم الدائن امل�ضمون
هوية املنقول �إليه يف غ�ضون فرتة ّ
بذلك ،بقي النفاذ الأ�صلي جتاه الأطراف الثالثة �ساريا ،من حيث املبد�أ .غري � َّأن احلق
ال�ض� � ��ماين ي�ؤول �إىل الدائنني امل�ض� � ��مونني واملنقول �إليهم الذين تن�ش � � ��أ حقوقهم بعد نقل
املوجودات املرهونة وقبل ت�س� � ��جيل الإ�ش� � ��عار بالتعديل .والطريقة الثانية التي رمبا تود
الدول امل�ش� �ت��رعة �أن تتبعها يف معاجلة هذه امل�س � � ��ألة هي الن�ص على � َّأن مهلة ال�س� � ��ماح
املتاحة لت�س� � ��جيل الإ�ش� � ��عار بالتعديل ال تبد�أ �إال عندما يكون لدى الدائن امل�ض� � ��مون علم
فعل� � ��ي بنق� � ��ل املوجودات املرهونة م� � ��ن قِ بل املانح .والطريقة الثالثة هي الن�ص على �أنه
لي�س لنقل املوجودات املرهونة � ُّأي ت�أثري يف نفاذ مفعول ت�سجيل احلق ال�ضماين.
 -161و�إذا ما اعتمدت الدولة امل�ش� �ت��رعة النهج الثالث ،ف� َّإن الدائن امل�ض� � ��مون للطرف
الناقل ال يحتاج �إىل ت�س� � ��جيل �إ�ش� � ��عار جديد بحقه ال�ض� � ��ماين مرة �أخرى يبينّ فيه هوية
املنقول �إليه .ويف هذه احلالة ،يبقى احلق ال�ض� � ��ماين يف املوجودات التي ميلكها املنقول
�إلي� � ��ه حالي� � ��ا ناف� � ��ذا .غري �أنه يف حالة عملي� � ��ات النقل املتالحقة ،ال يكون مبقدور املنقول
�إليهم الالحقني �أن يكت�ش� � ��فوا ،من خالل البحث يف ِ�س� � ��جل احلقوق ال�ض� � ��مانية العام ،حقا
�ضمانيا منحه � ُّأي �شخ�ص غري الناقل املبا�رش �إليهم .ويف تلك احلاالت يظلون م�ضطرين
�إىل البحث يف �سل�س� � ��لة �س� � ��ند ملكية املوجودات املرهونة وو�ض� � ��عيتها خارج ِ�س� � ��جل احلقوق
ال�ض� � ��مانية العام .ومن جهة �أخرى� ،إذا اعتمدت الدولة امل�ش� �ت��رعة النهج الأول �أو الثاين،
امل�شار �إليهما �أعاله ،فال ب ّد للدائن امل�ضمون من �أن ي�سجل �إ�شعارا جديدا بالتعديل يبينّ
فيه هوية املنقول �إليه .ويف هذه احلالة ،يقع على عاتق الدائن امل�ضمون عبء ر�صد و�ضعية
املوجودات املرهونة (وذلك بدرجة خمتلفة تتوقف على ما �إذا كان النهج امل ّتبع هو الأول
�أم الثاين) .ولكن يف الوقت نف�س� � ��ه� ،س� � ��وف يكون مب�س� � ��تطاع املنقول �إليهم يف �سل�سلة �سند
امللكية �أن ي�ستبينوا ب�سهولة وجود حق �ضماين منحه �شخ�ص �آخر غري الناقل املبا�شرِ �إليهم.
 -162و�س� � ��يكون على الدول التي ت�ش� �ت��رع القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل �أن تنظر يف
املحا�س� � ��ن وامل�س� � ��اوئ الن�س� � ��بية التي تنطوي عليها هذه النُ ُهج املختلفة املذكورة �أعاله،
وخ�صو�ص� � ��ا ت�أثريها يف حقوق امللكية الفكرية .وعلى �س� � ��بيل املثال ،يقت�ض� � ��ي النهج الأول
يقدم ائتمانا مقابل كامل حقوق الت�أليف
املذكور �أعاله �أن يقوم الدائن امل�ضمون الذي ّ
املرخ�ص لهم
والن�رش يف �رشيط �س� � ��ينمائي بعمليات ت�س� � ��جيل متوا�ص� � ��لة جتاه طبقات من
َّ
واملرخ�ص لهم من الباطن (هذا �إذا ما كان القانون ذو ال�صلة واملتعلق بحقوق
مبا�رشة
َّ
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الت�أليف والن�رش يعامل الرخ�صة كنقل ميكن ت�سجيله) ،وذلك للحفاظ على �أولويته جتاههم
املقر�ضني ،وقد
�أو جتاه دائنيهم امل�ضمونني .وهذا ما يلقي عبئا ثقيال على عاتق �أولئك ِ
يَثني عن تقدمي االئتمان مقابل موجودات من هذا القبيل .ولكن من الناحية الأخرى،
مرخ�ص له من الباطن �أن يطلع على حق
مقر�ض
طرف َّ
ٍ
قد ي�س ّهل اتباع هذا النهج على ِ
حمدد هوية
رخ�ص له من الباطن ،وذلك ب�إجراء بحث ب�سيط ب�ش�أن
�ضماين �أن�ش�أه من َّ
ِّ
مانح الرخ�ص� � ��ة من الباطن فقط .وهنا ،تكون املقاي�ض� � ��ة بني التكاليف الن�س� � ��بية للر�صد
وعملي� � ��ات الت�س� � ��جيل املتع� � � ّ�ددة من جانب مقر�ض الطرف الكائن "يف �أعلى ال�سل�س� � ��لة"،
وتكاليف القيام بالبحث يف كامل �سل�سلة �سند امللكية يف احلقوق ال�ضمانية التي �أن�ش�أها
الطرف "يف �أ�س� � ��فل ال�سل�س� � ��لة" .ويف هذا ال�ص� � ��دد ،ينبغي الإ�شارة �إىل � َّأن القانون املتعلق
بامللكية الفكرية يقت�ض� � ��ي �أن يحتفظ � ُّأي نقل �س� � ��ابق عاد ًة ب�أولويته على عمليات النقل
الالحقة دون احلاجة �إىل ت�سجيل �إ�ضايف با�سم من تُنقل �إليه املوجودات املرهونة.
 -163وكما ذُكر �س� � ��ابقا (انظر الفقرة  ،)161ف�إنه� ،إذا مل تتبع الدولة اخليار الثالث،
�سوف يكون على الدائن امل�ضمون ت�سجيل �إ�شعار بالتعديل يف ِ�سجل احلقوق ال�ضمانية
العام يف كل مرة ت�صبح فيها املمتلكات الفكرية املرهونة عر�ضة لعملية نقل �أو ترخي�ص
�أ�صلي �أو ترخي�ص من الباطن غري م�أذون بها (�إذا كانت الرخ�ص تعامل على �أنها عمليات
نقل مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية ذي ال�صلة) ،مع املجازفة بخ�سارة �أولويته
�إذا مل يكن قد �أُعلم بالنقل �أو �أُعلم ولكن مل يت�رصف على الفور .ولع ّل املثالني التاليني
يربزان �رضورة اتباع نهج من هذا القبيل (انظر التو�صية � 244أدناه).
 -164و�إذا مل يكن مانح احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية هو املالك الأ�صلي و�إمنا
العا�رش يف �سل�سلة من  10منقول �إليهم ُمتتابعني ،و�إذا كان الدائن امل�ضمون غري م�ضطر
لت�سجيل �إ�شعار بالتعديل با�سم كل واحد من املنقول �إليهم حق امللكية الفكرية املرهون،
فلي�س على الدائن امل�ضمون �سوى ت�سجيل �إ�شعار واحد فقط يف �سجل احلقوق ال�ضمانية
لكن الباحث �س� � ��وف ي�ض� � ��طر �إىل �إجراء ع�رش عمليات بحث خارج �س� � ��جل احلقوق
العامَّ .
ال�ض� � ��مانية العام لتحديد هوية كل مالك ،ثم عملية بحث يف �س� � ��جل احلقوق ال�ض� � ��مانية
الع� � ��ام ع� � ��ن كل واح� � ��د من املالكني الع�رشة ال�س� � ��ابقني ملعرفة م� � ��ا �إذا كان هناك � ُّأي حق
�ضماين �سابق منحه � ٌّأي من املالكني.
 -165ولك ْن �إذا كان القانون يق�ض� � ��ي بت�س� � ��جيل �إ�ش� � ��عار جديد يف كل مرة تُنقل فيها
�جل �إ�ش� � ��عاراً واحداً حتت
املمتلكات الفكرية املرهونة ،ف� َّإن على الدائن امل�ض� � ��مون �أن ي�س� � � ّ
ا�سم مانحه و�إ�شعاراً عن كل مالك من املالكني الع�رشة ال�سابقني .وقد يتطلب ذلك �أن
يبذل الدائن امل�ضمون جهداً كبرياً ال لر�صد ت�رصفات مانحه فح�سب ،بل لر�صد ت�رصفات
(واملرخ�ص لهم� ،إذا كانت الرخ�صة تعامل باعتبارها نقال).
املنقول �إليهم �أي�ضا
َّ
 -166ويتبينّ من هذين املثالني �أنه �إذا كان القانون يقت�ضي �أن يقوم الدائن امل�ضمون
رخ�ص
بت�س� � ��جيل �إ�ش� � ��عار بالتعديل يف كل مرة تنقل فيها املمتلكات الفكرية املرهونة �أو يُ َّ
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بها (ما دامت الرخ�صة احل�رصية تعامل على �أنها عملية نقل مبقت�ضى القانون امل ُتعلّق
بامللكي� � ��ة الفكري� � ��ة) ،ف� َّإن ذلك من �ش � � ��أنه �أن يُثب� � ��ط التمويل باملمتلكات الفكرية �أو يجعل
هذا التمويل �أكرث تكلفة .ولهذا ال�س� � ��بب يُو�ص� � ��ي امل ُلحق بنهج خمتلف عن النهج املو�ص� � ��ى
به يف الدليل (انظر الدليل ،التو�صية  .)62ووفقا لهذا النهج ،فمن �ش�أن ت�سجيل �إ�شعار
باحلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام �أن يظل نافذا
بغ�ض النظر عن نقل املمتلكات الفكرية املرهونة .ونتيجة لذلك ،فلن يُ�ض� � ��طّ ر الدائن
امل�ض� � ��مون لت�س� � ��جيل �إ�شعار بالتعديل يُبينِّ ا�سم من تُنقل �إليه املمتلكات الفكرية املرهونة
(انظر التو�صية � 244أدناه).

حاء-

ت�سجيل احلقوق ال�ضمانية يف العالمات التجارية

�  -167أ�صدرت الرابطة الدولية للعالمات التجارية �سل�سلة من املبادئ بخ�صو�ص ت�سجيل
احلقوق ال�ضمانية يف العالمات التجارية وعالمات اخلدمات (ي�شار �إليها جمتمعة بتعبري
"العالمات") لتكون ممار�سات ُف�ضلى تُ َّتبع حيثما يت�س ّنى ذلك )15(.ومبزيد من التحديد،
أقرت الرابطة مواءمة التو�ص� � ��يات فيما يتعلّق بت�س� � ��جيل احلقوق ال�ضمانية يف العالمات
� ّ
التجارية ،م�س � � �لِّمة مبا يليّ � :أن حقوق امللكية الفكرية ،مبا فيها العالمات ،عامل مهم
ومتنام يف معامالت الإقرا�ض التجارية؛ و� َّأن عدم االت�ساق يف ت�سجيل احلقوق ال�ضمانية
يف العالمات يُ�ضعف اليقني التجاري ،ويحتمل �أي�ضا �أن ي�ؤدي �إىل فقدان �صاحب العالمة
يعر�ض تلك احلقوق للخطر على � ِّأي نحو �آخر؛ و� َّأن
حلقوقه ذات ال�صلة بالعالمة� ،أو ّ
دوال عديدة لي�س� � ��ت لديها �آليات تدوين لت�س� � ��جيل احلقوق ال�ض� � ��مانية يف العالمات (�أو
تطبق معايري خمتلفة ومت�ضاربة لتقرير ما
لديها �آليات غري كافية لذلك)؛ و� َّأن دوال كثرية ّ
ميكن تدوينه وما يُد َّون فعال؛ و� َّأن املبادرات الدولية ب�ش�أن احلقوق ال�ضمانية يف حقوق
امللكية الفكرية ،التي تقوم بها منظمات دولية مثل الأون�س� � ��يرتال� ،س� � ��وف تكون لها �آثار
وا�سعة النطاق على الطريقة التي تن َّفذ بها قوانني التمويل امل�ضمون من �أجل معاجلة
م�س � � ��ألة الت�س� � ��جيل وغريه من جوانب احلقوق ال�ضمانية يف العالمات التجارية ،وخا�صة
يف البلدان النامية .وجدير باملالحظة � َّأن تلك املبادئ ال تتناول امل�س� � ��ائل ذات ال�ص� � ��لة
بت�سجيل احلقوق ال�ضمانية يف العالمات التي يجوز عدم ت�سجيلها يف مكاتب العالمات
التجارية ،وهو ما يرتك تلك امل�سائل لقانون املعامالت امل�ضمونة الداخلي (مبا يف ذلك
القانون املو�صى به يف الدليل) .وتتناول املبادئ� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،م�سائل نفاذ املفعول
جتاه الأطراف الثالثة ،ولكنها ال تن�ص على قواعد ب�ش�أن الأولوية ،تاركة �إياها لقانون
املعامالت امل�ضمونة الداخلي (مبا يف ذلك القانون املو�صى به يف الدليل).
( )15انظر املوقع .www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1517&Itemi
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�  -168أما املبادئ الرئي�سية لأف�ضل املمار�سات امل ّتبعة يف هذا اخل�صو�ص فهي:

(�أ) ينبغي �أن تكون احلقوق ال�ضمانية يف العالمات امل�شمولة بطلب �أو ت�سجيل
مل يُ َب َّت فيه بع ُد قابل ًة للت�سجيل يف مكتب العالمات التجارية الوطني؛
(ب) لأغرا�ض الإ�شعار باحلق ال�ضماين ،يُو�صى بالت�سجيل يف مكتب العالمات
التجارية الوطني املنا�س� � ��ب �أو يف � ِّأي �س� � ��جل جتاري منا�س� � ��ب ،مع �إتاحة �إمكانية و�ص� � ��ول
ف�ضل �أن يكون ذلك بالو�سائل الإلكرتونية؛
عامة النا�س �إىل ال�سجل جمانا ،ويُ ّ
(ج) ينبغي �أال يرت ّتب على منح حق �ضماين يف العالمة نق ُل حق امللكية القانوين
�أو الإن�ص� � ��ايف يف العالمة التي تكون خا�ض� � ��عة لذلك احلق ال�ض� � ��ماين ،و�أال يمُ نح الدائن
امل�ضمون حقا يف ا�ستخدام تلك العالمة؛
(د) ينبغي �أن يبينّ االتفاق ال�ض� � ��ماين الذي ين�ش� � ��ئ احلق ال�ض� � ��ماين بو�ض� � ��وح
الأحكام املقبولة مبقت�ضى القانون املحلي التي متكِّن الدائن امل�ضمون من جتديد العالمة
�إذا كان ذلك �رضوريا للحفاظ على ت�سجيل العالمة؛

(هـ) ينبغي تقييم العالمات التجارية لأغرا�ض احلقوق ال�ضمانية ب� ِّأي طريقة
منا�س� � ��بة وم�س� � ��موح بها مبقت�ض� � ��ى القانون املحلي ،وال يُ َّ
ف�ض� � ��ل � ُّأي نظام �أو �أ�سلوب معينّ
للتقييم �أو يو�صى به؛
(و) ينبغي �أن يكون ت�سجيل احلقوق ال�ضمانية يف مكتب العالمات التجارية
املحلي كافيا لأغرا�ض ا�ستيفاء احلق ال�ضماين يف العالمة ملقت�ضيات الت�سجيل؛ وينبغي
يف الوقت ذاته� ،أن يكون ت�سجي ُل حق �ضماين يف � ِّأي مكان �آخر ي�سمح به القانون املحلي،
مثل ال�سجل التجاري ،كافيا �أي�ضا؛

(ز)	�إذا كان القانون املحلي ي�ش� �ت��رط ت�س� � ��جيل احلق ال�ض� � ��ماين يف مكان �آخر
غري مكتب العالمات التجارية املحلي من �أجل ا�س� � ��تيفائه ملقت�ض� � ��يات الإنفاذ ،ك�أن يكون
ذلك يف �سجل جتاري ،فال ينبغي حظر الت�سجيل املزدوج للحق ال�ضماين؛

(ح) ينبغي �إبقاء الإجراءات ال�شكلية املتعلقة بت�سجيل احلق ال�ضماين ومقدار
� ِّأي ر�س� � ��وم حكومية يف �أدنى حد؛ وينبغي ،لأغرا�ض جعل احلق ال�ض� � ��ماين نافذا جتاه
الأطراف الثالثة ،االكتفاء بتوافر م�س� � ��تند يثبت ما يلي '1' :وجود احلق ال�ض� � ��ماين؛ ''2
والأطراف امل�شمولة؛ ' '3والعالمة (�أو العالمات) امل�شمولة ح�سب رقم الطلب املقدم و/
�أو الت�سجيل؛ ' '4وو�صفا موجزا لطبيعة احلق ال�ضماين؛ ' '5وتاريخ نفاذ احلق ال�ضماين؛

(ط) ب�رصف النظر عن الإجراء امل ّتبع ،ينبغي �أال يكون �إنفاذ احلق ال�ضماين
ت�سبب
من خالل غلق الرهن ،بعد �صدور حكم ق�ضائي �أو قرار �إداري �أو � ِّأي حدث �آخر َّ
ربر؛
يف ذلك الغلق ،عملية مرهقة بال م ِّ
(ي) ينبغي �أن يعمد مكتب العالمات التجارية ذو ال�صلة على الفور �إىل تدوين
� ِّأي حكم ق�ضائي �أو � ِّأي قرار �إداري �أو قرار معاك�س �آخر يف �سجالته ،و�أن يتخذ � َّأي �إجراء
م�صدقة من ذلك احلكم الق�ضائي �أو القرار؛
�إداري �رضوري؛ ويكفي لذلك �إيداع ن�سخة
َّ
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(ك) يف حال ما �إذا نتج الإنفاذ عن و�س� � ��يلة �أخرى غري احلكم الق�ض� � ��ائي �أو
الق� � ��رار الإداري ،ينبغ� � ��ي �أن ين�� � ��ص القانون املحلي على �آلية ب�س� � ��يطة متكِّن حائز احلق
ال�ض� � ��ماين من �إجناز الت�س� � ��جيل ،مع �إتاحة �إمكانية الو�ص� � ��ول �إىل الت�سجيل للنا�س عموما
ويف�ضل �أن يكون ذلك بالو�سائل الإلكرتونية؛
بحرية،
َّ

(ل) يف احلاالت التي يكون فيها مالك العالمة مفل�سا �أو عاجزا على � ِّأي نحو
�آخر عن االحتفاظ بالعالمات اخلا�ضعة حلق �ضماين ،وال تكون هناك �أحكام تعاقدية
حمددة يف هذا ال�ش�أن ،ينبغي ال�سماح حلائز احلق ال�ضماين (�أو املدير �أو املن ّفذ ،ح�سب
ّ
ّ
اقت�ضاء احلال) باالحتفاظ بالعالمات� ،رشيطة �أال يكون هناك ما مينح الدائ َن امل�ضمون
احلق يف ا�ستخدام العالمات؛
َّ

(م) ينبغي �أن تد ِّون الهيئة احلكومية ذات ال�صلة �أو املكتب احلكومي ذو ال�صلة
فورا يف �سجالته طلبات ت�سجيل امل�ستندات التي تثبت حترير احلق ال�ضماين ،مع �إتاحة
ويف�ضل �أن يكون ذلك بالو�سائل الإلكرتونية.
�إمكانية و�صول عامة النا�س �إىل ال�سجل جمانا،
َّ
 -169وتتوافق املبادئ (�أ) و(ب) و(و) و(ز) الواردة يف الفقرة � 168أعاله ،والتي تتناول
نفاذ مفعول احلق ال�ضماين يف العالمة جتاه الأطراف الثالثة ،مع القانون املو�صى به
يف الدليل ،من حيث �أنها تعزز �أهداف التيقن وال�ش� � ��فافية (انظر الفقرة الفرعية (و)
من التو�صية .)1
 -170ويتوافق مع القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل �أي�ض� � ��ا املبد�أ (ج) الوارد يف الفقرة
� 168أعاله ،والذي ين�ص على � َّأن �إن�ش� � ��اء احلق ال�ض� � ��ماين يف العالمة ال ي�ؤدي �إىل نقل
العالمة �أو مينح الدائن امل�ض� � ��مون احلق يف ا�س� � ��تخدام العالمة .وجدير باملالحظة � َّأن
للدائن امل�ضمون ،مبقت�ضى القانون املو�صى به يف الدليل ،حقا ولي�س التزاما فيما يتعلق
باحلفاظ على املوجودات غري امللمو�س� � ��ة املرهونة (هذا االلتزام غري من�ص� � ��و�ص عليه �إ ّال
بالن�س� � ��بة �إىل املوجودات امللمو�س� � ��ة؛ انظر التو�ص� � ��ية  .)111ويف حالة �إع�سار املالك� ،إذا مل
يقم � ٌّأي من املالك �أو ممثّل الإع�سار �أو الدائن امل�ضمون باخلطوات ال�رضورية للحفاظ
على العالمة املرهونة ،ف�إنه يظل جائزا احلفاظ على العالمة مبقت�ضى القانون املتعلق
بامللكية الفكرية (على �سبيل املثال ،مبقت�ضى مفهوم "عدم اال�ستخدام املعذور" لعالمة ما).
 -171و�إ�ض� � ��افة �إىل ذلك ،يتوافق املبد�أ (د) الوارد يف الفقرة � 168أعاله مع القانون
املو�صى به يف الدليل من حيث � َّأن ذلك املبد�أ يتيح قاعدة احتياطية فيما يتعلق بحقوق
الأط� � ��راف �ض� � ��من ح� � ��دود القانون الواجب التطبيق .كم� � ��ا يتوافق املبد�أ (هـ) مع القانون
املو�ص� � ��ى ب� � ��ه يف الدلي� � ��ل بقدر ما ي�ش � � � ِّدد ذلك املبد�أ على �أهمي� � ��ة تقييم العالمات دون
اقرتاح � ِّأي نظام معينّ للتقييم� .أما املبد�أ (ح) فهو يتوافق �أي�ضا مع القانون املو�صى به
يف الدليل من حيث � َّأن ذلك املبد�أ يو�صي بت�سجيل الإ�شعار حتى فيما يتعلق ب�سجالت
العالمات .وجدير باملالحظة � َّأن الإ�ش� � ��ارة �إىل "تاريخ نفاذ احلق ال�ض� � ��ماين" هي �إ�ش� � ��ارة
�إىل وقت نفاذ احلق ال�ضماين بني الطرفني ولي�س جتاه الأطراف الثالثة.
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 -172وع� �ل��اوة عل� � ��ى ذل� � ��ك ،تتوافق املبادئ (ط) و(ي) و(ك) ال� � ��واردة يف الفقرة 168
�أعاله مع القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل من حيث �أنها تن�ص على �آليات �إنفاذ تت�س� � ��م
بالكفاءة وعلى ت�س� � ��جيل الأحكام الق�ض� � ��ائية �أو قرارات الإنفاذ الإدارية .و�أخرياً ،يتوافق
املبد�أ (م) ،الذي يخ�ضع ملوافقة ال�سلطات احلكومية املعنية ،مع القانون املو�صى به يف
الدليل فيما يتعلق بكفاءة �إجراءات الت�سجيل.

التو�صية 244

()16

ت�أثري نقل املمتلكات الفكرية املرهونة يف نفاذ مفعول الت�سجيل
ينبغي �أن ين�ص القانون على � َّأن ت�س� � ��جيل �إ�ش� � ��عار باحلق ال�ض� � ��ماين يف املمتلكات
الفكرية يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام يظل نافذا ب�رصف النظر عن نقل املمتلكات
الفكرية املرهونة.

(� )16إذا ت�س � � � ّنى �إدراج هذه التو�ص� � ��ية يف الدليل ف�إنها �س� � ��تدرج يف الف�ص� � ��ل الرابع ،نظام ال�سجل ،باعتبارها
التو�صية  62مكرراً.

خام�س ًا�  -أولوية احلق ال�ضماين يف
املمتلكات الفكرية
�ألف-

مفهوم الأولوية

 -173ي�شري مفهوم �أولوية احلق ال�ضماين جتاه املطالبني املناف�سني ،ح�سبما هو ُم�ستخدم
يف الدليل� ،إىل م�س � � ��ألة ما �إذا كان يجوز للدائن امل�ض� � ��مون �أن ي�س� � ��تمد منفعة اقت�صادية
من حقه يف موجودات مرهونة تف�ض� � ��يال لـه على � ِّأي مطالب مناف�س (انظر م�ص� � ��طلح
مقدمة الدليل؛ وانظر �أي�ضا م�صطلح "املطالب
"الأولوية" يف الفقرة  20من الباب باء يف ّ
املناف�� � ��س" ،يف الفقرت� �ي��ن  10و� 11أع� �ل��اه ،وكذلك الفقرت� �ي��ن  175و� 176أدناه) .وجتدر
الإ�ش� � ��ارة �أي�ض� � ��ا �إىل � َّأن � َّأي تنازع بني �شخ�ص� �ي��ن لي�س � ٌّأي منهما دائناً م�ض� � ��موناً ال ي�شكّل
تنازعا على الأولوية مبقت�ضى القانون املو�صى به يف الدليل.
 -174ويف املقابل ،قد يكون ملفهوم �أولوية حق امللكية الفكرية ،يف القانون املتعلق بامللكية
الفكري� � ��ة� ،ص� � ��لة مبفه� � ��وم احلقوق احل�رصية .ويف معظ� � ��م الدول� ،إذا ما نُقلت املمتلكات
الفكرية من جانب مالكها ،ف� َّإن نقلها مرة ثانية من جانب ال�ش� � ��خ�ص نف�س� � ��ه لن ي�ؤدي
ع� � ��ادة �إىل نق� � ��ل � ِّأي حق� � ��وق �إىل املنقول �إلي� � ��ه الثاين�( ،إال �إذا مل ميتثل املنقول �إليه الأول
ال�ش� �ت��راطات الت�س� � ��جيل القانونية� ،أو كان املنقول �إليه الثاين م�ش� �ت��ريا ح�سن النية؛ وفيما
يخ�ص �أهمية العلم بوجود عمليات نقل �سابقة ،انظر الفقرتني  177و� 178أدناه) .كما
�أنه �إذا قام املنقول �إليهما الأول والثاين كالهما ب�إن�شاء حق �ضماين يف حقوق ملكيتهما
الفكرية فقد ال يكون هناك تنازع على الأولوية مبقت�ضى القانون املو�صى به يف الدليل
ما دام املنقول �إليه الثاين لي�ست لديه � ُّأي حقوق ملكية فكرية لكي ين�شئ حقا �ضمانيا
فيها .ويف مثل هذه احلالة ،ال تن�ش � � ��أ م�س � � ��ألة الأولوية باملعنى الذي يُ�س� � ��تخدم به هذا
امل�صطلح يف الدليل .ومن ثم ،ف� َّإن القانون املو�صى به يف الدليل ال ينطبق ،وتُرتك هذه
امل�س � � ��ألة للقانون املتعلق بامللكية الفكرية الذي عادة ما يَ ُحلها بالرجوع �إىل مبد�أ "فاقد
نية .وجتدر الإ�ش� � ��ارة
ال�ش� � ��يء ال يعطيه" و�إىل املبادئ املتعلقة باحتياز املوجودات بح�س� � ��ن ّ
�إىل � َّأن القانون املو�صى به يف الدليل ال يجيز للطرف الذي ال تكون لديه وقت �إبرام
االتفاق ال�ض� � ��ماين حقوق يف موجودات معينة �أو �ص� �ل��احية لرهنها� ،أو ال يحتاز حقوقاً
�أو �صالحية من هذا القبيل يف وقت الحق� ،أن ين�شئ حقا �ضمانيا يف تلك املوجودات
(انظر التو�صية .)13
77
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باء-

حتديد هوية املطالبني املناف�سني

 -175ي�ستخدم الدليل تعبري "املطالِب املناف�س" للإ�شارة �إىل دائن م�ضمون �آخر لديه حق
يف املوجودات نف�سها (وهذا ي�شمل املنقول �إليه يف عملية نقل على �سبيل ال�ضمان)� ،أو
�شخ�ص نُقلت �إليه املوجودات املرهونة نقال تاما �أو ا�ست�أجرها �أو ُر ّخ�ص له با�ستخدامها،
دائن بحكم ق�ض� � ��ائي لديه حق يف املوجودات املرهونة� ،أو ممثل الإع�س� � ��ار يف حالة
�أو ٍ
�إع�سار املانح (انظر تعبري "املطالِب املناف�س" ،يف الفقرتني  10و� 11أعاله) .وعلى وجه
اخل�صو�ص ،ال ينطبق القانون املو�صى به يف الدليل على تنازع الأولوية�( :أ) بني حقوق
�ضمانية ُ�س ِّجلت ب�ش�أنها �إ�شعارات يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام (انظر الدليل ،الفقرة
�جل ب�ش � � ��أنه �إ�شعار يف �سجل
الفرعية (�أ) من التو�ص� � ��ية )76؛ و(ب) بني حق �ض� � ��ماين ُ�س� � � ّ
احلقوق ال�ضمانية العام وحق �ضماين ُ�سجل ب�ش�أنه م�ستند �أو �إ�شعار يف �سجل املمتلكات
الفكري� � ��ة ذي ال�ص� � ��لة (انظ� � ��ر الفق� � ��رة الفرعية (�أ) من التو�ص� � ��ية )77؛ و(ج) بني حقوق
�ض� � ��مانية ُ�س� � ��جلت ب�ش � � ��أنها م�ستندات �أو �إ�شعارات يف �سجل املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة
(انظر الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية )77؛ و(د) بني حقوق َمن نُقلت �إليه املمتلكات
الفكرية �أو ُر ّخ�ص لـه با�ستخدامها وحق �ضماين يف تلك املمتلكات ميكن ت�سجيل م�ستند
�أو �إ�شعار ب�ش�أنه يف �سجل للممتلكات الفكرية (انظر التو�صية )78؛ و(هـ) بني حقوق َمن
نقلت �إليه املمتلكات الفكرية �أو ُر ّخ�ص له با�ستخدامها وحق �ضماين يف تلك املمتلكات
ال ميكن ت�سجيل �إ�شعار �أو م�ستند ب�ش�أنه يف �سجل للممتلكات الفكرية (انظر التو�صيات
)81-79؛ و(و) بني حقني �ضمانيني ،كالهما نافذ جتاه الأطراف الثالثة� ،أحدهما �أن�ش�أه
�شخ�ص نُقلت �إليه املوجودات املرهونة �أو ا�ست�أجرها �أو ُر ّخ�ص لـه
املانح والآخر �أَن�ش�أه
ٌ
با�ستخدامها .ويعالَج هذا التنازع الأخري بحيث � َّأن املنقول �إليه ي�أخذ املوجودات خا�ضع ًة
للحق ال�ض� � ��ماين الذي �أن�ش � � ��أه املانح (انظر التو�ص� � ��يتني  79و� ،)82أما الدائن امل�ض� � ��مون
للمرخ�ص له فال ي�أخذ من احلقوق �أكرث مما كان لدى
للمنقول �إليه �أو للم�س� � ��ت�أجر �أو
ّ
املرخ�ص له (انظر التو�صية .)31
املنقول �إليه �أو امل�ست�أجر �أو
ّ
�  -176أما يف �س� � ��ياق امللكية الفكرية ،فيُ�س� � ��تخدم بدال من ذلك مفهوم "املنقول �إليهم
واملرخ�ص لهم الذين يتناف�سون فيما بينهم .و�إذا
املتنازعون" ،وهو ي�شمل املنقول �إليهم
َّ
مل ينطو الأمر على تنازع مع احلق ال�ض� � ��ماين يف املمتلكات الفكرية (الذي ي�ش� � ��مل حق
ال�ش� � ��خ�ص الذي نُقلت �إليه املوجودات على �س� � ��بيل ال�ض� � ��مان) ف� َّإن القانون املو�ص� � ��ى به
يف الدلي� � ��ل ال ينطب� � ��ق ،وتُرتك امل�س � � ��ألة للقانون املتعل� � ��ق بامللكية الفكرية� .أما �إذا انطوى
الأمر على تنازع مع ذلك احلق ال�ض� � ��ماين ،فال ينطبق القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل
متى تعار�ضت �أحكامه مع قانون الدولة امل�شرتعة املتعلّق بامللكية الفكرية (انظر الفقرة
الفرعية (ب) من التو�ص� � ��ية  .)4كما � َّأن القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ال ينطبق على
تنازع بني َمن نُقلت �إليه موجودات مرهونة احتازها من دائن م�ضمون قام ب�إنفاذ حقه
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ال�ضماين ودائن م�ضمون �آخر ح�صل على حق يف املوجودات نف�سها يف وقت الحق من
املانح نف�سه (الذي مل تعد لـه � ُّأي حقوق يف املوجودات املرهونة) .وهذا ال ميثّل تنازعا
على الأولوية مبقت�ض� � ��ى القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ،لكن من الوارد جدا �أن يكون
تنازعا يعاجله القانون املتعلق بامللكية الفكرية.

جيم�  -أهمية العلم بوجود عمليات نقل �سابقة
�أو حقوق �ضمانية �سابقة
 -177ين�ص القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل على � َّأن علم املطالب املناف�س بوجود حق
لكن العِ لم ب� َّأن
�ضماين �سابق ال يعتد به عموما يف تقرير الأولوية (انظر التو�صية 93؛ َّ
عملية النقل تنتهك حقوق الدائن امل�ضمون قد يكون ذا �أهمية؛ انظر الفقرة الفرعية
�سجل �أوال
(�أ) من التو�صية  .)81ومن ثم ،ف� َّإن احلق ال�ضماين الذي يُن�ش�أ الحقا ولكن يُ َّ
�سجل الحقا ،حتى و�إن كان
تكون لـه �أولوية على احلق ال�ضماين الذي يُن�ش�أ �أوال ولكن يُ َّ
حائ ُز احلق ال�ض� � ��ماين الذي �أن�ش� � ��ئ الحقا على علم بوجود احلق ال�ض� � ��ماين الذي �أن�شئ
�أوال (انظر الفقرة الفرعية (�أ) من التو�صية .)76
 -178ويف املقابل ،ين�ص القانون املتعلق بامللكية الفكرية يف عديد من الدول على � َّأن
النقل املناف�س الالحق� ،أو احلق ال�ضماين املناف�س الالحق ،ال يجوز �أن يكت�سب �أولوية
وح�صل عليه دون علم بوجود نقل مناف�س �سابق .ومن �ش�أن
�إال �إذا كان قد ُ�س ّجل �أوال ُ
الإقرار بغلبة القانون املتعلق بامللكية الفكرية مبقت�ضى الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية
� 4أن ي�ص� � ��ون هذه القواعد اخلا�ص� � ��ة بالأولوية امل�س� � ��تندة �إىل العلم ما دامت تنطبق على
احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية حتديدا.

دال�  -أولوية احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية
غري امل�سجلة يف �سجل املمتلكات الفكرية
� -179س� � ��بقت الإ�ش� � ��ارة �إىل �أنه �إذا كان القانون املتعلق بامللكية الفكرية يت�ضمن قواعد
�أولوي� � ��ة تتناول �أولوية احلقوق ال�ض� � ��مانية يف املمتل� � ��كات الفكرية تنطبق على املمتلكات
الفكري� � ��ة حتدي� � ��داً ،وكان� � ��ت قواع� � ��د الأولوي� � ��ة يف القانون املو�ص� � ��ى ب� � ��ه يف الدليل غري
مت�س� � ��قة مع تلك القواعد ،ف� َّإن القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ال ينطبق (انظر الفقرة
الفرعية (ب) من التو�صية � .)4أما �إذا كان القانون املتعلق بامللكية الفكرية ال يت�ضمن
قواع� � ��د م� � ��ن ه� � ��ذا القبي� � ��ل� ،أو كانت قواعد الأولوية الواردة يف القانون املو�ص� � ��ى به يف
الدليل مت�س� � ��قة مع تلك القواعد ،فتنطبق قواعد الأولوية الواردة يف القانون املو�ص� � ��ى
به يف الدليل.
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 -180ويق�ضي القانون املو�صى به يف الدليل ب� َّأن الأولوية بني احلقوق ال�ضمانية املمنوحة
من جانب املانح نف�سه يف املوجودات املرهونة نف�سها ،والتي ُجعلت نافذة جتاه الأطراف
الثالثة بالت�سجيل يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام ،تتقرر تبعا لرتتيب ت�سجيل الإ�شعار
يف ذلك ال�س� � ��جل (انظر الفقرة الفرعية (�أ) من التو�ص� � ��ية  .)76وتنطبق هذه القاعدة
يف حال عدم جواز ت�س� � ��جيل �إ�ش� � ��عار �أو م�س� � ��تند باحلق ال�ضماين يف �سجل متخ�ص�ص �أو
يف حال عدم ت�سجيله يف ذلك ال�سجل� .أما �إذا كان يجوز ت�سجيل �إ�شعار �أو م�ستند من
و�سجل يف �سجل متخ�ص�ص ،فتنطبق عندئذ قواعد مغايرة (انظر الدليل،
هذا القبيل ُ
التو�ص� � ��ية  77والفقرات � 183-181أدناه) .ثم �إنه �إذا كان احلق ال�ض� � ��ماين قد منحه
مانح مغاير (مثل املنقول �إليه من املانح الأ�صلي) ،فتنطبق عندئذ قواعد مغايرة (انظر
ٌ
الدليل ،التو�صيات  83-79والفقرات � 201-184أدناه) .وهذه القواعد كلها تنطبق باملثل
على احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية.

هاء�  -أولوية احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية امل�سجلة
يف �سجل املمتلكات الفكرية
 -181يو�ص� � ��ي الدليل ب�أن تكون للحق ال�ض� � ��ماين يف املوجودات الذي يُجعل نافذا جتاه
الأطراف الثالثة بالت�سجيل يف �سجل متخ�ص�ص (انظر التو�صية � )38أولوية على احلق
ال�ضماين يف املوجودات نف�سها الذي يُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بطريقة �أخرى
(انظر الفقرة الفرعية (�أ) من التو�ص� � ��ية  .)77ويو�ص� � ��ي الدليل �أي�ض� � ��ا ب�أن تكون للحق
ال�ض� � ��ماين يف املوجودات الذي يُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة بالت�س� � ��جيل يف �س� � ��جل
متخ�ص�ص �أولوية على احلق ال�ضماين يف نف�س املوجودات الذي يُ�سجل الحقا يف ال�سجل
املتخ�ص� � ���ص (انظر الفقرة الفرعية (ب) من التو�ص� � ��ية  .)77و�إ�ض� � ��افة �إىل ذلك ،يو�صي
وجعل احلق
الدليل ب�أنه �إذا نُقلت املوجودات املرهونة �أو �أُ ّجرت �أو ُر ّخ�ص با�ستخدامها ُ
وقت �إجراء هذا النقل �أو الت�أجري �أو الرتخي�ص ،نافذا جتاه الأطراف
ال�ض� � ��ماين فيها،
َ
املرخ�ص لـه
الثالثة بالت�س� � ��جيل يف �س� � ��جل متخ�ص� � ���ص ،ف� َّإن املنقول �إليه �أو امل� َّؤجر له �أو
َّ
ي�أخذ حقوقه خا�ض� � ��عة لذلك احلق ال�ض� � ��ماين� .أما �إذا مل يكن احلق ال�ض� � ��ماين قد ُ�سجل
املرخ�ص له ي�أخذ املوجودات
يف �س� � ��جل متخ�ص� � ���ص ،ف� َّإن املنقول �إليه �أو امل� َّؤجر له �أو
َّ
املرهونة خال�صة من احلق ال�ضماين ،حتى و�إن ُ�سجل �إ�شعار باحلق ال�ضماين يف �سجل
احلقوق ال�ضمانية العام (انظر التو�صية  .)78وهذه القواعد تخ�ضع ال�ستثناءات معينة
(انظ� � ��ر الفق� � ��رات � 212-184أدن� � ��اه ،وكذلك الدليل ،التو�ص� � ��يات  .)81-79و�إىل جانب
ذلك� ،إذا كان ال�شخ�ص الذي نُقلت �إليه املوجودات املرهونة �أو �أُ ِّجرت له �أو ُر ّخ�ص له
با�ستخدامها قد احتاز حقوقه يف تلك املوجودات خال�صة من � ِّأي حق �ضماين ف� َّإن � َّأي
�شخ�ص يحتاز حقوقا يف تلك املوجودات يف وقت الحق �إمنا يحتاز حقوقه خال�صة من
ذلك احلق ال�ضماين (انظر الدليل ،التو�صيتني  31و.)82
 -182وهذه التو�ص� � ��يات تنطبق باملثل على احلقوق ال�ض� � ��مانية يف املمتلكات الفكرية.
إ�شعار
ف�إذا كان هناك تنازع بني حقني �ضمانيني يف ممتلكات فكرية� ،أح ُدهما مو�ضو ُع � ٍ
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م�س� � ��جل يف �س� � ��جل احلقوق ال�ض� � ��مانية العام والآخر مو�ضو ُع م�ستند �أو �إ�شعار م�سجل يف
�سجل املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة ،ف� َّإن القانون املو�صى به يف الدليل ينطبق ويعطي
الأولوية للحق ال�ضماين الأخري (انظر الفقرة الفرعية (�أ) من التو�صية  .)77و�إذا كان
هناك تنازع بني حقوق �ضمانية ُ�س ّجلت ب�ش�أنها م�ستندات �أو �إ�شعارات يف �سجل املمتلكات
الفكرية ذي ال�ص� � ��لة ،تكون الأولوية للحق الذي ُ�س� � ��جل �أوال (انظر الفقرة الفرعية (ب)
من التو�صية  .)77و�إذا حدث تنازع بني حقوق َمن نُقلت �إليه املمتلكات الفكرية وحق
و�س ّجل
�ض� � ��ماين كان يجوز وقت النقل ت�س� � ��جيله يف �س� � ��جل املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة ُ
في� � ��ه بالفع� � ��ل ،ف � � �� َّإن املنقول �إليه ي�أخذ املمتلكات الفكرية املرهونة خا�ض� � ��ع ًة لذلك احلق
ال�ض� � ��ماين� .أما �إذا كان يجوز ت�س� � ��جيل احلق ال�ض� � ��ماين يف املمتلكات الفكرية يف �س� � ��جل
املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة ولكنه مل يُ�سجل فيه ،ف� َّإن ال�شخ�ص الذي تنقل �إليه املمتلكات
رخ�ص له با�س� � ��تخدامها ي�أخذ تلك املمتلكات خال�ص� � ��ة من احلق
الفكرية املرهونة �أو يُ ّ
ال�ض� � ��ماين ،حتى و�إن كان ذلك احلق م�س� � ��جال يف �س� � ��جل احلقوق ال�ضمانية العام (انظر
التو�ص� � ��ية  .)78ويف بع�� � ��ض الدول ،يق�ض� � ��ي القانون املتعلق بامللكي� � ��ة الفكرية ب�أن تكون
الأولوية يف هذه احلالة للدائن امل�ض� � ��مون� ،إذا مل يكن املنقول �إليه م�ش� �ت��رياً ح�س� � ��ن النية.
وبناء على الفقرة الفرعية (ب) من التو�ص� � ��ية  ،4يُذعن القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل
لتلك القاعدة �إذا كانت تنطبق على املمتلكات الفكرية حتديدا .و�أخرياً� ،إذا احتاز املنقول
�إليه حقاً يف املمتلكات الفكرية املرهونة خا�ض� � ��عاً حلق �ض� � ��ماين ،ف� َّإن � َّأي �ش� � ��خ�ص (دائن
م�ضمون للمنقول �إليه ،مثال) يحتاز حقاً يف تلك املمتلكات يف وقت الحق من املنقول
�إليه ي�أخذ �أي�ضا حقوقه خا�ضعة لذلك احلق ال�ضماين (انظر التو�صيتني  31و.)82
 -183وعلى �سبيل املثال� ،إذا �أن�ش�أ "�ألف" حقا �ضمانيا يف براءة اخرتاع ل�صالح "باء"،
الذي ي�س� � ��جل �إ�ش� � ��عارا بحقه ال�ض� � ��ماين يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام ،ثم قام "�ألف"
بعد ذلك بنقل حق ملكية براءة االخرتاع �إىل "جيم" ،الذي ي�س� � ��جل م�س� � ��تندا �أو �إ�ش� � ��عارا
بذلك النقل يف �س� � ��جل براءات االخرتاع ،ف� َّإن "جيم" ي�أخذ ،مبقت�ض� � ��ى التو�ص� � ��ية  78من
الدليل ،براءة االخرتاع خال�صة من حق "باء" ال�ضماين .و�إذا قام "�ألف" ،بدال من �إجراء
عملية نقل ،ب�إن�شاء حق �ضماين ثان ل�صالح "جيم" ،ثم قام "جيم" بت�سجيل م�ستند �أو
�إ�ش� � ��عار بذلك احلق يف �س� � ��جل براءات االخرتاع ،فتكون الغلبة لـ"جيم" مبقت�ض� � ��ى الفقرة
الفرعية (�أ) من التو�ص� � ��ية  77من الدليل .ويف � ٍّأي من احلالتني ،ونظرا ل َّأن ت�س� � ��جيل
م�ستند �أو �إ�شعار يف �سجل براءات االخرتاع يعطي حقوقا �أعلى مرتبة ،ف� َّإن من يبحث
يف ال�س� � ��جل من الأطراف الثالثة ميكنه ،مبقت�ض� � ��ى القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل� ،أن
يعول على البحث يف ذلك ال�سجل ولن يحتاج �إىل البحث يف �سجل احلقوق ال�ضمانية
ّ
الع� � ��ام .ويف جمي� � ��ع ه� � ��ذه الأمثلة ،ف� َّإن القانون املتعلق بامللكية الفكرية هو الذي يبت يف
م�س�ألة حتديد هوية املنقول �إليه وماهية متطلبات النقل .ومن اجلدير باملالحظة �أي�ضا
� َّأن الت�س� � ��جيل يف �س� � ��جل املمتلكات الفكرية ي�ش� �ي��ر عادة �إىل احلق ال�ضماين يف املمتلكات
الفكرية فح�سب؛ �إذ ال ي�شري �إىل احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة التي تُ�ستخدم
املمتلكات الفكرية ب�ش�أنها.
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واو-

حقوق الأ�شخا�ص الذين ُتنقل �إليهم
املمتلكات الفكرية املرهونة

 -184ين�ص القانون املو�صى به يف الدليل على � َّأن ال�شخ�ص الذي تنقل �إليه املوجودات
املرهونة (مبا فيها املمتلكات الفكرية) ي�أخذ تلك املوجودات يف العادة خا�ض� � ��ع ًة للحق
ال�ضماين الذي كان وقت النقل نافذا جتاه الأطراف الثالثة .وهناك ا�ستثناءان من هذه
القاعدة (انظر التو�صية � ،)79أولهما ين�ش�أ عندما ي�أذن الدائن امل�ضمون ببيع املوجودات،
�أو بالت�رصف فيها على نحو �آخر ،خال�صة من احلق ال�ضماين (انظر الفقرة الفرعية (�أ)
من التو�صية � .)80أما اال�ستثناء الثاين فيتعلق بالنقل الذي يجري يف �سياق العمل املعتاد
للبائع حيث ال يكون امل�شرتي على علم ب� َّأن بيع املوجودات �أو الت�رصف فيها على نحو
�آخر ينتهك حقوق الدائن امل�ضمون مبقت�ضى اتفاق ال�ضمان (انظر الفقرة الفرعية (�أ)
من التو�صية  .)81و�إذا كان يجوز ت�سجيل احلق ال�ضماين يف �سجل املمتلكات الفكرية
�سجل) ،ح�سبما ذكر �سابقا (انظر الفقرات ،)183-181
(�سواء ُ�سجل فيه بالفعل �أم مل يُ َّ
ف�إنه تنطبق عندئذ قاعدة مغايرة (انظر الدليل ،التو�صية .)78
 -185وتنطبق التو�ص� � ��ية  79باملثل على احلقوق ال�ض� � ��مانية يف املمتلكات الفكرية التي
ال يجوز ت�س� � ��جيلها يف �س� � ��جل املمتلكات الفكرية� ،أما التو�صية  78فتنطبق على احلقوق
ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية التي يجوز ت�سجيلها يف �سجل للممتلكات الفكرية (�سواء
�جلت فيه �أم مل تُ�س� � � َّ�جل) .ومن ثم ،ف�إذا ُ�س� � ��جل �إ�ش� � ��عار ب�ش�أن احلق ال�ضماين يف �سجل
ُ�س� � � ِّ
رخ�ص
احلقوق ال�ض� � ��مانية العام ،ف� َّإن ال�ش� � ��خ�ص الذي تنقل �إليه املمتلكات الفكرية �أو يُ ّ
له با�ستخدامها ي�أخذ املمتلكات الفكرية املرهونة خا�ضعة للحق ال�ضماين ،ما مل ينطبق
�أحد اال�س� � ��تثناءات املبينة يف التو�ص� � ��يات ( 82-80فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ج) من
التو�ص� � ��ية  ،81انظ� � ��ر الفق� � ��رات � 212-188أدناه) .وتق�ض� � ��ي الفق� � ��رة الفرعية (ب) من
التو�ص� � ��ية  4بعدم انطباق هذه التو�ص� � ��يات �إذا كانت تت�ض� � ��ارب مع ما يت�ض� � ��منه القانون
املتعلق بامللكية الفكرية من قواعد �أولوية تنطبق على امللكية الفكرية حتديدا.
 -186والتحليل ال�سابق يتناول تنازع الأولوية بني احلق ال�ضماين وحقوق � ِّأي منقول �إليه
الحق .ويكون الو�ضع خمتلفا يف حال نقل املمتلكات الفكرية قبل �إن�شاء احلق ال�ضماين،
�إذ ال ين�ش � � ��أ هنا تنازع يف الأولوية مبقت�ض� � ��ى القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل .ويف هذه
احلالة ،لن يكون للدائن امل�ض� � ��مون ،نتيجة لتطبيق مبد�أ "فاقد ال�ش� � ��يء ال يعطيه"ُّ � ،أي
حق �ضماين يف املمتلكات الثقافية على الإطالق .وكما ذُكر �آنفا ،ف� َّإن الدليل ال يتعار�ض
يتج�سد هذا النهج
مع تطبيق مبد�أ "فاقد ال�شيء ال يعطيه" .فعلى النقي�ض من ذلك،
ّ
يف القاعدة العامة الواردة يف القانون املو�صى به يف الدليل ،والتي مفادها � َّأن املانح ال
ميكنه �أن ين�ش� � ��ئ حقا �ض� � ��مانيا �إال يف موجودات يتمتع فيها املانح بحقوق �أو ب�ص� �ل��احية
�إن�ش� � ��اء حق �ض� � ��ماين (انظر التو�ص� � ��ية � .)13إال � َّأن هذه القاعدة �س� � ��وف تُزال بقاعدة يف
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القانون املتعلق بامللكية الفكرية تعطي الأولوية للدائن امل�ضمون الذي �أخذ حقا �ضمانيا
يف املمتلكات الفكرية دون علم ب� َّأن املانح �سبق له �أن نقل تلك املمتلكات (انظر الدليل،
الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية .)4
 -187ومن املهم �أي�ض� � ��ا مالحظة � َّأن الدليل ال يعترب الرتخي�ص با�س� � ��تخدام املمتلكات
الفكرية ،مثلما ذُكر �سابقا (انظر الفقرات  25-23والفقرتني  158و ،)159نقال للممتلكات
الفكرية
املرخ�ص� � ��ة .ومن ثم ف� َّإن قواعد القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل املنطبقة على
َّ
عمليات نقل املوجودات املرهونة ال تنطبق على الرتاخي�ص .بيد � َّأن القانون املو�صى به
يف الدليل يُذعن للقانون املتعلق بامللكية الفكرية الذي يعامل بع�ض الرتاخي�ص (وعلى
وجه اخل�ص� � ��و�ص الرتاخي�ص احل�رصية) كعمليات نقل (انظر الفقرة الفرعية (ب) من
التو�صية .)4

زاي-

املرخ�ص لهم عموم ًا
حقوق
َّ

 -188من ال�شائع الرتخي�ص با�ستخدام املمتلكات الفكرية .ويجوز للمرخِّ �ص يف حاالت
من هذا القبيل �أن ي�س� � ��تخدم ،ك�ض� � ��مانة لالئتمان ،ما يحتفظ به من حقوق ،مثل حق
االمت� �ل��اك واحلق� � ��وق املرتبط� � ��ة باالمتالك وحقوق املرخِّ �ص مبقت�ض� � ��ى اتفاق الرتخي�ص
للمرخ�ص
(كاحلق يف منح ُرخ�ص �أخرى �أو يف تقا�ض� � ��ي �إتاوات عنها) .وباملثل ،يجوز
َّ
لـه �أن ي�ستخدم ،ك�ضمانة لالئتمان ،الإذن املمنوح له ب�أن ي�ستخدم املمتلكات الفكرية �أو
ي�س� � ��تغلها� ،أو ح َّقه يف منح رخ�ص من الباطن ويف تقا�ض� � ��ي �إتاوات عنها (وفقا لأحكام
اتف� � ��اق الرتخي�� � ��ص يف كلت� � ��ا احلالتني) (فيما يخ�ص �أنواع املوجودات املرهونة يف �س� � ��ياق
امللكية الفكرية ،انظر الفقرات � 112-89أعاله).
 -189وعادة ما تق�ض� � ��ي قوانني املعامالت امل�ض� � ��مونة ،مبا فيها القانون املو�ص� � ��ى به يف
الدليل ،ب� َّأن الدائن امل�ض� � ��مون ال ي�ص� � ��بح مالكا للموجودات املرهونة �إال �إذا �أنفذ ذلك
الدائن حقه ال�ض� � ��ماين عند تق�ص� �ي��ر املدين ،واحتاز املوجودات يف �س� � ��ياق بيع �إنفاذي �أو
على �س� � ��بيل الوفاء بالتزام م�ض� � ��مون (انظر الفقرات  29و 30و 87و� 88أعاله ،وكذلك
الفق� � ��رات  237و 238و� 242أدن� � ��اه)� .أم� � ��ا م�س � � ��ألة ما �إذا كان مال� � ��ك املمتلكات الفكرية
الذي �أن�ش�أ حقا �ضمانيا يف ممتلكاته الفكرية يظل هو املالك لأغرا�ض القانون املتعلق
فيبت
بامللكية الفكرية ،ويجوز له ،مثال� ،أن مينح ترخي�ص� � ��ا با�س� � ��تخدام تلك املمتلكات
ّ
فيه� � ��ا القان� � ��ون املتعلق بامللكية الفكرية .وتق�ض� � ��ي املبادئ العامة للقانون املتعلق بامللكية
الفكرية (الذي يت�سق معه القانون املو�صى به يف الدليل) ب�أنه ال يجوز للمانح الذي مل
يعد مالكا (�أو الذي ال يحق له ممار�س� � ��ة حقوق املالك) �أن مينح رخ�ص� � ��ة يف ممتلكاته
الفكرية املرهونة �إذا �أ�صبح الدائن امل�ضمون ،مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية،
مالكا لتلك املمتلكات (�أو يجوز له ممار�س� � ��ة حقوق مالكها) مع متتعه ب�ص� �ل��احية منح
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الرخ�� � ��ص بينم� � ��ا ال ي� � ��زال احلق ال�ض� � ��ماين قائما (انظر الفق� � ��رة � 222أدناه) .ويف هذه
احلالة ،تكون الرخ�ص� � ��ة التي مينحها املالك الأ�ص� � ��لي رخ�ص� � ��ة غري م�أذون بها مبقت�ضى
املرخ�ص له على � ِّأي �شيء ،بناء على مبد�أ
القانون املتعلق بامللكية الفكرية ،فال يح�صل
َّ
"فاقد ال�ش� � ��يء ال يعطيه" .ويرتتب على ذلك �أي�ض� � ��ا �أنه لن تكون هناك يف هذه احلالة
للمرخ�ص له،
موجودات ميكن �أن تُرهن باحلق ال�ض� � ��ماين الذي لدى الدائن امل�ض� � ��مون
َّ
ل َّأن الدائن امل�ضمون ال يح�صل �إال على حق �ضماين يف احلقوق التي يتمتع بها املانح
(انظر الدليل ،التو�صية .)13
ولكن
 -190و�إذا ظل املالك ،بعد �إن�شائه حقا �ضمانيا يف ممتلكاته الفكرية ،مالكا لها،
َّ
قدرته على منح الرخ�ص �أ�صبحت حمدودة ب�سبب االتفاق املربم مع الدائن امل�ضمون (ما
دام ذلك االتفاق م�سموحا به مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية) ،يجوز نظرياً �أن
لكن منحه لرخ�صة على نحو يخالف اتفاقه مع الدائن امل�ضمون من
مينح املالك رخ�صةَّ ،
�ش�أنه �أن يكون حدثا تق�صرييا .ونتيجة لذلك ،ميكن للدائن امل�ضمون للمالك �أن يُنْفذ حقه
املرخ�ص� � ��ة �أو مينح رخ�ص� � ��ة
ال�ض� � ��ماين و�أن ميار�س حقوق املالك فيبيع املمتلكات الفكرية
ّ
�ص له)،
�أخرى خال�صة من الرخ�صة املوجودة من قب ُل (ومن � ِّأي حق �ضماين منحه
َّ
املرخ ُ
املرخ�ص له قد �أخذ رخ�ص� � ��ته خا�ض� � ��ع ًة للحق ال�ض� � ��ماين
ل َّأن من الطبيعي �أن يكون ذلك
َّ
الذي لدى الدائن امل�ض� � ��مون للمالك (انظر الدليل ،التو�ص� � ��يات  79و .)163-161وبدال
من ذلك ،ميكن للدائن امل�ضمون للمالك �أن يُنْفذ حقه ال�ضماين يف حال وقوع تق�صري
املرخ�ص له دفعها للمالك بو�ص� � ��فه املرخِّ �ص.
ح�ص� � ��ل الإت� � ��اوات الت� � ��ي يجب على
َّ
ب � � ��أن يُ ِّ
و�إذا كانت املوجودات املرهونة هي حقوق امللكية الفكرية التي يتمتع بها املالك فيجوز
يح�ص� � ��ل الإتاوات باعتبارها �إت� � ��اوات للموجودات املرهونة (انظر
للدائ� � ��ن امل�ض� � ��مون �أن
ّ
التو�ص� � ��يات  19و 39و 40و 100و� .)168أم� � ��ا �إذا كان� � ��ت املوج� � ��ودات املرهون� � ��ة هي حق
ح�ص� � ��ل
املالك ،ب�ص� � ��فته املرخِّ �ص ،يف تقا�ض� � ��ي الإتاوات ،فيجوز للدائن امل�ض� � ��مون �أن يُ ِّ
الإتاوات باعتبارها هي املوجودات املرهونة الأ�صلية .ويف � ٍّأي من احلالتني يجوز للدائن
ح�ص� � ��ل الإتاوات حتى قبل وقوع التق�ص� �ي��ر ،ولك ْن �رشيطة �أن يكون هناك
امل�ض� � ��مون �أن يُ ّ
اتفاق بهذا املعنى بني املالك ودائنه امل�ض� � ��مون (انظر التو�ص� � ��ية  .)168وعلى � ِّأي حال،
املرخ�ص� � ��ة خال�ص � � � ًة من احلق ال�ض� � ��ماين الذي
املرخ�ص له املمتلكات الفكرية
�إذا �أخذ
ّ
َّ
للمرخ�ص له �أن يحتفظ برخ�ص� � ��ته وال
�أن�ش � � ��أه املالك يف تلك املمتلكات الفكرية فيمكن
َّ
املرخ�ص له
ميكن للدائن امل�ض� � ��مون �إال �أن ي�س� � ��عى �إىل حت�ص� � ��يل الإتاوات التي يدين بها
َّ
للمالك (انظر الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية  ،80والتو�صية .)245
املرخ�ص له �أي�ض� � ��ا حقاً �ض� � ��مانياً يف حقوقه التي يق�ض� � ��ي بها اتفاق
 -191و�إذا �أن�ش � � ��أ
َّ
املرخ�ص� � ��ة �أو ا�س� � ��تغاللها) ف� َّإن
الرتخي�ص (مثل احلق يف ا�س� � ��تخدام املمتلكات الفكرية
ّ
ذلك احلق ال�ضماين يكون يف موجودات مغايرة (�أي ال يكون يف حقوق املالك) .وتعزى
املرخ�ص له كان �سي�أخذ حقوقه مبوجب اتفاق الرتخي�ص خا�ضع ًة
هذه النتيجة �إىل � َّأن
َّ
املرخ�ص له ما
للحق ال�ض� � ��ماين الذي �أن�ش � � ��أه املالك (انظر الدليل ،التو�ص� � ��ية  ،)79و� َّأن
َّ
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املرخ�ص له (ا�س� � ��تنادا
كان مب�س� � ��تطاعه �أن يعطي دائنَه امل�ض� � ��مو َن حقوقاً تفوق ما لدى
َّ
�إىل مبد�أ "فاقد ال�شيء ال يعطيه") .ومن ثم ،ف�إذا �أنفذ الدائن امل�ضمون للمالك ح َّقه
وت�رصف يف املمتلكات الفكرية املرهونة خال�ص � � � ًة من الرخ�صة ،ف� َّإن الرخ�صة
ال�ض� � ��ماين
ّ
املرخ�ص له من موجودات
تنتهي عند حدوث ذلك الت�رصف كما ينتهي وجود ما لدى
َّ
املرخ�ص له يف تنفيذ اتفاق الرتخي�ص� ،س� � ��واء كان املالك
مرهون� � ��ة .وباملث� � ��ل� ،إذا ق�� �َّص � ررَّ
َّ
قد �أن�ش�أ حقاً �ضمانياً لأحد دائنيه �أم ال ،يجوز للمالك ،ب�صفته هو املرخِّ �ص� ،أن ينهي
ذلك االتفاق متى كان القانون املتعلق بامللكية الفكرية ي�س� � ��مح بذلك ،ومن ثم ي�ص� � ��بح
الوفا�ض من � ِّأي موجودات مرهونة بحقه ال�ضماين.
يل
الدائ ُن امل�ضمو ُن
للمرخ�ص له خا َ
َّ
ِ
 -192وكما ذُكر �آنفا (انظر الفقرات  ،25-23والفقرات  158و 159و ،)187تظل حقوق
واملرخ�ص له مبقت�ضى اتفاق الرتخي�ص والقانون املتعلق بامللكية الفكرية غري
املرخِّ �ص
َّ
املرخ�ص له يف تنفيذ اتفاق
َّ
مت�أثرة بقانون املعامالت امل�ض� � ��مونة .ومن ثم ،ف�إذا ق�صرَّ
الرتخي�� � ��ص ميك� � ��ن للمرخِّ �� � ��ص �أن ميار�� � ��س � َّأي حق متاح يف �إنه� � ��اء ذلك االتفاق ،وبذلك
للمرخ�ص له مرة �أخرى دون � ِّأي �ضمانة .وباملثل ،ال مي�س قانون
يُرتَك الدائ ُن امل�ضمو ُن
َّ
واملرخ�ص ل� � ��ه يحظُ ر على هذا الأخري
املعام� �ل��ات امل�ض� � ��مونة ب � � �� ِّأي اتفاق بني املرخِّ �ص
َّ
املرخ�ص له يف تقا�ض� � ��ي
�أن مينح ُرخ�ص � � �اً من الباطن �أو �أن يحيل �إىل املرخِّ �ص حقوق
َّ
املرخ�ص له ب�صفته مرخِّ �صا من
املرخ�ص لهم من الباطن جتاه
الإتاوات التي يدين بها
َّ
َّ
الباطن (انظر الفقرات � 104-102أعاله).

حاء-

املرخ�ص لهم
حقوق بع�ض
َّ

 -193ذكر �آنفا (انظر الفقرة َّ � )184أن هناك ،من منظور قانون املعامالت امل�ضمون،
ترخ�ص
ا�ستثناءين من القاعدة املو�صى بها يف الدليل والتي مفادها � َّأن ال�شخ�ص الذي ّ
له املمتلكات الفكرية املرهونة ي�أخذ تلك الرخ�صة خا�ضعة ل ِّأي حق �ضماين موجود من
قبل (انظر التو�صية .)79
 -194اال�س� � ��تثناء الأول ين�ش � � ��أ عندما ي�أذن الدائ ُن امل�ض� � ��مون ب�أن مينح املرخِّ �ص رخ�صة
خال�ص� � ��ة من احلق ال�ض� � ��ماين (انظر الفقرة الفرعية (ب) من التو�ص� � ��ية  .)80ومن ثم
ف� َّإن القانون املو�صى به يف الدليل ،يق�ضي ب�أنه ميكن للدائن امل�ضمون ،يف حال تق�صري
املرخ�ص له للمانح ب�صفته هو املرخِّ �ص ،ولكن
يح�صل � َّأي �إتاوات يدين بها
املانح� ،أن
َّ
ِّ
املرخ�ص له احلايل
املرخ�ص� � ��ة خال�ص� � ��ة من حقوق
ال ميكنه �أن يبيع املمتلكات الفكرية
َّ
ّ
املرخ�ص له احلايل ،ما دام هذا الأخري ينفِّذ
�أو �أن مينح رخ�صة �أخرى تنال من حقوق
َّ
�أحكام اتفاق الرتخي�ص.
املرخ�ص له
�  -195أم� � ��ا اال�س� � ��تثناء الث� � ��اين من املبد�أ الوارد يف التو�ص� � ��ية  79فه� � ��و � َّأن
َّ
الذي ي�أخذ رخ�ص ًة غري ح�رصية يف �سياق العمل املعتاد للمرخِّ �ص ،دون علم ب� َّأن هذه
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املرخ�صة ،ي�أخذ حقوقه
الرخ�صة تنتهك حقوق الدائن امل�ضمون يف املمتلكات الفكرية
َّ
�ص
التي يق�ضي بها اتفاق الرتخي�ص َ
غري مت�أثرة ب� ِّأي حق �ضماين �سبق �أن منحه املرخِّ ُ
(انظر الدليل ،الفقرة الفرعية (ج) من التو�صية  ،81التي تنطبق على املوجودات غري
وجعل نافذا جتاه
امللمو�س� � ��ة عموما ،ولكن �رشيطة �أن يكون احلق ال�ض� � ��ماين قد �أن�ش� � ��ئ ُ
الأطراف الثالثة قبل �إبرام اتفاق ال�ضمان) .وم�ؤدى هذه القاعدة هو �أنه ميكن للدائن
امل�ضمون ،يف حال قيام الدائن امل�ضمون للمرخِّ �ص ،مبقت�ضى قواعد الإنفاذ الواردة يف
املرخ�صة� ،أن
القانون املو�صى به يف الدليل ،ب�إنفاذ احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية
ّ
املرخ�ص له للمرخِّ �ص؛ ولكن ال ميكنه �أن يبيع املمتلكات
ح�صل � َّأي �إتاوات يدين بها
َّ
يُ ِّ
املرخ�ص له احلايل �أو �أن مينح رخ�ص� � ��ة �أخرى
املرخ�ص� � ��ة خال�ص� � ��ة من حقوق
الفكرية
َّ
َّ
املرخ�ص له ينفِّذ �أحكام اتفاق الرتخي�ص.
املرخ�ص له احلايل ،ما دام
تنال من حقوق
َّ
َّ
والق�صد من هذه القاعدة هو حماية املعامالت اليومية امل�رشوعة ،مثل عمليات ال�رشاء
العادية لرباجميات خا�ض� � ��عة حلقوق الت�أليف والن�رش مع اتفاقات ترخي�ص للم�س� � ��تعملني
النهائيني ،باحلد من �سبل االنت�صاف الإنفاذية التي يتمتع بها الدائن امل�ضمون مبقت�ضى
قواع� � ��د الإنف� � ��اذ الواردة يف القانون املو�ص� � ��ى ب� � ��ه يف الدليل .واملعنى اجلوهري للحماية
املق�ص� � ��ودة هنا يف معامالت من هذا القبيل هو �أنه ال ينبغي �أن يُ�ض� � ��طر امل�ش� �ت��رون �إىل
�إجراء بحث يف �سجل �أو �إىل احل�صول على تلك الرباجميات خا�ضع ًة ملا ين�شئه وا�ضعو
تلك الرباجميات �أو مو ّزعوها من حقوق �ضمانية.
 -196وت�ستند الفقرة الفرعية (ج) من التو�صية � 81إىل افرتا�ض مفاده � َّأن املانح يحتفظ
مبلكية املمتلكات الفكرية املرهونة؛ مما يعني � َّأن الفقرة الفرعية (ج) من التو�صية 81
ال ت�رسي �إذا مل يع ْد املانح م�أذونا مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية مبنح رخ�ص،
لأنه نقل حقوقه ب�صفته مالكا �إىل الدائن امل�ضمون (ولي�س هذا هو الأثر الذي يرتتب
على قانون املعامالت امل�ضمونة) .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ال مت�س تلك الفقرة الفرعية (ج)
املرخ�ص له
ح�صل
من التو�صية  81بالعالقة بني املرخِّ �ص
َّ
َّ
واملرخ�ص له ،وال تعني �أن يَ ُ
على رخ�ص� � ��ة خال�ص� � ��ة من �أحكام و�رشوط اتفاق الرتخي�ص والقانون املنطبق عليه (�أي
خال�صة من بند يف اتفاق الرتخي�ص ين�ص على انتهاء الرخ�صة عند التق�صري)؛ كما ال
املرخ�ص له اتفاقات ترخي�ص
مت�س بالقيود التي يفر�ضها اتفاق الرتخي�ص على �إبرام
َّ
من الباطن .وعالوة على ذلك ،ال حتول هذه التو�صية وال الدليل برمته دون �إنفا َذ � ِّأي
�أحكام فيما بني الدائن امل�ضمون واملانح/املرخِّ �ص (�أو بني املرخِّ �ص وال�شخ�ص احلا�صل
على رخ�ص� � ��ة منه) تق�ض� � ��ي ب�أن يدرج املانح/املرخِّ �ص يف جميع الرخ�ص غري احل�رصية
التي مينحها يف �سياق عمله املعتاد حكماً ين�ص على � َّأن الرخ�صة تنتهي �إذا �أنفذ الدائ ُن
امل�ضمو ُن للمرخِّ �ص ح َّقه ال�ضماين.
 -197ويجوز للدائن امل�ضمون �أن يختار جت ّنب تقدمي � ِّأي ائتمان �إىل املانح �إىل �أن ت�سنح
له فر�صة درا�سة و�إقرار �أحكام و�رشوط � ِّأي اتفاق ترخي�ص �أو اتفاق ترخي�ص من الباطن
�أبرمه املانح .فعلى �س� � ��بيل املثال ،يجوز للدائن امل�ض� � ��مون �أن يدرج يف اتفاق ال�ض� � ��مان
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�أحكاما تكفل �س� � ��داد الإتاوات املتوقّعة �س� � ��لفاً ،وتن�ص على �إنهاء � ِّأي اتفاق ترخي�ص يف
حال عدم �سداد الإتاوات ،وتحَ ظُ ر �إحالة � ِّأي �إتاوات �أو �إتاوات من الباطن .و�إ�ضافة �إىل
ذلك� ،إذا كان الدائ ُن امل�ضمو ُن للمانح/للمرخِّ �ص ال يريد ت�شجيع الرخ�ص غري احل�رصية
فيمكنه �أن ي�ش� �ت��رط يف اتفاقه ال�ض� � ��ماين (�أو يف مو�ض� � ��ع �آخر) على املانح/املرخِّ �ص �أن
يدرج يف جميع الرخ�ص غري احل�رصية حكما ين�ص على �إنهاء الرخ�صة �إذا �أنفذ الدائ ُن
امل�ض� � ��مو ُن للمرخِّ �ص حقه ال�ض� � ��ماين .وباملثل� ،إذا كان املانح/املرخِّ �ص ال يريد �أن يقوم
ال�ش� � ��خ�ص احلا�ص� � ��ل على رخ�ص� � ��ة منه مبنح � ِّأي رخ�ص من الباطن ،فيمكنه �أن يدرج يف
املرخ�ص له مبنح رخ�ص� � ��ة من الباطن يعترب
اتفاق الرتخي�ص حكماً ين�ص على � َّأن قيام
َّ
احلق يف �إنهاء الرخ�صة.
�ص
َّ
حدثا تق�صرييا مبقت�ضى اتفاق الرتخي�ص ،مما يعطي املرخِّ َ
ولي�س يف الدليل ما يحول دون �إنفاذ �أحكام من هذا القبيل فيما بني الدائن امل�ضمون
واملانح (�أو بني املرخِّ �ص وال�شخ�ص احلا�صل على رخ�صة منه) .ويف العادة ،لن يكون من
مرخ�ص له)
م�صلحة الدائن امل�ضمون القيام بذلك ،ل َّأن ما يعمله املانح/املرخِّ �ص (و� ّأي
َّ
هو منح رخ�ص غري ح�رصية ،يف حني � َّأن الدائن امل�ضمون يتوقّع من املانح �أن ي�ستخدم
الر�سوم التي يتقا�ضاها مبقت�ضى اتفاقات الرتخي�ص تلك لكي ي�س ّدد االلتزام امل�ضمون.
 -198ويت�ض� � ��ح م� � ��ن املناق�ش� � ��ة ال� � ��واردة �أع� �ل��اه � َّأن نط� � ��اق الفق� � ��رة الفرعي� � ��ة (ج) من
التو�ص� � ��ية  81حمدود جدا لأ�س� � ��باب عدة� .أولها � َّأن الدائنني امل�ض� � ��مونني نادرا ما تكون
لهم م�ص� � ��لحة يف احلد من قدرة املالك/املانح على منح الرخ�ص يف ممتلكاته الفكرية
ويف حت�صيل الإتاوات .بل كثريا ما يكون الدائن امل�ضمون مهتما بال�سماح مبنح الرخ�ص
لكي يت�س� � ��نى للمالك/املانح �أن ي�س� � ��دد مبلغ االلتزام امل�ضمون .وال�سبب الثاين � َّأن الفقرة
الفرعية (ج) من التو�صية  ،81بحكم �صياغتها ،ال تنطبق �إال يف حال وجود رخ�صة غري
ح�رصية ،ت�شمل �رشاء مبا�رشا م�رشوعاً لرخ�ص براجميات حا�سوبية حممية �أ�سا�ساً بحقوق
املرخ�ص
�تعمل ب�ش � � ��أن مع ّدات ،كما ال تنطبق �إال يف حال عدم علم
َّ
الت�أليف والن�رش ،تُ�س� � � َ
له ب� َّأن الرخ�صة تنتهك حقوق الدائن امل�ضمون مبقت�ضى اتفاق ال�ضمان.
 -199ثُم � َّإن الأثر املرتتب على انطباق الفقرة الفرعية (ج) من التو�ص� � ��ية  81حمدود
ج� � ��داً؛ �إذ ال يت�أث� � ��ر ب� � ��ه نفاذ احلق ال�ض� � ��ماين و�أولويته و�إمكاني� � ��ة �إنفاذه جتاه املطالبني
املرخ�ص له املعني) مبقت�ضى قانون املعامالت امل�ضمونة .ويف الوقت
املناف�سني (با�ستثناء
َّ
نف�سه� ،إذا كانت للدائن امل�ضمون حقوق �أخرى مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية
(كحق� � ��وق مال� � ��ك ،مث� �ل��ا) ،ف� َّإن هذه احلقوق ال تت�أثر بالفقرة الفرعية (ج) من التو�ص� � ��ية
 .81والقان� � ��ون املتعل� � ��ق بامللكي� � ��ة الفكرية هو الذي يبت يف نطاق تلك احلقوق �أو �س� � ��بل
االنت�صاف املتاحة يف هذا ال�صدد.
 -200ولك � � � ْن مل� � ��ا كان "مفهوم �س� � ��ياق العمل املعتاد" هو م� � ��ن مفاهيم القانون التجاري
ي�سبب لب�سا يف �سياق التمويل
ولي�س م�ستمداً من القانون املتعلق بامللكية الفكرية ،فقد ّ
باملمتلكات الفكرية .ففي العادة ،ال مييز القانون املتعلق بامللكية الفكرية يف هذا ال�صدد
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بني الرخ�ص احل�رصية وغري احل�رصية ،بل يركّز على م�س � � ��ألة ما �إذا كانت الرخ�ص� � ��ة
م�أذونا بها �أم ال .ومن ثم ،ف�إذا كانت الرخ�صة م�أذونا بها (�أي � َّأن القانون املتعلق بامللكية
الفكري� � ��ة يعط� � ��ي مان� � ��ح احلق ال�ض� � ��ماين حقا يف منح رخ�� � ��ص يف ما لديه من ممتلكات
للمرخ�ص له ي�أخذ حقه يف الرخ�ص� � ��ة خال�ص� � ��ا
ثقافية مرهونة) ،ف� َّإن الدائن امل�ض� � ��مون
َّ
من � ِّأي حق �ضماين ين�شئه املرخ�ص.
املرخ�ص له ي�أخذ
 -201وعلى نقي�ض ذلك� ،إذا كانت الرخ�ص� � ��ة غري م�أذون بها ف� َّإن
َّ
الرخ�ص� � ��ة خا�ض� � ��عة للحق ال�ض� � ��ماين الذي �أن�ش � � ��أه املرخِّ �ص .ومتى كان لدى الدولة يف
قانونه� � ��ا املتعل� � ��ق بامللكي� � ��ة الفكرية قاعدة من ه� � ��ذا القبيل ف� َّإن الفقرة الفرعية (ج) من
التو�صية  81ال تنطبق (انظر الدليل ،الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية  .)4وينتج عن
ذلك �أنه ما مل ي�أذن الدائن امل�ض� � ��مون للمانح مبنح ُرخ�ص غري مت�أثرة باحلق ال�ض� � ��ماين
(وهذا هو ما �سيحدث عادة ل َّأن املانح �سوف يعتمد على الإيرادات املت�أتية من �إتاوات
املرخ�ص له �سي�أخذ الرخ�صة خا�ضعة للحق
الرخ�صة لكي ي�سدد االلتزام امل�ضمون) ،ف� َّإن
َّ
ال�ضماين .ومن ثم ،ففي حال تق�صري املانح� ،سيكون مبقدور الدائن امل�ضمون �أن يُنْفِ ذ
يرخ�ص با�ستخدامها خال�صة
حقه ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية
املرخ�صة فيبيعها �أو ّ
ّ
املرخ�ص له
من تلك الرخ�ص� � ��ة .كما � َّأن ال�ش� � ��خ�ص الذي يح�ص� � ��ل على حق �ض� � ��ماين من
َّ
املرخ�ص له لن يكون قد ح�ص� � ��ل على رخ�ص� � ��ة
لن يح�ص� � ��ل على حق �ض� � ��ماين نافذ ل َّأن
َّ
م�أذون بها ،فال يكون لديه � ُّأي حق لكي ين�شئ حقاً �ضمانياً فيه.
 -202و�إذا كان القانون املتعلق بامللكية الفكرية ال يتناول هذه امل�س � � ��ألة على الإطالق،
�أو يتناولها على نحو يت�سق مع الأ�سلوب الذي عوجلت به يف الفقرة الفرعية (ج) من
التو�صية  ،81ف� َّإن تلك الفقرة الفرعية �سوف تنطبق يف احلاالت املحدودة املذكورة �أعاله
وبالت�أثري املحدود املبينّ �أعاله (انظر الدليل ،الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية .)4
 -203ولك ْن تفادياً ل ِّأي ت�ض� � ��ارب حمتمل بني القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل والقانون
املتعلق بامللكية الفكرية ،ميكن اتباع نهج مغاير (انظر التو�صية � 245أدناه) .ويق�ضي
هذا النهج ب�أن تنطبق الفقرة الفرعية (ج) من التو�صية  81ب�صفة عامة على حقوق
الدائن امل�ض� � ��مون مبقت�ض� � ��ى القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل (دون م�س� � ��ا�س بنفاذ احلق
املرخ�ص بها �أو ب�أولويت� � ��ه جتاه � ِّأي مطالب مناف�س
ال�ض� � ��ماين يف املمتل� � ��كات الفكري� � ��ة
ّ
غري �صاحب الرخ�صة غري احل�رصية �أو مبا يتمتع به الدائن امل�ضمون مبقت�ضى قانون
املرخ�ص له) .بيد � َّأن
املعامالت امل�ضمونة من �سبل انت�صاف �إنفاذية ال مت�س بحقوق
َّ
الفقرة الفرعية (ج) من التو�ص� � ��ية  81ال مت�س بحقوق الدائن امل�ض� � ��مون �إذا عومل
على �أنه مالك مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية (فعلى �سبيل املثال ،ال مي�س
القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ،مثلما ُذكر �س� � ��ابقا ،مبا قد يكون للمرخِّ �ص من حق
املرخ�ص له باتفاق الرتخي�ص؛ انظر الفقرات
تقيد
َّ
يف �إنهاء الرخ�ص� � ��ة ب�س� � ��بب عدم ُّ
 25-23والفقرة .)196
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 -204ويجدر باملالحظة � َّأن هذا النهج� ،ش�أنه �ش�أن � ِّأي نهج �آخر مو�صى به يف الدليل
فيما يتعلق باحلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية� ،سوف يخ�ضع �أي�ضا للفقرة الفرعية
(ب) من التو�ص� � ��ية  .4و�إ�ض� � ��افة �إىل ذلك ،ينبغي مالحظة ما يلي�( :أ) � َّأن ما يرد يف
الدليل ويف امللحق من �إ�ش� � ��ارات �إىل حق �ض� � ��ماين يف �س� � ��ياق الأولوية �إمنا ي�ش� �ي��ر �إىل حق
�ضماين نافذ جتاه الأطراف الثالثة (و�إال ما كان لين�ش�أ � ُّأي تنازع على الأولوية مبقت�ضى
الدليل)؛ و(ب) � َّأن ما يرد يف الدليل ويف امللحق من �إ�شارات �إىل رخ�صة متعلقة مبمتلكات
�شخ�ص م�أذون له مبنح رخ�صة يف تلك املمتلكات
فكرية �إمنا ي�شري �إىل رخ�صة منحها
ٌ
الفكرية مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية.
تو�ضيح احلاالت التي ينطبق عليها هذا النهج والأثر
 -205والغر�ض من الأمثلة التالية
ُ
املرتت� � ��ب عل� � ��ى تطبيق� � ��ه .ويف كل من هذه الأمثلة ،ينبغي افرتا�ض ما يلي�( :أ) � َّأن املالك
ميلك املمتلكات الفكرية؛ و(ب) � َّأن املالك ين�شئ حقا �ضمانيا يف تلك املمتلكات الفكرية
ل�ص� � ��الح الدائن امل�ض� � ��مون؛ و(ج) � َّأن احلق ال�ض� � ��ماين للدائن امل�ضمون يكون نافذا جتاه
الأطراف الثالثة �إما طبقا لتو�صيات الدليل و�إما وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (ب) من
التو�ص� � ��ية  ،4ح�س� � ��بما يق�ض� � ��ي به القانون املتعلق بامللكية الفكرية يف حال عدم انطباق
القانون املو�صى به يف الدليل؛ و(د) � َّأن الدائن امل�ضمون مل يوافق� ،سواء يف اتفاق ال�ضمان
�أو يف � ِّأي مو�ضع �آخر ،على � َّأن � َّأي �شخ�ص يرخِّ �ص له املالك �سوف يتمتع بحقوقه يف
واملرخ�ص بها خال�ص ًة من احلق ال�ضماين للدائن امل�ضمون.
املمتلكات الفكرية املرهونة
َّ
 -206بعد �أن يتخذ الدائن امل�ضمون ما يلزم من خطوات جلعل حقه ال�ضماين نافذا جتاه
الأطراف الثالثة ،يعر�ض املالك ،الذي يعمل يف جمال منح رخ�ص غري ح�رصية باملمتلكات
التقيد بتلك ال�رشوط� ،أن مين َح
الفكرية بنف�س ال�رشوط �أ�سا�س� � ��ا ل ِّأي �ش� � ��خ�ص يوافق على
ّ
بناء
املرخَّ �ص له رخ�صة يف املمتلكات الفكرية .ويربم املرخَّ �ص له مع املالك اتفاق ترخي�ص ً
على تلك ال�رشوط .ثم يق�صرّ املالك يف تنفيذ االلتزام امل�ضمون باحلق ال�ضماين .ويَ�رشع
الدائن امل�ضمون يف �إنفاذ حقه ال�ضماين .ويكون حق املرخَّ �ص له يف ا�ستخدام املمتلكات
الفكرية حممياً مبوجب الفقرة الفرعية (ج) من التو�ص� � ��ية  ،81والتو�ص� � ��ية � 245أدناه من
ولكن الدائن امل�ض� � ��مون يظل يتمتع مبا قد يكون
�إنفاذ الدائن امل�ض� � ��مون حلقه ال�ض� � ��ماين.
َّ
له من حقوق جتاه املرخَّ �ص له مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية وقانون العقود.
 -207بعد �أن يتخذ الدائن امل�ض� � ��مون ما يلزم من خطوات جلعل حقه ال�ض� � ��ماين نافذا
جتاه الأطراف الثالثة ،يقوم املالك مبنح املرخَّ �ص له رخ�صة يف املمتلكات الفكرية .وين�ص
اتفاق الرتخي�ص على �أنه ال يجوز للمرخَّ �ص له �أن مينح رخ�صا من الباطن يف املمتلكات
الفكرية �إال لأ�سواق التعليم .ويقوم املرخَّ �ص له مبنح رخ�صة من الباطن ملرخَّ �ص له من
الباطن يف �س� � ��وق جتارية .ثم يق�صرّ املالك يف تنفيذ االلتزام امل�ض� � ��مون باحلق ال�ض� � ��ماين،
ف َي�رشع الدائن امل�ضمون يف �إنفاذ حقه ال�ضماين .و�إذا كان القانون املتعلق بامللكية الفكرية
ال ي�أذن مبنح الرخ�ص� � ��ة من الباطن للمرخَّ �ص له من الباطن ،يكون حق هذا الأخري يف
ا�س� � ��تخدام املمتلكات الفكرية غري حممي مبوجب الفقرة الفرعية (ج) من التو�ص� � ��ية ،81
والتو�صية � 245أدناه من �إنفاذ الدائن امل�ضمون حلقه ال�ضماين.
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 -208بعد �أن يتخذ الدائن امل�ضمون ما يلزم من خطوات جلعل حقه ال�ضماين نافذا
املرخ�ص له رخ�ص� � ��ة يف املمتلكات الفكرية.
جت� � ��اه الأط� � ��راف الثالث� � ��ة ،يقوم املالك مبنح
َّ
للمرخ�ص له حقوق ح�رصية يف ا�ستخدام املمتلكات
وين�ص اتفاق الرتخي�ص على �أن تكون
َّ
الفكرية يف الدولة "زاي" .ثم يق�صرّ املالك يف تنفيذ االلتزام امل�ضمون باحلق ال�ضماين
املرخ�ص له يف ا�ستخدام
في�رشع الدائن امل�ضمون يف �إنفاذ حقه ال�ضماين .ويكون حق
َّ
املمتلكات الفكرية غري حممي بالفقرة الفرعية (ج) من التو�صية � ،81أو بالتو�صية 245
�أدناه ،من �إنفاذ الدائن امل�ضمون حلقه ال�ضماين ،ل َّأن رخ�صته ح�رصية.
 -209بعد �أن يتخذ الدائن امل�ضمون ما يلزم من خطوات جلعل حقه ال�ضماين نافذا
جتاه الأطراف الثالثة ،يعر�ض املالك ،الذي يعمل يف جمال منح ُرخ�ص غري ح�رصية يف
التقيد بتلك ال�رشوط،
املمتلكات الفكرية بنف�س ال�رشوط �أ�سا�سا ل ِّأي �شخ�ص يوافق على
ّ
بناء على تلك ال�رشوط .ويرف�ض
�أن مين� � ��ح
َّ
املرخ�� � ��ص له رخ�ص� � ��ة يف املمتل� � ��كات الفكرية ً
املرخ�ص له �إبرام اتفاق ترخي�ص مع املالك بتلك ال�رشوط .وبدال من ذلك ،يقوم املالك
َّ
املرخ�ص له يف
املرخ�ص له رخ�صة يف املمتلكات الفكرية تق�ضي ب�أن تكون حقوق
مبنح
َّ
َّ
تلك املمتلكات �أكرب من احلقوق التي تق�ضي بها الرخ�ص املعرو�ضة عادة على الآخرين.
في�رشع الدائن امل�ضمون
ثم يق�صرّ املالك يف تنفيذ االلتزام امل�ضمون يف احلق ال�ضماينَ ،
املرخ�ص له يف ا�س� � ��تخدام املمتلكات الفكرية غري
يف �إنفاذ حقه ال�ض� � ��ماين .ويكون حق
َّ
حممي بالفقرة الفرعية (ج) من التو�صية � ،81أو بالتو�صية � 245أدناه ،من �إنفاذ الدائن
امل�ضمون حلقه ال�ضماين ،ل َّأن �رشوط الرخ�صة لي�ست مطابقة يف جوهرها ل�رشوط �سائر
الرخ�ص املمنوحة يف النوع نف�سه من املمتلكات الفكرية.
املرخ�ص له الإ�شعار
واملرخ�ص له اتفاق الرتخي�ص ،يكت�شف
 -210قبل �أن يربم املالك
َّ
َّ
امل�س� � � َّ�جل جلعل احلق ال�ض� � ��ماين للدائن امل�ض� � ��مون نافذا جتاه الأطراف الثالثة ،فيطلب
االطالع على ن�سخة من االتفاق ال�ضماين ذي ال�صلة بذلك الإ�شعار .ويقدم املالك �إىل
املرخ�ص
املرخ�ص له ن�س� � ��خة من االتفاق ال�ض� � ��ماين .وعند قراءة ذلك االتفاق ،يكت�ش� � ��ف
َّ
َّ
املرخ�ص
يربم
ذلك،
ومع
�مون.
�
�
�
ض
امل�
الدائن
حقوق
تنتهك
له
املمنوحة
�ة
�
�
�
ص
الرخ�
أن
َّ
له � َّ
ل� � ��ه اتف� � ��اق الرتخي�� � ��ص م� � ��ع املالك .ثم يق�صرّ املالك يف تنفيذ االلتزام امل�ض� � ��مون باحلق
املرخ�ص له
ال�ض� � ��ماين ،في�رشع الدائن امل�ض� � ��مون يف �إنفاذ حقه ال�ض� � ��ماين .ويكون حق
َّ
يف ا�س� � ��تخدام املمتلكات الفكرية غري حممي بالفقرة الفرعية (ج) من التو�ص� � ��ية � ،81أو
املرخ�ص له كان
بالتو�صية � 245أدناه ،من �إنفاذ الدائن امل�ضمون حلقه ال�ضماين ،ل َّأن
َّ
على علم ب� َّأن اتفاق الرتخي�ص ينتهك حقوق الدائن امل�ضمون.
املرخ�ص له ن�س� � ��خة من االتفاق ال�ض� � ��ماين ،ومل يكن
يقدم املالك �إىل
َّ
�  -211أما �إذا مل ّ
املرخ�ص له ،من ثَم ،على علم ب� َّأن الرخ�ص� � ��ة تنتهك حقوق الدائن امل�ض� � ��مون ،ف� َّإن حق
َّ
املرخ�ص له يف ا�س� � ��تخدام املمتلكات الفكرية يكون حمميا مبوجب الفقرة الفرعية (ج)
َّ
من التو�صية  ،81والتو�صية  ،245من �إنفاذ الدائن امل�ضمون حقه ال�ضماين.
 -212بعد �أن يتخذ الدائن امل�ضمون ما يلزم من خطوات جلعل حقه ال�ضماين نافذا
جتاه الأطراف الثالثة ،يعر�ض املالك ترخي�ص املمتلكات الفكرية ،ولكنه يح�رص عر�ض� � ��ه
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يف الأطراف الذين لديهم خربة يف ا�ستخدام هذا النوع من املمتلكات الفكرية .ويعر�ض
املرخ�ص له الذي لديه تلك اخلربة .ثم يق�صرّ املالك يف تنفيذ التزامه
املالك رخ�ص ًة على
َّ
امل�ضمون باحلق ال�ضماين ،في�رشع الدائن امل�ضمون يف �إنفاذ حقه ال�ضماين .ويكون حق
املرخ�ص له يف ا�ستخدام املمتلكات الفكرية غري حممي مبوجب الفقرة الفرعية (ج) من
َّ
التو�ص� � ��ية � ،81أو التو�ص� � ��ية � 245أدناه ،من �إنفاذ الدائن امل�ض� � ��مون حلقه ال�ض� � ��ماين ،ل َّأن
املالك مل يجعل رخ�ص� � ��ة ا�س� � ��تخدام املمتلكات الفكرية متاحة بال�رشوط نف�سها �أ�سا�سا ل ِّأي
�شخ�ص يوافق على تنفيذ االلتزامات التي يق�ضي بها اتفاق الرتخي�ص وفقا لتلك ال�رشوط.

طاء�  -أولوية احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية الذي مينحه
ِّ
املرخ�ص له
املرخ�ص على احلق ال�ضماين الذي مينحه
َّ
 -213يق�ض� � ��ي القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ،مع ا�س� � ��تثناءات حمدودة (انظر الدليل،
الفق� � ��رة الفرعي� � ��ة (ب) م� � ��ن التو�ص� � ��ية  ،80والفق� � ��رة الفرعي� � ��ة (ج) من التو�ص� � ��ية ،81
املرخ�ص له حقوقه خا�ض� � ��عة ل ِّأي حق �ض� � ��ماين �س� � ��بق
والتو�ص� � ��ية � 245أدناه) ،ب�أن ي�أخذ
َّ
ً
�أن �أن�ش � � ��أه املرخِّ �� � ��ص يف حقوق� � ��ه وجعل� � ��ه ناف� � ��ذا جتاه الأطراف الثالث� � ��ة (انظر الدليل،
التو�صية  .)79وهذا يعني ،ح�سبما �سبق تو�ضيحه (انظر الفقرتني  22و� ،)23أنه يجوز
للدائن امل�ض� � ��مون يف حال التق�ص� �ي��ر �أن يُنْفذ حقه ال�ض� � ��ماين فيبيع حقوق املانح يف
املرخ�ص له �أي�ض� � ��ا مبنح حق �ض� � ��ماين
املمتلكات الفكرية �أو مينح رخ�ص� � ��ة بها .و�إذا قام
َّ
املرخ�ص له من الباطن فال ين�ش�أ � ِّأي تنازع
يف حقوقه ب�صفته مرخِّ �صا من الباطن جتاه
َّ
على الأولوية بني ذينك احلقني ال�ض� � ��مانيني مبقت�ض� � ��ى القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل،
لأنهما يرهنان موجودات خمتلفة .فالدائن امل�ض� � ��مون للمرخِّ �ص لديه حق �ض� � ��ماين يف
املرخ�ص له مبقت�ضى اتفاق
حق املرخِّ �ص يف تقا�ضي الإتاوات امل�ستحقة للمرخِّ �ص من
َّ
للمرخ�ص له لديه حق �ض� � ��ماين يف الإتاوات
الرتخي�ص ،يف حني � َّأن الدائن امل�ض� � ��مون
َّ
للمرخ�ص له (ب�صفته مرخِّ �صا من
املرخ�ص له من الباطن
من الباطن التي يدين بها
َّ
َّ
الباطن) مبقت�ضى اتفاق الرتخي�ص من الباطن.
املرخ�ص له ،ب�صفته مرخِّ �صا من الباطن ،يف
 -214لكن احلق ال�ضماين الذي ين�شئه
َّ
املرخ�ص له على �سداد
�إتاوات الرخ�صة من الباطن ميكن �أن يكون له ت�أثري على قدرة
َّ
املرخ�ص له مق�صرّ ا يف التزاماته جتاه الدائن امل�ضمون
الإتاوات �إىل املرخِّ �ص �إذا كان
َّ
ما دام مبقدور ذلك الدائن امل�ضمون �أن ي�سعى بنف�سه �إىل حت�صيل الإتاوات من الباطن.
املرخ�ص له �إىل املرخِّ �ص ،على �س� � ��بيل الوفاء بالإتاوات
و�إ�ض� � ��افة �إىل ذلك� ،إذا �أحال
َّ
احلق يف تقا�ض� � ��ي ن�س� � ��بة مئوية من الإتاوات من
املرخ�ص له،
امل�س� � ��تحقة للمرخِّ �ص على
َّ
َّ
املرخ�ص
مرخ�ص� � ��ا من الباطن ،من
الباطن التي �سيح�ص� � ��ل عليها
َّ
َّ
املرخ�ص له ،ب�ص� � ��فته ِّ
لهم من الباطن ،فقد ين�ش�أ تنازع على الأولوية مبقت�ضى القانون املو�صى به يف الدليل
للمرخ�ص له .ويف مثل هذه احلالة،
بني الدائن امل�ضمون للمرخِّ �ص والدائن امل�ضمون
َّ
املرخ�ص له ب�إن�ش� � ��اء
�إذا جرت �إحالة احلق يف تقا�ض� � ��ي �إتاوات من الباطن قبل قيام
َّ
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حق يف
احل� � ��ق ال�ض� � ��ماين وجعل� � ��ه نافذا جتاه الأطراف الثالثة فال يك� � ��ون
َّ
للمرخ�ص له ٌّ
احلق ال�ضماين ،وعليه ف� َّإن
احلق يف تقا�ضي الإتاوات من الباطن املحالة وقت �إن�شائه
َّ
للمرخ�ص له ي�أخذ حقه ال�ض� � ��ماين يف احلق يف تقا�ض� � ��ي الإتاوات من
الدائن امل�ض� � ��مون
َّ
الباطن خا�ض� � ��عا للحق ال�ض� � ��ماين الذي لدى الدائن امل�ض� � ��مون للمرخِّ �ص� .أما �إذا �أحال
املرخ�ص
املرخ�ص له احلق يف تقا�ضي الإتاوات من الباطن �إىل املرخِّ �ص بعد �أن ين�شئ
َّ
َّ
له حقا �ضمانيا يف حقه يف تقا�ضي الإتاوات من الباطن ويجعل ذلك احلق نافذاً ،ف� َّإن
املرخِّ �ص ي�أخذ حقوقه يف تقا�ض� � ��ي الإتاوات من الباطن خا�ض� � ��عة للحق ال�ض� � ��ماين الذي
للمرخ�ص له ،ومن ثم ف� َّإن الدائن امل�ضمون للمرخِّ �ص ي�أخذ حقه
لدى الدائن امل�ضمون
َّ
للمرخ�ص له (انظر
ال�ضماين �أي�ضا خا�ضعاً للحق ال�ضماين الذي لدى الدائن امل�ضمون
َّ
الدليل ،التو�صيتني  13و.)31
 -215وقد يكون املثال التايل مفيدا يف �إي�ض� � ��اح امل�ش� � ��كلة .ين�ش� � ��ئ "�ألف" حقا �ض� � ��مانيا
يف جميع موجوداته الآجلة �أو حقوقه الآجلة يف تقا�ضي �إتاوات ل�صالح دائن م�ضمون
�أول .ثم ي�أخذ "�ألف" رخ�ص� � ��ة مبمتلكات فكرية من املرخِّ �ص "باء" .ومن �أجل �س� � ��داد
املرخ�ص له "�ألف" �إىل املرخِّ �ص "باء" احلق يف تقا�ضي
الإتاوات امل�ستحقة لـ"باء" ،يحيل
َّ
للمرخ�ص له "�ألف" ب�ص� � ��فته مرخِّ �صا
ن�س� � ��بة مئوية من الإتاوات من الباطن امل�س� � ��تحقة
َّ
من الباطن .وين�ش� � ��ئ املرخِّ �ص "باء" حقا �ض� � ��مانيا يف هذه احلقوق يف تقا�ض� � ��ي �إتاوات
ل�ص� � ��الح دائن م�ض� � ��مون ثان ويجعل ذلك احلق نافذا جتاه الأطراف الثالثة .ويف هذه
للمرخ�ص له "�ألف" ،ل َّأن املرخِّ �ص "باء"
احلالة� ،س� � ��تكون الغلبة للدائن امل�ض� � ��مون الأول
َّ
�أخذ �إحالة الإتاوات من الباطن خا�ض� � ��عة للحق ال�ض� � ��ماين الذي لدى الدائن امل�ض� � ��مون
ي�صح �أن تكون للدائن امل�ضمون الثاين للمرخِّ �ص "باء"
للمرخ�ص له "�ألف" ،فال
الأول
َّ
ّ
حقو ٌق �أكرب من حقوق املرخِّ �ص "باء".
 -216وجتدر الإ�ش� � ��ارة يف هذا ال�ص� � ��دد �إىل �أن املرخِّ �ص ،مبقت�ض� � ��ى القانون املو�صى به
يف الدليل ،لديه �س� � ��بل عديدة حلماية نف�س� � ��ه يف هذه احلالة .فعلى �س� � ��بيل املثال ،ميكن
للمرخِّ �ص �أن يحمي حقوقه ب�إحدى الو�سائل التالية�( :أ) �أن يكفل قيام دائنه امل�ضمون
�أ ّوال بت�س� � ��جيل �إ�ش� � ��عار بحقه ال�ض� � ��ماين يف �س� � ��جل احلقوق ال�ض� � ��مانية العام؛ �أو (ب) �أن
يكفل قيام دائنه امل�ض� � ��مون �أ ّوال بت�س� � ��جيل م�س� � ��تند �أو �إ�شعار يف �سجل املمتلكات الفكرية
للمرخ�ص له �أن يربم مع الدائن
ذي ال�ص� � ��لة؛ �أو (ج) �أن ي�ش� �ت��رط على الدائن امل�ض� � ��مون
َّ
امل�ض� � ��مون للمرخِّ �ص اتفاقا ب�ش � � ��أن �إنزال مرتبة الأولوية قبل منح الرخ�ص� � ��ة؛ �أو (د) �أن
املرخ�ص له منح حق �ض� � ��ماين يف حقه يف تقا�ض� � ��ي الإتاوات من الباطن؛
يحظر على
َّ
املرخ�ص له ب�إن�شاء حق �ضماين يف �إتاواته من
�أو (هـ) �أن ينهي الرخ�صة يف حال قيام
َّ
املرخ�ص له ،ب�صفته مرخِّ �صا
الباطن انتهاكا لذلك احلظر؛ �أو (و) �أن يعمد ،قبل قيام
َّ
من الباطن ،مبنح دائنه امل�ضمون حقا �ضمانيا يف حقه يف تقا�ضي �إتاوات من الباطن،
�إىل منح حق �ض� � ��ماين يف حقه يف تقا�ض� � ��ي ن�س� � ��بة مئوية من الإتاوات من الباطن التي
للمرخ�ص له ب�ص� � ��فته مرخِّ �ص� � ��ا من الباطن ،و�أن
املرخ�� � ��ص لهم من الباطن
يدي� � ��ن به� � ��ا
َّ
َّ
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مرخ�ص له من الباطن ب�سداد �إتاواته من الباطن مبا�رشة �إىل
يوافق على �أن يقوم � ُّأي
َّ
ح�ساب للمرخِّ �ص .وال يحول الدليل دون �إبرام � ِّأي اتفاقات من هذا النوع بني املرخِّ �ص
واملرخ�ص له� ،إذا كانت تلك االتفاقات نافذة مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية
َّ
املرخ�ص
وقان� � ��ون العق� � ��ود .و�إىل جان� � ��ب ذلك ،ميكن للمرخِّ �ص �أن ي�� �ص��ر على �أن مينح
َّ
له للمرخِّ �ص حقا �ض� � ��مانيا يف حقه يف تقا�ض� � ��ي الإتاوات من الباطن ويتخذ اخلطوات
املذكورة توا ب�صفته دائنا م�ضمونا.
 -217بيد � َّأن هذه اخلطوات قد ال حتمي املرخِّ �ص �إال بقدر معينَّ  ،لأ�سباب منها على
�سبيل املثال�( :أ) � َّأن احلقوق يف املمتلكات الفكرية املرهونة ،قد ال تكون خا�ضعة للت�سجيل
يف �سجل املمتلكات الفكرية؛ �أو (ب) قد يتعذر على املرخِّ �ص عملياً ،العتبارات جتارية،
�أن يحظر الرتخي�ص من الباطن �أو يُنهي اتفاق الرتخي�ص �أو يح�صل على اتفاق ب�ش�أن
�إنزال مرتبة الأولوية .كما � َّأن �أولوية احلق ال�ض� � ��ماين الذي ين�ش� � ��ئه املرخِّ �ص على � ِّأي
املرخ�ص له يف حقه يف تقا�ض� � ��ي الإتاوات من الباطن �ستكون
حق �ض� � ��ماين �آخر ين�ش� � ��ئه
َّ
خا�ضعة للقواعد العامة املو�ضحة �أعاله (انظر الفقرة .)213
 -218وجتدر مالحظة � َّأن الدائن امل�ضمون الذي ميول احتياز حق يف ممتلكات فكرية
�أو رخ�ص� � ��ة مبمتلكات فكرية ميكن �أن يتمتع بو�ض� � ��عية خا�ص� � ��ة من حيث الأولوية ،هي
لكن و�ضعية الأولوية
و�ض� � ��عية الدائن امل�ض� � ��مون االحتيازي (انظر الف�صل التا�سع �أدناه)َّ .
نف�سه
هذه ال يعتد بها �إ ّال �إذا ن�ش�أ تنازع على الأولوية بني حقوق �ضمانية ين�شئها املانح ُ
نف�سها .ومن ثم ،ف� َّإن و�ضعية الأولوية هذه ال تنطبق على � ِّأي تنازع على
يف املوجودات ِ
املرخ�ص له.
الأولوية بني حق �ضماين ين�شئه املرخِّ �ص وحق �ضماين ين�شئه
َّ

ياء�  -أولوية احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية
على حق الدائن بحكم ق�ضائي
 -219يو�صي الدليل ب�أن تكون للحق ال�ضماين الذي يُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة
قبل ح�صول الدائن بحكم ق�ضائي على حقوق يف املوجودات املرهونة �أولوي ٌة على حق
ذلك الدائن� .أما �إذا ح�صل دائن غري م�ضمون على حكم ق�ضائي �ضد املانح واتخذ ما
يقت�ض� � ��يه القانون الذي يحكم �إنفاذ الأحكام الق�ض� � ��ائية من خطوات الحتياز حقوق يف
املوجودات املرهونة قبل �أن ي�ص� � ��بح احلق ال�ض� � ��ماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة ،ف� َّإن
الأولوية تكون حلق الدائن بحكم ق�ضائي (انظر الدليل ،التو�صية .)84
 -220وتنطبق هذه التو�صية باملثل على احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية (مع
مراعاة املبد�أ الوارد يف الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية  .)4ففي هذه احلالة ،يق�ضي
القانون املتعلق بامللكية الفكرية ب�أنه قد يتعني على الدائن بحكم ق�ض� � ��ائي �أن يح�ص� � ��ل
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على نقل للملكية الفكرية ،كما قد يتعني ت�س� � ��جيل م�س� � ��تند �أو �إ�ش� � ��عار بذلك يف �س� � ��جل
للممتل� � ��كات الفكري� � ��ة ،لكي يح�ص� � ��ل ذلك الدائن على الأولوي� � ��ة .و�إذا حدث هذا النقل
قبل �أن يُجعل احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة ،ف� َّإن القانون املو�صى به يف
الدليل (انظر التو�صية  )13والقانون املتعلق بامللكية الفكرية (وفقا ملبد�أ "فاقد ال�شيء
ال يعطيه") يق�ض� � ��يان ب� َّأن ال�ش� � ��خ�ص الذي تنقل �إليه املمتلكات الفكرية املرهونة �س� � ��وف
ي�أخذ تلك املمتلكات خال�صة من احلق ال�ضماين.

كاف�  -إنزال مرتبة الأولوية
 -221يع� �ت��رف القان� � ��ون املو�ص� � ��ى ب� � ��ه يف الدليل مبب� � ��د�أ �إنزال مرتب� � ��ة الأولوية (انظر
التو�ص� � ��ية  .)94وم�ض� � ��مون هذا املبد�أ هو �أنه يجوز للمطالبني املتناف�س� �ي��ن �أن يغيرّ وا
بالرتا�ضي فيما بينهم �أولوية مطالباتهم املتناف�سة يف املوجودات املرهونة ما دام الأمر
ال مي�س بحقوق الأطراف الثالثة .وينطبق هذا املبد�أ باملثل على احلقوق ال�ضمانية يف
املمتلكات الفكرية.
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�أولوية حقوق بع�ض املرخ�ص لهم با�ستخدام املمتلكات الفكرية
ينبغ� � ��ي �أن ين�� � ��ص القان� � ��ون على � َّأن القاع� � ��دة الواردة يف الفقرة الفرعية (ج) من
التو�ص� � ��ية  81تنطبق على حقوق الدائن امل�ض� � ��مون مبقت�ض� � ��ى هذا القانون ،وال مت�س
باحلقوق التي قد يتمتع بها الدائن امل�ضمون مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية.

(� )17إذا ت�س� � ��نى �إدراج هذه التو�ص� � ��ية يف الدليل ف�إنها �س� � ��تدرج يف الف�ص� � ��ل اخلام�س ،املتعلق ب�أولوية احلق
ال�ضماين ،باعتبارها التو�صية  81مكررا .ومن �ش�أن هذه التو�صية ،نظرا لكونها تخ�ص نوعا معينا من املوجودات،
�أن حتل حمل الفقرة الفرعية (ج) من التو�صية العامة  ،81ما دامت تنطبق على �أولوية حقوق الأ�شخا�ص الذين
يح�صلون على رخ�ص غري ح�رصية باملمتلكات الفكرية على حقوق الدائن امل�ضمون للمرخِّ �ص.

�ساد�س ًا-

حقوق والتزامات طريف االتفاق ال�ضماين
املتعلق باملمتلكات الفكرية
�ألف-

تطبيق مبد�أ ا�ستقاللية الطرفني

 -222ي�س � � �لِّم القان� � ��ون املو�ص� � ��ى ب� � ��ه يف الدليل عموم � � �اً ،مع ا�س� � ��تثناءات قليلة ،بحرية
طريف االتفاق ال�ض� � ��ماين يف �ص� � ��وغ اتفاقهما بحيث يفي باحتياجاتهما العملية (انظر
التو�ص� � ��ية  .)10وي�رسي مبد�أ ا�س� � ��تقاللية الطرفني �أي�ض � � �اً على احلقوق ال�ض� � ��مانية يف
املمتل� � ��كات الفكري� � ��ة ،رهناً ب� ِّأي قيود يفر�ض� � ��ها القان� � ��ون املتعلق بامللكية الفكرية حتديداً
(انظر الدليل ،الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية  .)4فعلى �سبيل املثال يجوز �أن ي َّتفق
املالك/املانح ودائنه امل�ضمون فيما بينهما ،ما لـم ين�ص القانون املتعلق بامللكية الفكرية
عل� � ��ى خ� �ل��اف ذل� � ��ك ،على ما يلي�( :أ) يجوز للدائن امل�ض� � ��مون �أن ميار�س بع�ض حقوق
املالك/املانح (كالتعامل ،مثال ،مع ال�س� � ��لطات �أو جتديد الت�س� � ��جيل �أو مالحقة املتع ِّدين؛
انظر الفقرة � 75أعاله)؛ �أو (ب) ال يجوز للمالك/للمانح �أن مينح رخ�ص � � �اً (وخ�صو�ص � � �اً
الرخ�ص احل�رصية) من دون موافقة الدائن امل�ض� � ��مون؛ �أو (ج) يجوز للدائن امل�ض� � ��مون
يح�ص� � ��ل �إتاوات م�س� � ��تحقة للمالك/املانح ب�ص� � ��فته املرخِّ �ص حتى قبل حدوث تق�صري
�أن
ِّ
من املالك/املانح.

باء-

احلفاظ على املمتلكات الفكرية املرهونة

 -223مبقت�ضى القانون املو�صى به يف الدليل ،يكون الطرف احلائز للموجودات املرهونة
ملزماً ب�أن يتخذ خطوات معقولة للحفاظ عليها (انظر التو�صية  .)111وتنطبق قواعد
مماثل� � ��ة عل� � ��ى املمتل� � ��كات الفكرية .فمثالً ،يكون املانح ملزماً ب�أن يتعامل مع ال�س� � ��لطات
يجدد الت�سجيالت .ويف بع�ض الدول ،ين�ص القانون املتعلق
املتعدين وب�أن
وب�أن يالحق
ِّ
ِّ
برباءات االخرتاع على �أنه ال يجوز ملالك/مانح الرباءة �أن يلغي براءة االخرتاع املرهونة
�أو �أن يفر�ض قيوداً عليها من دون موافقة الدائن امل�ضمون.
 -224ويق�ضي القانون املو�صى به يف الدليل� ،إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ب�أن يكون الدائن امل�ضمون
ُح ّرا يف �أن يتفق مع املالك/املانح ،يف االتفاق ال�ضماين �أو يف اتفاق منف�صل ،على �أن
95
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يك� � ��ون م� � ��ن حق الدائن امل�ض� � ��مون �أن يقوم بخط� � ��وات من �أجل احلفاظ على املوجودات
املرهونة (انظر التو�ص� � ��ية  .)10وفيما يتعلق باملمتلكات الفكرية ،ميكن �أن ي�ش� � ��مل ذلك
املتعدين حتى قبل حدوث � ِّأي
التعامل مع ال�سلطات �أو جتديد الت�سجيالت �أو مالحقة
ِّ
تق�صري� ،رشيطة �أال يكون ذلك حمظورا مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية (انظر
الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية  .)4و�إذا تخلَّف املالك/املانح عن ممار�سة هذه احلقوق
يف الوقت املنا�س� � ��ب فرمبا تفقد املمتلكات الفكرية املرهونة قيمتها؛ وهذه النتيجة قد
ثم� ،س� � ��يكون من
ت�ؤثر �س� � ��لباً يف ا�س� � ��تخدام املمتلكات الفكرية ك�ض� � ��مانة لالئتمان .ومن ّ
طب� � ��ق عل� � ��ى املمتلكات الفكرية كذلك النه� � ��ج العام املتبع يف الدليل ،والذي
املالئ� � ��م �أن يُ ّ
يتيح للمانح والدائن امل�ضمون �أن يتفقا على اخلطوات التي يجوز للدائن امل�ضمون �أن
يتخذه� � ��ا للحف� � ��اظ عل� � ��ى املوجودات املرهونة (ما دام ذلك غري حمظور مبوجب القانون
املتعلق بامللكية الفكرية) .وال مي�س هذا النهج بحقوق املالك/املانح� ،إذ يلزم احل�ص� � ��ول
على موافقته .كذلك ال مي�س هذا النهج بالقانون املتعلق بامللكية الفكرية� ،إذ � َّإن هذا
االتفاق ال يكون نافذا �إذا كان يف �إبرامه انتهاك للقانون املتعلق بامللكية الفكرية .ولعل
الدول التي ت�شرتع تو�صيات الدليل تود النظر يف قانونها اخلا�ص بامللكية الفكرية لكي
تقرر ما �إذا كان ينبغي ال�س� � ��ماح بتلك االتفاقات ،ل َّأن ذلك ميكن �أن يي�سرِّ ا�س� � ��تخدام
املمتلكات الفكرية ك�ضمانة لالئتمان.
 -225وعالوة على ذلك ،يقت�ض� � ��ي القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ب�أن يت�س� � ��نى للدائن
امل�ض� � ��مون ،م� � ��ا مل يك� � ��ن ذلك حمظوراً مبوج� � ��ب القانون املتعلق بامللكي� � ��ة الفكرية (انظر
الفق� � ��رة الفرعي� � ��ة (ب) م� � ��ن التو�ص� � ��ية � ،)4أن يطلب �إىل املالك/املان� � ��ح �أن يجيز له �أن
يحافظ على قيمة املمتلكات الفكرية املرهونة ،مث ً
ال عن طريق التعامل مع ال�س� � ��لطات
�أو جتديد الت�س� � ��جيالت �أو مالحقة املتع ِّدين (انظر التو�ص� � ��ية )10؛ و�إ ّال فقد تت�ض� � ��اءل
قيمة املمتلكات الفكرية املرهونة؛ وهذه النتيجة قد ت�ؤثر �س� � ��لباً يف ا�س� � ��تخدام املمتلكات
الفكرية ك�ضمانة لالئتمان.
 -226و�إذا قبل املالك/املانح هذا الطلب (�أو �أذن للدائن امل�ضمون مبقت�ضى اتفاق مع
حق للدائن
املال� � ��ك /املان� � ��ح باتخ� � ��اذ خطوات للحفاظ على املمتلكات الفكرية املرهونة)َّ ،
امل�ضمون �أن ميار�س تلك احلقوق مبوافقة �رصيحة من املالك/املانح؛ و�إذا مل ير ّد املالك/
حق للدائن امل�ضمون �أن ميار�س تلك احلقوق مبوافقة املالك/
املانح على ذلك الطلبَّ ،
املانح ال�ض� � ��منية؛ و�أما �إذا رف�ض املالك/املانح الطلب ،فال يحق للدائن امل�ض� � ��مون �أن
املتعدين �أو
ميار�س تلك احلقوق .و�إ�ضافة �إىل ذلك� ،إذا تخلَّف املالك/املانح عن مالحقة
ِّ
جتديد الت�سجيالت� ،أمكن للدائن امل�ضمون �أن يعترب ذلك التخلُّف تق�صرياً على النحو
الوارد و�ص� � ��فه يف االتفاق ال�ض� � ��ماين ،ومن ثم يكون مبقدوره �إنفاذ حقه ال�ض� � ��ماين يف
املمتلكات الفكرية املرهونة .وهنا �أي�ض � � �اً ال مت�س هذه النتائج بالقانون املتعلق بامللكية
قر بغلبة ذلك القانون يف حالة
الفكرية� ،إذ � َّإن الفقرة الفرعية (ب) من التو�ص� � ��ية  4تُ ّ
وجود � ِّأي ت�ضارب معه.

�ساد�ساً -حقوق والتزامات طريف االتفاق ال�ضماين املتعلق باملمتلكات الفكرية
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حق الدائن امل�ضمون يف احلفاظ على املمتلكات الفكرية املرهونة
ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجوز للمانح والدائن امل�ض� � ��مون �أن يتفقا على
�أنه يحق للدائن امل�ضمون �أن يتخذ خطوات للحفاظ على املمتلكات الفكرية املرهونة.

(� )18إذا ت�س� � ��نى �إدراج هذه التو�ص� � ��ية يف الدليل ،ف�إنها �س� � ��تدرج يف الف�ص� � ��ل ال�س� � ��اد�س ،املتعلق بحقوق طريف
مكرراً.
االتفاق ال�ضماين والتزاماتهما ،باعتبارها التو�صية 116
ّ

�سابع ًا -حقوق الأطراف الثالثة املدينة
والتزاماتها يف معامالت التمويل
باملمتلكات الفكرية
 -227عندما يحيل املرخِّ �ص �إىل امل ُحال �إليه (�سواء �أكان محُ اال �إليه �إحالة تامة �أو دائنا
م�ضمونا ،انظر م�صطلحات "املحال �إليه" و"الإحالة" و"الدائن امل�ضمون" يف الفقرة 20
مرخ�ص له ب�ش�أن دفع الإتاوات مبقت�ضى
من الباب باء يف مق ّدمة الدليل) مطالبته جتاه َّ
املرخ�ص له (باعتباره املدين بامل�ستحقات مو�ضوع الإحالة) يكون
اتفاق الرتخي�ص ،ف� َّإن
َّ
عندئذ طرفاً ثالثاً مديناً مبقت�ضى الدليل ،وتكون حقوقه والتزاماته هي نف�سها حقوق
مطالبته
املحال �إليه
املرخ�ص له �إىل
والتزامات املدين مب�س� � ��تحق .كذلك عندما يُحيل
َّ
ِ
َ
للمرخ�� � ��ص ل� � ��ه من الباط� � ��ن بدفع الإتاوات من الباطن مبقت�ض� � ��ى اتفاق الرتخي�ص من
َّ
املرخ�ص
املرخ�ص له من الباطن طرفاً ثالثاً مديناً جتاه من �أحال �إليه
الباطن ،يكون
َّ
َّ
له ،باملعنى املق�صود يف الدليل.
وبناء عليه ف�إنه ،يف حال مطالبة محُ ال �إليه بحق مرخِّ �ص يف تقا�ضي الإتاوات،
-228
ً
للمرخ�ص له ،باعتباره مدينا بامل�ستحق املحال� ،أن يتم�سك جتاه
على �سبيل املثال ،جاز
َّ
املحال �إليه من املرخِّ �ص بجميع الدفوع وحقوق املقا�ص� � ��ة النا�ش� � ��ئة من اتفاق الرتخي�ص
للمرخ�ص له �أن
�أو � ِّأي اتفاق �آخر والتي هي جزء من املعاملة نف�سها التي كان ميكن
َّ
ي�س� � ��تفيد منها كما لو � َّأن الإحالة مل تتم و� َّأن تلك املطالبة قد �ص� � ��درت من املرخِّ �ص.
للمرخ�� � ��ص له� ،إ�ض� � ��اف ًة �إىل ذلك� ،أن يتم�س� � ��ك جتاه ذلك املُح� � ��ال �إليه ب� ِّأي حق
ويج� � ��وز
َّ
للمرخ�ص له يف الوقت الذي يكون
مقا�ص� � ��ة �آخر� ،رشيطة �أن يكون ذلك احلق متاحا
َّ
مقا�ص� � ��ة قد
املرخ�� � ��ص ل� � ��ه ق� � ��د تلقى �إ�ش� � ��عارا بالإحالة� .إ ّال � َّأن � َّأي دفوع �أو حقوق
في� � ��ه
َّ
ّ
للمرخ�ص له مبقت�ض� � ��ى قانون �آخر غري قانون املعامالت امل�ض� � ��مونة نتيجة
تكون متاحة
َّ
واملرخ�ص له يق�ضي ب�أال يحيل املرخِّ �ص حقوقه يف تقا�ضي
الإخالل باتفاق بني املرخِّ �ص
َّ
الإت� � ��اوات ،ال تك� � ��ون متاح� � ��ة
للمرخ�ص له جتاه امل ُحال �إليه من املرخِّ �ص (انظر الدليل،
َّ
ُقا�صة ال تخ�ضع لقواعد الأولوية الواردة يف
التو�صية  .)120وبذلك ،ف� َّإن ممار�سة حق امل ّ
الدليل .كما تخ�ض� � ��ع هذه التو�ص� � ��ية ملبد�أ تغليب القانون املتعلق بامللكية الفكرية ،الوارد
يف الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية .4
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ثامن ًا�  -إنفاذ احلق ال�ضماين يف
املمتلكات الفكرية
�ألف-

تفاعل قانون املعامالت امل�ضمونة والقانون املتعلق
بامللكية الفكرية

  -229ال تن�ص الدول عادة يف قوانينها املتعلقة بامللكية الفكرية على تدابري انت�صافية
طبق قانون
ّ
حمددة يف جمال �إنفاذ احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية .وعادة ما يُ ّ
املعامالت امل�ضمونة العام على �إنفاذ احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية .وعندما
يتن� � ��اول القان� � ��ون املتعل� � ��ق بامللكية الفكرية يف بع�ض الدول بالفعل م�س � � ��أل َة �إنفاذ احلقوق
ال�ض� � ��مانية يف �أن� � ��واع خمتلف� � ��ة من املمتلكات الفكرية ف�إن� � ��ه يكتفي عادة بتطعيم النظام
الذي يحكم امللكية الفكرية بالنظم القائمة يف جمال �إنفاذ املعامالت امل�ضمونة .وتبعا
لذلك ،ف� َّإن الدول التي ت�ش� �ت��رع تو�ص� � ��يات الدليل �س� � ��وف تقوم عاد ًة ب�إحالل نظام الإنفاذ
املو�صى به يف الدليل حمل نظام الإنفاذ ال�سابق امل�ستمد ،على �سبيل املثال ،من مدونة
قوانني مدنية �أو مدونة �إجراءات مدنية �أو من القانون العام للرهون العائمة والثابتة،
�أو قانون للرهون العقارية �أو قانون عام �آخر ب�ش�أن الإنفاذ ،ح�سبما يقت�ضيه احلال.
 -230والنهج املتبع يف الدليل �إزاء �إنفاذ احلقوق ال�ض� � ��مانية ال ينطبق على املمتلكات
الفكرية (مثل براءات االخرتاع �أو حقوق الت�أليف والن�رش �أو العالمات التجارية) فح�سب،
بل ينطبق �أي�ض� � ��ا على حقوق �أخرى م�س� � ��تمدة من هذه الأنواع من املمتلكات الفكرية.
موجودات معينة،
ومن ثم فات�ساقاً مع اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات ،تُعا َمل
ٌ
كحقوق تقا�ض� � ��ي �إتاوات ور�س� � ��وم ترخي�ص �أخرى ،على �أنها م�س� � ��تحقات وتخ�ضع لنظام
الإنفاذ املو�صى به يف الدليل ب�ش�أن الإحاالت (�أي عمليات النقل التامة وعمليات النقل
ال�ض� � ��مانية واحلقوق ال�ض� � ��مانية) املتعلقة بامل�ستحقات (انظر الفقرات � 105-97أعاله).
املرخ�ص
وباملثل ،ف� َّإن � َّأي حقوق تعاقدية �أخرى للمرخِّ �ص �أو للمرخِّ �ص من الباطن جتاه
َّ
املرخ�� � ��ص لـ� � ��ه من الباطن يحكمها �أي�ض � � �اً قانون االلتزامات العام املعمول به يف
لـ� � ��ه �أو
َّ
الدولة؛ بينما يحك ُُم قانو ُن املعامالت امل�ضمونة العام املعمول به يف الدولة �إنفا َذ احلقوق
ال�ض� � ��مانية يف تلك احلقوق التعاقدية .وهنا �أي�ض � � �اً تُعا َمل حقو ُق اال�س� � ��تعمال اخلا�ص � � � ُة
حقوق امل�ست�أجر �أو امل�شرتي ،ويحكمها
باملرخ�ص له من الباطن معامل َة
باملرخ�ص لـه �أو
َّ
َّ
ِ
قانو ُن االلتزامات العام املعمول به يف الدولة ،فيما عدا امل�س� � ��ائل املتعلقة بالت�س� � ��جيل
(عندما تُذكر حتديداً يف القانون املتعلق بامللكية الفكرية).
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 -231وتلج�أ الدول �أحياناً �إىل �إدراج �ض� � ��وابط �إجرائية خا�ص� � ��ة ب�ش � � ��أن �إنفاذ احلقوق
ال�ض� � ��مانية يف املمتلكات الفكرية �ض� � ��من قانونها املتعلق بامللكية الفكرية .و�إ�ض� � ��افة �إىل
ذل� � ��ك ،ق� � ��د تُعط� � ��ى املعايري الإجرائية العامة يف قانون املعامالت امل�ض� � ��مونة املعمول به
حمدداً يف �س� � ��ياق �إنفاذ احلقوق ال�ض� � ��مانية يف املمتلكات الفكرية.
يف الدولة م�ض� � ��موناً ّ
تقرير ما هو معق� � ��ول جتارياً عندما تك� � ��ون املوجودات املرهونة
فمث� �ل �اً ،ق� � ��د يتوق� � ��ف
ُ
والع ْرف املتعلقني بامللكية الفكرية .وهذا املعيار يف حتديد
ممتلكات فكرية على القانون ُ
املعقولي� � ��ة التجاري� � ��ة ق� � ��د يتباين كثريا بني دولة و�أخرى ،وكذلك بني نظام ملكية فكرية
و�آخر .ويقر الدليل بهذه اخل�صو�ص� � ��ية الإجرائية؛ وعندما تنطبق � ُّأي قواعد �إجرائية
ٍ
التزامات
وتفر�ض على الأطراف
حتديداً على احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية
ِ
تفوق االلتزامات التي يفر�ضها
نظام الإنفاذ املن�صو�ص عليه يف تو�صيات الدليل ،ف� َّإن
ُ
�يات
الدليل العامة ،مبقت�ض� � ��ى املبد�أ املذكور يف الفقرة
هذه القواعد حتل حمل تو�ص� � � ِ
ِ
الفرعية (ب) من التو�ص� � ��ية  .4و�إذا كانت هذه القواعد الإجرائية تنطبق �أي�ض � � �اً على
احلقوق ال�ض� � ��مانية يف موجودات �أخرى غري املمتلكات الفكرية ،ف� َّإن تو�ص� � ��يات الدليل
حتل حملها يف الدول التي ت�شرتعها.
�  -232أما بخ�ص� � ��و�ص الإنفاذ املو�ض� � ��وعي حلقوق الدائنني امل�ض� � ��مونني فما �أن تعتمد
الدولة تو�ص� � ��يات الدليل حتى ينتفي � ُّأي �س� � ��بب يدعو �إىل و�ض� � ��ع مبادئ انت�صاف خمتلفة
�أو غري عادية حتكم �إنفاذ احلقوق ال�ض� � ��مانية يف املمتلكات الفكرية .وقُ�ص� � ��ارى الدليل
�أنه يو�ص� � ��ي بنظام �أكرث كفاء ًة و�ش� � ��فافية وفعالية لإنفاذ حقوق الدائن امل�ض� � ��مون من دون
و�ضع � ِّأي قيود على احلقوق التي قد ميار�سها مالك املمتلكات الفكرية من �أجل حماية
املرخ�ص
املرخ�ص لـه �أو من
حقوقه من التعدي عليها� ،أو من �أجل حت�صيل الإتاوات من
َّ
َّ
لـه من الباطن .وقد �س� � ��بق تو�ض� � ��يح (انظر الفقرة َّ � ،)86أن الدائن امل�ض� � ��مون ال ي�ستطيع
عموما �أن يح�صل على �ضمانة يف حقوق تفوق احلقو َق التي ت�ؤول �إىل املانح وقت �إبرام
االتفاق ال�ض� � ��ماين �أو عندما يكت�س� � ��ب املانح حقوقاً يف املوجودات املرهونة �أو �ص� �ل��احية
رهنها (انظر الدليل ،التو�صية .)13

باء�  -إنفاذ احلق ال�ضماين يف �أنواع خمتلفة
من املمتلكات الفكرية
مف�صل يحكم �إنفاذ احلقوق ال�ضمانية املتعلقة ب�أنواع خمتلفة
 -233يو�صي الدليل بنظام
ّ
من املوجودات املرهونة .واالفرتا�ض الأ�سا�سي الذي ي�ستند �إليه هو � َّأن تدابري االنت�صاف
م�صممة على نحو يكفل الإنفاذ ب�أكرب قدر من الفعالية والكفاءة،
الإنفاذية يجب �أن تكون
َّ
مع احلر�ص على �ضمان توفري احلماية املنا�سبة حلقوق املانح وحقوق الأطراف الثالثة.
وه� � ��ذا االفرتا�� � ��ض والنهج املو�ص� � ��ى بهما يف الدلي� � ��ل ،ينبغي تطبيقهما بنف�س القدر على
�إنفاذ احلقوق ال�ضمانية يف خمتلف فئات املمتلكات الفكرية .ويف الوقت احلايل يعرتف
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القانون ال�س� � ��اري يف معظم الدول بطائفة وا�س� � ��عة من احلقوق املتعلقة بامللكية الفكرية،
منها ما يلي:

(�أ)

امللكية الفكرية يف حد ذاتها؛

(ب)

امل�ستحقات النا�شئة مبقت�ضى اتفاق ترخي�ص؛

(ج)

حقوق املرخِّ �ص التعاقدية الأخرى مبقت�ضى اتفاق ترخي�ص؛

(د)

املرخ�ص لـه مبقت�ضى اتفاق ترخي�ص؛
حقوق
َّ

واملرخ�ص لـه يف موجودات ملمو�س� � ��ة تُ�س� � ��تخدم
(هـ) حقوق املالك واملرخِّ �ص
َّ
ب�ش�أنها ممتلكات فكرية.
َ�ش يف الأبواب التالية كل عن�رص على ِحدة من عنا�رص نظام الإنفاذ املو�صى
 -234و�سيُناق ُ
واملطبق على كل حق من هذه احلقوق املختلفة يف املمتلكات الفكرية.
به يف الدليل،
ّ

جيم -احل�صول على حيازة امل�ستندات ال�رضورية
لإنفاذ احلق ال�ضماين يف ممتلكات فكرية
 -235احلديث عن حق الدائن امل�ضمون يف احل�صول على حيازة موجودات مرهونة،
ح�س� � ��ب ما هو مبينّ يف التو�ص� � ��يتني  146و 147من الدليل ،ال حمل له عادة �إذا كانت
املوجودات املرهونة موجودات غري ملمو�س� � ��ة كاملمتلكات الفكرية مث ً
ال (�إذ � َّإن م�ص� � ��طلح
"احليازة" ،ح�سب تعريفه يف الدليل ،يعني احليازة الفعلية؛ انظر الفقرة  20من الباب
باء يف مق ّدمة الدليل) .وهاتان التو�صيتان ال تتناوالن �سوى م�س�ألة احل�صول على حيازة
موج� � ��ودات ملمو�س� � ��ة .وم� � ��ع ذلك ينبغي ،وفقا للمبد�أ الع� � ��ام املتعلق بالإنفاذ خارج نطاق
الق�ضاء� ،أن يكون من حق الدائن امل�ضمون احل�صو ُل على حيازة � ِّأي م�ستندات �رضورية
لإنفاذ حقه ال�ض� � ��ماين عندما تكون املوجودات املرهونة ممتلكات فكرية� ،س� � ��واء ذُكرت
تلك امل�ستندات �أم مل تُذكر بالتحديد يف االتفاق ال�ضماين باعتبارها موجودات مرهونة.
وعادة ما يكون هذا احلق من�صو�صاً عليه يف االتفاق ال�ضماين.
 -236وقد يُظَ ّن �أنه عندما يح�صل دائن م�ضمون على حيازة موجودات ملمو�سة �أُنتجت
با�ستخدام ممتلكات فكرية� ،أو �أُدرجت فيها ممتلكات فكرية ،ف� َّإن ذلك الدائن امل�ضمون
لكن الأمر لي�س كذلك.
يح�ص� � ��ل �أي�ض � � �اً عندئذ على حيازة املمتلكات الفكرية املرهونةَّ .
ذلك � َّأن من املهم حتديد ماهية املوجودات املرهونة باحلق ال�ض� � ��ماين حتديدا �س� � ��ليماً.
معدات �أم خمزونات،
وعلى الرغم من � َّأن كثرياً من املوجودات امللمو�س� � ��ة� ،س� � ��واء �أكانت ّ
ميكن �إنتاجها با�ستخدام ممتلكات فكرية ،كرباءات االخرتاع مثالً ،ف� َّإن احلق ال�ضماين
يكون يف املوجودات امللمو�سة وال يرتتب عليه رهن املمتلكات الفكرية التي ت�ستخدم لإنتاج
املوجودات ،ما مل يت�ض� � ��من االتفاق ال�ض� � ��ماين عبارات حم ّددة يُق�ص� � ��د بها ره ُن املمتلكات
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الفكرية ذاتها .واال�ستخدام امل�شار �إليه هنا يعني ا�ستخداما مطابقا لإذن املالك �أو � ِّأي
مرخِّ �ص �آخر؛ و�إذا كان اال�ستخدام غري م�أذون به تكون املنتجات غري م�أذون بها ،ومن ثم
متعديا .فعلى �سبيل املثال ،قد يح�صل الدائن امل�ضمون على
قد يكون الدائن امل�ضمون
ِّ
حيازة موجودات ملمو�س� � ��ة ،مثل قر�ص مدمج �أو قر�ص فيديو رقمي ،وقد ي�س� � ��تخدم ما
هو متاح لـه من تدابري االنت�صاف ب�ش�أن �إنفاذ حقه يف تلك الأقرا�ص ،مبقت�ضى القانون
املو�ص� � ��ى به يف الدليل� .أما يف احلاالت التي يرغب فيها الدائن امل�ض� � ��مون �أي�ض � � �اً يف
احل�صول على حق �ضماين يف املمتلكات الفكرية ذاتها (مبا فيه احلق يف بيع املمتلكات
الفكرية �أو الت�رصف فيها على نحو �آخر �أو الرتخي�ص با�ستخدامها ،وذلك بقدر ما يكون
للمانح مثل هذا احلق) ،فيجب على ذلك الدائن امل�ضمون �أن يُبينّ على وجه التحديد
يف االتفاق ال�ضماين املربم مع املانح � َّأن تلك املمتلكات الفكرية هي موجودات مرهونة
(انظر الفقرات � 112-108أعاله ،والدليل ،التو�صية .)243

دال -الت� ّرصف يف املمتلكات الفكرية املرهونة
 -237ين�ص القانون املو�صى به يف الدليل على � َّأن من حق الدائن امل�ضمون ،عند حدوث
تق�صري من املانح� ،أن يت�رصف يف املمتلكات الفكرية املرهونة �أو �أن مينح رخ�صة با�ستخدامها،
(لكن ذلك ينبغي �أن يكون دائماً �ض� � ��من حدود حقوق املانح؛ انظر التو�ص� � ��ية  .)148وينتج
عن ذلك �أنه �إذا كان املانح هو املالك فينبغي ،من حيث املبد�أ� ،أن يكون للدائن امل�ضمون
احل� � ��ق يف �أن يبي� � ��ع (يُحي� � ��ل) املمتلكات الفكرية املرهونة �أو �أن يت�رصف فيها على نحو �آخر
�أو �أن مينح ترخي�صا با�ستخدامها� .أما �إذا كان املانح قد �سبق �أن منح طرفاً ثالثاً رخ�ص ًة
ح�رصي ًة ب�ش�أنها خال�ص ًة من احلق ال�ضماين يف والية ق�ضائية معينة ولفرتة زمنية حم ّددة،
فلن يكون مبقدور الدائن امل�ض� � ��مون ،عند حدوث تق�ص� �ي��ر� ،أن مينح رخ�ص� � ��ة �أخرى ت�ش� � ��مل
اال�س� � ��تخدام نف�س� � ��ه �ض� � ��من نف�س احلدود اجلغرافية �أو الزمنية للرخ�صة ،لأنه مل يكن للمانح
ذلك احلق يف الوقت الذي احتاز فيه الدائن امل�ضمون حقه ال�ضماين (مبد�أ فاقد ال�شيء ال
يعطيه) .ولكن قد ي�ستطيع الدائن امل�ضمون �أن مينح رخ�صة �أخرى خارج احلدود اجلغرافية
�أو الزمنية للرخ�صة احل�رصية التي �سبق �أن منحها املانح.
 -238ويف احلالة املذكورة �أعاله ،ال يحتاز الدائن امل�ض� � ��مون امل ُنفِ ذ مبقت�ض� � ��ى القانون
املو�صى به يف الدليل املمتلكات الفكرية التي يجري �إنفاذ احلق ال�ضماين عليها ،وذلك
لكن الدائن امل�ض� � ��مون ي�س� � ��تطيع بدالً من ذلك �أن
مبجرد ممار�س� � ��ة حقوقه يف الإنفاذَّ .
يت�رصف يف املمتلكات الفكرية املرهونة (وذلك ب�إحالتها �أو الرتخي�ص با�ستخدامها) با�سم
ّ
املان� � ��ح .وين�� � ��ص القان� � ��ون املتعلق بامللكية الفكرية على � َّأن املانح هو الذي يظهر ا�س� � ��مه
يف ال�س� � ��جل ب�ص� � ��فته مالك املمتلكات الفكرية ذات ال�ص� � ��لة� ،إىل �أن يقوم املحا ُل �إليه �أو
ت�رصف ي�ص� � ��در عن الدائن
بناء على
َّ
�ص لـه (تبعا للحالة) ،الذي يحتاز احلقوق ً
املرخ ُ
ّ
امل�ض� � ��مون امل ُنفِ ذ ،بت�س� � ��جيل �إ�ش� � ��عار (�أو م�ستند �آخر) ب�ش�أن حقوقه يف ال�سجل ذي ال�صلة
(على افرتا�ض � َّأن احلقوق املعنية قابلة للت�سجيل).
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هاء -احلقوق املحتازة من خالل الت� ّرصف
يف املمتلكات الفكرية املرهونة
 -239ين�ص القانون املو�صى به يف الدليل على � َّأن احلقوق امل ُحتازة يف املمتلكات الفكرية
رصف ق�ضائي ِّ
ينظمها القانو ُن ذو ال�صلة املنطب ُق على �إنفاذ الأحكام التي ت�صدر
من خالل ت� ّ
رصف خارج نطاق الق�ض� � ��اء على نحو
عن املحاكم (انظر التو�ص� � ��ية � .)160أما يف حالة الت� ّ
يتما�ش� � ��ى مع القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ،ف� َّإن النقطة الأوىل التي جتدر مالحظتها هي
� َّأن املنقول �إليه �أو املرخَّ �ص لـه ي�أخذ حقوقه مبا�رش ًة من املانح .وال ي�صبح الدائن امل�ضمون
الذي يختار هذا الأ�سلوب يف �إنفاذ حقوقه مالكاً نتيجة عملية الإنفاذ هذه يف حد ذاتها،
�إ ّال �إذا احتاز الدائ ُن امل�ض� � ��مو ُن املمتلكات الفكرية املرهونة وفا ًء بااللتزام امل�ض� � ��مون كليا �أو
جزئيا �أو يف �سياق عملية بيع �إنفاذي (انظر التو�صيتني  148و.)156
املرخ�ص لـه ال ميكنهما �أن يح�صال
 -240و�أما النقطة الثانية فهي � َّأن املنقول �إليه �أو
َّ
�إال عل� � ��ى احلق� � ��وق الت� � ��ي هي مرهونة فع ً
ال باحلق ال�ض� � ��ماين للدائن امل�ض� � ��مون املنْفِ ذ.
املرخ�ص لـه على
ومبقت�ض� � ��ى القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل يح�ص� � ��ل املنقول �إليه �أو
َّ
املمتلكات الفكرية خال�ص � � � ًة من احلق ال�ض� � ��ماين للدائن امل�ض� � ��مون املنْفِ ذ ومن � ِّأي حقوق
�ض� � ��مانية �أدنى مرتبةً ،ولكنها تكون خا�ض� � ��عة ل ِّأي حقوق �ض� � ��مانية �أعلى مرتبةً .وباملثل،
احل�سنة الذي احتاز حقاً يف ممتلكات فكرية
املرخ�ص له ذا النية
ف� َّإن املنقول �إليه �أو
َّ
َ
ت�رصف خارج نطاق الق�ض� � ��اء ال يكون مت�س� � ��قاً مع �أحكام القانون املو�ص� � ��ى به
بناء على
ّ
يف الدليل يح�صل على املمتلكات الفكرية خال�صة من احلق ال�ضماين للدائن امل�ضمون
املنْفِ ذ ومن � ِّأي حقوق �ضمانية �أدنى مرتبة (انظر التو�صيات .)163-161
 -241ويق�ض� � ��ي القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ب� َّأن احلق ال�ض� � ��ماين يف املوجودات امللمو�سة
ميتد لي�ش� � ��مل ملحقات تلك املوجودات ويجوز �إنفاذه على تلك امللحقات (انظر التو�ص� � ��يتني
 21و .)166وبغية الت�أ ّكد من � َّأن احلق ال�ضماين ي�شمل �أي�ضاً املوجودات التي ينتجها املانح
�أو ي�صنعها من املوجودات املرهونة ،ين�ص االتفاق ال�ضماين �رصاح ًة يف العادة على � َّأن احلق
ال�ضماين ميتد لي�شمل تلك املوجودات امل�ص َّنعة .وعندما تكون املوجودات املرهونة ممتلكات
رصف فيها ب�إحالتها �إىل املنقول �إليه
فكرية يكون من املهم تقرير ما �إذا كانت املوجودات املت� َّ
�أو املرخَّ �ص لـه تنح�رص يف املمتلكات الفكرية التي كانت قائمة حينما �أ�صبح احلق ال�ضماين
نافذاً جتاه الأطراف الثالثة� ،أو تقرير ما �إذا كانت املوجودات ت�شمل �أي�ضا � َّأي حت�سني الحق
�أُدخل عليها (مثال ،كتح�سني �أُدخل على براءة اخرتاع �أو تكييف لعمل حممي بحقوق الت�أليف
�ينات ("التحديثات"
تعامل القوانني املتعلقة بامللكية الفكرية تلك التح�س� � � ِ
والن�� �ش��ر) .وعموم � � �اً ِ
�أو "التكييفات" �أو "الإ�ضافات التح�سينية") باعتبارها موجودات منف�صلة ال باعتبارها جزءاً
ال يتجز�أ من املمتلكات الفكرية القائمة .وتبعا لذلك ينبغي للدائن امل�ضمون احل�صيف الذي
يود الت�أكد من � َّأن التح�سينات مرهون ٌة مع احلق ال�ضماين �أن ي�صف املوجودات املرهونة يف
االتفاق ال�ض� � ��ماين على نحو ي�ض� � ��من �أن تكون التح�س� � ��ينات مرهون ًة مبا�رش ًةَ باحلق ال�ضماين
(انظر الفقرتني  116و� 117أعاله).
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واو-

اقرتاح الدائن امل�ضمون احتياز املمتلكات
الفكرية املرهونة

 -242يقت�ضي نظام الإنفاذ املو�صى به يف الدليل �أن يكون للدائن امل�ضمون احلق
�أي�ض � � �اً يف �أن يقرتح على املانح �أن يحتاز حقوق املانح على �س� � ��بيل الوفاء الكلي �أو
اجلزئي بااللتزام امل�ض� � ��مون .ف�إذا كان املانح هو مالك املمتلكات الفكرية �أمكن �أن
ي�صبح الدائ ُن امل�ضمون هو نف�سه املالك على النحو الذي ين�ص عليه القانون املتعلق
املانح و�أي طرف �آخر معني (كاملدين
بامللكية الفكرية� ،رشيطة �أال يعرت�ض على ذلك
ُ
�أو � ِّأي �ش� � ��خ�ص �آخر يتعني عليه الوفاء بااللتزام امل�ض� � ��مون �أو � ِّأي �ش� � ��خ�ص له حقوق
يف املوجودات املرهونة) (انظر الدليل ،التو�ص� � ��يات � .)159-156أما �إذا كان املالك
ملرخ�ص لـه احتاز حقوقه مبوجب اتفاق الرتخي�ص
رخ�� � ��ص مبمتلكات� � ��ه الفكرية َّ
ق� � ��د َّ
خال�ص � � � ًة من حقوق الدائن امل�ض� � ��مون امل ُنفذ ،ف� َّإن الدائن امل�ض� � ��مون ،عندما يحتاز
احلق خا�ض� � ��عاً للرخ�ص� � ��ة الأعلى
املمتلكات الفكري َة من املانح ،يحتاز من ثم ذلك
َّ
مرتب ًة مبقت�ضى مبد�أ فاقد ال�شيء ال يعطيه .وحاملا ي�صبح الدائ ُن امل�ضمون مالك
املمتلكات الفكرية ف� َّإن حقوقه والتزاماته تخ�ضع للقانون املتعلق بامللكية الفكرية ذي
ي�سجل �إ�شعاراً
ال�ص� � ��لة .وعلى وجه اخل�ص� � ��و�ص ،قد يحتاج الدائن امل�ض� � ��مون �إىل �أن
ّ
�أو م�ستندا لإثبات احتيازه للممتلكات الفكرية لكي يتمتع بحقوق املالك �أو يح�صل
على �أولوية بهذا ال�ش�أن .و�أخرياً ف� َّإن الدائن امل�ضمون الذي يحتاز املمتلكات الفكرية
املرهونة على �س� � ��بيل الوفاء بااللتزام امل�ض� � ��مون وفاء كلّيا �أو جزئيا ي�أخذ املمتلكات
الفكرية خال�ص � � � ًة من � ِّأي حقوق �ض� � ��مانية �أدنى مرتبةً ،ولكنه ي�أخذها خا�ض� � ��ع ًة ل ِّأي
حقوق �ضمانية �أعلى مرتب ًة (انظر التو�صية .)161

زاي-

حت�صيل الإتاوات ور�سوم الرتخي�ص الأخرى

 -243ين�� � ��ص نظ� � ��ام الإنفاذ املو�ص� � ��ى به يف الدليل ،على �أن� � ��ه عندما تكون املوجودات
املرهونة هي احلق يف تقا�ضي �إتاوات وغري ذلك من الر�سوم مبقت�ضى اتفاق ترخي�ص،
ينبغي �أن يكون للدائن امل�ض� � ��مون احلق يف �إنفاذ احلق ال�ض� � ��ماين من خالل حت�ص� � ��يل
الإتاوات ور�س� � ��وم الرتخي�ص الأخرى فح�س� � ��ب ،عند حدوث تق�ص� �ي��ر ،وتوجيه �إ�شعار �إىل
ال�شخ�ص الذي يدين بالإتاوات والر�سوم (انظر التو�صية  .)168ويف كل هذه الأحوال ف� َّإن
احلق يف تقا�ضي الإتاوات ور�سوم الرتخي�ص الأخرى يكون ،لأغرا�ض قوانني املعامالت
امل�ض� � ��مونة ،م� � ��ن امل�س� � ��تحقات (انظر الفقرات � 105-98أع� �ل��اه) .ومن ثم ،تكون حقوق
والتزامات الأطراف خا�ض� � ��عة للمبادئ اخلا�ص� � ��ة بامل�س� � ��تحقات ،وهي املبادئ املف�صلة يف
اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�س� � ��تحقات ،وكذلك يف النظام املو�ص� � ��ى به يف الدليل،
ب�ش�أن امل�ستحقات .وهنا �أي�ضاً ال يكون من حق الدائن امل�ضمون ،الذي ح�صل على حق
�ضماين يف احلق يف تقا�ضي �إتاوات حالية و�آجلة� ،سوى �إنفاذ حقوق تقا�ضي الإتاوات
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(مبا فيها تقا�ضي الإتاوات الآجلة مبقت�ضى الرتاخي�ص القائمة) التي كانت ت�ؤول للمانح
(املرخِّ �ص) وقت �إبرام االتفاق ال�ض� � ��ماين �أو عندما احتاز املانح حقوقاً يف امل�س� � ��تحق
املرهون �أو �ص� �ل��احية رهنه (انظر الدليل ،التو�ص� � ��ية  .)13و�إ�ض� � ��افة �إىل ذلك ،ورهنا
ب � � �� ِّأي حك� � ��م خمال� � ��ف يف القانون املتعلق بامللكية الفكرية (انظر الفقرة الفرعية (ب) من
حق حت�صيل � ِّأي
التو�صية  )4ف� َّإن حقوق الدائن امل�ضمون يف حت�صيل الإتاوات تت�ضمن َّ
حق �إنفاذ تلك احلقوق على
حقوق �شخ�ص� � ��ية �أو حقوق ملكية تكفل �س� � ��داد الإتاوات �أو َّ
نحو �آخر (انظر التو�صية .)169

حاء-

ِّ
املرخ�ص التعاقدية الأخرى
حقوق

املرخ�� � ��ص عادة عدداً من
�  -244إ�ض� � ��اف ًة �إىل احل� � ��ق يف حت�ص� � ��يل الإت� � ��اوات ،يدرج
ِّ
املرخ�ص لـه (انظر الفقرة � 97أعاله).
احلق� � ��وق التعاقدي� � ��ة الأخرى يف اتفاقه م� � ��ع
َّ
املرخ�ص يف �إنهاء اتفاق الرتخي�ص
وقد تت�ضمن تلك احلقوق ،على �سبيل املثال ،حق
ِّ
املرخ�ص له مبنح رخ�صة من الباطن �أو �إن�شاء حق �ضماين ،منتهكا بذلك
�إذا قام
َّ
موافقته مبوجب اتفاق الرتخي�ص على عدم منح � ِّأي رخ�ص� � ��ة من الباطن �أو �إن�ش� � ��اء
املرخ�ص حقا �ضمانيا قا�رصا على حقه يف
حق �ضماين يف حقوقه .وعندما يُن�شئ
ِّ
املرخ�ص� .أما �إذا �أراد الدائن امل�ضمون
حت�صيل �إتاوات تظل تلك احلقوق عائد ًة �إىل
ِّ
املرخ�ص الأخرى تلك ،فيجب �إدراجها
�أي�ضاً �أن يح�صل على حق �ضماين يف حقوق
ِّ
�ض� � ��من و�ص� � ��ف املوجودات املرهونة يف االتفاق ال�ض� � ��ماين .وعلى � ِّأي حال� ،إذا �أنفذ
املرخ�ص مبوجب اتفاق الرتخي�ص و�أخذ
الدائن امل�ضمون ح َّقه ال�ضماين يف حقوق
ِّ
املمتلكات الفكرية املرهونة ،ف� َّإن قانون العقود يقت�ض� � ��ي �أن يكون الدائن امل�ض� � ��مون
ملزما ب�أحكام و�رشوط اتفاق الرتخي�ص.

طاء�  -إنفاذ احلقوق ال�ضمانية يف موجودات ملمو�سة
ت�ستخدم ب�ش�أنها ممتلكات فكرية
طبق فيها ما ي�سمى "قاعدة اال�ستنفاد"،
 -245من حيث املبد�أ ،وبا�ستثناء الأحوال التي يُ ّ
يحق ملالك املمتلكات الفكرية �أن ي�س� � ��يطر على طريقة ومكان بيع املوجودات امللمو�س� � ��ة
ُّ
املرهونة التي ت�س� � ��تخدم بخ�صو�ص� � ��ها ممتلكات فكرية (وفقاً لإذن املالك) .ويعني هذا
�أنه يف حال عدم ا�س� � ��تنفاد حق امللكية الفكرية ذي ال�ص� � ��لة ال ينبغي �أن يت�س � � � ّنى للدائن
يت�رصف يف املوجودات امللمو�سة �إال عند حدوث تق�صري و�إال �إذا �أذن مالك
امل�ضمون �أن
ّ
املمتل� � ��كات الفكري� � ��ة بذل� � ��ك (يُفرت�ض � َّأن االتفاق ال�ض� � ��ماين ال يرهن حق امللكي َة الفكرية
ذاته؛ انظر الفقرات  112-108والتو�صية � 243أعاله).
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 -246ونظرا لعدم اتفاق اجلميع على فهم "قاعدة اال�ستنفاد" (التي كثرياً ما يُ�شار
�إليها بتعبري "ا�ستنفاد احلقوق" �أو "قاعدة �أول بيع") ،ف� َّإن امللحق ال ي�شري �إىل هذه
القاع� � ��دة باعتباره� � ��ا مفهوم � � �اً عاملياً ،بل كما هي مفهومة بالفعل يف كل دولة .ومع
ذلك ف�إنه حيثما تُطبق قاعدة اال�ستنفاد مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية
تكون الفكرة الأ�سا�سية املق�صودة هي � َّأن مالك املمتلكات الفكرية يفقد �أو "ي�ستنفد"
حمددة ،وذلك مثال بعد �أول ت�سويق �أو بيع للمنتج
معينة عند ا�ستيفاء �رشوط
َّ
حقوقاً ّ
املت�ضمن للملكية الفكرية .وعلى �سبيل املثال ،ف� َّإن مقدرة مالك عالمة جتارية على
ال�سيطرة على املبيعات الالحقة ملنتج يحمل عالمته التجارية "تُ�ستَن َفد" عموماً عقب
�أول بيع لذلك املنتج .وهذه القاعدة ت�ؤدي �إىل حماية � ِّأي �ش� � ��خ�ص يعيد بيع املنتج
من تبعات التعدي .غري � َّأن من املهم مالحظة � َّأن هذه احلماية ال تظل مكفولة �إال
بقدر عدم حدوث حتوير يف املنتجات يجعلها ت�ص� � ��بح خمتلفة مادياً عن املنتجات
ال�ص� � ��ادرة �أ�ص� �ل � ً
ا عن مالك العالمة التجارية �أو منتج �آخر م�أذون له .و�إ�ض� � ��افة �إىل
مرخ�ص له منتجات حتمل العالمة التجارية
ذلك ،ال تُطبق قاعدة اال�ستنفاد �إذا �أنتج
َّ
املرخ�صة من دون االمتثال لأحكام و�رشوط اتفاق الرتخي�ص (�أي مث ً
ال فيما يتعلق
َّ
الكمية).
بالنوعية �أو
ِّ
للمرخ�ص
منتج با�ستخدام ممتلكات فكرية ُرخِّ �صت
 -247ويف الأحوال التي يُنتَج فيها
َّ
ٌ
املرخ�ص له �إن�شاء حق �ضماين يف ذلك املنتَج ،مبقت�ضى القانون املتعلق
له ويحاول ذلك
َّ
للمرخ�ص لـه
بامللكي� � ��ة الفكري� � ��ة ،يج� � ��وز �أن ين�ص اتفاق الرتخي�ص على �أنه�( :أ) ال ميكن
َّ
�أن ين�ش� � ��ئ حقوقا �ض� � ��مانية يف تلك املنتجات؛ و(ب) ال يجوز للدائن امل�ض� � ��مون �أن يُنفذ
حقه ال�ضماين �إال على نحو يوافق عليه املرخِّ �ص .ويف كلتا احلالتني املذكورتني ،ين�ص
املرخ�ص له باعتباره
ت�رصف
اتفاق الرتخي�ص عادة على جواز �إلغاء املرخِّ �ص للرخ�صة �إذا
َّ
ّ
مانحا �أو دائنا م�ضمونا على نحو يتنافى مع القيود الواردة يف اتفاق الرتخي�ص .وتبعاً
لذلك يحتاج الدائن امل�ضمون ،لكي يُنفذ حقه ال�ضماين يف املنتج �إنفاذاً فعلياً يف حال
عدم وجود اتفاق م�سبق بني الدائن امل�ضمون واملالك/املرخِّ �ص �إىل القيام مبا يلي�( :أ)
احل�ص� � ��ول عل� � ��ى موافقة املالك/املرخِّ �� � ��ص؛ �أو (ب) التعويل على القانون املتعلق بامللكية
الفكرية ذي ال�صلة و�إعمال قاعدة اال�ستنفاد.
 -248ويف احلاالت التي يرغب فيها الدائن امل�ض� � ��مون �أي�ض � � �اً يف �أن يح�ص� � ��ل على حق
�ض� � ��ماين يف املمتلكات الفكرية ذاتها (مبا يف ذلك احلق يف بيع املمتلكات الفكرية �أو
الرتخي�ص با�ستخدامها� ،إذا كان للمانح احلق يف بيعها �أو الرتخي�ص با�ستخدامها) يتعينّ
علي� � ��ه �أن ي�ش� �ي��ر عل� � ��ى وج� � ��ه التحديد �إىل تلك املمتلكات الفكرية يف االتفاق ال�ض� � ��ماين
باعتباره� � ��ا موج� � ��ودات مرهونة .وهنا ال تكون املوجودات املرهونة هي املنتَ َج الذي �أُنتج
با�س� � ��تخدام املمتلكات الفكرية ،بل املمتلكات الفكرية ذاتها (�أو رخ�ص � � � َة �صنع موجودات
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ملمو�س� � ��ة با�س� � ��تخدام املمتلكات الفكرية) .وعاد ًة ما ي�س� � ��عى الدائن امل�ض� � ��مون احل�صيف
�إىل احل�ص� � ��ول على حق �ض� � ��ماين يف تلك املمتلكات الفكرية حتى يت�س� � ��نى له �إنفاذ حقه
املرخ�ص له
ال�ض� � ��ماين وبيع املمتلكات الفكرية �أو الرتخي�ص بها ليكفل �أن يكون بو�س� � ��ع
َّ
�أن يوا�صل �إنتاج � ِّأي منتجات منجزة جزئياً.

املرخ�ص لـه
ياء�  -إنفاذ احلق ال�ضماين يف حقوق
َّ
 -249يف املناق�ش� � ��ة ال� � ��واردة �أع� �ل��اه ،افترُ �� � ��ض � َّأن مان� � ��ح احل� � ��ق ال�ض� � ��ماين هو مالك
املمتلكات الفكرية ذات ال�ص� � ��لة .وتعترب املوجودات املرهونة واحداً �أو �أكرث من احلقوق
حق املالك/املرخِّ �ص يف تقا�ضي مدفوعات
التالية�( :أ) املمتلكات الفكرية ذاتها؛ �أو (ب) َّ
حق املالك/املرخِّ �ص يف �إنفاذ �رشوط تعاقدية �أخرى تتعلق
الإتاوات ور�سوم �أخرى؛ �أو (ج) َّ
املرخ�ص لـه مل تناق�ش معاً �إ ّال عند
باملمتلكات الفكرية .وحقوق املالك/املرخِّ �ص وحقوق
َّ
مناق�ش� � ��ة م�س � � ��ألة احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات امللمو�سة املنتجة با�ستخدام املمتلكات
الفكرية (انظر الفقرات � 248-245أعاله) .غري � َّأن �أكرث امل�سائل التي تناولتها الأبواب
من جيم �إىل حاء من هذا الف�ص� � ��ل وثيق ُة ال�ص� � ��لة �أي�ض � � �اً باحلاالت التي ال تكون فيها
املرخ�ص
املرخ�ص لـه (�أو
�ودات املرهون � � � ُة ه� � ��ي املمتلكات الفكرية ذاتها بل حقو َق
َّ
َّ
املوج� � � ُ
لـه من الباطن) النا�ش� � ��ئ َة من اتفاق ترخي�ص (انظر الفقرتني  106و� 107أعاله) .ويف
احلاالت التي تكون فيها املوجودات املرهونة جمرد رخ�صة ف� َّإن من اجللي �أنه ال يجوز
املرخ�ص لـه ،كما ال يجوز لـه �أن
للدائن امل�ضمون �إنفاذ حقه ال�ضماين �إال جتاه حقوق
َّ
يفعل ذلك �إال على نحو يت�سق مع �رشوط اتفاق الرتخي�ص.
مرخ�صا لـه ي�صبح من حق الدائن امل�ضمون،
 -250ويف الأحوال التي يكون فيها املانح
َّ
املرخ�ص له مبقت�ضى اتفاق الرتخي�ص
عند تق�صري املانح� ،إنفاذ حقه ال�ضماين يف حقوق
َّ
والت�رصف يف الرخ�صة بنقلها �إىل منقول �إليه �رشيطة �أن يوافق املرخِّ �ص على ذلك �أو
ّ
�أن تكون الرخ�صة قابلة للنقل ،وهي حالة نادرة احلدوث .وباملثل ،يجوز للدائن امل�ضمون
املنفذ �أن مينح رخ�ص� � ��ة من الباطن� ،رشيطة �أن يوافق املرخِّ �ص على ذلك �أو �أن يكون
احلق ،مبقت�ض� � ��ى �رشوط اتفاق الرتخي�ص ،يف �أن مينح رخ�ص � � �اً من
للمانح/املرخ�ص لـه
َّ
ُّ
املانح/املرخ�ص لـه �أن
الباط� � ��ن .ويف الأح� � ��وال التي يقرتح فيها الدائن امل�ض� � ��مون عل� � ��ى
َّ
يحتاز الرخ�ص� � ��ة على �س� � ��بيل الوفاء بااللتزام امل�ض� � ��مون وفاء كليا �أو جزئيا ،وال يعرت�ض
املهتمة (كاملدين و� ِّأي �ش� � ��خ�ص �آخر يتعني عليه
املانح وال غريُه من الأطراف
على ذلك
ُ
ّ
الوفاء بااللتزام امل�ضمون �أو � ِّأي �شخ�ص له حقوق يف املوجودات املرهونة ،انظر الدليل،
التو�ص� � ��يات ( )158-156وال يحظر اتفاق الرتخي�ص نقل الرخ�ص� � ��ة) ،ت�ؤول الرخ�ص� � ��ة
املرخ�ص لـه واملرخِّ �ص.
�إىل الدائن امل�ض� � ��مون وفقاً ل�رشوط اتفاق الرتخي�ص املربم بني
َّ
وبافرتا�ض � َّأن ت�س� � ��جيل الرخ�ص ممكن مبقت�ض� � ��ى القانون املتعلق بامللكية الفكرية ،فقد
املرخ�ص له/الدائن امل�ضمون الذي يحتاز الرخ�صة
يكون ت�س� � ��جيل الرخ�ص� � ��ة من جانب
َّ
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املرخ�ص لـه،
على �سبيل الوفاء الكلّي �أو اجلزئي بااللتزام امل�ضمون �رشطاً لنفاذ حقوق
َّ
فح�سب.
�أو قد يتم لغر�ض العلم
ُ
حق املرخِّ �ص من الباطن يف تقا�ضي �إتاوات
 -251وعندما تكون املوجودات املرهونة هي َّ
تُدفع لـه مبقت�ضى اتفاق ترخي�ص من الباطن ،يعامِ ل النظام املو�صى به يف الدليل تلك
للمرخ�ص له/
املوجودات على �أنها م�س� � ��تحقات .وهذا يعني �أنه يجوز للدائن امل�ض� � ��مون
َّ
املرخِّ �ص من الباطن حت�ص� � ��يل الإتاوات ما دامت ت�ؤول �إىل املانح/املرخِّ �ص من الباطن
وقت �إنفاذ احلق ال�ض� � ��ماين يف تلك امل�س� � ��تحقات .ويف احلالة التي يُ�ش � � �كِّل فيها �إن�ش� � ��اء
املرخ�ص له/املرخِّ �ص من الباطن حقاً �ضمانياً يف حقه يف تقا�ضي الإتاوات امل�ستحقة
َّ
ً
املرخ�ص لـه من الباطن �إخالال باتفاق الرتخي�ص الأويل �أو الطارئ ،يحتفظ املرخِّ �ص
على
َّ
بجميع حقوقه التعاقدية مبقت�ض� � ��ى اتفاق الرتخي�ص ،مبا يف ذلك احلق يف �إنهاء ذلك
للمرخ�ص له/املرخِّ �� � ��ص من الباطن بحقه يف
االتف� � ��اق ،كم� � ��ا يحتفظ الدائن امل�ض� � ��مون
َّ
حت�صيل الإتاوات من الباطن ،وذلك على الأقل ما دام املرخِّ �ص مل ينه اتفاق الرتخي�ص.
 -252وعندما تكون املوجودات املرهونة حقاً تعاقدياً �آخر من�صو�ص � � �اً عليه يف اتفاق
الرتخي�� � ��ص م� � ��ن الباط� � ��ن ،يجوز للدائن امل�ض� � ��مون �إنفاذ حقه ال�ض� � ��ماين يف هذا احلق
التعاق� � ��دي كم� � ��ا ل� � ��و كان � َّأي موجودات مرهونة �أخ� � ��رى .و�أما احتمال �أن يكون املرخِّ �ص
قد �ألغى الرخ�ص� � ��ة بالن�س� � ��بة �إىل امل�س� � ��تقبل� ،أو �أن يكون قد طالب هو ذاته بحق م�س� � ��بق
يف تقا�ض� � ��ي الإتاوات من الباطن ،فلي�س له ت�أثريٌ مبا�رش على حق الدائن امل�ض� � ��مون يف
�إنفاذ هذه احلقوق التعاقدية الأخرى املن�صو�ص عليها يف اتفاق الرتخي�ص.
املرخ�ص له املرهونة �أو
 -253وقد تكون احلقوق التي يحتازها َمن نقلت �إليه حقوق
َّ
ت�رصف من جانب الدائن امل�ضمون �أو من جانب دائن
بناء على
ُرخِّ �ص لـه بها من الباطنً ،
ّ
املرخ�ص له على �سبيل الوفاء الكلي �أو اجلزئي بااللتزام امل�ضمون،
م�ضمون يحتاز حقوق
َّ
مقي� � ��دة جداً ب�أحكام و�رشوط اتفاق الرتخي�ص .فمث ً
املرخ�ص لـه
ال ال ي�س� � ��تطيع
َّ
حقوق � � �اً ّ
مرخ�ص لـه غري
ترخي�ص� � ��ا غري ح�رصي �أن ميار�س حقوقه يف املمتلكات الفكرية جتاه
َّ
ح�� �ص��ري �آخ� � ��ر �أو جتاه متع� � � ٍ�د على املمتلكات الفكرية .فاملرخِّ �ص (�أو املالك) هو وحده
للمرخ�ص لـهم احل�رصيني
الذي يجوز لـه �أن يفعل ذلك ،مع �أنه يجوز يف بع�ض الدول
َّ
املتعدين من
ين�ضموا �إىل املرخِّ �ص ب�صفتهم �أطرافاً يف الدعوى �أو حتى �أن يقا�ضوا
�أن
ّ
ّ
تلقاء �أنف�س� � ��هم .و�إ�ض� � ��افة �إىل ذلك ،ف�إنه تبعاً لأحكام و�رشوط اتفاق الرتخي�ص وو�ص� � ��ف
املوجودات املرهونة يف االتفاق ال�ضماين ،ال يجوز �أن تُتاح ملن نقلت �إليه الرخ�صة �سب ُل
معينة ك�شفرة امل�صدر ،مثالً .وبغية �ضمان نفاذ الرخ�صة املنقولة
الو�صول �إىل معلومات ّ
املرخ�ص بها من الباطن ال بد �أن ي�ش� � ��مل االتفاق ال�ض� � ��ماين حقوقاً من هذا القبيل
�أو
َّ
املانح/املرخ�ص لـه ،وذلك بقدر ما ي�سمح لـه
�ضمن و�صف املوجودات املرهونة من قِ بل
َّ
اتفا ُق الرتخي�ص والقانون ذو ال�صلة برهن هذه احلقوق �أي�ضاً.

تا�سع ًا -متويل االحتياز يف �سياق
امللكية الفكرية
�ألف-

مقدمة
ّ

 -254قام� � ��ت دول عدي� � ��دة فيما م�ض� � ��ى وكذلك يف املمار�س� � ��ة التجارية والقانونية
املعا�رصة ،با�ش� �ت��راع نظام خا�ص يحكم متويل احتياز املوجودات امللمو�س� � ��ة .ووفقاً
لهذه املمار�س� � ��ات الوا�س� � ��عة االنت�ش� � ��ار ،تركّز املناق�ش� � ��ة املتعلقة بتمويل االحتياز يف
يقدم
الدليل على املوجودات امللمو�سة كال�سلع اال�ستهالكية
واملعدات واملخزون .وال ّ
ّ
الدليل تو�صيات ب�ش�أن متويل احتياز �أنواع �أخرى من املوجودات امللمو�سة كال�صكوك
القابلة للتداول وامل�ستندات القابلة للتداول .وال يو�صي الدليل كذلك ب�إر�ساء نظام
خا�ص لتمويل احتياز املوجودات غري امللمو�سة .وعالوة على ذلك ،ال يتناول الدليل
�رصاحة م�س � � ��ألة ما �إذا كان احلق ال�ض� � ��ماين ،وخ�صو�ص � � �اً احلق ال�ضماين االحتيازي
يف املوجودات امللمو�س� � ��ة التي ت�س� � ��تخدم ب�ش � � ��أنها براجميات حا�س� � ��وبية ،ميتد لي�شمل
يو�ض� � ��ح � َّأن
الرباجميات احلا�س� � ��وبية (وهي موجودات غري ملمو�س� � ��ة) .بيد � َّأن امللحق ّ
� َّأي نوع من �أنواع احلق ال�ض� � ��ماين يف املوجودات امللمو�س� � ��ة ال ين�س� � ��حب تلقائيا على
امللكية الفكرية امل�ستخدمة ب�ش�أن تلك املوجودات ،ما مل يتفق الطرفان على خالف
ذلك (انظر الفقرات  ،112-108والتو�صية � 243أعاله).
 -255وعلى اخل�صو�ص ،ال يح�سم الدليل م�س�ألة ما �إذا كان من املفيد ،يف االقت�صاد
االئتماين الع�رصي ،ال�س� � ��ماح ب�إن�ش� � ��اء حقوق �ض� � ��مانية احتيازية ل�صالح املقر�ضني الذين
ميولون احتياز املمتلكات الفكرية (لكن لي�س �إن�شاءها الأ�صلي) ،بل تركها مفتوحةً .وهذا
ّ
النهج يحقق تكاف�ؤاً عاماً يف معاملة املوجودات امللمو�س� � ��ة وحقوق امللكية الفكرية ،ويف
حال اعتماد هذا النهج ف� َّإن مبادئ الدليل املتعلقة بتمويل احتياز املوجودات امللمو�س� � ��ة
ال ميكن �أن تُنقل بب�ساطة �إىل �سياق امللكية الفكرية ،وذلك نظراً لوجود اختالفات كبرية
يف النظ� � ��م القانوني� � ��ة التي حتكم املمتلكات الفكرية و�أنواع املوجودات الأخرى .و�س� � ��وف
يتعني تكييف تلك املبادئ ،ح�سبما ترد مناق�شته يف البابني باء وجيم �أدناه ،لكي تنطبق
على املمتلكات الفكرية.
111
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باء-

النهج الوحدوي

�  -256إن الفكرة الأ�سا�س� � ��ية التي تكمن وراء توفري نظام خا�ص لتمويل احتياز املمتلكات
الفكرية لي�ست جديدة .ففي بع�ض النظم القانونية ،على �سبيل املثال ،يجوز للدائن �أن يح�صل
ولكن ذلك
على حق �ضماين احتيازي يف براجميات حا�سوبية حممية بحقوق الت�أليف والن�رش
َّ
ال يتحقَّق �إال �إذا�( :أ) اقرتن احلق ال�ضماين االحتيازي بحق �ضماين احتيازي يف موجودات
ملمو�سة؛ (ب) وح�صل املانح على الرباجميات احلا�سوبية يف معاملة ُمدجمة يف املعاملة التي
ح�صل املانح فيها على موجودات ملمو�سة؛ (ج) وح�صل املانح على الرباجميات احلا�سوبية من
�أجل حتقيق الغر�ض الرئي�سي ال�ستخدامها يف موجودات ملمو�سة .ويف نظم قانونية �أخرى،
ميكن للدائن امل�ض� � ��مون �أن يح�ص� � ��ل على حق �ض� � ��ماين احتيازي يف موجودات غري ملمو�س� � ��ة
خدمت املمتلكات الفكرية ب�ش�أن موجودات ملمو�سة
(مبا فيها املمتلكات الفكرية� ،سواء ا�ستُ ِ
�أم مل تُ�ستخدم) .ويف نظم قانونية �أخرى ال يت�ضمن فيها القانون العام ،كما هو من�صو�ص
عليه مث ً
ال يف القانوين املدين ،مفهوم احلق ال�ض� � ��ماين االحتيازي ،ف� َّإن من املمكن حتقيق
نتيجة مماثلة من خالل االحتفاظ ب�سند امللكية �أو الإيجار التمويلي �أو رهن عقاري ل�ضمان
ثم� � ��ن بي� � ��ع موج� � ��ودات منقولة .وقد تك� � ��ون املعاملة يف كل واحدة من هذه احلاالت مرتبطة
مبوجودات غري ملمو�س� � ��ة مبا يف ذلك حق امللكية الفكرية ،مع � َّأن من غري ال�ش� � ��ائع ح�ص� � ��ول
ذلك .و�أخرياً ،ميكن يف نظم قانونية �أخرى �أي�ضاً ا�ستخدام "رهن عقاري" �أو "ر�سم ثابت"
ل�ض� � ��مان التزام م�ش� �ت��ري املمتلكات الفكرية بال�س� � ��داد ،ويف مثل هذه احلالة ،ميكن �أن تكون
"للرهن العقاري" �أو "الر�سم الثابت" الغلبة على "ر�سم عائم" قائم من قبل (لالطالع على
مناق�شة "الر�سوم الثابتة والعائمة" ،انظر الدليل ،الف�صل الثاين ،الفقرة .)67
 -257والق�ص� � ��د من القواعد املتعلقة بتمويل االحتياز الواردة يف القانون املو�ص� � ��ى به يف
الدليل هو تر�ش� � ��يد وتب�س� � ��يط التقنيات القانونية املختلفة التي ميكن بوا�س� � ��طتها �أن يح�صل
الدائنون على حق �ضماين احتيازي يف موجودات ملمو�سة .وحتقيق تكاف�ؤ عام يف النظم التي
حتكم املوجودات امللمو�سة وحقوق امللكية الفكرية �سوف يتطلب �إجراء عدد من التعديالت
الأ�سا�سية على القانون املو�صى به يف الدليل .و�سيلزم على الأخ�ص القيام مبا يلي:
(�أ) الن�ص �رصاحة على � َّأن احلقوق ال�ضمانية االحتيازية ميكن �أن تكون قائمة
يف املمتلكات الفكرية كما يف املوجودات امللمو�سة؛
(ب) الن�ص على � َّأن بو�سع الدول �أن تعتمد �إما النهج الوحدوي �أو النهج غري
الوحدوي ب�ش�أن متويل االحتياز؛
(ج) ا�ستبعاد � ِّأي �إ�شارة �إىل حيازة املوجودات املرهونة �أو ت�سليمها؛
(د) ا�س� � ��تحداث فروق منا�س� � ��بة بني متويل احتياز حق امللكية الفكرية نف�س� � ��ه
ومتويل احتياز الرخ�صة �أو الرخ�صة من الباطن املتعلقة بحق امللكية الفكرية ذاك.
 -258و�إ�ضافة �إىل هذه التعديالت العامة� ،سيلزم �إجراء عدد من التعديالت الأكرث
حتدي� � ��داً .و�س� � ��وف تك� � ��ون له� � ��ذه التعديالت عالقة مبا يل� � ��ي�( :أ) نفاذ مفعول احلق
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ال�ض� � ��ماين االحتي� � ��ازي يف املمتلكات الفكرية جتاه الأط� � ��راف الثالثة و�أولويته؛ (ب)
�جل يف �س� � ��جل املمتلكات الفكرية؛ (ج) و�أولوية احلق
و�أولوية احلق ال�ض� � ��ماين امل�س� � � ّ
ال�ض� � ��ماين يف عائدات املمتلكات الفكرية املرهونة .و�س� � ��يُناق�ش �أدناه كل تعديل من
هذه التعديالت على حدة.

 -1نفاذ احلق ال�ضماين االحتيازي يف املمتلكات الفكرية
جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته
 -259مييز الدليل ،يف الف�ص� � ��ل املتعلق بتمويل االحتياز ،بني ثالثة �أنواع خمتلفة من
املوجودات امللمو�سة ،وهي ال�سلع اال�ستهالكية واملخزون واملوجودات غري املخزون وال�سلع
اال�ستهالكية (كاملع ّدات) .وين�ص القانون املو�صى به يف الدليل على � َّأن احلق ال�ضماين
االحتيازي يف ال�سلع اال�ستهالكية (�أي ال�سلع التي ي�ستخدمها املانح �أو يعتزم �أن ي�ستخدمها
لأغرا�� � ��ض �شخ�ص� � ��ية �أو عائلي� � ��ة �أو منـزلية؛ انظر الفق� � ��رة  20من الباب باء يف مق ّدمة
الدلي� � ��ل) يك� � ��ون ناف� � ��ذ املفعول تلقائياً جتاه الأطراف الثالثة لدى �إن�ش� � ��ائه (�أي �أنه يكون
نافذ املفعول جتاه الأطراف الثالثة دون حاجة �إىل ت�سجيله) وتكون له الأولوية على � ِّأي
حق �ضماين غري احتيازي مناف�س (انظر الدليل ،التو�صية .)179
 -260ويعر�� � ��ض القان� � ��ون املو�ص� � ��ى به يف الدليل بديل� �ي��ن لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف
الثالثة فيما يتعلق باملخزون واملع ّدات .فالبديل الأول يقت�ضي �أن تكون للحق ال�ضماين
االحتيازي يف موجودات ملمو�س� � ��ة غري ال�س� � ��لع اال�س� � ��تهالكية �أو املخزون (�أي املعدات)
الأولوي � � � ُة عل� � ��ى احلق ال�ض� � ��ماين غري االحتي� � ��ازي املناف�س الذي منحه املانح نف�س� � ��ه يف
املوجودات عينها� ،رشيط َة �أن يكون الدائن امل�ضمون االحتيازي حمتفظا بحيازة املوجودات
�عار باحلق ال�ض� � ��ماين االحتيازي يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام يف
�أو �أن ي�س� � � َّ�جل �إ�ش� � � ٌ
غ�ضون فرتة زمنية ق�صرية بعد ح�صول املانح على حيازة املوجودات (انظر الدليل ،الفقرة
طبق قاعدة خمتلفة على احلقوق
الفرعية (�أ) من البديل �ألف من التو�ص� � ��ية  .)180وتُ ّ
ال�ضمانية يف املخزون (�أي املوجودات التي يحتفظ بها املانح لأغرا�ض البيع �أو الإيجار
مقدمة
�أو من� � ��ح الرخ�� � ��ص يف �س� � ��ياق عمل� � ��ه املعتاد؛ انظر الفقرة  20م� � ��ن الباب باء يف ّ
الدليل) .ففي هذه احلالة ،يجب �أن يكون الدائن امل�ضمون االحتيازي قد احتفظ بحيازة
املوجودات �أو يجب �أن يكون قد مت ت�س� � ��جيل �إ�ش� � ��عار يف �س� � ��جل احلقوق ال�ضمانية العام
قبل ت�سليم املخزون �إىل املانح و�أن يتم �إ�شعار الدائنني امل�ضمونني احلائزين على حقوق
�جلة �س� � ��ابقاً باعتزام الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي
�ض� � ��مانية غري احتيازية م�س� � � ّ
يطالب بحق �ض� � ��ماين احتيازي ،على �أن يكون ذلك �أي�ض� � ��ا قبل ت�س� � ��ليم املخزون �إىل
�أن
َ
املانح (انظر الدليل ،الفقرة الفرعية (ب) يف البديل �ألف من التو�ص� � ��ية  .)180وعلى
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نقي�ض ذلك ،يق�ضي بديل ثان بعدم التمييز بني املخزون واملوجودات التي لي�ست �سلعا
ا�س� � ��تهالكية �أو خمزونا .ويف �إطار هذا البديل تكون القاعدة ال�س� � ��ارية ،مبقت�ض� � ��ى البديل
مطبق ًة �أي�ض � � �اً على جميع �أنواع املوجودات غري
الأول ،عل� � ��ى املوج� � ��ودات غ� �ي��ر املخزون،
َّ
ال�سلع اال�ستهالكية (انظر البديل باء من التو�صية .)180
 -261وبغية تكييف القانون املو�صى به يف الدليل مع حقوق امللكية الفكرية� ،سيقت�ضي
الأم� � ��ر �إج� � ��راء التعدي� �ل��ات التالية .ففي احلاالت التي ي�س� � ��تخدم فيه� � ��ا املانح �أو يعتزم
ا�س� � ��تخدام املمتلكات الفكرية اخلا�ض� � ��عة حلق �ض� � ��ماين احتيازي لأغرا�ض �شخ�ص� � ��ية �أو
عائلية �أو منـزلية ،يُعامل احلق ال�ض� � ��ماين االحتيازي وفقا للقواعد نف�س� � ��ها التي حتكم
احلق ال�ضماين االحتيازي يف ال�سلع اال�ستهالكية .ويف احلاالت التي يحتفظ فيها املانح
باملمتلكات الفكرية اخلا�ض� � ��عة حلق �ض� � ��ماين احتيازي لأغرا�ض البيع �أو منح الرخ�ص
يف �س� � ��ياق عمله املعتاد ،يُعامل احلق ال�ض� � ��ماين االحتيازي وفق القواعد نف�س� � ��ها التي
حتكم احلق ال�ضماين االحتيازي يف املخزون .ويف احلاالت التي ال يحتفظ فيها املانح
باملمتلكات الفكرية اخلا�ضعة حلق �ضماين احتيازي لأغرا�ض البيع �أو منح الرخ�ص يف
�س� � ��ياق عمله املعتاد �أو لأغرا�ض �شخ�ص� � ��ية �أو عائلية �أو منـزلية ،يُعامل احلق ال�ض� � ��ماين
االحتيازي وفق القواعد نف�سها التي حتكم احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة غري
املخزون �أو ال�س� � ��لع اال�س� � ��تهالكية .ولدى تكييف القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل مع حقوق
امللكية الفكرية ،ينبغي �أي�ضا تكييف التعبري "البيع �أو الإيجار �أو منح الرخ�ص" لينا�سب
�سياق امللكية الفكرية على نحو يت�سق مع القانون املتعلِّق بامللكية الفكرية .وعلى �سبيل
املث� � ��ال� ،إذا كان ال ي�ص� � ��ح �أن تك� � ��ون املمتلكات الفكرية مبوج� � ��ب القانون املتعلِّق بامللكية
الفكرية مو�ضوع "بيع" ،فينبغي �أن يُفهم م�صطلح "البيع" على �أنه يعني "�إحالة" املمتلكات
الفكرية .وباملثل� ،إذا كان ال ي�ص� � ��ح �أن تكون املمتلكات الفكرية مبوجب القانون املتعلِّق
بامللكية الفكرية مو�ضوع "�إيجار" ،فينبغي �أن يفهم هذا امل�صطلح على �أنه يعني "رخ�صة"
با�ستعمال املمتلكات الفكرية.
 -262وملا كان من اجلائز االحتفاظ باملمتلكات الفكرية لأغرا�ض متع ِّددة ،فينبغي �أن
يُ�شار دوما �إىل الغر�ض الرئي�سي (�أو الغالب) الذي يحتفظ ال�شخ�ص من �أجله باملمتلكات
الفكرية املعنية .وينبغي �أن يُ�ستخدم املعيار نف�سه لتقرير ما �إذا كانت معاملة ما جتري
يف �سياق العمل املعتاد ،ولي�س ما �إذا كانت املعاملة ت�ستند �إىل بنود منطية اتفق عليها
بدون تفاو�ض .وتبعا لذلك� ،إذا كان املانح يحتفظ باملمتلكات الفكرية ب�ص� � ��فة رئي�س� � ��ية
لأغرا�ض البيع �أو منح الرخ�ص ،ف�ستكون املعاملة املتعلقة بتلك املمتلكات الفكرية معاملة
منطية يف �سياق عمل املانح املعتاد.
 -263و�إذا م� � ��ا �أجري� � ��ت ه� � ��ذه التعديالت ،ف� َّإن القواع� � ��د املتعلقة بنفاذ مفعول احلقوق
ال�ض� � ��مانية االحتيازية يف املمتلكات الفكرية و�أولويتها �س� � ��تكون على النحو التايل .ففي
احلاالت التي يجري فيها احتياز حق امللكية الفكرية لأغرا�ض �شخ�ص� � ��ية �أو عائلية �أو
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منـزلية ،ف�سيكون احلق ال�ضماين االحتيازي نافذ املفعول تلقائياً جتاه الأطراف الثالثة
لدى �إن�ش� � ��ائه (�أي يكون نافذ املفعول جتاه الأطراف الثالثة دون حاجة �إىل ت�س� � ��جيله)
وتكون له الأولوي ُة على � ِّأي حق �ضماين غري احتيازي مناف�س (بنقل التو�صية � 179إىل
�سيتعني الأخذ بالبديلني
�سياق امللكية الفكرية) .ويف احلاالت املتعلقة باملخزون واملع ّدات،
ّ
كليهما املن�صو�ص عليهما يف الدليل .ويق�ضي البديل �ألف ب� َّأن احلق ال�ضماين االحتيازي
املرخ�ص له ال لغر�ض
يف املمتلكات الفكرية �أو يف الرخ�صة املراد ا�ستخدامها يف عمل
َّ
الرتخي�ص �أو الرتخي�ص من الباطن ،على التوايل ،تكون له الأولوي ُة على حق �ض� � ��ماين
�آخر ُمنح يف املوجودات نف�سها من املانح نف�سه� ،رشيطة �أن يكون �إ�شعار باحلق ال�ضماين
�سجل يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام خالل فرتة زمنية ق�صرية بعد �أن
االحتيازي قد ّ
يكون املانح قد احتاز املمتلكات الفكرية �أو الرخ�صة (بنقل الفقرة الفرعية (�أ) يف البديل
�ألف من التو�ص� � ��ية � 180إىل �س� � ��ياق امللكية الفكرية) .ومبقت�ض� � ��ى هذا البديل �أي�ضاً ،ف� َّإن
احلق ال�ضماين االحتيازي يف املمتلكات الفكرية �أو يف الرخ�صة التي ال يحوزها املانح
لغر�ض ا�ستخدامها يف عمله بل بق�صد الرتخي�ص بها �أو الرتخي�ص بها من الباطن ،على
التوايل ،تكون لها الأولوية على حق �ض� � ��ماين �آخر منح يف املوجودات نف�س� � ��ها من املانح
نف�سه� ،رشيطة �أن يكون �إ�شعار باحلق ال�ضماين االحتيازي قد ُ�س ّجل يف �سجل احلقوق
ال�ض� � ��مانية العام قبل منح الرخ�ص� � ��ة و�إ�ش� � ��عار الدائنني امل�ضمونني احلائزين على حقوق
�جلة �س� � ��ابقاً باعتزام الدائن امل�ضمون بحق �ضماين احتيازي
�ض� � ��مانية غري احتيازية م�س� � � ّ
�أن يطالب بحق �ضماين احتيازي �أي�ضا قبل منح الرخ�صة (بنقل الفقرة الفرعية (ب)
يف البديل �ألف من التو�ص� � ��ية � 180إىل �س� � ��ياق امللكية الفكرية) .ومبقت�ض� � ��ى البديل باء،
ف� َّإن النظام الذي يحكم حقوق امللكية الفكرية التي يُحتفظ بها لغر�ض ا�ستخدامها يف
عم� � ��ل املان� � ��ح ال لغر�� � ��ض الرتخي�ص به� � ��ا �أو الرتخي�ص بها من الباطن ينطبق على جميع
�أن� � ��واع املمتل� � ��كات الفكري� � ��ة �أو الرخ�ص (بنقل البديل باء من التو�ص� � ��ية � 180إىل �س� � ��ياق
امللكية الفكرية).

امل�سجل يف
�  -2أولوية احلق ال�ضماين االحتيازي
ّ
�سجل املمتلكات الفكرية
 -264كقاعدة عامة ،ال ي�س� � ��عى القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل �إىل تعديل � ِّأي قواعد
من�ص� � ��و�ص عليها يف قانون �آخر وتكون منطبقة على ال�س� � ��جالت املتخ�ص�ص� � ��ة �سواء فيما
يتعلق بالنفاذ جتاه الأطراف الثالثة (انظر التو�صيات  34و 38و� )42أم بالأولوية (انظر
التو�ص� � ��يتني  77و .)78وهذه ال�سيا�س� � ��ة تُعتمد �أي�ض � � �اً يف الف�صل املتعلق بتمويل االحتياز
(انظر التو�صية  .)181وترتتب على ذلك نتيجتان� .أوال ،ال ت�شري �صفة الأولوية اخلا�صة
�جلة
املمنوحة للحق ال�ض� � ��ماين االحتيازي على احلقوق ال�ض� � ��مانية غري االحتيازية امل�س� � � ّ
امل�سجلة يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام وال ت�شري �إىل
�سابقاً �إال �إىل احلقوق ال�ضمانية
ّ
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متخ�ص�صة .وثانيا ،يُحتفظ يف القانون املو�صى
امل�سجلة يف �سجالت
احلقوق ال�ضمانية
ِّ
ّ
�جلة يف
به يف الدليل بالأولوية العامة التي مينحها قانون �آخر للحقوق ال�ض� � ��مانية امل�س� � � ّ
متخ�ص�صة ،ب�رصف النظر عما �إذا كان احلق ال�ضماين حقاً �ضمانياً احتيازياً
�سجالت
ّ
املتخ�ص� � ���ص تن�ص
�أم ال .ومن ث َّم ،ف�إذا كانت قواعد الأولوية يف �إطار نظام الت�س� � ��جيل
ّ
على الأولوية امل�س� � ��تندة ح�رصا �إىل وقت الت�س� � ��جيل ،ف� َّإن احلق ال�ض� � ��ماين االحتيازي يف
امل�سجل يف �سجل للممتلكات الفكرية لن تكون له الأولوية على حق
املمتلكات الفكرية
ّ
�جل �سابقاً يف �س� � ��جل املمتلكات الفكرية .وباملثل� ،إذا كانت قواعد الأولوية
�ض� � ��ماين م�س� � � ّ
املتخ�ص�ص تعطي الأولوية للحق ال�ضماين االحتيازي
املن�صو�ص عليها يف نظام الت�سجيل
ّ
امل�سجل الحقاً ف� َّإن هذه الأولوية لن تت�أثر بالقانون املو�صى به يف الدليل.
ّ
 -265والنهج املو�ص� � ��ى به يف الدليل تربره احلاجة �إىل تفادي امل�س� � ��ا�س بنظم الت�س� � ��جيل
املتخ�ص� � ���ص .بي� � ��د �أن� � ��ه ال يي�سرّ متوي� � ��ل االحتياز ما دامت قواعد الأولوية املن�ص� � ��و�ص
ّ
عليها يف نظام ت�س� � ��جيل املمتلكات الفكرية ال تن�ص على �ص� � ��فة الأولوية اخلا�ص� � ��ة فيما
يتعلق باحلقوق ال�ض� � ��مانية االحتيازية يف املمتلكات الفكرية .ومثلما �س� � ��بق ذكره (انظر
الفقرة  ،)129لع ّل الدول التي ت�شرتع تو�صيات الدليل تود �أن ت�ستعر�ض قانونها املتعلق
بامللكية الفكرية بهدف تقرير ما �إذا كان ينبغي ال�س� � ��ماح بت�س� � ��جيل الإ�ش� � ��عارات باحلقوق
ال�ضمانية يف �سجل املمتلكات الفكرية .ولع ّل الدول تو ّد �أي�ضاً �أن تنظر يف تو�سيع نطاق
�صفة الأولوية اخلا�صة لت�شمل احلق ال�ضماين االحتيازي يف احلق ال�ضماين االحتيازي
امل�سجل بطريقة �صحيحة يف �سجل املمتلكات الفكرية.
ّ
 -266وقد يكون املثال التايل مفيداً يف تو�ضيح ال�سبب الذي يجعل مثل هذا النظام جديرا
تقرر �أي�ض � � �اً ال�سماح بت�سجيل
باالعتبار .فالدولة "�ألف" التي ا�ش� �ت��رعت تو�ص� � ��يات الدليل ّ
الإ�شعارات باحلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية (حتى املمتلكات الفكرية الآجلة) يف
�سجل املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة ك�أ�سلوب لتحقيق النفاذ جتاه الأطراف الثالثة .وق ّدم
�أحد امل�ص� � ��ارف ائتماناً �إىل املانح ،وهذا االئتمان م�ض� � ��مون بحق �ض� � ��ماين يف جميع حقوق
امللكية الفكرية احلالية والآجلة اخلا�صة باملانح .وقد جعل امل�رصف ذلك احلق نافذا جتاه
الأطراف الثالثة بت�سجيله يف ال�سجل املتخ�ص�ص .وال يكون احلق ال�ضماين يف كل �صنف
�آجل من املمتلكات الفكرية نافذاً جتاه الأطراف الثالثة �إال �إىل حني احتياز املانح لذلك
ال�صنف .ومع ذلك ،ف� َّإن مبادئ الأولوية العامة املو�صى بها يف الدليل ،والتي يفرت�ض �أن
تعتمدها الدولة �إذا كانت �ست�س� � ��مح بت�س� � ��جيل الإ�شعارات باحلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات
الفكرية الآجلة ،تقت�ضي �أن تبد�أ الأولوية من تاريخ الت�سجيل (انظر التو�صية .)76
 -267ثم يريد املانح �أن يحتاز �صنفاً معيناً من املمتلكات الفكرية على �أ�سا�س االئتمان.
ولكن البائع غري م�س� � ��تعد للبيع على �أ�س� � ��ا�س االئتمان �إال �إذا ُمنح حقاً �ض� � ��مانياً يف ذلك
َّ
ال�صنف لكي ي�ضمن االلتزام ب�سداد املبالغ املتبقية .ومبقت�ضى قواعد القانون املو�صى
به يف الدليل ،وخا�ص� � ��ة بالنظر �إىل الفقرة الفرعية (ب) من التو�ص� � ��ية  ،4لي�س� � ��ت هناك
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ممول احتياز مع �أولوية خا�صة على احلقوق
طريقة ميكن بها للبائع احل�صول على �صفة ّ
ين�ص القانون املتعلق بامللكية الفكرية
ال�ض� � ��مانية غري االحتيازية امل�س� � � ّ
�جلة �س� � ��ابقاً ،ما مل َّ
على ذلك .وهذا يعني �أنه حتى �إذا ا ّتبع البائع الذي يود احل�صول على �صفة الأولوية
اخلا�ص� � ��ة الت� � ��ي يتمت� � ��ع بها ممول االحتياز جميع اخلط� � ��وات ال�رضورية للمطالبة بذلك
�جل �إ�شعار �أو م�ستند ب�ش�أنه يف
�جل �إ�ش� � ��عاراً به ،ف� َّإن احلق ال�ض� � ��ماين الذي ُ�س� � � ِّ
احلق و�س� � � ّ
�سجل متخ�ص�ص �ستكون له الأولوية دائما على احلق ال�ضماين الذي ُ�س ِّجل �إ�شعار ب�ش�أنه
يف ال�س� � ��جل العام (انظر الدليل ،التو�ص� � ��ية  .)77ومن ثَم ف�إنه �إذا كان نظام الت�س� � ��جيل
املتخ�ص� � ���ص ي�س� � ��مح بت�س� � ��جيل احلقوق ال�ض� � ��مانية يف املمتلكات الفكرية لكنه يف الوقت
ّ
ملمويل االحتياز ،ف� َّإن احلق ال�ضماين يف
ذاته ال ين�ص على منح �صفة الأولوية اخلا�صة ّ
املمتلكات الفكرية احلالية والآجلة الذي �سبق ت�سجيله يف �سجل املمتلكات الفكرية ذي
ممول االحتياز الذي يح�ص� � ��ل على حق �ضماين
ال�ص� � ��لة� ،س� � ��تكون له الأولوية على حقوق ّ
يف املمتلكات الفكرية قيد البيع بت�س� � ��جيل �إ�ش� � ��عار يف �س� � ��جل احلقوق ال�ض� � ��مانية العام.
و�س� � ��يكون على ذلك البائع �أن يُع ِّول على معاملة يحتفظ مبقت�ض� � ��اها مبلكية حق امللكية
الفكرية ذي ال�صلة� ،رشيطة �أن يُقر القانون املتعلِّق بامللكية الفكرية بذلك النهج (انظر
الفقرات � 283-280أدناه) .وميكن �أن تن�ش�أ احلالة نف�سها عندما�( :أ) ي�سعى املانح �إىل
احل�ص� � ��ول على رخ�ص� � ��ة ح�رصية ،تُعامل على �أنها نقل للملكية الفكرية نف�س� � ��ها؛ و(ب)
يك� � ��ون مرخِّ �� � ��ص م� � ��ا راغباً يف منح رخ�ص� � ��ة غري ح�رصية باالئتم� � ��ان �إذا ما ُمنح حماية
جرد �إنهاء اتفاق الرتخي�ص؛
�إ�ض� � ��افية �أو�س� � ��ع نطاقا من احلماية التي يح�ص� � ��ل عليها ُ
مب َّ
مرخ�ص له ،ب�صفته مرخِّ �صا من الباطن ،راغباً يف منح رخ�صة من الباطن
و(ج) يكون
َّ
مرخ�ص
غري ح�رصية لكن �رشيطة �أن يتمكن من احل�صول على حق �ضماين يف حقوق
َّ
للمرخ�ص له من
له من الباطن و�أي حقوق يف تقا�ض� � ��ي �إتاوات من الباطن م�س� � ��تح ّقة
َّ
يقدم التمويل
الباطن على ال�شخ�ص الذي يرخِّ �ص له هذا الأخري من الباطن؛ و(د) ال ِّ
املرخ�ص له ب�صفته
االحتيازي من جانب املالك ب�صفته ناقال �أو مرخِّ �صا ،وال من جانب
َّ
قر�ض.
مرخِّ �صا من الباطن ،بل من جانب طرف ثالث ُم ِ
 -268غ� �ي��ر �أن� � ��ه يف كث� �ي��ر من احلاالت� ،إذا قام ناقل ممتلكات فكرية خا�ض� � ��عة لت�س� � ��جيل
تخ�ص�ص� ،أو ُمرخِّ �ص با�ستخدام تلك املمتلكات،بتمويل احتياز منقول �إليه ملمتلكات فكرية
ُم ِّ
�أو احتياز مرخَّ �ص له لرخ�ص� � ��ة ،فيمكن لذلك الناقل �أو املرخّ �ص �أن يح�ص� � ��ل على املنافع
التي يتمتع بها الدائن امل�ضمون االحتيازي .وهذه النتيجة تتحقق يف احلاالت التي ي�سمح
فيها نظام ت�سجيل املمتلكات الفكرية بت�سجيل احلقوق ال�ضمانية بوجه عام ،لكنه ال ي�سمح
بت�سجيل احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية الآجلة .ففي هذه احلاالت ،ال ميكن ل ِّأي
ي�سجل �إال بعد ت�سجيل النقل �أو الرخ�صة.
للمرخَّ �ص له �أن
ّ
دائن م�ضمون للمنقول �إليه �أو ُ
فعلى �س� � ��بيل املثال ،يف الوقت الذي يُ�س� � � ّ�جل فيه "�ألف" نقال �أو ترخي�ص� � ��ا ل�ص� � ��الح "باء"
باالئتمان ،يُ�س� � � ّ�جل "�ألف" �إ�ش� � ��عارا ب�ش � � ��أن حق �ضماين يف املمتلكات الفكرية ل�ضمان االلتزام
املتخ�ص� � ���ص
بدفع � ِّأي مبالغ غري ُم�س � � � ّددة .وب�س� � ��بب اختالف �أ�س� � ��لوب عمل نظم الت�س� � ��جيل
ِّ
للمم ِّول العام "باء" �أن يُ�س� � � ِّ�جل �إال بعد �أن
(ت�س� � ��جيل �أنواع مع ّينة من املوجودات) ،ال ميكن ُ
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يُ�س� � � َّ�جل النقل �أو الرتخي�ص ل�ص� � ��الح "باء" .ومن ثم �سيح�ص� � ��ل "�ألف" بال�رضورة على حقه
ال�ضماين قبل املم ِّول العام "باء" ،و�سيتم َّتع يف الواقع ،من الناحية الوظيفية ،بنف�س مرتبة
الأولوي� � ��ة الت� � ��ي يتم ّتع بها مم ّول االحتي� � ��از .وبعبارة �أخرى ،ف� َّإن عدم انطباق قاعدة معادِ لة
للتو�صية  ،181يف هذه احلاالت ،على �سجل املمتلكات الفكرية لن مينع البائع �أو املرخّ �ص
من احل�ص� � ��ول على الأولوية .غري � َّأن هذه النتيجة ال ي�س� � ��تفيد منها �إال الناقل الذي مي ّول
احتياز منقول �إليه ملمتلكات فكرية �أو املرخِّ �ص الذي ميول احتياز مرخَّ �ص له لرخ�ص� � ��ة،
ولن ت�سمح تلقائيا للمقر�ض الذي ميول املنقول �إليه �أو املرخَّ �ص له باحل�صول على الأولوية.
فمم ّول االحتياز هذا لن يت�س � � � ّنى له احل�ص� � ��ول على املرتبة الأوىل من الأولوية �إال �إذا كان
املتخ�ص�ص بعد �أن مت
�أول دائن م�ض� � ��مون �س� � � ّ�جل �إ�ش� � ��عارا ب�ش � � ��أن حقه ال�ضماين يف ال�سجل
ّ
ت�سجيل النقل �أو الرخ�صة نف�سهما.

�  -3أولوية احلق ال�ضماين االحتيازي يف عائدات املمتلكات الفكرية املرهونة
 -269تتعلق �إحدى اخل�صائ�ص الرئي�سية لنظام متويل االحتياز املو�صى به يف الدليل
مبعاملة احلقوق ال�ضمانية االحتيازية يف عائدات املوجودات املرهونة .والقاعدة العامة
يف القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل هي � َّأن �أولوية احلق ال�ض� � ��ماين يف العائدات ينبغي
�أن تتبع �أولوية احلق ال�ض� � ��ماين يف املوجودات املرهونة الأ�ص� � ��لية (انظر التو�ص� � ��يتني 76
و .)100وعل� � ��ى نقي�� � ��ض ذل� � ��ك ،ف� َّإن �أولوية احلق ال�ض� � ��ماين يف عائدات املوجودات التي
كانت خا�ضعة حلق �ضماين احتيازي ال تتبع تلقائياً �أولوية احلق ال�ضماين االحتيازي يف
املوجودات املرهونة الأ�صلية .ومرة �أخرى ،هناك فرق بني ال�سلع اال�ستهالكية واملخزون
كاملعدات (انظر التو�صية  .)185وكما
واملوجودات غري املخزون �أو ال�سلع اال�ستهالكية،
ّ
يقدم الدليل بديلني.
هي احلال فيما يتعلق باملوجودات املرهونة الأ�صليةّ ،
 -270فبمقت�ضى البديل �ألف ،تكون للحق ال�ضماين يف عائدات املوجودات امللمو�سة غري
املخزون �أو ال�سلع اال�ستهالكية الأولية نف�سها التي يتمتع بها احلق ال�ضماين االحتيازي ذاته
(انظر الفقرة الفرعية (�أ) من البديل �ألف من التو�صية  .)185بيد � َّأن احلق ال�ضماين يف
عائدات املخزون ال تكون له �أولوية احلق ال�ضماين االحتيازي يف املخزون �إال �إذا مل تكن
العائدات يف �شكل م�ستحقات �أو �صكوك قابلة للتداول �أو حقوق يف تقا�ضي �أموال مودعة
يف ح�س� � ��اب م�رصيف �أو حقوق يف تقا�ض� � ��ي عائدات مت�أتية مبقت�ض� � ��ى تعهد م�ستقل (انظر
الفقرة الفرعية (ب) من البديل �ألف من التو�صية  .)185ومبقت�ضى البديل باء ،ال تكون
للحق ال�ض� � ��ماين يف عائدات املوجودات املرهونة الأ�ص� � ��لية �إال �أولوية احلق ال�ض� � ��ماين غري
االحتيازي (انظر الدليل ،البديل باء من التو�صية � .)185أما نتيجة ذلك فهي �أنه عندما
يُنقَل � ٌّأي من بديلي التو�ص� � ��ية � 185إىل �س� � ��ياق احلقوق ال�ض� � ��مانية االحتيازية يف املمتلكات
الفكرية ،ف� َّإن الإيرادات التي يولدها الرتخي�ص بحق امللكية الفكرية �أو الرتخي�ص به من
الباطن تبقى مرهونة مع احلق ال�ض� � ��ماين .ومن النتائج الإ�ض� � ��افية � َّأن احلق ال�ض� � ��ماين يف
الإتاوات لن تكون له الأولوية اخلا�صة التي يتمتع بها احلق ال�ضماين االحتيازي.
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 -271وقد يُقال جدالً � َّإن هذا النقل املبا�رش لتو�صيات الدليل �إىل �سياق امللكية الفكرية
لي�س الأمثل يف حالة احلقوق ال�ضمانية االحتيازية يف املمتلكات الفكرية .فعلى �سبيل
واملرخ�صون بها عادة على حقوقهم يف تقا�ضي
املثال ،يعتمد مالكو املمتلكات الفكرية
ّ
الإتاوات ال�س� � ��تحداث �أفكار جديدة حممية بحقوق امللكية الفكرية .و�إ�ض� � ��افة �إىل ذلك،
�إذا كانت حلقوق الدائنني امل�ض� � ��مونني املتمتعني بحقوق �ض� � ��مانية على جميع املوجودات
املرخ�ص لهم �أولوية على الدوام على حقوق الدائنني امل�ض� � ��مونني املتمتعني
يف حقوق
َّ
بحقوق �ض� � ��مانية يف حقوق مالكي امللكية الفكرية �أو املرخِّ �ص� �ي��ن بها ،فلن يكون بو�س� � ��ع
ه�ؤالء املالكني �أو املرخِّ �ص� �ي��ن ا�س� � ��تخدام حقوقهم ا�س� � ��تخداماً ناجعاً يف تقا�ض� � ��ي �إتاوات
ك�ض� � ��مانة لالئتم� � ��ان .وعل� � ��ى نقي�ض ذلك ،قد يُقال جدالً � َّإن با�س� � ��تطاعة مالكي امللكية
الفكرية واملرخِّ �صني بها حتقيق نتيجة م�ساوية عن طريق الت�أكد من �أنهم �أو � َّأن دائنيهم
امل�ضمونني�( :أ) قد ح�صلوا على حق �ضماين يف حق تقا�ضي ن�سبة مئوية من الإتاوات
املرخ�ص له باعتباره مرخِّ �صاً من
املرخ�ص لهم من الباطن �إىل
من الباطن التي يدفعها
َّ
َّ
و�سجلوا �إ�شعاراً بذلك احلق
الباطن �أو ح�صلوا على �إحالة تامة لذلك احلق ال�ضماين
ّ
رخ�ص
للم َّ
يف �سجل املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة قبل � ِّأي ت�سجيل يقوم به دائن م�ضمون ُ
له يف ذلك ال�سجل؛ �أو (ب) قد ح�صلوا على حق �ضماين يف حق تقا�ضي ن�سبة مئوية
املرخ�ص له باعتباره
املرخ�ص لهم من الباطن �إىل
من الإتاوات من الباطن التي يدفعها
َّ
َّ
و�سجلوا �أوالً �إ�شعاراً بذلك احلق يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام؛
مرخِّ �صاً من الباطن
ّ
للمرخ�ص له.
�أو (ج) قد ح�صلوا على اتفاق لتنـزيل مرتبة الأولوية من الدائن امل�ضمون
َّ
 -272ومل ّا كان الهدف من نقل تو�صيات الدليل �إىل �سياق امللكية الفكرية هو ت�أمني تكاف�ؤ
يف املعاملة بني احلقوق ال�ضمانية االحتيازية يف املوجودات امللمو�سة واحلقوق ال�ضمانية
فيف�ضل االحتفاظ بنف�س النتيجة يف احلالتني .ولهذا
االحتيازية يف املمتلكات الفكرية،
َّ
الأمر �أهمية خا�ص� � ��ة عندما يُن�ش� � ��ئ املانح حقاً �ض� � ��مانياً يف جميع موجوداته امللمو�س� � ��ة
وغري امللمو�س� � ��ة احلالية منها والآجلة .وتبعا لذلك ،يو�ص� � ��ى امللحق ب�أن تُنقل القواعد
املو�صى بها يف الدليل فيما يتعلق باحلقوق ال�ضمانية يف عائدات املوجودات امللمو�سة
املرهونة الأ�صلية اخلا�ضعة حلق �ضماين احتيازي �إىل النظام الذي يحكم متويل احتياز
املمتلكات الفكرية ،دون �إجراء تعديالت �أخرى على تلك القواعد (انظر التو�صية 247
�أدناه) .وتحُ قِّق هذه النتيجة توازنا مالئما بني احتياجات امل ُرخِّ �ص يف حت�صيل الإتاوات
ُرخ�ص له
ُرخ�ص له بناء على حقوق امل َّ
يقدم االئتمان �إىل امل َّ
واحتياج� � ��ات املم � � � ِّول ال� � ��ذي ّ
املرخ�ص له يف �سداد
يف تقا�ضي الإتاوات من الباطن .وعلى �سبيل املثال ،عند تق�صري
َّ
للمرخِّ �ص عاد ًة احلق يف �إنهاء اتفاق الرتخي�ص وا�س� � ��تعادة املمتلكات
الإتاوات� ،س� � ��يكون ُ
للمرخ�ص له (الذي �س� � ��يكون حل ّقه
املرخ�ص بها .و�إذا �أراد الدائن امل�ض� � ��مون
الفكرية
َّ
َّ
ال�ضماين يف حقوق تقا�ضي الإتاوات باعتبارها عائدات للممتلكات الفكرية �أولوية على
للمرخِّ �ص) �أن يكون بو�س� � ��عه احل�صول على منافع من
احلق ال�ض� � ��ماين للدائن امل�ض� � ��مون ُ
ُرخ�ص بها ،ف�سيحتاج الدائن امل�ضمون �إىل معاجلة التق�صري ،ب�سداد
املمتلكات الفكرية امل َّ
امل�ستحقات ال�سابقة �أو حتى الإتاوات املقبلة .وبدال من ذلك� ،إذا كان الدائن امل�ضمون
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للمرخ�� � ��ص ل� � ��ه ال يري� � ��د �أن يفعل ذلك ،فرمبا يكون بو�س� � ��عه �أن يحتفظ بالإتاوات التي
َّ
ح�ص� � ��ل الإتاوات الآجلة �إذا �أنهى امل ُرخِّ �ص
�ص� � ��لت بالفعل ،ولكن لن يكون بو�س� � ��عه �أن يُ ِّ
ُح ِّ
اتفاق الرتخي�ص .ويعني ذلك ،من وجهة نظر امل ُرخِّ �صَّ � ،أن امل ُخاطرة الرئي�سية تكمن يف
�سدد �إىل امل ُرخِّ �ص .ويجوز
ح�صلها امل َّ
ُرخ�ص له �أو دائنه امل�ضمون ولكنها مل تُ َّ
الإتاوات التي َّ
للمرخِّ �ص �أن يعالج هذه املخاطرة ب�رشوط تعاقدية تتعلق بتوقيت املحا�سبة واملدفوعات.

�  -4أمثلة تبينّ كيفية تطبيق تو�صيات متويل االحتياز الواردة يف الدليل يف
�سياق امللكية الفكرية
 -273لع ّل الأمثلة التالية مفيدة يف تو�ضيح الكيفية التي ميكن بها تطبيق تو�صيات الدليل
يف �س� � ��ياق املمتل� � ��كات الفكري� � ��ة .ويف جمي� � ��ع هذه الأمثلة ،يكون للمالك �أو الدائن امل�ض� � ��مون
الالحق الذي مي ّول احتياز ممتلكات فكرية �أو رخ�ص� � ��ة يف املمتلكات الفكرية حق �ض� � ��ماين
احتيازي مع �أولوية خا�صة على حق �ضماين غري احتيازي وفقاً لل�رشوط املو�صوفة يف الأمثلة.

(�أ) احلق ال�ضماين االحتيازي يف ممتلكات فكرية ل�ضمان ثمن �رشاء تلك
املمتلكات الفكرية ال�ستخدامها يف عمل املانح
 -274ين�شئ "باء" حقاً �ضمانياً يف جميع موجوداته املنقولة احلالية منها والآجلة (مبا
يف ذلك املمتلكات الفكرية) ل�صالح "دال ميم" الذي يتخذ ما يلزم من تدابري جلعل هذا
احلق ال�ضماين نافذاً جتاه الأطراف الثالثة .ثم يح�صل "باء" من "ميم" الحقاً على براءة
اخرتاع ي�ستخدمها يف �أعماله .وعمال ب�أحكام االتفاق املربم بني "باء" و"ميم" ،يوافق "باء"
على �س� � ��داد ثمن ال�رشاء �إىل "ميم" خالل فرتة من الزمن ،ثم مينح "باء" حقاً �ض� � ��مانياً
لـ"ميم" يف براءة االخرتاع ل�ضمان التزام "باء" ب�سداد ثمن ال�رشاء .ويحر�ص "ميم" على
جعل هذا احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة يف غ�ضون فرتة ق�صرية من الزمن،
ترتاوح مث ً
ال بني  20و 30يوما بعد ح�صول "باء" على براءة االخرتاع .ويكون حق "ميم"
ال�ضماين حقاً �ضمانياً احتيازيا وله الأولوية على احلق ال�ضماين لـ"دال ميم" (انظر الفقرة
الفرعية (�أ) يف البديل �ألف �أو الفقرة الفرعية (ب) يف البديل باء من التو�صية � .)180أما
معرفة ما �إذا كان نطاق �أولوية حق "ميم" ال�ض� � ��ماين ميتد لي�ش� � ��مل العائدات املت�أتية من
براءة االخرتاع يف �شكل م�ستحقات �أو �صكوك قابلة للتداول �أو حقوق يف تقا�ضي �أموال
مودعة يف ح�س� � ��اب م�رصيف �أو حقوق يف تلقي عائدات مبقت�ض� � ��ى تعهد م�س� � ��تقل فتتوقف
على �صيغة التو�صية  185التي ت�أخذ بها الدولة يف ت�رشيعها .ومبقت�ضى البديل �ألف تنتقل
�أولوية حق "ميم" ال�ضماين �إىل العائدات (انظر الفقرة الفرعية (�أ) يف البديل �ألف من
فمقت�ضاه � َّأن
التو�صية  ،180ب�صيغتها املنقولة �إىل �سياق امللكية الفكرية)� .أما البديل باء ُ
حق "ميم" ال�ضماين يف العائدات ال يحظى �سوى ب�أولوية حق �ضماين غري احتيازي (انظر
البديل باء من التو�صية  ،185ب�صيغتها املنقولة �إىل �سياق امللكية الفكرية).
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(ب) احلق ال�ضماين االحتيازي يف ممتلكات فكرية ل�ضمان ثمن �رشاء تلك املمتلكات
الفكرية التي يحتفظ بها املانح لغر�ض البيع �أو الرتخي�ص
 -275ين�شئ "باء" حقاً �ضمانياً يف جميع موجوداته املنقولة احلالية منها والآجلة (مبا
يف ذلك املمتلكات الفكرية) ل�صالح "دال ميم  "1الذي يتخذ ما يلزم من تدابري جلعل
هذا احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة .ثم يح�صل "باء" من "ميم" الحقاً على
براءة اخرتاع لغر�ض قيامه يف �س� � ��ياق عمله املعتاد مبنح رخ�ص بها �إىل �أطراف ثالثة.
ويح�صل "باء" على الأموال الالزمة ل�سداد ثمن ال�رشاء �إىل "ميم" عن طريق اقرتا�ض
املال من "دال ميم  ،"2الذي مينحه باء حقاً �ضمانياً يف براءة االخرتاع ل�ضمان التزام
باء بال�س� � ��داد .وقبل �أن يح�ص� � ��ل باء على براءة االخرتاع ،يقوم "دال ميم  "2مبا يلي:
(�أ) يتخذ ما يلزم من تدابري جلعل حقه ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة ،و(ب)
يُخطر "دال ميم  "1ب�أنــه� ،أي "دال ميم  ،"2يتمتع بحق �ضماين احتيازي .ويكون حق
"دال ميم  "2ال�ض� � ��ماين حقاً �ض� � ��مانياً احتيازيا وله الأولوية على احلق ال�ض� � ��ماين الذي
يتمتع به "دال ميم ( "1انظر الفقرة الفرعية (ب) يف البديل �ألف �أو الفقرة الفرعية
(ب) يف البديل باء من التو�ص� � ��ية  ،180ب�ص� � ��يغتها املنقولة �إىل �س� � ��ياق امللكية الفكرية).
وال ميتد نطاق �أولوية حق "دال ميم  "2ال�ض� � ��ماين لي�ش� � ��مل العائدات املت�أتية من براءة
االخرتاع يف �شكل م�ستحقات �أو �صكوك قابلة للتداول �أو حقوق يف تقا�ضي �أموال مودعة
يف ح�س� � ��اب م�رصيف �أو حقوق يف تلقي عائدات مبقت�ض� � ��ى تعهد م�س� � ��تقل ،رغم �أنه ميتد
لي�شمل �أنواعا �أخرى من العائدات (انظر الفقرة الفرعية (ب) يف البديل �ألف والبديل
باء من التو�صية  ،185ب�صيغتها املنقولة �إىل �سياق امللكية الفكرية).

(ج) احلق ال�ض� � ��ماين االحتيازي يف رخ�ص� � ��ة ملكية فكرية ل�ض� � ��مان ثمن �رشاء تلك
الرخ�صة ال�ستخدامها يف عمل املانح
 -276ين�شئ "باء" حقاً �ضمانياً يف جميع موجوداته املنقولة احلالية والآجلة (مبا يف ذلك
املمتلكات الفكرية) ل�ص� � ��الح "دال ميم" الذي يتخذ ما يلزم من تدابري جلعل هذا احلق
ال�ضماين نافذاً جتاه الأطراف الثالثة .ثم يح�صل "باء" من "ميم" الحقاً على رخ�صة برباءة
اخرتاع ميلكها "ميم" لكي ي�ستخدمها "باء" يف عمله .ويوافق "باء" على �سداد ر�سم الرخ�صة
�إىل "ميم" خالل فرتة من الزمن ومينحه حقاً �ضمانياً يف حقوقه بو�صفه مرخَّ �صا له ل�ضمان
التزام "باء" بال�سداد .ويحر�ص "ميم" على جعل هذا احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف
الثالثة يف غ�ضون فرتة ق�صرية من الزمن (ترتاوح مث ً
ال بني  20و 30يوماً) بعد ح�صول "باء"
على الرخ�صة .ومبقت�ضى اتفاق الرتخي�ص ،يكون حق "ميم" ال�ضماين يف حقوق "باء" حقاً
�ضمانياً احتيازيا وله الأولوية على حق "دال ميم" ال�ضماين (انظر الفقرة الفرعية (�أ) يف
البديل �ألف والفقرة الفرعية (ب) يف البديل باء من التو�صية  ،180ب�صيغتها املنقولة �إىل
�سياق امللكية الفكرية)� .أما معرفة ما �إذا كان نطاق �أولوية حق "ميم" ال�ضماين ميتد لي�شمل
العائدات املت�أتية من حقوق "باء" باعتباره مرخّ �صاً له يف �شكل م�ستحقات �أو �صكوك قابلة
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للتداول �أو حقوق يف تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف �أو حقوق يف تقا�ضي عائدات
مبقت�ضى تعهد م�ستقل فتتوقف على �صيغة التو�صية  185التي ت�أخذ بها الدولة يف ت�رشيعها.
ومبوجب البديل �ألف تنتقل �أولوية حق "ميم" ال�ض� � ��ماين �إىل امل�س� � ��تحقات (انظر الفقرة
الفرعية (�أ) يف البديل �ألف من التو�صية  ،185ب�صيغتها املنقولة �إىل �سياق امللكية الفكرية).
وال يحظى حق "ميم" ال�ض� � ��ماين يف امل�س� � ��تحقات مبقت�ض� � ��ى البديل باء �س� � ��وى ب�أولوية حق
�ض� � ��ماين غري احتيازي (انظر البديل باء من التو�ص� � ��ية  ،185ب�ص� � ��يغتها املنقولة �إىل �س� � ��ياق
امللكية الفكرية) .ومن اجلدير بالذكر � َّأن حقوق "ميم" وفقا حلقه ال�ض� � ��ماين هي حقوق
م�ستقلة عن تلك التي يتمتع بها مبقت�ضى اتفاق الرتخي�ص لإنهاء ذلك االتفاق عند تق�صري
"ب� � ��اء" يف الوف� � ��اء بالتزامات� � ��ه مبقت�ض� � ��ى اتفاق الرتخي�ص؛ و� َّأن هات� �ي��ن الفئتني من احلقوق
تخ�ضعان ملتطلبات متباينة.

(د) احلق ال�ض� � ��ماين االحتيازي يف رخ�ص� � ��ة ملكية فكرية ل�ض� � ��مان ثمن �رشاء تلك
الرخ�صة التي يحتفظ بها املانح لغر�ض البيع �أو الرتخي�ص

 -277مينح "باء" حقاً �ضمانياً يف جميع موجوداته املنقولة احلالية منها والآجلة (مبا
يف ذلك املمتلكات الفكرية) �إىل "دال ميم ،"1الذي يتخذ ما يلزم من تدابري جلعل هذا
احلق ال�ض� � ��ماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة .ثم يح�ص� � ��ل "باء" الحقاً على رخ�ص� � ��ة من
"ميم" ،مالك براءة االخرتاع ،لغر�ض قيامه يف �سياق عمله املعتاد مبنح رخ�ص من الباطن
برباءة االخرتاع لأطراف ثالثة .ويح�صل "باء" على الأموال الالزمة ل�سداد ر�سوم الرخ�صة
عن طريق اقرتا�ض املال من "دال ميم ،"2الذي مينحه "باء" حقاً �ض� � ��مانياً يف حقوقه
مرخ�صا له ل�ضمان التزام "باء" بال�سداد .وقبل �أن يح�صل "باء" على الرخ�صة،
بو�صفه
َّ
يقوم "دال ميم "2مبا يلي�( :أ) يتخذ ما يلزم من تدابري جلعل حقه ال�ضماين نافذا جتاه
الأطراف الثالثة ،و(ب) يُخطر "دال ميم "1ب�أنه� ،أي "دال ميم  ،"2يتمتع بحق �ضماين
احتيازي .ويكون حق "دال ميم "2ال�ضماين حقاً �ضمانياً احتيازياً وله الأولوية على احلق
ال�ض� � ��ماين لـ"دال ميم( "1انظر الفقرة الفرعية (ب) يف البديل �ألف �أو الفقرة الفرعية
(ب) يف البديل باء من التو�صية  ،180ب�صيغتها املنقولة �إىل �سياق امللكية الفكرية) .وال
ميتد نطاق �أولوية حق "دال ميم "2ال�ضماين لي�شمل العائدات املت�أتية من الرخ�صة يف
�شكل م�ستحقات �أو �صكوك قابلة للتداول �أو حقوق يف تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب
م�رصيف ،رغم �أنه ميتد لي�شمل �أنواعا �أخرى من العائدات (انظر الفقرة الفرعية (ب) يف
البديل �ألف والبديل باء من التو�صية  ،185ب�صيغتها املنقولة �إىل �سياق امللكية الفكرية).

(هـ) احلق ال�ضماين يف رخ�صة ملكية فكرية ل�ضمان ثمن �رشاء تلك الرخ�صة التي
ي�ستخدمها املانح يف عمله ويحتفظ بها لغر�ض البيع �أو الرتخي�ص
 -278حتت� � ��از �رشك� � ��ة الربجمي� � ��ات "باء" حق� � ��وق امللكية الفكرية املتعلقة بنظام ت�ش� � ��غيل
م�س� � ��تخدم يف احلوا�س� � ��يب ال�شخ�ص� � ��ية يف معاملة متنح مبقت�ضاها حقاً �ضمانياً يف نظام
الت�ش� � ��غيل لـ"دال ميم" ل�ض� � ��مان التزام "باء" ب�س� � ��داد ثمن ال�رشاء .وحت�صل ال�رشكة "باء"
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على امللكية الفكرية لنظام الت�ش� � ��غيل ملنح ترخي�ص با�س� � ��تخدام هذا النظام ل ِّأي �ش� � ��خ�ص
يرغب يف �س� � ��داد ر�س� � ��وم الرخ�ص� � ��ة ويوافق على االمتثال ل�رشوط اتفاق الرتخي�ص .كما
تعتزم ال�رشكة "باء" ا�س� � ��تخدام نظام الت�ش� � ��غيل على احلوا�س� � ��يب ال�شخ�صية التي متلكها.
ول َّأن اال�ستخدام الغالب لنظام الت�شغيل من جانب "باء" هو االحتفاظ به لغر�ض بيعه
طبق على احلقوق ال�ض� � ��مانية
لآخرين �أو الرتخي�ص لهم با�س� � ��تخدامه ،فالقواعد التي تُ ّ
االحتيازية يف املخزون ت�رسي على احلق ال�ضماين االحتيازي الذي يتمتع به "دال ميم".
 -279ويح�صل امل ُ�ص ِّنع "باء" على براءة اخرتاع لقطعة من مع ّدات الت�صنيع يف معاملة
مينح مبقت�ض� � ��اها حقاً �ض� � ��مانياً يف براءة االخرتاع لـ"دال ميم" ل�ض� � ��مان التزام "باء"
ب�سداد ثمن ال�رشاء .و�سوف ي�ستخدم "باء" براءة االخرتاع يف �أعماله اخلا�صة به ولكنه
لن يعر�ضها عموما للرتخي�ص بها لآخرين .غري � َّأن "باء" مينح رخ�صاً ال�ستخدام براءة
االخرتاع لفرعني تابعني له .ول َّأن اال�س� � ��تخدام الغالب لرباءة االخرتاع من جانب "باء"
لي�س هو االحتفاظ بها لغر�ضها بيعها لآخرين �أو الرتخي�ص لهم با�ستخدامها ،فالقواعد
طبق على احلقوق ال�ض� � ��مانية االحتيازية يف املوجودات غري املخزون �أو ال�س� � ��لع
التي تُ ّ
اال�ستهالكية ت�رسي على احلق ال�ضماين االحتيازي الذي يتمتع به "دال ميم".

جيم-

النهج غري الوحدوي

 -280يتناول الباب باء من هذا الف�ص� � ��ل م�س � � ��ألة متويل احتياز املمتلكات الفكرية على
افرتا�� � ��ض � َّأن الدول� � ��ة تعتم� � ��د "النهج الوحدوي" لتمويل االحتياز على النحو املن�ص� � ��و�ص
عليه يف التو�ص� � ��يات  186-178من الدليل .وهو ي�س� � ��تند �إىل افرتا�ض �أنه �إذا اعتمدت
الدولة النهج الوحدوي لتمويل احتياز املوجودات امللمو�س� � ��ة ،ف�إنها �س� � ��تعتمد �أي�ضاً النهج
الوح� � ��دوي لتموي� � ��ل احتي� � ��از املمتلكات الفكرية ،لأنه� � ��ا �إن مل تفعل فيحتمل �أن تُثار بلبلة
ال لزوم لها فيما يتعلق ب�إن�ش� � ��اء احلقوق ال�ض� � ��مانية االحتيازية ونفاذها جتاه الأطراف
الثالثة و�أولويتها و�إنفاذها.
 -281وللأ�س� � ��باب نف�س� � ��ها� ،إذا اعتمدت الدولة "النهج غري الوحدوي" لتمويل احتياز
املوجودات امللمو�س� � ��ة ،ف� َّإن من املنطقي افرتا�ض � َّأن الدولة �س� � ��تعتمد �أي�ض � � �اً النهج غري
الوح� � ��دوي لتموي� � ��ل احتياز املمتلكات الفكرية .ومن املمكن على �س� � ��بيل املثال �أن يتجلّى
النه� � ��ج غ� �ي��ر الوحدوي املتعلق بتمويل احتي� � ��از حقوق امللكية الفكرية يف �رشوط تعاقدية
تن�ص على النقل امل�رشوط (ميكن �أن ي�شمل ،مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية،
رخ�ص� � ��ة ح�رصية م�رشوطة) �أو االحتفاظ بحق امللكية �أو حق �إيجار متويلي �أو معاملة
مماثل� � ��ة فيم� � ��ا يتعل� � ��ق بحقوق امللكية الفكرية .ومن املمكن كذلك ،مبقت�ض� � ��ى النهج غري
الوحدوي� ،أن يح�صل مالك �أو طرف ثالث مم ِّول ،كامل�رصف ،على حق �ضماين احتيازي
من النوع املتاح مبقت�ضى النهج الوحدوي.
 -282وميك� � ��ن تكيي� � ��ف � ٍّأي م� � ��ن معامالت متويل االحتياز هذه على نحو �س� � ��هل ن�س� � ��بياً
بحيث تنا�سب متويل حقوق امللكية الفكرية .بيد �أنه خالفاً ملا عليه احلال فيما يتعلق
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بالنهج الوحدوي ،ال يت�سنى نقل التو�صيات التي حتكم االحتفاظ بحقوق امللكية وحقوق
املرخ�ص له رخ�ص� � ��ة غري
الإيجار التمويلي نقال مبا�رشاً �إىل احلاالت التي يحتاز فيها
َّ
ح�رصية .ففي هذه احلاالت ،ال يوجد حق معينّ يحتفظ به املرخِّ �ص �إ�ضافة �إىل حقه
امل�ستمر باعتباره مالكاً (رهناً ب�رشوط اتفاق الرتخي�ص) .و�سبيل االنت�صاف املعتاد املتاح
ممول
للمرخِّ �ص يف هذه احلاالت هو جمرد �إلغاء الرخ�ص� � ��ة .وعلى نقي�ض ذلك ،ف� َّإن
ّ
االحتياز غري املرخِّ �ص (كامل�رصف مث ً
املرخ�ص له للرخ�صة) يح�صل
ميول احتياز
َّ
ال الذي ّ
املرخ�ص له.
على حق �ضماين احتيازي عادي يف حقوق
َّ
 -283ويتعينّ على الدول ،عند �صوغ �أحكام ت�رشيعية العتماد نظام غري وحدوي لتمويل
االحتياز� ،أن ت�ضع يف ح�سبانها اعتبارين� .أوالً ،بغية �ضمان حتقيق نف�س النتائج الوظيفية
التي ترتتب علي اعتماد النهج الوحدوي� ،سيتعينّ على الدول �أن تتناول جميع امل�سائل
التي ت�ش� � ��ملها التو�ص� � ��يات املتعلقة بالنهج الوحدوي على النحو املن�ص� � ��و�ص عليه يف هذا
تعدل الأحكام املح ّددة من القانون
الف�صل (انظر التو�صية � 247أدناه) .وثانياً ،يتعينّ �أن َّ
عدلت بها التو�صيات  194-192والتو�صية  199من
املراد اعتماده بالطريقة نف�سها التي ّ
الدليل (النهج غري الوحدوي) املتعلقة باملوجودات امللمو�سة لكي توازي التو�صيتني 180
و 185من الدليل (النهج الوحدوي) على التوايل .ومبعنى �آخر ،وبغية و�ض� � ��ع نظام غري
مف�صلة
بد للدول من �أن توفر قواعد
وحدوي لتمويل احتياز حقوق امللكية الفكرية ،ال ّ
ّ
تتناول م�س� � ��ائل النفاذ جتاه الأطراف الثالثة ،وحتويل حق ملكية الناقل� ،أو االحتفاظ
بحق امللكية �أو � ِّأي حق مماثل� ،إىل حق �ضماين يف عائدات املمتلكات الفكرية التي نُقلت
�أو احتُفِ ظ بحق ملكيتها (لالطالع على مناق�شة هذه التعديالت فيما يتعلق بالنهج غري
الوحدوي لتمويل االحتياز يف الدليل ،انظر الدليل ،الف�صل التا�سع).

التو�صية 247

()19

تطبي���ق الأح���كام املتعلق���ة باحلق���وق ال�ضماني���ة االحتيازية على احلق���وق ال�ضمانية يف
املمتلكات الفكرية
ينبغي �أن ين�ص القانون على � َّأن الأحكام املتعلقة باحلقوق ال�ضمانية االحتيازية
يف املوجودات امللمو�س� � ��ة تنطبق �أي�ض� � ��ا على احلق ال�ض� � ��ماين االحتيازي يف املمتلكات
الفكرية �أو على الرخ�صة املتعلقة باملمتلكات الفكرية .ولأغرا�ض تطبيق هذه الأحكام:

(�أ)

ف�إن املمتلكات الفكرية �أو الرخ�صة املتعلقة باملمتلكات الفكرية:
' '1التي يحتفظ بها املانح لأغرا�ض البيع �أو الرتخي�ص يف �س� � ��ياق عمله
املعتاد تُعامل معاملة املخزون؛

(� )19إذا ت�س � � � ّنى �إدراج هذه التو�ص� � ��ية يف الدليل ف�إنها �س � � �تُدرج يف الف�ص� � ��ل التا�سع ،املتعلق بتمويل االحتياز،
باعتبارها التو�صية  186مكرراً.
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' '2التي ي�ستخدمها املانح �أو يعتزم ا�ستخدامها لأغرا�ض �شخ�صية �أو عائلية
�أو منـزلية تُعامل معاملة ال�سلع اال�ستهالكية؛
(ب)	�أي �إ�شارة �إىل:
طبق يف هذا ال�سياق؛
' '1حيازة الدائن امل�ضمون للموجودات املرهونة ال تُ ّ
' '2وق� � ��ت حي� � ��ازة املانح للموجودات املرهونة هي �إ�ش� � ��ارة �إىل وقت احتياز
املانح للممتلكات الفكرية املرهونة �أو الرخ�صة املتعلقة باملمتلكات الفكرية؛
' '3وقت ت�سليم املوجودات املرهونة �إىل املانح هي �إ�شارة �إىل وقت احتياز
املانح للممتلكات الفكرية املرهونة �أو الرخ�صة املتعلقة باملمتلكات الفكرية.

عا�رش ًا-
�ألف-

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين
يف املمتلكات الفكرية
القانون املنطبق على م�سائل امللكية
 -1الغر�ض والنطاق

 -284القواعد املو�صى بها يف الدليل ب�ش�أن تنازع القوانني تتناول ،ب�صفة عامة ،القانون
املنطبق على �إن�ش� � ��اء احلق ال�ض� � ��ماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته جتاه حقوق
املطالبني املناف�س� �ي��ن و�إنفاذه .وهي حت ّدد �أي�ض� � ��ا النطاق الإقليمي للقواعد املو�ض� � ��وعية
املو�صى بها يف الدليلْ � ،أي ما �إذا كانت القواعد القانونية املو�ضوعية للدولة التي ت�شرتع
القانون املو�صى به يف الدليل تنطبق ومتى تنطبق (انظر الف�صل العا�رش اخلا�ص بتنازع
القوانني ،الفقرات .)9-1
 -285وال يح ّدد الف�صل العا�رش من الدليل احلقوق ال�ضمانية التي تنطبق عليها قواعد
تنازع القوانني املو�ص� � ��ى بها يف الدليل .فو�ص� � ��ف احلق ب�أنه حق �ض� � ��ماين لأغرا�ض تنازع
القوانني هو �أمر يح ّدده عادة قانون املعامالت امل�ضمونة املو�ضوعي يف الدولة املعنية .بيد
� َّأن الدليل يو�صي ب�أن تقوم الدولة التي ت�شرتع القانون املو�صى به يف الدليل م ّتبعة يف
ذلك نهجا غري وحدوي ب�ش�أن متويل االحتياز بتطبيق قواعد تنازع القوانني التي حتكم
احلقوق ال�ضمانية على حقوق االحتفاظ بامللكية �أو على حقوق الإيجار التمويلي (انظر
التو�صية  .)201وباملثل ،ونظرا ل َّأن معظم القواعد القانونية املو�ضوعية املو�صى بها يف
الدليل التي تنطبق على احلقوق ال�ض� � ��مانية يف امل�س� � ��تحقات ت�رسي �أي�ض� � ��ا على الإحاالت
تطبق تلك الدولة قواعد تنازع القوانني التي حتكم �إحالة
التامة ،ف� َّإن الدليل يو�صي ب�أن ّ
امل�ستحقات للأغرا�ض ال�ضمانية على الإحاالت التامة للم�ستحقات (انظر م�صطلح "احلق
ال�ضماين" يف الفقرة  20من الباب باء يف مق ّدمة الدليل ،والتو�صيتني  3و.)208
 -286ومن حيث املبد�أ ،ف� َّإن املحكمة �أو �سلطة �أخرى� ،ستعتمد على قانونها اخلا�ص كلما
طُ لب منها تكييف ق�ضية ما لغر�ض اختيار القاعدة املنا�سبة من قواعد تنازع القوانني.
عدت لتج�سيد القواعد القانونية
ومبا � َّأن قواعد تنازع القوانني املو�صى بها يف الدليل قد �أُ َّ
املو�ضوعية املو�صى بها يف الدليل ،ف� َّإن الدولة التي ت�شرتع القواعد القانونية املو�ضوعية
وكذلك قواعد تنازع القوانني التي �أو�صي بها يف الدليل لن جتد �صعوبة يف تطبيق � ٍّأي
منهما .ولكن� ،إذا مل ت�ش� �ت��رع الدولة القواعد القانونية املو�ض� � ��وعية املو�ص� � ��ى بها يف الدليل
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فرمبا ي�ص� � ��عب عليها تطبيق القواعد املو�ص� � ��ى بها يف الدليل ب�ش � � ��أن تنازع القوانني .وقد
يكون الأمر كذلك �إذا عاملت الدولة �إن�شاء احلق ال�ضماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة
باعتبارهما م�س � � ��ألة واحدة يف حني � َّأن قواعد الدليل اخلا�ص� � ��ة بتنازع القوانني تعاملهما
على �أنهما م�س�ألتان منف�صلتان وتُرجعهما �إىل قوانني دول خمتلفة .وينبغي الإ�شارة �إىل � َّأن
الدليل ،تبعا للنهج امل�أخوذ به يف معظم الدول ،مييز بني االتفاق املن�شئ للحق ال�ضماين
يف حق امللكية (الذي يحال �إىل قانون حم ّدد؛ انظر التو�ص� � ��يتني  203و )208واحلقوق
وااللتزامات املتبادلة للطرفني النا�شئة عن هذا االتفاق باعتبارها حقوقا تعاقدية (والتي
حتال عادة �إىل القانون الذي يختاره الطرفان ،انظر التو�صية .)216
 -287وعلى � ِّأي حال ،ف� َّإن م�س�ألة قابلية املوجودات (مبا فيها املمتلكات الفكرية) للنقل
�أو الرهن ،هي م�س � � ��ألة متهيدية ال بد من معاجلتها قبل �إن�ش� � ��اء احلق ال�ض� � ��ماين ،وهي
م�س � � ��ألة ال تتناوله� � ��ا قواعد تنازع القوانني املو�ص� � ��ى به� � ��ا يف الدليل .وهكذا ،فما دامت
القواعد الأخرى اخلا�ص� � ��ة بتنازع القوانني حتيل امل�س� � ��ائل املتعلقة ب�إمكانية نقل حقوق
امللكي� � ��ة الفكري� � ��ة ،على �س� � ��بيل املث� � ��ال� ،إىل قانون الدولة التي تتمتع فيها امللكية الفكرية
باحلماية (قانون دولة احلماية) ،ف� َّإن الدليل ال ي�ؤثر يف هذه امل�سائل .ولي�س ال�سبب يف
ذلك � َّأن القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل يذعن للقانون املتعلق بامللكية الفكرية ،بل ل َّأن
القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ال يتناول هذه امل�س� � ��ائل �أ�ص� �ل �اً .وباتباع النهج نف�سه ،ف� َّإن
القواعد القانونية املو�ض� � ��وعية املو�ص� � ��ى بها يف الدليل ال تلغي الأحكام القانونية التي
حتد من �إمكانية النقل (انظر التو�صية .)18
 -288وعندما حتيل قواعد تنازع القوانني املو�صى بها يف الدليل �أمراً متعلقاً باحلقوق
معينة ،ف�إنها حتيل �إىل كامل جمموعة القوانني ال�س� � ��ارية يف
ال�ض� � ��مانية �إىل قانون دولة ّ
تل� � ��ك الدولة ،با�س� � ��تثناء قواعده� � ��ا املتعلقة بتنازع القوانني جتنب� � ��ا للإحالة �إىل القانون
الداخلي (انظر التو�ص� � ��ية  .)221وهذه املجموعة من القوانني ال تقت�رص على القانون
مقدمة الدليل ،الفقرة  )19والقانون ال�س� � ��اري
الت�رشيعي والقانون غري الت�رشيعي (انظر ّ
معينة لدولة متعددة الوحدات (انظر التو�ص� � ��يات  ،)227-224بل
يف وح� � ��دات �إقليمي� � ��ة ّ
ت�ش� � ��مل �أي�ض � � �اً القواعد القانونية ال�سارية يف تلك الدولة مبقت�ضى معاهدات واتفاقيات
والتزامات دولية �أخرى .وهكذا ،مثالً� ،إذا �أحالت قاعدة متعلقة بتنازع القوانني م�س�ألة
مت�ص� � ��ل ًة باحلقوق ال�ض� � ��مانية يف املمتلكات الفكرية �إىل قانون دولة يكون فيها القانون
املتعلق بتلك امل�س � � ��ألة قد �أ�ص� � ��درته منظمة تكامل اقت�ص� � ��ادي �إقليمية ،ف� َّإن الإحالة �إىل
قانون تلك الدولة ي�شمل القواعد القانونية التي �أ�صدرتها منظمة التكامل االقت�صادي
الإقليمية )20(.وينطبق الأمر نف�س� � ��ه على القواعد ذات ال�ص� � ��لة التي تُ�ص� � ��درها منظمات
دولية مثل املنظمة العاملية للملكية الفكرية.
( )20على �س� � ��بيل املثال ،تق�ض� � ��ي املادة  16من الالئحة التنظيمية رقم  2009/207ال�ص� � ��ادرة عن املجل�س
تطبق املواد � 17إىل
الأوروب� � ��ي ب�ش � � ��أن العالم� � ��ات التجارية يف اجلماعة الأوروبية (انظر احلا�ش� � ��ية � 8أع� �ل��اه) ب�أن ّ
يطب� � ��ق قان� � ��ون البل� � ��د ال� � ��ذي يوجد فيه مقر املالك �أو من�ش � � ��أته (�إذا كان ذلك داخل االحتاد الأوروبي) �أو
 .24وال ّ
حمددة.
قانون مقر مكتب ت�سجيل العالمات التجارية (�إ�سبانيا) �إال عندما ال تن�ص �أحكام تلك املواد على قاعدة
ّ
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 -289وينبغي الإ�ش� � ��ارة �أي�ض� � ��ا �إىل �أنه �أ ّياً كان القانون املنطبق ف� َّإن تطبيقه �سيخ�ض� � ��ع
مل� � ��ا يل� � ��ي�( :أ) ال�سيا�س� � ��ة العام� � ��ة والقواع� � ��د الإلزامي� � ��ة لدولة املحكمة (انظ� � ��ر الدليل،
التو�صية )222؛ و(ب) يف حال �إع�سار املانح ،ت�أثري تطبيق قانون الدولة التي تبد�أ فيها
�إجراءات الإع�س� � ��ار فيما يتعلق ببع�ض امل�س� � ��ائل املت�ص� � ��لة بالإع�س� � ��ار (قانون دولة حمكمة
الإع�س� � ��ار ،انظر التو�ص� � ��ية  .)223و�أخرياًً ،جتدر الإ�ش� � ��ارة �إىل � َّأن قواعد تنازع القوانني،
�ش�أنها �ش�أن �سائر القواعد الأخرى املو�صى بها يف الدليل ،ال تنطبق ما دامت ال ت ّت�سق
مع القانون الوطني �أو مع ما قد يوجد من اتفاقات دولية متعلقة بامللكية الفكرية تكون
الدولة طرفاً فيها (انظر الفقرة الفرعية (ب) من التو�صية .)4

 -2ال َّنهج املو�صى به يف الدليل ب�ش�أن احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات
غري امللمو�سة
 -290يق�ض� � ��ي القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ب� َّأن القانون املنطبق على �إن�ش� � ��اء احلق
ال�ضماين يف املوجودات غري امللمو�سة ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته و�إنفاذه هو
قانون دولة مقر املانح (انظر التو�صية  208والفقرة الفرعية (ب) من التو�صية .)218
وتبع� � ��ا للنه� � ��ج امل�أخ� � ��وذ به يف كثري من الدول ،يورد الدليل تو�ص� � ��يات تخ�ص املوجودات
معينة من املوجودات غري امللمو�س� � ��ة ،مثل احلقوق
وتتعلق باحلقوق ال�ض� � ��مانية يف �أنواع ّ
يف تقا�ضي �أموال مودعة يف ح�ساب م�رصيف (انظر التو�صيات � 209إىل  ،)212لكنها ال
تتعلق باحلقوق ال�ض� � ��مانية يف املمتلكات الفكرية .ومن ثَم ف�إذا ا�ش� �ت��رعت الدولة قواعد
تنازع القوانني املو�صى بها يف الدليل دون الن�ص على قاعدة تخ�ص املوجودات املتعلقة
باملمتلكات الفكرية حتديدا ،ف� َّإن قانون الدولة التي يقع فيها املانح هو الذي �س� � ��يطبق
على �إن�شاء احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته
ويعرف مقر املانح ب�أنه مكان عمله ،ويف حال وجود �أماكن العمل يف �أكرث من
و�إنفاذه.
َّ
دول� � ��ة واح� � ��دة ،مكان �إدارته املركزي� � ��ة� ،أي املقر الفعلي للمانح ،ال مقره القانوين (انظر
التو�صية  .)219وكما �سبقت الإ�شارة �إىل ذلك (انظر الفقرة � ،)289ستنطبق �أي�ضا الفقرة
الفرعية (ب) من التو�صية  4و�ستنطبق قواعد تنازع القوانني املن�صو�ص عليها يف القانون
املتعلق بامللكية الفكرية ،ما دامت قواعد تنازع القوانني املو�صى بها يف الدليل ال تت�سق
مع قواعد القانون املتعلق بامللكية الفكرية التي ت�رسي على امللكية الفكرية حتديدا.
 -291وامليزة الرئي�سية للنهج القائم على قانون الدولة التي يقع فيها مقر املانح هي
�أنه ي�ؤدي �إىل تطبيق قانون واحد على �إن�ش� � ��اء احلق ال�ض� � ��ماين ونفاذه جتاه الأطراف
الثالثة و�أولويته و�إنفاذه .وهكذا ميكن ،على �س� � ��بيل املثال ،للدائن امل�ض� � ��مون الذي يود
احل�ص� � ��ول على حق �ض� � ��ماين يف جميع موجودات املانح غري امللمو�س� � ��ة ،احلالية منها
والآجلة (مبا فيها املمتلكات الفكرية واملوجودات الأخرى) �أن يح�صل على حق �ضماين
و�أن يجعل� � ��ه ناف� � ��ذا جت� � ��اه الأطراف الثالثة ويت�أكد من �أولويته ويقوم ب�إنفاذه بالإحالة �إىل
بعدة دول .وبوجه خا�ص،
قانون دولة واحدة فقط ،حتى ولو كانت للموجودات �صالت ّ
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�سوف تنخف�ض تكاليف الت�سجيل وكذلك تكاليف البحث يف معظم احلاالت ل َّأن الدائن
امل�ضمون ال يحتاج �إىل الت�سجيل ول َّأن الباحث ال يحتاج �إىل البحث �إال يف الدولة التي
يقع فيها مقر املانح .ومن �ش�أن ذلك �أن يخ ّف�ض تكاليف املعامالت ويع ِّزز اليقني ،ومن
ثَم ميكن �أن ي�ؤثر ت�أثريا مفيدا على توافر االئتمان وكلفته.
 -292وينطوي النهج القائم على قانون الدولة التي يقع فيها مقر املانح وتعريف "املقر"
عل� � ��ى �أن� � ��ه م� � ��كان وج� � ��ود الإدارة املركزية (انظر الفقرة � 290أع� �ل��اه) ،على مزية �أخرى
يرجح �أن تدار
ذات �أهمية خا�صة ،وهي � َّأن ذلك القانون هو �أي�ضا قانون الدولة التي ّ
فيها �إجراءات الإع�سار الرئي�سية املتعلقة باملانح (فيما يخ�ص معنى عبارة "الإجراءات
الرئي�س� � ��ية" انظر ،على �س� � ��بيل املثال ،الفقرة الفرعية (ب) من املادة  2والفقرة  3من
املادة  16من قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود) )21(.وتبعاً لذلك
ف � � �� َّإن القان� � ��ون الذي ي�رسي على �إن�ش� � ��اء احلق ال�ض� � ��ماين ونفاذه جت� � ��اه الأطراف الثالثة
و�أولويته و�إنفاذه والقانون الذي ي�رسي ،مثال ،على حاالت وقف دعاوى فردية ،و�إبطال
يرجح �أن يكونا قانون
معينة ،ومعاملة الدائنني امل�ضمونني ،وترتيب املطالباتَّ ،
معامالت ّ
نف�س الدولة الواحدة .وينبغي الإ�شارة �إىل �أنه لئن كان حتديد املقر القانوين يف بع�ض
احلاالت �أ�سهل من حتديد املقر الفعلي ،ف� َّإن الإ�شارة �إىل املقر القانوين قد تف�ضي �إىل
ا�س� � ��تبعاد قاعدة تنازع القوانني املنطبقة لدواعي ال�سيا�س� � ��ة العامة �أو القانوين الإلزامي
(انظر الدليل ،التو�صية  )222عندما ال يكون املقر القانوين للمانح ومكان �إدارته املركزية
يف دولة واحدة .ويكون الأمر كذلك �إذا كان قانون الدولة التي يقع فيها املقر القانوين
يت�ضمن �أحكاما ب�ش�أن �أولوية احلق ال�ضماين ال تت�سق مع قانون الإع�سار يف الدولة التي
ا�س � � �تُ ِهلّت فيها �إجراءات الإع�س� � ��ار (قانون دولة حمكمة الإع�سار) .وللأ�سباب التي �سي�أتي
ذكرها �أدناه (انظر الفقرتني  305و ،)306ف� َّإن اتباع نهج ال يقوم �إال على قانون الدولة
التي يقع فيها مقر املانح لن يكون منا�سبا للحقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية.
 -293وع� �ل��اوة عل� � ��ى ذل� � ��ك� ،إذا كان املانح هو املنقول �إلي� � ��ه الذي �أخذ املوجودات من
املالك الأ�ص� � ��لي �أو املالك الأو�س� � ��ط الذي يوجد يف دولة �أخرى غري الدولة التي يوجد
فيها مقر املانح ،ف�سيتعينّ على الدائن امل�ضمون �أن يبحث يف �سجل احلقوق ال�ضمانية
(ورمبا يف �سجل املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة� ،إن ُوجد) اخلا�ص بهذه الدولة الأخرى.
وينبغي الإ�ش� � ��ارة �إىل �أنه يف هذه احلالة �إذا كان املالك الأ�ص� � ��لي �أو املالك الأو�س� � ��ط قد
منح هو نف�سه احلق ال�ضماين اخلا�ضع لقانون مقر املالك الأ�صلي �أو املالك الأو�سط،
ف� َّإن القانون املو�صى به يف الدليل يقت�ضي �أن يكون القانون املنطبق هو قانون الدولة
التي كان يقع فيها مقر املانح �أثناء ن�ش� � ��وء التنازع على الأولوية (انظر التو�ص� � ��ية 208
والفقرة الفرعية (ب) من التو�صية  .)220ومبقت�ضي القانون املو�صى به يف الدليل ف� َّإن
( )21من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.99.V.3

عا�رشاً -القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية

131

كل من تنقل �إليه موجودات مرهونة ي�أخذها خا�ض� � ��عة للحق ال�ض� � ��ماين ال�س� � ��ابق� ،إال يف
معينة من�ص� � ��و�ص عليها .وتبعاً لذلك ف� َّإن كل من تنقل �إليه موجودات ي�أخذها
حاالت َّ
خا�ضع ًة للحق ال�ضماين الذي �أن�ش�أه مالك �سابق (انظر التو�صيات .)82-79
 -294وينبغ� � ��ي الإ�ش� � ��ارة �إىل �أن� � ��ه تطبق قواعد �إ�ض� � ��افية �إذا انتق� � ��ل املانح من دولة �إىل
�أخرى ا�ش� �ت��رعت القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل و�إذا كان قانون الدولة التي يقع فيها
املق� � ��ر اجلدي� � ��د للمانح هو القانون ال�س� � ��اري .ووفق � � �اً لتلك القواعد� ،إذا انتقل املانح �إىل
دولة �أخرى ا�ش� �ت��رعت القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل ،يظ ّل احلق ال�ض� � ��ماين نافذاً جتاه
الأطراف الثالثة ملدة زمنية وجيزة ،دون اتخاذ الدائن امل�ض� � ��مون ل ِّأي �إجراء ،وال يكون
نافذا بعد تلك املدة �إال �إذا ا�ستوفيت مقت�ضيات النفاذ جتاه الأطراف الثالثة يف دولة
املقر اجلديد للمانح (انظر الدليل ،التو�صية .)45
 -295فمثالً ،يقوم مالك امللكية الفكرية "�ألف" ،الذي يوجد مقره يف الدولة "�سني"،
ب�إن�ش� � ��اء حق �ض� � ��ماين ل�ص� � ��الح الدائن امل�ض� � ��مون "دال ميم "1يف حق من حقوق الت�أليف
والن�رش حممي يف الدولة "�ص� � ��اد" ،ثم ينتقل �إىل الدولة "�ص� � ��اد" ،التي ا�ش� �ت��رعت القانون
املو�ص� � ��ى به يف الدليل ،وين�ش� � ��ئ حقا �ض� � ��مانياً �آخر ل�صالح الدائن امل�ضمون "دال ميم"2
يف الدولة "�ص� � ��اد" .ف�إذا كانت الدولة "�ص� � ��اد" قد ا�ش� �ت��رعت قاعدة حتيل الأولوية بني
الدائنني امل�ضمونني �إىل قانون الدولة التي يقع فيها مقر املانح (انظر الدليل ،التو�صية
 ،)208وكان كل حق �ض� � ��ماين منهما قد ُجعل نافذا جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ض� � ��ى
قانون الدولة التي �أن�شئ فيها ،ف� َّإن احلق ال�ضماين للدائن امل�ضمون "دال ميم  "1يحظى
بالأولوية على احلق ال�ض� � ��ماين للدائن امل�ض� � ��مون "دال ميم  "2ملدة زمنية وجيزة دون
اتخاذ الدائن امل�ض� � ��مون "دال ميم  "1ل ِّأي �إجراء ،وال تكون له الأولوية بعد تلك املدة
�إال �إذا ا�ستوفى "دال ميم  "1مقت�ضيات النفاذ جتاه الأطراف الثالثة يف الدولة "�صاد".
وهذه النتيجة مر ُّدها �إىل قاعدة م�س� � ��تندة �إىل التو�ص� � ��ية  45وال تعزى �إىل قاعدة من
قواعد تنازع القوانني .و�إذا قام "�ألف" ،بدالً من االنتقال �إىل الدولة "�صاد" ،بنقل حق
الت�أليف والن�رش �إىل منقول �إليه "باء" يف الدولة "�صاد" ،ف� َّإن م�س�ألة ما �إذا كان املنقول
�إليه "باء" �سيح�صل على حق الت�أليف والن�رش خا�ضعاً للحق ال�ضماين للدائن امل�ضمون
حدد وفقاً لقانون دولة
حدد وفقاً لقانون دولة مقر املانح .كذلك �س � � �تُ َّ
"دال ميم � "1س � � �تُ َّ
مقر املانح م�س � � ��ألة ما �إذا كان الدائن امل�ض� � ��مون "دال ميم � "2س� � ��ي�أخذ حقه ال�ض� � ��ماين
خا�ضعاً للحق ال�ضماين للدائن امل�ضمون "دال ميم ."1
 -296واجلدير بالإ�ش� � ��ارة �أي�ض � � �اً � َّأن القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل يق�ض� � ��ي ب� َّأن الوقت
الالزم لتحديد مكان املانح فيما يخ�ص م�سائل الإن�شاء هو وقت الإن�شاء املفرت�ض للحق
ال�ض� � ��ماين� ،أما فيما يخ�ص م�س� � ��ائل النفاذ جتاه الأطراف الثالثة وم�س� � ��ائل الأولوية فهو
وبناء على ذلك ،ف� َّإن النهج امل�ستند �إىل قاعدة
وقت ن�شوء امل�س�ألة (انظر التو�صية .)220
ً
قانون الدولة التي يقع فيها مقر املانح املو�ص� � ��ى به يف الدليل ،ما دامت تلك القاعدة
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ت�رسي على احلقوق ال�ضمانية يف موجودات امللكية الفكرية ،يق�ضي ب�أن يخ�ضع �إن�شاء
احلق ال�ض� � ��ماين للدائن "دال ميم  "1لقانون الدولة "�س� �ي��ن" و�أن يخ�ض� � ��ع �إن�ش� � ��اء احلق
ال�ضماين للدائن "دال ميم  "2لقانون الدولة "�صاد"� .أما م�س�ألة ما �إذا كان املنقول �إليه
باء ودائنه امل�ض� � ��مون "دال ميم � "2س� � ��ي�أخذان موجودات امللكية الفكرية خا�ض� � ��عة للحق
ال�ض� � ��ماين للدائن "دال ميم  ،"1بعد مدة زمنية وجيزة (انظر الدليل ،التو�ص� � ��ية ،)45
فيحكمها قانون الدولة "�صاد".

 -3قانون دولة احلماية
 -297على الرغم من � َّأن االتفاقيات الدولية التي ُو�ض� � ��عت حلماية امللكية الفكرية ال
تتناول �رصاحة القانون املنطبق على امل�سائل النا�شئة فيما يتعلق باحلقوق ال�ضمانية يف
املمتل� � ��كات الفكري� � ��ة ،ف�إنها تعتمد بوجه عام مبد�أ االخت�ص� � ��ا�ص الإقليمي .ومن ثَم ف� َّإن
القانون املنطبق على امللكية وم�سائل حماية حقوق امللكية الفكرية يف الدول الأطراف يف
مرخ�ص
هذه االتفاقيات (مثل احلقوق الن�سبية ملالك ممتلكات فكرية يف دولة ما جتاه
َّ
متعد عليها يف دولة �أخرى) هو قانون دولة احلماية .وينبغي الإ�شارة
له با�ستعمالها �أو
ٍّ
�إىل � َّأن قانون دولة احلماية ،فيما يتعلق ب�أنواع املمتلكات الفكرية اخلا�ض� � ��عة للت�س� � ��جيل
يف �سجل ممتلكات فكرية وطني �أو �إقليمي �أو دويل (مثال براءات االخرتاع والعالمات
التجارية) ،هو قانون الدولة (مبا يف ذلك القواعد التي �أ�صدرتها منظمات �إقليمية �أو
دولية) التي يُحفظ ال�سجل حتت �سلطتها.
 -298و�أُعرب عن ر�أي( )22مفاده � َّأن مبد�أ املعاملة الوطنية الوارد يف االتفاقيات الدولية
حلماية امللكية الفكرية يفر�ض �ض� � ��منياً قاعدة عاملية ل�ص� � ��الح قانون دولة احلماية من
�ب ،بل �أي�ض � � �اً
يطبق ال على ملكية املمتلكات الفكرية فح�س� � � ُ
�أجل حتديد القانون الذي َّ
على امل�سائل النا�شئة فيما يتعلق باحلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية .ووفقاً لذلك
ال� � ��ر�أي ج� � ��رى ت�أكي� � ��د � َّأن هناك �أحكاما ،مثل الفق� � ��رة  1من املادة  2من اتفاقية باري�س
حلماية امللكية ال�صناعية ( )23(،)1883والفقرة  2من املادة  5من اتفاقية برن الدولية
حلماية الأعمال الأدبية والفنية ( )24()1886والفقرة  1من املادة  3من االتفاق املتعلق
باجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية ،ت�ؤدي �إىل ا�ستنتاج � َّأن عامل الربط املنا�سب
هو مكان حماية حق امللكية الفكرية ذي ال�ص� � ��لة )25(.وبعبارة �أخرى ،يتعينّ على الدول
تطبق قانون دولة
الأط� � ��راف يف � ٍّأي م� � ��ن ه� � ��ذه االتفاقيات الدولية ،وفقا لهذا الر�أي� ،أن ّ
احلماية على امل�سائل النا�شئة بخ�صو�ص احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية.
( )22انظر تقرير الفريق العامل ال�س� � ��اد�س (املعني بامل�ص� � ��الح ال�ض� � ��مانية) عن �أعمال دورته ال�ساد�س� � ��ة ع�رشة
(الفقرة  90من الوثيقة .)A/CN.9/685
( )23متاحة على العنوان التايل .www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html
( )24متاحة على العنوان التايل .www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html
تت�ضمن هذه ال�صكوك بع�ض اال�ستثناءات التي ال تعترب ذات �صلة بهذه املناق�شة.
( )25قد
ّ
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 -299ويقت�ضي الر�أي املذكور �أنه ال بد للدائن امل�ضمون ،لكي ي�ستطيع احل�صول على
حق �ضماين نافذ يف حق من حقوق امللكية الفكرية وقابل للإنفاذ يف دولة يوجد فيها
حق امللكية الفكرية ،من �أن ي�ستويف مقت�ضيات تلك الدولة .وهكذا ف� َّإن املزية الرئي�سية
بناء على
التي ينطوي عليها النهج امل�س� � ��تند �إىل قانون دولة احلماية هي � َّأن تطبيقهً ،
االع� �ت��راف مببد�أ االخت�ص� � ��ا�ص الإقليمي املعتَم� � ��د يف االتفاقيات الدولية حلماية امللكية
الفكرية� ،س� � ��ي�ؤدي �إىل انطباق القانون نف�س� � ��ه على كل من احلقوق ال�ض� � ��مانية وحقوق
امتالك املمتلكات الفكرية .وينبغي الإ�شارة �إىل � َّأن قانون دولة احلماية ،مبقت�ضى هذا
يحدد جوانب احلق ال�ض� � ��ماين املتعلقة بحق امللكية الفكرية .وهو ال
النه� � ��ج ،ه� � ��و ال� � ��ذي ّ
ينطبق بال�رضورة على امل�سائل التعاقدية ال�رصفة بني املانح والدائن امل�ضمون التي ميكن
�أن تكون خا�ض� � ��عة للقانون الذي يحكم العقد (قانون العقود؛ انظر الباب باء من هذا
الف�صل �أدناه).
نواق�ص ت�ش� � ��وب �أي�ض� � ��ا هذا النهج امل�س� � ��تند �إىل قانون دولة احلماية
 -300غري � َّأن ثمة
َ
باعتباره القانون املنطبق على احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية .ففي كثري من
املعامالت يلزم �إجراء الت�سجيل يف �سجالت موجودة يف عدة دول .وينطبق ذلك بوجه
خا�� � ��ص عل� � ��ى ما يلي�( :أ) املعامالت التي ا�س � � �تُخدمت فيها حافظة حقوق ملكية فكرية
حممية مبوجب قوانني دول �شتى ك�ضمانة لالئتمان ،و(ب) املعامالت التي ال تقت�رص فيها
املوجودات املرهونة على املمتلكات الفكرية امل�س� � ��تخدمة واملحمية بقانون دولة واحدة،
و(ج) املعام� �ل��ات الت� � ��ي تكون فيها جميع موجودات املانح مرهونة .وهذه النتيجة خليق ٌة
�أن ترفع تكاليف معامالت التمويل امل�ض� � ��مون بامللكية الفكرية بزيادة تكاليف الت�س� � ��جيل
والبحث و�أن تزيدها تع ُّقدا ،وهي م�س � � ��ألة �س � � �تُناق�ش �أدناه مبزيد من التف�ص� � ��يل .وعالوة
على ذلك ف�إذا كان املانح ال يوجد مقره يف الدولة التي تتمتع فيها املمتلكات الفكرية
املرهونة باحلماية و�إذا بد�أت �إجراءات �إع�س� � ��ار ب�ش � � ��أن املانح يف الدولة التي يوجد فيها
مقره ،ف� َّإن �إحالة امل�سائل املتعلقة باحلق ال�ضماين �إىل قانون دولة احلماية قد تف�ضي
�إىل ا�ستبعاد قاعدة تنازع القوانني لتعار�ضها مع اعتبارات ال�سيا�سة العامة �أو القانوين
الإلزامي التي يقت�ض� � ��يها قانون دولة حمكمة الإع�س� � ��ار (انظر الدليل ،التو�ص� � ��ية .)222
داع �إىل
وم� � ��ن ثَ� � � ّ�م ،ف � � �� َّإن الن�ص عل� � ��ى نهج قائم على قانون دولة احلماية قد ي�ؤدي دون ٍ
حرمان الدائنني امل�ض� � ��مونني من اختيار اتباع قانون الدولة التي يقع فيها مقر املانح
�أو من الت�سجيل يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام ومن ثَم االقت�صاد يف التكاليف.

 -4نُ ُهج �أخرى
 -301لي�س هناك قبول عاملي للر�أي املذكور �أعاله (انظر الفقرتني  297و )298الذي
يعزو لالتفاقيات الدولية املتعلقة بامللكية الفكرية �أثرا وا�س� � ��ع النطاق من حيث حتديد
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القانون املنطبق على امل�سائل املت�صلة باحلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية .وعالوة
على ذلك ،لي�س هناك �إال �س� � ��وابق قليلة جدا ب�ش � � ��أن تطبيق قانون احلماية على هذه
امل�سائل .وحتى على افرتا�ض �أنه ميكن لهذه االتفاقيات الدولية �أن تفر�ض قواعد تنازع
القوانني ،ف�س� � ��يظل من امل�ش� � ��كوك فيه �أن ي�ش� � ��مل نطاق تطبيق تلك القواعد ك ّل الآثار
املتعلقة بامللكية املن�ص� � ��و�ص عليها يف امللحق� ،أي �إن�ش� � ��اء احلق ال�ض� � ��ماين يف املمتلكات
الفكرية ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته على حقوق امل ُطالبني املناف�سني و�إنفاذه.
 -302وتبعا لذلك ،فحتى عند الت�سليم بالأثر الوا�سع النطاق املرتتب على االتفاقيات
الدولي� � ��ة املتعلق� � ��ة بامللكي� � ��ة الفكرية واملبينّ �أعاله (انظر الفقرتني  297و� ،)298س� � ��يظل
من ال�رضوري �أو من املفيد للدول اعتماد قواعد تنازع القوانني املنطبقة على امل�سائل
النا�ش� � ��ئة بخ�ص� � ��و�ص احلقوق ال�ض� � ��مانية يف املمتلكات الفكرية .فمن �ش�أن هذه القواعد،
على �أقل تقدير� ،أن ت�ؤ ّدي وظيفة �سد الثغرات التي ت�شوب ما قد ت�ؤدي �إليه االتفاقيات
الدولية احلالية املتعلقة بامللكية الفكرية من عواقب ب�ش�أن تنازع القوانني.
 -303ونظرا لالعتبارات ال�سالفة الذكر وحر�صاً على التوفيق بني حتقيق االت�ساق مع
القانون املنطبق على حقوق االمتالك ومنافع تطبيق قانون واحد على م�سائل احلقوق
ال�ضمانية ،ميكن اجلمع بني النهج القائم على قانون دولة احلماية والنهج املعتمد على
مقر املانح .فطاملا � َّأن هناك و�ضوحا ب�ش�أن القانون املنطبق على كل م�س�ألة ،ف� َّإن بع�ض
امل�س� � ��ائل ميكن �أن حتال �إىل قانون مقر املانح بينما ميكن �أن حتال م�س� � ��ائل �أخرى �إىل
قانون دولة احلماية .وترد �أمثل ٌة على هذه النهج املختلطة يف الفقرات .316-304
 -304وميكن ،على �سبيل املثال ،اجلمع بني النهج امل�ستند �إىل قانون دولة مقر املانح
والنه� � ��ج امل�س� � ��تند �إىل قان� � ��ون دول� � ��ة احلماي� � ��ة على النحو التايل ،وه� � ��و �أن ينطبق قانون
دولة مقر املانح مبدئيا على �إن�ش� � ��اء احلق ال�ض� � ��ماين يف املمتلكات الفكرية ونفاذه جتاه
الأطراف الثالثة و�أولويته و�إنفاذه� .أما نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته
يرخ�ص له با�س� � ��تعمالها
على حقوق من تنقل �إليه املمتلكات الفكرية نقال تاما �أو من ّ
فيخ�ض� � ��عان لقانون دولة احلماية .و�س� � ��تنطبق هذه القاعدة ب�رصف النظر عما �إذا كان
قانون دولة احلماية ين�ص على ت�سجيل احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية يف �سجل
للممتلكات الفكرية �أم ال ين�ص على ذلك .ومبقت�ض� � ��ى النهج املختلط الأول هذا ،ف� َّإن
الدائن امل�ض� � ��مون ال يحتاج �إىل �أن يُثبت حقه مبوجب قانون دولة احلماية �س� � ��وى يف
احل� � ��االت الت� � ��ي يك� � ��ون فيها التناف�س مع َمن نُقلت �إليه احلقوق نقال تاما �أو من رخِّ �ص
مبعث قلق� .أما يف احلالة النمطية التي يكون فيها �إع�س� � ��ار املانح هو
له با�س� � ��تعمالها
َ
مبعث القلق الرئي�س� � ��ي (لتع ّذر �س� � ��داد املانح ما عليه جلميع الدائنني) ،فيكفي �أن يع ِّول
الدائن امل�ضمون على قانون الدولة التي يقع فيها مقر املانح ،كما هي احلال بالن�سبة
لبع�ض الفئات الأخرى من املوجودات غري امللمو�سة (كامل�ستحقات).
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 -305وي�صلح هذا النهج يف الدول التي ت�سلكه يف التعامل مع احلقوق ال�ضمانية يف
املمتلكات الفكرية حيث ي�ؤدي �إىل خف�ض تكاليف املعامالت ل�س� � ��ببني �أ�سا�س� � ��يني� :أولهما
�أنه ميكن للدائن امل�ضمون دائما ت�سجيل احلق مبقت�ضى قانون دولة احلماية ويف �سجل
املمتلكات الفكرية ذي ال�ص� � ��لة� .أما ال�س� � ��بب الثاين فهو �أنه عندما يكون �إع�س� � ��ار املانح
والتنازع مع دائن م�ض� � ��مون �آخر �أو دائن بحكم ق�ض� � ��ائي هما من الأمور الرئي�س� � ��ية التي
ت�شغل بال الدائن امل�ضمون ،قد ال يحتاج هذا الدائن امل�ضمون �إ ّال �إىل ا�ستيفاء مقت�ضيات
النف� � ��اذ جت� � ��اه الأط� � ��راف الثالثة املعمول به� � ��ا يف الدولة التي يقع فيها مقر املانح (على
�سبيل املثال ،عدم ت�سجيل �إ�شعار �إال يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام يف الدولة التي
يقع فيها مقر املانح) .ويف هذه احلالة ،قد يكون الدائن امل�ض� � ��مون م�س� � ��تعدا للمجازفة
بعدم الت�سجيل مبقت�ضى قانون دولة احلماية يف �سجل املمتلكات الفكرية يف الدولة التي
تتمتع فيها املمتلكات الفكرية باحلماية ،وهو ما من �ش � � ��أنه �أن يحمي الدائن امل�ض� � ��مون
من خطر احتيال املانح لأنه لن يقر�ض يف حال خوفه من االحتيال.
 -306غري � َّأن هذا النهج "املختلط" الأول ال يخلو هو �أي�ضا من م�ساوئ .ف�إذا احتاج
الدائن امل�ض� � ��مون �إىل ت�أكيد �أولويته على جميع املطالبني املناف�س� �ي��ن ف�س� � ��يتعينّ عليه �أن
ي�س� � ��تويف مقت�ض� � ��يات القانون الذي يحكم عادة االمتالك يف �س� � ��ياق امللكية الفكرية ،وهو
قان� � ��ون دول� � ��ة احلماي� � ��ة .وينطبق ذلك بوجه خا�ص على الأولوية �إزاء�( :أ) من تنقل �إليه
املرخ�ص له ترخي�ص� � ��ا ح�رصيا با�س� � ��تعمال املمتلكات الفكرية
املمتلكات الفكرية؛ و(ب)
َّ
عندما تُعامل الرخ�ص� � ��ة احل�رصية على �أنها مبثابة نقل؛ و(ج) الدائن امل�ض� � ��مون الذي
ميار�س حقوق
يُعامل مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية على �أنه مالك �أو يجوز �أن
َ
املالك (انظر الفقرات  ،30و 87و 88و� 222أعاله) .وقد يكون لهذه النتيجة ت�أثري �سلبي
على توافر االئتمان وكلفته .وعالوة على ذلك ،ف�إذا كان قانون الدولة التي يوجد فيها
مقر املانح لي�س هو قانون دولة احلماية ،فقد ال يكون احلق ال�ض� � ��ماين نافذا وقابال
للإنفاذ مبقت�ضى قانون دولة احلماية ،ما مل تعتمد تلك الدولة قاعدة من قواعد تنازع
القوانني حتيل �إىل مقر املانح .وعالوة على ذلك� ،سبقت الإ�شارة (انظر الفقرة ،)290
�إىل �أنه يجوز انطباق قانون دولة احلماية مبقت�ضى الفقرة (ب) من التو�صية  ،4حتى
يف الدول التي يخ�ض� � ��ع فيها احلق ال�ض� � ��ماين لقانون الدولة التي يقع فيها مقر املانح.
وينبغي الإ�شارة �أي�ضا �إىل جواز ا�ستبعاد القانون املنطبق يف الدولة التي يقع فيها مقر
املانح باعتباره يتعار�ض يف �أ�سا�س� � ��ه مع ال�سيا�س� � ��ة العامة والقواعد الإلزامية دوليا يف
مكان التقا�ض� � ��ي ،وخ�صو�ص� � ��ا يف احلاالت التي يجوز فيها ت�س� � ��جيل احلق ال�ض� � ��ماين يف
�سجل املمتلكات الفكرية (انظر الدليل ،التو�صية .)222
 -307وق� � ��د يك� � ��ون من املمكن اجلمع بني النهجني ب�أ�ش� � ��كال �أخرى .فبمقت�ض� � ��ى النهج
املختلط الثاين ،يجوز �أن تحُ ال امل�س� � ��ائل النا�ش� � ��ئة ب�ش � � ��أن احلق ال�ض� � ��ماين يف املمتلكات
الفكرية اخلا�ضعة للت�سجيل يف �سجل املمتلكات الفكرية (�سواء �أكان وطنيا �أو �إقليميا �أو
دوليا) �إىل قانون الدولة التي يُحفظ ال�سجل حتت �سلطتها (وهذا هو النهج الذي �أ ُخذ
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به يف الدليل عند تناول احلقوق ال�ضمانية يف املوجودات امللمو�سة اخلا�ضعة للت�سجيل
املتخ�ص�ص؛ انظر التو�صية  .)205وميكن �أن تُ�ستثنى من ذلك امل�سائل املتعلقة بالإنفاذ
ّ
التي يجوز لدواعي االقت�صاد يف التكاليف والوقت �أن حتال �إىل قانون الدولة التي يقع
فيها مقر املانح .ويجوز يف الوقت نف�سه �أن تحُ ال امل�سائل املتعلقة باحلق ال�ضماين يف
املمتلكات الفكرية التي ال تخ�ضع لهذا الت�سجيل �إىل قانون الدولة التي يقع فيها مقر
املانح .وميكن مرة �أخرى �أن تُ�ستثنى من ذلك م�س�ألتا نفاذ احلق ال�ضماين يف املمتلكات
الفكرية جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته اللتان يجوز �إحالتهما �إىل قانون دولة احلماية.
 -308واملزية الرئي�س� � ��ية لهذا النهج هي �أنه ي�أخذ يف احل�س� � ��بان وجود �س� � ��جالت وطنية
�أو �إقليمي� � ��ة �أو دولي� � ��ة للممتل� � ��كات الفكري� � ��ة واحتمال تلك�ؤ ال� � ��دول التي لديها مثل هذه
ال�س� � ��جالت يف اعتماد قاعدة من قواعد تنازع القوانني من �ش � � ��أنها �أن تتجاهل وجود
تلك ال�س� � ��جالت .ومتى كانت ت�رشيعات منظمات �إقليمية �أو دولية تن�ص على ت�س� � ��جيل
حقوق امللكية الفكرية ،ف� َّإن الدول الأع�ض� � ��اء يف هذه املنظمات �س� � ��تالقي �ص� � ��عوبة يف
اعتماد قاعدة تخالف الت�رشيعات الإقليمية �أو الدولية .فعلى �سبيل املثال ،قد ال يت�سنى
للدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي اعتماد قاعدة ال تراعي � َّأن املادة  16من الالئحة
التنظيمية رقم  2009/207ال�صادرة عن املجل�س الأوروبي ب�ش�أن العالمات التجارية يف
اجلماعة الأوروبية تق�ض� � ��ي ب�أن تخ�ض� � ��ع العالمات التجارية يف اجلماعة الأوروبية يف
يطبق قانون البلد
املق� � ��ام الأول للم� � ��واد � 17إىل  24م� � ��ن الئحة العالمات التجارية وب�أال َّ
الذي يوجد فيه مقر املالك �أو من�ش�أته (�إذا كان ذلك داخل االحتاد الأوروبي) �أو قانون
مقر مكتب ت�س� � ��جيل العالمات التجارية (�إ�س� � ��بانيا) �إال عندما ال تن�ص �أحكام تلك املواد
حمددة.
على قاعدة
ّ
 -309وهذا النهج املختلط الثاين ي�شوبه �أي�ضا عيبان .فبع�ض �أنواع املمتلكات الفكرية
ميكن ت�سجيلها يف �سجل املمتلكات الفكرية (مثل براءات االخرتاع والعالمات التجارية) يف
حني ال ميكن ت�سجيل �أنواع �أخرى (حقوق الت�أليف والن�رش) ،ويرت َّتب على ذلك اختالف
معاملة احلقوق ال�ضمانية يف خمتلف �أنواع املمتلكات الفكرية من منظور تنازع القوانني.
يحدد
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،وحيث � َّإن هذا النهج ي�ستند �إىل قانون دولة احلماية ،ف�إنه
ّ
�أوج� � ��ه متيي� � ��ز ال ل� � ��زوم لها ل َّأن قانون دولة احلماية ينبغ� � ��ي �أن ي�رسي على جميع �أنواع
املمتلكات الفكرية� ،س� � ��واء �أكان قانون دولة احلماية ين�ص على ت�س� � ��جيل حقوق ملكية
معين� � ��ة �أم ال .وع� �ل��اوة عل� � ��ى ذلك ،ونظرا �إىل � َّأن اجل� � ��زء الثاين من هذا النهج
فكري� � ��ة َّ
يتطاب� � ��ق م� � ��ع النه� � ��ج املختلط الأول الذي ترد مناق�ش� � ��ته �أع� �ل��اه ،و�إن كان نطاق تطبيقه
�أ�ض� � ��يق ،ف�س� � ��تكون له كل مزايا ذلك النهج وم�س� � ��اوئه (الفقرة � 306أعاله) .وف�ض� �ل��ا عن
ذل� � ��ك ،ف � � �� َّإن ه� � ��ذا النهج ق� � ��د يزيد يف تكاليف وتع ّقد عمليات النقل التام حلقوق امللكية
الفكرية التي ال تخ�ض� � ��ع لهذا الت�س� � ��جيل مبقت�ض� � ��ى قانون دولة احلماية .ومر ّد ذلك �إىل
� َّأن من تُنقل �إليه هذه املمتلكات الفكرية نقال تاما �س� � ��يتعينّ عليه �أن يبحث يف قانون
دولة مقر املانح للت�أكد من � َّأن النقل غري خا�ضع حلق �ضماين �سابق.
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 -310ث� � ��م � َّإن �إحال� � ��ة الأولوي� � ��ة والإنفاذ �إىل قانونني خمتلفني قد تزيد من تع ّقد حتديد
القانون املنطبق .وعلى �سبيل املثال�( :أ) ميكن و�صف م�س�ألة يف دولة ما على �أنها م�س�ألة
�أولوية ويف دولة �أخرى على �أنها م�س�ألة �إنفاذ؛ و(ب) ميكن �أن ت�ؤثّر الأولوية على م�سائل
الإنفاذ من قبيل حتديد ماهية اجلهة التي لها احلق يف تويل الإنفاذ وتوزيع عائدات
البيع واحلقوق التي يكت�سبها املنقول �إليه يف بيع يتم خارج الق�ضاء .ومن �أجل تفادي
هذه امل�شاكل ،يو�صي الدليل فيما يتعلق باحلقوق ال�ضمانية يف املوجودات غري امللمو�سة
ب�أن يكون القانون املنطبق على الإنفاذ هو القانون املنطبق على الأولوية (انظر الفقرة
الفرعية (ب) من التو�ص� � ��ية  .)218و�أخرياً �سي�س� � ��تلزم هذا النهج البحث يف قانون دولة
مما �إذا كانت هذه الدول ت�سمح بت�سجيل احلق
احلماية يف جميع الدول املعنية للت�أكد ّ
ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية يف �سجل للممتلكات الفكرية .وعلى �سبيل املثال ميكن �أن
يتوقف حتديد القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف حق من حقوق الت�أليف والن�رش
على �إمكانية �أو عدم �إمكانية ت�سجيل هذا احلق يف �سجل حلقوق الت�أليف والن�رش.
 -311ومن الطرائق الأخرى املحتملة للجمع بني النهجني (النهج املختلط الثالث)� ،أن
يحال �إن�شاء احلق ال�ضماين و�إنفاذه �إىل قانون الدولة التي يقع فيها مقر املانح ،ما مل
يتفق الطرفان على الإحالة �إىل قانون دولة احلماية .ومبقت�ض� � ��ى هذا النهج ،يجوز �أن
يحال نفاذ احلق ال�ض� � ��ماين جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته �إىل قانون الدولة التي يقع
فيها مقر املانح ،با�س� � ��تثناء نفاذ احلق ال�ض� � ��ماين جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته على
املرخ�ص له �أو دائن م�ضمون �آخر .ومن �ش�أن هذا النهج�( :أ) �أن
حقوق املنقول �إليه �أو
ّ
ي�س� � ��مح بقدر حمدود من ا�س� � ��تقاللية الطرفني من حيث �إن�ش� � ��اء احلق ال�ضماين و�إنفاذه؛
و(ب) �أن يحيل نفاذ احلق ال�ض� � ��ماين جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته �أ�سا�س� � ��ا �إىل قانون
دولة احلماية؛ و(ج) �أن يحيل نفاذ احلق ال�ضماين جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته جتاه
ممثل الإع�سار �إىل قانون دولة مقر املانح.
 -312وهذا النهج �أي�ض� � ��ا �ست�ش� � ��وبه م�س� � ��اوئ .فما دامت م�س � � ��ألتا الإن�شاء والإنفاذ جتاه
الأط� � ��راف الثالث� � ��ة حتاالن �إىل قانونني خمتلفني ،فلن ت�س� � ��تطيع تطبي َق هذه القاعدة �إال
الدو ُل التي تعامل هاتني امل�س�ألتني على �أنهما منف�صلتان (�أي ،بعبارة �أخرى ،الدول التي
ت�سلك النهج املو�صى به يف الدليل) .ولذا ف� َّإن هذه القاعدة �ستكون حمدودة التطبيق �إىل
حني التو�س� � ��ع يف اعتماد قانون يكون مت�س� � ��قا مع القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل� .أ�ضف
�إىل ذلك � َّأن �إحالة � ِّأي م�س � � ��ألة غري حقوق كل من الطرفني والتزاماته �إىل ا�س� � ��تقاللية
الطرفني فقط فيما يتعلق باحلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية �سيكون خروجا عن
النهج املتبع يف الدليل (انظر التو�صية  10التي ال جتيز ا�ستقاللية الطرفني بخ�صو�ص
� ِّأي م�س � � ��ألة متعلقة بالقانون املنطبق ما عدا حقوق كل منهما والتزاماته) وخروجا عن
مبادئ تنازع القوانني يف كثري من الدول التي ال جتيز ا�س� � ��تقاللية الطرفني يف تقرير
القانون املنطبق على م�سائل حقوق امللكية.

138

دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي :امللحق املتعلّق باحلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية

 -313وعالوة على ذلك� ،سبقت الإ�شارة (انظر الفقرة � ،)308إىل � َّأن �إحالة النفاذ جتاه
الأطراف الثالثة والأولوية �إىل قانونني خمتلفني تبعا لهوية املطالب املناف�س �أمر قد ي�ؤدي
�إىل �سعي جميع الدائنني امل�ضمونني �إىل ا�ستيفاء مقت�ضيات النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
يف القانونني معا ل�ضمان الأولوية على جميع املطالبني املناف�سني املحتملني ،ما مل تعتمد
الدول تو�صيات القانون املو�ضوعي الواردة يف الدليل .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،وما مل تعتمد
الدول تو�ص� � ��يات القانون املو�ض� � ��وعي الواردة يف الدليل ،ف� َّإن �إحالة الأولوية والنفاذ �إىل
طبق �أحد القانونني على الأولوية
قانونني خمتلفني قد تف�ضي �إىل �أوجه ت�ضارب� ،إذ �سيُ َّ
يطبق قانون �آخر على الأولوية يف دولة �أخرى تو�ص� � ��ف
يف دولة ما يف حني ميكن �أن ّ
فيها م�س�ألة الأولوية على �أنها م�س�ألة �إنفاذ .وينبغي الإ�شارة �أي�ضا �إىل � َّأن �إحالة الأولوية
والإنفاذ �إىل قانونني خمتلفني قد تثري م�شاكل الأولوية الدائرية.
 -314كما ميكن اجلمع بني قانون دولة مقر املانح وقانون دولة احلماية ،على النحو
التايل :فيمكن �أن ينطبق قانون دولة احلماية على �إن�شاء احلق ال�ضماين يف املمتلكات
الفكرية ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته .غري �أنه ميكن �أي�ض� � ��ا للدائن امل�ض� � ��مون
�أن ين�شئ حقا �ضمانيا نافذا مبقت�ضى قانون دولة مقر املانح .وعالوة على ذلك ،ميكن
للدائن امل�ضمون �أن يعتمد على ذلك القانون لتحقيق نفاذ احلق ال�ضماين جتاه دائنني
بحكم ق�ضائي وممثل �إع�سار املانح .وف�ضال عن ذلك ،ميكن �أن يحكم قانون مقر املانح
�إنفاذ هذا احلق ال�ضماين .وهذا هو النهج الذي يو�صي به (انظر التو�صية � 248أدناه).
 -315ومن �ش�أن هذا النهج املختلط �أن يزيد من مزايا الأخذ بنهج خمتلط ويقلّل من
م�س� � ��اوئه ،ف�أهمية قانون دولة احلماية �س� � ��تحظى بحقها من التقدير .ويف الوقت نف�سه،
ف� َّإن �إمكانية قيام الدائن امل�ض� � ��مون ب�إن�ش� � ��اء حق �ض� � ��ماين و�إنفاذه مبقت�ضى قانون واحد
�أمر من �ش � � ��أنه �أن ي�س� � ��فر عن منافع عملية كبرية ،وخ�صو�ص� � ��ا يف املعامالت التي تتعلق
بحافظة ممتلكات فكرية حممية يف دول خمتلفة �أو حافظة موجودات �ش� � ��تى ،ملمو�س� � ��ة
وغري ملمو�س� � ��ة ،منها ممتلكات فكرية ،تقع (�أو تتمتع باحلماية) يف دول �ش� � ��تى .و�ستن�ش � � ��أ
املنافع ذاتها من �إمكانية قيام الدائن امل�ضمون بجعل حقه ال�ضماين نافذا جتاه دائنني
بحكم ق�ض� � ��ائي وجتاه ممثل �إع�س� � ��ار املانح مبقت�ض� � ��ى قانون واحد� .أما امل�شاكل التي قد
تن�ش � � ��أ عن �إحالة م�س � � ��ألتي الإن�ش� � ��اء والنفاذ جتاه الأطراف الثالثة فيما يتعلق مبطالبني
معينني �إىل قوانني دول خمتلفة فيمكن جت ّنبها �إذا اعتمدت الدولة تو�ص� � ��يات
مناف�س� �ي��ن ّ
القانون املو�ضوعي الواردة يف الدليل �أو و�صفت امل�سائل امل�شمولة بطريقة حمايدة تت�سق
مع قانونها املو�ضوعي .كما ميكن جت ّنب امل�شاكل التي �ستن�ش�أ عن �إحالة م�س�ألتي الأولوية
والإنفاذ �إىل قوانني دول خمتلفة من خالل احلر�ص على �أن تُ�ستخدم يف الن�ص الت�رشيعي
الذي يعتمد هذا النهج �صيغة حمايدة تت�سق مع القانون املو�ضوعي للدولة امل�شرتعة� .أ�ضف
�إىل ذلك � َّأن ال�س� � ��ماح �أي�ض� � ��ا للدائن امل�ض� � ��مون بجعل حقه ال�ضماين نافذا جتاه الدائنني
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بحكم ق�ضائي وممثل �إع�سار املانح مبقت�ضى قانون مقر املانح لن ترتتب عليه م�شاكل
الأولوية الدائرية ل َّأن قانون دولة احلماية �سيعرتف بهذا النفاذ جتاه املطالبني املناف�سني
املحتملني .وعالوة على ذلك� ،سيظل قانون دولة احلماية ينطبق دائما على املنازعات
على الأولوية مع املطالبني املناف�سني الآخرين (كدائن م�ضمون �أو منقول �إليه �آخر).
 -316وع� �ل��اوة عل� � ��ى ذل� � ��ك ،ف� َّإن الفائدة املت�أتية من �إمكانية �إحالة الإن�ش� � ��اء �إىل قانون
دولة واحدة �س� � ��تفوق � َّأي م�س� � ��اوئ مالزمة لل�س� � ��ماح للأطراف باالختيار بني قانون دولة
احلماية وقانون دولة مقر املانح فيما يتعلق بهذه امل�س � � ��ألة .وجتدر الإ�ش� � ��ارة �أي�ض� � ��ا �إىل
� َّأن هذه القاعدة لن تنطوي على م�س� � ��ا�س بالأطراف الثالثة ل َّأن �إن�ش� � ��اء احلق ال�ض� � ��ماين
ال يتعلق �إال بنفاذه بني طريف االتفاق ال�ض� � ��ماين .و�أخرياً ،ينبغي الإ�ش� � ��ارة �إىل � َّأن النهج
املو�ص� � ��ى به يقت�ض� � ��ي �أنه �إذا كان احلق ال�ض� � ��ماين يرهن املمتلكات الفكرية املحمية يف
الدول "�ألف" و"باء" و"جيم" ،ف� َّإن احلق ال�ض� � ��ماين �س� � ��يكون نافذا يف جميع تلك الدول
جتاه ممثل �إع�س� � ��ار املانح �إذا حتقق ذلك النفاذ مبقت�ض� � ��ى قانون دولة مقر املانح� .أما
�إذا مل يجعل الدائن امل�ض� � ��مون حقه ال�ض� � ��ماين نافذا �إال مبقت�ض� � ��ى قانون الدولة "�ألف"
(ومل تكن الدولة "�ألف" هي دولة مقر املانح) ،ف� َّإن حقه ال�ض� � ��ماين لن يكون نافذا يف
الدولتني "باء" و"جيم" جتاه ممثل �إع�سار املانح.
 -317وميكن �إي�ضاح مزايا الن ُهج ال�سالفة الذكر وم�ساوئها (انظر الفقرات )316-290
من خالل مناق�ش� � ��ة الأمثلة الواردة �أدناه (انظر الفقرات  ،)337-318التي تتناول على
حدة م�سائل الإن�شاء والنفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية والإنفاذ.

�  -5أمثلة على حتليل مقارن ملختلف النُ ُهج
(�أ) م�سائل الإن�شاء
 -318ميلك �ص� � ��احب املمتلكات الفكرية "�ألف" ،الذي يوجد مقره يف الدولة "�س� �ي��ن"،
حافظة من حقوق الت�أليف والن�رش يف الدولة "�سني" التي حتمي قوانينها تلك احلقوق
(وهي دولة ال ميكن فيها ت�سجيل حقوق الت�أليف والن�رش يف �سجل للممتلكات الفكرية)،
وميلك حافظة من براءات االخرتاع والعالمات التجارية توجد يف الدولة "�صاد" وتتم ّتع
بحماية قوانني هذه الدولة .وبناء على اتفاق �ض� � ��ماين واحد ،ين�ش� � ��ئ املالك "�ألف" حقا
�ضمانيا يف كلتا احلافظتني ل�صالح الدائن امل�ضمون"دال ميم  "1الذي يوجد مقره يف
الدولة "�ص� � ��اد" .وبعد ذلك ،يقوم املالك "�ألف" ب�إن�ش� � ��اء حق �ض� � ��ماين يف حافظة براءات
االخرتاع والعالمات التجارية نف�سها ل�صالح الدائن امل�ضمون "دال ميم  "2الذي يوجد
مقره �أي�ضا يف الدولة "�صاد".

140

دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي :امللحق املتعلّق باحلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية

 -319ومبقت�ضى النهج القائم على قانون دولة احلماية� ،سيتعينّ على املالك "�ألف" والدائن
امل�ضمون "دال ميم� "1أن ي�ستوفيا مقت�ضيات الإن�شاء يف الدولة "�سني" فيما يتعلق بحافظة
حقوق الت�أليف والن�رش املحمية بقانون الدولة "�سني" ومقت�ضيات الدولة "�صاد" فيما يتعلق
بحافظة براءات االخرتاع والعالمات التجارية املحمية بقانون الدولة "�صاد" .ف�إن مل يفعال
ذلك ،ف� َّإن االتفاق ال�ضماين لن يحقِّق �إال جزءا من الغر�ض املن�شود منه؛ فمثال ،قد ين�شئ
هذا االتفاق حقا �ضمانيا مبقت�ضى قانون الدولة "�سني" لكنه ال ين�شئ حقا �ضمانيا مبقت�ضى
قانون الدولة "�ص� � ��اد" .ومبقت�ض� � ��ى النهج املختلط الأول الذي يجمع بني قانون دولة مقر
املانح وقانون دولة احلماية (انظر الفقرة � 304أعاله)� ،س� � ��يتعينّ على املانح "�ألف" والدائن
امل�ضمون "دال ميم� "1أن ي�ستوفيا مقت�ضيات الدولة "�سني" فيما يتعلق ب�إن�شاء حقه ال�ضماين
يف حافظة حقوق الت�أليف والن�رش وكذلك يف حافظة براءات االخرتاع والعالمات التجارية
(�أي لكي يكون احلق ال�ضماين نافذا بني املانح "�ألف" والدائن امل�ضمون "دال ميم.)"1
مييز بني احلقوق ال�ضمانية يف حقوق امللكية
 -320ويق�ضي النهج املختلط الثاين الذي ّ
الفكرية التي يجوز ت�سجيلها يف �سجل للممتلكات الفكرية ،واحلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات
الفكرية التي ال يجوز ت�سجيلها يف مثل هذا ال�سجل (انظر الفقرة � 309أعاله) ،ب�أن حتال
م�سائل �إن�شاء احلق ال�ضماين يف حافظة حقوق الت�أليف والن�رش �إىل قانون الدولة "�سني"
(باعتباره� � ��ا دول� � ��ة مق� � ��ر املانح ،رغم �أنها �أي�ض� � ��ا دولة احلماية فيما يتعلق بحافظة حقوق
الت�أليف والن�رش)؛ �أما م�سائل �إن�شاء احلق ال�ضماين يف حافظة براءات االخرتاع والعالمات
التجارية ف�ستحال �إىل قانون الدولة "�صاد" (على افرتا�ض � َّأن احلقوق يف براءات االخرتاع
متخ�ص�صة يف تلك الدولة).
ت�سجل يف �سجالت
والعالمات التجارية يجوز �أن
ِّ
َّ
�  -321أما النهج املختلط الثالث الذي ي�سمح للطرفني بقدر حمدود من اال�ستقاللية من
حيث حتديد القانون املنطبق على �إن�شاء احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية (انظر الفقرة
يطبق قانون الدولة "�س� �ي��ن" ،ما مل يخرت الطرفان يف االتفاق
� 311أعاله) ،فيقت�ض� � ��ي �أن َّ
ال�ضماين قانون الدولة "�صاد" .وهذا النهج ال يثري م�شاكل ما دامت الدولتان مت ّيزان بني
الإن�ش� � ��اء والنفاذ جتاه الأطراف الثالثة وتُ�س� � ��ندان �إىل الإن�ش� � ��اء �آثارا تنح�رص بني الطرفني.
وما عدا ذلك ف� َّإن هذا النهج قد ي�ؤدي �إىل عدم التيقن من القانون املنطبق على م�سائل
الإن�شاء .وينبغي الإ�شارة �إىل �إنه �إذا كان الإن�شاء خمتلفا عن النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
وكان املانح "�ألف" والدائن امل�ضمون "دال ميم  "1يحيالنه �إىل قانون الدولة "�سني" بينما
يحيله املانح "�ألف" والدائن امل�ض� � ��مون "دال ميم � "2إىل قانون الدولة "�ص� � ��اد" ،فلن تن�ش � � ��أ
م�ش� � ��كلة كب� �ي��رة م� � ��ا دام التن� � ��ازع على الأولوية بني الدائن امل�ض� � ��مون "دال ميم  "1والدائن
امل�ضمون "دال ميم  "2يحال �إىل قانون واحد هو ،يف هذا املثال ،قانون الدولة "�صاد".
 -322وعندما يختار املانح "�ألف" والدائن امل�ضمون "دال ميم  "1قانون دولة مقر املانح
(الدولة "�سني") ويختار املانح "�ألف" والدائن امل�ضمون "دال ميم  "2قانون الدولة التي
تتمتع فيها املمتلكات الفكرية باحلماية (الدولة "�صاد") وتكون االختالفات بني قوانني
الدولتني "�سني" و"�صاد" فيما يتعلق ب�إن�شاء احلق ال�ضماين تنح�رص مثال يف � َّأن الدولة
مما
"�س� �ي��ن" التي مل ت�ش� �ت��رع تو�ص� � ��يات الدليل ،ت�شرتط �شكليات يف االتفاق ال�ضماين �أكرث ّ
ت�شرتطه الدولة "�صاد" التي ا�شرتعت القواعد املو�صى بها يف الدليل ،ميكن التغلّب على
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هذه ال�ص� � ��عوبة ب�إعداد االتفاق ال�ض� � ��ماين بحيث يفي مبقت�ضيات القانون الأكرث �رصامة
ولكن هذا النهج لن
(رغ� � ��م م� � ��ا ق� � ��د يرت ّتب عل� � ��ى ذلك من زيادة يف تكاليف املعامل� � ��ة).
َّ
يكون كافيا للتغلّب على هذه امل�شكلة عندما تكون مقت�ضيات الدولتني "�سني" و"�صاد"
مت�ضاربة ب�ش�أن ال�شكليات .كذلك عندما ين�ص االتفاق ال�ضماين على حقوق يف عديد
من املمتلكات الفكرية احلالية والآجلة باعتبارها موجودات مرهونة ،تن�ش�أ �صعوبات ال
ميكن التغلّب عليها .ويحدث ذلك بوجه خا�ص عندما تكون �إحدى الدولتني قد ا�شرتعت
القواعد املو�صى بها يف الدليل (مبا ي�سمح باتفاق �ضماين واحد ين�شئ حقوقا �ضمانية
يف موجودات حالية و�آجلة متعددة) ،بينما ال ت�سمح الدولة الأخرى ب�أن ين�شئ االتفاق
ال�ض� � ��ماين حقاً �ض� � ��مانياً يف موجودات مل ت�ص� � ��بح بع ُد يف حيز الوجود �أو مل ميلكها املانح
بع ُد� ،أو ال ت�سمح ب�أن تكون موجودات متعددة مرهونة يف االتفاق الواحد ذاته.
 -323وتبعا للنهج املو�صى به (انظر التو�صية � 248أدناه) ،ميكن للدائن امل�ضمون "دال
ميم � "1أن ين�شئ حقه ال�ضماين يف حافظة حقوق الت�أليف والن�رش مبقت�ضى قانون الدولة
"�س� �ي��ن" ويف حافظة براءات االخرتاع والعالمات التجارية مبقت�ض� � ��ى قانون الدولة "�صاد"
(وهي دولة احلماية يف كلتا احلالتني) .غري �أنه �سيكون �أمام الدائن امل�ضمون "دال ميم "1
خيار يتيح له �أي�ضا �أن ين�شئ حقا �ضمانيا نافذا يف حافظة براءات االخرتاع والعالمات
التجارية وحقوق الت�أليف والن�رش مبقت�ضى قانون الدولة "�سني" (قانون دولة مقر املانح).

(ب) م�سائل النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
 -324يف املثال نف�س� � ��ه (انظر الفقرة � 318أعاله) ،يتعينّ على الدائن امل�ض� � ��مون "دال
ميم  ،"1حتقيقا لنفاذ حقه ال�ض� � ��ماين جتاه الأطراف الثالثة مبقت�ض� � ��ى النهج القائم
عل� � ��ى قان� � ��ون دولة احلماية� ،أن ي�س� � ��تويف مقت�ض� � ��يات النفاذ جتاه الأط� � ��راف الثالثة يف
الدولة "�سني" لكي يجعل حقه ال�ضماين يف حافظة حقوق الت�أليف والن�رش نافذاً جتاه
الأطراف الثالثة ،ومقت�ض� � ��يات الدولة "�ص� � ��اد" لكي يجعل حقه ال�ض� � ��ماين يف حافظة
براءات االخرتاع والعالمات التجارية نافذاً جتاه الأطراف الثالثة .وقد ي�س� � ��تلزم ذلك
ت�سجيل �إ�شعارات متعددة ب�ش�أن احلق ال�ضماين يف ال�سجالت اخلا�صة بذلك يف الدولتني.
و�سيتعينّ على الدائنني املحتملني ،ف�ضال عن ذلك� ،أن يبحثوا يف جميع تلك ال�سجالت.
وهذا يعني � َّأن الدائنني امل�ضمونني املحتملني لـ "�ألف" �سيتعينّ عليهم البحث يف ال�سجل
ذي ال�ص� � ��لة يف الدولة "�ص� � ��اد" للوقوف على احلق ال�ض� � ��ماين يف حافظة حقوق الت�أليف
والن�رش ل�صالح الدائن امل�ضمون "دال ميم  "1ويف ال�سجل ذي ال�صلة يف الدولة "�صاد"
للوقوف على احلق ال�ض� � ��ماين يف حافظة براءات االخرتاع والعالمات التجارية ل�ص� � ��الح
الدائن امل�ض� � ��مون "دال ميم  "1والدائن امل�ض� � ��مون "دال ميم  ."2وميكن �أن يزداد هذا
الو�ضع تعقيدا ب�سبب � َّأن بع�ض تلك الدول قد ت�ستخدم �سجل احلقوق ال�ضمانية العام
من �أجل ت�س� � ��جيل تلك الإ�ش� � ��عارات ،يف حني قد تتيح دول �أخرى خيار ا�س� � ��تخدام �سجل
للممتلكات الفكرية ،بينما قد ت�س� � ��تخدم دول غريها �س� � ��جال للممتلكات الفكرية �إذا كان
الت�سجيل يف مثل هذا ال�سجل �إلزاميا مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية (الفقرة
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الفرعية (ب) من التو�ص� � ��ية  .)4وميكن تخفيف هذا العيب �إذا كان هناك �س� � ��جل دويل
ميكن �أن ت�س� � � َّ�جل فيه الإ�ش� � ��عارات املتعلقة باحلقوق ال�ض� � ��مانية التي يكون نفاذها جتاه
الأطراف الثالثة خا�ضعا لقانون دول خمتلفة.
 -325غري �أنه يكفي مبقت�ض� � ��ى النهج املختلط الأول �أن ي�س� � ��تويف الدائن امل�ض� � ��مون "دال
مي� � ��م "1مقت�ض� � ��يات النف� � ��اذ جتاه الأطراف الثالثة يف الدولة "�س� �ي��ن" .ول� � ��ن يحتاج � ٌّأي من
الدائنني املحتملني للمانح "�ألف" �إ ّال �إىل البحث يف ال�س� � ��جل ذي ال�ص� � ��لة يف الدولة "�س� �ي��ن"
للوقوف على � ِّأي حق �ضماين �أن�ش�أه املانح "�ألف" يف حافظته من حقوق الت�أليف والن�رش يف
الدولة "�س� �ي��ن" �أو يف حافظته من براءات االخرتاع والعالمات التجارية يف الدولة "�ص� � ��اد"
(رغم � َّأن املنقول �إليه �أو املرخّ �ص له لن يحتاج �إ ّال �إىل البحث يف �س� � ��جل براءات االخرتاع
والعالمات التجارية يف الدولة "�صاد" ،ل َّأن التنازع على الأولوية مع املنقول �إليه �أو املرخّ �ص
له يندرج يف �إطار النهج املختلط الأول اخلا�ض� � ��ع لقانون دولة احلماية) .ويقت�ض� � ��ي النهج
املختلط الثاين �أن ي�ستويف الدائن امل�ضمون "دال ميم  "1مقت�ضيات النفاذ جتاه الأطراف
الثالثة يف الدولة "�س� �ي��ن" فيما يتعلق باحلق ال�ض� � ��ماين يف حافظة حقوق الت�أليف والن�رش
ومقت�ضيات النفاذ جتاه الأطراف الثالثة يف الدولة "�صاد" فيما يتعلق باحلق ال�ضماين يف
حافظة براءات االخرتاع والعالمات التجارية .ومبقت�ضى النهج املختلط الثالث� ،سيتعينّ على
الدائن امل�ضمون "دال ميم  "1والدائن امل�ضمون "دال ميم � "2أن ي�ستوفيا مقت�ضيات النفاذ
جتاه الأطراف الثالثة يف كلتا الدولتني "�س� �ي��ن" و"�ص� � ��اد" ل�ض� � ��مان نفاذ حقيهما ال�ضمانيني
جتاه جميع املطالبني املناف�سني املحتملني غري الدائنني بحكم ق�ضائي وممثل �إع�سار املانح
(الذين ينطبق ب�ش�أنهم قانون الدولة "�سني") .ومبقت�ضى النهج املو�صى به (انظر التو�صية
� 248أعاله) ،ينبغي عموما �أن ي�س� � ��تويف الدائن امل�ض� � ��مون "دال ميم  "1مقت�ض� � ��يات النفاذ
جتاه الأطراف الثالثة املن�صو�ص عليها يف قانون الدولة "�سني" فيما يتعلق بحافظة حقوق
الت�ألي� � ��ف والن�رش ،وقانون الدولة "�ص� � ��اد" فيما يتعل� � ��ق بحافظة براءات االخرتاع والعالمات
التجارية (وهي دولة احلماية يف كلتا احلالتني) .غري � َّأن الدائن امل�ضمون "دال ميم ،"1لكي
يحمي حقه جتاه الدائنني بحكم ق�ض� � ��ائي وممثل �إع�س� � ��ار املانح ،يكون له خيار االقت�ص� � ��ار
على ا�ستيفاء مقت�ضيات قانون الدولة "�سني" (قانون دولة مقر املانح).

(ج) م�سائل الأولوية
 -326يف املثال نف�سه (انظر الفقرة � 318أعاله)� ،إذا �أن�ش�أ املانح "�ألف" حقا �ضمانيا �آخر
يف حافظته من براءات االخرتاع والعالمات التجارية املحمية يف الدولة "�ص� � ��اد" ل�ص� � ��الح
الدائن امل�ضمون "دال ميم � ،"2سين�ش�أ تنازع على الأولوية بني احلقني ال�ضمانيني العائدين
ل� � ��كل م� � ��ن "دال مي� � ��م  "1و"دال ميم  "2يف براءات االخرتاع والعالمات التجارية املحمية يف
الدولة "�صاد" .ومبوجب النهج القائم على قانون دولة احلماية� ،سيخ�ضع هذا التنازع على
الأولوية لقوانني الدولة "�ص� � ��اد" .و�س� � ��ي�رسي قانون الدولة "�ص� � ��اد" على التنازع على الأولوية
�أي�ض � � �اً مبوجب النهج الذي يُحيل �أولوية احلق ال�ض� � ��ماين يف املمتلكات الفكرية الذي يجوز
ت�سجيله يف �سجل للممتلكات الفكرية �إىل قانون الدولة التي يُحفظ ال�سجل حتت �سلطتها.
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يطبق بها قانون دولة احلماية يف حالة حدوث
 -327و�سوف يبينِّ مثال �آخر الكيفية التي َّ
عمليات نقل متعددة يف �سل�س� � ��لة �س� � ��ند امللكية ،عندما ين�ش� � ��ئ الناقل وكل واحد من املنقول
�إليهم حقوقا �ضمانية .فاملالك "�ألف" ،املوجود مقره يف الدولة "�سني" ميلك براءة اخرتاع
يف الدولة "�سني" ،ومينح هذا املالك الدائن امل�ضمون "دال ميم  "1حقاً �ضمانياً يف براءة
االخرتاع ،ثم ينقل املالك "�ألف" براءة االخرتاع �إىل "باء" الذي يقع مقره يف الدولة "�صاد"
والذي ين�ش� � ��ئ حقا �ض� � ��مانيا ل�ص� � ��الح الدائن امل�ض� � ��مون "دال ميم � ."2أما م�س�ألة ما �إذا كان
املنقول �إليه "باء" يح�صل على براءة االخرتاع خا�ضعة للحق ال�ضماين املن�ش�أ ل�صالح الدائن
ف�ستتقرر وفقا لقانون دولة احلماية� ،أي قانون الدولة "�سني"،
امل�ضمون "دال ميم � "1أم ال
ّ
�صا َد َف �أنه �أي�ضا قانون مقر املانح .كذلك ف� َّإن م�س�ألة ما �إذا كان الدائن امل�ضمون
الذي تَ َ
ً
"دال ميم � "2سي�أخذ حقه ال�ضماين يف براءة االخرتاع من املنقول �إليه "باء" خا�ضعا للحق
�ستتحدد �أي�ضا وفقا لقانون دولة
ال�ض� � ��ماين امل ُن�ش � � ��أ ل�ص� � ��الح الدائن امل�ض� � ��مون "دال ميم "1
َّ
احلماية (لن يح�صل الدائن امل�ضمون "دال ميم  "2عادة على حقوق �أكرث مما لدى املنقول
�إليه "باء" ،بنا ًء على مبد�أ "فاقد ال�شيء ال يعطيه").

 -328وطبقا للنهج املختلط الأول� ،سيخ�ضع هذا التنازع على الأولوية لقانون الدولة "�سني"
التي يقع فيها مقر املانح .ويقت�ض� � ��ي النهج املختلط الثاين �أن ينطبق قانون الدولة "�ص� � ��اد"
على احلق ال�ض� � ��ماين يف حافظة براءات االخرتاع والعالمات التجارية (امل�س� � � ّ�جل يف الدولة
"�ص� � ��اد") ،يف حني �س� � ��ينطبق قانون الدولة "�س� �ي��ن" (قانون الدولة التي يقع فيها مقر املانح)
على �أولوية احلق ال�ضماين يف حافظة حقوق الت�أليف والن�رش .ولتغيري املثال تغيريا طفيفا،
�إذا كانت حافظة حقوق الت�أليف والن�رش ت�ش� � ��مل �أي�ض� � ��ا حقوق ت�أليف ون�رش حممية يف دول
�شتى (�إ�ضافة �إىل الدولة "�سني") يت�س ّنى فيها ت�سجيل حق من حقوق الت�أليف والن�رش واحلق
ال�ض� � ��ماين يف ذلك احلق ،ف� َّإن النهج املختلط الثاين يقت�ض� � ��ي �أن ينطبق قانون جميع تلك
الدول املختلفة على �أولوية احلق ال�ضماين يف حقوق الت�أليف والن�رش املذكورة.

 -329وباتباع النهج املختلط الثالث ،قد تن�ش�أ م�شاكل الأولوية الدائرية .ف�إذا �أ�صبح املانح "�ألف"
مع�رسا وبو�رشت �إجراءات الإع�س�� ��ار يف الدولة "�س��ي��ن" ،ف�إن الأولوية بني الدائن امل�ض�� ��مون "دال
ميم  "1والدائن امل�ض�� ��مون "دال ميم � "2ستخ�ض�� ��ع ،يف �إطار هذا النهج ،لقانون الدولة "�ص�� ��اد"،
يف حني �ستخ�ضع الأولوية بني ممثل الإع�سار (من جهة) والدائن امل�ضمون "دال ميم  "1والدائن
امل�ض�� ��مون "دال ميم ( "2من جهة �أخرى) لقانون الدولة "�س��ي��ن" .و�إذا�( :أ) كان ممثل الإع�س�� ��ار،
مبوجب قانون الدولة "�سني" ،يحظى بالأولوية على الدائن امل�ضمون "دال ميم  "1لكن ال يحظى
بالأولوية على الدائن امل�ضمون "دال ميم  ،"2و(ب) كان الدائن امل�ضمون "دال ميم  ،"1مبقت�ضى
قانون الدولة "�ص�� ��اد" ،يحظى بالأولوية على الدائن امل�ض�� ��مون "دال ميم  ،"2ف�إن :حق الدائن
امل�ضمون "دال ميم  "1تكون له الأولوية على حق الدائن امل�ضمون "دال ميم ( "2مبقت�ضى قانون
الدولة "�ص�� ��اد") ،ويحظى حق ممثل الإع�س�� ��ار بالأولوية على حق الدائن امل�ض�� ��مون "دال ميم "1
(مبقت�ضى قانون الدولة "�سني") ،ويحظى حق الدائن امل�ضمون "دال ميم  "2بالأولوية على حق
ممثل الإع�سار (مبقت�ضى قانون الدولة "�سني") .و�ستكون النتيجة ت�سل�س َل الأولوية ت�سل�سال دائريا،
يرجح على حق الدائن امل�ض�� ��مون "دال ميم  ،" 2الذي
ل َّأن حق الدائن امل�ض�� ��مون "دال ميم َّ "1
يرجح حقه على حق الدائن امل�ضمون "دال ميم ."1
يرجح حقُّه على حق ممثل الإع�سار الذي َّ
َّ
 -330ومبقت�ضى النهج املو�صى به (انظر التو�صية � 248أدناه) ،ف� َّإن الأولوية بني الدائن
امل�ض� � ��مون "دال ميم  "1والدائن امل�ض� � ��مون "دال ميم � "2ستخ�ض� � ��ع لقانون الدولة "�صاد"
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(دولة احلماية) .ولن تن�ش�أ م�شاكل الأولوية الدائرية باتباع النهج املو�صى به ل َّأن حقي الدائن
امل�ضمون "دال ميم  "1والدائن امل�ضمون "دال ميم � "2سيكونان نافذتني جتاه ممثل الإع�سار
يف الدولة "�صاد" (التي �سينطبق قانونها على التنازع بني الدائن امل�ضمون "دال ميم "1
والدائن امل�ضمون "دال ميم � )"2سواء حت ّقق هذا النفاذ يف الدولة "�سني" �أم يف الدولة
"�ص� � ��اد" .وال�س� � ��بب يف ذلك مبقت�ض� � ��ى النهج املو�ص� � ��ى به � َّأن الدائن امل�ضمون له خيار جعل
حقه نافذا جتاه ممثل الإع�س� � ��ار �س� � ��واء مبقت�ض� � ��ى قانون دولة مقر املانح (الدولة "�سني")
�أو قانون دولة احلماية (الدولة "�ص� � ��اد") .و�إذا اختار الدائن امل�ض� � ��مون قانون دولة مقر
املانح ،ف� َّإن حقه ال�ضماين �سي�صبح �أي�ضا نافذا جتاه ممثل الإع�سار يف دولة احلماية.
 -331غري �أنه جتدر الإ�ش� � ��ارة �إىل � َّأن م�ش� � ��اكل الأولوية الدائرية قد تن�ش � � ��أ حتى داخل
املبينة يف الفقرة ال�س� � ��ابقة،
الدولة الواحدةَّ .
لكن م�ش� � ��كلة الأولوية الدائرية ،يف احلالة ّ
تن�ش�أ مبقت�ضى النهج املختلط الثالث نتيجة �إحالة م�س�ألتي النفاذ جتاه الأطراف الثالثة
والأولوية �إىل قانونني خمتلفني ،تبعا لهوية املطالب املناف�س .وينبغي �أي�ضا �أن ي�شار �إىل
� َّأن هناك على م�ستوى القانون املو�ضوعي حلوال لهذه امل�شاكل املتعلقة بالأولوية الدائرية.
ن�ص على � َّأن حق الدائن امل�ض� � ��مون "دال
وم� � ��ن احلل� � ��ول املمكن� � ��ة يف املثال ال�س� � ��ابق �أن يُ َّ
مي� � ��م  "2يحظ� � ��ى بالأولوي� � ��ة عندما ال يُعرتف مبوجب قانون الإع�س� � ��ار بنفاذ حق الدائن
امل�ض� � ��مون "دال ميم  "1جتاه الأطراف الثالثة �إذا مل ي�س� � � َّ�جل �إ�ش� � ��عار ب�ش � � ��أنه يف الدولة
"�س� �ي��ن" .كما ميكن حل تلك امل�ش� � ��كلة بالطريقة التالية� :أن تُعطى الأولوية حلق الدائن
امل�ض� � ��مون "دال ميم  "2على حق ممثل الإع�س� � ��ار ،على �أن ير ّد الدائن امل�ض� � ��مون "دال
مي� � ��م  "2العائ� � ��دات �إىل الدائن امل�ض� � ��مون "دال مي� � ��م  ،"1ل َّأن الأولوية بني "دال ميم "1
و"دال ميم  "2ت�ؤول �إىل الدائن امل�ضمون "دال ميم ."1

(د) م�سائل الإنفاذ
 -332يف املثال نف�س� � ��ه (انظر الفقرة � 318أعاله)� ،إذا كان املانح "�ألف" يجري �أعماله يف
الدول "�س� �ي��ن" و"�ص� � ��اد" و"عني" وي�س� � ��تخدم براءة اخرتاع مع ّينة مبقت�ضى قانون كل دولة من
تل� � ��ك ال� � ��دول ،فم� � ��ن املمكن جدا �أن تكون حلقوق براءات االخرتاع تلك �إذا ما �أُخذت جمتمع ًة
مما لو �أُخذت منف�ص� � ��ل ًة ،لأنها ت َّ
ُوظف جمتمع ًة .ومن ثَم ف�إذا �أن�ش � � ��أ املانح "�ألف"
قيمة �أكرب ّ
يف�ضل الدائن امل�ضمون "دال ميم "1
حقا �ضمانيا يف براءات االخرتاع تلك فمن
املرجح �أن ّ
ّ
الت�رصف فيها جمتمع ًة عند تق�صري املانح "�ألف" ،ل َّأن الت�رصف على هذا النحو خليق �أن يُد ّر
مما يعود بالفائدة �أي�ضا على املانح "�ألف") .غري � َّأن هذا الأمر قد يكون �صعبا
عائدات �أكرب ( ّ
�أو م�ستحيال �إذا كانت الدول "�سني" و"�صاد" و"عني" تن�ص على قواعد خمتلفة ب�ش�أن الت�رصف
يف حقوق امللكية الفكرية املرهونة .ف�إذا كانت الدولة "�سني" ال ت�سمح �إال بالت�رصف الق�ضائي
يف املوجودات املرهونة ،بينما ت�سمح الدولتان "�صاد" و"عني" بالت�رصف غري الق�ضائي فيها،
فرمب� � ��ا تع� � ��ذَّ ر الت�� �ص��رف يف حقوق براءات االخرتاع يف معاملة واحدة .وحتى �إذا كانت جميع
الدول ذات ال�ص� � ��لة ت�س� � ��مح بالت�رصف غري الق�ض� � ��ائي ف� َّإن االختالفات يف الإجراءات املطلوبة
قد جتعل الت�رصف يف احلقوق يف معاملة واحدة عدمي الكفاءة يف �أف�ضل الأحوال.
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 -333وعالوة على ذلك ،ال يكون �إنفاذ احلق ال�ض� � ��ماين حدثا وحيدا ،بل هو �سل�س� � ��لة
من الإجراءات .وهكذا ،فعند تق�صري املانح "�ألف" ،ف� َّإن الدائن امل�ضمون "دال ميم ،"1
الذي يوجد مقره يف الدولة "�ص� � ��اد" ،قد يخطر "�ألف" ،الذي يوجد مقره يف الدولة
"�سني" ب�أنه �سيقوم ب�إنفاذ حقه ال�ضماين يف حقوقه يف براءات االخرتاع ،املحمية مبوجب
قوانني الدول "�سني" و"�صاد" و"عني" .ويجوز ،بعد ذلك� ،أن يعلن الدائن امل�ضمون "دال
ميم � "1أنه ب�ص� � ��دد الت�رصف يف حقه يف براءة االخرتاع يف الدول "�س� �ي��ن" و"�ص� � ��اد"
و"عني"؛ بل قد يعلن ذلك على �ص� � ��عيد العامل عن طريق الإنرتنت .وقد يح ّدد الدائن
امل�ضمون "دال ميم  "1عندئذ م�شرتيا يقع مقره يف الدولة "عني" يقوم ب�رشاء املوجودات
املرهونة مبقت�ضى عقد خا�ضع لقوانني الدولة "�سني".
 -334ومبوجب النهج امل�س� � ��تند �إىل قانون دولة احلماية �أو قانون الدولة التي يُحفظ
ال�سجل حتت �سلطتها� ،سيتعينّ على الدائن امل�ضمون "دال ميم � "1إنفاذ حقه ال�ضماين
يف براءة االخرتاع املحمية يف الدولة "�س� �ي��ن" وفقاً لقانون الدولة "�س� �ي��ن" ،و�إنفاذ حقه
ال�ض� � ��ماين يف براءة االخرتاع املحمية يف الدولة "�ص� � ��اد" وفقاً لقانون الدولة "�ص� � ��اد"،
وحقه ال�ضماين يف براءة االخرتاع املحمية يف الدولة "عني" وفقاً لقانون الدولة "عني".
ومبوجب النهج املختلط الأول� ،سيخ�ضع �إنفاذ احلق ال�ضماين يف براءة االخرتاع لقانون
الدولة التي يوجد فيها مقر املانح "�ألف" .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه� ،أياً كان النهج املتبع،
�إذا باع الدائن امل�ض� � ��مون "دال ميم  "1براءات االخرتاع املرهونة� ،س� � ��يتعينّ على املنقول
ي�سجل حقوقه يف �سجل براءات االخرتاع
�إليه ،لكي ي�ضمن لنف�سه احلماية الكاملة� ،أن
ّ
�جلة وحممية� ،أي يف الدول
يف كل دولة تكون فيها براءات االخرتاع ذات ال�ص� � ��لة م�س� � � ّ
"�سني" و"�صاد" و"عني".
 -335وجتدر الإ�شارة �أي�ضا �إىل �أنه �إذا قام املانح "�ألف" الذي يوجد مقره يف الدولة
م�سجلة يف مكتب براءات االخرتاعات الوطني
"�سني" ب�إن�شاء حق �ضماين يف براءة اخرتاع
ّ
يف الدولة "�ص� � ��اد" ،و�أ�ص� � ��بح املانح "�ألف" ُمع�رساً بعد ذلك ،يكون القانون املنطبق على
�إن�ش� � ��اء احلق ال�ض� � ��ماين ونفاذه جتاه الأطراف الثالثة و�أولويته و�إنفاذه هو قانون الدولة
"�س� �ي��ن" �أو قانون الدولة "�ص� � ��اد" ،تبعا ملا �إذا كان النهج املتبع يف دولة املحكمة هو نهج
ي�ستند �إىل قانون مقر املانح �أم نهج ي�ستند �إىل قانون دولة احلماية .ومبوجب القانون
املو�ص� � ��ى به يف الدليل ،يكون تطبيق � ٍّأي من هذين القانونني خا�ض� � ��عا لقانون حمكمة
الإع�سار فيما يتعلق مب�سائل من قبيل الإبطال �أو معاملة الدائنني امل�ضمونني �أو ترتيب
املطالبات �أو توزيع العائدات (انظر التو�صية  .)223و�إذا ا�ستُهلت �إجراءات الإع�سار يف
الدولة "�س� �ي��ن" ،التي يوجد فيها مقر املانح ،يكون قانون حمكمة الإع�س� � ��ار وقانون مقر
املانح قانون والية ق�ض� � ��ائية واحدة� .أما �إذا ا�س � � �تُهلّت �إجراءات الإع�س� � ��ار يف دولة �أخرى،
يكون فيها للمانح موجودات ،على �سبيل املثال ،فقد يختلف الو�ضع.
 -336ومبوجب النهج املختلط الثالث ،ميكن �أن تن�ش�أ م�شاكل �إذا �أُحيل الإنفاذ والأولوية
�إىل قانونني خمتلفني .فعلى �سبيل املثال� ،إذا �أحال املانح "�ألف" والدائن امل�ضمون "دال
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مي� � ��م  "1م�س � � ��ألة الإنف� � ��اذ �إىل قانون الدولة "�س� �ي��ن" (قان� � ��ون الدولة التي يقع فيها مقر
املانح) ،يف حني �أحالها املانح "�ألف" والدائن امل�ض� � ��مون "دال ميم� "2إىل قانون الدول
"�صاد" (دولة احلماية) ،وا�ستهل املانحان "�ألف" و"باء" كالهما �إجراءات الإنفاذ ،فيمكن
يطبق قانون على ُ�س� � ��بل االنت�ص� � ��اف التي �سيمار�س� � ��ها املانح "�ألف" و�أن ي�رسي قانون
�أن َّ
�آخر على �سبل االنت�صاف التي �سيمار�سها املانح "باء" .وعلى �سبيل املثال ،ف� َّإن انطباق
قانوين الدولتني "�س� �ي��ن" و"�ص� � ��اد" على م�س� � ��ائل الإنفاذ الإجرائية (مثل الفرتات الزمنية
للإ�شعارات �أو حتديد � ٍّأي من الدائنَني امل�ضمونَني املنفِ ذَين له الأولوية وميكنه تويل الإنفاذ
�أو توزيع العائدات) ميكن �أن ي�س� � ��تتبع �أوجه عدم يقني وعدم ات�س� � ��اق .وقد يكون هذا
الأمر مثريا للم�ش� � ��اكل ب�ص� � ��فة خا�ص� � ��ة �إذا كان قانون الدولة "�سني" يجيز بيع املوجودات
املرهونة خارج نطاق الق�ضاء يف حني يحظر قانون الدولة "�صاد" ذلك (كما � َّأن معرفة
� ٍّأي من الدائنَني امل�ضمونَني باع املوجودات ميكن �أن ت�ؤثر على ما �إذا كان املنقول �إليهم
قد احتازوا املوجودات املرهونة خال�صة من احلق ال�ضماين �أم خا�ضعة له).
 -337وتبعا للنهج املو�صى به (انظر التو�صية � 248أدناه)� ،سيخ�ضع �إنفاذ احلق ال�ضماين
يف حافظ� � ��ة حق� � ��وق الت�أليف والن�� �ش��ر وحافظة براءات االخرتاع والعالمات التجارية �إىل
قانون الدولة "�سني" (دولة مقر املانح) .ومن �ش�أن اتباع هذا النهج �أن ي�سفر عن فوائد
تقدمت الإ�شارة �إىل �أنه ميكن جت ّنب � ِّأي م�شاكل تتعلق ب�إحالة الأولوية
عملية كبرية .وقد َّ
�إىل قانون خمتلف من خالل احلر�ص على �أن تُ�ستخدم يف الن�ص الت�رشيعي الذي يعتمد
هذه التو�صية �صيغة حمايدة تت�سق مع القانون املو�ضوعي للدولة امل�شرتعة.

باء-

القانون املنطبق على امل�سائل التعاقدية

يطبق مبد�أ ا�ستقاللية الطرفني على
 -338يق�ضي القانون املو�صى به يف الدليل ب�أن َّ
اختيار القانون املنطبق على حقوق كل من املانح والدائن امل�ضمون والتزاماتهما املتبادلة
مبقت�ض� � ��ى االتفاق ال�ض� � ��ماين (اجلوانب التعاقدية لالتفاق ال�ض� � ��ماين) .ويف حال عدم
اختيار �أحد الطرفني لقانون بعينه ،يكون القانون املنطبق على هذه امل�سائل هو القانون
الذي يحكم االتفاق ال�ض� � ��ماين كما حتدده قواعد تنازع القوانني املنطبقة عموما على
االلتزامات التعاقدية (انظر الفقرة  61من الف�صل العا�رش من الدليل والتو�صية .)216
 -339وبالنظ� � ��ر �إىل القب� � ��ول الوا�س� � ��ع النطاق الذي يحظى به تطبيق مبد�أ ا�س� � ��تقاللية
الطرف� �ي��ن عل� � ��ى امل�س� � ��ائل التعاقدية )26(،ينبغي �أن تنطبق القاعدة نف�س� � ��ها على احلقوق
وااللتزامات املتبادلة للمانح والدائن امل�ض� � ��مون يف حالة احلق ال�ض� � ��ماين يف ممتلكات
فكرية.
( )26انظ� � ��ر املوق� � ��ع  ،www.hcch.net/upload/wop/genaff_concl09e.pdfب�ش � � ��أن �إعداد �ص� � ��ك يف امل�س� � ��تقبل
بخ�صو�ص اختيار القانون يف العقود الدولية ،م�ؤمتر الهاي املعني بالقانون الدويل اخلا�ص.
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التو�صية 248

()27

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية
ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) يكون القانون املنطبق على �إن�ش� � ��اء احلق ال�ض� � ��ماين يف املمتلكات الفكرية
ونف� � ��اذه جت� � ��اه الأط� � ��راف الثالثة و�أولويته هو قانون الدولة الت� � ��ي تتمتع فيها املمتلكات
الفكرية باحلماية؛
(ب) ويجوز �أي�ضا �إن�شاء احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية مبقت�ضى قانون
الدولة التي يوجد فيها مقر املانح ،ويجوز �أي�ض� � ��ا جعله نافذا مبقت�ض� � ��ى ذلك القانون
مرخ�ص له �آخر؛
جتاه �أطراف ثالثة غري دائن م�ضمون �أو منقول �إليه �أو
ّ
(ج) ويكون القانون املنطبق على �إنفاذ احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية
هو قانون الدولة التي يوجد فيها مقر املانح.

(� )27إذا ت�س� � ��نى �إدراج هذه التو�ص� � ��ية يف الدليل ف�إنها �س� � ��تدرج يف الف�ص� � ��ل العا�رش ،املتعلق بتنازع القوانني،
باعتبارها التو�صية  214مكرراً.

حادي ع�رش-

الفرتة االنتقالية

 -340ينبغي ،وفقا للقانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل� ،أن يحدد القانون تاريخ بدء نفاذ
القان� � ��ون اجلدي� � ��د ("تاري� � ��خ النفاذ") ،و�أن يحدد م� � ��دى انطباقه ،بعد تاريخ النفاذ ،على
احلقوق ال�ضمانية التي كانت قائمة قبل ذلك التاريخ (انظر الفقرات  3-1من الف�صل
احلادي ع�رش من الدليل ،والتو�صية .)228
 -341وتتيح النهوج املختلفة املراد اتباعها لتحديد تاريخ النفاذ على النحو املبينّ يف
الدليل للدول �إمكانيات خمتلفة للقيام بذلك .غري � َّأن من �ش�أن � ِّأي نهج يُختار من بني هذه
النهوج �أن يوفر �آلية وا�ضحة لتحديد تاريخ بدء نفاذ القانون �أو نفاذ �أجزائه املختلفة
(انظر الفقرات  6-4من الف�ص� � ��ل احلادي ع�رش من الدليل) .وال يو�ص� � ��ي الدليل ،كما
ال يو�ص� � ��ي امللحق ،ب�أن يكون تاريخ نفاذ �أحكام القانون املتعلقة باحلقوق ال�ض� � ��مانية يف
املمتلكات الفكرية خمتلفاً عن تاريخ نفاذ �أحكام القانون الأخرى .ومن ثَم ميكن تطبيق
النهوج التي نوق�شت يف الف�صل احلادي ع�رش من الدليل من دون تعديل لتحديد تاريخ
بدء نفاذ الأحكام فيما يتعلق باحلقوق ال�ض� � ��مانية يف املمتلكات الفكرية .واالعتبارات
الإ�ض� � ��افية الوحيدة هي التالية�( :أ) يجب �أن يبد�أ نفاذ القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل
بكامل� � ��ه �إم� � ��ا يف الوق� � ��ت الذي يب� � ��د�أ فيه نفاذ الأحكام املتعلقة باحلقوق ال�ض� � ��مانية يف
املمتلكات الفكرية �أو قبل ذلك؛ و(ب) يجب �أن يبد�أ نفاذ الأحكام املتعلقة بحقوق امللكية
الفكرية ككل .وبعبارة �أخرى ،يجوز �أن ت� ِّؤجل الدول بدء نفاذ الأحكام املتعلقة باحلقوق
ال�ض� � ��مانية يف املمتلكات الفكرية �إىل تاريخ يلي بدء نفاذ القانون العام ،ولكنها عندما
تقرر �أن تعلن نفاذ الأحكام املتعلقة باحلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية ،يجب �أن
ّ
تفعل ذلك بطريقة ت�ضمن بدء نفاذ جميع تلك الأحكام يف الوقت ذاته.
 -342ويت�ض� � � ّ�من الدليل �أي�ض � � �اً تو�ص� � ��يات متعلقة بحماية احلقوق املكت�س� � ��بة قبل تاريخ
نف� � ��اذ القان� � ��ون اجلدي� � ��د .واملبد�أ العام هو � َّأن القانون اجلديد ينطبق حتى على احلقوق
ال�ضمانية القائمة يف تاريخ نفاذه .ومن ثم� ،إذا �أمكن جمدداً ت�سجيل �إ�شعار بحق �ضماين
يف �س� � ��جل احلقوق ال�ض� � ��مانية العام �أو يف �س� � ��جل املمتلكات الفكرية ذي ال�ص� � ��لة ،وجب
على الدول �أن تن�ص على مهلة زمنية للتمكني من ت�س� � ��جيل الإ�ش� � ��عارات اخلا�ص� � ��ة بهذه
احلقوق ال�ضمانية (ومن ثم حماية كل من النفاذ جتاه الأطراف الثالثة والأولوية على
نحو ما كانا عليه مبوجب قانون �س� � ��ابق) .وترد يف الدليل تفا�ص� � ��يل هذا املبد�أ و�آثاره
(انظر الفقرات  26-20من الف�صل احلادي ع�رش من الدليل).
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 -343وتن�ش � � ��أ م�س � � ��ألة تخ�ص الفرتة االنتقالية على �ص� � ��عيد الإنفاذ ،وهي ما �إذا كان ال
ب� � ��د م� � ��ن التخلي عن �إجراءات الإنفاذ التي ا�س � � �تُهلت قب� � ��ل تاريخ نفاذ القانون اجلديد،
وا�س� � ��تهاللها من جديد مبوجب القانون اجلديد .وين�ص القانون املو�ص� � ��ى به يف الدليل،
لتفادي هذه النتيجة ،على �أنه �إذا ما ا�ستُهلت �إجراءات الإنفاذ يف حمكمة �أو يف هيئة
حتكيم ملزمة ،فيجوز �أن ت�ستمر مبوجب القانون ال�سابق .ولكن يجوز للدائن امل�ضمون
املنفِ ذ �أن يتخلى عن الإجراءات مبوجب القانون ال�س� � ��ابق و�أن ي�س� � ��تهل �إجراءات الإنفاذ
من جديد مبوجب القانون اجلديد ،ال �س� � ��يما �إذا كان القانون اجلديد املو�ص� � ��ى به يف
الدليل يوفر للدائنني امل�ض� � ��مونني �س� � ��بل انت�ص� � ��اف مل تكن مكفولة يف القانون ال�س� � ��ابق
(انظر الفقرات  33-27من الف�ص� � ��ل احلادي ع�رش من الدليل) .وينبغي �أن يكون هذا
املبد�أ منطبقاً بالقدر نف�سه على �إجراءات الإنفاذ امل�ست َهلة ب�ش�أن احلقوق ال�ضمانية يف
املمتلكات الفكرية.
 -344وملا كانت تو�ص� � ��يات الدليل املتعلقة باحلقوق ال�ض� � ��مانية يف املمتلكات الفكرية
تتيح فر�ص � � �اً للتمويل وللمعامالت مل تكن موجودة حتى الآن يف عديد من الدول ،فقد
ولكن
يُعتقد � َّأن الأمر يقت�ضي اعتماد �أحكام خا�صة حتكم االنتقال �إىل القانون اجلديد.
َّ
اال�ستعرا�ض �أعاله يوحي ب� َّأن مبادئ االنتقال الأ�سا�سية املحددة يف القانون املو�صى به
يف الدليل ميكن تطبيقها دون تعديل نظام احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية على
النحو املو�صى به يف امللحق .وال حاجة �إىل تو�صيات �إ�ضافية من �أجل هذا الغر�ض.

ثاين ع�رش -ت�أثري �إع�سار ِّ
مرخ�ص امللكية الفكرية،
املرخ�ص له با�ستخدامها ،على احلق ال�ضماين
�أو
َّ
يف حقوق ذلك الطرف مبقت�ضى
اتفاق الرتخي�ص
�ألف-

ملحة عامة

املرخ�ص لـه با�س� � ��تخدامها مبقت�ض� � ��ى اتفاق
 -345يج� � ��وز ملرخِّ �� � ��ص امللكية الفكرية �أو
َّ
ترخي�ص �أن ين�شئ حقا �ضمانيا يف حقوقه امل�شمولة باتفاق الرتخي�ص .ف�إذا كان املانح
هو املرخِّ �ص ،فمن املعتاد �أن يكون لدائنه امل�ض� � ��مون حق �ض� � ��ماين يف حق املرخِّ �ص يف
املرخ�ص لـه �إ�ضافة �إىل احلق يف �إنفاذ ال�رشوط غري النقدية
احل�صول على �إتاوات من
َّ
م� � ��ن اتف� � ��اق الرتخي�� � ��ص واحلق يف �إنهاء اتف� � ��اق الرتخي�ص عند الإخالل به� .أما �إذا كان
املرخ�ص
املرخ�ص لـه هو املانح فمن املعتاد �أن يكون لدائنه امل�ضمون حق �ضماين يف حق
َّ
َّ
املرخ�صة �أو ا�ستغاللها رهنا ب�رشوط اتفاق الرتخي�ص،
الفكرية
امللكية
ا�ستخدام
يف
لـه
َّ
ولكن لي�س له حق �ضماين يف املمتلكات الفكرية نف�سها .ويجوز للدائن امل�ضمون عندئذ
�أن يتخذ اخلطوات ال�رضورية جلعل ذلك احلق ال�ضماين نافذا جتاه الأطراف الثالثة
(انظر الدليل ،التو�صية .)29
 -346ويحرتم قانون الإع�سار عادة ،ورهنا ب�إجراءات الإبطال ،نفاذ ذلك احلق ال�ضماين
(انظر التو�صية  88من دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار( .))28وباملثل ،يحرتم
قانون الإع�س� � ��ار ،رهنا ب� ِّأي ا�س� � ��تثناءات حمدودة ومذكورة بو�ضوح� ،أولوية احلق ال�ضماين
النافذ جتاه الأطراف الثالثة (انظر الدليل ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة ،التو�صيتني 238
املرخ�ص لـه خا�ضعا لإجراءات �إع�سار فقد يرتتب
و .)239بيد �أنه �إذا �أ�صبح املرخِّ �ص �أو
َّ
مي�س حقوق طريف اتفاق الرتخي�ص ،وهذا من �ش�أنه �أن ي�ؤثر يف احلق
على ذلك ت�أثري
ّ
املرخ�ص لـه .ويف حالة وجود �سل�س� � ��لة من اتفاقات
ال�ض� � ��ماين الذي منحه املرخِّ �ص �أو
َّ
الرتخي�ص والرتخي�ص من الباطن� ،سيكون لإع�سار � ِّأي طرف يف ال�سل�سلة ت�أثري يف عدة
�أطراف �أخرى يف ال�سل�س� � ��لة ويف دائنيهم امل�ض� � ��مونني .وعلى �س� � ��بيل املثال� ،سي�ؤثر �إع�سار
( )28من�ش� � ��ورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،A.05.V.10متاح على العنوان التايل
.pdf/arabic/texts/insolven/05-80720_Ebook.pdf
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املرخ�ص لهم من الباطن الالحقني واملرخِّ �صني من
طرف يف و�سط ال�سل�سلة يف رخ�صة
َّ
الرخ�ص ال�س� � ��ابقة .وميكن �أن
الباطن الالحقني ولكن لن يكون له � ُّأي ت�أثري قانوين يف ُ
الرخ�ص
تن�ص �أحكام اتفاق الرتخي�ص على نتائج خمتلفة (مثال الإنهاء التلقائي جلميع ُ
ولكن
املرخ�ص له املع�رس)،
مرخ�ص له �أعلى �أو �أدنى يف ال�سل�س� � ��لة من
َّ
لدى �إع�س� � ��ار � ِّأي َّ
َّ
هذه النتائج �س� � ��تكون خا�ض� � ��عة لقيود مبوجب قانون الإع�س� � ��ار (مثال قيود جتعل �أحكام
الإنهاء التلقائي غري قابلة للإنفاذ).
�  -347أما خارج نطاق الإع�سار ،فقد تكون هناك قيود قانونية �أو تعاقدية على قدرة
واملرخ�ص لـه على منح و�إنفاذ حق �ضماين يف حق تقا�ضي الإتاوات .وال ي�ؤثر
املرخِّ �ص
َّ
قانون املعامالت امل�ضمونة عادة يف القيود القانونية �إ ّال ما يتعلق منها �أ�سا�سا مب�ستحقات
�آجلة� ،أو مب�ستحقات �أحيلت جمل ًة �أو جزئيا ملجرد �أنها م�ستحقات �آجلة� ،أو مب�ستحقات
�أُحيلت جمل ًة �أو جزئيا (انظر الدليل ،التو�ص� � ��ية  .)23وميكن �أن ي�ؤثر قانون املعامالت
امل�ض� � ��مونة يف القيود التعاقدية (انظر الدليل ،التو�ص� � ��يات  18و 24و� .)25أما �إذا كان
لإجراءات الإع�س� � ��ار ت�أثري يف تلك القيود املفرو�ض� � ��ة على �إحالة امل�س� � ��تحقات مبعزل عن
قانون املعامالت امل�ض� � ��مونة ،ف� َّإن حتديد ماهية هذا الت�أثري� ،إن ُوجد ،م�س � � ��ألة مرتوكة
لقانون الإع�سار (انظر التو�صيات  85-83من دليل الإع�سار).
 -348ويت�ضمن دليل الإع�سار تو�صيات وا�سعة النطاق بخ�صو�ص ت�أثري �إجراءات الإع�سار
يف العقود التي مل ين ّفذ املدين والطرف املقابل لـه التزاماتهما ب�ش � � ��أنها مبقت�ض� � ��ى العقد
تنفي� � ��ذاً كام� �ل � ً
ا (انظر التو�ص� � ��يات  86-69من دليل الإع�س� � ��ار) .وميكن �أن يكون اتفاق
الرتخي�ص عقدا من ذلك القبيل �إذا مل ينفذه الطرفان تنفيذا كامال ومل تُ�س� � ��تكمل مدة
اتفاق الرتخي�ص (بحيث تبقى منه بنود يظل على املرخِّ �ص �أن ينفذها) .بيد � َّأن اتفاق
املرخ�ص لـه تنفيذا كامال من خالل
الرتخي�ص ال يكون عقدا من ذلك القبيل �إذا ن ّفذه
َّ
املرخ�ص لـه ،كما قد
الدفع امل�س� � ��بق لكامل مقدار الإتاوات امل�س� � ��تحقة للمرخِّ �ص على
َّ
يحدث يف حالة اتفاق ترخي�ص ح�رصي وعدم وجود � ِّأي التزامات جارية على املرخِّ �ص.
للمرخ�ص لـه بحق ا�س� � ��تخدام
وميكن �أن يكون املدين املع�رس هو املرخِّ �ص (الذي يَدين
َّ
املرخ�ص� � ��ة �أو ا�س� � ��تغاللها وفقا ل�رشوط اتف� � ��اق الرتخي�ص و�أحكامه) �أو
امللكي� � ��ة الفكرية
ّ
املرخ�ص� � ��ة
املرخ�ص لـه (الذي يَدين بدفع �إتاوات وبااللتزام با�س� � ��تخدام امللكية الفكرية
ّ
َّ
�أو ا�ستغاللها وفقا التفاق الرتخي�ص).
 -349ويو�صي دليل الإع�سار ب� َّأن � َّأي �رشوط تعاقدية تنهي العقد تلقائياً
وتعجل تنفيذه
ِّ
لدى تقدمي طلب من �أجل ا�ستهالل �إجراءات الإع�سار� ،أو لدى ا�ستهالل تلك الإجراءات،
�أو عندما يُعينَّ ممثل للإع�سار ،ينبغي �أ َّال تكون قابلة للإنفاذ جتاه ممثل الإع�سار واملدين
(انظر التو�ص� � ��ية  70يف دليل الإع�س� � ��ار) .ويو�ص� � ��ي دليل الإع�سار �أي�ضاً ب�أن يحدد قانون
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الإع�سار العقود املعفاة من �رشوط هذه التو�صية ،مثل العقود املالية �أو العقود اخلا�ضعة
لقواعد ا�ستثنائية كعقود العمل (انظر التو�صية  71من دليل الإع�سار).
يو�ض� � ��ح مزايا وم�س� � ��اوئ ال�رشوط
 -350وقد ورد يف التعليق على دليل الإع�س� � ��ار �رشح ِّ
املذكورة ،و�أنواع العقود التي قد يكون من املنا�سب �إعفا�ؤها منها والتجاذب املالزم بني
جتب
تعزيز بقاء اجلهة املدينة ،الذي قد يتطلّب املحافظة على العقود ،والأخذ ب�أحكام
ّ
ال�رشوط التعاقدية .ويتناول التعليق الوارد يف الفقرة  115من الف�صل الثاين من اجلزء
الثاين من دليل الإع�سار �إمكانية تطبيق هذه الأحكام على امللكية الفكرية .ويبينّ التعليق
تتم�سك بهذه ال�رشوط يف
على دليل الإع�سار ،على وجه اخل�صو�صَّ � ،أن بع�ض القوانني
َّ
بع�ض الظروف ،وي�رشح الأ�سباب التي تربر هذا النهج .وت�شمل هذه الأ�سباب �رضورة �أن
يكون من�شئ املمتلكات الفكرية قادراً على ال�سيطرة على ا�ستعمال تلك املمتلكات و�أثر
�إنهاء العقد على �أعمال الطرف املقابل ،وال �س� � ��يما فيما يتعلق مبمتلكات غري ملمو�س� � ��ة
(انظر دليل الإع�س� � ��ار ،الفقرة  115من الف�ص� � ��ل الثاين من اجلزء الثاين) .فعلى �س� � ��بيل
التم�س� � ��ك ب�رشوط الإنهاء التلقائي وتعجي� � ��ل التنفيذ ،الواردة يف اتفاقات
املث� � ��ال ،ميك� � ��ن
ُّ
املرخ�ص له ت�أثري �س� � ��لبي ال
ترخي�ص امللكية الفكرية ،بالنظر �إىل �أنه قد يكون لإع�س� � ��ار
َّ
على حقوق املرخِّ �ص فح�س� � ��ب ،بل �أي�ض � � �اً على حق امللكية الفكرية ذاته .ويحدث هذا،
املرخ�ص له با�ستخدام عالمة جتارية
مثالً ،يف احلالة التي ميكن �أن ي�ؤثر فيها �إع�سار
َّ
على القيمة ال�س� � ��وقية للعالمة التجارية ومنتجاتها .وعلى � ِّأي حال ،لن تت�أثر ال�رشوط
املدرجة يف اتفاقات الرتخي�ص اخلا�ص� � ��ة بامللكية الفكرية ،التي تن�ص مث ً
ال على انتهاء
املرخ�ص
الرخ�ص� � ��ة بعد عدد كذا من ال�س� � ��نوات �أو عند حدوث خرق مادي مثل عجز
َّ
املرخ�ص� � ��ة �أو ت�س� � ��ويقها يف حينها (�أي عندما يكون احلدث
له عن حت�س� �ي��ن املنتجات
َّ
الذي ي�س� � ��بب �إنهاء الرخ�ص� � ��ة تلقائياً حدثاً �آخر غري الإع�س� � ��ار) (انظر احلا�شية  39على
التو�صية  72يف دليل الإع�سار).
بطل هذه
 -351وي�ش� �ي��ر التعليق على دليل الإع�س� � ��ار �أي�ض � � �اً �إىل � َّأن القوانني الأخرى تُ ِ
ال�رشوط ،وي�رشح الأ�س� � ��باب ذات ال�ص� � ��لة (انظر دليل الإع�س� � ��ار ،الفقرتني  116و 117من
الف�ص� � ��ل الث� � ��اين م� � ��ن اجلزء الثاين) .كما يو�ض� � ��ح التعليق �أنه عل� � ��ى الرغم من � َّأن بع�ض
قوانني الإع�س� � ��ار ت�س� � ��مح فع ً
ال ب�إبطال هذه الأنواع من ال�رشوط �إذا ا�س � � �تُهلت �إجراءات
الإع�سار ،ف� َّإن هذا النهج مل ي�صبح بعد �سمة عامة لقوانني الإع�سار .ويف هذا ال�صدد،
ي�ش� �ي��ر التعلي� � ��ق �إىل جت� � ��اذب مالزم بني الرغبة يف تعزي� � ��ز بقاء اجلهة املدينة ،الذي قد
يتطلب املحافظة على العقود ،واحلر�ص على �إجراء �ص� � ��فقات جتارية من خالل و�ض� � ��ع
�أنواع من اال�ستثناءات من قواعد العقود العامة .ويختتم التعليق بالتعبري عن ا�ستح�سان
ال�س� � ��ماح يف قانون الإع�س� � ��ار ب�إبطال مثل هذه ال�رشوط (انظر الفقرة  118من الف�ص� � ��ل
الثاين من اجلزء الثاين).
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 -352ومبقت�ضى تو�صيات دليل الإع�سار ،يجوز ملمثل الإع�سار �أن يوا�صل تنفيذ اتفاق
الرتخي�ص �أو يرف�ض� � ��ه جملةً� ،إذا مل ينفذه الطرفان تنفيذا كامال (انظر دليل الإع�س� � ��ار،
التو�ص� � ��يتني  72و .)73ويف حالة اتفاق ترخي�ص واحد� ،س� � ��يكون لقرار ممثل �إع�س� � ��ار
�أحد الطرفني موا�ص� � ��لة تنفيذ اتفاق الرتخي�ص �أو رف�ض ذلك االتفاق ت�أثري يف حقوق
الطرف الآخر .ويف حالة �سل�سلة من اتفاقات الرتخي�ص والرتخي�ص من الباطن� ،ست�ؤثر
موا�ص� � ��لة تنفيذ �أحد تلك االتفاقات �أو رف�ض� � ��ه يف حقوق جميع الأطراف الالحقة يف
ال�سل�س� � ��لة .و�أخرياً ،يف حالة اتفاقات الرتخي�ص املتبادل (حيث مينح املرخِّ �ص رخ�ص� � ��ة
املرخ�ص لـه بعد ذلك مبوا�صلة تطوير الرخ�صة ومينح املرخِّ �ص رخ�صة يف املنتج
ويقوم
َّ
املطور)� ،س� � ��يكون ملوا�ص� � ��لة تنفيذ اتفاق �أو رف�ض� � ��ه ت�أثري يف كل طرف ب�ص� � ��فته
املرخ�ص
َّ
ّ
مرخ�صا لـه على ال�سواء.
مرخِّ �صا وب�صفته
َّ
 -353و�إذا اختار ممثل الإع�سار موا�صلة تنفيذ اتفاق الرتخي�ص الذي مل ين ّفذه الطرفان
املرخ�ص لـه) خم ّ
ال باالتفاق،
تنفيذا كامال والذي يكون فيه املدين املع�رس (املرخِّ �ص �أو
َّ
يجب �إ�ص� �ل��اح اخللل ويجب �أن تتم ب�ص� � ��ورة جوهرية �إعادة الطرف املقابل غري املخ ّل
�إىل الو�ض� � ��ع االقت�ص� � ��ادي الذي كان فيه قبل الإخالل ،ويجب �أن يكون ممثل الإع�س� � ��ار
ق� � ��ادرا عل� � ��ى تنفي� � ��ذ اتفاق الرتخي�ص (انظر دليل الإع�س� � ��ار ،التو�ص� � ��ية  .)79ويف هذه
احلالة ،لن يكون لإجراءات الإع�س� � ��ار � ُّأي ت�أثري يف الو�ض� � ��ع القانوين الذي يتمتع به حق
املرخ�ص لـه .بيد �أنه �إذا اختار ممثل الإع�سار رف�ض اتفاق
�ضماين منحه املرخِّ �ص �أو
َّ
املرخ�ص لـه
الرتخي�ص ف�سيكون لذلك ت�أثري يف احلق ال�ضماين الذي منحه املرخِّ �ص �أو
َّ
(و ِل َفهم معاملة العقود يف حالة الإع�س� � ��ار فهما كامال ،انظر دليل الإع�س� � ��ار ،الباب هاء
من الف�صل الثاين من اجلزء الثاين).

ِّ
املرخ�ص
باء�  -إع�سار
قرر ممثل �إع�سار املرخِّ �ص موا�صلة تنفيذ اتفاق الرتخي�ص فلن يكون لذلك
�  -354إذا ّ
املرخ�ص لـ� � ��ه .و�إذا كان املرخِّ �ص هو املدين
ت�أث� �ي��ر يف ح� � ��ق �ض� � ��ماين منحه املرخِّ �ص �أو
َّ
وقرر ممثل
املع�رس وكان قد َمنح حقا �ض� � ��مانيا يف حقوقه مبقت�ض� � ��ى اتفاق الرتخي�صّ ،
�إع�س� � ��اره موا�ص� � ��لة تنفيذ اتفاق الرتخي�ص ،ف�س� � ��وف يبقى اتفاق الرتخي�ص �ساري املفعول
املرخ�ص لـه مدينا بالإتاوات مبقت�ض� � ��ى اتفاق الرتخي�ص ،و�س� � ��وف يبقى
و�س� � ��وف يبقى
َّ
للدائن امل�ض� � ��مون للمرخِّ �ص حق �ض� � ��ماين يف مدفوعات تلك الإتاوات .ويف هذه احلالة
املرخ�ص لـه قد منح حقا �ض� � ��مانيا يف حقوقه مبقت�ض� � ��ى
من �إع�س� � ��ار املرخِّ �ص� ،إذا كان
َّ
للمرخ�ص لـه با�ستخدام امللكية الفكرية
اتفاق الرتخي�ص ،ف�سوف يبقى املرخِّ �ص مدينا
َّ
املرخ�ص� � ��ة من دون عائق مبقت�ض� � ��ى اتفاق الرتخي�ص ،و�س� � ��وف يبقى للدائن امل�ض� � ��مون
ّ
املرخ�ص لـه مبقت�ضى ذلك االتفاق.
للمرخ�ص لـه حق �ضماين يف حقوق
َّ
َّ

ثاين ع�رش -ت�أثري �إع�سار مرخِّ �ص امللكية الفكرية� ،أو املرخَّ �ص له با�ستخدامها
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قرر ممثل �إع�س� � ��ار املرخِّ �ص رف�ض اتفاق الرتخي�ص ف�س� � ��وف يكون
 -355بيد �أنه �إذا ّ
املرخ�ص لـه .ف�إذا كان املرخِّ �ص
لذلك ت�أثري يف احلق ال�ضماين الذي منحه املرخِّ �ص �أو
َّ
قد منح حقا �ض� � ��مانيا يف حقوقه مبقت�ض� � ��ى اتفاق الرتخي�ص ،لن يعود اتفاق الرتخي�ص
املرخ�ص لـه مدينا ب�إتاوات مبقت�ض� � ��ى اتف� � ��اق الرتخي�ص ،ولن تكون
ناف� � ��ذا ،ول� � ��ن يع� � ��ود
َّ
ثم �إتاوات ي�ستطيع الدائن امل�ضمون للمرخِّ �ص �أن ي�ستخدمها للوفاء بااللتزام
هناك من َّ
املرخ�ص لـه قد منح حقا �ضمانيا
امل�ضمون .ويف حالة �إع�سار املرخِّ �ص هذه� ،إذا كان
َّ
للمرخ�ص لـه �صالحية ا�ستخدام امللكية
يف حقوقه مبقت�ضى اتفاق الرتخي�ص ،لن تعود
َّ
املرخ�ص� � ��ة و�س� � ��وف يفقد دائنه امل�ض� � ��مون حقه ال�ضماين يف املوجودات املرهونة
الفكرية
َّ
املرخ�صة �أو ا�ستغاللها).
للمرخ�ص لـه ال�ستخدام امللكية الفكرية
(�أي ال�صالحية املمنوحة
ّ
َّ
 -356ومن الناحية العملية ،ميكن للدائن امل�ض� � ��مون الذي له حق �ض� � ��ماين يف حقوق
املرخِّ �ص مبقت�ض� � ��ى اتفاق الرتخي�ص �أن يحمي نف�س� � ��ه من عواقب رف�ض ممثل �إع�س� � ��ار
املرخِّ �ص التفاق الرتخي�ص .فيمكن لهذا الدائن امل�ضمون ،على �سبيل املثال� ،أن يحمي
املرخ�ص بها نف�س� � ��ها وجعله
نف�س� � ��ه باحل�ص� � ��ول على حق �ض� � ��ماين يف املمتلكات الفكرية
َّ
نافذا جتاه الأطراف الثالثة (بالإ�ض� � ��افة �إىل حق �ض� � ��ماين يف حقوق املرخِّ �ص مبقت�ض� � ��ى
اتف� � ��اق الرتخي�� � ��ص� ،أي الإت� � ��اوات �أ�سا�س� � ��ا) .وعندئذ� ،إذا رف�ض ممثل �إع�س� � ��ار املرخِّ �ص
اتفاق الرتخي�ص ،كان يف ا�س� � ��تطاعة الدائن امل�ض� � ��مون للمرخِّ �ص (رهنا بوقف التنفيذ
و�أي قيود �أخرى يفر�ضها قانون الإع�سار على �إنفاذ حق �ضماين يف �إجراءات الإع�سار)
املرخ�صة عن طريق الت�رصف فيها �أو ب�إبرام
�إنفاذ حقه ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية
ّ
مرخ�ص لـه جديد مماث� � ��ل التفاق الرتخي�ص الذي كان قد
اتف� � ��اق ترخي�� � ��ص جدي� � ��د مع َّ
ُرف�ض ،ومن ثم �إعادة �إر�ساء �سل�سلة الإتاوات (انظر الدليل ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة،
التو�ص� � ��ية � .)149أم� � ��ا الأم� � ��وال املت�أتية من الت�� �ص��رف يف املمتلكات الفكرية املرهونة �أو
الإتاوات املقبو�ضة وفقا التفاق الرتخي�ص اجلديد هذا ف�سوف توزع على الدائن امل�ضمون،
عم� �ل��ا بالتو�ص� � ��يات � 152إىل  .155بي� � ��د � َّأن اتخاذ ه� � ��ذا الرتتيب لن يكون ،من الناحية
العملية ،جمديا �إال فيما يتعلق باتفاقات الرتخي�ص ذات الأهمية.
مرخ�ص لـه مبقت�ض� � ��ى
 -357كذلك ميكن لدائن م�ض� � ��مون له حق �ض� � ��ماين يف حقوق
َّ
اتفاق ترخي�ص �أن ي�سعى حلماية نف�سه من عواقب رف�ض ممثل �إع�سار املرخِّ �ص اتفاق
الرتخي�ص وذلك ،على �سبيل املثال ،باالمتناع عن تقدمي القر�ض امل�ضمون ما مل يح�صل
املرخ�ص� � ��ة ويجعله نافذا جتاه
املرخ�� � ��ص لـ� � ��ه عل� � ��ى حق �ض� � ��ماين يف املمتلكات الفكرية
ّ
َّ
املرخ�ص لـه مبقت�ض� � ��ى اتفاق الرتخي�ص .وعندئذ،
الأطراف الثالثة بغية �ض� � ��مان حقوق
ّ
املرخ�ص لـه (رهنا
�إذا رف�ض ممثل �إع�سار املرخِّ �ص اتفاق الرتخي�ص كان يف ا�ستطاعة
َّ
بوقف التنفيذ و�أي قيود �أخرى يفر�ض� � ��ها قانون الإع�س� � ��ار على �إنفاذ احلقوق ال�ض� � ��مانية
املرخ�ص� � ��ة نف�س� � ��ها
يف �إجراءات الإع�س� � ��ار) �إنفاذ احلق ال�ض� � ��ماين يف املمتلكات الفكرية
ّ
�رف فيه� � ��ا �أو ب�إب� � ��رام اتف� � ��اق ترخي�ص جديد مع مرخِّ �ص جديد ،و�س� � ��وف تكون
بالت�� �ص� ّ
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احلقوق التي يُح�صل عليها مبقت�ضى ذلك عائدات يكون للدائن امل�ضمون حق �ضماين
فيها .ولن يكون اتخاذ هذا الرتتيب �أي�ضا ،من الناحية العملية ،جمديا �إال فيما يتعلق
باتفاقات الرتخي�ص ذات الأهمية.
 -358ومثلم� � ��ا ُذك� � ��ر �س� � ��ابقا� ،إذا كان ط� � ��رف واحد على الأقل ق� � ��د ن ّفذ تنفيذا كامال
التزاماته املتعلقة باتفاق الرتخي�ص ،ف� َّإن اتفاق الرتخي�ص ال يكون خا�ض� � ��عا لتو�ص� � ��يات
املرخ�ص لـه
دليل الإع�سار املتعلقة مبعاملة العقود .بيد �أنه عندما ال يكون املرخِّ �ص وال
َّ
قد نفذ التزاماته تنفيذا كامال مبقت�ضى اتفاق الرتخي�ص� ،سوف يكون اتفاق الرتخي�ص
خا�ض� � ��عا للرف�ض مبقت�ض� � ��ى تلك التو�ص� � ��يات .وبغية حماية اال�ستثمارات الطويلة الأجل
املرخ�ص لـه قد يعتمد على ا�س� � ��تخدام حقوقه مبقت�ض� � ��ى
للمرخ�ص لهم ،واعرتافا ب� َّأن
َّ
َّ
املرخ�ص لـه (بل دائنه امل�ضمون)
اتفاق الرتخي�ص ،اعتمدت بع�ض الدول قواعد تعطي
َّ
حماية �إ�ضافية يف حالة اتفاق الرتخي�ص الذي يكون خا�ضعا ،لوال تلك القواعد ،للرف�ض
يف حالة �إع�سار املرخِّ �ص .ولتلك احلماية �أهمية خا�صة عندما تكون هناك �سل�سلة من
اتفاق� � ��ات الرتخي�� � ��ص والرتخي�ص م� � ��ن الباطن ويكون من املمكن ،نتيجة لذلك� ،أن تت�أثر
�أطراف عديدة ب�إع�سار طرف واحد يف ال�سل�سلة.
احلق يف اال�س� � ��تمرار يف
�ص لـه
 -359وعل� � ��ى �س� � ��بيل املث� � ��ال ،تعطي بع�ض الدول
َّ
َّ
املرخ َ
املرخ�ص� � ��ة �أو ا�س� � ��تغاللها بعد رف�ض ممثل �إع�سار املرخِّ �ص
ا�س� � ��تخدام املمتلكات الفكرية
ّ
املرخ�ص لـه م�س� � ��تمرا يف دفع الإتاوات لفائدة حوزة الإع�س� � ��ار
اتفاق الرتخي�ص ،ما دام
َّ
ح�س� � ��بما ين�ص على ذلك اتفاق الرتخي�ص وم�س� � ��تمرا ،فيما عدا ذلك ،يف تنفيذ اتفاق
الرتخي�� � ��ص .وااللت� � ��زام الوحي� � ��د املفرو�ض على ح� � ��وزة املرخِّ �ص نتيجة لهذه القاعدة هو
االلتزام مبوا�صلة الوفاء ب�أحكام اتفاق الرتخي�ص و�رشوطه ،وهو التزام ال يفر�ض �أعباء
على موارد حوزة املرخِّ �ص .ولهذا النهج ت�أثري يتمثل يف التوفيق بني م�صلحة املرخِّ �ص
املع�� �ِس �ررِ يف التخ ّف� � ��ف م� � ��ن الأعباء الثقيلة التي يق�ض� � ��ي بها اتفاق الرتخي�ص وم�ص� � ��لحة
املرخ�صة.
املرخ�ص لـه يف حماية ا�ستثماره يف املمتلكات الفكرية
ّ
َّ
 -360ويف دول �أخرى ،قد ال تكون اتفاقات الرتخي�ص خا�ضعة للرف�ض مبقت�ضى قانون
الإع�س� � ��ار لأحد الأ�س� � ��باب التالية�( :أ) وجود قاعدة ت�س� � ��تثني عقود �إيجار املمتلكات غري
املنقولة من قواعد الإع�سار املتعلقة برف�ض العقود يف حالة انطباق قواعد �إع�سار امل� ِّؤجر،
قيا�سا على اتفاقات الرتخي�ص يف حالة �إع�سار املرخِّ �ص؛ �أو (ب) � َّأن اتفاقات الرتخي�ص
املتعلقة بالرخ�ص احل�رصية تن�شئ حقوق ملكية (حقوقاً عينية) ال تخ�ضع للرف�ض (لكن
قد تخ�ضع للإبطال)؛ �أو (ج) � َّأن اتفاقات الرتخي�ص ال تعترب عقودا مل ينفذها الطرفان
كالهم� � ��ا تنفي� � ��ذاً كام� �ل �اً ،ل َّأن املرخِّ �ص ن ّفذ بالفعل التزاماته مبنح الرخ�ص� � ��ة؛ �أو (د) � َّأن
اتفاقات الرتخي�ص م�سجلة يف �سجل املمتلكات الفكرية ذي ال�صلة .ويف هذه الدول ،قد
املرخ�ص لـه �أن يحتفظ بالرخ�صة ما دام يدفع الإتاوات امل�ستحقة
يكون يف ا�ستطاعة
َّ
مبقت�ضى اتفاق الرتخي�ص.

ثاين ع�رش -ت�أثري �إع�سار مرخِّ �ص امللكية الفكرية� ،أو املرخَّ �ص له با�ستخدامها
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�سمى
 -361ويف دول �أخرى �أي�ضاً ميكن �أن تُرف�ض اتفاقات الرتخي�ص ،رهنا بتطبيق ما يُ َّ
"مبد�أ التجريد" .فبمقت�ض� � ��ى هذا املبد�أ ،ال تتوقف الرخ�ص� � ��ة على نفاذ اتفاق الرتخي�ص
للمرخ�ص لـه �أن يحتفظ بحق ا�س� � ��تخدام املمتلكات الفكرية
الأ�سا�س� � ��ي .وهكذا ،ميكن
َّ
املرخ�صة �أو ا�ستغاللها حتى �إذا رف�ض ممثل �إع�سار املرخِّ �ص اتفاق الرتخي�ص .بيد � َّأن
ّ
ملمثل �إع�سار املرخِّ �ص �أن يطالب ب�سحب الرخ�صة ا�ستنادا �إىل مبد�أ الإثراء اجلائر .و�إىل
املرخ�ص لـه �أن يدفع مقابل ا�ستخدام املمتلكات
حني حدوث ذلك ال�سحب ،يجب على
َّ
املرخ�ص� � ��ة ،ا�س� � ��تنادا �إىل مبد�أ الإثراء اجلائر ،مبلغا يعادل الإتاوات امل�س� � ��تحقة
الفكرية
َّ
مبقت�ضى اتفاق الرتخي�ص الذي ُرف�ض.
 -362وينبغي �أن يُالحظ � َّأن دليل الإع�سار (انظر الفقرة  143من الف�صل الثاين
الن�ص على ا�ستثناءات من
من اجلزء الثاين) يق�ضي ب�أنه قد يكون من املنا�سب �أي�ضا
ّ
�صالحية الرف�ض فيما يتعلق باتفاقات العمل ،واالتفاقات التي يكون فيها املدين هو
املرخ�ص با�ستخدام ملكية فكرية ويكون من �ش�أن �إنهاء
امل� ِّؤجر �أو مانح االمتياز �أو
ِّ
االتفاق �أن ي�ؤدي �إىل �إنهاء �أعمال الطرف املقابل �أو �إحلاق �رضر ج�سيم به ،خا�صة
عندما يكون من املحتمل �أن يعود ذلك مبزية �ضئيلة ن�سبيا على املدين ،كما ميكن
�أن تكون تلك اال�س� � ��تثناءات منا�س� � ��بة �أي�ض� � ��ا فيما يخ�ص عقودا مربمة مع احلكومة،
كاتفاقات الرتخي�ص وعقود اال�شرتاء .وبغية حماية اال�ستثمارات والتوقعات الطويلة
املرخ�ص على القيام عمليا
للمرخ�ص لهم ودائنيهم من قدرة ممثل �إع�س� � ��ار
الأمد
ِّ
َّ
ب�إعادة التفاو�ض حول اتفاقات الرتخي�ص املوجودة عند بدء �إجراءات الإع�سار ،قد
بد
تنظر الدول يف اعتماد قواعد مماثلة للقواعد املبينة يف الفقرات ال�سابقة .وال ّ
من �أن تراعي � ُّأي قواعد من هذا القبيل القواعد العامة لقانون الإع�س� � ��ار والأثر
الإجمايل على حوزة الإع�سار ،وكذلك القانون املتعلق بامللكية الفكرية .ولعل الدول
تو ّد �أي�ضا النظر يف مدى مالءمة احللول العملية التي تو ّفرها املمار�سات التجارية
املبينة يف الفقرتني  356و� 357أعاله.

املرخ�ص لـه
جيم�  -إع�سار
َّ
املرخ�ص لـه هو املدين املع�رس وكان قد منح حقا �ض� � ��مانيا يف حقوقه
�  -363إذا كان
َّ
وقرر ممثل �إع�ساره موا�صلة تنفيذ اتفاق الرتخي�ص ،ف�سوف
مبقت�ضى اتفاق الرتخي�ص ّ
املرخ�ص لـه متمتعا مبقت�ضى اتفاق الرتخي�ص
يبقى اتفاق الرتخي�ص قائما و�سوف يبقى
َّ
املرخ�ص� � ��ة �أو ا�س� � ��تغاللها (وفقا لأحكام اتفاق
بحقوقه يف ا�س� � ��تخدام املمتلكات الفكرية
َّ
للمرخ�ص لـه يف حيازة حق �ضماين
الرتخي�ص و�رشوطه) و�سوف ي�ستمر الدائن امل�ضمون
َّ
يف تلك احلقوق .ويف هذه احلالة� ،إذا كان املرخِّ �ص قد منح حقا �ضمانيا يف حقوقه
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يف تلقي �إتاوات مبقت�ض� � ��ى اتفاق الرتخي�ص ،ف�س� � ��وف ي�ستمر الدائن امل�ضمون للمرخِّ �ص
املرخ�ص يف تلقي الإتاوات.
يف حيازة حق �ضماين يف حق
ّ
املرخ�� � ��ص لـه �أن يرف�ض
 -364بي� � ��د �أن� � ��ه يف احل� � ��االت التي يقرر فيها ممثل �إع�س� � ��ار
َّ
املرخ�ص لـه قد منح حقا �ضمانيا يف حقوقه مبقت�ضى اتفاق
اتفاق الرتخي�ص ،ويكون
َّ
للمرخ�ص لـه حق يف ا�س� � ��تخدام
الرتخي�ص ،لن يعود اتفاق الرتخي�ص نافذا ولن يعود
َّ
للمرخ�ص لـه من
املرخ�صة �أو ا�ستغاللها ،ولن يتمكّن الدائن امل�ضمون
املمتلكات الفكرية
َّ
ّ
املرخ�ص لـه مبقت�ضى اتفاق الرتخي�ص من �أجل الوفاء بااللتزام
ا�ستخدام قيمة حقوق
َّ
امل�ض� � ��مون .ويف هذه احلالة �أي�ض� � ��ا� ،إذا كان املرخِّ �ص قد منح حقا �ض� � ��مانيا يف حقه
يف تقا�ض� � ��ي �إتاوات مبقت�ض� � ��ى اتفاق الرتخي�ص ،ف�سوف يفقد املرخِّ �ص حقه يف تقا�ضي
الإتاوات ،و�سوف يفقد دائنه امل�ضمون موجوداته املرهونة.
مرخ�ص
 -365وميكن للدائن امل�ض� � ��مون الذي له حق �ض� � ��ماين يف حقوق مرخِّ �ص �أو
َّ
لـه مبقت�ض� � ��ى اتفاق ترخي�ص �أن ي�س� � ��عى حلماية نف�س� � ��ه من عواقب رف�ض ممثل �إع�سار
املرخ�ص لـه اتفاق الرتخي�ص ،وذلك باعتماد تدابري مماثلة للتدابري املذكورة �أعاله (انظر
َّ
الفقرتني  356و� 357أعاله).
املرخ�ص لـه ،من املهم �ض� � ��مان ح�ص� � ��ول املرخِّ �ص على �إتاواته
 -366ويف حالة �إع�س� � ��ار
َّ
املرخ�ص لـه بتنفيذ اتفاق الرتخي�ص فيما عدا ذلك� ،أو �أن يكون للمرخِّ �ص احلق
وقيام
ّ
يف �إنهاء اتفاق الرتخي�ص .وهناك تكون بع�ض قواعد قانون الإع�س� � ��ار �رضورية ،ومنها
مثال القواعد املت�صلة ب�إ�صالح � ِّأي ق�صور يف اتفاق الرتخي�ص يف حالة ا�ستمرار اتفاق
الرتخي�ص (انظر الفقرة � 353أعاله) .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إنه يف احلاالت التي يكون
املرخ�ص لـه املع�رس قد منح حقا �ض� � ��مانيا يف حقوقه يف احل�ص� � ��ول على �إتاوات
فيها
َّ
للمرخ�ص لـه
من الباطن ،من املرجح �أن تكون تلك الإتاوات من الباطن م�صدر �أموال
َّ
للمرخ�ص لـه
لكي يدفع الإتاوات امل�ستحقة عليه للمرخِّ �ص .ف�إذا طالب الدائن امل�ضمون
َّ
للمرخ�ص لـه م�صدر �آخر لدفع الإتاوات للمرخِّ �ص،
بجميع الإتاوات من الباطن ومل يبق
َّ
فيجب �أن يكون للمرخِّ �ص احلق يف �إنهاء الرخ�صة من �أجل حماية حقوقه.

دال-

ملخ�ص
َّ

املرخ�ص له على احلق ال�ضماين
 -367يلخِّ �ص اجلدول التايل ت�أثري �إع�سار املرخِّ �ص �أو
َّ
يف حقوق ذلك الطرف مبقت�ضى اتفاق الرتخي�ص.

عندما يمَ نح املرخِّ �ص حقا �ضمانيا
يف حقوقه مبوجب اتفاق الرتخي�ص
(وب�صفة �أ�سا�سية احلق يف احل�صول
على �إتاوات)

ال�س�ؤال:

املرخ�ص مع�رسا
عندما يكون
ِّ

قرر املرخِّ �ص �أو ممثل �إع�ساره موا�صلة تنفيذ
ماذا يحدث �إذا ّ
اتفاق الرتخي�ص مبوجب قانون الإع�سار (انظر التو�صيات
 86-69من دليل الإع�سار)؟

اجلواب:

ال�س�ؤال:

ال�س�ؤال:

املرخ�ص له مع�رسا
عندما يكون
َّ

ماذا يحدث �إذا قرر املرخَّ �ص له �أو ممثل �إع�ساره موا�صلة
تنفيذ اتفاق الرتخي�ص مبوجب قانون الإع�سار (انظر التو�صيات
 86-69من دليل الإع�سار)؟

يظل للمرخِّ �ص احلق يف احل�صول على �إتاوات مبوجب اتفاق
الرتخي�ص ،وبذلك ي�ستمر متتّع الدائن امل�ضمون للمرخِّ �ص بحق
�ضماين يف حق املرخِّ �ص يف الإتاوات مبوجب اتفاق الرتخي�ص
وكذلك يف عائدات ذلك احلق� ،أي ،بعبارة �أخرىِّ � ،أي �إتاوات تُدفع.

ماذا يحدث �إذا رف�ض املرخِّ �ص �أو ممثل �إع�ساره اتفاق
الرتخي�ص مبوجب قانون الإع�سار (انظر التو�صيات  86-69من
دليل الإع�سار)؟

اجلواب:
ال يكون املرخَّ �ص له مدينا ب�إتاوات مبوجب اتفاق الرتخي�ص عن
الفرتات الالحقة للرف�ض ،لكنه يظل مدينا ب� ِّأي �إتاوات مل تُدفع
عن الفرتات ال�سابقة للرف�ض؛ ومن ثم يكون للدائن امل�ضمون
للمرخِّ �ص حق �ضماين يف احلق يف حت�صيل تلك الإتاوات
عن الفرتات ال�سابقة للرف�ض ويف الإتاوات املدفوعة عن تلك
الفرتات ،غري �أنه ال يتم ّتع ب� ِّأي حق �ضماين يف احلقوق املتعلقة
باحل�صول على � ِّأي �إتاوات �آجلة لأنه لن تكون هناك �إتاوات
�آجلة مبقت�ضى االتفاق املرفو�ض.

ال�س�ؤال:

اجلواب:

يظل املرخَّ �ص له مدينا ب�إتاوات مبوجب اتفاق الرتخي�ص،
وي�ستمر الدائن امل�ضمون للمرخِّ �ص يف التمتع بحق �ضماين يف
حق املرخِّ �ص يف الإتاوات مبوجب اتفاق الرتخي�ص وكذلك يف
عائدات ذلك احلقْ � ،أي بعبارة �أخرىّ � ،أي �إتاوات تُدفع.
ماذا يحدث �إذا رف�ض املرخَّ �ص له �أو ممثل �إع�ساره اتفاق
الرتخي�ص مبوجب قانون الإع�سار (انظر التو�صيات  86-69من
دليل الإع�سار)؟

اجلواب:
ال يظل املرخَّ �ص له مدينا ب�إتاوات مبوجب اتفاق الرتخي�ص عن
الفرتات الالحقة للرف�ض ،لكنه يظل مدينا ب� ِّأي �إتاوات مل تُدفع
عن الفرتات ال�سابقة للرف�ض؛ ومن ثم يكون للدائن امل�ضمون
للمرخِّ �ص حق �ضماين يف احلق يف حت�صيل تلك الإتاوات عن
الفرتات ال�سابقة للرف�ض ،وحق يف الإتاوات املدفوعة عن تلك
الفرتات ،غري �أنه ال يتم ّتع ب� ِّأي حق �ضماين يف احلقوق املتعلقة
باحل�صول على � ِّأي �إتاوات �آجلة لأنه لن تكون هناك �إتاوات
�آجلة مبقت�ضى االتفاق املرفو�ض.

ثاين ع�رش -ت�أثري �إع�سار مرخِّ �ص امللكية الفكرية� ،أو املرخَّ �ص له با�ستخدامها
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عندما مينح املرخَّ �ص له حقا
�ضمانيا يف حقوقه مبوجب اتفاق
الرتخي�ص (وب�صفة �أ�سا�سية احلق
يف ا�ستخدام املمتلكات الفكرية)

ال�س�ؤال:

املرخ�ص مع�رسا
عندما يكون
ِّ

ال�س�ؤال:

ماذا يحدث �إذا قرر املرخِّ �ص موا�صلة تنفيذ اتفاق الرتخي�ص
مبوجب قانون الإع�سار (انظر التو�صيات  86-69من دليل
الإع�سار)؟

املرخ�ص له مع�رسا
عندما يكون
َّ

قرر املرخَّ �ص له موا�صلة تنفيذ اتفاق الرتخي�ص
ماذا يحدث �إذا ّ
مبوجب قانون الإع�سار (انظر التو�صيات  86-69من دليل
الإع�سار)؟

يظل املرخَّ �ص له يتم ّتع بحقوق مبوجب اتفاق الرتخي�ص ويظل
الدائن امل�ضمون للمرخَّ �ص له يتم ّتع بحق �ضماين يف تلك
احلقوق مبوجب اتفاق الرتخي�ص.

ال�س�ؤال:

اجلواب:

اجلواب:

ال�س�ؤال:

ماذا يحدث �إذا رف�ض املرخِّ �ص �أو ممثل �إع�ساره اتفاق
الرتخي�ص مبوجب قانون الإع�سار (انظر التو�صيات  86-69من
دليل الإع�سار)؟

يظل املرخَّ �ص له يتم ّتع بحقوق مبوجب اتفاق الرتخي�ص ويظل
الدائن امل�ضمون للمرخَّ �ص له يتمتع بحق �ضماين يف تلك
احلقوق مبوجب اتفاق الرتخي�ص.

اجلواب:

اجلواب:

ال تكون للمرخَّ �ص له حقوق مبوجب اتفاق الرتخي�ص عن
الفرتات الالحقة للرف�ض ،غري �أنه يحتفظ ب� ِّأي حقوق قد تكون
ما زالت لديه عن الفرتات ال�سابقة للرف�ض؛ ويظل الدائن
امل�ضمون للمرخَّ �ص له يتم ّتع بحق �ضماين يف تلك احلقوق التي
يتم ّتع بها املرخَّ �ص له عن الفرتات ال�سابقة للرف�ض.
ماذا يحدث �إذا رف�ض املرخَّ �ص له �أو ممثل �إع�ساره اتفاق
الرتخي�ص مبوجب قانون الإع�سار (انظر التو�صيات  86-69من
دليل الإع�سار)؟
ال تكون للمرخَّ �ص له حقوق مبوجب اتفاق الرتخي�ص عن
الفرتات الالحقة للرف�ض ،غري �أنه يحتفظ ب� ِّأي حقوق قد تكون
ما زالت لديه عن الفرتات ال�سابقة للرف�ض؛ ويظل الدائن
امل�ضمون للمرخَّ �ص له يتم ّتع بحق �ضماين يف تلك احلقوق التي
يتم ّتع بها املرخَّ �ص له عن الفرتات ال�سابقة للرف�ض.
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املرفق الأول

م�صطلحات وتو�صيات
دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة:
امللحق املتعلق باحلقوق ال�ضمانية يف
املمتلكات الفكرية
�ألف-

امل�صطلحات

(�أ)

"احلق ال�ض� � ��ماين االحتيازي" ي�ش� � ��مل احلق ال�ض� � ��ماين يف املمتلكات الفكرية �أو
الرخ�صة املتعلقة باملمتلكات الفكرية� ،رشيطة �أن ي�ضمن احلق ال�ضماين االلتزام ب�سداد
مقدما
� ِّأي جزء غري
م�سدد من ثمن احتياز املوجود املرهون �أو التزاما معقودا �أو ائتمانا َّ
ّ
على نحو �آخر لتمكني املانح من احتياز املوجود املرهون.
"ال�س� � ��لع اال�س� � ��تهالكية" ت�ش� � ��مل املمتلكات الفكرية �أو الرخ�ص� � ��ة املتعلقة باملمتلكات
الفكرية ،التي ي�ستخدمها املانح� ،أو ينوي ا�ستخدامها ،لأغرا�ض �شخ�صية �أو عائلية �أو منـزلية.
"املخزون" ي�شمل املمتلكات الفكرية� ،أو الرخ�صة املتعلقة باملمتلكات الفكرية ،التي
يحتفظ بها املانح لأغرا�ض البيع �أو الرتخي�ص يف �سياق عمله املعتاد.

باء-

التو�صيات 248-243

احلقوق ال�ضمانية يف موجودات ملمو�سة تُ�ستعمل ب�ش�أنها ممتلكات فكرية

(ب)

�تعمل
 -243ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه ،يف حالة املوجودات امللمو�س� � ��ة التي تُ�س� � � َ
ب�ش�أنها ممتلكات فكرية ،ال ميتد احلق ال�ضماين يف املوجودات امللمو�سة �إىل املمتلكات
الفكرية وال ميتد احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية �إىل املوجودات امللمو�سة.
(�أ) �إذا ت�س � � � ّنى �إدراج هذا الن�ص يف الدليل ف�س� � ��وف يُدرج �ض� � ��من امل�ص� � ��طلحات ذات ال�ص� � ��لة يف الباب باء،
املتعلق بامل�صطلحات والتف�سري.
(ب) �إذا ت�س ّنى �إدراج هذه التو�صية يف الدليل ،ف�إنها �ستُدرج يف الف�صل الثاين ،املتعلق ب�إن�شاء احلق ال�ضماين،
باعتبارها التو�صية  28مكررا.
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ت�أثري نقل املمتلكات الفكرية املرهونة يف نفاذ مفعول الت�سجيل

(ج)

 -244ينبغي �أن ين�ص القانون على � َّأن ت�س� � ��جيل �إ�ش� � ��عار باحلق ال�ض� � ��ماين يف املمتلكات
الفكرية يف �سجل احلقوق ال�ضمانية العام يظل نافذا ب�رصف النظر عن نقل املمتلكات
الفكرية املرهونة.

املرخ�ص لهم با�ستخدام املمتلكات الفكرية
�أولوية حقوق بع�ض
َّ

(د)

 -245ينبغ� � ��ي �أن ين�� � ��ص القان� � ��ون عل� � ��ى � َّأن القاعدة الواردة يف الفقرة الفرعية (ج) من
مت�س
التو�ص� � ��ية  81تنطبق على حقوق الدائن امل�ض� � ��مون مبقت�ض� � ��ى هذا القانون وال
ّ
باحلقوق التي قد يتم ّتع بها الدائن امل�ضمون مبقت�ضى القانون املتعلق بامللكية الفكرية.

حق الدائن امل�ضمون يف احلفاظ على املمتلكات الفكرية املرهونة

(هـ)

 -246ينبغي �أن ين�ص القانون على �أنه يجوز للمانح والدائن امل�ضمون �أن يتفقا على
�أنه يحق للدائن امل�ضمون �أن يتخذ خطوات للحفاظ على املمتلكات الفكرية املرهونة.

تطبي� � ��ق الأح� � ��كام املتعلقة باحلقوق ال�ض� � ��مانية االحتيازية على احلقوق ال�ض� � ��مانية يف
(و)
املمتلكات الفكرية
 -247ينبغي �أن ين�ص القانون على � َّأن الأحكام املتعلقة باحلقوق ال�ضمانية االحتيازية
يف املوجودات امللمو�سة تنطبق �أي�ضا على احلق ال�ضماين االحتيازي يف املمتلكات الفكرية
�أو على الرخ�صة املتعلقة باملمتلكات الفكرية .ولأغرا�ض تطبيق هذه الأحكام:

(�أ)

ف� َّإن املمتلكات الفكرية �أو الرخ�صة املتعلقة باملمتلكات الفكرية:

' '1التي يحتفظ بها املانح لأغرا�ض البيع �أو الرتخي�ص يف �سياق عمله املعتاد
تُعامل معاملة املخزون؛
(ج) �إذا ت�س � � � ّنى �إدراج هذه التو�ص� � ��ية يف الدليل ،ف�إنها �س � � �تُدرج يف الف�ص� � ��ل الرابع ،املتعلق بنظام ال�س� � ��جل،
باعتبارها التو�صية  62مكررا.
(د) �إذا ت�س � � � ّنى �إدراج هذه التو�ص� � ��ية يف الدليل ،ف�إنها �س � � �تُدرج يف الف�ص� � ��ل اخلام�س ،املتعلق ب�أولوية احلق
معينا من املوجودات،
ال�ضماين ،باعتبارها التو�صية  81مكررا .ومن �ش�أن هذه التو�صية ،نظرا لكونها تخ�ص نوعا ّ
�أن حتل حمل الفقرة الفرعية (ج) من التو�صية  81ما دامت تنطبق على �أولوية حقوق الأ�شخا�ص الذين يح�صلون
على رخ�ص غري ح�رصية باملمتلكات الفكرية على حقوق الدائن امل�ضمون للمرخِّ �ص.
(هـ) �إذا ت�س � � � ّنى �إدراج هذه التو�ص� � ��ية يف الدليل ،ف�إنها �س � � �تُدرج يف الف�ص� � ��ل ال�س� � ��اد�س ،املتعلق بحقوق طريف
االتفاق ال�ضماين والتزاماتهما ،باعتبارها التو�صية  116مكررا.
(و) �إذا ت�س � � � ّنى �إدراج هذه التو�ص� � ��ية يف الدليل ،ف�إنها �س � � �تُدرج يف الف�ص� � ��ل التا�سع ،املتعلق بتمويل االحتياز،
باعتبارها التو�صية  186مكررا.
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' '2التي ي�س� � ��تخدمها املانح �أو يعتزم ا�س� � ��تخدامها لأغرا�ض �شخ�صية �أو عائلية
�أو منزلية تُعامل معاملة ال�سلع اال�ستهالكية؛
(ب)	� ُّأي �إ�شارة �إىل:

' '1حيازة الدائن امل�ضمون للموجودات املرهونة ال تطبق يف هذا ال�سياق؛
' '2وقت حيازة املانح للموجودات املرهونة هي �إ�ش� � ��ارة �إىل وقت احتياز املانح
للممتلكات الفكرية املرهونة �أو الرخ�صة املتعلقة باملمتلكات الفكرية؛
' '3وقت ت�سليم املوجودات املرهونة �إىل املانح هي �إ�شارة �إىل وقت احتياز املانح
للممتلكات الفكرية املرهونة �أو الرخ�صة املتعلقة باملمتلكات الفكرية.

القانون املنطبق على احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية

(ز)

 -248ينبغي �أن ين�ص القانون على ما يلي:
(�أ) يكون القانون املنطبق على �إن�ش� � ��اء احلق ال�ض� � ��ماين يف املمتلكات الفكرية
ونف� � ��اذه جت� � ��اه الأط� � ��راف الثالثة و�أولويته هو قانون الدولة الت� � ��ي تتمتع فيها املمتلكات
الفكرية باحلماية؛
(ب) ويجوز �أي�ضا �إن�شاء احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية مبقت�ضى قانون
الدولة التي يوجد فيها مقر املانح ،ويجوز �أي�ض� � ��ا جعله نافذا مبقت�ض� � ��ى ذلك القانون
مرخ�ص له �آخر؛
جتاه �أطراف ثالثة غري دائن م�ضمون �أو منقول �إليه �أو
ّ
(ج) ويكون القانون املنطبق على �إنفاذ احلق ال�ضماين يف املمتلكات الفكرية
هو قانون الدولة التي يوجد فيها مقر املانح.

(ز) �إذا ت�س � � � ّنى �إدراج هذه التو�ص� � ��ية يف الدليل ف�إنها �س � � �تُدرج يف الف�ص� � ��ل العا�رش ،املتعلق بتنازع القوانني،
باعتبارها التو�صية  214مكررا.

املرفق الثاين
مق ّرر جلنة الأمم املتحدة
للقانون التجاري الدويل
وقرار اجلمعية العامة 23/65
�ألف-

مق ّرر اللجنة

املقرر
 -1اعتمدت اللجنة ،يف جل�س� � ��تها  ،914املعقودة يف  29حزيران/يونيه ،2010
ّ
التايل:

� َّإن جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل،
�إذ تدرك ما لنظم املعامالت امل�ضمونة امل ّت�سمة بالكفاءة من �أهمية يف تعزيز
�إمكانية احل�صول على االئتمان امل�ضمون،
و�إذ تدرك �أي�ض� � ��ا احلاجة �إىل زيادة توافر االئتمان امل�ض� � ��مون وبتكلفة �أقل
لأ�ص� � ��حاب امللكي� � ��ة الفكرية وغريهم من حائ� � ��زي حقوق امللكية الفكرية ،ومن ثم
احلاجة �إىل تعزيز قيمة حقوق امللكية الفكرية ك�ضمان لالئتمان،
و�إذ تالحظ � َّأن دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة ينطبق
عموما على احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية ،دون م�سا�س غري مق�صود
بالقواعد والأهداف الأ�سا�سية للقوانني املتعلقة بامللكية الفكرية،
و�إذ ت�ض� � ��ع يف اعتبارها احلاجة �إىل معاجلة التفاعل بني قوانني املعامالت
امل�ضمونة والقوانني املتعلقة بامللكية الفكرية على ال�صعيدين الوطني والدويل،

و�إدراكا منها حلاجة الدول �إىل �إر�ش� � ��اد ب�ش � � ��أن كيفية تطبيق تو�ص� � ��يات دليل
الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة يف �سياق امللكية الفكرية وب�ش�أن
التعديالت التي يلزم �أن تدخلها الدول على قوانينها لتجنب �أوجه الت�ضارب بني
قوانني املعامالت امل�ضمونة والقوانني املتعلقة بامللكية الفكرية،
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و�إذ تالحظ كذلك �أهمية حتقيق توازن بني م�صالح جميع الأطراف املعنية،
مبا فيها املانحون� ،سواء كانوا �أ�صحاب امللكية الفكرية �أو مانحي تراخي�صها �أو
املرخ�ص لهم بها ،والدائنني امل�ضمونني،
ّ

و�إذ تالحظ بارتياح � َّأن ملحق دليل الأون�س� � ��يرتال الت�رشيعي ب�ش � � ��أن املعامالت
امل�ض� � ��مونة الذي يتناول احلقوق ال�ض� � ��مانية يف املمتلكات الفكرية يت�سق مع دليل
الأون�سيرتال الت�رشيعي لقانون الإع�سار(�أ) فيما يتعلق مبعاملة ما لإع�سار مرخِّ �ص
املرخ�ص له بها من �أثر يف احلق ال�ض� � ��ماين يف حقوق ذلك
امللكية الفكرية �أو
َّ
الطرف مبوجب اتفاق الرتخي�ص،
و�إذ تعرب عن تقديرها للمنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية
العاملة يف جماالت قوانني املعامالت امل�ضمونة والقوانني املتعلقة بامللكية الفكرية،
وعلى وجه اخل�ص� � ��و�ص املنظمة العاملية للملكية الفكرية وم�ؤمتر الهاي للقانون
الدويل اخلا�ص ،مل�ش� � ��اركتهما يف �ص� � ��وغ ملحق دليل الأون�س� � ��يرتال الت�رشيعي ب�ش�أن
املعامالت امل�ضمونة الذي يتناول احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية وللدعم
قدماه من �أجل ذلك،
الذي ّ
و�إذ تعرب عن تقديرها للم�شاركني من الفريق العامل ال�ساد�س (املعني بامل�صالح
ال�ض� � ��مانية) ،وكذلك للأمانة ،مل�س� � ��اهمتهما يف �ص� � ��وغ ملحق دليل الأون�س� � ��يرتال
الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة الذي يتناول احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات
الفكرية،
 -1تعتم� � ��د امللحق بعنوان "دليل الأون�س� � ��يرتال الت�رشيعي ب�ش � � ��أن املعامالت
امل�ضمونة :امللحق املتعلّق باحلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية" ،امل�ؤلَّف من
الن�ص الوارد يف الوثائق  A/CN.9/700و� Add.1إىل  ،Add.7مع التعديالت التي
اعتمدتها اللجنة يف دورتها الثالثة والأربعني ،وت�أذن للأمانة بتحرير ن�ص امللحق
وو�ضعه يف �صيغته النهائية وفقا ملداوالت اللجنة يف تلك الدورة؛

 -2تطل� � ��ب �إىل الأم� �ي��ن الع� � ��ام �أن ين�رش على نطاق وا�س� � ��ع ن�ص ملحق دليل
الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة ،الذي يتناول احلقوق ال�ضمانية
يف املمتلكات الفكرية ،و�أن يحيله �إىل احلكومات وغريها من الهيئات املهتمة يف
جمايل التمويل امل�ضمون وامللكية الفكرية على ال�سواء؛
(�أ) من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.05.V.10
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 -3تو�ص� � ��ي ب�أن ت�س� � ��تخدم جميع الدول ملحق دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي
ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة ،الذي يتناول احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية،
لتقييم الكفاءة االقت�صادية لنظمها اخلا�صة باملعامالت امل�ضمونة وكذلك نظمها
اخلا�ص� � ��ة بامللكية الفكرية ،و�أن ت�أخذ هذا امللحق بعني االعتبار لدى تنقيح �أو
اعتماد ت�رشيعات تت�صل باملعامالت امل�ضمونة وامللكية الفكرية ،وتدعو الدول التي
ا�ستخدمت الدليل وامللحق �إىل �إبالغ اللجنة بذلك".

باء-

قرار اجلمعية العامة 23/65

 -2اعتمدت اجلمعية العامة ،يف جل�س� � ��تها العامة ال�س� � ��ابعة واخلم�س� �ي��ن املعقودة يف 6
كانون الأول/دي�س� � ��مرب  ،2010القرار التايل ،م�س� � ��تندة يف ذلك �إىل م�رشوع القرار الثالث
الوارد يف تقرير اللجنة ال�ساد�سة :A/65/465
دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة:
امللحق املتعلّق باحلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية

� َّإن اجلمعية العامة،
�إذ تدرك ما لنظم املعامالت امل�ض� � ��مونة املت�س� � ��مة بالكفاءة من �أهمية بالن�سبة
جلميع الدول يف تعزيز �إمكانية احل�صول على االئتمان امل�ضمون،
و�إذ تدرك �أي�ضا �رضورة زيادة توافر االئتمان امل�ضمون وبتكلفة �أقل لأ�صحاب
املمتل� � ��كات الفكري� � ��ة وغريه� � ��م من حائزي حقوق امللكية الفكرية ،ومن ثم �رضورة
تعزيز قيمة حقوق امللكية الفكرية ك�ضمان لالئتمان،
و�إذ تالحظ � َّأن دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة(�أ) ينطبق
عموما على احلقوق ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية ،دون م�سا�س غري مق�صود
بالقواعد والأهداف الأ�سا�سية للقانون املتعلق بامللكية الفكرية،
و�إذ ت�أخذ يف اعتبارها �رضورة معاجلة التفاعل بني قوانني املعامالت امل�ضمونة
والقوانني املتعلقة بامللكية الفكرية على ال�صعيدين الوطني والدويل على ال�سواء،
و�إدراكا منها حلاجة الدول �إىل الإر�شاد ب�ش�أن كيفية تطبيق التو�صيات الواردة
يف دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة يف �سياق امللكية الفكرية
(�أ) من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.09.V.12
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وب�ش�أن التعديالت التي يلزم �أن تدخلها الدول على قوانينها لتجنب �أوجه الت�ضارب
بني قوانني املعامالت امل�ضمونة والقوانني املتعلقة بامللكية الفكرية،
و�إذ تالحظ �أهمية حتقيق توازن بني م�صالح جميع الأطراف املعنية ،مبن فيهم
املرخ�ص
املانحون� ،س� � ��واء �أكانوا من �أ�ص� � ��حاب امللكية الفكرية �أو مانحي تراخي�ص� � ��ها �أو
َّ
لهم بها ،والدائنني امل�ضمونني،
و�إذ تع� � ��رب ع� � ��ن تقديرها للمنظم� � ��ات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية غري
احلكومية العاملة يف جمايل التمويل امل�ض� � ��مون وامللكية الفكرية ،وعلى وجه اخل�ص� � ��و�ص
املنظمة العاملية للملكية الفكرية وم�ؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلا�ص ،مل�شاركتهما يف
و�ض� � ��ع دليل الأون�س� � ��يرتال الت�رشيعي ب�ش � � ��أن املعامالت امل�ضمونة :امللحق املتعلق باحلقوق
قدماه من �أجل ذلك،
ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية(ب) وللدعم الذي ّ
 -1تعرب عن تقديرها للجنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل لإجنازها
واعتمادها دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة :امللحق املتعلّق باحلقوق
(ب)
ال�ضمانية يف املمتلكات الفكرية؛
 -2تطلب �إىل الأمني العام �أن ين�رش على نطاق وا�سع ،بطرائق منها الو�سائل
الإلكرتونية ،ن�ص امللحق و�أن يحيله �إىل احلكومات وغريها من الهيئات املهتمة؛
 -3تو�صي ب�أن ت�ستخدم جميع الدول امللحق لتقييم الكفاءة االقت�صادية لتمويل
امللكي� � ��ة الفكري� � ��ة لديه� � ��ا ،و�أن ت�أخ� � ��ذ هذا امللحق بعني االعتبار ل� � ��دى تنقيح �أو اعتماد
ت�رشيعاتها ذات ال�صلة باملو�ضوع ،وتدعو الدول التي ا�ستخدمت امللحق �إىل �إبالغ اللجنة
بذلك؛
 -4تو�ص� � ��ي �أي�ض� � ��ا ب�أن توا�ص� � ��ل جميع الدول النظر يف �أن ت�ص� � ��بح �أطرافا يف
اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات يف التجارة الدولية(،ج) ويف �أن تن ّفذ التو�صيات
(�أ)
الواردة يف دليل الأون�سيرتال الت�رشيعي ب�ش�أن املعامالت امل�ضمونة.

اجلل�سة العامة ال�سابعة واخلم�سون
 6كانون الأول/دي�سمرب 2010

الرابع.

(ب) انظر الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة اخلام�سة وال�ستون ،امللحق رقم  ،(A/65/17) 17الف�صل
(ج)

القرار  ،81/56املرفق.
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