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�ةاألصل:  ن  باإلنكل�ي
 2022 أغسطس 26 التار�ــــخ: 

 لجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذلا

ةمساخالدورة ال  ة ع�ش
 2022 سبتم�ب  2 أغسطس إ� 31جن�ف، من 

ي قضا�ا التعدي ع� المل��ة 
 الفك��ةالفصل �ض

 )INTAوالرابطة الدول�ة للعالمات التجار�ة ( )،AIPPI، والجمع�ة الدول�ة للمل��ة الفك��ة (أعدتها الهند  مساهمات

ة من رابع، إّبان دورتها ال(لجنة اإلنفاذ) اتفقت اللجنة االستشار�ة المعن�ة باإلنفاذ  .1 ي الف�ت
ة المعقودة �ض سبتم�ب  4إ�  2ة ع�ش

ي عدة موضوعات منها "تبادل المعلومات حول التجارب الوطن�ة الخاصة مساخإّبان دورتها ال، ع� أن تنظر، 2019
ة، �ض ة ع�ش

ي ذلك آل�ات �س��ة منازعات المل��ة الفك��ة بط��قة متوازنة 
تيبات المؤسس�ة �شأن س�اسات وأنظمة إنفاذ المل��ة الفك��ة، بما �ض بال�ت

ي هذا اإلطار، تعرض هذە ا شاملة وفعالة". 
ض مراقب) و الهنددولة عضو ( مساهماتلوث�قة و�ض ض اثنني الجمع�ة الدول�ة للمل��ة الفك��ة ( ني

)AIPPI الرابطة الدول�ة للعالمات التجار�ة () وINTA .ي قضا�ا التعدي ع� المل��ة الفك��ة
 )) �شأن الفصل �ض

الهند لمحة عامة عن ظهور  ةتقدم مساهمو ل�ة. الرابطة الدول�ة للعالمات التجار�ة األوامر الزج��ة األو و الهند  تا تتناول مساهمو  .2
ة وتطور  ي الهند.  ها األوامر الزج��ة المتغ�ي

ي تنطوي ع� التعدي ع� و �ض ي تطرحها القضا�ا الىت ي التحد�ات الف��دة الىت
تنظر المساهمة �ض

ور�ة لمواجهة  ة �ض ا ما تكون األوامر الزج��ة المتغ�ي نت، وك�ف غالب� تم االعتماد ع� السوابق و هذە التحد�ات. المل��ة الفك��ة ع�ب اإلن�ت
ي الهند. 

ة �ض ي المنطقة لتوضيح تطور النظام الشامل لألوامر الزج��ة المتغ�ي
 القضائ�ة الحديثة �ض

األوامر القضائ�ة التمه�د�ة الذي أجرته لجنة عن توضح مساهمة الرابطة الدول�ة للعالمات التجار�ة نتائج دراسة استقصائ�ة و  .3
ي اإلنفاذ 
ي  رابطة الدول�ة للعالمات التجار�ةال�ض

وط و سلطة قضائ�ة.  47�ض ا األوامر القضائ�ة �عد التوصل إ� أن �ش � ا كب�ي
�
تختلف اختالف

ي إ� آخر، أرست النتائج األساس العتماد قرار مجلس إدارة الرابطة  ي وطىض
ي  2020م لعامن نظام قانوئض �شأن الحد األدئض من المعاي�ي الىت

��ي المستقب�ي للمتطلبات والعمل�ات الخاصة تعتقد الرابطة أنه كما تقدم المساهمة   . األوامر القضائ�ةبا �جب أن توجه التنسيق الت�ش
ي تحتاج إ� م��د من التنسيق.   أمثلة ملموسة لمختلف المعاي�ي الوطن�ة وتحدد المجاالت الىت

زت ع�  2018وتكّمل مساهمة الجمع�ة الدول�ة للمل��ة الفك��ة مساهمتها لعام  .4
�
ي رك ، النقدي لالنتصاف ال�ّ�ي  التقدير الىت

ي خلصت إليها دراستان حديثتان إضافيتان:  التع��ضات عن أفعال التعدي ع� المل��ة الفك��ة وتلّخص االستنتاجات الرئ�س�ة الىت
ي التع��ض عن التعدي ع� حقوق المل��ة الفك��ة. وتعالج المناقشات المبادئ  المعقول واإلدراك، خالف البيع

ع� التقدير  المطّبقة�ض
داد للتع��ضات ال�ّ�ي  ع�  ع� الرغم من عدم وجود بيع قائم ع� التعدي، وأثر المعرفة عند تقي�م التع��ض عن التعديها واس�ت

 حقوق المل��ة الفك��ة المسّجلة وغ�ي المسّجلة. 
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:  المساهماتترد و  .5 ت�ب التا�ي  بال�ت

ها م ة وغ�ي ي الهنداألوامر الزج��ة المتغ�ي
 2 ................................................................................... ن أوامر التع��ض الزج��ة �ض

 �شأن )AIPPI(الجمع�ة الدول�ة لحما�ة المل��ة الفك��ة  الذي أجرته الحد�ث العهد العمل 
ع� المل��ة  أفعال التعديعن  ضالتع��

 7................................ ............................................................................................................................. الفك��ة

�عات   المتعلقةأعمال الرابطة الدول�ة للعالمات التجار�ة �شأن تنسيق الت�ش
 12 .................................................................................................................................. باألوامر القضائ�ة التمه�د�ة

 
 ]المساهماتت�ي ذلك [
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ة الزج��ة األوامر  ها من  المتغ�ي ي الهند الزج��ةأوامر التع��ض وغ�ي
 �ن

 
 *العل�ا، نيودل�ي (الهند)محكمة دل�ي  مساهمة من إعداد القاض�ة براثيبا إم سينغ، قاض�ة، شعبة المل��ة الفك��ة،

 
 

 ملخص
ة وتطورها  الزج��ة األوامر  �شأةهذە المساهمة  تصف ي الهند.  المتغ�ي

مختلف أنواع األوامر �ستعرض مقدمة بتبدأ المساهمة و �ض
ي كانت متاحة  ي الهند. بعد ذلك، تركز المساهمة ع� التحد�ات الخاصة  ع� مر التار�ــــخالزج��ة الىت

ي برزت �ض ي الىت
ي تنطوي �ا قضاال�ض الىت

نت.  تعد�ات ع� ع� ي ع� اإلن�ت
ا المل��ة الفك��ة، ال س�ما �ض ة الزج��ة نظام شامل لألوامر  وتطور  تناقش الوث�قة �شأة، وختام�  المتغ�ي

ي الهند من خالل أمثلة
 . هذا الموض�ع �شأن لسوابق قضائ�ة حديثة �ض
 

 مقدمةأوً�. 
ي  .1

ي آر �ي الهوئت
ا أ�د القا�ض ي عام  لقضاة الهند) (الذي أصبح رئ�س�

ي  2001�ض
قضا�ا ع� أهم�ة إصدار األوامر الزج��ة �ض

: ، التعدي ع� حقوق المل��ة الفك��ة ض أنها غ�ي قابلة للتغي�ي  بكلمات تبني

ثبتت ل ،ع� الرغم من توفر وقائع زجري"إن رفض إصدار أمر 
�
لوهلة األو� من خالل أدلة دامغة ومواد مسجلة، أ

ي بعض األح�ان إ� 
ي  الفشليؤدي �ض

ا العدالة، ولن �كون تحقيق �ض ر الذي  ممكن� اجع عن هذا ال�ض  لحقال�ت
 ."  1بالمد�ي

الزج��ة  تخضع األوامر و أصحاب حقوق المل��ة الفك��ة.  تم�ل إ� إصدار األوامر الزج��ة لصالحلطالما كانت الهند و  .2
ي المقام األول لقانون اإلجراءات المدن�ة، الذي ينص ع� أنواع مختلفة من األوامر 

 : الزج��ة المؤقتة �ض

ي دون إخطار الطرف االخر بناء  زجريأمر  −
ي  األول تار�ــــخال: ُ�منح عادًة �ض

سبب كاف  ثمةإذا كان  قائمة الدعاوىلإلدراج �ض
 حقوق المل��ة الفك��ة للخطر؛ أصحاب ةمن شأنه أن �عرض مطالب اإلخطار بأن إصدار  لالعتقاد 

ي  خاللمؤقت: ُ�منح  زجري أمر  −
 ؛الدعوى النظر �ض

ي المرحلة النهائ�ة. زجري أمر  −
 دائم: �منح �ض

 
ي التع��ض  األخرى من أوامر  نواعاأل �شمل الفئات المختلفة لألوامر الزج��ة و و  .3 ا بها الىت

�
ف : ُمنحت، وُتعد مع�ت  ما ��ي

 �ي  ب�لرقض�ة أنطون �شبه إ� حد بع�د أمر التفت�ش، و�ستمد اسمه من  ةن األوامر الزج��أمر أنطون ب�لر: هذا الن�ع م −
ي  �نغ بروس�سضد �ب المد� عل�ه أدلة  يتلفعندما �كون هناك احتمال أن  . وهو عادة ما ُ�منحالمحدودة مانيوفكت�ش

، دون أي إخطار ومن ثم، مهمة.  المحكمة مسح  من �لتمسعل�ه، أن لمد� المنع مثل هذا السينار�و، �مكن للمد�ي
ض األدلة المذكورة؛ مقر   المد� عل�ه لغرض تأمني

ا ضد  قض�ةمن  الزجرياألمر ُ�شتق اسم هذا أمر مار�فا:  − ناشيونال بالك كار�رزمار�فا كومبان�ا ناف�ي وهو عادة ما . 2إن�ت
ي األصول أو نقلها خارج نطاق اختصاص المحكمة المعن�ة  ُ�منح

 ل�ي �جعللغرض منع المد� عل�ه من الت�ف �ض
ي تنف�ذ 

ا عد�م المفعول"؛لصالح المد�ي عد�م الجدوى أو  األمر القضائئ  "حكم�

ز نورو�تش فارما�القض�ة اسمه من  ُ�شتق: نورو�تش فارما�الأمر  − ُ�منح ة ما ، وعاد3ضد كستمز أند إ�سايز كوم�ش�ض
ي القض�ة  ضد أطراف أخرى الزج��ةهذا الن�ع من األوامر 

اءة أو بالخطأ �ض �فرض هذا األمر و . المنظورةتورطت ب�ب

                                                
ي ال��بو *

ورة عن آراء األمانة أو الدول األعضاء �ض ض وال تع�ب بال�ض ي هذە الوث�قة �ي آراء المؤلفني
 .اآلراء الواردة �ض

1  SCC OnLine SC 1416) 2001( . 
2  s Rep 509’Lloyd 2 )1975( . 
3  UKHL 6) 1973( . 
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ي رفع دعو  المد�ي المطل��ة لمساعدة و  المتصلة بالقض�ةالزجري ال�شف عن المستندات والمعلومات 
أولئك ضد اە �ض

ي  محورياألفراد الذين لهم دور 
 ؛القض�ة�ض

ي تلك  ودون إخطار الطرف االخر  من طرف واحد تكون بناء ع� طلب : هذە األوامر الزج��ة جون دو أمر  −
، وتصدر �ض

ي �كون فيها المد� عل�ه غ�ي قابل للتحد�د.  القضا�ا  ي و الىت
الفكرة �ي حما�ة أصحاب حقوق المل��ة الفك��ة �ض

ي سينار�وهات ال ي حاالت القرصنة الرقم�ة.  يتسىض فيها قد ال الىت
، وهو أمر منت�ش �شكل خاص �ض ض  تعقب المتهمني

ا. ال ي فرضتها  جد�دةالتحد�ات ثان��
نت اليت  اإلن�ت

ا  أصبحت األنواع والفئات المذكورة أعالە من األوامر الزج��ة راسخة  .4 ا اآلن  ج�د� ي من  بوصفها جزء�
ي  عمل�ة التقا�ض

�ض
 منازعات حقوق المل��ة الفك��ة. 

ي واإلنفاذ بال�امل ومع ذلك، .5
نت إ� تغي�ي نظام التقا�ض التحد�ات وكانت بالمل��ة الفك��ة.  ف�ما يتعلق أدى ظهور اإلن�ت

ي  هذە  وقد عولجت . الحقولعالمات تجار�ة كجزء من أسماء الو�ساءة استخدام  الحقولتعلق بأسماء تالمحا�م  واجهتاألول�ة الىت
ي ألمناء السجالت وأصحاب التسج�التقابلة للتنف�ذ وملزمة  زج��ةمن خالل منح أوامر  �س�ي األمور �شكل  إ� حد  استندت، والىت

ف المحا�م 4كب�ي إ� أحكام الس�اسة الموحدة لتس��ة المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول ا أن تع�ت ، كان من المعتاد جد� . و�التا�ي
، إصدار  ي العالمات التجار�ة، و�التا�ي

ي  الحقول، أو حظر أسماء الزج��ةوامر األالهند�ة بالحقوق �ض  العالمات التجار�ة.  تتعدى ع�الىت

ون�ة، ومنصات  ظهور مع  ول�ن .6 ، ومواقع التجارة اإلل��ت ون�ة القوائممنصات وسائل التواصل االجتما�ي ، واألدلة اإلل��ت
ون�ة، تضاعفت  ها من المواقع اإلل��ت  المل��ة الفك��ة  التعد�ات ع�وغ�ي

�
 ومضمون

ً
تحد�ات ل تتصدىكان ع� المحا�م أن و . ا شك�

نت عليها  فرضتها  . ومن األمثلة ع� هذە التحد�ات بعد إصدارها  مثل هذە األوامر  ، بل و�نفاذ أوامر فعالة ل�ي تتمكن من إصدار  اإلن�ت
نت، ودور الوسطاء، واألوامر   باإلضافة إ� ذلك، اشتمل. عابر الحدود  والحظر العالم�ة، الزج��ة بيع المنتجات المقلدة ع� اإلن�ت

ي  ض واللوائح الىت ا  ُسنتعدد كب�ي من القوانني  أصحاب المل��ة الفك��ة. فائدة مختلفة ل ع� سبل انتصافحديث�

ا. 
�
ة الزج��ة األوامر ثالث ي الهند المتغ�ي

 �ن
ي هذا الس�اق،  .7

ة الزج��ة مفهوم األوامر  برز �ض ي الهند.  المتغ�ي
ون�ة  �ض ت المواقع اإلل��ت ي فقد انت�ش �شكل  محتوى متعد  تبثالىت

ي البدا�ة،  و. أسا�ي 
ون�ةباإلشارة إ� متعدي أوامر بحظر المحتوى التمنح المحا�م  كانت�ض  ول�ن بمرور . محددة صفحات إل��ت

ون�ةمن الواضح أنه ع� الرغم من حظر  باتالوقت،  نقل ـ القدرات التكنولوج�ة  �سهولة ـ �سبب�مكن ف، محددة صفحات إل��ت
ون�ةإ� نفسه  المحتوى ي غضون ثواٍن.  ةجد�د صفحة إل��ت

وأدى ذلك إ� بحث أصحاب المل��ة الفك��ة عن سبل انتصاف  �ض
ون�ة بال�امل. وحينئذ تنظر المحكمة ف�ما إذا كان المحتوى السائد ع� الموقع  ا، مثل حظر المواقع اإلل��ت أقوى وأشد ق��

ي ع� نحو آخر،
ا أو غ�ي قانوئض ي مقرصن�

وئض ا بحظر  اإلل��ت ي و�ذا كان األمر كذلك، تصدر أمر�
وئض لبضع سنوات، كانت و . الموقع اإلل��ت

ون�ة أوامر حظر المواقع  ي الحد من اإلل��ت
ي الحذر  عبارات. ومع ذلك، فقد أعرب بعض المحا�م عن التعديفعالة �ض

 . تدعو إ� تو�ض

ون�ة وُ�نقل بها المحتوى المتعدي  .8 ي ُتنسخ بها الصفحات اإلل��ت ، فإنه بالط��قة نفسها الىت ي ومع ز�ادة التقدم التكنولو�ب
�سهولة، بدأت ممارسة إ�شاء مواقع مث�لة بد�لة بالمحتوى نفسه الموجود ع� موقع محظور. وقد أصدرت محكمة دل�ي العل�ا 

ي عام 
ا �ض ا تار�خ�� ي قض�ة  2019حكم�

ض ضد �ض ي سوفت��ر كوميون�كش�ض
ي �ض

، ح�ث عالجت المحكمة قض�ة تعدي 1337X.to5يو ئت
ي حكم  حقوقع� حق المؤلف بمنح أمر زجري متغ�ي لحما�ة 

ي العد�د من األفالم السينمائ�ة. وقد نظرت المحكمة العل�ا �ض
المد�ي �ض

�رايزس ضد �ي لميت�د ي إن�ت
ي قض�ة ديزئض

ف بها وقررت ا 6محكمة سنغافورة العل�ا �ض ة المع�ت عتماد مفهوم األوامر الزج��ة المتغ�ي
هناك. ومارست المحكمة سلطتها األص�لة إذ سمحت لمالك حق المؤلف بالتماس تمد�د نطاق أمر زجري ممن�ح بالفعل ل�ي �حظر 

ي  ي إعادة التوج�ه الىت
ون�ة المستخدمة �ض ون�ة المث�لة البد�لة والمواقع اإلل��ت  لديها المحتوى نفسه الخاص الم��د من المواقع اإلل��ت

ي المتعدي األسا�ي أو محتوى مشابه له. ورأت المحكمة 
وئض رفع دعاوى متكررة أنه ال �مكن تحم�ل المد�ي مسؤول�ة بالموقع اإلل��ت

ون�ة عد�دة  ابطة. إلصدار أوامر زج��ة منفصلة ضد مواقع إل��ت ، فإن  م�ت ي التماس م 7رئ�س القلمو�التا�ي
ن �ستطيع بمجرد تل�ت

ا. ومن ثم، فإن األمر الزجري المتغ�ي  المد�ي �شأن دعوى منظورة أن ُ�مدد نطاق األمر الزجري ل�شمل المواقع المث�لة البد�لة أ�ض�
ون�ة المستقبل�ة.   ة ل�شمل المواقع اإلل��ت ي األص�ي ول�نه قابل للتمد�د بصفة متغ�ي

وئض ا �قف عند الموقع اإلل��ت ا أو جامد�  ل�س ثابت�

عرب عن مخاوف �شأن وجوب األخذ بمبدأ وف�ما �خ .9
�
ة، أ ون�ة واألوامر الزج��ة المتغ�ي ص أوامر حظر المواقع اإلل��ت

ة ومنح أوامر التع��ض، التناسب عند تنف�ذ األوامر ال ا. فقد رأى فكالهما زج��ة المتغ�ي ي  تال �جب أن �كون فضفاض�
بعض المحا�م �ض

                                                
4  en-https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp . 
5  PTC 375 (Del) 78) 2019( . 
6  SGHC 206) 2018( . 
ي المقام األول اإلجراءات واالمتثال لها.   7

 رؤساء القلم موظفون قضائيون من محا�م المقاطعات الملحقة بالمحكمة العل�ا، وهم يتولون �ض
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ي بومباي، أنه 
ي الهند، مثل المحكمة العل�ا �ض

ي المل��ة الفك��ة، فإن حق المد� عل�ه �ض
بينما �لزم الحفاظ ع� حقوق المد�ي �ض

ا.  تجب حمايتهالتجارة وح��ة التعب�ي  ط تدخل رئ�س أ�ض� رضت ضمانة بموجبها ُ�ش�ت
ُ
وع� كل حال، فمع تطبيق مبدأ التناسب، ف

ي لألمر الزجري بال حدود. القلم ل�ي ُ�مدد نطاق األمر الزجري، ومن ثم ال ُ�سمح بالتمد�د التلقا
 ئئ

ض  لتحد�د ما إذا كان موقعو  .10 ي معني
وئض ا  إل��ت ي عوامل مختلفة،  متعد��

:  منها أم ال، �مكن النظر �ض  ما ��ي

ي موقع الما إذا كان  −
وئض ي أو  اإلل��ت

 ؛متعدٍ �حتوي �شكل أسا�ي ع� محتوى غ�ي قانوئض

ي موقع الما إذا كان  −
وئض ي تفاص�ل  اإلل��ت

 ؛صاحب التسج�ل�خ�ض

ي موقع الما إذا كان  −
وئض  يرفض تنف�ذ أوامر اإلزالة؛ اإلل��ت

ون�ة �مثلما إذا كان تحد�د عناو�ن  − ؛ الصفحات اإلل��ت ا ع� المد�ي  عبئ�

ي موقع الما إذا كان  −
وئض ون�ة أو أدلة شبك�ة أخرى بأي ط��قة من خالل تقد�م تفاص�ل  التعديهل سِّ �ُ  اإلل��ت مواقع إل��ت

 متعد�ة وما إ� ذلك؛

ي موقع الذا كان ما إ −
وئض ون�ة، أو مشغل اإلل��ت ض  يبدي، المنصة اإلل��ت  لقوانني

ً
 أو تجاه�

ً
. التعديأو  حق المؤلفإهما�

 ؛ةالمنصهذە أو  الموقع هذا  عند تقي�م المحتوى المتاح ع� ذلك�مكن أن يتضح و 

ي موقع الما إذا كان  −
وئض  ؛متعد ثور ع� محتوى �سبب الع قضائ�ة متكررةأوامر صدرت �شأنه نفسه قد  اإلل��ت

ي موقع الما إذا كان  −
وئض  يروج إلجراءات مكافحة التحا�ل؛ اإلل��ت

ي موقع ال ز�اراتحجم  −
وئض ة الدخولأو  اإلل��ت  ؛ �هإل وت�ي

 التعدي.  فداحة −

ا  ا أمر�  أن تصدر المحكمةرة أعالە، �مكن المذكو  العواملع� أساس و  .11 ي موقع اللحظر  زج���
وئض ا  ا أو أمر�  اإلل��ت ا  زج��� �  . متغ�ي

ةة الزج��األوامر واآلن، باتت  .12   المتغ�ي
�
ف ا منذ عام  ا مع�ت ي حقبة ما بعد الجائحة ح�ث تعتمد جميع 2019بها ج�د�

، ال س�ما �ض
نت.  األعمال التجار�ة ا ع� منصات اإلن�ت ة، تق��ب� أظهرت الدعاوى القضائ�ة ومن قب�ل ز�ادة تمد�د نطاق األوامر الزج��ة المتغ�ي

ة أن ا ي األخ�ي
ي س�كون من المناسب إصدارها �ض ها من أوامر التع��ض الىت لحاجة تدعو إ� أشكال أحدث من األوامر الزج��ة وغ�ي

 : �فت عليها األوامر الزج��ة ما ��ي
�
ي ك  ظروف أخرى. ومن أمثلة هذە القضا�ا الىت

 Snapdeallucky-draws.org.in & Ors. CS (COMM)ضد  Snapdeal Private Limited قض�ة −
ي  صدر الحكم �شأنها ، الذي 264/2020رقم 

ي ، 2020يوليو  20�ض
وئض كان �دير مخطط   وقد تعلقت بموقع إل��ت

ا ضد . سعداء الحظأسعار احت�ا�ي أو �انص�ب أو سحب  ا زج��� ا  50وقد أصدرت المحكمة أمر� ون�� ا إل��ت موقع�
 �ستخدمون عالمة تجار�ة معروفة كجزء من أسماء الحقول الخاصة بهم. 

ون�ة تتعدى ع� حقوق بث أحداث للعبة ال���ك�ت، ح�ث ُبثت األحداث صدر  − ة ضد مواقع إل��ت ت أوامر زج��ة متغ�ي
ي ع�ب 

ا  54�شكل غ�ي قانوئض ا إلعادة التوج�ه/ذا عنوان أبجدي رق�ي ُ�عد تن��ع� /مخصص� ً
 بد��

ً
ا مث�� ون�� ا إل��ت موقع�

ز نيتوورك إند�ا  ي ب�كت�ش
ي قض�ة سوئض

ي صدر 8وآخرون www.b1.mylivecricket.bizضد  للعنوان األص�ي �ض ، والىت
ي 

 . 2020نوفم�ب  24الحكم �شأنها �ض

 
ي قض�ة  −

، ُحم�ت عالمة تجار�ة 9وآخرون aajtak .co.in-www.newsضد  Living Media limited & Anr�ض
كة وسائط وتن��عات هذە العالمة ومشتقاتها من إساءة االستخدام من قبل صفحا ون�ة معروفة تمل�ها �ش ت إل��ت

                                                
8  CS (COMM) 519/2020 . 
9  CS(COMM) 395/2020 . 
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ون�ة وأسماء حقول ومنصات شبك�ة مجهولة ي ومواقع إل��ت
ُسمح . و 2021سبتم�ب  6، ح�ث صدر حكم المحكمة �ض

ي هذە القض�ة بتقد�م قائمة بجميع هذە المنصات إ� 
 الوصول إليها.  ل�ي ُيبطل Googleللمد�ي �ض

ي قض�ة  −
arat Cooperative Gujوقض�ة Ashok Kumar and Others10ضد  Dabur India Limited�ض
 Milk Marketing Federation Ltd & Anr  ضدFranchise.in & Others-Amul11، أشخاص  سّجل

ض  . وحقوق توز�ــــع حقوق امت�از  بيعمن أجل  حقولأسماء  مجهولون ة من المستهل�ني ض  وجمعوا مبالغ كب�ي . غ�ي الواعني
كات  ي تنتحل أسماء �ش ون�ة الىت ، لضمان عدم انخداع العمالء السذج ودفعهم األموال لهذە المواقع اإلل��ت و�التا�ي

ض  ،)Amulو Daburمعروفة (مثل  ض التجار�تني ي تتضمن العالمتني حظرت المحكمة �سج�ل أسماء الحقول الىت
ي هذا القرار، وهذە ا

ض ذاتهما. ومع ذلك، �جري الطعن �ض  لقض�ة ال تزال ق�د نظر القضاء. المذكورتني

ي قض�ة  −
، كان إخفاء تفاص�ل صاحب التسج�ل Hindustantimes.tech & Anr12ضد  HT Media & Anr�ض

ا  لب�انُطلب من الحكومة تقد�م إفادة خط�ة خاص�ة حما�ة الخصوص�ة موضع شك. و  بموجب  توضيحموقفها وأ�ض�
ي ما إذا كان ي الهند �مكن إخضاعه ا خدماته تعرض ت جهات �سج�ل أسماء الحقول الىت

عن  بال�شف ُ�لزمهمما  إلجراء ا �ض
ي  الُمسجلة أصحاب �سج�الت أسماء الحقولأسماء  ي والىت

 عالمات تجار�ة معروفة. تتضمن �شكل غ�ي قانوئض

ي قض�ة −
 زجريأمر  صدر  ،http.otorrents.com & Others13ضد  Warner Brothers Entertainment �ض

كة  كانت  متعد�ةدائم ضد مواقع تورنت   . Warner Brothersتوزع وتبث وتنقل محتوى خاص ��ش

ض توضح و .13 ي حني
ةالمذكورة أعالە سينار�وهات مختلفة أصدرت فيها المحكمة أوامر زج��ة  السوابق القضائ�ة�ض فإنه ، متغ�ي

ا  ي قض�ة مؤخر�
المد�ي  ع� أن، رأت المحكمة GoDaddy.com LLC & Others14ضد  Snapdeal Private Limited�ض

ا، ضد كل اسم أن يرفع دعوى لدى المحكمة  ا عل�هالعمل�ة  هذە حىت لو كانتحقل �جدە متعد�� ي هذە و. تمثل عبئ�
، لم القض�ة�ض

ا  ا زج��� ا تصدر المحكمة أمر� ي مثل هذە  إنه. ومع ذلك، تقول المحكمة ممتد�
تكون جهات �سج�ل أسماء الحقول �ي ، القضا�ا �ض

ي ُ�حتمل أن تكون متعد�ة. نفسها المتعد�ة، ومن ثم   تو�ي مثل هذە الجهات بتعد�ل خوارزم�اتها بط��قة ال تتيح أسماء الحقول الىت

ا. خاتمة  رابع�
من أجل حما�ة  قابلة للتغي�ي  وأن تكون سبل االنتصافتوضح المناقشة أعالە أنه مع تقدم التكنولوج�ا، �جب أن تتك�ف  .14

ي حقوق المل��ة الفك��ة �شكل فعال. ول�ن 
اف بالح��ات األساس�ة و�جب أن أثناء ذلك�ض ا االع�ت اختبار التناسب  يؤخذ ، �جب أ�ض�

ي كل حالة. 
ي االعتبار �ض

ي الخصوص�ة وح��ة التعب�ي والتجارة الحرة وما إ� ذلك تجبكما   �ض
 أثناء ،معالجة المخاوف المتعلقة بالحق �ض

بيئة  تفرضها تحد�ات ، وحقوق المل��ة الفك��ة نفسها، ة الفك��ة�ينما يواجه مال�و حقوق المل��و حما�ة حقوق المل��ة الفك��ة. 
نت  ي التطور اإلن�ت

نت عززت سهولة اآلخذة �ض ، ولذلك. ارفإ� المعلومات والمع وصول الجماه�ي ، ال �مكن إغفال حق�قة أن اإلن�ت
ي إساءة االستخدام المشكلة األصغر و�ي كبح   فإن

نتأال ُيهدد الهدف األ��ب  ينب�ض  . و ��ض بهأ لإلن�ت

 [نها�ة المساهمة]
 
 
 

                                                
10  CS(COMM) 135/2022 . 
11  CS (COMM) 350/2020 . 
12  CS(COMM) 352/2022 . 
13  CS (COMM) 367/2019 . 
14  CS(COMM) 176/2021 . 
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) AIPPI( الجمع�ة الدول�ة لحما�ة المل��ة الفك��ة أجرتهالذي  العهد  العمل الحد�ث
 ع� المل��ة الفك��ة التعديأفعال �شأن التع��ض عن 

، المقررة العامة المساعدة، الجمع�ة الدول�ة لحما�ة المل��ة الفك��ة ( ي )،  ز�ورخ، AIPPIمساهمة من إعداد الس�دة ليندا ل�كومىت
 *س���ا

ص
ّ

 ملخ

ي  هذە الورقة تلّخص ي الجمع�ة ( عليها  سلطت الضوءالمسائل الرئ�س�ة الىت
خالل الدراسة ) AIPPIالفرق الوطن�ة واإلقل�م�ة �ض

ي أجرتها  األفعال خالف البيعتع��ضات المل��ة الفك��ة عن �شأن  ي أ�لول/ سبتم�ب ) AIPPIالجمع�ة (الىت
(دراسة عام  2019�ض

ي التع��ض عن التعدي ع� حقوق المل��ة الفك��ة اإلدراك ) والدراسة �شأن2019
ي أجرتها  المعقول �ض ي  )AIPPIالجمع�ة (الىت

�ض
�ن األول ي دراسة عام  ). 2021(دراسة عام  2021أ�ت��ر  / ��ش

زت المناقشات �ض
�
ع� التقدير ال�ّ�ي للتع��ضات عن  2019ورك

اد، والتخ��ن، والتصنيع، واالستعمال، والعرض . وتناولت المناقشات المبادئ المطّبقة للبيع أفعال التعّدي خالف البيع، كاالست�ي
داد ع�   �مكن اتخاذە للق�اس عل�ه، ومسألةع� الرغم من عدم وجود بيع قائم ع� التعّدي  التع��ضات وتقديرها ال�ّ�ي  اس�ت

ي دراسة عام  . 1"التخل�ص"
زت المناقشات �ض

�
ي تقي�م التع��ض عن التعّدي ع� حقوق اإلدراكع� دور  2021ورك

، أي المعرفة، �ض
 المل��ة الفك��ة المسّجلة وغ�ي المسّجلة. 

 لحما�ة المل��ة الفك��ة الدول�ةعن الجمع�ة  معلومات. أو�ً 

ض ت .1 عت�ب الجمع�ة الدول�ة لحما�ة المل��ة الفك��ة رائدة المنظمات غ�ي الحكوم�ة الدول�ة المعن�ة ح�ا� ب�عداد وتحسني
 .  األنظمة القانون�ة لحما�ة المل��ة الفك��ة ع� الصع�د العال�ي

 
ي  والجمع�ة .2

ست �ض  ال �ستهدف ال��ــح أسِّ
�
 أ��� من منظمة محا�دة س�اس�ا

�
أ��� من عضو �مثلون  8,000 س���ا وتضم حال�ا

130  . .  بلدا� ي ض حما�ة المل��ة الفك��ة وتع��زها ع� الصع�دين الدو�ي والوطىض ي تحسني
 إ�و�ي �س�ي  و�تمثل هدف الجمع�ة �ض

ض وطن�ة للمل��ة تحقيق هذا الهدف عن ط��ق العمل ع� إعداد معاهدات واتفاقات دول�ة و�قل�م�ة �شأن المل��ة الفك�  �ة وقوانني
ض  الفك��ة وتوس�عها وتحسينها.  اح تداب�ي لمواءمة هذە القوانني ض الوطن�ة القائمة واق�ت وتتخذ الجمع�ة من إعداد دراسات عن القوانني

 لعملها 
�
وتط�ح الجمع�ة، حسب وتعمل لذلك مع المنظمات الحكوم�ة وغ�ي الحكوم�ة ع� السواء. ، ع� أساس دو�ي أسل��ا

�ع�ة تدعو فيها إ� تع��ز حما�ة المل��ة الفك��ة. اال ى المحا�م والهيئات الت�ش حات ع� ك�ب  قتضاء، مق�ت
 

. دراسة الجمع�ة �شأن 
�
خالف التعدي ع� المل��ة الفك��ة عن أفعال تع��ضات الثان�ا

  البيع
 
 الستب�ان أعدە المقرر العام للجمع�ة  ا� تق��ر  سبعة وثالثونورد  .3

ً
ي الجمع�ة استجابة

من المجموعات الوطن�ة واإلقل�م�ة �ض
تفص�ل�ة ، ح�ث ضمت هذە التقار�ر معلومات وتحل�الت 2التع��ضات عن أفعال التعدي ع� المل��ة الفك��ة خالف البيع�شأن 

ض الوطن�ة واإلقل�م�ة.  واعتمدت . منها 3مع�ة استعراض هذە التقار�ر واستخالص تق��ر موجز وتو� المقرر العام للج تتعلق بالقوانني
ي 

ي  لندناللجنة التنف�ذ�ة للجمع�ة، خالل المؤتمر العال�ي للجمع�ة الذي ُعقد �ض
، قرارا� �شأن هذە القض�ة إثر 2019عام �ض

ي جلسة عامة كاملة
ي إطار لجنة معن�ة ح�ا� بالدراسة و�ض

 . 4مناقشات أج��ت �ض
 

                                                
ي ال��بو.   *

ورة عن آراء األمانة أو الدول األعضاء �ض ض وال تع�ب بال�ض ي هذە الوث�قة �ي آراء المؤلفني
 اآلراء الواردة �ض

اك مسؤولیة إضافیة للتعدي فیما یتعلق بالمعامالت في منتجات معینة تبیّن أنھا مخالفة، حین تكون مصطلح "التخلیص" أنھ ال ینبغي أن یكون ھنیعني   1
 التعویضات قد ُمنحت فیما یتعلق بتلك السلع، وتعتبر السلع "ُمخلّصة".

2  https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=3126. 
3  https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=3133. 
4  https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=2929. 

https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=3126
https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=3133
https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=2929
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ي الجمع�ة ف�ما يتعلق من لقسم �عرض هذا او  .4
ي أبرزتها المجموعات الوطن�ة واإلقل�م�ة �ض الورقة ب��جاز المسائل الرئ�س�ة الىت

متمثلة  6و�مكن أن تكون أفعال التعدي خالف البيع هذە أفعال تعد . 5خالف البيعأفعال التعدي عن  بالتقدير ال��ي للتع��ضات
ي عروض 

ون�ة لتوف�ي  عامة�ض ، دون أن �كون هناك أو إعالنات ع� مواقع إل��ت ي وال�ة قضائ�ة واحدة أو أ���
المنتجات المخالفة �ض

اد والتخ��ن.  األخرى أفعال التعدي خالف البيع بيع. وقد تتضمن ض تكون  و�تناول التصنيع واالست�ي  التخل�ص، فحني
�
هذا القسم أ�ضا

ض عن أي تع��ضات عن البيع الالحق التع��ضات قد ُدفعت مثً� عن السل ع الُمصّنعة، ال �عود الُمخالف أو ُم�تسب السلع مسؤولني
�ةلهذە السلع. ولم �شمل هذە الدراسة مسائل متصلة باإلتاوات  ض ي س�اق المنصفة والمعقولة وغ�ي التمي�ي

اءات المع�ار�ة  �ض ال�ب
جع صاحب الحقوق بموجبها األر�اح ، أو التع��ضات القانون�ة، أو حسابات األر�اح، أو أاألساس�ة ي �س�ت شكال االنتصاف األخرى الىت

ي حققها المخالف.  وعة الىت  غ�ي الم�ش

 
 التع��ضات عن أفعال التعدي خالف البيع ألف. 

 
ر من أجل تحص�ل التع��ضات. كما كان  بقوة جميع المجموعات ت��د  .5 ض فعل (أفعال) التعدي وال�ض إ�شاء عالقة سبب�ة بني

ورة أن ُتحدد التع��ضات ل�ل شكل من أشكال أفعال التعدي خالف البيع المتنوعة  هناك إجماع قوي ض المجموعات ع� �ض بني
اد، والتخ��ن، وما إ� ذلك) باستخدام المبادئ نفسه ا. ول�ن كان للمجموعات آراء مختلفة ف�ما يتعلق بتحد�د (كالتصنيع، واالست�ي

ي تقي�م ك�ف�ة تقي�م التع��ضات من دون استخدام ب�انات البيع. 
ى ف�ما يتعلق بأفعال التعدي خالف البيع �ض وتكمن الصع��ة ال��ب

ة المجموعات ع� إجراء تقي�م التع��ضات، كتقي�م إلتاوة معقولة بدون حساب األر�اح المتأت�ة من سعر المب�عات. وتتفق أغلب�
ض المب�عات المحتملة والمب�عات الفعل�ة  التع��ضات ع� أساس البيع الُمحتمل الذي كان ليتحقق. ورأى البعض أنه �جب تضمني

ي وال�ة قضائ�ة أخرى،ع� السواء للسلع 
ض أفعال  �ض ط إظهار عالقة سبب�ة كاف�ة بني ي تقي�م التع��ضات، �ش

إن كان الحال كذلك، �ض
ر   البيع.  الناتج عنالتعدي خالف البيع داخل الوال�ة القضائ�ة وال�ض

 
حت المجموعات أن و  .6 اءاق�ت : ة تتضمن بعض الطرق لحساب التع��ضات عن التعدي ع� العمل�ات المحم�ة ب�ب  ما ��ي
 

 ؛المتعّدى عليها سعر المنتج المصن�ع باستخدام العمل�ة  -
 بأن صاحب حق المل��ة الفك��ة �ستغل براءة العمل�ة  الفك��ة،الهامش الذي خ�ە صاحب حق المل��ة  -

�
اضا اف�ت

 الخاصة به؛
 بأن  -

�
اضا ي الحسبان، اف�ت

ي تمت خسارتها، وقد ُيرفع سعرها حىت يؤخذ التعدي �ض  ؛بنفسه براءتهاألخ�ي ال �ستغل اإلتاوة الىت
ر المعنوي الذي لحق بصاحب الحق؛ -  التع��ض عن ال�ض
ة االستخدام؛إتاوة معقولة مستندة  -  إ� حجم اإليرادات المرتبطة باستخدام الط��قة، حسب وت�ي
 نطاق اإلنتاج؛ -
 تكلفة اإلنتاج؛ -
اءة؛ -  الطلب ع� المنتج المح�ي بال�ب
اءة؛ -  أثر التوز�ــــع المحتمل ع� الطلب ع� المنتج المح�ي بال�ب
 ؛توز�عها المحتملعدد/ ق�مة السلع المصّنعة، وأثر  -
ي السوق؛الفك��ة  خسارة صاحب حق المل��ة -

ي سوق محتمل أو انتقاص من سمعة صاحب الحق �ض
 لحصة �ض

ي التصنيع المخالف؛ -
 نقص إتاحة المواد الخام المستخدمة �ض

اءة و�تكّبدە صاحب الحق؛ - ي السعر ينتج عن استخدام المتعدي للعمل�ة المحم�ة ب�ب
 أي انخفاض �ض

ي تم - ي تصم�م العمل�ة والحصول ع المبالغ الىت
اءة؛قبل  ليها استثمارها �ض  حمايتها بال�ب

ي تم التعدي عليها؛ - اءة الىت  الق�مة الحق�ق�ة لل�ب
 الخسائر المال�ة لصاحب حق المل��ة الفك��ة؛ -
 المستوردة؛ كم�ة المنتجات المخالفة المخّزنة أو  -
ائب، والتخ��ن.  - اد بأ�ملها، وال�ض  تكال�ف عمل�ة االست�ي

 
 
 

                                                
ي الجمع�ة أجرت المجم  5

، وعات الوطن�ة واإلقل�م�ة �ض ي
ض ع� نتائج المب�عات 2017دراسة �شأن التقدير ال��ي لالنتصاف النقدي (س�دئض ك�ي )، مع ال�ت

 .
�
ي ذلك الشأن الحقا

 �ض
�
 المخالفة، وأصدرت قرارا

اءات وشهادات الحما�ة  6 ي ذلك ال�ب
ة ونماذج المنفعة،  تتناول هذە الدراسة التعدي ع� حقوق المل��ة الفك��ة بما �ض اءات الصغ�ي التكم�ل�ة، وال�ب

ي منع المنافسة غ�ي العادلة
، وحقوق المؤلف، وحقوق ط��وغراف�ا أشباە الموصالت، وحقوق قواعد  والعالمات التجار�ة، والحق �ض د ع� أنه أص�ي

�
وتقد�م الُمقل

 ل��ة، وحقوق الدرا�ة العمل�ة. الب�انات وحقوق التصم�م، من دون التطرق إ� األ�ار التجار�ة، وحقوق ا
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ض المجموعات ع� أن  .7 أن تقتطع من التع��ضات  المحكمة �جب أن تكون قادرة ع�وكان هناك إجماع جوهري بني
داد  ي محا�مات أخرى، إذا كان إدراج تلك المبالغ يؤدي إ� حالة �كون فيها االس�ت

 �ض
�
ض أنها ُمنحت سابقا الممنوحة أي مبالغ يتبنيّ

 .
�
حت المجموعات �شكل موّحد بذل مضاعفا داد المضاعف، مثل اعتماد تقي�م معقول لإلتاوات يتضّمن  واق�ت جهود ضد االس�ت

ط أال " داد التع��ضات، �ش ي ذلك أن صاحب حق المل��ة الفك��ة �جب أن يتمكن من اس�ت عتبة" عند تحقيق "الرضا ال�امل". و�عىض
داد اإلجما�ي الخسارةَ   اإلجمال�ة المتكّبدة.  �فوق حجم االس�ت

 
وا سلعة و  .8 ون بحسن ن�ة، الذين اش�ت ي ذلك المش�ت

داد التع��ضات، بما �ض �جب مراعاة جميع األطراف عند تحد�د اس�ت
ض المجموعات ع� أن صاحب ثمن سلعة ق�مة من دون بمخالفة  إشعار بالتعدي. وع� الرغم من ذلك، كان هناك إجماع كب�ي بني

ارا� إضاف�ة (مثل خسارة الم ي الحق الذي يتكّبد أ�ض
��د من المب�عات) �سبب انتشار منتجات مخالفة ُدفعت التع��ضات عنها، ينب�ض

ي بعدم تطبيق 
ح اعتماد س�اسة مبدئ�ة تق�ض داد الم��د من التع��ضات. و�دا أن المجموعات المتبق�ة تق�ت ي اس�ت

أن �كون له الحق �ض
 .
�
 "التخل�ص" بتاتا

 

ي حال وجود عدة تعد�ات
 باء. التع��ضات �ن

 
ح أغلب .9 داد ل�ل فعل تق�ت ي أن تكون قابلة لالس�ت

منفرد. و�ذا كان مرتكب تعٍد �ة واضحة من المجموعات أن التع��ضات ينب�ض
ض عن ط��ق األثر االقتصادي  ، من المرجح أن يتحقق األثر االقتصادي للتصنيع والتخ��ن السابقني  واحدا�

�
جميع تلك األفعال شخصا

ض أو للبيع. و�ث�ي ذلك مسألة ما إذا كان �مكن ا د مرتني داد المضاعف عن ط��ق التأ�د من أن التع��ضات ال �س�ت لحؤول دون االس�ت
 اتفاق جوانب حقوق المل��ة الفك��ة المتصلة بالتجارةمن  45ومع ذلك، تنص المادة أ��� عن كل منتج مخالف و/أو كل فعل تعد. 

ر الذي تكبدە صاحب الحق" التع��ضات من  وال يبدو أنها تحّد  ع� أن التع��ضات �جب أن تكون "مالئمة للتع��ض عن ال�ض
 الفعل أو المنتج. حسب 

 
 ج�م. األفكار الختام�ة

 
ي ا .10

 ل�س فقط �ض
�
 عظ�ما

�
داد ل�ل أنواع التعّدي، ل�ن ط��قة حسابها تختلف اختالفا ض تعّد التع��ضات قابلة لالس�ت لقوانني

ح البعض ي األفكار الحال�ة. كما أن المبالغ تختلف، إذ �ق�ت
 �ض

�
  الحال�ة، بل أ�ضا

�
ح البعض اآلخر فرصا ض �ق�ت ي حني

حّد "الرضا ال�امل" �ض
ي ل

ي �ض
ي لم�ض

 . إجراءات التقا�ض
 

ة الدراسة ط��قتان بناءتان لتقي�م التع��ضات بدا أنهما تحظ�ان بالتأي�د: و  .11  �رزت أثناء ف�ت
 

ي الحسبان ' عند تقي�م -
ي ' 1التع��ضات المتعلقة بط��قة استخدام، �جب أن تأخذ المحكمة �ض ما إذا كانت العمل�ة الىت

را� لصاحب الحق، ' اإليرادات المرتبطة باستخدام 2' استخدمها المتعدي تحقق أفضل�ة اقتصاد�ة للمتعدي أو �ض
ة  ي السعر �حصل 3استخدامها، 'العمل�ة، حسب وت�ي

عليها المتعدي عن ط��ق استخدام العمل�ة، وعوامل ' أي أفضل�ة �ض
 أخرى محتملة. 

ي الحسبان '
' المب�عات المحتملة 1عند تقي�م التع��ضات المتعلقة بط��قة تصنيع المنتجات، �جب أن تأخذ المحكمة �ض

ي قد �قوم بها المتعدي ألي منتجات مصّنعة باستخدام العمل�ة، ' اءة المعن�ة، ' ما إذا كان منتج العمل�ة محم2الىت  بال�ب
�
�ا

اءة، '3' ي السعر ' أي 4' ما إذا كان المنتج ينافس منتجات غ�ي منتجة باستخدام العمل�ة المحم�ة بال�ب
�حصل  أفضل�ة �ض

ي الوقت �حصل عل�ه المتعدي باستخدام العمل�ة 5عليها المتعدي عن ط��ق استخدام العمل�ة، '
' أي أفضل�ة �ض

 محتملة.  (كأفضل�ة القفزة)، وعوامل أخرى
 
 
 

. دراسة �شأن 
�
ي التع��ض عن التعدي ع� حقوق المل��ة  اإلدراكثالثا

المعقول �ن
 الفك��ة

 
 الستب�ان أعدە المقرر العام للجمع�ة  ا� أر�عون تق��ر و  واحد  ورد  .12

ً
ي الجمع�ة استجابة

من المجموعات الوطن�ة واإلقل�م�ة �ض
ي �شأن 

التقار�ر معلومات وتحل�الت  ، ح�ث ضمت هذە7المل��ة الفك��ة حقوقالتع��ض عن التعدي ع� اإلدراك المعقول �ض

                                                
7  https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=4904. 

https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=4904
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ض الوطن�ة واإلقل�م�ة.  . منها  8المقرر العام للجمع�ة استعراض هذە التقار�ر واستخالص تق��ر موجزوتو�  تفص�ل�ة تتعلق بالقوانني
ي 

�ن األول/ أ�ت��ر شهر واعتمدت اللجنة التنف�ذ�ة للجمع�ة، خالل المؤتمر العال�ي للجمع�ة الذي ُعقد �ض قرارا� �شأن  2021��ش
ي جلسة عامة كاملة

ي إطار لجنة معن�ة ح�ا� بالدراسة و�ض
 . 9هذە القض�ة إثر مناقشات أج��ت �ض

 
ي الجمع�ة باعتبارها  القسم�لّخص هذا و  .13

زت عليها المجموعات الوطن�ة واإلقل�م�ة �ض
�
ي رك  بعض المسائل الىت

�
 من الورقة أ�ضا

ي التع��ض عن التعدي ع� حقوق المل��ة الفك��ة. ول كاإلدراذات صلة بمسألة 
تتضمن هذە الدراسة  مالمعقول، كالمعرفة، �ض

ي �حققها المتعدي، مرتبطة بالقانون الج مسائل وعة الىت ي التع��ض المحسوب بالرج�ع إ� األر�اح غ�ي الم�ش
، ودور المعرفة �ض ي

نائئ
 . ي

 و�سد�د تكال�ف التقا�ض
 

 عتبة المعرفة
 

ا� ف�ما يتعلق  .14  كب�ي
�
ض الحال�ة تباينا ي  – الذات�ةالموضوع�ة و/أو  –المعرفة  بدور تتباين القوانني

داد التع��ضات �ض ي اس�ت
دعاوى �ض

ي المعرفة الموضوع�ة المعرفة   أسباب بأن هناكالتعدي. وتعىض
�
ي الوال�ة  تدعو بأن �كون للشخص مثً� براءة منشورةمعقولة  ا

�ض
  ذلك بالفعل.  معرفة أن للشخصذات�ة ف�ي دي. أما المعرفة الالقضائ�ة الخاصة بالمتع

 
داد التع��ضات. ول�ن المجموعات و  .15 ي اس�ت

تتفق أغلب�ة واضحة من المجموعات ع� وجوب مراعاة المعرفة بط��قة ما �ض
ي المعر 

ي أن يندرج �ض
فة الموضوع�ة. و�شكل اختلفت ف�ما إذا كان �جب أن تكون تلك المعرفة موضوع�ة و/أو ذات�ة، وما الذي ينب�ض

ح البعض أن التع��ضات ي إثبات المعرفة. وقد اق�ت
داد  ظروف التعدي العامل األ��� أهم�ة �ض �جب أن تكون أ��ب إذا كان  القابلة لالس�ت

 عتبة معينة من المعرفة.  للمتعدي
 

ي يتمتع بها المتعدي و  .16 ي  –قد �كون من الصعب إثبات المعرفة الىت ي الوال�ات القضائ�ة الىت
موضوع�ة أو ذات�ة كانت، ال س�ما �ض

ي يتمتع بها المتعدي.  ال�تشافتفتقر إ� الوسائل الالزمة   المعلومات الىت
 
 

 باء. التع��ضات المعّززة
 

ي ردع –سواًء ع� أساس المعرفة أو غ�ي ذلك  –ز�ادة التع��ضات أن  ترى أغلب�ة المجموعات .17
ي �ض

 ل�ست الحل للم�ض
ض ا . ودعم الرأي السائد استخدام األوامر الزج��ة كرادع فعال. وأّ�دت بعض المجموعات حق المل��ة الفك��ةع� لمتعدين المحتملني

داد التع��ضات المعززة  . ل�ن�مثل فكرة أن اس�ت
�
الذين يتمتعون بمعرفة ذات�ة  المتعّدينلوحظ أن فرض تع��ضات أ��ب ع�  رادعا

  متعّدىالالفك��ة  لحق المل��ة
�
حت مجموعات أخرى أن عن اعل�ه �مكن أن �كون رادعا ت قرارات المحكمة. واق�ت لتعدي إذا ُ��ش

ي 
ض �ض  ع� حقوق المل��ة الفك��ة، و�التا�ي أن ُ�فرض ع� العاملني

�
ي مهن معينة، كالتّجار، أن �كونوا أ��� حرصا

ض �ض ُ�طلب من العاملني
ي حال ارتكابهم ألي تعد. 

هم �ض  تلك المهن دفع تع��ضات أ��ب من غ�ي
 

ي األشخاص عن  .18  فعاً�، ثمة رغبة لثىض
�
وع� الرغم من عدم اتفاق جميع المجموعات ع� اعتبار التع��ضات المعززة رادعا

المتوقع التعدي، ال س�ما أولئك الذين �جرون تحل�الت أعمال لمعرفة ما إذا كانوا �ستط�عون تحقيق أر�اح تفوق حجم التع��ضات 
 وأن �طّول أجل ع� التعدي ع� حقوق المل�� فرضها 

�
ي الوقت عينه، �مكن إلثبات تلك المعرفة أن �كون صعبا

ة الفك��ة. و�ض
ف 

�
، وأن �كل ي

 صاحب حق المل��ة الفك��ة الم��د من الوقت والمال، وقد يبوء مسعاە بالفشل. التقا�ض
 

كة �ستغل تكتوّزع األر�اح ع� نحو مالئم وترى بعض المجموعات أنه ُ�فّضل أن  .19 كة أخرىإذا كانت ال�ش من  بد�ً  نولوج�ا �ش
 حق استئثاري قوي للغا�ة يتضمن تع��ضات جزائ�ة أو معززة. 

 

 ج�م. واجب المعرفة
  

ورة مراعاة عن� اإلهمال أو الخطأ من أجل تحّمل مسؤول�ة التعّدي والتع��ض عنه، و�ذا لم عدد من ال أفاد  .20 مجموعات ب�ض
ض ّدي إ� مسؤول�ة التع��ض لسبب اإلثراء غ�ي العادل. و �كن هناك إهمال أو خطأ، قد تتحّول مسؤول�ة التع همال أو الخطأ اإلقد يتبنيّ

ي حال
لم يتم إجراء بحوث ح��ة الت�ف ع� نحو كاف. ول�ن ثمة تخّوف من التكال�ف المرتفعة وواجب إجراء بحوث ح��ة  �ض

اح بأن �كون  ي كل وال�ة قضائ�ة.  وثمة اق�ت
ي وال�ة قضائ�ة واحدةتخدام اسالت�ف والحصول ع� تحل�الت �ض

قابً�  تحل�ل واحد �ض
                                                

8  https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=5182. 
9  https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=5207. 

https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=5182
https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=5207
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ي مختلف الوال�ات القضائ�ة. 

ض �ض ي القوانني
 نظرا� لالختالفات الشاسعة �ض

�
ي وال�ات قضائ�ة أخرى، ول�ن ذلك غ�ي ممكن حال�ا

للتطبيق �ض
ومن جهة أخرى، يتخّوف البعض من أن �كون مجّرد وجود بحث وتحل�ل لح��ة الت�ف بمثابة سلطة مطلقة �سمح بتخف�ف أو 

داد المعزز للتع��  ع� حقوق المل��ة الفك��ة.  تعدٍ ضات عن إ�قاف االس�ت
 

ي  .21
ي ذلك ما إذا كان حق المل��ة الفك��ة منشورا� �ض

ّدمت العد�د من اآلراء �شأن ما �جب اعتبارە معرفة موضوع�ة، بما �ض
ُ
وق

�ة. كباللغة الرسم�ة للوال�ة القضائ�ة أو بلغة شائعة االستخدام، كاإلن الوال�ة القضائ�ة نفسها، ض  ل�ي
 
 

 فكار الختام�ةدال. األ
 

داد حىت لو لم �كن هناك معرفة موضوع�ة أو ذات�ة.  .22 �ش�ي اآلراء اإلجمال�ة إ� أن التع��ضات �جب أن تكون قابلة لالس�ت
داد التع��ضات،  ي اس�ت

وسائل معتمدة ال�تشاف  �جب أن �كون هناكومع ذلك، إذا استخدمت المعرفة الموضوع�ة أو الذات�ة �ض
ي مختلف الوال�ات القضائ�ة. و/أو إثبات تلك المعر 

 فة �ض
 

 [نها�ة المساهمة]
   



WIPO/ACE/15/11 
12 
 
 

 

�عاتالرابطة الدول�ة للعالمات التجار�ة �شأن تنسيق  أعمال  المتعقلة باألوامر الزج��ة التمه�د�ة الت�ش

، مديرة قسم إنفاذ العالمات التجار�ة  ي الرابطة الدول�ة للعالمات التجار�ة (مساهمة أعدتها الس�دة إي��س غون��
)، INTAواالستدامة �ض

ي مؤسسة 
، مدينة لوكسمبورغ، لوكسمبورغ؛ والس�د Petoševiني��ورك، الوال�ات المتحدة األم��ك�ة؛ والس�دة ما�ا باك، مساعدة �ض

كة  ي �ش
�ك �ض ، �ش ض ، محامGrüneckerن�كوالس شمي�ت ي مجال المل��ة الفك��ة، ميونيخ، ألمان�ا؛ والس�دة باوال باسار��ي

لدى مكتب  �ة �ض
Palomo Abogados مدينة غوات�ماال، غوات�ماالللمحاماة ،∗ 

 ملخص

ي أجرتها لجنة اإلنفاذ التابعة للرابطة الدول�ة للعالمات التجار�ة ( باالستناد  ي INTAإ� الدراسة االستقصائ�ة الىت
ي ، بلدا�  47) �ض والىت

ي عام  ا� قرار  الرابطة، اعتمد مجلس إدارة األوامر الزج��ة التمه�د�ةإصدار معاي�ي  سلطت الضوء ع� مختلف
�ضع الحد األدئض  2020�ض

ي تعتقد  ور�ة لتنسيق المتطلبات األساس�ة وعمل�ة ب الرابطةمن المعاي�ي الىت ي جميع أنحاء العالم،  ةالزج�� إصدار األوامر أنها �ض
من �ض

ي تتطلب التنسيق أهم ، و الرئ�س�ة للدراسة االستقصائ�ة ائجنتال الوث�قةتلخص و إ�شاء نظام إنفاذ فعال. أجل  والتوجهات المجاالت الىت
ز فيها الحاجة إ� أ�شطة الدعوة.  ي ت�ب  الىت

 مقدمةال أوً�. 

باإلنفاذ، والدعوة  المواضيع ذات الصلةمراجعة مسؤول�ة ) INTAالعالمات التجار�ة الدول�ة ( لرابطةتتو� لجنة اإلنفاذ التابعة  .1
ي جميع أنحاء العالم.  تلكأفضل الممارسات وتنسيق  اتباع إ�

المتاحة أهم األدوات  إحدى �ي  ةالزج�� األوامر ألن  ا� نظر و الممارسات �ض
ي ، أصحاب الحقوق عند إنفاذ حقوق المل��ة الفك��ةلدى   للجنة اإلنفاذ التابع  التمه�د�ة باألوامر الزج��ةفقد أجرى ف��ق العمل المعىض

ي  بدا�ة شملت –دراسة   الحقوتوسعت االتحاد األوروئب
�
ي جميع أنحاء العالم دول  لتشمل ا

 السار�ة لمعاي�ي والممارساتحول ا –أخرى �ض
ي 

ي �مكن أن تعالجها مبادرات الدعوة  األوامر  جراءاتإ�ض الرابطة س�اسات التباع الزج��ة لتحد�د مستوى التنسيق وأوجه القصور الىت
)INTA( .صحاب حقوق المل��ة الفك��ة وع� المتطلبات بالنسبة أل ع� أنها ذات ق�مة ُحددت  بلدا�  47ع�  1الدراسة وقد ركزت

ي تعت�ب األ��� صلة لضمان تداب�ي وقائ�ة فعالة، بما في  : ما ��ي  ها والمعاي�ي األساس�ة الىت

وط الحصول ع� أوامر  -  ؛ودون إخطار الطرف االخر  واحد  بناء عن طلب طرف تمه�د�ة زج��ة �ش

ي الممارسة العمل�ة؛ ودون إخطار الطرف االخر  من طرف واحد   أوامر زج��ةالحصول ع�ع�  واإلمكان�ةالقدرة و  -
 �ض

 ؛المحا�م المختصةو  -

 ؛طلبات اإلثباتو  -

 ة؛بالمواع�د والمواع�د النهائ� والتق�د  -

 ع� األصول؛حجز ال�مكان�ة طلب و  -

 ؛االستماع المحددة للمد� عل�ه اتمتطلبات جلسو  -

ار  ال�فالتك عن تع��ضكذلك الالمخالفات و  ع�عق��ات أو غرامات ة فرض و�مكان� -  ؛واأل�ض

 وودائع الضمانات.  -

 .
�
 الدراسة االستقصائ�ةنتائج  ثان�ا

ي لتقد�م .2
ي المواع�د النهائ�ة  ُتحدد . تمه�دي زجريأمر طلب التماس  الموعد النهائئ

بعض البلدان بموجب القانون، بينما تحدد �ض
ي بلدان أخرى 

) أما . القضائ�ة السوابقبموجب �ض و�ــــج واالتحاد الرو�ي ض وال�ض از�ل والصني ض وال�ب ي بلدان أخرى (مثل األرجنتني
، فال توجد �ض

 . مواع�د نهائ�ة محددة بدقة

ي متطلبات  .3
ي العد�د  تمه�دي زجري. يتشابه مستوى األدلة المطل��ة للحصول ع� أمر أمر زجريع�  الحصولاالختالفات �ض

�ض
ي ذلك مطالبة المد�ي ب�ثبات وجود  حدا� وضعت قد القانون�ة، إال أن بعض البلدان (مثل المكس�ك وترك�ا) من األنظمة 

أع�، بما �ض
 . ض ع� المد�ي أن يثبت أن الوضع ق��ب بما ف�ه ال�فا�ة من االنتهاك الفع�ي للحصول وانتهاك فع�ي ، ع� سب�ل المثال، يتعني ض ي الصني

�ض

                                                
ي ال��بو. ا  ∗

ورة آراء األمانة أو أي من الدول األعضاء �ض ، ول�ست بال�ض ض ي هذە الوث�قة �ي آراء المؤلفني
 آلراء المع�ب عنها �ض

1  -Injunctions-submissions/Preliminary-files/advocacy/testimony-content/uploads/public-https://www.inta.org/wp
Report-2020.pdf. 

https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/testimony-submissions/Preliminary-Injunctions-Report-2020.pdf
https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/testimony-submissions/Preliminary-Injunctions-Report-2020.pdf
https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/testimony-submissions/Preliminary-Injunctions-Report-2020.pdf
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ي اال و. تمه�دي زجريع� أمر 
، ال ُتمنح األوامر الزج��ة �ض ة المد�ي  لدىإال عندما �كون  التمه�د�ةتحاد الرو�ي ي كسب فرصة كب�ي

 �ض
ي جمهور�ة كور�ا، بناء ع� األسس الموضوع�ةالقض�ة 

ي ؛ و�ض
�ر طلب  مجرد  إثبات ال �ك�ض  زجريأمر  التماساحتمال االنتهاك لت�ب

 . تمه�دي

ضمان، ع� الرغم من أن ف��ق العمل لم يتمكن  اتضمان أو سند ودائعتقد�م  المد�ي . تطلب بعض البلدان من الضمان ودائع .4
 �شأن هذە النقطة.  ا متفق عليهس�اسة  من الوصول إ�

ط االستماع الشفوي .5 ط معظم �ش ي مرحلة ما من عقد أن ُ�منح المد� عل�ه فرصة ل البلدان. �ش�ت
جلسة استماع شف��ة �ض

ي مجموعة واسعة من الظروف. الدعوى
ي ُتع�ض �ض ي بعض البلدان �ي القاعدة الىت

ع� سب�ل ف. ومع ذلك، فإن جلسة االستماع الشف��ة �ض
ي مرحلة ما من اإلجراءات؛ بينما �سمح كروات�ا 

تغال االستماع إ� المد� عل�ه �ض ص والتف�ا وال�ب  كوالدانمر  المثال، تطلب بلج�كا وق�ب
ي يوجد  ،العمل�ة�جراء ب، و�سبان�ا  وهولندا ة و��طال�ا ومالط انواليون وفر�سا  وفنلندا  ي الحاالت الىت

دون أي تدخل أو�ي للمد� عل�ه، �ض
ر وق�ع فيها دل�ل ع� االستعجال، أو عدم فعال�ة التداب�ي المؤقتة أو  ي بعض  ع� المد�ي  �ض

 �كون، الدولال �مكن إصالحه. ومع ذلك، �ض
 من عدمه وفق قرار االستماع إ� المد� عل�ه

�
ي إندون�س�ا و�ستون�ا  مثلما هو لتقدير المحكمة فقط،  ا

ي  بعض البلدانهناك و  . الحال �ض  الىت
 ال تتطلب جلسة استماع ع� اإلطالق، مثل ليتوان�ا و�ولندا وسلوفا��ا و�لغار�ا. 

ص والمجر ومالطصالح�ة الحقوق فحص .6 ي ذلك النمسا وق�ب
ي نصف البلدان األورو��ة (بما �ض

تغال) ة. �ض تجري المحا�م أو  ،وال�ب
ي المد�ي حقوق صالح�ة الهيئات القضائ�ة المختصة مراجعة تفص�ل�ة ل

ض ، مما قد �ساهم �ض ي ول�نه قد يتسبب أ�ض ال�قني
 القانوئض

�
ي  ا

�ض
ي العمل�ة. 

ة �ض ات كب�ي وأال عة ، بطب�عتها، ���جب أن تكون تمه�دي زجريأن إجراءات الحصول ع� أمر  (INTA)الرابطة ترى و تأخ�ي
إ�  التمه�دي األمر الزجريتح��ل إجراءات ألن صحة حقوق العالمات التجار�ة،  بقرار �شأن القض�ة أو  لوقائعبتحل�ل متعمق  ُتثقل

 �قوض الغرض من هذا األمر الزجري.  "محا�مة مصغرة"

طلبات تقد�م بالنسبة لرمة إ� حد ما صا نهائ�ة مواع�د . لدى بعض البلدان المواع�د النهائ�ة لتقد�م الطلبات و�صدار القرارات .7
م بلدان أخرىال و المحكمة.  قرار  ولتنف�ذ  تمه�دي زجريأمر  التماس ض از�ل فال يوجد لدى صارمة؛  نهائ�ة بمواع�د  تل�ت ال�ا وال�ب موعد أس�ت

ي 
ي غضون ثالث سنوات بعد تمه�دي زجريأمر  طلب التماس لتقد�م نهائئ

ض وال�ابان تقد�م طلب �ض ط الصني االنتهاك. ب العلم، بينما �ش�ت
ة ثالثة أشهر لتقد�م طلب و�سمح   بلدان، وتطبق تمه�دي زجريأمر  التماسمنطقة هونغ كونغ اإلدار�ة الخاصة والتف�ا للمد�ي بف�ت

ي ذلك 
ي الوقت وو�سبان�ا (شهران).  �ا هنغار أخرى مواع�د نهائ�ة مماثلة لمثل هذە األوامر، بما �ض

�ا من ذاته�ض ، تتوقع محا�م كندا ون�ج�ي
 المد�ي تقد�م طلب بمجرد علمه باالنتهاك. 

لم تحدد فمثً�، . آخر إ�  بلد �شكل كب�ي من  ةالزج�� األوامر للمحا�م إلصدار المتاحة . تختلف المهل الزمن�ة المهل الزمن�ة .8
ض وكروات�ا وفر� ي للمحا�م أن تصدر  مهلة زمن�ةسا وألمان�ا أي النمسا و�لج�كا والصني

ي و. تمه�دي زجري�شأن أمر  ا� قرار  خاللها ينب�ض
�ض

از�ل وكندا، �مكن أن �ستغرق اإلجراءات من بضعة أ�ام إ� أشهر.  ي وال�ب
�ا،  هنغار�ا �ض ي غضون  تصدر ون�ج�ي

 يوم 15إ�  14القرارات �ض
�
 ا

ي منطقة هونغ كونغ اإلدار�ة الخاصة وعدد من ومن استالم الطلب. 
ي األورو��ة، مثل بلغار�ا واليونان وليتوان�ا ورومان�ا،  البلدان�ض

 ينب�ض
ي غضون أ�ام قل�لة من تقد�م الطلب (من يوم إ� ثالثة أ�ام).  الزجريإصدار األمر 

 �ض

ضإمكان�ة أن الدول  بعض تتيح. حقوق المد� عل�ه .9  ەقبل صدورە، ما لم تصدر  مر الزجري التمه�ديع� األ المد� عل�ه  �ع�ت
ض أن بعض ،ودون إخطار الطرف االخر  د من طرف واحبناء ع� طلب المحكمة  ي حني

ع� اإلطالق. ومع  بذلكسمح �ال  األخرىالدول  �ض
ض وجمهور�ة كور�ا، ال تصدر األوامر الزج��ة  ي الصني

 ذلك، �ض
�
ي بعضعال و المزعوم.  للمد� عل�هدون إشعار مسبق  مطلقا

 وة ع� ذلك، �ض
ي األمر الزجري الدول 

ي اإلجراءات  صدور حىت  التمه�دي، ال �ملك المد� عل�ه خ�ار طلب جلسة استماع أو الطعن �ض
ي وملزم �ض

قرار نهائئ
 الرئ�س�ة. 

ي بعض البلدان لمحا�م المختصةا .10
المحا�م  تتوالها . كشفت الدراسة االستقصائ�ة أن منازعات التعدي ع� العالمات التجار�ة �ض
ض أن بعض  ي حني

ي مسائل المل��ة الفك��ة، �ض
ة المطل��ة �ض ورة الخ�ب ي ال تمتلك بال�ض محا�م أو  تأ�شأ البلدان قد العامة أو التجار�ة الىت

 أقسام
�
ي مجال المل��ة الفك��ة.  ا

 متخصصة �ض

ط. الرئ�س�ةالدعوى  .11 ي غضون مواع�د نهائ�ة معينة بعد الحصول ع� أمر  رفع دعوى رئ�س�ة البلدانغالب�ة  �ش�ت
 زجري�ض

ط (ع� سب�ل المثال، ال�ابان وألمان�ا وجمهور�ة كور�ا).  ُ�فرضهناك استثناءات ح�ث ال و . تمه�دي  هذا ال�ش
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�
ي �مكن أن تنسق المتطلبات األساس�ة وعمل�ة . ثالثا

ي جم إصدار األوامر الزج��ة الحد األدىن من المعاي�ي اليت
يع �ن

 أنحاء العالم

ي العمل�ات حول العالم القائمة االختالفاتتؤثر  .12
ا�  �ض  يؤثر بدورە أ�ضهو ، و ةالزج�� األوامر ع� وظ�فة وفعال�ة  ا� كب�ي   تأث�ي

�
ع�  ا

ي 
ي حما�ة حقوق المل��ة الفك��ة �ض

 2ا� قرار  لجنة اإلنفاذ  أعدت، الدراسة االستقصائ�ة المذكورة نتائج وعقبمعينة. دول  الثقة العامة �ض
 إصدار األوامر تنسق المتطلبات األساس�ة وعمل�ة  �مكن أنوضع معاي�ي دن�ا من أجل  (INTA)الرابطة إ� مجلس إدارة  هوقدمت
ي جميع أنحاء العالم.  ةالزج��

 �ض

ي  ��ي وف�ما  .13
ي عام ، القرار  أهم النقاط الواردة �ض

 : 2020بص�غته المعتمدة �ض

ي  -
ة،  التمه�د�ة من خالل وضع ةالزج�� ر األوام إصدار  �جراءاتب التعج�ل ينب�ض صدار إل  الس�ما مواع�د نهائ�ة إجرائ�ة قص�ي

 ؛الحكم أو األمر المطلوب

ي  -
ي  ودون إخطار الطرف االخر  طرف واحد من  تمه�ديالالزجري التماس األمر  إتاحة طلبينب�ض

، وذلك ظروف مناسبة ظل �ض
 ؛حقوق المل��ة الفك��ة المتعلقة بالتجارة (اتفاق ت��بس)) من اتفاق�ة جوانب 2(50المادة ع� نحو ما تنص عل�ه 

ي  -
حقوق العالمة التجار�ة المطالب  أنه صاحب ع� تأ��د  ا� قادر  تمه�دي زجريلحصول ع� أمر لطلب ال مودعأن �كون  ينب�ض

مع�ار عدم المالئمة قد  ، وأنوقائعها بناًء ع�  ل�سب الدعوى فرصةللوهلة األو�،  لد�ه، إلثبات أن وثائق�ةبها وتقد�م أدلة 
اض تمكن مقدم الطلب من إثبات ما ذكر أعالە  و�ذا . هصالح�كون ل ي اف�ت

ر ال �مكن إصالحهحدوث ، ينب�ض  ؛�ض

ي تحم�ل المحكمة عبء إعادة  -
ي باستثناء حاالت البطالن الواضح أو التسج�الت االحت�ال�ة، ال ينب�ض

صالح�ة حق  النظر �ض
ي أي دفاعاتكومع ذل. المطالب بها العالمة التجار�ة 

ي أن �منع هذا المحكمة من النظر �ض
دلة األ و  المد� عل�ه ، ال ينب�ض

ي تقي�م ما إذا كان من المرجح أن ينجح مقدم الطلب ال
 بناء ع� األسس الموضوع�ة؛داعمة �ض

ي إخطار المد� عل�ه4(50المادة  ع� نحو ما تنص عل�ه -
أوامر زج��ة  طلب إصدار ب ع� الفور  ) من اتفاق ت��بس، ينب�ض

ي األمر الزجري وطلب جلسة استماع شف��ة أو  ، ومنحهودون إخطار الطرف االخر  واحد  طرفمن  تمه�د�ة
الفرصة للطعن �ض

ي حججه المضادة
 ؛النظر �ض

ي  -
ي الدعوى الرئ�س�ة أو  ينب�ض

ي صحة حقوق العالمة التجار�ة المؤكدة �ض
ي تطعن �ض ي الدعاوى المضادة للمد� عل�ه الىت

الفصل �ض
ي 

 ل؛إجراء منفصل لإللغاء أو اإلبطا�ض

ي  -
ض  ضد الصادرة  الزج��ة أن تنص األوامر  ينب�ض  دفع غرامات لمخالفتهم لألوامر المذكورة. ع� المتهمني

 .
�
ي تتجاوز  رابعا

 اتفاق جوانب حقوق المل��ة الفك��ة المتصلة بالتجارةالشفاف�ة ف�ما يتعلق بالمعاي�ي اليت

 (اتفاق ت��بس) الفك��ة المتصلة بالتجارةاتفاق جوانب حقوق المل��ة  . ألف

 من اتفاق ت��بس المتطلبات التال�ة ف�ما يتعلق بالتداب�ي المؤقتة:  50 المادةتحدد  .14

 )؛1.50�عة اإلجراءات ( -

 )؛2.50من طرف واحد ودون إخطار للمد� عل�ه ( -

 )؛3.50مل��ة الحق مطلوب ول�ن ال يوجد مراجعة للصالح�ة ( إثبات -

 )؛4.50( للمد� عل�هستئناف اال  خطار وخ�ار اإل  -

ام بتنف�ذ  - ض ي اإلجراء الرئ��ي خالل  االل�ت  )؛6.50محدد ( موعد زمىض

ي  -
 ). 7.50( اتتع��ض الحصول ع� حق المد� عل�ه �ض

 تلكتتجاوز  (INTA)الصادر عن الرابطة الدول�ة للعالمات التجار�ة من القرار  7و  6و  4و  3 الفقراتاإلشارة إ� أن  وتجدر  .15
ي ينص عليها  المتطلبات األساس�ة  اتفاق ت��بس.  الىت

                                                
2  -files/advocacy/board-content/uploads/public-https://www.inta.org/wp

resolutions/PrelimInjunctionsResolutionOct26Clean_Final.pdf 

https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/board-resolutions/PrelimInjunctionsResolutionOct26Clean_Final.pdf
https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/board-resolutions/PrelimInjunctionsResolutionOct26Clean_Final.pdf
https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/board-resolutions/PrelimInjunctionsResolutionOct26Clean_Final.pdf
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�
ي تفتقر إ� التنسيق/تتطلب  . خامسا

 أ�شطة الدعوة والتوع�ةاستنتاجات �شأن النقاط الرئ�س�ة اليت

ي  أوجهف�ما ��ي أهم ترد  .16 ي بعض البلدان  ُحددتالقصور الىت
ي و �ض أ�شطة  من خاللإ� معالجتها  (INTA)�س� الرابطة الىت

 و�نفاذ حقوق المل��ة الفك��ة:  ةفعال تمه�د�ة إصدار أوامر زج��ةلضمان  ا التوع�ة الخاصة بهو  الدعوة

ي أي ظرف من الظروف -
ر ال �مكن إصالحه �ض ض حدوث �ض ي ال تف�ت  ؛البلدان الىت

ي �سمح بصالح�ة الحقوق المطالب بها لتكون مفتوحة ل -  . ةمحكمة الزج��المراجعة كاملة من قبل لالبلدان الىت

ي �سمح  -  إجراءات مؤقتة. بموجب  ومعالجتها لبطالن من أجل االدعاوى المضادة  برفعالبلدان الىت

ي تطلب فيها السلطات  -  وعن/ قدرا� البلدان الىت
�
  ا

�
ي و. تمه�دي أمر زجري إلصدار العالمات التجار�ة  أصحابمن األدلة من  مفرطا

�ض
 بعض الحاالت، �جب 

�
ر إثبات  أ�ضا ي هذە المرحلة الم حدوث �ض

 . تمه�دي زجريمن الدعوى للحصول ع� أمر  ا� بكرة جد�ض

ي �ستغرق فيها اإلجراءات وقت -  البلدان الىت
�
ي و . تمه�دي زجريإلصدار أمر  جدا�  ط���ً  ا

ي اتخاذ تداب�ي عمل�ة �ض
�نب�ض

 المدة.  تلكالمحا�م/المكاتب اإلدار�ة من أجل تقل�ص 

 ]ةوث�قال[نها�ة 
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