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 مقدمة .ًأوال

يةطلبت  .1 ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا فا ب ع لص ل ن لللج نة( ملع يف ) للجا
رشين،  يف من اليت انعقدتلعدورهتا الرابعة وا ياق ،2010 نومفرب 4 إىل 1جن يف  نظر يف  سـ من األمانة أن  ت

نة يف هذه ا بةل  تحضري لدلورة ا للجا لل شرتكة ملق بو ا ية الو ملتو ي تعلقة حبامية العالمات وغريها من بشأن األحاكم  ص ملا
ية يف اإلشارات عىل اإلنرتنت نا ية ا عحقوق ا لص شرتكة (مللك ية ا تو ملا ص بت يف و) ل هدف من ذكل ابألخص هو ا لا ل

ثلام اب نالاتفاعواع هذا الصك أنمدى معاجلة  تجارية عىل اإلنرتنت،  ملعالمات ا ث يف املرفق األول ابلويقة ُوصفتل
SCT/24/4 ية  ).SCT/24/7ث من الويقة 13انظر الفقرة (ف، معاجلة اك

ن .2 نةتقدمت به الطلب اذلي  دعونزوال  ث، أعدت األمانة هذه الويقة، اليت تقدم حملة عامة عن مضمون للجا
شرتكة و ية ا تو ملا ص ها، وتلخص الل تفاعتطبيقنطاق  تصةل ابال نقضااي القانوية ا مل تجارية عىل اإلنرتنت اب ن للعالمات ا

شت يف املرفق األول  قاليت نو يال أويا إلماكية معاجلة هذه القضااي من خالل SCT/24/4ثلويقة لُ ن، وتضمن  ل حتل ت
شرتكة ية ا تو بادئ احملددة يف ا ملا ص ل  .مل

يا شرتكة .ناث بو ا ية الو ملتو ي ية يف اإلشارات بشأن األحاكم  ص نا ية ا تعلقة حبامية العالمات وغريها من حقوق ا عا لص مللكمل
 عىل اإلنرتنت

شود ونطاق  الغرض .ألف يقملنا  لتطبا

شرتكة إىل توفري إطار قانوين واحض  .3 ية ا تو ملتريم أحاكم ا ص بون يف الاتفاع ملل تجارية اذلين ير ناليك العالمات ا غ ل
ية بعالماهتم عىل اإلنرتنت تجارة اإللكرتو شاركة يف تطوير ا نوا ل هِّل و.مل تستوىخ من هذه األحاكم أن  يق يُ تطب 

تصةل ابلعالمات وغريها من  ية يف اإلشارات عىل اإلنرتنتملالقوانني القامئة ا نا ية ا عحقوق ا لص بق يف مللك َّ، وأن  تط
تايلسـياقلا بت: ل ا بق، يف أن الاتفاع بإشارة عىللا ن، عىل ضوء القانون ا ساب ملط كت اإلنرتنت قد سامه يف ا

تعد ية يف اإلشارة أو احلفاظ علهيا أو ا نا ية ا لعالمة أو غريها من حقوق ا ع لص ني علهيا، أو أن ذكل الاتفاع مللك
ُ رشوعة؛شلكي سة غري ا نا مل فعال من أفعال ا ف تطابقة أو  مل نازع علهيا يف إشارات  مومتكني ماليك احلقوق ا ملت

تكل ا بشاهبة من الاتفاع  ن  .1 وحتديد اجلزاءاتإلشارات يف آن واحد عىل اإلنرتنت؛مت

تايل إىل إ .4 شرتكة اب ية ا تو لوسعى ا مل ص ل ية والقوانني قامة مهزة وصل ت بكة اإلنرتنت العا ملبني  وجعل هذه  احلدوديةشـ
تعلقة اب ية ا ية أو اإل ية الو يق القوانني احلا يه  توافقة مع اإلنرتنت من خالل تو ملالقوانني  ج ملم مي ن ل قلب ط لكية تط

ية  نا عا ياقلص نامجة عن الاتفاع سـيف  شالك القانوية ا ن ا ل ن  .2عىل اإلنرتنتابإلشارات مل

شرتكة عىل حقوق العالمات ا .5 ية ا تو ترص ا لوال  مل ص ل ية تتق نا ية ا يع أنواع حقوق ا عجارية، بل إهنا تغطي  لص مللكمج
بقبناء عىليف اإلشارات القامئة  تناولتتو. 3ملط القانون ا ية ال أحاكم ا ملو اليت نالاتفاع ابإلشارات شرتكة فقط ص

هذه  تفع ابإلشارة مالاك أم ال  نظر عام إذا اكن ا يزي رشاكت أو سلع أو غريها بغض ا يد يف  لميكن أن  نتف ل ملمت
 .4اإلشارة

ية نطويتوال   .6 تو ص ا يةل تا لعىل أي من األمور ا تجارية خاص ابإلنرتنت"1": ل متل للعالمات ا ل إقامة نظام  ؛ 5مك
سأةل معاجلأو  "2" سأةل مة  بق، إذ ختضع هذه ا ملحتديد القانون ا ؛ 6لك دوةلألحاكم القانون ادلويل اخلاص لملط
ياق غري جتاري متاماأو  "3" يق يف  سـا اإلنرتنت من خالل فرض تنظمي حدود إعادة حماوةل أو  "4"؛ 7لتطب

تفعني الزتامات  شلك غري معقول عىل ا نثقةل  ملب  .8ابإلشارات عىل اإلنرتنتم

 املضمون .ابء

ية .7 تة أجزاء وتغطي أربعة موضوعات ر شرتكة إىل  ية ا تو سـسم ا سـ مل ص ل ينق ن ربط الاتفاع بإشارة عىل "1":  يه ئت
نة أو إقلمي معني  ثاين(معياإلنرتنت بدوةل  بتو "2"، 9)لاجلزء ا بق، يف أن الاتفاع لا ن، عىل ضوء القانون ا ملط

ساب عالمة أو ا تعدي علهيا، أو أن ذكل الاتفاع كتبإشارة عىل اإلنرتنت قد سامه يف ا يُحلفاظ علهيا أو ا ن  شلكل



SCT/25/3 

3  

رشوعة سة غري ا نا ملفعال من أفعال ا ف ثالث والرابع (مل شأن اإلشارات عىل ازنملسوية اتو "3"، 10)لاجلزآن ا بعات 
ساد (حتديد اجلزاءات اخلاصة ابإلنرتنتو "4"، 11)ء اخلامساجلز(اإلنرتنت   .12)سلاجلزء ا

نة أو إقلمي معنينربط الاتفاع بإشارة ع  معيىل اإلنرتنت بدوةل 

نة أو إقلمي معني حماوةل حل  .8 شرتكة إىل ربط الاتفاع بإشارة عىل اإلنرتنت بدوةل  ية ا تو يهتدف ا ن مل ص تعارض معل لا
تجارية والطابع العاملي لإلنرتنتبني  ميي لقانون العالمات ا لالطابع اإل  .قل

نص املادة  .9 توهذا  شرتكة عىل 2ل ية ا تو مل من ا ص تفاعا  ال يعدنالاتفاع بإشارة عىل اإلنرتنت نأل نة ن ا إال معييف دوةل 
  .أثر جتاري يف تكل ادلوةل نإذا اكن ذلكل الاتفاع

بار الاتفاع بإشارة عىل اإلنرتنت كام لو حدث يف دوةل و  .10 بت يف ا يد ا نمن ا ت عل من عدم أو إقلمي معني  معينةملف
بت يف ا يجة ذكل ا تؤخذ  باره كذكل،  سـا ل ل حلت سم نتع بت يف مراعاة ذكل الاتفاع من عدم مراعاته  للحبان دلى ا ن ل

باره كذكل، أو أن  يه وعدم ا يه أو تعدى  يا يف ادلوةل أو حافظ  سب حقا  تفع قد ا بار أن ا تبني ا عل عل محم ت ن عت مل َّع ك
به رشوعة يف تكل ادلوةل أو مل ير سة غري ا نا تفع قد ارتكب فعال من أفعال ا تكا مل ف مل  عىل افرتاض 2وتقوم املادة . ملن

تعامل مع  أي بغي ا لأنه ال  تفاعين تفاع بإشارة عىل اإلنرتنت ن ا ية، عىل الرمغ وةل ادلكام لو حدث يف ن ولك ا ملعنا
تعميل الانرتنت املرتكزين يف تكل ادلوةل ناول  سـمن أن الاتفاع قد يكون يف  ت من  13.م

هم اإلشارة إىل أن املادة  .11 ناول اآلاثر القانوية 2ملومن ا مل ال  ن بت يف . 14 ادلوةلتكلنهذا الاتفاع يف ثل تت لوجيب ا
سأةل يف ضو بق معال ابملادتنيملهذه ا شرتكة6 و5 ملطء القانون ا ية ا تو مل من ا ص  .ل

نص املادة  .12 نة أو إقلمي معني،  توتحديد إن اكن لالتفاع بإشارة عىل اإلنرتنت أثر جتاري أم ال يف دوةل  ي ن  من 3معل
سلطة شرتكة عىل أن ا ية ا تو لا مل ص تصة ل يدخمل ا بانمفتأخذ لك ما هو   .حلسـ يف ا

تضمن املادة  .13 ت ابحرصية قامئة غري 3توعالوة عىل ذكل،  سلطة ا خمللعوامل اليت ميكن أن تأخذها ا صة بعني ل
بار وشمل، من مجةل تالا شمل، عت تفعممارسة  "1"ت ما  ته فامي ختطيطه  يف ادلوةل أو نشاط جتاريل ملنا سـملامر
سلع أو خدمات مط بتعلق  سلع واخلدمات ي شاهبة  للابقة أو  عىل اإلنرتنت؛ إلشارة ابنالاتفاع وضع مم

شاطمسـتوى و "2" تعلق ابدلوةل وطابع ذكل ا تفع فامي  تجاري اذلي ميارسه ا شاط ا نا ي ن ل لن عرض تارباط و "3"؛ ملل
نارباط طريقة الاتفاع ابإلشارة عىل اإلنرتنت و "4"خدمات عىل اإلنرتنت ابدلوةل؛ لسلع أو   "5"ابدلوةل؛ ت

 .نعالقة الاتفاع ابإلشارة عىل اإلنرتنت حبق يف تكل اإلشارة يف ادلوةلو

بة يف  .14 نا تصة حرية حتديد العوامل ا سلطة ا هم مراعاة أن  سـومن ا مل خمل لل نةمل   .15معيحاةل 

ية، 4تونص املادة  .15 تو يق هذه ا شرتكة عىل أنه ألغراض  ية ا تو ص من ا ل ب مل ص بتطل يد يف ا حلسـيؤخذ لك ما هو  ان مف
بت يف  ية أو إن اكنتلدلى ا تفاع عن سوء  ن اإلشارة موضع ا يةإن اكنن با عن سوء  ن احلق  ت وتضمن هذه .مكتسـ

يل  بار، من  تصة بعني الا باملادة أيضا قامئة غري حرصية ابلعوامل اليت ميكن أن تأخذها سلطة  ت قخم  هل "1"ع
سب احلق يف اإلشارة عىل  تفع ابإلشارة أو ا شخص اذلي ا تاكن ا ن شاهبة كل معمل بوجود حق يف إشارة مطابقة أو 

سب احلق أو  تفع ألول مرة ابإلشارة أو ا ندما ا هل وجود ذكل احلق  تها غريه أو مل يكن من املعقول أن  ن كع جي ميلك
ساب احلق، مع األخذ ابحلدث اذلي يقع أوال با ال تأودع  نهل يقوم الاتفاع ابإلشارة عىل فائدة و" 2 "؟كطل

حق من الطابع املمزي لإلشارة موضع احلق اآلخر أو مسعة تكل اإلشارة أو هل يلحق مسـمتدة عىل غري وجه 
سمعة  ؟لرضرا بدون مربر بذكل الطابع املمزي أو تكل ا

ية 4وال تقدم املادة  .16 تعديلتحديد رشط أسايس كلن سوء ا ية عن فعل ا سؤو لا ل نومع ذكل، ومبا أن الاتفاع . مل
يد ية  مفبإشارة عىل اإلنرتنت عن سوء  ياق املادتني ن سه، مفن الرضوري إدراج حمك 15 و9سـ يف  نف من الصك 

ناول الاتفاع بإشارة عىل اإلنرتنت بصورة  شرتكة اذلي  ية ا تو ثاين من ا هوم يف اجلزء ا نيصف هذا ا مل ص ل تل يملف
 .16عامة
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بت ساب عالمة ألا بق، يف أن الاتفاع بإشارة عىل اإلنرتنت قد سامه يف ا ت، عىل ضوء القانون ا ن و احلفاظ علهيا أو كملط
تعدي علهيا، أو أن ذكل الاتفاع  ُا ي ن رشوعةشلكل سة غري ا نا مل فعال من أفعال ا ف مل

 

ساب احلقوق يف اإلشارات واحلفاظ علهيا5تتناول املادة  .17 تصةل اب شرتكة القضااي ا ية ا تو ت من ا مل مل ص تونص هذه . كل
سمح هبا ةمعيننيؤخذ الاتفاع بإشارة عىل اإلنرتنت يف دوةل املادة عىل أن  ي، مبا يف ذكل أوجه الاتفاع اليت  ن

بار يف لك األحوال نولويج، بعني الا تقدم ا تا عل ند لتك رشوط ع  يفاء ا بت يف ا لا نص علهياستل  القانون ياليت 
بق يف  يهتكل ملطا ساب احلق أو احلفاظ  علادلوةل ال سلطات  .كت يد مالحظة أن هذا احلمك يذكر ا لومن ا َّ ملف

بغي تصة بأنه ال  ينا ية يف إماكية أخذ . ن إغفال أشاكل الاتفاع اجلديدة فقط ألهنا جديدةخمل بت بصفة هنا نويظل ا ئ ل
بق يه خاضعا للقانون ا ساب حق أو احلفاظ  بان ألغراض ا ملطشلك جديد معني يف ا عل ت كسـ  .17حل

شرتكة عىل أن 6تونص املادة  .18 ية ا تو مل من ا ص نالاتفاع نيؤخذ الاتفاع بإشارة عىل اإلنرتنت، مبا يف ذكل أوجه ل
ناء عىل القانون  تعدي عىل حق مقرر  بت يف وقوع ا بار دلى ا نولويج، بعني الا تقدم ا سمح هبا ا باليت  ل ل ت ل عي لتك

ناء عىل قانون تكل رشوعة  سة غري ا نا ثابة فعل من أفعال ا بار الاتفاع  نة أو يف ا بق يف دوةل  با مل ف مل مب ن ت ي عملط  مع
 .نتفاع ابإلشارة عىل اإلنرتنت يف تكل ادلوةلنادلوةل، رشط أن يكون ذكل الاتفاع من ابب الا

بدأ أن جمرد الاتفاع بإشارة6وتؤكد املادة  .19 ن  ترب كفعل تعدم ّ عىل اإلنرتنت ال   عىل أية حقوق يف تكل اإلشارة، يع
نة نص علهيا قانون دوةل  يقد  ناء عىل قوانني  لوهذا،. 18معي بار  بال يؤخذ الاتفاع عىل اإلنرتنت بعني الا ت دوةل عن

تايلة معين لإال إذا اكن ذلكل الاتفاع أثر جتاري وميكن اب بارهن  .19وةلتكل ادلكام لو حدث يف  عت ا

نطوي املادة ذكلوإىل جانب  .20 ند حتديد حامية احلقوق يف العالمات وغريها من اإلشارات، 6ت،  ع عىل فكرة أنه 
بدو راعيت ثل الاتفاع بإشارات يف ن أشاكل الاتفاع خارج اإلنرتمقارنة معغري عادية ت ادلول حاالت قد  ننت،  م

بحث أو الاتفاع ابإلشارات يف  يع إشارات أو رشاهئا كلكامت حمورية ألغراض حمراكت ا تات اإلعالية أو  نالال ل ب ن ف
ية املوحدة  ناوين املوهجات املر ية أو يف  تعر شفرات ا جعا ع ل بحث أو أ) URL(يفل ية أشاكل للأو مكصطلحات 

نةتليت قد نمن أشاكل الاتفـاع اجديدة أخرى  ممكبح  بلص تايل فإن املادة . 20ملسـتق يف ا با 6لواب ن تربز جا
ية  بقا يف وقت اعامتدها بعضا من األنواع احلا ية قد توقعت  تو شرتكة مبا أن هذه ا ية ا تو يا  رشا لا سـ ص ل مل ص لل مت ف س

تجارية عىل اإلنرتنت للالتفاع ابلعالمات ا  .21ن

تيض من ادلول6ومع ذكل، فإن املادة  .21 بار تق ال  عامة تعداي عىل العالمات بصورة نتكل األشاكل من الاتفاع عت ا
ية يف اإلشاراتأو غريها من حقوق ا نا عية ا لص ناء عىل او. مللك ببت  تعدي من عدم لسـُي بق يف وقوع ا لقانون ا ملط

تعامل العاديبشأنوقوعه و ثل الا بق يف بعض احلاالت،  ناءات قد  سـ أية ا متط ية سـتث  .22صفللمصطلحات الو

تفاع يعد  7 تونص املادة .22 سؤوال عن لك ا تفع بإشارة عىل اإلنرتنت يكون  بدأ العام اذلي مفاده أن ا ُعىل ا ن م ن ململ
بق يف دوةل  ناء عىل القانون ا رشوعة  سة غري ا نا ملطتعداي أو فعال من أفعال ا ب مل ف شأن اإلشارات املمزية معينةمل ب 

بار الاتفاع ابإلشارة رشوعة، إذا أمكن ا سة غري ا نا نأو ا ت مل ف  عىل اإلنرتنت كام لو حدث يف تكل ادلوةل وفقا عمل
ناءات الو. 6 و2للامدتني  حوترد الا بدأ يف املادة ذليدة سـتث ناء عىل القانون  (8ملكل ا يدات  ناءات وا بالا لتقي سـتث
بق نازعات وتفادهيا(ويف اجلزء اخلامس ) ملطا شرتكة)ملاإلخطار اب ية ا تو مل من ا ص  .23ل

هم مراعاة أن املادة  .23 بار   ال7ملومن ا بت يف ا رشوط الالزمة  تحتدد ا لل عل تفاعِّ يل تعداي يف الواقع نا لقب من ذكل ا
يه قانون دوةل  رشوعةمعينة حيمعىل حق  سة غري ا نا بار ذكل الاتفاع فعال من أفعال ا ملأو يف ا ف مل ن ويدخل . عت

بتذكل بق يف تكل ادلوةلل ا ثل، ال . ملط يف نطاق القانون ا ثتناول رد يملواب يط،  ية الو مسؤو سـ ل ل مورد م
بق تحديد، بل إهنا تدخل يف نطاق القانون ا ية، يف هذه األحاكم اب ملطاخلدمات ا ل  .24لشـبك

تام، ت .24 يدات املفروضة عىل نطاق ب 8 املادة قيضخلويف ا ية وا سؤو ناءات املفروضة عىل ا يإاتحة الا ل لتقمل سـتث
تفعني بإشارة عىل  بق  ناء عىل القانون ا ناحلقوق املعمول هبا  ملط  . اإلنرتنتللمب
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شأن اإلشارات عىل اإلنرتنت زانملاتفادي  بعات 
 

شرتكةس اجلزء اخلاميسعى .25 ية ا تو مل من ا ص شأزاملن إىل معاجلة ال متةل  بعات ا  من خالل اإلنرتنتشارات عىل إلن احمل
ية يف اونظرا للط. اوتفادهي نازعاتملابإجراء لإلخطار  نا ية ا ميي للعالمات وغريها من حقوق ا عبع اإل لص مللك قل

تلفنيأن تكون دلى رات، ميكن اإلشا تلفةخممالكني  شاهبة يف بدلان  خم حقوق يف إشارات مماثةل أو  سفر . مت يوقد 
تفاع عىل اإلنرتنت شالك إذا اكنت اإلشارة موضع ا نهذا عن  ترب . م بكة اإلنرتنت، فقد  بب الطابع العاملي  يعو لشـ بس

نثل هذا الاتفاع تعداي عىل حق ناء عىلم تفععرتت قانون دوةل ال ب  سمح منازعاتأ تنشو. ملنف حبق ا ندما  ُ مماثةل  ي ع
ترب تعداي عىل حق طرف آخرنتفاع بإشارة يف بدلابال ناء عىل يع يف حني   .25قانون بدل آخرب 

نص عىل  .26 نازعات وتفادهي إجراءلوالغرض من ا سعي املاإلخطار اب تفعني ل ا ملنإىل إقامة توازن بني مصاحل ا
يني  رش عا سن ل تحلني  حبا تفعون هبا أو حصلوا عىل إذن آخر لالتفاع اذلين ميلكون حقا يف انية لامل نإلشارة اليت  ين

يجة ذلكل الاتفاع من هجة أخرىهبا  نمن هجة، ومصاحل ماليك احلقوق اليت قد تكون موضع تعد  نت بوناء عىل . ٍّ
يني من هذا اإلجراء، يكون  معفأحصاب احلقوق أو األشخاص اذلين حصلوا عىل إذن آخر لالتفاع ابإلشارة  ن

ية ويقدموا دلى الاتفاع هب سن  تفعوا ابإلشارة عن  تعدي، رشيطة أن  سلموا إخطارا اب ية إىل أن  سؤو نا ن ح ل ت ل ينمل ا ي
ية لالتصال هبم يجة ذلكل. فعىل اإلنرتنت معلومات اك تحملوا كنتو تعرضوا ألي أمر زجري أو  ي، ال ميكن أن  ي

ية أية أرضار لسؤو بل اإلخطار واقعةم تايل مضط. ق،  سوا اب لو نطاق عن احلقوق لي لرين إىل إجراء حبث عاملي ا
بل الاتفاع ابإلشارة عىل اإلنرتنت نالقامئة  تدابري مبجردو. ق تخذوا بعض ا تعدي، علهيم أن  سلموا إخطارا اب ل أن  ي ل يت

تفاع سابق . لتفادي الزناع أو إهنائه به ا نجم عن أي تعد  ية قد  سؤو نوإن فعلوا ذكل، فال يعفون من أية  ت ل يسبم ُ
ية بعد اإلخطالإلخطا سؤو يني من تكل ا سب بل يظلون  لر  مل  .26رمعفحف

تعلقة ابجلزاءات اخلاصة ابإلنرتنت  مأحاكم 

تأثر كذكل  .27 شرتكة ابجلزاءات، اليت  ية ا تو تتعلق املوضوع الرابع اليت تعاجله ا مل ص ل تعارض ي ميي لا قلبني الطابع اإل
تجارية والطابع العاملي لإلنرتنت،  تفاع بإشارة زجري  من شأن أمرن أمباللقوانني العالمات ا ن من أجل وقف لك ا

نطوي عىل يه احامتليعىل اإلنرتنت أن  نازع  يه احلق ا ثري حدود اإلقلمي احملمي  تعدى  عل أثر عاملي وأن  ت ملي ف . بك
ميي  يد اإل تعلق ابجلزاءات ا بغي أن يراعي أي قرار  قلوهذا  لق م ن بغ.املفروض عىل هذه احلقوقيل ترص يين و تق أن 

رسيت، إىل أقىص حد ممكن، عىل اجلزاءا يهياإلقلمي اذلي   مفعول احلق وال جيوز إاتحهتا إال إذا اكن من ف 
تعدي املزعوم كام لو حدث يف  بار الاتفاع موضع ا لاملمكن ا ن  .27ذكل اإلقلميعت

نص املادة  .28 شرتكة عىل رضورة أن تكون اجلزاءات  13توذلا،  ية ا تو ملمن ا ص تجاري ل بة واألثر ا لنا سـ نامجمت  عن لا
نةنالاتفاع يف  بري آخر، . معيدوةل  بغي حظر الاتفاع بإشارة عىل اإلنرتنت بتعو نال  ينطوي عىل تعد إذا اكن ين

تجاري اذلي حيدثه ذكل الاتفاع يف تكل  ناسب مع األثـر ا يه قوانني دوةل إال يف حدود ما  نعىل حق  ل يتحتم
ترص األوامر الزجرية عامة عىل ما هو. ادلوةل بغي أن  تقو ته يف ادلوةل ين تجـاري أو إزا هور األثر ا نع  ل رضوري  ل ظمل

تعدي نامج عن الاتفاع ،لاليت حتمي احلق موضع ا تجاري ا تعويض عن األثر ا ترص اجلزاء عىل ا بغي أن  ن و ل ل ل يق ين
 .28ابإلشارة يف تكل ادلوةل

ناول املادة  .29 شرتكة 14تتو ية ا تو مل من ا ص تفاع بإشارة عىل اإلل تعلقة ابال يدات ا نا مل تجىل يف هذه املادة ت ونرتنتلتقي
ميي للجزاءات،  تفع بإشارة عىل اإلنرتنت  هذه اجلزاءاتينبغي أال تؤديقلفكرة أنه نظرا للطابع اإل بار ا ملن إىل إ ج

تكل اإلشارة عىل اإلنرتن تخيل عن لك أوجه الاتفاع  بعىل ا ن تصة  و.29تل سلطات ا خملبغي  لل نظر دلى ين تأن 
يار اجلزاءات يف إماكيات  نا تعدي خت شوء أثر جتاري يف ادلوةل اليت حتمي احلق موضع ا تفادي  ليد الاتفاع  ن ل ن تقي

رشوعة سة غري ا نا بق قانون ماكحفة ا ملأو  ف مل بة لالتفاع14توتضمن املادة . تط نا يدات ا ثةل عىل هذه ا ن أ سـ ت ملي لتق  .م

شرتكة أ15وتقرتح املادة  .30 ية ا تو مل من ا ص تمتتنع ا نل خملسلطة ا  ةزجري أمور  إصدارن، عن، إىل أقىص حد ممكصةل
ية نع الاتفاع اليت ميكن حاالتتستبعد متاما هذه املادة ال لكن . ملعا ن  نتربيرها ابألخص يف حاالت الاتفاع عن م

ثل حاةل  ية،  مسوء  سطو اإللكرتوينن ية يف 15تونطوي املادة  .30لا بعاد عام لألمور الزجرية العا مل عىل فكرة ا ست
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ترصف فهيا  هم حقا يف تكل اإلشارة ياحلاالت اليت ال  تلكون فهيا مه أ ية ويف احلاةل اليت  تفعون عن سوء  نفسا مي ن ملن
تفعون هبا عىل اإلنرتن حصلوا عىل إذن آخر لالتفاع هباأو  .31يننت ابلطريقة اليت 

ثا تجارية عىل اإلنرتنت .لاث تفاع ابلعالمات ا تصةل ابال سائل القانوية ا لبعض ا ن مل ن  مل

بارات  .ألف  ةمتهيديعتا

نة ظرت ن .31 رشين يف الويقة للجا ثيف دورهتا الرابعة وا تضمن يف املرفق األولSCT/24/4لع تعراضا  ت اليت  سـا
تجيل من مجةل أمور يف  ثلام  تجارية عىل اإلنرتنت،  تفاع ابلعالمات ا تعلقة ابال تطورات القانوية ا تبعض ا ل ن مل ن ل مل

ية  ية الصادرة عن ئالقرارات القضا ية ئوالايت قضا ية وإ ميو قلن تطورات يف شلك ثالثة . خمتلفةط لوقد مجعت هذه ا َّ ُ
تجارية عىل مواقع املزاد عىل اإلنرتنت؛ " 1: " يهموضوعات واسعة لالاتفاع ابلعالمات ا نوالاتفاع  "2"ن
تجارية بحثيف كلكامت حمورية لابلعالمات ا ية و" 3"؛ ل حمراكت ا تجارية يف العوامل الافرتا ضالاتفاع ابلعالمات ا ل ن

يةوالوسائط الا ثل بع غري حرصية قد تكونهذه املوضوعات  أن وجتدر اإلشارة إىل. عجامت ضا من أحدث متلكهنا 
تجارية عىل اإلنرتنت تصةل ابألنواع اجلديدة لالتفاع ابلعالمات ا تطورات ا لا ن مل  . ل

تجا .32 ثة لالتفاع ابلعالمات ا لوجتدر اإلشارة إىل أن أمناط الوقائع اليت تقوم علهيا احلاالت احلد ن رية عىل اإلنرتنت ي
ئات من  فشمل معوما ثالث  هاتت تجارية، " 1: "يه  الفاعةلجلا خدمات ووسطاء " 2"لأحصاب العالمات ا

ية،  ية والوسائط الاجامت بحث والعوامل الافرتا شغيل مواقع املزاد عىل اإلنرتنت وحمراكت ا ثل  عاإلنرتنت،  ض ل م م
تفعون ابخلدمات اليت يقدهما وسطاء و" 3"  .32إلنرتنت املذكوريناخدمات ملنا

تفعني دفع ، ويف بعض القضااي .33 يل وسطاء خدمات اإلنرتنت وا تجارية برضورة  نأحصاب العالمات ا حتم ملل
تجارية ية عن أفعاهلم اليت يزمع أهنا شلك تعداي عىل العالمات ا سؤو لا ت ل كأساس إضايف  أو -  أخرىقضاايويف . ُمل

تجدفع - يف القضااي األوىل ية عن ل أحصاب العالمات ا سؤو يل وسطاء خدمات اإلنرتنت ا لارية برضورة  مل حتم
تفعون خبدماهتم تجارية،ملناألفعال اليت يقوم هبا ا ل اليت يزمع أهنا شلك تعداي عىل العالمات ا ت بري آخر، فإن . ُ بتعو

ية اجملموعة األوىل من القضااي  سؤو لتعلق اب مل يةالت تفع ئيسـر بارشة لوسطاء خدمات اإلنرتنت وا نأو ا ني ململ
تعلق اجملموعخلدماتاب يامن  ت،  ية ةب سؤو ية من القضااي اب ثا ل ا مل ن ثانوية ل بارشة لوسطاء خدمات اإلنرتنتلا  .33ملأو غري ا

ية  .ابء سؤو لا يةالمل تفعني ابخلدمات ئيسـر ملنلوسطاء خدمات اإلنرتنت وا
 

ية  .34 سؤو سأةل ا لتقمي معوما  مل م َّ يةالُ بارشة لوسطاء خدمات اإلنرتنت وا ئيسـر ملأو ا بادئ مل متفعني ابخلدمات يف ضوء  ن
تجارية  .لقانون العالمات ا

تجارية عىل مواقع املزاد عىل اإلنرتنت لالاتفاع ابلعالمات ا ن
 

ية  .35 سؤو للقد اكنت ا يةالمل ها الغري موضع اململوقع  ئيسـر تعدي عىل عالمات جتارية  ميتلكزاد عىل اإلنرتنت عن ا ل
نظر يف عدد من القضااي بني ذكل امل34لا ثلام  ي  شغيل مواقع . SCT/24/4ثلويقة لرفق األول م بدو مع ذكل أن  مو ي

ية حىت اآلن لوا َّمُمل حياملزاد  سؤو لا يةالمل تعدي ئيسـر ند الاتفاع هبذه  لعن ا ها الغري  نعىل عالمات جتارية  ع ميتلك
ية هم ا بكالعالمات عىل موا  .35لشـقع

بحث تجارية كلكامت حمورية عىل حمراكت ا لالاتفاع ابلعالمات ا ل ن
 

ية مي .36 سؤو تعلق ا لكن أن  مل يةالت نرصين فاعلني ع ئيسـر بحث  بعن الاتفاع بعالمة جتارية كلكمة حمورية عىل حمرك  لل ن
بحث و: هام لشغل حمرك ا  .صاحب اإلعالنم

بحث، فقد  .37 شغل حمرك ا لوفامي خيص  تربتم شغل ميكن أن عا نة أن ا ية  ناف يف  مل حممكة لال ي معقض  ميتحيسـتئ
ية ال سؤو لا يمل تجاري ورشيطة، ةئيسـر بت املدعي أن الاتفاع اكن يف اجملال ا ل أن  ن بس أن يث لليكون احامتل ا

ية ورفضت حممكة 36.قامئا يعة أخرى ئوالية قضا بحث عىل أساس أن  شغيل حمراكت ا ية  سؤو بيل ا ل مل ل مل طحتم
بق شطهتم ال تصل إىل درجة الاتفاع ابإلشارة مبعىن القانون ا ملطأ ن  .37ن
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بني املرفق األول ابلويقة وفامي خيص صاحب اإلعالن، فقد أشارت احملامك .38 ثلام  ية،  ث الو ي من ، إىل SCT/24/4ط
لمفاهمي الاتفاع يف اجملال ا سلع ون تصل  بتجاري، أو الاتفاع فامي  ي سـهتكل، أو خدمات ون بس دلى ا ملإحداث  ل

يمي  بس، من أجل  تقاحامتل ا  .38 فعهل ذلكل صاحب اإلعالن عىل عالمة جتارية من عدمتعديلل

لالاتفاع ابلعالمات ا يةن ية والوسائط الاجامت عتجارية يف العوامل الافرتا  ض

تعلق  .39 بة جدا  ية قضااي قانوية  ية والوسائط الاجامت تجارية يف العوامل الافرتا تثري الاتفاع ابلعالمات ا صع ن ع ض ل ن ي
تجاري، ال سـامي  يهنا رشط الاتفاع يف اجملال ا لبأمور من  ن تفعون اليتتوايتحمليف حاةل اب   يف العواملمن يقدهما 

ية بنيضالافرتا ثلام  ي،   ابلعالمات عنوإىل جانب هذا، قد يؤدي الاتفا. SCT/24/4ث املرفق األول ابلويقة  ذكلم
هورة  مية العالمات ا يل من  سـهتكل وا بس دلى ا ية إىل احامتل حدوث  تجارية يف العوامل الافرتا شا ملل ق تقل مل ض لل

ها املمزي ساعد قةل القرارات واأل. 39بعوالقضاء عىل طا توصل إلهيا توال  سوايت اليت  ية ورسية ا تحاكم القضا ت لئ
نا شك عة يف احلد من زملتاألطراف ا تصل هبذه القضاايلا  .ملالقانوين ا

ية  .جمي سؤو لا ثانوية مل  لوسطاء خدمات اإلنرتنتلا

ُثلام ذكر أعاله، فقد  .40 يل وسطاء خدمات اإلنرتنت دفع م ثة برضورة  تجارية يف قضااي حد حتمأحصاب العالمات ا ي ل
تجاريةا تعدي املزعومة عىل العالمات ا ية عن أفعال ا لسؤو ل ل تفعو اليت حتدث من خالل أفعال،مل ن ملن يقوم هبا ا

شأن ارتاكب أو عدم ارتاك. خبدماهتم يس  بواجلدال يف هذه القضااي  سه تعدل يط خدمات اإلنرتنت  نفب و اي سـ
يل هذا الوعىل عالمة جتارية، بل هو بغي أم ال  شأن إن اكن  سـ  حتم تعدي املزعوم عىل ينب ية عن ا سؤو ليط ا ل مل

تجارية  يطتاذلي يرلالعالمة ا تفع خبدمات الو سـبه  من ية  .ك سؤو تعلق هذه القضااي اب بري آخر،  لو مل ت ثانوية بتع أو لا
تجارية تفعني خبدماته ابرتاكب تعد عىل العالمة ا يط ألنه مسح  بارشة للو لغري ا ن سـ  .40للممل

ياسات محلاية وجتدر اإلشارة إىل أن وسطاء خدمات اإل .41 متدوا بعض ا لسـنرتنت قد ا ية الفكرية اليت ع مللكحقوق ا
تجاريةميتلك تخذةتوسمح معوما اإلجراءات . لها الغري، مبا فهيا حقوق الغري يف العالمات ا  ألحصاب العالمات ملا

يغ عن تجارية اب بلا تفع ابخلدمات اليت يقدهما وسطاء خدمعىل حتعد مزعوم  أي لتل هم يقوم به  منقو ات اإلنرتنت ق
ت. املذكورون به  تعد مزعوم ير تلقى وسطاء خدمات اإلنرتنت اإلخطار  نوحاملا  ب مي فع خبدماهتم، ميكن أن يكون تك

تفع  ساب ا شكوى أو إلغاء  ثل إزاةل املادة موضوع ا نرد الوسطاء من مجةل أمور اختاذ بعض اإلجراءات  ح ملل م
تعدي تعلقة ابإلخطا. ملا ية ملوقد تكون هذه اإلجراءات ا سؤو يمي ا بة ألغراض  نا لر وإهناء اخلدمة  مل تقسـ ثانوية م لا

 .41لوسطاء خدمات اإلنرتنت

تجارية عىل مواقع املزاد لالاتفاع ابلعالمات ا  ن

ثلام يوحض املرفق األول  .42 ية،  ملقد توصلت احملامك الو تعلق SCT/24/4ثلويقة لطن تلفة فامي  تاجات  ي، إىل ا خم سـتن
شغل موقع ل ية  مسؤو ل نداليت إلنرتنت لمزاد عىل امب عثار  تفع خبدمات هذا لتعدي عىل ا ُت به  منعالمة جتارية ير تك

شغل  .42ملا

شغل موقع املزاد ومع  .43 ثل درجة معرفة  بارات  ناء عىل ا يجة هذه القضااي قد حتددت  بدو أن  مهذا،  ت ب مي عت ن
بة موقعهع امشغل موقهممة نابألشطة اليت جتري عىل موقعه؛ وحدود  تعلق مبرا قملزاد فامي   ختاذ اإلجراءات واي

يالزمةال شاط غري قانوين  ندما جيري  عل  ن  .43هع

بحث  تجارية كلكامت حمورية عىل حمراكت ا لالاتفاع ابلعالمات ا ل  ن

ية  .44 سؤو تعلق اب لفامي  مل ثانوية ي بحث عىل اإلنرتنت، أشار قرار حديث إىل رضورة مراعاة إن مللا لشغيل حمراكت ا
شجع عن قصد  شغل  ياكن ا تجات الغري من أحصاب امل يعون  منإلعالانت اذلي  ن عىل الاتفاع ابلعالمات مقدلةيب

ناوين الروابط ونصوص اإلعالانت املموةل  تضمهنا  عاليت  يص هلم إأو  حمركهعىل ت متر عن عمل يف الرت خن اكن  يسـ
 .44ذكلفعل ب
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تذكري جيو .45 يق اإلعفاء لدر ا يه حاةل يفتطببأن  نص  تضافة، اذلي  علالا ت شغسـ ية، عىل  م قوانني والية قضا حمرك ل ئ
شغل دورللبحث هذا ا توقف عىل إن اكن  مل  تحمك فهياميكنه من الاطالع عىل  فعال لي ياانت اخملزونة أو ا لا . 45لب
تخذ إجراءات وحىت إ ية إذا مل  سؤو يهل ا ميكن مع ذكل  بحث بدور فعال،  شغل حمرك ا ين مل يضطلع  ل مل حتم ل فم
تعدي إعالن إلزاةلرسيعة  يه بعدما عمل ملا نفاذ إ نع ا لأو  ل  .46 ابلطابع غري القانوين لإلعالنم

ية  ية والوسائط الاجامت تجارية يف العوامل الافرتا عالاتفاع ابلعالمات ا ض ل ن
 

بدومل يصدر أي قرار قضايئ،  .46 ية يعىل ما  سؤو شأن ا ل،  مل ثانوية ب يط خلدمات اإلنرتنت عن الاتفاع بعالمة لا نلو سـ
ية يف  ية والوسائط الاجامت عجتارية يف العوامل الافرتا SCT/24/4ثلويقة لالقضااي املذكورة يف املرفق األول ض

47. 
ية  سؤو تعلقة اب لوعىل الرمغ من ذكل، أثريت بعض احلجج ا مل ثانوية مل لوسطاء خدمات اإلنرتنت يف بعض لا

ية من  .48شاكوى املدعني سؤو بل عىل أساس  تصدر حكام يف ا بقى من غري الواحض إن اكنت حممكة  لو م سـ ملسـتقي
يل وإن اكن شغال ملوقع عامل افرتايض أو لقبهذا ا تجد  مت  ية موقع سـ ية يكون عوسائط اجامت سؤو لسؤوال  م اثنوية م

بة  نا رشوط ا تويف ا ية  سـيف  مل ل سـ ية تقض سؤو شأن ا للرفع شكوى  مل ثانوية ب بقلا ملطناء عىل القانون ا  .ب

شرتكةلجديدة ءة راق .رابعا ية ا ملتو ص ل
 

يل إىل أي مدى ميكن  .47 حتلسعى هذا اجلزء إىل  يةغرلي تو صض ا ها ومضموهنل شرتكة ونطا ق ا ساعدة يف ا مل ملاإلفادة وا
تجارية عىل اإلنرتنتمعاجلة  تفاع ابلعالمات ا تعلقة ابال ثة ا تطورات احلد لا ن مل ي صفها يف املرفق األول و، اليت ورد ل
 .SCT/24/4ثابلويقة 

شودالغرض .ألف يق ملن ا لتطبونطاق ا
 

تذكري   .48 تجارية اذلين بأن أحاكملجيدر ا شرتكة تريم إىل توفري إطار قانوين واحض ألحصاب العالمات ا ية ا تو ل ا مل ص ل
بون يف الاتفاع بعالماهتم عىل اإل نير تجارغ شاركة يف تطوير ا لنرتنت وا يةمل  .49نة اإللكرتو

ثلام وحض  .49 ِّو تجارية عىل اإلنرتنت ، أعالهم تفاع ابلعالمات ا تعلقة ابال ثة ا تطورات احلد لفإن ا ن مل ي  ماليك ال تعينل
تجارية ثل لالعالمات ا نارص الفاعةل،  نوعة من ا سب بل مجموعة  م  لع ت تجارية ووسطامحف ء لأحصاب العالمات ا

تفعني اب يمي مضمون أحاكم . خلدماتملنخدمات اإلنرتنت و ا ند  بار  تقوهذا أمر همم ال بد من أخذه بعني الا ع عت
شرتكة ية ا تو ملا ص  .ل

 املضمون .ابء

نة أو إقلمي معنينربط الاتفاع بإش معيارة عىل اإلنرتنت بدوةل 
 

ُثلام ذكر أعاله،  .50 بار الاتفاع بإشارة عىل اإلنرتنت كام لو حدث يف دوةل م بت يف ا يد ا نمن ا ت عل أو إقلمي  معينةملف
تفع قد معني  بار أن ا سم بني ا بان  بت يف ا يجة ذكل ا تؤخذ  باره كذكل،  نمن عدم ا ت للح سـ ل ل ملت ع حل قام من بني نتع
تعدي عىلما قام  باره كذكلأو إقلمي معني  معينة حق محمي يف دوةل لبه اب  من 2 وتقوم املادة .50عتوعدم ا

تفاع بإشارة عىل اإلنرتنت  تفاع ولك ا تعامل مع  أي ا بغي ا شرتكة عىل افرتاض أنه ال  ية ا تو نا ن ل مل ص كام لو حدث ينل
ناول وةل ادليف  ية، عىل الرمغ من أن الاتفاع قد يكون يف  تا ن من . نرتنت املرتكزين يف تكل ادلوةلإل امسـتخديمملع
بار الاتفاع ن هذه املادة أيتضح منو نمن غري املمكن ا  انعاكسات معنية إال إذا اكنت هلدوةل   كام لو حدث يفعت

بارة أخرى،تكل ادلوةلجتارية يف   . 51نالتفاع أثر جتاري يف تكل ادلوةل إذا اكن لبع، أو 

شرتك .51 ية ا تو ياغة ا ملويف وقت  ص ل بارة ة، ص يار عىل  عوقع الا شاط جتاري"بدال من " أثر جتاري"خت ناء مزاوةل  نأ " ث
يجة لالتفاع ابإلشارة  نه  شد الرحب قد أحدثت أثرا جتاراي يف بدل  نية احلاالت اليت تكون فهيا رشكة ال  ي ن نتتغط بع تل

تفع هبا  شاط جتاري"تنعىل اإلنرتنت من غري أن  ناء مزاوةل  نأ تضح و.52"ث تحضريية أن  منيمع ذكل،  ل األعامل ا
شاط جتاري بل ابألحرى  هوم يف إطار مزاوةل  يد ا يس  يار  هدف من هذا الا نا ي ملفت ل تقل هومخ يع نطاق ا ملفتو  .سـ
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ثالث من هذه الويقة ويف املرفق األوقد يقال إن  .52 ها يف اجلزء ا ثة من الاتفاع ابإلنرتنت اليت يرد و ثنواع احلد ل ن صفي
ها ، SCT/24/4ثويقة للاألول  نةأثر جتلقد يكون  تذكري ب. معياري يف دول  أن قامئة العوامل اليت لومن اجلدير ا

شرتكة3تنص علهيا املادة  ية ا تو مل من ا ص بل ست حرصيةتلل  شأن وقوع أثر جتاري يف دوةل ما  ي   ينبغيو. لب
 وحق نلعالقة بني الاتفاع ابإلشارة عىل اإلنرتنتيتعلق اب) ه)(1(3اإلشارة إىل أن أحد العوامل احملددة يف املادة 

يةيف تكل اإلشارة يف ادلوةل ثر جتاري يف دوةل إذا اكنت اإلشارة نوقد يكون لالتفاع بإشارة عىل اإلنرتنت أ. ملعن ا
يه قانون تكل ادلوةل تفع مع ذكل ابإلشارة، ألنه يريد عىل . 53حيمموضع حق  تفع يعمل حبق محمي و ينوإذا اكن  من

بة اليت  سمعة ا تغالل ا ثال ا ييل ا ل سـ لطمل هذا الاتفاع أثر جتاري يف اجتسدهسب بار أن  ميكن ا ن تكل اإلشارة،  لت ع ف
بة لصاحب احلق تجارية لإلشارة قد اخنفضت اب مية ا يا، وذكل فقط ألن ا سـادلوةل اليت يكون فهيا احلق  ل لنمحم  .لق

ية .53 تفاعا عن سوء  ترب ا يل  تفاعا من هذا ا شرتكة، فإن ا ية ا تو نوناء عىل ا ن يع ب ن مل ص ل تذكري. لقب ن  أيضا بألومن اجلدير ا
يه يف ) 2(4املادة  نازع  تفعني هلم عمل حبق  بار  نص عىل أن من املمكن أيضا ا شرتكة  ية ا تو علمن ا ت ن ت ت مل ص مل م ع

ية يه الاتفاع ابإلشارة  أهنم ترصفوا عن سوء  نالوقت اذلي بدؤوا  ن  .54ف

تجارية أث .54 بت يف إن اكن لالتفاع ابلعالمة ا سأةل ا تعرضة أن  تضح من القضااي ا لو ن ل م سـ ر جتاري أم ال يف بدل ملي
يمت نظر موضعمعني اكنت  ندما  شلك رصحي  َّإحدى احملامك  ق ع يه   هذه احملمكةب  يلتعدقد قام ابعلإن اكن املدعى 

تعلق بأفعال تعد عىل .55عىل عالمة جتاريةأم ال  تلفا يف قضااي  ية أخرى هنجا  متدت حمامك والية قضا ت وا خم ئ ع
يمي إن اكنت املواقع اليت جرى نرتنت،  ارتاكهبا عىل اإليزمععالمات جتارية  نالاتفاع ابإلشارات علهيا تقوهو 

ية هور هذه الوالية القضا ئسـهتدف  بت يف إن اكن للمحامك . مجت يل ألغراض ا يمي من هذا ا لوجيري  لقب تق
ناسب فامي خيص هذه القضااي تصاص ا ملالا  . 56خ

ية سؤو تعدي وا لقضااي ا مل ل
 

تثلام ذكر سالفا،  .55 ُ شرتكة من6 املادة نصم ية ا تو مل ا ص تعدي عىل حق مقرر  عىل أال يراعىل بت يف وقوع ا ل دلى ا ل
بق ملطناء عىل القانون ا  ترتك 6ومع هذا، فإن املادة . ن سوى الاتفاع اذلي حيدث أثرا جتاراي يف إقلمي معنيب

شأنه متةل  ناءات ا تعدي والا ية حتديد أفعال ا ية صال بللقوانني الو ل حملن ث سـتح ية 7تعمتد املادة و. ط تو ص من ا ل
ية، هنجا مماثال سؤو تعلق اب شرتكة، اليت  لا مل ت  .مل

ثالث من هذه الويقة  .56 شار إلهيا يف اجلزء ا تجارية عىل اإلنرتنت ا ثواألشاكل اجلديدة من الاتفاع ابلعالمات ا ل مل ل ن
نولويج يه SCT/24/4ثلويقة لويف املرفق األول  تقدم ا سمح هبا ا لتكأوجه الاتفاع اليت  ل ي بن سب ا تع،  ري لح

تخدم يف املادة شرتكة6 ملسـا ية ا تو مل من ا ص ثة املذكورة من . ل يل أعاله، أن لألنواع احلد ثلام  تربان،  يوإذا ا قع م
نة،  تجارية عىل اإلنرتنت أثر جتاري يف دول أو أقالمي  يالاتفاع ابلعالمات ا ل تويف عىل ما معن تسـفإن هذه األنواع 

رشط املذكور يف املادة  لبدو ا ية، و6ي تو ص من ا نة ل يهو أن يراعى فقط الاتفاع اذلي هل أثر جتاري يف دوةل  معن
بق يفدلى  ناء عىل القانون ا تعدي عىل حق مقرر  بت يف وقوع ا ملطا ب ل  .وةلادل  تكلل

شرتكة 7توبني املادة  .57 ية ا تو مل من ا ص سؤوالل تفع بإشارة عىل اإلنرتنت يكون  مأن ا ناءات،ملن بعض الا نا  سـتث، ر ب  ه
تعدي عىل العالمة عن  تجارية لا بار الاتفاع ابإلشارة عىل اإلنرتنت كاملا بق، إذا أمكن ا نناء عىل القانون ا ت ملط  عب

شرتكة 6 و2وفقا للامدتني معينة دوةل لو حدث يف  ية ا تو ملمن ا ص ناء عىل ل ب وإذا اكن هذا الاتفاع يعد تعداي  ن
بق شرتكة ال حتد.57ملطالقانون ا ية ا تو تذكري مع هذا بأن ا مل ومن اجلدير ا ص ل بت يف إن اكن الاتفاع ل ند رشوط ا ل

نة بق يف دوةل  يه القانون ا يتعدى يف الواقع عىل حق  ملط حيم بق . معي ناء عىل القانون ا بت يف ذكل  تعني ا ملطو ب ل ي
 .يف تكل ادلوةل

يةوأخريا،  .58 سؤو ناول  لال يرد  م ثل موردي اخلدمات ت يةم وسطاء خدمات اإلنرتنت،  ية  ، يفلشـبكا تو صأحاكم ا ل
شرتكة  تملا بقلاب  .58ملطحديد، بل إهنا تدخل يف نطاق القانون ا

يدة فامي 7 و6 و4ُوعىل ضوء ما ذكر أعاله، ميكن القول إن املواد  .59 شرتكة  ية ا تو مفمن ا مل ص تطورات ل ل خيص ا
تجارية عىل اإلنرتنت املقدمة يف الويقة  تفاع ابلعالمات ا تعلقة ابال ثة ا ثاحلد ل ن مل ؛ لكن بعض القضااي SCT/24/4ي
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ية وسطاء خدمات اإلنرتنت -نالقانوية سؤو بت يف وقوع تعدي و لثل رشوط ا م ل يق -م تطب ال تدخل يف نطاق 
 .األحاكم املذكورة

شأن اإلشارات عىل اإلنرتنت نازعات  بتفادي ا مل
 

تعلقة ابإلشارات عىل  .60 نازعات ا سوية ا شرتكة إىل  ية ا تو ملثلام وحض سالفا، يريم اجلزء اخلامس من ا مل ت مل ص ل ِّ ُ م
تحلني سعيا ة إجراء معني اإلنرتنت وإاتح يني ا رش تفعني ا ملإىل إقامة توازن بني مصاحل ا ع ل ية ملن نسن ا اذلين لحب

تفعون هبا أو حصلوا عىل إذن آخر لالتفاع هبا  نميلكون حقا يف اإلشارة اليت  من هجة، ومصاحل ماليك احلقوق ين
يجة ذلكل الاتفاع من هجة أخرى ناليت قد تكون موضع تعد  نت ٍّ59. 

بة حق يف ، فذكلومع  .61 شار إلهيا أعاله ال تكون عادة صا ثة ا تطورات احلد تعلقة اب حإن األطراف يف القضااي ا مل ي ل مل
تجارية شلك اذكلوفضال عن . لالعالمات ا بار هذا الاتفاع عىل أنه  ي، قد ال يكون من املمكن دامئا ا ن  انتفاععت

ياق غري جتار ابإلشارة تفع ميكل حقا يف تكل اإلشارة يف  سـعىل يد  تعامل العادي أو  )مثل امس خشيص(ي من سـالا
ية  .60صفلأللفاظ العامة أو الو

 حتديد اجلزاءات اخلاصة ابإلنرتنت 

62. 

ثلام ذكر أعاله، تتق شرتكة،  ية ا تو ُيض ا م مل ص نامج عن الاتفاع يف ل تجاري ا بة واألثر ا نا نأن تكون اجلزاءات  ل ل سـ مت
نة توازن بني ، وبأن تقمي احملامك معيدوةل  تصةل ابألمرصاحل واحلقوق والظروف امللا تفع فرصة  و،ملا نح ا نإماكية  ملن م

تيض املادة . القرتاح جزاء فعال يد الاتفاع ابإلشارةتراعي  من احملامك أن 14تقو نإماكية   ي تيض املادة . تقن  15تقو
ية  .ملمن احملامك تفادي إصدار األمور الزجرية العا

تذكري بأ .63 ية الومن اجلدير ا تو سادس من ا هدف من اجلزء ا ملن ا ص ل ل يةل . ملشرتكة تفادي إصدار األمور الزجرية العا
تفعني من) 2(15تونص املادة  ية فقط ملنعىل إعفاء ا ية وإذا اكنوا مل األمور الزجرية العا ترصفوا عن سوء  نإذا مل  ي

تفعون  ينتلكون حقا يف تكل اإلشارة أو حصلوا عىل إذن آخر لالتفاع ابإلشارة عىل اإلنرتنت ابلطريقة اليت  ن مي
يد  .61هبا بقا  ية رشطا  سن  سه، أشري إىل رضورة أن يكون الاتفاع بإشارة عن  ياق  يويف ا سـ ن ح ن نف لتقسـ م ُل

تاحة ية اكنوإذا. ملاجلزاءات ا يهنا فرض اجلزاءات الو ميكن  يا  ية  ن سوء ا جل طن حل  غري ، مبا فهيا أمر زجريةتادعمل اف
ية لل هذا من أثر خارج احلدود الو نظر عام ألمر زجري  نيد بغض ا طل ك  .62حاميةمق

نصوص علهيا يف املادة  .64 رشوط ا ملوإذا مل تكن ا توفاة، ) 2(15ل شرتكة  ية ا تو سـمن ا مل ص نظام اذلي مل ساعد ا لفلن  ي
ية إال تو سادس من هذه ا صئه اجلزء ا ل ل ثة اينشـ تطورات احلد شأن ا يال  مل  ي ل ب تجارية قل تفاع ابلعالمات ا لتصةل ابال ن

 .عىل اإلنرتنت

سا تاجات .مخا سـتنالا
 

تجارية عىل ضوء املال .65 ناول إىل حد ما أنواع الاتفاع ابلعالمات ا شرتكة  ية ا تو بدو أن ا سالفة،  لحظات ا ن مل ص ل ي تتل
ها يف املرفق األول  ثلام يرد و صفعىل اإلنرتنت،   .SCT/24/4ثلويقة لم

يد ألغراض أشاكل الاتفاع اجلديدة  .66 تجاري  هوم األثر ا نويف حني أن  مفل تقدم و ابلعالماتمف سمح هبا ا لاليت  ي
نازعات وتفادهيا ، كنولويجلتا نصوص علهيا ملفإن إجراءات اإلخطار اب شرتكة ال ملواجلزاءات ا ية ا تو مليف ا ص ل

بدو  يسـهتدف عىل ما  تجارية عىل اإلنرتنتألنواع سالفة اذلكر من ات لالاتفاع ابلعالمات ا  .ن

شرتكة وإىل جانب هذا، ال  .67 ية ا تو ملناول أحاكم ا ص ل ية و-بعض القضاايتت سؤو ثل  ل  م  -سطاء خدمات اإلنرتنتم
تجاريةاليت ية من الاتفاع ابلعالمات ا شأن األنواع احلا ثار  ل  ن ل ب  .ُت

نة .68 شأن هذا املوضوع  تلفة من أجل مواصةل العمل  بدو حلول  ممكوعىل ضوء ما ذكر أعاله،  ب خم ت ُ. 

ية ومن الهنج  .69 سؤو شأن ا تفق علهيا  نة وضع معايري  لا مل ب م يةاملمك عىل تعدي لان  لوسطاء خدمات اإلنرتنت عئيسـلر
تالفات القامئة بني . لغريل تجاريةلاعالمات ال بب الا برية  نطوي عىل مصاعب  ثل هذا الهنج أن  خوميكن  بس ك ي مل
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تجاري ية للعالمات ا لالقوانني املوضو ية وع ية الو نة يف األنظمة القضا يةطئ يعة . قلمياإل طبوفضال عن هذا، ومبراعاة 
رسعة وعدد اخلدمات تغرية  باإلنرتنت ا بح هذا احلل دهما اليت يقمل غري رسيعا يص وسطاء خدمات اإلنرتنت، فقد 

 . مواكب للعرص

تاحة  .70 ية ملومن احللول األخرى ا سؤو ياب ا شأن وجود أو  بت  تفق علهيا  لحماوةل وضع معايري  مل غ ب لل لثانوية ام
تو فرصة ساحنة ألحصاب املصاحل منحومن شأن هذه املعايري . لوسطاء خدمات اإلنرتنت ى مسـمن أجل بلوغ 

شؤون القانون واملعامالتالقدرة عىل معني من  يل باإلحاطة  سب، من خالل وضع أحاكم املالذ اآلمن عىل 
ثال يط خدمات اإلنرتنت فامي خيص . ملا به و ثل ادلور اذلي  ثل هذا الهنج، ميكن مراعاة قضااي  سـويف إطار  يلع م م

يط  توى معرفة هذا الو تجارية، و تعدي املزعوم عىل العالمة ا سـا سـ ل تعلق مل بة اليت يقوم هبا فامي  توى املرا يو قسـ م
ش يط،لناب تفع خبدمات الو يه تعد عىل يد  سـاط اذلي يزمع أن  من تجابة  وطرائق ف يط خدمات اإلنرتنتسـا  سـو

شاط باره هبذا ا نندما جيري إ لع بغي . خ شاور ويق مع إجنازينو ث هذا العمل عىل حنو واسع وشامل و مجيع بت
تفعني ءاألعضا لوادلي أ ،أحصاب املصاحل ثيل القطاع وا نو  . أيضاملمم

ية بقانون العالمات  .71 نة ادلامئة ا نإن ا ملعللج
تجارية  يةلا ياانت اجلغرا ية وا نا فوالرسوم والامنذج ا ب ع  للص

نظر يف مدعوة بهتا يفل إىل ا غمدى ر
 

شأمواصةل  "1" بها  تجارية معل لن العالمات ا
بني يف الفقرة   ؛70ملواإلنرتنت وفقا  للهنج ا

باحث "2" سار آخر للعمل  لتوا مشأن أي  ب
نظر يد ا لبال فامي خيص املوضوع  ق  .مسـتق

 ]ثهناية الويقة[

 

 
                                                           

شرتكةقدمةم من 3انظر الفقرة  1 ية ا تو مل ا ص باجة هذه. ل يةيوانظر أيضا د تو ص ا  .ل
تان  2 ية1-0 و3-0حظاملال تو يح من املالحظات ا  .ضل
ية 2-1 املالحظة 3 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
ية 3-1 املالحظة 4 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
ية 1-1 املالحظة 5 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
ية 4-0 املالحظة 6 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
تان  7 ية5-2 و2-1حظاملال تو يح من املالحظات ا  .ضل
8 Johannes Christian Wichard, “The Joint Recommendation concerning Protection of Marks, and Other Industrial 

Property Rights in Signs, on the Internet”, in Josef Drexl and Annette Kur (eds) Intellectual Property and Private 

International Law:  Heading for the Future, Oxford, 2005, vol. 24, page 259. 
شرتكة4 إىل 2 املواد من 9 ية ا تو مل من ا ص  .ل
شرتكة8 إىل 6 واملواد من 5 املادة 10 ية ا تو توايل من ا مل عىل ا ص ل  .ل
شرتكة12 إىل 9 املواد من 11 ية ا تو مل من ا ص  .ل
شرتكة15 إىل 13 املواد من 12 ية ا تو مل من ا ص  .ل
تان 13 ية 2-2 و1-2حظ املال تو يحمن املالحظات ا شلك تعداي عىل عالمة  .ضل نفاذ عىل اإلنرتنت إىل إشارة ال  ترب أن جمرد ا ثةل سابقة لقرارات  يولالطالع عىل أ ل تع م

تجارية  نة، انظر طلب العالمة ا لجتارية يف دوةل  يا، ، ]FSR 697] 2000، رمق FLOWERS-800-1معي نا فمؤيد ا سـتئ ية ّ ، ]EWCA Civ 721] 2001لقضا
يةالصفحة يف اتبع احلوايش [ تا لا  ]ل
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سابقة[  ]لاتبع احلوايش من الصفحة ا

ية و يه غرون فروا ضد رشكة مارس  يف ا تهل فرسا ورشكة  تهل ورشكة  تجات  لقضرشكة  تل ن سـ سـ سـن ن نن ية يف ابريس، يف مك أمام احملRG01/19552م تدا ئة الا  28ب
تجارية 2003مارس  ية العالمة ا ل، و نة Re the MARITIMقض بورغ، يف  نة ها ية ملد سـ أمام احملمكة ا ي نائب العام ومن اجلدير اإلشارة إىل . 2003محملل لأن ا

شرتكة يف رأيه الصادر يف  ية ا تو نني قد ذكر ا ملاي ص ل سمرب 9سكي ية 2010ي د يمي إن اكنت سوق eBay رشكة لورايل ضد موقع C-324/09لقض، يف ا تق، من أجل 
نة أم ال ية  شرتين يف والية قضا سـهتدف  ية  يإلكرتو ئ م ت نائب العام يف الفقرة . معن بو م"من الرأي إىل أن  129لوأشار ا ية الو تو ين املمكن الاسرتشاد يف هذا الصدد  ص ب

نة  شرتكة  سـا ية يف اإلشارات عىل اإلنرتنت 2001لمل نا ية ا تعلقة حبامية العالمات وغريها من حقوق ا عشأن األحاكم ا لص مل  ".مللكب
ية 3-2 املالحظة 14 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
ية 1-3 املالحظة 15 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
يةم 1-4 املالحظة 16 تو يحن املالحظات ا  .ضل
ية 3-5 املالحظة 17 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
ية 1-6 املالحظة 18 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
ية 1-6 املالحظة 19 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
ية 3-6 املالحظة 20 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
تقد21 سمح هبا ا تعلقة بأشاكل الاتفاع اليت  شات ا نا تعراض  ل ولالطالع عىل ا ي ن مل ق للم نولويج، انظر الفقرة سـ  57 و50 والفقرات SCT/2/12ث من الويقة 94لتكم ا
 .SCT/5/6ث من الويقة 50 إىل 48 والفقرات من SCT/4/6ث من الويقة 131 و130 والفقرتني SCT/3/10ث من الويقة 89 و88 و60و
ية 4-6 املالحظة 22 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
ية 1-7 املالحظة 23 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
ية 2-7 املالحظة 24 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
ية 1-9 املالحظة 25 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
ية 2-9 املالحظة 26 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
27 Johannes Christian Wichard, “The Joint Recommendation concerning Protection of Marks, and Other Industrial 

Property Rights in Signs, on the Internet”, in Josef Drexl and Annette Kur (eds) Intellectual Property and Private 

International Law: Heading for the Future, Oxford, 2005, vol. 24, page 262. 
ية 2-13 املالحظة 28 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
ية 1-14 املالحظة 29 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
ية 1-15 املالحظة 30 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
ية 2-15 املالحظة 31 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
شغلني  32 يل إىل  بري  موسطاء خدمات اإلنرتنت  حي هلون الصفقات بني هذه األطراف عىل اإلنرتنتالغري يكونون مهزة وصل بني "تع نح . يسأو  مبويقوم هؤالء الوسطاء 

تجات وخدمات من إ توايت و نفاذ إىل  نإماكية ا ن حم ل هرسـهتا عىل اإلنرتنت أو يقدمون خدمات قامئة عىل اإلنرتنت إىل الغري تاج من تضافهتا و فواب ، انظر تقرير "الغريسـ
نون  تصادي ا يدان الا ية يف ا تعاون وا ملعنظمة ا مل من قل تصادي والاجامتعي لوسطاء خدمات اإلنرتنت"لتم تاح عىل . 9، الصفحة 2010، أبريل "قادلور الا تقرير  موهذا ا ل

تايلاإلنرت نوان ا لنت عىل ا ومن اجلدير ابذلكر ). 2011يف األول من فرباير الصفحة ُاطلع عىل  (http://www.oecd.org/dataoecd/49/4/44949023.pdf: لع
بحث والعوامل الا شغيل مواقع املزاد عىل اإلنرتنت وحمراكت ا لأن  ية جزء من قامئة أطول لوسطاء خدمات اإلنرتنتم ية والوسائط الاجامت عفرتا  .ض

ية 33 سؤو تعلقة اب ثةل القضااي ا ل لالطالع عىل أ مل مل يةالم يفاين ضد موقع  ئيسـر ية  تفعني ابخلدمات، انظر  تلوسطاء خدمات اإلنرتنت أو ا قض  ,.F.3d 600، رمق eBayملن

ية رشكة لورايل ضد رشكة ]2010 [93 باي قض،  و يوكوم ضد رشكة )2009 مايو 22 (EWHC 1094 (Ch)رمق ] 2009) [eBay(يإ ية رشكة ر يسك، و قض
ية ادلائرة (  F.3d 123 562غوغل رمق  ثا نا تيي )2009ل تون ما ية رشكة غوغل فرسا ضد رشكة لوي فو لي، و ي ن  )C-238/08وC-237/08  وC-236/08(قض

ية رشكة بوراتاكبني ضد برميااكبني، ]2010[ ية رمق قض، و ية ]. Case C-558/08] 2010لقضا سؤو تعلقة اب ثةل القضااي ا لولالطالع عىل أ مل مل ثانوية م لوسطاء خدمات لا
يفاين ضد موقع  ية  تاإلنرتنت، انظر  باي ] F.3d., 93] 2010 600، رمق eBayقض ية رشكة لورايل ضد رشكة إ يو  EWHC 1094رمق ] eBay] (2009(قض

(Ch)) 22 ية رش)2009 مايو تون ضد رشكة غوغل، رمق قض، و سـكة روزتا  رشية يف والية 00736-09ي تحدة يف املقاطعة ا ية يف الوالايت ا ق، أمام حممكة  ل مل حمل
يا  نة (جينفر سطس 3، )ألكزاندراييمد ية موقع 2010غ أ ناف يف ابريس رمق eBayقض، و تيي أمام حممكة الا تون ما ئ ضد رشكة لوي فو تي سـي مترب 3 (08/12820ل سب 
يةو، )2010 ثا نية املزاد عىل اإلنرتنت ا ل  .E.T.M.R. 70 رمق   [2007]قض

يفاين ضد موقع 34 ية  ت انظر  باي ]F.3d., 93] 2010 600، رمق eBayقض ية رشكة لورايل ضد رشكة إ ي، و  22 (EWHC 1094 (Ch)رمق ] 2009) [eBay(قض
تحدة ). 2009مايو  يا يف الوالايت ا ملوجتدر اإلشارة إىل أن احملمكة ا يفاين ضد  ادلعوى لتحويل أمر إصدار الامتس 2010 نومفرب 29ضت يف رفلعل ية  تللمراجعة يف  قض
تايل15عىل الصفحة ) 2010 نومفرب U.S. ) 29 562: انظر قامئة األوامر. eBayموقع  نوان ا تحدة عىل ا يا يف الوالايت ا تاحة عىل موقع احملمكة ا ل، ا لع مل لعل : مل

يةالصفحة يف اتبع احلوايش [ تا لا  ]ل
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سابقة[  ]لاتبع احلوايش من الصفحة ا

http://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/112910zor.pdf ) ناير 6ُّاطلع عىل الصفحة يف تابعة ). 2011ي  لومل تصدر بعد حممكة العدل ا
باي  ية رشكة لورايل ضد رشكة إ ها األويل يف  يلالحتاد األورويب  قض  ).2011 فرباير 8 عىل موقع هذه احملمكة آخر مرة يف ُّاطلع ( )eBay(حمك

تاج 35 نني الصادر يف رأي  من 58الفقرة سـتن أكدت هذا الا نائب العام اي يا سمرب 9سكل ية 2010ي د شأن رشكة لورايل ضد موقع C-324/09لقض، يف ا  .eBayب 
ي 36 يوكوم ضد رشكة غوغل رمق قضانظر  سؤول .  F.3d 123 (2d Cir. 2009) 562يسكة رشكة ر ترب أن غوغل  ناف مل  موجتدر اإلشارة إىل أن حممكة الا تع ئت سـ

يع اللكامت احملورية تعلق  ناء عىل قانون الهنام ا تجارية  بارش عىل العالمة ا تعدي ا ببعن ا مل ب ل مل يوكوم . ل يسكواكن عىل احملمكة ابألحرى أن تقرر إن اكنت شكوى رشكة ر
ناء عىل قانون الهنام ضد غوغل بة  بنا سـ ناف عن ويف. م بت حدوث "سـتئ حني مل تعرب حممكة الا يع أم ال أن  يوكوم  شأن إن اكنت رشكة ر ثأية آراء  تسك تطي تسـب

تربت هذه احملمكة "انهتاك لقانون الهنام ناسب يف مرافعاهتا"ع، ا شلك  بوال،  رشكة قدمت ادعاء  مأن ا بمق ناف بأن". ًل سـتئوذكرت حممكة الا ال ميكن ملدعي أن يرفع  "هَّ
ناء تيك  بشكوى  تجارية  تفع ابلعالمة ا يه قد ا شـ عىل قانون الهنام إال إذا ادعى أن املدعى  ل ن تجاري"للمعل تفاعا يف اجملال ا لا الادعاءات "وخلصت احملمكة إىل أن "". ن

تجاري تفاع يف اجملال ا ناسب اب شلك  تعلق  يوكوم  تضمهنا شكوى رشكة ر لاليت  ن ب ت مت ناف أن ". يسك بب سـتئومع هذا، أضافت حممكة الا يسمن الرضوري أيضا أن 
بس اخلطأ للالاتفاع احامتل ا سأةل. ن سوية هذه ا ملومل يكن عىل احملمكة  با ما قدماها من الادعاءات والادعاءات املقابةل بدون . ت حسوجتدر اإلشارة إىل أن الطرفني قد 

 .2010رضر يف مارس 
تيي 37 تون ما ل رشكة غوغل فرسا ضد رشكة لوي فو ي  ).2 (121، الفقرة ]2010) [C-238/08وC-237/08  وC-236/08(ن
 .12 عىل 7، يف الصفحات من SCT/24/4ث انظر القضااي املذكورة يف املرفق األول ابلويقة 38
 .18 عىل 12، يف الصفحات من SCT/24/4ث انظر القضااي املذكورة يف املرفق األول ابلويقة 39
ثلام وحض يف 40 ِّ من اجلدير اإلشارة  ُ نني الصادر يف  من رأ55الفقرة م نائب العام اي يي ا سمرب 9سكل ية 2010ي د شأن رشكة لورايل ضد موقع C-324/09لقض، يف ا ب 

eBay ، " ناع عن أعامل أو ثة أو الا تجارية عىل يد أطراف اث تعدي عىل العالمات ا نع أعامل ا رشاكت  تيض من ا تما من حمك يف قانون الاحتاد األورويب  ل ل ل مل م يق
سامه أم  تعدي هذهتممارسات قد  لهل أعامل ا يه 14 و13 و12بيد أن املواد . تس تو ج من ا شأن 31/2000ل ية أو  سؤو شأن هذه ا يق جزيئ  نص عىل  ب  ل مل ب سـ تنت

شلك أدق ياهبا  برشوط  توافر . غ تعدوامر زجرية أبوإىل جانب هذا، يقيض قانون الاحتاد األورويب  ثة  تفع خبدماهتم عىل يد أطراف اث للضد الوسطاء اذلين  ل ي عىل ُني
ية الفكرية  ". مللكحق من حقوق ا

ياسة 41 ثال  يل ا سـ انظر عىل  مل تايل AdWordsبس نوان ا تاحة عىل ا تجارية يف اإلعالانت، ا شأن العالمات ا للغوغل  لع مل ل : ب
http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=144298)  ميكن الاطالع ، )2011 فرباير 2ُاطلع عىل الصفحة يف

نوان eBay Verified Rights Owner (VerRO)برانمج و لعتاحة عىل ا تم ُّاطلع عىل  (http://pages.ebay.com/vero/intro/index.html: ايلل ا
شأن ال)2011 فرباير 2الصفحة يف  ياسة تويرت  ب، و تايلسـ نوان ا تاحة عىل ا لعالمات  لع ُّاطلع عىل ( http://pages.ebay.com/vero/intro/index.html: م
 .)2011 فرباير 4الصفحة يف 

 .5 إىل 2، يف الصفحات من SCT/24/4ث انظر القضااي املذكورة يف املرفق األول ابلويقة 42
تابعة لالحتا43 يه ان توحض حممكة العدل ا تظر  ل جتدر اإلشارة إىل انه يف الوقت اذلي ما زال  في يق اإلعفاء ُن يه يف   حاةليفتطبد األورويب نطاق  نصوص  تضافة ا علالا مل سـ

يه 14املادة  تو ج من ا شغل موقع املزاد، ما عدا 31/2000ل يق اإلعفاء املذكور عىل  نائب العام أنه ميكن  بل، رأى ا م يف حمك أويل  ب تطل يف احلاالت اليت يكون قد " مق
يه تعد عىل عالمة جتارية، وي تفاع  فاخطر فهيا اب ن سه، انظر الفقرتني ُ تعدي  سه ا تفع  نفواصل أو يكرر ا ل نف نني، الصادر يف  من رأي 168 و151ملن نائب العام اي يا  9سكل

سمرب  ية 2010يد شأن رشكة لورايل ضد موقع C-324/09لقض، يف ا نائب العام أن . eBayب  يط "لوفضال عن هذا، رأى ا سـمن املمكن إصدار أمر زجري ضد و
نع مواصةل أو  نةممن أجل  تفع معني عىل عالمة جتارية  يتكرار تعدي  معن هذا األمر الوميكن . م ثال  لالا تفع  [...] زجريمت ساب الزبون اخلاص اب نساطة إغالق  ح ملب ب

نني الصادر يف 182، انظر الفقرة "املعين ابألمر نائب العام اي ي من رأي ا سمرب 9سكل ية 2010ي د شأن رشكة لورايل ضد موقع C-324/09لقض، يف ا  .eBayب 
تون ضد رشكة غوغل، رمق 44 ية رشكة روزتا  سـ  ي يا 00736-09قض رشية يف والية فر تحدة يف املقاطعة ا ية يف الوالايت ا ن، أمام حممكة  ل مل جيحمل ندرية(ق نة اإل سكمد ، )ي
سطس 3 مترب . 32، الصفحة 2010غ أ ية يف األول من  سبوقد جرى طعن يف هذه ا ناف لدلائرة الرابعة2010لقض تحدةسـتئ أمام حممكة الا  .مل يف الوالايت ا
تيي 45 تون ما ل رشكة غوغل فرسا ضد رشكة لوي فو ي بت . 114، الفقرة ]C-238/08] (2010وC-237/08  وC-236/08(ن ية ا تصاص احملمكة الو بقى من ا لو ن طي خ

شلك حمايد أو إذا اكن  ياق، انظر " فعاال"بيف إن اكن مورد خدمة اإلنرتنت قد ترصف  تيي نرشكة غوغل فرسالسـيف هذا ا تون ما ل ضد رشكة لوي فو  C-236/08(ي
 .119، الفقرة ]C-238/08] (2010وC-237/08 و
تيي 46 تون ما ل رشكة غوغل فرسا ضد رشكة لوي فو ي  .120، الفقرة ]C-238/08] (2010وC-237/08  وC-236/08(ن
ية معدا 47 تا لرفضت القضااي ا ل ثلام ذكر يف املرفق األول ابلويقة ُ ث،   ُ ية رشSCT/24/4م ية رمق قض،  ندن لألحباث، ا لقضكة اتزير ضد رشكة  -cv-00811-2:09لي

ROS ية رمق ية رشكة الروسا ضد رشكة تويرت، ا لقض، و ية رمق )2009ن يويه CV-09-2503)  N.D.C.A. ،5قض ية رشكة وانوك ضد رشكة تويرت، ا لقض، و قض
4:09-cv-00597) N.D.O.K ،15 مترب  ).2009سب 

شك48 ثال ا يل ا ل انظر عىل  مل يا يف الوالايت بس يفور ية من اك شام ندن لألحباث، يف حممكة املقاطعة اخلاصة ابملقاطعة ا ترب  ية رشكة إروس  ضد  نوى يف  ل ل ل ي خم لقض
ية رمق  تحدة، ا لقضا تايل. CV-4269-09مل نوان ا تاحة عىل ا شكوى  لوهذه ا لع  :مل

http://www.3dinternetlaw.com/Trademark/Trademark/Eros_v_Linden_files/Eros%20v.%20Linden%20Complaint.pdf  
يةالصفحة يف اتبع احلوايش [ تا لا  ]ل
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سابقة[  ]لاتبع احلوايش من الصفحة ا

توبر ). 2011 فرباير 4اطلع عىل الصفحة يف ( ية إىل إجراء للوساطة يف أ بدو أن الطرفان قد أحاال ا كو لقض ية رشكة وانوك ضد . 2010ي شكوى يف  قضوانظر أيضا ا ل
ية رمق  مترب cv-00597) N.D.O.K ،15-4:09لقضرشكة تويرت، ا تايل). 2009سب  نوان ا تاحة عىل ا شكوى  لوهذه ا لع : مل

http://www.citmedialaw.org/sites/citmedialaw.org/files/2009-09-15%20-%20ONEOK%20Complaint.pdf)  اطلع عىل الصفحة يف
 ). 2011 فرباير 4
شرتكةقدمةم من 3 الفقرة 49 ية ا تو مل ا ص ية. ل تو باجة هذه ا صوانظر أيضا د ل  .ي
ية 1-2 املالحظة 50 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
يةمن 2-2 املالحظة 51 تو يح املالحظات ا  .ضل
ية 4-2 املالحظة 52 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
ية 17-3 املالحظة 53 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
ية 4-4 املالحظة 54 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
باي55 ية رشكة لورايل ضد رشكة إ يا اإلنلكزيية يف  ي انظر قرار حممكة العدل ا قض  إىل 402، الفقرات من )2009 مايو EWHC 1094 (Ch)) 22رمق ] 2009[ لعل

 .430 والفقرة 412
تني رمق 56 ية يف ا نقض الفر ثال قراري حممكة ا يل ا ي انظر عىل  سـ ل مل لقضس ن  ).2010 نومفرب 23 (19543-07ورمق ) 2010 ل يويو13 (20230-06ب
ية 1-7 املالحظة 57 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
ية 2-7 املالحظة 58 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
يةمن 2-9 املالحظة 59 تو يح املالحظات ا  .ضل
ية 6-9 املالحظة 60 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
ية 2-15 املالحظة 61 تو يحمن املالحظات ا  .ضل
62 Torsten Bettinger, “The Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of marks and Other 

Industrial Property Rights in Signs on the Internet”, in Torsten Bettinger (eds), Domain name law and practice:  an 

international handbook, Oxford, 2005, page 1175. 


