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"إن وهجات إلنظر إلوإردة يف هذإ إلعمل يه أرإء إملؤلف بصفته إلشخصية ول تعرب ابلرضورة عن موإقف أأو أرإء إدلول إ ألعضاء يف إملنظمة
إلعاملية للملكية إلفكرية أأو أأمانهتا".

إس هتالل

إلطبعة إلثالثة

تظل إنهتااكت إمللكية إلفكرية ( )IPمصدر قلق عاملي .ويتجىل هذإ ،من مضن مجةل أأمور أأخرى ،يف إس مترإر تزإيد طلب
إدلول إ ألعضاء إحلصول عىل إملساعدة إلتقنية ذإت إلصةل ابنفاذ إمللكية إلفكرية من إلويبو .وتتضمن خدمات إلويبو ،يف إطار
إلتلكيف إلصادر إىل "إللجنة الاستشارية" إملعنية ابلنفاذ ( ،)ACEإملشورة إلترشيعية وإلتدريب إلتخصيص فضال عن
إلربإمج إلتعلميية وبرإمج إلتوعية مع إلسعي يف مساعدة إدلول إ ألعضاء عىل بلورة إملزيد من نظم إنفاذ إمللكية إلفكرية إلف ّعاةل
وإملتوإزنة حرصا عىل حتقيق إلتمنية الاجامتعية والاقتصادية وحامية إملس هتكل.
ويف هذإ إلس ياق ،تؤكد إدلول إ ألعضاء ابس مترإر عىل حاجهتا إىل حتسني إلنفاذ إىل إلتعديالت إليت تطر أأ عىل إلسوإبق
لب من إلقايض (هارمس) ،إلنائب إلسابق لرئيس
إلقضائية إملتعلقة ابنفاذ حقوق إمللكية إلفكرية .وإس تجاب ًة لهذإ إلطلبُ ،ط َ
حممكة الاس تئناف إلعليا جلنوب أأفريقيا وإخلبري إدلويل إملعروف يف جمال إمللكية إلفكرية ،إعدإد "كتاب إلويبو لقضااي إنفاذ
حقوق إمللكية إلفكرية" .و أألقت إلطبعة إ ألوىل إلضوء عىل ولايت الاختصاص للقانون إلعام ،وتناولت إلطبعة إلثانية لك من
ولايت الاختصاص للقانون إلعام وإلقانون إملدين.
وحظى كتاب قضااي إنفاذ حقوق إمللكية إلفكرية بروإج كبري وإع ُترب أأدإة تدريبية ممتزية للجهاز إلقضايئ وللمسؤولني عن إنفاذ
إلقانون وإحملامني و أأحصاب إحلقوق .وتأأسيس ًا عىل هذإ إلنجاح ،طلبت إلويبو من إلس يد إلقايض هارمس حتديث وإضفاء
إملزيد من إلتطوير عىل هذإ إلصدإر إلهام.
وإلصدإر إحلايل هو إلطبعة إلثالثة من كتاب إلويبو لقضااي إنفاذ حقوق إمللكية إلفكرية.
وتُع ِرب إلويبو عن إمتناهنا للس يد إلقايض هارمس لعدإد هذه إلطبعة إجلديدة .وإش متلت هذه إلطبعة عىل راميع للسوإبق
إلقضائية ذإت إلصةل ابنفاذ إمللكية إلفكرية من عدد كبري من إحملامك وإلهيئات إلقضائية ،وتقدم حتلي ًال معيقا لعمل مبادئ إلقوإنني
إلوضعية وإلعالقات إلقانونية للك من إلقانون إلعام وإملدين وتربز أأوجه إلتشابه وتلقي إلضوء عىل أأوجه الاختالف حيامث اكن
ذكل مناس با .وتغطي هذه إلطبعة أأحدث إلقضااي إلرئيس ية يف إختصاص إلقانون إلعام وإملدين (مبا يف ذكل إلسوإبق إلقضائية
حملمكة إلعدل لالحتاد إ ألورويب).
و أأان عىل إقتناع بأأن هذه إلطبعة سوف تشلك أأدإة هامة لزايدة حتسني أأسلوب إلتعامل مع قضااي إمللكية إلفكرية يف إلبدلإن
إلنامية وتعزيز إلثقة يف نظام إمللكية إلفكرية إس تكامل ملا قدمته إلطبعة إ ألوىل وإلثانية.

فرإنسس غري
إملدير إلعام
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شكر وتقدير

"للجهل فضائل كثرية ،من بيهنا حقيقة أأنه يتجه ابلنسان إىل توليد إحساس ابلثقة ابلنفس يسمح هل ابلتفكري يف مشاريع كبرية
مع إحساس برابطة ج أأش اكمةل".1
تتناسب هذه إللكامت مع هذه إلطبعة من كتاب إلسوإبق إلقضائية ،وإذلي سعى يف طبعته إ ألوىل إىل طرح نظرة
عامة عىل جوإنب إنفاذ قانون إمللكية إلفكرية يف نظم إلقانون إلعام وإلقوإنني إخملتلطة؛ هذإ بيامن حتاول إلطبعة إلثانية
وإلثالثة تزويد إلقارئ ببعض إلرؤى يف مبادئ إلقانون إملدين وإلفقه إلقانوين – عىل إلرمغ من خربيت إحملدودة.
و أأثناء إعدإدي لكتاب إلسوإبق إلقضائية ،جال يف خاطري مرة أأخرى خشصية سزييف :إذلي عاقبته إللهة حبمل
خصرة إىل أأعىل إجلبل فاذإ وصل إىل إلقمة تدحرجت إىل إلوإدي ،فيعود إىل رفعها إىل إلقمة مرة أأخرى ،ويظل هكذإ
دون توقف ،فأأصبح رمز ًإ للعذإب إ ألبدي .ففي لك مرة أأفرتض فهيا إقرتإب إلهناية ،يطفو ترشيع أأو حمك أخر ،بعضها
جديد وإلبعض إلخر قدمي .وتودل عندي وما يزإل يمتلكين إحساس غري مرحي بأأين أأغفلت إلكثري من إلنقاط إلقمية
أأثناء معلية إلبحث وتص ُّيد إملعلومات مس تعينا مبا هو متوفر دلي من أأدوإت حبثية ذإت حمددإت فضفاضة من خالل
إلكتب وإلتقارير إلقانونية وش بكة إلنرتنت .ووفقا لتصور بول تريو ،فان إعدإد كتاب عن إلسوإبق إلقضائية إخلاصة
ابنفاذ إمللكية إلفكرية يش به دجاجة وزهنا رطلني حتاول أأن تضع بيضة وزهنا ثالث أأرطال .وكام هو إحلال يف أأي معل
يتضمن راميع ًا ملعلومات معينة ،يعمتد الاختيار عىل مدى إملعرفة إملتوفرة للشخص إلقامئ ابلختيار أأو عىل ما يس تطيع
إلعثور عليه بسهوةل نسبية مع إستيعابه هل ،وهذإ ما يوحض (ولكن ل يربر) حقيقة ركوين يف بعض إ ألحيان إىل تأأييد ما
أأطرحه ابلستشهاد بأرإيئ و أأحاكيم إلشخصية وذكل مكن حياول إلامتسك وإلهنوض مستند ًإ إىل رابط حذإئه!
واكن إلسبب إملبارش ورإء إجناز هذإ إلعمل هو إلتلكيف إلصادر من إملنظمة إلعاملية للملكية إلفكرية (إلويبو)،
وخصوصا إدلمع وإلتشجيع إمحلايس من أأعضاء شعبهتا إملعنية ابذاكء الاحرتإم للملكية إلفكرية .و أأان عىل يقني من أأن
ثقهتم يف قدرإيت قد تعرضت لختبارإت صعبة ومريرة أأثناء سري إملرشوع .أأشكرمه.
ومع ذكل ،فان إلسبب إذلي بدونه ما كنت أأس تطيع إلقيام هبذإ إلعمل ،هو معلمي إلرإحل إدلكتور س تاين جيه أر،
إذلي قدمين إىل إجملال إلقانوين هذإ يف عام  ،0161ومعل عىل إس مترإري فيه لأكرث من  21عام ًا .و أأود أأن أأهديه
إلتكرمي إلالئق يف ذكرإه.
و أأخص من بني إلعوإمل إليت سامهت يف حتقيق هذإ إلعمل ،زوجيت  -إيرين  -إليت منحتين إلثقة من خالل إمياهنا
بقدريت عىل إجناز هذإ إلعمل ،وابيق أأفرإد أأرسيت وزماليئ ومستشاري إلقانوين وإذلي انقشت معه إلعديد من
إلقضااي إليت وردت يف هذإ إلعمل.
ويف مقدمة إلطبعة إ ألوىل ،توهجت ابلشكر إىل إلس يد برإفني أأانند ،إذلي وفر يل ملخصا ألفضل قضااي إمللكية
إلفكرية وموإد أأخرى من إلهند ،وإىل إلس يد روبرت ل .بيش تودل ،وإذلي زودين بعدد من إملرإجع إ ألمريكية إملفيدة.
كام أأعربت أأيضا عن تقديري ألولئك إذلين َّإطلعوإ عىل إملسودة إ ألصلية أأو عىل جزء مهنا و أأدلوإ بتعليقاهتم يف مرإحل
إلعدإد إخملتلفة :إلربوفيسور ديفيد فافر و أأدفواكت بومان إس يس ،وموظفي إلويبو إملعنيون.
عل يف هذه إلطبعة إضافة إمسني إىل هذه إلقامئة مع توجيه تقدير خاص هلام .إلس يدة أأجنا بيرتسن من رشكة
ويتعني َّ
"هومفان إيتيل" ،ميونيخ ،وإليت زودتين مبجموعة من إلسوإبق إلقضائية إ ألملانية وساعدتين عىل إستيعاب بعض
إملفاهمي إلقانونية إ ألملانية .وإلس يد تيتسو نيوإ ،إملدير إلسابق ملركز إمللكية إلصناعية يف أس يا وإحمليط إلهادئ ابملعهد
1

تشارلز فان أأونس يلني ،اببل إجلديدة نينوي إجلديدة (مقدمة إلطبعة إ ألوىل) يف عام .2110
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إلياابين لالخرتإع والابتاكر .ويتوفر يف هذإ إملركز سلسةل فريدة من كتب قضااي حقوق إمللكية إلفكرية ،وإليت
ُوضعت حتت ترصيف مبوإفقة مكتب برإءإت الاخرتإع يف إلياابن.
ومع ذكل ،أأظل مسؤول عن أأي خطأأ أأو سهو .كام أأن ما ورد يف إلكتاب من أرإء لهو من أرإيئ إخلاصة ول يعرب عن
أرإء منظمة إلويبو.
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أألف .نطاق هذإ إلكتاب
 .0إنفاذ حقوق إمللكية إلفكريةُ :كتب هذإ إلعمل بناء عىل طلب من إملنظمة إلعاملية للملكية إلفكرية (إلويبو)،
وبصورة أأكرث حتديد ًإ ،من شعبة إلويبو إملعنية ابذاكء الاحرتإم للملكية إلفكرية ،حتقيق ًا ألغرإضها .وقد تغري جمال تركزي
إلشعبة عىل إلنفاذ ،كام تغري أأيضا إمسها .بيد أأن إملوضوع إلرئييس لهذإ إلعمل ظل كام هو ،أأل وهو إنفاذ حقوق
إمللكية إلفكرية .ورادر إلشارة إىل أأن إلرإء إلوإردة يف هذإ إلكتاب ل تعرب سوى عن ر أأي اكتهبا ول تعرب عن وهجة
نظر إلويبو.
يش متل هذإ إلكتاب عىل ثالثة أأجزإء .يتناول إلقسم إ ألول إلتعدي عىل حقوق إمللكية إلفكرية إلأكرث أأمهية؛ ويتعرض
إلقسم إلثاين لس بل الانتصاف إملدنية؛ وينصب إجلزء إ ألخري ،وإذلي يعد جزء ًإ قامئ ًا بذإته ،عىل إنفاذ إلقوإنني إجلنائية،
ول س امي إلتقليد وإلقرصنة وإملسائل إلجرإئية ذإت إلصةل.
 .2مجهور إلقرإءُُ :صم هذإ إلعمل للمعنيني يف جمال إنفاذ حقوق إمللكية إلفكرية مثل إملوظفني إلقضائيني يف إحملامك
إملدنية وإجلنائية وإحملامني و ُمدّ ِعي إلعموم فضال عن إملسؤولني عن إنفاذ إلقوإنني وموظفي إمجلارك.
 .3إلقانون إلعام وإلقانون إملدين :إهمتت إلطبعة إ ألوىل من هذإ إلعمل ابلنظم إلقانونية مع تقدمي معلومات أأساس ية
عن إلقانون إلعام ،مبا يف ذكل إملعلومات إخلاصة ابلنظام إخملتلط للقانون إملدين وإلعام ،وإلبدلإن إليت تس تخدم إللغة
إلنلكزيية يف إجرإءإت إلتقايض ابحملامك.
حتاول إلطبعات إلتالية توس يع إ ألفق إلقانوين والاس تفادة من إ ألحاكم إلصادرة يف قضااي إلقانون إملدين فضال عن تكل
إلصادرة عن حممكة إلعدل إ ألوروبية .ومع ذكل ،يمت تغطية إ ألعرإف إلقانونية للقانون إلروماين يف إصدإرإت أأخرى
ملنظمة إلويبو ،وحتديد ًإ تكل إملنشورإت إخلاصة بتطبيق حقوق إمللكية إلفكرية بوإسطة ماري -فرإنسوإز ماريه أند
تيبو لتشاس ينسيك ( ،)2111ول نبغي من ورإء هذإ إلكتاب أأي تدإخل مع هذإ إلعمل.
ونظر ًإ ألن هذإ إلعمل عبارة عن "كتاب خاص ابلسوإبق إلقضائية" أأو (كتاب مصدري) يفرتض فيه تغطية عدد كبري
من إلولايت إلقضائية ،فان إلنفاذ إىل إ ألحاكم إملستشهد هبا ميثل معيار إختيار رئييس .وابلتايل ،تُس متد معظم
إ ألحاكم وغريها من إملوإد إملشار إلهيا من مصدر حديث إىل حد ما وميكن إلرجوع إليه ابلس تعانة بش بكة إلنرتنت.
كام أأن الاقتباسات إملأأخوذة عن إلقضااي إ ألقدم يه تكل إليت ي ُستشهد هبا يف إملعتاد ،وذلكل يسهل تعقهبا عىل حنو
غري مبارش.
تعد الاختالفات بني إ ألحاكم إملوضوعية لقوإنني إمللكية إلفكرية يف إلبدلإن إليت تطبق إلقانون إلعام أأو إلقانون إملدين
قليةل نسبيا .حيث تتشابه إلقوإنني مجيعها بشلك كبري جد ًإ يف إحملتوى ،وجيب أأن تكون إلنتيجة وإحدة يف أأي قضية
خاصة ابمللكية إلفكرية طاملا إستندت إىل نفس إ ألدةل ،أأاي اكن إلنظام إلقانوين إملتبع.

لكية هارفارد ضد كندإ (مف ّوض برإءإت الاخرتإع)
]2002 SCC 76 [Canada

تمتزي إمللكية إلفكرية ابحلركة إلعاملية ،وتعمل إلبدلإن بد أأب ملوإءمة نظمها إخلاصة بربإءإت الاخرتإع وحقوق
إلتأأليف وإلنرش وإلعالمات إلتجارية مع هذه إلتغريإت .اكنت إمللكية إلفكرية يه إملوضوع إجلوهري لتكل
إلتفاقيات ذإت إ ألثر مثل إلتفاقية إدلولية محلاية إمللكية إلصناعية (إتفاقية ابريس) وإليت يرجع اترخيها إىل عام
 .0553وقد مت تعزيز إلقوإعد إدلولية إليت تنظم برإءإت الاخرتإع من خالل إتفاقية إلربإءإت إ ألوروبية يف عام
 ،0113ويف إلونة إ ألخرية ،من خالل إتفاقية منظمة إلتجارة إلعاملية بشأأن أأوجه حقوق إمللكية إلفكرية إملتعلقة
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ابلتجارة (تريبس) يف عام  .0114شلكت حقوق إلطبع وإلنرش إملوضوع إلرئييس لتفاقية برن محلاية إ ألعامل
إ ألدبية وإلفنية يف عام  ،0556وإملعدةل ابتفاقية برلني عام  0115وإتفاقية روما لعام ُ .0125أبرمت إلتفاقية
إلعاملية حلقوق إلتأأليف وإلنرش يف عام  .0182بطبيعة إحلال ،ختتلف إلترشيعات من دوةل إىل أأخرى ،ولكن
وبشلك عام ،سعت كندإ إىل إلتوفيق بني مفاهميها إلوطنية للملكية إلفكرية مع إلولايت إلقضائية إ ألخرى إليت
تشاطرها إلر أأي.
ومن إملرغوب فيه حلركة ر أأس إملال وإلتكنولوجيا أأن تتوصل إلولايت إلقضائية ،إليت تمتتع بترشيعات مامتثةل
للملكية إلفكرية وقابةل للمقارنة ،إىل نتاجئ قانونية متشاهبة (وإىل إملدى إذلي تسمح به إلتفاصيل إدلقيقة لقوإنيهنا
إخلاصة).
وتمكن الاختالفات بني إلنظامني ،يف س ياق هذإ إلكتاب ،يف تباين إلجرإءإت .يلعب إلقايض إذلي حيمك وفقا
للقانون إلعام دور ًإ أأقل نشاطا يف إجرإءإت إلتقايض مقارنة ابلقايض إذلي يطبق إلقانون إملدين ألن أأطرإف إدلعوى
مه إحملركون لالجرإءإت يف حاةل إلقانون إملدين .من إلنادر أأن راد قضاة متخصصني يف جمال معني من جمالت
إلتقايض يف مرإحل إلتقايض الابتدإيئ (ويف مرإحل الاس تئناف) يف إلبدلإن إليت تطبق إلقانون إلعام ،وكقاعدة عامة
ل جيالس هؤلء إلقضاة خربإء ول يس تعينوإ خبربإء إحملمكة.
و ّبني إلفيلسوف الاجامتعي إلبارز ،ماكس فيرب ،الاختالف يف هذه إلبنود :قام بتصنيف إلهنج إملدين كهنج منطقي
عقالين ،يستند إىل قوإعد عامة (فقه إملفاهمي) يف حني يستند أأسلوب فكر إلقانون إلعام عىل الاس تدلل اب ألمثةل.
ويعين هذإ ميل حمامك إلقانون إملدين إىل إلرتكزي عىل حتديد إملبادئ (اب ألملانية )das Prinzip :بيامن متيل حمامك إلقانون
إلعام إىل أأن تكون أأكرث وإقعية .وهناك أأيضا إلتشديد يف إلنظم إملدنية عىل إحلقوق إ ألدبية (لقانون إمللكية إلفكرية
جانب أأديب)؛ إن إلتعريف إملدين للمسؤولية إلتقصريية أأو إجلرم من إلتعاريف إلفضفاضة؛ ويعمتد عىل فهم إحملمكة
ألخالقيات إلتعامل إلتجاري يف إجملمتع ،وجيوز إختالف إلنتاجئ من قضية إىل أأخرى.
ويُويل إلقانون إلعام إهامتما أأكرب ابلقمية وإلقوة إمللزمة للسوإبق إلقضائية مقارنة ابلقانون إملدين ،ونتيجة ذلكل ،متيل
إ ألحاكم إلقضائية يف بدلإن إلقانون إلعام إىل توس يع إلنطاق بصورة أأكرب من بدلإن إلقانون إملدين .وكام كتب إلسري
ستيفن س يدليي (قايض من إنلكرتإ)" ،1تظل إلصيغة إلنرثية ألحاكم إلقانون إلعام يه صيغة إحلمك إلشفهيي ،وميثل
إحلمك إلشفوي يف إ ألساس معلية إلتفكري بصوت عال .تتصف أأحاكم إلقانون إملدين ابلتس بيب بشلك أأوثق مع
الالزتإم إلشلكي ابلقوإلب إجلامدة ،مبعىن حاجهتا إىل إلتفسري ،ولهذإ فهيي تفتقر إىل إلتفاصيل وإلعبارإت إلشارحة مثلام
هو إحلال يف أأحاكم إلقانون إلعام وإذلي مييل إىل تكرإر عبارإت قانونية أأوسع نطاقا مما هو مطلوب يف قضية حمددة.
وحتمل أأحاكم الاس تئناف يف إ ألعرإف إملدنية يف إلعادة إجاابت عىل أأس ئةل قانونية ُرفعت إىل تكل إحملمكة (حممكة
إلنقض) وحتيل إلقضية مرة أأخرى أأمام إحملمكة إ ألدىن لصدإر حمك هنايئ ،بيامن من إجلائز أأن يثري مثل هذإ إحلمك يف
أأعرإف إلقانون إلعام أأمور ًإ قانونية جديدة وقد يتضمن إعادة إلنظر يف إلوقائع إليت قامت عىل أأساسها إلقضية ،وينهتيي
به إ ألمر يف إملعتاد إىل إلترصف إلهنايئ يف إلقضية دون إحالهتا مرة أأخرى إىل إحملمكة إ ألدىن .كام أأن إ ألحاكم إخملالفة أأو
إملتوإفقة ليست من إ ألمور إلشائعة يف إ ألعرإف إملدنية".
وقد أأوحض ديرت س تودير:
"يعمتد أأسلوب إحلمك إ ألملاين ،عىل إ ألقل وفقا للمرإجع إدلرإس ية وميكن إلقول أأيضا وفقا للمامرسات ،عىل مضري
إلقايض وسلطته .وهو نتاج ما إهتدى إليه إلقايض بناء عىل وهجة نظره إخلاصة :ليس بأأسلوب خطايب
1
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إس تطرإدي يعمتد عىل إلتنقل إملنطقي من موضوع إىل موضوع ولكن بطريقة تعمتد عىل إلسلطة إملمنوحة هل.
وبعيد متام ًا عن أأي عامل أخر ،هناك غرإبة يف إلقانون إ ألملاين ممتثةل يف عدم إلشارة إىل أأسامء إلقضاة
وإ ألطرإف إملتقاضية وغريمه من إ ألشخاص إملعنيني يف إ ألحاكم إليت يمت نرشها.
ومن انحية أأخرى ،يعترب إحلمك إلنلكزيي مثا ًل حيتذى به يف أأسلوبه .حيث يد ِّونه إلقايض خشصيا و ِ ّيبني إ ألمر
عن هل من حتفظات وشكوك وما إذإ اكن
بأأسلوب حمدد ومفصل ويفرس ما إنهتيى إليه من تفكري وما إرتأه وما ًّ
هناك ما يثري شوإغهل .ويعترب إحلمك إلنلكزيي خطابيا ،ويعمتد يف بعض إحلالت عىل إلرسد ولكنه وعىل إلرمغ
من ذكل تهمت ابجلوإنب إلنسانية".2
وتفرس هذه إملالحظات بشلك جزيئ حمدودية إس تخدإم إلسوإبق إلقضائية يف إلقانون إملدين يف هذإ إلكتاب ،مع
إلعمل بأأن هذه إملالحظات ل يقترص تطبيقها عىل إ ألحاكم إ ألملانية وإلنلكزيية فقط.
 .4إلتعماميت :تتضمن معلية إملقارنة هذه يف طبيعهتا إ ألساس ية إخلالصة إلعديد من إلتعماميت ألهنا معلية أأساس ية
وقد تتغري درجة إلتعرض لقانون إمللكية إلفكرية من قبل أأولئك إذلين قد يتاح هلم فرصة لس تخدإهما بدرجة كبرية.
وسامه عدم إاتحة إملعلومات إملتعلقة ابنفاذ قوإنني إمللكية إلفكرية يف إلبدلإن إلنامية ،بقدر توفرها ،بشلك خاص يف
عدم إكامتل إلعمل .وعىل إلرمغ من إنتشار دعاوى إمللكية إلفكرية بصورة أأكرث يف إلبدلإن إملتقدمة عهنا يف إلبدلإن
إلنامية ،إل أأن إحلوإجز إللغوية تشلك عام ًال مقيد ًإ وحتول دون إلتعرف عىل تشكيةل أأوسع نطاقا من إلفقه إلقضايئ.
 .8الاختالفات :ختتلف إلقوإنني من ولية قضائية إىل ولية قضائية أأخرى يف إطار إ ألعرإف إلقانونية إخملتلفة؛
كام أأن للك نظام قانوين اترخيه ومسار تطوره إخلاص به ،وإذلي يتفق مع إلثقافة إلقانونية إملرتبطة به ومع إلنظم
إ ألساس ية وإلقامئني عىل إعدإد إلقوإنني .وابلتايل س يكون من إخلطأأ إفرتإض وجود قانون عام أأو قانون مدين وإحد أأو
موحد لنظام إمللكية إلفكرية .كام أأن من إخلطورة أأيضا إفرتإض إلتطابق إدلإمئ ( أأو إفرتإض رضورة إلتطابق) لقوإنني
وممارسات إمللكية إلفكرية يف ولايت خمتلفة .وعىل إلرمغ من حقيقة إحامتل تشابه قوإنني إلبدلإن إخملتلفة تشاهبا
جوهراي ،إل أأن الاختالفات بني أأي نظامني قانونيني قد يسفر عن نتاجئ خمتلفة يف أأي قضية معينة مؤسسة عىل
نفس إلوقائع وإ ألدةل.

بيتشام غروب ضد ترإيوميد

][2002] ZASCA 109 [South Africa
إعمتد إلقايض َّ
إلعالمة فيف حممكة إملوضوع بشدة عىل حمك أأدلوس إل جيه فإململكة إملتددة يف قضية فيليبس
إلكرتونيك إن يف ضد رمينجنت كونس يومر برودكتس إحملدودة فوعىل حمك حممكة إلعدل إ ألوروبية يف
كونينلكييك يف قضية فيليبس إلكرتونيك إن يف ضد رمينجنت كونس يومر برودكتس إحملدودة  .حتظى هذه
إ ألحاكم مجيعها حبجية إقناعية نظر ًإ لستناد إلقسم إلعارش من قانون فإلعالمات إلتجارية يف جنوب أأفريقيا
عل إلتوجيه إ ألول لس نة  0155/51جمللس إمجلاعات إ ألوروبية "(لـ) تقريب قوإنني إدلول إ ألعضاء إملتعلقة
ابلعالمات إلتجارية" .واكن عىل قانون إلعالمات إلتجارية إلربيطانية إلتوإفق مع إلتوجيه وتفسريه إلصادر من
جملس إلعدل إ ألورويب و أأن يُل ّ ِزم إحملامك إلنلكزيية به .ول يعين هذإ أأننا مقيدون يف إتباع تكل إلسلطات .ويظل
إلقانون ترشيع ًا صادر ًإ من جنوب أأفريقيا ،ويتعني تفسريه وتطبيقه يف ضوء إلقانون إخلاص بنا وإلظروف

2

ديرت س تودير (مع ديفيد يولني) " أأفاكر أأوساكر هارتويغ حول إلنظام إلقانوين إلنلكزيي" يف ديفيد فافر وليونيل بنتل إمللكية إلفكرية يف إ أللفية
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إحمليطة به .قد ختتلف الاعتبارإت إلس ياس ية إحمللية عن تكل إملطبقة يف أأورواب .ويس متر ترك تطبيق إلقوإعد،
حىت يف أأورواب ،إىل إحملامك إحمللية ،وختتلف تكل إحملامك أأحياان فامي بيهنا يف مدى الالزتإم بتطبيق تكل إلقوإعد.

مؤسسة هيومان جينوم ساينسزي ضد إيل ليل ورشاكؤه
)[2011] UKSC 51 (2 November 2011

يف عدد من إلقرإرإت إ ألخرية إليت إختذها جملس إللوردإت ،مت الانتباه إىل " أأمهية موإءمة قانون برإءإت
الاخرتإع يف إململكة إملتددة ،قدر إلماكن ،مع إلفقه إلقانوين للمكتب إ ألورويب للربإءإت (ول س امي فامي يتعلق
بقرإرإت جمالس الاس تئناف إملوسعة)" .ومن إ ألمور إملشجعة تطبيق نفس إلهنج بوإسطة إحملمكة الاحتادية
إلعليا يف أأملانيا.
ومع ذكل ،وكام ذهب لورد ووكر يف رشح إ ألدوية إجلنيسة ف 2111قوإعد إلسلوك إملهين  ،03إلفقرة ،38
"قد تتوصل إحملامك إلوطنية إىل إس تنتاجات خمتلفة فامي يتعلق بتقيمي إ ألدةل يف ضوء إملبادئ ذإت إلصةل" عىل
إلرمغ من أأن "إملبادئ نفسها ينبغي أأن تكون وإحدة ،انبعة كام هو إحلال من إتفاقية إلربإءإت إ ألوروبية".
وهكذإ ،جيوز للمكتب إ ألورويب للربإءإت ( أأو حممكة وطنية أأخرى) و أأي حممكة وطنية إلوصول إىل
إس تنتاجات خمتلفة بسبب إختالف إ ألدةل أأو إحلجج ،أأو بسبب تقيمي نفس جحج ووقائع إملتنافسني أأو أأدةل
إخلربإء بشلك خمتلف ،أأو ،عىل وجه إخلصوص يف حاةل قضية خمتلف علهيا ،نظر ًإ لتوصلهم إىل أأحاكم خمتلفة
ولكهنا مبنية عىل نفس وهجة نظر إخلبري وإ ألدةل إلوقائعية.
 .6قانون إململكة إملتددة وإلولايت إملتددة :إختلفت قمية إلفقة إحلديث يف إململكة إملتددة حاليا  -وهو إذلي اكن
وحىت وقت قريب مصدر ًإ رئيس يا للمعلومات وإللهام للهيئات إلقضائية يف مجيع أأحناء إلعامل فامي يتعلق ابلقانون إلعام –
وذكل ألن قانون إململكة إملتددة "خضع" لقانون الاحتاد إ ألورويب ،كام تسعى توجهيات الاحتاد إ ألورويب إلن إىل
حسب إململكة إملتددة أأكرث فأأكرث إىل معسكر إلقانون إملدين .وعىل إلعكس من ذكل ،يتأأثر إلقانون إملدين حاليا مببادئ
إلقانون إلعام.3
حتذير أخر لهؤلء إملهمتني ابجرإء إدلرإسات إملقارنة إملتعلقة بقانون إلولايت إملتددة إ ألمريكية .يتأأثر هذإ إلقانون بشدة
حبقيقة أأن جزءإ كبريإ من قانون إمللكية إلفكرية مس متد من دس تور إلولايت إملتددة إ ألمريكية ذإهتا ومن طبيعة
تكويهنا إلفيدرإيل (عىل إلرمغ من أأن صفة إلفيدرإيل ل تنسحب عىل قضااي مجيع إلعالمات إلتجارية أأو عىل إملنافسة
غري إملرشوعة أأو عىل حقوق إلتأأليف وإلنرش الاحتادية) وخيتلف قانون إلولايت إملتددة إ ألمريكية يف جوإنب كثرية
منه عن قوإنني سارية يف ولايت قضائية أأخرى تطبق إلقانون إلعام ودلتها عالقات أأوثق مع إململكة إملتددة أأو أأصبح
لها عالقات معها منذ وقت قريب للغاية ،مثل أأسرتإليا وكندإ ،وهام دولتان مل ينشئ إدلس تور إلفيدرإيل ألي مهنام
إختالف ًا مماث ًال.

ابء .ما هية إمللكية إلفكرية؟
 .1حق إمللكية إملعنويُ :كتب إلكثري عن طبيعة ومعىن حقوق إمللكية إلفكرية ،ولكن ميكن وصفها بصورة أأفضل
بأأهنا حقوق ملكية معنوية وغري ملموسة أأو حقوق يف إ ألفاكر .كام مت إيضاحه يف منشور إلويبو:4
3

4

إنظر ،عىل سبيل إملثال ،إلتوجيه رمق  2004/48/ECإلصادر عن "إلربملان إ ألورويب" وإجمللس يف  21أأبريل  2114بشأأن إنفاذ حقوق إمللكية إلفكرية،
إجلريدة إلرمسية .L195/16 ،2114 ،حيمل إلتوجيه قليل من الاختالفات ،إن اكن هناك أأي إختالف ،مع قانون إلجرإءإت للبدلإن إليت تطبق
إلقانون إلعام.
إمللكية إلفكرية :أأدإة قوية لل منو الاقتصادي( ،نرشة إلويبو رمق  )555إلصفحتان .00-01
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"إن اترخي إلبرشية هو اترخي تطبيق إخليال أأو الابتاكر وإلبدإع عىل قاعدة متوفرة من إملعرفة من أأجل حل
إملشالك .ويدفع إخليال إىل إلتقدم يف إلفنون فضال عن إلعلوم .وإن مصطلح إمللكية إلفكرية هو إذلي يصف
إ ألفاكر والاخرتإعات وإلتكنولوجيات وإ ألعامل إلفنية وإملوس يقى وإ ألدب ،وإليت تكون يف حقيقهتا غري ملموسة
أأو مادية عند إس تددإهثا ،ولكهنا تصبح ذإت قمية ويف صورة ملموسة مكنتج مثل سائر إملنتجات .ويكفي
إلقول إن إمللكية إلفكرية يه إلتطبيق إلتجاري لفكر خالق حلل إلتددي إلتقين أأو إلفين .إهنا ليست إملنتج يف
حد ذإته ،ولكهنا إلفكرة إخلاصة ورإء هذإ إملنتج ،وإلطريقة إليت يمت هبا إلتعبري عن إلفكرة ،وإ ألسلوب إملمزي
إذلي يضفي علهيا الامس وإلصفة إخلاصة هبا.
وتس تخدم لكمة "إمللكية" لوصف هذه إلقمية ،وذكل لنطباق هذإ إملصطلح فقط عىل الاخرتإعات وإ ألعامل
وإ ألسامء إليت ي َ َّدعي خشص أأو مجموعة من إ ألشخاص ملكيهتا .ووحض أأمهية إمللكية نظر ًإ ألن إلتجربة قد أأثبتت
أأن إملاكسب الاقتصادية إحملمتةل توفر حافزإ قواي لالبتاكر".

كولبمي ابملر ضد س توك أأفيلياتس

](1968) 122 CLR 25 (HCA) [Australia
عىل إلرمغ من أأن الافرتإض قد ينطوي عىل مفهوم إلفرد عن طبيعة إمللكية ،إل أأنه يصعب إلقول بأأن إلعالمة
إلتجارية إملسجةل ل تعد نوع ًا من أأنوإع إمللكية وإليت يصفها إلترشيع بأأهنا ملكية مسجةل لصاحهبا ،ويسمح هل
ابلتنازل عهنا .وذكر غريفيث يس جيه يف حديث هل عن إلعالمة إلتجارية بأأهنا:
"إلرمز إملريئ لنوع معني من إمللكية إملعنوية أأو إلصناعية إليت تتكون من حق خشص ما يف متيزي إلسلع
إليت يتعامل فهيا يف راارته ،أأو إليت اكن يتعامل فهيا بعالمة خاصة لمتيزيها عن إلبضائع إ ألخرى إليت
يتعامل علهيا أأشخاص أخرون".
 .5إمللكية إلفكرية وتغطيهتا للعديد من إجملالت غري إملرتبطة :تنص "إتفاقية إس تكهومل" ،إليت أأنشأأت "إملنظمة
إلعاملية للملكية إلفكرية" ،عىل أأن إمللكية إلفكرية تش متل عىل إحلقوق إملتعلقة بلك مما يأأيت:








إملصنفات إ ألدبية وإلفنية وإلعلمية،
و أأدإء فناين إ ألدإء وإلتسجيالت إلصوتية وإلربإمج إلذإعية،
والاخرتإعات يف مجيع جمالت إملسعى إلنساين والاكتشافات إلعلمية،
وإلتصاممي إلصناعية،
وإلعالمات إلتجارية وعالمات إخلدمة وإ ألسامء إلتجارية وإلتسميات،
وإمحلاية ضد إملنافسة غري إملرشوعة،
ومجيع إحلقوق إ ألخرى إلناراة عن إلنشاط إلفكري يف إجملالت إلصناعية وإلعلمية وإ ألدبية أأو
إ ألعامل إلفنية.

 .1إمللكية إلفكرية وإمللكية إلصناعية :يعد الاس تخدإم إلعام ملصطلح "قانون إمللكية إلفكرية" حديث نسبي ًا ،يف
إلقانون إلنلكزيي عىل إ ألقل ،وقد أأصبح مقبول عىل إلرمغ من بعض الاعرتإضات إلنظرية عليه .ونظر ًإ ألنه يشلك
جزءإ من إمس إلويبو ،فهو من إملصطلدات إليت نشأأت يك تبقى.
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وحتمل اكفة إملصطلدات ابللغات إخملتلفة نفس إملعين :ابلفرنس ية (  )propriété intellectuelleوابلس بانية
( ) propiedad intelectualواب ألملانية (  )geistiges Eigentumوابلهولندية ( )geestelijk (immateriële
 ،)eigendomوتعين مضنيا إمللكية إملعنوية أأو غري إمللموسة إلناراة عن معلية ذهنية أأو فكرية (وليس إمللكية
إملادية) .كام تعرب تكل إملصطلدات يف إلعادة أأيضا عىل إملصنفات إ ألدبية وإلفنية ،وبعبارة أأخرى ،حقوق إملؤلف
وإحلقوق إجملاورة.
ويعترب مصطلح "حق إلطبع وإلنرش" من إلتسميات إخلاطئة إىل حد ما عىل إلرمغ من ش يوع إس تخدإمه يف إلقانون
إلعام .وإن إملصطلح إلصحيح إملس تخدم يف إطار أأعرإف إلقانون إملدين هو حق إملؤلف .وتتناول إتفاقية برن محلاية
إ ألعامل إ ألدبية وإ ألعامل إلفنية ( ،)0556وإليت تتعامل مع هذإ إملوضوع ،إملصنفات إ ألدبية وإلفنية ول تس تخدم أأاي
من إملصطلدني" :حق إلطبع وإلنرش" أأو "حق إملؤلف" .وبد ًل من ذكل ،تُ َع ّرف تكل إ ألعامل مبصطلدات عامة
لتشمل لك إنتاج يف إجملال إ ألديب وإلعلمي وإلفين ،أأاي ما اكن أأسلوب أأو شلك إلتعبري إلناجت عن هذإ إلنتاج ،مث
رشعت إلتفاقية يف رسد أأمثةل.
ويغطي مصطلح "إمللكية إلصناعية" ،إملس متد من إلقانون إلفرنيس( ،كام هو مبني يف إتفاقية ابريس محلاية إمللكية
إلصناعية ( 5))0553لك من:
"برإءإت الاخرتإع ومناذج إملنفعة وإلتصاممي إلصناعية وإلعالمات إلتجارية وعالمات إخلدمة وإ ألسامء إلتجارية
وبياانت إملصدر أأو تسميات إملنشأأ ومقع إملنافسة غري إملرشوعة".
ونتيجة ذلكل ،يستبعد إملصطلح حقوق إلنرش وإحلقوق إجملاورة ( أأي إحلقوق إملتصةل بأأدإء فناين إ ألدإء وإلتسجيالت
إلصوتية وإلربإمج إلذإعية) .ويمكن ورإء هذإ إلمتيزي نظرية إرتباط حقوق إلنرش ابلبدإعات إلفنية وعدم إعامتدها عىل
إلرشوط إلشلكية (مثل إجرإءإت إلتسجيل) من أأجل دوإهما وإس مترإرها ،بيامن تتعلق إمللكية إلصناعية ابلبدإعات
إخلاصة اب ألغرإض إلصناعية يف إملقام إ ألول ،وتعمتد إحلقوق عىل الامتثال ابلجرإءإت إلشلكية إملنصوص علهيا.
وعالوة عىل ذكل ،ملاكل حقوق إلنرش حق أأديب يف الابتاكر بيامن صاحب إمللكية إلصناعية ل يمتتع هبذإ إحلق .وتمكن
إملشلكة يف أأن فرضية تعلق حق إلنرش ابلبدإعات إلفنية فقط مل تعد حصيدة؛ بل عىل إلعكس من ذكل ،فقد
إختذت حقوق إلنرش منحى خاص هبا و أأصبحت أأصال من إ ألصول إلصناعية إلهامة وإليت تغطي ،عىل سبيل إملثال،
برإمج إحلاسوب وإلرسوم إملعامرية وإلرسوم إلهندس ية وراميع إلبياانت.6
 .01عبارة "إمللكية إلفكرية" مصطلح جامع خملتلف إ ألنشطة :وإن ما تتضمنه من أأنشطة حالية ليس هو هناية
إلقامئة .وتتناول إلتفاقيات أأيضا حامية إحلقوق إملتصةل حبقوق إلطبع وإلنرش (إملذكورة سابقا)؛ وحقوق مريب ومنتجي
إ ألصناف إجلديدة من إلنبااتت7؛ وإحلقوق إملتصةل بتصماميت رقائق أأش باه إملوصالت .ومن مث ميكن تفهم تفضيل
إلبعض رانب عبارة "إمللكية إلفكرية" إذإ ما اكنت إدلقة مطلوبة 8بسبب
"مصطلح إمللكية إلفكرية هو مصطلح جامع يضم حتت مظلته إلعديد من إلنظم إلقانونية إملتباينة ،مبا يف ذكل
حقوق إلتأأليف وإلنرش وبرإءإت الاخرتإع وإلعالمات إلتجارية وغريها ،وإليت ل جيمعها سواي سوي سامت
5
6
7
8

ملناقشة إملوضوع بصفة عامة :برإد شريمان وليونيل بنتل إعدإد قانون حديث للملكية إلفكرية -إلتجربة إلربيطانية.)0111( 0100-0161 ،
مت تغطية إلربإمج إحلاسوبية وراميع إلبياانت من قبل"معاهدة إلويبو بشأأن حقوق إلتأأليف وإلنرش".0116 ،
إلتفاقية إدلولية محلاية إ ألصناف إلنباتية إجلديدةwww.upov.int :

مجموعة يج دبليو إتش يب يت وإي إحملدودة ضد مكبيورإ يب يت وإي إحملدودة (( WASC 39 )2114إسرتإليا).
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قليةل جد ًإ .وقد إس ُتددثت تكل إلنظم إلقانونية بشلك منفصل ،وتغطي أأنشطة خمتلفة وتعمل بأأساليب
وطرإئق متباينة ،وتثري قضااي خمتلفة يف جمال إلس ياسات إلعامة".9
و أأجاب إلربوفيسور ديفيد فافر عىل سؤإل" ،ما هية إمللكية إلفكرية؟" 10عىل إلنحو إلتايل:
" أأول ما رادر مالحظته هو أأنه ل يوجد حىت هذإ إليوم كيان قانوين وإحد ميكن أأن يندرج حتت هذإ الامس.
وإن هذه إلعبارة حبق لهيي إختصار متاح ييرس راميع عدة حقوق متباينة – يف إلكومنولث فإلكندي  :يه
عبارة عن بعض إلترشيعات أأو بعض نصوص من إلقانون إلعام أأو بعض حقوق إلنصاف إليت تشرتك يف
خاصية حامية بعض إملنتجات إملس تددثة عن طريق إلعقل إلبرشي ،لفرتإت زمنية خمتلفة ،ضد إس تخدإهما من
قبل أخرين بطرق خمتلفة .ويمكن إلغرض إلعام من إمحلاية يف تشجيع أأولئك إلرإغبني يف إس تددإث أأو إبتاكر
أأو متويل أأو إس تغالل مثل هذه إملنتجات لرتمجة إلنوإاي إىل أأفعال ،ل س امي و أأهنم لن يضطلعوإ هبذإ إلعمل حال
عدم توفري تكل إمحلاية ،أأو الاكتفاء بعمل أأقل جحام أأو جودة ،طاملا ل يتوفر أأمل إلمتتع مبمزيإت إمحلاية".
ويفرس هذإ سبب ما يردده إلبعض من أأن قانون إمللكية إلفكرية مبين فقط عىل أأسس نفعية .ووفقا للربوفيسور
جميس بويل ،يفتقر قانون إمللكية إلفكرية إىل أأساس نظري مامتسك:11
"مثل معظم أأنظمة إمللكية ،س يكون نظام إمللكية إلفكرية مثري ًإ للجدل .وسوف يكون هل أاثر ًإ عىل إلقوة
إلسوقية وعىل مدى إلرتكزي الاقتصادي وعىل إلهيلك الاجامتعي .ومع ذكل ،فال يتوفر دلينا يف إلوقت إلرإهن
س ياسات للملكية إلفكرية – مثلام يتوفر دلينا س ياسات خاصة ابلبيئة أأو إلصالح إلرضييب مثال .وحنن نفتقر
إىل خريطة مفاهميية للقضااي ،ونفتقر إىل منوذج معل تقرييب للتاكليف وإلفوإئد وس ياسات وظيفية لتدالف
مجموعات متوحدة يف إطار مصلدة مشرتكة يمت حتديدها وإس هتدإفها إستشعارإ بأأمهيهتا يف ظل حالت وموإقف
متباينة ووإحضة الاختالف".
 .00إلفوللكور وإملعارف إلتقليدية وإملوإرد إلورإثية :هناك حترك عىل قدم وساق محلاية إلفوللكور وإملعارف إلتقليدية
وإملوإرد إلثقافية مكلكية فكرية .وهناك من بعض إملرإقبني من يتحفظ بشأأن هذإ إلتحرك – ليس ألهنا غري جديرة
ابمحلاية ،ولكن بسبب صعوبة إستيعاهبا حتت مظةل مفاهمي إمللكية إلفكرية إلتقليدية .بيامن مل يبد معلقون أخرون أأي
تعليقات.12
ويمكن إلسبب إلرئييس يف ملاذإ مت إلتفكري يف رضورة إستيعاب إمللكية إلفكرية لهذه إحلقوق يف أأن هناك عدد من
إحملاولت إلقليةل إلعشوإئية ولكهنا مؤثرة بغرض إحتاكر جوإنب من إملعرفة من خالل برإءإت إخرتإع (لنبات إلكرمك)،
وحقوق إلتأأليف وإلنرش يف حراكت إليوغا (يف إلولايت إملتددة) ،وإلعالمات إلتجارية (يف نيوزيلندإ للرموز إدلينية).
وعىل إلرمغ من أأن هذه إحلالت تدمع إملقوةل ،إل أأن إلجابة يه أأن حالت إلتخصيص هذه اكنت حالت خالصة ل
يتنازع علهيا أأحد أأكرث مهنا حالت إحتاكر حقيقية .ومل تكن الاخرتإعات جديدة ،ومل تكن إ ألعامل أأصلية ،وتعارضت
إلعالمات إلتجارية مع إ ألعرإف إلقومية .وتعد إحملاولت إملترسعة (الادعاء طمعا) من إملامرسات إلشائعة يف مجيع
جمالت إمللكية إلفكرية.
9
10
11
12

برجميات حرة ،جم متع حر :إملقالت إخملتارة من ريتشارد م س تاملان (إد جيه غاي).
إمللكية إلفكرية :حاةل إلتقنية إلصناعية ( VUWL )2110الاس تعرإض .2
س ياسة إمللكية إلفكرية :حامية إلبيئة للش بكة؟ ف 0111قانون ديوك إس تعرإض .51
فعىل سبيل إملثال جون ت .كروس حقوق إمللكية وإملعارف إلتقليدية بوتش يفسرتوم إلقانون إللكرتوين ،إجملدل  ،03رمق :2101 ،4

http://ssrn.com/abstract=1772527؛ إلواكةل إ ألملانية لنرش أاثر إلتأزر بني حقوق إمللكية إلفكرية وإلتنوع إلبيولويج (:)2100
.www.gtz.de/en/dokumente/gtz2010-en-iprs-and-biodiversity-reader.pdf
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ومن انحية أأخرى ،تمكن إملشلكة يف أأن هذه إحلقوق إجلديدة سوف تُنشئ إحتاكرإت دإمئة وغري قابةل للتغيري.
وعالوة عىل ذكل ،لن ختضع هذه إحلقوق إىل إلتوإزن إذلي حتقق لنظم إمللكية إلفكرية مثل :فكرة أأن ما هو متاح يف
إملكل إلعام فهو متاح للجميع ول جيوز ختصيصه لصاحل أأي خشص؛ و أأن حقوق إمللكية إلفكرية تنقيض ابنقضاء فرتة
إلصالحية إليت تقررت إابن تسجيل إحلقوق؛ و أأنه ل جيوز إس تغالل تكل إحلقوق ضد إلصاحل إلعام؛ و أأهنا جيب أأن
توفر س بل للتعويض أأو إملقابل.
ونظرإ ألن هذه إلقضااي ل تزإل موضوعا للمناقشة وإلتفاوض يف إلويبو ومل يمت إلتوصل بعد إىل أأي قرإر ابت بشأأهنا،
فمل يتعرض لها هذإ إلكتاب.13
 .02موضوعات مت تغطيهتا يف هذإ إلكتاب :إجملالت إلرئيس ية لالنفاذ يف جمال إلعالمات إلتجارية وحقوق إلتأأليف
وإلنرش وبرإءإت الاخرتإع وإلتصاممي وإملنافسة غري إملرشوعة ،وقد مت تناول هذه إملوضوعات يف فصول لحقة .ول
تثري إجملالت إ ألخرى إلكثري من إلزنإعات إلقضائية وميكن إستبعادها ألغرإض هذإ إلكتاب.
 .03إحلقوق إلسلبية :يشار إىل حقوق إمللكية إلفكرية معوما بأأهنا حقوق سلبية.14

ابندويت ضد س تاهلني بروس
]575 F.2d 1152 [USA

جيب أأن تُعطى برإءإت الاخرتإع "إلسامت إخلاصة ابملمتلاكت إلشخصية" من قبل فإلقانون إ ألسايس
للولايت إملتددة  .ويتجىل إحلق إلنساين إ ألسايس فامي يسمي "ابمللكية" يف إحلق يف إستبعاد أخرين.
ول يوجد إختالف بني إحلق يف إستبعاد أخرين ومنعهم من الاس تخدإم إجملاين لالخرتإع إحملمي بربإءة إخرتإع
صاحلة وبني إحلق يف إستبعاد أخرين من إس تخدإم ممتلاكت خاصة مثل إلس يارة أأو إحملاصيل إلزرإعية أأو
غريها من إ ألش ياء إليت تعد من إملمتلاكت إخلاصة .ويتعرض أأي حق من حقوق إلنسان ،مبا يف ذكل إحلق
يف إخرتإع ما ،إىل أأن يكون حمل تنازع يف ظل ظروف موإتية لنشأأة مثل هذإ إلزنإع .وإن جوإز إلتنازع
حول أأحد إملمتلاكت إلنسانية ابلتعدي عىل حرمة حق من حقوق إمللكية أأو رسقة حق أخر أأو إنهتاك غريه،
ل يؤثر عىل إدللئل إلرئيس ية لاكفة أأنوإع "إملمتلاكت" ،أأل وهو ،إحلق يف إستبعاد أخرين.
ولن يتفق إمجليع مع فرضية إلقايض ماريك يف أأن حقوق إمللكية تعد من حقوق إلنسان ،ولكن وفقا لطار أأعرإف
إلقانون إلعام فان هذه إملقوةل مقبوةل برصف إلنظر عن عدم إتفاق إمجليع علهيا .وهناك أأيضا وهجة نظر أأخرى ،أأل ويه
أأن هذه إحلقوق يف جزء مهنا إجيايب ويف جزء أخر سليب:15
"هذإ الاحتاكر ذو طبيعة مزدوجة :طبيعة جهومية ،وفهيا يقوم صاحب إحلق ابس تغالل ما حيمل ملكيته،
سوإء بأأسلوب مبارش بنفسه أأو من خالل إلرتخيص للغري؛ كام يكون أأيضا دفاعيا حيث يتوفر لنفس أأحصاب
إحلقوق هؤلء أأدوإت قانونية حتت ترصفهم (ل س امي إجرإءإت رفع دعوى إنهتاك) تسمح هلم مبعارضة أأي
إس تخدإم غري مرصح به ملا ميلكونه".

13
14
15

قارن أدم أأندرزجييوسيك إملعارف إلتقليدية وحامية إلربإءإت" :أرإء متضاربة بشأأن معايري إلربإءإت إدلولية بوتش يفسرتوم إجلريدة إللكرتونية إجلزء ،03
رمق .http://ssrn.com/abstract=1772524 :2101 ،4
ُأثريت هذه إملسأأةل مرة أأخرى حتت عناوين خمتلفة يف فصول لحقة.
ماري فرإنسوإز مارايس وتيبو لتشاس ينسيك تطبيق حقوق إمللكية إلفكرية (منشور إلويبو ( 624ابلفرنس ية)).
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جمي .إلقانون إلوطين وإلقانون إدلويل
 .04الاختصاص إلقلميي :16لقانون إمللكية إلفكرية جانب وطين وجانب دويل .ي ُس ُّن قانون إمللكية إلفكرية عىل
أأسس إلنظام إ ألسايس إلترشيعي (يف إلبدلإن إليت تطبق إلقانون إلعام أأيضا) وتتصف قوإنني إمللكية إلفكرية ،بناء عىل
ذكل ،أأو ًل وقبل لك يشء ابلقلميية ،وتطبق فقط دإخل ولية إختصاص معينة.
"ابدئ ذي بدء ،ل بد أأن يدرك إملرء جوإنب خمتلفة للمبد أأ إلقلميي يف جمال إمللكية إلفكرية .إذ تعين أأبعاده
إملوضوعية إ ألساس ية أأن حق إمللكية إلفكرية هو حق يقترص عىل إقلمي إدلوةل إملاحنة هل .ويشمل إحلق
الاس تئثاري إ ألنشطة إليت حتدث دإخل إلقلمي إملتصل بذكل إلنشاط فقط .ول يوجد موضوع غري مادي
حمي مبوجب حق وإحد متسق يغطي إلعامل بأأرسه .ولكن ختضع الاخرتإعات إلتقنية وإ ألعامل إ ألدبية وإلفنية
وإلعالمات ،إخل ،إىل حزمة من إحلقوق إلقلميية قد تصل إىل أأكرث من  081من إحلقوق إلقلميية إلصادرة من
ترشيعات وطنية وإقلميية خمتلفة .كام ل يوجد هناك أأي عالقة تربط هذه إحلقوق بعضها ببعض ،إىل إملدى
إذلي ميكن أأن راد فيه إخرتإع ًا أأو مع ًال ما حمي يف بدل ويكون يف نفس إلوقت متوفر ًإ يف إملكل إلعام يف بدل
أخر .وتكشف درإسة مقارنة عىل قبول مبد أأ هذإ الاختصاص إلقلميي يف الاحتاد إ ألورويب ودوهل إ ألعضاء
منذ فرتة طويةل ،مثل أأملانيا أأو هولندإ ،وغريهام من إلبدلإن إ ألوروبية إ ألخرى مثل سويرسإ وإلبدلإن إليت
تطبق إلقانون إلعام يف مجيع أأحناء إلعامل ،إلياابن ،ول أأقل من قبول إلولايت إملتددة لهذإ إملبد أأ".17
و أأدى هذإ إىل إاثرة مشالك قضائية ل س امي يف أأسوإق الاحتاد إ ألورويب نتيجة للتكنولوجيا إحلديثة مثل إلتدإول عرب
إلنرتنت .ومن جمالت إخلالف إ ألخرى إملتعلقة ابملنازعات إلتعاقدية إملتصةل حبقوق إمللكية إلفكرية ،يظهر نشاط
الاس تريإد إملوإزي وإملرور إلعابر للبضائع أأو إعادة إلشحن للسلع .وهناك أأيضا إرااه لبعض إحملامك للمطالبة بولية عىل
الانهتااكت إليت حتدث خارج ولية الاختصاص ،عىل إلرمغ من رفض إحملمكة إلعليا يف إلولايت إملتددة لهذإ الارااه
مؤخرإ ،18بيامن توإفق إحملمكة إلعليا يف إململكة إملتددة عىل منح هذه إلولية ،عىل إ ألقل ،بقدر ما يتصل إ ألمر حبقوق
إلنرش.19
 .08إلتفاقيات وإملعاهدإت :تُش ت ُّق معظم موإد إلقانون إ ألسايس للملكية إلفكرية من إلتفاقيات وإملعاهدإت
إدلولية .وقد أأدى هذإ إىل توفر قدر كبري من إلتطابق بني إلقوإنني ،حىت بني نظم إلقانون إملدين وإلقانون إلعام.
ويمتثل إلهدف إلرئييس من هذه إلتفاقيات وإملعاهدإت يف ضامن حصول إملوإطنني وإملقميني يف بدل وإحد عىل
الاعرتإف حبقوق إمللكية إلفكرية إخلاصة هبم ومتتعهم ابمحلاية إلوإجبة ،وعىل حنو أأكرث حتديد ًإ ،أأن يمتتع إ ألجنيب بنفس
إحلقوق مثهل يف ذكل مثل موإطين هذه إدلوةل .ويشار إىل هذإ ابملعامةل إلوطنية.
كام تسعى هذه إلصكوك إدلولية أأيضا إىل إملوإءمة بني قوإنني إمللكية إلفكرية وتوفري إحلد إ ألدىن من مس توايت إمحلاية
يف مجيع إلولايت إلقضائية.

16

لواكسفيمل إحملدودة ضد إينسوورث ف 2111حممكة إس تئناف إنلكرتإ وويلز مدين  ،0325ف00 UKSC 2100؛ غالو أأفريقيا ضد س تينغ ميوزيك
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أألكس ندر بيوكريت الاختصاص إلقل ميي وخارج إلولية إلقل ميية يف قانون إمللكية إلفكرية.http://ssrn.com :
مؤسسة مايكروسوفت ضد مؤسسة  881 AT&Tإلولايت إملتددة ( )2111فإلولايت إملتددة إ ألمريكية .
لواكسفيمل إحملدودة ضد إينسوورث ف 2100حممكة إس تئناف إنلكرتإ وويلز 00؛ غالو أأفريقيا ضد س تينغ ميوزيك ف21( 16 ZASCA 2101
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وهناك أأيضا مبد أأ معامةل إدلوةل إ ألويل ابلرعاية .ويظهر أأثر هذإ إملبد أأ يف أأن أأي مزية أأو أأفضلية أأو إمتياز أأو حصانة
مينحها بدل عضو (تكون طرفا يف إتفاق تريبس  -إنظر أأدانه) ملوإطنيه ،تُمنح أأيضا إىل موإطين مجيع إدلول إ ألعضاء
إ ألخرى دون أأية رشوط .واكن إتفاق تريبس هو أأول إتفاقية تعمتد معامةل إدلوةل إ ألوىل ابلرعاية مكبد أأ ابلنس بة محلاية
حقوق إمللكية إلفكرية.
 .06إتفاقيات ومعاهدإت هممة :من إ ألمور إملهمة ألغرإض هذإ إلكتاب يه تكل إلتفاقيات إليت س بق ذكرها ابلفعل
ويه إتفاقية ابريس إملؤرخة يف  21مارس  0553وإتفاقية برن وإليت يرجع اترخيها إىل  1سبمترب  ،0556ويف إلونة
إ ألخرية ،معاهدة إلويبو بشأأن حق إلنرش ( )0116 ،WCTومعاهدة إلويبو بشأأن إ ألدإء وإلتسجيالت إلصوتية
( )1996 ،WPPTوإتفاق تريبس .20ولن يتعرض إلكتاب ملناقشة أأي تفاصيل خاصة ابملعاهدإت إ ألخرى إليت
أأرشفت إلويبو علهيا مثل معاهدة إلتعاون بشأأن إلربإءإت ومعاهدة قانون إلعالمات إلتجارية وإملعاهدة إملعنية بقانون
إلعالمات إلتجارية (س نغافورة.21)2116 ،

دإل .إتفاق تريبس
 .01إلزتإمات إتفاق تريبس :يتكون أأطرإف إلتفاق إخلاص جبوإنب حقوق إمللكية إلفكرية إملتصةل ابلتجارة
( ،)TRIPSوإملعروف أأيضا ابتفاق تريبس ،من إلبدلإن إ ألعضاء يف منظمة إلتجارة إلعاملية ( .)WTOويتطلب
إتفاق تريبس من أأعضاء منظمة إلتجارة إلعاملية سن قوإنني لتنظمي أأنوإع إمحلاية إخملتلفة للملكية إلفكرية .ومل تمت تغطية
إلنطاق ابلاكمل يف هذإ إلكتاب ولكن سيمت إلقاء إلضوء عىل ما يل:
 حقوق إملؤلف وإحلقوق إجملاورة (إلقسم ،)0
 وإلعالمات إلتجارية (إلقسم ،)2
 وإلبياانت إجلغرإفية (إلقسم ،)3
 وإلتصاممي إلصناعية (إلقسم ،)4
 وبرإءإت الاخرتإع (إلقسم ،)8
 وإلتصاممي إلتخطيطية لدلوإئر إملتاكمةل (إلقسم ،)6
 وحامية إملعلومات إلرسية (إلقسم .)1
ويتعني عىل إلقوإنني إحمللية الامتثال ابحلد إ ألدىن من معايري حامية إمللكية إلفكرية إملنصوص علهيا يف إتفاق تريبس.
وإ ألمه من ذكل وابلضافة إىل إ ألحاكم إملوضوعية ،يفرض إتفاق تريبس إلزتإما عىل إدلول إ ألعضاء لتوفري س بل
إنتصاف إجرإئية معينة (معظمها شائع إىل حد ما يف أأعرإف لك من إلقانون إملدين وإلقانون إلعام) وإليت توضع حتت
ترصف أأحصاب إحلقوق.
 .05يضع إتفاق تريبس حد ًإ أأدىن من إملعايري وتُرتك حرية فرض معايري أأشد لدلول إ ألعضاء :تنص إملادة  0.0عىل:
"يتعني عىل إ ألعضاء تفعيل أأحاكم هذإ إلتفاق .كام جيوز ل ألعضاء ،ولكن دون إلزإم ،تضمني إلقوإنني إلوطنية
حامية أأكرث تشدد ًإ من تكل إملنصوص علهيا يف هذإ إلتفاق رشيطة عدم تعارض هذه إمحلاية مع أأحاكم هذإ
20
21

متاحة عىل إلرإبط www.wipo.int :وعىل إلرإبط www.wto.org :لتفاق تريبس.
ستمت إلشارة إىل إملعاهدإت إملتعلقة ابحلقوق ذإت إلصةل حبقوق إلطبع وإلنرش يف وقت لحق.
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إلتفاق .ويُرتك ل ألعضاء حرية حتديد إ ألسلوب إملناسب لتنفيذ أأحاكم هذإ إلتفاق دإخل إلنظام إلقانوين ووفقا
للمامرسات إخلاصة هبا".
 .01إلزتإم إدلول إ ألعضاء ابتفاق تريبس :ألغرإض هذإ إلكتاب :سوف يُفرتض أأن مجيع أأعضاء منظمة إلتجارة
إلعاملية ملزتمون فعليا ابحلد إ ألدىن من إملتطلبات إملنصوص علهيا يف إتفاق تريبس .علام بأأن هذإ الافرتإض ليس
حصيد ًا ابلرضورة للعديد من إ ألس باب.22
ونظر ًإ لوجوب إمتثال إلترشيعات إحمللية لتفاق تريبس ،توفر تريبس معيار ًإ قياس ي ًا للترشيع وموإد مرجعية مفيدة يف
تفسري قوإنني وترشيعات إمللكية إلفكرية .ونظر ًإ ألن هذه إلقوإنني مؤسسة ابلتايل عىل نفس نصوص إملعاهدة ،تظهر
إلقمية إملتناهية للسوإبق إلقضائية إ ألجنبية.
 .21إلزتإمات تتجاوز ما ورد يف إتفاق تريبس :نتج عن إتفاق تريبس بعض إلتفاقات إجلانبية إلفرعية .حيث
فَ َرضَ ت بعض إلتفاقات إلثنائية ومتعددة إ ألطرإف إليت عُقدت بني إدلول ألس باب راارية إلزتإمات إضافية لنفاذ
إمللكية إلفكرية يف تكل إدلول .وتُسمى هذه إلتفاقات "إتفاقيات تريبس إلضافية" نظر ًإ ألهنا تتضمن إلزتإمات أأكرث
تشددإ عن تكل إملتوخاه يف إتفاق تريبس.
وإس هتدف إلتوجيه رمق  2004/48/ECإلصادر عن إلربملان وإجمللس إ ألورويب يف  21أأبريل  2114بشأأن إنفاذ حقوق
إمللكية إلفكرية إدخال قدر من إلتوحيد فامي يتعلق ابنفاذ حقوق إمللكية إلفكرية دإخل الاحتاد إ ألورويب:23




أأن يتعني عىل إدلول إ ألعضاء توفري إلتدإبري وإلجرإءإت وس بل الانتصاف إلالزمة لضامن إنفاذ حقوق
إمللكية إلفكرية إملشموةل ابلتوجيه.
أأن تتصف هذه إلتدإبري ابلعدل وإلنصاف ورانب إلتعقيد أأو إرتفاع إلتلكفة دون دإع ،كام جيب أأل
تتضمن حدود ًإ زمنية غري معقوةل أأو تنطوي عىل تأأخري غري مربر.
أأن تكون فعاةل ومتناس بة ورإدعة ،وتُطبق بأأسلوب يتجنب خلق حوإجز أأمام إلتجارة إملرشوعة،
وتوفري ضامانت ضد إساءة إس تعاملها.

 .20إتفاق إلتجارة ملاكحفة إلتقليد ( :)ACTAأخر إلتطورإت يف هذإ إجملال هو إتفاق إلتجارة ملاكحفة إلتقليد ،وهو
إملعروف أأيضا ابمس  .ACTAوتهدف إلتفاق إىل وضع معايري دولية لنفاذ حقوق إمللكية إلفكرية من أأجل ماكحفة
إلتقليد وإلقرصنة بأأسلوب أأكرث كفاءة عن طريق حتسني إلتعاون إدلويل وإرساء أأفضل إملامرسات يف جمال إلنفاذ
وتوفري إطار قانوين أأكرث فعالية .وتتكون أأطرإف هذإ إلتفاق يف إ ألساس من إلبدلإن إملتقدمة مثل أأسرتإليا وكندإ
والاحتاد إ ألورويب وإدلول إ ألعضاء فيه وإلياابن وكوراي وإملكس يك وإملغرب ونيوزيلندإ وس نغافورة وسويرسإ
وإلولايت إملتددة .وتوإجه إتفاقية إلتجارة ملاكحفة إلتقليد إنتقادإت شديدة .ونظر ًإ ألهنا لن تكون إتفاقية متعددة
إ ألطرإف ،ولكهنا إتفاقية مت إلتفاوض بشأأهنا من قبل عدد حمدود من إلبدلإن (معظمها من إلبدلإن إملتقدمة) ،فال
يوجد مربر ملناقش هتا يف هذإ إلكتاب.
22

23

يتوجب الانتباه ،عىل سبيل إملثال ،إىل حقيقة أأنه ،وفقا للامدة  66من إتفاق تريبسُ ،منحت إلبدلإن إ ألقل منو ًإ إلأعضاء يف منظمة إلتجارة إلعاملية همةل
لاللزتإم بنصوص إتفاق تريبس حىت عام ( 2103وحىت عام  2106لاللزتإم اب ألحاكم إملتعلقة ابملس تحرضإت إلصيدلنية) ،دون إملساس بأأي متديد
إضايف إذإ ما تقرر ذكل بوإسطة جملس تريبس.
أأعلنت إملفوضية إ ألوروبية يف رساةل مؤرخة يف  24مايو  ،2100عن إسرتإتيجية وإسعة إلنطاق بشأأن حقوق إمللكية إلفكرية ،وتتضمن إجرإء مرإجعة
للتوجيه إخلاص ابنفاذ حقوق إمللكية إلفكرية إلصادر يف عام ( 2102إنظر:
.)COM_2011_287_en.pdf/http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy
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هاء .إحلقوق إملسجةل وغري إملسجةل
 .22إلجرإءإت إلشلكية :تعمتد بعض حقوق إمللكية إلفكرية عىل إخلضوع لجرإءإت شلكية معينة يك يتس ىن
الاعرتإف هبا ،يف حني ل يعمتد إلبعض إلخر عىل أأية إجرإءإت شلكية .وتُعترب برإءإت الاخرتإع وإلرسوم وإلتصاممي
إلصناعية وإلعالمات إلتجارية حقوق ًا مسجةل ،وهذه إحلقوق قابةل للتنفيذ فقط مبجرد منحها (عىل إلرمغ من تطبيق
بعض إحلقوق بأأثر رجعي يف حالت تسجيل إلعالمة إلتجارية) .ومن انحية أأخرى ،ل يعمتد إس مترإر حقوق إلطبع
وإلنرش عىل أأي شلكيات مثل إجرإءإت إلتسجيل .وتظهر أأمهية هذإ إلفرق نظر ًإ ملطالبة صاحب حقوق إلطبع
وإلنرش ابثبات إس مترإر هذإ إحلق يف لك مناس بة ومطالبته به ،عىل إلرمغ من إلقرإئن إملؤيدة هل ،بيامن يُكتفى ببساطة
يف حاةل إحلقوق إملسجةل ابظهار شهادة إملنح .وتقع مسؤولية إثبات بطالن تسجيل برإءة إخرتإع أأو عالمة راارية عىل
إلشخص إذلي يرغب يف إلطعن عىل تكل إلصالحية( .ويتوفر دلى بعض إلبدلإن  -مثل إلولايت إملتددة إ ألمريكية
وبعض دول أأمرياك إجلنوبية  -نظام تسجيل حلقوق إلتأأليف وإلنرش ألغرإض إلنفاذ وإعدإد قرإئن تساعد عىل إس مترإر
تكل إحلقوق ،ولكن ل تعد تكل إلقرإئن رشطا لس مترإر تكل إحلقوق).

وإو .إلقانون إملدين وإلقانون إجلنايئ
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 .23أأمهية إلعقوابت إجلنائية :عىل إلرمغ من أأن حقوق إمللكية إلفكرية حقوق خاصة وقابةل للتنفيذ من خالل
إلتقايض إملدين ،إل أأن ش يوع ظاهرة إلتقليد (إذلي يتعلق ابلتعدي عىل إلعالمات إلتجارية) وإلقرصنة (إليت تتعلق
ابلتعدي عىل حق إملؤلف) وإ ألرضإر الاقتصادية إليت تسبهبا أأدى إىل زايدة أأمهية إلعقوابت إجلنائية .ومعوما ل ُ َرا ّرم
أأعامل إلتعدي عىل حقوق إمللكية إلفكرية إ ألخرى.
ويف هذإ إلصدد ،قال إلقايض اكو جيان مينغ ،انئب رئيس إحملمكة إلشعبية إلعليا مجلهورية إلصني إلشعبية أنذإك،
خارج إطار إلقانون:25
"من إلرضوري حامية حقوق إمللكية إلفكرية ليس فقط لظهار إحرتإم إلصني لتعهدإهتا إدلولية وخلق بيئة
راارية موإتية ومناخ جيد لالستامثر وزايدة الانفتاح عىل إلعامل إخلاريج حفسب ،ولكن أأيضا لتشجيع الابتاكر
إلتقين وضبط نظام إقتصاد إلسوق وحتسني إملس توى إلعام جلودة الاقتصاد إلوطين وتعزيز إلقدرة إلتنافس ية.
ويتعني عىل إحملامك إلشعبية عىل اكفة مس توايهتا إيالء مزيد من الاهامتم للعقوابت إجلنائية عىل جرإمئ إلتعدي
عىل حقوق إمللكية إلفكرية مع تركزي وإحض إملعامل .وينبغي إلتعامل مع حالت إلخالل إلشديد بنظام إلسوق
وإلتمنية الاقتصادية وإحلالت إليت تتضمن مبالغ أأو مكيات خضمة ويصاحهبا ظروف خطرية للغاية وينتج عهنا
خسائر فادحة لدلوةل وإلشعب عىل أأساس أأهنا قضااي رئيس ية ،وينبغي حمامكة إجملرمني إملتورطني عىل إلفور
وإدإنهتم وتوقيع إلعقوبة علهيم وفقا للقانون .كام ينبغي إس تخدإم خمتلف إلتدإبري إلعقابية ،وإلتشديد بشلك خاص
عىل إلعقوابت إملرتبطة ابلتعدي عىل إمللكية .وجيب علينا أأل نكتفي بتوقيع عقوابت حازمة عىل هؤلء إجلناة
فقط ،ولكن أأن نعمل أأيضا عىل تطوير ترشيعاتنا الاقتصادية ملنع عودة هؤلء إجملرمني إىل إرتاكب إجلرمية
مرة أأخرى".

24
25

إنظر فياكي أأراينونتااك إنفاذ حقوق إمللكية إلفكرية مبوجب إتفاق تريبس :درإسة حاةل يف اتيلند؛ غريغور أأورابس إلنفاذ إلعام حلقوق إمللكية إلفكرية

( )2111إملعهد إ ألسرتإيل لعمل إلجرإم رمق  ،011والكهام متاح عىل ش بكة الانرتنت.
لتنفيذ إلتفسري إلقضايئ بش أأن حامية حقوق إمللكية إلفكرية من منظور إلقانون إجلنايئ ،وتعزيز إمحلاية إلقانونية عىل حقوق إمللكية إلفكرية 20 ،ديسمرب
2114؛ .www.chinaiprlaw.com/english/forum/forum63.htm
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زإي .حقوق إمللكية إلفكرية كحقوق أأساس ية لالنسان

26

 .24ل وضعية خاصة حلقوق إمللكية إلفكرية :يويل عدد قليل فقط من إلنظم إلقانونية حلقوق إمللكية إلفكرية
معامةل خاصة .27وعادة ما تنص تكل إلنظم إلقانونية يف دساتريها أأو يف إلقوإنني إ ألخرى إليت حتمي حقوق إلنسان
إ ألساس ية عىل أأنه ل جيوز حرمان أأي خشص من إمللكية إل مبقتىض قانون يرسي تطبيقه عىل إمجليع ،ول يوجد قانون
يسمح ابحلرمان إلتعسفي للملكية .ويعين هذإ أأنه يف حاةل وجود حقوق للملكية إلفكرية ،فيحق لصاحهبا إلمتتع باكمل
إمحلاية إلقانونية.
 .28إل متكني إدلس توري :تفرض إدلساتري يف بعض إ ألحيان سلطة إلترشيع يف وضع قوإنني إمللكية إلفكرية وترس مي
حدودها .فعىل سبيل إملثال ،خيول إدلس تور إ ألمرييك إلكونغرس سلطة تبين قوإنني من شأأهنا "تعزيز تقدم إلعلوم
وإلفنون إلنافعة من خالل توفري إحلق إحلرصي للمؤلفني وإخملرتعني يف كتاابت لك مهنام ولفرتإت حمدودة" 28وميكن
إختبار قوإنني إمللكية إلفكرية أأثناء هذه إلفرتة إملقررة.29
 .26أأثر مشاريع قوإنني إحلقوق إ ألساس ية :ملشاريع قوإنني إحلقوق إ ألساس ية أأثر ًإ قو ًاي عىل إنفاذ حقوق إمللكية
إلفكرية ،شأأهنا يف ذكل شأأن صكوك حقوق إلنسان إدلولية ،مثل إلتفاقية إ ألوروبية حلقوق إلنسان .وختضع قوإنني
إمللكية إلفكرية للطعن إدلس توري علهيا .وإحلقوق إ ألساس ية إملعنية يف إملعتاد يه حرية إلتعبري30وإحلق يف إخلصوصية
وإحلق يف إمللكية .31وقد يكون إ ألثر أأقوى يف إلبدلإن إليت تضمن إحلقوق الاجامتعية ومن إملمكن أأن تُثار جمادلت
حول نطاق وقابلية تطبيق برإءإت إخرتإع إملنتجات إلصيدلنية فامي يتعلق ابحلق يف إحلصول عىل خدمات إلرعاية
إلصحية أأو حقوق إلطفل؛ كام ميكن أأن تتأأثر دعاوى حقوق إلطبع وإلنرش يف موإهجة إحلق يف إلتعلمي وإحلق يف إلنفاذ
للمعلومات.

حاء .مربر الاعرتإف حبقوق إمللكية إلفكرية وإنفاذها
 .21قضية حقوق إمللكية إلفكرية :ل يتضمن نطاق هذإ إلكتاب عرض إلقضية سوإء لصاحل أأو ضد الاعرتإف
حبقوق إمللكية إلفكرية .32ومازإل إلنقاش مس متر ًإ ،ومل يقرتب من إلهناية بعد .وذكل كام أأوحض اكرلوس م .كوراي:33
"تظل إ ألدةل إلتجريبية عىل دور حامية إمللكية إلفكرية يف تشجيع الابتاكر وإلمنو غري حامسة .وتمتسك وهجات
إلنظر إملتباينة بأاثر حقوق إمللكية إلفكرية عىل أفاق إلتمنية .ويشري إلبعض إىل أأن إحلد إ ألدىن من إملعايري
إملنصوص علهيا يف إتفاق تريبس س يحقق فوإئد يف الاقتصاد إحلديث للبدلإن إلنامية عن طريق إنشاء هيلك
26
27
28
29
30

31
32
33

إنظر إمللكية إلفكرية وحقوق إلنسان (منشور إلويبو رمق( 162ابلنلكزيية)) عام .0111
إنظر قانون إدلس تور إلكندي  0561إس  )22(10و(.)22
إملادة  ،0إلفقرة  ،5إلبند .5
إملسأأةل معقدة إىل حد ما :توماس ب .انتش بار إمللكية إلفكرية وإلقوإعد إدلس تورية ف 2114 014كولومبيا  .212 LRملثال من إسرتإليا :غرين بوول
ضد إلكومنولث ف( 000 ALR 011 2111إحملمكة إلعليا إ ألسرتإلية).
أشدإون ضد تلغرإف غروب إحملدودة ف 2110حممكة إس تئناف إنلكرتإ وويلز مدين  0042فإنلكرتإ ؛ لف إت أأوف بروموشانز يس يس ضد ساب
إنرتانش يوانل (فاينانس) يب يف ف 16 ZASCA 2114و ف 1 ZASCA 2118فجنوب أأفريقيا  .إنظر لجن ضد إيه يب يس ( )0111إلتقارير
إلقانونية إ ألسرتإلية  16ف أأسرتإليا إليت متت مناقش هتا من قبل ميغان ريتشاردسون حرية إملناقشات إلس ياس ية وقانون إمللكية إلفكرية يف إسرتإليا
ف 0111إس تعرإض إمللكية إلفكرية إ ألوروبية  .630روبرت ابريل وديف س يف غانغجي إلعالمات إلتجارية وحرية إلتعبري :دعوة للحرص :جامعة
كويزنلند  TCمدرسة بريين للبحوث إلقانونية ورقة حبثية رمق ssrn.com/abstract=1604886 :18-01
بينتو أأثر إملعاهدة إ ألوروبية بش أأن حقوق إلنسان عىل حقوق إمللكية إلفكرية ف 2112إس تعرإض إمللكية إلفكرية إ ألوروبية .211
إنظر عىل وجه إخلصوص إمللكية إلفكرية :أأدإة قوية لل منو الاقتصادي منشور إلويبو رمق .555
"إمللكية إلفكرية وقانون إملنافسة"  ICTSDورقة .iprsonline.org :20
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حوإفز لزمة لتوليد إملعرفة ونرشها ونقل إلتكنولوجيا وتدفق الاستامثرإت إخلاصة .ويؤكد أخرون عىل أأن
إمللكية إلفكرية ،ول س امي بعض عنارصها ،مثل نظام تسجيل برإءإت الاخرتإع ،سوف يؤثر سلبا عىل إلسعي
لتحقيق إسرتإتيجيات مس تدإمة للتمنية بسبب :رفع أأسعار إ ألدوية إ ألساس ية إىل مس توايت مرتفعة جد ًإ ل
يقوى إلفقرإء عىل حتمل تاكليفها؛ وإحلد من توإفر إملوإد إلتعلميية لطالب إملدإرس وإجلامعات يف إلبدلإن
إلنامية؛ وإضفاء إلرشعية عىل أأعامل إلقرصنة للمعارف إلتقليدية؛ وتقويض الاعامتد إذلإيت للمزإرعني إملفتقرين
إىل إملوإرد".
ومع ذكل ،هناك عالقة طردية بني نشاط إمللكية إلفكرية (عىل سبيل إملثال ،عدد إيدإعات طلبات برإءإت الاخرتإع)
يف أأي بدل معني وبني إلتمنية الاقتصادية هبا.
وبتلكيف من إحلكومة إلربيطانية ،مت إس تعرإض حاةل حلقوق إمللكية إلفكرية يف تقرير غورس (ديسمرب  )2116عىل
إلنحو إلتايل:
"إن إحلصول عىل إ ألفاكر يف حد ذإته من إ ألمور إمللكفة ماليا ،ولكن نسخ تكل إ ألفاكر غري ملكف ابملرة .إن
إلتاكليف إملقدرة لنتاج إملعارف مرتفعة للغاية .وميكن أأن تصل تلكفة إنتاج أأفالم هوليود إلرإجئة إىل مئات
إملاليني من إدلولرإت ،كام ميكن لتلكفة أأنشطة إلبحث وتطوير إ ألدوية أأن تصل إىل مليارإت إجلنهيات .ويف
نفس إلوقت ،فان إلتاكليف إلهامش ية لالنتاج ،سوإء ل ألدوية أأو للملفات إلرمقية ،منخفضة جد ًإ .وبدون توفري
حامية ،سيمتكن أخرون من إس تغالل الاستامثر إ أل َّويل لصاحب الابتاكر جما ًان ،ومن مث بيعه أأو ختليق إبتاكر
شبيه بتلكفة أأقل بكثري .ويف حاةل إدرإك إملبتكر إ ألصل أأن هناك خشص ما ميكنه الاستيالء عىل إبتاكره
بسهوةل ،فلن يكون دليه أأي حافز مايل يف إملقام إ ألول".
وكام قال ستيفان ش يات:34
Eine Marke eintragen zu lassen ist kinderleicht, sie zu verteidigen eine
( Sisyphosaufgabeمن إلسهل تسجيل عالمة راارية ولكن إدلفاع عهنا من إملهام إملس تحيةل).
كام أأدىل غيان اكرلو بر أأي مشابه:35
"ما يعاين منه إملوهوبون وإ ألغنياء (ويف بعض إ ألحيان إملشاهري) هو إلفشل يف إحلصول عىل تعاطف كبري.
ولكن يتجاهل إلناس بسهوةل أأن إلنجاح من إ ألمور إليت يصعب حتقيقها ،كام يصعب الاحتفاظ هبذإ إلنجاح.
وينطبق هذإ إملوقف إىل حد بعيد جد ًإ عىل منتجات الابتاكرإت وإلبدإعات إلبرشية – يتكبد إملرء تاكليف
مرتفعة للغاية يف سبيل إحلصول عىل إ ألصول إملعنوية غري إمللموسة ،وإليت قد توفر قمية مرتفعة للغاية للمجمتع
بأأرسه ،ولكن ميكن بسهوةل اتمة نسخها أأو تقليدها".
ول تستشهد إملرإجع إلقانونية يف إلعادة بأأقوإل س ياس يني ،ولكن هذه إللكمة إليت أألقاها رئيس مجهورية إلصني
إلشعبية توحض جبالء قضية الاعرتإف حبقوق إمللكية إلفكرية وحاميهتا حيث أأكد عىل –
"يعد من إحلاجات إمللدة لزايدة إلبدإع وبناء بدل إبدإعي ،تعزيز إنشاء نظام حقوق إمللكية إلفكرية يف إلصني
وإلتحسني إلقوي لقدرته عىل إنشاء حقوق إمللكية إلفكرية وإدإرهتا وحاميهتا وتطبيقها؛ كام أأن هناك حاجة ملدة
34
35

.www.brandeins.de/home/
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أأيضا لتقان نظام إقتصاد إلسوق الاشرتإيك وتوحيد معايري نظام إلسوق وبناء جممتع جدير ابلثقة وتعزيز إلقدرة
إلتنافس ية لرشاكتنا وحتسني إلقدرة إلتنافس ية إجلوهرية للبالد؛ و أأيضا هناك حاجة ملدة إىل توس يع نطاق
الانفتاح وحتقيق مبد أأ إملعامةل ابملثل ليحقق إمجليع الاس تفادة إملرجوة .ويتطلب إ ألمر الاس تعرإض إلاكمل
ألمهية دور حقوق إمللكية إلفكرية يف حتسني إلقوة الاقتصادية وإلعلمية وإلتكنولوجية وإلقدرة إلتنافس ية إدلولية
للبالد ،ويف إحلفاظ عىل إملصاحل إلوطنية وإ ألمن الاقتصادي ،بغية توفري إدلمع إلقوى للصني وإملسامهة يف
36
إنضامهما إىل مصاف إلبدلإن إلبدإعية".
وجيب أأن حتظى إمحلاية إملمنوحة لربإءإت إخرتإع إ ألدوية وإملوإد إلصيدلنية بأأمهية خاصة يف إلبدلإن إلنامية .ويشلك
هذإ إ ألمر جزء ًإ من مناقشات إعالن إدلوحة (إليت مل تُس تمكل) .37و أأقر إعالن إدلوحة حبق لك دوةل عضو مبوجب
إتفاق تريبس يف منح إلرتإخيص إلجبارية للربإءإت .و أأن يكون لها إحلرية يف حتديد إ ألس باب إليت عىل أأساسها تُمنح
مثل هذه إلرتإخيص؛ و أأن يكون لها إحلق يف حتديد إ ألحوإل إليت تشلك ظروفا طارئة أأو غريها من إلظروف إليت
تشلك حاةل طوإرئ وطنية لهذإ إلغرض .واكن من إملفهوم أأيضا أأن أأزمات إلصدة إلعامة ،وإليت تتضمن أأمرإض ًا مثل
تكل إملتعلقة بفريوس نقص إملناعة إلبرشية/إليدز وإلسل وإملالراي وغريها من إ ألوبئة ،ميكن أأن متثل حاةل طوإرئ
وطنية أأو ظرف ًا يس تدعي أأقىص درجات الاس تعجال (وإفق جملس منظمة إلتجارة إلعاملية عىل تعديل إتفاق تريبس
فامي يتعلق ابلرتإخيص إلجبارية للمنتجات إلصيدلنية خالل ديسمرب  2118ولكن ل يزإل يف إنتظار موإفقة إدلول
إ ألعضاء يف إملنظمة).
وتعد إملناقشات إليت دإرت يف منظمة إلصدة إلعاملية دليال عىل وجود خالف مزتإيد بني إلبدلإن حول مربر إضفاء
حامية لبعض من حقوق إمللكية إلفكرية عىل إ ألقل .كام أأظهرت تكل إملناقشات أأيضا تعارض ًا يف وهجات إلنظر دإخل
لك حكومة عىل حدة .حيث يؤيد إملسؤولون عن إلتمنية الاقتصادية إضفاء تكل إمحلاية عىل حقوق إمللكية إلفكرية
بيامن يعارضهم هؤلء إملعنيون بقضااي إلصدة .وعىل إلرمغ من جناح منظمة إلصدة إلعاملية يف إنشاء حتالف عاملي
ألحصاب إملصلدة يسمى ( IMPACTفرقة إلعمل إدلولية إلتابعة ملنظمة إلصدة إلعاملية وإملعنية مباكحفة تقليد
إملنتجات إلطبية) ملاكحفة إ ألدوية إملزيفة ،إل أأن هناك شعور ابلنفور إملزتإيد من فرقة إلعمل هذه من جانب بعض
إ ألوساط .ويف شهر يناير  ،2102وإفق إجمللس إلتنفيذي ملنظمة إلصدة إلعاملية عىل تقدمي إقرتإح إىل إمجلعية إلعامة
للمنظمة يقيض ابنشاء ألية جديدة للتعاون إدلويل بشأأن إملنتجات إلطبية إملزيفة ودون إلقياس ية ،عىل إلرمغ من
إستبعاد قضااي إلتجارة وإمللكية إلفكرية.38
 .25حقوق إمللكية إلفكرية والاحتاكرإت :يتناول هذإ الاقتباس برإءإت الاخرتإع ،ولكن سيمت إس تخدإم نفس
إلفكرة يف وقت لحق فامي يتعلق ابلعالمات إلتجارية.

ابندويت ضد س تاهلني بروس

575 F.2d 1152

ليس من إلغريب أأن خيتئب إملتعدي يف عباءة إحملايم إملناهض "لالحتاكر" ،أأم ًال منه ،عن خطأأ ،أأن كره
الاحتاكر شعور سائد يف قاعة إحملمكة .وإن الاس تخدإم إلفضفاض ملصطلح "إحتاكر" س ئي إلسمعة يف
موإهجة حق إملاكل يف الاستبعاد وإملمتثل يف إلربإءة إليت حصل علهيا ،ميكن أأن يكون مضل ًال .كام أأن
36
37
38
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الاستسالم لهذه إلفكرة حبجة منع الاحتاكر دومنا حتقق عىل حنو سلمي قد يؤدي إىل تدمري إلنظام إدلس توري
وإلقانوين وإذلي ينعكس يف نظام إلربإءإت دون رإدع.
فالربإءة ،مىت اكنت صاحلة ،لن تشلك أأي رضر عىل إمجلهور إلعام ،بعكس ما يشلكه "الاحتاكر" ،ومن مث
تس هتدفه إلقوإنني ملاكحفته وإلقضاء عليه .وعىل إلعكس من ذكل ،فالربإءة إلصاحلة تعطي للجميع ،من منطلق
تعريفها ،ممزيإت مل يس بق إحلصول علهيا من قبل .وقد يساء إس تخدإم إلربإءة ،مثلها يف ذكل مثل إ ألسهم
وإلس ندإت وغريها من صكوك إمللكية يف معلية ما فيف إنهتاك لقانون الاحتاكر ،ول يضفي هذإ الانهتاك عىل
حق إمللكية يف إلربإءة صفة الاحتاكر ابملعىن إملفهوم إملعادي للمجمتع وإملانع للمنافسة أأكرث من حق إمللكية يف
إ ألسهم وإلس ندإت .وإن غياب إحلافز لالفصاح وإلكشف عن مكنون الاخرتإع وإملنصوص عليه يف نظام
إلربإءإت ،قد يؤدي إىل عدم معرفة إمجلهور للعديد من الاخرتإعات ،ومجيعها ُمخ َّزنة يف عقل إخملرتع وميكن
ببساطة أأن يفرض إحتاكرإ علهيا بعدم إلفصاح عهنا ألي خشص ،أأو ،إلبقاء عىل رس إلصنعة إلتجارية ل ألبد
إذإ اكنت طبيعة الاخرتإع تسمح بذكل.
وكثريإ ما يتكون الانطباع بأأن إنفاذ حقوق إمللكية إلفكرية ما هو إل رصإع بني إ ألقوايء وإلضعفاء ،بني إ ألغنياء
وإلفقرإء .وهذإ الانطباع من إلنادر أأن يكون حصيد ًا:
وهذه فإحلاةل إملعينة ليست رصإع ًا أأخالقي ًا بني إلطيب وإلرشير ،بني إلصغري وإلكبري .إهنا معركة بني
إملتنافسني من أأجل حتقيق أأرابح.39
 .21حتقيق إلتوإزن بني إحلقوق والالزتإمات :تمتثل أأهدإف إتفاق تريبس يف حتقيق توإزن بني إحلقوق والالزتإمات
(إملادة :)1
"ينبغي أأن يسهم حامية وإنفاذ حقوق إمللكية إلفكرية يف إلهنوض ابلبتاكر إلتكنولويج ونقل ونرش إلتكنولوجيا
مبا حيقق إملنفعة إملشرتكة ملنتجي ومس تخديم إملعرفة إلتكنولوجية وبأأسلوب يفيض إىل حتقيق إلرفاه الاجامتعي
والاقتصادي ،وإىل حتقيق إلتوإزن بني إحلقوق والالزتإمات".

بريس تول  -مايرز سكيب ضد كندإ (إحملايم إلعام)
]2005 SCC 26 [Canada

يف إلعديد من إملرإت حتدثت عدإةل إحملمكة عن إلتوإزن إحملقق مبوجب قانون إلربإءإت ،وإذلي مبقتضاه يعطي
إمجلهور للمخرتع إحلق يف منع أأي خشص أخر من إس تخدإم إخرتإعه ملدة  21عام ًا يف مقابل إلكشف عن
ماهية هذإ الاخرتإع .وكقاعدة عامة ،إذإ حصل صاحب إلربإءة عىل إحتاكر لخرتإع ل يفي ابملتطلبات
إلقانونية من حيث إجلدة وإلبدإع وإملنفعة ،فيكون إمجلهور قد حصل عىل مقابل أأقل مما يس تحق.
ويف دعوى الاس تئناف إحلالية ،مطلوب من إحملمكة إلنظر يف هذإ "إلتوإزن" يف جمال إ ألدوية إحملمية بربإءة
إخرتإع وهو من إجملالت إليت تتصف بكرثة إلزنإعات إلقانونية ،وحيث يبدي إلربملان قلقه ليس فقط ابلتوإزن
بني إخملرتعني وإملنتفعني إحملمتلني ،ولكن أأيضا بني حامية إمللكية إلفكرية من هجة ،ومن هجة أأخرى ،إلرغبة يف
خفض تاكليف إلرعاية إلصحية مع إلقيام بدور إملنصف رااه هؤلء إذلين جلبوإ هذه إ ألدوية إىل حزي إلوجود
يف إملقام إ ألول من خالل إبدإعاهتم.
39

بوتهرينجريينجيلهمي يك يج ضد سوينغوإرد إحملدودة ف 821 FSR 2111إلفقرة .1
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إس توديوهات مرتو غودلوين ماير ضد غروكسرت

380 F.3d 1154

لكام اكن الارااه حنو تفضيل إمحلاية إلفنية أأقوى ،لكام أأدى ذكل إىل تثبيط إلبدإع إلتكنولويج؛ إن إدإرة قانون
حقوق إلتأأليف وإلنرش لهو ممارسة يف فن إدإرة إملقايضة.

إحملمكة إلعليا ،إدلإئرة إ ألوىل ،إلياابن
إلقضية2001(Ju)No.952 :
MinshuVol 56 No 4 808:

حيتاج حتقيق إمحلاية لصاحب حق إلتأأليف وإلنرش إىل توإفق بني إملصاحل إلعامة والاجامتعية.
 .31إساءة إس تعامل إحلقوق :حيق للهيئات إلترشيعية تعزيز بعض إملصاحل إلعامة وإحليلوةل دون إساءة إس تعامل
إحلقوق .وتنص إملادة إلثامنة من إتفاق تريبس يف هذإ إلصدد عىل:




جيوز ل ألعضاء ،يف س ياق صياغة أأو تعديل إلقوإنني وإ ألنظمة إخلاصة هبم ،إعامتد تدإبري لزمة محلاية
إلصدة إلعامة وإلتغذية وتعزيز إملصلدة إلعامة يف إلقطاعات ذإت إ ألمهية إحليوية للتمنية الاجامتعية
والاقتصادية وإلتكنولوجية ،رشيطة أأن تكون هذه إلتدإبري متسقة مع أأحاكم هذإ إلتفاق.
قد تظهر إحلاجة لختاذ إلتدإبري إملالمئة ،رشيطة الاتساق مع أأحاكم هذإ إلتفاق ،ملنع أأحصاب حقوق
إمللكية إلفكرية من إساءة إس تخدإهما ،أأو منع إللجوء إىل ممارسات تسفر عن تقييد غري معقول للتجارة
أأو تؤثر سلبا عىل نقل إلتكنولوجيا عىل إلصعيد إدلويل.

 .30حقوق إمللكية إلفكرية وقانون إملنافسة :40قيل أأن حصوكل عىل مطرقة ل ميندك إحلق يف رضب خشص أخر
عىل ر أأسه هبا .وينطبق هذإ إلقول عىل حقوق إمللكية إلفكرية .وجيوز أأل ي ُس تخدم حق إمللكية إلفكرية ،شأأنه يف ذكل
شأأن أأي حق أخر ،بأأسلوب يؤدي إىل إنهتاك قوإنني إملنافسة .41وهذإ ما تؤكده إملادة  2.5من إتفاق تريبس ،إليت
تنص عىل "قد تظهر إحلاجة لختاذ إلتدإبري إملالمئة ،رشيطة الاتساق مع أأحاكم هذإ إلتفاق ،ملنع أأحصاب حقوق
إمللكية إلفكرية من إساءة إس تخدإهما ،أأو منع إللجوء إىل ممارسات تسفر عن تقييد غري معقول للتجارة أأو تؤثر سلبا
عىل نقل إلتكنولوجيا عىل إلصعيد إدلويل" .وابلضافة إىل ذكل ،تنص إملادة  41عىل إماكنية تنظمي إملامرسات
إلتقييدية يف إتفاقات إلرتخيص.
ويقول إلربوفيسور كوراي ،من إجلائز إلقول بأأن

42

"إلغرض إ ألسايس من حقوق إمللكية إلفكرية هو تقييد إس تخدإم أأطرإف اثلثة للتكنولوجيات وغريها من
إ ألصول إحملمية ،وذلكل فانه ينبغي إحلفاظ عىل حق الاس تثناء دون قيود ،وإس تثنائه من حتدايت قانون
إملنافسة .ومع ذكل" ،ل تعين حقيقة منح قوإنني إمللكية إلفكرية حقوقا حرصية لالس تغالل ،أأن تكل إحلقوق
حمصنة ضد إلتدإخل وإلتشابك مع قانون إملنافسة" .ويف إلوإقع ،ل تُعترب حقوق إمللكية إلفكرية حقوقا مطلقة
ولكهنا ختضع للمصاحل إلعليا إلعامة .وعالوة عىل ذكل ،تُمنح حقوق إمللكية إلفكرية خلدمة إملصاحل إلعامة من
40
41
42
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خالل إخملرتعني وإملبدعني ،وليس فقط لتحقيق إس تفادة هلم .وهكذإ ،رصحت "إحملمكة إلعليا يف إلولايت
إملتددة" يف قضية هامة ،أأن "إملبد أأ إ ألسايس هو :يشء مقابل يشء ،وهو ما إستبرصه إدلس تور ويشجعه
43
إلكونغرس ملنح إحتاكر برإءة يف مقابل حتقيق فائدة جينهيا إمجلهور من إخرتإع يتصف مبنفعة كبرية".
 .32تربير إلنفاذ :لن يكون للحقوق أأي قمية ما مل يمت تطبيقها بفاعلية ،ونظرإ ألن حقوق إمللكية إلفكرية حقوق
معرتف هبا دوليا وقانونيا ،فيتعني إحرتإهما ،برصف إلنظر عن ما تسببه من إس تئثار .وجيب عىل إلقضاة وغريمه من
أأحصاب إلعقليات إملعارضة لالحتاكر إحلذر من الاستسالم ل ألفاكر إليت س تؤثر سلبا عىل توهجاهتم حنو أأحصاب
إحلقوق .وإدلعاوى إلقضائية يف جمال إمللكية إلفكرية –
"هناك إرتباط جوهري مبارش بني أأدإء إلنظام إلقضايئ وإلتمنية الاقتصادية .ونقصد بذكل ،أأن إلنجاح يف
حامية إمللكية إلفكرية ورشعيهتا يعمتد إعامتد ًإ كبريإ عىل أأدإء إلنظام إلقضايئ .ومن أأجل وصول حقوق إمللكية
إلفكرية للغرض إملتوىخ مهنا ،حيتاج إ ألمر إىل توفر دمع قضايئ ف ّعال .وإن إحلق دون س بل إنتصاف ينهتيي به
إ ألمر إىل أأن يكون خيال ابهظ إلمثن .وعندما يفرت إدلمع إلقضايئ لهذه إحلقوق إملتخصصة ،ستتعرث تعبئة تكل
44
إملوإرد إلطبيعية ،مع وقوع خسائر جوهرية تتكبدها إلبالد".
"متاما مثل إحلصان إذلي لن يس متر يف مطاردة إجلزرة إملثبتة يف عصا تس بقه ما مل ي ُسمح هل ابحلصول عىل
جزء مهنا من وقت لخر ،لن يستمثر إخملرتع وقته يف الابتاكر وإلتمنية وتنفيذ وتسويق إلتكنولوجيات إجلديدة
ما مل يعتقد يف حقيقة إلفائدة إليت ستتحقق هل من إلربإءة إليت س يحصل علهيا .وإذإ ما إكتشف إملبتكرون أأن
برإءإت الاخرتإع ليست سوى ترإخيص لنفاق إملال يف متابعة إجرإءإت إحملامك ،فسوف تفشل إلربإءإت يف
45
إلوفاء ابلوعود إليت حتملها حلفز الابتاكر".
وابﻹضافة إىل ذكل ،وكام سوف يتضح من إلفصول إليت تتناول أأعامل إلتقليد وإلقرصنة ،فان إلتعدي عىل حقوق
إمللكية إلفكرية يف إلغالب هو نتاج إ ألنشطة إلجرإمية إليت تتعدى عىل إملصاحل إلعامة إ ألخرى ،وجيب أأن تُعامل
بأليات مثل أليات منع إجلرمية إملنظمة ،وتندرج مضن إلشوإغل إملتعلقة ابلصدة إلعامة وحامية إملال إلعام.
 .33حقوق إمللكية إلفكرية ليست حقوق ًا مطلقة :حقوق إمللكية إلفكرية ليست س يادية و"جيب إلكف عن إلتفكري
يف إمللكية إلفكرية كيشء مطلق ،بل نبد أأ يف إلتفكري فهيا عىل أأهنا دإةل مرتبطة بعوإمل أأخرى".46
وجيوز أأن تؤدي إلس يطرة إملفرطة من جانب أأحصاب حقوق إلتأأليف وإلنرش وإ ألشاكل إ ألخرى من أأشاكل
إمللكية إلفكرية إىل تقييد قدرة إملكل إلعام عىل إملسامهة وإذاكء الابتاكر إخلالق بشلك عام دون مربر ،أأو قد
تؤدي إىل خلق عقبات معلية تعرتض الاس تغالل إ ألمثل.47
ومن بني إلسوإبق إليت مت الاستشهاد هبا ،س يجد إلقارئ من وقت لخر حالت مفيدة تبني رشوع إحملامك يف حتقيق
هذإ إلتوإزن.
43
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روبرت م .شريوود إ ألمهية الاقتصادية للقضاة ،ورقة قُرئت يف مؤمتر إلقضاة إدلويل بشأأن قانون إمللكية إلفكرية ،وإش نطن إلعاُصة ،أكتوبر .0111

وهناك عدد من إدلرإسات يف هذإ إجلانب ومت نرشها من قبل إلبنك إدلويل وإملؤسسة إملالية إدلولية .مل حتظ مبوإفقة إمجليع.
نورمان ل .ابملر ،ورقة متت قرإءهتا يف ذإت إملؤمتر إدلويل للقضاة بشأأن إمللكية إلفكرية.
ن ُقل عن بري مالكيلكن يس جيه يس بوإسطة ديفيد فافر إطار معل إمللكية إلفكرية يف كندإ :إس تعرإض مقارن ف 01جمةل إمللكية إلفكرية .051 028
ثيربغ ضد جالرييد أرت دي بيتيت شامبلني عام  2112جملس إملعايري  34فكندإ متت مناقش هتا من قبل ديفيد فافر "هل هناك حاجة للملكية إلفكرية
يف لك ماكن؟ ضد الانتشار والاتساق "ف 2112 28جمةل دإلهوزي للقانون .0
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 .34إحلق يف إلتقليد :أأدرك أأرسطو يف كتاابته إلفلسفية ( )Περὶ ποιητικῆςو(ابللغة إلالتينية )ArsPoetica
إملسجةل منذ حوإيل  338س نة قبل إمليالد ،أأننا مجيعا نتعمل ابلتقليد.

لورميار برودكشزن ضد س تريلينغ لكوثينغ مانيفاكترشز
]1981 (3) SA 1129 (T) [South Africa

ليس لك إلتقليد ضد إلقانون .بل عىل إلعكس ،ميكن أأن يقال إن إلتقليد هو جوهر إحلياة إليت نعيشها.
ويقيض إلنسان معره من إملهد إىل إللدد يف تقليد من حوهل من إلزمالء يف طريقة إحلديث ويف إلغناء ويف
إلعادإت و أأسلوب إرتدإء إملالبس و أأيضا يف إلبدع وإلتقاليع .ولهذإ ،فان إلتقليد مرشوع يف جمال إ ألعامل ،إىل
حد معني.
 .38تشابك إحلقوق :قد يتضمن نفس إلعنرص إلتجاري أأو يعكس حقوق ملكية فكرية خمتلفة وقد تكون إملساعي
إلفكرية نفسها حمية بأأكرث من حق وإحد من حقوق إمللكية إلفكرية .فعىل سبيل إملثال ،قد تُمنح حامية مللصق معني
أأو بطاقة بياانت مبوجب إلعالمة إلتجارية ومبوجب إلتصاممي إلصناعية يف أن وإحد .ومع ذكل ،ل يربر ذكل عدم
وضوح الاختالفات بني أأنوإع حقوق إمللكية إلفكرية إخملتلفة؛ حيث جيب أأن حيتفظ بلك حق من تكل إحلقوق
دإخل إطاره إلقانوين إلصارم.48

كريكيب ضد ريتفيك هودلينغز
]2005 SCC 65 [Canada

يشهد جمال قانون إمللكية إلفكرية إلوإسع وإملمتد فرتة من إلتغريإت إلرئيس ية إلرسيعة .كام تتعرض مؤسساته
وتصنيفاته ويف بعض إ ألحيان نظرايته إلثابتة إىل حتدايت تفرضها ضغوط إلعوملة وإلتغري إلتكنولويج .وجيهتد
إلقانونيون يف حماوةل للتصدي للاثر إملرتتبة لهذه الارااهات الاجامتعية والاقتصادية إلوإسعة – مع ما
يوإهجونه من صعوابت يف بعض إ ألحيان .ويكفي وضعية قانون إلربإءإت دليال عىل إلضغوط إليت تتعرض لها
مرإحل إلعدإد إلفقهيي يف عامل يتصارع فيه إلقانون إ ألسايس نفسه ملوإكبة ما حيدث من تطورإت يف إخملتربإت
وإ ألسوإق .وتثري إلقمية الاقتصادية حلقوق إمللكية إلفكرية خيال أأحصاب إحلقوق ورغبهتم يف إملشاكسة يف
س ياق حبهثم عن إس مترإرية حامية ما يعتربونه ممتلاكت رشعية هلم .وحيمل هذإ إلبحث يف طياته خطر رااهل
إلفروق إ ألساس ية وإلرضورية بني إ ألشاكل إخملتلفة من إمللكية إلفكرية ووظائفها إلقانونية والاقتصادية .وميثل
الاس تئناف إلتايل إلقضية إملعنية .وينطوي عىل إلمتيزي بني برإءإت الاخرتإع وبني إلعالمات إلتجارية.

روكر كو ضد غافيلز فالاكنزيينغ

](1985) 7 CPR 3d 294 [Canada
أأعتقد بشدة أأن إلربملان مل يكن ليقصد أأن تُفرس قوإنني برإءإت الاخرتإع وحقوق إلتأأليف وإلنرش وإلتصاممي
إلصناعية حبيث ي ُسمح مبنح حامية متشابكة ،كام أأن ذكل إلتدإخل غري مرغوب فيه من وهجة إلنظر إلعملية.
وإن ما هو مناسب للتصممي إلصناعي ل ميكن تسجيهل للحصول عىل حقوق إلتأأليف وإلنرش ،كام ينص عىل
ذكل قانون حقوق إلتأأليف وإلنرش ،وإلعمل إذلي صدر يف شأأنه برإءة إخرتإع ل ينبغي أأن يُمنح حامية مزدوجة
لفرتة ممتدة من إلوقت من خالل إيدإع طلب للحصول عىل حقوق إلتأأليف وإلنرش لرسومات اكنت يه
إلسبب يف منح إلربإءة عىل أأساسها.

48

مؤسسة رولند ضد لورنزو أند سونز –رشكة خاصة -إحملدودة ( ،105 ALR 623 )0110وتأأكدت ( 23 )0112حقوق إمللكية إلفكرية
 316ف أأسرتإليا .
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 .36مشلكة إحلقوق إلضعيفة :أأشارت ترييزإ ساكسا إىل خطر إحلقوق إلضعيفة:
"وإجملال إلثاين إلرئييس إجلدير ابلنظر هو توس يع نطاق حامية إمللكية إلفكرية من خالل إملامرسة إملتعمدة
دلعاوى ضعيفة أأو غري مؤكدة أأو ل أأساس لها للحصول عىل ملكية فكرية .وميكن أأن حيدث هذإ إلنشاط يف
طائفة وإسعة من إلس ياقات ،و أأصبح مدعاة للقلق إملزتإيد .ويف مثل هذه إحلالت ،ينشأأ إلتوسع يف منح
حقوق إمللكية إلفكرية من خالل معل متعمد من أأطرإف ما ،ولكن هناك أأيضا أأوجه إلقصور يف إلنظم
إلقانونية إليت تسهم يف متكني إ ألطرإف من متديد حقوقهم هبذه إلطريقة .وتشمل بعض هذه إلعيوب عدم إلتيقن
49
من نطاق إمحلاية أأو من نطاق إدلفوع إلقانونية ،و أأوجه إلقصور إملرتبطة مبؤسسات منح إحلقوق".

طاء .إلولية إلقضائية
 .31إلولية إلقضائية والاختصاص إلقل مييُ :طرحت فكرة أأن حقوق إمللكية إلفكرية يه حقوق إقلميية .وهذإ ل
يعين عدم وجود حالت متعلقة ابلولية والاختصاص نظر ًإ ألنه من إلرضوري إلمتيزي بني الاختصاص إلقضايئ
والاختصاص إلترشيعي.
"من أأحد إملبادئ إ ألساس ية للقانون إدلويل إخلاص هو إلمتيزي بني الاختصاص إلشخيص (الاختصاص
إلقضايئ) للمحمكة وإلقانون إلوإجب إلتطبيق (الاختصاص إلترشيعي) .ويف جمال إمللكية إلفكرية ،كثريإ ما يمت
رااهل هذإ إلمتيزي ،وذكل يف إ ألساس بسبب مبد أأ إلقلميية .ومبوجب هذإ إملبد أأ ،تتددد إجلهة إملسؤوةل عن
إلفصل يف إملنازعات (إحملمكة) يف إلغالب وفقا للولية إملاكنية حملل إلوإقعة ،ويفرتض يف إلعموم أأن إلقانون
وإجب إلتطبيق هو قانون دوةل هجة إلفصل هذه .ولكن ومع تزإيد ظهور إخملالفات إليت لها تأأثري مزتإمن يف
أأقالمي متعددة ،تزإيدت إحلاجة إىل إلتفكري يف تأأكيد الاختصاص إلقضايئ إملناط به إلفصل يف إخملالفات إليت
حتدث عرب أأقالمي متعددة .وس يكون عىل إحملامك إلنظر يف أأي قانون أأو قوإنني ينبغي تطبيقه/تطبيقها ليغطي
50
مجيع إ ألقالمي إملعنية ابملطالبة قيد إلنظر".
 .35إزدايد معدلت إلتعدي عىل إمللكية إلفكرية عرب إحلدود إلوطنية:
" أأول ،قد تتسبب وسائط إلعالم إلرمقية يف إحدإث تعدايت عىل حقوق إمللكية إلفكرية يف لك ماكن،
وابلتايل ختلق قضااي عابرة للددود إلوطنية .وتتطلب هذه إلقضااي من إحملامك تفسري إلقانون إ ألجنيب أأو إلبت يف
أأثر إ ألنشطة إخلارجية .واثنيا ،قد تش متل إحلقوق حمل إلزنإع عىل مجموعة أأنظمة للملكية إلفكرية .وبيامن أأصبحت
مطالبات حقوق إلطبع وإلنرش وإلعالمات إلتجارية عرب إحلدود إلوطنية معروفة جيدإ يف إلوقت إحلايل ،يوحض
هذإ إملثال أأن إنهتاك برإءإت الاخرتإع مل يعد حيدث بصورة منفصةل جغرإفيا كام اكن يُفرتض من قبل .واثلثا،
قد يتسبب إ ألثر إحملمتل للمخالفات إملزعومة يف لك دوةل يف إلعامل يف جعل إجرإءإت إلنفاذ إلفعال ( أأو إدلفاع)
بعيدة إملنال .وقد ل يكون هناك حممكة وإحدة دلتها سلطة قضائية اكمةل يف مجيع أأحناء إلعامل عىل دعاوى
حقوق إلتأأليف وإلنرش وإلربإءإت وإلعالمات إلتجارية .وحىت إذإ توفرت مثل تكل إحملامك ،فس تكون معلية
إختيار إلقانون وإجب إلتطبيق من إملسائل ابلغة إلتعقيد ( أأو بشلك متناقض ،بس يطة للغاية عىل حنو مناف
للحقيقة ،إذإ ما إجنرفت إحملمكة  -إليت تنظر يف نزإع يشمل مجيع أأحناء إلعامل أأو جزء منه – إىل تطبيق قانوهنا
إخلاص عىل إلقضية برمهتا) .وعىل إلنقيض من ذكل ،فان إلفصل يف إلقضية عىل أأساس إلبت يف إ ألمر يف لك
49
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ترييزإ ساكسا متديد حقوق إمللكية إلفكرية أأعدت ملكتب إملنافسة يف كندإ وإلصناعة إلكندية ،أأبريل( 2111 ،غري منشورة).
إملعهد إ ألمرييك لقانون إمللكية إلفكرية :إملبادئ إليت حتمك الاختصاص ،إختيار إلقانون ،وإ ألحاكم إلصادرة يف إملنازعات إلعابرة للددود إلوطنية مسودة
هنائية مقرتحة ( 31مارس .)2111
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دوةل عىل حدة ،قد جيعل مسائل إختيار إحملمكة وإختيار إلقانون أأسهل لتسوية إلقضية ،ولكن من إملمكن أأن
ينتج عن تعدد هجات إلفصل وإلبت يف إلقضااي عدم إليقني وعدم الاتساق فضال عن إلتأأخري وإملرصوفات.
وعالوة عىل ذكل ،فان تعدد إدلعاوى إليت تنطوي عىل نفس إملطالبات وإلوقائع تسبب عبئ ًا عىل جدإول
51
إلقضااي إملنظورة".
 .31إلقوإنني وإلتفاقيات إملتعلقة ابلولية إلقضائية :تعمتد إلولية إلقضائية عادة عىل قوإنني معينة لبدل معني ،ويف
إلولايت إملتددة إ ألمريكية ،عىل سبيل إملثال ،قد تعمتد عىل إلهيلك الاحتادي لدلوةل.52
ودإخل الاحتاد إ ألورويب (وبعض إلبدلإن إ ألخرى) ،تتددد هذه إملسأأةل أأو تتأأثر ابتفاقية بروكسل لعام  0165بشأأن
إلولية إلقضائية وإنفاذ إ ألحاكم يف إ ألمور إملدنية وإلتجارية ،وإتفاقية لوغانو إملتعلقة ابلختصاص إلقضايئ وإنفاذ
53
إ ألحاكم إلصادرة يف إملسائل إملدنية وإلتجارية .وقد إس تعاض عن هاتني إلتفاقيتني إىل حد ما بلوإحئ بروكسل .
ومن إ ألمور ذإت إلصةل ألغرإض هذإ إلكتاب يه حقيقة أأنه وفامي يتعلق ابلجرإءإت إملعنية ابلتسجيل أأو بصالحية
برإءإت الاخرتإع أأو ابلعالمات إلتجارية أأو إلتصاممي أأو حقوق مماثةل أأخرى يكون مطلوب إيدإعها أأو تسجيلها،
تكون ولية الاختصاص إحلرصية حملامك إدلوةل إلعضو إليت جرى فهيا تقدمي طلب إليدإع أأو إلتسجيل ،أأو حدث فهيا
إلتسجيل أأو إع ُترب أأنه حدث فهيا وفقا لرشوط صك من صكوك الاحتاد إ ألورويب أأو معاهدة دولية ،ودون إلنظر
إىل حمل إلقامة .ول تتعامل هذه إلتفاقيات وإلقوإعد مع حقوق غري مسجةل مثل حقوق إملؤلف وإحلقوق إجملاورة.
وفامي يل إ ألحاكم ذإت إلصةل:



إملادة  :2مبقتىض أأحاكم إلتفاقية ،يتعني عىل إ ألشخاص إملقميني يف دوةل متعاقدة ،أأاي اكنت جنس ياهتم،
إخلضوع لجرإءإت إلتقايض يف حمامك تكل إدلوةل.54
إملادة  :)4(06يف إلجرإءإت إملعنية ابلتسجيل أأو بصالحية برإءإت الاخرتإع أأو ابلعالمات إلتجارية
أأو إلتصماميت أأو غريها من إحلقوق إملامثةل إ ألخرى إملطلوب إيدإعها أأو تسجيلها ،تكون ولية
الاختصاص إحلرصية حملامك إدلوةل إلعضو إليت جرى فهيا تقدمي طلب إليدإع أأو إلتسجيل ،أأو حدث
فهيا إلتسجيل أأو ُإعترب أأنه حدث فهيا وفقا لرشوط معاهدة دولية ،بغض إلنظر عن ماكن إلقامة.55

وتنص إتفاقية لهاي إملقرتحة بشأأن إتفاقات إختيار إحملمكة عىل أأن يمت الاختيار عىل أأساس توإفق إلرإء .وي ُس تثىن
من نطاق إلتطبيق إملسائل إملرتبطة بـ "صالحية حقوق إمللكية إلفكرية خبالف حقوق إملؤلف وإحلقوق إجملاورة" ،مما
يعين أأن إملسائل إملستبعدة قد ل يمت تدإولها من قبل حممكة مت إلتفاق علهيا كجهة إختصاص.56
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إملعهد إ ألمرييك للقانون نفس إملصدر إملذكور أنفا
إنظر رشكة يت يب هارمس ضد إليسكيو  .339 F.2d 823بشأأن إلتدإول عىل إلنرتنت عرب حدود إدلول :رشكة زيبو ما نيوفاكترشينغ ضد مؤسسة
زيبو دوت كوم  952 F Suppl 1119فإلولايت إملتددة إ ألمريكية .
إنظر لحئة إجمللس (إجمللس إ ألورويب) رمق  2110/44بتارخي  22ديسمرب  2111بشأأن الاختصاص والاعرتإف وإنفاذ إ ألحاكم يف إملسائل إملدنية
وإلتجارية (بروكسل  0إلالحئة)lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri = -http://eur :
.CONSLEG:2001R0044:20100514:EN:PDF
هذه إملادة مقابةل للامدة  )0(2من لحئة بروكسل .0
هذه إملادة مقابةل للامدة  )4(22من لحئة بروكسل .0
ستيفان لوجينبوتهل أند هايك وولغاست إتفاقية لهاي بش أأن إتفاقات إختيار إحملمكة :منظورإت إلتقايض خبصوص إمللكية إلفكرية فيسترشيفت
فورجوتش ينباجينبريغ (.381-320 )2116
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 .41إملبادئ إلقضائية إ ألساس ية :إلقاعدة إ ألوىل للولية يه أأن حممكة بدل إلقامة أأو موطن إملدعى عليه يه إحملمكة
إ ألساس ية ذإت الاختصاص .ويعين هذإ أأن يكون للمحمكة ولية قضائية عىل خشص إملدعى عليه.
وابلضافة إىل ذكل يتعني أأن يكون للمحمكة إختصاص موضوعي .ويكون إلقانون إلوإجب إلتطبيق لتدديد وجود
حقوق إمللكية من إ ألساس وصالحية تكل إحلقوق ومدهتا وخصائصها وإلتعدي علهيا وس بل الانتصاف من هذإ
إلتعدي هو:



للحقوق إملسجةل ،إلقانون إخلاص بلك دوةل مت فهيا إلتسجيل.
حلقوق إمللكية إلفكرية إ ألخرى ،إلقانون إخلاص بلك دوةل إليت أأل ُتمست فهيا إمحلاية أأو ُطلبت لصاحلها.

وعىل إلرمغ مما يبدو أأنه من إ ألمور إملقبوةل معوما عدم ولية إحملمكة للنظر يف قضااي إلربإءة أأو إلعالمة إلتجارية
إ ألجنبية ،حىت ولو اكن إملدعى عليه مقامي دإخل وليهتا إلقضائية ،إل أأن إلرإء تتباين حول ما إذإ اكن للمحمكة
إختصاص موضوعي لسامع حاةل تعدي عىل حق مؤلف أأجنيب حىت لو اكن دلتها ولية قضائية عىل خشص إملدعى
عليه .57ويكون إلقانون وإجب إلتطبيق عىل إلزتإم غري تعاقدي انشئ عن فعل من أأفعال إملنافسة غري إملرشوعة هو
قانون لك دوةل من إدلول إليت تقع فهيا تبعات هذإ إلرضر إملبارش وإجلوهري أأو من إحملمتل أأن يقع فهيا ،بغض إلنظر
عن إدلوةل أأو إدلول إليت حدث فهيا هذإ إلفعل إذلي أأدى إىل إلرضر إلناشئ.58
وجيوز للمحمكة إليت لها ولية عىل أأطرإف إلعقد أأن تفصل يف إملنازعات إلتعاقدية إملتعلقة حبقوق إمللكية إلفكرية.
 .40إلسوإبق إلقضائية بش أأن إتفاقات بروكسل و لواكرنو :اكن عىل حممكة إلعدل إ ألوروبية إلتعامل مع مسأأةل
الاختصاص يف قرإرين عىل جانب من إ ألمهية .ويف إلقرإر إ ألول 59إنهتت إىل عدم إختصاص إحملامك إ ألملانية يف حتديد
إلنتاجئ إملرتتبة عىل نشاط إنهتاك برإءإت إخرتإع مزعوم يف فرنسا عندما إقتضت إلقضية حتديد صالحية برإءة
فرنس ية؛ ويف إلقرإر إلثاين ،إنهتت إىل عدم إختصاص إحملامك إلهولندية يف مض مدعى علهيم أأجانب إىل دعوى إنهتاك
برإءإت إخرتإع إملدعى عليه فهيا من إملقميني.60
ومن انحية أأخرى ،اكن موضوع قضية دوجينس يت ضد غوديرابير 61نزإع بني خمرتع وبني إملصفي إلقضايئ للرشكة حول
ملكية برإءإت الاخرتإع .وتأأسست دعوى إملصفي يف أأنه ومبوجب إلقانون إلهولندي ،مت تنفيذ الاخرتإعات برشوط
يتعني معها أأن تؤول ملكيهتا للرشكة .وطلب إلزإم إخملرتع بتحويل ملكية ،ليس فقط إلربإءة إلهولندية ،ولكن أأيضا
إلربإءإت إملقابةل يف  22بدل ًإ أخر ،مبا يف ذكل مخسة برإءإت إنضمت إىل إتفاقية بروكسل تنفيذ ًإ لربانمج توزيع
إلشارإت إملرسةل بوإسطة إلقمر إلصناعي ( .)0114وقضت حممكة إلعدل إ ألوروبية بأأن يكون إلزإم إخملرتع مبا ل ميثل
إنهتااك للامدة  )4(06من إلتفاقية .ومل تكن حصة إلربإءإت حمل طعن .كام مل يكن سلوك إلسلطات إلوطنية إخملتلفة إليت
تسبب معلها يف جعل جسالت إلربإءإت معرضة للطعن علهيا جمال طعن أأيضا يف هذه إملسأأةل .ومل يكن إملصفي
57
58
59
60
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لواكسفيمل إحملدودة ضد إينسورث ف 2111حمامك إس تئناف إنلكرتإ وويلز مدين ُ 0325ألغي إحلمك مبوجب قضية لواكسفيمل إحملدودة ضد إينسورث
ف 2100حمامك إس تئناف إنلكرتإ وويلز مدين  .00إنظر أأيضا أأفريقيا جالو ضد س تينغ ميوزيك ف.16 ZASCA 2101
إملعهد إ ألمرييك لقانون إمللكية إلفكرية :إملبادئ إليت حتمك الاختصاص ،إختيار إلقانون ،وإ ألحاكم إلصادرة يف إملنازعات إلعابرة للددود إلوطنية إملسودة

إلهنائية إملقرتحة ( 31مارس .)2111
حممكة إلعدل إ ألوروبية 03 ،يوليو  ،2116رشكة جيس يلشافتفورإنرتيبستيكنيمكب إتش أند يس أأوه يك يج/لميلني وكوبلونغس بو بيتيليغونغس يك يج،
إلقضية رمق ،13/4 :لحئة إجمللس إ ألورويب  ،2116أأي.6811-
حممكة إلعدل إ ألوروبية 03 ،يوليو  ،2116رويش نيدرلند و أأخرون/برميوس وميلتون غودلنربغ ،قضية رمق ،13/831 :لحئة إجمللس إ ألورويب ،2116
أأي.6838-
حممكة إلعدل إ ألوروبية 08 ،نومفرب  ،0153دوجينس يت ،52/255 ،لحئة إجمللس إلأورويب عام .3663 ،0153
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إلقضايئ ساعيا يف إحلصول عىل أأمر لتوجيه هؤلء إملسؤولني لتصحيح جسالهتم يف ضوء إلقانون إلهولندي .وبد ًل من
لك ذكل ،اكن إملصفى ساعيا إىل إحلصول عىل أأمر يلزم إخملرتع نفسه ابلتقدم بطلب تصحيح إلسجالت :أأمر
خشيص.62

فودإ ضد كورديسكورب

)476 F.3d 887 (Fed. Cir. 2007
وهكذإ تُ َع ِ ّرب إتفاقية ابريس وبوضوح عن إس تقاللية نظم إلربإءإت يف لك دوةل ذإت س يادة وعن إس تقاللية
إلنظم إملعمول هبا للفصل يف تكل إلربإءإت .ومل تتضمن إتفاقية ابريس أأي نص يتوىخ منه أأو يسمح بأأن
تفصل ولية قضائية يف برإءإت اتبعة دلوةل أأخرى .وعىل هذإ إلنحو ،ل ينبغي أأن تبت حمامكنا يف حصة برإءإت
الاخرتإع إ ألجنبية أأو يف قضااي إلتعدي علهيا .وتبع ًا ذلكل ،وبيامن ل تتضمن إتفاقية ابريس أأي ترشيع رصحي لزنع
إلولية إلقضائية ،فنحن نعمتد علهيا يف ش تاين ليقرر أأن "] فـ[ قط إحملمكة إلربيطانية ،إليت تطبق إلقانون
إلربيطاين ،ميكهنا إلفصل يف صالحية إلربإءإت إلربيطانية و أأن تبت يف دعاوى إلتعدي علهيا".
وبغض إلنظر عن قوة إرااه إمليل حنو إملوإءمة ،إل أأننا كسلطة قضائية أأمريكية ،ل ينبغي أأن نقرر من جانب
وإحد سوإء حلكومتنا أأو ألي دول أأجنبية أأخرى ذإت س يادة أأن حمامكنا يه هجة إلفصل يف أأي برإءة إخرتإع
أأجنبية لها ماكئف أأمرييك "متصةل به متاما" ليشلك "نفس إلقضية أأو نفس إخلالف" .وإن إلسامح حملامك
إملقاطعات إ ألمريكية مبامرسة إلولية إلقضائية عىل دعاوى إلتعدي إملؤسسة عىل إلربإءإت إ ألجنبية يف هذه
إحلاةل سوف يتطلب منا تعريف إحلدود إلقانونية حلق إمللكية إملمنوح من دوةل أأخرى ذإت س يادة ،ومن مث
حتديد هل مت إلتعدي عىل هذإ إحلق من عدمه .ويف هذه إحلاةل ،ل تدمع إعتبارإت إجملامةل إلقضائية هذه
ممارسة حممكة إملقاطعة لالختصاص إلتمكيل عىل دعاوى فودإ يف إنهتاك برإءإت الاخرتإع إ ألجنبية.

بيريس ضد أأوف أأروب ابرترنشيب

][1999] EWCA Civ 625 [UK
تكل قضية خمتلفة فامي يتعلق حبقوق إلطبع وإلنرش مبوجب إتفاقية بروكسل
وختتص إحملمكة إلنلكزيية يف سامع دعوى ضد مدعى عليه مقمي يف إنلكرتإ بشأأن تعديه عىل حقوق إلتأأليف
وإلنرش إلهولندية يف هولندإ .وجيب أأن ختضع هذه إحلاةل إىل إ ألحاكم إلوإردة يف إملوإد  2و )4(06من إتفاقية
بروكسل.
ويوحض تقرير جينارد أأن هذإ الاختصاص إحلرصي يستند إىل إعتبارإت إلس يادة:
"نظر ًإ ألن منح برإءة إخرتإع وطنية من ممارسات إلس يادة إلوطنية ،تنص إملادة  )4(06من أأحاكم إلتفاقية
عىل أأن يكون الاختصاص حرص ًاي يف إلجرإءإت إملعنية بصالحية برإءإت الاخرتإع .ومىت اكنت إلجرإءإت
متعلقة ابلتسجيل أأو بصالحية برإءإت الاخرتإع أأو إلعالمات إلتجارية أأو إلتصاممي أأو إحلقوق إملامثةل إ ألخرى
إملطلوب إيدإعها أأو تسجيلها ،يكون الاختصاص إحلرصي للمحمكة إحمللية.
ولكن يف حاةل كون إلجرإءإت غري معنية ابلتسجيل أأو إلصالحية ،فمتنح إلتفاقية الاختصاص حملامك حمل إقامة
إملدعى عليه؛ أأو إىل حمامك دول متعاقدة أأخرى وفقا للامدتني  8و .6و أأجابت إملاداتن  8و 6عىل إلسؤإل" :هل
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مأأخوذة من قضية مجموعة أأر غرغز إحملدودة ضد إيفانز (رمق  )2ف 2114إحملمكة إلعليا إنلكرتإ وويلز ( 0155إحملمكة).
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ميكن للمحمكة إلنلكزيية إلتحقيق يف حصة برإءة ممنوحة من دوةل متعاقدة؟" .كام أأجابت إملوإد  2و 8و)4(06
عىل إلسؤإل" :هل للمحمكة إلنلكزيية ولية إلنظر يف إجرإءإت متعلقة ابنهتاك مزعوم حلق من حقوق إمللكية
إلفكرية مت منده من دوةل متعاقدة وفقا لقوإنيهنا؟" ،حيث تقع إلجرإءإت خارج نطاق إملادة ".)4(06

ايء .س ياسة حترير إلكتاب
 .42إختيار إلسوإبق إلقضائية :مت إختيار إلسوإبق إليت تتضمن مقرتحات عامة ليست حمددة ،وذكل عىل قدر
إلماكن .وس يالحظ إلقارئ إقتباس إلسوإبق إلقضائية إملس تخدمة من عدد حمدود من إلولايت إلقضائية .وكثريإ ما
اكن إختيار أأي حمك خاص يمت ألس باب عرضية وغري مقصودة ،ولكن اكنت من إ ألمور إحلامسة يف الاختيار كام يه
إلعادة :درجة إلنشاط إلقضايئ يف جمال إمللكية إلفكرية نتيجة إلعوإمل الاقتصادية ومدى توإفر إ ألحاكم ،ول س امي عىل
ش بكة إلنرتنت.
ويعد من تقاليد إلقانون إلعام ذكر إمس إلقايض إذلي كتب إحلمك؛ يف حني ل توجد أأي إشارة يف بدلإن إلقانون إملدين
عن إملسؤول عن إصدإر إحلمك (يف بعض إ ألحيان ،ل تُنرش أأسامء حىت إلقضاة إذلين حرضوإ جلسات الاس امتع يف
إلقضية) .ويف بعض إلولايت إلقضائية ،تُنرش نفس إ ألسامء بصفة منتظمة .ويرجع إلسبب يف هذإ إىل إس ناد أأحاكم
إمللكية إلفكرية يف بعض إحملامك يف إلعادة إىل نفس إلقضاة لكتابهتا .وسيمت إتباع تقاليد إلقانون إملدين يف هذإ إلكتاب يف
هذإ إلشأأن.
 .43إختيار إلنظم إ ألساس ية :مت إختيار إلنظم إ ألساس ية من خمتلف إلولايت إلقضائية بغرض توضيح نقاط خمتلفة.
واكن أأساس الاختيار هو إجياد نظام أأسايس يكون ممثال عن إلقانون أأو لتوضيح إرااه أأو هنج جديد أأو خمتلف.
وشلكت إماكنية إلوصول أأيضا عام ًال من عوإمل الاختيار ،وميكن الاطالع عىل إلنظم إ ألساس ية إليت مت الاستشهاد
هبا من عىل ش بكة إلنرتنت.
 .44إلدرإج وإحلذف :ابس تثناء عدد قليل من إحلالت ،اكنت إملقتطفات إلوإردة من إ ألحاكم قصرية نسبيا ومل
تتعرض لوقائع إلقضية .وتُعرض إحلقائق فقط إذإ اكن ذكل رضوراي لفهم إلنص إملقتبس .ويف فصل من فصول
إلكتاب ،مثل إلفصل إخلاص بربإءإت الاخرتإعُ ،ذكرت حقائق قليةل جد ًإ نظر ًإ لصعوبة تكرإر إحلقائق ول تضيف
كثري ًإ إىل فهم إملبد أأ إ ألسايس .وتشري إ ألقوإس إملربعة ف إىل حالت إلدرإج إلقليةل.
ومل يمت إظهار إحلذف بغية تسهيل إلقرإءة .ومت حذف بعض إللكامت وإلعبارإت وإلفقرإت بغية إنشاء (ما يود إلاكتب
أأن يكون قد جنح فيه) نص سهل إلقرإءة .ولهذإ إلسبب أأيضا ،مت تقس مي إلفقرإت إلطويةل إىل فقرإت أأقرص ،كام مت
إتباع نفس إلطريقة مع إ ألحاكم إليت تتناول أأكرث من قضية وإحدة .وقد إس تخدمت رموز نقطية (▪) بدل من إلرتقمي
عند الاقتضاء.
و ُحذفت إلشارإت إىل إلصفدات بسبب إس تخدإم إلنص إللكرتوين عىل حنو أأكرب.
 .48إلتدقيق إلماليئ و أأسلوب إلكتابة :إس تخدم إلاكتب إللغة إلنلكزيية إ ألمريكية ألهنا يه إملتبعة دإخل إلويبو.
فعىل سبيل إملثال ،مت كتابة " "licenseبدل من " "licenceو " "favorبدل من " ."favourومت إلبقاء عىل
حروف إلهجاء إ ألصلية ،ابلقدر إملمكن معليا ،عند الاقتباس عىل إلرمغ من إجرإء بعض إلتعديالت إلمالئية إلطفيفة
و أأيضا عىل إ ألسلوب بغرض إلتوحيد .وابملثل ،مت توحيد الاستشهادإت دإخل الاقتباسات ،إن مل يمت حذفها.
 .46إلتكرإر :تأأسيس ًا عىل فرضية إس تخدإم هذإ إلكتاب عىل أأساس مرجعي فقط ،ولن يُقر أأ عىل إلنحو إذلي تُقر أأ
به إلروإية مثال ،فقد تضمن بعض إلتكرإر يف إملادة إلعلمية بغية الارتقاء مبس توى الاتساق إملطلوب ملوضوع معني.

31

اكف .موإقع إلكرتونية مفيدة
 .41إلتايل يعد مصادر مفيدة عىل ش بكة إلنرتنت وتوفر مجيعها إلوصول إىل إلقوإنني وإلتقارير إلقانونية وإملوإد ذإت
إلصةل .ولكن إذإ فشلت لك إحملاولت ،ميكن أأن يؤدي إس تخدإم حمرك حبث عام إىل نتاجئ مفيدة.
ويعد موقع ش بكة حبوث إلعلوم الاجامتعية من إملوإقع إلأاكدميية إلهامةwww.ssrn.com :
ولهذه إملوإقع أأمهية خاصة ابلنس بة للمعاهدإت وإلتفاقيات وإ ألحاكم إلصادرة عن حممكة إلعدل لالحتاد إ ألورويب
وإ ألحاكم إملتعلقة ابلقرإرإت إملرتبطة بأأسامء إحلقول:
إملنظمة إلعاملية للملكية إلفكرية (إلويبو)www.wipo.int :
ومنظمة إلتجارة إلعاملية (www.wto.int :)WTO
وقرإرإت حتكمي أأسامء إحلقول عىل إلنرتنت (:)-2111
www.arbiter.wipo.int/domains/
وحممكة إلعدل إ ألوروبية (:63)ECJ
/http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6
ويتوفر دلى إلويبو قامئة مجمعة غري حرصية لروإبط قوإعد بياانت عامة وجمانية عىل إلنرتنت:
www.wipo.int/enforcement/en/case_law.html
وتوفر حركة "إلنفاذ إجملاين للقانون" ما تتعهد بتقدميه من تقارير قانونية بصفة أأساس ية للناطقني ابللغة إلنلكزيية.
وعنوإن موقع إلنفاذ إلعام مع إلروإبط إملتصةل مبختلف معاهد إملعلومات إلقانونية هوwww.worldlii.org :
بعض إلبدلإن إملعينة:
أس ياwww.asianlii.org :
أأسرتإلياwww.austlii.edu.au :
بلجياكhttp://www.juridat.be/ :
إلربإزيلwww.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/jurisp.asp :
كندإwww.canlii.org/ :
فرنساhttp://www.legifrance.gouv.fr/initRechJuriJudi.do :
أأملانياwww.ipwiki.de :؛ www.bundesgerichtshof.de
63

حيتوي عىل قانون إلسوإبق إلقضائية للك من حممكة إلعدل وإحملمكة إلعامة (إلتسمية إجلديدة للمحمكة الابتدإئية منذ  0ديسمرب  .)2111وهااتن
إحملمكتان خمتصتان ابصدإر إ ألحاكم يف قضااي إمللكية إلفكرية .ملزيد من إملعلومات حول دور لك من هاتني إحملمكتني ،إنظر:
.http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/
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www.hklii.ogr/ :هونغ كونغ
judis.nic.in/supremecourt/chejudis.asp :إلهند
www.ucc.ie/law/irlii/index.php :إيرلندإ
http://database.iip.or.jp/cases/ :إلياابن
http://zoeken.rechtspraak.nl :هولندإ
www.nzlii.org/ :نيوزيلندإ
www.paclii.org/ :جزر إحمليط إلهادئ
www.dgsi.pt/ :إلربتغال
www.commonlii.org/sg/cases/ :س نغافورة
www.saflii.org :بدلإن أأفريقيا إجلنوبية
www.poderjudicial.es/jurisprudencia/ :إس بانيا
www.bailii.org :إململكة إملتددة وإيرلندإ
.www.findlaw.com ؛www.law.cornell.edu/ :إلولايت إملتددة إ ألمريكية
 وإليت بعد. عدد من إملوإقع إليت توفر معلومات مفيدة عن إملسائل ذإت إلصةل ابلتقليد وإلقرصنة:إلتقليد وإلقرصنة
:عدد مهنا

www.wipo.int/enforcement/en/
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm
www.oecd.org/
www.ccapcongress.net
www.iccwbo.org/bascap
www.cybercrime.gov.
www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/ipmanual/
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أألف .إملعاهدإت وإلنصوص إلترشيعية
 .0متطلبات إتفاق تريبس :يتطلب إتفاق تريبس قيام إدلول إ ألعضاء يف منظمة إلتجارة إلعاملية بوضع ترشيع يوفر
حامية للعالمات إلتجارية .64كام تنص إملعاهدة أأيضا عىل بعض إملتطلبات إ ألساس ية إليت يتعني الالزتإم هبا كدد أأدىن
يف قوإنني إلعالمات إلتجارية .وتتخذ إملناقشة إلتالية من ذكل إحلد إ ألدىن من إملتطلبات إ ألساس ية نقطة إنطالق لها.
وسيمت الاستشهاد يف س ياق تكل إملناقشة بأأحاكم إتفاق تريبس ذإت إلصةل ابلعالمات إلتجارية.
 .2إتفاقية ابريس :من إجلوإنب إلهامة يف إتفاق تريبس (إملادة  ،)0.2إلزإم إدلول إ ألعضاء ابلمتثال ألحاكم معينة
من معاهدة ابريس لعام  .650161ويظل الالزتإم قامئا بغض إلنظر عن عضوية إدلوةل يف "إتفاقية ابريس" أأو عدم
عضويهتا .وينبع إلزتإم مماثل من أأحاكم معاهدة قانون إلعالمات إلتجارية ( )0114ومعاهدة س نغافورة بشأأن
"قانون إلعالمات".
 .3إملعامةل إلوطنية :تتطلب إملادة  0.3من إتفاق تريبس ،مثل إتفاقية ابريس ،إلزتإم لك دوةل عضو مبعامةل
موإطين إدلول إ ألعضاء إ ألخرى عىل نفس إلقدر من إملعامةل إلتفضيلية إليت متنحها ملوإطنهيا ،وذكل فامي يتعلق حبامية
حقوق إلعالمات إلتجارية .وهذإ ما يشار إليه "ابملعامةل إلوطنية".
 .4توجيه الاحتاد إ ألورويب :أأصدر الاحتاد إ ألوريب توجهي ًا بشأأن قانون إلعالمات إلتجارية؛ ويتعني إتساق قوإنني
مجيع إدلول إ ألعضاء يف الاحتاد إ ألورويب مع هذإ إلتوجيه .66ويتوإفق هذإ إلتوجيه مع إتفاق تريبس ،ولكنه ينص عىل
حامية أأوسع للعالمات إلتجارية ،ويشلك أأساس ًا للفقه إلقانوين للعالمات إلتجارية حملمكة إلعدل إ ألوروبية ()ECJ
وإلقوإنني والاجهتادإت إلقانونية إحلديثة لدلول إ ألعضاء يف الاحتاد إ ألورويب (ومن بيهنا دولتان من بدلإن إلقانون
إلعام ،إململكة إملتددة وإيرلندإ).67
كام ميكن إلشارة أأيضا إىل لحئة إجمللس رمق  211/2111بشأأن إلعالمة إلتجارية إ ألوروبية ،إليت تتناول بصورة وإحضة
إلعديد من مفاهمي إلعالمات إلتجارية إلسارية.68
 .8أأحاكم حممكة إلعدل إ ألوروبية :سوف يمت إلشارة ،من وقت لخر ،إىل نصوص إلتوجيه و أأحاكم حممكة إلعدل
إ ألوروبية .وميكن إلوصول إلهيا بسهوةل عىل ش بكة إلنرتنت .69ومع ذكل ،جيب إ ألخذ يف الاعتبار أأن حممكة إلعدل
إدلولية 70يه يف إ ألساس حممكة نقض ،نظر ًإ ألن من إحدى وظائفها إلجابة عىل إ ألس ئةل إلقانونية إملرفوعة إلهيا من
إحملامك إلوطنية لدلول إ ألعضاء فامي يتعلق بنطاق قوإنني ولوإحئ الاحتاد إ ألورويب .ونتيجة ذلكل ،فأأحاكهما عىل درجة من
إ ألمهية ويُنظر إلهيا كتفسريإت قانونية ملسائل مبدئية ولكهنا ل توفر سوى إرشادإت معلية حمدودة يف س ياق إعدإد
إحلمك إلهنايئ لقضية معينة (ما مل تكن تكل إ ألحاكم متعلقة بطعن قضايئ دإخل).
64
65
66
67

68
69
70

توخي ًا لالتساق ،يس تخدم مصطلح " "trademarkسوإء كصفة أأو اكمس عىل حد سوإء ،وقد حل بذكل حمل مصطلح " "trade markحيامث وجد.
إتفاقية ابريس محلاية إمللكية إلصناعية بتارخي  21مارس  ،0553وتعديالهتا وإملتاحة عىل إلرإبط.www.wipo.int :
.www.oami.eu.int/I
إلتوجيه رمق  2008/95/ECإلصادر عن إلربملان إ ألورويب وإجمللس بتارخي  22أأكتوبر  2115لتقريب قوإنني إدلول إلأعضاء إملتعلقة ابلعالمات إلتجارية،
وإذلي حل حمل توجيه إجمللس إ ألول رمق  89/104/EECإملؤرخ يف  20ديسمرب http:// :0155
.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:EN:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:EN:PDF
.http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

جيب إلمتيزي بني حممكة إلعدل وبني إحملمكة إلعامة .ملزيد من إملعلومات حول هذإ إلمتيزي ،إنظر:
.http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/

35

 .6أأساس قانون إلعالمات إلتجارية يف إململكة إملتددة :يعد قانون إلعالمات إلتجارية يف إململكة إملتددة
لعام  0114مثال لترشيع يتوإفق مع لك من إتفاق تريبس وتوجيه الاحتاد إ ألورويب ،وسوف تُس تخدم إلنصوص
إملوضوعية لهذإ إلقانون كنقطة إنطالق .وميثل هذإ إلقانون بطبيعته إخلاصة راميعا للمبادئ إلقانونية إملدنية وإلعامة،
ولكنه يتطابق مع قوإنني بدلإن الاحتاد إ ألورويب إ ألخرى فامي يتعلق جبميع إلنوإيح إملادية.
.1

إ ألصل إخملتلط لقانون إململكة إملتددة:

لوتو (إململكة إملتددة) ضد اكميلوت غروب

][2003] EWCA Civ 1132 [UK

كام يوحض ذكل إملوجز ،يعد قانون عام  0114خليطا من بني عدة مصادر .وهناك مصدرإن أأوروبيان
رئيس يان :إلتوجيه إ ألورويب ،إذلي تهدف إىل إملوإءمة بني قوإنني إلعالمات إلتجارية إلوطنية ولحئة إجمللس
إ ألورويب إليت إس تددثت إلعالمة إلتجارية إ ألوروبية .ومع ذكل ،ويف بعض إحلالت فقط ،إس ُتنبط إلعديد
من إملفاهمي إ ألساس ية من إلقانون إحملل إلقامئ .وجيوز الاس تعانة ابلسلطات إلقدمية ،ولكن "جيب عدم إغفال،
71
يف أأي مرحةل من إملرإحل ،أأن إلنظام خمتلف إختالفا جوهراي ويتطلب يف كثري من إ ألحيان نظرة جديدة".

ابء .طبيعة إلعالمات إلتجارية
 .5إلعالمات إلتجارية يه ممتلاكت معنوية غري ملموسة ولها قمية راارية .ومت إلنص عىل هذإ إملبد أأ رصإح ًة يف
73
بعض إلقوإنني ،72ولكنه وإقع ملموس أأيضا نتيجة للتطور إلتارخيي إذلي وصفه كريس توفر وإدلو:
"يف سلسةل من إلقضااي ،فاجأأ إللورد ويس تربي إل.يس .زمالء إملهنة ابقرإر حق إمللكية يف إلعالمات
إلتجارية ،وميكن نقل هذإ إحلق وإنفاذه حىت يف موإهجة حالت إلتعدي حبسن نية .ومن إجلائز أأن يكون
إللورد ويس تربي قد أأقر أأيضا ملكية إ ألسامء إلتجارية ،ويف هذه إحلاةل ،اكن من إملمكن إعادة تفسري مجيع موإد
قانون إلتعدي عىل إلنحو إذلي اكن مفهوما يف ذكل إلوقت بدلةل إلتعدي عىل حقوق إمللكية بدل من
إلتضليل .بيد أأن ذكل مل يكن ليددث .و ُوضع قانون إلعالمات إلتجارية وفقا للتدقيق إلقانوين ،وإس متر قانون
إلتعدي َم ْع ِين ابلتضليل".
واكن عىل إحملمكة إ ألوروبية حلقوق إلنسان إلنظر يف هل يُنشئ طلب تسجيل عالمة راارية حق ملكية؟ و أأقرت
بذكل فعال .وينطبق هذإ الاس تدلل من ابب أأوىل عىل إلعالمات إلتجارية إملسجةل.

إهنيرس -بوش ضد إلربتغال

إحملمكة إ ألوروبية حلقوق إلنسان إدلإئرة إلرئيس ية
 25يونيو 2116
أأولت إحملمكة إلنظر إلوإجب إىل حزمة إحلقوق وإملصاحل إملالية إليت تنشأأ بناء عىل طلب لتسجيل إلعالمة
إلتجارية .وتوإفق إحملمكة عىل إماكنية إس تددإث مجموعة متنوعة من إملعامالت إلقانونية إلناراة عن هذه
إلطلبات ،مثل إلنظر يف إتفاقيات بيع أأو ترخيص ،كام أأن تكل إلطلبات لها – أأو قادرة عىل أأن يكون لها -
71
72
73

إستشهادإ بقانون كرييل للعالمات إلتجارية وإ ألسامء إلتجارية إلطبعة  03إلطبعة إلفقرة .00.0
يف إململكة إملتددة يف إلقسم " :)0(2إلعالمة إلتجارية إملسجةل يه حق ملكية حيصل عليه عن طريق تسجيل إلعالمة إلتجارية مبوجب هذإ إلقانون"،
ويف إلقسم " :22إلعالمة إلتجارية إملسجةل يه ملكية خشصية (يف إسكتلندإ ،ممتلاكت مادية منقوةل)".
مت إقتباسه يف قضية لوتو (يوه كيه) إحملدودة ضد اكميلوت غروب (رشكة خاصة حمدودة) ف.EWHC 1256 (Ch) 2113
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قمية مالية كبرية .وفامي يتعلق ابلتسلمي ابلر أأي إلقائل بأأن إلتعامالت عىل طلبات تسجيل إلعالمات لن حتقق
إل قمية مادية ضئيةل أأو رمزية فقط ،مفن إملالحظ يف إقتصاد إلسوق ،إعامتد إلقمية إحملققة عىل عدد من
إلعوإمل إخملتلفة ،ومن إملس تحيل إلتأأكد بدإي ًة من عدم وجود قمية مالية من تسلمي طلب تسجيل
عالمة راارية.
وتويح هذه إلعنارص جممتعة بأأن إملوقف إلقانوين للرشكة مقدمة إلطلب وبصفهتا صاحبة طلب إلتسجيل
لعالمة راارية قد سامه يف إنشاء مصاحل قابةل للملكية بطبيعهتا .ومن إحلقيقي أأن تسجيل إلعالمة – وإمحلاية
إلأكرب إليت حتصل علهيا – س يصبح هنائي ًا فقط ما مل تتعدى إلعالمة عىل إحلقوق إملرشوعة لطرف أخر،
ولهذإ ،ويف إطار هذإ إملفهوم ،فان إحلقوق إملرتبطة بطلب إلتسجيل تكون مرشوطة .وعىل إلرمغ من ذكل،
وعندما قامت إلرشكة ابيدإع طلب إلتسجيل إخلاص هبا ،اكن يتعني علهيا توقع تعرضها للفحص وإلتحري
مبوجب إلترشيع إلساري للتأأكد من إستيفاهئا للرشوط إجلوهرية وإلجرإئية إ ألخرى ذإت إلصةل .ولهذإ ،فان
إلرشكة إلطالبة إمتلكت مجموعة من حقوق إمللكية – إملتصةل بطلب تسجيل عالمة راارية – ويه حقوق
معرتف هبا مبقتىض إلقانون إلربتغايل ،74عىل إلرمغ من إماكنية إلغاء هذه إحلقوق وفقا لرشوط معينة.

حممكة مجموعة بدلإن إ ألنديز

إلقضية رمق 194-IP-2006

حتمي لحئة مجموعة بدلإن إ ألنديز مصاحل ماكل إلعالمة إلتجارية ،ومتنح إملاكل حق الاس تخدإم إحلرصي لشارة
ممزية مع حامية حق إملس هتلكني يف عدم تعرضهم للتضليل أأو الالتباس يف مسائل متعلقة بأأصل إلعالمة
إلتجارية للمنتجات أأو إلسلع أأو جودهتا أأو أأوضاعها ،إخل.
وتُ َع َّرف إلعالمة إلتجارية كسلعة غري مادية تسمح بتدديد إلهوية أأو إلمتيزي بني إملنتجات وإخلدمات إخملتلفة
يف إلسوق.
.1

"إلعالمات إلتجارية ذإت طبيعة خمتلفة عن طبيعة عنارص قانون إمللكية إلفكرية":

ماتيل ضد مؤسسة  3514211كندإ

]2006 SCC 22 [Canada

ل يُطلب من صاحب عالمة راارية تقدمي بعض منافع جديدة للجمهور مقابل متتعه ابحتاكر إس تخدإمه لعالمته ،هذإ
خبالف إلوضع مع صاحب برإءة أأو ماكل حقوق طبع ونرش .بل ما هو أأكرث من ذكل ،فقد يس تخدم ماكل إلعالمة
إلتجارية إسامً شائعا معروفا للجميع وحيقق إس تفادة منه "كعالمة" هل لمتيزي بضاعته عن إلبضاعة إ ألخرى إخلاصة
مبنافس يه .ول يُطلب منه منح مزية للجمهور مقابل طلبه إحلصول عىل الاحتاكر ،مثل برإءإت الاخرتإع أأو حقوق
إلطبع وإلنرش ،ولكن يمت ذكل يف مقابل تقدمي خدمة هامة للصاحل إلعام ممتثةل يف طمأأنة إملس هتلكني بأأن ما يبتاعونه
وحيصلون عليه هو فعال من إملصدر إذلي يعتقدون أأنه يقدم هلم إجلودة إملقرتنة بتكل إلعالمة إلتجارية إليت حيتكرها.
وابلتايل متثل إلعالمات إلتجارية عام ًال مساعد ًإ للمس هتلكني يساعدمه يف إحلصول عىل ما يريدونه .وهبذه إلطريقة،
تؤدي إلعالمة إلتجارية دور ًإ رئيس يا يف إقتصاد إلسوق .ويستند قانون إلعالمات إلتجارية عىل مبادئ إلتعامل
إملنصف .ويقال يف بعض إ ألحيان إنه يعمل عىل إحدإث توإزن بني إملنافسة إحلرة وإملنافسة إلرشيفة.
74

تتعلق إلقضية ابلقانون إلربتغايل.
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 .01ول تُنشئ إلعالمات إلتجارية إحتاكرإت ول يرتتب علهيا أأي نوع من أأنوإع حقوق إلت أأليف وإلنرش :عىل إلرمغ
من أأن تسجيل إلعالمات إلتجارية ينشئ حقوقا حرصية ،إل أأن إلعالمات إلتجارية ذإهتا ل حتمل أأي قمية أأو معىن
مبفردها .وجيب أأن تكون إلعالمات إلتجارية قادرة عىل متيزي إلسلع وإخلدمات إليت يقدهما صاحب إلعالمة إلتجارية،
وهذإ ما يؤدي إىل مبد أأ إلوظيفية :قد ل تُس تخدم إلعالمات إلتجارية ملنع الاس تخدإم إلتنافيس للسامت إلنفعية
للمنتجات ،ولكن تُس تخدم لتؤدي وظيفة متيزي مصدر تكل إملنتجات فقط.

غالكسو غروب ضد دوويلهورست

][2000] EWHC Ch 134 [UK

من إلشائع إشارة إحملامك وإحملامني وإلعمالء إىل إلعالمات إلتجارية كعوإمل منش ئة لالحتاكرإت ،وليس من
إلنادر إس تخدإم مصطلدات تويح هبذإ عند مناقشة تكل إلعالمات إلتجارية .ولكن ل تُنشئ إلعالمات
إلتجارية إحتاكرإت ابملعىن إحلقيقي .وعىل إلرمغ من أأن إلعالمات إلتجارية تؤدي إىل خلق حقوق إس تئثارية مبا
تؤديه من دور ابلشارة إىل إملصدر ونوعية إلسلع ،إل أأن هذه إحلقوق تكون قامئة فقط مىت إرتبطت بسلع
موجودة أأو لها قمية .ول تعد إلعالمة إلتجارية نوع ًا من أأنوإع حقوق إلتأأليف وإلنرش .ول حيصل إملاكل عىل
إحتاكر يف عالمة عىل هذإ إلنحو.
ول يعد جمرد نسخ عالمة ،عىل سبيل إملثال بكتابهتا عىل قطعة من إلورق ،حىت يف إلس ياق إلتجاري ،يف
حد ذإته إنهتااك ألي حق من حقوق إلعالمات إلتجارية .وينتج عن هذإ إماكنية إس متالك نفس إلعالمات أأو
عالمات متشاهبة بوإسطة مالك خمتلفني فامي يتعلق بسلع أأو أأعامل راارية خمتلفة .ويعد هذإ من إملامرسات
إليومية .فعىل سبيل إملثال ،ي ُس تخدم إمس (لويدز) كعالمة راارية من قبل سلسةل صيدليات وبنك وسوق
للتأأمني؛ كام أأن إلعالمة (جرإاندإ) مس تخدمة من قبل رشاكت ل يربط بيهنا أأي عالقة مشرتكة حيث تعمل يف
جمالت حمراكت إلس يارإت وتأأجري أأهجزة إلتلفاز.
وترتبط إلعالمة دإمئا بسلعة ف أأو خبدمات معينة .ولهذإ إلسببُ ،وضع تصنيف دويل للبضائع فوإخلدمات
ألغرإض إيدإع طلبات إحلصول عىل إلعالمات إلتجارية .كام أأن هذإ أأيضا هو إلسبب يف متسك قانون
إلعالمات ولحئة إلعالمة إ ألوروبية بأأن تُقَدّم طلبات إحلصول عىل إحلق يف عالمة راارية مربوطة بسلع معينة،
وهذإ هو إلسبب أأيضا يف تالزم إلعالقة بني عالمة مسجةل وبني سلع حمددة يف إلتوجيه إلصادر من إجمللس
إ ألورويب إذلي يسعى إىل تقريب قوإنني إلعالمات إلتجارية دإخل دول الاحتاد.

إلعالمة إلتجارية دريس تان

][1986] RPC 161(SC) [India
يُقصد ابلعالمة إلتجارية متيزي إلسلع إملصنعة من قبل خشص وإحد عن تكل إملصنعة من قبل خشص أخر.
ولهذإ ،ل توجد عالمة راارية قامئة بذإهتا يف إلفرإغ .فال يتحقق وجودها إل من خالل إلسلع إليت تُس تخدم
تكل إلعالمة إلتجارية يف شأأهنا أأو ينتوى إس تخدإهما إرتباطا هبا .وهتدف إلعالمة إلتجارية إىل إلشارة إىل
عالقة راارية بني إلسلع وبني خشص هل إحلق يف إس تخدإم إلعالمة سوإء متت إلشارة إىل هوية هذإ إلشخص
أأم ل.
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كريكيب ضد ريتفيك هودلينغز
]2005 SCC 65 [Canada

يبدو أأن مفهوم إلوظيفة هو مبد أأ منطقي لقانون إلعالمات إلتجارية .فهو يعكس إلغرض من إلعالمة إلتجارية،
وهو حامية إلطابع إملمزي للمنتج ،وليس حامية الاحتاكر عىل هذإ إملنتج .ويعرتف قانون إلعالمات إلتجارية
ويقر بوضوح بأأنه ل حيمي إلسامت إلنفعية لغطاء إلمتيزي .وهبذإ إ ألسلوب ،يعتقد إلقانون يف وجود و أأمهية هذإ
إملبد أأ طويل إلعهد بقانون إلعالمات إلتجارية .ويقر هذإ إملبد أأ بأأن إلقصد من قانون إلعالمات إلتجارية ليس
منع الاس تخدإم إلتنافيس للسامت إلنفعية للمنتجات ،ولكنه متيزي تكل إملنتجات كوظيفة رئيس ية للعالمات
إلتجارية .ويوحض مفهوم إلوظيفة هذإ حقيقة مكنون إلعالمة إلتجارية .ويف كندإ ،شأأهنا يف ذكل شأأن إلعديد
من إلبدلإن أأو إملناطق إ ألخرى يف إلعامل ،يشلك هذإ إملبد أأ جزء ًإ رإخس ًا يف قانون إلعالمات إلتجارية .ويف
قانون إمللكية إلفكرية ،مينع إلقانون رااوزإت إ ألوضاع الاحتاكرية فامي يتعلق ابملنتجات وإلعمليات إلتشغيلية.
ومبجرد إنهتاء صالحية إلربإءة ،عىل سبيل إملثال ،يعمل إلقانون عىل تثبيط حماولت إعادة تكل إلربإءإت حتت
أأي س تار أخر.

ماتيل ضد مؤسسة  3514211كندإ

]2006 SCC 22 [Canada

تتطلب مبادئ إلنصاف ،بطبيعة إحلال ،إلنظر يف مصلدة إمجلهور وإلتجار ومنافع إملنافسة إحلرة إملفتوحة
فضال عن مصلدة ماكل إلعالمة إلتجارية يف حامية الاستامثرإت إليت تكبدها يف إلعالمة .وجيب إحلرص يف
عدم إنشاء مساحة من الاس تئثار وإمحلاية تؤدي إىل الاحنرإف عن إلغرض من قانون إلعالمات إلتجارية .وإن
إلغرض من إلعالمات إلتجارية هو إنشاء صالت رمزية تربط إلعالمة إلتجارية ابملنتج.
 .00إساءة إس تخدإم تسجيالت إلعالمات إلتجارية :إن إساءة إس تخدإم تسجيالت إلعالمات إلتجارية ليس
اب ألمر إملس تغرب؛ بل عىل إلعكس متاما ،فهو من إملامرسات إلشائعة .فالعديد من تسجيالت إلعالمات إلتجارية
يكتنفها إلشكوك يف قميهتا أأو صالحيهتا ،وقد بُدئ يف إجرإءإت إلتسجيل والانهتاء منه نظرإ لعدم وجود معارضة
وعدم توفر تضارب مصاحل يف تكل إلعالمة يف وقت إلتسجيل ،و أأيضا بسبب إخلربة إحملدودة لبعض واكلت تسجيل
إلعالمات إلتجارية.

لويب إن أأوه ضد ميلينيوم س تايل

][2007] ZASCA 10 [South Africa
هناك ما يعرف ابلسطو إللكرتوين ،وهناك من يقومون ابلسطو عىل جسل إلعالمات إلتجارية .ومن خالل
إملعلومات إملتوفرة يف أأورإق هذه إلقضية :فإملدعي هو كيان يس تخدم إلسجل بغرض خنق إملنافسة وليس
من أأجل إلغرض إلقانوين إذلي ُس َّن من أأجهل .ول يعين عدم وجود أأي معارضة لطلب تسجيل إلعالمة
إلتجارية أأو عدم وجود عالمة مشاهبة قامئة ابلفعل ومسجةل ،إس تكامل إجرإءإت تسجيل إلطلب ومنح إحلقوق
إملرتتبة يف إلهناية .وتضفي هذه إملامرسة إخلاطئة مسعة سيئة لقانون إمللكية إلفكرية .كام أأهنا تلقي بشكوك جدية
حول ما إذإ اكن هذإ إجلزء من إلقانون يغطي ما ميكن أأن يقال عنه إنه جمهود فكري.
 .02إحلق يف الاس تخدإم والاستبعاد :مينح تسجيل إلعالمة إلتجارية ،يف حاةل إلتسجيل إلصحيح ،إملاكل إملسجل
للعالمة إلتجارية إحلق إحلرصي يف إس تخدإم إلعالمة إلتجارية ابلنس بة للسلع أأو إخلدمات إليت مت تسجيل إلعالمة
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إلتجارية يف شأأهنا .وتنص بعض إلقوإنني رصإحة عىل هذإ إ ألمر ،مثل إلقانون إلهندي؛ وتكتفي بعض إلقوإنني إ ألخرى
ابلشارة إلضمنية.

كريكيب ضد ريتفيك هودلينغز
]2005 SCC 65 [Canada

مينح تسجيل إلعالمة إلتجارية للشخص إملسجل إحلق إحلرصي يف إس تخدإم إلعالمة إلتجارية يف مجيع أأحناء
كندإ ،وإحلق يف إختاذ إجرإءإت ملوإهجة أأي إنهتاك لهذإ إحلق .وابﻹضافة إىل ذكل ،وبغية ممارسة تكل إحلقوق،
ل يس تلزم إ ألمر إثبات وجود إلعالمة ذإهتا ،ويعترب إلتسجيل يف حد ذإته دليال اكفيا .ومع ذكل ،فان
إلعالمات تبقى كام يه عالمات ،سوإء مسجةل أأو غري مسجةل ،نظر ًإ ألن خصائصها إلقانونية وإحدة.

إلعالمة إلتجارية دريس تان

][1986] RPC 161(SC) [India
مينح تسجيل إلعالمة إلتجارية حقوق ًا ذإت قمية عالية جد ًإ للامكل إملسجل لها .ووفقا للقسم رمق  )0(21من
قانون س نة  ،0185ل يس تطيع أأي خشص إلرشوع يف إختاذ أأي إجرإءإت هتدف ملنع إلتعدي عىل عالمة
راارية غري مسجةل أأو للحصول عىل تعويضات نظري هذإ إلتعدي .ومع ذكل ،ل يتأأثر حق هذإ إلشخص يف
إختاذ إجرإء ضد إلتعدي عىل سلعه ومترير بيعها عىل أأهنا سلع لشخص أخر أأو طلب إحلصول عىل تعويضات
نظري هذإ إلتعدي نتيجة هذإ إلفعل بسبب حقيقة أأن إلعالمة إلتجارية غري مسجةل .ووفقا للقسم رمق ،)0(25
مينح تسجيل إلعالمة إلتجارية ،إذإ اكن عىل إلنحو إلصحيح ،إملاكل إملسجل للعالمة إحلق إحلرصي يف
إس تخدإم إلعالمة إملتعلقة ابلسلع إليت مت إلتسجيل بشأأهنا وإحلصول عىل تعويض نظري إلتعدي عىل إلعالمة
وفقا ل ألسلوب إملنصوص عليه يف إلقانون.
ويف إلوقت نفسه يُ َم ِكّن إحلق يف إلعالمة إلتجارية إملاكل من منع أخرين من إس تخدإم إلعالمة كعالمة راارية .وغالب ًا
ما يوصف هذإ إحلق بأأنه حق سليب ألنه (وكام يدعي أأحصاب هذإ إلر أأي) ل يعين وجود هذإ إحلق ،إس تخدإم إملاكل
ابلرضورة هل يف مجيع إ ألوقات وحتت لك إلظروف.

اكمبومار سوس يدإد ل مييتادإ ضد نييك إنرتانش يوانل
][2000] HCA 12 [Australia

تتوإفق طبيعة "الاحتاكر" إملمنوح وفقا لبعض إلنصوص مثل إلنص إلوإرد يف إلقسم  )0(85مع ما هو ممنوح
وفقا لقانون  .0118وإن إلتفسري إذلي قدمه "هاريف يس جيه" يف قضية "ليتش ضد وايت" إملتعلق بقانون
س نة  0118يعترب تفسري ًإ جيد ًإ لقانون س نة  .0188ويف هذه إلقضية ،رفض قايض إلنصاف إلطرح إلقائل
بأأن إحلق إملمنوح للامكل إملسجل للعالمة إلتجارية حيمل معه ابلتأأكيد إحلق يف إس تخدإم إلعالمة يف أأي ماكن
ويف مجيع إ ألوقات وحتت لك إلظروف دإخل حدود أأسرتإليا .كام ذهب عدإلته لتبين وهجة إلنظر إلقانونية إليت
ُطرحت مبقتىض ترشيع سابق للمملكة إملتددة بوإسطة "ابلكي إل جيه" يف قضية "ليل وكيناهان إحملدودة".
فقد أأشار "ابلكي إل جيه" إىل أأن إحلق إلوحيد إملمنوح نتيجة إلتسجيل هو إحلق يف منع أخرين من
إس تخدإم إلعالمة إلتجارية كعالمة للسلع إليت يتعاملون علهيا.
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 .03وجوب إس تخدإم إلعالمة إلتجارية :جيوز عدم تسجيل عالمة راارية غري مس تخدمة ،أأو ينتوى إس تخدإهما،
فامي يتعلق بسلع أأو خدمات معينة؛ ويف حاةل تسجيلها ،وعدم إس تخدإهما ،سوف تفقد إمحلاية إملكفوةل لها .75ويف هذإ
إلصدد ،تنص إملادة  01من إتفاق تريبس عىل ما يل:




إذإ اكن الاس تخدإم مطلواب فمبوجب إلترشيعات إلوطنية للحفاظ عىل تسجيل إلعالمة ،ل جيوز
إلغاء إلتسجيل إل بعد فرتة إنقطاع مدهتا ثالث س نوإت عىل إ ألقل من عدم الاس تخدإم ،ما مل يكن
هناك أأس باب وجهية تستند إىل وجود عقبات حتول دون هذإ الاس تخدإم ويبي ّهنا ماكل إلعالمة
إلتجارية, .يُنظر للظروف إليت تنشأأ وتكون خارجة عن إرإدة صاحب إلعالمة إلتجارية وتشلك عقبة
حتول دون إس تخدإم إلعالمة إلتجارية ،مثل قيود عىل الاس تريإد أأو غري ذكل من متطلبات حكومية
للسلع أأو إخلدمات إحملمية ابلعالمة إلتجارية ،عىل أأهنا أأس باب وجهية لعدم الاس تخدإم.
وعندما يتعلق إ ألمر بس يطرة إملاكل عىل إلعالمة ،يُنظر لس تخدإم تكل إلعالمة من قبل خشص أخر
ف أأي خشص مرخص هل من إملاكل عىل أأنه إس تخدإم للعالمة إلتجارية ألغرإض إس مترإر إلتسجيل.

ماتيل ضد مؤسسة  3514211كندإ

]2006 SCC 22 [Canada

خالفا لصور و أأشاكل إمللكية إلفكرية إ ألخرى ،يمكن جوهر إس تحقاق إلعالمة إلتجارية يف الاس تخدإم إلفعل.
وعىل إلنقيض من ذكل ،يُمنح إخملرتع إلكندي إحلق يف برإءة إخرتإعه حىت يف حاةل عدم إس تخدإمه راار ًاي .كام
حيتفظ إلاكتب إملرسيح حبقوق إلتأأليف وإلنرش حىت لو مل يمت إخرإج إملرسحية .ولكن يف جمال إلعالمات
إلتجارية ،فان إلشعار إملس تخدم هو "إن مل تس تخدهما ،فسوف تفقدها" ،وتُشطب إلعالمة إملسجةل يف حاةل
عدم إس تخدإهما.

إلعالمة إلتجارية دريس تان

][1986] RPC 161(SC) [India
كام هو وإحض من تعريف "إلعالمة إلتجارية" ،فهيي عالمة مس تخدمة أأو مقرتح إس تخدإهما فامي يتعلق بسلع
معينة بغرض متيزيها أأو بغرض إلشارة إىل عالقة يف س ياق إلنشاط إلتجاري تربط بني إلسلع وبني خشص هل
حق الانتفاع ابلعالمة .وذلكل ،ليس من إلرضوري ألغرإض تسجيل إلعالمة إلتجارية إشرتإط وجود تكل
إلسلع يف اترخي تقدمي طلب إلتسجيل.
ومبا أأن تسجيل إلعالمة إلتجارية مينح حقوق ًا قَيّمة للامكل إلقامئ ابلتسجيل ،فال ي ُسمح بتسجيل عالمة راارية
ل يس تخدهما مقدم إلطلب أأو ل ينتوي إس تخدإهما فامي يتعلق ابلسلع إليت سعى يف تسجيل إلعالمة
إلتجارية بشأأهنا.

هولتريهوف ضد فريسليبني

إلقضية ]C-2/00 [ECJ
أأفاد إحملايم إلعام:

"ل تهدف إلتاجر من ورإء تسجيهل أأو حصوهل عىل عالمة راارية إىل منع إلخرين من إس تخدإهما ولكن من
أأجل إس تخدإمه هو لها يف إملقام إ ألول (عىل إلرمغ من أأن إلطابع إحلرصي لالس تخدإم يأأيت كنتيجة تبعية لزمة
75

يتعني أأن يكون الاس تخدإم حقيقي :س يلبريكويل  GmbHضد ماس يل سرتيمكودي  GmbHإلقضية رمق ( 11/418حممكة إلعدل إ ألوروبية).
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للتسجيل أأو للحصول عىل إلعالمة) .ويعد الاس تخدإم من قبل إملاكل يف إلوإقع عنرصإ جوهر ًاي وأأساس ي ًا
للملكية فنظر ًإ جلوإز إنقضاء إحلقوق أأو أأن تصبح غري قابةل للتطبيق يف حاةل عدم الاس تخدإم".
 .04إلعالمات إلتجارية إدلفاعية :ل ينطبق رشط الاس تخدإم عىل إلعالمات إلتجارية إدلفاعية ،وإليت تعرتف هبا
بعض إلنظم إلقانونية .وت ُسجل إلعالمات إلتجارية إدلفاعية ،ليس بغرض إس تخدإهما ولكن بغرض حامية مسعة إلعالمة
إلتجارية إملعروفة إملسجةل يف فئة أأخرى من إلسلع .وقد فقدت تكل إلعالمات إدلفاعية أأمهيهتا نظر ًإ ملا وف َّره إتفاق
تريبس من حامية للعالمات إلتجارية شائعة إلشهرة .فقد ُمنحت إلعالمات إلتجارية ذإت إلسمعة إلتجارية إجليدة
(إلعالمات إلتجارية شائعة إلشهرة) حامية أأوسع من جمرد إمحلاية ضد الاس تخدإم إملتعلق ابلسلع وإخلدمات إحملددة
وإليت مت تسجيل تكل إلعالمات إلتجارية من أأجلها.
 .08الاختصاص إلقل ميي :حق إلعالمة إلتجارية هو حق إقلميي .فهو يرسي فقط دإخل إلقلمي إذلي مت إلتسجيل
فيه ،أأو يف إلقلمي إذلي تكون فيه إلعالمة شائعة إلشهرة يف حاةل عدم تسجيلها .كام ل ترسي إلعالمات إلتجارية
إخلاصة ابلحتاد إ ألورويب سوى دإخل أأرإيض الاحتاد إ ألورويب.

بريسونز ضد كريس امتن

]900 F2d 1565 (Fed Cir 1990) [USA
إن مفهوم الاختصاص إلقلميي من إملفاهمي إ ألساس ية لقانون إلعالمات إلتجارية؛ تنشأأ حقوق إلعالمات
إلتجارية يف لك بدل وفقا للنظام إلقانوين لهذإ إلبدل فقط.

فيكتوراي س يكريتس ضد إدغار س تورز

]1994 (3) SA 739 (A) [South Africa
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نص حمك "موورغيت" عىل إليت:
"إن مفهوم إلعالمة إلتجارية هو مفهوم إقلميي حبت؛ فهو ل يكون انفذ ًإ حكام أأو أأثر ًإ إل يف إطار إلقلمي
إذلي ت ُس تخدم إلعالمة دإخهل ،ومت إلتسجيل عىل أأساس إس تخدإهما يف نطاقه .ومن مث ،تستند ملكية
إلعالمة إلتجارية إملذكورة وإس تخدإهما إلوإقعي أأو الاس تخدإم إملقرتح لها إملذكور يف فقانون إلعالمات
إلتجارية عىل إملادة إلفرعية لتكون دإخل فمجهورية جنوب أأفريقيا ".
ويرتتب عىل ذكل حقيقة أأنه يف حاةل وجود عالمة راارية مسجةل ومس تخدمة حىت عىل نطاق وإسع من قبل
خشص يف بدل أأجنيب ،فال يشلك ذكل يف حد ذإته عائقا أأمام إعامتد هذه إلعالمة وتسجيلها لشخص أخر يف
جنوب أأفريقيا .ويف حاةل عالمة راارية أأجنبية ،ل يوجد أأي مانع قانوين حيول دون إعامتدها يف جنوب أأفريقيا
ما مل يرتإفق مع طلب إملنع حيثيات أأخرى:
"يستند إلطعن يف إ ألساس عىل أأن إملعرتض اكن عىل حد عمل مقدم إلطلب هو ماكل هذه إلعالمة
إلتجارية يف فإلبدل إ ألجنيب و أأن مقدم إلطلب إس متكل إلعالمة إلتجارية عىل حنو غري سلمي .ووفقا
للموقف إلقانوين إحلايل ،تنحرص إلعالمة إلتجارية دإخل إلقلمي إملس تخدمة وإملسجةل فيه فقط ،ولهذإ،
وبصفة عامة ،ل يوجد ما مينع خشص ما من تأأكيد حق ملكيته يف عالمة راارية مل ينازعه فهيا أأحد غريه
دإخل نفس إلقلمي".
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مت الاستشهاد هبا يف قضية إيه إم موول غروب ضد رشكة غاب ف 12 ZASCA 2118فجنوب أأفريقيا .
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برشلونة دوت كوم ضد مدينة برشلونة

]189 F Supp 2d 367 (ED Va 2002) [USA
بتطبيق قانون إلعالمات إلتجارية إ ألمرييك عىل هذه إدلعوى إملرفوعة من رشكة أأمريكية يف حممكة أأمريكية
خبصوص إمس جمال حتت إدإرهتا ومسجل يف إلولايت إملتددة إ ألمريكية ،يتسق فإلقانون مع إملبد أأ إ ألسايس
لالختصاص إلقلميي وإذلي يستند إليه قانون إلعالمات إلتجارية إملطبق حاليا .وتطبق لك من إلولايت
إملتددة وإس بانيا منذ فرتة طويةل إتفاق ابريس محلاية إمللكية إلصناعية .ويدرج إلقسم  44من "قانون لهنام"
إتفاقية ابريس يف قانون إلولايت إملتددة إ ألمريكية ،ولكن فقط "ملنح إلرعااي إ ألجانب حقوق متوإزية مع
إ ألحاكم إملوضوعية للمعاهدة إملعنية مبوجب قانون إلولايت إملتددة إ ألمريكية".
وعىل هذإ إ ألساس ،تعد إملادة  )3(6من إتفاقية ابريس يه إلنص إملوضوعي إملتعلق هبذه إحلاةل ،وإذلي
يطبق مبد أأ الاختصاص إلقلميي ابلنص عىل "ف ينظر لعالمة مسجةل حسب إ ألصول يف بدل من بدلإن
الاحتاد إ ألورويب فابريس بشلك منفصل ومس تقل عن أأي عالمات مسجةل يف بالد أأخرى من بدلإن
الاحتاد إ ألورويب ،مبا يف ذكل بدل إملنشأأ ".وكام أأوحض أأحد إملعلقني إملرموقني:
"مل تُنشئ إتفاقية ابريس ما ميكن تشبهيه ولو من بعيد "بعالمة دولية" أأو ما ي ُسمى "تسجيل دويل".
وبدل من ذكل ،تعرتف إلتفاقية مببد أأ الاختصاص إلقلميي للعالمات إلتجارية فمبعىن تكون إلعالمة
77
إلتجارية قامئة وسارية فقط مبوجب قوإنني لك دوةل ذإت س يادة".
ويرتتب عىل إدماج مبد أأ الاختصاص إلقلميي يف قانون إلولايت إملتددة إ ألمريكية ،عدم إختصاص إحملامك
إ ألمريكية ابدلعاوى إليت تسعى إىل إنفاذ حقوق عالمات راارية قامئة مبوجب قانون أأجنيب.
ويرسي مبد أأ الاختصاص إلقلميي أأيضا عىل إلتجارة من خالل إلنرتنت كام يبدو من إلقول إملأأثور إلتايل .إن إلشارة
إىل "دوةل اثلثة" يه إشارة إىل بدل ليس عضوإ يف الاحتاد إ ألورويب .ويف س ياق أخر ،ميكن إلشارة إىل بدل أأجنيب.

لورايل ضد إيباي إنرتانش يوانل

حممكة إلعدل إ ألوروبية 02 ،يوليه  ،2100قضية C-324/09
جيوز أأن مينع ماكل إلعالمة إلتجارية إملسجةل بيع أأو عرض بيع أأو إلقيام بدعاية متعلقة هبذإ إلبيع لسلع موجودة
يف دوةل اثلثة وحتمل عالمة راارية مسجةل يف دوةل عضو يف الاحتاد إ ألورويب ومل تُعرض يف سوق إملنطقة
إ ألوروبية من قبل ،أأو حتمل عالمة الاحتاد إ ألورويب ومل تُعرض يف الاحتاد إ ألورويب من قبل مبقتىض إلقوإعد
إملنصوص علهيا يف إملادة  8من إلتوجيه إ ألورويب ،يف حاةل "0" :بيعها بوإسطة وس يط رااري من خالل
سوق عىل إلنرتنت دون موإفقة ماكل إلعالمة إلتجارية إىل مس هتكل يقع يف إلقلمي إذلي يغطي إلعالمة
إلتجارية ،أأو " "2عرضها للبيع أأو إلعالن عن هذإ إلبيع يف هذإ إلسوق مس هتدفا مس هتلكني قاطنني يف
هذإ إلقلمي.
ويُرتك للمدامك إلوطنية تقدير لك حاةل عىل حده وإلتأأكد من توفر عوإمل وجهية ميكن عىل أأساسها إطمئنان
إحملمكة إىل أأن عرض إلبيع أأو إدلعاية إملرتبطة هبذإ إلبيع إملعروض للتسويق عىل إلنرتنت ميكن إلوصول هل من
قبل مس هتلكني مقميني يف إقلمي مغطى ابلعالمة إلتجارية.
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نقال عن جيه توماس مااكريث ماكريث بشأأن إلعالمات إلتجارية وإملنافسة غري إملرشوعة §( 28:21إلطبعة إلرإبعة.)2112 ،
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جمي .وظيفة إلعالمات إلتجارية
 .06إلعالمة إلتجارية يه إشارة إىل إملصدر وجيب أأن تكون قادرة عىل إل متيزي :إن إلوظيفة إ ألساس ية للعالمة
إلتجارية يه بيان إملنشأأ .وجيب إيالء إلنظر إىل هذه إلوظيفة عند تقيمي حالت إلتعدي ،وحتديد ًإ ،متيزي سلع
وخدمات ماكل إلعالمة إلتجارية عن إلسلع وإخلدمات إ ألخرى إليت يقدهما أخرون .وعندئذ ،يربز هذإ إلسؤإل
إلرئييس ،هل إس تخدإم عالمة ُمخَا ِلفة أأو َّ
مقدلة يؤثر عىل وظيفة "إلشارة إىل إملصدر" لعالمة راارية صاحلة.

وينغ جو لونغ جينس يغ هونغ (س نغافورة) ضد تشينغهاي ش ينيوإن فورين تريد

][2009] SGCA 9 [Singapore

إن جحر إلزإوية لشارة مت تسجيلها كعالمة راارية يمتثل يف قدرهتا عىل إلمتيزي ،أأي ،يف قدرهتا عىل متيزي إلسلع
أأو إخلدمات إملقدمة من مورد معني يك تكون مبثابة شارة ترشد إملس هتكل إلعادي إىل إملنشأأ إلتجاري مىت
شاهد هذه إلعالمة .وكام ورد يف تقرير منفذي وصية إ ألمرية دايان ،طلب أأمرية ويلز ف،ETMR 25 2110
"تظل إلوظيفة إ ألساس ية إلوإحضة للعالمة إلتجارية يه إلقدرة عىل إلمتيزي بني إلسلع أأو إخلدمات
إملقدمة من أأحد إملتعهدين وتفريقها عن تكل إملقدمة من متعهدين أخرين").
ولهذإ إلسبب ،يتعني أأن تكون إلعالمة عىل مس توى معني من إلمتيزي قبل إختاذ إجرإءإت تسجيلها كعالمة
راارية .وقد حتدث إملؤلف إلبارع (جن ـ لو ووي لون) يف مؤلفه عن إمللكية إلفكرية عن ثالث مس توايت
للمتيزي أأمام إلعالمات إلتجارية ،عىل إلنحو إلتايل:
"ترتإبط مس توايت إلمتيزي إلثالث عىل إلنحو إلتايل :يوجد إملس توى إ ألول يف إلتعريف إلقانوين
للعالمة إلتجارية نفسها :عالمة يتعني أأن تكون قادرة عىل متيزي إلسلع وإخلدمات إليت يمت إلتعامل علهيا
أأو تقدميها يف س ياق رااري بوإسطة خشص ،وقدرهتا عىل تفريق تكل إلسلع وإخلدمات عن إلسلع
وإخلدمات إ ألخرى إليت يمت إلتعامل هبا بنفس إلطريقة وتقدم بوإسطة خشص أخر .وإلعالمة إليت
تفشل يف عبور هذإ إملس توى من إلمتيزي ،ليست بعالمة راارية وفق ًا ألغرإض قانون إلعالمات
إلتجارية ،وحيظر تسجيلها مبقتىض أأحاكم إلقسم  ()0(1أأ).
ويوجد إملس توى إلثاين يف إ ألقسام من ()0(1ابء) إىل (دإل) وإليت حتظر تسجيل إلعالمات إلتجارية
إليت ل حتمل صفة إلمتيزي ،عىل سبيل إملثال ،إلعالمات إلتجارية إليت تصف إلسلع أأو إخلدمات إليت
يُطلب تسجيل إلعالمة إلتجارية يف شأأهنا .تفتقر مثل هذه إلعالمات إلتجارية للطابع إلمتيزيي إ ألصيل،
وكام هو مبني أأعاله ،فال ي ُسمح لها ابلتسجيل من إلوهةل إ ألوىل.
ويف حاةل جناح طالب إلتسجيل يف إثبات إجتياز إلعالمة إلتجارية إملس توى إلثالث ،عىل إلرمغ من
إفتقارها يف إ ألساس للطابع إلمتيزيي إملنصوص عليه يف إلقسم  ،)2(1مبعىن ،جناح إلعالمة يف إكتساب
عنرص متيزيي مبا فيه إلكفاية عىل أأرض إلوإقع نتيجة إس تخدإم طالب إلتسجيل لها قبل اترخي تقدمي
إلطلب ،يمت إملوإفقة عىل تسجيل إلعالمة".
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ييل إلكرتيك ضد روبرتسون

]26 F 2d 972 (1928) [USA
تقرتب ممارسات إلتجارة غري إلعادةل من هذإ  -حيث كرر إلقضاة مرإر ًإ وتكرإر ًإ – بعدم جوإز قيام اتجر
ابلتأأثري عىل إلزابئن وحتويلهم عن اتجر أخر عن طريق تقدمي ما يبيعه هو عىل أأنه وإرد من هذإ إلتاجر
إلخر .ولقد اكن هذإ ،ورمبا ما يزإل أأيضا ،هو جل إلقانون وجوهر إملوضوع ،عىل إلرمغ من تنفيذه حتت
إلعديد من إلصور.
وتمتثل عالمته يف شعار خامته إ ألصل؛ وهو هبذه إلعالمة يؤكد عىل إلسلع إليت حتملها ،أأهنا حتمل إمسه أأيضا
سوإء اكن ذكل لبيان مزية أأو عيب .يف حاةل قيام خشص أخر ابس تخدإم هذه إلعالمة ،فهو اكملقرتض لسمعة
ماكل إلعالمة ،ومن مث يفقد إملاكل إ ألصل س يطرته عىل جودة تكل إلسلع .ميثل هذإ رضر ًإ ،عىل إلرمغ من
عدم قيام إملقرتض بتشويه إلعالمة أأو قيامه بتحويل أأي مبيعات عن طريق إس تخدإمه لتكل إلعالمة؛ أأما
خبصوص إلسمعة ،فهيي مثل وجه الانسان ،فالوجه هو رمز ملالكه وخالقه ،وميكن لشخص أخر أأن
يس تخدمه فقط كقناع .ولهذإ فقد حان إلوقت لالعرتإف بعدم مرشوعية هذإ الاس تخدإم ما مل يكن إس تخدإم
إملقرتض خمتلف ًا متاما عن إس تخدإم إملاكل بغية إلتأأكيد عىل عدم إلربط بني إلثنني.

اكنون اكبوشيك اكيشا ضد مرتو غودلوين ماير

حممكة إلعدل إ ألوروبية 21 ،سبمترب  ،0115إلقضية ،C-39/97 :تقارير إحملمكة إ ألوروبية لعام I-8811 ،0115
إن إلوظيفة إ ألساس ية للعالمة إلتجارية يه ضامن هوية إملصدر للمنتج إملمزي بعالمة للمس هتكل أأو للمس تخدم
إلهنايئ عن طريق مساعدته يف متيزي إملنتج أأو إخلدمة عن غريها إخملتلفة عهنا يف إملنشأأ دون أأي إحامتل حلدوث
خلط أأو إلتباس .وليك تكون إلعالمة إلتجارية قادرة عىل إلوفاء هبذإ إدلور إ ألسايس يف نظام يتسم ابملنافسة
إلرشيفة ،ينبغي لها ضامن أأن تكون مجيع إلسلع أأو إخلدمات إليت حتمل عالمهتا ُمنتَجة حتت س يطرة متعهد
وإحد وهو إملسؤول عن جودهتا.

جالكسو غروب ضد دوويلهورست

][2000] EWHC Ch 134 [UK

إلعالمة إلتجارية عبارة عن شارة ،يف أأوسع معانهيا ،تُس تخدم مع أأو فامي يتعلق ابلسلع بغية إلشارة إىل
مصدرها .ويعين هذإ بيان أأن إلسلع خاصة ابملاكل فعال .كام يعين هذإ يف بعض إحلالت أأن تكل إلسلع يه
إلسلع إملنتجة من ُم َص ِنّع معني ،كام هو إحلال مع رشكة رينو للس يارإت واكدبوري للش يكولته وأغفا ملعدإت
إلتصوير إلفوتوغرإيف .ويف بعض إ ألحيان ،تدل إلعالمة إلتجارية عىل أأن إلسلع إملعنية قد مت إختيارها أأو
توزيعها عن طريق وس يط معني كام هو إحلال مع ماركس أند س بنرس للمنتجات إلغذإئية إخلاصة به ،وإلزهور،
إخل ،وليتيل وودز لطلبات إملالبس عن طريق إلربيد ،إخل ،وأمازون للكتب إملباعة عرب إلنرتنت.
وعالوة عىل ذكل ،ويف حاةل مرور إلسلع خالل سلسةل من إملتعاملني علهيا ،فيجوز مالحظة عالمات لأكرث
من ماكل وإحد يف س ياق إلتعامل إملرتبط بتكل إلسلع .فالشخص إذلي يشرتي كتا ًاب عرب إلنرتنت ،جيوز
إس تالمه لهذإ إلكتاب يف طرد ملصق عليه اكرت إلتسلمي ،وحيمل لك مهنام (إلطرد وإلاكرت) عالمة اتجر
إلتجزئة إملسؤول ،بيامن حيمل إلكتاب نفسه عالمة إلنارش .وابملثل ،فالشخص إذلي يشرتي منتج ًا من متجر
كبري ،س يحصل عىل هذإ إملنتج يف حقيبة حتمل إلعالمة إلتجارية للمتجر .وتضع بعض إملتاجر ملصقات حتمل
سعر إملنتج وجبانبه أأيضا إمس إملتجر ،ولهذإ حتمل هذه إملنتجات عالمات لك من إملصنع وابئع إلتجزئة .ويف
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بعض إ ألحيان تُس تخدم عالمات جمهوةل إملصدر أأو ل تدل عىل أأسامء معينة .فعىل سبيل إملثال عالمات
 BEEFEATERملرشوب إجلن؛ و  JIFو دإز و أأومو ملوإد إلتنظيف ،جفميعها ل تدل عىل أأسامء إلرشاكت
إملصنعة لتكل إملنتجات.
وسوف يدرك إلعميل ،يف بعض إحلالت من إلظروف إحمليطة ،ما إذلي حتدده إلعالمة من حيث إملصنع أأو
إلبائع .وتندرج رشكة رينو حتت فئة إلتصنيف إ ألول (إملصنع) أأما ماركس أند س بنرس فيندرج حتت فئة
إلتصنيف إلثاين (إلبائع) .ويف بعض إ ألحيان إ ألخرى ،لن تكون إلصفة إليت تشري فهيا إلعالمة إىل إملصدر
هبذإ إلوضوح .فعىل سبيل إملثال ،تتعامل حمالت هارودز إلشهرية يف إلعديد من إملنتجات إليت حتمل عالمهتا
إخلاصة هبا ( ،)HARRODSكام أأن لها أأيضا خمابزها إخلاصة هبا .يف هذه إحلاةل فان عالمة
( )HARRODSعندما ت ُس تخدم عىل منتجات إلرشكة من إخملبوزإت وإلفطائر أأو فامي يتعلق هبام فهيي عالمة
إلرشكة إملصنعة ،ابلضافة إىل عالمة إلرشكة عند وضعها عىل إلسلع إليت تبيعها يف حمالهتا إلتجارية إلشهرية.
ويعكس هذإ إملثال ليس فقط إلناحية إلنظرية إلقانونية بل أأيضا ممارسات حتدث عىل أأرض إلوإقع .وقد يلجأأ
إلعميل ،إذلي حصل عىل منتج َمعيب ،بشكوإه إىل إلبائع/إملوزع أأو إىل إملصنع ،يف حاةل إلكياانت إخملتلفة،
أأو إىل لكهيام .وقد ل حيمل إ ألمر أأمهية ابلنس بة هل سوإء اكنت إلعالمة حتمل إمس إملوزع أأو إملصنع ،ولك ما
تهمه هو أأن يكون إملنتج من مصدر معني .وهذإ إلتنوع يف وسائل إس تخدإم إلعالمات من قبل إملالك وس بل
تفهمها من جانب إملس هتلكني ل ينتقص من قمية إلعالمات ول ي ِقّوض من وظيفهتا.

إلعالمة إلتجاريةBREAKFAST - DRINK II :

إحملمكة إلعليا الاحتادية ( ،)BGHإحلمك إلصادر يف  21ديسمرب : I ZR 135/99 [Germany]— 2110
وفقا للسوإبق إلقضائية حملمكة إلعدل إ ألوروبية ( ،)ECJفان مفتاح إلجابة عىل إلسؤإل هو هل تُم ِ ّزي إلتسمية
قيد إملناقشة إلسلع وإخلدمات من حيث حتديد رشكة معينة مكصدر؟ أأي ،هل تُس تخدم تكل إلتسمية
كعالمة راارية؟ – أأم هل تُس تخدم لغرض أخر؟
وهكذإ ،مل تنظر إحملمكة إىل لك إس تخدإم رااري عىل أأنه دليل لتأأسيس عالمة ما؛ و أأولت بدل من ذكل
إلرتكزي عىل إلوظيفة إلمتيزيية كدليل لتأأسيسها.
وذلكل يتطلب إس تخدإم الامس كعالمة ابملعين سالف إذلكر كفعل من أأفعال إلتعدي أأن يتضمن الاس تخدإم
أأيضا غرض متيزي إملنتجات/إخلدمات إملقدمة من رشكة وتفريقها عن إملنتجات/إخلدمات إملقدمة من رشاكت
أأخرى ،عىل إ ألقل يف جمال مبيعات إملنتج/إخلدمة.
ويف هذه إحلاةل ،ل يشلك إس تخدإم تسمية "( "breakfast drinkويه فقط إلتسمية إملتنازع علهيا)
إس تخدإم ًا لعالمة .و أأغفلت حممكة لند كورت حيثية ،عىل إلرمغ من إشارة إملدعى عليه إلرصحية إلهيا ،ويه
أأن إلتسمية مل تكن راميعا ممزي ًإ للكامت ي ُستشف مهنا يف إ ألحاديث إليومية بيان مصدر إملنتج إذلي تصفه،
ولكن بدل من ذكل اكنت عبارة وصفية تفيد إلتعريف ابخلدمة ،ويه إلرساةل إلطبيعية إليت تصل للمتلقي
كطريقة تعبري شائعة  -أأي ما يتفهمه إملس هتكل إلعادي متوسط إلوعي إلثقايف وينتبه إليه ،وهذإ هو مفتاح
إلجابة  -حيث يكون إملعين فقط هو إدلعوة لتناول مرشوب مع وجبة إلفطار بدل من أأن يكون بيا ًان عن
إملصدر :تبني إلتجربة إليومية الاستبعاد إلتام لفكرة مت َكن إملس هتكل إلعادي من إدرإك إلشارة إىل مصدر ما
من جمرد مصطلح وصفي مثل إلتسمية إملطعون علهيا ،ومل تس تطع حممكة لند كورت تأأسيس أأي أأس باب
لثبات ما هو خالف ذلكل.
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حممكة مجموعة بدلإن إ ألنديز

إمللف  .15-IP-2003تفسري إحملمكة يف  02مارس :2113
إن إلوظيفة إحلقيقية وإ ألساس ية إلوحيدة للعالمة إلتجارية يه متيزي منتج وإحد أأو خدمة وإحدة عن إملنتجات
أأو إخلدمات إ ألخرى .وعىل إلرمغ من أأن معرفة هوية إلرشكة إملصنعة للمنتج أأمر أأسايس لكثري من إ ألفرإد
عند إختاذ قرإر رشإء منتج معني ،إل أأن هذه إملعلومة ميكن إلتوصل إلهيا خارج إطار إلعالمات إلتجارية
إملمزية .وتسمح إلعالمة إلتجارية ابلمتيزي بني إملنتجات أأو إخلدمات يف نفس إجملال إلوإحد .ويف حاةل عدم قدرة
إشارة أأو عالمة معينة عىل متيزي منتج أأو خدمة وتفريقها عن منتجات أأو خدمات أأخرى ،فهيي ليست بعالمة
راارية حسب فهمنا لهذإ إملصطلح.
وكام أأن وظيفة إلعالمة إلتجارية أأيضا يه إلشارة إىل مصدر إلسلع ،و أأن تكون مبثابة ضام ًان لها .وتأأسيس ًا عىل
إلوظيفة إ ألوىل ،تساعد إلعالمة إلتجارية إملس هتكل عىل حتديد مصدر إملنتج ،بيامن توفر إلوظيفة إلثانية ضامان
للمس هتكل بأأن مجيع إملنتجات إليت حتمل نفس إلعالمة إلتجارية تمتتع بنفس درجة إجلودة ،مما يعين أأنه برشإء
نفس إملنتج أأو طلب نفس إخلدمة ،فان إملس هتكل يعرب عن رغبته يف إحلصول عىل نفس إجلودة أأو حىت
جودة أأفضل من إليت حصل علهيا من ذإت إملنتج أأو من ذإت إخلدمة إلسابقة.
و أأخري ًإ ،هناك وظيفة دعائية للعالمة إلتجارية .ويس تطيع ماكل إلعالمة إلتجارية إلرتوجي ملنتجاته أأو خدماته من
خالل إلعالمة إلتجارية إملمزية لتكل إملنتجات أأو إخلدمات.
 .01أأمهية مفهوم إلشارة إىل إملصدر:

ميشاوإاك رإبور أند وولن مانيفاكترشينغ ضد إس إس كريسجي
]316 US 203 (1942) [USA

حامية إلعالمات إلتجارية هو الاعرتإف إلقانوين ابدلور إلنفيس إذلي تلعبه إلرموز .وإن إلعالمة إلتجارية يه
أأسلوب تروجي خمترص يدفع ابملشرتي إىل إنتقاء ما يريده ،أأو إىل ما مت إقناعه بأأن هذإ هو ما يريده .ويس تغل
ماكل إلعالمة هذه إلزنعة إلبرشية ويبذل لك هجد ممكن لثرإء إجلو إلعام للسوق مس تعينا بقوة إلرمس إملمتثل يف
رمز مالمئ يتفق مع توهجات وطبيعة إلعميل .و أأاي ما اكنت إلوسائل إملس تخدمة ،فالهدف وإحد – إرسال
رساةل من خالل إلعالمة خماطب ًا هبا أأذهان إلعمالء إحملمتلني مفادها أأهنم يف حاجة إىل رشإء إلسلعة إليت حتملها
تكل إلعالمة .وحاملا يتحقق هذإ ،يكون ماكل إلعالمة قد حقق قمية من ورإء هذه إلعالمة.
 .05دور إلعالمات إلتجارية يف حامية إملنشأت إلكبرية وإلصغرية:

لف إت أأوف بروموشن ضد ساب إنرتانش يوانل (فاينانس)
][2005] ZACC 7 [South Africa

فبعد الاستشهاد ابملرجع إلسابق ،قلت :من وهجة نظر إملنتج ،تعمل إلعالمات إلتجارية عىل تشجيع
الاخرتإع وحامية الاستامثر وتعزيز إحلصة إلسوقية عن طريق إلمتيزي إلمن للمنتج أأو إخلدمة .ومن وهجة نظر
إملس هتكل ،فاهنا تُيرس الاختيار بتدديد إملنتج وضامن مصدره وإجلودة إملفرتضة .وعالوة عىل ذكل ،عىل إلرمغ
من أأن هذه إلقضية قد مت إس تعرإضها كزنإع بني (دإفيد) و(غولياث) ،إل أأن من مه عىل شالكة غولياث
ليسوإ إلوحيدين يف هذإ إلعامل إحملتاجون إىل حامية إلعالمة إلتجارية .وياكحف أأحصاب إملشاريع إلصغرية من أأجل
زايدة حصهتم إلسوقية يف موإهجة أأحصاب إملشاريع إلكبرية يف جحم (غولياث) ،ويسعون بد أأب ونشاط لتدديد
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طابعهم إلفريد وابلتايل إلطابع إملمزي ملنتجاهتم وخدماهتم .وما يصيب عالماهتم إلتجارية من إلتباس أأو إضعاف
أأو تشويه ميكن أأن يسبب هلم رضر ًإ مثل ما يسببه للرشاكت إلكبرية ،ويف إلوإقع رضر ًإ أأشد ،نظر ًإ لضعف
قدرإهتم عىل ختفيف أاثر هذإ إلرضر.
 .01إجلودة وإدلعاية :ابلضافة إىل إدلور إذلي تقوم به إلعالمات إلتجارية اكشارة للمصدر ،فهيي تؤدي أأيضا وظيفة
دعائية ،وتقدم ضام ًان معين ًا للجودة .وذلكل يرتقي فعل إضعاف إلعالمات إلتجارية إملسجةل ذإت إلسمعة إلطيبة عن
طريق إلطمس أأو إلتشويه يف بعض إلنظم إىل مس توى إلتعدي عىل إلعالمات إلتجارية.
ويتعني أأن توفر إلعالمة إلتجارية ضامان بأأن مجيع إلسلع إليت حتمل تكل إلعالمة مصنعة حتت س يطرة متعهد وإحد وهو
إملسؤول عن جودهتا .ولكهنا مع ذكل ل توفر ضامان قانونيا للجودة ،ولكن يدرك مالك إلعالمة إلتجارية أأن إملس هتلكني
يعمتدون عىل حقيقة أأهنم (مكالك إلعالمات إلتجارية) دلتهم مصاحل إقتصادية يف إحلفاظ عىل قمية إلعالمة إلتجارية.
وبناء عىل ذكل ،توفر إلعالمات إلتجارية ضامان رااراي للجودة.

ساكنديكور ديفيلومبينت ضد ساكنديكور ماركيتينغ
]2001 UKHL 21 [UK

عىل إلرمغ من إستناد إس تخدإم إلعالمة إلتجارية عىل إهامتم إلعمالء جبودة إلسلع إملعروضة ،إل أأن إلعالمة
إلتجارية ل ترىق يف حد ذإهتا إىل أأن تكون إقرإر ًإ ابجلودة .وبدل من ذكل ،فهيي تشري إىل متتع إلسلع مبعيار
إجلودة إذلي إرتىض به إملاكل لتوزيعه حتت شعار عالمته إلتجارية .وقد لفت إللورد (رإيت) إ ألنظار إىل
مفهوم ماكل إلعالمة إلتجارية إذلي ل ُحي ِّمل نفسه مسؤولية جودة إلسلع إملباعة حتت عالمته عىل إلنحو إلتايل:
"تُس تَ ْخدم لكمة إملصدر بدون أأدىن شك يف س ياق خاص ،وغالبا ما يكون س ياق ًا تقني ًا يف هذإ
إلصدد ،ولكهنا تدل  -عىل إ ألقل  -عىل أأن إنتاج إلسلع إمنا يمت بغرض أأن تكون قابةل للبيع حتت
إرشإف ماكل إلعالمة إلتجارية ،وهو هبذإ يتحمل مسؤوليهتا ،حىت وإن إحنرصت إملسؤولية يف إختيار
تكل إلسلع فقط ،مثل مسؤولية ابئع إخلرضوإت عن ما يبيعه من خضار .فعن طريق عرض تكل
إلسلع يف إلسوق حتت عالمته إلتجارية ،فهو مسؤول عهنا".
وابلتايل ،ففي جمال الاعامتد عىل إلعالمة إلتجارية ،جند عدم تعويل إملس هتلكني عىل أأي ضامن قانوين للجودة،
ولكن يمت إلتعويل عىل مصاحل إملاكل الاقتصادية يف إلعالمة ورغبته يف إحلفاظ عىل قميهتا .وإن إلسامح
ابخنفاض جودة إلسلع إليت تُباع حتت عالمة راارية يتعارض مع إملصلدة إلشخصية ملاكل تكل إلعالمة.
 .21إلعالقة بني إلشارة إىل إملصدر وإل متيزي:

ساكنديكور ديفيلومبينت ضد ساكنديكور ماركيتينغ
]2001 UKHL 21 [UK

إلعالمة إلتجارية يه إشارة إىل إملنشأأ أأو إملصدر .وإن وظيفة إلعالمة إلتجارية يه متيزي إلسلع إليت لها مصدر
رااري وإحد عن إلسلع إليت لها عدة مصادر راارية خمتلفة .وجيب أأن تكون "قادرة عىل إلمتيزي" .ويعين هذإ،
أأن يمتكن إملشرتي عند رؤيهتا من إدرإك أأن إلسلع إحلامةل مللصق إلعالمة ،إمنا يه من نفس إملصدر إذلي
تشري إليه إلعالمة كغريها من ابيق إلسلع إ ألخرى إليت حتمل نفس إلعالمة وإليت جنحت جودهتا يف بناء
مسعة طيبة.
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ويظل هذإ الافرتإض إ ألسايس حصيد ًا .ووصفت حممكة إلعدل إ ألوروبية إلوظيفة إ ألساس ية للعالمة إلتجارية
عىل أأهنا توفر للمس هتكل أأو إملس تخدم إلهنايئ "ضام ًان لهوية إملنشأأ للمنتج إحلامل للعالمة من خالل متكينه من
متيزي هذإ إملنتج ،دون أأدىن إلتباس حممتل ،عن إملنتجات إ ألخرى إلوإردة من مصادر خمتلفة .ومن أأجل أأن
تؤدي إلعالمة إلتجارية هذه إلوظيفة ،جيب أأن توفر ضام ًان بأأن اكفة إلسلع إليت حتمل تكل إلعالمة قد مت إنتاهجا
حتت إرشإف متعهد وإحد وهو إذلي يتحمل مسؤولية جودهتا.
وإن إحلاجة إىل إلمتيزي بني مصدر إلسلع إلتجارية مطلب قدمي ،قدم إلتجارة نفسها .ويسعى صانع إلسلعة إىل
بناء مسعة طيبة جلودة منتجاته وإحملافظة علهيا ،وابلتايل تشجيع إلزابئن عىل تفضيل سلعته عىل سلع منافس يه.
وذلكل فهو يضع عالمة متيزيية عىل بضاعته لتفريقها عن بضائع إلخرين .وبفعهل هذإ فهو يساعد عىل حتقيق
إملصلدة إلعامة ،كام أأن قدرته عىل منع إلخرين من إس تخدإم عالمته إخملتارة لهو أأيضا من إ ألعامل إليت حتقق
إملصلدة إلعامة .وإن إلقدرة عىل وضع عالمة عىل إلسلع يشجع صناع إملنتجات عىل وضع معايري جودة
ملنتجاهتم مع إحملافظة علهيا .ويه تساعد إلعمالء عىل إختاذ قرإر مس تنري والاختيار بني إلسلع إخملتلفة إملتاحة
يف إلسوق.
 .20مفهوم طلب تسجيل شارة إ ألصل :إعتربت إحملمكة الاحتادية إ ألملانية أأن إس تخدإم س يارة فريإري كجائزة يف
دعاية للخمور ل يشلك تعد ًاي عىل إلعالمة إلتجارية فريإري.

فريإري ضد جاجريميس تري

حممكة إلعدل الاحتادية ،حمك صادر يف  3نومفرب I ZR 29/03 [Germany] -2118
ل يوجد أأي مربر يس تطيع ماكل إلعالمة إلتجارية الاستناد إليه يف معارضة منح سلع موسومة حتمل عالمة
إلرإعي إملنافس كجوإئز إذإ اكن من إلوإحض أأن وضع هذه إلعالمة جبوإر إلعالمة إلتجارية هو إعالن عن إلرعاية
فقط ول يتسبب يف خلق أأي إنطباع أخر بأأن هناك عالقة راارية بني إلرإعي وبني ماكل إلعالمة إلتجارية.
وإن ما ترتكه إدلعاية من أأثر ابظهار كرم إلرشكة من خالل إلوعد ابهدإء منتج فاخر كجائزة ،يعد من إلنتاجئ
إلطبيعية لهذه إملنافسة إخلاصة .وإن حقيقة عرض تقدمي جائزة عبارة عن س يارة موسومة مباركة مشهورة
للس يارإت إلفاخرة ل يمن عن أأي خمالفة للقانون .فمرتمج.
وتوصلت حممكة يف جنوب أأفريقيا إىل نفس الاس تنتاج يف قضية رشكة تعمل يف جمال طالء إلس يارإت،
وإس تخدمت يف إطار محلهتا إدلعائية صورة تبني إس تخدإم منتجها يف طالء س يارة يب إم دبليو .وقد ظهر شعار يب
إم دبليو يف ماكن ابرز يف إلصورة .ودفعت رشكة يب أأم دبليو ،دون جدوى ،بأأن هذإ إلعمل يعد مبثابة تعدي عىل
عالمهتا إلتجارية ابعتبار أأن رشكة يب إم دبليو متكل عالمات راارية خاصة ابلس يارإت وبطالء إلس يارإت وحتمل
شعار إلرشكة.

فريميارك ضد يب أأم دبليو

][2007] ZASCA 53 [South Africa
من انفةل إلقول تكرإر أأن إلعالمات إلتجارية تشلك إشارة إىل إملصدر ،و أأن قانون إلعالمات إلتجارية ل يوفر
حامية مثل تكل إملمنوحة حلقوق إلتأأليف وإلنرش .ولهذإ ،فال ميكن تفسري نصوص إلقسم  ()0(34أأ) ،إذلي
يتصدى للتعدي إ ألسايس ومينح حامية مطلقة ،يف أأحد معانيه ،عىل أأنه يوفر قدر من إمحلاية أأكرب من ذكل
إلقدر إلالزم لتحقيق إلغرض من تسجيل إلعالمات إلتجارية ،أأل وهو حامية إلعالمة اكشارة إىل إملصدر .ويف
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قضية أأهنيرس – بوشُ ،78طلب من حممكة إلعدل إ ألوروبية حتديد إلظروف إملوجبة إليت يكون فهيا ملاكل
إلعالمة إلتجارية إحلق إحلرصي يف منع إلغري من إس تخدإم عالمته إلتجارية دون موإفقته وفقا لنص إلتعدي
إ ألسايس .وقد أأكدت حممكة إلعدل إ ألوروبية عىل
"إن إلقصد من منح إحلق إحلرصي يف إس تخدإم عالمة راارية هو متكني ماكل إلعالمة إلتجارية من
حامية مصاحله إحملددة كامكل ،أأي ،للتأأكد من وفاء إلعالمة إلتجارية بوظائفها ،ولهذإ يتعني أأن يقترص
ممارسة هذإ إحلق عىل إحلالت إليت تؤثر عىل إلوظائف إملرجوة من إلعالمة إلتجارية نتيجة إس تخدإم
طرف أخر لتكل إلعالمة ،ول س امي وظيفهتا إ ألساس ية من حيث ضامن مصدر إلسلع للمس هتلكني".
وقالت حممكة إلعدل إ ألوروبية ،هذه يه إحلاةل إليت يؤدي فهيا إس تخدإم إلعالمة إىل خلق إنطباع بأأن هناك
"صةل راارية مادية بني سلع طرف أخر وبني إملتعهد إذلي هو إملصدر إ ألسايس لتكل إلسلع" .وميكن حدوث
تعدي أأسايس فقط إذإ ما ثبت دفع إملس هتلكني أأو إحامتل دفعهم إىل تفسري إلعالمة ،ابلشلك إملس تخدمة به
من قبل إلطرف إلخر ،عىل أأهنا تشري أأو تويح بتسمية إملتعهد إ ألسايس مكصدر سلع إلطرف إلخر.
 .22تلعب إلعالمة إلتجارية أأيض ًا دور مندوب مبيعات ُمب ْ ِدع وصامت مبا توفره من ضامن للجودة :ل ختتص
إ ألحاكم إليت توفر حامية خاصة للعالمات إلتجارية إملعروفة حبامية إملصدر أأو ماكحفة الالتباس .فهيي حتمي إلقمية
الاقتصادية للعالمة إلتجارية ،وعىل حنو أأكرث حتديد ًإ ،فهيي حتمي مسعة إلعالمة إلتجارية وقميهتا إدلعائية أأو قدرهتا
إلبيعية .وذكل وفقا ملا خلص إليه (توين مارتينو):79
"تعمل إلعالمة إلتجارية معل (مندوب مبيعات مبدع وصامت) فهيي تسهم يف حتفزي إملبيعات عن طريق خلق
مسعة راارية وإلتأأكيد للمشرتين عىل أأن مجيع إلسلع إليت حتمل نفس إلعالمة تمتتع بنفس مس توى إجلودة
إملعروف .وميكن إلقول إن إلعالمة يه يف إلوإقع عامل مساعد عىل بيع إلسلع؛ ولكام زإدت إلعالمة متيزي ًإ،
زإدت ابلتايل قدرهتا إلبيعية".

لورايل ضد بيلور

حممكة إلعدل إ ألوروبية 05 ،يونيو  ،2111إلقضية رمق ،C-487/07 :تقارير إحملمكة إ ألوروبية لعام I-8058 ،2111
مي ُنح إحلق إحلرصي مبقتىض إملادة  ()0(8أأ) من إلتوجيه رمق  ،89/104من أأجل متكني ماكل إلعالمة إلتجارية
من حامية مصاحله إحملددة كامكل ،أأي لضامن حتقيق إلغرض من راارته ،وذلكل ،يتعني أأن تقترص ممارسة هذإ
إحلق عىل إحلالت إليت تتأأثر فهيا أأو من إحملمتل أأن تتأأثر فهيا وظائف إلعالمة إلتجارية من جرإء إس تخدإم
طرف أخر لالشارة .ول تقترص هذه إلوظائف عىل إلوظيفة إ ألساس ية فقط للعالمة إلتجارية ،ويه تعريف
إملس هتلكني مبصدر إلسلع أأو إخلدمات ،بل متتد أأيضا إىل وظائف أأخرى ،وخاصة تأأكيد جودة إلسلع أأو
إخلدمات حمل إلنظر ،ووظائف أأخرى خاصة ابلتصالت أأو الاستامثرإت أأو إدلعاية.

دإل .أأساس يات إلعالمات إلتجارية
 .23جوهر موضوع إلعالمات إلتجارية :تضمنت إملادة ( )0.08من إتفاق تريبس تعريف ًا ملوضوع إلعالمات إلتجارية
عىل إلنحو إلتايل:
78
79

حممكة إلعدل إ ألوروبية 06 ،نومفرب  ،2114إهنيرس -بوش  /بيدجيوفيسيك بيدفار ،قضية رمق  ،12/248لحئة إجمللس إ ألورويب ،أأي .01151-
إضعاف إلعالمة إلتجارية (.)0116 OUP
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تصلح أأي إشارة أأو أأي مجموعة من إلشارإت أأن تكون عالمة راارية برشط إلقدرة عىل متيزي إلسلع أأو
إخلدمات إخلاصة مبتعهد وإحد وتفريقها عن سلع وخدمات إملتعهدين إلخرين.
وتصلح تكل إلشارإت للتسجيل كعالمات راارية ،وخباصة إللكامت إملعربة عن أأسامء خشصية أأو إحلروف أأو
إ ألرقام أأو إلعنارص إلتصويرية أأو تركيبات إ أللوإن فضال عن أأي مزجي من تكل إلعالمات.
وحيث إن إلعالمات ليست قادرة بسامهتا إلطبيعية إذلإتية عىل متيزي إلسلع وإخلدمات ذإت إلصةل ،فلدلول
إ ألعضاء وضع رشوط تسجيل تعمتد عىل خاصية متيزي تُكتسب من خالل الاس تخدإم .كام جيوز لدلول
إ ألعضاء إشرتإط أأن تكون إلعالمة حمسوسة برص ًاي كرشط من رشوط إلتسجيل.
 .24أأساس يات إلعالمات إلتجارية :ي ُس تنتج من هذإ وجوب أأن تكون إلعالمة إلتجارية:



مكونة من "إشارة" أأو مزجي من "إلشارإت" (ويف إلعادة ميكن متثيلها ابلرسومات وإلصور)،
وقادرة عىل إلمتيزي ابملعىن إذلي مت بيانه .وميكن أأن يكون ذكل عن طريق:
•
•

مسة اكمنة أأو متأأصةل يف مكوانت إلعالمة ذإهتا،
أأو مسة مكتس بة من خالل الاس تخدإم.

ويتضح هذإ من إلتعريف إلهندي للعالمة إلتجارية :عالمة ميكن إلتعبري عهنا ابلرسومات أأو إلصور ،ويه قادرة عىل
إلمتيزي بني إلسلع أأو إخلدمات إليت يقدهما خشص وإحد وتفريقها عن تكل إملُقَدَّمة من قبل أخرين وجيوز أأن تتضمن
شلك إلسلع أأو وس يةل إلتعبئة إملس تخدمة مع مزجي من إ أللوإن .وإلعالمة ،بدورها ،تتضمن شعار ًإ أأو ماركة أأو عنوإ ًان
أأو ملصق ًا أأو بطاقة أأو إسامً أأو توقيع ًا أأو لكمة أأو حرف ًا أأو رمق ًا أأو شلك إلسلعة أأو إلتغليف إملس تخدم أأو مجموعة من
إ أللوإن أأو أأي تشكيةل مهنا.

دإيسون ضد واكةل تسجيل إلعالمات إلتجارية

حممكة إلعدل إ ألوروبية 28 ،يناير  ،2111إلقضية رمق ،C-321/03 :تقارير إحملمكة إ ألوروبية لعام .I-651 ،2111
يرتتب عىل هذإ ،ولستيفاء متطلبات إلعالمة إلتجارية ،وجوب إستيفاء ثالث رشوط يف موضوع أأي طلب
لتسجيل إلعالمة إلتجارية .أأو ًل ،يتعني أأن تكون إشارة .واثني ًا ،إماكنية متثيل هذه إلشارة ابلرسومات أأو
إلصور .واثلثا ،قدرة هذه إلشارة عىل إلمتيزي بني إلسلع أأو إخلدمات إخلاصة مبتعهد وإحد من بني تكل إخلاصة
مبتعهدين أخرين.
 .28الادرإك إحليس للعالمة :جيب أأن تكون إلعالمة إلتجارية حمسوسة ابحدى إحلوإس.

حممكة مجموعة بدلإن إ ألنديز

إلقضية رمق 194-IP-2006

تعترب إلعالمة إلتجارية سلعة غري مادية ،ومن أأجل إدرإكها أأو إلحساس هبا بأأحد إحلوإس ،يتعني خترجيها أأو
إضفاء شلك مادي علهيا من خالل إس تخدإم لك أأنوإع إلعنارص إليت حتول إملفاهمي إجملردة أأو إملعنوية إىل
مدرك حيس للتعرف علهيا ابس تخدإم أأحد إحلوإس.
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وإلشارة إحملسوسة فقط يه إلقابةل لتكوين عالمة راارية ،وذكل من خالل ترك صورة أأو إنطباع دلى من
يشاهدها مبا يؤدي إىل إلمتيزي أأو إلتعرف عىل منتج معني.
ومن رشوط أأو متطلبات تسجيل عالمة ما ،إماكنية إلتعبري عهنا من خالل لكامت أأو خمططات أأو إشارإت
أأو أألوإن أأو أأشاكل ،إخل .وبصورة حتظى ابس تحسان إملشاهدين إلناظرين إىل مكوانهتا .ويعد هذإ مطلب ًا هاما
من متطلبات نرش إلتسجيل يف إملنشورإت إلرمسية.
 .26أأنوإع إلعالمات إلتجارية :هناك أأنوإع خمتلفة من إلعالمات إلتجارية .ويعمتد ما ميكن تسجيهل أأو ما ل ميكن
تسجيهل كعالمة راارية عىل تعريف مصطلح إلعالمة إلتجارية يف إلقانون إلوطين ذإت إلصةل .ومن إ ألنوإع إلشائعة:
إلشعارإت أأو إلرموز أأو إ ألسامء (مثل فورد) ،أأو إللكامت (مثل أبل) أأو إحلروف (مثل يب إم دبليو) ،أأو إ ألرقام
(مثل  ،)4100أأو إلشعارإت وإ ألشاكل ،أأو إلتكوينات أأو إ ألمناط أأو إلزخارف أأو إ أللوإن أأو عبوإت إلسلع (علبة
مرشوب إلكواككول) .وتسمح بعض إلولايت إلقضائية بتسجيل أأي يشء ميكن أأن يؤدي إىل إلمتيزي ،حىت إلنغامت
إملوس يقية (عىل سبيل إملثال ،نغامت رنني إلهاتف إحملمول) أأو روإحئ إلعطور.
وتُقَ ِ ّسم إلنظرية إ ألمريكية لقانون إلعالمات إلتجارية تكل إلعالمات إىل أأربع فئات :عالمات ختيلية وعالمات إعتباطية
وعالمات موحية وعالمات وصفية.80

وول مارت ضد سامارإ برإذرز

]529 US 205 (2000) [USA
يف تقيمي إلطابع إملمزي لعالمة راارية ،قررت إحملامك أأن يكون إستيفاء إلعالمة ألغرإض إلمتيزي ابحدى هاتني
إلطريقتني .أأو ًل ،أأن تكون إلعالمة يف حد ذإهتا ممزية إذإ"ف ساعدت بطبيعة تكويهنا إ ألصل عىل حتديد
مصدر معني" .ويف س ياق إلعالمات إليت حتمل لكامت ،طبقت إحملامك إختبار ًإ ،وقد أأصبح إختبارإً قياس ي ًا يف
إلوقت إحلارض ،وهو الاختبار إذلي وضعه يف إ ألساس إلقايض فرينديل ،وفيه تُعترب إلعالمات إليت حتتوي
عىل لكامت "إعتباطية" مثل (جساير "إمجلل") ،أأو عالمات "خت ّيلية" (فيمل "كودإك") أأو عالمات "موحية"
(منظف صناعي "اتيد") عالمات ممزية بطبيعهتا إ ألصلية .واثنيا ،عالمة إكتسبت صفة إلمتيزي حىت وإن مل
تكن بطبيعهتا ممزية بعد أأن جنحت يف تكوين معىن اثنوي لها إنطبع يف أأذهان إلعامة ،و أأصبحت فعالمة لمتيزي
مصدر إملنتج أأكرث مهنا عالمة لمتيزي إملنتج نفسه".

مؤسسة بالي بوي ضد هبارإت ماليك
]2001 PTC 328 [India

تنقسم إلعالمات إلتجارية يف إ ألساس إىل أأربع أأنوإع .فقد يكون إمس إلعالمة إلتجارية "عام ًا" ،مما يعين إلشارة
إىل إجلنس إذلي ينمتي إليه منتج معني .وميكن أأن يكون "وصفي ًا" ،ويعين وصف طبيعة أأو نوع إلسلع إليت
يعرب عهنا الامس .كام ميكن أأن يكون "موحي ًا" وهو ما ينطوي عىل إخليال وإلفكر وإلتصور للوصول إىل
إس تنتاج معني لطبيعة إلسلع .وقد يكون "إعتباطي ًا" أأو خيالي ًا ،وهو الامس إذلي ليس هل أأي عالقة بطبيعة
أأو بنوع إلسلع.
80

هوإنغ هوي أاثر إلقدرة إل متيزيية للعالمات إلتجارية عىل إلتسجيل وإمحلاية .www.cpahkltd.com/Publications/Article/ehh992.html :وفامي
يتعلق ابلعالمات إلوصفية إنظر حممكة إلعدل إ ألوروبية 28 ،فربإير  ،2101لنكوم /أوه إتش أي إم ،C-408/08 P ،جسل حممكة إلعدل لعام ،2101
.I-0341
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حممكة إتفاق قرطاجنة

كيتو 3 ،ديسمرب 0151
إحملامكة رمق 1-IP-87
ميكن أأن حتمل إلعالمة إلتجارية ،وفقا لطبيعة أأو هيلك إلشارة إملس تخدمة فهيا ،إسامً مش تق ًا أأو وصفيا أأو
حتمل رسومات وصور ًإ أأو مزجي ًا من بيهنام .وتتكون إلعالمة إلتجارية إليت حتمل إسامً مش تقا أأو وصفيا  -ويه
عىل درجة من إ ألمهية يف مثل هذه إلقضية -من عدة حروف تشلك وحدة منطوقة كلك ،وقد تكون لها معىن
أأو بدون معىن عىل إلطالق .وهناك أأيضا عالمات راارية حتمل رسومات أأو صور ًإ (إشارإت برصية)
وعالمات راارية خمتلطة (رسومات وصور و أأسامء مش تقة أأو وصفية) ويه ما تسمى ابلعالمات إلتجارية
"ثالثية إ ألبعاد" ،مثل إلعبوإت إليت تس تخدم كعالمات راارية.
 .21أأمر وإقع :تعد مسأأةل ما إذإ اكنت عالمة ما تشلك عالمة راارية حبسب تعريفها من إملسلامت إحلقيقية وينبغي
إلتقارب مع هذإ إلهنج دومنا أأي إغفال ل ألهلية أأو تصنيف مس بق .وغالب ًا ما نصت إلقوإنني إلقدمية عىل نوع إلعالمات
إليت تفتقر إىل مقومات إلتسجيل ،مثل أأسامء إ ألشخاص أأو إ ألماكن أأو تكل إليت حتتوي عىل لكامت مدحي .ويمتثل
الارااه يف الابتعاد عن هذإ إلهنج يف أأي موقف أأو حاةل تكون غري متوإفقة مع إتفاق تريبس.

ديفيد ويست ضد فولر مسيث أند ترينر
][2003] EWCA Civ 48 [UK

توحض هذه إلقضية ،وبدرجة كبرية جد ًإ ،الانفصال بني ماضينا إحملل وما نعيشه من وإقع جديد فرضه علينا
قانون إلعالمات إلتجارية لس نة  .0114فاللكامت ،إليت يعرب عهنا إحلرفان إ ألول وإلثاين ،لكامت مدحي حبتة،
وإلعالمة تتكون من إ ألحرف إ ألوىل فقط إختصار ًإ للكامت وصفية حمضة .واكن من إملمكن أأن يتسبب توحيد
أأو مض إلسامت هذإ يف إضعاف موقف إلعالمة وصعوبة إلتصدي للهجوم إحلايل إملوجه ضدها مبقتىض إلقانون
إحملل إلساري قبل عام  .0114ولو فرضنا أأن إملكل اكنوت اكن يعمل وكيل عالمات راارية ،اكن من إملؤكد
تعرضه للغرق يف مياه إلقانون إ ألوريب ،81تكل إملياه إليت وصفها إللورد ديننغ بأأهنا مياه مندفعة ومتسارعة تبغي
تدمري شوإطئنا إ ألصلية .وكام أأفاد إملدعى عليه يف دفوعه ،جيب أأن يرشع إملرء يف نس يان إ ألفاكر إلسابقة إليت
اكنت سائدة قبل رساين قانون إلعالمات إلتجارية لس نة  .0114فقد إتسع إجملال إذلي ميكن أأن تشغهل
إلعالمات إلتجارية إملسجةل إتساع ًا جوهر ًاي مبقتىض قانون س نة  ،0114ويتعني عىل إلتجار إملس تخدمني لهذه
إلعالمات دون إحلصول عىل موإفقة زايدة الاعامتد عىل إلقيود إملتعلقة بأأثر إلعالمة إلتجارية إملسجةل،
إملنصوص علهيا يف إلقسم  00من قانون عام .0114
وإن الاعرتإف بقدرة إلعالمات إلتجارية غري إلتقليدية عىل أأدإء وظيفة إلعالمات إلتجارية ،أأي ،إلوفاء بوظيفة إلشارة
إىل إملصدر ،يعد من الارااهات إحلديثة نسبيا .ويف أأوإخر عام  ،0156إعترب إلربملان إلربيطاين 82فكرة أأن يكون
شلك زجاجة  -يف هذه إلقضية ،زجاجة إلكواككول إلتقليدية  -عالمة راارية ،من إ ألفاكر إلرإئعة عىل إلرمغ من موإفقة
بعض إلبدلإن عىل ذكل من قبل .ومبجرد إقرإر هذه إلفكرة ،فلن ختتلف هذه إلعالمات إلتجارية عن أأي نوع أخر من
إلعالمات إلتجارية من وهجة إلنظر إلقانونية:83
81
82
83

وفقا ل ألسطورة ،وبَّخ إملكل اكنوت حاشيته إملمتلقة ابثبات أأن إلبحر لن يرتإجع تنفيذ ًإ ألوإمره.
عالمات كواك كول إلتجارية ف 0156أر يب يس .)HL( 420
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ل ختتلف معايري تقيمي إلطابع إلمتيزيي للعالمات إليت تأأخذ شلك إملنتجات ثالثية إ ألبعاد عن تكل إملعايري
إلسارية عىل فئات أأخرى من إلعالمات إلتجارية.

هاء .ما هو ليس بعالمة راارية؟
 .25إختالف إلعالمة إلتجارية عن إلسلع أأو إخلدمات إليت تشري إلهيا.

كونينلكييك فيليبس لاللكرتونيات ضد رمينغنت بروديكتس
][2000] FCA 876 [Australia

إلوقائع :إمتلكت فيليبس عالمة راارية مسجةل خاصة مباكينة حالقة دوإرة بثالث رؤوس .إنتجت رشكة رمينجنت ماكينة
حالقة مماثةل ،وإلسؤإل إملطروح هل بلغ هذإ إ ألمر حد إلتعدي عىل عالمة رشكة فيليبس؟ قررت إحملمكة عدم وجود
أأي تعدي .ولكن وفقا حملامك أأخرى ،اكن من إملمكن إلغاء تسجيل إلعالمة إلتجارية.84
يف ر أأيي ،ل يعد جمرد إنتاج سلعة لها نفس شلك سلعة موصوفة يف عالمة راارية وإلتعامل إلتجاري علهيا
مشاركة يف "إس تخدإم" إلعالمة "عىل إلسلع أأو ربط إلعالمة ابلسلع بطريقة مادية أأو بأأي طريقة اكنت" يف
إطار إلقسم  ،)4(1كام ل ينطبق عىل إملدعى عليه أأنه "يس تخدم" إلعالمة "إس تخدإم ًا يتعلق ابنتاج إلسلع"
يف إطار إلقسم ] )0(21من إلقانون إ ألسرتإيل[ .ويف هذإ إملثال جند إلعالمتني تصفان ابلفعل إجلزء إلفاعل يف
ماكينة إحلالقة ،وتزيد أأحدهام عن إ ألخرى يف درجة هذإ إلوصف .وحتمل لكمة "إس تخدإم" ]اكمس[ ولكمة
"يس تخدم" ]كفعل[ ،يف هذين إلس ياقني ،فكرة توظيف إلعالمة( ،يف إلس ياق إ ألول) تُوظف إلعالمة كيشء
يوضع "عىل" أأو يس تخدم "إرتباط ًا" ابلسلع( ،ويف إلس ياق إلثاين) تُوظف إلعالمة بغية تنفيذ غرض ما ،وهو
غرض نقل إملعلومات عن إملصدر إلتجاري للسلع .فالعالمة إضافة ،كيشء ممتزي وخمتلف يضاف إىل إلسلع
ذإهتا .وقد تكون مرتبطة إرتباطا وثيقا ابلسلع أأو إملنتجات ،مثل عندما تكتب إلعالمة عىل إملنتجات أأو عندما
ُختمت هبا أأو تصب علهيا أأو ،يف حاةل إلسوإئل ،فيجوز بيعها يف عبوإت مصنعة بطريقة تدعو إىل إلربط إملبارش
بني لك من إلعبوة وإلعالمة .لكن يف مجيع تكل إحلالت ،ل يوجد حاةل وإحدة ختلو فهيا إلعالمة من الاحتفاظ
هبوية منفصةل عن تكل إلهوية إخلاصة ابلسلع .ول تتضمن إلوسائل إلبديةل لس تخدإم إلعالمة إلتجارية
فامي يتعلق ابلسلع إس تخدإم إلسلع ذإهتا كعالمة راارية .وإلسبب يف ذكل وإحض :مفن إملفرتض أأن تعرض يف
إلسوق سلع مفيدة ،وطاملا اكنت هذه إلسلع مفيدة ،مفن إلطبيعي أأن تسهم يف حث رغبة رشعية دلى راار
أخرين لنتاج سلع مماثةل (ما مل يكن هناك ،ابلطبع ،يف ذكل إلوقت برإءة قامئة ختتص بتصممي أأو بغريها من
إحلقوق إليت متنع هؤلء إلتجار من إنتاج نفس إلسلعة) ،ويس تتبع ذكل أأن إلعالمة إليت تتكون من إلسلع ذإهتا
فقط ل ميكن أأن تعمل عىل متيزي إملصدر إلتجاري ،وهو من وظائف إلعالمة إ ألساس ية .كام قال (يعقوب
جيه) يف حديثه عن "إلعالمة إلصورة":
"إن صورة أأي ُم ْن َتج مايه إل وصف لهذإ إملنتج – الكهام ينقل إملعلومات عىل حد سوإء .وإذإ اكنت
إلصورة ببساطة عبارة عن منتج صناعي قد يرغب إلتجار يف تصنيعه بطريقة قانونية ،فهيي ابلنس بة يل
مثلها متاما مثل إللكمة إلشائعة إليت تصف هذإ إملنتج ،غري قادرة عىل متيزي مصدر إملنتج".
وحىت لو جنحت عالمة مثل هذه يف إلتسجيل ،فان تصنيع أأو بيع منتجات صناعية مماثةل للمنتجات إملرتبطة
هبا ،ل يعد إس تخدإم ًا لها كعالمة راارية.
84
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 .21إلعالمات إلتجارية إحملظورة :تتضمن قوإنني إلعالمات إلتجارية عادة عىل قامئة ابلشارإت إليت ل جيوز تسجيلها
كعالمات راارية .85وإلتايل بعد قامئة شامةل إىل حد ما للعالمات إحملظورة وفقا لقانون إململكة إملتددة:






إشارإت ل تفي مبتطلبات "إلعالمة إلتجارية" ،أأي إشارإت ل ميكن متثيلها ابلرسومات أأو إلصور وغري
قادرة عىل متيزي إلسلع أأو إخلدمات إخلاصة مبتعهد وإحد وتفريقها عن سلع وخدمات متعهدين أخرين،
وإلعالمات إلتجارية إليت ختلو من أأي طابع ممزي،
وإلعالمات إلتجارية إليت تتأألف حرصاي من إلشارإت أأو إملؤرشإت إليت تس تخدم ،عىل إملس توى
إلتجاري ،يف تسمية إملاركة أأو إجلودة أأو إلمكية أأو إلغرض إملقصود أأو إلقمية أأو إملنشأأ إجلغرإيف أأو وقت
إنتاج إلسلع أأو وقت تقدمي إخلدمات ،أأو غري ذكل من إخلصائص إ ألخرى للسلع أأو إخلدمات،
وإلعالمات إلتجارية إليت تتأألف حرصاي من إلشارإت أأو إملؤرشإت إليت أأصبحت معتادة يف إللغة
إدلإرجة أأو يف إملامرسات حس نة إلنية وإملس تقرة يف إلسوق إلتجاري.

وابلضافة إىل ذكل ،ل جيوز تسجيل إشارة كعالمة راارية يف حاةل إحتوإهئا فقط عىل شلك:




ينبع من طبيعة إلسلع ذإهتا،
ومنتجات تكون رضورية للحصول عىل نتيجة فنية،
أأو يعطي قمية جوهرية للسلع.

وستمت مناقشة هذإ إحلظر ،إذلي يتضمن إملفهوم إلوظيفي ،يف وقت لحق .وعالوة عىل ذكل ،ل جيوز تسجيل
عالمة راارية يف حاةل:





تعارضها مع إلس ياسة إلعامة أأو قوإعد إلسلوك إملقبول،86
و أأن تكون ذإت طبيعة خمادعة أأو مضلةل للجمهور (عىل سبيل إملثال ،فامي يتعلق بطبيعة إلسلع
أأو إخلدمات أأو جبودهتا أأو إملصدر إجلغرإيف لها)،
وحظر إس تخدإهما مبقتىض أأي ترشيع أأو حمك قانوين،
أأو إىل إملدى إذلي حيتوي فيه طلب إلتقدمي عىل معلومات مقدمة بسوء نية.

 .31الاس تخدإم إلوصفي :يندرج إلكثري من هذإ إملفهوم يف جمرد تطبيق إلقاعدة إلعامة بأأن ما ي ُس تخدم يف وصف
إلسلع أأو إخلدمات إملعنية ل ميكن إس تخدإمه يف متيزي تكل إلسلع أأو إخلدمات وفقا للغرض إملطلوب من إلعالمات
إلتجارية .وبناء عىل ذكل ،ل يس تطيع أأحد أأن حيصل عىل إلعالمة إلتجارية "أبل" للتفاح ولكهنا عالمة راارية مثالية
للحوإسب إللية.87

اكنيداين رشيديد وويت ضد كيلوغ أأوف كندإ

))0135( 55 RPC 125 (PC
85
86
87

نوقش عدد من هذه إ ألس باب ابلتفصيل يف وينغ غوو غينسينغ (س نغافورة) رشكة بييت إحملدودة ضد رشكة كينغاي ش ينيوإن فورين تريد إحملدودة ف2111
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من أأجل أأن تكون إللكمة أأو إلعبارة ممزية لسلع خشص ما ف أأو إخلدمات  ،ينبغي بصفة عامة أأل تصلح لمتيزي
سلع ف أأو خدمات أأي خشص أخر.
وابلتايل ،لكام زإدت درجة وصف إلعالمة إلتجارية للسلع أأو إخلدمات ،إخنفضت قدرهتا عىل متيزي هذه إلسلع أأو
إخلدمات ابملعين إملطلوب يف إلعالمات إلتجارية .وإذإ اكنت إلعالمة إلتجارية وصفية يف إملقام إ ألول ،فهيي تتطلب
"حتوير غري منطي بدرجة اكفية" لتكون قادرة عىل أأدإء وظيفة إلعالمات إلتجارية.
وإن حقيقة إكتساب عالمة راارية صفة إدللةل عىل مصدر إلسلع أأو إخلدمات من خالل الاس تخدإم ،ل يعين
ابلرضورة أأهنا قادرة عىل إلمتيزي بني تكل إلسلع أأو إخلدمات من وهجة نظر أأو مفهوم إلعالمات إلتجارية .وعىل وجه
إخلصوص ،ل يس تطيع شلك إملنتج ،إذلي يعطي قمية كبرية لهذإ إملنتج ،أأن يشلك عالمة راارية حىت لو إكتسب -
قبل إيدإع طلب إلتسجيل  -بعض إجلاذبية نتيجة الاعرتإف به اكشارة ممزية يف أأعقاب محالت إعالنية للتعريف
ابخلصائص إحملددة للمنتج إملعين.88
 .30مثال – إلبياانت إجلغرإفية :من أأجل توضيح تطبيق هذه إلقيود ،سوف ي ُس تخدم إحلمك إذلي يتناول حظر
إلعالمات إلتجارية إليت تتكون فقط من إشارإت أأو مؤرشإت من إملمكن إس تخدإهما يف تسمية إملصدر إجلغرإيف
للسلع أأو إخلدمات إملقدمة يف إلس ياق إلتجاري .واكن إلسؤإل هو ،هل ميكن إعتبار إمس مرشوع للتمنية إلعقارية،
يتكون من موإقع سكنية وإدإرية ،عالمة راارية حيث تَ َر َّّس يف إ ألذهان عىل أأنه مؤرش جغرإيف؟

س نرتي سييت أابرمتنتس ضد مالك مدينة س نرتي سييت

][2009] ZASCA 157 [South Africa

ي ُس تنتج من هذإ إلتدليل إلتارخيي أأن الاعامتد عىل إلقضااي إلنلكزيية أأو إ ألسرتإلية إليت تتناول حصة عالمة
راارية تتأألف من لكمة وإحدة ،وإليت يه وفقا ملدلولها إلعادي تعرب عن إمس ماكن ،لن يفيد يف تفسري نظامنا
إ ألسايس .وكام ذكرت من قبل يف س ياق إلعالمات إليت حتتوي عىل لكامت مدحي،
"إن قوإنني ومبادئ إمللكية إلفكرية ليست منغلقة يف كبسوةل زمنية أأو مكبةل بقيود ،وإن إلتفسريإت
إلقضائية جيب أأن تُقر أأ يف س ياقها".
وحدث حتول رئييس يف إلهنج إملتعلق ابلعالمات إلتجارية يف أأعقاب إعامتد إلتوجيه إلصادر عن الاحتاد
إ ألورويب بشأأن إلعالمات إلتجارية خالل عام  .0155وإضطرت إململكة إملتددة ملوإءمة قوإنيهنا مع إلتوجيه،
وقد فعلت ذكل من خالل إصدإر قانون إلعالمات إلتجارية لس نة  .0114ويعد قانوننا إحلايل يف كثري من
إلنوإيح مشاهب ًا لقانون إململكة إملتددة وإمجلاعة إ ألوروبية.
وعىل ضوء هذه إخللفية ،بد أأ ُت يف إلنظر إىل مسأأةل ميت تُس تخدم إلعالمة إليت تتأألف حرص ًاي من إشارة أأو
بيان يف إلس ياق إلتجاري يف تسمية إملصدر إجلغرإيف لهذه إخلدمات .ورادر إلشارة إىل أأن هذإ إحلمك ل
يتعرض ملا يسمى ابلبياانت إجلغرإفية مثل لكمة مشبانيا ( )Champagneإليت تشري مضنيا إىل نبيذ فوإر هل
مصدر جغرإيف معني.
وفإلقانون حيظر تسجيل إ ألسامء إجلغرإفية كعالمات راارية "فقط يف حاةل تسمية موإقع جغرإفية حمددة
تكون ابلفعل أأماكن مشهورة ،أأو معروفة لفئة من إلسلع أأو إخلدمات إملعنية ،وإليت تكون  -لهذإ إلسبب -
88
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مرتبطة بتكل إلسلع يف أأذهان إ ألشخاص إملعنيني" .كام حيظر إلقانون أأيضا تسجيل إ ألسامء إجلغرإفية إملمكن
إس تخدإهما من قبل متعهدي إلسلع أأو إخلدمات .وجيب أأن تظل هذه إ ألسامء متاحة لدللةل عىل إملنشأأ
إجلغرإيف لفئة إلسلع أأو إخلدمات ذإت إلصةل (إلطلب إملقدم من بييك أند لكوبنبريغ كيه يج ف2116
 33 ETMRإلفقرة .)34
وفإلقسم جيب أأن يُقر أأ يف إلس ياق إخلاص به .فهو يتناول أأيضا إ ألساس ذإته مع إلعالمات إليت قد حتدد
إلنوع أأو إجلودة أأو إلمكية أأو إلغرض إملقصود أأو إلقمية أأو غريها من إخلصائص إ ألخرى للسلع أأو إخلدمات .ومل
يتناول إلقسم حتقق رشط إلمتيزي من عدمه .وقد مت تناول هذإ إ ألمر يف فحمك أخر  .ومل يس هتدف إحلظر
حامية إس تخدإم إلعالمة إلتجارية فقط بل ذهب إىل أأبعد من ذكل :يكون اكفيا إذإ دلل الامس عىل إملصدر
إجلغرإيف للسلع أأو إخلدمات.
وقيل إن إحلمك حيقق أأهدإف إملصلدة إلعامة وذكل اباتحة إحلرية للجميع لس تخدإم هذه إلعالمات إلوصفية
ومنع قرص إس تخدإهما عىل متعهد وإحد فقط نتيجة لتسجيهل لها كعالمات راارية (بييك أند لكوبنبريغ إلفقرة
 .)32وابلضافة إىل هذإ،
"تعد من إملصلدة إلعامة أأن تظل فإ ألسامء إجلغرإفية متاحة ،ألس باب ليس أأقلها أأن هذه إ ألسامء قد
تكون مؤرشإ عىل إلنوعية وخصائص أأخرى لفئات إلسلع إملعنية ،وقد تؤثر أأيضا ،بطرق خمتلفة ،عىل
أأذوإق إملس هتلكني ،عىل سبيل إملثال ،إقرتإن إلسلع مباكن ما قد يؤدى إىل حدوث رااوب إجيايب".
وتناول إملستشار إلقانوين معىن لكمة "حرص ًاي" إلوإرد يف س ياق إحلمك ،ولكن قد يكون هناك بعض إلشكوك
يف أأهنا تعين توجيه إحلظر إىل عالمة تتأألف من إمس جغرإيف دون غريه .ولن يترضر شعار من تضمينه إمس
جغرإيف ولن يمت تسجيل إمس عالمة تتكون من إمس جغرإيف مع إضافة أأخرى عليه .ومعىن هذإ هو إلسامح
بتسجيل عالمة "جوردونز لندن جني" كعالمة راارية ولن ي ُسمح بتسجيل لكمة "لندن" فقط كعالمة متعلقة
مبنتج إجلن.
ويؤدي هذإ إىل جانب أخر ،وهو إملتعلق بطبيعة إلسلع أأو إخلدمات .وترتبط لندن بسلعة إجلن عىل إ ألقل
منذ إلقرن إلثامن عرش .بيامن إ ألمر ليس كذكل يف حاةل مدينة بلومفونتني ،ومن إلوإحض عدم وجود أأي سبب
مينع من إس تخدإم إمس بلومفونتني يف حد ذإته كعالمة راارية للجن يف ويندهوك .هناك عالمة راارية معروفة
ويه عاُصة انميبيا ،وتس تخدم كعالمة راارية للبرية .وميكن إلعثور عىل تفسري لهذإ يف طلب بيالجيو إل إل
يس ف .11 ETMR 2116وإلمتس مقدم إلطلب تسجيل إلعالمة إلتجارية "بيالجيو" يف أأربع فئات خمتلفة،
وحتديد ًإ ،فئة  28للمالبس؛ وفئة  38خلدمات إلبيع ابلتجزئة؛ وفئة  40خلدمات إلرتفيه؛ وفئة  42للفنادق وما
شابه ذكل .ومت قبول إلطلب ابلنس بة للفئة إ ألوىل وإلثانية فقط ُورفض خبصوص إلفئة إلثالثة وإلرإبعة .واكنت
إ ألس باب ،ابختصار ،إن بيالجيو قرية عىل ضفاف حبرية كومو يف شامل إيطاليا؛ ويه منتجع شهري عىل
ضفاف إلبدرية؛ ومن إجلائز أأن يربط إملسافرون بني إلعالمة وإمس إلقرية وما حتتويه من وسائل ترفيه وفنادق؛
وذلكل مل يتسن تسجيل إلعالمة فامي يتعلق هبذه إخلدمات .بيد أأن إمجلهور قد ل يربط ابلرضورة بني إلقرية
وإملالبس أأو خدمات إلبيع ابلتجزئة ،وذلكل مل يطبق إحلظر عىل هذه إخلدمات.
ويف حاةل بييك أند لكوبنبريغَ ،رغَ َب مقدم إلطلب يف تسجيل الامس فلكوبنبورغ فامي يتعلق خبدمات إلبيع
ابلتجزئة .ولكوبنبورغ يه مدينة صغرية يف أأملانياُ ،ور ِفض إلتسجيل يف إملقام إ ألول بسبب إحامتل تقدمي
خدمات مقدم إلطلب من إملدينة ،وإحامتل نظر إملس تخدمني إىل إمس إملدينة كدليل عىل إملصدر إجلغرإيف.
و أأيدت إحملمكة الاس تئناف ،وقررت عدم إماكنية تقيمي إلتوصيف إذلي تعطيه إلعالمة إل ابلرجوع إىل تكل
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إلسلع أأو إخلدمات إملعنية ،من انحية ،ومن انحية أأخرى ،ابلرجوع إىل إلتفهم إذلي قدمه مقدم إلطلب يف
ذإت إلشأأن .حيث قالت:
"يف إجرإء هذإ إلتقيمي ،يلزتم مكتب فإلعالمات إلتجارية ابثبات أأن الامس إجلغرإيف معروف لفئة
إ ألفرإد إملعنيني اكمس للماكن .وما هو أأكرث من ذكل ،فان الامس حمل إلسؤإل جيب أأن يويح يف
أأذهان فئة إ ألفرإد إملعنيني برإبطة قامئة مع فئة إلسلع أأو إخلدمات حمل إلسؤإل ،أأو خبالف ذكل ،يتعني
أأن يكون من إملنطقي إفرتإض أأن الامس هبذه إلطريقة يويح ابملصدر إجلغرإيف لتكل إلفئة من إلسلع أأو
إخلدمات يف نظر هؤلء إ ألشخاص".

وإو .إملفهوم إلوظيفي
 .32يشرتط يف إلعالمة إلتجارية أأن تؤدي إىل تعريف إملصدر :89ووفقا للتصور إلعام ،وبلغة إلولايت إملتددة ،ل
تعترب إلعبوإت وإ ألشاكل 90حمددإت للمصدر .91ويُنظر للعبوإت يف إلعادة عىل أأهنا تؤدي وظيفة ما (حفظ إملنتج)،
وإن مل تكن عادية يف مظهرها ،فينظر إلهيا كعنرص جاميل أأو زخريف جيذب إ ألنظار إىل إملنتج وليس عىل أأهنا إشارة
للمصدر .ويعين هذإ أأنه وعىل إلرمغ من قدرة يشء ما ثاليث إ ألبعاد عىل أأدإء وظيفة إلعالمة إلتجارية ،إل أأن إلقانون
حيجم عن منح حقوق إلعالمات إلتجارية يف شأأن إملنتجات نفسها .فعىل سبيل إملثال ،مييل شلك مكعب إلليغو
إىل حتديد مصدر إملكعب ولكن هل جيب أأن يكون مؤهال للحصول عىل حامية للعالمة إلتجارية؟ 92أأو شلك
قرص إدلوإء؟ 93أأو ر أأس ماكينة إحلالقة؟ أأو زجاجة نبيذ؟ 94أأو شلك نعل إحلذإء؟ 95إلجابة عىل هذه إ ألس ئةل
معوما ابلنفي.
"نظر لك من إلقانون إلعام لمترير إلسلع وقانون إلعالمات إلتجارية فإلكندي إىل أأن إلشلك إملمزي ملنتج ما أأو
مظهره أأو طريقة تغليفه ميكن أأن يلعب دور ًإ يف إلعالمة إلتجارية .بيد أأنه من إملفهوم أأيضا وجوب قرص إمحلاية
إملمنوحة مبوجب قانون إلعالمات إلتجارية عىل إلعالمات إلتجارية وليس للسامت أأو إملمزيإت إلوظيفية
للمنتجات .وقد لعب إملفهوم إلوظيفي لفرتإت طويةل دور ًإ رئيس ي ًا يف إستبعاد إلسامت إلوظيفية ل ألصناف
وإملنتجات من إمحلاية إملمنوحة للعالمات إلتجارية .وهكذإ ،ساعدت فلسفة إملفهوم إلوظيفي يف منع متديد
برإءإت الاخرتإع منهتية إلصالحية .كام متنع أأيضا إس تخدإم قانون إلعالمات إلتجارية يف إحلصول عىل
إحتاكرإت مماثةل لتكل إليت تُمنح لربإءإت الاخرتإع عىل إلسامت إلوظيفية ل ألصناف غري إحملمية بربإءإت.
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إنظر أأيضا إحلظر إملطلق لتسجيالت إلشارإت إليت تتأألف حرصاي من – ( أأ) إلشلك إذلي ينتج من طبيعة إلسلع ذإهتا( ،ب) شلك إلسلع إذلي
يكون أأساس يا يف إحلصول عىل نتيجة تقنية ،أأو (ج) إلشلك إذلي يعطي قمية كبرية للسلع( .قوإنني إململكة إملتددة .))2(3
قضية يب يج إتش ( 22( )I ZR 17/05 – Pralinenform IIأأبريل  )2101ف أأملانيا .
يف ري ابسري تكنولويج ( 338 F.3d 1348, 67 USPQ2d 1629إدلإئرة إلفيدرإلية )2113 .يف إشارة إىل رشكة متاجر وول مارت ضد رشكة
يف سامارإ بروس  821إلولايت إملتددة )2111( 201 ،218؛ رشكة تو بيسوس ضد رشكة اتكو اكابان  818إلولايت إملتددة )0112( 165 ،163؛
رشكة تون بروس ضد مؤسسة سيسكو ( 28 F.3d 1192,1206إدلإئرة إلفيدرإلية )0114؛ ورشكة س يربوك فوودز ضد ابر  -ويل فوودز إحملدودة
( 568 F.2d 1342, 1344حممكة طعون إمجلارك وبرإءإت الاخرتإع عام .)0111
إلجابة ابلنفي :ليغو يوريس إية/إس ضد مكتب إلتنس يق يف إلسوق إدلإخلية – ميغا برإند ( )LEGOقضية  C48-09Pفحممكة إلعدل إ ألوروبية .
بيتشام غروب يب إل يس ضد تريوميد ( )Ptyإحملدودة ف 011 ZASCA 2112فجنوب أأفريقيا .
بريغكيدلير بيبريك ضد فريديندإل كو  -أأوب ويامنكريي ( )18/018ف 8 ZASCA 2116فجنوب أأفريقيا .
لوب إن أأوه ضد ميلينيوم س تايل ف 01 ZASCA 2111فجنوب أأفريقيا .
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ويشلك إملفهوم إلوظيفي ،جذراي ،وس يةل للمتيزي بني إلعالمة إلتجارية كوسلية لبيان مصدر إلسلعة ومنتجها
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إ ألسايس ووس يةل تغليفها".

اكلتكس ضد جاكوبسون بروديكتس
]514 U.S. 159 (1995) [USA

يقف إملفهوم إلوظيفي حائ ًال أأمام قانون إلعالمات إلتجارية ،وهو إلقانون إذلي يسعى إىل تشجيع إملنافسة عن
طريق حامية إلسمعة إلتجارية للرشكة ،ملنع تثبيط إملنافسة إملرشوعة ابلسامح لل ُم ْن ِتج ابلتحمك يف مسة مفيدة من
سامت إمل ُ ْنتَج .وإن من إختصاص قانون إلربإءإت ،وليس قانون إلعالمات إلتجارية ،تشجيع الاخرتإع مبنح
إخملرتعني إحتاكر ًإ عىل تصماميت أأو همام جديدة للمنتج لفرتة زمنية حمدودة ،وبعدها ي ُسمح للمنافسني
ابس تخدإم الابتاكر .وإذإ اكن من إملمكن إس تخدإم ممزيإت إملنتَج إلوظيفية كعالمات راارية ،فميكن  -عىل
إلرمغ من قوإنني إلربإءإت -إحلصول عىل إحتاكر عىل هذه إملمزيإت دون إعتبار ملسأأةل هل هذه إملمزيإت
مؤهةل كربإءإت وهل ميكن متديدها ل ألبد ( ألنه من إجلائز متديد أأو راديد إلعالمات إلتجارية إىل إ ألبد).
وقد تتطلب فلسفة إملفهوم إلوظيفي إلنظر إىل مثال خيايل ،ويه حاةل جناح إملس هتلكني يف متيزي شلك
إلضاءة إحملس نة إليت ينتجها مصباح كهرابيئ جديد حمي ابلربإءة وربطه برشكة مصنعة معينة ،فال جيوز
لصاحب إلرشكة إملصنعة يف هذه إحلاةل إختاذ هذإ إلشلك كعالمة راارية ،ومن أأجل أأن يتخذه عالمة راارية،
بعد إنهتاء أأمد إلربإءة ،س يكون من شأأنه إعاقة إملنافسة  -ليس من خالل حامية إلسمعة إلتجارية لصانع
إملصباح إلكهرابيئ إ ألصل ،ولكن من خالل تثبيط هجود إملنافسني إملرشوعة لنتاج مصباح ماكئف ذو إضاءة
حمس نة .وقد رسدت هذه إحملمكة ،فامي بعد ،يف حيثيات هذإ إحلمك" ،ف بشلك عام ،إن مسة إملنتج لها صفة
وظيفية "،ول ميكن إعتبارها عالمة راارية" ،إذإ اكنت رضورية لالس تخدإم أأو للغرض إخملصص للصنف أأو
إذإ اكنت مؤثرة عىل إلتلكفة أأو جودة إلصنف "،أأي ،إذإ اكن الاس تخدإم إحلرصي لتكل إلسمة س يضع
إملنافسني يف موقف غري موإت فامي يتعلق ابلسمعة.

طلب بوغرين لتسجيل عالمة راارية

][2005] RPC 14 (CA) [UK

ل أأتقبل ،من حيث إملبد أأ ،فكرة قيام إمجلهور تلقائيا ابلربط بني إلشلك وبني إملصدر إلتجاري أأو إختاذ هذإ
إلشلك دلي ًال للمصدر إلتجاري فقط بسبب أأن إلشلك إذلي يتخذه إلصانع اكشارة هل غري منطي أأو تقليدي.
متثل إلوظيفة إحملددة للعالمة إلتجارية عىل أأهنا دلةل للمصدر جوهر قانون إلعالمات إلتجارية .وما تهم هنا هو
ما يتصوره مجهور إملس هتلكني – إملس هتكل إلعادي .و أأشار فإملستشار إلقانوين بلباقة إىل أأن أأنوإع إلشارإت
إليت ميكن تسجيلها تندرج حتت نوع من إلطيف إذإ ما أأخذان يف الاعتبار تصور مجهور إملس هتلكني .ويبد أأ
هذإ إلطيف ابلامنذج إلأكرث متيزيإ مثل إللكامت إملبتكرة وإلشعارإت إملس توحاة من إخليال .مث يأأيت يف إملنتصف
أأش ياء مثل إللكامت ش به إلوصفية وإلشعارت إلعادية .وقبل إلهناية بقليل ،تأأيت أأشاكل إلعبوإت .ويف إلهناية،
س يأأيت إلشلك إلهنايئ للسلع .وتس تخدم إلشارإت يف بدإية إلطيف ،ووفقا لطبيعهتا إخلاصة ،مكلصق يوضع
عىل إلسلع لعالم إملس هتكل عن صانع هذه إلسلعة .وحىت إلعبوإت ،مثل عبوة هانلك إلفاخرة ،ميكن إلنظر
إلهيا عىل أأهنا خمتارة خصيصا من قبل صانع إملنتج إملوجود بدإخلها ( أأي صانع إلشامبو) يك نقول "إنظر – هذإ
إملنتج خاص يب ،أأان صانع ما بدإخل هذه إلعبوة" .ولكن ،يف هناية إلطيف ،ل يكون من إملرحج نقل تكل
إلرساةل عىل هذإ إلنحو ابس تخدإم شلك إلسلع .ومل يعتد إمجلهور عىل أأن جمرد إلشلك حيمل أأمهية للعالمة
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ترييزإ ساكسا مفهوم إلوظيفة يف قانون إلعالمات إلتجارية بوست كريكيب ( 20 )2111إمللكية إلفكرية جيه .51
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إلتجارية .وقد مت إلتعبري عن نفس هذإ إلر أأي يف قضية دإس بريزنيب دير بيكوميليتشكيت فحممكة إلعدل
إ ألوروبية 20 ،أأكتوبر  ،OHIM / Erpo Möbelwerk ،2114قضية رمق  ،64/02 Pتقارير إحملمكة
إ ألوروبية  ،I-01130،2114إلفقرة رمق : 38
"ميكن لسلطات فتسجيل إلعالمات إلتجارية أأن تأأخذ يف الاعتبار حقيقة أأن إملس هتكل إلعادي ل
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يبين يف إلعادة إفرتإضات حول مصدر إملنتجات عىل أأساس هذه إلشعارإت".

ابنغ أند أأولفسن ضد مكتب إلتنس يق يف إلسوق إدلإخلية
إحملمكة إلعامة 6 ،أأكتوبر T-508/08 ،2100

ل ي ُسمح بتسجيل إلعالمات إليت تتأألف حرصاي من إلشلك إذلي يعطي قمية كبرية للسلع, .وجدت إحملمكة أأن
إلشلك إملطلوب تسجيهل وهو موضوع هذه إلقضية هل تصممي حمدد جد ًإ .ويف ر أأي إحملمكة ،يشلك هذإ
إلتصممي عنرص ًإ أأساس يا يف متيزي منتجات رشكة ابنغ أند أأولفسن ،ويزيد من قمية إملنتج إملعين .وعالوة عىل
ذكل ،مفن إلوإحض من مس تخرجات إملوإقع إللكرتونية للموزعني ومزإد إلنرتنت أأو من إملوإقع إللكرتونية إليت
يديل فهيا إمجلهور بتعليقاته أأنه قد مت إلتأأكيد أأو ًل عىل إخلصائص إمجلالية لهذإ إلشلك ،و أأن هذإ إلشلك يُنظر هل
عىل أأنه نوع من إملنحواتت إلنقية وإلرفيعة وإخلادلة عرب إلزمان لالس تنساخ إملوس يقي ،مما جيعهل حمفز ًإ هاما
للبيع .وتبعا لهذإ ،ترى إحملمكة أأن مكتب إلتنس يق يف إلسوق إدلإخلية مل خيطئ إلبته يف إعتقاده يف أأن هذإ
إلشلك إملطالب بتسجيهل يعطي قمية جوهرية لهذإ إملنتج ،بصورة مس تقةل عن ابيق إخلصائص إ ألخرى للمنتج
موضوع إلقضية.

ماكينة إحلالقة فيليبس

إحملمكة الاحتادية إلعليا ف أأملانيا
حممكة إلعدل الاحتادية ،إلقرإر إلصادر يف  01نومفرب I ZB 12/04– 2118
اكن إلصنف إملكون للعالمة إملطعون علهيا عبارة عن قطعة ملحقة مباكينة إحلالقة تتأألف من ثالث رؤوس
شفرإت موضوعة عىل قرص عىل شلك مثلث متساوي إ ألضالع.
واكنت إلعقبة إحلقيقية يف منح إمحلاية للعالمة إملطعون علهيا يه أأهنا تتأألف فقط من إلشلك إذلي سوف
يأأخذه إمل ُ ْنتَج يف مجيع إ ألحوإل لتنفيذ إملهمة إلفنية إخملصصة هل .ووفقا للسوإبق إلقضائية حملمكة إلعدل
إ ألوروبية ،ل يعترب شلك إمل ُ ْن َتج مؤهال لتسجيهل ومتتعه ابمحلاية كعالمة راارية إذإ ثبت أأن إخلصائص إلوظيفية
إ ألساس ية لهذإ إلشلك ميكن أأن تُنسب إىل وظيفته إلتقنية ،بغض إلنظر عام إذإ اكن ميكن ختيل أأشاكل بديةل
تؤدي نفس إلوظيفة إلتقنية.
 .33إلعالمات إمللونة :قد يكون ألحد إ أللوإن إملمزية إلقدرة إملطلوبة للمتيزي وفقا ملفهوم قانون إلعالمات إلتجارية،
ولكن من إلنادر أأن يعمل هذإ إللون مبفرده اكشارة للمصدر.
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وول مارت ضد سامارإ بروذرز

]529 US 205 (2000) [USA
يبدو لنا أأن إلتصممي ،مثل إللون ،ل يعد ممزي ًإ بطبيعته .إن إس ناد صفة إلمتيزي إملتأأصل ذإتيا وإملتالزم لفئات
معينة من إلعالمات إليت حتتوي عىل لكامت و أأغلفة إملنتجات مس متد من حقيقة أأن إلغرض إ ألسايس من
إرفاق لكمة معينة ملنتج ،أأو وضع منتج يف عبوة ممزية تكون يف غالب إ ألمر لمتيزي مصدر إملنتج .ولهذإ فان
إملس هتلكني هميأأون أأو عىل إس تعدإد لعتبار هذه إلرموز إشارة إىل إلرشكة إملنتجة.
ويف حاةل تصممي إملنتج ،كام هو إحلال يف حاةل إللون ،ل نعتقد يف ميل إملس هتكل إىل ربط هذه إلسمة مبصدر
إملنتج .ويدرك إملس هتلكون يف مجيع إحلالت تقريبا حقيقة أأن تصممي إملنتج يمت دون إلقصد لالشارة إىل
مصدره ،ولكن يُقصد من ورإئه جعل إملنتج نفسه أأكرث فائدة أأو جاذبية  -وينطبق هذإ إ ألمر حىت مع أأكرث
إلتصاممي غرإبة  -مثل منتج كوكتيل شاكر ( )cocktail shakerوإملصمم عىل شلك طائر إلبطريق.
وإن حقيقة تصممي إملنتج يف مجيع إحلالت تقريبا ألغرإض خبالف متيزي إملصدر ل يضفي إشاكلية عىل إلطابع
إملمتزي إملتالزم للعالمة فقط؛ ولكنه س يجعل تطبيق مبد أأ إلطابع إملمتزي إملتالزم أأكرث رضر ًإ أأيضا ملصاحل
إملس هتلكني إ ألخرى .ول ينبغي حرمان إملس هتلكني من فوإئد إملنافسة إملتعلقة اب ألغرإض إلنفعية وإمجلالية إليت
عادة ما يوفرها تصممي هذإ إملنتج مبوجب قاعدة قانونية تيرس هتديدإت معقوةل لرفع دعوى ضد إلوإفدين إجلدد
إستناد ًإ إىل إلمتيزي إملتالزم إملزعوم.

كرإفت فوودز (ميلاك مارك)

حممكة إلعدل الاحتادية ،إحلمك إلصادر يف  1أأكتوبر I ZR 91/02 [Germany] -2114
ل يُنهتك إحلق يف عالمة ملونة إل يف حاةل إس تخدإم إللون إحملمي اكشارة إىل إملصدر .وهذإ ألن إلوظيفة
إلرئيس ية للعالمة يه ضامن مصدر إملنتجات أأو إخلدمات إليت متزيها إلعالمة للمس هتكل أأو إملس تخدم إلهنايئ
عن طريق متكينه من تفريق هذه إملنتجات أأو إخلدمات عن ابيق إملنتجات أأو إخلدمات إملقدمة من إملصادر
إ ألخرى دون إلتباس.
وإن غرض إمحلاايت إملمنوحة ملاكل إلعالمة هو إلتأأكد من إستيفاء عالمته للوظيفة إملطلوبة مهنا ،ومن مث
تقترص تكل إمحلاايت عىل إحلالت إليت قد يتدإخل فهيا إس تخدإم طرف أخر لالشارة مع وظيفة إلعالمة.
وعىل وجه إخلصوص ،مع وظيفهتا إ ألساس ية ،أأل ويه ضامن مصدر إلسلع للمس هتكل.
ومع ذكل ،جيوز إعتبار إللون إشارة إىل إملصدر فقط يف إحلالت الاس تثنائية إليت ي ُس تخدم فهيا إللون عىل
موإد تعبئة وتغليف إملنتج .وهذإ ألن إملس هتلكني ليسوإ معتادين عىل إس تنتاج مصدر إملنتجات من أألوإهنا أأو
من أأسلوب تغليفها فقط دون إلنظر إىل أأي عنارص رسومية أأو نصية ،حيث إنه ليس من إملامرسات إحلالية
إس تخدإم إ أللوإن يف حد ذإهتا كوس يةل لتدديد إلهوية من حيث إملبد أأ .ولتطبيق هذإ الاس تثناء ،يتعني أأن
يربز إللون نفسه من بني مجيع إلعنارص إ ألخرى ابلطريقة إليت يُفهم مهنا أأنه وس يةل تعريف ابلهوية .وجيوز أأن
تكون هذه يه إحلاةل ،عىل سبيل إملثال ،عندما يكتسب إللون إحملمي وس يةل متيزيية أأكرب للعالمة إلتجارية من
خالل الاس تخدإم ،و أأصبح إمجلهور معتاد ًإ  -نتيجة هذإ الاس تخدإم -عىل إس تنباط هوية مصدر إملنتجات
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ذإت إ أللوإن إحملمية عىل إلنحو إملذكور ،هذإ من جانب .ومن جانب أخر ،قد حيدث أأيضا ،يف إحلاةل إملطعون
فهيا ،عندما يكون إللون هو إلوس يةل إ ألساس ية للتصممي إليت إحتفظت بقميهتا بفضل بياانت إملنشأأ إلتقليدية.98

زإي .إمللكية وإلتسجيل
 .34رشط إلتسجيل :يك يمتكن صاحب إحلق من إنفاذ حقوق إلعالمات إلتجارية إلقانونية ،يتعني أأن تكون إلعالمة
إلتجارية مسجةل.



تقع مسؤولية إثبات إلتسجيل عىل ماكل إلعالمة إلتجارية.
وتعترب شهادة إلتسجيل أأو شهادة معمتدة من مكتب إلتسجيل دلي ًال ظاهراي عىل إلتسجيل.

كريكيب ضد ريتفيك هودلينغز
]2005 SCC 65 [Canada

مينح تسجيل إلعالمة إلتجارية للمسجل إحلق إحلرصي يف إس تخدإم إلعالمة يف مجيع أأحناء كندإ ،وحق إختاذ
إجرإءإت ملوإهجة أأي إنهتاك لهذإ إحلق .وابﻹضافة إىل ذكل ،ل يتطلب إ ألمر إثبات وجود إلعالمة ذإهتا من
أأجل ممارسة تكل إحلقوق حيث يعد إلتسجيل وحده إثبا ًات اكفيا .وعىل إلرمغ من ذكل ،تظل إلعالمات جمرد
عالمات ،سوإء مسجةل أأو غري مسجةل ،نظر ًإ ألن إخلصائص إلقانونية وإحدة.
 .38إملاكل إملسجل :حيتفظ إملاكل إملسجل عادة ابحلق يف إنفاذ إحلقوق إلقانونية للعالمة إلتجارية .99ويتوقف هذإ
عىل أأحاكم إلنظام إ ألسايس.

فوجيان ليت إنديسرتايل بروديكتس ضد فيوزإ وإن دإ بينسل ])[ZHI ZHONG ZI NO.8 (1999
حممكة إلشعب إلعليا مجلهورية إلصني إلشعبية:
يمتتع صاحب إلعالمة إلتجارية إملسجةل ابحلقوق إحلرصية إملمنوحة وفقا لقانون إلعالمات إلتجارية .ويمتتع إملرخص هل،
مبوجب إتفاق إس تخدإم حرصي للعالمة إلتجارية مع ماكل إلعالمة ،ابحلق يف إس تخدإم إلعالمة إلتجارية حرصاي،
ومنع إلخرين من إس تخدإهما .وذلكل ،حيق لهذه إلفئة من إملرخص هلم رفع دعوى إنهتاك مبفرده أأو ابلتضامن مع ماكل
إلعالمة إلتجارية .وينحرص حق إملرخص هل يف إس تخدإم إلعالمة عىل حنو غري حرصي فقط ول يتأأسس هل أأي حق
حرصي أأو إحلق يف منع أخرين من إس تخدإم إلعالمة .ومن مث ،ل ميكن أأن يكون هذإ إلنوع من إحلق أأساس ًا لرفع
دعوى إنهتاك للعالمة إلتجارية.
 .36عدم إشرتإط توفر إلسمعة إلتجارية أأو حدوث أأرضإر :ميكن إنفاذ حقوق إلعالمات إلتجارية حىت ولو مل تكن
إلعالمة إلتجارية إملعنية ذإت مسعة راارية؛ كام ميكن إحلصول عىل أأمر قضايئ زجري دون إحلاجة لثبات حدوث أأي
خسائر أأو أأرضإر .ويف بعض إلولايت إلقضائية ،جيوز أأن يكون إلتعويض قاب ًال لالسرتدإد دون إحلاجة إىل إثبات
حدوث خسائر فعلية أأيضا.
98
99

إنظر أأيضا قرإر حممكة إلعدل الاحتادية بتارخي  01فربإير  – 2111إلقضية .I ZR 195/06-UHU
يف إململكة إملتددة إلقسم )0(" :04 .ملاكل إلعالمة إلتجارية إحلق يف إختاذ إلتدإبري إملناس بة ملوإهجة إلتعدي عىل إلعالمة إلتجارية إملسجةل )2( .ويف
دعوى الانهتاك حيق هل إحلصول عىل تعويضات أأو أأوإمر زجرية أأو حساابت أأو غري ذكل من وسائل إلتعويض إخملتلفة فامي يتعلق ابنهتاك أأي حق من
حقوق إمللكية".
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 .31إس تخدإم إلعالمة إملسجةل ل يشلك إنهتا ًاك لعالمة أأخرى 100:ل يعد إس تخدإم عالمة راارية بشأأن سلع أأو
خدمات إنهتااك لعالمة راارية أأخرى (حىت لو اكن إلتسجيل أأحدث زمنيا) مىت اكنت هذه إلعالمة إملسجةل متعلقة
بتكل إلسلع أأو إخلدمات .ويتعني عىل ماكل إلعالمة إ ألوىل ،وإذلي ترضر ابلتسجيل إلالحق ،أأن يتقدم بطلب إلغاء
هذه إلعالمة قبل إللجوء إىل رفع دعوى إنهتاك نتيجة إس تخدإم إلعالمة إملشكوك يف حصهتا.
 .35عدم ت أأثر إحلقوق إلوإجبة مبقتىض إلقانون إلعام وإحلقوق إ ألخرى :ل تتأأثر إحلقوق إلوإجبة مبقتىض إلقانون إلعام
إلساري (يف إلولايت إلقضائية إليت تطبق إلقانون إلعام) أأو إحلقوق إلقانونية إ ألخرى إملتصةل ابلعالمات غري إملسجةل.




100
101

جيوز لطرف حامل لعالمة غري مسجةل رفع دعوى منفصةل خبصوص إملنافسة غري إملرشوعة أأو
إلتعدي.
ول يؤثر حق مسجل عىل إس تخدإم حق قامئ من قبل مت إحلصول عليه من خالل الاس تخدإم ،وإن
اكن غري مسجل.
وتتضمن إتفاقية ابريس أأحاكما خاصة بشأأن إملنافسة غري إملرشوعة وإليت جرى إس تكاملها من قبل
إتفاق تريبس.101

إنظر إململكة إملتددة إلقسم " :)0(00ل يعد إنهتااك لعالمة راارية مسجةل يف حاةل إس تخدإم عالمة راارية مسجةل أأخرى متعلقة بسلع أأو خدمات مىت
اكنت تكل إلعالمة إلثانية مسجةل بشأأهنا".
سيمت تناول هذإ إ ألمر لحقا.
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إلتعدي عىل إلعالمات إلتجارية
إلفصل إلثالث
أألف .مقدمة ()8-0
ابء .إس تخدإم عالمات متطابقة ()5-6
جمي .إس تخدإم عالمات متعلقة ببضائع أأو خدمات مماثةل ()02-1
دإل .سلع أأو خدمات مسجل يف شأأهنا عالمات ()08-03
هاء .الاس تخدإم يف س ياق مزإوةل إ ألنشطة إلتجارية وإس تخدإم إلعالمات إلتجارية ()21-06
وإو .إس تخدإم عنارص إضافية ()22-20
زإي .الاس تخدإم الافرتإيض ()24-23
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أألف .مقدمة
 .0نطاق إلفصل :يتناول هذإ إلفصل أأنوإع إلتعدي إخملتلفة عىل إلعالمات إلتجارية فضال عن بعض إملفاهمي
إ ألساس ية .وننصح بأأن يُقر أأ هذإ إلفصل مع إلفصول إلالحقة إليت تتناول جوإنب حمددة من إلتعدي .ويف إملناقشة
إلتالية مت إلرتكزي عىل إلتعدي حيامث يكون هناك إماكنية أأو إحامتلية لوقوع إلتباس ( أأو كام تطلق عليه بعض إلقوإنني،
إللبس أأو إخلدإع) بني إلعالمة إملسجةل وإلعالمة موضوع إلتعدي إملزعوم (وبلغة إلولايت إملتددة ،إلعالمة إ ألقدم
وإلعالمة إ ألحدث عىل إلتوإيل) .وسيمت إلشارة أأيضا إىل أأحاكم تتناول تسجيل إلعالمات نظر ًإ ألن من بني متطلبات
تسجيل عالمة ( أأحدث) هو أأل يكون هناك تطابق أأو تشابه مبا يسبب إلتباس ًا مع عالمة مسجةل ( أأقدم).
 .2إلطبيعة إلت أأويلية يف حتديد إلتعدي :تنطوي أأحاكم إلتعدي عىل عنرص إلتأأويل أأو الاجهتاد إذلإيت ،نظر ًإ
لعامتد إ ألحاكم إىل حد ما عىل إلسلطة إلتقديرية للجهة إملعنية إملناط هبا إصدإر إحلمك.

فيوترش إنرتبرإيسزي ضد ماكدواندلز

][2007] SGCA 18 [Singapore
حتتوي حافظة قضااي إلعالمات إلتجارية إليت ُحتال إىل حمامك الاس تئناف (وينظر إلهيا بنظرة موضوعية) عىل
عدد ل حرص هل من أأوجه إلتشابه والاختالف إليت ميكن إس تحضارها يف إ ألذهان وإلتعبري عهنا بأأسلوب
إقناعي من خالل عقلية قانونية خالقة ومبتكرة .وقد وصف بعض فطاحل إلقضاة من ذوي إخلربة ،مثل
(لدي جيه) إلتعدي عىل إلعالمات إلتجارية بأأنه "مسأأةل تعمتد عىل إلحساس أأكرث مهنا مسأأةل تعمتد عىل
إحلقائق إلعلمية" (يف قضية وإجاماما إحملدودة ضد سييت س نرت ريس تورإنت (رشكة مسامهة حمدودة) ف0118
 ،)FSR 713 at 732وكام أأملح (تشاو هيك تني جيه إيه) ابملثل أأيضا عىل أأهنا مسأأةل "تصور" (يف قضية
رشكة بولو/لورين (رشكة توصية بس يطة) ضد حمالت شوب إن ديبارمتنت س تور (رشكة خاصة حمدودة)
ف .)2 SLR 690 2116ويف ضوء ما تتصف به معلية تقيمي إلتشابه وإحامتلت وقوع الالتباس من طبيعة
تتصف ابلتأأويل والاجهتاد إلشخيص إلال موضوعي عىل حنو كبري ،فنحن نتفق مع إلهنج إذلي ينادي ابلزتإم
حممكة الاس تئناف بتقرير إلوقائع إملرسل لها من حممكة إلعالمات إلتجارية ما مل يكن هناك خطأأ جوهري من
حيث إملبد أأ.
وتناولت هذه إلقضية " "MacCoffeeو" ،"McCafeفا ألخرية عالمة راارية لرشكة ماكدواندلز ،ووجدت إحملمكة
تشاهب ًا شديد ًإ بني إلعالمتني مبا ل يدعو لالرتياح .وتساعد إلقضية إلتالية ،وإليت مت تناولها ابس تفاضة ألغرإض هذإ
إلكتاب ،عىل توضيح مدى إملشلكة .كام تتناول أأيضا مسائل إلتسجيل ،ولكن تظل إملشالك إ ألساس ية وإحدة دون
إختالف.

ماكدواندلز ضد فيوترش إنرتبرإيسزي

][2005] 1 SLR 177 [Singapore
موضوع هذإ إلطعن هو إعرتإض ماكدواندلز عىل طلب تسجيل ثالث عالمات راارية حتت إلفئة  31وإملقدم
من فيوترش إنرتبرإيسزي ( .)FEومل تنجح ماكدواندلز يف مسعاها فكام هو موحض أأدانه وحنن إس متعنا إىل
إلطعن ورفضناه.
وميتكل ماكدواندلز ،من بني عالمات أأخرى ،إلعالمات إملسجةل إلتية ( :أأ) بيغ ماك  -من إلفئة  21وإلفئة
31؛ (ب) وماك فرإيز -من إلفئة 21؛ (ج) وسوبرماك -من إلفئة 21؛ (د) وإيغ ماكامفني  -من إلفئات 21
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و31؛ (ه) وماك تش يكن – من إلفئة 31؛ (و) وماك انغيتس – من إلفئات  21و31؛ ]و[ إلعالمة
إلرئيس ية ماكدواندلز.
وتقدمت فيوترش إنرتبرإيسزي بطلب لتسجيل ثالث عالمات ويه" :ماك يت" ،ماك تشولكيت" و"ماك
نوديلز" مضن إلفئة  ،31مضاف ًا إلهيا شعار إلنرس يف لك حاةل.
ومل يعتقد قايض إملوضوع يف وجود تشابه يدعو لاللتباس بني إلعالمات موضوع الاعرتإض وبني عالمات
ماكدواندلز ،سوإء برصاي أأو لفظيا .وعالوة عىل ذكل ،فان إلسلع إملعنية بطلب تسجيل إلعالمات خمتلفة عن
تكل إلسلع إملشموةل بعائةل عالمات ماكدواندلز.
واكن جوهر إلقضية من وهجة نظر ماكدواندلز ،يف مجيع إلعالمات ،إملقطع إللفظي إلشائع وهو إلبادئة "ماك"
وإليت حتمل مسة أأساس ية تربط بني مجيع عالماهتا .وبسبب ذكل ،فان إدرإج فيوترش إنرتبرإيسزي لتكل إلبادئة
"ماك" يف طلبات تسجيل إلعالمات ميكن أأن يُعطي إنطباع ًا بأأن منتجات هذه إلرشكة من نفس مصدر
منتجات ماكدواندلز.
ومن إلوإحض متاما إختاذ ماكدواندلز ،عىل مدى س نوإت طويةل ،إلجرإءإت إلقانونية يف خمتلف إلولايت
إلقضائية ملعارضة طلبات تسجيل عالمات ألطرإف اثلثة حتتوي عىل إلبادئة " "Macأأو " ."Mcوقد جنح
يف بعضها وفشل يف إلبعض إلخر .ويف مجيع إحلالت ،يضطلع إملسؤول عن إلعالمات أأو إحملمكة إخملتصة
ابلبحث إملتأأين للوقائع وإلظروف إحمليطة ابلس تخدإم إملقرتح للعالمات وإلوإرد من مقدم طلب إلتسجيل،
وكيفية إس تخدإم عالمات ماكدواندلز إخملتلفة ومدى إحامتل وقوع إلتباس بني إلعالمات إجلديدة إملقرتحة وبني
عالمات ماكدواندلز.
فعىل سبيل إملثال ،يف تكل إحلالت إليت تضمنت عالمات "مك  -ابجيل"" ،مك-بريزتيل" و"مك -
سالد" ،جنح ماكدواندلز يف فإلولايت إملتددة إ ألمريكية[؛ كام جنح أأيضا يف فإململكة إملتددة فامي يتعلق
بعالمة "ماك  -إينداينز" إملعنية خبدمات إملطامع وإلاكفهيات وإلاكفيرتايت وإعدإد إلطعام وإلرشإب .فمل تكن
ماك-إينداينز تتعامل يف بيع طعام هندي فقط ،بل تتعامل أأيضا يف بيع إدلجاج إملقل عىل طريقة أأهل
إجلنوب ،وإلتشزي برغر وإلبطاطس إملقلية وإملرشوابت إخملفوقة. .
ويف إلوقت نفسه ،رفض مكتب إلعالمات إلتجارية إ ألسرتإلية إعرتإض ماكدواندلز عىل حالتني يف عام 0111
فبشأأن مك  -مينت ومك  -فيج ،فلكن ]جنح ماكدواندلز[ يف قضية أأخرية يف أأسرتإليا بينه وبني ماكري
فروت ديسرتبيوترز (رشكة خاصة حمدودة) ف 2111فبشأأن إلعالمات إلتجارية "مك  -سالد" و "مك -
فريش".
و أأخري ًإ ،سوف نشري إىل يوين ( )2110حني رفضت إحملمكة إعرتإض ماكدواندلز ومسحت بتسجيل إلعالمة
"مك -تشينا" يف فإململكة إملتددة  ،فو فقال إلقايض" ،من إلوإحض معليا سعي ماكدواندلز لحتاكر مجيع
إ ألسامء وإللكامت إليت تتضمن ابدئة  Mcأأو  ،Macعىل إ ألقل فامي يتعلق اب ألطعمة أأو يف جمال إخلدمات إليت
تقدهما إملطامع".
ونود هنا أأن نشري إىل حالتني من كندإ .إحلاةل إ ألويل بني رشكة ماكدواندلز ورشكة س يلكورب إحملدودة
( ،24 CPR (3d) 207 )0151حيث قرر إلقايض (سرتإير جيه) عدم أأحقية ماكدواندلز يف إحتاكر
إس تخدإم مقاطع إللكامت " "Mcأأو " "Macسوإء جاءت تكل إملقاطع إللفظية مبفردها أأو متصةل مع غريها
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من إللكامت .واكنت إحلاةل إلثانية بني رشكة ماكدواندلز وهت كويف س تورز إحملدودة (55 CPR )0114
 (3d) 463وعىل إلرمغ من إشارة إحملمكة الاحتادية يف كندإ إىل جناح ماكدواندلز يف تأأسيس مسعة طيبة يف
جمال إملطامع إليت تقدم إلوجبات إلرسيعة ،إل أأهنا قضت يف شأأن طلب تسجيل إلعالمة "ماك  -بيزن"
ملرشوب قهوة ذو مذإق عايل ،بعدم وجود أأي متيزي ذو طابع متالزم مع عالمات ماكدواندلز مبجرد أأن ينظر
إملرء خارج نطاق إلنشاط إلتجاري إملعروف.
 .3تعدي عىل عالمات راارية ينطوي عىل وقوع إلتباس :حيدث هذإ إلنوع من إلتعدي عىل إلعالمات إلتجارية يف
ثالث صور .ونظر ًإ ألن إماكنية وقوع إلتباس هو جوهر إملسأأةل ،فاما أأن يكون إلتعدي جوهر ًاي أأو اثنو ًاي .وتتناول
إملادة  )0(06من إتفاق تريبس هاتني إحلالتني:
يكون ملاكل إلعالمة إلتجارية إملسجةل إحلق إحلرصي يف منع مجيع إ ألطرإف إ ألخرى إليت مل حتصل عىل موإفقته
من إس تخدإم إشارإت متطابقة أأو متشاهبة لسلع أأو خدمات متطابقة أأو متشاهبة مع تكل إلسلع أأو إخلدمات
إملشموةل ابلعالمة إلتجارية إملسجةل يف س ياق مزإوةل إلنشاط إلتجاري ،مىت اكن هناك إحامتل أأن يتسبب هذإ
الاس تخدإم يف وقوع إلتباس.102
ويتحقق إلتعدي إجلوهري من إس تخدإم أأي إشارة ،حاةل أأن تكون تكل إلشارة متطابقة مع عالمة راارية مسجةل،
وتتصل بسلع أأو خدمات تكون متطابقة مع تكل إليت مت تسجيل إلعالمة إلتجارية يف شأأهنا ،يف س ياق مزإوةل
إلتجارة ،دون موإفقة ماكل إلعالمة إلتجارية.
ويتحقق إلتعدي إلثانوي من إس تخدإم أأي إشارة تتسبب يف إحامتل وقوع أأي إلتباس عىل إمجلهور بسبب تطابقها مع
عالمة راارية مسجةل أأو تشاهبها معها ،وتطابق وتشابه إلسلع أأو إخلدمات إملشموةل بتكل إلعالمة إملسجةل وإلشارة،
ويتضمن إحامتل وقوع الالتباس هذإ إحامتل إلربط بني إلشارة وبني إلعالمة إلتجارية إملسجةل يف س ياق مزإوةل
إلنشاط إلتجاري ،دون موإفقة من ماكل إلعالمة إلتجارية.
 .4تعدي عىل عالمات راارية دون حماوةل وقوع إلتباس :هناك نوع أخر من إلتعدي ل يكون بغرض إحدإث
إلتباس .وينطبق هذإ عىل إلعالمات إلتجارية إملعروفة فقط .ويتناول إتفاق تريبس هذه إملسأأةل يف إملادة  )3(06وقد
إنعكس هذإ يف توجيه الاحتاد إ ألورويب رمق ( 2008/95إملادة  )2.8يف إلرشوط إلتالية:
جيوز ألي دوةل عضو أأن تنص يف ترشيعاهتا أأيضا عىل حق إملاكل يف منع مجيع إ ألطرإف إ ألخرى إليت
مل حتصل عىل موإفقة منه من إس تخدإم أأي عالمة يف س ياق مزإوةل إلتجارة تتطابق مع ،أأو تتشابه مع
عالمة راارية متعلقة بسلع أأو خدمات ل تكون مامتثةل مع تكل إملشموةل ابلعالمة إملسجةل ،مىت اكنت تكل
إلعالمة إملسجةل حتظى بسمعة يف إدلوةل إلعضو وحيامث يكون إس تخدإم تكل إلعالمة من قبل إلطرف إلخر
حمققا لفائدة مس متدة عىل غري وجه حق دون مربر أأو مسبب ًا رضر ًإ للسمة إملمزية للعالمة إملسجةل أأو
لسمعهتا إلتجارية.
 .8قانون إلعالمات إلتجارية يف إململكة إملتددة :يتطابق (إلقسم  )01من هذإ إلقانون مع إلقانون إذلي ينص عىل
ثالثة أأنوإع من إمحلاية إملتوخاه من إتفاق تريبس وإلتوجيه.
يتناول إلقسم  )0(01إلتعدي إجلوهري:
102

ُحذف جزء من إلنص غري قابل للتطبيق.
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يُعترب إلشخص منهتاكً لعالمة راارية مسجةل يف حاةل إس تخدإمه يف س ياق مزإولته لنشاطه إلتجاري لشارة
متطابقة مع عالمة مسجةل متعلقة بسلع أأو خدمات تتطابق مع تكل إلسلع وإخلدمات إملشموةل ابلعالمة
إملسجةل.
ويتناول إلقسم  )2(01إلتعدي إلثانوي:
يعترب إلشخص منهتاكً لعالمة راارية مسجةل يف حاةل إس تخدإمه يف س ياق مزإولته لنشاطه إلتجاري إشارة
مىت:



تطابقت تكل إلشارة مع إلعالمة إلتجارية إملسجةل ويتصل إس تخدإهما بسلع أأو خدمات مشاهبة لتكل
إلسلع وإخلدمات إملشموةل ابلعالمة إملسجةل،
وتشاهبت تكل إلشارة مع إلعالمة إلتجارية إملسجةل ويتصل إس تخدإهما بسلع أأو بضائع متطابقة للسلع
أأو إخلدمات إملشموةل ابلعالمة إملسجةل أأو متشاهبة معها،

وينتج عن ذكل إحامتل وقوع إمجلهور يف إلتباس انجت عن إماكنية ربطها ابلعالمة إلتجارية.
ويتناول إلقسم  )3(01إلعالمات إلتجارية ذإت إلسمعة إلتجارية إجليدة:
يعد إلشخص منهتاكً لعالمة راارية مسجةل يف حاةل إس تخدإمه يف س ياق مزإولته لنشاطه إلتجاري إشارة:



متطابقة أأو متشاهبة مع عالمة راارية ،و
ومس تخدمة مع سلع أأو خدمات غري متشاهبة مع تكل إلسلع أأو إخلدمات إملشموةل ابلعالمة إلتجارية
إملسجةل،

مىت اكنت إلعالمة إلتجارية حتظى بسمعة راارية طيبة يف إململكة إملتددة وينتج عن إس تخدإم إلشارة ،بدون
مربر قانوين ،حتقيق مزية بدون وجه حق ابس تغالل خاصية ممزية متالزمة يف إلعالمة إملسجةل أأو إحلاق
رضر هبا.
ومت تناول الاختالفات بني إ ألقسام إلفرعية يف إحلمكني إملقتبسني إلتاليني.

جونس تون ضد أر

][2003] UKHL 28 [UK
يتناول إلقسم  01عدة موإقف خمتلفة .يتعلق إلقسم  )0(01حباةل خشص يس تخدم ،يف س ياق مزإوةل نشاطه
إلتجاري ،إشارة متطابقة مع عالمة راارية مسجةل ،وتكل إلشارة خاصة بسلع متطابقة مع تكل إلسلع إملشموةل
ابلعالمة إملسجةل .ويشلك مثل هذإ الاس تخدإم خمالفة.
ويتناول إلقسم  )2(01حالت خمتلفة ( :أأ) إس تخدإم إشارة متطابقة مع عالمة راارية مسجةل مرتبطة بسلع
مماثةل لتكل إلسلع إملشموةل ابلعالمة إملسجةل ،أأو (ب) إس تخدإم إشارة مشاهبة لعالمة راارية مسجةل ومتصةل
بسلع متطابقة مع تكل إلسلع إملشموةل ابلعالمة إملسجةل أأو متشاهبة معها .ويف مثل هذه إحلالت ،يعد
إملس تخدم متعد ًاي مىت اكن هناك إحامتل لوقوع إلتباس للجمهور.
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ويتعلق إلقسم  )3(01ابحلالت إليت ت ُس تخدم فهيا إشارة مطابقة أأو مشاهبة لعالمة راارية مسجةل ومتصةل
بسلع غري مماثةل لتكل إملشموةل ابلعالمة إملسجةل .يف هذه إحلاةل ،وابختصار ،يرتكب إملس تخدم تعداي مىت
اكنت إلعالمة إلتجارية إملسجةل حتظى بسمعة دإخل إململكة إملتددة واكنت إشارته حتقق مزية مس متدة من غري
وجه حق ابس تغالل مسة ممزية متالزمة مع إلعالمة إملسجةل أأو تلحق هبا رضر ًإ.

اندي أرس نال لكرة إلقدم ضد ريد

][2003] EWCA Civ 696 [UK
رادر مالحظة إلفرق بني إلفقرتني إلفرعيتني ( )0و( )2من إلقسم إلعارش .وتندرج هذه إحلاةل فحتت إلقسم
 )0(01و تتعلق بتطابق عالمة راارية مسجةل وإشارة مع تطابق إلسلع .وهكذإ سوف يثبت إلتعدي إذإ قام
إملهتم ابلتعدي ابس تخدإم إلشارة يف س ياق مزإولته لنشاطه إلتجاري.
ويتناول إلقسم إلفرعي ( )2الاس تخدإم يف حاةل عدم تطابق إلسلع و /أأو إلشارإت .ويف تكل إلظروف ،جيب
إثبات وجود إحامتل وقوع إلتباس .ويتطلب ذكل قيام إملاكل ابثبات إحامتل إعتقاد مجهور إملس هتلكني عىل حنو
خاطئ بأأن مصدر إلسلع إملعنية هو نفس إملتعهد أأو من متعهد تربطه عالقة راارية ابملتعهد إ ألصل.

ابء .إس تخدإم عالمات متطابقة
 .6إفرتإض وقوع إلتباس :إن إس تعامل عالمة راارية مطابقة متصةل بسلع أأو خدمات مطابقة يؤدي ابلرضورة إىل
إلتباس .ونتيجة ذلكل ،ينص إتفاق تريبس (إملادة  )0.06عىل إفرتإض وقوع إلتباس يف حاةل إس تخدإم إشارة مطابقة
متصةل بسلع أأو خدمات مطابقة .وطاملا إ ُفرتض حدوث إلتباس ،فال يشار إليه كرشط رئييس ول حيتاج إىل إثبات
حدوثه عن طريق إ ألدةل .ويف هذه إحلاةل تكون إمحلاية مطلقة.
 .1إلعالمات إملتطابقة :حيمل تعريف إلهوية إشارة مضنية إىل وجوب تساوي إلعنرصين إملقا نرني من مجيع إ ألوجه
إملادية .ولكن يف س ياق حتديد مدى تطابق عالمة مسجةل وإشارة ،يتعني أأن يتأأسس إلقرإر عىل الانطباع إلعام إذلي
نتج عهنام (إلعالمة إملسجةل وإلشارة) ،مبا يف ذكل أأوجه إلتشابه إلبرصي وإلسمعي وإملفاهميي .وينتج عن ذكل وجوب
رااهل إلفروق إلضئيةل يف معل هذه إملقارنة.103

إنرتانش يوانل بزيينس ماش يزن ضد ويب  -سفري
][2004] EWHC 529 [UK
وهكذإ فمينح إلقسم  )0(01حامية مطلقة ،ولكن يعمتد ذكل عىل إلتطابق بني إلعالمة إملسجةل وإلشارة وعىل
تطابق إلسلع وإخلدمات, .ل يتطلب فإلقسم  )2(01سوى إلتشابه فقط ،بد ًل من إلتطابق ،ولكنه يتطلب
أأيضا توفر إحامتل وقوع إلتباس.

إل يت جيه ديفيوشن ضد سادإس فريتبايديت

حممكة إلعدل إ ألوروبية 21 ،مارس  ،2113إلقضية  ،C-291/00لحئة إجمللس إ ألورويب I-2111 ،2113
يتعني إلتفسري إدلقيق ملعيار تطابق إلشارة فإ ألحدث ف" "Arthur et Feliceوإلعالمة إلتجارية
]إملسجةل[ ف" . "Arthurوإن إلتعريف إدلقيق للكمة إلتطابق يويح مضنيا أأن إلعنرصين إملقارنني متساويني
103

إنظر أأيضا ابير كروبساينس إس إيه ضد أأغروفارم ] [2114إحملمكة إلعليا لنلكرتإ وويلز  ] 1661إململكة إملتددة[.
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من مجيع إلنوإيح .ويف إلوإقع،ل ميكن متديد إمحلاية إملطلقة إملمنوحة مبقتىض إملادة ()0(8أأ) ملا هو أأزيد من
إحلالت إملتوخاة مهنا يف حاةل إشارة متطابقة مع إلعالمة إلتجارية إملتصةل بسلع أأو خبدمات متطابقة مع تكل
إلسلع وإخلدمات إملشموةل ابلعالمة إملسجةل ،ل س امي إىل تكل إحلالت إحملمية بشلك أأكرث حتديدإ مبوجب
إملادة ()0(8ب) من إلتوجيه.
وذلكل هناك تطابق بني إلشارة وإلعالمة إلتجارية حيث تس تنسخ إلشارة اكفة إلعنارص إملكونة للعالمة
إلتجارية دومنا أأي تعديل أأو إضافة.
ومع ذكل ،جيب تقيمي مفهوم إلتطابق بني إلشارة وإلعالمة إلتجارية عىل إلصعيد إلعاملي ابلنس بة للمس هتكل
إلعادي إذلي يتصف ابلستنارة وقوة إملالحظة وإحلذر إملعقول .وتسهم إلشارة يف تكوين إنطباع عام دلى
إملس هتكل .ول يتوفر لهذإ إملس هتكل يف غالب إ ألمر فرصة إجرإء مقارنة مبارشة بني إلشارإت وإلعالمات
إلتجارية ومطلوب منه أأن يثق يف إلصورة إذلهنية غري إملتاكمةل إليت تشلكت يف ذهنه عهنم.
ونظر ًإ ألن مفهوم إلتطابق بني إلشارة وإلعالمة إلتجارية ل ينتج عن إملقارنة إملبارشة مجليع خصائص إلعنارص
إملُقَارنة ،مفن إجلائز عدم مالحظة إلعديد من الاختالفات إلضئيةل بني إلشارة وإلعالمة.104
 .5إلعالمات إملتطابقة إملتعلقة بسلع خمتلفة :ل يعد إس تخدإم عالمة متطابقة تعد ًاي عىل إلعالمة إلتجارية طاملا
اكنت متصةل بسلع أأو خدمات غري متطابقة مع إلسلع وإخلدمات إملتصةل ابلعالمة إملسجةل .حيث يتعني لثبات حاةل
إلتعدي إجلوهري تطابق إلسلع أأو إخلدمات.

س يلني إحملدودة ضد س يلني إملسامهة

حممكة إلعدل إ ألوروبية 00 ،سبمترب  ،2111إلقضية  ،C-17/06لحئة إجمللس إ ألورويب I-1140 ،2111
كام هو وإحض من إلسوإبق إلقضائية للمحمكة ،جيوز ملاكل إلعالمة إملسجةل منع إلغري من إس تخدإم إشارة
متطابقة مع عالمته مبقتىض إملادة  ()0(8أأ) من إلتوجيه ،فقط إذإ مل تتحقق إلرشوط إلتالية:





أأن يكون هذإ الاس تخدإم يف س ياق مزإوةل إلنشاط إلتجاري؛
و أأن يمت دون موإفقة ماكل إلعالمة؛
ووجوب أأن يكون متصال بسلع أأو خدمات متطابقة مع تكل إلسلع وإخلدمات إملشموةل ابلعالمة
إملسجةل،
و أأن يؤثر أأو يكون مسؤول عن إلتأأثري يف وظائف إلعالمة إلتجارية ،ل س امي وظيفهتا إ ألساس ية إملمتثةل
يف ضامن مصدر إلسلع أأو إخلدمات للمس هتكل.

جمي .إس تخدإم عالمات متصةل بسلع أأو خدمات متشاهبة
 .1تشابه إلسلع أأو إخلدمات :ميكن أأن يرىق إس تخدإم عالمة متطابقة إىل مس توى إلتعدي إلثانوي
(إلقسم  ))2(01يف حاةل تشابه إلسلع وإخلدمات إملس تخدمة .وهناك إحامتلن يعمتدإن عىل ما إذإ اكن إ ألمر يتعلق
104

لجرإء حتليل نقدي حلمك حممكة إلعدل إ ألوروبية رإجع قضية رييد إكس ياكتيف يب إل يس ضد رييد بزيينس إنفورميشن إحملدودة ف 2114حممكة
إس تئناف إنلكرتإ وويلز مدين  081فإململكة إملتددة  .وقرر هذإ إحلمك أأن "رييد بزيينس إنفورميشن"ل تتطابق مع إلعالمة إلتجارية "رييد" .وينطبق
نفس إليشء عىل "اكمبس" و"اكمبس لوجيستيكس" :قضية اكمبس بيبليشينغ ضد اكمبس لوجيستيك  2004إحملمكة إلعليا لنلكرتإ وويلز 520
فإململكة إملتددة .
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بعالمة متطابقة أأو متشاهبة بدرجة تثري الالتباس .وسيمت إلرتكزي يف هذه إلفقرة عىل إلتشابه بني إلسلع أأو إخلدمات:
مىت تكون إلسلع أأو إخلدمات متشاهبة؟

أأس ميبيدل إنفيس متنت ضد مكتب إلتنس يق يف إلسوق إدلإخلية ورشكة ووترفورد ويدجوود

إحملمكة الابتدإئية 02 ،يونيو  ،T-105/05 ،2111لحئة إجمللس إ ألورويب II-60 ،2111

إلمتس مقدم إلطلب تسجيل إلعالمة إلتجارية " "Waterfordعىل أأنوإع مخور من منطقة معينة يف جنوب أأفريقيا.
وعارض ماكل إلعالمة إلتجارية " "Waterfordإملس تخدمة عىل أأوإين زجاجية هذإ إلتسجيل .ونظر ًإ لتطابق
إلعالمات ،اكن إلسؤإل إملطروح هو ،هل إلسلع (إمخلور وإ ألوإين إلزجاجية) متشاهبة؟ وقررت إحملمكة عدم وجود
تشابه ورفضت إملعارضة.105
وجيب أأيضا أأل يغيب عن إلبال ،بغية تقيمي مدى تشابه إلسلع إملعنية ،أأن يؤخذ يف الاعتبار مجيع إلعوإمل
ذإت إلصةل إليت ت َُّو ِّصف إلعالقة بني تكل إلسلع .وتتضمن تكل إلعوإمل ،عىل وجه إخلصوص ،طبيعة إلسلع
وإلغرض إملقصود مهنا وطريقة إس تخدإهما وما إذإ اكن هناك منافسة بيهنام أأو ممكلني بعضهام بعض ًا .مث يتبع
ذكل ،حتديد تقيمي تشابه إلسلع وتقييده بسلع إلعالمة إلسابقة يف توقيت إلتسجيل " أأصناف إ ألوإين
إلزجاجية" ،حيث ل يوجد أأي إرتباط ابلسلع إ ألخرى إملشموةل بتكل إلعالمة مع إمخلور .وكام يتضح من إلقرإر
إملطعون عليه ،تتضمن هذه إلفئة إدلوإرق وإ ألوإين وإلكؤوس ،ويه أأصناف تُس تخدم عىل وجه إلتدديد يف
تناول إمخلور.
ومل ينازع إلطرفان حقيقة أأن إلسلع موضوع إلقضية ،وحتديد ًإ إ ألوإين إلزجاجية من انحية وإمخلور من إلناحية
إ ألخرى من إلسلع إملمتزية بطبيعهتام و أأيضا ممتزية من حيث إس تخدإهمام .وذلكل فليس هناك أأي جمال للمنافسة
بيهنام أأو الاس تعاضة بسلعة مهنام بديال عن إ ألخرى ،كام خيتلف جمال إلنتاج للكهيام.
وفامي يتعلق بقنوإت إلتوزيع ،مفن إملعتاد وإلطبيعي بيع إمخلور وبعض إ ألصناف إملعينة من إ ألوإين إلزجاجية يف
نفس إ ألماكن ،مثل حمالت إمخلور إملتخصصة .ومع ذكل ،ويف غياب معلومات تثبت عكس ذكل ،يبدو أأن
مثل هذه إملبيعات ل متثل أأكرث من نس بة ضئيةل من إملبيعات إلجاملية ألصناف إ ألوإين إلزجاجية إملعنية.
وابملثل ،وعىل إلرمغ من تسويق لك من كؤوس إمخلر وإمخلر نفسه يمت يف إلعادة بشلك منفصل ،إل أأهنام ويف
بعض إحلالت يمت توزيعهام معا ألغرإض تروجيية .ومع ذكل ،مل يُثبت لهذه إملامرسات إلرتوجيية من جانب
منتجي إمخلر أأي أأمهية راارية جوهرية .وابلضافة إىل ذكل ،ينظر إملس هتلكون إملعنيون يف إملعتاد إىل توزيع
كؤوس إمخلر مع إمخلور نفسها عىل أأنه نوع من أأنوإع إ ألنشطة إلرتوجيية لزايدة مبيعات إمخلر وليس اكشارة إىل
أأن إملُن ِتج إملعين خيصص جزء ًإ من نشاطه لتوزيع أأصناف من إ ألوإين إلزجاجية.
وإن إس تخدإم لكامت دإةل ،تكون يف حقيقهتا عالمات راارية ،بوإسطة موفر خدمة عىل إلنرتنت بغرض تروجي وتعزيز
ما يقدمه من خدمات ل يرىق إىل مس توى إس تخدإم تكل إلعالمات إلتجارية فامي يتعلق ابلسلع إملعنية.

لورايل ضد إيباي إنرتانش يوانل

حممكة إلعدل إ ألوروبية 02 ،يوليو  ،2100إلقضية C-324/09
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كام ُرفض الاس تئناف إلالحق :حممكة إلعدل إ ألوروبية 1 ،مايو  ،2111ووترفورد ويدجوود /أأس ميبيدل إنفيس متنتس (بروبريتاري) ومكتب إلتنس يق يف
إلسوق إدلإخلية ،إلقضية  ،C-398/07 Pلحئة إجمللس إ ألورويب .I-18 .2111
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يف هذإ إلصدد ،فالنقطة إ ألوىل إليت جيدر إلشارة إلهيا يه أأن إلقدر إذلي يس تخدم به إيباي لكامت رئيس ية،
ُمقابِةل للعالمات إلتجارية إخلاصة بـ  L’Oréalبغرض تعزيز إخلدمة إخلاصة به ،ينحرص يف إنشاء سوق عىل
إلنرتنت متاح للك من إلبائعني وإملشرتين لهذه إملنتجات ،و أأن هذإ الاس تخدإم ل عالقة هل بأأي من " "0سلع
أأو خدمات "متطابقة مع تكل إليت مت تسجيل إلعالمة إلتجارية يف شأأهنا"؛ " "2أأو سلع أأو خدمات مشاهبة
لتكل إملشموةل ابلعالمة إلتجارية إملسجةل.
ويف ضوء ما س بق ،فان إلجابة عىل إلسؤإل إلثامن يه أأن إملرشف عىل إلسوق إللكرتوين ل "يس تخدم"
إشارإت مطابقة مع أأو مشاهبة لعالمات راارية تظهر يف عروض إلبيع عىل إملوقع إللكرتوين – هذإ فامي يتصل
بأأغرإض إملادة  8من إلتوجيه  014/51أأو إملادة  1من إلالحئة رمق .14/41
 .01عوإمل تؤخذ يف الاعتبار عند حتديد إلتشابه بني إلسلع أأو إخلدمات:

بريتش شوغر ضد ج ميس روبرتسون أند سونز

][1996] RPC 281 [UK

وهكذإ ،أأعتقد يف وجوب أأخذ إلعوإمل إلتالية ذإت إلصةل يف الاعتبار عند حتديد إلتشابه من عدمه:








الاس تخدإمات إملعنية للسلع أأو إخلدمات موضوع إلنظر؛
وإملس تخدمون إملعنيون للسلع أأو إخلدمات موضوع إلنظر؛
وإلطبيعة إملادية للسلع أأو أأعامل إخلدمة؛
وقنوإت إلنشاط إلتجاري إملعنية إليت تصل من خاللها إلسلع أأو إخلدمات إىل إلسوق؛
ويف حاةل إلسلع الاس هتالكية إليت تُعرض بنظام إخلدمة إذلإتية ،وإليت ووفقا للمامرسات إلعادية يمت
توفريها أأو حيمتل توفريها يف حمالت إلسوبر ماركت ،وخاصة إذإ مت عرض هذه إلسلع أأو من إحملمتل
عرضها عىل نفس إ ألرفف أأو عىل أأرفف خمتلفة؛
ومقدإر إلتنافس إلقامئ بني إلسلع أأو إخلدمات إملعنية.

وجيوز أأن يأأخذ هذإ إلتحقيق يف الاعتبار كيفية تصنيف إلسلع دإخل إلقطاعات إخملتلفة بوإسطة إلعاملني يف
إجملال إلتجاري؛ مفثال ،هل تضع رشاكت إ ألحباث إلسوقية ،إليت تعمل بطبيعة إحلال لصاحل قطاع أأو ختصص
معني من إلقطاعات إلصناعية ،إلسلع أأو إخلدمات يف نفس إلقطاع أأو تضعها وتصنفها يف قطاعات خمتلفة؟
 .00إختالف قضية تشابه إلسلع أأو إخلدمات عن قضية إحامتل وقوع إلتباس :مل حيدد إلقانون بوضوح هذإ إ ألمر.
ويبدو إحلمك إذلي مت الاستشهاد به فامي بعد يف هذإ إلصدد متعارض مع إلبيان إلوإرد يف حمك حممكة إلعدل إ ألوروبية
إملستشهد به يف قضية أأس ميبيدل إنفيس متنتس (رشكة خاصة وحمدودة) ضد مكتب إلتنس يق يف إلسوق إدلإخلية
ورشكة ووترفورد ويدجوود (رشكة خاصة وحمدودة).

بريتش شوغر ضد ج ميس روبرتسون أند سونز

[1996] RPC 281

فيسعى إملدعي لسقاط مسأأليت الالتباس وإلتشابه فللسلع  .فو أأنه يدعي أأن هناك "إس تخدإم متصل مبنتج
مشابه ملنتج صلصة إحللوى دلرجة يتسبب معها يف إحامتل وقوع إلتباس جلوإز إس تخدإم إملن َتج أأو إس تخدإمه
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مس تقبال يف أأغرإض متطابقة .و"ل أأعتقد يف مرشوعية إسقاط إملسأأةل هبذه إلطريقة .ومل يقترص إلقسم إلفرعي
إملعين مبجرد إلسؤإل "هل س يكون هناك إلتباس؟" :ولكنه تساؤل "هل هناك تشابه بني إلسلع؟" ،وإذإ
اكنت إلجابة ابلجياب" ،فهل هناك إحامتل وقوع إلتباس؟" وهذإ أأمر عىل جانب من إ ألمهية .فاذإ ما أأسقط
إملرء إلسؤإلني ،عندئذ ،س تحصل إشارة "قوية" عىل حامية جملموعة أأكرب من إلسلع ابملقارنة ابشارة "ضعيفة".
فعىل سبيل إملثال ،س يكون هناك إحامتل وقوع إلتباس تسببه كودإك للجوإرب أأو لدلرإجات ،عىل إلرمغ من
تعاملها مع منتجات خمتلفة متام ًا عن إ ألفالم أأو إلاكمريإت.
و أأعتقد أأن مسأأةل تشابه إلسلع مس تقل متاما عن إلعالمة إحملددة موضوع إلتسجيل أأو إشارة إملدعى عليه.
عىل إلنظر إىل هذه إملسأأةل مكسأأةل مبد أأ.
فكيف ميكن للمحمكة إلتطرق إىل مسأأةل إلتشابه؟ أأعتقد أأنه يتعني َّ
أأو ًل ،رادر إلشارة إىل أأنه لكام إتسع نطاق إملفهوم ،لكام إتسع نطاق إمحلاية إملطلقة للعالمة .ويف إلوإقع ،يغطي
إلتسجيل إلسلع ذإت إملوإصفات إملعنية ،ابلضافة إىل سلع مماثةل .ول جيوز ألي خشص إس تخدإم إلعالمة
إملسجةل أأو عالمة مشاهبة ألي من هذه إلسلع ما مل يكن دليه بعض إدلفوع إ ألخرى .ويويح هذإ ابحل َّذر.
وإل ،س تكون إمحلاية إلفعلية وإسعة عىل إلرمغ من تضييق نطاق إملوإصفات .وسوف يكون إ ألمر كذكل ل
س امي يف إ ألنوإع إلهامة من إحلالت إليت حيصل ماكل إلعالمة عىل تسجيل عىل أأساس إلامتيز إلفعل لفئة ضيقة
من إلسلع فقط .ومن إملؤكد س يكون من إخلطأأ حصول ماكل إلعالمة هذإ عىل حامية جملموعة عريضة من
إلسلع يف س ياق إملامرسة إلعملية .ويف حاةل رغبة إملرء يف إحلصول عىل حامية أأوسع ،فباماكنه دإمئا طلهبا
وإحلصول علهيا يف حاةل إلتأأكد من أأن طلبه هذإ هل ما يربره.
" .02نفس إلفئة" و"نفس إلوصف":

كيين فوود مانفكترشينغ ضد يل اتك فك تريدنغ
]HCA3352/2000 [Hong Kong

ل تكفي حقيقة وقوع بعض إلسلع مضن نفس إلفئة دلي ًال عىل أأن "لها نفس إلوصف" .وعالوة عىل ذكل ،فقد
تقرر أأن إس تخدإم عالمة مسجةل لدلقيق يف صنع رغيف إخلزب ل يعد إس تخدإما للعالمة إملرتبطة ابدلقيق
( ألن إدلقيق ،عىل هذإ إلنحو ،مل يعد عىل حالته إلطبيعية وهو موجود دإخل رغيف إخلزب).

دإل .سلع أأو خدمات مسجل يف شأأهنا عالمات
 .03إلفئات :تُسجل إلسلع وإخلدمات يف فئات بدلةل تصنيف نيس .106و أأنشأأ إتفاق نيس ( )0181تصنيفا للسلع
وإخلدمات ألغرإض تسجيل إلعالمات إلتجارية .وحيتوي إلتصنيف عىل قامئة من إلفئات – هناك  34فئة للسلع و00
فئة للخدمات – وقامئة أأجبدية للسلع وإخلدمات .وتضم هذه إلقامئة إ ألخرية حوإيل  00 111صنف ًا .ومن وقت لخر،
جيرى إدخال تعديالت وإضافات عىل إلقامئتني بوإسطة جلنة من إخلربإء.
وإلتايل بعد يوحض فئة منطية من إلسلع:
إلفئة إلثالثة :موإد إ ألعامل إلتحضريية للتبييض وغريها من إملوإد إخلاصة بتنظيف إملالبس؛ وموإد إ ألعامل
إلتحضريية للتنظيف وإلتلميع وإجلل وإلتجليخ؛ وإلصابون؛ وإملوإد إلعطرية وإلزيوت إ ألساس ية ومس تحرضإت
إلتجميل ودهاانت إلشعر؛ ومس تحرضإت إلعناية اب ألس نان.
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يتوفر إلصدإر إحلايل من إلتصنيف عىل إلرإبط.www.wipo.int :
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وفئة من فئات إخلدمات:
إلفئة  :36خدمات إلتأأمني؛ وإلشؤون إلمتويلية ،وإلشؤون إلنقدية؛ وإلشؤون إلعقارية.

بريتش شوغر ضد ج ميس روبرتسون أند سونز
][1996] RPC 281[UK

تُقَ ّسم إلسلع وإخلدمات مبوجب قوإنني إلعالمات إلتجارية إىل سلسةل من إلفئات .يمكن إلغرض إلرئييس من
هذإ إلتقس مي إىل متكني إجرإء إلبحث يف إلعالمات إلتجارية .فعىل سبيل إملثال ،إذإ اكن دليك طلب لتسجيل
عالمة جديدة دلوإء ما ،فلك ما عليك فعهل أأن تبحث يف إلفئة ذإت إلصةل ،إلفئة إخلامسة .ويصنف إجلدول
مجموعة متنوعة من إلسلع وإخلدمات من خمتلف إلفئات .ويشلك إلتصنيف جزءإ من نظام متفق عليه دوليا،
ويعرف ابمس "تصنيف نيس" يف إشارة إىل إملؤمتر إدلويل إذلي عُقد هناك يف عام  .0134ويس تخدم هذإ
إلنظام (و أأان أأعتقد يف أأنه نظام عاملي) عىل نطاق وإسع بوإسطة واكلت تسجيل إلعالمات إلتجارية يف مجيع
أأحناء إلعامل وبوإسطة ما يسمى أأيضا ابلنظام "إدلويل" فإملدإر بوإسطة إتفاق مدريد وبروتوكول فمدريد  .ومل
يتضمن إلتصنيف ومل يورد رصإحة مجيع أأنوإع إلسلع وإخلدمات ابلتفصيل .ولكن هناك قامئة كبرية جد ًإ وشامةل
للسلع وإخلدمات إليت يسرتشد هبا مسؤول تسجيل إلعالمات إلتجارية .ويعد قرإر هذإ إملسؤول هنائيا،
ألس باب إدإرية ،فامي خيتص ابلفئة إليت تُدرج فهيا إلسلع .وتُس تخدم هذه إلقامئة دوليا وتعدل من وقت لخر
للتعامل مع أأنوإع جديدة من إلسلع أأو إخلدمات .ويف بعض إ ألحيان قد يُنقل نوع معني من إ ألصناف أأو
إخلدمات من فئة إىل فئة أأخرى.
ومعوما ل توجد هناك صعوبة يف حتديد إلفئة ذإت إلصةل ملادة معينة .ولكن إحلالت إحلدية أأو إليت حتمل
سامت مشرتكة ليست اندرة إحلدوث .وللتعامل مع هذه إحلالت ،غالب ًا ما يس تخدم إملسؤول عن إلتسجيل
أأسلو ًاب لوصف إلسلع أأو إخلدمات وإضافة لكامت وإدرإهجا يف هذه إلفئة أأو إدرإهجا يف فئة ما .وتهدف هذإ
إ ألسلوب إىل قرص إملوإصفات عىل إلسلع إليت تقع دإخل إلوصف وإليت ُوضعت أأيضا ،يف وقت إلتسجيل،
يف تكل إلفئة من قبل إمل ُ َّسجِ ل.
]ويف مس هتل إحلمك ،قال  :عندما يتعلق إ ألمر بتأأويل لكمة مس تخدمة يف موإصفات عالمة راارية ،تهمت إملرء،
من إلناحية إلعملية ،بكيفية إلنظر إىل إملنتج من حيث إ ألغرإض إلتجارية .وعىل لك حال ،هتمت موإصفات
إلعالمة إلتجارية ابلس تخدإمات يف إجملال إلتجاري.
 .04عالمات إخلدمة :يرجع عهد إلعالمات إلتجارية ابخلدمات إىل وقت قريب نسبي ًا وقد بد أأ الالزتإم ابلنص علهيا
ليس فقط من إتفاق تريبس ،ولكن أأيضا من معاهدة قانون إلعالمات إلتجارية ( )0114ومعاهدة س نغافورة بشأأن
قانون إلعالمات إلتجارية .ويف إلبدإية ،اكن تسجيل إلعالمات إلتجارية للسلع فقط .وبناء عىل ذكل ،هناك عدد قليل
جد ًإ من إ ألحاكم إليت تتناول إلعالمات إلتجارية للخدمات ،ولكن ومبا أأن إملبادئ وإحدة ،فليس هناك أأي مشلكة.
ويُ َع ّ ِرف قانون إلعالمات إلتجارية إلهندي إخلدمة كنشاط ميكن وصفه بأأي وصف ،ويتاح للمس تخدمني إحملمتلني
ويشمل تقدمي إخلدمات إملتصةل اب ألعامل إلتجارية ألي جمال صناعي أأو رااري مثل إ ألعامل إملرصفية أأو إلتصالت أأو
إلتعلمي أأو إلمتويل أأو إلتأأمني أأو رشاكت إدإرة إ ألموإل أأو إلعقارإت أأو إلنقل أأو إلتخزين أأو معاجلة إملوإد أأو إلتجهزي أأو
إلمدإد ابلطاقة إلكهرابئية أأو غريها من أأنوإع إلطاقة إخملتلفة أأو خدمات الاس تضافة وإلقامة أأو إلتسلية أأو إلرتفيه أأو
إلبناء أأو إلصالح أأو نقل إ ألخبار أأو إملعلومات وإدلعاية.
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 .08إختيار إلفئة( :قد يفرتض أأحد) تسجيل عالمة راارية مثل ( )CHANEL NO 5مضن إلفئة إلثالثة ألهنا
من إلعطور .وجيوز تسجيل هذه إلعالمة مجليع إلسلع إملدرجة يف إلفئة أأو قرصها عىل إلعطور فقط بسبب ما قد
يعتقده إملاكل يف عدم وجود أأي عالقة بني إلعطور وبني مس تحرضإت إلعناية اب ألس نان أأو رمبا ل يكون لهذإ إملاكل
أأي مصلدة يف مس تحرضإت إلعناية اب ألس نان .وخيضع الاس تخدإم غري إملرصح به لهذه إلعالمة إملرتبط ابلعطور إىل
إلتعدي إملنصوص عليه يف إلقسم  .)0(01وقد يرتقي الاس تخدإم غري إملرصح به للعالمات إلتجارية عىل
مس تحرضإت إلعناية اب ألس نان إىل إلتعدي إملنصوص عليه يف إلقسم  ،)2(01ومبا أأهنا عالمة راارية ذإت مسعة ،مفن
إجلائز أأيضا أأن يرتقي إلتعدي إىل ذكل إملنصوص عليه يف إلقسم  .)3(01ويعين هذإ أأن إختيار موإصفة ضيقة من
إلسلع أأو إخلدمات ل تستبعد إماكنية توس يع نطاق إمحلاية.

أأسوشيتد نيوزبيربز ضد إكسربيس نيوزبيربز

][2003] EWHC 1322 [UK

عند الاقرتإب من هذإ إملوضوع ،أأعتقد يف رضورة إلوضع يف الاعتبار أأن للامكل إحلق يف حتديد مقدإر إتساع
أأو ضيق جمال موإصفات إلسلع إليت يرغب أأن يشملها بعالمة راارية مسجةل .وعالوة عىل ذكل ،وبسبب
أأحاكم إلقسم  ،)2(01ل يعين إلتصنيف إلضيق حرمان إملاكل أأو منعه من إللجوء إىل إلقضاء فامي يتعلق بسلع
خارج إملوإصفات.

هاء .الاس تخدإم يف س ياق مزإوةل إلنشاط إلتجاري وإس تخدإم إلعالمات إلتجارية
 .06معىن إس تخدإم إلعالمة إلتجارية :يك يتحقق تعدي إملدعى عليه ،جيب إثبات إس تخدإمه للعالمة يف س ياق
مزإوةل نشاطه إلتجاري و أأن يكون الاس تخدإم متصل ابلس تخدإم إ ألسايس للعالمات إلتجارية ،أأي لالشارة إىل
إملصدر .ومن إملالحظ عدم تنامغ إلسوإبق إلقضائية إملتعلقة هبذه إملسائل ،107نظر ًإ لعدم إلنص رصإح ًة عىل وجوب
هذإ إلرشط (مزإوةل إلنشاط إلتجاري) يف إتفاق تريبس أأو يف إلقوإنني إ ألخرى ،عىل إلرمغ من أأنه يأأيت مضنيا يف
إملفهوم إلعام لقانون إلعالمات إلتجارية بأأنه يتعني أأن يكون "إس تخدإم إلعالمة إلتجارية" يف س ياق مزإوةل إلنشاط
إلتجاري.108

لورايل ضد إيباي إنرتانش يوانل

حممكة إلعدل إ ألوروبية 02 ،يوليه  ،2100إلقضية C-324/09
كقاعدة عامة ،جيب أأل نغفل الاعامتد عىل إحلقوق إحلرصية إملمنوحة مبقتىض إلعالمات إلتجارية يف موإهجة إلعنارص
إلفاعةل يف إجملال الاقتصادي فقط .ويف إلوإقع ،جيب أأن يقترص إحلق إملمنوح ملاكل عالمة راارية عىل منع إلغري من
إس تخدإم عالمة متطابقة مع عالمته أأو متشاهبة معها فقط يف س ياق مزإوةل إلنشاط إلتجاري.
وبناء عىل ذكل ،ل يس تطيع ماكل ممارسة حقه الاس تئثاري يف موإهجة فرد يقوم ببيع منتج ما حيمل عالمة راارية من
خالل سوق عىل إلنرتنت مىت مل يمت تنفيذ معلية إلبيع يف س ياق نشاط إقتصادي .ومع ذكل ،ويف حاةل رااوز
إملبيعات حدود إلنشاط إخلاص بسبب زايدة جحمها أأو مدى توإترها أأو غريها من إخلصائص إ ألخرى ،ينطبق عىل
إلبائع يف هذه إحلاةل رشط "س ياق مزإوةل إلنشاط إلتجاري".

107
108

رإجع رشكة إهنزيير بوش ضد رشكة ابد وإيزر بدفار انشوانل ف NZCA 264 (CA) 2112فنيوزيلندإ .
قانون إلعالمات إلتجارية إلنيجريية وإحض ألنه نص رصإحة عىل حدوث تعدي عىل عالمة راارية بوإسطة أأي خشص يس تخدم عالمة متطابقة مع إلعالمة
إملسجةل أأو عىل حنو متشابه معها تقريبا مبا جيعل من إحملمتل خدإع أأو إلتسبب يف وقوع إلتباس ،يف س ياق مزإوةل إلنشاط إلتجاري ،وابلطريقة إليت
راعل إس تخدإم إلعالمة يويح بأأن إلعالمة إملسجةل يه إملس تخدمة.
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وفامي يتعلق ابلعالن عىل إلنرتنت عىل أأساس لكامت رئيس ية مقابةل لعالمات راارية ،قررت إحملمكة ابلفعل أأن إللكمة
إلرئيس ية يه وس يةل مس تخدمة بوإسطة ُم ْع ِلن لتحريك عرض دعايته ،ولهذإ ينطبق عىل هذإ الاس تخدإم "يف س ياق
مزإوةل إلنشاط إلتجاري".

جونس تون ضد أر

][2003] UKHL 28 [UK
تطورت إلرساةل إليت تنقلها إلعالمة إلتجارية عىل مر إلس نني مع تغري أأمناط تس يري إ ألعامل .ولكن إس متر
جوهر إلعالمة إلتجارية دإمئا يف أأهنا إشارة إىل إملصدر .فهيي تشري إىل إملصدر إلتجاري ،وتعرب عن رإبطة بني
إلسلع وبني ماكل إلعالمة يف س ياق مزإوةل إلنشاط إلتجاري .وهذه يه وظيفة إلعالمة إلتجارية .ومن مث
تقترص إحلقوق إحلرصية إملمنوحة ملاكل عالمة راارية مسجةل عىل إ ألرحج عىل إس تخدإم إلعالمة مكؤرش
للمصدر إلتجاري .وذلكل فان من إلرشوط إ ألساس ية لثبات حالت إلتعدي يه إس تخدإم إلعالمة لدللةل
عىل إملصدر إلتجاري .مبعىن أأن إس تخدإم إلعالمة بطريقة ل تشري هبا إىل إملصدر إلتجاري للسلع أأو إخلدمات
ل يعد تعد ًاي عىل حقوق إملاكل إحلرصية .و أأشار (ديلون إل جيه) بطريقة حامسة يف قضية Mothercare
 UK Ltd v Penguin Booksف 0155قوإعد إلسلوك إملهين .003
"من إملنطقي أأن ينصب قانون إلعالمات إلتجارية عىل تقييد إس تخدإم إلعالمة فقط كعالمة راارية أأو
يف إطار مفهوم إلعالمة إلتجارية ،ويتعني أأن يُفرس وفقا ذلكل .ففي حاةل تسجيل لكامت وصفية بطريقة
قانونية فكعالمة راارية  ،يظل هناك عدم وجود أأي سبب مينع أخرين من إس تخدإم تكل إللكامت يف
س ياق وصفي ،وليس من منطلق إرتباطها مبفهوم إلعالمة إلتجارية".
ويف هذإ إلصدد ل أأس تطيع أأن أأمنع نفيس من الاستشهاد مبثال شديد الافرتإضية ،وهو من إ ألمثةل إملفضةل
دلى إحملامني إلعاملني يف قضااي إلعالمات إلتجارية .وإذإ أأرإد انرش جمةل ما أأن ي ُسجل عالمة الاس تفهام
إلعادية" ،؟" كعالمة راارية جملالته ،فلن مينع هذإ من إس تخدإم عالمة الاس تفهام يف س ياق إلرتإكيب إللغوية
إلنحوية عىل أأغلفة إجملالت إ ألخرى.
إن مصطلح إس تخدإم إلعالمة إلتجارية هو تعبري خمترص لس تخدإم إلعالمة إلتجارية إملسجةل يف إلغرض
إلصحيح إملناسب لها ( مبعىن ،متيزي وضامن إملصدر إلتجاري للسلع إملرتبطة بتكل إلعالمة) وليس من أأجل
أأغرإض أأخرى .ومن إلسهل إلتعرف عىل إحلالت إليت ل تنطبق متاما مع هذإ إملفهوم .فاذإ حاول أأحد إملزورين
بيع ساعة يد رخيصة ومقدلة حتت إلعالمة إلتجارية " أأوميغا" ،فهو بال شك متورط عن طريق الاحتيال يف
إس تخدإم إلعالمة إلتجارية (وكام إقرتح فإملستشار إلقانوين  ،أكنه إس تخدم إلعالمة "هوميغاس" ولكنه قام
بطباعة أأول و أأخر حرف بشلك غري ظاهر) .ولكن يف حاةل قيام انرش بنرش كتاب بعنوإن ( MOTHER
( )CARE/OTHER CAREدرإسة جادة عن تربية إ ألطفال ل ألهمات إلعامالت) ،ففي هذه إحلاةل
ل يوجد أأي تعدي عىل إلعالمة إلتجارية إملسجةل لرشكة مذر كري يوه كيه إحملدودة ،عىل إلرمغ من تسجيل
إلعالمة لفئات عديدة من إلسلع ،مبا فهيا إلكتب أأيضا.

انش يوانل فيتنغز ضد أأويسرتتيك

][2005] SGHC 225 [Singapore
أأان مع إلر أأي إلقائل بوجوب حتقيق رشط الاس تخدإم كعالمة راارية لثبات إلتعدي إملزعوم عىل إلعالمات
إلتجارية .وما يدمع هذإ إلر أأي ،ليس فقط بصفيت ]خبريإً[ يف هذإ إجملال ،ولكن أأيضا من حقيقة أأن هذإ
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إلرشط سوف يؤكد أأيضا عىل ضامن توفر إملربر إجليد للحامية إلقانونية إملمنوحة ألحصاب إلعالمات إلتجارية
إملسجةل ،ولن يُ َم ِكّن من إهتام أأحصاب إلعالمات إلتجارية ووُصهم ابلحتاكر إملفرط وغري إلرضوري للحقوق.
عىل لك إ ألحوإل ،ويف لكمة أأخرية يف هذإ إلتدليل ،يتعني أأن تشري إلعالمات إلتجارية إىل مصدر إلسلع
إملعنية.
 .01الاس تخدإم إلوصفي ليس إس تخدإم ًا لعالمة راارية:

جيليت ضد إل إيه  -لبرإتوريز

حممكة إلعدل إ ألوروبية 01 ،مارس  ،2118إلقضية  ،228/03لحئة إجمللس إ ألورويب عام I-2331 ،2118
ابع إملدعى علهيم شفرإت حالقة يف فنلندإ تتكون من مقبض وشفرة قابةل لالستبدإل وشفرإت منفصةل .وبيعت هذه
إلشفرإت حتت إلعالمة إلتجارية ( )Parason Flexorو ُكتبت إلعبارة إلتالية عىل إلغالف" :ميكن إس تخدإم مجيع
ماكينات  Parason Flexorوجيليت مع هذه إلشفرإت" .وإعتربت رشكة جيليت هذه إلعبارة إشارة إىل إلعالمات
إلتجارية إخلاصة هبا.
وتطبيق ًا للمبادئ إليت أأرس هتا حممكة إلعدل إ ألوروبية يف الاقتباس إلوإرد فامي بعد ،وجدت إحملمكة إلعليا إلفنلندية أأن
إملدعى عليه مل ينهتك إلعالمة إلتجارية لرشكة جيليت .ور أأت إحملمكة رضورة إدرإج مثل هذه إلشارة عىل غالف
إلتعبئة لبيان إلغرض إملقصود من إملنتج وقد مت هذإ يف إطار إملامرسات إلزنتهة.109
قرإر حممكة إلعدل إ ألوروبية:110
تعمتد قانونية أأو عدم قانونية إس تخدإم إلعالمة إلتجارية عىل ما إذإ اكن هذإ الاس تخدإم رضور ًاي لالشارة إىل
إلغرض إملقصود من إملنتَج .وإن إس تخدإم إلعالمة إلتجارية من قبل طرف أخر ل يكون مالاك لهذه إلعالمة
من أأجل إلشارة إىل إلغرض إملقصود من من َتج جاري تسويقه بوإسطة هذإ إلطرف إلخر يكون رضور ًاي
حيث يعد هذإ إلنوع من الاس تخدإم يف س ياق إملامرسة إلتجارية هو إلوس يةل إلوحيدة لزتويد إمجلهور
مبعلومات شامةل ويسهل فهمها عن هذإ إلغرض إملقصود من أأجل إحلفاظ عىل نظام غري معيب للمنافسة يف
إلسوق لهذإ إملنتج .فيتعني أأن حتدد إحملمكة ما إذإ اكن مثل هذإ الاس تخدإم رضور ًاي ،مع إ ألخذ يف الاعتبار
طبيعة إمجلهور إملس هتدف من قبل إلطرف إلخر إملعين هبذإ إملنتج.
ويشلك رشط "الاس تخدإم إلزنيه" يف جوهره إلتعبري عن الالزتإم ابلتعامل ابنصاف فامي يتعلق ابملصاحل
إملرشوعة لصاحب إلعالمة إلتجارية .ولن يكون إس تخدإم إلعالمة إلتجارية وفقا للمامرسات إلزنتهة يف إجملالت
إلصناعية وإلتجارية مىت مت إلتأأكد من ،عىل سبيل إملثال :إلترصف بطريقة تعطي إنطباعا بأأن هناك عالقة
راارية بني إلطرف إلخر وماكل إلعالمة إلتجارية؛ وإلتأأثري عىل قمية إلعالمة إلتجارية بتكسب مزية بدون وجه
حق من إس تغالل طابع إلعالمة إلتجارية إملمزي أأو من مسعهتا إلتجارية؛ وإس تتبع إلترصف تشويه لسمعة
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حمك إحملمكة إلعليا إلفنلندية ،2116/2/22 ،حممكة إلعدل إلفنلندية إلعليا.2006:17 ،
يعكس "قانون إململكة إملتددة" (إملادة  )6نص توجيه الاحتاد إ ألورويب ذي إلصةل يف هذه إلرشوط" :ل متنح إلعالمة إلتجارية إحلق للامكل يف منع
طرف أخر يف س ياق مزإولته للنشاط إلتجاري من إس تخدإم ( أأ) إمسه إلشخيص وعنوإنه؛ (ب) ومؤرشإت تتعلق ابلنوع وإجلودة وإلمكية وإلغرض
إملقصود وإلقمية وإملنشأأ إجلغرإيف ووقت إنتاج إلسلع أأو وقت تقدمي إخلدمة أأو غري ذكل من إخلصائص إ ألخرى للسلع أأو إخلدمات؛ (ج) وإلعالمات
إلتجارية مىت اكن من إلرضوري إلشارة إىل إلغرض إملقصود من إملن َتج أأو إخلدمة ،ل س امي يف حالت إلكسسوإرإت أأو قطع إلغيار؛ رشيطة أأن يكون
هذإ الاس تخدإم وفقا للمامرسات إلزنتهة يف إجملالت إلصناعية أأو إلتجارية".
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إلعالمة إلتجارية أأو إحلط من قميهتا؛ أأو تقدمي إلطرف إلخر منتجاته كتقليد أأو إس تنساخ مطابق للمنتجات
إليت حتمل إلعالمة إلتجارية إليت ل ميلكها.
وإن حقيقة إس تخدإم طرف أخر لعالمة راارية ل ميلكها بغية إلشارة إىل إلغرض إملقصود من إملنتج إذلي
يعمل عىل تسويقه ل يعين ابلرضورة تقدميه لهذإ إملنتج عىل أأنه من نفس إجلودة أأو هل نفس إخلصائص إليت
تمتتع هبا تكل إملنتجات إليت حتمل إلعالمة إلتجارية .ويعمتد ما إذإ اكن تقدمي إملنتج يمت يف هذإ إلطار عىل وقائع
إلقضية.
ويتعني عىل حممكة إلحاةل إلنظر يف ما إذإ اكن قد مت تسويق إملنتج بوإسطة إلطرف إلخر عىل أأنه من نفس
إجلودة أأو حيمل نفس إخلصائص إليت تمتتع هبا تكل إملنتجات إليت حتمل إلعالمة إلتجارية عند إلتحقق من أأن
الاس تخدإم قد مت وفقا للمامرسات إلزنتهة يف إجملالت إلصناعية أأو إلتجارية.

قناة  WCVBإلتليفزيونية ضد إلرإبطة إلرايضية ببوسطن
]926 F2d 42 (1991) [USA

تتعلق إلقضية ابس تخدإم قناة تليفزيونية للعالمة إلتجارية إملسجةل (بوسطن مارإثون) يف س ياق تعليقها عىل فعاليات
إملارإثون .ووجدت إحملمكة أأن الاس تخدإم إلعادل وفقا للقانون إ ألمرييك قد مت مرإعاته عىل حنو أأكيد ،إس تدلل بأأن
إلعالمة إلتجارية قد مت إس تخدإهما يف إملقام إ ألول بأأسلوب وصفي .ومل راد إحملمكة أأي إحامتل لاللتباس بسبب أأاي من
"إلتوقيت أأو إملعىن أأو إلس ياق أأو إلغرض أأو إلظروف إحمليطة".
] [ اكن دور إللكامت إخلاصة ابلعالمة إلتجارية (بوسطن مارإثون) أأكرب من كونه لفت ًا لالنتباه إىل برإمج إلقناة
إخلامسة؛ فهيي تصف إحلدث إذلي ستنقهل هذه إلقناة إلتليفزيونية .ويفرتض إملنطق أأن إملشاهد إذلي يتابع
ظهور هذه إللكامت عىل شاشة إلقناة سوف يعتقد ببساطة أأن إلقناة إخلامسة سوف تعرض إملارإثون ،أأو
جاري عرضه ابلفعل يف ذكل إلتوقيت أأو إنهتت من عرضه ،ولن يعتقد يف أأن إلقناة قد حصلت عىل تصديق
خاص من فصاحب إلعالمة إلتجارية للقيام هبذإ إلعمل .ووفقا للمصطلدات إلتقنية إخلاصة ابلعالمات
إلتجارية ،يُطلق عىل إس تخدإم إللكامت ألغرإض وصفية مصطلح "الاس تخدإم إلعادل" ،ويسمح إلقانون
بذكل حىت لو اكنت تكل إللكامت ذإهتا تشلك عالمة راارية.

هولرتشوف ضد فريسليبني

حممكة إلعدل إ ألوروبية 04 ،مايو  ،2112إلقضية  ،C-2/00لحئة إجمللس إ ألورويب عام I-4051 ،2112
ُطرح هذإ إلسؤإل أأثناء إجرإءإت إدلعوى بني ماكل عالمتني رااريتني مسجلتني :عالمة (س برييت سون) إملتعلقة
مبزيد من إملعاجلة للامس لنتاج قطع جموهرإت ،وعالمة (كنتيكست كيت) إملتعلقة مبزيد من إملعاجلة ألجحار كرمية لنتاج
قطع جموهرإت ،وبني إملدعى عليه بشأأن إس تخدإم هاتني إلعالمتني إلتجاريتني ألغرإض وصفية يف س ياق مزإوةل
إلنشاط إلتجاري.
ويف هذإ إلصدد ،ويف موقف مثل هذإ إذلي وصفته إحملمكة إلوطنية ،يُكتفى ابلقول ،مل يشلك إس تخدإم
إلعالمة إلتجارية تعد ًاي عىل أأي من إملصاحل إملقصود حاميهتا مبقتىض إملادة  .)0(8ومل تتأأثر تكل إملصاحل بأأي
ترصف من إلترصفات إليت يشري فهيا إلطرف إلخر إىل إلعالمة إلتجارية يف س ياق إجرإء مفاوضات راارية مع
معيل حممتل متخصص يف إجملوهرإت ،حيث متت هذه إلشارة ألغرإض وصفية حبتة ،وحتديد ًإ بغية إلكشف
عن خصائص إملنتجات إملعروضة للبيع إىل إلعمالء إحملمتلني ،إذلين مه عىل درإية خبصائص إملنتجات إليت
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تشملها إلعالمة إلتجارية إملعنية ،ل ميكن تفسري إلشارة إىل إلعالمة إلتجارية للعمالء إحملمتلني عىل أأهنا إشارة
إىل مصدر إملنتج.
 .05إلفرق بني الاس تخدإم إلوصفي وإس تخدإم إلعالمات إلتجارية:

ميلل إي يس ضد يورو إليكرتياكل

]1988 (2) SA 583 (A) [South Africa
جسلت رشكة ميلل إمس ( )MIELEكعالمة راارية يف إلفئات إليت تغطي مجموعة وإسعة من إ ألهجزة إلكهرابئية إملزنلية
وغريها من إ ألهجزة إلكهرابئية إ ألخرى .وتتأألف بعض إلتسجيالت من لكمة ( )MIELEمكتوبة بربانمج نيص خاص
مع مرإعاة دقة إ ألبعاد إحملددة (وهو إملعروف ابمس منوذج إلربانمج إلنيص إدلويل إخلاص برشكة ميلل) .ومبوجب
إتفاقية مربمة ،مت ختويل إملدعى عليه سلطة إس تريإد منتجات ميلل وبيعها وصيانهتا وإصالهحا وإس تخدإم لكمة
( ،)MIELEوفقا للمنوذج إلنيص إدلويل إخلاص هبا ،مع الامس إلتجاري إخلاص به وخبدمة إلصالح إليت يوفرها.
وبعد إلغاء إلتفاق ،وإصل إملدعى عليه نشاطه إلتجاري مثل سابق عهده ،ونتيجة ذلكل ،إلمتست رشكة ميلل
إصدإر أأمر ملنع إملدعى عليه من إلتعدي عىل إلعالمات إلتجارية وإس تخدإم الامس إلتجاري " Miele
 "Appliancesاكمس رااري حملهل.
وقرر ]إملستشار إلقانوين عدم ثبوت إرتقاء إس تخدإم رشكة يورو إليكرتياكل لمس  MIELEعىل وإهجة
إحملل إىل مس توى أأزيد من مس توى إدلعاية ل ألنشطة إليت تتعامل مع إلسلع إملنتجة من قبل رشكة ميلل .وقد
أأقرت رشكة ميلل بأأن رشكة يورو إلكرتياكل اكن لها اكمل إحلق يف إلرتوجي لنشاطها إلقامئ عىل بيع إلسلع
إملشموةل ابلعالمة إ ألصلية ألهجزة ميلل.
يف ر أأيي ،أأن إحلمك قد جانبه إلصوإب .حيث يبدو يل أأن إملعيار هو كيف ميكن للمشرتي إلعادي من عامة
إمجلهور إلنظر إىل إس تخدإم يورو إليكرتياكل لمس  MIELEعىل وإهجة إحملل وكيف ميكن تفسري ذكل :هل
هو منط رااري أأو إمس للنشاط أأو هل هو دعاية مفادها أأن سلع رشكة ميلل معروضة للبيع دإخل إحملل.
وابلنظر إىل جحم إلنشاط وإس تدإمته وماكنه وعدد عالمات إلنيون إملس تخدمة والانطباع إلعام إذلي يرسهل،
فأأان مع إلر أأي إلقائل بأأن إملشرتي إلعادي إملنطقي يف تفكريه من عامة إمجلهور سوف ينظر إلهيا ابعتبارها أأدإة
لتوصيل إمس إحملل أأو ما يمت بدإخهل من نشاط رااري؛ وليس مكجرد إعالانت .وعىل إجلانب إلخر ،سوف
ينظر إىل إلالفتات عىل أأهنا موإد دعائية.

كومباين جرنإل ميشالن ضد انش يوانل أأوتوموبيل ،إحتاد إلعامل ،وأخرين
][1997] 2 FC 306 [Canada

إملدعي يف هذه إلقضية هو رشكة ميشالن إلفرنس ية وإليت لها مصاحل راارية يف مجيع أأحناء إلعامل يف جمال تصنيع وتوزيع
وبيع إطارإت وإكسسوإرإت إلس يارإت .كام توفر ميشالن أأيضا خدمات س ياحية ،وتتضمن من بيهنا إنتاج كتيبات أأدةل
س ياحية وخرإئط .ومتكل ميشالن عالمات راارية ( )MICHELINوتصممي (( )Bibendumوهو عبارة عن
خشص ممتلئ إجلسم عىل هيئة حلقات من إطارإت إلس يارإت ذو شلك ممزي معروف) .وحاول إحتاد عامل (،)CAW
وهو إملدعى عليه يف هذه إلقضية ،مض إلعاملني يف مصانع إطارإت ميشالن إلثالث يف كندإ إىل الاحتاد .وخالل
إمحلةل ،قام بتوزيع نرشإت وعرض ملصقات وإصدإر منشورإت حتوي معلومات .وقد إس تخدم يف هذه إلصدإرإت
إمس  MICHELINوتصممي  Bibendumدون إحلصول عىل ترصحي من رشكة ميشالن .وإلمتست ميشالن
إحلصول عىل أأمر زجري دإمئ وتعويض عن إ ألرضإر عىل أأساس إنهتاك ( )CAWحلقوق إلعالمات إلتجارية إخلاصة
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هبا .ونفى ( )CAWتعديه عىل إلعالمات إلتجارية دإفع ًا بعدم قيامه ابس تخدإم أأي عالمة يف س ياق الاس تخدإم
إملفهوم للعالمات إلتجارية .وخلصت إحملمكة إىل أأن ( )CAWمل يس تخدم إلعالمات إلتجارية إملتعلقة ابلسلع أأو
إخلدمات ،وقالت يف أأس باب حمكها أأن إملدعي أأخفق يف إثبات "الاس تخدإم" مبقتىض إلقسم  21من إلقانون
إلكندي ،وإذلي يتطلب أأيضا إثبات الانتفاع أأو إس تخدإم إلعالمة كعالمة راارية.
أأان أأقبل دفاع إملدعى علهيم بعدم إس تخدإهمم تصممي " "Bibendumكعالمة راارية لالشارة إىل أأن رشكة
ميشالن يه مصدر إلكتيبات وإلنرشإت .ومل يس تخدم إملدعى عليه تصممي " "Bibendumكعالمة راارية
ولكن إس تخدهما أكدإة موهجة جلذب إنتباه إلعاملني يف رشكة ميشالن أأثناء إدلخول وإخلروج من خالل
بوإابت إملصنع .ول يوجد هناك أأي حمل لاللتباس بأأن ( )CAWهو منشئ إلكتيبات وإلنرشإت .ومل
تس تخدم ( )CAWتصممي " "Bibendumلمتيزي منتجاهتا مع سلع وخدمات ميشالن ،ولكن مت تصوير
" "Bibendumجلذب أأنظار إلعاملني يف ميشالن ووضعه يف مقام مقارن مع صورة إلرشكة إملعتادة.
ويف مناقشة أأس باب إلتعدي مبقتىض قانون إلعالمات إلتجارية ،تربز وجاهة و أأمهية حتديد غرض إملدعى عليه
يف تصوير ( )CAWلتصممي " ."Bibendumوطاملا مل يمت إس تخدإم " "Bibendumكعالمة راارية،
فَ ُينتَفى ش هبة أأي إنتفاع هبا عىل الاطالق .كام أأن مصطلح " "Michelinإملطبوع عىل إلكتيبات إلعالمية لـ
( )CAWل يرىق أأيضا إىل مس توى إس تخدإم إلعالمة إلتجارية "كعالمة راارية" .هذإ و أأجسل هنا إين ل
أأقبل دفوع إملدعي بأأن إملدعى عليه نرش " "Michelinعىل إملنشورإت إدلعائية بغرض إلتلوحي مضنيا بأأن
رشكة ميشالن يه صاحبة ومنش ئة إملنشور إدلعايئ.
 .01إس تخدإم إلزخرفة ليس ابلرضورة إس تخدإم من إس تخدإمات إلعالمات إلتجارية :تعترب إلعالمة إلتجارية
إملعروفة أأديدإس وإليت تتكون (بصفة عامة) من ثالثة خطوط متوإزية مثا ًل منوذجي ًا لرشح هذه إحلاةل .وجيوز إعتبار
إس تخدإم خطني أأو أأربعة عىل إملالبس من ابب إلزينة أأو إلزخرفة ،ولكن من انحية أأخرى ،فقد يكون إس تخدإم ًا
لعالمة راارية .وسوإء اكن الاس تخدإم بغرض إلزتيني أأو خبالف ذكل ،فا ألمر يعمتد عىل نية إملدعى عليه ،ولكن
اب ألحرى عىل نظرة إمجلهور لطبيعة هذإ الاس تخدإم.

أأديدإس  -سالومون ضد فيتنيس ووردل تريدنغ

حممكة إلعدل إ ألوروبية 23 ،أأكتوبر  ،2113إلقضية  ،C-408/01لحئة إجمللس إ ألورويب I-02831 ،2113
ل تشلك نظرة إلقطاع إملس هتدف من مجهور إملس هتلكني إىل إشارة ما عىل أأهنا زخرفة أأو تزيني ،يف حد ذإهتا،
عائقا أأمام إمحلاية إملمنوحة مىت اكنت درجة إلتشابه تصل إىل إحلد إذلي جيعل إلرشحية إملس هتدفة من إمجلهور
تعتقد يف وجود صةل بني إلشارة وإلعالمة.
وعىل إلنقيض من ذكل ،ويف حاةل نظر إلقطاع إملس هتدف من مجهور إملس هتلكني إىل إشارة عىل أأهنا حمض
زخرفة فقط ،وإهنا ل تشلك ابلرضورة أأي صةل ابلعالمة إملسجةل .وابلتايل ،يعين هذإ أأن درجة إلتشابه بني
إلشارة وإلعالمة ل تكفي وحدها لثبات وجود صةل بيهنام.
وذلكل ،جيب أأن تكون إلجابة أأن حقيقة إعتبار إلقطاع إملس هتدف من مجهور إملس هتلكني إشارة ما عىل أأهنا
زخرفة ،ل يعد ،يف حد ذإته ،عائقا أأمام إمحلاية إملمنوحة مىت بلغت درجة إلتشابه إحلد إذلي جيعل هذإ إلقطاع
من إملس هتلكني يعتقد يف وجود صةل بني إلشارة وإلعالمة .وعىل إجلانب إلخر ،ويف حاةل نظر إلقطاع
إملس هتدف من مجهور إملس هتلكني إىل عالمة عىل أأهنا حمض زخرفة أأو تزيني للمنتج ،ول تؤسس ابلرضورة أأي
صةل مع عالمة مسجةل ،فال يتحقق رشط إمحلاية إملمنوحة يف هذه إحلاةل.
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تويم هيلفيغر ليسنسينغ ضد إنرتانش يوانل لكوثيريز

)2004 FCA 252 (CanLII

]خلص[ قايض إحملامكة إىل أأن فإلعالمة إلتجارية إملسجةل ( )crestsإليت تظهر عىل مجموعات إلقمصان
ورسإويل إ ألولد مل تكن عىل إملالبس إجلاهزة ومل تُس تخدم للبيع "بغرض متيزي" تكل إملالبس عن مالبس
إلخرين .ونتيجة ذلكل ،إنهتيى إلقايض إىل عدم إس تخدإم تصممي " "crestكعالمة راارية من جانب
إملدعى عليه.
إن إلسؤإل إلوحيد إملطروح أأمامنا يف هذه إلقضية هو ،هل إس تخدم إملدعى عليه تصمميه إخلاص بـ ""crest
"لغرض إلمتيزي" بني مجموعات إلقمصان ورسإويل إ ألولد إليت يتعامل يف بيعها هو بشخصه ،أأو "لغرض
متيزيها" عن مبيعات إلخرين .ويف ر أأيي ،جيب أأن تكون إلجابة عىل هذإ إلسؤإل ابلجياب.
ويف قضية ميوبليس دومانزي ضد غوكس يو غوتيش إ س يب إيه ( 43 )0112قانون إلجرإءإت إملدنية (إلطبعة
إلثالثة) ( 312قانون إملنافسة إملنصفة)  ،311أأيدت هذه إحملمكة وهجة إلنظر إملوجودة يف فوكس ،111بأأن نية
إملس تخدم وإلدرإك إلعام من إ ألمور إلرضورية وذإت إلصةل إليت جيب أأخذها يف الاعتبار عند تقرير ما إذإ
اكنت إلعالمة قد إس ُتخدمت كعالمة راارية ،وجيوز الاكتفاء بأأي رشط من هذين إلرشطني لثبات
إس تخدإم إلعالمة كعالمة راارية.
ويف ر أأيي ،لقد أأخطأأ قايض إحملامكة يف تبين تفسري إلقانون إذلي يس تلزم إقامة دليل عىل إثبات نية إملس تخدم
يف إس تخدإم عالمته بغرض إلمتيزي بني بضاعته وبضاعة إلخرين .ومع أأكرب قدر من الاحرتإم ،يبدو يل أأن
قايض إحملمكة أأخفق بوضوح يف الالتفات إىل إلنقطة إجلوهرية – من وهجة نظري – أأل ويه هل إس تخدم
إملدعى عليه ،وبرصف إلنظر عن نيته ،تصمميه إخلاص " "crestلدللةل عىل مصدر مجموعات إلقمصان
ورسإويل إ ألولد ،أأم إس تخدم " "crestبطريقة ختدم غرض إلشارة إىل إملصدر.
 .21منح إحلق إحلرصي ضامان لتحقيق وظيفة إلعالمة إلتجارية اكشارة إىل إملصدر:

اندي أرس نال لكرة إلقدم ضد ماثيو ريد

حممكة إلعدل إ ألوروبية 02 ،نومفرب  ،2112إلقضية  ،C-206/01لحئة إجمللس إ ألورويب عام I-01213 ،2112
أرس نال هو اندي كرة إلقدم إملعروف دوليا ابمس أرس نال أأو ذي غانرز .ويشمل جزء من أأعامهل إلتجارية بيع إملنتجات
إليت حتمل لكامت أرس نال ،أرس نال غانرز وشارإت لشعارإت حيمل حقوقها .وعىل إجلانب إلخر ،يعترب (ريد) اتجر
أأدوإت رايضية يف جمال كرة إلقدم يبيع أأيضا مقتنيات وهدإاي تذاكرية حتمل إلعالمات إملذكورة .وإستندت إلقضية
إملرفوعة ضده عىل حاةل من حالت إلتعدي إجلوهري .وتلخص دفاعه يف أأنه إس تخدم لكمة أرس نال وغريها من
إلعالمات إلتجارية للتعبري عن إلولء للنادي وليس اكشارة للمصدر.
ومتنح إلعالمة إلتجارية إملسجةل حقوق ًا حرصية للامكل ،وحيق هل مبوجهبا منع إلغري اكفة من إس تخدإم أأي إشارة
تكون متطابقة مع عالمته إملسجةل وذإت صةل بسلع وخدمات متطابقة مع تكل إلسلع وإخلدمات إملشموةل
ابلعالمة إلتجارية إملسجةل يف س ياق مزإوةل إلنشاط إلتجاري دون موإفقته.

111

فوكس إلقانون إلكندي للعالمات إلتجارية وإملنافسة غري إلعادةل (إلطبعة  :3تورونتو :اكرسويل .)0112 ،وإعمتد فوكس ،بدوره ،إعامتدإً كبريإ عىل قضية
نيكولسون أند سونز ،إحملدودة .(1931) 48 RPC 227 (Ch) 260
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ومن أأجل أأن تفي إلعالمة إلتجارية بدورها إ ألسايس يف منظومة إملنافسة إلرشيفة ،جيب أأن توفر ضام ًان بأأن
مجيع إلسلع أأو إخلدمات إليت حتمل تكل إلعالمة ُمصنَّعة أأو موردة حتت إرشإف وس يطرة متعهد وإحد وهو
إملسؤول عن جودهتا.
ومن أأجل ضامن إملصدر هذإ ،وإذلي يشلك وظيفة إلعالمة إلتجارية إلرئيس ية ،يتعني حامية ماكل إلعالمة من
إملنافسني إلرإغبني يف حتقيق إس تفادة غري عادةل من مركز ومسعة إلعالمة إلتجارية عن طريق بيع منتجات
حتمل إلعالمة إملسجةل بصورة غري مرشوعة.
وتشري ديباجة إلتوجيه إىل إلطبيعة إملطلقة للحامية إليت توفرها إلعالمة إلتجارية يف حاةل إلتطابق بني إلعالمة
وإلشارة وبني إلسلع أأو إخلدمات إملعنية وتكل إلسلع إملشموةل ابلعالمة إلتجارية إملسجةل فرإجع إملادة 0.06
من إتفاق تريبس  .ويتبع ذكل منح إحلق إحلرصي من أأجل متكني صاحب إلعالمة إلتجارية من حامية مصاحله
إحملددة كامكل ،أأي ،لضامن وفاء إلعالمة إلتجارية مبهاهما ووظائفها.
وذلكل جيب قرص ممارسة هذإ إحلق عىل إحلالت إليت يؤثر فهيا إس تخدإم طرف أخر أأو يكون مسؤول عن
إلتأأثري عىل وظائف إلعالمة إلتجارية ،ول س امي عىل وظيفهتا إ ألساس ية من حيث ضامن مصدر إلسلع أأمام
إملس هتكل.
وجيوز أأل مينع إملاكل إس تخدإم إشارة مطابقة للعالمة إلتجارية لسلع مطابقة لتكل إليت مت تسجيل إلعالمة
إلتجارية يف شأأهنا يف حاةل عدم تأأثري هذإ الاس تخدإم عىل مصاحله إخلاصة كامكل للعالمة ،مع إيالء الاعتبار
إىل وظائف إلعالمة .وابلتايل تُستبعد إس تخدإمات معينة ألغرإض إلوصف إلبحتة من نطاق فإمحلاية نظر ًإ
ألهنا ل تؤثر عىل أأي من إملصاحل إليت يس هتدفها هذإ إحلمك ،ول تندرج ابلتايل مضن مفهوم الاس تخدإم ابملعىن
إملقصود يف هذإ إحلمك.
ويف س ياق هذإ الاس تخدإم ،يربز عدم أأمهية إلنظر إىل إلعالمة عىل أأهنا شارة دمع أأو تأأييد أأو إظهار ولء أأو
إنامتء إىل ماكل إلعالمة إلتجارية.
ومتت إحاةل إلقضية مرة أأخرى إىل إحملمكة إلوطنية ،إليت أأصدرت حمكها يف إلهناية يف غري صاحل ريد.112

وإو .إس تخدإم عنارص إضافية
 .20حتديد إلعالمة إلتجارية للمدعى عليه :قبل إلمتكن من مقارنة إلعالمة إ ألحدث مع إلعالمة إملسجةل ،يكون من
إلرضوري إلتحقق من إلعالمة إلتجارية إليت يس تخدهما إملدعى عليه :هل يس تخدم إلعالمة بغرض إلشارة إىل إملصدر
أأو هل يس تخدهما ألغرإض أأخرى؟ 113ولرشح إلفرق :ل حتمل إلعالمة إلتجارية (بنغوإن) معىن عدم إلسامح ألي فرد
بنرش كتاب مىت اكنت لكمة (بنغوإن) جزء ًإ من عنوإن هذإ إلكتاب ،مثل كتاب عن إلبنغوإن أأو قصة بنغوإن أأو حىت
"طيور إلبنغوإن" ألن لكمة (بنغوإن) يف هذه إحلالت قد إس ُتخدمت يف س ياق وصفي لوصف إلكتاب أأو لوصف
حمتوايته ،وليس لدللةل عىل مصدر إلكتاب.
112

113

اندي أرس نال لكرة إلقدم ضد ريد ف 616 EWCA 2113فإململكة إملتددة  .إنظر إجلوإنب إخملتلفة من إس تخدإم إلعالمات إلتجارية :إحتاد كرة إلقدم
إلرجيب ضد كوتون تريدإرز إحملدودة ف 2112إحملمكة إلعليا لنلكرتإ وويلز  461فإململكة إملتددة ؛ إحتاد كرة إلقدم يف جنوب أأفريقيا ضد س تانتون
وودرش ( )Ptyإحملدودة ف 042 ZASCA 2112فجنوب أأفريقيا .
مؤسسة أبل إحملدودة ضد رشكة أبل مكبيوتر ف 2116إحملمكة إلعليا لنلكرتإ وويلز  996فإململكة إملتددة .
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أر ضد جونس تون

][2003] UKHL 28 [UK
إذإ إنتوى انرش تسجيل عالمة الاس تفهام"،؟" ،كعالمة راارية جملالت يقوم بنرشها ،فلن مينع هذإ إلتسجيل
الاس تخدإم إلنحوي لعالمة الاس تفهام عىل أأغلفة إجملالت إ ألخرى.

مذركري يوه كيه ضد بنغوإن بوكس
][1988] RPC 113 [UK

من إملنطقي أأن يقترص قانون إلعالمات إلتجارية فقط عىل إس تخدإم عالمة كعالمة راارية أأو إس تخدإهما
ابملعىن إملفهوم لس تخدإم إلعالمة إلتجارية ،وينبغي أأن يُفرس وفقا لهذإ .ويف حاةل إلتسجيل إلقانوين للكامت
وصفية فكعالمة راارية  ،فلامذإ يمت تقييد حرية إلخرين يف إس تخدإم تكل إللكامت يف إلس ياق إلوصفي
إلطبيعي لها ،وليس مبفهوم إلعالمة إلتجارية؟
 .22عدم الاعتدإد ابلعنارص إلضافية :مبجرد حتديد عالمة إملدعى عليه ،ل ي ُسمح بتجريد هذه إلعالمة من خالل
إزإةل اكفة إلعنارص إلضافية إليت متزيها عن عالمة إملدعي ،مما يقرهبا ويزيد من درجة تطابقها مع تكل إلعالمة .ول يتيح
مبد أأ "إلعنارص إملضافة" حفص س ياق إس تخدإم إلعالمة إملهتمة ألنه من غري إلطبيعي متاما مقارنة إلعالمة إملهتمة من
خالل أأعني إملس هتكل إلعادي دون إعتبار إ ألثر إذلي حيدثه الاس تخدإم إلعام لالشارة "يف إلس ياق" عىل هذإ
إملس هتكل .114ويف هذإ إلصدد مفن إلرضوري وضع إلقول إملأأثور إلتايل إملأأخوذ من إلقضية إملستشهد هبا فامي بعد يف
إلس ياق ،وحتديد ًإ أأن -
تكون إمحلاية إلقانونية مطلقة مبعىن أأنه ومبجرد إرتاكب عالمة ما خمالفة ،ل يس تطيع من يس تخدهما إلهترب من
خالل إظهار أأنه ميزي بضاعته عن بضاعة ماكل إلعالمة إملسجةل ابضافة عنارص خارجية عن إلعالمة إحلقيقية
ذإهتا.
أأضافت إحملمكة

سافيل بريفيومري ضد جون بريفكت
(1941) 58 RPC 147

مبجرد إكتشاف إس تخدإم عالمة إملدعى عليه كعالمة راارية ،فال تشفع هل حقيقة إدعائه بأأنه يس تخدم يف متيزي
مصدر إلسلع عنرص ًإ رااراي خمالفا ذلكل إملس تخدم من قبل إملدعي يف عالمته إملسجةل ،حيث يمكن الانهتاك
يف إس تخدإم إلعالمة كعالمة راارية ،أأي ،إشارة إيل إملصدر.
وميكن توضيح هذه إملسأأةل ابلشارة إىل وقائع قضية رشكة بولو/لورين إل يب ضد شوب إن ديبارمتنت س تور (رشكة
خاصة حمدودة) ف 2118إحملمكة إلعليا يف س نغافورة  ،018ف .)SGHC( 4 SLR 816 2118واكن موضوع
إلقضية هو إلعالمة إلتجارية إملسجةل (بولو) للمالبس إليت كثري ًإ ما يُتنازع يف شأأهنا .واكن سؤإل إلقضية هو هل مت
إلتعدي عىل تكل إلعالمة من قبل إلعالمة "بولو ابس يفيك" .ورفضت إحملمكة إحلجة إلقائةل أأن لكمة "ابس يفيك"
عنرص إضايف وفقا ملقوةل رشكة سافيل ،ومل تقارن إحملمكة "بولو" مع "بولو" ولكن بدل من ذكل عقدت إملقارنة بني
"بولو ابس يفيك" و"بولو" .وابملثل ،تقرر يف قضية  01روايل بريكشاير بولو لكوب ف 2110قوإعد إلسلوك إملهين
114

مقتبس ًا من ] O2 Holdings Ltd v Hutchison 3G Ltd [2006إحملمكة إلعليا لنلكرتإ وويلز ).534 (Ch
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 ،32أأن إلعالمة إلتجارية غري متطابقة أأو متشاهبة مبا يدعو لاللتباس مع "بولو" .وعىل إجلانب إلخر ،تقرر يف قضية
بولو تكس تايل إنديسرتيز يب يت وإي إحملدودة ضد دوميس تك تيكس تايل كوربورإشن يب يت وإي إحملدودة ()0113
 26 IPR 246 )0113( ،42 FCR 227أأن "بولو لكوب" قد تعدت عىل "بولو" .ويتضح إملبد أأ إلقانوين من خالل
إلنص إملقتبس إلتايل:

 12هودلينغز ضد هاتشيسون  3يج
][2006] EWCA Civ 1656 [UK

ل يوجد أأي سبب وجيه يدعو لالقتصار عىل إجرإء مقارنة بني إشارة إملدعى عليه وإلعالمة إملسجةل عند
إلنظر لثبات حالت فإلتعدي  .ومن إلثابت إحلقيقي أأن إملادة إملعنية يف إلقانون تدعو بوضوح إىل إجرإء
حفص يف س ياق الاس تخدإم – يتعني عىل إملرء أأن ينظر إىل كيفية إس تخدإم إملدعى عليه لالشارة موضوع
إلشكوى لالجابة عىل إلسؤإل إ ألسايس عام إذإ اكن الاس تخدإم "يف س ياق مزإوةل إلنشاط إلتجاري" .إذن
مفن غري إلطبيعي عىل وجه إخلصوص إلامتدي يف حماوةل عزل إلشارة موضوع إلشكوى وراريدها من إلس ياق
إملس تخدمة فيه.
وتضفي وقائع إلقضية إلتالية إملزيد من إلتوضيح لهذإ إملبد أأ .ومت تسجيل إلعالمة إ ألصلية ( )TREATألنوإع من
صلصة إحللوى وإلعصائر يف إلفئة  .31و أأنتج إملدعى عليه نوع ًا من أأنوإع سكرايت إلتويف كدلوى تس تخدم أأيضا
كصلصة حلوى .واكنت إللكمة إلرئيس ية عىل إمللصق "( "Robertson’s Toffee Treatروبرتسونز تويف ترييت)
مقرتنة بعبارة وصفية "حلوى غنية بنكهة إلتويف إذلي ل يقاوم" .واكنت لكمة "روبرتسونز" مكتوبة بوضوح واب ألحرف
إلعلوية وابلبنط إ ألبيض .ولكمة "تويف ترييت" مكتوبة بربانمج نيص مزخرف .واكن جحم لكمة "تويف" عىل إ ألقل
ضعف جحم لكمة "ترييت" .ويمكن إلسؤإل يف هذه إلقضية يف ما إذإ اكنت إلضافات إملمتثةل يف لكميت "روبرتسونز"
و"تويف" تعين عدم إلتعدي عىل إلعالمة إ ألصلية "ترييت" .وتظهر أأمهية توضيح إمجلةل إ ألخرية من هذإ الاقتباس.

بريتش شوغر ضد ج ميس روبرتسون أند سونز

][1996] RPC 281 [UK

يف قضية رشكة أأورجيني انتشورإل ريسورسزي ضد أأورجيني لكوثينغ إحملدودة فُ ،FSR 280 0118
قلت:
"يتطلب إلقسم  01أأن تفرتض إحملمكة إس تخدإم عالمة إملدعي بطريقة عادية وعادةل فامي يتعلق ابلسلع
إليت مت تسجيل تكل إلعالمة يف شأأهنا ،ومن مث تقيمي إحامتل وقوع إلتباس حول إ ألسلوب إذلي
يس تخدم به إملدعى عليه عالمته ،مع عدم إلنظر إىل إلعنارص إملضافة أأو إلظروف إحمليطة".
وليزإل يتعني حتديد إشارة إملدعى عليه ألغرإض إملقارنة .ويف معظم إحلالت ل يكون هناك أأي صعوبة.
فا ألمر حمصور ما بني وجود تشابه أأو عدم وجوده .ل أأحد ميكنه إلقول إن لكمة " "treatموجودة يف
" ،"theatre atmosphereعىل سبيل إملثال ،إل إذإ اكن إلشخص مولع ًا ابللكامت إملتقاطعة! ومع ذكل،
فال يوجد يف هذه إحلاةل مثل هذإ إلنوع من إ ألس ئةل .وإن لكمة " "treatموجودة عىل منتجات روبرتسون
لريإها إمجليع .أأما إذإ مت إس تخدإهما كعالمة راارية فهذإ موضوع أخر متاما.
و أأان لست مقتنعا بقوة جحية أأي من هذه إدلفوع عىل إثبات أأن إلعبارة قد مت إلنظر إلهيا عىل أأهنا عالمة راارية
يف حد ذإهتا.
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زإي .الاس تخدإم الافرتإيض
 .23الاس تخدإم الافرتإيض من قبل ماكل إلعالمة إلتجارية :يف حتديد إلتعدي ،ينبغي مرإعاة إلطريقة إليت ميكن هبا
إس تخدإم إلعالمات إلتجارية إملسجةل بوإسطة إملاكل حبمك إلتسجيل ،وليس الاس تخدإم إلفعل لها .وإلسبب يف هذإ
هو حتديد حقوق إملاكل يف إطار إلتسجيل وليس يف إطار إس تخدإمه هو للعالمة إلفعلية عىل أأرض إلوإقع.

شل أأسرتإليا ضد س تاندرد أأويل ( أأسرتإليا)
](1963) 109 CLR 407 [Australia

إن إملرجعية إلهنائية عند إلنظر يف قضااي إلتعدي عىل عالمة راارية مسجةل يه إس تخدإمات إلعالمة من وإقع
إلتسجيل وليس من وإقع الاس تخدإم إلفعل لها .وسوإء اكنت هناك عالمة أأخرى مطابقة يف إلشلك لعالمة
مسجةل ،أأو يوجد هناك تشابه بيهنام ابلقدر إذلي يرىق إىل مس توى إلتعدي ،يتوقف عىل مقارنهتا مع
الاس تخدإمات إملسجةل للعالمة وليس مع بدإئل إرتأأى إملاكل إس تخدإهما معليا كتدبري لكبح جامح إلتعدي وهو
ما خيتلف جوهراي عن دعاوى إلمتويه.
 .24الاس تخدإم الافرتإيض من قبل إملدعى عليه :يف إحلمك عىل إلتعدي ،يعترب الاس تخدإم إلفعل من قبل إملدعى
عليه لعالمته هو إ ألساس يف إثبات حاةل إلتعدي من عدمه .وإن ما يفرتض من إس تخدإمات من قبل إملدعى عليه
للعالمة "إملزعوم تعدتها" ل قمية هل.

بالسكون  -إيفانز بينت ضد فان ريبيك بينتس
]1984 (3) SA 623 (A) [South Africa

يف بعض إحلالت إليت مت إلبت فهيا ،تقرر إلزإم إحملمكة ابدرإج ما يطلق عليه "الاس تخدإم الافرتإيض" يف
س ياق مقارنهتا بني إلعالمة إملسجةل وإلعالمة إخملالفة إملزعومة ،مما يعين أأن يف إجرإء إملقارنة إلالزمة ،ل تقترص
إحملمكة عىل إلنظر يف إلطريقة إليت إس تخدم هبا لك طرف عالمته فعليا :ولها أأن تنظر يف الاس تخدإمات
إ ألخرى إليت ميكن أأن يلجأأ إلهيا إلطرفان يف س ياق مزإوةل إ ألعامل بطريقة عادةل وطبيعية .و أأان متفق متاما يف
حاةل إلنظر إىل موضوع إلتعدي ،جيب عىل إحملمكة ليس فقط إلنظر إىل إس تخدإم إملدعي إلفعل لعالمته
إملسجةل ،ولكن أأيضا إىل الاس تخدإمات الافرتإضية ،أأي إىل اكفة الاس تخدإمات إملمكنة وإلعادةل وإلطبيعية
فدلي بعض إلصعوابت يف تطبيق هنج
للعالمة يف إطار الاحتاكر إلناجت عن إلتسجيل .ومع ذكلَّ ،
الاس تخدإم الافرتإيض إذلي ميكن أأن ينفذه إملدعى عليه لعالمته ،ول س امي فامي يتعلق بنوع إلسلع إليت مت
تطبيق إلعالمة يف شأأهنا.
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أألف .أأمهية ومعىن الالتباس
 .0الالتباس وإخلدإع :يتناول هذإ إلفصل عنرص الالتباس .ورادر إلشارة إىل أأن وقوع الالتباس رشط من
رشوط حتقق إلتعدي إلثانوي عىل إلعالمة إلتجارية ،حيث يعترب إلشخص منهتاكً لعالمة راارية مسجةل (وفقا لقوإنني
إململكة إملتددة ،عىل سبيل إملثال) حال إس تخدإمه يف س ياق مزإولته لنشاطه إلتجاري إشارة:



متطابقة مع إلعالمة إلتجارية ،وتس تخدم يف شأأن سلع أأو خدمات مماثةل لتكل إليت مت تسجيل إلعالمة
إلتجارية يف شأأهنا،
أأو متشاهبة مع إلعالمة إلتجارية وتس تخدم يف شأأن سلع أأو خدمات متطابقة أأو متشاهبة مع تكل إليت
مت تسجيل إلعالمة إلتجارية يف شأأهنا.

وهناك إحامتل وقوع إلتباس دلى إلر أأي إلعام ،ومظاهر هذإ الالتباس هو إحامتل ربط هذه إلشارة ابلعالمة
إلتجارية.115
وتتددث بعض قوإنني إلعالمات إلتجارية عن إحامتلية وقوع إلتباس أأو خدإع .أأما تكل إلقوإنني إملتوإفقة مع إتفاق
تريبس ،فتتددث فقط عن الالتباس إذلي ل يؤثر عىل مس توى إمحلاية زايد ًة أأو نقصا ًان .عىل إلرمغ من أأن إللكامت
حتمل معاين لغوية خمتلفة (حيث يُ َع ّرف إخلدإع بأأن تدفع خشص ًا ما لالعتقاد يف يشء غري حقيقي ،ويعين الالتباس لك
ما ينتج عنه من حرية أأو شك أأو عدم تيقن) ،إل أأهنام ي ُس تخدمان مكصطلدني مرتإدفني ،وميكن إس تخدإم أأحدهام
116
ماكن إلخر

ابيونري هاي  -بريد كورن ضد هاي  -لين تش يكس
][1978] 2 NZLR 50 [New Zealand

تُويح لكمة سلع مغشوشة ابلسلع إليت تتسبب يف خلق حاةل من حالت الاعتقاد أأو الانطباع إذلهين
إخلاطئ وإاثرة الالتباس مما يؤدي إىل إلحساس ابحلرية وإخللط يف أأذهان مجهور إملس هتلكني .ومبا أأن إخلدإع
أأو الالتباس إملزعوم يكون يف شأأن مصدر إلسلع ،فاخملدوع هو خشص مت تضليهل ودفعه لعدم إلتفكري يف أأن
إلسلع إليت حتمل إمس عالمة مقدم إلطلب إمنا جاءت من مصادر أأخرى ،ووضعه يف حاةل إلتباس مما يدفعه
إىل إلتساؤل عام إذإ اكن ذكل حصيد ًا.
 .2وقد يؤدي الالتباس إىل الاعتقاد يف وجود رإبطة راارية :قد يدفع الالتباس ابمجلهور ،وفقا لبعض إلقوإنني،
إىل إلظن يف وجود عالقة أأو رإبطة راارية بني إلشارة إخملالفة وإلعالمة إلتجارية إملسجةل.

115
116

حممكة إلعدل إ ألوروبية 05 ،ديسمرب  ،2115دإر أألربت رينيه للنرش/مكتب إلتنس يق يف إلسوق إدلإخلية ( أأوبليكس/موبيليكس) ،إلقضية C-16/06
 ،Pلحئة إجمللس إ ألورويب .I-01183 ، 2115
اكديال هيلث كري إحملدودة اكديال للمس تحرضإت إلصيدلنية إحملدودة ] AIR 201 SC 1952إلهند[؛ ابوسويل ويليك سريكس ضد برإاين بوسويل
سريكس ) 1984 (1) SA 734 (Nفجنوب أأفريقيا .
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مسيثيالين بيتشام ضد أنتيجن للمس تحرضإت إلصيدلنية
][1999] IEHC 144 [Ireland

يأأيت مفهوم فإحامتل وجود رإبطة راارية نفسه من إملادة ()0(4ب) من توجيه فالاحتاد إ ألورويب وعىل ما
يبدو فقد مت إش تقاقه من قانون إلسوإبق إلقضائية لبنيلوكس .يف حاةل قضية يونيون ضد يونيون سولري
( ،BIE 031 )0154فقد ُأشري إىل:
"مع إ ألخذ يف الاعتبار إلظروف إخلاصة للداةل وإلقدرة إلمتيزيية للعالمة إلتجارية ،يتحقق إلتشابه بني
عالمة راارية وإشارة عندما يُنظر إىل لك من إلعالمة إلتجارية وإلشارة كلك وعالقة لك مهنام
اب ألخرى ،ويظهر هذإ إلتشابه فإلصويت أأو إلبرصي أأو إملفاهميي ،و أأن يكون مبعث إلربط بني إلشارة
وإلعالمة إلتجارية فقط بسبب هذإ إلتشابه".

سابل ضد بوما  ،رودولف دإسلر

حممكة إلعدل إ ألوروبية 00 ،نومفرب  ،0111إلقضية  ،C-251/95لحئة إجمللس إ ألورويب عام :I-6010 ،0111
صدر هذإ إحلمك للتطبيق فقط يف حاةل" ،إحامتل وقوع إلتباس دلى إلر أأي إلعام ويتضمن إلتهام ابحامتل وجود
إرتباط مع عالمة راارية سابقة" وذكل نتيجة تطابق أأو تشابه إلعالمات وإلسلع أأو إخلدمات إليت تشملها.
وي ُس تنتج من تكل إلصياغة ،أأن مفهوم إحامتل إلربط ليس بديال عن إحامتل وقوع إلتباس ،ولكن متت إلصياغة
عىل هذإ إلنحو يك تساعد يف حتديد نطاق هذإ الالتباس .وقد إستبعدت حيثيات إحلمك نفسه تطبيقه يف حاةل
عدم وجود إحامتل إلتباس دلى إلر أأي إلعام.

ابء .من هو إملس هتكل إذلي يتعني إثبات وقوعه يف الالتباس؟
 .3يتعني إثبات وقوع إملس هتكل إلعادي حضية لاللتباس :هناك قاعدة أأزلية تقيض بوجوب أأخذ فئة إ ألشخاص
إحملمتل إس هتالكهم للسلع أأو إلبضائع إملعنية يف الاعتبار عند حتديد ما إذإ اكن هناك إحامتل تعرضهم لاللتباس من
عدمه .وتمكن إملشلكة يف صعوبة تصنيف مس هتليك منتجات أأو خدمات معينة يف معظم إ ألحيان بسبب إس هتالك
هذه إملنتجات أأو إخلدمات أأو إس تخدإهما من قبل فئات متثل قطاعات عديدة من إلساكن ،إن مل متثل مجيع
إلقطاعات ،بغض إلنظر عن مس توى إلتعلمي أأو إلثقافة .وذلكل ،جيوز أأن يكون هناك صعوبة يف حتديد هذإ إملس هتكل
الافرتإيض ،وتتساوى درجة إلصعوبة تكل مع صعوبة إلعثور عىل خشص حصيف ،ومن غري إحملمتل إلعثور عليه بني
مجموعة من إلناس إلعاديني.

سابل ضد بوما  ،رودولف دإسلر

حممكة إلعدل إ ألوروبية 00 ،نومفرب  ،0111إلقضية  ،C-251/95لحئة إجمللس إ ألورويب عام :I-6010 ،0111
توحض عبارة"،هناك إحامتل وقوع إلتباس دلى إلر أأي إلعام" أأن تصور إملس هتكل إلعادي لعالمات وإدرإكه
ابرتباطها بنوع من إلسلع أأو إخلدمات إملعنية يلعب دور ًإ حاسامً يف إلتقدير إلعاملي لحامتل وقوع الالتباس.
وينظر إملس هتكل إلعادي نظرة إجاملية إىل إلعالمة إلتجارية ول يرشع يف حتليل تفاصيلها إخملتلفة.
 .4إلسوق إملتخصصة :يف حاةل إ ألسوإق إملتخصصة ،مثل تكل إليت تتعامل مع إ ألدوية إلطبية إملقررة للمرىض،
ينبغي أأخذ لك من إلطبيب إملعاجل وإلصيديل يف الاعتبار.117

117

مقال عن إلبحث وإلقناع يف قانون إلعالمات إلتجارية ف 013بقمل ابرتون بيب يف جمةل ميتش يغان إلقانونية .2121
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"وقد أأدى بنا إ ألمر إىل الاعتقاد بأأن "إملس هتكل هو مقياس مجيع إجلوإنب يف قانون إلعالمات إلتجارية.
ويتوقف دور إلعالمات إلتجارية إىل إحلد إذلي ينظر به إملس هتلكون إلهيا عىل أأهنا إشارإت لتسمية مصدر
إلسلع أأو إخلدمات .ول تتحقق حاةل إلتعدي إل إذإ نظر إملس هتلكون إىل عالمة راارية عىل إهنا إشارة إىل
أ
مصدر عالمة راارية أأخرى .وإن إلعالمات إلتجارية يه ملكية فكرية حمضة يف أأذهان إملس هتلكني ،ويه أكرث
"فكرية" من مجيع إملمتلاكت إلفكرية إ ألخرى.
وميكن إلقول إن قانون إلعالمات إلتجارية هو إلأكرث صعوبة يف إستيعابه ابملقارنة مع مجيع قوإنني إمللكية
إلفكرية ،كام يصعب توقع نتاجئه حال تطبيقه عىل إلوقائع أأو إحلقائق إمللموسة .ويرجع إلسبب يف هذإ إىل أأن
قانون إلعالمات إلتجارية يتطلب منوذج ًا معين ًا يف إلتطبيق ،وقد أأطلق عليه (جون كيتس) "إلقدرة إلسلبية"،
وبشلك أأكرث حتديد ًإ ،إلقدرة عىل إلتفكري من خالل إملس هتكل وإلنظر إىل إلسوق كام يرإه إملس هتكل فقط".
.8

إملشرتي إليقظ :يتأأثر مس توى يقظة وفطنة إمجلهور أأثناء إلرشإء إعامتد ًإ عىل إملنتج نفسه.

لكود رويز  -بياكسو ضد مكتب إلتنس يق يف إلسوق إدلإخلية ورشكة دإميلركرإيسلر

حممكة إلعدل إ ألوروبية 02 ،يناير  ،2116إلقضية  ،C-361/04 Pلحئة إجمللس إ ألورويب عام :I-643 ،2116
وذلكل ،اكن حملمكة أأول درجة اكمل إحلق يف قرإرها ،بصدد تقيمي ما إذإ اكن هناك أأي إحامتل لوقوع إلتباس
بني إلعالمات إملتعلقة ابملركبات ذإت إحملراكت ،حيث قالت ،جيب أأن يؤخذ يف الاعتبار حقيقة إيالء
إملس هتكل إلعادي ملس توى عال من الاهامتم عند رشإء مثل هذه إلسلع نظر ًإ لرتفاع أأسعارها وما تمتتع به من
تكنولوجيا متطورة.
وطاملا ثبت ابلفعل أأن إخلصائص إملوضوعية ملنتج معني تؤدي إىل عدم رشإء إملس هتكل إلعادي لهذإ إملنتج إل
بعد درإسة متأأنية عىل حنو خاص ،مفن إملهم أأن يؤخذ يف الاعتبار أأثر هذه إحلقيقة من إلناحية إلقانونية يف
خفض إحامتلت وقوع إلتباس بني إلعالمات إملتصةل هبذه إلسلع يف هذه إللحظة إحلامسة عند إختاذ قرإر
الاختيار بني تكل إلسلع وإلعالمات.
 .6إملس هتكل إحلصيف :جيب أأن يُفرتض يف إملس هتكل إلعادي أأن يكون مس تنري ًإ مبا فيه إلكفاية وممتتع ًا بقدر
معقول من قوة إملالحظة.

لويد شوفابريك ماير ورشاكؤه ضد لكيجسني هاندل

حممكة إلعدل إ ألوروبية 22 ،يونيو  ،0111إلقضية  ،C-342/97لحئة إجمللس إ ألورويب عام :I-3501 ،0111
وابﻹضافة إىل ذكل ،وفامي يتعلق ابلتشابه إلبرصي أأو إلسمعي أأو إملفاهميي للعالمات إملعنية ،جيب أأن يستند
إلتقدير إلعاملي لحامتل وقوع إلتباس إىل الانطباع إلعام إذلي حتدثه تكل إلعالمات ،وخاصة مع إلوضع يف
الاعتبار مكوانهتا إملمزية وإملهمينة.
وينظر إملس هتكل إلعادي يف إملعتاد إىل عالمة ما بشلك عام ومجمل ول مييض يف حتليل تفاصيلها إخملتلفة.
و ألغرإض تنفيذ هذإ إلتقدير إلعاملي لوقوع الالتباس ،يُفرتض يف إملس هتكل إلعادي لفئة إملنتجات إملعنية أأن
يكون مس تنري ًإ بدرجة معقوةل وممتتعا مبس توى مقبول من إلوعي وقوة إملالحظة .ومع ذكل ،ينبغي مرإعاة
حقيقة أأن إملس هتكل إلعادي ل يتوفر هل إل اندر ًإ فرصة إجرإء مقارنة مبارشة بني إلعالمات إخملتلفة ويتعني
عليه وضع ثقته يف إحدإهام وإختيارها بناء عىل صورة غري مكمتةل أأبقى علهيا يف ذهنه .كام ينبغي أأيضا أأن
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يوضع يف الاعتبار إحامتل إختالف مس توى إهامتم إملس هتكل إلعادي ابلنس بة إىل هذه إلفئة من إلسلع أأو
إخلدمات إملعنية.
 .1عدد ل ب أأس به من إملس هتلكني :يقع إلعبء عىل ماكل إلعالمة إلتجارية لثبات إحامتل وقوع الالتباس عىل
عدد كبري من إملس هتلكني.

بالسكون  -إيفانز ملوإد إلطالء ضد فان ريبيك ملوإد إلطالء
]1984 (3) SA 623 (A) [South Africa

يقع إلعبء عىل إملدعي يف إثبات إحامتل وقوع خدإع أأو إلتباس يف دعوى إلتعدي .ول يقع عىل عاتق إملدعي
إثبات تعرض مجيع إ ألشخاص إملعنيني أأو إملهمتني بفئة إلسلع إليت مت تسجيل إلعالمة إلتجارية يف شأأهنا (يف
إلعادة إلعمالء أأو إملس هتلكني) إىل إخلدإع أأو الالتباس .ويُكتفى مبا يثبته من إحامتلت تعرض عدد ل بأأس به
من هؤلء إ ألشخاص للخدإع أأو الالتباس.
ول يقترص مفهوم إخلدإع أأو الالتباس عىل بث إعتقاد أأو إنطباع خاطئ يف أأذهان إ ألشخاص إملعنيني بأأن
إلسلع إملشموةل بعالمة إملدعى عليه يه نفس سلع ماكل إلعالمة إلتجارية ،أأي سلع إملدعي ،أأو إلتهام بأأن
هناك رإبطة مادية بني سلع إملدعى عليه وسلع ماكل إلعالمة إملسجةل؛ ويكفي إملدعي إثبات إحامتل وقوع عدد
ل بأأس به من إ ألشخاص يف إلتباس ابلنس بة ملصدر إلسلع أأو ابلنس بة لوجود أأو عدم وجود إرتباط رااري
بني إلسلع.

ابيونري هاي  -بريد كورن كومباين ضد هاي  -لين تش يكس

][1978] 2 NZLR 50 [New Zealand
ل يتطلب إختبار إلتأأكد من وجود إحامتل إخلدإع أأو الالتباس إثبات تعرض مجيع إملتوإجدين يف إلسوق لحامتل
إخلدإع أأو الالتباس .ويف نفس إلوقت ل يُكتفى ابثبات إحامتل وقوع بضعة أأشخاص يف إلسوق حتت تأأثري إخلدإع
أأو الالتباس .وجيب مرإعاة إلتوإزن يف هذإ إ ألمر .وقد إس تخدمت عدة مصطلدات مثل "عدد من إلناس"" ،عدد
ل بأأس به من إلناس" " ،أأي قطاع كبري من إمجلهور" ،و" أأي عدد كبري من هذه إلفئة من إملشرتين" .وكام قال
(كوك جيه):
"إن تفاوت إملصطلدات إملس تخدمة يف إ ألحاكم إمنا هو للتذكرة بأأنه ليس من إلرضوري دإمئا ربط عدد كبري
من إلناس أأو إحامتل ربط عدد كبري من إلناس بعدد حمدد واثبت يف إ ألذهان يف إحلاةل إملعنية؛ ولكن إملهم هو
ما حتمهل هذه إ ألرقام ذإهتا من واثقة صةل فامي يتصل ابلسوق إخلاص ابلسلع إملعنية".

جمي .إلتقدير إلعاملي
 .5وجوب إلنظر إىل إلعالمة إلتجارية نظرة إجاملية :هناك إرااه عام للنظر يف إلتعدي عىل إلعالمات إلتجارية من
خالل تطبيق إختبار إلتقدير إلعاملي .وتمتثل إحلقوق يف إلعالمات إلتجارية يف إلعالمة ابلاكمل وفقا ملا مت تسجيهل،
وليس وفقا ملا مت رازئهتا أأو تقس ميها ألن "من إملغالطة تفتيت حزمة إحلطب إىل عيدإن منفردة" 118و"إجلرإحة
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جوزيف شولزت بروينغ كومباين ضد هيوسنت أيس أند بروينغ كومباين  281إلولايت إملتددة  )0101( 25لهوملس جيه.
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إلقانونية ،إليت هتدف إىل حتسني أأجزإء من إلعالمة إلتجارية أأو إلتخلص من بعض إ ألجزإء ،تكون عدمية إلقمية عند
حتديد أأثر تصممي إلعالمات عىل إملشرتين إذلين يتذكرون إلعالمات ابلاكد".119
ول يعين هذإ أأن إلسمة إلغالبة للعالمة إلتجارية ل تلعب دور ًإ يف حتديد إحامتل وقوع الالتباس .بل عىل إلعكس،
فهيي تلعب دور ًإ هام ًا.

قرإر  00مايو I ZB 28/04 -2116
إحملمكة إ ألملانية الاحتادية إلعليا فأأملانيا

طبق ًا للسوإبق إلقضائية للمحمكة إ ألملانية الاحتادية إلعليا منذ قدمي إ ألزل ،يتعني إلنظر بدقة إىل مجيع إلظروف
عند حتديد ما إذإ اكن هناك خطر وقوع إلتباس يف قضية بعيهنا .وجيب أأن يتضمن هذإ الاعتبار أأي تطابق
أأو تشابه بني إملنتجات أأو إخلدمات ،ودرجة إلتشابه بني إلعالمات وإلطابع إملمزي للعالمة إ ألقدم زمنيا ،كام
جيب إ ألخذ يف الاعتبار حقيقة أأن إدلرجة إ ألقل يف إلتشابه بني إملنتجات أأو إخلدمات قد يعوضها درجة أأكرب
من إلتشابه بني إلعالمات أأو درجة متايز أأكرب للعالمة إ ألقدم ،وإلعكس ابلعكس.
ويمت إحلمك يف مسأأةل إلتشابه بني إلعالمات موضوع إلزنإع وفقا لتشابه إلصوت ،إلصورة/إلنص
وإملعىن/إحملتوى ،وذكل نظر ًإ لقدرة إلعالمات عىل إلتأأثري عىل مجموعات إملس هتلكني إملس هتدفة من خالل
إلصوت وإلصورة وإحملتوى.
ُجيرى تقيمي إلتشابه بني إلعالمات موضوع إلزنإع لتدديد وجود خطر وقوع إلتباس من خالل إلنظر يف لك
عالمة من إلعالمات إملعنية بصفة إجاملية ،ومقارنة الانطباعات إلعامة إليت ترتكها لك عالمة عىل حده .ول
يعين هذإ ،حتت ظروف معينة ،أأل يكون مكون وإحد أأو أأكرث من مكوانت إلعالمة إملركبة هو إلسمة إملمزية
لالنطباع إلعام إذلي يس تقر يف أأذهان مجموعات إملس هتلكني إملس هتدفة من إلعالمة .كام ل يستبعد هذإ جوإز
أأن يكون ملؤرش أأو بيان ما مدرج مككون من مكوانت عالمة مركبة أأو جوإز أأن يكون لمتيزي مركب مدرج يف
إلعالمة وضعية ممزية بصفة مس تقةل حىت بدون همينة أأو حتديد لشلك هذه إلعالمة إملركبة أأو ذكل إلمتيزي
إملركب .وإذإ اكن هذإ إملكون إلمتيزيي إملس تقل متطابق أأو متشابه مع عالمة مسجةل أأقدم ،أأو ُمودَع يف شأأهنا
طلب تسجيل ،فقد يؤكد هذإ عىل وجود خطر وقوع إلتباس ،حيث من إجلائز أأن يتودل إنطباع دلى
مجموعات إملس هتلكني إملس هتدفة بأأن مصدر إملنتجات أأو إخلدمات إملعنية من رشاكت ،عىل أأقل تقدير ،تربطها
عالقة راارية مع بعضها إلبعض.
.1

يتناول إلتقدير إلعاملي إلشلك وإلصوت وإملفهوم:

سابل ضد بوما  ،رودولف دإسلر

حممكة إلعدل إ ألوروبية 00 ،نومفرب  ،0111إلقضية  ،C-251/95لحئة إجمللس إ ألورويب عام :I-6010 ،0111
يعمتد تقدير إحامتل وقوع إلتباس "عىل إلعديد من إلعنارص ،وعىل وجه إخلصوص ،عىل ماكنة إلعالمة إلتجارية
يف إلسوق ،وعىل ما ميكن إس تنتاجه من عالقة إرتباط مع إلعالمة إملس تخدمة أأو إملسجةل ،وعىل درجة
إلتشابه بني إلعالمة إلتجارية وإلشارة وبني إلسلع أأو إخلدمات إحملددة" .ولهذإ ،ينبغي تقدير إحامتل حدوث
الالتباس عىل إلصعيد إلعاملي ،مع إ ألخذ يف الاعتبار مجيع إلعوإمل ذإت إلصةل ابلظروف إحمليطة ابلقضية.
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رشكة غرإنداب بيدجوإنز أأوف ميسوري ضد بورغسميلري .441 F2d 856
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وجيب أأن يستند إلتقدير إلعاملي للتشابه إلبرصي أأو إلسمعي أأو إملفاهميي للعالمات إملعنية عىل الانطباع إلعام
إذلي ترتكه هذه إلعالمات ،مع إلوضع يف الاعتبار ،عىل وجه إخلصوص ،مكوانهتا إملمزية وإملهمينة .وت ُْظهِر
عبارة "هناك إحامتل وقوع إلتباس دلى إلر أأي إلعام" أأن إلحساس ابلعالمات يف ذهن إملس هتكل إلعادي
إملتعامل مع نوع إلسلع أأو إخلدمات إملعنية يلعب دور ًإ حاسام يف إلتقدير إلعاملي لحامتل وقوع الالتباس .ويف
إلعادة ،ينظر إملس هتكل إلعادي نظرة مجمةل إىل إلعالمة إلتجارية ول يرشع يف حتليل تفاصيلها إخملتلفة.
ومن هذإ إملنظور ،لكام اكنت إلعالمات إ ألقدم أأكرث متيزي ًإ ،لكام زإدت إحامتلية وقوع إلتباس.

حممكة جامعة دول إ ألنديز

إلقضية رمق194-IP-2006 :
ميكن أأن حيدث تشابه بني إشارتني نتيجة أأس باب عديدة:
ويؤدي إلتشابه بني حروف إللكامت إملكونة لالشارإت إىل حدوث تشابه إماليئ؛ وميكن زايدة درجة
الالتباس من خالل تتابع أأحرف إلعةل إملكونة للصوإئت إخملتلفة أأو بسبب طول إللكمة أأو إللكامت أأو بعدد
إملقاطع أأو ابس تخدإم جذور لغوية مامتثةل للمفردإت إللغوية أأو بتشابه هناايت إللكامت .كام يتحقق إلتشابه بني
إلشارإت من وجود أأحرف إلعةل يف ترتيب متشابه .كام ينشأأ إلتشابه إلصويت نتيجة لتشابه جذور إملفردإت
إللغوية وتشابه هناايت إللكامت و أأيضا عندما يتطابق إملقطع إملشدد لالمسني إملس تخدمني يف إلشارتني أأو
يكون من إلصعب إلتفريق بيهنام .ويف هذإ إملقام ،جيدر بنا إضافة أأنه ومن أأجل إثبات وجود إلتباس حممتل،
يتعني أأن تؤخذ يف الاعتبار تفاصيل لك حاةل عىل حده.
وتتشابه إلشارإت إليت تثري فكرة مماثةل أأو متشاهبة تشاهبا أأيديولوجيا.
وابلنظر إىل إملهمة إلرئيس ية للعالمة إلتجارية ،ويه متيزي أأو تعريف إملنتج أأو إخلدمة يف إلسوق ،يكون من
إملرغوب فيه عدم تشابه أأو تطابق إلشارإت إلساعية إىل إجازة إلتسجيل مع تكل إملسجةل فعليا أأو إليت
طلبت يف وقت سابق إلتسجيل كعالمات راارية ،بغية رانب وقوع إملس هتكل يف الالتباس وحامية حق
الاس تخدإم إحلرصي ملاكل إلعالمة إلتجارية مقدم ًا.
 .01إلرتإبط إملتبادل بني إلعوإمل ذإت إلصةل:

اكنون اكبوش ييك اكيشا ضد مرتو غودلوين  -ماير

حممكة إلعدل إ ألوروبية 21 ،سبمترب  ،0115إلقضية  ،C-39/97لحئة إجمللس إ ألورويب عام I-8811 ،0115
تقدمت رشكة مرتو غودلوين  -ماير بطلب تسجيل لكمة ( )CANNONكعالمة راارية ل ألفالم إملسجةل عىل
رشيط فيديو اكسيت ( أأفالم إلفيديو اكسيت) .وعارضت رشكة اكنون اكبوش ييك اكيشا ( )CCKهذإ إلطلب عىل
أأساس أأن ذكل من شأأنه إلتعدي عىل عالمهتا إلتجارية إلسابقة ( ،)CANONوإليت قامت بتسجيلها لاكمريإت
إلتصوير إلسيامنيئ و أأهجزة إلسقاط إلر أأيس إلثابتة وإملتحركة .ووجدت إحملمكة إلوطنية ،عىل إلرمغ من إلتطابق يف نطق
إللكمتني ( )CANNONو( ،)CANONوعىل إلرمغ أأيضا من متتع عالمة ( )CANONبسمعة طيبة ،إل أأن
إلتصور إلعام إلسائد هو إختالف مصدر "إ ألفالم إليت يمت تسجيلها عىل رشإئط فيديو ( أأفالم إلفيديو اكسيت)" عن
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"مصدر أأهجزة إلتسجيل وإعادة نسخ رشإئط إلفيديو ( أأهجزة تسجيل إلفيديو)" مع إختالف إلرشكة إملصنعة ،مما يعين
إماكنية توإجد إلعالمتني جنب ًا إىل جنب .120و أأيدت حممكة إلعدل إ ألوروبية حصة إحلمك.
ويويح إلتقيمي إلعاملي لحامتل وقوع إلتباس ببعض إلرتإبط إملتبادل بني إلعوإمل ذإت إلصةل ،وعىل إ ألخص
إلتشابه بني إلعالمات إلتجارية وبني هذه إلسلع أأو إخلدمات .وبناء عىل ذكل ،جيوز إس تعاضة إدلرجة إ ألقل
من إلتشابه بني هذه إلسلع أأو إخلدمات مقابل درجة أأكرب من إلتشابه بني إلعالمات ،وإلعكس ابلعكس.
وعالوة عىل ذكل ،فلكام زإدت درجة إلمتيزي يف إلعالمة إ ألس بق زمني ًا ،لكام زإدت خماطر وقوع إلتباس .ومبا أأن
حامية إلعالمة إلتجارية تتوقف عىل وجود إحامتل لاللتباس فان إلعالمات إليت تمتتع بطابع ممزي بدرجة كبرية،
سوإء بذإته أأو بسبب ما حتظى به من مسعة يف إلسوق ،سوف حتصل عىل حامية أأوسع نطاقا ابملقارنة
ابلعالمات إليت تمتتع بطابع ممزي أأقل.
وجيب أأن يؤخذ يف الاعتبار إلطابع إلمتيزيي للعالمة إ ألس بق زمنيا ،ول س امي ما حتظى به من مسعة ،عند
حتديد ما إذإ اكن إلتشابه بني إلسلع أأو إخلدمات إملشموةل بوإسطة إلعالمتني إلتجاريتني اكفي ًا خللق إحامتل
وقوع إلتباس.
ويتحقق إحامتل وقوع إلتباس عندما تتوفر فرصة لوقوع إمجلهور يف إخلطأأ عند حتديد مصدر إلسلع أأو إخلدمات
إملعنية.
وبناء عىل ذكل ،تشلك خماطر إعتقاد إمجلهور عىل حنو خاطئ بأأن مصدر إلسلع أأو إخلدمات إملعنية هو من
نفس إملتعهد  -أأو ،حبسب إ ألحوإل ،من متعهدين تربطهم عالقة راارية  -إحامتل لوقوع إلتباس .وابلتايل ،ومن
أأجل إثبات عدم وجود إحامتل لوقوع إلتباس ،لن يكتفي ابلتدليل عىل عدم وجود إحامتل لاللتباس بني إمجلهور
فامي يتعلق مباكن إنتاج إلسلع أأو إخلدمات فقط ،ويتعني إلنظر يف اكفة مسببات مظاهر تكل إخملاطر.
 .00إختبار إلقانون إلعام إلتقليدي :مت تطبيق الاختبار إلتايل يف إلعديد من إحلالت.121

رشكة بيانوتيست

](1906) 23 RPC 774 [UK
يتعني عليك أأخذ إللكمتني ] أأو إلعالمتني[ معا .كام ينبغي إحلمك علهيام من انحية إلشلك أأومن حيث طريقة
إلنطق .وجيب إلنظر إىل إلسلع إليت سيمت إيدإع طلب إلتسجيل يف شأأهنا .كام جيب إلنظر يف طبيعة ونوع
إلعمالء إحملمتلني لرشإء مثل تكل إلسلع .ويف إلوإقع ،جيب إلنظر إىل مجيع إلظروف إحمليطة؛ وإلنظر كذكل يف
الاحامتلت إملتوقعة يف حاةل إس تخدإم لك عالمة من هاتني إلعالمتني بطريقة عادية كعالمة راارية للسلع
إخلاصة بلك ماكل عالمة عىل حدة .وإذإ ما نظرت إىل مجيع هذه إلظروف ،فسوف تس تنتج إحامتل وقوع
إلتباس – ول يعين هذإ ابلرضورة خسارة خشص وحتقيق خشص أخر منافع غري مرشوعة ،ولكن س يكون
هناك إلتباس يف أأذهان إلعامة مما س يؤدي إىل إلتباس يف إلسلع – وعندئذ ،فقد ترفض إلتسجيل ،أأو
اب ألحرى ،يتعني عليك رفض إلتسجيل يف هذه إحلاةل.
120
121

يعد هذإ إس تنتاجا وقائعيا و أأن إلتصور قد خيتلف من ولية إىل ولية ومن وقت لخر.
إج كوبر إلهندس ية )رشكة خاصة حمدودة) ضد س يغموند ابمبس إحملدودة (( 836 CLR 56 )0182إحملمكة إلعليا يف أأسرتإليا) ف أأسرتإليا  .واكنت سلع
إملدعى عليه (معدإت ري) سلعا بذإت أأوصاف سلع إملس تأأنف ،واكن إلسؤإل إلوحيد هو ،هل لكمة ( )RAINMASTERتش به لكمة ( RAIN
 )KINGلدلرجة إليت حتمل معها إماكنية وقوع إلتباس؟ إرتأأت إحملمكة عدم وجود أأي إحامتل مثل هذإ .وإنظر أأيضا رشكة بيبس يكو ضد هندوس تان
كواك كول  611 PTC 2110فإلهند .
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 .02إختالف إلر أأي بش أأن إختبار إلتقيمي إلعاملي :ل تس تخدم مجيع إلولايت إلقضائية هنج إلتقدير إلعاملي بسبب
جوإز عدم مطابقته ل ألنظمة إلترشيعية إلسارية.

بولو/لورين ضد شوب إن ديبارمتنت س تور
][2005] SGHC 175 [Singapore

هناك سببان يفرسإن رفيض لختبار إلتقيمي إلعاملي .أأو ًل ،ل يتفق إختبار إلتقيمي إلعاملي من إلناحية إملوضوعية
مع إلترشيعات إلسارية عندان و ،معلي ًا ،خيلط هذإ الاختبار بني عنارص إلتعدي إملطلوبة مبقتىض إلقسم
()2(21ب) من قانون إلعالمات إلتجارية .ويتضح من إلعبارإت إلرصحية إملنصوص علهيا يف هذإ إلقسم
وجوب أأن يكون إحامتل إلتشابه ،إن وجد ،نتيجة مبارشة للتشابه بني إلعالمة إملسجةل وإلعالمة إملتنازع
بشأأهنا وبني إلسلع وإخلدمات إملس تخدمة يف شأأهنام .ول يعترب إلنص ذكل تعد ًاي يف حاةل تسبب بعض إلعوإمل
إ ألخرى يف إحامتل حدوث الالتباس .كام ل يعترب إلتشابه فقط من بني تكل إلعنارص إ ألخرى إليت ميكن
أأخذها يف الاعتبار .122ومن إلوإحض حصة وسالمة هذإ إلنص ألن قانون إلعالمات إلتجارية حيمي حقوق
إمللكية لصاحب إلعالمة إلتجارية ،ول يشء غري ذكل .وسوف نفقد هذإ إلوضوح إملفاهميي يف حاةل تبين
تطبيق إختبار إلتقيمي إلعاملي إذلي تمتثل غايته إلهنائية يف :هل هناك إحامتل لوقوع إلتباس؟
واثنيا ،وفقا لهنج إختبار إلتقيمي إلعاملي ،ونظر ًإ ألن إحامتل وجود إلتباس هو الاختبار إلهنايئ لثبات إلتعدي،
فسوف ُحيسم إ ألمر من خالل عوإمل أأخرى مثل إلامتيز وإلسمعة إلتجارية للعالمة إ ألقدم زمني ًا .ولكام زإدت
درجة متايز إلعالمة إ ألقدم ،لكام زإد إحامتل الالتباس .وذلكل إن مل نتوخ إحلذر يف فصل إلعنارص إملطلوبة،
فسوف حتصل عالمة قوية عىل حامية جملموعة أأكرب من إلسلع ابملقارنة بعالمة ضعيفة ،رغام عن شدة تباين
وإختالف إلسلع قيد إلنظر .ول يبدو هذإ عادل أأو معقول .وإذإ اكن إملطلوب هو رصد إلتعدي ،فيجب أأن
يكون ذكل عىل أأساس تطابق أأو تشابه إلشارة مع إلعالمة إملسجةل وإلسلع إليت مت إيدإع طلب إلتسجيل يف
شأأهنا.
و أأود أأن أأضيف أأنه وبيامن ينبغي رفض إختبار إلتقيمي إلعاملي ،إل أأن إحلالت إليت مت تقيميها ابتباع هذإ إلهنج
حتتوي عىل حيثيات مفيدة ،ل س امي فامي يتعلق ابلهنج إذلي يتعني عىل إحملمكة إتباعه يف س ياق حتديد مسأأةل ما
إذإ اكن هناك تشابه بني عالمتني.
ومع ذكل ،وبيامن ينبغي رفض إختبار إلتقيمي إلعاملي ،إل أأنين غري رإض متاما ،وبنفس درجة رفيض لالختبار،
عىل الالزتإم إلتام بفلسفة إلقانون إلنلكزيي إلقدمي .ول س امي يف إحلاةل إليت يبدو فهيا إلطرفني متفقني بدرجة
كبرية عىل حمدودية إختبار حتديد إحامتل وجود إلتباس يف إطار هذإ إلهنج.
 .03رانب إلتدليل إدلقيق للعالمات قيد إلنظر:

فيوف لكيكووت بونساردين ضد بوتيك لكيكووت

]2006 SCC 23 [Canada
يمتثل الاختبار إملطلوب تطبيقه ،يف الانطباع إ ألول إذلي يتبادر إىل ذهن إملس هتكل إلعادي إذلي يكون يف
جعاةل من أأمره ويرى إمس ( )Cliquotعىل وإهجة حمل إملدعى عليه أأو مطبوع عىل إلفاتورة إخلاصة به ،هذإ
يف إلوقت إذلي ل حيتفظ هذإ إملس هتكل يف ذإكرته سوى بتفاصيل غري اكمةل أأو مشوشة عن إلعالمات

122

من إ ألمور إلقابةل للنقاش ما إذإ اكن فهم إحملمكة لختبار إلتقدير إلعاملي كام هو مدرج يف هذين إحلمكني حصيد ًا.
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إلتجارية إخلاصة بـ ( ،)VEUVE CLICQUOTول يتوقف هذإ إملس هتكل يك يتدبر هذإ إ ألمر أأو يك
يوليه أأي إعتبار أأو تدقيق ،كام ل حياول إلنظر عن كثب يف أأوجه إلتشابه والاختالف بني إلعالمات.

اكديال هيلث كري ضد اكديال فارماسوتياكلز
]AIR 2001 SC 1952 [India

كام أأوحضت إحملمكة إلعليا ،لن يبادر أأي مشرت ل يتصف ابحلذر ،ومتوسط إذلاكء وحيتفظ يف ذإكرته مبعلومات
مشوشة أأو غري اكمةل عن إلعالمة إلتجارية ،بتقس مي الامس إىل مكوانته إ ألساس ية وتدبر إملعاين الاش تقاقية
لتكل إملكوانت أأو حىت إلنظر يف معين إللكامت إملركبة مثل "تيار من رحيق" أأو " تيار من لكشامن"
فخشصية هامة يف إدلاينة إلهندوس ية  .وسوف يتجه عىل حنو أأكرب إىل إلهيلك إللكي إلشامل وإلتشابه إلصويت
وطبيعة إدلوإء إذلي س بق هل رشإءه أأو أأوصاه أأحد برشإئه ،أأو إذلي عَ ِمل به من خالل أأي طريقة أأخرى
ويرغب يف رشإئه .وحيث تتعلق إلتجارة بسلع تُباع عىل نطاق وإسع ألشخاص ُأميني أأو ليسوإ عىل قدر من
إلتعلمي ،فالقول هنا بقيام خشص عىل درإية ابللغة إلهندية ابلنظر إىل إملعين الاش تقايق أأو إليديولويج للتفريق
بني "تيار من رحيق" و"تيار من لكشامن" ل ماكن هل عىل إلطالق يف هذه إحلاةل.

لبورإتوإر لاكرتري ضد أرمور  -دإيل

]1976 (2) SA 744 (T) [South Africa
لقد حتصلنا عىل مزية الاطالع عىل أأس باب مكتوبة من إملوظف إخملتص فمسجل إلعالمات إلتجارية ودفوع
من إملستشار إلقانوين .وقد توفر لنا متسع ًا من إلوقت للنظر يف إلعالمتني وإجرإء مقارنة شديدة بيهنام .ومع
ذكل ،حتمل تكل إملزإاي يف طياهتا بعض إخملاطر .فقد جعلتنا ننظر إىل إلعالمات إلتجارية بعناية أأكرب بكثري من
نظرة أأفرإد إمجلهور إلعادي إملطلوب منا تقيمي ردود أأفعاهل إحملمتةل ،كام راعلنا أأشد حرصا وإدرإاك بأأوجه إلتشابه
والاختالف ابملقارنة هبؤلء إ ألفرإد إلعاديني ومه يف س ياق تدبري إحتياجاهتم إليومية.
وذلكل ،ما علينا إلن فعهل ،هو الانتقال نظر ًاي ،من قاعة إحملمكة أأو من ماكتبنا إىل إلسوق .وينبغي أأن حناول
إلنظر إىل هذه إلعالمات مثلام سينظر إلهيا إملس هتكل الافرتإيض إلرإغب يف رشإء مس تلزمات و أأدوإت إمحلام،
يف حاةل توإجد إلعالمتني يف إلسوق يف س ياق الاس تخدإم إلتجاري إلعادي وإلطبيعي .وتضم تشكيةل هؤلء
إملس هتلكني إلعديد من إ ألجناس وإملس توايت إلتعلميية إخملتلفة ،مع إلتفاوت يف إملوإهب والاهامتمات
وإلقدرإت .وحنن يف وضعية ل تسمح لنا ابفرتإض وصف إملس هتكل "ابجلهل إلشديد" ،أأو "ابذلاكء إخلارق".
بل جيب علينا إلنظر إىل إملس هتكل عىل أأنه خشص متوسط إذلاكء ويمتتع بقوة إبصار عادية ،ويتدىل ابحلذر
إلعادي أأثناء ممارسة إلرشإء.
 .04متتع إلعالمات عالية إل متزي حبامية أأوسع من تكل إليت حتمل درجة متزي أأقل:

لويد شوفابريك ماير ورشاكؤه ضد لكيجسني هاندل

حممكة إلعدل إ ألوروبية 22 ،يونيو  ،0111إلقضية  ،C-342/97لحئة إجمللس إ ألورويب عام :I-3501 ،0111
قد يكون هناك إحامتل وقوع إلتباس ،بغض إلنظر عن درجة إلتشابه إ ألقل بني إلعالمات إلتجارية ،مىت اكن
هناك تشابه شديد جد ًإ بني إلسلع أأو إخلدمات إليت تشملها تكل إلعالمات وتكون إلعالمة إ ألس بق زمنيا ممزية
بدرجة كبرية.
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ويف حتديد إلطابع إملمزي لعالمة ،وابلتايل ،يف تقيمي ما إذإ اكنت عالية إلمتزي ،جيب عىل إحملمكة إجرإء تقيمي
شامل لقدرة إلعالمة إلأكرب أأو إ ألقل عىل متيزي إلسلع أأو إخلدمات إملشموةل بتكل إلعالمة من حيث مصدرها
من متعهد معني ،ومن مث إلتفريق بني تكل إلسلع أأو إخلدمات عن تكل إلوإردة من فمتعهدين أخرين.
ويف س ياق إجرإء ذكل إلتقيمي ،ينبغي عىل وجه إخلصوص مرإعاة إخلصائص إملتأأصةل يف إلعالمة ،ومن بني
تكل إخلصاص ،حقيقة أأهنا حتتوي عىل /أأو ل حتتوي عنرص وصفي للسلع إليت مت تسجيل تكل إلعالمة يف
شأأهنا؛ وإحلصة إلسوقية إليت تمتتع هبا إلعالمة؛ وإس تخدإم إلعالمة من حيث درجة تركزي هذإ الاس تخدإم أأو
إنتشاره إجلغرإيف وطول مدته؛ ور أأس إملال إملستمثر من قبل إملتعهد يف إلرتوجي للعالمة؛ ونس بة إلقطاع إملعين
من إمجلهور ،وإذلي وبسبب إلعالمة ،يمتكن من حتديد متعهد معني مكصدر للسلع أأو للخدمات؛ وإلبياانت
إلصادرة عن إلغرف إلتجارية وإلصناعية أأو غريها من الاحتادإت أأو إمجلعيات إملهنية إ ألخرى.

دإل .إلعوإمل إملس تخدمة يف تقدير إحامتل الالتباس
 .08قامئة ابلعوإمل إملطلوب إلنظر فهيا .تس تخدم إحملامك عدد ًإ من إلعوإمل لتقيمي إحامتل وقوع الالتباس .ليست
ابلرضورة أأن تكون لك هذه إلعوإمل ذإت صةل يف لك حاةل معينة ،ولكن تَ َوفُر قامئة مرجعية يف حد ذإته من إ ألمور
إملفيدة .وقد مت حتديد هذه إلعوإمل بطرق خمتلفة من قبل حمامك خمتلفة.123

فيوف لكيكووت بونساردين ضد بوتيك لكيكووت
]2006 SCC 23 [Canada

تضمن إلقسم  )8(6من إلقانون بعض ًا من إلعوإمل عىل سبيل إملثال ل إحلرص ،إليت ينبغي مرإعاهتا ،يف لك
حاةل وحتت مجيع إلظروف ،عند إختاذ قرإر بشأأن ما إذإ اكنت إلعالمة إلتجارية مسببة لاللتباس ملس هتكل يف
جعةل من أأمره إىل حد ما ،ويه كام يل:






إلطبيعة إلمتيزيية إملتالزمة للعالمات إلتجارية أأو إ ألسامء إلتجارية وإىل أأي مدى أأصبحت تكل
إلعالمات أأو إ ألسامء معروفة؛
وطول فرتة إس تخدإم إلعالمات إلتجارية أأو إ ألسامء إلتجارية يف إلسوق؛
وطبيعة إلسلع أأو إخلدمات أأو إلنشاط؛
وطبيعة إلتجارة؛
ودرجة إلتشابه بني إلعالمات إلتجارية أأو إ ألسامء إلتجارية يف إلشلك أأو إلصوت أأو ما تويح به من
أأفاكر.

ول تعترب قامئة إلظروف شامةل ،وسوف تُقَدّر إلظروف وت َُعطى أأوزإ ًان خمتلفة يف إلتقيمي إذلي يعمتد عىل
س ياق حمدد.
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سوزي أأ .فرإنلك قصة إلتباس :كيف تتعامل إحملامك مع وجود أأوغياب دليل عىل الالتباس أإلكيد يف أأمور إلعالقات إلتجارية فVUWLRev 5 2110
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إينرتبيس ضد لب

]721 F.2d 460 [USA
حيمي قانون إلعالمات إلتجارية حق أأحصاب إلعالمات يف الاس تخدإم إحلرصي لعالماهتم عندما يتسبب
إس تخدإم خشص أخر لتكل إلعالمات يف إحامتل وقوع إلتباس .ويف حاةل تعامل ماكل إلعالمة إلتجارية
وإملتعدي إملزعوم عىل سلع أأو خدمات متنافسة ،ل حتتاج إحملمكة إىل رااوز إلعالمة ذإهتا عند إلنظر يف إ ألمر.
ويف تكل إحلالت سوف تنظر إحملمكة معوما إىل إلعالمة إملسجةل ،وحتدد ما إذإ اكنت لها طبيعة ممزية متالزمة
معىن إضافي ًا بدرجة اكفية جلعلها ممتزية ،وتقارهنا مع إلعالمة إملطعون علهيا .و أأما يف حالت حتديد
أأو إكتسبت ً
إحامتلت الالتباس يف تعامل إملدعي وإملدعى عليه يف سلع أأو خدمات غري متنافسة ،يتعني عىل إحملمكة أأن
تتجاوز إلنظر إىل إلعالمة إلتجارية وتنظر إىل طبيعة إملنتجات ذإهتا ،وإىل إلس ياق إذلي يمت تسويق وبيع تكل
إخلدمات أأو إلسلع فيه .ولكام اكنت إلعالقة وثيقة بني إملنتجات ،ولكام زإدت درجة إلتشابه بني س ياق
إلتسويق وإلبيع ،زإدت إحامتلية وقوع إلتباس.
وحددت إحملامك عىل مر إلس نني عدد ًإ من إلعوإمل للمساعدة يف حتديد إحامتلت وقوع إلتباس يف حالت
إملنتجات غري إملتنافسة .وهذه إلعوإمل يه:











درجة إلتشابه بني عالمة إملاكل وبني إلعالمة إملزعوم تعدتها؛
وقوة عالمة إملاكل؛
وسعر إلسلع وغريه من إلعوإمل إليت تدل عىل مدى الاهامتم وإلرتوي إملتوقع من إملس هتلكني عند إختاذ
قرإر إلرشإء؛
وطول إلفرتة إليت قضاها إملدعى عليه مس تخدما إلعالمة دون دليل عىل حدوث أأي إلتباس فعل؛
ونية إملدعى عليه يف إعامتد إلعالمة؛
وإ ألدةل عىل وقوع إلتباس فعل؛
وهل يمت تسويق إلسلع من خالل نفس إلقنوإت إلتجارية ،عىل إلرمغ من كوهنا سلع غري متنافسة؟
وهل يمت إدلعاية لها من خالل نفس إلقنوإت إلعالمية؟؛
وإىل أأي مدى تتساوى هجود إلطرفني يف حتقيق إملس هتدف من إملبيعات؛
وإلعالقة بني إلسلع وفقا للثابت يف أأذهان إملس هتلكني بسبب إلتشابه إلوظيفي لها؛
وحقائق أأخرى تويح ابحامتل توقع إمجلهور إملس هتكل قيام إملاكل إ ألول بتصنيع إملنتج يف سوق إملدعى
عليه ،أأو توىح ابحامتل توسعه يف نشاطه ودخوهل هذإ إلسوق.

 .06قابلية إلقوإمئ للتغيري وإلترصف:

إيل ليل ورشاكؤه ضد مؤسسة انتشورإل أنسارز
]233 F.3d 456 [USA

ل تعترب هذه إلعوإمل قوإمئ مياكنيكية جامدة ل ميكن إلترصف فهيا بغرض إلتدقيق وإملرإجعة ،و"يتغري إلوزن
إملرحج إلسلمي إذلي يُمنح للك عامل من إلعوإمل يف لك حاةل عىل حده" .ويف نفس إلوقت ،وعىل إلرمغ من
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عدم وجود أأي عامل ميكن أأن يُطلق عليه صفة إلعامل إحلامس يف إختاذ إلقرإر ،فان أأمه الاعتبارإت إليت جيب
أأن يُنظر إلهيا يه :تشابه إلعالمات ون َّية إملدعى عليه وتوفر إدلليل عىل وقوع إلتباس فعل.
 .01أأثر إلسامت إلغالبة يف إلعالمات عىل إلتقيمي:

بالسكون  -إيفانز ملوإد إلطالء إحملدودة ضد فان ريبيك ملوإد إلطالء

]1984 (3) SA 623 (A) [South Africa

ينطوي إلبت يف هذه إملسائل يف إ ألساس عىل مقارنة بني إلعالمة إملس تخدمة من قبل إملدعى عليه وإلعالمة
إملسجةل ،وإلنظر إىل أأوجه إلتشابه والاختالف يف إلعالمتني ،وتقيمي إلتأأثري إذلي قد تسببه عالمة إملدعى
عليه عىل إملس هتكل إلعادي إلرإغب يف رشإء هذإ إلنوع من إلسلع إملشموةل بتكل إلعالمة .وينبغي إلنظر إىل
هذإ إملس هتكل الافرتإيض كشخص متوسط إذلاكء ممتتع ًا بقوة إبصار سلمية ومتدلي ًا ابحلذر إلعادي أأثناء معلية
إلرشإء.
وجيب أأن ُرارى إملقارنة عىل أأساس الانطباع إذلي ترتكه إلعالمة عىل من يشاهدها وعىل ما تصدره من
صوت أأو تبديه من مظهر .ويتعني إلنظر إىل إلعالمات بنفس إ ألسلوب إذلي يُنظر به إلهيا يف إلسوق ويف
ظل إلظروف إحمليطة ذإت إلصةل .كام ينبغي أأيضا عدم إلنظر إىل إلعالمات ويه متجاورة ،ولكن ينظر إلهيا
بشلك منفصل .ويتعني إلوضع يف الاعتبار إحامتل رشإء إملشرتي لسلع حتمل عالمة إملدعى عليه حتت إنطباع
حصوهل عىل سلع إلعالمة إملسجةل بسبب عدم تذكره إجليد لتكل إلعالمة إملسجةل ،وجيب إيالء الاعتبار
إلوإجب لهذإ إ ألمر.
ويف حاةل إحتوإء لك عالمة من تكل إلعالمات عىل مزية رئيس ية أأو هممينة أأو فكرة تكون يه صاحبة إ ألثر
إلأكرب عىل ذهن إلعميل ،فيجب أأخذ تكل إملزية أأو إلفكرة يف الاعتبار عند إجرإء إملقارنة .ووفقا ملا يقال،
تس تقر إلعالمات يف إ ألذهان ويتذكرها إلناس بسبب بعض إلسامت إجلوهرية أأو إلالفتة للنظر وليس بسبب
تذكر صورهتا بشلك اكمل .و أأخري ًإ جيب إلنظر إىل طريقة توظيف إلعالمة ذإهتا ،فعىل سبيل إملثال ،إس تخدإم
عالمات الاسامء ابلزتإمن مع إلوصف إلعام للسلع.
 .05تذكر عىل حنو غري اكمل أأو مشوش:124

وولن ميلز إ ألسرتإلية ضد إف إس وإلتون ورشاكؤه
](1937) 58 CLR 641 (HCA) [Australia

للبت يف هذإ إ ألمر ،ينبغي ،بطبيعة إحلال ،عدم مقارنة إلعالمات ويه جبانب بعضها إلبعض .وجيب إجرإء
حماوةل لتقيمي إ ألثر أأو الانطباع إلناجت يف ذهن إملس هتكل إحملمتل بوإسطة إلعالمة أأو إلشعار إملطلوب إس تصدإر
أأمر زجري يف شأأهنا محلايهتا .وإن الانطباع أأو تذكر يشء ما يس تقبهل إذلهن وحيتفظ به لهو ابلرضورة إ ألساس
ألي إعتقاد خاطئ بأأن إلعالمة أأو إلشعار موضوع إلطعن يه نفسها إلعالمة إ ألصلية .كام جيب إلنظر يف تأأثري
إلوصف إلشفهيي .وإذإ اكن هناك إحامتل أأن تكون إلعالمة بطبيعهتا مصدر ًإ لبعض إ ألسامء أأو إ ألفعال إلوصفية
إليت تدفع إملشرتين إىل إلرغبة يف إحلصول عىل إلسلع إملشموةل بتكل إلعالمات ،فان درجة إلتشابه سوإء اكنت
يف إلصوت أأو إملعىن قد تلعب دور ًإ هاما .وجيب أأن يؤخذ إلسلوك إلطبيعي إذلي ينهتجه إ ألفرإد إلعاديون
قياس ًا ملدى الالتباس أأو إخلدإع إملتوقع .ول ينبغي إفرتإض مس توى إدرإك أأو حذر عايل دلى إملشرتين
124

إنظر أأيضا رشكة شل إحملدودة ضد إسو س تاندرد أأويل ( أأسرتإليا) إحملدودة (.109 CLR 407(HC) )0163
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إحملمتلني .ومن انحية أأخرى ،ينبغي أأيضا عدم الالتفات إىل إحلالت الاس تثنائية إليت يتصف فهيا إملشرتين
ابلغفةل أأو إلغباء .ومن إجلائز إلقول إن سري إ ألعامل وإلطريقة إليت تباع هبا فئة معينة من إلسلع متهد للظروف
إحمليطة ،كام أأن عادإت إلرشإء إلصحيدة وقوة مالحظة إملشرتين إملعنيني بشلك عام توفر إملعيار .كام أأن إ ألدةل
عىل حالت فعلية من إخلدإع ،إذإ اكنت متوقعة إحلدوث ،تكون عىل جانب كبري من إ ألمهية.
 .01إختالف عالمات إخلدمة عن عالمات إلسلع:

يب يب أأي ميكيالرس ضد بروفيش نال بروفيدإنت سوساييت أأوف

)1998 (1) SA 595 (SCA

]بعد الاستشهاد بقضية إيفانز بالسكون ،إليت متت إلشارة إلهيا أأعاله ،يس متر إحلمك .ويتناول هذإ إلقول
عالمات إلسلع وليس عالمات إخلدمة ،موضوع هذه إلقضية .وختتلف عالمات إخلدمة يف طبيعهتا :فاخلدمات
رسيعة إلزوإل؛ وغالب ًا ما تكون معنية بتوفري منتجات ذإت عالمات راارية ألطرإف أأخرى؛ ويه ل تُقَّدم
جبانب بعضها إلبعض مبا يتيح للعميل فرصة إجرإء مقارانت فورية؛ ومن إلصعب تنفيذ مرإقبة إجلودة ،إن مل
تكن مس تحيةل متام ًا .وابلضافة إىل ذكل ،تتصف عالمات إخلدمة مثل تكل إملتعلقة ابملوإضيع إملهبمة مثل
إخلدمات إملالية بأأهنا أأكرث معومية من حيث عدم إلتدديد ابملقارنة بعالمات إلسلع مثل إملالبس ،عل سبيل
إملثال .ولهذه إ ألس باب ،يبدو يل ،من إلنصاف إفرتإض سهوةل إثبات إحامتل وقوع إلتباس يف مثل هذه إحلاةل
عهنا يف حالت عالمات إلسلع إملقارنة.

هاء .إلتشابه يف إلشلك وإلصوت وإملعىن
 .21إلق مية إلنسبية للعوإمل :أأوحض مؤلفون من أأمثال ابتيشال وهيليارد ولش إلقمية إلنسبية للشلك وإلصوت
وإملعىن:125
"ميثل إلتشابه يف إلشلك دإمئ ًا إملعيار إ ألسايس يف حتديد إحامتل حدوث الالتباس .وقد زإدت أأمهيته يف
إلعقود إ ألخرية بفضل أأهجزة إلتلفاز ووسائل إدلعاية وإلعالم وخدمات إلتسويق إذلإتية.
ومعوما ،أأولت إحملامك ثقال ضعيفا للتشابه إلصويت ،كام مل حيظ ابلهامتم من جانب إخملالفني .ولكن ظل إلتشابه
إلصويت من إعتبارإت إلمتيزي إ ألساس ية يف إجملال إلتجاري حىت يف عرص إملرئيات وإلرسوم إلتصويرية.
وتثري مشلكة تشابه إملعاين إلضافية إليت توحهيا إللكمة عالوة عىل معناها إ ألصل أأيضا تساؤلت صعبة
ودللت لفظية خفية .وكام هو إحلال مع إملسائل إملتعلقة ابلشلك وطريقة إلنطق ،تظل إملسأأةل يف حاةل
إلتشابه إ ِدلليل ليس هو ما يطرحه إلقاموس إللغوي من تعاريف ،ولكن ما يرحج أأن يكون قد تَ َّرّس يف
وجدإن عدد ل بأأس به من أأولئك إذلي قد تسوقهم إلظروف للتعامل مع إلعالمات".
ومرة أأخرى ينبغي إلتأأكيد عىل عدم إحلمك عىل هذه إملسائل مبعزل عن بعضها إلبعض.

125

إلعالمات إلتجارية وإملنافسة غري إلعادةل (.18-14 )0116
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مولهينس ورشاكؤه ،ضد مكتب إلتنس يق يف إلسوق إدلإخلية ورشكة زيره إنرتانش يوانل

حممكة إلعدل إ ألوروبية 23 ،مارس  ،2116إلقضية  ،C-206/04 Pلحئة إجمللس إ ألورويب عام I-2101 ،2116
ابدئ ذي بدء ،رادر إلشارة إىل إعامتد تقيمي الالتباس عىل إلعديد من إلعنارص ،وعىل وجه إخلصوص ،عىل
الاعرتإف ابلعالمة إلتجارية يف إلسوق ،وإلرإبطة إليت ميكن أأن تنشأأ مع إلشارة إملس تخدمة أأو إملسجةل ،وعىل
درجة إلتشابه بني إلعالمة إلتجارية وإلشارة وبني إلسلع وإخلدمات إحملددة.
وذلكل يتعني تقيمي إحامتل وجود إلتباس وإقع عىل إمجلهور عىل إلصعيد إلعاملي ،مع إ ألخذ يف الاعتبار مجيع
إلعوإمل ذإت إلصةل ابلظروف إحمليطة ابلقضية .وابلنس بة للتشابه إلبرصي أأو إلسمعي أأو إملفاهميي للعالمات
موضوع إلقضية ،جيب إستناد إلتقيمي إلعاملي عىل الانطباع إلعام إذلي حتدثه تكل إلعالمات ،وخصوصا مع
إلوضع يف الاعتبار ما حتمهل من مكوانت ممزية وعنارص هممينة.
ومن إملتصور إماكنية خلق إحامتل وجود إلتباس بسبب إلتشابه إللفظي وحده للعالمات .ومع ذكل ،رادر
إلشارة إىل أأنه جيب إثبات وجود هذإ الاحامتل كجزء من تقيمي عاملي بشأأن إلتشابه إملفاهميي وإلبرصي
وإلصويت بني إلعالمات موضوع إلقضية .ويف هذإ إلصدد ،ل يعدو تقيمي أأي تشابه صويت كونه جمرد عامل من
إلعوإمل ذإت إلصةل لغرض إجرإء هذإ إلتقيمي إلعاملي.

وإو .إلتشابه إلبرصي
 .20جيب أأن يتأأسس الالتباس عىل إلتشابه ( أأو عدم إلتشابه) بني إلعالمات نفسها وليس عىل عنارص خارجية:

انش يوانل برإندز ضد بلو ليون مانيفكترشينغ

)2001 (3) SA 563 (SCA

ابع إملس تأأنف إلشايك نوع ًا من أأنوإع بسكويت إلشوكولته إملمزي حتت عالمته إملسجةل "."ROMANY CREAM
وابع إملدعى عليه بسكويت شوكولته حيمل تشاهب ًا لفتا للنظر حتت إلعالمة (.)ROMANTIC DREAMS
واكنت إلقضية يه هل إنهتك إملدعى عليه إلعالمة روماين كرمي ابس تخدإمه إلعالمة رومانتيك درميز؟ وقد إحنرص
إلزنإع يف هل هناك تشابه شديد بني عالمة إملدعى عليه وبني إلعالمة إملسجةل مما ينتج عنه وقوع إلتباس .ور أأت
إحملمكة عدم وجود أأي إنهتاك.
وإملهم أأن نضع يف إعتباران أأن إحامتل ( أأو عدم إحامتل) حدوث خدإع أأو إلتباس جيب أأن يُ َعزى إىل إلتشابه
( أأو عدم إلتشابه) بني إلعالمات نفسها وليس عىل أأي عوإمل خارجية .وقد يشلك إلتشابه يف إلسلع نفسها أأو
يف أأسلوب تقدميها أأساس ًا لرفع دعوى قضائية نظري إلتعدي فإملنافسة غري إملرشوعة  ،ولكن ل ينطبق هذإ
عىل هذه إحلاةل ،و ألغرإض إلقضية إحلالية ،جيب رفض إدلعوى.
ويف ر أأيي ،ل ُأر ِ ّجح جناح إلعالمات يف إحدإث خدإع أأو إلتباس عن طريق إلصوت إللفظي .و أأرى أأيضا عدم
وجود تشابه عىل إلطالق فامي يتعلق مبعىن إلعبارتني .ولكن اكن إلتشابه يف إملظهر هو ما دعا إملستشار
إلقانوين للمدعي لقامة هذه إدلعوى ،مشري ًإ إىل إلتطابق بني إحلروف من إ ألول إىل إخلامس يف إلعالمتني.
وعند إلقاء إلضوء عىل هذه إحلروف ،كام هو وإرد يف ديباجة إحلمك ،بدإ إلتشابه لفتا للنظر ،ولكن جيب أأن
يوضع يف الاعتبار إحامتل عدم قيام إملدعي مبامرسة معايري الاس تخدإم إلعادل وإلطبيعي برتكزيه عىل تكل
إحلروف عىل حساب ابيق إحلروف ،كام ل يتوفر هناك ما يويح بأأن إملدعى عليه قد إس تخدم أأو سوف
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يس تخدم مس تقبال عالمته يف هذإ إلغرض .بل عىل إلعكس ،مفن إملرحج إلنظر إىل إلعالمتني ابلشلك إلعادي
إملكتوب به إللكامت ،ول جيب عقد أأي مقارنة برصية هبذإ إلشلك.
ول يُنظر للعالمة إليت تتكون من لكامت ،ول س امي إلعالمة إليت تس تخدم إللغة إلعادية ،عىل أأهنا مجموعة من
إلرموز إجملردة (عىل إ ألقل للمشاهد إملتعمل) ،إمنا يُنظر إلهيا يف إلعادة كوحدة وإحدة .ويف هذإ إلصدد ،يف ر أأيي،
ل ميكن فصل مظهرها إملريئ بشلك اكمل عن معناها .وحيث خيتلف الاحساس ابلعالمة إملكونة من لكمة
وإحدة إختالفا ملحوظا عن الاحساس إلناجت من عالمة أأخرى (كام هو إحلال يف هذه إحلاةل)  -ول س امي و أأن
إلعالمة إلتجارية إملسجةل معروفة جيد ًإ -مفن إلوإحض إخنفاض نطاق إخلدإع أأو الالتباس ،رغام عن أأن هذه
الاختالفات يف نطاق إخلدإع أأو الالتباس ل تعدو كوهنا مسأأةل طفيفة للغاية وتفصل بيهنا درجة وإحدة.
وإعتقد يف عدم إحامتل إعتبار إلمتيزي إلبرصي يف إللكامت موضوع إلقضية عىل أأنه خدإع أأو إلتباس ،مع إلوضع
يف الاعتبار أأيضا أأن لك عالمة من إلعالمتني تس تحرض عىل إلفور صورة خمتلفة.

زإي .إلتشابه يف إلصوت
 .22أأمهية الانطباعات إ ألولية:

فيسونس ضد نورتون هيلثكري
][1994] FSR 745 [UK

إمتكل إملدعي إلعالمة إلتجارية إملسجةل ( )VICROMلقطرة إلعني .وابع إملدعى عليه منتج ًا متشاهبا حتت إمس
( .)EYE-CROMواكن إلسؤإل :هل تُنطق عالمة إملدعي ( )VI-CROMأأو()VIC-ROM؟
ويف هذه إحلاةل ،مل يكن إلزنإع متعلقا ابلتشابه ما بني ( )VICROMو( ،)EYE-CROMل س امي عند
نطقهام .وهكذإ جيب أأن أأابدر إىل إلنظر يف عام إذإ اكن هناك عامل خطري فامي يتعلق مبدى إحامتلية إخلدإع أأو
الالتباس إلناجت عن هذإ إلتشابه .والاختبار هنا مبقتىض إلقسم  02متفق متاما مع الاختبار مبقتىض إلقسم 4
فإملعين ابلتسجيل  .وذلكل يكون ما ذكره (لوكسموري إل جيه) ،وإذلي أأقره وإستشهد به (فيساكونت
موغام) يف قضية أريس توك إحملدودة ضد ريس تا إحملدودة ( 62 )0148قوإعد إلسلوك إملهين  ،68قاب ًال
للتطبيق:
"جيب أأن تعمتد إلجابة عىل إلسؤإل عام إذإ اكن صوت لكمة وإحدة يش به بدرجة كبرية جد ًإ صوت
لكمة أأخرى  -مبا جيعل إللكمة إ ألوىل تندرج يف إطار إلقسم  02من قانون إلعالمات إلتجارية لس نة
 - 0153تقريبا ويف مجيع إحلالت عىل الانطباع إ ألول ،وذكل لوضوح حقيقة عدم وقوع خشص عىل
درإية ابللكمتني حضية خلدإع أأو إلتباس .وإن إلشخص إذلي حيمتل أأن يقع حضية خلدإع أأو إلتباس هو
ذكل إلشخص إذلي يعرف إللكمة إ ألوىل فقط ومن إحملمتل أأل يكون قادر ًإ عىل تذكرها عىل حنو جيد.
وذلكل ،توفر إملقارنة إدلقيقة بني إللكمتني مساعدة يف هذإ إ ألمر ،مقارنة حرف حبرف ومقطع لفظي مع
مقطع لفظي ،مع نطقهم بوضوح مثل ما يفعل مدرس عمل إلتخاطب وهو حيارض تالميذه .ويتعني عىل
إحملمكة حتري إحلذر أأثناء مرإعاهتا عدم إلقدرة إجليدة عىل إلتذكر و أأثر إلهامل يف إلنطق و أأسلوب
إلتخاطب من جانب ليس فقط إلشخص إلساعي إىل إلرشإء حتت تأأثري إخلدإع ،ولكن أأيضا للعامل
يف إملتجر إذلي يتوىل معلية إلبيع للشخص إلرإغب يف إلرشإء .فوبعد ذكل يضيف بعد برهة قصرية
من إلشائع جيد ًإ إمليل إىل حتريف لكمة تبد أأ حبرف إلنكرة " ،"aكام أأعتقد أأن إلتشابه بني لكمة
"ريس تا" ( )RYSTAو"ريس توك" ( )RISTOCوإحض متام ًا "
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وإن حاسة إلسمع إليت س تفصل يف تشابه إ ألصوإت يه إحلامسة ل ألمر ،ولكن يتعني إستناد إلقرإر عىل مجيع
إلظروف إحمليطة .ودفع إملدعى عليه بأأن ( )VICROMتُنطق ( .)vic-romبيامن ل يوجد دليل لتأأييد هذإ
إدلفاع ،وميكنين الاس تدلل عىل أأن دفاع إملدعى عليه لن يُقبل .وعىل أأقل تقدير ،ينطق إلغالبية من إلناس
إللكمة عىل أأهنا (.)vi-crom
ول تُباع قطرة إلعني إخلاصة ابملدعى عليه إل من خالل روش تة طبية .ومع ذكل ،تُظهر إ ألدةل قيام إلعامة
بطلب تكرإر إلروش تات إلطبية ابلمس عرب إلهاتف ويف حاةل إلعمليات إجلرإحية .وراري مثل هذه إحملاداثت
بني عامة إمجلهور وبني موظفي الاس تقبال ،وبني إلعامة وبني إ ألطباء .وإذإ اكن إ ألمر كذكل ،فان إلعالمتني
متشاهبتان بدرجة تدعو إىل الالتباس .ويتقارب إلصوت إلناجت عن نطق لكمة ( )EYE-CROMبدرجة كبرية
مع إلصوت إلناجت عن نطق لكمة ( )VICROMودون إحلاجة إىل وجود عالمتني متطابقتني.

غالكسو غروب ضد نيون لبورإتوريز
][2004] F.S.R. 46 (HC) [India

ابحلمك عىل إلعالمات مبنطق الانطباع إ ألول وتطبيق الاختبار عىل خشص عادي متوسط إذلاكء يتذكر
تفاصيل إلعالمة عىل حنو غري اكمل ،يتعني صدور إحلمك لصاحل إملدعي .وإذإ ما مت إلنظر نظرة مجمةل إىل
إلعالمتني ( )TROXفإلعالمة إملسجةل و( ،)TREXلن يكون هناك أأي شك عىل إلطالق يف إحامتل
وقوع إلتباس بسبب إلتشابه إخلادع بني إلثنني .ومل يتحقق أأي إختالف ابس تخدإم إحلرف ( )oبدل من
إحلرف ( .)eوإلعالمتان متطابقتان إىل حد كبري برصاي وصوتيا .وهناك إحامتل كبري جد ًإ يف حتريف إلنطق مبا
يؤدي إىل توجيه خشص حنو إلعالمة إخلطأأ إليت ل يقصدها .وقد يؤدي إلنطق إلسلمي وخمارج إ أللفاظ إلوإحض
إىل إظهار إلفرق ،ولكن ل يمت دإمئا نطق إللكامت عىل هذإ إلنحو من إلتأأين وإلوضوح .وعالوة عىل ذكل مفن
إملفيد تذكر ،كام لوحظ يف إلعديد من إ ألحاكم ،أأن نطق إللكامت ل يمت ابلشلك إلسلمي إلوإحض خاصة مع تعمد
إلكثريين إبتالع هناايت إللكامت وعدم إظهارها .وحىت يف حاةل نطق إلعالمتني بشلك حصيح ،فهناك إحامتل
قوي يف إخللط بيهنام من جانب إملتلقي .وإلوإقع فان إحامتل وجود إلتباس أأو خدإع يف هذه إلقضية وإحض
وظاهر ،و أأان ل أأجد رضورة لدلخول يف أأي تفاصيل قانونية بشأأن هذإ إ ألمر.
 .23درجة إلتشابه بني إلسلع أأو إخلدمات .لكام زإدت درجة متاثل إلسلع أأو إخلدمات إملشموةل بعالمة ولكام زإدت
درجة متيزي إلعالمة إ ألقدم ،لكام زإد إحامتل الالتباس.

لويد شوهفابريك ماير ورشاكؤه ضد لكيجسني هانديل

حممكة إلعدل إ ألوروبية 22 ،يونيو  ،0111إلقضية  ،C-342/97لحئة إجمللس إ ألورويب عام I-3501 ،0111
اكن إلسؤإل هو هل إلعالمة إ ألحدث )LOINT’S( ،تتشابه مبا يدعو إىل إحامتل وقوع إلتباس مع إلعالمة إ ألصلية
( ،)LLOYDولكتا إلعالمتان خاصتان اب ألحذية.
] من إملمكن أأن يؤدي جمرد إلتشابه إلصويت بني إلعالمات إلتجارية إىل خلق إحامتل لاللتباس .ولكام زإدت
درجة إلتشابه بني إلبضائع أأو إخلدمات إملشموةل ولكام اكنت إلعالمة إ ألس بق أأكرث متيزي ًإ وشهرة ،لكام زإدت
إحامتلية وقوع إلتباس.
 .24إلتعددية إلثقافية :ينبغي مرإعاة إلتعددية إلثقافية يف ولايت قضائية معينة عند إلنظر إىل إحامتل وقوع إلتباس.
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كورن برودإكتس ريفايننغ ضد شانغريال فوود برودتكس
]AIR 1960 SC 142 [India

من إملعروف جيدإ أأن إلسؤإل إذلي يبحث يف إحامتل إاثرة إلتباس من عدمه بسبب عالمتني متشاهبتني إمنا
هو سؤإل عن الانطباع إ ألول .وللمحمكة أأن تقرر إلجابة عىل هذإ إلسؤإل .وقد ل راد إحملامك يف س ياق
نظرها للقضااي إلنلكزيية مساعدة كثرية يف إلجابة عىل مثل هذإ إلسؤإل إخلاص ابلتشابه إلصويت وذكل نظر ًإ
ألسلوب نطق إلنلكزي للكنة إلنلكزيية حيث دإمئا ما تتباين طريقة إلنطق .ول ميكن إلتغايض عن أأن إللكمة
إملعنية يه لكمة ابللغة إلنلكزيية ،وتعترب لكمة أأجنبية ابلنس بة لعامة إلشعب إلهندي .ومن إملعروف جيدإ
إلنظر إىل إلعالمة كلك عند إلبت يف مسأأةل إلتشابه بني عالمتني.

أألبيون ك ميياكل ضد فام برودإكتس
)[2004] 1 All SA 194 (C

بُذلت كثري من إحملاولت لثبات حقيقة إختالف لكمة ) (ALBEXيف إلنطق عن لكمة (.)ALL BLAX
ولتدليل هذإ إدلفاع ،من إملهم أأل يغيب عن إلبال أأن جممتع جنوب أأفريقيا جممتع متعدد إلثقافات ،ويتددث
إلعديد من إللغات ،فضال عن إلعديد من إللهجات يف إطار إللغة إلوإحدة .وذلكل ،لن راد إحملمكة إملساعدة
إملرجوة يف حتديد كيفية نطق خشص يتددث بلكنة إنلكزيية لللكمة دون إ ألخذ يف الاعتبار طرق إلنطق
إخملتلفة إلشائعة يف هذإ إلبدل .وابلنظر إىل إلتغري إدلإمئ للطبيعة إدلميوغرإفية جملمتعنا ،ل ينبغي قرص
الاختالفات يف إلنطق عىل مقارنة بني إللهجة إلعامية وبني ما يسمي طريقة إلنطق إلمنوذجية .ويف هذه إحلاةل،
يتعني عىل إملرء تكرإر نطق إلعالمات إملعنية للبت يف وجود تشابه أأكيد ووإحض من عدمه .و أأيضا يف إلنظر
إىل إلصوت إذلي تصدره إللكامت ،يتعني عىل إملرء ختيل إحملاداثت بني أأانس ل ينطقون ابلرضورة هذه
إللكامت بوضوح أأو بدقة ،ولكن دلتهم مي ًال طبيعي ًا لنطق تكل إللكامت بطرق خمتلفة ول س امي بسبب
الاختالفات إللغوية.

حاء .إلتشابه إملفاهميي
 .28الارتباط وحده غري اكف :ل يكفي وجود تشابه مفاهميي بني عالمتني خللق إحامتل وجود إلتباس.

سابل ضد بوما  ،رودولف دإسلر

إلقضية  C-251/95فحممكة إلعدل إ ألوروبية
اكن إلسؤإل هو مدى إلتشابه إملفاهميي إلقادر عىل حتديد ما إذإ اكن هناك إحامتل وقوع إلتباس .واكنت عالمة بوما
يه إلعالمة إ ألقدم .ومل تقدم إحملمكة إجابة عىل هذإ إلسؤإل إلوقائعي.
وذلكل ليس مس تحي ًال أأن يتسبب إلتشابه إملفاهميي إلناجت من حقيقة إس تخدإم عالمتني لصور لها حمتوى
دليل متشابه يف إحامتل وقوع إلتباس حيث يكون للعالمة إ ألقدم طابع ممزي خاص ،سوإء طابع انبع من
طبيعهتا ذإهتا أأو بسبب إلسمعة إلتجارية إليت تمتتع هبا بني عامة إمجلهور.
ومع ذكل ،ويف حاةل عدم إملعرفة إجليدة ابلعالمة إ ألقدم من جانب عامة إمجلهور وإحتوإهئا عىل صورة مع
حمتوى إبتاكري بس يط ،فان جمرد كون إلعالمتني متشاهبتني مفاهميي ًا ل يكفي للتدليل عىل إاثرة إحامتل وجود
إلتباس.

103

ويُقصد مبعيار "إحامتل وجود إلتباس إذلي ينطوي عىل إحامتل وجود عالقة إرتباط مع إلعالمة إ ألقدم" أأن
جمرد وجود عالقة إرتباط ،إليت قد يتوصل إلهيا إمجلهور بني إلعالمتني نتيجة للتشابه يف إحملتوى إدلليل،
ليست سبب ًا اكفيا يف حد ذإهتا لس تنتاج أأن هناك إحامتل وجود إلتباس ابملعىن إملقصود من هذإ إحلمك.

زويلينغ ضد زويربودر

]BGH, Urt. v. 29 April 2004 - I ZR 191/01 [Germany
إلشايك هو ماكل إلعالمة إلتجارية إملعروفة "( "ZWILLINGلكمة أأملانية معناها إلتو أأم) ألدوإت إملائدة .تتكون
لكمة إلتو أأم وإلعالمة إلتجارية إلرسومية إملس تخدمة مع عالمة الامس من شلكني مامتثلني مامتسيك إ أليدي .ويس تخدم
إملدعى عليه إلعالمة إلتجارية "( "ZWEIBRÜDERلكمة أأملانية معناها إلشقيقان) لنفس إلسلعة .وقررت إحملمكة
إس مترإر إلعالمتني معا.
وجيب إلنظر يف مجيع إلظروف إحمليطة بلك حاةل فردية عند إحلمك عام إذإ اكن هناك خطر حدوث إحامتل
لاللتباس .وعىل حنو جزيئ ،يتعني إلنظر يف إلعالقات إملتبادةل بني إلعوإمل إخملتلفة – عىل وجه إخلصوص،
إلتشابه يف إملؤرشإت وإلتشابه يف إملنتجات إملعنية وإلطابع إملمزي للعالمة إ ألقدم .وعىل وجه إخلصوص ،قد
تعوض درجة إلتشابه إ ألقل بني إملؤرشإت درجة أأكرب من إلتشابه بني إملنتجات أأو درجة أأكرب من إلطبيعة
إلمتيزيية للعالمة إ ألقدم ،وإلعكس حصيح.
وإعتربت حممكة الاس تئناف متتع عالمة ( )zwillingبدرجة متزي أأكرب بكثري نظر ًإ لتوإجدها وإس تخدإهما رااراي
وبكثافة عىل مدإر فرتة زمنية طويةل ،وذلكل أأصبحت من إلعالمات إملعروفة ،وبلغت حد إلشهرة.
ويف حتديد إلتشابه بني إملؤرشإت إملتعارضة من حيث إملضمون إذلي حيمهل لك مهنا ،مل تأأخذ إحملمكة يف
إعتبارها مجيع إلظروف ذإت إلصةل ،وجلأأت إىل الاس تدلل إخلاطئ .وقررت إحملمكة عدم تقارب لكمة
( )zwillingوإليت تعين (إلتو أأم) مع لكمة ( )zweibrüderوإليت تعين (إلشقيقان).
ومع ذكل ،ليس من إلرضوري أأن يكون خطر وقوع إلتباس من جرإء إلتشابه بني إملؤرشإت إملتعارضة ذإهتا،
ولكن ميكن أأيضا أأن ينطوي عىل إنتساب إملؤرشإت إملطعون علهيا إىل ماكل إلعالمة إملتنازع يف شأأهنا بسبب
تشابه جزيئ يف منطقة أأساس ية رئيس ية .ويف حالت إس تثنائية ،ميكن أأن ينشأأ هذإ إلنوع من خطر وقوع
إلتباس حىت يف حاةل إحتوإء إملؤرشإت عىل عنارص متشاهبة للك مهنا يف إملعىن فقط .ومع ذكل ،يتطلب
هذإ إقتناع نس بة كبرية من إمجلهور ابرتباط إلعالمتني من حيث إحملتوى وإملظهر ،حيث إن إلتجربة إليومية يف
إلعموم تبني إس تعدإد إمجلهور لتقبل إملؤرشإت إملس تخدمة كعالمات حيث جيدوهنا ،ودون إخضاع تكل
إملؤرشإت إىل الاعتبارإت إلتدليلية ،مش متةل عىل إملعاين إحملمتةل حملتوايهتا.
ول يكفي يف جمال تربير إدلعاوى إلقول بأأن إملؤرش مصمم جلذب الانتباه لنفسه من خالل جمرد رإبطة مع
عالمة خمتلفة .كام ل يكفي إلقول بأأن إلعالمة إملتنازع بشأأهنا قد ُإختريت بطريق إلصدفة.

اكووبيل ضد أأي يس إس هودلينغز

]2001 (3) SA 941 (SCA) [South Africa
قدم إلطاعن طلبا لتسجيل إلعالمة إلتجارية ( )COWBELLبشأأن هجاز ي ُس تخدم مع إ ألبقار .وعارض إملدعى
عليه ،وهو ماكل عدد من إلعالمات إلتجارية يف نفس إلفئة ،ويعمل أأساس ًا يف منتجات إ أللبان ،إلطلب .واكنت
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إلعالمات إليت ميلكها إملدعى عليه يه ( )DAIRY BELLEو( )DIARY BELLEبشأأن هجاز يعمل مع إ ألبقار.
وتَض َّمن تسجيل إلعالمة إقرإر ًإ بش يوع أأهجزة إ ألبقار يف فئات إلسلع إملتعلقة ابملوإد إلغذإئية.
وينشئ إلقسم  )0(01حائ ًال مطلق ًا ملنع إلتسجيل ،رشيطة توفر إلولية إلقضائية ،وحتديد ًإ يف حاةل إس تخدإم
الك إلعالمتني فامي يتعلق ابلسلع أأو إخلدمات إليت ي ُسعى يف إلتسجيل يف شأأهنا أأو ُجسلت ابلفعل ،وحيمتل أأن
تكون خادعة أأو تسبب إلتباس .وينطوي إلقرإر عىل حمك سديد
و"ف يمكن الاختبار إلهنايئ يف هناية إ ألمر يف حقيقة هل بعد مقارنة إلعالمتني ميكن إلقول بصدة
وجود إحامتل معقول لاللتباس يف حاةل إس تخدإهمام معا بأأسلوب طبيعي وعادل ،ويف إلس ياق إلعادي
لتس يري إ ألعامل".
ويشري لفظ "إحامتل" إىل وجود إحامتل معقول ،عىل إلرمغ من أأن إلصفة "معقول" قد تكون زايدة لغوية ليس
إل .ويف س ياق إلنظر يف مسأأةل هل يؤدي إس تخدإم عالمة إملدعى عليه إىل إحامتل خدإع أأو إلتسبب يف
وقوع إلتباس ،جيب أأن يؤخذ يف الاعتبار إلوظيفة إ ألساس ية للعالمة إلتجارية ،ويه عىل وجه إلتدديد
إلشارة إىل مصدر إلسلع إملشموةل بتكل إلعالمة .ول ختلق إلعالمات إلتجارية إملسجةل إحتاكرإت بشأأن
إملفاهمي أأو إ ألفاكر .وينبغي تقيمي إحامتل الالتباس عىل إلصعيد إلعاملي" و أأن
"جيب أأن يستند إلتقدير إلعاملي للتشابه إلبرصي أأو إلسمعي أأو إملفاهميي للعالمات قيد إلنظر عىل
الانطباع إلعام إذلي ترتكه هذه إلعالمات ،وخصوصا مع إ ألخذ يف الاعتبار مكوانهتا إملمزية وإملهمينة".
وعىل قدر الاهامتم ابلتشابه إلبرصي ،قررت إحملمكة إ ألدىن درجة أأن عالمة إلشايك ،من انحية ،وإلعالمات
إ ألخرى إخلاصة ابملدعى عليه ،من انحية أأخرى ،خمتلفة برصاي دلرجة ل حيمتل معها وجود أأي خدإع أأو
إلتباس .ومن إملتوقع إس تخدإم إ ألهجزة إملس تخدمة مع إ ألبقار يف جمال منتجات إ أللبان ،فضال عن توفر أأدإة
شائعة مثل شهادة قبول أأو عدم مسؤولية .ومن إلشائع متثيل إ ألبقار إىل حد كبري بطرق خمتلفة .وليس من
إلرضوري إلتوسع يف توضيح هذه إلطرق نظر ًإ ألن إملدعى عليه مل يطعن يف هذه إلنتاجئ.
ومل تتناول حممكة إدلرجة إ ألدىن إجلانب إلصويت بلكامت كثرية بصفته إس تفسار ًإ مس تق ًال .ولك ما جيب مقارنته
عندئذ هو ( )dairybellمن انحية و( )cowbellمن انحية أأخرى .ونظر ًإ ألن إلالحقة إللغوية ( )leيف لكمة
( )dairybelleغري منطوقة ،فال يكون لها أأي أأثر مسعي عىل أأذن إملس هتكل إذلي جيهل أأن معىن إللكمة
بنطقها هذإ يعطي معىن إلعامةل يف مصنع منتجات أألبان .ول حتمل إللكامت ( )dairyو( )cowأأي تشابه
صويت .ويقع إلرتكزي يف عالمة إملدعى عليه يف إجلزء إ ألول من إللكمة ،وهو إجلزء إذلي يشلك إجلانب إملهمين
لللكمة .وتتكون لكمة ( )dairyمن مقطعني ،بيامن تتكون لكمة ( )cowمن مقطع وإحد .ومتثل لكمة
( )dairybelleمزج غري شائع بني لكمتني ،وميكن إلنظر إلهيا عىل أأهنا لكمة ُمبتكرة ،بيامن لكمة ()cowbell
لكمة عادية ومس تخدمة بذإهتا وحتمل دلةل ذإت معىن .ونظرإ لعدم قيام إملدعى عليه ابدلفع ابحامتلية وقوع
إلتباس أأو خدإع يف هذإ إلس ياق ،فيكون إلطناب يف الاس تنتاج بعدم وجود مثل هذإ الاحامتل ليس
رضور ًاي.
وفامي يتعلق ابلتشابه إملفاهميي ،وجدت إحملمكة إ ألدىن درجة أأن إلشخص إذلي إس متع إىل إعالانت عالمة
وإحدة من إملذايع ،مث شاهد إلعالمة إ ألخرى يف سوبر ماركت ،لن يكون ابلفطنة إلاكفية ل ُيم ِ ّزي إختالف
إلعالمتني أأو يدرك أأن إ ألبقار ليست من نفس إلقطيع .ويكون إملفهوم إذلي تودل دليه هو مصنع إنتاج أألبان
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ملء اب ألبقار ذإت أأجرإس تُس تخدم يف صناعة منتجات إ أللبان .ويبدو تقارب إملفاهمي دلرجة ل تدعو إىل
إلرإحة هو إ ألقرب معقولية للمس متع إذلي ل يتوفر هل مزية إملقارنة إلبرصية.
وتهمت ]إلقسم[  )0(01ابحامتل وقوع إلتباس أأو خدإع ،وطاملا مل يس تطع إحملتوى إدلليل إملتشابه إحدإث هذإ
الاحامتل بشلك معقول فال أأمهية هل .وينبغي أأن يكون خطر الالتباس أأو إخلدإع حقيقي ًا.
وابختصار ،ل يس تطيع إملدعى عليه إملطالبة ابلس تخدإم إحلرصي لللكامت إليت تتصل ابس تخدإم معىن
منتجات إ أللبان أأو إليت تنهتيي ابلالحقة ( )belleأأو ( )belومتعلقة مبنتجات إ أللبان حيث ل تشلك جزء ًإ
هممين ًا من عالماته ول حتمل أأي صفة خاصة ممزية .وهذإ هو ما يُفرس توإجد لك من (كواككول) و(بيبيس كول)
معا وجنبا إىل جنب (إنظر قضية كواككول أأو كندإ إحملدودة ضد بيبيس كول أأو كندإ إحملدودة ]  [0142قوإعد
إلسلوك إملهين .))PC( 021

طاء .تعمد إحدإث إلتباس
 .26أأمهية إلنية وإلتعمد :يف بعض إ ألحيان ،تؤخذ نية إملدعى عليه أأو دوإفعه يف إس تخدإم إلعالمة إلتجارية إخلاصة
ابملدعي يف إحلس بان عند حتديد ما إذإ اكنت عالمة إملدعى عليه متشاهبة مع عالمة إملدعي ابدلرجة إليت حيدث معها
إلتباس .وإلر أأي يف ذكل هو عدم إفرتإض جناح إملدعى عليه ،إذلي قصد إلتقليد ،يف مسعاه .126وإلر أأي إلخر هو أأن
إحلاةل إلعقلية إذلإتية للمدعى عليه غري ذإت صةل يف حتديد وقوع إلتباس من عدمه:127
"إبتعد تركزي مجيع إلقرإرإت إحلديثة تقريبا عن إحلاةل إذلهنية إلشخصية للمدعى عليه ،و ُأوليت أأمهية قصوى
ملسأأةل إحامتل وقوع الالتباس وما يرتتب عليه من خدإع إملس هتكل .ويعين هذإ أأن إحلقائق إملوضوعية لحامتل
وقوع إملس هتكل يف إلتباس أأكرث أأمهية من حماوةل حتديد ما اكن جيري يف عقل إملدعى عليه .وقررت حممكة
الاس تئناف يف نيويورك أأن "الاحتيال أأو إلنية إملتعمدة خلدإع أأو تضليل إلر أأي إلعام" ل يُلتفت إلهيا
ابلرضورة يف قضااي إ ألسامء إلشخصية .وخلصت إحملمكة إىل أأن" :إلنوإاي إلطيبة لـ فإملدعى عليه ل تغري
إملبادئ إملطبقة .وإن إحلقائق إملوضوعية لهذه إملنافسة غري إملرشوعة وإلرضر إحلاصل عىل إ ألنشطة إلتجارية
للمدعي هام عوإمل إحلسم ،وليس ما يدور يف عقل إملدعى عليه" .وقررت حممكة الاس تئناف بولية
اكليفورنيا رصإح ًة بأأنه وحيامث يس تعمل إملس تخدم إ ألحدث إمسه إلشخيص"،فال يعين هذإ ابلرضورة قيامه
ابرتاكب غش فعل ،مبعىن ،إلتخطيط وإحليةل من جانبه" .كام أأشارت حممكة ولية أأريزوان ،يف معرض وقوع
إمجلهور إلعام يف الالتباس ،لن خيفف إلرضر إلوإقع عىل إلعامة سالمة مقصد إملس تخدم إ ألحدث" :قد
تتعرض إلضحية للرضر من إلنعامة مثل ما تتعرض من إلثعلب( ،ويقصد ابلضحية هنا لك من إملس تخدم
إ ألول وعامة إمجلهور) ".فمرإجع مت حذفها .
 .21إل متيزي بني نية إلتعدي ونية إلتنافس:

ريكيت أند كوملان ضد إس يس جونسون أند سون
]1993 (2) SA 307 (A) [South Africa

126
127

اكدبوري-شويبس (رشكة خاصة وحمدودة) ضد ذإ بوب سكوإش إحملدودة ف 0150قوإعد إلسلوك إملهين ( )PCفإململكة إملتددة .
ماكريث يف إلعالمات إلتجارية وإملنافسة غري إلعادةل (إلطبعة  )4إلفقرة  22.03نقلت ابملوإفقة يف قضية أأدفانتج غروب إحملدودة ضد إيه دي يف إي-
كومريس إحملدودة ف 2112إلقانون إلنيوزيلندي حلقوق إلطبع  )CA( 252فنيوزيلندإ .
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إستند إحلمك هنا أأيضا عىل نية إملدعى عليه إلرصحية يف إلتنافس إملبارش مع (برإسو) وإختياره مبحض إرإدته
عبوإت تش به يف إلشلك عبوإت (برإسو) .وقد قيل يف إدلفوع إملقدمة إن إملدعى عليه دخل إلسوق بنية متويه
مترير منتجه عىل أأنه منتج (برإسو) وإن إحملمكة ،ويف ظل هذه إلظروف ،ل يتطلب إ ألمر مهنا فطنة
لكتشاف أأن إملدعى عليه مل ينجح يف مسعاه .واكنت نية إملدعى عليه يف هذه إلقضية يه إملنافسة ،وجيب
عدم إخللط بني نية إملنافسة وبني نية إخلدإع .وإن إس تخدإم عبوإت من نوع (برإسو) ل يعد خدإع ًا ،يف ضوء
إعتقاد إملدعى عليه بأأن هذه إلعبوإت قد أأصبحت عامة ،وهناك توقع دلى مجهور إملس هتلكني بأأن جيد موإد
طالء إملعادن تباع يف عبوإت بذإت إلشلك إلشائع.

اىء .أأدةل إثبات (إحامتل) حدوث الالتباس
 .25هل دليل إحامتل وقوع إلتباس عامل أأسايس مطلوب أأم عامل مساعد فقط لثبات إحلاةل؟ يف كثري من
إ ألحيان ،ميكن للمحمكة أأن تقرر إحامتل حدوث الالتباس دون توفر أأدةل .حيث يمت ببساطة مقارنة إلعالمتني
وإلوصول إىل إس تنتاج عام إذإ اكن هناك إحامتل وجود إلتباس من عدمه .ومن غري إحملمتل أأن يسهم أأي دليل يف إقناع
إحملمكة بأأية طريقة اكنت بفكرة ل تتفق مع ما خلصت إليه بنفسها من نتاجئ إلتقيمي إذلي أأجرته بعد الانهتاء من إملقارنة.
ومع ذكل ،ويف حاةل إ ألسوإق إملتخصصة ،قد يكون إدلليل رضور ًاي بسبب إلطبيعة إخلاصة للمس هتكل إلعادي يف
هذإ إلسوق.

كيه أأفريإج ابنديت دورغادوت شارما ضد انف أر أأتنا خملتربإت إملوإد إلصيدلنية
AIR 1965 SC 989 [India]:

يف أأي دعوى للتعدي ،يقع عىل عاتق إملدعي ،بال أأدىن شك ،عبء إثبات أأن إس تخدإم إملدعى عليه لعالمته
ينطوي عىل خدإع ،ولكن مىت ثبت يف يقني إحملمكة أأن هناك تشابه شديد بني عالمة لك من إملدعي
وإملدعى عليه سوإء تشابه برصي أأو صويت أأو خبالف ذكل ،وتوصلت إحملمكة إىل إس تنتاج بأأن هناك تقليد
للعالمة إ ألصلية ،فال حيتاج إ ألمر إىل أأي أأدةل إضافية لثبات إنهتاك حقوق إملدعي .وللتعبري عن ذكل بطريقة
أأخرى ،يف حاةل إس تخدإم إملدعى عليه إلسامت إ ألساس ية لعالمة إملدعي إلتجارية ،فان حقيقة قيام إملدعى
عليه بأأي ترصفات يصعب متابعهتا مثل إلتغليف أأو غري ذكل من إلكتابة أأو إضافة عالمات عىل إلسلع أأو عىل
عبوإت إلتغليف إليت يعرض فهيا بضاعته للبيع مبا يبني إختالفات بيهنا وبني إلسلع إ ألصلية للمدعي أأو لالشارة
بوضوح إىل مصدر رااري خمتلف عن مصدر إملاكل إملسجل للعالمة يعد ل قمية هل؛ بيامن يف حاةل إلتعدي،
جيوز للمدعى عليه أأن يتجنب إملسؤولية مىت أأثبت كفاية إلعنارص إملضافة لمتيزي بضاعته عن بضاعة
إملدعي.128

إلعالمة إلتجارية لرشكة جرنإل إلكرتيك ()GE
][1973] RPC 297 (HL) [UK

مبا أأن إلسلع من إلنوع إذلي ل يباع عادة لعامة إمجلهور لالس هتالك أأو الاس تخدإم إلعائل ،ولكن يباع يف
سوق متخصصة تتأألف من أأشخاص جيمعهم إلتعامل يف همنة حمددة ،فان إقامة إدلليل عىل إحامتل وقوع
إلتباس أأو خدإع عىل الاشخاص إذلين إعتادوإ إلتعامل يف هذإ إلسوق يعد من إ ألمور إلرضورية .ول يتعني
عىل إلقايض ،عىل إلرمغ من وجوب إس تخدإم إملنطق إلسلمي يف تقيميه ملصدإقية هذإ إدلليل وقميته إلثبوتية،
128

كام نقلت من قضية مؤسسة بالي بوي ضد ابهارإت ماليك  2001 PTC 328فإلهند .
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الاعامتد عىل وهجة نظره إلشخصية لستيفاء أأي قصور يف هذه إلنوعية بشأأن ما إذإ اكن من إحملمتل أأن يقع
هو حتت تأأثري إخلدإع أأو الالتباس.
من إلصعب تصور نوع إدلليل إملتوىخ ،ويبدو أأن إللورد (ديبلوك) اكن متوإضعا دون دإع .ومن إلوإحض أأن إدلليل
إذلي يُقدم من خالل إلشهادة إليت يديل هبا خشص ما ومفادها إعتقاده يف أأنه لن يقع حتت تأأثري الالتباس أأو إخلدإع
أأو إعتقاده بأأنه س يقع حتت تأأثري الالتباس أأو إخلدإع ل حيمل أأي قمية ثبوتية .وإذإ اكن إللورد (ديبلوك) ينوي إلشارة
إىل إدلليل إذلي حيدد إلظروف إلسائدة يف قطاع إلصناعة أأو إلتجارة إحملدد ،فال ميكن الاعرتإض عىل هذإ إلقول.129
 .21دليل الالتباس إلفعل وإ ألدةل إملقدمة من إخلربإء أأو من إدلرإسات الاس تقصائية :يعد دليل الالتباس إلفعل
(مثل الاس تفسارإت إملوهجة توجهي ًا خاطئ ًا أأو إلشاكوى أأو إملرإسالت إلربيدية) من إ ألدةل إلقيّمة ،ولكن من إلنادر
توفرها .وقد يكون إدلليل عىل حاةل إلنشاط إلتجاري عىل جانب من إ ألمهية ،ول س امي يف حاةل تعامل إملرء مع سوق
متخصص.
ومييل إدلليل إملقدم من علامء إلنفس وخربإء إللغة إىل أأن يكون عدمي إجلدوى يف حاةل إلنظر إليه منفرد ًإ ،هذإ إن مل
يكن غري مقبول ابملرة ،ألنه مييل يف إلتدليل إلهنايئ إىل تلبيس إلر أأي إلشخيص عباءة إحلقيقة أأو إملبد أأ إلعلمي ،وحياول
مبهارة وبصورة غري مبارشة توجيه حمك إحملمكة يف إرااه شهادة إلشهود من إخلربإء.130
وتثري إ ألدةل إملس متدة من إدلرإسات الاس تقصائية قضيتني :قضية تقدمي إدلليل أأمام إحملمكة (قضية إملقبولية)؛ وقضية
قمية إدلرإسة الاس تقصائية ذإهتا .وابلنظر إىل إلطريقة إليت ُأجريت هبا هذه إدلرإسة (مسأأةل ثقل أأو وزن إدلرإسة).
وبقدر ما يتعلق إ ألمر مبقبولية إدلليل ،مفن إملتعارف عليه معوم ًا إلن هو قبول نتاجئ إدلرإسة الاس تقصائية إليت
ُأجريت عىل حنو سلمي (يف بعض إ ألحيان مبوجب الاس تثناءإت إلقانونية إخلاصة بقاعدة شهادة الاس امتع من
إلغري) .131وبقدر ما يتعلق إ ألمر بثقل إدلرإسة ،متيل إحملامك يف بعض إ ألحيان إىل الاقرتإب من إ ألدةل بقدر من
إلتشكك:

إمربايل غروب ضد فيليب موريس
][1984] RPC 293 [UK

همام اكنت إدلرإسات الاس تقصائية ألحباث إلسوق مرضية فامي يتعلق مبساعدة إملنظامت إلتجارية بشأأن كيفية
إلرشاد إىل أأفضل إملامرسات إليت يتبعوهنا يف تس يري أأنشطهتم ،إل أأن إلتجربة أأثبتت يف حالت أأخرى كثرية
عدم إلرضا عن أأسلوب وضع أأس ئةل وإقعية لهذه إدلإرسات ملسائل أأو منازعات حممتةل.

129
130
131

رشكة ذي أجبون ضد مريك ) 1987 (3) SA 221 (Tفجنوب أأفريقيا .
ريكيت أند كوملان إس إيه (رشكة خاصة وحمدودة) ضد إس يس جونسون وودله إس إيه (رشكة خاصة وحمدودة) إحملدودة 1993 (2) SA 307
) (Aفجنوب أأفريقيا .
عىل سبيل إملثال ،نيوزيلندإ :كوس توم غالس بووتس إحملدودة ضد سالهتاوس برإذرز إحملدودة ] [0116قوإعد إلسلوك إملهين 851؛ إنلكرتإ :قضية
إلعالمة إلتجارية لرشكة جرنإل إليكرتيك ] 0161قوإعد إلسلوك إملهين[ )CH( 405؛ ] [0111قوإعد إلسلوك إملهين  )CA( 331و] [0113قوإعد
إلسلوك إملهين ( 211جملس إللوردإت)؛ سرتينغ فيلو ضد ماك كني فوودز ( )GBإحملدودة ] [0154قوإعد إلسلوك إملهين CH D and ( 810
)CA؛ جنوب أأفريقيا :ماكدواندلز ضد جوبريغرز درإيف إن ريس تورإنت (رشكة خاصة حمدودة)  )0( 0111جنوب أأفريقيا  ( 0أأ).
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ترإديشن فاين فوودز ضد أأوشاوإ غروب
]2005 FCA 342 [Canada

هناك وفرة من إلسوإبق إلقضائية إليت أأعطى فهيا إلقضاة قمية ثبوتية أأقل ل ألدةل إملس متدة من إدلرإسات
الاس تقصائية ،مىت إكتُشف أأن هذإ إدلليل غري مقنع .ول يتعني عىل إلقايض الالزتإم بدليل إخلربإء ،وهو
قانو ًان يمتتع بسلطة إختاذ إلقرإر إلهنايئ .وهو لن يس تعيض عن أرإئه بأرإء هؤلء إخلربإء ،ولكن عليه تقيمي ما
يقدم إليه من أأدةل مهنم.

ماسرتبيس ضد مؤسسة ألفيدإ ليفس تايل

]2011 SCC 27 [Canada

يف إحلالت إليت تقرتح فهيا إ ألطرإف إملتنازعة تقدمي أأدةل خبري ،ينبغي عىل إلقايض مناقشة رضورة وواثقة صةل
هذإ إدلليل ابلقضية إملنظورة .وكام أأرشت من قبل ،إذإ خلص إلقايض إىل أأن أأدةل إخلربإء ل لزوم لها أأو
سوف ينتج عهنا تش تيت إنتباه إحملمكة عن إ ألمور إلوإجب إلبت فهيا ،فيتعني رفض مثل هذه إ ألدةل ومنع
تقدميها.
و أأود أأن أأقرتح أأيضا إماكنية ختصيص قاض لدإرة إلقضية بغرض تقيمي مدى مقبولية ونفعية إ ألدةل إملقرتحة من
إخلربإء وإملس تخلصة من نتاجئ إ ألنشطة الاس تقصائية يف مرحةل مبكرة من مرإحل إدلعوى بغية رانب إلنفقات
إلكبرية من إملوإرد إليت تُنفق عىل مجع أأدةل قد ل يكون لها فائدة تذكر ،وقد يكون لهذإ الاقرتإح أاثره إلنفعية.
وليك تكون إدلرإسات الاس تقصائية ذإت قمية ،يتعني أأن تتصف إ ألس ئةل إملوهجة للمبحوثني ابلعدل وإلنصاف كام
جيب صياغهتا بأأسلوب مينع من إس تقطاب إس تجابة مرشوطة أأو مرحجة.132

132

هويشت للمس تحرضإت إلصيدلنية (رشكة خاصة حمدودة) ضد بيويت بوكس (رشكة خاصة حمدودة) )(In Liq) 1987 (2) SA 600 (A
فجنوب أأفريقيا .
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إلعالمات إلتجارية:
إلعالمات إلتجارية شائعة إلشهرة
إلفصل إخلامس
أألف .مقدمة ()0
ابء .إمحلاية مبقتىض إملادة ( 6اثنيا) من معاهدة ابريس ()01-2
جمي .إضعاف إلعالمة إلتجارية ()21-00
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أألف .مقدمة
.0

نطاق هذإ إلفصل :هناك نوعان من إمحلاية إلقانونية للعالمات إلتجارية شائعة إلشهرة:133




إ ألول ،يستند إلنوع إ ألول عىل إلزتإم تأأسس مبقتىض إملادة إلسادسة (اثنيا) من إتفاقية ابريس .وتتوفر
هذه إمحلاية ملاكل إلعالمة إلتجارية إ ألجنيب إليت تمتتع بشهرة كبرية عىل إملس توى إحملل عىل إلرمغ من
عدم تسجيلها يف إطار إلولية إلقضائية إملعنية .وعُززت هذه إلنصوص وإتسع نطاقها مبوجب إملوإد
 2.06و 3.06من إتفاق تريبس.
وإلثاين ،للعالمات إملسجةل شائعة إلشهرة يف إطار إلولية إلقضائية .وجيوز حامية هذه إلعالمات ضد
خماطر إلضعاف دون أأن يكون هناك إلتباس بيهنا وبني عالمات أأخرى .وهذإ إلنوع من إمحلاية
إختياري وليس إلزإيم مبوجب إتفاقية ابريس أأو إتفاق تريبس.

ابء .إمحلاية مبوجب إملادة إلسادسة (اثنيا) من إتفاقية ابريس
 .2إتفاقية ابريس .وفقا للامدة ( 6اثنيا)( 134)0من إتفاقية ابريس ،جيوز ملاكل إلعالمة إلتجارية إ ألجنيب شائعة
إلشهرة عىل إلرمغ من كوهنا غري مسجةل إختاذ إلتدإبري إلتية:




الاعرتإض عىل إلتسجيل،
وإملطالبة ابلغاء إلتسجيل،
أأو منع الاس تخدإم

ألي عالمة راارية تشلك:




إس تنساخ ًا،
وتقليد ًإ،
أأو ترمجة،

يكون من شأأنه إحدإث إلتباس لعالمته إلتجارية.
 .3إلقيود إملت أأصةل يف إملادة ( 6اثنيا) .تتضمن إملادة ( 6اثنيا) تقييد ًإ :يتعني أأن تكون إلعالمات إلتجارية إملعرتض
علهيا مس تخدمة بشأأن سلع متطابقة أأو متشاهبة .وللتقييد هذإ طرفانُ :حيتفظ ابمحلاية لعالمات إلسلع وليس لعالمات
إخلدمات (مل تكن عالمات إخلدمات معروفة يف ذكل إلوقت)؛ وتكون إمحلاية ضد إس تخدإم إلسلع إملتشاهبة أأو
إملتطابقة مع سلع إملدعي.
133
134

إنظر توصية إلويبو إملشرتكة بشأأن إ ألحاكم إملتعلقة حبامية إلعالمات شائعة إلشهرة عام .0111
"تتعهد بدلإن الاحتاد حبمك عضويهتا ،إذإ اكنت ترشيعاهتا تسمح بذكل ،أأو بناء عىل طلب أأحد إ ألطرإف إملعنية ،برفض أأو إلغاء إلتسجيل ،وحظر
إس تخدإم عالمة راارية تشلك صورة مس تنسخة أأو تقليد ًإ أأو ترمجة تتسبب يف خلق إلتباس مع عالمة شائعة إلشهرة أأو ذإت إس تخدإم شائع ابقرإر
من سلطة خمتصة يف بدل إلتسجيل كوهنا عالمة فعلية لشخص حيق هل إلمتتع بفوإئد هذه إلتفاقية وجاري إس تخدإهما يف شأأن سلع متطابقة أأو متشاهبة.
وترسي هذه إلنصوص أأيضا يف حاةل إذإ ما شلك جزء أأسايس من هذه إلعالمة إس تنساخ ًا ألي عالمة معروفة أأو محل تقليدإً يتسبب يف إحدإث
إلتباس حال إس تخدإمه تكل إلعالمة".
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وبغية إلتخلص من إلقيود إملفروضة ،تنص إملادة  2.06من إتفاق تريبس عىل وجوب إاتحة إمحلاية إلوإردة يف إملادة 6
(اثنيا) يف شأأن عالمات إخلدمات أأيضا وعدم قرصها عىل عالمات إلسلع فقط ،وعىل وجوب رسايهنا أأيضا عىل
بعض إلسلع أأو إخلدمات غري إملتشاهبة ،وحتديد ًإ( ،إملادة )3.06
إلسلع أأو إخلدمات إليت ليست مماثةل لتكل إلسلع إملشموةل بعالمة راارية مسجةل ،رشيطة أأن يكون إس تخدإم
تكل إلعالمة إلتجارية متعلق بتكل إلسلع أأو إخلدمات مبا يويح بوجود عالقة بني تكل إلسلع أأو إخلدمات
وماكل إلعالمة إملسجةل ،ورشيطة تعريض مصاحل صاحب إلعالمة إلتجارية إملسجةل إىل إلرضر من جرإء هذإ
الاس تخدإم.
 .4إلطابع الاس تثنايئ للامدة ( 6اثنيا) :تشلك هذه إ ألحاكم إس تثناءإت لبعض إملبادئ إلهامة للعالمات إلتجارية،
وحتديد ًإ إملبادئ إلتالية:




.8
(اثنيا):

الاختصاص إلقلميي (يرسي أأثر حقوق إلعالمة إلتجارية يف نطاق إلولية إلقضائية للتسجيل فقط)،
وإلتخصص (حتمى إلعالمات إلتجارية إلسلع وإخلدمات إليت مت تسجيل إلعالمات إلتجارية يف شأأهنا)،
وإلتسجيل (إلتسجيل رشط أأسايس محلاية إلعالمات إلتجارية).135

متطلبات إمحلاية مبوجب إملادة ( 6اثنيا) :إليت يعد متطلبات إمحلاية لعالمة راارية أأجنبية مبقتىض إملادة 6







أأن يكون ملاكل إلعالمة إلتجارية إ ألجنبية منشأأة راارية أأو صناعية قامئة وعامةل يف بدل إلتفاقية.
وإهامتم قطاع من إلساكن ابلسلع أأو إخلدمات إملرتبطة ابلعالمة.
و أأن تكون إلعالمة شائعة إلشهرة دإخل إلولية إلقضائية إحمللية كعالمة راارية اتبعة ملؤسسة لها قاعدة
يف بدل أخر.
و أأن يتوفر لعدد كبري من إمجلهور إملعرفة إلالزمة ابلعالمة.
و أأن تؤسس إلعالمة إحمللية إس تنساخ ًا أأو تقليد ًإ أأو ترمجة للعالمة إلتجارية إ ألجنبية.
و أأن تتسبب إلعالمة إلتجارية إحمللية يف وقوع إلتباس.

أم مول غروب ضد ذي غاب إنك

][2005] ZASCA 72 [South Africa
بد أأت رشكة أأمريكية يف تسويق مالبس حتت إمس ( )GAPيف إلولايت إملتددة يف بدإية إلس بعينات .ويف غضون
نفس إلتوقيت تقريبا ،جسلت إحدى إلرشاكت إحمللية نفس إلعالمة إلتجارية يف جنوب أأفريقيا .و أأصبحت إلرشكة
إ ألمريكية عىل مر إلس نني وإحدة من أأكرب إملؤسسات يف جمال نشاطها .وخالل عام  ،0111زمعت أأن عالمهتا
إلتجارية قد أأصبحت شائعة إلشهرة يف جنوب أأفريقيا ،و أأودعت طلبا للتسجيل يف إلسوق إحملل للعالمة إلتجارية
للرشكة إحملليةُ .ورفضت إدلعوى.
و أأان بدوري إنتقل إلن إىل إلنظر يف :هل أأقام إملدعى عليه فذي جاب إنك دعوى للمتتع هبذإ إلنوع من
إمحلاية؟ ولطرح إملوضوع من بدإيته ،تتطلب إلعبارة الاس هتاللية للقسم  )3(38فمن قانون جنوب أأفريقيا ،

135

وإنغ اين فانغ حامية إلعالمات إلتجارية إملعروفة .hinaiprlaw.com/English/
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وحتديد ًإ" ،ماكل إلعالمة إلتجارية إملس تحقة للحامية مبوجب فإملادة ( 6اثنيا) من إتفاقية ابريس" للحصول
عىل إمحلاية إملنصوص علهيا يف إلقسم  ،)3(38أأن يكون إملاكل إ ألجنيب خشص ًا "مؤه ًال" وفقا للقسم .)0(38
وقد مت إستيفاء هذإ إلرشط نظرإً لمتالك إملدعى عليه "منشأأة صناعية قامئة ومتارس نشاطها أأو منشأأة راارية
يف بدل إلتفاقية" .وهناك مطلب أخر ،أأل وهو ،يتعني أأن يكون إملدعي "مالاكً" للعالمة شائعة إلشهرة إملعنية
يف ربوع وطنه ،وهو أأمر ليس حمل إعرتإض من أأحد.
ودفع إملس تأأنفون بأأن إملدعى عليه إستند يف دفوعه إىل إلقسم  )3(38عىل حنو معيب بسبب أأن إمحلاية إليت
مينحها هذإ إلقسم للعالمات شائعة إلشهرة ،إمنا تكون يف موإهجة إلعالمات غري إملسجةل وليس يف موإهجة
عالمات مسجةل حملي ًا .ومىض إدلفاع يقول ،إن إلتسجيالت إلقامئة يف حد ذإهتا ،وفقا لهذه إحلجة ،تشلك
مانع ًا مطلق ًا لالعفاء مبوجب إلقسم ] .)3(38ولكن تتطلب إملادة ( 6اثنيا) من إلبدلإن ،رصإحة ،حامية
إلعالمات إملعروفة يف موإهجة إلعالمات إملسجةل وغري إملسجةل عىل حد سوإء .ول يوجد هناك أأي سبب
وإحض يبني رغبة إلهيئة إلترشيعية يف إلنص عىل خالف ذكل.
ويربز هنا سؤإل عام إذإ اكنت عالمات ( )GAPإخلاصة ابملدعى عليه عالمات شائعة إلشهرة ( أأو ليست
شائعة إلشهرة) يف جنوب أأفريقيا ،وإذإ اكن إ ألمر كذكل ،مفنذ مىت؟ ويثري هذإ إ ألمر عددإ من إ ألس ئةل
إملرتإبطة إليت مت إلتعرض لها أأثناء إلنطق ابحلمك يف قضية ماكدواندلز من قبل إلقايض إي إم غروسكوبوف
جيه إيه.
وإلسؤإل إ ألول هو حتديد قطاع إملس هتلكني "إملهمتني ابلسلع أأو إخلدمات ذإت إلصةل ابلعالمة".
وإلسؤإل إلتايل هو ما إذإ اكنت إلعالمة معروفة متام ًا دإخل إلولية إلقضائية إحمللية كعالمة راارية اتبعة
ملؤسسة لها قاعدة يف بدل أخر (عىل إلرمغ من أأن حدود هذه إملعرفة ل تقتيض أأن تتضمن حقيقة أأن هذإ إلبدل
إلخر بدل من إلبدلإن إملوقعة عىل إلتفاقية).
وإلسؤإل إ ألخري هو حتديد ما إذإ اكن أأولئك إذلين ينطبق علهيم رشط إملعرفة إلالزمة يشلكون عدد ًإ ل بأأس
به من إمجلهور.
ومن أأجل إس تحقاق إمحلاية مبوجب إلقسم  ،)3(38يتعني أأن تشلك إلعالمة إملطعون علهيا "إس تنساخا أأو
تقليد ًإ أأو ترمجة للعالمة إملشهورة" للطرف "إملؤهل" للحامية .وبعبارة أأخرى ،ل تنطبق عىل إلعالمة إلتجارية
إ ألجنبية إمحلاية إملنصوص علهيا يف إملادة ( 6اثنيا) يف ضوء مبد أأ إلقلميية ما مل تكن شائعة إلشهرة يف إلوقت
إذلي قامت فيه إملؤسسة إحمللية ابس تنساخها أأو تقليدها أأو ترمجهتا.
ول ميكن أأن تفقد عالمة حملية ،مملوكة عىل حنو حصيح ،قميهتا أأو إمحلاية إملمنوحة لها جملرد أأن هناك عالمة
أأخرى لشخص ما تَ ُف ْوق يف مسعهتا إلتجارية ما لهذه إلعالمة من مسعة راارية.
وعىل إلرمغ من وضوح إلتقليد أأو الاس تنساخ يف عالمات إملدعى عليه عند إلنظر إىل إلعالمتني إملتنازعتني
من إلوهةل إ ألوىل ،إل أأن إلنقطة إجلوهرية يه مىت حدث هذإ إلتقليد أأو الاس تنساخ؟ مل يكن هذإ إلتقليد
أأو الاس تنساخ يف ذكل إلوقت لعالمة "شائعة إلشهرة" ولكن لعالمة غري معروفة دإخل هذإ إلبدل .وكام
ر أأينا ،ليوجد أأي خمالفة ،ومل يكن هناك خمالفة يف أأي وقت سابق ،فامي يتعلق ابس تنساخ أأو تقليد عالمة غري
معروفة .واكنت فإملؤسسة إحمللية أأول ماكل لتكل إلعالمات يف جنوب أأفريقيا و أأصبحت مالاك يف مرحةل مل
تكن فهيا عالمات إملدعى عليه معروفة عىل حنو جيد.
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 .6إثبات شهرة إلعالمة إلتجارية :إن إملشلكة إلعملية إليت تطرح نفسها يف هذإ إلس ياق يه هل يتعني أأن تكون
إلعالمة شائعة إلشهرة مجليع قطاعات مجهور إملس هتلكني ،أأو هل يكفي أأن تكون كذكل لقطاع معني من إمجلهور إملهمت
هبذه إلعالمة .وتتعلق أأس ئةل أأخرى بعدد إ ألشخاص إذلين جيب أأن تكون إلعالمة معروفة جيد ًإ ابلنس بة هلم ،وإىل
أأي مدى تكون هذه إملعرفة إجليدة ابلعالمة.
.1

مس توى إملعرفة إملطلوبة :توفر إملادة  2.06من إتفاق تريبس جزءإ من إلجابة:
يف س ياق حتديد ما إذإ اكنت عالمة راارية شائعة إلشهرة من عدمه ،يتوجب عىل إ ألعضاء إيالء إلنظر يف
مدى ما تمتتع به إلعالمة إلتجارية من شهرة يف إلقطاع إملعين من مجهور إملس هتلكني ،مبا يف ذكل إلشهرة إليت
حصلت علهيا إلعالمة يف إدلول إ ألعضاء إملعنية نتيجة إلرتوجي للعالمة إلتجارية.

وتتضمن إملادة  2من توصية إلويبو غري إمللزمة إملتعلقة اب ألحاكم إخلاصة حبامية إلعالمات إلشهرية عىل مبادئ توجهيية
مفيدة لتدديد ما إذإ اكنت إلعالمة مشهورة من عدمه.136



عند حتديد ما إذإ اكنت عالمة شائعة إلشهرة من عدمه ،يتوجب عىل إلسلطة إخملتصة أأن تأأخذ يف
إعتبارها اكفة إلظروف إليت ميكن أأن ي ُس تنتج مهنا مدى شهرة إلعالمة.
وعىل وجه إخلصوص ،جيب أأن تنظر إلسلطة إخملتصة يف إملعلومات إملقدمة إلهيا فامي يتعلق ابلعوإمل
إليت ميكن أأن تساعد عىل إس تنتاج مدى شهرة إلعالمة ،أأو عدم شهرهتا ،مبا يف ذكل ،عىل سبيل
إملثال ل إحلرص ،إملعلومات إملتعلقة مبا يل:
•
•
•
•
•
•
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درجة إملعرفة أأو متيزي إلعالمة يف إلقطاع إملعين من إمجلهور؛
وفرتة أأي إس تخدإم للعالمة ومدى هذإ الاس تخدإم ومنطقته إجلغرإفية؛
وفرتة إلرتوجي للعالمة ومدى هذإ إلرتوجي ومنطقته إجلغرإفية ،مبا يف ذكل إلعالن أأو إدلعاية
وعرض وتقدمي إلسلع و /أأو إخلدمات إليت تشملها هذه إلعالمة يف إ ألسوإق أأو إملعارض،
ومدة أأي تسجيالت وجمالهتا إجلغرإفية ،و /أأو أأي طلبات للتسجيل للعالمة ،وابلقدر إذلي
يساعد يف إلوصول إىل معلومات عن الاس تخدإم أأو شهرة هذه إلعالمة؛
وجسل إلنفاذ إلناحج للحقوق يف إلعالمة ،ول س امي ،ابلقدر إذلي يتفق مع شهرة إلعالمة من قبل
إلسلطات إخملتصة؛
وإلقمية إملقرتنة ابلعالمة.

ول تعد إلعوإمل إملذكورة أأعاله رشوط ًا مس بقة للوصول إىل قرإر يف شأأن مدى شهرة إلعالمة ،ولكهنا
عبارة عن مبادئ توجهيية فقط ملساعدة إلسلطة إخملتصة يف هذإ إ ألمر .ومن إ ألحرى أأن يُبت يف لك
حاةل عىل حده بناء عىل إلظروف إخلاصة للك حاةل .وقد تتحقق وجاهة لك هذه إلعوإمل وواثقة
صلهتا ابلقضية يف بعض إحلالت .ويف بعض إحلالت إ ألخرى ،قد تكون بعض من هذه إلعوإمل ذإت
صةل .ويف بعض إ ألحيان إ ألخرى أأيضا ،قد ل يشلك أأاي من هذه إلعوإمل أأي واثقة صةل ابلقضية
إملنظورة ،وجيوز أأن يستند إلقرإر إىل عوإمل إضافية مل يرد ذكرها يف إلفقرة إلفرعية (ب) أأعاله .وقد

يتضمن قانون إلولايت إملتددة إلفيدرإيل إخلاص ابضعاف إلعالمات إلتجارية قامئة مماثةل للعوإمل بشلك غري حرصي.
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تكون هذه إلعوإمل إلضافية ذإت صةل ،وحدها ،أأو جممتعة مع عامل أأو أأكرث من إلعوإمل إملدرجة يف
إلفقرة إلفرعية (ب) إملذكورة أأعاله.
 .5إعتبارإت غري ذإت صةل :تتضمن إلتوصية إملشرتكة إملشار إلهيا عاليه أأيضا قامئة ابلعوإمل إليت ينبغي أأل تكون
من بني إلرشوط إلالزمة لتدديد مدى شهرة عالمة ما ،ويه عىل إلنحو إلتايل:


أأن تكون إلعالمة مس تخدمة يف دوةل عضو يف إلتفاقية ،أأو أأن تكون مسجةل يف تكل إدلوةل أأو مت
إيدإع طلب لتسجيلها فهيا أأو فامي يتعلق هبا؛



و أأن تكون إلعالمة شائعة إلشهرة يف أأي ولية قضائية غري إلولية إلقضائية إلتابعة لدلوةل إلعضو ،أأو
أأن تكون مسجةل أأو مت إيدإع طلب لتسجيلها يف هذه إلولية إلقضائية أأو يف أأي ولية متعلقة هبا؛
أأو أأن تكون إلعالمة مشهورة لعامة إمجلهور يف إدلوةل إلعضو( .وينشأأ هذإ من إشرتإط وجوب مرإعاة
درجة إملعرفة أأو درجة إلمتيزي للعالمة يف إلقطاع إملعين من إمجلهور).



 .1إلصني :ينص تفسري إحملمكة إلشعبية إلعليا يف إلصني للقضااي إملتعلقة بتطبيق إلقانون يف إحملاكامت إملدنية
إملرتبطة حبالت إملنافسة غري إلعادةل إلصادر يف  0فربإير  ،2111عىل أأن إلسلع يمت متيزيها عىل أأهنا سلع مشهورة إذإ
اكنت حتظى بسمعة يف إلسوق إلصيين ،وتمتتع بشهرة بني قطاعات مجهور إملس هتلكني إملعنيني .ويف س ياق حتديد ما
إذإ اكنت سلعة ما مشهورة ،سوف تنظر إحملمكة إىل عدة عوإمل مثل فرتة عرض إلسلعة للبيع وإملنطقة إليت يمت فهيا
هذإ إلبيع وجحم إملبيعات وإملس هتدف من إملبيعات وفرتهتا ومدى إ ألنشطة إلرتوجيية إملضطلع هبا وجمالها إجلغرإيف،
فضال عن أأي أأدةل تؤيد إملعرفة هبذه إلسلعة ومتتعها بشهرة شائعة من قبل إلسلطات ذإت إلصةل .ويقع عبء إلثبات
عىل عاتق إملدعي لثبات متتع إلسلعة ابلسمعة إلتجارية إلالزمة يف إلسوق.
 .01إلقطاع إملعين من إمجلهور :تتناول إملادة  2.06من إتفاق تريبس مفهوم "إلقطاع إملعين" من إمجلهور:
يف س ياق حتديد ما إذإ اكنت إلعالمة إلتجارية شائعة إلشهرة ،يتوجب عىل إدلول إ ألعضاء إ ألخذ يف الاعتبار
مدى إملعرفة ابلعالمة إلتجارية يف إلقطاع إملعين مجلهور إملس هتلكني ،مبا يف ذكل مدى إلشهرة إليت حصلت
علهيا إلعالمة يف إلبدل إملعين نتيجة إلرتوجي لها.
وتتضمن إملادة  2من إلتوصية إملشرتكة مبادئ توجهيية مفيدة يف إلتعامل مع هذه إملسأأةل بدلةل هذه إلرشوط:







تشمل قطاعات إمجلهور إملعين إليت بعد ،ولكن ل يتعني ابلرضورة الاقتصار عىل تكل إلفئات:
وإملس هتلكون إحلقيقيون و /أأو إحملمتلون لنوع إلسلع و /أأو إخلدمات إليت ترسي إلعالمة يف شأأهنا؛
وإ ألشخاص إلضالعون يف قنوإت إلتوزيع لنوعية إلسلع و /أأو إخلدمات إليت ترسي إلعالمة يف شأأهنا؛
ودوإئر إ ألعامل إليت تتعامل مع نوعية إلسلع و /أأو إخلدمات إليت ترسي إلعالمة يف شأأهنا.
ومىت مت إلقرإر ابلشهرة إلشائعة للعالمة يف قطاع وإحد ذي صةل عىل إ ألقل من إمجلهور يف إحدى
إدلول إ ألعضاء ،فيصري إعتبار إلعالمة شائعة إلشهرة يف تكل إلبدل.
ومىت مت إلقرإر بشهرة إلعالمة يف قطاع وإحد ذي صةل عىل إ ألقل من إمجلهور يف إحدى إدلول
إ ألعضاء ،جيوز إعتبار إلعالمة شائعة إلشهرة يف تكل إلبدل.
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وجيوز لدلوةل إلعضو أأن تقرر إلشهرة إلشائعة لعالمة ما ،حىت إن مل تكن كذكل ،يف حاةل تطبيق
إلفقرة إلسابقة ،مشهورة ،عىل أأي قطاع معين من قطاعات إمجلهور يف تكل إدلوةل إلعضو.

ماكدواندلز ضد جوبريغريز درإيف  -إن ريس تورإنت
]1997 (1) SA 1 (A) [South Africa
مل ميارس ماكدواندلز ،وهو من أأكرب مطامع إلوجبات إلرسيعة يف إلعامل ،أأي نشاط رااري يف جنوب أأفريقيا ،كام مل
يس تخدم أأي من عالماته إلتجارية هناك .وقررت رشكة حملية إنشاء منافذ للوجبات إلرسيعة ابس تخدإم عالمات
راارية متطابقة مع عالمات ماكدواندلز وتقدمت بطلبات لتسجيل تكل إلعالمات .وإستند ماكدواندلز يف دعوإه إىل
إمحلاية إلقانونية إملتضمنة يف إملادة ( 6اثنيا) من إتفاقية ابريس .ويتعلق إلسؤإل إذلي متت مناقش ته يف الاقتباس إلتايل
مبس توى إلوعي يف أأذهان إمجلهور ،وهو من إ ألمور إملطلوبة للعالمة يك تصبح مؤهةل كعالمة شائعة إلشهرة .ووجدت
إحملمكة أأن هذه إلعالمات شائعة إلشهرة يف جنوب أأفريقيا .ويعود إحلمك إىل ما قبل إلتوصيات إملستشهد هبا.
أأعتقد أأن إلجابة عىل فإلـ إلسؤإل :فهل يتعني أأن تكون إلعالمة شائعة إلشهرة مجليع قطاعات إلساكن؟
وإحضة .وإنتوى فإلقسم توفري حل معل للمشالك إليت يتعرض لها رجال إ ألعامل إ ألجانب أأحصاب إلعالمات
إلتجارية إملشهورة يف جنوب أأفريقيا ولكهنم ل ميارسون أأي أأعامل هناك.
وتتصف إلرتكيبة إلساكنية يف جنوب أأفريقيا ابلتنوع يف إلعديد من إلنوإيح .وهناك إختالفات وإسعة يف
إدلخل وإلتعلمي وإلقمي إلثقافية وإملصاحل وإﻷذوإق و أأمناط إحلياة إلشخصية وإ ألنشطة إلرتفهيية ،إخل .وهذإ من
إ ألمور إليت متت مرإعاهتا من قبل إلسلطة إلترشيعية عىل حنو خاص عند إصدإر إلقانون إجلديد .فاذإ فرضنا
منح إمحلاية إىل إلعالمات إملشهورة فقط (ول نريد أأن نقول شائعة إلشهرة) ابلنس بة للك رشحية من إلرشإحئ
إلساكنية ( أأو حىت ابلنس بة ملعظم إلرشإحئ إلساكنية) ،فس يجتاز عدد قليل جد ًإ من إلعالمات هذإ الاختبار،
هذإ بفرض إجتياز هذإ إلعدد إلقليل من إ ألساس .وعندئذ ،لن يتحقق إلغرض إملطلوب من إلترشيع .وعالوة
عىل ذكل ،ل يبدو أأن هناك أأي غرض يُبتغى حتقيقه من فرض هذإ إلرشط إلصارم .ويف س ياق تبادل إحلجج
إملساندة ،متت إلشارة إىل عالمة قد تبدو مشهورة لنا مكثال ألشخاص هممتني بلعبة إلغولف .فكيف ميكن
عند إختاذ قرإر بشأأن حامية هذه إلعالمة ،إعتبار إ ألشخاص إذلين مل ميارسوإ هذه إلرايضة ومل يسمعوإ هبا عىل
إلطالق ذإت صةل؟ ولهذإ ،فأأان إعتقد أأن إلعالمة تكون شائعة إلشهرة يف إمجلهورية إذإ اكنت شائعة إلشهرة
ل ألشخاص إملهمتني ابلسلع أأو إخلدمات إملرتبطة بتكل إلعالمة فقط.
ومن مث يربز إلسؤإل إلتايل :إىل أأي مدى تكون إلعالمة مشهورة لهؤلء إ ألشخاص إملعنيني؟ ويف هذإ
إلس ياق ،ل يكون إلسؤإل إلعمل هو إلعالمة شائعة إلشهرة ابلنس بة إىل عدد قليل من إ ألفرإد ،ولكن جيب
أأن يكون هل إلعالمة شائعة إلشهرة ابلنس بة إىل عدد اكف من إ ألشخاص ابلقدر إذلي مينحها حق إمحلاية يف
موإهجة إخلدإع والالتباس.
مك عدد إ ألشخاص إذلي يكفي ملنح إمحلاية؟ يمكن إلتوجيه إلوحيد لالجابة عىل هذإ إلسؤإل يف إلتفسري إذلي
طرحته إلهيئة إلترشيعية ملصطلح " شائعة إلشهرة" .ويبدو يل أأن إلسلطة إلترشيعية هتدف إىل بسط إمحلاية
لجرإءإت إلتعدي عىل رجال إ ألعامل إ ألجانب ممن ل يديرون أأعام ًل ويمتتعون بسمعة راارية دإخل إلبدل،
رشيطة أأن تكون عالماهتم شائعة إلشهرة يف إمجلهورية .يبدو من إملنطقي قبول تشابه درجة معرفة إلعالمات
إملرإد حتديدها مع تكل إدلرجة إملطلوبة للمتتع ابمحلاية مبقتىض قانون إلتعدي إلساري حالي ًا .إن مفهوم "عدد ل
بأأس به من إ ألشخاص" قد مت توضيده بشلك جيد ،ويوفر معيار ًإ معليا ومران ويتسق مع أأحاكم إلقانون.
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وجيب تطبيق هذه الاس تنتاجات عىل إلفئات ذإت إلصةل بني إمجلهور .و أأان أأعترب أأن أأحصاب الامتيازإت
إلتجارية إحملمتلني سوف يكونون من نوعية إ ألشخاص إذلين تناىم إىل أأسامعهم دون أأي إس تثناء إمس
ماكدواندلز من قبل وعىل درإية اتمة بعالماته إلتجارية .أأما فامي بني أأوساط إلزابئن إحملمتلني ،فسينخفض
مس توى إملعرفة ابمس ماكدواندلز عنه ابلنس بة ألحصاب الامتيازإت إحملمتلني بطبيعة إحلال .كام س يكون هناك
إلعديد من إ ألشخاص من إلرإغبني يف رشإء هامبورغر ،من إذلين مل يسمعوإ عن ماكدواندلز من قبل .ومع
ذكل ،يتطلب إ ألمر درجة معينة من إلرفاه إملايل للمس هتكل يك يقوي عىل رشإء إ ألطعمة إجملهزة .كام أأنه من
غري إحملمتل قيام إ ألفرإد ممن يعانون من إلفقر إملدقع ابدلفاع عن مؤسسات ماكدواندلز .أأما إ ألشخاص إحملمتل
قياهمم هبذإ إلعمل ،فهم يف إ ألساس من تكل إلفئة إليت حيمتل أأن تكون قد مسعت عن ماكدواندلز وعىل بينة
من عالماته إلتجارية ،أأو بعضها عىل إ ألقل .وقد د ََّّمع هذإ الاس تدلل إمحلاس إذلي أأظهره جوبريغريز
لس متالك هذه إلعالمات.

جمي .إضعاف إلعالمات
 .00حامية إلعالمات إلتجارية إملسجةل شائعة إلشهرة من إلضعاف :هناك إملزيد من إمحلاية إلعريضة إليت تُمنح عىل
وجه إخلصوص للعالمات إلتجارية إملسجةل شائعة إلشهرة ،أأي ،إملسجةل دإخل إلقلمي .ومن إ ألمثةل إلشهرية لهذه
إمحلاية ،تكل إملتضمنة يف توجيه الاحتاد إ ألورويب ،وإلقسم  )3(01من قانون إلعالمات إلتجارية ابململكة إملتددة
لس نة  .0114ورادر إلشارة إىل ما ينص عليه توجيه الاحتاد إ ألورويب (إملادة :)2.8
جيوز ألي دوةل عضو أأيضا إلنص يف ترشيعاهتا عىل حق إملاكل يف منع مجيع إ ألطرإف إ ألخرى من إس تخدإم
أأي إشارة متطابقة أأو متشاهبة مع عالمته إلتجارية بشأأن سلع أأو خدمات غري متشاهبة مع تكل إلسلع إملتعلقة
بعالمته إملسجةل يف س ياق مزإوةل إلنشاط إلتجاري دون موإفقته ،مىت اكنت تكل إلعالمة إملسجةل ممتتعة
بسمعة يف إدلوةل إلعضو وحيامث يؤدي إس تخدإم تكل إلشارة دون سبب إىل تكسب فائدة مس متدة بدون
وجه حق نتيجة إس تغالل إلسمة إملمزية للعالمة إملسجةل أأو الاس تفادة من إلسمعة إليت تمتتع هبا ،أأو إحلاق
إلرضر هبا.
ويعد إس تخدإم عالمة راارية خمالف ًا يف حاةل أأن تكون إلعالمة إلتجارية ( أأ) مسجةل و(ب) تمتتع بسمعة دإخل ولية
الاختصاص إلقضايئ إحملل و(ج) تتحصل إلعالمة إملعرتض علهيا عىل فائدة مس متدة بدون وجه حق عىل حساب
إلسمة إملمزية إخلاصة للعالمة إلتجارية إملسجةل أأو عىل حساب مسعهتا إليت تمتتع هبا ،أأو تسبب لها رضر ًإ .ويشار إىل
هذه إحلالت يف إلعادة حبالت إضعاف أأو طمس أأو تشويه إلعالمة إلتجارية.

لورايل ضد بيلور

حممكة إلعدل إ ألوروبية 05 ،يونيو  ،2111إلقضية  ،C-487/07لحئة إجمللس إ ألورويب I-8058 ،2111
تنص إملادة  )2(8من إلتوجيه  ،014/51عىل أأشاكل من إمحلاية أأوسع من تكل إملنصوص علهيا يف إملادة
 )0(8لصاحل إلعالمات إلتجارية ذإت إلسمعة .وتتأأسس هذه إمحلاية ملوإهجة الاس تخدإم غري إملربر لشارة
متطابقة أأو متشاهبة مع إلعالمة إملسجةل بغرض حتقيق فائدة مس متدة بدون وجه حق ابس تغالل إلسمة إملمزية
للعالمة إلتجارية إ ألقدم أأو ابس تغالل مسعهتا أأو خبالف ذكل إحدإث رضر لها.
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ومن وهجة إلنظر إللغوية ،يبدو أأن هناك فرق بني مصطلح إلعالمات إلتجارية شائعة إلشهرة وإلعالمات إلتجارية
إملعروفة وإلعالمات إلتجارية ذإت إلسمعة .ومع ذكل ،تتناول حممكة إلعدل إ ألوروبية هذه إملصطلدات مبفهوم ومعىن
وإحد وسوف يمت إتباع هذإ إلهنج فامي بعد.137
 .02قانون إلولايت إملتددة :ينص قانون إضعاف إلعالمات إلتجارية إلفيدرإيل للولايت إملتددة إ ألمريكية ،وإذلي
نس تعرضه هنا مكثال أخر ،عىل أأنه حيق لصاحب عالمة مشهورة إس تصدإر أأمر زجري ضد الاس تخدإم إلتجاري
لشخص أخر لعالمة أأو إمس رااري ،يف حاةل إلبدء يف مثل هذإ الاس تخدإم بعد حتقيق عالمة إلشايك شهرة وينتج
عنه إضعاف للجودة إملمتزية للعالمة.
ويُع ّ ِرف إلقانون "إلضعاف" بأأنه "خفض قدرة عالمة مشهورة عىل حتديد ومتيزي إلسلع أأو إخلدمات بغض إلنظر عن
وجود أأو عدم وجود منافسة بني ماكل إلعالمة إلشهرية وإ ألطرإف إ ألخرى أأو إحامتل وقوع إلتباس أأو خطأأ أأو خدإع.
كام ُحيدد إلقانون أأيضا عدد ًإ من إدلفوع إحملددة ،وحتديد ًإ الاس تخدإم إلعادل لعالمة مشهورة من قبل خشص أخر يف
إلعالانت إلتجارية إملقارنة إليت تعلن أأو تروج لمتيزي إلسلع أأو إخلدمات إملتنافسة ملاكل إلعالمة إملشهورة؛
والاس تخدإم غري إلتجاري للعالمة؛ ومجيع أأشاكل إلتقارير إلخبارية وإلتعليق عىل إ ألخبار.
 .03إلغرض من إلنص:
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يس هتدف فإلنص توفري "حامية وإسعة لتكل إلعالمات إلتجارية إليت تمتتع بسمعة راارية" ،ويقصد من هذه
إمحلاية بوضوح أأن تكون إضافية وزإئدة عن تكل إمحلاية إليت تُمنح للعالمات إليت ل تمتتع بسمعة .وكام مت
إلشارة إليه أنفا ،متثل تكل إمحلاية إمتدإد ًإ هاما للحامية إملمنوحة حىت إلن ملالك إلعالمات إلتجارية إملسجةل
يف هذإ إلبدل.
ويتلخص إملبد أأ إ ألسايس يف منع حصول اتجر عىل فائدة بدون وجه حق من عالمة مسجةل لتاجر أخر .وتتعدد
طرق إحلصول عىل تكل إلفائدة .وتمتثل إلطريقة إلرئيس ية عن طريق إضعاف إلعالمة من خالل إلطمس أأو إلتشويه.
ول يعد وقوع إلتباس هنا من إلرشوط إملطلوبة لتحقيق فائدة مس متدة بدون وجه حق .ومع ذكل ،وكام يظهر من
هذإ إحلمك ،حترص إحملامك عىل منح إلتخفيف مبوجب هذإ إلبند .كام إستشهد إحلمك أأيضا مبقوةل إلربوفيسور جيه .يت.
مااكريث عندما قال:
"ينبغي إثبات جمرد إحامتل حدوث إضعاف ف أأو خفض يف إلقمية ليس فقط من خالل الافرتإضات إلنظرية
حول ما ميكن أأن حيدث أأو من إحملمتل حدوثه .وجيب عىل إحملامك فصل أأي مطالبة لعدم إلضعاف وتقس ميها
إىل عنارص منفصةل وإلمتسك بشدة ابقامة إدلليل عىل تكل إلعنارص".

فوف لكيكوت بونساردين ضد بوتيك لكيكوت لييت
]2006 SCC 23 [Canada

ل ختضع إلعالمات إملشهورة يف تصمميها إىل قالب وإحد .فقد حتمل بعض إلعالمات إلتجارية شائعة إلشهرة
روإبط وعالقات خاصة جد ًإ (يمت إلعالن عن دوإء إلسعال "بيلكزي" عىل أأنه وصفه ف ّعاةل عىل إلرمغ من
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مذإقه إملر ،ويعتقد إملرء أأن هذإ لن يكون مرغو ًاب فيه عند إلعالن عن منتج خاص ابملطامع مثال) .كام أأن
هناك عالمات أأخرى شهرية ،مثل وإلت ديزين ،تتجاوز إىل حد كبري إختالفات خطوط إلنتاج.
وقرر قايض إحملامكة إستبعاد إحامتل قيام إملس هتكل إلعادي بعقد أأي عالقة ذهنية بني إلعالمات وبني إلبضائع
وإخلدمات ذإت إلصةل ل ألطرإف إخملتلفة .وهذإ إلقرإر عىل جانب كبري من إ ألمهية ،وذكل بسبب" ،ل تُمنح
إمحلاية للعالمة يف حد ذإهتا كعنرص معزول قامئ بذإته ،ولكن بصفهتا مصدر ًإ لمتيزي سلع خشص ما ( أأو إخلدمات
إليت يقدهما) وتفريقها عن تكل إلسلع أأو إخلدمات إليت يوفرها أخرون".
وي ُشار إىل إنتصاف خفض إلقمية أأحياان عىل أأنه "سالح سوبر" جيب أأن يظل حتت الاختبار وإلتعديل مبا
حيقق صاحل إملنافسة إلعادةل.
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أأخري ًإ ،من إملناسب إلقول ،وكام ذكر فإملستشار إلقانوين يف دفوعه ،مل يُقصد من ورإء إلقسم  )3(01إملنع
إلاكمل لس تخدإم أأي إشارة متطابقة أأو متشاهبة مع عالمة راارية مسجةل وذإت مسعة؛ كام مل يُقصد به أأيضا
متكني ماكل عالمة مسجةل شائعة إلشهرة من الاعرتإض دومنا مربر عىل إس تخدإم إشارة من إجلائز أأن ت َُّذكر
إلناس بعالمته .وقد تقرر يف ثالث أأحاكم عىل إ ألقل يف قضااي جسل إلعالمات ،أأن ما يرإد منعه من خالل
نصوص إلقسم  )3(01هو منع إس تخدإم إشارة تس تغل إلطابع إلمتيزيي أأو شهرة عالمة راارية قامئة بأأي طريقة
من إلطرق إملنصوص علهيا يف إلفقرة ( أأ) و(ب) أأو ابلطريقتني معا.138
وقد محل ر أأي إحملايم إلعام يف قضية جرنإل موتورز 139لكمة مماثةل لتويخ إحلذر:
"هذإ ،ورادر إملالحظة عىل وجه إخلصوص إىل عدم إشارة إملادة  )2(8فمن توجيه الاحتاد إ ألورويب إىل
جمرد خطر أأو إحامتل إستيفاء رشوط حدوثه .وإمنا جاءت إلصياغة عىل حنو أأكرث إجيابية" :يتحصل عىل فائدة
مس متدة بدون وجه حق من ،أأو يسبب رضر ًإ إىل" .وعالوة عىل ذكل ،يتعني إثبات إحلصول عىل فائدة
مس متدة بدون وجه حق أأو وقوع إلرضر عىل حنو سلمي ،مبعىن ،أأن يمت إثباته عىل إلنحو إذلي تطمنئ به عدإةل
إحملمكة إلوطنية :جيب أأن يس تقر يف يقني إحملمكة إلوطنية اب ألدةل إملؤيدة وقوع إلرضر إلفعل أأو إحلصول عىل
فائدة مس متدة بدون وجه حق".
 .04إلقرإر ابضعاف إلعالمة ل يتطلب إثبات وقوع إلتباس :وعىل إلرمغ من عدم إشرتإط وقوع إلتباس ،إل أأنه
يتوجب وجود إرتباط يف ذهن عامة إمجلهور بني إلعالمة إملسجةل وإلعالمة إخملالفة.

برميري برإندز يو كيه ضد اتيفون يوروب

][2000] FSR 767 [UK

يبدو يل أأن عدم ورود أأي إشارة إىل الالتباس يف إلقسم  ،)3(01ول س امي بعد إلشارة إليه بوضوح يف
إلقسم  ،)2(01إمنا هو للتأأكيد عىل قدرة ماكل إلعالمة إلتجارية عىل الادعاء بأأن إس تخدإم إلشارة إخملالفة ميثل
تعد ًاي عىل حقوقه عىل إلرمغ من عدم وجود أأي إلتباس بني إلشارة وبني عالمته إملسجةل.
138
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أأديدإس-سالومون ضد فيتنسووردل تريدنغ

حممكة إلعدل إ ألوروبية 23 ،أأكتوبر  ،2113إلقضية  ،C-408/01لحئة إجمللس إ ألورويب I-02831 ،2113
متنح إملادة  )2(8إلعالمات إلتجارية ذإت إلسمعة ،ش ً
يال من أأشاكل إمحلاية إليت ل يتطلب تنفيذها إحامتل
فوقوع إلتباس  .وترسي تكل إملادة عىل إحلالت إليت ينطبق علهيا إلرشط إحملدد للحامية وإذلي ينتج عن
كسب فائدة بدون وجه حق مس تغةل مسة ممزية لعالمة راارية أأو مسببة رضر ًإ لسمعهتا.
تَ ُّ
ول ي ُشرتط ملنح إمحلاية إجياد قدر من إلتشابه بني إلعالمة ذإت إلسمعة وإلشارة مبا يشلك إحامتل وقوع
إلتباس بيهنام يؤثر عىل إلقطاع إملعين من عامة إمجلهور.
ويكفي لهذإ إلقدر من إلتشابه بني إلعالمة ذإت إلسمعة وإلشارة أأن يصل إىل إملس توي إذلي يؤثر عىل
إلقطاع إملعين من إمجلهور وجيعهل يربط بني إلشارة وإلعالمة.
 .08معىن فائدة مس متدة بدون وجه حق:

لورايل ضد بيلور
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تمتثل أأنوإع هذه إ ألرضإر يف إليت :أأو ًل ،رضر للسمة إملمزية للعالمة ،واثنيا ،رضر لسمعة إلعالمة ،واثلثا،
إلتحصل عىل فائدة بدون وجه حق من جرإء إس تغالل إلسمة إملمزية للعالمة أأو إس تغالل مسعهتا إلتجارية.
وفامي يتعلق مبفهوم "إلتحصل عىل فائدة بدون وجه حق من جرإء إس تغالل إلسمة إملمزية للعالمة أأو إس تغالل
مسعهتا إلتجارية" ،وي ُشار إليه أأيضا "ابلنتفاع إلطفيل" أأو "الانتفاع إجملاين" ،ل يرتبط هذإ إملفهوم ابلرضر
إذلي وقع عىل إلعالمة فقط ولكن ابملزية إليت حصل علهيا طرف أخر نتيجة إس تخدإمه لشارة متطابقة أأو
متشاهبة .ويغطي هذإ إملفهوم ،عىل وجه إخلصوص ،إحلالت إليت حتمل إس تغال ًل وإحض ًا وإس تفاد ًة تنشأأ من
جرإء ربط إشارة بعالمة ذإت مسعة عن طريق نقل صورة إلعالمة أأو إلسامت إخلاصة هبا وإبرإزها عىل إلسلع
إملعرفة بتكل إلشارة ويه سلع متطابقة أأو متشاهبة مع سلع إلعالمة إلتجارية إملسجةل.
ومل حيظ هذإ إلهنج بتأأييد إحملامك إلنلكزيية يف إحلمك إلتايل يف قضية لورايل ضد بيلور إن يف ف 2101حممكة إس تئناف
إنلكرتإ وويلز مدين  838عندما قال:
ابلقدر إذلي أأس تطيع أأن أأتفهمه ،فهو يقول يف حاةل إس تغالل وإحض من إرتباط ما بعالمة قوية فهذإ حبمك إلوإقع
ل حيقق فائدة فقط بل فائدة مس متدة بدون وجه حق يف ذكل .وابختصار ،ينبغي قرإءة هذإ إحلمك كام لو أأن
لكمة "بدون وجه حق" غري موجودة .ول يوجد خط فاصل ميكن حتديده يبني إلفرق بني إلوصول إجملاين
إملسموح به وإلوصول إجملاين غري إملسموح به .وتعترب اكفة أأشاكل إلوصول إجملاين إس تفادة بدون وجه حق.
فهذإ إس تنتاج ينطوي عىل حمتوى أأخاليق عايل أأكرث منه حمتوى إقتصادي (تمكن إلفكرة بوضوح يف وجوب
إدإنة مجيع إلناخسني عىل إختالفهم ،حىت انخسي إملنتجات إملرشوعة).
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يف دنبل  ،[1985] GRUR 550قالت إحملمكة إلعليا الاحتادية إ ألملانية ما يل:
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"قررت إحملامك مرإر ًإ وتكرإرإ أأن ربط إجلودة إليت تمتتع هبا سلع أأو خدمات خشص ما مبنتجات منافسة رفيعة
إملس توى وعالية إجلودة ألغرإض إس تغالل إلسمعة إلطيبة لسلع وخدمات إملنافس وبغرض حتسني إجلهود
إلرتوجيية ،يشلك معال من أأعامل إملنافسة غري إلعادةل".
وتنطبق هذه إملالحظات عىل حاةل إشارة يقال عهنا "إهنا تتحصل عىل فائدة بدون وجه حق من" عالمة تمتتع بسمعة
طيبة ورإخسة .وتعد مالحظات إحملمكة إلعليا الاحتادية إ ألملانية يف قضية أأخرى :كويك ،[1959] GRUR 182
ذإت صةل ابلنوع إلخر من إحلالت ،وحتديد ًإ عندما يكون إس تخدإم إلشارة "ضار ًإ" بعالمة راارية ذإت مسعة طيبة
ورإخسة.
"ملاكل إلعالمة إملمزية مصلدة مرشوعة يف الاس مترإر يف إحملافظة عىل إلوضع الاس تئثاري إذلي إكتس به من
خالل إستامثرإت خضمة ونفقات ابهظة سوإء من انحية إلوقت أأو إ ألموإل ،ويس تلزم إ ألمر رانب لك ما من
شأأنه إلخالل اب ألصاةل وإلسمة إملمزية لعالمته إخلاصة ،فضال عن فعالية إدلعاية إملس متدة من تفرد إلعالمة.
ول تهدف إلغرض إ ألسايس إىل منع أأي شلك من أأشاكل الالتباس ،ولكن تهدف إىل حامية إ ألصول
إملكتس بة ضد إخنفاض قميهتا".
وقد ُوصف هذإ إلنوع من خفض إلقمية ،بشلك عام ،مبصطلح "إلضعاف" ،كام قيل أأيضا إنه حيدث يف إلعادة ابحدى
طريقتني" :إلطمس" أأو "إلتشويه".
 .06طمس إلعالمة إلتجارية:
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فامي يتعلق ابلرضر إلوإقع عىل إلسمة إملمزية للعالمة ،وإذلي ي ُشار إليه أأيضا "ابلضعاف" أأو "خفض إلقمية" أأو
"إلتشويه" ،حيدث هذإ إلرضر عندما تنخفض قدرة إلعالمة عىل متيزي إلسلع أأو إلبضائع إملسجةل يف شأأهنا،
حيث يؤدي إس تخدإم طرف أخر لعالمة متطابقة أأو متشاهبة إىل تش تيت إلهوية وإلحياء إىل إلعالمة
إ ألس بق يف أأذهان إمجلهور .وهذإ هو إلتوصيف إلعمل للداةل عندما تفقد إلعالمة إ ألصلية إلقدرة عىل إلقيام
بوظيفهتا إ ألساس ية ،ويه إليت اكنت تثري يف وقت من إ ألوقات رإبطة فورية مع إلسلع أأو إخلدمات إملسجةل
يف شأأهنا.
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يتحقق طمس إلعالمة إلتجارية مىت حدث تألك لطابع إلعالمة إلمتيزيي .وميكن الاطالع عىل تفسري بليغ
لطمس إلعالمة إلتجارية يف مالحظات إلسري توماس بينغهام إم أر يف قضية اتيتنجر إس إيه ضد أألبيف إحملدودة
 [1993] FSR 641حيث قال ما يل فيف س ياق إلتعدي :
"إس متد إملدعي إ ألول إلسمعة وإلشهرة إلتجارية يف وصف إلشمبانيا ليس فقط من حيث نوعية إلنبيذ
والارتباطات إجل ّذإبة ،ولكن أأيضا من إلتفرد إلشديد وإخلصوصية إملمتزية للوصف ،وغياب صفات مؤهةل
و أأوصاف حماكية .ويف ر أأيي ،س يؤدي إلسامح ألي منتج أخر خبالف إلشمبانيا بوصف نفسه بنفس إلطريقة
حامت إىل الانتقاص من إلتفرد ومن خصوصية إلوصف إذلي تمتتع هبا إلشمبانيا ،ويسبب رضر ًإ للمدعي من
إلنوع إملاكر ولكنه جد خطري".
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 .01تشويه إلعالمة إلتجارية:

لورايل ضد بيلور

حممكة إلعدل إ ألوروبية 05 ،يونيو  ،2111إلقضية  ،C-487/07لحئة إجمللس إ ألورويب I-8058 ،2111
فامي يتعلق ابحلاق رضر بسمعة إلعالمة ،وكام ي ُشار إليه أأيضا "تشويه" أأو "خفض قمية" ،حيدث هذإ إلرضر
عندما يؤدي إس تخدإم إلسلع أأو إخلدمات إملرتبطة ابشارة متطابقة أأو متشاهبة من قبل طرف أخر إىل إحامتل
تودل إنطباع دلى مجهور إملس هتلكني ابخنفاض قوة جذب إلعالمة إلتجارية إملسجةل .وقد ينشأأ إحامتل وقوع هذإ
إلرضر ،عىل وجه إخلصوص ،من حقيقة أأن إلسلع أأو إخلدمات إملقدمة من إلطرف إلخر حتمل خصائص أأو
عنارص جودة من شأأهنا إحدإث أأثر سليب عىل صورة إلعالمة إملسجةل.

لف إت أأوف بروموشزن يس يس ضد ساب إنرتانش يوانل (فاينانس)
][2004] ZASCA 76 [South Africa

ومع ذكل ،ل تتعلق إلقضية إحلالية ابلطمس ،ولكهنا تتعلق ابلتشويه .وقد hستشهد إف دبليو موسرتت يف
كتابه فعالمات ذإئعة إلصيت ومشهورة (إلطبعة إلثانية)  013-0ابحلمك إذلي صدر يف قضية أأملانية أأخرى
للتوضيح :اكن يف إس تطاعة ماكل عالمة إلعطور إملعروفة " "4100الاعرتإض عىل إس تخدإم رشكة للرصف
إلصحي لهذإ إلرمق عىل شاحنات مزودة خبزإانت ذإت رإحئة كرتهة عىل إلرمغ من أأن هذإ إلرمق ميثل جزء ًإ من
رمق هاتف هذه إلرشكة .وخلصت عدة حمامك يف خمتلف إلولايت إلقضائية إىل إس تنتاجات مماثةل بشأأن حقائق
متشاهبة يف هذإ إلصدد .فعىل سبيل إملثال ،مل تقبل حممكة أأمريكية إس تخدإم بطاقة إلئامتن أأمرياكن إكسربيس
وشعار "ل ترتك مزنكل بدونه" إملتعلق ابلوإيق إذلكري فقضية رشكة أأمرياكن إكسربيس ضد مؤسسة فايربإ
أأبروفد لبرإتوريز  01تقرير إلربإءإت إ ألمرييك إلربع س نوي إلطبعة إلثانية ( 2116حممكة جنوب نيويورك عام
 . )0151ويف أأملانيا ،خلصت إحملمكة الاحتادية إلفيدرإلية إلعليا إىل أأن إس تخدإم إلعالمة إلتجارية ()Mars
للدلوايت وشعارها" ،سوف راعكل تشعر مبتعة إحلياة" إملتعلق مبنتج للتحمك يتأألف من وإيق ذكري ،تسبب
يف إحدإث تشويه للعالمة ( )Marsفإلقضية ] .I ZR 79/92, 1995 [26] IIC 282ويف إنلكرتإ ُرفضت
حماوةل تسجيل لكمة ( )Visaكعالمة راارية ،أأيضا ابلنس بة للوإيق إذلكرى ،إستناد ًإ إىل نفس إ ألس باب فطلب
تسجيل عالمة راارية خاصة برشكة أأ .ش ميري (إم) ف 2111قوإعد إلسلوك إملهين ( 03صفدة . )454
 .05إحملااكة إلساخرة:

لف إت أأوف بروموشزن يس يس ضد ساب إنرتانش يوانل (فاينانس)
][2004] ZASCA 76 [South Africa

كام يف قضية إلتعدي عىل حق إملؤلف ،ل ميكن للمدااكة إلساخرة يف حد ذإهتا أأن تكون دفاع ًا يف موإهجة
إنهتاك عالمة راارية وفقا لنصوص إلقسم ()0(34ج) .ولكهنا عىل إلرمغ من ذكل تشلك عامال مثل إلعوإمل
إ ألخرى إملذكورة أأعاله إليت يتعني إلنظر فهيا يف س ياق حتديد ما إذإ اكن إس تخدإم إملدعى عليه للعالمة،
خبالف ما ورد يف أأحاكم إلقسم ()0(34ج) ،حمي ًا مبقتىض إدلس تور.
ومن إ ألمثةل إجليدة للمدااكة إلساخرة إلزنتهة ،تكل إليت ميكن الاطالع علهيا يف حمك إحملمكة إلعليا يف ابريس يف
قضية غرين بيس فرنسا ضد إسو ف 26فربإير  2113إلرمق إملرجعي للتسجيل،06311/2112 :
 . 01521/2112وإس تخدمت رشكة غرين بيس ،بد ًل من إلعالمة إلتجارية ( ،)ESSOإلعالمة ()E$$O

122

يف س ياق إنتقادها لسجل  ESSOإليكولويج .ور أأت إحملمكة جوإز إلسامح بذكل ألنه جيب أأن يتوفر لرشكة
غرين بيس إلقدرة عىل إلنقد أأو إلشجب ،وفقا ملا يرتإءى لها ،يف ماكتباهتا أأو عىل موقعها عىل ش بكة إلنرتنت
بغية إلوصول إىل غرضها إملنشود ،وهو إلاثر إلبيئية وإخملاطر إلصحية للقوى إلبرشية إلناراة عن بعض
إ ألنشطة إلصناعية لرشكة إسو .و أأشارت إحملمكة إىل أأن هذه إحلرية ليست مطلقة ،وميكن إخضاعها لقيود إذإ
ما تطلب إ ألمر حامية حقوق إلخرين.
وعىل إلرمغ من إشارة إلعالمة ( )E$$Oإىل إلعالمة إلتجارية لرشكة إسو ،إل أأن رشكة غرين بيس مل هتدف
إىل تعزيز منتجاهتا أأو خدماهتا إلتجارية ولكهنا إس تخدمت عالمة ( )E$$Oألغرإض جدلية وللتعبري عن وهجة
نظرها .ويؤكد هذإ إلر أأي إلقائل بأأن إحملااكة إلساخرة يف حد ذإهتا يف فرنسا ل تس تخدم كدفوع يف قضااي
منازعات إلعالمات إلتجارية ،ولكن يبدو هذإ الاس تثناء مسموح ًا به فامي يتعلق ابلعالمات إلوإردة ،ومن بيهنا،
أأل تكون إحملااكة إلساخرة بغرض رااري و أأل تتعدى حدود إحملااكة إلساخرة.
ومن انحية أأخرى ،يف قضية ميوتشوإل أأوف أأوماها إنشورنس كومباين ضد نوفاك ف، 836 F 2d 397 402
إس تخدم إملدعى عليه ،إملناهض لس ياسة الانتشار إلنووي ،عالمة راارية لرشكة تأأمني للتعبري عن وهجة نظره
عىل مقصان و أأكوإب إلقهوة .ومل راد إحملمكة يف هذإ الاس تخدإم حمااكة ساخرة ألن إملدعى عليه مل يكن
ابس تخدإمه هذإ يبتغ تعليقا عىل إلعالمة إلتجارية للمدعي ول عىل نشاطه إلتجاري.
ويف قضية مؤسسة إهنيرس  -بوش ضد ابدلوتيش بيبلياكشن ]) [28 F3d 769 (1994وضع إملدعى عليه
دعاية ومهية ،اكن من إملعتقد أأهنا دعابة ،حيث مت تصوير مرشوب إلبرية إخلاص ابملدعي (ميتشلوب) عىل أأنه
منتج نفطي .واكنت إلرساةل إملطلوب توصيلها متعلقة حبادثة تلوث مياه إحمليط ببقعة زيتية وإليت ل يوجد أأي
عالقة بيهنا وبني رشكة ميتشلوب ول بتلوث إملياه بشلك عام .ومل ينجح يف تقدمي أأي تربير أخر لاثر ضارة
مرتتبة عىل إحتوإء مرشوب إلبرية ميتشلوب عىل نفط .ويف س ياق حتقيق إلتوإزن بني حقوق ماكل إلعالمة
إلتجارية عىل خلفية تكل إحلقوق إحملمية مبوجب إلتعديل إ ألول لوثيقة إحلرايت إ ألساس ية ،وجدت إحملمكة
وجوب إنصياع إدلفوع إخلاصة ابلتعديل إ ألول لدلس تور إىل حقوق ميتشلوب.
 .01إختبار إلرضر:

بيبل بيتش كومباين ضد لومبارد برإندز

][2002] ScotCS 265 [Scotland
جيب أأيضا أأن أأكون مطمئنا من أأول وهةل إىل أأن هناك حاةل من حالت إحلصول عىل فائدة بدون وجه حق
من جرإء إس تخدإم إملدعى عليه لشارة تس تغل مسة ممزية أأو مسعة عالمة راارية خاصة ابملدعي .ول ينبغي أأن
تكون هذه إلفائدة مس متدة بدون وجه حق فقط ،ولكن ينبغي أأن تصل إىل درجة اكفية من إلوضوح لتربير
تقييد إس تخدإم ،من قبيل الافرتإض ،ل ينتج عنه إلتباس .ورادر إملالحظة أأن هناك إجحام عام لتطبيق هذه
إلنصوص عىل نطاق وإسع.
ويف قضية رشكة فايزر إحملدودة ضد يوروفوود لينك (إململكة إملتددة) إحملدودة ،[2000] ETMR 896
لحظ إلس يد س ميون ثوريل كيو يس أأن،
"يتطلب )مفهوم فائدة مس متدة بدون وجه حق) إلتحقق من إلفائدة إليت س تعود عىل إملدعى عليه من
جرإء إس تخدإمه للعالمة حمل إلشكوى ،ويتطلب مفهوم "إلرضر" إلتحقق من إلرضر إلوإقع عىل
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إلسمعة إلتجارية إملتأأتية من مبيعات إلسلع حتت إلعالمة إلتجارية .وينبغي أأن تكون إلفائدة إملس متدة أأو
إلرضر إلوإقع عىل درجة كبرية تكفي لس تصدإر أأمر زجري يقيد إس تخدإم ،من قبيل الافرتإض ،ل
ينتج عنه إلتباس.
و أأخري ًإ ،جيب أأن يتوفر يف أأي مزية حيصل علهيا إملدعى علهيم ليس فقط أأن تكون بدون وجه حق ،وإمنا أأيضا
أأن تزيد يف جحمها عن حد أأدىن مسموح به  -إنظر قضية بنك ابرلكزي (رشكة خاصة وحمدودة) ضد أر يب إس
أأدفنتا ف( 0116رشكة خاصة وحمدودة) " :311يتعني أأن ينشأأ عن الاس تخدإم حصول إملدعى عليه عىل
مزية أأو إحلاقه رضر ًإ بسمة من سامت إلعالمة إلتجارية إملسجةل أأو بشهرهتا وإليت يه فوق مس توى إحلد
إ ألدىن".
 .21إحامتل حدوث رضر :تعمتد درجة إثبات إلرضر بشلك جوهري عىل نصوص إلقوإنني إحمللية .يف الاحتاد
إ ألورويب ،ومن مث يف إململكة إملتددة ،ي ُشرتط إحلاق رضر أأو تكسب فائدة بدون وجه حق ،بيامن يف جنوب أأفريقيا
يتطلب إلقانون جمرد إحامتل حدوث رضر أأو إحامتل تكسب فائدة بدون وجه حق وليس رضر ًإ فعليا أأو فائدة
ملموسة مس متدة بدون وجه حق .ويف إلولايت إملتددة إ ألمريكية ،مت تعديل إلقانون بعد إحلمك إلصادر يف قضية
فيكتوراي س يكريت 140ومل يعد يُطلب إدلليل عىل حدوث رضر فعل .و أأاي اكن إ ألمرَّ ،فرست إحملمكة إدلس تورية يف
جنوب أأفريقيا هذإ إلقانون ابلطريقة إملبينة أأدانه.

لف إت أأوف بروموشزن يس يس ضد ساب إنرتانش يوانل (فاينانس)
][2005] ZACC 7 [South Africa

يف مطالبة مبقتىض إلقسم ()0(34ج) ،يتعني عىل إلطرف إذلي يسعى إىل منع سلوك تعبريي حمي مبوجب
إدلس تور ،وتأأسيس ًا عىل إلوقائع ،إثبات إحامتل وقوع أأرضإر إقتصادية كبرية عىل عالمة إملدعي .وهناك يف
إلوإقع إلكثري مما ميكن أأن يقال عن هذإ إخلالف ،مفثال يف دعوى مؤسسة عىل تشويه عالمة راارية ،فان
إحامتل إلرضر إملادي عىل إلعالمة إذلي يقصده إلنص إلوإرد يف إلقسم جيب أأن يقترص عىل إلرضر
الاقتصادي وإلتجاري .ويف إ ألساس ،تُمنح إمحلاية ضد إلرضر إلوإقع عىل مسعة إلعالمة إلتجارية وعىل قوة
إجلذب إلرشإئية لها؛ وليس عىل شلكها .ويف إلبيئة إدلميقرإطية إملفتوحة ،ل ينبغي تشويه إ ألعامل إلتعبريية إلقمية
إليت تُقدم يف إ ألماكن إلعامة بدعوى وقوع أأذى هاميش أأو رضر غري مرتبط ابلقمية إلتجارية إملستمثرة يف
إلعالمة ذإهتا.
ومت إلتعبري عن معيار إلثبات بشلك خمتلف يف هذه إلرشوط من قبل حممكة إلعدل إ ألوروبية يف إحلمك إخلاص
برشكة يت دي كيه:

أأكتيس يلاكبيت ضد أأوهني -يت دي اكي

حممكة إلعدل إ ألوروبية 02 ،ديسمرب  ،2115إلقضية  ،C-197/07 Pلحئة إجمللس إ ألورويب I-013 ،2115
فامي يتعلق بدفوع مقدم إلطعن إملتعلقة مبعيار إلثبات إملطلوب للتدليل عىل وجود تكسب فائدة بدون وجه
حق عىل حساب مسعة إلعالمة إ ألس بق ،رادر إلشارة إىل عدم رضورة إثبات إلرضر إلفعل وإحلايل إلوإقع
عىل إلعالمة إ ألس بق؛ ويكتفى فقط بأأن يؤكد إدلليل إملقدم من أأول وهةل بأأن هناك خماطر فعلية ،وليست
إفرتإضية ،للحصول عىل فائدة مس متدة بدون وجه حق أأو وقوع رضر يف إملس تقبل.
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إلعالمات إلتجارية :أأسس إدلفاع
إلفصل إلسادس
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 .0مقدمة :مت إلتلميح إىل بعض أأسس إدلفاع يف قضااي إلتعدي عىل إلعالمة إلتجارية يف إلنقاشات إلوإردة يف
ما س بق.
ويُعترب إناكر إلتعدي عىل إلعالمة إلتجارية أأبرز أأسس إدلفاع يف إدلعوى إليت تستند إىل إلتعدي عىل هذه إلعالمة.
وتمكن إملسأأةل يف مدى قدرة إملدعي عىل إثبات رشوط إلتعدي ،إذ يتحمل صاحب إلعالمة إلتجارية عبء إلثبات
فامي يتعلق ابلتعدي عىل هذه إلعالمة.
 .2عدم صالحية تسجيل إلعالمة إلتجارية :ترتبط أأمه أأسس إدلفاع إخلاصة بعدم صالحية تسجيل إلعالمة
إلتجارية .وتعترب لك عالمة راارية يتعارض تسجيلها مع أأوجه إملنع إملذكورة أأعاله ،غري صاحلة .ويتضمن ذكل:







إلشارإت إليت ل تس تجيب لرشوط إلعالمة إلتجارية ،أأي إلشارإت إليت ل ميكن تصويرها بطريقة
بيانية أأو ليست قادرة عىل متيزي إلسلع أأو إخلدمات إخلاصة مبرشوع ،عن إلسلع وإخلدمات إخلاصة
بسائر إملشاريع،
وإلعالمات إلتجارية إجملردة من أأية صفة ممزية،
وإلعالمات إلتجارية إليت تتأألف حرصإ من إلشارإت أأو إلبياانت إليت قد ت ُس تع َمل يف إلتجارة وإليت
تد ّل عىل نوع إلسلع أأو إخلدمات وجودهتا ومكيهتا وإلغرض مهنا وقميهتا وماكن منش هئا واترخي إنتاج تكل
إلسلع أأو تقدمي إخلدمات وغري ذكل من خصائصها،
وإلعالمات إلتجارية إليت تتأألف حرص ًإ من إلشارإت أأو إلبياانت إليت أأصبحت شائعة يف إللغة إجلارية
أأو يف إلعادإت إلتجارية إملرشوعة وإملعمول هبا.

وإن ثبت أأن تسجيل إلعالمة إلتجارية يتعارض مع أأحد إملوإنع فينبغي حذف تكل إلعالمة من إلسج ّل .وتسمح بعض
إ ألنظمة إلترشيعية للمدّعى عليه أأن يبين دفاعه عىل عدم صالحية إلتسجيل .وتشرتط بعض إ ألنظمة إ ألخرى إيدإع
طلب مضاد من أأجل تصحيح إلسجل عىل إفرتإض أأن إلعالمة إلتجارية قابةل لالنفاذ طاملا ما زإلت وإردة يف إلسجل.
 .3أأسس إدلفاع إلقانونية :قد تتضمن قوإنني إلعالمات إلتجارية أأسس دفاع خاصة ل ترتبط بصالحية تسجيل
إلعالمة إلتجارية .وعىل سبيل إملثال ،يستبعد إلقانون إلربيطاين من إلتعدايت عىل إلعالمات إلتجارية إملسجةل:




إس تخدإم إلشخص لمسه أأو عنوإنه،141
أأو إس تخدإم بياانت تتعلق بنوع إلسلع أأو إخلدمات وجودهتا ومكيهتا وإلغرض مهنا وقميهتا وماكن منش هئا
واترخي إنتاج إلسلع وتقدمي إخلدمات وغري ذكل من خصائصها،
أأو إس تخدإم إلعالمة إلتجارية إذإ اكن من إلرضوري حتديد إلغرض من إلسلع أأو إخلدمات (خاصة فامي
يتعلق ابلأكسسوإرإت وقطع إلغيار) ،برشط أأل يتعارض ذكل مع إلعادإت إلرشيفة يف إلشؤون
إلصناعية أأو إلتجارية.

ينص إلقانون إملذكور ،عالوة عىل ذكل ،عىل أأن إس تخدإم إلعالمات إلتجارية إملسجةل يف س ياق إلتجارة يف ماكن
و ّ
حمدد يرسي فيه حق سابق ل يرسي يف غريه من إ ألماكن ،ل يعد تعداي .ويتضمن إحلق إلسابق لك إلعالمات إلتجارية
أأو إلشارإت إ ألخرى غري إملسجةل وإملس تخدمة ابس مترإر خبصوص بعض إلسلع أأو إخلدمات من طرف خشص ما أأو من
طرف من س بقه من إملالكني ،إبتدإء من اترخي يس بق إلتارخي إ ألقدم بني:
141
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اترخي إس تخدإم إلعالمة إلتجارية إملذكورة إ ألوىل ،خبصوص تكل إلسلع أأو إخلدمات من طرف مالكها
أأو من س بقه من إملالكني،
أأو اترخي تسجيل إلعالمة إلتجارية إملذكورة إ ألوىل خبصوص تكل إلسلع أأو إخلدمات ،ابمس إملاكل أأو
من س بقه من إملالكني؛ وس يعترب إحلق إلسابق قابال للتطبيق يف ماكن ما إذإ اكن إس تخدإمه يف إملاكن
إملذكور يمتتع ابمحلاية مبوجب قاعدة قانونية ،أأو إذإ إس تخدم إحلق إلسابق يف حدود إمحلاية إليت توفرها
تكل إلقاعدة (خاصة قانون الانتدال من طرف أأحد إ ألشخاص).

 .4الاس تخدإم إملنصف :تنص قوإنني إلولايت إملتددة رصإحة عىل أأساس إدلفاع إملتعلق ابلس تخدإم إملنصف
إذإ اكن:142
"إس تخدإم الامس أأو إملصطلح أأو إجلهاز موضوع إلهتام ابلتعدي ،يعد إس تخدإما ملصطلح أأو هجاز يصف سلع
ذكل إلطرف أأو خدماته أأو ماكن منشأأ تكل إلسلع أأو إخلدمات ،ويس تخدم بشلك عادل وحبسن نية حرصإ
ليصف سلع ذكل إلطرف أأو خدماته أأو ماكن منشأأ تكل إلسلع أأو إخلدمات ....طاملا مل يس تخدم كعالمة."...
وتهدف أأساس إدلفاع إملتعلق ابلس تخدإم إملرشوع إىل منع صاحب عالمة راارية من إحتاكر لكمة أأو مجةل وصفية،
إذ إن لك خشص يمتتع ابحلرية يف إس تخدإم مصطلح يف معناه إ ألصل وإلوصفي طاملا أأن الاس تخدإم إملذكور ل يؤدي
إىل إلتباس دلى إلزبون بشأأن مصدر إلسلع أأو إخلدمات .143وقد تضمنت إلنقاشات إلسابقة إشارة إىل إس تخدإم
إلعالمة إلتجارية أكحد رشوط إلتعدي .ول خيتلف أأساس إدلفاع إملتعلق ابلس تخدإم إملرشوع من حيث إملبد أأ عن
إلرشط إملذكور.
"وتهدف أأساس إدلفاع إملتعلق ابلس تخدإم إملنصف إلقانوين إىل متكني من ل ميلكون إلعالمة إلتجارية من
وصف سلعهم بشلك دقيق .وذلإ ،ل يتاح أأساس إدلفاع إملذكور إل إذإ اكنت إلعالمة إلتجارية إملعنية وصفية،
ويف تكل إحلاةل ،إل إذإ إس تخدم إملصطلح إلوصفي بشلك وصفي .و ألنه ل يعتقد أأن يسبب الاس تخدإم
إملنصف للعالمة إلتجارية إلوصفية إخلاصة بشخص أخر أأي إلتباس ،144ألهنا "مل تس تخدم كعالمة راارية".

نيو كيدز أأون ذي بلوك ضد نيوز أأمرياك للنرش

]971 F.2d 302 [USA

إذإ إس تخدم إملدعي عليه إلعالمة إلتجارية ليصف إملنتج إخلاص ابملدعي ،وليس منتجه إخلاص ،نبقي يف
أأذهاننا أأنه حيق للمس تخدم إلتجاري إللجوء إىل أأساس إدلفاع إملتعلق ابلس تخدإم إملنصف لالمس ،برشط أأن
يس تجيب ذكل إىل ثالثة رشوط ،ويه أأل ميكن إلتعرف بسهوةل عىل إملنتج أأو إخلدمة إملعنية دون إس تخدإم
إلعالمة إلتجارية ،واثنيا ،أأن تس تخدم إلعالمة أأو إلعالمات إلتجارية فقط ابلقدر إملعقول إلرضوري للتعرف
عىل إملنتج أأو إخلدمة ،واثلثا ،أأل يويح الاس تخدإم إملذكور ،إذإ تزإمن مع إس تخدإم إلعالمة ،بأأن صاحب
إلعالمة إلتجارية يرعى إملس تخدم أأو يؤيده.

142
143
144

إملادة ()4(33ب) من قانون لهنام إ ألمرييك
رشكة زإاترإيزن ضد رشكة أأوك غروف مسوكهاوس ( 698 F.2d 786إدلإئرة إخلامسة  )0153فإلولايت إملتددة إ ألمريكية
ابيال أأيتش س يلبدونيا "الاس تخدإم إملرشوع للعالمات إلتجارية" (:)Trademark fair use
.www.cll.com/practice/intellectualproperty/articles.cfm
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سانتريي  20للعقارإت ضد ليندينغرتي
]425 F.3d 211 [USA

يكون إس تخدإم الامس منصفا إذإ اكن إملتعدي إملزعوم يس تخدم إملنتج فإخلاص بصاحب إلعالمة إلتجارية ،
حىت وإن اكن تهدف يف إلهناية إىل أأن يصف منتجه إخلاص .كام يكون إس تخدإم الامس منصفا إذإ اكنت
إلطريقة إلعملية إلوحيدة لالشارة إىل يشء ما يه إس تخدإم مصطلح إلعالمة إلتجارية .وعىل إلعكس متاما
يس تخدم إملدعى عليه ،يف حاةل الاس تخدإم إملنصف إلتقليدي ،إلعالمة إلتجارية إخلاصة ابملدعي لوصف
إملنتج إخلاص ابملدعى عليه.
وقد إعترب إس تخدإم مياكنييك س يارإت ملصطلح "فولكسفاغن" يف إعالن يصف أأنوإع إلس يارإت إليت
يصلحها اكس تخدإم منصف لالمس .ول يشك أأحد أأن إملياكنييك يشري إىل منتج إلغري ولكنه يقوم بذكل من
أأجل وصف ما يقوم به .ومن هجة أأخرى ،إس تخدمت رشكة مسحوق إلتجميل مصطلح "ميكروكولرز"
(إ أللوإن إجلزئية) ،ويه عالمة راارية مسجةل لرشكة مسحوق راميل خمتلفة عهنا ومنافسة لها ،لالشارة إىل
إ ألصباغ إليت إس تخدمهتا تكل إلرشكة يف منتجها إخلاص ،وصنف ذكل اكس تخدإم منصف تقليدي .وقد
وردت إلشارة إىل إلعالمة إلتجارية إخلاصة ابلغري ،يف تكل إحلاةل ،مضن وصف إملنتج إخلاص وصفاته.
 .8إلعالن إملقارن :رازي بعض إلقوإنني إس تخدإم إلعالمة إلتجارية لغرض إلعالن إملقارن ( أأي إلعالن إذلي
يشري بشلك رصحي أأو مضين إىل أأحد إملنافسني أأو سلع أأو خدمات يعرضها أأحد إملنافسني)؛ بيامن ل رازيه بعض
إلقوإنني إ ألخرى .وتفرض إلقوإنني إليت رازيه تقييدإت عىل إس تخدإمه .ويف إحلقيقة ،يُعدّ إلعالن إملقارن أأحد جوإنب
إملنافسة غري إملرشوعة.

بينتشامرك بويدلينغ ضد ميرتي ( 01نيوزيالندإ)
][2003] NZCA 213 [New Zealand

ل يُعدّ إس تخدإم إلعالمة إلتجارية إنهتااك إذإ جرى إس تخدإهما ألغرإض إلعالن إملقارن ،غري أأ ّن أأي إس تخدإم
من ذكل إلقبيل ل يس تجيب للعادإت إلرشيفة يف إلشؤون إلصناعية أأو إلتجارية ،ينبغي أأن يعامل كتع ّد عىل
إلعالمة إلتجارية إملسجةل ،إذإ إس تغل الاس تخدإم إملذكور إلطابع إملمزي للعالمة إملسجةل أأو مسعهتا ،بغري وجه
رض بأأحدهام.
حق ،أأو إذإ أأ ّ
 .6إ ألمر إلتوجهييي لالحتاد إ ألورويب بش أأن إلعالن إملقارن :تتشابه تكل إ ألحاكم عادة مع إ ألمر إلتوجهييي لالحتاد
إ ألورويب بشأأن إلعالن إملقارن ،145وإذلي جيزي إلعالن إملقارن ،طاملا اكنت إملسأأةل تتعلق ابملقارنة ،مع رضورة
الاس تجابة إىل إلرشوط إلتالية:




145

أأ ّل يقوم إلعالن ابلتضليل؛
و أأن يقارن إلعالن سلعا أأو خدمات تس تجيب لنفس الاحتياجات أأو لها نفس إلغرض؛
و أأن يقارن إلعالن مسة أأو سامت مادية ووجهية ومنوذجية لتكل إلسلع أأو إخلدمات ،جيوز أأن
تتضمن إلسعر؛

إ ألمر إلتوجهييي رمق  84/450وإملتعلق ابلعالن إملضلل وإلعالن إملقارن ،وإ ألوإمر إلتوجهيية إليت نقحته ،رمق  97/55و ،2005/29وميكن الاطالع
علهيا عىل إملوقعhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1984L0450:20050612:EN:PDF :
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و أأ ّل يسبّب إلعالن إلتباسا يف إلسوق بني صاحب إلعالن و أأحد منافس يه أأو بني إلعالمات إلتجارية
أأو إ ألسامء إلتجارية أأو إلعالمات إلفارقة إ ألخرى إخلاصة بصاحب إلعالن أأو سلعه أأو خدماته،
وإلعالمات إلتجارية أأو إ ألسامء إلتجارية أأو إلعالمات إلفارقة إ ألخرى إخلاصة بأأحد منافس يه أأو سلعه
أأو خدماته؛
و أأ ّل يشكك إلعالن يف إلعالمات إلتجارية أأو إ ألسامء إلتجارية أأو إلعالمات إلفارقة إ ألخرى إخلاصة
بأأحد إملنافسني أأو يقلل من قميهتا أأو يشكك يف سلعه أأو خدماته أأو أأنشطته أأو ظروفه أأو يقلل
من قميهتا؛
و أأن يرتبط إلعالن ،يف لك حالت إملنتجات إليت مت حتديد منش هئا ،مبنتجات حدد لها نفس إملنشأأ؛
و أأل يس تغ ّل إلعالن بصفة غري مرشوعة شهرة إلبياانت إجلغرإفيّة ألحد إلعالمات إلتجارية أأو إ ألسامء
إلتجارية أأو إلعالمات إلفارقة إ ألخرى إخلاصة بأأحد إملنافسني أأو شهرة إلبياانت إجلغرإفية لتدديد منشأأ
إملنتجات إملنافسة؛
و أأ ّل يقدم إلعالن إلسلع أأو إخلدمات عىل أأهنا مقدلة أأو مطابقة لسلع أأو خدمات حتمل عالمة راارية
أأو إسام رااراي يمتتع ابمحلاية.

إ ألحاكم إملتعلقة بتفسري إ ألمر إلتوجهييي لالحتاد إ ألورويب:

س مينس ضد فيبا

قرإر حممكة إلعدل إ ألوروبية إلصادر يف  23فربإير  ،2116رمق C-59/05, ECR 2006, I-2147
نس تنتج من إحلمك أأن إلفائدة إليت جينهيا إملس هتلكون من إلعالن إملقارن ،جيب أأن تؤخذ بعني الاعتبار عند
حتديد ما إذإ اكن صاحب إلعالن يس تغل بصفة غري مرشوعة شهرة إحدى إلعالمات إلتجارية أأو إ ألسامء
إلتجارية أأو إلعالمات إلفارقة إخلاصة بأأحد إملنافسني.
وتكون إلفائدة إليت يش تقها صاحب إلعالن من إلعالن إملقارن بدتهية يف لك إلقضااي ،نظرإ لطبيعة هذإ
إلنوع من إلعالانت ،ول جيب أأن تكون تكل إلفائدة ،من هجة أأخرى ،يه إلعامل إحلامس لتدديد ما إذإ اكن
ترصف صاحب إلعالن إملذكور قانونيا.
ّ

لورايل ضد بيلور

قرإر حممكة إلعدل إ ألوروبية إلصادر يف  05يونيو  ،2111رمق C-487/07, ECR 2009, I-5185
جيب أأن يفرس إ ألمر إلتوجهييي عىل أأنه يعين أأن صاحب إلعالن إذلي يبني ،بشلك رصحي أأو مضنا ،يف
إلعالن إملقارن بأأن إملنتج إذلي يقوم بتسويقه هو تقليد أأو منتج مطابق ملنتج حيمل عالمة راارية معروفة،
إمنا يقدم "إلسلع أأو إخلدمات عىل أأهنا سلع أأو خدمات مقدلة أأو مطابقة" ابملعىن إلوإرد يف إملادة  3أأ(()0ح).
وتهدف إلرشط إملبني يف إملادة  3أأ(()0ح) بشلك خاص إىل منع صاحب إلعالن من أأن يرصح يف إلعالن
إملقارن بأأن إلسلعة أأو إخلدمة إليت يسوقها تشلك سلعة أأو خدمة مقدلة أأو مطابقة لسلعة أأو خدمة تشملها
إلعالمة إلتجارية .ول يقترص إملنع ،يف هذإ إلصدد ،عىل إلعالانت إليت تثري فكرة إلتقليد أأو إلنسخة إملطابقة
ل ألصل ،بشلك رصحي ،بل يشمل أأيضا لك إلعالانت إليت ميكهنا ،نظرإ للشلك إلعام إذلي قدمت به أأو نظرإ
للس ياق الاقتصادي إلعام ،أأن تنقل تكل إلفكرة مضنيا للجمهور إملس هتدف ابلعالانت.
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ول تهم يف هذإ إلصدد أأن يبني إلعالن أأن إملنتج إملرتبط به تقليد للمنتج إذلي حيمل إلعالمة إلتجارية إليت
تمتتع ابمحلاية بأأمكهل ،أأو فقط خلاصية أأساس ية يف ذكل إملنتج.
وينص إ ألمر إلتوجهييي  84/450عىل أأن إلعالن إملقارن إذلي يقدم منتجات صاحب إلعالن عىل أأهنا
منتجات مقدلة للمنتج إذلي حيمل أأحد إ ألسامء إلتجارية ،هو إعالن غري قانوين ،ألنه يتعارض مع رشوط
إملنافسة إملرشوعة ،وعليه فان أأي فوإئد قد جينهيا صاحب إلعالن عن طريق إلعالن إملذكور يه فوإئد
حتققت كنتيجة ملنافسة غري مرشوعة ،و أأهنا ،تبعا ذلكل ،إس تغالل غري مرشوع لسمعة تكل إلعالمة ابملعىن
إلوإرد يف إملادة  3أأ(()0ح) من إ ألمر إلتوجهييي إملذكور.
ويعين ذكل بعبارة أأوحض أأنه ل يسمح أأن يرصح إلعالن أأن إملنتج إذلي يرتبط به هل نفس خصائص منتج حيمل أأحد
إلعالمات إلتجارية ،حىت وإن اكن ذكل حصيدا .غري أأن قرإر حممكة إلعدل إ ألوروبية مل يقنع إحملمكة عىل إلصعيد
إلوطين ،كام يبينه إملقتطف إلتايل.

لورايل ضد بيلور

[2010] EWCA Civ 535
إذإ طرحت إملشلكة بشلك عام جدإ فاهنا س تكون مشلكة بس يطة .وس يكون إلسؤإل هل أأن قانون
إلعالمات إلتجارية مينع إملدعى علهيم من قول إحلقيقة؟ وهل أأن قانون إلعالمات إلتجارية يمكم أأفوإه إملدعى
علهيم فال ميكهنم أأن يقولوإ أأن رإحئة تكل إلعطور تش به رإحئة ما يقابلها من إلعطور إليت حتمل عالمات
مشهورة ،رمغ أأن ذكل حصيح ورمغ أأن إلعطور إليت ميلكوهنا قانونية؟
وقد خلصت إىل أأن قرإر حممكة إلعدل إ ألوروبية يقيض فعال بتمكمي أأفوإه إملدعى علهيم.
و أأميل بشدة ،وبغض إلنظر عن ر أأي حممكة إلعدل إ ألوروبية ،إىل أأن أأقرر أأن قانون إلعالمات إلتجارية مل مينع
إلتجار من إلدلء ببيان صادق بشأأن منتجاهتم طاملا أأن منتجاهتم قانونية يف حد ذإهتا.
 .5إلعالن إملقارن وإلتخفيف :يعمتد إلقانون إلهندي ،أأول ،عىل مبادئ إلتخفيف قصد حتديد ما إذإ اكن إلعالن
إملقارن قانونيا .وينص عىل أأن أأي إعالن يكون قد إعتدى عىل إلعالمة إلتجارية إذإ اكن إلعالن إملذكور مرتبطا بتكل
إلعالمة إلتجارية وإس تغلها بصفة غري مرشوعة أأو اكن يتعارض مع إلعادإت إلرشيفة يف إلشؤون إلصناعية أأو إلتجارية
أأو أأرض ابلصفة إملمزية لتكل إلعالمة إلتجارية أأو أأثر عىل مسعهتا.
 .1إستنفاد إحلقوق والاس تريإد إملوإزي :يعد إستنفاد إحلقوق من طرف ماكل إلعالمة إلتجارية أأحد أأسس إدلفاع
إليت ميكن إعامتدها يف دعوى إلتعدي .وس تطرح هذه إملسأأةل للنقاش يف أأحد إلفصول إلالحقة.
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حق إملؤلف :مقدمة
إلفصل إلسابع
أألف .طبيعة حق إملؤلف ()3-0
ابء .معاهدة برن ()5-4
جمي .معاهدة إلويبو بشأأن حق إملؤلف (لس نة )00-1( )0116
دإل .إتفاق تريبس ()04-02
هاء .إلتفاقية إلعاملية حلقوق إملؤلف (لس نة )08( )0182
وإو .إحلقوق إجملاورة ()21-06
زإي .إلصكوك إلقانونية ()21-20
حاء .ثنائية إلتعبري وإلفكرة ()31-25
طاء .إحلقوق إملعنوية ()38-30
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أألف .طبيعة حق إملؤلف
 .0مقدمة :حق إملؤلف ،بصفة عامة ،هو حق إمللكية إلفكرية إذلي يمتتع به ماكل حق إملؤلف للحيلوةل دون
الاس تخدإم غري إملرخص ملنتجات متعلقة مبصنف أأهل للمتتع حبق إملؤلف .ومينح حق إملؤلف إمحلاية للمؤلف فامي يتعلق
بعالقته إلفكرية وإلشخصية ابملصنف وفامي يتعلق ابس تخدإمه ،وتهدف إىل ضامن أأن حيصل إملؤلف عىل ماكفأأة معقوةل
مقابل إس تخدإم إملصنف.146
.2

حق إملؤلف هو أأحد حقوق إمللكية:

إس تخدإم حق إملؤلف يف إلكنائس وإملدإرس

إحملمكة إدلس تورية إلفيدرإلية ( 1 ،)BVerfGيوليو  0110ف أأملانيا
نص قانون حق إملؤلف عىل تعريف حق إملؤلف ،وورد يف إملادة  46من نفس إلقانون تقييد حلق إملؤلف.
ول يامتىش ذكل إلتقييد مع ضامن حقوق إمللكية.
وإذ ل يتوفر تعريف مطلق ملفهوم إمللكية ،فان مفهوم حقوق إمللكية وطريقة معلها ميكن أأن تتكيف مع
إلعالقات الاجامتعية والاقتصادية ،بل وجيب أأن تتكيف معها .وذلإ ،أأحال إدلس تور إىل إلسلطة إلترشيعية
هممة حتديد مضمون حقوق إمللكية وتقييدإهتا .ويرسي ذكل أأيضا عىل حقوق إملؤلف إلتجارية ،من سبيل
حقوق إمللكية إمللموسة ،وإليت جيب أأن تتجسد يف إلترشيع .غري أأن إدلس تور ل يرتك إحلرية للسلطة
إلترشيعية للميض قدما يف أأي رااه اكن .وجيب عىل إلسلطة إلترشيعية ،إىل جانب حتديد إلسلطات
والالزتإمات إليت يشملها إحلق ،أأن حتمي إملضمون إ ألسايس لضامن حقوق إمللكية ،ابلضافة إىل إحلفاظ عىل
إملعايري إدلس تورية إ ألخرى .وجيب عىل حامية حق إملؤلف ،يك تتوإفق مع إدلس تور ،أأن راسد إملضمون
إملرتت ّب عن إملعايري إملذكورة.
وتعود ملكية إملنتج إلتجاري للعمل إلبدإعي ،من حيث إملبد أأ ،بناء عىل معايري إلقانون إملدين ،إىل إملؤلف،
وتكل يه إحدى إلسامت إ ألساس ية حلق إملؤلف كحق ملكية مبعناه إلوإرد يف إدلس تور ،وإليت مهنا أأيضا إحلرية
إليت يمتتع هبا إملؤلف ليفعل ما يشاؤه بعمهل إلبدإعي .وميثل ذكل جوهر حق إملؤلف وإذلي يمتتع ابمحلاية
مبوجب إدلس تور.

أأنرتس تايت ابرس يل إكسربس ضد اتمي ليف أأنرتانش يوانل (هولندإ)

][1977] HCA 52 [Australia

مينح صاحب إلربإءة ،عندما مينح إلربإءة يف شلكها إلتقليدي ،إلسلطة لصنع الاخرتإع وإس تخدإمه وممارس ته
وإملتاجرة فيه .ولن يرى إملشرتى أأي جدوى من رشإء إلسلعة إحملمية بربإءة ،إذإ مل يكن دليه إحلق يف
إس تخدإم إلسلعة إليت إشرتإها أأو إعادة بيعها .وعليه فيبدو من إلرضوري ،قصد إضفاء فاعلية راارية عىل
معلية إلبيع إملذكورة ،أأن تقتيض إلعملية مضنا رشطا يوإفق من خالهل صاحب إلربإءة عىل إس تخدإم إلسلعة
إحملمية بربإءة من طرف إلبائع ومن طرف من يطالبون هبذإ إحلق من خالهل .وعادة ،يقتيض إلقانون مضنا ،وفقا
ذلكل ،موإفقة صاحب إلربإءة عىل إس تخدإم إلسلعة إحملمية بربإءة "دون مضايقة ودون تقييد" .ويبدو ذكل
إلرشط إلضمين متسقا مع إلقوإعد إلعادية إليت تنظم رشوط إلعقود ،إذ ل تهدف إل إىل إحليلوةل دون تقييد
إس تخدإم إلسلعة ابلشلك إذلي قد تقيده إلربإءة إذإ مل تتضمن ذكل إلرشط.
146

ابس تخدإم إلوصف إلوإرد يف إلقانون إلتنظميي إ ألملاين.
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غري أأن بيع كتاب خيضع إىل حق إملؤلف ،ل يقتيض رشطا مضنيا مماثال .ول ميكل صاحب حق إملؤلف إحلق
الاس تئثاري لس تخدإم إملصنف إذلي يبقى خاضعا حلق إملؤلف أأو لبيعه .ول حيتاج مشرتي إلكتاب إذلي
خيضع إىل حق إملؤلف موإفقة صاحب حق إملؤلف لقرإءة إلكتاب أأو بصفة عامة لبيعه .ول يرتإفق بيع كتاب
خيضع إىل حق إملؤلف ابحلاجة إىل أأن ينص إلعقد عىل إلرشط إلضمين عند بيع سلعة حمية بربإءة .ول يعين
بيع نسخة من كتاب ترخيصا للقيام بلك إ ألعامل إليت يتضمهنا حق إملؤلف ،ول ميكن أأبدإ أأن يكون ترخيصا
للقيام بذكل.147
كام ميكّن حق إملؤلف من نقل إمللكية أأو إلتنازل عهنا ،وخيضع يف بعض إ ألحيان لعدد من إلرشوط إلشلكية.148
(ل ميكن كقاعدة عامة إلتنازل عن إحلقوق إملعنوية).
.3

هل يُع ّد حق إملؤلف حقا سلبيا؟ يقال كثريإ أأن حق إملؤلف هو حق سليب.

أأشدإون ضد تليغرإف غروب

][2001] EWCA Civ 1142 [UK
يبقى حق إملؤلف اب ألساس حقا سلبيا وليس حقا إجيابيا ،بغض إلنظر عام تضمنته إملاداتن  )0(2و.)2(06
ول متنح أأي أأحاكم وإردة يف قانون حق إملؤلف إحلق يف نرش مصنف أأديب ،عن طريق إلزإم صاحب حق
إملؤلف إملتعلق ابملصنف إملذكور ببعض إلرشوط .ومينح قانون حق إملؤلف صاحب حق إملؤلف إحلق يف منع
إلخرين من إلقيام مبا يعتربه إلقانون إملذكور حقا يمتتع به صاحب إحلق فقط .ومينع إمجليع ،ابس تثناء صاحب
حق إملؤلف ،من إلتعبري عن إملعلومات إلوإردة يف شلك إملصنف إ ألديب إحملمي مبوجب حق إملؤلف.
ول ميكن إجلزم بصدة هذإ إلبيان ،حىت يف ظل إلقانون الانلكزيي بصيغته إحلالية.
ويعد حق منع خشص ما من إلقيام مبا يعترب حقا إس تئثاراي للمؤلف هو إلوجه إخملالف للحق إلجيايب .كام أأن حق
الاس تنساخ وحق إلنرش هام حقان خمتلفان (رمغ أأهنام قد يتقاطعان) – فا ألول خيضع حلق إملؤلف وإلثاين ل خيضع هل.
وتعكس قوإنني إلبدلإن إلعامةل بنظام إلقانون إلعام ،من سبيل كندإ وجنوب أأفريقيا ،وهجة إلنظر إملذكورة .ويعرف
إلقانون إلكندي حق إملؤلف ،فامي يتعلق ابملصنف ،ابحلق إلوحيد يف إجناز إملصنف أأو إس تنساخه أأو إجناز أأو
إس تنساخ أأي جزء هام منه ،همام اكن شلكه إملادي ،أأو يف أأدإء إملصنف أأو أأي جزء هام منه ،أأو يف نرش إملصنف
أأو أأي جزء همم منه ،إن مل يكن إملصنف قد نرش .وينص قانون جنوب أأفريقيا ،بشلك مماثل ،عىل أأن "حق إملؤلف
إملرتبط مبصنف أأديب أأو موس يقي خيول لصاحبه إحلق الاس تئثاري للقيام بلك إ ألعامل فإملذكورة يف إلقامئة  ،دإخل
إمجلهورية فمن سبيل إس تنساخ إملصنف بأأي طريقة وبأأي شلك ،وللترصحي ابلقيام بذكل".
ول خيتلف إحلال يف إلقانون إملدين .وينص قانون حق إملؤلف يف هولندإ ،عىل سبيل إملثال ،عىل أأن حق إملؤلف
حق إس تئثاري يمتع به مؤلف إملصنف إ ألديب أأو إلعلمي أأو إلفين ،من أأجل نقل إملصنف إملذكور إىل إمجلهور ومن أأجل
إس تنساخه (إملادة.)0
147

148

ورد إملقتطف يف قضية رشكة كرايتيف تكنولويج إحملدودة ضد رشكة أأزاتك سيس متز إملالكة إحملدودة ف 2111رمق إلقضية )FSR 491 (CA
فس نغافورة  .ومت بشلك رصحي تنظمي إحلرية إليت يمتتع هبا إملشرتي لعادة بيع بعض إملصنفات ،ول مينح حق إلتوزيع إل لعملية إلبيع إ ألوىل ،أأو بترصحي
من صاحب إحلق ،ول يتعلق إحلق إملذكور بعمليات إلبيع إلالحقة للنسخ إليت مت بيعها.
رشكة إملوس يقى كروس تاون ميوزيك  0ذإت إملسؤولية إحملدودة ضد رشكة إملوس يقى ريف دروإت إحملدودة وأخرون ف.EWCA Civ 1222 2101
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أألينس إنرتاتي مننت س نغابور ضد س مي اكي تيك
][2001] EWCA Civ 1142 [UK

"يس تخدم مصطلح "حق إملؤلف" لالشارة إىل بعض حقوق إمللكية إلفكرية إملتعلقة بأأحد إملصنفات .وتندرج
حزمة إحلقوق إليت تتضمن حق إملؤلف مضن "حق إلتقايض" .وتشرتك مع بقية أأصناف حقوق إمللكية يف أأن
ماكل حق إملؤلف ميكن أأن ينقل ملكيته أأو يتاجر هبا بطرق متعددة .ويرتإوح ذكل بني إلتنازل إلاكمل عن
س ند إمللكية إلقانوين و /أأو س ند إملس تفيد إىل إملتنازل هل ،ومعامالت متعددة ل تنتقل فهيا ملكية إلس ند
بشلك اكمل .وقد يقترص إ ألمر بلك بساطة ،يف بعض إحلالت ،يف مناطق جغرإفية حمددة ،عىل منح
ترخيص أأو إذن للمتتع حبق إملؤلف ،سوإء مع إحتفاظ صاحب حق إملؤلف حبقه أأو ابس تثنائه منه.

ابء .إتفاقية برن
 .4إتفاقية برن :أأبرمت إتفاقية برن يف  1سبمترب  .0556وشهدت إلعديد من إلتعديالت ،مهنا إلتعديل إذلي
جرى يف ابريس يف  24يوليو  ،0110وإذلي يندرج مضن مرإجع إتفاق تريبس ومعاهدة إلويبو بشأأن حق إملؤلف.
.8

إملبادئ إ ألساس ية :تستند إلتفاقية إىل ثالثة مبادئ أأساس ية:149





إملعامةل إلوطنية .جيب أأن حتظى إملصنفات إلصادرة يف دوةل متعاقدة ( أأي إملصنفات إليت يكون مؤلفها
من موإطين تكل إدلوةل أأو إليت نرشت للمرة إ ألوىل يف تكل إدلوةل) يف لك دوةل من إدلول إملتعاقدة
إ ألخرى ابمحلاية نفسها إليت متنحها للمصنفات إخلاصة مبوإطنهيا (إملادة  )6(2وإملادة  3وإملادة .)3(8
إمحلاية إللية .جيب أأل تكون إمحلاية إليت مينحها حق إملؤلف مرشوطة ابختاذ أأي إجرإء شلكي .ويعين
ذكل أأن إمحلاية إليت مينحها حق إملؤلف ل تعمتد عىل تسجيل أأو ما شابه ذكل( .إملادة )8
إس تقالل إمحلاية .ل تعمتد تكل إمحلاية عىل إمحلاية إملمنوحة يف بدل منشأأ إملصنف( .إملادة  .))2(8ومع
ذكل ،إذإ حدد ترشيع أأية دوةل متعاقدة مدة للحامية أأطول من إحلد إ ألدىن إملنصوص عليه يف إلتفاقية
وإذإ توقفت حامية إملصنف يف بدل إملنشأأ ،جاز رفض إمحلاية عند إنهتاء مدهتا يف بدل إملنشأأ.
(إملادة .))0(6

فرإنسوإ لواكزو ضد مجعية إملؤلفني ()SACEM

قرإر حممكة إلعدل إ ألوروبية إلصادر يف  03يوليو  ،0151يف إلقضااي إجملمعة رمق  110/88و 241/88و 242/88نرش حتت
رمق :ECR 1989, 2811
حيظى أأحصاب حقوق إملؤلف إملعرتف هبا بناء عىل ترشيع أأحد إدلول إملتعاقدة ،يف لك دوةل من إدلول
إملتعاقدة إ ألخرى ابمحلاية نفسها إليت متنحها ملوإطنهيا ضد إلتعدّي عىل حق إملؤلف ،وبنفس إحللول إلقانونية
ضد إلتعدّي إملذكور ،بناء عىل إلتفاقيات إدلولية بشأأن حق إملؤلف.
 .6تعريف إملصنفات إليت حيق حاميهتا مبوجب حق إملؤلف :تس تخدم إتفاقية برن تعريفا وإسعا وغري مقيّد
للمصنفات إ ألدبية وإلفنية لتعريف إملصنفات إليت حيق حاميهتا (إملادة  .))0(2وتشمل تكل إملصنفات لك إنتاج يف
إجملال إ ألديب وإلعلمي وإلفين ،أأاي اكنت طريقة أأو شلك إلتعبري عنه ،من سبيل:

149

إلكتب وإلكتيبات وغريها من إحملررإت؛

طبقا ملضمون إملوقع إللكرتوين للويبو ،وإذلي نرشت عليه إملعاهدإت إملذكورة أأسفهل.http://www.wipo.int/treaties/en/. :
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 وإحملارضإت وإخلطب وإملوإعظ وإملصنفات إ ألخرى إليت تتسم بنفس إلطبيعة؛
 وإملصنفات إملرسحية أأو إملرسحيات إملوس يقية؛
 وإملصنفات إليت تؤدى حبراكت أأو خطوإت فنية وإلمتثيليات إلميائية؛
 وإملؤلفات إملوس يقية سوإء إقرتنت اب أللفاظ أأم مل تقرتن هبا؛
 وإملصنفات إلسيامنئية ويقاس علهيا إملصنفات إليت يعرب عهنا بأأسلوب مماثل ل ألسلوب إلسيامنيئ؛
 وإملصنفات إخلاصة ابلرمس وابلتصوير ابخلطوط أأو اب أللوإن وابلعامرة وابلنحت وابلطباعة عىل إحلجر؛
 وإملصنفات إلفوتوغرإفية ويقاس علهيا إملصنفات إليت يعرب عهنا بأأسلوب مماثل ل ألسلوب إلفوتوغرإيف؛
 وإملصنفات إخلاصة ابلفنون إلتطبيقية؛
 وإلصور إلتوضيحية وإخلرإئط إجلغرإفية وإلتصماميت وإلرسومات إلتخطيطية؛
 وإملصنفات إجملسمة إملتعلقة ابجلغرإفيا أأو إلطبوغرإفيا أأو إلعامرة أأو إلعلوم".
 .1إحلقوق الاس تئثارية :يمتثل حق إملؤلف اب ألساس يف إحلق يف منع أأوجه إلنتاج غري إملرخص هبا للمصنف
إذلي حيق حاميته مبوجب حق إملؤلف ،غري أأنه ل يقترص عىل ذكل .وعل سبيل إملثال ،مت الاعرتإف يف إلس نوإت
إ ألخرية حبق إلتوزيع ،مما ميكن صاحب حق إملؤلف من ضبط توزيع إملصنف ،خاصة يف حاةل إملصنفات إلسمعية
إلبرصية (إ ألفالم).
وجيب الاعرتإف ببعض إحلقوق الاس تئثارية للرتخيص ،ابس تثناء بعض إلتحفظات وإلتقييدإت والاس تثناءإت إملمكنة،
وهذه إحلقوق يه:










حق إلرتمجة،
وحق حتوير إملصنفات وتعديلها وإجرإء أأية حتويالت أأخرى علهيا،
وحق إ ألدإء إلعلين للمصنفات إملرسحية أأو إملرسحيات إملوس يقية أأو إملصنفات إملوس يقية،
وحق إلتالوة إلعلنية للمصنفات إ ألدبية،
وحق نقل أأدإء تكل إملصنفات إىل إمجلهور،
وحق إلذإعة،
وحق إس تنساخ إملصنفات بأأي طريقة وبأأي شلك،
وحق إس تخدإم إملصنفات أكساس ملصنفات مسعية برصية،
وحق إس تنساخ إملصنفات إلسمعية إلبرصية وتوزيعها و أأدإهئا علنيا ونقلها إىل إمجلهور.

 .5الاس تثناءإت :رازي إتفاقية برن بعض الاس تثناءإت محلاية حق إملؤلف .ونص إتفاق تريبس عىل إس تثناءإت
أأوسع .وس يتناول إلفصل إلتاسع هذإ إملوضوع مبزيد إلتفاصيل .وتطرق إلفصل إحلايل إىل بعض إ ألحاكم إخلاصة.
ول تنطبق إمحلاية إملقررة يف هذه إلتفاقية عىل إ ألخبار إليومية أأو عىل إ ألحدإث إخملتلفة إليت تتصف بكوهنا جمرد
معلومات حصفية (إملادة .))5(2
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كام تسمح إتفاقية برن للبدلإن بأأن تنص عىل عدد حمدود من الاس تثناءإت فامي يتعلق ابللزإم إلعام بأأن تنص عىل متتع
إملصنفات إلوإردة يف إلقامئة ابمحلاية مبوجب حق إملؤلف .وميكن للبدلإن مثال ،أأن تس تثين ،بشلك اكمل أأو جزيئ،
إخلطاابت إلس ياس ية أأو إخلطاابت إليت أألقيت خالل إملرإفعات إلقانونية ،من حق إملؤلف.
وعىل نفس إملنوإل ،جيوز للترشيع إلوطين أأن حيدد إلرشوط إليت ميكن مبقتضاها نقل إحملارضإت وإخلطب وإملصنفات
إ ألخرى إليت تتسم بنفس إلطبيعة وإليت تلقى علنيا وذكل عن طريق إلصدافة وإذإعهتا وإحاطة إمجلهور علام هبا
ابلوسائل إلسلكية أأو عن طريق تضميهنا وسائل إلنقل للجمهور عندما يربر إلهدف إلعاليم إملنشود مثل هذإ
الاس تعامل (إملادة 2اثنيا).
وينص إلقانون إ ألملاين (عىل سبيل إملثال) عىل الاس تثناء إلتايل:
جيوز بعد نرش إملصنفات إ ألدبية أأو إملوس يقية صغرية إحلجم ،أأو إملصنفات إلفنية إلبرصية إملنفردة ،أأو
إملصنفات إلفوتوغرإفية إملنفردة ،نسخ بعض أأجزإء إملصنف وتوزيعها وكشفها علنيا ،كجزء من إحدى
إجملموعات إليت متزج مصنفات أألفها عدد كبري من إملؤلفني ،وإملعدة حبمك طبيعهتا ل ألغرإض إلتعلميية يف
إملدإرس ،فقط ،أأو لالس تخدإم يف إملؤسسات إلتعلميية وإلتدريبية غري إلتجارية أأو مؤسسات إلتدريب
إملهين أأو إلكنائس .وجيب ذكر الاس تخدإم إملقصود للمجموعة ،بشلك وإحض ،عىل إلنسخ إملعدة أأو عند
إلكشف إلعلين.
ويتضمن ملحق إتفاقية برن (إذلي ورد يف تعديل ابريس) إس تثناءإت تقديرية إضافية .وحيق للبدلإن إلنامية ،مثال،
فامي يتعلق ابملصنفات إملنشورة يف شلك مطبوع أأو يف أأي شلك مماثل أخر ،أأن تس تعيض عن إحلق الاس تئثاري
للرتمجة بنظام للرتإخيص غري الاس تئثارية وغري إلقابةل لحاةل إمللكية ،متنحها إلسلطة إخملتصة وفقا لرشوط ،كام رازي
إملادة  3إعامتد نظام ترإخيص لنرش بعض إملصنفات إملنشورة ،ألغرإض تعلميية.

جمي .معاهدة إلويبو بشأأن حق إملؤلف (لس نة )0116

150

 .1موضوع إملعاهدة :تكرر إملعاهدة ،نوعا ما ،أأحاكم إتفاق تريبس وتتضمن إشارة إىل لك إ ألحاكم إملوضوعية
إلوإردة يف إتفاقية برن ،كام تدرج موضوعني جديدين ،يف نطاق إمحلاية مبوجب حق إملؤلف ،وهام:



برإمج إحلاسوب ،بغض إلنظر عن أأسلوب إلتعبري عهنا وشلكه،
ومجموعات إلبياانت أأو إملوإد إ ألخرى (قوإعد إلبياانت) ،همام اكن شلكها ،وإليت متثل إبدإعات فكرية،
حبمك إختيار حمتوايهتا أأو ترتيهبا.

وعالوة عىل ذكل ،هتدف إملعاهدة إىل توضيح إملعايري إلرإهنة ،وعند إحلاجة ،إىل إحدإث معايري جديدة تس تجيب
للمشالك إليت أأاثرهتا إلتكنولوجيا إلرمقية ،وخاصة إلنرتنت .ويشار إىل ذكل جبدول إ ألعامل إلرمقي.
وتشمل إ ألحاكم إليت نصت علهيا معاهدة إلويبو بشأأن حق إملؤلف ،وإملتعلقة جبدول إ ألعامل إلرمقي ،إملسائل إلتالية:


150

إحلقوق إملطبقة لتخزين إملصنفات يف إلنظم إلرمقية وإرسالها،
وإلتقييدإت عىل إحلقوق يف إلبيئة إلرمقية ،وإس تثناءإهتا،

منشور إلويبو رمق  451إلفصل  8إملعاهدإت وإلتفاقيات إدلولية بش أأن إمللكية إلفكرية http://www.wipo.int/export/sites/www/about-
.ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf
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وإلتدإبري إلتكنولوجية للحامية،
ومعلومات إدإرة إحلقوق.

 .01حق إلنرش وحق إلت أأجري وحق إلنقل إىل إمجلهور :تتطرق إملعاهدة أأيضا ،بنوع من إدلقة ،إىل بعض إحلقوق
إليت يمتتع هبا مؤلفون خصوصيون(ل يقترصون عىل مؤلفي برإمج إحلاسوب وقوإعد إلبياانت) ،ومتنحهم إحلقوق
إلثالثة ،أأي حق إلتوزيع وحق إلتأأجري وحق إلنقل إىل إمجلهور.




يرسي حق إلتأأجري عىل إلنسخة إ ألصلية أأو غريها من نسخ برإمج إحلاسوب وإملصنفات إلسيامنئية
وإملسجالت إجملسدة يف تسجيالت صوتية .ويمتثل حق إلتوزيع يف إحلق يف إصدإر ترإخيص لاتحة
إلنسخة إ ألصلية من إملصنف أأو غريها من إلنسخ ،للجمهور ،عن طريق إلبيع أأو إ ألشاكل إ ألخرى
لنقل إمللكية .أأما حق إلتأأجري فهو حق إصدإر ترإخيص لتأأجري تكل إملصنفات ألغرإض مذكورة.
ويمتثل حق نقل إملصنف إىل إمجلهور يف إحلق يف إصدإر ترإخيص ألي شلك من أأشاكل إلنقل إىل
إمجلهور ،ويتكون من حقّني .ويمتثل إ ألول يف حق نقل إملصنف عرب إلوسائل إللكرتونية وإلثاين يف
حق إاتحة إملصنف إىل إمجلهور بطريقة متكن أأفرإد إمجلهور من إلنفاذ إىل إملصنف يف إملاكن وإلزمن
إذلي خيتارونه بصفة منفردة .ويعد إرسال إملصنف تعداي ،من منظور إلتعدي ،إذإ اكن يمتتع ابمحلاية
مبوجب حق إملؤلف .كام يعد وضع مصنف عىل إلنرتنت بطريقة متكن إلخرين من إلنفاذ إليه بلك
حرية ،تعداي.

وتندرج لك هذه إحلقوق مضن إحلقوق الاس تئثارية ،وختضع إىل تقييدإت وإس تثناءإت .وتضاف هذه إحلقوق إىل حق
نسخ إملصنفات يف شلك مادي ،ومتنع حتميل إمللف إذلي يتعدى عىل حق إملؤلف من إلنرتنت ،ومينع ابلتايل حفظه.
 .00طبيعة حق إلتوزيع وتقييدإته:

إلقضية رمق2001(JU) NO.952 :

إحملمكة إلعليا ،هيئة إحمللفني إلصغرى إ ألوىل (إلياابن)
خمزتل إحملارضMinshu Vol.56, No.4, at 808 :
أأدرج حق توزيع مصنفات إ ألفالم ابعتباره تنفيذإ ألحاكم إتفاقية برن (إليت عدلت يف بروكسل يف  26يونيو
 )0145إملتعلقة حبق توزيع إ ألفالم إلسيامنئية .ومل تقر إلتفاقية حبقوق إلتوزيع إل خبصوص إ ألفالم ،نظرإ
لالستامثر إلهام إذلي يتطلبه إنتاج إ ألفالم ،وذلإ اكن من إلرضوري ضبط إلتوزيع لضامن إسرتجاع الاستامثر
بشلك ف ّعال ،ونظرإ لنظام توزيع إ ألفالم يف إملسارح إلقامئ يف ذكل إلوقت (وإذلي اكن يفرتض مس بقا أأن
يتكرر إلتأأجري)؛ ابلضافة إىل صعوبة ضبط عرض إلفيمل عىل إلشاشة بطريقة ختالف رغبة صاحب حق
إملؤلف .وعليه فقد اكن من إلرضوري ضبط توزيع إلنسخ ،ابلضافة إىل ضبط إلتنازل عن ملكيهتا وتأأجريها.
ونظرإ لهذه إ ألس باب ،مت تفسري قانون حق إملؤلف عىل أأن حق إلتنازل عن ملكية إ ألفالم إلسيامنئية وتأأجريها
ليشاهدها إمجلهور ،ما زإل ساراي.

دإل .إتفاق تريبس
 .02إتفاق تريبس :يتضمن إتفاق تريبس عددإ من إ ألحاكم إملتعلقة حبق إملؤلف وإحلقوق إجملاورة .وتنص خاصة
عىل أأن إدلول إ ألعضاء يف منظمة إلتجارة إلعاملية ملزمة ابلس تجابة إىل إ ألحاكم إلرئيس ية لتفاقية برن.
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 .03متديد حق إملؤلف :مدد إلتفاق ،بشلك رصحي ،طبيعة إملوإد إ ألهل للحامية مبوجب حق إملؤلف يك تشمل
برإمج إحلاسوب ومجموعات إلبياانت (إملادة .)01
 جيب أأن تمتتع برإمج إحلاسوب ،سوإء اكنت بلغة إملصدر أأو بلغة إلةل ،ابمحلاية ابعتبارها مصنفات
أأدبية بناء عىل معاهدة برن (لس نة .)0110
 وجيب أأن تشمل إمحلاية أأيضا مجموعة إلبياانت أأو إملوإد إ ألخرى ،سوإء اكنت يف شلك قابل للقرإءة
إللية أأو أأي شلك أخر ،وإليت متثل إبدإعات فكرية ،حبمك إختيار حمتوايهتا أأو ترتيهبا .ول تشمل هذه
إمحلاية إلبياانت أأو إملوإد يف حد ذإهتا وليس لها أأثر عىل حقوق إملؤلف إملتعلقة بتكل إلبياانت أأو
إملوإد ،وإليت ما زإلت سارية ،همام اكنت تكل إحلقوق.
 .04مدة إمحلاية :ينص إتفاق تريبس عىل مدة حامية دنيا (إملادة :)02
لكام مت إحتساب مدة حامية أأحد إملصنفات ،خبالف إملصنفات إلفوتوغرإفية وإملصنفات إلفنية إلتطبيقية ،عىل
أأساس خيتلف عن حياة إلشخص إلطبيعي ،ينبغي أأل تقل إملدة إملذكورة عن  81س نة إبتدإء من هناية إلس نة
إلتقوميية إليت صدر فهيا إلرتخيص بنرش تكل إملصنفات ،أأو عن  81س نة إبتدإء من إبدإع إملصنف ،يف حال
مل يمت إلرتخيص ابلنرش خالل  81س نة إبتدإء من إبدإع إملصنف إملذكور.
وقد نصت إتفاقية برن عىل أأحاكم مماثةل لكن بعض إلبدلإن إعمتدت مدة حامية تس متر  11س نة ،كام نصت إلبدلإن يف
بعض إحلالت عىل مدة حامية تبلغ  11و 011س نة.

هاء .إلتفاقية إلعاملية حلقوق إملؤلف (لس نة )0182
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 .08إلتفاقية إلعاملية حلقوق إملؤلف (لس نة  :)0182تدير إليونسكو هذه إلتفاقية ،وتشرتط عىل إدلول إملتعاقدة
أأن تنص عىل حامية مناس بة وفعاةل حلقوق إملؤلفني وحقوق غريمه من إملالكني ،إملتعلقة ابملصنفات إ ألدبية وإلعلمية
وإلفنية ،مبا يف ذكل إلكتاابت وإملصنفات إملوس يقية وإملرسحية وإلسيامنئية ،وإلرسوم ،وإلنحت وإلنقوش عىل إحلجر.
واكن إلسبب يف إبرإم هذه إلتفاقية أأن إلولايت إملتددة رفضت أأن تكون طرفا يف إتفاقية برن ،نظرإ ألن ذكل اكن
سيتطلب إدخال تغيريإت جوهرية يف قانون حق إملؤلف للولايت إملتددة إ ألمريكية ،خاصة بشأأن إحلقوق إملعنوية،
ورشط تسجيل إملصنفات إليت يشملها حق إملؤلف ،وإلشعار إللزإيم حبق إملؤلف .وقد فقدت إلتفاقية منذ ذكل
إلوقت قدرإ كبريإ من وجاههتا ،ألن إلولايت إملتددة إ ألمريكية غريت موقفها يف  0151وإنضمت إىل إتفاقية برن،
وإليت أأدرجت بدورها يف إتفاق تريبس .وعالوة عىل ذكل ،تنص إلتفاقية إلعاملية حلقوق إملؤلف عىل أأن إلعالقة بني
إدلول إ ألعضاء إليت إنضمت للك من إتفاقية برن وإلتفاقية إلعاملية حلقوق إملؤلف ،تنظمها إلتفاقية إ ألوىل.
ومل ينص إتفاق تريبس عىل تطبيق أأحاكم إلتفاقية إلعاملية حلقوق إملؤلف ،ول تتضمن إلتفاقية أأية أأحاكم وجهية
للمصنف إذلي حنن بصدده.

وإو .إحلقوق إجملاورة

151

إلتنقيح إجلزيئ إذلي أأدخهل اكيكو مويم يف قانون حق إملؤلف وإلقانون إملتعلق ابلأحاكم الاس تثنائية إملتعلقة بقانون حق إملؤلف وإلرضورية كنتيجة
لتنفيذ إلتفاقية إلعاملية حلقوق إملؤلف .http://www.cric.or.jp/cric_e/ cuj/cuj00/cuj00_3.html
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 .06إحلقوق إجملاورة :مل تتناول إتفاقية برن إحلقوق إجملاورة حلقوق إملؤلف ،ولكن تناولهتا إتفاقيات أأخرى .وترد هذه
إلتفاقيات مضن إلقامئة ولكهنا لن تكون موضوع نقاش منفصل ألنه ل وجود تقريبا ألية سابقة قضائية ،و ألن تكل
إلتفاقية ل تطرح مشالك خبصوص إلتفسري أأو إلتطبيق.
 .01إتفاقية روما محلاية فناين إ ألدإء ومنتجي إلتسجيالت إلصوتية وهيئات إلذإعة (لس نة  :)0160تضمن إتفاقية
روما إمحلاية ملدة  21س نة ألدإء فناين إ ألدإء وإلتسجيالت إلصوتية إليت أأنتجها منتجو إلتسجيالت إلصوتية ،وإلبث
إذلي أأذإعته هيئات إلبث.
 يمتتع فنانو إ ألدإء ( أأي إملمثلون وإملطربون وإملوس يقيون وإلرإقصون وإ ألشخاص إلخرون إذلين يؤدون
إملصنفات إ ألدبية وإلفنية) ابمحلاية من بعض إ ألعامل إليت مل يوإفقوإ علهيا .ويه بث أأدإهئم إحلي أأو نقهل
للجمهور ،وتثبيت أأدإهئم إحلي عىل دعامة مادية ،وإس تنساخ ذكل إلتثبيت إذإ جرى إلتثبيت إ ألصل
دون موإفقهتم أأو إذإ جرى الاس تنساخ ألغرإض غري إ ألغرإض إليت اكنوإ قد وإفقوإ علهيا.
 ويمتتع منتجو إلتسجيالت إلصوتية ابحلق يف إلترصحي ابس تنساخ تسجيالهتم إلصوتية بطريقة مبارشة
أأو غري مبارشة أأو حظر ذكل .وتُعرف إتفاقية روما "إلتسجيل إلصويت" بأأنه أأي تثبيت مسعي حبت
ألصوإت أأي أأدإء أأو لغري ذكل من إ ألصوإت .وإذإ اكن إلتسجيل إلصويت إملنشور ألغرإض راارية
موضع إنتفاع اثنوي ( أأي إذإ مت بثه أأو نقهل للجمهور يف أأي شلك اكن) ،يتعني عىل إملنتفع أأن يدفع
لفناين إ ألدإء أأو ملنتجي إلتسجيالت إلصوتية أأو مجليعهم ماكفأأة وإحدة ومنصفة .غري أأنه ،حيق لدلول
إملتعاقدة أأل تطبق تكل إلقاعدة أأو أأن حتد من تطبيقها.
 وحيق لهيئات إلبث أأن ترصح ببعض إ ألعامل أأو حتظرها ،وهذه إ ألعامل يه إعادة بث برإجمها ،وتثبيهتا
عىل دعامة مادية ،وإس تنساخ تكل إلتثبيتات ،ونقل برإجمها إلتلفزيونية للجمهور إذإ ما جرى إلنقل يف
أأماكن متاحة للجمهور ومقابل دفع رمس لدلخول.
 .05إتفاقية جنيف بش أأن حامية منتجي إلتسجيالت إلصوتية من إس تنساخ تسجيالهتم إلصوتية دون ترصحي ( :)0110تلزم
هذه إلتفاقية لك دوةل متعاقدة حبامية من ِتج إلتسجيالت إلصوتية من موإطين دوةل متعاقدة أأخرى من:




إجناز أأية نسخ دون موإفقته،
ومن إس تريإد تكل إلنسخ ،إذإ اكن إجنازها أأو إس تريإدها بغرض توزيعها عىل إمجلهور،
ومن توزيعها عىل إمجلهور.

ويقصد مبصطلح "إلتسجيل إلصويت" لك تثبيت صويت حبت ( أأي أأنه ل يشمل مثال إلتسجيل إلصويت إملصاحب
ل ألفالم أأو أأرشطة إلفيديو) ،أأاي اكن شلكه (إسطوإنة أأو رشيط تسجيل أأو خالف ذكل) .وجيوز منح إمحلاية بناء
عىل قانون حق إملؤلف أأو قانون خاص (إحلقوق إجملاورة) أأو قانون إملنافسة غري إملرشوعة أأو إلقانون إجلنايئ .وجيب
أأن ترسي إمحلاية ملدة  21س نة عىل إ ألقل إعتبارإ من اترخي إلتثبيت إ ألول أأو إلنرش إ ألول للتسجيل إلصويت( .غري
أأن إتفاق تريبس ينص يف إملادة  8.04عىل إلزإم بمتديد مدة إمحلاية حلقوق فناين إ ألدإء ومنتجي إلتسجيالت إلصوتية
إىل  81س نة ،وإس تثىن هيئات إلبث من ذكل).
 .01إتفاقية بروكسل بش أأن توزيع إلشارإت إحلامةل للربإمج إملرسةل عرب إلسوإتل (لس نة  :)0114تنص إتفاقية
بروكسل عىل إلزتإم إدلول إملتعاقدة ابختاذ إلتدإبري إملالمئة حلظر توزيع إلشارإت إحلامةل للربإمج إملرسةل عرب إلسوإتل
يف أأرإضهيا أأو إنطالقا مهنا دون ترصحي.
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 .21معاهدة إلويبو بشأأن إ ألدإء وإلتسجيل إلصويت (لس نة  :152)0116تتناول إملعاهدة حقوق إمللكية إلفكرية إليت يمتتع هبا
نوعان من إملس تفيدين ،وهام فنانو إ ألدإء ( أأي إملمثلون وإملغنون وإملوس يقيون ،إخل) ومنتجو إلتسجيالت إلصوتية ( أأي
إ ألشخاص أأو إلكياانت إلقانونية إذلين يقومون مببادرإت وإملسؤولني عن تثبيت إلصوت عىل دعامة مادية).
وتشمل أأحاكم معاهدة إلويبو بشأأن إ ألدإء وإلتسجيل إلصويت ،إملتعلقة جبدول إ ألعامل إلرمقي ،إملسائل إلتالية:






بعض إلتعريفات،
وإحلقوق إملطبقة لتخزين أأوجه إ ألدإء وإلتسجيل إلصويت يف إلنظم إلرمقية ،وإرسالها،
وإلتقييدإت والاس تثناءإت إملتعلقة ابحلقوق يف إلبيئة إلرمقية،
وإلتدإبري إلتكنولوجية للحامية،
ومعلومات إدإرة إحلقوق.

ومتنح إملعاهدة فناين إ ألدإء أأربعة أأنوإع من إحلقوق إملالية يف أأوجه أأدإهئم إملثبتة يف تسجيالت صوتية (وليس يف
تسجيالت مسعية برصية مثل إ ألفالم إلسيامنئية) .وتكل إحلقوق يه:





حق الاس تنساخ،
وحق إلتوزيع،
وحق إلتأأجري،
وحق إاتحة إ ألدإء إملثبت.

زإي .إلصكوك إلقانونية
 .20إلقوإنني إحمللية :يقوم إملصنف إذلي حنن بصدده عىل إفرتإض أأن إدلول نصت عىل قوإنني تس تجيب إىل
الالزتإمات إدلولية إليت فرضها إتفاق تريبس .ونظرإ للتشابه بني قوإنني حقوق إملؤلف ،لن نتخذ يف هذإ أأي قانون
تنظميي أكساس للنقاش.
وختتلف إلقوإنني إملتعلقة حبق إملؤلف ،يف إلعديد من إ ألش ياء ،بني إلبدلإن إلعامةل بنظام إلقانون إلعام وإ ألخرى إلعامةل
بنظام إلقانون إملدين .وتنبع الاختالفات من إملقارابت إلنظرية إخملتلفة عند طرح إملسأأةل .وسيسلط إملصنف إلضوء
عىل تكل الاختالفات إذإ اكنت وجهية للنقاش .ومل يمت تناول هذه الاختالفات عند تنس يق قانون حق إملؤلف
لالحتاد إ ألورويب.
ويستند حق إملؤلف إىل قانون تنظميي حمل وذلإ فهو قانون إقلميي .ويعين ذكل أأن إحملامك إحمللية ل ميكهنا أأن تصدر
قرإرإت بشأأن دعاوى إلتعدي عىل حقوق إملؤلف إ ألجنبية .وخيتلف إ ألمر يف إلبدلإن إ ألعضاء يف إتفاقية بروكسل
(وإليت انقشها إلفصل إ ألول) ،إذ تنص إلقاعدة يف تكل إحلاةل عىل أأن ولية إحملامك إحمللية ل تشمل إلنظر يف دعاوى

152

منشور إلويبو رمق  451إلفصل  8إملعاهدإت وإلتفاقيات إدلولية بش أأن إمللكية إلفكرية http://www.wipo.int/export/sites/www/about-
.ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf
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إلتعدي عىل حقوق إملؤلف إ ألجنبية ،إل إذإ اكن حق إملؤلف إملتنازع عليه مرتتبا عن قانون أأحد إدلول إ ألعضاء يف
إتفاقية بروكسل.153
 .22إلبدلإن إليت تع متد إلقانون إلعام :مثل إلقانون إلنلكزيي للملكة أن لس نة  ( 0111أأو  )0101أأول قانون
حق إملؤلف .وشهد إلقانون إلعديد من إلتعديالت فامي بعد ،أأوصلت إىل قانون حق إملؤلف يف إململكة إملتددة
لس نة  .)1 & 2 Geo 5 ch 46( 0100وقد إستندت قوإنني حق إملؤلف ،يف إلبدلإن إلعامةل بنظام إلقانون إلعام
جزءإ من إلمربإطورية إلربيطانية ،اب ألساس إىل إلقانون إملذكور ،وإذلي يطبق بشلك مبارش أأو عرب
وإليت اكنت ً
154
إعامتده كقانون يف تكل إلبدلإن  .ومتت الاس تعاضة عن إلقانون إملذكور بقانون حق إملؤلف إلربيطاين لس نة 0186
( ،)4 & 5 Eliz 2 c 74وإذلي شلك أأساسا للتطورإت إلضافية إليت شهدهتا تكل إلبدلإن.155

ذيبارج ضد دإر عرض إلفنون بييت تشامبلني
]2002 SCC 34 [Canada

نشأأ حق إملؤلف يف هذإ إلبدل فكندإ من رمح إلقانون إلتنظميي ،وينص عىل حقوق وحلول قانونية مفصةل.
ول يعين ذكل أأن قانون حق إملؤلف يف كندإ ،يعيش يف برج عايج بعيدإ عن بقية إلعامل .وقد إلزتمت كندإ
ابتفاقية برن وإملعاهدإت إدلولية إ ألخرى إملتعلقة ابملوضوع ،ومهنا إلتفاقية إلعاملية حلقوق إملؤلف .ويس تحسن،
يف ظل عوملة ما يطلق عليه "إلصناعات إلثقافية" ،تنس يق طريقة تفسريان للحامية مبوجب حق إملؤلف ،يف
حدود ما يسمح به ترشيعنا إخلاص ،لتنسجم مع إلترشيعات إ ألخرى ذإت إلتوهجات إملامثةل .ول جيب إلتغافل
عن بعض الاختالفات إملفاهميية إملس مترة بني حق إملؤلف إذلي ينص عليه عرف إلقانون إملدين إملطبق يف
أأورواب وبني عرف إلقانون إلنلكزيي حلقوق إملؤلف ،ويبدو أأن تكل الاختالفات تقف ورإء سوء إلفهم إذلي
أأدى إىل الاس تئناف إذلي حنن بصدده.

بوترورث ورشاكؤه ضد أأن يج سويي انم

][1987] RPC 485 (HC) [Singapore
ينشأأ حق إملؤلف إستنادإ إىل إلقانون إلتنظميي ،وملعرفة ما إذإ اكن حيق ملصنف ما إلمتتع ابمحلاية مبوجب حق
إملؤلف ،ينبغي معرفة ما إذإ اكن أأي قانون تنظميي مينح إمحلاية خبصوص إملصنف إملذكور .ول تعمتد إملسأأةل عىل
حق "رااري" أأو أأي يشء من هذإ إلقبيل.
وجند يف إ ألخري قانون إململكة إملتددة بشأأن حقوق إملؤلف وإلتصاممي وإلربإءإت لس نة  ،0155إملطبق حاليا (إلصيغة
إملنقدة) ،وإذلي اكن من إلرضوري تعديهل ليس تجيب إىل إتفاق تريبس ،ابلضافة إىل إ ألوإمر إلتوجهيية لالحتاد
إ ألورويب .وخيتلف إلقانون يف شلكه عن إلقوإنني إلتنظميية إلتقليدية حلقوق إملؤلف يف إلقانون إلعام ،رمغ أأن أأغلبه بقي
كام هو.

153

154

155

رشكة لواكسفيمل إحملدودة ضد أأينسورث فEWCA Civ 1328 2111؛ ورشكة إملوس يقى كروس تاون  0ذإت إملسؤولية إحملدودة ضد رشكة
إملوس يقى ريف دروإت إحملدودة وأخرونفEWCA Civ 1222 2101؛ وكوبر ضد رشكة يونيفرسال ميوزيك أأسرتإليا إملالكة إحملدودة ف2116
.FCAFC 187
إملادة " :)0(0مع مرإعاة أأحاكم هذإ إلقانون ،تبقى حقوق إملؤلف سارية يف أأجزإء إ ألرإيض إلتابعة جلالةل إملكل ،وإليت يشملها إلقانون إحلايل للمدة إملبينة
فامي يل ،عىل لك مصنف مرسيح أأو موس يقي أأو فين أأصل ."...وإنظر أأيضا رشكة (منشورإت) بوترورث ورشاكؤه إحملدودة ضد أأن يج سويي انم
ف RPC 485 (CA) 0151فس نغافورة .
فاوولو ضد غرإي ف( WSSC1 0111إحملمكة إلعليا يف ساموإ إلغربية)" .يعود أأصل حق إملؤلف إىل إلقانون إلعام ،غري أأنه مش تق إلن من أأحاكم
قانون حق إملؤلف" .أشدإون ضد رشكة تليغرإف غروب إحملدودة ف .EWCA Civ 1142 2110وإلوضعية معقدة أأكرث يف إلولايت إملتددة
إ ألمريكية بسبب إلهيلكة إلفدرإلية.
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ويستند إلقانون إ ألمرييك بشأأن حق إملؤلف إىل إملادة إملتعلقة حبق إملؤلف وإليت نص علهيا إدلس تور ،وإليت ورد فهيا
"تعزيز إلتطور إلعلمي وإلفنون إملفيدة عن طريق ضامن حقوق إس تئثارية للمؤلفني وإخملرتعني فامي يتعلق بكتاابهتم
وإكتشافاهتم ،لفرتإت حمدودة ".وخيتلف يف إلعديد من إلنوإيح عن معايري إلقانون إلعام ،وجيب أأخذ ذكل بعني
الاعتبار عند إلتطرق إىل إلسوإبق إلقضائية إ ألمريكية.
 .23إ ألوإمر إلتوجهيية لالحتاد إ ألورويب :جرى إعامتد إ ألوإمر إلتوجهيية لالحتاد إ ألورويب يف حماوةل لتنس يق بعض
إجلوإنب إملتعلقة بقانون حق إملؤلف دإخل الاحتاد .وتهدف إ ألمر إلتوجهييي للمجلس رمق  ،93/98/EECإلصادر يف
 21أأكتوبر  ،1560113إىل ضامن أأن تعمتد لك بدلإن الاحتاد إ ألورويب مدة وإحدة حلق إملؤلف وإحلقوق إجملاورة .وقد
نص إ ألمر إلتوجهييي رمق  157 2011/77/EUعىل مدة حامية أأطول للحقوق إجملاورة ،تبلغ  11س نة.
ويتناول إ ألمر إلتوجهييي رمق  ،96/9/ECإلصادر يف  00مارس  ،0116إمحلاية إلقانونية إليت تمتتع هبا قوإعد إلبياانت.
وتكون قاعدة إلبياانت "مجموعة مصنفات أأو بياانت أأو موإد أأخرى مس تقةل ،رتبت بشلك متناسق ومهنجي ،ميكن
إلنفاذ إلهيا بشلك منفرد ابس تخدإم إلوسائل إللكرتونية أأو غريها من إلوسائل" .وحيق أأن تمتتع قاعدة إلبياانت ابمحلاية
مبوجب حق إملؤلف ،إذإ مثلت إبدإعا فكراي خاصا مبؤلفها ،نظرإ لختيار حمتوايهتا أأو ترتيهبا.
ول حيق أأن تمتتع قوإعد إلبياانت ابمحلاية مبوجب حق إملؤلف إذإ اكنت هتدف إىل أأن تكون اكمةل ،أأي مت إختيار
إلبياانت إليت أأدخلت فهيا ابعامتد معايري موضوعية ،وحيق من هجة أأخرى أأن تمتتع قوإعد إلبياانت ابمحلاية مبوجب حق
إملؤلف إذإ اكنت فريدة من نوعها .وحيمي حق إملؤلف إبدإع إملؤلف ،بيامن حتمي حقوق قوإعد إلبياانت بشلك خاص
الاستامثر إلهام إلنوعي و /أأو إلمكي للحصول عىل إحملتوايت أأو إلتدقيق فهيا أأو تقدميها ،أأي أأن قاعدة إلبياانت ل حيق
أأن تمتتع ابمحلاية إذإ غاب رشط الاستامثر إلهام (ل جيب ابلرضورة أأن يكون ماليا) .وتنص تكل إحلقوق إلفريدة من
نوعها عىل فرتة حامية مدهتا  08س نة ،بيامن تنص حقوق قوإعد إلبياانت إ ألخرى عىل فرتة حامية مدهتا  11س نة.
 .24إلقانون إملدين :مل تنص إلبدلإن إلعامةل بنظام إلقانون إملدين عىل قانون تنظميي مشابه لقانون حق إملؤلف يف
إململكة إملتددة لس نة  ،0100ولكن قوإنني تكل إلبدلإن تطورت بشلك مشابه ابلستناد إىل إملبادئ إليت نص علهيا
إلقانون إلفرنيس للملكية إ ألدبية وإلفنية ،إلصادر يف ابريس (لس نة  ،)0113وخاصة إىل إملبد أأ إذلي ينص عىل منح
إملؤلفني حقا إس تئثاراي ألن حقوق إمللكية إخلاصة هبم تنبع من إبدإعهم إلفكري ،ابلضافة إىل قانون حق إملؤلّف يف
بروس يا لس نة  ،0531وإذلي تضمن إملفاهمي إجلوهرية حلق إملؤلف إحلديث ،ويه أأن إملؤلف هو مركز إمحلاية وليس
إلنارش ،و أأن إملوضوع إحملمي يمتثل يف إملصنفات إجملردة ،ول يمتثل يف سلع مادية معينة.158
 .28قوإنني حقوق إملؤلف يه قوإنني شامةل :جيب إلبحث يف دعاوى حق إملؤلف و أأسس إدلفاع إملتعلقة ابلتعدي
عىل حق إملؤلف ،ابعامتد إلترشيعات إملطبقة.
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157
158

إ ألمر إلتوجهييي رمق  93/98/EECإملتعلق بتنس يق مدة حامية حق إملؤلف وبعض إحلقوق إجملاورة ،وإذلي نقده إ ألمر إلتوجهييي رمق ،2001/29/EC
وإلصادر يف  22مايو  ،2110خبصوص تنس يق بعض إجلوإنب إملتعلقة حبق إملؤلف وبعض إحلقوق إجملاورة يف جممتع إملعلومات .وميكن الاطالع عىل
إلصيغة إملوحدة ل ألمر إلتوجهييي رمق  93/98/EECعىل إلعنوإن إلتايل:
.http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0098:20010622:EN:PDF
إ ألمر إلتوجهييي رمق  2011/77/EUإلصادر يف  21سبمترب  ،2100وإذلي نقح إ ألمر إلتوجهييي رمق  ،2006/116/ECوإملتعلق مبدة حامية حق إملؤلف
وإحلقوق إجملاورة ،إلنرشة إلرمسية.L265/1 ،2100 ،
أأل بينتل و أأم كريتشمر (بترصف) إملصادر إلرئيس ية بش أأن إلعالمات إلتجارية (من  0481إىل .www.copyrighthistory.org :)0111
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فرإنك و هريش ضد إلخوة أأي روابانند

]1993 (4) SA 279 (A) [South Africa
يمتتع ماكل حق إملؤلف إملتعلق مبوضوع معني ،حبزمة من إحلقوق غري إمللموسة إليت أأحدثت ونظمت مبوجب
إلقانون إلتنظميي .وحيدد إلقانون إلتنظميي مىت وكيف تنشأأ هذه إحلقوق ،وكيف ميكن نقل ملكيهتا ،ومىت
وكيف تنهتيي.

بيشوب ضد ستيفنس

]1990 CanLII 75 (SCC) [Canada
جيب أأن يبد أأ حتليل إحلجج إملذكورة ابلتشديد عىل أأن قانون حق إملؤلف هو قانون نظايم "ينشئ إحلقوق
والالزتإمات ببساطة حسب إلرشوط ويف إلظروف إليت بيهنا إلقانون إلتنظميي" .وتعمتد هذه إلقضية ،أأول
وقبل لك يشء ،عىل تفسري إلقانون إلتنظميي.

يس يس أأيتش اكنداين ضد إمجلعية إلقانونية يف كندإ إلعليا

]2004 SCC 13 [Canada

ينبغي عىل إحملامك ،عند تفسري نطاق إحلقوق وإحللول إليت نص علهيا قانون حق إملؤلف ،أأن تطبق إملقاربة
إحلديثة للتفسري إلقانوين ،وينبغي وفقا ذلكل "قرإءة إللكامت إلوإردة يف إلقانون مضن إلس ياق إلاكمل ومبعناها
إلنحوي و أأيضا معناها إلعادي ،ابنسجام مع خمطط إلقانون ومع إلغرض منه ومع نية إلربملان".
 .26إلتفسري إلغريض :هتدف إلتعاريف إىل تغطية إلتطورإت ،وتدعو إحلاجة إىل إعامتد تفسري غريض لتكل
إلتعاريف.159

مركز أألعاب قناة غودلن تشاينا ضد نينتاندو

][1996] 4 All SA 667 (A) [South Africa
إس تخدمت إلتعاريف إلوإردة يف إلقانون ويف إلسوإبق إلقضائية مصطلدات فضفاضة ،وذكل هو إحلال يف
إلقضية إليت حنن بصددها .ول ميكن تربير ذكل إل ابلرغبة يف أأن يشمل إلتعريف الابتاكرإت إلتقنية
إملس تقبلية ،عن طريق إس تخدإم لكامت عامة .ول جيب أأن يكون إمجلود إلترشيعي عائقا أأمام إلبدإع إلنساين
أأو أأمام حامية ذكل إلبدإع .ولعل برإمج إحلاسوب يه أأحد إحلالت إلمنوذجية .وقد مكنت إلصياغة إلفضفاضة
إليت وردت يف إلقانون من منح إمحلاية إىل تكل إلربإمج ابعتبارها مصنفات أأدبية .ومل تتناول إلهيأأة إلترشيعية
هذإ إملوضوع إل عند تنقيح إلقانون .ويبدو يل من خالل إخملطط إلعام للقانون أأن تفسري إلتعاريف إلوإردة يف
إلقانون جيب أأن يكون"بشلك مرن ،يك تشمل إلتكنولوجيات إجلديدة حني ظهورها ،بدل تفسري تكل
إ ألحاكم من منظور ضيق ،مما يفرض فعىل إلهيأأة إلترشيعية حتديث إلقانون دوراي" (يف يج أأن كونتيننتال
بروداكس تينغ كو ضد رشكة يوانيتد فيديو.)693 F.2d 622 at 627 ،
وقد إختارت إلهيأأة إلترشيعية ،بلك حمكة ،أأن تعرف إملصطلدات إليت ختتلف معانهيا إلعادية نوعا ما .ويعين
ذكل أأن إلتعاريف لها إ ألولوية و أأنه س يكون من إخلطأأ ،عىل إ ألقل يف س ياق هذإ إلقانون ،حتجمي إلصياغة

159

رشكة يس أأف انفيتار ضد رشكة إيزجييت أأيرليزن ف 31( EWHC 1725 (Ch) 2114يوليو )2114
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إلفضفاضة لتناسب بعض إ ألفاكر إملس بقة خبصوص ما معاين إملصطلدات أأو خبصوص ما ينبغي أأن تعنيه.
ول تهدف إلقانون إىل كبت إلبدإع إلنساين وإملثابرة إلنسانية ،بل إىل تعزيزهام.

روبرتسون ضد طومسون

]2006 SCC 43 [Canada
ُصم قانون حق إملؤلف ملوإكبة إلتطورإت إلتكنولوجية وتشجيع إلبدإع إلفكري وإلفين وإلثقايف .وتوإجه إحملامك
صعوابت فريدة من نوعها يف تطبيق قانون حق إملؤلف يف إجملالت إليت تتضمن إلنرتنت وقوإعد إلبياانت
إملعنية هبذإ إملوضوع ،ولكن ينبغي علهيا أأن تبقي تركزيها ،بشلك ابرز ،عند معاجلة تكل إلتددايت عىل
إملصاحل إلعامة للعامل إلرمقي.
 .21حتقيق إلتوإزن بني إملصاحل إلعامة وإملصاحل إخلاصة:

ذيبارج ضد دإر عرض إلفنون بييت تشامبلني
]2002 SCC 34 [Canada

يمت تقدمي قانون حق إملؤلف عادة عىل أأنه يشلك إلتوإزن بني تعزيز إملصلدة إلعامة ،عرب إلتشجيع عىل نرش
إملصنفات إ ألدبية وإلفكرية ،وبني إحلصول عىل ماكفأأة عادةل للمبدع ( أأو بصفة أأدق للحيلوةل دون متكل خشص
أخر خبالف إملبدع ألي مصاحل قد تنجر عن ذكل) .وهذه إملسأأةل ليست حديثة.
ول يمكن إلتوإزن إلسلمي بني أأهدإف إلس ياسة إلعامة إملذكورة وغريها من إ ألهدإف يف جمرد الاعرتإف حبقوق
إملبدع بل أأيضا يف إلتأأكيد ابلشلك إملناسب عىل أأن تكل إ ألهدإف حمدودة يف إلزمن .ولن يكون من إجملدي،
من وهجة إلنظر الاقتصادية ،إلفرإط يف تعويض إلفنانني وإملؤلفني عن حق الاس تنساخ ،بنفس إلقدر إذلي
س يكون من إحملبط هلم أأن حيصلوإ عىل تعويض أأقل من إلالزم .وحاملا تباع نسخة مرخص هبا من أأحد
إملصنفات إىل أأحد أأفرإد إمجلهور ،يكون إملشرتي عادة ،وليس إملؤلف ،من يقرر ماذإ س يفعل هبا.
وقد تؤدي إملبالغة يف إملرإقبة من طرف أأحصاب حق إملؤلف وغريه من أأشاكل إمللكية إلفكرية ،إىل تقييد
مفرط لقدرة إملكل إلعام عىل أأن يشمل الابتاكرإت إلبدإعية و أأن يزيهنا ،لفائدة مصلدة إجملمتع كلك عىل إملدى
إلطويل ،أأو قد يؤدي إىل خلق عوإئق معلية أأمام الاس تخدإم إلسلمي لتكل إلبدإعات.

روبرتسون ضد طومسون

]2006 SCC 43 [Canada
بينت إحملمكة مرإرإ أأن إ ألغرإض إلعامة لقانون حق إملؤلف ،تنقسم إىل رشحيتني ،وهام تعزيز إملصلدة إلعامة،
عرب تشجيع إملصنفات إلفنية وإلفكرية ،ونرشها؛ وماكفأأة مبدع إملصنف بطريقة عادةل .و ألن إلغرضني إملذكورين
غالبا ما يتعارضان ،ينبغي عىل إحملامك أأن "تسعى جاهدة إىل إحلفاظ عىل إلتوإزن بني هذين إلهدفني".

حاء .ثنائية شلك إلتعبري وإلفكرة
 .25حيمي حق إملؤلف شلك إلتعبري ول حيمي إ ألفاكر :رّس إتفاق تريبس إملبد أأ إملتعلق بأأن إمحلاية مبوجب حق
إملؤلف ل تشمل إ ألفاكر وإلجرإءإت و أأساليب إلعمل وإملفاهمي إلرايضية ،يف حد ذإهتا ،بل ترسي إمحلاية عىل أأشاكل
إلتعبري فقط (إملادة .)2.1
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][2000] 1 WLR 2416 (HL) [UK

يقال غالبا إن حق إملؤلف ل يبقى ساراي يف إ ألفاكر بل يف شلك إلتعبري وإ ألفاكر .وقد نص إتفاق تريبس،
وإلولايت إملتددة إ ألمريكية ابعتبارها طرفا متعاقدإ فيه ،عىل إلمتيزي بني شلك إلتعبري وإ ألفاكر يف إتفاق
تريبس .غري أأنه جيب تناول مسأأةل إلمتيزي حبذر .مفاذإ يعين إلمتيزي؟ وكام قال إللورد هايلشام من ساينت
ماريليبوين فان "لك يشء يعمتد عىل ما تعنيه "اب ألفاكر".
ول ميكن ،بلك بساطة ،أأن مينح حق إملؤلف لفكرة مل تغادر ذهن صاحهبا ،ومل يعرب عهنا يف شلك قابل
للحامية مبوجب حق إملؤلف ،من سبيل إملصنفات إ ألدبية أأو إملرسحية أأو إملوس يقية أأو إلفنية .ولكن ل ميكن
أأن يكون إملعىن إملقصود ابلمتيزي بني إ ألفاكر وشلك إلتعبري ،شيئا هبذه إدلرجة من إلسهوةل .ومن هجة أأخرى،
فان أأي عنرص من عنارص شلك إلتعبري عن مصنف فين (إل إذإ اكن حمض صدفة أأو عرب إلكرإه) هو تعبري
عن فكرة من طرف إملؤلف .وقد يكون ذكل إلعنرص إختيار إلفنانة رمس خطوط بدل رمس نقاط ،أأو رمس
إ ألزهار بدل رمس صغار إلضفادع ،وإس تخدإم لون معني أأو تقنية رمس بدل غريها ،و أأي يشء من هذإ
إلقبيل .ويمتتع إلتعبري عن هذه إ ألفاكر ابمحلاية ،سوإء مكجموع ترإكامت أأو إىل إحلد إذلي متثل به تكل إ ألفاكر
"جزء ًإ هاما" من إملصنف.
وقد حييل مصطلح "جزء ًإ هاما" إىل إختبار مكي ،أأو عىل إ ألقل إىل إماكنية إلتعرف عىل جزء منفصل ،ميكن
إعتباره ،من إلناحية إلمكية أأو إلنوعية ،جزء ًإ ها ّما ،غري أأن إلسلطات أأوحضت أأن الاختبارين خاطئان .وقد
أأثبتت قضية رشكة لدبروك (لكرة إلقدم) إحملدودة ضد ويليام هيل (لكرة إلقدم) إحملدودة ف1 WLR 0164
 ،273أأن أأمهية إجلزء تعمتد عىل إلنوعية أأكرث من إلمكية .وقد بينت إلعديد من إلسلطات أأن ما تعتربه "جزء ًإ"
هاما هو أأحد مزيإت إملصنف أأو مزجي من مزيإته إليت إس تخلصت منه ول تشلك جزء ًإ منفصال منه .وخلص
إلقايض إىل أأن ذكل يتوإفق مع ما مت نسخه يف هذه إلقضية .وميكن ،يف مثال أخر ،أأن متثل إلعنارص إ ألصلية
يف إلعقدة يف أأحدإث إحدى إملرسحيات أأو إلروإايت ،جزء ًإ هاما مهنا ،وابلتايل ميكن أأن يتعدى مصنف عىل
حق إملؤلف دون أأن يس تنسخ مجةل وإحدة من إملصنف إ ألصل .وإذإ طرح إلسؤإل حول موضوع إمحلاية يف
تكل إحلاةل ،س يكون من إلصعب تقدمي إلجابة ،ابس تثناء أأن إمحلاية تشمل فكرة مت إلتعبري عهنا يف إلعمل
إحملمي مبوجب حق إملؤلف.
و أأظن أأن لك من يفحص إلقضااي إليت طبق فهيا إلمتيزي بني إ ألفاكر و أأشاكل إلتعبري عن إ ألفاكر ،س يجد أأن
إلثنني يدعامن إفرتإضني منفصلني متاما .وينص الافرتإض إ ألول عىل أأن إملصنف إحملمي حبق إملؤلف ميكن أأن
يعرب عن بعض إ ألفاكر إليت ل تمتتع ابمحلاية ألهنا ل ترتبط ابلطابع إ ألديب أأو إملوس يقي أأو إلفين للمصنف .وتبعا
ذلكل ،ل حيق ملؤلف مصنف يصف ،عىل سبيل إملثال أأحد إلنظم أأو الاخرتإعات أأن يطالب ابمحلاية ذلكل
إلنظام أأو الاخرتإع ،يف حد ذإته .وينطبق إ ألمر ذإته عىل إملفهوم الابتاكري إذلي عرب عنه مصنف فين.
وميكن للخرين ،همام اكن إملفهوم الابتاكري أأصليا أأو لفتا للنظر ،إلتعبري عنه يف مصنفاهتم إخلاصة هبم (طاملا
مل يكن حميا بربإءة) .وينص الافرتإض إلثاين عىل أأن بعض إ ألفاكر إليت عرب عهنا مصنف حمي حبق إملؤلف
ل ميكن أأن تمتتع ابمحلاية ،رمغ أأهنا أأفاكر ذإت طابع أأديب أأو مرسيح أأو فين ،ألهنا غري أأصلية ،أأو شائعة جدإ
دلرجة ل تشلك هبا جزءإ من إملصنف .ول ميكن عىل هذإ إ ألساس أأن نعترب أأن مزج إخلطوط وإ ألزهار،
مكجرد مفهوم ،يرتقي إىل مس توى جزء هام من إملصنف إخلاص ابملدعي .ول متثل إلفكرة ،من تكل إلناحية
إلتجريدية ،قدرإ اكفيا من همارإت إملؤلف ومعهل لتمتتع ابمحلاية مبوجب حق إملؤلف ،رمغ أأن إملؤلف عرب عن
فكرته من خالل إلتصممي.
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]1978 AIR 1613 [India

وعليه فال ميكن حسب هذإ إملوقف ،إعتبار إلفكرة أأو إملبد أأ أأو إللحن أأو إملوضوع أأو إلوقائع إلتارخيية
أأو إ ألسطورية ،موضوعا حلق إملؤلف إخلاص بشخص معني ،ألهنا تندرج مضن إمللكية إملشرتكة .وميكن للك
خشص أأن خيتار فكرة معينة مكوضوع ويطورها بطريقته إخلاصة ويعرب عهنا من خالل إلتعامل معها بشلك
خمتلف عن إلخرين .ول ميكن إحليلوةل دون ورود أأوجه ش به إذإ ما إختار اكتبان أأن يكتبا حول نفس
إملوضوع ،ألهنام س يعمتدإن عىل إلفكرة إملركزية ذإهتا ،ولكن ل ميكن أأن تؤدي أأوجه إلش به وإلتطابق يف حد
ذإهتا إىل إس تنتاج قيام أأحد إلاكتبني ابلرسقة إ ألدبية أأو إلقرصنة .وميكن أأن نأأخذ مكثال إلشاعر وإلاكتب
إملرسيح إلعظمي شكس بري إذلي إستند يف أأغلب مرسحياته إىل إ ألساطري وإحلاكايت إخلرإفية إلغريقية
إلرومانية وإلربيطانية ،من سبيل اتجر إلبندقية وهاملت وروميو وجولييت ويوليوس قيرص ،إخل .إل أأن تعامل
شكس بري مع إملوضوع يف لك مرسحية اكن ،من هجة أأخرى ،تعامال جديدإ للغاية وخمتلفا جدإ ،مليئا ابلغزإرة
إلشعرية وإ ألانقة وسعة إملعرفة ،وممتزيإ ابجلدة ،عىل حنو حتول معه إملنتج إلهنايئ إىل منتج أأصليا يف حد ذإته.
فتصري قوة إلتعبري وإلشغف ابلضافة إىل أأصاةل أأسلوب شكس بري وبالغته ومتزيه ،سوإء ابلنفعالت
أأو ابلسخافات ،يشء خصوصيا ميزي إملصنفات إخلاصة بشكس بري ،ول يبقى من قمية إملصنف إ ألصل إذلي
إستند إليه إل إلقليل .ولن يكون من إملعقول إهتام هذإ إلاكتب إملرسيح إلكبري ابلرسقة إ ألدبية .إذ قام
شكس بري ،يف إلوإقع ،بتحويل فكرة قدمية إىل فكرة جديدة ،بفضل أأصاةل فكره وقدرإته ومعهل إدلؤوب،
فصارت لك مرسحية متثل حتفة من حتف إ ألدب إلنلكزيي .وصدق من قال إن "لك مرسحية من مرسحيات
شكس بري يه تركيب جمازي ل هناية هل".
وذلإ ،جيب ،اب ألساس ،يف حاةل إهتام إملدعي للمدعى عليه خبرق حق إملؤلف ،إثبات ما إذإ اكن إملدعى عليه
قد إكتفى ابعامتد فكرة إملصنف إحملمي مبوجب حق إملؤلف أأم هل إعمتد أأيضا إلطريقة أأو إلرتتيب أأو موقفا
ميكن مقارنته مبوقف أخر ،أأو مشهدإ ميكن مقارنته مبشهد أخر وقام ببعض إلتعديالت إلبس يطة أأو ابضافات
أأو تمنيق كبري .وتثبت هتمة إلرسقة إ ألدبية إذإ ظهر بعد إلمتعن يف إملصنف إحملمي مبوجب حق إملؤلف أأن
إملصنف إخلاص ابملدعى عليه هو إعادة صياغة وإحضة أأو نسخة من جزء هام أأو مادي من إملصنف إ ألصل.
ول ينبغي إلتغافل من هجة أأخرى عن إلبحث ّمعا إذإ اكن إملدعى عليه قد قام مبجرد إلمتويه عىل إلقرصنة
أأو أأنه قد إس تنسخ إملصنف إ ألصل بشلك فو أأسلوب فو مضمون خمتلف يك ينفخ روحا جديدة يف إلفكرة
إلوإردة يف إملصنف إذلي إقتبسه .ول يعد إملصنف يف إحلاةل إلثانية إنهتااك حلق إملؤلف.
 .21إ ألمثةل :خلص إلربوفيسور دإفيد فافري ،يف مصنفه مبادئ حق إملؤلف :حالت وموإد ( ،)2112إذلي نرشته
إلويبو ،ثنائية إ ألفاكر مقابل شلك إلتعبري مضن إلعناوين إلتالية:






ل يشمل حق إملؤلف إ ألسلوب.
ول يشمل حق إملؤلف جمرد إ ألخبار.
ول يشمل حق إملؤلف إلتارخي أأو إ ألحدإث وإلوقائع إلتارخيية.
ول يشمل حق إملؤلف إملبادئ إلعلمية أأو وصف أأحد إجملالت.
ول يشمل حق إملؤلف جمرد إملبادئ أأوإخملططات.
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ول يشمل حق إملؤلف طرإئق إلتشغيل .ول متنح إمحلاية مبوجب حق إملؤلف ل ألفاكر إلعامة ،من
سبيل إلتسلية.
غري أأنه ميكن منح إمحلاية ل ألفاكر من خالل وسائل أأخرى خبالف حق إملؤلف.

 .31ل مينح حق إملؤلف إمحلاية من إخلدإع :ل يتناول حق إملؤلف ابلرضورة إخلدإع ،إذ ميثل إخلدإع أأساس
إملنافسة غري إملرشوعة.

ديزإيرنز غويدل ضد إلنس يج روسل ويليامز
][2000] UKHL 58 [UK

جيب أأن نأأخذ بعني الاعتبار أأن إدلعوى موضوع إحلال تتعلق ابلتعدي عىل حق إملؤلف .ول تتعلق ابلنتدال.
وتستند دعوى الانتدال يف جوهرها إىل إلتشابه إخلدّ إع .وتوجه إىل إملدعى عليه هتمة خدإع إمجلهور يك يظن
أأن إلسلع إخلاصة به تش به إلسلع إخلاصة ابملدعي و أأهنا نفس إلسلع .ويكفي يف أأغلب إ ألحيان مقارنة إلسلع
إملتنافسة من انحية إملظهر .وتكون إدلعوى خارسة إذإ خلفت إملقارنة إنطباعا عاما بأأن إلسلعتني "ل تبدوإن
متشاهبتني بشلك اكف".
وتكون إدلعوى بشأأن إلتعدي عىل حق إملؤلف إملتعلق مبصنف فين ،خمتلفة كثريإ .ول تتعلق إدلعوى مبظهر
إملصنف إخلاص ابملدعى عليه بل ابش تقاقه .ول يش تيك ماكل حق إملؤلف من أأن إملصنف إخلاص ابملدعى
عليه يش به إملصنف إخلاص به .بل يش تيك إملدعي من أأن إملدعى عليه قد نسخ إملصنف إحملمي مبوجب حق
إملؤلف ،سوإء بأأمكهل أأو جزء هام منه .ول تهم إن اكن الاس تنساخ مطابقا أأو إن اكن إملدعى عليه قد أأدخل
تغيريإت متعمدة – مبا يف ذكل إلنسخ بترصف أأو إلتقليد إمللون كام يسميه إلبعض أأحياان .وجيوز للمدعى
عليه ،حىت وإن اكن إلنسخ مطابقا ،أأن يدرج سامت إملصنف إليت نسخها مضن مصنف أأكرب تكون إلكثري من
أأجزإئه – أأو حىت أأغلهبا -أأصلية أأو مش تقة من مصادر أأخرى .ول جيب ابلرضورة أأن متثل تكل إلسامت جزءإ
هاما من إملصنف إخلاص ابملدعى عليه ،بيامن ينبغي أأن متثل إلسامت إملنسوخة جزءإ هاما من إملصنف إحملمي
مبوجب حق إملؤلف .وميكن تبعا ذلكل أأن يكون إملظهر إلعام للمصنف إخلاص ابملدعى عليه خمتلفا جدإ عن
إملصنف إحملمي مبوجب حق إملؤلف .غري أأن ذكل ل يعين ابلرضورة أأن إملصنف إ ألول ل يتعدى عىل حق
إملؤلف إذلي يمتتع به إملدعي.

طاء .إحلقوق إملعنوية
 .30الالزتإم إذلي تضمنته إتفاقية برن خبصوص إحلقوق إملعنوية :تلزم إتفاقية برن إدلول إ ألعضاء ابلعرتإف
ابحلقوق إملعنوية إليت يمتتع هبا إملؤلفون ،طبقا للرشوط إلتالية:
وبغض إلنظر عن إحلقوق إملالية للمؤلف بل وحىت بعد إنتقال ملكية هذه إحلقوق ،حيتفظ إملؤلف ابحلق يف إملطالبة
بنس بة إملصنف إليه ،وابلعرتإض عىل لك حتريف أأو تشويه أأو أأي تعديل أخر لهذإ إملصنف أأو لك فعل ضار أخر
ميس من رشف إملؤلف أأو مسعته.
 .32طبيعة إحلقوق إملعنوية :تمتثل إحلقوق إملعنوية أأساسا يف حق نقل إملصنف للجمهور وحق الاعرتإف بنس بة
إملصنف إىل إملؤلف ،وحق إحملافظة عىل سالمة إملصنف .وحيدد إلترشيع وإلتفسري إلقضايئ إلوطين مالمح تكل
إحلقوق .ول تنهتيي تكل إحلقوق يف بعض إ ألحيان مبوت إملؤلف.
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أمار انث س يغال ضد إحتاد إلهند
]2005 (30) PTC 253 [India

هيأأت إلقوإنني ،يف هذإ إلعامل إملادي ،محلاية إحلق يف إملاكفأأة إملنصفة .ولكن إحلياة ل تقترص عىل بعدها
إملادي .فهيي تتضمن أأيضا بعدإ زمنيا .ولعل إلكثريين يؤمنون بوجود إلروح .وروح إملصنفات إخلاصة
ابملؤلف يه إحلقوق إملعنوية إليت يمتتع هبا .ومتنح تكل إحلقوق إملعنوية إملؤلف إحلق يف إحملافظة عىل إبدإعاته
وحاميهتا ورعايهتا.
وميكن لنا أأن نتصور إلعديد من إحلقوق إليت تنجر عن إبدإع إملؤلف ملصنف فين أأو أأديب .ومير "حق إ ألبوة"،
يف ذهن إملرء قبل غريه من إحلقوق ،وهو إحلق يف أأن حيمل إملصنف إمس إملؤلف .ويسمى أأيضا "إحلق يف
إلهوية" أأو "حق إلنس بة" .ويأأيت يف إملرتبة إلثانية إحلق يف نرش إملصنف ،أأي "حق إلكشف وإلنرش".
ويشمل هذإ إحلق إملذكور إحلق الاقتصادي إملتعلق ببيع إملصنف مبقابل قمي .وميكن ،فامي يتعلق حبق إ ألبوة،
إلتفكري يف حق اثلث هو إحلق يف إحملافظة عىل نقاء إملصنف .ول ميكن إحملافظة عىل نقاء إملصنف دون
إحملافظة عىل سالمته .وقد ختتلف إلرإء ،لكن إملؤلف ميكنه حامت أأن يعرتض عىل معامةل إملصنف بشلك يرض
بسمعة إملؤلف أأو حيط ،حسب تصور إملؤلف ،من قمية إملصنف ،بشلك من إ ألشاكل .ويتعلق هذإ إحلق
حبق معنوي هو إحلق يف "إلسالمة" .ويف إلهناية ،ميكن أأن يتصور إملرء حق حسب إملصنف من إلنرش ،إذإ
أأحس إملؤلف أأنه من إملس تحسن حسب إملصنف ،نظرإ ملرور إلزمن أأو نظرإ لتغيريه ر أأيه .ومينح ذكل إحلق
للمؤلفني إحلق يف "إلرتإجع".
وتس متد إحلقوق إلثالثة ،ابس تثناء "حق إلكشف وإلنرش" إذلي يقوم رمبا عىل إعتبارإت راارية ،جذورها من
قوة إلعبقرية إ ألصلية وحسرها إليت يمتتع هبا إلشخص إملبدع ،بشلك فريد ،خيلق عالقة ممزية بني إملؤلف
وإملصنف إذلي أأبدعه.
 .33إملقارابت إخملتلفة إملتعلقة ابحلقوق إملعنوية :ختتلف إملقارابت إملتعلقة ابحلقوق إملعنوية بني إلولايت إلقضائية يف
نظام إلقانون إلعام ونظام إلقانون إملدين .ومتنح إلبدلإن إلعامةل بنظام إلقانون إملدين ،بصفة عامة ،حامية أأوسع.

ذيبارج ضد دإر عرض إلفنون بييت تشامبلني
]2002 SCC 34 [Canada

مينح إلقانون إملدعى عليه إحلقوق الاقتصادية و"إملعنوية" إملتعلقة ابملصنف إذلي أألفه .ويكتيس إلمتيزي بني
نوعي إحلقوق وحلولها إلقانونية إخلاصة هبا أأمهية كربى.
وقد جرت إلعادة أأن تهمت إلقانون إلكندي حلق إملؤلف ،بصفة عامة ،ابحلقوق الاقتصادية أأكرث من إحلقوق
إملادية .وقد إقتفى قانوننا إ ألصل ،إذلي دخل حزي إلتنفيذ يف  ،0124بشلك كبري أأثر إلقانون إلنلكزيي حلق
إملؤلف ،لس نة ( 0100إململكة إملتددة) .ومنح إلقانون (ول يزإل) إلفنان أأو إملؤلف فائدة إقتصادية أأساس ية
ويه "إحلق إلوحيد يف إجناز إملصنف أأو أأي جزء هام منه أأو إس تنساخه ،بأأي شلك مادي همام اكن نوعه"
طيةل حياته ابلضافة إىل مخسني س نة .وتستند إحلقوق الاقتصادية إىل تصور يرى إملصنفات إلفنية وإ ألدبية
أأساسا كسلع راارية( .وقد أأحدث قانون حق إملؤلف إ ألصل ،لس نة  ،0111يف إحلقيقة من أأجل هتدئة
خماوف إلنارشين وليس إملؤلفني) .وميكن ،سريإ عىل نفس إملنوإل ،رشإء تكل إحلقوق وبيعها ،سوإء لكيا
أأو جزئيا ،وملدة حق إملؤلف بأأمكلها أأو ألي جزء مهنا .وميكن ،وفقا ذلكل ،أأن يكون ماكل حق إملؤلف هو
مؤلف إملصنف يف حد ذإته ،ولكن ذكل ليس رضوراي.
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وبعكس إحلقوق الاقتصادية ،تنددر إحلقوق إملعنوية من ترإث إلقانون إملدين .وتنظر تكل إحلقوق إىل إلعالقة
بني إملؤلف وإملصنف إخلاص به من منظور أأمسى و أأقل تركزيإ عىل إملبالغ إملالية .وتتعامل تكل إحلقوق مع
مصنف إلفنان ابعتباره إمتدإدإ لشخصيته ،وابعتباره ميتكل كرإمة حيق لها أأن تمتتع ابمحلاية .وتركز إحلقوق
إملذكورة عىل حق إلفنان (وإذلي تنص إملادة  )2(0.04عىل أأنه ل ميكن إحاةل ملكيته ،غري أأنه ميكن إلتنازل
عهنا) يف أأن تمتتع (حىت إذإ اكن قد أأحال ملكيهتا يف ماكن أخر) سالمة إملصنف أأو حق نس بة إملصنف إليه
( أأو حقه يف إخفاء هويته ،حسب رغبته) ابمحلاية ،طيةل مدة رساين إحلقوق الاقتصادية.
وتمتزي إحلقوق إملعنوية إليت ينص علهيا إلقانون إلتنظميي إحلايل خاصة بأأن إلتعدي عىل سالمة إملصنف يشرتط
ابلرضورة تعديل إملصنف بشلك ميس من رشف إملؤلف ومسعته (إملادة .))0(2.25
غري أأن إلنص إحلايل لقانون حق إملؤلف ،ل ألسف ،ل يسامه كثريإ يف تعزيز إندماج إحلقوق إملعنوية مع
الامتيازإت الاقتصادية للقانون ،نظرإ لغياب تعريف شامل جيسد لكهيام .وقد متت صياغة إملادة  3من إلقانون
كتعريف حلق إملؤلف ،ول تشري إ ّل إىل إلبعد الاقتصادي حلق إملؤلف .أأ ّما تعريف إحلقوق إملعنوية فورد يف
موإد أأخرى منفصةل متاما ،حددت سامت تكل إحلقوق .ويؤدي نقص إلامتسك إىل ذكر "حق إملؤلف"
و"إحلقوق إملعنوية" بشلك منفصل لكام أأرإد إلربملان أأن يشري إىل جانيب قانون حق إملؤلف وإىل تكرإر إملادة
إملتعلقة ابحللول إملرتبطة بأأوجه إلتعدي عىل إحلقوق إملعنوية ،بشلك ش به اكمل.160
 .34إملقاربة يف نظام إلقانون إلعام :يمتتع مؤلف إملصنف ،عىل سبيل إملثال بناء عىل إلقانون إلكندي ،حبق سالمة
إملصنف وإحلق يف ربط إملصنف به ابعتباره إملؤلف سوإء من خالل إمسه أأو من خالل إمس مس تعار ،لكام توفرت
إلظروف إملعقوةل ،ابلضافة إىل إحلق يف إخفاء هويته.
ويقتيض إلتعدي عىل حق إملؤلف يف سالمة إملصنف أأن جيري حتريف إملصنف أأو تشوتهه أأو تعديهل بأأي شلك أخر
أأو إس تخدإمه ابلشرتإك مع أأحد إملنتجات أأو إخلدمات أأو إلقضااي أأو إملؤسسات ،بشلك ميس من رشف إملؤلف
أأو مسعته.
 .38إملقاربة يف إلقانون إملدين :يمتتع مؤلف إملصنف ،طبقا للقوإنني إلهولندية ،وحىت بعد إحاةل ملكية حق إملؤلف،
ابحلقوق إملعنوية إلتالية:






160

إحلق (وميكن إلتنازل عنه) يف إحليلوةل دون نقل إملصنف للجمهور إذإ مل يمت الاعرتإف به مكؤلف من
خالل الامس أأو بيان أخر ،طاملا اكن الاعرتإض عىل ذكل معقول؛
وإحلق يف إحليلوةل دون نقل إملصنف للجمهور إذإ اكن حيمل إمس مؤلف خبالف إمسه؛
وإحلق (وميكن إلتنازل عنه) يف إحليلوةل دون تغيري إمس إملصنف أأو إلبيان إملتعلق ابملؤلف ،بأأي شلك
من إ ألشاكل؛
وإحلق (وميكن إلتنازل عنه) يف إحليلوةل دون تغيري إملصنف بأأي شلك أخر ،طاملا اكن الاعرتإض عىل
طبيعة إلتغيري معقول؛
وإحلق يف إحليلوةل دون حتريف إملصنف أأو تشوتهه أأو إحلاق أأي رضر أخر به ،بشلك ميس من إمس
إملؤلف أأو مسعته أأو رشفه.

إنظر أأيضا ديس بوتوكس ضد دإر شويت للنرش ف 2003 SCC 17 ،1 SCR 178 2113فكندإ .
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وتبقى بعض إحلقوق إملعنوية سارية يف فرنسا إىل إ ألبد – بعكس إحلقوق إملالية إليت تزول بعد  11س نة من اترخي
وفاة إملؤلف  -كام ل ميكن إلترصف يف تكل إحلقوق إملعنوية أأو تقييدها مبدة زمنية ،وبعد وفاة إملؤلف تنتقل ملكيهتا
إىل ورثته.

إلقضية رمق2003(WA) NO.13385 :
()2118.6.23
حممكة إلناحية بطوكيو ،إدلإئرة إملدنية 46

طلب ذإل من إلندات خاء أأن ينجز متثالني برونزيني .وإس تجاب خاء للطلب ،غري أأن قاعديت إلمتثالني محلتا إمس
ذإل .وطلب خاء من ذإل أأن يؤكد أأن خاء هو ماكل إحلق إملعنوي (إحلق يف إس تخدإم إمسه) و أأن ذإل جيب أأن يعمل
إملالكني إحلاليني بأأن خاء هو إملؤلف.
ومع أأن إملدعى عليه فذإل وعد بأأن يدفع للمدعي مقابل إجناز فإلمتثالني  ،و أأنه بعد طلب إجناز إلمتثالني إلربونزيني،
حرص عىل أأن يمت إجنازهام فعال ،و أأجزل يف شكر إملدعي ،فقد زمع إملدعى عليه مؤخرإ أأن إلشخص إذلي أأجنز
إلمتثالني إلربونزيني هو يف إحلقيقة إملدعى عليه و أأن إملدعي اكن فقط مساعده .وقد جرح ذكل كربايء إملدعي.
وحيق للمدعي ،من انحية إملبد أأ ابعتباره إملبدع ،أأن يطلب من إملدعى عليه (ذإل) ،اكجرإء مالمئ ،أأن يبلغ إملالكني
إحلاليني للمتثالني إلربونزيني أأن إملدعي هو من أأبدعهام .وس يضمن رشط إبالغ إملالكني من طرف إملدعى عليه
فالاعرتإف ابملدعي مكبدع إملصنفني ،وإحليلوةل دون أأي منازعات يف إملس تقبل بني إملدعي وإملالكني ،وس يكون ذكل
حال قانونيا مناس با.
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حق إملؤلف :بقاء حق إملؤلف ساراي
إلفصل إلثامن
أألف .إلجرإءإت إلشلكية ()2-0
ابء .إمللكية ()00-3
جمي .معايري إ ألهلية للحامية ()08-02
دإل .إملصنف ()20-06
هاء .إ ألصاةل ()24-22
وإو .إلعالقة بني "إملصنف" و"إ ألصل" ()26-28
زإي .إلتثبيت ()21
حاء .إثبات بقاء حق إملؤلف ساراي ()25
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أألف .إلجرإءإت إلشلكية
 .0ل يع متد بقاء حق إملؤلف ساراي عىل إلجرإءإت إلشلكية :ينص إملبد أأ إلعام إذلي أأحدثته إتفاقية برن عىل أأن
حق إملؤلف ل ينبغي أأن يعمتد عىل إلجرإءإت إلشلكية من سبيل إلتسجيل .وتنص بعض إلقوإنني عىل إماكنية
إلتسجيل ،ولكن ألغرإض إلثبات فقط ،إذ يفرتض أأن إلتسجيل صاحل و أأن إملاكل إملسجل ميكل حق إملؤلف
إملتعلق ابملصنف إملودع أأو إذلي ورد وصفه يف إلطلب .وجيوز أأن يكون إلتسجيل رضوراي ألغرإض إلنفاذ ،ويبدو
أأن إلولايت إملتددة تشرتط ذكل.
 .2إ ألثر عىل عبء إلثبات :إذإ مل يكن حق إملؤلف مسجال ،فينبغي عىل إلشخص إذلي يرغب يف أأن يفرض
حق إملؤلف أأن يثبت بقاء حق إملؤلف إملذكور ساراي .وقد يتحول إ ألمر إىل نشاط شاق وملكف ،فامي يتعلق
ابملصنفات من سبيل برإمج إحلاسوب وإملصنفات إلسيامنئية.

فاغار ضد ترإنسفالون

]1977 (3) SA 766 (W) [South Africa
يعد حق إملؤلف موضوعا تقنيا .وينبغي ،من وهجة نظري ،أأن يقدم إلشخص إذلي يزمع أأنه ماكل حق إملؤلف
إلثبات ،حىت وإن مل يكن ميكل حق إملؤلف بأأمكهل ،واكن إلثبات أأقوالا منقوةل ،طاملا أأن إلظروف تربر
إعامتد إ ألقوإل إملنقوةل اكثبات هبدف تناول إلنقاط إلتقنية إلرضورية لثبات إحلق إذلي زمعه.
وس يتناول إجلزء إملوإيل ابلنقاش "إلنقاط إلتقنية" إليت تثبت حق إملؤلف.161

ابء .إمللكية
 .3ملكية حق إملؤلف ومنده :ل يتطابق منح حق إملؤلف ابلرضورة مع ملكية حق إملؤلف .وتضم إملسأأةل ثالثة
جوإنب ويه "إملؤلف" مبعناه إلعريض ،وإلفرق بني "إملؤلف" و"إملاكل" ،ابلضافة إىل قابلية حق إملؤلف إىل نقل
إمللكية .وتتناول إلفقرإت إملوإلية تكل إجلوإنب.
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يقتيض إلتعدي عىل حق إملؤلف (خبالف إس تثناء ليس وجهيا يف هذه إحلاةل) إقامة دعوى "بطلب من ماكل
حق إملؤلف" .ول تقام إدلعوى بطلب من إملؤلف إل إذإ اكن أأيضا ماكل حق إملؤلف.
وتتضمن لكمة "مؤلف" معىن تقن ًّيا ،ول يكون إملؤلف ابلرضورة أأول خشص صنع إملصنف أأو أأبدعه .ويعمتد
ذكل عىل طبيعة إملصنف .ويكون إملؤلف يف حاةل برانمج إحلاسوب ،هو "إلشخص إذلي يرإقب إجناز
برانمج إحلاسوب".
ويكون مؤلف إملصنف إذلي يقتيض إمحلاية مبوجب حق إملؤلف ،عادة ،أأول ماكل حلق إملؤلف ولكن ذكل
ليس رشطا رضوراي .ويتعلق أأحد الاس تثناءإت ابملصنف "إذلي أأجنز يف س ياق معل إملؤلف دلى خشص اثن
بناء عىل عقد خدمات" ،ويطبق هذإ الاس تثناء ،عىل سبيل إذلكر ل إحلرص ،يف حاةل برإمج إحلاسوب.
161

تونري ضد رشكة كيان كونسرتإكش يون (إسكتلندإ) إحملدودة فScotCS CSOH_105 2111؛ فوربس ضد س تارثلكيد ابرتنارشيب فور
ترإنس بورت وأخرين ف.ScotCS CSOH_47 2100
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ويكون صاحب إلعمل يف تكل إحلاةل "ماكل أأي شلك من أأشاكل حق إملؤلف يبقى ساراي يف إملصنف".
ويتعلق أأحد الاس تثناءإت إلوجهية إ ألخرى ابملصنفات إليت أأجنزت "من طرف إدلوةل أأو حتت إدإرهتا
ومرإقبهتا" – ومينح أأي شلك من أأشاكل حق إملؤلف إملذكور ،مبدئ ّيا ،إىل إدلوةل وليس إىل إملؤلف.
 .4إملؤلف مبعناه إلعريض :يتضمن تعريف مفهوم إملؤلف ،عادة ،أأشخاصا خبالف إملؤلفني إلفعليني ،ولكهنم
مسؤولون عن منشأأ إملصنف .ويكون إملؤلف ،ابلنس بة للمصنفات إ ألدبية وإملوس يقية وإلفنية ،أأول خشص أأجنز أأو
أأبدع إملصنف ،ولكن ذكل ل ينطبق ابلرضورة عىل إملصنفات إ ألخرى ،من سبيل مؤلف إلصور إلفوتوغرإفية ،إذ
ميكن أأن يكون إملؤلف هو إلشخص إذلي اكن مسؤول عن تركيب إلصورة إلفوتوغرإفية أأو إلشخص إذلي طلب
إجنازها ،أأو مؤلف إلتسجيالت إلصوتية إذلي ميكن أأن يكون إلشخص إذلي قام ابلرتتيبات لجناز إلتسجيل إلصويت،
أأو مؤلف إلفيمل إلسيامنيئ إذلي قد يكون إلشخص إذلي قام ابلرتتيبات لجناز إلفيمل.162
 .8إملؤلف وإملاكل :ل ميكل إملؤلف ابلرضورة حق إملؤلف إملتعلق مبصنف معني .ويكون إملؤلف ،عادة ،أأول ماكل
حلق إملؤلف ،ولكن أأول ماكل حلق إملؤلف قد ل يكون إملؤلف .وعىل سبيل إملثال ،يرتتب حق إملؤلف ،غالبا ،عن
إملصنفات إليت أأجنزت حتت إدإرة إدلوةل أأو بعض إملنظامت إدلولية أأو حتت مرإقبهتا ،ومينح أأي شلك من أأشاكل حق
إملؤلف إملذكور ،مبدئيا ،إىل إدلوةل أأو إملنظمة إدلولية إملعنية وليس إىل إملؤلف.
 .6إملوظفون :يكون صاحب إلعمل – وليس إملؤلف إلفعل  -غالبا إملاكل إ ألول ألي شلك من أأشاكل حق
إملؤلف يبقى ساراي يف إملصنفات إليت أأجنزت يف س ياق معل إملؤلف بناء عىل عقد خدمات أأو عقد تدريب همين.
ويُعترب هذإ إلنوع من إ ألحاكم عاداي يف إلولايت إلقضائية إلعامةل بنظام إلقانون إلعام ،وقد تنص بعض إلبدلإن إلعامةل
بنظام إلقانون إملدين من سبيل إلياابن ،عىل تكل إ ألحاكم .وينسب إملصنف (ابس تثناء مصنف متعلق بربانمج) ،يف
تكل إلبدلإن ،إىل صاحب إلعمل ،إذإ اكن قد أأبدعه موظف أأثناء أأدإء همامه مببادرة من صاحب إلعمل وجرى تعمميه
حتت إمس صاحب إلعمل ،ابعتباره إملؤلف.
ويطبق هذإ إملبد أأ بصفة عامة عىل برإمج إحلاسوب .ويعد إلقانون إ ألملاين أأحد إ ألمثةل عىل ذكل .وحيق للموظف ،بناء
عىل إلقانون إملذكور ،إذإ أأبدع برانمج حاسوب أأثناء أأدإء وإجباته ،أأو تبعا لتعلاميت صاحب إلعمل ،أأن ميارس مجيع
إحلقوق الاقتصادية إملتعلقة بربانمج إحلاسوب ،ما مل يمت إلتفاق عىل غري ذكل.
ول يتضمن حق إلنرش إذلي يمتتع به صاحب إلعمل يف فرنسا إحلق يف إعادة إلنرش ،وإحلجة يف ذكل أأن عقد إلعمل
إذلي جيمع إلطرفني ل يلغي حقوق إمللكية إلفكرية إليت يمتتع هبا منشئ إملصنف ،وطاملا مل يمت إبرإم إتفاق خاص،
طبقا للرشوط إلقانونية ،ل حييل إملنشئ ملكية حق إس تنساخ إملصنف إىل صاحب إلعمل ،مبجرد نرش إملصنف
أأول مرة.163
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أأرشع تبعا ذلكل يف إلنظر يف ما إذإ اكن كينغ قد أألف برإمج إحلاسوب "يف س ياق معهل دلى فإملكتب بناء
عىل عقد خدمات" .ول ميكن لكينغ إنفاذ أأي حقوق ضد إملدعى عليه إذإ اكن قد أأبدع إملصنفات يف س ياق
معهل دلى إملكتب واكنت إدلوةل يه من يمتتع ابلتايل مبلكية تكل إملصنفات.
162
163

ونصت إملادة 04اثنيا من إتفاقية برن عىل بعض إلماكنيات إ ألخرى.
حممكة إلتعقيب (إحلجرة إملدنية  02 ،)0يونيو  ،2110رييون ضد رشكة اكبيتال ميداي.
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وإذإ تعقبنا أأصل صياغة إملادة ()0(20دإل) ميكن أأن نرجع إىل إلورإء عىل إ ألقل إىل إملادة ()0(8ابء) من
إلقانون إلربيطاين بشأأن حق إملؤلف لس نة  .0100وتعد عبارة "يف س ياق إلعمل" مفهوما ترإمكيا يف قانون
إلشغل (قانون إلس يد وإخلادم سابقا) .ول يكتيس إملصطلح أأي مغوض ول حيتاج إىل أأي نوع من أأنوإع
إلتفسري حسب إملعىن إلعريض أأو إلضيق .وميكن إلتوصل إىل إلفهم إلصحيح من خالل مقاربة معلية ومعقوةل،
قامئة عىل إلوقائع.
ول تتالءم مبادئ قانون إلواكلت ،إليت طورت يف س ياق قانون إملسؤولية إلتقصريية ،ابلرضورة مع س ياق
حق إملؤلف .كام ل تتالءم مع إحلجة إلقائةل إن الاختبارإت إليت طورت يف س ياق إملسؤولية ابلانبة ينبغي أأن
تطبق .ويتبني ،من جديد ،أأنه من إخلطأأ تطبيق "مبادئ" إجلنح مبفردها لتدديد مسائل إمللكية إملتعلقة بأأحد
إجملالت إملهبمة حلق إملؤلف ،خاصة و أأن إلس ياسة إلعامة جيب أأن تعمتد إعتبارإت خمتلفة.
وإذإ أأخذان بعني الاعتبار عددإ من إ ألحاكم ،أأرى من إخلطري صياغة إلقوإعد إملطبقة معوما لتدديد ما إذإ اكن
إملوظف قد أألّف إملصنف يف س ياق معهل .وتبقى إملسأأةل إىل حد كبري مسأأةل وإقعية تعمتد عىل رشوط عقد
إلعمل ،ابلضافة إىل إلظروف إخلصوصية إليت أأحاطت اببدإع إملصنف.
 .1إملتعاقدون إملس تقلون وإملصنفات إملنجزة بناء عىل إلطلب :حيتفظ إملؤلف حبق إملؤلف 164إذإ اكن متعاقدإ
مس تقال .وميكن لشخص ما أأن يكون ماكل حق إملؤلف إملتعلق ابملصنف ،إذإ اكن هو من طلب إلتقاط صورة
فوتوغرإفية أأو رمس أأو تصوير لوحة أأو إجناز حنت أأو إبدإع فيمل سيامنيئ أأو تسجيل صويت ،ودفع مقابل ذكل أأو إتفق
عىل دفع مقابل ذلكل ،ومت إجناز إملصنف أأثناء إلعمل إملتعلق ابلطلب.
.5

ل يعد إلشخص إذلي يؤدي جمرد وظيفة مياكنيكية مؤ ّل ًفا.165

اكل هومز ضد ماك ألبني

][1995] FSR 818 [UK
جر إلقمل ليس إل وهجة نظر ضيقة بشأأن نس بة إملصنف إىل إملؤلف .ول يقترص
أأرى أأن إلنظر فقط يف من ّ
حق إملؤلف ،إملتعلق برمس أأو مصنف أأديب ،عىل حامية إملهارة إملتعلقة بوضع إلعالمات عىل إلورق أأو عىل أأي
دعامة أأخرى .وحيمي حق إملؤلف إللكامت أأو إخلطوط ابلضافة إىل إملهارة وإجملهود إملبذول لبدإع إملفاهمي
إدلقيقة وإلبياانت وإ ألحاسيس إليت ثبتهتا تكل إللكامت أأو إخلطوط بشلك من إ ألشاكل إمللموسة ،أأو لنتقاء
تكل إملفاهمي وإلبياانت وإ ألحاسيس ومجعها معا .ول يصح الاعتقاد أأن إملؤلف هو فقط إلشخص إذلي ينجز
إلعمل إملياكنييك إملتعلق ابلتثبيت .ول ميكن ،بدون شك/إناكر أأن إلرمس بوضوح وبشلك جيد يتطلب همارة
وخربة ،ولكن ذكل ل يعين أأن تكل إملهارة وإخلربة يه إليشء إلوجيه إلوحيد.
 .1قابلية نقل إمللكية وحق رفع إدلعاوى :166ميكن نقل ملكية حق إملؤلف إما عن طريق إحاةل إمللكية أأو بفعل
إلقانون ،غري أأن ذكل ،ومثلام ذكر يف ما س بق ،غري ممكن يف حاةل إحلقوق إملعنوية .ويعود حق رفع إدلعاوى (ابس تثناء
إدلعاوى إملتعلقة ابحلقوق إملعنوية) إىل ماكل حق إملؤلف ،وإذلي ميكن أأن يكون إلشخص إملتنازل هل أأو إملتنازل.

164
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رشكة تليفونيك كوميونياكيتورز إنرتانش يوانل إملالكة إحملدودة ضد رشكة موتر سولوش يون أأسرتإليا إملالكة إحملدودة ف FCA 942 2114ف أأسرتإليا .
يس أأف هيبتول ضد أأم /أأس أأورينت لونغامن  1989 PTC 157فإلهند .
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فرإنك أأند هريش ضد إلخوة روابانند

]1993 (4) SA 279 (A) [South Africa
ينص فإلقانون عىل أأن حق إملؤلف قابل لنقل إمللكية عن طريق إلتنازل ،ابعتباره أأموالا منقوةل ،وعىل أأنه
جيوز تقييد إلتنازل عن حق إملؤلف فال يرسي إل عىل بعض إ ألفعال إليت يمتتع ماكل حق إملؤلف ابحلق
الاس تئثاري يف مرإقبهتا أأو يرسي إل عىل جزء من مدة حق إملؤلف ،أأو يف بدل معني أأو مناطق جغرإفية
أأخرى ،كام ينص عىل أأن إلتنازل عن إمللكية ل يدخل حزي إلتنفيذ إل إذإ اكن إلتنازل مكتواب وحيمل توقيع
إملتنازل أأو من ينوبه .ويؤدي إلتنازل عن إمللكية ،إذإ أأجنز ابلشلك إلصحيح إىل إس ناد ملكية حق إملؤلف
إملتعلق ابملصنف أأو إملصنفات إليت مشلها إلتنازل إىل إملتنازل هل ،وحيق للمتنازل هل أأن يقايض من يتعدى عىل
حق إملؤلف إملذكور.
 .01إملرخص هلم :ميكل أأحصاب إلرتخيص الاس تئثاري إحلق يف إملطالبة دون أأن يؤثر ذكل عىل حقوق ماكل حق
إملؤلف.

صاممات لكيب ضد صامم ساوندرس

]1987 (2) SA 1 (A) [South Africa
يف حني أأن إملاكل هو إلطرف إذلي حيق هل يف إ ألصل أأن يرفع قضية ضد إملعتدين ،مينح فإلقانون للمرخص
هل حقوق رفع إدلعاوى ،ابلضافة إىل إحللول إلقانونية إليت يمتتع هبا إملتنازل هل (ويه ذإت إحللول إليت يمتتع هبا
إملاكل ،من إلناحية إلتطبيقية) .غري أأن إملادة ل توحض ما إذإ اكن منح إحلقوق إىل صاحب إلرتخيص
الاس تئثاري س يقابهل يف نفس إلوقت ختفيض حلقوق إملاكل ،كام ل توحض ما إذإ اكن جيب إعتبار إملرخص هل
متساواي مع إحملال هل ،يف لك إلنوإيح ،مما قد يعين مضنيا ختفيض إحلقوق إملذكورة .ويبدو وفقا ذلكل ،أأن
ً
إملاكل ل حيرم من صفة إلتقايض ،لفائدة صاحب إحلق الاس تئثاري ،وتبقى إملسأأةل بشلك اتم مسأأةل تفسري.
ويتدمع هذإ إلر أأي إذإ أأخذان بعني الاعتبار إحلقوق إليت يمتتع هبا عىل إلتوإيل ماكل إحلق وصاحب إلرتخيص
الاس تئثاري .ول خيرس إملاكل حق إمللكية من خالل منح ترخيص إس تئثاري ،حىت وإن اكن ذكل وفق
رشوط شامةل .وقد ختتلف إلقمية إلتطبيقية حلق إمللكية إملذكور ،ولكن يبقى ذكل إحلق هاما يف معظم
إحلالت ،إذ يعمتد عليه حق حصول ماكل إحلق عىل إلاتوإت من إملرخص هل ،ابلضافة إىل حقه يف الارتدإد
إذإ مت فسخ إلرتخيص ألي سبب من إ ألس باب .ول يبدو من إلوإرد ،تبعا ذلكل ،أأن تكون إلهيئة إلترشيعية
قد قصدت أأن حترم إملاكل من صفة إلتقايض إليت قد حيتاج إلهيا من أأجل حامية إحلقوق إليت إحتفظ هبا،
بغض إلنظر عن منح إلرتخيص الاس تئثاري.
 .00إملؤلفون إملشرتكون :تعرتف قوإنني حق إملؤلف مبفهوم إملؤلفني إملشرتكني .167وينبغي أأن يتقاىض إملؤلفون
إملشرتكون بشلك مشرتك.168

167
168

برإيتون ضد جونس ف EWCH 1157 2114فإململكة إملتددة ؛ فيرش ضد بوكر وأخرين ف.UKHL 41 2111
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فليد ميكروسيس متز ضد كيي رإديو سيس متز

][1998] EWHC Patents 34 [UK

تعرف إملادة  )0(01من قانون حق إملؤلف وإلتصاممي إلصناعية وإلربإءإت لس نة  0155إملصنف إذلي إشرتك
يف إجنازه أأكرث من مؤلف ،بأأنه "إملصنف إذلي أأبدع ابلتعاون بني مؤلفني أأو أأكرث بشلك ل ميزي بني مسامهة
لك مؤلف ومسامهة إملؤلف إلخر أأو إملؤلفني إلخرين" .ول متنح هذه إملادة خشصا مل يكن مضن إملؤلفني صفة
إملؤلف .ول تتعلق إملادة إل بتصنيف إملصنفات إليت أأبدعت مبساهامت قدهما مؤلفان أأو أأكرث.

جمي .معايري إ ألهلية للحامية
 .02كيف مينح حق إملؤلف :ميكن منح حق إملؤلف يف ثالثة ظروف بديةل:




إذإ اكن إملؤلف خشصا مؤهال ذلكل،
أأو مبوجب إلنرش إ ألول،
أأو مبوجب حق إملؤلف إململوك لدلوةل (ملؤسسة إلعرش).

 .03إ ألشخاص إملؤهلون :مينح حق إملؤلف عن لك مصنف أأهل للحصول عىل حق إملؤلف ،يكون مؤلفه ،يف
زمن إبدإع إملصنف ،خشصا مؤهال .ويرسي ذكل عىل إملصنفات إملنشورة أأو غري إملنشورة .ويعد إلشخص مؤهال:


إذإ اكن إلشخص موإطنا يف بدل إلولية إلقضائية أأو اكن حمل إقامته أأو مقر إقامته يف ذكل إلبدل؛



أأو اكن هيئة لها صبغة قانونية طبقا للقوإنني إحمللية.

ويعترب موإطنو أأي بدل من إلبدلإن إ ألطرإف يف إتفاقية برن ،أأو إ ألشخاص إذلي يكون حمل إقامهتم أأو مقر إقامهتم يف
ذكل إلبدل ،أأو إ ألشخاص إلقانونيون إذلين هلم صبغة قانونية يف ذكل إلبدل ،أأشخاصا مؤهلني ،يك يكون رشط إملعامةل
إلوطنية ساراي ،طبقا لرشوط إلتفاقية.
 .04إلنرش إ ألول :مينح حق إملؤلف خبصوص مصنف مل ينجزه مؤلف مؤهل ،إذإ اكن قد نرش أأول مرة مضن
إلولية إلقضائية أأو يف بدل من إلبدلإن إ ألطرف يف إلتفاقية .ومينح حق إمللكية إملبديئ بشأأن حق إملؤلف يف تكل
إحلالت إىل إملؤلف ،إل إذإ اكن إملصنف قد أأجنز يف س ياق عقد معل أأو يف نطاقه ،أأو أأجنز بناء عىل إلطلب.
 .08حق إملؤلف إململوك لدلوةل (مؤسسة إلعرش) :ميكن أأيضا منح حق إملؤلف للمصنفات إليت أأجنزت حتت إدإرة
إدلول أأو منظمة دولية أأو حتت مرإقبهتا .ومينح حق إملؤلف مبدئيا يف تكل إحلاةل إىل إدلوةل أأو إملنظمة إدلولية ،وليس
إىل إملؤلف.

دإل .إملصنف
 .06أأنوإع إملصنفات :تعمتد قوإنني حق إملؤلف مقارابت خمتلفة لتعريف إملصنفات إلقابةل للحامية مبوجب حق
إملؤلف .ومتزي بعض إلقوإنني بني إملصنفات إ ألدبية 169وإملوس يقية وإلفنية وإ ألفالم إلسيامنئية وإلتسجيالت إلصوتية
وبرإمج إلبث وإلشارإت إحلامةل للربإمج وإلطبعات إملنشورة (إجملموعات) .وقد مت تعريف لك نوع من إملصنفات،
وحتديد مالمح إحلقوق إملرتتبة عن لك مهنا .وختتلف هذه إلتعريفات عن بعضها كثريإ.
169

جيب أأن تمتتع برإمج إحلاسوب ،مبوجب رشوط إتفاق تريبس ،ابمحلاية مكصنف أأديب.
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وتعرف بعض إلبدلإن إ ألخرى ،مثلام هو إحلال يف كندإ ،مصطلح "إملصنف إ ألديب أأو إملرسيح أأو إملوس يقي أأو إلفين
إ ألصل" بأأنه أأي إنتاج يف إجملال إ ألديب أأو إلعلمي أأو إلفين ،أأ ًاي اكنت طريقة أأو شلك إلتعبري عنه ،من سبيل
إجملموعات وإلكتب وإلكتيبات أأو إحملررإت إ ألخرى ،أأو إحملارضإت أأو إملصنفات إملرسحية أأو إملرسحيات إملوس يقية
وإملصنفات إملوس يقية وإملصنفات إخلاصة ابلرتمجة وإلصور إلتوضيحية وإلرسومات إلتخطيطية وإملصنفات إلتشكيلية
إملتعلقة ابجلغرإفيا أأو إلطبوغرإفيا أأو إلعامرة أأو إلعلوم.
ول خيتلف ذكل كثريإ عن نظام إلقانون إملدين إذلي عرف إملصطلح إلعام إلوإرد يف إتفاقية برن ،أأي إملصنفات إ ألدبية
وإلعلمية وإلفنية ،ابس تعامل قامئة مشاهبة ،غري أأن إلتعريف اكن أأوسع ألن إلقامئة مل تكن حرصية وميكن أأن "فتشمل
لك إبدإع يف إجملالت إ ألدبية وإلعلمية وإلفنية ،أأاي اكنت طريقة أأو شلك إلتعبري عنه" ،من سبيل ما ورد يف
إلتعريف إلهولندي.
 .01إحلاجة إىل إلتعرف عىل "إملصنف":

نوفا لالنتاج ضد مازوما غاميز

][2007] EWCA Civ 219 [UK
جيب إلبدء ابلتعرف عىل إملصنف إلفين إملعمتد عليه مث حتديد ما إذإ جرى إس تنساخه عرب نسخ إملصنف بأأمكهل
أأو جزء هام منه .ويعد ذكل جوهر إملادة  )0(3وإملادة  )0(06من إلقانون .ويعد أأيضا أأحد جوإنب قانون
حق إملؤلف يف إململكة إملتددة ،إليت مل يغريها أأي تنس يق مع إلقوإنني إ ألوروبية.

مايكروسفت ضد يب يس لكوب أأسرتإليا
][2005] FCA 1522 [Australia

ل متنح إمحلاية حبق إملؤلف إل إىل "إملصنفات إ ألدبية وإملرسحية وإملوس يقية وإلفنية" أأو "إملوإضيع خبالف
إملصنفات" إليت أأشار إلهيا قانون حق إملؤلف .وجيب كخطوة أأوىل ،عند رفع دعوى للتعدي عىل حق إملؤلف
إملتعلق مبصنف أأديب ،إثبات أأن حق إملؤلف بقي ساراي يف إملصنف.
 .05تعريف إملصنفات إ ألدبية :جيب الانتباه إىل أأن إتفاقية برن تس تخدم تعريفا شامال وغري مقيد للمصنفات
إ ألدبية وإلفنية ،لوصف إملصنفات إليت حيق أأن تمتتع ابمحلاية مبوجب حق إملؤلف ألن إملصنفات إملذكورة تشمل لك
إنتاج يف إجملال إ ألديب وإلعلمي وإلفين أأ ًاي اكنت طريقة أأو شلك إلتعبري عنه ،من سبيل إلكتب وإلكتيبات وإحملررإت
إ ألخرى ،وما إىل ذكل.
ود أأبت إلولايت إلقضائية إلعامةل بنظام إلقانون إلعام عىل تعريف إملصنفات إ ألدبية ،بغض إلنظر عن جودهتا إ ألدبية،
و أأاي اكنت طريقة أأو شلك إلتعبري عهنا ،يك تشمل إلروإايت وإلقصص وإملصنفات إلشعرية وإملصنفات إملرسحية
وإلخرإج إملرسيح ونصوص إ ألفالم إلسيامنئية وسيناريوهات إلبث ،وإلكتب إملرسحية وإ ألطروحات وإملصنفات
إلتارخيية وإلسري إذلإتية وإحملاولت إلكتابية وإملقالت وإملوسوعات وإلقوإميس وإلرسائل وإلتقارير وإملذكرإت
وإحملارضإت وإخلطب وإملوإعظ.
يعرف إلقانون إلنلكزيي حاليا إملصنفات إ ألدبية بأأهنا لك مصنف ،خبالف إملصنفات إملرسحية وإملوس يقية ،سوإء
و ّ
اكن مكتواب أأو منطوقا أأو مغىن ،ويشمل ( أأ) جدول أأو مجموعة و(ب) برانمج حاسوب.
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ونص إلقانون إلهولندي عىل أأحاكم مشاهبة ،إذ مينح إمحلاية حبق إملؤلف للكتب وإلكتيبات وإلصحف وإدلورايت
ومجيع إحملررإت إ ألخرى.
 .01إملعىن إلشامل وغري إلتقليدي ملصطلح "إ ألديب" :تربط لك إلتعريفات إملذكورة ملصطلح إ ألديب مبعىن خمتلف
عن إملعىن إلتقليدي إلوإرد يف إلقاموس .ول تعد إجلودة ،وخاصة إجلودة إ ألدبية ،وجهية يف تكل إلتعريفات.

مطابع جامعة لندن ضد مطابع يونيفارسييت توتورايل

][1916] 2 Ch 601 [UK

قد يكون من إلصعب تعريف "إملصنف إ ألديب" ابلشلك إذلي إس تخدمه إلقانون ،غري أأنه من إلوإحض أأن
إلتعريف ل يقترص عىل "إملصنف إ ألديب" ابملعىن إذلي تطبق به تكل إلعبارة ،مفثال لو أأضفنا حمررإت روبرت
لويس ستيفنسون إىل روإايت مرييديث .وعندما يرد ذكر تكل إحملررإت ابعتبارها مصنفات أأدبية ،خيطر عىل
ابل إملس متع إجلودة وإ ألسلوب وإللمسة إ ألدبية إليت تضمنهتا .وإذ ينص قانون س نة  0542عىل منح "إلكتب"
إمحلاية ،متتعت إلعديد من إ ألش ياء ،حبق إملؤلف ،مع أأهنا ل تطمح إىل أأن تندرج مضن أأسلوب أأديب ،من
سبيل قامئة فوإتري بيع مسجةل وقامئة الكب صيد إلثعالب و أأايم إلصيد ،وفهارس راارية ،ول أأرى أأي أأساس
يؤدي إىل خالصة أأن إلقانون إحلايل تهدف إىل برت حقوق إملؤلفني .وتشمل لكامت "إملصنف إ ألديب" ،من
وهجة نظري ،إملصنف إذلي يعرب عنه بشلك مطبوع أأو مكتوب ،بغض إلنظر عن مسأأةل إجلودة إلعالية
وإ ألسلوب إملمزي .ويبدو أأن لكمة "إ ألديب" إس تخدمت مبعىن يش به نوعا ما إس تخدإم " أأدبيات" يف أأدبيات
إلس ياسة أأو أأدبيات إمحلالت الانتخابية ،إذ تشري إىل إلشلك إملطبوع أأو إملكتوب.
 .21تعريف إملصنف إلفين :ل يس تجيب إملصنف إلفين ،إلوإرد يف تعريفات حق إملؤلف ،ابلرضورة إىل معىن
مصطلح إلفين إلوإرد يف إلقاموس .ول تشرتط تكل إلتعريفات أأيضا توفر أأي قمية فنية أأو حىت نية فنية .وميكن أأن
يشري مصطلح "إملصنف إلفين" إىل لك:




مصنف بياين أأو صورة فوتوغرإفية أأو حنت أأو راميع ،بغض إلنظر عن إجلودة إلفنية،
أأو إملصنفات إخلاصة ابلعامرة وإملتعلقة مببىن أأو بمنوذج مبىن،
أأو إملصنفات إخلاصة ابحلرف إلفنية.

وميكن أأن يشمل "إملصنف إلبياين" ،مثال ،لك تصوير ،أأو رمس أأو رمس بياين أأو خريطة أأو جدول أأو خمطط
أأو إلنقش أأو إلطباعة عىل إحلجر أأو صقل إخلشب أأو إملصنفات إملشاهبة.

نوفا لالنتاج ضد مازوما غاميز

][2006] EWHC 24 [UK

جيب الانتباه إىل أأن تعريف "إملصنف إلبياين" يعد تعريفا شامال .ول يقترص إلتعريف عىل إ ألمثةل إخلصوصية
إليت نص علهيا إلقانون ،فالصور وإلرسوم وما شاهبها ،يه فقط أأمثةل من إملصنفات إلبيانية إليت حيمهيا إلقانون.
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صاممات لكيب ضد صامم ساوندرس

]1987 (2) SA 1 (A) [South Africa
ويتجىل ،تبعا ذلكل ،أأن إملصنفات إلوإردة يف تعريف "إملصنف إلفين" ،وابس تثناء إملصنفات إخلاصة ابحلرف
وابلعامرة ،ل حتتاج إىل أأي عنرص من عنارص الابتاكر إلفين .وتلمح إللكامت إملس تخدمة ،يف إحلقيقة ،إىل
معىن أأوسع ،فلكام أأرإدت إلهيئة إلترشيعية إدرإج رشط فين خصويص للمصنفات إخلاصة ابحلرف وابلعامرة،
بينت ذكل بعبارإت وإحضة.
 .20برإمج إحلاسوب :ينص إتفاق تريبس عىل منح إمحلاية لربإمج إحلاسوب ،مبوجب حق إملؤلف ،كام لو اكنت
مصنفات أأدبية.

تليفونيك كوميونياكيتورز أأنرتانش يوانل ضد موتر سولوش يون أأسرتإليا
][2004] FCA 942 [Australia

عرف قانون حق إملؤلف لس نة  0165برانمج إحلاسوب بأأنه "مجموعة بياانت أأو تعلاميت جيب إس تخدإهما
بشلك مبارش أأو غري مبارش يف إحلاسوب قصد إحدإث نتيجة معينة" .ويعد برانمج إحلاسوب "مصنفا أأدبيا".
وميكل إملؤلف إ ألصل لربانمج إحلاسوب حق إملؤلف ذلكل إلربانمج ،طاملا يس تجيب إىل عدد من إملؤهالت.
وخيول حق إملؤلف للامكل عددًإ من إحلقوق الاحتاكرية ،ومهنا حق إس تنساخ إملصنف ونسخه ،وحق
إقتباسه ،ونرشه للجمهور ،وإختاذ ترتيبات إلتأأجري إلتجاري خبصوص ذكل إملصنف .ويعد خرق إحلقوق
الاحتاكرية إملذكورة تعداي عىل حق إملؤلف .ول يشرتط أأن يكون الاس تنساخ إملعين نسخة مطابقة .ويكفي
أأن يشمل الاس تنساخ أأو إلنسخ "جزءإ هاما" من إلربانمج .وميكن إلتعدي عىل حق إملؤلف عن طريق بيع
برانمج إحلاسوب دون إذن صاحب حق إملؤلف ،إذإ اكن إلشخص يعمل أأو اكن ينبغي أأن يعمل ،أأ ّن إجناز
إلربانمج يتعدى عىل حق إملؤلف.

هاء .إ ألصاةل
 .22إ ألصاةل يف إملصنف كلك :يتعلق الاس تفسار ابملصنف وما إذإ اكن أأصليا .ول يتعلق الاس تفسار بأأجزإء
إملصنف وهل أأهنا أأصلية .وميكن أأن يكون إملصنف أأصليا حىت وإن جرى ،يف س ياق إجنازه ،إلتعدي عىل حق
إملؤلف إملتعلق مبصنف أخر .ويكون ذكل هو إحلال إذإ تعدى إملصنف عىل حق إملؤلف ،عرب أأخذ جزء هام من
إملصنف إ ألول ،ولكنه يف نفس إلوقت ،يتضمن موإد أأصلية.
وحيق للصيغة إلثانية للمصنف إلمتتع حبق إملؤلف إخلاص هبا ،برشط أأن ختتلف عن إلصيغة إ ألوىل يف جوهرها (ول
تكون جمرد نسخة) .وميكن أأن ياليق إملدعي صعوبة أأكرب ،من إلعادة ،يف الاس تجابة لعبء إثبات أأصاةل إملصنف
إخلاص به وإلتعدي ،إذإ مل ينسخ إملدعى عليه إملصنف إخلاص ابملدعي ولكن أأخذ بعض أأجزإءه إملأألوفة أأساسا.
ول يعين ذكل مضنيا إماكنية تفكيك إملصنف إخلاص ابملدعي.

هنلك ضد هودلفاست

][2006] NZSC 102 [New Zealand
يس تحسن يف هذه إملرحةل إلتددث قليال بشأأن إملقاربة إليت إعمتدهتا حممكة الاس تئناف يف إحلمك إذلي أأصدره
ابرإغوإانث جاي بشأأن إملسأأةل إليت حنن بصدد إلنظر فهيا ،وإذلي حظي عىل ما يبدو مبوإفقة بقية أأعضاء
إحملمكة .ونعترب أأن إلقايض فكك إملصنف إحملمي حبق إملؤلف ،بشلك غري مناسب .ومل يتعامل معه كلك.
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ونعتقد أأن إلقايض فملّح إىل أأن جوإنب إلتصممي ،وابلتدديد إلرمس ،مل تكن أأصلية .وقد يبدو لوهةل ،من
طريقة تعبريه ،أأنه خلط بني إ ألصاةل وإجلدة .وحدد إلقايض يف موضع لحق أأن إ ألصاةل إملزعومة تمكن يف
ترتيب عدد من إلسامت غري إ ألصلية .غري أأنه إنتقل بعد ذكل إىل إلترصحي أأن إلقايض إذلي نظر يف إلقضية
مل "حيذف إملسائل غري إ ألصلية" .ومع إحرتإيم للقايض ،فال جيب إعامتد هذه إملقاربة لتناول قضية ترتيب.
وس تدذف إحملمكة لك يشء لو أأهنا قامت مبا يبدو أأن ابرإغوإانث جاي قد إقرتحه .وتتعلق قضية إلرتتيب
برتتيب إملؤلف للسامت إليت ليست أأصلية يف حد ذإهتا .وتمكن إ ألصاةل يف ذكل إلرتتيب .ولن يبقى ،يف هذه
إلظروف ،أأي يشء ميكن ترتيبه ،لو حذفت إملسائل غري إ ألصلية من إلرتتيب ،ولن تبقى يف إلهناية إل
ورقة فارغة.
 .23مقاربة نظام إلقانون إلعام :د أأبت إلولايت إلقضائية إلعامةل ابلقانون إلعام وإليت تتبع إلسوإبق إلقضائية
إلنلكزيية ،عىل أأن تشرتط مس توى أأصاةل منخفض و أأن تشوه رشط إ ألصاةل بسؤإل هل أأن إملؤلف قد نسخ
إملصنف ،وهو ما يعرف ابختبار عرق إجلبني" .170وترتبط إ ألصاةل إملطلوبة بشلك إلتعبري عن إ ألفاكر" .وقد يكون
سبب مقاربة إلتفسري إملوسع أأن إلقانون إلنلكزيي ل يعرتف ابملسؤولية إلتقصريية إلعامة للمنافسة غري إملرشوعة وبأأن
إملسائل إليت اكن ميكن حاميهتا مبوجب تكل إملسؤولية إلتقصريية تمتتع ابمحلاية إلسخية إليت متنحها قوإنني حق إملؤلف.
وتعمتد إحملمكة إلعليا إ ألمريكية مقاربة خمتلفة .وتستند إىل الاختبار إلتايل" :مصطلح "إ ألصل" ،وهو إلتعبري إملس تخدم
يف حق إملؤلف ،يعين فقط أأن إملؤلف أأبدع إملصنف عىل حنو مس تقل (خبالف إملصنف إملنسوخ من مصنفات
أأخرى) و أأنه يتدىل عىل إ ألقل بقدر أأدىن من إلبدإع".
ويتجه فقه إلقضاء إلكندي إىل موقف وسط .ويتناول هذإ إحلمك إلصادر عن إحملمكة إلعليا إلكندية إلرإء إملتضادة
ويقرتح حال وسطا.

يس يس أأيتش اكانداين ضد إمجلعية إلقانونية يف كندإ إلعليا
]2004 SCC 13 [Canada

زمع انرشو مجموعات إ ألحاكم إلقضائية أأن مكتبة إمجلعية إلقانونية تعتدي عىل حق إملؤلف إذلي يمتتعون به ،ألهنا تتيح
نسخا مصورة من إ ألحاكم ألعضاء إمجلعية أأو تتيح هلم مرإفق للقيام ابلنسخ .واكن أأحد إ ألس ئةل يتعلق مبسأأةل ما إذإ
اكنت مجموعات إ ألحاكم إلقضائية أأصلية .وتوصلت إحملمكة ،يف هذإ إلصدد ،إىل أأن رؤوس إ ألقالم وملخصات إلقضااي
وإلفهرس إملوضوعي تعد أأصلية ،غري أأن جوهر إلقرإرإت إلقضائية ليس أأصل ّيا ،حىت ولو قام إلنارشون بتعديهل.
وتتعارض إلرإء بشأأن معىن "إ ألصل" يف قانون حق إملؤلف .ور أأت بعض إحملامك أأن إملصنف إذلي يُنش ئه
مؤلف ول يكون جمرد نسخة ألحد إملصنفات ،يعد أأساسا اكفيا ملنح حق إملؤلف .إنظر ،عىل سبيل إملثال،
مطابع جامعة لندن إحملدودة ضد مطابع يونيفارسييت توتورايل إحملدودة ف .2 Ch 601 0106وتتسق هذه
إملقاربة مع معيار "عرق إجلبني" أأو "الاجهتاد" ل ألصاةل ،إليت تستند إىل إحلقوق إلطبيعية نظرية لوك فجون
لوك إملتعلقة "ابلتدليات إلعادةل" ،وإليت تنص عىل أأن إملؤلف يس تحق إحلصول عىل ماكفأأة مقابل إجلهود
إليت بذلها لبدإع إملصنف.
وإشرتطت بعض إحملامك إ ألخرى أأن يكون إملصنف إبدإعيا يك يكون " أأصليا" ويك يمتتع تبعا ذلكل ابمحلاية
مبوجب حق إملؤلف .إنظر ،عىل سبيل إملثال ،رشكة فايست اببلياكيشن ضد رشكة رورإل تليفون سريفيس
) .499 US 340 (1991وتتسق هذه إملقاربة أأيضا مع نظرية إحلقوق إلطبيعية يف قانون إمللكية ،غري أأهنا
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ليست ابلية بنفس إلقدر ،إذ إهنا تاكئف فقط إملصنفات إليت تعد منتجا إبدإعيا ،فمتنده إمحلاية حبق إملؤلف.
وقد وردت إلشارة إىل أأن مقاربة "إلبدإع" إملتعلقة اب ألصاةل تساعد عىل ضامن أأن تشمل إمحلاية حبق إملؤلف
فقط شلك إلتعبري عن إ ألفاكر ،وليس إ ألفاكر إلضمنية وإلوقائع.
و أأخلص إىل أأن إملوقف إلصحيح يمكن بني إلنقيضني إملذكورين .وجيب عىل إملصنف ،يك يكون " أأصليا" طبقا
للمعىن إلوإرد يف قانون حق إملؤلف ،أأ ّل يكون فقط جمرد نسخة عن مصنف أخر .وجيب أأن يكون ،من هجة
أأخرى ،إبدإعيا ،مبعىن أأن يكون جديدإ أأو فريدإ .وحيتاج شلك إلتعبري عن إلفكرة إىل إس تعامل إملهارة
والاجهتاد يك متتع ابمحلاية حبق إملؤلف .و أأعين ابملهارة ،إس تخدإم إلشخص ملعرفته أأو إلكفاءة إليت مارسها أأو
إلقدرة إليت طورها لبدإع إملصنف .و أأعين ابلجهتاد ،إس تخدإم إلشخص لقدرته عىل إلمتيزي أأو إلقدرة عىل
تكوين ر أأي أأو تقيمي ،عرب مقارنة إخليارإت إملمكنة إخملتلفة لبدإع إملصنف .وسيشمل الاس تعامل إملذكور للمهارة
والاجهتاد ،ابلرضورة ،هجدإ فكراي .ول جيب إس تعامل إملهارة والاجهتاد إلرضوريني لبدإع مصنف اتفه إىل
درجة أأنه قد يوصف بأأنه نشاط مياكنييك حبت .وعىل سبيل إملثال ،إذإ إس تعملت إملهارة أأو الاجهتاد من
أأجل تغيري نوع إخلط إملس تخدم يف إملصنف هبدف إبدإع مصنف "أخر" ،فس يكون إملصنف اتفها جدإ ،ولن
يس تحق إمحلاية مكصنف " أأصل".
وقد توصلت إىل هذه إخلالصة ،بعد إ ألخذ بعني الاعتبار )0( :إملعىن إلبس يط للكمة "إ ألصل"؛ ( )2واترخي
قانون حق إملؤلف؛ ( )3وفقه إلقضاء إحلديث؛ ( )4وإلغرض من قانون حق إملؤلف؛ ( )8و أأن إخلالصة تعد
قابةل للتنفيذ ومعيارإ منصفا ،يف نفس إلوقت.
ويلمح إملعىن إلبس يط للكمة "إ ألصل" فإلنقطة ( )0إىل إس تعامل بعض إجلهد إلفكري عىل إ ألقل ،إذلي
يشمهل عادة إس تعامل إملهارة والاجهتاد .ول يقترص إملعىن إلضمين للكمة "إ ألصل" ،يف معناها إلبس يط ،عىل
أأن إملصنف ليس نسخة .ويعين أأيضا مضنا نوعا من إجلهد إلفكري ،عىل إ ألقل ،إذإ مل يكن إلبدإع يف حد
ذإته .ومثلام أأبرز إلربوفيسور جريفيس،
"إذإ إس تخدمت لكمة إ ألصاةل ،لتعين بلك بساطة أأن إملصنف جيب أأن ينش ئه إملؤلف ،فان إ ألصاةل
تنزتع من معناها إ ألسايس .وتصري إ ألصاةل مرإدفا للكمة "ينش ئه" ،ول تعكس ابلتايل إملعىن
إلعادي لللكمة".
ووردت فكرة "إلبدإع إلفكري" مضنا يف مفهوم إملصنف إ ألديب وإلفين ،إذلي نصت عليه إتفاقية برن ،إليت
إنضمت إلهيا كندإ يف  ،0123وإليت تعد سلف إلقانون إلكندي حلق إملؤلف ،إ ألول ،إذلي جرى إعامتده
يف  .0124وقد بني إلربوفيسور ريكيتسون أأن إلبدلإن إلعامةل بنظام إلقانون إلعام من سبيل إنلكرتإ ،وإذ
إعمتدت مقاربة عرق إجلبني أأو الاجهتاد ،لختاذ إلقرإرإت بشأأن ما هو أأصل" ،إحنرفت عن روح إتفاقية
فبرن  ،إن مل نقل عن معناها إحلريف" ،مبا أأن إملصنفات إليت إس تغرق إنتاهجا وقتا وهجدإ ومال ،ولكهنا ليست
حقا إبدإعات فكرية فنية أأو أأدبية ،متنح إمحلاية حبق إملؤلف .فإلنقطة (. )2
وقد إعمتدت إلعديد من إحملامك إلكندية ،يف إلسابق ،معيارإ منخفضا ل ألصاةل ،وهو الاجهتاد ،غري أأن بعض
إحملامك شككت مؤخرإ يف مدى مالءمة هذإ إملعيار .وقد رفضت إحملمكة إلعليا إ ألمريكية بشلك رصحي مقاربة
"عرق إجلبني" إملتعلقة اب ألصاةل ،يف قضية فايست ،إملذكورة أأعاله .وقد فرست أأوكونور جاي أأهنا قامت
بذكل ،ألهنا ترى أأن مقاربة "عرق إجلبني" ل تتسق مع إملبادئ إ ألساس ية لقانون حق إملؤلف فإلنقطة (. )3
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وكام ذكر يف ما س بق ،رصحت هذه إحملمكة ،يف قضية ذي بريج أأن إلغرض من قانون حق إملؤلف فإلنقطة
( )4هو حتقيق إلتوإزن بني إملصلدة إلعامة من خالل تعزيز تشجيع إملصنفات إلفنية وإلفكرية ونرشها،
وحصول إملبدع عىل ماكفأأة عادةل.
وإذإ إعمتدت إحملامك معيار أأصاةل يشرتط فقط أأن يكون يشء ما أأكرث من جمرد نسخة أأو أأن يس تعمل خشص
ما الاجهتاد يك مينح حق إملؤلف ألحد إملصنفات ،فان تكل إحملامك ترحج كفة إملزيإن لصاحل حقوق إملؤلف
أأو إملبدع ،عىل حساب مصلدة إجملمتع يف إحلفاظ عىل مكل عام متني ميكنه أأن يرعى الابتاكر إلبدإعي
يف إملس تقبل.
ويعد رشط ،أأن يكون إملصنف إ ألصل نتيجة لس تعامل إملهارة والاجهتاد ،رشطا قابال للتنفيذ ومعيارإ عادل
يف نفس إلوقت فإلنقطة ( . )8ول متنح مقاربة "عرق إجلبني" إملتعلقة اب ألصاةل ،معيارإ اكفيا .وتنقل إلثقل أأكرث
من إلالزم لصاحل حقوق إملاكل ،ول متكن حق إملؤلف من حامية إملصلدة إلعامة إلاكمنة يف زايدة إنتاج
إملصنفات إلفكرية ونرشها ،إىل أأقىص حد .ويعد معيار إلبدإع إملتعلق اب ألصاةل ،من هجة أأخرى ،جمحفا .إذ
يعين معيار إلبدإع ،مضنا ،أأن إملصنف ينبغي أأن يكون جديدإ أأو غري بدتهيي ،ويه مفاهمي ترتبط بقانون
إلربإءإت أأكرث من إرتباطها بقانون حق إملؤلف .وعىل إلنقيض من ذكل ،حيول إملعيار إذلي يشرتط إس تعامل
إملهارة والاجهتاد لبدإع إملصنف ،دون موإهجة إلصعوابت إملذكورة ،ويتيح معيارإ قابال للتنفيذ وعادل يف
نفس إلوقت ،بشأأن حامية حق إملؤلف بشلك يتسق مع أأهدإف إلس ياسة إلعامة لقانون حق إملؤلف.
 .24مقاربة نظام إلقانون إملدين :يعمتد إلقانون إملدين مقاربة أأكرث رصإمة .وتكتيس مس توى معينا من إلبدإع.171
وجيب أأن حيمل إملصنف إلبصمة إلشخصية للمؤلف.

رودلف اين رويم ضد فان دإيل ليكس يكوغرإيف

إحملمكة إلعليا 4 ،يناير  ،0110رمق  04 441فهولندإ

إلوقائع :تتعلق إملسأأةل يف هذه إلقضية ابلسؤإل إلقانوين هل أأن مجموعة إللكامت إملفاتيح أأو إملعجم أأهل حلق إملؤلف.
وترتبط إلقضية ابلقاموس إلهولندي إملعياري إملعروف ابمس فان ديل .وجيب أأن تصدر إحملمكة إلعليا ،إليت إلتأأمت
مكحمكة تعقيب ،قرإرإ بشأأن هذإ إلسؤإل إلقانوين .وقد إنهتت إحملمكة إىل أأنه حيق أأن يمتتع إملصنف إملذكور ابمحلاية
مبوجب حق إملؤلف نظرإ إىل إلطابع إلفريد وإ ألصل إذلي يمتزي به إملصنف ،ونظرإ ألنه حيمل إلبصمة إلشخصية
للمؤلف .و أأحيلت إلقضية لتنظر فهيا إحملمكة من جديد ومت تأأييد حق إملؤلف إذلي يمتتع به فان ديل .وجيب الانتباه
إىل أأن إملسأأةل مل تكن أأبدإ حق إملؤلف إذلي يمتتع به إلقاموس يف حد ذإته ،ألن إمجليع قبلوإ أأن إملصنف إلأكرب إملمتثل
يف إلكتاب (وإذلي عرف قامئة إللكامت) حيق أأن يمتتع للحامية حبق إملؤلف.
وجيب ،قبل تقيمي إحلجة ،توضيح أأن إملنتج ،طبقا للمعىن إلوإرد يف إملادة  ،0ابلتوإزي مع إملادة  01من قانون
حق إملؤلف ،جيب أأن حيمل طابعا أأصليا خاصا به ،ابلضافة إىل إلبصمة إلشخصية للمؤلف ،يك يعترب مصنفا
أأدبيا أأو علميا أأو فنيا.
ول تس تجيب مجموعة إللكامت إليت متثل جزءإ من إللغة إلهولندية ،أليا ،إىل هذإ إلرشط ،ألهنا يف حد ذإهتا
مكجموعة ليست إل مكية بياانت وإقعية ،وذلإ فهيي ليست أأهال للحامية حبق إملؤلف .ولن ختتلف إلوضعية
إل إذإ نتجت إجملموعة عن إنتقاء يعرب عن إلر أأي إلشخيص للمؤلف.
171
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ول ميكن أأن نس تنتج من خالل إلنتاجئ إليت توصلت إلهيا إحملمكة أأن إلقضية ،إليت حنن بصددها ،تتضمن
الانتقاء إملذكور .وعىل عكس ذكل ،تشري إلنتاجئ فقط إىل "خزينة إللكامت إليت تشلك إللغة إلهولندية" ،ولك
ما ميكن قوهل ،خبصوص معايري الانتقاء ،أأن تكل إللكامت تس تحق أأن تدرج يف أأحد إلقوإميس إلعرصية من
سبيل قاموس غروت فان ديل.

إلقضية رمق2003(WA)NO.12551 :؛ 2004(WA)NO.8021
حممكة إلناحية بطوكيو ،إدلإئرة إملدنية  41فإلياابن

جيب فهم هذه إلقضية عىل ضوء تعريف "إملصنف" إذلي نص عليه إلقانون إلياابين ،أأي "إملصنف" مبعىن
إلنتاج إذلي يتضمن تعبريإ عن إ ألفاكر وإ ألحاسيس بطريقة إبدإعية ،ويندرج يف إجملال إ ألديب أأو إلعلمي
أأو إملوس يقي .ويكتيس رشط إلبدإع وجاهة يف هذه إلقضية.
وقد زمع مؤلف كتاب عن إلقانون موجه للجمهور إلعريض ،وصاحب حق إملؤلف ،أأن إلنصوص وإخملططات
إليت وردت يف إملصنف إخلاص ابملدعي عليه ،وهو كتاب حيمل نفس إلطابع ،إما تتطابق أأو تتشابه كثريإ مع
ما ورد يف إملصنف إخلاص به ،وابلتايل تتعدى عىل حق إملؤلف إذلي ميلكه.
وإذإ اكن إملصنف إلرإهن يتطابق مع إملصنف إلخر يف إجلزء إملتعلق ابلقوإنني إ ألساس ية وإشعارإت إلتعممي
وإ ألحاكم وإلقرإرإت ،وما شابه ذكل ،إذلي ل ميثل موضوع حق إملؤلف ،فال يعترب ذكل إس تنساخا
أأو إقتباسا .وإذإ تطابق إملصنفان يف إجلزء إملتعلق مبضمون إلقوإنني إ ألساس ية ،إذلي يسرتشد بطبيعة
إحلالفبرشوط إلقانون إ ألسايس أأو إلسابقة إلقضائية أأو إلنظرية ،فلن يعترب ذكل ،إس تنساخا أأو إقتباسا ألن
إملصنفني ل يتطابقان يف شلك إلتعبري يف حد ذإته.
ورمغ أأن إلتصوير إلبياين خملطط إلجرإءإت ومضمون إلقانون إ ألسايس حيتاجان إىل نوع من إلعبقرية ،فان لك
رمس بياين يكتفي ابلرتتيب إستنادإ إىل مضمون إلقانون إ ألسايس سيمت إلتعبري عنه ل حماةل فبطريقة مشاهبة
من طرف أأي اكن (طاملا مل يكن شلك إلتعبري عن إلرتتيب ممزيإ وإلتلخيص فريدإ) .وذلإ ،إن اكن إجلزء
إملطابق يف إلرمس إلبياين جمرد ترتيب ملضمون إلقانون إ ألسايس ،ل يعترب ذكل إس تنساخا أأو إقتباسا ألن
إلتطابق يف هذه إلقضية ل يتعلق ابجلزء إذلي يتضمن إلتعبري عن إ ألفاكر وإ ألحاسيس بطريقة إبدإعية.
وس يؤدي إعتبار ذكل إس تنساخا أأو إقتباسا إىل منع إلخرين من إلقيام بتصوير بياين لنفس خمطط إلجرإءإت
ابلستناد إىل إلقانون إ ألسايس.
وعالوة عىل ذكل ،إذإ اكن إجلزء إملطابق يمتثل يف ر أأي إملؤلف أأو نظرة عامة بشأأن مسأأةل قانونية معينة ،فان
إلهوية تقترص عىل إلتفكري وإلفكرة ،ول تشمل إلتعبري بطريقة إبدإعية .ول يعادل إلر أأي بشأأن إملسائل
إلقانونية ،يف حد ذإته ،شلك إلتعبري إذلي ميكن حاميته بناء عىل قانون حق إملؤلف ،ول يقتيض هذإ إلقانون
منع إلترصحي بنفس إلر أأي.
وخيضع وصف مضمون إلقانون إ ألسايس ومعىن إملصطلدات إلقانونية وإلشارة إىل إلتفسري إلعام للقانون
ومعلية تطبيق بعض إملسائل إلقانونية ،إىل بعض إلقيود .ويعود ذكل إىل أأن إملصطلح إلقانوين إملعين جيب أأن
يس تخدم ابلطريقة إليت حددت فامي س بق ،أأو جيب وصف إلتفسري إلعام للقانون إذلي يسرتشد بشلك طبيعي
ابلقانون إ ألسايس أأو إلسابقة إلقضائية أأو إلنظرية.
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وعليه ،ففطاملا ل يكتيس شلك إلتعبري بعض إلعبقرية من خالل تصنيف ،بغض إلنظر عن إلتسلسل إلوإرد
يف إلقانون وإلرتتيب وتلخيص شلك إلتعبري الاس تثنايئ ،س يكون شلك إلتعبري ل حماةل مشاهبا للشلك إذلي
س يعمتده أأي اكن ،إذإ خلص ابجياز مضمون إلقوإنني وإلرتإتيب ،وما شاهبها ،ابتباع إلتسلسل إخلصويص إذلي
وردت فيه إلقوإنني وإلرتإتيب ،وإذإ أأعطى توضيدات ابس تخدإم تعريف إملصطلدات إلقانونية إملس تخدم عادة
لوصف تكل إملصطلدات ،بشلك مشابه لنص إلقوإنني وإلرتإتيب أأو إلنص إملكتوب يف إلكتب إلعامة بشأأن
إلقانون ،إخل .ول ميكن إلقول ،يف تكل إحلالت ،إن إملؤلف يعرب يف إلهناية عن خشصيته .وجيب إلقول إننا
ل نتعرف هنا عىل إلبدإع إذلي تمتتع إملصنفات مبوجبه ابمحلاية .وابختصار ،ل يندرج إملصنف مضن فئة
الاس تنساخ أأو الاقتباس ،إذإ اكنت إلهوية،مثلام ذكر سابقا ،جمرد جزء ل يتضمن شلك تعبري إبدإعي.
وينبغي ،من هجة أأخرى ،ورمغ تقييد شلك إلتعبري ،أأن يؤدي إلتفسري إىل تصنيف إلقضية كتعدّ عىل حق
الاس تنساخ ،يف حاةل إلتطابق مع وحدة مامتسكة معينة من شلك تعبري معني ،مبا يف ذكل تسلسل إلوصف.
وينبغي ،بعبارة أأخرى ،تفسري إملسأأةل عىل أأهنا تعدّ عىل حق الاس تنساخ ،يف حاةل اكن نطاق إلبدإع ضيقا،
حىت وإن اكن شلك إلتعبري خمتلفا ،إذإ مشل إجلزء إملطابق مكية حمددة تفوق مس توى معينا.

تعلاميت إلتشغيل

إحملمكة إلفدرإلية إ ألملانية 01 ،أأكتوبر  I ZR 147/89 ،0110ف أأملانيا
اكنت إحملمكة إلسابقة عىل صوإب ،من إلناحية إلقانونية ،إذ إفرتضت أأن إلتعبري عن إملسامهة إلبدإعية إلفكرية
إلشخصية إلرضورية ملنح إمحلاية حبق إملؤلف للمصنفات إملكتوبة ذإت إلطابع إلعلمي وإلتقين ،قد يمت أأساسا
من خالل راميع إملوإد إملتاحة وتنس يقها وترتيهبا.
وتمت إلجابة ،تبعا ذلكل ،عىل سؤإل هل أأن إملصنف إملكتوب ميكل درجة مناس بة من إلبدإع إلشخيص طبقا
لالنطباع إملتعلق ابلبدإع إلفكري إذلي يرتكه إملصنف إملعين كلك ،مقارنة ابملصنفات إلرإهنة ،إجامل .وإذإ
ثبت بعد إلقيام مبقارنة إملصنف ،إجامل ،ابملصنفات إملعروفة إلسابقة ،أأن إملصنف يتضمن عنارص إبدإعية،
ينبغي تقيمي تكل إلعنارص ابملقارنة مبتوسط إلنشاط إلبدإعي .وجيب من انحية إملبد أأ أأن يتجاوز إملقتطف
إملكتوب ،بشلك وإحض ،إلقوإمس إملشرتكة وإلعمليات إليدوية وإلرتتيبات إملياكنيكية وإلتقنية إليت يشملها
إس تخدإم إملادة ،يك يكون إملقتطف أأهال للحامية حبق إملؤلف ،إن اكن تهدف إىل خدمة أأغرإض معلية.
ول ترسي إلرشوط إ ألقل إملتعلقة اب ألهلية للحامية وإليت تطبق عىل إ ألوصاف إلعلمية وإلتقنية ،عىل إملصنفات
إملكتوبة من هذإ إلنوع.
ول ميكن الاعرتإض قانونيا عىل موقف إحملمكة إلسابقة ،إلقائل إن تركيب دليل إلتعلاميت و أأسلوب إلتعبري
وجوإنب إملظهر إ ألخرى إعمتدت بشلك كبري عىل إلغرض من إدلليل ومل خترج عن إملأألوف يف إحلالت
إملشاهبة .كام أأصابت إحملمكة أأيضا يف رفض إعتبار إلرتكزي إملطبعي للعناوين وإ ألقسام إلفرعية وإللكامت إملنفردة
وإلطابع أأحادي إللغة للتعلاميت ،إبدإعا خشصيا.

إلرمس إلبياين إملفكك

إحملمكة إلفدرإلية إ ألملانية 25 ،فربإير  1991 I ZR 88/89 ،0110ف أأملانيا
أأصابت إحملمكة إلسابقة ،من إلناحية إلقانونية ،إذ إفرتضت أأن إملسامهة إلبدإعية إلفكرية إلشخصية يف
إ ألوصاف إلتقنية جيب أأن تمكن يف إلشلك يف حد ذإته .و أأصابت أأيضا إذ قبلت أأن إلرشط إملتعلق بشلك
إلبدإع إلشخيص ل ينبغي أأن يكون جمحفا يف س ياق إلرشط إذلي ينص عىل أأن إ ألوصاف من هذإ إلنوع
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تمتتع فعال ابمحلاية مبوجب حق إملؤلف ،بغض إلنظر عن إس تخدإهما إلعادي ألغرإض معلية قد تقيد حرية
إلعمل إملتاحة لالبدإع إلشخيص .وعليه فيكفي ،يف جمال إلرسوم إلتقنية أأن حتتوي إملصنفات يف مظهرها عىل
نشاط فكري خشيص أأكرب من إملعدل ،همام اكن إلبدإع إلفردي صغريإ يف مدإه أأو صفته .غري أأن إلتفرد بدرجة
أأقل يعين من هجة أأخرى نطاقا أأضيق للحامية إليت يمتتع هبا إملصنف إملعين.

وإو .إلعالقة بني "إملصنف" و"إ ألصل"
 .28عبارة "إملصنف إ ألديب إ ألصل" يه عبارة مركبة:

إكسون ضد إكسون لستشارإت إلتأأمني

][1982] Ch 119 (CA) [UK

تعد عبارة إملصنف إ ألديب إ ألصل ،مبعناها إملس تخدم يف إلقانون إ ألسايس ،عبارة مركبة ،ول أأظن خشصيا أأن
طريقة تطبيق إلعبارة إملركبة تمتثل يف إلتحقق مما إذإ اكن إملوضوع إخلصويص يندرج مضن لك جزء من إ ألجزإء
إملكونة لها ،مث إعالن أأن إلعبارة كلك يه ببساطة إجملموع إلجاميل ل ألجزإء إملكونة لها ،كام ل أأظن أأن ذكل
رضوري بأأي حال من إ ألحوإل .ول أأرى من إلرضوري الاس تغناء عن إحلس إلسلمي لتفسري إلتعبري إلقانوين.
ول يبدو يل أأن ما يرإد حاميته يف قضية إحلال ف أأي حق إملؤلف إملتعلق ابمس إكسون ميكل أأي صفة من
إلصفات إليت يقتضهيا إحلس إلسلمي.
 .26الاس تفسارإت قابةل للربط ويه إس تفسارإت موضوعية :جيب أأن يكون إملصنف أأصليا .ويتضمن إلسؤإل
بشأأن هل أأن إملصنف إملزعوم موضوع مالمئ للحامية حبق إملؤلف ،إختبارإ موضوعيا ،يتعلق اب ألصاةل وابملصنف،
وميكن ربطه ابلس تفسار إ ألول .فوتتعلق إلقضية إملوإلية بأأصاةل إلسجل.

وياليت دايري يس يس ضد مرصف فريست انش يوانل
]1995 (1) SA 645 (A) [South Africa

تعد أأنوإع إملصنفات إلوإردة يف إلقامئة إليت بيهنا إلقانون " أأهال للحامية مبوجب حق إملؤلف" برشط أأن تكون
" أأصلية" .ويفرتض فذكل مس بقا ،كقاعدة عامة ،إلنظر يف إس تفسارين ،وهام هل أأن إملصنف إملعمتد عليه
يندرج مضن إحدى إلفئات ،وهل أأن إملصنف إملذكور أأصل ،إذإ اكن يندرج فعال يف إحدى تكل إلفئات.
غري أأنه ،وكام ذكر بالكيين وماكيو يف كتاهبام إمللكية إلفكرية :إلتعليق وإملوإد ( )0151يف إلصفدة :21
"يرتبط مفهوم مكوانت "إملصنف" يف إلقانون ،نوعا ما ،مبفهوم إ ألصاةل .ويكون من إلصعب مناقشة
ما يعادل "إملصنف" دون مناقشة إ ألصاةل ،نظرإ ألن "إملصنف" ليس هل وجود ما مل تتوفر درجة اكفية
من "إ ألصاةل"".
ويندرج إلوقت إلفعل وإجلهد إلذلإن بذهلام إملؤلف ،بدون شك ،مضن إلعوإمل إملادية إليت جيب إلنظر
فهيا لتدديد إ ألصاةل ،غري أأن تقيمي ما إذإ اكن إلوقت وإجلهد قد أأنتجا مصنفا أأصليا ،مبثابة إحلمك عىل قمية
تكل إ ألصاةل.
وميكن أأن نثبت ذكل عرب إلشارة إىل قضية رشكة فرإنسيس دإي وهانرت جاي إحملدودة ضد رشكة توإنتييث
سانتريي فوكس إحملدودة ف .AC 112 (PC) 0141واكنت إلقضية تتعلق بعنوإن أأغنية (كتهبا وحلهنا فريد
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جيلربت) حتمل إمس "إلرجل إذلي سطا عىل إملرصف يف مونيت اكرلو" .وقد قام إملدعى علهيم يف وقت لحق
ابس تعامل عنوإن إ ألغنية إسام ألحد إ ألفالم .ورصح إللورد ورإيت يف هذإ إلصدد:
"ل يتطلب إلعنوإن ،من انحية إلقاعدة ،كتابة أأدبية ،وليس هاما بشلك اكف يربر إملطالبة ابمحلاية.
ول يعين هذإ إلبيان أأن إلعنوإن ل ميكن يف حالت خاصة أأن يشمل نطاقا وإسعا ،ويتصف اب ألمهية،
فيكون موضوعا مالمئا للحامية ضد إلنسخ .ولكن هذإ إلبيان ل يتناسب مع وقائع إلقضية إليت حنن
بصددها .وقد يتضمن إلتفكري يف موضوع إ ألغنية قدرإ معينا ،ليس ابلكبري ،من إ ألصاةل ورمبا يكون
ذكل حصيدا أأيضا بشأأن إلعنوإن ،رمغ أأنه بدتهيي جدإ .فالسطو عىل مرصف عبارة مبتذةل ،ومونيت
اكرلو تعد أأو اكنت تعد إملاكن إلبدتهيي إذلي ميكن أأن يشهد ذكل إلجناز أأو إحلادثة .وخيتلف موضوع
إلفيمل عن موضوع إ ألغنية ،ول ترى هيئة إللوردإت أأي أأسس يف قانون حق إملؤلف لتربير طلب
إملدعني إحليلوةل دون إس تخدإم إملدعى علهيم لهذه إللكامت إلبدتهية ،وإليت ل تكتيس أأية أأمهية لتشلك
تعداي ،خاصة إذإ إس تخدمت يف س ياق خمتلف متاما".
ويرصح إلبيان مضنيا أأن إلسؤإل بشأأن هل أأن إملصنف إملزعوم موضوع مالمئ للحامية حبق إملؤلف ،يتضمن
إختبارإ موضوعيا ،يتعلق اب ألصاةل و"ابملصنف" ،ابلضافة إىل أأنه ميكن إلربط بني الاس تفسارين .وتبني إمجلةل
إ ألخرية إليت مت الاستشهاد هبا أأنه ميكن أأن نأأخذ بعني الاعتبار عوإقب الاعرتإف حبق إملؤلف ملصنف
مشكوك يف مضمونه ،أأثناء تقيمي إن اكن إملصنف أأهال للحامية.

زإي .إلتثبيت
 .21يعد إلتثبيت رشطا إختياراي :جيوز للك بدل ،بناء عىل إتفاقية برن ،أأن ينص يف ترشيعاته عىل أأن إملصنفات
بصفة عامة ،أأو أأي فئات خصوصية مهنا ،ل تمتتع ابمحلاية طاملا أأهنا مل تثبت يف شلك مادي معني (وختتلف
إملصطلدات إليت تس تخدهما إلقوإنني إلتنظميية يف هذإ إلصدد) .ول تكون إملصنفات أأهال للحامية مبوجب حق
إملؤلف ،كقاعدة عامة ،يف إلبدلإن إلعامةل بنظام إلقانون إلعام ،طاملا مل تكن مكتوبة أأو مسجةل أأو ممثةل يف بياانت رمقية
أأو إشارإت أأو خالف ذكل ،خمزتةل يف شلك مادي.172
ول ترسي إلقاعدة عىل إملصنفات خبالف إملصنفات إ ألدبية وإملرسحية وإملوس يقية ،من سبيل برإمج إلبث وإلشارإت
إحلامةل للربإمج ،إليت حتتاج إما إىل برانمج بث أأو إىل إرسال يك تكون أأهال للحامية مبوجب حق إملؤلف.

تشن وإتهوإ ضد إلصحيفة إ ألس بوعية تش نغدو مكبيوتر بزينس إنفرمايشون

إحلمك رمق (1999) 18
فرع إمللكية إلفكرية يف حممكة إلناحية هبايداين فإلياابن

يعين مصطلح "إملصنفات" إلبدإعات إلفكرية إليت تمتزي اب ألصاةل يف إجملال إ ألديب أأو إلفين أأو إلعلمي ،طاملا أأهنا
قابةل لالس تنساخ يف شلك ملموس .وينبغي أأن يثبت إلبدإع إلفكري عىل دعامة تعبري ملموسة و أأن تبقى
مس تقرة بشلك اكف ميكن من إس تنساخها أأو من إطالع إمجلهور علهيا مبارشة أأو ابلس تعانة ببعض إللت.
ويمتثل إملصنف يف وصف أأديب ،يتصف اب ألصاةل ،لتكنولوجيا ثالثية إ ألبعاد .وميكن من هجة أأخرى تثبيته يف
نسق رمقي عىل إلقرص إلصلب ألحد إحلوإسيب وحتميهل عىل إلنرتنت من خالل خادم إلويب ،وإبقاؤه
مس تقرإ يك ينفذ إليه إمجلهور ويس تنسخه عن طريق أأي مضيف .وذلإ يعترب إملصنف قابال للحامية مبوجب
حق إملؤلف .ويعد زمن حتميهل عىل إلصفدة إلرئيس ية إلشخصية عىل إلنرتنت هو زمن إلنرش أأول مرة.
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غرين ضد رشكة إلبث إلنيوزيالندية فRPC 469 0151؛ بورمل ضد تسجيالت إي أأم أأي (إيرلندإ) إحملدودة ف.IESC 44 0115

166

حاء .إثبات بقاء حق إملؤلف ساراي
 .25إثبات بقاء حق إملؤلف ساراي :سيتجىل فورإ أأن إثبات بقاء حق إملؤلف ساراي قد يكون مزجعا .وعليه فليس
من إلغريب أأن تنص أأغلب إلقوإنني عىل أأحاكم خاصة للتخفيف من هذه إملشلكة .ووردت إ ألحاكم مضن ثالثة مناذج
(خبالف إدلليل إلشفوي) ولكهنا ليست إس تئثارية ول تستبعد ذإتيا:




إلتسجيل (إلشعار)،173
وشهادة إلشهود،
والافرتإضات.

وقد تناول إلفصل إملتعلق بقرصنة حق إملؤلف هذه إملسائل ،وذلإ فقد أأسقطت من هذإ إلفصل.
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إنظر إدلرإسة الاس تقصائية للويبو بشأأن إلتسجيل:

.http://www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_ system_03_10.html

167

إلتعدي عىل حق إملؤلف
إلفصل إلتاسع
أألف .أأنوإع إلتعدي ()8-0
ابء .الاس تنساخ ()02-6
جمي .إلعالقة إلس ببية ()03
دإل .نسخ جزء هام ()08-04
هاء .الاقتباسات ()06
وإو .إلتعدي غري إملبارش (إلثانوي) ()05-01
زإي .إلتعدي ابلانبة ()01
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أألف .أأنوإع إلتعدي
 .0طبيعة إملصنف :ختتلف إحلقوق إليت متنح إىل إملالكني وطرق إلتعدي عىل تكل إحلقوق ،حسب نوع إملصنف
إحملمي .وخيتلف إلتعدي عىل مصنف أأديب عن إلتعدي ،عىل سبيل إملثال ،عىل برانمج بث ،نظرإ لختالف طبيعهتا.

هنلك ضد هودلفاست

[2006] NZSC 102
تتطلب إدلعوى بشأأن خرق حق إملؤلف ،ابلرضورة ،إلتعرف بشلك وإحض ودقيق عىل إملصنف إحملمي
مبوجب حق إملؤلف إذلي يزمع أأن إملدعى عليه قد تعدى عليه .وتعد قضية Page v Wisden (1869) 17
 WR 483من أأول إلقضااي يف هذإ إجملال وتقدم مثال عن إملبد أأ إملذكور .وقد قال مالينس يف يس:
"إذإ أأودع إملؤلف عريضة محلاية مصنف ،جيب عليه أأن حيدد جزء إملصنف إذلي حيق هل حاميته
مبوجب حق إملؤلف ،طاملا أأن ذكل إجلزء يعد جزءإ صغريإ من إملصنف".
ويطبق معوما إملبد أأ إلقائل إن إلتفاصيل إدلقيقة رضورية يف قضية حق إملؤلف .ول ميكن لهنلك أأن تعمتد عىل
هذإ إملصنف يف هذه إلقضية ،ألهنا مل تدإفع ابلشلك إملطلوب عن إملصنف إحملمي مبوجب حق إملؤلف إذلي
ترغب يف أأن تعمتد عليه.
 .2الاس تنساخ أأو إلنسخ :يعد الاس تنساخ أأو إلنسخ إلشلك إلرئييس للتعدي عىل إملصنفات إحملمية مبوجب
حق إملؤلف .وجيب أأن تكون إلنسخ إملقرصنة ،ابلرضورة ،نسخا للمصنف بأأمكهل .ويعد نسخ جزء هام من إملصنف
– وليس إملصنف بأأمكهل  -تعداي .ويكون حتديد إلسؤإل إملتعلق اب ألمهية يف أأغلب إ ألوقات سؤالا وإقعيا صعبا.
وميكن أأن يعادل إقتباس إملصنف أأيضا إلتعدي .ويتضمن إلقانون إلتنظميي عادة تعريف إملصطلح "إقتباس" .وميكن أأن
يتضمن إملصطلح مبعناه إلوإسع إماكنية الاس تنساخ غري إملبارش ،إذ ميكن إس تنساخ إملصنف بشلك غري مبارش مثال
من خالل إنشاء جمسم ثاليث إ ألبعاد ملصنف فين ثنايئ إ ألبعاد.
 .3إلتعدي إملبارش وغري إملبارش :تعرف إلقوإنني إ ألساس ية ،معوما ،أأفعال إلتعدي ،مثال إس تنساخ أأو ترمجة
مصنف أأديب أأو أأدإئه علنا أأو بثه .ول ميكن مناقشة مجيع هذه إلماكنيات ولن يمت إلرتكزي إل عىل بعض إجلوإنب إليت
هتم إلنفاذ.
ويشمل إلتعدي قيام أأي خشص ،ل ميكل حق إملؤلف ،أأو ترخيصا من ماكل ذكل إحلق ،أأو أأن حيث أأي خشص أخر
للقيام ،مضن إلولية إلقضائية ،بأأي معل يندرج إلقيام به أأو إلترصحي به مضن إحلقوق الاس تئثارية للمؤلف .ويشري
إلتعدي إملبارش إىل أأدإء إملدعى عليه لفعل إلتعدي إملذكور.
ويعين إلتعدي غري إملبارش ،أأساسا ،إلقيام ،بسوء نية ،ابس تريإد إلسلع إليت اكنت ستتعدى عىل حق إملؤلف لو أأهنا
أأبدعت يف بدل الاس تريإد.

فرإنك و هريش ضد إلخوة أأي روابانند

]1993 (4) SA 279 (A) [South Africa
إذإ مل يكن إلشخص إذلي أأبدع إلسلعة يقدر عىل إبدإعها ،بشلك رشعي ( أأي دون إلتعدي عىل حق
إملؤلف) ،يف جنوب أأفريقيا ،يكون إلشخص إذلي يس تورد إلسلعة أأو يبيعها أأو يوزعها يف جنوب أأفريقيا ،مع
سابق إملعرفة ودون ترخيص ،بصدد إلتعدي عىل حق إملؤلف ابملعىن إلوإرد يف إملادة .)2(23
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وس نتناول هذإ إملوضوع مبزيد إلتفاصيل لحقا يف هذإ إلفصل .وجيب أأول حتديد ماذإ يرتقي إىل مس توى إلتعدي
إ ألويل ،إذ ل ميكن بصفة عامة أأن يمت إلتعدي بشلك غري مبارش ،إذإ مل جير إلتعدي إ ألويل.
.4

إحلد بني جمرد إ ألخذ ابملفاهمي وإ ألفاكر إلعامة وإلنسخ يف معناه إملس تعمل يف جمال حق إملؤلف:

174

ابيغنت ضد ذي رإندوم هاوس غروب

][2007] EWCA Civ 247 [UK
إذإ مت إلتوصل إىل أأن مضمون مصنف أأحدث ،قد ورد أأيضا يف مصنف أأقدم ،وثبت أأن إلنفاذ إىل إملصنف
إ ألقدم اكن متاحا ملؤلف إملصنف إ ألحدث ،ميكن إس تنتاج أأن إملؤلف قد نسخ إملصنف .وينبغي بعد ذكل
إلنظر يف ما إذإ اكن إملؤلف قد قام بأأي شلك من أأشاكل إلنسخ ،يف إحلالت إليت ميكن أأن يدعي فهيا
إملؤلف إ ألحدث أأنه قد حصل عىل إملضمون من خالل هجوده إلشخصية ،دون أأية مساعدة ،أأو من مصدر
أخر .وإذإ مت إلتوصل إىل أأن أأي مضمون مشرتك يف إملصنفني قد نسخ من إملصنف إ ألقدم ،يثار إلسؤإل هل
أأن إجلزء إذلي نسخه إملؤلف يعد جزءإ هاما من إملصنف إ ألقدم.
وإذإ اكن إملصنف إحملمي مبوجب حق إملؤلف مصنفا أأدبيا ،يدعي إملدعي عادة أأن جزءإ من نص إملصنف
إ ألقدم قد نسخ بشلك دقيق أأو مع بعض إلتعديل ،لبدإع إملصنف إ ألحدث .ولكن إملدعي مل يزمع ذكل يف
إلقضية إليت حنن بصددها أكساس للمطالبة إملتعلقة ابلتعدي عىل حق إملؤلف .وزمع من هجة أأخرى أأنه مت
نسخ موضوع إملصنف إحملمي مبوجب حق إملؤلف .ول يبقى حق إملؤلف ساراي يف إ ألفاكر ،بل مينح حق
إملؤلف إمحلاية لشلك إلتعبري عن إ ألفاكر وليس إ ألفاكر يف حد ذإهتا .ول تنص إلقضااي ول ميكن أأن تنص عىل
مبد أأ وإحض يبني إحلد إلفاصل وحيدد هل أأن ما يرإد حاميته أأقرب إىل إ ألفاكر أأو أأقرب إىل شلك إلتعبري.

أأي يب يس ميداي ضد هايبوري-ليزر اببليش نغ

][2004] EWHC 2985 (Ch) [UK
غين عن إلقول ،إنه ل ميكن أأن نبني إحلد بني جمرد أأخذ إملفاهمي وإ ألفاكر إلعامة ،من هجة ،ونسخها ابملعىن
إملتعلق حبق إملؤلف ،من هجة أأخرى .وقد رصح إلقايض لريند هاند يف قضية نيكولس ضد يونيفارسل
بيكترشز ( Co 45 F 2nd 119إدلإئرة إلثانية  )0131أأن إحلد سيبدو عشوإئيا أأيامن وضع .وقال أأيضا:
"س يكون عدد كبري من إ ألمناط إلعامة مناس بة ،بشلك متنايم ،للك مصنف ،وخاصة للمرسحيات،
لكام مت إهامل إحلادثة إملعنية أأكرث فأأكرث .وقد يكون من بني تكل إ ألمناط إلبيان إلعام بشأأن ما تتددث
عنه إملرسحية ،وقد يقترص أأحياان عىل عنوإن إملرسحية ،ولكن إمحلاية إليت تمتتع هبا هذه إلسلسةل من
إ ألفاكر إلتجريدية ليست ل متناهية ،وإل سيمتكن اكتب إملرسحية من إحليلوةل دون إس تخدإم
"إ ألفاكر" إليت ل ميكل مهنا إل شلك إلتعبري.

هارمان بيكترشز ضد أأوس بورن

][1967] 1 WLR 723 [UK
غري أأنه جيب الانتباه وعدم إلترسع يف إس تنتاج أأن إملصنف قد نسخ جملرد إلتشابه بني إ ألحدإث إملأألوفة
أأو بني إ ألحدإث إليت ترد يف إ ألدبيات إلتارخيية أأو ش به إلتارخيية أأو إخليالية وإملتعلقة بشخصيات اترخيية.
وتوإجه إملدعني يف تكل إلقضااي ،ومن بيهنم إملدعون يف قضية إحلال ،صعوبة جلية نظرإ لوجود
مصادر مشرتكة.
174

أألني ضد منشورإت بلومس بوري يب أأل يس و أأنور ف.EWHC 2560 (Ch) 2101
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" .8ما جيدر نسخه رادر حاميته" :من إلشائع الاستشهاد هبذه إحلقيقة إملسلمة ،غري أأهنا خطرية وتثري بعض
إ ألس ئةل.175

نيتوورك اتن ضد قناة يت يس أأن إلتاسعة

][2004] HCA 14 [Australia
إس تحرض إحملايم "الاختبار إلعمل إلقايس إذلي يقول إن ما جيدر نسخه رادر بدتهيا حاميته" .وأأصابت
إلسلطات إذ أأبرزت لحقا أأن إلن ّ ْسخ وإن اكن عنرصإ أأساس يا يف إلتعدي يوفر إلعالقة إلس ببية بني إمللكية
إلفكرية للمدعي وإلتعدي إملزعوم ،فان لك نسخ لن يؤدي إىل تعد .وقد شدد ليدي جاي عىل هذه إلنقطة،
ورصح مبا يل:
ّ
"وعالوة عىل ذكل ،رسق إملدعى علهيم ،بشلك صارخ ،يف إلعديد من قضااي حق إملؤلف ما أأنتجه
إملدعون بكدهحم .وقد دفع ذكل إحملامك إىل أأن تطبق أأحياان ،مع بعض إمحلاسة إدلينية ،وصية
"ل ترسق" إلوإردة يف إلجنيل مضن إلوصااي إلعرش .وقد مت توس يع حدود حامية حق إملؤلف يك تشمل
إملزيد ،عند إحلاجة .وقد أأدى ذكل إىل مجموعة من إلسوإبق إلقضائية إملعنية حبق إملؤلف وإليت قد
تفاجئ ،يف مدإها إ ألقىص ،من صاغوإ إلترشيعات إليت اكن يفرتض أأن تطبقها".

يج أأيتش يب ضد هيئة إلبث إلربيطانية إلعاملية

)[2008] EWHC 757 (Ch) (16 April 2008
ورمغ أأن فإحملايم أأحالين إىل الاختبار إلعمل إملمتثل يف أأن "ما جيدر نسخه رادر بدتهيا حاميته" ،مما يعين أأنه
ينبغي عل إلبدء ابلحنياز إىل مبد أأ أأن لك ما هو "منسوخ" هو "هام" ،ولكنين مل أأ َر أأي فائدة يف الاختبار.
و أأعتقد أأنه يزنع إىل إخللط بني مسائل "إلنسخ" ومسائل "إ ألمهية" ،وإىل إمليض قدما عىل أأساس الاس تنتاج
إ ألسايس بأأن إلنص إذإ اكن جيدر نسخه كجزء من إدلليل فانه يعد بدتهيا جزءإ هاما من إلكتاب إلوجيه
(وإذلي أأرى أأنه يركز عىل أأمهية إلنص كجزء من إدلليل بدل إلرتكزي عىل أأمهية إلنص كجزء من إلكتاب
إلوجيه كلك).

ابء .الاس تنساخ
.6

معىن "الاس تنساخ" :يعدّ إس تنساخ إملصنف إملعين إلشلك إلرئييس للتعدي عىل حق إملؤلف.

تعرف إتفاقية برن مصطلح "الاس تنساخ" .غري أأنه من إملفهوم أأن حق الاس تنساخ ،كام حددته إملادة  1من
ومل ّ
إتفاقية برن والاس تثناءإت إملرتتبة عهنا ،يرسي بشلك اتم يف إحمليط إلرمقي ،خاصة فامي يتعلق ابلنتفاع ابملصنفات
عىل شلك رمقي .ومن إملفهوم أأيضا ،أأن خزن مصنف حمي عىل شلك رمقي عىل دعامة إلكرتونية ميثل نسخة حسب
إملعىن إلوإرد يف إملادة  1من إتفاقية برن.176

روبرتسون ضد طومبسون

]2006 SCC 43 [Canada
تضمنت إملادة  1من إتفاقية برن حق إملؤلفني يف إس تنساخ إملصنفات "بأأي طريقة وعىل أأي شلك" ،وقد بني
دليل معاهدإت حق إملؤلف وإحلقوق إجملاورة إليت تديرها إلويبو وإملرسد مبصطلدات حق إملؤلف وإحلقوق
إجملاورة (لس نة  ،)2113يف إلصفدة  ،88إملسأأةل كام يل:

175
176

إنظر أأيضا رشكة لمربيتا للمالبس إحملدودة ضد رشكة تيدي مسيث (إململكة إملتددة) إحملدودة ف.EWCA Civ 886 2114
إلبيان إملتفق عليه بشأأن معاهدة إلويبو بشأأن حق إملؤلف.http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/statements.html :
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"ل يتضمن نص إتفاقية برن أأي تعريف اكمل ورصحي "لالس تنساخ" .غري أأنه ميكن إلتعرف يف
إلتفاقية عىل بعض عنارص مفهوم الاس تنساخ .وتتيح إملادة  )3(1أأحد أأفضل إ ألمثةل ،إذ توحض أأن
رضوراي أأن
"إلتسجيالت إلصوتية وإلبرصية تعترب أأوجه إس تنساخ" ،مما جيعل من إلبدتهيي أأنه ليس
ّ
تكون نسخة إملصنف قابةل لالدرإك إستنادإ إىل الاس تنساخ ،بل يكفي أأن يكون من إملمكن إدرإكها
عن طريق إملعدإت إملناس بة".
.1

ويتطلب الاس تنساخ إجناز نسخة أأو أأكرث:

ذيبارج ضد غالريي دإرت دو بييت تشامبلني

]2002 SCC 34 [Canada
جيب علينا يف هذإ الاس تئناف أأن نبني إىل أأي مدى ميكن للفنان إذلي يس تخدم إحلقوق إلقانونية وإحللول
إليت نص علهيا قانون حق إملؤلف ،أأن يرإقب الاس تخدإم إحملمتل أأو عرض صورة مس تنسخة من مصنفه
مل يرصح لها ،من طرف إ ألشخاص إلخرين إذلين إشرتوإ إملصنف.
وجيب أأن يؤخذ بعني الاعتبار إلنطاق إلتارخيي ملفهوم "الاس تنساخ" بناء عىل قانون حق إملؤلف .ومثلام هو
يعرف "الاس تنساخ" غالبا عىل أأنه إلفعل إملتعلق ابجناز نسخ
متوقع من لكمة حق إملؤلف يف حد ذإهتاّ ،
إضافية أأو جديدة من إملصنف ،همام اكن شلكها إملادي .وس يكون تضاعف إلنسخ عاقبة رضورية للمفهوم
إملادي إملذكور ،أأي "الاس تنساخ".
وتعكس إلقرإرإت إليت إعمتدت عىل إلقانون إلنلكزيي إذلي إستندت إليه إملادة  )0(3من قانون بدلان ،أأي
إلبدإع إملادي ليشء مل يكن موجود ،فهْ ًما مشاهبا "لالس تنساخ".
.5

تطابق إلنسخ ليس رشطا من رشوط الاس تنساخ:

سبيكرتإفست ضد أأبركنيت

][1988] FSR 161 [UK
ل يعين الاس تنساخ إجناز نسخ مطابقة متاما .وميكن أأن يس تلهم إملرء من مصنف خشص أخر لبدإع مصنف
جديد خاص به ،يعاجل نفس إملوضوع بطريقته إخلاصة ،غري أأنه ل حيق هل أأن يرسق إلسامت إ ألساس ية
وإملضمون إلرئييس و أأن حيتفظ هبا مع إدخال تغيريإت اثنوية وغري هامة .ويمكن إلسؤإل يف ما إذإ اكنت درجة
إلتشابه بني إلسامت إلبارزة للمصنفني متكن من إلقول إن أأحد إملصنفني إس تنسخ إلخر .وجيب الانتباه عند
إلنظر يف ما إذإ مشل إس تنساخ إملصنف إخلاص ابملدعى عليه جزءإ هاما من إملصنف إخلاص ابملدعي،
وخاصة الانتباه إىل إجلزء إذلي يفرتض أأن الاس تنساخ قد مشهل ،وليس إ ألجزإء إليت ل يفرتض أأنه قد مشلها.
.1

يرد إس تنساخ إملصنف عرب خزنه عىل شلك رمقي مضن الاس تنساخ:

177

روبرتسون ضد طومبسون

]2006 SCC 43 [Canada
أأكد إلبيان إملشرتك إملتعلق ابملادة  )4(0من معاهدة إلويبو إملبينة يف هامش إملادة إملذكورة ،إضافيا أأن حق إملؤلف
ل يضيع حبمك إس تنساخ إملصنف عىل شلك ختزين رمقي ،من سبيل قوإعد إلبياانت.

177

إلبيان إملتفق عليه بشأأن معاهدة إلويبو بشأأن حق إملؤلف" http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/statements.html :ومن إملفهوم
أأن جمرد تقدمي إلتسهيالت إملادية لتيسري إلنقل أأو إلقيام به ل يرتقي يف حد ذإته إىل مس توى إلنقل مبعناه إلوإرد يف هذه إملعاهدة أأو يف إتفاقية برن".
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"يرسي حق الاس تنساخ ،كام هو مبني يف إملادة  1من إتفاقية برن ،والاس تثناءإت إليت تسمح هبا ،بشلك
اكمل عىل إحمليط إلرمقي ول س امي عىل الانتفاع بأأوجه أأدإء إملصنفات عىل شلك رمقي .ومن إملفهوم أأن خزن
أأدإء أأو تسجيل مصنف حمي عىل شلك رمقي يف دعامة إلكرتونية يعد إس تنساخ ًا ابملعىن إلوإرد يف إملادة 1
من إتفاقية برن".
ومثلام ل خيرس إملؤلفون إلفرديون حق إملؤلف ملقالهتم حبمك إدرإهجا يف قاعدة بياانت إلكرتونية ،ل خيرس
انرشو إلصحف حقهم يف إس تنساخ إلصحيفة ،مبا يف ذكل إملقالت إليت تتضمهنا ،مبجرد إدرإهجا يف قاعدة
بياانت إلكرتونية.
وليس من إلوجيه أأن إس تنساخ إلصفدة إلفعلية للصحيفة مل يكن بشلك اكمل أأو مشابه ،و أأن إلصفدة
عرضت تبعا ذلكل بشلك خمتلف عن إلصحيفة إلورقية .ول يدير هذه إملسأأةل إملظهر إملادي للمصنف ،بل
يديرها ما إذإ إس تنسخ إملصنف إس تعامل إملهارة والاجهتاد إليت وظفها إلنارشون لبدإع إملصنف ،بشلك
ميكن إدرإكه.
 .01يشمل "إس تنساخ إملصنف أبأمكهل" قضااي وإقعية أأو قانونية هامة :ول يرحج يف إلوإقع أأل تكون نسخة إملصنف
قد إش تقت من إ ألصل ،إل إذإ مل يكن إ ألصل يف إحلقيقة أأصال واكن إملصنفان مش تقني من مصدر أخر.

بيلهوفر ماش ينيفابريك ضد يت أأيتش ديكسون ورشاكؤه

:[1990] FSR 105
تكتيس أأوجه إلامتثل يف إلعنارص غري إجلوهرية وإلصغرية وإلزإئدة وحىت إخلاطئة أأمهية كربى .وتمكن تكل
إ ألمهية يف أأن إلعنارص إملذكورة ل يرحج أأن تنتج عن تصممي مس تقل.

كراييتف تيكنولويج ضد أأزاتك سيس تامز

][1997] FSR 491 [Singapore
نلتفت ،بعد ذكل ،إىل أأوجه إلتشابه إحلرفية بني إلربانجمني إلثابتني (مبا يف ذكل أأخطاء إلربجمة) إخلاصني
ابلرتتيب بلك طرف ،عند إلنظر فهيا بشلك اكمل ،ول ميكن أأن نقاوم الالتفات إىل الاس تنتاج إلقائل إن
فرص أأزاتك يف تطويرهام بشلك مس تقل ضعيفة جدإ .وتوصلنا إىل أأن أأزاتك مل تقدم تفسريإ معقول ،يتسق
مع عدم إلنسخ عن طريق إلتفكيك ،همام اكن شلكه .ونرى أأن إملفوض إلقضايئ مل يعاجل مسأأةل إلوزن
وإ ألمهية إلرتإمكيني مجليع أأوجه إلتشابه ،قبل إلتوصل لقرإره ،مبا يف ذكل أأوجه إلتشابه يف إلعنارص غري إجلوهرية
ويف إ ألخطاء.
 .00جيب أأن تكون إلنسخة هامة ومادية يك ميكن رفع دعوى بش أأهنا:

أأر يج أأانند ضد أأم /أأس ديلوكس فيلمز

178

](1978) 4 SCC 118 [India
يكون جليا ،إذإ فرست نفس إلفكرة بطريقة خمتلفة ،أأن إملصدر مشرتك ،و أأنه ل مناص من إلعثور عىل أأوجه
تشابه .وينبغي عىل إحملامك يف تكل إحلالت أأن تبني إن اكنت أأوجه إلتشابه تتعلق جبوإنب أأساس ية أأو هامة
ألسلوب إلتعبري إليت إعمتده إملصنف إحملمي مبوجب حق إملؤلف .ويعترب إملصنف إخلاص ابملدعى عليه تعداي
عىل حق إملؤلف ،إذإ اكن جمرد حمااكة حرفية للمصنف إحملمي مبوجب حق إملؤلف مع بعض الاختالفات من
وقت إىل أخر.
178

مت الاستشهاد هبذه إلقضية يف غوبتا ضد دإسغوبتا ف FSR 18 (HC) 2113فإلهند
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وبعبارة أأخرى ،جيب أأن تكون إلنسخة هامة ومادية تؤدي مبارشة إىل خالصة أأن إملدعى عليه مذنب يف
هتمة إلقرصنة ،يك يكون من إملمكن رفع دعوى بشأأهنا.
 .02جيوز للسلع ثالثية إ ألبعاد إس تنساخ إلصور ثنائية إ ألبعاد:

كينغ فيترشز ساندياكيت ضد أأو و أأم لكامين

][1940] 2 All ER 355 (Ch)) [UK
إذإ إس تنسخ إلشلك مصنفا إبدإعيا أأصليا هو ،من انحية إملضمون ،رمس ختطيطي للشلك إملذكور ،يبقى
إلشلك رمغ لك يشء إس تنساخا للمصنف إلفين إ ألصل ،حىت وإن مل ينسخه مبدع إملصنف مبارشة من
إ ألصل ،ولكن نسخه من عرض معني مش تق من إملصنف إ ألصل بشلك مبارش أأو غري مبارش .ويبدو أأن
إحملمكة إلسابقة رصحت أأن إلتعدي إملزعوم ثاليث إ ألبعاد ،بيامن اكن إ ألصل ثنايئ إ ألبعاد ،وحملت إىل أأن ذكل
حيول دون جناح إملدعي يف مزإمعه .وإذ أأتفق مع حرضة إلقايض يف أأن إلظروف إملذكورة تزيد من صعوبة
إلتوصل إىل خالصة بشأأن درجة إلتشابه بني إلسلعة إملتعدية وإ ألصل ،و أأن إلعبارإت إلوإحضة إلوإردة يف
إلقانون ("يف أأي شلك مادي") تزيل من هجة أأخرى إلصعوبة إليت قد تطر أأ يف إلتعامل مع نسخة ثالثية
إ ألبعاد كتعدّ عىل حق إملؤلف لرمس ختطيطي ثنايئ إ ألبعاد.

جمي .إلعالقة إلس ببية
 .03إلعالقة إلس ببية :يتطلب الاس تنساخ إبدإع نفس إملصنف ،و أأيضا أأن يكون إملصنف منسوخا ،أأي أأن تربط
عالقة س ببية بني حق إملؤلف وإلنسخة.179

هينل أأرش ضد الكريندون هومز ( أأسرتإليا)

](1998) 41 IPR 443 [Australia
تشمل مسأأةل الاس تنساخ ،ألغرإض قانون حق إملؤلف ،عنرصي إلامتثل مع إملصنف إحملمي مبوجب حق
إملؤلف ،والاس تخدإم إلفعل ذلكل إملصنف .وقد وصف إلعنرصإن بأأهنام ميثالن "درجة اكفية من إلتشابه
إملوضوعي بني إملصنفني" و"نوعا من إلعالقة إلس ببية بني إملصنف إخلاص ابملدعني وإملصنف إخلاص ابملدعي
علهيم" .ول ينص إلقانون عىل أأي إس تنساخ إذإ أأبدع خشصان مصنفني متشاهبني بشلك هام عن طريق
هجد مس تقل.

جامعة وإياكتو ضد بينشامركنغ سريفيزس

][2004] NZCA 90 [New Zealand
يتفق إمجليع عىل أأن إثبات إلتعدي عن طريق إلنسخ يف شلك إس تنساخ ،يتطلب ثالثة رشوط ويه:
 جيب أأن يشمل الاس تنساخ إملصنف بأأمكهل أأو جزءإ هاما منه؛



179

وجيب أأن يتضمن إملصنف إملتعدي وإملصنف إحملمي مبوجب حق إملؤلف أأو جزء هام منه ،متاثال
موضوعيا اكفيا؛
وجيب أأن تربط إملصنف إحملمي مبوجب حق إملؤلف وإملصنف إملتعدي عالقة س ببية ،نوعا ما .وجيب
أأن يكون إملصنف إحملمي مبوجب حق إملؤلف إملصدر إذلي إش تق منه إملصنف إملتعدي.

ابيغنت و أأنور ضد رشكة ذي رإندوم هاوس غروب إحملدودة ف EWCA Civ 247 2111فإململكة إملتددة  ،رشكة توي ماجيور ترإيدينغ ضد هانغ
شون بالستيك توي ،الاس تئناف دلى إدلإئرة إملدنية رمق  00لس نة  2111فمنطقة هونغ كونغ إلدإرية إخلاصة .
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كراييتف تيكنولويج ضد أأزاتك سيس تامز

][1997] FSR 491 [Singapore
يبقى عبء إلثبات يف دعاوى إلتعدي عىل إملدعي ،يك يثبت أأنه مت نسخ إملصنف إخلاص به وإلنفاذ إليه،
وعليه أأن يدعو إحملمكة ،إذإ ثبت متاثل إملصنفني ،بشلك اكف ،إىل أأن تس تدل عىل أأنه قد مت نسخ إملصنف.
وميكن للمدعي عليه أأن يرد عىل الاس تدلل ،و أأن يقدم تفسريإ بديال ألوجه إلتشابه إذإ اكن مبقدوره ذكل،
ونرى أأن عبء إلثبات ينتقل يف تكل إلنقطة.
وجيب عىل ماكل حق إملؤلف أأن يظهر أأساسا أأن "إلعالقة إلس ببية" يه ما يفرس إلتشابه بني إملصنف
وإملصنف إملتعدي – غري أأن إدلفاع ميكن أأن يستند يف بعض إحلالت إملمكنة إ ألخرى إىل إملرإفعة بأأن
إملدعي هو من نسخ من إملصنف إخلاص ابملدعى عليه ،أأو أأن لكهيام نسخا من مصدر مشرتك ،أأو أأهنام
توصال بشلك مس تقل إىل إلنتاجئ إليت ختص لكهيام .وس يكون إلسؤإل إلوجيه يف قضية إحلال :هل أأنه ميكن
ألزاتك أأن تدحض الاس تدلل عىل إلنسخ وتثبت كيف توصلت فعال إىل إلتصممي و أأهنا مل تتوصل إليه عن
طريق إلنسخ؟
ول جيب قرإءة إلبيان أأعاله مبعىن أأن إملدعي يف قضية حق إملؤلف ينال معايري إثبات أأقل .وجيب عليه ،يف
لك إحلالت ،أأن يدير إلقضية بأأدق و أأفضل إلطرق إملمكنة ،يك يبني أأن إملصنفني يض ّمان أأوجه تشابه تؤكد
حصة إملزإمع وتؤدي إىل الاس تدلل عىل نسخ إملصنف ،مث تس نح بعد ذكل إلفرصة للمدعى عليه يك يدحض
تكل إلصعوابت.

دإل .نسخ جزء هام
 .04نسخ جزء هام :يرتقي نسخ جزء هام من إملصنف إحملمي مبوجب حق إملؤلف إىل مس توى إلتعدي عىل ذكل
إملصنف .وقد يثري ذكل بعض إ ألس ئةل إلوإقعية إلصعبة .وتقدم إتفاقية برن بعض إلتوجهيات يف إملادة .01






غيلهام ضد رجيينا

يسمح بنقل مقتطفات من إملصنف إذلي وضع يف متناول إمجلهور عىل حنو مرشوع ،برشط أأن يتفق
ذكل وحسن الاس تعامل و أأن يكون يف إحلدود إليت يربرها إلغرض إملنشود ،ويشمل ذكل نقل
مقتطفات من مقالت إلصحف وإدلورايت يف شلك خمترصإت حصفية.
وختتص ترشيعات بدلإن الاحتاد وإلتفاقات إخلاصة إليت أأبرمهتا أأو س تربهما فامي بيهنا ،ويف حدود ما
يربره إلغرض إملنشود ،ابابحة إس تعامل إملصنفات إ ألدبية وإلفنية عل سبيل إلتوضيح ل ألغرإض
إلتعلميية وذكل عن طريق إلنرشإت و أأوجه إلبث إلالسلكية وإلتسجيالت إلصوتية أأو إلبرصية برشط
أأن يتفق مثل هذإ الاس تعامل وحسن الاس تعامل.
وجيب عند إس تعامل إملصنفات طبقا للفقرتني إلسابقتني يف هذه إملادة ذكر إملصدر وإمس إملؤلف إذإ اكن
وإردإ فيه.

فEWCA Crim 2293 2111
تعد لكمة "هام" لكمة صعبة .فقد تعين يف إحلقيقة "ليس بدون أأمهية" .وترد يف إلقاموس أأيضا مبعىن "بقدر أأو
بمكية أأو بأأبعاد وإفرة أأو كبرية".
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نيتوورك اتن ضد قناة يت يس أأن إلتاسعة
][2004] HCA 14 [Australia

يعود مصطلح "جزء هام" إىل أأصول ترشيعية فوحيافظ عىل إلمتيزي بني مفهويم إجلزء إلهام وإلتعامل إلعادل.
وتبعا ذلكل:
"ل متثل إ ألفعال إملتعلقة اب ألجزإء غري إلهامة تعداي عىل حق إملؤلف ول تدخل أأسس إدلفاع إملتعلقة
ابلتعامل إلعادل حزي إلتنفيذ إل خبصوص إ ألجزإء إلهامة أأو أأكرث".
وس يكون من إخلطأأ أأن تستند إملقاربة إملتعلقة بدعوى إلتعدي إىل إماكنية رانب إخلوض يف مسأأةل أأخذ جزء
هام من إملصنف من خالل إملرور مبارشة إىل أأسس إدلفاع إليت تس ند إىل إلتعامل إملنصف.
ومثلام أأكدته إ ألس باب إملذكورة ،جيب عىل إملتعدي إذلي مل يأأخذ إملوضوع إحملمي مبوجب حق إملؤلف بأأمكهل،
أأن يأأخذ عىل إ ألقل جزءإ هاما منه ،ويلعب هذإ إلرشط دورإ اثبتا ومركزاي يف قانون حق إملؤلف .ويثري ذكل
أأس ئةل بشأأن إجلودة (ومهنا قوة بعض إلصور أأو إ ألصوإت ،أأو لكهيْ ام ،يف أأحد برإمج إلبث) وإلمكية.
 .08يتعلق الاختبار ابلنوعية وليس إلمكية.

لدبرووك (لكرة إلقدم) ضد ويليام هيل (لكرة إلقدم)
)[1964] 1 All ER 465 (HL

يعمتد إلسؤإل إملتعلق مبا إذإ اكن إملدعى عليه قد نسخ جزءإ هاما ،إذإ اكن فعال قد نسخ ،عىل نوعية ما أأخذه
أأكرث من إعامتده عىل مكيته .وقد يتعلق الاختبار مبسأأةل هل أأن إجلزء إذلي أأخذه جديد أأو لفت للنظر ،أأو
أأن ّه جمرد ترتيب مبتذل لللكامت إلعادية وإلبياانت إملعروفة جدإ.
وتمتثل إملقاربة إ ألحص يف إلبدء أأول بتدديد ما إذإ اكن إملصنف إخلاص ابملدعي " أأصليا" لكه وما إذإ اكن يمتتع
ابمحلاية مبوجب حق إملؤلف ،مث الاس تفسار بعد ذكل هل أأن إجلزء إذلي أأخذه إملدعى عليه يعد هاما .وميكن
بسهوةل إلتوصل إىل نتيجة خاطئة إذإ بد أأ إملرء بتدليل إملصنف إخلاص ابملدعي وإلتساؤل هل ميكن أأن تكون
إلفقرة موضوعا حلق إملؤلف إذإ اكنت قامئة يف حد ذإهتا ،وهل ميكن منح إمحلاية للفقرة إذإ اكنت قامئة يف حد
ذإهتا ،وما شابه ذكل.
ول أأرى أأنه ميكن أأ ْن نس تنتج أأ ّن إ ألجزإء إلصغرية جممتعة ل ميكن أأن تمتتع ابمحلاية مبوجب حق إملؤلف ،ألن
تكل إ ألجزإء إلصغرية لن تمتتع ابمحلاية إذإ أأخذت منفصةل عن بعضها .ويف إحلقيقة ،مت غالبا الاعرتإف بأأن
إس تعامل إملهارة والاجهتاد إلاكفيني لتفكيك ترتيب إملصنف بأأمكهل ،ميكن أأن يكون عنرصإ هاما ،بل وحىت
مصرياي لختاذ إلقرإر هل أأن إملصنف بأأمكهل يمتتع ابمحلاية مبوجب حق إملؤلف.
وجيب حتت هذإ إلعنوإن إلنظر يف مثالني وهام :أأول ،إذإ أأخذ جزء ميكن إلتعرف عليه ،واثنيا ،إذإ مت تغيري إ ألصل.

ديزإيرن غويدل ضد إلنس يج روسل ويليامز
][2000] UKHL 58 (HL) [UK

تنص إملادة  )3(06من قانون س نة  0155أأن نسخ مصنف حمي مبوجب حق إملؤلف يعد تعدّ اي عىل حق
إملؤلف إذإ مت نسخ "إملصنف بأأمكهل أأو أأي جزء هام منه" .وقد تكون إملادة  )3(06وجهية يف نوعني خمتلفني
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جدإ من إلقضااي .ويمتثل إلنوع إ ألول من إلقضااي ،بدون شك ،يف إلقضااي إليت مل يمت فهيا نسخ إملصنف بأأمكهل،
إذإ مت نسخ جزء ميكن إلتعرف عليه من إملصنف بأأمكهل .ولو إقترص إلنسخ ،مثال ،عىل قسم من إلصورة،
أأو عىل مجةل أأو مجلتني أأو حىت عبارة وإحدة فقط ،من قصيدة شعرية أأو كتاب ،أأو سطر أأو سطرين من
قطعة موس يقية .ويف تكل إحلالت ،يعمتد سؤإل هل أأن نسخ ذكل إجلزء يشلك تعداي ،عىل إ ألمهية إلنوعية
للجزء إملنسوخ ،بعد تقيمي تكل إ ألمهية مقارنة ابملصنف إحملمي بأأمكهل مبوجب حق إملؤلف.
وميكن أأن تصري مسأأةل إ ألمهية وجهية يف نوع أخر من إلقضااي ،إذإ مل ينسخ إملصنف إحملمي مبوجب حق
إملؤلف بشلك دقيق ،وإذإ جرى إلنسخ بعد إدخال تعديالت .وقد أأشار لدي 180إىل هذإ إلنوع من إلنسخ
حتت إمس "إلنسخ إملعدل" .وتعد ترمجة مصنف أأديب ،أأو حتويل روإية إىل مصنف مرسيح ،منوذجا لهذإ
إلنوع من إلقضااي .وميكن أأل تتضمن إلرتمجة أأو إملرسحية أأو إلفيمل ،أأي لكمة مشرتكة مع إ ألصل .غري أأن
"إلنسخة" ،عىل إفرتإض أأن إ ألصل حمي مبوجب حق إملؤلف ،ميكن أأن متثل تعداي عىل حق إملؤلف ،خاصة
يف حاةل إلرتمجة إحلرفية.

هاء .الاقتباسات
 .06تعريف الاقتباس :يتطلب إقتباس إملصنف إبدإع صيغة خمتلفة من إملصنف ،تتضمن نفس إملنتج إ ألصل.
وينص قانون حق إملؤلف إلوجيه عادة عىل تعريف إملصطلح .وقد يشمل "الاقتباس" ،يف حال إملصنف إ ألديب،
حتويل مصنف غري مرسيح ،من سبيل إلروإية ،إىل مصنف مرسيح ،وإلعكس ابلعكس .وتنص إتفاقية برن
(إملادة  ))3(2يف هذإ إلشأأن عىل أأن" :إلرتجامت وإلتحويرإت وإلتوزيعات إملوس يقية وما جيرى عىل إملصنف إ ألديب
أأو إلفين من حتويالت أأخرى تمتتع بنفس إمحلاية إليت تمتتع هبا إملصنفات إ ألصلية وذكل دون إملساس حبقوق مؤلف
إملصنف إ ألصل".

بينتشامرك بويدلينغ ضد ميرتي ( 01نيوزيالندإ)
][2003] NZCA 213 [New Zealand

ساوى إحملايم يف إحلجة إليت قدهما بني إملصنفات إحملمية مبوجب حق إملؤلف وإلكتيبات .وقد رصح يف مرإفعته
أأن بينتشامرك إقتبست إلكتيبات ألغرإضها إخلاصة .غري أأنه ييسء بذكل فهم هذإ إلعمل إملقيد .فال تهدف
إلعمل إملذكور إىل إس تخدإم إملصنفات إحملمية مبوجب حق إملؤلف أأو إس تنساخها .ويعد إجناز إقتباس
للمصنف أأحد أأعامل إلتعدي .ول ميكن إلتعدي بتكل إلطريقة فأأي إبدإع الاقتباس إل فامي يتعلق ابملصنفات
إ ألدبية وإملرسحية وإملوس يقية .ول يرسي عىل إملصنفات إلفنية .وجيب أأن نركز ،تبعا ذلكل ،عىل إملوإد
إملكتوبة يف إلكتيبات وإليت قد تشلك مصنفات أأدبية.
ويتطلب إقتباس إملصنف إبدإع صيغة خمتلفة من إملصنف ،تتضمن نفس إملنتج إ ألصل للمؤلف إلخر ،ولكن
جيب أأن يكون إلتعبري بطريقة ل ميكن وصفها بأأهنا نسخ أأو إس تنساخ ،رمغ أأهنا متثل جزءإ هاما من إملصنف
ذإته .وترد من بني إ ألمثةل إملمزية كتابة مرسحية أأو نص فيمل إنطالقا من روإية ،وإجناز شفرة إلهدف من شفرة
إملصدر لربانمج حاسوب .وكام أأشار إليه لدي ،181ما تهم هو أأن إحملتوى إلفكري للمصنف إ ألصل قد أأخذ.
وخيتلف إقتباس إملصنف بشلك كبري عن إس تخدإم إملصنف ( أأو إس تنساخ إملصنف) .وتنص إملادة )2(34
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لدي وبريسكوت وفيتوراي ،إلقانون إحلديث لقانون حق إملؤلف وإلتصاممي.
لدي وبريسكوت وفيتوراي ،إلقانون إحلديث لقانون حق إملؤلف وإلتصاممي.
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عىل أأن الاقتباس حيدث إذإ مت تدوينه ،سوإء بشلك مكتوب أأو خالفه .وتوحض تكل إلصياغة أأن الاقتباس
يتطلب أأكرث من جمرد أأخذ إملصنف إ ألصل وإس تخدإمه ،دون إدخال تعديالت.

إلقضية رمق2005(NE) NO.10023 :
ف04.6.2118

إحملمكة إلعليا للملكية إلفكرية ،إدلإئرة إلثانية فإلياابن
يمتثل "الاقتباس" بناء عىل قانون حق إملؤلف يف إبدإع مصنف منفصل عن طريق تعديل أأو إضافة/حذف
أأو تغيري ،إخل ،شلك تعبري معني ،يستند إىل مصنف منجز وحيتفظ يف نفس إلوقت بشلك إلتعبري إ ألسايس
ذلكل إملصنف ،مما يعرب بشلك إبدإعي عن فكرة جديدة أأو إحساس جديد .وجيب ،بناء عىل إملادة إملذكورة،
أأن يكون إلشخص إذلي يعرض عليه إملصنف إملنفصل أأن يدرك بشلك مبارش شلك إلتعبري إ ألسايس
للمصنف إملنجز .وابلمتيش مع ذكل ،ل يعدّ إملصنف إقتباسا إذإ اكن إملصنف إذلي أأبدع ابلستناد إىل
مصنف منجز ،جمرد تطابق مع إملصنف إملنجز ،خبصوص أأحد إجلوإنب إليت ل تع ّد شلك تعبري يف حد ذإته
أأو ل تتضمن إبدإعا تعبرياي ،من سبيل أأي فكر أأو شعور أأو فكرة أأو وإقعة أأو حادث ورد يف إملصنف
إملنجز .وقد تفوق مصنف "إلسامورإي إلس بعة" من إلناحية إلفنية عىل مصنف "موسايش" ول يشرتك
إملصنفان إل يف أأوجه تشابه ونقاط مشرتكة يف إ ألفاكر فقط .ول ميكن إدرإك شلك إلتعبري إ ألسايس ملصنف
"إلسامورإي إلس بعة" من خالل "موسايش" .وذلإ ،ل تشلك أأوجه إلتشابه وإلنقاط إملشرتكة تعداي عىل حق
إملؤلف (حق الاقتباس) أأو عىل إحلقوق إملعنوية للمؤلف (حق إلربط وحق نس بة إملصنف إىل مؤلفه).

وإو .إلتعدي غري إملبارش (إلثانوي)
 .01إلتعدي إملبارش (إ ألسايس) وغري إملبارش (إلثانوي) :بيّنا يف بدإية إلفصل ما ميزي إلتعدي إملبارش عن إلتعدي
غري إملبارش ( أأو إ ألسايس وإلثانوي) .وتتناول قضااي إلتعدي إلثانوي ،خاصة ،إملنتجات إملتعدية أأو إس تريإد تكل
إملنتجات مع سابق إملعرفة.182

يورو إيكس يلونس ضد كرإفت كندإ
]2007 SCC 37 [Canada
تزمع رشاكت كرإفت ،تبعا ذلكل ،أأن يورو إيكس يالنس إرتكبت "تعداي اثنواي" إذ إس توردت من أأجل إلبيع
أأو إلتوزيع يف كندإ نسخا من إملصنفات إحملمية مبوجب حق إملؤلف لكرإفت ل ألغذية يف سويرسإ وكرإفت
ل ألغذية يف بلجياك .وخيضع إلتعدي إلثانوي إىل أأحاكم إملادة  )2(21من قانون حق إملؤلف.
وجيب تقدمي إلربهان عىل ثالثة عنارص لثبات إلتعدي إلثانوي ،ويه )0( :إلتعدي إ ألسايس؛ ( )2و أأن
إملتعدي إلثانوي اكن ينبغي أأن يعرف أأنه بصدد إلتعامل مع منتج متعدّ؛ ( )3و أأن إملتعدي إلثانوي ابع أأو ّوزع
أأو عرض لبيع إلسلع إملتعدية .ولعل إلتعدي إلثانوي ينشأأ بشلك رصحي إذإ ابع أأ ّي اكن نسخة من إملصنف
إملتعدي .وتنص إملادة ()2(21أأ) عىل أأن " أأي خشص ...يبيع ...نسخة عن أأحد إملصنفات ...يعرف أأهنا أأو اكن
ينبغي أأن يعرف أأهنا تعتدي عىل حق إملؤلف ...يكون قد إرتكب تعداي عىل حق إملؤلف".
182

اكتسوانري غوتو ،إلتعدي غري إملبارش عىل حقوق إملؤلف يف جممتع قامئ عىل إلوسائط إملتعددةhttp://www.cric.or.jp/cric_e/cuj/cuj98/ :
.cuj98_4.html
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وتربز إملادة ()2(21ه) اكس تثناء جل للقاعدة إملعمتدة يف قضية يس يس أأيتش ،وإليت تنص عىل أأن إلتعدي
إلثانوي يتطلب أأول تعداي أأساس يا ،ألن إملادة إملذكورة ،وعىل عكس إملادتني  ()2(21أأ) و(د) ،ل تشرتط
تعداي أأساس يا فعليا .وتشرتط فقط تعداي أأساس يا نظراي ،بدل ذكل .وتنص إملادة ()2(21ه) عىل أأن:

أأي خشص ...يس تورد ...نسخة عن أأحد إملصنفات ...يعرف أأهنا ...اكنت س تعتدي عىل حق إملؤلف،
لو أأهنا أأجنزت يف كندإ ،من طرف إلشخص إذلي أأجنزها.
وتس تعيض إملادة ()2(21ه) ابلتعدي إ ألسايس إلنظري عن إلتعدي إ ألسايس إلفعل .وميكن أأن تكون إلسلع
إملتعدية إملس توردة قد أأبدعت بشلك مرشوع خارج كندإ .غري أأن تكل إلسلع تعترب متعدية عىل حق إملؤلف
إذإ إس تورد إملورد إىل كندإ مصنفات اكنت ستتعدى عىل حق إملؤلف إذإ أأجنزت يف كندإ من طرف نفس
خارج كندإ.
إ ألشخاص إذلين أأجنزوإ تكل إلسلع َ
ويعد إلغرض إجلل للامدة ()2(21ه) توفري طبقة حامية إضافية ألحصاب حق إملؤلف إلكنديني ،إذإ مل يكونوإ
أأحصاب حق إملؤلف يف إلولايت إلقضائية إ ألجنبية .وحتمي إملادة ()2(21ه) أأحصاب حق إملؤلف إلكنديني
من "الاس تريإد إملوإزي ،حىت إذإ مل تتع َّد إلسلع إملس توردة عىل قوإنني حق إملؤلف يف إلبدل إذلي أأجنزت فهيا.
 .05إملعرفة أأو ما يعترب معرفة :تعد إملعرفة أأو ما يعترب معرفة رشطا من رشوط إلتعدي غري إملبارش .ول يكون
ذكل إلرشط رضوراي يف إلتعدي إملبارش.

ابيغنت و أأنور ضد ذي رإندوم هاوس غروب

][2007] EWCA Civ 247 [UK

ل يعمتد خرق حق إملؤلف عىل إلنية أأو إملعرفة (رمغ وجاهة إلعنرصين يف بعض إلقضااي فامي يتعلق ابحللول).
ويبقى إلسؤإل هل أأن إملصنف قد قام ابلنسخ ،وليس ماذإ اكنت نية إلناّس عندما قام بذكل .وإذإ أأنكر
إملتعدي إملزعوم إلنسخ ،ومل يكن يقنع بصدق قوهل ،فان لك ما تهم هو إلنتاجئ إلوإقعية إملتعلقة ابلنسخ ،مع أأن
فشل إلناّس يف إلقناع بصدقه قد يؤدي إىل أاثر قضائية أأخرى تتعلق ابلنتاجئ إليت توصل إلهيا إلقايض
خبصوص إلقضية.
ول ميكنين أأن أأرى ،من إلناحية إلقانونية ،كيف يكون أأو ميكن أأن يكون إلقصد من نسخ إملصنف وجهيا
ملسأأةل هل اكن إلنسخ تعداي ،سوإء بصفة عامة أأو عن طريق إلشارة إىل سؤإل هل اكن إجلزء إملنسوخ جزءإ
هاما من إملصنف إحملمي مبوجب حق إملؤلف.

تسجيالت بوليغرإم ضد رإبن فوتووير
ف797 FCA 0116

تنص إملاداتن  012و 013عىل رشط أأخري للتعدي فإلثانوي  ،وهو إملعرفة إليت دلى إملورد أأو ما يعترب
معرفة طبقا للامدتني إملذكورتني .وتنص إملادة  012عىل إلرشوط إلتالية:
اكن إملورد يعرف ،أأو اكن جيب من إملعقول أأن يعرف أأن إجناز إلسلعة اكن سيشلك تعداي عىل حق
إملؤلف ،لو أأن إملورد اكن قد أأجنز تكل إلسلعة يف أأسرتإليا.
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وعليه ،فميكن صياغة إلسؤإل إملتعلق ابملعرفة إلرضورية إذلي جيب إلجابة عليه مضن هذه إلجرإءإت ،كام
يل :هل اكنت رإبن تعرف أأو اكن جيب من إملعقول أأن تعرف أأهنا لو أأجنزت لك وإحد من إ ألقرإص
إملضغوطة لبيلز يف أأسرتإليا ،سيشلك ذكل تعداي عىل حق إملؤلف للتسجيل إلصويت إملتعلقة ابلتسجيالت
إخلاصة ببوليغرإم ( أأي أأغاين شري).
ولن يكون من إلوجيه ،يف هذإ إلشأأن إلنظر يف ما إذإ اكن إجناز إ ألقرإص إملضغوطة يشلك تعداي عىل حق
إملؤلف إذإ أأجنزت يف بدل إملنشأأ .وعالوة عىل ذكل ،ل يشرتط أأن تعرف ( أأو اكن جيب أأن تعرف) رإبن أأن
مودعي طلب إمحلاية ميلكون حق إملؤلف إملتعدى عليه ،إملتعلق ابلتسجيالت إلصوتية.

ميلبورورو ضد إندوفورن
(1994) 30 IPR 209

تشري إملعرفة إىل مالحظة وقائع س تويح لشخص عاقل دليه إلفهم إلعادي إملتوقع دلى إ ألشخاص إلعاملني يف
قطاع رااري معني أأن ما جيري هو خرق حلق إملؤلف .ول يشرتط أأن تكون دليه معرفة ابلقانون .ويكفي أأن
يكون دليه عمل فعل أأو مضين بأأنه سيمت إلتعدي عىل حقوق إمللكية إلفكرية ،حىت دون معرفة طبيعة تكل
إحلقوق بدقة.

زإي .إلتعدي ابلانبة
 .01نوقشت هذه إملسأأةل يف س ياق إلنفاذ إجلنايئ.
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أأوجه إدلفاع عن حق إملؤلف
إلفصل إلعارش
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 .0الاعتبارإت إدلس تورية .حرية إلتعبري وإلصدافة :قد يكون من إلرضوري أأن تنظر إلولايت إلقضائية إليت
تنص عىل حامية إحلق يف حرية إلتعبري (مبا يف ذكل حرية إلصدافة) يف ما إذإ اكنت الاعتبارإت إدلس تورية س تؤثر
يف إدلعوى إخلصوصية بشأأن حق إملؤلف أأو س تكبحها .وتتطلب إلشكوى إدلس تورية خبصوص منازعة متعلقة حبق
إملؤلف إحدإث إلتوإزن بني حقوق إمللكية إلفكرية وحرية إلتعبري وإلصدافة.

إحملمكة إلفدرإلية إ ألملانية I ZR 191/08
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تستند هذه إملادة من قانون حق إملؤلف إىل إملادة  6من إ ألمر إلتوجهييي  2001/29/ECبشأأن إملوإءمة بني
جوإنب معينة من حق إملؤلف وإحلقوق إجملاورة يف جممتع إملعلومات .وتبارش إدلول إ ألعضاء بناء عىل إ ألمر
إلتوجهييي إملذكور إلتنصيص عىل إلعقوابت وإحللول إملالمئة ،إملتعلقة ابنهتااكت إحلقوق والالزتإمات إملبينة يف
إ ألمر إلتوجهييي.

وجيب أأن تكون إلعقوابت فعاةل ومتناس بة ورإدعة .وجيوز تقييد إحلقوق إ ألساس ية حلرية إلتعبري وحرية عرض
إلتقارير ،عند تفسري إ ألمر إلتوجهييي وتنفيذ إلقانون إلوطين فقط وفقا ملبد أأ إلتناسب.
حبرية .ول تعىن إحملامك بتدديد
وتغطي حامية إلتعبري وإلصدافة حامية حرية إلقانون ،وإختيار موإضيع إلتقارير ّ
هل أأن مسأأةل معينة ذإت أأمهية إخبارية أأم ل .وتتضمن حامية إحلقوق إ ألساس ية حرية إلتعبري وحرية إلصدافة
جبميع أأبعادها .ول تشمل فقط إملضمون ،بل تشمل أأيضا شلك إلتعبري وإلبالغ.

أأشدإون ضد تليغرإف غروب

][2001] EWCA Civ 1142 [UK
يعد إلتعدي عىل حق إملؤلف تشويشا عىل "إلمتتع إلهادئ ابملمتلاكت" .ويعد أأيضا تشويشا عىل أأحد إحلقوق
إليت ترتتب عن قانون تنظميي مينح حقوقا أأقرهتا إتفاقية دولية ووإءهما إلقانون إ ألورويب .وعليه ،فيبقى إلسؤإل
إلوحيد هو إلتقييد إملذكور للحق يف حرية إلتعبري وإذلي ميكن تربيره إذإ دعت إلرضورة إىل ذكل يف جممتع
دميقرإطي ،من أأجل حامية حق إملؤلف .ومنح قانون س نة  0155إمحلاية حلق إملؤلف ،غري أأن تكل إمحلاية يف
حد ذإهتا ختضع لبعض الاس تثناءإت .وذلإ ،فاحلق يف حرية إلتعبري وحق إملؤلف الكهام مؤهالن .ويثري
الاس تئناف إذلي حنن بصدده إلسؤإل بشأأن كيف ميكن إحدإث إلتوإزن بني إحلقني ،إذإ اكان متعارضني.
وجيب إلتأأكيد يف إلس ياق إلرإهن ،أأن حق إملؤلف ل حيمي إل شلك إملصنف إ ألديب .ول حيول حق إملؤلف
عادة دون نرش إملعلومة إليت ينقلها إملصنف إ ألديب .وعليه ،فال حيول حق إملؤلف دون حرية إلتعبري عن
إملعلومات إل إذإ إس تخدمت صيغة لفظية أأبدعها خشص أخر .ولن يشلك ذكل عادة إنهتااك هاما حلرية إلتعبري.
وتمكن إ ألمهية إلرئيس ية حلرية إلتعبري يف كوهنا متكّن إملوإطن من إلتعبري عن أأفاكره ومن نقل إملعلومات بلك
حرية .وينبغي أأيضا أأن يكون إملوإطن حرإ يف إلتعبري عىل إ ألفاكر ونقل إملعلومات يف شلك لكامت من
183

إحملمكة إلفدرإلية إ ألملانية إحلمك رمق  I ZR 191/08إلصادر يف  04أأكتوبر  ،2101و أأيدت إحلمك إحملمكة إدلس تورية إ ألملانية
( BVerfG, 1 BvR 1248/11 :)Bundesverfassungsgerichtإلصادر يف  ،08.02.2100رمق إلفقرة (http://www.bverfg.de/ ،)35-0
 .entscheidungen/rk20111215_1bvr124811.htmlترمجة حرة.
وخبصوص جحب إحملتوايت من طرف مزودي خدمات إلنرتنت إنظر :إدوإردز ،درإسة أأعدهتا إلويبو بشأأن دور وسطاء إلنرتنت ومسؤوليهتم يف جمال
حق إملؤلف وإحلقوق إجملاورة ،إلصفدة :02

_http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/doc/role_and_responsibility_of
.the_internet_intermediaries_final.pdf
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إختياره .وميدد ذكل يف مفهوم إلتعبري ويفرتض أأن إملفهوم يشمل حرية نقل إ ألفاكر وإملعلومات ابس تخدإم
شلك إللكامت إذلي أأبدعه خشص أخر.
وحتمي حرية إلتعبري إحلق يف نرش إملعلومة وإحلق يف إحلصول علهيا .ول تقترص مصلدة إمجلهور ،يف بعض
إملناس بات ،عىل رضورة نرش إملعلومة ،بل ينبغي أأيضا نقل إللكامت ذإهتا إليت إس تخدهما إلشخص ،للجمهور،
بغض إلنظر عن حق إملؤلف إذلي يمتتع به إملؤلفون بشأأن تكل إللكامت .ول شك أأن شلك إلوثيقة يكتيس يف
بعض إحلالت أأمهية ل يكتس هيا إملضمون.
ول نعترب أأن هذه إخلالصة س تؤدي إىل س يل من إلقضااي إذإ مت الاستشهاد حبرية إلتعبري أكساس إدلفاع يف
دعوى خرق حق إملؤلف .ول ميكن ،إل يف حالت اندرة ،تربير نسخ شلك إملصنف إذلي يرتبط به حق
إملؤلف ،إستنادإ إىل مصلدة إمجلهور.
 .2إلتعامل إملنصف وتربير الاس تخدإم إملنصف :ينص قانون حق إملؤلف بصفة عامة عىل ما يشار إليه يف بعض
إ ألحيان ابس تثناء إلتعامل إملنصف إملتعلق ابلتعدي عىل حق إملؤلف.
وتبني إملادة  )2(1من إتفاقية برن (إلصيغة إملعدةل لس نة  )0161أأنه جيوز يف هذإ إلصدد أأن تسمح إلترشيعات
إلوطنية ابس تنساخ إملصنفات يف بعض إحلالت إخلاصة برشط أأل يتعارض الاس تنساخ إملذكور مع الاس تغالل
إلعادي للمصنف و أأل يسبب رضرإ بغري سبب ابملصاحل إملرشوعة للمؤلف .وقد نصت إملادة  03من إتفاق تريبس
عىل رشوط مماثةل:
"جيب أأن تقترصإلتقييدإت والاس تثناءإت يف إدلول إ ألعضاء عىل إحلقوق الاس تئثارية يف بعض إحلالت
إحملددة إليت ل تتعارض والاس تغالل إلعادي للمصنف ول تُلحق رضر ًإ بغري سبب ابملصاحل إملرشوعة
لصاحب إحلق".
وميكن أأن يكون إلتعامل إملنصف مرشوعا ،خبالف إحلالت إملبينة.
وتعد إلرشوط إلثالثة إليت نصت علهيا إتفاقية برن ،رشوطا ترإمكية جيب تطبيقها إلوإحد تلو إلخر .وقد إعمتدت
إلتفاقية إلصياغة إلتالية:184





يسمح يف بعض إحلالت إخلاصة ببعض الاس تثناءإت .ول تسمح إتفاقية برن ابس تثناءإت وإسعة ،بل
قيدت الاس تثناءإت فمل تشمل إل أأغرإضا خصوصية جدإ .ويعين مصطلح "إخلاصة" تربيرإ يستند إىل
سبب يتعلق ابلس ياسة إلعامة أأو إىل ظرف إس تثنايئ أخر.
ول جيوز أأن يتعارض الاس تثناء مع الاس تغالل إلعادي للمصنف.
ول ميكن إحلاق رضر مباكل حق إملؤلف ،بغري سبب.

 .3تطبيق رشوط إتفاقية برن :ميكن الاس تدلل عىل هذإ إلتدليل يف إلعديد من إلقوإنني ،خاصة يف إلبدلإن
إلعامةل بنظام إلقانون إملدين ،من سبيل إلصني وفرنسا وإلربتغال وإس بانيا ،ابلضافة إىل إلقانون إ ألسرتإيل حاليا ،إذ
ينص قانون حق إملؤلف ،بناء عىل تنقيح حديث ،عىل أأن إس تخدإم مصنف معني أأو موضوع أخر ،ل يعترب تعداي
عىل حق إملؤلف إملتعلق بذكل إملصنف أأو إملوضوع إلخر ،إذإ إس تجاب الاس تخدإم مجليع إلرشوط ،ويه أأن
184

كوهني جهيورإم ،إلتقييدإت إملتعلقة حبق إملؤلف وإنهتاك تكل إلتقييدإت ف 2118إلنرشة إ ألوروبية للملكية إلفكرية  ،381ريكتسون ،إتفاقية برن
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ترتقي ظروف الاس تخدإم إىل مس توى إحلاةل إخلاصة ،و أأن يكون الاس تخدإم من طرف بعض إملكتبات ودور
إ ألرش يف ،أأو إملؤسسات إلتعلميية ،أأو من طرف خشص يعاين من إعاقة أأو من أأجهل ،و أأل يتعارض الاس تخدإم مع
الاس تغالل إلعادي للمصنف أأو إملوإضيع إ ألخرى ،و أأل يلحق الاس تخدإم رضرإ بغري سبب ابملصاحل إملرشوعة
لصاحب حق إملؤلف.
وجيب عىل إحملمكة ،طبقا للامدة إملذكورة ومثيالهتا ،أأن تقمي يف لك مرة هل أأن تكل إلرشوط متوفرة .وتعمتد بعض
إلبدلإن تفسريإ خمتلفا لتفاقية برن.
 .4أأحاكم إلتفاقية إملطبقة إلضافية :تسمح إلتفاقيات ابضافة عدد من الاس تثناءإت إخلاصة وإلتقييدإت بشأأن
حقوق إملؤلفني.185
ورازي إتفاقية برن أأن تس تثين إلترشيعات إلوطنية حامية إخلطب إلس ياس ية وإملرإفعات إملدىل هبا أأثناء إلجرإءإت
إلقضائية و أأن حتدد إلرشوط إلرضورية للسامح ابس تنساخ إحملارضإت وإخلطب وإملصنفات إ ألخرى (إملادة  2اثنيا).
وتتضمن إتفاقية برن (إملادة  ،)01ابلضافة إىل إملقالت وإملصنفات إملذإعة وإملصنفات إليت تشاهد أأو تسمع أأثناء
عرض أأحدإث جارية (إملادة  01اثنيا) ،وإلبث وغريه من وسائل إلنقل إلالسليك (إملادة  00اثنيا) ،ما يل:






يسمح بنقل مقتطفات من إملصنف إذلي وضع يف متناول إمجلهور عىل حنو مرشوع ،برشط أأن يتفق
ذكل وحسن الاس تعامل و أأن يكون يف إحلدود إليت يربرها إلغرض إملنشود ،ويشمل ذكل نقل
مقتطفات من مقالت إلصحف وإدلورايت يف شلك خمترصإت حصفية.
وختتص ترشيعات بدلإن الاحتاد وإلتفاقات إخلاصة إليت أأبرمهتا أأو س تربهما فامي بيهنا ،ويف حدود ما
يربره إلغرض إملنشود ،ابابحة إس تعامل إملصنفات إ ألدبية وإلفنية عل سبيل إلتوضيح ل ألغرإض
إلتعلميية وذكل عن طريق إلنرشإت و أأوجه إلبث إلالسلكية وإلتسجيالت إلصوتية أأو إلبرصية برشط
أأن يتفق مثل هذإ الاس تخدإم وحسن الاس تخدإم.
وجيب عند إس تعامل إملصنفات طبقا للفقرتني إلسابقتني من هذه إملادة ذكر إملصدر وإمس إملؤلف إذإ
اكن وإردإ فيه.

 .8إلتعامل إملنصف :ر أأت بعض إلولايت إلقضائية أأن إلهيئة إلترشيعية يه من حيدد مقدإر الاس تخدإم
إملنصف و أأن إحملامك ليست معنية ابلرشوط إلغالبة إليت حددهتا إملادة  2.1من إتفاقية برن ،عند بهتا يف إلقضية يف
هناية إملطاف.
وتعد إلترشيعات إليرلندية إحدى إلترشيعات إلمنوذجية للبدلإن إلعامةل بنظام إلقانون إلعام .وسيمت ،عىل سبيل إذلكر
ل إحلرص ،الاستشهاد مبادة وإحدة لتوضيح إملسأأةل .ويسمح إلقانون ،مثال ،ابلتعامل إملنصف ألغرإض إلبحث
أأو إدلرإسة ،بشأأن إملصنفات إ ألدبية أأو إملرسحية أأو إملوس يقية أأو إلفنية أأو بشأأن إلتسجيل إلصويت أأو إلفيمل
أأو برانمج إلبث أأو إلربانمج إملرسل عرب إلاكبل أأو قاعدة إلبياانت غري إللكرتونية إ ألصلية.
ويعرف "إلتعامل إملنصف" عىل أأنه إس تعامل فإملصنف إذلي وضع يف متناول إمجلهور عىل حنو مرشوع" ،لغرض
وحبد ل يلحق مبصاحل ماكل حق إملؤلف رضرإ بغري سبب".
185

إنظر إضافيا إملادة  08من إتفاقية روما ،وإملادة  03من إتفاق تريبس ،وإملادة  01من معاهدة إلويبو بشأأن حق إملؤلف ،وإملادة  06من معاهدة إلويبو
بشأأن إ ألدإء وإلتسجيل إلصويت.
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 .6إلوضع يف متناول إمجلهور :ل يكون إلتعامل إملنصف ممكنا إل خبصوص إملصنفات إليت وضعت يف متناول
إمجلهور عىل حنو مرشوع.186

بيلوف ضد بريسدإم

][1973] 1 All ER 241 [UK
مينح إلقانون ،ابلتوإزي مع حق إمحلاية مبوجب حق إملؤلف إملتعلق ابملصنف إذلي مل ينرش بعد ،إحلق يف
إحليلوةل دون نرشه بتاات ،ورمغ أأن إملصنف إذلي مل ينرش بعد ل يس تثىن مبارشة من إدلفاع عىل أأساس
إلتعامل إملنصف ،فان نرش ذكل إملصنف يعد خرقا أأمه حلق إملؤلف مقارنة بنرش إملصنف إذلي نرش فعال.
.1

تقيمي إلتعامل إملنصف يف إلبدلإن إلعامةل بنظام إلقانون إلعام:187

أأشدإون ضد تليغرإف غروب

][2001] EWCA Civ 1142 [UK
ل تسلط عىل إدلفاع عىل أأساس إلتعامل إملنصف سلطة كبرية يف س ياق عرض إ ألحدإث إجلارية .وقد علقت
فإحملمكة إلسابقة ووإفقت ،رمغ لك يشء ،عىل خالصة لدي وبريسكوت وفيكتوراي يف كتاهبام إلقانون
إحلديث حلق إملؤلف وإلتصاممي ،إملادة  ،06.21بشأأن إختبار إلتعامل إملنصف يف إلس ياق إلعام للامدة .31
ونرى أأن إخلالصة دقيقة ومفيدة ونبني مضموهنا لغرض إلنقاش.
"س يكون من إملس تحيل وضع تعريف اثبت ورإّس للتعامل إملنصف ،إذ إن ذكل يعمتد عىل إلوقائع
وإملقدإر والانطباع .غري أأن أأمه إلعوإمل بال منازع هو ما إذإ اكن إلتعامل إملنصف إملزعوم يتنافس،
يف إحلقيقة ،رااراي مع إس تغالل إملاكل للمصنف إحملمي مبوجب حق إملؤلف ،وإذإ اكن بديال للرشإء
إحملمتل للنسخ إملرخص لها ،وما شابه ذكل .وس يفشل إدلفاع عىل أأساس إلتعامل إملنصف ،دون
شك ،إن إلعامل إملذكور حصيدا .وإن مل يكن ،واكن ما أأخذ من إملصنف معتدل ،ومل يكن ذكل
ليؤدي إىل أاثر سلبية خاصة ،فسينجح إدلفاع ،عىل إ ألرحج ،خاصة إذإ اكن إلغرض إلضايف
للمدعى عليه هو تصويب أأحد إ ألخطاء ،وإلتعبري عن تظمل صادق ،أأو إدلخول يف جدل س يايس،
وما إىل ذكل".
أأما اثين أأمه عامل فهو ما إذإ اكن إملصنف قد نرش فعال ،أأو عرض عىل إمجلهور .وإن مل يكن ذكل
حصيدا ،وخاصة إذإ جرى إحلصول عىل إملوإد عن طريق خرق إلثقة أأو تعامل رشير أأو خمادع أخر،
س ترتدد إحملامك يف إعتبار إلتعامل منصفا .غري أأنه ل ميكن إحلسم يف ذكل ،إذ يكون من إلرضوري،
أأحياان ،إس تخدإم معلومات "مرسبة" ،ألغرإض إجلدل إلعام.
ويمتثل إلعامل إلثالث ،حسب ترتيب إ ألمهية ،يف مقدإر إملصنف إذلي أأخذ و أأمهيته .ألنه ورمغ
إلسامح بأأخذ جزء هام من إملصنف (وإل ملا اكن ميكن أأصال إحلديث عن إلتعدي) ،يؤدي أأخذ مقدإر
مبالغ فيه يف بعض إلظروف إىل نقض إلتعامل إملنصف ،إذإ مت ذكل بشلك دوري حىت وإن اكن
إجلزء صغريإ".
186
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صاحب إجلالةل إمللكية أأمري ويلز ضد أأسوس يييتد نيوزابيرب إحملدودة ف EWHC 522 (Ch) 2116فإململكة إملتددة
إنظر إضافيا يس يس أأيتش اكنداين إحملدودة ضد إمجلعية إلقانونية يف كندإ إلعليا  2004 SCC 13فكندإ .
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.5

يع متد إلتعامل إملنصف عىل الانطباع وإلوقائع:

هوبرد ضد فوسرب

][1972] 1 All ER 1023 (CA) [UK
يس تحيل تعريف "إلتعامل إملنصف" .وجيب أأن يتعلق إلسؤإل بدرجة إلتعامل إملنصف .وجيب إلنظر أأول يف
عدد إملقتطفات وإملقاطع ومدإها .وهل أأهنا ،إذإ مجعت معا ،أأكرث من إلالزم أأو أأطول من إلالزم فال ميكن أأن
يكون إلتعامل منصفا؟ وجيب بعد ذكل إلنظر يف إس تخدإهما إملس هتدف .وقد يكون إلتعامل منصفا ،إذإ
إس تخدمت تكل إملقتطفات وإملقاطع أكساس لتعليق أأو نقد أأو حتليل .وقد يكون إلتعامل غري منصف ،إذإ
إس تخدمت تكل إملقتطفات وإملقاطع ليصال نفس إملعلومة إليت أأوصلها إملؤلف ،لغرض منافس .وجيب ،يف
مرحةل لحقة ،إلنظر يف إلتناسب .وقد يكون إلتعامل غري منصف إذإ أأخذت مقاطع طويةل وربطت بتعليقات
قصرية .بيامن ميكن أأن يكون منصفا إذإ اكنت إملقاطع قصرية وإلتعليقات طويةل .وميكن أأيضا إلتفكري يف إعتبارإت
أأخرى .وجيب يف هناية إملطاف ،أأن تعمتد إملسأأةل عىل الانطباع .وينص قانون حق إملؤلف عىل أأحاكم مشاهبة
لقانون إلتشهري .ويعود إلقرإر يف إحلقيقة إىل إحملمكة.

فرإيزر-وودوإرد ضد إلبث إلربيطانية برإيرت بيكترشز

][2005] EWHC 472 (Ch) [UK

إذإ إندرج إس تخدإم حق إملؤلف مضن نطاق إملادة  )0(31فان الاس تخدإم جيب أأن يرتقي إىل مس توى
"إلتعامل إملنصف" .وتكون إخلطوط إلتوجهيية إلتالية وجهية ،عند إلنظر يف ما إذإ اكن إس تخدإم إملصنف يف
إلقضية إليت حنن بصددها يرتقي إىل مس توى إلتعامل إملنصف (ويقول إملدعي إنه مل يكن تعامال منصفا):
 يعد إلنظر يف دوإفع إملس تخدم وجهيا (بعكس مسأأليت إلنقد وإلتدليل ،إذ يكون إلرتكزي أأكرث عىل
الاس تخدإم إلفعل ،دون إلشارة أأو إلشارة كثريإ إىل إدلإفع).
 وهل أأن إلتعامل إملنصف يعمتد عىل الانطباع.




"ما يرتقي إىل مس توى إلتعامل إملنصف جيب أأن يعمتد عىل وقائع إلقضية إخلصوصية ،وجيب أأيضا أأن
يعمتد بدرجة معينة عىل الانطباع .وما تهم اب ألساس هو إلنظر يف إلهدف إحلقيقي للطرف إذلي
يس تخدم إملصنف إحملمي مبوجب حق إملؤلف .وقد ُصمت إملادة  31من أأجل حامية إلناقد أأو إحمللل
إذلي قد يرغب حبسن نية يف إس تخدإم إملوإد إحملمية مبوجب حق إملؤلف لتوضيح حتليهل أأو نقده".
وإذإ اكنت درجة الاس تخدإم إملعينة ترتقي إىل مس توى إلتعامل إملنصف ،فان الاس تخدإم إملفرط قد
يؤدي إىل الاس تخدإم غري إملرشوع.
وميكن للمحمكة ،عند تقيمي ما إذإ اكن إلتعامل منصفا ،أأن تنظر يف إلغرض إحلقيقي للمصنف ،و أأن
ترتك إجملال ألي ذريعة للغرض إملزعوم إملتعلق ابملصنف.
"يكون من إلرضوري إلنظر يف إلغرض إحلقيقي للمصنف .هل أأن إملصنف مقاةل نقدية أأو حتليلية
حقيقية ،أأو هل أأنه يشء خمتلف ،من سبيل حماوةل إلباس إلتعدي عىل حق مؤلف أخر زي إلنقد،
فيكون تبعا ذلكل حماوةل لالس تفادة بشلك غري مرشوع من حق مؤلف أخر؟"



وميكن ،يف نفس إلس ياق ،أأن يكون مقدرإ إملصنف إملس تخدم وجهيا:
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"وميكن أأن أأضيف أأن إحملمكة ،يف ر أأيي ،س تأأخذ بعني الاعتبار عنرص أأمهية إجلزء إملس تنسخ ،من
أأجل إلتوصل إىل خالصة بشأأن ما إذإ اكن إلفعل إملعين تعامال منصفا .ونذكر عىل سبيل إملثال ،إذإ
اكن إملدعى عليه قد نرش مقاطع طويةل وهامة من إملصنف إخلاص ابملدعي و أأضاف إىل تكل إملقاطع
نقدإ موجزإ لها ،و أأظن أأن إحملمكة س تكون عىل أأمت إجلاهزية للتوصل إىل خالصة أأن ذكل مل يكن
تعامال منصفا ابملعىن إذلي نصت عليه إملادة".




.1

غري أأنه جيب الانتباه عند تطبيق إملادة إملذكورة خبصوص إلصور إلفوتوغرإفية .ويكون تطبيقها منطقيا
أأكرث ،فامي يتعلق ابملصنفات إ ألدبية وإملوس يقية إملطوةل .فاذإ قام أأي اكن بنقد إلصورة إلفوتوغرإفية ،أأو
ابس تخدإهما لغرض نقد مصنف أخر ،فان طبيعة إدلعامة تعين أأن أأي إشارة س تكون عىل إ ألرحج عن
طريق إدرإج معظم إملصنف ،وإل فلن يكون لالشارة أأي معىن .ويتالءم الانتباه ابدلرجة إملذكورة مع
س ياق إلربانمج إلتلفزي إذإ مل يمت عرض إملصنف بشلك مس متر أأو بشلك دإمئ ،مثلام س يكون عليه
إحلال مع إلعرض يف شلك مطبوع.
ول ينبغي أأن يلحق الاس تنساخ أأرضإرإ ،بغري سبب ،ابملصاحل إملرشوعة للمؤلف أأو أأن يتعارض مع
إس تغالل إملؤلف إلعادي للمصنف – إنظر إملادة  )2(1من إتفاقية برن بشأأن حق إملؤلف.

الاس تغالل إلتجاري ليس تعامال منصفا:

واكةل ذي نيوزابيرب ليسنس نغ ضد ماركس وس بنرس يب أأل يس
][2000] EWCA Civ 179 [UK
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ل يظهر مفهوم إلتعامل إملنصف فقط يف إملادة  ،)2(31بل يظهر أأيضا يف إملادة ( 21إلتعامل إملنصف
ألغرإض إلبحث أأو إدلرإسة إخلاصة) وإملادة ( )0(31إلتعامل إملنصف ألغرإض إلنقد أأو إلتدليل) .وجيب أأن
تفرس إلعبارة يف ذكل إلس ياق .ويبدو يل أأنه ،يف حال قرئت إ ألحاكم معا ،فال جيب إعتبار تعامل أأحد
إ ألشخاص مع إملصنف إحملمي مبوجب حق إملؤلف من أأجل حتقيق فائدة راارية خشصية – وبشلك يلحق
رضرإ رااراي فعليا أأو حممتال مباكل حق إملؤلف – "تعامال منصفا" ،طاملا مل يتوفر عنرص غالب متعلق مبصلدة
إمجلهور ،ويربر إخضاع إحلقوق إليت يمتتع هبا صاحب حق إملؤلف .و أأرى أأن إلربملان أأدرج أأحاكم إلتعامل
إملنصف يف إلترشيعات ،كنتيجة لالعرتإف بأأن حق إمللكية إذلي منده قانون حق إملؤلف لس نة 0155
وإلنصوص إلقانونية إليت س بقته ملاكل حق إملؤلف– إذلي حيق هل بناء عىل أأحاكم إلقانون إملذكور ،أأن حيمي
ذكل إحلق ويس تغهل – ينبغي أأن يفسح إجملال ،يف إلظروف إملناس بة ،ملصلدة إمجلهور إلغالبة إملتعلقة بتعزيز
إلبحث وإدلرإسة إخلاصة ،وإملرتبطة بنرش تعليق أأو نقد ،أأو ابلبالغ عن إ ألحدإث إجلارية.
ول أأرى أأي سبب قد يدفع إلربملان ،يف غياب عنرص غالب للمصلدة إلعامة ،إىل إلسامح لشخص ما ابلتعامل
مع إملصنف إحملمي مبوجب حق إملؤلف لغرض حتقيق إلفائدة إلتجارية إلشخصية ،وبشلك يلحق رضرإ رااراي
فعليا أأو حممتال مباكل حق إملؤلف ،كام ل أأرى أأيضا أأي سبب للسامح مبا اكن س يعترب تعداي عىل حقوق ماكل
حق إملؤلف إملتعلق ابلرتتيب إملطبعي ،فقط ألن إملصلدة إلتجارية إخلصوصية إليت ستتحقق تعد وس يةل مالمئة
أأكرث لنرش إلتقارير بشأأن إ ألحدإث إجلارية دإخل منظمة راارية عن طريق تدإول نسخ صفدات إلصحف
إملرسةل ابلفاكس.
188
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 .01إلتعامل إملنصف يف إلقانون إ ألمرييك :خيتلف إلقانون إ ألمرييك عن غريه من إلقوإنني ،ألنه يس تخدم مفهوم
إلتعامل إملنصف ويبني قامئة من إ ألغرإض الاس تخدإم إليت ميكن مضهنا إعتبار أأن إس تنساخ مصنف معني اكن
إس تخدإما منصفا ،ومهنا إلنقد وإلتعليق وإلتقارير إلخبارية وإلتدريس وطلب إلعمل وإلبحث .وبني إلقانون إ ألمرييك
أأيضا أأربعة عوإمل جيب إلنظر فهيا عند حتديد ما إذإ اكن إس تخدإم معني مرشوعا ،ويه غرض الاس تخدإم
وطبيعته ،من سبيل إلنظر يف ما إذإ اكن مثل هذإ الاس تخدإم ذإ طبيعة راارية أأو أأنه ألغرإض تعلميية لرحبية؛
إحملمي
ابلضافة إىل عامل طبيعة إملصنّف ،وعامل حق إملؤلف ومقدإر وأأمه ّية إجلزء إملس تخدم ابلنس بة للمصنّف ّ
مبوجب حق إملؤلف ،وعامل أأثر الاس تخدإم عىل إلسوق إحملمتل أأو إلقمية إحملمتةل للمصنف إحملمي مبوجب حق إملؤلف.
ويرى إلبعض أأن إملقاربة إملذكورة ل تس تجيب ألحاكم إتفاقية برن.

يت وإي ضد اببلياكيشن أأنرتانش يوانل

]292 F.3d 512 [USA

إعمتد إدلفاع عىل أأساس الاس تخدإم إملنصف ،يف إ ألصل ،مبوجب حمك قضايئ ،مث حتول إىل قانون ،ويلعب
دورإ أأساس يا يف قانون حق إملؤلف .وحيول أأساس إدلفاع إملذكور دون إعتبار لك نسخ ملصنف حمي مبوجب
حق إملؤلف تعداي عىل حق إملؤلف .ولن يمتكن حملل إلكتب أأن يستشهد مبقتطف من إلكتاب إذلي حيلهل
دون إحلصول عىل ترخيص من إلنارش .وبغض إلنظر عن إلرضر إذلي اكن س يلحق حبرية إلتعبري جرإء متكني
صاحب حق إملؤلف من إلتحمك يف إلنقد إلعلين للمصنف إخلاص به ،س يؤدي إعتبار إملقتطف إملذكور تعداي
إىل إحلد من مصدإقية حتليل إلكتب ،وذكل عىل حساب مصلدة ماليك حق إملؤلف إجامل ،ابس تثناء ماليك
حق إملؤلف إملتعلق بأأسوء إلكتب .ويؤدي حتليل إلكتب إذلي يستشهد مبقتطف من ("ينسخ") إلكتب إذلي
يمت إلنظر فهيا ،إىل زايدة إلطلب عىل إملصنفات إحملمية مبوجب حق إملؤلف ،وعليه فس يكون من إمحلق
إعتبار أأن إلنسخ إملذكور يعد تعداي ،وذلإ يسمح مبد أأ الاس تخدإم إملنصف مبثل ذكل إلنسخ.
وإذإ اكن حملل إلكتب ،من هجة أأخرى ،سيستشهد ابلكتاب بأأمكهل يف حتليل إلكتاب ،أأو جبزء كبري من
إلكتاب بشلك يصري إلتدليل بديال للكتاب يف حد ذإته ،فان إحمللل س يكون بصدد الاقتطاع من سوق
إلنارش ،ولن ينجح إدلفاع عىل أأساس الاس تخدإم إملرشوع .وميكن أأن نعمم هذإ إملثال ابس تخدإم
إملصطلدات الاقتصادية إليت صارت مأألوفة يف إ ألحاكم إلقضائية إملتعلقة ابلس تخدإم إملنصف ،فنقول إن
إلنسخ إملمكل للمصنف إحملمي مبوجب حق إملؤلف (مبعىن أأن إملسامري تمكل إملطرقة) يعد إس تخدإما منصفا،
بيامن يعد إلنسخ إلبديل للمصنف إحملمي مبوجب حق إملؤلف (مبعىن أأن إملسامري بديل ل ألواتد أأو إلربإغي) أأو
للمصنفات إملش تقة من إملصنف إحملمي مبوجب حق إملؤلف ،إس تخدإما غري منصف.
 .00أأساس إدلفاع إملتعلق ابلتصممي :قد تتقاطع حامية حق إملؤلف مع حامية إلتصاممي إلصناعية ،وذلإ مت الاعرتإف
بأأن ماكل إلتصممي إملسجل قد يمتتع حبامية أأكرب من إلالزم لو اكن حيق هل أأيضا أأن يعمتد عىل حق إملؤلف .وتتعلّق
إحدى إملشالك إ ألخرى ابمحلاية مبوجب حق إملؤلف إملتعلق بقطع إلغيار ،ويه هل أأنه من إملنصف إحليلوةل دون
صنع إملنافسني لقطع إلغيار ،من خالل إس تخدإم قوإنني حق إملؤلف189؟ وقد إنهتجت إلهيئات إلترشيعية مقارابت
خمتلفة بشأأن هذه إملشالك ،ول ميكن تقدمي مجموعة من إلقوإعد إملطبقة بشلك عام.190
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إلربإءإت :مبادئ عامة
إلفصل إحلادي عرش
أألف .إلنصوص إلترشيعية ()0
ابء .إلربإءإت والاخرتإعات ()8-2
جمي .إحلقوق إليت متنحها إلربإءة ()00-6
دإل .إلطابع إلقلميي ()08-02
هاء .أأنوإع إلربإءإت ()06
وإو .إلتقايض بشأأن إلربإءإت ()22-01
زإي .شلك إملوإصفات ()24-23
حاء .مضمون إملوإصفات ()28
طاء .إلعالقة بني مضمون إملوإصفات وإملطالبات ()25-26
ايء .ما هو إلتعدي؟ ()21
اكف .وظيفة إملطالبات ()32-31
لم .غياب إلتعدي عىل حصص إلربإءة ()33
ممي .وحدإت إملطالبات ()34
نون .إلتجس يدإت ()38
سني .الاس تخدإم إلتجرييب ()36
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أألف .إلنصوص إلترشيعية
 .0تريبس :يفرض إتفاق تريبس عىل إدلول إ ألعضاء يف منظمة إلتجارة إلعاملية إلزتإمات متعلقة حبامية إلربإءإت.
و أأدرج إلتفاق أأيضا بعض أأحاكم إتفاقية ابريس من خالل إلشارة إلهيا .وسنتعرض ابلشارة إىل بعض تكل إ ألحاكم
يف س ياق إلنقاش إذلي سيستند إىل تكل إ ألحاكم .وس نفرتض ،كام يف إلسابق ،أأن إلقوإنني إليت تنص علهيا إدلول
إ ألعضاء يف منظمة إلتجارة إلعاملية تس تجيب ل ألحاكم إملذكورة .وسيمت الاستشهاد ببعض إلقوإنني إلوطنية،
لغرض إلتوضيح.

ابء .إلربإءإت والاخرتإعات
 .2إلربإءإت والاخرتإعات :رمغ أأن مصطلح "برإءة" يس تخدم غالبا مكرإدف ملصطلح "إخرتإع ،إل أأن إملصطلدني
ل يرتإدفان .وتمتثل إلربإءة يف إحلقوق الاس تئثارية إليت متنحها دوةل من إدلول ألحد الاخرتإعات .وعليه فان الاخرتإع
هو موضوع إلربإءة .وعىل سبيل إملثال ،إكتشف طوماس إيديسون أأن مترير إلتيار إلكهرابيئ من خالل سكل
إلتنغسنت ،يف فضاء مفرغ من إلهوإء ،ينتج ضوءإ وإس تخدم ذكل الاكتشاف لتطوير إملصباح إلكهرابيئ .وحق هل
مبوجب ذكل الاخرتإع أأن مينح إلربإءة.
 .3إملوإضيع إ ألهل للحامية مبوجب برإءة :يك يكون الاخرتإع أأهال للحامية مبوجب برإءة ،جيب أأن يكون موضوعه
أأهال للحامية مبوجب برإءة .و أأوحض تريبس هذإ إلرشط (إملادة  )21ونص عىل أأن تكون إلربإءإت متاحة ألية
إخرتإعات:
 سوإء أأاكنت منتجات أأو طرإئق صنع،



يف لك جمالت إلتكنولوجيا،
عىل أأن تكون الاخرتإعات
 جديدة،
 وتنطوي عىل نشاط إبتاكري (ليست بدتهية)،
 وقابةل للتطبيق إلصناعي ( أأو مفيدة).

وتُمنح إلربإءإت وحقوق إلربإءإت دون متيزي من حيث:




ماكن الاخرتإع،
أأو جمال إلتكنولوجيا،
أأو كون إملنتجات مس توردة أأو منتجة حمليا.

 .4إلتقييدإت :جيوز أأن ترفض إلبدلإن إ ألعضاء مبوجب قانون منح بعض إلربإءإت بشأأن إخرتإعات معينة
رضورية محلاية إلنظام إلعام أأو إ ألخالق ،دإخل أأرإضهيا ،مبا يف ذكل حامية حياة إلنسان أأو إحليوإن أأو إلنبات
أأو حصهتم أأو لتجنب إلرضإر إجلس مي ابلبيئة ،برشط أأل تستبعد تكل الاخرتإعات من إمحلاية جملرد أأن هذإ
الاس تغالل ممنوع طبقا لقوإنني تكل إلبدلإن .كام جيوز ،إضافيا ،أأن تس تثين إلبدلإن من إ ألهلية للحامية بربإءة:


طرق إلتشخيص ،وإلعالج ،وإجلرإحة إملس تخدمة ملعاجلة إلنسان وإحليوإن؛
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وإلنبااتت وإحليوإانت خبالف إلاكئنات إدلقيقة؛
وإلعمليات إلبيولوجية إلالزمة لنتاج إلنبااتت أأو إحليوإانت خبالف إلعمليات غري إلبيولوجية
وإمليكروبيولوجية.

غري أأن إ ألعضاء ملزمون بتوفري إمحلاية ألصناف إلنبااتت سوإء مبوجب إلربإءإت أأو من خالل نظام فعال فريد من
نوعه أأو ابمجلع بني إلثنني.191
وتس تثين إلتفاقية إ ألوروبية بشأأن إلربإءإت (إملادة  ،)82عىل سبيل إملثال ،إ ألصناف إلتالية من تعريف "الاخرتإع":






الاكتشافات وإلنظرايت إلعلمية وإ ألساليب إلرايضية؛
وإلبدإعات إلفنية؛
وإخملططات أأو إلقوإعد و أأساليب أأدإء إ ألعامل إذلهنية أأو إ أللعاب أأو إ ألعامل؛
وبرإمج إحلاسوب192؛
وعروض إملعلومات.

وختتلف إلتفاقية إ ألوروبية كثريإ ،يف هذإ إلشأأن ،عن موقف إلقانون إ ألمرييك ،وإذلي مينح إلربإءإت للطرإئق
إلتجارية وبرإمج إحلاسوب.
 .8الاكتشافات والاخرتإعات :ل يعد الاكتشاف (مبا يف ذكل قوإنني إلطبيعة وإلظوإهر إلفزيايئية وإ ألفاكر
إجملردة) إخرتإعا أأهال للحامية بربإءة ،حىت إذإ نص إلقانون إلتنظميي عىل أأن " أأي خشص خيرتع أأو يكتشف أأي طرإئق
صنع أأو أةل أأو منتج جديد ومفيد ميكن أأن مينح برإءة بشأأن طرإئق إلصنع أأو إلةل أأو إملنتج إملذكورة" مثلام هو إحلال
مع إلقانون إلتنظميي إ ألمرييك .وقد إكتشفت ماري كوري ،عىل سبيل إملثال ،إلعنرص إملشع إلرإديوم ،وعزلته
و أأثبتت خصائصه .ومل حيق لها أأن متنح برإءة يف غياب إلتطبيق إلصناعي .واكن إكتشاف رينتغن ل ألشعة إلس ينية،
من هجة أأخرى ،تطبيقا خلصائص إملادة إملشعة ،من أأجل الاس تخدإم إلطيب ،ومثل ذكل إخرتإعا اكن ميكن حاميته
مبوجب برإءة.193
وتعد إلربإءة إليت منحها إملكل هرني إلسادس يف  0441جلان (جون) إملولود يف فالندرز ،أأول برإءة إخرتإع إنلكزيية
معروفة .وقد منحت إلربإءة جلان إحتاكرإ مدته  21س نة لطريقة صنع إلزجاج إمللون ،إذلي مل يكن معروفا يف إلسابق
يف إنلكرتإ وإذلي اكن رضوراي لنوإفذ لكية إيتون.

دايموند ضد شاكرإابريت

(1980) 447 US 303, 100 S Ct 2204
مل تدرج قوإنني إلطبيعة وإلظوإهر إلفزيايئية وإ ألفاكر إجملردة مضن إملوإضيع إ ألهل للحامية بربإءة .وعليه فال يعد
إملعدن إجلديد إملكتشف يف إ ألرض أأو إلنبتة إجلديدة إليت عرث علهيا يف إلربية موضوعا أأهال للحامية بربإءة.

191
192
193

يدير الاحتاد إدلويل محلاية إ ألصناف إلنباتية إجلديدة ( )UPOVإلتفاقية إدلولية محلاية إ ألصناف إلنباتية إجلديدة .ول يغطي كتاب أأمثةل إلقضااي
إملسائل إملتعلقة حبامية إ ألصناف إلنباتية.
يعمتد إإلنطاق إدلقيق لالستبعاد إملذكور عىل إلعديد من إلقرإرإت.
إلربإءة إملمنوحة لرشكة جينيتك ف RPC 147 (CA) 0151فإململكة إملتددة ؛ رشكة تشريون ضد ميوركس دايغنوستيكس إحملدودة
ف RPC 535 (CA) 0111فإململكة إملتددة .

192

ومل يمتكن أأنش تاين ،بدوره ،من حامية قانونه إلشهري  E=mc2بربإءة ،ومل يكن نيوتن ليقدر عىل حامية قانون
إجلاذبية بربإءة .وتندرج لك الاكتشافات إملذكورة مضن مظاهر إلطبيعة ،إملتوفرة للك إلبرش ل حيتفظ حبقها
أأي مهنم.

إلربإءة إملمنوحة لرشكة جينيتك

[1987] RPC 553

يعد إلقانون إذلي حيول دون حامية الاكتشاف بربإءة ،قانوان مبتذل ،ولكن قد يكون الاكتشاف أأهال للحامية
بربإءة ،إذإ أأمكن إستنادإ إىل الاكتشاف إملذكور ،إخبار إلناس كيف ميكن الاس تفادة منه .و أأرى أأن ذكل
س يكون حصيدا ،حىت لو اكنت طريقة الاس تفادة من إس تخدإم الاكتشاف بدته ّية ،بشلك اكف ،بعد
إلقيام ابلكتشاف.

جمي .إحلقوق إليت متنحها إلربإءة
.6

إ ألساس إملنطقي للحامية مبوجب برإءة:

صندوق إلئامتن فري ووردل ضد إيلكرتو سانيت
]2000 SCC 66 [Canada

تستند إمحلاية مبوجب إلربإءة إىل مفهوم إلتساوم بني إخملرتع وإمجلهور .ويكتسب إخملرتع ،مقابل إلكشف عن
الاخرتإع للجمهور ،إحلق الاس تئثاري لس تغالل الاخرتإع ملدة حمدودة .وهكذإ اكن إ ألمر دإمئا .وقد منحت
مؤسسة إلعرش ،حىت قبل إعامتد إلقانون إ ألسايس لالحتاكرإت (لس نة  ،)0123ألحد إخملرتعني إحتاكرإ
حمدودإ مقابل إلكشف إلعلين عن "عن إكتشاف جديد أأو راارة جديدة يف إململكة ...أأو يف حال خشص ما
ابكتشاف جديد همام اكن نوعه" ،وقد وإصلت إحملمكة ،يف قضية لكوذووركرز أأو إيبسويتش (لس نة ،)0683
ورصحت أأن أأثر الاحتاكر غري إملربر هو "سلب إلتجارة إحلرة ،وإليت تعد حقا من حقوق لك فرد من أأفرإد
إلرعية منذ ولدته".

يس أأف أأس ابلك إخلاصة ضد س تورك تيتان

]AU6098, Hoge Raad (Supreme Court), C04/334HR [The Netherlands
جيب إلنظر يف وهجيت إلنظر إلتاليتني ،عند تقيمي هذه إلشكوى إلقضائية ف أأي إملسأأةل إملتعلقة ابملسؤولية عن
إ ألرضإر إلالحقة مباكل إلربإءة إذلي حياول إنفاذ برإءة تبني أأهنا غري صاحلة  ،إليت متثل اب ألساس دعوة لعادة
إلنظر يف إملبد أأ إلسائد يف هولندإ وإملوحض أأسفهل.
من هجة أأوىل ،يكرم منح إلربإءة إلجناز إذلي يستند إليه الاخرتإع إذلي راسده إلربإءة ،كام يكرم أأيضا
إلبحث إذلي مت إلقيام به وإلوقت وإملال إملبذولني .ويشجع ذكل عىل إبدإع الاخرتإعات ،إليت ختدم بدورها
إملصلدة إلعامة .وتقدم الاعتبارإت إملذكورة جحجا تساند عدم إعتبار ماكل إلربإءة إخملتربة مسؤول رااه
منافس يه ابلستناد إىل معل غري مرشوع فقط عىل أأساس أأن إلربإءة أأبطلت أأو أألغيت .وإ ّل س تثبط عزمية
ماكل إلربإءة ولن ميارس حقوقه عىل من حيرمونه مهنا ،مما قد حيد من حوإفز إبدإع الاخرتإعات.
ومن هجة أأخرى ،يقيد منح إلربإءة ( أأو عىل إ ألقل تنفيذها) إملنافسني ويعطي ماكل إلربإءة إ ألس بقية علهيم.
ويعد تنفيذ إلربإءة عىل إ ألطرإف إ ألخرى ،عادة ،وس يةل مالمئة للتأأثري عىل سلوك تكل إ ألطرإف ،عىل حنو
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يفيد ماكل إلربإءة .وميكن ،يف هذإ إلس ياق ،إس تخدإم جحة أأن نظامنا الاجامتعي يستند ،عىل وجه إلتدديد،
إىل تشجيع إملنافسة إحلرة من أأجل إملصلدة إلعامة ،قصد متكني إلشخص إذلي يعمتد عىل إلربإءة إليت أأبطلت
أأو أألغيت يف وقت لحق ،من حتمل خماطر دحض مطالباته.
.1

رشوط إتفاق تريبس :متنح إلربإءة بعض إحلقوق الاس تئثارية (إملادة  25من إتفاق تريبس) ،ويه كام يل:




إذإ اكن موضوع إلربإءة يتعلق مبنتج ،منع إلغري من صنع إملنتج إحملمي هبذه إلربإءة أأو إس تخدإمه أأو
عرضه للبيع أأو بيعه أأو إس تريإده ]خيضع هذإ إحلق ألحاكم إملادة  ،6شأأنه شأأن اكفة إحلقوق إليت متنح
مبوجب هذه إلتفاقية فامي يتعلق ابس تخدإم وبيع وإس تريإد إلسلع أأو توزيعها بأأشاكل أأخرى[ لهذه
إ ألغرإض ،دون ترصحي من ماكل إلربإءة؛
وإذإ اكن موضوع إلربإءة يشمل طرإئق إلصنع ،منع إلغري من صنع إملنتج إحملمي هبذه إلربإءة أأو
إس تخدإمه أأو عرضه للبيع أأو بيعه أأو إس تريإده لهذه إ ألغرإض دون إحلصول عىل موإفقة ماكل إلربإءة،
أأو عىل إ ألقل فامي يتعلق ابملنتج إملنجز مبارشة بطريقة إلصنع إملذكورة.

 .5إحلق إلسليب :نس تنتج من إلتعريف أأن إلربإءة ل متكّن مالكها من إس تخدإم الاخرتإع ،بل فقط من منع
إلخرين من إس تخدإمه .وعىل سبيل إملثال ،قد يتعدى إس تغالل برإءة لحقة (اتبعة) ،إذإ اكنت صاحلة ،عىل إلربإءة
إلرئيس ية إلسابقة (رمغ أأن ماكل إلربإءة إلثاين قد يمتكن من إحلصول عىل ترخيص متبادل إلزإيم) .وسيمتكن ماكل
إلربإءة ،معوما ،من ممارسة الاخرتإع إحملمي بربإءة ،وقد يؤدي عدم ممارسة الاخرتإع إىل إصدإر ترخيص إلزإيم.

ابندويت ضد س تاهلني بروس

]575 F2d 1152 [USA

جيب طبقا للقانون منح إلربإءإت "صفات إمللكية إلشخصية" .ويعد إحلق يف إس تثناء إلخرين جوهر إحلق
إلنساين إملسمى "حق إمللكية" .ول خيتلف إحلق يف إس تثناء إلخرين من الاس تخدإم إجملاين لالخرتإع إحملمي
مبوجب برإءة صاحلة ،عن إحلق يف إس تثناء إلخرين من الاس تخدإم إجملاين لس يارة خشص ما ،أأو حمصوهل
أأو أأش ياء أأخرى مضن إمللكية إلشخصية .وميكن إلطعن يف أأي حق إنساين ،مبا يف ذكل الاخرتإع ،إذإ توفرت
إلظروف إملالمئة .وقد يطعن يف أأحد إحلقوق إلنسانية للملكية بسبب الانهتاك ،وأخر بسبب إلرسقة،
واثلث بسبب إلتعدي ،ولكن ذكل يؤثر عىل إلعالمة إلفارقة إ ألساس ية للك "حق ملكية" ،ويه إحلق يف
إس تثناء إلخرين.
.1

ول ختلق إلربإءة إحتاكرإ:194

إلولايت إملتددة ضد دوبيليري كوندنرس
]289 US 178 (1933) [USA

توصف إلربإءة يف إلعديد من إ ألحيان بأأهنا إحتاكر ،غري أأهنا ليست إحتاكرإ ،مبعناه إدلقيق ،ألهنا ل حتدث من
طرف إلسلطة إلتنفيذية عىل حساب إجملمتع وبشلك يرض ابجملمتع بأأمكهل ابس تثناء من منحت هل إلربإءة .ويعين
مصطلح "إحتاكر" مضنا إعطاء الامتياز الاس تئثاري لرشإء أأو بيع أأو إجناز أأو إس تخدإم يشء ما اكن إمجلهور
يمتتع به جماان قبل منح إلربإءة .وعليه يفتك الاحتاكر شيئا ما من إلناس .ول حيرم إخملرتع إمجلهور من أأي يشء
اكن يمتتع به قبل الاكتشاف ،ولكنه يعطي شيئا قامي للمجمتع ويقدم إلضافة إىل مجموع إملعرفة إلنسانية.
194

إنظر أأيضا رشكة ابندوين ضد س تاهلني بروس أأعاله يف إلفصل إ ألول.

194

ويثري إلبيان بعض إجلدل إذ يعمتد عىل ر أأي لك خشص بشأأن ماه ّية الاحتاكر ،من إلناحية الاقتصادية.195
 .01وحيق ملاكل إلربإءة أأن يضع سعرإ ملنتجاته:

اكنون ضد ريسايلك أأسيست يس

][2006] JPIPHC 3 [Japan
هيئة إلقضاة إلعليا للقسم:

نقدت ريسايلك أأسيست منوذج إ ألعامل إملعمتد دلى رشكة اكنون ( أأي بيع إلطابعات بمثن منخفض ودفع
مس تخديم إلطابعات إىل رشإء خزإانت إحلرب إحلقيقية بمثن عال ،فتحقق تبعا ذلكل أأرابحا غري مرشوعة)،
وحتججت بأأن ممارسة رشكة اكنون للربإءة س يرض مبصلدة إملس هتكل ومينح حامية مفرطة لصاحب إلربإءة.
غري أأنه ،ل يشء يبني أأن منوذج إ ألعامل إملعمتد دلى رشكة اكنون يطابق ما حتججت به ريسايلك أأسيست.
كام أأن صاحب إلربإءة ،ومكاكفأأة عن إلكشف للجمهور عن إخرتإع قابل للتطبيق إلصناعي ،يعطى حقا
إس تئثاراي لس تغالل الاخرتإع إحملمي مبوجب إلربإءة من أأجل جين إ ألرابح ،وميكل صاحب إلربإءة حرية
إلترصف لضبط أأسعار إملنتجات إحملمية بربإءة وإملنتجات إجملاورة إ ألخرى ،إل يف حاةل إلظروف إخلاصة ،إذإ
تعارض تقيمي إ ألسعار ،بناء عىل قانون حماربة الاحتاكر ،مع إملصلدة إلعامة أأو إلنظام إلعام ،إخل .وإذإ إفرتضنا
أأن رشكة اكنون تضبط سعر إملنتجات إحلقيقية ،طبقا ملا حتججت به ريسايلك أأسيست ،يف مس توى أأعىل
بكثري من تاكليف إلتصنيع وراين أأرابحا مفرطة من بيع إملنتجات إحلقيقية ،ونس تنتج أأن ريسايلك أأسيست
فوإذ تعدت عىل إلربإءة  ،راين أأيضا أأرابحا مفرطة ،ابعتبار أأن إلعوإمل إملذكورة يه فارق إلسعر بني
إملنتجات إ ألصلية وإملنتجات إليت أأعيد تدويرها ،وبني إلتاكليف إليت تتحملها رشكة اكنون ورشكة ريسايلك
أأسيست ابلرتتيب (تتحمل رشكة ريسايلك أأسيست مصاريف تصنيع إملنتجات إليت أأعيد تدويرها ونقل تكل
إملنتجات ،ولكهنا رانبت تاكليف إلبحث وإلتطوير إملتعلقة ابلخرتإع إحملمي مبوجب إلربءإة وتاكليف تصنيع
خزإن إحلرب) .ذلإ ،ل يعقل أأن حتاجج رشكة ريسايلك أأسيست برضورة أأل تمتكن رشكة اكنون من ممارسة
حقوق إلربإءة ،من أأجل فائدة إملس هتلكني.
 .00مدة إمحلاية :تس متر مدة إمحلاية مبوجب إلربإءة  21س نة عىل إ ألقل ،وحتسب إبتدإء من اترخي إيدإع إلطلب،
وليس اترخي منح إلربإءة .وتنص إملادة  33من إتفاق تريبس عىل ذكل بشلك رصحي:
ل جيوز أأن تنهتيي مدة إمحلاية إملمنوحة قبل إنقضاء مدة عرشين س نة حتسب إعتبارإ من اترخي إلتقدم بطلب
إحلصول عىل إلربإءة .فويرد يف إلهامش ما يل :من إملفهوم أأن إلبدلإن إ ألعضاء إليت ليس دلتها نظام ملنح حامية
أأصلية جيوز لها أأن تنص عىل حساب مدة إمحلاية إعتبارإ من اترخي إيدإع طلب إلربإءة يف إطار نظام منح
إمحلاية إ ألصلية.
ول متنح حقوق إلربإءة إل بعد س نوإت (إلعديد من إلس نوإت يف بعض إحلالت) من إيدإع طلب إلربإءة ،ويعين ذكل
أأن مدة إمحلاية إلفعلية قد تكون أأقرص بكثري من  21س نة .وقد تتعقد إملسأأةل أأكرث جرإء عامل أخر ،وهو رضورة
إحلصول يف حاةل بعض إملنتجات من سبيل إملس تحرضإت إلصيدلنية ،إىل إذن تنظميي أخر أأو أأكرث ،قبل إلمتكن من
تسويق تكل إملنتجات ،مما قد يقلص مدة إمحلاية أأكرث .وجرت إلعادة ،نظرإ ذلكل ،عىل أأن تنص بعض إلبدلإن عىل
195

إنظر مثال ابتريس يا لوغالن ،إلربإءإت :إلنفاذ إىل إدلإئرة إملصغرة ( 21 )0121نرشة س يداني إلقانونية .883

195

متديد مدة إمحلاية مبوجب إلربإءة عىل أأساس إملاكفأأة غري إملالمئة ،وتنص بعض إلبدلإن إ ألخرى ،من سبيل الاحتاد
إ ألوريب ،عىل شهادة حامية إضافية ،يكون لها نفس إ ألثر إلقانوين.196

دإل .إلطابع إلقلميي
 .02إلطابع إلقل ميي :تمتزي إلربإءإت بطابعها إلقلميي .وقد وحضت إتفاقية ابريس (إملادة 4اثنيا) هذإ إملبد أأ ،وينص
عىل ما يل:
تكون إلربإءإت إليت يطلهبا رعااي دول الاحتاد يف خمتلف هذه إدلول مس تقةل عن إلربإءإت إليت مت إحلصول
علهيا بشأأن نفس الاخرتإع يف دول أأخرى سوإء اكنت هذه إدلول أأعضاء أأم غري أأعضاء يف الاحتاد.
ويفهم إلبند إلسابق بصورة مطلقة ،ويعين ذكل عىل وجه إخلصوص أأن تكون إلربإءإت إليت مت إيدإع
طلباهتا خالل مدة إ ألولوية مس تقةل من حيث أأس باب إلبطالن وإلسقوط ومن حيث مدة إمحلاية إلعادية
لهذه إلربإءإت.
 .03إ ألثر إملتعلق مببد أأ إلطابع إلقل ميي :يعين هذإ إملبد أأ ،من إلناحية إلتطبيقة ،أأن إخملرتع يف إلبدل أألف ميكنه أأن
يودع طلب برإءة يف إلبدل أألف ،كام ميكنه أأيضا قبل مرور س نة من ذكل إلتارخي إيدإع طلب برإءة يف إلبدل ابء،
فامي يتعلق بنفس الاخرتإع .وميكن أأن يبطل أأحد إلطلبني أأو يسقط دون أأن يؤثر عىل إلخر .ويعين إملبد أأ إملذكور،
عالوة عىل ذكل ،أأن ماكل إلربإءة يس تطيع أأن يرفع قضية بشأأن إلتعدي عىل إلربإءة يف إلبدل إذلي منحت فيه إلربإءة
لخرتإع .197ويعد إملبد أأ وجهيا للحمك عىل مدى رشعية الاس تريإد إملوإزي (إس تريإد ما يطلق عليه إمس إلسلع إلرمادية)
وإملبد أأ إملتعلق ابستنفاد إلربإءة.198

كودإك ضد مجبو ماركت

إحملمكة إلفدرإلية إلسويرسية (إدلإئرة إ ألوىل)
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طبقا ملامرسة إحملمكة إلفدرإلية ،يمتزي إختصاص قانون إلربإءإت إلسويرسي بطابعه إلقلميي إلبحت .ويعين
ذكل ،خصوصا ،أأن إمحلاية إليت منحت للربإءة إلسويرسية تنهتيي عىل مس توى إحلدود إلسويرسية .ول ترسي
إمحلاية إليت يسعى قانون إلربإءإت إلسويرسي إىل منحها ،إل دإخل إحلدود إلوطنية إلسويرسية ،ول تشمل
تكل إمحلاية إلتعدايت عىل إلربإءة ،إل إذإ اكن لتكل إلتعدايت تأأثري يف سويرسإ ،أأي إذإ دخلت إملنتجات إليت
أأجنزت أأو إس تخدمت بطريقة غري قانونية من أأجل تقليد الاخرتإع ،إىل إ ألرإيض إلسويرسية .ويعين ذكل،
عىل سبيل إملثال ،أأنه ل ميكن إعتبار سويرسإ مكاكن إبرإم للعقد ،بغض إلنظر عام إذإ اكنت إملنتجات موهجة
فقط إىل إدلول إ ألخرى .ويف تكل إحلاةل ،يمتدد نطاق إمحلاية إليت مينحها إلقانون ،وتشمل خارج سويرسإ.
ول يشمل قانون إلربإءإت إلسويرسي تصنيع إملنتجات خارج سويرسإ ،إذإ اكنت تتعدى عىل برإءة تمتتع
ابمحلاية يف سويرسإ ،إل إذإ مت إس تريإد تكل إملنتجات إىل سويرسإ ،من أأجل تسويقها دإخل إلبدل ،أأو حىت
جملرد ختزيهنا دإخل إلبدل قبل إعادة تصديرها .ول خيرق الاس تخدإم غري إملرصح هل لخرتإع حمي مبوجب برإءة
إلقانون إلسويرسي ،طبقا ملبد أأ إلطابع إلقلميي ،إل إذإ جرى ذكل دإخل سويرسإ .غري أأن هذإ إملبد أأ ل يعين
أأن إ ألعامل إليت مت إلقيام هبا خارج سويرسإ ليست وجهية يف لك قضية .بل يكفي ،أأن يكون إلتحريض
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أأو إلتشجيع عىل الاس تخدإم غري إملرشوع يف سويرسإ ،صادرإ عن خارج إلبدل .وعالوة عىل ذكل ،يكون
إلطرف إذلي إرتكب إلعمل مسؤول ،طبقا للقانون إلسويرسي عن أأي معل أأو رااوز ،بغض إلنظر عن
ماكن إرتاكبه ،إذإ اكن إلسلوك إملذكور سببا ماداي لس تخدإم تكل إملنتجات يف سويرسإ.
ويشغل مبد أأ إلطابع إلقلميي ،أأيضا ،ماكنة هامة يف إلقانون إدلويل للربإءإت .وتنص إملعاهدإت إدلولية ،إليت
إنضمت لها سويرسإ ،عىل تقييد إمحلاية مبوجب إلربإءإت دإمئا ،فال تشمل إل إلبدلإن إليت طالب فهيا إلطرف
إلقانوين ابمحلاية وإليت يس تجيب إلطلب إىل إلرشوط إلشلكية إملناس بة إلسارية فهيا.

ديبساوث ابكينغ ضد ليرتإم

]406 US 518 (1972) [USA
يوحض إلقانون إلتنظميي أأن إجناز أأو إس تخدإم إملنتج إحملمي مبوجب إلربإءة خارج إلولايت إملتددة ل يعترب
تعداي .ذلإ ،جيب عىل إملدعي ،يك يضمن إصدإر إلقايض ل ألمر إلزجري إذلي يبحث عنه ،أأن يبني أأن
فإملدعى عليه قد قام بتعد مبارش يف إلولايت إملتددة ،أأي أأن فإملدعى عليه "يصنع" أأو "يس تخدم"
أأو "يبيع"إملنتج إحملمي بربإءة دإخل حدود هذإ إلبدل.
وقد أأبطل إ ألثر إلقانوين لهذإ إحلمك إلقضايئ ،فامي يتعلق بـوقائعه إخلصوصية ،عن طريق تنقيح قانون إلربإءإت
إ ألمرييك ،غري أأن ذكل بدوره قيد إلتطبيق ،مثلام س يبينه إملقتطف إملوإيل.

مايكروسوفت ضد أأي يت أأند يت
]550 US (2007) [USA

وميكن إلتخلص من إلشك ومعرفة ما إذإ اكن ترصف مايكروسوفت ل يندرج مضن فإلتنقيح  ،من خالل
الافرتإض بعدم إلعفاء من إحلق إلقضايئ للسلطة إلوطنية .ويرسي الافرتإض بأأن قانون إلولايت إملتددة
حيمك عىل إلصعيد إلوطين ولكن ل حيمك إلعامل ،بشلك خاص عىل قانون إلربإءإت .ويعد إلفهم إلتقليدي ،بأأن
قانون إلربإءإت يف بدلان "يعمل فقط عىل إلصعيد إلوطين وفل ميتد ليشمل إ ألنشطة إ ألجنبية" جزءإ ل يتجز أأ
من قانون إلربإءإت ،يف حد ذإته ،وإذلي ينص عىل أأن إلربإءة متنح حقوقا إس تئثارية لالخرتإع ،دإخل
إلولايت إملتددة.
رصحنا ،من مبد أأ إلتطبيق إلعام ،أأن إحملامك ينبغي أأن "تفرتض أأن إملرشعني يأأخذون بعني
وعالوة عىل ذكلّ ،
الاعتبار ،عند كتابة إلقوإنني إ ألمريكية ،إملصاحل إلس يادية إملرشوعة للشعوب إ ألخرى" .وذلإ ،أأبلغت
إلولايت إملتددة بدقة ،يف هذه إلقضية فكرة أأن" :إلترصف إ ألجنيب يندرج فمعوما يف نطاق إلقانون
جيسد أأحاكما خمتلفة متعلقة
إ ألجنيب" ،و أأن إلقانون إ ألجنيب ميكنه يف إجملال إذلي مشلته هذه إلقضية " أأن ّ
ابلس ياسة إلعامة ،خبصوص إحلقوق إلنسبية للمخرتعني وإملنافسني وإمجلهور ،إملرتبطة ابلربإءإت إحملمية
مبوجب إلربإءة".
 .04إلولية إلقضائية بناءً عىل إتفاقية بروكسل:
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وعليه ،تس ند إلولية إلقضائية يف إلجرإءإت إملتعلقة بتسجيل إلربإءإت أأو صالحيهتا ،إس تئثاراي ،إىل حمامك
إلطرف إملتعاقد إذلي مت دليه إيدإع إلطلب أأو تسجيل إلربإءة ،وجرى تربير ذكل بأأن تكل إحملامك أأقدر من
غريها عىل أأن تفصل يف إلقضااي إليت تتعلق فهيا إملنازعة بصالحية إلربإءة أأو ابيدإع إلطلب أأو تسجيهل .وميكن
أأن حتمك حمامك إلطرف إملتعاقد إذلي حتفظ إلسجالت عىل أأرإضيه ،و أأن تطبق إلقانون إلوطين إخلاص هبا،
فامي يتعلق بصالحية إلربإءإت إليت منحت يف تكل إدلوةل أأو أاثر تكل إلربإءإت .وتزدإد أأمهية هذإ إلقلق
إملرتبط ابدإرة إلعدإةل بشلك سلمي ،عندما يتعلق إ ألمر مبجال إلربإءإت ،ونظرإ للطابع إخلصويص لهذإ إجملال
أأحدثت إلعديد من إدلول إملتعاقدة نظام حامية قضائية خصوصية ،يك تضمن أأن إحملامك إليت ستنظر يف أأنوإع
إلقضااي إملذكورة يه حمامك متخصصة.
وميكن تربير تكل إلولية إلقضائية الاس تئثارية ،أأيضا ،بأأن مسأأةل إلربإءإت حتتاج إىل تدخل إلسلطات إلدإرية
إلوطنية.
ول ترد إحلجة إلقائةل إن إلقانون إ ألملاين يقيد أاثر إحلمك إذلي يبت بشلك غري مبارش يف صالحية إلربإءة
فال تشمل إ ّل إ ألطرإف إملعنية ابلجرإءإت ،بشلك مناسب عىل إخملاطر إملذكورة .ويف إحلقيقة ،حتدد إلاثر
إملرتتبة عن إلقرإر إملذكور بناء عىل إلقانون إلوطين .ويشمل قرإر إلغاء إلربإءة يف إلعديد من إدلول إملتعاقدة
اكفة أاثر تكل إلربإءة .ويكون من إلرضوري ،قصد إحليلوةل دون إصدإر قرإرإت متعارضة ،تقييد إلولية
إلقضائية للمدامك يف إدلوةل خبالف إدلوةل إليت منحت فهيا إلربإءة فال تبت تكل إحملامك بشلك غري مبارش بشأأن
صالحية برإءة أأجنبية ،إل يف إلقضااي إليت تقترص فهيا إلاثر ،بناء عىل إلقانون إلوطين ،عىل إ ألطرإف إملعنية
يقوض إملساوإة يف إحلقوق والالزتإمات إملرتتبة
ابلجرإءإت .غري أأن إلتقييد إملذكور س يؤدي إىل حتريفات ،مما ّ
عن إلتفاقية وإتساق تكل إحلقوق والالزتإمات ،سوإء فامي يتعلق ابدلول إ ألعضاء أأو إ ألشخاص إملعنيني.
 .08إس تقالل إلربإءإت:

قضية يب يب أأس

إحملمكة إلعليا إلياابنية
 0يوليو 0111
متنع إملادة  4اثنيا من إتفاقية ابريس ضامن ترإبط إلربإءإت ،وتنص عىل أأن إلربإءإت يف إلبدلإن إخملتلفة يف إحتاد
إتفاقية ابريس س تكون مس تقةل عن بعضها إلبعض ،فامي يتعلق بتوليدها وتعديلها وإبطالها ،أأي أأن إلربإءة يف
بدل معني مس تقةل عن إلربإءة يف بدل أخر فامي يتعلق ابلغاهئا وإسقاطها ومدهتا إلعادية .ول ّ
ميت إلسؤإل حول
ما إذإ اكن جيب إلسامح ملاكل إلربإءة ابنفاذ إحلق إملتعلق بربإءته ،يف ظرف معني ،بأأي صةل إىل إملادة  4اثنيا.
ويعين مبد أأ إلطابع إلقلميي للربإءإت أأن إحلق إملتعلق ابلربإءة يف بدل طرف يف إحتاد ابريس س تددده قوإنني
ذكل إلبدل ،فامي يتعلق ،عىل سبيل إذلكر ل إحلرص ،برتس يخ ذكل إحلق وإلتنازل عنه وصالحيته ،ول ميكن
إنفاذ ذكل إحلق إل دإخل أأرإيض إلبدل إملعين .وإذإ أأنفذ ماكل برإءة ايابنية حقه إملتعلق ابلربإءة إلياابنية يف
إلياابن ،س يددد قانون إلربإءإت إلياابين هل أأن ماكل إلربإءة يس تطيع حقا أأن ينفذ إحلق إملتعلق ابلربإءة
إلياابنية عىل إملنتجات إملهتمة يف إلياابن ،وتعمتد تكل إملسأأةل لكيا عىل تفسري قانون إلربإءإت إلياابين ،فامي
يتعلق بكيفية إلنظر يف مسأأةل أأن ماكل إلربإءة قد ابع فعال إملنتجات إملهتمة بطريقة مرشوعة يف بدل أأجنيب.
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ول تعد إملسأأةل إملذكورة وجهية لتفاقية تريبس أأو مبد أأ إلطابع إلقلميي.

هاء .أأنوإع إلربإءإت
 .06أأنوإع إلربإءإت :نس تنتج من إملادة  25من إتفاق تريبس أأن إلربإءإت تصنف إما ابعتبارها ( أأ) برإءإت إملنتج أأو
(ب) برإءإت طرإئق إلصنع .وميكن ،عادة ،أأن تتضمن إلربإءة ذإهتا مطالبات لنوعي الاخرتإعات.
ول حتمي برإءة طرإئق الاس تخدإم ماكل إلربإءة فقط من إس تخدإم طرإئق إلصنع دإخل إلولية إلقضائية ،بل أأيضا
من إس تريإد إلسلع إليت أأجنزت يف ماكن أخر ابس تخدإم طرإئق إلصنع إملذكورة .وتنص إتفاقية ابريس (إملادة  8رإبعا)
عىل ما يل:
إذإ مت إس تريإد منتج يف بدل من بدلإن الاحتاد منحت إمحلاية مبوجب برإءة لحدى طرإئق صنع إملنتج إملذكور،
يكون ملاكل إلربإءة فامي يتعلق ابملنتج إملس تورد لك إحلقوق إليت خيولها هل ترشيع إلبدل إملس تورد فامي يتعلق
ابملنتجات إملصنعة يف ذكل إلبدل ذإته عىل أأساس إلربإءة إملتعلقة بطرإئق إلصنع.
وابلضافة إىل ذكل ،يبدو من إتفاق تريبس أأن إملنتج إملصنوع ابس تخدإم طرإئق إلصنع يمتتع بدوره ابمحلاية (لكن
طاملا مل يصنع إملنتج ابس تخدإم طرإئق صنع أأخرى) .كام تمتتع بعض الاخرتإعات ابمحلاية مبوجب ما يعرف
ابملطالبات إلسويرسية.

أأكتافيس إململكة إملتددة ضد مارك ورشاكؤه

[2008] EWCA Civ 444
تمتتع إملطالبات يف شلكها إلسويرسي ،منذ وقت طويل ،ابلقبول يف إململكة إملتددة .وتتفادى إملطالبات
إملذكورة عائقني من عوإئق إ ألهلية للحامية مبوجب إلربإءة ،وهام رشط إجلدة وإملنع إملتعلق بأأساليب معاجلة
جسم إلنسان بوإسطة إلعالج .ويؤدي ذكل إىل إس تنتاج بيان إملامرسة بشأأن "إس تخدإم إملطالبات" إلصادرة
عن مكتب سويرسإ إلفدرإيل للملكية إلفكرية .وترد إملطالبة إملذكورة ،يف شلكها إملعمم ،كام يل" :إس تخدإم
إملركب  Xمن أأجل صنع دوإء هل إس تخدإم عاليج خصويص (أأو جديد)" .ول تكون تكل إملطالبات
رضورية إذإ اكن إملركب  Xجديدإ ،إذ ميكن حيهنا حامية  Xيف حد ذإته مبوجب برإءة .أأما إذإ اكن إملركب X
قدميا فان إملطالبة يف شلكها إلسويرسي متنح إجلدة ول تكون مطالبة متعلقة بأأحد أأساليب إملعاجلة.
وقد رصح إجمللس إملوسع للمكتب إ ألورويب للربإءإت ،إملنعقد يف إيساي G5/83 ،ف 0158إجلريدة إلرمسية
للمكتب إ ألورويب للربإءإت  ،64أأن:
"يعد إلسامح ابملطالبات إملوهجة لس تخدإم مادة أأو تركيب هبدف صنع دوإء من أأجل تطبيق عاليج
خصويص جديد أأو إبتاكري ،من حيث إملبد أأ مرشوعا ،حىت إذإ مل ختتلف طرإئق إلصنع يف حد ذإهتا
عن طرإئق إلصنع إملعروفة إليت تس تخدم نفس إملادة إلفعاةل مضن عنارصها".
وعليه ،إعترب إجمللس إملوسع أأن صنع مادة قدمية من أأجل إس تخدإهما يف معاجلة جديدة يس تجيب لرشط
إجلدة .وبرر إجمللس إجلدة عىل أأساس الاس تخدإم إلعاليج إجلديد .ومبا أأن إملطالبة تتعلق بصنع إملركب ،فاهنا
مل تكن مطالبة بأأسلوب إملعاجلة.

وإو .إلتقايض بشأأن إلربإءإت
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 .01إحملامك إخلاصة أأو إلعامة :يعد إلتعدي عىل إلربإءة خطأأ (تقصريإ أأو جندة) قانونيا .وتس ند إلولية إلقضائية للبت
يف قضااي إلتعدي ،أأحياان ،إىل حمامك إلربإءإت إخلاصة ،وتستبعد إحملامك إ ألخرى و أأحياان إحملامك إلعادية يف إلبدل إملعين.
غري أأن حمامك الاس تئناف إلعادية تتناول يف إلبدلإن إلعامةل بنظام إلقانون إلعام قضااي الاس تئناف إملتعلقة ابلربإءإت،
بيامن أأحدثت بعض إلبدلإن إلعامةل بنظام إلقانون إملدين حمامك إس تئناف متخصصة يف قضااي إلربإءإت.
 .05إملدعي :ميكن رفع دعوى إلتعدي من طرف ماكل إلربإءة إملسجل (وقد ل يكون إخملرتع مبا أأنه جيوز إحاةل
ملكية حقوق إلربإءة) ،أأو إملرخص هل يف إحلق (ولكن فقط بعد أأن يدعو إملرخص هل ماكل إلربإءة للقيام بذكل ،ويف
تكل إحلاةل جيب أأن ينضم ماكل إلربإءة أكحد إملدعني) .وتتضمن هذه إلفقرة وما يلهيا يف هذإ إلقسم أأفاكرإ عامة تعمتد
عىل إلرشوط إليت نص علهيا لك قانون برإءإت.
 .01تدخل إملدعي :جيب أأن يرسل ماكل إلربإءة إشعارإ مس بقا للك مرخص هل يف إلربإءة ،ويرد إمسه يف إلسجل،
يك يمتكن إملرخص هل إملذكور من الانضامم إىل إدلعوى مكدع مشرتك ،طبقا للحق إذلي يمتتع به ،وإحلصول عىل
تعويض عن أأية أأرضإر حلقته تبعا للتعدي .وبطريقة مماثةل ،جيب عىل أأي ماكل مشرتك لربإءة يبد أأ إجرإءإت إلتقايض
بشأأن إلتعدي أأن يرسل إشعارإ مس بقا للك ماكل مشرتك أخر للربإءة ،قد يتدخل مكدع مشرتك وحيصل عىل تعويض
عن إ ألرضإر إليت حلقته.
 .21منح إلربإءة :جيب أأن يزمع إملدعي ويثبت أأنه قد منح إلربإءة (ومل يودع فقط جمرد طلب) و أأن إلربإءة اكنت
سارية يف لك إ ألوقات إلوجهية .وقد جرت إلعادة ،رمغ عدم إحلاجة إىل ذكل ،أأن يزمع إملدعي أأن إلربإءة صاحلة.
ويفرتض معوما أأن إلربإءة إملسجةل يه برإءة صاحلة .200وتعد إلربإءة وثيقة عامة وميكن إثباهتا بوإسطة شهادة حتمل
إمضاء مسجل إلربإءإت أأو من شاهبه.
 .20أأعامل إلتعدي :جيب أأن يزمع إملدعي ويثبت أأن إملدعى عليه تعدى عىل مطالبة أأو أأكرث من مطالبات إلربإءة.
ويدإفع إملدعي ،يف إملامرسة يف هذإ إلس ياق ،عىل مثال خصويص أأو أأكرث للتعدي ويقوم لحقا ابثباته .وإذإ أأقام إحلجة
عىل معل إلتعدي ،جيرى حتقيق بشأأن إ ألرضإر ،وجيري إلتقايض خالل تكل إلعملية حول مدى إلتعدي.
 .22عدم صالحية إلربإءة :جيوز للمدعى عليه أأن يعمتد يف دفاعه عىل عدم صالحية إلربإءة بطريقتني ،سوإء خالل
دفع إلهتام ،أكساس دفاع ،أأو (إختياراي) يف إدلعوى إملضادة لبطال إلربإءة .ول جيين إملدعى عليه فائدة كبرية - ،إن
مل نقل أأيّة فائدة عىل إلطالق  -من عدم رفع دعوى مضادة لبطال إلربإءة.
وختتلف يف بعض إدلول إلولية إلقضائية حملامكة قضية إلتعدي عن إلولية إلقضائية حملامكة قضية عدم صالحية إلربإءة.
ويؤدي ذكل إىل رضورة تعليق قضية إلتعدي ،يف بعض إحلالت ،يف إنتظار الانهتاء من إجرإءإت إلتقايض يف إحملمكة
إ ألخرى ،بشأأن إبطال إلربإءة.
وحيدد إلقانون إلتنظميي ،عادة أأسس عدم إلصالحية ،وتكون حمدودة إلعدد .ويتحمل إملدعى عليه عبء إلثبات يك
يزمع ويثبت عدم صالحية إلربإءة ،وينبغي أأن يدإفع ،عىل حدة وبشلك وإحض ،عن لك أأساس قانوين خصويص لعدم
إلصالحية اكن قد إعمتد عليه يف مزإمعه ،وجيب أأن تنظر إحملمكة بدورها يف لك أأساس عىل حدة .وينبغي إلنظر يف
لك إعرتإض عىل حدة ،غري أأن إلقرينة إملتعلقة بأأحد إجلوإنب قد تكون وجهية جلانب أخر.
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يف إلهند ،رمغ أأن إلقانون ينص عىل مادة خصوصية ،ومفادها أأنه ل يفرتض أأن إلربإءة صاحلة :رشكة س تانديباك إملالكة إحملدودة ضد رشكة أأوسوإل
ترإيدينغ .1999 PTC (19) 479

200

وجيب توجيه إلهجوم ابلستناد إىل عدم صالحية إلربإءة ،قدر إملس تطاع ،صوب إملطالبات إليت إعمتد علهيا إملدعي،
ألن بعض إلولايت إلقضائية قد متنح تعويضا لربإءإت صاحلة جزئيا.201

تكنولوجيا إلس يارإت ضد لميلني أأوند كوبلونغس باو

 03 ،ECJيوليو I-6509 ،ECR 2006 ،C-4/03 ،2116
غري أأن مسأأةل صالحية إلربإءة تثار كثريإ ،من إلناحية إلتطبيقية ،لدلفاع عن إعرتإض بشأأن دعوى إلتعدي،
إذ يسعى إملدعى عليه إىل حرمان إملطالب ،بأأثر رجعي ،من إحلق إذلي إعمتد عليه يف دعوإه ،يك ترفض
إحملمكة إلنظر يف إدلعوى إملرفوعة ضد إملدعى عليه .وميكن أأيضا إاثرة إملسأأةل ،مثلام هو إحلال فامي يتعلق
ابجرإءإت إلتقايض إلرئيس ية ،دلمع دعوى بيانية هتدف إىل إثبات أأن إملدعى عليه مل يتع َّد عىل إلربإءة ،بيامن
يسعى إملطالب إىل إثبات أأن إملدعى عليه ل يمتتع بأأي حق قابل لالنفاذ ،فامي يتعلق ابلخرتإع إملعين.
ويطبق عبء إلثبات إملدين ،عادة ،يف مثل هذه إحلالت ،غري أأن إلولايت إملتددة إ ألمريكية تطبق معايري أأرصم.

مايكروسوفت ضد رشكة I4I

)564 US (2011

جيب عىل إملتعدي إملزعوم ،يك يؤكد إدلفاع عىل أأساس عدم صالحية إلربإءة ،أأن يدحض إلفقرة إ ألوىل من
إملادة  ،252وإليت تنص عىل أأن "إلربإءة يفرتض أأن تكون صاحلة" و"يتحمل إلطرف إذلي يؤكد عدم
صالحية تكل إلربإءة عبء إلثبات يك يربهن عدم صالحيهتا" .وجيب ،بناء عىل قرإءة إدلإئرة إلفدرإلية
للامدة  ،252أأن يقنع إملدعى عليه إذلي يسعى إىل دحض هذإ الافرتإض ،متقيص إحلقائق بأأساس إدلفاع
إملتعلق بعدم صالحية إلربإءة ،إليت إعمتدها ،عن طريق قرينة وإحضة ومقنعة.
وقد نص إلقانون عىل إفرتإض يعكس إلفهم إلعاملي بأأن معيار تفوق إلثبات أكساس لعتبار إلربإءة صاحلة هو
أأساس "مشكواك فيه" جدإ"( .يفرتض أأن إلربإءة صاحلة إىل حني دحض الافرتإض إملذكور بوإسطة قرينة
مقنعة") .وعليه ،اكن إفرتإض صالحية إلربإءة جزءإ رإخسا من إلقانون إلعام حىت قبل مدة طويةل من سن
إلكونغرس للامدة  252وإعالنه "إفرتإض صالحية إلربإءة" .وتنص إملادة ،يف معناها إلثابت ،عىل أأن إملدعى
عليه يتحمل "عبء إقناع ثقيل" ،يتطلب منه إثبات أأساس إدلفاع بوإسطة قرينة وإحضة ومقنعة .ول يشمل
الافرتإض تبعا ذلكل حتديد عبء إلثبات فقط بل يفرض أأيضا معيار إثبات أأشد.

زإي .شلك إملوإصفات
 .23إحملتوايت :جيب أأن تتضمن إملوإصفات منوذجيا ما يل:
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إمس إخملرتع (طبقا لتفاقية ابريس حيق للمخرتع أأن يذكر إمسه).
وعنوإن إملوإصفات.
ومضمون إملوإصفات.
وإملطالبات.
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ويعترب إلقانون إلكندي للربإءإت (إملادة  )21مثال عن إلقوإنني إ ألساس ية إليت تتناول بشلك اكمل رشوط إملوإصفات.202
وينص إلقانون إملذكور عىل رشوط موإصفات الاخرتإع إلتالية:







أأن تصف إملوإصفات ،بشلك حصيح واكمل ،الاخرتإع وطريقة تشغيهل أأو إس تخدإمه ،مثلام توخاها
إخملرتع؛
و أأن تبني بلك وضوح إخلطوإت إخملتلفة يف طريقة إلبناء أأو إلصنع أأو إلرتكيب أأو إس تخدإم إلةل أأو صنع
إملادة أأو تركيهبا ،ابس تخدإم مصطلدات شامةل ووإحضة ووجزية ودقيقة ،يك ميكن أأي خشص ممترس
يف إجملال أأو إلعمل إملعين ،أأو مرتبط إرتباطا وثيقا بذكل إلفن أأو إلعمل ،أأن ينجز أأو يبين أأو يركب أأو
يس تخدم الاخرتإع؛
و أأن يفرس ،إن اكن الاخرتإع أةل ،مبد أأ إلةل و أأفضل أأسلوب توخاه إخملرتع لتطبيق إملبد أأ إملذكور؛
و أأن يفرس ،إن اكن الاخرتإع طريقة صنع ،إلتسلسل إلرضوري ،إن وجد تسلسل ،للخطوإت
إملتنوعة ،يك ميزي الاخرتإع عن غريه من الاخرتإعات؛
و أأن خيمت إملوإصفات مبطالبة أأو مطالبتني تبينان بوضوح ومبصطلدات رصحية موضوع الاخرتإع إذلي
يطالب إخملرتع ابمتيازه الاس تئثاري أأو مبلكيته.

 .24منح إلربإءة :سيتضمن منح إلربإءة إضافيا اترخي إيدإع إلطلب واترخي منح إلربإءإت ،وس يعكس ما إذإ اكنت
إلربإءة تطالب اب ألولوية ،إليت نصت علهيا إتفاقية ابريس ( أأي هل إن إلربإءة تستند إىل طلب مودع يف أأحد إلبدلإن
إ ألعضاء يف إلتفاقية).

حاء .مضمون إملوإصفات
 .28إلوصف إلاكيف :مثلام يبدو من مادة إلقانون إلكندي إليت مت الاستشهاد هبا ،جيب أأن تصف إملوإصفات
وتؤكد ،وعند إلرضورة أأن توحض أأو ترضب أأمثةل ،بشلك اكف ،بشأأن الاخرتإع أأو طريقة إجنازه هبدف متكني خشص
ممترس يف إجملال إملتعلق ابلخرتإع ،من إجنازه.
وعالوة عىل وصف الاخرتإع ،تتكون إملوإصفات عادة من إلوصف إلعام حلاةل إلتقنية إلصناعية إلسابقة وإملشلكة إليت
وإهجت إخملرتع ،وتفسري إلنشاط الابتاكري .وميكن أأن تتضمن إملوإصفات أأمثةل ورسوما.
وتشرتط بعض إلقوإنني أأن تتضمن إملوإصفات خالصة ،ولكهنا تنص عىل أأن تكل إخلالصة ل جيوز أأن تُس تخدم
لتفسري إملوإصفات .وجيوز أأيضا أأن تتضمن إإملوإصفات ما يطلق عليه إلرشط إلكنيس ،أأي فقرة أأو قسام يبني روح
الاخرتإع .ويكون إلرشط إملذكور ،عادة ،رسدإ ألول و أأوسع مطالبة ،ويدرج يف إملوإصفات لتفادي أأي إعرتإض لعدم
توفر إ ألساس إملنصف أأو لعدم كفاية إلوصف.

طاء .إلعالقة بني مضمون إملوإصفات وإملطالبات
 .26ل تشلك إملطالبات وثيقة منفصةل.
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مل ترض صياغة إملادة إلقانونية إحملمكة إلعليا إلكندية ،إليت توصلت إيل أأن إلصياغة مل تكن وإحضة أأو موجزة :رشكة كونسولبورد ضد مامكيالن بلويديل
ف.1 SCR 504 0150

202

إلصناعات إلكهرابئية وإملوس يقية ضد ليسني

](1938) 56 RPC 23 [UK

تؤدي إملطالبات وظيفة حتديد الاحتاكر إملطالب به ،بشلك وإحض ودقيق ،يك يعمل إلخرون إحلدود إدلقيقة
للمجال إذلي يعد رااوزها إنهتااك .وهتدف أأساسا إىل إحلد من الاحتاكر وعدم إلتوسع فيه .وما مل تطالب به
إملطالبات فهيي تتنازل عنه .وجيب إلتأأكد من قرإءة إملطالبات كجزء من إلوثيقة بأأمكلها ،وعدم قرإءهتا كوثيقة
منفصةل ،كام جيب من هجة أأخرى أأن يرد إحلقل إملمنوع مضن صياغة إملطالبات وليس يف موضع أخر.
 .21وما مل تطالب به إملطالبات فهيي تتنازل عنه.

فالووز ضد طوماس ويليام لينتش

](1917) 34 RPC 45 [UK

يؤدي بند إملطالبة وظيفة إخالء إملسؤولية مما مل تمت إملطالبة به خصوصيا ،وقد تقف ورإء إخالء إملسؤولية
إملذكور أأس باب يعرفها إخملرتع وراهلها إحملمكة.

ماركونزي وإيرليس تليغرإف ضد فيليبس لمبس

1933 RPC 287

ل يكفي أأن يكتشف إخملرتع منجم إذلهب ،بل جيب أأيضا أأن يرمس حدود مطالبته .وإن وجد إذلهب خارج
تكل إحلدود ،فس يكون متاحا للجميع.

ساراتس انمرب 0

]30 IPR 486 [Australia
ينبغي ،أأثناء قرإءة إملوإصفات كلك ،الانتباه إىل إلوظائف إخملتلفة للمطالبة وبقية إملوإصفات .وترمس إملطالبة،
إلوإردة بصياغة دقيقة ،إحلدود إلقانونية لالحتاكر إذلي متنده إلربإءة" ،وما مل تطالب به إلربإءة فهيي تتنازل
عنه" .وتصف إملوإصفات كيفية تنفيذ طرإئق إلصنع إملطالب هبا ،ابلضافة إىل أأفضل إ ألساليب إليت يعرفها
ماكل إلربإءة للقيام بذكل.203

قضية رإ ليبايس

إحملمكة إلعليا إلياابنية
 5مارس 0110
جيب تقيمي ملخص الاخرتإع إذلي ورد يف طلب إلربإءة ،عند حفص ما إذإ اكن إلطلب يس تجيب للرشطني
إ ألساس يني أأي إجلدة وإلنشاط الابتاكري .وجيب ،فامي عدإ إلظروف إخلاصة ،إلقيام بذكل إلتقيمي ابلستناد
إىل نطاق مطالبة إلربإءة ،كام هو مبني يف إملوإصفات إملرفقة لطلب إلربإءة.
ول ميكن أأخذ إلتفسري إملفصل إلوإرد يف إملوإصفات بعني الاعتبار ،إل إذإ تعذر ،عىل سبيل إذلكر ل إحلرص،
فهم إملعىن إلتكنولويج لنطاق مطالبة إلربإءة ،بشلك وإحض وجل ،أأو إذإ ورد ،عىل ضوء إلوصف إملفصل
203

وردت إملقتطفات يف ليوانرديس ضد ثيتا ديفلومبنتس ف SASC 402 2111ف أأسرتإليا
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لالخرتإع ،خطأأ يف نطاق مطالبة إلربإءة .ويتجىل يف قانون إلربإءإت إذلي ينص عىل أأن نطاق مطالبة إلربإءة
ل جيب أأن يتضمن إل إملسائل إ ألساس ية إملتعلقة بتكوين الاخرتإع يف طلبات إلربإءإت.
 .25يؤدي لك جزء من أأجزإء إملوإصفات وظيفة خمتلفة:

ويلش بريين ضد ووريل

][1960] HCA 91 [Australia
جيب أأن تقر أأ إملوإصفات كلك .غري أأهنا كلك تتكون من إلعديد من إ ألجزإء ،يؤدي لك مهنا وظيفة خمتلفة.
وقد شددت إحملامك مرإرإ عىل أأنه ليس من إملرشوع تضييق أأو توس يع حدود الاحتاكر إليت ثبتهتا إللكامت
إلوإردة يف إملطالبة ،بوإسطة إضافة تعليقات لتكل إللكامت ،ابلستناد إىل أأجزإء أأخرى من إملوإصفات.

ايء .ما هو إلتعدي؟
 .21ل يتضمن إلقانون إلتنظ ميي ابلرضورة ،تعريف إلتعدي:

ليوانرديس ضد ثيتا ديفلومبنتس

][2000] SASC 402 [Australia
ل يتضمن إلقانون فإ ألسرتإيل للربإءإت لس نة  0111أأي تعريف للتعدي .ويمتتع ماكل إلربإءة ،بناء عىل إملادة
( 03طبقا ألحاكم إلقانون إملذكور) ،خالل مدة إمحلاية ،مبوجب إلربإءة ،إحلقوق الاس تئثارية لس تغالل
الاخرتإع وإلترصحي للخرين لس تغالهل ،دإخل جمال إلربإءة (إجملال إلوجيه يف هذه إحلاةل هو أأسرتإليا) .وميكن
أأن نس تخلص أأن إلتعدي يس تجد إذإ خرق خشص ما إحتاكر ماكل إلربإءة.
ويرسي نفس إليشء ،عىل سبيل إملثال ،يف قانون جنوب أأفريقيا للربإءإت (إملادة :))0(48
يكون أأثر إلربإءة منح ماكل إلربإءة دإخل إمجلهورية ،طبقا ألحاكم هذإ إلقانون ،وملدة إمحلاية مبوجب إلربإءة،
إحلق يف إستبعاد إ ألشخاص إلخرين من صنع أأو إس تخدإم أأو ممارسة أأو إلتخلص من أأو عرض إلتخلص
من أأو إس تريإد الاخرتإع ،يك يمتكن ماكل إلربإءة من جين اكمل إلرحب والامتياز إملرتتبني عن الاخرتإع،
وإلمتتع هبام.
ويعين مصطلح "الاخرتإع" يف هذه إملادة الاخرتإع إملطالب به وليس الاخرتإع إملوسع كام ورد يف إلوصف أأو إلفكرة
الابتاكرية.

اكف .وظيفة إملطالبات
 .31تعرف إملطالبات إحلق الاس تئثاري :وعليه ،يشمل إلتعدي أأخذ الاخرتإع إملطالب به يف إملطالبات .وترمس
إملطالبات حدود الاحتاكر وترتقي إىل مس توى تعريف الاخرتإع ألغرإض ضبط حدود الاحتاكر.204
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يعرف إلقانون إلربيطاين للربإءإت مدى "الاخرتإع" (إملادة  ،))0(028ويبني" :لغرض هذإ إلقانون ،يعد الاخرتإع موضوع إلربإءة ...طاملا مل ينص
إلس ياق عىل خالف ذكل ،الاخرتإع إملبني يف إملطالبة كام فرسه إلوصف أأو أأي رسوم تضمنهتا إملوإصفات إملذكورة ،وحيدد مدى إمحلاية إليت متنحها
إلربإءة أأو طلب إمحلاية بربإءة ،وفقا ذلكل".
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كوتري I

إحملمكة إلفدرإلية إ ألملانية 02 ،مارس  ،X ZR 168/00 ،2112ف أأملانيا
حيدد مدى إمحلاية إذلي متنده إلربإءة ،طبقا للامدة  04من قانون إلربإءإت وإلفقرة  0من إملادة  61إملطابقة لها
يف إلتفاقية إ ألوروبية للربإءإت ،ابلستناد إىل إملطالبات وإلوصف وإلرسوم إملس تخدمة لتفسري تكل
إملطالبات .ول تهدف تفسري مطالبات إلربإءة ،طبقا للخطوط إلتوجهيية إلوجهية إليت رمسها جملس إلش يوخ
إمللكف ابلبت فهيا ،فقط لتوضيح أأي مغوض بل و أأيضا لتفسري إملصطلدات إلتقنية إلوإردة فهيا وتوضيح معىن
الاخرتإع ونطاقه إملبينني يف تكل إملطالبات.
وينبغي ضبط إلوصف ليأأخذ بعني الاعتبار وهجة نظر إلشخص إملمترس يف إجملال إملعين ،إذ يعمتد معىن
حمتوايت مطالبات إلربإءة –مبا يف ذكل إملصطلدات إلوإردة يف تكل إملطالبات -عىل فهم ذكل إلشخص،
ويلعب فهمه للمطالبات دورإ أأساس يا يف حتديد إملدى إذلي تغطيه إمحلاية إليت متنحها مطالبات إلربإءة،
ابلستناد إىل إملصطلدات إلوإردة يف تكل إملطالبات .وجيب أأول ،عند تقيمي ما إذإ اكن يمت إس تخدإم الاخرتإع
إحملمي مبوجب إلربإءة ،إثبات حمتوايت مطالبات إلربإءة ،ابلستناد إىل فهم إ ألخصايئ – أأي ابلستناد إىل
إملعىن إذلي إس تنتجه إ ألخصايئ من خالل إلصياغة إملعمتدة يف إملطالبات.
 .30إلس ياج وإحلدود:

صندوق إلئامتن فري ووردل ضد إيلكرتو سانيت
]2000 SCC 66 [Canada

وتش به مطالبات إلربإءة ،مرإرإ "ابلس ياج" و"إحلدود" ،مما يعطي "حقول" الاحتاكر إحياء بتخطيط وإحض
إملالمح .وعليه ،بينت إلقاضية ثورسون يب إملسأأةل يف قضية رشكة فصل إملعادن يف أأمرياك إلشاملية ضد منامج
نورإندإ إحملدودة ف ،Ex CR 306 0114كام يل:
"يضع إخملرتع بوإسطة إملطالبات س ياجا حول حقول إحتاكره وحيذر إمجلهور من إنهتاك حرمة أأمالكه.
وجيب عليه وضع إلس ياج بشلك وإحض يك يعطي إلتدذير إلرضوري وجيب أأل يضم دإخل إلس ياج أأي
أأمالك ل تعود إليه .ول جيب أأن تتضمن رشوط إملطالبات أأي مغوض أأو إلتباس ميكن رانهبم أأو أأية
موإطن مرونة ،وجيب أأن تكون إلرشوط وإحضة ودقيقة يك يكون إمجلهور قادرإ عىل معرفة إ ألمالك
إليت ل جيب إنهتاك حرمهتا ،ابلضافة إىل معرفة جمال إحلركة إحلر إذلي يتاح هل".
ويف إحلقيقة ،يتكون "إلس ياج" غالبا من طبقات معقدة من إلتعريفات وإلعنارص إخملتلفة ( أأو "إملكوانت" أأو
"إملالمح" أأو "إلوحدإت") مع درجة تعقيد وقابلية إستبدإل وإبدإع خمتلفة .ويس متد الاحتاكر تعريفه من
مصفوفة من إللكامت وإلعبارإت إلوصفية ،إليت حتذر إمجلهور وتوقع ابملتعدي .وقد تكون إلعنارص إدلقيقة
"للس ياج" حامسة أأو "أأساس ية" لعمل الاخرتإع ابلشلك إلوإرد يف إملطالبة ،وميكن أأن يتصور إخملرتع يف أأمثةل
أأخرى أأو أأن يقدر إلقارئ إملمترس يف إجملال ،أأنه ميكن بسهوةل إس تخدإم إ ألشاكل إخملتلفة أأو إستبدإلها دون
إدخال أأي إختالف مادي عىل معل الاخرتإع .وتؤدي إحملمكة هممة تفسريية أأثناء تفسري إملطالبات ،إذ تفصل
إملطالبات عن بعضها ،ومتزي إملطالبات إ ألساس ية عن غريها ،ومتنح "إحلقل" إذلي حتده إملطالبات إلرئيس ية
إمحلاية إلقانونية إليت حيق لصاحب إلربإءة إلصاحلة إلمتتع هبا.
 .32جيب أأن تؤخذ لك إلوحدإت إ ألساس ية قبل أأن يكون إلتعدي عىل إملطالبة ممكنا:
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أأزوكو ضد أأودل ديغار

][2001] FCA 1079 [Australia
يقتيض إلتعدي أأن تؤخذ لك إلوحدإت إلوإردة يف إملطالبة ،ابس تثناء بدإئل إملقابل إملياكنييك ألحد إملاكفئات
غري إ ألساس ية .فو أأبرز قرإر بوبولني ضد أأيتش يب نوميين  ،(1982) 41 ALR 471أأنه:
"جيب أأن يبني ماكل إلربإءة أأن إملدعى عليه أأخذ لك وحدة من إلوحدإت إ ألساس ية ملطالبة ماكل
إلربإءة .وعليه ،فان إملتعدي إملزعوم س يفلت من إملسؤولية إذإ طالبت مطالبات إلربإءة ،حسب
إلتفسري إلصحيح ،مبزجي معني من إلوحدإت وتغافل إملتعدي عن أأحدها".

لم .غياب إلتعدي عىل حصص إلربإءة
 .33ل ميكن إثبات إلتعدي إستنادإ إىل جمرد تشاهبات:

رإوبيهنامير ضد كرييب كرإويل

]1987 (2) SA 650 (A) [South Africa
يبدو من خالل هذإ إلوصف أأن كرييب كرإويل فإجلهاز إملتعدي إملزعوم حيقق نفس إلنتيجة مثل إجلهاز إحملمي
مبوجب إلربإءة .وتبني إلقرينة أأيضا أأن إلتشغيل إملايئ إ ألسايس ،إذلي ميكن كرييب كرإويل من إلتحرك عىل
إلسطح إملرغوب تنظيفه ،هو ذإته يف إجلهاز إحملمي مبوجب إلربإءة ،أأي إلتغري إلهام إملتناوب لتدفق إملاء عرب
إلةل .ول تؤثر إلتشاهبات إملذكورة ،بطبيعة إحلال ،يف مسأأةل إلتعدي.

رودي وفيينينربجر ضد هرني شوويل

][1966] RPC 441 (CA) [UK

قد يدفع إحلديث عن إلبحث عن "مضمون" الاخرتإع أأو "لب" الاخرتإع ،أأثناء تفسري إملوإصفات إحلديثة،
إىل الافرتإض خطأأ أأنه حيق ملاكل إلربإءة ،همام اكنت دقة إلصياغة إليت إعمتدها يف مطالبته ،أأن حيتكر إملبد أأ
إملياكنييك أأو غريه من إملبادئ إذلي يس تخدمه يف إخرتإعه أأو للتوصل إىل إلنتيجة إليت حيققها الاخرتإع.
ول يكون ذكل الاعتقاد حصيدا ،إذإ حددت إلصياغة إليت إس تخدهما ماكل إلربإءة يف إملطالبات إملوإلية
للوصف ،إثر تفسريها ابلشلك إلصحيح ،عددإ من إلعنارص وإلوحدإت إليت تعمل بشلك مرتإبط وتشلك
إلسامت إ ألساس ية ملطالبته ،ويقترص الاحتاكر إذلي حيصل عليه ماكل إلربإءة عىل مزجي خصويص من
إلعنارص وإلوحدإت إليت تعمل بشلك مرتإبط ببعضها – ول يشء غري ذكل .ول ميكن إحلديث عن تع ّد
إل إذإ مشلت طرإئق إلصنع أأو إلسلعة إملتعدية إملزعومة ،مجيع إلعنارص إملذكورة ،وإذإ اكنت تكل إلعنارص
تعمل بشلك مرتإبط ابلطريقة إملزعومة.

ممي .وحدإت إملطالبات
 .34أأغرإض إلوحدإت :تقسم إملطالبات ،هبدف تسهيل إ ألمور ،إىل عنرصين ( أأو ،بلغة إلربإءإت ،إىل وحدتني)
ألغرإض إلتفسري .ويسهل ذكل إلعملية .غري أأن إملطالبات جيب ابلرضورة أأل تتضمن أأكرث من عنرص وإحد ،من
سبيل ،أأن إملطالبات إملتعلقة مبركب كمييايئ معني تتكون من عنرص وإحد.
وقد تتضمن إملطالبات إملتعلقة مبعجون تنظيف أأس نان جديد أأكرث من وحدة وإحدة ،وميكن أأن يرد كام يل:
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حيتوي معجون تنظيف إ ألس نان عىل عامل تلميع ومركب حيتوي عىل إلفلورإيد وقابل للتدلل يف إملاء ،يطلق
أأيوانت إلفلورإيد يف حملول مايئ ،وعامل ختزين ،وهبذه إلطريقة يرتإوح إلرمق إلهدروجيين ملعجون تنظيف
إ ألس نان بني  8و.6
وميكن تقس مي هذه إملطالبات إىل إلوحدإت إلتالية( :أأ) حيتوي معجون تنظيف إ ألس نان (ب) عىل عامل تلميع (ج)
ومركب حيتوي عىل إلفلورإيد وقابل للتدلل يف إملاء ،يطلق أأيوانت إلفلورإيد يف حملول مايئ( ،د) وعامل ختزين،
وهبذه إلطريقة يرتإوح إلرمق إلهدروجيين ملعجون تنظيف إ ألس نان بني  8و .6وجيب أأن يتضمن منتج إملدعى عليه لك
وحدة من هذه إلوحدإت ،يك يعترب تعداي.

نون .إلتجس يدإت
 .38إلتجس يدإت يه إخرتإعات منفردة :تتضمن إملطالبات إملتعلقة مبعجون تنظيف إ ألس نان أأكرث من راس يد وإحد
( أأو إخرتإع منفرد) .وتطالب إملطالبات يف هذإ إملركب ،عىل سبيل إملثال ،ابس تخدإم أأي عامل تلميع ،سوإء اكن
مسحوقا أأو مادة هالمية ،أأو خالفه .وميكن ،تبعا ذلكل ،إعتبار معجون تنظيف إ ألس نان إملتكون من إملسحوق
وإلخر إملتكون من إملادة إلهالمية إخرتإعني منفردين يشملهام نطاق إملطالبات (طاملا توفرت إلوحدإت إ ألخرى).
وميكن أأن تغطي إملطالبات ،يف بعض إ ألحيان ،مئات إللف من إلتجس يدإت ،وخاصة إذإ إس تعملت إلصيغة
إلكمييائية إلعامة لوصف صنف من إملركبات.
سني .الاس تخدإم إلتجرييب
 .36إس تثناء بولر :صارت إلقاعدة تنص عىل أأن يسمح ببعض الاس تخدإم إلتجرييب للربإءإت من طرف إلغري
دون موإفقة ماكل إلربإءة .وتتضمن تكل الاس تخدإمات إملذكورة متكني خشص ما من إعدإد ملف تسجيل أأحد
إ ألدوية قبل إنهتاء صالحية إلربإءة .ويعرف ذكل ابس تثناء بولر نس بة إىل إلقضية إ ألمريكية روش للمس تحرضإت
إلصيدلنية ضد بولر 205وما تبعها من تدإبري ترشيعية.
ول يعترب صنع أأو تركيب أأو إس تخدإم أأو بيع الاخرتإع إحملمي مبوجب برإءة ،من طرف أأي خشص ،تعداي عىل إلربإءة،
طبقا للامدة إلوإردة يف إلقانون إلكندي طاملا إقترص ذكل عىل إس تخدإمات تتعلق بشلك معقول ابعدإد معلومات
وتقدميها مبوجب قانون ينظم تصنيع أأو تركيب أأو إس تخدإم أأو بيع أأي منتج.
وينص إلقانون إلس باين عىل مادة إس تثناء أأوسع ،ألن إحلقوق إليت متنحها إلربإءة ل تشمل إملامرسات إملتبعة ألغرإض
الاختبار إملتعلق مبوضوع الاخرتإع إحملمي مبوجب برإءة ،خاصة إملامرسات إملتعلقة ابدلرإسات وإلتجارب إليت أأجريت
هبدف إلرتخيص للمس تحرضإت إدلوإئية إجلنيسة ،ومهنا إعدإد إملادة إلفعاةل وإحلصول علهيا وإس تخدإهما ل ألغرإض
إملذكورة .ول ختتلف إلياابن عن إلبدلإن إملذكورة ،وميكن أأن يس تخدم خشص ما إملنتج إحملمي مبوجب برإءة لكبنة
لنشاء إبتاكره إخلاص طاملا مل يسوق الاكتشاف إلناجت عن ذكل قبل إنهتاء صالحية إلربإءة.
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مس تحرضإت روش ضد بولر للمس تحرضإت إدلوإئية( 733 F.2d 858 ،إدلإئرة إلفدرإلية  :)0154ل تنظر بعض إلبدلإن يف إس تثناء بولر ابلستناد
إىل إس تثناء الاس تخدإم إلتجرييب.
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أألف .إلتفسري وإلتعدي
.0

إحلاجة إىل إلتفسري :يعد تفسري إملطالبات رضوراي لتدديد نطاقها .وميثل إلتفسري معلية معقدة.

فابيو برييين س با ضد مجمع أأل يب يس وأخرين

[2010] EWCA Civ 525

جيب أأن تنطلق معلية إلتفسري من نقطة معينة ،وإذإ اكنت إملسأأةل تتعلق يف هناية إملطاف بتفسري لكمة شائعة
ابلنلكزيية ،يكون من إملفيد – غالبا ـ إلبدء ابملعىن إلعادي قبل الالتفات إىل س ياق إلوثيقة ،مث إىل إلعوإمل
إلوجهية إ ألخرى .وغالبا ما تقتيض مسائل إلتفسري (سوإء إملتعلقة ابلربإءإت أأو ابلواثئق إلتجارية إ ألخرى) ،يف
إلهناية ،معلية ذهنية ممةل ،تشمل إلعديد من إلعوإمل ،ومهنا إملعىن إلطبيعي وس ياق إلوثيقة والاعتبارإت
إلتقنية وإلس ياق إلتجاري وإحلس إلتجاري إلسلمي.
ويمت إلتفسري دون أأخذ إملنتج أأو طرإئق إلصنع إملتعدية بعني الاعتبار .ول تتضمن إلربإءة إل معىن وإحدً إ ،ل يعمتد
عىل إحلاجة إىل حتديد إلصالحية أأو إلتعدي.206

ويرلبول ضد اكمكو

]2000 SCC 67 [Canada
ل جيب ،بطبيعة إحلال ،عند تفسري إلربإءة ،أأن يؤخذ بعني الاعتبار إجلهاز إملتعدي إملزعوم ،فامي يتعلق
ابلتعدي ،أأو إحلاةل إلتقنية إلصناعية إلسابقة ،فامي يتعلق ابلصالحية ورانب أأثر إلربإءة .ول ميكن ترك إجملال
لتفسري إملطالبات يك يتحول إىل تفسري قامئ عىل إلنتاجئ.
غري أأن إ ألفعال إملزعومة للمدعى عليه أأو إ ألفعال إليت أأقر بهبا ،ميكن أأن تقيد نطاق الاس تفسار.

س يلريو ضد شوفيري

]1984 (1) SA 128 (A) [South Africa
ينبغي تفسري موإصفات إلربإءإت ،حسب تقديري ،دون إلشارة إىل ما قام به إملتعدي إملزعوم .غري أأنه
س يكون من إملناسب ،يف هذه إملرحةل ،تركزي الانتباه عىل إلسلعة إملتعدية ،قصد رمس حدود جمالت إملنازعة
بني إلطرفني فامي يتعلق مبسأأةل إلتعدي ،وحتديد تكل إحلدود.
 .2إملقارنة إخلاطئة :ل راري إملقارنة بني إملنتج إلتجاري أأو طرإئق إلصنع إخلاصة ابملدعي بتكل إخلاصة ابملدعى
عليه .ول تقاس إملقارنة إل من خالل مطالبات إملدعي.

س تافر ك ميياكل ضد سافسان
)1987 (2) SA 331(A

سأأشري يف إلبدإية إىل أأن إملقارنة بني أأس يت يس فإملنتج إلتجاري إخلاص ابملدعي وجينيب بلوس فإملنتج
إملتعدي إملزعوم ليست إل مقاربة خاطئة .ول ميثل أأن أأس يت يس بأأي شلك من إ ألشاكل ،إلتجس يد إلوإرد
يف وصف الاخرتإع ،وس يكون من إ ألحص إملقارنة بني إملطالبة  ،0بعد تفسريها ابلشلك إملالمئ ،وجينيب
206

قارن مع قرإر إحملمكة إلفدرإلية إ ألملانية إلصادر يف  21يونيو  Crimpwerkzeug III Case X ZR 193/03 ،2101ف أأملانيا .
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بلوس .ويعود إخللل إىل أأن إلجابة عىل سؤإل ما إذإ اكن إملدعي قد أأثبت إلتعدي عىل برإءته إنقلب إىل
مقارنة بني إلسلعة أأو طريقة إلصنع إملعنية ابلتعدي إملزعوم وإللكامت إلوإردة يف مطالبات إلربإءة ،أأو بني
إلسلعة وطريقة إلصنع يف أن وإحد.

ابء .إجملالت إحملفوفة ابملشالك
.3

مشالك إلتفسري :إذإ عدان إىل إملطالبة إلنظرية إملذكورة أأعاله ،ويه:
حيتوي معجون تنظيف إ ألس نان عىل عامل تلميع ومركب حيتوي عىل إلفلورإيد وقابل للتدلل يف إملاء ،يطلق
أأيوانت إلفلورإيد يف حملول مايئ ،وعامل ختزين ،وهبذه إلطريقة يرتإوح إلرمق إلهدروجيين ملعجون تنظيف
إ ألس نان بني  8و.6
ويثري تفسري تكل إملطالبة ثالث مشالك:





تتعلق إملشلكة إ ألوىل ،ببساطة ،ابملعىن .وميكن عىل سبيل إملثال ،أأن تنجم منازعة بشأأن مصطلح
"عامل تلميع" أأو بشأأن ما إذإ اكن إملنتج إخلاص ابملدعى عليه حيتوي عىل عامل تلميع ،يف معناه إلوإرد
يف إملطالبة.
وتتعلق إملشلكة إلثانية ابملاكفئات .وميكن أأن يس تخدم إملدعى عليه مادة كمييائية ،ماكفئة للفلورإيد،
فيتحول إلسؤإل إىل ما إذإ اكنت إملطالبة تقترص عىل إلفلورإيد أأو تشمل ماكفئاته.
وترتبط إملشلكة إلثالثة ابملشلكة إلثانية ،وتتناول إتساع إملطالبة ،أأي هل يندرج إلرمق إلهدروجيين 4,1
مضن نطاق إملطالبة؟

 .4إللب :يكون من إلرضوري ،فامي يتعلق ابملثالني إ ألخريين ،حتديد ما يه إلوحدإت إ ألساس ية وإلوحدإت
غري إ ألساس ية وملاذإ تطور مفهوما إللب وإلتفسري إلغريض يف إململكة إملتددة (إنظر أأسفهل ،حتت هاء .مبد أأ إلتاكفؤ).
وقد إستنكرت إحملامك دإمئا إلتغيريإت غري إملادية أأو إلسهو .وتعطي إملقتطفات إلتالية (وإليت تتضمن بعض إملبالغات
غري إملربرة) خلفية للمشلكة إملذكورة.

وهنام للغاز ضد تشامبيون غاز لمب

](1891) 9 RPC 49 [UK

ل مينح إضفاء إلعبقرية عىل إلرسقة مربرإ للقيام هبا .ول حيصل إلشخص إذلي يقرتض مكل غريه عىل عذر،
من خالل إلتعلل بأأن إملصباح إلكهرابيئ إجلديد إذلي نتج عن أأخذ إخرتإع خشص أخر ،يعد حتسينا
لالخرتإع إملذكور.

إناكنديسنت غاز ليت ضد دي مار

]13 RPC 301 [UK

غري أأنه ،إذإ وصل إ ألمر إىل إلقيام ابملقارنة ،ل بد أأن نأأخذ بعني الاعتبار جحم إ ألش ياء إليت أأخذها إملتعدي
فنادرإ ما ينجز إملتعدي شيئا ما ،بأأمكهل ،فيقترص فقط عىل
وإ ألش ياء إليت تركها أأو غريها ،ابلضافة إىل قميهتاً ،
ما طالبت به إملوإصفات .ويقوم إملتعدي دإمئا ابلتغيري وإلضافة وإلسهو ،وقد لفتت مجيع إحملامك ،بدءإ من
جملس إلوردإت ومضيا إىل إحملامك إ ألقل درجة ،الانتباه إىل أأن ماكل إلربإءة ل يمتتع يف إحلاةل إملذكورة
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إل ابمحلاية إليت تمكن يف إحلس إلسلمي للمحمكة إليت جيب أأن تقرر ما إذإ اكن جوهر الاخرتإع قد
تعرض للقرصنة.

إنربوفر ضد رإميوند إلصناعية

][1990] HKCA 253 [Hong Kong
تنص إحدى إلقوإعد إملعروفة جدإ يف قانون إلربإءإت عىل أأنه ل ميكن ألي اكن ،بعد إقرتإضه جلوهر إخرتإع
حمي مبوجب إلربإءة ،أأن يتفادى عوإقب إلتعدي عرب إلقيام بتغيريإت غري مادية .ويبقى إلسؤإل هل أأن إجلهاز
إملتعدي يف جوهره نفس إجلهاز إملتعدى عليه .ويبقى إلتعدي عىل إلربإءة ،بدون شك ،تعداي حىت وإن اكن
حتسينا لها .وإذإ أأخذ إخملرتع إلوحدة إ ألساس ية من برإءة خشص أخر وقام ،بلك بساطة ،بتحسني معلها عن
طريق تغيريها قليال دون أأن يغري طريقة إلعمل إ ألساس ية لتكل إلوحدة ،فميكن هل أأن حيمي إخرتإعه بربإءة،
ولكن ذكل يندرج مضن ما أأشار إليه فإحملايم كربإءة "تعشيش" وإذإ مت إنتاج إجلهاز إخلاص بذكل إخملرتع
وبيعه جيب عليه أأن يدفع إاتوإت إىل ماكل إلربإءة إ ألخرى .وميكن أأن تؤدي إلربإءة إملتعدية إملزعومة نفس
هممة إلربإءة إ ألخرى ،ولكن جيب أأن تقوم بذكل بشلك خمتلف ،من انحية أأساس ية وإحدة عىل إ ألقل ،يك
تفلت من إملسؤولية.
 .8ل يتضمن تفسري موإصفات إلربإءإت أأي جانب ممزي :خصصت ملسأأةل إلتفسري همارة قضائية وعبقرية قانونية
كبرية .غري أأن إلصعوبة تتالىش ،إذإ تذكر إملرء أأن إلربإءة ل ختتلف من إلناحية إملادية عن أأي وثيقة أأخرى ،فامي يتعلق
إ ألمر ابلتفسري .وجيب تبيني إلقوإعد إلعادية للتفسري ،قبل الالتفات إىل ذكل إملوضوع إملذكور ،وتقدمي مزيد
إلتفاصيل بشأأنه.

جمي .إلتفسري إخلاطئ موضوع إدلرإسة
 .6إلتفسري إلقرسي :متيل إ ألطرإف إملتنازعة إىل إس تخدإم طريقة قرسية للتفسري .وقد كتب إلقايض أأوليفر
وينديل هوملز الابن يف إحدى إملرإت ،يف رساةل إىل هارودل لسيك ،ما يل:
ل يصعب إدرإك إ ألفاكر إل اندرإ .وتنجم إلصعوابت من إلصياغة .ول زلت أأضطرب إىل إلن أأثناء الاس امتع
إىل إحلجج إملقدمة يف قضااي إلربإءإت ،بسبب إملصطلدات إملتدإوةل يف جمال إلتخصص إملعين .ول تكون
إ ألفاكر إليت تنقلها تكل إللكامت ممزية إل يف حالت اندرة.207

توبليف ضد توبليف

)145 U.S. 156, 171 (1892
تهدف قانون إلربإءإت إىل أأن حيمي إخملرتعون ما قاموإ فعال ابخرتإعه أأو إكتشافه ،وينبغي أأل يفشل ذكل
إلتفسري بسبب إلزتإم صارم وتقين ابلقانون إلتنظميي حبذإفريه أأو بسبب تطبيق قوإعد تفسري إصطناعية.

وإيت ضد دونبار

]119 US 47 (1886) [USA
يبدو أأن بعض إ ألشخاص يفرتضون أأن إملطالبات إلوإردة يف إلربإءة أأش به ابلصلصال إذلي ميكن حتريكه
وحتريفه بأأي شلك من إ ألشاكل ،مبجرد إلشارة إىل إملوإصفات بطريقة حتملها معىن أأكرث أأو أأقل من إملعىن
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إستشهد هبذإ إملقتطف دإفيد فافري يف إحدى حمارضإت مرييدث.
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إذلي أأعلنت عنه إللكامت رصإحة .وتعد إملطالبات رشطا قانونيا ،وضع لغرض معني وهو جعل ماكل إلربإءة
يقدم تعريفا دقيقا ملا هو إخرتإعه ،ولن يكون من إلعدل رااه إمجلهور أأن تفرس إملوإصفات بشلك خمتلف عن
إملضمون إجلل للمصطلدات إملس تخدمة يف تكل إملوإصفات ،وس يكون ذكل متلصا من إلقانون.

مونسانتو ضد أأم دي يب لصدة إحليوإانت

][2001] ZASCA 4 [South Africa

يكتيس قانون موريف دلى إلتقايض بشأأن إلربإءإت أأمهية خاصة ،ويه أأن إللكمة أأو إمجلةل إذإ اكنت قد حتمل
تفسريين ،فان إلقارئ س يختار إلتفسري إخلاطئ بيهنام .وتتعلق هذه إلقضية مبسأأةل ما إذإ اكن إ أللفا توكوفريول
أأس تيت ،وهو فيتامني ه إصطناعي" ،زيتا" ابملعىن إملبني يف إملصطلح إلوإرد يف إلربإءة إملعنية يف هذه
إدلعوى .وإذإ اكن إلفيتامني إملذكور زيتا فان إملدعى عليه يتعدى عىل إلربإءة .وقد متكن طرفا إلقضية ،رمغ أأن
إلنقطة إملعنية ابلتفسري يه نقطة صغرية ،من إضافة  0 311صفدة إىل ملف إلقضية.

وإي وإي اكي ضد أأوبيت ابتينت فورسشونغس أأوند فابراكس يونس
جملس الاس تئناف يف إجمللس إ ألورويب للربإءإت

إلقضية رمق T 0190/99 - 3.2.4
أأضاف إجمللس أأن إلشخص إملمترس ينبغي أأن يستبعد ،عند إلنظر يف إملطالبة ،إلتفسريإت إليت ل تتفق مع
إملنطق أأو مع إحلس إلتقين .وينبغي أأن حياول إلتوصل ،بزنعة توليفية ،أأي نزعة حنو إلبناء بدل إلهدم ،إىل
تفسري إملطالبة بشلك معقول تقنيا و أأن يأأخذ بعني الاعتبار إلكشف إلاكمل عن إلربإءة (إملادة  16من إتفاقية
إلربإءإت إ ألوربية) .وجيب تفسري إلربإءة بذهن يسعى إىل إلفهم ول يرغب يف إساءة إلفهم.208

لكيفالند غرإفيت برونز ضد غالس يي ميتال

](1949) RPC 157 (CA) [UK

يبدو يل أأن إلعيب يف جحة إملدعى علهيم يمكن يف أأهنم أأخذوإ إلتعريف إلوإرد يف جوهر إملوإصفات وقرؤوه
خارج س ياقه ،بغرض إللجوء إىل الاس تخدإم إملرشوع جلوهر إملوإصفات كقاموس .ول يصح أأخذ مقطع من
جوهر إملوإصفات وإلتعامل معه كامدة تفسريية يف أأحد إلقوإنني إلصادرة عن إلربملان .وجيب إلنظر يف اكمل
إلوثيقة قصد إس تخدإم جوهر إملوإصفات ألغرإض إلقاموس ،ابلشلك إملالمئ ،كام جيب أأن يقر أأ أأي مقطع مضن
س ياقه حىت إذإ ورد عىل أأساس أأنه تعريف.

دإل .إلقوإعد إ ألساس ية للتفسري
.1

208
209

إلقوإعد إ ألساس ية للتفسري :صيغت هذه إلقوإعد مرإرإ وتكرإرإ .وفامي يل عينة عشوإئية من ذكل.209

إ ألقرب إىل إلظن أأن إلبيان إملتعلق بأأن"إلربإءة جيب أأن تقر أأ بذهن يسعى إىل إلفهم ول يرغب يف إساءة إلفهم" قد أأخذ من إحلمك يف قضية ليسرت ضد
رشكة إلخوة نورتون ورشاكهئم ) ،(1886) 3 RPC199 (Ch Dإذلي أأصدره إلقايض تشييت جاي.
إنظر أأيضا رشكة رإنباكيس أأسرتإليا إملالكة إحملدودة ضد رشكة وإرنر لمربت ذإت إملسؤولية إحملدودة (إلثانية) ف ،FCA 1787 2116ومونسانتو ضد
رشكة أأم دي يب لصدة إحليوإانت إملالكة إحملدودة ف ZASCA 4 2110فجنوب أأفريقيا .
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صندوق إلئامتن فري ووردل ضد إيلكرتو سانيت
]2000 SCC 66 [Canada

يثري هذإ الاس تئناف ،تبعا ذلكل ،مسأأةل أأساس ية تتعلق بأأفضل إلس بل لتخفيف حدة إلتوتر بني "إلتعدي مبعناه
إحلريف" و"إلتعدي إملوضوعي" ،من أأجل حتقيق نتيجة منصفة ميكن إلتنبؤ هبا .وسأأتعرض ابلنقاش ابجياز إىل إلنقاش
إلهام بشأأن هذه إملسأأةل يف كندإ ويف أأماكن أأخرى ،دعام لالقرتإحات إلتالية:
يعزز قانون إلربإءإت الالزتإم ابلصياغة إلوإردة يف إملطالبات .وبدوره يعزز الالزتإم ابلصياغة إملذكورة إلعدل
وإلقابلية للتنبؤ.






.5

وجيب فهم صياغة إملطالبة ،من هجة أأخرى ،بطريقة إخبارية وغرضية.
وحتدد صياغة إملطالبات ،بعد تفسريها ،الاحتاكر .ول يمت إللجوء إىل إملفاهمي إملهبمة من سبيل روح
الاخرتإع لمتديد الاحتاكر أأكرث.
وس تبني صياغة إملطالبات ،ابلستناد إىل إلتفسري إلغريض ،أأن بعض عنارص الاخرتإع إملزعوم
أأساس ية وبعضها إلخر غري أأساس ية .وس تعرف ما يه إلعنارص إ ألساس ية وما يه إلعنارص غري
إ ألساس ية:
 ابلستناد إىل إملعرفة إملشرتكة للعامل إملمترس يف إجملال إذلي ترتبط به إلربإءة؛
 واترخي نرش إلربإءة؛
 واب ألخذ بعني الاعتبار إن اكن جليا للقارئ إملمترس ،يف زمن نرش إلربإءة ،أأن إلشلك إخملتلف
لعنرص معني ل ميكن أأن يغري طريقة معل الاخرتإع؛
 أأو وفقا ملقصد إخملرتع ،سوإء ورد رصإحة أأو مضنا يف إملطالبات ،إملتعلق جبعل أأحد إلعنارص
أأساس يا بغض إلنظر عن أأثره إلعمل؛
 ودون إللجوء إىل إلقرينة إلعرضية إملتعلقة مبقصد إخملرتع.
ول يكون إ ألمر تعداي إذإ اكن أأحد إلعنارص إ ألساس ية خمتلفا أأو أأسقط سهوإ .غري أأنه ميكن إعتبار
إملسأأةل تعداي ،إذإ مت إستبدإل إلعنارص غري إ ألساس ية:

ل تكون معاين إلقاموس حامسة:

دي بريس للتقس مي إلصناعي ل ألملاس ضد إيشزيواك

]1980 (2) SA 191 (T) [South Africa

ل جيب أأن حيمك معىن إللكمة إلوإرد يف إلقاموس إلتفسري .ول ميكن إل أأن مينح بعض إلتوجيه .ول يبني
إلقاموس ،بل ول ميكنه يف إحلقيقية أأن يبني أأي إملعاين يمتتع اب ألولوية ،إذإ اكنت إللكمة حتمل أأكرث من معىن
وإحد .ويبقى إلسؤإل :ما هو إملعىن إملطبق يف س ياق وثيقة معينة يمت إلنظر فهيا.
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صندوق إلئامتن (بصدد إلتصفية) ضد فان ديفينرت

]1997 (1) SA 710 (A) [South Africa

يسمح ،بطبيعة إحلال ،للمدامك أأن تس تعني ابلقوإميس إملوثوقة و أأن تس تفيد مهنا للتأأكد من إملعىن إلعادي
لللكامت .غري أأنه ل ميكن إلقيام ابلتفسري إلقضايئ بوإسطة "إلمتعن إملفرط يف إلصياغة إليت جيب تفسريها دون
الانتباه بشلك اكف إىل إلس ياق" .وتمكن هممة إملفرس ،يف إلهناية ،يف تأأكيد معىن إللكمة أأو إلعبارة يف س ياقها
إملعني إلوإرد يف إلقانون إلتنظميي ف أأو إلربإءة  .وجيب كقاعدة إعطاء لك لكمة أأو عبارة معناها إلعادي ويكون
إلبحث إملعجمي يف هذإ إلصدد مفيدإ ويف بعض إ ألحيان حيواي .غري أأن ذكل قد ل يكون حصيدا يف
بعض إحلالت.

غالكسومسيثيالين ضد كندإ (إملدعي إلعام)

]2004 FC 1725 [Canada

ل جيب إس تخدإم مقاربة إلقاموس عند تفسري إملطالبات .وس يكون ذكل إس تخدإما لقرينة من خارج إ ألراكن
إ ألربعة للموإصفات .وعالوة عىل ذكل ،س يكون إلنظر يف مطالبات إلربإءة ابس تخدإم مقاربة إلقاموس أأش به
ابلنظر يف إللكامت من خالل أأعني إلنحوي أأو إملتخصص يف أأصول إللغة ،بدل إلنظر فهيا من خالل عيين
إلشخص إملمترس يف إجملال ،وبوإسطة معرفته.
فيتضمن إحلمك عددإ من إملالحق إملفيدة إليت تبني قوإعد إلتفسري.
.1

جيب تفسري إلوثيقة كام اكنت لتفرس يوم اترخي إيدإعها.

سايب فاين ابيربز ضد هنا كندإ

]1992 (3) SA 306 (A) [South Africa
وعليه ،فيجب أأن تفرس موإصفات إلربإءة فامي يتعلق حباةل إملعرفة دلى إ ألشخاص إملمترسني يف إجملال ،وطبقا
للقانون إلنلكزيي ،تكون حاةل إملعرفة إلوجهية يه إحلاةل إلسائدة يف زمن نرش إملوإصفات .و أأفرس ذكل عىل
أأنه زمن إيدإع إلطلب .ويبدو أأن ذكل يس تجيب ألحاكم قانوننا إلوطين.
 .01تتكفل إحملامك ابلتفسري ول تلعب شهادة إخلربإء إل دورإ حمدودإ فامي يتعلق بتفسري إلربإءة :ل تلكف هيئة
إحمللفني مبسأأةل إلتفسري .ويعين ذكل أأن إملسأأةل ليست وإقعية بل قانونية .وتكتيس مطالبات إلربإءة إملمنوحة
وموضوعها ،طبقا للبيان إذلي أأصدرته إحملمكة إلفدرإلية إ ألملانية ،صفة تنظميية وعليه فيجب أأن يبني معناها
مكسأأةل قانونية.210

بفايزر كندإ ضد كندإ (وزإرة إلصدة)
]2005 FC 1725 [Canada

تفرس إحملمكة إملطالبة .ول تس ند وظيفة تفسري إملطالبة إىل شاهد خبري .وطبقا للبيان إلصادر عن إحملمكة
إلعليا فإلكندية فان:
210

إحملمكة إلفدرإلية إ ألملانية ،إلقرإر إلصادر يف  30مارس  ،2111قضية أةل بناء إلطرقات ،رمق  X ZR 95/05ف أأملانيا .
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"دور إخلبري مل يكن تفسري مطالبات إلربإءة بل أأن يضع إلقايض إمللكف ابلقضية يف وضعية متكنه من
تفسري تكل إملطالبات بطريقة مطلعة".
وميكن للمحمكة أأن تس تعني ابلشاهد إخلبري من أأجل فهم س ياق الاخرتإع موضوع إلوصف وإملعىن إخلصويص
للمصطلدات إملس تخدمة يف إلربإءة .غري أأن إخلبري ل يفتك دور إحملمكة ابعتبارها إملسؤوةل عن تفسري إملطالبة.
وقد رصحت إحملمكة إلعليا يف قضية ويرلبول أأن:
"وعليه فان مفتاح إلتفسري إلغريض هو أأن تتعرف إحملمكة ،مبساعدة إلقارئ إملمترس ،عىل إللكامت
أأو إلعبارإت إخلصوصية إلوإردة يف إملطالبات إليت تصف إلعنارص إليت إعتربها إخملرتع "أأساس ية"
يف إخرتإعه".

لكينزي بريتيش ضد كورتودلس

](1935) 52 RPC 171 [UK

ل يشك أأحد يف جمال إحلرية إذلي جيوز للشاهد إخلبري أأن يتحرك فيه بشلك مرشوع .وحيق هل إلدلء
بشهادته خبصوص حاةل إلتقنية إلصناعية يف أأي زمن اكن .وحيق هل أأيضا أأن يوحض معاين إملصطلدات إلتقنية
إملس تخدمة يف إجملال .كام حيق هل أأن يرصح إن اكن يرى أأن إلعامل إملمترس قادر عىل إجناز ما تصفه
إملوإصفات ،حسب الافرتإض إملرتبط مبعناها .وحيق هل أأن يرصح مبا اكن ليتعلمه أأو يس توحيه ،يف وقت
معني ،كشخص ممترس يف إجملال ،من جزء من إجلهاز أأو من مجةل معينة خبصوصه ،همام اكن الافرتإض
إملرتبط مبعناها .كام حيق للشاهد إخلبري أأن يرصح إن اكن يرى أأنه ميكن إجناز معلية معينة مرتبطة ابجملال،
ابلضافة إىل حقه ،بصفة عامة ،يف تقدمي أأي توضيح رضوري بشأأن إلوقائع إلعلمية.
ول حيق هل أأن يرصح أأو للمدايم أأن يسأأهل ما هو معىن إملوإصفات ،ولن تسمح إحملمكة هبذإ إلسؤإل إذإ ورد
يف شلك سؤإل بشأأن معىن تكل إملوإصفات من وهجة نظره مكهندس أأو كمييايئ .ول حيق هل أأن يعلن هل أأن
أأي خطوة معينة يه تغيري بدتهيي ،إذ إن هذإ إلسؤإل من مشمولت إحملمكة.
وتنقسم مساوئ إ ألساليب إملذكورة إىل نوعني .أأول ،هتدر هذه إ ألساليب إلوقت وإملال عىل يشء
غري مرشوع .واثنيا ،يتجمع دلى إلقايض مك هائل من إملوإد إليت لن تساعده بأأي شلك من إ ألشاكل بل
س تعقد هممته ،إذ س يكون عليه أأن يفرز إلغث فهيا من إلسمني.
و أأرى أأنه ينبغي أأن تبذل إحملامك هجودإ كبرية لكبح هذه إملامرسة إملتنامية وغري إحملبذة.

ساختلر و ساختلر ضد ري ميلر

][2005] FCA 788 [Australia

ميكن أأن يديل إخلربإء بشهادهتم بشأأن إملعىن إذلي يعطيه هؤلء إ ألشخاص إملمترسون يف إجملال للمصطلدات
وإلعبارإت إلتقنية وإلعلمية ،وبشأأن إملعاين غري إلعادية أأو إخلاصة إليت يس ندها إ ألشخاص إملذكورون لللكامت
إليت قد حتمل يف إحلالت إ ألخرى معناها إلعادي .وجيب عىل إحملمكة ،إذإ تضمنت إلربإءة موإد تقنية ،أأن راد
نفسها ،بفضل إلشهادة ،يف ماكن إلشخص إذلي وهجت إليه إلربإءة ،أأي خشص ممل ابلظروف إحمليطة ابجملال
وإلزمن إلوجيه للربإءة .غري أأنه من إلرضوري أأن يس ند لللكامت إملس تخدمة يف موإصفات إلربإءة معناها
إلعادي إذإ مل تثبت شهادة إخلبري أأن تكل إللكامت حتمل إملعىن إلتقين إملذكور.
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ول حتسم شهادة إلقارئ إملمترس تفسري إلوثيقة .وتتعلق إلشهادة ابلكيفية إليت اكن س يقر أأ هبا إلقارئ إملمترس
إلوثيقة يف إلوقت إلوجيه .وعليه ،فيجب عىل إحملمكة أأن تفرس إلوثيقة وتعطي للشهادة إ ألمهية إليت
ترإها مناس بة.
وتتكفل إحملمكة بتفسري إملوإصفات ،ول يقوم بذكل إلشاهد إخلبري.

هاء .مبدأأ إلتاكفؤ
 .00أأساس إملبد أأ :توإجه إحملمكة عند حتديد نطاق إمحلاية إليت متنحها إملوإصفات مشلكة إحدإث إلتوإزن بني مصاحل
ماكل إلربإءة ومصلدة إمجلهور .ويتعلق إلسؤإل ابحدإث إلتوإزن بني إليقني وإلنصاف .وقد يؤدي إعامتد مقاربة إملعىن
إحلريف من أأجل تفسري إملطالبات إىل إلفرإط يف تقييد نطاق إلربإءة ،بيامن قد يؤدي تفسري موسع إىل إلشك .وذلإ
ظهرت مقاربة خمتلفة ،وصفها إلربوفيسور كورنيش ابملنازعة بني إملطالبة عن طريق معود إلس ياج (رمس حدود
الاخرتإع) وإملطالبة عن طريق إلشارة (حتديد إملفهوم الابتاكري إ ألسايس) ،بيامن وصف فقه إلقضاء إ ألمرييك بأأن
إملنازعة يه بني إملطالبة إملركزية (وصف إملبادئ إجلوهرية لالخرتإع) وإملطالبة إخلارجية (إذإ وصفت إملطالبات إحلدود
إخلارجية لالخرتإع).211
وكتب جواناثن دي يس تورنر إلرشح إلتايل:
إذإ قيل فللمفرس (يف إلبدلإن إلعامةل بنظام إلقانون إلربيطاين) إن إملطالبات هتدف إىل تعريف إحلدود
إخلارجية للحقوق الاس تئثارية إليت يمتتع هبا ماكل إلربإءة يف إخرتإعه ،يك يعمل إملنافسون مدى تكل إحلدود،
فانه س يفرس تكل إملطالبة برصإمة نسبيا .وإذإ قيل لشخص ما ،من هجة أأخرى (يف إلبدلإن إلعامةل بنظام
إلقانون إ ألملاين) إن إملطالبات يه إملبادئ إلتوجهيية إليت تعرف إلسامت إلرئيس ية لالخرتإع إذلي ورد وصفه
بدقة أأكرب يف إلوصف وإلرسوم ،فانه س يفرس تكل إملطالبات بشلك متحرر.212
ويستند ذكل إملبد أأ (يسمى أأيضا مبد أأ إللب) إىل أأنه ل ميكن إلسهو عن إلوحدإت إلرئيس ية أأو الاس تعاضة عهنا
(مباكفئات) دون إلتعدي عىل إملطالبة .وتكون إملاكفئات عادة ماكفئات مياكنيكية ،وميكن أأن تكون كمييائية ،غري أأن
إملاكفئات إلكمييائية اندرة .213ومل يكن جيب من إلناحية إملنطقية أأن يطرح إلسؤإل بشأأن إلتاكفؤ أأبدإ ألنه طاملا اكنت
إلوحدة غري أأساس ية فلن يكون ما يقوم به إملتعدي إملزعوم فامي يتعلق بتكل إلوحدة وجهيا.
 .02ل تندرج إملاكفئات مضن أأي مبد أأ عام.

روكويتار ضد تكنيب فرنسا

][2004] EWCA Civ 381 [UK
يرتتب عن ذكل أأن إملاكفئات ل تندرج مضن أأي "مبد أأ" عام .ويعرف لك طالب يدرس قانون إلربإءإت أأن
إ ألنظمة إلقانونية إملتنوعة تسمح ابملفهوم إملذكور ،غري أأنه ل ميكن أأن تتفق تكل إ ألنظمة حول ما هية إملبد أأ
211
212
213

دواندل أأس تشيسوم :تفسري مطالبة إلربإءة يف كتاب دإفيد فافر وليوانل بينتل :إمللكية إلفكرية يف إ أللفية إجلديدة – بعض إملقالت تكرميا لويليام أأي
كورنيش ( )2114إلصفدة .15
إلتفسري إلغريض – س بعة أأس باب ملاذإ أأخطأأ اكتنيك ،إلنرشة إ ألوروبية للملكية إلفكرية ،نومفرب  0111وجمةل إملعهد إلقانوين لوالكء إلربإءإت ،أأغسطس
.0111
بيتشام ضد بريس تول ف RPC 153 (HL) 0115فإململكة إملتددة .
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إلعام للتاكفؤ وما ينبغي أأن يكون عليه .ول ميكن يف هذإ إلس ياق أأن نس تعرض إلعدد إلضخم للصيغ إليت ورد
فهيا ذكل إملبد أأ.
وميكن أأن يؤدي إلتفسري إلغريض ،من هجة أأخرى ،إىل خالصة أأن إلفرق إلتافه أأو إلبس يط ،من إلناحية
إلتقنية ،بني عنرص من عنارص إملطالبة وإلعنرص إملقابل من إلتعدي إملزعوم ،يندرج رمغ لك يشء مضن معىن
إلعنرص عند إعامتد قرإءة غرضية .ول يرجع ذكل إىل مبد أأ إلتاكفؤ ،بل إىل أأنه إلطريقة إملنصفة لقرإءة إملطالبة
يف س ياقها.
 .03إلوحدإت غري إ ألساس ية فقط :يطبق إملبد أأ إملذكور عىل إلوحدإت غري إ ألساس ية فقط.

رودي وفيينينربجر ضد هرني شوويل

)[1969] RPC 367 (HL

إلوقائع :ترتبط إلربإءة إملعنية بتوس يع إ ألساور إملعدنية لساعات إليد .وقد مجعت حلقات إ ألساور مع بعضها بوإسطة
أأقوإس ربط عىل شلك  .Uوإختلف إلتعدي إملزعوم عن إملطالبة يف إس تعامل أأقوإس إلربط عىل شلك  Cبدل
إ ألقوإس عىل شلك  .Uومل يقدم إملتعدون إملزعومون أأي سبب لتغيري إلتصممي .وقد قرر جملس إللوردإت أأن ذكل
ل يندرج مضن إلتعدي ،رمغ أأن نوعي إ ألساور يعمالن أأساسا بنفس إ ألسلوب .وما يثري الاهامتم هو أأن شعبة
الاس تئناف يف جنوب أأفريقيا ،ورمغ إعامتدها لنفس إملقاربة إلقانونية للقانون إلنلكزيي ،توصلت إىل خالصة مضادة
بشأأن تكل إلوقائع.214
رص ُ
حت به بشأأن هذإ إملوضوع يف قضية
ل أأملح إىل أأن مبد أأ "إللب" مل تعد هل قمية ول أأترإجع عن أأي يشء ّ
فان دير ليل .و أأعرب فقط عن إحتجايج عىل إس تخدإم إلعبارة إليت صار يلفها شلك غري حمدد من أأشاكل
إلغش ،إذإ توصلت إحملامك إىل أأن إملتعدي إملزعوم مل يأأخذ إلسامت إ ألساس ية للمطالبة إخلاصة مباكل إلربإءة.
ومثلام متت إلشارة إليه مرإرإ ،خرس إملبد أأ إملذكور جانبا كبريإ من أأمهيته ،عىل إ ألقل منذ إلتصويت لصاحل
قانون إلربإءإت لس نة  .0141وصارت إملطالبة يف شلكها إحلديث تشمل لك إلسامت إ ألساس ية ،بيامن اكن من
إلرضوري يف أأغلب إحلالت يف إلسابق إلبحث يف إملوإصفات عن "لب" ما يمت إملطالبة به.
ول ميكن ربط هذه إلشارة إىل إلتاكفؤ إملياكنييك إل للوحدإت غري إ ألساس ية ،ألن إلتعدي يقتيض ابلرضورة
أأن تقترص الاختالفات عىل إلسامت غري إ ألساس ية ،بيامن يكون للتعدي إملزعوم نفس إلسامت إ ألساس ية
لوحدإت إملطالبة" .ول يوسع مبد أأ "إللب" نطاق إلطابع إ ألسايس".
ويتعلق إلسؤإل ،يف مرحةل أأوىل ،مبا إذإ مت إلتعدي عىل إملطالبة إلوجهية .ويعمتد هذإ إلسؤإل ،متاما ،عىل
تفسري إملطالبة ،وقرإءة صياغهتا إلعادية ،عىل ضوء إملوإصفات إلاكمةل كلك ،غري أأن إملطالبة ينبغي أأن تفرس
كوثيقة دون أأخذ إلتعدي إملزعوم بعني الاعتبار .وما مل تطالب به إملطالبات فهيي تتنازل عنه .وجيب أأن تقر أأ
إملطالبة من خالل عيون إملرسل إليه إلنظري ،أأي إلشخص إذلي سينجز الاخرتإع إملوصوف .وتثبت إلعديد
من إحلجج حصة ما قلت ،غري أأنه ليس من إلرضوري إس تعرإضها ألنين قلت ما يكفي يك أأبني أأن هذه
إلوثيقة ،حسب ر أأيي ،جيب أأن تقر أأ من خالل عيون إلرجل إلعادي إجلالس إىل إلطاوةل.
وجيب أأن تؤكد إحملمكة ،عند إلنظر يف إملطالبة ،ما يه إلوحدإت إ ألساس ية للمطالبة ،وتكل مسأأةل تعمتد عىل
إلتفسري ،ول ميكن إلتنصيص عىل أأية مبادئ عامة للقيام بذكل.
214

رشكة فرإنك وهريش إملالكة إحملدودة ضد رشكة إملسامهة رودي وفيينينربجر ).1960 3 SA 747 (A
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وجيب ،يف مرحةل اثنية ،إلنظر يف إلسلعة إملتعدية ،بعد إلتأأكد من إلوحدإت إ ألساس ية .وجيب أأن تكون
إلسلعة قد أأخذت مجيع إلوحدإت إ ألساس ية للمطالبة ،يك تشلك تعداي .وميكن إلسهو عن إلوحدإت
غري إ ألساس ية أأو الاس تعاضة عهنا مباكفئات مياكنيكية.
 .04يع متد شلك إملطالبة عىل إلعنارص إ ألساس ية لتكل إملطالبة.

أأولني ضد سوبر اكرتريدج

](1977) 180 CLR 236 [Australia
ل يعين إملبد أأ إذلي ينص عىل أأن أأخذ "لب" أأو جوهر الاخرتإع يؤدي إىل إلتعدي ،أأن ما قام به إملتعدي
إملزعوم يعترب تعداي إذإ اكن ماكل إلربإءة قد ترك إجلزء إملعين مفتوحا ،من خالل شلك إملطالبة إذلي إعمتده.
ول يؤثر إملبد أأ إملذكور عىل إلقاعدة إ ألساس ية إليت تنص عىل أأن إملتعدي إملزعوم جيب أأن يأأخذ لك إلسامت
أأو إلوحدإت إ ألساس ية للمطالبة إخلاصة مباكل إلربإءة يك يعد ما قام به تعداي.
 .08يطبق هذإ إملبد أأ بشلك جزيئ.

أأزوكو ضد أأودل ديغار

][2001] FCA 1079 [Australia
جيب أأن تتضمن إملطالبات تعريفا دقيقا ووإحضا لالخرتإع .ويقترص تطبيق هذإ إملبد أأ فإملتعلق ابملاكئف
إلوظيفي عىل وضعيتني ممكنتني فقط:



إذإ اكن للسلعة إملتعدية ماكئف غري أأسايس لحدى إلوحدإت غري إ ألساس ية؛
أأو إذإ متلص إجلهاز إملتعدي إملزعوم من إلتعدي ،بسبب تفسري وحدة إملطالبة بشلك حريف أأكرث
من إلالزم.

ويكون من إلرضوري يف لكتا إحلالتني أأن حندد أأول ما إذإ اكنت إلسلعة إملتعدية إملزعومة تتضمن مجيع
وحدإت إملطالبة .وعند إلنظر يف إلسؤإل فإ ألول إملتعلق ابملاكئف إملياكنييك لوحدة غري أأساس ية ،يمت تقيمي
"إلطابع إ ألسايس" للوحدإت إليت أأخذها إجلهاز إملتعدي إملزعوم أأو إليت أأسقطها سهوإ .لكن هذإ إلصنف من
وظائف أأساس ية مشاهبة.
إلقضااي صغري جدإ .ول يثبت إلتعدي مبجرد تبيني أأن إجلهاز يؤدي َ
 .06الاعامتد عىل إلتفسري :يعمتد حتديد ما إذإ اكنت إلوحدة أأساس ية أأم ل عىل إلتفسري .ول ميكن يف هذإ إلصدد
تقييد الاس تفسار فال ينظر إل يف صياغة إملطالبة.

س تافر ك ميياكل ضد سافسان

]1987 (2) SA 331 (A) [South Africa
جيب قرإءة إملوإصفات وتفسريها تفسريإ غرضيا أأو وإقعيا ،ملعرفة ما يه إلسامت أأو إلوحدإت إ ألساس ية
وما يه إلسامت وإلوحدإت غري إ ألساس ية ،ابلستناد إىل فهم إ ألشخاص إذلين دلتهم معرفة وخربة معلية يف
نوع إلعمل إذلي اكن الاخرتإع سيس تخدم فيه ،وعىل ضوء إملعارف إلسائدة دلى إ ألشخاص إملذكورين بتارخي
إلربإءة ،أأي اترخي أأولوية إملطالبة ،طبقا لقانون بدلان.
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ومن إلوإحض ،أأن إدرإج مسة معينة يف إملطالبة ل يكفي يف حد ذإته جلعل إلسمة إملذكورة مسة أأساس ية.
وإل فلن تثار إلشاكلية أأصال .وإذإ اكنت إلسمة أأساس ية ،يف إلوإقع ،لعمل الاخرتإع إملزعوم ،فيجب أأن
تعترب مسة أأساس ية.
وجيوز ملاكل إلربإءة ،من هجة أأخرى ،أأن يبني يف إملوإصفات ،سوإء بشلك رصحي أأو مضين ،أأنه يعترب أأن
وحدة معينة يه وحدة أأساس ية ،وجيب يف تكل إحلاةل أأن تعامل كوحدة أأساس ية ول تهم إن اكنت
غري أأساس ية لعمل الاخرتإع.
وإذإ مل تكن إلوحدة أأساس ية لعمل الاخرتإع ومل يبني ماكل إلربإءة أأنه يعترب تكل إلوحدة كوحدة أأساس ية،
فميكن معوما إعتبارها وحدة غري أأساس ية وميكن إلتوصل إىل أأن إملتعدي قد تعدى عىل إملطالبة بغض إلنظر
عن إحتوإء إملنتج أأو طرإئق إلصنع إخلاصة ابملتعدي عىل تكل إلوحدة أأو إن جرى إستبدلها مباكئف لها.
 .01أأصل إلتفسري إلغريض :أأدرج إحلمك إلصادر عن جملس إللوردإت يف قضية رشكة مكوانت اكتنيك إحملدودة
ضد رشكة هيل ومسيث إحملدودة  RPC 183ف ، 0152مصطلح "إلتفسري إلغريض" يف قانون إلربإءإت .وقد أأدى
إحلمك إىل ظهور مك هائل من إ ألدبيات وإلعديد من إملشالك ،وإىل إندلع منازعات يف إلبدلإن إلعامةل بنظام إلقانون
إلعام .ولكن إحلمك إملذكور ،يف هناية إملطاف ،مل يغري إلتارخي ،بل واكن جليا نوعا ما ،ابلنظر إىل إلوقائع.

أأزوكو ضد أأودل ديغار

][2001] FCA 1079 [Australia

وكام علق إلقايض غوموو جاي يف قضية Nicaro Holdings Pty Ltd v Martin Engineering Co
 ،(1990) 91 ALR 513مل يقرتح قرإر جملس إللوردإت " أأي مبد أأ أأو فئة جديدة للتعدايت غري إلنصية".

ويرلبول ضد اكمكو

]2000 SCC 67 [Canada
وعليه فان مفتاح إلتفسري إلغريض هو تعرف إحملمكة ،مبساعدة إلقارئ إملمترس ،عىل إللكامت أأو إلعبارإت
إخلصوصية إلوإردة يف إملطالبات إليت تصف إلعنارص إليت إعتربها إخملرتع "أأساس ية" يف إخرتإعه" .و أأظن أأن
ذكل ل خيتلف عن إملقاربة إليت إعمتدها دوف يس جاي قبل  41س نة تقريبا ،يف قضية رشكة جاي اكي
مسيت و أأبناؤه ضد مالكينتوك ف.SCR 279 0141
وقد نشأأت مقاربة إلعنارص "إ ألساس ية" يف إلقضااي إ ألقدم يف إلقانون إلنلكزيي ،من سبيل ماركوين ضد
رشكة إلرإديو وإلتلغرإف وإلهاتف إلربيطانية ،وإلقرإرإت إ ألحدث إليت س بقت قضية اكتنيك ،وإلصادرة
يف إنلكرتإ.
وعليه ،فمل خيرج إلتدليل يف قضية اكتنيك عن فقه إلقضاء إلسابق يف إململكة إملتددة أأو يف هذإ إلبدل .ولن
نزدري إللورد ديبلوك إذإ حملنا إىل أأنه قد أألبس إلقدمي لباس إجلديد ،وطرزه بشلك جيد ،و أأضفى عليه ملسة
حديثة ،و أأعطاه إسام ممزيإ ،وهكذإ توصل إىل "إلتفسري إلغريض" .ويعمتد نطاق الاحتاكر ،يف قضية اكتنيك
ويف إلقضااي إليت س بقهتا ،عىل إملطالبات إملكتوبة ،غري أأن حتقيق إملرونة وإلنصاف حيتاج ،كام يف إلسابق ،إىل
متيزي إلسامت إ ألساس ية ("إللب") من إلسامت غري إ ألساس ية ،ابلستناد إىل قرإءة مطلعة تأأخذ بعني الاعتبار
اكمل إملوإصفات من خالل عيين إملرسل إليه إخلبري ،وليس إستنادإ إىل "إلتدليل إللفظي إدلقيق إذلي يود
إحملامون ،حبمك إلتدريب إذلي تلقوه ،إلتساهل معه".
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 .05إلوقائع يف قضية اكتنيك :سعى إحلمك إلصادر يف قضية اكتنيك إىل إلقضاء عىل ما اكن يسمى بعقلية إلمتسك
إلزإئد ابملعىن إحلريف لتفسري إملطالبة .واكنت وقائع إلقضية بس يطة .واكنت إملطالبة تطالب بأأسكفة ،وإشرتطت أأن
تكون إحلامةل معودية .واكن إلسؤإل ما إذإ اكن إملصطلح "معودي" يعين يف هذإ إلس ياق ،بعبارة هندس ية حبتة11 ،
درجة مقارنة ابلسطح إ ألفقي أأو أأنه يعين شيئا قريبا من إلعمودي إحلقيقي ،ميكن أأن يؤدي نفس إلنتيجة .وتوصلت
إحملمكة إىل أأن إملرسل إليه اكن س يفهم إملصطلح يف هذإ إلس ياق فامي يتعلق بوظيفته و أأن إملقصود مل يكن إملعىن
إلهنديس .وبعبارة أأوحض ،حتمل لكمة "هنديس" أأكرث من معىن ،وينبغي أأن يطبق إملعىن إذلي يطابق ،بشلك معقول
ووإقعي ،غرض الاخرتإع .وميكن لهوإة إلنقد أأن يسأألوإ :مبا أأن عامل إلبناء إلعادي ل يبين أأبدإ شيئا معوداي حقا ،ما
إذلي قد يدفع ذكل إلبناء ليظن أأن هذه إ ألسكفة جيب أأن تكون  11درجة مقارنة ابلسطح إ ألفقي؟ وس يكون من
إملنصف أأن نفرتض أأن جوإب إحملمكة اكن ليختلف لو أأن إملطالبة بينت أأن إ ألسكفة جيب أأن تكون  11درجة مقارنة
ابلسطح إلعمودي .ومن هجة أأخرى ،إذإ مل يكن إخملرتع يفكر يف إملعىن إلهنديس ،ملاذإ مل يقل معوداي بلك بساطة؟
 .01إحلمك يف قضية اكتنيك :رصح إلقايض مبا يل:

مكوانت اكتنيك ضد هيل ومسيث

[1982] RPC 183

أأتها إللوردإت ،إن موإصفات إلربإءة يه عبارة عن بيان أأحادي من طرف ماكل إلربإءة ،بلكامت خيتارها
بنفسه ،ويوهجه إىل أأولئك إذلين س يكونوإ هممتني عىل إ ألرحج من إلناحية إلعملية مبوضوع إخرتإعه ( أأي
"إملمترسني يف إجملال") ،ويعلمهم من خالل تكل إملوإصفات مبا يطالب به خبصوص إلسامت إ ألساس ية
لالخرتإع أأو طرإئق إلصنع إجلديدة إليت يمتتع ابحتاكر بشأأهنا بوإسطة برإءة إلمتليك .ول يتكون ما يطلق عليه
إمس "لب" إملطالبة إل من تكل إلسامت إجلديدة إليت يزمع ماكل إلربإءة أأهنا أأساس ية .وينبغي أأن ختضع
موإصفات إلربإءة إىل تفسري غريض وليس إىل تفسري حريف حبت مش تق من إخضاع إملوإصفات إىل نفس
إلتدليل إللفظي إدلقيق إذلي يود إحملامون ،حبمك إلتدريب إذلي تلقوه ،إلتساهل معه .ويكون إلسؤإل يف لك
حاةل ،هل اكن إ ألشخاص إذلين دلتهم معرفة وخربة معلية يف نوع إلعمل إذلي اكن الاخرتإع سيس تخدم فيه،
س يفهمون أأن ماكل إلربإءة قصد أأن تكون الاس تجابة إلصارمة للكمة أأو عبارة وصفية وردت يف إملطالبة،
رشطا أأساس يا من رشوط الاخرتإع فال يشمل الاحتاكر إملزعوم أأي شلك خمتلف من إملوإصفات ،حىت
وإن مل يكن ميكن ذلكل إلشلك إخملتلف أأن يؤثر عىل طريقة معل الاخرتإع.
ول يثار إلسؤإل ،بطبيعة إحلال ،إذإ اكن إلشلك إخملتلف س يؤدي إىل أأثر مادي عىل طريقة معل الاخرتإع.
ول يثار أأيضا إل إذإ اكن من إجلل للقارئ إملطلع ،يف اترخي نرش إملوإصفات ،أأن ذكل هو إحلال ف أأي أأن
إلشلك إخملتلف ليس هل أأي أأثر مادي عىل طريقة معل الاخرتإع  .وحيق للقارئ ،إذإ مل يكن ذكل جليا ،أأن
يفرتض ،عىل ضوء إملعارف إلسائدة يف ذكل إلوقت ،أأن ماكل إلربإءة ظن يف زمن نرش إلربإءة أأن دليه سببا
جيدإ لتقييد الاحتاكر برصإمة و أأنه قصد إلقيام بذكل ،حىت وإن أأثبت إلقارئ أأو غريه من إلعاملني يف جمال
الاخرتإع ،خالل معل لحق ،أأن إلتقييد مل يكن رضوراي .ول يكون إجلوإب ابلنفي عىل ذكل إلسؤإل إل إذإ
اكن من إجلل للك قارئ ممترس يف إجملال أأن ماكل إلربإءة ،وإذلي بدوره يعد ممترسا يف إجملال ،مل يكن ميكن
أأن يقصد من خالل لكمة أأو عبارة وصفية معنية أأن يستبعد إ ألشاكل إخملتلفة إلبس يطة إليت ل ميكن ،عىل حد
علمه وعمل إلقرإء إذلين وهجت هلم إلربإءة ،أأن يكون لها أأثر مادي عىل طريقة معل الاخرتإع.
 .21يبقى إلشاغل يف هناية إملطاف هو إلصياغة إملس تخدمة:
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روكويتار ضد تكنيب فرنسا

][2004] EWCA Civ 381 [UK
جيب أأن نبقى يف أأذهاننا ،عند إلتأأكد من مقصد إخملرتع ،أأن إملقاصد قد تتعدد ،حسب مس توى تعممي
إخرتإعه .وعىل سبيل إملثال ،قد حيدد إخملرتع ،عادة ،راس يدإ وإحدإ ،أأو معوما أأكرث من ذكل ،ابلضافة إىل
مفهوم معمم .ويكتيس إملفهوم إملذكور أأمهية عند تفسري إملطالبة ،خاصة إملطالبة إلوإسعة .وإل فقد ل يكون
إملفرس منصفا للمخرتع .وقد بينت إ ألمر يف قضية تيكنري ضد هوندإ ف( EWHC 8 2115إلربإءإت) يف
إلفقرة  ،25وقلت ما يل:
"حتمل إملقاربة بأأمكلها الامس إملس تعار "إلتفسري إلغريض" .ولنا أأن نكتشف غرض إخملرتع عن طريق
فهم مسامهته إلتقنية من إملوإصفات وإلرسوم .ونبقي عىل إلغرض إملذكور يف أأذهاننا عند إلنظر يف
ما تعنيه إملصطلدات إلوإردة يف إملطالبة .وخنتار معىن يتسق مع ذكل إلغرض –حىت إذإ مشل ذكل
إلغرض معىن مل نكن لنس نده إىل إللكمة أأو إلعبارة ،يف خارج إلس ياق .وجيب بطبيعة إحلال أأن ننصف
ماكل إلربإءة يف هذإ إلنشاط – ول جيب خاصة أأن نعمتد وهجة نظر ضيقة خبصوص إلغرض –
وينبغي أأن نس تخدم للتفسري إلغريض أأوسع مقصد يتسق مع إلتعلاميت إليت ذكرها إخملرتع".
غري أأن إلغرض ليس إلغاية إلهنائية .فيجب إلتفكري يف هناية إملطاف يف إلصياغة إملعمتدة .وترمس إملصطلدات
إلوإردة يف إملطالبات حدود إجملال إذلي يتبع ماكل إلربإءة.
وتبعا ذلكل ،إذإ أأورد ماكل إلربإءة يف مطالباته تقييدإ متعمدإ وجليا ،فيجب أأن يكون ذلكل معىن .ول ميكن
أأن يتجاهل أأي اكن إلعنارص إملقصودة إجللية .وقد عرب هومفان أأل جاي عن ذكل يف قضية س تيب ضد
إميبسون ف ،RPC at 522 0113وقال ما يل:
"ينص أأحد إملبادئ إملعروفة عىل إعامتد إلتفسري إلغريض ملطالبات إلربإءة ،ول يعىن ذكل أأن إلوحدة
إليت ل يبدو أأهنا حتدث فرقا للمفهوم الابتاكري سيمت إلتعامل معها أكهنا قد شطبت .وقد يكون لتكل
إلوحدة مقصد خمفي يف حاةل إلتقنية إلصناعية إلسابقة ،وقد يكون دلى ماكل إلربإءة سبب خاص
لدرإج تكل إلوحدة يف إملوإصفات ،حىت وإن مل يكن ذكل مرئيا".
وعليه فقد يكون لللكمة إليت إس تخدهما ماكل إلربإءة معىن معني (ضيق أأو وإسع) ،ولكن لن يكون لها
ابلرضورة نفس إملعىن يف إلس ياق .وتعد قضية اكتنيك يف حد ذإهتا ،مثال جيدإ – ومل تكن لكمة "معودي"
تعين يف س ياقها "معوداي من إلناحية إلهندس ية" ،بل اكنت تعين "معوداي بشلك يؤدي إملطلوب" (إملتعلق
بدمع إللوحة إ ألفقية إلعلوية).
 .20تبقى مس أأةل إلتفسري مس أأةل أأحادية:

ويتل ضد دريلسايف

[2000] EWCA Civ 209
تؤكد هذه إملقاطع من خطاب إللورد ديبلوك يف قضية اكتنيك أأن مسأأةل إلتفسري ،يف هذإ إلس ياق كام يف غريه
من إلس ياقات إلقانونية ،مسأأةل أأحادية يف إلهناية .وهتدف إملوإضيع إخملتلفة إليت أأثريت مضن إلفقرة إلثانية إليت
مت الاستشهاد هبا ،ببساطة ،إىل إملساعدة عىل إلوصول إىل إلتفسري إلغريض وإلس يايق إملالمئ .وتساعد تكل
إملوإضيع ،خاصة ،عىل تقرير "ما إذإ اكنت إلسمة إليت راسدت يف إلتعدي إملزعوم ،وإليت مل يشملها إملعىن
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إ ألسايس أأو إحلريف أأو إلس يايق لللكمة أأو إلعبارة إلوصفية إليت وردت يف إملطالبة (شلك خمتلف) ،قد
فرست ،رمغ لك يشء ،ابلشلك إملالمئ مضن إلصياغة إليت وردت فهيا".

زإي .إتفاقية إلربإءإت إ ألوروبية
 .22إتفاقية إلربإءإت إ ألوروبية :تأأثرت إلتطورإت إلقانونية يف إململكة إملتددة بعد صدور حمك اكتنيك ابنضامم
إململكة إملتددة إىل إتفاقية إلربإءإت إ ألوروبية وبقانون إلربإءإت إجلديد ،إذلي نص عىل مبادئ إتفاقية إلربإءإت
إ ألورويب وبروتوكولهتا .ومل تكن لهذه إلتطورإت أأي عوإقب بتاات عىل إلبدلإن من خارج الاحتاد إ ألورويب ،غري أأن
إحملامك يف إلولايت إلقضائية إ ألخرى تلتفت ،من إلناحية إلتطبيقية ،إىل إحملامك إلربيطانية وبقية إحملامك يف إلقارة إ ألوروبية
طلبا للتوجهيات ،وذلإ فان تكل إلتطورإت تؤثر عىل إلبدلإن إ ألخرى .215ومن إملهم أأن إتفاقية إلربإءإت إ ألوروربية
حاولت إزإةل إلفرق إمللموس يف إلتفسري بني أأنظمة إلقانون إملدين و أأنظمة إلقانون إلعام.

 .23حاول إلربوتوكول بش أأن تفسري إملادة  61من إتفاقية إلربإءإت إ ألوروبية (لس نة  )2111أأن يصاحل بني
إملقارابت إملتباينة سابقا إملتعلقة بتفسري إملطالبات :وقد فرس نيكولس فوكس ذكل.216
يس متد إلربوتوكول أأصوهل من حماوةل إملصاحلة بني إملقارابت إملتباينة سابقا إملتعلقة بتفسري إملطالبات يف أأورواب.
وبعكس مقاربة "معود إلس ياج" إملعمتدة يف نظام إلقانون إملدين وإليت ترتبط فهيا إمحلاية مبوجب إلربإءة بشلك
لصيق ابلصياغة إليت وردت يف إملطالبات ،إعمتدت إلبدلإن إلعامةل بنظام إلقانون إملدين ،من سبيل أأملانيا،
مقاربة "معود إلشارة" وإليت تعترب أأن إملطالبات تبني إملفهوم الابتاكري إلعام لالخرتإع أأو "إلنظرية إجلوهرية"
لالخرتإع .ويمت إلتعدي عىل إلربإءة بناء عىل مقاربة "معود إلشارة" إذ إس تخدم إملفهوم الابتاكري إذلي مت
إلتعرف عليه ،حىت إذإ مل يندرج إلتعدي حرفيا مضن صياغة إملطالبات .وتقبل إحملامك إ ألملانية حاليا ،إثر إعامتد
إلربوتوكول ،مبد أأ أأن إملطالبات مل تعد جمرد مؤرش يبني إملفهوم الابتاكري إملزعوم ،و أأن إملطالبات تبني حاليا
حدود الاحتاكر.
 .24إلربوتوكول :تنص إملادة إ ألوىل من إلربوتوكول ،وفقا ملا س بق ،عىل ما يل:217
ول ينبغي أأن تفرس إملادة  61عىل أأهنا تعين أأن مدى إمحلاية إليت متنحها إلربإءة إ ألوروبية جيب أأن يفهم عىل أأنه
يعمتد عىل إلتعريف إلصارم وإحلريف ملعىن إللكامت إملس تخدمة يف إملطالبات ،وعىل أأن إلوصف وإلرسوم
ل تس تخدم إل لغرض حل إلغموض إلوإرد يف إملطالبات.
كام ل ينبغي أأن تفرس إملادة إملذكورة مبعىن أأن إملطالبات تنفع فقط كتوجيه و أأن إمحلاية إلفعلية إليت متنحها تكل
إلربإءة قد تشمل ما فكر فيه ماكل إلربإءة ،من خالل إلنظر يف إلوصف وإلرسوم من طرف خشص ممترس
يف إجملال.
وعىل إلعكس متاما ،جيب أأن تفرس عىل أأهنا تبني موقفا بني هذين إلنقيضني ،يدمج درجة منصفة من إمحلاية
ملاكل إلربإءة مع درجة معقوةل من إليقني للغري.
215
216
217

أدم بوبكر ،إملنازعات إملتعلقة ابلربإءإت يف كندإ – إس تخدإم أأس ئةل إلربوتوكول عىل ضوء حمك إللورد هومفان يف قضية كريين أأمغن ضد رشكة
هووسشت ماريون روس يل إحملدودة" نرشة إحملامك إلكندية .58
الانقسام يف ظل إللغة إملشرتكة :مقارنة بني تفسري مطالبة إلربإءإت يف إحملامك إلنلكزيية وإحملامك إ ألمريكية ف.EIPR 528 2114
نصت إملادة  2من بروتوكول نومفرب  ،2111خبصوص إلتاكفؤ ،عىل ما يل" :جيب الانتباه جيدإ ،لغرض حتديد مدى إمحلاية إليت متنحها إلربإءة
إ ألوروبية ،إىل أأي عنرص يكون ماكفئا لعنرص مبني يف إملطالبات" .ومل تدخل هذه إملادة حزي إلتنفيذ بعد.
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و أأدرج قانون إلربإءإت إلربيطاين هذه إ ألحاكم يف إملادة  ،028وورد فهيا ما يل:
جيب ،ألغرإض هذإ إلقانون ...طاملا مل ينص إلس ياق عىل خالف ذكل ،أأن يفهم الاخرتإع عىل أأنه ما حددته
إملوإصفات ...حسب إلتفسري إلوإرد يف إلوصف ويف أأي رسوم تضمنهتا إملوإصفات ،وس تددد إمحلاية إليت
متنحها إلربإءة أأو طلب إلربإءة وفقا ذلكل.

حاء .أأس ئةل إلربوتوكول
 .28تفسري إحملامك للربوتوكول :إعمتدت إلولايت إلقضائية إخملتلفة مقارابت خمتلفة لسؤإل إلتفسري بناء عىل
إلربوتوكول .ويعطي ما يعرف بدعوى إيبيالدي أأفضل مثال عن نتاجئ تطبيق إلربوتوكول يف إلولايت إلقضائية إخملتلفة
إليت إعمتدته– واكنت إدلعوى بني رشكة إينربوفر ،ويه ماكل إلربإءة ،ورمينغتون ،ويه إملتعدي إملزعوم .وتعلقت
إدلعوى جبهاز لزإةل إلشعر .وإس تخدمت إلربإءة انبضا دوإرإ بيامن إس تخدمت رمينغتون قضيبا بالستيكيا دوإرإ ،حيمل
قوإطع .ويعمل إجلهازإن بنفس إملبد أأ .وإعتربت بعض إحملامك إجلهاز تعداي وبيامن مل يعتربه إلبعض إلخر كذكل.
 .26الاس تفسار إملتكون من ثالث مرإحل طبقا للقانون إلنلكزيي يف قضية إينربوفر :تفرس إحملامك إلنلكزيية
إلربوتوكول عىل أأنه يفرض مقاربة ثالثية إملرإحل لتفسري إملطالبة .غري أأن إملقاربة إملذكورة بلك بساطة مقاربة مرحية
ول ترسي عىل لك إحلالت.

إينربوفر ضد رمينغتون للمنتجات الاس هتالكية

][1990] FSR 181 [UK

جيب أأن يكون تفسري إلصياغة "غرضيا" ول جيب أأن يكون ابلرضورة حرفيا .وإذإ مل يشمل إملعىن إ ألسايس
أأو إحلريف أأو إلس يايق لللكمة أأو إلعبارة إلوصفية إليت وردت يف إملطالبة (شلك خمتلف) إلسمة إليت راسدت يف
إلتعدي إملزعوم وإذإ اكنت إملسأأةل تتعلق مبا إذإ اكنت تكل إلسمة قد فرست ،رمغ لك يشء ،ابلشلك إملالمئ مضن
إلصياغة إليت وردت فهيا ،فميكن للمحمكة أأن تتساءل إ ألس ئةل إلثالثة إلتالية:




هل للشلك إخملتلف أأثر مادي عىل طريقة معل الاخرتإع؟ إذإ اكنت إلجابة نعم ،فال تشمل إملطالبة
إلشلك إخملتلف .وإذإ اكنت ل –
هل اكن ذكل ( أأي إلشلك إخملتلف إذلي ليس هل أأثر مادي) بدتهيا للقارئ إمل ّمترس يف إجملال يف اترخي
نرش إلربإءة؟ إذإ اكنت إلجابة "ل" ،فان إملطالبة ل متثل شيال خمتلفا .وإذإ اكنت نعم –
هل اكن إلقارئ إملمترس ليفهم من صياغة إملطالبة أأن ماكل إلربإءة اكن يقصد أأن الاس تجابة إلصارمة
للمعىن إ ألسايس هو أأحد إلرشوط إجلوهرية لالخرتإع؟ إذإ اكنت إلجابة نعم ،ل تشمل إملطالبة
إلشلك إخملتلف.

 .21الاس تفسار إملتكون من ثالث مرإحل طبقا للقانون إ ألملاين – أأس ئةل ش نايدميسري :إعمتدت إحملامك إ ألملانية
مجموعة أأخرى من إ ألس ئةل بناء عىل إلربوتوكول .218ويه:
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وردت إ ألس ئةل إملبينة كام صاغها (ترمجها) أأكسل فون هيلفيدل :إلتعدي عىل إلربإءإت يف أأورواب ،إملقاربتان إلربيطانية وإ ألملانية لتفسري إملطالبة أأو
إلتفسري إلغريض ضد إلتاكفؤ يف إحملارضة إليت قدهما أأمام طلبة إملاجس تري إ ألورويب مبعهد والكء إلربإءإت وإلعالمات إلتجارية ،بس يدين وميلبورن ،يف
مارس .2111
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 هل حيل إلتجس يد (إملهتم) إملشلكة إلاكمنة يف الاخرتإع (إحملمي مبوجب إلربإءة) عرب وسائل لها
موضوعيا نفس إ ألثر ،حىت بعد تغيريها؟ إذإ اكنت إلجابة ل ،فمل يمت إلتعدي عىل إلربإءة.
 هل متكن إلقارئ إملمترس ،بفضل معرفته إلتقنية إلعامة ،من إلتوصل ،دون بذل هجد إبتاكري ،إىل أأن
إلشلك إخملتلف كوس يةل يعمل (يؤدي إدلور) بشلك مشابه (بنفس إلطريقة)؟ إذإ اكنت إلجابة ل،
فمل يمت إلتعدي عىل إلربإءة.
 هل تستند إعتبارإت إلشخص إملمترس مضن إلسؤإل رمق  2بشلك كبري إىل مطالبة إلربإءة يك يعترب
(يلتفت إىل ،يأأخذ بعني الاعتبار) إلشخص إملمترس إلشلك إخملتلف حال ماكفئا (ابللغة إ ألملانية:
)gleichwertig؟ وبعبارة أأوحض ،هل تقوم الاعتبارإت ،إليت جيب أأن يطبقها إلشخص إملمترس (فامي
يتعلق ابلسؤإل  ،)2بشلك لصيق عىل جوهر إلتعلاميت إلتقنية إليت تمتتع ابمحلاية ،يك يعترب إلشخص
إملمترس أأن إلشلك إخملتلف بوسائهل إملعدةل ،هو ماكئف للدل إذلي قدمه الاخرتإع وإملبني يف
إملطالبات؟
وقد تعرضت هذه إ ألس ئةل للنقد .ويرى أأكسل فون هيلفيدل أأن:
إملقاربة إ ألملانية طورت لتفسري إملطالبة بناء عىل إتفاقية إلربإءإت إ ألوروبية ،من طرف إحملمكة إلفدرإلية إ ألملانية
يف عرشإت إلقرإرإت ،بدءإ من مطلع مثانينات إلقرن إملايض وصول إىل إلوقت إحلارض .وتمتزي إلسوإبق
إلقضائية بعدد كبري من إلتوطئات ( أأي إملبادئ إلنظرية) وإملعايري إملعقدة .وترتدد إحملامك إلربيطانية ،من هجهتا،
يف إصدإر مبادئ نظرية معممة .وتفضل تكل إحملامك إعامتد إللغة إلنلكزيية إلبس يطة بدل إلصياغة إلراننة.
وجيادل هيلفيدل أأن إملقاربة إ ألملانية تستند إىل ثنائية الاس تخدإم مبعناه إحلريف أأو إملشابه وإمحلاية خارج نطاق إلهوية
(إلتعدي "ابلتاكفؤ" طبقا للقانون إ ألملاين).
 .25إملقاربة إلهولندية:

إيبيالدي

IEPT19920220
حممكة لهاي فهولندإ
أأدى إملبد أأ إلقائل إن جوهر الاخرتإع إحملمي مبوجب برإءة حيدد نطاق إمحلاية إليت متنح للربإءة ،إىل إملقاربة
إليت تستند إىل إلسؤإل إملذكور أأعاله – أأي إلسؤإل بشأأن إلتعدي – مثلام إس تخدمته رمينغتون ،فيجب
أأول صياغة إلسامت إ ألساس ية لالخرتإع ،بشلك ملخص وشامل ،مما يؤدي إىل ظهور ما ميكن أأن نسميه
مطالبة برإءة جديدة ،مث خيضع إجلهاز أأو طرإئق إلصنع إخلاصة ابملدعى عليه لالختبار ملقارنته بتكل إملطالبة.
وميكن الاعرتإض عىل تكل إملقاربة عىل أأساس أأنه يمت رمغ لك يشء ،إلقيام ببحث بشأأن إلسامت إ ألساس ية،
يف إحلالت إليت ل ميكن فهيا إضافة أأي يشء أأو إضافة يشء قليل بشأأن الاخرتإع إحملمي مبوجب إلربإءة،
ابس تثناء أأن إلجرإء إملعين أأو إملزجي من إلجرإءإت "يعمل" ،مما قد يؤدي إىل فكرة راريدية بعيدة إلنطاق،
ل ينبغي أأن تلعب أأي دور يف تطبيق إملادة  )2(31من قانون إلربإءإت إلهولندي وإملادة  61من إتفاقية
إلربإءإت إ ألوروبية وإلربوتوكول إملصاحب لها ،أأو قد يؤدي أأيضا إىل الاعرتإض عىل أأساس أأنه ليس من
إملمكن حقا ،رمغ لك يشء ،يف إحلالت إليت ميكن فهيا إضافة إملزيد بشأأن الاخرتإع إحملمي بربإءة ،صياغة
إلسامت إ ألساس ية بشلك هنايئ وحامس ميكن الاعامتد عليه ،وعليه حفىت إن متت حماوةل صياغة تكل إلسامت،
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فان إلصياغة تكون غالبا مس توحاة من سؤإل إلتعدي إذلي يقتيض إعطاء إجابة خصوصية ،ابلضافة إىل
الاختيار إملالمئ حلاةل إلتقنية إلصناعية إملعروفة ،وإليت س يقارن هبا الاخرتإع خالل الاختبار؛ ويؤدي لك
ذكل إىل صياغة فضفاضة أأكرث من إلالزم أأو ضيقة أأكرث من إلالزم ،أأو إىل صياغة لن تصلح للدالت إ ألخرى
إليت جيب فهيا إلجابة عىل إلسؤإل إملتعلق ابلتعدي عىل الاخرتإع إملعين.
وعليه ،فان إحملمكة ل تعترب أأنه ينبغي إلجابة عىل إلسؤإل إملتعلق ابملتعدي عىل هذإ إلنحو .ول يعين ذكل أأن
إحملمكة ل تعتقد أأنه ينبغي أأن يؤخذ بعني الاعتبار ما يشلك – أأو ما ميكن أأن يفرس عىل أأنه – إلسامت
إ ألساس ية لالخرتإع إحملمي مبوجب إلربإءة ،بل يعين ذكل أأنه ينبغي الانتباه إىل إلبحث عن طبيعة أأو معل
إلجرإء أأو وظيفة ذكل إلجرإء ،إملشار إليه يف مطالبة إلربإءة وإذلي إس تعاض عنه إلطرف إلخر يف طريقة
إلصنع أأو يف إجلهاز إخلاص به وإلصاحل للعمل ،ابجرإء أخر ل يطابق إلصياغة إلوإردة يف مطالبة إلربإءة ،و أأنه
ينبغي الانتباه إىل إلبحث عن إملاكن إذلي يشغهل ( أأو إلوظيفة إليت يلعهبا) إلجرإء إملعين مضن إجملموعة إلاكمةل
لالجرإءإت إملشار إلهيا يف إملطالبة ،والانتباه إىل أأنه يمت بعد ذكل ،فامي يتعلق جزئيا ابحلاةل إلتقنية إلصناعية
إملعروفة ،تقيمي (أأ) إىل أأي مدى ميكن للمخرتع أأن يدعي إمتالكه لفكرة راريدية معينة لالجرإءإت إليت وصفها
يف إملطالبة و(ب) إىل أأي مدى مل تكن تكل إلفكرة إلتجريدية غري منصفة ل ألشخاص إلخرين إذلين قد
يستندون يف أأفعاهلم إىل ثقهتم بأأن تكل إ ألفعال لن متنع بعد ذكل أأو لن تؤدي إىل إلزإهمم بدفع إلتعويضات.
وذلإ ،ينبغي إعتبار إلنابض إمللفوف وعنرص رمينغتون إملشار إليه ،يف إطار إجلهاز كلك ،كشلكني خمتلفني
لبعضها إلبعض ،للك مهنام مزإايه ومساوئه ،و أأن هجاز رمينغتون أأهل للحامية بربإءة ابلستناد إىل بعض
خصوصيات إجلهاز.
ومل تشمل حاةل إلتقنية إلصناعية إملعروفة يف جمال أأهجزة إزإةل إلشعر ،إلعنرص إملمسك ابلشعر يف هجاز
رمينغتون ،وإذلي مل يكن بدتهيا ملس تخدم إلنابض إمللفوف إذلي اكن جزءإ من إحلاةل إلتقنية إلصناعية إملعروفة.
ومل خي ّل مودع إلطلب ،بناء عىل إلظروف إملذكورة ،ابلزتإمه رااه إلغري إملتعلق بصياغة إلربإءة بشلك يتيح أأقل
شك ممكن ،وس يكون من إملنصف ،إستنادإ إىل الاعتبارإت إملذكورة أأعاله ،أأن مينح مودع إلطلب إمحلاية
فامي يتعلق ابجلهاز إملمسك ابلشعر إذلي هل نفس خصوصيات إلنابض إمللفوف إملشهور وإذلي ذكر مودع
إلطلب أأنه أأحد عنارص إجلهاز إذلي أأودع طلب إلربإءة بشأأنه.
وجيب إلفصل يف ما إذإ اكنت إمحلاية ضد إلغري منصفة ،ابملقارنة مع ما ينبغي أأن يتوقعه إحلريف يف هولندإ
خبصوص نطاق إمحلاية طاملا أأن تكل إمحلاية تستند بطبيعة إحلال إىل إلسوإبق إلقضائية إلهولندية.
وتبني مشورة إخلبري ،عىل سبيل إذلكر ل إحلرص ،كيف يرى إخلربإء إلهولنديون ،حسب ر أأي إلقسم ،نطاق
إمحلاية مبوجب إلربإءة .وترى إحملمكة ،ابلستناد إىل إملشورة إملذكورة إملتعلقة ببدإهة إلتاكفؤ إملياكنييك يف
إلظروف إملذكورة وإلنصاف إلوإرد يف إمجلةل إلثانية ،ويه عوإمل جيب أأن يأأخذها إلخرون بعني الاعتبار يف
توقعاهتم؛ أأن إلخرين جيب أأن يدركوإ أأن مصطلح "إلنابض إمللفوف" إلوإرد يف مطالبات إلربإءة يس تحق
مس توى إلتجريد إلقائل إن نطاق إمحلاية مبوجب إلربإءة يشمل إجلهاز من سبيل هجاز رمينغتون .فمرتمج من
إلهولندية .
ويف لك إحلالت ،أأظهرت نتيجة دعوى إيبيالدي أأن إحملامك إخملتلفة تفرس نفس إملطالبات عىل حنو خمتلف .فمل يعترب
إجلهاز تعداي يف إنلكرتإ ،وإعترب تعداي يف أأملانيا وهولندإ.

طاء .إلقانون إلنلكزيي بشأأن إلتفسري :من هل إللكمة إ ألخرية؟
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 .21من هل إللكمة إ ألخرية؟ رمبا قد صدرت إللكمة إ ألخرية فعال يف إململكة إملتددة بشأأن مقاربة تفسري إلربإءإت.
وقد إس تعرض إللورد هومفان ،يف قضية كريين أأمغن ضد رشكة هووسشت ماريون روس يل إحملدودة ف2114
 ،UKHL 46بتفاصيل دقيقة اترخي تفسري إلربإءإت و أأساسه إملنطقي .واكن إحلمك مطول وموسوعيا ،ورمغ أأنه اكن
اب ألساس إعادة صياغة فقد اكن جديرإ ابلهامتم .ول تكف إملقتطفات إليت ترد فامي يل ،لتعكس إلقمية إحلقيقة
للحمك إملذكور.
إلوقائع :تناولت إلربإءة إليت متلكها أأمغن إنتاج إليرثروبويتني ( )EPOوهو دوإء انحج مضاد لفقر إدلم .ورمغ أأن
إلربوتني اكن معروفا ،إل أأن إلربإءة مشلت إنتاج إليرثروبويتني ابس تخدإم تقنيات إلهندسة إلورإثية لس تخالص
إمحلض إلنووي إخلاريج يف إخلالاي إملضيفة .وقد طور إملدعى عليه ،أأي رشكة يت اكي يت ،تقنية مس تقةل لنتاج
إليرثروبويتني عن طريق إدخال تسلسل مثري قابل للتحريض يف منبع جينة إليرثروبويتني إخلاريج يف إلساللت
إخللوية إلبرشية .وقد مشلت مطالبة إلربإءة إخلاصة بأأمغن ،إليت حنن بصددها ،إنتاج بروتني إليرثروبويتني من خالل
إس تخالص تسلسل إمحلض إلنووي إخلاريج يف إخللية إملضيفة .وجادلت أأمغن أأن دور إخللية إملضيفة هو بلك
بساطة إس تضافة إمحلض إلنووي إخلاريج إذلي يتضمن إلتسلسل إملثري إذلي أأدخلته يت اكي يت .وجادلت يت اكي
يت ،من إجلهة إ ألخرى ،أأن تفسري إملطالبة جيب أأن يكون أأضيق ،و أأن إمحلض إلنووي إخلاريج إذلي تشمهل إملطالبة
ل ميكن أأن يكون إل جينة إليرثروبويتني إخلاريج.

كريين أأمغن ضد هووسشت ماريون روس يل

][2004] UKHL 46 [HL

( أأ) فقبل  0111مل يكن إلتفسري منظام مبوجب قانون تنظميي
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مل يتضمن أأي قانون تنظميي يف إململكة إملتددة ،إىل حدود قانون إلربإءإت لس نة  ،0111إذلي أأدخل إتفاقية
إلربإءإت إ ألوربية حزي إلتنفيذ ،أأي يشء بشأأن مدى إمحلاية إليت متنحها إلربإءة .واكن ذكل خيضع إىل إلقانون
إلعام ورشوط إملنح إملليك وإملبادئ إلعامة للتفسري .ولكن تناولت إتفاقية إلربإءإت إ ألوروبية وقانون فس نة
 0111إملسأأةل بشلك رصحي ،ومفصل نوعا ما.

(ب) فعربت إتفاقية إلربإءإت إ ألوروبية وإلربوتولك إملصاحب لها عن إلقوإنني إلربيطانية إلرإهنة
بينت إلتفاقية عىل حنو وإحض أأن مدى إمحلاية س تددده (ورد مصطلح  bestimmtيف إلنص إ ألملاين)
"مصطلدات إملطالبات" وقد إتبعت إلتفاقية يف ذكل ما اكن قانوان سائدإ يف إململكة إملتددة ملدة طويةل.
وعليه فقد إعمتدت إتفاقية إلربإءإت إ ألوروبية إملبد أأ إلربيطاين إملتعلق ابس تخدإم إملطالبات لتدديد مدى
إمحلاية ،لكن إدلول إملتعاقدة مل تكن ترغب ،من هجة أأخرى ،يف قبول ما فهم عىل أأنه مبادئ إلتفسري إليت
تطبقها إحملامك إلربيطانية لتدديد معىن إملطالبات .واكن ينظر إىل تكل إملبادئ عىل أأهنا تؤدي أأحياان إىل تفسري
إملطالبات بشلك ضيق وحريف ،حىت دون إحلاجة إىل ذكل .ورغبت إ ألطرإف إملتعاقدة يف أأن توحض رضورة
رفض إلشلكيات إلقانونية من هذإ إلنوع .واكن من إملقبول من هجة أأخرى ،أأن إلبدلإن إليت اكنت تنظر ،يف
إلسابق ،يف "جوهر الاخرتإع" بدل إملصطلدات إلفعلية إلوإردة يف إملطالبات ،ينبغي أأل توإصل تطبيق ذكل
كام هو متاما ،فتبدو أكهنا تفرس إملطالبات بشلك خسي.

(ج) فطبيعة إملقاربة إللغوية إلبحتة إ ألصلية
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أأضيفت هذه إلعناوين قصد إبرإز إلنقاط إخملتلفة إليت إستند إلهيا إحلمك.
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ل ميكن أأبدإ فهم ما اكنت إمجلةل إ ألوىل من إلربوتوكول هتدف إىل منعه ،دون معرفة إملبادئ إليت د أأبت إحملامك
إلنلكزيية عىل تطبيقها (همام اكنت نس بة إلتطبيق ،من إلناحية إلنظرية) عند تفسري إلواثئق إلقانونية .واكنت
تكل إملبادئ تشرتط أأن يعطى لللكامت وإلنحو "إملعىن إلطبيعي وإلعادي ،أأي إملعاين إليت يس ندها إلقاموس
لللكامت وإليت يس ندها إلنحو لرتإكيب إمجلل .واكن جيب إعامتد إملعىن إملذكور بغض إلنظر عن إلس ياق
وإخللفية إليت إس تخدمت فهيا إللكامت ،طاملا مل تكن "غامضة" ،أأي طاملا مل تكن إللكامت حتمل أأكرث
من معىن.
وإذإ اكنت صياغة إملطالبة ،من هجة أأخرى ،غامضة "يف حد ذإهتا" أأو حتمل أأكرث من معىن حممتل ،ميكن
للمحمكة أأن تأأخذ بعني الاعتبار إلس ياق إذلي تقدمه إملوإصفات وإلرسوم .وإذإ مل يكف ذكل حلل إلغموض،
ميكن للمحمكة أأن تأأخذ بعني الاعتبار إخللفية أأو ما يسمى "إلقرينة إلعرضية" إملتعلقة ابلوقائع إليت من إملعقول
أأن يتوقع إلقارئ إملس هتدف أأن إملؤلف اكن يعرفها عندما كتب إلوثيقة.
وتعين هذه إلقوإعد ،إذإ طبقت بشلك صارم ،أأن إحملمكة ،طاملا مل راد أأي مغوض يف إلصياغة ،قد تلزم
بتفسري إلوثيقة مبعىن مل يكن إلقارئ إلعاقل وإملطلع عىل إلس ياق وإخللفية س يظن أأن إملؤلف قصده.

(د) فختىل إحلمك يف قضية اكتنيك عن إملقاربة إللغوية
وكام قد حيدث بد أأت إحملامك إلنلكزيية فعال ،يف زمن توقيع إلربوتوكولّ ،
ابلتخل عن تكل إلقوإعد فامي يتعلق
مبطالبات إلربإءإت ،و أأيضا فامي يتعلق ابلواثئق إلتجارية بصفة عامة .ومت الاعرتإف بأأن مؤلف إلوثيقة ،من
سبيل إلعقد أأو موإصفات إلربإءة ،يس تخدم إلصياغة للتوإصل من أأجل غرض معل ،وبأأن قاعدة إلتفسري إليت
تعطي إلصياغة معىن مغايرإ للمعىن إذلي اكن س يفهمه إ ألشخاص إذلين اكنت إلصياغة تس هتدفهم فعال،
س تكون مسؤوةل قانونيا عن فشل مقاصد إملؤلف .وجيب أأن يقر أأ إملقطع إملشهور من خطاب إللورد ديبلوك
يف قضية اكتنيك ،ابملقارنة مع إخللفية إملذكورة ،وقد قال إللورد يف ذكل إملقطع إن إملقاربة إجلديدة ينبغي أأن
تطبق أأيضا عىل تفسري مطالبات إلربإءإت.

(ه) فتفسري إلربإءإت نشاط موضوعي
بطبيعة إحلال ،ل يتعلق إلتفسري ،سوإء تفسري إلربإءإت أأو أأي وثيقة أأخرى ،بشلك مبارش مبا اكن إملؤلف
يعنيه :ويعد إلتفسري موضوعيا من انحية أأنه يتعلق ابملعىن إذلي اكن إلشخص إلعاقل إذلي توجه إملؤلف إليه
ابلقول ،س يفهم أأن إللكامت إس تخدمت من أأجهل .ورادر إملالحظة ،رمغ لك يشء ،إىل أأن إملسأأةل ل تتعلق،
كام يقال يف بعض إ ألحيان" ،مبعىن إللكامت إليت إس تخدهما إملؤلف ،بل مبا اكن إملرسل إليه إلنظري س يفهم أأن
إملؤلف اكن يعنيه من خالل إس تخدإم تكل إللكامت .ويعمتد معىن إللكامت عىل إلتفاق ،إذلي خيضع إىل قوإعد
ميكن إلعثور علهيا يف إلقوإميس ويف إلنحو .ول يعمتد إملعىن إذلي ميكن أأن إملؤلف قد قصده من خالل
إس تخدإم تكل إللكامت ،عىل إلقوإعد فقط .ويتأأثر ذكل إملعىن كثريإ بس ياق إليالم إملعني وخلفيته .ول يعمتد
فقط عىل إللكامت إليت إختارها إملؤلف بل أأيضا عىل هوية إملتلقي إذلي يعتقد أأن إملؤلف اكن يس هتدفه وعىل
إملعرفة والافرتإضات إليت تنسب إىل ذكل إملتلقي.

(و) فإملرسل إليه إلنظري هو إلشخص إمل مترس يف إجملال
يكون إملرسل إليه إلنظري ،يف حاةل موإصفات إلربإءإت ،إلشخص إملمترس يف إجملال .ويرشع إملرسل إليه
إملذكور ( أأو إملرسل إلهيا ،جملرد إلتفصيل يف هذإ إملوضع فقط) يف قرإءة إملوإصفات مبا حيمهل من معرفة عامة
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شائعة يف إلتقنية إلصناعية .ويقرأأ إملوإصفات مفرتضا أأن غرضها هو ،يف نفس إلوقت ،وصف الاخرتإع ورمس
حدوده – أأي وصف إلفكرة إلعملية إليت كوهنا ماكل إلربإءة بشأأن إملنتج إجلديد أأو طرإئق إلصنع إجلديدة-.
وليس أأن تكون كتااب لتدريس إلرايضيات أأو إلكميياء أأو قامئة إملشرتايت من إملوإد إلكمييائية أأو إ ألدوإت.

(ز) فل يوسع إلتفسري إلغريض يف معىن إللكامت
يمكن هذإ الاستبصار يف قلب "إلتفسري إلغريض" .ورمبا مل ينشئ إللورد ديبلوك هذه إلعبارة ،ولكنه بلك
تأأكيد منحها إنتشارإ وإسعا يف إلقانون .غري أأنين أأظن أأن إلبعض يزنع إىل إعتبارها وصفا لنوع من أأنوإع قرإءة
إلغيب إذلي ينفذ بطريقة غامضة إىل أأعامق إلصياغة وإملوإصفات .و أأرى أأن إللورد ديبلوك يتددث بدقة أأكرب،
و أأنه اكن تهدف إىل إلشارة إىل أأن إس تخدإم خشص ما لللكامت لغرض ما قد يفهم مبعىن معني ،إس تخدإم
نفس إلشخص لنفس إللكامت قد يفهم بشلك خمتلف إذإ إختلف إلغرض من ذكل.
ول يعين "إلتفسري إلتقين" أأننا س نوسع تعريف إملسأأةل إلتقنية إليت يسعى ماكل إلربإءة يف إملطالبات
إىل منحها إمحلاية ،كام ل يعين أأننا سنتجاوز ذكل إلتعريف .ويبقى إلسؤإل ،دإمئا ،ماذإ اكن إلشخص
إملمترس يف إجملال س يفهم أأن ماكل إلربإءة يعنيه من خالل إس تخدإم إلصياغة إلوإردة يف إلربإءة .وتلعب
إلصياغة إليت إختارها ماكل إلربإءة دورإ هاما لغرض إلجابة عىل ذكل إلسؤإل .ومتكننا إلتفاقات بشأأن
معىن إللكمة أأو ترإكيب إمجلل من إلتعبري عن إملعاين بدقة وسالسة وس يفرتض إلشخص إملمترس،
عادة ،أأن ماكل إلربإءة إختار إلصياغة عىل هذإ إ ألساس.

(ح) فمبد أأ إلتاكفؤ هو مضاد للمعىن إحلريف
أأبدت إحملامك إلربيطانية وإ ألمريكية ،عندما اكنت إلقوإعد إملتعلقة ابملعاين إلطبيعية وإلعادية تطبق بنوع من
إلرصإمة ،قلقا معقول بشأأن تطبيق إلتفسري إذلي ميكن خشصا ما من تفادي إلتعدي عن طريق إدخال "تغيري
غري مادي" عىل الاخرتإع إملبني يف إملطالبات .و أأدى ذكل يف إنلكرتإ إىل تطوير مبد أأ إلتعدي عن طريق
إس تخدإم "لب" الاخرتإع ،وهو عكس "إلتعدي إلنيص".
وميكن إللجوء إىل حلّني ،يف إحلالت إليت يقف فهيا إملعىن إحلريف يف طريق تفسري مطالبات إلربإءة فتحول
دون منح إمحلاية إملنصفة إىل ماكل إلربإءة .وميكن يف إحلل إ ألول ،الالزتإم ابملعىن إحلريف عند تفسري إملطالبات
وإس تنباط مبد أأ يمكل إملطالبات عرب توس يع إمحلاية لتشمل إملاكفئات .وقد طبق هذإ إحلل يف إلولايت
إملتددة إ ألمريكية .وميكن يف إحلل إلثاين إلتخل عن إملعىن إحلريف .وقد طبق هذإ إحلل من طرف جملس
إللوردإت يف قضية اكتنيك.

(ط) فيتسق إحلمك يف قضية اكتنيك مع إلربوتوكول
وعليه ،أأرى أأن مبد أأ اكتنيك للتفسري يتطابق متاما مع إلربوتوكول .وتهدف إملبد أأ إىل منح ماكل إلربإءة مدى
الاحتاكر إلاكمل إذلي اكن إلشخص إملمترس يف إجملال س يظن ،بعد قرإءة إملطالبات يف س ياقها ،أأن ماكل
إلربإءة اكن يقصد إملطالبة به ،ولكن ليس أأكرث من ذكل إملدى .ويكون إلقول ،بطبيعة إحلال ،أأسهل أأحياان
من تطبيق إملبد أأ من إلناحية إلعملية ،رمغ أأنه ل جيب إملبالغة يف وصف تكل إلصعوبة .وتكون أأغلب
إملوإصفات وإحضة متاما بشأأن مدى الاحتاكر إليت تطالب به .ول تصل إملنازعات إملتعلقة هبا إىل إحملامك أأبدإ.
وقد يبدو إلتفسري ،يف إلقضااي إمللتبسة ،لشخص ما منصفا ومعقول يف حق ماكل إلربإءة ،بيامن يبدو لشخص
أخر غري منصف ول معقول يف حقه .وتالزم تكل إدلرجة من إلشك أأي قاعدة تتضمن تفسري وثيقة ما .ويؤثر

228

ذكل سلبيا عىل قانون إلعقود بأأمكهل ،دون إحلديث عن أأثره عىل إلترشيعات .ول يوجد من انحية إملبد أأ أأي
حل ذلكل ،غري أأنين سأأنظر بعد قليل يف ما إذإ اكن ميكن إلتخفيف يف إلشك عن طريق إملبادئ إلتوجهيية
أأو إملقاربة إملنظمة للتفسري.

(ي) فإملاكفئات دليل للتفسري
حتول إملادة  65دون توس يع إلتاكفؤ للحامية فال تتجاوز إملطالبات ،ولكن ما من سبب حيول دون أأن يكون
إلتاكفُ ُؤ جزءإ هاما من خلفية إلوقائع إملعروفة للشخص إملمترس وإليت س تؤثر عىل إملعىن إذلي أأن إملطالبات
تعنيه .ول يعدو ذكل كونه إملنطق إلسلمي.

(س) فأأس ئةل اكتنيك وإنربوفر يه جمرد مبادئ توجهيية للتفسري
مل تكف إحملامك إلنلكزيية ،منذ مخس عرشة س نة ،تس تخدم هذه إ ألس ئةل فأأس ئةل قضية اكتنيك وقضية
إنربوفر إليت أأطلقت علهيا حممكة الاس تئناف ،يف قضية ويتل ضد رشكة دريلسايف إحملدودة ف ، 2110إمس
"بروتوكول إ ألس ئةل" ،وقد إعمتدت تكل إ ألس ئةل اكطار لختاذ قرإر هل أأن نطاق إملطالبات يشمل إملاكفئات.
ويبدو ،معوما ،أأن إلقضاة رإضون عن إلنتاجئ ،رمغ أأن بعض إلقضااي كشفت عن بعض إلقصور يف تكل
إلطريقة .ومن إملهم ،عند إحلديث عن "مبد أأ اكتنيك" إلمتيزي بني مبد أأ إلتفسري إلغريض وإذلي س بق وقلت إنه
يدخل رشوط إلربوتوكول حزي إلتنفيذ ،من هجة ،وإملبادئ إلتوجهيية لتطبيق مبد أأ إلتاكفؤ وإليت تغلفها أأس ئةل
إلربوتوكول ،من هجة أأخرى .ويعد إملبد أأ إ ألول جحر إ ألساس لتفسري إلربإءإت ،وقابال للتطبيق عىل لك
إلقضااي .بيامن تعد إملبادئ إلتوجهيية جمرد مبادئ توجهيية ترتإوح فائدهتا من قضية إىل أأخرى.
ويامتىش مفهوم الاس تجابة إلصارمة للمعاين إلتقليدية لللكامت وإلتعابري ،خاصة ،مع إس تخدإم إ ألشاكل
وإلقياسات وإلزوإاي وما شابه ذكل ،إذإ اكن إلسؤإل هل أأن تكل إللكامت أأو إلتعابري تسمح نوعا ما ابلتسامح
إملهم مباكن أأن إلقضااي إمخلسة إليت أأشارت
أأو إلتقدير إلتقرييب .ومل خترج قضية اكتنيك عن تكل إلقاعدة ،ومن ّ
فهيا إحملمكة إلفدرإلية إ ألملانية إىل قضية اكتنيك ورصحت فهيا أأن إملقاربة تتطابق مع إملقاربة إليت إعمتدها جملس
إللوردإت ،تتعلق لكها اب ألشاكل وإلقياسات .وتتعارض الاس تجابة إلصارمة يف تكل إلقضااي مع إلتقدير
إلتقرييب وليس مع إلتعابري إجملازية إلوإردة يف أأس ئةل إلربوتوكول .وما من شك أأن إلسؤإل ،اكن يف بعض
إلقضااي إ ألخرى ،إليت مل تتضمن أأشاكل أأو قياسات ،هل أأن إللكمة أأو إلعبارة إس تخدمت يف معناها
إلتقليدي إلصارم أأو مبعىن أخر أأكرث مرونة .وتكون أأس ئةل إلربوتوكول مفيدة يف إلعديد من إلقضااي ولكهنا
ل تعوض حماوةل فهم ما اكن إلشخص إملمترس يف إجملال س يفهم أأن ماكل إلربإءة قصده من خالل إلصياغة إليت
وردت يف إملطالبات.

ايء .إلقانون إ ألملاين بشأأن إلتفسري
 .31تلزم إتفاقية إلربإءإت إ ألوروبية وإلربوتوكول إملصاحب لها أأملانيا أأيضا .ونس تخدم هذإ إملثال هنا لتوضيح مقاربة
إلتفسري يف أأحد إلبدلإن إذلي هل خلفية نظام إلقانون إملدين .وسنس تخدم لهذإ إلغرض إحلمك إلصادر عن حممكة إنلكزيية
يف قضية لدي جاي .واكنت إلقضية تتعلق ابلرتخيص واكن جيب عىل إحملمكة إلنلكزيية أأن تثبت نطاق إلربإءة بناء
عىل إلقانون إ ألملاين.
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س يلتيك للبحث وإلتطوير ضد ميدمييون

][2004] EWHC 1124 [UK

يسعى إلقانون إ ألملاين إلرإهن ،متاما مثل قانون بدلان ،إىل تنفيذ أأحاكم إملادة  61من إتفاقية إلربإءإت إ ألوروبية
وإلربوتوكول إملصاحب لها .ولن يكون من إلسهل أأن نفرتض أأن تطبيق إملقاربة إ ألملانية س يؤدي ،يف لك
إلقضااي ،إىل نفس إلنتيجة مثل تطبيق قانوننا إلوطين.

( أأ) فإلقانون إ ألملاين قبل إعامتد إلربوتوكول
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طبقت ،بناء عىل قانون إلربإءإت إ ألملاين إلسابق ،مقاربة حتررية لنطاق إمحلاية .ويكون إملدعى عليه قد
إرتكب تعداي إذإ إس تخدم "إلفكرة الابتاكرية إلعامة" للربإءة .وصارت إملطالبات ،حاليا ،إ ألساس إجلوهري
لتدديد نطاق إلربإءة .و أأكد ذكل قرإر إحملمكة إلعليا إ ألملانية يف قضية فومش تاين (جحر إلرصيف إملسكوب)
 6IIC (1987) ،803 ،12 = GRUR 1986 ،BGHZ 98إلصفدة( 795إمللحق .)2
"ل تعد إملطالبات حاليا ،وعىل عكس إلوضع إلقانوين إلسائد إىل حدود ،0115جمرد نقطة إنطالق بل
صارت متثل أأساسا جوهراي لتدديد مدى إمحلاية .وينص قانون إلربإءإت لس نة  0150عىل رضورة
حتديد رشوط إملطالبة عن طريق إلتفسري ،مع إ ألخذ بعني الاعتبار للوصف وإلرسوم إليت تضمنهتا
تكل إملطالبة .وبني إلربوتوكول أأن إلتفسري ل خيدم فقط غرض حل إلغموض إذلي حييط ابملطالبات
بل خيدم أأيضا غرض توضيح إملصطلدات إلتقنية إليت إس تخدمت يف إملطالبات ابلضافة إىل توضيح
حدود الاخرتإع إذلي وصفته إملطالبات وقيوده".

(ب) فإملقاربة بعد إلربوتوكول
فبقية إملقتطف من قضية فورمش تاين:
"حيدد مدى إمحلاية إذلي متنده إلربإءة إملودعة بعد مطلع يناير  ،0115فامي يتعلق ابلس تخدإم إملاكئف
لالخرتإع ،ابلستناد إىل إملصطلدات إلوإردة يف إملطالبات وإليت جيب تأأكيدها عن طريق إلتفسري .وجيب
إلنظر يف نطاق الاخرتإع مثلام قد يتعرف عليه إلشخص إمل ّمترس يف إجملال .وجيب حفص هل يقدر إلشخص
إمل ّمترس يف إجملال ،ابلستناد إىل الاخرتإع إملطالب به ،أأن حيل إملشلكة إليت حلها ذكل الاخرتإع ،ابس تخدإم
وسائل ماكفئة ،أأي أأن حيقق إلنتيجة إملنشودة ابس تخدإم وسائل خمتلفة تؤدي أأيضا إىل تكل إلنتيجة .ويشمل
مدى إمحلاية إذلي متنده إلربإءة ،معوما ،إلوسائل إليت ميكن للشخص إلعادي إملمترس يف إجملال ،مبوجب معارفه
وهمارته ،وابلستناد إىل الاعتبارإت إلقامئة عىل الاخرتإع إملطالب به ،أأن خيلص إىل أأهنا وسائل ماكفئة.
ويكون ذكل رضوراي لتحقيق هدف إملاكفأأة إملنصفة للمخرتع ،ابلنظر إىل إجلانب إملتعلق ابليقني إلقانوين".
وتعد قضية فورمش تاين أأساس إملقاربة إلرإهنة لقانون إلتعدي يف أأملانيا ،ولكهنا تعد أأيضا مصدرإ ألحد أأسس
إدلفاع إلضافية ،يسمى إعرتإض فورمش تاين ،وينص عىل أأنه ل ميكن إلمتديد يف إلربإءة لتشمل إلتجس يدإت
إملاكفئة إذإ اكنت تكل إلتجس يدإت معروفة أأو بدتهية عىل ضوء حاةل إلتقنية إلصناعية .ويتشابه ذكل مع
أأساس إدلفاع جيليت ،إذلي ذكرانه سابقا.

(ج) فإلتفسري من إختصاص إحملمكة
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متت إضافة هذه إلعناوين.
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ينبغي إاثرة نقطة عامة قبل إلنظر يف تكل إلسابقة إلقضائية .وتتكفل إحملمكة ،بناء عىل إلقانون إ ألملاين ،مثل
إلقانون إلنلكزيي ،بتفسري إلربإءة وابختاذ إلقرإر بشأأن مسأأةل إلتعدي .وجيب أأن تنظر إحملمكة ،أأثناء قياهما
بتكل إملهمة ،إىل إلربإءة من خالل عيون إملرسل إليه إلنظري إملمترس ،ولكن غري إملبدع.

(د) فحتديد إملعىن إملعجمي كخطوة أأوىل
تتعلق إخلطوة إ ألوىل إملرتبطة بتدديد ما إذإ مت إلتعدي عىل إلربإءة ،بناء عىل إلقانون إ ألملاين ،بتفسري إملعىن
"إملعجمي" للمطالبات .ويكون إملدعى عليه قد تعدى عىل إملنتج أأو طرإئق إلصنع إخلاصة ابملدعي ،إذإ مشل
إملعىن إملذكور ذكل إملنتج أأو طرإئق إلصنع .وإذإ مل يمت إلتوصل إىل نوع إلتعدي إملذكور ،تكون إخلطوة إملوإلية
يه حتديد ما يشمهل نطاق إمحلاية خبالف إملعىن إملعجمي ،إن اكن نطاق إمحلاية أأوسع من إملعىن إملذكور .وتعمتد
إحملامك إ ألملانية ،لهذإ إلغرض ،إختبارإ متكوان من ثالث مرإحل يش به أأس ئةل قضية إنربوفر ،ولنئ إختلف عهنا
قليال .وقد وحضت إحملمكة إلفدرإلية إ ألملانية ذكل يف قضية كوس تودايل إلثاين ،كام يل:
"وجيب أأيضا أأن تطبق مبادئ حتديد مدى إمحلاية إذإ تضمنت إلربإءة موإصفات تتعلق اب ألشاكل
وإ ألبعاد .وتعد تكل إلتفاصيل جزءإ من إلطابع إمللزم ملطالبة إلربإءة أكساس حامس لتدديد مدى إمحلاية.
ويبني إدرإج إ ألشاكل أأو إ ألبعاد يف إملطالبة أأن إملقصد هو أأن تسامه تكل إلتفاصيل يف حتديد مدى
إمحلاية ،و أأن تسامه إنطالقا من ذكل يف رمس حدود موضوع إلربإءة .وجيب ،بناء عىل ذكل ،أأل تعترب
تكل إلتفاصيل أأقل إلزإما ،بل جمرد قرإرإت منوذجية للتعلاميت إلتقنية إحملمية ،وقد نصت إلسوإبق
إلقضائية للوضع إلقانوين يف أأملانيا ،قبل دخول إملادة  61من إتفاقية إلربإءإت إ ألوروبية وإلتنقيدات
إملقابةل لها حزي إلتنفيذ ،عىل إماكنية إلقيام بذكل.
وتعمتد موإصفات إ ألشاكل وإ ألبعاد ،مثل أأي عنرص من عنارص مطالبة إلربإءة ،من انحية إملبد أأ ،عىل
إلتفسري .ويكون إلعامل إحلامس ،مثل ما هو إحلال يف إجلوإنب إ ألخرى ،كيف س يفهم إلشخص
إمل ّمترس يف إجملال تكل إلتفاصيل مضن إلس ياق إلعام ملطالبة إلربإءة ،مع إس تخدإم إلوصف وإلرسوم مرة
أأخرى لتوضيح ذكل إلس ياق .وجيب الانتباه إىل أأن موإصفات إ ألشاكل وإ ألبعاد لن تكون منتظمة،
نظرإ ملضموهنا إملوضوعي وإذلي س هيمين عىل إلتفسري إذلي س يقوم به إلشخص إمل ّمترس يف إجملال،
ولكهنا ميكن أأن تشري بأأشاكل خمتلفة إىل مجموعات إلوقائع إليت ختتلف مضاميهنا".

(ه) فإملقاربة إلس ياقية
وعليه ،فمل تأأخذ إحملامك إ ألملانية بعني الاعتبار أأن إ ألشاكل وإ ألبعاد تس تخدم أأو ميكن أأن تس تخدم لرمس حدود
نطاق إمحلاية .وتعمتد طريقة تفسريها من هجة أأخرى ،عىل إلس ياق إذلي تس تخدم فيه تكل إ ألشاكل أأو
إ ألبعاد .وعالوة عىل ذكل ،مضت إحملمكة إلفدرإلية إ ألملانية قدما وفرست أأن إ ألشاكل وإ ألبعاد ،ونظرإ ألهنا
تقدر أأن تكون دقيقة ،ختتلف عن جمرد إ ألوصاف إللفظية:
"حتول هذه إلعوإمل لوحدها دون أأن يس ند إلشخص إملمترس يف إجملال ،نفس إملعىن إلثابت ملوإصفات
إ ألشاكل وإ ألبعاد وإلنطاقات .غري أأن إلشخص إملمترس ،كقاعدة عامة ،سيس ند درجة أأمهية أأكرب لليقني
وإلوضوح فامي يتعلق بتكل إلتفاصيل ،مقارنة اب ألوصاف إللفظية لعنارص إلتعالمي إلتقنية ،حسب
الاخرتإع فحذف إملقتطف  .وتمتزي إ ألشاكل ،يف حد ذإهتا ،بعدم إلغموض ،بيامن متثل إملفاهمي إلعامة،
إليت تصاغ بوإسطة إملصطلدات إللغوية ـ فكرة راريدية نوعا ما من إملوضوع إذلي تشري إليه تكل
إملصطلدات .و أأضف إىل ذكل ،أأنه ليس من إلرضوري ،إذإ إس تخدمت تكل إملفاهمي يف موإصفات
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إلربإءة ،أأن حتمل نفس إملعىن إذلي يرتبط بتكل إملصطلدات يف الاس تعامل إللغوي إلتقين إلعام ،أأي
أأن موإصفات إلربإءة ميكن أأن تشلك "معجمها إخلاص" .وميكن تفسري إلسامت إليت إكتست شيال
ملموسا بوإسطة موإصفات إ ألشاكل وإ ألبعاد ،من زإوية إلنظر إليت يمتتع هبا إلقارئ إملمترس؛ بشلك
حيدد إلنجاح إملوضوعي إذلي سيمت حتقيقه حسب الاخرتإع ،إذإ اكن ذكل مناس با ،بطريقة أأدق،
و أأضيق مما س يكون عليه إحلال مع إلوصف إللفظي إلبحت .وإذ إن مودع إلطلب هو إملسؤول عىل
ضامن أأن تتضمن مطالبة إلربإءة لك ما يلمتس حاميته ،حيق لقارئ موإصفات إلربإءة أأن يفرتض أأن
مودع إلطلب إس تجاب ذلكل إلرشط أأيضا من خالل إدرإج إ ألشاكل يف صياغة مطالبات إلربإءة.
ويرسي ذكل خاصة أأن مودع إلطلب إذلي س يدرج إ ألشاكل هل فرصة أأكرب لالدرإك بعوإقب صياغة
إملوإصفات عىل حدود إمحلاية إليت إلمتس أأن تمتتع هبا إلربإءة".
ولهذإ إلسبب ،س يكون إلتقيمي إ ألشد رصإمة أأنسب بكثري من إملامرسة إليت نص علهيا إلقانون إ ألملاين
قبل  .0115ويبني إلشلك إخلايل من إلغموض إلسلعة إحملمية ،بدقة ،ويرمس حدودها ،وذلإ ل يتضمن موضوع
مطالبات إلربإءة ،كقاعدة عامة ،أأي شلك ،بعد ذكل.
وسرنى كيف أأن إحملامك إ ألملانية ،مثل ما هو إحلال يف إلقانون إلنلكزيي ،جيب أأن تأأخذ بعني الاعتبار أأن
ماكل إلربإءة هو من إختار صياغة إملطالبة و أأن إلقارئ حيق هل أأن يفرتض أأن ماكل إلربإءة اكن يعرف ما اكن
بصدد فعهل عندما اكن يسعى إىل تبيني الاحتاكر إذلي اكن يرغب فيه.

(و) فإملرسل إليه إلنظري
ومضت إحملمكة إلفدرإلية إ ألملانية قدما و أأوحضت ،أأن إملعىن إملعجمي ،حىت وإن تضمن قيودإ عددية ،ل حيول
ابلرضورة دون إماكنية أأن ختضع تكل إلقيود إىل إلتفاواتت الاعتيادية .وتبقى عيون إملرسل إليه إلنظري ،يف
هذإ إلصدد كام يف غريه ،يه من حيدد ما إن اكنت تكل إلتفاواتت جائزة.
"ويبقى إلعامل إحلامس هو إملضمون إملعجمي ملطالبة إلربإءة وإذلي س يددد مبساعدة إلوصف وإلرسوم.
وميكن ،تبعا ذلكل ،يف س ياق أخر ،أأن يعترب إلشخص إملمترس يف إجملال فإلزإوية إحملددة ،مثال 11
درجة مكية جيب الاس تجابة لها كام يه متاما .ويرسي ذكل أأيضا ،من انحية إملبد أأ ،عىل نطاقات
إ ألرقام ذإت إلقمية إحلدية .وسيتوإفق إلتفسري إلقائل إنه جيب الاس تجابة إىل إلقمية متاما كام يه ،قبل
لك يشء ،مع تفسري إلشخص إملمترس يف إجملال بعد أأن أأدرك أأن تكل إلقمية "حامسة" .وتبعا ذلكل،
تعمتد طريقة فهم أأحد إ ألشاكل أأو إ ألبعاد إملعينة إليت وردت يف مطالبة إلربإءة ،عىل إلتفسري إذلي قام
به إلشخص إملمترس يف إجملال إملعين يف إلقضية بعيهنا ،وتكل مسأأةل حيددها إلقايض إمللكف ابلقضية".

(ز) فتطبيق أأس ئةل قضية إنربوفر
جيب أأن حتدد إحملمكة إ ألملانية أأيضا ما إذإ اكن إحتاكر إلربإءة يشمل أأكرث من إملعىن إملعجمي للمطالبات .وكام
ورد فامي س بق ،ويتطلب ذكل إختبار ثاليث إملرإحل يش به أأس ئةل إنربوفر .وقد بينت قضية كوس تودايل إلثاين
طبيعة الاختبار كام يل:
"وتبعا ذلكل ،يك يشمل مدى إمحلاية إلتجس يد إذلي حييد عن إملعىن إحلريف لصياغة مطالبة إلربإءة،
ل يكفي أأن ( )0حيل إلتجس يد إملشلكة إلاكمنة يف الاخرتإع ابس تخدإم وسائل معدةل ولكن ماكفئة
موضوعيا و أأن ( )2متكن إملعرفة إملتخصصة إلشخص إملمترس يف إجملال من إلتعرف عىل إلوسائل
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إملعدةل عىل أأهنا وسائل ماكفئة .وعالوة عىل ذكل ،ومثلام ل ميكن حتديد إ ألثر ذإته دون إلرتكزي عىل
مطالبة إلربإءة )3( ،وجيب أأن تركز الاعتبارإت ،إليت جيب أأن يطبقها إلشخص إملمترس يف إجملال،
عىل إملضمون إملعجمي للتعلاميت إلتقنية إليت منحت إمحلاية يف مطالبة إلربإءة ،يك يعترب إلشخص
إملمترس يف إجملال إلتجس يد إخملتلف ووسائهل إملعدةل كدل ماكئف خصويص.
وكام هو إحلال مع بقية عنارص مطالبة إلربإءة ،جيب أأل حيدد إ ألثر طبقا للمطالبة إل إذإ أأخذت إ ألرقام
وإ ألبعاد إليت وردت يف إملطالبة بعني الاعتبار .وعليه ،فال يكفي من انحية إملبد أأ أأن ينص تفسري
إلشخص إملمترس يف إجملال عىل أأن إجناز الاخرتإع ل يعمتد عىل الاس تجابة إىل إ ألرقام ،يك يشمل
مدى إمحلاية إلتجس يدإت إخملتلفة .ول يتجاوز مدى إمحلاية إملضمون إملعجمي ملطالبة إلربإءة ،إذإ إرتأأى
إلشخص إملمترس يف إجملال إلرمق إذلي وردت قميته يف إملطالبة ليس هل ماكئف .وحتدد الاس تجابة
(إلتامة) للرمق ،طبقا لتفسري إلشخص إملمترس يف إجملال ،أأثر إلسمة إليت حتددها إ ألرقام إملبينة يف
إملطالبة ،وعليه فال ميكن ابلرضورة أأن يؤدي رمق خمتلف إىل إ ألثر إملذكور .ولن يكون من إلاكيف ،يف
تكل إحلاةل ،أأن يدرك إلشخص إملمترس يف إجملال أأن إلتعلاميت إملس تخلصة من إ ألرقام تعد معقوةل من
إلناحية إلتقنية.
ولن يدرك مودع إلطلب دإمئا إملضمون إلتقين لالخرتإع أأو يفصهل بشلك اكمل ،وليس ملزما قانونيا
ابلقيام بذكل ،بغض إلنظر عام إذإ اكن ذكل ممكنا من إلناحية إلقانونية .وإذإ مت تقييد إلربإءة ،طبقا
للمالحظات إملوضوعية ،واكنت صياغة إملطالبة أأضيق مما سيتالءم مع إملضمون إلتقين لالخرتإع،
وذكل ابملقارنة مع حاةل إلتقنية إلصناعية ،حيق للشخص إمل ّمترس يف إجملال أأن يعمتد عىل أأنه قد مت يف
إملقابل تقييد إمحلاية .ومينع صاحب إلربإءة ،تبعا ذلكل ،من إملطالبة لحقا ابمحلاية ليشء مل يدرجه مضن
إمحلاية .ويطبق نفس إليشء حىت إذإ أأدرك إلشخص إملمترس يف إجملال أأن أأثر الاخرتإع ،عىل إلنحو
إملذكور ،ميكن أأن يتجاوز إلنطاق إذلي يمتتع ابمحلاية يف مطالبة إلربإءة".
ويعين ذكل ،عىل ما يبدو ،أأنه قد يكون من إلبدتهيي للقارئ إلنظري أأن إملاكفئات إ ألخرى قد تعمل أأيضا،
ولكهنا رمغ ذكل لن تكون حمية إذإ خلص إلقارئ إستنادإ إىل تعلاميت إلربإءة ،إىل أأن إخملرتع قصد أأل تشمل
إمحلاية تكل إملاكفئات.

(ه) فإلسؤإل إلثالث يف قضية إنربوفر
أأكدت إحملمكة إلفدرإلية إ ألملانية يف إحلمك إذلي أأصدرته يف قضية إ ألنبوب إلبالستييك أأن إملسأأةل أأساسا تش به
سؤإل إنربوفر.
"وتفحص إحملامك يف إململكة إملتددة ،يف هناية إملطاف ،وطبقا ملا س بق ذكره ،من أأجل حتديد إلتعدي،
ما إذإ اكن حيق للجمهور إملتخصص أأن يتوقع أأن إلربإءة ستنص عىل أأن الاس تجابة إدلقيقة لصياغة
مطالبة إلربإءة هو إلعامل إحلامس يف إلربإءة ،و أأن مييض قدما وفقا ذلكل .وتكون إملسأأةل ،فامي يتعلق
ابلسمة إملس تقةل ملطالبة إلربإءة ،ما إذإ اكنت إلسمة إملعنية تبدو للشخص إملمترس يف إجملال كسمة
ل ميكن إس تخدإهما إل طبقا ملعىن إللكامت ،إذإ اكن ل بد من الاس تجابة إىل إلتعلاميت إملزعومة بشأأن
إلعمل إلتقين .وميكن إلتفسري هبذإ إلشلك خاصة يف حالت إ ألشاكل وإلقياسات.
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تتضمن تعلاميت إلقضية ،إليت حنن بصددها ،بدون شك ،إلعديد من إملشابك ،من إلناحية إللغوية ،وتبني
عالوة عىل ذكل أأن تكل إملشابك تس تخدم لتثبيت إلفروع يف طريف إجلهاز إملتقابلني ،أأي إلطرف إلقريب
وإلطرف إلبعيد .غري أأن إلشخص إملمترس يف إجملال لن يكتفي ابملعىن إللغوي إلبحت .وسريى أأن إملشابك
متكن من حزم إلفروع ،بغض إلنظر عام إذإ تركت تكل إلفروع يف حالهتا إملمدودة أأو إذإ وضعت أأطرإفها فوق
بعضها عن طريق ثنهيا ،ألن ذكل لن يقيض عىل طريف إلفرع .وعليه ،فس يفرتض إلشخص إملمترس يف إجملال
أأن إملعىن إلتقين للمطالبة  0يتضمن أأيضا بعض إلجرإءإت إليت إقترصت عىل وضع إلفرعني عىل بعضهام وهةل
حزهمام فقط يف أأحد طريف إجلهاز.
و أأخطأأ إملدعى علهيم ،أأيضا ،إذ إعرتضوإ ،ابلستناد إىل قرإر حممكة لهاي إملتعلق ابجرإءإت إلتعدي
إلهولندية ،وجادلوإ أأن مودع إلطلب ختىل عن إمحلاية مبوجب برإءة ،يف إجرإء إملنح إملتعلق ابلتجس يدإت طبقا
للفقرة  ،21ألنه ل ميكن من انحية إملبد أأ قبول ملفات إملنح كامدة تفسري .وس يفهم إلشخص إملمترس يف إجملال،
إذإ مل يس تنتج من وثيقة إلربإءة أأنه اكن جيب – متاما مثل إلر أأي إذلي عرب عنه إملدعى علهيم – حذف أأجزإء
إلوصف ،أأن إلشارإت إملعنية إليت وردت يف إلنص يه توضيح للموضوع إحملمي ،وس يداول أأن يضع تكل
إلشارإت يف س ياق ذي معىن ،وخال من إلتناقضات.
وس تددد إملوإصفات ،طبقا للتوجهيات إلوإردة يف إمجلةل إ ألوىل من إملادة  )0(61من إتفاقية إلربإءإت
إ ألوروبية ،مدى إمحلاية إليت متنح مبوجب إلربإءة .ويك يكون لهذإ إلرشط أأثر حيقق غاايت إملادة إ ألوىل من
إلربوتوكول بشأأن إلتفسري ،س يكون من إلرضوري أأول حتديد إملعىن إلتقين إذلي يس نده إلشخص إملمترس يف
إجملال لصياغة إملطالبة ،إذإ أأخذ بعني الاعتبار إلوصف وإلرسوم .ولن يكون إلفهم عىل أأساس إملعىن إحلريف
مالمئا ،يف إحلقيقة ،لدرإك إملوضوع إحملمي ،كام لن جيوز من هجة أأخرى توس يع موضوع إمحلاية عن طريق
تعممي إحللول إمللموسة إلوإردة يف إملطالبة .ول ميكن ،خاصة ،تفسري إملطالبة إلضيقة طبقا ملعيار إلوصف إملعمتد
يف صياغة أأوسع.
وعىل إلعكس متاما ،حتظى إملطالبة اب ألس بقية عىل إلوصف .ول ميكن أأن تشمل إمحلاية مبوجب إلربإءة أأي
يشء مل تعكسه إملطالبة .وجيب الاطالع عىل إلوصف وإلرسوم قصد تفسري إملطالبات ،ألن إلوصف وإلرسوم
هتدف إىل توضيح إملطالبات .وعليه ،يمت الاطالع عىل إلوصف وإلرسوم قصد حتديد معىن إملطالبة .غري أأن
الاطالع علهيا ل جيب أأن يؤدي إىل متديد مضمون إملطالبة أأو إىل إلتقييد إملوضوعي للموضوع إذلي بينته
صياغة إملطالبة .وإذإ مل يكن من إملمكن إلتوليف بني إلتعالمي إلتقنية للوصف وإلتعالمي إلتقنية للمطالبة ،تكون
إليد إلعليا للمطالبة.
ول تشمل إمحلاية مبوجب إلربإءة ،من انحية إملبد أأ ،أأجزإء إلوصف إليت مل تعكسها إملطالبات ،إذإ ورد
تناقض بني إملطالبات وإلوصف .ول ميكن أأخذ إلوصف بعني الاعتبار إل بقدر ما ميكن قرإءته كتوضيح
ملوضوع إملطالبة.
كام جيب أأن نأأخذ بعني الاعتبار ،أأن إخلبري سيبارش ،من انحية إملبد أأ ،قرإءة وثيقة إلربإءة مضن س ياق ذي
معىن ،وإذإ مل يكن متأأكدإ ،فسيبارش فهم إملضمون إلعام بطريقة ل تؤدي إىل تناقضات يف هذه إحلاةل،
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ول تؤدي إىل إدرإج إلتجس يدإت إملس تعمةل ومهنا موضوع إملطالبة  0إلوإردة يف إلربإءة إليت تنظر فهيا
إدلعوى ،إلتجس يدإت إملتنازع علهيا ،وإليت تتوإفق يف هذإ إلشأأن .وإذإ مل يكن من إملمكن ،كام هو إحلال يف
هذه إلقضية ،إلتوليف بني إملطالبة و أأحد نقاط إلوصف ،فال ميكن الاطالع عىل إلوصف ابعتباره "تصحيدا"
للمطالبة ،ألن ذكل لن يس تجيب إىل مبد أأ أأس بقية إملطالبة.
ولن يكون من إلرضوري ،تبعا ذلكل ،أأن نناقش هنا ما إذإ اكن إملبد أأ إذلي ينص عىل عدم الاس تعانة بطرإئق
إلصنع يف إجرإءإت منح إلربإءت طاملا مل ترد تكل إلطرإئق يف إملطالبات ،مينع أأيضا الاس تعانة مبنشورإت
إلربإءة من سبيل طلب إلربإءة إلوإرد يف إلنرشة إلرمسية أأو إلصيغ إلسابقة لوثيقة إلربإءة ،إليت قد تكون عدلت
لحقا خالل إجرإءإت إلطعن أأو إجرإء إلتقييد ،إذإ اكن مضمون إلصيغة إملوثوقة لوثيقة إلربإءة قد كشفت عنه
إملقارنة بني تكل إملنشورإت فعكس بذكل طرإئق إلصنع إملذكورة.

سني .إلقانون إلياابين بشأأن إملاكفئات
 .30إملقاربة إلياابنية :إعمتدت إحملامك إلياابنية مقاربة خمتلفة نوعا ما.

قضية حمور إدلورإن إ ألخدودي

إحملمكة إلعليا إلياابنية
 4فربإير 0115

جيب ،يف قضية إلتعدي عىل إلربإءة ،حتديد إلنطاق إلتقين لالخرتإع إحملمي مبوجب إلربإءة إستنادإ إىل
الاخرتإع إملبني يف إملطالبة إحملمية مبوجب إلربإءة ،هبدف حتديد ما إذإ اكن إلنطاق إلتقين لالخرتإع إحملمي
مبوجب إلربإءة يشمل إملنتج إذلي صنعه أأو ابعه إملتعدي إملهتم أأو طرإئق إلصنع إليت إس تخدهما.
ول يعترب أأن إلنطاق إلتقين لالخرتإع إحملمي مبوجب إلربإءة يشمل إجلهاز إملهتم ،إذإ تضمن الاخرتإع إملبني يف
إملطالبة إحملمية مبوجب إلربإءة جزءإ خيتلف عن إجلهاز إملهتم .غري أأنه ،يكون من إملعقول ،يف تكل إحلاةل،
إعتبار إجلهاز إملهتم ماكفئا لالخرتإع إملبني يف إملطالبة إحملمية مبوجب إلربإءة ،وعليه فان إلنطاق إلتقين
لالخرتإع إحملمي مبوجب إلربإءة يشمل ذكل الاخرتإع ،إذإ إس تجاب الاخرتإع لالختبارإت إمخلسة إلتالية:
الاختبارإت إلجيابية:
الاختبار  :0إجلزء إخملتلف إملذكور ليس جزءإ أأساس يا من الاخرتإع إحملمي مبوجب إلربإءة (إلطابع
غري إ ألسايس).
الاختبار  :2حىت إذإ مت إستبدإل إجلزء إخملتلف إملذكور جبزء من إجلهاز إملهتم ،يبقى من إملمكن حتقيق أأهدإف
الاخرتإع إحملمي مبوجب إلربإءة ،وبلوغ إملزيإت نفسها إليت دلى إجلهاز إملهتم (إلقابلية لالستبدإل).
الاختبار  :3اكن ميكن للشخص إملمترس يف إجملال أأن يتصور الاستبدإل إملذكور بلك سهوةل ،يف زمن صنع
إجلهاز إملهتم (إلقابلية لالستبدإل بسهوةل).
الاختبارإت إلسلبية:
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الاختبار  :4ل يتطابق إجلهاز إملهتم مع إلتقنية إلصناعية إملعروفة إلشائعة يف زمن إيدإع إلطلب ،أأو مل يكن
من إلسهل أأن يتصور إلشخص إملمترس ،يف إجملال ،ذكل إجلهاز ابلستناد إىل إلتقنية إلصناعية إملعروفة
إلشائعة يف زمن إيدإع إلطلب (إستبعاد إلتقنية إلصناعية إملعروفة إلشائعة).
الاختبار  :8مل يمت ،عن قصد ،وحتت أأي ظرف خاص ،إستبعاد الاخرتإع إملهتم أأثناء مقاضاة طلب إلربإءة
(عدم إلقبول إلقامئ عىل ملف إلطلب).
 .32إلتعليق :علق مركز إمللكية إلصناعية ملنطقة أس يا وإحمليط إلهادئ يف مكتب إلربإءإت إلياابين يف كتاب قضااي
حقوق إمللكية إلفكرية ( )0لس نة  ،2113عىل الاختبارإت إملذكورة ،وقال ما يل:
" "0خبصوص الاختبار إ ألول (إلطابع غري إ ألسايس)
يعين "إجلزء إ ألسايس" خاصية أأو جانبا جوهراي ورد يف إملطالبة ويمتثل خاصة يف إحل ّل إلتقين إلفريد إخلاص
ابلخرتإع .وختتلف إلفكرة إلتقنية لالخرتإع إحملمي بربإءة عن إلفكرة إلتقنية للمنتج إملهتم ،إذإ اكن الاختالف
بني الاخرتإع إحملمي مبوجب إلربإءة وإملنتج إملهتم يتعلق جبزء أأسايس ،وعليه مفن إلطبيعي أأن يكون من
إملس تحيل أأن يشمل حق إلربإءة إملنتج إملهتم .وينبغي ،أأثناء حفص ما إذإ اكن إجلانب إملبني يف إملطالبة جزءإ
هم ّما ،أأن تؤخذ إملوإصفات بعني الاعتبار ،ابلضافة إىل إملطالبة ،عند مقارنة حاةل إلتقنية إلصناعية إلسابقة يف
إجملالت إلقريبة.
" "2خبصوص الاختبار ( :2إلقابلية للتبادل)
تثبت قابلية إلتبادل إذإ اكن إملنتج إملهتم قادرإ عىل بلوغ نفس إملزإاي إلتشغيلية لالخرتإع إحملمي مبوجب إلربإءة،
حىت إذإ متت الاس تعاضة عن جزء من أأحد عنارص إملطالبة إحملمية بربإءة ابجلزء إملقابل من إملنتج إملهتم.
وينبغي حتديد إملزإاي إلتشغيلية ابلستناد إىل إملوإصفات .وينبغي إلقيام بدرإسة دقيقة للسمة إليت يؤدي إلهيا
لك عنرص من عنارص إملطالبة ،وللسمة إليت تضيع إذإ حذف عنرص من عنارص إملطالبة.
" "3خبصوص الاختبار ( 3قابلية إلتبادل بسهوةل)
حددت إحملمكة إلعليا إلسابقة قابلية إلتبادل بسهوةل يف زمن إيدإع طلب إلربإءة ،يف حني قررت إحملمكة إلعليا
بأأن قابلية إلتبادل بسهوةل ينبغي أأن حتدد يف زمن تصنيع إملنتج إملهتم .وتعترب الاس تجابة إىل مدى سهوةل
قابلية إلتبادل أأيرس من الاس تجابة إىل مدى إلسهوةل إلرضورية لثبات غياب إلنشاط الابتاكري إذلي نصت
عليه إملادة  )2(21من قانون إلربإءإت .وميكن الاس تفادة من واثئق حاةل إلتقنية إلصناعية إلسابقة ،لتدديد
قابلية إلتبادل بسهوةل.
" "4خبصوص الاختبار ( 4إستبعاد إلتقنية إلصناعية إملعروفة إلشائعة)
قررت إحملمكة إلعليا أأن إلتكنولوجيا إملعروفة إلشائعة يف زمن إيدإع طلب إلربإءة أأو إليت اكن ميكن أأن خيرتعها
خشص ممترس يف إجملال ابلستناد إىل تكل إلتكنولوجيا إملعروفة إلشائعة يف زمن إيدإع طلب إلربإءة ،ليست
أأهال للحامية بربإءة (إملادة  ،)21و أأن تكل إلتكنولوجيا ينبغي أأن تدرج ،بطبيعة إحلال ،مضن إملكل إلعام
ول ينبغي أأن حيتكرها أأي اكن .وذلكل ،تعد إلتكنولوجيا إملعروفة إلشائعة غري إحملمية مبوجب برإءة أأساس
دفاع إجيايب مضن الاختبار  .4ول يعين الاختبار إملذكور أأنه ميكن ختيل الاخرتإع إحملمي مبوجب إلربإءة

236

بسهوةل بل إنه ل ميكن إنفاذ حق إلربإءة فامي يتعلق ابملنتج إذلي ميكن إحلصول عليه بسهوةل ابلستناد إىل حاةل
إلتقنية إلصناعية إلسابقة يف زمن إيدإع طلب إلربإءة.
" "8خبصوص الاختبار ( 8عدم إلقبول إلقامئ عىل ملف إلطلب)
قررت إحملمكة إلعليا ،ألول مرة ،أأن عدم إلقبول إلقامئ عىل ملف إلطلب حيول دون تطبيق مبد أأ إلتاكفؤ.
ورصحت إحملمكة إلعليا أأن ماكل إلربإءة مينع من تأأكيد مطالباته ضد منتج إملهتم بطريقة تتعارض أأو ل تتسق
مع ما أأقر إملاكل يف إلسابق ،إن اكن مودع إلطالب قد إستبعد معدإ إملنتج إملهتم من نطاق إملطالبات ،أأو أأقر
أأثناء إدلعوى إملتعلقة بطلب إلربإءة ،بأأن نطاق إملطالبات ل يشمل إملنتج إملهتم.

عني .إلقانون إ ألمرييك بشأأن إملاكفئات
 .33خيتلف إلقانون إ ألمرييك بشأأن إملاكفئات من إلنوإيح إملادية عن قوإنني إلبدلإن إ ألخرى إلعامةل بنظام إلقانون
إلعام .وقد أأحدث إلقانون إملذكور مبوجب قرإر إحملمكة إلعليا يف قضية غرإفر اتنك ورشكة أأم أأف يج ضد رشكة
إملنتجات إلهوإئية ليندي ) .339 US 605 (1950ويعود إلفرق أأساسا إىل أأن إلربإءة إليت متنح ،يف إلولايت
إملتددة ،ليست إملذكرة إلوحيدة إملتعلقة بنطاق إمحلاية مبوجب إلربإءة ،و أأن إحملمكة تقبل أأيضا إلقرينة إلعرضية إملتعلقة
بسجل إدلعوى قصد تفسري إملوإصفات وإملطالبات .222و أأدت هذه إلقاعدة ،إليت ل حتظى ابلقبول يف إلبدلإن إ ألخرى
إلعامةل بنظام إلقانون إملدين ،إىل مفهوم جسل إدلعوى أأو عدم إلقبول إلقامئ عىل ملف إلطلب (جحة إسقاط إحلق
وتعديل إسقاط إحلق) .وشلكت تكل إملسائل موضوع إ ألحاكم إلالحقة إلصادرة عن إحملمكة إلعليا يف قضييت وإرنر-
جينكنسون ضد هيلتون دإيفيس ورشكة فيس تو) 520 US 17 (1996ضد رشكة شوكتسو كيزنوكو كوغيو
اكبوش ييك ) .122 S Ct 1831 (2002ولن نبني إل أأساس يات هذه إملبادئ ،نظرإ لنطاق تطبيقها إحملدود.
 .34وقد ل تكون إلسوإبق إلقضائية وإملاكفئات إ ألمريكية ،تبعا ذلكل ،قابةل للتطبيق كام يه يف إلولايت إلقضائية
إ ألخرى إلعامةل بنظام إلقانون إلعام .وقد تناولت إحملمكة إلعليا إلكندية عدم إلقبول إلقامئ عىل ملف إلطلب وقالت ما
يل:223
وس يؤدي إلسامح ابس تخدإم إلقرينة إلعرضية إملذكورة لغرض حتديد الاحتاكر إىل تقويض وظيفة إلشعار
إلعلين إليت تؤدتها إملطالبات ،وزايدة إلشك ،ابلضافة إىل مزيد تعقيد أليات إلتقايض يف جمال إلربإءإت ويه
أليات معقدة أأصال .كام ل يبدو إلرتكزي إملنصب حاليا عىل إلتفسري إلغريض وإذلي يبقي إلرتكزي عىل صياغة
إملطالبات ،متسقا مع فتح إلقمقم ليخرج منه جين عدم إلقبول إلقامئ عىل إمللف.
 .38ر أأي أأحد إحملامك إلنلكزيية يف إلقانون إ ألمرييك:

س يلتيك تشريوساينس ضد ميدمييون

][2002] EWHC 2167 (Patents) [UK
إلوقائع :دعيت إحملمكة إلنلكزيية ،نظرإ لرشوط إتفاق إلرتخيص ،إىل إختاذ إلقرإر بشأأن نطاق إمحلاية فامي يتعلق
ابلقانون إ ألمرييك .ويقدم إحلمك إلصادر عن جاكوب جاي فكرة مفيدة عن إملسأأةل من وهجة نظر إملتأأمل إخلاريج.
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تنص إلقوإنني يف إلياابن وهولندإ عىل قاعدة مماثةل .صندوق إلئامتن فري ووردل ضد رشكة إيلكرتو سانيت  2000 SCC 66فكندإ .
صندوق إلئامتن فري ووردل ضد رشكة إيلكرتو سانيت  2000 SCC 66فكندإ  .إنظر أأيضا كريين أأمغن ضد هووسشت ماريون روس يل إحملدودة
ف .UKHL 46 2114غري أأن إلياابن ،وفقا ملا ذكر يف إلسابق ،تقبل إملبد أأ إملذكور.
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وإنتقلت إدلعوى (رشكة س يلتيك تشريوساينس إحملدودة ضد رشكة ميدمييون ف01( EWCA Civ 1008 2113
يوليو  ))2113إىل الاس تئناف ،وتناولت إحملمكة إملبادئ إملذكورة ابلنقاش .وس نكتفي ألغرإض إلنقاش إحلايل ابحلمك
إلصادر عن جاكوب جاي.
حيدد إلقانون إ ألمرييك نطاق إلربإءة بشلك خمتلف عام هو متبع يف أأورواب .فال تنص إلقوإنني يف أأورواب
رصإحة عىل أأي مادة بشأأن مبد أأ إلتاكفؤ .و أأعين بذكل قاعدة تؤدي إىل إس تخالص إلتعدي حىت إذإ مل يكن
إملنتج إملهتم مضن معىن إللكامت إلوإردة يف إملطالبة ،عند تفسريها يف إلس ياق.
وعىل عكس ذكل ،ينص إلقانون إ ألمرييك عىل قاعدة رصحية بشأأن إملاكفئات .ويبقى أأفضل رشح لسبب
إدرإج تكل إلقاعدة هو إلرشح إذلي قدمه إلقايض لريند هاند يف قضية روايل اتيربإيرت ضد رمينغتون ()0145
 168 F 2d 691و) ،77 USPQ 517 (2d Cirوقال فيه:
"راعل إحملامك إللكامت حتمل أأكرث من معناها ،يف بعض إحلالت إملناس بة ،بعد أأن تستنفذ لك أأوجه
إملساعدة عىل إلتفسري ومتديد نطاق إملطالبات إىل أأبعد مدى ميكن أأن تشمهل إللكامت .ولن تمتكن
إحملامك من إلقيام بذكل إن طبقت إلقانون برصإمة ل تلني .فغري أأهنا تلجأأ أأحياان إىل مبد أأ إلتاكفؤ ،يك
تعدل قساوة إملنطق وحتول دون رسقة إملتعدي لفائدة الاخرتإع".
وتعمتد إلولايت إملتددة مبد أأ إضافيا يطلق عليه إمس "عدم إلقبول إلقامئ عىل جسل إلتقايض (إملصطلح إلعايم
"ملف إلطلب")" .وتستند هذه إلقاعدة إىل مفهوم وإسع يقتيض أأل يرتإجع ماكل إلربإءة عن أأي يشء ذكره أأو
رشحه دلى مكتب إلولايت إملتددة للربإءإت وإلعالمات إلتجارية خالل إلتقايض بشأأن إلربإءة إخلاصة به.
و أأحدثت إلقاعداتن مبوجب قرإرإت قضاة ،وجيب إلتأأكد مهنا إستناد إىل إلقوإعد إملبينة يف إلقضااي إليت بتت
فهيا إحملامك إلفدرإلية إ ألمريكية .وقد إهمتت إحملامك إلعليا إ ألمريكية يف إلس نوإت إ ألخرية بشلك كبري مببد أأ إلتاكفؤ
وعدم إلقبول إلقامئ عىل ملف إلطلب .وبينت إحملمكة إلعليا إلقوإعد إ ألساس ية إملتعلقة ابملاكفئات ،يف قضيتني
نظرت فهيام ،وهام ماركامن ضد معدإت ويس تفيو ) ،517 US 370 (1996و وإرنر -جينكنسون ضد
هيلتون دإيفيس ) .520 US 17 (1996وقد نص إحلمك يف قضية ماركامن عىل أأن تفسري إلربإءة سؤإل
قانوين تنظر فيه إحملمكة وليس هيئة إحمللفني .ول يعين ذكل أأن إحملمكة لن تقبل شهادة إخلبري ،بل يعين
إلعكس متاما .ول ميكن للمدايم أأن يفهم أأغلب مطالبات إلربإءإت يف إلفرتة إحلالية إل إذإ حصل عىل توضيح
بشأأن إخللفية إلتكنولوجية (وخاصة بشأأن إملفردإت إملتدإوةل دلى أأهل إملهنة) .ونص إحلمك يف قضية هيلتون
دإيفيس عىل أأن مبد أأ إلتاكفؤ بقي ساري إملفعول بعد تعديل قانون إلربإءإت إ ألمرييك يف س نة  .0182ولكن
إحلمك من هجة أأخرى أأجلم ذكل إملبد أأ إلقانوين .وعرب إلقايض طوماس عن إلر أأي إذلي بلغته إحملمكة إلعليا
ابلجامع ،وقال ما يل:
"غري أأننا ،نشاطر قلق إملعارضني إملبني أأسفهل ،وإذلين يرون أأن مبد أأ إلتاكفؤ ،ابلشلك إذلي يطبق به
منذ قضية غرإفر اتنك ،صار يمتتع بكيان خاص به ،ل تقيده مطالبات إلربإءإت .ول ميكن إناكر أأن
مبد أأ إلتاكفؤ ،إذإ طبق بشلك موسع ،يتعارض مع وظيفة تقدمي إلتعاريف ووظيفة إلشعار إلعلين
إللتني يلعهبام إلرشط إلقانوين إملتعلق ابملطالبة".
وجنح إحلمك إملذكور يف أأن يلجم مبد أأ إلتاكفؤ ،عن طريق إعامتد إحلل إذلي إقرتحته إلفقيدة إلقاضية هيلني
نييس يف حممكة الاس تئناف إ ألمريكية يف إدلإئرة إلفدرإلية .وعرب إلقايض طوماس عن إلقاعدة إحلديثة كام يل:
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"يعترب لك عنرص من عنارص مطالبة إلربإءة عنرصإ ماداي خالل حتديد نطاق الاخرتإع إحملمي مبوجب
إلربإءة ،وذلإ جيب تطبيق مبد أأ إلتاكفؤ عىل إلعنارص إملنفردة ،وليس عىل الاخرتإع كلك .وس يكون
من إلهام ضامن أأل يسمح تطبيق ذكل إملبد أأ إلقانوين ،حىت عىل إلعنارص إملنفردة ،مبجال حركة كبرية
قد يؤدي إىل حذف إلعنرص إملعين بأأمكهل".

إلتصاممي إلصناعية
إلفصل إلثالث عرش
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تعرفها .وتلزتم إلبدلإن إ ألعضاء
 .0إتفاقية ابريس :تُقر إتفاقية ابريس إلتصاممي إلصناعية بوصفها ملكية صناعية دون أأن ّ ِ
حبامية إلتصاممي إلصناعية وبتطبيق مبد أأ إملعامةل إلوطنية عىل موإطين إلبدلإن إ ألخرى إ ألعضاء .وقد ل ختضع حامية إلتصاممي
إلصناعية للمصادرة نتيجة عدم الاس تخدإم عىل سبيل إملثال ،ويه ختتلف يف هذإ إلشأأن عن حامية برإءإت الاخرتإع.
تعرفها .ووفقا للقانون إلياابين ،عىل سبيل إملثال ،فان منوذج إملنفعة هو هجاز
وتشري إلتفاقية أأيضا إىل مناذج إملنفعة دون أأن ّ ِ
قابل للتطبيق عىل إملس توى إلصناعي ،ويتعلق هذإ إلمنوذج بشلك أأو برتكيب إجلهاز ،ويُ َّعرف "إجلهاز" بدوره بأأنه إبدإع
ألفاكر تقنية تس تفيد من قانون إلطبيعة .وعىل أأية حال ،نظرإ إىل عدم وجود إلزتإم مبوجب إتفاقية لالعرتإف بامنذج إملنفعة،
ل ختضع إملسأأةل للنقاش.
 .2إتفاق تريبس :يشرتط إتفاق تريبس أأيضا حامية إلتصاممي إلصناعية ،لكنه ل يذكر شيئا عن مناذج إملنفعة .وحيدد
إلتفاق رشوط حصة إلتصاممي إلصناعية وإحلد إ ألدىن ملدة حاميهتا ،لكن ،مرة أأخرى ،دون أأن يعرفها .ويتضمن إلتفاق حكام
خاصا إضافيا يتعلق بتصاممي إلنس يج.
وتنص إملاداتن  28و 26من إلتفاق عىل ما يل:











جيب عىل إ ألعضاء أأن تنص عىل حامية إلتصاممي إلصناعية إجلديدة أأو إ ألصلية إليت يبتكرها مبدعون
مس تقلون.
جيوز ل ألعضاء أأن تشرتط أأل تكون إلتصاممي جديدة أأو أأصلية إذإ مل ختتلف سامهتا إختالفا كبريإ عن سامت
إلتصاممي إملعروفة أأو عن تشكيةل مهنا.
جيوز ل ألعضاء أأن تنص عىل أأن هذه إمحلاية ل متت ّد لتشمل إلتصاممي إملصممة أأساسا لعتبارإت تقنية أأو
وظيفية.
جيب أأن يتحقق لك عضو من أأن إملتطلبات إلرضورية محلاية تصاممي إلنس يج ،وخاصة يف ما يتعلق ابلتلكفة،
أأو إلفحص أأو إلنرش ،ل ترض دون وجه حق ابماكنية إلسعي للحصول عىل هذه إمحلاية .ول ألعضاء حرية
إستيفاء هذإ إلرشط من خالل قانون إلتصاممي إلصناعية أأو من خالل قانون حق إملؤلف.
جيب أأن يمتتع ماكل رمس أأو تصممي صناعي حمي ابحلق يف منع أأي طرف اثلث مل حيصل عىل إذن منه لصنع
وبيع أأو إس تريإد موإد حتمل رسام مطابقا متاما أأو مطابقا إىل حد كبري للرمس إحملمي أأو ُراسد منوذجا هو صورة
للمنوذج إحملمي ،مىت اكن ذكل لغرض الانتفاع إلتجاري.
جيوز ل ألعضاء أأن تنص عىل إس تثناءإت حمدودة من إمحلاية إملمنوحة للتصاممي إلصناعية ،رشيطة أأل تتعارض
تكل الاس تثناءإت دون مربر مع الاس تغالل إلعادي للتصاممي إلصناعية إحملمية ،و أأل تُلحق رضرإ دون سبب
ابملصاحل إملرشوعة ملاكل إلرمس إحملمي ،مع أأخذ إملصاحل إملرشوعة ل ألطرإف إلثالثة يف إحلس بان.
جيب أأن تصل مدة إمحلاية إملمنوحة إىل  01س نوإت عىل إ ألقل.

 .3تعريف :يتعذر يف ظل عدم إلنص يف إلصكوك إدلولية عىل تعريف للرمس ،إجياد تعريفات مامتثةل يف قوإنني إلبدلإن
إخملتلفة .ففي إلياابن ،يُ َّعرف إلرمس بأأنه شلك أأو منط ملون يف مادة يعطي تأأثريإ جامليا من خالل حاسة إلبرص ،وينطوي عىل
إماكنية إس تخدإمه يف إلتصنيع .وهذإ يعين بصورة عامة:



يتأألف إلرمس من شلك وتكوين و /أأو زخارف؛
وجيب أأن يُطبق عىل مادة؛
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وجيب إحلمك عىل سامت إلرمس أأو إلمنوذج برصاي؛
ول تهم ما إذإ اكن إلرمس هل أأي صفات جاملية أأم ل.

وليك يكون إلرمس حصيدا جيب أأن يكون:
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جديدإ
أأو أأصليا ( أأي إبتكره مبدع مس تقل).

وقد ل ينطوي إلرمس يف بعض إلولايت إلقضائية ،مثل إململكة إملتددة ،عىل طريقة أأو مبد أأ إلنشاء ،كام أأن أأية مسة
رضورية ليك تؤدي إملادة وظيفهتا إملنشودة ل تكون جديرة ابمحلاية إملمنوحة للتصممي.

 .4إلالحئة 6/2002إلصادرة عن إجمللس بتارخي خ  02ديسمرب  2110بش أأن إلرسوم أأو إلامنذج إملع متدة دلى إمجلاعة
إ ألوروبية :تنطبق هذه إلالحئة 225عىل إلرسوم أأو إلامنذج إملعمتدة دلى إمجلاعة إ ألوروبية ،ول حتل حمل إلقوإنني إلوطنية لدلول
إ ألعضاء يف الاحتاد إ ألوريب ،ت ّ ُِعرف هذه إلالحئة إلرمس بأأنه

مظهر ملنتج أأو جلزء منه نتج عن سامت إملنتج نفسه و /أأو زخارفه ل س امي خطوطه ومعامله و أألوإنه وشلكه وملمسه
و /أأو موإده.226
ويكون إلرمس أأو إلمنوذج جديرإ ابمحلاية يف إمجلاعة إ ألوروبية إذإ إشرتطت بعض إلقوإنني أأن يكون إلرمس



جديدإ
و أأصليا.

ويُعد إلتصممي جديدإ إذإ مل يُتح للجمهور رمس مطابق قبل اترخي إاتحة إلتصممي إملطلوب حاميته ألول مرة للجمهور (يف حاةل
إلتصممي غري إملسجل دلى إمجلاعة إ ألوروبية) ،أأو قبل اترخي إيدإع طلب تسجيل إلتصممي إملطلوب حاميته ،أأو قبل اترخي
إ ألولوية ،إن ُوجد (يف حاةل إلتصممي إملسجل دلى إمجلاعة إ ألوروبية) .وتُعد إلتصاممي أأو إلامنذج متطابقة إذإ إقترص الاختالف
بني سامهتا عىل إلتفاصيل غري إجلوهرية.
ويُعد إلتصممي أأو إلمنوذج إلصناعي ذإ طابع فريد إذإ اكن تأأثريه إلعام عىل إملس تخدم إملس تنري خيتلف عن إلتأأثري إلعام إذلي
ُحيدثه أأي تصممي أأو منوذج ُأتيح للجمهور قبل إلتصممي أأو إلمنوذج إملذكور أنفا.
 .8قانون إململكة إملتددةَّ :عرف قانون إلتصاممي إلصناعية إملسجةل لعام  ،0141قبل تعديهل ،إلتصممي أأو إلمنوذج إلصناعي
بأأنه سامت شلك أأو تكوين أأو منط أأو زخرفة توضع عىل مادة ابس تخدإم معلية أأو وس يةل صناعية .وهذه إلسامت إملوجودة يف
إملادة إلهنائية تروق للعني ول ُحيمك علهيا إل ابلعني ،ولكن مل يتضمن إلتعريف طريقة أأو مبد أأ إلنشاء وما إىل ذكل مما تقتضيه
إلوظيفة دون سوإها .وعُدل إلقانون بتأأثري من الاحتاد إ ألورويب ،وينص حاليا عىل ما يل:
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جديد وذو طابع فريد.
تتاح إلصيغة إملوحدة من إلالحئة  ،6/2002إملعدةل مبوجب لحئة إجمللس  1891/2006إملؤرخة يف  05ديسمرب  ،2116عىل إلعنوإن إلتايل:
. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0006:20070101:EN:PDF
إملادة  ( 3أأ) من إلالحئة  6/2002إلصادرة عن إجمللس بتارخي  02ديسمرب  2110بشأأن رسوم ومناذج إمجلاعة إلأوروبية.
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يُقصد بـ"إلتصممي" تصممي أأي جانب من جوإنب شلك أأو تكوين مادة بأأمكلها أأو جلزء مهنا (سوإء دإخليا أأم
خارجيا).
يُعد حق إلتصممي أأحد حقوق إمللكية قامئ يف إلتصممي "إ ألصل" .ول يُعد إلتصممي " أأصليا" إذإ اكن مأألوفا يف
جمال إلتصممي إملعين وقت إنشائه.
ل ينشأأ حق إلتصممي يف ما يل:





طريقة أأو مبد أأ إلنشاء،
سامت شلك أأو تكوين أأية مادة مبا
 مي ِكّهنا من الارتباط مبادة أأخرى أأو من وضع هذه إملادة بدإخلها أأو حولها أأو مقابلها،
حبيث تمتكن أأي من إملادتني من أأدإء وظيفهتا
 أأو أأن تعمتد أأي مهنام عىل ظهور مادة أأخرى لتشلك جزءإ أأساس يا مهنا
أأو زخرفة لسطحها حس امب ر أأى إملصمم.

 .6إلتسجيل :غالبا ما تعمتد حقوق إلتصممي عىل إلتسجيل ،ويه تامتثل يف هذإ إلس ياق مع حقوق إلربإءإت .ومن َّمث فان
إلتعدي عىل حق إلتصممي خيتلف عن إلتعدي عىل حق إملؤلف :إذ ليك حيدث إلتعدي عىل حق إملؤلف ل بد من إش تقاق
( ْنسخ) مصنف اثين (متعد) من إملصنف إ ألصل ،بيامن هذإ ليس رضوراي للتعدي عىل تصممي ،حيث إملسأأةل إلوحيدة تتعلق
ابلامتثل بغض إلنظر عن إلبدإع إملس تقل.
وتعرتف بعض إلنظم حبقوق إلتصممي غري إملسجل ،بيد أأن مدة إمحلاية إليت متنحها هل أأقل بكثري من مدة إمحلاية إليت متنحها
حلقوق إلتصممي إملسجل .ويعرض نظام إمجلاعة إ ألوروبية لتسجيل إلتصاممي وإلامنذج مثال:
يمتتع إلتصممي إذلي يليب إملتطلبات ف ألغرإض إلصدة ابمحلاية من جانب إلتصاممي غري إملسجةل دلى إمجلاعة إ ألوروبية
ملدة ثالث س نوإت إعتبارإ من اترخي أأول مرة أأتيح فهيا إلتصممي للجمهور دإخل إمجلاعة إ ألوروبية.227
وعقب قيام إملكتب ابلتسجيل ،يمتتع إلتصممي أأو إلمنوذج إملس تويف لرشوط ف ...ابمحلاية من جانب إلتصاممي إملسجةل
دلى إمجلاعة إ ألوروبية ملدة مخس س نوإت إعتبارإ من اترخي إيدإع إلطلب .وجيوز راديد فإملدة لفرتة وإحدة أأو أأكرث
مدة لك مهنا مخس س نوإت ،عىل أأل تتجاوز  28س نة من اترخي إليدإع.228
 .1قانون إلولايت إملتددة :يقر قانون إلولايت إملتددة بربإءإت إلتصاممي وإلامنذج .ويتأألف إلرمس من خصائص زخرفية
مرئية جمسدة يف أأو مطبقة عىل إملادة إملصنعة .ونظرإ إىل أأن إلتصممي يتجىل يف إملظهر ،فان موضوع طلب برإءة إلتصممي قد
يتعلق بتكوين إملادة أأو بشلكها ،أأو ابلزخرفة إملوجودة عىل سطحها ،أأو بتكويهنا وزخرفة إلسطح معا .ول ميكن فصل تصممي
زخرفة إلسطح عن إملادة إملس تخدم فهيا كام أأنه ل يوجد منفردإ ،وجيب أأن تكون زخارف إلسطح ذإت منط حمدد مطبق يف
مادة إلصنع .وحتمي برإءة إلتصممي مظهر إلسلعة حفسب ل سامهتا إلرتكيبية أأو إلنفعية.229
وحتمي برإءة تصممي ما مظهر إملادة فقط وليس مزيإهتا إلشلكية أأو إملنفعية.
227
228
229

إملادة  )0(00من إلالحئة  6/2002إلصادرة عن إجمللس بتارخي  02ديسمرب  2110بشأأن رسوم ومناذج إمجلاعة إلأوروبية.
إملادة  02من إلالحئة  6/2002إلصادرة عن إجمللس بتارخي  02ديسمرب  2110بشأأن رسوم ومناذج إمجلاعة إ ألوروبية.
 .http://www.uspto.gov/web/offices/com/iip/pdf/brochure_05.pdfإنظر أأيضا :إجيبشن غوديس ضد سويزإ543 F.3d 665 ،
)(Fed. Cir. 2008
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 .5إلتدإخل بني إلتصاممي وإلامنذج وحق إملؤلف :حيق للعديد من إملصنفات إملمتتعة حبقوق إلتصاممي أأن تمتتع ،يف ذإت
إلوقت ،حبق إملؤلف ،وهو ما إعرتفت به لحئة إمجلاعة إ ألوروبية للتصاممي وإلامنذج عىل إلنحو إلتايل:
حيق للتصممي إحملمي من جانب إمجلاعة إ ألوروبية أأن يمتتع أأيضا ابمحلاية مبوجب قانون حق إملؤلف لدلول إ ألعضاء
إعتبارإ من اترخي إنشاء إلرمس أأو تثبيته يف أأي شلك .وحتدد لك دوةل عضو مدى إمحلاية إملمنوحة ورشوط منح هذه
إمحلاية ،مبا يف ذكل مس توى إ ألصاةل إملطلوب.230
وقد أأدى ذكل إىل ظهور مشالك معلية ،وهو ما تقر به إمجلةل إلثانية إملنقوةل ،ألن إمجلةل تعين جوإز حامية قطع غيار إملركبات
إللية و أأجزإء هيلكها ملدة  81أأو  11س نة عىل إ ألقل ،وهذإ أأمر غري مقبول يف نظر إلعديد من إلقوإنني.
وينص إلقانون يف س نغافورة ،عىل سبيل إملثال ،عىل أأن صنع أأي مادة مفيدة ثالثية إ ألبعاد ل ميثل تعداي عىل حق إملؤلف يف
مصنف فين إذإ ُطبق إملصنف إلفين صناعيا ،عند صنع إملادة إملفيدة أأو عند معل نسخة مهنا ،يف أأي وقت قبل صنع إملادة
إملفيدة أأو نسخها .ويُطبق إملصنف إلفين صناعيا إذإ ُصنع منه عىل سبيل إملثال ،أأكرث من  81نسخة ثالثية إ ألبعاد لغرض
إلبيع أأو إلتأأجري .ويُقصد ابملادة إملفيدة إملادة إليت تؤدي وظيفة نفعية متأأصةل ل جمرد تصوير مظهر إملادة أأو نقل معلومات.
وينص قانون حق إملؤلف يف جنوب أأفريقيا عىل أأنه ل يُعد تعداي عل حق إملؤلف يف مصنف فين توإفرت منه نسخ ثالثية
إ ألبعاد للجمهور سوإء دإخل إلبالد أأم خارهجا عن طريق صاحب حق إملؤلف أأو مبوإفقته ،إذإ قام خشص ما بصنع نسخ
ثالثية إ ألبعاد أأو نسخ حمورة من إلنسخ إملأأذون هبا أأو إاتحهتا للجمهور دون إحلصول عىل موإفقة ماكل حق إملؤلف ،رشيطة
أأن يكون لهذه إلنسخ غرض نفعي يف إملقام إ ألول ،و أأهنا ُصنعت ابس تخدإم معلية صناعية.
 .1إلتدإخل بني إلعالمات إلتجارية وإلرسوم وإلامنذج :يف ضوء إلتعريف إلوإسع للعالمات إلتجارية ليشمل ،عىل سبيل
إملثال ،إ ألشاكل أأو إحلاوايت ،فهناك ابلرضورة بعض إلتدإخل بني إجملالني .ونظرإ إىل أأن مدة حامية إلعالمات إلتجارية ميكن
أأن ُرادد إىل ما ل هناية ،بيامن ذكل غري ممكن ملدة حامية إلرمس أأو إلمنوذج فان للك مهنام قمية راارية خمتلفة ،لكن إملسأأةل يه
أأنه ميكن لعالمة راارية قامئة أأن تدمر جدَّة إلرمس أأو إلمنوذج.

بيفا غروب ضد مكتب إلتنس يق يف إلسوق إدلإخلية وشوإن-س تابيلو شوانوزر

إحملمكة إلعامة 02 ،مايو  II-1681 ،2010 ،ECR ،T-148/08 ،2101فالاحتاد إ ألورويب
ينبغي أأن يظل ماثال يف إ ألذهان أأن ملاكل عالمة فراارية سابقة -سوإء أأاكنت عالمة معمتدة دلى إمجلاعة إ ألوروبية
أأم عالمة مسجةل يف دوةل عضو – إحلق يف منع إس تخدإم تصممي لحق دإخل إمجلاعة إ ألوروبية يف حاةل إس تخدإم
ذكل إلتصممي عالمة مطابقة للعالمة إلسابقة ،ويف حاةل تطابق إلسلع أأو إخلدمات إليت يغطهيا إلتصممي مع تكل إلسلع
وإخلدمات إليت تغطهيا إلعالمة إلسابقة ،ويف حاةل إس تخدإم إلتصممي لعالمة مشاهبة مع إلعالمة إلسابقة يف نطاق
إمجلاعة إ ألوروبية ،وابعتبار أأيضا أأن إلسلع أأو إخلدمات إليت تغطهيا إلعالمة مطابقة أأو مشاهبة لتكل إلسلع وإخلدمات
إليت يغطهيا إلتصممي ،فان مثة إحامتل حبدوث لبس دلى إمجلهور.
نظرإ إىل أأن ملاكل عالمة راارية سابقة -سوإء أأاكنت عالمة معمتدة دإخل إمجلاعة إ ألوروبية أأم عالمة مسجةل يف دوةل
عضو – إحلق يف منع إس تخدإم تصممي لحق دإخل إمجلاعة إ ألوروبية إس ُتخدمت فيه عالمة إما مطابقة للعالمة
إلسابقة أأو مشاهبة لها ،مفن غري إملتصور أأن يكون قصد إلهيئة إلترشيعية للجامعة إ ألوروبية ،دلى إعامتد إملادة )0(28
(ه) من إلالحئة 6/2002هو إلسامح ذلكل إملاكل بتقدمي طلب لعالن بطالن إلتصممي فقط يف حاةل إس تخدإم

230

إملادة  )2(16من إلالحئة  6/2002إلصادرة عن إجمللس بتارخي  02ديسمرب  2110بشأأن تصاممي إمجلاعة إ ألوروبية
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إلتصممي لعالمة مطابقة للعالمة إلسابقة ،وعدم إلسامح بتقدمي هذإ إلطلب يف حاةل إس تخدم إلتصممي لعالمة شديدة
إلش بة إىل درجة إحامتل حدوث لبس دلى إمجلهور إملعين.
إلأكرث من ذكل أأن ماكل إلعالمة  -سوإء أأاكنت عالمة معمتدة دلى إمجلاعة إ ألوروبية أأم عالمة مسجةل يف دوةل عضو-
ل ميكنه الاعامتد عىل إ ألحاكم إملشار إلهيا ف ...أنفا ملنع إس تخدإم تصممي معمتد دلى إمجلاعة إ ألوروبية ُجسل يف وقت
سابق ،إس ُتخدمت فيه عالمة مطابقة أأو مشاهبة للعالمة إلسابقة؛ نظرإ إىل أأن ماكل إلتصممي إملعمتد دلى إمجلاعة
إ ألوروبية ميكنه إدلفاع عن نفسه ضد هذإ إملنع بتقدمه بطلب لعالن بطالن تصممي إلعالمة إلالحقة إملعنية،
أأو إلتقدم ،إذإ إقتىض إ ألمر ،بطلب مضاد.
 .01الاختالف بني إلتعدي عىل إلتصممي وإلتعدي عىل إلعالمة إلتجارية :تنطوي مسأأةل إلتعدي عىل إلتصممي عىل حتديد
ما إذإ اكنت منتجات إملدعى علهيم ُراسد إلتصممي إملسجل أأم ُراسد تصمامي ل خيتلف كثريإ عن إلتصممي إملسجل .وليس
إلهدف هو إلبحث عن أأي إختالفات ،بل عن الاختالفات إلكبرية .وهذإ الاختبار ليس إختبارإ للتعدي عىل إلعالمات
إلتجارية ،وإملسأأةل ل تتعلق مبا إذإ اكن هناك لبس أأو تضليل ،ومن َّمث س يكون من إخلطأأ إس تخدإم مفاهمي نشأأت يف س ياق
عالمة راارية ما مثل إلتذكر بصورة غري اكمةل .ويقارب إختبار إلتصاممي إختبار إلتعدي عىل إلربإءإت.

هوين ويل أأانليستيك ضد يه جانغ كمي

إلقضية رمق  R 609/2006-3 (OHIM) :فالاحتاد إ ألورويب
إحتجاج إملس تأأنف بأأنه ل ميكن إفرتإض أأن إلتصممي إملسجل قامئ لغرض متيزي إلسلع وإخلدمات غري ذي صةل
ابملوضوع .حصيح أأن إلغرض إلرئييس من إلتصممي ليس متيزي سلع وخدمات مؤسسة ما عن سلع وخدمات مؤسسات
أأخرى .إل أأن ذكل ل يعين ،يف إلس ياق إلتجاري ،عند إس تخدإم إلتصممي يف منتجات ،أأو يف عبوإهتا أأو يف تغليفها،
أأو عند إس تخدإمه يف إلعالن أأن إمجلهور إملعين قد ل يرى إلتصممي إملسجل دلى إمجلاعة إ ألوروبية إملطعون فيه
بوصفه عالمة.
وذلكل ميكن إجرإء تقيمي ملا إذإ اكن هناك خماطر من أأن يعتقد إمجلهور إملعين أأن إلسلع أأو إخلدمات إملعنية جاءت من
نفس إملؤسسة أأو ،حسب إحلاةل ،من مؤسسات مرتبطة إقتصاداي ابملعىن إملقصود يف إملادة ()0(8ب) فتوجيه
إلعالمات إلتجارية .
ويف إطار إملعىن إملقصود من تكل إملادة ،يتطلب تقيمي أأوجه إلتشابه بني إلعالمات تقدير لكي ألوجه إلتشابه إلبرصية
أأو إلشفهية أأو إلتصورية إستنادإ إىل إلتأأثري إلعام إذلي ُحتدثه ،مع إ ألخذ يف الاعتبار ،بصورة خاصة مكوانهتا
إملمزية وإملهمينة.
ومثة تشابه برصي بني إلتصممي إملسجل وإلعالمة إلتجارية إلسابقة ف ، ...ويوجد تطابق صويت بني إلعالمات ،ف...
كام تتطابق إلعالمات من إلناحية إملفاهميية ف . ...فضال عن تشابه إلعالمات من حيث الانطباع إلعام.
وف ...من إملتصور أأنه عندما يرى إلناس شعارإ ،إذلي هو موضوع إلتصممي إملسجل دلى إمجلاعة إ ألوروبية إملطعون
فيه مس تخدما يف منتجات ،أأو يف عبوإهتا أأو يف تغليفها ،سريون يف إلشعار دليال عىل إملنشأأ إلتجاري للمنتجات
إملعنية وليس جمرد زينة؛ ومن َّمث ،فقد يتعرض ضامن إملنشأأ للخطر من جرإء هذإ إلتصممي إملطعون فيه وهو يشلك
إلوظيفة إ ألساس ية للعالمة إلتجارية للجهة إملدعى علهيا .كام أأن وجود عنارص أأخرى يف هذإ إلرمس أأو إلمنوذج لن
حيول دون إحامتل رشإء إمجلهور إملعين يف إدلوةل إلعضو إملعنية إملنتجات إليت جرى تسويقها بشعار إلطاعن بوصفها
خط منتجات نشأأ يف مؤسسة للمس تجيب أأو يف مؤسسة ترتبط إقتصاداي مبؤسسة إملدعى عليه.
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 .00ت َُّقمي إلتصاممي برصاي:

بروتكرت أأند غامبل ضد ريكت ابنكزير

][2007] EWCA Civ 936 [United Kingdom
أأمه إلعنارص يف قضية تتعلق ابلتصاممي إملسجةل يه:




إلتصممي إملسجل؛
إلعنرص إملهتم؛
حاةل إلتقنية إلصناعية إلسابقة

و أأمه ما يتعلق بلك عنرص من هذه إلعنارص هو إلشلك إذلي يبدو عليه .وابلطبع جيب عىل إ ألطرإف وإلقضاة حماوةل
إلتعبري يف لكامت عن سبب قوهلم بأأن إلتصممي ذو طابع فريد أأو ما هو "إلتأأثري إلعام إذلي حيدثه إلتصممي عىل
إملس تخدم إملس تنري .لكن كام لحظت يف قضية" Philips v Remington [1998] RPC 283 at 318حيتاج
إلقول إىل وقت أأطول من إلرؤية" وإللكامت نفسها غالبا ما تكون يف حد ذإهتا غري دقيقة مبا فيه إلكفاية.
ويس تتبع ذكل ترك مساحة حمدودة للغاية يف إلوإقع ل ألدةل .ومعوما ينبغي أأن يكون من إملمكن إلبت يف قضية تتعلق
بتصممي مسجل يف غضون ساعات قليةل .فادلليل إذلي يقدمه إملصمم ،فامي يتعلق مثال مبا إذإ اكن حياول حتقيق
أأو ظن أأنه حقق إجنازإ ،غري ذي صةل .كام أأن أأدةل إخلربإء ،خاصة فامي يتعلق مبنتجات إملس هتلكني ،من غري إملرحج أأن
تكون ذإت فائدة كبرية :ميكن ألي خشص أأن يبني أأوجه إلتشابه والاختالف ،رمغ أأن إلعني إملدربة قد تساعد قليال
يف بعض إ ألحيان .و أأحياان ما يوجد دليل تقين ذو صةل أأو يعتد به ،مثل فرض قيود معينة عىل حرية إلتصممي .وبرمغ
ذكل .عادة ما يكون ذكل إدلليل ،بشلك أأو أخر ،بدتهيا ول يثري ابلتأأكيد إجلدل ،مما جيعل إس تجوإب إلشهود معلية
أأقل أأمهية من الاس تجوإب.
وعليه فان اترخي إلتصممي إخلاص برشكة بروكتل وغامبل  P&Gوما إذإ اكنت رشكة ريكت  Reckittقد نسخته
غي ذي صةل ابملوضوع.

إجيبشن غوديس ضد سويزإ

)543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008
نقطة إنطالق أأي مناقشة بشأأن قانون برإءإت إلتصاممي هو قرإر إحملمكة إلعليا يف قضية رشكة غورهام ضد وإيت 81
) .U.S. 511, 20 L. Ed. 731 (1871وتتعلق تكل إلقضية بربإءة إخرتإع لتصممي مقابض مالعق و أأشوإك إلطعام،
وقالت إحملمكة يف حتليلها دلعوى إلتعدي إن إختبار هوية إلتصممي "جيب أأن يثبت متاثل إملظهر ،وإن جمرد إختالف
خطوط إلرمس أأو إلرمس إلتخطيطي ...أأو إلفروق إلطفيفة يف إلتكوين ل هتدم إلهوية إ ألساس ية للتصمميId. at .
 .526–27و أأوحضت إحملمكة أأن هوية إملظهر أأو متاثل إلتأأثري عىل إلعني هو الاختبار إلرئييس للهوية إ ألساس ية
للتصممي" .وليس من إلرضوري أأن يكوان متطابقني "يف عني خبري" ،ألنه إذإ اكن ذكل هو الاختبار "فلن يكون
هناك جمال عىل إلطالق لقرصنة تصممي حمي بربإءة ،إذ مل يس بق أأن متخض إلنبوغ إلبرشي بعد عن تصممي مطابق
متام إملطابقة لتصممي أخر يف لك تفاصيهل ،حبيث ل يس تطيع إخلبري أأن ميزي بيهنام".Id. at 527 .
وعندئذ تقدمت حمامكة غورهام ابلختبار إملشار إليه يف إلعديد من إلقضااي إلالحقة" :إذإ متاثل تصمميني إىل درجة
كبرية ،يف عني إلناظر إلعادي إذلي يويل قدر الاهامتم نفسه إذلي يوليه إملشرتي يف إلعادة ،وإذإ بلغ إلتشابه بيهنام
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درجة ختدع هذإ إلناظر وحتمهل عىل رشإء أأحد إلتصمميني عىل أأنه إلتصممي إلخر ،فقد إعتدى هذإ إلتصممي إلخر
عىل إلتصممي إ ألول إحملمي بربإءة الاخرتإع" .81 U.S. at 528 .وخلُصت إحملمكة يف إلقضية إملعروضة أأماهما إىل أأن
" أأاي اكنت الاختالفات بني تصممي إملدعني وتصممي إملدعى عليه يف إلتفاصيل أأو يف إلزخرفة ،فال يزإل للتصمميني
إملظهر إلعام نفسه وإلتأأثري نفسه ،وبلغ إلتشابه بيهنام درجة إعتبارهام يف إلسوق ومع إملشرتين إليشء نفسه – ويه
درجة تعرض إلعاملني يف هذإ إجملال إىل خماطر إلتغرير هبمId. at 531".

ومع ذكل ،يف سلسةل من إلقضااي تعود نشأأهتا إىل قضية رشكة أأنظمة ليتون ضد رشكة ويربولLitton Systems, .
) Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F.2d 1423 (Fed. Cir. 1984ر أأت هذه إحملمكة أأن إثبات إلامتثل يف

إطار إختبار إلناظر إلعادي ل يكفي لثبات إلتعدي عىل تصممي حمي بربإءة .عوضا عن ذكل ذكرت إحملمكة أأن إلتصممي
إملهتم جيب أأيضا أأن يس توعب جدَّة إلتصممي إملطالب به ليك يعترب متعداي.
وعقب مرإجعة تكل إلصالحيات ،إليت نبحهثا بيشء من إلتفصيل فامي يل ،خلُصنا إىل أأن إختبار إجلدَّة ،بوصفه
رشط اثن وقامئ بذإته لثبات إلتعدي عىل تصممي حمي بربإءة ،وإذلي ل يتسق مع إختبار إلناظر إلعادي إملوحض يف
قضية غورهام ،مل يصدر بتلكيف من رشكة وإيامتن سادإل أأو عن سابقة مأأخوذة من حمامك أأخرى .كام أأنه غري
رضوري للحامية من تأأكيدإت وإسعة إلنطاق بصورة غري مربرة عىل حقوق إلتصممي إحملمي مبوجب برإءة

لكيبسال أأسرتإليا ضد ترإست إلكرتاكل هولس يلرز
][2007] ZASCA 24 [South Africa

مثة جوإنب هممة جيب إلنظر فهيا عند حتديد نطاق حامية إلتصممي إملسجل نشأأت عن تعريف "إلتصممي إمجلايل" ،ويه
أأن سامت إلتصممي جيب أأن تروق للعني ول ُحيمك علهيا إل ابلعني .أأول :رمغ أأن إحملمكة يه إحلمك إلهنايئ ،فانه جيب
علهيا أأن ترإعي كيف سريوق إلتصممي إملعين وحيمك عليه إلعميل إحملمتل برصاي .واثنيا :ي ُس تخدم هذإ إملعيار إلبرصي يف
حتديد ما إذإ اكن إلتصممي يليب رشوط إلقانون ،ومتطلبات إلبت يف مسائل إجلدَّة وإلتعدي .واثلثا :إجلانب إملتعلق
بسامت إلتصممي تكل إليت "سوف تؤثر أأو رمبا تؤثر عىل الاختيار أأو الانتقاء ،ونظرإ ملا لها من "طابع ممتزي" يمت
"حساهبا جلذب إهامتم إنتباه إلناظر" .وميكن إضافة بيان إللورد بريسون  ،Pearsonإىل ما س بق ،أأنه لبد من
وجود يشء "خاص وفريد وممزي وملموس ومذهل" يف إملظهر إذلي جيذب إلعني ،ويروق لها ،هبذإ إملعىن.

 .02عني من؟  -إملس تخدم إملس تنري:

بروتكرت أأند غامبل ضد ريكت ابنكزير

][2007] EWCA Civ 936 [United Kingdom
إختبار" إملس تخدم إملس تنري" هو إختبار منطقي :فاملس تخدم إذلي دليه خربة يف سلع أأخرى مشاهبة س يكون قادرإ
بدرجة معقوةل عىل إلمتيزي  -وقادرإ عىل إدرإك تفاصيل اكفية لتقرير ما إذإ اكن إلتصممي ُحيدث تأأثريإ عاما ذإ طابع ممزي،
وما إذإ اكن إلتعدي إملزعوم ُحيدث تأأثريإ عاما خمتلفا.
ذلكل خيتلف إملس تخدم إملس تنري عن "إملس هتكل إلعادي" يف قانون إلعالمات إلتجارية .فاملس تخدم إملس تنري يف قانون
إلتصاممي أأكرث متيزيإ .ومع أأنين ل أأقول إن إلتذكر غري إلاكمل ل يؤدي دورإ يف حتديد إلتأأثري إلعام للتصممي ،إل أأنه
ل ميكن أأن يكون حاسام .و أأقول بأأن إملهم هو ما يأأخذ بعقل إملس تخدم إملس تنري عند إلنظر إليه ابمعان.
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و أأرى أأن إحملمكة إلعليا إملؤقتة يف فيينا ،أأصابت يف حمكها بأأن تصممي بروكتل وغامبل مل يمت الاعتدإء عليه من جانب
منتج معطر إجلو ( Air-Wickقرإر إلسادس من ديسمرب  ،2116بنقض قرإر إحملمكة إدلنيا مبنح أأمر زجري مؤقت)
عندما قالت إن:
"إملس تخدم إملس تنري" دليه ،من وهجة نظر حممكة الاس تئناف ،معرفة أأوسع نطاقا من "إملس هتكل إلعادي"
إذلي دليه درجة عادية من إملعلومات وإلوعي وإلفهم ،وس يكون منفتدا بصورة خاصة إزإء إملسائل إملتعلقة
ابلتصممي وس يكون عىل درإية إىل حد ما هبا".

كوإنغ اينغ موترز ضد مكتب إلتنس يق يف إلسوق إدلإخلية وهوندإ غيكن كوغيو اكبوش ييك اكيشا

إحملمكة إلعامة 1 ،س بيمتر  T-11/08 ،2100فالاحتاد إ ألورويب

ذلكل ،عند تقيمي إلطابع إملمتزي للتصممي إملطعون فيه ،جيب درإسة ،ف ...ما إذإ اكن إلتأأثري إلعام إذلي ُحيدثه ذكل
إلتصممي عىل مس تخدم مس تنري خيتلف عن إلتأأثري إذلي ُحتدثه تصاممي سابقة.ف ، ...ل س امي إلتصممي إذلي يعمتد عليه
إملدعي يف دمع طلبه ابعالن بطالن إلربإءة ،مع مرإعاة درجة إحلرية إليت يمتتع هبا إملصمم عند وضعه إلتصممي.

إملس تخدم إملس تنري:
وفقا ألحاكم إلقضاء فان "إملس تخدم إملس تنري" ف ...ليس ُمص ِنّعا ول ابئعا للمنتجات إملعزتم إس تخدإم إلتصاممي حمل
إلزنإع أأو يعزتم تطبيق هذه إلتصاممي علهيا .ويمتزي إملس تخدم إملس تنري ابلتيقظ بصورة خاصة وبدرجة من إلوعي
بأأحدث ما توصلت إليه إلتكنولوجيا إلسابقة أأي ابلتصاممي إلسابقة إملتعلقة ابملنتج قيد إلبحث إذلي ُأفصح عنه يف
اترخي إليدإع طلب إلتصممي إملطعون فيه ف. ...
إضافة إىل ذكل ،إن حاةل "إملس تخدم" تويح بأأن إلشخص إملعين يس تخدم إملنتج إملدمج فيه إلتصممي مبا يامتىش مع
إلغرض إملقصود من إملنتج ف. ...
أأما صفة "مس تنري" فتشري ،إضافة إىل ذكل ،إىل أأن إملس تخدم يعرف ،دون أأن يكون مصمام أأو خبريإ تقنيا،
إلتصاممي إخملتلفة إملوجودة يف إلقطاع إملعين ،وميتكل قدرإ معينا من إملعرفة فامي يتعلق ابلسامت إليت تتضمهنا تكل
إلتصاممي يف إلعادة ،ونتيجة إهامتمه ابملنتجات إملعنية ،يُظهر قدرإ كبريإ نسبيا من الاهامتم عندما يس تخدهما.
بيد أأن ذكل إلعامل ل يعين أأن إملس تخدم إملطلع قادر عىل إلمتيزي بني إجلوإنب إملتعلقة مبظهر إملنتج إليت إقتضهتا
إلوظيفة إلتقنية للمنتج وإجلوإنب إلتقديرية ف ، ...إليت تقع خارج نطاق إخلربة إليت إكتس هبا جرإء إس تخدإم إملنتج
إملعين ف. ...
ذلكل ،فان إملس تخدم إملس تنري هو خشص ممل إىل حد ما ابلتصاممي إملوجودة يف إلقطاع إملعين دون أأن يعرف أأن
إجلوإنب إقتضهتا إلوظيفة إلتقنية.

 .03إلت أأثري/الانطباع إلعام:
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تشانزن اتيدن إندإسرتايل ضد مكتب إلتنس يق يف إلسوق إدلإخلية وبوش س يكيوريت سيس متز
إحملمكة إلعامة 22 ،يونيو  T-153/08, ECR 2010, II-2517،2101فالاحتاد إ ألورويب

نظرإ إىل أأن إملادة  )0(6من إلالحئة  6/2002تشري إىل إختالف بني إلتأأثريإت إلعامة إليت ُحتدهثا إلتصاممي حمل
إلزنإع ،فانه يتعذر حفص إلطابع إلفريد لتصممي معمتد دلى إمجلاعة إ ألوروبية يف ضوء إلسامت إحملددة للتصاممي
إلسابقة إخملتلفة.
ذلإ ينبغي عقد مقارنة بني إلتأأثري إلعام إذلي حيدثه تصممي معمتد دلى إمجلاعة إ ألوروبية مطعون فيه من انحية وبني
إلتأأثري إلعام إذلي حيدثه لك تصممي من إلتصاممي إلسابقة إليت إعمتد علهيا بصورة رشعية إلطرف إذلي يسعى إىل
إعالن بطالن إلربإءة من انحية أأخرى.
علام بأأن الالزتإم بعقد مقارنة بني إلتأأثريإت إلعامة إليت ُحتدهثا إلتصاممي حمل إلزنإع ل حتول دون إماكنية مرإعاة إلسامت
إليت بوصفها تصويرإ للتصممي إلسابق نفسه ،أأتيحت للجمهور بطرق خمتلفة ،وخباصة ،أأول :بنرش إلتسجيل .واثنيا:
بعرض منتج يتضمن إلتصممي إملسجل للجمهور .ويمتثل إلغرض من تسجيل أأي تصممي يف إحلصول عىل حق
إس تئثاري حمدد لصنع وتسويق إملنتج إذلي حيمل إلتصممي إملسجل ،وهو ما يعين أأن إلتصوير يف طلب إلتسجيل
يه ،كقاعدة عامة ،وثيقة إلصةل مبظهر إملنتج إملطروح يف إ ألسوإق.

بروتكرت أند غامبل ضد ريكت ابنكزير

][2007] EWCA Civ 936 [United Kingdom
مبجرد حتديد "إملس تخدم إملس تنري" الافرتإيض بصورة حصيدة ،وما يعرفه عن مجموعة إلتصاممي ،يتساءل إملرء ما إذإ
اكن إملنتج موضع إلهتام ُحيدث "تأأثريإ عاما خمتلفا" يف ذكل إلشخص.
هذإ الاختبار غري دقيق بطبيعته إىل حد ما :إذ قد يبدو ،بصورة معقوةل ،أأن سلعة ما ُحتدث "إنطباعا عاما خمتلفا"
يف خشص معني خيتلف عن الانطباع إذلي حتدثه يف خشص أخر .ودإمئا ما يكون إ ألمر هكذإ مع نطاق إحلقوق
إملمنوحة ملصنف ُحيمك عليه برصاي .فأأنت حباجة ألن تغطي ليس إملصنفات إملقدلة تقليدإ دقيقا حفسب ،لكن أأيضا
إملصنفات شديدة إلتشابه .أأاي اكنت إللكامت إليت س تختارها ،أأنت عىل وشك ترك جمال كبريإ حلمك إحملمكة.
أأما وقد قلت ذكل ،هناك ،عىل أأية حال ،بعض إملالحظات إلعامة إليت ميكن إبدإؤها:






للأس باب إليت ذكرهتا أنفا ،فان الاختبار فيف س ياق إلتعدي خيتلف وإن اكن إختالفا غري وإحض.
إملس تخدم الافرتإيض إملس تنري عىل درإية إىل حد ما ابملسائل إملتعلقة ابلتصممي ،وفق ما جرت
مناقش ته أأعاله.
ل ميثل ما يل مرشوع قانون ،وإمنا هو بيان بشأأن إلطريقة إليت يرى هبا إلناس (وكذكل إملس تخدم
إملفرتض إملس تنري) إ ألش ياء .وإ ألمر ببساطة أأنه إذإ إختلف تصممي جديد إختالفا كبريإ عن أأي تصممي
س بقه ،مفن إملرحج أأن ُحيدث تأأثريإ برصاي عاما أأكرب مما لو ُوجدت حوهل تصاممي تقنية سابقة مشابه من
نفس إلفئة.
وهذإ ل يعين من انحية أأخرى ،أأنه يف حاةل وجود تصممي جديد بصورة ملحوظة ( أأو أأي تصممي يف
إلوإقع) نكتفي ابلتساؤل "هل إلتعدي إملزعوم أأقرب إىل إلتصممي إملسجل أأم إىل أأحدث ما توصلت
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إليه إلتكنولوجيا سابقا؟" ،فان اكن إجلوإب هو إ ألول فيعد ذكل تعداي ،وإن اكن إ ألخري فال يعد تعداي.
ويظل الاختبار :هل خيتلف إلتأأثري إلعام؟
جيوز قانوان مقارنة إلتصممي إملسجل وإلتعدي إملزعوم بدرجة معقوةل من إلعناية .وجيب عىل إحلكومة أأن
"ترتدي نظارإت إملس تخدم إملس تنري" ملوإءمة إلتشبيه إملبتذل ،وإن اكن مناس با ،مع قانون إلربإءإت.
وليس لماكنية إلتذكر غري إلاكمل إل دور حمدود يف هذه إلعملية.
جيب عىل إحملمكة أأن حتدد بدقة إلتأأثري إلعام للتصممي إملسجل ،حصيح أأنه يصعب إلتعبري عن إلتأأثري
ابللكامت ،كام أأنه من إملفيد إس تخدإم إلصور بوصفها جزءإ من إلهوية ،لكن جيب إلقيام بذكل.
يف هذإ إلعملية يعد مس توى إلعمومية إذلي جيب أأن تزنل إليه إحملمكة هممة .إن قولنا هنا عىل سبيل
إملثال ،بأأن الانطباع إلعام للتصممي إملسجل هو "إسطوإنة مزودة يف أأعالها جبهاز لطالق إلرذإذ"
س يكون معوميا أأكرث مما ينبغي ،وإملس توى إملناسب من إلعمومية هو إملس توى إذلي قد يتخذه
إملس تخدم إملفرتض إملس تنري.
جيب عىل إحملمكة أأن تقوم ابلعملية نفسها مع إلتعدي إملزعوم.
و أأخريإ ينبغي للمحمكة أأن تسأأل ما إذإ اكن الانطباع إلعام للك مهنام خمتلفا .وهو ما يعادل تقريبا
إلسؤإل عام إذإ اكان إليشء نفسه -إلفارق بيهنام طفيف ،ورمبا ينطوي عىل سؤإل عن إدلقة ل أأكرث.

غروبو برومر مون غرإفيكس ضد مكتب إلتنس يق يف إلسوق إدلإخلية وبيبيس يكو

إحملمكة إلعامة  05مارس  T-9/07, ECR 2010, II-981 ،2101فالاحتاد إ ألورويب
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ونظرإ إىل عدم تعريف "إلزنإع" عىل هذإ إلنحو يف إلالحئة  ،6/2002مفن إلرضوري توضيح ذكل إملفهوم ف. ...
توصل جملس الاس تئناف إىل أأن إلزنإع ينشأأ بني تصمميني عندما ُحيداثن الانطباع إلعام نفسه يف إملس تخدم
إملس تنري ،و أأنه جيب ،يف هذإ إلصدد ،مرإعاة درجة إحلرية إليت يمتتع هبا إملصمم يف إنشاء إلتصممي إملطعون فيه.
ويف حاةل إلتصممي إملسجل يف دوةل عضو ،جيب أأن يشمل نطاق إمحلاية إليت مينحها تصممي ما أأي تصممي ل ُحيدث يف
إملس تخدم إملطلع إنطباعا عاما خمتلفا .كام جيب عند تقيمي نطاق تكل إمحلاية مرإعاة درجة إحلرية إليت يمتتع هبا إملصمم يف
إنشاء تصمميه.
وجيب يف هذإ إلصدد ،إلشارة أأول وقبل أأي يشء إىل أأن إلغالبية إلعظمى من إلنسخ إملعدة ابللغات إليت صيغت هبا
إملادة  )0(01من إلالحئة 6/2002تبني أأن إملسأأةل تتعلق بـ "إنطباع عام خمتلف" ،بيامن ورد يف نسختني بلغتني أأن
إملسأأةل تتعلق بـ "إنطباع برصي عام خمتلف" .ومع ذكل ونظرإ إىل أأن إلتصممي هو جمرد مظهر للك إملنتج أأو لبعضه،
جيب أأن يُذكر أأن الانطباع إلعام جيب أأن يكون إنطباعا برصاي.
وبعد ذكل ،من إلوإحض أأنه جيب عند تقيمي ما إذإ اكن تصممي ما يف نزإع مع تصممي سابق ،مرإعاة حرية إملصمم يف
إنشاء تصمميه.
وبناء عىل ذكل جيب أأن تُفرس إملادة ()0(28د) من إلالحئة  6/2002عىل أأهنا تعين أأن إلتصممي إملعمتد دلى إمجلاعة
إ ألوروبية يكون يف نزإع مع تصممي سابق ،إذإ اكن ذكل إلتصممي ،مع إ ألخذ يف الاعتبار حرية إملصمم يف إنشاء
231

ُرفض إلطعن يف هذإ إحلمك :قرإر إحملمكة (إدلإئرة إلرإبعة) إلصادر يف  21أأكتوبر  -.2100بيبس يكو ضد غروبوبرومر مون غارفيك ،مكتب إلتنس يق يف
إلسوق إدلإخلية (إلعالمات إلتجارية وإلتصاممي)(إلقضية )C-281/10 P
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إلتصممي إملعمتد دلى إمجلاعة ،ل ُحيدث إنطباعا عاما دلى إملس تخدم إملس تنري خيتلف عن ذكل الانطباع إذلي ُحيدثه
تصممي سابق إع ُتمد عليه.
 .04مقارنة إلتصممي أبأمكهل :جيب أأن يؤخذ إلشلك أأو إلتكوين بأأمكهل يف الاعتبار .ليس فقط لغرض إجلدّة وإ ألصاةل،
لكن يف ما يتعلق ابلتعدي أأيضا.

أأوكولر ساينزس ضد أأس بكت فيجن كري

][1997] RPC 289 [United Kingdom
جيوز للامكل أأن خيتار تأأكيد حق إلتصممي يف لك أأو أأي جزء من منتجه ،إذإ قيل إن إحلق يثبت يف تصممي إبريق
شاي ،فهذإ يعين أأنه يثبت يف تصممي إلبريق بأأمكهل أأو يف جزء منه مثل إلفوهة أأو إذلرإع أأو إلغطاء أأو يف إلوإقع يف
جزء من إلغطاء ،وهذإ يعين أأن إملاكل ميكنه أأن ّ ِ
يفصل دعوإه إملتعلقة ابحلق يف إلتصممي ليك متاثل إىل أأقرب درجة
ما يرى أأن إملدَ عى عليه إس توىل عليه.

 .08طرق أأو مبادئ مستبعدة لنشاء إحلق:

لندور وهاوإ إدلولية ضد أأزور للتصاممي

][2006] EWCA Civ 1285 [United Kingdom
تمتحور إلقضية إ ألوىل حول إحتجاج رشكة أأزور  Azureبأأنه مت رفض دعوى رشكة لندور  Landor’sإليت يطالب
فهيا فحبق تصممي غري مسجل يف إململكة إملتددة يف تصممي إكسبندر ، Expanderوذكل وفقا للفقرة ( ( )3أأ) من
إملادة  203من قانون حق إملؤلف وإلتصاممي وإلربإءإت  0155إذلي ينص عىل ما يل:
"ل يقوم حق إلتصممي يف طريقة إنشاء سلعة أأو يف مبد أأ إنشاهئا".
وقد أأاثر هذإ الادعاء جحتني رئيس يتني ،تتعلق أأولهام مببد أأ ،بيامن تتعلق إلثانية أأساسا حبقيقة .وتتعلق جحة إملبد أأ
ابملقصود من تأأثري فإحلمك  .ور أأى إلقايض أأنه ينبغي تفسري إحلمك تفسريإ ضيقا نسبيا .وإن إحلمك ل ينطبق فقط
جملرد أأن إلتصممي يؤدي غرضا وظيفيا :إذ ل ينطبق إحلمك إل إذإ بُرهن عىل أأن ذكل إلغرض ل ميكن حتقيقه بأأية
وس يةل أأخرى.
و أأرى أأن تفسري إلقايض حالفه إلصوإب .أأول هذإ إجلزء ل مينع ،من حيث إللغة إلعادية ،حامية تصممي فقط جملرد أأن هل
لكميت "طريقة أأو مبد أأ" هامتان ،وتؤكدإن ،من وهجة نظري،
غرضا وظيفيا .قد تكون إللغة غامضة بعض إليشء لكن ْ
أأن جمرد إلوظيفة ،غري اكفية متاما لستبعاد تصممي من إمحلاية.
اثنيا :س يكون خطأأ من حيث إملبد أأ إس تنتاج أأن إلتصممي غري جدير ابحلصول عىل إمحلاية جملرد أأنه يؤدي غرضا
وظيفيا ،إذ ل يوجد ببساطة تربير سوإء يف إلس ياسة أأم يف إملبدأأ لهذإ الاس تنتاج .ومن شأأن ذكل أأن يعين تفضيل
إلتصممي إذلي به سامت جاملية فقط عىل إلتصممي إذلي حيمل سامت جاملية ووظيفية معا ،ويه نتيجة حمرية لترشيع
إحدى وظائفه إلرئيس ية ماكفأأة إخليال والابتاكر.

كام لحظ ج .ابرك  Park Jبصورة حصيدة يف قضية ]Fulton Co Ltd –v- Grant Barnett Ltd [2001

 RPC 257يف إلفقرة :11
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"حقيقة إس تخدإم طريقة أأو مبد أأ خاص لالنشاء بغية إنشاء سلعة ذإت شلك معني أأو تكوين معني ل يعين
عدم وجود تصممي سلمي من حيث إلشلك أأو إلتكوين .وقانون حق إلتصممي ل مينع إملنافسني من إس تخدإم
طريقة أأو مبد أأ إلنشاء ذكل لنشاء تصممي تنافيس طاملا أأن إلتصاممي إلتنافس ية ل حتمل نفس شلك أأو تكوين
تصممي صاحب حق إلتصممي".
اثلثا ،تدمع إملرإجع هذإ إلهنج يف إلتفسري.
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إملنافسة غري إملرشوعة:
مقدمة
إلفصل إلرإبع عرش
أألف .إملعايري إدلولية ()2-0
ابء .نظم إلقانون إملدين ()4-3
جمي .هنج إلقانون إلعام ()8
دإل .هنج إلقانون إخملتلط ()6
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أألف .إملعايري إدلولية
 .0إملنافسة إملرشوعة يه من جوهر إلتجارة:

اتيلر وهورن ضد دإنتال

)1991 (1) SA 412 (A
كثريإ ما قيل إن إملنافسة يه رشاين إحلياة للتجارة .وتوإفر إملنتجات نفسها أأو إملنتجات إملشاهبة من أأكرث من مصدر
هو إلسبب يف أأن إلناس تدفع سعرإ معقول لها؛ وهكذإ ،فان إملنافسة هبذإ إملعىن ل ميكن أأن تكون غري قانونية،
سوق منتجا معينا أأو أأول من غامر
بغض إلنظر عن مدى إلرضر إذلي تلحقه ابلزابئن إذلين إكتس هبم أأول من ّ
بدخول جمال معني يف إلتجارة.
 .2رشوط إتفاق تريبس :يشرتط إتفاق تريبس أأن متتثل إ ألعضاء يف منظمة إلتجارة إلعاملية ل ألحاكم إلتالية
إلوإردة يف إتفاقية ابريس إليت تتناول إملنافسة غري إملرشوعة.
إملادة (01اثنيا):
( )0تلزتم بدلإن الاحتاد بأأن تكفل لرعااي هذه إدلول حامية فعاةل ضد إملنافسة غري إملرشوعة.
( )2لك منافسة تتعارض مع إملامرسات إلرشيفة يف إلشؤون إلصناعية أأو إلتجارية إمنا يه معل من أأعامل
إملنافسة غري إملرشوعة.
( )3وحيظر بصفة خاصة إ ألفعال إلتالية:


مجيع إ ألفعال إليت تؤدي من حيث طبيعهتا إىل إحدإث لبس ،بأأية وس يةل اكنت ،إزإء منشأأة أأحد
إملنافسني أأو منتجاته أأو نشاطه إلصناعي أأو إلتجاري؛



والادعاءإت إخملالفة للحقيقة يف س ياق مزإوةل إلتجارة وإليت من طبيعهتا نزع إلثقة عن منشأأة أأحد
إملنافسني أأو منتجاته أأو نشاطه إلصناعي أأو إلتجاري؛



وإلبياانت أأو الادعاءإت إليت يؤدي إس تعاملها يف س ياق إلتجارة إىل تضليل إمجلهور فامي يتعلق بطبيعة
إلسلع أأو طريقة تصنيعها أأو خصائصها أأو صالحيهتا لالس تعامل أأو مكيهتا.

وغالبا ما تغطي إلقوإنني إليت تتصدى ملامرسات إلتجارة غري إملرشوعة ،مثل قوإنني ماكحفة إلتقليد والاحتاكر قدرإ
كبريإ من إملامرسات إليت حتظى ابمحلاية مبوجب قوإنني إملنافسة غري إملرشوعة.232

232

مثال ،قانون أأسرتإليا للمامرسات إلتجارية لعام  .0114إنظر اتكو أأوف أأسرتإليا ضد اتكو بيل (177 42 ALR )0152؛ ابركدإل اكس مت بيلت فورنترش
ضد بوكسو (.CLR 191 041 )0152
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ابء .نظم إلقانون إملدين
 .3إلقانون إ ألملاين :متيل نظم إلقانون إملدين إىل إلتسلمي ابجلرمية إلعامة للمنافسة غري إملرشوعة ،إليت تضخمت
مؤخرإ بقامئة من إ ألمثةل .233أأحد هذه إ ألمثةل هو إلقانون إ ألملاين .وإملقرتح إلعام يف إملادة  3من إلقانون إ ألملاين للمنافسة
غري إملرشوعة هو:
حظر أأفعال إملنافسة غري إملرشوعة إليت من إملرحج أأن تلحق رضرإ ابلغا ابملنافسة لغري صاحل إملنافسني أأو
إملس هتلكني أأو أأطرإف أأخرى فاعةل يف إلسوق.
ويوإصل إلقانون تقدمي قامئة اب ألمثةل:
وبصورة خاصة ،يتسم ترصف خشص ما بعدم إلنصاف عىل إلنحو إلوإرد يف إملادة  ،3إذإ قام مبا يل:

233



الاضطالع بأأعامل تنافس ية بقصد إعاقة حرية إملس هتلكني أأو غريمه من إ ألطرإف إلفاعةل يف إلسوق عن
الاختيار ،من خالل ممارسة إلضغط أأو إلقسوة أأو غري ذكل من صور إلتأأثري غري إلالئق وغري إملربر؛



والاضطالع بأأعامل تنافس ية من إملرحج أأن تس تغل نقص إخلربة الاقتصادية ،لس امي دلى إ ألطفال أأو إلش باب
أأو تس تغل سذإجة إملس هتلكني أأو خوفهم أأو يأأسهم؛



وجحب إلطابع إلرتوجيي ل ألنشطة إملنافسة؛



وعدم إلنص بوضوح ودون لبس عىل رشوط الاس تفادة من إلتدإبري إلرتوجيية مثل ختفيضات إ ألسعار
وإلضافات أأو إلهدإاي؛



وعدم إلنص بوضوح ودون لبس عىل رشوط إملشاركة يف منافسات أأو يف مسابقات تروجيية؛



وجعل مشاركة إملس هتلكني يف منافسة أأو يف مسابقة مرهونة برشإء منتج أأو ابس تخدإم خدمة – ما مل ترتبط
إملنافسة أأو إملسابقة ،حبمك طبيعهتا ،ابملنتج أأو ابخلدمة؛



والانتقاص من أأو تشويه إلعالمة إلتجارية ألحد إملنافسني أأو منتجاته أأو خدماته أأو أأنشطته أأو عالقاته
إلشخصية أأو عالقاته يف إلعمل؛



وإطالق أأو نرش إدعاءإت تتعلق مبنتجات أأو خدمات أأو أأعامل راارية ألحد إملنافسني ،أأو عن أأحد أأحصاب
إ ألعامل إلتجارية أأو عن عضو جملس إدإرة إحدى إلرشاكت ،بقصد إلرضإر ابملصاحل الاقتصادية للعمل
إلتجاري أأو مباكنة صاحبه ،إن ثبت بوضوح أأن هذه الادعاءإت غري حصيدة ،وإن اكن إلبالغ جيري رسإ،
وإن اكن للمب ِل ّغ أأو ملتلقي إلبالغ مصلدة مسوغة فيه ،ل يكون إلترصف غري عادل إل إذإ اكنت الادعاءإت
إليت أأطلقت أأو نُرشت تتناىف مع إحلقيقة



وتعرقل إملنافسني عن معد.



وخمالفة حمك قانوين تهدف إىل تنظمي عالقات إلسوق وذكل لصاحل إ ألطرإف إلفاعةل يف إلسوق؛

من إلوإحض أأن بدلإن إلقانون إملدين لها قوإنيهنا إخلاصة إخملتلفة .إنظر "إملبادرإت إجلديدة لتوحيد قانون إملنافسة غري إملرشوعة يف أأورواب" بقمل فروك
هينينغ-بودويغ وغريغارد رشيكري ف.EIPR 271 2112
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ويعرض منتجات أأو خدمات يه تقليد ملنتجات أأو خدمات أأحد إملنافسني ،إذإ قام مبا يل:





خدإع إملتلقي فامي يتعلق اب ألصل إلتجاري للمنتج أأو إخلدمة عىل حنو ميكن رانبه،



وإس تغالل مسعة إملنتج أأو إخلدمة إليت يقدلها عىل حنو خاطئ أأو إلتأأثري علهيا بصورة سلبية،

 ومتكل ،بصورة غري رشيفة ،إملعارف أأو إملعدإت إلالزمة للتقليد.
يعرف إ ألنشطة إليت ترىق إىل درجة إملنافسة غري
 .4إلقانون إلياابين :أأما إلقانون إلياابين فهو أأكرث حتديدإ إذ ّ ِ
إملرشوعة يف تكل إلعبارإت:234
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يه أأعامل ُحتدث لبسا مع سلع خشص أخر أأو معهل إلتجاري عن طريق إس تخدإم بيان للسلع أأو للعمل
إلتجاري ( أأي الامس أأو الامس إلتجاري أأو إلعالمة إلتجارية أأو أأي عالمة أأو عبوة أأو مجموعة من إلسلع
تُس تخدم يف إلعمل إلتجاري لشخص ما ،أأو أأي بيان أخر لسلع إلشخص أأو لعمهل إلتجاري .وينطبق
إليشء نفسه عىل ما يل) مطابق أأو مشابه لبيان سلع إلشخص إملذكور أأو لعمهل إلتجاري إملعروف جيدإ
بني إملس هتلكني أأو بني مشرتين أخرين .أأو عن طريق إلتنازل عن إلسلع إليت تس تخدم هذإ إلبيان أأو
توفريها أأو عرضها لغرض إلتخصيص أأو إلتسلمي أأو إلتصدير أأو الاس تريإد أأو إلاتحة من خالل خط
إتصال إلكرتوين؛
و أأفعال تتعلق ابس تخدإم بيان سلع إملرء نفسه أأو معهل إلتجاري إذلي يطابق أأو يشابه بيان شهري لسلع
خشص أخر أأو لعمهل إلتجاري ،أأو إلتنازل عن إلسلع إليت تس تخدم هذإ إلبيان أأو توفريها أأو عرضها لغرض
إلتخصيص أأو إلتسلمي أأو إلتصدير أأو الاس تريإد أأو إلاتحة من خالل خط إتصال إلكرتوين؛
و أأفعال تتعلق ابلتنازل عن سلع تقدل شلك سلع خشص أخر (ابس تثناء إلشلك إذلي ل غىن عنه لضامن معل
إلسلع إملذكورة) أأو تأأجريها أأو عرضها لغرض إلتخصيص أأو إلتأأجري أأو إلتصدير أأو الاس تريإد؛
و أأفعال تتعلق ابكتساب رس رااري عن طريق إلرسقة أأو الاحتيال أأو إلكرإه أأو غريها من إلوسائل غري
إملرشوعة (يشار إلهيا فامي يل (ابلكتساب غري إملرشوع) أأو إس تخدإم أأو إلفصاح عن رس رااري مت
إحلصول عليه هبذه إلس بل (مبا يف ذكل إلفصاح عن هذإ إلرس إلتجاري رسإ لشخص معني أأو ألشخاص
معينني ،ينطبق إليش نفسه فامي يل)؛
و أأفعال تتعلق ابحلصول عىل رس رااري مع إلعمل بأأنه مت إحلصول عىل هذإ إلرس إلتجاري عن طريق أأفعال
غري مرشوعة ،أأو دون إلعمل هبذإ إ ألمر نتيجة إهامل جس مي ،أأو أأفعال تتعلق ابس تخدإم أأو إلفصاح عن رس
رااري مت إحلصول عليه هبذه إلطريقة؛
و أأفعال تتعلق ابس تخدإم رس رااري أأو إلكشف عنه بعد أأن أأصبح إملرء عىل عمل ،بعد إحلصول عليه ،بأأن
هذإ إلرس مت إحلصول عليه بطريقة غري مرشوعة ،أأو مل يصبح عىل عمل هبذإ إ ألمر نتيجة إهامل جس مي؛
و أأفعال تتعلق ابس تخدإم أأو إلفصاح عن رس رااري جرى إلفصاح عنه من جانب إلقامئ ابدإرة إملرشوع
إذلي ميتكل هذإ إلرس إلتجاري (يشار إليه فامي بعد "مباكل إلرس إلتجاري") ،وذكل لغرض إملنافسة إلتجارية
غري إملرشوعة أأو للحصول عىل ماكسب غري مرشوعة بطريقة أأخرى أأو لحلاق إلرضر مباكل إلرس هذإ؛
و أأفعال تتعلق ابحلصول عىل رس رااري مع إلعمل ،أأو دون عمل نتيجة إهامل جس مي ،بأأنه جرى إفشاء هذإ
إلرس بصورة غري مرشوعة (وهو ما يعين يف إحلاةل إملنصوص علهيا يف إلبند إلسابق ،إفشاء رس رااري
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للغرض إملنصوص عليه يف إلبند إملذكور ،أأو إفشاء رس رااري نتيجة إلخالل بوإجب قانوين للحفاظ عىل
إلرسية ،وينطبق إليشء نفسه فامي بعد) ،أأو أأنه مت إحلصول عىل إلرس إلتجاري من خالل إفشاء غري
مرشوع ،أأو إس تخدإم أأو إلفصاح عن إلرس إملكتسب هبذه إلطريقة؛
و أأفعال تتعلق ابس تخدإم رس رااري أأو إلفصاح عنه بعد إلعمل ،بعد إحلصول عليه ،بأأنه هذإ إلرس ُأفيش
بصورة غري مرشوعة أأو أأنه مت إحلصول عليه بطريقة غري مرشوعة ،أأو مل يصبح عىل عمل هبذإ إ ألمر نتيجة
إهامل جس مي؛
و أأفعال تتعلق ابلترصف يف أأو تسلمي أأو عرض لغرض إلتنازل عن أأو تسلمي أأو تصدير أأو إس تريإد ( أأ) أأهجزة
(مبا يف ذكل إللت إليت تش متل عىل هذه إ ألهجزة) ليس لها وظيفة سوى إاتحة رؤية صور أأو سامع
أأصوإت أأو تشغيل برإمج أأو تسجيل صور و أأصوإت أأو إلربإمج إملقيدة مبوجب تدإبري تكنولوجية تقييدية
تس تخدم يف إ ألعامل إلتجارية (ابس تثناء إلتدإبري إلتكنولوجية إلتقييدية إليت ت ُس تخدم ملنع إمجليع إل أأشخاصا
حمددين من رؤية إلصور أأو سامع إ ألصوإت أأو تشغيل إلربإمج أأو تسجيل إلصورة أأو إ ألصوإت أأو
إلربإمج) ،عن طريق جحب تأأثري هذه إلتدإبري إلتكنولوجية إلتقييدية أأو (ب) وسائط أأو أأهجزة ختزين
إلبياانت إليت ليس لربإجمها إل هذه إلوظيفة (وتشمل أأنوإعا أأخرى من إلربإمج مجمعة مع هذه إلربإمج) إليت
ُجسلت ،أأو تقدمي برإمج ليس لها إل هذه إلوظيفة من خالل خط إتصال إلكرتوين؛
و أأفعال تتعلق ابلترصف يف أأو تسلمي أأو عرض لغرض إلتنازل عن أأو تسلمي أأو تصدير أأو إس تريإد للجميع
ابس تثناء أأشخاص حمددين ( أأ) أأهجزة (مبا يف ذكل إللت إليت تش متل عىل هذه إ ألهجزة) ليس لها وظيفة
سوى إاتحة رؤية صور أأو سامع أأصوإت أأو تشغيل برإمج أأو تسجيل صور و أأصوإت وبرإمج مقيدة مبوجب
تدإبري تكنولوجية تقييدية تس تخدم يف إ ألعامل إلتجارية ملنع إمجليع إل إ ألشخاص إحملددين إملذكورين من رؤية
إلصور أأو سامع إ ألصوإت أأو تشغيل إلربإمج أأو تسجيل إلصورة وإ ألصوإت وإلربإمج) ،عن طريق جحب
تأأثري هذه إلتدإبري إلتكنولوجية إلتقييدية أأو (ب) وسائط أأو أأهجزة ختزين بياانت إليت ليس لربإجمها إل هذه
إلوظيفة (وتشمل أأنوإعًا أأخرى من إلربإمج مجمعة مع تكل إلربإمج) إليت ُجسلت ،أأو تقدمي برإمج ليس لها إل
هذه إلوظيفة من خالل خط إتصال إلكرتوين؛
و أأفعال تتعلق ابحلصول عىل أأو إمتالك إحلق يف إس تخدإم إمس (أأسامء) حقول مطابقة أأو مماثةل للبيان
إخلاص بسلع أأو خدمات خشص أخر ( أأي الامس أأو الامس إلتجاري أأو إلعالمة إلتجارية أأو أأي عالمة أأو
أأي بيان أخر لسلع إلشخص أأو خدماته .أأو أأفعال تتعلق ابس تخدإم إمس ( أأسامء) إحلقول لغرض إحلصول
عىل ماكسب غري مرشوعة أأو إحلاق إلرضر بشخص أخر؛
و أأفعال تتعلق بنرش معلومات اكذبة تتعلق بسلع أأو خبدمات أأو وردت يف إعالانت عهنا ،أأو يف وثيقة أأو يف
مرإسالت تس تخدم لعقد صفقة حتويل بشأأهنا ،بطريقة من إملرحج أأن تضلل إمجلهور بشأأن منشأأ تكل إلسلع
أأو جودهتا أأو حمتوايهتا أأو معلية تصنيعها أأو إس تخدإهما أأو مقدإرها ،أأو بشأأن جودة تكل إخلدمات أأو
حمتوايهتا أأو إلغرض مهنا أأو مقدإرها .أأو إلترصف يف سلع لها هذإ إلبيان أأو تسلميها أأو عرضها لغرض إلتنازل
عهنا أأو تسلميها أأو تصديرها أأو إس تريإدها أأو إاتحهتا من خالل خط إتصال إلكرتوين ،أأو إاتحة خدمات لها
هذإ إلبيان؛
و أأفعال تتعلق ابطالق أأو نرش مزإمع اكذبة من شأأهنا أأن ترض بسمعة معل خشص أخر تربطه به عالقة
تنافس ية؛
و أأفعال تتعلق بقيام وكيل أأو ممثل أأو خشص اكن يعمل ،خالل عام وإحد من اترخي إلفعل ،كوكيل أأو مكمثل
ملاكل حق يتعلق بعالمة راارية نصت عليه إتفاقية ابريس (هذإ إحلق يعادل إحلق إذلي متنده عالمة راارية

257

ما (وي ُشار إليه ببساطة يف إطار هذإ إلبند بـ"حق") ،يف أأحد بدلإن الاحتاد أأو يف بدل عضو يف منظمة
إلتجارة إلعاملية أأو يف طرف متعاقد يف معاهدة قانون إلعالمات ابس تخدإم ،دون سبب مرشوع وموإفقة
ماكل هذإ إحلق ،عالمة راارية مطابقة أأو مماثةل للعالمة إلتجارية إملتعلقة هبذإ إحلق فامي يتعلق بسلع أأو
خدمات مطابقة أأو مماثةل لتكل إلسلع أأو إخلدمات إملتعلقة هبذإ إحلق .أأو إلقيام ابلترصف يف أأو تسلمي أأو
عرض لغرض إلتنازل عن أأو تسلمي أأو تصدير أأو إس تريإد أأو إاتحة من خالل خط إتصال إلكرتوين سلع
تس تخدم هذه إلعالمة إلتجارية إملطابقة أأو إملامثةل لسلع متعلقة هبذإ إحلق ،أأو تقدمي خدمات ابس تخدإم هذه
إلعالمة إلتجارية إملطابقة أأو إملامثةل خلدمات تتعلق هبذإ إحلق.

جمي .هنج إلقانون إلعام
 .8ل يعرتف إلقانون إلعام ابلرضر إلعام :ل يعرتف إلقانون إلعام إلنلكزيي اب ألرضإر إلعامة إلنامجة عن إملنافسة
غري إملرشوعة .235لكنه يعرتف ،عوضا عن ذكل ،اب ألرضإر إليت تغطي بعض جمالت إملنافسة غري إملرشوعة ،236و أأمهها
إلمتويه وحامية إملعلومات إلرسية.237
أأما قانون إلولايت إملتددة فيتناول إملنافسة غري إملرشوعة إستنادإ إىل أأساس أأكرث معومية ،جزئيا نتيجة الاجهتادإت
إلقضائية (مبا يف ذكل ر أأي إحملمكة إلعليا يف قضية إنرتانشوانل نيوز سريفس ضد واكةل إسوشيتد برس [1918] 248
) ،US 215وجزئيا بسبب إلتدخل إلترشيعي ،عىل مس توى إلولية وإملس توى الاحتادي ،وهذإ إ ألخري يمت عن
طريق قانون لهنام.

مورغيت تباغو ضد فيليب موريس

)(1984) 156 CLR 415 (HC

إس ُتخدمت عبارة "إملنافسة غري إملرشوعة" يف إ ألحاكم ويف إلكتاابت إملس تفادة عىل إ ألقل بثالث طرق خمتلفة،
ويه:


مكرإدف ملبد أأ إلمتويه؛



اكمس عام يغطي طائفة من إ ألس باب إلقانونية وإملنصفة لقامة إدلعوى ،متاحة محلاية إلتاجر من إ ألنشطة إلتجارية
غري إملرشوعة ألحد إملنافسني ،وذكل من خالل الاختالس غري إملرشوع للمعارف وإملعلومات .و



لوصف ما ُزمع بأأنه سبب جديد وعام لقامة دعوى حتمي إلتاجر من إلرضر إلنامج إما عن إملنافسة غري إملرشوعة
معوما ،أأو من أأن يكون هل حق شبيه حبق إمللكية.

وقد يكون أأول واثين الاس تخدإمات إملبينة أأعاله للعبارة مضللني ،إذ قد يبعثان عىل الاعتقاد -خطأأ -بأأن إدلعوى
أأو إدلعاوى ذإت إلصةل مقترصة عىل إجرإءإت إلتقايض ضد أأحد إملنافسني .كام أأن الاس تخدإم إلثاين قد يويح
بوجود وحدة للمبد أأ إ ألسايس بني إدلعاوى إخملتلفة ،وهذإ ليس هل وجود يف إحلقيقة .أأما الاس تخدإم إلثالث لعبارة
"إملنافسة غري إملرشوعة" يف س ياق أأسرتإيل فقد أأخطأأ يف إفرتإض أأن هذه إملنافسة ل تشلك" يف حد ذإهتا" أأساسا
اكفيا للحصول عىل أأمر إنتصاف مبوجب قانون هذإ إلبدل.
235
236
237

إنظر"إنعدإم وإحض حلسن إلنية" بقمل أأندرو مورإي فEIPR 345 0111؛ قضية أأوسرتإلني بروداكس تني ضد لينا غامي ميتس فHCA 058 2110
.63
لغرض الاتساق مل يمت إس تخدإم عالمة إلوصل بني شطري مصطلح ”.“passing-off
لقضااي أأخرى ،إنظر :دوغالس أند أأورس ضد هيلو ف 2( UKHL 21 2111مايو .)2111
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هاء .هنج إلقانون إخملتلط
 .6إملبادئ إلعامة للمنافسة غري إملرشوعة .يف إلبدلإن ذإت إلتقاليد إلقانونية إخملتلطة ،مثل جنوب أأفريقيا ،يُنظر
إىل إملنافسة غري إملرشوعة بوصفها مظهرإ من مظاهر إجلندة إلعامة حيمهيا إلجرإء إلكويل ،لكن إلسوإبق إلقضائية
للقانون إلعام توثر تأأثريإ ابلغا عىل هذإ إجلزء من إلقانون.

دإميلر كيسلر ضد أأفينتا موترز
)[2001] 2 All SA 219 (T

إس تقرت إملبادئ إلعامة للقانون إملتعلق ابملنافسة غري إملرشوعة يف ).Schultz v Butt 1986 (3) SA 667 (A
وميكن تلخيص هذه إملبادئ عىل إلنحو إلتايل:







كقاعدة عامة ،حيق للك خشص أأن يوإصل حبرية راارته أأو معهل إلتجاري ابلتنافس مع منافس يه ،إل أأن هذه
إملنافسة جيب أأن تظل مضن إحلدود إلقانونية .أأما إذإ إنطوت عىل تدخل خاطئ يف حقوق خشص أخر بوصفه
اتجرإ ،فاهنا تكون غري مرشوعة وتشلك رضرإ يُطبق معه إلجرإء إلكويل إذإ أأسفر عن خسارة مبارشة.
من أأجل إلنجاح يف دعوى تستند إىل إملنافسة غري إملرشوعة ،جيب عىل إملدعي أأن يقدم مجيع إلضامانت
إملطلوبة لثبات إملسؤولية إلكويلية ،مبا يف ذكل إدلليل عىل أأن إملدعى عليه إرتكب فعال غري قانوين.
ل تقترص إ ألعامل غري إلقانونية عىل إ ألعامل إليت تندرج حتت فئة من إملسمل بوضوح بأأهنا غري قانونية ،مثل إلتجارة
عىل حنو خمالف حلظر قانوين رصحي ،وإطالق أأحد إلتجار إملنافسني إدعاءإت اكذبة إحتيالية تتعلق بسلعه،
وإلمتويه من جانب اتجر منافس بأأن سلعه أأو معهل إلتجاري يه سلع أأو معل منافسه ،ونرش اتجر منافس
أأاكذيب مرضة تتعلق بعمل منافسه ،وإللجوء إىل الاعتدإءإت إجلسدية وإلرتويع بغية منع إملنافس من
موإصةل راارته.
قد تتددد مرشوعية أأو عدم مرشوعية فعل إملنافسة عن طريق تطبيق معيار معني يشمل إلزنإهة وإلرشف يف
إملنافسة (وهو ما يتطلب إيالء الاهامتم إىل مبادئ إ ألخالق إمحليدة وإلشعور إلعام ابلعدإةل يف إجملمتع .فضال عن
مسائل تتعلق ابلس ياسة إلعامة قد تكون ذإت أأمهية يف قضية معينة مثل أأمهية إلسوق إحلر و أأمهية إملنافسة يف
نظامنا الاقتصادي.
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إلمتويه
إلفصل إخلامس عرش
أألف .مقدمة ()8-0
ابء .إلبياانت إجلغرإفية ()1-6
جمي .الاختالفات بني إلتعدي عىل إلعالمة إلتجارية وإلمتويه ()03-01
دإل .إلنوإاي إحلس نة ،إلسمعة وإملوقع ()01-04
هاء .عنارص إلمتويه ()05
وإو .الادعاءإت إلاكذبة ()24-01
زإي .إلسمعة ()21-28
حاء .تعمد إللبس وإخلدإع ()30-31
طاء .إملس هتكل إلتقليدي ()32
ايء .إلشلك وإلتكوين ()34-33
اكف .جمال للنشاط إملشرتك ()38
لم .إلتدإخل ()31-36
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أألف .مقدمة
 .0أأمثةل لل متويه :رمبا يكون إلمتويه هو أأكرث صور إملنافسة غري إملرشوعة ش يوعا ،سوإء يف إلولايت إلقضائية
للقانون إملدين أأم إلولايت إلقضائية للقانون إلعام ،ويُعرف يف فقه إلقضاء إ ألمرييك بأأنه "إلهوية إلتجارية للمنافسة
غري إملرشوعة" .ويتضح هذإ إملوضوع من خالل عدد قليل من إلقضااي إلياابنية:
يف قضية ماكدواندلز 238إس تخدم إملدعى عليه حرف " " Mإملقوس إملعروف بكونه جزءإ من إلعالمة إلتجارية
ملاكدواندلز .ومل تكن هذه قضية تع خد عىل إلعالمة إلتجارية ألنه ل يوجد بيان بأأن حرف " " Mإملقوس ُجسل كعالمة
راارية .ور أأت إحملمكة أأن إس تخدإم إملدعى عليه للعالمة غري مرشوع ألن ماكدواندلز تنفرد هبذإ إلشعار ،و أأن هذإ
إلشعار ظل مس تخدما بصورة مس مترة لفرتة طويةل .وقررت إحملمكة أأيضا أأن إس تخدإم إملدعى عليه للعالمة س يدفع
إلزابئن وإملس هتلكني إلعاديني إىل الاعتقاد بأأن نشاط إملدعى عليه مرتبط بنشاط ماكدواندلز؛ وابلتايل هناك
إحامتلت كبرية ألن يؤدي ذكل إىل تقدير خاطئ وإىل لبس.
يف قضية إلعالمة أأمكس ( ،239)Amexسعت أأمرياكن إكسربيس  American Expressإىل منع إملدعى عليه من
إس تخدإم عالمة ( )Amexفامي يتعلق مبعامالت إلنقد إ ألجنيب ،مل تس تخدم أأمرياكن إكسربيس ( )Amexقط كعالمة
راارية ،أأو اكمس رااري ،لكن إمجليع يربط بني ( )Amexو أأمرياكن إكسربس .و أأيدت إحملمكة إدلعوى .وإ ألمه أأهنا
أأخذت يف إعتبارها حقيقة أأن إملدعى عليه مل يس تطع إثبات أأنه إس تخدم ( )Amexحبسن نية ودون أأن تكون هدفا
للمنافسة غري إملرشوعة بوصفها عالمة هممة.
إلقضية إلثالثة إليت ستمت إلشارة إلهيا يه قضية رشكة .240Manpowerوإس تخدم إملدعي لكمة ""Manpower
كجزء أأسايس من إمسه إلتجاري ،وإس تخدم إملدعى عليه عبارة " "Woman powerكجزء أأسايس من إمسه
إلتجاري ،ر أأت إحملمكة أأنه من إملرحج أأن يعتقد إلعمالء وجود إرتباط رااري بني إلرشكتني ،و أأن إلتسبب يف سوء
إلفهم هذإ يرىق إىل درجة إملنافسة غري إملرشوعة.
.2

أأساس إدلعوى/إلجرإء هو أأن إل متويه يرض إحلق يف إلشهرة/مسعة للعمل إلتجاري:
تأأرحجت إحملمكة بني مفهومني دلعوى إلمتويه – بوصف إدلعوى إنتصافا من إنهتاك حق شبيه حبق إمللكية يف
إمس رااري أأو يف عالمة راارية ،وبوصفها إنتصافا مماثال دلعوى تتعلق بقضية خدإع ،ليك ل تنهتك إحلقوق
إلشخصية عن طريق إملنافسة الاحتيالية .وإ ألساس إحلقيقي لدلعوى هو أأن إلمتويه يرض حق إمللكية دلى
إملدعي ،و أأن حقه يف إمللكية هو حقه يف شهرة معهل إلتجاري.241

فلترش تشالنج إحملدودة ضد فلترش تشالنج ذإت إمللكية إحملدودة

][1982] FSR 1 [UK

مع أأنه يف إملرإحل إ ألوىل من إعدإد قانون إ ألرضإر إلنامجة عن إلمتويه ،بدإ أأن مصاحل إملدعي يه إملوضوع إذلي حباجة
إىل حامية إلقانون ،فانين أأرى أأن إلقضااي إ ألخرية أأظهرت جبالء أأن موضوع إلتدخل إلقانوين يف جمال إلتجارة أأو يف
238
239
240
241

إحملمكة إحمللية ألوسااك 08 ،أأكتوبر .0113
إحملمكة إلعليا 06 ،ديسمرب .0113
إحملمكة إلعليا 01 ،أأكتوبر .0153
من قانون إلقايض ساملون بشأأن إ ألرضإر وإلنص مقتبس ابملوإفقة يف قضية سيبا-غيجي ضد أأبوتكس.1992 CanLII 33 (SCC).
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جمال إلعمل إلتجاري هو إحلفاظ عىل شهرة إلتاجر أأو شهرة رجل إ ألعامل من أأن يس تويل علهيا اتجر أخر أأو رجل
أأعامل أخر.

وليام غرإنت وإخوإنه ضد غلني اكترين ابندد ويرهاوس

ف[1999] ScotCS 58 [Scotland

حىت يف حاةل إلزنإع ،ل تستند س بل الانتصاف إليت يتيحها إلقانون إلعام إملطبقة يف هذه إلقضية إىل إملبد أأ إلقائل بأأنه
ل حيق ألي خشص بيع سلعه عىل أأهنا سلع خشص أخر .فالغرض من سبيل الانتصاف هو منع إملامرسات إلتجارية
غري إملرشوعة .ويصبح هذإ إملبد أأ قابال للتنفيذ يف قضااي راار أخرين ممن يعانون جرإء ذكل من خسارة إلعمل إلتجاري
أأو إلسمعة .وختتلف إلصور إليت تمت هبا إلتجارة غري إملرشوعة مع إختالف إلطرق إليت تُامرس هبا إلتجارة وإلطريقة إليت
تُكتسب هبا إلسمعة وإلشهرة إلتجارية .ومفهوم إلشهرة يف إلقانون هو مفهوم وإسع إلنطاق ،ولعل أأفضل تعبري عهنا يه
إللكامت إليت إس تخدهما إللورد ماك انغنت يف قضية Revenue Commissioners v Muller and
" Companies Margarine Ltd 1901 AC 217إلفوإئد وإملزإاي إليت حيققها الامس إجليد ومسعة وإرتباطات أأي
معل رااري يه إلقوة إجلاذبة إليت رالب إلعمالء".
ويوجد نوعان للمتويه ،هام إلمتويه إلتقليدي وإلمتويه إملوسع.
.3

إل متويه إلتقليدي:
"حيمي إلمتويه إلتقليدي شارة وظيفة إملنشأأ لعالمة ما ف أأو إلغالف  ،وهكذإ حيب عىل للمس هتلكني إلربط بني
إلعالمة إملتنازع علهيا ف أأو إلغالف وبني إملدعي .هذإ إلربط ي ُسمى شهرة :يه مسعة ممزية يف إلعالمة متزي إملنتج
بأأنه منتج إملدعي.
تتطلب دعوى إلمتويه وقوع رضر .وقد يمتثل ذكل إلرضر يف حتول مسار إلتجارة أأو إضعاف شهرة إلعمل
إلتجاري .ويتحول مسار إلتجارة عندما يشرتي إملس هتلكون منتج إملدعى عليه ابعتباره منتج إملدعي .أأما
إضعاف إلشهرة فيددث عندما يُصاب إملس هتلكون ،إذلين يشرتون منتج إملدعى عليه عىل أأنه منتج إملدعي،
خبيبة أأمل شديدة يف إملنتج مما ينتقص من قمية شهرة إملدعي.242

رشكة وليامز إليت متارس نشاطها ابمس جينفر وليامز ضد ليف لين
]1996 (3) SA 408 (A) [South Africa

إلمتويه هو نوع من إملنافسة غري إملرشوعة يف إلتجارة أأو يف إلعمل إلتجاري .وغالبا ما يمتثل ،يف صورته إلتقليدية ،يف
بيان إلطرف ( أأ) إما رصإحة أأو مضنا (لكن يف معظم إحلالت عن طريق إلوس يةل إ ألخرية) أأن إلسلع أأو إخلدمات إليت
جرى تسويقها من جانبه نشأأت يف س ياق إلعمل إلتجاري للطرف (ب) أأو أأن هناك صةل بني هذه إلسلع أأو
إخلدمات وبني إلعمل إلتجاري إذلي يضطلع به (ب) .ويُعامل هذإ إلترصف يف إلقانون عىل أأنه غري رشعي ألنه يسفر
عن ،أأو قُصد منه أأن يسفر عن إختالس غري رشعي لتجارة خشص أخر و /أأو تعد غري سلمي عىل شهرته و /أأو إحلاق
رضر بسمعته إلتجارية.

242
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وقد جيري هذإ إلمتثيل من جانب إلطرف (أأ) بصورة مضنية فيتخذ إسام رااراي أأو غالفا لسلعه أأو عالمة شديدة
إلش به ابمس سلع إلطرف (ب) أأو غالفه حبيث خيتلط إ ألمر عىل إمجلهور أأو يشعرون ابخلدإع لعتقادمه بأأن سلع ( أأ)
أأو خدماته تنشأأ من (ب) أأو أأن مثة إرتباط بيهنام عىل إلنحو إملشار إليه أأعاله.

 .4إل متويه إملوسع:
"حيمي إلمتويه إملوسع إلشهرة إملرتبطة ابملصطلدات إلوصفية وإجلغرإفية .ويسمح لفئة من إلتجار مبنع منافس هيم
من إس تخدإم ،بصورة غري سلمية ،مصطلح وصفي يس تخدمه إملدعي بصورة سلمية .243وتتطلب إلشهرة يف
هذإ إلنوع من إلمتويه أأن تكون خصائص إملنتج حمددة وممزية وميكن إلتعرف علهيا بوضوح .244ويتقامس إلتجار
من هذه إلفئة إلشهرة .ول ميثل إلمتويه إملوسع حامية لعالمة ما بوصفها شارة للمنشأأ ،لكنه يضمن تطبيق
إملصطلح إلوصفي عىل حنو سلمي.
ولنجاح إلمتويه إملوسع جيب إحلاق إلرضر بشهرة إملدعي عن طريق تطبيق إملدعى عليه إملصطلح بصورة
غري سلمية.
ول يس تطيع إلتجار إس تخدإم إلمتويه إملوسع ملنع إملنافسني من إس تخدإم مصطلح وصفي بصورة سلمية ألن
ذكل لن يلحق رضرإ بشهرهتم.
وخيتلف إلمتويه إملوسع عن إلمتويه إلتقليدي يف جانبني أأساس يني .إ ألول :أأنه ل يتطلب الاحتيال بشأأن إملنشأأ،
نظرإ إىل أأنه حيمي إلتجار كفئة وليس أكفرإد .واثنيا :إنه حيمي إملصطلدات إلوصفية .وهذإ ل مينح حقوقا
إحتاكرية يف إملصطلح إلوصفي ،ألنه ل ميكن منع سوى الاس تخدإم غري إلسلمي للمصطلح".245
.8

ُوصف الاختالف بني إلمتويه إلتقليدي وإلتقليد إملوسع يف قضية:

تشوكوسويس يونيون ضد اكدبوري

[1997] EWHC Patents 360

إحلقائق :نشأأ إلزنإع بني طريف إلقضية عندما طرحت رشكة اكدبوري قالبا جديدإ من إلشوكولتة ابمس SWISS
 .CHALETوتظهر لكمتا  SWISS CHALETعىل إلغالف بأأحرف محرإء كبرية ابطار ذهيب ،مع صورة جلبال

تكسوها إلثلوج  -ل شك أأن إملقصود هو تعيني هويهتا عىل أأهنا جبال ماترهورن  - Matterhornإضافة إىل شاليه
يف أأسفل وإد يف جبال إ أللب .حيمل إلغالف لكمة  CADBURYابلنسق إلنيص إملأألوف ،وشعار اكدبوري
إملعروف :زجاجة ونصف زجاجة" لالشارة إىل إلشوكولتة ابللنب .علام بأأن إلشوكولتة مل تُصنع يف سويرسإ ول طبقا
للطريقة إلسويرسية إلتقليدية.
تبني حملمكة إدلرجة إ ألوىل أأن رشكة اكدبوري مترر منتجها من إلشوكولتة عىل أأنه سويرسي إملنشأأ ،و أأن هذإ يعد تعداي عىل
حقوق إلرشاكت إملصنعة للشوكولتة إليت تتخذ سويرسإ مقرإ لها ،وإليت قامت بدور رئييس عىل مر إلس نني يف تطوير فن
وتكنولوجيا صناعة إلشوكولتة .و ُمنحت إلرشاكت أأمرإ زجراي ،و أأيدت حممكة الاس تئناف إحلمك.246
243

.244
245
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Laddie J:

( أأ) فإل متويه إلتقليدي يتطلب إلشهرة
وصف إللورد ديبلوك نوع دعوى  Perry v Truefittودعوى  Spalding v Gamageيف Advokaat
بأأهنام مثالن "للشلك إلتقليدي" للمتويه .وللنجاح يف هذإ إلنوع من إدلعاوى ،جيب عىل إملدعي أأن يثبت أأنه بىن
إلشهرة إلالزمة جبهده إخلاص ،أأو أأنه إكتس هبا من سلفه إذلي بىن تكل إلشهرة جبهده .ول ميكن للمدعي أأن ينجح إذإ
اكن حديث إلعهد ابلسوق ومل ينب إلشهرة إلالزمة.
247

(ب) في متتع إملاكل حبرية إقامة دعوى
إضافة إىل ما س بق ،يمتتع ماكل إلشهرة إحملمية ابجرإء إلمتويه إلتقليدي ابحلرية يف أأن يفعل ما يشاء ابلسوق؛
فميكنه رفع أأو خفض معايري جودة سلعه أأو منتجاته أأو تغيري موقع مصنعه أأو تغيري إملكوانت إليت يس تخدهما،
وإن أأرإد ،إختاذ قرإر ابس تخدإم إلعالمة أأو الامس لطائفة من إلسلع أأو إخلدمات خمتلفة متاما ،طاملا أأن ذكل
ل يؤدي إىل صدإم مع بعض إلتجار إلخرين إذلين يس تخدمون ابلفعل نفس الامس أأو إلعالمة أأو إسام وعالمة
مماثةل هلام فامي يتعلق خبط جديد من إملنتجات.

(ج) فل إحتاكر يف إ أللفاظ إلوصفية
ومع ذكل ،مثة قيود عىل إماكنية إكتساب إلتاجر إلشهرة إحملمية مبوجب عالمة ما أأو إمس ما .وبصورة خاصة،
إستنادإ إىل أأسس إلس ياسة إلعامة ،س ترتدد إحملامك كثريإ قبل إلسامح للتاجر ابحلصول عىل حق إحتاكر يف
مصطلدات وصفية؛ ذلكل من إلصعوبة مباكن إلنجاح يف دعوى إلمتويه إلتقليدي عندما تكون إلعالمة جغرإفية
حبتة أأو عالمة وصفية أأو عالمة لمس نوع معني من إملنتجات.

(د) فإل متويه إملوسع حيمي إملصطلدات إلوصفية
يتباين إلشلك إلتقليدي دلعوى إلمتويه مع ما أأطلق عليه إللورد ديبلوك إلشلك إملوسع للمتويه ،إذلي أأقره
وطبقه للمرة إ ألوىل  Dankwerts Jدإنكفريتس يف قضية إلشمبانيا .(Champagne) 248ويف نوع إلقضااي
إليت تتعلق ابلشمبانيا ،تُمنح إمحلاية لمس أأو للكمة أأصبحت تعين منتجا معينا ل جمرد منتج من اتجر معني.
ويف إلعادة تكون هذه إللكمة يه إللكمة إملثالية ورمبا إلوحيدة إملناس بة لوصف إملنتج .مثلام يسمى مس تدلب
من إدلهون وإملاء معا إضافة إىل مكوانت أأخرى سهةل إلهضم مأأخوذ من إلبقرة لبنا ل غري .أأيضا يُطلق عىل
إلنبيذ إ ألبيض إلفوإر أأو عىل إلنبيذ إلوردي إملصنوع يف منطقة حمددة من فرنسا ابس تخدإم إلتخمري إملزدوج يف
زجاجة لكمة شامبانيا ل غري .فاللكمة وصفية متاما للمنتج.

ه .فالاس تخدإم إلوصفي يف دعوى إل متويه إملوسع جيب أأن يكون إس تخدإما دقيقا
حقيقة أأن إلشلك إملوسع لدلعوى ميكن ،يف إ ألحوإل إلسلمية ،أأن حيمي إللكامت إلوصفية يه أأمر همم لعدد من
إ ألس باب .ويؤدي توصيف الامس إحملمي أأيضا إىل إختالفات أأخرى بني هذإ إلنوع من إلمتويه وإلمتويه
.246
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إلتقليدي .ففي إلشلك إجلديد إملوسع دلعوى إلمتويه ،ل ميكن ألي ماكل يس تخدم ،يف إلوقت إلرإهن ،إسام
يتعلق بسلعه منع أأي منافس جديد من صنع أأو بيع سلع ينطبق علهيا هذإ الامس بدقة ،أأو منعه من إس تخدإم
الامس ذلكل إلغرض .وليس بوسع إملس تخدمني إحلاليني لالمس إلوصفي سوى إس تخدإم مصلحهتم إملشرتكة ملنع
أخرين من إس تخدإم الامس ملنتجات ل ميثل الامس وصفا أأو تعيينا مناس با لها.
إلأكرث من ذكل ،ل يُتاح ألي مس تخدم حايل لالمس إحملمي إس تخدإم الامس ملنتجات ل يصفها أأو يعيهنا الامس
بصورة دقيقة .ومل يعد من حق إلسادة اتيتنجر  Messrs Taittingerإطالق لكمة ’‘Champagne
"مشبانيا" عىل مرشوب كول خال من إلكحول شأأهنا شأأن أأي طرف أخر.

(و) فدعوى إل متويه إملوسع حتمي دقة إملصطلح إلوصفي وتفرده
ما ميكن أأن يشمهل هذإ إلنوع من إدلعاوى ابمحلاية هو دقة إملصطلح وتفرده .ويتجىل ذكل ليس فقط يف إجلزء
إملستشهد به أأعاله من قضية  ،Advocaatبل أأيضا يف حمك صدر مؤخرإ حملمكة الاس تئناف يف قضية
مشبانيا إدلرفلور  ،Elderflower Champagneحيث قام إملدعي اتيتنجر Taittingerمبقاضاة رشكة
تصنع مرشواب فوإرإ خايل من إلكحول يف سريي ، Surreyيباع حتت مسمى " مشبانيا إدلرفلور" .ور أأى
قايض إحملمكة أأن لك عنارص جناح دعوى إلمتويه متوفرة ما عدإ إدلليل عىل إحامتل حدوث رضر جوهري
للمدعي .وإحتج إملدعي يف حممكة الاس تئناف بأأن قايض إحملمكة قد أأخطا ،ألنه إذإ إس متر إملدعى عليه يف
تسمية منتجه " "Elderflower Champagneس تكون إلنتيجة يه إلقضاء عىل متزي لكمة مشبانيا ،وذكل
س يؤدي حامت إىل إحلاق إلرضر بشهرة بيوت إلشمبانيا ف قُبلت هذه إحلجة .

ابء .إلبياانت إجلغرإفية
 .6إلبياانت إجلغرإفية :مت إستيعاب إلشلك إملوسع للمتويه إىل حد ما يف مطلب إتفاق تريبس إذلي يشرتط إصدإر
ترشيع محلاية إلبياانت إجلغرإفية .وقد تؤثر أأحاكم هذإ إلترشيع عىل نطاق دعوى إلمتويه إملوسع ،إليت نشأأت من أأجل
حامية تكل إلبياانت من الادعاءإت إلاكذبة خبصوص إملنشأأ وإستبدإلها جزئيا عىل إ ألقل .وإمحلاية إليت يكفلها إتفاق
تريبس لهذه إلبياانت يه حامية قانونية ومبارشة ،وقد ُذكرت هنا لغرض إملالءمة نظرإ لعالقهتا بدعوى إلمتويه إملوسع،
إذلي نوقش مؤخرإ.
 .1تعريف إلبياانت إجلغرإفية :ت ّ ُِعرف (إملادة  )0.22إلبياانت إجلغرإفية بأأهنا بياانت ت ّ ُِعرف سلعا بأأهنا نشأأت يف
أأرإيض بدل ما أأو يف منطقة ما أأو يف ماكن ما يف تكل إ ألرإيض ،حيث تُعزى جودة إلسلعة أأو مسعهتا أأو خصائصها
إ ألخرى ابلرضورة إىل منش هئا إجلغرإيف".
مثة خالف كبري بني إلبدلإن بشأأن ما هو إلبيان إجلغرإيف وما هو غري ذكل .عىل سبيل إملثال ،تعد لكمة "مشبانيا"
” “Champagneإليت تدل عىل إلنبيذ إلفوإر يف كثري من إلبدلإن بياان للمنشأأ يعين أأن هذإ إلنوع فقط من إلنبيذ
إمل ُنتج يف منطقة مشبانيا يف فرنسا ميكنه إس تخدإم تكل إلتسمية .إل أأن بدلإان أأخرى مثل إلولايت إملتددة تنظر إىل
إللكمة بوصفها إسام عاما يشمل أأنوإعا من إلنبيذ إلفوإر أأاي اكن منشؤه .وقد أأجربت إلتفاقات إلثنائية إلبدلإن إلصغرية
عىل إلتسلمي ابلعديد من إ ألسامء كبياانت جغرإفية ظلت تُس تخدم بصورة عامة لعقود (إن مل يكن لقرون) .و أأحد
إ ألمثةل عىل ذكل هو شريي جنوب أأفريقيا :فقد أأصبح إلشريي جفأأة منتجا إس بانيا ،وإس بانيا فقط ،متجاهةل
إلتارخي وإلوإقع.
.5

إمحلاية إملطلوبة :حتتاج إلبياانت إجلغرإفية بصورة أأساس ية ،إىل إمحلاية إلتالية (إملادة :)22

265



منع إس تخدإم أأي وس يةل ،عند تعيني سلعة ما أأو عرضها ،تشري إىل أأو تويح بأأن إلسلعة إملعنية
نشأأت يف منطقة جغرإفية غري إملاكن إحلقيقي إذلي نشأأت فيه ،بطريقة تضلل عامة إمجلهور بشأأن
إملنشأأ إجلغرإيف للسلعة؛



ومنع أأي إس تخدإم يشلك معال من أأعامل إملنافسة غري إملرشوعة.

 .1تشرتط بعض قوإنني إلعالمات إلتجارية تسجيل إلبياانت إجلغرإفية كعالمات جامعية .وهذه عالمات قادرة،
يف س ياق إلتجارة ،عىل متيزي سلع أأو خدمات أأشخاص أأعضاء يف أأي رإبطة عن سلع أأو خدمات أأشخاص ليسوإ
كذكل .ول حيتاج ماكل إلعالمة،يف حاةل تسجيلها ،إثبات إلسمعة من أأجل إنفاذ حقوقه إملسجةل.

جمي .أأوجه الاختالف بني إلتعدي عىل إلعالمة إلتجارية وإلمتويه
 .01إلتوسع يف إل متويه :مل يعد إلمتويه يمتحور حول عالمة راارية أأو إمس رااري ما ،لكنه يشمل موإد أأخرى مثل
إلشعارإت أأو إلصور إملرئية ،رشيطة أأن تصبح هذه إملادة جزءإ دإمئا من "شهرة" إملدعي.249

اكمبومار سوس يدإد ضد انيك إنرتانش يوانل
][2000] HCA 12 [Australia

ليس إلرضر إلنامج عن إلمتويه سوى أأحد إلس ياقات شديدة الاختالف إليت دُعيت فهيا إحملمكة إىل تعريف إلشهرة وحتديد
طبيعهتا .ول تقترص إ ألرضإر إليت جرت حامية إلشهرة مهنا يف قضية إلمتويه عىل حتويل إملبيعات عن وهجهتا عن طريق أأي
تصوير لسلع وخدمات إملدعى عليه عىل أأهنا سلع وخدمات إملدعي .أأما يف قضية  Spaldingنفسها فقد إدُعي زورإ أأن صنفا
معينا من سلع إملدعي هو صنف أخر .وقد شهدت إلونة إ ألخرية تطورإ يف لك من طبيعة "إلشهرة" إملتضمنة يف دعاوى
إلمتويه ويف طائفة من إلترصفات إملعزتم تقييدها .وقد حتدث دين  Deane J.يف قضية  Moorgate Tobaccoمبوإفقة
وإحضة عن:
"موإءمة إملبد أأ إلقانوين إلتقليدي للمتويه للتكيف مع إلظروف إملس تجدة إليت تنطوي عىل إس تخدإم إ ألسامء
أأو إلعبارإت إلوصفية أأو غريها من إدللئل عىل حنو خمادع أأو مربك لدلفع لقناع إملشرتين أأو إلعمالء بأأن للسلع
أأو للخدمات صةل أأو جودة أأو موإفقة تنمتي أأو س تنمتي إىل سلع أأو خدمات خشص أخر أأو ( أأشخاص) أخرين
أأو مرتبطة هبم".
 .00الادعاء إلاكذب :الادعاء إلاكذب هو أأساس دعوى إلمتويه ،بيامن ل يتطلب إلتعدي عىل إلعالمات إلتجارية
إطالق أأي إدعاء اكذب.

فيسون ضد نورتن هيلث كري
)[1994] FSR 745 (Ch

عند إلنظر يف إلتعدي عىل عالمة راارية مسجةل ،من إملهم أأل يغيب عن إ ألذهان الاختالف بني إختبار
إلتعدي والاختبار يف دعوى إلمتويه .ويف دعوى إلمتويه ،تنظر إحملمكة يف ما إذإ اكن هناك إدعاء اكذب ،يف
حني أأن قانون إلعالمات إلتجارية مينح ماكل إلعالمة حقا إس تئثاراي لس تخدإم إلعالمة إليت سيمت إلتعدي علهيا
249

للتوسع يف نطاق تطبيق إملبادئ ،إنظر قضااي شوكوسويس يونني ضد اكدبوري أنفة إذلكر.
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يف حاةل إلعالمات إملتطابقة ،وميكن إلتعدي علهيا يف حاةل إلعالمات إملامتثةل حىت لو مل تُطلق إدعاءإت اكذبة
يف إلوإقع.250
 .02إلسمعة واترخيها :يف قضية إلمتويه ،جيب عىل إملدعي أأن يثبت إلسمعة يف إلعالمة أأو يف إملظهر إلعام .وجيب
أأن تكون مسعة إملُطالب قامئة يف وقت دخول إملدعى عليه إلسوق .أأما يف إجرإءإت إلتعدي عىل إلعالمة إلتجارية فال
تكون مسعة إملدعي ذإت أأمهية.
 .03أأسس إملقارنة :تُوجه إجرإءإت إلتعدي يف إطار قانون إلعالمات إلتجارية إىل عقد مقارنة بني إلعالمات
إلتجارية إملسجةل هبذه إلصفة وبني إلعالمة إخملالفة إملزعومة هبذه إلصفة ،بيامن راري إملقارنة يف إجرإءإت دعاوى إلمتويه
بني إملظهر إلعام إللكي للسلع عىل إلنحو إذلي يسوقها به إملدعي وبني إملظهر إلعام إللكي لسلع إملدعى عليه.
وتتضح أأوجه الاختالف بيهنام خري توضيح يف قضيتني بني إ ألطرإف نفسها يف إحملمكة نفسها .ويف إلقضية
إ ألوىل ،إليت س بق ذكرها يف فصل سابق ،قررت إحملمكة أأن إس تخدإم  ROMANTIC DREAMSلعالمة
 ROMANY CREAMSل يشلك تعداي ،رمغ متاثل إملظهر إلتجاري .أأما إلقضية إلثانية إليت تتناول بسكويت
تينس  TENNIS biscuitsوإملظهر إلتجاري إملعين ،فقد توصلت إحملمكة إىل وجود تع خد.

انش يوانل برإندز ضد بلو لين مانيفاكتورين
][2001] ZASCA 17 [South Africa

من إملهم أأن نأأخذ يف الاعتبار ،وخباصة يف قضية مثل إلقضية إلرإهنة ،إحامتل ( أأو غري ذكل) أأن إخلدإع
أأو إللبس جيب أأن يُعزى إىل متاثل إلعالمات نفسها ( أأو إىل غري ذكل) ل إىل مسائل ل صةل لها ابملوضوع.
و أأن أأوجه إلتشابه بني إلسلع نفسها أأو أأوجه إلتشابه يف طريقة عرضها قد تصلح أأساسا دلعوى إلمتويه ،لكن
هذإ ليس هو إملوضوع إملطروح أأمامنا ،وجيب ألغرإض إلقضية إلرإهنة رااههل.

بلو لين مانيفاكتورين ضد انش يوانل برإندز

][2001] ZASCA 62 [South Africa
ل يمتثل إلغرض من قانون إلمتويه يف منح إحتاكرإت إملظهر إلعام إلناحج لسلعة .إذ ل ي ُسمح إل بقدر معني من
إلتقليد .لكن يف إلوقت إذلي يقوم فيه طرف ما ابلتقليد فانه يتعرض للخطر ،ول يفلت من إملسؤولية إل إذإ
" أأوحض جبالء" للجمهور أأن إملوإد إليت يقوم ببيعها ليست سلع إمل ُص ِنّعني إلخرين ،بل سلعه هو؛ ومن َّمث،
ليس من إحملمتل أأن يتعرض أأي مشرت عادي للخدإع.

دإل .إلشهرة وإلسمعة وإملاكن
 .04إلشهرة وإلسمعة :إلقاعدة إلعامة إملتعلقة ابملاكن يف إململكة إملتددة ويف بعض إلولايت إلقضائية إلعامةل ابلقانون
إلعام يه أأن إلنشاط إلتجاري للمدعي جيب أأن يمتثل يف أأو يش متل عىل بيع صنف من إلسلع إليت حتمل الامس
إلتجاري إملعني دإخل إلولية إلقضائية .ويستند ذكل إىل ما قد يعتربه إلبعض خلطا بني إلشهرة إلتجارية وإلسمعة.

250

إنظر أأيضا :بالي بوي إنرتبرإيزز ضد ابهارإت ماليك ].2001 PTC 328 [India
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بونتياك مارينا ضد يس دي إل هوتلز إنرتانش يوانل
][1998] FSR 839 [Singapore

يبدو أأن هناك تباينا كبريإ يف إلرإء إملتعلقة بطبيعة إحلق إذلي ي ُشلك إنهتاكه موضوعا ملا يُعرف بدعاوى إلمتويه.
ويبدو أأن إلر أأي إ ألمع أأن إحلق هو حق إمللكية .ويتطلب هذإ إلر أأي ،بطبيعة إحلال ،إجابة عن إلسؤإل –
ملكية أأي يشء؟ بعض أأهل الاختصاص يقولون إهنا ملكية إلعالمة إلتجارية أأو الامس أأو إملظهر إلعام للسلعة
إليت تُس تخدم بصورة غري سلمية من جانب إملدعى عليه .ويرى أخرون أأن من إملرحج أأن تُضار إمللكية يف
إلعمل إلتجاري أأو يف إلشهرة إلتجارية نتيجة الادعاءإت إلاكذبة .وقد خالف إللورد هريش يل إلر أأي إلسابق
بوضوح يف قضية ريدإوإي ضد ابهنام ) ،Reddaway v. Banham (LR (1896) AC 139وإن اكن
إحلق إملنهتك هو حق ملكية بأأي حال ،فهناك عىل ما أأعتقد أأس باب قوية لتفضيل إلر أأي إ ألخري.
وكثريإ ما إس ُتخدم مصطلدا إلشهرة وإلسمعة بصورة متبادةل ،مما يُفسح إجملال لبعض إللبس .ول تقوم إلشهرة
إلتجارية مبفردها لكهنا تلحق بعمل رااري ما .أأما إلسمعة من انحية أأخرى ،رمبا توجد بل كثريإ ما توجد دون
دمع أأي معل رااري .وذلكل ،فان إمتالك شهرة وإسعة إلنطاق يف ماكن معني ل يعين ابلرضورة أأن إلتاجر
يمتتع بشهرة يف معهل إلتجاري.
وقد تتودل إلشهرة من أأنشطة تس بق إلعمل إلتجاري .وهو هنج منطقي ويامتىش مع إلوإقع إلتجاري ،حيث
غالبا ما يرشع مروجو إ ألعامل إلتجارية يف محالت إعالنية خضمة قبل بدء إلتجارة لتعريف إمجلهور ابخلدمة
أأو إملنتج .ويف مجيع إحلالت ،سوإء أأاكن إلنشاط إلسابق للتجارة اكفيا لتوليد إلشهرة إلتجارية أأم ل فهذه
مسأأةل تتعلق ابلوإقع ،وتعمتد عىل طبيعة إلنشاط إملعين وكثافته .وس تكون إدلعاية إلشديدة اكفية ،أأما جمرد
إلعدإد للتجارة فهو،من انحية أأخرى ،غري اكف.
 .08إلهنج إملتشدد:

س تار إندإسرتايل ضد ايب كوي كور

][1976] FSR 256 (PC) [The case emanated from Singapore
دعوى إلمتويه يه دعوى إنتصاف من إنهتاك حق ملكية ل يف إلعالمة إلتجارية أأو يف الامس أأو إملظهر إلعام
للسلعة إليت تُس تخدم بصورة غري سلمية وإمنا يف إلعمل إلتجاري أأو يف إلشهرة إليت من إملرحج أأن تترضر جرإء
الادعاءإت إلاكذبة من مترير سلع خشص ما عىل أأهنا سلع خشص أخر .وإلشهرة إلتجارية بوصفها موضوع حلقوق
إمللكية ل تقوم بذإهتا ،فليس لها وجود مس تقل عن إلعمل إليت يه ملحقة به؛ كام أأهنا ذإت طابع حمل وميكن
رازئهتا؛ فاذإ إضطلع ابلنشاط إلتجاري يف عدة بدلإن فتكون للك نشاط شهرة منفصةل مقرتنة به يف لك بدل.
 .06إلهنج إللني :مل يعد إلهنج إملتشدد متبعا بدقة يف معظم إلبدلإن إليت تتبع إلقانون إلعام مبا فهيا أأسرتإليا وكندإ
وهونغ كونغ (إلصني) 251وإلهند 252ونيوزيلندإ وجنوب أأفريقيا.

.251
252

اتن-إتيش ضد جاناكر ).[1990] F.S.R. 151 (HC
وليام غرإنت أند سانز ضد ماكدويل ورشاكؤه [1994] F.S.R. 690 [India؛ جولن ضد دوكتور ورشاكؤه )2002 (25) PTC 29 (Delhi؛
زيف-دإفيس ضد جيني ).1998 PCT (18) 739 (Delhi
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اكتر هام اكر سايلز ضد بوركني اكرز

)1998 (3) SA 938 (SCA

جوهر دعوى إلمتويه هو حامية إلعمل إلتجاري من الادعاءإت إلاكذبة من نوع خاص ،أأي إدعاء بأأن إلعمل
إلتجاري أأو إلسلع أأو خدمات إملمثل ختص إملدعي أأو ترتبط به .أأي أأن هذه إدلعوى توفر إمحلاية من إخلدإع
سو ًإء إملتعلق مبصدر إلتجارة أأو ابرتباطات إلعمل.
وميكن إطالق إدعاءإت اكذبة من هذإ إلنوع فقط فامي يتعلق بعمل رااري يمتتع بشهرة أأو بقوة جذب .وإلشهرة
يه إجاميل إلصفات إليت تغري أأو راذب إلعمالء أأو إلعمالء إحملمتلني دلمع معل معني .وعنارص إلشهرة كثرية
ومتنوعة ،ومن هذه إلعنارص إملعروفة جيدإ إلسمة إحمللية أأو إلسمة إلشخصية إليت متزي إلقوة إدلإفعة ورإء
إلعمل إلتجاري ورخص إلعمل وإتفاقات من قبيل إلقيود عىل إلتجارة وإلسمعة .وليس من إلرضوري أأن توجد
هذه إملكوانت جممتعة يف شهرة أأي معل رااري.
مسعة إلعمل إلتجاري يه عنرص إلشهرة إلوحيد إذلي قد يترضر بسبب دعوى إلمتويه .ولهذإ إلسبب فان أأول
رشط لقامة دعوى متويه انحجة هو إثبات مسعة إلعمل إلتجاري .وراري حامية عنارص أأخرى للشهرة من
الادعاءإت إلاكذبة من خالل دعاوى أأخرى مثل دعاوى إلتعويض عن إلرضر إلنامج عن الافرتإءإت .ذلإ من
إخلطأأ إملساوإة بني إلشهرة وإلسمعة ( أأو إلعكس) أأو إقرتإح أأن "إحلاجة إىل إظهار مسعة معينة أأو معان اثنوية
ل ميثل مبد أأ أأو قاعدة قانونية" .وإذإ اكنت حامية مسعة معل رااري يه إلشاغل إلوحيد أأو إ ألسايس دلعوى
الانتصاف فلامذإ يتعني إضفاء إلطابع إحملل عىل إلشهرة لغرض إلمتويه؟
بعبارإت عامة ،يبدو يل سوإء أأاكن إملدعي ميتكل ،ابملعىن إلعمل وإلتجاري ،شهرة اكفية بني عدد كبري من
إ ألشخاص مه إما معالء أأو معالء حممتلون لعمهل إلتجاري أأم ل .وفامي يتعلق "مباكن" إلسمعة ،فاهنا جيب أأن
تقوم حيث تُلحق الادعاءإت إلاكذبة موضع إلشكوى أأرضإرإ فعلية أأو حممتةل بقوة إلعمل إلتجاري للمدعي عىل
جذب إلناس .وإل س يكون الادعاء إلاكذب دون فائدة ودون أأي عوإقب .ولن تكون منطقة إلعمل إلتجاري
للمدعي مبوجب ذكل غري ذإت صةل .ومن إلوإحض أأن منطقة معل إملدعي جيب أأن تكون أأحد الاعتبارإت
إملهمة يف حتديد ما إذإ اكن للمدعي معالء حممتلني ،وما إذإ اكنت الادعاءإت إلاكذبة إملزعومة تلحق أأي رضر
بعمهل إلتجاري .وعىل نفس إملنوإل ،يعد مدى إنتشار مسعة إلعمل إلتجاري ونطاق أأنشطته أأمرإ همام يف حتديد
إحامتل حدوث خدإع ووقوع إ ألرضإر .ولكام اكنت إلسمعة حمدودة لكام قل إحامتل إخلدإع ووقوع إلرضر،
وإلعكس حصيح.

أأوركني إكسرتمينايتني ضد بس تكو كو أأوف كندإ

80 CPR (2d) 153, 11 D.L.R. (4th) 84

تقريبا ل توجد لكامت لها معىن وإحد اثبت ،وبصورة خاصة إلشهرة .و أأرى ،يف هذإ إلنوع من إلقضااي ،أأن
الاعتبار إلرئييس ينبغي أأن يكون إحامتل حدوث لبس وما يتبع ذكل من رضر للمدعي .ومعوما وجود هذإ
إللبس يعين وجود شهرة تس تحق إمحلاية.
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إلعالمة إلتجارية ويربول

[1997] F.S.R. 905 High Court of Delhi
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ل تقترص إملعرفة وإلوعي بعالمة راارية ما تمن عن سلع اتجر ما ابلرضورة عىل ساكن إلبدل إذلي تتاح فيه هذه
إلسلع حبرية ،غري أأن إملعرفة وإلوعي بنفس إلسلع يصل حىت إىل شوإطئ تكل إلبدلإن إليت مل جير تسويق هذه
إلسلع فهيا .وعندما تُطرح سلعة ويتأأثر إلسوق يف أأحد إلبدلإن ،يعمل إلناس أأيضا هبذه إحلقيقة يف بدلإن أأخرى
يف إلوقت ذإته تقريبا ،ويصبحون عىل درإية هبا من خالل إلعالانت يف إلصحف وإجملالت وإلتليفزيون
و أأفالم إلفيديو وإلسيامن ،وغري ذكل ،ورمغ أأن إملنتج قد ل يُتاح يف تكل إلبدلإن بسبب إلقيود عىل الاس تريإد
أأو بسبب عوإمل إخرى .أأما يف عامل إليوم ،فال ميكن إلقول إن منتجا ما وإلعالمة إلتجارية إليت يباع هبا يف
إخلارج ل ينشأأ عهنا مسعة أأو شهرة راارية يف بدلإن ل يتاح فهيا إملنتج .وتنتقل إملعرفة وإلوعي ابملنتج وبتقيميه
إلنقدي وتقديره إىل خارج حدود إملنطقة إجلغرإفية إليت يباع فهيا .وقد أأصبح ذكل ممكنا من خالل تطور نظم
إلتصالت إليت تنقل إملعلومات وتنرشها من ماكن لخر مبجرد إرسالها أأو بهثا .وتعد إلفضائيات إملسامه
إلرئييس يف الانفجار إملعلومايت .ومن شأأن نرش إملعرفة عن عالمة راارية معينة تتعلق مبنتج من خالل
إلعالانت يف وسائط إلعالم أأن يرىق إىل درجة إس تخدإم إلعالمة إلتجارية سوإء إقرتن إلعالن ابلوجود
إلفعل للمنتج إملعين يف إلسوق أأم ل.

 .01إس تخدإم إلنرتنت غري اكف ابلرضورة لتكوين إلشهرة:

نوفليت ضد أأمانريسورتز

[2009] SGCA 13

هذه إلنقطة حامسة ،كام أأشار  Laddie J incisivelyيف Sutherland v V2 Music Ltd [2002] EMLR

]:28 at [22

"حيمي قانون إلمتويه شهرة إ ألعامل إلتجارية إلصغرية بنفس إلقدر إذلي حيمي به فشهرة إ ألعامل إلتجارية
إلكبرية ،لكنه ل يتدخل محلاية شهرة يرإها أأي خشص عاقل غري ذإت قمية".
جيب إلتنويه إىل أأنه رمغ إماكنية إس تخدإم إلنرتنت يف عرض سلع وخدمات و أأنشطة راارية عىل إلفور يف
مجيع أأحناء إلعامل ،فان هذإ ل يعين أأن ابماكن أأي معل رااري صغري اتفه أأن يُنشئ موقعا إلكرتونيا مث يدعي
أأنه أأصبح معروفا يف مجيع أأحناء إلعامل .وقوة إلنرتنت عىل إلعرض ليست سوى قوة حممتةل.

وحظيت هذه إملسأأةل ابهامتم جدي يف قضية 800-FLOWERS Trade Mark [2000] EWHC

 131; [2000] FSR 697إليت تتعلق بزنإع حول تسجيل عالمة للخدمة .يف تكل إلقضيةُ ،
إعرتض عىل
طلب تسجيل إمس كعالمة للخدمة ،ألس باب من بيهنا أأن الامس مل ي ُس تخدم يف إململكة إملتددة  .وسعى
مقدم إلطلب إىل جماهبة هذه إحلجة إستنادإ إىل إس تخدإمه ذكل الامس ملوقعه إللكرتوين .ولحظ جاكوب
،Jacob Jبصورة معقوةل ،جدإ أأن:
"دفع إلس يد عويس  Hobbsفحمايم ُمقدم إلطلب بأأن أأي إس تخدإم لعالمة راارية ما يف أأي موقع
إلكرتوين ،أأيامن اكن ماكل إملوقع ،يُعد تعداي حممتال عىل إلعالمة إلتجارية يف أأي ماكن يف إلعامل ،نظرإ إىل
أأن إس تخدإم إملوقع منترش يف لك ماكن يف إلفضاء إحلاسويب :و أأن وضع عالمة راارية عىل موقع
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ُرفض إلطعن ضد هذإ إحلمك.
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إلكرتوين إمنا هو مبثابة "وضع جمس" يف أأماكن إقامة مس تخدم إحلاسوب ،وهو ما أأشك فيه .كام أأن
إحقام قوإنني إلعالمات إلتجارية عندما ل يعزتم ماكل إملوقع خماطبة إلعامل ،وإمنا إلعميل إحملل حفسب،
و أأن أأي خشص يدخل عىل إملوقع س يفهم ذكل ،أأمر مناف للعقل ،ذلكل أأرى أأن جمرد إماكنية إلنفاذ
إىل إملوإقع إللكرتونية من أأي ماكن يف إلعامل ل يعين ،ألغرإض إلعالمة إلتجارية ،رضورة أأن ينظر
إلقانون إلهيا عىل أأهنا تس تخدم يف لك ماكن يف إلعامل".
يرتبط رشط "إس تخدإم" عالمة راارية ما يف ولية قضائية (يف س ياق قانون إلعالمات إلتجارية) ،ابلطبع،
مبس توى أأعىل من إملس توى إملطبق عند حتديد ما إذإ اكنت إلشهرة تقوم يف إمس ما (يف إلس ياق إ ألخري،
عرض الامس إملعين مقابل إس تخدإمه هو إملعيار ذو إلصةل) .ولكن إملبد أأ إلقائل بأأن وضع إمس عىل إلنرتنت
ل يُرتمج إىل وجود ذكل الامس فورإ عىل إلصعيد إلعاملي ،ينطبق بقدر متساو عىل حتليل إلشهرة يف
دعاوى إلمتويه.

هاء .عنارص دعوى إلمتويه
 .05عنارص دعوى إلمتويه
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وورنينك ضد تونيند

[1980] RPC 31

إلسادة إللوردإت ،إن قضية س بادلينغ ضد غامج  Spalding v Gamageوإلقضااي إ ألخرية ،جعلت من
إملمكن حتديد مخس خصائص جيب توإفرها من أأجل إقامة دعوى سلمية للمتويه.






الادعاءإت إلاكذبة
يُطلقها إلتاجر يف س ياق إلتجارة
للزابئن إحملمتلني أأو للمس هتلكني إلهنائيني للسلع أأو إخلدمات إليت يوردها،
وذكل هبدف إحلاق إلرضر ابلعمل إلتجاري أأو بشهرة اتجر أخر (مبعىن أأن هذه نتيجة مرتقبة بصورة
معقوةل)،
و إليت تسبب رضرإ فعليا ابلعمل إلتجاري أأو بشهرة إلتاجر إذلي قام برفع إدلعوى أأو من إحملمتل أأن
يقوم برفع دعوى (دعوى ملنع رضر ُخيىش وقوعه).

وإو .الادعاء إلاكذب
 .01الادعاء إلاكذب :كام ُذكر أنفا ،أأساس إدلعوى هو إدعاء اكذب ينشأأ عنه لبس.

254

إسكتلندإ :وليام غرإنت أند سانز ضد جلني اكترين ابندد ويرهاوس [1999] ScotCS 58؛ أأسرتإليا :فلترش تشالنج إحملدودة ضد فلترش تشالنج ذإت
إمللكية إحملدودة [1982] FSR 1؛ كندإ :كريكييب ضد ريتفيك هودلينغز .2005 SCC 65
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أأي يج س بادلين أند بروس ضد أأي دإبل يو غاميدج

](1915) 32 RPC 273 [UK

إلسادة إللوردإت :أأساس دعوى إلمتويه هو إدعاء اكذب يطلقه إملدعى عليه ،وجيب يف لك قضية إثبات
حدوث هذإ الادعاء كحقيقة وإقعة .وقد حيدث الادعاء إلاكذب ابلطبع بلكامت رصحية ،لكن حالت الادعاء
إلاكذب إلرصحي من هذإ إلنوع اندرة .أأما إحلاةل إلأكرث ش يوعا ،فهو أأن ينطوي عرض إلسلع عىل إس تخدإم
أأو تقليد عالمة أأو إمس رااري أأو غالف يرتبط يف ذهن إمجلهور أأو يف ذهن فئة معينة من إمجلهور ،بسلع
خشص أخر .وإملسأأةل إملطلوب حتديدها يف مثل هذه إلقضااي يه ما إذإ اكن ،مع أأخذ مجيع مالبسات إلقضية
يف الاعتبار ،إس تخدإم إملدعى عليه إملتعلق ابلسلع إليت حتمل إلعالمة إلتجارية أأو الامس أأو إلغالف إملعين
يُصور مضنيا هذه إلسلع عىل أأهنا سلع إملدعي أأو يصور سلعا للمدعي من صنف أأو ذإت جودة معينة ،أأو كام
ينص يف بعض إ ألحيان ،ما إذإ اكن إملدعى عليه يس تخدم تكل إلعالمة أأو الامس أأو إلغالف هبدف إخلدإع.
ومن إملس تحيل ،عىل أأية حال ،إحصاء أأو تصنيف مجيع إلطرق إحملمتةل إليت قد يلجأأ إلهيا إلنسان
لالدعاء إلاكذب.
 .21إللبس وإلس ببية :إللبس ،يف حد ذإته ،ل يصلح أكساس دلعوى255؛ إذ جيب أأن ينتج إللبس عن إدعاء اكذب
للمدعى عليه.
وعندما يكون إمجلهور عىل درإية بسلع أأو خبدمات من نوع معني للمدعي ،قد يفرتض عدد كبري من إلناس أأن
إلسلع أأو إخلدمات إملنافسة إليت يعرضها اتجر جديد يه سلع أأو خدمات إملدعي إملأألوفة دلتهم حىت ذكل
إحلني ،لكن إللبس إذلي ينشأأ عن هذإ إلسبب فقط ،ل يقام هل وزن.256

مارينغو ضد دإيل سكيتش وساندإي غرإفيك
][1992] FSR 1 [UK

ليس ألحد أأن ُخيول حق إمحلاية من إللبس هبذه إلصفة .فقد ينجم إللبس عن توإطؤ حقني مس تقلني
أأو حريتني ،وعندما تكون هذه يه إحلاةل ،ل ميكن ألي من إلطرفني أأن يش تيك ،وينبغي هلام حتمل نتاجئ
إللبس بوصفه حاةل من سوء إحلظ إليت حتدث يف إحلياة.257

 .20إل متيزي بني إللبس وإخلدإع

فونز فور يو ضد فونز فور يو إململكة إملتددة

][2006] EWCA Civ 244 [UK

أأحياان ما جيري إلمتيزي بني " إللبس إلبحت" وهذإ غري اكف لقامة دعوى وبني "إخلدإع" إذلي هو اكف
لقامهتا .وقد ُ
بينت يف قضية Reed Executive v Reed Business Information [2004] RPC
 ،767 at 797أأن إلفرق بيهنام "يتعذر حتديده" ُ
وقلت ما يل:
255
256
257

إنظر أأيضا اكنرتي ساوند ضد أأوشن ساوند .[1991] FSR 367
"قوإنني إجنلرتإ لهالس بوري" إلنسخة إلرإبعة ،إجملدل  ،45إلفقرة  ،083إلنص مقتبس ابملوإفقة يف قضية هوتشت فارماسوتاكلز ضد ذو بيويت
بوكس).1987 (2) SA 600 (A
يف الاس تئناف (1948) 65 RPC 242 (HL) :تأأخر إلبالغ عن إحلمك إملستشهد به.
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"ما إن ينجرف إلوضع إىل تضليل عدد كبري من إلناس (بدءإ من قول أأحدمه " أأتساءل عام إذإ اكن
هناك عالقة" إىل قوهل " أأفرتض وجود عالقة" ،فهناك يف هذه إحلاةل متويه ،سوإء أأاكن الاس تخدإم
لمس رااري أأم لعالمة راارية عىل سلع".
هذه ابلطبع مسأأةل درجات – س يكون هناك بعض إملتدريين وبعض إلظانني – س يكون هناك يف إلعادة متويه
(إنظر أأدانه) إذإ اكن هناك عدد كبري من إلنوع إ ألخري حىت وإن اكن هناك عدد كبري من إلنوع إ ألول.
تتضمن إلطبعة إحلالية من  )2118( Kerlyنقاش حول إلفرق بيهنام يف إلفقرإت من  143-08إىل . 148-08
ومثة إقرتإح بأأن:
"يمكن الاختالف إحلقيقي بني جمرد إللبس وإخلدإع يف تأأثريإهتام إلس ببية .فاللبس يف حد ذإته ليس هل
تأأثري سبيب (خبالف إخللط بني إحملامني ومعالهئم) ،بيامن إذإ اكنت إلعالمة إملمزية حمل إلشكوى يه
إلجابة عىل إلسؤإل "ما إذلي يدفع إلناس للرشإء؟" فهناك إذإ حاةل من إخلدإع".
ورمغ حصة هذإ إليالم إىل حد ما ،فانين ل أأؤيده بوصفه بياان اكمال عن إلوضع .ول شك أأنه إذإ أُغري إمجلهور
ابلرشإء نتيجة إخلطأأ يف إلعالمة ابء مع إلعالمة أألف ،فيكون هناك خدإع .لكن هناك أأيضا حالت أأخرى.
ومثة إختبار أأكرث مشول هو ما إذإ اكن من إحملمتل حقا أأن يتسبب ما يُقال إنه خدإع بدل من جمرد إللبس
رضرإ بشهرة إملُطالب أأو ُحيول إلتجارة عنه .و أأشدد عىل لكمة "حقا".
وينبغي أأن نتذكر يف هذإ إلنقاش بشأأن "إخلدإع/إللبس" ،أأن هناك حالت تبدو للوهةل إ ألوىل أأن فهيا خدإعا،
ويه تنطوي ابلفعل عىل خدإع ،إل أأنه خدإع جائز قانوان .ومع إ ألخذ يف الاعتبار حالت الاس تخدإم
إلرشيف إملزتإمن وإلعالمات ابلغة إلتوصيف ،أأحياان توصف تكل إحلالت بأأهنا "جمرد لبس" لكهنا ليست
كذكل يف إلوإقع – إهنا حالت من إخلدإع إملتح َّمل أأو ذإت قدر متح َّمل من إخلدإع.
وتعد قضية  Dent v Turpin (1861) 2 J&H 139مثال عىل ما إحلاةل إلسابقة .فقد اكن ل ألب دنت
متجرإن للساعات أأحدهام يف وسط إملدينة وإلخر يف غرب إملدينة ،و أأوىص بتوريث متجر للك إبن من
إبنيه  -مما أأدى إىل وجود معلني رااريني يف جمال إلساعات يُدعى لك مهنام متجر دنت .ل ميكن ألي إبن منع
إلخر من إس تخدإم الامس ،لكن ميكن ألي مهنام منع طرف اثلث من إس تخدإم إمس "دنت" لهذإ إلنوع من
إلعمل (إلطرف إلرشير يُدعى بصورة مناس بة ،تريبني) .وقد يفرتض خشص من إمجلهور ممن ل يعلمون
إل بوجود متجر وإحد فقط ،أأن إملتجر جزء من إلخر ،ومن َّمث سيتعرض للخدإع .ليس ألحد إ ألبناء أأن يقمي
دعوى متويه ضد إلخر نظرإ للحق إلجيايب إذلي يمتتع به إلعمل إلخر ،لكن هلام أأن يقامي دعوى متويه ضد
إلطرف إلثالث إملغتصب.
ومن إ ألمثةل عىل إحلاةل إ ألخرية قضية أأوفيس لكينينغ سريفيس ضد ويست مينسرت ويندو وجرنإل لكيرنز
)Office Cleaning Services v Westminster Window and General Cleaners (1946
،63 RPC 39 39حيث تقرر أأن الاختالفات بني رشكة " أأوفيس لكينينغ سريفيس" إحملدودة و" أأوفيس
لكينينغ أأسوس ييشن" ،رمغ أأن شهرة إ ألوىل ،اكفية لتفادي إلمتويه.
وابختصار ،هكذإ ،عندما تكون "شارة" إملدعي وصفية ،فان حالت " إللبس إلبحت" إلناراة عن إس تخدإم
وصف شديد إلش به لن تؤخذ يف إحلس بان؛ إذ إن هناك قدرإ معينا من إخلدإع ميكن حتمهل ألس باب تتعلق
ابلس ياسة إلعامة – أأطلق عليه أأحدمه " إللبس إلبحت".
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رشكة  S$1.99إخلاصة ضد ليف س تايل  0.11إخلاصة

][2001] FSR 10 [Singapore

إننا ل نرى أأن إملدعى علهيم قد أأظهروإ وجود أأي إدعاء اكذب .كام لحظنا أأن إدلليل إملتعلق بنتاجئ إدلرإسة
الاس تقصائية يبني أأن أأفرإدإ من إمجلهور إعتقدوإ أأن إلعملني إلتجاريني مرتبطان ،لكن بطبيعة إحلال هناك قدر
من سوء إلفهم ل ميكن رانبه عندما يوجد معالن رااراين يس تخدمان مصطلح وصفي مماثل كجزء من إمسهيام.
سيمتكن إمجلهور بعد وقت قليل من إلمتيزي بيهنام إلن حيث يعمل إلنشاطان إلن جنبا إىل جنب .وإل قد
يصل إ ألمر إىل منح حق الاحتاكر للشخص إذلي إس تخدم إملصطلح إلوصفي أأول.

 .22جيب أأن يكون خطر إخلدإع خطرإ حقيقيا:

مونتايك مارينا ضد يس دي إل هوتلزي إنرتانش يوانل

][1998] FSR 839 [Singapore

إدلعوى إملبارشة يه دعوى تُرفع ملنع رضر ُخيىش وقوعه حيث يسعى إملدعى علهيم إىل منع أأي إدعاء اكذب
ُخيىش حدوثه من جانب إلطاعنني .والاختبار يف هذه إحلاةل هو هل هناك خطر حقيقي من أأن يؤدي عرض
إملدعى عليه إىل خدإع عدد كبري من أأفرإد إلقطاع إملعين من إمجلهور وإقناعهم إما بأأن سلع أأو خدمات إملدعى
عليه يه سلع وخدمات إملدعي أأو بوجود صةل راارية بني إملدعي وإملدعى عليه فامي يتعلق ابلسلع أأو إخلدمات
إليت يقدماهنا.
 .23عبء إلثبات :جيب عىل إملدعي أأن حيتج ويثبت الادعاء إلاكذب للمدعى عليه .والاختبار إملس تخدم
لتدديد ما إذإ اكن الادعاء إلاكذب يرىق إىل درجة إلمتويه ،هو هل هناك إحامتل معقول ألن يلتبس إ ألمر عىل أأفرإد
من إمجلهور فيعتقدون أأن إلعمل إلتجاري لشخص ما هو إلعمل إلتجاري لشخص أخر أأو مرتبط به .هذإ إلبيان جيب
أأن يكون اكذاب وغري مرصح به .وإدلعوى إلمنوذجية للمتويه يه إليت يس تخدم فهيا إملدعى عليه أأو يعمتد أأو يقدل الامس
إلتجاري للمدعي أأو إملظهر إلعام للعمل إلتجاري ملدعي أأو لسلعته أأو خلدماته.

 .24إلعوإمل إليت يتعني أأخذها يف الاعتبار عند حتديد الادعاء إلاكذب:

اكديال هيلث كري ضد اكديال فارماسوتلكز

]AIR 2001 SC 1952 [India
ُذكر عىل نطاق وإسع ،أأنه بصفة عامة ،لختاذ قرإر بشأأن مسأأةل إلتشابه إخملادع يف أأي دعوى للمتويه عىل
أأساس عالمة راارية غري مسجةل ،جيب أأخذ إلعوإمل إلتالية يف الاعتبار .وينبغي إيالء الاهامتم إلالزم للك
عامل من إلعوإمل إلسابق ذكرها بناء عىل إحلقائق إملتعلقة بلك حاةل ،لكن ل ميكن إعطاء الاهامتم ذإته للك
عامل يف لك حاةل.





طبيعة إلعالمات :أأي ما إذإ اكنت إلعالمات عبارة عن لكامت أأو بطاقات أأو عالمات مركبة ،أأي تشمل
إللكامت وإلبطاقات معا.
ودرجة فإلتشابه بني إلعالمات ،مامتثةل صوتيا وابلتايل مامتثةل يف إلفكرة.
وطبيعة إلسلع فامي يتعلق ابس تخدإهما كعالمات راارية.
وإلامتثل يف إلطبيعة وإملوإصفات وإ ألدإء مع سلع إلتجار إملنافسني.
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وفئة إملشرتين إذلين من إملرحج أأن يشرتوإ إلسلع إليت حتمل إلعالمات إليت يطلبوهنا ،وذكل بناء عىل
مس توى ثقافهتم وذاكهئم ودرجة الاهامتم إليت من إملرحج أأن يبدوها عند رشإء إلسلع و /أأو إس تخدإهما.
وطريقة رشإء إلسلع أأو تقدمي طلبات رشإء إلسلع.
و أأي ظروف أأخرى حميطة قد تتعلق مبدى إلتباين بني إلعالمات إملتنافسة.

زإي .إلسمعة
 .28إثبات إلسمعة :من إلرضوري أأن حتتج و أأن تثبت أأن الامس إلتجاري وإلعالمة إلتجارية وإملظهر إلعام أأو عالمة
إخلدمة اكنت معروفة يف إلسوق ،و أأن سلع إملدعي أأو معهل إلتجاري أأو خدمته إكتسبت مسعة عامة أأو أأصبحت
ممتزية عن سلع أأو أأعامل راارية أأو خدمات أأخرى مماثةل؛ وابلتايل عندما يس تخدم اتجر ما عبارة معينة مبعناها إلعادي
فامي يتعلق بسلعه أأو معهل إلتجاري ،أأو يس تخدم عالمة راارية أأو عالمة خدمة أأو إسام رااراي هو مصلح وصفي،
فيجب إثبات أأن هذإ إملصطلح إكتسب ،من خالل الاس تخدإم ،معىن اثنواي ،و أأنه يعني سلع إملدعي أأو خدماته
أأو معهل إلتجاري .أأما عندما يس تخدم إلتاجر إسام خياليا أأو خمتلقا فانه من إلصعب ،يف حاةل إس تخدم منافس ذكل
الامس ،رانب إس تنتاج وجود متويه.
 .26مىت جيب أأن توجد إلسمعة :جيب أأن تكون إلسمعة إليت يُعمتد علهيا قامئة يف وقت دخول إملدعى عليه
إلسوق ،بعبارة أأخرى ،ل ميكن للمدعي الاعامتد عىل مسعة س بقت إلعمل إلتجاري للمدعى عليه .258كام جيب أأن
تكون إلسمعة قامئة وقت حدوث الادعاء إلاكذب ،ول ميكن للمدعي أأن يركن إىل مسعة قدمية.259

 .21إلسمعة مس أأةل تتعلق حبقيقة:

ابركر نول ضد نول إنرتانش يوانل
]1962 RPC 278 (HL) [UK

إهنا مسأأةل تتعلق حبقيقة ما إذإ اكن قد ثبُت أأن إسام ف أأو مظهرإ عاما لسلعة إكتسب معىن اثنواي حبيث أأصبح
يدل عىل أأو أأصبح يعين سلعا صنعها خشص معني وليس سلعا صنعها أأي خشص أخر ،حىت وإن اكن لهذإ
إلشخص الامس ذإته.
إذإ ثبُت نيابة عن إملدعي أأن إسام ف أأو مظهرإ عاما لسلعة إكتسب معىن اثنواي ،فان إ ألمر يعود للمحمكة لتقرر
ما إذإ اكن إملدعى عليه ،أأاي اكنت نيته ،يصف سلعه عىل حنو يؤدي إىل إحامتل تضليل جزء كبري من مجهور
إلرشإء فيعتقدون أأن سلعه يه سلع إملدعي .ودلى إختاذ إحملمكة قرإر ،ل جيب عىل إحملمكة أأن تتخىل عن
حمكها إملس تقل لصاحل أأي شاهد.
 .25إثبات إلمتزي:

258

.259

أأهنوزر-بوش ضد ابدجيوفييك بودفار ).[1984] FSR 413 (CA
أأد-ليب الكب ضد غرإنفيل .[1972] RPC 673
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أأدكوك-إنغرإم برودإكتس ضد بيتشام

]1977 (4) SA 434 (W) [South Africa
يف حاةل إلمتثيل غري إملبارش ،جيب عىل إملدعي أأن يثبت يف إحملمكة الابتدإئية ،أأن إملدعى عليه إس تخدم أأو
يس تخدم إسام أأو عالمة راارية أأو إشارة أأو مظهرإ عاما أأصبح ُممزيإ لسلع إملدعي.
"مبعىن أأنه من خالل إس تخدإم (إملدعي) إسام أأو عالمة راارية أأو ما إىل ذكل فامي يتعلق بسلع يعتربها
عدد كبري من أأفرإد إمجلهور أأو من إلعاملني يف هذإ إجملال من إلتجارة أأهنا تأأيت من مصدر معني معروف
أأو جمهول".
( )Halsbury Laws of England 3ed vol 38 p 597بعبارة أأخرى ،جيب أأن يثبت إملدعي أأن مسة
منتجه إليت يعمتد علهيا إكتسبت معىن أأو أأمهية حبيث تدل عىل مصدر وإحد للسلع تُس تخدم فهيا تكل إلسمة.
وليس من إلرضوري أأن يكون إملظهر إلعام للسلعة بأأمكهل ممتزيإ .فقد يكون جزء من إملظهر إلعام معروفا جدإ
يف سلع إملدعي إىل درجة أأن إس تخدإمه يف سلع مماثةل تهدف إىل مترير هذه إلسلع عىل أأهنا سلع إملدعي؛ ذلكل
فقد ُذكر يف قضية  John Haig & Co Ltdضد Forth Blending Co Ltd [1953] RPC 259
 (Ct S),ما يل:
"قد يكون وعاء مثل إلزجاجة جزءإ من إملظهر إلعام لسلع اتجر ما إذإ اكن لها شلك خاص جيذب
إلعني ويبقى يف ذإكرة إملشرتي إلعادي ،ترتبط إلزجاجة يف ذهن مجهور إلرشإء بسلع ذكل إلتاجر
حتديدإ فقط دون سوإه".
تقرر يف تكل إلقضية أأن إلشلك إخلاص لانء إمخلر إملضغوط من ثالث هجات أأو إلزجاجة "إلغامزة" قد أأصبح
تسوقه إلرشكة مقدمة الالامتس .ومرة أأخرى يف قضية رشكة
مرتبطا بوس ييك  Dimple Haigإذلي ختلطه و ّ
كواك كول ضد رشكة Barr AG and Co Ltd [1961] RPC 387إع ُترب أأن مقديم الالامتس قدموإ
قضية لها وجاههتا إلظاهرة ،و أأن زجاجهتم (إليت لها وسط ول حتمل بطاقة تعريف وهبا أأخدود طويل) يه ممزية
ملنتجهم من إلكواك كول.

 .21طبيعة الاس تخدإم إلسابق رضورية لثبات إلشهرة:

جارمان أند بالت ضد أأي ابرغيت
)[1977] FSR 260 (CA

جيب أأن يربهن إملدعي عىل أأكرث من جمرد الاس تخدإم إلسابق للمظهر إلعام إخلاص ابلسلعة .وجيب أأن يربهن
عىل أأن هذإ إملظهر أأصبح يف ذهن إمجلهور ممزيإ لتاجر وإحد معني ل غري .وابلتايل أأصبح ذكل إملظهر إلعام
للسلعة ابلنس بة للجمهور منتجا يأأيت من مصدر رااري حمدد .وإمجلهور ليس حباجة إىل معرفة إمس إلتاجر.
ولكن جيب إلربهنة عىل أأن إملنتج إذلي يف أأذهان أأفرإد إمجلهور إملشرتي أأو إذلي من إحملمتل أأن يشرتى
إلسلع ،هو إملنتج من إنتاج ذكل إملصنع "إذلي أأصبح مأألوفا دلي" .وهذإ هو الاختبار .وجيب أأن تكون
إمللكية إلناش ئة عن تكل إلسمعة شهرة فعلية رإخسة لصاحب إلسمعة يف ذهن إمجلهور .وجيب إثبات ملكية
تكل إلسمعة.

276

رمبا يكون إملصنّع مسؤول عن  11ابملائة من مبيعات من نوع معني أأو منط معني من إلسلع إىل إمجلهور .وهذإ
يف حد ذإته ل يبد أأ يف إثبات أأن عددإ كبريإ من أأفرإد إمجلهور إذلين يشرتون تكل إلسلع يفعلون ذكل ألهنم
يعرفون هذإ إملصدر للسلع عىل وجه إلتدديد ،أأو دلتهم أأي مصلدة فيه ،أأو مت إجتذإهبم لرشإء تكل إلسلع
نظرإ إىل معرفهتم أأو إعتقادمه بأأهنا تنشأأ من مصدر معني – ومص ِنّع معني.

حاء .قصد إلَلبس أأو إخلدإع
 .31قصد إللبس أأو إخلدإع :من إلرضوري إثبات أأن إلقصد من إملظهر إلعام لسلع إملدعى عليه أأو إمسه إلتجاري
يُرإد به أأو من إملرحج أأن خيدع إملس هتكل إلعادي أأو أأن يلبس عليه؛ وابلتايل حدوث لبس وإحلاق رضر بشهرة إلعمل
إلتجاري للمدعي ،مثال عن طريق حتويل إملس هتلكني عن إلعمل إلتجاري أأو عن منتجات إملدعي .وليس من
إلرضوري للتاجر إذلي يسعى إىل إحلصول عىل أأمر زجري أأن يثبت تعرض أأي خشص خلدإع أأو للبس.

 .30إل متويه إلربيء ممكن لكنه غري حم متل:

بلو لين مانيفاكتورين ضد انش يوانل برإندز

][2001] ZASCA 62 [South Africa

رمغ أأن إلمتويه إلربيء ممكن إحلدوث ،فانين أأعتقد أأن فيسلز  Wessels CJاكن حمقا عندما قال:
"هنا فيف جمال إلمتويه عن طريق إتباع مظهر عام معني تطبق قاعدة عنرص "إلتدليس" فإلنية
غري إملرشوعة  ،إن تقليد إملظهر إلعام اندرإ ما يكون عرضيا ،إن اكن عىل إلطالق :إذ غالبا ما يكون
نتيجة تقليد متعمد".
إلن ،مع أأنه من إلصحيح متاما أأن إملسأأةل يف إلهناية تتعلق مبا إذإ اكن هناك متويه أأم إدعاء ابلتقليد  ،فانه
ل ميكن طرهحا جانبا بسهوةل ،إن حمامكنا ،عىل غرإر إحملامك إلنلكزيية ،أأشارت مرإرإ إىل أأمهية إملسأأةل
للتحقيقات.

هارودز ضد هارودين سكول

[1996] RPC 697 (CA):

يُعد إخلدإع هو جوهر إلرضر إلنامج عن إلمتويه ،لكن ليس من إلرضوري أأن يثبت إملدعي أأن إملدعى عليه
قصد عن معد خدإع إمجلهور إن اكنت هذه يه إلنتيجة إحملمتةل لترصف إملدعى عليه .ومع ذكل فان إلسؤإل
عن سبب إختيار إملدعى عليه إس تخدإم إمس معني أأو مظهر معني هو دإمئا سؤإل وثيق إلصةل .وهو سؤإل
حري بأأن يُطرح و أأن ُجياب .وإذإ تبني أأن إملدعى عليه سعى عن معد إىل الاس تفادة لنفسه من شهرة
إملدعي ،فان إحملمكة س تجانهبا إلفطنة إن قالت إنه لن يمتكن من إلنجاح يف إلقيام مبا بذل قصارى هجده ليبلغه.

طاء .إملس هتكل إلتقليدي
 .32وعند إلنظر يف إحامتل حدوث لبس أأو خدإع ،ينبغي إيالء الاهامتم إلالزم إىل أأوجه إلش به ل إىل أأوجه
الاختالف بني إملظهر إلعام للسلعتني ،وإىل ما إذإ اكن إملس هتكل إلتقليدي قد خُدع أأو ُألبس عليه .ول ختتلف
إملبادئ إملطبقة يف هذإ إلصدد عن تكل إملبادئ إليت تطبق عىل إلتعدي عىل إلعالمات إلتجارية.
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اكديال هيلث كري ضد اكديال فارماسوتلكز
]AIR 2001 SC 1952 [India

س يجري رشإء فإملنتجات إلصيدلنية من جانب لك من إلقرويني وساكن إملدينة إملتعلمني و أأيضا
غري إملتعلمني .وينبغي تناول إملسأأةل من وهجة نظر رجل متوسط إذلاكء ذي قدرة ضعيفة عىل إلتذكر .وقد
تتعلق إلتجارة بسلع تباع عىل نطاق كبري لغري إملتعلمني أأو إ ألشخاص إذلين مل حيصلوإ عىل قسط وإفر من
إلتعلمي ،ل ميكن إملساوإة بني إملشرتي يف إلهند مع مشرتي إلسلع يف إنلكرتإ.
يف بدل مثل إلهند حيث ل توجد لغة وإحدة مشرتكة ،ونس بة كبرية من إلساكن أأميون ،ونس بة ضئيةل من
إلناس يعرفون إلنلكزيية ،فان تطبيق مبادئ إلقانون إلنلكزيي فامي يتعلق بأأوجه الاختالف بني إلعالمات
أأو فامي يتعلق مبعرفة إملس هتكل للخصائص إملمزية لسلع إملدعي يبدو تغاضيا عن إلوإقع إلقامئ عىل إ ألرض.

ريكت أند كوملان ضد إس يس جونسون و أأبناؤه
]1993 (2) SA 307 (A) [South Africa

تتطلب قاعدة قامئة منذ عهد بعيد مرإعاة فئة إ ألشخاص إذلين من إملرحج أأن يكونوإ مشرتين للسلع إملعنية عند
حتديد ما إذإ اكن هناك إحامتل حدوث لبس أأو خدإع .يف قضية American Chewing Products
 Corporationضد رشكة )ُ American Chicle Company 1948 (2) SA 736 (Aأ ِويل إهامتم
حبقيقة أأن مدمين عادة مضغ إللبان يضمون عددإ كبريإ من إ ألطفال وغري إملتعلمني .ويف قضية William
 Edge and Sons Ltdضد ُ William Nicolls & Sons Ltd [1911] AC 693أخذ يف الاعتبار
غسالت إملالبس إ ألميات إلاليت ميثلن هجة إلرشإء إلرئيس ية.
إحامتل حدوث لبس دلى ّ
إ ًذإ فال جعب أأن ي ُشار إىل إلتنوع إلعريق وإلثقايف إملوجود يف هذإ إلبدل يف إدلليل .كام أأشري إىل أأن إلسود
وإلبيض ميثلون قطاعني خمتلفني من إلعمالء ،و أأنه يوجد إلعديد من أأفرإد إمجلهور أأميني بدرجات متفاوتة.
وإحدى إملشيالت إلكربى إليت توإجه إ ألميني يه عدم قدرهتم عىل إلتكيف مكس هتلكني.
وإملشلكة يف هذه إلقضية يه أأنه ل ميكن تصنيف مس هتليك هذه إملنتجات ألن من إشرتإها مه أأفرإد ميثلون
مجيع قطاعات إلساكن بغض إلنظر عن إجلنس أأو مس توى إلتعلمي أأو إلثقافة؛ ولهذإ يتعذر حتديد إملس هتكل
الافرتإيض كام يتعذر حتديد إلرجل إلعاقل ،ومن غري إملرحج أأن يوجد يف أأي حافةل من حافالت إلضوإيح.
وتظل حقيقة إ ألمر أأن بعض أأفرإد مجهور إلرشإء عىل إ ألقل أأميون ،و أأنه ل ميكن رااهل تكل إحلقيقة .لكن،
كام ّبني حمايم إملدعى عليه أأن حقيقة أأن خشصا ما أأيم ل تعين أأنه يفتقر إىل إلقدرإت إملعرفية .فقد يكون
إملشرتي إ أليم إلتقليدي مشرتاي أأكرث حذرإ ألنه تكيف مع قصوره الاجامتعي ول يتحمل إلوقوع يف إخلطأأ.
إل أأننا ل نعمل من إدلليل كيف ميزي إ ألميون بني إلسلع ذإت إ ألسامء إخملتلفة (ابفرتإض أأن مجيع إ ألش ياء
إ ألخرى متساوية) .و أأحتدث نيابة عن نفيس ،إنين غري قادر عىل حتديد ما إذإ اكن إلشخص إ أليم يرى عادة
إللكمة كصورة أأم ل.

ايء .إلشلك وإلتكوين
 .33إلشلك وإلتكوين :قد تُرفع دعوى إلمتويه إستنادإ إىل شلك أأو تكوين إلسلعة إملعنية .وقد يؤدي إس تخدإم
إلعالمات إلتجارية أأو إلسامت إ ألخرى إىل إستبعاد إحامتل إخلدإع أأو إللبس إلناشئ عن إس تخدإم مظهر عام مشابه
أأو مسة مشاهبة .لكن هذإ ل ينتج ابلرضورة عن إس تخدإم أأسامء خمتلفة .وس تظل إملسأأةل دإمئا تتعلق ابلوقائع.
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 .34معىن إملظهر إلعام:

يج يب وليامز ضد إيتش برونل ورشاكؤه
(1909) 26 RPC 765

إملقصود ابملظهر إلعام للسلعة هو إضافة متغرية للسلعة ذإهتا :للون أأو للشلك ،وقد يكون للغالف أأو ألي
يشء من هذإ إلقبيل ،لكين أأعارض بقوة إعتبار أأي يشء هل قمية يف الاس تخدإم جزءإ من إملظهر إلعام
للسلعة؛ إذ يبدو يل أأن أأي يشء مفيد يف حد ذإته ينمتي متاما إىل إلسلعة نفسها .ولنفرتض ،عىل سبيل إملثال،
أأن رشكة ظلت ملدة  21عاما يه إلرشكة إلوحيدة إليت تبيع إلكرإيس إخلشبية ،حيث جيري ببساطة دهان
إخلشب إلطبيعي ابلورنيش دون طالئه أأبدإ ،فان ذكل ل مينحها أأدىن حق يف إلشكوى من خشص يعرض يف
إلسوق كرإيس مدهونة فقط ،حىت لو اكنت إلبائع إلوحيد إذلي ظل يبيع هذه إلكرإيس ملدة طويةل دلرجة أأنه
قد يُفرتض للوهةل إ ألوىل أأن هذه إلكرإيس من صنع إلرشكة .وإلسبب يف ذكل أأن إلتاجر إجلديد مل يقدل بأأي
طريقة إملظهر إلعام لسلعة إلرشكة ،جل ما قام به هو نسخ إلسلعة.

ابركدإل اكس مت بيلت فورنترش ضد بوكسو

(1982) 149 CLR 191
يمت إلمتيزي بني إملظهر إلعام للسلع وبني نسخ إلسلع إحلقيقية .ومتاثل إملظهر إلعام يثبت إلمتويه لكن إمجليع حر يف
نسخ إلسلع نفسها (ابس تثناء الاحتاكر إملمنوح قانوان) .فإستشهدت إحملمكة ابجلزء إلسابق ووإصلت كام يل:
إلفرق بني تصممي سلعة وتصممي مظهرها إلعام هو فرق وإحض بدرجة اكفية من حيث إملبد أأ ،لكن تطبيقه يف
حالت معينة كثريإ ما يطرح أأس ئةل عن مدى دقة إلتفاصيل ومدى إلصعوبة.
ُمص ِنّع اثن ل يقوم سوى مبامرسة حريته يف تصنيع وبيع سلع مصنوعة وفقا لتصممي وإقع يف إملكل إلعام ل يعد
مضلال ول خمادعا .وإذإ اكن دلى إملس هتكل إعتقاد مس بق خاطئ بأأن إملُصنع إ ألول دليه حق إحتاكر،
فان الافرتإض إخلاطئ من جانب إملس هتكل فامي يتعلق مبصدر سلع إملُصنع إ ألخري هو إفرتإض مس تحث ذإتيا.

اكف .جمال مشرتك للنشاط
 .38ليس من إلرضوري وجود جمال مشرتك للنشاط :ليس رشطا أأن يشرتك إ ألطرإف يف جمال إلنشاط ذإته ،رمغ
أأن حقيقة ما إذإ اكنوإ مشرتكني يف إلنشاط ذإته أأم ل قد يكون لها عوإقب كبرية.

اكبتال إس تايت ضد هوليدإي إنز

)1977 (2) SA 916 (A

إحلجة يف ذكل يه أأنه ما مل يكن الامس مس تخدما يف جمال مشرتك للنشاط ،ل ميكن أأن يوجد إحامتل حقيقي
لتضليل أأفرإد إمجلهور ليك يعتقدوإ أأن إملركز إلتجاري هو إلعمل إلتجاري للمدعى علهيم .فرفضت إحملمكة إحلجة
فامي يتعلق ابلسلطات إلنلكزيية وإ ألسرتإلية.
وسوإء أأاكن هناك إحامتل معقول ألن ينشأأ هذإ إللبس أأم ل فهيي ابلطبع مسأأةل وقائع يتعني حتديدها يف ضوء
مالبسات لك قضية .وإذإ أأثبت إدلليل وجود إحامتل معقول ألن ينشأأ هذإ إللبس حىت لو مل تكن إ ألطرإف
إملعنية متارس أأنشطهتا يف جمال مشرتك ،فانه يتعذر معرفة كيف ميكن لغياب هذإ إجملال إملشرتك أأن يشلك،
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مع ذكل ،أأساسا لرفض منح أأمر زجري للطرف إملظلوم .وعدم وجود جمال مشرتك للنشاط هو ابلطبع عامل
جيب أأخذه يف الاعتبار عند إلنظر يف مسأأةل ما إذإ اكن من إملرحج أأن يؤدي ترصف أأحدمه إىل لبس من
إلنوع إلسابق ذكره .لكن إيالء الاهامتم إملناسب لهذإ إ ألمر سيتوقف عىل إلنظر يف مجيع إحلقائق ذإت إلصةل.

لم .إلتدإخل
 .36إلتدإخل :غالبا ما تقام دعوى إلمتويه بوصفها دعوى بديةل أأو إضافية دلعوى إلتعدي عىل إلعالمة إلتجارية،
لكن هذإ إلر أأي ل س ند هل من إلناحية إملنطقية ألن إلتعدي عىل إلعالمة إلتجارية يتطلب حتقيقا أأضيق نطاقا من
إلمتويه .وقد يتدإخل فعل إلمتويه مع أأنوإع أأخرى من إملنافسة غري إملرشوعة مثل خمالفة حمك قانوين كام يف قانون
ماكحفة إلسلع إملقدلة أأو قانون عالمات إلسلع أأو قانون إملوإصفات إلتجارية .فان اكن إلوضع كذكل ،جيوز للمدعي أأن
يبين إدعائه يف إدلعوى إلبديةل إىل حدوث خمالفة للنظام إ ألسايس إملعين.
قد يكون أأيضا إملظهر إلعام للسلعة مصنفا فنيا أأصليا حميا مبوجب قانون حق إملؤلف .وإذإ اكن إ ألمر كذكل ،جيوز
للمدعي أأن يبين دعوته عىل إلمتويه أأو عىل إلتعدي عىل حق إملؤلف أأو عىل لكهيام معا ،وجيوز هل أأن يطالب بس بل
الانتصاف إملنصوص علهيا يف قانون حق إملؤلف.
 .31قيود عىل إلتدإخل :ينبغي للمرء أأن حيذر من إخللط بني إلمتويه وبني إدلعوى إلعامة للمنافسة غري إملرشوعة

ابين كومبوننتس ضد بوفيتش

)1995 (4) SA 441 (A

يف ر أأيي ينبغي للمحمكة أأن حتذر من إلسامح بأأن تكون إخلطوط إلعريضة إلصارمة لهذين إلفرعني إلرإخسني
لقانون إملنافسة غري إملرشوعة ،إلذلين تطورإ عرب إخلربة إلطويةل ،غري وإحضة عن طريق ترك ظالل غامضة
حول هذه إخلطوط .ول ينبغي إضافة إملنافسة غري إملرشوعة ككيس للفضالت أأو يف كثري من إ ألحيان كبديل
أأخري ابئس للك دعوى تتعلق ابلعالمة إلتجارية أأو حلق إملؤلف أأو للرسوم وإلامنذج أأو ابلمتويه .ويتعلق إ ألمر
يف أأغلب إحلالت ابحدى هذه إلفئات إملس تقرة أأو بال يشء.
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إملنافسة غري إملرشوعة :إملعلومات إلرسية
إلفصل إلسادس عرش
أألف.
ابء.
جمي.
دإل.
هاء.
وإو.
زإي.
حاء.

أأساس إمحلاية يف إلقانون إلعام ()3-0
هنج إلقانون إخملتلط ()4
هنج إلقانون إملدين ()8
إلعالقة بني إملوظف وصاحب إلعمل ()6
حامية إدلرإية إلفنية وإ ألرسإر إلتجارية ()5-1
الاس تفادة برصيد إملعرفة إملتوفرة دلى موظف سابق ()01-1
نقطة الانطالق ()00
س بل الانتصاف ()02
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أألف .أأساس إمحلاية يف إلقانون إلعام
 .0إلهنج إلعمويم للقانون إلعام :إدلعوى يف إلقانون إلعام يه دعوى إنصافية ،ويه يف إلوقت إلرإهن ل حتمي
فقط إملعلومات إلرسية ابملعىن إلتجاري لكهنا حتمي أأيضا حق إخلصوصية .ويه ل تعمتد عىل وجود عالقة تعاقدية.
وعُرضت إلقضية إلتالية عىل الاس تئناف حيث مت تأأييد إحلمك جزئيا .ومع أأن حمك الاس تئناف 260شديد إ ألمهية لكنه
ابلغ إلتعقد إىل درجة يتعذر الاستشهاد به هنا.

دوغالس ضد هيلو!

][2003] EWHC 786 (Ch) [UK
ميكن إلقول ،عىل أأوسع مس توى من إلعمومية ،بأأن حممكة إلنصاف تقدم س بل إنتصاف عندما حيدث إنهتاك
لثقة خاصة جبهة معينة خشصية أأو راارية أأو عند إلهتديد بذكل .ول تستند إلولية إلقضائية ،فامي يتعلق ابلثقة،
"إىل إمللكية أأو إىل عقد كثريإ بقدر ما تستند إىل رضورة إلتدل بصدق إلنية" .وتستند هذه إلولية إىل
"إملبادئ إ ألخالقية لالخالص وإلتعامل إلعادل" .فو توجد مصلدة عامة يف إحلفاظ عىل إلثقة.
.2

طبيعة إملعلومات إلرسية.

كوكو ضد إن الكرك (إجننريز)

][1969] RPC 41 [UK




.3

أأول ،ينبغي أأن تتوإفر يف إملعلومات نفسها صفة إلرسية إلالزمة.
واثنيا ،اكن جيب تبليغ إملعلومات يف ظروف تلزتم إلرسية.
واثلثا ،جيب أأن يكون هناك تأأكيد أأن تكل إملعلومات إس ُتخدمت دون إذن عىل حنو يرض ابلطرف
إذلي يبلغها.

ل تتطلب أأس باب إقامة إدلعوى وجود عالقة رسية مبدئية:

اكمبيل ضد إم يج إن

[2004] UKHL 22

زعزعت هذه إدلعوى إلن بشدة إلقيود إليت حتد من إحلاجة إىل وجود عالقة رسية مبدئية ،ويه هبذإ قد
غريت طبيعهتا .وإلن يفرض إلقانون "وإجب إلرسية" لكام تلقى خشص معلومات يعمل أأو ينبغي أأن يعمل
أأهنا،بصورة عادةل ومعقوةل ،معلومات رسية .وحىت هذه إلصيغة غري مالمئة ،كام أأن الاس مترإر يف إس تخدإم
عبارة "وإجب إلرسية" ووصف إملعلومات بأأهنا "رسية" ل يبعث عىل الارتياح عىل إلطالق ،فاملعلومات
إملتعلقة ابحلياة إلشخصية ألي فرد ل توصف يف إطار الاس تخدإم إلعادي بأأهنا "رسية" ،وإمنا إلوصف إ ألقرب
إىل إلطبيعي لهذه إملعلومات هو أأهنا معلومات خشصية .ولعل أأفضل وصف إلن جلوهر إلرضر يمتثل يف إساءة
إس تخدإم إملعلومات إلشخصية.
يف حاةل إ ألفرإد ،هذإ إلرضر ،أأاي اكنت تسميته ،يتيح إحرتإم جانب وإحد من خصوصية إلفرد.
260

فامي يتعلق حبمك جملس إللوردإت يف إس تئناف قضية دوغالس ضد هيلو ).[2007] UKHL 21 (2 May 2007
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ابء .هنج إلقانون إخملتلط
.4

قد ينشأأ وإجب إحرتإم إملعلومات إلرسية إما عن تعاقد أأو عن فعل غري مرشوع (بناء عىل إلرضر إلوإقع).

أأطلس أأورغانيك فريتاليزرز ضد بيكيوإن غوإنو
]1981 (2) SA 173 (T) [South Africa

إذإ اكنت إدلعوى بشأأن إنهتاك إلرسية تستند يف ،إلقانون إلنلكزيي ،إىل رشط تعاقدي مضين يتعلق برسية
إملعلومات إملكتس بة ،فان لها ما يناظرها يف قانوننا يف إدلعاوى إملتعلقة ابلخالل بعقد.
ل ميكن أأن تكون إجلندة إملتعلقة "ابنهتاك إلرسية" إل مظهرإ من مظاهر إلقانون إلكويل بشأأن إملنافسة
غري إملرشوعة ،وجيب أأن تتددد وفقا للمبادئ إليت بينهتا أأعاله.

جمي .هنج إلقانون إملدين
 .8س بق الاستشهاد ابحلمك إلقانوين ذي إلصةل ،إملطبق يف أأملانيا وإلياابن يف هذإ إلصدد .261ويف إلياابن عىل
سبيل إملثال ،تعمتد إمحلاية عىل ثالثة عنارص:262


نفعية إملعلومات؛



ورسية إملعلومات ،أأي إلطريقة إليت عامل هبا إملدعي إملعلومات يف منظمته إخلاصة (جيب أأن يكون
إلتعامل مع إملعلومات ،من إلناحية إملوضوعية ،عىل أأهنا أأرسإر راارية)؛

 وعدم نرش إملعلومات ،أأي هل أأتيحت إملعلومات بطريقة أأخرى؟
ل يبدو أأن هناك أأي إختالف يف إلنتاجئ بني هذإ إلهنج وهنج إلقانون إلعام إلأكرث تفصيال إذلي سيمت تناوهل فامي يل.

دإل .إلعالقة بني صاحب إلعمل وإملوظف
 .6حيدث ،يف إلغالب ،إلخالل بوإجب إحرتإم رسية إملعلومات يف س ياق إتفاقات إلعمل ،ل س امي نتيجة إهناهئا.
ونشأأ عدد من إملفاهمي إلقانونية إخملتلفة يف هذإ إلس ياق.

فاسيندإ تش يكن ضد فولور

)[1986] 1 All ER 617 (CA
س يكون من إلرضوري يف دإئريت الاس تئناف هاتني إلنظر يف إلتفاعل بني إملفاهمي إلقانونية إلثالثة إملنفصةل.

261
262



وإجب إملوظف أأثناء فرتة معهل هو أأن يترصف حبسن نية حنو صاحب إلعمل ،ويسمى هذإ إلوإجب
أأحياان "وإجب إلخالص".



ووإجب عىل إملوظف أأل يس تخدم أأو يُفيش بعد توقفه عن إلعمل أأي معلومات رسية حصل علهيا أأثناء
تأأديته لوظيفته تتعلق بشؤون صاحب إلعمل.

إنظر إلفصل  03إجلزء ب أأعاله.
قضية قامئة زابئن " أأديرونس" ،إحملمكة إحمللية ألوسااك 06 ،أأبريل  0116فإلياابن .
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وإحلق إلظاهر إلوجاهة ألي خشص هو حق إس تخدإم وإس تغالل لك إملهارإت وإخلربإت وإملعارف إليت
يف حوزته لغرض كسب عيشه ،مبا يف ذكل إملهارإت وإخلربإت وإملعارف إليت إكتس هبا يف س ياق إلفرتإت
إلسابقة من معهل.

أألوم-فوس ضد س باتز

][1997] 1 All SA 616 (W) [South Africa
من إلرشوط إلضمنية يف لك عقد للخدمة أأل يس تخدم إملوظف إملعلومات إلرسية إليت إكتس هبا أأثناء خدمته
ملصلحته إلشخصية أأو لالرضإر بصاحب إلعمل .وهذإ إلرشط يقيد إملوظف حىت بعد ترك إخلدمة دلى
صاحب إلعمل .وينطبق هذإ إلرشط عىل مجيع إملعلومات إلرسية سوإء أأمت إكتساهبا بطريقة رشيفة أأم ل.
ليك تتوإفر يف إملعلومات مقومات إلرسية ،جيب أأن تس تويف ثالثة رشوط.


أأول :جيب أأن تنطوي عىل س بل للتطبيق و أأن تكون قابةل للتطبيق يف إلتجارة أأو إلصناعة ،أأي جيب أأن
تكون مفيدة.



اثنيا :جيب أأل تكون معارف عامة أأو ملكية عامة :أأي جيب أأن تكون حمددة بصورة موضوعية ،معروفة
لعدد حمدود من إلناس أأو دلإئرة مغلقة.



اثلثا :جيب أأن تكون إملعلومات إحملددة موضوعيا ذإت قمية إقتصادية للشخص إذلي يسعى محلايهتا .أأما
طبيعة إملعلومات فغري ذإت صةل .وإذإ توإفرت فهيا إلرشوط إملذكورة تكون رسية .ول تصبح إملعلومات
إلعامة إلعادية عن أأي معل رااري رسية جملرد أأن مالكها إختار أأن يُطلق علهيا رسية.

هاء .حامية إدلرإية إلفنية وإ ألرسإر إلتجارية
.1

إملقصود ابدلرإية إلفنية:

ماياكليكس ضد ب ميكو

]64 F Supp 420 (1946) [USA
فإدلرإية إلفنية يه معرفة وقائعية يتعذر وصفها بدقة وبصورة منفصةل ،لكهنا عندما تُس تخدم يف شلك ترإمكي
بعد إكتساهبا نتيجة إلتجربة وإلتعمل من إخلطأأ متنح من يكتس هبا إلقدرة عىل إنتاج يشء ما اكن هل أأن يعرف
كيف يصنعه ابدلقة أأو إلحاكم إملطلوبني للنجاح عىل إملس توى إلتجاري.
.5

ما هو إلرس إلتجاري؟

أأنس يل رإبر ضد أأ ّليد رإبر إندإسرتيز

][1967] VR 37; [1972] RPC 811 [Australia
ل يوجد يف هذه إلقضااي إلنلكزيية إل إلزنر إليسري إذلي مي ِّكن إملرء من تعريف "إلرس إلتجاري" .لكن هناك
بعض إحملاولت لتجميع خصائصه ،دون حماوةل جعل هذإ إلتجميع كبيان شامل عنه .ورمبا ل يكون موضوع
إلرس إلتجاري معلية شائعة الاس تخدإم ،أأو شيئا هو ملكية عامة أأو معرفة عامة ،ولكن إن اكن هو نتيجة
هجد بذهل إلصانع يف موإد قد تكون متاحة لس تخدإم أأي خشص من أأجل إلوصول إىل نتيجة ل ميكن ألي
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خشص حتقيقها إل ابتباع إخلطوإت ذإهتا ،فهذإ يكفي لعتباره رسإ رااراي .ورمبا مت نرش لك سامته منفصةل
أأو ميكن إلتحقق مهنا من خالل حفص حقيقي يقوم به أأي فرد من أأفرإد إمجلهور ،لكن إذإ مل تتحقق إلنتيجة
بأأمكلها أأو تعذر حتقيقها إل بقيام خشص ابتباع إخلطوإت نفسها بوصفه إملاكل ،فلن يكون إلنرش سببا لعدم
خول
إعتباره رسإ رااراي .وقد يتأأىت هذإ إلرس من صانع يف بدل أخر دون أأن يفقد طابعه إن إس ُتخدم أأو ّ
إملاكل دون غريه إحلق يف إس تخدإمه يف إلبدل إليت يعمل فهيا إملاكل .ول يوجد ما يمن عن إحلاجة إىل رضورة
وجود إخرتإع .ول ميكن مجع سوى إلزنر إليسري من إملعلومات عن درجة إلرسية إملطلوبة خبالف ما يفهم من
مضمون ما يقال ،لكن ميكن الاس تدلل،بصورة عادةل ،مما يقال إن صاحب إلعمل اكن جيب أأن حيتفظ اب ألمر
لنفسه بعيدإ عن منافس يه .علام بأأن الاهامتم يف هذه إلقضااي ينصب عىل إلرسية.

لنسني لند ضد كري

)[1991] 1 All ER 418 (CA
فما يه إ ألرسإر إلتجارية؟ وكيف ختتلف (إن اكن هناك إختالف قط) عن إملعلومات إلرسية؟ يرى
فإملستشار إلقانوين أأن إلرس إلتجاري هو معلومات من شأأهنا ،يف حاةل إلكشف عهنا ملنافس ،أأن تلحق
رضرإ حقيقيا ( أأو كبريإ) مباكل إلرس .و أأود أأن أأضيف أأول أأهنا جيب أأن تكون معلومات تس تخدم يف إلتجارة
أأو يف إلعمل إلتجاري .واثنيا ،جيب أأن يقيد إملاكل نطاق نرش هذه إملعلومات أأو عىل إ ألقل أأل يشجع
أأو يسمح بنرشها عىل نطاق وإسع .وتكل يه رؤييت إملفضةل للمقصود ابلرس إلتجاري يف هذإ إلس ياق؛ ومن
َّمث ميكن أأن يشمل ،يف أأي قضية تس تدعي ذكل ،ليس إلصيغة إلرسية ملص ِنّع إملنتجات حفسب ،لكن أأيضا
أأسامء إلعمالء وإلسلع إليت يشرتوهنا.

وإو .الانتفاع برصيد إملعرفة دلى موظف سابق
.1

إحلق يف إس تخدإم إلرصيد إلعام من إملعرفة

ستيفانسون جوردإن أند هاريسون ضد ماكدواندل أند إفانس
:(1952) 69 RPC 23

ليس مبقدور إخلادم أأن يتجنب إحلصول عىل قدر كبري من إملعارف عن أأساليب س يده يف إلعمل إلتجاري،
وعن إلعمل إذلي ميارسه س يده .ول ميكن منعه ،عندما يرتك إلعمل ،من إس تخدإم إملعارف إليت حتصل علهيا
هبذإ إلشلك طاملا أأنه ل يأأخذ معه إ ألرسإر إلتجارية أأو قوإمئ إلعمالء.
وتبدو إملطالبة إملتعلقة ابنهتاك إلرسية حماوةل لكتساب حق إحتاكر لفرع من فروع إملعرفة إلنسانية ل يسمح
به إلقانون إل ابذن من إلربملان.

أأطلس أأورغانيك فريتاليزرز ضد بيكيوإن غوإنو

)1981 (2) SA 173 (T

إن من إملصلدة إلعامة أأن ُخيول إملوظف إذلي إكتسب يف س ياق معهل همارإت ومعارف متخصصة عن راارة
أأو صناعة معينة إحلق يف تطبيق ذكل يف ماكن أخر بعد إنهتاء عالقة إلعمل .وليك يعمل بنجاح ،يشرتط
نظامنا للمشاريع إحلرة وجود سوق تنافس ية حيث ميكن مقايضة إملهارإت وإخلربإت إلشخصية حبرية.
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ومن إلوإحض أأن حرية إلتجارة تظل وإحدة من إملُثل إليت جيب أأن حتظى ابلهامتم إلوإجب عند رمس
إلس ياسة إلعامة.

 .01حيق للموظف أأن يس تخدم و أأن يضع حتت ترصف أأحصاب إلعمل إجلدد مجيع خربإته ومعارفه إملكتس بة:

أأوكولر ساينزس ضد أأس بكت فيجن كري

[1997] RPC 289

حيق لصاحب إلعمل ،مثل أأي خشص أخر أأن يقيد إلكشف عن إملعلومات إلرسية أأو إس تخدإهما .ومن انحية
أأخرى ،ألس باب تتعلق ابلس ياسة إلعامة ،حيق للموظف أأن يس تخدم و أأن يضع حتت ترصف أأحصاب إلعمل
إجلدد مجيع ما إكتس به من همارإت ومعارف .وإذإ اكن إ ألمر هكذإ ،فليس من إملهم أأين إكتسب تكل إملهارة
وإملعرفة ،وما إذإ اكنت ل تزإل رسية أأو اكنت هكذإ وقت إكتساهبا.

زإي .نقطة الانطالق
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 .00هدف إملبد أأ :هدف مبد أأ نقطة الانطالق هو منع أأي خشص إنهتك وإجب صيانة رسية إ ألمور من الاس تفادة
من أأي ماكسب إستندت إىل إلس بق يف الانطالق .وتتسم مشيالت هذإ إملبد أأ ابلتشعب لس امي عندما يتعلق
إ ألمر ابصدإر أأمر زجري.264

تريإابن ضد بيدلرز سابالي (هايز)

][1960] RPC 128 [UK

إن فهمي جلوهر هذإ إلفرع من إلقانون ،أأاي اكن منشؤه ،هو أأن إلشخص إذلي حيصل عىل معلومات بطريقة
رسية ل جيوز هل أأن يس تخدم هذه إملعلومات كنقطة إنطالق ألنشطة ترض إلشخص إذلي قام ابلتصالت
إلرسية ويوإصل ذكل حىت وإن ن ُرشت مجيع إلسامت أأو أأصبح من إملمكن إلتحقق مهنا عن طريق إلفحص
إلفعل من جانب أأي فرد من إمجلهور.
و أأرى ،من وإقع إملبد أأ إذلي إستندت إليه قضية  ،Saltmanأأن ماكل هذه إملعلومات جيب وضعه حتت قيد
خاص يف جمال إملنافسة من أأجل ضامن أأل يبد أأ بدإية جائرة ،أأو بعبارة أأخرى ،منع إلتكتياكت إليت إس تخدهما
أأول واثلث خشص مدعى عليه و أأيضا إملدير إلتنفيذي للرشكتني إملس تخدمتني يف هذه إلقضية.

حاء .س بل الانتصاف
 .02س بل الانتصاف إلتقليدية إحملددة يف إلقانون إلعام للتعويض عن إ ألرضإر متاحة أأيضا يف هذه إلقضااي وتناقش
يف فصول لحقة .وفامي يتعلق بسبيل الانتصاف مما يعرف بنقطة الانطالق ،قد يكون من إملناسب إصدإر أأمر
زجري ابلرشوط إلتالية:265

263
264
265

إمي مانتننس ضد برإنت ].[2004] WASC 49 [Western Australia
أأوكولر ساينس ضد أأس بكت فيجن كيري ].[1997] RPC 289 [UK
دإيسون أأبالينزس ضد هوفر .[2001] EWHC Patents
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إمتنع إملدعى عليه لفرتة س شهرإ عن تسويق أأي مكنسة كهرابئية ابس تخدإم إمس أأو إلعالمة إلتجارية
 VORTEXأأو ابلشارة إليه ،إل أأن إس تخدإم إلعالمة نفسها أأو إلشعار ذإته يف س ياق ل يوجد فيه إحامتل
للخدإع لن يعد خرقا لهذإ إجلزء من إ ألمر.
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إستنفاد حقوق إمللكية إلفكرية
إلفصل إلسابع عرش
أألف.
ابء.
جمي.
دإل.

إملقدمة ()2-0
إستنفاد حقوق إلربإءإت وإلتصاممي ()01-3
إستنفاد حقوق إلعالمات إلتجارية ()06-00
إستنفاد حق إملؤلف ()05-01
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أألف .مقدمة
 .0إملقصود ابستنفاد حقوق إمللكية إلفكرية :يشري إستنفاد إحلقوق إىل إحلاةل إليت يطرح فهيا ماكل حق إمللكية
إلفكرية منتجات ختضع لهذإ إحلق يف قنوإت إلتوزيع .ويمتثل إ ألثر إملرتتب عىل ذكل يف أأن حق إمللكية إملتعلق بذكل
إملنتج أأصبح بذكل مستنفدإ .كام أأن إلفعل إملتعلق برشإء أأو إس تخدإم أأو إصالح أأو بيع إملنتج ل ميكن أأن يكون
تعداي عىل ذكل إحلق.
 .2الاختالفات :من إلرضوري إلمتيزي بني حقوق إمللكية إخملتلفة ألغرإض مبد أأ الاستنفاد نظرإ إىل إختالف
إلقوإعد والاعتبارإت إليت تطبق حبسب ما إذإ اكن إلتعامل يمت مع برإءة أأم مع تصممي أأم عالمة راارية أأم حق إملؤلف.

ابء .إستنفاد حقوق إلربإءإت وإلتصاممي
 .3الاستنفاد إحملل :يمت إلتسلمي عىل نطاق وإسع ابلستنفاد إحملل بوصفه من إملامرسات إملس تقرة يف إلقوإنني
إحمللية .وعادة ما تنص هذه إلقوإنني عىل أأنه ل يمت إلتعدي عىل حق إلربإءة أأو عىل حق إلتصممي بفعل أأي يشء يتعلق
ابملنتجات إليت إس ُتخدمت فهيا أأو إقرتنت بربإءة أأو بتصممي يف حاةل طرح هذه إملنتجات يف إلسوق يف نطاق إلولية
إلقضائية إملعنية إما عن طريق إملاكل إملسجل أأو مبوإفقته.

أأدمس ضد بورك

]84 US 453 (1873) [USA
عندما يقوم ماكل إلربإءة أأو من تؤول إليه حقوق إلربإءة ببيع أةل أأو أأدإة تمكن فائدهتا إلوحيدة يف إس تخدإهما،
فانه يتلقى تعويضا عن هذإ الاس تخدإم ويتخىل عن إحلق يف تقييد هذإ الاس تخدإم .أأي أأن ماكل إلربإءة
أأو إلشخص إمل ُتنازل إليه حصل بفعل إلبيع عىل لك إلاتوة أأو إملقابل إذلي طالب به مقابل إس تخدإم إخرتإعه
يف تكل إلةل أأو إ ألدإة عىل وجه إلتدديد ،و أأصبحت متاحة لس تخدإم إملشرتي دون أأي قيود أأخرى.
وينطبق إملبد أأ عىل إملطالبات إملتعلقة ابملنتج وبطريقة صنع إملنتج.

كوإنتا مكبيوتر ضد إل يج إلكرتونيكس

)553 U.S. 617 (2008

ل يوجد يف إلهنج إذلي تتبعه هذه إحملمكة بشأأن إستنفاد حق إلربإءة ما يدمع جحة  LGEبأأنه ل ميكن إستنفاد
برإءإت طرق إلتصنيع .حصيح أأنه قد يتعذر بيع طرق إلتصنيع إحملمية مبوجب برإءة بنفس طريقة بيع إلسلعة
أأو إجلهاز ،لكن طرق إلتصنيع ميكن أأن تتجسد ،مع ذكل ،يف منتج ما يؤدي بيعه إىل إستنفاد حقوق إلربإءة.
ل متزي إلسوإبق إلقضائية لهذه إحملمكة بني إملعامالت إليت تنطوي عىل راس يد لطرق أأو لعمليات حمية بربإءة
وإملعامالت إليت تشمل أأهجزة أأو موإد حمية بربإءة .بل عىل إلنقيض ،فقد ر أأت هذه إحملمكة مرإرإ أأن برإءإت
طرق إلتصنيع إستُنفدت من خالل بيع عنرص جيسد إلطريقة.
وتستند هذه إلقضااي إىل أأسس قوية :مفن شأأن إستبعاد إستنفاد برإءإت طرق إلتصنيع أأن يقوض بشدة مبد أأ
الاستنفاد .وميكن ببساطة ألحصاب إلربإءإت إذلين يسعون إىل رانب إستنفاد حق إلربإءة أأن يصيغوإ
مطالباهتم إملتعلقة ابلربإءإت؛ حبيث تصف طريقة إلتصنيع أأكرث مما تصف إجلهاز.
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 .4الاستنفاد إدلإخل :إملقارنة بني إلقانون إملدين وإلقانون إلعام .مييل إلقانون إلعام ،بصفة عامة ،إىل منح إلعقد
قدرإ أأكرب من إحلرية مقارنة ابلقانون إملدين .ونظرإ إىل أأن مسأأةل الاستنفاد وثيقة إلصةل برشوط إلعقد إلضمنية
أأو إملضمرة ،فان هناك إختالفا ملحوظا بني إلنظامني .وعادة ما يُسمح يف إطار إلقانون إلعام بتقييد حرايت
إملشرتي من خالل إتفاق ،بيامن إ ألمر ليس هبذه إلسهوةل عىل إلطالق يف أأعرإف إلقانون إملدين .ويوحض ذكل إلس يد
 Hirohito Nakadaقائال:266
"يبدو أأن حمامك إلولايت إملتددة وحمامك إلياابن تتفقان عىل أأنه ليس بوسع ماكل إلربإءة إلتحمك يف إستنفاد
إلربإءة بنية من طرف وإحد .بيد أأن ماكل إلربإءة ميكن أأن يتحمك يف إستنفاد إلربإءة عن طريق إبرإم عقد سلمي
يف إلولايت إملتددة ،عىل عكس إحملامك إلياابنية إليت ل تسمح ملاكل إلربإءة ابلتحمك يف إستنفاد إلربإءة من
خالل إلعقد ،كام ف أأهنا فتضع معايري موضوعية لتدديد ما إذإ اكنت إلربإءة قد إستُنفدت".

س تاغنبورغ ضد إلولايت إملتددة
]372 F2d 498 [USA

غالبا ما يُفيض مبد أأ إلرتخيص إلضمين إىل نتيجة مماثةل إىل حد كبري لنتيجة الاستنفاد ،أأي أأن رشإء سلعة ما
يشمل إحلق إلضمين يف إس تخدإم إلسلعة وإعادة بيعها .ومع ذكل" ،بيامن ينشأأ إستنفاد حق إلربإءة من قيود
متأأصةل تتعلق مبنح حق إلربإءة ،فان إلرتخيص إلضمين هو مبد أأ يش به إلعقد ،ويعمتد عىل معتقدإت وتوقعات
إ ألطرإف يف صفقة إلبيع إملعنية".

بروم ميدياكل ضد أأبوت لبس

]124 F3d 1419 [USA

يستنفد إلبيع غري إملرشوط جلهاز حمي بربإءة حق ماكل إلربإءة يف إلتحمك يف إس تخدإم إملشرتي للجهاز إذلي
تفاوض صاحب إلربإءة بشأأن سعره وتلقى مبلغا ياكئف قمية إلسلع ابلاكمل .بيد أأن مبد أأ الاستنفاد هذإ
ل ينطبق عىل إلبيع إملرشوط أأو إلرتخيص إملرشوط رصإحة .ويف مثل هذه إلصفقة ،من إملعقول أأن ي ُس تنتج
أأن إ ألطرإف انقشت سعرإ يعكس فقط قمية "إس تخدإم" إحلقوق إملمنوحة من ماكل إلربإءة .ونتيجة ذلكل،
فان إلرشوط إلرصحية إملصاحبة لبيع أأو ترخيص منتج حمي بربإءة حتظى ابلتأأييد معوما .غري أأن هذه إلرشوط
إلرصحية ذإت طبيعة تعاقدية وختضع لقانون ماكحفة الاحتاكر وقانون إلربإءإت وقانون إلعقود و أأي قانون أخر
معمول به ،فضال عن إعتبارإت إلنصاف من قبيل إساءة إس تخدإم إلربإءة؛ وبناء عىل ذكل يتعذر إنفاذ
إلرشوط إليت ُختل ببعض إلقوإنني أأو ابعتبارإت إلنصاف .ومن انحية أأخرى فان إلخالل ابلرشوط
إلصحيدة ُخيول ملاكل إلربإءة إحلق يف إحلصول عىل إنصاف إما بسبب إلتعدي عىل حق إلربإءة أأو
خملالفة إلعقد.
ابختصار ،توحض ظروف إلبيع ما يل )0( :أأن إملشرتين مبن فهيم إملس تخدم إلهنايئ عىل عمل برشط أأحادية
الاس تخدإم؛ ( )2وأأن دلى إملشرتين فرصة رفض إلرشط؛ ( )3ويُعرض فإملنتج بسعر خاص يعكس مقابال
لهذإ إلرشط .وخلُصت إحملمكة إىل أأنه بناء عىل هذه إلظروف فان فماكل إلربإءة مل يستنفد حقوقه.
.8
266

إ ألطرإف إلثالثة :ل تلزتم إ ألطرإف إلثالثة ابلبيع إملرشوط ما مل تتوفر دلتها معرفة ابلقيود.

إستنفاد حق إلربإءة و أأعامل إعادة إلتدوير يف إلولايت إملتددة وإلياابن.www.law.washington.edu .
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روسل أأوالكف ضد هولكي إنرتانش يوانل

][1996] RPC 441 [UK

إلقانون هو إذلي يوجب عىل ماكل إلربإءة عندما يورد منتجه ،أأن يبلغ إلشخص إملورد إليه يف وقت إلتوريد
(عادة عن طريق إلعقد) بوجود قيود بشأأن ما ميكن معهل ابملنتج إملورد ،فانه ،رشيطة إبالغ هذه إلرشوط
أأول إىل إلشخص إملورد إليه أأصال واثنيا إىل إملتعاملني إلالحقني مع إملنتج ،ل جيوز مبوجب إلقانون منح
ترخيص ( أأو ترصحي أأو إذن) ابختاذ أأو معل أأي إجرإء بشأأن إلسلع خارج رشوط إلرتخيص.
تورد فهيا إلسلع فال ميكن ألي مك من إلخطارإت تُرسل
وما مل يُفرض عىل إلتجار ترخيص حمدود يف أأول مرة َّ
بعد ذكل إىل إملورد إ ألصل أأو إىل إ ألشخاص إذلين يس متدون إمسهم منه أأن حتول إلرتخيص إلعام إىل
ترخيص حمدود.
ويشرتط إلرتخيص إحملدود إسرتعاء إنتباه لك خشص معين يف إلسلسةل ابخطار .وعادة ما يمت ذكل بوضع
إشعار إلرتخيص عىل إلسلع ،وإن اكن ذكل ميكن ابلطبع أأن يمت بطرق أأخرى .وفور بيع إلسلع دون ترخيص
حمدود ،عندئذ يشرتتها إملشرتي دون إلتعرض ألي قيود تفرضها إلربإءة.
 .6بيع جزء رئييس :قد يؤدي بيع أأو منح ترخيص لعنرص أأسايس (غري حمي بربإءة) من هجاز حمي بربإءة إىل
إستنفاد حق ماكل إلربإءة يف منع أخرين من صنع ذكل إجلهاز أأو بيعه أأو إس تخدإمه.

أأنتون بوور ضد ّابغ

]329 F3d 1343 [USA
ميثل بيع فماكل إلربإءة للوحة نسائية غري حمية بربإءة نقال اكمال مللكية إللوحة .وإلوإقع أأن إلبيع ي ُسقط حق
فماكل إلربإءة يف إلتحمك يف إللوحة ،ألن إللوحة ل ميكن أأن تُس تخدم إل يف إلتجميع إحملمي بربإءة ،وجيب عىل
إملشرتي أأن يُمكل هذإ إلتجميع.

كوإنتا مكبيوتر ضد إل يج إلكرتونيكس

)553 U.S. 617 (2008

انقشت هذه إحملمكة مؤخرإ إستنفاد حق إلربإءة يف قرإرها بشأأن  Univis, 316 U. S. 241،ولحظت
إحملمكة أأن:
"إذإ قام خشص ببيع سلعة غري مكمتةل ،وإليت بسبب راس يدها لسامت أأساس ية من إخرتإعه إحملمي
بربإءة ،تمتتع ابمحلاية إلربإءة ،وتقرر أأن يُمكل إملشرتي إلسلعة وفقا ملتطلبات إلربإءة ،فقد ابع إخرتإعه
طاملا أأن الاخرتإع متجسد أأو رمبا يتجسد يف تكل إلسلعة".
ومجمل إلقول ،خلُصت إحملمكة إىل أأن إحلظر إلتقليدي بشأأن إلقيود إليت تفرضها إلربإءة عقب بيع عنرص ينطبق
عندما جيسد إلعنرص إلربإءة بصورة اكفية – حىت وإن اكن ل يمتتع ابلربإءة بصورة اكمةل  -أكن يكون إلغرض
إلوحيد وإملقصود من إس تخدإمه هو إس تكامل إلعنرص مبوجب رشوط إلربإءة.
 .1مطالبات أأو برإءإت خمتلفة :ل ينشأأ عن بيع منتج معني حمي بربإءة منح ترخيص لالخرتإعات إ ألخرى إملطالب
هبا يف إطار إلربإءة ذإهتا .وينطبق إليشء نفسه عىل مجيع إلربإءإت.
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س تاغنبورغ ضد إلولايت إملتددة
]372 F2d 498 [USA

لك مطالبة بربإءة إخرتإع متنح ماكل إلربإءة حقا إس تئثاراي .وكون أأي خشص ميتكل ترخيصا مضنيا لس تخدإم
هجاز ُمغطى مبجموعة وإحدة من مطالب إمحلاية ل مينح هذإ إلشخص ترخيصا مضنيا ابس تخدإم إجلهاز
ابلرتباط مع أأهجزة أأخرى عندما حيظى هذإ إلتجميع بتغطية مبجموعة أأخرى من مطالب إمحلاية.

كوإنتا مكبيوتر ضد إل يج إلكرتونيكس

)553 U.S. 617 (2008

فامي يتعلق ابحلجة إليت ساقهتا  LGEبأأن الاستنفاد ل ينطبق عىل مجيع إلربإءإت ،فاننا نوإفق عىل إملبد أأ إلعام:
بيع هجاز ُمنحت هل إلربإءة أألف ل يستنفد حبمك متتعه حبامية إلربإءة أألف إلربإءة ابء .ولكن إذإ متتع إجلهاز
ابمحلاية مبوجب إلربإءة أألف بيامن هو ُجيسد إىل حد كبري إلربإءة ابء ،فان عالقته ابلربإءة أألف ل متنع إستنفاد
إلربإءة ابء.
 .5إلتباين بني إلصالح/إلتجديد :ينطوي مبد أأ الاستنفاد عىل أأنه جيوز للمشرتي أأن يُصلح إملنتج ،لكن هذإ
ل يعين أأنه جيوز للمشرتي أأن جيدده.

جاز فوتو ضد إنتل تريد كوم

]264 F3d 1094 [USA

إ ألساس إذلي يستند إليه إلتباين بني إلصالح/إلتجديد هو مبد أأ إستنفاد حق إلربإءة .ويؤدي إلبيع
غري إملرشوط لسلعة حمية بربإءة من جانب صاحب إلربإءة أأو مبوإفقته إىل "إستنفاد" حق ماكل إلربإءة يف
موإصةل إلتحمك يف بيع إلسلعة وإس تخدإهما عن طريق إنفاذ إلربإءة إليت بيعت إلسلعة مبوجهبا يف إملرة إ ألوىل؛
ذلإ عندما يباع هجاز حمي بصورة قانونية يف إلولايت إملتددة ،يكتسب إملشرتون إلالحقون إحلصانة نفسها
مبوجب مبد أأ إستنفاد إلربإءة .غري أأن حظر إعتبار إملنتج وس يةل "لعادة إبتاكر" كيان حمي بربإءة مرة اثنية
ل يزإل مطبقا؛ ألن إعادة الابتاكر تتجاوز إحلقوق إملصاحبة للبيع إ ألول.

أأرو إم إف يج ضد كونفرتبل توب روباليسمن
]365 US 336 (1961) [USA

تُفيض قرإرإت هذه إحملمكة إىل إس تنتاج مفاده أأن إلكيان إحملمي بربإءة ،إملش متل عىل مكوانت غري حمية بربإءة،
مقيد إىل درجة أأن إلتجديد إلفعل للكيان يعترب يف إلوإقع "صنعا لسلعة جديدة" بعد أأن أأصبح إلكيان بأأمكهل
مستنفدإ .وللمطالبة حبق الاحتاكر ،إملمنوح ابلربإءة ،للمرة إلثانية ،جيب أأن يكون هناك إبتاكر اثن للكيان
إحملمي بربإءة .وجمرد إستبدإل أأجزإء فردية غري حمية بربإءة يف وقت ما سوإء أأمت إستبدإل إجلزء نفسه أأكرث من
مرة أأم إستبدإل أأجزإء خمتلفة وإحدة تلو إ ألخرى ليس سوى حق مرشوع للامكل لصالح ممتلاكته .وإلصالح
هو "تفكيك وإصالح إلسلع إحملمية بربإءة مع إستبدإل إ ألجزإء غري إحملمية بربإءة إليت بُليت أأو إس هتُ لكت من
أأجل إحلفاظ عىل إملنفعة إملقصودة أأصال من إلسلعة" .وتتطلب إعادة إلرتكيب إجرإء راديد وإسع إلنطاق
للسلعة إىل درجة إعادة إبتاكر للكيان إحملمي بربإءة.
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يوانيتد وإير ضد سكرين روبري سورفزس

[1999] EWCA Civ 1986

يف قضية رشكة  British Leyland Motorضد ،Armstrong Patent Co Ltd [1986] AC 577

إح ُتج بأأن مشرتي س يارة اكن دليه ترخيص مضين ابصالهحا حبيث يمتكن من تركيب قطع غيار مل يصنعها
ماكل إلعالمة إلتجارية ،وهو ما يعد تعداي ما مل يمت إحلصول عىل ترخيص من صاحب إحلق يف إلتصممي إخلاص
بقطع إلغيار .ورفضت حممكة الاس تئناف فكرة أأن أأي ُمص ِنّع لقطع إلغيار دليه ترخيص مضين بصنعها عن
طريق إعادة إس تنساخ مصنفات  British Leylandإحملمية حبق إملؤلف حىت وإن اكنت تكل إلقطع سرتكب
يف مركبة اتبعة  .British Leylandورمغ إلسامح بتقدمي ابس تئناف إملص ِنّعني فان جملس إللوردإت إتفق عىل
رفض تقدمي إلرتخيص إلضمين .وإس تعرض إللورد تبلامن قضااي إلربإءإت إملتعلقة ابلتصليح وقال ما يل:
"توجد إختالفات جوهرية بني قانون إلربإءة وقانون حق إملؤلف فامي يتعلق مبسأأةل إلتصليدات .أأول:
ل يمت إلتعدي عىل برإءة إخرتإع ،لغرض إلتقرير إحلايل ،إل عندما يكون الاخرتإع عبارة عن منتج،
و أأن يقوم خشص ما "بصنع" أأو "إس تخدإم" إملنتج دون موإفقة ماكل إلربإءة .وذلكل عندما يُباع منتج
حمي بربإءة مبوإفقة ماكل إلربإءة ،فان تصليح هذإ إملنتج ل يشلك تعداي عىل إلربإءة .أأما إلتصليح إذلي
يرىق إىل درجة إعادة إلرتكيب فيشلك للمص ِنّع منتجا جديدإ متعداي.
ول يوجد ،يف ر أأيي ،أأي تضارب بني إلسامح مبامرسة حقوق إلربإءة ملنع إس تنساخ سلعة حمية ابلربإءة
من انحية ،وبني عدم إلسامح مبامرسة حق إملؤلف ملنح إس تثناءإت ملنع نسخ سلعة غري مشموةل
حبق إملؤلف".
أأصدر إللورد هومفان قرإر جملس إمللكة إخلاص يف قضية  Canon Kabushiki Kaishaضد رشكة
( Green Cartridge Ltd [1997] AC 728هونغ كونغ) .وإملسأأةل إلوحيدة إليت ُطرحت أأمام إجمللس يف
تكل إلقضية يه هل اكنت إ ألفعال إليت تتعلق ابلتصليح ترىق إىل درجة إلتعدي عىل حق إملؤلف .وقال
إللورد هومفان:
"يود أأعضاء إجمللس أأن يشريوإ إىل أأن مفهوم إلرتخيص ،أأي إليشء إذلي "جيعل ترصفا ما قانونيا"،
وبدونه يكون إلترصف "غري قانوين" ،غري قابل للتطبيق فعال عىل تصليح سلعة حمية بربإءة .ألن
إلتصليح حبمك إلتعريف هو يشء ل يرىق إىل درجة تصنيع سلعة حمية بربإءة ،كام أأنه ليس تعداي عىل
حق إحتاكر منحته إلربإءة؛ ذلكل ل ميكن أأن يكون ترصفا غري قانوين ،كام أأنه ل حيتاج إىل ترخيص
خاص لضفاء إلرشعية عليه ،ما مل يكن جزءإ من ترخيص مضين ابس تخدإم منتج حمي بربإءة عىل
إلطالق ،وهو ما ي ُس تخدم أأحياان يف تفسري ملاذإ ل يعترب جمرد إملس تخدم متعداي عىل حق إحتاكر
ماكل إلربإءة .رمبا يكون من إ ألفضل إلنظر إىل هذإ إ ألمر عىل أأنه نتيجة لستنفاد حقوق ماكل إلربإءة
إملتعلقة بسلعة معينة عندما تُباع".
 .1إلهنج إلياابين لالستنفاد إحملل :قضية رشكة اكنون يه إحدى إلقضااي إليت تبني فهيا حدوث تعد عىل حق
إلربإءة ،و ُمنح فهيا إنتصاف زجري ضد إملنتجات إملعاد تدويرها عن طريق إعادة ملء خرطوشة إحلرب إحملمية بربإءة
ابحلرب لطابعات خض إحلرب (إنكجيت) بعد نفاد مكية إحلرب إ ألصلية .ومتكل رشكة اكنون برإءة بعنوإن "وعاء للدرب
إلسائل ،طريقة تصنيع إلوعاء حاوية ،عبوة إلوعاء ،ر أأس خرطوشة إحلرب تتكون من إلوعاء إملدمج يف ر أأس تسجيل
ومسجل يضخ إحلرب" .وصنعت اكنون وابعت أأوعية إحلرب إملوصوفة يف إملطالبة ( 0إخرتإع وعاء إحلرب للسائل)
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ابس تخدإم الاجرإءإت إملوصوفة يف مطلب إمحلاية ( 01إخرتإع طريقة تصنيع وعاء إحلرب إلسائل) .ورفعت اكنون
إدلعوى إستنادإ إىل مطليب إمحلاية  0و.01
وإس توردت رشكة  Recycle Assistوابعت أأوعية إحلرب ،وصنعت رشكة  Zمنتجات لصاحل رشكة Recycle
 Assistعن طريق إعادة ملء منتجات اكنون إملس تعمةل ابحلرب ،تبيع اكنون وإ ألطرإف إملُرخص لها من اكنون هذه
إملنتجات يف إلياابن أأو يف إخلارج .ومن إملصلدة إملشرتكة أأن تليب منتجات  Recycle Assistلك مسة مؤسسة
ملطلب إمحلاية  0وتدخل مضن نطاقه إلتقين ،كام أأن معلية تصنيع منتجات  Recycle Assistتليب لك مسة مؤسسة
ملطلب إمحلاية  01وتدخل مضن نطاقه إلتقين .وإحتجت  Recycle Assistبأأنه ل جيب إلسامح لاكنون فابنفاذ حق
إلربإءة ضد منتجات  Recycle Assistمدعية إستنفاد إلربإءة.

اكنون ضد روسايلك أأسيت

 30( [2006] JPIPHC 3ديسمرب )2116
هيئة إحمللفني إلكربى إلتابعة لدلإئرة
( أأ) إحلمك إلعام
ل تُستنفد إلربإءة عند إستيفاء أأحد إلرشوط إلتالية:
" "0إعادة إس تخدإم إملنتج إحملمي بربإءة أأو إعادة تدويره بعد إنهتاء إلغرض منه إضافة إىل إنقضاء حياته
إلعادية مكنتج (إلنوع )0؛
" "2قيام طرف اثلث ابعادة إس تخدإم إملنتج إحملمي بربإءة أأو إعادة تدويره بعد إنهتاء إلغرض منه وإنقضاء
حياته إلعادية مكنتج (إلنوع .)2
ينبغي حتديد مدى حتقق رشط إلنوع  0إستنادإ إىل إملنتج إحملمي بربإءة وحفصه ملعرفة ما إذإ اكنت وظيفته
مكنتج قد إنقضت ،بيامن يتقرر مدى حتقق رشط إلنوع  2إستنادإ إىل الاخرتإع وحفصه ملعرفة ما إذإ اكن قد
جرى أأي تعديل أأو إستبدإل للك أأم جلزء من إملكوانت إليت تشلك جزءإ أأساس يا من الاخرتإع إحملمي.

(ب) نظرإ إىل أأن إلغرض من إملنتج إحملمي بربإءة مل ينته ،كام أأن حياته إلعادية مكنتج مل ِ
تنقض فان إعادة إس تخدإمه
أأو إعادة تدويره عن طريق إعادة ملئه ابحلرب أأمر مسموح به.
ويف هذه إحلاةل ل يتحقق رشط إلنوع  .0ونظرإ إىل عدم حدوث تغيري أأو إجرإء تعديل مادي عىل مكوانت
منتجات رشكة اكنون خبالف إس تخدإم إحلرب إملعبأأ ،فانه ميكن إعادة إس تخدإم منتجات اكنون أكوعية للدرب
عن طريق إعادة ملهئا ابحلرب .ومبا أأن إحلرب جزء قابل لالس تخدإم بشلك تباديل؛ ميكن إعتبار إعادة ملء إحلرب
إستبدالا جلزء قابل للتبادل .وإملنتجات إ ألصلية يف سوق منتجات إحلرب إلالزمة لطابعات خض إحلرب (إنك
جيت) ل تشمل منتجات اكنون حفسب ،لكن أأيضا منتجات أأعيد تدويرها ،كام تُتاح عبوإت إحلرب إملعاد
ملؤها .ورمغ أأن جودة إملنتجات إملعاد تدويرها يه يف إلغالب أأدىن من إملنتجات إ ألصلية فاهنا تلقى قبول
وإسع إلنطاق من إملس تخدمني نظرإ إىل إخنفاض أأسعارها .وإضافة إىل أأنه ينبغي تشجيع إعادة إلتدوير حفاظا
عىل إلبيئة ما مل يكن ذكل ميثل تعداي عىل حقوق أأو مصاحل طرف أخر .ول توجد قوإنني أأو لوإحئ متنع إعادة
تدوير عبوإت إحلرب إملس تعمل .وابلنظر إىل هذه إلعوإمل ،ر أأت إحملمكة أأن منتجات اكنون ،حىت وإن إس هتُ كل
إحلرب إ ألصل ،مل تنقض حياهتا مكنتج .وخلُصت إحملمكة إىل أأن منتجات اكنون ل ُحتقق رشط إلنوع .0
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(ج) لكن مت إستيفاء رشط إلنوع  2يف هذه إلقضية ،ومل ي ُستنفد مطلب إمحلاية  0نظرإ لس تخدإم إلسامت إملكونة
إليت تعد أأجزإء أأساس ية من الاخرتإع.
يمتثل هدف مطلب إمحلاية 0يف حل إملشلكة إلتقليدية إملتعلقة بأأوعية إحلرب ،أأي مشلكة ترسب إحلرب عندما
تكون خرطوشة إحلرب غري حممكة إلغلق مع ضامن إ ألثر نفسه ابلنس بة إىل عبوإت إحلرب إلتقليدية إليت تعترب
مصدر إمدإد اثبت ابحلرب وذكل بزايدة مكية إحلرب إملوجودة يف عبوة إحلرب للك وحدة جحم .ولتحقيق إ ألهدإف
أنفة إذلكر ،ينطوي مطلب إمحلاية  0عىل إلسمتني إلتاليتني :إلسمة إ ألساس ية ح فو إلسمة إ ألساس ية ك.
وهااتن إلسمتان أأجزإء أأساس ية من مطلب إمحلاية  .0وتفقد منتجات اكنون إلسمتني ح وك مبرور مدة معينة
بعد إس هتالك إحلرب وإخرإج عبوة إحلرب من إلطابعة .ويقوم طرف اثلث ابنتاج منتجات رشكة Recycle
 Assistعن طريق تنظيف عبوإت حرب منتجات اكنون إملس تعمةل من إدلإخل إليت فقدت سامهتا إ ألساس ية
عندئذ ،وخض إحلرب ملس توى يتجاوز أأجزإء وإهجات إلضغط إلسليب إملودلة ،تؤدي معلية إلتصنيع هذه إىل
إس تعادة منتجات  Recycle Assistإلسمتني إ ألساس يتني ح وك ملطلب إمحلاية  ،0وبذكل يتحقق رشط
إلنوع  2وينبغي رفض إستنفاد إملطلب .ومن َّمث ينبغي أأن ي ُسمح لاكنون مبطلب إمحلاية  0ضد منتجات رشكة
 Recycle Assistإليت تُصنع عن طريق إعادة ملء منتجات اكنون إملس تعمةل ابحلرب لغرض إلبيع حمليا.

(د) إستنفاد مطلب حامية يتعلق بعملية (مطلب إمحلاية )01
تنقسم ممارسة برإءة معلية ما إىل قسمني :إس تخدإم أأو تعيني إملنتج إملُصنع ابس تخدإم إلعملية إملطالب حباميهتا،
وإس تخدإم إلعملية نفسها .وينبغي مناقشة مسأأةل الاستنفاد للك قسم مهنا عىل حدة:
رمغ أأن مبد أأ إستنفاد برإءة إخرتإع منتج ما ل ينطبق مثلام ينطبق عىل إس تخدإم معلية مشموةل بربإءة
فال ينبغي إلسامح ملاكل إلربإءة أأن ميارس حق إلربإءة عند حتقق أأحد إلرشوط إلتالية:
" "0إملنتج إملصنَّع ابلعملية إملشموةل بربإءة حمي أأيضا بوصفه إخرتإعا منتجا ،دون إختالف يف إ ألفاكر إلتقنية
بني إخرتإع إلعملية وإخرتإع إملنتج ،وقد إستُنفدت برإءة إخرتإع إملنتج أأو
" "2تنازل ماكل إلربإءة أأو إملرخص هل ابس تخدإم إلربإءة عن سلع تُس تخدم حرصاي يف إلعملية إملشموةل
بربإءة أأو إليت تُس تخدم يف إلعملية إملشموةل بربإءة (فامي عدإ تكل إلسلع إملتاحة معوما يف إلياابن) ،وهذه إلسلع
ل ميكن الاس تغناء عهنا حلل إملشلكة عن طريق الاخرتإع إحملمي بربإءة .وعندما يس تخدم إملتنازل هل مبارشة
عن إلربإءة أأو أأي متنازل هل لحقا إلعملية إملشموةل بربإءة فانه يس تخدم إلسلع إملتنازل عهنا ،أأو يس تخدم
أأو يتنازل عن منتجات مصنَّعة ابس تخدإم معلية حمية بربإءة تس تخدم إلسلع إملتنازل عهنا.
ونظرإ إىل أأن منتجات  Recycle Assistمصنوعة ابلعملية أنفة إذلكر ،ميكن إلقول إن إ ألجزإء إ ألساس ية
عُدلت أأو إستبدُ لت .ذلإ ،ي ُسمح لرشكة اكنون فابنفاذ مطلب إمحلاية  01ضد منتجات Recycle Assist
إليت ُصنعت عن طريق إعادة ملء منتجات اكنون إملس تعمةل ابحلرب لغرض إلبيع حمليا.
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 .01الاستنفاد إدلويل :ليست إملسأأةل هبذه إلبساطة عندما يتعلق إ ألمر ابلستنفاد إدلويل .ول يوجد إجامع ل س امي
فامي يتعلق مبا يسمى الاس تريإد إملوإزي .و أأقر إتفاق تريبس (إملادة  )6هذإ إ ألمر ،ونص عىل "ل يوجد يف هذإ إلتفاق
ما سوف ي ُس تخدم ملعاجلة مسأأةل إستنفاد حقوق إمللكية إلفكرية عىل إلصعيد إدلويل."267
س بق أأن مت تناول مبد أأ إلس يادة إلقلميية .268وإملقصود به هو أأن تأأثري برإءة الاخرتإع يرسي فقط دإخل إلولية
إلقضائية إليت ُجسلت فهيا .ويؤدي ذكل إىل إفرتإض مفاده أأن إستنفاد برإءة ما يف بدل معني ل يعين إستنفاد برإءة مماثةل
يف بدل أخر .وقد خيتلف نطاق إلربإءتني وقد ميكل إحلق فهيام أأطرإف غري ذإت صةل.

اكبوش ييك كيشا هاتوري سايكو ضد ريفاك تكنولويج ديفولومبنت
]690 F. Supp. 1339 [USA

بصفة عامة ،يستنفد أأول بيع للمنتج من جانب صاحب إلربإءة أأو من جانب إملرخص هل حق إحتاكر إلربإءة.
ُوحيرم ماكل حقوق إلربإءة من أأي س يطرة لحقة عىل إعادة بيع إملنتج, .ينطبق هذإ إملبد أأ عىل أأول بيع
مرخص يف إخلارج من جانب صاحب إلربإءة أأو من جانب إملرخص هل إذلي ميكل أأيضا حق إلبيع يف إلولايت
إملتددة ،وعقب هذإ إلبيع ،ي ُسلب ماكل حقوق إلربإءة يف إلولايت إملتددة حق منع إعادة إلبيع يف إلولايت
إملتددة أأو من حتصيل إاتوة عندما يقوم إلزبون إ ألجنيب ابعادة بيع إلسلعة هنا.

قضية يب يب إس

إحملمكة إلعليا يف إلياابن
 0يوليه .0111
مبجرد أأن ابع ماكل إلربإءة منتجا حميا بربإءة يف إلياابن مبوجب حق إلربإءة إخملول هل يف إلياابن ،ينبغي إلنظر
إىل حق إلربإءة ابعتباره قد حقق إلهدف منه وإستُنفد .و أأنه ليس هناك حاجة إىل إلسامح بتحقيق أأرابح
مزدوجة؛ ومن َّمث ل ميكن إنفاذ حق إلربإءة عىل أأفعال تتعلق ابس تخدإم أأو بيع أأو إقرإض إملنتج إملباع ابلفعل
يف هذه إحلاةل.
مفن هجة ليس من إلرضوري أأن تامتثل حاةل يقوم فهيا ماكل برإءة ايابين ببيع منتج حمي بربإءة يف بدل أخر مع
إحلاةل أنفة إذلكر .إذ ليس من إلرضوري أأن ميكل ماكل إلربإءة ،إلربإءة فإملناظرة يف بدل أخر بشأأن الاخرتإع
نفسه كام يف قانون إلربإءة إلياابين .حىت وإن اكن ماكل إلربإءة ميكل برإءة الاخرتإع إملناظرة ،فان حق إلربإءة
يف إلقانون إلياابين وحق إلربإءة إملناظرة حقان منفصالن ومس تقالن عن بعضهام إلبعض وبناء عىل ذكل ،فان
ماكل إلربإءة إذلي يقوم ابنفاذ حق إلربإءة إلياابين عىل إملنتجات إليت يبيعها بنفسه يف بدل أخر ل تندرج حتت
بند إ ألرابح إملزدوجة.
عندما يبيع ماكل إحلق إلياابين منتجات حمية بربإءة إىل مشرت يف بدل أأجنيب دون حتفظ ،فان هذإ إلفعل يُعد
تنازل مضنيا من إملاكل إىل إملشرتي ،أأو إملشرتين إلالحقني للمنتج عن حق إلتحمك يف إملنتجات إحملمية بربإءة
يف إلياابن دون إلتقيد بقانون إلربإءة إلياابين.
267

268

مقدمة حلقوق إمللكية إلفكرية مكتب إلربإءإت إلياابين مركز إمللكية إلصناعية أس يا – إلهادي ،جمةل إملعلومات إلصناعية ()JIII؛ و"إستنفاد إلربإءة :
معيار قامئ عىل مزية إ ألهلية للحصول عىل حامية مبوجب برإءة" بقمل جون أأوزبورن ،إلعدد  21من إجملةل إلقانونية سانتا الكرإ اكمبيوتر أند هاي تك،
إلصفدة .685
إنظر إلفصل إحلادي عرش،إجلزء دإل ،فامي س بق.
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ومن هجة أأخرى ،ميكن ملاكل إلربإءة هذإ أأن حيتفظ ابحلق يف تنفيذ حقه يف إلربإءة مبوجب إلقانون إلياابين يف
إلياابن عند بيع إملنتجات إحملمية بربإءة يف بدل أأجنيب .إذإ وإفق ماكل إلربإءة عىل إستبعاد إلياابن من وهجات
تصدير إملنتجات إحملمية بربإءة ،و أأن هذإ إلتفاق يتجىل بوضوح يف إملنتجات إحملمية بربإءة ،عندئذ حىت
إملشرتي إلالحق إذلي يشرتي عن طريق وس يط سيتلقى إخطارإ ابتفاق الاستبعاد بشأأن إملنتجات إحملمية
بربإءة ،وس ُيمنح فرصة لرفض إلرشإء بسبب الاستبعاد.

جمي .إستنفاد حقوق برإءة إلعالمات إلتجارية
 .00إملرجع إلتقليدي:269

تشامبني هايديس يك ضد ابكس تون
[1930] 1 Ch 330

إحلقائق :أأعد إملدعون ،منتجو إلشمبانيا يف فرنسا ،نوعا خاصا من إلشمبانيا للسوق إلنلكزيية ،ونوعا أخر من إلنبيذ
( )brutللسوق إلفرنس ية .الك إلنوعني جرى بيعهام بنفس إلعالمة إليت ُجسلت كعالمة راارية يف إنلكرتإ .ويود إملدعي
منع بيع نبيذ ( )brutيف إنلكرتإ .ومع ذكل قام إملدعى عليه ابس تريإده وبيعه .وطالب إملدعي ،ابصدإر أأمر زجري ملنع
إملدعى عليه من إلتعدي عىل عالمته إلتجارية إملسجةل ورفضت إحملمكة.
ومع ذكل ،إح ُتج بأأن تأأثري إملادة  3من قانون عام  1875فإذلي أأقر بأأن تسجيل إلعالمة إلتجارية مينح إملاكل
إملسجل ظاهراي حق الاس تخدإم إحلرصي لهذه إلعالمة خول ماكل إلعالمة حق الاعرتإض عىل أأي خشص
يبيع أأو يتعامل مع إلسلع إليت ينتجها ماكل إلعالمة مع وجود إلعالمة علهيا ،إل هبذه إ ألحاكم ورهنا هبذه
إلرشوط فامي يتعلق ابعادة إلبيع وإلسعر ومنطقة إلسوق وغري ذكل مما خيتار ماكل إلعالمة أأن يفرض .ويويح
ذكل يف إلوإقع بأأن إلعالمة إلتجارية قبل عام  ،0518إذإ أأثبتت كعالمة راارية ،فهيي شارة عن منشأأ إلسلع.
أأما تأأثري إملادة  3فهو أأن تكون إلعالمة إلتجارية إملسجةل شارة للتحمك ،حتمل معها حق ماكل إلعالمة إلتجارية
إملسجةل يف إلتحمك بصورة اتمة يف سلعه أأاي اكن إلطرف إذلي س تنهتيي إليه .وابس تثناء ما قد يتخىل عنه هو
من حق إلتحمك ترصحيا أأو تلميدا.
ل أأقر أأ إلنص عىل هذإ إلنحو .وس يكون من إملثري للعجب أأن مينح أأي قانون عالمة راارية ما مسجةل هذإ
إلتوسع إمللحوظ يف إحلقوق ملاليك إلعالمات إلتجارية إملرإد تفعيلها ابس تخدإم هذه إ ألحاكم كام يظهر يف هذإ
إجلزء من إلقانون .يبدو يل أأن إملقصود من هذإ إجلزء هو ختويل ماكل إلعالمة إلتجارية حقا حرصاي يف
إس تخدإم هذه إلعالمة ،مبعىن منع إلخرين من بيع سلع ل حتمل عالمته إلتجارية.
ليك يُعد إس تخدإم عالمة راارية ما من جانب إملدعى عليه تعداي جيب أأن تُس تخدم إلعالمة عىل سلع
غري أأصلية ،أأي غري تكل إلسلع إليت حتمل إلعالمة إلتجارية للمدعي عىل حنو سلمي ،بيامن ميكن ألي خشص
إس تخدإم عالمة إملدعي عىل سلع إملدعي إذ ل يؤدي ذكل إىل إخلدإع إذلي هو حمل إختبار إلتعدي.
 .02مثال قانوين عىل هذإ إملبد أأ :إملبد أأ بدتهيي إىل حد ما ،ومع ذكل فقد ورد يف بعض إلقوإنني .وإحلمك يف
س نغافورة كام يل:
269

شهدت هذه إحلاةل تغيريإت ترشيعية ول تزإل منذ تطبيقها يف جنوب أأفريقيا :بروتكتيف ماينني ضد أأديولنس (2) SA 961 (A) 1987؛ أأسرتإليا :أر
أند أأي ابيل ورشاكؤه ضد بواكتش يو 77 ALR 177؛ كندإ :كرإفت كندإ ضد أأورو إكسلنس )2004 FC 652 (CanLII؛ إجنلرتإ :ريفلون ضد
كريبس أند ليي ) .(1980) FSR 85 (CAأأنظر عىل أأية حال :أأورو إكسلنس ضد كرإفت كندإ .2007 SCC 37
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ل جيري إلتعدي عىل عالمة راارية مسجةل دلى إس تخدإهما يف سلع معروضة يف إلسوق سوإء دإخل
س نغافورة أأم خارهجا مبوجب تكل إلعالمة إلتجارية مبوإفقة ماكل إلعالمة إملسجةل إلرصحية أأو إلضمنية
(إملرشوطة أأم غري إملرشوطة).
ل ينطبق هذإ يف حاةل:


تغري حاةل إلسلع أأو ترضرها بعد طرهحا يف إلسوق؛ أأو



أأن يؤدي إس تخدإم إلعالمة إملسجةل يف تكل إلسلع إىل إضعاف إلطابع إملمزي للعالمة إملسجةل بطريقة غري
عادةل.

 .03إملبد أأ إملطبق عىل إس تريإد سلع إلسوق إملوإزية (إلوإردإت إملوإزية) :ي ُس تثىن من تعريف إلسلع إملزورة إليت
يُطلق علهيا إلوإردإت إملوإزية أأو سلع إلسوق إملوإزية ،ويه سلع حتمل عالمات راارية تُصنع وتباع يف بدل أخر بصورة
قانونية ،مث جيري إس تريإدها إىل إلولية إلقضائية إحمللية دون موإفقة ماكل إلعالمة إلتجارية .ول تعد إلعالمة إلتجارية
إملوجودة عىل سلع إلسوق إملوإزي تقليدإ ألهنا وضعت هناك من جانب ماكل إلعالمة إلتجارية أأو مبوإفقته ،رشيطة
أأل يطر أأ عىل إلسلع تغيري و أأل يُعاد تسويقها لحقا .270وتفرتض إملبادئ مجيعها أأن إلطرف نفسه ميكل حقوق إمللكية
إملعنية يف لكتا إلوليتني إلقضائيتني .وإذإ جرى (عىل سبيل إملثال) إلتنازل عن هذه إحلقوق لطرف اثلث يف إحدى
إلوليتني إلقضائيتني فقد ل يصمد إدلفاع .وتتوقف درجة إمحلاية أأو درجة نقص إمحلاية يف أأغلب إ ألحيان عىل
إلترشيع إحملل.

حمك إحملمكة إلعليا ،هيئة إحمللفني إلصغرى إ ألوىل

إلقضية رمق2002 (Ju) No.1100 [Japan] :
Minshu Vol.57, No.2, at 125

عندما يقوم خشص ما غري ماكل إحلق يف إلعالمة إلتجارية ،فامي يتعلق بسلع مماثةل لسلع حتمل عالمة راارية
معينة يف إلياابن ،ابس تريإد سلع حتمل عالمة راارية مماثةل للعالمة إلتجارية إملسجةل ،فان ترصفه ،عند إستيفاء
إلرشوط إلتالية ،ل يشلك تعداي عىل حق إلعالمة إلتجارية ،ول يعترب خمالفة سافرة للقانون ألنه يعترب
إس تريإدإ موإزاي لسلع أأصلية.

.270



توضع إلعالمة إلتجارية إملذكورة عىل إلسلع يف بدل أأجنيب من جانب ماكل حق إلعالمة إلتجارية
أأو من جانب أأي خشص ُمنح ترخيصا ابس تخدإم إلعالمة إلتجارية،



وماكل إلعالمة إلتجارية هذإ يف بدل أأجنيب هو نفسه إلشخص ماكل حق إلعالمة إلتجارية يف
إلياابن ،أأو ميكن إعتبارهام من إلناحية إلقانونية أأو الاقتصادية متطابقني ،حيث تدل إلعالمة إلتجارية
من خالهل عىل إملنشأأ نفسه مثل إلعالمة إملسجةل يف إلياابن،



و ألن ماكل إلعالمة إلتجارية يف إلياابن يكون يف وضع خيوهل مرإقبة جودة هذه إلسلع بصورة مبارشة
أأو غري مبارشة .وفامي يتعلق ابجلودة إليت تضمهنا إلعالمة إملسجةل إملذكورة ،ميكن إلقول إنه ل يوجد
فارق كبري بني هذه إلسلع وإلسلع إليت حتمل إلعالمة إلتجارية إملسجةل من جانب ماكل حق إلعالمة
إلتجارية يف إلياابن.

إنظر أأيضا غالسغو غروب ضد دوولهورست .[2004] EWCA 290 Civ
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 .04ل يتناول إتفاق تريبس مس أأةل الاس تريإد إملوإزي :إنه يذكر ببساطة أأنه ل يوجد بني أأحاكمه ،إل إ ألحاكم إليت
تتناول عدم إلمتيزي (إملعامةل إلوطنية وإملعامةل إلأكرث تفضيال) ،وميكن أأن ي ُس تخدم لتسوية مسأأةل إستنفاد حقوق
إمللكية إلفكرية يف إلزنإعات يف منظمة إلتجارة إلعاملية .وبعبارة أأخرى حىت وإن مسح بدل ما ابلس تريإد إملوإزي بطريقة
قد يعتربها بدل أخر إنهتااك لتفاق تريبس فان هذإ ل ميكن أأن يُطرح كزنإع يف منظمة إلتجارة إلعاملية ،ما مل يتعلق
إ ألمر مببادئ أأساس ية لعدم إلمتيزي.
 .08أأثر إلتغيريإت :هل يس تطيع إملدعي تغيري إلسلع إليت حتمل إلعالمة إلتجارية ويس متر يف بيعها ابلعالمة إلتجارية
للامكل؟ وجاء إحلمك سلبيا .ويتطابق ذكل مع إلوضع يف س نغافورة إذلي إستُشهِد به أأعاله

تيليفيجن رإديو سانرت ضد سوين

]1987 (2) SA 994 (A) [South Africa
إحلقائق :صنّعت رشكة سوين أأهجزة تسجيل أأرشطة إلفيديو ،ويه ماكل إلعالمة إلتجارية إملسجةل "سوين" ألهجزة
تسجيل أأرشطة إلفيديو .وصنعت إلرشكة أأنوإعا خمتلفة من أأهجزة إلتسجيل لبدلإن خمتلفة ألن إلتسجيالت جيب أأن
تتوإفق مع نظام إشارإت إلتلفاز إحملل؛ وهكذإ اكن جيب موإءمة أأهجزة تسجيل أأرشطة إلفيديو إليت مل تصمم خصيصا
لنظام جنوب أأفريقيا .وإس تورد إملدعى عليه أأهجزة سوين لتسجيل أأرشطة إلفيديو إملصممة لالس تخدإم يف إململكة
إملتددة ،وقبل بيع إ ألهجزة قام بتعديلها لالس تخدإم يف جنوب أأفريقيا ،إدعت سوين حدوث تع خد عىل عالمهتا
إلتجارية ،و ُأقر طلهبا.
ل يعد بيع اتجر سلع أأصلية  -جرى بشلك سلمي تسويقها بعالمة راارية من جانب ماكل إلعالمة إلتجارية
أأو مبوإفقته  -تعداي عىل حق إلعالمة إلتجارية .ويتناسب ذكل مع نشأأة إلتعدي عىل إلعالمة إلتجارية كنوع من
إلمتويه .وما حيق ملاكل إلعالمة إلتجارية أأن مينعه هو عرض سلع خشص أخر عىل أأهنا سلعه هو.
إذإ قام خشص أخر بتغيري إلسلع ،فاهنا ل تعد ،بقدر إلتغيري إذلي طر أأ علهيا ،تكل إلسلع إليت وضع علهيا إملاكل
عالمته إلتجارية .ويبدو يل أأنه سوإء أأحدث تغري ملحوظ بقدر اكف يف إلسلع حبيث مل تعد "إلسلع إ ألصلية"
أأم ل ،فهذإ أأمر نس يب ،أأي إلسلع إليت وضع علهيا إملاكل عالمته .ويف س ياق حتديد هذه إملسأأةل ،ينبغي للمرء
أأن يأأخذ يف إعتباره ،مضن مجةل أأمور ،طبيعة إلسلع وطبيعة إلتغري إذلي طر أأ علهيا وغرضه وجحمه .وهذه
إملسأأةل يه مسأأةل معلية يف جوهرها ،وجيب إختاذ قرإر بشأأن لك مسأأةل إستنادإ إىل إحلقائق إملتعلقة هبا يف
ضوء ممارسات إلعمل إلعادية وإلتوقعات إملعقوةل للمشرتين.
 .06إس تثناء " أأورواب إحلصينة" .تتبع إملنطقة الاقتصادية إ ألوروبية هنجا خمتلفا.271

ماسرت س يغارز دإيركت ضد هانرتز أند فرإنكو
][2007] EWCA Civ 176 [UK

إفرتض أأن معظم إمجلهور تقريبا يعتقد أأن إملرء ل ميكن أأن يتعدى عىل عالمة راارية إذإ ما اكن يبيع فقط إلسلع
إ ألصلية للامكل ،إليت وضع علهيا عالمته إلتجارية .ويعتقد إلعديد من (رمبا معظم) حمايم إلعالمات إلتجارية أأن
ذكل جيب أأن يكون إلقاعدة .فالعالمات إلتجارية يف إلهناية يه شارة إملاكل ،وعالمة يعرفه إملس هتكل هبا:
271

إنظر حممكة إلعدل إ ألوروبية 21 ،نومفرب  ،2100زينو دإفيدوف وليفي سرتإوس C-414/99 to C-416/99, ECR 2001, I-8691؛ و أأيضا إحلمك
إلهولندي يف قضية اكنون ضد كرإون أأر يب أأوترخيت 00 ،يوليو  .2111وورد ذكل يف إملادة  18من قانون إلتصاممي إلصناعية إليرلندي  2110إليت
تنص عىل أأن " أأي ترصف يتعلق مبنتجات إس ُتخدم فهيا إلرمس أأو إقرتن هبا ل يشلك تعداي عىل حق إلرسوم وإلامنذج يف حاةل طرح هذه إملنتجات يف
سوق دوةل عضو ابملنطقة الاقتصادية إلأوروبية من جانب إملاكل إملسجل أأو مبوإفقته".
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"هذه يه سلع وخدمات ماكل معني ،ميكنين الاعامتد عىل تكل إلعالمة" .ويف نص إلتوجيه ،وظيفة عالمة
راارية ما يه "ضامن إلعالمة إلتجارية بوصفها دليال عىل إملنشأأ".
ذلكل ،سيندهش إمجلهور ( أأو ورمبا يس تاء بعض إليشء) عندما يعرف أأن قانون إملنطقة الاقتصادية
إ ألوروبية ينص عىل أأنه إذإ توإفرت إلسلع إ ألصلية خارج أأورواب بسعر أأرخص بكثري مما يه عليه يف أأورواب،
فانه ل جيوز للتجار رشإؤها وإس تريإدها لغرض بيعها يف أأورواب إل مبوإفقة ماكل إلعالمة إلتجارية .ورمغ أأن
إلعالمة إلتجارية تعد عنوإان للحقيقة ،من إملمكن منع إس تخدإهما دون تكل إملوإفقة.
ويُطلق عىل إلس ياسة إليت تستند إلهيا هذه إلقاعدة " أأورواب إحلصينة" .ويرتتب عىل هذه إلقاعدة أاثر هممة
للغاية نظرإ إىل أأن معظم إلسلع تقريبا حتمل عالمات راارية(.ما عدإ بعض إملوإد إخلام تقريبا) .وتعين هذه
إلقاعدة أأنه ميكن للتجار إس تخدإم إلعالمات إلتجارية لفصل إلسوف إ ألوروبية عن بقية إ ألسوإق إلعاملية .وقد
ترتتب عىل ذكل أأحياان بعض إلاثر إملفيدة ( أأي ،رمبا تكون إلعالمات إلتجارية يه أأيرس حقوق إمللكية إلفكرية
إليت ُحيتج هبا لوقف إعادة إس تريإد إملس تحرضإت إلصيدلنية إليت تُباع بسعر رخيص يف بدلإن إلعامل إلثالث
إىل أأورواب لالس تخدإم إحملل) .لكن معوما تعد هذه إلقاعدة أأمرإ بدتهيا ل مانعا للمنافسة أأو حامئيا .وهممتنا يه
تطبيق إلقاعدة ل إلنظر يف ما إذإ اكنت إلقاعدة جيدة أأو سيئة من منظور إقتصادي.

لورايل ضد إيباي إنرتانش يوانل

حممكة إلعدل إ ألوروبية 02 ،يوليو C-324/09 ،2100
يف هذإ إلصدد ،أأكدت إحملمكة مرإرإ أأنه من إلرضوري أأن يمتكن ماكل عالمة راارية مسجةل يف دوةل عضو من
إلتحمك يف أأول ماكن توضع فيه إلسلع إليت حتمل إلعالمة إلتجارية يف إلسوق.
مينح إحلمك ماكل إلعالمة إلتجارية حقوقا إس تئثارية ختوهل منع أأي طرف اثلث من إس تريإد سلع حتمل تكل
إلعالمة أأو عرضها أأو طرهحا يف إلسوق أأو ختزيهنا لهذه إ ألغرإض .ومع أأن إملادة  1من إلتوجيه وإملادة  03من
إلنظام إ ألسايس نصتا عىل إس تثناء لتكل إلقاعدة ،رشيطة إستنفاد حقوق ماكل إلربإءة حيث طرحت إلسلع
يف إلسوق يف إملنطقة الاقتصادية إ ألوروبية  -أأو يف الاحتاد إ ألورويب ،يف حاةل عالمات راارية معمتدة دلى
إمجلاعة إ ألوروبية ،من جانب ماكل إلعالمة نفسه أأو مبوإفقته.

دإل .إستنفاد حق إملؤلف
 .01الاستنفاد إلوطين :ينطبق مبد أأ إستنفاد إحلقوق أأيضا عىل حق إملؤلف.272
يقيد مبد أأ إلبيع إ ألول حقوق إملؤلف الاس تئثارية يف إلترصحي اباتحة أأو توزيع نسخ من مصنف حمي حبق إملؤلف للجمهور.
ينص إملبد أأ عىل أأن بيع نسخة من مصنف ُصنع بطريقة قانونية تُهنيي صالحية صاحب حق إملؤلف يف إلتدخل يف معليات
إلبيع إلالحقة أأو إلتحمك فهيا ،أأو يف توزيع تكل إلنسخة حتديدإ .ابختصار ،من خالل مبد أأ إلبيع إ ألول يكون للمشرتي إ ألول
و أأي مشرت لحق لتكل إلنسخة إحملمية حتديدإ حق بيع نسخهتم أأو عرضها أأو إلترصف فهيا .إذإ ابع ماكل حق إملؤلف أألف
نسخة من إملصنف إىل ابء ،جيوز لباء بيع تكل إلنسخة حتديدإ دون خمالفة إلقانون ،إل أأن ابء ليس هل إحلق يف نسخ وتوزيع
نسخ إضافية من ذكل إملصنف؛ ومن َّمث فان صنع ابء نسخا من ذكل إملصنف دون ترصحي يُعد خمالفة إلقانون".
إنرتس تايت ابرس يل إكربس ضد اتمي-ليف إنرتانش يوانل (هولندإ)
272

إملالحقة إلقضائية للجرإمئ إملتعلقة ابمللكية إلفكرية.
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][1977] HCA 52 [Australia
يؤدي منح برإءة يف صورة تقليدية إىل منح صاحب حق إلربإءة صالحية حرصية ليك "يصنع ويس تخدم
ويس تعمل ويبيع" الاخرتإع .وبيع صاحب إلربإءة سلعا حمية بربإءة س يكون ،من وهجة نظر إملشرتي ،غري ذي
جدوى إذإ مل خيول إملشرتي حق إما إس تخدإم إلسلعة إليت إشرتإها أأو إعادة بيعها؛ ذلإ يبدو من إلرضوري،
لضفاء إلفعالية إلتجارية عىل هذإ إلبيع ،إدرإج رشط موإفقة صاحب إلربإءة عىل إس تخدإم إلسلعة إحملمية
بربإءة من جانب إملشرتي أأو من جانب إملطالبني ابلنيابة عنه .وعليه ،فان إلقانون ل يعين مضنا يف إ ألحوإل
الاعتيادية موإفقة صاحب إلربإءة عىل" الاس تخدإم غري إملرض وغري إملقيد" للسلعة إحملمية بربإءة .وتضمني
هذإ إملعىن فقط أأغرإض رانب إلقيود إليت اكن من إملمكن أأن تفرضها إلربإءة عىل إس تخدإم إلسلعة لول ذكل،
يبدو متسقا متاما مع إلقوإعد إلعادية إليت حتمك إدرإج رشوط يف إلعقود.
ومع ذكل ،ل توجد رضورة مماثةل لدرإج رشط من هذإ إلنوع عند بيع كتاب هو موضوع حق إملؤلف .وماكل
حق إملؤلف ل ميكل إحلق إحلرصي يف إس تخدإم أأو بيع إملصنف إذلي يقوم فيه حق إملؤلف .ول حيتاج ابئع
إلكتاب إذلي يقوم فيه حق إملؤلف إىل موإفقة ماكل حق إملؤلف ليقر أأ إلكتاب أأو ليتددث عنه بصفة عامة
أأو ليبيعه اثنية.
عند بيع كتاب هو موضوع إلربإءة ل تنشأأ رضورة إدرإج رشط يف إلعقد إذلي يُربم عند بيع سلعة حمية بربإءة.
وليس مثة إقرتإح ول ميكن أأن يكون هناك إقرتإح بأأن بيع نسخة من أأي كتاب هو مبثابة ترخيص للقيام
اب ألفعال إملشموةل يف قانون حق إملؤلف إملنصوص علهيا يف إملادة  31من إلقانون.
عندما يقوم ماكل حق إملؤلف ببيع كتاب يقوم فيه حق إملؤلف فانه ينقل إىل إلبائع مجيع حقوق إمللكية ،لكنه
ل يوإفق عىل أأي إس تخدإم خاص للكتاب .ومعوما فان موإفقته غري هممة .ولهذه إ ألس باب إملقدمة ميكن متيزي
إلقضااي إملتعلقة بقانون إلربإءإت .ويف بعض إلظروف عندما يبيع ماكل حق إملؤلف كتااب قد تنطوي موإفقته
عىل إس تخدإم إلكتاب بشلك حمدد .وعىل سبيل إملثال إذإ ابع ماكل حق إملؤلف يف أأمرياك مكية راارية من
إلكتب للتسلمي إىل ابئع يف أأسرتإليا ،معروف بأأنه ابئع كتب ،فان موإفقته قد تتضمن إملوإفقة عىل توريد تكل
إلكتب إىل أأسرتإليا وبيعها هناك.
 .05الاستنفاد إدلويل :273قد يقع حق إملؤلف يف أأيدي هجات خمتلفة يف بدل إلتصدير وبدل الاس تريإد .وقد يكون
ذكل نتيجة إلتنازل عن إحلقوق .و أأكدت إلقضية إليت حدثت يف جنوب أأفريقيا أأنه جيوز ملاكل حق إملؤلف (إذلي
أأصبح مالاك عن طريق إلتنازل) أأن مينع الاس تريإد يف إلبدل إملس تورد ،274أأما قضية  Euro - Excellenceإلكندي،
فاهنا تتناول وضع إملرخص هل إحلرصي يف إلبدل إملس تورد ،ور أأت إحملمكة أأنه ليس من حق هذإ إلشخص أأن مينع
إس تريإد إلسلع إملصنعة مبوجب ترخيص من ماكل حق إملؤلف/حق إلرتخيص.

 273للوضع يف الاحتاد إ ألورويب :حممكة إلعدل إ ألوروبية 05 ،مارس  ،0151كوديتيل/سيين فوغ فيلمز62/79, ECR 1980, 881،؛ وحممكة إلعدل إ ألوروبية 6 ،أأكتوبر
 ،0152كوديتيل/سيين فوغ فيلمز262/81, ECR 1982, 3381 ،؛ يك يك سوين مكبيوتر إنرتتيمننت أند أأنر ضد ابس يفيك غامي تكنولويج [2006] EWHC
)2509 (Pat؛ إندبياندينت ضد ميونيك تريدين أأون لين .533 (Ch) (t/a CD-WOW) [2007] EWHC
 274أأسرتإليا :إنرتس تايت ابرسل إكربيس ضد اتمي ليف إنرتانش يوانل (هولندإ) .[1977] HCA 52
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فرإنك أند هريش ضد أأي روابانند بروس

]1993 (4) SA 279 (A) [South Africa
إحلقائق :متثل هذه إلقضية حماوةل انحجة ملنع الاس تريإد إملوإزي بس بل يكفلها قانون حق إملؤلف .وترصف إلطاعن أكنه
إملورد إحلرصي ألرشطة TDKمبوجب إتفاق توزيع أأبرمه مع مص ِنّع أأرشطة  TDKو TDKلاللكرتونيات يف إلياابن.
ولتفعيل إلطابع إحلرصي لالتفاق تنازلت TDKلاللكرتونيات للطاعن عن لك حقوق إملؤلف إليت متلكها يف جنوب
أأفريقيا يف إملصنفات إ ألدبية و /أأو إلفنية إملشموةل يف إملظهر إلعام أأو يف إملظهر إلتجاري ل ألرشطة ،وإحتفظت حبق
إملؤلف إذلي متلكه يف ماكن أخر .وإس تورد إملدعى عليه أأرشطة TDKإ ألصلية حصل علهيا من طرف اثلث.
ويستند إحلمك إلقانوين إملعين إىل أأن "حيدث الاعتدإء عىل حق إملؤلف من جانب أأي خشص يقوم دون ترخيص من
ماكل حق إملؤلف ويف إلوقت إذلي يقوم فيه حق إملؤلف يف مصنف ما ،بتوريد سلعة إىل مجهورية فجنوب أأفريقيا
لغرض خبالف إس تخدإمه إلشخيص وإحملل".
وفامي يتعلق ابملادة (1)24من إلقانون ،فان إلتعدايت عىل حق إملؤلف تكون موجبة لقامة دعوى مبا يناسب
"ماكل حق إملؤلف" .وحتدد إملادة  20إلطرف إذلي ُخيول حق إملؤلف يف إملصنف ،بيامن تتعامل إملادة  ،22مع
مجةل أأمور من بيهنا إلتنازل عن حق إملؤلف .ومن شأأن إلتنازل إلسلمي أأن خيول إملتنازل إليه ملكية حق
إملؤلف يف إملصنف أأو يف إملصنفات إملشموةل ابلتنازل ،كام خيوهل حق رفع دعوى قضائية يف حاةل إلتعدي عىل
حق إملؤلف هذإ.
يف إلقضية إلرإهنة ،ل يوجد نزإع بشأأن أأن ملكية أأي حق من حقوق إملؤلف موجود يف إملظهر إلعام لهذه
إ ألرشطة تؤول أأصال ،يف إطار إملادة( 21من إلتوجيه إ ألورويب) ،إىل رشكةTDK؛ أأي أأن حق إملؤلف
هذإ ،طاملا مت إحلصول عليه يف جنوب أأفريقيا ،فقد مت إلتنازل عنه بطريقة سلمية إىل F&H؛ و أأن حق إملؤلف
هذإ ل يزإل قامئا .وليك تس تمكل  F&Hسبب إقامة إدلعوى جيب علهيا أأيضا إثبات:




أأن إملدعى عليه َّورد إىل جنوب أأفريقيا إ ألرشطة إملعنية لغرض خبالف إس تخدإمه إلشخيص أأو إحملل؛
وحبسب معرفة إملدعى عليه ،فان صنع إ ألرشطة إملعنية اكن من إملمكن أأن يشلك هذإ إلتعدي إذإ اكنت
إ ألرشطة صنعت يف جنوب أأفريقيا؛
و أأن إملدعى عليه ليس دليه ترخيص من ماكل حق إملؤلف للقيام مبا قام به.

ويتبع ذكل ،كنتيجة منطقية ،أأنه إذإ قام خشص بصنع سلعة ف أأي رشكة  TDKمل يمتكن بصورة قانونية ( أأي
دون إلتعدي عىل حق إملؤلف) من أأن يصنعها يف جنوب أأفريقيا ،فان قيام إلشخص إذلي ميكل إملعارف
إملطلوبة ،دون إحلصول عىل ترخيص ،إما توريد إلسلعة إىل جنوب أأفريقيا أأو بيعها أأو توزيعها يف جنوب
أأفريقيا يُعد تعداي عىل حق إملؤلف مبوجب إملادة .(2)23
ويف س ياق تطبيق هذه إ ألحاكم إلقانونية ،عىل هذإ إلنحو من إلتفسري ،عىل حقائق إلقضية إلرإهنة ،فان
إ ألس ئةل إملهمة إليت ينبغي طرهحا يه :هل صنعت رشكة  TDKإ ألرشطة إملعنية يف جنوب أأفريقيا؟ فهذإ
يشلك تعداي عىل حق إملؤلف لرشكة .F&H
و أأسفر إلتنازل عن حق إملؤلف يف جنوب أأفريقيا فامي خيص إملظهر إلعام ل ألرشطة إملعنية عن ختويل إلطاعن،
بصورة حرصية ،لك إحلقوق إملعروفة يف قانون حق إملؤلف يف جنوب أأفريقيا ،وجرد  TDKمن هذه
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إحلقوق .ويتبع ذكل ،بصورة إفرتإضية ،أأن صنع  TDKللمظهر إلعام ل ألرشطة إملعنية يف جنوب أأفريقيا اكن
من إملمكن أأن يشلك تعداي عىل حق إملؤلف لرشكة .F&H

أأورو إكسلنس ضد كرإفت كندإ

]2007 SCC 37 [Canada

إحلقائق :هذه إلقضية لها حقائق خاصة ،وإختالف إ ألحاكم جيعل من إلصعب حتليل إحلمك .وبناء عىل ذكل سيمت
الاستشهاد ابملوجز .و KCIيه إملوزع إحلرصي إلكندي  Côte d’Orوقوإلب شوكولتة  Tobleroneيف كندإ
للرشكتني إ ألم  KFBو .KFSورمغ إلتفاقات إحلرصية ،وإصل Euroإس تريإد وتوزيع  Côte d’Orوقوإلب
شوكولتة  Tobleroneإليت إكتس هبا فبصورة قانونية يف أأورواب .ومن أأجل إلسامح لـ  KCIبرفع إلقضية إحلالية،
جسلت  KFBثالثة شعارإت لـ  Côte d’Orيف كندإ بوصفها مصنفات فنية حمية حبق إملؤلف ومنحت KCI
ترخيصا حرصاي يف هذه إملصنفات كام تُس تخدم مقرتنة مبنتجات إحللوى .وقامت  KFSابليشء نفسه مع شعارين
لشوكولتة  .Tobleroneمث طلبت  KCIمن  Euroإلتوقف والامتناع عن توزيع أأي منتج حيمل مصنفات حمية
حبق إملؤلف .وعندما رفضت  Euroالانصياع ،رفعت  KCIدعوى ضدها مدعية أأن  Euroإشرتكت يف تع خد اثنوي
مبوجب إملادة  (2)27من قانون حق إملؤلف بتوريدها نسخا من مصنفات  KFSو KFBإىل كندإ للبيع أأوإلتوزيع.
ول تعمتد  KCIعىل حقوقها بوصفها مالاك للعالمة إلتجارية.
وليك تنجح  KCIيف دعوإها جيب أأن تربهن عىل أأن  Euroإس توردت مصنفات اكنت ستشلك تعداي عىل
حق إملؤلف لو اكنت ُصنعت يف كندإ من جانب مصنعهيا .ومع ذكل فان هذإ إلتعدي الافرتإيض إملبديئ
ل ميكن إثباته يف هذه إلقضية .ونظرإ ألن  KFBو KFSصنعتا إلنسخ إملطعون فهيا يف أأورواب ،وحىت يف
حاةل إنتاج شعاري  Côte d’Orو Tobleroneيف كندإ ما اكن ذكل ليعد تعداي عىل حق إملؤلف ،ألهنام
متلاكن عىل إلتوإيل حق إمللكية إلكندي يف هذين إلشعارين .ونظرإ إىل أأن ماكل حق إملؤلف ل يتحمل
مسؤولية تعدي إملرخص هل حرصاي ،ل يوجد تعد إفرتإيض ،وابلتايل فان  Euroمل تنهتك إملادة ((2)27ه)
من قانون حق إملؤلف يف هذه إلقضية.
وقرإءة إملادة ((2)27ه) يف إطار إ ألحاكم إلتعريفية وإ ألحاكم إملتعلقة ابملسؤولية ،تؤدي إىل الاس تنتاج
إلرضوري بأأن جيوز للمرخص هل إحلرصي أأن يقايض أأطرإفا اثلثة للتعدي ،ل إملاكل إملرخص حلق إملؤلف.
وسبيل الانتصاف إلوحيد إملتاح للمرخص هل إحلرصي ضد إملاكل إملر ِّخص هو إلعقد.

303

س بل الانتصاف إملؤقت
إلفصل إلثامن عرش
أألف .إملعايري إدلولية ()2-0
ابء .إ ألوإمر إلزجرية إملؤقتة ()4-3
جمي .موضوع إ ألوإمر إلزجرية إملؤقتة ()6-8
دإل .إلهنُ ج إخملتلفة ل ألوإمر إلزجرية إملؤقتة ()00-1
هاء .مسائل جدية يتعني إلنظر فهيا ()01-02
وإو .رضر يتعذر إصالحه ()21-05
زإي .إلتوإزن بني إملصاحل وإ ألرضإر ()23-20
حاء .أأوإمر إحلجز ()26 -24
طاء .أأوإمر إحلفاظ عىل إ ألصول (أأوإمر ماريفا) ()32-21

304

أألف .إملعايري إدلولية
 .0إتفاق تريبس :يضع إتفاق تريبس حدإ أأدىن للمتطلبات إلالزمة للتدإبري إملؤقتة إليت تلزتم إدلول إ ألعضاء
بتقدميها مجليع ماليك حقوق إمللكية إلفكرية .ويف هذإ إلس ياق تنص إملادة  81عىل ما يل:
.0

تُمنح إلسلطات إلقضائية صالحية إ ألمر ابختاذ تدإبري مؤقتة عاجةل وفعاةل:


ملنع حدوث تع خد عىل أأي حق من حقوق إمللكية إلفكرية ،وبصورة خاصة ملنع دخول إلسلع
إخملالفة يف قنوإت إلتوزيع إلتجاري مضن وليهتا إلقضائية عىل إلسلع ،مبا يف ذكل دخول إلسلع
إملوردة مبارشة عقب إلفرإج إمجلريك؛



ولصون إ ألدةل فامي يتعلق ابلتعدي إملزعوم

 .2أأن تمتتع إلسلطات إلقضائية بسلطة إختاذ تدإبري بصفة مؤقتة حسب الاقتضاء ،وخباصة عندما يكون
من إملرحج أأن يؤدي أأي تأأخري إىل إحلاق رضر يتعذر إصالحه مباكل إحلق .أأو حيامث يوجد خطر وإحض أأن
تُدمر إ ألدةل.
وهذإ يعين رضورة أأن ينص إلقانون عىل أأوإمر زجرية مؤقتة ( أأوإمر منع مؤقتة يف تسميات نظم إلقانون إملدين أأو
إخملتلط) ،بناء عىل إخطار أأو ،يف حاةل إلطوإرئ ،بناء عىل طلب طرف وإحد :و أأوإمر إلتفتيش لصون إ ألدةل (تسمى
أأوإمر أأنطوإن بيللر) .وبصفة عامة تلزتم معظم إلولايت إلقضائية هبذه إملتطلبات دون ترشيع خاص.
 .2إلتوجيه إ ألورويب رمق  2004/48إلصادر يف  21إبريل  2114بش أأن إنفاذ حقوق إمللكية إلفكرية :275يتناول
هذإ إلتوجيه أأيضا س بل الانتصاف إملؤقتة لكن بتفاصيل أأكرث .تنص إملادة  1عىل ما يل:
.0

تكفل إدلول إ ألعضاء للسلطات إلقضائية إماكنية إلقيام ،بناء عىل طلب إملدعي ،مبا يل:

( أأ) إصدإر أأمر زجري مؤقت ضد إملتعدي إملزعوم ملنعه من أأي تع خد وش يك عىل حق من حقوق إمللكية
إلفكرية ،أأو ملنع ،موإصةل إلتعدايت إملزعومة عىل ذكل إحلق ،أأو جعل هذإ الاس مترإر رهنا بتقدمي ضامانت
هتدف إىل ضامن تعويض ماكل حق ،وذكل بصورة مؤقتة ورهنا ،حسب الاقتضاء ،بأأن ينص إلقانون
إلوطين عىل تكرإر دفع إلغرإمات .وقد يصدر أأيضا أأمر زجري مؤقت ابلرشوط ذإهتا ضد وس يط تُس تخدم
خدماته من جانب طرف اثلث للتعدي عىل حق من حقوق إمللكية إلفكرية .ومتت تغطية إ ألوإمر إلزجرية
للوسطاء إذلين تُس تخدم خدماهتم من جانب طرف اثلث للتعدي عىل حق إملؤلف أأو عىل إحلقوق ذإت
إلصةل إملشموةل ابلتوجيه .2001/29/EC
(ب) أأمر مبصادرة أأو تسلمي إلسلع إملشكوك يف إنهتاكها حق من حقوق إمللكية إلفكرية ليك يتس ىن منعها من
إدلخول إىل أأو إلتنقل دإخل قنوإت إلتوزيع إلتجارية.
 .2يف حاةل حدوث تع خد عىل نطاق رااري ،تضمن إدلول إ ألعضاء للسلطات إلقضائية ،إذإ برهن إلطرف
إملترضر عىل ظروف من إملرحج أأن تعرض إسرتدإد إلتعويضات للخطر ،إماكنية إصدإر أأمر مصادرة إحرتإزي
للممتلاكت إملنقوةل وغري إملنقوةل للمتعدي إملزعوم ،مبا يف ذكل راميد حساابته إلبنكية وأأصول أأخرى .ولتحقيق
275

أأعلنت إملفوضية إ ألوروبية يف بالغ مؤرخ يف  24مايو  2100أأنه س يجري مرإجعة إلتوجيه يف( 2102إنظر:

.)http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_en.pdf
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هذه إلغاية ،قد تصدر إلسلطات إخملتصة أأمرإ ابلطالع عىل مستندإت إلبنك وإملستندإت إملالية أأو إلتجارية،
أأو ابلنفاذ بصورة مناس بة إىل إملعلومات ذإت إلصةل.
 .3تمتتع إلسلطات إلقضائية بصالحية مطالبة إملدعي أأن يقدم ،فامي يتعلق ابلتدإبري إملشار إلهيا يف
إلفقرتني  0و ،2أأي دليل متاح بصورة معقوةل ليك تقتنع بدرجة اكفية من إلتيقن من أأن إملدعي هو ماكل
إحلق ،و أأنه قد حدث تع خد عىل حقه أأو أأن هذإ إلتعدي عىل وشك إحلدوث.
 .4تكفل إدلول إ ألعضاء أأن إلتدإبري إملؤقتة إملشار إلهيا يف إلفقرتني  0و 2قد تُتخذ ،عندما يس تدعي
إ ألمر ذكل ،دون إبالغ إملدعى عليه ،ل س امي إن اكن أأي تأأخري س يؤدي إىل إحلاق رضر يتعذر إصالحه
بصاحب إحلق .وعندئذ جيري إبالغ إ ألطرإف دون إبطاء بعد تنفيذ إلتدإبري عىل أأقىص تقدير.
وس تجري مرإجعة ،تشمل إحلق يف إبالغ إملدعى عليه بناء عىل طلبه ،هبدف إختاذ قرإر ،يف وقت معقول،
بعد إلخطار ابلتدإبري ،بشأأن ما إذإ اكن س يجري تغيري تكل إلتدإبري أأو إلغاؤها أأو تأأكيدها.
 .8تكفل إدلول إ ألعضاء إلغاء أأو إبطال أأثر إلتدإبري إملؤقتة إملشار إلهيا يف إلفقرتني  0و 2بناء عىل طلب
من إملدعى عليه ،إذإ مل يبارش إملدعي خالل فرتة معقوةل ،إجرإءإت دعوى لختاذ قرإر بشأأن إ ألسس
إملوضوعية للقضية إملطروحة أأمام إلسلطات إلقضائية إخملتصة .وتتددد إملدة من جانب إلسلطة إلقضائية إليت
تأأمر ابختاذ إلتدإبري يف إحلالت إليت يسمح فهيا قانون إلبدل إلعضو بذكل ،ويف حاةل عدم حتديد إملدة ،جيب
أأن يبارش إملدعي إلجرإءإت خالل مدة ل تتجاوز  21يوم معل أأو  30يوما تقومييا؛ أأتهام أأطول.
 .6جيوز للسلطات إخملتصة أأن راعل إلتدإبري إملؤقتة إملشار إلهيا يف إلفقرتني  0و 2رهنا بتوفري إملدعي
إ ألمن إلاكيف أأو توفري إلضامانت إملاكفئة بغرض ضامن تعويض إملدعى عليه عن أأي حتزي يف إحلمك عاىن منه عىل
إلنحو إلوإرد يف إلفقرة .1
 .1يف حاةل إلغاء إلتدإبري إملؤقتة أأو إنقضاهئا نتيجة أأي ترصف أأو إلغاء من جانب إملدعي ،أأو إتضح لحقا
أأنه ل يوجد تع خد أأو هتديد ابلتعدي عىل حق من حقوق إمللكية إلفكرية ،يكون من صالحية إلسلطات
إلقضائية أأن تأأمر إملدعي ،بناء عىل طلب إملدعى عليه ،بتقدمي تعويض مناسب إىل إملدعى عليه عن أأي رضر
حلق به جرإء هذه إلتدإبري.

ابء .إ ألوإمر إلزجرية إملؤقتة
 .3مزإاي س بل الانتصاف :أأحد أأمه س بل الانتصاف يف إلقانون إملدين من إنهتاك حقوق إمللكية إلفكرية هو إ ألمر
إلزجري إملؤقت ريامث يُفسح إجملال بشلك اتم للزنإع يف حمامكة .وإىل جانب إعادة إلوضع إىل ما اكن عليه سابقا ،وإعاقة
أأي معل من أأعامل إلتعدي إملزعوم فان إجرإءإت إ ألمر إلزجري إملؤقت عادة ما تزود إ ألطرإف ابس تعرإض متهيدي
لقضية إخلصم .وهو ما يسفر يف إلغالب عن تسوية إلقضااي أأو إهناهئا دون حمامكة .وتتسم أأوإمر إملنع إملؤقت ابلفعالية
من حيث إلتلكفة ألهنا تُقرر بصورة عاجةل دون سامع اكمل أأو دليل شفهيي.
 .4س بل الانتصاف غري إملربرة :من وهجة نظر إلهيئة إلقضائية ،غالبا ما يكون هناك ميل ملنح سبيل إنتصاف
مؤقت رشيطة أأن يقدم إملدعي بعض إلضامانت دون إلنظر إىل ما إذإ اكن طلب إملدعي يمتتع بأأي صالحية .وهذإ
غري مربر ،فا ألمر إلزجري إملؤقت هل عوإقب راارية بعيدة إملدى ،واندرإ ما يمتكن إملدعى عليه إلربيء من إثبات
خسائره أأو تعويضها.
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تمتتع إحملمكة بسلطة تقديرية وإسعة لرفض منح أأمر إملنع إملؤقت حىت وإن ث ُبتت مجيع إملقومات .وهذإ يعين أأن من
حق إحملمكة أأن تأأخذ يف إعتبارها عددإ من إلعنارص إملتباينة وغري إملتناس بة ريامث تتوصل إىل قرإر .ول يعين هذإ أأن
إحملمكة دلتها سلطة تقديرية حرة غري مقيدة .فاملقصود ابلتقدير هو إلتقدير إلقضايئ وجيب ممارس ته وفقا للقانون وبناء
عىل حقائق اثبتة.

جمي .إلهدف من إ ألوإمر إلزجرية إملؤقتة
 .8هدف س بل الانتصاف إملؤقتة هو تنظمي إلوضع إلرإهن إملؤقت وإحملافظة عليه

إلنائب إلعام ضد ابنتش

[2002] UKHL 50

وميكن ببساطة ذكر إلهدف إذلي ألجهل متنح إحملمكة أأمرإ زجراي مؤقتا .يف قضية رشكة  Cyanamidضد
 Ethicon Ltd [1975] AC 396أأمام إلقضاء إ ألمرييك ووصف لورد ديبلوك هذإ إلهدف بأأنه سبيل

إنتصاف مؤقت وتقديري .وإلهدف منه هو تنظمي ،وإن أأمكن ،إحلفاظ عىل حقوق إ ألطرإف ريامث ُحتدد إحملمكة
بصورة هنائية إملسأأةل إليت يه حمل نظر إحملمكة .ول ينبغي إخللط بني هذإ إلهدف وبني إ ألس باب إليت راعل
إحملمكة ترى أأنه من إملناسب إصدإر أأمر زجري مؤقت .ابلطبع جيب أأن يكون دلى إحملمكة سبب وجيه
لصدإر أأمر من هذإ إلنوع .وجيب أأن تقتنع إحملمكة يف إملقام إ ألول بوجود أأس باب اكفية تبني أأن مثة نزإعا
حقيقيا بني إ ألطرإف .وكام قال إللورد ديبلوك جيب أأن تقتنع إحملمكة أأن مثة مسأأةل جدية تس تدعي إلنظر فهيا.
مث إلنظر يف ما إذإ اكن إلتوإزن بني إملصاحل وإملفاسد يتحقق يف إصدإر أأمر زجري مؤقت أأم ل .ولكن إحملمكة
ليست يف وضع خيول لها إلوصول إىل قرإر هنايئ يف إملرحةل إلمتهيدية بشأأن إملسائل حمل إلزنإع بني إ ألطرإف.
وليس من وظيفة إحملمكة يف تكل إملرحةل إلبت يف إلتضارب بني إلفادإت إخلطية إملشفوعة بميني أأو يف إملسائل
إلقانونية إليت تتطلب مناقشة تفصيلية .وجل ما ميكهنا إلقيام به هو إبقاء إلوضع عىل ما هو عليه يف إلوقت
إحلايل إىل أأن يمت إلبت يف هذه إملسائل يف إحملامكة.

حصيح أأنه ،كام ذكر إللورد فيليب إم أر ،هدف إملدعي يتحقق يف إلعديد من إلقضااي مبجرد إصدإر أأمر زجري
مؤقت ،و أأن إ ألمر ل يصل أأبدإ إىل مرحةل جلسة الاس امتع إملوضوعية .ويُعزى ذكل إىل إكتفاء إ ألطرإف
بتسوية نزإعها يف تكل إملرحةل ،أأو ألن إحلاجة إىل منح أأمر هنايئ قد رااوزته إ ألحدإث.
لكن هذإ ل يغري حقيقة أأن هدف إحملمكة ،عندما تصدر أأمرإ ،هو إحملافظة عىل حقوق إ ألطرإف إىل أأن
تتددد إملسائل بيهنم بشلك هنايئ عن طريق إحملمكة .وإضافة إىل ذكل ،ما ذكره إللورد أأوليفر يف قضية
 Attorney General v Times Newspapers Ltd [1992] 1 AC 191أأن إملقصود من "إلهدف"
يف هذإ إلس ياق ليس هدف إخلصم إملمتثل يف إس تصدإر إ ألمر ،أأو يف خوض غامر إدلعوى لكن إملقصود هو
هدف إحملمكة ،أأي أأن إلهدف إذلي تسعى إحملمكة إىل حتقيقه يف مسعاها لقامة إلعدل بني إ ألطرإف يف
إدلعوى إخلاصة إملطروحة أأماهما.

 .6للحيلوةل دون إلهدإر إلعمل للحق إ ُملطالب به:
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أأوسرتإلني بروداكس تينغ ضد لينا غامي ميتس

[2001] HCA 63

رهنا بأأي جحة تتعلق مبا إذإ اكنت إلتعويضات متثل سبيل إنتصاف مناس با ،مثة إحامتل ابفرإغ هذإ إحلق من لك
قمية ،إذإ قام إلطاعن قبل إجللسة إ ألخرية ببث إملوإد كيفام ومىت شاء .ومن أأجل إحلفاظ عىل موضوع إلزنإع،
وملنع إلتدمري إلعمل للحق إذلي يطالب به إملدعى عليه قبل سامع إدلعوى بصورة هنائية ،فان فللمحمكة
الابتدإئية سلطة إصدإر أأمر زجري عارض .وذلكل إلنوع من إلسلطة اترخي طويل ،ويُامرس إستنادإ إىل مبد أأ
ل إىل تقديرإت غري موهجة .و ألغرإض إلوثيقة إحلالية ،فان إ ألمر إلبالغ إ ألمهية هو أأن عدإةل ومالءمة منح أأمر
زجري مؤقت يف قضية كهذه إلقضية ،هو إلهدف إذلي ألجهل متنح إحملمكة هذه إلصالحية.

دإل .إلهنج إخملتلفة ل ألوإمر إلزجرية إملؤقتة
.1

إلقانون (إلعام) إلنلكزيي :إس تعيض عن إلهنج إلتقليدي ابلهنج إملتبع يف قضية أأمرياكن س ياانميد :حل إختبار
"مسأأةل جدية تس تدعي إلنظر"  -حمل إختبار إدلعوى ظاهرة إلوجاهة (إلقوي) .غري أأن إشرتإط جدية إملسأأةل
ل ُينظر فهيا خيتلف عن رشط حق إلوجاهة إلظاهرة ،رمغ أأن إحملمكة جيب أأن تقتنع بأأن إدلعوى ليست "كيدية
أأو مفتعةل".

مانيتواب ضد ميرتوبوليتان س تورز

]1987 CanLII 79 (SCC) [Canada
الاختبار إ ألول هو إجرإء تقيمي مبديئ ومؤقت ل ألسس إملوضوعية للقضية ،بيد أأنه ميكن وصف هذإ الاختبار
إ ألول بأأكرث من طريقة .وإلطريقة إلتقليدية يه سؤإل ما إذإ اكن ميكن للخصم ،إذلي يسعى إىل إحلصول عىل
أأمر زجري مؤقت ،أأن يقدم دعوى ظاهرة إلوجاهةُ .
وسريفض إصدإر إ ألمر إن مل يمتكن من ذكل .إل أأن
جملس إللوردإت قد خفف من هذإ الاختبار إ ألول يف قضية  American Cyanamid Co.ضد
 ،Ethicon Ltdحيث قرر أأن لك إملطلوب لستيفاء هذإ الاختبار هو وجود "مسأأةل جدية تس تدعي
إلنظر" مقابل إدلعوى إلكيدية وإملفتعةل.
وإلبدلإن إليت متيل إىل إتباع إلسوإبق إلقضائية إلنلكزيية ،متيل إىل تطبيق إختبار قضية أأمريياكن س ياانميد
لتدديد مدى إس تحقاق إصدإر أأمر زجري مؤقت.
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 .5رفض إختبار إدلعوى ظاهرة إلوجاهة :رفض حمك قضية أأمريياكن س ياانميد إختبار إدلعوى ظاهرة إلوجاهة
للأس باب إلتالية:
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أأمرييكن سيناميد ضد إثيكون ) .[1975] AC 396 (HLمت تبين إحلمك يف كندإ يف قضية :أأريج أأر-ماكدواندلز ضد كندإ [1994] 1 SCR 311
at 348؛ أأسرتإليا :مثال أأسرتإلني كوورس غرين بول ضد ابريل ماركتينغ بورد أأوف كوينسالند  .(1983) 57 ALJR 425بيد أأن ذكل ل ينطبق يف
إلهند عىل إلقضااي إملتعلقة ابمللكية إلفكرية ،ول ميكن ملاكل حق إلربإءة أأن يعمتد ،عىل سبيل إملثال ،عىل إفرتإض مس بق بأأن إلربإءة سلمية و أأن عليه
إثبات ذكل من حيث إلوجاهة إلظاهرة :غوجارإت ابتل ضد كواك كول 1995 (5) SCC 545؛ هيومر ضد نيو ييتش إجننريز 1996 PTC 232؛
س تانديباك ضد أأوسوإل تريدينغ " 1999 PTC (19) 479يف أأي معل من أأعامل إلتعدي يتعلق بربإءة ،جيب عىل إملدعي أأن يقدم قضية ظاهرة
إلوجاهة عن وجود إلربإءة وإلتعدي علهيا من جانب إملدعى عليه ،بصورة مس تقةل عن منح إلربإءة عىل ما يه عليه".
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أأمرييكن سيناميد ضد إتيكون

)[1975] AC 396 (HL

من شأأن إس تخدإم عبارإت من قبيل "إحامتل" و"دعوى ظاهرة إلوجاهة بقوة" يف س ياق ممارسة إلسلطة
إلتقديرية لصدإر أأمر زجري عارض أأن يؤدي إىل لبس فامي يتعلق ابلهدف إملنشود من هذإ إلشلك من
أأشاكل الانتصاف إملؤقت .وجيب دون شك أأن تقتنع هذه إحملمكة بأأن إدلعوى ليست كيدية أأو مفتعةل ،بعبارة
أأخرى ،جيب أأن تقتنع بوجود مسأأةل جدية تس تدعي إلنظر فهيا.
وليس من وظائف إحملمكة يف هذه إملرحةل من إلزنإع أأن حتاول إلبت يف تضارب إلفادإت إخلطية إملشفوعة
بميني فامي يتعلق حبقائق إليت قد تعمتد علهيا دعاوى الك إلطرفني يف إلهناية ،ول أأن تقرر مسائل قانونية صعبة
تتطلب مناقشات تفصيلية وتقديرإت انجضة .هذه مسائل جيب إلتعامل معها يف إحملامكة.

 .1متطلبات قضية أأمرياكن س ياانميد:

موت ضد ماونت إدن غودل مايزن

:(1994) 12 ACLC 319 at 321
 جيب عىل مقدم إلطلب أأن يقنع إحملمكة بوجود مسأأةل جدية تس تدعي إلنظر فهيا؛
 ويف حاةل إثبات وجود مسأأةل جدية تس تدعي إلنظر فهيا ،لن يصدر أأمر زجري إذإ اكنت إلتعويضات
إملنصوص علهيا يف إلقانون إلعام س تكون سبيل إنتصاف فعال؛
 وإن تبني وجود مسأأةل جدية تس تدعي إلنظر فهيا ،وأأن إلتعويضات إملنصوص علهيا يف إلقانون إلعام
لن تكون سبيل إنتصاف فعال ،جيب أأن تنظر إحملمكة عندئذ فامي إذإ اكن توإزن إملصاحل وإ ألرضإر
يرحج منح أأم رفض منح إ ألمر إملنشود؛
 وعند إلنظر يف إلتوإزن بني إملصاحل وإ ألرضإر ،قد يمت أأخذ نقاط إلقوة وإلضعف إلنسبية يف قضية
إملدعي يف إحلس بان؛
 ول ينبغي للمحمكة حماوةل إختاذ قرإر بشأأن تضارب إلوقائع إلناش ئة عن موإد إلفادة إخلطية ،ول أأن
تبت يف إملسائل إلقانونية إلصعبة إليت تتطلب مناقشة تفصيلية.
 .01قانون إلولايت إملتددة :يشرتط إلقانون يف إلولايت إملتددة أأكرث من جمرد حق إلوجاهة إلظاهرة.

بول مير تكنولوجزي ضد أأندرو يب بريدويل ،إتش إي سبيك

]103 F3d 970 [USA

خيضع منح أأمر زجري متهيدي أأو رفض منده ،مضن نطاق إلسلطة إلتقديرية حملمكة إملقاطعة وذكل مبوجب
إملادة  283من قانون  38للولايت إملتددة.
وبوصفه إلطرف إحملرك لدلعوى ،تعني عىل بولمير فإملدعي أأن يثبت حقه يف إحلصول عىل أأمر زجري متهيدي
وذكل يف ضوء إلعوإمل إ ألربعة إلتالية:


توإفر إحامتل معقول للنجاح إستنادإ إىل وجاهة إ ألسس إملوضوعية لدلعوى؛
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وحدوث رضر يتعذر إصالحه يف حاةل عدم صدور إ ألمر إلزجري؛
وتوإزن أأوجه إملشقة؛
و أأثر إ ألمر إلزجري عىل إملصلدة إلعامة.

إذإ أأثبت بولمير بوضوح إلعامل إ ألول (تقدمي "دليل قاطع" صالحية إلربإءة وحدوث إلتعدي) ،فانه ُخيول
إفرتإضا قابال للطعن لصاحله فامي خيص إلعامل إلثاين.
 .00إلقانون إملدين :يتبع إلقانون إملدين أأيضا هنجا خمتلفا .وتمتثل إلرشوط إ ألساس ية حلق إملطالبة بأأمر منع مؤقت
يف (:أأ) حق إلوجاهة إلظاهرة؛ (ب) وخماوف عىل أأسس وجهية من وقوع رضر يتعذر إصالحه إذإ مل يصدر أأمر
إلوقف إملؤقت يف حني يصدر يف هناية إملطاف أأمر وقف هنايئ؛ (ج) ويرحج إلتوإزن بني إملصاحل وإملفاسد يف صاحل
إصدإر أأمر منع مؤقت؛ (د) ول يتاح للمدعي سبيل إنتصاف أخر خ
مرض .ويف ضوء إلطابع إلتقديري ألمر إملنع
إملؤقت ل يمت إحلمك عىل هذه إملتطلبات إ ألساس ية لك عىل حدة ؛ إذ إهنا تتفاعل مع بعضها إلبعض.
ورد هذإ إلرشط يف إلتوجيه إ ألورويب إملستشهد به هبذه إللكامت:
تمتتع إلسلطات إلقضائية ،فامي يتعلق ابلتدإبري إملشار إلهيا يف إلفقرتني  0و 2بصالحية مطالبة إملدعي بتقدمي
أأي دليل معقول متاح ليك تقتنع بدرجة اكفية من إليقني أأن إملدعي هو صاحب إحلق ،و أأنه حدث تع خد عىل
هذإ إحلق ،أأو أأن هذإ إلتعدي عىل وشك إحلدوث.

بيتشام غروب ضد يب-إم غروب
)1977 (1) SA 50 (T

أأما فامي يتعلق بفرص إملدعي يف جناح دعوإه ،فينبغي ،يف ر أأيي ،أأن يكون إلهنج إملالمئ للمحمكة يف تناول
طلبات إملنع إملؤقت ملنع إلتعدي عىل إلربإءة كام يل:
"ل يتعني إظهار حق إملدعي عن طريق توإزن الاحامتلت .يكفي إثبات إلوجاهة إلظاهرة للحق ،ومع
ذكل يُفسح إجملال لبعض إلشك .وإلطريقة إملناس بة لتناول إ ألمر يه أأخذ إحلقائق إليت قدهما إملدعي
جنبا إىل جنب مع أأي حقائق قدهما إملدعى عليه إليت ل ميكن للمدعي أأن ينكرها ،وإلنظر يف ما إذإ
اكن ينبغي للمدعي أأن حيصل ،يف ضوء الاحامتلت إلاكمنة ،وبناء عىل تكل إحلقائق ،عىل أأمر إنصاف
هنايئ يف إحملامكة .مث ينبغي إلنظر يف إحلقائق إملناقضة إليت قدهما إملدعى عليه ،فاذإ أأحيطت دعوى
إملدعي بشكوك جدية ،فلن ينجح يف إس تصدإر إ ألمر"
قد يكون من إلسهل نسبيا تطبيق الاختبار إلسابق يف بعض إلقضااي ،بيامن يف قضااي أأخرى قد يتعذر عىل
إحملمكة إليت تنظر طلب إصدإر أأمر منع مؤقت أأن حتاول ،بناء عىل إفادإت خطية ،تسوية مسائل صعبة
تتعلق ابلوقائع أأو ابلقانون ،يتوقف إلقرإر فهيا عىل أأدةل شفهية خلبري خضعت لختبار اكف من الك إجلانبني.
لكن هذإ ل يعين أأنه جيب عىل إحملمكة أأن متتنع عن إلنظر يف نقاط إلقوة إلنسبية إملتعلقة مبسأأليت إلصالحية
وإلتعدي يف قضااي لك طرف ،يف إطار سلطهتا إلتقديرية بعد إلنظر يف مجيع إحلقائق إملطروحة أأماهما.

هاء .مسائل جدية تس تدعي إلنظر فهيا
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 .02جيب أأن حتدد إدعاءإت إملدعي سببا ملنده إنصافا هنائيا:277

أأوسرتإلني بروداكس تينغ ضد لينا غامي ميتس

[2001] HCA 63

عندما يقدم إملدعي طلبا إىل إحملمكة للحصول عىل أأمر زجري مؤقت ،فان إلسؤإل إ ألول إذلي قد يُطرح عىل
إحملايم هو ما هو إلنصاف إذلي تنشده؟ ،وإذإ فشل إملدعي إذلي بد أأ إدلعوى سعيا للحصول عىل أأمر
زجري دإمئ يف إثبات ذكل ،وإذإ تبني حصة إحلقائق إملزعومة ،فسيتوفر أأساس قانوين خ
اكف ملنح إنصاف
هنايئ ،لكن ذكل قد يعين أأنه ل يوجد أأساس للحصول عىل إنصاف مؤقت.
وإلنتيجة إملنطقية لالقرتإح إذلي ذكره إلسري فريدريك جوردإن يه أأن إملدعي إذلي يسعى إىل إحلصول عىل
أأمر زجري مؤقت ينبغي أأن يمتكن من تقدمي أأساس اكف حلق إحلصول عىل إنصاف هنايئ ،وتوخيا ذلكل يقوم
ابلسعي إىل إحلصول عىل إنصاف مؤقت .ويف قضية مااكريث  McCartyضد جملس بدلية شامل س يدين
 ،The Council of the Municipalityوصف كبري قضاة حممكة إلنصاف إملقرتح إذلي يقيض برضورة
أأن يُظهر إملدعي إذلي يسعى لس تصدإر أأمر زجري مؤقت عىل إ ألقل إحامتل بأأنه سينجح يف إثبات حقه يف
إحلصول عىل إلنصاف إملنشود يف إجللسة إ ألخرية ،بأأنه حقه"رإّس ول حيتاج يف إلوإقع إىل أأي سلطة تدمعه".
وإذإ تبني بعد إلفحص أأنه ل توجد مسأأةل جدية تس تدعي إلنظر فهيا ألن إحلقائق إليت زمعها إملدعى عليه
ل ميكن ،من إلناحية إلقانونية ،أأن تدمع هذإ إحلق ،لن يوجد إذإ موضوع للحفاظ عليه؛ ومن َّمث ل توجد عدإةل
يف إبقاء إلوضع عىل ما هو عليه ،ألن ذكل يتوقف عىل منع إلطاعن من إلقيام بيشء ل حيق للمدعى عليه ،من
إلناحية الافرتإضية ،أأن مينعه.
وتتددد مدى رضورة أأو مالءمة حفص إ ألسس إلقانونية ملطالبة إملدعي ابنصاف هنايئ ،وإلبت يف منح أأمر
زجري عارض ،بناء عىل مالبسات إلقضية .ول توجد قاعدة غري مرنة .وقد يتوقف ذكل عىل طبيعة إلزنإع.
عىل سبيل إملثال ،إن اكن ل يوجد جمال يُذكر للنقاش بشأأن إ ألساس إلقانوين دلعوى إملدعي ،ويدور إلزنإع
حول إحلقائق ،وقد تقتنع إحملمكة بسهوةل يف مرحةل متهيدية بوجود دليل اكف يبني بشلك بدتهيي إس تحقاق
إنصاف هنايئ .وقد تنتقل إحملمكة بعد ذكل إىل الاعتبارإت إلتقديرية مبا يف ذكل إلتوإزن بني إملصاحل وإ ألرضإر.

 .03تقيمي أأويل ل ألسس إملوضوعية لدلعوى :عتبة إلتقيمي إملبديئ منخفضة

أأر يج أأر ماكدواندلز ضد كندإ (إلنائب إلعام)
]1994 CanLII 117 (SCC) [Canada

إذإ ما يه مؤرشإت "إملسأأةل إجلدية إليت يتعني إلنظر فهيا"؟ ل توجد متطلبات حمددة جيب إستيفاؤها
لجتياز هذإ الاختبار ،إذ إن عتبة هذه إملتطلبات منخفضة .وجيب عىل إلقايض إذلي ينظر يف إلطلب أأن
جيري تقيامي مبدئيا ل ألسس إملوضوعية للقضية .وينبغي للقايض إذلي ينظر إلطلب فور إقتناعه بأأن إلطلب
ليس كيداي ول مفتعال أأن ينتقل إىل إلنظر يف الاختبارين إلثاين وإلثالث حىت وإن اكن يرى أأن من غري
إملرحج أأن ينجح إملدعي يف إحملامكة .ومعوما فان إلفحص إملطول ل ألسس إملوضوعية لدلعوى ليس رضوراي
ول مرغواب فيه.
277

إنظر سيسكينا ضد ديس توس كومبانيا انفيريإ ].[1979] AC 210 [UK

311

 .04إ ألدةل إملناقضة :ل تقوض إ ألدةل إملناقضة إليت يقدهما إملدعى عليه إملسأأةل إجلدية إليت تس تدعي إلنظر فهيا.

أأمي مانتننس ضد برإنت

][2004] WASC 49 [Australia
وهكذإ يف ر أأيي أأن إلهنج إلسلمي إذلي جيب إتباعه هنا هو تقيمي ما إذإ اكنت توجد مسأأةل جدية تس تدعي
إلنظر فهيا أأم ل إستنادإ إىل إملسائل إليت إح ُتج هبا وإليت قدم إملدعي دليال علهيا .إذإ توإفرت موإد تدمع
ما إح ُتج به ،فان تقدمي إملدعى علهيم إدلليل عىل خالف ذكل لن يعين أأنه ل توجد مسأأةل جدية تس تدعي
إلنظر فهيا ،رمغ أأن هذإ إدلليل يؤخذ أأحياان يف الاعتبار عند تقيمي أأوجه إلقوة وإلضعف إلنسبية لقضية إملدعي
بغرض معرفة ماذإ يرحج إلتوإزن بني إملصاحل وإ ألرضإر.
 .08مسائل قانونية حبتة :يطبق إلهنج إملتبع يف قضية أأمريياكن س ياانميد عندما تكون إلقضااي وقائعية ل قانونية حفسب.

وير ضد هريمون

][2001] NICh 8 [Northern Ireland

ويتبني من إللكمة إليت أألقاها إللورد ديبلوك يف قضية ]American Cyanamid v Ethicon [1975

 AC 396أأن إملبادئ إليت ذكرها هناك إنطبقت عندما صدر إ ألمر إلزجري إلعارض ملنع إملدعى عليه من
إلقيام بأأفعال يُزمع أأهنا تنهتك إحلقوق إلقانونية للمدعي بشأأن وقائع متنازع علهيا ،أأو حيث تثار مسائل قانونية
صعبة تتطلب مناقشات مس تفيضة وأرإء رش يدة .ومن إلوإحض من قضية Associated British Boards v
 TGWU [1989] 2 All ER 822أأنه إذإ اكن حل إلقضااي حمل إلزنإع سيمت عن طريق حتديد بند قانوين
ميكن تلبيته يف إملرحةل إلمتهيدية ،ينبغي للمحمكة أأن حتدد إلبند وتُهنيي إملسأأةل.

 .06أأمر هنايئ إملفعول :ل ينطبق إلهنج إملتبع يف قضية أأمريياكن س ياانميد أأيضا إذإ اكن تأأثري إ ألمر إلزجري إملؤقت
س يكون هنائيا.278

إن دإبليو إل ضد وودز

][1979] 3 All ER 614 [HL
يف قضية أأمريياكن س ياانميد ،إليت حدت ابلقايض إذلي ينظر طلب منح أأمر زجري عارض إىل توجيه إهامتمه
إىل إلتوإزن بني إملصاحل وإ ألرضإر فور إقتناعه بوجود مسأأةل جدية تس تدعي إلنظر فهيا ،مل تكن إحملمكة تتعامل
مع قضية يؤدي فهيا منح أأمر زجري أأو رفضه يف تكل إملرحةل يف إلوإقع إىل إلبت يف إدلعوى يف إلهناية لصاحل
إلطرف إذلي قدم طلبا انحجا ،ألنه لن يتبقى يشء ذو أأمهية للطرف إذلي أأخفق ليوإصل حىت إحملامكة.
غري أأنه ،عندما يكون منح أأو رفض منح أأمر زجري عارض ذإ تأأثري معل يف إهناء إدلعوى ،نظرإ ألن إلرضر
إذلي اكن س يلحق ابلفعل ابلطرف إخلارس مبنح إ ألمر أأو برفض منده هو رضر مكمتل ومن إلنوع إذلي
ل ميكن للنقود أأن تكون تعويضا جمداي عنه .كام أأن أأرحجية أأن ينجح إملدعي يف إثبات حقه يف إحلصول عىل
إ ألمر إلزجري إذإ وصلت إدلعوى إىل إحملامكة هو عامل من إلعوإمل إليت ينبغي للقايض أأن يفكر فهيا مليا عند
تقدير خماطر وقوع ظمل جرإء إلبت يف إلطلب بطريقة دون أأخرى.

278

إنظر أأيضا نيوزيلند أند كومنويلث غاميزضد تيليكوم نيوزيلند ].[1996] FSR 757 [New Zealand
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 .01نقاط إلقوة إلنسبية للقضااي :ل مينع إلهنج إملتبع يف قضية أأمريياكن س ياانميد إلنظر يف نقاط إلقوة إلنسبية لقضااي
إ ألطرإف.

سرييز  8سوفتوير ضد فيليب الكرك
[1996] FSR 273

يف ر أأيي أأن إللورد ديبلوك مل يقصد ابجلزء إ ألخري إملستشهد به إستبعاد إلنظر يف موإطن قوة إلقضااي يف معظم
إلطلبات إملتعلقة مبنح إعفاء مؤقت .ويبدو يل أأن إملقصود هو أأنه ل ينبغي للمحمكة أأن حتاول حل إملسائل
إلقانونية أأو إلوقائعية إملتعلقة بطلب إلتصاف إملؤقت .أأما إذإ متكنت إحملمكة ،من هجة أأخرى ،من أأن تتوصل
إىل ر أأي فامي يتعلق مبدى قوة قضااي إ ألطرإف إستنادإ إىل دليل موثوق فميكهنا أأن حتاول ذكل .ويف إلوإقع ،وكام
يعرف أأي حما خم هل خربة يف إلجرإءإت إملؤقتة ،أأنه غالبا ما يكون من إلسهل حتديد إلطرف إ ألوفر حظا للفوز
ابلقضية إستنادإ إىل إلفادإت إخلطية وإىل أأي واثئق معارصة معروضة .فاذإ تبني من تكل إملوإد أأن قضية
أأحد إ ألطرإف تفوق يف قوهتا قضية إلطرف إلخر ،ل ينبغي للمحمكة رااهل هذإ إ ألمر .و أأي إقرتإح غري ذكل
س يكون إستبعادإ لعامل همم من إلنظر ،وهو إستبعاد من شأأنه أأن يتعارض مع إملرونة إليت تدعو إلهيا يف
قضية أأمريياكن س ياانميد أنفة إذلكر.

دايلدكس مكيونياكيشزن ضد كرإمون
(1987) 34 DLR (4 th) 392

حيامث ل تكون إحلقائق موضع نزإع كبري ،جيب عىل إملدعي أأن يكون قادرإ عىل إثبات قضية ظاهرة إلوجاهة
بقوة .وجيب أأن يربهن عىل أأنه سيتكبد رضرإ يتعذر إصالحه إذإ مل مينح إ ألمر إلزجري .أأما إذإ اكنت إلوقائع
موضع نزإع فيجب إلتقيد مبعيار أأقل .ويف تكل إحلاةل جيب عىل إملدعني أأن يربهنوإ عىل أأن قضيهتم ليست
اتفهة ،و أأن هناك مسأأةل هممة جيب إلنظر فهيا ،و أأنه جيب منح إ ألمر بناء عىل إملوإزنة بني إملصاحل وإ ألرضإر.

وإو .رضر يتعذر إصالحه

279

 .05إلهدف:

مانيتواب ضد ميرتوبوليتان س تورز

]1987 CanLII 79 (SCC) [Canada
يمتثل الاختبار إلثاين يف تقرير ما إذإ اكن إخلصم إذلي يسعى للحصول عىل أأمر زجري عارض سيتكبد رضرإ
يتعذر إصالحه إذإ مل مينح إ ألمر .وهو رضر ل ميكن إلتعويض عنه أأو يتعذر ذكل .وينظر بعض إلقضاة يف
إلوقت ذإته يف موقف إلطرف إلخر يف إخلصومة ،ويسأألون أأنفسهم :هل منح إ ألمر إلزجري إلعارض
س يتسبب يف رضر يتعذر إصالحه لهذإ إلطرف إلخر إذإ فشلت إدلعوى إلرئيس ية .بيامن يتبىن قضاة أخرون
وهجة إلنظر إلقائةل بأأن هذإ إلعامل إ ألخري يشلك جزءإ من إلتوإزن بني إملصاحل وإ ألرضإر.

 .01يتعلق إلرضر إذلي يتعذر إصالحه بطبيعة إلرضر ل حبجمه:

279

إنظر أأيض ًا س ميوند سايدر أند إنغليش وإين ضد شوورينغز ].[1997] IEHC 1 [Ireland
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أأر يج أأر ماكدواندلز ضد كندإ (إلنائب إلعام)

]1994 CanLII 117 (SCC) [Canada

تشري عبارة "يتعذر إصالحه" إىل طبيعة إلرضر إذلي يلحق ابلطرف ل إىل جحمه .وهو رضر ل ميكن حتديده
ّّمك بقمية نقدية ول ميكن عالجه ،ويرجع ذكل عادة إىل أأن أأحد إ ألطرإف ل ميكنه مجع إلتعويضات من إلطرف
إلخر .وتتضمن إ ألمثةل عىل الاختبار إلسابق حالت خيرج فهيا أأحد إ ألطرإف من إلتجارة بقرإر إحملمكة،
حيث يتكبد أأحد إ ألطرإف خسارة سوقية دإمئة أأو يلحق رضر ل سبيل لصالحه بسمعته إلتجارية،
أأو خسارة دإمئة للموإرد إلطبيعية عندما ل ُحيظر نشاط مطعون فيه .علام بأأن حقيقة أأن أأحد إ ألطرإف قد
يكون مفلسا ل توجه إلطلب تلقائيا لصاحل إلطرف إلخر إذلي لن يمتكن يف هناية إملطاف من مجع
إلتعويضات ،رمغ أأن هذإ إلر أأي قد يكون إعتبارإ همام.

 .21ل جيب أأن يكون إدلليل ظنيا:

فيزتر أيرلند فارماسوتياكل ضد ليل إكوس

]2004 FC 223 [Canada
كام ُذكر يف قضية Imperial Chemical Industries PLC v Apotex, Inc [1990] 1
):FC 221 (CA
"ينص الاجهتاد إلقضايئ لهذه إحملمكة عىل أأن إدلليل إملتعلق ابلرضر إذلي يتعذر إصالحه جيب أأن
يكون قطعيا وليس ظنيا".
لست مقتنعا بأأن إملدعي سيتكبد خسائر يتعذر تعويضها نظرإ إىل أأن إخلسائر إليت ستتكبدها رشكةPfizer
نتيجة تقامس إلسوق مع رشكة  Lillyميكن حساهبا بصورة معقوةل ،أأما إلرضر إلخر إذلي تدعيه Pfizer
فيطغى عليه متاما طابع إلتخمني.

زإي .توإزن إملصاحل وإ ألرضإر
 .20مثة حاجة إىل إجرإء متوإزن:

أأمرييكن س ياانميد ضد إتيكون

][1975] AC 396 [UK

جيب إلنظر مليا يف حاجة إملدعي إىل هذه إمحلاية يف ضوء الاحتياج إملناظر للمدعى عليه للحامية من إلرضر
إلنامج عن منعه من ممارسة حقوقه إلقانونية إليت مل يمتكن من إحلصول عىل تعويض اكف عهنا مبوجب تعهد
إملدعي بدفع تعويضات إذإ مت إلبت يف مسأأةل عدم إلتيقن لصاحل إملدعى عليه يف إحملامكة .وجيب أأن توإزن
إحملمكة بني حاجة مقابل حاجة أأخرى وتقرر ماذإ يرحج إلتوإزن بني إملصاحل وإ ألرضإر.

 .22إلتوإزن بني إملصاحل وإ ألرضإر:
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مانيتواب ضد ميرتوبوليتان س تورز

]1987 CanLII 79 (SCC) [Canada
أأما الاختبار إلثالث ،إذلي يسمى إلتوإزن بني إملصاحل وإ ألرضإر ،وإذلي رمبا يكون من إ ألنسب تسميته
إلتوإزن بني إ ألرضإر إليت يتكبدها إلطرفان ،فهو حتديد أأي إلطرفني س يعاين رضرإ أأكرب جرإء منح أأمر زجري
عارض أأو رفض منده ريامث يُتخذ قرإر بشأأن إ ألسس إملوضوعية للقضية.

 .23إلعوإمل عديدة وللك قضية إلعوإمل إخلاصة هبا:

أأر يج أأر ماكدواندلز ضد كندإ (إلنائب إلعام)

]1994 CanLII 117 (SCC) [Canada

إلعوإمل إليت جيب مرإعاهتا عند تقيمي "إلتوإزن وإملصاحل وإ ألرضإر" عديدة وتتباين حبسب لك قضية .ويف
قضية أأمرياكن س ياانميد إحتاط إللورد ديبلوك قائال:
"ليس من إحلمكة حىت جمرد حرص مجيع إملسائل إخملتلفة إليت جيب أأخذها يف الاعتبار عند إختاذ قرإر
بشأأن الارااه إذلي يرحجه إلتوإزن ،انهيك عن إقرتإح ابرفاق تقيمي إ ألمهية إلنسبية للك مسأأةل مهنا.
وهذه إملسائل ختتلف من قضية ألخرى".
و أأضاف أأنه "رمبا يوجد إلعديد من إلعوإمل إخلاصة إلضافية إليت جيب أأخذها يف الاعتبار يف إلظروف
إخلاصة ابلقضااي إلفردية".

بولو/لورن ضد دينون

]2004 SCJ 44 [Mauritius
مبا أأنه ليس من إلسهل ابلنس بة يل أأن أأقرر ما إذإ اكن إلتدزي إملزعوم إذلي مت تكبده ميكن إلتعويض عنه أأم
ل بصورة اكفية بناء عىل إفادإت خطية متناقضة؛ ذلكل سأأعود إىل مسأأةل إلتوإزن بني إملصاحل وإ ألرضإر.
هنا ،حاول إملدعى علهيم إللعب عىل إلعوإطف ،والاحتجاج بأأن منح إ ألمر إلزجري إلعارض س يفقد ألف
إلعامل وظائفهم .كام إعمتدوإ أأيضا عىل حقيقة أأهنم اكنوإ يس تخدمون إملصنف إلفين إملرتبط بعالمة راارية
مسجةل ابمس  Aurdally Brothers and Co. Ltdدون أأي تزوير و أأن هذإ يمت مبعرفة إلسلطات منذ
س نوإت طويةل .بيد أأنه ل جدإل يف أأن إلسلطات مل رادد تسجيل إلعالمة إلتجارية ابمس Aurdally
 ،Brothersكام مت شطبه من جسل إلعالمات إلتجارية منذ عام .2111
ومن هجة أأخرى ،هناك قضية قوية جدإ للمدعي تتعلق مبلكية حق إملؤلف يف إملصنف إلفين .إضافة إىل أأنه
يتعني إيالء إهامتم ابلزتإم إدلوةل ابلمتثال للزتإماهتا إدلولية مقرتان بوإقع وجود عنرص من عنارص إلنظام إلعام،
إذ إعترب إملرشع أأن تعدي أأي خشص عىل حق إملؤلف يف مصنف جندة؛ ومن َّمث ،وفقا ملا تقتضيه إملصلدة
إلعامة جيب إعالء س يادة إلقانون عىل أأي مصلدة خاصة .وبصورة أأكرث حتديدإ يف جمال إلتعدي عىل حق
إملؤلف إذلي حيدث بصورة كثيفة ومتفش ية  . legion and rampantكام أأنين أأقر قضائيا بأأن إدلوةل حتاول
فرض إلنظام لظهار إدلوةل بصورة خمتلفة عن صورة إدلوةل سيئة إلسمعة بوصفها جنة للمزورين.
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حاء .أأوإمر إحلجز/إملصادرة
 .24اترخي ونطاق أأوإمر أأنطون بيللر :يشرتط لك من إتفاق تريبس وإلتوجيه إ ألورويب إلنص عىل أأوإمر إحلجز
هذه .وينص هذإ إ ألخري عىل ما يل (إملادة:)1
 .0تكفل إدلول إ ألعضاء ،حىت قبل بدإية إلجرإءإت بشأأن إ ألسس إملوضوعية للقضية ،أأن تمتتع
إلسلطات إلقضائية إخملتصة بصالحية إ ألمر ابختاذ تدإبري مؤقتة فورية وفعاةل ،بناء عىل طلب أأحد إ ألطرإف
إذلي قدم دليال متاحا بصورة معقوةل يدمع إدعاءإته بوقوع تع خد أأو أأنه عىل وشك أأن يقع عىل حقوقه للملكية
إلفكرية ،وذكل لصون إ ألدةل إملهمة يف ما يتعلق ابلتعدي إملزعوم وذكل رهنا حبامية إملعلومات إلرسية .وقد
تتضمن هذه إلتدإبري وصفا مفصال مع أأو دون أأخذ عينات ،أأو مصادرة إلسلع إملتعدية ،ويف إحلالت إليت
تس تدعي ذكل ،مصادرة إملوإد وإ ألدوإت إملس تخدمة يف إنتاج و /أأو توزيع هذه إلسلع وإلواثئق إملتعلقة هبا.
وتُتخذ هذه إلتدإبري إذإ تطلب إ ألمر ،دون عمل إلطرف إلخر هبا ،وخباصة إذإ اكن من إملرحج أأن يؤدي أأي
تأأخري إىل إحلاق رضر يتعذر إصالحه بصاحب إحلق ،أأو أأن هناك خطرإ وإحضا لتدمري إ ألدةل.
ويتعني عند إعامتد تدإبري لصون إ ألدةل دون معرفة إلطرف إلخر إخطار إ ألطرإف إملترضرة فورإ عقب تنفيذ
إلتدإبري عىل أأقىص تقدير .وراري مرإجعة إلتدإبري بطلب من إ ألطرإف إملترضرة مبا يف ذكل إحلق يف سامع
وهجة نظرها ،بغية إختاذ قرإر يف مدة معقوةل عقب إلخطار ابلتدإبري فامي إذإ اكن س يجري تغيري إلتدإبري أأو
إلغاؤها أأو توكيدها.
 .2تكفل إدلول إ ألعضاء إماكنية أأن تكون إلتدإبري إلالزمة لصون إ ألدةل رهنا بتقدمي إملدعي ضامان
أأمنيا اكفيا أأو ضامانت ماكفئة هبدف ضامن تعويض إملدعى عليه عن أأي رضر تعرض هل عىل إلنحو إلوإرد
يف إلفقرة .4
 .3تكفل إدلول إ ألعضاء خضوع تدإبري صون إ ألدةل إىل إللغاء أأو وقف رساين مفعولها بناء عىل طلب
من إملدعى عليه دون إملساس ابلتعويضات إليت قد يُطالب هبا ،إذإ مل يبارش إملدعي ،خالل فرتة معقوةل،
إلجرإءإت إلقضائية إليت تؤدي إىل إختاذ قرإر بشأأن إ ألسس إملوضوعية للقضية أأمام إلسلطة إلقضائية
إخملتصة ،وتتددد إلفرتة إلزمنية من جانب إلسلطة إلقضائية إليت تأأمر ابلتدإبري حيامث يسمح قانون إدلوةل إلعضو
بذكل ،ويف حاةل عدم إلنص عىل هذإ إلتدديد ،تتددد إملدة بفرتة ل تتجاوز  21يوم معل أأو  30يوما تقومييا؛
أأتهام أأطول.
 .4يف حاةل إلغاء تدإبري صون إ ألدةل ،أأو يف حاةل إنقضت جرإء أأي فعل من إ ألفعال أأو إغفال من جانب
إملدعي ،أأو إذإ تبني لحقا عدم حدوث تع خد أأو هتديد ابلتعدي عىل حق من حقوق إمللكية إلفكرية ،تمتتع
إلسلطة إلقضائية بصالحية أأمر إملدعي ،بناء عىل طلب من إملدعى عليه ،بتقدمي إلتعويض إملناسب للمدعى
عليه عن أأي رضر جنم عن تكل إلتدإبري.
 .28حتليل اكمل لسبيل الانتصاف :أأتيحت للمحمكة إ ألوروبية حلقوق إلنسان فرصة إلتعامل مع هذه إ ألنوإع من
إ ألوإمر ،ومن أأجل تقيمي مدى رشعيهتا قدمت عرضا مفيدإ لتطورها ونطاقها يف إطار إلقانون إلنلكزيي.
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شابيل ضد إململكة إملتددة

[1990] 12 EHRR 1

( أأ) فإلتارخي
إس تددثت إحملمكة إلعليا فيف إململكة إملتددة – وخباصة يف إلفرتة من بدإية  0114فصاعدإ -يف إلقضااي
إملناس بة  ،منح إملدعي أأو إملدعي إملتوىخ إ ألوإمر إلزجرية " أأنطون بيللر" يف إدلعاوى إملدنية ،وإقتبس هذإ
الامس إدلعوى إليت وإفقت فهيا حممكة الاس تئناف عىل إس تخدإم هذه إ ألوإمر .وهذه إ ألوإمر ذإت طابع
إجرإيئ ومؤقت ابلرضورة ،ويمت منحها ريامث أأو يُبت يف إدلعوى من حيث أأسسها إملوضوعية.
مع أأن أأوإمر أأنطون بيللر قد صدرت يف مجموعة خمتلفة من إحلالت ،فان إلغالبية إلعظمى مهنا ُمنحت يف
إجرإءإت قضائية تتعلق ابدعاءإت ابنهتااكت للربإءإت أأو إلعالمات إلتجارية أأو حق إملؤلف أأو إلمتويه .بيد أأن
أأكرث هذه إلقضااي ش يوعا يه إلقضااي إملتعلقة بقرصنة إلتسجيالت و أأرشطة إلاكسيت و أأرشطة إلفيديو حيث
تش تد ،بصورة خاصة ،خماطر إخفاء إ ألدةل.

(ب) فإلغرض
أأحد إ ألهدإف إلرئيس ية لهذإ إلتدبري إلمتهيدي هو أأن حيفظ دلليل إحملامكة إذلي حبوزة إملدعى عليه أأو إملدعى
عليه إحملمتل جوهره إملمتثل يف عنرص إملفاجأأة .ولهذإ إلسبب فان إحملمكة حبمك إلسلطة إملس متدة من إختصاصها
إ ألصيل متنح أأمرإ إستنادإ إىل طلب مقدم من طرف وإحد ،دون إخطار إملدعى عليه ودون الاس امتع إليه.
وهكذإ ر أأت يف قضية أأنطون بيللر ،وللسبب نفسه دإمئا ما ي ُس متع إىل إلطلب يف جلسة خاصة ،ول يعمل
إملدعى عليه بصدور إ ألمر إل عند إعالنه به بغية إلتنفيذ إلفوري .و أأعيدت عرب إلس نوإت صياغة وصقل
إملبادئ إليت حتمك منح هذه إ ألوإمر ورشوطها يف عدد هائل من إ ألحاكم.

(ج) فمضمون إ ألمر
من إلطبيعي أأن يتضمن أأمر أأنطون بيللر أأوإمر زجرية تقييدية أأو أأوإمر زجرية إلزإمية :حتظر عىل إملدعى عليه
إلتعامل يف أأي موإد يه موضوع إدلعوى ،وتطلب من إملدعى عليه أأن يكشف عن ماكن وجود مجيع هذه
إملوإد وعن تفاصيل تتعلق ابلتجار وإملس هتلكني وتسلمي إملوإد إىل إملدعي ،كام تطلب من إملدعى عليه شهادة
خطية مشفوعة بميني تتضمن مجيع إملعلومات إليت جيب إلكشف عهنا من جانبه مبوجب إ ألمر .فضال عن
سامح إملدعى عليه بدخول إملدعي إىل مبانيه لغرض إلبحث عن إملوإد.
وفامي يتعلق هبذإ إ ألمر إلزجري إ ألخري ،س تقترص إحملمكة عىل إملوإد إحملددة يف إلواثئق وإملوإد إملرتبطة إرتباطا
مبارشإ ابدلعوى .كام أأهنا س تقيد وقت إدلخول إىل مباين إملدعى عليه وعدد إ ألشخاص إملسموح هلم ابدلخول
(اندرإ جدإ ما يتجاوز عددمه أأربعة أأو مخسة أأشخاص) .ويتضمن هذإ إلعدد إ ألخري حمايم إملدعي إذلي هو
من موظفي إحملمكة.

(د) فمتطلبات إ ألمر
قبل إصدإر أأمر أأنطون بيللر ،جيب أأن تقتنع إحملمكة بأأن:


إملدعي قدم دعوى ظاهرة إلوجاهة للغاية و أأن مطالبته ستنجح بناء عىل مقومات إدلعوى؛
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وإلرضر إلفعل أأو إحملمتل ميثل خطرإ ابلغا عليه؛
رارمه ،و أأن مثة إماكنية كبرية أأن تُدمر هذه
ومثة دليل عىل أأن إملدعى عليه يف حوزته واثئق أأو أأش ياء ّ
إملوإد إن ُح ِّذر مس بقا.

(ه) فإلتعهدإت
فاذإ إقتنعت إحملمكة بذكل ،قامت ابلتصديق عىل إلطلب فقط برشوط تُدرج يف أأمرها إلكتايب يف شلك
تعهدإت تقدم إىل إحملمكة ،هتدف هذه إلتعهدإت إىل حامية موقف إملدعى عليه إلغائب .ويتوجب عىل حمايم
إملدعي أأن يضمن أأن إ ألمر يشمل مجيع إلضامانت إملناس بة لتحقيق هذإ إلهدف .وتقرر إحملمكة مبوجب سلطهتا
إلتقديرية ما يه إلتعهدإت إليت جيب أأن تُقدم ،نظرإ لعدم وجود قوإعد أأو ممارسات اثبتة يف هذإ إلشأأن .وفامي
يل بعض إ ألمثةل :إلبند ( أأ) موجود يف مجيع إلقضااي ،وإلبنود (ب) و(ج)" "0و(ج)" "2يف معظم إلقضااي.





تعهد إملدعي بتعويض إملدعى عليه عن أأي أأرضإر تلحق به نتيجة صدور إ ألمر؛
وتعهد إملدعي ابعالن إملدعى عليه ،عن طريق حمايم إملدعي ،اب ألمر وبسائر إلواثئق ذإت
إلصةل مثل إلفادإت إخلطية إملتضمنَة وإ ألمر إلقضايئ مببارشة إجرإءإت إدلعوى وإلخطار
ابجللسة إملقبةل؛
وتعهدإت من جانب هؤلء إحملامني:
 برشح معىن وتأأثري إ ألمر للشخص إملُعلَن بصورة معقوةل وبلغة إحلياة إليومية،
وإبالغه بأأن هل إحلق يف إحلصول عىل مشورة قانونية قبل الامتثال ل ألمر أأو
ألجزإء من إ ألمر ،رشيطة إحلصول عىل تكل إملشورة عىل إلفور؛
 والاحتفاظ يف حوزهتم بأأي موإد أأخذوها أأو ُسلمت إلهيم مبوجب اب ألمر؛
 وإلجابة عىل أأي سؤإل يطرحه إملدعى عليه فامي يتعلق مبا إذإ اكنت مادة ما
تدخل يف نطاق إ ألمر؛
 وإعدإد قامئة ،قبل مغادرة إملبىن ،بلك إملوإد إليت ُأخذت قبل نقلها من إملاكن؛
 وإس تخدإم أأي معلومات أأو واثئق مت إحلصول علهيا مبوجب إ ألمر؛
 وضامن أأن تظل ممارسة إحلقوق إليت يكفلها إ ألمر حتت س يطرة أأحد إحملامني
طوإل إلوقت.

(و) فإلتنفيذ
عالوة عىل حقيقة أأن إ ألمر صدر لصاحل طرف خاص يف إجرإءإت خ
تقاض مدنية ،ومل يصدر إىل إلرشطة يف
إجرإءإت جنائية .جيب متيزي أأمر أأنطون بيللر عن أأمر إلتفتيش يف أأنه ل مينح أأي حق لدلخول عنوة إىل
إملبىن ،و أأنه يتطلب أأن يسمح إملدعى عليه للمدعي ابدلخول ،لكن يظل إلباب مفتوحا أأمام إملدعى عليه
للرفض إن أأرإد ،و أأن يقدم طلبا عاجال لتغيري إ ألمر أأو للغائه .إل أأنه حتت ضغط ملنح إلذن ،ل س امي أأن
رفض الامتثال يعرضه خلطر إملقاضاة لحتقار إحملمكة إليت تنظر طلب إملدعي مع إحامتل إلغرإمة أأو إحلبس.
إلأكرث من ذكل أأنه حىت إن جنح إملدعى عليه لحقا يف إلغاء إ ألمر ،فان عصيانه إ ألمر عندما اكن ساراي،
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ما مل يكن ذكل يف ظروف ينعدم فهيا إ ألثر إلقانوين ،ل يزإل ميثل إحتقارإ للمحمكة مع أأنه قد يعترب أأمرإ شلكيا
ل يس توجب يف إلعادة غرإمة.

(ز) فس بل إنتصاف للمدعى عليه
حيفظ أأمر أأنطون بيللر ،رصإحة ،حرية إملدعى عليه يف تقدمي إلامتس عاجل لتغيري إ ألمر أأو إلغائه بناء عىل
تقدمي إخطار حمدد للمدعي (عادة خالل  24ساعة و أأحياان أأقل) .وكون إ ألمر يف إ ألساس تدبريإ مؤقتا فانه
س يددد عىل أأية حال مدة أأمر إلنصاف إليت يقدهما مبدة معينة ،عادة حوإيل أأس بوع .ودلى إنهتاء تكل إلفرتة
س تعقد من حيث إملبد أأ جلسة بني إ ألطرإف تس تعرض إحملمكة فهيا إ ألمر وتنظر فامي إذإ اكن ينبغي إس مترإر
أأمر إلنصاف .وجيوز للمدعى عليه يف تكل إملناس بة أأو يف أأي وقت لحق أأن يتقدم بطلب لتغيري إ ألمر
أأو إلغائه ،ومع أأن إحملمكة قد تلغي إ ألمر حىت بعد تنفيذه ،فاهنا لن تفعل ذكل ما مل حتدث خمالصة بعده بوقت
قصري و أأن حيقق ذكل أأهدإفا معلية.
وميكن طرح أأمر أأنطون بيللر جانبا إذإ مل توجد أأس باب لصدإره أأو اكنت إ ألس باب غري اكفية ،أأو إذإ فشل
إملدعي يف إلكشف عن حقائق ملموسة عند تقدمه بطلب إحلصول عىل إ ألمر ،أأو إذإ ن ُفذ إ ألمر عىل ما يبدو
بصورة غري لئقة أأو مقعية .ويف حاةل إلغاء إ ألمر س ُيعفى إملدعى عليه من الامتثال ل ألوإمر إلزجرية إلوإردة فيه
ُ
وسرتد إليه أأي موإد مت إلتحفظ علهيا مبوجبه .وميكن للمحمكة أأيضا إصدإر أأمر إنصاف جزيئ ذي طابع مماثل
حىت وإن ُرفض طلب إللغاء.
وإضافة إىل طلب إلغاء إ ألمر أأو كبديل عنه ،ميكن للمدعى عليه أأن يسعى إىل إحلصول عىل تعويضات
مبوجب تعهد إملدعي ،عىل أأساس أأنه مت إحلصول عىل إ ألمر أأو تنفيذه بصورة غري مناس بة .وميكن إحلصول
عىل تعويضات حىت يف حاةل عدم إلغاء إ ألمر أأو جناح دعوى إملدعي إستنادإ إىل إ ألسس إملوضوعية .ومع أأن
إلتعويضات قد تتددد سلفا ،فان إملطالبات هبا تظل يف إلعادة قامئة حىت إلبت يف إ ألسس إملوضوعية للقضية.
وإلهدف إ ألسايس للتعويضات هو تعويض إملدعى عليه عن إخلسائر إليت تسبب فهيا إ ألمر ،وقد تزتإيد يف
حاةل تنفيذ إ ألمر بطريقة غري مناس بة أأو مبالغ فهيا.
وإذإ تبني للمدعى عليه أأن إملدعي أأو حماميه خيالفون تعهدإهتم إلوإردة يف أأمر إنطون بيللر أأو أأن هذإ إ ألخري
ترصف بصورة غري لئقة عند تنفيذها ،فميكنه أأن يرفع دعوى ضدمه لزدرإء إحملمكة.

(ح) ف أأشاكل إ ألمر
يشمل أأمر أأنطون بيللر مجةل أأمور من بيهنا ما يل:




أأمر زجري حيظر عىل إملدعى علهيم صنع أأو بيع أأو تأأجري أأو توزيع أأو إلتخل عن حيازة أأي نسخ غري
مرخصة من أأي أأفالم ميكل إملدعون حق إملؤلف فهيا ،كام حيظر إلتخل عن أأي واثئق تتعلق بتوريد
هذه إلنسخ إىل إملدعى علهيم أأو من جانهبم.
يتطلب إ ألمر إلزجري من إملدعى علهيم إلسامح لعدد ل يزيد عن ثالثة أأشخاص مرصح هلم من جانب
إملدعني ،إضافة إىل حمام وحمام أخر أأو موظف أخر دلى حمايم إملدعني ابدلخول عىل إلفور إىل مبان
حمددة يف أأي يوم من أأايم إ ألس بوع ما بني  5صباحا وحىت  1مساء لغرض إلبحث عن وإلتحفظ دلى
حمايم إملدعني عىل أأي نسخ غري مرخصة من تكل إ ألفالم و أأي واثئق تبدو ذإت صةل ابلستيالء عىل أأو
توريد أأو إلتخلص من هذه إلنسخ.
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حملايم إملدعني عن أأماكن وجود إلنسخ سالفة إذلكر
يتطلب إ ألمر إلزجري من إملدعى علهيم إلكشف ّ
وإلواثئق إليت يف حوزة إملدعى علهيم وتسلميها إلهيم.
تتطلب إ ألوإمر إلزجرية إلكشف حملايم إملدعني عن أأسامء وعناوين راار ومعالء إلنسخ غري إملرخصة من
إ ألفالم للمدعى علهيم ،وإلقسم عىل تقدمي إفادة خطية تبني هذه إملعلومات خالل أأربعة أأايم من تنفيذ
إ ألمر.

 .26متطلبات أأساس ية ألمر أأنطون بيللر:

أأنتون بيلر ضد مانيفاكتورين بروسيزس

[1976] Ch 55

يف ر أأيي ،هناك ثالثة رشوط أأساس ية مس بقة لصدإر هذإ إ ألمر ،أأول :ل بد من وجود قضية ظاهرة
إلوجاهة بدرجة كبرية .واثنيا :جيب أأن يكون إلرضر إحملمتل أأو إلفعل إذلي يلحق ابملدعي جداي للغاية .واثلثا:
جيب أأن يوجد دليل وإحض عىل أأن حبوزة إملدعى علهيم واثئق أأو أأش ياء تديهنم و أأن مثة إحامتل حقيقي بأأهنم قد
يدمرون هذه إملوإد قبل أأي تطبيق ل ألمر بني إ ألطرإف.

شواب ضد إلضابط

)1995 (4) SA 1 (A
سأأبني ما إذلي حصل عليه مقدم هذإ إلطلب ،إذلي مت إحلصول عليه يف جلسة رسية ودون إخطار إملدعى
عليه ،ورضورة إثبات أأن دليه جحة ظاهرة عىل إلنحو إلتايل:




أأنه ،أأي مقدم إلطلب ،دليه سبب لرفع دعوى يعزتم موإصلهتا ضد إملدعى عليه؛
و أأن إملدعى عليه يف حوزته واثئق أأو أأش ياء حمددة ومفصةل تشلك دليال حيواي لثبات دعوى مقدم
إلطلب (لكن ل ميكن ملقدم إلطلب أأن يطالب فهيا حبق حقيقي أأو خشيص)؛
و أأن مثة خوفا حقيقيا يستند إىل أأس باب وجهية بأأنه قد يمت إخفاء هذإ إدلليل أأو إتالفه أأو إبعاده بطريقة
ما حبلول موعد إحملامكة أأو يف مرحةل إكتشافه.

لقد إس تخدمت لكامت مثل "إدلليل إحليوي" مبعىن دليل ابلغ إ ألمهية لقضية مقدم إلطلب.

طاء .أأوإمر إلتحفظ عىل إ ألصول (إ ألوإمر إلزجرية ماريفا)
 .21يمتثل إلهدف مما يسمى أأمر ماريفا وهو أأمر زجري مؤقت ُمسي إشارة إىل حمك يف قضية رشكة إملاريفاThe 280
 Marevaيف إحليلوةل دون تبديد إ ألصول ريامث يمت إلبت يف دعوى إملطالب ابلتعويض من خالل تقدمي إلسبيل

إلوحيد وإملنصف وإملالمئ لضامن منع إملدعى عليه من إلترصف يف أأصوهل عىل حنو حيرم إملدعي من مثار أأي حمك
مس تقبل ،وجيب متيزيه عن إ ألوإمر إلزجرية إليت يكون للمطالب فهيا ملكية أأو مصلدة أأخرى يف تكل إ ألصول
حتديدإ ،كام جيب متيزيها عن أأوإمر أأنطون بيللر.

280

ماريفا كومبانيا انفيريإ ضد إنرتانش يوانل ابلاكريزي ).[1975] 2 Lloyds LR 509 (CA
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دإن نورسك ابنك ضد أأنتوانتوس
[1998] EWCA Civ 649

أأحياان تُصمم أأوإمر ماريفا ببساطة محلاية أأصول بصفة عامة من أأجل تنفيذ حمك هنايئ ،و أأحياان لتت ُبع وحامية
أأصول حمددة يطالب إملدعي بسبيل إنتصاف للملكية ،ويف أأحيان أأخرى تقارب أأوإمر أأنطون بيللر إليت
هتدف إىل إحلصول عىل دليل عىل الاحتيال إذلي قد جيري إتالفه يف حاةل عدم صدور إ ألوإمر .و أأحياان
ل ميزي شلك إ ألمر بوضوح بني أأهدإفه.
 .25إلقانون إملقارن :281يقدم هذإ إحلمك نظرة عامة مقارنة

اكرل كونسرتإكشن ضد ابليساد بروبرتزي

[2002] ScotCS 350

( أأ) فإلاتحة بصورة عامة
لقد ُأ ُ
حلت إىل موإد تتناول عددإ كبريإ من إلنظم إلقانونية إ ألخرى .ويف مجيع هذه إ ألنظمة تتوفر س بل إنتصاف
ختول للمدعي إحلصول عىل حامية أأمنية للمبلغ إذلي رفعت إدلعوى للحصول عليه يف دعوى قيد إلنظر ،غري
أأن هذإ إ ألمن ل يتوفر بأأي حال من إ ألحوإل بصورة تلقائية مبجرد إقامة إدلعوى .إذ ل بد للمدعي يف لك
دعوى تقريبا أأن يثبت أأمرين :أأولهام :أأن دليه دعوى ظاهرة إلوجاهة ضد إملدعى عليه ،أأو دليه عىل إ ألقل
دعوى تُمكن من إجرإء تقيمي دقيق ،واثنهيام :أأن هناك أأس بااب خاصة تدعو إىل إفرتإض أأن إملدعى عليه قد
ل يمتكن من إقناع إحملمكة بدعوإه.

(ب) فقارة أأورواب
خلص إلربوفسور ماهر س بل الانتصاف إملتاحة يف قارة أأورواب يف مقالته إلقيّمة بعنوإن "الاجهتاد يف
الاجرإءإت إليت مل يُبت فهيا :مبادئ إلصالح" " Diligence on the Dependence: Principles for
 "Reform 1996 JR 188حيث ذكر أأن:
"من بني إ ألنظمة إليت درس هتا إللجنة فيف إلقارة إ ألوروبية تكررت مخس سامت يه )0( :جيب عىل
إملدعي أأن يقدم سببا وجهيا ،من حيث إ ألسس إملوضوعية لدلعوى ،ملنده سبيل إنتصاف؛ و()2
جيب عىل إملدعي أأيضا أأن يثبت إحلاجة إىل إحلصول عىل إنتصاف مؤقت؛ ( )3وجيب عىل إملدعي أأن
يوفر إمحلاية فامي يتعلق خبسارة إملدعى عليه يف حاةل رفض مطالبة إملدعي؛ ( )4وتنشأأ إلتعويضات
بصورة تلقائية سوإء عندما خيرس إملدعي إستنادإ إىل إملوضوع أأم عندما يكون الانتصاف إملؤقت
غري رضوري؛ ( )8وتقدم طلبات الانتصاف إىل إلقايض .ومن إلسامت إ ألخرى إلشائعة يف معظم
إلنظم إ ألوروبية أأنه ( )6ميكن تقدمي إلطلب من جانب طرف وإحد ،عادة للسبب إملبني لهذه إخلطوة،
لكن الانتصاف إلناجت إجرإء مؤقت فقط ،ويتطلب من إملدعي أأن يصدق عليه يف جلسة لحقة
للطرفني إملتنازعني".

281

ل يتناول هذإ إحلمك إلقضااي إملتعلقة ابمللكية إلفكرية ،لكن إملبد أأ نفسه ينطبق .عىل إدلعوى.
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(ج) فإنلكرتإ وويلز و أأيضا إيرلندإ
إلجرإء إملناظر يف إنلكرتإ وويلز هو أأوإمر ماريفا .وهو إجرإء حديث نسبيا ،بدءإ من اترخي قرإر حممكة
الاس تئناف يف قضية  Mareva Compania Naviera S.A.ضد International Bulkcarriers
 .S.A., [1975] 2 Lloyds LR 509.وخلص إلربوفسور ماهر إملبادئ إليت حتمك إ ألوإمر إلزجرية ماريفا
كام يل:282






ل جيب تقدمي طلب إحلصول عىل أأمر ماريفا إلزجري إل إىل قاض يف إحملمكة إلعليا ،وليس إىل حممكة
إملقاطعة؛
وجيب أأن يربهن إملدعي عىل أأن دليه قضية ميكن إدلفاع عهنا؛
وجيب أأن يربهن إملدعي عىل وجود خطر حقيقي من أأن إملدعى عليه قد يُبعد أأصوهل أأو خيفهيا أأو
يترصف فهيا عىل حنو يدحض دعوى إملدعي؛
وجيب عىل إملدعي إلكشف بصورة اكمةل ورصحية عن مجيع إحلقائق إملادية إملعلومة دليه (مبا يف ذكل
إحلقائق غري إملوإتية لقضيته).
وجيب عىل إملدعي أأن يتعهد بتقدمي إلتعويضات يف حاةل إما رفض دعوإه إستنادإ إىل موضوع إدلعوى أأو
يتبني عدم وجود ما يربر صدور إ ألمر إلزجري.

(د) فإلولايت إملتددة وكندإ
تناولت مقاةل إلربوفسور ماهر أأيضا إحلجز إلوقايئ يف إلولايت إملتددة وكندإ .وخلص إلربوفسور إملبادئ إليت
ُطبقت معوما يف إلولايت إلقضائية إ ألمريكية وإلكندية فامي يل:









282

تندرج س بل الانتصاف إملاكفئة لجرإء توقيع إحلجز عىل إملدين يف إلقانون الاسكتلندي يف نطاق
إلقانون إلعام إملتعلق بس بل الانتصاف إلمتهيدية ،وجيب أأن ترتبط إرتباطا وثيقا ابملبادئ إ ألساس ية ذلكل
إلفرع من إلقانون.
وعىل هذإ ،فان تدإبري الانتصاف هذه ذإت طبيعة إس تثنائية.
وبناء عىل ذكل ،ل بد من وجود أأسس موضوعية ذإت مغزى تربر منح س بل الانتصاف هذه.
وتتعلق إ ألسس إملوضوعية بلك من فرص إملدعي يف إلنجاح يف إدلعوى وإحلاجة إلوإحضة إىل تدبري
الانتصاف.
وإضافة إىل ذكل ،تتطلب إلجرإءإت إلقانونية إلوإجبة أأن ينظر إلقايض يف هذه إ ألسس إملوضوعية قبل
إصدإر تدبري الانتصاف.
وتفرتض إلجرإءإت إلقانونية إلوإجبة أأيضا أأن إملدعى عليه قد حصل عىل إخطار مس بق ابلطلب
وإجللسة قبل أأي منح لسبيل الانتصاف.
وميكن دحض هذإ الافرتإض فقط إذإ متكن إملدعي من إبدإء سبب جيد لتقدميه إلطلب ورهنا بتقدميه
ضامانت محلاية موقف إملدعى عليه.

إنظر رإسو ماريتامي [1978] QB 644؛ ثورد شاندريس ش يبينغ ضد يوناميرين .[1979] QB 645
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وتشمل هذه إلضامانت إلطبيعة إملؤقتة لسبيل الانتصاف إملمنوح بناء عىل طلب من طرف وإحد،
وابلتايل إحلاجة إىل جلسة إس امتع لتحري حصة إلطلب حيث يقع عبء إثبات إملصدإقية عىل إملدعي.
وتعهدإت من إملدعي عندما يثبت أأن سبيل لالنتصاف اكن غري مربر ،أأي عند خسارة إملدعي لدلعوى،
أأو عدم متكنه من إثبات وجود ظروف خاصة تربر حاجته إىل الانتصاف.

 .21هدف إ ألمر :ل يمتثل هدف إ ألمر يف توفري إ ألمن بل يف منع تبديد إ ألصول

نوكس دإريس ضد جاميسون

)[1996] 3 All SA 669 (A
فامي يتعلق ابمس إ ألمر ،يشري مقدمو الالامتس إليه بأأمر إملنع من نوع ماريفا تمينا ابملصطلح إملس تخدم يف إلقانون
إلنلكزيي .ول حتبذ إحملمكة يف إلوقت إلرإهن هذإ الامس إذ قد يويح إس تخدإم إملصطلح إلنلكزيي بأأن
إملبادئ إلنلكزيية تُطبق بصورة تلقائية .و أأان أأتفق مع هذإ إلنقد .فالبدإئل إملقرتحة من فإلقايض إحملنك
مل تكن ،عىل أأية حال أأكرث مالءمة بكثري ،ومن َّمث أأشار إىل أأمر منع إلترصف يف أأصول إملدعى عليه وإىل أأمر
منع تبديد إ ألصول .وقد يويح إلتعبري إلسابق بأأن إلغرض من أأمر إملنع هو توفري إ ألمن ملطالبة إملدعي ،وليس
إ ألمر كذكل .ومينع أأمر إملنع إملدعى عليه من إلتعامل حبرية يف أأصوهل ،لكنه ل مينح مقدم إلطلب حقوقا
تفضيلية عىل تكل إ ألصول .ويشوب أأمر "منع إلتبديد" عيوب يف معظم إلقضااي ،لس امي إلقضية إلرإهنة.
ول ي ُسعى للحصول عىل أأمر إملنع ملنع إملدعى عليه من تبديد أأصوهل إمنا ملنعه من حفظها جيدإ حبيث ل يمتكن
مقدم إلطلب من وضع يديه علهيا ،ومع نقدي ل أللفاظ إملس تخدمة لوصف إملنع ،أأجد نفيس مع إ ألسف
غري قادر عىل إقرتإح بديل أأفضل .و أأعزي نفيس ابلتفكري يف أأن قانوننا قد أأقر هبذإ إلنوع من إملنع لس نوإت
عديدة دون منده إسام حمددإ.
وإلسؤإل إذلي ينشأأ عن هذإ إلهنج هو ما إذإ اكن مقدم إلطلب حباجة إىل إثبات حاةل ذهنية معينة للمدعى
عليه .أأي أأنه يقوم ابلتخلص من أأموإهل ،أأو من إملرحج أأن يقوم بذكل وذكل بغرض أأن يدفع عن نفسه
مطالبات إدلإئنني ،وابلنظر إىل إلغاية من هذإ إلنوع من إحلظر جيب أأن تكون إلجابة ،يف ر أأيي ،يه نعم ،رمبا
فامي عدإ بعض إلقضااي الاس تثنائية .وكام ذكرت ،فالهدف من هذإ إحلظر هو منع إملدعى عليه من إلترصف
حبرية يف ممتلاكته إليت مل يقدم إملدعي مطالبة بشأأهنا .وقد تتطلب إلعدإةل هذإ إلتقييد يف قضااي حيث تبني أأن
إملدعى عليه يترصف بسوء نية هبدف منع تنفيذ مطالبة إملدعي .إل أأنه من إلطبيعي أأل يوجد أأي مربر للزإم
إملدعى عليه بتنظمي ما ينفقه بنية حس نة حبيث حيتفظ بأأموإل يف ممتلاكته دلفع إملطالبات ضده (ل س امي
إملطالبات حمل إلتنازع) ،إنين ل أأتعامل يف إلوقت إلرإهن مع موإقف خاصة قد تنشأأ ،عىل سبيل إملثال،
مبوجب عقد أأو مبوجب قانون إلعسار.
ول يمتثل إلهدف من أأمر إملنع يف أأن يكون بديال للمطالبة بتعويضات بل يف إنفاذها وجعلها أأكرث فعالية.
وإلسؤإل بشأأن ما إذإ اكنت إملطالبة سبيل إنتصاف خ
مرض يف غياب أأمر منع س يجيب عن نفسه بصورة
طبيعية ،وما مل يكن إملدعى عليه هو "قارون" فان إملطالبة ابلتعويضات مدعومة بأأمر منع من هذإ إلنوع دإمئا
ما تكون أأكرث إرضاء للمدعي/مقدم إلطلب أأكرث من أأحدهام مبفرده .ومن َّمث ،فان إلسؤإل بشأأن تدبري إنتصاف
بديل ل حمل هل يف هذإ إلنوع من إلقضااي .و أأمر إملنع إذلي حنن بصدده فريد من نوعه ،فهو إما متاح أأو
غري متاح ،فليس مثة تدبري إنتصاف أخر ميكن أأن حيل حمهل (فامي عدإ ،رمبا يف بعض إلظروف مثل إحلجز
أأو إحلجز إلتحفظي).
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 .31رشوط إحلصول عىل أأمر عاملي إلنطاق:

بنك (جربإلتار) ضد س بييدلإنيس

][1998] EWCA Civ 1101 [UK
إنه قانون حتصيل حاصل أأن يتعني عىل مقدم طلب إحلصول عىل أأمر ماريفا إلعاملي أأن يقنع إحملمكة بأأن ()0
دليه دعوى وجهية؛ ( )2وإملدعى عليه ليست دليه أأصول اكفية دإخل إلولية إلقضائية لكنه ميتكل أأصول
خارج إلولية إلقضائية؛ ( )3وهناك خطرإ حممتال بتبديد إ ألصول ما مل يُمنح أأمر زجري.
ومن إلرإّس أأنه ينبغي حملمكة فالاس تئناف أأن تمتهل يف إلتدخل يف ممارسة إلقايض لسلطته إلتقديرية يف منح
أأو رفض منح أأمر ماريفا ،ول ينبغي لها أأن تتدخل إل إذإ إقتنعت بوجود خطأأ من حيث إملبد أأ.
 .30أأساس إلولية إلقضائية :إلولية إلقضائية يه نفسها تكل إلولية إليت متنح أأوإمر زجرية مؤقتة لكهنا أأوسع
نطاقا.283

كردي سويس فيدز ترإست ضد سريجيو كوغي

[1997] EWCA Civ 1831

ُإختذت هذه إخلطوة إ ألخرية يف قضية  Babanaft Co SAضد  ،Basatne [1990] Ch 13حيث
إنصب إهامتم إحملمكة عىل أأل تفرتض إفرتإضا ل مسوغ هل بوجود ولية خارج حدود إلقلمي .وسلمت إحملمكة بأأنه
س يكون من إخلطأأ إصدإر أأمر قد يُفهم منه فرض إلزتإمات عىل أأشخاص مقميني يف إخلارج ول خيضعون
لوليهتا إلقضائية ،رمغ أأن هذإ إ ألمر تهدف فقط إىل تقييد ترصف إملدعى عليه إخلاضع فعال لولية إحملمكة .ومت
تفادي هذإ إخلطر ابدرإج أأحاكم يف إ ألمر توحض أأنه ل يؤثر عىل إ ألطرإف غري إخلاضعة للسلطة إلقضائية
للمحمكة فامي يتعلق اب ألفعال إليت خترج عن إلسلطة إلقضائية إل ابلقدر إذلي ميكن للمدامك إحمللية إنفاذ إ ألمر به.
وقد توطدت إلن إلولية إلقضائية لصدإر مثل هذه إ ألوإمر .ويُامرس هذإ إ ألمر حبذر ،وجيب أأن يكون
للقضية دإمئا أأساس اكف يربر إصدإره ،لكن هذه إ ألوإمر تصدر إلن بشلك روتيين يف قضااي الاحتيال
إدلويل ،كام أأن إلرشوط إلرضورية للحفاظ عىل إجملامةل إدلولية وإحليلوةل دون وقوع رصإعات بني إلولايت
إلقضائية ابتت يه إ ألساس .وقبل عام  0152مل تكن إحملمكة تس تطيع منح أأمر إنتصاف مؤقتا عندما اكنت
إلجرإءإت إملوضوعية راري يف إخلارج ،لكن مت حاليا إلتوصل إىل نتيجة إجيابية؛ ومن َّمث تمتتع إحملمكة إلعليا
بسلطة منح تدبري إنتصاف مؤقت ملساعدة إلجرإءإت إملوضوعية إليت راري يف ماكن أخر أأاي اكن نوعها
و أأيامن حتدث.
 .32قد يصدر أأمر ابلكشف :ويامتىش ذكل مع أأحاكم إتفاق تريبس (إملادة  )41إليت تنص عىل:
تكفل إدلول إ ألعضاء للسلطات إلقضائية صالحية أأمر إملتعدي اببالغ صاحب إحلق ،ما مل يكن ذكل
غري متناسب مع جدية إلتعدي ،ابلكشف عن هوية إ ألطرإف إلثالثة إملشاركة يف إنتاج إلسلع أأو إخلدمات
إخملالفة وتوزيعها و أأيضا إلكشف عن قنوإت إلتوزيع.

283

وولش ضد ديتلوإت أند اتتش (ابهاماس) ].[2001] UKPC 58 [Bahamas
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أألف .إملعايري إدلولية
 .0إتفاق تريبس :تتطلب إملادة  0.44من إتفاق تريبس توإفر إ ألوإمر إلزجرية ( أأوإمر إملنع) 284يف إلقانون إلوطين
ابلرشوط إلتالية:
تمتتع إلسلطات إلقضائية بصالحية أأمر أأحد إ ألطرإف ابلكف عن إلتعدي ،بوسائل من بيهنا منع دخول إلسلع
إملس توردة إليت تنطوي عىل إنهتاك حلق من حقوق إمللكية إلفكرية ،إىل إلقنوإت إلتجارية إلوإقعة مضن وليهتا
إلقضائية ،عقب إلفرإج إمجلريك عن هذه إلسلع مبارشة.
وإلبدلإن إ ألعضاء غري ملزمة مبنح هذه إلصالحية فامي يتعلق مبوإد حمية حصل علهيا أأو طلهبا خشص قبل أأن
يعمل أأو أأن قبل أأن تكون دليه أأس باب وجهية ليك يعمل أأن إلتعامل يف هذه إملوإد إمنا هو تع خد عىل حق من
حقوق إمللكية إلفكرية.

 .2تنص إملادة  00من إلتوجيه إ ألورويب رمق  2004/48إلصادر يف  21إبريل  2114بش أأن إنفاذ حقوق إمللكية
إلفكرية عىل ما يل:
تكفل إدلول إ ألعضاء للسلطات إلقضائية إماكنية إصدإر أأمر زجري ضد إملتعدي هبدف منعه من الاس مترإر
يف إلتعدي ،حيامث يُتخذ قرإر قضايئ بوجود تعد عىل حق من حقوق إمللكية إلفكرية .ويؤدي عدم الامتثال
ل ألمر إلزجري إىل دفع غرإمة بشلك متكرر ،حسب الاقتضاء ،إن اكن إلقانون إلوطين ينص عىل ذكل،
لضامن الامتثال ل ألمر .وتكفل إدلول إ ألعضاء أأيضا أأن يكون أأحصاب إحلقوق يف وضع ميكهنم من إلتقدم
بطلب للحصول عىل أأمر زجري ضد إلوسطاء إذلين تس تخدم أأطرإف اثلثة خدماهتم للتعدي عىل حق من
حقوق إمللكية إلفكرية ،دون إلخالل ابملادة  )3(5من إلتوجيه .2001/29/EC

لورايل ضد إيباي إنرتانش يوانل

ECJ, 12 July 2011, C-324/09
يف ضوء ما س بق ،فان إلجابة عىل إلسؤإل إلعارش يه رضورة تفسري إمجلةل إلثالثة من إملادة  00من إلتوجيه
 2004/48بأأهنا تطلب إىل إدلول إ ألعضاء أأن تكفل قدرة إحملامك إحمللية إخملتصة ابلنظر يف حامية حقوق إمللكية إلفكرية
أأن تصدر أأمرإ إىل مشغل إلسوق إللكرتوين لختاذ تدإبري من شأأهنا أأن تُسهم ليس فقط يف إلقضاء عىل إلتعدي عىل
تكل إحلقوق من جانب مس تخديم إلسوق ،لكن أأيضا إىل منع موإصةل إلتعدي من ذكل إلنوع .وجيب أأن تكون
إ ألوإمر إلزجرية فعاةل ومتناس بة ورإدعة ،و أأل تُنشئ حوإجز أأمام إلتجارة إملرشوعة.
 .3إتالف إلسلع :أأحد تدإبري الانتصاف ذإت إلصةل هو تدمري إلسلع إخملالفة بغية إحليلوةل دون دخولها إىل
إلقنوإت إلتجارية .ول خيتلف هذإ إلتدبري عن تدبري الانتصاف إلقدمي بتسلمي إلسلع لتالفها .وقد تُصدر إحملامك هذه
إ ألوإمر حبمك إختصاصها إ ألصيل يف تنظمي شؤوهنا إخلاصة وضامن فعالية إ ألوإمر إلزجرية إليت تصدرها .وورد هذإ
إملطلب أأيضا يف إتفاق تريبس (إملادة  )46كام ُذكر يف إلتوجيه إ ألورويب .ويتناول إجلزء جمي هذإ إ ألمر.
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لغرض إملالءمة سيمت يف هذإ إلنص ،إس تخدإم إملصطلح إلقانوين إلنلكزيي "إ ألمر إلزجري  ،“injunctionعلام بأأن إلنظم إملدنية تفضل مصطلح "منع
 ،"interdictول فارق موضوعي بيهنام.

327

ابء .نطاق إ ألمر إلزجري
.4
تقييده.

طبيعة إلفعل غري إملرشوع :تتقيد سلطة إحملمكة يف منح أأمر زجري بطبيعة إلفعل إذلي يسعى إ ألمر إىل

اكرديل ضد ليد بيدلرز

][1999] HCA 18 [Australia
ومع ذكل ،من إلثابت إلن يف إنلكرتإ من خالل إلعديد من قرإرإت جملس إللوردإت ،أأن إلصالحية إملنصوص علهيا
يف إلترشيع إلقضايئ -أأي إماكنية أأن متنح إحملمكة أأمرإ زجراي يف مجيع إلقضااي إليت يتبني فهيا للمحمكة أأن ذكل عادل
ومالمئ  -ل تعطي سلطة غري حمدودة ملنح الانتصاف إلزجري .ول يزإل من إلوإجب الاهامتم بوجود حق قانوين
أأو حق إنصايف حيميه إ ألمر إلزجري من الانهتاك أأو من إلهتديد ابلنهتاك أأو من أأي سلوك أأو ممارسة أأخرى حلقوق
قانونية أأو إنصافية منافية للضمري .وهكذإ فان إلوضع إذلي تؤكده هذه إلسلطات يعكس إلنقطة إليت أأشار إلهيا أأشربنر
عندما قال إن "صالحية إحملمكة ملنح أأمر زجري مقيدة بطبيعة إلفعل إذلي يسعى هذإ إ ألمر إىل تقييده".

رشكة كوفليكسب س تينا أأوفشور إحملدودة ضد رشكة كوفليكسب إملسامهة

[1999] EWHC Patents 258

عادة ما يزمع إملدعي يف دعوى تتعلق ابلربإءة أأن إملدعى عليه إرتكب نوعا أأو نوعني حمددين من أأنوإع إلتعدي ،وجيب
حتديد هذين إلنوعني يف مرإفعات إملدعي .ويف مجيع إلقضااي تقريبا يشغل إلتعدي جزءإ صغريإ من حق الاحتاكر
إذلي متنده إلربإءة وإملطالبات إملتعلقة هبا .وإضافة إىل أأنه يف مجيع إلقضااي تقريبا ،ل تهدد إملدعى عليه إل مبوإصةل
إ ألنشطة إحملددة يف تفاصيل إلتعدي دون أأي أأفعال أأخرى .ويؤدي إ ألمر إلزجري وإسع إلنطاق إىل منع إملدعى عليه
من إلقيام بأأعامل مل تهدد بفعلها ،أأو أأفعال قد ل يفكر فهيا قط و أأفعال قد ل يكون قادرإ عىل إتياهنا.
ومل تأأخذ إحملمكة يف إعتبارها ،انهيك عن أأن حتدد ما إذإ اكنت هناك أأنشطة أأخرى خمالفة .وهذه إلنقطة ميكن
أأن تُثار يف أأي خصومة بشأأن حقوق إمللكية إلفكرية ،لكهنا هممة بصورة خاصة يف إخلصومة إملتعلقة ابلربإءإت.
وكثريإ ما حيدث إما قبل إحملامكة بوقت قصري أأو خاللها ،أأن جيد صاحب إلربإءة نشاطا أخر خمتلفا للمدعى
عليه يود إضافته إىل تفاصيل إلتعدي .ونظرإ إىل أأن قضية إلتعدي قد تثري مسائل وقائعية جديدة رمبا تتطلب
شهادة إخلربإء ،ومن إلشائع أأن ترفض إحملامك إلذن بتعديل إملرإفعات إذإ اكن ذكل من إملرحج أأن ُخيل مبوعد
إحملامكة .ويتعني عىل إملدعي ،رمغ جناحه يف إدلعوى إ ألوىل ،أأن يرشع يف إجرإءإت دعوى جديدة يف حاةل
إرصإر إملدعى عليه الاحتفاظ حبقه يف موإصةل إلنشاط إلثاين؛ إذ ليس مثة ما ُخيل يف أأن يقرر إملدعى عليه
ذكل ،وحىت مع إفرتإض أأنه ل حيق هل إلطعن مرة أأخرى يف حصة إلربإءة (ويه مسأأةل غري مطروحة هنا
للنظر فهيا) ،مفن إملرشوع هل أأن حيتج بعدم إلتعدي .ويف هذإ إلصدد ،ل جمال لاثرة مسأأةل إلغالق إحلمكي
أأو مسأأةل إحلمك إملقيض فيه.
.8

ل ختتلف إلقوإعد إملتعلقة اب ألوإمر إلزجرية يف قضااي إمللكية إلفكرية عن تكل إلقوإعد إملطبقة يف قضااي أأخرى:
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إيباي ضد مريكيكس تجاينج
]550 US (2007) [USA
إلقايض طوماس:
ووفقا للمبادئ إلرإخسة لالنصاف ،جيب عىل إملدعي إذلي يسعى إىل إحلصول عىل أأمر زجري دإمئ أأن يفي
برشوط أأربعة قبل حصوهل عىل هذإ إلنصاف ،وجيب عليه أأن يربهن عىل:





أأنه يعاين من رضر ل سبيل إىل إصالحه؛
و أأن س بل الانتصاف إملتاحة يف إلقانون ،مثل إلتعويضات إملالية ،غري اكفية لتعويضه عن ذكل إلرضر؛
و أأن سبيل الانتصاف هل ما يربره يف ضوء إملوإزنة بني إملشاق إليت يتعرض لها لك من إملدعي
وإملدعى عليه؛
و أأن إملصلدة إلعامة لن تتعرض ألي رضر جرإء إحلصول عىل أأمر زجري دإمئ.

وتنطبق هذه إملبادئ إملعروفة ابلقوة ذإهتا عىل إملنازعات إلناش ئة مبوجب قانون إلربإءإت .وكام أأقرت هذه
إحملمكة منذ زمن بعيد "ينبغي أأل نس هتني ابلتحول إلكبري عن إملامرسات إلتقليدية إلعريقة لالنتصاف".
ول يوجد يف قانون إلربإءإت ما يشري إىل أأن إلكونغرس إعزتم هذإ إلتحول .ويتسق هذإ إلهنج مع أأسلوبنا يف
إلتعامل مع إ ألوإمر إلزجرية يف إطار قانون حق إملؤلف.
رئيس إلقضاة روبرتس:
منحت إحملامك ،عىل إ ألقل منذ بدإية إلقرن إلتاسع عرش ،إنتصافا زجراي يف إلغالبية إلعظمى من إلقضااي إملتعلقة
ابلربإءإت دلى تثبهتا من وجود تع خد .وليس مثة ما يدعو إىل إدلهشة يف هذه "إلتقاليد إلعريقة ملامرسة
الانتصاف" نظرإ إىل صعوبة حامية حق الاستبعاد عن طريق س بل الانتصاف إلنقدية إليت تسمح للمتعدي
ابس تخدإم إخرتإع ما ضد رغبات صاحب برإءة الاخرتإع ،ويه صعوبة تكتنف يف إلغالب أأول رشطني من
رشوط إختبار إلرشوط إ ألربعة إلتقليدي .وكام ترى إحملمكة ،فان هذه إملامرسة إلتارخيية ل ختول لصاحب حق
إلربإءة إحلصول عىل أأمر زجري دإمئ أأو تربر إلقاعدة إلعامة برضورة إصدإر إ ألوإمر إلزجرية.
إلقايض كينيدي:
ينبغي للقضااي إليت تنشأأ عهنا إلن حماكامت قضائية أأن تأأخذ يف إعتبارها أأن طبيعة إلربإءة إليت جيري إنفاذها
وإلوظيفة الاقتصادية ملاكل إلربإءة تفرض يف إلعديد من إحلالت إعتبارإت خمتلفة متاما عن إعتبارإت إلقضااي
إلسابقة .فقد نشأأت صناعة ل تس تخدم فهيا إلرشاكت إلربإءإت أكساس لنتاج إلسلع وبيعها حفسب ،بل
للحصول ،يف إملقام إ ألول ،عىل رسوم إلرتخيص .وابلنس بة لهذه إلرشاكت ،ميكن توظيف إ ألمر إلزجري
وإلعقوابت إلصارمة إحملمتةل إلناش ئة عن إنهتاكه ،أكدإة للتفاوض مع إلرشاكت إليت تسعى إىل رشإء إلرتإخيص
مكون صغري من
ملامرسة إلربإءة وفرض رسوم ابهظة علهيا .وعندما يكون الاخرتإع إحملمي بربإءة ليس سوى ّ ِ
مكوانت منتج تسعى إلرشاكت إىل إنتاجه ،وعندما ي ُس تخدم إلهتديد اب ألمر إلزجري ببساطة يف تعزيز إلقوة
إلتفاوضية لهذه إلرشاكت للتأأثري عىل إملفاوضات دون وجه حق ،فان إلتعويضات إلقانونية قد تكون اكفية حقا
للتعويض عن إلتعدي ،وإ ألمر إلزجري قد يكون يف غري إلصاحل إلعام.
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جمي .طبيعة إ ألمر إلزجري
.6

هدف إ ألمر إلزجري :إلهدف إلرئييس من إ ألمر إلزجري هو منع أأي أأفعال خمالفة ُخيىش وقوعها يف إملس تقبل.

كوفليكسب ضد س تولت كوميكس س يووي

[2000] EWCA Civ 242
تمتتع إحملمكة مبوجب إملادة  37من قانون إحملمكة إلعليا لعام  0150بصالحية عامة ملنح أأوإمر زجرية "يف مجيع
إلقضااي إليت يتبني فهيا للمحمكة أأن ذكل عادل ومالمئ" وتنص إملادة  60من قانون إلربإءإت لعام  0111عىل
أأن "إملطالبة ابصدإر أأمر زجري مينع إملدعى عليه ....من إرتاكب أأي أأفعال خمالفة ُخيىش وقوعها" وهبذإ تتفق
هذه إملادة مع إلقانون إلعام إلسابق لصدور ذكل إلقانون.
إ ألمر إلزجري هو سبيل إنتصاف من وقوع مزيد من إلرضر .ولن تصدر إحملمكة إ ألمر إذإ إقتنعت أأن ليس مثة
إحامتل بوقوع هذإ إلرضر .ول متنح إحملمكة إ ألمر إلزجري ضد إملدعى عليه ألنه إقرتف خطأأ ما .ولكن عندما
يمتكن إملدعي من إثبات حصة برإءة إخرتإعه بصورة قاطعة و أأنه مت إلتعدي عىل تكل إلربإءة ،فان إلقاعدة إلعامة
يه منح إ ألمر إلزجري.
ومع ذكل ،فان ذكل لن حيدث أكمر طبيعي ،ألن إ ألمر إلزجري هو إنتصاف تقديري ،ولهذإ قد يُرفض منده
يف بعض إلقضااي ،مثال إذإ أأقنع إملدعى عليه إحملمكة بأأنه من غري إملرحج حدوث تع خد أخر.
.1

إ ألوإمر إلزجرية تتعلق ابلسلوك يف إملس تقبل:

رشكة كوفليكسب س تينا أأوفشور إحملدودة ،رشكة كوفليكسب إملسامهة

[1999] EWHC Patents 258

تلتفت إلتعويضات أأو حساب إ ألرابح إىل إملايض ،ويه مصممة إما لتعويض إملدعي عن إلرضر إذلي حلق
به ،أأو حلرمان إملدعى عليه من إملنافع إليت حصل علهيا من أأنشطة إنهتُ كت فهيا حقوق إملدعي .أأما إ ألمر
إلزجري فيتطلع إىل إملس تقبل ،وتهدف إىل منع حدوث إنهتااكت ُمهدد هبا حلقوق إملدعي ،ويف إلعادة تفرتض
إحملمكة ،عندما يرتكب إملدعى عليه إلتعدي ،أأن هذإ نشاط متكرر ومتنح إ ألمر إلزجري ملنع تكرإره .هذإ
إملسار ليس حمتيا ،ففي عدد قليل من إلقضااي خلُصت إحملمكة إىل أأنه رمغ حدوث تع خد ،فان خطر حدوثه يف
إملس تقبل غري قامئ ،و ُرفض يف هذه إلقضااي منح إنتصاف زجري.

س توفر ك ميياكلز ضد مونسانتو

)1988 (1) SA 805 (T

285

تنطبق إلقوإعد إلعادية إملتعلقة ابجرإءإت إملنع فعىل قضااي إلربإءإت  .وقد أأصاب ترييل يف إشارته إىل أأن
إ ألساس إذلي يستند إليه أأي إجرإء للمنع هو إلهتديد إلفعل أأو إلضمين من جانب إملدعى عليه ،بأأنه بصدد
إلترصف عىل حنو ينهتك حق إملدعي ،و أأن إلتعدي إلفعل جمرد دليل تستشف منه إحملمكة عزما عىل موإصةل
إلهنج ذإته .وكنت أأعتقد أأن من إلبدتهيي أأل يكون إجرإء إملنع أأمر إنتصاف من إنهتااكت سابقة حلقوق ،بل
إجرإء محلاية حق قامئ.
285

متت إملوإفقة عىل ذكل يف فيليب موريس ضد مالبورو شورت ).1991 (2) SA 720 (AD
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 .5الاس تحقاق إلعام :بعد إثبات إلتعدي عىل حق إمللكية إلفكرية ،حيق لل ُمطالب إحلصول عىل أأمر زجري.
ول تقبل مجيع إلولايت إلقضائية ابلطابع إلتقديري ألمر الانتصاف إذلي مي ِكّن إحملمكة من رفض منح أأمر زجري فور
إثبات إلتعدي مع وجود سبب يدعو إىل الاعتقاد بأأن إملدعى عليه س يوإصل إلتعدي.

لووي فيتون مالتيي ضد كنايرم

][2004] FCA 1584 [Canada
إلوضع إحلقيقي هو :أأن أأساس منح أأمر زجري يف قضية تتعلق ابمللكية إلفكرية هو ،من مجيع إلنوإيح،
إ ألساس نفسه إذلي تستند إليه أأي قضية أأخرى .أأي جيب عىل إملدعي أأن يثبت أأن هناك خطرإ من قيام
إملدعى عليه ابلتعدي يف إملس تقبل ،وإذإ فشل إملدعي يف جعل هذإ الافرتإض مقبول لن يُمنح إ ألمر.
وفامي يتعلق مبسأأةل إثبات خطر تكرإر إلتعدي ،أأبدى بعض إلقضاة إس تعدإدمه لس تنتاج أأن إخلطر ببساطة
هو من إلتعدي إلسابق ،لكن إلر أأي إ ألفضل هو ما عرب عنه  Laddie Jيف قضية Coflexip SA :ضد
 ،Stolt Comex Seaway MS Ltd [1999] 2 All ER 592حيث قال (يف  :)618إنه ليس من
إلصوإب أأن تُعاجل مجيع إلتعدايت فعىل حقوق إمللكية إلفكرية عىل أأهنا جمرد "تفاح فاسد".

تيل ميياكنيك كنرتولز ضد ش نايد إلكرتيك إندإسرتيز
]2002 PTC (24) 632 [India

جيب أأن نقبل أأن إلربإءة تؤدي دون شك إىل نشوء إحتاكر قانوين حيمي صاحب إلربإءة من أأي إس تخدإم
غري مأأذون به جلهاز حمي بربإءة؛ ذلإ ما إن يثبُت الانهتاك يف قضية تتعلق بربإءة مسجةل ،ل ي ُسمح ،رهنا
ابلطبع ابس تخدإم إلربإءة ،ابلحتجاج بأأن صاحب إلربإءة إملذكور ل حيق هل إحلصول عىل أأمر زجري.
 .1س بل الانتصاف إلتقديرية :خيضع منح إ ألمر إلزجري للسلطة إلتقديرية .وهذإ ل يعين أأنه ميكن إناكر حقوق
أأحد إ ألطرإف من خالل ممارسة إلسلطة إلتقديرية إل إذإ نشأأت ظروف خاصة.

نوكيا ضد تروونغ

][2005] FCA 1141 [Australia
تُمنح إ ألوإمر إلزجرية إدلإمئة بصورة تقليدية يف قضااي إلتعدي عىل حقوق إمللكية إلفكرية وذكل يف إحلالت إليت يثبت
فهيا إلتعدي ويثبت فهيا إلهتديد مبوإصةل إلتعدي ،ويسهم ذكل يف تفادي إلجرإءإت إملتعددة .ومثة دليل وإحض عىل أأن
إملدعى علهيم وإصلوإ بيع إملنتجات إخملالفة رمغ علمهم هبذه إلجرإءإت ،ومل يقدم إملدعى علهيم تعهدإت بعدم إلتعدي؛
ذلإ أأرى أأنه من إملالمئ إس تخدإم سلطيت إلتقديرية يف منح أأمر زجري دإمئ.
 .01إلتعويضات اكجرإء بديل :رمغ أأن منح أأمر زجري ينطوي عىل ممارسة إحملمكة لسلطهتا إلتقديرية ،فان إحملمكة
يف س ياق ممارس هتا لهذه إلسلطة ستنظر ،كقاعدة عامة ،يف ما إذإ اكن دفع تعويضات دون أأمر زجري ل جيرب يف
إلوإقع مقدم إلطلب عىل إلتخل عن حقوقه .وبسبب هذإ الاعتبار ُمنحت أأوإمر زجرية هنائية مكسأأةل بدتهية يف
إلقضااي إملتعلقة ابمللكية إلفكرية يف معظم إلبدلإن إذإ أأثبت إملطالب إس تحقاقه إ ألمر بطريقة أأخرى ،وإل قد يصل
إ ألمر إىل منح إملدعى عليه ترخيصا إجباراي.286

286

إدلوةل ضد جميس لورميري ورشاكؤه ).[1984] 1 FC 1065 (CA
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دإل .صيغة إ ألمر إلزجري
 .00إلصيغة :ينبغي الاهامتم بصيغة إ ألمر إلزجري.

رشكة كوفليكسب س تينا أأوفشور إحملدودة ،رشكة كوفليكسب إملسامهة

[1999] EWHC Patents 258

عىل إملدعى عليه إذلي صدر يف حقه أأمر إملنع أأن يكون عىل بينة مبا ميكنه وما ل ميكنه معهل .ول ينبغي أأن
يكون يف حرية من أأمره .وكام أأشري سابقا ،يف معظم إلقضااي تكون إحلدود إخلارجية إدلقيقة للمطالبة بربإءة
بعيدة لك إلبعد عن إلوضوح .ويتأأكد ذكل ،إن اكنت هناك حاجة إىل إلتأأكيد ،ابلقضااي إلعديدة إليت نقضت
فهيا حمامك الاس تئناف ما توصلت فهيا إحملمكة إلعليا من حدوث تعد .وينطوي إ ألمر إلزجري بعدم إلتعدي عىل
برإءة إخرتإع عىل لك هذإ إلقدر من عدم إدلقة.
تتجىل هذه إحلاجة بوضوح يف إحلمك إلتايل حملمكة الاس تئناف:

كوفليكسب ضد س تولت كوميكس س يووي
[2000] EWCA Civ 242

من إملهم أأن يصاغ أأي أأمر ،مثل إ ألمر إلزجري ،عىل حنو يبني ،بقدر ما يسمح به إلس ياق من وضوح،
ما ل جيوز إلقيام به .وهذإ هو إلسبب يف أأن إلشلك إ ألسايس ل ألمر إلزجري يُصاغ بعبارإت متنع إملدعى عليه
من إلتعدي عىل إلربإءة .وهذإ إ ألمر إلزجري حمدود من حيث إملدة ويقترص عىل إحلق إملنصوص عليه يف
إملادة  )0(61و( )2من قانون إلربإءإت .كام يستبعد إ ألمر إلزجري إ ألفعال إليت يقوم هبا إملدعى عليه وإليت تقع
يف إطار الاحتاكر ،لكهنا مستبعدة من إلتعدي مبوجب إلقانون ،مثل الاس تخدإم إلشخيص إذلي يقع يف
إطار إملادة  ()8(61أأ) من إلقانون.
ويقترص هذإ إ ألمر إلزجري عىل حق الاحتاكر عىل إلنحو إذلي يُطالب به .وقد قامت إحملمكة بتفسري
إدلعوى مبساعدة إ ألطرإف .ويف س ياق إ ألفعال إليت يزمع إملدعي أأهنا خمالفة و أأي أأفعال تع خد حممتةل أأخرى يود
إملدعى عليه أأن يعرضها عىل إحملمكة .وابلطبع قد ينشأأ نزإع بشأأن ما إذإ اكنت إلترصفات إليت مل تُعرض عىل
إحملمكة ،ترىق إىل درجة إنهتاك إ ألمر إلزجري ،لكن هذإ إلزنإع ينشأأ عىل أأساس أأن نطاق إملطالبة وابلتايل
إ ألمر إلزجري خيضع إىل نظر إحملمكة وتفسريها.
و أأنتقل بعد ذكل إىل إ ألمر إلزجري إذلي ُمنح بناء عىل إقرتإح إلقايض .ويعاين هذإ إ ألمر من ثالثة أأوجه
قصور رئيس ية ،يه :أأول :كام س بق أأن بينت ،أأن إ ألمر ل يرتبط مبدة إلربإءة إليت تظل إلربإءة قامئة فهيا،
وهذإ ل شك ميكن تصحيده ابضافة عبارة من قبيل" أأثناء مدة إلربإءة".
واثنيا :أأنه يتجاوز إحلق إلقانوين إملنصوص عليه يف إملادة  )0(61و( )2إذ يفشل يف إستبعاد إ ألفعال إملس تثناة
من إحلق مبوجب إلقانون .واثلثا :ينشأأ عنه صعوابت مجة بشأأن صيغة إ ألمر.
وتضمن إ ألمر إلزجري إذلي منده إلقايض "وصفا ملنتج إملدعى علهيم ولعملية إلنتاج" .وقد ورد هذإ إلوصف
يف ثالث صفدات مطبوعة عىل إلةل إلاكتبة و أأربع صفدات رسوم بيانية .وتُقدم هذه إلواثئق يف إلعادة ،وهذه
تثناء ،لوصف إلتعدي إملزعوم يف لكامت غري مثرية للجدل حبيث تمتكن إحملمكة من إختاذ قرإر
إلوثيقة ليست إس ً
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بشأأن ما إذإ اكن قد حدث تعد أأم ل .ويف هذه إلقضية تضمنت إلوثيقة مكية كبرية من إلتفاصيل ل متت
للتعدي بصةل.
وعند إختاذ قرإر بشأأن إلشلك إملناسب ل ألمر إلزجري يف دعوى تتعلق ابلربإءة ،جيب أأل يغيب عن أأذهاننا
أأن إ ألمر إلزجري يُمنح ملنع إس تخدإم ُخيىش حدوثه حلق إحتاكر قانوين لصاحب إلربإءة عىل إلنحو إملبني يف
مطالبته .ويُتخذ إلقرإر إملتعلق بشلك إ ألمر يف ضوء إملطالبة إليت فرسهتا إحملمكة بني إ ألطرإف .وهذإ ابلطبع
ل حيدث يف قضااي أأخري تتعلق ابمللكية إلفكرية .فا ألمر إلزجري إذلي مينع فقط إنهتاك إلثقة لن يكون مالمئا
ألس باب كثرية مهنا أأنه لن يمت حتديد جحم إملعلومات إلرسية .وتغري إلظروف يف إلقضااي إملتعلقة ابلمتويه ميكن
أأن يغري طريقة عرض إلسلع ،ومن َّمث من إلطبيعي أأن يوحض إ ألمر إلزجري إلفعل إذلي جيب الامتناع عنه
موصوفا بلكامت مثل "حبيث تُمرر إلسلعة و أكهنا سلع خشص أخر".
يبدو أأن إلقايض يعتقد أأن إ ألوإمر إلزجرية إليت حتول دون إلتعدي عىل برإءة إخرتإع يه أأوإمر وإسعة إلنطاق:
لكهنا أأوإمر تاكئف إحلق إلقانوين إملمنوح ،وهو حق أأقمي ليك يُمنح بشلك سلمي لكن جرى إلتعدي عليه.
ويسمح إ ألمر إلزجري إذلي مينده إلقايض للمدعى عليه إلقيام بأأفعال أأخرى قد تكون أأفعال متعدية .ويف تكل
إ ألحوإل يكون إملدعى عليه أأفضل حال من حيث إن أأي تغيري يقوم به إملتعدي عىل ما هو موصوف وموحض
يف وصف إلعملية سيسمح هل مبوإصةل إلعمل إلتجاري دومنا حاجة إىل إلامتس توجيه من إحملمكة قبل إعامتد
إلتغيري .وإملزية إليت تعود عىل إملدعى عليه من أأن إ ألمر إلزجري ل يغطي إل سلعة أأو معلية حمددة يه مزية
وإحضة ،فاذإ أأجرى تغيريإ عىل إلسلعة لن يكون متعداي ،وصاحب إلربإءة هو إذلي يقرر إن اكن س يقمي
دعوى أأخرى أأم ل .وبنفس إلقدر تتضح إلسلبيات إليت تعود عىل صاحب إلربإءة ،فليك حيصل عىل أأمر
زجري عليه أأن يثبت حقه يف إحتاكر إلسلعة ويثبت أأنه مت إلتعدي عىل هذإ إحلق ،وجيب أأن يصل إلقايض
إىل نتيجة مفادها أأنه ُخيىش موإصةل إلتعدي .ومن وهجة نظر إملدعي ،إن إملتعدي هو إذلي ينبغي هل إلامتس
إلتوجيه من إحملمكة إن أأرإد إخملاطرة .وهو ما يبدو معقول يف إلس ياق إلطبيعي ل ألحدإث.

 .02ينبغي أأن يتسع نطاق إ ألوإمر إلزجرية عىل حنو اكف لتوفري إمحلاية إملناس بة:

سبيكرتإفيست ضد أأبريكنيت
[1988] FSR 161

إن برإعة أأولئك إذلين يتعدون عىل حق إملؤلف وإلعالمات إلتجارية ويشرتكون يف معليات متويه ل حدود لها،
ول ميكن حامية إملدعني بصورة اكفية بأأوإمر مقصورة أأو حمدودة .وهذإ هو إلسبب يف إلامنذج إملوحدة ل ألوإمر
إلزجرية يف مثل هذه إحلالت وإشارهتا إحلمتية إىل "إلتعدي خبالف ذكل" و"جزء كبري" و"تأأثري مماثل"
و"تقليد ملون" و"إل مترر عىل أأهنا سلعة خشص أخر" .بيامن إملدعى عليه إذلي يوإجه مبثل هذإ إ ألمر
يترصف بزنإهة وبشلك معقول ،وهو ما خيفف ورمبا يلمتس إلعذر لنهتاك إ ألمر .أأما إذإ ثبُت إلتعدي فيقع عىل
إملدعى عليه عبء ختفيف وطأأة إلفعل أأو تربيره ،وقد حيتاج إىل إلتفكري مليا يف عذر جيد إن اكنت إلظروف
مثرية للريبة.
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أألف .إملعايري إدلولية
 .0يشرتط إتفاق تريبس عىل إلبدلإن إ ألعضاء أأن تنص يف قوإنيهنا إلوطنية عىل إحلصول عىل تعويضات يف حاةل
إلتعدي عىل حقوق إمللكية إلفكرية .ويف هذإ إلصدد ،تنص إملادة  48عىل ما يل:


جيب أأن يكون من صالحيات إحملامك أأن حتمك عىل إملتعدي بدفع تعويضات مناس بة ملاكل إحلق عن
إلرضر إذلي حلق به نتيجة إلتعدي عىل حق ملكيته إلفكرية من جانب خشص إرتكب إلتعدي وهو
يعمل أأو اكنت دليه أأس باب معقوةل ليعمل أأنه قام بذكل إلتعدي.
وجيب أأن يكون من صالحية إحملامك أأيضا أأن حتمك عىل إملتعدي بدفع مرصوفات إىل ماكل إحلق قد
تشمل أأتعااب مناس بة للمداماة.



ويف إحلالت إملناس بة ،جيوز لدلول إ ألعضاء أأن تأأذن للمدامك ابحلمك ابسرتدإد إ ألرابح و /أأو دفع
تعويضات حمددة سلفا ،حىت وإن اكن إملتعدي ل يعمل أأو مل تكن دليه أأس باب معقوةل ليعمل أأنه يرتكب
فعال من أأفعال إلتعدي.



ويعد هذإ إقر ًإرإ بأأن تقدير إلتعويضات يف حاةل إلتعدي عىل حقوق إمللكية إلفكرية غالبا ما يُنص عليه يف قانون إمللكية
إلفكرية ذي إلصةل ،وبأأن قانون أأي بدل قد جيعل دفع إلتعويضات رهنا ابلعمل ابلتعدي أأو رهنا ابلهامل .ونظرإ إىل أأن
إتفاق تريبس يفرض حدإ أأدىن من الالزتإمات ،جيوز أأن ينص أأي قانون عىل أأن إملتعدي إلربيء قد يكون مسؤول
عن دفع تعويض.
 .2توجيه الاحتاد إ ألورويب :يشرتط توجيه الاحتاد إ ألورويب بشأأن إنفاذ حقوق إمللكية إلفكرية إلصادر يف 21
إبريل  2872114أأن تنص إدلول إ ألعضاء يف قوإنيهنا عىل منح تعويضات يف إلقضااي إملتعلقة ابمللكية إلفكرية ،و أأن تنص
عىل إحلد إ ألدىن من إملتطلبات .وكام س يتبني ،متثل هذه إملتطلبات إىل حد كبري إملبادئ إحلامكة .وتنص إملادة )0(03
عىل ما يل:
"يتعني عىل إدلول إ ألعضاء أأن تكفل للسلطات إلقضائية إخملتصة صالحية إحلمك ،بناء عىل طلب إلطرف
إملترضر ،عىل إملتعدي إذلي إرتكب فعل إلتعدي وهو يعمل أأو اكنت دليه أأس باب معقوةل ليعمل أأنه يقوم
بنشاط متع خد ،بدفع تعويضات مناس بة ملاكل إحلق عن إلرضر إلفعل إذلي حلق به نتيجة إلتعدي".
جيب عىل إلسلطات إلقضائية عند حتديد إلتعويضات أأن:
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تأأخذ يف الاعتبار مجيع إجلوإنب إملناس بة ،مثل إلعوإقب الاقتصادية إلسلبية مبا يف ذكل إلرحب إلفائت
إذلي عاىن منه إلطرف إملترضر و أأي ماكسب غري مرشوعة حتققت جرإء إلتعدي ،ويف إحلالت
إملناس بة ،عنارص أأخرى غري إلعوإمل الاقتصادية مثل إلرضر إملعنوي إذلي حلق بصاحب إحلق نتيجة
إلتعدي.
ف ...ميكهنا كبديل ،يف إحلالت إملناس بة ،أأن حتدد إلتعويضات مكبلغ إجاميل إستنادإ إىل عنارص مهنا،
عىل إ ألقل ،مبلغ إلاتوإت أأو إلرسوم إليت اكنت ستتحقق يف حال طلب إملتعدي إذان ابس تخدإم حق
إمللكية إلفكرية إملعين".

أأعلنت إملفوضية إ ألوروبية يف بالغ مؤرخ يف  24مايو  2100أأن هذإ إلتوجيه رمق  2004/48سريإجع يف ( 2102إنظر:
).http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_en.pdf
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 .3إلقاعدة إلعامة يه :ما مل ينص إلقانون عىل خالف ذكل ،تُطبق إلقوإعد إلقانونية إلعادية إليت حتدد قمية
إلتعويضات عن إخلطأأ يف تطبيق إلقانون.

أأرو إم إف يج ضد كونفرتبل توب روباليسمن
]377 U.S. 476 [US Supreme Court

يقال إن فإلتعويضات متثل "إلفرق بني إحلاةل إملالية فللمدعي بعد إلتعدي ،وإحلاةل إليت اكن من إملمكن أأن يكون
علهيا لو مل حيدث إلتعدي" .وإلسؤإل إذلي يتعني طرحه عند حتديد إلتعويضات هو "ما مقدإر إلرضر إذلي تعرض هل
ماكل إلربإءة وإملرخص هل بسبب إلتعدي .وابلرضورة أأيضا طرح هذإ إلسؤإل :لو مل يقم إملتعدي ابلتعدي ،ما إذلي
اكن س يفعهل ماكل إلربإءة وإملرخص هل؟"
وتنطبق هذه إلقاعدة أأيضا يف إلنظم إلقانونية إملدنية وإخملتلطة .عىل سبيل إملثال ،وفقا للامدة  0352من إلقانون إملدين
إلفرنيس ،جيب إلتعويض عن أأي أأفعال خمالفة ضارة .ووفقا للامدة  0041عادة ما متتد إلتعويضات لتشمل "إلرحب
إلفائت" ()gain manqué, lucrum cessans؛ وإخلسارة إملتكبدة (.)perte subie, damnum emergens

أأوميغا أأفرياك بالستيكس ضد سويس تول مانيفاكتورين
]1978 (3) SA 465 (A) [South Africa

نظرإ إىل أأن إلفعل غري إملرشوع هو نوع من أأنوإع إجلندة ،فان إلجرإء إملُتخذ سيتعلق ابجلنح ،وس هيدف إىل تعويض
إملاكل عن خسارته إملالية سوإء أأاكنت فعلية أأم متوقعة أأم مس مترة من خالل إلتعدي.

ابء .إلتعويضات :معوما
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 .4مشلكة إلقياس إلمكي للتعويضات :كثريإ ما توإجه إحملامك صعوبة كبرية يف حتديد قمية إلتعويضات عن إلتعدي
عىل حقوق إمللكية إلفكرية .ول تقترص إملشلكة عىل إحملامك إملدنية إلعادية ،فقد تكون إحملامك إملتخصصة يف جمال إمللكية
إلفكرية ،عىل إ ألرحج أأقل أأهلية لتدديد إملسائل إملتعلقة ابلتعويضات .ويوجد يف إلولايت إملتددة حق إحملامكة أأمام
هيئة حملفني لتقدير إلتعويضات.289
ول تقترص إملشلكة عىل إلربإءإت أأو عىل إدلعاوى إ ألخرى إملتعلقة ابمللكية إلفكرية ،ففي إلعديد من إجملالت (مثل
إلتعويضات عن إلصاابت إلشخصية وإ ألخطاء إملهنية وإلخالل ابلعقد وخسارة إلرحب وما إىل ذكل) ميثل إلقياس
إلمكي مشلكة ليس فقط للسلطة إلقضائية لكن أأيضا ل ألطرإف إليت يتعني علهيا تقدمي دليل عىل إلعالقة إلس ببية
وعىل جحم إ ألرضإر إملتكبدة.
وبرصف إلنظر عن عبء إلثبات ،من وإجب إحملمكة أأن ت ِ ُّقمي إلتعويضات ،حىت وإن اكن ذكل يعين ختميهنا .ومن
وإجب إملطالب أأن يقدم أأفضل دليل عىل مقدإر خسارته .290وإن مت ذكل ،جيب عىل إحملمكة أأن تطبق قاعدة أأفضل
تقدير .وغالبا يبالغ إملطالبون بشدة يف تقدير جحم خسارهتم مما يؤدي إىل تاكليف ابهظة فامي يتعلق ابدلعاوى.291
288
289
290

حالت إلتعويض إملبلغ عهنا يه يف إلعادة حالت تتعلق ابلربإءإت ،لكن إملبادئ يه يف إ ألساس نفسها.
فيلترن ضد كولومبيا بيكترشز تليفيجن .(1998) 118 SCt 1279
إجنلرتإ :تشابلني ضد هيكس [1911] 2 KB 786؛ كندإ :ابنديفتش كونرتإكتني ضد إنرتانش يوانل نيلك أأوف كندإ (1975) 53 DLR (3d) 748؛
جنوب أأفريقيا :دي لكريك ضد أأبسا ابنك ).[2003] 1 All SA 651 (SCA
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وعادة ما تتددد مسأأةل حساب إلتعويضات بصورة منفصةل ،بعد إلبت يف إملسائل إملتعلقة بصالحية حق إمللكية
إلفكرية وإلتعدي .ويف بعض إلبدلإن إليت تطبق إجرإء حتقيقيا ،مثل فرنسا ،تعني إحملمكة ،دلى تثبهتا من وجود تع خد،
خبريإ لزتويدها جبميع إملعلومات إلالزمة لتقيمي إلتعويضات.
 .8إلهنج إملرن :أأحياان يتبىن إلقانون هنجا أأكرث مرونة إزإء مسأأةل إلتعويضات ،وقد يتيح تعويضا يعوض إملدعي
متاما عن أأكرث من إخلسارة إملالية إلفعلية .وستناقش هذه إ ألساليب إ ألخرى لحقا يف هذإ إلفصل.

إلنائب إلعام ضد باليك

][2000] UKHL 45 [UK
أأنتقل إذإ إىل إملبادئ إ ألساس ية إلرإخسة .وسأأهمد أأول ابلشارة إىل إلكيفية إليت تتناول هبا إحملمكة مسأأةل
إلتعويض إملايل عن إلتدخل يف حقوق إمللكية .فعىل غرإر إلخالل ببنود إلعقد ،خيضع إلرضر أأيضا للمبد أأ إلعام
إملتعلق بتقيمي إلتعويضات ،وهو أأن إلهدف من إلتعويضات هو إلتعويض عن خسارة أأو عن رضر .وإلقاعدة
إلعامة يه ،بعبارإت إللورد بالكربن  Blackburnإليت كثريإ ما ي ُستشهد هبا ،أأن إلتعويضات تُقدر ،قدر
إلماكن ،بذكل إملبلغ إذلي يعيد إلطرف إملترضر إىل إلوضع نفسه إذلي اكن س يكون عليه لو مل يلحق به
إلتعدي .وتقاس إلتعويضات حبسب خسارة إملدعي ل حبسب ماكسب إملدعى عليه .لكن إلقانون إلعام،
وإقعيا كعهده دإمئا ،أأقر منذ زمن بعيد بوجود إلعديد من إحلالت إلشائعة إليت مل حيقق فهيا إلتطبيق إلصارم
لهذإ إملبد أأ إلعدإةل بني إ ألطرإف؛ إذإ مثة إختالف يف إملعايري إليت يُقاس هبا إلتعويض عن إلفعل غري إملرشوع
إذلي حلق ابملدعي.
 .6إلتعويضات إلقانونية :وبناء عىل ذكل فان إلتعويضات ابملعىن إلعادي لللكمة ليست يه وحدها إلقابةل
لالسرتدإد يف بعض إلولايت إلقضائية يف حاةل إلتعدي عىل حقوق إمللكية إلفكرية .وبغض إلنظر عن إلهنج إملمتد
للقانون إلعام يف حساب إلتعويضات ،أأقرت إلهيئات إلترشيعية (وإلتوجيه إ ألورويب) بأأن مطالبة إملدعني ابثبات
إخلسارة إليت حلقت هبم ابلطريقة إلعادية قد يكون أأمرإ جمانبا لالنصاف؛ ومن َّمث إس تنبطت وسائل بديةل حلساب
إلتعويض .وسيمت أأدانه تناول هذه إ ألشاكل إ ألخرى للتعويض إلنقدي.
 .1وجوب تقدمي إدلليل :ختتلف إحملامك بشأأن ما إذإ اكن يُفرتض تقدمي تعويضات يف إلقضااي إملتعلقة ابلعالمات
إلتجارية وإلمتويه أأم ل ،بيد أأنه من إملقبول معوما رضورة تقدمي تعويضات يف إلقضااي إملتعلقة ابلربإءإت وإلامنذج
إلصناعية وحق إملؤلف.

نيسان كندإ ضد يب إم دإبل يو كندإ
]2007 FCA 255 [Canada

فامي يتعلق ابملكون إلثالث ،أأي إلتعويضات ،قَبِل قايض إحملمكة جحة إملدعى علهيم بأأنه مبجرد فثبوت إلتعدي
يُفرتض حق إحلصول عىل إلتعويضات فسوإء أأاكنت شلكية أأم مادية فيف أأي قضية متويه .
يبدو يل أأن قايض إحملمكة أأخطأأ يف تطبيق إلقانون ابفرتإض أأنه س تكون هناك تعويضات .وتُعد إلتعويضات
إلفعلية أأو إحملمتةل عنرصإ أأساس يا يف حتديد إملسؤولية عن إلرضر .ونظرإ لعدم وجود دليل يف هذإ إلشأأن
ل ميكن للمحمكة أأن تس تنتج وجود مسؤولية .وجيب عىل إملدعي أأن "يثبت أأنه يعاين من رضر أأو أأن دعوإه
291

جنريإل اتير ضد فايرس تون ][1976] RPC 197 [UK؛ أأوميغا أأفرياك بالستيكس ضد سويس تول مانيفاكتورين ]1978(3) SA 465 (A) [South Africa؛
س يالنزي إنرتانش يوانل ضد يب يب كميمياكلز ].[1999] RPC 203 [UK
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هتدف إىل منع رضر خيىش وقوعه ،أأو أأنه من إملرحج أأن يتعرض لرضر بسبب الاعتقاد إخلاطئ إذلي تودل
عن الادعاء إلاكذب للمدعى عليه بأأن مصدر سلع أأو خدمات إملدعى عليه هو نفسه مصدر سلع
وخدمات إملدعي".
ل يعفي إ ألمر إلثنايئ إلطاعن من رضورة إثبات وقوع إلرضر بوصفه أأحد إ ألس باب إليت إستند إلهيا يف إقامة
إدلعوى .ويقترص دور هذإ إ ألمر عىل إرجاء إثبات جحم إلرضر إلوإقع إىل أأن يمت إلبت يف مسؤولية إملدعى
علهيم .ويف إلقضية إلرإهنة ،مل يُقدم دليل إىل قايض إحملمكة يثبت وقوع أأرضإر ومل تثبُت إ ألرضإر .ومن مث
مل يتسن للقايض إفرتإض وقوع رضر.

تويم هيلفيغر أأورواب ضد ماكغاري أند أأورس

[2008] IESC 36

أأود أأن إقرتح قبل إلنظر يف إ ألثر إلنامج عن تصحيح هذه إ ألخطاء ،إن ُوجدت ،إلنظر يف إ ألسس إليت ينبغي
بناء علهيا منح إلتعويضات يف حالت إلتعدي عىل عالمة راارية مسجةل وإلمتويه .ول خيتلف إلوضع فامي يتعلق
بلك سبب من أأس باب إقامة إدلعوى.
إلهدف من تقدمي إلتعويضات هو منح إملدعي تعويضا عن إلرضر أأو إخلسارة إليت حلقت به .وميكن تقس مي
إ ألرضإر إىل خسارة مالية وخسارة غري مالية .تشمل إ ألوىل مجيع أأنوإع إخلسائر إملالية مثل خسارة إ ألرابح
إلتجارية أأو إلنفقات إملتكبدة يف قضية مثل إلقضية إلرإهنة .أأما إ ألخرية فتشمل ،يف قضية مثل إلقضية
إلرإهنة ،إ ألرضإر إليت حلقت ابلسمعة أأو ابلشهرة إلتجارية ،وميكن وصفها بأأهنا تعويض نقدي أأو جرب ،وتكون
يف صورة تعويضات عامة مقابل إلتعويضات إخلاصة إليت ل تقبل إحلساابت إلرايضية.
يتبع تقيمي إلتعويضات عن إلتعدي وعن إلمتويه إلهنج نفسه ،ويف كثري من إ ألحيان تُمنح إملطالبتان معا تعويضا
وإحدإ Dormeuil Freres S.A. :ضد  .Feraglow Limited [1990] R.P.C. 449وليس مثة حاجة
إىل أأن يثبت إملدعي إلرضر إذلي حلق به إذ يفرتض إلقانون أأن أأي تدخل يف حق إلشهرة إلتجارية عن طريق
إلتعدي أأو إلمتويه يؤدي إىل وقوع رضر .ومع ذكل ،وعىل إلنقيض من إ ألس باب إ ألخرى لقامة إدلعوى إلقابةل
للتنفيذ يف حد ذإهتا ل حيصل إملدعي عىل إلتعويضات إلرمزية فقط .ويف قضية  Irvine & Orsضد
ُ Talksport Limited [2002] E.W.H.Cمنح سائق إلس باق إيدي إيرفني تعويضا قدره  2 111جنيه
إسرتليين .ويف قضية  Antiebolaget Manusضد  Fullwood [1954] 71 R.P.C. 243قام إملدعى
عليه يف إلفرتة من  0141إىل  0181بعمليات راارية كبرية يف إلسلع إخملالفة رااوزت قميهتا إلجاملية  0,8مليون
جنيه إسرتليين .وسعى إملدعي إىل إحلصول عىل تعويضات عامة إستنادإ إىل إ ألرابح إليت حققها إملدعى عليه
عىل أأساس  01ابملائة من جحم إ ألعامل ،و ُحمك للمدعي مببلغ قدره  01 111جنيه إسرتليين تعويضا هل عن
إلتعدي عىل إلعالمات إلتجارية وعن إلمتويه .ويف قضية  Falcon Travel Limitedضد Owners
 ،Abroad Group[1991] I.R. 175يف هذه إلولية إلقضائية ،إستندت دعوى إلمتويه حرصاي إىل
رضر مفرتض ،ورفضت إحملمكة منح أأمر زجري وإقرتحت منح تعويضات عوضا عن ذكل ،و أأعادت إلقضية
لتقدمي مزيد من إ ألدةل بشأأن مسأأةل إلتعويضات .و أأوحضت إحملمكة أأن إلتعويضات إملتوخاة اكنت مبلغا من شأأنه
أأن مي ِكّن إملدعي من إلعالن وإعادة إثبات هويته دلى إمجلهور وإلتجارة.
وعىل غرإر إ ألمر يف مسأأةل إلتعويضات ،يعمتد إملدعى عليه عىل عدد من قضااي حق إملؤلف ،و أأود أأن أأقول
إلن إنين أأرى أأن هذه إلقضااي غري ذإت صةل نظرإ إىل أأن إملقياس إ ألسايس للتعويضات يف هذه إلقضااي هو
خسارة إ ألرابح نتيجة حتول إلعمالء إىل إملدعى عليه ،ومل يُقدم يف هذه إلقضية أأي دليل عىل حدوث حتول،
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وتبني فعال أأن أأرضإرإ حلقت ابملدعى علهيم :يف غياب إدلليل لن يُفرتض أأن إملبيعات إليت حققها إملدعى عليه
اكن إملدعي س يحققها ابلرضورةLedger Sons & Co. v J. Munro & Son Limited [1916] 33 :
.R.P.C. 53 and P.C. Products Limited v Dalton [1957] R.P.C. 199
.5

إلقوإعد إلعامة يف إلقضااي إملتعلقة ابلربإءإت:

أألرتإفرمي (إململكة إملتددة) ضد أأوروس يل بودلين بالستيكس
][2006] EWHC 1344 (Pat) [UK

أأصبحت إلن إملبادئ إلعامة إليت جيب تطبيقها عند تقدير إلتعويضات عن إلتعدي عىل إلربإءإت اثبتة متاما.
وإذإ اكن ذكل مفيدإ يف إلقضية إلرإهنة ،ميكن تلخيصها عىل إلنحو إلتايل:














إ ألرضإر تعويضية .إلقاعدة إلعامة يه أأن إلتعويضات تُقدر  ،قدر إلماكن ،بذكل إملبلغ إذلي يعيد
للمطالب إلوضع نفسه إذلي اكن س يكون عليه لو مل يلحق به إلتعدي.
ميكن للمطالب إحلصول عىل تعويض عن إخلسارة إليت " "0ميكن توقعها "2" ،وجنمت عن فعل غري
مرشوع "3" ،وغري مستبعدة من الاسرتدإد مبوجب إلس ياسة إلعامة أأو إلس ياسة الاجامتعية .ول
يكفي أأن إخلسارة ما اكنت لتتحقق لول إلرضر بل جيب أأن يكون إلرضر ،وهو ما يبدو منطقيا ،هو
إلسبب يف إخلسارة.
يقع عبء إلثبات عىل إملطالب .تقمي إلتعويضات تقيامي حرإ .لكن إلهدف هو تعويض إملطالب ل
معاقبة إملدعى عليه.
ول يؤخذ يف الاعتبار أأن إملدعى عليه اكن ميكن أأن ينافس بصورة قانونية.
عندما يقوم إملطالب ابس تغالل برإءة إخرتإعه بتصنيع سلعة وبيعها ميكنه أأن يطالب (مبا يل) ( :أأ)
ابلرحب إلفائت نتيجة مبيعات حققها إملدعى عليه اكن من إملمكن للمطالب حتقيقها لول ذكل؛ (ب)
وابلرحب إلفائت من مبيعاته ابلقدر إذلي أأجرب به عىل خفض سعر مبيعاته بسبب إلتعدي؛ (ج) وإاتوة
معقوةل عن مبيعات إملدعى عليه إليت اكن من إملمكن أأن حيققها إملطالب.
كون إحملمكة ر أأاي عاما فامي يتعلق بنس بة مبيعات إملدعى عليه
وكام يف حاةل إملبيعات إملفقودة ،ينبغي أأن تُ ّ ِ
إليت اكن س يحققها إملطالب.
ينبغي عند تقيمي إلتعويضات عن إلرحب إلفائت مرإعاة أأن إملبيعات إملفقودة جنمت عن إنتاج إضايف ،و أأن
إملبيعات إلضافية مل تتلكف سوى بعض إملرصوفات إلضافية إحملددة (إلتاكليف إحلدية) .ومع ذكل،
يف إلوإقع إلعمل ،ترتفع إلتاكليف ،وقد يكون من إملالمئ ختفيف إلهنج إملتبع بعض إليشء عند إلتقيمي.
تقدر إلاتوة إملعقوةل ابلاتوة إليت يتفق علهيا لك من إملر ِّخص إملس تعد وإملرخَّص هل إملس تعد .وحيامث
توجد ترإخيص قابةل للمقارنة إحلقيقية يف إجملال إملعين فاهنا متثل إرشادإت مفيدة للغاية للمحمكة فامي
يتعلق بتقيمي إلاتوة إملعقوةل .ومثة هنج أخر هو هنج إ ألرابح إملتاحة ،ويشمل تقيمي إ ألرابح إليت ستتاح
للمرخًّص هل مع عدم وجود ترخيص ،وتقس مي إ ألرابح بني إملر ِّخص وإملرخَّص هل.
عندما يتعذر تقيمي إلتعويضات تقيامي دقيقا ،ينبغي للمحمكة أأن تطبق قاعدة أأفضل تقدير ،مع مرإعاة
مجيع مالبسات إلقضية وإلتعامل مع إملوضوع بصورة عامة وحس سلمي وإنصاف.
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جمي .إلكسب إلفائت
 .1إلقاعدة إ ألساس ية :نظرإ إىل أأن حق إمللكية إلفكرية هو حق مدر لدلخل ،فان إلتعويض يقاس يف إلعادة
ابلكسب إلفائت إذلي حتمهل إملاكل فامي يتعلق بتكل إلسلع إخملالفة إليت اكن ميكنه صنعها وبيعها .و يُعزى إلكسب
292
إلفائت يف إلعادة إىل أأن إملاكل يبيع منتجات أأقل ،بسعر أأقل ليك ينافس إملتعدي ،أأو إىل زايدته تاكليف إلنتاج .

جيرنإل اتير أند رإبر ضد فاير س تون اتير أند رإبر

)[1976] RPC 197 (HL

إلشخص إذلي يتعدى عىل برإءة إخرتإع خشص أخر يرتكب رضرإ يتضح أأصهل بوضوح يف رشوط منح
إلربإءة .وينهتيي إ ألمر ،بعد منح حق إحتاكر إلرحب وإملزإاي لصاحب إلربإءة ،ابعالن إملتعدي مسؤول أأمام
صاحب إلربإءة وفقا للقانون عن إ ألرضإر إليت ترتبت عىل ذكل.
وكام يف حاةل أأي دعوى أأخرى للرضر (بغض إلنظر عن إلقضااي إليت ميكن أأن متنح فهيا تعويضات ردعية) فان
إلهدف من إلتعويضات هو إلتعويض عن خسارة أأو رضر .بأأي حال من إ ألحوإل فان إلقاعدة إلعامة فامي يتعلق
اب ألرضإر " إملالية" يه أأن تُقدر إلتعويضات ،قدر إلماكن ،بذكل إملبلغ إذلي يعيد للمطالب إلوضع نفسه
إذلي اكن س يكون عليه لو مل يلحق به إلتعدي.
ويوجد مبدأن أأساس يان يف تقيمي تكل إملطالبة :إ ألول :يتحمل إملدعون عبء إثبات إخلسارة إليت حلقت هبم،
إلثاين :نظرإ إىل أأن إملدعني إرتكبوإ فعال غري مرشوع ،فينبغي تقيمي إلتعويضات تقيامي حرإ .لكن إلهدف هو
تعويض إملدعني ل معاقبة إملدعى علهيم.
وتنمتي إلعديد من برإءإت الاخرتإع إىل مصنّ ِعني يس تغلون الاخرتإع يف صنع سلع أأو منتجات يبيعوهنا حمققني
رحبا .وتتحقق إلفائدة من الاخرتإع يف هذه إحلالت من خالل بيع إلسلعة أأو إملنتج .يف هذه إحلالت ،إذإ مت
إلتعدي عىل الاخرتإع ،فان تأأثري إلتعدي سيمتثل يف حتول إملبيعات عن ماكل برإءة الاخرتإع إىل إملتعدي.
ومن إلطبيعي أأن تُقدر إلتعويضات عندئذ إلرحب إذلي اكن س يحققه ماكل إلربإءة لو اكن هو من قام ابملبيعات.

أأمريكن تونيت فورست سانرتي فوكس فيمل ضد بيجني ش يونيك لزير ديسكس س تور

)”(“XIANKE

إلقضية رمق  62-11لعام  0116تتعلق ابمللكية إلفكرية ،قُدمت للمدامكة إلمتهيدية أأمام حممكة إلشعب إلوسطى ملدينة
293
بيجني رمق 0
إحتج إملدعون بأأن رضورة حساب إ ألرابح إليت حققها إملدعى علهيم من بيع إملنتجات إخملالفة دون خصم
تاكليف ومرصوفات إملبيعات ذإت إلصةل هو أأمر معقول وينبغي أأن تأأخذ به إحملمكة.
ورمغ قةل إلقضااي إملتعلقة ببيع أأقرإص خمالفة للتسجيل ل ميكن إناكر أأن إملتجرين قاما ببيع أأقرإص خمالفة؛ ذلإ
يتعذر أأن يتددد بدقة جحم إلبيع غري إملرشوع للمدعى علهيام  ،وينبغي تبعا ذلكل رفع دعوي للزإهمام ابملسؤولية
إملدنية ذإت إلصةل.
292
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"قانون إلربإءإت :إملبادئ إلقانونية والاقتصادية" بقمل جون شليش ،إلفقرة .1.14
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وميكن حتديد خسارة إملدعني وفقا للرحب إذلي اكن ميكن للمدعي حتقيقه من لك قرص خمالف ،إضافة إىل
جحم إملبيعات إملفرتض للمتجرين .وعالوة عىل هذإ ،مت تعويض إملدعني عن أأتعاب إحملاماة وغريها من
تاكليف إدلعوى.
وختتلف هذه إلقضية عن غريها من إلقضااي إملتعلقة ابلتعدي عىل حق إملؤلف ،فقد حتددت إلتعويضات إليت
جيب أأن يتحملها إملدعى عليه ابس تخدإم صيغة تعادل فهيا خسارة إملدعني قمية رحبهم إملتوقع من لك قرص
مرضواب يف جحم مبيعات إملتجرين ،بدل من حتديد إلتعويضات وفقا لرحب إملدعى عليه من بيع إ ألقرإص إخملالفة.
و ألهنا طريقة جديدة حلساب إلتعويضات عن إلتعدي عىل حق إملؤلف ،فاهنا تُس تخدم لتقدمي تعويض معقول
للمدعني ،وعندما تبني نتاجئ إملرإجعة أأن إدلفاع تكبد خسارة أأو حقق رحبا أأقل نتيجة بيع إلسلع إخملالفة.
 .01عبء إلثبات :ما جيب عىل إملطالب أأن يثبته يف إلعادة هو:




جحم إلتعدي (عادة ما يكون مكية إلسلع إخملالفة إملباعة)؛
وإلنس بة إليت اكن ميكن أأن يبيعها إملطالب من هذه إلسلع إخملالفة لول إلتعدي؛
وإلرحب إذلي اكن س يحققه إملطالب من بيع تكل إلسلع.294

و أأحياان ل يقوم ماكل إحلقوق بتسويق إلسلع وإمنا حيتفظ ابحلقوق كحقوق سلبية ،و أأحياان يتعلق إحلق بيشء ل يُباع
مثل طريقة إلتصنيع .ويف هذه إحلالت تصبح إملسأأةل أأكرث تعقيدإ.

 .00ل ي ُشرتط إلتيقن من إلمكية:

ابرإماونت بيكترشز ضد هاسالك

][2006] FCA 1431[Australia
إنين أأرى أأنه حيامث يوجد أأساس لتقدير مك إخلسارة يقع متاما يف إطار عمل مقدم إلطلب ،ومل يُقدم دليل يتعلق
ابلمكية ل ينبغي للمحمكة أأن تقوم بتقديرها إخلاص غري إملس تنري لالاتوة أأو لرسوم إلرتخيص إليت رمبا س بق
وحددها مقدم إلطلب إستنادإ إىل خسارة إملبيعات .وقد يؤدي إلتكهن وحىت إلتخمني دورإ عندما يتعذر
حصول مقدم إلطلب عىل إدلليل ذي إلصةل .وينطبق هذإ عىل وجه إخلصوص عندما يكون إلسبب يف نقص
إ ألدةل عناد إملدعى عليه أأو عدم تعاونه أأو خشص مل حيتفظ بسجالت اكفية للمعامالت إلتجارية.

كولومبيا بيكترشز إندإسرتي ضد روبنسون

][1988] FSR 531 [UK

ومن إملس تحيل إثبات إدلليل عىل أأن الاسرتإتيجية إلتسويقية لقرإصنة إلنرتنت تس ببت يف خسارة يف
إملبيعات .مفا إن يتبني حدوث قرصنة ل ألسوإق ،من إملمكن ،يف ر أأيي ،إفرتإض ،بصورة مناس بة ،فقدإن
بعض إملبيعات إملرشوعة .وعندما تثبت ابدلليل توقعات راارية معقوةل للفيمل إملعين ،وعندما تنخفض عوإئد
إلفيمل مقارنة بغريه من إ ألفالم ،ويثبت وجود نسخ مقرصنة يف إلسوق ،فانه حيق ملاكل حق إملؤلف ،يف
ر أأيي ،يف موإهجة إلقرصنة ،ويف غياب أأي تفسري أخر لعدم جناح إلفيمل إملعين ،أأن يعزو نقص إملبيعات إىل
أأنشطة إلقرصنة.
.294

أأوميغا أأفرياك بالستيكس ضد سويس تول مانيفاكتورين  .1978 (3) SA 465 (A) 472وفامي خيص إلوضع يف إجنلرتإ :غوربر ضد ليكرتإ .[1995] RPC 383
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 .02مبد أأ إلعالقة إلس ببية " لول" :يقع عبء إثبات إلعالقة إلس ببية عىل إملدعي .وجيب مقارنة إلوضع إلفعل
للمدعي مع إلوضع الافرتإيض أأي مع إفرتإض عدم حدوث إلتعدي .وميثل إلفارق بني إلوضعني مقدإر إلتعويض لكن
ذكل يرسي فقط يف إحلالت إليت ينجم فهيا هذإ إلفارق فعليا عن إلتعدي.

رإيت-هايت ضد كيل

]56 F3d 1538 [USA
لس تعادة إلتعويضات عن إلكسب إلفائت ،جيب أأن يربهن صاحب برإءة الاخرتإع عىل إحامتل معقول أأنه
لول إلتعدي لاكن حقق إملبيعات إليت حققها إملتعدي .وصاغت قضية Panduit Corp v Stahlin Bros
 Fibre Works Inc 575 F2d 1152 (6th Cir 1978),إختبارإ من أأربع خطوإت قُبل منذ ذكل إحلني
ابعتباره وس يةل مفيدة وإن اكنت غري حرصية لثبات إس تحقاق صاحب إلربإءة إلتعويض عن إلرحب إلفائت.
ويتطلب إختبار  Panduitأأن يثبت صاحب إلربإءة ما يل )0( :إلطلب للمنتج إحملمي بربإءة؛ ( )2وعدم
وجود بدإئل غري خمالفة مقبوةل؛ ( )3وإلقدرة عىل إلتصنيع وإلتسويق لس تغالل إلطلب؛ ( )4ومقدإر إلرحب
إذلي اكن س يحققه .وتسمح نتيجة إختبار  Panduitللمحمكة أأن تس تنتج بصورة معقوةل بأأن إ ألرابح إلضائعة
إملطالب هبا قد جنمت يف إلوإقع عن مبيعات خمالفة ،وابلتايل تثبت إلوجاهة إلظاهرة لقضية صاحب
إلربإءة لكن فقط فامي يتعلق ابلعالقة إلس ببية.

 .03إعادة ترتيب إلسوق:

غرين بروسيسني ضد أأمرييكن مايزي برودإكتس

]185 F3d 1341 [USA

لس تعادة إلرحب إلفائت ،جيب أأن يثبت ماكل إلربإءة "إلعالقة إلس ببية يف إلوإقع" ،و أأنه "لول" إلتعدي لاكن
حقق أأرابحا إضافية .وعندما يؤسس إلرحب إلفائت إملزعوم بناء عىل إملبيعات إملفقودة ،يتحمل ماكل إلربإءة
إلعبء إ ألويل لثبات إحامتل معقول أأنه اكن س يحقق إملبيعات إملؤكدة "لول" إلتعدي .و ما إن يثبت صاحب
إلربإءة إحامتل معقول بوجود إلعالقة إلس ببية "لول" ينتقل عبء إلثبات عندئذ إىل إملتعدي إملهتم ليبني أأن
مطالبة صاحب إلربإءة ابثبات إلعالقة إلس ببية "لول" غري معقوةل فامي يتعلق ببعض إملبيعات إملفقودة أأو لكها.
ذلإ يتطلب حتري إلعالقة إلس ببية "لول" إعادة ترتيب إلسوق ،ابفرتإض أأن إملنتج إخملالف غري موجود ،ملعرفة
ما إذلي اكن س يفعهل ماكل إلربإءة.
وإعادة ترتيب إلسوق من خالل حتديد مؤسسة إفرتإضية يتطلب أأن يتوقع ماكل إلربإءة نتاجئ إقتصادية
مل حتدث .وللحيلوةل دون حتول الافرتإض إىل جمرد إدعاء ،تطلب إحملمكة دليال إقتصاداي سلامي عن طبيعة
إلسوق وإلنتاجئ إحملمتةل مع إستبعاد عامل إلتعدي من إلصورة.

دإل .إس هتالك حق إمللكية إلفكرية
 .04الاس هتالك :قد تتأألف إلتعويضات أأو تشمل إملقدإر إذلي إخنفضت به قمية حق إمللكية إلفكرية إملعين نتيجة
إلتعدي .295وقد ي ُس تخدم هذإ إملعيار يف بعض إ ألحيان يف إلقضااي إملتعلقة حبق إملؤلف .بيد أأن الاخنفاض ليس إجرإء
حرصاي ورمبا يكون مضلال.
295

إنظر يونيفورسل سييت س توديوز ضد موليغان (.[1999] IEHC 165 [Ireland] )2
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أأوتودسك أأوسرتليا ضد تشارلز تشونغ

](1990) AIPC 90-665 [Australia

يف قضية  Sutherland Publishing Co Ltdضد Caxton Publishing Co Ltd [1936] 1 Ch

 323ذكر إللورد رإيت أأن تقيمي إلتعويضات ،يف قضية تتعلق ابلربإءة يكون" بقدر الاخنفاض إلنامج عن
إلتعدي يف قمية حق إملؤلف بوصفه حقا متنازعا عليه" .وهذه إلصيغة كثريإ ما ي ُستشهد هبا يف إ ألحاكم ،لكن
جيب تويخ إحلذر يف تطبيقها ألهنا قد تكون مضلةل .فعادة يكون من إلصعب ،وغالبا من إملس تحيل ملاكل
حق إملؤلف أأن يثبت أأن نسخا معينة غري مرشوعة قد تس ببت يف تقليص إلقمية إلرأأساملية حلق إملؤلف .وقد
حيدث ذكل يف بعض إحلالت ،رمبا بسبب ردإءة إلنسخ أأو تش بع إلسوق .ولكن يف حالت أأخرى ،قد يؤدي
فعال إلنسخ دون إذن إىل زايدة إلقمية إملتبقية حلق إملؤلف .وعىل سبيل إملثال ،قد يؤدي إذإعة أأغنية دون
إذن عىل إلرإديو إىل زايدة إلطلب عىل تسجيالت تكل إ ألغنية .ول شك أأنه بسبب هذه إملسائل تصدر
حتذيرإت قضائية أأحياان ضد تطبيق إختبار إللورد رإيت حبرفية مفرطة؛ ذلإ يف قضية Interfirm
 Comparisonضد Law Society of New South Wale s (1975) 6 ALR 445 Bowern
 .CJ in Eq.وعلق برإون بأأنه س يكون من إخلطأأ إلتعامل مع تقدير إلتعويضات إذلي ذكره إللورد رإيت عىل
أأن
"هل ،يف إلوإقع ،قوة وصالبة إحلمك إلقانوين .وإلغرض من إلتعويضات هو تعويض إملدعي عن إخلسارة
إليت تكبدها نتيجة إنهتاك إملدعى عليه حلقه .ويف ر أأيي ،أأنه س يكون من إخلطأأ ،إلنظر إىل هذإ
الاختبار بوصفه إجرإء حرصاي مناس با للك إلظروف لتقدير إلتعويضات عن إنهتاك حق إملؤلف".

هاء .إلاتوة الافرتإضية
 .08أأساس أأمر الانتصاف :يعد هذإ إ ألمر وس يةل أأخرى تسمح للمدعي مبطالبة إملدعى عليه اباتوة إفرتإضية .وهو
تدبري قانوين شائع للتعويض يف بعض إلولايت إلقضائية ،ويف إلوقت نفسه هل أأسس قانونية يف ولايت قضائية
أأخرى .وعىل سبيل إملثال ،ينص قانون إلربإءإت يف إلولايت إملتددة عىل أأنه حيق للمطالب إحلصول عىل تعويضات
ل تقل عن مبلغ إاتوة معقوةل ،296بيامن ينص توجيه الاحتاد إ ألورويب عىل أأن إلاتوة إختيارية( .قانون جنوب أأفريقيا:
إىل أأن حدث تدخل ترشيعي مل يكن يُنظر إليه عىل أأنه متاح).
وليك تنجح إملطالبة ،جيب عىل إملدعي أأن يثبت معدل إلاتوة إملعقوةل يف إملامرسة إلتجارية .وقد تنشأأ صعوابت تتعلق
ابلثبات نظرإ إىل عدم ش يوع إلرتخيص يف بعض إلصناعات .ويقال إن هذه يه إلوس يةل إملفضةل حلساب إلتعويضات
وتس تخدم يف أأكرث من تسعني ابملائة من إلقضااي يف أأملانيا .297وإلسبب يف ذكل وإحض إىل حد بعيد :فهيي وس يةل
للحساب بأأقل قدر من إخملاطر .وقد ُأعرب عن شكوك بشأأن تطبيقها يف إلقضااي إملتعلقة ابلعالمات إلتجارية.298

س ينس نايت اكر ضد نيويورك رإبيد ترإنسربت
]66 F2d 592 [USA

تمتحور فكرة إلاتوة إملعقوةل برمهتا يف كوهنا وس يةل ملساعدة إلعدإةل ،ميكن من خاللها تقريب ما ل ميكن
إحصاؤه فعليا ،بدل من إنرصإف صاحب إلربإءة إذلي تعرض لظمل ل يرىق إىل إلشك صفر إليدين.
296
297
298

.35 USC §284
قضية يب يج إيتش  - I ZR 87/07زولديكس  21يونيو  2111ف أأملانيا .
ريد إغزكيوتيف أند أأورس ضد ريد بزينس إنفورمايشن أند أأورس .[2004] EWCA Civ 159 par 165
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بوما أأي يج رودولف دإسلر س بورت ضد غلوبل وورمني

(408/08) [2009] ZASCA 89

أأعربت إحملمكة يف إلقضية أأدانه ،دون دإع ،عن ر أأي يف مطالبة رشكة بوما  Pumaاباتوة إفرتإضية ،وقالت
إن إملطالبة ما اكن لها أأن تنجح مع غياب إدلليل عىل وقوع خسارة فعلية .وقد أأخطأأت إحملمكة يف هذإ إلشأأن.
فالهدف من إلسامح ابملطالبة ابلتعويضات يف شلك إاتوإت إفرتإضية هو رانب إثبات إخلسارة إلفعلية ،ويه
خسارة يتعذر بشدة إثباهتا يف إلقضااي إملتعلقة ابلتعدي عىل حقوق إمللكية إلفكرية .ولك ما عىل إملطالب إثباته
هو عدد إلسلع إخملالفة ونس بة إلاتوة إملعقوةل.

 .06حساب إلاتوة إملعقوةل:

جيرنإل اتير ضد فايرس تون

][1976] RPC 197 (HL) [UK
تُس تغل برإءإت إخرتإع أأخرى يف طلب إلاتوإت عن طريق منح إلرتإخيص .يف هذه إحلالت ،إذإ إس تخدم
متع خد ما الاخرتإع دون إحلصول عىل ترخيص ،تُقدر إلتعويضات إليت جيب عليه دفعها ابملبلغ إذلي اكن
س يدفعه يف شلك إاتوة فامي لو اكن ترصف بصورة قانونية بدل من ترصفه بصورة غري قانونية .وإملشلكة إملتعلقة
ابلقضية إلرإهنة ،كون إملدعى علهيم ليسوإ مصنعني يف إململكة إملتددة ،هو حتديد مبلغ هذه إلاتوة .ويمتثل
حل هذه إملشلكة ابلرضورة وبصورة حرصية يف إقامة إدلليل ،ونظرإ إىل أأن إحلقائق إليت ميكن تقدميها كدليل
يه ابلرضورة فردية ،وختتلف من قضية ألخرى ،فاخلطر وإحض يف إلشارة إىل قضية معينة ونقل إس تنتاجاهتا
إىل قضااي أأخرى.
تتضمن قضية إ أللومنيوم بياان وإحضا من سارجانت ج:
"إ ألمر إذلي جيب إلتحقق منه هو إملبلغ إذلي اكن جيب عىل إملتعدي أأن يدفعه لو أأنه إختار بدل من
إلتعدي عىل إلربإءة ،أأن حيصل عىل ترخيص مبوجب إلربإءة .وبقيامه ابلتعدي ،يبدو يل أأن من إملؤكد
أأن إحملمكة ل تعامل إملتعدي بقسوة ل مربر لها .وجيب عىل إملتعدي ،يف ر أأيي ،أأن يدفع إملبلغ إذلي
اكن س يدفعه عىل إ ألرحج لو اكن تعامل مع صاحب إلربإءة بطريقة إلتفاوض إحلر ابلطريقة إليت دفع هبا
أأشخاص أخرون يف إلوإقع إذلين حصلوإ عىل ترإخيص".
وهذه مبادئ توجهيية مفيدة للغاية ،لكن جيب أأل ي ُساء تطبيق إملبد أأ إلرئييس مهنا .قبل إعتبار "إلسعر
إلسائد" لالاتوة أكساس لتحميل إملتعدين إملسؤولية .وجيب إثبات أأن إلظروف إليت دُفع فهيا إلسعر إلسائد
يه ظروف مماثةل ،أأو عىل إ ألقل مشاهبة للظروف إليت يُفرتض أأن يربم فهيا صاحب إلربإءة وإملتعدي صفقهتم.
ويتعذر يف بعض إحلالت إثبات أأي من وجود معدل معقول من إلرحب أأو أأن هناك إاتوة ترخيص معقوةل
أأو مثبتة .ومع ذكل من إلوإحض أأنه جيب تقيمي إ ألرضإر .ويف إحلالت إليت يقدم فهيا إملدعي دليال يو ِ ّجه إحملمكة،
فامي يتعلق ابلاتوة ،قد يكون هذإ إدلليل هو إملامرسة يف جمال إلتجارة إملعين أأو يف جمالت إلتجارة إملناظرة.
ورمبا يكون ر أأي خبري ُأعرب عنه يف منشورإت أأو عىل منصة إلشهود ،رمبا عن رحبية الاخرتإع ،وعن أأي
عامل أخر ميكن للقايض الاستناد إليه يف حتديد مقدإر إخلسارة.

 .01حقيقة عدم معرفة إلرتإخيص إملامثةل ل تعين أأن إحملمكة جيب أأن حتدد معدل معقول:
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باليين (تيا أأردفارك جوولري) ضد لكوغو سانت دإفيدز غودل مايزن

[2002] EWCA Civ 1007

من إلوإحض ،يف ر أأيي ،أأن إلتعويضات اكن من إملمكن إسرتدإدها فامي يتعلق جبميع أأنوإع إلتعدي سوإء ثبُت أأهنا
أأسفرت عن مبيعات ضائعة أأم ل .وتعزى أأمهية إملبيعات إلضائعة إىل أأهنا متكن إحملمكة من تقدير إلتعويضات
من خالل إلشارة إىل إ ألرابح إلضائعة ،ول يعد هذإ قيدإ عىل إخلسائر إليت ميكن تعويضها.
ونظرإ إىل أأن هذه يه إلقاعدة يف حاةل إلتعدايت عىل إلربإءإت ،ل أأرى مانعا من تطبيقها يف حالت إلتعدايت
عىل حق إملؤلف .وتنطوي لك حاةل من حالت إلتعدي عىل تدخل يف حقوق ملكية إملاكل .ومع أأن طبيعة
الاحتاكر إذلي متنده برإءة ما خيتلف عن إحلق إذلي مينده حق إملؤلف ،فانين ل أأرى سببا ألن يؤثر ذكل
عىل إماكنية إحلصول عىل إلتعويضات يف إحلالت إليت إنهتُ ك فهيا حق الاحتاكر .كام أأن فشل إملدعي يف
يعان من أأي رضر عىل
إثبات تطبيق إحدى طرق تقدير إلتعويضات ويه إملبيعات إملفقودة ،ل يعين أأنه مل ِ
إلطالق ،بل تعين رضورة إجياد وس يةل أأخرى ميكن من خاللها تقيمي إلتعويضات عن إلتعدايت .ومع أأن
هناك دون شك فروقات بني إحلقوق إملمنوحة ملاكل إلربإءة وإحلقوق إملمنوحة ملاكل حق إملؤلف ،فان تأأثري
تع خد ما عىل إلربإءة ل خيتلف عن تأأثريه عىل حق إملؤلف.

ووإجه  Rimer Jمشلكة مشاهبة يف قضية  SPE International Ltdضد Professional
) ،Preparation Contractors (UK) Ltd [2002] EWHC 881 (Chوقال:
"إن غياب أأي دليل عىل إتفاق إلرتخيص إملعين ل يعين أأن هذإ إلتفاق مس تحيل .إنين ل أأرى مانعا،
من حيث إملبد أأ ،لئال يصل إملر ِّخص الافرتإيض إملس تعد وإملرخَّص هل إملس تعد إىل إتفاق بشأأن
ترخيص أةل تفجري ابلنظر إىل دفع إاتوة حمسوبة بناء عىل أأساس مناسب .وعدم وجود دليل قوي عىل
حدوث ذكل إلتفاق من قبل ل يعين أأنه ل ميكن إلتوصل إىل هذإ إلتفاق أأبدإ .وعىل إملنوإل نفسه،
إذإ إنتفع خشص بأةل خشص دون إذن ألغرإضه إخلاصة ،فانين ل أأرى سببا وجهيا لئال يدفع هذإ
إلشخص تعويضا مناس با عن إلرضر إذلي أأحلقه حبق ملكية إلشخص إلخر نتيجة هذإ الانتفاع
غري إملرشوع .ويف ر أأيي ،إن إلتعويض عن الاس تخدإم غري إملأأذون به ابلرجوع إىل رمس إفرتإيض يُنظر
إليه يف إلعادة عىل أأنه أأساس عادل ومناسب ميكن حتديد إلتعويض إستنادإ إليه .ويبدو يل أأن رفض
إحملمكة منح أأي تعويض عىل إلطالق جملرد عدم وجود أأي دليل عىل أأن ذكل إلنوع من إللت قد
ُرخص قط للحصول عىل إاتوة ينطوي عىل إناكر للعدإةل".

ابرإماونت بيكترشز ضد هاسالك

][2006] FCA 1431 [Australia
إنين أأرى أأنه حيامث يوجد أأساس لتقدير مك إخلسارة يقع متاما يف إطار عمل مقدم إلطلب ،ومل يُقدم دليل
يتعلق ابلمكية ل ينبغي للمحمكة أأن تقوم بتقديرها إخلاص غري إملس تنري لالاتوة أأو لرسوم إلرتخيص إليت
رمبا س بق وحددها مقدم إلطلب إستنادإ إىل خسارة إملبيعات .وقد يؤدي إلتكهن وحىت إلتخمني دورإ
عندما يتعذر حصول مقدم إلطلب عىل إدلليل ذي إلصةل .وينطبق هذإ عىل وجه إخلصوص عندما
يكون إلسبب يف نقص إ ألدةل عناد إملدعى عليه أأو عدم تعاونه أأو خشص مل حيتفظ بسجالت اكفية
للمعامالت إلتجارية.
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 .05هنج إلولايت إملتددة :إلفرق بني إلهنج إلنلكزيي وهنج إلولايت إملتددة فامي يتعلق ابلاتوإت الافرتإضية هو
أأن الاس تحقاق يف إلولايت إملتددة يستند إىل قانون ،كام هو إحلال أأيضا يف جنوب أأفريقيا .ويفرتض معدل إلاتوة
إملعقول إس تعدإد لك من إملرخص وإملرخص لتدديد إلاتوة .وجيب أأن ي ُسمح للمتعدي هبامش رحب معقول يف
هذإ إحلساب.

جورجيا ابسفيك ضد يو إس بليوود-تشامبني بّيبريز

]446 F2d 295 [USA

إلسلطة إلقانونية إخملوةل حملمكة إملقاطعة مبوجب  35 USC § 284إليت تنص يف جزء ذي صةل عىل أأن
إحملمكة متنح إملطالب تعويضات اكفية عن إلتعدي ،ل تقل بأأي حال من إ ألحوإل عن مبلغ إاتوة معقوةل
لس تخدإم إلشخص إملتعدي لالخرتإع.
ويبدو أأن مثة إتفاقا أأساس يا بني إ ألطرإف عىل أأن إحملمكة إلقضائية إختارت ،بشلك حصيح ،أأن تطبق قاعدة
"إلبائع وإملشرتي إلرإغبني" يف حتديد مبلغ إلاتوة إملعقول مبوجب هذه إملادة .وتتوىخ هذه إلقاعدة عقد إجامتع
إفرتإيض قبل وقوع إلتعدي بني ماكل إلربإءة وإملتعدي إحملمتل من أأجل إلتوصل إىل إتفاق بشأأن إلرتخيص.
تبني للمحمكة أأن هناك مجموعة كبرية من إلعوإمل تتعلق هبذه إملفاوضات الافرتإضية ،ونظرت إحملمكة بعناية فامي
إذإ اكنت هناك منافسة بني منتج) (Weldtexوهو منتج لرشكة  USPفإملدعي و أأنوإع أأخرى من أألوإح
إلتكس ية .ويف تأأثري لك من إلروإج إدلوري للخشب إلرقائقي إملعد ألغرإض خاصة وإلوقت إلقصري إذلي إن ُتفع
فيه ابلربإءة .ويف إ ألرابح إليت حققهتا رشكة  USPمن بيع  Weldtexومن إملبيعات إلضافية ملنتجات أأخرى
نتيجة بيع  Weldtex.كام نظرت إحملمكة يف إ ألرابح إملتوقعة لرشكة  GPفإملدعى عليه من بيع لك من
إخلشب إلرقائقي إخملطط وإملبيعات إلضافية ،ويف أأمهية برإءة إخرتإع  Deskeyإملتعلق بعمليات أأخرى
رضورية لنتاج إخلشب إلرقائقي و Weldtexهل جودة زخرفية ،وما إذإ اكن هناك معدل سائد لاتوإت مماثةل
عن  Weldtexأأو عن منتجات مماثةل.
ومع أأننا حنافظ عىل لك إلنتاجئ إ ألساس ية للمحمكة ،نعدل إس تنتاهجا إلهنايئ فامي يتعلق ابلاتوة إملعقوةل ألننا
نعتقد أأهنا فشلت يف ترك أأرابحا معقوةل لرشكة  GPفإملدعى عليه نتيجة بيع إخلشب إلرقائقي إخملطط.
وغالبا ما يكون جحم أأرابح إملدعى عليه عامال مؤثرإ يف حتديد مبلغ إلاتوة إملعقوةل .وإلوإقع أأن تعريف إلاتوة
إملعقوةل يف حد ذإته يفرتض أأنه س يتبقى للمدعى عليه رحب بعد دفع إلاتوة.

 .01إلوضع يف إلياابن:

إلقضية رمق2004(WA) NO.12032 :
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ذكرت إحملمكة أأنه رمبا توجد ،معوما ،طرق خمتلفة حتدد كيفية دفع إاتوة مبوجب عقد ترخيص عالمة راارية بني
ماكل إلعالمة إلتجارية وإملرخص هل ،وتمتتع إ ألطرإف حبرية إختيار إحدإها ابلتفاق .مث خلُصت إحملمكة إىل أأنه
رمغ أأن هذإ إلتفاق قد ل يكون موجودإ دإمئا يف حاةل إلتعدي عىل إلعالمة إلتجارية ،فان من إملناسب
حساب مبلغ إلاتوة إملعقوةل عن طريق حتديد معدل شهري للتعدي مرضواب يف عدد إ ألشهر إليت إس متر فهيا
إلتعدي ،ما مل تكن وس يةل إحلساب إحملتج هبا غري معقوةل بصورة خاصة.
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و أأوحضت إحملمكة رضورة حتديد مبلغ إلاتوة إملعقوةل للك وحدة زمنية مع أأخذ إلعوإمل إخملتلفة ذإت إلصةل يف
الاعتبار ،مبا يف ذكل قمية إلعالمة إلتجارية وإلظروف إلفعلية للمعامالت وتفاصيل إلتعدي .وحسبت إحملمكة
مبلغ إلتعويضات أخذة يف الاعتبار معدل إلاتوة إليت يفرضها إملدعي يف إلعادة عىل طرف اثلث مقابل حصوهل
عىل ترخيص غري حرصي (سوإء اكنت إلعالمات إلتجارية معروفة جيدإ أأم ل وما مدى إنتشارها) وكيف
إس تخدم إملدعى عليه إلعالمات.

وإو .حساب إ ألرابح
 .21إلفرق بني إحلساابت وإخلسارة :اندرإ ما يكون إلرحب إذلي حققه إملدعى عليه معادل خلسارة إملدعي .وتسمح
بعض إلولايت إلقضائية للمطالب ابملطالبة مباكسب إملتعدي عن طريق حساب إ ألرابح .وقانون حق إملؤلف إلكندي
حمدد يف هذإ إلشأأن (إملادة :))0(38
عندما يتعدى خشص ما عىل حق مؤلف ،فان هذإ إلشخص يكون عرضة دلفع هذه إلتعويضات إىل ماكل
حق إملؤلف نظرإ للخسارة إليت تكبدها ماكل إحلق بسبب إلتعدي ،وإضافة إىل تكل إلتعويضات ،يُدفع إىل
ماكل حق إملؤلف جزء إ ألرابح إليت حققها إملتعدي جرإء إلتعدي ومل يؤخذ يف إحلس بان عند حساب
إلتعويضات حس امب ترإه إحملمكة عادل.
ويُعامل إملدعى عليه كام لو اكن يدير نشاطه إلتجاري نيابة عن ماكل إحلقوق .وعادة ما خيتار إملطالب بني سبيل الانتصاف
هذإ وبني إملطالبة خبسارته إلفعلية .و أأقىص مبلغ ميكنه إحلصول عليه هو إجاميل إلرحب إذلي حققه إملدعى عليه . 299لكن يظل
من إلرضوري بعد ذكل إثبات إلعالقة إلس ببية ،أأي ،إثبات أأن ذكل إلرحب جنم عن إلتعدي.
ول يُتاح سبيل الانتصاف هذإ يف بدلإن مثل فرنسا 300أأو جنوب إفريقيا 301ألنه يتعارض مع قاعدة إلقانون إملدين
إلعادي إليت تقيض بأأن إلطرف إملترضر خيول هل إلتعويض بقدر خسارته حفسب .ومع ذكل ،يتاح هذإ إلسبيل إلن
يف أأملانيا ،وينص إلقانون إلهولندي عىل أأنه إضافة إىل إملطالبة ابلتعويضات ،جيوز للمؤلف أأو خللفه إلرشعي أأن يطلب
من إحملمكة أأن تأأمر أأي خشص تعدى عىل حق إملؤلف بتسلمي أأرابحه إليت نشأأت عن إلتعدي وتقدمي حساب عهنا.

إلقضية  ( I ZR 87/ 07 ZOLADEXأأملانيا)

من أأجل تفعيل فكرة إلتوإزن يف حساب إلتعويضات عىل أأساس إلرحب إذلي حققه إملتعدي ،يُفرتض أأن ماكل
إحلق اكن س يحقق إلرحب نفسه إذلي حققه إملتعدي.302

 .20إملطالبة حبساب اب ألرابح يه لغرض إلتعويض ل للخسارة إلفعلية:

299
300
301
302

يف إنلكرتإ :س يالنزي إنرتانش يوانل ضد يب يب كميمياكلز  .1999] RPC 203 218 et seqويف كندإ :إمربايل أأويل ضد لوبريزول )[1996] 71 CPR (3d
.26
حممكة الاس تئناف يف ابريس ،إلغرفة إلرإبعة 22 ،فربإير  ،Ann. P.I 1963, p. 377 ،0163حممكة إدلرجة إ ألوىل يف سني ،إلغرفة إلثالثة ،فربإير
JCP Ed. G, 1965, 14334, note Plaisant ،0164
روليكس ضد الكيهنانس ).1985 (1) SA 55 (C

Um dem Ausgleichsgedanken Rechnung zu tragen, wird bei der Bemessung des Schadensersatzes anhand des
Verletzergewinns gerade fingiert, dass der Rechtsinhaber ohne die Rechtsverletzung durch Verwertung seines
.Schutzrechts den gleichen Gewinn erzielt hatte wie der Verletzer

347

إلنائب إلعام ضد باليك

][2000] UKHL 45 [UK
تتددد قمية حق إمللكية ابلقدر إذلي ستُنْفذه إحملمكة فقط أأو متنح تعويضات بسبب إلتعدي عليه .وإملسأأةل قيد
إلبحث يه ما إذإ اكنت إحملمكة س متنح تعويضات كبرية بسبب إلتعدي عندما ل ي ُسفر إلتعدي عن خسارة
مالية ،إلأكرث من ذكل ،هل س تقدر إحملمكة ،يف قضية تس تدعي ذكل ،إلتعويضات عىل أأساس إلرحب إذلي
حققه إملدعى عليه من إلتعدي .وتبني إلقضااي أنفة إذلكر أأن إحملامك تفعل ذكل متاما بصورة إعتيادية.

 .22هذه إلوس يةل للمطالبة بتعويضات حمفوفة ابخملاطر:

س يدل ضد فيكريز

](1892) 9 RPC 152 [UK
ذلكل اكن من حق إملدعي متاما أأن خيتار ،كام فعل يف هذه إلقضية ،إحلصول عىل حساب اب ألرابح ،لكين
ل أأعرف أأي شلك من أأشاكل إحلساابت أأكرث صعوبة أأو قد يكون أأكرث صعوبة من حساب إ ألرابح حلل
هذه إملشلكة .إن حتديد مقدإر إلرحب إذلي ميكن أأن يُعزى إىل أأي مصدر وإحد هو أأمر ابلغ إلصعوبة إىل
درجة أأن إحلساابت إليت يه من ذكل إلنوع اندرإ ما تسفر عن أأي نتيجة مرضية ألي طرف .والاختبار
إحلقيقي للمقارنة هو أأخذ نس بة إلرحب إذلي حتقق أأثناء إس تخدإم الاخرتإع إىل نس بة إلرحب إذلي اكن سيتحقق
لو أأن إملدعي ،ابلنظر إىل مجيع مالبسات إلقضية ،إس تخدم عىل إ ألرحج الاخرتإع بصورة مرشوعة.
 .23تتددد إلتعويضات إملمنوحة بناء عىل أأرابح إملدعى عليه :ل حيق للمخرتع إحلصول إل عىل ذكل إجلزء من
أأرابح إملتعدي إذلي يُعزى س ببيا إىل الاخرتإع.

مونسانتو كندإ ضد شاميزر

][2004] 1 SCR 902 [Canada
يتيح قانون إلربإءإت نوعني بديلني من س بل الانتصاف :إلتعويضات وحساب اب ألرابح .وتعادل إلتعويضات
مقدإر خسارة إخملرتع ،وقد تشمل إ ألرابح إملفقودة ملاكل حق إلربإءة من مبيعات أأو من مدفوعات إاتوإت
مفقودة .وبيامن يقاس حساب إ ألرابح ،يف إملقابل ،اب ألرابح إليت حققها إملتعدي بدل من إملبلغ إذلي فقده
إخملرتع .ويف إحلاةل إلرإهنة ل تتاح إلتعويضات نظرإ إىل أأن مونسانتو إختار إلسعي للحصول عىل
حساب اب ألرابح.
ومن إلثابت يف إلقانون أأن إخملرتع ل حيق هل إحلصول إل عىل ذكل إجلزء من أأرابح إملتعدي إذلي يُعزى س ببيا
إىل الاخرتإع ،وهو ما يتسق مع إلقانون إلعام بشأأن منح س بل إنتصاف غري عقابية :من إلرضوري أأن
تكون إخلسائر إجلديرة ابلتعويض يه فقط إخلسائر إليت جنمت ،من وهجة نظر إلعالقة إلس ببية إلبدتهية ،عن
إنهتاك إحلق.
وإلوسائل إملفضةل حلساب إ ألرابح يه ما إصطلح عىل تسميته ابلهنج إلقامئ عىل إلقمية أأو هنج "إلرحب
إلتفاضل" ،حيث تقسم إ ألرابح وفقا للقمية إليت أأسهمت هبا إلربإءة يف سلع إملدعى عليه ،وراري مقارنة
ما حققه إملدعى عليه من رحب بفضل إس تخدإم الاخرتإع وإلرحب إذلي اكن س يحققه لو اكن جلأأ إىل أأفضل
خيار ل يقوم عىل إلتعدي.

348

 .24غالبا ما ي ُشرتط إلعمل ابلتعدي لتدديد إملسؤولية إلقانونية :تقع عىل إملدعي إذلي يسعى إىل حساب إ ألرابح،
يف إلقانون إلعام ،عبء إثبات أأن إملدعى عليه حقق إ ألرابح وهو يعمل أأنه ينهتك حقوق إملدعي.

كولبمي ابملر ضد س توك أأفلييايتس

](1968) 122 CLR 25 (HCA) [Australia
يف حممكة شنرسي (حممكة الاختصاص إلقضايئ إملطلق) حيتفظ حساب إ ألرابح خبصائص مصدره .وبناء عىل
هذإ إحلساب يُطلب من إملدعى عليه تربير إ ألرابح إليت حققها ،وجيرد مهنا إذ إن إحتفاظه هبا س يكون خمالفا
للضمري .وهذه إ ألرابح حققها إملدعى عليه بصورة غري رشيفة ،أأي أأنه اكن مدراك أأنه يتعدى عىل حقوق ماكل
إلعالمة إلتجارية .وهذإ يفرس إلسبب يف أأن مسؤولية إحملاس بة ل تتالزم ابلرضورة مع إرتاكب أأفعال إلتعدي.
وتقترص إملساءةل عن إ ألرابح إليت حققها إملدعى عليه أأثناء إملدة إليت اكن يعمل فهيا عن حقوق إملدعي .وهذه
يه إلقاعدة فامي يتعلق ابلعالمات إلتجارية يف إلقانون إلعام .ويه أأيضا إلقاعدة فامي يتعلق ابلعالمات إلتجارية
إملسجةل .و أأعتقد أأن ذكل يس تتبع أأن إملدعي إذلي يسعى للحصول عىل حساب اب ألرابح ،يقع عليه عبء
إثبات أأن إملدعى عليه حقق إ ألرابح وهو يعمل أأنه ينهتك حقوق إملدعي.
 .28إملقصود ابلرحب :تنشأأ إملشلكة بشأأن كيفية إلتحقق من إ ألرابح ،وخباصة يف حاةل أأن يكون إملنتج إملباع منتجا
مركبا .وميكن عندئذ تقس مي إ ألرابح بناء عىل ما مت ختصيصه.303

كولبمي ابملر ضد س توك أأفلييايتس
)(1968) 122 CLR 25 (HCA

ما جيب أأن حياسب عليه إملدعى عليه هو :فمي إس تخدم ،بصورة غري مرشوعة ،ملكية إملدعي؟ وتقوم ملكية
إملدعي يف إلعالمة إلتجارية ل يف أأدوإت إلرمس .وإحلمك إلصائب ،يف ر أأيي ،هو أأن أأي خشص يس تخدم إمللكية
إلصناعية لشخص أخر بصورة غري مرشوعة :برإءة إخرتإع أأو حق مؤلف أأو عالمة رااريةُ ،حياسب عن أأي
أأرابح حققها بفضل إس تخدإمه ملكية ليست هل.
خلص إللورد كينري  Kinnearيف إحملمكة إملدنية إلعليا يف إسكتلندإ مسار إلقرإرإت إلسابقة عىل حنو وإف
عندما قال "هناك ابلتأأكيد س ند كبري للقول بأأنه عندما يكون جزء فقط من أةل معقدة حمي بربإءة ،ل ميكن
حماس بة إملتعدي عن إ ألرابح إللكية إملتأأتية من إس تخدإم إلةل بأأمكلها و أكنه حقق ذكل إلرحب ابس تخدإم
إلربإءة" .وقال إللورد وإطسون ،يف قضية الاس تئناف نفسها ،إنه يف أأي دعوى تتعلق ابلربإءة ،إذإ إختار
صاحب إلربإءة إحلصول عىل حساب اب ألرابح بدل من إلتعويضات،
"مفن إ ألمهية مباكن إلتحقق من إلقدر إذلي خُصص ابلفعل من الاخرتإع بغية حتديد نس بة إ ألرابح
إلصافية إليت حققها إملتعدي بفضل إس تخدإم الاخرتإع ،إذ إنه من غري إملعقول إعطاء صاحب إلربإءة
أأرابحا مل تنجم عن إس تخدإم إخرتإعه".
ومن إملقبول معوما ،يف قضااي إلعالمات إلتجارية ،أأن إملدعي إذلي يثبت حدوث تع خد حيق هل إحلصول عىل
إلرحب إملتأأيت من إس تخدإم إلعالمة إلتجارية ل أأكرث.

303

إنظر أأيض ًا دإرت إندإسرتيز ضد رشكة ديكور ].(1993) 179 CLR 101 [Australia
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ميكن حساب إ ألرابح إليت حصل علهيا إملتعدي من فعل إلتعدي عن طريق خصم إلتاكليف إليت تكبدها
إملتعدي لبيع إملنتجات إخملالفة من إملبيعات إملتودلة من بيع إملنتجات إخملالفة .وإلتاكليف إليت ميكن خصمها يه
فقط تكل إلتاكليف إلضافية إليت حتملها إملتعدي لبيع إملنتجات إخملالفة .و أأي تاكليف تندرج حتت تكل إلفئة
قد تكون رهنا للخصم .وقد تتضمن تكل إلتاكليف ليس فقط تاكليف إلرشإء وتلكفة إلسلع إملباعة لكن أأيضا
تلكفة إلبيع وإلتاكليف إلدإرية إلعامة.

حاء .إلتعويضات إلقانونية
 .26إلتعويضات إحملددة .تُعد إلتعويضات إحملددة سلفا أأو إلتعويضات إلقانونية " أأحد إلبدإئل إذلي قد يكون أأكرث
فعالية لتعويض ماليك إحلق وتزويدمه بوس يةل مناس بة وإقتصادية لثبات إلرضر إذلي حلق هبم جرإء إلتقليد
وإلقرصنة" 304وإحلصول عىل إلتعويض" .وهذإ هو ابلضبط ما قام به بعض إملرشعني يف حماوةل لضامن حصول ماليك
إحلقوق عىل تعويضهم إلعادل .وعىل سبيل إملثال ،مينح قانون حق إملؤلف إ ألمرييك إحملمكة سلطة تقديرية ملنح إملدعي
مبلغا يصل إىل  31 111دولر فامي يتعلق حبق إملؤلف يف مصنف وإحد ،و 081 111دولر إذإ وجدت إحملمكة أأن
إلتعدي اكن متعمدإ .يف قضية مشاريع  Playboy Enterprises Incضد  San Filippo305سعى إملدعي
ابس تخدإم إملعادةل إىل إحلصول عىل تعويضات قدرها  258مليون دولر لبيع بضعة ألف من إ ألقرإص إملدجمة مع
صور خمالفة ،لكن إحملمكة منحته  3,1ماليني دولر .ونظرإ إىل أأن هذه إملسأأةل تتعلق ابلقانون إحملل فلن تمت متابعهتا
هنا أأكرث من ذكل.

طاء .إلتحويل
 .21طبيعة سبيل الانتصاف .نظم إلقانون إلتحويل كسبيل إنتصاف من إلتعدي عىل حق إملؤلف يف إلعديد من
إلبدلإن ،ويعمل بناء إىل إفرتإض مفاده أأن صاحب إحلقوق هو ماكل إلسلعة إخملالفة.

بوليغرإم ضد غودلن إدشزن

][1997] FCA 687 [Australia
جيوز ملاكل حق إملؤلف إذلي جرى إلتعدي عىل مصنفه أأن حيصل عىل تعويضات عن إ ألرضإر ،وعىل
تعويضات إضافية عن طريق سبيل إنتصاف خاص .ومتنح إملادة  006حق إسرتدإد إلنسخ إخملالفة أأو إحلصول
عىل تعويضات عن حتويل تكل إلنسخ .وميكن تأأكيد حقوق صاحب حق إملؤلف وس بل الانتصاف إملتاحة
مبوجب إملادة  006يف دعوى للتحويل أأو للتوقيف .ويُمنح سبيل الانتصاف مبوجب إملادة  006بناء عىل
إفرتإض مفاده أأن ماكل حق إملؤلف ليس هو صاحب إلنسخة إخملالفة ،لكنه خيول ،بناء عىل ختيل أأنشأأته
إملادة ،حق إقامة دعوى للحصول عىل تعويضات عن إلتحويل أأو إلتوقيف كام لو اكن مالاك للسلع إخملالفة.
وتقدر إلتعويضات يف قضااي إلتحويل معوما بقمية إلنسخ إخملالفة يف اترخي إلتحويل .وتُمنح إلتعويضات عن
إلتحويل إستنادإ إىل أأن إلنسخ إخملالفة تعترب ملاك ملاكل حق إملؤلف.
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راميع ملسائل تتعلق ابلصعوابت وإملامرسات يف جمال إنفاذ إلقانون .IPO/CME/3 par 55.
].(1998) 46 USPQ 2d 1350 [USA
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 .25إلتحويل يف حاةل سلعة مركبة :يتعلق إلزنإع بقياس إلتعويضات يف حاةل سلعة مركبة ،مثل إس تخدإم رمس عىل
يت شريت حمي حبق إملؤلف أأو عالمة راارية عىل كرة قدم.

بوليغرإم ضد غودلن إدشزن

[1997] FCA 687

يف ر أأيي ،عندما تتعلق إملسأأةل مبا إذإ اكنت سلعة ما تس تويف تعريف إلنسخة إخملالفة أأم ل ،فان هممة إحملمكة
يه حتديد ما إذإ اكن صنع تكل إلسلعة يشلك تعداي عىل إملصنف .وإذإ قُدم إىل إحملمكة سلعا تتكون من موإد
خمالفة وموإد غري خمالفة ،فس يكون من إلرضوري حتديد ما إذإ اكن ميكن تقس مي إلسلع إىل مكوانت خمالفة
و أأخرى غري خمالفة.
إملكون إخملالف هو إذلي شلك
وإن اكن من إملمكن تقس مي إلسلع ،فان إحملمكة ميكن أأن تتوصل إىل أأن ُصنع ّ ِ
إملكون .ويف هذه
تعداي عىل إملصنف ،وابلتايل فان إلنسخة إخملالفة يه إلنسخة إليت تتأألف فقط من ذكل ّ ِ
إحلاةل ُخيول ماكل حق إملؤلف إحلصول عىل تعويضات تعادل فقط قمية إملادة إملسلوبة إحملمية حبق إملؤلف.
وإن تعذر تقس مي إلسلع ،ستتوصل إحملمكة عندئذ إىل أأن صنع الك إملكونني هو إذلي شلك تعداي عىل
إملصنف ،وابلتايل فان إلنسخة إخملالفة يه إلنسخة إليت تتأألف من الك إملكونني .يف هذه إحلاةل حيق ملاكل حق
إملؤلف إحلصول عىل تعويضات تعادل قمية إلسلع لكها.

ايء .إلتعويضات إلعقابية
 .21إلتعويضات إلعقابية يف إلقانون إلعام :تتاح إلتعويضات إلعقابية يف بعض إلولايت إلقضائية للقانون إلعام ضد
إملتعدي إملتعمد إذلي ترصف بطريقة مروعة عىل حنو خاص.306

لوبريزول ضد إمربايل أأويل

]1996 CanLII 4042 [Canada
من إلوإحض إلن أأن إلقانون إلكندي يعرتف بثالثة أأنوإع خمتلفة من إلتعويضات .أأول هناك إلتعويضات إلعامة
أأو إلتعويضات عن إ ألرضإر وهتدف إىل تعويض أأحد حضااي إلفعل غري إملرشوع عن أأي خسارة حلقت به
مالية اكنت أأم غري مالية .واثنيا :هناك إلتعويضات إملشددة ،ويه تعويضية أأيضا ،لكهنا قد تُمنح يف حالت
يتسم فهيا سلوك "إملدعى علهيم" ابلتجرب أأو إلبغي بصورة خاصة ،ومن َّمث ،ميعنون يف إذلل وختويف إملدعي.
واثلثا :إلتعويضات إلعقابية أأو إلرإدعة ،ويه عىل إلنقيض من إلتعويضات إلعامة وإملشددة ،ليست ألغرإض
تعويضية ،وإمنا هتدف إىل "معاقبة" إملدعى عليه وإىل إلتعبري عن "الاستياء من إلسلوك إملشني للمدعى
عليه" .ويه أأقرب إىل إلغرإمة إملدنية إليت يقصد هبا أأن تكون فعال رإدعا للمدعى عليه وللخرين من إلترصف
هبذه إلطريقة" .وقد تُمنح إلتعويضات إلرإدعة فقط "عندما يكون مجموع إلتعويضات إلعامة وإملشددة إملمنوحة
غري اكف لتحقيق غرض إلعقاب وإلردع" .إضافة إىل ذكل ،من إلرضوري أأن يؤدي منح هذه إلتعويضات إىل
"حتقيق هدف منطقي" ،أأي أأنه" هل اكن سوء سلوك إملدعى عليه مشينا إىل إحلد إذلي إس تلزم تقدمي
تعويضات عقابية لتكون مبثابة رإدع؟"
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"قانون إمللكية إلفكرية" بقمل دإفيد فافري (.263 )0111
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معيار إلثبات يف إلقضااي إملتعلقة ابلتعويضات إلعقابية أأو إلرإدعة هو إملعيار إملدين لالثبات إملتعلق بتوإزن
الاحامتلت ل إملعيار إجلنايئ لالثبات إذلي يتجاوز إلشك إملعقول .ومع ذكل ،ينبغي دإمئا أأن حتظى معلية منح
إلتعويضات إلرإدعة بأأقىص درجات إلعناية ،و أأن متارس إحملمكة سلطهتا إلتقديرية يف منح هذه إلتعويضات
بأأقىص درجة من إحلذر .إضافة إىل أأنه ل ينبغي أأن يكون مبلغ إلتعويض إملمنوح زإئدإ عن إحلد ،بل ينبغي أأن
يكون معقول ،مبا يتفق مع إلتجربة إلكندية يف منح تعويضات عقابية معتدةل نسبيا.

اتمي ضد لوكيش سريفاس تافا

]2005 (30) PTC 3 [India
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نصل إىل إملطالبة ابلتعويضات إلعقابية وإلرإدعة عن إلتعدي إلصارخ عىل إلعالمة إلتجارية للمدعي .وترى هذه
إحملمكة أأنه جيب إلمتيزي بني إلتعويضات عن إ ألرضإر وإلتعويضات إلعقابية .وتهدف منح إملدعي تعويضات عن
إ ألرضإر إىل تعويضه عن إخلسارة إليت حلقت به ،بيامن هتدف إلتعويضات إلعقابية إىل ردع مرتكب إلتعدي
ومن مه عىل شالكته من إلامتدي يف مثل هذه إ ألنشطة غري إملرشوعة .وحيامث يكون لفعل ما نزعة جنائية،
فهناك ما يدعو بوضوح إىل منح تعويضات عقابية أأيضا من أأجل كبح هذإ إمليل لنهتاك إلقوإنني وإلتعدي عىل
حقوق إلخرين بغرض حتقيق ماكسب مالية .وتقوم إلتعويضات إلعقابية عىل فلسفة إلعدإةل إلصالحية ،وعىل
هذإ ،جيب إحلمك هبذه إلتعويضات يف إلقضااي إليت تس تدعي ذكل لرسال إشارة إىل إملتعدين بأأن إلقانون
ل ينظر إىل إنهتاك ما عىل أأنه جمرد مسأأةل بني أأطرإف متنافسة ،لكنه أأيضا يستشعر إلقلق حنو أأولئك إذلين
ليسوإ طرفا يف إدلعاوى لكن يعانون بسبب الانهتاك.
ل ترتدد هذه إحملمكة يف إلقول بأأن إلوقت قد حان للمدامك إليت تنظر دعاوى إلتعدي عىل إلعالمات إلتجارية
وحقوق إملؤلف وإلربإءإت ،وما شابه ،أأل تكتفي مبنح تعويضات عن إ ألرضإر لكن أأيضا متنح تعويضات عقابية
بغرض خذلن وتثبيط مهم إخلارجني عىل إلقانون إذلين يامتدون يف إنهتااكت تُرتكب دون عقاب تعطشا
للكسب إملادي ،حبيث يدركون أأنه يف حاةل إلقبض علهيم س ُيلزمون ليس فقط ابلسدإد للطرف إملترضر ،بل
أأيضا بدفع تعويضات عقابية قد تسبب اكرثة مالية هلم .ويف قضية  Mathiasضد Accor Economi
) Lodging, Inc., 347 F.3d 672(7th Cir. 2003نوقشت إ ألس باب إليت تُمنح عىل أأساسها
إلتعويضات إلعقابية ،ولوحظ أأن إحدى وظائف هذه إلتعويضات هو ختفيف إلضغط عن نظام إلعدإةل إجلنائية
إملثقل من خالل توفري بديل مدين للمقاضاة إجلنائية بسبب جرإمئ صغرية .ولوحظ أأيضا أأن إحلمك بتعويضات
عقابية حيقق إلهدف إلضايف إملمتثل يف إحلد من قدرة إملدعى عليه عىل إلرتحب من إحتياهل عن طريق إلهترب
من أأن يُكتشف ويُالحق قضائيا.
 .31إلتعويضات إلعقابية إلقانونية :من إلطبيعي ،يف إلبدلإن إليت تعمل ابلقانون إلعام ،أأن يوجد حمك يف قوإنني حق
إملؤلف ينص عىل تعويضات إضافية .308وتُمنح هذه إلتعويضات يف حاةل إلتلبس وهو ما يعين مضنا "وجود سلوك
مشني وخمادع وما شابه ،ويتضمن تعداي متعمدإ ومدروسا عىل حق إملؤلف".309
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مت إقتباسه ابملوإفقة يف قضية هريو هوندإ موتورز ضد رشي أأسورإيم سكوترز ].2006 (32) PTC 117 [India
يسمح قانون إلولايت إملتددة ،بصورة غري معتادة يف هذإ إلصدد ،بزايدة إلتعويضات إلفعلية إىل ثالثة أأضعاف.35 USC §284 .
رإفنسكروفت ضد هوربورت (1980) RPC 193؛ إم يج إي ساينتفيكس إنرتنش يوانل ضد جنوسون أند سانز .(1998) 43 IPR 275
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مايكروسوفت ضد غودفيو إلكرتونيكس
][2000] FCA 1852 [Australia

إدعى مقدمو إلطلب أأنه ينبغي مبوجب إملادة  )4(008من قانون حق إملؤلف منحهم تعويضات إضافية ليك
يؤخذ يف الاعتبار إلطبيعة "إملتعمدة وإملدروسة" للتعدي من جانب إملدعى علهيم .وتنص إملادة  )4(008عىل
أأنه :عندما يثبت إلتعدي عىل حق إملؤلف ،جيوز للمحمكة أأن متنح تعويضات إضافية إذإ إقتنعت أأن من
إملناسب إلقيام بذكل ،مع مرإعاة:




حاةل إلتلبس ابلتعدي؛
و أأي فوإئد ثبت حتققها للمدعى عليه بسبب إلتعدي؛
ومجيع إملسائل إ ألخرى ذإت إلصةل.

و ألغرإض تتعلق ابملادة  ،)4(088سيشمل سلوك إلتلبس إلسلوك إذلي يتسم "ابلتعمد وإخلدإع وإخلطورة".
ومع ذكل ،يوحض ترتيب إملادة  ،)4(088أأنه ليس من إلرضوري أأن يبني إنهتاك ما درجة معينة من إلتلبس
ليك تُمنح إلتعويضات إلضافية .أأي أأن إلتلبس ليس عتبة جيب ختطهيا ،لكنه أأحد إلعوإمل إليت جيب أأخذها
يف الاعتبار عند تقدير منح إلتعويضات.
ويف إلقضية إلرإهنة ،ميكن عىل حنو سلمي وصف ترصف إملدعى علهيم بأأنه حاةل تلبس ابملعىن إملشار إليه أنفا.
حيث زمع إدلفاع إملقدم يف هذه إدلعوى أأن مجيع منتجات مايكروسوفت إليت دليه حصل علهيا من موردين
مرخص هلم .و أأثبتت إلواثئق إدلإخلية للمدعى علهيم نية إخفاء هوية موردتهم من خالل إلرشإء إلنقدي لنسخ
خمالفة و أأسامء رمزية للموردين .وإضافة إىل ذكل ،تُظهر هذه إدلعاوى منطا متعمدإ من سلوك إملدعى علهيم
يقرون فيه بعدم مرشوعية إملؤسسة إليت يعملون فهيا ويسعون بنشاط لخفاهئا.
وإس تفاد إملدعى علهيم ماليا من بيع نسخ خمالفة من منتجات رشكة مايكروسوفت إخملتلفة .حيث مت رشإء هذه
إملنتجات بسعر أأقل بكثري من سعر إمجلةل ملنتجات مايكروسوفت إ ألصلية ،وبيعها خبصم طفيف عىل سعر
إلتجزئة .وحقق إملدعى علهيم هامش رحب خضام يف صناعة شديدة إلتنافس.
ودلى إلنظر يف منح تعويضات إضافية مبوجب إملادة ُ ، )4(008
نظرت أأيضا يف إعتبارإت أأشار إلهيا
 Wilcox Jيف قضية  Autodesk Australia Pty Ltdضد  ،Cheung (1990) 17 IPR 69تتضمن
تكل إلقضية أأيضا تعداي عىل حق إملؤلف يف إلربإمج إحلاسوبية ،ور أأى حرضة إلقايض أأن من إلرضوري مرإعاة
أأن برإمج إحلاسوب يسهل نسخها وتوزيعها وإخفاؤها ،مما جيعل إكتشاف إلتعدي وإثباته هممة جس مية.310
ويف ضوء هذه إلظروف من إملناسب منح إلتعويضات مبوجب إملادة  .)4(008وتمتتع إحملمكة بسلطة تقديرية
إنفرإدية وإسعة إلنطاق فامي يتعلق بتدديد مقدإر إلتعويضات إلضافية .وإنين أأعترب أأن هناك سببا قواي ملنح
تعويضات إضافية .ولقد رااهل إملدعى علهيم عن معد حقوق مقدم إلطلب يف إلسعي لتحقيق أأرابح .وإنين
أأرى أأن تعويضات إضافية مببلغ  811 111دولر س توحض بصورة اكفية إس هتجان إحملمكة لسلوك إملدعى علهيم.
وسيتحمل إملدعون علهيم مسؤولية تضامنية وتاكفلية عن إلتعويضات إلضافية.
310

وفامي يل إلنص إلاكمل للجزء إملقتبس":بشأأن إلفقرة إلفرعية ( ،)3أأرى أأن مثة مسأأةل وإحدة هممة أأو ذإت صةل يف ر أأيي ،يه إلصعوبة إليت يوإهجها مالكو
برإمج إحلاسوب يف حماوةل حامية حقوقهم إملتعلقة ابلتأأليف .ونظرإ لسهوةل نسخ برإمج إحلاسوب وتوزيعها وإخفاهئا ،لس امي يف حاةل خشص يورد برإمج
إحلاسوب ابعتبارها جزءإ من هجاز أخر ،ومن َّمث ل يُعلن عن معلية إلتوريد هذه فقد يصعب إكتشاف إلتعدايت ،وعندما ُتكتشف هذه إلتعدايت،
فان إثبات إحلقائق قد يكون هممة جس مية.
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ويلنتون نيوز بيربز ضد ديلرز غايد

](1984) 4 IPR 417 [New Zealand

311

حتديد فعل إلتلبس مسأأةل تتعلق ابلطبع ابلوقائع وتتددد درجته عىل أأساس إلوقائع ذإت إلصةل.
تُمنح إلتعويضات إلضافية عندما تقتنع إحملمكة بأأن س بل الانتصاف إ ألخرى غري إليت نصت علهيا إملادة من
فعل يندرج حتت هذه إملادة ل متثل إنتصافا فعال .ويمن ذكل عن إحامتل تعرض إملدعي ألرضإر أأو خلسارة
ل ميكن للتعويضات عن إ ألرضإر ول إ ألوإمر إلزجرية ول الاطالع عىل حساابت إ ألرابح أأو غريها من س بل
الانتصاف أأن ختففها .ويصعب رؤية إملتوىخ من إلتعويضات إلضافية ما مل يكن ذكل يف طبيعة عقوبة إملدعى
عليه بسبب إ ألذى إذلي أأحلقه ابملدعي ومل توفره س بل الانتصاف إلتقليدية .كيف ميكن أأن يكون إلتلبس
ابلتعدي همام بغري ذكل؟ وهذه يه يف إلوإقع إلكيفية إليت فُرست هبا إملادة إلفرعية إملناظرة من إلقانون
إلنلكزيي .يف قضية  Ravenscroftضد ) Herbert [1980] RPC 193 (Chذكر برإيامتن ما يل:
"لتخويل إملدعي حق إحلصول عىل هذه إلتعويضات إلضافية ،جيب عليه إثبات أأن الانتصاف إلفعال
لن يكون متاحا بغري تكل إلطريقة ،ابلنظر إىل حاةل إلتلبس ابلتعدي ،وإىل إلفوإئد إليت ثبُت حصول
إملدعى عليه علهيا بسبب إلتعدي ،وغريها من الاعتبارإت إملالية".

مايكروسوفت ضد غودفيو إلكرتونيكس
][2005] FCA 1522 [Australia

وصف إملدعون معلية تقدير مبلغ إلتعويضات إلضافية ،إليت يسعون إىل إحلصول علهيا من حيث إملبد أأ ،بأأهنا
مسأأةل تتعلق "هبيئة إحمللفني" ،و أأن تقدير مبلغ إلتعويضات إلضافية قد يتجاوز ،يف إحلاةل إملناس بة ،مبلغ
إلتعويضات عن إ ألرضإر.
وابلطبع جيب إلنظر إىل لك قضية يف ضوء مالبساهتا إخلاصة ،لكن إلفرق إذلي يوحضه إدلليل سالف
إذلكر بني إلتعويضات عن إ ألرضإر وإلتعويضات إلضافية ليس عدمي إ ألمهية من حيث هنج إلتقيمي إلقامئ
عىل إملبادئ.
و أأود أأن أأجسل مرة أأخرى إلعوإمل إليت يعتربها إملدعون مسوغا لس تحقاقهم إلتعويضات فإلضافية ""0
إلتلبس؛ " "2وإدلفاع إلاكذب فامي يتعلق ابحلصول عىل إلسلع من راار معمتدين؛ " "3ومنط من إلسلوك
إملتعمد حيث إشرتك إملدعى علهيم يف تعدايت متعمدة سعوإ لخفاهئا؛ " "4وإملاكفأت إلوإحضة مبا يف ذكل
إملزإاي إلتجارية إملتأأتية بصورة طبيعية من إلسلوك غري إملرشوع للمدعى علهيم ،سوإء بصورة مبارشة أأم
غري مبارشة؛ " "8وإلسهوةل إلنسبية إليت ميكن هبا نسخ إلربإمج إحلاسوبية وتوزيعها وإخفاؤها ،مما جيعل
إكتشاف وإثبات إلتعدي هممة جس مية .و أأرى أأن لك عامل من هذه إلعوإمل متوفر بوضوح يف هذه إلقضية.
فمبلغ إلتعويض إملمنوح حتت هذإ إلعنوإن اكن خضام.

 .30إلهدف هو إلعقاب:
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ويلنتون نيوز بيربز ضد ديلرز غايد

][1984] 4 IPR 417 [New Zealand
يصعب رؤية إملتوىخ من إلتعويضات إلضافية ما مل يكن ذكل يف طبيعة عقوبة إملدعى عليه بسبب
إ ألذى إذلي أأحلقه ابملدعي ومل توفره س بل الانتصاف إلتقليدية .كيف ميكن أأن يكون إلتلبس ابلتعدي همام
بغري ذكل؟
 .32إلتعمد :تشرتط بعض إلقوإنني إثبات إلتعمد قبل فرض إلتعويضات إلعقابية عىل إملدعى عليه .و"يف إجرإءإت
إدلعاوى إملتعلقة ابلتعدي عىل برإءة ،لن تُمنح تعويضات ،ولن تصدر أأي أأوإمر ،أأو يُ ّطلع عىل حساب إ ألرابح ضد
إملدعى عليه أأو إملدإفع إذلي يثبت أأنه يف اترخي إلتعدي مل يكن عىل عمل ،ومل تكن دليه أأس باب معقوةل ليفرتض أأن
إلربإءة موجودة".312

كنور-برميز ضد دإان

]383 F3d 1337 [USA
لحظت إحملمكة إلعليا ،عند مناقشة إلسلوك "إملتعمد" وإلنتاجئ إملرتتبة عليه ،أأن " لكمة "إملتعمد" تس تخدم
عىل نطاق وإسع يف إلقانون ،ورمغ أأهنا مل تُمنح تفسريإ متسقا متاما فانه من إملفهوم معوما أأهنا تشري إىل سلوك
ل ينطوي عىل جمرد إلهامل" .وإن مفهوم "إلتعدي إملتعمد" ليس جمرد وس يةل لزايدة إلتعويضات ،إنه بيان بأأن
إلتعدي عىل برإءة ما ،عىل غرإر إ ألفعال إ ألخرى إملدنية عري إملرشوعة ،أأمر مس هتجن ،ورااهل متعمد حلقوق
قانونية تس تلزم إلردع.
ويتددد مدى إلتعمد ابلنظر إىل إلظروف إجامل .وقد يشمل إسهام عدة عوإمل .جيري تقيمي هذه إلسهامات
وتقديرها من جانب قايض تقرير إلوقائع ألن ،كام لحظت هذه إحملمكة يف قضية Rite-Hite Corp v
،Kelley Co 819 F2d 1120
"إلتعمد يف إلتعدي ،كام هو إحلال يف وإقع إحلياة ،ل حيدث مبنطق لك يشء أأو ل يشء ،إمنا هو أأمر
متفاوت إدلرجة .وتقر إحملمكة بأأن إلتعدي قد يرتإوح من إلتعدي عن هجل عىل إحلقوق إلقانونية
لصاحب إلربإءة و إلتعدي إلعريض إىل إلتعدي إملتعمد وإملهتور وغري إملكرتث عىل هذه إحلقوق".

312
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أألف .مقدمة
 .0مقدمة :ل يقوم إجلزء إذلي يتناول إنفاذ إلجرإءإت إجلنائية يف هذإ إلعمل لكية عىل إلسوإبق إلقضائية.
وإلسبب يف ذكل هو قةل عدد إلقضااي إملبلغ عهنا يف هذإ إملوضوع .ويُعزى ذكل بصورة أأساس ية إىل أأن إلقضااي إملتعلقة
ابلنفاذ إجلنايئ عادة ما يمت تناولها يف إحملامك إجلنائية إ ألدىن ،واندرإ ما تصل إىل إحملامك إ ألعىل درجة ،وهو ما يعين عدم
إلتبليغ عن هذه إلقضااي يف إلتقارير إلقانونية.313
 .2إلتقليد مشلكة قدمية قدم إدلهر :يعود جزء من شهرة أأرمخيدس ( 202 – 251ق.م) إىل إكتشافه مبد أأ
حيمل إمسه .فقد أأمر مكل بدله بصنع اتج من إذلهب ،لكنه إراتب يف أأن إلتاج إذلي صنعه إلصائغ مغشوش،
وحيتوي عىل فضة .ويُقال إن أأرمخيدس ،بعد أأن إكتشف إحلقيقة يف حوض إس تحاممه ،جرى عاراي يف إلشارع صاحئا
"لقد وجدهتا ،لقد وجدهتا".
ووفقا ملنظمة إلصدة إلعاملية فان إلشوإغل إليت تتعلق جبودة إلعقاقري قدمية قدم إلعقاقري نفسها .وحذرت كتاابت مبكرة
تعود إىل إلقرن إلرإبع قبل إمليالد من خماطر إلعقاقري إملغشوشة .ويف إلقرن إ ألول إمليالدي قام ديسقوريدس ،وهو
طبيب وعامل نبااتت وصيديل وجرإح يوانين مشهور سافر مع جيوش إلمربإطور إلروماين نريون ،بتعريف إلعقاقري
إلعشبية إملزيفة وقدم إملشورة بشأأن إكتشافها يف مؤلفه دي ماترياي ميدياك  ،De Materia Medicaإذلي شلك
إ ألساس دلس تور إ ألدوية إحلديث.
 .3إملشلكة مس مترة :314ع َّرفت منظمة إلصدة إلعاملية ،من خالل فريق إلعمل إدلويل ملاكحفة تزوير إملنتجات
إلطبية (فريق إمباكت إدلويل) 315إدلوإء إملزور بأأنه
"دوإء يمت إلتالعب يف هويته و /أأو مصدره معدإ وعن طريق الاحتيال .وقد تنطبق وإقعة إلتقليد عىل لك
من إملنتجات إملشموةل ابلربإءة وإملنتجات إلبديةل عىل إلسوإء ،كام قد تشمل إملنتجات إملزيفة منتجات سلمية
إملكوانت أأو مبكوانت خاطئة ،أأو ابلتالعب يف نسب إملكون إلنشط ،أأو ابس تخدإم تغليف مزور".
وكام سرنى ،فان هذإ إلتعريف أأمشل من إلتعريف إملطبق يف قوإنني إمللكية إلفكرية.
 .4إلتقليد فامي يتعلق ابلعالمات إلتجارية :رمغ أأن مصطلح "تزوير" ي ُس تخدم لالشارة إىل ختصيص غري مأأذون
به جملموعة من أأنوإع خمتلفة من إمللكية إلفكرية ،لكن إملصطلح ل يكون دقيقا من إلناحية إلتقنية 316إل يف جمال
إلعالمات إلتجارية ،أأي عالمة راارية ل ميكن متيزيها من حيث جوإنهبا إ ألساس ية عن إلعالمة إلتجارية إملسجةل،
وابلتايل تتعدى عىل حقوق ماكل إلعالمة إملعنية يه عالمة راارية مزورة.
 .8إلقرصنة إملتعلقة حبق إملؤلف :تتعلق إلقرصنة ،من انحية أأخرى ،حبق إملؤلف .وتشري يف إلغالب إىل تع خد وإحض
دون ترصحي عىل إملصنفات إملطبوعة وإلتسجيالت إلصوتية وإملصنفات إلسمعية إلبرصية وبرإمج إحلاسوب .وإلنسخ
313
314
315

316

لالطالع عىل مناقشة عامة يف هذإ إلشأأن يرىج إلرجوع إىل إلورقة إليت كتهبا دإناكن ماثيوز حول ماكحفة إلتقليد وإلقرصنة يف إلتفاقات إلتجارية
إلثنائية يف الاحتاد إ ألورويب  -ورقة طلبهتا جلنة إلربملان إ ألورويب إملعنية ابلتجارة إدلولية (.)2115
إنظر أأيضا إلتوجيه 2011/62/EUللربملان إ ألورويب وإلتوجيه  2001/83/ECإملعدل للمجلس بتارخي  5يونيه  2100بشأأن مدونة الاحتاد إ ألورويب
إملتعلقة ابملنتجات إدلوإئية لالس تخدإم إلبرشي ،وفامي يتعلق مبنع دخول إملنتجات إدلوإئية إملزورة إىل سلسةل إلمدإدإت إلقانونية.
يف يناير  2102وإفق إجمللس إلتنفيذي ملنظمة إلصدة إلعاملية عىل إلتقدم مبقرتح إىل إمجلعية إلعامة للمنظمة لوضع ألية جديدة -حتل يف إلوإقع حمل فريق
إمباكت إدلويل – للتعاون إدلويل بشأأن إملنتجات إلطبية دون إملس توى ،ومع إللية إجلديدة تستبعد إملسائل إملتعلقة ابلتجارة وإمللكية إلفكرية ،إنظر:
.http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB130/B130_R13-en.pdf
"كيف ناكحف إلتقليد" ( )0113بقمل بول سابنيك .www.findlaw.com
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إملقرصنة إحملمية حبق إملؤلف يه نسخ مصنوعة دون موإفقة ماكل إحلق ،وتُصنع بصورة مبارشة أأو غري مبارشة من
مادة حيث يُعد صنع تكل إلنسخة تعداي عىل حق مؤلف أأو عىل حقوق ذإت إلصةل.

إدلوةل ضد جونس تون

][2003] UKHL 28 [UK
تعد إلسلع إملزورة وإلسلع إملقرصنة راارة ذإت شأأن .وتتأألف إلسلع إملزورة من تقليد رخيص لسلعة أأصلية،
تباع حتت إلعالمة إلتجارية للسلعة إ ألصلية ،كام هو إحلال مع تقليد ساعات "رولكس".
وتتضمن إلسلع إملقرصنة نسخا غري قانونية من سلعة أأصلية ل تُباع حتت إلعالمة إلتجارية للسلعة إ ألصلية.
وقد حيدث ذكل ،عىل سبيل إملثال ،عندما يصنع خشص ويبيع نسخا غري مأأذون هبا من برإمج إحلاسوب إليت
يه موضوع حق إملؤلف؛ ذلإ يف س ياق إلتسجيالت إملوس يقية إلقرص إملدمج إملزور هو نسخة غري قانونية
وليكن مثال من قرص فريجن  Virginإملدمج ،يباع ظاهراي عىل أأنه منتج فريجن .أأما إلقرص إملدمج
إملقرصن ،يف هذإ إملثال ،فهو نسخة غري قانونية من قرص فريجن يباع ليس بوصفه منتجا لفريجن ،لكن يباع
حتت إمس رااري خمتلف.
ونوع أخر من أأنوإع إلتجارة غري إملرشوعة هو "إلهتريب" .وعىل غرإر إلتسجيالت إملزورة وإلتسجيالت
إملقرصنة ،تعد إلتسجيالت إملهربة أأيضا معال رااراي خضام .وتشمل هذه إلتسجيالت نسخا من تسجيالت
غري قانونية حلفةل عىل إلهوإء مبارشة .وجيري إلتسجيل يف قاعة إس امتع أأو من بث إذإعي أأو تليفزيوين.

رإنك فيمل ضد فيديو إنفورمايشن سانرت

][1982] AC 380 [UK

"اي هل من يشء جميد أأن تكون مكل إلقرصنة ،إنه يشء جميد فعال" ،هكذإ قال وس جيلربتWS Gilbert
لكنه اكن يتددث عن قرإصنة إلسفن .وإليوم حنن نتددث عن قرإصنة إ ألفالم ،ل يشء يدعو إىل إلفخر يف
أأن تكون قرصاان ،إهنا وس يةل سهةل جلين أأرابح رسيعة.
يرسق قرإصنة إ ألفالم أأفضل و أأحدث إ ألفالم إلسيامنئية وينقلوهنا إىل رشيط مغناطييس :مث يبيعون أأرشطة
إلفيديو اكسيت يف إلسوق إلسودإء .وحتقق هذه إلسوق إلسودإء قفزإت هائةل يف إخرتإق إ ألعامل إملرشوعة
لرشاكت إ ألفالم .وترصد هذه إلرشاكت مبالغ خضمة لنتاج أأفضل إ ألفالم :ودلتها حق إملؤلف إذلي مينحها
إحلق إلوحيد وإحلرصي يف إعادة إنتاج إ ألفالم .ومع ذكل ها مه إلقرإصنة يهنبوهنا – ويرسقون أأفضل إ ألفالم.

تيليفجن بروداكستس ضد ماندرين فيديو هودلينغز
][1984] FSR 111 [Malaysia

انقشت يف هذإ إحلمك أأش ياء خمتلفة –حق إملؤلف وإلرقابة ،و أأوإمر أأنطون بيللر وحىت إلقرإصنة.
وسأأبد أأ ابلقرإصنة.
وهناك عدة أأنوإع من قرإصنة إلعرص إحلديث ،يعملون بش ىت أأنوإع إلطرق إملاكرة وغري إملرشوعة .أأحد هذه
إ ألنوإع هو قرإصنة إ ألفالم .ولنرتك إللورد ديننج  Denningيتناول إملوضوع بأأسلوبه إلفريد إلفذ فواتبع إحلمك
الاستشهاد ابملقاطع إلسابقة .
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ويف هذإ إلبدل ،يقوم إلقرإصنة بأأش ياء ختتلف عام يقوم به إلقرإصنة إ ألمريكيون إىل حد ما .إهنم يقومون بذكل
من أأجل إملال" :فالقرصنة وس يةل سهةل جلين أأرابح رسيعة".
وإشرتك فإملدعى علهيم يف جرإمئ خمالفة للامدة  )0(08من قانون حق إملؤلف لعام  .0161وقد تكون
إلعقوابت شديدة ،لكن إلقانون إجلنايئ ميكن أأن يكون بطيئا ومثقال يف أأوقات جيب أأن يكون فهيا فعال.
وإرتكب إملدعى علهيم جرما فادحا يف حق إملدعى علهيم ،فقد سلبوإ حق إملدعى علهيم يف معظم إ ألفالم
إلتليفزيونية إحلديثة .وتعدوإ عىل حق إملؤلف يف إ ألفالم ومل يدفعوإ هلم سنتا وإحدإ ،دون أأن يضطروإ إىل
حتمل إلتاكليف إلباهظة لنتاج إ ألفالم .ونرش إلقرإصنة إلنسخ إخملالفة يف إلسوق وبيعت مقابل جزء من
إلسعر إحلقيقي .وعىل سبيل إملثال ،ل يتعني عىل قرإصنة إملوس يقى دفع أأي مقابل للموس يقيني وإلفنانني،
وليس دلتهم تاكليف إنتاج ليتحملوها ،أأو دفع مثن لوقت الاس تديو ،إهنم جينون أأرابحا طائةل دون دفع أأي
إاتوإت .وإلقرصنة يف أأي صورة من إلصور يه أأمر مستنكر .ولقد عاىن إملؤلفون وإلنارشون واكتبو إ ألغاين
وفنانو إلتسجيالت ورشاكت إلتسجيل مجيعهم من هنب إلقرإصنة.
وإلقرإصنة مه أأانس دون وإزع أأخاليق .وإننا نتددث عن أأانس غري رشفاء ،لصوص رسقوإ حق إملؤلف من
إملدعني يف أأفضل و أأحدث أأفالهمم إلتليفزيونية.
 .6سوإبق قضائية قدمية :أأعربت إحملامك عن ر أأتها يف إملسأأةل منذ وقت مبكر .ويتناول الاقتباس إ ألول إلعالمات
إلتجارية ،أأما الاقتباس إلثاين فيتناول اترخي حق إملؤلف.

بريي ضد ترويفيت

](1842) 49 ER 749 [UK
أأعتقد أأن إملبد أأ إذلي عىل أأساسه توإصل لك من إحملامك إلقانونية إلعامة وحمامك إلنصاف منح سبيل إنصاف
وحامية يف قضااي من هذإ إلنوع ،فقضية عالمة راارية غري مسجةل مفهوم جيدإ .فال حيق لشخص بيع سلعه
حتت إدعاء بأأهنا سلع خشص أخر .ول ميكن إلسامح هل مبامرسة هذإ إخلدإع ،ول أأن يس تخدم إلوسائل إليت
تب ِل ّغه هذه إلغاية .وذلكل ل ميكن إلسامح هل ابس تخدإم أأسامء أأو عالمات أأو أأحرف أأو غريها من إدللئل إليت
قد حيمل هبا إملشرتين عىل الاعتقاد بأأن إلسلع إليت يبيعها يه من صنع خشص أخر .ولشك دلي يف أأن أأي
خشص أخر ل ميكل إحلق يف إس تخدإم ذكل الامس أأو تكل إلعالمة ألغرإض إخلدإع ،وليك جيذب حنوه مسار
إلتجارة أأو أأولئك إلزابئن إذلين لول إلفعل غري إملرشوع ألقبلوإ عىل إلشخص إذلي إس تخدم ،أأو إذلي إعتاد
مبفرده عىل إس تخدإم الامس أأو إلعالمة إملعينة.

أأتوديسك ضد وإي إي إي

](1996) 139 ALR 735 [Australia
يُعد عنرص إلعقوبة مسة مقبوةل يف ترشيعات حق إملؤلف .ويُنظر إىل إملتعدي ،منذ إلقرن إلثامن عرش عىل
إ ألقل ،بوصفه "قرصاان" وجيب أأن يُعامل وفقا ذلكل .ويف قضية Millar v Taylor (1769) 4 Burr
 2303; 98 ER 201أأشري إىل الاختصاص إلقضايئ إملطلق إذلي متارسه حممكة شنرسي منذ عام 0101
ضد قرإصنة إلنسخُ ،وذكر ،يف إلقضية نفسها ،لقد أأ ّمن قانون إمللكة أن لعام  ،0111إذلي إس متد منه قانون
حق إملؤلف إحلديث جذوره فملكية أأحصاب حق إملؤلف بسن عقوابت .ويتفق قانون حق إملؤلف
لعام  0165متاما مع الاحتفاظ ابلرإء إلتقليدية يف إملسأأةل.
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 .1ي ُس تخدم مصطلح "إلسلع إملزورة" لغرض إلتبس يط يف لك من إلتعدي عىل إلعالمة إلتجارية وإلتعدي عىل
حق إملؤلف – وأأكرث :ويف إلغالب ميتكل أأحصاب حقوق إمللكية إلفكرية ويديرون حمفظة من إحلقوق تشمل الك من

حقوق إمللكية إلصناعية (إلربإءإت وإلتصاممي وإلعالمات إلتجارية) وحق إملؤلف وإحلقوق ذإت إلصةل .وتتشابه معظم
إملشالك إلعملية إملتعلقة ابنفاذ حقوق إمللكية إلصناعية ،وإنفاذ حق إملؤلف وإحلقوق ذإت إلصةل ،وغالبا ما ي ُس تخدم
مصطلح "إلسلع إملزورة" مبعىن عام لغرض إلتبس يط حبيث يشمل مصنفات حق إملؤلف إملقرصنة.
ويوحض تقرير ملنظمة إلتعاون وإلتمنية يف إمليدإن الاقتصادي أأعدته إلس يدة هامي فيثالين  Hema Vithlaniما يل:317
"من إلناحية إلتقنية ،يشري إملصطلح إلنلكزيي "إلتقليد " إىل حالت حمددة للتعدي عىل إلعالمة إلتجارية.
إل أأن إملصطلح يشمل ،يف إلوإقع إلعمل ،أأي صنع حيايك بدقة مظهر منتج خشص أخر هبدف خدإع
إملس هتكل بأأن إملنتج من صنع هذإ إلشخص إلخر .وذلكل ،قد يشمل إملصطلح أأيضا معليات إلنتاج
وإلتوزيع دون إذن ملنتج حمي حبقوق أأخرى من حقوق إمللكية إلفكرية مثل حق إملؤلف وإحلقوق ذإت إلصةل.
ويامتىش هذإ إملصطلح مع إملصطلح إ ألملاين " "Produktpiraterieوإملصطلح إلفرنيس ""contrefaçon
ويغطي الكهام مجموعة وإسعة من إلتعدايت عىل حق إمللكية إلفكرية.
"تتدإخل يف إلوإقع إ ألنوإع إخملتلفة للتعدايت عىل حقوق إمللكية إلفكرية .وعىل سبيل إملثال ،كثريإ ما تنهتك
قرصنة إملوس يقى حق إملؤلف وكذكل إمحلاية إليت متنحها إلعالمة إلتجارية .وغالبا تباع إ أللعاب إملزورة حتت
أأسامء خمتلفة لكهنا تنهتك إمحلاية إليت مينحها تصممي إللعبة .وحىت عندما ل يكون هناك تع خد عىل إلعالمة
إلتجارية فان إملشالك إلوإقعية إلناش ئة وما يتبعها من مسائل قانونية تش به كثريإ قضااي إلتقليد ".
 .5حقوق أأخرى للملكية إلفكرية :ل يتطلب إتفاق تريبس فرض عقوابت جنائية للتعدي عىل إلربإءإت لكنه
ينص عىل أأساس إختياري عىل أأن تكون إلعقوابت جنائية يف حاةل إلتعدي إملتعمد عىل نطاق رااري .ورمغ أأن بدلإان
مثل إلربإزيل وإلياابن 318واتيلند ُرارم إلتعدي عىل إلربإءإت ،وهذإ ليس موجودإ يف معظم إلولايت إلقضائية إلعامةل
ابلقانون إلعام.319
قد تكون تسجيالت إلتصاممي إلصناعية حمية أأيضا بعقوابت جنائية ،لكن مرة أأخرى ،هذه ليست إلقاعدة،
(ابس تثناء يف تكل إلبدلإن إليت رارم إلتعدي عىل حق إلربإءة) .بيد أأن تأأثري هذإ إلقيد حمدود نظرإ للتدإخل (يف
إلعديد من إلبدلإن) بني حامية حق إملؤلف وحامية إلتصاممي إلصناعية :حيمي حق إملؤلف بصورة تلقائية معظم
إلرسوم ،بل إن بعض إلرسوم قد حتمل عالمة راارية ذإت مغزى وتمت حاميهتا عىل هذإ إلنحو.
 .1أأنشطة ذإت صةل :يه أأنشطة تتعلق ابلتقليد  ،لكهنا ل تُعامل هكذإ ابلرضورة من قوإنني إلنفاذ .ويه
تشمل أأنشطة الاس تريإد إملوإزي وإلفرإط يف تشغيل إملصنع .ويُشار مرة أأخرى إىل إلورقة إليت أأعدهتا هامي فيثالين
 Hema Vithlaniمن منظمة إلتعاون وإلتمنية يف إمليدإن الاقتصادي( ،)OECDحيث ذكرت ما يل:
"تشري إلتجارة إملوإزية إىل إ ألحوإل إليت تُشرتى فهيا إلسلع بصورة قانونية يف إقلمي ماّ ،مث تُوجه إىل إقلمي أخر
للبيع دون موإفقة صاحب إحلق يف إملنطقة إليت ُوهجت إلهيا .وتتيرس إلتجارة إملوإزية من خالل مبد أأين يقيدإن
حقوق صاحب حق إمللكية إلفكرية هام )"0" :مبد أأ إلقلميية ،ومفاده أأن حامية حق إمللكية إلفكرية ل ترسي
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إ ألثر الاقتصادي للزتوير ( :)0115متاح عىل إملوقع إللكرتوين ملنظمة إلتعاون وإلتمنية يف إمليدإن الاقتصادي.
تنص إملادة  016من قانون إلربإءإت لعام  0111عىل ما يل" :يعاقب ابلسجن مع إ ألشغال إلشاقة ملدة مخس س نوإت كدد أأقىص أأو دفع غرإمة
 8 111 111ين كدد أأقىص أأي خشص يتعدى عىل حق برإءة أأو يتعدى عىل ترخيص حرصي".
إيران مانتا :لغز إلعقوابت إجلنائية يف جمال إلتعدي عىل حقوق إمللكية إلفكرية – جمةل هارفارد للقانون وإلتكنولوجيا (.)2100
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إل يف بدلإن أأو يف أأقالمي حمددة؛ " )"2ومبد أأ الاستنفاد ،ومفاده أأن ماكل إحلق ل تتاح هل إل حقوق حمدودة
جدإ يف منع إلتوسع يف توزيع منتج ُطرح يف إلسوق مبوإفقته.
ومثة مشلكة تتعلق مباليك إلعالمات إلتجارية وتمتثل يف إلنتاج غري إملأأذون به من جانب إملوردين إلرشعيني.
ويف بعض إلقطاعات ،مثل إللعب وقطع إلغيار ،فقد ابتت إلتجاوزإت يف إلنتاج أأمرإ شائعا بني إملنتجني –
أأي إنتاج مكيات إضافية من إملنتجات ل ي ُسأألون عهنا  -ويبيعوهنا يف إلسوق إلسودإء .ومرة أأخرى يعترب ماكل
إلعالمة إلتجارية هذه إلسلع سلعا مزورة ،لكنه جيد صعوبة يف إختاذ إجرإء .إذ تنظر إحملامك وإلواكلت إملعنية
ابنفاذ إلقوإنني إىل إلتجاوزإت يف إلنتاج بوصفها إنهتااك للعقد ل تعداي عىل إلعالمة إلتجارية".

ابء .مصدر الالزتإم ابلتجرمي
 .01مصدر الالزتإم ابلتجرمي :نشأأ الالزتإم إدلويل بتوقيع عقوابت جنائية عن إتفاق تريبس .وحتديدإ إملادة  60إليت
تنص عىل ما يل ( :أأضيفت إلرموز إلنقطية)





يتعني عىل إدلول إ ألعضاء أأن تنص عىل تطبيق تدإبري وعقوابت جنائية عىل إ ألقل يف إلقضااي إملتعلقة
ابلتقليد إملتعمد للعالمات إلتجارية أأو بقرصنة حق إملؤلف عىل نطاق رااري.
تتضمن س بل الانتصاف إملتاحة إحلبس و /أأو إلغرإمات إملالية إلاكفية لتحقيق إلردع والاتساق مع
مس توى إلعقوابت إملطبقة يف جرإمئ ذإت خطورة مماثةل.
يف إحلالت إملناس بة ،تشمل أأيضا س بل الانتصاف إملتاحة إحلجز عىل إلسلع إخملالفة للقانون و أأي موإد
ومعدإت إس ُتخدمت أأساسا يف إرتاكب إخملالفة ،ومصادرهتا وإتالفها يف وقت إرتاكب إجلرمية.
جيوز لدلول إ ألعضاء أأن تنص عىل إجرإءإت وعقوابت جنائية تطبق يف حالت أأخرى للتعدي عىل
حقوق إمللكية إلفكرية ،ل س امي عندما يمت إلتعدي عن معد وعىل نطاق رااري.

 .00مل ينش أأ رارمي إلتقليد وإلقرصنة مع إتفاق تريبس :هناك سوإبق اترخيية لتجرمي إلتقليد  .فقد ُجرم تزوير
إلعالمات إلتجارية منذ هناية إلقرن إلتاسع عرش عىل إ ألقل .وعىل سبيل إملثال ،عاقب قانون إلولايت إملتددة إلصادر
يف  04أأغسطس  0516ابلفعل تزوير إلعالمات إلتجارية للسلع وإلتعامل يف إلسلع إليت حتمل عالمات راارية
مزورة .320ويوجد دلى معظم ،إن مل يكن لك ،إلبدلإن إلتابعة للتاج إلربيطاين قوإنني ذإت إنفاذ مماثل .ويه قوإنني
تتعامل مع عالمات إلسلع وإلوصف إلتجاري إلزإئف( .ل تزإل هذه إلقوإنني شائعة يف صيغهتا إحلالية كام اكنت عليه
تقريبا يف إ ألصل) وابملثلُ ،جرم إلتعدي عىل حق إملؤلف منذ بدإية إلقرن إلعرشين يف مجيع إ ألقالمي إلتابعة
لربيطانيا ،321لكنه أأقدم بكثري :يعطي قانون أن بشأأن حق إملؤلف لعام  ،0111إملب ِل ّغ إحلق يف إس تعادة بنس عن لك
صفدة من إلنسخ إملزورة ،ويذهب نصف هذإ إملبلغ إىل إلتاج إلربيطاين.
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وفامي يتعلق بتارخي إلنفاذ إجلنايئ يف إلولايت إملتددة :إنظر" :إحلمك عىل إملتاجرين يف إملوإد إلفاخرة :حوإر تقيميي حول إحلمك عىل إملتاجرين يف إملوإد
إلفاخرة" إجملةل إلقانونية فوردهام ،إلعدد  ،11إلصفدة  0041بقمل جاان نيكول تش ياك تشونغ.
مبوجب إملادة  00من إلقانون إلربيطاين لعام  0100إذلي نص يف إملادة ( 00عىل مجةل أأمور) من بيهنا أأن أأي خشص يقوم عن عمل " "0بصنع مصنفات
خمالفة لغرض إلبيع أأو إلتأأجري أأو؛ " "2إلتجارة فهيا أأو؛ " "3توزيعها؛ " "4أأو عرضها رااراي أأو؛ " "8إس تريإدها لغرض إلبيع أأو إلتأأجري ،يعترب مهتام
جبرمية .وإعمتد قانون إلربإءإت وإلرسوم وإلامنذج وإلعالمات إلتجارية وحق إملؤلف  1لعام ( 0106جنوب أأفريقيا) هذه إ ألحاكم يف مرفق .ول يزإل يف
إملرفق ،عىل سبيل إملثال ،قانون إلوصف إلتجاري للسلع لعام ( 0112مالزياي) إملادة .5
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ورمغ أأن إلتفاقات إلتقليدية إملتعلقة حبقوق إمللكية إلفكرية ،وحتديدإ إتفاقية ابريس (بشأأن إمللكية إلصناعية) وإتفاقية
برن (بشأأن حق إملؤلف) مل تنص ول تنص بعبارإت وإحضة عىل إلعقوابت إجلنائية يف حاةل إلتقليد أأو إلقرصنة،
إل أأنه ميكن عزو نوع إحلمك إذلي ُذكر للتو إىل تكل إلتفاقات.322

 .02مل يقدم إتفاق تريبس أأي مبادئ ثورية :ميكن إلنظر إىل إلتقليد بوصفه نوعا من الاحتيال -ليس ابلرضورة
إحتيال عىل إملس هتكل لكن عىل إدلوةل أأو عىل أأحصاب إحلقوق:323
"إلتقليد صورة من صور إلتدليس .وإملنتج إملزور هو منتج مت تزويره أأو نسخه أأو تقليده بصورة غري قانونية
إلسذج أأو إلرإضني بغية إلرضإر ابملص ِنّع إلقانوين".324
لغرض إحلصول عىل إملال من إلزابئن ُ
وغالبا ما يشار إىل إلقرصنة بوصفها نوعا من إلرسقة (وإن اكنت غري ملموسة) .لكن هذإ ل يعين أأهنا رسقة .325إذ
يستنكر إلبعض إملبالغة إليت قد تأأيت بنتاجئ عكس ية.326

نتوورك تن ضد يت يس إن تش نال انين
][2004] HCA 14 [Australia

ويف إطار حديث إلربفسور وإدإمس ،Waddams 327عن إس تخدإم مصطلدات مثل "إلقرصنة"
و"إلسلب" و"إلرسقة" لومص سلوك إملتعدين إملزعومني عىل حقوق إمللكية إلفكرية ،إع ُترب "إختيار إلعبارإت
إلبالغية" همم لظهار قوة إلقناع إليت تنطوي علهيا مفاهمي إمللكية .ولحظ أأيضا:
’مقابل إملزإاي إملتحققة من إلتوسع يف حقوق إمللكية لشخص وإحد أأو لفئة من إ ألشخاص ،جيب أأن تتددد
دإمئا مدى إخلسارة يف حرية إلترصف إليت ستنجم ل حماةل عن هذإ إلتوسع’.

جمي .إلسبب يف فرض إلعقوابت إجلنائية
 .03إلسبب يف فرض عقوابت جنائية للتعدي عىل حقوق إمللكية إلفكرية :حقوق إمللكية إلفكرية يه حقوق
خاصة ،وحيق لنا أأن نتساءل عام إذإ اكن ينبغي إنفاذ هذه إحلقوق عن طريق إلعقوابت إجلنائية ،وملاذإ تُعد س بل
الانتصاف إملدنية غري اكفية .328إلجابة ابختصار يه أأن إلقانون إجلنايئ ،بصفة عامة ،حيمي إحلقوق إخلاصة من
إلتعدي إذإ مشل إ ألمر عنرصإ من عنارص إلس ياسة إلعامة .وخري مثال عىل ذكل هو إلرسقة.
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انقش مايلك رإاين إ ألسوإق إلرمادية وحقوق إمللكية إلفكرية وإلتفاقات إلتجارية يف إ ألسوإق إلتجارية إدلولية ،وإنفاذ إ ألحاكم إلوإردة يف إتفاقيات
إمللكية إلفكرية يف س ياق إلسلع إلرمادية.www.cherry.gatech.edu/t2s2006/papers/ryan-3003-2-T.pdf :
إدلوةل ضد بريس تل .[1996] 2 Cr App Rep (S) 144
"إ ألدوية إملقدلة :حنو إس تجابة إيرلندية ألزمة عاملية ( )2118بقمل دوانل أأوماتوان وأدم ماكويل:
buysafedrugs.info/uploadedfiles/IrishPatientsAssoc_counterfeit.pdf
وهناك ر أأي أخر يقول إنه يش به رسقة حسن إلنية :إدلوةل ضد هباد .[1999] S Cr App Rep (S) 139
رإنك فيمل ضد فيديو إنفورمايشن سانرت ). [1982] AC 380; Dowling v US 473 US 207 (1985
"من يأأبه ابلتقليد؟" بقمل ستيفن ابيكر وماثيو ليي فيساك ،إجملةل إلقانونية لسانت جون .138
أأبعاد إلقانون إخلاص :إلفئات وإملفاهمي يف إلفكر إلقانوين إ ألجنلو أأمرييك (.)2113
إلتعدي عىل إلعالمة إلتجارية لرشكة أأندرايس رإهامتيان كجرم جنايئ ،جمةل إلقانون إحلديث.611 ،)4( 61 ،
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"س بل الانتصاف إملدنية غري فعاةل ألن إملزورين جمرمون ،ول حيرتمون إلقانون ،ويضطلعون بأأنشطهتم
إلجرإمية إسرتإتيجيا وتكتيكيا بطرق مصممة بوضوح للهترب من نظام إلعدإةل سوإء إملدين أأم إجلنايئ" .
329

إلتجار إ ألمناء قد ينهتكون حقوق إمللكية إلفكرية لكهنم ل يزورون
تربر وزإرة إلعدل إ ألمريكية إلعقوابت إجلنائية من أأجل "معاقبة وردع عتاة إملتعدين ومعتادي إلجرإم ،وذوي
إ ألنشطة إلجرإمية وإسعة إلنطاق/كبار إجملرمني وجامعات إجلرمية إملنظمة ،و أأولئك إذلين يشلك سلوكهم إلجرإيم
هتديدإ للصدة إلعامة وإلسالمة إلعامة".330
 04مسائل تتعلق ابملصلدة إلعامة :يف حاةل إلتقليد تتعرض إملصاحل إلعامة إ ألوسع نطاقا من جمرد حامية إحلقوق
إخلاصة إىل إخلطر .وتتضمن هذه إملصاحل حامية:







إلصدة إلعامة وإلسالمة إلعامة،
وإيرإدإت إلرضإئب وإمجلارك،
وإلصناعات إحمللية وإلقلميية،
والاستامثر إ ألجنيب وثقة إملستمثرين،
وإلعالقات إلتجارية إدلولية ،و
وماكحفة إلفساد وإجلرمية إملنظمة.

 .08هتم أأخرى :قد ينشأأ أأيضا عن إ ألفعال إليت تؤدي إىل إلهتام ابلتقليد أأو إلقرصنة هتم أأخرى بديةل أأو إضافية،
بعضها يسهل إثباته .وميكن يف هذإ إلصدد إلنظر فامي يل:








الاحتيال،
وإمجلارك ومكوس إخملالفات،
وإلهترب من دفع إلرضإئب،
والابزتإز وغس يل إ ألموإل،
وترشيعات إ ألغذية وإلعقاقري،
وإلترشيعات إملتعلقة ابلعمل،
وجرإمئ إملعامالت إلتجارية.

 .06مسائل تتعلق ابلصدة إلعامة :أأعلن إملشاركون يف إملؤمتر إدلويل ملنظمة إلصدة إلعاملية بشأأن ماكحفة إ ألدوية
إملزورة :من خالل تعاون دويل فعال ما يل:331
329

330
331

تقرير إلش بكة إلكندية ملاكحفة إلتقليد بشأأن إلتقليد وإلقرصنة يف كندإ :خريطة إلطريق للتغيري (:)2111
.http://www.cacn.ca/PDF/CACN%20Releases/Roadmap_for_Change.pdf
إمللكية إلفكرية – مقدمة نرشها قسم جرإمئ إحلاسوب وإمللكية إلفكرية.justice.gov/criminal/cybercrime/ipmanual/01ipma.html :
روما 05 ،فربإيرwho.int/medicines/services/counterfeit/RomeDeclaration.pdf .2116.
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فزتييف إ ألدوية مبا يف ذكل مجموعة إ ألنشطة بأأمكلها بدءإ من تصنيع إ ألدوية حىت تقدميها إىل إملرىض،
جرمية ش نعاء خطرة هتدد حياة إلنسان وتنال من مصدإقية إل ُنظم إلصحية.
ونظرإ إىل وقعها إملبارش عىل إلصدة ،ل بد من ماكحفهتا وموإهجهتا ابلعقوبة إملناس بة.

و أأبرزت درإسة ملعهد إ أل م إملتددة إ ألقالميي لبحوث إجلرمية وإلعدإةل إجلنائية بعنوإن" :إلتقليد  :إنتشار عاملي ،هتديد
عاملي" جحم وخماطر إلتقليد إعتبارإ من  3322116وقدمت إ ألمثةل إلتالية:







يف عام  2114تسبب إس تخدإم تركيبة لنب جمفف ل ألطفال ل حتتوي عىل أأي قمية غذإئية يف وفاة 03
طفال عىل إ ألقل يف إلصني.
ويف عام  ،2118تسبب مرشوب كحويل مقدل حيتوي عىل مس توايت مميتة من كحول إمليثيل يف وفاة
 23خشصا يف تركيا.
ويف عام  2116أأدى إس تخدإم إملس تحرضإت إلصيدلنية إليت حتتوي عىل إيثيلني جليكول إىل وفاة
ما يزيد عن  011خشص يف بامن.
ووفقا ملنظمة إلصدة إلعاملية ،فان أأكرث من  81ابملائة من إ ألدوية إملشرتإة عن طريق إلنرتنت من
موإقع ُختفي عناويهنا يه أأدوية مزورة ،كام أأن مثة إحامتل بأأن نس بة ترتإوح ما بني  1ابملائة إىل  01ابملائة
من مجيع إملس تحرضإت إلصيدلنية يف إلعامل مزورة ،تصل هذه إلنس بة إجامل إىل ما بني  31إىل 41
ابملائة يف بعض إلبدلإن إ ألفريقية ،وإىل  21ابملائة يف مجهورايت الاحتاد إلسوفيايت إلسابق.
ويف الاحتاد إ ألورويب تزإيد معدل إحلجز عىل إملوإد إلصيدلنية إملزورة بنس بة  353ابملائة يف إلفرتة
ما بني عايم  2118و.2116

 .01إجلرمية إملنظمة وخسائر إلرضإئب وإمجلارك :وفقا للتجربة إ ألوروبية ،تُعد إلسجائر وإلتبغ وإملرشوابت إلكحولية
إلوإردإت إلرئيس ية للسلع إملزورة .وعادة ما تفرض جامرك ورسوم رضيبية ابهظة عىل هذه إملنتجات ،لكن إلقدرة عىل
بيعها بأأسعارها إملعتادة دون إلتعرض إىل مساءةل من جانب سلطات إلرضإئب تشلك حافزإ أأساس يا للزتوير.
ول يس تطيع إلقيام هبذه إلعمليات إل ش باكت إجلرمية إملنظمة .وكام أأوحض إلربفسور مايلك بالكين:333
" أأكرث إلنتاجئ خطورة للتجارة يف إملنتجات إملزورة وإملقرصنة يه حتفزي إلنشاط إلجرإيم إملنظم وتبعية ذكل
عىل إمجلهورُ .وختصص إ ألرابح إملتحققة من هذه إلتجارة من جانب إجلرمية إملنظمة حيث تس تخدهما كوسائل
لعادة تدوير وغس يل عائدإت أأنشطة أأخرى غري مرشوعة .ولقد أأصبح إلتقليد وإلقرصنة أأنشطة ذإت نطاق
صناعي تقريبا تضمن للمجرمني إماكنية حتقيق رحب إقتصادي خضم دون خماطر شديدة .ومع تقدم إلتجارة
إللكرتونية ،أأدى تسارع وترية إلعمليات غري إلقانونية وصعوبة تتبعها إىل زايدة تقليص إخملاطر إليت توإجه
إجملرم؛ ذلكل يبدو أأن إلتقليد وإلقرصنة عامالن يف تعزيز إجلرمية مبا يف ذكل إلرهاب.
ويف إلغالب جيمع حمرتفو إلجرإم بني إلتقليد وإلقرصنة وإلهتريب .وقد وفرت طرق إلتجارة إليت ُأنشئت
لهتريب إخملدرإت وإ ألسلدة بنية حتتية قامئة للتجارة يف إملنتجات إملزورة وإملقرصنة".
وقد ذكر تقرير أأقدم أأعدته إلويبو ،إستنادإ إىل إس تجاابت إدلول إ ألعضاء ،نفس إليشء تقريبا:
332
333

.http://www.unicri.it/
إس تجاابت إلس ياسة إلعامة لتورط إجلرمية إملنظمة يف جرإمئ تتعلق ابمللكية إلفكرية :متاحة عىل .wipo.int
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"تعد ظاهرة تزوير وقرصنة حقوق إمللكية إلفكرية مشلكة دولية خطرية ذإت روإبط مؤكدة بأأشاكل أأخرى
للجرمية إملنظمة .وقد ثبت أأن إلتقليد وإلقرصنة تسببان خسائر مبليارإت إدلولرإت س نواي ألحصاب إحلقوق
وإلصناعة ،واكن هلام يف بعض إحلالت أاثر مدمرة عىل إلصدة إلعامة وإلسالمة إلعامة .وتعاين إدلول إ ألعضاء
أأيضا من خسائر فادحة يف صورة خسائر يف عائدإت إلرضإئب ويف فرص إلتوظيف فضال عن
الاستامثرإت إلضائعة.
وإحدى أأكرب إملشيالت إليت تدعهيا إدلول إ ألعضاء يه أأن إملس هتلكني ل يدركون دإمئا إخملاطر إحلقيقية
إملرتبطة بدمع إلتجارة يف إلسلع غري إلقانونية أأو يف مصنفات حق إملؤلف إملقرصنة .وبدمعهم لهذه إلتجارة
غري إلقانونية ،فاهنم يدمعون يف إلغالب بصورة مبارشة إجلرمية إملنظمة .وغالبا ما يغيب عن إمجلهور أأن فرص
إلتوظيف إلقانونية لن تتقلص حفسب ،لكن إحلكومات لن تمتكن من حتصيل رضإئب معينة ،ويه نتيجة تؤثر
عىل جمالت أأخرى حيوية مثل إلصدة وإلرعاية الاجامتعية."334
"وإحدى إخلسائر إلضافية إملبارشة إليت تعاين مهنا حكومات إدلول إليت أأصبحت مالذإ للمزورين يه
إخلسائر إلرضيبية ،حيث تُباع عادة إلسلع إملزورة عرب قنوإت رسية ،ول حيرص إملزورون يف إلعادة عىل دفع
رضإئب عن ماكس هبم غري إملرشوعة .فضال عن إظهارمه خسائر مالية بصورة مزتإيدة لتربير إجرإء
مسؤويل إلنفاذ".335
 05مزإاي إلتجارة يف إلسلع إملزورة :لكن هناك أأيضا مزإاي للتجارة يف إملنتجات إملزورة إذإ ما قورنت بغريها من
336
إ ألنشطة إلجرإمية:
"كثريإ ما يُقال إن إلتقليد وإلقرصنة عىل نطاق رااري أأصبحت أ"أكرث جاذبية هذه إ ألايم من الاراار
ابخملدرإت" نظرإ لماكنية حتقيق ماكسب كربى دون إلتعرض خلطر عقوابت قانونية شديدة
وهيأأت طرق إلتجارة إليت أأنشئت لهتريب إخملدرإت وإ ألسلدة بنية حتتية قامئة للتجارة يف إملنتجات
إملزورة وإملقرصنة .ويف إلوإقع بد أأت إلن رحبية إملنتجات إخملالفة تتجاوز أأرابح إخملدرإت وإ ألسلدة.
وميكن يف كثري من إ ألحوإل حتديد هوية إجلاين إستنادإ إىل إلرحب/إلوزن وعقوابت أأقل".

 .01إملصاحل إلتجارية وإملصاحل إلعامة:

ساليين ضد لندن بوروف أأوف هارفينغ

][2002] EWCA Crim 2558 [UK

تنص أأحاكم موإد ،مثل إملادة  12فمن قانون إلعالمات إلتجارية نفسها ،مضنيا عىل أأن إلهدف ل يقترص
عىل حامية حقوق إمللكية إملتعلقة ابلعالمات إلتجارية إملسجةل لكن أأيضا تعزيز إلتجارة وتشجيع إقتصاد
مرشوع وتوفري إمحلاية للمس هتكل .وللعالمات إلتجارية قمية ،يه يف إلغالب قمية كبرية جدإ .ففي كثري من
إ ألحيان يشرتي إلناس منتجات حتمل عالمة راارية معينة جملرد أأهنا حتمل تكل إلعالمة :ألهنا متثل أأو تشري
مضنا إىل بعض أأو لك إخلصائص إملتعلقة ابملوثوقية وإجلودة وإملوضة .وذلكل إلسبب حتديدإ يوجد هؤلء
334
335
336

وثيقة إلويبو  WIPO/CME/3إملؤرخة  26يوليو .2112
تقرير منظمة إلتعاون وإلتمنية يف إمليدإن الاقتصادي.
مايلك بالكيين ،إملرجع إلسابق ذكره.
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إ ألشخاص إذلين يسعون إىل تزوير إلسلع إليت حتمل هذه إلعالمات إلتجارية :لقد ابت إلتقليد مشلكة أخذة
يف الانتشار.
وعالوة عىل ذكل ،هناك أأيضا بعض الاعتبارإت إلهامة للسالمة إلعامة إملعنية :قد ثبت عرب إلس نوإت
بطرق ش ىت أأن إلسلع إملزورة (يف صورة لعب أأو موإد غذإئية معلبة أأو قطع غيار إملركبات مثال) متثل أأمرإ
ابلغ إخلطورة.
ومثة حاجة وإحضة ،فامي يتعلق ابلعالمات إلتجارية ،إىل توفري درجة من إمحلاية يف لك من إملصاحل إلتجارية
وإملصاحل إلعامة تتجاوز س بل الانتصاف إملتاحة.
 .21وظيفة رارمي إلتقليد  :337حتقق معلية رارمي تزوير إلعالمات إلتجارية أأربع وظائف هممة عىل إ ألقل.








حامية أأصول إمللكية إلفكرية لصاحب إلعالمة إلتجارية من إلرسقة أأو من حماوةل إضعافها .ويتعذر عىل
أأحصاب إلعالمات إلتجارية حامية ما هلم من حقوق ملكية من خالل وسائل إمحلاية إلتقليدية
إملس تخدمة يف حامية أأصوهلم إ ألخرى مثل إحلرإس أأو إملرإجعني .و أأيضا من خالل بيع منتجات رديئة،
حيط إملتعدي من شأأن الامس إجليد لصاحب إلعالمة إلتجارية حىت أأثناء إلرتحب منه .ف إنظر حمك
 Loenderslootإملستشهد به أأدانه .
وحامية إملس هتلكني من إلتدليس .حيق للمس هتلكني الاعامتد عىل إلعالمات إلتجارية عند إختاذ قرإرإهتم
إلرشإئية .بيد أأن إلسلع إملزورة ميكن أأن تكون منخفضة إجلودة بدرجة كبرية ،بل ميكن أأن تشلك
خطرإ كبريإ عىل إملس هتلكني من حيث إلصدة وإلسالمة ،كام يف حالت تزوير إملنتجات إلغذإئية أأو
إلوصفات إلطبية أأو قطع غيار إلس يارإت.
وحامية إلسالمة يف جممتع إملس تخدمني غري إملشرتين .ينال إ ألذى إلناجت عن بيع إملنتجات إملزورة ليس
فقط صاحب إلعالمة إلتجارية وإملشرتي لكن أأيضا إملس تخدمني غري إملشرتين .عىل سبيل إملثال ،قد
تشرتي خطوط إلطريإن قطع أأجزإء مقدلة للطائرإت ،قد يكون إلراكب من بني حضاايها ،وقد تشرتي
إملستشفيات مضخات للقلب مقدلة قد يكون إملرىض حضاايها ،وقد يشرتي إ ألبوإن لنب أأطفال مقدل
يؤذي أأطفاهلم.
وإنفاذ قوإعد إلسوق .كام أأن تزوير إ ألموإل وتزييفها جرمية تقوض إلقوإعد إ ألساس ية للسوق ،فان
تزوير إلعالمات إلتجارية يُضعف إلنظم إلتجارية إحلديثة.

 .20حامية وظيفة إلضامن للعالمات إلتجارية:

ليوندرسلوت ضد جورج بالنتني أند سانز

ECJ, 11 November 1997, C-349/95, ECR 1997, I-6227
فامي يتعلق حبقوق إلعالمات إلتجارية ،ر أأت فهذه إحملمكة أأن هذه إلعالمات تشلك عنرصإ أأساس يا يف نظام
إملنافسة غري إملشوهة .ويف هذإ إلنظام ،جيب أأن تمتكن مشاريع من جذب إملس هتلكني والاحتفاظ هبم عن
طريق راويد منتجاهتا أأو خدماهتا ،وهو ما ل يمت إل من خالل عالمات ممزية تُمكن من إلتعرف علهيا .وليك
تمتكن إلعالمة إلتجارية من تلبية متطلبات هذه إلوظيفة ،جيب أأن تشلك ضامان بأأن مجيع إملنتجات إليت حتملها
337

هذه إلفقرة مقتبسة من كتيب صادر عن إملكتب إلتنفيذي حملايم وزإرة إلعدل إ ألمريكية بعنوإن :حتقيقات يف جرإمئ إمللكية إلفكرية ،وهو متاح عىل
إلنرتنت.www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/ipmanual :

366

ُصنعت حتت رقابة مرشوع وإحد تعود إليه إملسؤولية عن إجلودة .وابلتايل فان إملوضوع إحملدد للعالمة
إلتجارية هو ضامن بصورة خاصة ،للحق إحلرصي للامكل يف إس تخدإم تكل إلعالمة لغرض طرح منتج يف
إلسوق للمرة إ ألوىل ،وابلتايل حاميته من إملنافسني إلرإغبني يف إس تغالل وضع إلعالمة إلتجارية ومسعهتا
بصورة غري عادةل من خالل بيع منتجات حتمل هذه إلعالمة بصورة غري قانونية.
 .22خطر إملبالغة يف إلتجرمي :نظرإ إىل أأن إلتقليد هو مسأأةل مدنية يف إملقام إ ألول ،فان خطر إملبالغة يف رارميه
هو خطر وإحض .وهذإ هو إلوضع خاصة يف إلعامل إلنايم حيث إنفاذ حقوق إمللكية إلفكرية هو يف إملقام إ ألول مسأأةل
جنائية ل مسأأةل مدنية .ولهذإ إلسبب يوجد نشاط أأكرب بكثري للقانون إجلنايئ يف إلعامل إلنايم ،بيامن إلسبيل إملدين هو
إملفضل يف إلعامل إملتقدم.
وقد إحتج إلقايض  Jumpol Pinyosinwayمن إحملمكة إملركزية حلقوق إمللكية وإلتجارة إدلولية يف اتيلند بأأن:338





إلبدلإن إلنامية شهدت تزإيدإ مطردإ يف إلتجرمي بعقوابت مشددة يف جمال حقوق إمللكية إلفكرية،
وذكل ابلزتإمن مع توس يع نطاق حقوق إمللكية إلفكرية حتت ضغط إلبدلإن إملتقدمة.
ولك إلتعدايت إملتوقعة وغري إملتوقعة ُرارم إلن حىت وإن اكن ل ينظر إىل إلفعل إملعين كفعل
مس هتجن أأخالقيا يف جممتع معني ،أأو جيرم ابلقدر نفسه يف إلبدلإن إملتقدمة.
وإجلرإمئ إجلديدة تتجاهل الاختالفات بني إ ألنوإع إخملتلفة من إملعتدين.
وإنفاذ حقوق إمللكية إلفكرية ينبغي أأن يكون ،من حيث إملبد أأ ،مدنيا ،ويه إلوس يةل إملفضةل محلاية
حقوق إمللكية إلفكرية يف إلبدلإن إملتقدمة.

ويزمع أأحصاب إحلقوق شيئا خمتلفا ،فهم يقبلون بأأن إلسبيل إملدين هو إلسبيل إملناسب ،لكهنم يقولون بأأن إلنفاذ
إملدين ليس فعال ابلرضورة يف مجيع إلبدلإن .وغياب إملوإرد إملدنية إملناس بة يعين أأن علهيم الاعامتد عىل إلتدإبري
إجلنائية .ويرجع ذكل إىل مشيالت مع إلنظام إلقضايئ ،ومسائل تتعلق ابلتاكليف ،أأو عدم قدرة إملدعى علهيم عىل
دفع إلتعويضات.
وبعض إلبدلإن ،ل س امي إلولايت إملتددة ،دلتها نظام إنفاذ مدين حيمل يف ثناايه أأحاكما جزإئية .وقد متنح إحملامك
تعويضات قانونية إذإ اكن إلتعدي متعمدإ ،أأيضا تتاح إلتعويضات إلعقابية يف بعض إلولايت إلقضائية إ ألخرى ضد
إلتعدي إملتعمد إذلي ترصف بشلك بغيض بصورة خاصة.
 .23رشط إلجرإءإت إلقانونية إلوإجبة :رمغ أأن إلتقليد يعد جرمية خطرية فان ذكل ل يعين رضورة مرإعاة
إلجرإءإت إلقانونية إلوإجبة.

مأأمور إمجلارك وإلرضإئب ضد رشكة غودلن ساينس تكنولويج

حممكة إس تئناف هونغ كونغ

يف ر أأيي ،أأنه جيب إلنظر يف لك قضية يف ضوء إحلقائق إخلاصة هبا .وليس مثة شك يف خطورة قرصنة برإمج
إحلاسوب .لكن إملوضوع ليس جمرد مصاحل خاصة ألحصاب حق إملؤلف ،بل هو مسأأةل تتعلق ابملصلدة إلعامة
لهونغ كونغ معوما .وقد ابتت إلن فعالية إنفاذ حق إملؤلف مسأأةل دولية أأسفرت عن عدة أأمور ،من بيهنا إنفاذ
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الانفاذ إجلنايئ حلقوق إمللكية إلفكرية :مشلكة إلفرإط يف إلتجرمي إليت أأشري إلهيا يف إلعدد إخلاص إلصادر يف عام  2113مبناس بة إذلكرى إلس نوية
إلسادسة ملنتدى حقوق إمللكية إلفكرية وإملنتدى إدلويل ،اتيلند.
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إ ألحاكم يف إلقانون إلعادي حلق إملؤلف .وقد تكون س بل الانتصاف إملتاحة ضد إلتعدي عىل حق إملؤلف
وإسعة .فاذإ ثبُت إلتعدي ،ميكن أأن يتعرض إملدعى عليه يف هذه إلجرإءإت إلقضائية ليس فقط للحجز عىل
أأهجزته لكن أأيضا لعقوابت وإسعة إلنطاق.
ول شك إلن أأن إ ألرابح إليت ميكن أأن حيققها إملتعدون عىل حق إملؤلف يف برإمج إحلاسوب خضمة ،كام
ل شك يف أأمهية توقيع عقوابت مغلظة حلفظ إلقانون وإنفاذه .ومع ذكل فان إلجرإءإت إلقانونية إلوإجبة
تنطوي عىل هنج غري متدزي وتوإفر إدلليل إملناسب لدإنة من تسعى ملعاقبهتم.

دإل .إ ألثر إملايل للزتوير
 .24مقدمة :يتعذر حتديد إخلسائر إملرتتبة عىل إلتقليد بأأي قدر من إدلقة .ورمغ إجرإء إلعديد من إدلرإسات،
إل أأن مجيعها يشوبه إلنقص بطريقة أأو بأأخرى ،339إذ يتعذر حتديد جحم نشاط هو يف إ ألساس معلية راارية رسية
راري عرب حدود إلعديد من إلبدلإن ،إضافة إىل أأنه رمبا يكون من مصلدة أأحصاب إحلقوق إملبالغة يف حتديد جحم
إملشلكة ،340ل س امي أأن إملزورين ل يسجلون معلياهتم ول يدفعون رضإئب أأو جامرك أأو رسوم إنتاج .وإن فعلوإ ،فاهنم
يقللون قمية إلسلع .مث إن هناك جانبا إجيابيا للزتوير جيب أأخذه يف الاعتبار :يوفر إلتعامل يف إلسلع إملزورة سبيل
رزق للكثريين ممن ل يتيرس هلم مصدر دخل أخر .وتناول إلربوفسور مايلك بالكيين هذه إملسأأةل بيشء من إلتفصيل
يف درإسة أأعدها للويبو وقال:341
"هناك حامت قدر كبري من عدم إدلقة يف قياس جحم إلتقليد وإلقرصنة .و أأحد أأس باب ذكل هو أأنه نشاط رسي
وإجرإيم ،ومن ّمث من إملس تحيل حساب إحلجم إحلقيقي للزتوير وإلقرصنة بدقة.
وإلحصاءإت إملتعلقة ابلرإبطات إلصناعية ،نظرإ إىل أأن إلهدف من هذه إلحصاءإت هو إبرإز جحم مشلكة
إلتجارة يف إملنتجات إملزورة فهيي حامت مشوبة ابلتدزي إىل أأعىل.
وابملثل ،من إملرحج أأيضا أأن تتسم إحصاءإت سلطات إلنفاذ مثل إلرشطة وإمجلارك ابملبالغة بغية تأأمني
خمصصات موإتية يف إملزيإنية مس تقبال إذإ تفامقت إملشيالت إليت يوإهجوهنا".
"ويتعذر تقدير خسائر منتجي إلسلع إ ألصلية مكيا عن طريق خصم عدد إلسلع إملباعة من إجاميل عدد
إلوحدإت إليت ميكن أأن تس توعهبا إلسوق ،أأي من إحلجم إلجاميل للسوق .وينبغي إلتعامل مع سوق إملنتجات
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من تقيمي نقدي لهذإ إلنوع من إلحصاءإت إنظر" :إدلرإسات بشأأن إلاثر الاقتصادية للتقليد وإلقرصنة" بقمل اكرسنت فينك ،وثيقة مقدمة إىل إدلورة
إلسادسة للجنة إلويبو إملعنية ابلنفاذ ( http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_6/ :)2101؛
"مالحظات حول هجود تقيمي إلاثر الاقتصادية للموإد إملقدلة وإملقرصنة" بقمل لورين ايغر ،وثيقة مقدمة إىل إدلورة إلسادسة للجنة إلويبو إملعنية
ابلنفاذ (:)2101
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_6/wipo_ace_6_4.pdf
"إس تعرإض إملعلومات إلحصائية عن إلتقليد وإلقرصنة" بقمل تشارلز لكيف ،وثيقة مقدمة إىل إدلورة إلسابعة للجنة إلويبو إملعنية ابلنفاذ (:)2100
). (http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_7/wipo_ace_7_5.pdf
ومن انحية أأخرى ،نتج ما يزيد عىل  18ابملائة من تدخالت إمجلارك يف الاحتاد إلأورويب عن طلبات قدهما أأحصاب إحلقوق ،وقد تزإيدت هذه
إلطلبات بشدة يف إلس نوإت إ ألخرية ( 150طلبا يف عام  2111وما يزيد عىل  05 111طلب يف  ،)2101كام تبني أأن حوإيل  2,8ابملائة من إلسلع
إحملتجزة يه سلع قانونية.
إس تجاابت إلس ياسة إلعامة لتورط إجلرمية إملنظمة يف جرإمئ تتعلق ابمللكية إلفكرية :متاحة عىل .wipo.int
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إ ألصلية وسوق إملنتجات إملزورة بوصفهام نوعني خمتلفني من إ ألسوإق ،إذ ليس من إلرضوري أأن تنطبق
إ ألدوإت إملس تخدمة يف قياس إلسوق إ ألوىل عىل إلسوق إلثانية".342
ورمغ هذإ ،ل ميكن إلشك يف أأن خسائر إلصناعة عىل مس توى إلعامل تصل إىل مليارإت إدلولرإت لك عام .وتؤثر
هذه إلتاكليف عىل إلبدلإن إملترضرة بعدد من إلطرق إخملتلفة.
 .28تقديرإت جحم إلتقليد  :أأسفرت درإسة قام هبا معهد إ أل م إملتددة إ ألقالميي لبحوث إجلرمية وإلعدإةل إجلنائية عن
هذه إلتقديرإت لعام  .3432116ومنذ ذكل إحلني تصاعدت هذه إ ألرقام ،لكن إلتدديث مل يضف شيئا يذكر إىل
إلنتيجة إلسابقة.









ووفقا للمفوضية إ ألوروبية يرتإوح إجاميل جحم إلتقليد ما بني  8ابملائة إىل  1ابملائة من إنتاج إلسوق
إلقانونية.
ويف عام  2118قدرت منظمة إلتعاون وإلتمنية يف إمليدإن الاقتصادي ) (OECDأأن جحم إلتجارة
إدلولية إليت اكن من إملمكن أأن تكون يف سلع مزورة أأو مقرصنة يصل إىل  211مليار دولر أأمرييك.
كام أأظهرت بياانت منظمة إمجلارك إلعاملية وإملفوضية إ ألوروبية زايدة قدرها  55ابملائة يف إلسلع إملزورة
إليت مت جحزها يف الاحتاد إ ألورويب يف إلفرتة ما بني  2111و.2116
و أأكرث إلقطاعات ترضرإ يف الاحتاد إ ألورويب هو قطاع معاجلة إلبياانت (إذ بلغ  38ابملائة من إجاميل
إلتجارة) ،مث إلقطاع إلسمعي إلبرصي ( 28ابملائة) وقطاع إ أللعاب ( 02ابملائة) وقطاع إلعطور (01
ابملائة) وقطاع إملس تحرضإت إلصيدلنية ( 6ابملائة) وصناعة ساعات إحلائط (ساعات إليد)
( 8ابملائة).
ويف عام  2116ضبطت إمجلارك إليطالية  020 221قطعة غيار مزيفة لقطاع إلس يارإت ،بيامن
ضبطت إمجلارك إلفليبينية  41 325قطعة وإمجلارك إللتوإنية  31 801قطعة وإمجلارك إ ألملانية 21 282
قطعة .كام جسلت إمجلارك إليطالية أأكرب عدد من إللعب إملزيفة يف عايم  2118و( 2116مت
ضبط  01 180 150لعبة يف عام  ،)2116تلهيا إمجلارك إلهولندية ( )0 243 111لعبة ،وإمجلارك
إ ألملانية ( )465 162لعبة.
وقدرت إخلسائر إلنامجة عن إخنفاض عوإئد إلرضإئب حبوإيل  3مليارإت دولر أأمرييك لك س نة
للحكومة إلصينية ،و 2,4مليار دولر أأمرييك للمملكة إملتددة.

 .26إخلسائر إملبارشة يف إملبيعات:344
" أأول وقبل أأي يشء ،تعاين إلصناعات إليت راد نفسها يف منافسة مبارشة مع إملزورين من خسارة مبارشة يف
إملبيعات .ويف إلوإقع ،ختضع بعض إ ألسوإق لس يطرة إملزورين ،مما يقمي إحلوإجز إليت تعوق دخول منتجي
إملنتجات إ ألصلية .وقد حيتج إلبعض بأأن مشرتي إلسلع إملزورة ما اكنوإ ليشرتوإ إلسلع إ ألصلية ،لكن هذه جحة
ضعيفة ول ميكن أأن تنطبق إل عىل رشحية صغرية من إلسلع إلكاملية ،إذ إن إلعديد من إلسلع إملزورة يف
إلوقت إلرإهن ذإت جودة أأعىل وتنافس إلسلع إ ألصلية مبارشة".
342
343
344

من تقرير ملنظمة إلتعاون وإلتمنية يف إمليدإن الاقتصادي.
إلتقليد  :إنتشار عاملي وهتديد عاملي http://www.unicri.it/.:لالطالع عىل أخر إملعلومات ،إنظر منظمة إلتمنية وإلتعاون يف إمليدإن الاقتصادي
( )2115إ ألثر الاقتصادي للزتوير وإلقرصنة  .www.oecd.org/sti/counterfeitingandأخر إملس تجدإت.
ن ُقل إجلزء إلتايل من إلتقرير إلصادر عن منظمة إلتعاون وإلتمنية يف إمليدإن الاقتصادي إملشار إليه سابقا ،من إعدإد هامي فيثالين.
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وحتتاج إمجلةل إلثالثة (يف إلفقرة إلسابقة) إىل س ند أأو توضيح .مفن إملعروف أأن رشإء إلعديد من إلسلع إلكاملية تُشرتى
عىل أأهنا مزورة من جانب أأشخاص ما اكنوإ ليشرتوإ إلسلع إ ألصلية بسبب تلكفهتا .ومن إلصعب يف تكل إلظروف
أأن نقول إن ماليك إحلقوق تكبدوإ خسارة يف إملبيعات ،وفامي إذإ اكن هناك خسارة للشهرة أأم ل فان هذإ قول
قابل للنقاش.

 21خسارة إلشهرة:
"إضافة إىل ما س بق ،يقوم إملس هتلكون إذلين خدعوإ فظنوإ أأهنم إشرتوإ سلعة أأصلية بيامن يه يف إحلقيقة
سلعة مزورة ،ابلقاء إللوم عىل مص ِنّع إملنتج إ ألصل عندما تتعطل إلسلعة ،مما يؤدي إىل خسارة إلشهرة.
وحىت إلنسخ إ ألرخص وإليت من إلوإحض أأهنا نسخ تُشرتى بنية حس نة متثل هتديدإ حقيقيا للرشكة إليت تود أأن
ترتبط عالماهتا إلتجارية ابجلودة وإلتفرد".
يتطلب هذإ إلبيان أأيضا س ندإ ألنه ل ينطبق عندما يشرتي إ ألشخاص سلعا ومه يعلمون بأأهنا مزورة ،كام يفعلون
عادة فامي يتعلق ابلسلع إلكاملية.

 .25تاكليف إلنفاذ:
"اثلثا ،إىل جانب إخلسائر إملبارشة للمبيعات وإلشهرة ،ينبغي للمرء أأل ينىس إلنفقات إليت تنطوي علهيا حامية
حقوق إمللكية إلفكرية وإنفاذها .إذ ينخرط ماكل إحلق يف حتقيقات ودعاوى قضائية ملكفة يف س ياق ماكحفته
للمزورين ،ورمبا يضطر أأيضا إىل إنفاق مبالغ إضافية عىل حامية إملنتج".

 21خسارة الاستامثرإت إ ألجنبية:
" أأول ،أأصبح إملنتجون إ ألجانب للمنتجات ذإت إلسمعة إحلس نة مرتددين يف تصنيع منتجاهتم يف إلبدلإن إليت
ينترش فهيا إلتقليد نظرإ إىل أأنه ل ميكهنم الاعامتد عىل إنفاذ حقوقهم للملكية إلفكرية .وهكذإ ل تفقد هذه
إلبدلإن إستامثرإت أأجنبية مبارشة حفسب ،بل ل تمتكن أأيضا من الاس تفادة من إدلرإية إلفنية إ ألجنبية.
اثنيا :إذإ إكتسبت إلعديد من منتجات هذه إلبدلإن ،مبا فهيا إملنتجات إ ألصلية ،مسعة بأأهنا ذإت نوعية رديئة،
فس يؤدي ذكل إىل خسائر يف إلصادرإت إليت تنطوي بدورها عىل فقدإن إلوظائف وإلنقد إ ألجنيب .وميكن
الاحتجاج بأأن صناعة إلتقليد ختلق وظائف ،لكن هذه إلوظائف غالبا ما تتسم بأأجور متدنية ،و أأحياان
تش متل عىل ظروف معل غري موإتية ،و أأحياان إس تخدإم عامةل إ ألطفال.
اثلثا :أأساس تطوير إ ألعامل إلتجارية إجلديدة يف بدل ما هو وجود نظام قانوين محلاية حقوق أأحصاب إ ألعامل
إحلرة ،وتعزيز إملنافسة إلعادةل .ومن شأأن س يطرة إملزورين عىل إلسوق أأن يعيق الابتاكر يف ذكل إلبدل نظرإ
إىل أأنه يُثين إملنتجني إلرشفاء عن إستامثر إملوإرد يف منتجات جديدة وتطوير إلسوق".

 .31إلتاكليف ابلنس بة للبدلإن إليت تباع فهيا إلسلع إملزورة:
"متكل إلبدلإن إليت تشجع إتباع هنج أأكرث رصإمة يف إنفاذ حقوق إمللكية إلفكرية يف إلعامل جحة قوية للقيام
بذكل؛ إذ تتضمن إلتاكليف الاقتصادية للزتوير لهذه إلبدلإن "إملترضرة" فقدإن إلوظائف ،وفقدإن فرص
إملبيعات وخسارة عائدإت إلرضإئب .وعىل إملدى إلبعيد ،إلجحام عن الاستامثر يف تطوير إملنتج نظرإ إىل أأن
إلرشكة لن حتقق مصلدة من هذإ الاستامثر".
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 .31إلتاكليف الاجامتعية:
"يف هناية إملطاف ،إملس هتكل هو إذلي يدفع مثن إملنافسة غري إملرشوعة ،فرمغ أأن إلعديد من إملس هتلكني
يعتقدون أأهنم حيصلون عىل صفقة جيدة عندما يشرتون سلعا مزورة ،فان إلقمية إلفعلية للمنتج عادة ما تكون
أأقل بكثري".

هاء .أأس باب إنتشار إلتقليد
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 .32إلتقليد يشء مت أأصل يف إلطبيعة إلبرشية :ر أأى إلفيلسوف إليوانين أأرسطو ( 381ق م) أأن إلفن نوع من
إلتقليد ،و أأن إلتقليد يشء جيد ألنه طبيعي ابلنس بة للبرش منذ إلطفوةل ،و ألن إ ألطفال بل حنن مجيعا نتعمل من
إلتقليد " .و قال:346
" أأول :تنغرس غريزة إلتقليد يف إلنسان من إلطفوةل ،و أأحد إلفروق بينه وبني إحليوإانت إ ألخرى هو أأنه
إخمللوق إلأكرث تقليدإ بني إخمللوقات إحلية .ويتعمل من خالل إلتقليد أأول دروسه ،كام يتعمل دروسه إملبكرة جدإ
من خالل إلتقليد وسعادته اب ألش ياء إملقدلة ل تضاههيا سعادة .ودلينا دليل عىل هذإ يف إخلربإت إلعملية .إذإ
إلتقليد هو أأحد غرإئزان إلطبيعية".
 .33إلرتإبط بني إلثقافة ومس توى إلتقليد :347حتدد إ ألدبيات ثالث مسائل يف هذإ إلشأأن:





345

346

.347
348

تتباين إلثقافات يف موقفها رااه إمللكية إلفكرية ،نظرإ لختالف هذه إلثقافات من حيث إلكيان إذلي
ُخيصص هل حق من حقوق إمللكية .وهكذإ مثة قبول يف كثري من بدلإن إلغرب للتوهجات إلفردإنية وهو
ما ل يوجد يف أأجزإء أأخرى من إلعامل ،اكلثقافات إمجلاعية عىل سبيل إملثال .ويتجسد ذكل يف ر أأي
 500) Lao Tzuق.م) إلقائل بأأن إلفضائل إخلفية جيب أأن تنتج دون ختصيص لغرض و أأن تبدع
دون مرإقبة.
وإملوإقف رااه "إلرشاكت إلتجارية إلكبرية" :غالبا ما يكون دلى إملشرتين إذلين يشرتون إلسلع إملزورة
عن عمل موإقف سلبية رااه إلرشاكت إلكبرية.
وختتلط كثريإ إملوإقف رااه توريد وبيع برإمج إحلاسوب إملزورة يف ظل وجود إلعديد من إلناس
إملس تعدين لرشإء هذه إلربإمج ومه يعلمون بأأهنا مزورة .ومثة مجموعة من إلرإء تشكك جبدية يف مفهوم
إمللكية إلفكرية إملطبق عىل برإمج إحلاسوب.348

لالطالع عىل درإسة مفيدة بشأأن موإقف إملس هتلكني ،إنظر" :تقرير حبيث بشأأن موإقف وتصورإت إملس هتكل خبصوص إلتقليد وإلقرصنة بقمل هارديل
(منسق يف مبادرة وقف إلتقليد وإلقرصنة ،إلغرفة إدلولية للتجارة،
ابريس)http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=20199.:
لت
إنظر أأيضا ،فامي يتعلق بشلك عام ابنتشار إلقرصنة" :مسامهة أأحصاب إحلقوق وخسائرمه يف إلنفاذ ،مع مرإعاة إلتوصية  48من جدول أأعامل إ منية"
بقمل سيسول ماسانغوhttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_5/wipo_ace_5_10 :
قام ابلرتمجة إس إيتش ابترش.
أ
"حبث عن إلعالقة بني إلتقليد وإلثقافة :دلئل من الاحتاد إ ألورويب ،بقمل يج فريتاس سانتوس ويج اكدميا ريبريو ،مؤمتر إلاكدميية إ ألوروبية لالدإرة
لس نة ُ .econpapers.repec.org/paper/nipnipewp/4_2F2006.htm :2116حذفت إملرإجع من الاقتباس :ولكن إنظر " أأربعة تصورإت
خاطئة حول قرصنة حق إملؤلف" بقمل بيرت كيو يو ،إجملةل إدلولية لولواي للقانون إملقارن ،إلعدد .papers.ssrn.com/sol3/papers :2113 ،26
"معضةل إلتقليد يف اتيلند" بقمل روجريواتان ماندهاشيتارإ واتسامن س ميث ،أأاكدميية أأسرتإليا ونيوزيلندإ للتسويق  ،2111إلتسويق إملتوقع يف إلقرن إحلادي وإلعرشين :رفع
إلتددي:
mib.vuw.ac.nz:8081/www/ANZMAC2000/CDsite/papers/m/Mandhac1.PDF
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 .34إلعوإمل الاجامتعية الاقتصادية :خلصت درإسة أأجريت يف إلهند إىل أأنه:349
"رمغ أأن عوإمل إجامتعية مثل إ ألمية وإلبطاةل وما إىل ذكل تؤثر يف إلقرصنة ،فان هذه إلظاهرة تُعزى أأكرث من
أأي يشء أخر إىل أأس باب إقتصادية .وتُعد إلقرصنة ابلنس بة للقرإصنة وس يةل سهةل جلين أأرابح رسيعة .أأما
ابلنس بة للمس هتكل إلهنايئ فهيي ترتيب مرحب لس تخدإم مجموعة من إملنتجات إملتعلقة إلرتفهيية إلعالمية ،إليت
لول إلتقليد لظلت بعيدة عن متناول إلغالبية إلعظمى عىل إ ألقل .و أأساسا يؤدي هذإ إلوضع إذلي يكسب فيه
إلقرإصنة وإملس تخدمون إلهنائيون إىل بقاء إلقرصنة وإزدهارها يف إجملمتع .ومن شأأن متغريإت إجامتعية إقتصادية
أأخرى مثل إلفقر وإرتفاع إ ألسعار وغريها ،أأن تؤدي فقط إىل تفامق إملشلكة.
 .38الارااهات :لحظت إمجلاعة إ ألوروبية إلتغريإت إلنوعية إلتالية يف طبيعة إلسلع إملزورة إملس توردة إىل إمجلاعة
إ ألوروبية:


زايدة كبرية يف إلسلع إملزورة إليت تشلك خطرإ عىل إلصدة وإلسالمة.



ومعظم إملنتجات إحملتجزة يه إلن سلع مزنلية ل سلع كاملية.
وتزإيد أأعدإد إملنتجات إملتطورة فائقة إلتكنولوجية.
وإلنتاج عىل إلنطاق إلصناعي.
وغالبا ما تؤدي إجلودة إلعالية للسلع إملزورة إىل تعذر إلتعرف علهيا دون خربة تقنية.





"وخلصت إمجلاعة إ ألوروبية إ ألس باب إليت أأدت إىل إلزايدة إلكبرية يف راارة إلسلع إملزورة ،من بني هذه
إ ألس باب:




أأهنا تنطوي عىل أأرابح عالية وخماطر منخفضة نسبيا ،ل س امي عندما يتعلق إ ألمر ابلعقوابت يف بعض
إلبدلإن؛
ونتيجة إلمنو إلعام إلعاملي يف إلقدرة إلصناعية لنتاج سلع عالية إجلودة؛
وبسبب إهامتم إجلرمية إملنظمة إملزتإيد ابحلصول عىل نصيب من هذه إ ألرابح إلعالية.

ولهذإ إلسبب إ ألخري حددت إمجلاعة إ ألوروبية خماطر جس مية تتعلق ابلصدة إلعامة وإلسالمة إلعامة ل س امي
إخملاطر إملتعلقة مبضبوطات من سلع خطرية مثل إملس تحرضإت إلصيدلنية إملزورة وإملوإد إلغذإئية ومسحوق
إلغس يل وإللعب غري إلمنة".350

 .36إلتقدم يف إلتكنولوجيا:
"مل تقترص فائدة إلتكنولوجيا إحلديثة عىل إلرشاكت إملصنعة للسلع إ ألصلية حفسب ،بل مشلت إملزورين أأيضا.
فقد مكنت إلتقنيات إحلديثة إملزورين من إحلصول عىل ما اكن يعرف يف إلعادة مبنتجات تكنولوجية "متطورة"
تس تعيص عىل إلتقليد".

349
350

. copyright.gov.in/maincpract9.asp
مايلك بالكيين ،إملرجع إلسابق ذكره.
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زايدة إلتجارة إدلولية" :تزإيدت إلتجارة إدلولية ،مبا يف ذكل إلتجارة يف إلسلع إملزورة ،بصورة كبرية يف
إلعقود إلقليةل إملاضية .ومجيع إ ألقالمي تقريبا يه مناطق للك من إنتاج وإس هتالك إملنتجات إملزورة".
إزإةل إحلدود" :يف ضوء زايدة معدل إلتاكمل الاقتصادي إ ألقالميي يف خمتلف أأحناء إلعامل ،فان أاثر أأي
توسع يف إلتدإبري إحلدودية ملاكحفة إلتقليد يقابلها إرااه أأكرث معومية مؤيد لزإةل مرإقبة إحلدود لتيسري
حركة إلتجارة إدلولية".
إ ألسوإق إلناش ئة" :جيري إلن حتويل عدد من الاقتصادإت إليت اكنت خاضعة للس يطرة يف وقت
سابق إىل إقتصادإت إلسوق إحلرة .ومما يدعو إىل إ ألسف أأن رسعة إلتحول اكنت كبرية جدإ ابلنس بة
للواكلت إملعنية ابلنفاذ".
إملنتجات إلناش ئة" :سامهت حصة إملنتجات ش به إملصنعة وإملنتجات إملصنعة يف زايدة إلتجارة إلعاملية
عىل حساب إلتجارة يف إملوإد إخلام .ومتكن إلتطورإت إلتكنولوجية إملزورين من إنتاج سلع مزورة
بيرس وبتلكفة زهيدة نسبيا".

وإو .جناح إلعقوابت إجلنائية
 .31إلنجاح بدرجات متفاوتة :توحض إلحصاءإت إملتاحة أأن إلعقوابت إجلنائية مل تكن يف لك وقت أأو يف لك ماكن
ذإت تأأثري حقيقي عىل إجلرإمئ إملتعلقة ابمللكية إلفكرية .وكام ُذكر أنفا ،فان إلنفاذ إجلنايئ إلن هو إ ألدإة إلرئيس ية
لالنفاذ يف إلبدلإن إلنامية .ويف عام  2112عىل سبيل إملثال ،شلكت إلقضااي إجلنائية إملتعلقة ابمللكية إلفكرية حنو 13
ابملائة من إجاميل قضااي إمللكية إلفكرية يف اتيلند 3 516 :قضية جنائية و 212قضية مدنية .ويف عام  2116اكن يف
مالزياي  4 265هتمة ابلتقليد و 0 412هتمة ابلقرصنة .351بيد أأن هناك إختالفا كبريإ بني إلبدلإن يف معدلت إمتام
إلجرإءإت إجلنائية وإلدإنة.
 .38مشلكة تتعلق ابلنظام :معظم إلبدلإن دلتها ابلفعل مشالك تتعلق ابلنظام ،و أأحياان يكون دلتها مشالك
مس تفدةل تتعلق ابلنفاذ إجلنايئ .وإملشلكة إليت تتعلق ابنفاذ حقوق إمللكية إلفكرية ليست إس تثنائية .وتتعلق هذه
إملشيالت إلنظامية ابقامة إلعدل معوما ول تتعلق ابلرضورة جبرإمئ إمللكية إلفكرية عىل حنو خاص.







.351

موقف متناقض إزإء إمللكية إلفكرية :أأعربت حكومات بعض إلبدلإن حبسب إملنتدى أأو إلوزإرة إملعنية
عن وهجات نظر متناقضة أأو متعارضة إزإء قمية وحامية حقوق إمللكية إلفكرية .وهذإ إملوقف ( أأو عدم
وجوده) إنعكس عىل إجلهات إملسؤوةل عن إلنفاذ مبا فهيا إجلهة إلقضائية.
وت أأهيل إلهيئة إلقضائية :قد ل تكون إلهيئة إلقضائية مؤهةل ابلرضورة للتعامل مع إملسائل إلتقنية .ففي
إلعديد من إلبدلإن إليت تطبق إلقانون إلعام تعارض إلهيئة إلقضائية إحلصول عىل أأي تدريب (ل س امي
بعد إلتعيني) ،خش ية إلتأأثري عىل إس تقاللها .ومثة إختالف يف إلرإء بشأأن قدرة إلهيئة إلقضائية معوما
عىل إلتعامل مع هذه إملسائل .ومع ذكل ،فان إملسائل إملتعلقة ابلتقليد أأو إلقرصنة تقع يف إلغالب يف
نطاق إختصاص أأي مسؤول قضايئ.
وقدرة سلطات إلتحقيق وسلطات الادعاء :قد ل متكل هذه إلسلطات إخلربة أأو إملوإرد إلالزمة لتقيص
إملسائل إلتقنية ومالحقاهتا قضائيا.
وقوإعد إلثبات :نظم إلقانون إلعام معروفة ابعامتدها إملفرط عىل إ ألدةل إلشفهية وترددها يف إلسامح
ابدلليل إلكتايب حىت وإن اكن إملهتم ليس دليه أأس باب للتشكيك يف حصته.

"ل للتعدي" بقمل اكرين أأبرهام جمةل إدإرة إمللكية إلفكرية ف( 2111إلنسخة إلثانية).
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وإحملامك مثقةل بعدد كبري من إلقضااي :تنوء إحملامك إجلنائية يف إلعديد من إلبدلإن بعدد كبري من إلقضااي،
وتعاين من ترإكامت خطرية .وقد تطول إملدة ما بني الاعتقال وإحملامكة بصورة غري مقبوةل ،وقد خيتفي
إلشهود ،وقد يفقد إملش تكون إهامتهمم ،وقد ختتفي إملستندإت ،وقد ينظر الادعاء إلعام إىل إملوضوع
عىل أأنه اتفه.
وإدإرة إحملمكة :بسبب إلنظام إلقانوين إملتناقض يف بدلإن إلقانون إلعام ،متيل إلسلطات إلقضائية يف
هذه إلبدلإن إىل ترك إدإرة إدلعاوى إلقضائية بني أأيدي أأطرإف إدلعوى .وقد يؤدي ذكل إىل
تأأجيالت ل رضورة لها وإىل تأأخري طويل يف إلفصل بني إدلعاوى.352
وإملس توى إلعام لالجرإم :جيب عىل إلسلطات إلترشيعية وإلنيابة إلعامة وإحملامك أأن حتدد أأولوايت
معلها .وكقاعدة ،ل تأأيت إلقضااي إملتعلقة ابمللكية إلفكرية عىل ر أأس إ ألولوايت ل س امي يف إجملمتعات إليت
ترتفع فهيا معدلت إجلرمية.
وقرإرإت تقديرية سيئة :يف بعض إ ألحيان يستند قرإر رفع أأو عدم رفع دعوى قضائية إىل معلومات
غري اكفية.
وإلتعامل مع إملستندإت :جيب إرفاق بطاقة بلك مستند وختزينه وتقدميه يف إلهناية إىل إحملمكة .وجيب
يف إلهناية تسلميها إىل ماكل إحلقوق أأو إتالفها .وتعاين بعض إلبدلإن من مشيالت يف هذإ إلصدد أأيضا
يف ضوء إلقيود إلزمنية إليت يفرضها إتفاق تريبس.
أأحاكم غري مناس بة :غالبا ما يوجد إختالف يف إلرإء بني أأعضاء إلهيئة إلقضائية و أأعضاء إلهيئة
إلترشيعية بشأأن مسائل تتعلق ابحلمك .فالهيئة إلقضائية تريد صالحية تقدير مطلقة ،بيامن مييل
إملرشعون إىل أأن تكون سلطة توجهيية وإىل تقييد إلسلطة إلتقديرية للهيئة إلقضائية يف إصدإر
إ ألحاكم.

زإي .ترشيعات ماكحفة عائدإت إجلرمية
 .31إتفاقية إ أل م إملتددة ملاكحفة إجلرمية إملنظمة عرب إلوطنية :تنص إملادة  0.02من إلتفاقية عىل ما يل:
تتخذ إدلول إ ألطرإف إلتدإبري إملناس بة لعامتد ،إىل أأقىص حد ممكن ،ما يلزم من هذه إلتدإبري يف أأنظمة إلقانون
إلوطنية حسب الاقتضاء للمتكن من مصادرة:
( أأ) عائدإت إجلرمية إملس متدة من جرإمئ مشموةل هبذه إلتفاقية أأو ممتلاكت قميهتا تعادل قمية هذه إلعائدإت.
(ب) ممتلاكت ،معدإت أأو أأهجزة إس تخدمت يف أأو يُعزتم إس تخدإهما يف جرإمئ مشموةل هبذه إملعاهدة.

 .41إ ألهدإف:
"ومن شأأن حرمان إجملرمني من أأصوهلم أأن يكون ذإ تأأثري عقايب بعيد إملدى عىل إلعديد مهنم مقارنة ابذلهاب
إىل إلسجن .ويف أأحيان كثرية تكون مصادرة إ ألرابح غري إملرشوعة أأكرث صور إلعقاب وإلردع فعالية ملنظمي
إملشاريع إلجرإمية هؤلء .وابلتأأكيد هذإ هو إلوضع نفسه مع إلتقليد وإلقرصنة ،حيث ماكفأت إلجرإم تفوق
كثريإ خماطره ابلنظر إىل إخنفاض إلغرإمات إملفروضة نسبيا".
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ويوجد دلى اتيلند هذه إلقاعدة" :توإصل إحملمكة إجللسة دون رفع إىل أأن تنهتيي إجللسة ما عدإ يف حالت إلرضورة إمللدة".
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بناء عىل ذكل ،فان إ ألهدإف إلرئيس ية لقوإنني عائدإت إجلرإمئ يه:353








ردع إجلرمية عن طريق تقليص رحبيهتا؛
ومنع إعادة إستامثر إلعائدإت وإ ألدوإت وإلفوإئد يف أأنشطة إجرإمية إضافية؛
وحرمان إجلناة من عوإئد إجلرإمئ ومن إ ألدوإت إملس تخدمة يف إجلرإمئ ومن إملنافع إملتأأتية مهنا؛
وإملساعدة يف إكتشاف إجلرإمئ وتقصهيا عن طريق متكني سلطات إنفاذ إلقانون من تتبع عائدإت إجلرإمئ
بصورة فعاةل؛
وسدإد نفقات إلنفاذ إجلنايئ؛
جرإء إجلرمية إملنظمة؛
وتعويض إجملمتع عن إلرضر إذلي حلق به ّ
وموإصةل إلتضامن مع إلغالبية إلعظمى من إلناس إذلين ل يرتكبون جرإمئ ،وإذلين يوفون ابلزتإماهتم حنو
إجملمتع بدفع إلرضإئب وإلترصف يف حدود إلقانون.

حاء .قرإر إملالحقة قضائية
 .40إلسلطة إلتقديرية لالدعاء إلعام :قد يُتخذ قرإر إملالحقة إلقضائية يف ضوء إلسلطة إلتقديرية لالدعاء إلعام يف
أأي ولية قضائية حمددة .ويف إلولايت إملتددة عىل سبيل إملثال ،يعد إلتقليد جرمية فيدرإلية ويمتتع مدعو إلعموم
إلفيدرإليون بسلطة تقديرية وإسعة يف إملالحقة أأو عدم إملالحقة إلقضائية .ومع ذكل ،فان مبادهئم إلتوجهيية مفيدة
للغاية .وإجلزء إلتايل مأأخوذ من ورقة متاحة عىل إلنرتنت ،أأعدها ديفيد غودلس تون 354بعنوإن
"ميكن ملدعي إلعموم إلفيدرإليني إلنظر يف أأي عدد من إلعوإمل لتدديد مدى جدية إجلرإمئ إملتعلقة ابمللكية
إلفكرية ،وتشمل:








ما إذإ اكنت إلسلع أأو إخلدمات إملزورة متثل قضااي حصية أأو أأمنية حممتةل؛
وجحم إ ألنشطة إملتعدية/إخملالفة أأو إملزورة ،و أأيضا جحم إلسلع إملزورة إملصنعة أأو إملوزعة؛
وجحم إ ألنشطة إخملالفة أأو إملزورة؛
وعدد إملشاركني ومشاركة أأي مجموعة إجرإمية منظمة؛
وجحم خسارة إلطرف إملترضر أأو جحم إخلسارة إحملمتةل ،مبا يف ذكل قمية إلسلع إخملالفة وجحم سوق حق
إمللكية إلفكرية إملتعدى عليه إذلي يُقوض ،و أأثر إلتعدي عىل ذكل إلسوق.
وما إذإ اكن إلطرف أأو إ ألطرإف إملترضرة إختذت تدإبري معقوةل (إن وجدت) للحامية من إجلرمية؛
وما إذإ اكن مشرتو إلسلع إخملالفة حضااي أألعيب إحتيالية ،وما إذإ اكن هناك إحامتل معقول بأأن يكون
إملس هتكل أأخطأأ نتيجة إجرإءإت إملوضوع".

 .42إعتبارإت إضافية :فامي عدإ مسأأةل جدية إجلرمية ،إقرتح أأن ينظر مدعو إلعموم يف إملسائل إلتالية:
353
354

مايلك بالكيين ،إملرجع أنف إذلكر.

إختاذ قرإر إملقاضاة بش أأن قضية تتعلق ابمللكية إلفكرية ،متاح عىل إملوقع إللكرتوين:
.http://www.cybercrime.gov/ usamarch2001_1.htm
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أأولوايت إلنفاذ؛
وإ ألثر إلرإدع للمالحقة إلقضائية (ويه مسأأةل تناقش لحقا يف إطار إصدإر إ ألحاكم)؛
إملسؤولية إجلنائية للفرد فامي يتعلق ابجلرمية؛
اترخي إلفرد فامي يتعلق ابلنشاط إلجرإيم؛
إس تعدإد إلفرد للتعاون يف إلتحقيق أأو إملالحقة إلقضائية لخرين؛
إحلمك إحملمتل أأو نتاجئ أأخرى إذإ أأدين إلشخص؛
ما إذإ اكن إلشخص خيضع للمالحقة إلقضائية يف ولية قضائية أأخرى؛
مدى كفاية وجود بديل غري جنايئ يف قضية تتعلق ابمللكية إلفكرية.

طاء .إملسؤولية إلقانونية لرشاكء إجلرمية
 .43إملسؤولية إلقانونية للرشاكء :قد تكون مسؤولية إلرشاكء مسؤولية مدنية أأو جنائية ،وكذكل مسؤولية إلفاعلني
إ ألصليني بصورة أأو بأأخرى إستنادإ إىل مسأأةل إلنية إلجرإمية ومفاهمي قانونية جنائية معينة .وراري مناقشة إملسأأةل
هنا بوصفها مسأأةل تتعلق ابملالءمة.
غالبا ما تعمتد مسؤولية إلرشيك عن إلتقليد عىل مسأأةل ما إذإ اكن إلرشيك إملزعوم أأذن بأأفعال إلتعدي .355ولتدديد
ما إذإ اكن خشص ما رشياك يف إرتاكب إجلرم ،ينبغي إلنظر يف:
 مدى إلصالحية إليت يمتتع هبا ملنع وقوع إلفعل؛
 وطبيعة أأي عالقة تربط بينه وبني إلشخص إذلي إرتكب فعل إلتعدي؛
 وما إذإ اكن قد إختذ أأي خطوإت أأخرى معقوةل ملنع إرتاكب إلفعل أأو حتاش يه.

 .44إلتحريض أأو تشجيع إلتعدي إملبارش:

مرتو-غودلن مايرس توديوز ضد غروكسرت
]380 F.3d 1154 [USA

يُعد إلشخص رشياك يف إلتعدي إذإ حرض أأو جشع معدإ إلتعدي إملبارش ،ويعد فإلشخص مسcول متضامنا
عن إلتعدي إذإ ترحب من إلتعدي إملبارش يف إلوقت إذلي حيجم فيه عن ممارسة حق وقف هذإ إلتعدي أأو
إحلد منه .ورمغ أأن قانون حق إملؤلف ل ينص رصإحة عىل إعتبار أأي خشص مسؤول عن إلتعدي إذلي
إرتكبه خشص أخر" .ونشأأت مبادئ إملسؤولية إلثانوية هذه عن مبادئ إلقانون إلعام ويه مس تقرة متاما
يف إلقانون.
تنشأأ إلقضية إلتقليدية إملمتثةل يف وجود دليل مبارش عىل هدف غري رشعي عندما حيرض خشص خشصا أخر
عىل إرتاكب تعدي ،أأو "يغوي أأو يقنع" خشصا أخر ابلتعدي عن طريق إلعالن .ذلكل فان إملدعي عليه يف
355

زيرو تولرينس ضد فينوس أأدإلت شوب " .[2007] FMCA 155حتليل مقارن للهنُج إلوطنية فامي خيص مسؤولية وسطاء إلنرتنت" بقمل دإنييل
س نغ:

www.wipo.int/.../en/doc/liability_of_internet_intermediaries_06092011.pdf
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إلقضااي إملتعلقة حبق إملؤلف أأو ابلربإءة يف إلقانون إلعام إذلي "مل يتوقع فقطفالاس تخدإم إملتعدي بل جلأأ إليه
عن طريق إلعالن" يعد مسؤول مسؤولية قانونية عن إلتعدي إستنادإ إىل إملبادئ إملعرتف هبا يف مجيع
أأجزإء إلقانون.
 .48إلتحريض عىل إنهتاك حق إملؤلف :بيع هجاز قد ي ُس تخدم يف معل نسخ قانونية أأو غري قانونية ل يرىق إىل
درجة إلتحريض عىل الانهتاك.

يس يب إس سونغز ضد أأمسرتإد كنس يومر إلكرتونيكس
][1988] 1 AC 1013 [UK

إلسادة إللوردإت ،أأوإفق عىل أأن إملدعى عليه إذلي حيرض عىل إنهتاك حق إملؤلف مسؤول مسؤولية
مشرتكة وفردية مع إملتعدي عن إ ألرضإر إليت حلقت ابملدعي نتيجة إلتعدي .وإملدعى عليه رشيك يف إلتعدي،
ألنه ينوي وحيرض ويتقامس تصمامي شائعا س يجري إلتعدي عليه .وقد حيرض إملدعى عليه عىل إلتعدي عن
طريق إحلث أأو إلغرإء أأو إلقناع.
لكن رشكة أأمسرتإد  Amstradيف إلقضية إلرإهنة ل حترض عىل إلتعدي عن طريق عرض أةل للبيع قد
تُس تخدم يف إلنسخ بصورة قانونية أأو غري قانونية ،كام أأهنا ل حترض عىل إلتعدي عن طريق إلعالن عن مزإاي
إلةل ألي مشرت قد يقرر أأن ينسخ بصورة غري قانونية .و أأمسرتإد غري هممتة ابلتحريض عىل نسخ غري إملرشوع
ول ميكهنا إلتحريض عىل ذكل .وإملشرتي لن يصنع نسخا غري قانونية ألن إمسرتإد حثته أأو أأغرته أأو أأقنعته
ابلقيام بذكل .وإن إملشرتي س يصنع نسخا غري قانونية ملصلحته إخلاصة و ألنه إختار أأن يفعل ذكل .أأما
إلعالانت إليت تقوم هبا أأمسرتإد فقد تُقنع إملشرتي برشإء أةل من ألهتا لكهنا لن تؤثر يف إلقرإر إلالحق
للمشرتي ابلتعدي عىل حق إملؤلف.

لحظ ابلكي يف قضية  Belegging-en ExploitatiemaatschappijLavender B Vضد Witten
 Industrial Diamonds Ltd[1979] FSR at 65أأن"مثة إختالف وإحض بني تسهيل إلقيام بفعل معني

وإلتحريض عىل إلقيام ابلفعل" .حفمالت إلبيع وإدلعاية لةل قد تُس تخدم ألغرإض قانونية أأو غري قانونية إملوهجة
إىل إمجلهور معوما ،مبا يف ذكل إلتعدي عىل حق إملؤلف ،ل ميكن إلقول إهنا "حتريض" عىل لك الانهتااكت
إليت حتدث حلق إملؤلف بعد ذكل من جانب أأفرإد إمجلهور إذلين يس تخدمون إلةل .وميكن إلقول بصفة عامة
إن إلتحريض أأو إلغرإء أأو إلقناع ابلتعدي جيب أأن يصدر من خشص مدعى عليه إىل متعد مفرد ،وجيب أأن
يُفيض بطريقة حمددة إىل نوع حمدد من إلتعدي ليك ميكن إعتبار إملدعى عليه مسؤول كرشيك يف إلتعدي.
 .46إلذن ابلتعدي :غالبا ما تنص قوإنني حق إملؤلف عىل أأن إملدعى عليه إذلي يأأذن ابلتعدي يُعد مسؤول عن
هذإ إلتعدي .وتنشأأ إملشلكة عادة يف س ياق إخلدمات إملكتبية وتوفري ألت أأو مرإفق إلنسخ ابلتصوير .ويبدو أأن
إلقاعدة يه أأن أأي خشص ل يأأذن ابلتعدي من خالل إلذن ابس تخدإم أةل قد ت ُس تخدم يف إنهتاك حق مؤلف.356

356

روودشوو فيلمز ضد أأينيتلميتد  .[2011] FCAFC 23يف قضية مريوك فإلياابن تبني أأن ماكل حانة اكرإويك مسؤول عن إلتعدي عىل حق إملؤلف
لغنائه أأغاين إلزابئن يف حانة اكرإويك ،مع تأأجريه يف إلوقت نفسه أةل اكرإويك للامكل ،فهو متع خد ابملشاركة عىل حقوق إلتأأليف بتأأجري أةل اكريويك إليت
رإفقت إلزابئن يف هذإ إلغناء .إنظر "حمك حممكة الاس تئناف يف قضية مريوك" بقمل مسايوتيش سوميدإ:
http://www.cric.or.jp/cric_e/cuj/cuj98/cuj98_3.html
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يس يس أأيتش اكنداين ضد إمجلعية إلقانونية يف كندإ إلعليا
]2004 SCC 13 [Canada

يٌقصد ابلذن" إلجازة وإملوإفقة وإلتأأييد" وجيب فهم تعبري  " countenanceإلتأأييد" من وإقع معناه إملعجمي
إدلقيق وهو "منح إملوإفقة عىل إلتعدي ،إجازته ،إلسامح به ،إس تحسانه ،تشجيعه ".وإلذن مسأأةل وقائعية
تعمتد عىل إلظروف إخلاصة بلك قضية ،وميكن الاس تدلل عليه من أأفعال أأقل مبارشة وإجيابية ،مهنا درجة
مناس بة من إلالمبالة.
ومع ذكل فان إلشخص ل يأأذن ابلتعدي جملرد أأنه أذن ابس تخدإم أةل ميكن أأن ت ُس تخدم يف إنهتاك حق
إملؤلف .وينبغي للمدامك أأن تفرتض أأن إلشخص إذلي يأأذن بأأي بنشاط ما فانه يفعل ذكل فقط بقدر ما يتفق
هذإ إلنشاط مع إلقانون .وميكن دحض هذإ إلفرض إذإ تبني أأن عالقات حمددة أأو درجة من إلتحمك قامئة بني
ماحن إلذن وإلشخص إذلي قام ابلتعدي عىل حق إملؤلف.

توينتييت سانرتي فوكس فيمل أند أأنور ضد نيوزبني

)[2010] EWHC 608 (Ch

يف ر أأيي أأن من إلوإحض من هذإ إلنص أأن "إلذن" يعين إملنح إلفعل أأو إملنح إملفرتض للحق يف إلقيام ابلفعل
إملشكو منه .ول يتسع نطاق إلفعل ليشمل جمرد إلمتكني أأو إملساعدة أأو حىت إلتشجيع .وقد يكون إملنح
إلفعل أأو إملنح إملزعوم لالذن ابلقيام ابلفعل إملعين رصحيا أأو مضنيا ميكن فهمه من وإقع مجيع إملالبسات إحمليطة
مبنح إلذن .وتتضمن هذه إلظروف ،يف قضية تنطوي عىل إدعاء ابلذن عن طريق إلتوريد ،طبيعة إلعالقة
بني ماحن إلذن إملزعوم وإملتعدي إ ألسايس ،وما إذإ اكن إجلهاز أأو إملوإد إ ألخرى إملقدمة تشلك إلوسائل
إملس تخدمة يف إلتعدي ،وما إذإ اكن من إحملمت أأن ي ُس تخدم إجلهاز يف إلتعدي ،ودرجة إلتحمك إليت حيتفظ هبا
إملورد ،وما إذإ اكن قد إختذ أأي خطوإت ملنع إلتعدي .وجيب أأخذ هذه إملسائل يف الاعتبار ،وقد تكون
حامسة أأو غري حامسة رهنا جبميع إلظروف إ ألخرى.
 .41مسؤولية إملؤجرين عن أأفعال إلتعدي للمس ت أأجرين :تعد مسأأةل مسؤولية إملؤجرين من إملسائل إملثرية
للخالف .ويه وإردة يف بعض إلولايت إلقضائية رمغ تباين إ ألساس إلقانوين .ومن إلسهل إحلاق هذه إملسأأةل
ابملسؤولية إملدنية بدل من إجلنائية نظرإ لرشط معرفة إذلنب وعبء إلثبات إذلي يقع عىل إملس تأأجر .وبصفة عامة
تنطبق إملبادئ إملبينة يف إلفقرإت إلسابقة.357

فونوفزيإ ضد تشريي أأوكشن

)76 F.3d 259 (9th Cir. 1996
هذه دعوى لنفاذ حق إملؤلف وحق إلعالمة إلتجارية ضد مشغل سوق للمقايضة ،أأحياان يسمى "سوق
إلبضائع إملس تعمةل/سوق إلربإغيث" حيث يقوم إلبائعون من أأطرإف اثلثة بشلك روتيين ببيع تسجيالت
مزورة تنهتك حقوق إملؤلف وحقوق إلعالمة إلتجارية للمدعي.
و ألغرإض هذإ الاس تئناف ،من غري إملتنازع عليه أأن شريي أأوكشن Cherry Auctionتدير سوقا
للمقايضة يف فريس نو ،اكليفورنيا Fresno, California ،وعىل غرإر إلعديد من أأسوإق إملقايضة إ ألخرى يف
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هذه إملقاطعة ،يأأيت إلناس لرشإء إلبضائع إخملتلفة من إلبائعني إ ألفرإد .ويدفع إلبائعون رمس إجيار يويم إىل
مشغل إلسوق مقابل مساحة كشك .ويوفر شريي أأوكشن ماكان لنتظار إلس يارإت ومعل إعالانت وحيتفظ
ابحلق يف إستبعاد أأي ابئع ألي سبب يف أأي وقت .وابلتايل ميكنه إستبعاد إلبائعني للتعدي عىل إلربإءإت
وعىل إلعالمات إلتجارية .إضافة إىل أأن إملزإد يتلقى رمس دخول من لك زبون حيرض إىل إلسوق.
كام ل يوجد خالف ،ألغرإض هذإ الاس تئناف ،فان شريي أأوكشن وإلقامئني عىل تشغيهل عىل درإية بأأن
إلبائعني يف سوق إملقايضة يبيعون تسجيالت مزورة ،وهو ما يعد إنهتااك للعالمات إلتجارية لرشكة
 Fonovisaوحقوقها يف إلتأأليف.
ورمغ أأن قانون حق إملؤلف ل يفرض رصإحة إملسؤولية عىل أأي خشص خبالف إملتعدين إملبارشين ،فان إحملامك
قد أأقرت منذ أأمد بعيد ابملسؤولية ابلانبة أأو إملسؤولية ابملشاركة يف ظروف معينة.
ُوطبقت مبادئ مماثةل يف جمال إلعالمات إلتجارية .و أأقرت إدلإئرة إلسابعة ،عىل سبيل إملثال ،فرض إملسؤولية
إلقانونية عىل إلتعدي ابملشاركة عىل إلعالمات إلتجارية ضد ماليك سوق للبضائع إملس تعمةل مشابه لسوق
إملقايضة إذلي يديره شريي أأوكشن.
وإلتعدي ابلانبة عىل حق إملؤلف :يُعد مفهوم مسؤولية إلتعدي ابلانبة عىل حق إملؤلف إمتدإدإ ملبادئ إلواكةل
بأأن تقع إملسؤولية عىل إ ألعىل .وابلشارة إىل إلقاعدة إلعادية للواكةل "عىل إ ألعىل تقع إملسؤولية" ،تُفرض
إملسؤولية عىل صاحب إلعمل بسبب تع خد عىل حق إملؤلف قام به موظف دليه .وقد سعت إحملمكة إىل صياغة
مبد أأ لنفاذ حقوق إملؤلف عىل إملدعى عليه إذلي ترتبط مصاحلة الاقتصادية إرتباطا وثيقا ابلتعدي إذلي قام
به إملتعدي إملبارش ،لكنه مل يوظف فعليا إملتعدي إملبارش.
وفُ ّ ِصل الاختبار بوضوح يف قضية لحقة عىل إلنحو إلتايل" :حىت يف غياب إلعالقة بني إملوظف وصاحب
إلعمل ميكن لشخص أأن يكون مسؤول ابلانبة إذإ اكن دليه إحلق وإلقدرة عىل إلرشإف عىل إلنشاط
إملتعدي ،وهل أأيضا مصلدة مالية مبارشة يف هذه إ ألنشطة".
وإلتعدي ابملشاركة عىل حق إملؤلف :ينشأأ إلتعدي ابملشاركة يف قانون إلرضر ،وينطلق من فكرة رضورة
حماس بة إلشخص إذلي يسامه بشلك مبارش يف تع خد قام به خشص أخر .وقد ُوصف إلتعدي ابملشاركة بأأنه
إمتدإد ملسؤولية إلنشاط إلتجاري ويفرض هذإ إلنوع من إلتعدي إملسؤولية إلقانونية يف حاةل قيام خشص وإحد
وهو يعمل بسلوك متع خد عىل خشص أخر.
ول شك أأن إملدعي إدعى بصورة مالمئة توإفر عنرص إملعرفة يف هذه إلقضية .وإملسأأةل مثار إخلالف يه
ما إذإ اكن إملدعي قد إدعى بصورة مناس بة أأن شريي أأوكشن قد سامهت مسامهة مادية يف إلنشاط إملتعدي.
إننا نوإجه شيئا من إلصعوبة يف أأن نرى أأن الادعاءإت يف هذه إلقضية اكفية لثبات إملسامهة إملادية يف
إلنشاط إملتعدي .ويف إلوإقع يص ُعب حدوث إلنشاط إملتعدي ابلمكيات إلضخمة إملدعاة دون خدمات دمع من
سوق إملقايضة .وتشمل هذه إخلدمات عدة أأمور من بيهنا توفري إملاكن وإملرإفق و أأماكن إنتظار إلس يارإت
وإدلعاية وإلس باكة وإلزابئن.
وعالوة عىل ذكل ،إننا نتفق مع حتليل إدلإئرة إلثالثة بأأن توفري إملاكن وإملرإفق لنشاط متعد معروف هو اكف
لثبات إملسؤولية ابملشاركة.
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وإلتعدي ابملشاركة عىل إلعالمات إلتجارية :كام أأن إملسؤولية عن إلتعدي عىل حق إملؤلف ميكن أأن متتد
لتتجاوز أأولئك إذلين يُص ِنّعون إملوإد إخملالفة أأو يبيعوهنا ،أأقر قانوننا ابملسؤولية إلقانونية للسلوك إذلي يساعد
أخرين يف إلتعدي إملبارش عىل إلعالمة إلتجارية .وينطبق إلتعدي ابملشاركة عىل إلعالمات إلتجارية إذإ قام
إملدعى عليه مبا يل )0( :حث خشص أخر عن معد عىل إلتعدي عىل عالمة راارية ما أأو ( )2موإصةل توريد
منتج ما مع إلعمل بأأن إملتلقي يس تخدم إملنتج ليشارك يف إلتعدي عىل عالمة راارية.
وبعض إلبدلإن دلتها ترشيع خاص لتنظمي هذه إملسأأةل .ويف إلهند عىل سبيل إملثال ،ينص قانون حق إملؤلف عىل أأنه
يُعد تعداي عىل حق إملؤلف أأن يسمح أأي خشص ابس تخدإم أأي ماكن ،توخيا للرحب ،لتوصيل إملصنف إىل إمجلهور،
عندما يكون هذإ إلتوصيل تعداي عىل حق إملؤلف يف إملصنف ،إل إذإ اكن ذكل إلشخص ل يعمل وليس دليه أأس باب
معقوةل ليعتقد أأن هذإ إلتوصيل للجمهور سيشلك تعداي عىل حق إملؤلف.
 .45مسؤولية إملديرين :تستند مسؤولية إملدير إىل إ ألساس نفسه إذلي تستند إليه مسؤولية أأي رشيك أخر.
وعندما يش متل إلرضر عىل ركن معنوي ،من إلرضوري أأن يكون إملدير أأو إملوظف إلكبري يف إحلاةل إملعنوية نفسها
إليت علهيا مرتكب إلتعدي إ ألسايس.

فوكستيل ماانجامنت ضد مود شوب

[2007] FCA 467

إذإ قام إملديرون أأنفسهم ابلتوجيه أأو ابلتحريض عىل إرتاكب فعل إلتعدي ،فاهنم يكونون بذكل عرضة
للمسؤولية أأاي اكنت إلطريقة إليت شاركوإ هبا ،سوإء أأاكن ذكل بصورة رصحية أأم مضنية.
ويركز إختبار "إلتحريض أأو إلتوجيه" أأو إختبار "إلذن أأو إلتحريض أأو إلتوجيه" عىل إلعالقة بني قصد
إملدير وسلوك رشكة معينة إليت يصفها إلقانون بأأهنا سلوك مرض.

لوي فويتون مالتيي ضد  456383يب يس

)2008 BCSC 799 (CanLII

مع أأن إملدعى علهيم أأنفسهم قد حياولون إختاذ إلرشكة س تارإ هلم يف حماوةل لتجنب إملسؤولية عن إ ألنشطة إليت
يُضطلع هبا يف تكل إملتاجر فان هذإ إدلفاع غري متاح يف هذه إلقضية .ول ميكن إس تخدإم أأي رشكة محلاية
مسؤول أأو مدير أأو موظف رئييس ،عندما ترىق ترصفات هؤلء إ ألفرإد إىل درجة إلسعي عن قصد وعمل يف
سلوك من إملرحج أأن يشلك تعداي أأو عىل إ ألقل عندما تعكس تكل إلترصفات نوعا من إلالمبالة إزإء
خطر إلتعدي.
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 .41إلقرصنة عىل إلنرتنت معل رااري خضم :وفقا لنرتانشوانل هريإدل تريبيون يف عددها إلصادر يف 01
يونيو  ،2100توصلت درإسة حديثة إىل أأن إملوإقع إليت تقدم حمتوى رمقيا مقرصنا أأو سلعا مزورة جسلت نتاجئ حبث
بلغت  83مليار نتيجة حبث يف إلس نة .ويصعب بصورة خاصة إلقضاء عىل هذه إملشلكة ألن إجلناة غالبا ما يكونون
يف أأماكن بعيدة ،ويتعذر مالحقهتم يف خضم حبر من إملوإقع إللكرتونية .وميكن للقرإصنة إلهترب بسهوةل من إلتدإبري
إلتعويضية عن طريق تغيري وتبديل إمس إملوقع.
ووفقا لوزإرة إلعدل إ ألمريكية اكن ] [Gقائدإ لحدى مجموعات إجلرمية إملنظمة إملعروفة ابمس DrinkOrDie
إملشهورة بوصفها وإحدة من أأقدم مجموعات قرصنة إلنرتنت .تأأسست إجملموعة يف روس يا يف عام  0113ومت
تفكيكها من جانب دإئرة إلهجرة وإمجلارك إ ألمريكية يف إطار معلية  Buccaneerإلقرصان يف ديسمرب ،2110
ومع ش هنا لأكرث من  11غارة عىل إلولايت إملتددة ومخس دول أأجنبية ،مبا يف ذكل أأسرتإليا وفنلندإ وإلرنوجي
وإلسويد وإململكة إملتددة ،تس ببت  DrinkOrDieيف نسخ وتوزيع غري قانوين لربإمج إحلاسوب و أأفالم
و أألعاب وموس يقى مقرصنة تزيد قميهتا عىل  81مليون دولر .وتتخصص إجملموعة يف تكسري رموز برإمج
إحلاسوب وتوزيع نسخ ُكرست حاميهتا عرب إلنرتنت .ومشلت حضاايها رشكة مايكروسوفت ،أأدويب،
أأوتوديسك ،س امينتيك ونوفيل ،فضال عن رشاكت أأصغر تعمتد يف كسب معيش هتا عىل إيرإدإت إملبيعات
إملتودلة عن منتج أأو منتجني .ومبجرد كرس برانمج إمحلاية ميكن نسخ هذه إلربإمج وإس تخدإهما وتوزيعها دون
قيد .ويقوم أأعضاء إجملموعة بتخزين هذه إلربإمج غري إلقانونية يف موإقع خضمة لتخزين إحلاسوب عىل إلنرتنت،
فضال عن إس تخدإم إلتشفري ومجموعة أأخرى من إلتدإبري إلتكنولوجية إملعقدة لخفاء أأنشطهتا عن سلطات
إنفاذ إلقانون.359
و أأدى ذكل إىل ترحيل  Gمن أأسرتإليا إىل إلولايت إملتددة ،رمغ أأن  Gمل يطأأ إلولايت إملتددة قط.
 .81إلبحث عن أأدوإت حديثة :كام يتبني من هذإ إحلمك ،ل تس تطيع إ ألحاكم إلتقليدية أأن تليب دإمئا إملتطلبات
إليت أأنشأأها عرص إلنرتنت .مفبد أأ إلقلميية ،إذلي ينطبق عىل حقوق إمللكية إلفكرية ،يُقرص إلولية إلقضائية عىل
إلقلمي إذلي حدث فيه إلتعدي.
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إنظر "إلعالمات إلتجارية وإلنرتنت" من إعدإد أأمانة إلويبو ،يف إطار إدلورة إلرإبعة و إلعرشين ( )2101للجنة إدلإمئة إملعنية بقانون إلعالمات إلتجارية
وإلتصاممي إلصناعية وإلبياانت إجلغرإفيةhttp://www. wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_4.pdf.:؛ "إلعالمات إلتجارية
وإلنرتنت" من إعدإد أأمانة إلويبو ،يف إطار إدلورة إخلامسة و إلعرشين ( )2100للجنة إدلإمئة إملعنية بقانون إلعالمات إلتجارية وإلتصاممي إلصناعية
وإلبياانت إجلغرإفيةhttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_25/sct_25_3.pdf :؛ "حتليل مقارن لل ُهنج إلوطنية فامي خيص
مسؤولية وسطاء إلنرتنت" بقمل دإنييل س نغhttp://www.wipo.int/ :
copyright/en/doc/liability_of_internet_intermediaries.pdf؛ "دور ومسؤولية وسطاء إلنرتنت يف جمال حق إملؤلف وإحلقوق
إجملاورة" بقمل ليليان إدوإردز:
_http://www.wipo.int/copyright/en/doc/role_and_responsibility_of_the
internet_intermediaries_final.pdf
مايلك بالكين :إس تجاابت إلس ياسة إلعامة لتورط إجلرمية إملنظمة يف جرإمئ تتعلق ابمللكية إلفكرية http://www.
.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_5/wipo_ace_5_5.pdf
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برو سوينغ ضد إلتا غولف

[2006] 2 S.C.R. 612, 2006 SCC 52
تتطلب إملعامالت إلتجارية يف إلعرص إحلديث ردود فعل رسيعة وس بل إنتصاف فعاةل .وقد أأبرز ظهور
إلنرتنت إحلاجة إىل إجياد أأدوإت مناس بة .مفن انحية ،ل تزإل إحلدود إجلغرإفية مرتبطة ابلهوية إلوطنية
وإلولية إلقضائية ،ولكن عوملة إلتجارة وحركة لك من إلناس وإ ألصول أأدت ،من انحية أأخرى ،إىل تقليل
هذإ الارتباط .علام بأأن إلقانون ونظام إلعدإةل يف خدمة إجملمتع ،وليس إلعكس .وقد ُطلب من إحملمكة إدخال
تغيريإت عىل إلقانون إلعام .ومع أأنه ل مفر من موإءمة قوإعد إلقانون إلعام إليت تُقرص تطبيق إ ألحاكم إ ألجنبية
عىل إلقضااي إملتعلقة اب ألموإل ،فانه جيب تويخ إحلذر يف إجرإء هذه إلتغيريإت .ورمغ أأنين أأعرتف ابحلاجة إىل
قوإعد جديدة ،إل أأنين أأرى أأن هذه إلقضية ليست إلقضية إملناس بة لتنفيذ ذكل.
وتعد إلولية إلقضائية إخلارجية مصدر قلق معرتف به منذ أأمد بعيد ،ليس فقط ألن تطبيق إلقانون يقترص
رشع فهيا ،ولكن أأيضا ألن إحملامك غري ملمة بنظم إلعدإةل إ ألجنبية .ومتيل إحملامك
عادة عىل إلولية إلقضائية إليت ُ ّ ِ
إىل إجياد حلول للدد من جمالت إلرصإع.
ومع ذكل ،ل ميكن قول إليشء نفسه عن تطبيق إ ألوإمر إلوإردة يف قرإر إلرتإيض وإ ألوإمر إليت تتعلق ابنهتاك
حرمة إحملمكة إليت متنعه (إملدعى عليه) من بيع ورشإء إملوإد خارج إحلدود إلقلميية .ونظرإ إىل أأن حامية
إلعالمات إلتجارية يه إملنصوص علهيا يف قانون إلولايت إملتددة ،و أأن إلصفقة إليت متت عرب إلنرتنت ُأبرمت
يف لك من أأوهايو و أأونتاريو ،ميكن إلقول بأأن إلصفقة ُأبرمت يف ولية أأوهايو ،و أأن عنرص إلنرتنت ل حيول
حامية إلعالمات إلتجارية يف إلولايت إملتددة إىل حامية يف مجيع أأحناء إلعامل.
ول ميكن للولية إلقضائية إخلارجية ول ملبد أأ إجملامةل أأن جيرب إلنقص يف حامية إلعالمات إلتجارية يف مجيع أأحناء
إلعامل .وعالوة عىل أأن إلنرتنت يطرح حتدايت جديدة ألحصاب إلعالمات إلتجارية ،ول ميكن لالختصاص
إلقضايئ إلنصايف أأن حيل مجيع مشالكهم .ول شك أأن إلقضاة عند إلنظر يف إملس تقبل يف إلقضااي إليت من
إملرحج أأن تنهتيي إىل إملقاضاة يف ولية قضائية أأجنبية ،سريإعون إحلاجة إىل إلوضوح فامي يتعلق مببد أأ إلقلميية.
وحىت إلن ،مل ترث هذإ إملسأأةل ،ألن أأحاكم إنفاذ حقوق إلعالمات إلتجارية من خالل منح أأمر إنصاف زجري
اكنت ،حبمك طبيعهتا ،غري قابةل للتطبيق خارج إلولية إلقضائية.
 .80مذكرة تفامه :360يف  4مايو  2100دخلت إىل حزي إلتنفيذ مذكرة تفامه غري ملزمة بني أأحصاب إحلقوق ومنصات
إلنرتنت ملعاجلة إملشالك إملتعلقة ببيع إلسلع إملقدلة عرب إلنرتنت يف الاحتاد إ ألورويب ،361ويمتثل إلغرض من هذه
إملذكرة يف:
"يمتثل إلغرض من مذكرة إلتفامه هذه (إملشار إلهيا فامي يل ابمس" مذكرة تفامه") بوضع مدونة لقوإعد إملامرسة يف
إطار ماكحفة بيع إلسلع إملقدلة عرب ش بكة إلنرتنت ،وتعزيز إلتعاون بني إدلول إملوقعة مبا يف ذكل ،وإضافة إىل
إختاذ إجرإءإت لالبالغ وإلزإةل .وتقدم مذكرة إلتفامه أأيضا منوذجا ألحصاب إملصاحل إلخرين غري إملوقعني عىل
هذه إملذكرة".
360
361

.http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/memorandum_04052011_en.pdf
أأما ابلنس بة للموقف يف فرنسا :إنظر ميثاق برشون سريينيل (إملتاح يف إلعنوإن إلتايلhttp://www.minefe.gouv.fr/actus/ :
 .)pdf/091216charteinternet.pdfشاهد إلعرض إلتقدميي إملقدم من إلربوفسور .سريينيل لهذإ إمليثاق خالل إدلورة إلسابعة للجنة إلويبو
الاستشارية إملعنية ابلنفاذ.http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/en/wipo_ace_7/wipo_ace_7_8.pdf :

تقليد سلع حمية بعالمات راارية
إلفصل إلثاين وإلعرشون
أألف .مقدمة ()3-0
ابء .الالزتإمات إدلولية ()5-4
جمي .إلعالمات إلتجارية إملسجةل ()00-1
دإل .طبيعة إلتعدي ()06-02
هاء .غياب إلترصحي ()01
وإو .إلقصد ()20-05
زإي .إلنطاق إلتجاري ()22
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أألف .مقدمة
 .1إلتقليد جرمية :ميثل إلتعدي عىل عالمة راارية عن طريق إلتقليد جرمية ،بيامن ل يتجاوز إلتعدي عىل إلعالمات
إلتجارية إلعادي حد إلتعدي إملدين إلقانوين .ويعترب إلتقليد صنف ًا من أأصناف الاحتيال .ومع ذكل ،فوقوع إلتقليد
غري ممكن إل إذإ مل يبلغ إلفعل إملعين كذكل مبلغ إلتعدي عىل عالمة راارية.

إدلوةل ضد جونس تون

][2003] UKHL 28 [UK
ليست ملصطلدات إلتقليد وإلقرصنة وترسيب تسجيالت إ ألدإء إحلي تعريفات دقيقة ،لكهنا مجيع ًا تنطوي عىل
تع خد متعمد ،وإحتيايل يف كثري من إ ألحيان ،عىل أأنوإع من حقوق إمللكية إلفكرية أأبرزها إلعالمات إلتجارية
وحق إملؤلف وحق إلتصاممي وحقوق إ ألدإء.
.2

يعرف إتفاق تريبس سلع إلعالمات إلتجارية إملقدلة يف حاش ية
تعريف إلتقليدِ ّ :
"عىل أأهنا أأي سلع ،مبا ذكل موإد إلتعبئة ،حتمل دون ترصحي عالمة راارية مطابقة للعالمة إلتجارية إملسجةل
بشلك سلمي ابلنس بة إىل تكل إلسلع ،أأو إليت ل ميكن متيزي جوإنهبا إ ألساس ية عن تكل إلعالمة إلتجارية،
وابلتايل تتعدى عىل حقوق صاحب إلعالمة إلتجارية حمل إلنظر يف إطار قوإنني بدل الاس تريإد".

لسبب ما أأو أخر ،ل يطبق هذإ إلتعريف بشلك عام يف إتفاق تريبس ألن إلتعريف يظهر يف س ياق الالزتإمات
و خ
إمجلركية ويف حاش ية .وهذإ إلتعريف مفيد ،لكنه غري و خإف .ويضم إتفاق ماكحفة إلتجارة يف إلسلع إملقدلة ()ACTA
أأيض ًا تعريف ًا للتقليد لكنه يشدد عىل أأن حقوق إلعالمات إلتجارية إقلميية:
سلع إلعالمات إلتجارية إملقدلة يه أأي سلع ،مبا ذكل موإد إلتعبئة ،حتمل دون ترصحي عالمة راارية مطابقة
للعالمة إلتجارية إملسجةل بشلك سلمي ابلنس بة إىل تكل إلسلع ،أأو إليت ل ميكن متيزيها من حيث جوإنهبا
إ ألساس ية عن تكل إلعالمة إلتجارية ،وابلتايل تتعدى عىل حقوق صاحب إلعالمة إلتجارية حمل إلنظر يف
إطار قانون إلبدل إذلي أأقمي فيه إجرإءإت فإلنفاذ .
تعرف إمجلعية إدلولية للعالمات إلتجارية ( )INTAيف قانوهنا إلمنوذيج مصطلح "عالمة مقدلة" ( أأو زإئفة) مبزي خد من
و ِّ
إلتفصيل ابملعىن إلتايل:
"إلعالمة إلزإئفة:
( )1تلحق أأو تس تخدم ابلقرتإن بأأي سلعة أأو خدمة أأو بطاقة أأو رقعة أأو ملصق أأو غالف أأو شارة أأو
شعار أأو نوط أأو حلية أأو صندوق أأو حاوية أأو علبة أأو صندوق أأو بطاقة تعليق أأو وثيقة أأو تعبئة أأو أأي
مكوانت أأخرى من أأي نوع أأو طبيعة مما يصمم أأو يسوق أأو يقصد إس تخدإمه عىل أأي حنو أخر عىل أأي
سلع أأو خدمات أأو إس تخدإمه ابلقرتإن هبا؛
( )2ومطابقة لعالمة مسجةل يف هذإ فإلبدل ومس تخدمة أأو غري قابةل للمتيزي عهنا إىل ح خد بعيد ،سوإء عمل
إملهتم بتسجيل تكل إلعالمة أأم مل يعمل؛
( )3وتطبيقها أأو إس تخدإهما إما أأنه " "1من إلرإحج أأن يسبب إلتباس ًا أأو خطأأً أأو إخندإع ًا أأو " "2مقصود به
عىل أأي حنو أخر الاس تخدإم عىل إلسلع أأو إخلدمات إليت جسلت إلعالمة لها أأو عىل حنو متصل هبا.
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 .3التقليد أكرث من ٍ
تعد عىل عالمة جتارية :ليس لك تع ٍد عىل عالمة جتارية تقليد ًا .فالتعدي عىل العالمة التجارية،
بشلك عام ،يتحقق اذا اكنت عالمة املتعدي شبهية ابلعالمة املسجةل اىل حد يرحج معه حدوث إلتباس بني
إلعالمتني .أأما إلتقليد فال يكفي لتحققه رحجان الالتباس ،بل جيب أأن تكون إلعالمتان إما متطابقتني أأو ل ميكن
إلمتيزي بيهنام إىل ح خد بعيد ،أأي أأنه يتعني حمااكة إلسلع إحملمية عىل حن خو وإىل درجة جيعالن إلسلع إملتعدية نسخ ًا مطابقة
بشلك معترب للسلع إحملمية أأو حمااكة خادعة لها حبيث يكون من إملقصود أأن تسبب إلسلع إملتعدية الالتباس.

نوكيا ضد إدإرة إلعائدإت وإمجلارك

)[2009] EWHC 1903 (Ch) (27 July 2009
من إلوإحض أأن إلالحئة إلتنظميية فلحئة جملس الاحتاد إ ألورويب " ،1383/03لحئة تنظمي إمجلارك بشأأن إنفاذ
حقوق إمللكية إلفكرية" تتعلق بثالث فئات من إلسلع إملتعدية ،أأل ويه "إلسلع إملقدلة" إليت تتعدى عىل
عالمة راارية مسجةل ،و"إلسلع إملقرصنة" إليت من شأأن صنعها إلتعدي عىل حق مؤلف أأو حق رمس
أأو منوذج ،وإلسلع إليت تتعدى عىل برإءة أأو حقوق متفرقة أأخرى.
أأما عن "إلسلع إملقدلة" ،فيتعني أأن حتمل عالمة مماثةل حقيق ًة أأو حكامً للعالمة إملسجةل وجيب أأن تكون
مس تخدمة عىل سلع من نفس نوع تكل إليت متثل موضوع ابلتسجيل .ومن إلظاهر أأن هذإ إلتعريف يتضمن
إلنسخ إملزيفة لكنه غري مقترص علهيا ،بل يشمل كذكل إس تخدإم إلعالمة إملسجةل عىل سلع من نفس نوع تكل
إليت متثل موضوع إلتسجيل حىت ولو مل يكن صاحب إلعالمة إلتجارية يس تخدم إلعالمة عىل تكل إلسلع
بنفسه .ولكنه مع ذكل يقترص عىل إلسلع إليت تتعدى ،مبقتىض محلها إلعالمة إخملالفة ،عىل حقوق صاحب
إلعالمة إلتجارية.

ابء .الالزتإمات إدلولية
 .4أأحاكم إتفاق تريبس :تضم إملادة  61من إتفاق تريبس الالزتإم إ ألسايس بتجرمي تقليد إلعالمات إلتجارية "يف
حالت تقليد إلعالمات إلتجارية عن قصد عىل نطاق رااري" .وتنشأأ يف هذإ إلس ياق إلقضااي إلتالية:
 إحلاق إلعالمة ابلسلع وإخلدمات.
 يتطلب إس تحقاق إلعالمة إمحلاية أأن تكون عالمة راارية مسجةل.
 جيب أأن يكون إلتسجيل صاحل ًا.
 جيب أأن يكون إلتقليد عار ًاي عن إلترصحي.
 جيب أأن يكون إلتقليد مقصود ًإ.
 جيب أأن يكون إلتقليد عىل نطاق رااري.
 جيب أأن تكون إلعالمة حمل إلهتام مطابقة للعالمة إلتجارية إملسجةل أأو غري قابةل للمتيزي عهنا يف
جوإنهبا إ ألساس ية.
 .5إلسلع وإخلدمات :ل يقترص إتفاق تريبس عىل إللزإم حبامية عالمات إلسلع من إلتقليد ،بل حامية عالمات
إخلدمة كذكل .غري أأن معظم إلبدلإن ،نتيجة ملسأأةل تتعلق ابلتفسري ،ختلفت فامي يبدو عن رارمي تقليد عالمات
إخلدمة .كام يبدو أأن بعض إلبدلإن إ ألخرى ل تفرق بني نوعي إلعالمات ل ألغرإض إحلالية ،وابلتايل تدرج عالمات
إخلدمة مضني ًا ـ بيامن حيقق ٌبدل مثل س نغافورة ذكل عن طريق إلتعريف إذلي وضعته للعالمات إلتجارية إملقدلة ،وإذلي
يتضمن إلعالمات إلتجارية إملسجةل إمللحقة خبدمات.
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ورارم بعض إلبدلإن إليت تعمتد عىل قوإنني إلوصف إلتجاري أأو عالمات إلسلع يف معاجلهتا للتقليد إس تخدإم إ ألوصاف
إلتجارية إلزإئفة فامي يتعلق خبدمات ،ومن هذه إلبدلإن مالزياي ومالطة ونيجرياي .ويعمتد إثبات إلتقليد يف حاةل إس تخدإم
إلعالمة إلتجارية عىل سلع أأو خدمات غري مشاهبة عىل قوإنني لك بدل.
 .6إلقوإنني إحمللية :ل شك أأن للك بدل حرية تعريف إلتقليد عىل إلنحو إذلي يرتإءى هل وحتديد إلعقوابت مضن
إحلدود إملوضوعة يف إتفاق تريبس .وحيث إن معدة إ ألحاكم بشأأن هذإ إملوضوع صدر عن إحملمكة إلعليا إلربيطانية
حني حمكت بشأأن تفسري إلباب  26من قانون إلعالمات إلتجارية ،مفن إملالمئ ألغرإض إلبيان الاستشهاد ابملادة 92
منه ذإت إلصةل (مع إضفاء تشديد مقصود عىل بعض إجلوإنب).
( )1يقرتف جرمية لك من يصدر عنه أأي من إ ألفعال إلتالية بغية إلتكسب لنفسه أأو لغريه أأو بقصد إحلاق
خسارة بأخر ودون موإفقة صاحب إلشأأن:
( أأ) إحلاق إشارة مطابقة لعالمة راارية مسجةل أأو يرحج أأن تشتبه هبا بسلع معينة أأو تعبئهتا،
(ب) بيع سلع حتمل يه نفسها أأو حتمل تعبئهتا إشارة كهذه أأو تأأجريها أأو عرضها أأو للبيع أأو إلتأأجري
أأو توزيعها
(ج) حيازة أأي سلع من هذإ إلنوع بشلك خشيص أأو بطريق إلعهدة أأو إلتحمك يف معرض مبارشة أأعامل
راارية بغية أأن يفعل هو أأو غريه أأي يشء من شأأنه أأن ميثل جرمية مبقتىض إلفقرة (ب).
( )2يقرتف جرمية لك من يصدر عنه أأي من إ ألفعال إلتالية بغية إلتكسب لنفسه أأو لغريه أأو بقصد إحلاق
خسارة بأخر ودون موإفقة صاحب إلشأأن:
( أأ) إحلاق إشارة مطابقة لعالمة راارية مسجةل أأو يرحج أأن تشتبه هبا مبوإد يقصد إس تخدإهما أل خي مما يل:




متيزي سلع أأو تعبئهتا،
ابعتبارها ورقة راارية متعلقة ابلسلع،
إدلعاية لسلع،

(ب) إس تخدإم موإد حتمل مثل هذه إلشارة يف معرض مبارشة أأعامل راارية لمتيزي سلع أأو تعبئهتا
أأو ابعتبارها ورقة راارية متعلقة ابلسلع أأو لدلعاية لسلع،
(ج) حيازة أأي موإد من هذإ إلنوع بشلك خشيص أأو بطريق إلعهدة أأو إلتحمك يف معرض مبارشة أأعامل
راارية بغية أأن يفعل هو أأو غريه أأي يشء من شأأنه أأن ميثل جرمية مبقتىض إلفقرة (ب).
( )3يقرتف جرمية لك من يصدر عنه أأي من إ ألفعال إلتالية بغية إلتكسب لنفسه أأو لغريه أأو بقصد إحلاق
خسارة بأخر ودون موإفقة صاحب إلشأأن:
 صنع أأدإة مصممة أأو معدةل خصيص ًا من أأجل إعدإد نسخ من إشارة مطابقة لعالمة راارية مسجةل أأو
يرحج أأن تشتبه هبا،
 حيازة أأدإة من هذإ إلنوع بشلك خشيص أأو بطريق إلعهدة أأو إلتحمك يف معرض مبارشة أأعامل راارية،
مع إلعمل أأو توفر أأس باب الاعتقاد بأأهنا إس تخدمت ،أأو يُنوى إس تخدإهما ،لعدإد سلع أأو موإد لمتيزي سلع
أأو تعبئهتا ابعتبار ذكل ورقة راارية متعلقة بسلع أأو لدلعاية لسلع.
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 .7مقارنة إلتعدي عىل إلعالمات إلتجارية :ينبغي مقارنة هذإ إلتعريف حبمكي إلتعدي إملدنيني إ ألساس يني إلوإردين
يف إملادة  10من إلقانون إلربيطاين (مع إستبعاد حمك إلضعاف):
( )1يتعدى عىل عالمة راارية مسجةل لك من يس تخدم يف معرض مبارشة راارة عالمة مطابقة للعالمة
إلتجارية فامي يتعلق بسلع أأو خدمات مطابقة لتكل إليت جسلت لها.
( )2يتعدى عىل عالمة راارية مسجةل لك من يس تخدم يف معرض مبارشة راارة إشارة حيث يؤدي:



تطابق إلشارة مع إلعالمة إلتجارية وإس تخدإهما فامي يتعلق بسلع أأو خدمات مشاهبة لتكل إليت جسلت لها
إلعالمة إلتجارية ،أأو
تشابه إلشارة مع إلعالمة إلتجارية وإس تخدإهما فامي يتعلق بسلع أأو خدمات مطابقة أأو مشاهبة لتكل إليت
جسلت لها إلعالمة إلتجارية،

إىل رحجان حدوث إلتباس بني إمجلاهري ،مما يتضمن ترجيح إلقرإن ابلعالمة إلتجارية.

إدلوةل ضد جونس تون

[2003] UKHL 28








جيب عىل الادعاء إثبات إلقصد إجلنايئ إخلاص إملمتثل يف عبارة "بغية إلتكسب" (مبا يف ذكل إحلاق
خسارة بأخر) .ول يوجد ماكئف مدين.
ول تنطبق إ ألحاكم إملنش ئة للجرمية إل فامي يتعلق بسلع (بيامن تغطي إ ألحاكم إملدنية إلسلع وإخلدمات).
وتشري إ ألحاكم إملنش ئة للجرمية إىل إشارة "مطابقة للعالمة إلتجارية إملسجةل أأو يرحج أأن تشتبه هبا".
وهذه صيغة أأبسط و أأضيق من فإلرشط إملدين إملمتثل يف عبارة "رحجان حدوث إلتباس بني
إمجلاهري" .
ورامع إملادة  )4(12وظائف أأجزإء من إملادتني  )2(01و( )3لكهنا ل ختتلف ماد ًاي إل إذإ اكنت هيئة
إللكامت إلوإردة يف إملادة إلفرعية ("( )4إلسلع إليت جسلت إلعالمة إلتجارية بشأأهنا") أأضيق من تكل
إلوإردة يف ()2(01أأ) ("مطابقة أأو مشاهبة").
وليس للامدة  )8(12ماكئف مدين :فال وجه لعتقاد إملهتم برإءته من حيث إملسؤولية إملدنية.

 .8قوإنني أأخرى :تنهتج بدلإن أأخرى هنج ًا مغاير ًإ إىل ح خد ما يف تعريف إ ألفعال إحملظورة .ويكفي يف هذإ إلس ياق
الاستشهاد بوإحدة مهنا ،ومن إملالمئ إس تخدإم قانون جنوب أأفريقيا:
ل جيوز ابلنس بة إىل أأي سلع مقدلة:





حيازهتا أأو وقوعها حتت حتمك أأي خشص يف معرض مبارشة راارة بغرض إلتعامل يف هذه إلسلع؛
كام ل جيوز تصنيعها أأو إنتاهجا أأو إعدإدها إل لالس تخدإم إخلاص وإدلإخل للشخص إذلي صنع تكل
إلسلع أأو أأنتجها أأو أأعدها؛
وبيعها أأو تأأجريها أأو مقايضهتا أأو إستبدإلها أأو عرضها للبيع أأو إلتأأجري أأو إملقايضة أأو الاستبدإل؛
وعرضها بشلك علين ألغرإض راارية؛
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وتوزيعها "1" :ألغرإض راارية؛ أأو " "2ألي غرض أخر يبلغ بصاحب حق إمللكية إلفكرية إملتعلق
بأأي سلع حمية بعيهنا مبلغ إلتعرض ألي إخالل؛
وإس تريإدها إىل إمجلهورية أأو عربها أأو تصديرها مهنا أأو عربها ما مل يكن ذكل الاس تريإد أأو إلتصدير
من أأجل الاس تخدإم إخلاص وإدلإخل للمس تورد أأو إملصدر ،عىل إلرتتيب؛
وإلترصف فهيا عىل أأي حنو أخر يف معرض مبارشة راارة.

جمي .عالمة راارية مسجةل
 .9عالمة جتارية مسجةل :يتعلق املتطلب الثاين برشط كون العالمة التجارية املقدلة مسجةل .وهذا يعين ابلنس بة
اىل السلع املس توردة التسجيل يف نطاق الوالية القضائية اليت اس توردت السلع الهيا .وأما خالف ذكل فتشري اىل
الوالية القضائية اليت جيري فهيا التعامل احملظور.
ويف إلعادة ،كام هو إلش أأن يف س نغافورة ،يدإن " أأي خشص يقدل عالمة راارية مسجةل" جبرمية.
وحتظى إلعالمات إلتجارية غري إملسجةل يف كثري من إ ألحيان حبامية عن طريق قوإنني إلوصف إلتجاري أأو عالمات
إلسلع .ففي مالزياي ونيجرياي ،عىل سبيل إملثال ،ل يشرتط تعلق وصف رااري زإئف بعالمة راارية مسجةل.
 .10إلتسجيل إلصاحل :نظر ًإ لالفرتإض إلعام بصالحية أأي تسجيل لعالمة راارية ،مفن شأأن مؤدى هذإ إلرشط
للتقليد أأن يعين وجوب متكن إملهتم من إلقدح يف صالحية تسجيل إلعالمة دفع ًا لهتمة إلتقليد .لكن إملقدلين بطبيعة
إحلال ل تهمتون بتقليد عالمات ضعيفة  -بل يفضلون إس تغالل جاذبية إلعالمات إلشهرية وإلقوية ألهنا يه حمل
إملكسب وإملغمن.
تعرف إلتقليد ابلشارة إىل عالمات
ومل يوجد يف كثري من إلقوإنني إليت مشلهتا إدلرإسة رشط تسجيل "صاحل" ،بل ّ ِ
362
راارية "مسجةل" ،أأي أأهنا تقتيض بذكل حظر تقليد عالمة طاملا بقيت تكل إلعالمة يف إلسجل .
 .11وضع إلتقليد عىل حمك شهادة إلتسجيل :هل ينبغي ( )1تطبيق تعريف عالمة راارية "مقدلة" من وهجة نظر
مش خرت عادي أأو خبري ،وهل ينبغي ( )2مقارنة إلعالمة إملقدلة إملزعومة ابلعالمة إملسجةل كام تظهر عىل إلسلعة إلفعلية
أأم كام تظهر يف شهادة إلتسجيل؟ أأجاب إحلمك إلتايل عن هذين إلسؤإلني عىل إلنحو إلتايل )1( :ل ينبغي أأن تكون
إملقارنة بعني إخلبري و( )2ينبغي أأن تكون إملقارنة بني إلعالمة إلتجارية عىل إلنحو إملس تخدم ،ل عىل إلنحو إملسجل،
وإملنتج إملقدل .وقد تكون إلجابة إلثانية حصيدة يف س ياق إلقانون إ ألمرييك لكهنا تبدو ،مع لك الاحرتإم ،موضع شك
ابلنس بة إىل قوإنني أأخرى.

مونرت رولكس ضد ش نايدر

718 F.2d 524

ل شك أأن من إخلصائص إملمزية ألي خبري قدرته عىل مالحظة فروق ل يالحظها غريه ،فاذإ لحظ
إخلبري فرق ًا بني إلصنف إملس تورد وإلعالمة إملسجةل يكون من إملستبعد أأن جيدهام "غري قابلتني للمتيزي إىل
ح خد بعيد".
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وابلتايل ،مفن شأأن رشط "إخلبري" أأن يدحض إلغرض إ ألسايس إذلي يقوم عليه إلتعديل إملمتثل يف إاتحة
"عقوبة انجعة" عىل إلسلع إليت "حتايك أأو تضايه عالمة راارية مسجةل" .ويف غياب أأي توجيه رصحي أخر
من إلكونغرس ،نعتقد أأن إملنحى إلسلمي هو إعامتد إلرشط إذلي يكفل فعالية إلعقوبة إملضافة يف إلتعديل.
ومىت ما قورنت أأي نسخة ورقية ثنائية إ ألبعاد لعالمة مثل اتج رولكس ابلعالمة ثالثية إ ألبعاد إملصنعة عىل
إلسلعة إلفعلية ،فس توجد بعض إلفروق إليت ميكن إكتشافها.
ول يبدو من ابب إجملازفة إفرتإض إس تنساخ إملقدلين إلسلع إلفعلية ،ل شهادإت إلتسجيل .ويف هذه إلقضية،
عىل سبيل إملثال ،تبدو إلرسوم إملوضوعة عىل أأساور غرإند جيولز ( )Grand Jewelsشبهية بعالمة
رولكس إليت ترى عىل إلسلع إلفعلية أأكرث مما تش به عالمة رولكس إملسجةل .وعىل ذكل ،مبا أأنه من إملستبعد
أأن تتطابق إلعالمة إحملمية إملوجودة عىل إلسلع إلفعلية مع إلنسخة إلورقية ثنائية إ ألبعاد من إلعالمة إملثبتة يف
شهادة إلتسجيل ،فس يكون من إملستبعد أأيض ًا أأن يتعذر إلمتيزي إىل ح خد بعيد بني عالمة متعدية وتكل
إلنسخة إلورقية.

دإل .طبيعة إلتعدي
 .12إلتقليد ركن للتعدي عىل إلعالمات إلتجارية :ميثل إلتقليد بطبيعته تعد ًاي عىل إلعالمة إلتجارية ول ميكن للتقليد
أأن يوجد دون تع خد .لكن يلزم يشء أأكرث من إلتعدي.
"تتعلق قضااي إلتقليد مبتع خد حياول نسخ سلع صاحب إلعالمة إلتجارية  -وإستبدإلها ( -وليس إلعالمة إلتجارية
فقط) .وإمللمح إلبارز لقضااي إلتقليد هو أأهنا بس يطة للغاية من إلوهجة إلقانونية ،فهيي ل تنطوي عىل منازعات
شديدة حول حدود حقوق صاحب إلعالمة إلتجارية .ومبدااكة إلسلع وإلعالمات إلتجارية ،يقع سلوك إملقدلين
بوضوح مضن نطاق إلسلوك إذلي حيق لصاحب إلعالمة إلتجارية منعه".363

بوما ضد رإمبار تريدنغ

[2010] ZASCA

يلزم إلن إلنظر فامي إن اكنت إ ألحذية مقدلة .وكام ذكر سابق ًا ،جيب إلامتس إلجابة يف إلفقرة (ب) من تعريف
إلتقليد فيف قانون إلسلع إملقدلة جلنوب أأفريقيا  .ويف ضوء وقائع إلغرض إملشرتك ،مل تبق إل مسأأةل كون
إلعالمات إمللحقة بأأحذية رإمبار متثل "موضوع" أأو "حمااكة خادعة" ألي من إلعالمات إلتجارية إملسجةل
لرشكة بوما .ويعين كوهنا "إملوضوع" ،كام ذكر ،وجوب تطابق عالمة رإمبار مع عالمة بوما إلتجارية .و أأما
إحملااكة ،فهيي حبمك تعريفها نسخة ،ببامن تعزز إلصفة "خادعة" من حقيقة كون إلنسخة تقليد ًإ .أأي أأن إلتعريف
ل يتجاوز إلقول بوجوب كون إلتقليد تقليد ًإ .وذلكل إلسبب وجب "توجهيه للتسبب يف الالتباس بينه وبني"
إلعالمة إلتجارية أأو "إعتباره" إلعالمة إلتجارية إملسجةل وذلكل إلسبب أأيض ًا ينطوي عىل تع خد متعمد وإحتيايل.
وليس هذإ إلرشط مماث ًال لرشط إلتعدي عىل إلعالمات إلتجارية إملتعارف عليه وإملمتثل يف عبارة "يرحج تسبهبا
يف خدإع أأو إلتباس" ،لكن إلتقليد ،بطبيعته ،ميثل من إلباب إ ألوىل تعد ًاي عىل عالمة راارية .وعىل ذكل فقد
اكنت مجيع إلشارإت إليت أأثريت أأثناء إجلدل بشأأن إلرشط إلوإجب تطبيقه لتبني إحامتل حدوث إلغش
والالتباس ،إلتشابه إملثري لاللتباس ،إىل مبادئ إلتلبيس والاس تحضار إلناقص والالتباس إللحظي
363
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وإملشرتي إملتوقع ووجوب حتقق الالتباس دلى عدد معترب ( أأي ليس همم ًال) من إلناس وإ ألدةل عىل تصورإت
إمجلاهري وما إنتوته رشكة رإمبار بشأأن تسويق إلسلع ،يف غري حملها وغري مفيدة ابمتياز.
 .13ل يشرتط الالتباس إلفعل :364من إملعروف أأن كثري ًإ من إلناس يشرتون سلع ًا مقدلة عن رضا .ومع ذكل،
ل جيوز ألي مهتم أأن يعمتد إعامتد ًإ لكي ًا عىل عدم تضليل إملشرتي أأو عدم إماكن تضليهل نظر ًإ ،عىل سبيل إملثال،
لسعر إلسلع أأو تدين جودهتا أأو موضع مقر إلبائع.

إدلوةل ضد بولرت

[2008] EWCA Crim 2375
طرحت مرإفعة إدلفاع إدلفع إملقرتح إلتايل:
"اكنت جودة إملوإد إليت محلت إلعالمات إلتجارية من إلتدين مبا حيول بني أأي خشص وبني إعتقاد
رجوع منش هئا إلتجاري إىل صاحب إلعالمة إلتجارية .وعليه ،فقد اكن من إملستبعد أأن يعرض
إس تخدإم إلعالمات إلتجارية ضامن إملنشأأ إذلي مثل إلوظيفة إ ألساس ية حلقوق إلعالمة إلتجارية
إململوكة ألحصاب إلعالمة إلتجارية ألي خطر .وذلكل مفن غري إملسمل به أأن فعل إملهتم َّ
شلك تعد ًاي
مدني ًا عىل إلعالمة إلتجارية أأو ،ابلتبعية ،جرمية جنائية".
وحمك إلقايض بعدم إعتبار بلوغ ردإءة إلتقليد مبلغ ًا حيول دون إعتقاد أأي خشص أأن منشأأه إلتجاري يرجع إىل
صاحب إلعالمة إلتجارية .ويف ضوء ذكل إحلمك ،أأقر إلطالب ابذلنب.
وقد إحتج إلطالب بأأن حتقق إلتعدي إملدين يتطلب رحجان وقوع إمجلاهري يف إخلدإع أأو الالتباس .ونرى يف
هذه إحلجة خطأأً فادح ًا بتغاضهيا عن فرق همم بني إملادتني  )0(10و ،(2(01حيث يلزم يف حاةل الادعاء بتع خد
تنشأأ عنه مسؤولية جنائية مبقتىض إملادة  )2(01إثبات رحجان حدوث الالتباس ،لكن ليس يف قضية تنظر
مبقتىض إملادة  )0(01فإليت تعاجل إلعالمات إملتطابقة مثل هذإ إلرشط .وإلقضية إليت بني أأيدينا تُنظر مبقتىض
إملادة  ،))0(01حيث إن إلعالمة إلتجارية يف إحلاةل إلرإهنة ،همام اكنت ردإءة مضاهاهتا ،اكنت مطابقة للعالمة
إلتجارية إليت جسلها خمتلف إملالكني ،وإلسلع إليت وجدت يف حوزة إلطالب يف معرض مبارشة راارته مطابقة
للسلع إليت جسلت لها تكل إلعالمات إلتجارية.
ومن إملس تحيل يف ر أأينا أأن نتصور قصد إلربملان ترك إجملال ،حيامث وجد تقليد رصحي لسلع وعالمهتا إلتجارية،
ملهتم أأن ي َسوق دفع ًا بردإءة إجلودة إىل حد ل يثري أأي إحامتل لاللتباس ،ليس فقط ألن من شأأن ذكل أأن
تهمل إلفرق إحملدد بني إملادتني  )0(01و ،)2(01بل كذكل ألن من شأأنه أأن يعني بشلك معترب عىل نرش
إلرذيةل إليت إعتقد إللورد نيكولز أأن إلربملان حاول ماكحفهتا ،ويه إملمتثةل يف بيع إملقدل بضاعته ابعتبارها
"نسخ ًا أأصلية".
ويف إلقضية إلرإهنة ،ل يتصور ول ميكن تصور بأأي قدر من إجلدية أأن إس تخدإم شعار  EMIأأو غريه من
إلشعارإت اكن ميثل أأي يشء سوى مضاهاة لتكل إلشارإت ابعتبارها عالمات منشأأ جسلها أأحصاهبا ،وما اكن
ذلكل أأي غرض منطقي أخر .وليس لكون إلنسخ رديئة ول لحامتل تسبهبا يف إلتباس فعل أأي إعتبار يف
ر أأينا ،وهو ر أأي يقوم عىل أأس باب وجهية.
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ومل تتعلق إلسلع يف هذه إلقضية ابس تخدإم عالمة راارية لغرض وصفي ،بل اكنت حمض تقليد كام س بق
إلتشديد عىل ذكل .ويه اثبتة إلرضإر ابملاكل إملسجل لعالمة راارية إذإ مل يمتكن ذكل إملاكل من إلتحمك يف
إس تخدإم شعاره كشارة للمنشأأ وإذإ طرحت سلع خمتلفة إجلودة حتمل تكل إلبصمة يف إلسوق.
وإلوضع يف إلولايت إملتددة مماثل ذلكل ،كام يبدو من هذإ إلتقرير:365
"ل حيمت إلقانون إثبات إحامتل وقوع الالتباس وإخلطأأ أأو الاخندإع بني إملشرتين إملبارشين .بل يكفي رحجان
وقوع الالتباس أأو إخلطأأ أأو إخلدإع ألي فرد من جامهري إملشرتين ،حىت ولو اكن خشص ًا ر أأى إملنتج بعد
رشإئه .و ألن رحجان وقوع الالتباس أأو إخلطأأ أأو الاخندإع ينطبق عىل أأفرإد مجهور إملشرتين عامة ل عىل
إملبارش بأأن إلصنف ليس أأصلي ًا،
إملشرتي إملبارش فقط ،فقد يقوم هذإ إلعامل حىت ولو أأخرب إملهتم إملشرتي َ
أأو يف حاةل إحامتل تنبه أأي مشرت حممتل إىل أأن إلصنف ليس أأصلي ًا بسبب بيع إلسلع إملقدلة جبزء يسري من
سعر إلسلع إحملمية بعالمات راارية إلباهظ".
 .14هل يشرتط الاس تنساخ؟ إن أأفضل أأسلوب لبيان قضية الاس تنساخ إلشارة إىل مثال مبسط .هب أأن
عالمة راارية مسجةل حتت إلفئة  25إملتعلقة ابملالبس وإ ألحذية و أأغطية إلر أأس .ول يس تخدم صاحب إحلقوق
إلعالمة إلتجارية إل عىل أأحذية ،إل أأن إملقدل إملدعى عليه يس تخدم إلعالمة إملطابقة عىل أأغطية ر أأس أأو عىل نوع
خمتلف متام ًا من إ ألحذية .كام ميكن تصور حاةل مل يس تخدم صاحب إحلقوق فهيا إلعالمة إلتجارية مطلق ًا .ففي هذه
إحلالت ،يس تخدم إملتعدي ( ألن هذإ س يكون تعد ًاي عىل عالمة راارية) إلعالمة إلتجارية إملطابقة ،لكنه ل يس تنسخ
سلع ًا حتمل عالمة راارية لصاحب إحلقوق .وحيتج إلبعض بأأن إعتبار أأي سلعة مقدلة يقتيض إس تنساخ سلع حمية
بعالمة راارية وبأأن إس تنساخ إلعالمة نفسها وإس تخدإهما عىل سلع مشموةل يف إلعالمة غري خ
اكف.
ويشرتط إتفاق تريبس يف بعض إلرإء الاس تنساخ:366
"إملفهوم من مصطلح "إلتقليد" بشلك عام هو تصنيع وتوزيع دون ترصحي لنسخ من سلع ومصنفات يقصد أأن
تظهر شبهية اب ألصل إىل درجة قد تويح تدليس ًا بأأهنا مناذج أأصلية .ويتضمن هذإ إس تخدإم ماراكت شهرية
عىل مالبس مل يصنعها ماكل إلعالمة إلتجارية أأو من ينوب عنه ،ونسخ ًا طبق إ ألصل من أأقرإص مضغوطة
تسوق عىل هيئة يقصد هبا أأل ميكن للعميل إلعادي متيزيها عن إملنتج إ ألصل".
حتوي أأغا خن أأو برجميات َّ
ويعمتد إجلوإب عىل بنود أأي قانون وطين تعيين ًا .فعىل سبيل إملثال ،ل يشرتط الاس تنساخ يف جنوب أأفريقيا أأو
إلولايت إملتددة.

بوما ضد رإمبار تريدنغ

[2010] ZASCA

إخملترص إملفيد فيف حمك جنوب أأفريقيا أأنه يشمل أأي فئة أأو نوع من إلسلع مما قد حيمل عالمة راارية مسجةل
لكنه مل يُنتج بعد أأو مل تُلحق به بعد مبعرفة صاحب إمللكية إلفكرية أأو بترصحي منه .أأي أأن إلسلع إحملمية ليست
سلع ًا فعلية بل سلع اكن ابماكن إملاكل إحلاق إلعالمة إلتجارية هبا .وهذإ يعين أأن حدوث إلتقليد وإرد دون
حذإء حيمل إلعالمة إلتجارية إملعنية حتديد ًإ إحامتل كون أأحذية
إس تنساخ ،ول ينفي عدم إنتاج رشكة بوما ً
رإمبار مقدلة.
365
366

إدلليل إجلنايئ إملرجعي . www.usdoj.gov.:0108
تقرير مستشار مؤسسة أأي يج ابرك أند سانز لوإزرة إلتجارة بشأأن رسقة إمللكية إلفكرية  -إلقرصنة وإلتقليد ،إلفقرة (ابء).1

391

وقد سمل إدلفاع بأأنه عىل إلرمغ من إلصياغة إملوسعة ،ينبغي تفسري فإ ألحاكم حبيث تامتىش مع إتفاق تريبس،
إذلي إحتج بعدم إشرتإطه مثل هذه إمحلاية.
و أأ ًاي اكن إملفهوم إلعام من مصطلح "إلتقليد" ،أأو إدلإفع إحملرك ألحاكم ماكحفة إلتقليد يف إتفاق تريبس ،فهذإ
إلقيد غري موجود يف إلتفاق أأو يف إلصياغة إلرصحية للقانون.
 .15جيب أأن تكون إلعالمة أأو إلتعبئة إملقدلة مطابقة للعالمة إلتجارية إملسجةل أأو غري قابةل للمتيزي عهنا يف جوإنهبا
إ ألساس ية .وخيصص هذإ إلقيد إلتقليد من معوم إلتعدي عىل إلعالمات إجلارية .فقد يبلغ إلتعدي عىل إلعالمات
إلتجارية مبلغ إلتقليد لكن ليس ذكل من لوإزمه.
"إملقصود من إلعبارة منع إفالت أأي مقدل من إملسؤولية عن طريق إضفاء تعديالت طفيفة عىل عالمة راارية
حمية ،مع إستبعاد حالت إدعاء إلتعدي عىل عالمات راارية تتعلق بعالمات راارية ل تتجاوز حد
"إس تحضار" عالمات راارية حمية".367
وعىل ذكل ،ل تعترب عالمة مقدلة إل بأأحد أأمرين:



مطابقهتا لعالمة راارية مسجةل،
تعذر متيزيها عن إلعالمة إلتجارية إملسجةل يف جوإنهبا إ ألساس ية

ومن إلقوإنني إليت تتبع هذه إلصياغة بشلك وثيق إلقانون إلربيطاين ،حيث يذكر "إشارة مطابقة لعالمة راارية مسجةل
أأو يرحج أأن تشتبه هبا" .وقانون س نغافورة شبيه بذكل ولكن بشلك أأوسع ،حيث يذكر "إشارة مطابقة لعالمة راارية
مسجةل أأو شبهية بعالمة راارية مسجةل إىل درجة إعتبارها موهجة للغش" أأو تزييف عالمة راارية مسجةل أأصلية.
(ملصطلح "موجه للغش" معىن اثبت يف أأنظمة إلقانون إلعام ،ومعناه "يرحج تسببه يف إلغش" ،وهذه يه إلصياغة
إملس تخدمة يف ترشيعات نيوزيلندإ).

كولغيت-ابملوليف ضد ج.م.د .أأول-س تار إمبورت أأند إكس بورت

486 F.Supp.2d 286

يعرف "إلتقليد" عىل أأنه "عالمة زإئفة مطابقة لعالمة مسجةل أأو غري قابةل للمتيزي عهنا إىل ح خد بعيد".
َّ
وقد أأفادت إدلإئرة إلثانية أأنه جيب مقارنة إلعالمة إملقدلة إملزعومة ابلعالمة إملسجةل كام تظهر عىل إلسلعة
إلفعلية للمشرتي إلعادي.
وعندما يتعلق إ ألمر بعالمات مقدلة ،ل يلزم إلنظر يف إلعوإمل إملس تخدمة للوقوف عىل كون عالم خة ما تقليد ًإ
خادع ًا لعالمة مسجةل ترحج حدوث إلتباس بشأأن مصدرها ،ألن "إلتسبب يف الالتباس من إلعنارص
إ ألساس ية يف إلعالمات إملقدلة".
وتكون إلقضااي إليت يطبق فهيا رشط "غري قابةل للمتيزي إىل حد بعيد" حمةل بوقائع مكثفة بشلك أأسايس .ومع
ذكل فال يرحج إعتبار إلعالمات إملشاهبة للعالمة إملسجةل ،مع إختالف يف حرفني أأو أأكرث ،تقليد ًإ( .ل ميكن
الادعاء عىل وجه جاد بأأن من شأأن إملس هتكل إلعادي أأن جيد لكمة " "Amazonasإملوجودة عىل كعوب
إ ألحذية ونعالها غري قابةل للمتيزي إىل حد بعيد عن لكمة " ،"Amazonأأو أأن من شأأن إملس هتكل إلعادي أأن
367
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جيد ساعة " "Boliviaغري قابةل للمتيزي إىل حد بعيد عن ساعة ")"Bulova؛ (ليس إدلوإء ""Prastimol
تقليد ًإ لدلوإء إملاكئف وظيفي ًا إملباع حتت الامس إلتجاري ".)"Mostimol
وعىل إجلانب إلخر ،حمك عىل إلعالمات إملطابقة للعالمة إملسجةل كام تظهر يف إلسوق بأأهنا مقدلة( .إعترب
س يجار " "Montecristتقليد ًإ لس يجار ينتجه إملدعي وحيمل نفس الامس رمغ إختالفات اثنوية يف إملظهر
إلتجاري)؛ (إعتربت مقصان ينتجها إملهتمون بنفس شلك عالمة  PEPEمتام ًا كام تظهر يف إلسوق مقدلة)؛
(إعتربت أأساور مس توردة مقدلة حيث تعذر إكتشاف إلفروق بيهنا وبني إ ألساور إليت ينتجها إملدعي
إل ابس تخدإم عدسة جوإهر مكربة).
 .16الاس تخدإم كشارة منش أأ .يس تتبع إحلمك بأأن إلتقليد بطبيعته تع خد أأن إملهتم إس تخدم إلعالمة إملقدلة ،ول بد،
كشارة منشأأ ،أأي لبيان صةل يف معرض مبارشة راارة بني إلسلع ( أأو إخلدمات إن اكن إحلال كذكل) وماكل إلعالمة
إلتجارية .أأما الاس تخدإم إلوصفي فال تع خد فيه.

إدلوةل ضد جونس تون

[2003] UKHL 28

جيب تفسري إملادة  92فمن قانون إلعالمات إلتجارية إلربيطاين إملستشهد به سابق ًا عىل أأهنا ل تنطبق إل إذإ
إس تخدمت إلشارة حمل إجلرمية كبيان للمنشأأ إلتجاري .وهذإ من مقومات لك جرمية نشأأت حبمك إملادة .92
وعىل ذكل يتعني عىل الادعاء إثبات ذكل .وتعود مسأأةل إس تخدإم إشار خة ما عىل هذإ إلنحو إىل وقائع لك
قضية عىل حدة .وإحملك هنا هو تصور إس تخدإم إلشارة يف نظر إملس هتكل إلعادي لنوعية إلسلع حمل إلنظر.

الادعاء ضد غالترش

][2006] ScotSC 40 [Scotland
أأخلص إىل أأن إدإنة أأي فرد جبرمية فإلتقليد إجلنائية يقتيض أأو ًل إثبات إدلوةل أأن إلعالمة إلتجارية إملسجةل
يطاين  .ول يصعب إلوصول إىل
حمل إلنظر قد تُعدي علهيا حبمك إملادة  10من فقانون إلعالمات إلتجارية إلرب خ
ذكل الاس تنتاج يف ضوء إملرإجع .ففي قضية جونس تون ،إستند إللورد نيكولز إىل وجوب كون الاس تخدإم
إملتعدي لالشارة "إس تخدإم ًا ابعتبارها عالمة راارية" .ومن إلوإحض أأنه إعترب عبارة "إس تخدإم ًا ابعتبارها
عالمة راارية" مرإدفة لعبارة "بيان للمنشأأ إلتجاري" .وعىل نفس إملنوإل ،وإفق إللورد ووكر عندما نظر يف
رشط "إس تخدإم إلعالمة إلتجاري" إللورد نيكولز يف ر أأيه.
وإملهم هنا أأن إللورد ووكر يقبل فامي يبدو ر أأي إحملمكة إ ألوروبية إذلي يقتيض أأنه " ...ابلرمغ من تعامل
إملس هتكل مع إلعالمة كشارة دمع ملاكل إلعالمة إلتجارية أأو ولء هل" فان إلتعدي يتحقق يف حاةل إس تخدإم
إلشارة ،دون ترصحي" ،لهتيئة إنطباع بوجود صةل مادية يف معرض مبارشة إلتجارة بني إلسلع إملعنية وماكل
إلعالمة إلتجارية".
وابلتايل فان الاعتبار إ ألسايس ،يف ر أأيي ،ملعاجلة مسأأةل إلتعدي هو إحامتل تسبب الاس تخدإم إملشيك منه
يف تعريض ضامن إ ألصل للخطر.
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إدلوةل ضد برتوس يان
126 F.3D 1232

أأقدم برتوس يان ورشياكن هل عىل رشإء زجاجات كواككول أأصلية وتعبئهتا مبرشوب غازي شبيه ابلكول لكنه
مل يكن مرشوب كواككول ،مع إخبار إملشرتين بأأن إملرشوب اكن كواككول .وقد إهتم برتوس يان مبخالفة إملادة
 (2320أأ) من إلقانون إ ألمرييك رمق  ،18إليت تنص عىل ما يل :يساءل جنائي ًا "لك من يتجر معد ًإ أأو حياول
الاراار يف سلع أأو خدمات ويس تخدم عن عمل عالمة مقدلة عىل هذه إلبضائع أأو إخلدمات أأو فامي يتصل هبا".
ويؤكد برتوس يان أأن إحملمكة أأخطأأت يف توجيه إحمللفني إىل أأن "مصطلح 'عالمة مقدلة' يشمل إلعالمات
إلتجارية إ ألصلية إملثبتة عىل تعبئة حتتوي عىل منتجات مل يصنعها ماكل إلعالمة إلتجارية إملسجةل لكهنا تباع
عىل أأهنا من منتجاته".
وعندما تثبت عالمة راارية أأصلية عىل منتج مقدل فاهنا تصبح بذكل عالمة زإئفة ،أأي عالمة غري أأصلية .وقد
أأصبحت عالمة كواككول زإئفة عندما أأقدم برتوس يان عىل تثبيهتا عىل كول مقدلة ألن إلعالمة دلت بشلك
زإئف عىل أأن رشكة كواككول يه مصدر إملرشوب إملعبأأ يف إلزجاجات ودلت بشلك زإئف عىل أأن إملرشوب
إملعبأأ يف إلزجاجات هو مرشوب كواككول.
ومن إلوإحض أأن عالمة كواككول إلزإئفة هذه اكنت مطابقة" لعالمة كواككول إملسجةل " أأو غري قابةل للمتيزي عهنا
إىل ح خد بعيد" .كام ترحج أأن تسبب إلعالمة إلزإئفة إلتباس ًا لرحجان إفرتإض إملس هتلكني أأن إلعالمة دلت عىل
أأن مصدر إملرشوب إملعبأأ يف إلزجاجة رشكة كواككول.

هاء .غياب إلترصحي
 .17جيب أأن يكون إلتقليد عار ًاي عن إلترصحي :تضم مجيع قوإنني ماكحفة إلتقليد بشلك عام رشط وجوب إس تخدإم
حق ما إذإ اكن
إلعالمة إلتجارية دون موإفقة ماكل إلعالمة إملسجةل .وهو بدتهيي ومنطقي لس تداةل حتقق تع خد عىل خ
إلفعل مبوإفقة صاحب إحلقوق.

ليوفيليس ضد لندسديل

)[2008] EWCA Civ 640 (1 July 2008
متثل إلعالمة إلتجارية دلى تسجيلها حق ًا مملواكً ،أأي صنف ًا مملواكً ،ول ينسحب ذكل ،مبوجب إلقانون
إلنلكزيي ،عىل ترخيص عالمة راارية .فالرتخيص ل مينح أأي ملكية ،بل يقترص دوره عىل إضفاء إملرشوعية
عىل بعض إس تخدإمات إلعالمة إلتجارية ( أأو حق أخر) إليت اكن من شأأهنا لول ذكل أأن تكون غري مرشوعة.
وهذه مسأأةل تعاقدية.
وإقتيض هذإ إلرشط وجوب إثبات الادعاء أأن إلسلع ليست سلع ًا أأصلية ،مبعين أأهنا مل تنشأأ من عند ماكل إلعالمة
إلتجارية أأو من رخص هل بذكل .ومؤدى ذكل أأنه لكام زإدت جودة إلتقليد زإدت معه صعوبة إثبات إجلرمية .ويزتإيد
الاكتشاف صعوبة ألهنا تقع:368
 يف أأكرث من بدل؛
 أأو يف بدل وإحد ،لكن جزء ًإ معترب ًإ من إلتجهزي أأو إلتخطيط لها أأو من توجهيها أأو إلتحمك فهيا يقع يف
بدل أخر؛

368
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أأو يف بدل وإحد لكهنا قد تتعلق مبجموعة جرمية منظمة منخرطة يف أأنشطة إجرإمية يف أأكرث من بدل؛
أأو يف بدل وإحد لكن لها أاثر معتربة يف بدل أخر.

ويقع عبء إثبات موإفقة إملاكل يف نيجرياي وس نغافورة عىل إملهتم .وابلرمغ من إلفائدة إحملمتةل لهذإ إلتحويل
فال يفرتض ،بشلك عام ،أأن يصعب عىل الادعاء إثبات هذإ إلعنرص يف إجلرمية.
ومن إملقتضيات إ ألخرى لهذإ وجوب إس تخدإم إلعالمة إملقدلة عىل إ ألقل فامي يتصل بنوعية إلسلع وإخلدمات إليت
جسلت علهيا إلعالمة إحملمية أأو فامي يتصل بسلع إملهتم أأو خدماته .أأي أأنه ل قيام للتقليد ما مل يقرتن بتع خد أأسايس عىل
عالمة راارية.

وإو .إلقصد
 .18جيب أأن يكون إلتقليد مقصود ًإ .وإحلد إ ألدىن من رشوط إلتقليد يف إتفاق تريبس هو إلقصد .وقد أأىت تعريف
منطقي ابدرت بوضعه أأول إ ألمر إملؤسسات إ ألوروبية عىل إلنحو إلتايل:369
"معىن إلتعدايت إملقصودة حلق من حقوق إمللكية إلفكرية أأن يكون إلتعدي عىل إحلق إملعين عن معد ووعي
بغرض إحلصول عىل مزية إقتصادية عىل نطاق رااري".

 .19إلتعايم يبلغ مبلغ إلقصد:

إدلوةل ضد بورج

)2007 CanLII 36083 (Ontario S.C.
هذإ إس تئناف من إملس تأأنفني ضد ما صدر حبقهم من إدإانت و أأحاكم إثر حمامكهتم عىل جرإمئ خمتلفة تتعلق ببيع
برجميات مايكروسوفت وس امينتك مقدلة وتوزيعها ابخملالفة لقانون حق إملؤلف فلبيع نسخ متعدية من مصنفات
لها حقوق مؤلف قامئة أأو عرضها للبيع "عن عمل" .
كام يدعي إملس تأأنفون أأن قايض إدلرجة إ ألوىل أأساء تفسري إملعىن إلقانوين للتعايم .ويستشهد إملس تأأنفون
إستشهاد ًإ حصيد ًا يف إلتعبري عن موقفهم برشط إلتعايم إملشار إليه يف قضية R. v. Sansregret, 1985
) .CanLII 79 (S.C.C.ففي هذه إلقضاايُ ،حمك بأأن إلتعايم ل يقترص عىل جمرد إلتخلف عن الاس تعالم
يف ظروف حتمل أأي خشص معقول عىل ذكل ،بل يتضمن مكوانت ذإتية راعهل قرين إملعرفة إلفعلية.
و أأقر كذكل ،كام إدعى إملس تأأنفون ،أأن إثبات إلتعايم يقتيض إثبات إدلوةل ما يل دون أأي شك معقول:




369

أأن إملهتم اكن دليه إدرإك ذإيت بأأن حقيقة معينة حمل نظر رإحجة أأو ،عىل إ ألقل" ،ذإت إحامتل فوق
إملتوسط" ،أأو أأنه اكن مثة "ش هبة حقيقية تدور يف عقل إملهتم وتدعو إملهتم إىل مالحظة إحلاجة إىل
الاس تعالم"؛
و أأن إملهتم ختلف عن الاس تعالم؛
و أأن غرض إملهتم من إلتخلف عن الاس تعالم اكن رانب إملعرفة إلفعلية ابحلقيقة إملشتبه هبا.

مقرتح توجيه للربملان وإجمللس إ ألورويب بشأأن إلتدإبري إجلنائية إلرإمية إىل ضامن إنفاذ حقوق إمللكية إلفكرية (إنظر

 )do?type=TA&reference=P6-TA-2007-0145&language=EN .http://www.europarl.europa.eu/sides/getDocوإذلي
حسبته إملفوضية إ ألوروبية عام .2010
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وبتطبيق إلرشوط إملذكورة أأعاله ،اكن لزإم ًا عىل إدلوةل مضن س ياق هذه إلقضية إثبات ما يل دون أأي شك معقول:
أأن إملس تأأنف اكن دليه ش هبة حقيقية يف أأن إ ألقرإص إملضغوطة اكنت مقدلة؛
و أأنه ختلف عن الاس تعالم عىل إلنحو إملالمئ لتأأكيد هذه إلش هبة أأو نفهيا؛
و أأن إلغرض إحملدد للتخلف عن هذإ الاس تعالم اكن لتجنب معرفة إن اكنت إ ألقرإص إملضغوطة مقدلة.
وقد أأسفرت قضية  R. v. Sansregretعن تعريف قانوين وإحض ملفهوم الاس هتتار أكساس للمسؤولية إجلنائية
وملفهوم إلتعايم:
اكن مفهوم الاس هتتار أكساس للمسؤولية إجلنائية موضوع مناقشات موسعة .وإلهامل ،وهو إلتخلف عن
إلزتإم قدر معقول من إلعناية ،من إفرإزإت إلقانون إملدين وليس بشلك عام مفهوم ًا هل حمل يف حتديد إملسؤولية
إجلنائية .ومع ذكل ،فكثري ًإ ما حيدث إلتباس بينه وبني الاس هتتار مبعناه إجلنايئ ،وينبغي إحلذر للفصل بني
هذين إملفهومني .فتبني إلهامل يكون من خالل إملعيار إملوضوعي لالنسان إملعقول.
ووفق ًا للمبادئ إملس تقرة لتدديد إملسؤولية إجلنائية ،جيب أأن ينطوي الاس هتتار عىل عنرص من إذلإتية حىت
يشلك جزء ًإ من إلقصد إجلنايئ.
وقد عاجلت قضية  R. v. Sansregretإملذكورة أأعاله أأيض ًا مسأأةل إلتعايم ،حيث عرف مفهوهما إلقانوين ونطاق
تطبيقها:
مىت ما ثبت إلتعايم ،إفرتض إلقانون عمل إملهتم .وهناك فرق بني إلتعايم والاس هتتار ،حيث ينطوي الاس هتتار
عىل عمل خبطر أأو خماطرة وإرصإر عىل مسكل ينشئ خماطرة حبدوث إلنتيجة إحملظورة ،بيامن ينشأأ إلتعايم
عندما حيجم خشص أأدرك إحلاجة إىل يشء من الاس تعالم عن إجرإء ذكل الاس تعالم ألنه ل يرغب يف
معرفة إحلقيقة .فهو يفضل إلبقاء جاه ًال بذكل .ومرجع إلذانب يف حاةل الاس هتتار إلوعي ابخملاطر وابملتابعة
ابلرمغ مهنا ،بيامن مرجعه يف حاةل إلتعايم إخطاء إملهتم بتعمد إلتخلف عن الاس تعالم مع علمه بوجود دإفع
يدعو إىل الاس تعالم.
 .20إلتقليد جرمية ذإت "مسؤولية ش به مطلقة" :إتبع إملرشعون ،مع ذكل ،س بل خمتلفة يف معاجلة رشط
إلقصد إجلنايئ.
ففي كثري من إلبدلإن يتحمل إملهتم مسؤولية إثبات غياب إلقصد إجلنايئ .ويف إململكة إملتددة وبدلإن مثل برابدوس
وجاماياك ،يعترب إعتقاد إملهتم عىل أأسس معقوةل أأن إس تخدإم إلشارة عىل إلنحو إذلي إس تخدمت عليه ،أأو إملنوي
إس تخدإهما عليه ،مل يكن تعد ًاي عىل إلعالمة إلتجارية إملسجةل من أأدوإت إدلفاع .ويس تتبع ذكل وجوب إثبات الادعاء
نية إلرتحب أأو إحلاق خسارة لكن عىل إملهتم أأن يثبت أأسس ًا معقوةل لربإءة إلقصد .غري أأن غياب نية إلتعدي ليس
دفاع ًا .ويف برابدوس يعترب أأي تع خد عىل عالمة راارية جناية رشيطة إقرتإفه عن عمل ،بيامن يقيض إلقانون يف س نغافورة
ابملعاقبة عىل إس تريإد سلع مقدلة ما مل يثبت إملهتم برإءة قصده.

إدلوةل ضد جونس تون
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( )1إلتقليد راارة إحتيالية .وهو ميثل مشلكة معارصة خطرية .وللتقليد أاثر إقتصادية سلبية عىل إلتجارة
إ ألصلية .كام أأن هل أاثر سلبية عىل إملس هتلكني من حيث جودة إلسلع ،بل و أأحيا ًان عىل حصة إملس هتلكني
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أأو سالمهتم .وقد لحظت إملفوضية إ ألوروبية نطاق هذه "إلظاهرة إملتفش ية ذإت إ ألثر إلعاملي" .وتوجد حاجة
إىل إختاذ خطوإت عاجةل ملاكحفة إلتقليد وإلقرصنة .ومتثل حامية إملس هتلكني ورشفاء إملصنعني وإلتجار من
إلتقليد إعتبار س ياسايت همم.
( )2وقد وصفت إجلرإمئ إليت إس تددثهتا إملادة  92عن حق بأأهنا جرإمئ ذإت "مسؤولية ش به مطلقة".
ول يلزم الادعاء إثبات نية إلتعدي عىل عالمة راارية مسجةل.
توى صارم من إلعقوابت :أأقىص عقوبة دلى إلهتام بغرإمة غري حمدودة
( )3وتس تدعي هذه إجلرإمئ مس ً
أأو إلسجن حىت عرش س نوإت أأو لكهيام ،جنب ًا إىل جنب مع إحامتل إصدإر أأوإمر ابملصادرة وإحلرمان.
( )4يدرك من يتاجرون يف منتجات ذإت ماراكت معروفة إحلاجة إىل إلتويق من إلسلع إملقدلة .كام يدركون
إحلاجة إىل إلتعامل مع موردين حس ين إلسمعة وإلمساك بسجالت وإخملاطر إليت يوإهجوهنا إذإ مل يفعلوإ ذكل.
تكون
( )5يتعلق دفع إملادة  )8(12حبقائق وإقعة يف عمل إلشخص إملهتم ذإته :حالته إذلهنية وأأس باب ُّ
الاعتقاد حمل إلنظر دليه .مفصادر إلتوريد إليت يتعامل معها معروفة دليه.
( )6وابملقابل ،مفن إملتوقع إجام ًل إستبعاد أأي إحامتل لتعاون أأولئك إذلي يزودون إلتجار مبنتجات مقدلة،
إن أأمكن أأص ًال تتبعهم عن طريق حمققني خارجيني .وعىل ذكل ،إذإ تعني عىل الادعاء يف جمال إلتطبيق إثبات
ترصف إملتاجر بشلك غري رشيف فس يقل عدد إلتحقيقات إليت رارى وعدد إملالحقات إلقضائية.
ويف ر أأيي ،ميثل إلعامالن ( )4و( )6س ببني دإفعني للقاء دفع إملادة  )8(12عبء إقناع عىل إلشخص إملهتم.
وبأأخذ مجيع إلعوإمل إملذكورة أأعاله يف إحلس بان ،تربر هذه إ ألس باب فقد إمحلاية إذلي يتعرض هل إلفرد إملعين.
ففي ضوء أأمهية ماكحفة إلتقليد وصعوبهتا ،ويف ضوء إلسهوةل إلنسبية إليت يس تطيع أأي مهتم هبا إدلفاع عن
نزإهته ،من إلنصاف وإملعقول مطالبة اتجر ،إن إقتضت إحلاجة ،ابثبات سابق إعتقاده بأأمانة وعىل أأسس
معقوةل أأن إلسلع اكنت أأصلية بغلبة إلظن.

منطقة هونغ كونغ إلدإرية إخلاصة ضد لو هوك تونغ

هونغ كونغ ،إلصني

أأدين لك من إملس تأأنفني إلثالثة حبيازة سلع أأحلقت هبا عالمات راارية مزورة بغرض بيعها أأو أأي غرض من راارة
أأو تصنيع ،ابخملالفة للامدة  )2(1من قانون إلوصف إلتجاري.
ويتاح ألي خشص مهتم جبرمية مبوجب إملادة  )2(1دفع وإرد يف إملادة  ،)4(26وهو كام يل:
"يف أأي حمامكة عىل جرمية مبوجب إملادة  ،)2(1يتاح للشخص إملهتم إدلفع ابثبات عدم معرفته ابحلاق عالمة
راارية مزيفة ابلسلع أأو ابحلاق عالمة شبهية بعالمة راارية إىل حد جيعلها موهجة للغش ،وعدم توإفر أأس باب
تدعوه إىل إلشك يف يشء من ذكل وعدم متكنه من تأأكيد ذكل من خالل إجهتاد معقول من جانبه".
وختتلف لك قضية عن غريها من حيث إخلطوإت الاستباقية إليت يلزم مهت ٌم ما إختاذها يف سبيل إعتبارها عناية
وإجبة .ومن إحملمتل جد ًإ إن اكن دلى اتج خر ما نظام مشرتايت موثوق ميكن إثبات جناحه عىل مدى زمين طويل يف
ضامن إقتصار إلتوريدإت عىل إلسلع إ ألصلية ومل يكن أأي يشء غري طبيعي يف معامةل معينة أأن يعمتد ذكل إلتاجر
بنجاح عىل إدلفع إلوإرد يف إملادة  )4(26دون إختاذ أأي حماذير أأخرى ،بيامن حيمتل يف حاةل خروج إملعامةل أأو إلسلع
نفسها عن إملسار إلطبيعي (رمبا اكن ذكل نتيجة للجوء إىل مورد خمتلف أأو لختالف طبيعة إلسلع) أأنه اكن من
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توى أأعىل من إلعناية .و أأان أأرى أأنه من إحملمتل حدوث تدإخالت بني إملسائل ذإت إلصةل
إملتعني أأن يلزتم إملتاجر مبس ً
بعنرصي دفع إملادة  )4(26إملمتثلني يف "عدم توإفر أأس باب تدعوه إىل إلشك" و"إجهتاد معقول" و أأنه مىت وجدت
جوإنب لتعامالت مهتم يف سلع أأو خلصائص إلسلع نفسها خترج عن نطاق ما هو متوقع يف ما جرت عليه عادة
إحلصول عىل إلسلع إ ألصلية أأو حيازهتا أأو بيعها ،فقد يس تتبع ذكل وجوب تويخ درجة أأعىل من إلعناية.
وقد إتسمت هذه إلقضية جبوإنب حليازة إملس تأأنفني للسلع وخصائص إلسلع نفسها اكن من شأأهنا من ابب إلشعور
إلفطري أأن تس تدعي دجة أأعىل من إلعناية مما اكن يالمئ معامةل أأقرب للمعتاد.
واكن من شأأن أأمور مثل إلسعر إملنخفض للغاية إملدفوع يف إلسلع ووإقع رشإهئا يف مجموعات متنوعة و أأن إلسلع إلوإردة
يف تكل إجملموعات إعتربت ذإت منشأأ مريب و أأخري ًإ عمل إملس تأأنفني بأأن إملصانع إليت ُ
إشرتيت إلسلع مهنا يف إلصني
لن تقدم أأي تأأكيد بشأأن مرشوعية إلسلع أأو عدم متكهنا من ذكل ،أأن تس تدعي من إملس تأأنفني عىل إ ألقل إيالء تكل
إ ألمور مزيد ًإ من إلعناية .وكام قال قايض إلتحقيقات ،لو فعلوإ ذكل وتفاعلوإ مع إ ألمر بدرجة مالمئة من إلعناية (مما
مل يكن يتطلب مهنم إل إلتصال مبصانع أأحصاب إلعالمات إلتجارية أأو والكهئم ببساطة) لكتشف إملس تأأنفون عىل
إلتو أأن إملالبس مقدلة .وكام قال قايض إلتحقيقات أأيض ًا ،مل يكن يف ذكل فرض درجة ابلغة إلعظم من إلعناية يف هذه
إلقضية يف هذإ إلعرص إحلديث مبا فيه من مرإفق إتصالت عالية إملس توى متاحة لرجال إ ألعامل يف هونغ كونغ.
ومن إجلدير ابلتذكر أأنه ،كام قيل يف قضية  R v Mulitex (Exports) Ltd (1996) 4 HKC 422فامي يتعلق
مبا يس تورد يف إطار مفهوم إلعناية إملعقوةل:
"إذإ شاع بني إلناس أأن أأجزإء معينة من هذه إملنطقة معروفة ابنتاج سلع ذإت أأوصاف زإئفة ،حتملت
إلرشاكت إلعامةل يف هونغ كونغ وإليت تس تورد سلع ًا عبئ ًا ابلغ إلوضوح وإلقوة يمتثل يف أأن تتكفل إىل أأقىص
حدود معلية بعدم خمالفة إلسلع إليت يس توردوهنا للقانون .ويتطلب هذإ حتراكً من جانهبا ،فلن تس توىف
متطلبات إملادة ابلقول بأأنه مل يكن من إملعقول إفرتإض هذإ أأو ذإك”.

منطقة هونغ كونغ إلدإرية إخلاصة ضد واكةل كونغ هنغ .

حممكة إس تئناف هونغ كونغ

مل يكن يكفي يف سبيل تطبيق إدلفع ابلعناية إملعقوةل أأن يثبت مس تورد أأو مصدر بغلبة إلظن عدم معرفته فعلي ًا بأأن
إلسلع ذإت إلصةل حتمل وصف ًا راار ًاي زإئف ًا أأو عالمة راارية مزورة أأو عدم توفر أأس باب حتمهل عىل الاشتباه يف ذكل.
كام جيب عىل أأي مهتم إثبات أأنه مل يكن هل مع "إلعناية إملعقوةل" (ل "إلعناية إلوإجبة" ول "لك إلعناية إلوإجبة") أأن
يكتشف أأي وصف رااري زإئف أأو تزوير .وقد اكن هذإ رشط ًا موضوعي ًا وإقتىض نظر ًإ فامي اكن ميكن توقعه بشلك
معقول من إملس تورد أأو إملصدر من أأفعال يف هذه إلظروف ،ل يف ما فعهل فعلي ًا مس تورد أأو مصدر ما يف أأي قضية
بعيهنا .ومل يكن يف إلرشط يشء ذإيت إل وجوب إلنظر يف ظروف إملهتم تعيين ًا.
وقد اكن دفع إلعناية إملعقوةل هنا دفع ًا صاحل ًا .فال تتعلق وإجبات واكةل حشن يف إلعادة ابلسلع نفسها مطلق ًا ،فوكيل
إلشحن غري معين مباهية إلسلع ول جودهتا ول هوية إلرإسل أأو إملرسل إليه .وعىل إجلانب إلخر ،إذإ علمت واكةل
حشن تقليدية بأأن إلسلع إملشحونة قد تكون حامةل لوصف رااري زإئف أأو عالمة راارية زإئفة أأو إشتهبت يف ذكل،
مفن إملعقول توقع إجرإهئا مزيد ًإ من الاس تعالمات أأو إلقيام مبزي خد من إلتحراكت .ويف هذه إلقضية ،مل يكن للداةل
إملعرفية دلى "دي" أأن تنهبه .وابلتايل ،ويف ضوء وإجبات دي إملعتادة ،مل يكن ملزم ًا ابجرإء مزي خد من الاس تعالمات
أأو إختاذ أأي إجرإء أخر فامي يتعلق ابلسلع وجنح إدلفع.
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 21ل تشرتط مجيع إلبدلإن إلقصد :س بقت إلشارة إىل إ ألفعال إحملظورة يف قانون إلسلع إملقدلة يف جنوب أأفريقيا،
إذلي ستتخذ مثا ًل .ويعترب إقرتإف هذه إ ألفعال جنائي ًا إذإ:



اكن إلشخص يعمل وقت إلفعل أأو إملسكل أأن إلسلع ذإت إلصةل ابلفعل أأو إملسكل إملعين اكنت سلع ًا
مقدلة أأو اكن دليه أأس باب تدعوه إىل الاشتباه يف ذكل؛
وختلف إلشخص عن إختاذ مجيع إخلطوإت إملعقوةل من أأجل رانب تنفيذ أأي فعل أأو مسكل طبيعته
عىل إلنحو إملذكور أأو الاخنرإط فيه ابلنس بة إىل إلسلع إملقدلة.

زإي .إلنطاق إلتجاري
 .22جيب أأن يكون إلتقليد عىل نطاق رااري :ل يلزم رارمي أأعامل إلتقليد عىل إملس توى إخلاص ،بل يقترص ذكل
عىل ما يُرتكب من ذكل عىل نطاق رااري .ويس تخدم مقرتح إلتوجيه بشأأن إلتدإبري إجلنائية إلرإمية إىل ضامن إنفاذ
حقوق إمللكية إلفكرية هذإ إلتعريف:370
"تعين عبارة 'تعدايت عىل نطاق رااري' أأي تع خد عىل حق ملكية فكرية يقرتف للتحصل عىل مزية راارية،
وحيرتز بذكل إلقيد من أأفعال إملس تخدمني إذلين يقصدون هبا حتقيق أأغرإض خشصية غري رحبية".
وعىل ذكل فان جل إلقوإنني موهجة إىل معاقبة منتج إلسلع إملقدلة وإملتاجر فهيا .مفا من جرم عىل مشرتي ساعة مقدلة
أأو قرص مضغوط مسعي أأو مريئ مقدل ما مل يقصد بذكل إلرشإء إعادة إلبيع .وعىل نفس إملنوإل ،ل يعترب خشص
مقرتف ًا جلرمية إلتقليد جملرد إعدإده لس تخدإمه إلشخيص نسخة اكن من شأأهنا لول ذكل إلقصد أأن تكون غري
مرصح هبا.371

إدلوةل ضد جونس تون
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ل تنشأأ إملسؤولية إملدنية إل فامي يتعلق ابس تخدإم إشارة يف "معرض مبارشة راارة" .وتضم إملادة نص ًا ماكفئ ًا
لعبارة "يف معرض مبارشة راارة" يتعلق ببعض ،وليس لك ،مجموعات إلوقائع إحملمتل متثيلها عنارص يف إجلرإمئ
خشص ما
إملعنية .مفن إملكوانت إملالزمة مجليع إجلرإمئ إجلنائية إليت إس تددثهتا إملادة  )0(12إىل ( )3يقرتف ٌ
جرمية "بغية إلتكسب لنفسه أأو لغريه أأو بقصد إحلاق خسارة بأخر" وهذإ ما بعثه عىل إرتاكب إلفعل حمل
إلنظر .فيصعب إذ ًإ هبذإ إلفهم تصور منوذج وإقعي لترصف يس تدعي إملسؤولية إجلنائية ومع ذكل يستبعد
إملسؤولية إملدنية ألنه غري وإقع يف "معرض مبارشة راارة".
غري أأن مثة حتراكً حنو تبين س ياسة عدم تسامح ،ومن أأمثةل ذكل إملتبع يف فرنسا من إدإنة حممتةل للمشرتي أأو
إحلائز جبرمية.

قرصنة إلسلع إحملمية حبق إملؤلف
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مقرتح توجيه للربملان وإجمللس إ ألورويب بشأأن إلتدإبري إجلنائية إلرإمية إىل ضامن إنفاذ حقوق إمللكية إلفكرية (إنظر:

 )http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2007-0145&language=ENوإذلي
حسبته إملفوضية إ ألوروبية عام .2010
فامي يتعلق مبفهوم إلنطاق إلتجاري مضن مؤدى إملادة  61من إتفاق تريبس ،إنظر تقرير هيئة منظمة إلتجار إلعاملية يف إلقضية  DS362إلصني  -إلتدإبري
إملؤثرة يف حامية حقوق إمللكية إلفكرية وإنفاذها ( )tratop_e/dispu_e/362r_e.pdf http://www.wto.org/english/ول س َّيام إلفقرة
 7.532وما يتبعها.
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أألف .مقدمة
تعد عىل حق إملؤلف :فالتعدي عىل حق إملؤلف يف إ ألساس ّخ
 .1إلقرصنة ليست جمرد خ
تعد مدين ،وليس لك تع خد
جمرم ًا ،وما إلتعدي عىل حق إملؤلف وإلقرصنة مبرتإدفني .وعىل إجلانب إلخر ،لن توجد قرصنة دون
عىل حق إملؤلف َّ
تع خد عىل حق إملؤلف .ومؤدى ذكل أأن حتقق قرصنة حق إملؤلف يتطلب أأو ًل حتقق إلتعدي عىل حق إملؤلف .ويتسم
إلتعريف إلتايل (بترصف مبا يتكيف مع إلس ياق إلرإهن) إلوإرد يف أأحدث نص لتفاق ماكحفة إلتجارة يف إلسلع
إملقدلة ابدلقة:
سلع حق إملؤلف إملقرصن يه أأي سلع عبارة عن نسخ معدَّة دون موإفقة صاحب إحلق أأو خشص ينوب عنه
بترصحي حصيح من صاحب إحلق يف بدل إلنتاج ومعدَّة بشلك مبارش أأو غري مبارش من صنف ،حيث اكن
من شأأن إعدإد تكل إلنسخة أأن ميثل تعد ًاي عىل حق مؤلف أأو حق جماور مبوجب قانون إلبدل إذلي أأقميت
فيه إجرإءإت فإلنفاذ .
 .2إلزتإمات إتفاق تريبس :يُلزم إتفاق تريبس ،كام ذكر أنف ًا ،إلبدلإن إ ألعضاء ابلنص عىل إجرإءإت وعقوابت
جنائية تطبق عىل إ ألقل يف حالت قرصنة حق إملؤلف عن قصد عىل نطاق رااري .وعىل ذكل يكون إحلد إ ألدىن
من متطلبات إملادة  61كام يل:




ل بد من وجود فعل من أأفعال قرصنة حق إملؤلف.
وجيب أأن يكون فعل قرصنة حق إملؤلف عن قصد.
وجيب أأن يكون فعل قرصنة حق إملؤلف عىل نطاق رااري.

وقد عوجل كثري من هذه إملسائل تفصي ًال يف إلفصل إلسابق إذلي تناول تقليد إلعالمات إلتجارية ،وينبغي إذ ًإ
إلرجوع إليه.
 .3قيام حق إملؤلف :من إملقومات إ ألساس ية ألي قضية تتعلق ابلتعدي عىل حق إملؤلف ،سوإء اكنت مدنية
أأو جنائية ،إثبات قيام حق إملؤلف ،مما يعين وجوب إيالء إهامتم خاص هبذه إلعنارص .ويقتيض قيام حق إملؤلف
ما يل:





جيب أأن يكون إملصنف مصنف ًا حمي ًا؛
وجيب أأن يكون أأصلي ًا؛
وجيب أأن يكون موضوع ًا يف شلك مادي؛
وجيب أأن يكون حق إملؤلف قد ُمنح إستناد ًإ إىل إس تحقاق إملؤلف أأو حبمك أأول نرش يف إلولية
إلقضائية إحمللية أأو بدل من بدلإن إلتفاقية.

ويرد تعريف إملصنفات إحملمية مبقتىض قوإنني حق إملؤلف يف تكل إلقوإنني .وقد رمت إتفاقية برن إىل حامية إملصنفات
إ ألدبية وإلفنية (إملادة  ،))0(2مما يتضمن ،وفق إملتبع يف إلتفاقية ،لك إنتاج يف إمليدإن إ ألديب أأو إلعلمي أأو إلفين ،أأ ًاي
اكن أأسلوب أأو شلك إلتعبري عنه ،ومن مث تورد إلتفاقية قامئة طويةل بأأنوإع إملصنفات.
وتكون بعض إملصنفات ،بسبب إلتكنولوجيا إملتاحة ،أأكرث عرضة للقرصنة من غريها ،وهذه يه (مع إس تخدإم لغة
غري متخصصة) إملصنفات إملطبوعة وإملصنفات إملنشورة عىل إلنرتنت (عىل هيئة مصورة تصوير ًإ ضوئي ًا أأو بنسق
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إلكرتوين) وإلتسجيالت إلصوتية ( أأقرإص صوتية مضغوطة) وإ ألفالم إلسيامنئية (أأقرإص مرئية مضغوطة) وإلربجميات
إحلاسوبية وراميعات إلبياانت وإملوإد إملذإعة.
ول يقتيض هذإ إلس ياق عىل إحلقيقة جد ًل حول إلتعريفات إلقانونية ملا يشلك ،عىل سبيل إملثال ،مصنفات أأدبية ألن
تكل إلتعريفات ل تثار فعلي ًا يف س ياق إلجرإءإت إجلنائية .وينطبق ذكل أأيض ًا عىل إلنقاط إ ألخرى ،وإليت تناولها
فصل سابق.
 .4وجيب ن ميثل فعل إلقرصنة تعد ًاي عىل حق مؤلف من نوع حمدد :يتعدى عىل حق إملؤلف لك من يتعدى
عىل أأي من إحلقوق الاس تئثارية لصاحب حق إملؤلف .لكن إملوقف خيتلف بشلك عام فامي يتعلق ابلتعدي إجلنايئ.
وإلرشط إملوضوع يف إتفاق تريبس لتحقق إلقرصنة هو إعدإد نسخ تتعدى عىل حق إملؤلف .وهذإ ينفي يف ظاهره
مشول تعدايت حق إملؤلف اكفة ما مل تنط ِو عىل إعدإد نسخ .وكثري ًإ ما تتناول إلقوإنني إحمللية إعادة إلنتاج أأو إلهتيئة
بتعريفات أأمع ،حيث إن إلنسخ ولك ما يندرج حتته ل يبلغ ابلرضورة مبلغ إعدإد نسخة ألغرإض إلقرصنة.
ويتطلب إلتعدي عىل حق إملؤلف عالقة س ببية بني إملصنف إ ألصل وإلنسخة ،مما يعين أأن جمرد تطابق أأحد
إملصنفني مع إلخر ل يعين أأنه منسوخ لحامتل كون لك مهنام إبدإع ًا أأصلي ًا .بل إملتعني أأن يكون أأحدهام مش تق ًا من
إلخر .ومن إملستبعد أأن يكون لهذه إملسأأةل أأي إعتبار قط يف س ياق إلقانون إجلنايئ .فال ميكن أأبد ًإ إعدإد نسخة من
فيمل أأو تسجيل صويت أأو صورة ضوئية من كتاب بشلك مس تقل .وعىل ذكل ل يلزم موإصةل إلنظر يف هذإ إ ألمر.
جيرم يف إلعادة إل أأفعال حمدودة بعيهنا  -ل لك أأفعال إلتعدي .وميكن الاسرتشاد اب ألفعال إملنصوص علهيا يف
ول َّ
372
ترشيعات إململكة إملتددة :
 إعدإد من أأجل إلبيع أأو إلتأأجري ،أأو
 الاس تريإد بأأي غرض خالف الاس تخدإم إدلإخل إخلاص ،أأو
 حيازة يف معرض مبارشة راارة بغية إرتاكب أأي فعل يتعدى عىل حق إملؤلف ،أأو
 يف معرض مبارشة راارة:
• بيع أأو تأأجري ،أأو
• عرض للبيع أأو إلتأأجري ،أأو
• عرض عىل إمل أل ،أأو
• توزيع ،أأو
 توزيع يف أأي س ياق أخر خالف مبارشة راارة إىل ح خد يؤثر يف صاحب حق إملؤلف بشلك ضار أأي
صنف عبارة عن نسخة متعدية من مصنف حمي حبق مؤلف.
رارم أأي تع خد عىل حق مؤلف (مدين) عىل نطاق
وتعاجل بعض إلولايت إلقضائية هذإ إ ألمر بهنج أأكرث معومية ،حيث ّ ِ
رااري عن قصد .وهذإ هو إلوضع يف إلولايت إملتددة ويف بدلإن قبلت إلزتإمات تريبس  -وزايدة يف إتفاقات إلتجارة
ثنائية إ ألطرإف .ومن إملهم يف هذإ إلصدد تعريف إملقصود ابلتعدي إملدين .فعل سبيل إملثال ،كام هو إلشأأن يف
س نغافورة ،قد يتضمن ذكل إلتعدي عىل حق إلتصال إملتوىخ يف إملادة  8من معاهدة إلويبو بشأأن إ ألدإء
372
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وإلتسجيل إلصويت وإملادتني  10و 14من معاهدة إلويبو بشأأن إ ألدإء وإلتسجيل إلصويت ( ،)1996أأي حق إرسال
إملصنف عرب وسائل إلكرتونية وإاتحة مصنف عىل ش بكة عىل حن خو يسمح بنفاذ أخرين إليه.

تشان اني منغ ضد منطقة هونغ كونغ إلدإرية إخلاصة
إس تئناف هنايئ رمق  3لعام 2007
هونغ كونغ ،إلصني
رمبا ُوجدت "نسخة" من مصنف يف شلك إلكرتوين أأو رمقي .وتشري إملادة  )4(24إشارة رصحية إىل إصدإر
نسخ من مصنف يف شلك إلكرتوين .وعالو ًة عىل ذكل ،من إملهم إلمتيزي بني إلنسخة إللكرتونية ذإهتا
وإلوسط إملادي إذلي حتتهل .وذلكل تشري إملادة  )2(23إىل ختزين مصنف "يف أأي وسط بوسائل إلكرتونية"
ابعتباره وإقعة نسخ .ويكون إملصنف إملس تنسخ إلناجت ،أأي إلنسخة" ،يف شلك إلكرتوين" يتأألف من تركيبة
حمددة من إلبياانت إلرمقية إليت "ل ميكن إس تخدإهما إل بوسائل إلكرتونية" .وعىل ذكل يكون عنرص إلتخزين
إملادي مغاير ًإ ماد ًاي ومعنو ًاي للنسخة إللكرتونية إليت حيوتها .ومن إلبدتهيي أأن أأي نسخة من إملصنف انراة عن
إس تنساخ لحق لتكل إلنسخة إللكرتونية تكون نسخة إلكرتونية أأخرى.
ويف إلقضية إليت بني أأيدينا ،اكن إملس تأأنف عند نسخه فيلامً إلكرتوني ًا من قرص إلفيديو إملضغوط وختزينه
إلنسخة إلناراة عىل إلقرص إلثابت يف حاسوبه "يس تنسخ إملصنف يف شلك مادي" عىل إلنحو إملنصوص
عليه يف إملادة  .)2(23واكنت إلنسخة نسخ ًة متعدية ألن إعدإدها اكن تعد ًاي عىل حق إملؤلف يف إلفيمل عىل
إلنحو إملنصوص عليه يف إملادة  .(2(38واكنت لك نسخة أأيض ًا نسخة يف شلك إلكرتوين لتعذر إس تخدإهما
إل بوسائل إلكرتونية .واكن من شأأن أأي نسخ انراة عن مزيد من الاس تنساخ أأن تكون نسخ ًا متعدية يه
إ ألخرى من إملصنف إحملمي.
و أأان أأسمل طبع ًا حبمتية وضع أأي نسخة إلكرتونية عىل يشء من إلوسائط أأو إلبيئات إملادية ،وليس يف فرإغ.
ولكن إماكنية إرسال إلبياانت إللكرتونية إليت تتكون مهنا نسخة رمقية من خ
مصنف ما مبارشة عرب وسط
ش بكة إحلوإسيب وإلكبالت إليت تؤلف إلنرتنت اثبتة ابلربهان إملؤيد ابملامرسة .وابلتايل ميكن إرسال نسخ
إلكرتونية مبارشة دون ختزيهنا أأو ًل عىل عنرص مادي ملموس مثل قرص مضغوط صويت أأو مريئ لتسلميه إىل
خشص مس تقبل.
ول شك يف حقيقة ختزين نسخة إلكرتونية يف كثري من إ ألحيان عىل قرص أأو ما شابه من إلعنارص إملادية
إمللموسة إملزودة ابماكنية إلتسلمي إملادي وإملقصودة ذلكل .إل أأن إس تخدإم هجاز ختزين عىل هذإ إلنحو
ليس رشط ًا لزم ًا لنقل نسخة إلكرتونية أأو توزيعها .ومتثل أأي من ش باكت إلنرتنت إملتأألفة من حوإسيب
موصةل فامي بيهنا وسط ًا لرسالها ل يقل مادي ًة ملموس ًة ول فعالي ًة يف ذكل عن تكل إ ألهجزة.
 .5جيب أأن يكون فعل إلقرصنة عن قصد .إلقصد من متطلبات إحلد إ ألدىن .وقد تناول إلفصل إلسابق معىن
هذإ إملصطلح ابلتفصيل.
وي ُشرتط يف إململكة إملتددة معرفة بلوغ إلفعل مبلغ إلتعدي عىل حق إملؤلف أأو وجود سبب لعتقاد ذكل ،373إل أأن
إملسؤولية إجلنائية عن معل تسجيل غري مرشوع أأو إلتعامل معه أأو إس تخدإمه تبدو مطلقة غري مرهتنة ابلقصد.
ول يشرتط قانون هونغ كونغ إلقصد ،بل تهئي بد ًل من ذكل دفع ًا للشخص إملهتم من خالل إثبات هجهل بأأن إلنسخة
حمل إلنظر اكنت نسخة متعدية من إملصنف إحملمي حبق مؤلف وعدم وجود سبب حيمهل عىل إعتقاد ذكل .و أأما
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س نغافورة فتشرتط لتحقق إلتعدي إ ألويل معرفة إملهتم بتعامهل مع نسخة متعدية ،أأو ُح َّق هل أأن يعرف ذكل بشلك
معقول ،وينطبق ذكل أأيض ًا عىل إس تريإد سلع متعدية وغري ذكل من إ ألفعال إحملظورة.
.6

إثبات إملعرفة :ميكن إثبات معرفة إملهتم من خالل أأدةل ظرفية.
"ميكن حتقيق رشط إثبات إملعرفة ،أأو إلتعايم ،من خالل أأدةل مبارشة أأو ظرفية .وقد ذكرت إدلإئرة إلسابعة
أأن إملهتم "اكن يعرف أأن إلعالمات اكنت عىل إلزجاجات وإ ألغطية وإلصناديق" ،وإرتأأت أأن هذه إملعرفة اكفية
لتأأييد حمك ابلدإنة .ومن إ ألدةل إلظرفية إلتقليدية ،عىل سبيل إملثال ل إحلرص ،دليل عىل رشإء إملهتم إلسلع
أأو بيعها ،أأو إلتعامل مع إلسلع ،أأو وس يةل إلتسلمي ،أأو أأساليب متعارف علهيا يف إلتعبئة ،أأو إخنفاض إلسعر
بشلك شاذ .وتبلغ إ ألرابح وإ ألدةل إلظرفية إملتعلقة ابملعرفة يف إلعادة مبلغ ًا من إلظهور يؤدي إىل سالمة هذإ
إلعنرص يف كثري من إ ألحيان من أأي معارضة".374

 .7جيب أأن يكون فعل إلقرصنة عىل نطاق رااري :تس تخدم إلقوإنني إخملتلفة صياغات خمتلفة ،حيث يشرتط
قانون إلولايت إملتددة إلتعدي " ألغرإض الاس تفادة إلتجارية أأو إلكسب إملايل إخلاص" 375ويفرق بني إلتعدي للرتحب
لك مهنام حسب وجود عوإمل أأخرى.
وغريه ،مع إماكنية إلتجرمي عىل خ
وحتذو بدلإن أأخرى كثرية (مهنا هونغ كونغ وس نغافورة) حذو إململكة إملتددة ،حيث تشرتط ،بشلك عام ،إلنسخ
ألغرإض راارية (مما قد خيتلف عام اكن عىل نطاق رااري) ابس تثناء حالتني :الاس تريإد ألغرإض خالف الاس تخدإم
إخلاص وإملزنيل 376وإلتوزيع (مبعناه إملطروح أأعاله) يف أأي س ياق أخر خالف مبارشة راارة إىل ح خد يؤثر يف صاحب
حق إملؤلف بشلك ضار ،ألي صنف عبارة عن نسخة متعدية من مصنف حمي حبق مؤلف.377

ابء .إثبات قيام حق إملؤلف
 .8إثبات قيام حق إملؤلف :سيتضح مبارشة أأن من شأأن إثبات قيام حق إملؤلف أأن يكون سبب عناء .ول جعب
إذ ًإ من إحتوإء معظم إلقوإنني عىل أأحاكم خاصة للتخفيف من وطأأة هذه إملشلكة .وتوجد ثالثة مناذج ،لكهنا غري ذإتية
الاستبعاد:
 إلتسجيل (إلخطار)،
 وإلشهادة إلكتابية،
 وإفرتإض إ ألصل.
ول تنطبق مجيع حالت إفرتإض إ ألصل يف حق إملؤلف ابلرضورة عىل إلقضااي إجلنائية .ويعمتد حتقق ذكل عىل قوإنني
لك بدل عىل حدة.
 .9إلتسجيل :ليس إلتسجيل من رشوط قيام حق إملؤلف ،بل ول جيوز إعتباره رشط ًا ذلكل ،لكنه يف حاةل
إلنص عليه يف قوإنني ب خدل ما فقد يوفر دلي ًال ظاهر ًإ عىل قيام حق إملؤلف .وتسمح إلولايت إملتددة ابلتسجيل ،بعد
374

"حمامكة مرتكيب جرإمئ إلتعدي عىل إمللكية إلفكرية ،دليل إملكتب إلتنفيذي حملايم إلولايت إملتددة ،وزإرة إلعدل إ ألمريكية:

375

إلفقرة  506من إلقانون .17
أ
إنظر إحلمك إدلمناريك يف قضية رشكة "رولكس" ضد رشكة "إنفست أأبس" يف  24أكتوبر .domstol.fe1.tangora.com :2116
فامي يتعلق مبفهوم "إلنطاق إلتجاري" مضن مؤدى إملادة  61من إتفاق تريبس ،إنظر تقرير هيئة منظمة إلتجارة إلعاملية يف إلقضية  ،DS362إلصني -
إلتدإبري إملؤثرة يف حامية حقوق إمللكية إلفكرية وإنفاذها ).(http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/362r_e.pdf

376
377

www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/ipmanual
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أأن اكنت يف إلسابق تشرتطه لقيام حق إملؤلف ،مما حيقق إلغرض إملذكور ألن أأي شهادة تسجيل صادرة خالل
إمخلس إلس نوإت إلتالية ألول نرش أأو قبلها متثل دلي ًال ظاهر ًإ لصالحية حق إملؤلف.378
ويبدو أأن إلتسجيل أأو إلتسجيل إملس بق ما زإل رشط ًا لرفع فموإطنني أأمريكيني دعاوى مدنية .وليس من إلوإحض إن
اكن رشط ًا للمالحقات إجلنائية ،وقد إختلفت أأحاكم إحملامك يف هذإ إلصدد.379
وينص قانون جنوب أأفريقيا أأيض ًا يف ترشيع منفصل 380عىل تسجيل حق إملؤلف لكن ذكل يقترص عىل إ ألفالم
إملعرف يف قانون حق إملؤلف) .وإلغرض من إلتسجيل هو تيسري إثبات قيام حق إملؤلف
إلسيامنئية فقط (عىل إلنحو َّ
381
يف إلقضااي إملدنية وإجلنائية عىل ح خد سوإء  .وينص إلقانون عىل معلية ذإت شفافية للتسجيل حبمك وجوب إلعالن
عن إلطلب وجوإز الاعرتإض عليه .كام جيوز رفض إلتسجيل دلى تقدمي إلطلب.382
 .10إلشهادة إلكتابية :تسمح إ ألنظمة إليت ترفض يف إ ألصل أأي شهادة متعلقة مبسائل متنازع فهيا ما مل تكن شفهية
ابس تخدإم إلشهادإت إلكتابية لثبات قيام حق إملؤلف.
ففي أأسرتإليا وس نغافورة ،عىل سبيل إملثال ،يسمح إلقانون ابلشهادة إلكتابية يف إلقضااي إملدنية وإجلنائية عىل ح خد
سوإء .وقد تثبت هذه إلشهادإت أأ ًاي مما يل:





أأن حق إملؤلف اكن يف زمن معني قامئ ًا يف إملصنف أأو يف مادة أأخرى تتعلق هبا إلقضية؛
و أأن حق إملؤلف يف ذكل إملصنف أأو إملادة اكن يف زمن معني مملواكً لشخص معني أأو مرخص ًا ترخيص ًا
إس تئثار ًاي هل؛
و أأن حق إملؤلف يف ذكل إملصنف أأو إملادة اكن يف زمن معني غري مملوك لشخص معني ول مرخص
ترخيص ًا إس تئثار ًاي هل؛
و أأن فع ًال ما إختذ دون ترخيص من صاحب حق إملؤلف أأو من إلشخص إملرخص هل به
ترخيص ًا إس تئثار ًاي.

وحيق للمدعى عليه طلب إس تجوإب مصدر إلشهادة إلكتابية مع سالمة نيته .ويف حاةل إلسامح بذكل ،ل جيوز
إس تخدإم إلشهادة إلكتابية ما مل حيرض مصدر إلشهادة إلكتابية ابعتباره شاهد ًإ لس تجوإبه أأو تسمح إحملمكة ،حسب
تقديرها إحملض ،ابس تخدإم إلشهادة إلكتابية دون حضور مصدرها.
378

.379
380
381
382

إلفقرة  2320من قانون وزإرة إلعدل إ ألمريكية رمق  18بشأأن الاراار يف إلعالمات إلتجارية وعالمات إخلدمة وعالمات إلرقابة إملقدلة:
" :www.cybercrime.gov/18usc2320.htmإذإ قدمت إحلكومة شهادة إلتسجيل وقبلت إحملمكة بأأهنا أأصلية ،ينتقل إلعبء إىل إملهتم ليثبت أنأ
حق إملؤلف ليس صاحل ًا أأو أأن إحلصول عىل إلتسجيل اكن بطريق الاحتيال ....ومن مث جاز لالدعاء دحض ذكل اب ألدةل إليت تثبت أأن إلشهادة أأصلية
أأو أأن إحلصول عىل إلتسجيل اكن بطريق سلمي أأو أأن حق إملؤلف صاحل عىل أأي حن خو أخر .ويف حاةل تسجيل إملصنف بعد أأول نرش إه بفرتة تزيد عىل
مخس س نوإت ،يُرتك حتديد إلقمية إلثبوتية للشهادة لتقدير إحملمكة".
إلولايت إملتددة ضد لكيفالند 281 F. 249,253 (S.D. Ala. 1922) ،مقارنة بقضية إلولايت إملتددة ضد ابيكر134 F.2d 533, 535-36 ،
(2d
).Cir. 1943
قانون تسجيل حق إملؤلف يف ألفالم إلسيامنئية.1977 ،
"يف مجيع إلقضااي إملدنية وإجلنائية إملتعلقة حبق إملؤلف يف إ ألفالم إلسيامنئية ،ميثل تسجيل خشص بصفته ماكل حق إملؤلف يف فيمل سيامنيئ أأو إملرخص
هل به دلي ًال ظاهرإً عىل صالحية إلتسجيل إ ألصل حلق إملؤلف ذكل ومجليع ما أأجري عليه عقب ذكل من معليات تنازل ونقل”.
تسمح هونغ كونغ بتقدمي تسجيل حق مؤلف بوسائل تنظميية ،إل أأن إلتسجيل فامي يبدو ل يغين عن رشط إلشهادة إلكتابية ،وإن اكن من إملقبول أأن
تكون إلشهادة إلكتابية أأوجز من إحلالت إ ألخرى .إنظر إملعاجلة أأدانه.
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وإلظاهر أأن إلترشيع إلساري يف هونغ كونغ هو إلأكرث تفصي ًال وحتديد ًإ .وهو يسمح بقبول شهادة كتابية يُدَّعى بأأهنا من
إصدإر صاحب مصنف حمي حبق مؤلف أأو من ينوب عنه ِ ّتبني ما يل:






اترخي إعدإد إملصنف أأو نرشه أأول مرة وماكنه؛
وإمس مؤلف إملصنف وحمل إقامته؛
وإمس صاحب إملصنف؛
و أأن حق إملؤلف قامئ يف إملصنف؛
و أأن نسخة إملصنف إملرفقة ابلشهادة إلكتابية نسخة حقيقية من إملصنف.

ويفرتض ،ما مل توجد أأدةل تثبت إلعكس ،أأن إ ألصل يف إلفادإت إلوإردة يف إلشهادة إلكتابية صادقة ،و أأن حتريرها
وتوثيقها جراي عىل حن خو سلمي .وجيب تقدمي إلشهادة إلكتابية قبل جلسة الاس امتع للمدعى عليه ،وإذلي حيق هل ،قبل
جلسة الاس امتع أأيض ًا ،أأن يصدر إنذإر ًإ يطالب فيه حبضور مصدر إلشهادة إلكتابية إىل إحملمكة .وجيب عىل مصدر
إلشهادة إلكتابية أأن يشهد شفهي ًا يف إحملمكة إذإ إطمأأنت إحملمكة إىل أأن قيام حق إملؤلف أأو ملكيته حمل نزإع معترب.
 .11إفرتإضات إ ألصل  -رشوط برن :و أأخري ًإ ،فان بعض إفرتإضات إ ألصل ذإت إلصةل مس متدة من إتفاقية برن
(إملادة :)15







ليك يعترب أأن ملؤلفي إملصنفات إ ألدبية أأو إلفنية إليت حتمهيا إلتفاقية إحلالية هذه إلصفة ويكون هلم
ابلتايل حق إملثول أأمام حمامك دول الاحتاد ومقاضاة من ميس حبقوقهم ،يكفي أأن يظهر إمس إملؤلف عىل
إملصنف ابلطريقة إملعتادة ،هذإ ما مل يقم إدلليل عىل عكس ذكل .وتطبق هذه إلفقرة حىت إذإ اكن
الامس مس تعارإ ،مىت اكن الامس إملس تعار إذلي يتخذه إملؤلف ل يدع جمال ألي شك يف حتديد
خشصيته.
ويفرتض أأن إلشخص إلطبيعي أأو الاعتباري إذلي يظهر إمسه ابلطريقة إملعتادة عىل مصنف سيامنيئ
هو إملنتج لهذإ إملصنف ،هذإ ما مل يقم إدلليل عىل عكس ذكل.
وابلنس بة للمصنفات إليت ل حتمل إمس إملؤلف أأو إليت حتمل إسام مس تعار ًإ ،يفرتض أأن إلنارش إذلي
يظهر إمسه عىل إملصنف ،وما مل يثبت عكس ذكل ،مبثابة ممثل للمؤلف ،وهبذه إلصفة فان هل حق
إحملافظة عىل حقوق إملؤلف وإدلفاع عهنا .ويوقف رساين حمك هذه إلفقرة عندما يكشف إملؤلف عن
خشصيته ويثبت صفته.
وابلنس بة للمصنفات غري إملنشورة وإليت تكون خشصية مؤلفها جمهوةل ،مع وجود لك ما يدعو إىل
الاعتقاد بأأنه من موإطين إحدى دول الاحتاد ،فان ترشيع هذه إدلوةل خيتص حبق تعيني إلسلطة
إخملتصة إليت تقوم بمتثيل إملؤلف ويكون لها حق إحملافظة عىل حقوقه وإدلفاع عهنا يف دول الاحتاد.

 .02منوذج ترشيعي تقليدي :يضم قانون حق إملؤلف إ ألسرتإيل منوذج ًا تقليد ًاي لتطبيق هذإ إحلمك (إملادة .)132A
وتنطبق هذه إملادة عىل إلقضااي إجلنائية وتنص عىل سبيل إملثال عىل أأنه إذإ محلت نسخة من إملصنف أأو إلتعبئة
أأو إحلاوية إليت تنطوي عىل إلنسخة بطاقة أأو عالمة تبني


إلس نة إليت شهدت أأول نرش للمصنف وماكنه أأو إعدإده ،فيؤخذ ابفرتإض إ ألصل أأن تكل إلس نة
وذكل إملاكن هام عىل إلنحو إملبني عىل إلبطاقة أأو إلعالمة،
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و أأن خشص ًا معين ًا اكن صاحب حق إملؤلف يف إملصنف يف زمن معني ،فيؤخذ ابفرتإض إ ألصل يف ذكل
إلشخص أأنه اكن صاحب حق إملؤلف حينذإك،

ما مل يثبت إلعكس.
 .13إفرتإضات إ ألصل فامي بتعلق ابلربجميات إحلاسوبية :توجد مناذج أأخرى من إفرتإضات إ ألصل ذإت إلطبيعة
إملشاهبة ،لكن لعل يف إلشارة إىل تكل إملطبقة عىل إلربجميات إحلاسوبية إلكفاية .ففي حاةل توريد عنارص تنطوي عىل
برانمج (بطريق إلبيع أأو غريه) للجمهور ،مع محلها يه أأو حاوايهتا بطاقة أأو عالمة أأخرى تتأألف من عالمة ©
مصحوب ًة بس نة معينة وإمس خشص ،فيؤخذ ابفرتإض إ ألصل أأن برانمج إحلاسوب مصنف أأصل ،و أأنه نرش أأول مرة
يف تكل إلس نة ،و أأن إلشخص اكن صاحب حق إملؤلف يف إلربانمج يف إلوقت وإملاكن إلذلين شهدإ وضع إلبطاقة
أأو إلعالمة عىل إلعنارص أأو إ ألش ياء أأو إحلاوايت.
 .14تطبيق إفرتإضات إ ألصل :يستشهد هبذإ إحلمك ابعتباره منوذج ًا لتطبيق بعض إفرتإضات إ ألصل إليت يضمها
إلترشيع إ ألسرتإيل.

مايكروسوفت ضد يب يس َلكب أأسرتإليا
][2005] FCA 1522 [Australia

للك من قيام حق إملؤلف يف نظايم إلتشغيل "وندوز إكس يب هوم" و"وندوز إكس
حبمك إناكر إملدعى علهيم خ
يب برو" وملكية مايكروسوفت هلُ ،وضع قيام إحلق وإمللكية حمل نزإع يف هذه إلقضية :إنظر اثني ًة إلفقرتني ( أأ)
و(ب) من إملادة  126من قانون حق إملؤلف .383ولغرض إثبات قيام حق إملؤلف وملكيته يف هذه إلربجميات،
إعمتد إملس تأأنفون عىل إفرتإضات إ ألصل إلوإردة يف إملادة  128من قانون حق إملؤلف عالو ًة عىل ،أأو عىل
إ ألقل بدي ًال عن ،أأحاكم الاس تدلل يف إملادتني  126أألف 384و126ابء.
وقد ن ُظر يف إملادة  385025يف قضية رشكة "دي إتش دي دسرتبيوشن" إليت اكنت تتعلق عىل حن خو مشابه
بربجميات مايكروسوفت إحلاسوبية ،حيث قُدم للقايض لهيان فهيا نسخ أأصلية من إلربجميات إملعنية عىل حنو
383

384

385

إملادة :126
يف أأي دعوى تقام حبمك هذإ إجلزء:
( أأ) يؤخذ ابفرتإض إ ألصل أأن حق إملؤلف قامئ يف إملصنف أأو غريه من إملوإد إليت تتعلق هبا إدلعوى إذإ مل يضع إملهتم مسأأةل قيام حق إملؤلف يف
إملصنف أأو غريه من إملوإد حمل نزإع؛
(ب) وإذإ ُأثبت قيام حق إملؤلف  --يؤخذ ابفرتإض إ ألصل أأن إملدعي هو ماكل حق إملؤلف إذإ زمع ملكيته حلق إملؤلف ومل يضع إملهتم مسأأةل
ملكيته حمل نزإع.
إملادة  126أألف )1( :تنطبق هذه إملادة عىل أأي دعوى مقامة مبقتىض هذإ إجلزء يضع إملهتم فهيا مسأأةل قيام حق إملؤلف يف إملصنف أأو غريه من إملوإد
إليت تتعلق هبا إدلعوى حمل نزإع.
( )2يف حاةل محل نسخة من إملصنف أأو غريه من إملوإد ،أأو إلتعبئة أأو إحلاوية إليت تنطوي عىل إلنسخة بطاقة أأو عالمة تبني إلس نة إليت شهدت أأول
نرش للمصنف أأو غريه من إملوإد وماكنه أأو إعدإده ،فيؤخذ ابفرتإض إ ألصل أأن تكل إلس نة وذكل إملاكن هام عىل إلنحو إملبني عىل إلبطاقة أأو إلعالمة،
ما مل يثبت إلعكس.
ً
( )3يف حاةل بيان شهادة أأو وثيقة أأخرى صادرة يف بدل مؤهل وفقا ألحد قوإنني ذكل إلبدل إلس نة إليت شهدت أأول نرش للمصنف أأو غريه من إملوإد
وماكنه أأو إعدإده ،فيؤخذ ابفرتإض إ ألصل أأن تكل إلس نة وذكل إملاكن هام عىل إلنحو إملبني يف إلشهادة أأو إلوثيقة ،ما مل يثبت إلعكس.
( )4ألغرإض هذه إملادة ،تُقبل أأي وثيقة يدعى بأأهنا شهادة أأو وثيقة من إلنوع إملشار إليه يف إملدة إلفرعية ( )3ابعتبارها شهادة أأو وثيقة من ذكل
إلنوع ،ما مل يثبت عكس ذكل.
إملادة  :128يف حاةل عدم إنطباق أخر مادة سابقة يف أأي دعوى تقام حبمك هذإ إجلزء فامي يتعلق مبصنف أأديب أأو مرسيح أأو موس يقي أأو فين مع إثبات
ما يل:
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ما نرشت أأول مرة .وملا إطمأأن إىل نرش تكل إلربجميات إحلاسوبية أأول ما نرشت يف إلولايت إملتددة خالل
مدة إمخلسني س نة إملقررة يف إملادة  (128أأ) من قانون حق إملؤلف ،نظر س يادته بعد ذكل يف إملطلوب
مبقتىض إملادة (128ب) لثبات محل تكل إلنسخ إ ألصلية الامس إملدعى بكونه إمس إلنارش .ووجد إلقايض
لهيان أأن إشارة تكل إلنسخ من إلربجميات إحلاسوبية ،عىل حنو ما نرشت أأول مرة ،بشلك رصحي إىل "رشكة
مايكروسوفت" بصفهتا ماكل حق إملؤلف يف إلربجميات أأمر معترب .وعىل ذكل إس تنتج س يادته أأن تكل
إلشارإت إىل رشكة مايكروسوفت اكنت "بوضوح إشارإت إىل إملدعي إ ألول ابعتباره خشص ًا أأصدر أأو تسبب
يف إصدإر نسخ من إملصنفات عىل حنو ما نرشت أأول مرة" ،وابلتايل أأن رشكة مايكروسوفت تس تحق
الانتفاع ابفرتإضات إ ألصل إملنصوص علهيا يف إملادة  128بشأأن قيام حق إملؤلف وملكيته يف تكل إلربجميات.
وعىل نفس إملنوإل ،لقد إطمأأننت أأن إ ألدةل إملقدمة من إملدعني تثبت لرشكة مايكروسوفت حق الاعامتد عىل
إفرتإضات إ ألصل إلوإردة يف إملادة  .128ومع ًال ابملادة  126أألف( )3من قانون حق إملؤلف ،متثل إلشهادة
إلصادرة يف إلولايت إملتددة بتسجيل حق إملؤلف يف نظام إلتشغيل وندوز إكس يب برو (إذلي ينطوي عىل
اكمل إلنظام وندوز إكس يب هوم كام أأشري من قبل) دلي ًال ظاهر ًإ عىل إحلقائق إلوإردة فهيا ،ويه تعيين ًا أأن أأول
نرش لنظام مايكروسوفت وندوز إكس يب برو (وابلتايل نظام وندوز إكس يب هوم كذكل) اكن يف إلولايت
إملتددة بتارخي  25أأكتوبر  ،2001وهذإ اترخي يقع ابرتياح مضن فرتة إمخلسني س نة إملنصوص علهيا يف إملادة
 (128أأ) ومبا أأن إلولايت إملتددة من بدلإن إلتفاقية ،فان للامدة  184من قانون حق إملؤلف وإملادة  4من
إلالحئة إلتنفيذية حلق إملؤلف أأثر إعامل إملادة  128عىل مصنفات أأدبية نرشت أأول ما نرشت يف إلولايت
إملتددة .وعالو ًة عىل ذكل ،فاين أأجد إمس رشكة مايكروسوفت ،إليت تدعي أأهنا إلكيان إذلي أأصدر أأو
تسبب يف إصدإر نسخ من إلربجميات إملعنية ،ظاهر ًإ عىل حن خو سلمي عىل نسخ من إلربجميات وتعبئهتا عىل حنو
ما نرشت أأول مرة ،كام أأهنا مذكورة ابعتبارها مالكة حق إملؤلف فهيا ،كام اكن إلشأأن يف قضية رشكة "دي
عل أأن أأخلص إىل قيام حق إملؤلف يف نظايم وندوز إكس يب
إتش دي دسرتبيوشن" .وعىل ذكل أأجد لزإم ًا َّ
هوم ووندوز إكس يب برو ،وإىل أأن أأن رشكة مايكروسوفت يه مالكة حق إملؤلف ذكل ،ما مل أأجد أأن
إملدعى علهيم أأثبتوإ عكس ذكل.
وقد ساق ٌ
لك من إلطرفني دفوع ًا مفادها أأن إلقضية ظاهرة إلوجاهة إليت أأقاهما أأدت إىل حتويل عبء إلثبات
إىل إلخر .واكن دفع إملدعي أأن إستيفاءه إلعبء الاس تدليل إملمتثل يف إعامل إملوإد  126أألف و126ابء
و 128أألزم إملدعى علهيم َبسوق أأدةل اكفية لبطال إفرتإضات إ ألصل إليت حركهتا تكل إ ألحاكم لك يف موضعه.
وطالب إملدعون بتفعيل أأثر عبارة ما مل يثبت عكس ذكل يف إ ألخذ ابفرتإضات إ ألصل بشأأن إلقيام وإمللكية
يف صاحل إلكيان إذلي ظهر إمسه عىل أأول نسخ إملصنف نرش ًإ ما مل يثبت إلعكس بغلبة إلظن .ومل يبلغ إملدعى
علهيم مبلغ إملنازعة يف ذكل ،واكن ذكل إحقاق ًا للحق يف ر أأيي.
أأما مس توي إلثبات إذلي يلزم إملدعى علهيم حتقيقه لتفنيد إ ألحاكم الاس تدللية إلظاهرية إلوإردة يف إملادتني
 126أألف و126ابء فليست بنفس إلقدر من إلبساطة .و أأان أأقبل فبعد إلنقاش دفع إملدعني بأأن إفرتإضات
إ ألصل بشأأن إلقيام وإمللكية إلناش ئة يف إطار إملادة  128إذإ قامت مل يقعدها يشء إل إذإ ساق إملدعى علهيم
أأدةل تثبت ،بغلبة إلظن ،أأن حق إملؤلف مل يقم يف إلربجميات إملعنية و أأن مايكروسوفت مل تكن مالكته.
( أأ) أأن أأول نرش للمصنف اكن يف أأسرتإليا و أأن ذكل إلنرش اكن خالل فرتة إلس بعني س نة إليت إنهتت قبل بدإية إلس نة إلتقوميية إليت أأقميت فهيا إدلعوى
مبارشة؛
(ب) و أأن إسامً إدُّعي بأأنه إمس إلنارش ظهر عىل نسخ من إملصنف عىل حنو ما نرش أأول مرة ،فيؤخذ ابلفرتإض إ ألصل ،ما مل يثبت عكسه ،أأن حق
إملؤلف قامئ يف إملصنف ،ويؤخذ ابلفرتإض إ ألصل أأن إلشخص إذلي يظهر إمسه عىل إلنحو إملذكور اكن ماكل حق إملؤلف ذكل وقت إلنرش.

408

جمي .دون موإفقة ماكل حق إملؤلف
 .15جيب أأن جيري إلنسخ دون ترصحي من صاحب إحلق .ويُ َّعرف إلتعدي عىل حق إملؤلف يف إلعادة عىل أأنه
فعل يرتكب دون موإفقة صاحب إحلقوق .فال ميكن إعتبار إلنسخ مبوإفقته تعد ًاي .وإلعبء همم يف هذإ إملقام ،شأأنه
فيه شأأن سائر إدلفوع إحملمتةل .ويقع إلعبء مبقتىض إملبادئ إ ألساس ية عىل الادعاء أأن يثبت غياب إملوإفقة عالو ًة عىل
غياب إلتعامل إملنصف.386

بوس يتيف أأتتديودز س يفيت سيس متز ضد أألبيان ساندز إنرييج
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ينبين تعريف حق إملؤلف عىل غياب موإفقة ماكل حق إملؤلف .وابلتايل ،يتطلب إثبات إلتعدي عىل حق
إملؤلف إثبات غياب إملوإفقة .وعىل ذكل ل يكون من إملنطقي إس تنتاج وقوع تع خد رهنا بتأأثري ترخيص مدعى
به .فرمبا يكون ٌ
طرف ما قد فعل شيئ ًا غري جائز ألحد ،مبقتىض قانون حق إملؤلف ،إل ماكل حق إملؤلف.
لكن جيب عىل إلقايض قبل إحلمك عىل ذكل إلترصف ابلتعدي أأن يتوصل إىل غياب موإفقة ماكل حق إملؤلف
عليه.

386

إدلوةل ضد لوريي أأوفيس مارت ) .(1994), 58 C.P.R. (3d) 403, aff’d (1995), 63 C.P.R. (3d) 229 (Ont.ولكن إنظر أغا خان ضد
اتج إدلين  .2011 FC 14ومجيع هذه إلأحاكم كندية.
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إحلمك ابلعقوبة
إلفصل إلرإبع وإلعرشون
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 .1مقدّمة :تلزم إملادة  61من إتفاق تريبس إلبدلإن إ ألعضاء ابلنص عىل تدإبري إنتصاف يف حالت إلتقليد
وإلقرصنة ،وجيب أأن تتضمن إلسجن و /أأو غرإمات مالية اكفية لتحقيق إلردع مبا يتسق مع مس توى إلعقوابت إملطبقة
عىل جرإمئ ذإت وزن مناظر.
ويس تتبع ذكل أأن صائغي إتفاق تريبس إعتربوإ أأن إلردع هو إلغرض إلرئييس من إلعقوابت إجلنائية.
ويتضح أأيض ًا من نص إملادة أأن مس توى إلعقوابت جيب أأن يكون مشاهب ًا للعقوابت عىل جرإمئ ذإت وزن مناظر.
غري أأن إتفاق تريبس ل ِ ّ
يعني تكل إجلرإمئ إ ألخرى ،بل ترك أأمر حتديدها للبدلإن إ ألعضاء .ويتوقع يف ضوء طبيعة
إلتقليد وإلقرصنة أأن تكون إجلرإمئ إملشاهبة جرإمئ راارية مثل الاحتيال وما شاهبه.
 .2إختالف إلهنُ ُج إملتبعة يف إحلمك بعقوبة .ختتلف مس توايت إلعقوابت وإملوإقف إملتعلقة ابلعقوابت من جممتع
لخر .ومن إحملال عقد أأي مقارانت معقوةل بغية إس تخالص أأي نتاجئ مفيدة .وقد ِ ّبني إلنص إلتايل إملقتبس من بيان
حصفي صادر عن إلربملان إ ألورويب إملشلكة دعامً حملاولته حتقيق الاتساق بني إلقوإنني إجلنائية يف بدلإن الاحتاد.387
"يرتإوح يف إلوقت إلرإهن إحلد إ ألقىص لغرإمات إلتعدي عىل حقوق إمللكية إلفكرية بني  586جنهي ًا إسرتليني ًا
يف إليوانن  61 111جنيه يف هولندإ ،ويرتإوح إحلد إ ألقىص لعقوابت إلسجن بني ثالثة أأشهر يف إليوانن
و 10س نوإت يف بريطانيا".
 .3إلهنج إلقضايئ يف إحلمك ابلعقوبة :رهنا ابملقررإت إلقانونية ،يرجع إىل إحملمكة أأمر إحلمك ابلعقوبة إليت ترإها مالمئة
يف ظل إلظروف إحمليطة.
"ما جيب إلنظر فيه هو إلثالوث إملتكون من إجلرمية وإجلاين ومصاحل إجملمتع.
 .4أأهدإف إلعقاب :جبب أأن ترإعي إحملامك إ ألغرإض إليت ينبغي حتقيقها من خالل إلعقاب ،ويه تعيين ًا إلردع،
وتدخل فيه إلوقاية ،وإلصالح وإجلزإء.
"تنوعت إلشارإت إلوإصفة للردع ابعتباره هدف إلعقوبة "إلرضوري" و"مطلق إ ألمهية" و"إ ألعىل" و"إملُقر
به دون منازع" .و أأما إ ألهدإف إ ألخرى فثانوية".388
لكن هناك من مالوإ يف هذإ إلصدد إىل إلتشكك .ومن هؤلء حنة أرنت:
"ما ُوجد عقاب قط حيمل قوة ردع اكفية ملنع إقرتإف إجلرإمئ .بل عىل إلعكس ،أأ ًاي اكنت إلعقوبة ،فمبجرد
ظهور جرمي خة ما بعيهنا أأول مرة ،فان إحامتل عودة ظهورها أأكرب بكثري عن سابق إحامتلت نشوهئا إ ألول".
 .5هنج متوإزن يف إلعقاب :ليس هذإ اب ألمر إملس تددث ،فقد قال اكتب هولندي يف يوم من إ ألايم أأن من
عيوب إلقضاة إلشدة عىل جانب وإلشفقة يف غري حملها عىل إجلانب إملقابل .واكن لسيسريو ،إحملايم ،أأقوإل كثرية يف
هذإ إملوضوع .ومن ذكل:
"فلتكن إلعقوبة مساوية للجرمية".
"ينبغي إحلذر من رااوز إلعقوبة لذلنب".
387
388

بيان حصفي يف  25أأبريل .2007
إدلوةل ضد ناكمبول ).1993 (1) SA 136 (A
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"ينبغي إحتوإء إلغضب عىل وجه إخلصوص عند إملعاقبة ،ألن من يزنل إلعقاب وهو غاضب لن يلزتم ذكل
إلسبيل إ ألوسط إلوإقع بني إلفرإط وإلتفريط".
.6

إلردع :للمرء أأن يقول ابطمئنان أأن إحامتل إلعقوابت إلشديدة ،دون مزيد ،ليس هل أأي أأثر رإدع ملموس.
"للردع وهجان :ردع إلسجني وردع غريه .أأما فعالية إ ألخري فغري وإحضة ،لكن إلسوإبق إلقضائية تفيد أأنه يبقى
إعتبار ًإ همامً .و أأما فامي يتعلق بردع إملهتم ،فينبغي أأن يوضع نصب إ ألعني أأنه "ما من سبب يدعو إىل الاعتقاد
بقيام عالقة تناسب طردي بني إ ألثر إلرإدع لعقوبة حبس ومدته".389

.7

قاعدة تضاؤل إلفائدة:
"يبدو من إملرحج أأن هذإ إجملال حمل لعمل قاعدة تضاؤل إلفائدة ،حيث تبلغ مدة إلعقوبة حد ًإ ل يزدإد إ ألثر
إلرإدع ابلضافات إلهيا بعده إل نقصا ًان مطردإ".390

 .8إحامتلت الاكتشاف وإلدإنة :ليس للعقوابت إملقررة يف إجملرد أأي قمية ،حيث إن إ ألثر إلرإدع للعقوابت يعمتد
عىل إحامتلت الاكتشاف وإلدإنة .مفا مل تكن إلرشطة جمهزة كام ينبغي وقادرة عىل إلتحقيق يف مجيع إجلرإمئ خالل
زمن معقول وإدلفع ابلقضية إىل إحملمكة ،وما مل يكن إلنظام إلقضايئ فعا ًل فلن يكون ألي عقوبة قمية رإدعة تذكر.
ول يرتكب جمرم جرمية إل وهو يفرتض أأنه لن يُكتشف .ولكام إقرتب حتقق هذإ الاقرتإب زإد إلباعث عىل رااهل
إلقوإنني وإقرتإف إجلرإمئ .وقد أأاثر فرض عقوبة حبس يف هونغ كونغ وس نغافورة عىل خلفية تع خد بأأسلوب إلتوزيع بني
إ ألقرإن ردود أأفعال عارمة ،عىل إ ألقل يف أأوساط إلصدافة إلشعبية.
"يبدو يل أأن هناك إحامت ًل متأأص ًال مقتضاه أأنه لكام زإد جناح إلرشطة يف حل إجلرإمئ إخلطرية ويف توقيف إجلناة
إملعنيني وتأأمني إدإانهتمُ ،
عظم إلحساس ابخلطر يف نفوس من تسول هلم أأنفسهم إقرتإف هذه إجلرإمئ .ومن
شأأن هذإ إلشعور ابخلطر إذإ تأأمهل إجلاين أأن يؤثر يف معدل إرتاكب إجلرإمئ إخلطرية .وجيب توجيه إلنجاح يف
إلتوقيف وإلدإنة إىل أأغرإض إلردع ،وينبغي لدلوةل ،يف نطاق موإردها إحملدودة ول شك ،أأن تلمتس إلردع
عن إجلرإمئ إخلطرية من خالل إعطاء رجال إلرشطة أأجور ًإ جمزية وحتفزيمه عىل حتسني مس توى درإيهتم
وهمارإهتم ،ومن خالل تعزيز أأعدإدمه يف أأمه إمليادين ،ومن خالل تيسري رشعيهتم يف نظر إجملمتعات إليت
يعملون بني أأظهرها".391
ويسوغ هذإ إلر أأي ابلرجوع إىل إحلقائق ،كام يظهر يف الاقتباس إلتايل:392
" أأ ًاي اكن عظم إلعقوبة ،يكون إلردع صعب إملنال إذإ تدىن خوف إجملرم من تعرضه للمالحقة إلقضائية .وقد
أأعلنت إدإرة إلغذإء وإدلوإء إ ألمريكية أأهنا فتحت ست حالت أأدوية مقدلة عام  ،2000و أأن هذإ إلرمق يف
تزإيد منتظم ،حيث بلغ عدد حالت إدلوإء إملقدل عام  2004مثان ومخسني حاةل .وإلظاهر أأن إلدإرة توظف
إملوإرد إملتاحة لها بشلك ابلغ إلنجاح ،إل أأهنا غري جمهزة للتحقيق يف لك وإقعة من وقائع تقليد إدلوإء أأو تزييف
إ ألسامء إلتجارية ( أأو حىت نس بة معتربة مهنا).
389
390
391
392

إدلوةل ضد مالاكزإ ).1997 (1) SACR 515 (SCA
إدلوةل ضد ساكجناان ).1985 (3) SA 51 (A
إدلوةل ضد ماكوإنيان .[1995] ZACC 3
"تقليد إملوإد إلصيدلنية ولغز إجياد إحللول" بقمل ساندرإ ريرسون ،5 ،إجملةل إلقانونية لويك فوريست للملكية إلفكرية:)2115( 433 ،
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ويشري أأحد إلتقديرإت إىل أأن إملوإطنني إ ألمريكيني ينفقون ما يقرب من بليون دولر س نو ًاي عىل مشرتايت
إ ألدوية عرب إلنرتنت وحدها .وابلنظر إىل جحم إ ألدوية إملباعة ،خاصة عرب إلوسائط إللكرتونية ،ل يرحج أأن
متثل إمخلس ومثانون حاةل إملعلن عهنا عام  2004نس بة معتربة من عدد حالت إلتقليد إلفعلية .ولن يكون
لزايدة إلعقوابت إجلنائية يف إلغالب أأثر معترب ما مل يصاحب ذكل زايدة مناظرة يف إملوإرد لضامن إنفاذ إلقانون.
.9

إلر أأي إلعام:
"ليس إلهدف من إحلمك بعقوابت إرضاء إلر أأي إلعام ،بل خدمة إملصلدة إلعامة .فان اكن جل س ياسة
إلعقوابت إحملكوم هبا أأو لكها موهج ًا إىل إلر أأي إلعام فتكل إذ ًإ س ياسة معيبة يف أأصولها .ويبقى إملتعني عىل
إحملمكة فرض عقوبة مالمئة وعادةل دون خش ية ،حىت ولو مل يأأت إحلمك مرضي ًا للجامهري .وقد يكون للر أأي إلعام
وجاهته يف مرحةل إلتحقيقات ،لكنه ل يصلح يف ذإته بدي ًال للوإجب إمللقى عىل عاتق إحملمكة ،ول جيوز
للمحمكة أأن حتيد عن وإجهبا يك تؤدي دور إ َحمل ِّمك إملس تقل من خالل الاستناد يف إختيارإهتا إىل ترحيب
إمجلهور هبا.393

 .10إلتناسب :يضفي أأندرايس رمحتيان إملنظور إلتايل:394
"جيب أأل يغفل من ميارس إحلمك ابلعقوبة عن قضية إلتناسب .ورمبا ل حتقق إلعقوابت مفرطة إلشدة أأي أأثر
رإدع ،بل قد تشجع إلتقليد عىل نطاق أأوسع ( ألن إخملاطرة بفرض عقوابت قاس ية ل تفيد إل فامي يتعلق
ابلعمليات إلأكرب) ،وقد تقوض إلزتإم إمجلهور بقوإنني إلعالمات إلتجارية وإلقوإنني إجلنائية عىل حد سوإء
وقبوهلم لها" :لو فرضت عقوبة إلعدإم عىل لك من إلرسقات إلصغرية وإملعتربة فإقتباس ًا من فولتري  ،مفن
إلوإحض أأن فإجلناة س يقدمون عىل رسقة إملزيد .بل رمبا يصبح من هؤلء قتةل إن جنحوإ إىل ذكل إلامتس ًا
لالفالت من الاكتشاف .ولك ذكل يثبت إحلقيقة إلرإخسة أأن من شأأن إلتشدد يف قانون ما أأن يفرز جرإمئ.
وما كتبه فولتري بشأأن إلرسقة عام  1766ما زإل يصلح للتطبيق ابلنس بة إىل جرإمئ إمللكية إلفكرية إليوم".
وكتبت إيرينا مانتا ما يل:395
"تشري إلبياانت إلتجريبية إملتوفرة بشأأن إ ألعرإف وإلتعدي عىل حق إملؤلف إىل أأن إلعقوابت إلقاس ية ،مبا فهيا
إجلنائية مهنا ،قد تكون غري فعاةل يف تشجيع إلسلوكيات إملرشوعة .فعىل سبيل إملثال ،خلصت بعض
إدلرإسات إىل أأن "من شأأن تكتياكت إلنفاذ إلعنيفة أأن تثري نفور ًإ من حقوق إملؤلف" ،وابلتايل فقد يؤدي
إلفرإط يف إلعقاب إىل نتاجئ عكس ية .ويبدو كذكل أأن إلقضااي إليت أأقميت ضد متقامسي إمللفات أأدت إىل
إخنفاض مؤقت يف معليات إلتزنيل غري إملرشوعة ،إل أأن إلعدد عاد إىل إلصعود خالل فرتة قصرية .وعىل
مسار مو خإز ،تؤدي بياانت أأخرى إىل إلتساؤل إن اكنت زايدة إلعقوابت إجلنائية تشجع حق ًا عىل مزي خد من
الابتاكر من خالل إشعار إملؤلفني مبزي خد من إ ألمان بشأأن حقوقهم يف إمللكية ،حيث مل تسفر درإسة قاست،
من بني عدة أأمور ،إلعالقة بني إلزايدإت يف إلعقوابت إجلنائية والابتاكر عن أأي أأثر وإحض.
 .11إلذانب إخللقي :أأصابت ساندرإ ريرسون إذ أأبرزت أأن إملسوغات إلترشيعية ل ألحاكم إلشديدة تستند إىل
إلرضر إملتصور للجامهري ،غري أأن إلرضر يعمتد عىل طبيعة إلتقليد وإلتعماميت يف غري حملها ،حيث قالت:396
393
394

.395

إدلوةل ضد مالاكزإ ).1997 (1) SACR 515 (SCA
إلتعدي عىل إلعالمة إلتجارية لرشكة أأندرايس رإهامتيان كجرم جنايئ ،جمةل إلقانون إحلديث.653-611 ،)4( 61 ،
"لغز إلعقوابت إجلنائية عىل إلتعدي عىل إمللكية إلفكرية"  ،24جمةل هارفارد للقانون وإلتكنولوجيا.)2100( 261 ،
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تعرف إلعالمة "إملقدلة" عىل أأهنا "عالمة زإئفة مطابقة لعالمة مسجةل
"يف الك إلس ياقني ،إملدين وإجلنايئَّ ،
أأو غري قابةل للمتيزي عهنا إىل ح خد بعيد" ويكون "من إملرحج أأن يسبب إس تخدإهما إلتباس ًا" .ول ختتلف عن
ذكل كثري ًإ إلعالمات إملتعدية إليت ل تبلغ ذكل إحلد إلوإرد يف إلتعريف .ومع ذكل فان إلعالمة إملقدلة وإلعالمة
إملتعدية دون ذكل يفرتقان إفرتإق ًا حاد ًإ من حيث تدإبري الانتصاف إملتاحة.
وجيمع إلنظام إلقانوين إملتبع حالي ًا بني إلفرإط وإلتفريط يف تعويض إملدعني إذلين يقعون حضااي ملا يوصف
ابملسمى إلفضفاض "إلتقليد" .وعىل نفس إملنوإل ،حيدث يف إلس ياق إجلنايئ أأيض ًا إفرإط وتفريط يف معاقبة
إملهتمني ابلراار يف سلع مقدلة .وينبغي إلنظر يف أأنوإع إلسلع إملعنية ،وكذكل يف طبيعة إلغش إملقرتف
ودرجته ،قبل دمغ أأي نشاط بعينه بوصف "إلتقليد" ،ومن مث ينبغي ضبط إملدى إملتاح من إلعقوابت وتدإبري
الانتصاف إملتاحة تبع ًا ذلكل .فال ينبغي وضع مهتم يبيع ساعة "رولكس" خبمسة وعرشين دولر ًإ لعميل
يتصيد أأخبس إلصفقات يف نفس إلفئة مع مهتم يبيع قرص ًا ومهي ًا حيمل عالمة  AZTخبمسة وعرشين دولر ًإ
ملريض إيدز يشرتيه دون ريبة،
للك من هذين إملهتمني وإلرضإر الاقتصادي إذلي يتسبب فيه إختالف ًا
بل خيتلف مس توى إلذانب إخللقي خ
حيول دون إملقارنة بيهنام أأص ًال.
جرم تقليد إلعالمات إلتجارية إنقاذ إ ألمة من طوفان من حافظات
ومل يكن إملقصد إ ألسايس للكونغرس ملا َّ
غوتيش إملقدلة ،بل يبني إلتارخي إلترشيعي أأن إلكونغرس ركز عىل إلسلع إملقدلة إليت تشلك خطر ًإ عىل
إملس هتكل إ ألمرييك.
وقد مضت إلتعديالت إ ألحدث إليت عززت قانون تقليد إلعالمات إلتجارية إشارإت مشاهبة إىل إلسلع إملقدلة
متدنية إجلودة إليت تشلك خطر ًإ عىل إملس هتلكني (مثل قطع غيارإت إلس يارإت ومس تحرضإت إلتجميل
وإ ألمسدة وإملوإد إلكاميوية وإملس تلزمات إلرايضية وإملعدإت إللكرتونية وإ ألهجزة إلطبية) ابعتبارها أأدةل تسوغ
عقوابت مشددة".
 .12إملبادئ إلتوجهيية للحمك ابلعقوابت .يضم قانون جنوب أأفريقيا بشأأن إلسلع إملقدلة ،بعد أأن نص عىل إحلدود
إلقصوى ،إلقامئة إلتالية من إملبادئ إلتوجهيية إملفيدة:




إذإ أأرإدت حممكة ما تشديد إلعقوبة ،لزهما أأن تأأخذ يف الاعتبار ما قد ينشأأ من وجود إلسلع إملقدلة
إملعنية أأو إس تخدإهما من إخملاطر عىل أأروإح أأو حصة أأو سالمة برش أأو حيوإانت ،أأو خطر عىل
ممتلاكت.
ويف حاةل ختفيف إلعقوبة ،يُقبل الاس تدلل بكشف إملهتم بشلك اكمل وصادق وبأأقىص ما ميكنه
للمحقق مجيع إملعلومات وإخلصوصيات إملتاحة هل ابلنس بة إىل:
•
•
•

396

مصدر إحلصول عىل إلسلع إملقدلة؛
وهوية إ ألشخاص إملتورطني يف الاس تريإد أأو إلتصدير أأو إلتصنيع أأو إلعدإد؛
وهوية إ ألشخاص إملتورطني يف إلتوزيع ،عالو ًة عىل عناويهنم أأو مناطق توإجدمه إس تجابة ألي
مطالبة معقوةل بذكل؛
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•

وقنوإت إلتوزيع

 .03حتديد ق مية إلسلع إملقدلة ألغرإض إحلمك ابلعقوبة :قد خيتلف سعر بيع إلسلع إملقدلة يف إلشارع عن قمية إلسلع
إ ألصلية إختالف ًا معترب ًإ .وقد إتبعت حممكة أأمريكية إلهنج إلتايل يف معرض حتديد عقوبة:397
"اكن مع دايلو وقت إلمساك به أأكرث من ثالمثائة صنف بني مالبس وحل وحقائب يد ،واكنت عىل هذه
إ ألصناف اكفة عالمات راارية لعدد من مصممي أأصناف إلرفاهية ،خاص ًة لويس فويتون .وقد أأدين دايلو
ابلراار يف سلع حتمل عالمات راارية مقدلة.
وإلمتس الادعاء من إحملمكة الاستناد يف حتديد إلعقوبة إىل تلكفة إلسلع إ ألصلية إليت اكن دايلو يبيع أأش باهها.
أأما حمامو دايلو فقد إحتجوإ بأأنه ينبغي الاستناد إىل إلعائدإت إليت اكن دلايلو أأن حيققها إذإ ابع إلسلع إملقدلة.
و أأقرت قاضية إحملمكة إ ألمريكية نورإ ابري فيرش طلب إملهتم وطبقت قمية مثن بيع إلسلع إملقدلة يف إلشارع
لتدديد مقدإر إلتعدي .وجيدر ابملالحظة مما توصلت إليه إحملمكة ما يل:
"يف ضوء إلس ياق إذلي اكنت هذه إ ألصناف تشرتى فيه ( أأي يف سوق شعبية) وسعر تكل
إ ألصناف ،مل يكن ألي مش خرت عىل أأي قدر من إلوعي أأن يتصور أأهنا مطابقة ل ألصناف إملتعدى علهيا
أأو ماكفئة لها إىل ح خد بعيد" ،كام خلصت إىل أأن قمية إلبيع يف إملتاجر "ل تقدم تقياميً دقيق ًا للرضر إملايل
إلوإقع عىل ماكل حق إملؤلف أأو إلعالمة إلتجارية".
بل قمية إلبيع يف إلشارع يه إليت "تقدم تقياميً أأدق للرضر" .كام إستندت إحملمكة إىل وإقع بيع دايلو إ ألصناف
إملقدلة بسعر أأقل بكثري من  75ابملائة من سعر إ ألصناف إملتعدى علهيا لتثبت أأنه ل ميكن إس تدعاء سعر
إلبيع يف إملتاجر مبقتىض إملبادئ إلتوجهيية لتدديد إلعقوبة .واكن لختيار أأساس إلتقيمي أأثر معترب يف نتيجة
حتديد إلعقوبة".
 .14مس توى خطورة إلقرصنة :تسوق هذه إملقتطفات من إ ألحاكم أأمثةل عىل إلهنُ ُج إملتبعة يف إحملامك لتدديد إلعقوبة.

منطقة هونغ كونغ إلدإرية إخلاصة ضد تشان اني منغ

حممكة هونغ كونغ لدلرجة إ ألوىل

عل أأن أأقول إلتايل قبل أأي يشء أخر :إن هونغ كونغ ترعى حقوق إمللكية إلفكرية حبرص .وما هذه
" أأجد لزإم ًا َّ
إحلقوق بومهية ،وليس وجودها حبيس إلعامل إلنظري دون إلتطبيق .بل يه حقيقة ،ويه قيِّمة ،ويه متثل
ملكية حقيقية .ويس تحق مالكو هذه إحلقوق نفس مس توى إمحلاية من الاستيالء غري إلرشيف إذلي حيظى به
أأحصاب إملمتلاكت إملعتادة إمللموسة .ويعود أأمر إلترصف يف ما ينش ئه مالكو حق إملؤلف أأو ينش ئه غريمه
نياب ًة عهنم إلهيم ،يفعلون به ما شاءوإ .وليس لغريمه إمالء إلكيفية إليت ينبغي هلم فعل ذكل ول سعره.
وما غريمه مبدعي إىل إصدإر أأحاكم ق َيمية بشأأن سعر كتاب أأو قرص فيديو مضغوط أأو قرص موس يقى
مضغوط بزمع أأنه مبالغ فيه ابعتبار ذكل مربر ًإ للتعدي عىل حق إملؤلف .ول يضفي إلقانون أأي صالحية عىل
مثل هذه إحملاولت لتربير قرصنة حق إملؤلف.

397

"تقيمي إملوإد إملقدلة ألغرإض إحملامكة (ولس امي عند وجود مبادئ توجهيية بشأأن إحملامكة)" إجملةل إلقانونية فوردهام ،إلعدد  ،11إلصفدة -2115( 0041
.)2111
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ويمتثل إلتطبيق إلعمل لهذإ إملبد أأ ،عندما تتعامل إحملامك مع أأشخاص يتعدون عىل حق إملؤلف بشلك جنايئ،
يف تطبيق س ياسة عقوابت صارمة قامئة عىل إلردع .وليس هذإ قو ًل مس تدد ًاث ،بل س بقت حمامك أأعىل درجة
إىل إحلمك يف قضااي كثرية عىل حن خو يؤكد هذإ إلهنج مرإر ًإ وتكرإر ًإ .وعىل وجه إخلصوص ،أأيدت حممكة
الاس تئناف عام  1999يف قضية ابمس تشوي ساي  -لوك تعليقات أأدىل هبا قاض يف قضية سابقة حني قال
"إلضدااي مه أأحصاب إمللكية إلفكرية إذلين يُعتدى عىل حقوقهم .وتتعرض هونغ كونغ لضغوط دولية للقضاء عىل
حركة إلسلع إملقرصنة .ومن شأأن إلتخلف عن ماكحفة هذإ إلنشاط غري إملرشوع أأن يصور هذه إحلكومة عىل
أأهنا ل تفي ابلزتإماهتا إدلولية".
وهذإ ما بنت حممكة الاس تئناف عليه هنجها يف إلتعامل مع قضية تشوي ساي  -لوك ،حيث اتبعت إلقول
"إننا نشدد عىل أأنه ينبغي فرض أأحاكم ابحلبس انفذة حا ًل ف أأي ليست أأحاكم ًا موقفة إلتنفيذ عىل هذإ إلنوع
من إجلرإمئ ما مل ُجيز إلقول بأأن إملالبسات إس تثنائية ابلفعل  ...إن الاس هتزإء إ ِ ّلبني هبذإ إلقانون يتطلب
أأحاكم ًا ابملعاقبة ،حىت ولو اكنت هذه أأول جرمية للجاين ،حىت يرتدع إلخرون".
وقد وجدت أأن هذإ ل يقل عن كونه حماوةل لتوزيع إلنسخ إملتعدية إىل ح خد يؤثر يف صاحب حق إملؤلف
بشلك ضار .وقد أأجريت إحملاوةل يف منتدى عام مفتوح يس تطيع أأي خشص عنده إملعدإت إملالمئة أأن يبارش
إلتزنيل .ويصح الاس تنباط بأأن بعض نسخ إ ألفالم إليت حيصل علهيا من يزنلوهنا عىل هذإ إلنحو س يزنلها
أخرون .وإلرضر إحملمتل إحلاقه بأأحصاب حق إملؤلف بسبب خطورة إعادة إلتزنيل إلالحقة هذه بعد من أأخذوإ
إلفيمل إملبذور رضر ابلغ.

الادعاء إلعام ضد حمد حافظ بن طاهر

][2007] SGDC 40 [Singapore

أأقر إملهتم ابلهتم إملوهجة إليه و أأدين بهتمتني أأوهلام إلضلوع يف مؤإمرة حليازة  695صنف ًا متعد ًاي ألغرإض إلتجارة
مبقتىض إملادة ((2(036ب) من قانون حق إملؤلف إقرتإ ًان ابملادة  109من قانون إلعقوابت ،وإلثانية حماوةل
توزيع  0 001قرص فيديو مضغوط حتتوي عىل أأفالم دون شهادة صاحلة مبقتىض إملادة ()0(20ب) من
قانون إ ألفالم إقرتإ ًان ابملادة  511من قانون إلعقوابت.
وحيمل إلتعدي إجلنايئ حلقوق إمللكية إلفكرية درجة عالية من إخلطورة ،فهو ل ينطوي عىل جمرد إلتعدي عىل
ملكية إلغري حفسب ،بل يضم إىل ذكل بشلك عام إس تغالل ذكل إلتعدي للحصول عىل مكسب مايل .وعىل
ذكل يكون إلتعدي بشلك عام موهج ًا ومتعمد ًإ بقصد إلرتحب من إلتعدي .وهذإ خيتلف عن رسقة إملمتلاكت
أأو متلكها بشلك غري مرشوع ألنه ل يقف عند حد سلب إملمتلاكت ،بل يتجاوز ذكل إىل إس تغاللها أأيض ًا.
وتربز خطورة إجلرمية ابعتبار أأن إلتعدي يتعلق يف إلعادة جبناة ل يعملون بشلك منفرد ،بل عىل شلك
مجموعات وبشلك منظم تنظاميً جيد ًإ ،ومثل هذه إجلهود إملنسقة تفرز درجة أأعىل من إلجرإم مقارن ًة مبعظم
جان وإحد يعمل وحده.
إجلرإمئ إليت تقترص عىل خ
ومع ذكل ،فان صدى إلنشاط إلجرإيم يتجاوز إحلدود إلوطنية ،حيث حيظى جحم إلتعدي عىل حقوق
إمللكية إلفكرية ودرجته بقدر معترب من الانتباه ،ومن إلسهل أأن تتعرض إلسمعة إلوطنية خملاطر إذإ نشأأ
تصور أأن إلقانون مفرط إللني يف إلتعامل مع إجلناة .ومن شأأن إلتخلف عن حامية حقوق إمللكية بشلك و خإف
أأيض ًا أأن جير عىل إلبدل إملعين عقوابت ومرضة.
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وتشري هذه إ ألس باب جممتع ًة إىل إدلرجة إلعالية من إجلدية إليت ينبغي إلتعامل هبا مع إلتعدي عىل حقوق
إمللكية إلفكرية ،و أأنه ينبغي ابلتايل فرض عقوابت تعكس تكل إدلرجة إلعالية من إجلدية.
وعالو ًة عىل ضامن تناسب إلعقوابت إملفروضة مع درجة خطورة إجلرمية ،ينبغي كذكل أأن حتقق إلعقوابت
إلردع عن هذه إ ألفعال إلجرإمية .ورمبا يكون إحلافز إملايل عىل إرتاكب هذإ إلنوع من إجلرإمئ عظاميً،
مما يقتيض وضع عنرص ردع معترب لضامن إدرإك إ ألشخاص للمخاطر إلعالية إحمليطة بسلوكهم إلجرإيم.
وإلعوإمل إليت تشري إىل خطورة إجلرمية ،وإليت نوقشت أأعاله ،تشري كذكل إىل إ ألحاكم إلرإدعة.
ويزدإد ذكل قو ًة ابعتبار سهوةل إرتاكب جرإمئ إمللكية إلفكرية مقا نر ًة برسقة ممتلاكت ملموسة أأو سوء
إس تخدإهما  -فال يلزم ذلكل سوى إس تنساخ تصممي إلصنف إملس هتدف أأو شلكه أأو عالمته إلتجارية.
فال حاجة إىل حرمان إملاكل من إحليازة إملادية .وبذكل يتعاظم إغرإء سوء الاس تغالل ،خاص ًة إذإ إقرتن
ابخنفاض تلكفة إعادة إلنتاج غري إملرشوع نسبي ًا .وتقتيض ماكحفة ذكل تصد ًاي رإدع ًا.
وقد ورد إلتشديد عىل إلردع وخطورة هذه إجلرإمئ يف عدة أأحاكم .فعىل سبيل إملثال ،أأشارت زميليت
إلقاضية جاسفندر اكور يف إحلمك يف قضية اتن وي لنغ ضد الادعاء إلعام ابجياز إىل أأفاكر مشاهبة عُ ِ ّرب عهنا يف
إنلكرتإ وهونغ كونغ .وتضيف عالو ًة عىل ذكل:
لقد بذلت س نغافورة هجود ًإ مجة حىت تصبح موقع ًا جذإ ًاب ل ألنشطة إلقامئة عىل حقوق إمللكية إلفكرية .ويقع
عىل س نغافورة أأيض ًا إلزتإمات دولية حبامية حقوق إمللكية إلفكرية ألحصاهبا ،ومن ذكل عىل سبيل إملثال
ل إحلرص ما اكن مبقتىض إتفاق تريبس وإتفاق إلتجارة إحلرة إملربم بني إلولايت إملتددة وس نغافورة .وعىل نفس
إملنوإل ،فان س ياسة حتديد إلعقوابت إملعمتدة يه تطبيق س ياسة تقوم عىل إلردع.
وقد ُذكرت إحلاجة إىل حتديد عقوابت رإدعة ،مع إلشارة ابلزتإم مرشعنا إملتوإصل حبامية حقوق إمللكية إلفكرية
يف قرإرإت خمتلفة ،كام ُأبرزت بشلك خاص يف إخلطاب إلوزإري إذلي أألقي خالل جلسة إلقرإءة إلثانية
ملرشوع قانون حق إملؤلف (تعديل):
"وعىل ذكل إمسحوإ يل أأن أأغتمن هذه إلفرصة يك أأكرر أأن س ياسة إحلكومة ممتثةل يف عدم إلتغايض عن
إرتاكب إجلناايت .وذكل ألن معاجلة قرصنة حق إملؤلف تتطلب هنج ًا شام ًال يتضمن سن قوإنني
جيدة ،وهو ما حناول حتقيقه يف إلعملية إلرإهنة ،وإنفاذ عقوابت شديدة وتعاون إلصناعة ،عالو ًة عىل
إملرإجعة إدلإمئة للمجموعة إلاكمةل من إلقوإنني وإلنفاذ .وقد وإظبت حمامكنا كذكل عىل إحلمك ابحلبس
إملشدد طويل إ ألمد عىل جرإمئ إمللكية إلفكرية .و أأظن أأنه اكن هل أأن يقر أأ هذإ إلصباح ،عىل سبيل
إملثال ،نبأأ إحلمك عىل ماكل متجر يف ميدإن س مي لمي ابلسجن عامني بعد أأن تكرر توقيفه لبيعه أأقرإص
مضغوطة مقرصنة .و أأرجو أأن تصل رسالتنا وإحضة أأننا ل نتعامل مع قرصنة حقوق إملؤلف بأأي نوع
من إللني".
 .15عوإمل إلتشديد :إعتربت إحملمكة يف هذإ إحلمك إلظروف إملشددة إملمتثةل يف تبلور إلعملية نتيجة لتخطيط،
ونطاق إلعملية وتنوعها ،و أأن إملهتم اكن إلعقل إملدبر للعملية.
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تبىن إملهتم يف هذه إلقضية أأسلوب معل اثبت يف بيع إلسلع إملقدلة ،حيث اكن يس تأأجر متجر ًإ ويوظف
مساعد ًإ لدإرة إملتجر إذلي يبيع فيه إلسلع إملقدلة .ويؤدي إملساعد دور إلشخص إلساذج إذلي يظهر من
مجيع إ ألوجه عىل أأنه إملسؤول عن إدإرة إملتجر .وبلغ مجموع ما فتح إملهتم من إملتاجر ثالثة واكن هل مساعدون
خمتلفون ملساعدته يف تشغيل إملتاجر .واكنت إلعملية جيدة إلتخطيط ،واكن إكتشاف أأمر إملهتم صعب ًا بسبب
إرشإفه عىل إلعمل من خلف إلكوإليس .واكنت إحملمكة إلعالية قد أأفادت يف قضية الادعاء إلعام ضد اتن فوك
سوم مبا يل:
"إن من إ ألمور إملس تقرة للغاية أأن إقرتإف فعل بعد تدإول وس بق إرصإر ،مقا نر ًة ابملوإقف إليت يُقرتف
فهيا إندفاع ًا حلظي ًا ومحي ًة ،يؤخذ به ابعتباره عامل تشديد ل ختفيف".

نطاق إملنتجات إملتعدية وتنوع إملنتجات إملعروضة للبيع.
تتخذ أأعامل إملهتم يف بيع إملنتجات إملقدلة نطاق ًا كبري ًإ ،فاىل جانب تشغيل ثالثة متاجر ،بلغ عدد إ ألصناف
إملتعدية مضن إثنتا عرشة هتمة حمل إملالحقة و 23هتمة إلباقية إليت أأخذت يف إحلس بان ألغرإض حتديد إلعقوبة
 1 115صنف ًا .وفض ًال عن خضامة جحمها ،شهدت إلعملية تنوع ًا يف إملنتجات إملعنية ،حيث تضمنت إملاراكت
سوين يب إم يج ومايكروسوفت ويونيفرسال و أأدويب وماكروميداي وس امينتك وإي إم أي و أأبل مكبيوترز وورنر
وغريها كثري.

إلعقل إملدبر
اكن إملهتم قد أأحلق مساعديه ابلعمل معه ليساعدوه يف بيع إملنتجات إملقدلة .كام خطط للرتتيبات عن طريق
تلكيف مساعديه ابلتوقيع عىل عقود إستئجار متاجره .مفن إلوإحض إذ ًإ أأن إملهتم اكن حياول رانب
إكتشاف أأمره.
وتكون درجة إلذانب أأعىل يف معلية ُوضع لها هذإ إلقدر من إلتفصيل وإجمتع لها مجموعة من إلرشاكء إذإ
ما قورنت بدرجة إذانب فرد يعمل وحده .وعالو ًة عىل ذكل ،اكنت أأماكن إملتاجر يف هذه إلقضية دإخل
مجمعات سكنية ،مما أأظهر إس هتتار إملهتم إلاكمل ابلقانون إذ إختذ من مجمعات سكنية مزدمحة مقر ًإ ملبارشة
أأعامهل .ويف قضية الادعاء إلعام ضد تشان سون فات  ، 2007] SGDC 54أأفادت إحملمكة مبا يل إعرإ ًاب
عن إستياهئا من مثل ذكل إملسكل إلوحق:
"بلغ إملتأمرون مبلغ ًا من إلتطور حدإ هبم إىل إس تخدإم متجر بيع ابلتجزئة ،حيث ابرشوإ بيع منتجاهتم
بوقاحة للجامهري يف وسط مجمع ساكين رئييس يف س نغافورة .فمل تكن هذه معلية تدإر خلسة يف أأحد
إ ألزقة إخلفية .وتمن هذه إلوقاحة عن إس هتتار وإحض ابلقانون وينبغي إنزإل إلعقوبة وفق ًا ذلكل .وعالو ًة
عىل ذكل ،يؤدي هذإ إىل هتيئة مناخ من إس مترإء إلتعدي عىل حقوق إمللكية إلفكرية وإلتعايش معه،
كام تؤدي سهوةل إحلصول عىل إ ألصناف إملقرصنة إىل تعزيز تعاطي إمجلاهري هل وإىل تدهور إحرتإم
إلقانون وحقوق إلخرين .وتتعارض مبارشة إلبيع هبذإ إلشلك إملكشوف تعارض ًا وإحض ًا مع موقف
إملرشع إملمتثل يف تعزيز حقوق إمللكية إلفكرية وحاميهتا هنا".

وزير إلعدل ضد تشوي ساي-لوك

 4 HK 334حممكة إس تئناف هونغ كونغ
ل نشك يف أأنه ينبغي إلمتيزي بني أأحصاب منافذ إلبيع ابلتجزئة وإخملازن إملس تخدمة لقرتإف هذه إجلرإمئ
وموظفهيم .وينبغي أأن يُزنل ابلصنف إ ألول أأحاكم ًا أأطول من إلصنف إ ألخري .لكنا موضع إختالفنا مع إلقايض
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يف متيزيه بني إلباعة وعامل إلتوصيل ،فرمبا ختتلف إ ألدوإر بني أأمناء إخملازن وعامل إلتعبئة وعامل إلتوصيل
وإلبائعني ،لكننا ل نرى كبري فرق بيهنم من حيث إلذانب إجلنايئ .أأما ما ميكن أأن يربر إختالف إلعقوابت
إحملكوم علهيم به ،مفنه مث ًال عدد إلنسخ إملتعدية إملعنية ،ومدة مبارشهتم لهذه إلتجارة وعوإمل تتعلق بشخص
لك مهنم مثل إلقرإر ابلذانب.
خ
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إلتدإبري إحلدودية وإلعبور
وإعادة إلشحن
إلفصل إخلامس وإلعرشون
أألف .إلتدإبري إحلدودية ()3-0
ابء .إلعبور وإعادة إلشحن ()1-4
جمي .إلصالحيات إلوطنية إ ألخرى ملسؤويل إلرضإئب وإمجلارك ()5
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أألف .إلتدإبري إحلدودية
 .1إلزتإم إتفاق تريبس .يشرتط إتفاق تريبس عىل إدلول إ ألعضاء هتيئة تدإبري حدودية ملنع إس تريإد إلسلع إملقدلة
يف هذإ إلنص (إملادة :398)51
"تعمتد إلبدلإن إ ألعضاء ،وفقا ل ألحاكم إملنصوص علهيا أأدانه ،إجرإءإت لمتكني صاحب إحلق إذلي دليه
أأس باب مرشوعة لالرتياب يف أأنه ميكن أأن حيدث إس تريإد لسلع حتمل عالمات راارية مقدلة أأو متثل حقوق
مؤلف منتدةل ،من إلتقدم بطلب مكتوب إىل إلسلطات إخملتصة فيه ،إدإراي أأو قضائيا ،ليقاف إلسلطات
إمجلركية إجرإءإت إلفرإج عن تكل إلسلع وتدإولها حبرية.
وجيوز للبدلإن إ ألعضاء إلسامح بتقدمي مثل هذه إلطلبات فامي يتصل بسلع تنطوي عىل تعدايت أأخرى عىل
حقوق إمللكية إلفكرية ،رشيطة إلوفاء ابملتطلبات إليت ينص علهيا هذإ إلقسم.
كام جيوز للبدلإن إ ألعضاء إاتحة إجرإءإت مماثةل فامي يتصل ابيقاف إلسلطات إمجلركية إجرإءإت إلفرإج عن
إلسلع إملتعدية إملزمع تصديرها من أأرإضهيا".
ول شك أأن مسؤويل إمجلارك دلتهم تدإبري إنتصاف قانونية أأخرى رهن ترصفهم ل تعمتد عىل إتفاق تريبس من أأجل
إحتجاز سلع مقدلة معينة ،إعامتد ًإ عىل طبيعة إلتقليد .فرمبا تكون إلسلع غري ممتثةل لقوإنني أأخرى مثل إللوإحئ إلصحية
وإلبيئية ،أأو حتمل عالمات إحتيالية .ويف مجيع إحلالت من هذإ إلقبيل ،جيوز ملسؤويل إمجلارك إلتدخل حبمك مناصهبم
دون إعامتد عىل حترك من صاحب إحلقوق.
 .2إلقيود .خيضع حق إس تصدإر أأمر وقف لعدد من إلقيود ،نص علهيا مجيع ًا إتفاق تريبس ،ويه كام يل عىل
وجه إلتعيني (تلخيص ًا):







.3
398
399

ي ُشرتط تقدمي صاحب إحلق إملنشئ لهذإ إلجرإء أأدةل اكفية لطمأأنة إلسلطات إخملتصة (إمجلارك يف
إلعادة) إىل وجود ،مبوجب قوإنني بدل الاس تريإد ،تع خد يف إلظاهر عىل حق إمللكية إلفكرية إلعائد
لصاحب إحلق؛
وجيب عىل مودع إلطلب تقدمي تأأمني أأو تأأكيد ماكئف محلاية إملهتم (إملتعدي إملزعوم) وإلسلطات إخملتصة
وملنع إساءة الاس تخدإم؛
وجيب إملبادرة إىل إخطار إملس تورد ومودع إلطلب بوقف إلفرإج عن إلسلع؛
ويوجد حد زمين؛
وجيوز إصدإر أأمر ملودع إلطلب بأأدإء تعويض مالمئ ملس تورد إلسلع وإملرسل إليه ومالكها عن أأي
رضر حلق هبم جرإء إحتجاز إلسلع عن غري وجه حق.

وفامي يل منوذج لتطبيق إلنظام مع إلشارة إىل لوإحئ إملفوضية إ ألوروبية:399

لالطالع عىل قانون منوذيج إنظر .www.wcoipr.org/wcoipr/gfx/ModelLawfinal.doc.d
لحئة إجمللس إ ألورويب رمق  1383/2003إلصادرة يف  22يوليو  2003بشأأن إلجرإءإت إمجلركية إليت تتخذ يف موإهجة سلع يشتبه يف تعدتها عىل
حقوق ملكية فكرية معينة وإلتدإبري إملقرر إختاذها حيال إلسلع إليت يثبت تعدتها عىل تكل إحلقوق .وقد قدمت إملفوضية إ ألوروبية يف مايو 2011
مقرتح ًا بالحئة جديدة تتعلق ابنفاذ إمجلارك حلقوق إمللكية إلفكرية يس هتدف إحاللها حمل إلالحئة رمق http://eur-:1383/2003
.lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0285:FIN:EN:PDF.
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نوكيا ضد إدإرة إلعائدإت وإمجلارك

)[2009] EWHC 1903 (Ch) (27 July 2009
تتعلق لحئة إلسلع إملقدلة ابجرإءإت مجركية تتخذ يف موإهجة سلع يشتبه يف تعدتها عىل حقوق ملكية فكرية
معينة وإلتدإبري إملقرر إختاذها حيال إلسلع إليت يثبت تعدتها عىل تكل إحلقوق .وقد أأدرجت هذه إلالحئة يف
إلقانون إلوطين.
ولتعريف عبارة "سلع تتعدى عىل حق ملكية فكرية" مقام حموري يف إملسائل إلناش ئة بشأأن هذإ إلطلب.
ويظهر أأن إلالحئة تتعلق بثالث فئات من إلسلع إملتعدية ،أأل ويه "إلسلع إملقدلة" إليت تتعدى عىل عالمة
راارية مسجةل ،و"إلسلع إملقرصنة" إليت من شأأن صنعها إلتعدي عىل حق مؤلف أأو حق تصممي ،وإلسلع إليت
تتعدى عىل برإءة أأو حقوق متفرقة أأخرى.
أأما عن "إلسلع إملقدلة" ،فيتعني أأن حتمل عالمة مماثةل حقيق ًة أأو حكامً للعالمة إملسجةل وجيب أأن تكون
مس تخدمة عىل سلع من نفس نوع تكل إليت متثل موضوع ابلتسجيل .ومن إلظاهر أأن هذإ إلتعريف يتضمن
إلنسخ إملزيفة لكنه غري مقترص علهيا ،بل يشمل كذكل إس تخدإم إلعالمة إملسجةل عىل سلع من نفس نوع تكل
إليت متثل موضوع إلتسجيل حىت ولو مل يكن صاحب إلعالمة إلتجارية يس تخدم إلعالمة عىل تكل إلسلع
بنفسه .ولكنه مع ذكل يقترص عىل إلسلع إليت تتعدى ،مبقتىض محلها إلعالمة إخملالفة ،عىل حقوق صاحب
إلعالمة إلتجارية.
مث يضع إلفصل إلثاين من إلالحئة إطار ًإ ميكن فيه تقدم صاحب حقوق بطلب ابختاذ إلسلطات إمجلركية إجر ًإء.
وحىت قبل إيدإع هذإ إلطلب ،متنح إملادة  4إلسلطات إمجلركية صالحية إيقاف إلفرإج عن إلسلع ترقب ًا لطلب
من هذإ إلقبيل إذإ توفرت دلتها ،يف إحدى إحلالت إملشار إلهيا يف إملادة  ،)1)1أأس باب اكفية لالشتباه يف
تعدي إلسلع عىل حق من حقوق إمللكية إلفكرية .ومن مث تنص إملوإد من  5إىل  8عىل إلجرإءإت إملقررة
ليدإع هذه إلطلبات ومعاجلهتا.
وينص إلفصل إلثالث من إلالحئة عىل رشوط حتمك إلجرإءإت إملتخذة من ِقبل إلسلطات إمجلركية .ولهذه
أأمهية معتربة وتبد أأ بفرض إلزتإم عىل مكتب إمجلارك ابيقاف إلفرإج عن أأي سلع أأو إحتجازها يف إحدى
إحلالت إملشار إلهيا يف إملادة  )1)1إذإ إشتُبه يف تعدتها عىل حق من حقوق إمللكية إلفكرية.
وجيب عىل إلهيئة إمجلركية إخملتصة حينئ خذ إبالغ صاحب إحلقوق ابلجرإء إذلي إختذته حىت تتيح هل تبني
حقيقة إلتعدي عىل حق من حقوق إمللكية إلفكرية مبقتىض إلقانون إلوطين من عدمه.
وتعاجل إملادة  10أأمر إلقانون إلوإجب تطبيقه يف إلوقوف عىل حقيقة تكل إملسأأةل:
"يط َبق يف معرض إلبت يف إلتعدي عىل حق من حقوق إمللكية إلفكرية مبوجب إلقانون إلوطين من
عدمه إلقانون إلساري يف إدلوةل إلعضو إليت توضع عىل أأرإضهيا إلسلع يف إحدى إحلالت إملشار إلهيا
يف إملادة .")1)1
وإذإ مل يتنازل صاحب إلسلع أأو مالكها عن إلسلع لعدإهما فان إلالحئة تنص عىل وجوب إنشاء صاحب
إحلقوق إجرإءإت لتبني حقيقة إلتعدي عىل حق من حقوق إمللكية إلفكرية مبوجب إلقانون إلوطين من عدمه.
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وجيب إلتعامل مع إلسلع إليت يثبت تعدتها عىل حق من حقوق إمللكية إلفكرية مبوجب إلقانون إلوطين وفق ًا
للفصل إلرإبع من إلالحئة .و أأمه ما يف ذكل أأنه:
جيب ففامي جيب منع إدخال أأي سلع يثبت يف هناية إلجرإء إملنصوص عليه يف إملادة  9تعدتها عىل حق من
حقوق إمللكية إلفكرية إىل إ ألرإيض إمجلركية إلتابعة لالحتاد أأو إلفرإج عهنا للتدإول إحلر أأو تصديرها أأو إعادة
تصديرها ف أأو ما إىل ذكل .
متارس وفق ًا للقانون ،وجيب
ومن إلوإحض أأن أأي صالحية ختول لالدإرة مصادرة إلسلع أأو إحتجازها جيب أأن َ
أأن يكون لها أأساس وإحض للتدخل يف ملكية إلغري.

ابء .إلعبور وإعادة إلشحن
.4

حترير إلشاكليات :ورد تعريف إعادة إلشحن يف نص إتفاق ماكحفة إلتجارة يف إلسلع إملقدلة كام يل:
حتول سلع مبوجبه حتت مرإقبة مسؤويل إمجلارك من وس يةل
"يشري مصطلح إعادة إلشحن إىل إجرإء مجريك َّ
نقل الاس تريإد إىل وس يةل نقل إلتصدير يف إملنطقة إلتابعة ملكتب مجريك وإحد ،ويكون هو مكتب الاس تريإد
وإلتصدير مع ًا".

وتتعلق مشلكة سلع إلعبور أأو إلسلع معادة إلشحن أأساس ًا بصالحيات مسؤويل إمجلارك إملعنيني عىل إلنحو إملنصوص
عليه يف إلترشيعات إحمللية .وتنطبق إملبادئ إلعامة إلوإردة يف هذإ إلنص إملقتطف فامي يتعلق ابمجلاعة الاقتصادية
إ ألوروبية بشلك عام.
ومن إملشالك إلتطبيقية إلكربى يف جمال إلسلع إملقدلة أأن إلسلع تدخل بدل ًإ ما لكهنا ل ختضع لجرإءإته إمجلركية لكوهنا
موهجة إىل ب خدل أخر .وميكن مبجرد خروهجا من إملنطقة إمجلركية تغيري مسارها ،وبذكل ل يقف إ ألمر عند حد إلفالت
من إلرسوم إمجلركية ،بل يشمل كذكل إلفالت من إلتفتيش إمجلريك ألغرإض منع إلتقليد والاراار يف إخملدرإت
وهتريب إ ألسلدة وما شابه.
وتوجد أأمثةل أأخرى :تصنع إلسلع يف إلبدل " أألف" وتشحن عرب إلبدل "ابء" إىل إلبدل "جمي" .فان اكنت تكل إلسلع
تعترب مقدلة يف إلبدلإن إلثالثة مجيع ًا ،هل للسلطات أأو صاحب إحلقوق إختاذ إجرإء يف إلبدل ابء؟ وابملقابل ،إذإ
اكنت تعترب أأصلية يف إلبدلين أألف وجمي ،لكهنا تعترب مقدلة يف إلبدل ابء ،هل لنفس إ ألطرإف أأن تتخذ إجر ًإء يف
إلبدل ابء؟
ولهذه إملشلكة خطورة ابلنس بة إىل إ ألدوية إلنوعية ،ويه ليست مقدلة حبمك إلتعريف ،بل تصنع بشلك مرشوع يف
إلبدل أألف وتوجه للبيع يف إلبدل جمي لكن جيب أأن متر من خالل إلبدل ابء.400
وابلستناد إىل إقلميية حقوق إمللكية إلفكرية و أأن إلسلع غري موهجة إىل إلسوق يف إلبدل ابء ،فال ميكن أأن تسبب
إلسلع ،أأثناء عبورها ،تعد ًاي عىل حق من حقوق إمللكية إلفكرية ،مثل حق إلربإءة ،يف إلبدل ابء .ومؤدى هذإ ،يف
إطار إملبادئ إلعامة ،أأنه ل ينبغي إخضاع إلسلع إلعابرة حق ًا ألي إجرإءإت مجركية يف إلبدل ابء .ول يسوغ إختاذ
إجرإءإت مجركية إل يف حاةل وحيدة يه وجود أأس باب تدعو إىل إعتقاد إحامتل حتويل مسار هذه إلسلع إىل إلسوق
400

أأعلنت إلهند والاحتاد إ ألورويب يف  30يوليو  2011أأهنام أأبرما إتفاق ًا كتابي ًا يتعلق بصالحيات جامرك الاحتاد إ ألورويب وسلطاته يف وقف حشنات
إ ألدوية إلنوعية إملارة عرب أأورواب ،حيث مل يعد وجود برإءة أأوروبية عىل أأدوية نوعية مارة اكفي ًا لوقف حشنات.
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يف إلبدل ابء .401ومن شأأن إتباع أأي هنج أخر يف هذإ إلصدد أأن يؤثر يف توإفر إلسلع إملرشوعة ،خاصة يف إلبدلإن
إلنامية.
وتنطبق نفس إلقاعدة عىل إلسلع إليت تعترب مقدلة يف إلبدلإن إلثالثة مجيع ًا ،حيث ل ختضع لالجرإءإت إمجلركية يف
إلبدل ابء لكهنا قد ختضع ذلكل يف بدلي الاس تريإد وإلتصدير.
 .5حممكة إلعدل إ ألوروبية .تأأثر إملوقف يف الاحتاد إ ألورويب ابلتعقيدإت إليت س ببهتا إلسوق إملشرتكة وإللوإحئ إليت
متوىخ يف إتفاق تريبس.
يرى إلبعض فهيا رااوز ًإ ملا اكن
ً
"تنطوي مجيع إملعاهدإت إدلولية إملتعلقة ابمللكية إلفكرية وإلقوإنني إلوطنية بشأأن إمللكية إلفكرية عىل مبد أأ
أأسايس من مبادئ إمللكية إلفكرية أأو تقر به رصإح ًة ،وذكل هو مبد أأ إلقلميية .وحقوق إمللكية إلفكرية وفق ًا
لهذإ إملبد أأ إقلميية تعمتد حاميهتا عىل إلترشيع إلوطين يف لك بدل .ول تاكد لحئة الاحتاد إ ألورويب 1383/2003
تتسق مع إملبد أأ إملذكور ،ألهنا مبصادرة منتج معني غري موجه إىل سوق الاحتاد إ ألوريب تفرض إلزإم ًا ابختاذ
وضع إلربإءة يف إدلوةل إلعضو إ ألوروبية إليت يقدم فهيا طلب إختاذ إجرإء مجريك مرجع ًا .وعالو ًة عىل ذكل ،فقد
د أأبت حممكة إلعدل إ ألوروبية يف إجهتادإهتا بشأأن إلعالمات إلتجارية عىل إلربط بني إس تحقاقات أأحصاب
إحلقوق ،فامي يتعلق بسلع إلعبور ،وإلتغيري إحملمتل يف مسار تكل إملنتجات إىل سوق الاحتاد إ ألورويب
إدلإخلية .وعىل ذكل ،ل يتأأثر موضوع حق معني من حقوق إمللكية إلفكرية ،ول حقوق صاحب إمللكية،
إل إذإ طرحت سلع متعدية عىل إمللكية إلفكرية يف إلسوق إدلإخلية .ولكن ابملقابل ،يتيح جمرد عبور إلسلع يف
إلوضع إلرإهن لصاحب إمللكية ممارسة مجيع حقوقه الاس تئثارية ابخملالفة ملبد أأ إلقلميية وابخملالفة لجهتادإت
حممكة إلعدل إ ألوروبية إليت تربط إلجرإءإت إمجلركية بتأأثر حقوق صاحب إمللكية إخملوةل”.402
ومع ذكل فان إلهنج إلعام إملذكور أأعاله ينعكس عىل إحلمك إلتايل إملستشهد به .وتوجد أأحاكم أأخرى قد تعطي إنطباع ًا
خمتلف ًا لكهنا شاذة ،وإن مل تكن كذكل فهيي غري جديرة بأأي ثناء.403

مونتكس هودلنغز ضد ديزل

ECJ, 9 November 2006, C-281/05, ECR 2006, I-10881
تصنع مونتكس رسإويل عن طريق تصدير خمتلف إ ألجزإء فمن إيرلندإ إىل بولندإ ،مبا يف ذكل إلشارإت
إملمزية ،مبقتىض إجرإء إخلامت إمجلريك ،مث حياكة إ ألجزإء يف إ ألرإيض إلبولندية وإعادة إلرسإويل إملكمتةل إىل
إيرلندإ .وليس لرشكة ديزل حامية لالشارة يف أأرإيض إيرلندإ.
وقد إحتجز مكتب إمجلارك حشنة موهجة إىل مونتكس عبارة عن رسإويل نسائية حتمل الامس DIESEL
(ديزل) اكن من إملقرر أأن تنقلها رشكة هنغارية بر ًإ من إملصنع إلبولندي عرب أأر خإض أأملانية .كام اكن من إملقرر أأن
تُنقل إلرسإويل يف معلية عبور متوإصل من مكتب إمجلارك إلبولندي إىل مكتب إمجلارك يف دبلن ،واكنت
حمية من أأي إستبعاد خالل مسار إلعبور حبمك خامت مجريك مثبت عىل وس يةل إلنقل مبعرفة إلسلطات
إلبولندية.

.401
402
403

"إلجرإءإت إحلدودية بشأأن إلسلع إليت يزمع تعدّ تها عىل حقوق إمللكية إلفكرية"ورقة معل بقمل غزإفيي سواب
غزإفيي سواب ،إملصدر إلسابق ذكره.
حممكة إلعدل إ ألوروبية 6 ،أأبريل  ،2111بولو/لورنC-383/98, ECR 2000, I-2519 ،؛ حممكة إلعدل إ ألوروبية 1 ،يناير  ،2114روليكسC-60/02, ،

.ECR 2004, I-651
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وتقدمت مونتكس ابعرتإض عىل إ ألمر ابحتجاز إلسلع إملعنية .واكن إلر أأي إذلي عربت عنه أأن جمرد عبور
إلسلع عرب أأر خإض أأملانية ل يسبب تعد ًاي عىل أأي من إحلقوق إخملوةل حبمك إلعالمة إلتجارية.
أأما ديزل فاعتربت من جانهبا أأن هذإ إلعبور ميثل تعد ًاي عىل حقوق عالمهتا إلتجارية نظر ًإ للخطر إملمتثل يف
إماكنية تسويق إلسلع يف إدلوةل إلعضو حمل إلعبور.
وحمكت إحملمكة بأأن إلعبور ،إذلي ينطوي عىل نقل سلع مصنعة بشلك مرشوع يف دوةل عضو إىل بدل
غري عضو عن طريق إملرور عرب دوةل عضو وإحدة أأو أأكرث ،ل يش متل عىل أأي تسويق للسلع إملعنية وابلتايل
ل حيمتل تسببه يف تع خد عىل موضوع إلعالمة إلتجارية إحملدد.
ووحضت إحملمكة كذكل أأنه ليس ملاكل عالمة راارية أأن يعارض جمرد دخول سلع أأصلية حتمل تكل إلعالمة
الاحتاد ،مبقتىض إجرإء إلعبور إخلاريج أأو إجرإء إلتخزين إمجلريك ،مما مل يس بق طرحه ابلفعل يف أأسوإق
الاحتاد مبعرفة ذكل إملاكل أأو موإفقته.
ويس تتبع ذكل أأنه ل حيق ملاكل عالمة راارية حظر عبور سلع حتمل إلعالمة إلتجارية ومشموةل ابجرإء إلعبور
إخلاريج عرب دوةل عضو تكون تكل إلعالمة حمية فهيا (مجهورية أأملانيا الاحتادية يف إلقضية إلرإهنة) وموهجة
إىل دوةل عضو أأخرى ل حتظى إلعالمة فهيا هبذه إمحلاية (إيرلندإ يف إلقضية إلرإهنة) إل إذإ اكنت تكل إلسلع
معرضة ألفعال طرف اثلث حال مشولها ابجرإء إلعبور إخلاريج تقتيض ابلرضورة طرهحا يف سوق إدلوةل
إلعضو حمل إلعبور.
وكام س بق إذلكر ،فال حيق ملاكل عالمة راارية حظر عبور سلع حتمل إلعالمة إلتجارية ومشموةل ابجرإء إلعبور
إخلاريج عرب دوةل عضو تكون تكل إلعالمة حمية فهيا (مجهورية أأملانيا الاحتادية يف إلقضية إلرإهنة) وموهجة
إىل دوةل عضو أأخرى ل حتظى إلعالمة فهيا هبذه إمحلاية (إيرلندإ يف إلقضية إلرإهنة) إل إذإ اكنت تكل إلسلع
معرضة ألفعال طرف اثلث حال مشولها ابجرإء إلعبور إخلاريج تقتيض ابلرضورة طرهحا يف سوق إدلوةل
إلعضو حمل إلعبور.
ول عربة ملرشوعية تصنيع إلسلع حمل إلزنإع من عدهما يف هذإ إلس ياق.
 .6إلبدلإن غري إلساحلية وإجلزرية :يعاجل إحلمك إلتايل إملستشهد به مشلكة س بل تفسري إلترشيعات إحمللية ،خاصة
مؤدى مفهويم "الاس تريإد" و"إلتصدير" .وهو يتعلق بسلع صنعت بشلك مرشوع يف إلبدل أألف لتصديرها إىل إلبدل
جمي إليت ل تعترب إلسلع فهيا مقدلة .غري أأنه يتعني مرور إلسلع عرب إلبدل ابء ،إما ألن إلبدل أألف إملصدر غري ساحل أأو
أأنه جزري ،حيث تعترب إلسلع مقدلة .واكنت إملسأأةل حمل إلنظر يف جوإز إحتجاز إلسلطات إمجلركية يف إلبدل ابء
للسلع عىل أأساس أأهنا إس ُتوردت ُوصدرت .وقضت إحملمكة يف تكل إملسأأةل ابلنفي.
وقد خيتلف إلوضع يف بدلإن أأخرى إعامتد ًإ عىل إلترشيعات .ففي نيوزيلندإ ،عىل سبيل إملثال ،ختضع مجيع إلسلع إليت
تصل نيوزيلندإ حبر ًإ أأو جو ًإ لس يطرة إمجلارك فور وصولها إحلدود إلقلميية ،بغض إلنظر عن كون مقصدها إ ألخري
لالس هتالك إحملل أأو إعادة إلشحن خارج نيوزيلندإ .ويعرض إخضاع إلسلع لس يطرة إمجلارك رسائل إلسلع إحملظورة
أأو إملقيدة للصالحيات إمجلركية إلقانونية من تفتيش وإحتجاز وضبط.
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مجموعة أأم مول ضد غاب

][2004] ZASCA 112 [South Africa
إلعالمة إلتجارية ( GAPغاب) مسجةل يف  110بدل ًإ ابمس وإحد أأو أأكرث من إملس تأأنف ضدمه .ويف جنوب
أأفريقيا حيمل إملس تأأنف ضده تسجيالت للعالمة يف إلفئتني  3و 30بيامن ُجسلت إلعالمات THE GAP
وراهزي  THE GAPوراهزي  GAPابمس إملس تأأنف يف إلفئة  25ابلنس بة إىل إملالبس.
ويصدر إملس تأأنف ضده مالبس حتمل إلعالمة إلتجارية  GAPمن ليسوتو وسوإزيلند وموريش يوس
ومدغشقر (ويه بدلإن حيمل فهيا تسجيالت للعالمة) موهجة للتسويق يف بدلإن أأخرى حيمل فهيا أأيض ًا
تسجيالت مماثةل .أأي أأن مصدر إلسلع ومقصدها بدلإن تعترب إلسلع فهيا أأصلية ل مقدلة ( أأي ليست
نسخ ًا إحتيالية).
ويتعني إعادة حشن إلسلع إلوإردة من موريش يوس ومدغشقر عرب موإئن جنوب أأفريقيا ،كام يتعني نقل إلسلع
إلوإردة من إلبدلين غري إلساحليني إملذكورين عرب جنوب أأفريقيا إىل أأحد موإنهيا .وقد إعمتد إملس تأأنف عىل
عالماته إلتجارية إملسجةل ليس تخدم أأحاكم إلقانون وحياول إس تخدإهما وتهدد ابس تخدإهما يف سبيل إخضاع
إلسلع إلعابرة لالحتجاز مبعرفة رشطة جنوب أأفريقيا أأو مفوضية إمجلارك وإملكوس.
واكنت إلشوإغل إدلولية بشأأن إلتقليد وإلقرصنة قد أأدت إىل وضع أأحاكم معينة يف إتفاق تريبس ،إذلي تتناول
ديباجته رغبة إدلول إ ألعضاء:
"يف ختفيض إلتشوهات وإلعرإقيل إليت تعوق إلتجارة إدلولية ،وإذ تأأخذ يف الاعتبار رضورة تشجيع
إمحلاية إلفعاةل وإملالمئة حلقوق إمللكية إلفكرية ،وهبدف ضامن أأل تصبح إلتدإبري وإلجرإءإت إملتخذة
لنفاذ حقوق إمللكية إلفكرية حوإجز يف حد ذإهتا أأمام إلتجارة إملرشوعة".
ويلزم إلتفاق إدلول إ ألعضاء بهتيئة تدإبري دنيا معينة محلاية حقوق إمللكية إلفكرية ،لكنه يرتك لها منح إملزيد إن
رغبت يف ذكل .وفامي يتعلق ابلتدإبري إحلدودية ،للامدة  51أأمهية يف إلس ياق إلرإهن:
"تعمتد إلبدلإن إ ألعضاء ،وفقا ل ألحاكم إملنصوص علهيا أأدانه ،إجرإءإت لمتكني صاحب إحلق إذلي دليه
أأس باب مرشوعة لالرتياب يف إنه ميكن أأن حيدث إس تريإد لسلع حتمل عالمات راارية مقدلة أأو متثل
حقوق مؤلف منتدةل ،من إلتقدم بطلب مكتوب إىل إلسلطات إخملتصة فيه ،إدإراي أأو قضائيا،
ليقاف إلسلطات إمجلركية إجرإءإت إلفرإج عن تكل إلسلع وتدإولها حبرية .كام جيوز للبدلإن إ ألعضاء
إاتحة إجرإءإت مماثةل فامي يتصل ابيقاف إلسلطات إمجلركية إجرإءإت إلفرإج عن إلسلع إملتعدية إملزمع
تصديرها من أأرإضهيا".
وعودة إىل إملادة ()0(2و) ،قد يفيد الاستشهاد اب ألجزإء إلبارزة من إلنص اثنية:
"ل جيوز ابلنس بة إىل أأي سلع مقدلة إس تريإدها إىل إمجلهورية أأو عربها أأو تصديرها مهنا أأو عربها".
و ألغرإض إلنقاش إحلايل ،س ُيفرتض أأن من شأأن إس تريإد إملس تأأنف ضده ،عىل سبيل إملثال ،مالبس
"غاب" إىل هذه إلبالد أأن يبلغ مبلغ خمالفة ذكل إحلمك .وإلسؤإل إ ألول هنا :هل "إعادة إلشحن" مشموةل يف
عبارة "إس تريإدها إىل إمجلهورية"؟ وإعادة إلشحن مفهوم معلوم جيد ًإ للمرشع ،ومتزي إلنصوص إلترشيعية
إلعادية بني إملفهومني .وقد فرست حمامكنا عام  1918حكامً قانوني ًا إشرتط عىل لك من "يس تورد" دقيق مقح
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إىل إلبالد أأن يقدم "بعد الاس تريإد" مبارشة مرراعات معينة وخيلطها بدقيق أخر ،حيث ر أأت أأنه من
غري إلوإرد أأن مقصد إملرشع اكن إدخال دقيق عابر إىل بدل أخر حتت مسمى "إملس تورد".
وقد يكون من إملمكن يف س ياق حمل أأن تتوفر أأس باب وجهية تدعو إىل هتيئة تدإبري إنتصاف لحتجاز سلع
مقدلة عابرة مثل ما يكون لحتجاز أأدوية أأو أأسلدة غري مرشوعة عابرة .ولكن ابملقابل ،هل يتصور وجود أأي
سبب لحتجاز سلع ليست "مقدلة" ابملفهوم إلسائد ذلكل إملصطلح مما يتعني إعادة حشنه عرب هذه إلبالد من
بدلإن جزرية وغري ساحلية ،خاصة إذإ مل يتأأثر أأي حامل حقوق حمل ومل تتعد عىل أأي حقوق ملكية فكرية
بذكل؟ مل يطرح إدلفاع شيئ ًا من ذكل ،و أأان ل أأس تطيع تصور شيئ ًا منه كذكل .ويتعني عىل إملرء أأن يفرتض
أأن هذه إلبالد غري رإغبة يف إلتدخل يف إلتجارة إملرشوعة لبدلإن تعمتد ،نظر ًإ ملوقعها إجلغرإيف إحملدد ،عىل هذه
إلبالد منفذ ًإ وخمرج ًا .ويف ضوء ديباجة إتفاق تريبس إملقتبس أأعاله ،فليس من إلهني أأن يفرتض حتول
ترشيعات إستندت إليه إىل "معوقات حوإجز يف حد ذإهتا أأمام إلتجارة إملرشوعة".
فالهدف من إلقانون رارمي نوعية معينة من الاحتيال .أأما ما يفعهل إملس تأأنف ضده فال ميكن إعتباره بأأي قدر
من إلتخيل إحتيالي ًا .فهل يس هتدف إلقانون رارمي أأفعاهل؟ ومبا أأن هذإ إلقانون جزإيئ ،فيجب تفسريه بتحفظ
دون إلهتجم عىل إلصياغة .وحيث إن لكمة "الاس تريإد" ،كام س بقت إلشارة ،ل يلزم إش امتلها عىل إعادة
إلشحن ،كام بينت إلقضااي إملستشهد هبا ،فأأان ل أأعتقد أأنه ينبغي الانتصار للتفسري إذلي إحتج به إملس تأأنفون.
 .7إعادة حشن إلسلع إملقدلة :ينطبق إلهنج إملطروح حىت إلن كذكل عىل إلسلع إلزإئفة :فليس للسلطات إمجلركية
أأن حتتجز إلسلع أأثناء عبورها ألهنا ل تتعدى عىل حق حمل من حقوق إمللكية إلفكرية .وهناك فرق بني دخول سلع
لخضاعها لجرإءإت مجركية مثل إلعبور إخلاريج أأو إلتخزين إمجلريك وإخضاعها لالجرإء إمجلريك إملتعلق ابلفرإج عهنا
للتدإول حبرية.404

نوكيا ضد إدإرة إلعائدإت وإمجلارك

)[2009] EWHC 1903 (Ch) (27 July 2009
هذإ طلب من نوكيا مبرإجعة قضائية لقرإر إدإرة إلعائدإت وإمجلارك ("إلدإرة") بعدم إس مترإر إحتجاز رساةل
من إلهوإتف إحملموةل وملحقاهتا تقول نوكيا إهنا مقدلة ول إيقاف إلفرإج عهنا ،ولس ياسة إلدإرة إملؤدية إىل عدم
إعتبار إلسلع إليت تنتقل عرب الاحتاد إ ألورويب من أأحد إلبدلإن غري إ ألعضاء إىل أخر حم ًال لحامتل كوهنا مقدلة
ما مل تدخل نطاق إلتدإول إحلر يف الاحتاد إ ألورويب.
وقد أأوقفت إلدإرة رساةل سلع مشحونة من هونغ كونغ إىل كولومبيا وفتش هتا .واكنت إلرساةل متكونة من حوإيل
أأربعامئة هجاز هاتف حمول وبطارايت و أأدةل وصناديق و أأطقم حتدث عن بعد ،واكنت مجيع ًا حتمل عالمة نوكيا
إلتجارية .ول منازعة يف كون إلسلع إليت حوهتا إلرساةل زإئفة ابلفعل.
وسأألت نوكيا إلدإرة إن اكنت عىل إس تعدإد ملصادرة إلسلع مبوجب إلصالحيات إملمنوحة لها يف لحئة إجمللس
رمق "( 1383/03لحئة إلسلع إملقدلة").
وبينت إلدإرة يف ردها أأهنا توإجه صعوبة يف فهم إلكيفية إليت ميكن هبا إعتبار إلسلع مقدلة يف حدود مؤدى
لحئة إلسلع إملقدلة ما مل يقم دليل عىل إحامتل حتويل مسارها إىل سوق الاحتاد إ ألورويب .ونظر ًإ لغياب أأي
دليل من هذإ إلقبيل أأفادت إلدإرة أأهنا ل ترى حرمان ماكل إلسلع مهنا أأمر ًإ مرشوع ًا.
404

إيل ليل ورشاكؤه أند أأنور ضد إيت يب إم كمييست .[2008] EWCA Civ 24
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وإلشاكل إلقامئ بني إلطرفني يتعلق أأساس ًا ابلتفسري إلصحيح لتعريف "إلسلع إملقدلة" إلوإرد يف لحئة إلسلع
إملقدلة وإذإ ما اكن يش متل إلسلع إلعابرة وإخلاضعة لجرإءإت مجركية خاصة ويف ظروف ليس فهيا أأي إحامتل
حقيقي لطرهحا يف إلسوق يف الاحتاد.
ومن إملالمئ إلبدء ابلنظر يف إلسوإبق إلقضائية ذإت إلصةل إملتعلقة ابلتعدي عىل إلعالمات إلتجارية إملسجةل.
وإلقضية إ ألوىل بعنوإن  .C-115/02 Rioglass and Transremar [2003] ECR I-12705واكنت
متعلقة بسلع مصنعة بشلك مرشوع يف إس بانيا وإحتجزت يف فرنسا لالشتباه يف إلتعدي عىل عالمات راارية
يف معرض نقلها إىل بولندإ .وإلمتست حممكة إلنقض حكامً أأولي ًا يفصل يف منع إلسلطات إمجلركية مبوجب نص
إملادة  28 ECمن تنفيذ إجرإءإت إحتجاز عىل سلع مصنعة بشلك مرشوع يف إس بانيا مقصود طرهحا ،عقب
نقلها عرب دوةل عضو أأخرى ،يف أأسوإق بدل غري عضو .وجاء رد حممكة إلعدل إ ألوروبية ابلجياب ،و أأشارت
خالل ذكل إىل ما يل:
"فامي يتعلق ابلعالمات إلتجارية ،فقد إس تقر يف إلسوإبق إلقضائية أأن إملوضوع إحملدد ألي عالمة راارية
يتلخص يف ضامن إس تئثار مالكها ابس تخدإم تكل إلعالمة لغرض طرح منتج يف إلسوق أأول مرة ومن
مث حاميته من إملنافسني إلرإغبني يف إس تغالل وضع إلعالمة إلتجارية ومسعهتا عىل وجه غري منصف عن
طريق بيع منتجات حتملها بغري حق قانوين.
وعىل ذكل فان تنفيذ هذه إمحلاية مرتبط بتسويق إلسلع.
و أأما إلعبور ،كام هو يف حمل إلزنإع يف إدلعوى إلرئيس ية ،إذلي ينطوي عىل نقل سلع مصنعة
بشلك مرشوع يف دوةل عضو إىل بدل غري عضو عن طريق إملرور عرب دوةل عضو وإحدة أأو أأكرث،
فال يش متل عىل أأي تسويق للسلع إملعنية وابلتايل ل حيمتل تسبهبا يف تع خد عىل موضوع إلعالمة
إلتجارية إحملدد.
وتثبت هذه إلنتيجة بغض إلنظر عن إلوهجة إلهنائية للسلع إلعابرة .ول يغري وإقع طرح إلسلع لحق ًا يف
أأسوإق بدل غري عضو وليس يف دوةل عضو أأخرى شيئ ًا يف طبيعة معلية إلعبور إليت ل تشمل ،حبمك
تعريفها ،طرح ًا يف إ ألسوإق".
وقد أأثريت هذه إملسأأةل بشلك أأوحض يف إلقضية  C-405/03رشكة "الكس إنرتانش يوانل يب يف" ضد رشكة
"كولغيت ابملوليف" وأخرين  ، 2005] ECR I-8735حيث أأدخلت رشكة الكس إنرتانش يوانل إىل ميناء
روتردإم محوةل حاوية من معجون إ ألس نان إذلي حيمل إلعالمة إلتجارية أأكوإفريش من مصدر يف جنوب
أأفريقيا .وس ئلت حممكة إلعدل إ ألوروبية ،من حيث موضوع إدلعوى ،إن اكن حيق ملاكل عالمة راارية أأن
يعارض دخول سلع أأصلية حتمل تكل إلعالمة الاحتاد ،مبقتىض إجرإء إلعبور إخلاريج أأو إجرإء إلتخزين
إمجلريك ،مما مل يس بق طرحه ابلفعل يف أأسوإق الاحتاد مبعرفة ذكل إملاكل أأو موإفقته.
وردت إحملمكة بأأنه ل جيوز إعتبار إلسلع إليت ترد من خارج الاحتاد وختضع لجرإء إلعبور إخلاريج أأو إجرإء
إلتخزين إمجلريك "مس توردة" ألغرإض توجيه إلعالمات إلتجارية أأو لحئة الاحتاد بشأأن إلعالمات إلتجارية.
ويتطلب الاس تخدإم يف معرض مبارشة إلتجارة إدخال إلسلع إىل الاحتاد ألغرإض طرهحا يف إ ألسوإق.
فمث إلتفتت إحملمكة إىل دعوى رشكة "مونتكس هودلنغز" ضد رشكة "ديزل" 2006] ECR I-10881
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و أأان أأس تقي إملبادئ إلتالية من هذه إلقضااي اكفة .أأو ًل ،يتطلب إلتعدي عىل عالمة راارية مسجةل طرح سلع
يف إلسوق ،ول تفي إلسلع إلعابرة وإخلاضعة لجرإءإت إيقاف مجريك هبذإ إلرشط ،ما مل تزد عىل ذكل.
واثني ًا ،خيتلف إلوضع إذإ اكنت إلسلع يف إجرإء إلعبور معرضة ألفعال طرف اثلث تقتيض ابلرضورة طرهحا يف
إلسوق .لكن عبء إثبات ذكل يقع عىل ماكل إلعالمة إلتجارية.
واثلث ًا ،ل يكفي جمرد إحامتل حتويل مسار إلسلع لتربير أأي إس تنتاج بأأن إلسلع طرحت أأو س تطرح يف
إلسوق.
ورإبع ًا ،مل تس تددث لحئة إلسلع إملقدلة معيار ًإ جديد ًإ ألغرإض تأأكيد وجود تع خد عىل عالمة راارية مسجةل
أأو وجود إس تخدإم للعالمة حيمتل حظره.
و أأان أأجد أأن حتديد نطاق إحلقوق إملكتس بة حبمك عالمة راارية مسجةل يف إطار إلقانون إلوطين يقطع شوط ًا
بعيد ًإ حنو إلجابة عن إلسؤإل إذلي ينشأأ بشأأن هذإ إلطلب.
وقد أأحيلت هذه إلقضية إىل حممكة إلعدل إ ألوروبية طلب ًا لر أأي مبديئ من حممكة الاس تئناف إلنلكزيية
ونظرت حممكة إلعدل إ ألوروبية فهيا مع مسأأةل ذإت صةل انش ئة من بلجياك .و أأيدت حممكة إلعدل إ ألوروبية
هذإ إحلمك.

كونينياليك فيليبس إلكرتونيكس ضد ميجينغ إندسرتايل ،
ونوكيا ضد إدإرة إلعائدإت وإمجلارك

)ECJ, 1 December 2011, C-446/09 and C-495/09

تس تفرس إحملمكتان من خالل أأس ئلهتام ،وإليت جيدر إلنظر فهيا جممتعة ،أأساس ًا إن اكن من إجلائز تصنيف سلع
وإردة من دوةل غري عضو متثل حمااكة لسلع حمية يف الاحتاد إ ألورويب حبق عالمة راارية أأو نسخ ًا من سلع
حمية يف الاحتاد إ ألورويب حبق مؤلف أأو حق جماور أأو رمس أأو منوذج حتت مسمى "سلع مقدلة" أأو "سلع
مقرصنة" يف إطار مؤدى إلالحئة رمق  1383/2003ومؤدى ،قبل دخول تكل إلالحئة حزي إلنفاذ ،إلالحئة
رمق  3295/94مبجرد الاستناد إىل إدخالها إملنطقة إمجلركية إلتابعة لالحتاد إ ألورويب دون إلفرإج عهنا للتدإول
حبرية فيه.
وحسب تعريف "إلسلع إملقدلة" و"إلسلع إملقرصنة" إلوإرد يف إملادة  )2(0من إلالحة رمق 3295/94
وإملادة  )0(2من إلالحئة رمق  ،1383/2003فهيي تشمل تعدايت عىل عالمة راارية أأو حق مؤلف أأو حق
جماور أأو رمس أأو منوذج مما يطبق مع ًال بترشيعات الاحتاد إ ألورويب أأو مع ًال ابلقانون إدلإخل لدلوةل إلعضو
إليت قدم فهيا طلب إختاذ إلسلطات إمجلركية إجر ًإء ويس تتبع ذكل أأن إملشمول يقترص عىل تعدايت حقوق
إمللكية إلفكرية عىل إلنحو إملمنوح مبوجب قانون الاحتاد إ ألورويب وإلقوإنني إلوطنية لدلول إ ألعضاء.
ويف إلقضيتني إلرئيس تني ،ليس من إملتنازع فيه أأن من شأأن ألت إحلالقة إحملتجزة يف ميناء أأنتويرب ،حسب
الاقتضاء ،أأن تصنف حتت مسمى "سلع مقرصنة" يف إطار مؤدى إلالحئة رمق  3295/94إذإ ما طرحت
للبيع يف بلجياك أأو يف أأي دوةل عضو أأخرى حيث حتمل فيليبس حق مؤلف وتمتتع حبامية إلتصممي إذلي تعمتد
عليه ،ول أأن من شأأن إلهوإتف إحملموةل إليت خضعت للتفتيش يف مطار هيرثو بلندن أأن تتعدى عىل إلعالمة
إلتجارية إملسجةل يف الاحتاد وإليت تعمتد نوكيا علهيا فتكون بذكل "سلع ًا مقدلة" يف إطار مؤدى إلالحئة
رمق  1383/2003إذإ ما طرحت للبيع يف الاحتاد إ ألورويب .ومع ذكل ،فان أأطرإف إدلعوتني إلرئيس تني
وإدلول إ ألعضاء إليت قدمت مالحظات للمحمكة وإملفوضية إ ألوروبية غري متفقة بشأأن إماكنية تعدي هذه

429

إلسلع عىل حقوق إمللكية إلفكرية تكل جملرد كوهنا موضوع إعالن يلمتس ،يف إملنطقة إمجلركية إلتابعة لالحتاد
إ ألورويب ،تطبيق أأحد إجرإءإت إليقاف إملشار إلهيا يف إملادة  84من قانون إمجلارك ،وهو تعيين ًا إلتخزين
إمجلريك يف حاةل إلقضية  C446/09وإلعبور إخلاريج يف حاةل إلقضية .C495/09
ومبرإعاة مجيع الاعتبارإت سابقة إذلكر ،تكون إلجابة عن إ ألس ئةل إحملاةل أأنه يتعني تفسري مؤدى إلالحئتني
رمق  3295/94ورمق  1383/2003اكلتايل:
-

ل جيوز تصنيف سلع وإردة من دوةل غري عضو متثل حمااكة لسلع حمية يف الاحتاد إ ألورويب
حبق عالمة راارية أأو نسخ ًا من سلع حمية يف الاحتاد إ ألورويب حبق مؤلف أأو حق جماور أأو
رمس أأو منوذج حتت مسمى "سلع مقدلة" أأو "سلع مقرصنة" يف إطار مؤدى هاتني إلالحئتني
مبجرد الاستناد إىل إدخالها إملنطقة إمجلركية إلتابعة لالحتاد إ ألورويب مبقتىض إجرإء إيقاف؛

-

وعىل إجلانب إلخر ،من إلوإرد أأن تتعدى تكل إلسلع عىل إحلق حمل إلنظر وابلتايل تصنف
حتت مسمى "سلع مقدلة" أأو "سلع مقرصنة" إذإ ثبت أأن إملقصود طرهحا للبيع يف الاحتاد
إ ألورويب ،وثبت ذكل بعدة أأدةل حممتةل ،من بيهنا تبني بيع إلسلع لعميل يف الاحتاد إ ألورويب أأو
عرضها للبيع أأو إلعالن عهنا ملس هتلكني يف الاحتاد إ ألورويب ،أأو إذإ ظهر من إلواثئق أأو
إملرإسالت إملتعلقة ابلسلع أأنه اكن من إملتوىخ حتويل مسارها إىل مس هتلكني يف الاحتاد
إ ألورويب؛

-

بشلك ْجم خد وجود أأدةل من هذإ إلقبيل
وحىت تتبني إلسلطة إخملتصة ابختاذ قرإر يف إملوضوع خ
وإلعنارص إ ألخرى إملكونة للتعدي عىل حق إمللكية إلفكرية إملعمتد عليه ،جيب عىل إلسلطة
إمجلركية إليت تتلقى طلب ًا ابختاذ إجرإء أأن تبادر فور ظهور مؤرشإت أأماهما تعطي أأس با ُاب
لالشتباه يف وجود تع خد من هذإ إلقبيل إىل إيقاف إلفرإج عن هذه إلسلع أأو إىل إحتجازها؛

-

وقد تتضمن هذه إملؤرشإت أأمور ًإ مهنا عدم إلفصاح عن وهجة إلسلع بيامن يتطلب إجرإء
إلتعليق إملطلوب تعيني إلوهجة أأو إفتقاد معلومات دقيقة أأو موثوقة بشأأن هوية صانع إلسلع
أأو مرسلها أأو عنوإنه أأو عدم إلتعاون مع إلسلطات إمجلركية أأو إكتشاف واثئق أأو مرإسالت
تتعلق ابلسلع حمل إلنظر تويح ابحامتل حتويل مسار تكل إلسلع إىل مس هتلكني يف
الاحتاد إ ألورويب.

جمي .إلصالحيات إلوطنية إ ألخرى ملسؤويل إلرضإئب وإمجلارك
 .8صالحيات التفتيش والضبط :كثري ًا ما متنح قوانني الرضائب أو امجلارك مسؤولني معينني صالحية التفتيش
حبث ًا عن منتجات مقدلة وضبطها ،وذكل يف سبيل حامية القاعدة الرضيبية للبالد .ويبني هذا احلمك النظام العام املتبع
يف هونغ كونغ.
مفوض إمجلارك وإملكوس ضد رشكة "غودلن ساينس تكنولويج" إحملدودة
حممكة إس تئناف هونغ كونغ
ترد إلنصوص إليت متنح مسؤويل إدإرة إمجلارك وإملكوس صالحية شن جهامت فامي يتعلق ابلتعدايت عىل حق
خمول أأن يطبق إلضبط
إملؤلف يف عدة موإضع مهنا إملادة  122من قانون حق إملؤلف .و ألي مسؤول َّ
أأو إلزإةل أأو الاحتجاز ،ل عىل أأي صنف يبدو هل أأنه نسخة متعدية من مصنف حمي حبق مؤلف عالو ًة عىل
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أأي صنف مصمم خصيص ًا أأو مرإد به الاس تخدإم يف إعدإد نسخة من هذإ إلقبيل حفسب ،بل أأيض ًا عىل
أأي يشء يبدو هل أأنه ميثل دلي ًال عىل جرمية أأو حيتوي عىل دليل عىل جرمية أأو يرحج أأن حيتوي عىل يشء
من ذكل.
وللمحمكة ،ابدئ ذي بدء ،أأن تأأمر مبصادرة إلصنف.
وقد تأأمر إحملمكة بد ًل من ذكل بتسلمي إلصنف للمدعي رهنا بأأي رشوط .غري أأن ذكل إلبديل ل يتاح إذإ اكن
إلصنف نسخة متعدية من مصنف حمي حبق مؤلف أأو اكن مصمامً أأو معد ًل لعدإد نسخ من مصنف معني.
وعىل ذكل ،فان بديل تسلمي إلصنف للمدعي ل يتاح فعلي ًا إل إذإ اكن من شأأنه أأن ميثل دلي ًال عىل جرمية
لكن ليس يف حاةل كونه صنف ًا متعد ًاي.
و أأما إ ألمر إلبديل إلثالث إذلي ميكن للمحمكة إصدإره فهو إلترصف يف إلصنف وفق ما تقرر من
إ ألساليب وإلرشوط.
ويرهتن الك إلبديلني إ ألخريين بأأي رشوط تفرضها إحملمكة .وعىل ذكل مفن إملتاح متام ًا للمحمكة أأن تصدر أأمر ًإ
بتسلمي صنف للمدعي بشلك مؤقت أأو إلترصف يف صنف بشلك مؤقت ،أكن يسمل ملفوض إمجلارك
وإملكوس عىل سبيل إملثال رهنا برشوط تتعلق ابعدإده أأو تسلميه يف ظروف معينة.
وتنص إملادة  132عىل إ ألوإمر إليت جيوز للمحمكة إصدإرها يف حاةل توجيه هتمة لشخص ما ابرتاكب جرمية.
وجيزي إلنص عىل وجه إلتعيني للمحمكة إصدإر إ ألوإمر إملذكورة سوإء أأدين إلشخص إملهتم ابجلرمية إليت إهتم هبا
أأو ل .وتسمح إملادة ابصدإر إ ألوإمر ليس فقط فامي يتعلق بنسخ متعدية من مصنفات حمية حبقوق مؤلف
و أأصناف مصممة أأو معدةل حتديد ًإ لعدإد نسخ من مصنفات معينة حمية حبقوق مؤلف ،بل أأيض ُا فامي يتعلق
اب ألصناف إليت إس ُتخدمت فامي يتصل جبرمية من إجلرإمئ إملنصوص علهيا يف إلقانون (وينطبق هذإ أأيض ًا
سوإء صدرت إلدإنة أأو ل) .وإ ألوإمر إليت جيوز للمحمكة إصدإرها يه مصادرة إلصنف لصاحل إدلوةل أأو
تسلميه للشخص إذلي يبدو للمحمكة أأنه ماكل حق إملؤلف إملعين أأو إلترصف فيه عىل أأي حن خو أخر ترإه
إحملمكة مالمئ ًا.
وعىل ذكل يبدو أأن نظام إلضبط والاحتجاز وإلتسلمي وإملصادرة إملنصوص عليه يف إلقانون يتيح ح ًال رسيع ًا
لدلعاوى وإلزنإعات إملتعلقة بأأصناف مضبوطة مبا يف ذكل ،إن إقتضت إلرضورة ،هتيئة ترتيبات مؤقتة رهن ًا
مبامرسة إحملمكة إلصالحيات إخملوةل مبقتىض إملادة  132عقب أأي جلسات جنائية.
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إلترصف يف إلسلع إملتعدية وإملقدلة أأو إعدإهما
إلفصل إلسادس وإلعرشون
أألف .مقدمة ()0
ابء .إملادة )4-2( 46
جمي .إملادة )01-8( 59
دإل .إلتوجيه إ ألورويب ()11
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أألف .مقدمة
 .1مقدّمة :حيتوي إتفاق تريبس عىل حمكني يتعلقان ابلترصف يف إلسلع إليت يثبت تعدتها عىل حقوق ملكية
فكرية أأو إعدإهما .وإحلمك إ ألول وإرد يف إملادة  46وهل صبغة تطبيقية عامة ،أأي أأنه يطبق عىل إلترصف يف إلسلع
إملتعدية أأو إعدإهما بغض إلنظر عن كوهنا مقدلة أأو ل .أأما إحلمك إلخر فريد يف إملادة  59ويعاجل إلسلع إملقدلة
إملس توردة إملوجودة يف حيازة إلسلطات إمجلركية.
ويرتإبط إحلكامن فامي بيهنام ،حيث تضم إملادة  59إحاةل رإجعة عىل إملادة  .46وقد أأاثر ذكل صعوابت تفسريية .وميثل
تقرير أأعده فريق من إخلربإء حتت رعاية منظمة إلتجارة إلعاملية مورد ًإ نفيس ًا يف سبيل فهم هذين إحلمكني ،وقد
إس تخلصت مجيع إلنصوص إملستشهد هبا يف هذإ إلفصل من ذكل إلتقرير.405
وعىل جانب تطبيقي ،توجد إشاكليات تتعلق اب ألساليب إملس تخدمة للترصف يف تكل إلسلع أأو إعدإهما .ومن تكل
إلشاكليات ما يتعلق جبوإنب بيئية ،لكن ذكل يتجاوز نطاق هذإ إملصنف.406

ابء .إملادة 46
.2

نص إملادة  46من إتفاق تريبس:
بغية إقامة رإدع فعال للتعدي ،يكون للسلطات إلقضائية أأن تأأمر ابلترصف يف إلسلع إليت راد أأهنا تشلك
تعداي ،دون أأي نوع من إلتعويضات ،خارج إلقنوإت إلتجارية مبا يضمن رانب أأرضإرها لصاحب إحلق:
أأو إتالفها ما مل يكن ذكل مناقضا لنصوص دس تورية قامئة.
كام أأنه للسلطات إلقضائية صالحية أأن تأأمر ابلتخلص من إملوإد وإملعدإت إليت تس تخدم بصورة رئيس ية يف
صنع إلسلع إملتعدية ،دون أأي نوع من إلتعويضات ،خارج إلقنوإت إلتجارية مبا يقلل إىل أأدىن حد من خماطر
حدوث إملزيد من إلتعدي.
وتؤخذ يف الاعتبار أأثناء درإسة إلطلبات إملقدمة ذلكل رضورة تناسب درجة خطورة إلتعدي مع إجلزإءإت
إليت تأأمر هبا ،ومع مصاحل إ ألطرإف إلثالثة.
وفامي يتصل ابلسلع إليت تلصق علهيا عالمات راارية مقدلة ،ل يكفى جمرد إزإةل إلعالمة إلتجارية إمللصقة بصورة
غري قانونية للسامح ابلفرإج عن إلسلع يف إلقنوإت إلتجارية إل يف حالت إس تثنائية.

 .3تطبيق إملادة  :46متثل إملادة تدبري إنتصاف عام يطبق عىل مجيع أأنوإع إلتعدي عىل إمللكية إلفكرية ،سوإء
اكنت برإءإت أأو رسوما ومناذج أأو عالمات راارية أأو حق مؤلف .ويعادل ما فهيا من إنتصاف ما يف منح إلتعويضات
أأو أأوإمر إحلظر أأو إلنذإرإت إلقضائية .ويتطلب أأي أأمر ابلعدإم أأو إلترصف بطبيعته حكامً قضائي ًا حبدوث تع خد.
ومقتىض الالزتإم هنا هو "وجود" إلصالحية وليس "ممارسة إلصالحية" .وتس تخدم عبارة "لها إلصالحية" يف
إلزتإم إلنفاذ إلوإرد يف إملادة  .46ويعكس إعطاء بعض إلسلطات "صالحية" لصدإر أأوإمر معينة ،فامي
يعكس ،أأن إ ألوإمر إملتعلقة بتعدايت معينة مرتوكة لتقدير سلطات إلنفاذ.
405
406

تقرير فريق خربإء منظمة إلتجارة إلعاملية :إلصني  -إلتدإبري إملؤثرة يف حامية حقوق إمللكية إلفكرية وإنفاذها  26يناير .2009
جلنة إلويبو الاستشارية إملعنية ابلنفاذ :ديفيد بليمكور درإسة تتعلق اب ألساليب إلقامئة للترصف يف إلسلع إملقدلة وإلسلع إملقرصنة وإعدإهما يف منطقة
أس يا وإحمليط إلهادئ  3-2ديسمرب .2010
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.4
مطلقة.

للسلطات "إلقضائية" صالحية تقديرية مبوجب إملادة  :46ليست صالحية إلتقدير ل ألمر ابلترصف أأو إلعدإم



فينبغي ألي أأمر ابلترصف أأن يضمن خروج هذإ إلترصف عن نطاق إلقنوإت إلتجارية و أأن يكون
بأأسلوب جينب صاحب إحلقوق أأي رضر؛
فان تعذر ذكل ،فينبغي إ ألمر ابلعدإم.

ويرتبط رشط كون صالحية إ ألمر بتدإبري إنتصاف "مبا يضمن رانب إرضإرها لصاحب إحلق" يف نص
إملادة  46بتدبري إنتصاف وإحد فقط ،وهو تعيين ًا إلترصف خارج إلقنوإت إلتجارية.
جيب عىل صاحب إحلقوق بدء إلعملية .وكام قال إلفريق:
يبدو أأن هناك رشط ًا مفرتض ًا بعدم إاتحة إلصالحية إل إستناد ًإ لطلب .ويامتىش هذإ مع طبيعة حقوق إمللكية
إلفكرية ابعتبارها حقوقا خاصة ،عىل إلنحو إملسمل به يف إحليثية إلرإبعة من ديباجة إتفاق تريبس .وجيب
بشلك عام أأن تبد أأ إجرإءإت إكتساب حقوق موضوعية وإجرإءإت إلنفاذ إملدين من عند صاحب إحلق
وليس حبمك إملنصب.
وجيب عىل إلسلطة إلقضائية عند ممارسة هذه إلصالحية إلتقديرية أأن تنظر فامي يل:




أأن إملفرتض أأن تؤدي تدإبري الانتصاف هذه دور ًإ رإدعا؛
ومسأأةل إلتناسب؛
ومصاحل إ ألطرإف إلثالثة مثل إملس توردين إ ألبرايء وإمجلهور.

وقد قيدت هذه إلصالحية إلتقديرية ألنه ،فامي يتعلق ابلسلع إملقدلة إحملمية بعالمات راارية ،ل يكفى جمرد إزإةل إلعالمة
إلتجارية إمللصقة بصورة غري قانونية للسامح ابلفرإج عن إلسلع يف إلقنوإت إلتجارية الا يف حالت إس تثنائية.

جمي .إملادة 59
.5

نص إملادة :59
دون إلخالل بأأي حق أأخر يف رفع دعوى قضائية ،ميكن لصاحب إحلق ومع مرإعاة حق إملدعى عليه يف
أأن يطلب إىل إلسلطات إخملتصة إعادة إلنظر ،للسلطات إخملتصة صالحية إ ألمر ابتالف إلسلع إملتعدية
أأو إلتخلص مهنا وفقا للمبادئ إليت تنص علهيا إملادة .46
وفامي يتعلق ابلسلع إليت تلتصق علهيا عالمات راارية مقدلة ،تلزتم إلسلطات بعدم إلسامح ابعادة تصدير إلسلع
إملتعدية دون تغيري حالهتا أأو إخضاعها لجرإءإت مجركية خمتلفة ،إل يف أأوضاع إس تثنائية.

 .6نطاق إملادة  :59هذه إملادة عبارة عن حمك مجريك ول تنطبق إل عىل الاس تريإد .وهذإ يعين أأنه ل يلزم
تطبيقها عىل سلع تضبطها إلسلطات إمجلركية إذإ اكنت تكل إلسلع موهجة للتصدير أأو اكنت قيد إعادة إلشحن .وقرر
إلفريق ما يل:
إملادة  59موجودة يف إلقسم  4من إجلزء إلثالث من إتفاق تريبس إملتعلق ابملتطلبات إخلاصة فامي يتصل
ابلتدإبري إحلدودية .وينص إلقسم  4عىل إجرإءإت ليقاف إلفرإج عن سلع للتدإول حبرية عند إحلدود مبعرفة
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إلسلطات إمجلركية .وتنص إملادة  59عىل إخلطوة إملطبقة مضن هذه إلجرإءإت بعد تبني إلطبيعة إملتعدية
للسلع .وعىل ذكل فان إملادة  59متثل جزء ًإ من مجموعة من إلجرإءإت وجيب فهم مفردإهتا إلرئيس ية يف
ذكل إلس ياق.
بناء عليه ،جيد إلفريق أأنه ما من إلزإم بتطبيق متطلبات إملادة  59عىل إلسلع إملوهجة إىل إلتصدير.
و ً
ويتطلب تطبيق إملادة أأن تكون إلسلع "سلع ًا متعدية" مبقتىض إملادة  ،51مما يعين أأهنا جيب أأن تكون إما "سلع حمية
بعالمات راارية مقدلة" أأو "سلع حمية حبقوق مؤلف مقرصنة".
وتنطبق إمجلةل إ ألوىل من إملادة  81عىل "سلع متعدية" .وإملعىن إلعادي لهذه إللكامت غري مقيد بسلع تتعدى
عىل أأي حقوق حمددة ،غري أأن قرإءهتا مضن إلس ياق يبني وجود قيود معينة .فامجلةل إ ألوىل من إملادة  51تنص
عىل إلجرإءإت ذإت إلصةل إلوإجب تطبيقها ،كدد أأدىن ،عىل "إس تريإد لسلع حتمل عالمات راارية مقدلة
أأو متثل حقوق مؤلف منتدةل" .وهذإ ينطبق عىل إملادة .59
.7

إلجرإء :جيب أأن يكون إنشاء إلعملية إملؤدية إىل إلترصف أأو إلعدإم من ِقبل صاحب حقوق إمللكية إلفكرية.

ول تتطلب عبارة "لها إلصالحية" من إ ألعضاء إختاذ أأي إجرإء ما مل يوجد طلب.
فيجب أأن يس بق تطبيق إملادة تأأكيد إجيايب من إلسلطة إلدإرية إملعنية بأأن إلسلع مقدلة.
ومبا أأن إملادة  59تنطبق عىل "إلسلع إملتعدية" فذكل يبني أأن الالزتإمات إلوإردة يف هذإ إلتفاق تنشأأ عندما
راد إلسلطات إخملتصة أأن إلسلع إخلاضعة لاليقاف متعدية .وتقتيض معاجلة إملادة  59لصالحية إ ألمر بتدإبري
إنتصاف أأن تس متر الالزتإمات حىت يؤمر بتدبري إنتصاف.
 .8مرجع صالحية إ ألمر ابلترصف أأو إلعدإم إىل إلسلطة إمجلركية :ينحرص الالزتإم إلوإقع عىل إدلول إ ألعضاء يف
إعطاء إلصالحية إلالزمة للسلطة إمجلركية .ول يوجد إلزإم عىل إلسلطة إمجلركية "مبامرسة" تكل إلصالحية .أأما ما جيب
علهيا فهو ممارسة إلصالحية إلتقديرية.
وترتك إ ألوإمر إملتعلقة بتعدايت حمددة لتقدير سلطات إلنفاذ.
و"إلترصف" يعين إلترصف "خارج إلقنوإت إلتجارية".
ول نزإع يف أأن ختويل إلسطات إخملتصة صالحية يف أأي موقف مضن نطاق إملادة  59ل ألمر إما ابلعدإم
أأو ابلترصف (وفق ًا للمبادئ إملطبقة) يكفي للوفاء ابللزتإم إلوإرد يف إمجلةل إ ألوىل من إملادة  .59وعىل ذكل،
من إملمكن أأن يكون أأي رشط مينع إلسلطة من إ ألمر بأأحد تدإبري الانتصاف (إلعدإم مثال) متسق ًا مع
إملادة  59طاملا بقيت دلى إلسلطات إخملتصة صالحية إ ألمر بتدبري الانتصاف إلخر (وهو إلترصف يف
هذإ إملثال).
وتقع عىل إلسلطة إمجلركية مسؤولية ضامن تصممي أأسلوب إلترصف يف إلسلع خارج إلقنوإت إلتجارية (من حيث
إلغرض ،ل إلنتيجة) حبيث يتوإفق مع إملبد أأ .ولها أأن تعهد ابلترصف إلفعل إىل كيان أخر ،ول تساءل عن أأفعال ذكل
إلكيان يف معرض تنفيذه للترصف عىل حن خو خمالف ل ألسلوب إملرصح به.
.9

طبيعة إلتقدير :جيب ممارسة إلصالحية إلتقديرية يف إطار إملادة  .46وفامي يل إملبادئ إليت حددها إلفريق:
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يكون للسلطات صالحية إ ألمر ابلترصف أأو إلعدإم وفق ًا للجمةل إ ألوىل "دون أأي نوع من
إلتعويضات"؛
أأو يكون للسلطات صالحية إ ألمر ابلترصف "خارج إلقنوإت إلتجارية مبا يضمن رانب إرضإرها
لصاحب إحلق" ؛
أأو يكون للسلطات صالحية إ ألمر ابلعدإم "ما مل يكن ذكل مناقضا لنصوص دس تورية قامئة"؛
وتؤخذ يف الاعتبار أأثناء درإسة إلطلبات إملقدمة ذلكل "رضورة تناسب درجة خطورة إلتعدي مع
إجلزإءإت إليت تأأمر هبا ،ومع مصاحل إ ألطرإف إلثالثة"؛
وفامي يتصل ابلسلع إليت تلصق علهيا عالمات راارية مقدلة ،ل يكفى جمرد إزإةل إلعالمة إلتجارية إمللصقة
بصورة غري قانونية للسامح ابلفرإج عن إلسلع يف إلقنوإت إلتجارية إل يف حالت إس تثنائية.

وليس إلتقدير مقيد ًإ ابلترصف أأو إلعدإم ألن هذين إلتدبريين ليسا شاملني .وإرتأأى إلفريق يف هذإ إلصدد ما يل:
الالزتإم ابعطاء إلسلطات إخملتصة صالحية إ ألمر بأأنوإع معينة من تدإبري الانتصاف يرتك ل ألعضاء حرية
إلنص عىل إماكنية إمتدإد صالحية إلسلطات إخملتصة مبا يتيح لها إ ألمر بتدإبري إنتصاف أأخرى ل تتطلهبا
إملادة  .59فالتدبريإن إحملددإن يف إملادة  59ليسا شاملني.
ومل يثبت أأبد ًإ أأن رضر ًإ ما حلق بسمعة أأحصاب إحلقوق ،أأو يرحج أأن يلحق هبم ،نتيج ًة للتربع بسلع متعدية
مبقتىض إلتدبريين حمل إلنظر .بل إن ما ثبت هو أأن صاحيب حقوق دوليني شهريين شاراك فعلي ًا مع إلصليب
إ ألمحر يف توزيع سلع تعدت عىل حقوقهام ،مما يويح بأأهنام ل يفرتضان أأن إلتربع بسلع يرض بسمعهتام .وعىل
ذكل خلص إلفريق إىل أأنه مل يثبت إفتقار إلسطات إمجلركية إىل صالحية للتربع ابلسلع لهيئات خريية عىل حن خو
جينب صاحب إحلق أأي رضر ينشأأ عن إلسلع إ ألقل جودة.
ومع ذكل ،يوجد قيد عىل إلتقدير :حيث ل جيوز إللجوء إىل إعادة إلتصدير كوس يةل للترصف إل يف حالت
إس تثنائية.
وجيب أأن ختضع ممارسة إلسلطة إلدإرية لصالحيهتا إلتقديرية ملرإجعة قضائية.
 .10إزإةل إلعالمات إلتجارية :إس تدعى إملتطلب إلوإرد يف إملادة  ،46وإذلي ينطبق أأيض ًا عىل إملادة  ،59وهو
إملتعلق بعدم كفاية جمرد إزإةل إلعالمة إلتجارية إمللصقة بصورة غري قانونية للسامح ابلفرإج عن إلسلع يف إلقنوإت
إلتجارية إل يف حالت إس تثنائية عدة تعليقات من إلفريق.




إذإ أأفرج عن سلع بعالمات راارية مقدلة إىل إلقنوإت إلتجارية بعد إزإةل إلعالمة إلتجارية إمللصقة
بصورة غري قانونية ل أأكرث ،مفن إملمكن إعدإد عالمة راارية مطابقة أأو إس تريإدها بشلك منفصل ومن
مث إلعودة إىل لصقها بصورة غري قانونية ،ويكون ذكل يف كثري من إ ألحيان بسهوةل نسبية ،وبذكل تعود
إلسلع إىل دإئرة إلتعدي اثنية.
وتنطبق هذه إملشلكة عىل سلع إلعالمات إلتجارية إملقدلة عىل وجه إخلصوص وذكل ألن إلعالمة
إلتجارية إملقدلة ،كام ورد يف تعريف "سلع إلعالمات إلتجارية إملقدلة" إلوإرد يف إحلاش ية  (14أأ) ابتفاق
تريبس ،مطابقة للعالمة إلتجارية إلسلمية ،أأو ل ميكن متيزي جوإنهبا إ ألساس ية عن إلعالمة إلتجارية
إلسلمية.
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وإ ألرحج أأن حتايك سلع إلعالمات إلتجارية إملقدلة مظهر إلسلع إ ألصلية إلعام وليس فقط يف تثبيت
إلعالمة إلتجارية إملقدلة علهيا ،حيث إن إحامتل تسبب سلعة عالمة راارية مقدلة يف إلتباس إ ألمر عىل
إملس هتكل يتعلق بدرجة تشابه مجيع سامهتا ،إملتعدية وغريها ،مع إلسلعة إ ألصلية.
وإذإ أأزيلت إلعالمة إلتجارية إملقدلة ،يبقى إحامتل بقاء إلسلع عىل حالهتا إلناراة شديدة إلش به ابلسلعة
إ ألصلية إىل حد يزيد من إحامتل حدوث مزي خد من إلتعدي عن طريق إعادة تثبيت عالمة راارية مقدلة.
وقد يتحقق ذكل أأيض ًا يف سلع أأخرى غري متعدية ،إل أأن إلسلع إليت صادرهتا إلسلطات إمجلركية مقدلة
ابلفعل وجيري إلفرإج عهنا إىل إلقنوإت إلتجارية .ومن إلوإحض أأن إملفاوضني إعتربوإ أأن الاحامتل إملزيد
حلدوث تعدايت أأخرى يسوغ إلترصف يف إلسلع إملتعدية وإملقدلة أأو إعدإهما وضع تدإبري إضافية لهتيئة
رإدع فعال عن إخلوض يف مزي خد من إلتعدي.
ولحظ إلفريق أأن إمجلةل إلرإبعة من إملادة  ،46حبمك مفردإهتا إحملددة ،ليست حمدودة بزنع صفة إلتعدي
عن إلسلع ،مما يسهل حتقيقه مبجرد إزإةل إلعالمة إلتجارية .إل أأن إمجلةل إلرإبع من إملادة  46تفرض
متطلب ًا إضافي ًا يتجاوز نزع صفة إلتعدي عن إلسلع بغية إلردع عن أأي أأعامل تع خد أأخرى ترتكب
ابس تخدإم تكل إلسلع .وذلكل ل يكفي ،إل يف حالت إس تثنائية ،إثبات أأن سلع ًا س بق إكتشاف أأهنا
مقدلة أأزيلت عهنا إلعالمات لحق ًا.
يعترب إلفريق أأنه جيب تفسري عبارة "إل يف حالت إس تثنائية" ،كام هو إلشأأن يف سائر إملبد أأ إلوإرد يف
إمجلةل إلرإبعة من إملادة  ،46يف ضوء إلهدف من تكل إملادة ،أأل وهو "إقامة رإدع فعال للتعدي" .وقد
تكون هناك حالت ل تؤدي فهيا إزإةل إلعالمة إلتجارية ببساطة قبل إلفرإج عن إلسلع إىل إلقنوإت
إلتجارية إىل مزي خد من إلتعدي .فعىل سبيل إملثال ،رمبا وقع مس تورد بريء يف رشك رشإء حشنة من
إلسلع إملقدلة وليس هل سبيل إىل إلرجوع عىل إملصدر ،وليس هل سبيل إىل إعادة تثبيت عالمات
راارية مقدلة عىل إلسلع ،وهذإ قد ميثل إحدى تكل إحلالت .ومع ذكل ،جيب تضييق نطاق هذه
وفاء بوصف "إس تثنائية" .وحىت بعد تضييق هذإ إلنطاق ،جيب أأل يطبق إحلمك ذو إلصةل إل
إحلالت ً
يف إلنادر إلقليل خش ية أأن يصبح ما يسمى ابلس تثناء هو إلقاعدة ،أأو إلعادة عىل إ ألقل.

دإل .إلتوجيه إ ألورويب
حيتوي إلتوجيه إ ألورويب رمق  2004/48إلصادر بتارخي  29أأبريل  2004بشأأن إنفاذ حقوق إمللكية إلفكرية
عىل حمك ذي صةل ،407حيث تنص إملادة  10عىل ما يل:
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دون إلخالل بأأي تعويضات مس تحقة لصاحب إحلق بسبب إلتعدي ،ودون تعويض من أأي نوع،
بناء عىل طلب إملودع ،ابختاذ
تكفل إدلول إ ألعضاء إلسامح للسلطات إلقضائية إخملتصة ابصدإر أأمرً ،
تدإبري مالمئة فامي يتعلق ابلسلع إليت رادها متعدية عىل حق ملكية فكرية وفامي يتعلق ،يف إحلالت
إملالمئة ،ابملوإد وإ ألدوإت إملس تخدمة يف إنشاء تكل إلسلع أأو تصنيعها.
وجيب أأن تتضمن تكل إلتدإبري:
 الاس تعادة من إلقنوإت إلتجارية؛
 أأو الاستبعاد إلهنايئ من إلقنوإت إلتجارية؛
 أأو إلعدإم.

أأعلنت إملفوضية إ ألوروبية يف مايو  2011أأن إلتوجيه رمق  2004/48س يخضع للمرإجعة خالل عام .2012
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وجيب عىل إلسلطات إلقضائية أأن تأأمر ابختاذ تكل إلتدإبري عىل نفقة إملتعدي ،ما مل ترث أأس باب خاصة
لالمتناع عن ذكل.
وتؤخذ يف الاعتبار أأثناء درإسة طلب مقدم من أأجل تدإبري تصحيحية رضورة تناسب درجة خطورة
إلتعدي مع تدإبري الانتصاف إليت تأأمر هبا ،ومع مصاحل إ ألطرإف إلثالثة.408
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