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إْ ـ ـ ـ ــذاء
أْذي ثىاب ْزا اجلهذ إىل سوح أيب انطاْشج ،وأعأل اهلل انعظٍى أٌ ٌشصلّ
جىاس عٍذ اخلهك وحثٍة احلك حمًذ – طهى اهلل عهٍّ وعهى – يف يمعذ
طذق عُذ يهٍك يمرذس.
وإىل أيً انغانٍح انيت غًشذين حبثها ،وعاَذذين تذعائها ،وأكشيرين تشضاْا.
وإىل صوجيت انفاضهح انيت حتًهد يعً يراعة ْزا انثحث جبًٍم طربْا،
وعذاد سأٌها.
وإىل أوالدي :صكشٌا أتى انماعى وٌىَظ وحمًذ األيني وعثذ انشكىس ،انزٌٍ
أعأل اهلل ذلى أٌ ٌكىَىا يٍ انظاحلني.

شكش
احلًذ هلل أوال عهى ذىفٍمّ ،محذا ٌهٍك جبالنّ وعظًح عهطاَّ.
ويٍ مل ٌشكش انُاط مل ٌشكش اهلل.
فانشكش نالعرار انذكرىس تٍ انضٌٍ حمًذ األيني عهى ذششٌفّ يل تمثىنّ
اإلششاف عهى ْزِ األطشوحح ،انيت كاٌ نّ فٍها كم انفضم ،وانزي مل
ٌثخم عهً ترظىٌثاذّ وذىجٍهاذّ انذائًح ،فهّ يين مجٍم انشكش وانعشفاٌ.
مث انشكش ادلغثك نكم أعضاء جلُح ادلُالشح ،انزٌٍ حتًهىا كثري انعُاء يف
متحٍض وذظىٌة ْزا اجلهذ انثششي انزي يهًا كًم فإَّ َالض ،فههى
يين امسى آٌاخ انشكش وانعشفاٌ.
وانشكش يىطىل إىل كم يٍ لذو يل ٌذ انعىٌ يٍ لشٌة أو يٍ تعٍذ
إلمتاو ْزا احلث وإخشاجّ يف شكهّ انُهائً.

َكدَ١

َكدَــ :١
كاف اإلنساف في العصكر البدائية يعتمد عمى نفسو في تكفير جميع احتياجاتو،
مف الغذاء كالكساء كالمسكف ،لو كلعائمتو كما يممؾ مف األنعاـ كالحيكانات ،فيك
يأكؿ مما يصطاد كيزرع ،كيصنع لباسو مف جمكد األنعاـ ،كيتخذ مف الجباؿ كجذكع
األشجار بيكتا تؤكيو مف شدة الحر ،كمف قسكة البرد ،كينتج بنفسو أدكات صيده،
ككسائؿ حمايتو كدفاعو عف نفسو كعائمتو كممتمكاتو ،لذلؾ فيك لـ يكف بحاجة إلى
جية أخرل تحميو أك تكفر لو ما يحتاج إليو.
كفي غياب القكانيف التي تضبط العبلقات بيف الناس في البيئة الكاحدة ،أك في
البيئات المختمفة ،ساد قانكف الغاب" القكم يأكؿ الضعيؼ" ككاف الرجؿ القكم بنفسو،
أك بعائمتو ،أك بقبيمتو ،يستطيع أف يتممؾ أم شيء ،كتحت أم ويد كاف دكف مراعاة
لحقكؽ اآلخريف.
كلعؿ ىذا النظاـ المعيشي كاف يتناسب مع الحياة البدائية السائدة آنذاؾ ،كلكف
مع تطكر الحياة ،كتنكع احتياجات اإلنساف كمتطمباتو ،كمع كثرة القبائؿ كتعدد
عددىا كعدتيا ،ككثرة المبلؾ فييا كتنكع ممتمكاتيـ ،لـ يعد في إمكاف كؿ قبيمة أف
تكفر احتياجات سكانيا كاممة ،دكف أف تحتاج إلى المجكء إلى القبائؿ األخرل مف
أجؿ سد النقص المكجكد فييا ،كما يمكف أف يككف لدل بعض القبائؿ فائض في
ال منتجات عما يحتاجو مكاطنييا ،فتسعى إلى تسكيقو خارج القبيمة ،عكض أف يمحقو
الكساد كاليبلؾ.
مف خبلؿ ىذا التطكر ظيرت بعض األزمات المتعمقة بجكدة المنتجات
كنكعيتيا ،كمدل صبلحيتيا لبلستيبلؾ ،كحدكث عمميات غش كتدليس كاسعة،
كاحتكار السمع التي يحتاج إلييا الناس بيدؼ رفع ثمنيا ،كالتطفيؼ في الكيؿ
كالميزاف ،كاستغبلؿ السادة كاألشراؼ كاألغنياء لمضعفاء ،بشراء ممتمكاتيـ منيـ
بأبخس األثماف دكف رضاىـ.

أ

َكدَ١

كقد دعت ضركرة مكافحة ىذه الظكاىر ،إلى التفكير في استحداث أساليب
تنظيمية جديدة ،كتحديد األسعار ،كمنع االحتكار ،كتجريـ الغش في الكيؿ كالميزاف،
كتحديد سعر الفائدة ،كأخرل عقابية ضد كؿ مف يثبت في حقو غش المستيمكيف
كتغميطيـ ،أك تكجيو إرادتيـ القتناء بضائع غير تمؾ التي يرغبكف فييا ،حيث
كصمت العقكبة في بعض التشريعات القديمة إلى حد اإلعداـ في حالة إلحاؽ األذل
القاتؿ بالمستيمكيف ،أك النفي المؤبد ،أك مصادرة الممتمكات.
كمف بيف ىذه القكانيف التي كصمت إلينا ،ككاف فييا اىتماـ بحماية المستيمؾ،
قانكف "حمك رابي" عند البابمييف ،كقانكف "بكخكريس" عند قدماء المصرييف ،كقانكف
"صكلكف" عند اإلغريؽ ،كمدكنة "جيستنياف" الشييرة عند الركماف.
ككمما تطكرت ىذه األزمات كاألحداث كازدادت خطكرتيا ،كمما تنامى إدراؾ ىذه
المجتمعات لضركرة سف القكانيف كاألنظمة التي تكفؿ الحماية لممستيمكيف ،كليذا
نجد أف حماية المستيمؾ مف أىـ األنظمة التي ال تعرؼ االستقرار كالثبات ،ألنيا

في ُّ
تغير دائـ كمستمر ،تبعا لتطكر أساليب الغش كالتدليس كالخداع.

كمف أىـ العراقيؿ التي كانت تكاجو ىذه المجتمعات ،الصعكبة الكبيرة في تحديد
أصحاب المنتجات التي كانت السبب في إلحاؽ الضرر بالمستيمكيف ،كمف ثـ عدـ
القدرة عمى إثبات المسؤكلية في جانبيـ ،كىذا نظ ار لتشابو السمع كالبضائع ،كال يكجد
ما يميزىا عف غيرىا مف السمع كالبضائع األخرل.
كمف تداعيات ىذا الخمط كثرة االعتداءات عمى ممتمكات الغير ،كادعاء ممكيتيا،
دكف أف يستطيع المالؾ الحقيقي إثبات أحقيتو في ما يممؾ ،كقد تجمت مظاىر ىذا
الخمط بشكؿ كبير في منتكجات القمح كالشعير كغيرىا مف الحبكب ،ككذلؾ في
رؤكس األغناـ كاألبقار ،لمتشابو الكبير المكجكد بينيا ،مما فرض عمى أصحابيا
اتخاذ بعض الرمكز كاألسماء كالشارات لتمييز ممتمكاتيـ ،كاثبات حقيـ في ممكيتيا
في مكاجية الغير عند حصكؿ أم نزاع حكليا.


ب

َكدَ١

كساعدت ىذه الرمكز فيما بعد المستيمكيف عمى التمييز بيف السمع كالبضائع
المعركضة عمييـ لشرائي ا ،كأصبح بإمكانيـ أف يختاركا منيا ما يشبع حاجتيـ كيمبي
رغباتيـ ،كما صار بإمكانيـ متابعة أصحابيا في حالة ثبكت أم ضرر أك غش أك
تدليس أك خداع.
لذلؾ فقد اقتضت الضركرة االقتصادية كاالجتماعية استخداـ ىذه الرمكز ،التي
أطمؽ عمييا في عصرنا ىذا مصطمح العبلمات ،كالتي استخدمت في القديـ مف
أجؿ تحديد الجية المالكة لممنتجات أك الخدمات ،كتمييز كؿ مالؾ عف غيره مف
الصناع المنتجيف لمسمع كالبضائع المشابية لما ينتجو فقط.
التجار ك ٌ
كاستمر ىذا الكضع طيمة مراحؿ العصكر القديمة كالكسطى إلى أف جاءت الثكرة
الصناعية ،التي أحدثت ينقمة نكعية في أساليب كطرؽ الصناعة كالتجارة كالخدمات،
كأبدعت في طرؽ التسكيؽ كالدعاية كالمنافسة ،كتجاكزت كؿ التصكرات في مجاؿ
المعمكماتية كاالتصاالت ،كأصبح العالـ معيا قرية صغيرة ،كتحطـ المفيكـ التقميدم
لمحدكد اإلقميمية لمدكؿ ،كتككنت التكتبلت االقتصادية الكبرل ،كظيرت لمكجكد
الشركات المتعددة الجنسيات العابرة لمقارات ،كازدىرت التبادالت التجارية بيف الدكؿ،
كتأسست مف أجؿ تنظيميا كالسير عمى تطكيرىا المنظمة العالمية لمتجارة (،)OMC
كتشابكت المصالح بيف عالـ متطكر منتج كعالـ متخمؼ مستيمؾ.
كتكاكب مع ىذا التطكر المتسارع تغيرات كبيرة في المفاىيـ ،سكاء فيما تعمؽ
بحماية المستيمؾ ،حيث تجاذب مفيكـ المستيمؾ اتجاىيف ،االتجاه األكؿ يضيؽ مف
مفيكـ المستيمؾ ،كاالتجاه الثاني يكسع مف مفيكمو إلى درجة اعتبار كؿ مف يشترم
أك يقتني بضاعة بغرض استيبلكيا ،سكاء كاف الغرض مف استعماليا شخصيا أـ
مينيا مستيمكان ،كقد شرعت مف أجؿ حمايتو تشريعات كثيرة في أغمب الدكؿ،

كأبرمت اتفاقي ات عديدة بشأنو ،حتى أصبح الشغؿ الشاغؿ لمحككمات كالمنظمات،
لما لئلنساف مف أىمية كبرل في أم تنمية أك تطكر ،كىك المحكر الذم تدكر حكلو
جميع السياسات كالبرامج كطنيا كدكليا.


ت

َكدَ١

أما فيما تعم ؽ بمفيكـ العبلمة ،فقد تطكر ىك اآلخر كثي ار بعد أف كاف اليدؼ
مف كجكدىا ىك تمييز المنتجات كتحديد مصدرىا فقط ،فقد أصبحت مرتبطة ارتباطا
عضكيان بالمستيمؾ ،ككأنيا هكضعت خصيصا ليذا الغرض دكف غيره ،لما ليا مف
جاذبية لممستيمكيف ،كقدرة عمى التعبير عف رغباتيـ كمخاطبة اىتماماتيـ.
كقد حظيت العبلمة بكؿ أنكاعيا باىتماـ متزايد ،تبعا لمدكر الفعاؿ الذم تؤديو
في حماية المستيمؾ ،كقد ال أككف مبالغا إذا قمت أنو لكال االىتماـ المتزايد في العالـ
بحماية المستيمؾ ،لما نالت العبلمة كؿ ىذا الحظ مف االىتماـ كالحماية الداخمية
كالدكلية.
فالعبلمة باإلضافة إلى كظيفتيا التقميدية في تمييز المنتجات كتحديد مصدرىا،
فيي كسيمة المنتج في المنافسة المشركعة كتسكيؽ منتجاتو ،كالدعاية كالتركيج ليا،
كاألداة الفعالة في كسب ثقة المستيمكيف في جكدة المنتجات كاستمالتيـ إلييا،
كالكسيمة التي بيا يشعر المستيمؾ بالضماف ،سكاء فيما تعمؽ بالمنتكج ،أك فيما تعمؽ
بحقكقو كرغباتو.
كبما أف حماية المستيمؾ تستمزـ بالضركرة تحصينو ضد كؿ أشكاؿ الغش
كالتدليس كالخداع ،فإف العبلمة المشركعة ،كالتي تتكفر فييا جميع الشركط الشكمية
كالمكضكعية ،ىي أداة مف األدكات التي يستعيف بيا المستيمؾ عمى تحقيؽ ذلؾ.
كىذا ما يفسر اىتماـ المستيمؾ بأنكاع محددة مف المنتجات كالخدمات المكسكمة
عاما كمطمقان ،بحيث ال تجد مستيمكا عمى
بعبلمات معينة ،الذم يكاد يككف ًّ

اإلطبلؽ صغي ار أك كبي ار ال يعرؼ العبلمة التي يفضميا عف غيرىا مف العبلمات،

سكاء تعمؽ األمر بالمباس أك الكشاح ،أك المكاد الغذائية ،أك المكاد الكيركمنزلية ،أك
السيارات ،أك اليكاتؼ النقالة ،أك الخدمات الفندقية ،أك الخدمات المطعمية ،كغير
ذلؾ مف المنتجات كالخدمات.
لذلؾ يبذؿ المستيمؾ جيده كمالو مف أجؿ الحصكؿ عمى السمع كالخدمات التي
تحمؿ العبلمات التي يفضميا ،كال يمكنو االستغناء عنيا ككأنيا جزء مف شخصيتو.

ث

َكدَ١

بؿ ذىب البعض إلى حد اعتبار العبلمة معيا ار لقياس المستكل االجتماعي كالثقافي
لممستيمؾ.
 إشكالية البحث:تأضٝطا عًَ ٢ا ضبل تتُخٛز إغهايٖ ١ٝرا ايبخح ح ٍٛايتطاؤالت ايتاي:١ٝ
نٝف ميهٔ يًعالَ ١املػسٚع ١إٔ حتُ ٞاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ؟
َٚا ٖ ٛدٚز ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١يف ضُإ حل املطتًٗو يف ايتعٜٛض ٚاملتابع١
اجلصا١ٝ٥؟
ٚإىل أ ٟحد ٜؤثس االعتدا ٤عً ٢احلل يف ايعالَ ١عً ٢محا ١ٜاملطتًٗو؟
كلئلجابة عمى ىذه اإلشكالية قسمنا البحث إلى بابيف:
 نتطرؽ في الباب األكؿ إلى دور العالمة في حماية المستهمك منالتضميل ،كنستجمي ىذا الدكر مف خبلؿ تكضيح النزاهة وحماية العالمة
(الفصؿ األكؿ) ،كالبحث في عالقة النظام القانوني لمعالمة بحماية
المستهمك من التضميل (الفصؿ الثاني).
 كنتطرؽ في الباب الثاني إلى ارتباط آثار اكتساب الحق في العالمةبحماية المستهمك ،كنستجمي ذلؾ مف خبلؿ البحث في عالقة ممكية
العالمة ووظائفها بحماية المستهمك (الفصؿ األكؿ) ،كالبحث في آليات
حماية المستهمك من تقميد العالمة (الفصؿ الثاني).
 أسباب اختيار الموضوع:مف األسباب التي دفعتني الختيار ىذا المكضكع ما يمي:
 كثرة العبلمات التي تميز السمع كالبضائع كالخدمات المعركضة عمى
المستيمكيف ،حيث نحصي في الصنؼ الكاحد منيا مئات العبلمات الجذابة ،التي قد
تؤدم إلى التغرير بالمستيمؾ كتضميمو ،إذا لـ تتكفر فييا الشركط القانكنية لحمايتيا.


ج

َكدَ١

 حمبلت الدعاية كاإلشيار المركزة كالمكثفة التي يستعمميا المنتجيف لمتركيج
لسمعيـ كخدماتيـ ،كالتي ال تخمك مف الكذب كالتضميؿ كالمبالغة في كصؼ
محاسنيا ،كتقديميا عمى أنيا الكحيدة التي تحمؿ تمؾ المكاصفات ،بينما في الحقيقة
ىي أقؿ مف ذلؾ بكثير ،كالمثير في ذلؾ أف الكسيمة األكثر استعماال في ىذه
الدعاية كاإلشيار ىي العبلمة ،التي ال يمكف لممستيمؾ االستغناء عنيا ،إلشباع
حاجاتو.
 تفشي ظاىرة تقميد كتزكير العبلمات كطنيا كدكليا ،كعجز الدكؿ عمى
استئصاؿ ىذه الظاىرة كمكافحتيا ،رغـ ما تـ تسخيره مف كسائؿ مادية كقانكنية
لذلؾ ،كالتأثيرات السمبية التي تقع عمى عاتؽ المستيمؾ ،كاألضرار المادية كالمعنكية
التي تمحؽ بو.
 بساطة عمكـ المستيمكيف كقمة خبرتيـ ،تؤدم إلى سرعة التأثر بالحمبلت
الدعائية كاالستجابة لتأثيراتيا ،كاالنجذاب نحك العبلمات الجذابة ،مف دكف أف تككف
لديو القدرة عمى التمييز بيف العبلمة األصمية كالعبلمة المقمدة.
 جيؿ عمكـ المستيمكيف بالضرر الخطير الذم يمكف أف تتسبب فيو
العبلمات غير المشركعة أك المقمدة.
 عدـ إدراؾ الكثير مف المستيمكيف لحقكقيـ التي تقع عمى عاتؽ مالؾ العبلمة
أك مف يقكـ مقامو ،كاآلليات القانكنية لحمايتيا ،كطرؽ التعكيض عف األضرار التي
يتكبدكنيا عندما يقعكف ضحايا لمغش كالمبس كالتدليس كالخداع.
-

أهداف البحث:

تتجمى أىداؼ البحث في مكضكع "دور العالمة في حماية المستهمك"
فيما يمي:
 استجبلء حقيقة الدكر الذم تؤديو العبلمة في حماية المستيمؾ،
أىمية شرعية العبلمة في تحقيؽ ذلؾ.


ح

كمدل

َكدَ١

 البحث في مفيكـ العبلمة كنشأتيا ،كمفيكـ حماية المستيمؾ ،كالى أم مدل
يمكف لممستيمؾ أف يتضرر مف عدـ مشركعية العبلمة ،أك مف عدـ تكفير الحماية
القانكنية ليا.
 البحث في الكظائؼ التي تؤدييا العبلمة ،كمدل تأثر المستيمؾ بيا ،مف
خبلؿ استخداـ العبلمة في إعبلمو كتكجييو ،كضماف سبلمتو ،كجذبو ككسب ثقتو
في جكدة كنكعية السمع كالخدمات التي تميزىا.
 البحث في مدل اعتماد أصحاب المشاريع عمى العبلمة ،في اقتحاـ
األسكاؽ ،كمنافسة غيرىـ في اجتذاب العمبلء كالمستيمكيف ،باستخداـ األساليب
الحديثة في الدعاية كاإلشيار ،كدكر ذلؾ في التأثير عمى رغبات المستيمكيف ،كتمبية
حاجاتيـ.
 البحث في اآلليات القانكنية التي يعتمد عمييا المستيمؾ في الدفاع عف
حقكقو في مكاجية التضميؿ كالتدليس باستخداـ العبلمة المقمدة.
 حصر الثغرات التي كقع فييا المشرع ،فيما تعمؽ بالنظاـ القانكني لمعبلمات
كعبلقتو بحماية المستيمؾ ،كالتنبيو إلييا مف أجؿ تداركيا ،كتجنيب المستيمؾ
تأثيراتيا السمبية عمى حمايتو.
-

أهمية الموضوع:

تتمخص أىمية المكضكع في أف أغمب الدراسات السابقة التي اىتمت بالممكية
الفكرية عمكما ،كبالعبلمات عمى كجو الخصكص ،تناكلت النظاـ القانكني ليا ،كلـ
تدرس تأثيرىا عمى حماية المستيمؾ ،إال فيما تعمؽ بجزئية كظائؼ العبلمة.
كىذه الدراسات تناكلت في األساس حماية المستيمؾ ،كتطرقت بشكؿ ىع ىرضي

إلى حمايتو عمى أساس قانكف العبلمات كلـ تتطرؽ إلى النظاـ القانكني لمعبلمة
باعتباره كسيمة أساسية في حماية المستيمؾ ،بالنظر إلى االرتباط الذم يكاد يككف
عضكيا بيف العبلمة كالمستيمؾ.


خ

َكدَ١

كمف ىنا يأتي ىذا البحث مف أجؿ تدقيؽ كتحميؿ العبلقة المكجكدة بيف كؿ
جزئية مف جزئيات النظاـ القانكني لمعبلمات ،كحماية المستيمؾ ،انطبلقا مف فرضية
أف الغاية المرجكة مف ىذا النظاـ في يبعده اإلنساني ،تكمف في إحاطة المستيمؾ
كتحصينو ضد كؿ أشكاؿ الغش كالمبس كالتضميؿ التي قد يقع ضحية ليا مف جراء
عدـ شرعية العبلمة.
كتظير ىذه الفكرة جمية مف خبلؿ دراسة نصكص قانكف العبلمات رقـ 36/33
الذم يؤكد في كؿ مناسبة عمى أف كؿ الرمكز التي تؤدم إلى إحداث المبس في
ذىف المستيمؾ ،أك تضميو ،ال يمكف أف تككف محبل لمعبلمة التجارية ،كحتى
العبلمات التي سبؽ تسجيميا إذا تبيف فيما بعد أنيا تضمؿ المستيمؾ العادم ،فإنو
يجب إلغاؤىا أك إبطاليا ،كحتى التشريعات المقارنة ركزت عمى أف الغاية مف حماية
العبلمة تكمف في حماية مالؾ العبلمة مف أم مساس بحقكقو االستئثارية التي
تخكليا لو ممكية العبلمة مف جية ،كحماية المستيمؾ مف الغش كالتضميؿ ،كضماف
حقو في التعكيض مف جية أخرل.
 المناهج العممية المعتمدة:اعتمدت في ىذه البحث بصفة أساسية عمى المنيج الكصفي ،ألنو األنسب لمثؿ
ىذه الدراسات القانكنية ،كبصفة ثانكية عمى المنيج المقارف ،عندما يتعمؽ األمر
بالمقارنة بيف التشريع الجزائرم كبعض التشريعات األخرل (الفرنسي كاألردني
كالمصرم كأحيانا البريطاني كالمغربي كالسكرم) كاستخبلص الفكارؽ كاالختبلفات،
كتحميؿ اآلراء كنقدىا أك ترجيح بعضيا عف اآلخر.

د
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ايباب األٍٚ
دٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجازٟ
مر مفيكـ العبلمة بعدة مراحؿ حتى كصؿ إلى ما ىك عميو اآلف ،حيث كاف
استعماؿ العبلمة في بداية األمر مف أجؿ تحديد الجية المالكة لتمؾ المنتكجات
البسيطة ،كضماف عدـ اختبلطيا بما يشابييا مف منتجات أخرل .ثـ انتقؿ ىذا
المفيكـ إلى مستكل آخر أصبحت العبلمة بمكجبو كسيمة لتحديد الجية المسؤكلة
عف األضرار التي تسببيا ،مف خبلؿ معرفة مصدر المنتج كالجية المالكة لو ،كقد
رافؽ ىذا المفيكـ تطكر األعماؿ التجارية كاتساعيا ،كالتنقؿ بالسمع كالبضائع مف
محيط القبيمة المحدكد إلى المحيط الخارجي الكاسع.
كبقي ىذا المفيكـ سائدا إلى أف جاءت الثكرة الصناعية التي أحدثت طفرة كاسعة
في مجاؿ االختراع ات كاالكتشافات ،التي ساىمت بشكؿ كبير في ازدىار التجارة
العالمية كتطكرىا ،كقد رافؽ ذلؾ إنشاء الشركات التجارية كالصناعية كالخدماتية،
كشركات التصدير كاالستيراد ،كالشركات المتعددة الجنسيات ،كظيرت لمكجكد أنظمة
اقتصادية مختمفة ،كانقسـ العالـ إلى ثبلثة أقساـ ،عالـ متقدـ ،كعالـ متخمؼ ،كعالـ
سائر في طريؽ النمك .كؿ ىذه التحكالت أدت إلى انتقاؿ العبلمة مف المفيكـ
التقميدم الضيؽ ،إلى أكسع مفاىيميا.
حيث أصبح مفيكـ العبلمة مرتبط أكثر بمفيكـ التسكيؽ ،كاإلشيار كاإلعبلف
التجارم ،كضماف الجكدة ،كاجتذاب العمبلء ،ككسب ثقة المستيمكيف ،كغير ذلؾ مف
المفاىيـ الحديثة التي يعرفيا عصرنا الحالي ،كىذا االرتباط ىك الذم جعؿ أصحاب
العبلمات ينفقكف أمكاال طائمة في سبيؿ إبداع كابتكار عبلمات جديدة تتماشى مع
األدكار كالكظائؼ الحديثة المنكطة بيا ،كخاصة ما تعمؽ بحماية المستيمؾ ،التي
عرفت ىي األخرل تطك ار كبي ار ،تماشيا مع الحجـ الكبير كالمتزايد ألساليب كتقنيات
غش كخداع كتدليس المستيمكيف ،مما يجعميـ في حاجة ضركرية لمنتجات مميزة
بعبلمات مطابقة لما تشترطو القكانيف المنظمة ليا.

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجازٟ

كمف خبلؿ إدراؾ الخبراء ألىمية العبلمة بالنسبة لممستيمؾ كحاجتو إلييا،
يكصكف أصحاب المشاريع بالتفكير في ابتكار عبلمات تتعمؽ بالمستيمكيف كليس
بشركاتيـ ،كحمايتيا بكؿ الطرؽ القانكنية المتاحة ،حتى ال يقع المستيمككف ضحايا
لعمميات التضميؿ ،ألف مف أىـ أىداؼ العبلمة اليكـ جذب المستيمؾ كالتعبير عنو
كمخاطبة اىتماماتو.
ليذا قسمنا ىذا الباب إلى فصميف:
الفصؿ األكؿ نتناكؿ فيو:
َاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١
أما الفصؿ الثاني فنتناكؿ فيو:
عالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً.ٌٝ
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ايفؿٌ األٍٚ
َاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١
متٗٝد:
قبؿ أف نتطرؽ إلى مفيكـ العبلمة التي نحف بصدد البحث عف الدكر الذم
يمكف أف تؤديو في مجاؿ حماية المستيمؾ ،نرل أنو مف الضركرم أف نتطرؽ إلى
بناء عمى االتجاىات التي عرفيا الفقو في تعريؼ
مفيكـ المستيمؾ كحمايتو ،ن
المستيمؾ ،فمنيـ مف أخذ باالتجاه المكسع لتعريؼ المستيمؾ ،كمنيـ مف أخذ
باالتجاه الضيؽ لتعريفو .كتبعا ليذا االختبلؼ اختمفت أيضا التشريعات األجنبية
كالعربية في تعريؼ المستيمؾ ،كقد رأيت أنو مف المفيد في بحثنا لدكر العبلمة في
حماية المستيمؾ ،أف نحدد مجمؿ التعريفات التي تناكلت المستيمؾ لغة كفقيا
كقضاء كتشريعا ،ثـ نعرج بشكؿ مكجز عمى المراحؿ التاريخية التي مرت بيا
حماية المستيمؾ بصكرة عامة ،مف خبلؿ التركيز عمى جكانب الحماية المرتبطة
بالعبلمة .كتكمف أىمية ذلؾ في معرفة الحدكد الحقيقية لممستيمؾ كحمايتو التي
نعنييا في ىذا البحث.
كمف المعمكـ أف حماية المستيمؾ مف المكاضيع التي الزمت اإلنساف منذ القدـ،
كال تزاؿ تثير الكثير مف اإلشكاالت كاالىتماـ المتزايد ،ذلؾ ألنيا مرتبطة باإلنساف
كبالكضع االجتماعي كاالقتصادم الذم يمر بو ،كىذا ما يفسر التطكر الدائـ
لمكضكع حماية المستيمؾ الذم ال يكاد يستقر عمى حاؿ ،كحتى القانكف كرغـ تطكره
كمكاكبتو لممستجدات المرتبطة بحماية المستيمؾ .بقي عاج از في بعض األحياف عف
حماية المستيمؾ ،أماـ تفشي ظاىرة الغش كالتدليس كالخداع كتطكر أساليبيا ،مع

قمة كعي المستيمؾ كسيكلة استدراجو(.)1

( - )1عبد المنعـ مكسى إبراىيـ ،حماية المستيمؾ (دراسة مقارنة) ،الطبعة األكلى منشكرات الحمبي الحقكقية
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كبما أف الغاية التي مف أجميا ابتكرت العبلمة تكمف في قدرتيا عمى المنافسة
كجذب العمبلء ،كالتأثير عمى إرادة المستيمكيف ،كدفعيـ إلى اختيار السمع كالخدمات
التي تميزىا دكف غيرىا ،فإف ذلؾ يدفعنا إلى تحديد مفيكـ العبلمة ،مف خبلؿ
التطكر التاريخي ليا ،كتعريفيا ،كتمييزىا عف المفاىيـ األخرل المشابية ليا ،لمكقكؼ
عمى حقيقة العبلمة ،كمدل حاجة المستيمؾ ليا مف أجؿ ضماف حمايتو.
كسنتناكؿ ذلؾ بالتفصيؿ في مبحثيف :األكؿ نتطرؽ فيو إلى تطكر مفيكـ حماية
المستيمؾ .كالثاني نتطرؽ فيو إلى تطكر مفيكـ العبلمة
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املبخح األٍٚ
تطٛز َفٗ ّٛمحا ١ٜاملطتًٗو
كؿ فرد مف أفراد المجتمع يسعى إلشباع حاجاتو الشخصية أك العائمية باقتناء
السمع كالمنتجات كالخدمات ،سكاء كاف ذلؾ بمقابؿ أك بدكف مقابؿ ،يعتبر مستيمكان.

كىذه الكضعية تتكرر مع كؿ األشخاص يكميا ،سكاء كانكا تجا ار أك صناعا أك

أصحاب خدمات أك أشخاصا عادييف ،كسكاء كانكا مينييف محترفيف أك مستيمكيف
عادييف .ألف حياتيـ كمعيشتيـ مرىكنة بإشباع ىذه الحاجات.
لذلؾ كاف المستيمؾ كال يزاؿ حريصا كؿ الحرص عمى اقتناء الحاجات التي
تتكفر عمى ضمانات أكثر لحمايتو ،كمف أىـ الكسائؿ التي اعتمد عمييا المستيمؾ
عبر التاريخ لتحقيؽ رغباتو ،العبلمة ،لما ليا مف أىمية في ضماف حقكقو حيف
تتعرض لبلعتداء.
كيظير ذلؾ مف خبلؿ تحديد مصدر السمع كالخدمات ،كتأثر المستيمؾ كانجذابو
القتناء سمع أك خدمات دكف غيرىا بفعؿ العبلمة المكسكمة بيا ،كشعكر المستيمؾ
بالحماية كالضماف الكافي لحقكقو ،في عبلمة أكثر مف غيرىا.

املطًب األٍٚ
َفٗ ّٛاملطتًٗو
نتناكؿ في ىذا المطمب أىـ التعريفات المغكية كالفقيية كالقضائية ،لما ليا مف
أىمية في تحديد مجاؿ الدراسة ،كالمستيمؾ الذم يكليو المجتمع أىمية بالغة ،كيظير
ذلؾ جميا مف خبلؿ التشريعات الحديثة المتعمقة بحماية المستيمؾ.
ايفسع األٍٚ
تعسٜف املطتًٗو يػٚ ١فكٗا ٚقضاً٤
 .1يػ:ً١
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كم ٍيمًكان ،كتى ٍيميكةن ،بمعنى مات ،فيك ىالؾ ،كيقاؿ
ىمؾ فبلف ىبلكان ،ي
كىمككان ،ى
استيمؾ مالو كنحكه ،أنفقو كأىمى ىكو ،كيقاؿ استيمؾ ما عنده مف طعاـ أك متاع(.)1
كالمستيمؾ ىك االسـ مف استيمؾ ،كمعناه اإلسراؼ أك اإلنفاؽ أك اليبلؾ .كىمؾ
الشيء ييمؾ ىبلكا أك ىمككا كميمكا ،كمعناه استعمؿ كاستيمؾ الماؿ أك أفناه أك

نفذ(.)2

كيقابؿ ىذا المصطمح باإلنجميزية " "Consumeكبالفرنسية ""Consommer
كيطمقاف عمى نفس المعنى المراد في المغة العربية.
يستفاد مف ىذا المعنى المغكم لكممة استيمؾ ،أف المستيمؾ ىك الشخص الذم
يقتني المنتجات مف أجؿ إشباع حاجاتو الضركرية كالكمالية الحاضرة كالمستقبمية.
دكف أف تككف لديو نية المضاربة بيذه األشياء عف طريؽ إعادة تسكيقيا كما ىك
الحاؿ بالنسبة لممنتج أك المكزع ،كما أنو ال يممؾ القدرة الفنية لمعالجة ىذه األشياء

أك إصبلحيا(.)3

كيستفاد منو أيضا أف االستيبلؾ يعني إخراج الشيء مف أف يككف منتفعا بو

منفعة مكضكعية مطمكبة منو عادة ،أك ىك تغيير الشيء مف صفة إلى صفة(.)4
 .2فكٗاً:

يعتبر مصطمح االستيبلؾ كالمستيمؾ مف المكاضيع األساسية في عمـ
االقتصاد ،كقد دخمت حديثا لغة القانكف ،رغـ أنو مصطمح قديـ بالنسبة لمفكر
( - )1المعجـ الكسيط مجمع المغة العربية ،اإلدارة العامة لممعجمات كاحياء التراث ،الطبعة الرابعة مكتبة
الشركؽ الدكلية -مصر –  ،2004ص.991

( - )2غساف رباح ،قانكف المستيمؾ الجديد ،الطبعة الثانية ،منشكرات زيف الحقكقية ،بيركت – لبناف،2011 -
ص .19
( - )3جماؿ النكاس ،حماية المستيمؾ كأثرىا عمى النظرية العامة لمعقد في القانكف الككيتي ،مقاؿ منشكر في
مجمة الحقكؽ الككيتية السنة 13العدد  ،2يكنيك  1989ص .60
( - )4أحمد محمد محمكد خمؼ ،الحماية الجنائية لممستيمؾ في القكانيف الخاصة -دراسة مقارنة – الطبعة
األكلى المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع ،المنصكرة – مصر  ،2007-ص .53

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

االقتصادم( ،)1كاالستيبلؾ مف كجية نظر االقتصاد يعد كسيمة لئلشباع الذاتي
لؤلفراد ،أم ىك تصرؼ تتحقؽ بمكجبو الكظيفة االقتصادية لمسمع كالخدمات( ،)2غير

أف نظرة الفقو القانكني إلى المستيمؾ تختمؼ بعض الشيء عف النظرة االقتصادية،
حيث يدرجو ضمف  -نظرية العقد -عمى اعتبار أف المستيمؾ طرؼ ضعيؼ في
العقد يحتاج إلى الحماية في مكاجية طرؼ آخر قكم تربطو بو عبلقة تعاقدية مف

أجؿ إشباع حاجة شخصية( ،)3مما أثار جدال كاسعا حكؿ المعنى الذم ينبغي أف

يأخذه المستيمؾ ،كقد أدل ذلؾ إلى بركز اتجاىيف يتنازعاف ىذا المفيكـ أحدىما

يتكسع فيو كالثاني يضيؽ منو(.)4

أ .االاجتا ٙاملٛضع ملفٗ ّٛاملطتًٗو:
يتجو أصحاب ىذا الرأم إلى اعتبار المستيمؾ ،كؿ شخص يقكـ بالتعاقد

مف أجؿ اقتناء أشياء بغرض استيبلكيا( .)5سكاء كاف الغرض مف استعماليا
شخصي أك ميني.
يستفاد مف ىذا أنو يدخؿ ضمف المستيمكيف الحرفي كالميني الذم يشترم
األشياء كالسمع كاألدكات بغرض استعماليا في حرفتو أك مينتو .ألف دكرة ىذه السمع

كاألدكات تنتيي عنده ،بغض النظر عف الغرض الذم استعممت مف أجمو(.)6

( - )1بكركبة ربيعة ،حماية المستيمؾ في ظؿ النظاـ القانكني لمعبلمات ،مذكرة ماجستير في القانكف الخاص،
جامعة الجزائر ،كمية الحقكؽ ،2008/2007 ،ص .6

( - )2منير ميدم ،مؤثرات االستيبلؾ في تطبيقات القانكف التجارم ،مقاؿ منشكر في مجمة الحقكؽ المغربية،
دار اآلفاؽ المغربية لمنشر كالتكزيع ،العدد 11 :السنة السادسة  ،2011ص.52
( - )3محمد شعيبي ،الحماية القضائية لممستيمؾ في مادة زجر الغش في البضائع،محاضرة مقدمة ضمف

أشغاؿ ندكة حماية المستيمؾ بالمغرب ،مجمة القانكف كاالقتصاد التي تصدر عف كمية العمكـ القانكنية

كاالقتصادية كاالجتماعية ،جامعة سيدم محمد بف عبد ا،هل ،فاس –المغرب -العدد 10 :سنة  ،1995ص.70
( - )4مكفؽ حماد عبد ،الحماية المدنية لممستيمؾ في التجارة اإللكتركنية ،الطبعة األكلى ،مكتبة السنيكرم،
منشكرات زيف الحقكقية ،بغداد – العراؽ –  2011ص .13
( - )5ىدل أكذاينية ،الحماية المدنية لممستيمؾ ،رسالة ماجستير جامعة اليرمكؾ – األردف  ،2010 ،-ص.8
( - )6مكفؽ حماد عبد ،المرجع السابؽ ،ص .13

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

كبالتالي فإف االستيبلؾ ػ حسب ىذا االتجاه ػ ىك العممية االقتصادية التي تمثؿ
الحمقة األخيرة في سمسمة العمميات االقتصادية التي تحصؿ في إطار الجماعة،
كالتي تبدأ مف استخبلص المكاد األكلية ثـ تصنيعيا كاعادة تصنيعيا ،مرك ار
بتسكيقيا بالجممة أك بالتجزئة ،كتنتيي كأغذية أك أدكات بيف يدم المستيمؾ

المستعمؿ(.)1

كمف ىنا كانت التسكية بيف األشخاص المعنكية كاألشخاص الطبيعية في
االستيبلؾ أمر طبيعي ،فالشركات مثبل في ىذه الحالة كرغـ ككنيا شخص ميني،
إال أنيا تكجد في نفس المركز مع أم مستيمؾ آخر ،لجيميا باألصكؿ الفنية لمشيء
المتعاقد عميو .كمثاؿ ذلؾ أف تتعاقد إحدل الشركات لتزكيدىا بنظاـ اإلنذار لحماية

منشآتيا( .)2ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لممينييف ،مثؿ الطبيب الذم يشترم منتجات
الستيبلكو الشخصي ىك أك أفراد عائمتو ،كالمبلبس كالمكاد الغذائية كاألجيزة
الكيركمنزلية يعتبر مستيمكا ،كيككف في نفس الكضعية (مستيمؾ) عندما يشترم
أجيزة كأدكات الزمة لعممو كطبيب في عيادتو أك في المستشفى الذم يديره .كيستثنى
مف مفيكـ المستيمؾ ،حسب االتجاه المكسع كؿ مف يشترم منتجات أك سمع أك
بضائع بغرض إعادة بيعيا ،ففي ىذه الحالة يعتبر تاج ار كليس مستيمكا(.)3

إف اليدؼ الذم تكخاه أصحاب االتجاه المكسع لمفيكـ المستيمؾ ،يتمثؿ في
بسط الحماية عمى أكسع نطاؽ ممكف ،لدرجة أف البعض منيـ جعمكا مصطمح
المستيمؾ مرادفا لكممة مكاطف ،انطبلقا مف مصمحة المستيمؾ التي تظير مف خبلؿ
العبلقة التبادلية بيف المكاطنيف كالعديد مف المؤسسات ،مثؿ المستشفيات كالمكتبات
كالمدارس كالجامعات كالمتاجر ،كغيرىا مف أنكاع األعماؿ األخرل في المجتمع(.)4

( - )1غسان رباح ،قانون المستهلك الجديد المرجع السابق ،ص19

( - )2محمد إبراىيـ بندارم ،حماية المستيمؾ في عقد اإلذعاف ،مداخمة في ندكة " :حماية المستيمؾ في الشريعة
كالقانكف " بجامعة اإلمارات ،ديسمبر  ،1998ص .3
( - )3أنكر أحمد رسبلف ،الحماية التشريعية لممستيمؾ ،مداخمة في ندكة " :حماية المستيمؾ في الشريعة
كالقانكف " جامعة اإلمارات العربية ،1998 ،ص .4

( - )4عبد المنعـ مكسى إبراىيـ ،المرجع السابؽ ،ص .19

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

لذلؾ فإف العبرة في ككف الشخص مستيمكا ال ترجع إلى عدـ مينيتو أك حرفيتو،
كانما تعكد إلى عدـ امتبلكو لمقدرات الفنية التي تجعمو يدرؾ مكنكنات السمع
كالخدمات التي يقتنييا .عمى الرغـ مف ككنو يمارس ربما مينة أك حرفة إال أنو
يعتبر الطرؼ الضعيؼ حيف إبرامو لمعقكد ،بغرض إشباع حاجاتو الشخصية أك
حاجات عائمتو ،أك بغرض تكفير متطمبات مينتو أك حرفتو مف أجيزة ككسائؿ
كأدكات.
كمف المعايير المعتمدة في تحديد المستيمكيف ،أف يككف الغرض مف اقتناء
السمع كالخدمات كاألدكات كالكسائؿ ،كالطعاـ كاستئجار المسكف كالسيارة كالتأميف
عمى البيت كغير ذلؾ ،مف أجؿ االستعماؿ الشخصي أك العائمي( ،)1كليس مف أجؿ

إعادة بيعيا كالتاجر(.)2

إال أف ىذا االتجاه ينتقد ككنو كسع مف نطاؽ حماية المستيمؾ إلى درجة أصبح
معيا قانكف المستيمؾ غير محدد بشكؿ دقيؽ .خاصة فيما تعمؽ بالتفريؽ بيف
الميني كالمستيمؾ .فإذا اتفقنا عمى أف الميني الذم يتصرؼ خارج نطاؽ تخصصو
يمكف اعتباره كالجاىؿ ،كمف ثـ فإنو حيف يشترم مف أجؿ مشركعو يككف في
كضعية المتعاقد الضعيؼ ،كبالتالي يمكف مقارنتو بالمستيمؾ .إال أف الحقيقة تكمف
في أف لمصانع كالتاجر كصاحب المينة قانكف خاص يحمييـ مف كؿ التجاكزات،
كليسكا في حاجة إلى الحماية عمى أساس قانكف حماية المستيمؾ .ألف العقكد
المبرمة مف أجؿ المينة التجارية تعتبر مف األعماؿ التجارية بالتبعية(.)3
ب .االاجتا ٙاملضٝل ملفٗ ّٛاملطتًٗو

( - )1عامر قاسـ أحمد القيسي ،الحماية القانكنية لممستيمؾ – دراسة في القانكف المدني كالمقارف – الطبعة
األكلى ،الدار العممية الدكلية كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع عماف – األردف –  ،2002ص 11
( - )2أحمد محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ ،ص 57
( - )3السيد محمد السيد عمراف ،حماية المستيمؾ أتناء تككيف العقد – دراسة مقارنة – منشأة المعارؼ

باإلسكندرية – مصر -ص .10

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

المستيمؾ حسب ىذا االتجاه ىك الشخص الطبيعي أك االعتبارم الذم يقتني أك
يستعمؿ األمكاؿ أك الخدمات لغرض غير ميني ،أم إلشباع حاجاتو الشخصية أك
حاجات عائمتو .كيخرج مف مفيكـ المستيمؾ كؿ مف يتعاقد ألغراض مينية أك
تجارية ،ككؿ ميني يتصرؼ لغرض ميني حتى كلك كاف ىذا التصرؼ خارج مجاؿ
اختصاصو(.)1

يرل غالبية الفقياء( ،)2أف المستيمؾ ىك كؿ شخص يتعاقد بيدؼ إشباع حاجاتو
الشخصية أك العائمية ،سكاء كاف التعاقد لغرض استيبلؾ أك استخداـ ماؿ أك

خدمة( .)3كيظير جميا مف خبلؿ ىذا التعريؼ أف كؿ مف تعاقد مف أجؿ تكفير
الكسائؿ الضركرية لمينتو أك تجارتو أك صناعتو ال يعد مستيمكا ،كمف ثـ فإنو ال
يستفيد مف الحماية التي تقرىا النصكص القانكنية لحماية المستيمؾ ،عمى اعتبار أف
ما يقكـ بو يعتبر مف صميـ أعمالو المينية كالتجارية ،كال يمكف اعتباره طرفا ضعيفا
في التعاقد.
 .3قضا:ً٤
يعتبر القضاء الفرنسي رائدا في تحديد مفيكـ المستيمؾ ،حيث عرفت إحدل
محاكـ الدرجة األكلى المستيمؾ بأنو» :الفرد الذم مف أجؿ حاجتو الشخصية يصبح

طرفا في عقد يتعمؽ بالتزكيد بالماؿ (السمع) كالخدمات«(.)4

ما يبلحظ عمى ىذا التعريؼ أنو اعتمد عمى معيار الغرض مف التعاقد كأساس

لتحديد مفيكـ المستيمؾ ،كتمييزه عف التاجر كالميني الذم يتعاقد مف أجؿ مينتو(.)5
كتماشيا مع االتجاه المكسع لمفيكـ المستيمؾ كالمضيؽ لو ،فإف القضاء الفرنسي

( - )1ىدل أكذاينية ،الحماية المدنية لممستيمؾ ،رسالة ماجستير جامعة اليرمكؾ  -األردف ،2010 -ص.9
( - )2نقبل عف عبد المنعـ مكسى إبراىيـ ،المرجع السابؽ ،ص.19
( - )3أحمد محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ ،ص .58
( - )4أحمد محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ ،ص .58
( - )5عامر قاسـ أحمد القيسي ،المرجع السابؽ ،ص .11

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

أخذ ىذا المنحى أيضا فيك في كؿ مرة يأخذ بأحد االتجاىيف ،كفيما يمي بعض
األحكاـ القضائية التي تبيف ذلؾ:
_ اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في الحكـ الصادر بتاريخ  /33تشريف
األكؿ ،1979 /أف بائع االسماؾ الذم تعاقد ألغراض مينية عمى شراء جياز

إلطفاء الحريؽ مستيمكا(.)1

_ كفي حكـ آخر أيدت محكمة النقض الفرنسية ىذا االتجاه ،عندما اعتبرت أف
إدارة المؤسسة الدينية التي تعاقدت مف أجؿ شراء آلة تصكير المستندات الستعماليا
لفائدة اإلدارة ،مستيمكة(.)2

المبلحظ مف خبلؿ ىذيف الحكميف أف العنصر المشترؾ بيف بائع السمؾ
كالمؤسسة الدينية أف كبلىما ال يممؾ القدرة الفنية كالتقنية لمكشؼ عف المنتج (جياز
اإلطفاء ػ آلة التصكير) الذم تعاقدا مف أجؿ شرائو ،رغـ أنو تـ اقتناؤه لمصمحة
المينة ،كمع ذلؾ اعتبرتيما المحكمة مستيمكيف.
_ كفي اتجاه معاكس لؤلحكاـ القضائية السابقة ،أصدرت الغرفة المدنية األكلى
بتاريخ  1993/11/24حكما يقضػي برفض اعتبار المزارع الذم أبػرـ عقدا مع
صاحب مشتمة لشراء شجيرات التفاح مستيمكا(.)3

المحكمة في ىذه القضية اعتبرت تصرؼ المزارع يندرج ضمف إطار مينتو،
كلمصمحتيا ،كلذلؾ ال يمكف اعتباره مستيمكا.
_ كما أصدرت محكمة النقض الفرنسية حكما بتاريخ  1988/6/15يرفض
اعتبار تاجر األدكات الكيربائية الذم تعاقد مف أجؿ شراء آلة طباعة بطاقات زيارة

( - )1الرفاعي أحمد محمد محمد ،الحماية المدنية لممستيمؾ إزاء المضمكف العقدم ،دار النيضة العربية –
مصر –  ،1994ص .26
( - )2سي يكسؼ زاىية حكرية ،المسؤكلية المدنية لممنتج ،دار ىكمة – الجزائر –  ،2009ص .36
( - )3ذكره الرفاعي أحمد محمد محمد ،المرجع السابؽ ،ص .31

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

العمبلء ،مستيمكا( .)1ألف التاجر تعاقد في إطار مينتو (آلة الطباعة أداة كيربائية)،
حتى كاف لـ يكف تصرفو بغرض المضاربة كاعادة البيع ،فيكفي أف يككف التعاقد
لمصمحة مينتو.
 .4متٝٝص املطتًٗو عٔ املٗين:
إلدراؾ حقيقة المستيمؾ البد مف تمييزه عف األطراؼ األخرل في العقد ،كىـ
أصحاب الميف أك الحرؼ عمكما.
الميني أك الحرفي عمى خبلؼ المستيمؾ ىك الشخص الطبيعي أك اإلعتبارم
الذم يتصرؼ لتمبية حاجات مينتو أك حرفتو ،فيك يستأجر المكاف ألغراض تجارية
أك يشترم البضائع مف أجؿ إعادة بيعيا ،أك يشترم أدكات ككسائؿ تتطمبيا ممارسة
المينة أك يقترض الماؿ مف أجؿ تطكير مشركع عممو ،كىكذا فإف اليدؼ مف
تصرفو ىك الذم يسمح بتصنيفو ضمف فئة المينييف كالمحترفيف ،كليس ضمف فئة
المستيمكيف .لذلؾ فإف التصرفات أك النشاطات التي تدخؿ في دائرة اإلنتاج كالتكزيع
يفقد أصحابيا صفة المستيمؾ ،ألنيـ يتمتعكف بمعرفة فنية كتقنية كمعمكمات شاممة
كقدرات مالية تجعميـ في مركز أقكل مف المستيمؾ الذم ال يممؾ كؿ ذلؾ ،كىك
الطرؼ األضعؼ في مثؿ ىذه العقكد .كمف ثـ فإف حمايتو ال تقكـ عمى أساس أنو
قاصر أك فاقد لؤلىمية ،كانما مف أجؿ خمؽ تكازف في العبلقة بيف الميني

كالمستيمؾ(.)2

لذلؾ فإف القكاعد القانكنية المنظمة لحماية المستيمؾ ،تستند عمى التمييز ما بيف
النشاط الميني كالنشاط الذاتي ،كيظير ىذا التمييز في حالتيف :األكلى تتعمؽ بتقرير
الحماية لممستيمؾ بصفتو شخصا عاديا يتصرؼ لتمبية حاجياتو غير المينية،
كالثانية عندما تستبعد النصكص القانكنية مف نطاؽ تطبيقيا كؿ األعماؿ التي يقكـ

( - )1ذكره سامح عبد الكىاب التيامي ،التعاقد عبر اإلنترنت – دراسة مقارنة – الطبعة األكلى ،دار الكتب
– مصر–  2008ص .255

( - )2عامر قاسـ أحمد القيسي ،المرجع السابؽ ،ص .12

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

بيا الشخص الطبيعي بمناسبة ممارستو ألنشطتو المينية ،مف امتياز الحماية

المخصصة لممستيمؾ(.)1

كيؤكد ىذا المعنى القضاء الحديث لمحكمة النقض الفرنسية ،حيث تـ استبعاد
الميني مف الحماية عمى أساس قانكف المستيمؾ ،طالما كانت معامبلتو ليا صمة

مباشرة مع نشاطو الميني(.)2

مف خبلؿ ىذا التمييز بيف الميني كالمستيمؾ تبرز ثبلث خصائص أساسية في

تحديد مفيكـ المستيمؾ كاآلتي(:)3

أ .المستيمؾ شخص طبيعي أك معنكم (شركة – مؤسسة – جمعية) يبرـ عقكدا
بصفة متكررة ،ألجؿ إشباع حاجاتو الفردية أك األسرية أك تمؾ المرتبطة بحياتو
اليكمية.
ب.

المستيمؾ يبرـ العقكد مف أجؿ االنتفاع بيا دكف أف تككف لديو النية

المسبقة لممضاربة بيذه السمع كالخدمات التي يقتنييا ،عف طريؽ إعادة بيعيا أك
تصنيعيا .فالمستيمؾ يحصؿ عمى الممبكسات ليمبسيا ىك أك أفراد عائمتو ،كاألغذية
ليأكميا ،كالسيارات لقيادتيا كقضاء الحاجات بيا ،كالمنزؿ ليسكنو .ككؿ فرد يمكف أف
يككف مستيمكا عمى ىذا األساس ،حتى كلك كاف منتجا أك مكزعا لسمعة ما .فصانع
السيارات منتج ليا بينما يعتبر مستيمكا لمسمع الغذائية ،كاألدكات الكيربائية األخرل،
مف أجؿ ذلؾ يستفيد مف الحماية عمى أساس قانكف حماية المستيمؾ ،طالما أنو
تحصؿ عمى ىذه السمع كالخدمات لغرض االستيبلؾ الشخصي أك العائمي.
ج .المستيمؾ ال يتمتع بالقدرة الفنية كالتقنية لمحكـ عمى ما يسعى القتنائو مف
سمع كخدمات مف ناحية جكدتيا كمتانتيا ،كال يستطيع القياـ بالصيانة الدكرية الفنية
لمكثير منيا.

( - )1منير ميدم ،المرجع السابؽ ،ص .54
( - )2أحمد عبد القادر سميماف ،حماية المستيمؾ في المعامبلت اإللكتركنية ،الطبعة األكلى 2009 ،ص.48
( - )3جماؿ النكاس ،المرجع السابؽ ص.47

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

كتجدر اإلشارة إلى أف أغمبية الفقو اتجو إلى تبني المفيكـ الضيؽ لممستيمؾ،

لما فيو مف تحديد كدقة كتمييز بيف المستيمؾ كغيره مف أطراؼ العقد األخرل(.)1
ايفسع ايجاْٞ
تعسٜف املطتًٗو تػسٜعا

لقد اىتمت التشريعات الحديثة بتحديد مفيكـ المستيمؾ ،كتباينت المعايير التي
اعتمدت عمييا في ذلؾ .كقد ساىمت بشكؿ كبير في كضع تعريفات جامعة كمانعة
لممستيمؾ ،في محاكلة جادة الستيعاب كؿ فئات المستيمكيف ،كشمميـ بالحماية
كتحصينيـ ضد كؿ أشكاؿ الغش كالتدليس التي تكاجييـ خاصة مف طرؼ الذيف
يعتدكف عمى الحقكؽ االستئثارية التي يخكليا تسجيؿ العبلمة لصاحبيا.
 .1يف ايتػسٜع ايفسْط:ٞ
عرؼ المشرع الفرنسي المستيمؾ بقكلو» :ىك مف يستخدـ المنتجات إلشباع
احتياجاتو الخاصة ،أك احتياجات األشخاص المسؤكؿ عنيـ ،كليس إلعادة بيعيا أك
تحكيميا ،أك استخداميا في نطاؽ مينتو« .كقد جاء ىذا التعريؼ في منشكر
 1972/1/14المتعمؽ بالنصكص الخاصة بضركرة كضع بطاقات األسعار(.)2

لقد جاء ىذا التعريؼ دقيقا ككاضحا في تحديد الحاالت التي يعتبر فييا
الشخص مستيمكا ،كاعتمد المشرع الفرنسي في ذلؾ عمى معيار الغرض مف اقتناء
ىذه المنتجات .فإذا كاف تمبية لمحاجات الشخصية أك العائمية ،اكتسب المقتني صفة
المستيمؾ ،أما إذا كاف تمبية لحاجاتو المينية ،فبل يمكف أف نطمؽ عميو صفة
المستيمؾ.

( - )1نقبل عف عبد المنعـ مكسى إبراىيـ ،المرجع السابؽ ،ص .19
(- )2أحمد محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ ،ص .60

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

كقد تدعـ ىذا التعريؼ بنص آخر أكثر كضكحا جاءت بو لجنة تنقيح قانكف
صمكف أك
عرفت المستيمكيف بأنيـ» :األشخاص الذيف هي ىح ٌ
االستيبلؾ ،حيث ٌ
يستعممكف المنقكالت أك الخدمات لبلستعماؿ غير الميني « (.)1
كلكف ما يعاب عمى ىذا التعريؼ أنو أغفؿ ذكر العقارات كىي مجاؿ كاسع
لبلستيبلؾ ،رغـ أنو اعتمد عمى معيار أكثر دقة كأكسع نطاقا لتحديد معنى
المستيمؾ .كيتمثؿ ىذا المعيار في االستعماؿ غير الميني لمسمع أك الخدمات
المتحصؿ عمييا .كرغـ كؿ ما أثير مف نقاش حكؿ مفيكـ المستيمؾ بيف أعضاء
لجنة تنقيح قانكف االستيبلؾ ،إال أف قانكف االستيبلؾ الفرنسي في صيغتو النيائية

جاء خاليا مف أم تعريؼ(.)2
 .2يف ايتػسٜع ايربٜطاْ:ٞ

تعد بريطانيا مف الدكؿ الرائدة أيضا في مجاؿ حماية المستيمؾ ،لكثرة النصكص
القانكنية التي أصدرتيا في ىذا الشأف ،كمف أىميا قانكف التجارة لسنة  1973الذم
عرؼ المستيمؾ بأنو» :الشخص الذم ال يتعاقد في عمؿ ينفذه ،كلكنو يتعاقد مع
الشخص الذم يقكـ بتنفيذه« (.)3

كقد تكسع ىذا التعريؼ في مفيكـ المستيمؾ ،بحيث اعتبر كؿ عقد يجر منفعة
عمى المستيمؾ عقد استيبلؾ ،كشراء السمع أك استئجار البيكت أك الحصكؿ عمى
خدمات مف شخص آخر .كقد أغفؿ ىذا التعريؼ االستيبلؾ العائمي ،كما أف لفظ
الشخص جاءت عامة ،فقد يقصد بيا الشخص الطبيعي أك الشخص المعنكم أك
المعنييف معا.

( - )1ذكره العيد حداد ،الحماية القانكنية لممستيمؾ في ظؿ اقتصاد السكؽ ،رسالة دكتكراه ،جامعة الجزائر،
معيد الحقكؽ كالعمكـ اإلدارية ،2002 ،ص .39
( - )2أحمد عبد القادر سميماف ،المرجع السابؽ ،ص 47

( - )3أحمد محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ ،ص .62

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

 .3يف ايتػسٜع املؿس:ٟ
عرؼ المشرع المصرم المستيمؾ بقكلو» :ىك كؿ شخص تقدـ إليو أحد
المنتجات إلشباع احتياجاتو الشخصية أك العائمية أك يجرم التعامؿ أك التعاقد معو

بيذا الخصكص « (.)1

المقصكد بالمنتجات في ىذا التعريؼ السمع كالخدمات معا.

()2

لكف كاف عمى

المشرع مف باب أكلى إضافة لفظ الخدمات ،ألف مصطمح المنتجات عادة ما يطمؽ
عمى السمع كالبضائع كال يشمؿ الخدمات.
كيبلحظ أيضا عمى ىذا التعريؼ أنو ذكر "الشخص" عمى عمكمو دكف تحديد ما
إف كاف المقصكد األشخاص الطبيعيكف كالمعنكيكف ،أـ أف المقصكد األشخاص
الطبيعيكف فقط ،ككاف حرم بو أف يبف ذلؾ بشكؿ كاضح .إذ أف الشخص المعنكم
الذم ال ييدؼ مف كراء العقكد التي يبرميا مف أجؿ اقتناء السمع أك الخدمات إلى
المضاربة كالربح يعتبر مستيمكا مثؿ الشخص الطبيعي.
اعتمد المشرع المصرم في التفريؽ بيف المستيمؾ كغيره مف أطراؼ العقد
األخرل ،عمى معيار الغاية مف إبراـ العقد ،فكمما كاف اليدؼ مف ذلؾ إشباع
الحاجات الشخصية أك العائمية ،كاف الشخص المتعاقد مستيمكا ،بغض النظر إف
كاف مينيا أك غير ميني ،كيتمتع بالحماية كفؽ قانكف حماية المستيمؾ.
كبالمقارنة مع ما جاء بو الفقو مف تعاريؼ لممستيمؾ ،نرل أف المشرع المصرم
قد بالغ في األخذ بالمفيكـ الضيؽ لممستيمؾ ،كلـ يقدـ تعريفا جامعا كمانعا
لممستيمؾ تاركا ذلؾ لمفقو.

( - )1المادة  1مف القانكف رقـ  67لسنة  2006بشأف إصدار قانكف حماية المستيمؾ المصرم ،مؤرخ في 19
مايك .2006

( - )2أحمد عبد القادر سميماف ،المرجع السابؽ ،ص .50

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

 .4يف ايتػسٜع اجلصا٥س:ٟ
عرؼ المشرع الجزائرم المستيمؾ بقكلو» :كؿ شخص طبيعي أك معنكم يقتني
بمقابؿ أك مجانا ،سمعة أك خدمة مكجية لبلستعماؿ النيائي ،مف أجؿ تمبية حاجتو
الشخصية أك تمبية حاجة شخص آخر أك حيكاف متكفؿ بو « (.)1

كعرفو أيضا بقكلو» :المستيمؾ كؿ شخص طبيعي أك معنكم يقتني سمعا قدمت
ٌ
()2
لمبيع أك يستفيد مف خدمات عرضت كمجردة مف كؿ طابع ميني « .
مف خبلؿ ىذيف التعريفيف يظير أف المشرع الجزائرم قد كفؽ إلى حد كبير في
تقديـ تعريؼ جامع لكؿ العناصر األساسية التي تندرج ضمف مفيكـ المستيمؾ،
كمانع ألم فئة أخرل غير المستيمكيف ،مف االستفادة مف ىذا التعريؼ ،أك أف تتشبو
بيـ.
كيظير مف خبلؿ ذلؾ أف المشرع الجزائرم كغيره ،قد أخذ بالمفيكـ الفقيي

الضيؽ في تعريؼ المستيمؾ(.)3

املطًب ايجاْٞ
ايتػسٜع اجلصا٥س ٟيف دلاٍ محا ١ٜاملطتًٗو
اىتـ التشريع الجزائرم كغيره مف التشريعات بالمستيمؾ كأحاطو بمجمكعة مف
النصكص القانكنية مف أجؿ أف يكفر لو الحماية البلزمة ،كمف أىـ الجكانب التي
بينتيا ىذه النصكص ،المميزات التي يمتاز بيا عف غيره مف األطراؼ األخرل،
كالمحترؼ كالميني ،كعمى ضكء تمؾ المميزات حدد الحقكؽ التي يجب عمى جميع
المتدخميف ضمانيا لممستيمؾ.
( - )1المادة 1/3مف قانكف  03/09المؤرخ في /25فبراير 2009/يتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش،
الجريدة الرسمية عدد  15الصادرة بتاريخ .2009/03/08
()2

 -المادة/3البند 2مف قانكف

 02/04المؤرخ في /23يكنيك 2004/يتعمؽ بالقكاعد المطبقة عمى

الممارسات التجارية ،الجريدة الرسمية عدد  ،41الصادرة بتاريخ .2004/06/27

( - )3بكركبة ربيعة ،المرجع السابؽ ،ص .7

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

ايفسع األٍٚ
َساحٌ ايتػسٜع اجلصا٥س ٟيف دلاٍ محا ١ٜاملطتًٗو
مر التشريع الجزائرم في مجاؿ حماية المستيمؾ بمرحمتيف:
المرحمة األولى :ىي مرحمة ما قبؿ االستقبلؿ ،كالتي طبقت فييا قكانيف الدكلة

المستعمرة كاستمر ىذا الكضع إلى ما بعد االستقبلؿ بمكجب القانكف الصادر في
 1962/12/31الذم نص عمى استمرار نفاذ القكانيف االستعمارية إلى حيف صدكر
نصكص قانكنية كطنية جديدة ،باستثناء القكانيف التي تتعارض مع السيادة الكطنية
كمف أىـ النصكص القانكنية االستعمارية التي استمر العمؿ بأحكاميا إلى سنة
 1975قانكف قمع الغش كالتدليس الفرنسي الصادر في  1935/8/31إلى سنة
 1975عندما استخمص منو المشرع الجزائرم سبعة مكاد المتعمقة بحماية المستيمؾ
كأدرجيا ضمف قانكف العقكبات(.)1

المرحمة الثانية :بدأت مع إصدار قكانيف جديدة في شتى المجاالت ،ككاف

أىميا قانكف العقكبات رقـ  156/66المؤرخ في /38يكنيك ،1966/الذم عدؿ
()2

بمكجب األمر رقـ 47/75

الذم جاء النص فيو عمى معاقبة مف يقكـ بالغش في

بيع السمع كالتدليس في المكاد الغذائية كالطبية كأدرجت ضمف الباب الرابع تحت
عنكاف الغش في السمع كالتدليس في المكاد الغذائية كالطبية.
أما القانكف المدني رقـ 58/75المؤرخ في  1975/39/26المعدؿ كالمتمـ ،فقد
اشتمؿ عمى بعض النصكص الخاصة بحماية المستيمؾ خاصة ما تعمؽ منيا

بعيكب اإلرادة كالغمط كالتدليس كاإلكراه( ،)3ككذلؾ التزاـ البائع بضماف العيكب
 -.مكسى زىية ،دركس في قانكف االستيبلؾ ،كمية الحقكؽ جامعة منتكرم قسنطينة 2006/2005 ،ص 4
)(1

( - )2المكاد مف  429إلى 435مف أمر  47/75المؤرخ في  1975/7/17المتضمف تعديؿ قانكف العقكبات ،ج
ر

عدد.53

( - )3المادة  81كما بعدىا مف أمر 58/75الصادر بتاريخ 1975/09/26يتضمف القانكف المدني ،المعدؿ
كالمتمـ ،الجريدة الرسمية عدد  ،78الصادرة بتاريخ .1975/09/30

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

الخفية التي تكجد في الشيء المبيع ،إذا أدل ذلؾ إلى نقص في قيمتو أك في

االنتفاع بو(.)1

غير أف ىذه النصكص كغيرىا لـ تكف كافية كال مؤثرة بشكؿ كبير عمى حماية
المستيمؾ في ذلؾ الكقت ،كىذا في ظؿ النظاـ االقتصادم االشتراكي الذم تمعب
فيو الدكلة دكر المنتج كالمالؾ لكسائؿ اإلنتاج في نفس الكقت ،الذم اعتمدتو
الجزائر بعد االستقبلؿ ،كنصت عمى ذلؾ في دستكرىا "االشتراكية قرار ال رجعة
فيو".
كاست مر الكضع عمى ىذه الحاؿ إلى أف بدأت تظير مؤشرات انييار االقتصاد
االشتراكي ،مما دفع بالجزائر إلى إقرار التحكؿ التدريجي إلى نظاـ اقتصاد السكؽ
تماشيا مع التحكالت العالمية ،كمكاكبة لتطكر التجارة العالمية ،كقد أقرت ىذا التحكؿ

في دستكر  ،1989حيث تبنت ما يمميو ىذا النظاـ مف مبادئ كحريات( .)2كقد
استدعى ذلؾ إصدار قانكف خاص بحماية المستيمؾ يحمؿ رقـ  32/89المؤرخ في
 ، 1989/32/37يتعمؽ بالقكاعد العامة لحماية المستيمؾ ،حيث حدد الخطكط
العريضة كأطر عممية حماية المستيمؾ ،ذلؾ ألنو بقدر ما أتاح اإلنفتاح االقتصادم
لممستيمؾ حرية االختيار بيف السمع كالبضائع المعركضة عميو ،بقدر ما كاف ذلؾ
سببا في كثرة التقميد كالغش كالتدليس كبركز المنافسة غير المشركعة.
جاء ىذا القانكف

لحماية الطرؼ الضعيؼ في العقكد االستيبلكية نظ ار

لمتحكالت االقتصادية كاالجتماعية التي ازدادت حدتيا منذ بداية القرف العشريف الذم
تميز بثكرة كبيرة في الصناعة كالتجارة كالخدمات ،األمر الذم أثر عمى العبلقة

( - )1المادة  379كما بعدىا مف أمر  ،58/75يتضمف القانكف المدني ،السالؼ الذكر.
( - )2عادؿ عميرات ،حماية رضا المستيمؾ أثناء التعاقد ،مداخمة ألقيت في الممتقى الكطني " حماية المستيمؾ
في ظؿ اإلنفتاح االقتصادم " مف تنظيـ المركز الجامعي بالكادم أياـ /14-13أفريؿ ،2008/ص .171

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

القانكنية بيف المستيمؾ مف جية كالميني أك المكزع أك المنتج مف جية أخرل(.)1
كما رافؽ ذلؾ مف زيادة في حجـ المخاطر التي أصبح المستيمككف عرضة ليا،
كذلؾ بسبب كثرة اإلنتاج الذم يعزز احتماؿ انفبلت بعض السمع مف الرقابة ،إضافة
إلى الفصؿ بيف المنتجيف كالمكزعيف ،حيث صار ىؤالء المكزعيف في بعض األحياف
ال يؤتمنكف ،ألف ىدفيـ تحقيؽ أكبر عائد مالي دكف مراعاة األساليب كالطرؽ

المشركعة لمكصكؿ إلى مبتغاىـ(.)2

كقد تدعمت الحركة التشريعية لحماية المستيمؾ في الجزائر بصدكر عدة
نصكص قانكنية ،كمراسيـ تنفيذية لئلحاطة بحماية المستيمؾ مف جميع النكاحي
نذكر منيا:
 مرسكـ تنفيذم رقـ  39/93المؤرخ في /33جانفي 1993/يتعمؽ برقابة
الجكدة كقمع الغش.
 مرسكـ تنفيذم رقـ 266/93المؤرخ في /31ديسمبر 1993/يتعمؽ بضماف
المنتجات كالخدمات.
 مرسكـ تنفيذم رقـ  53/91المؤرخ في /23فبراير 1991/يتعمؽ بالشركط
الصحية المطمكبة عند عممية عرض األغذية لبلستيبلؾ.
 مرسكـ تنفيذم رقـ  65/92المؤرخ في /12فبراير 1992/يتعمؽ بمراقبة
مطابقة المكاد المنتجة محميا كالمستكردة.
 قانكف رقـ  32/34المؤرخ في /23جكاف 2334/يتعمؽ بتحديد القكاعد
المطبقة عمى الممارسات التجارية.
( - )1ليندة عبد ا،هل ،المستيمؾ كالميني مفيكماف متبادالف ،،مداخمة ألقيت في الممتقى الكطني " حماية
المستيمؾ في ظؿ اإلنفتاح االقتصادم " مف تنظيـ المركز الجامعي بالكادم أياـ /14-13أفريؿ،2008/
ص.19
( - )2براؽ محمد كعدناف مريزؽ كيحيات مميكة ،رقابة الجكدة كدكرىا في حماية المستيمؾ ،مداخمة ألقيت في
الممتقى الكطني " حماية المستيمؾ في ظؿ اإلنفتاح االقتصادم " المرجع السابؽ ،ص 39

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

 قانكف رقـ  34/34المؤرخ في /23جكاف 2334 /يتعمؽ بالتقييس
 قانكف رقـ  38/34المؤرخ في /14أكت 2334/يتعمؽ بشركط ممارسة
األنشطة التجارية.
 مرسكـ تنفيذم رقـ  181/39المؤرخ في /12مايك 2339/يحدد شركط
ممارسة أنشطة استيراد المكاد األكلية ،كالمنتكجات كالبضائع المكجية إلعادة البيع
عمى حالتيا مف طرؼ الشركات التجارية التي يككف فييا الشركاء أك المساىمكف
أجانب.
 مرسكـ تنفيذم رقـ  182/39المؤرخ في /12مايك 2339/يحدد شركط
ككيفيات إنشاء كتييئة الفضاءات التجارية كممارسة بعض األنشطة التجارية.
 قانكف رقـ  33/39المؤرخ في /25فيفرم 2339/يتعمؽ بحماية المستيمؾ
كقمع الغش.
ايفسع ايجاْٞ
ممٝصات املطتًٗو يف ايتػسٜع اجلصا٥سٟ
يتميز المستيمؾ حسب تعريؼ المشرع الجزائرم بالمميزات التالية:
.1

املطتًٗو غخـ طبٝع ٞأَ ٚعٓ:ٟٛ

حدد المشرع طبيعة المستيمؾ بقكلو " :كؿ شخص طبيعي أك معنكم " فيك
أصبغ صفة المستيمؾ ػ باإلضافة إلى الشخص الطبيعي ػ عمى األشخاص المعنكية
كالمؤسسات كالجمعيات كالنقابات ،مادامت ال تمارس نشاطا مينيا تحصؿ منو عمى
مكاردىا المالية.
يتكافؽ ىذا الرأم مع أغمب التشريعات الحديثة ،كىذا ما ذىب إليو أيضا القضاء
الحديث لمحكمة النقض الفرنسية حيف اعتبرت إحدل الشركات العاممة في مجاؿ
األنشطة العقارية تتمتع بصفة المستيمؾ ،كتستفيد مف النصكص المتعمقة بحماية
المستيمؾ بخصكص الشركط التعسفية ،رغـ أنيا شخص معنكم يمارس نشاطا

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

مينيا ،كذلؾ في الحكـ الصادر عف محكمة النقض الفرنسة بتاريخ
/28أبريؿ.1987/
حيث أف ىذه الشركة تعاقدت مف أجؿ شراء جياز إنذار لحماية أماكنيا ،ثـ
تبيف أنو معيب ،فأرادت الشركة إبطاؿ العقد الذم يربطيا بالبائع ،كعند التصدم
لمقضية اعتبرت المحكمة أف شركط العقد تعسفية ،كبالتالي تعتبر كأف لـ تكف كفقا
ألحكاـ قانكف حماية المستيمؾ مف الشركط التعسفية ،كذلؾ ألف الشركة تعاقدت في
مجاؿ أجنبي عف نشاطيا الميني يتعمؽ بالتقنية الخاصة بنظاـ اإلنذار ،كما أنيا

بصدد العقد محؿ النزاع تكجد في نفس الحالة مف الجيؿ مثؿ أم مستيمؾ آخر(.)1
.2

املطتًٗو ٖ ٛاملكتين يًطًع ١أ ٚاخلدَ:١

أطمؽ المشرع صفة المستيمؾ عمى الشخص الطبيعي أك المعنكم المقتني
لمسمعة أك الخدمة ،دكف غيره مف األشخاص الذيف قد يستعممكف السمعة أك يستفيدكف
مف الخدمة ،كلـ يشر إلييـ المشرع مكتفيا بذكر المقتني دكف ذكر المستعمؿ ،رغـ
أنو في كثير مف األحياف يككف الشخص المستعمؿ لمسمعة أك الخدمة مختمؼ عف
الشخص الذم اقتناىا.
كعندما يككف الشخص الذم استيمؾ السمعة أك الخدمة غير الشخص الذم
اقتناىا ،فإف ىذا الغير مف الناحية القانكنية ليست لو عبلقة بعقد االستيبلؾ ،إال أنو
يندرج ضمف دائرة األشخاص الذيف يكفميـ المستيمؾ الذم اقتنى السمعة أك الخدمة
كبالتالي فإف الطرؼ المتعاقد ىك الذم يممؾ الصفة في مكاجية المنتج أك مقدـ
الخدمة .غير أف الطرؼ المتضرر في ىذه الحالة كىك المستعمؿ كليس المقتني،
فإنو يستفيد مف الحماية عمى أساس أنو مكفكؿ مف طرؼ المقتني كفؽ أحكاـ قانكف
حماية المستيمؾ.
.3

املطتًٗو ٜكتين ايطًع ١أ ٚاخلدَ ١مبكابٌ أ ٚدلاْا:

أشار المشرع الجزائرم إلى أف الشخص الطبيعي أك المعنكم يستفيد مف صفة
( - )1قرار محكمة النقض الفرنسية ،مذككر لدل أحمد محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ ،ص .59

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

المستيمؾ بغض النظر عف الطريقة التي حصؿ بيا عف السمعة أك الخدمة ،سكاء
كاف ذلؾ بمقابؿ أك بدكف مقابؿ .إذ أنو حتى كاف كاف المقتني قد حصؿ عمى ذلؾ
مجانا ،كما في حالة اليدايا التي يخصصيا أصحاب العبلمات لزبائنيـ ،أك في
حالة ما يسمى "الطمبكال" كغير ذلؾ .فإف مجانية السمعة أك الخدمة ال تعني إعفاء
مقدميا مف التزاماتو القانكنية نحك المستيمؾ.
كبيذا يككف المشرع قد كسع مف دائرة الحماية حيف اعتبر الشخص الذم يقتني
السمعة بدكف مقابؿ (مجانا) يتمتع أيضا بصفة المستيمؾ ،رغـ أف األصؿ في عقكد

االستيبلؾ أنيا عقكد تبادلية ،كعقكد معاكضة(.)1
.4

املطتًٗو ٜكتين ايطًع ١أ ٚاخلدَ ١يالضتعُاٍ ايٓٗا:ٞ٥

يعتبر االستعماؿ النيائي لمسمع كالخدمات التي يقتنييا المستيمؾ شرطا أساسيا
إلضفاء صفة المستيمؾ عميو ،إذ أف الشخص الذم يقتني السمعة أك الخدمة مف
أجؿ إعادة بيعيا أك تصنيعيا أك تكزيعيا ،ال تنتيي عنده الدكرة االقتصادية لممنتىج،
كلذلؾ ال يعتبر مستيمكا .ألف االستيبلؾ النيائي ىك االستيبلؾ المباشر بقصد
إشباع حاجة معينة ،حيث أف العممية االقتصادية تمر براحؿ تتمثؿ في اإلنتاج
كالتداكؿ كالتكزيع كاالستيبلؾ ،كبالتالي فإف االستيبلؾ ىك آخر مرحمة لمتدرج
االقتصادم ،كيسميو البعض االستيبلؾ غير المنتج ألنو يفني القيمة المستيمكة دكف
إحبلؿ غيرىا محميا ،كيدخؿ ضمف ذلؾ مشتريات األشخاص الطبيعية كالمعنكية
التي ال تسعى إلى الربح ،باإلضافة إلى ما يسمى باالستيبلؾ الحككمي كالذم يعني
قياـ الدكلة باقتناء سمع كخدمات لتسيير المرافؽ العامة بما يحقؽ إشباع الحاجات

الجماعية(.)2

( - )1سمير جميؿ حسيف الفتبلكم ،الممكية الصناعية كفؽ القكانيف الجزائرية ،ديكاف المطبكعات الجامعية،
الجزائر ،1988 ،ص  8كص.20

( - )2أحمد محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ ،ص .54

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

لذلؾ أكد المشرع كجكب أف تككف السمع كالخدمات مكجية لبلستعماؿ النيائي،
كأف تككف مجردة مف كؿ طابع ميني لكي يكتسب مقتنييا صفة المستيمؾ ،كفيما
عدا ذلؾ يككف ذك صفة مينية.
.5

ذلٌ االضتٗالى ايطًع ٚاخلدَات:

اعتبر المشرع الجزائرم محؿ االستيبلؾ ىك دائما السمع كالخدمات التي يقتنييا
الشخص.
عرؼ الخدمة في نفس القانكف بقكلو» :الخدمة ىي كؿ عمؿ مقدـ غير
كقد ٌ
تسميـ السمعة حتى كلك كاف ىذا التسميـ تابعا أك مدعما لمخدمة المقدمة « (.)1
كعرؼ السمعة بقكلو» :ىي كؿ شيء مادم قابؿ لمتنازؿ عنو بمقابؿ أك
ٌ
()2
مجانا« .
كبالتالي فإف كؿ األمكاؿ تصمح ألف تككف محبل لبلستيبلؾ دكف تمييز بيف
األمكاؿ التي تستيمؾ بصفة فكرية كالغذاء ،أك التي تستيمؾ في مدة طكيمة مف
استعماليا كالماكينات كالسيارات كاألدكات الكيركمنزلية كنحك ذلؾ.
كما لـ يفرؽ المشرع بيف المقتنيات التي يدفع المستيمؾ مقاببل ليا ،كتمؾ التي
يحصؿ عمييا مجانا ،فكؿ ذلؾ يصمح ألف يككف محبل لبلستيبلؾ.
.6

ايػسض َٔ االضتٗالى إغباع احلاجات ايػخؿٚ ١ٝايعا:١ًٝ٥

مف أجؿ أف نككف أماـ عممية استيبلكية ينبغي أف يككف الغرض مف اقتناء
السمع كالخدمات إشباع الحاجات الشخصية لممقتني أك حاجات عائمتو أك حاجات
مف يكفمو بش ار كاف أك حيكانا ،كفي ىذا تكسيع لمحماية لتشمؿ كؿ مف استعمؿ أك
استفاد مف السمع كالخدمات ،حتى كلك لـ تكف لو عبلقة مباشرة بعقد االستيبلؾ مثؿ
المقتني ذاتو.
( - )1المادة 16/3مف قانكف  ،03/09يتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش ،السالؼ الذكر.
( - )2المادة 17/3مف قانكف  ،03/09يتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش ،السالؼ الذكر.

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

كيعتبر الغرض مف الحصكؿ عمى السمع كالخدمات معيا ار أساسيا كميما في
التفرقة بيف المستيمؾ كغيره مف أصحاب الميف كالحرؼ ،الذيف يقتنكنيا إلشباع
حاجاتيـ المينية .كلذلؾ فإف األمكاؿ التي اقتنكىا ال تيمؾ عندىـ بؿ تنتقؿ عف
طريؽ عقكد االستيبلؾ بالبيع أك اإليجار أك التبرع ،إلى أشخاص طبيعييف أك
معنكييف إلشباع حاجاتيـ الشخصية أك حاجات شخص آخر أك حيكاف يتكفؿ بو.
كحسنا فعؿ المشرع الجزائرم حيف أكرد ىذا المعيار في تعريؼ المستيمؾ .كيككف
بذلؾ قد استبعد كؿ مف يقتني السمع كالخدمات لغير ذلؾ الغرض ،مف الحماية
عمى أساس قانكف حماية المستيمؾ .كلذلؾ فإف الحماية تشمؿ حتى التاجر أك
المنتج أك الميني الذم يقتني السمع كالخدمات ليذا الغرض ،بصرؼ النظر عف
صفتيـ المينية.

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

املبــخــح ايجـــاْٞ
َفٗـــ ّٛايعالَـــ١
تعتبر العبلمة مف أىـ عناصر الممكية الصناعية التي يحتؾ بيا المستيمؾ يكميا ،في
سعيو لتمبية حاجاتو مف الغذاء كالكساء كالسكنى كالمركب . . .كغير ذلؾ ،حيث ال يمكف
ألحد مف المستيمكيف االستغناء عنيا ،باعتبارىا دليمو كقائده لتحقيؽ رغباتو.
مف أجؿ ىذا سنحاكؿ في ىذا المبحث التطرؽ إلى مفيكـ العبلمة مف خبلؿ
التطرؽ إلى التطكر التاريخي كالتشريعي لمفيكـ العبلمة ،ثـ نتطرؽ إلى مجمؿ
التعريفات المغكية كالفقيية كالقانكنية لمعبلمة ،ثـ نبيف األشكاؿ التي يمكف لمعبلمة أف
تأخذىا ،كنميزىا عف بعض ما يشابييا سكاء مف عناصر المحؿ التجارم ،أك مف
عناصر الممكية الصناعية األخرل.

املطًب األٍٚ
ايتطٛز ايتازخيٚ ٞايتػسٜع ٞملفٗ ّٛايعالَ١
عرؼ مفيكـ العبلمة تطك ار كبي ار عمى المستكل التاريخي كالتشريعي ،حيث انتقؿ
مف مجرد شارة أك رمز لتمييز المنتجات كتحديد مصدرىا ،إلى كسيمة لممنافسة
كالتسكيؽ كاإلشيار ،كالى قيمة اقتصادية كمالية كاجتماعية ،أثرت بشكؿ كبير في
مردكد التجارة كالصناعة كالخدمات في العالـ.
ايفسع األٍٚ
ايتطٛز ايتازخي ٞملفٗ ّٛايعالَ١
التطكر الحاصؿ في العصر الحديث في مجاؿ حماية الممكية الصناعية عمكما
كحماية العبلمات عمى كجو الخصكص ،تمتد جذكره في أعماؽ التاريخ إلى العصكر
القديمة ،لما لمعبلمة مف دكر في التعريؼ بالمنتجات ،كارشاد المستيمؾ إلى القيـ

كالضمانات التي تنتظره مف ىذه العبلمة( ،)1حيث نجد التجار كالصناع الركماف قد
(1) -BROUDIER Carolin, La Relation entre le Client et la Marque, Mémoire du Master2
Professionnel de Marketing, université de paris I-panthéon-Sorbonne, 2007/2008, p: 9.
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اعتادكا عمى كضع اسمائيـ أك أسماء الجيات التي يقطنكف فييا ،أك بعض الرمكز
األخرل كخاصة فيما تعمؽ بالتحؼ الفنية كاألكاني الفخارية ،كالعقاقير الطبية .ككاف
اليدؼ مف كسـ ىذه المنتجات ىك حمايتيا مف السرقة كالتقميػػد(.)1

بؿ ذىب بعض الباحثيف إلى أف أبسػط مفاىيـ العبلمات التجارية ظيرت منذ ما
ال يقؿ عف خمسة آالؼ سنة ،حيث كانت تستخدـ في تمييز ممكية الحيكانات
باستعماؿ الكشـ أك الحرؽ أك القص لبعض أجزائيا كاألذف أك الذيؿ ،بطريقة تكفؿ
تمييزىا عف غيرىا مف الحيكانات ،كبياف الجية المالكة ليا(.)2
كما تدؿ الكثائؽ كالدراسات التاريخية كالحفريات األثرية ،أف المصرييف القدامى
ىـ أيضا عرفكا العبلمات ،حيث استخدمكا الحيكانات شعا ار لتمييز كؿ مقاطعة عف
األخرل ،كما استخدمكا زىرة المكتس لتميػيز مممكة مػصر العمػيا(مقاطعات جنػكب

مصػر) كاستعممكا كرقة البردم لتمييز مممكة مصر السفمى(.)3

كتطكر ىذا المفيكـ مف مجرد االقتصار عمى تحديد مالؾ المنتىج كمصدر السمع
كالبضائع ،إلى تأدية دكر أكثر أىمية يتعمؽ بتمييز جكدة المنتج عف غيره مف
المنتجات ،حيث نجد أف بريطانيا في العصكر الكسطى كانت تطمب مف صناع
السيكؼ كضع عبلمات عمى السيكؼ التي ينتجكنيا حتى يتمكف مػف يستعممو مف
متابعة الصانػع في حاؿ تبيف عدـ جكدتػو ،كتطكر األمػر أكثػر في القرنيف الرابع
عشر كالخامس عشر مف خبلؿ ظيكر اتحادات التجار كالصناع التي كانت في
بداية األمػر مرتبطة ببعض المدف التي يشتغمكف فييا ،كيتخذكنيا كمراكز لصناعات
معينة عالية الجكدة ،ثـ تطكر الكضػع إلى درجة بحث ىذه االتحادات عف اآلليات
( - )1سائد أحمد الخكلي حقكؽ الممكة الصناعية –مفيكميا ،خصائصيا ،إجراءات تسجيميا – الطبعة األكلى
دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع عماف – األردف 2004 -ص 31
(- )2نقبل عف طارؽ الحمكرم –العبلمات التجارية :قراءة في أصكؿ الحماية كمعاييرىا – المجمة األردنية في
الحقكؽ كالعمكـ السياسية المجمد الثاني شير نيساف  2010ص 149
( - )3عامر محمكد الكسكاني الممكية الفكرية – ماىيتيا ،مفرداتيا ،طرؽ حمايتيا – دار الجيب لمنشر
كالتكزيع  1998ص 133
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الكفيػمة بالحفاظ عمى سمعة منتجػاتيـ ،كجكدتيا العالية ،كذلؾ بتكفير الحمايػة ليا
كتنظيميا .كقد لجأت االتحادات إلى معاقبة كؿ مف ينتج أك يبيع منتجات ال
تتناسب مع الجكدة المطمكبة ،كاستمػرت عمى ىذه الحاؿ في استثمار سمعػتيا مف
خبلؿ التأكيد عمى جميع أعضاء االتحاد لكضع عبلمة مميزة عمى منتجاتيـ كأداة
لتمػييزىا كرم از لجكدتيا ،كمف خبلؿ ىذا التأكيد بدأ يبرز الدكر الياـ لمعبلمػة في
ضماف جػكدة المنتجات ،كخمؽ شعػكر لدل المستيمؾ بمدل جكدة المنتج المكسكـ
بتمؾ العبلمات.
لقد أدل ازدياد حجـ التجارة كاتساع رقعتيا إلى تطكر أشكاؿ العبلمة كصكرىا،
كلـ تعد مقتصرة عمى األسماء كالنقكش ،فاستخدمت الصكر كاأللكاف كالرمكز بيدؼ
تمكيف أكبر عدد ممكف مف شرائح المستيمكيف ،مف التعمؽ بيذه المنتجات كالتمييز
بيف المتشابو منيا ،كالربط بيف العبلمة كالتاجر أك الصانع المالؾ ليا ،كدرجة جكدة
المنتجات المميزة بيا .كقد صاحب ذلؾ ازدياد الكعي بأىمية العبلمة التجارية ،مما
دفع بالدكؿ إلى التفكير في سف تشريعات تنظـ ىذا المجاؿ الكاسع مف الحقكؽ

كتحدد آليات حمايتو القانكنية(.)1

ايفسع ايجاْٞ
ايتطٛز ايتػسٜع ٞيٓعاّ ايعالَات
لقد تبيف لنا بشكؿ كاضح أف الدافع مف كراء نشأة العبلمة ،إنما ىك حماية
أصحابيا مف االعتداء ،كضماف استئثارىـ بحقيـ في ممكية العبلمة ،كقد كاف لذلؾ
األثر الكبير في منع كؿ أشكاؿ تقميد كتزكير العبلمات ،الذم مف شأنو أف يؤدم
إلى إلحاؽ الضرر بجميع المستيمكيف ،كتعريض مصالحيـ المادية كالمعنكية كحتى
الجسدية لمخطر.

( - )1طارؽ الحمكرم –العبلمات التجارية :قراءة في أصكؿ الحماية كمعاييرىا – المجمة األردنية في القانكف
كالعمكـ السياسية المجمد الثاني العدد الثاني ،شير نيساف  ،2010ص  150ك.151
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كىذا االرتباط الكثيؽ بيف نشأة العبلمة كحماية المستيمؾ ،كاف مف بيف أىـ
األسباب التي دفعت بالدكؿ إلى سف القكانيف التي تعنى بحماية العبلمات بكؿ
أنكاعيا ،كابراـ االتفاقيات كالمعاىدات بشأف ذلؾ ،كالتي نكرد أىميا في ما يمي:
.1

يف فسْطا:

تعتبر فرنسا مف الدكؿ السباقة إلى سف قانكف المصانع كالتصنيع كمكاف العمؿ،
كذلؾ في  23أفريؿ  ،1833الذم نصت المادة ( )16منو عمى معاقبة كؿ مف
يستعمؿ ختما يعكد لغيره عمى أنو لو.
ثـ أتبع ىذا القانكف بقانكف العقكبات الصادر في  1813كالمعدؿ في 1824
كالذم ينص في المادة ( )433منو عمى معاقػبة كؿ مف يستعمؿ اسـ مكاف تصنيع
يخص الغير ،كفي تاريخ  23جكاف  1857كضعت فرنسا أكؿ تنظيـ متكامؿ
لمعبلمات في العالـ تحت عنكاف قانكف التصنيع كعبلمات البضائع ،كالذم تـ تعديمو
عدة مرات آخرىا قانكف العبلمات التجارية الفرنسي الجديد الصادر بتاريخ 34
كانكف الثاني  1991تحت رقـ ( ،)37كالذم تـ تعديمو سنة  1992بإلغاء اسـ قانكف
العبلمات التجارية ،كادماجو ضمف مجمكعة قكانيف الممكية الفكرية الصادر بتاريخ

 31تمكز  1992تحت رقـ .)1( 597
.2

يف بسٜطاْٝا:

صدر أكؿ تشريع لتنظيـ العبلمات في بريطانيا سنة  ،1935كقد تـ تعديمو عدة
مرات آخرىا القانكف اإلنجميزم الجديد لمعبلمات التجارية الصادر بتاريخ  21تشريف

األكؿ .)2( 1994

ثـ تكالت التشريعات التي تعنى بحماية العبلمات كتنظيميا ،مف جميع دكؿ
العالـ التي رأت في ذلؾ ضركرة قانكنية كاقتصادية ممحة ،كما ميد ذلؾ إلبراـ العديد
( - )1طارؽ الحمكرم المرجع السابؽ ص 151
( - )2ىالة مقداد أحمد الجميمي ،العبلمة التجارية دراسة قانكنية الطبعة األكلى المكتبة القانكنية دمشؽ –

سكريا 2004 -ص 13
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مف االتفاقي ات كالمعاىدات الدكلية بشأف حماية حقكؽ الممكية الصناعية ،حيث
تعتبر العبلمات التجارية مف أىـ عناصرىا.
.3

يف االتفاقٝات ايدٚي:١ٝ

مف أىـ االتفاقيات المبرمة في مجاؿ العبلمات نذكر ما يمي(:)1
_ معاىدة باريس لحماية الممكية الصناعية المؤرخة في  23مارس ،1883
كىي الكثيقة األساسية التي ارتكزت عمييا مجمؿ القكانيف المنظمة لمعبلمات التجارية
عمى المستكل الدكلي ،كقد ميدت ىذه المعاىدة الطريؽ إلبراـ عدة اتفاقيات
كمعاىدات أخرل بيذا الشأف كىي:
_ اتفاقية مدريد بشاف التسجيؿ الدكلي لمعبلمات المبرمة سنة  ،1891كالتي
عدلت عدة مرات كاف آخرىا تعديؿ عاـ.1979
_ اتفاقية مدريد بشأف قمع بيانات مصدر السمع الزائفة أك المضممة المبرمة سنة
1891
_ اتفاقية نيس بشأف التصنيؼ الدكلي لمسمع كالخدمات ألغراض تسجيؿ
العبلمات المبرمة سنة .1957
_ معاىدة فيينا بشأف تسجيؿ العبلمة أبرمت سنة .1973
_ اتفاقية فيينا بشأف التصنيؼ الدكلي لمعناصر التصكيرية في العبلمات
التجارية أبرمت سنة .1973
_ معاىدة نيركبي بشأف حماية الرمز األكلمبي أبرمت سنة .1981
_ بركتكككؿ اتفاؽ مدريد بشاف التسجيؿ الدكلي لمعبلمات أبرـ سنة ،1989
كالبلئحة التنفيذية بيف اتفاؽ كبركتكككؿ مدريد ،عاـ .1996
_ معاىدة قانكف العبلمات أبرمت سنة .1994
( - )1صبلح زيف الديف ،الممكية الصناعية كالتجارية – براءات االختراع ،الرسكـ كالنماذج الصناعية،
العبلمات التجارية ،البيانات التجارية – الطبعة األكلى مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع عماف – األردف –
 2000ص  250ك ،251عبد ا،هل حسيف الخشركـ ،الكجيز في حقكؽ الممكية الصناعية كالتجارية ،الطبعة
األكلى ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،األردف ،2005،ص.18
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يف ايد ٍٚايعسب:١ٝ

أما الدكؿ العربية فمـ تكف بعيدة عف ىذا التحكؿ ،بؿ سارعت الكثير منيا إلى
سف القكانيف المنظمة لمعبلمات ،كالتي نذكر منيا مايمي:
_ في تكنس صدر أكؿ قانكف لمعبلمات سنة  1889كالذم عدؿ سنة .1936
_ في المغرب صدر قانكف حماية الممكية الصناعيػة سنة .1916
_ في لبناف صدر القرار التشريعي لمعبلمة سنة .1924
_ في فمسطيف صدر قانكف العبلمات سنة  1933ثـ عدؿ سنة .1938
_ في مصر صدر قانكف العبلمات التجارية كالرسكـ كالنماذج الصناعية سنة
.1939
_ في سكريا صدر القرار التشريعي بشأف حماية الممكية الصناعية كالتجارية
سنة .1946
_ في األردف صدر قانكف العبلمات سنة .1952
_ في العػراؽ صدر قانكف العبلمات سنة .1957
كقد تـ التفكير في كضع قانكف العبلمات التجارية العربي المكحد ،كذلؾ بعد
مناقشات كبيرة خاضيا خبراء عرب كأجانب في مجاؿ العبلمات التجارية ،كقد جرت
ىذه المناقشات بتكنس في شير حزيراف سنة  ،1975ثـ تـ تدقيقو كتمحيصو بجنيؼ
في شير تشريف األكؿ سنة  ،1975ثـ تـ إق ارره بالدكحة في شير تشريف الثاني مف

نفس السنة(.)1

.5

يف اجلصا٥س

مر التشريع الجزائرم في مجاؿ العبلمات كذلؾ بمرحمتيف:
المرحمة األكلى كانت قبؿ االستقبلؿ ،كالتي طبقت فييا قكانيف الدكلة المستعمرة
كالتي ذكرناىا سابقا كاستمر ىذا الكضع إلى مابعد االستقبلؿ بمكجب القانكف
الصادر في  1962/12/31الذم نص عمى استمرار نفاذ القكانيف االستعمارية إلى
( - )1صبلح زيف الديف ،الممكية الصناعية كالتجارية ،المرجع السابؽ ص 251
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حيف صدكر نصكص قانكنية كطنية جديدة ،باستثناء القكانيف التي تتعارض مع
السيادة الكطنية.
أما في مرحمة ما بعد االستقبلؿ فإف المشرع الجزائرم لـ يتكانى في إصدار
قكانيف جديدة في شتى المجاالت ،ككاف أىميا قانكف رقـ  57/66المؤرخ في
 ، 1966/33/19يتعمؽ بعبلمات الصنع كالعبلمات التجارية ،كالذم تـ تعديمو
بمكجب أمر  36/33المتعمؽ بالعبلمات ،كالذم كرس فيو المشرع إرادتو الصريحة
في حماية العبلمات مف كؿ ما يمس بالحقكؽ االستئثارية لمالؾ العبلمة.
يبرز اىتماـ المشرع بحماية العبلمة مف خبلؿ أف قانكف العبلمات كاف مف بيف
أكلى أكلكياتو حيف بادر بإصداره في السنكات األكلى لبلستقبلؿ ،إدراكا لمدكر
االقتصادم الكبير الذم تؤديو العبلمة ،فإذا كاف قانكف العبلمات ييدؼ إلى تمييز
المؤسسة مف خبلؿ اسميا التجارم أك أية إشارة كجعميا تعرض سمعا كخدمات
معينة ،فذلؾ لو اثر عمى المستيمؾ مف حيث السماح لو باختيار المؤسسة التي

يرغب في التعامؿ معيا ،كانتفاء أجكد السمع التي تشكؿ لو كقاية كحماية(.)1

املطًب ايجاْٞ
تعسٜف ايعالَ١
صاحبت العبلمة اإلنساف منذ األزؿ ،حيث استخدـ التجار كالصناع كالفبلحكف
أسماء كصكر حيكانات كغير ذلؾ ،مف أجؿ تمييز ممتمكاتيـ
كغيرىـ رمك از كأشكاال ك ن
عما يشابييا عند غيرىـ ،غير أنيـ لـ يطمقكا عمى تمؾ الرمكز مصطمح عبلمة،
الذم لـ يعرؼ إال في العصر الحديث.

( - )1أرزيؿ الكاىنة ،استخداـ حقكؽ الممكية الفكرية كآلية لتنشيط التنافس في السكؽ ،المجمة الجزائرية لمعمكـ
القانكنية االقتصادية كالسياسية ،العدد 2 :جكاف  ،2015ص .457
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ايفسع األٍٚ
تعسٜف ايعالَ ١يػٚ ١فكٗا
لقد أبدل التجار كالصناعيكف اىتماما بالغا بتمييز منشآتيـ عف غيرىا مف
المنشآت المشابية ليا ،كذلؾ باستخداـ االسـ التجارم كالعنكاف التجارم ،فبل تكاد
تبلحظ منشأة كاحدة ال تحمؿ الفتػػة مكتكب عمييا اسميا كعنكانيا.
لذلؾ فإنو مف باب أكلى أف يتـ تمييز السمع كالبضائع كالمنتجات الصادرة مف
ىذه المنشآت ،كذلؾ باستخداـ رمكز كأشكػاؿ مميزة تشكػؿ في مجمميا عبلمات
فارقة ،يتـ مف خبلليا التمييز بيف مختمؼ المنتجات ،كمف ثـ حماية المستيمؾ مف
الكقكع في المبس أك التضميؿ ،فبل يقتني مف السمع إال التي تشبع حاجتو ككفؽ
إرادتو.
لذلؾ ارتبط تعريؼ العبلمة دائما بمدل قدرتيا عمى حماية المستيمؾ مف الغش
كالمبس كالتضميؿ ،مف خبلؿ تمييز السمع التي تكضع عمييا عف السمع كالمنتجات
المشابية ليا.
مف ىنا تظير أىمية العبلمة بالنسبة لمالكيا في تجنيب منتجاتو كؿ أنكاع
الخمط كالمبس مع منتجات غيره المشابية ،كما تحظى بنفس القدر مف األىميػة
بالنسبة لممستيػمؾ ،في تيسير التعرؼ عمى المنتجات ،كتمبية رغباتو حسب

المكاصفات التي يريػدىا(.)1

 .1ايتعسٜف ايًػ:ٟٛ
العػبلمة لغة ىي كؿ أثػر في الشيء لمػداللة عميو ،كمعرفتو كتمييػزه عف غيره،

كىي مشتقة مف العمـ بمعنى المعرفة ،كمثؿ ذلؾ عمـ الدكلة لمداللػة عمييا(.)2
( - )1ىالة مقداد أحمد الجميمي المرجع السابؽ ص 20

( - )2بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات الحماية القانكنية لمعبلمات التجارية في ظؿ القانكف األردني
كالقانكف المصرم كاالتفاقيات الدكلية الطبعة األكلى دار عالـ الكتاب الحديث عماف – األردف –  2010ص

25

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

كقد تككف جمع أعػبلـ بمعنى السمة كاألمػارة ،كالفاصؿ الذم يفصػؿ بيف
األرضيف ،أك شيء منصكب في الطريؽ ييتدل بو ،كيقاؿ لو اإلشارة ،كيقاؿ المعمـ

مف العبلمة أم األثػر الذم يستدؿ بػو عمى الطريؽ( ،)1كما يقاؿ شخص لو عبلمة:

أم أف لو أمارة أك إشارة يعرؼ بيا كالعمىـ :العبلمة كاألثر ،كالرسـ في الثكب(.)2

كيطمؽ عمييا في المغة الفرنسية مصطمح .)3(marqueكما يطمؽ عمييا في المغة

اإلنجميزية مصطمح.)4( mark

كلمتعريؼ المغكم أىمية كبيرة في إدراؾ دالالت المصطمح كتبياف حدكد مفيكمو
المغكم ،الذم بو نسترشد في فيـ المصطمح مف الناحية الفقيية كالقانكنية.
 .2ايتعسٜف ايفكٗ:ٞ
اىتـ فقياء القانكف التجارم بتحديد تعريؼ فقيي دقيؽ لمصطمح العبلمة،
معتمديف في ذلؾ عمى العناصر التي تتكػكف منػيا العبلمػة ،كالغػاية التي أنشئت مف
أجميا ىػذه العبلمة.
كقد جاء اىتماميـ بالعبلمة انطبلقا مف كجكد آالؼ المنتجات المتنافسة،
كالشيء الذم يفرؽ بيف ىذه المنتجات كيميزىا عف بعضيا البعض ،إنما ىك العبلمة

التي تتمثؿ في كؿ اسـ أك رمز أك شارة أك مخطط ،يي ىع ًرؼ السمع كالخدمات
المعركضة بكاسطة التاجر ،كيبيف االختبلفات المكجكدة بينيا في إطار المنافسة(.)5
( - )1المعجـ الكسيط ،ص .624
( - )2جبراف مسعكد ،المعجـ الرائد – معجـ لغكم عصرم – الطبعة األكلى دار العمـ لممبلييف بيركت – لبناف
–  1992ص.563

(- )3ابتساـ القراـ المصطمحات القانكنية في التشريع الجزائرم – قامكس بالمغتيف العربية كالفرنسية –قصر
الكتاب البميدة  -الجزائر –  1998ص 185
( - )4ربا طاىر القميكبي،حقكؽ الممكية الفكرية -تشريعات ،أحكاـ قضائية ،اتفاقيات دكلية كمصطمحات
قانكنية ،الطبعة األكلى ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف -األردف 1998 -ص .486

(5) -KIRILLOVA Svetlana, Le rôle de la marque dans le choix de la stratégie publicitaire,
MEMOIR, université paris i panthéon-Sorbonne, 2000/2001, p: 11.
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لقد عرؼ بعض الفقياء العبلمػة بأنيػا أداة مميػزة تخص تاجػ ار أك صانعػا،
لتمييز سمعػو أك خدمػاتو عما يشابييا مف سمع أك خدمػات الغيػر ،كقد تكػكف رم از أك
رسما أك حرفا أك غير ذلؾ مما يصمح أف يككف عبلمة ،تستيدؼ التػدليؿ عمى
أصػؿ السمعػة ،كضماف مػزايا معينة فييا ،فتقـ بذلؾ عبلقة بيف مالؾ العبلمة

كعمػبلئو ،كتمكنػو مف االستئػثار بثقتيـ(.)1

كىناؾ مف عرفيا بقكلو» :العبلمة ىي كؿ إشارة محسكسة تكضع عمى المنتج
أك الخدمة لغرض تمييزه عما يشتبو بو مف منتجات منافسة أك ما يقدـ مف

خدمة «(.)2

كتعرؼ أيضا بأ نيا كؿ إشارة أك داللة يضعيا التاجر أك الصانع عمى المنتجات
التي يقكـ ببيعيا أك صنعيا لتمييزىا عف غيرىا مف السمع كالمنتجات المماثمة،
كتيدؼ لجذب العمبلء كجميكر المستيمكيف ،نظ ار لما تؤديو ليـ ىذه العبلمة مف
خدمات في سيكلة التعرؼ عمى ما يفضمكنو مف سمع كبضائع ،كما تشير إلى بمد
المنتج ،أك مصدر صناعة السمع ،أك مصدر بيعيا ،أك أنكاعيا ،أك مرتبتيا ،أك

ضمانيا ،أك طريقة تحضيرىا ،أك لمداللة عمى تأدية خدمة مف الخدمات(.)3

كيرل فقياء آخركف أف العبلمة ىي الشعار الذم يتخذه الصانع أك التاجر
لتمييز منتجاتو أك بضائعو أك خدماتو تميي از ليا عف غيرىا مف المنتجات كالبضائع
كالخدمات المشابية ليا ،كذلؾ لتمكيف المستيمؾ مف التعرؼ عمى السمع التي يريدىا

أينما كجدت(.)4

( - )1نقبل عف إسماعيؿ محمد حسيف الحماية الدكلية لمعبلمة التجارية أطركحة دكتكراه جامعة القاىرة –
مصر 1998 -ص.46

( - )2أسامة نائؿ المحيسف ،الكجيز في حقكؽ الممكية الفكرية -كفقا ألحكاـ التشريع االتحادم اإلماراتي مع
اإلشارة إلى بعض التشريعات العربية كاالتفاقيات الدكلية -الطبعة األكلى ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف-

األردف ،2011 -ص.27
( - )3سميحة القميكبي الكجيز في التشريعات الصناعية مكتبة القاىرة الحديثة القاىرة – مصر – 1967
ص.220

( - )4نقبل عف بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات ،المرجع السابؽ ،ص.25
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كقاؿ آخركف أيضا بأنيا إشارة مادية يضعيا التاجر أك الصانع عمى سمعتو

ليسيؿ تمييزىا عف السمع األخرل مف ذات الصنؼ(.)1

كعرفيا الفقيو في القانكف التجارم الدكتكر مصطفى كماؿ طو بقكلو :العبلمة
ىي اإلشارة التي يتخذىا التاجر أك الصانع شعا ار لمنتجاتو أك بضائعو أك خدماتو

تميي از ليا عف غيرىا مف الخدمات كالمنتجات كالبضائع(.)2

كقد اتجو إلى نفس المعنى الدكتكر صبلح الديف عبد المطيؼ الناىي عندما
عرؼ العبلمة بقكلو :ىي في العادة إشارة تكسـ بيا البضائع كالسمع كالمنتجات ،أك
تعمـ تميي از ليا عما يماثميا مف سمع تاجر آخر ،أك منتجات أرباب الصناعات

اآلخريف(.)3

مف خبلؿ ىذه التعاريؼ الفقيية التي ذكرناىا يستقر في أذىاننا ،أف مجمؿ
الفقياء ركزكا في تعريفيـ لمعبلمة عمى جانبيف أساسييف ىما:
 أكال :العناصر كاألشكاؿ التي تصمح أف تتككف منيا العبلمة ،كىي في الغالبإما أف تككف إشارة أكسمة أك رسما أك شعا ار أك صكرة ،يشترط فييا أف تككف متكفرة
عمى عنصر التمييز.
 ثانيا :الكظيفة التي مف أجميا كضعت العبلمة ،كالمتمثمة في تمييز السمعكالخدمات كالمنتجات المتشابية عف بعضيا البعض مف حيث النكع ،كالمصدر،
كالمنشأ ،كالجية المالكة ،كالمزايا التي تضمنيا لممستيمؾ.
لذلؾ فإنو يمكننا استخبلص التعريؼ التالي لمعبلمة :ىي كؿ رسـ أك شكؿ أك
إشارة أك رمز أك لكف أك اسـ أك رقـ أك نحك ذلؾ ،مما يتخذه التاجر أك الصانع أك
( - )1عكض عمي جماؿ الديف الكجيز في القانكف التجارم دار النيضة القارة – مصر  1982ص 267
( - )2مصطفى كماؿ طو القانكف التجارم – األعماؿ التجارية كالمحؿ التجارم الطبعة الثانية دار الجامعة
العربية لمنشر اإلسكندرية –مصر –  1996ص 249
( - )3صبلح الديف عبد المطيؼ الناىي الكجيز في الممكية الصناعية كالتجارية الطبعة األكلى ،دار الفرقاف
لمنشر كالتكزيع ،عماف – األردف –  1983ص 253
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صاحب الخدمة أمارة لتمييز سمعو أك منتجاتو ،عف سمع كمنتجات غيره المشابية
ليا.
ايفسع ايجاْٞ
تعسٜف ايعالَ ١قاْْٛا
عمدت أغمب دكؿ العالـ إلى سف قكانيف كتشريعات تتماشى مع التطكر
المتسارع لحقكؽ الممكية الفكرية بشكؿ عاـ كالعبلمات بشكؿ خاص ،لما ليا مف أثر
عمى التجارة كالصناعة مف جية ،كعمى المستيمكيف مف جية أخرل ،كلما ليا مف
قيمة مالية كاقتصادية كبيرة ،غير أف ىذه التشريعات تباينت في تعريفيا لمعبلمة
التجارية ،كأكردت عدة تعاريؼ نذكر بعضيا في ما يمي:
.1

تعسٜف املػسع اجلصا٥س ٟيًعالَ:١

عرؼ المشرع الجزائرم العبلمة بأنيا» :كؿ الرمكز القابمة لمتمثيؿ الخطي ،السيما
الكممات بما فييا أسماء األشخاص ،كاألحرؼ ،كاألرقاـ ،كالرسكمات أك الصكر،
كاألشكاؿ المميزة لمسمع أك تكضيبيا ،كاأللكاف بمفردىا أك مركبة التي تستعمؿ كميا

لتمييز سمع أك خدمات شخص طبيعي أك معنكم عف سمع كخدمات غيره « (.)1

يظير جميا مف خبلؿ ىذا النص أف المشرع الجزائرم حذا حذك الفقو في تعريؼ
العبلمة ،معتمدا عمى معياريف أساسييف:
األكؿ :يتعمؽ بالعناصر التي تدخؿ في تشكيؿ العبلمة ،كالتي جاء ذكرىا عمى
سبيؿ المثاؿ ،كليس عمى سبيؿ الحصر ألنو اعتبر جميع الرمكز القابمة لمتمثيؿ
الخطي تصمح أف تككف عبلمة ،كاستعمالو ليذا المفظ (التمثيؿ الخطي) يعني أف
العبلمة يجب أف تككف مدركة بالعيف المجردة ،كىذا يعتبر قصكر في التعريؼ ،ألف
العبلمات في ىذا العصر تطكرت بشكؿ كبير ،كتجاكزت األشكاؿ التقميدية ليا ،إلى
درجة اعتبار العبلمات الصكتية كالعبلمات التي تعتمد عمى الرائحة ،مف أىـ
( - )1المادة  1/2مف أمر رقـ  06/03مؤرخ في  19يكليك  2003ـ ،يتعمؽ بالعبلمات ،الجريدة الرسمية
السنة األربعكف ،العدد  44المؤرخة في  23يكليك  2003ـ – الجزائر-
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العبلمات التي يتكجب عمى المشرع تكفير الحماية القانكنية ليا(.)1
الثاني :يتعمؽ بالمعيار الكظيفي لمعبلمة ،كالمتمثؿ في قدرتيا عمى تمييز السمع
كالخدمات المكسكمة بيا ،عف غيرىا مف المنتجات المماثمة ليا.
كقد اعتمدت كؿ التشريعات عمى معيار العبلمة الفارقة ،أك العبلمة المميزة ،ذلؾ
ألف قدرة العبلمة عمى إظيار الفرؽ كاالختبلؼ بيف المنتجات المتماثمة يعتبر مف أىـ
الكظائؼ المنكطة بالعبلمة التجارية ،كأىـ شرط لحمايتيا( ،)2كحماية مالكيا مف كؿ
أشكاؿ المنافسة غير المشركعة ،كمف جية أخرل حماية المستيمؾ مف كػؿ أشكاؿ
الغش كالتدليس ،ألنيا تفيده في التعرؼ عمى البضائع كالسمع التي يفضميا ،كىذا ما

يدفع المنتجيف إلى بذؿ أقصى جيد لتحسيف منتجاتيـ لتتفكؽ عمى غيرىا(.)3
.2

تعسٜف املػسع املؿس ٟيًعالَ:١

يتفؽ المشرع المصرم مع المشرع الجزائرم في تعريؼ العبلمة ،كلكف بشيء مف
التفصيؿ ،حيث نص عمى أف العبلمة ىي :كؿ ما يميز منتجان سمعة كاف أك خدمة

عف غيره ،كتشمؿ عمى كجو الخصكص األسماء المتخذة شكبلن ممي ناز ،كاإلمضاءات،

كالكممات ،كالحركؼ ،كاألرقاـ ،كالرسكـ ،كالرمكز ،كعناكيف المحاؿ ،كالدمغات،

كاألختاـ ،كالتصاكير ،كالنقكش البارزة ،كمجمكعة األلكاف التي تتخذ شكبلن خاصان
كممي ناز ،ككذلؾ أم خميط مف ىذه العناصر إذا كانت تستخدـ أك يراد أف تستخدـ إما
في تمييز منتجات عمؿ صناعي ،أك استغبلؿ الغابات ،أك مستخرجات األرض ،أك

أية بضاعة .كاما لمداللة عمى مصدر المنتجات أك البضائع ،أك أنكاعيا ،أك مرتبتيا،
أك ضمانيا ،أك طريقة تحضيرىا .كاما لمداللة عمى تأدية خدمة مف الخدمات .كفي
( - )1يكنس بنكنة العبلمة التجارية بيف التشريع كاالجتياد القضائي كفقا آلخر تعديبلت ظيير 2006/ 02/14
المغربي الطبعة األكلى مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء – المغرب –  2006ص 19
( - )2أشرؼ فؤاد أبك طالب الشركط كاإلجراءات القانكنية لمعبلمة التجارية ،مقاؿ منشكر في النشرة الشيرية
اإللكتركنية لممجمع العربي لمممكية الفكرية ديسمبر  2002ص 5
( - )3إبراىيـ أحمد إبراىيـ ،الممكية الفكرية في تشريعات الدكؿ العربية -الرسكـ كالنماذج الصناعية كالعبلمات
– مقاؿ منشكر في مجمة حماية الممكية الفكرية ،العدد  50الربع الرابع  1996ص 30
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جميع األحكاؿ يتعيف أف تككف العبلمة التجارية مما يدرؾ بالبصر(.)1
كيتضح مف ىذا التعريؼ أف المشرع المصرم أراد أف يحصي أكبر عدد ممكف
مف األشكاؿ التي تتخذىا العبلمة ،كذلؾ عمى سبيؿ الحصر ،مما يعني أنو ضيؽ
في أمر كاسع كمفتكح عمى إمكانية ابتكار أشكاؿ أخرل مف العبلمات ،كالعبلمة
الصكتية ،كعبلمة الرائحة الغير مذككرتاف في التعريؼ ،كما فصؿ بشكؿ دقيؽ أنكاع
العبلمات الصناعية كالتجارية كعبلمات الخدمة.
.3

تعسٜف املػسع األزدْ ٞيًعالَ:١

قدـ المشرع األردني تعريفان مختص انر لمعبلمة بقكلو» :ىي كؿ إشارة ظاىرة

يستعمميا أك يريد استعماليا أم شخص لتمييز بضائعو ،أك منتجاتو ،أك خدماتو،
عف بضائع ،أك منتجات ،أك خدمات غيره « (.)2

يبلحظ مف ىذا التعريؼ أف المشرع األردني نحى منحان آخر عند تعريؼ

العبلمة ،بالتركيز عمى ضركرة أف تككف العبلمة مككنة مف رمكز ظاىرة يتسنى
إدراكيا بالعيف المجردة ،كأف يتـ استعماليا بيدؼ تمييز بضائع أك منتجات أك
خدمات عف غيرىا مما يشابييا .كتبدك إرادة المشرع األردني كاضحة في اتجاه
التشديد عمى ضركرة استعماؿ العبلمة كشرط لحمايتيا ،كما أخذ بالمفيكـ الكاسع
لمعبلمة حيف أشار إلى عبلمة الخدمة إلى جانب العبلمة التجارية كالصناعية نظ انر

لما ليا مف أىمية حقيقية في الكاقع العممي(.)3
.4

تعسٜف املػسع املػسب ٞيًعالَ:١

عرؼ المشرع المغربي العبلمة بقكلو» :يراد بعبلمة الصنع أك الخدمة أك التجارة
( - )1المادة  63مف قانكف حماية الممكية الفكرية المصرم رقـ  85لسنة  ،2002الجريدة الرسمية عدد 22
المؤرخة في02جكاف 2002
(- )2المادة  2مف القانكف رقـ  34لسنة  1999المعدؿ لقانكف العبلمات التجارية األردني ،الجريدة الرسمية عدد
 4389المؤرخة في  01جانفي 1999
( - )3صبلح زيف الديف شرح التشريعات الصناعية كالتجارية ،الطبعة األكلى  /اإلصدار الثاني ،دار الثقافة
لمنشر كالتكزيع عماف -األردف –  2005ص 114

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

كؿ شارة قابم ة لمتجسيد الخطي ،تمكف مف تمييز منتجات أك خدمات شخص طبيعي
أك معنكم « (.)1

كلـ يترؾ المشرع المغربي مفيكـ الشارة القابمة لمتجسيد الخطي غامضان ،بؿ بينو

بقكلو " :يعتبر شارة بكجو خاص(:)2

أ-التسميات كيفما كاف شكميا مثؿ :الكممات كمجمكعة الكممات كاألسماء
العائمية كالجغرافية كالمستعارة كالحركؼ كاألرقاـ كالمختصرات.
ب -الشارات التصكيرية مثؿ :الرسكـ كالمصائؽ كالطكابع كالحكاشي كالمبرزات
كالرسكـ باألبعاد الثبلثية(ىكلككراـ) كالشعارات المرسكمة (لكغك) كالصكر المركبة
كاألشكاؿ كالسيما التي تتعمؽ منيا بالمنتج أك تكضيبو أك تمييز خدمة ما كالترتيبات
كمجمكعة األلكاف أك تدرجات األلكاف.
كقد أضاؼ المشرع المغربي في نفس النص شارتيف ىامتيف بمناسبة تعديمو
لقانكف العبلمات كىما:
ج -الشارات الصكتية مثؿ :األصكات كالجمؿ المكسيقية.
د -العبلمات الشمية (التي تعتمد عمى حاسة الشـ).
مف خبلؿ ىذا التعريؼ يككف المشرع المغربي قد كاكب أحدث المفاىيـ لمعبلمة.
.5

تعسٜف املػسع ايفسْط ٞيًعالَ:١

عرفيا المشرع الفرنسي بالقكؿ» :عبلمة الصنع أك العبلمة التجارية أك عبلمة
الخدمة ىي كؿ إشارة قابمة لمتمثيؿ البياني بتمييز المنتجات أك الخدمات المقدمة مف

كؿ شخص طبيعي أك معنكم « (.)1

( - )1المادة 133الفقرة  1مف القانكف رقـ  17/97المعدؿ بالظيير الشريؼ  1 / 05 /190كالمؤرخ في 14
فيفرم 2006لتنفيذ القانكف رقـ  31/ 05الجريدة الرسمية عدد  5397المؤرخة في  20فيفرم  2006المتعمؽ
بالعبلمات

( - )2المادة  133الفقرة  2مف القانكف المغربي رقـ  17/97المعدؿ كالمتعمؽ بالعبلمات السالؼ الذكر

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

يبدك تعريؼ المشرع الفرنسي خاليان مف تعداد أشكاؿ العبلمات ،كما رأينا في

التعاريؼ السابقة ،مكتفيا بذكر شرطيف :أف تككف لمعبلمة القدرة عمى التمييز ،كأف
تككف شاممة عمى إشارات قابمة لمتمثيؿ البياني .غير أنو تخمى عف ىذا الشرط،
بمناسبة صدكر القرار رقـ  486المؤرخ قي  31ديسمبر  2333المتعمؽ بتطبيؽ

أحكاـ اتفاقية تريبس(.)2
.6

تعسٜف اتفاق" ١ٝتسٜبظ" يًعالَ:١

تعتبر اتفاقي ة الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية ،المعركفة

اختصا انر باسـ ((TRIPSباإلنجميزية أك ( (ADPICبالفرنسية( ،)3أكؿ اتفاقية كضعت

تعريفان لمعبلمة ،حيث نصت عمى أنو» :تعتبر عبلمة أك مجمكعة عبلمات تسمح
بتمييز السمع كالخدمات التي تنتجيا منشأة ما عف تمؾ التي تنتجيا المنشآت

األخرل ،صالحة ألف تككف عبلمة تجارية ،كتككف ىذه العبلمات السيما الكممات
التي تشمؿ أسماء شخصية كأرقامان أشكاال كمجمكعات ألكاف كأم مزيج مف ىذه
العبلمات ،مؤىمة لمتسجيؿ كعبلمات « (.)4

إف المبلحظ عمى ىذا التعريؼ انو تعريؼ كاسع ،حيث شمؿ كؿ شارة يمكف أف
تشكؿ عبلمة تجارية شريطة أف تككف قادرة عمى تمييز السمع كالخدمات ،كعميو فإف

=

( - )1المادة األكلى مف القانكف الفرنسي  07/91الصادر بتاريخ  04جانفي  1991المتعمؽ بالعبلمات الجريدة
الرسمية الفرنسية الصادرة بتاريخ 06جانفي  1991كقد تـ إلغاؤه كأصبحت أحكامو بناء عمى القانكف رقـ
 597/92المؤرخ في  01جكيمية  1992مدكنة في قانكف الممكية الفكرية .أشارت إلى ىذا فرحة زراكم
صالح،الكامؿ في القانكف التجارم الجزائرم – المحؿ التجارم كالحقكؽ الفكرية – القسـ الثاني ،دار ابف خمدكف

لمنشر كالتكزيع( )EDIKالجزائر  2001ص .209

( - )2حمادم زكبير ،الحماية القانكنية لمعبلمات التجارية،الطبعة األكلى منشكرات الحمبي الحقكقية لبناف
 2012ص .24
( - )3بف الزيف محمد األميف محاضرات في الممكية الفكرية الجزء األكؿ :حقكؽ المؤلؼ جامعة الجزائر كمية
الحقكؽ بف عكنكف السنة الجامعية  2009/2008ص .4

( - )4المادة  15مف اتفاقية تريبس المؤرخة في  15أبريؿ  1994بمدينة مراكش المغربية

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

أم شارة تقكـ فعميا في السكؽ بدكر تمييز السمع كالخدمات تعد عبلمة في نظر ىذه

االتفاقية(.)1

كما يبدك كاضحان مف خبلؿ ىذا التعريؼ التخمي عف شرط القابمية لمتمثيؿ

البياني الذم كرد في مجمؿ التعريفات السابقة ،كىذا تماشيان مع التطكر الحاصؿ في

مجاؿ العبلمات ،كبركز أنكاع أخرل مف العبلمات ال تستجيب ليذا الشرط كالعبلمة

الصكتية كعبلمة الرائحة(.)2

نخمص في نياية ىذه التعاريؼ إلى أنيا في مجمميا حرصت عمى تعريؼ
العبلمة مف خبلؿ الغاية منيا ،كاألشكاؿ التي تتخذىا مف دكف حصر كال تقييد،
كاألنكاع التي تشمميا (صناعية كتجارية كخدماتية) ،مع اشتراط بعض التشريعات أف
تككف العبلمة مما يمكف إدراكو بالبصر ،غير أف االتجاىات الحديثة في ظؿ ما
يعرفو العالـ مف تطكر تكنكلكجي في المجاليف الصناعي كالتجارم اتجيت إلى قبكؿ
تسجيؿ عبلمتي الصكت كالرائحة رغـ أنيما مما ال يدرؾ بالبصر ،ففي فرنسا
كألمانيا كايطاليا صدرت تشريعات تجيز ذلؾ ،كفي إنجمت ار سجمت رائحة الحشائش
المقطكعة حديثان كعبلمة مميزة لكرات التنس عاـ .)3(2331

املطًب ايجايح
متٝٝص ايعالَ ١عُا ٜػابٗٗا
البحث في مجاؿ العبلمات يكشؼ لنا عف كجكد الكثير مف التشابو بينيا كبيف
عناصر المحؿ التجارم األخرل مف جية ،كغيرىا مف عناصر الممكية الصناعية
مف جية أخرل.

( - )1جبلؿ كفاء محمديف الحماية القانكنية لمممكية الصناعية كفقا التفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ
الممكية الفكرية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر اإلسكندرية – مصر –  2000ص.104
( - )2حمادم زكبير المرجع السابؽ ص 25
( - )3محمكد أحمد عبد الحميد مبارؾ العبلمة التجارية كطرؽ حمايتيا كفؽ القكانيف النافذة في فمسطيف ،رسالة
ماجستير في القانكف الخاص كمية الدراسات العميا جامعة النجاح – فمسطيف –  2006ص.14

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

إف التفريؽ بيف ا لعبلمة كالعناصر المشابية ليا أممتو ضركرة حماية المستيمؾ،
حيث أف الخمط بيف العبلمة كىذه العناصر ،قد يؤدم إلى تضميؿ المستيمؾ،
كاحداث لبس في ذىنو حكليا.
كمف ىذه العناصر المشابية لمعبلمة نذكر ما يمي:
ايفسع األٍٚ
ايعالَٚ ١االضِ ايتجازٟ
أٚال :تعسٜف االضِ ايتجاز:ٟ
عرؼ المشرع الجزائرم االسـ التجارم بقكلو " :االسـ التجارم ىك التسمية أك

يعرؼ المؤسسة"(.)1
العنكاف الذم ٌ

مف خبلؿ ىذا التعريؼ نبلحظ أف المشرع الجزائرم قد كحد بيف االسـ التجارم
كالعنكاف التجارم ،في حيف أف المصطمحاف مختمفاف معنى كمبنى ،ىذا ما سنراه
عند التفريؽ بيف العبلمة كالعنكاف ،كما بيف المشرع الجزائرم أف اليدؼ مف االسـ
التجارم يكمف في التعريؼ بالمؤسسة أك المنشأة االقتصادية .بينما المشرع األردني
فإنو عرفو بقكلو» :االسـ التجارم ىك االسـ الذم يختاره الشخص لتمييز محمو
التجارم عف غيره مف المحبلٌت كالذم يتككف مف تسمية مبتكرة أك مف اسـ الشخص

أك لقبو أك منيما جميعان ،كمع أم إضافة تتعمؽ بنكع التجارة أك النشاط الذم

يمارسو «(.)2

يظير مف خبلؿ ىذا التعريؼ أف المشرع األردني قد اعتمد في تعريؼ االسـ
التجارم عمى المعيار الكظيفي لبلسـ التجارم حيف بيف أف كظيفتو تكمف في تمييز
المحبلٌت التجارية عف بعضيا البعض ،باإلضافة إلى المعيار الشكمي كالذم بمكجبو

بيف المشرع األردني األشكاؿ التي يمكف أف يتككف منيا االسـ التجارم ،كىي ال

( - )1المادة الثانية الفقرة  5مف أمر رقـ  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

( - )2المادة الثانية مف قانكف األسماء التجارية األردني ،لسنة 2006

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

تعدك أف تككف مزيجان بيف أسماء األشخاص كألقابيـ كنكع التجارة التي يمارسكنيا.
لذلؾ فإف األسماء التجارية تعتبر تسميات يزاكؿ بمكجبيا الشخص الطبيعي أك
المعنكم نشاطو التجارم ،كىك مشتؽ مف نكع التجارة التي يمارسيا ،باإلضافة إلى
أنو يتألؼ مف كؿ مصطمح مبتكر يعني بالنسبة لمجميكر منشأة تجارية أك صناعية،

لجذب العمبلء كالزبائف( ،)1كىناؾ مف يرل ضركرة اشتماؿ االسـ التجارم عمى

االسـ الشخصي لمتاجر ،كىذا ما نص عميو المشرع المصرم بقكلو " :عمى مف
يممؾ محبلن تجاريان أف يتخذ اسمو الشخصي عنص انر أساسيان في تككيف اسمو التجارم
كال يجكز أف يتضمف االسـ التجارم بيانات تدعك لبلعتقاد بأف المحؿ التجارم

مممكؾ لشركة " .كمف أمثمة ذلؾ(محبلٌت الحاج حسيف لؤللبسة الجاىزة) ،كلكف في
ىذا تقييد لحرية التاجر في اختيار االسـ التجارم المناسب لجذب العمبلء كتمييز
محمو عف غيره مف المحبلت ،كيجب أف ال يتككف االسـ مف االسـ الشخصي لمغير
كلك أبدل مكافقتو ،كال مف األحرؼ األكلى السـ التاجر بؿ البد مف ذكر إحدل

الكممات التي يتككف منيا اسمو(.)2

ككما يستخدـ االسـ التجارم لتمييز المحؿ التجارم ،فإنو يؤدم كظائؼ أخرل
كثيرة ،حيث يستخدـ لمتكقيع عمى المستندات كالتعيدات التي تصدر عف صاحبو،
كيكضع االسـ التجارم في الفتة عمى كاجية المحؿ ،كما يكضع عمى رأس الفكاتير
كالخطابات كاإلعبلنات كغيرىا مف أكراؽ التجارة(.)3

إف اشتماؿ االسـ التجارم عمى االسـ المدني لمتاجر أك لقبو يؤدم حتمان إلى

تداخمو مع العنكاف التجارم ،بحيث ال يمكف التفرقة بينيما .ذلؾ ألف االسـ المدني
لمتاجر كلقبو ما ىما إالٌ كسيمة لتمييز الفرد عف غيره ،كىما ال يقببلف التخمي عنيما،
كال يمكف تقكيميما بالماؿ ،بينما يعتبر االسـ التجارم عنص ار معنكيا مف عناصر

( - )1سمير جميؿ حسيف الفتبلكم المرجع السابؽ ص 255
( - )2سميحة القميكبي الكجيز في التشريعات الصناعية المرجع السابؽ ص 316
( - )3فاضمي إدريس المدخؿ إلى الممكية الفكرية – الممكية األدبية كالفنية كالصناعية – دار ىكمة الجزائر
 2004/2003ص .307

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

المحؿ التجارم لو قيمة مالية( ،)1كيجكز التنازؿ عنو كانتقالو مع المحؿ التجارم في

حالة التصرؼ فيو لمغير( ،)2ككاف ينبغي عمى المشرع الجزائرم تجنب ىذا الخمط
بيف االسـ التجارم كالعنكاف التجارم.
ثاْٝا :أٚج٘ االختالف بني ايعالَٚ ١االضِ ايتجازٟ
كيظير الفرؽ بيف العبلمة كاالسـ التجارم مف حيث نطاؽ استعماؿ كؿ منيما،
حيث أف تسجيؿ أم عبلمة لدل المصمحة المختصة بذلؾ ،يكجب حمايتيا عمى
مستكل كؿ إقميـ الدكلة ،كما يمكف تمديد الحماية إلى خارج حدكد الدكلة ،إذا طمب
صاحب العبلمة حمايتيا دكليان .بينما االسـ التجارم فيتـ تسجيمو لدل الماحقات

المحمية لممركز الكطني لمسجؿ التجارم ،كلذلؾ فإف حماية االسـ التجارم تككف في
نطاؽ المنطقة التي ينشط فييا فقط كليس في كؿ تراب الكالية ،ناىيؾ عف إقميـ

الدكلة بكاممو(.)3

كما يبدك الفرؽ بيف العبلمة كاالسـ التجارم مف حيث المحؿ الذم يميزه ك هؿ

أف االسـ التجارم ييستخدـ لتمييز المحؿ التجارم عف غيره مف
منيما ،حيث ٌ
المحبلٌت التجارية التي تمارس نشاطات تجارية مماثمة ،كيعطي لصاحبو الذم قاـ
بتسجيمو في السجؿ التجارم حؽ االستئثار باستعمالو ضمف اإلطار الجغرافي

المحدد لو ،كيعطيو التسجيؿ الحؽ في منع الغير مف استعمالو ،كاتخاذ كؿ
اإلج ارءات القانكنية لحمايتو في حاؿ االعتداء عميو ،كما يعطيو حؽ التصرؼ فيو
مع المتجر باعتباره شارة مميزة لو ،كأحد العناصر المعنكية التي ليا قيمة مالية(.)4

( - )1أسامة نائؿ المحيسف ،المرجع السابؽ ،ص .93
( - )2باسـ محمد صالح القانكف التجارم -القسـ األكؿ :النظرية العامة -التاجر -العقكد التجارية -العمميات
المصرفية -القطاع التجارم االشتراكي .منشكرات دار الحكمة بغداد  1987ص .137
(3) -CHAVANNE Albert et SALOMON Claudine. <Marque de fabrique de commerce ou de
service > Répertoire Commercial. DALLOZ mars 1997 p: 2.

( - )4عزيز العكيمي شرح القانكف التجارم الجزء األكؿ (العماؿ التجارية -التجار – المتجر – العمكـ التجارية)
دار الثقافة لمنش كالتكزيع عماف – األردف 2008 -ص :مف 205إلى209

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

غير أف العبلمة فتستخدـ لتمييز السمع كالمنتجات كالخدمات التي يعرضيا
صاحب العبلمة ،عف غيرىا مف السمع كالمنتجات كالخدمات المشابية ليا ،كيتـ
تسجيميا كحمايتيا عمى ىذا األساس .كقد أكد ىذا االختبلؼ قرار محكمة التمييز
األردنية ،كالذم جاء في حيثياتو(أنو يختمؼ مكضكع العبلمة التجارية عف مكضكع
االسـ التجارم ،كليس ثمة ارتباط بينيما ،فالعبلمة التجارية تستعمؿ لتمييز أصناؼ
البضائع كتسجؿ ليذه الغاية كفؽ أحكاـ كشركط قانكف العبلمات ،كاالسـ التجارم
يستعمؿ لتمييز المحبلٌت التجارية ،كيسجؿ كفؽ أحكاـ قانكف األسماء التجارية ،كال
تكجد أم عبلقة بيف حقكؽ ممكية العبلمة كحقكؽ ممكية االسـ التجارم)(.)1

كقد يككف االسـ التجارم الذم يستعممو صاحب المحؿ التجارم لتمييز محمو ىك
نفسو العبلمة التي يستخدميا في تمييز منتجاتو ،كفي ىذه الحالة فإف االسـ التجارم
يؤدم كظيفتيف مختمفتيف ،األكلى لتمييز المحؿ ،كالثانية لتمييز المنتجات التي
يقدميا المحؿ.
إف القانكف ال يمنع مثؿ ىذا االزدكاج الكظيفي لبلسـ التجارم ،غير أف ىذا
االزدكاج يثير إشكالية تحديد القانكف الذم عمى أساسو تتـ حماية االسـ التجارم
كالعبلمة المدمجيف في شارة مميزة كاحدة ،كفي ىذه الحالة تتمتع ىذه الشارة بحماية
قانكنية مزدكجة عمى أساس قانكف العبلمات كالقانكف المنظـ لؤلسماء التجارية،
كتبقى لمالكيا حرية اختيار النظاـ القانكني المناسب لحمايتيا( .)2كمف أمثمة ىذه
الشارات المزدكجة نذكر" األوراسي" كاسـ تجارم لتمييز فندؽ بالجزائر العاصمة،
كفي نفس الكقت عبلمة لتمييز الخدمات التي يقدميا الفندؽ ،كقد ذىبت العديد مف
الشركات التجارية إلى تكحيد اسميا التجارم مع عبلمتيا مثؿ شركة()SONY
اليابانية لؤلجيزة الكيربائية الذم ىك اسميا التجارم كفي نفس الكقت عبلمتيا التي
تكسـ بيا منتجاتيا.
( - )1قرار محكمة التمييز األردنية رقـ  91/1382مجمة نقابة المحاميف العدد  7،8،9السنة  41مطبعة
التكفيؽ عماف – األردف 1993 -ص 1356

( - )2يكنس بنكنة المرجع السابؽ ص 77

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

إف ىذا الجمع بيف االسـ التجارم كالعبلمة قد يؤدم إلى تكحيد الصكرة في ذىف
المستيمؾ عف السمعة التي يريدىا ،كيزداد تعمقو بيا أكثر ،عمى خبلؼ ما إذا كاف االسـ

التجارم مستقؿ عف العبلمة فإف ذلؾ مف شأنو أف يزيد مف حالة االرتباؾ عند المستيمؾ(.)1
ايفسع ايجاْٞ
ايعالَٚ ١ايعٓٛإ ايتجازٟ
أٚال :تعسٜف ايعٓٛإ ايتجازٟ

رغـ أف المشرع الجزائرم لـ يفرؽ بيف االسـ التجارم كالعنكاف التجارم كما أشرنا
إلى ذلؾ سابقان ،إالٌ أف الفرؽ بينيما كاضح ،كيظير ذلؾ مف خبلؿ تعريؼ العنكاف
التجارم الذم يعني التسمية المبتكرة التي يتخذىا التاجر لتمييز محمو التجارم عف

غيره مف المحبلٌت .كىك بذلؾ يختمؼ عف االسـ التجارم ،لككنو ال يعتمد في تككينو
عمى االسـ الشخصي لمتاجر ،بؿ لمتاجر الحرية المطمقة في ابتكار التسمية التي

تجذب العمبلء ،ككؿ ما يشترط في العنكاف التجارم أف يككف مبتك انر ،كجديدان لـ

يسبؽ استعمالو مف طرؼ الغير ،كأف ال يككف مخالفا لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة،
كأف ال يؤدم إلى تضميؿ المستيمؾ(.)2

كيطمؽ بعض الفقو عمى العنكاف التجارم بالمعنى المذككر سابقا اسـ التسمية
التجارية ،أك البلفتة ،أك الشعار ،كأف يطمؽ التاجر عمى متجره اسـ (السيدة
الجميمة) أك (النسر الذىبي) ،كىك صكرة مف صكر االسـ التجارم فإذا أضيؼ إليو

تشممو الحماية القانكنية المقررة لو(.)3

بينما يرل المشرع األردني أف االسـ التجارم ىك العنكاف التجارم كيتككف مف عناصر
قانكنية أساسية إلزامية تتمثؿ في اسـ التاجر كلقبو ،كعناصر أخرل قانكنية غير إلزامية تتمثؿ
في اإلضافة التي يمحقيا التاجر باسمو كلقبو ،بشرط أف ال تحمؿ ىذه اإلضافة العمبلء
( - )1ىالة مقداد أحمد الجميمي ،المرجع السابؽ ص 38
( - )2سميحة القميكبي ،الكجيز في التشريعات الصناعية ،المرجع السابؽ ص  241إلى245
( - )3عزيز العكيمي ،المرجع السابؽ ص 205

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

كالزبائف عمى فيـ خاطئ فيما يتعمؽ بيكيتو أك أىمية تجارتو أك سمعتيا(.)1
ثاْٝا :أٚج٘ االختالف بني ايعالَٚ ١ايعٓٛإ ايتجازٟ
كيختمؼ العنكاف التجارم عف العبلمة ،اختبلفا كظيفيان حيث أف الكظيفة

األساسية لمعبلمة تتمثؿ في تمييز السمع كالمنتجات كالخدمات عف غيرىا مما
يشابييا ،بينما كظيفة العنكاف التجارم في حاؿ اعتباره تسمية مبتكرة ،فتتمثؿ في
تمييز المحؿ أك المنشأة التجارية عف غيرىا ،أما إذا اعتبرناه مشتمبل عمى اسـ
كلقب التاجر فيك في ىذه الحالة يختمؼ عف االسـ التجارم ،كلذلؾ فإف كظيفتو
تتمثؿ في تمييز الشخص عف غيره مف األشخاص .كما يختمؼ عنيا مف حيث
نطاؽ الحماية حيث أف العنكاف التجارم تتـ حمايتو في الحدكد الجغرافية لمنطقة
النشاط التجارم ،كقد يتخذ التاجر عنكانو التجارم عبلمة في نفس الكقت ،ففي ىذه
أما إذا لـ يكف جزءان
الحالة تتـ حماية العنكاف التجارم عمى أساس قانكف العبلماتٌ ،
مف العبلمة التجارية فتتـ حمايتو عمى أساس دعكل المنافسة غير المشركعة(.)2
ايفسع ايجايح
ايعالَٚ ١تطُ ١ٝاملٓػأ
أٚال :تعسٜف تطُ ١ٝاملٓػأ
عرؼ المشرع الجزائرم تسمية المنشأ بقكلو» :تعني تسمية المنشأ االسـ
الجغرافي لبمد أك منطقة أك جزء مف منطقة ،أك ناحية أك مكاف مسمى كمف شأنو أف
يعيف منتجان ناشئا فيو ،كتككف جكدة ىذا المنتج أك مميزاتو منسكبة حص انر أك أساسان
لبيئة جغرافية تشتمؿ عمى العكامؿ الطبيعية كالبشرية « (.)3

( - )1صبلح الديف عبد المطيؼ الناىي المرجع السابؽ ص .277
( - )2فاضمي إدريس المرجع السابؽ ص 314
( - )3المادة  01 /01مف أمر  65/76المؤرخ في /16يكليك  1976/يتعمؽ بتسميات المنشأ الجريدة الرسمية
عدد  59المؤرخة في /23يكليك.1976 /

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

يتفؽ ىذا التعريؼ مع ما جاءت بو اتفاقية " تريبس" التي عرفت المؤشرات
الجغرافية ب أنيا المؤشرات التي تحدد منشأ سمعة ما في أراضي بمد عضك ،أك في
منطقة أك مكقع في تمؾ األراضي ،حيف تككف النكعية أك السمعة أك السمات

األخرل ليذه السمعة راجعة بصكرة أساسية إلى منشئيا الجغرافي(.)1

مف خبلؿ ىذا التعريؼ يتبيف لنا أف تسمية المنشأ تعتبر مف الشارات المميزة مثؿ
العبلمة ،كلذلؾ فإنيا يمكف أف تختمط معيا كتحدث لبسا في ذىف المستيمؾ ،كىذا ما
دفع المشرع الجزائرم إلى استثناء الرمكز التي تشكؿ حصريا أك جزئيا بيانا قد يحدث

لبسا مع المصدر الجغرافي لسمع أك خدمات معينة ،مف التسجيؿ كعبلمة( ،)2الرتباط

منشأ كجكدة كنكعية كسمعة كسمات السمع التي تحمؿ تسمية المنشأ أساسان ببيئة
جغرافية معينة ،كتتمتع بخصائص كميزات محددة ،كاستعماليا كعبلمة أك جزء منيا

سيؤدم حتمان إلى تضميؿ المستيمكيف فيما تعمؽ بالمنشأ الحقيقي لمسمعة ،رغـ أف
األصؿ في العبلمة أنيا يمكف أف تتشكؿ مف جميع األسماء.
ثاْٝا :أٚج٘ االختالف بني ايعالَٚ ١تطُ ١ٝاملٓػأ
تختمؼ العبلمة عف تسمية المنشأ مف حيث المصدر الذم تعينو كؿ منيما،
فالعبلمة تحدد الجية التي صنعت السمعة أك كضعتيا في السكؽ ،بينما تسمية
المنشأ فإنيا تحدد المكاف أك الحيز الجغرافي الذم جاءت منو تمؾ السمع ،كتختمفاف
كذلؾ مف حيث مجاؿ االستعماؿ ،حيث أف العبلمة تستعمؿ في تمييز السمع
كالخدمات ،في حيف أف المؤشرات الجغرافية ال تسمح االتفاقيات الدكلية كالتشريعات

الكطنية السائدة حاليا باستعماليا عمى الخدمات(.)3

( - )1المادة  22الفقرة  01مف اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية ،المؤرخة في
/15أبريؿ 1994/بمراكش المغربية ،السالفة الذكر.
( - )2المادة  07البند  07مف أمر رقـ  06/03يتعمؽ بالعبلمات السالؼ الذكر.
( - )3عدناف غساف ب ار نبك ،التنظيـ القانكني لمعبلمة التجارية -دراسة مقارنة -الطبعة األكلى ،منشكرات
الحمبي الحقكقية ،بيركت – لبناف ،2012 -ص .83

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز ٟ

ايفؿٌ األَ :ٍٚاٖ ١ٝاملطتًٗو ٚايعالَ١

كيظير الفرؽ بينيما مف حيث الترخيص باالستعماؿ ،فإذا كاف مالؾ العبلمة
كحده مف يممؾ حؽ الترخيص باستعماليا ،فإف تسمية المنشأ تعتبر حقان لكؿ مف
ينتج سمعا تستمد خصائصيا أساسا مف تمؾ البيئة الجغرافية.

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

ايفؿٌ ايجاْٞ
عالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ
متٗٝـد:
إف كؿ ما يخطر عمى باؿ التاجر أك الصانع أك صاحب الخدمة مف أشكاؿ أك
رمكز أك ألكاف أك خطكط أك أسماء يصمح أف يككف عبلمة ،إال تمؾ الرمكز التي
استثناىا المشرع ،أك التي تتعارض مع اآلداب العامة كالنظاـ العاـ ،لما ليا مف
تأثير سمبي عمى الجانب المعنكم لممستيمؾ ،كمف ثـ فإف معرفة الرمكز التي أباح
المشرع استغبلليا كعبلمات ،ىي بداية الطريؽ لحماية المستيمؾ مف جية ،كإلبداع
عبلمة يحمييا القانكف ،كيعطي التفكيض لمالكيا باالستئثار بالحقكؽ التي تخكليا لو
العبلمة ،مف خبلؿ استغبلليا في المجاالت التي سجمت مف أجميا مف جية أخرل،
كيختمؼ نطاؽ تأثير العبلمة عمى حماية المستيمؾ ،باختبلؼ أنكاعيا المتعددة،
فالعبلمة المحمية عمى سبيؿ المثاؿ ال يتجاكز تأثيرىا إقميـ الدكلة المسجمة فييا،
عمى عكس العبلمة المشيكرة التي يتجاكز تأثيرىا حدكد الدكلة التي نشأت فييا.
كما اشترط المشرع شركطا مكضكعية كأخرل شكمية يجب أف تتكفر في
العبلمة ،حتى يتـ تسجيميا كحمايتيا ،كليذه الشركط أثر كبير في ضماف الحماية
لممستيمؾ ،مف خبلؿ فحص ىذه الشركط مف طرؼ المصمحة المختصة ،كالذم
يؤدم بالضركرة إلى تمحيص كتصفية كؿ العبلمات المقمدة أك المضممة لممستيمؾ.
كىذا ما نبينو في مبحثيف :األكؿ يتعمؽ بنطاؽ تأثير أشكاؿ العبلمة كأنكاعيا
عمى حماية المستيمؾ .كالثاني يتعمؽ بنطاؽ تأثير شركط العبلمة عمى حماية
المستيمؾ.

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

املبخح األٍٚ
دٚز أغهاٍ ٚأْٛاع ايعالَ ١يف ضُإ حكٛم املطتًٗو
يحرص أصحاب المشاريع عمى اختيار أفضؿ األشكاؿ ،كأكثرىا جاذبية
لممستيمؾ ،حينما يفكركف في إبداع عبلمة لتمييز منتجاتيـ ،إلدراكيـ لمدل أىمية
ذلؾ في التأثير عمى إرادة المستيمؾ كاستمالتو كجذبو الختيار منتجاتيـ (المطمب
األكؿ) ،ألف المستيمؾ العادم المتكسط الحرص يتأثر بشكؿ الإرادم ،كينجذب
بعفكية نحك السمع كالخدمات التي تميزىا عبلمات متككنة مف أشكاؿ كألكاف جذابة
كمبتكرة ،بدافع حب االطبلع كالرغبة في اكتشاؼ الجديد ،كقد يؤدم بو ذلؾ إلى
اقتناء سمع أك خدمات ال حاجة حقيقية لو بيا.
كما يكلكف أىمية بالغة النتشار عبلماتيـ عمى أكسع نطاؽ ممكف ،كاستقطابيا
ألكبر عدد مف العمبلء كالمستيمكيف ،ألف ذلؾ ىك الذم يحدد لمعبلمة قيمتيا بيف
العبلمات األخرل كيضمف ليـ ثقة المستيمكيف فييا (المطمب الثاني) كىذا الذم
يبرز الفرؽ بيف العبلمة التجارية كالصناعية كالخدماتية ،كالعبلمة الفردية كالجماعية،
كالعبلمة المحمية كالمشيكرة ،مف حيث نطاؽ كمجاؿ تأثير كؿ نكع مف أنكاع
العبلمات

املطًب األٍٚ
أغهاٍ ايعالَات بني ايتُٝٝص ٚايتضًٌٝ
إف الحرص عمى اختيار أفضؿ األشكاؿ كالرمكز مف أجؿ إبداع عبلمة لتمييز
السمع كالخدمات ،يككف عمى أساس تمتعيا بجاذبية أكبر ،كقدرتيا عمى استمالة
كيستعاف مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ بالخبراء في ىذا
المستيمؾ كالتأثير عمى اختياراتو ،ي

المجاؿ ،لما ليذه األشكاؿ مف أىمية في نجاح أم مشركع.

كرغـ أنو ال تكجد لمعبلمة أشكاالن أك صك انر محددةن كمحصكرةن ،إال أف معظـ
التشريعات حرصت عمى ذكر بعض مف األشكاؿ الشائعة في ىذا المجاؿ كتقديميا
عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر .لذلؾ سنذكر أمثمة عف أشكاؿ العبلمات التي جاء

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

النص عمييا ،كما يمي:

ايفسع األٍٚ
َٛاؾفات أغهاٍ ايعالَات غري املضًً١

 .1األامسا:٤
المقصكد باألسماء ،أسماء التجار كالصناعييف كأصحاب الخدمات ،ككذلؾ

أسماء منشآتيـ ،أك الجيات المكجكدة بيا ىذه المنشآت(.)1

كيشمؿ كذلؾ أم لفظ يدؿ عمى شيء أك مغزل معيف شريطة أف يككف كاضحان

كمفيكمان كمعركفان بصرؼ النظر عف المغة التي يكتب بيا ،الميـ أف تككف لو صفة
فارقة تميزه عف غيره ،كاستعماؿ خط معيف في كتابتو ،أك كضعو في شكؿ ىندسي
معيف (مثمث دائرة ،مستطيؿ) ،كحتى األسماء العائمية يمكف استعماليا كعبلمات
شريطة أف يمتزـ التاجر األحدث في التسجيؿ بإدخاؿ إضافة لمتمييز بيف االسميف،
أما بالنسبة لمشخصيات األدبية كالفنية ،فإنو يمكف استخداـ أسماءىا كعبلمة

مسجمة ،إذا تـ الحصكؿ عمى إذف مف صاحبيا أك كرثتو(.)2

كيمكف استخداـ األسماء المتشابية في العبلمة بشرط أف ال يككف اسمان منافسان

لمغير ،كأف يستخدـ في نشاط مغاير كمختمؼ عف النشاط الذم سبؽ استخدامو(.)3

كيمكف أيضان استخداـ الكممات كعبلمة ،إذا كانت قادرة عمى تمييز المنتجات أك

الخدمات التي كضعت عمييا ،سكاء كانت ىذه الكممة عادية ،مثؿ عبلمة
) (CAMELالمشيكرة بالنسبة لمسجائر ،أك كانت الكممة ذات مدلكؿ خيالي أك
جمالي بيدؼ جذب المستيمكيف كاثارة رغباتيـ ،مثؿ عبلمة ) (Bright Sunلتمييز
مستحضرات التجميؿ الكتساب البشرة البركنزية رغـ أف معناىا " الشمس الساطعة"،
(- )1صبلح زيف الديف شرح التشريعات الصناعية كالتجارية ص 119
( - )2محمكد عمي الرشداف ،العبلمات التجارية ،الطبعة األكلى ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع عماف  -األردف-
 ،2009ص.18

( - )3محمكد عمي الرشداف ،المرجع السابؽ ،ص 18

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

كقد تككف الكممة المستعممة كعبلمة مرتبطة بشكؿ السمعة أك مدلكليا المفظي مثؿ
عبلمة )(Bugالتي تعني "الخنفس" لتمييز سيارة ألمانية شكميا الخارجي مستكحى
مف ىذا الحيكاف( .)1كمف التسميات المبتكرة في الجزائر عمى سبيؿ المثاؿ" :بيجة"

( ،)BAHJAأك "مايا" ( ،)MAYAأك "مينا" ( )MINAلتمييز نكع مف أنكاع
الصابكف ،ك"نقاكس"( )NGAOUSأك "السانيا" ( )SENIAلتمييز نكع مف

المشركبات الغازية ،ك"أطمس" ( )ATLASبالنسبة لممفركشات(.)2

إف اعتبار األسماء كالكممات عبلمات ،معمؽ عمى شرط قدرتيا عمى التمييز،
حيث أف المستيمؾ المعني باقتناء منتج يحمؿ عبلمة معينة ،ينبغي أف ال يقع في
الخمط كااللتباس ،كما يجب أف ال يككف ضحية غش كتدليس مف جراء تداخؿ
العبلمات كتشابو األسماء كالكممات التي تشكميا.
 .2احلسٚف:
المقصكد بيا الحركؼ بصفة عامة ،كاألحرؼ األكلى مف األسماء بصفة
خاصة ،حيث يمكف أف تستخدـ ىذه الحركؼ كعبلمة لتمييز السمع كالخدمات عف
غيرىا مما يشابييا ،إال أنو يجب أف تشكؿ مع بعضيا البعض مجمكعة متناسقة
تتصؼ بالقدرة عمى التمييز .مثؿ عبلمة ( )LGلؤلجيزة الكيركمنزلية كاليكاتؼ
المحمكلة ،كعبلمة ( )NOKIAلميكاتؼ المحمكلة ،كعبلمة السيارات المشيكرة
( ،)BMWفيي مشكمة مف ثبلثة أحرؼ بحيث تشكؿ مجتمعة كممة كاحدة متناسقة،
كيتـ ترتيب الحركؼ بشكؿ تحكمي ،يمكف أف يشكؿ عبلمة تتمتع بالحماية القانكنية
البلزمة ،كيجب عمى مالكيا إثبات أف ليا معنى ثانكيان.
كقد قامت الحماية لمترتيب التحكمي لمحركؼ عمى أساس صعكبة تذكر
المستيمكيف لقكائـ الحركؼ المنظمة بشكؿ تحكمي ،عمى عكس العبلمات المشكمة
مف الطيكر أك الكممات المعركفة ،كىذه الصعكبة قد تثير التباسا عند استعماؿ
( -)1سميحة القميكبي ،الممكية الصناعية (براءة االختراع ،الرسكـ كالنماذج الصناعية ،العبلمات التجارية كالصناعية،
االسـ كالعنكاف التجارم) ،الطبعة الثانية ،دار النيضة العربية – مصر -بدكف سنة النشر ص .286
( - )2فرحة زراكم صالح المرجع السابؽ ص .219

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

مجمكعة مف الحركؼ المتشابية مف قبؿ جية أخرل ،ألف تغيير حرؼ مف
المجمكعة التي تشكؿ عبلمة ،أك إعادة ترتيب الحركؼ في المجمكعة قد يخمؽ
التباسا عمى المستيمؾ ،فمثبلن استعماؿ عبلمة مككنة مف األحرؼ T. T. M

كاستعماؿ مجمكعة أخرل مف الحركؼ T. M. Tعمى منتجات أك خدمات منافسة
يؤدم حتمان إلى االلتباس لدل المستيمكيف(.)1

إف المبلحظ في الحركؼ أنيا عامة ،كليس ألحد الحؽ في احتكارىا أك االستئثار
بيا دكف الغير ،إال أف ذلؾ لـ يمنع المشرع مف إجازة استعماليا عبلمة ،متى كانت ليا

القدرة عمى التمييز ،كمنح لصاحبيا حقا مانعان عمييا في مكاجية الكافة(.)2
 .3األزقاّ:

يمكف أف تتخذ العبلمة شكؿ أرقاـ كما ىك الحاؿ في العبلمة ( )555التي

تستخدـ لتمييز نكع مف العطكر أك السجائر أك المشركبات(.)3

كما يمكف الجمع بيف الحركؼ كاألرقاـ لتشكيؿ عبلمة مميزة ،مثؿ ( )7UPالتي
تدؿ عمى نكع مف المشركبات الغازية ،أك( )i10العبلمة المميزة لنكع مف أنكاع
السيارات التي تنتجيا شركة "ىيكندام".
كال يشترط في األرقاـ أف تككف متعددة ،بؿ يمكف استخداـ رقـ كاحد لمداللة عمى
عبلمة معينة ،مع مراعاة عدـ استخداـ نفس األرقاـ لتمييز منتجات أك سمع متماثمة

أك متشابية ،تجنبان ألم خمط أك لبس في أذىاف المستيمكيف(.)4
 .4ايسَٛش:

المقصكد بالرمكز الرسـ المرئي المجسـ ،كصكرة الشمس أك صكرة القمر أك
صكرة باخرة أك صكرة طائرة أك صكرة حيكاف كغير ذلؾ .كيجب أف تككف لمرمكز
( - )1يعقكب يكسؼ صرخكة ،النظاـ القانكني لمعبلمات التجارية -دراسة مقارنة – مطبكعات جامعة الككيت –
الككيت –  1993ص  30إلى .32
(- )2سمير جميؿ حسيف الفتبلكم ،المرجع السابؽ ،ص .236
( - )3سميحة القميكبي ،الكجيز في التشريعات الصناعية ،المرجع السابؽ ،ص 224
( - )4يعقكب يكسؼ صرخكة ،المرجع السابؽ ص 33

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

أسماء تقابميا حتى ال يحدث أم خمط أك لبس بيف مف يستخدـ الرمز كعبلمة كمف
يستخدـ اسـ الرمز كعبلمة ،كمثاؿ ذلؾ مف يستخدـ رمز األسد كعبلمة ،مثؿ شركة
( )Peugeotلصناعة السيارات ،كمف يستخدـ اسـ األسد كعبلمة ،لنفس السمعة أك
ما يشابييا ،فينا نككف أماـ تداخؿ بيف العبلمتيف قد يؤدم إلى تضميؿ
المستيمكيف( .)1كيذىب بعض الشراح إلى أف ثبكت الحؽ عمى الرمز يستتبعو ثبكت
الحؽ عمى التسمية حتى كاف لـ تكف مكجكدة ،كالعكس صحيح أيضان ،لكجكد التبلزـ

بيف الرمز كالمفظ في ذىف المستيمؾ ،كعادة كما يعبر عف الرمز بالمفظ عند طمبو

لمسمعة كلك اقتصرت عبلمتيا عمى الرمز(.)2
 .5ايسض:ّٛ

الرسكـ ىي تصاميـ فنية لمناظر طبيعية أك مجمكعة مف المرئيات( ،)3كيشترط
فييا أف تككف بارزة كمنفصمة عف أم كممات أك أسماء أك رمكز ،حتى يتـ قبكؿ
تسجيميا كعبلمة تحظى بالحماية القانكنية ،فإذا اختمط الرسـ مع العبلمة التي تتككف
مف كممة أك كممات أك أسماء أك غير ذلؾ ،إلى درجة صعكبة الفصؿ بينيما،
فإنيما يشكبلف معان عبلمة كاحدة كال يمكف تجزئتيا ،لذلؾ فإنو كمما كاف الرسـ الذم

يشكؿ أرضية لمعبلمة بار از كممفتان ألنظار المستيمكيف ،كمما تحكؿ مف مجرد أرضية
إلى عبلمة مميزة لمسمع كالمنتجات أك الخدمات التي تكضع عمييا(.)4

بل لمحماية بكصفو عبلمة ،كمحبلن لمحماية بكصفو
ككثي ار ما يككف الرسـ مح ن

عمبلن فنيان يتمتع بحماية الممكية الفنية ،كمحبلن لمحماية بكصفو رسما صناعيا(.)5
( - )1صبلح زيف الديف شرح التشريعات الصناعية المرجع السابؽ

ص.121

( - )2محمد السيد عرفة الحماية القانكنية لمعبلمات التجارية طبقا لنظاـ العبلمات التجارية السعكدم مقاؿ
منشكر في كتاب لمركز الدراسات كالبحكث بجامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية عدد  336تحت عنكاف :حقكؽ

الممكية الفكرية ،الطبعة األكلى ،الرياض – السعكدية –  2004ص .292
( - )3ىالة مقداد أحمد الجميمي المرجع السابؽ ص .55
( - )4يعقكب يكسؼ صرخكة المرجع السابؽ ص .35
( - )5مصطفى كماؿ طو أساسيات القانكف التجارم (دراسة مقارنة) األعماؿ التجارية ،التجار ،المؤسسة التجارية،
الشركات التجارية ،الممكية الصناعية ،الطبعة األكلى منشكرات الحمبي الحقكقية لبناف  2006ص.655

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

لذلؾ فإف الشرط لتسجيؿ الرسـ كعبلمة ،أف يككف ممي انز بذاتو ،كمثاؿ ذلؾ

العبلمة المككنة مف ثبلثة خطكط متكازية كممكنة عمى كؿ جنب مف جانبي الحذاء
الرياضي لشركة ( )Adidasإلنتاج األحذية الرياضية ،حيث تـ تسجيؿ ىذا الرسـ
كعبلمة ،بعد أف تـ تقديـ إثبات كاؼ عمى كجكد معنى ثانكم ليا ،كما تـ تقديـ
إثبات كاؼ عمى معرفة المستيمكيف بأصؿ البضاعة بسبب كجكد الخطكط

الممكنة(.)1

كيؤكد ىذا األمر ارتباط المستيمؾ بكؿ رسـ مف الرسكـ التي تتشكؿ منيا
العبلمة ،كيرتبط ذلؾ في ذىنو بجكدة المنتكج ،كمصدره ،مما يعطي لمرسكـ أىمية
كبيرة في التأثير عمى إرادة المستيمكيف ،كجذبيـ كاستمالتيـ القتناء السمع كالمنتجات
التي تميزىا.
 .6ايؿٛز ٚاألغهاٍ ٚاأليٛإ:
المقصكد بالصكر الصكر الفكتكغرافية لئلنساف( ،)2كما يمكف أف تككف الصكر

الفكتكغرافية لمطبيعة كالبحار كالجباؿ ،أك لمحيكانات كاألسد كالغزاؿ كالبقرة(.)3

فإذا كانت العبلمة مككنة مف صكرة صاحب العبلمة ذاتو ،أك أم صكرة لمغير
فإنو يجب الحصكؿ عمى مكافقة صاحب الصكرة أك مف ينكب عنو ،إذا كاف ال يزاؿ
عمى قيد الحياة ،أما إذا كاف صاحب الصكرة متكفيا فإنو يتعيف عمى مقدـ طمب
تسجيؿ العبلمة أف يطمب مكافقة ممثمو الشرعي ،كالممثؿ الشرعي ال يرادؼ الكارث،

فيك كؿ مف ُّ
يمت إلى المتكفى بنسب ،كارثا كاف أـ غير كارث(.)4

أما األشكاؿ التي تتخذىا بعض السمع كالمنتجات ،يمكف تسجيميا كعبلمة قابمة
لمحماية شريطة أف ال يككف ىذا الشكؿ مف مستمزمات السمعة ،أم أنو يستحيؿ

( - )1يعقكب يكسؼ صرخكة المرجع السابؽ ص .36
( - )2بف الزيف محمد األميف المرجع السابؽ ص 60
( - )3سميحة القميكبي ،الكجيز في التشريعات الصناعية المرجع السابؽ ص .225
( - )4صبلح الديف عبد المطيؼ الناىي المرجع السابؽ ص .236

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

إنتاج السمعة بشكؿ آخر ،حيث يترتب عمى اعتباره عبلمة أف يكتسب صاحبيا

احتكا ار دائما في إنتاج ىذه السمعة(.)1

كمف أمثمة األشكاؿ التي تعتبر مف مستمزمات السمعة أك المنتج ،الشكؿ الدائرم
لعجبلت السيارات كالمركبات ،فبل يمكف أف يككف اإلطار إال دائريا ليؤدم كظيفتو،
أما فيما تعمؽ باألشكاؿ التي ليست مف مستمزمات السمعة ،نجد مثبل زجاجة
مشركب كككاككال التي كانت مسجمة عمى أساس نمكذج صناعي كبعد انتياء مدة
حمايتيا بيذه الصفة ،قامت الشركة بتسجيميا كعبلمة تجارية مع أحرؼ العبلمة

"كككاككال" لضماف الحماية الدائمة ليا(.)2

أما بالنسبة لؤللكاف فيمكف تسجيميا كعبلمة تجارية كذلؾ ،سكاء كانت مككنة مف
لكف كاحد ،كالمكف البرتقالي الذم تستخدمو شركة االتصاالت الكطنية الككيتية
المعركفة باسـ "نجمة" ،أك المكف األخضر لشركة االتصاالت الكطنية الجزائرية
المعركفة باسـ "موبيميس" ،أك كانت ألكانان متعددة كالعبلمة لمسحكؽ الغسيؿ

( )AREILالتي اتخذت األلكاف األخضر كاألحمر كاألزرؽ كالبرتقالي كاألبيض ممكنة

بذلؾ األزىار كالمبلبس.

كيشترط في المكف أف ال يككف مف مستمزمات السمعة أك المنتج ،أما إذا كاف
كذلؾ ،فإنو يتـ رفض تسجيمو ،ألف ذلؾ سيؤدم حتمان إلى احتكار إنتاج السمعة مف
طرؼ منتج كاحد كحرماف اآلخريف مف إنتاجيا( ،)3كفي ذلؾ تأثير سمبي عمى إرادة

المستيمؾ كحريتو في االختيار .كمف أمثمة ذلؾ :المكف األصفر لميمكف ،كاألخضر

لمنعناع ،كاألبيض لمبف كالبني لمكاكاك(.)4

( - )1يعقكب يكسؼ صرخكة ،المرجع السابؽ ،ص .42
( - )2سمير فرناف بالي كنكرم جمك المكسكعة العممية في العبلمات الفارقة كالمؤشرات الجغرافية كالرسكـ
كالنماذج الصناعية – دراسة مقارنة -الطبعة األكلى ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت  -لبناف،2007 -
ص.23
( - )3سميحة القميكبي الكجيز في التشريعات الصناعية المرجع السابؽ ص .225
( - )4محمكد عمي الرشداف المرجع السابؽ ص .21

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

 .7ايؿٛت ٚايسا٥خ:١
سبؽ كأف قمنا أف المشرع الجزائرم قد أغفؿ الحديث عف ىذا النكع مف
العبلمات ،كاكتفى بالعبلمات القابمة لئلدراؾ بالبصر.
غير أف تشريعات أخرل نظمت ىذه العبلمات كمنحتيا الحماية عمى أساس
قانكف العبلمات ،رغـ أنيا ال تتمتع بخاصية مميزة لتمييز منتكج معيف ،كنبلحظ
كثي ار ىذا النكع مف العبلمات ،في األغاني التي تصحب إشيار معيف ،أك األصكات
المصاحبة لحصة تمفزيكنية كغير ذلؾ ،كمف بيف ىذه التشريعات نذكر التشريع
الفرنسي الذم نص عمى حماية كتسجيؿ اإلشارات الصكتية كذلؾ في المادة -711
 1مف قكانيف الممكية الفكرية الفرنسية ،كالتي اعتبرتيا قابمة لمكتابة أك الرسـ مثؿ
النكتات كالجمؿ المكسيقية(.)1

كما نص المشرع التكنسي عمى ذلؾ في المادة الثانية مف قانكف حماية عبلمات
الصنع كالتجارة كالخدمات الصادر سنة  2331بقكلو» :عبلمة الصنع أك التجارة أك
الخدمات ىي شارة ظاىرة تمكف مف تمييز المنتجات التي يعرضيا أك الخدمات التي
يسدييا شخص طبيعي أك معنكم ،كيمكف أف تتككف ىذه الشارة خاصة مف. . . :
ج -الشارات الصكتية مثؿ األنغاـ كالجمؿ المكسيقية« .
كاألمر كذلؾ في التشريعات المنظمة لمعبلمات في الككيت كاسبانيا كألمانيا

كايطاليا كالبرتغاؿ كاليكناف كالنمسا(.)2

كتعتبر العبلمات ا لصكتية مف أفضؿ أشكاؿ العبلمات الحديثة ،رغـ أنيا معيبة
بتأثيرىا الضعيؼ عمى فئة األمييف ،ألنيـ ينجذبكف أكثر لمصكر كاأللكاف
يجا بيف الصكت المسمكع
كالرسكمات ،كفي غالب األحياف تككف العبلمة الصكتية مز ن
كالكتابة أك الرسـ المنظكر(.)3
(1) - CHAVANNE Albert et Burst Jean-Jacques, Droit de la propriété industrielle, 6eme
édition, Dalloz, 2006, p: 777.

( - )2عدناف غساف ب ار نبك ،المرجع السابؽ ،ص .187

( - )3محمد حسني عباس التشريع الصناعي دار النيضة العربية القاىرة – مصر –  1967ص 211

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

إف أىـ ما يميز العبلمة الصكتية الصكت أك الرنيف ،الذم قد يصاحبو صكرة
إنساف أك حيكاف ،كمثاؿ ذلؾ صكت األسد المصحكب بصكرتو ،الذم تستعممو
شركة (مترو جولدوين ماير) األمريكية إلنتاج األفبلـ السينيمائية ،في اإلعبلف عف
أفبلميا( .)1ككذلؾ األمر بالنسبة لمجمؿ المكسيقية ،مثؿ القطعة المكسيقية المعركفة

( )Lettre à Eliseالتي تتمتع بالحماية المزدكجة لحقكؽ المؤلؼ كالعبلمات(.)2

ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمعبلمات التي تعتمد عمى حاسة الشـ كالتي تسمى
العبلمات الشمية أك عبلمات الرائحة ،حيث أجازت تسجيميا كحمايتيا بعض

التشريعات مثؿ التشريع المغربي( ،)3كالتشريع اإلما ارتي ،كالتشريع الككيتي ،كالتشريع
الفرنسي ،كالتشريع األمريكي ،كمف بيف عبلمات الرائحة التي تـ قبكؿ تسجيميا في
الكاليات المتحدة األمريكية ،رائحة عطر األزىار الذم يذكر بتفتح زىرة بمكميريا

( ،)Plumeiriaالذم يستعمؿ في تعطير خيكط الغزؿ كالطرز كالخياطة(.)4

كما اشترط المشرع الفرنسي إمكانية عرض عبلمة الرائحة بشكؿ معادلة

كيميائية حتى يتـ قبكؿ تسجيميا(.)5

كيشترط لتسجيميا أيضا ضركرة أف تككف الرائحة مضافة إلى البضائع أك
المنتجات بفعؿ مالؾ العبلمة ،كأف يككف ىك الكحيد الذم يستخدميا ،كأف تككف
الرائحة قد اكتسبت معنى ثانكيان في أذىاف المستيمكيف أم تعبر عف منتجات أك

خدمات معينة بذاتيا .غير أف تسجيؿ عبلمة الرائحة ال يخمك مف مصاعب أىميا،
صعكبة التمثيؿ البصرم ليا مف أجؿ تسجيميا ،ككذلؾ صعكبة تثبيت عبلمة الرائحة

عمى المنتج أك ربطيا بالخدمة( .)6لذلؾ فإف حماية عبلمة الصكت التي تعتمد عمى
( - )1أحمد محرز القانكف التجارم الجزائرم الطبعة الثانية ديكاف المطبكعات الجامعية بف عكنكف – الجزائر-
 1981ص .310

( - )2حمادم زكبير المرجع السابؽ ص 60
( - )3المادة  133الفقرات (ج) ك(د) مف القانكف رقـ  17/97المعدؿ ،المذككر سابقان.
( - )4بساـ مصطفى عبد الرحماف المرجع السابؽ ص .42
( - )5حمادم زكبير المرجع السابؽ ص

.59

( - )6عدناف غساف ب ار نبك المرجع السابؽ ص  193إلى 195

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

السماع ،كعبلمة الرائحة التي تعتمد عمى حاسة الشـ ،يحتاج إلى تكفر الكثير مف
الكسائؿ التقنية لمتفريؽ بيف األصكات المتقاربة ،كالركائح المتشابية ،كىذا مف
الصعكبة بمكاف.
 .8األختاّ ٚايدَػات ٚايٓكٛؽ:
إف ىذه الكممات ال تعني العبلمات في ذاتيا ،كانما الطريقة التي يتـ بيا

()1
صناعتيا ،أك كضعيا عمى المنتجات  ،حيث أف طريقة كضع العبلمة تختمؼ تبعان

لممادة التي تتشكؿ منيا السمع كالمنتجات ،فإذا كانت مف مادة خشبية فإف العبلمة

تحفر حف انر ،أما إذا كانت مف مادة نحاسية فإف العبلمة تصب صبان ،كاذا كانت مف
مادة شمعية فإف العبلمة تضغط عمييا ضغطان(.)2

يشترط في ىذه األشكاؿ أف تككف مبتكرة ،كقادرة عمى تمييز السمع كالمنتجات
التي تكضع عمييا عما يشابييا مف سمع أك منتجات ،حتى يتـ قبكؿ تسجيميا
كعبلمة ،كأف ال تككف مطابقة أك مشابية لؤلختاـ كالدمغات الرسمية ،التي تعتبر

ممكا عاما اليمكف قبكؿ تسجيمو كعبلمة( ،)3ألف ذلؾ مف شأنو أ يضمؿ جميكر
المستيمكيف.
 .9أغهاٍ أخس َٔ ٣ايعالَات:
إف األشكاؿ المكضحة آنفا ليست حصرية كانما عمى سبيؿ المثاؿ كلذلؾ فإف
أشكاؿ العبلمات غير محدكدة ،حيث يمكف أف يككف شكؿ العبلمة األغمفة التي
تمؼ بيا المنتجات أك العمب كالزجاجات التي تكضع فييا ،أك مزيجان مف ىذه

األشكاؿ كميا أك بعضيا(.)4

كىناؾ مف أضاؼ عبلمة الذكؽ أك الطعـ إذا كاف ذكؽ المنتج ممي انز عف مذاؽ

غيره مف المنتجات المنافسة ،ككذلؾ عبلمة المممس إذا كاف بإمكاف المستيمؾ تمييز
( - )1مصطفى كماؿ طو أساسيات القانكف التجارم المرجع السابؽ ص 656
( - )2صبلح زيف الديف الممكية الصناعية كالتجارية المرجع السابؽ ص 265
( - )3المادة  7البند  :2مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )4سميحة القميكبي الممكية الصناعية المرجع السابؽ ص .289

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

المنتجات عف طريؽ مممس السمعة(.)1

ايفسع ايجاْٞ

زفض تطج ٌٝأغهاٍ ايعالَات املضًً١
العبلمات المضممة ىي العبلمات التي تحتكم عمى بيانات مف شانيا أف تكقع
المستيمؾ في الغمط حكؿ طبيعة أك مصدر أك نكع المنتكج أك الخدمة.

()2

المشرع الجزائرم لـ يشذ عف قاعدة إعطاء الحرية لؤلشخاص في اختيار
العبلمات المميزة لمنتجاتيـ ،مع تقييد ذلؾ ببعض االستثناءات كرد النص عمييا في
المادة 7مف قانكف العبلمات ،سكاء تمؾ الخاصة بالتشريع الجزائرم ،أك تمؾ التي
كرد النص عمييا في االتفاقيات الدكلية الثنائية أك المتعددة األطراؼ.
أٚال :ايسَٛش ٚاألغهاٍ املضًً ١يف ايتػسٜع اجلصا٥سٟ
حيث نص المشرع تحت عنكاف " أسباب الرفض" في القسـ الثاني ،أنو يستثنى
مف التسجيؿ في سجؿ العبلمات التجارية عدة رمكز دكف اإلشارة إلى استثنائيا مف
االستعماؿ.
كتتمثؿ ىذه االستثناءات في حاالت متعددة نذكرىا فيما يمي:
 .1الرمكز التي ال تعد عبلمة في مفيكـ قانكف العبلمات.
 .2الرمكز الخاصة بالممؾ العاـ أك المجردة مف صفة التمييز
 .3الرمكز المخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة.
 .4الرمكز التي يحضر استعماليا بمكجب القانكف الكطني أك االتفاقيات الثنائية
أك المتعددة األطراؼ التي تككف الجزائر طرفا فييا.
 .5الرمكز التي تحمؿ بيف عناصرىا نقبل أك تقميدا لشعارات رسمية أك أعبلـ أك
شعارات أخرل أك اسـ مختصر أك رمز أك إشارة أك دمغة رسمية تستخدـ لمرقابة
( - )1عدناف غساف ب ار نبك المرجع السابؽ ص  196إلى .199
( - )2راشدم سعيدة ،العبلمات في القانكف الجزائرم الجديد ،أطركحة دكتكراه في العمكـ تخصص :قانكف،
جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك الجزائر ،2014 ،ص .140

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

كالضماف مف طرؼ دكلة أك منظمة مشتركة بيف الحككمات أنشئت بمكجب اتفاقية
دكلية ،إال إذا رخصت ليا السمطة المختصة ليذه الدكلة أك المنظمة بذلؾ.
 .6الرمكز التي يمكف أف تضمؿ الجميكر فيما يخص طبيعة أك جكدة أك مصدر
السمع كالخدمات ،كالخصائص األخرل المتصمة بيا.
 .7الرمكز التي تشكؿ حصريا أك جزئيا بيانا قد يحدث لبسا مع المصدر
الجغرافي لسمع أك خدمات معينة ،كفي حالة ما إذا تـ تسجيؿ ىذه الرمكز كعبلمة
بغير حؽ ،تعرقؿ استعماؿ ذلؾ البياف الجغرافي مف قبؿ أشخاص آخريف ليـ الحؽ
في استعمالو.
 .8الرمكز المماثمة لعبلمة أك السـ تجارم يتميز بالشيرة في الجزائر كتـ
استخدامو لسمع مماثمة كمشابية تنتمي لمؤسسة أخرل ،إلى درجة إحداث تضميؿ
بينيما ،أك الرمكز التي ىي بمثابة ترجمة لمعبلمة أك االسـ التجارم.
 .9الرمكز المماثمة أك المشابية لعبلمة تتميز بالشيرة في الجزائر ،كتـ استخدامو
لسمع أك خدمات ال تعد مطابقة أك مشابية لتمؾ التي طمب تسجيؿ العبلمة مف
أجميا ،إذا كاف ذلؾ يدؿ عمى صمة بيف ىذه السمع أك الخدمات كمالؾ العبلمة
المسجمة ،كأف يككف مف شأف ىذا االستعماؿ إلحاؽ ضرر بمصالح صاحب العبلمة
المسجمة.
.13

الرمكز المطابقة أك المشابية لعبلمة كانت محؿ طمب تسجيؿ أك

تسجيؿ يشمؿ سمعا أك خدمات مطابقة أك مشابية لتمؾ التي سجمت مف أجميا
العبلمة ،إذا كاف ىذا االستعماؿ يحدث لبسا ،كينطبؽ ذلؾ أيضا عمى العبلمات
التي انتيت فترة حمايتيا منذ سنة أك أكثر قبؿ تاريخ إيداع طمب تسجيميا ،أك
العبلمات الجماعية التي انتيت فترة حمايتيا منذ ثبلث سنكات أك أكثر قبؿ ىذا
التاريخ.
ثاْٝا :أضباب زفض تطج ٌٝايسَٛش املضًً ١نعالَ١
مف خبلؿ ىذه االستثناءات يظير أف المشرع الجزائرم قد أقر برفض تسجيؿ
كؿ تمؾ الرمكز لؤلسباب التالية:

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

 ألف ذلؾ مف شأنو أف يجرد العبلمة مف أىـ شرط لقبكؿ تسجيميا (التمييز)،
أك يمس بجكىر الكظيفة التي مف أجميا كجدت العبلمة.
 ألف ذلؾ مف شأنو تضميؿ الجميكر المستيمؾ ،أك إحداث لبس في ذىنو
حكؿ طبيعة أك مصدر تمؾ السمع أك الخدمات ،كما في حالة استخداـ الرمكز التي
تحمؿ الصفة الرسمية لدكلة أك منظمة دكلية.
 ألف ذلؾ مف شأنو أف يمس بالنظاـ العاـ كاآلداب العامة كاستخداـ كممات
قبيحة كمذمكمة ،أك صكر فاضحة.
كيعتبر النظاـ العاـ كاآلداب العامة مف المفاىيـ النسبية التي يصعب حصرىا،
كتحديد مضمكنيا بشكؿ دقيؽ ،ألنيا تختمؼ مف دكلة ألخرل كمف مجتمع آلخر ،بؿ
قد تختمؼ داخؿ المجتمع الكاحد مف حقبة زمنية ألخرل.
أثر سمبي عمى المجتمع
كرغـ ذلؾ ىناؾ مف اعتبر كؿ األعماؿ التي يككف ليا ه
كعمى سبلمة أمنو كنظامو ،مخالفة لمنظاـ العاـ ،أما العبلمات المخالفة لآلداب
العامة ،فيي تمؾ الرمكز غير المناسبة التي تصدـ المياقة ،كتخدش الحياء العاـ

بمعناىا كشكميا ،أم الرمكز التي تؤدم إلى ىدـ القكاعد المقررة لآلداب السميمة(.)1

تعد ىذه األسباب بمثابة قيكد عمى حرية األشخاص في اختيار العبلمة التي
تميز سمعيـ كخدماتيـ عف غيرىا مف السمع كالخدمات المماثمة أك المشابية ،كبذلؾ
يككف المشرع الجزائرم قد اتفؽ مع أغمب التشريعات المقارنة.
ثايجا :ايسَٛش ٚاألغهاٍ املضًً ١يف ايتػسٜعات األخس٣

()2

 حظر المشرع اإلنجميزم تسجيؿ العبلمات التي تحتكم أم إشارة أك كسيمة
تشبو التاج الممكي أك األعبلـ الممكية أك تمثؿ الممكة أك أفراد عائمتيا ،أك أم
كممات أك أحرؼ تكحي لممستيمكيف أف كاضع العبلمة يتمتع بالرعاية الممكية أك
( - )1عدناف غساف برانبك ،المرجع السابؽ ،ص 126

( - )2ىالة مقداد أحمد الجميمي ،المرجع السابؽ ،ص .79

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

حمايتيا ،كذلؾ إال بإذف خاص مف الممكة أك مف ينكبيا أك أحد أفراد العائمة الذيف
ييميـ األمر .ككذلؾ العبلمات التي تحتكم عمى ما يمثؿ عمـ إنجمت ار أك كيمز أك
اسكتمندا أك شماؿ أيرلندا ،فبل تسجؿ إذا تبيف أف استخداميا مضمبل لمجميكر أك
يحدث ضر ار شديدا.
 حظر المشرع المصرم كالعراقي تسجيؿ العبلمات التي تشمؿ البيانات
الخاصة بدرجة الشرؼ ،إذا لـ يكف يستحقيا ،أك التي تحتكم عبارات تكحي بتمتع
صاحبيا برعاية سامية ،بدكف إثبات تحريرم.
 حظر المشرع األردني تسجيؿ العبلمات التي تشمؿ األلفاظ أك العبارات
التالية:
 امتياز _ ذك امتياز _ ذك امتياز ممكي _ يمسجؿ _ رسـ مسجؿ _ حقكؽالطبع _ التقميد يعتبر تزكيرا ،أك ما شابو ذلؾ مف األلفاظ كالعبارات(.)1
 حظر المشرع الككيتي تسجيؿ أم عبلمة قرر مكتب مقاطعة إسرائيؿ أنيا

مطابقة أك مشابية لعبلمة أك رمز أك شعار إسرائيمي(.)2

 حظر المشرع السعكدم تسجيؿ العبلمات التي تتككف مف تعبير أك إشارة أك
رسـ مخؿ بالشعائر الدينية أك يككف مطابقا أك مماثبل لرمز ذم صبغة دينية

بحتة(.)3

 حظر المشرع الفرنسي العبلمات المخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة ،كالتي
يعد استعماليا ممنكعا بمكجب القانكف ،ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمعبلمات التي تدفع
األشخاص بحكـ طبيعتيا لمكقكع في الخطأ(.)1

( - )1المادة  5/8مف القانكف رقـ  33لسنة  ،1952المتعمؽ بالعبلمات المعدؿ كالمتمـ ،الجريدة الرسمية رقـ
 1110الصادرة بتاريخ  1952/06/01منشكر لدل محمد حسف قاسـ ،كعبد ا،هل عبد الكريـ عبد ا،هل ،كفاتف

حسي ف حكل ،مكسكعة التشريعات العربية في الممكية الفكرية كأىـ االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية ذات الصمة " مع
مدخؿ عاـ إلى حقكؽ الممكية الفكرية" ،الجزء األكؿ ،الطبعة األكلى ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع عماف – األردف
– سنة  ،2011ص .142
( - )2يعقكب يكسؼ صرخكة ،المرجع السابؽ ص .89
( - )3عدناف غساف برانبك المرجع السابؽ ،ص 129

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

زابعا :ايسَٛش ٚاألغهاٍ املضًً ١يف االتفاقٝات ايدٚي١ٝ
القانكف الدكلي االتفاقي لـ يضع قائمة محددة لمثؿ ىذه العبلمات المضممة،
كىي عادة رمكز محددة عمى سبيؿ المثاؿ ،كالرمكز التي تمس حرية المعتقد ،أك
ديف مف األدياف ،أك تمس كرامة اإلنساف أك تنتيؾ حقكقو ،أك تشجع عمى التمييز
العنصرم عمى أساس العرؽ أك الجنس أك المكف أك المعتقد.

()2

كمف أمثمة الرمكز المستثناة مف التسجيؿ كعبلمة التي جاء النص عمييا في
االتفاقيات نذكر ما يمي:
 اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية نصت عمى أف " :تكافؽ دكؿ االتحاد
عمى رفض أك إبطاؿ تسجيؿ الشعارات الشرفية كاألعبلـ كشعارات الدكلة األخرل
الخاصة بدكؿ االتحاد كالعبلمات كالدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة كالضماف التي
تتخذىا ىذه الدكؿ ،ككؿ تقميد ليا مف ناحية الشعار ،كتكافؽ عمى اتخاذ اإلجراءات
المبلئمة لمنع استعماليا دكف تصريح مف السمطات المختصة ،كذلؾ سكاء كعبلمة
صناعية أك تجارية أك كعناصر مككنة ليا"(.)3

تسرم ىذه األحكاـ عمى ما تعمؽ بشعارات كأعبلـ كاشارات كمختصرات

كتسميات المنظمات الدكلية(.)4

يجب أف تقكـ دكؿ االتحاد بتبادؿ القائمة الخاصة بالشعارات كالعبلمات
كالدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة كالضماف ككؿ التعديبلت البلحقة عمييا ،عف

طريؽ المكتب الدكلي لمكيبك ،حتى تتمكف مف المطالبة بحمايتيا(.)5

=
(1)-SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Le droit des marque, édition DALOZ, PARIS, 1997,
P: 7.

( - )2عجة الجيبللي ،منازعات العبلمات الصناعية كالتجارية .المجمة الجزائرية لمعمكـ القانكنية االقتصادية
كالسياسية ،جامعة الجزائر كمية الحقكؽ ،العدد 1 :السنة  ،2009ص 287
( - )3المدة (6ثالثا) البند (( .)1أ) مف اتفاقية باريس السالفة الذكر.
( - )4المادة(6ثالثا) البند (( .)1ب) مف اتفاقية باريس السالفة

الذكر.

( - )5المادة (6ثالثا) البند(( .)3أ) مف اتفاقية باريس السالفة الذكر.

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

كالمراد بالشعارػ حسب القضاء المصرم ػ مجمكعة العبلمات كالرسكـ كالزخرفة
الداخمة كالخارجة ،المحيطة بالدرع الذم تتخذه دكلة أك مدينة أك عائمة شريفة رم از
ليا ،فمثبل الدكلة البريطانية تتخذ صكرة األسد الناىض كالفرس الكاثب رم انز ليا ،كما
تتخذ فرنسا الجميكرية الثالثة شعا ار ليا ،حرفي  R. Fمتعانقيف داخؿ باقة مف الزىكر

ثمثي األشكاؿ ،بينما الكاليات المتحدة األمريكية فتتخذ النسر
كعمميف متعانقيف هم ٍ
الطائر كالقابض بإحدل رجميو عمى فرع مف نبات ،كبالرجؿ األخرل عمى سياـ

شعا انر ليا(.)1

 معاىدة نيركبي بشأف حماية الرمز األكلمبي (خمس حمقات متشابكة) الصادرة
بتاريخ /26أيمكؿ ،1981/نصت عمى التزاـ جميع الدكؿ المتعاقدة بحماية الرمز
األكلمبي مف استخدامو ألغراض تجارية في الدعاية ،ككعبلمة تجارية عمى
المنتجات ،دكف تصريح مف المجنة الدكلية االكلمبية مالكة الرمز(.)2
خاَطا :تطبٝكات قضا ١ٝ٥يسفض تطج ٌٝايعالَات املضًً١
رفض القضاء دائما تسجيؿ األشكاؿ كالرمكز المضممة كعبلمات ،لما ليا مف
انعكاسات عمى حؽ المستيمؾ في االختيار الحر كفيما يمي بعض األمثمة عمى
ذلؾ:
كمف ذلؾ رفض القضاء تسجيؿ الصكر المستخدمة لشخصيات تاريخية كعبلمة
تجارية ،ألنيا ممؾ لجميع أفراد المجتمع .كمف أمثمة ذلؾ رفض القضاء المصرم
تسجيؿ صكرة (كميكباترة) كعبلمة ،كحكـ بأف استعماؿ صكرتيا لتمييز منتجات
معينة يككف مانعا لمغير مف استعماليا في تمؾ المنتجات(.)3

كاألمر كذلؾ بالنسبة لمقضاء في بريطانيا ،حيث أف مكتب تسجيؿ براءات
االختراع كالعبلمات رفض تسجيؿ كجو األميرة(ديانا) كعبلمة بناء عمى أف كجييا
( - )1يعقكب يكسؼ صرخكة ،المرجع السابؽ ،ص .81
( - )2صبلح زيف الديف ،الممكية الصناعية كالتجارية ،المرجع السابؽ ،ص .456
( - )3بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات المرجع السابؽ ص .38

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

ممؾ لمعالـ ،غير أنو تـ قبكؿ تسجيؿ صكرة (مكنيكا لكينسكي) كعبلمة لتمييز نكع

معيف مف السيجار(.)1

كمف أىـ األسباب التي جعمت مسجؿ العبلمات يرفض تسجيؿ كجو األميرة
(ديانا) كعبلمة ،لما في ذلؾ مف تضميؿ كخداع لممستيمكيف الذيف قد يغرييـ كجو
األميرة كيدفعيـ إلى اقتناء السمع التي تميزىا ،دكف أف تككف ليـ حاجة إلييا ،أك قد
يعطييـ ذلؾ الثقة كاألماف في جكدة كنكعية تمؾ السمع دكف أف تككف كذلؾ.
كىنا تظير السمطة التقديرية لمكاتب تسجيؿ العبلمات في قبكؿ تسجيؿ الصكر
الفكتكغرافية الخاصة بالمشاىير كعبلمات أك عدـ تسجيميا ،بناء عمى درجة تأثير
ذلؾ عمى حرية المستيمؾ في االختيار.
كمف أمثمة األشكاؿ التي تعتبر مف مستمزمات السمعة أك المنتج ،الشكؿ الدائرم
لعجبلت السيارات كالمركبات ،فبل يمكف أف يككف اإلطار إال دائريا ليؤدم كظيفتو،
أما فيما تعمؽ باألشكاؿ التي ليست مف مستمزمات السمعة ،نجد مثبل زجاجة
مشركب كككاككال التي كانت مسجمة عمى أساس نمكذج صناعي كبعد انتياء مدة
حمايتيا بيذه الصفة ،قامت الشركة بتسجيميا كعبلمة تجارية مع أحرؼ العبلمة

"كككاككال" لضماف الحماية الدائمة ليا(.)2

 في فرنسا رفض القضاء تسجيؿ العبلمة التجارية (ليمكنادة) لتمييز مشركبمف الميمكف ،كلفظ ( )Monotypeلتمييز آلة لجمع الحركؼ ،كىذا الرفض مرده
إلى أف ىذه العبلمات ال تتضمف سكل التسمية المعتادة لمسمعة ،كىي جزء مف المغة

التي يسمح لمجميع استعماليا كال يممؾ أحد حؽ احتكارىا(.)3

ككذلؾ الحاؿ بالنسبة الستخداـ عبلمة( )Pharmلمداللة عمى المنتجات التي
ليست مشمكلة باحتكار الصيادلة ،أك استخداـ عبلمة تدؿ عمى اسـ منطقة جغرافية
( - )1صبلح زيف الديف شرح التشريعات الصناعية المرجع السابؽ ص .122
( - )2سمير فرناف بالي كنكرم جمك ،المرجع السابؽ ،ص .23
( - )3يعقكب يكسؼ صرخكة ،المرجع السابؽ ،ص .79

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

تتطابؽ مع تسمية المصدر ،إذا كاف ال يتمتع بيا المنتكج مثؿ عبلمة (Franco-
 )suisseمف أجؿ الداللة عمى عدد كبير مف المنتكجات التي ليست مف أصؿ

سكيسرم(.)1

 في سكيس ار قاـ المعيد الفيدرالي السكيسرم لمممكية الصناعية عقب ىجماتالحادم عشر مف أيمكؿ العاـ  ،2331كالتي اتيـ فييا أسامة بف الدف_ رحمو ا،هل_
بالتخطيط ليا ،بالبدء بإجراءات سحب العبلمة التجارية (ابن الدن) المسجمة في
سكيس ار كالمممككة لشقيؽ أسامة بف الدف ،حيث يقكـ بتسكيؽ سمسمة مف المبلبس
الشبابية تحت ىذا االسـ ،كقد فسر إريؾ ميير ػ مدير المعيد ػ تكجييـ ىذا قائبلن:

"رأينا أف الظركؼ قد تغيرت بعد 11أيمكؿ 2331ألف ىذه العبلمة التجارية قد تؤذم
مشاعر المجتمع بعد تمؾ اليجمات ،لذلؾ بدأنا إجراءات سحب العبلمة التجارية"(.)2

يبقى أف نشير إلى أف المتجكؿ في السكؽ الجزائرية يرل أف ىذه القيكد
كاالست ثناءات الكاردة عمى العبلمة كخاصة المتعمقة بالنظاـ العاـ كاآلداب العامة
ليست محترمة تماما بالنسبة لممنتجات المستكردة التي تحمؿ عبلمات فاضحة
تخدش الحياء كتؤذم مشاعر المجتمع ،كيظير ذلؾ بشكؿ كبير في المنتجات
المتعمقة بالزينة كمكاد التجميؿ كاأللبسة الداخمية النسائية كالرجالية ،كاألدىى مف ذلؾ
أنو يتـ التركيج كالدعاية ليا في كسائؿ اإلعبلـ العامة كالخاصة ،دكف مراعاة لديف
كثقافة كتقاليد كأعراؼ المجتمع الجزائرم .كينطبؽ ىذا األمر عمى الكثير مف الدكؿ
العربية كاإلسبلمية ،كمصر كاألردف(.)3

رغـ أف النظاـ العاـ ينطكم عمى مكانع ذات طبيعة آمرة ،تستشؼ مف
التشريعات االقتصادية ،كتظير بشكؿ خاص في القكاعد الرامية لحماية

المستيمؾ( ،)4كمشركعية العبلمة ،إنما تقررت لمصمحة المستيمؾ ،حماية لو مف
الغش كالتضميؿ كالخداع ،كاحتراما لدينو كمشاعره كذكقو كمكركثة الثقافي.
(1) -SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, op. cit, p: 8.

( - )2عدناف غساف برانبك ،المرجع السابؽ ،ص .127
( - )3صبلح زيف الديف ،الممكية الصناعية كالتجارية ،المرجع السابؽ ص 285
(4) -SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, op. cit, p: 8.

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

لذلؾ فإف األداة المرجعية المستخدمة في مكضكع النظاـ العاـ كاآلداب العامة،
تكمف في تطابؽ نظرة المستيمؾ في حد ذاتو مع طبيعة كمفيكـ النظاـ العاـ
كاآلداب العامة التي يريدىا ،كبعد ذلؾ ننظر إلى الجكانب األخرل في صكرة

العبلمة(.)1

املطًب ايجاْٞ
ازتباط أْـٛاع ايعـالَات حبكٛم املطتًٗو
العبلمة بكؿ أنكاعيا تعتبر بمثابة بطاقة اليكية لممنتجات كالسمع كالبضائع
كالخدمات ،بما يجعميا ضركرة اجتماعية كاقتصادية ال يمكف االستغناء عنيا في كؿ
المعامبلت كالتبادالت االقتصادية داخؿ الدكلة كخارجيا ،لما ليا مف أىمية في
تطكر المجتمعات كتقدميا.
كتنقسـ العبلمات إلى عدة أنكاع ،إما بحسب النشاط الذم يمارسو صاحب
العبلمة ،أك بحسب الجية التي تممكيا ،أك بحسب االمتداد الجغرافي الذم تنتشر
فيو ،كلكؿ نكع مف ىذه العبلمات نطاؽ خاص يؤثر فيو عمى حماية المستيمؾ.
ايفسع األٍٚ
أْٛاع ايعالَـــــات
أٚال :حبطب طبٝع ١ايٓػاط اير ٟميازض٘ أؾخابٗا
 .1ايعالَ ١ايتجاز:١ٜ
المقصكد بيذا النكع مف العبلمات ،العبلمة التي يضعػيا التاجر عمػى السمع
كالبضائع التي يقكـ بتسكيقيا سكاء كانت مف إنتاجو أك مف إنتاج غيره( .)2كذلؾ
بقصد التركيج لبضاعتو كاعبلـ المستيمكيف بيا كجمب أكبر عدد منيـ القتنائيا.
كيندرج تحت اسـ البضائع كالسمع كؿ البضائع ميما كاف مصدرىا ،سكاء كانت
(1)-MOURIAK Vincent, op. cit, p: 64.

( - )2صبلح زيف الديف شرح التشريعات الصناعية كالتجارية المرجع السابؽ ص 129

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

ناتجة عف عمؿ صناعي أك تجارم أك زراعي أك مف مستخرجات األرض أك مف

استثمار الغابات كغير ذلؾ( .)1كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة نذكر منيا مثبل عبلمة
( )LUXكىي عبلمة تجارية لتمييز نكع مف أنكاع الصابكف ،كعبلمة (األسد مع اسم
حمود بوعالم) لتمييز نكع مف أنكاع المشركبات الغازية.
 .2ايعالَ ١ايؿٓاع:١ٝ
العبلمة الصناعية ىي العبلمة التي تشير إلى المنتجات الصناعية التي يختص
في إنتاجيا الصناعيكف ،ميما تكف ىذه الصناعات ،إنتاجية أك استخراجية أك

إنشائية أك نقمية أك زراعية(.)2

كاليدؼ مف كضع ىذه العبلمات ىك تمييز المنتجات الصناعية عف غيرىا مف
المنتجات المماثمة أك المشابية ليا ،مف أجؿ جذب العمبلء كجميكر المستيمكيف،
نظ انر لما تقدمو العبلمة الصناعية مف خدمات في تسييؿ التعرؼ عمى ما يفضمكنو

مف بضائع كسمع كما تمكف التاجر مف إبراز خصائص منتجاتو كما تتصؼ بو مف

جكدة( .)3كمف أمثمة ذلؾ نجد العبلمة ( )SONYلتمييز نكع مف الصناعة

اإللكتركنية اليابانية ،كعبلمة ( )NOKIAلتمييز نكع مف اليكاتؼ المحمكلة،

كالعبلمة ( )BMWلتمييز نكع مف السيارات األلمانية.
 .3عالَ ١اخلدَ:١

ىذا النكع مف العبلمات ىك الذم يستخدمو أصحاب الخدمات حتى يمكنكا
جميكر المستيمكيف مف التمييز بيف الخدمات المعركضة عمييـ ،كاعطائيـ القدرة
عمى المفاضمة بينيا ،كرغـ أف الخدمة ليست شيئا ماديا مممكسا مثؿ المنتجات
التجارية كالصناعية ،إال أف قانكف المشرع الجزائرم قد نص عمييا بقكلو» :تعتبر
عبلمة السمعة أك الخدمة إلزامية لكؿ سمعة أك خدمة مقدمة ،بيعت أك عرضت لمبيع

( - )1صبلح الديف عبد المطيؼ الناىي ،المرجع السابؽ ،ص.239
( - )2مصطفى كماؿ طو القانكف التجارم المبناني ،المرجع السابؽ ص .73

( - )3سميحة القميكبي الكجيز في التشريعات الصناعية ،ص.220

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

عبر أنحاء التراب الكطني ،)1(«...كالمبلحظ عمى ىذا النص أنو لـ يأت بتعريؼ
لعبلمة الخدمة ،إال أننا نستشؼ ذلؾ مف اتفاقية "تريبس" التي نصت عمى أنو:
»تعتبر كؿ إشارة تسمح بتمييز السمع كالخدمات الخاصة بمنشأة ما عف سمع
المنشآت األخرل كخدماتيا ،مؤىمة ألف تككف عبلمة ،كىذه العبلمة تستخدـ لتمييز

الخدمات التي تؤدييا المشركعات األخرل « (.)2

كمف أمثمة عبلمات الخدمة نذكر عبلمة ( )HILTONفي مجاؿ الخدمات

الفندقية ،كعبلمة( )MOKDONALDSفي مجاؿ الخدمات المطعمية ،كعبلمة
(موبيميس) في مجاؿ الخدمات الياتفية ،كغير ذلؾ مف العبلمات في مجاالت متعددة
كالسياحة كالنقؿ كاألعماؿ البنكية كاالستشارات القانكنية كالكساطة العقارية.)3(...
ثاْٝا :حبطب اجلٗ ١اييت متًهٗا
 .1ايعالَ ١ايفسد:١ٜ
يطمؽ ىذا النكع مف العبلمات عمى العبلمة التي يممكيا شخص طبيعي أك
معنكم كاحد ،كالتاجر أك الصانع أك الشركة أك المؤسسة العامة أك المؤسسة
الخاصة ،ميما كانت غايتيا ،تجارية أك صناعية أك خدماتية.
كمف أمثمة ذلؾ عبلمة السيارات( )FIATكعبلمة األجيزة الكيركمنزلية
كاإللكتركنية ( )LGكعبلمة إنتاج الحميب كمشتقاتو( )SOUMMAMكعبلمة
القنكات التمفزيكنية مثؿ (الجزيرة) أك (النهار )TVأك (الشروق )TVكغير ذلؾ .كلـ
يكرد المشرع الجزائرم أم تعريؼ لمعبلمة الفردية ،مكتفيا بالنص عمى تعريؼ
العبلمة الجماعية ،عمى اعتبار أف أغمب العبلمات المتداكلة ىي عبلمات فردية،
كتفاديا لمتكرار أيضا حيث يمكف أف يستشؼ تعريفيا مف خبلؿ مفيكـ المخالفة ،أم
أف كؿ عبلمة ليست جماعية ىي بالضركرة عبلمة فردية.
( - )1المادة  03مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )2المادة  15مف اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية ،المعركفة اختصا ار "تريبس"
الصادرة بتاريخ /15أبريؿ 1994/بمراكش المغربية ،السالفة الذكر.

( - )3محمكد عمي الرشداف ،المرجع السابؽ ص .14

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

 .2ايعالَ ١اجلُاع:١ٝ
عرفيا المشرع الجزائرم بقكلو» :ىي كؿ عبلمة تستعمؿ إلثبات المصدر
كالمككنات كاإلنتاج ،أك كؿ ميزة مشتركة لسمع أك خدمات مؤسسات مختمفة ،عندما

تستعمؿ ىذه المؤسسات تحت رقابة مالكيا « (.)1

لذلؾ فإف العبلمة الجماعية ىي العبلمة التي ال تستأثر بيا جية كاحدة ،بؿ تممكيا
أكثر مف جية مف األشخاص االعتبارية (المؤسسات) ،كليس بالضركرة أف يككف ىدفيا
تجاريا ،بؿ يمكف أف تتخذىا ىيئات ذات نفع عاـ لتمييز مراسبلتيا ،كالجمعيات
كالنقابات كالجامعات كغير ذلؾ ،كيشترط في تسجيميا ما يشترط في العبلمات األخرل،

مف تكفر الصفة الفارقة ،كالجدة ،كاالبتكار ،كقابمية اإلدراؾ بالنظر(.)2

كعادة ما تدعك الضركرة إلى استخداـ العبلمة الجماعية عندما يقتضي األمر
تركيز اإلنتاج كتنظيـ البيع كرقابة اإلنتاج ،كيظير استعماليا بشكؿ كاسع في
مجاالت معينة زراعية كصناعية ،ذلؾ أف بعض الطمبات التي تنصب عمى مادة
معينة كبكميات كبيرة ،ال يمكف أف تقدر عمى تنفيذىا شركة محمية كاحدة أك مجيز
كاحد ،كبالتالي تضيع الصفقة عمى الجميع ،كىذا ما يدفع بيؤالء المنتجيف إلى
العمؿ كفؽ أسمكب جماعي ،كتمييز منتجاتيـ باستخداـ العبلمة الجماعية ،كينتشر
ىذا مف العبلمات في الكثير مف دكؿ العالـ ،كخاصة في أكركبا ،فيما يخص إنتاج
كتسكيؽ المنتجات الحيكانية كالزراعية مثؿ عبلمة( )SOPEXAالمختصة في تعريؼ
كتسكيؽ المنتجات الغذائية في فرنسا ،كالعبلمة( )IKAELECTRICAالتي تشمؿ عدة
مشركعات تنتج األدكات الكيركمنزلية في مصر(.)3

كقد ذىبت معظـ التشريعات إلى األخذ بيذا المفيكـ لمعبلمة الجماعية ،كمف
ذلؾ القانكف اإلنجميزم الذم نص عمى أف الرمكز التي تتككف منيا العبلمات
الجماعية ىي ذات الرمكز التي تتككف منيا العبلمات التجارية ،كتستخدـ ىذه
( - )1المادة  2/02مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات السالؼ الذكر.
( - )2محمكد عمي الرشداف ،المرجع السابؽ ،ص 15

( - )3ىالة مقداد أحمد الجميمي ،المرجع السابؽ ،ص .46

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

العبلمات الجماعية في تمييز سمع أك خدمات جمعية ما عف تمؾ التي يممكيا

أعضاء جمعية أخرل(.)1

كما ألزمت اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية الدكؿ األعضاء بحماية
العبلمات الجماعية حيث نصت عمى أف» :تتعيد دكؿ االتحاد بأف تقبؿ إيداع
كحماية العبلمات الجماعية الخاصة بالجمعيات التي ال يتعارض كجكدىا مع قانكف

دكلة المنشأ حتى كاف كانت تمؾ الجمعيات ال تمتمؾ منشأة صناعية أك تجارية« (.)2
ثايجا :حبطب اَتداد غٗستٗا
 .1ايعالَ ١احملً:١ٝ

المقصكد بالعبلمة المحمية أك الكطنية ،كؿ العبلمات التي تكفرت فييا الشركط
القانكنية التي يفرضيا القانكف الكطني ،كقاـ مالكيا بتسجيميا لدل المصالح
المختصة بذلؾ ،كفؽ اإلجراءات الشكمية كالمكضكعية التي نص عمييا القانكف،
كأصبحت بذلؾ معركفة عمى المستكل المحمي لمدكلة لدل جميكر المستيمكيف .كمف
أمثمة ذلؾ في الجزائر عبلمة (اللة خديجة) لممياه المعدنية ،كعبلمة (األوراسي)
لمخدمات الفندقية ،كعبلمة (سفاكس) لممعارض ،كعبلمة( )ENIEMلمصناعات
الكيركمنزلية .كغير ذلؾ مف العبلمات التي تتمتع بالشيرة عمى المستكل المحمي أك
الكطني مقارنة بالعبلمات ذات الشيرة العالمية.
 .2ايعالَ ١املػٗٛز:٠
أ .تعسٜف ايعالَ ١املػٗٛز:٠
لـ يتطرؽ المشرع الجزائرم إلى تعريؼ العبلمة المشيكرة ،كلـ يفردىا بأم أحكاـ

خاصة لحمايتيا ،عمى عكس أغمب القكانيف المحمية األخرل( ،)3كاالتفاقيات
( - )1نقبل عف ىالة مقداد أحمد الجميمي ،نفس المرجع ،ص .47
( - )2المادة(07ثانيا) الفقرة  01مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية ،المؤرخة في /20مارس،1883/
الصادرة باألمر رقـ  48/66المؤرخ في /25فبراير ،1966/المتضمف انضماـ الجزائر التفاقية باريس ،الجريدة
الرسمية العدد  16الصادرة في /25فبراير.1966/

( - )3المادة  02/68مف القانكف المصرم لسنة  ،2002المادة  01مف القانكف األردني لسنة .1999

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

الدكلية( ،)1التي اىتمت بالعبلمة المشيكرة كأكلتيا حماية أكثر ،كشددت في معاقبة
مف يعتدم عمى حقكؽ أصحابيا.
كلتعريؼ العبلمة المشيكرة البد مف الرجكع إلى الفقو الذم اختمفت اآلراء فيو
حسب الزاكية التي ينطمؽ منيا كؿ فقيو ،حيث عرفيا الفقيو  BECHERإنطبلقا مف
المدلكؿ المفظي لمفظ الشيرة ،فاعتبر أنو يتمتع بيذا الكصؼ كؿ ما يصبح معركفا
لدل مجمكع سكاف اإلقميـ ميما كانكا زبناء ،أصدقاء ،أك أعداء ،بدكف تمييز في
السف ،الثقافة ،الطبقة االجتماعية ،االنتماء السياسي ،كأضاؼ تعتبر العبلمة
مشيكرة عندما تشكؿ جزءا مف المغة المألكفة كالمعتادة لدل الجميكر لتمييز شيء

محدد(.)2

كفي حقيقة األمر فإف العبلمة المشيكرة ليست سكل عبلمة عادية في األصؿ،
غير أنيا انتشرت بصكرة كاسعة في األسكاؽ المحمية كالدكلية حتى أصبحت معركفة
عند أغمبية المنتجيف كالمستيمكيف ،كارتبطت شيرتيا أكثر بما تقدمو مف منتجات أك

خدمات ذات جكدة عالية كمميزة( .)3كبالتالي فيي العبلمة التي تجاكزت شيرتيا بمد

المنشأ ،كتككف معركفة في أكثر مف بمد(.)4

بَ .عاٜري حتدٜد غٗس ٠ايعالَ:١
نظ ار لككف الشيرة مسألة نسبية ال يمكف ضبطيا بدقة فقد ثارت إشكاالت عديدة
حكؿ العكامؿ التي يجب مراعاتيا في تحديد شيرة العبلمة .كمراعاة ليذه اإلشكاالت
كضعت اتفاقية "تريبس" بعض الضكابط التي يمكف اتخاذىا كمعالـ في تحديد مدل
شيرة العبلمة ،كذلؾ في المادة  32/16حيث نصت عمى كجكب مراعاة مدل
معرفة العبلمة لدل قطاع كاسع مف الجميكر المعني ،بما في ذلؾ معرفتيا في البمد
( - )1المادة ( 06ثانيا) مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية ،كالمادة  16مف اتفاقية تريبس.
( - )2سكفالك أماؿ ،حماية العبلمة التجارية المشيكرة بيف التشريع الجزائرم كاالتفاقيات الدكلية ،رسالة
ماجستير في القانكف ،فرع الممكية الفكرية ،كمية الحقكؽ جامعة الجزائر ،2005/2004،ص.14
( - )3صبلح زيف الديف شرح التشريعات الصناعية ،المرجع السابؽ ص 132
( - )4بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات ،المرجع السابؽ ص .33

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

العضك المعني ،نتيجة تركيج العبلمة فيو.
غير أف ىذه الضكابط لـ تكف لتحؿ الخبلفات المتباينة حكؿ معنى العبلمة
المشيكرة ،مف أجؿ ذلؾ اعتمدت الجمعية العامة لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية
الربعة كالثبلثكف لجمعيات الدكؿ
في دكرة مشتركة خبلؿ سمسمة االجتماعات ا

األعضاء في (الكيبك)( ،)1التكصية المشتركة بشأف األحكاـ المتعمقة بالعبلمة

المشيكرة(.)2

كمف بيف أىـ ما جاءت بو ىذه التكصيات ما يمي(:)3
 .1إلزاـ صاحب العبلمة بتقديـ معمكمات تثبت شيرة العبلمة.
 .2مراعاة الظركؼ التي يستخمص منيا بأف العبلمة مشيكرة ،كمعرفة العبلمة
لدل قطاع كاسع مف الجميكر المعني ،أك مدة استعماؿ العبلمة كمجاالت استعماليا
كنطاقيا الجغرافي.
 .3مدة الدعاية كالتركيج ،كمدة نجاح حمبلت التركيج كعرض منتجاتيا في
األسكاؽ كالمعارض الداخمية كالدكلية ،كحجـ مبيعاتيا.
 .4عدد البمداف المسجمة فييا ،أك طمبات تسجيميا ،كالمدة الزمنية التي مضت
عمى تسجيميا.
 .5مدل نجاح إنفاذ الحقكؽ في العبلمة في الدكؿ المجاكرة ،كالسيما إقرار
الجيات المختصة بشيرتيا.
 .6قيمة العبلمة ،كىناؾ عدة طرؽ لتقدير قيمتيا ،ككمما كانت قيمتيا كبيرة قد
يستفاد منيا أنيا عبلمة مشيكرة.
ىذا فيما تعمؽ بالمعايير المعتمدة في تحديد مدل شيرة العبلمة في حد ذاتيا،
كقد تـ التركيز فييا بشكؿ أساسي عمى معرفة العبلمة مف طرؼ القطاع الكاسع مف
( - )1كانت ىذه الدكرة ما بيف  20ك 29سبتمبر .1999
( - )2حساـ الديف عبد الغني ،الجديد في العبلمات التجارية ،الطبعة األكلى دار الفكر الجامعي اإلسكندرية-
مصر .2004 -ص 69

( - )3حساـ الديف عبد الغني ،المرجع نفسو ،ص  70كما بعدىا.

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

الجميكر المعني باستيبلؾ المنتجات المكسكمة بيذه العبلمة ،في دكلة المنشأ كباقي
الدكؿ األخرل.
إف المقصكد بالجميكر المعني عمى سبيؿ المثاؿ كليس الحصر ما يمي:
 .1المستيمككف الفعميكف كالمحتممكف لمسمع كالخدمات التي تميزىا العبلمة
المشيكرة.
 .2األشخاص المعنيكف في قنكات تكزيع المنتجات كالخدمات التي تميزىا
العبلمة.
 .3األكساط التجارية التي تتعامؿ في أنكاع السمع كالخدمات التي تميزىا
العبلمة.
كمف أمثمة العبلمات المشيكرة نجد عبلمة(كوكاكوال) لممشركبات الغازية،
كعبلمة ( )CHANELلمستحضرات التجميؿ ،كعبلمة ( )ROLEXلصناعة
الساعات ،كعبلمة( )TOYOTAلصناعة السيارات.
ج .اضتجٓا ٤ايعالَ ١املػٗٛزَ َٔ ٠بدأ ايتخؿٝـ:
يقصد بمبدأ التخصيص حماية العبلمة فيما تعمؽ بالسمع أك الخدمات التي
سجمت مف أجؿ تمييزىا ،أما المنتجات األخرل غير المماثمة ،فإنو ليس لمالؾ

العبلمة حؽ منع الغير مف استعماؿ نفس العبلمة عمييا( ،)1إال أف العبلمة المشيكرة
تعتبر مستثناة مف ىذا المبدأ لما ليا مف آثار عمى تضميؿ كتدليس المستيمؾ

نص ا لمشرع الجزائرم صراحة عمى رفض تسجيؿ الرمكز المماثمة أك المشابية
لعبلمة أك اسـ تجارم يتميز بالشيرة في الجزائر كتـ استخدامو لسمع مماثمة

كمشابية ،تنتمي لمؤسسة أخرل إلى درجة إحداث تضميؿ بينيما(.)2

يظير مف ىذا النص أف المشرع الجزائرم قد حصر تقميد العبلمة المشيكرة في
( - )1بكقميجة نجية ،المنافسة غير المشركعة في ميداف الممكية الفكرية ،رسالة دكتكراه في العمكـ تخصص
قانكف ،كمية الحقكؽ جامعة الجزائر ،2014/2013 ،ص.61

( - )2المادة/7البند  ،8مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات السالؼ الذكر.

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

استعمال يا في السمع كالخدمات المشابية أك المماثمة فقط كىذا قد يثير إشكاال حقيقيا
فيما تعمؽ باستخداـ العبلمة المشيكرة ذاتيا أك أم عبلمة مشابية ليا ،عمى سمع أك
خدمات مختمفة ،لما قد يحدثو ذلؾ مف تضميؿ كالتباس لدل المستيمكيف مف جية،
كاست فادة صاحب العبلمة المماثمة أك المشابية مف شيرة العبلمة المشيكر كانتشارىا
الكاسع ،كما تمثمو مف جكدة كنكعية مميزة ،كمف قيمة تجارية كتسكيقية ىائمة.
لذلؾ فإف المشرع الجزائرم قد استدرؾ األمر بالنص أيضا عمى منع تسجيؿ
الرمكز أك العبلمات المطابقة أك المشابية لمعبلمة المشيكرة ،فيما تعمؽ بالسمع

كالخدمات غير المماثمة لتمؾ التي تـ تسجيؿ العبلمة المشيكرة بشأنيا( ،)1كفقا لما
جاءت بو اتفاقية" تريبس" ،التي اشترطت أف يدؿ استخداـ تمؾ العبلمة التجارية
بالنسبة لتمؾ السمع أك الخدمات عمى صمة بيف تمؾ السمع أك الخدمات كصاحب
العبلمة التجارية المسجمة ،كأف يتسبب ذلؾ االستخداـ في إلحاؽ ضرر محتمؿ

بمصالحو(.)2

كالى ىذا المنحى اتجو الفقو كاالجتياد القضائي في فرنسا حيث استثنيت

العبلمة المشيكرة مف مبدأ التخصيص( .)3حيث ضمف الحماية لمعبلمة التجارية
المشيكرة عمى جميع المنتجات أك الخدمات سكاء كانت مماثمة لمتي خصصت ليا
أك كانت غير مماثمة ،كمف أىـ الكسائؿ التي لجأ إلييا القضاء الفرنسي الستثناء

العبلمة المشيكرة مف مبدأ التخصيص مايمي(:)4

 .1القكاعد العامة لممسؤكلية المدنية ،ألف استخداـ الغير العبلمة المشيكرة دكف
إذف مف مالكيا ،يعتبر تطفبل كتحايبل ،ترفضو مبادئ العدالة ،كيتعارض مع مبادئ
األمانة كالشرؼ التي يقتضييا قياـ المنافسة التجارية.
( - )1المادة/7البند  ،9مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )2المادة  3/16مف اتفاقية "تريبس" السالفة الذكر.
( - )3المقصكد بمبدأ التخصيص الذم تخضع لو العبلمات ،أف يتـ تسجيؿ العبلمة لتمييز منتجات أك خدمات
معينة تعيينا دقيقا ،حيث تتـ حمايتيا مف أجميا فقط ،أما المنتجات أك الخدمات األخرل غير المماثمة فإنو
بإمكاف الغير استخداـ ذات العبلمة لتمييزىا ،كال يعتبر ذلؾ مساسا بالحؽ االستئثارم لمالكيا.

( - )4عدناف غساف ب ار نبك ،المرجع السابؽ ،ص.402

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

 .2قكاعد اإلثراء ببل سبب ألف الغير يستفيد مف شيرة العبلمة التجارية ،التي
بذؿ مالكيا في سبيؿ تحقيقيا أمكاالن طائمة ،كجيدان معتب انر.

 .3نظرية إساءة استعماؿ الحؽ ألف القانكف يكفؿ لكؿ تاجر أك صانع أك

صاحب خدمة ،الحؽ في اختيار العبلمة التجارية المناسبة لتمييز منتجاتو ،إالٌ أنو

باستخدامو لعبلمة الغير المشيكرة يككف قد أساء استعماؿ ىذا الحؽ ،كقصد
اإلضرار بمالكيا كاالستفادة مف شيرتيا.
 .4فكرة المنافسة غير المشركعة ألف ذلؾ يضر بمصالح مالؾ العبلمة المشيكرة
خاصة فيما تعمؽ بجذب العمبلء ،كاىتزاز ثقة المستيمكيف في العبلمة ،كالمساس
بالسمعة التجارية لمالؾ العبلمة ،كغير ذلؾ.
كقد ظير في فرنسا مصطمح "التطفؿ" كىك تصرؼ يسمح باالستفادة مجانا مف

إبداعات الغير كاختراعاتو أم االعتماد عمى مجيكد الغير كشيرتو كانتاجو(.)1

كمف أمثمة ذلؾ بالنسبة لمقضاء الفرنسي ،نذكر القضية المعركضة عمى محكمة
االستئناؼ بباريس التي تمسكت فييا شركة" "Pontiacلمسيارات بكقكع اعتداء عمى
عبلمتيا المشيكرة ،كأنو تـ استعماليا مف طرؼ الغير بخصكص صناعة الثبلجات،

حيث قضت محكمة االستئناؼ بأف قياـ الشركة بتسجيؿ عبلمة" "Pontiac
كاستعماليا في مجاؿ صناعة الثبلجات ،تككف قد استعممت عبلمة مشيكرة عالميا
في قطاع السيارات الفخمة بالكاليات المتحدة األمريكية ،كأف المستيمؾ قد يقع لو
خمط ،كيذىب إلى االعتقاد بككف الشركة األمريكية لصناعة السيارات المشيكرة قد
كسعت مجاؿ نشاطيا لتشمؿ مجاؿ صناعة الثبلجات ،مما يتعيف معو التشطيب

عمى عبلمة ىذه األخيرة(.)2

كعمى نفس المنكاؿ سار القضاء المغربي ،في الفصؿ في القضايا المعركضة
عميو ،كمف ذلؾ قضية الشركة مالكة العبلمة المشيكرة (ليكو) كالتي كقع تسجيميا
ضمف الفئة  28الخاصة بألعاب األطفاؿ ،ضد شركة أخرل قامت بتسجيؿ نفس
( - )1بكقميجة نجية ،المرجع السابؽ ،ص.70

( - )2قرار محكمة االستئناؼ بباريس الصادر بتاريخ  ،1962/12/8ذكره يكنس بنكنة ،المرجع السابؽ ،ص.138

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

العبلمة ضمف الفئة  33الخاصة بالشككالطة كالحمكيات ،ممتمسة التشطيب عمى
عبلمة ىذه األخيرة ،كبعد االستجابة لمطمب ابتدائيا ،استأنفت المدعى عمييا الحكـ،
متمسكة بحقيا في العبلمة لكجكد اختبلؼ في النشاط التجارم لمعبلمتيف ،حيث ال
يمكف لمجميكر الخمط بيف لعب األطفاؿ ،كمنتكج الشككالطة.
إالٌ أف محكمة االستئناؼ التجارية بالدار البيضاء ردت ىذا الدفع كقضت بتأييد

الحكـ المستأنؼ ضمف الحيثية التالية» :إف أصحاب العبلمات المشيكرة يتمتعكف
بحماية أكسع مف العبلمات العادية ،بسبب تعرضيا لمتشكيش مف بعض المنافسيف
كأف تمتد بالتالي لكافة الطبقات ،إذ يمنع عمى أم طرؼ أف يسجؿ عبلمة مشيكرة
في طبقة أخرل ،كانو في النازلة (الكاقعة) كرغـ اختبلؼ طبقات تسجيؿ عبلمة
المستأنؼ عمييما فإف ذلؾ سيمس بمصالحيما كيشكؿ استغبلال غير مبرر
لعبلمتيما ،كبالتالي فإف ىذا الدفع يبقى غير مرتكز عمى أساس كيتعيف رده.)1(«...

يتبيف لنا مف خبلؿ ىذه األحكاـ أف حماية العبلمة التجارية المشيكرة تنسحب
عمى كؿ المنتجات كالخدمات المماثمة كغير المماثمة ،لتمؾ التي سجمت مف أجميا،
ألنو مف شأف ذلؾ أف يزيؿ كؿ خمط أك التباس في صمة تمؾ المنتجات أك الخدمات
بمالؾ العبلمة المشيكرة ،لدل جميكر المستيمكيف ،كما يضع حدان ألم استغبلؿ أك
استثمار غير مبرر لشيرة العبلمة .كىذا ما يطمؽ عميو القضاء الفرنسي مصطمح
المنافسة الطفيمية ،لما فييا مف تطفؿ عمى شيرة العبلمة ،كاالستفادة منيا في جذب

العمبلء كتحصيؿ الثركة(.)2

د .أُٖ ١ٝايعالَ ١املػٗٛز ٠يًُطتًٗو:
تظير أىمية العبلمة المشيكرة بالنسبة لممستيمؾ في النقاط التالية(:)3
 العالمة المشهورة تشكل تسمية مصدر :كبذلؾ يتعرؼ المستيمؾ عمى
()1

 -قرار محكمة االستئناؼ التجارية بالدار البيضاء ،الصادر بتاريخ  ،2004/03/04ممؼ عدد

 14/2002/743غير منشكر ،ذكره يكنس بنكنة المرجع السابؽ ،ص 139
( - )2بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات ،المرجع السابؽ ،ص 186
( - )3سكفالك آماؿ ،المرجع السابؽ ،ص ص32 -29

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

المنتج كعمى مؤسستو ،كىي تشترؾ في ىذا العنصر مع العبلمة العادية ،لكف ما
يميزىا ىك:
 إذا كانت العبلمة التي تميز المنتكج مشيكرة فإنيا قد تصبح اسما ليذاالمنتكج في حد ذاتو.
 إذا كانت العبلمة التي تميز المؤسسة مشيكرة فإنيا قد تتحكؿ إلى اسـ ليذهالمؤسسة
 العالمة المشهورة رمز لمنوعية الرفيعة :إذا كانت العبلمة العادية تكحي
لممستيمؾ بفكرة معينة ناتجة عف التجربة ،فإف العبلمة المشيكرة تذىب غمى أبعد
مف ذلؾ فيي تكقظ في ذىف المستيمؾ فكرة النكعية الرفيعة كالعالية.
 العالمة المشهورة كمنقذ لممستهمك :عندما تتزاحـ السمع كالخدمات كتتعدد

كتتنكع تأتي العبلمة المشيكرة كمنقذ لممستيمؾ في اختير السمعة أك الخدمة التي
يريدىا ،كما أنيا تشكؿ مرجعا لو في معرفة األسعار.
رابعا :بحسب نوعية البيانات التي تضمنها
 .1ايٛضِ:
أ .تعسٜف ايٛضِ:
يسمو كسمان ً
ً
كس ىمةن :ككاه فأثر فيو بعبلمة(.)1
لغة :ىك ىس ىـ الشيء ي ى ٍ
اصطالحا :عرؼ المشرع الجزائرم الكسـ بأنو " :كؿ البيانات أك اإلشارات أك
العبلمات أك المميزات أك الصكر أك التماثيؿ أك الرمكز المرتبطة بسمعة ،تظير
عمى غبلؼ أك كثيقة أك سمة أك ممصقة أك بطاقة أك ختـ أك معمقة مرفقة أك دالة

عمى طبيعة منتكج ميما كاف شكميا أك سندىا ،بغض النظر عف طريقة كضعيا"(.)2

كبالتالي فإف الكسـ يأخذ نفس معنى البيانات التجارية التي نظمتيا بعض

التشريعات بنصكص خاصة(.)3

( - )1مجمع المغة العربية ،المعجـ الكجيز ك ازرة التربية كالتعميـ المصرية -مصر ،1994 -ص.669
( - )2المادة  3الفقرة  4مف القانكف رقـ  03/09يتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش ،السالؼ الذكر.
( - )3كالتشريع األردني كالتشريع المصرم

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

كتعرؼ البيانات التجارية بأنيا إيضاحات يضعيا التاجر أك الصانع أك صاحب
الخدمة بصكرة مباشرة أك غير مباشرة عمى المنتجات كالسمع كالخدمات بغرض بياف
عددىا أك كميتيا أك كزنيا أك مصدر إنتاجيا أك طريقة تركيبيا أك صنعيا أك
إنتاجيا أك مككناتيا أك خصائصيا أك صفاتيا أك كجكد حؽ مف حقكؽ الممكية
الصناعية عمييا أك أم ميزات تجارية أك صناعية أك خدماتية ليا ،كالبيانات

التجارية ليس ليا أم قيمة مالية ،كما أنيا ليست مف عناصر الممكية الصناعية(،)1

عمى عكس العبلمة التي الترتبط بإيضاح البيانات ،كقد تككف بعيدة كؿ البعد عف
طبيعة المنتج أك الخدمة كما ىك الحاؿ في عبلمة الفيؿ لتمييز منتكج الشام ،أك

عبلمة األسد لتمييز منتكج القيكة(.)2

كلمبيانات التجارية أىمية كبيرة تستمدىا مف ككنيا كسيمة فعالة مف كسائؿ قمع
المنافسة غير المشركعة ،كتيدؼ أساسا إلى حماية جميكر المستيمكيف مف الغش
التجارم ،مف خبلؿ إعبلميـ بكؿ البيانات المتعمقة بالمنتجات أك الخدمات التي
يرغبكف في اقتنائيا ،بحيث يككف المستيمؾ عمى دراية تامة بنكعية كمككنات
كمصدر ككزف كطريقة التحضير كغير ذلؾ مف البيانات التي تساعدىـ في االختيار
كالتفضيؿ بيف المنتجات كالخدمات المتماثمة.
كما تدفع ىذه البيانات التجار كالصناع إلي التحقؽ مف مطابقة ىذه البيانات
لمحقيقة ،كالكشؼ عف كؿ بياف أك كصؼ غير صحيح ،مف أجؿ محاربة المنافسة
غير المشركعة ،باإلضافة إلى المساعدة عمى مراقبة المنتجات كالخدمات
المعركضة في األسكاؽ ،مف خبلؿ التأكد مف مطابقتيا ألكصاؼ صنعيا في الكاقع،

ككشؼ البيانات الزائفة التي تؤدم إلى غش كتدليس المستيمكيف(.)3
مف خبلؿ ما سبؽ نستنتج ما يمي:
( - )1صبلح زيف الديف ،الممكية الصناعية كالتجارية ،المرجع السابؽ ،ص .465

( - )2سمير جميؿ حسيف الفتبلكم المرجع السابؽ ص  .256انظر كذلؾ :سميحة القميكبي الكجيز في
التشريعات الصناعية المرجع السابؽ ص.303

( - )3صبلح زيف الديف الممكية الصناعية كالتجارية ،المرجع السابؽ ص  466إلى 468

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

 العبلمة تعتبر شكبل مف أشكاؿ الكسـ ،كجزء ال يتج أز مف البيانات التي يجبأف يتضمنيا الكسـ ،كمف ثـ فإنو يمكف اعتبار كؿ عبلمة كسـ كالعكس غير
صحيح.
 يجب أف تككف كؿ البيانات كالرمكز كالصكر كالتماثيؿ التي يتضمنيا الكسـمرتبطة بالسمعة ،سكاء تعمؽ األمر بمككنات السمعة ،أك بخصكصياتيا ،أك
بمصدرىا ،أك تاريخ إنتاجيا ،أك تاريخ صبلحيتيا ،أك طريقة االستعماؿ ،أك
احتياطات االستعماؿ ،أك غير ذلؾ.
 -يجب أف تككف بيانات الكسـ مرئية كمقركءة مف طرؼ جميع المستيمكيف،

كغير قابمة لئلزالة أك المحك( ،)1ألف العبرة مف الكسـ أف يتمكف مف نقؿ كتبميغ تمؾ
البيانات بصكرة كاضحة كدقيقة.
 يمكف استخداـ غبلؼ السمعة أك كثيقة ممصقة أك بطاقة أك ختـ أك معمقةمرفقة دالة عمى طبيعة السمعة ،كال ييـ شكميا كال طريقة كضعيا ،الميـ أ تؤدم
الغرض منيا.
ب .ايتُٝٝص بني ايعالَٚ ١ايٛضِ:
مف خبلؿ ما سبؽ يتضح لنا الفرؽ بيف العبلمة التجارية التي تستخدـ لمتمييز
بيف المنتجات كالخدمات المتماثمة ،كالكسـ أك البيانات التجارية الدالة عمى جكدة
كنكعية كمككنات كمصدر كصفات المنتجات أك الخدمات سكاء كانت ىذه البيانات
مكضكعة عمى المنتجات كالخدمات ذاتيا أك عمى المحاؿ أك المخازف أك بداخميا أك
عمى عناكينيا أك األغمفة أك الفكاتير أك أكراؽ الخطابات أك كسائؿ اإلعبلف ،كغير
مما يستعمؿ في عرض المنتجات كالخدمات عمى جميكر المستيمكيف ،حماية
ذلؾ ٌ
ليـ مف كؿ أنكاع التزييؼ كالغش كالتدليس.
لقد أكد ىذا المعنى القضاء المصرم بقكلو " :يتبيف مف تعريؼ البياف التجارم
الكارد في المادة  26مف قانكف العبلمات كالبيانات التجارية ،كمف المكاد التالية ليا
أف الشارع قصد حماية الجميكر مف كؿ تضميؿ في شأف حقيقة ما يعرض عميو مف
( – )1المادة  18مف قانكف 03/09السالؼ الذكر.

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

منتجات ،كلذلؾ أكجب أف يككف ما يتعمؽ بيا مف البيانات التي تعرؼ بيا لدل
كسكل في ذلؾ بيف البيانات التي تكضع عمى ذات المنتجات
الناس مطابقان لمحقيقةٌ ،
المعركضة ككؿ البيانات األخرل التي تستعمؿ في عرض البضائع عمى الجميكر،
كقضى بمعاقبة مف يخالؼ ىذه األحكاـ ،فمناط العقاب إذف أف يككف لمبياف التجارم
أثر في التضميؿ في شأف منتجات أعدت بالفعؿ لمعرض عمى جميكر المستيمكيف،

كال يشترط أف يككف البياف التجارم مكضكعان عمى المنتجات ذاتيا(.)1

كما أف الكسـ أك البيانات التجارية ال تستكجب االبتكار كاألصالة ،ألنيا مجرد
معمكمات قد تككف في كثير مف األحياف متشابية إلى درجة التطابؽ بيف منتجات
أك خدمات متماثمة ،بينما العبلمة فإف مف أىـ شركطيا االبتكار كالجدة.
كىذا ما دفع المشرع الجزائرم إلى اإلقرار بأف الحقكؽ االستئثارية التي يتمتع بيا
مالؾ العبلمة ال تخكلو منع الغير مف استخداـ نفس البيانات التجارية الحقيقية
المتصمة بالصنؼ أك الجكدة أك الكمية أك القيمة أك مكاف المنشأ أك فترة إنتاج ىذه
السمع أك أداء ىذه الخدمات ،عمى أف يككف االستعماؿ محدكدان كمقتص انر ألغراض

التعريؼ أك اإلعبلـ

فقط كفقان لمممارسات النزيية في المجاؿ الصناعي أك

التجارم( .)2كفي ىذا حماية إلرادة المستيمكيف كحريتيـ في االختيار كالتفضيؿ بيف
المنتجات أك الخدمات المعركضة عمييـ ،مف خبلؿ ضماف حقيـ في اإلعبلـ
كالتعريؼ بكؿ البيانات التجارية المتصمة بيا.
 .2عالَ ١املطابك:١
أ .تعسٜف عالَ ١املطابك١
عبلمة المطابقة فيي عبلمة جماعية تخضع لنفس األحكاـ التشريعية كالتنظيمية

المطبقة عمى العبلمات( ،)3كلذلؾ يمتزـ المعيد الجزائرم لمتقييس بتسجيميا لدل

( - )1الطعف رقـ  1279السنة  14القسـ الجنائي بمحكمة النقض المصرية جمسة  .1944/12/11أشار إليو
سمير فرناف بالي كنكرم جمك ،المرجع السابؽ ،ص .664
( - )2المادة  10الفقرة الثانية مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )3المادة  20مف قانكف  04/04يتعمؽ بالتقييس السالؼ الذكر.

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

الييئة المختصة بالعبلمات ،كىي عبلمة تكضع عمى منتكج ما لئلشياد عمى أنو

مطابؽ لمكاصفات معينة كيجب أف تككف منفصمة عف العبلمة التجارية(.)1

أما المطابقة في عقد االستيبلؾ فتعني قابمية الشيء المبيع لتحقيؽ الغرض
المقصكد منو في عقد البيع ،كمطابقة المنتكج تعني أف يككف مكافقا لمرغبة

المشركعة لمستيمؾ(.)2

لذلؾ فإف عبلمة المطابقة تعتبر اآللية لتحقيؽ الرغبات المشركعة لممستيمؾ،
مف حيث طبيعة لمنتكج كصنفو ،كمنشئو كمميزاتو األساسية كتركيبتو كنسبة مقكماتو
البلزمة كىكيتو ككمياتو كقابميتو لبلستعماؿ كاألخطار الناجمة عف استعمالو.
كما يجب أف يستجيب المنتكج لمرغبات المشركعة لممستيمؾ مف حيث مصدره
كالنتائج المرجكة منو كالمميزات التنظيمية مف ناحية تغميفو كتاريخ صنعو كالتاريخ
األقصى الستيبلكو ككيفية استعمالو كشركط حفظو كاالحتياطات المتعمقة بذلؾ
كالرقابة التي أيجريت عميو(.)3

ب .متٝٝص عالَ ١املطابك ١عٔ ايعالَ ١ايتجاز١ٜ
تتميز عبلمة المطابقة عف العبلمة العادية _ التي يبدعيا المنتًج مف أجؿ تمييز
منتجاتو أك خدماتو _ بأنيا ال يمكف أف تككف ممكا لشخص طبيعي ،كانما يممكيا
شخص معنكم ،يخضع لقانكف أساسي يحكمو كيحدد شركط استعماؿ عبلمة
المطابقة ،كأنيا تخضع لرقابة فعمية كمستمرة ،مف أجؿ ضماف فعاليتيا في تكفير

األمف لممستيمؾ(.)4

كما أف عبلمة المطابقة باعتبارىا عبلمة جماعية ،فإنيا ال يمكف أف تككف محؿ

( - )1فرحة زراكم صالح ،المرجع السابؽ ،ص ص211-210
( )2بركات كريمة ،حماية امف المستيمؾ في ظؿ اقتصاد السكؽ (دراسة مقارنة) أطركحة دكتكراه في العمكـ
تخصص قانكف ،كمية الحقكؽ جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك – الجزائر –  ،2014ص.45
( - )3المادة  11مف قانكف  03/09يتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع العش ،السالؼ الذكر.
( - )4بكركبة ربيعة،المرجع السابؽ ،ص .20

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

انتقاؿ أك تنازؿ أكرىف كال يمكف أف تككف تحت طائمة أم حكـ تنفيذ جبرم(.)1
كيمكف أف تككف محؿ حكـ باإللغاء في الحاالت التالية(:)2
 عند زكاؿ الشخص المعنكم صاحب العبلمة. عندما يتـ استعماؿ العبلمة الجماعية ،أك يتـ السماح باستعماليا بشركطأخرل غير تمؾ المحددة في نظاـ االستعماؿ.
 عندما يتـ استعماليا أك السماح باستعماليا بطريقة مف شأنيا تضميؿالجميكر حكؿ أم خاصية مشتركة لمسمع أك الخدمات التي سجمت العبلمة بشأنيا.
كتتفؽ عبلمة المطابقة مع العبلمة في ككنيما يشتركاف في كظيفة إعبلـ
المستيمؾ ،كأف كمييما مصدر لثقة المستيمؾ في جكدة كنكعية المنتكج ،كضماف
ألمف كسبلمة المستيمؾ مف الغش كالتدليس كالخداع.
ايفسع ايجاْٞ
دٚز ايٛضِ ٚعالَ ١املطابك ١يف االضتجاب ١حلكٛم املطتًٗو
نتطرؽ في ىذا الفرع لمعبلمات التي كرد النص عمييا في قانكف 33/39
المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش ،كقانكف 32/34الذم يحدد القكاعد المطبقة
عمى الممارسات التجارية ،كيتعمؽ األمر بالكسـ كعبلمة المطابقة ،كنرجئ الحديث
عف كظائؼ العبلمة بصكرة عامة إلى الباب الثاني.
أصدر المشرع الجزائرم مجمكعة معتبرة مف النصكص القانكنية في مجاؿ
حماية المستيمؾ ،كأبرز ما جاءت بو ىذه النصكص ما تعمؽ بمكضكع الحقكؽ التي
تعتبر التزامات عمى عاتؽ المتدخميف في السكؽ.
يعتبر قانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش كالقانكف المحدد لمقكاعد المطبقة عمى
الممارسات التجارية ،ثمرة جيكد كبيرة بذلتيا الجزائر في سبيؿ تكفير أنجع السبؿ
( - )1المادة 24مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات السالؼ الذكر.
( - )2المادة 25مف أمر  06/03السالؼ الذكر

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

لحماية المستيمؾ ،كقد اشتمؿ ىذه القكانيف عمى مجمكعة مف الحقكؽ كااللتزامات
التي تقكـ عمييا حماية المستيمؾ ،كفيما يمي بيانيا:
 إلزامية النظافة كالنظافة الصحية لممكاد الغذائية. إلزامية أمف المنتكجات. إلزامية مطابقة المنتكجات. إلزامية الضماف كالخدمة ما بعد البيع. إلزامية إعبلـ المستيمؾ. عدـ المساس بالمصالح المادية كالمعنكية لممستيمكيف. االعتراؼ بالمنفعة العمكمية لجمعيات حماية المستيمؾ ضمف الشركطالقانكنية كاستفادتيا مف المساعدة القضائية.
كالمبلحظ مف خبلؿ مجمكع ىذه االلتزامات أف بعضيا مرتبط ارتباطا مباش ار
بالعبلمة ،خاصة ما تعمؽ بإلزامية إعبلـ المستيمؾ ،كمطابقة المنتكجات ،كأمف
المنتجات كسبلمتيا ،كفي ما يمي تكضيح ىذا االرتباط.
أٚال :ازتباط حل املطتًٗو يف اإلعالّ بايٛضِ
 .1تعسٜف االيتصاّ باإلعالّ:
االلتزاـ باإلعبلـ ىك التزاـ عاـ يغطي المرحمة السابقة عمى التعاقد في جميع
عقكد االستيبلؾ ،كيتكجب عمى الممتزـ باإلعبلـ أف يفضي بكافة البيانات
كالمعمكمات البلزمة لضماف رضاء حر كسميـ لممستيمؾ ،يسمح لو بالبدء بإبراـ العقد
كىك عمى عمـ بحقيقة التعاقد ،كالبيانات التفصيمية المتعمقة بأركانو كشركطو ،كمدل

مبلءمتيا لمغرض الذم يبتغيو مف التعاقد(.)1

أكجب المشرع الجزائرم عمى المنتج ضركرة إعبلـ المستيمؾ بجميع البيانات
التي مف شأنيا أف تضمف لممستيمؾ حقو في اإلعبلـ كالتبصير ،كقد جاء النص
( - )1عبد المنعـ مكسى اسماعيؿ ،المرجع السابؽ ،ص.367

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

عمى ذلؾ في عدة نصكص قانكنية منيا القانكف المدني بقكلو " :يجب أف يككف
المشترم عالما بالمبيع عمما كافيا ،إذا اشتمؿ العقد عمى بياف المبيع كأكصافو

األساسية بحيث يمكف التعرؼ عميو"(.)1

كنص عمى ىذا االلتزاـ أيضا تحت الفصؿ الخامس مف الباب األكؿ مف قانكف
 33/39بقكلو " :يجب عمى كؿ متدخؿ أف ييعمـ المستيمؾ بكؿ المعمكمات المتعمقة
بالمنتكج الذم يضعو لبلستيبلؾ.)2("...
المقصكد بالمتدخؿ في ىذا القانكف " :كؿ شخص طبيعي أك معنكم يتدخؿ في

عممية عرض المنتكج لبلستيبلؾ"( .)3كيدخؿ ضمف المتدخميف جميع األشخاص
الطبيعية كالمعنكية التي تتدخؿ في مراحؿ كضع المنتكج لبلستيبلؾ ،سكاء تعمؽ

األمر باإلنتاج أك االستيراد أك التخزيف أك النقؿ أك التكزيع بالجممة أك بالتجزئة(.)4

كما نص المشرع الجزائرم في قانكف 32/34عمى جميع المتدخميف إعبلـ
المستيمؾ تحت الباب الثاني المتضمف شفافية الممارسات التجارية بقكلو " :يتكلى

البائع كجكبا إعبلـ الزبائف بأسعار كتعريفات السمع كالخدمات كبشركط البيع"(.)5

مف خبلؿ ىذه النصكص يبرز اىتماـ المشرع بإعبلـ المستيمؾ لما لو مف
أىمية في ضماف الحماية لممستيمؾ مف خبلؿ ضماف شفافية الممارسات التجارية.
كيككف إعبلـ المستيمؾ إما قبؿ التعاقد في صكرة اإلشيار أك اإلعبلف التجارم،
كاما أف يككف أثناء مرحمة التعاقد كيطمؽ عميو اإلفضاء ،كفي كبل الحالتيف فإنو
يستيدؼ دائما تنكير كتبصير رضا المستيمؾ(.)6

( - )1المادة 1/352مف أمر  58/75المتضمف القانكف المدني الجزائرم السالؼ الذكر
( - )2المادة  17من قانون  33/39المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش السالف الذكر.
( - )3الماد 7/3مف نفس القانكف
( - )4المادة 8/3مف قانكف  03/09السالؼ الذكر
( - )5المادة  4من قانون  32/34يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،السالف الذكر
( - )6بركات كريمة ،التزاـ المتدخؿ بسبلمة المستيمؾ في مجاؿ الصناعة الغذائية ،مجمة معارؼ ،عممية
محكمة تصدر عف جامعة آكمي محند اكلحاج قسـ العمكـ القانكنية ،العدد 17الصادر في ديسمبر ،2014

ص.125

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

 .2ذلت ٣ٛااليتصاّ باإلعالّ:
االلتزاـ باإلعبلـ ىك حؽ لممستيمؾ عمى عاتؽ المتدخميف ،يستفيد منو قبؿ كأثناء
التعاقد ،كمحتكل ىذا االلتزاـ يتمثؿ فيما يمي:
 عدّ نتُإ حكٝك ١املٓتٛج عٔ املطتًٗو:
يسمى ىذا الجانب مف اإلعبلـ بالجانب السمبي ،ألف سككت المنتج المحترؼ
في الكقت الذم كاف يجب عميو أف يقدـ لممستيمؾ المعمكمات الكافية عف
الخصائص كالصفات األساسية لمسمعة أك الخدمة ،يعتبر مف قبيؿ التدليس عمى
المستيمؾ.
فإذا ثبت أف أم ار مف األمكر إذا اطمع عميو المستيمؾ تأثر رضاؤه ،كسكت

المتدخؿ عف بيانو ،اعتبر تغري ار كتدليسا بالمستيمؾ(.)1

كقد سكت المشرع الجزائرم عف ىذا الجانب السرم في الكتماف ،في نصكص
قانكف  ،33/39كلكف بمفيكـ المخالفة يككف قد أشار إليو ،بحكـ أنو أكجب عمى
المتدخؿ أف يعمـ المستيمؾ بكؿ المعمكمات المتعمقة بالمنتكج الذم يضعو

لبلستيبلؾ(.)2

بينما نص عمى ذلؾ بكضكح في القانكف المدني بقكلو " :كيعتبر تدليسا السككت
عمدا عف كاقعة أك مبلبسة إذا ثبت أف المدلس عميو ما كاف ليبرـ العقد لك عمـ بتمؾ

الكاقعة أك ىذه المبلبسة"( .)3كبالتالي فإنو إذا غفؿ المنتج-عمدا أك سيكا -عف
اإلشارة لبعض البيانات الجكىرية في التعاقد ،يعتبر مضمبل كمدلسا ،رغـ أف القاعدة
الفقيية ال تعتبر مجرد السككت أك الكتماف طريقة احتيالية ألف التدليس يفترض كما
يقكؿ بعض الفقو عمبل إيجابيا ،حيث يجب عمى المتعاقد التحرم كالسؤاؿ عف كؿ
( - )1غازم خالد أبك عرابي ،حماية رضاء المستيمؾ(دراسة مقارنة بيف قانكف حماية المستيمؾ اإلماراتي كتقنيف
االستيبلؾ الفرنسي كمشركع قانكف حماية المستيمؾ األردني) مجمة دراسات عمكـ الشريعة كالقانكف تصدر عف
كمية الحقكؽ الجامعة األردنية ،المجمد ،36العدد ،2009 ،1ص 190
( - )2المادة 17مف قانكف  03/09السالؼ الذكر.

( - )3المادة 2/86مف أمر  58/75يتضمف القانكف المدني الجزائرم السالؼ الذكر.

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

ما ييمو في الشيء المتعاقد عميو(.)1
 ايتؿسٜح حباي ١املٓتٛج يًُطتًٗو:
يسمى ىذا الجانب مف اإلعبلـ بالجانب اإليجابي ،لما فيو مف كشؼ كبيف
لحقيقة المنتكج ،مف خبلؿ تقديـ جميع البيانات كالمعمكمات المتعمقة بسماتو
الجكىرية ،ككذلؾ العيكب الكامنة فيو ،كدرجة الخطكرة التي يمثميا المنتكج عمى

المستيمؾ ،كبياف طريقة االستعماؿ الكفيمة بتجنب صعكبات االستعماؿ كمخاطره(.)2
 بيان طريقة االستخدام ودليل االستعمال:

نص المشرع الجزائرم عمى كجكب أف يتضمف إعبلـ المستيمؾ بياف طريقة
استخداـ المنتكج ،كدليؿ استعمالو ،باإلضافة إلى شركط ضماف المنتكج ،ككؿ
معمكمة أخرل منصكص عمييا في التنظيـ السارم المفعكؿ.)3( . . .

تأتي ىذه البيانات مف أجؿ حماية المستيمؾ مف جميع األضرار كاألخطار التي قد
تتسبب فييا الطريقة الخاطئة الستعماؿ المنتكج ،خاصة إذا تعمؽ بالدكاء أك الغذاء.
كيصبح اإلدالء بيذه البيانات كالمعمكمات أكثر إلحاحا عندما يتعمؽ محؿ العقد
بسمعة حديثة العرض في األسكاؽ ،كتتميز بخطكرتيا الكامنة فييا ،أك في طريقة
استخداميا ،كيقكؿ االستاذ  Malinvaufdأنو مف الضركرم أف يتـ كضع
خصائص السمع أك إمكانية حدكث الضرر منيا في أم مكاف ظاىر مف السمعة في

النشرة المصاحبة ليا(.)4

 .3ايٛضِ نآي ١ٝإلعالّ املطتًٗو:
أكجب المشرع الجزائرم عمى المنتج ضركرة إعبلـ المستيمؾ بجميع البيانات
( - )1بمعيدم صباح ،اإلعبلف التجارم بيف القانكف الجزائرم كالتشريع الجزائرم ،رسالة ماجستير تخصص
شريعة كقانكف ،كمية العمكـ اإلسبلمية ،جامعة الجزائر ،2011/2010 ،1ص .113
( - )2بركات كريمة ،التزاـ المتدخؿ بسبلمة المستيمؾ في مجاؿ الصناعة الغذائية ،المرجع السابؽ ،ص .126
( - )3المادة  18مف قانكف  03/09السالؼ الذكر.
( - )4عبد ا،هل حسيف عمي محمكد ،حماية المستيمؾ مف الغش التجارم كالصناعي ،دراسة مقارنة بيف دكلة
اإلمارات العربية المتحدة كالدكؿ األجنبية ،دكف دار كسنة النشر ،ص.139

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

التي مف شأنيا أف تضمف لممستيمؾ حقو في اإلعبلـ كالتبصير ،كقد جاء النص
عمى ذلؾ في عدة نصكص قانكنية منيا القانكف المدني بقكلو " :يجب أف يككف
المشترم عالم ا بالمبيع عمما كافيا ،إذا اشتمؿ العقد عمى بياف المبيع كأكصافو
األساسية بحيث يمكف التعرؼ عميو"(.)1

كمف أىـ اآلليات التي يعتمد عمييا المنتًج في إعبلـ المستيمؾ كتبصيره حكؿ
مميزات السمعة أك الخدمة ،باإلضافة إلى إعبلمو باألسعار ،الكسـ الذم يبينيا
كيضعيا في متناكلو ،مف أجؿ كضع المستيمؾ في مأمف كتفادم كؿ مفاجأة فيما
يخص المبمغ المدفكع القتناء السمعة أك الخدمة ،فمف حؽ المستيمؾ أف يعرؼ الثمف
اإلجمالي لمسمعة الذم سيدفعو ،كأف يعرؼ كيفيات الدفع كالتخفيضات كالرسكـ

كالمسترجعات(.)2

 .4ايٛضِ نآي ١ٝإلضفا ٤ايػفاف:١ٝ
ييدؼ الكسـ إلى إضفاء الشفافية حكؿ الممارسات التجارية ،ألف المشرع
الجزائرم أكجب عمى جميع المتدخميف في السكؽ أف يقدمكا لممستيمؾ المعمكمات
المتعمقة باألسعار كتعريفات السمع كالخدمات عف طريؽ كضع عبلمات أك كسـ أك

معمقات أك بأية كسيمة أخرل مناسبة( ،)3كاعتبر ذلؾ مف الكسائؿ التي تساىـ في

بسط الشفافية كالكضكح عمى الممارسات التجارية ،مما يعيف المستيمؾ عمى حرية
كحسف االختيار.
 .5ايٛضِ نآي ١ٝيضُإ أَٔ املٓتٛجات:
يعتبر أمف المنتكجات مف المفاىيـ المرتبطة بحماية المستيمؾ ،حيث اعتبرىا
المشرع حقا مف الحقكؽ التي يمتزـ المنتج بضمانيا لممستيمؾ ،كيعرؼ أمف
( - )1المادة 1/352مف أمر  58/75المتضمف القانكف المدني الجزائرم السالؼ الذكر
( - )2ناصرم نبيؿ تنظيـ المنافسة الحرة كآلية لضبط السكؽ التنافسية ،المجمة الجزائرية لمعمكـ القانكنية
االقتصادية كالسياسية ،تصدر عف كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية جامعة الجزائر ،1العدد 4 :ديسمبر ،2015
ص ص .129 – 128

( - )3المادة  1/5مف قانكف  02/04يحدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ،السالؼ الذكر

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

المستيمؾ بأنو الحالة التي يككف فييا الكياف الجسدم كالصحي لممتعاقد محفكظا مف

أم اعتداء يسببو لو تنفيذ التزاماتو التعاقدية(.)1

كمف أىـ عنصر المنتكج التي يمتزـ فييا المتدخؿ بأمف المستيمؾ ،عرض المنتكج
ككسمو كالتعميمات المحتممة الخاصة باستعمالو كاتبلفو ككذا كؿ اإلرشادات أك المعمكمات
الصادرة عف المنتج( ،)2كىذا الذم يؤكد أىمية الكسـ كدكره في أمف المستيمؾ.
ثاْٝا :ازتباط حل املطتًٗو يف َطابك ١املٓتٛجات بعالَ ١املطابك١
يعتبر االلتزاـ بمطابقة المنتكجات مف أىـ الحقكؽ التي قررىا المشرع لصالح
المستيمكيف ،لما ليا مف دكر في ضماف صبلحية المنتكج أك الخدمة لبلستيبلؾ،
كلما تمثمو عبلمة المطابقة مف ثقة في جكدة كنكعية المنتكجات التي تكسـ بيا.
كقد اىتـ المشرع الجزائرم بعبلمة المطابقة كنظميا بمكجب قانكف 34/34

يتعمؽ بالتقييس( ،)3كاذ ندرج دراسة ىذه العبلمة في ىذا البحث ،ذلؾ لما ليا مف
تأثير كدكر في حماية المستيمؾ.
 .1تعسٜف ايتكٝٝظ:
عرؼ المشرع الجزائرم التقييس بأنو " :النشاط الخالص المتعمؽ بكضع أحكاـ
ذات استعماؿ مكحد كمتكرر في مكجية مشاكؿ حقيقية أك محتممة ،يككف الغرض
منيا تحقيؽ الدرجة المثمى مف التنظيـ في إطار معيف ،كيقدـ كثائؽ مكجية تحتكم
عمى حمكؿ لمشاكؿ تقنية كتجارية تخص المنتكجات كالسمع كالخدمات التي تطرح
بصفة متكررة في العبلقات بيف الشركاء االقتصادييف كالعممييف كالتقنييف

كاالجتماعييف"(.)4

( - )1بركات كريمة ،حماية أمف المستيمؾ في ظؿ اقتصاد السكؽ (دراسة مقارنة) المرجع السابؽ ،ص.38
( - )2المادة 4/10مف قانكف  03/09يتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش ،السالؼ الذكر.
( - )3قانون 34/34المؤرخ في /23يوليو 2334/يتعلق بالتقييس ،الجريدة الرسمية عدد 41 :الصادرة
بتاريخ/27يوليو.2334/

( - )4المادة 1/2مف قانكف  04/04يتعمؽ بالتقييس السالؼ الذكر.

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

كيشرؼ عمى التقييس في الجزائر المعيد الجزائرم لمتقييس الذم يعتبر مؤسسة

عمكمية ذات طابع صناعي كتجارم( ،)1كىذا المعيد ىك الييئة المخكلة قانكنا
إلصدار كامتبلؾ عبلمات المطابقة.
 .2تعسٜف االيتصاّ باملطابكٚ ١املٛاؾفات ايكٝاض:١ٝ
االلتزاـ بالمطابقة يعني تعيد البائع بأف يككف المبيع كقت التسميـ مكافقا لمشركط
المتفؽ عمييا في العقد صراحة أك ضمنا ،كمحتكيا عمى المكاصفات التي تجعمو
صالحا لبلستعماؿ بحسب طبيعتو ،ككفقا لغرض المشترم بما يضمف حسف االنتفاع

بو كتكقي أض ارره(.)2

أما المكاصفات القياسية فقد عرفتيا المنظمة الدكلية لمتقييس" "I S Oبأنيا" :كثيقة
معتمدة مف سمطة معترؼ بيا تـ إعدادىا باتباع أساليب التقييس في مجاؿ ما

لتشمؿ مجمكعة االشتراطات التي ينبغي تكافرىا"(.)3
 .3عالَ ١املطابك ١تضُٔ اجلٛد:٠

رقابة الجكدة ىي مجمكعة مف األنشطة التي تستخدـ بيدؼ التأكد مف

أف اإلنتاج الذم تـ تحقيقو يتفؽ كيتطابؽ مع تمؾ المكصفات التي كضعت

ليا(.)4

إف أسمكب ضبط الجكدة تطكر كثي ار مف أسمكب تفتيش المنتج النيائي كأسمكب
الضبط كالتحكـ ،إلى ضماف كتككيد الجكدة الذم ييعنى بأمر الجكدة خبلؿ مرحمة
اإلنتاج ،إلى أف ساد مفيكـ كأسمكب إدارة الجكدة الشاممة أخيرا ،كالذم ييعنى بالجكدة
في كؿ مراحؿ اإلنتاج ابتداء مف طمب المستيمؾ ،ثـ التخطيط لمقابمة ىذا الطمب،

( - )1المادة  2مف المرسكـ التنفيذم  69/98المؤرخ في /21فبراير1998/يتعمؽ بإنشاء المعيد الجزائرم
لمتقييس ،الجريدة الرسمية عدد ،11 :الصادرة بتناريخ/01مارس1998/

(- )2ممدكح محمد عمي مبركؾ ،ضماف مطابقة المبيع في نطاؽ حماية المستيمؾ ،دار النيضة العربية ،القاىرة
–مصر ،2008 -ص10
( - )3أحمد كماؿ الديف مكسى ،الحماية القانكنية لممستيمؾ في المممكة العربية السعكدية بدكف دار
النشر1406،ق ص.203

( - )4برؽ محمد ،عدناف مريزؽ ،يحيات مميكة ،المرجع السابؽ ،ص.41

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

كيمي ذلؾ كؿ عمميات اإلنتاج حتى تمبية رغبات المستيمؾ(.)1
كعبلمة المطابقة ىي عبلمة الجكدة التي يستخدميا المنتًج لمداللة عمى أف

السمعة أك المادة مطابقة لممكاصفات القياسية الخاصة بيا( ،)2لذلؾ فإف السمع

كالخدمات التي تحمؿ عبلمة المطابقة بجانب العبلمة التجارية ،يعني ذلؾ لممستيمؾ
أف منتج ىذه السمع أك الخدمات قد احترـ جميع المكاصفات القياسية التي تعيد
بضمانيا لممستيمؾ كقت تسميميا لو.
كليذه المكاصفات القياسية أىمية في الداللة عمى درجة المطابقة ،كمستكل جكدة
المنتكج ،كصفاتو كامتداد أبعاده ،كمتطمبات السبلمة فيو ،كتشمؿ المصطمحات
كالرمكز كطرؽ االختبار كطرؽ أخذ العينات ،ككضع بطاقات البياف ،كتستند إلى

نتائج العمـ كالترقية كالخبرة ،كتيدؼ غمى تحقيؽ المصمحة العامة المثمى(.)3
 .4عالَ ١املطابك ١تضُٔ ضالَٚ ١أَٔ املٓتجات:

منتكج آمف بالنظر إلى االستعماؿ المشركع المنتظر منو ،كأف ال يمحؽ ضر ار
بصحة المستيمؾ كأمنو كمصالحو ،كذلؾ ضمف الشركط العادية لبلستعماؿ أك

الشركط األخرل المتكقعة مف المتدخميف(.)4

كسبلمة منتكج يعني السير عمى أف ال يضر بصحة المستيمكيف( ،)5كالسير
عمى احتراـ شركط النظافة كالنظافة الصحية لممستخدميف ،كألماكف كمحبلت
التصنيع أك المعالجة أك التحكيؿ أك التخزيف ،ككذا كسائؿ نقؿ ىذه المكاد ،كضماف
عدـ تعرضيا لئلتبلؼ بكاسطة عكامؿ بيكلكجية أك كيميائية أك فيزيائية(.)6

( - )1فؤاد زكريا ،ضبط الجكدة كحماية المستيمؾ دار أسامة لمنشر كالتكزيع ،عماف –األردف ،2005 -ص.7
( - )2عبد المنعـ مكسى إبراىيـ ،المرجع السابؽ ،ص.139

( - )3كالـ حبيبة ،حماية المستيمؾ ،رسالة ماجستير تخصص عقكد كمسؤكلية ،كمية الحقكؽ –جامعة الجزائر-
بدكف سنة المناقشة ،ص.43
( - )4المادة  9مف قانكف03/09اسالؼ الذكر.
( - )5المادة 4مف قانكف  03/09السالؼ الذكر.
( - )6المادة 6مف قانكف  03/09السالؼ الذكر

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

إف الذم يضمف سبلمة المنتكج كأمنو بالمفيكـ الذم رأيناه سابقا ىك عبلمة
المطابقة لما ليا مف قدرة عمى المراقبة كالمتابعة لكؿ مراحؿ اإلنتاج إلى غاية
كصكلو إلى المستيمؾ سميمان كآمنان.
تأتي أىمية المكاصفات القياسية مف قدرتيا عمى كضع حد لعممية الغش ،كعمى
إلزاـ الشركات المنتجة بالتقيد بمكاصفات معينة حفاظا عمى صحة المستيمؾ
كسبلمتو ،كحمايتو مف الغش كالخداع ،لذلؾ فإف المكاصفات القياسية ترتبط أكثر
بأمف المنتجات.
 .5خؿا٥ـ االيتصاّ بضُإ املطابك:١
يمتاز االلتزاـ بضماف المطابقة بالخصائص التالية(:)1
 أنو تعيد كضماف قانكني يثقؿ كاىؿ المنتًج لمصمحة المستيمؾ. أف تككف محققة كقت تسميـ المنتكج. تتحدد المطابقة كفقا لمشركط المتفؽ عمييا ضمنا أك صراحة. أف يككف المنتكج صالحا لبلستعماؿ بحسب طبيعتو كتخصيصو ،كغرضالمستيمؾ منو.
 تقتضي المطابقة اشتماؿ المنتكج عمى عناصر كمكاصفات األماف كالسبلمة.مف خبلؿ ىذه الخصائص التي تتميز بيا المكاصفات القياسية كعبلمة المطابقة
تتجمى األىمية الكبيرة ليذه العبلمة ،في ضماف حقكؽ المستيمؾ سكاء تعمؽ األمر
بإعبلمو أك سبلمتو أك أمنو أك جكدة المنتجات كالخدمات التي يقتنييا.

( - )1ممدكح محمد عمي مبركؾ ،المرجع السابؽ ،ص.11

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

املبخح ايجاْٞ
غــسٚط ايعــالَ ١ضُإ يعدّ تضً ٌٝاملطتًٗو
لـ يترؾ المشرع أمر تسجيؿ العبلمات لمسمطة التقديرية لمجية اإلدارية المخكلة
بذلؾ ،كال إلى الجية القضائية المرفكع أماميا النزاع ،بؿ ضبط ذلؾ بعدة شركط
مكضكعية ،تتعمؽ بالصفة الفارقة ،كالجدة ،كالمشركعية ،كشركط شكمية ،تتعمؽ
بالجية المختصة بالتسجيؿ ،كمف لو الحؽ في طمب التسجيؿ ،كالكيفية التي يتـ بيا
اإليداع ،كفحص الممؼ ،كتقييد العبلمة في سجؿ خاص ،كنشر ذلؾ في نشرة
رسمية خاصة بالعبلمات.
كالمبلحظ عمى ىذه الشركط أنيا غالبا ما جاءت لدعـ حماية المستيمؾ ،مف
خبلؿ رفض تسجيؿ كؿ العبلمات التي ال تتكافؽ مع ما اشترطو المشرع ،كالتي مف
شأنيا تضميؿ المستيمؾ ،أك التدليس عميو كغشو ،كالتدقيؽ في مشركعية العبلمة مف
خبلؿ نظاـ الفحص اآللي الذم تنتيجو المصمحة المختصة مف أجؿ غربمة
العبلمات التي استثناىا المشرع مف التسجيؿ ،باالعتماد عمى مجمكعة مف المعايير،
أىميا مدل تضميميا لممستيمؾ العادم ،متكسط الحرص.

املطًب األٍٚ
ايػسٚط املٛضٛع ١ٝيًعالَ١
تعتبر الشركط المكضكعية لمعبلمة التجارية مف أىـ ك ٍأكلى األسباب التي عمى
أساسيا تقرر المصمحة المختصة البدء في إجراءات تسجيؿ العبلمة ،أك رفض
ابتداء ،كقد شدد المشرع عمى فحصيا بشكؿ دقيؽ ،ألف كياف العبلمة
الطمب
ن
ككجكدىا ينبني عمى ذلؾ.

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

ايفسع األٍٚ
ايؿف ١ايفازق ١يًعالَ١
الفارؽ لغة يعني الذم يميز أم ار مف أمر( ،)1كمنو جاءت العبلمة الفارقة ،أم
المميزة بيف السمع أك الخدمات المتشابية ،كالمقصكد بالعبلمة المميزة ليس اتخاذىا
شكبل مبتك ار أك عمبل فنيا جديدا ،كانما القصد أف تككف عبلمة مفركقة عف غيرىا
بحيث يككف استعماليا كاضحا كال يسبب أم حيرة حكؿ مصدر السمع أك
الخدمات(.)2

كىذا ما دفع مختمؼ التشريعات في مجاؿ العبلمات إلى استثناء العبلمات غير
المميزة مف التسجيؿ كعبلمة ،كمنيا التشريع الجزائرم الذم نص في المادة 7مف
قانكف العبلمات عمى أنو» :تستثنى مف التسجيؿ:
 _1الرمكز التي ال تعد عبلمة في مفيكـ المادة (2الفقرة األكلى)(.)3
 _2الرمكز الخاصة بالممؾ العاـ أك المجردة مف صفة التمييز.
 _ 3الرمكز التي تمثؿ شكؿ السمع أك غبلفيا إذا كانت الطبيعة أك كظيفة السمع
أك التغميؼ تفرضيا«.
يظير مف خبلؿ ىذه االستثناءات التي أكردىا المشرع الجزائرم ،أف أىـ شرط
مكضكعي يجب أف يتكفر في العبلمة التجارية ،يتمثؿ في صفة التمييز ،بحيث
تككف العبلمة فارقة كمميزة لمسمع كالبضائع كالخدمات التي تكسـ بيا ،كىذا منعان
ألم لبس أك تضميؿ أك خمط قد يقع فيو المستيمككف.

إف اشتراط المشرع لصفة التمييز في العبلمة ،أمر أساسي حتى تؤدم العبلمة
الغرض مف استخداميا ،فيي تحمي مالكيا مف منافسيو الذيف يشتغمكف في نفس
المجاؿ التجارم أك الصناعي أك الخدماتي ،كما تحمي المستيمكيف مف أم لبس،
( - )1المعجـ الكجيز ،المرجع السابؽ ،ص.469
( - )2ىالة مقداد أحمد الجميمي ،المرجع السابؽ ،ص.63

( - )3كىي الفقرة التي جاءت بتعريؼ العبلمات في القانكف الجزائرم.

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

كتمكنيـ مف التعرؼ عمى السمع كالمنتجات التي يرغبكف فييا ،كذلؾ كمو متعمؽ بما

تحممو العبلمة مف خصائص مميزة كصفات فارقة(.)1

كمف ىذا المنطمؽ فإف العبلمة التي تتجرد مف أية صفة فارقة أك مميزة ،فإنيا ال
تعد عبلمة صحيحة ،كمثاؿ ذلؾ العبلمة التي تتككف مف شكؿ شائع كمألكؼ،
كصكرة رجؿ يركب حصانا ،أك شكؿ ىندسي معيف كالمربع أك الدائرة ،أك إذا كانت
العبلمة التجارية مجرد عبلمة كصفية كأف تدؿ عمى مصدر المنتجات فقط مثؿ
"البن اليمني" أك "الجبنة الفرنسية" ،كمع ذلؾ يجب األخذ بعيف االعتبار مدة
استعماؿ ىذا النكع مف العبلمات الكصفية فحسب ،إذ يمكف أف تستقر في أذىاف
المستيمكيف إذا طالت مدة استعماليا ،ككثفت حممة الدعاية ليا ،فتصبح جديرة

بالحماية القانكنية(.)2

 املطتًٗو ٖ ٛاملعٝاز يف تكدٜس ايؿف ١ايفازق١كالمعيار المعتمد في تقدير ما إذا كانت العبلمة تتمتع بالذاتية كالتمييز عف
غيرىا ،فقد استقر القضاء عمى أنو يجب النظر إلى العبلمة في مجمكعيا ،كليس
إلى كؿ عنصر مف العناصر التي تتركب منيا ،حتى كاف كانت بعض ىذه
العناصر مستعممة أيضان في تركيب عبلمات أخرل ،ألف العبرة بالصكرة العامة
كالشاممة التي تنطبع في أذىاف المستيمكيف ،نتيجة تركيب كدمج ىذه العناصر

كالرمكز ،كبالشكؿ الذم تبرز بو العبلمة في النياية(.)3

كبما أف أكجو التشابو بيف العبلمات عندما تككف متعددة كمتطابقة ،تتسبب في
تضميؿ جميكر المستيمكيف ،فإف العبرة في تقدير اكتساب العبلمة لمصفة الفارقة أك
المميزة ،تكمف بأكجو االختبلؼ ال بأكجو التشابو ،كينبغي أف تككف العبلمتاف
متعمقتاف بتمييز نفس المنتجات أك الخدمات ،كيؤخذ في تقدير التشابو برأم

( - )1سميحة القميكبي ،الكجيز في التشريعات الصناعية ،المرجع السابؽ ص .231
( - )2صبلح زيف الديف ،شرح التشريعات الصناعية كالتجارية ،المرجع السابؽ ،ص .139
( - )3بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات ،المرجع السابؽ ،ص .58

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

المستيمؾ العادم المتكسط الحرص(.)1
كقد استقر االجتياد القضائي في األردف ،عمى أف المسائؿ التي ليا تأثير في

تقدير التشابو بيف العبلمات التجارية تتمثؿ في اآلتي(:)2

 الفكرة األساسية التي تنطكم عمييا العبلمة كمظاىرىا الرئيسية ،كنكع
البضاعة التي تكسـ بيا ،كاألشخاص الذيف يحتمؿ أف يككنكا مستيمكيف.
 تعتبر العبلمة أنيا تؤدم إلى الغش ،سكاء أكاف االلتباس قد كقع في النظر
أك في سماع االسـ الذم يطمؽ عمييا.
 ال يفترض أف المستيمؾ عند الشراء يفحص العبلمة فحصا دقيقا ،كخصكصا
إذا كاف المستيمؾ مف عمكـ الناس العادييف.
إف اعتماد ىذه المعايير مف شأنو أف يساعد في تقدير ما إذا كانت العبلمة
مميزة ،كذات صفات فارقة أـ ال.
كمف األحكاـ القضائية الصادرة في ىذا الشأف ،قرار المحكمة المدنية االبتدائية
بدبي بشأف العبلمة (اليفبوي) ،كالتي تتمخص في النزاع بيف مالؾ العبلمة
(اليفبوي) الخاصة بالصابكف ،كمالؾ العبلمة (الفميجكم) الخاصة بالصابكف أيضا.
حيث قضت المحكمة بثبكت تقميد العبلمة (الفميجكم) لمعبلمة التجارية
(اليفبكم) ،كىذا لكجكد عناصر تشابو كبيػرة بينيما ،تؤدم حتما إلى غش كتضميؿ
جميكر المستيمكيف ،كالحاؽ الضرر المادم كالمعنكم بمالؾ العبلمة األصمية(.)3
كمف القضاء المبناني نذكر النزاع الذم عرض عمى الغرفة التجارية بالمحكمة
اإلبتدائية ببيركت ،مف طرؼ شركة "دوال الندس آ" مالكة العبلمة التجارية
( - )1عيسى مبدادلؿ ،العبلمة التجارية كحمايتيا ،مقاؿ منشكر في كتاب المؤتمر العربي الدكلي األكؿ لمممكية
الفكرية ،إصدار المجمع العربي لمممكية الفكرية ،عماف -األردف ،1995 -ص .58
( - )2قرار محكمة العدؿ العميا رقـ  1953/31الصادر بتاريخ  ،1953/11/11منشكر لدل سمير فرناف
بالي كنكرم جمك ،المرجع السابؽ ،ص .761
( - )3قرار المحكمة المدنية اإلبتدائية ،رقـ 90/133الصادر بتاريخ  ،1990/05/30منشكر لدل سمير فرناف
بالي كنكرم جمك ،المرجع السابؽ ص .839

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

( )NOPRONالمسجمة لدل دائرة حماية الممكية التجارية كالصناعية في لبناف،
لتكضع بجميع القياسات كاأللكاف عمى مكاد الصيدلة كالطب البيطرم كالمكاد
الصحية كالمصؽ الطبية كالتضميد كالمكاد المطيرة ،ضد الشركة المسماة
"بريستول_مايرز كومباني" المالكة لمعبلمة التجارية ( ) NUPRINالخاصة أيضا
بالمستحضرات الصيدالنية.

كقد قررت المحكمة إبطاؿ تسجيؿ العبلمة ( ،)NUPRINكشطبيا مف سجؿ
العبلمات الفارقة لدل دائرة حماية الممكية التجارية كالصناعية ،كالزاـ مالكيا بعدـ

استعماليا تحت طائمة غرامة إكراىية (تيديدية)(.)1

كبالنظر إلى حيثيات القرار نجد أف قضاة المحكمة قد استندكا في قرارىـ عمى
العناصر التالية:
 أكجو التشابو قريبة جدا مف ناحية المفظ ،كالكتابة ،كاألحرؼ بيف العبلمتيف،
كمف شأف ذلؾ إثارة اإللتباس في ذىف المستيمؾ العادم ،حتى كاف كاف الذم يصؼ
الدكاء ىك الطبيب ،كالذم يبيعو ىك الصيدلي ،ككبلىما رجؿ خبير.
 التحقؽ مف تكفر جرـ التقميد.
 التحقؽ مف تكفر جرـ اإلحتذاء (المحاكاة) ،بقصد الغش.
كمف الكاضح أف عدد أحرؼ كؿ مف العبلمتيف ىك ستة( ،)6كأف أربعة( )4منيا
متماثمة ( ،)N. P. R. Nكأف الحرفيف الباقييف في العبلمة األكلى ىما( )O. Oكفي
العبلمة الثانية ىما( )U. Iكىذه الحركؼ مف األحرؼ الصكتية ،مما يدؿ عمى أف
المخارج الصكتية التي تحدثيا تظؿ متشابية في النطؽ إلى حد بعيد.

مف خبلؿ ىذه األحكاـ القضائية ،تظير األىمية الكبيرة لشرط الصفة الفارقة
كالمميزة لمعبلمة التجارية ،بالنسبة لمالكيا كالمستيمؾ عمى حد السكاء ،مف خبلؿ
ضماف عدـ كقكع أم خمط بيف السمع كالخدمات التي تميزىا العبلمة ،كغيرىا مف
( - )1قرار الغرفة اإلبتدائية التجارية بمحكمة بيركت ،رقـ  76الصادر بتاريخ  ،1994/03/31منشكر لدل
سمير فرناف بالي كنكرم جمك ،المرجع السابؽ ،ص

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

السمع كالخدمات المشابية ليا.

ايفسع ايجاْٞ
اجلِــــــــــد٠

إف الجدة المقصكدة في ىذا الشرط ىي أف ال يككف قد تـ استعماؿ ذات العبلمة
داخؿ إقميـ الدكلة ،كخارجو ػ إذا كانت مشيكرة ػ عمى ذات السمع أك المنتجات أك
الخدمات ،المراد استخداـ العبلمة مف أجميا ،أم عدـ سبؽ استعماؿ العبلمة مف
طرؼ منتج أك تاجر آخر عمى منتجات مماثمة.
كلتحديد جدة العبلمة يجب البحث عف عدـ كجكد سابقة تزيؿ أك تيدـ عنصر
الجدة ،كعادة ما يمجأ أصحاب العبلمات إلى خدمات مكاتب دراسات متخصصة،

كما يمكف أف يقكـ بيذا البحث الجية المختصة(.)1

كالجدة كشرط مكضكعي في العبلمة التجارية ،ليست الجدة المطمقة في خمؽ
كابتكار العبلمة ،كما ىك الحاؿ مثبل في براءات االختراع ،كانما المقصكد ىك الجدة
في التطبيؽ عمى ذات السمع(.)2

كتتجمى الجدة في إحداث عبلمة تجارية عمى نحك يجعؿ منيا عبلمة مميزة عما

سبقيا مف عبلمات مسجمة متميزة كمميزة لبضاعة تاجر آخر(.)3

كقد أشار إلى ىذا المعنى المشرع الجزائرم  -بخصكص العبلمة المشيكرة-
حيف نص عمى ضركرة رفض تسجيؿ أم عبلمة تشتمؿ عمى الرمكز المماثمة
كالمشابية لعبلمة أك اسـ تجارم يتميز بالشيرة في الجزائر ،كتـ استخدامو لسمع
مماثمة كمشابية تنتمي لمؤسسة أخرل ،إلى درجة إحداث تضميؿ بينيما ،أك الرمكز

التي تعتبر ترجمة لمعبلمة أك االسـ التجارم(.)4
( - )1محمد األميف بف الزيف ،المرجع السابؽ ،ص .69

( - )2سميحة القميكبي ،الكجيز في التشريعات الصناعية ،المرجع السابؽ ،ص .234
( - )3صبلح الديف عبد المطيؼ الناىي ،المرجع السابؽ ،ص .242

( - )4المادة/7البند 8مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

كفي ىذا تأكيد عمى شرط الجدة في العبلمة حتى يتـ قبكؿ تسجيميا ،بالنسبة
لمسمع كالمنتجات المماثمة كالمشابية ،كبمفيكـ المخالفة نستشؼ مف النص أف
القانكف يسمح باستخداـ عبلمة مسجمة ،لتمييز منتجات كسمع غير مماثمة كغير
مشابية لتمؾ المخصصة لتمييزىا ،فيما عدا العبلمات المشيكرة التي تتميز بشركط
خاصة كما ذكرنا سابقا .سكاء بالنسبة لممنتجات كالخدمات المماثمة أك غير المماثمة
إذا قدرت المصمحة المختصة ،أف استعماؿ ىذه العبلمة مف أجؿ سمع كخدمات
غير مطابقة ،يدؿ عمى صمة بيف ىذه السمع كالخدمات كمالؾ العبلمة المسجمة ،كأف
يؤدم ىذا االستعماؿ إلى إلحاؽ ضرر بصاحب العبلمة.
كما است ثنى المشرع ػ بخصكص العبلمات المحمية ػ مف التسجيؿ كعبلمات
تجارية ،الرمكز المطابقة أك المشابية لعبلمة كانت محؿ طمب تسجيؿ ،أك تسجيؿ
يشمؿ سمعا أك خدمات مطابقة أك مشابية لتمؾ التي سجمت العبلمة مف أجميا إذا
كاف ىذا االستعماؿ يحدث لبسا في أذىاف المستيمكيف ،كالحاؿ نفسو بالنسبة
لمعبلمات التي انتيت فترة حمايتيا منذ سنة أك أكثر ،قبؿ تاريخ إيداع طمب
تسجيميا ،أك العبلمات الجماعية التي انتيت فترة حمايتيا منذ ثبلث سنكات أك أكثر

قبؿ ىذا التاريخ(.)1

المبلحظ مف ىذه االستثناءات كغيرىا التي أكردىا المشرع الجزائرم ،أف العبلمة
التجارية التي يضمف ليا القانكف الحماية ،ىي العبلمة التجارية الجديدة كمية أك التي
تككف مستعممة كلكف يتـ استعماليا لتمييز سمع كمنتجات كخدمات غير مطابقة
كغير مشابية لتمؾ التي سجمت العبلمة التجارية مف أجميا ،كمف يطمب تسجيؿ
عبلمة "األسد" لتمييز منتكج القيكة ،كاآلخر يطمب تسجيؿ نفس العبلمة لتمييز
صناعة األلبسة الجمدية ،ففي ىذه الحالة الفرؽ كاضح بيف المنتجيف ،كلذلؾ فإف
استعماؿ نفس العبلمة لتمييزىما ال يؤدم إلى تضميؿ المستيمكيف ،كال إلى المنافسة
غير المشركعة بينيما ،رغـ أف العبلمة الثانية غير جديدة ،غير إف الجدة المعتبرة
في ىذه الحالة ،تتعمؽ باستخداـ العبلمة لتمييز سمع كمنتجات غير متطابقة أك
(- )1المادة/7البند ،9مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات السالؼ الذكر.

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

متشابية ،كألف العبلمة المسجمة تككف محمية فقط بالنسبة لممنتجات كالخدمات التي
سجمت مف أجؿ أف تكسـ بيا ،كال يستأثر بيا مالكيا بالنسبة لما دكف ذلؾ مف
المنتجات أك الخدمات غير المطابقة أك المشابية ليا.
كبالتالي فإف العبلمة ال تفقد عنصر الجدة حتى كلك سبؽ استعماليا مف الغير
قبؿ تسجيميا ،كما أنيا تضؿ جديدة كمرتبطة بعنصر الجدة إذا استعممت لتمييز نكع
آخر مف المنتجات أك الخدمات ،ألف الغاية مف استعماؿ العبلمة ،ىي التمييز بيف

السمع كالبضائع ،بحيث ينتفي المبس كالخمط عمى المستيمكيف(.)1

لقد عبر عمى ىذا المعنى القضاء المصرم ،مف خبلؿ القضية المعركضة عمى
محكمة النقض ،بيف شركة ( )T. S & Fry Sons L. T. Dػ طاعنة ػ التي تممؾ
عبلمة ( )Fryلتسكيؽ منتجات غذائية (كاكاك ،كاكاك بالمبف ) ،كمالؾ عبلمة ()Fry
ػ مطعكف ضده ػ المسجمة لتمييز منتجات فه ىكط صحية مف الكرؽ كالسيميمكز
الستعماؿ السيدات ،حيث دفعت الشركة الطاعنة بأف عبلمة ( )Fryتعتبر جزءان مف
اسميا التجارم كأف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية ،تكفؿ حماية االسـ
التجارم سكاء كاف جزءان مف عبلمة تجارية أك صناعية أك لـ يكف.
إال أف المحكمة رفضت ىذا االدعاء ،كاعتبرت العبلمة المذككرة ليست اسما
تجاريا ،كبالتالي فإف استعماليا لتمييز سمع أخرل(فه ىكط صحية لمسيدات) ،ال يعتبر
منافسة غير مشركعة لمشركة ،كليس فيو تضميؿ أك خمط في أذىاف المستيمكيف.
كأقرت بأف استخداـ عبلمة لتمييز منتجات معينة ،ال يمنع الغير مف استخداـ
نفس العبلمة التجارية لتمييز منتجات أخرل مختمفة عنيا اختبلفا يمتنع معو الخمط
بينيما ،كتقدير قياـ التشابو كاالختبلؼ بيف المنتجات ،ىك ما تستقؿ بو محكمة

المكضكع(.)2

( - )1يعقكب يكسؼ صرخكة ،المرجع السابؽ ،ص .76
( - )2قرار محكمة النقض المصرية رقـ 34/453الصادر بتاريخ  1968/12/16منشكر لدل سمير فرناف
بالي كنكرم جمك ،المرجع السابؽ ،ص .703

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

كعمى ىذا األساس فإنو يكفي العتبار العبلمة جديدة ،إذا كانت ال تؤدم إلى
المبس أك التضميؿ مع عبلمة أخرل مستعممة لتمييز نفس المنتجات أك البضائع أك
الخدمات ،كمستعممة في نفس اإلقميـ ،ألف المشرع قصد الجدة النسبية التي تمنع
المبس أك التضميؿ في مصدر المنتجات أك الخدمات ،كالعبرة في الجدة بأسبقية
االستعماؿ ،التي تتحدد مف نكاح ثبلث :مف حيث نكع المنتجات أك الخدمات التي
تميزىا العبلمة ،إذ يجب أف ال تككف العبلمة قد سبؽ استخداميا لمداللة عمى
منتجات مماثمة ،كمف حيث المكاف الذم تسكؽ فيو ،إذ يجب أف ال تككف العبلمة قد
سبؽ استعماليا في نفس اإلقميـ ،كمف حيث الزماف الذم تستعمؿ فيو ىذه العبلمة،
إذ يجب أف ال تككف العبلمة سبؽ استعماليا مف شخص آخر ثـ تركيا فدخمت في

الممؾ العاـ(.)1

ايفسع ايجايح
املػـــــسٚع١ٝ
مشركعية العبلمة تعني أال تككف مف العبلمات التي تمنع القكانيف استخداميا،
كأال تككف مف العبلمات المخالفة لمنظاـ العاـ كاآلداب العامة ،أم أف العبلمة
المشركعة ىي التي تتككف مف الرمكز التي تسمح القكانيف بتسجيميا ،أك عمى األقؿ
ال تعارض استعماليا ،كيبدك أف ىذا الشرط مقيدان لحرية األشخاص في اختيار
عبلماتيـ أك العناصر التي تتككف منيا(.)2

مف حيث المبدأ لمشخص الحرية المطمقة في اختيار العبلمة المناسبة لتمييز
منتجاتو ،كاختيار العناصر كالرمكز التي تتككف منيا ،انسجاما مع الحرية الشخصية
لمتجارة كالصناعة ،غير أف المصمحة العامة تقتضي أحيانا تقييد ىذه الحرية
المطمقة ،ألف المصمحة العامة دائما مقدمة عمى المصمحة الخاصة ،كالبد مف إيجاد

نكع مف التكازف بيف المصمحتيف(.)3

( - )1مصطفى كماؿ طو أساسيات القانكف التجارم ،المرجع السابؽ ص .659
( - )2بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات ،المرجع السابؽ ،ص 64
( - )3عدناف غساف برانبك ،المرجع السابؽ ،ص 124

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

كمف ثـ فإف العبلمة يجب أف تحترـ أمريف أساسييف ،األكؿ يتعمؽ بالنظاـ العاـ
كاآلداب العامة ،كالثاني يتعمؽ بالقدرة عمى تمييز المنتجات كالخدمات المسجمة مف

أجميا عف غيرىا مف المنتجات كالخدمات التي تشابييا(.)1

مف ىذا المنطمؽ عممت التشريعات المنظمة لمعبلمات التجارية كطنيا كدكليا
عمى ضبط العبلقة بيف حرية األشخاص في اختيار عبلماتيـ ،كحؽ المجتمعات في
عدـ اإلضرار بمصمحتيا العامة.
كىذا ما جاءت بو اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية حيف نصت عمى:
»ضركرة التزاـ الدكؿ األعضاء بحماية الشارات التي تعمف عنيا الدكؿ األعضاء
كالمنظمات الدكلية الحككمية األخرل األمر الذم يترتب عميو عدـ جكاز استعماؿ

ىذه الشارات كعبلمة تجارية« (.)2

املطًب ايجاْٞ
ايػسٚط ايػهً ١ٝيًعالَ١
تتعمؽ الشركط الشكمية في العبلمة التجارية ،بإجراءات تسجيميا كفؽ ما تقتضيو
الن صكص القانكنية المنظمة لذلؾ ،حتى تصبح العبلمة صحيحة كقابمة لبلستغبلؿ
التجارم ،كالحماية مف قبؿ الدكلة( ،)3كتأثيرىا عمى المستيمؾ يظير مف خبلؿ تشدد
المشرع في إلزامية تسجيؿ العبلمة كفؽ إجراءات محددة ،تسمح لممصمحة المختصة
بضبط كؿ البيانات الخاصة بالمكدع ،كالبيانات الخاصة بالسمع كالخدمات التي جاء
طمب تسجيؿ العبلمة بشأنيا.
كبالتالي فإف ىذه اإلجراءات ستسمح في النياية بتحديد مسؤكلية كؿ طرؼ ،عند
ما يتعرض المستيمؾ لمغش كالتدليس ،كاستعماؿ العبلمة عمى منتجات لـ تيسجؿ
مف أجميا ،كمحاكلة إيياـ المستيمؾ بذلؾ.
(1)-MOURIAK Vincent, LE Consommateur et le Droit des Marques, Thèse pour l’obtention
du DOCTEUR EN droit de université de Strasbourg, 2010, p: 85.

( - )2المادة /6ثالثا ،مف اتفاقية باريس السالفة الذكر

( - )3سمير جميؿ حسيف الفتبلكم ،المرجع السابؽ ،ص .287

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

ايفسع األٍٚ
دٚز اجلٗ ١املختؿ ١بتطج ٌٝايعالَ ١يف غسبً ١ايعالَات املضًً١
أكد المشرع الجزائرم أف اكتساب الحؽ في العبلمة يككف بتسجيميا لدل

المصمحة المختصة( ،)1كيعتبر المعيد الكطني الجزائرم لمممكية الصناعية ىك الجية
المختصة بتسجيؿ العبلمات ،كبكؿ األنشطة الرئيسية كالثانكية المرتبطة بالعبلمات.
كقد حؿ محؿ المعيد الجزائرم لمتكحيد الصناعي كالممكية الصناعية في األنشطة
المتعمقة باالختراع ات ،كمحؿ المركز الكطني لمسجؿ التجارم في األنشطة المتعمقة
بالعبلمات كالرسكـ كالنماذج الصناعية كتسميات المنشأ(.)2

كبالتالي فإنو يجب عمى كؿ مف يريد إيداع طمب تسجيؿ عبلمة أف يستكمؿ
اإلجراءات المطمكبة لدم المعيد الكطني الجزائرم لمممكية الصناعية ،باعتباره الييئة

المختصة بكافة أنشطة الممكية الصناعية ما عدا التقييس(.)3

لذلؾ فإنو يتعيف عمى الجية المختصة أف تمسؾ سجبلًّ خاصاًّ بالعبلمات ،يتـ
فيو قيد كؿ البيانات ا لمتعمقة بالعبلمات التجارية كأصحابيا ،التي يتبيف بعد الفحص
أنيا مطابقة شكبل كمضمكنا ،كما تقيد فيو كؿ العقكد كالتصرفات التي نص عمييا

قانكف العبلمات كالنصكص المتخذة لتطبيقو( ،)4سكاء كانت ترخيصا أك تحكيبل أك
تنازال أك حج از أك رىنا أك تخمي أك سقكطيا في الممؾ العاـ كغير ذلؾ مما يمحؽ
العبلمة مف حقكؽ كما يترتب عمى مالكيا مف التزامات.
يعتبر سجؿ العبلمات أمر ميـ جدا في األنشطة المرتبطة بالعبلمات ،إال أف
المشرع الجزائرم لـ يشأ النص عمى ذلؾ صراحة في قانكف العبلمات ،كترؾ أمر
( - )1المادة  1/5مف أمر رقـ  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )2المادة  3مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،68/98المؤرخ في ،1998/02/21المتعمؽ بإنشاء المعيد الكطني
الجزائرم لمممكية الصناعية ،الجريدة الرسمية عدد 11المؤرخة في .1998/02/21
( - )3فرحة زراكم صالح ،المرجع السابؽ ،ص .233
( - )4المادة  14مف المرسكـ التنفيذم رقـ  277/05المؤرخ في /02أكت 2005/يحدد كيفيات إيداع العبلمات
كتسجيميا ،الجريدة الرسمية عدد  54الصادرة بتاريخ/02أكت.2005/

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

تنظيمو كالبيانات الكاجب مسكيا فيو لمتنظيـ السارم العمؿ بو ،كقد أصدر المشرع

الجزائرم سنة  2335مرسكما تنفيذيا( ،)1يبيف بشكؿ مقتضب البيانات كالعقكد التي
يتـ قيدىا في سجؿ العبلمات دكف تفصيؿ ،عمى عكس تشريعات أخرل ،منيا
التشريع األردني الذم نص عمى ذلؾ صراحة في قانكف العبلمات بقكلو:
" .1ينظـ في الك ازرة تحت إشراؼ المسجؿ سجؿ يسمى (سجؿ العبلمات
التجارية) تدكف فيو جميع العبلمات التجارية كأسماء مالكييا كعناكينيـ كما ط أر عمى
ىذه العبلمات مف األمكر التالية:
أ .أم تحكيؿ أك تنازؿ أك ممكية أك ترخيص مف مالكيا لمغير باستعماليا
كيستثني التسجيؿ ما في عقد الترخيص مف سرية.
ب.
استعماليا.

الرىف كالحجز الذم هي ىكقع عمى العبلمة التجارية أك أم قيد عمى

 .2يحؽ لمجميكر اإلطبلع عمى سجؿ العبلمات كفقا لمتعميمات التي يصدرىا
الكزير ليذه الغاية كيتـ نشرىا في الجريدة الرسمية.
 .3يجكز استعماؿ الحاسكب اآللي لتسجيؿ العبلمات التجارية كبياناتيا كتككف

البيانات كالكثائؽ المستخرجة مف المسجؿ حجة عمى الكافة"(.)2

حسنا فعؿ المشرع األردني عندما أكرد ىذه التفصيبلت ،لما ليا مف أىمية في
ضبط سجؿ العبلمات كتعييف البيانات التي يجب عمى المسجؿ مسكيا ،كالتأكيد
عمى أحقية جميكر المستيمكيف في االطبلع عمى ىذه البيانات.
إف كجكد مصمحة مختصة بتسجيؿ العبلمات ،كتسجيؿ جميع التصرفات التي
تط أر عمييا (تخمي أك تنازؿ أك بيع أك رىف أك ترخيص أك سقكط أك بطبلف أك
إلغاء ،) ...كنشر ذلؾ بصفة دكرية في النشرة الرسمية لمعبلمات ،مف شأنو أف
يضمف لممستيمؾ الحؽ في اإلعبلـ ،الذم يعتبر مف أىـ الحقكؽ التي يكفميا القانكف
( - )1المرسكـ التنفيذم رقـ  277/05الذم يحدد كيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا ،السالؼ الذكر.
( - )2المادة  3مف القانكف رقـ  33لسنة  1952المتعمؽ بالعبلمات التجارية األردني ،منشكر لدل محمد
حسف قاسـ كمف معو المرجع السابؽ ص .140

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

لممستيمؾ ،لما لو مف أىمية في تكجييو ،كضماف مشركعية العبلمات التي يختارىا
المستيمؾ لتمبية حاجاتو.
ايفسع ايجاْٞ
أؾخاب احلل يف طًب تطج ٌٝايعالَ١
المشرع الجزائرم لـ يحصر حؽ طمب تسجيؿ العبلمة في فئة معينة بؿ ترؾ
الباب كاسعا لكؿ مف يرغب في استعماؿ عبلمة أك يزعـ امتبلكو لعبلمة سكاء كاف
جزائريا أك غير جزائرم ،مقيـ داخؿ الكطف أك خارجو(.)1

كعندما يككف صاحب العبلمة مقيـ في الخارج فإنو يجب عميو تعييف نائب
جزائرم مقيـ في الجزائر ،ينكب عنو في القياـ بإجراءات إيداع طمب التسجيؿ،
كبالتالي فإف الحضكر الشخصي لمالؾ العبلمة التجارية غير مطمكب ،بؿ يمكف
تمثيمو شريطة أف يقدـ نائبو ككالة خاصة تثبت ذلؾ( ،)2كتشمؿ الككالة كؿ األعماؿ

القانكنية ،ككذا استبلـ الببلغات المنصكص عمييا ،مالـ يكجد نص يتضمف أحكاما

خاصة(.)3

لذلؾ يمكف القكؿ أف أم شخص طبيعي أك مؤسسة أك ىيئة أك أم جية أخرل،
سكاء كانت تنشط في المجاؿ التجارم أك الصناعي أك الخدماتي ،كسكاء كاف
أصحاب ىذه العبلمات مكاطنكف أك أجانب ،فإف القانكف يسمح ليـ بإيداع طمب
تسجيؿ عبلماتيـ لدل المصمحة المختصة ،كيستكم في ذلؾ إف كانكا ىـ مالكي
العبلمة أك كرثتيـ أك المتنازؿ ليـ أك المرخص ليـ.
كتظير أىمية ذلؾ بالنسبة لممستيمؾ ،في معرفة مالؾ العبلمة ،كالجية المسؤكلة
عف األضرار التي تمحقو مف اقتناء سمع أك خدمات تحمؿ عبلمة معينة ،كالتي يحؽ
( - )1فاضمي إدريس ،المرجع السابؽ ص .289
( - )2فرحة زراكم صالح ،المرجع السابؽ ،ص .234
( - )3المادة  2/7مف المرسكـ التنفيذم رقـ 277/05الذم يحدد كيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا ،السالؼ
الذكر.

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

لو مطالبتيا بالتعكيض.

ايفسع ايجايح
تطجٝــٌ ايعــالَ ١نآي ١ٝإلعالّ املطتًٗو

أٚال :إجسا٤ات تطج ٌٝايعالَ١
تأخذ الجزائر بنظاـ اإليداع البسيط ،كمعنى اإليداع تقديـ أك إرساؿ طمب
يتضمف نمكذج العبلمة المطمكب حمايتيا ،مرفقا بقائمة بتعداد كافة المنتجات أك
الخدمات التي تكسـ أك تميز بيذه العبلمة ،كيتـ اإليداع بطريقة مباشرة أك غف
طريؽ البريد أك بأية كسيمة مناسبة تثبت االستبلـ ،كتسمـ أك ترسؿ لممكدع أك ككيمو
نسخة مف طمب التسجيؿ تحمؿ تأشيرة المصمحة المختصة ،كتتضمف تاريخ كساعة

اإليداع(.)1

كيحرر الطمب كفؽ النمكذج الذم تسممو المصالح المختصة بالمعيد الكطني
الجزائرم لمممكية الصناعية ،كيجب أف يخضع طمب اإليداع إلى جممة مف الشكميات

أحالنا المشرع في بيانيا عمى التنظيـ( ،)2حيث أنيا جاءت مفصمة في المرسكـ
التنفيذم الذم يحدد كيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا( ،)3كمما جاء فيو ما يأتي(:)4

 .1طمب تسجيؿ العبلمة يقدـ في االستمارة الرسمية ،كيتضمف اسـ المكدع
كعنكانو الكامؿ.
 .2صكرة مف العبلمة عمى أف ال يتعدل مقاسيا اإلطار المحدد ليذا الغرض في
االستمارة الرسمية ،كاذا كاف المكف عنص ار ممي انز لمعبلمة كيشكؿ ميزة لمعبلمة ،عمى
المكدع أف يرفؽ الطمب بصكر ممكنة لمعبلمة.

 .3قائمة كاضحة ككاممة لمسمع كالخدمات.
( - )1المادة  3مف المرسكـ التنفيذم رقـ  277/05الذم يحدد كيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا ،السالؼ الذكر.
( - )2المادة  13مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )3المرسكـ التنفيذم رقـ  277/05السالؼ الذكر.

( - )4المادة  04مف المرسكـ التنفيذم رقـ 277/05يحدد كيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا ،السالؼ الذكر.

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

 .4كصؿ يثبت دفع رسكـ اإليداع كالنشر المستحقة كيعتبر تاريخ اإليداع ىك
تاريخ استبلـ المصمحة المختصة الطمب المذككر أعبله.
كلذلؾ ينبغي أف يشتمؿ طمب اإليداع عمى جممة مف البيانات اإلجبارية تتمثؿ

فيما يمي(:)1

 بياف المنتجات أك الخدمات التي تنطبؽ عميو العبلمة ،أك األصناؼ المقابمة
لمتصنيؼ الذم حدده القانكف.
 تركيب األلكاف أك ترتيبيا كالشكؿ المميز الخاص بالمنتج أك مظيره
الخارجي.
 إرفاؽ الطمب ببعض الكثائؽ منيا :الككالة الخاصة المسمٌمة إلى الككيؿ

المفكض إذا كاف الذم يقكـ باإليداع شخص آخر غير مالؾ العبلمة ،كالمستندات
المتعمقة باألكلكية ،كسند إثبات دفع الرسكـ.
 تقديـ البيانات الشخصية لصاحب العبلمة ،كما يحددىا القانكف:
 إذا كاف صاحب العبلمة امرأة متزكجة أك أرممة ،ينبغي أف يبيف طمبيا لقبيا
كاسميا بعد اسـ الزكج.
 إذا كاف صاحب العبلمة عدة أشخاص مشتركيف ،يمتزـ كؿ كاحد منيـ فرديا
بتقديـ البيانات الخاصة بو.
كيقع عبء إثبات ممكية العبلمة المراد إيداع طمب تسجيميا ،عمى عاتؽ مقدـ

الطمب ،كذلؾ بتقديـ البيانات كاإلثباتات المؤكدة لذلؾ(.)2

كما يمكف لممكدع قبؿ تسجيؿ العبلمة ،طمب استدراؾ األخطاء المادية الكاردة

في الكثائؽ المكدعة(.)3

( - .)1محمد حسنيف الكجيز في الممكية الفكرية المؤسسة الكطنية لمكتاب  -الجزائر .1985 -ص .203
كانظر أيضا فرحة زراكم صالح ،المرجع السابؽ ،ص  .235كانظر أيضا سمير جميؿ حسيف الفتبلكم ،المرجع
السابؽ ،ص .288
( - )2صبلح زيف الديف ،شرح التشريعات الصناعية ،المرجع السابؽ ،ص 147

( - )3المادة  8مف المرسكـ التنفيذم رقـ 277/05المحدد لكيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا ،السالؼ الذكر.

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

كما يمكنو ىك أك ككيمو سحب طمب تسجيؿ العبلمة في أم كقت قبؿ
التسجيؿ ،كفي حالة التنازؿ عمى حقكؽ االستغبلؿ أك الرىف ،يرفؽ طمب السحب

بمكافقة مكتكبة لجميع المستفيديف مف ىذا الحؽ(.)1
ثاْٝا :دٚز تطج ٌٝايعالَ ١يف إعالّ املطتًٗو

مف خبلؿ إجراءات التسجيؿ كاإليداع ،كالبيانات المفصمة التي اشترط المشرع
تكافرىا في ممؼ إيداع طمب التسجيؿ لدل المصمحة المختصة ،يبدك لنا الحرص
الشديد الذم أكاله المشرع لػ:
 البيانات الشخصية لمقدـ الطمب كلمالؾ العبلمة:ليذه البيانات أىمية كبيرة في إعبلـ المستيمؾ حكؿ مصدر السمع أك الخدمات
التي تعرض عميو ،كما تضمف لو حرية االختيار كالتمييز بيف المنتجات قبؿ اإلقداـ
عمى اقتنائيا ،كتضمف لو التعكيض عف األض ارر التي قد تصيبو مف تمؾ المنتجات
أك الخدمات ،مف خبلؿ معرفتو بمالؾ العبلمة.
 قائمة السمع كالخدمات التي تميزىا العبلمة محؿ طمب التسجيؿ:لما ليذه البيانات مف أىمية لممستيمؾ في تحديد مصدر تمؾ السمع أك
الخدمات ،كضماف عدـ استعماؿ العبلمة في تمييز سمع أك خدمات أخرل غير تمؾ
التي سجمت مف أجميا ،كفي ذلؾ ضماف لمشركعية العبلمة ،كضماف لعدـ اىتزاز

ثقة المستيمؾ فييا(.)2

ايفسع ايسابع
فخـ ًَف طًب تطج ٌٝايعالَ١
بمناسبة إيداع العبلمة يتـ فحصيا مف طرؼ المصمحة المختصة ،مف ناحية
الشركط الشكمية ،كمدل احتراـ صاحب العبلمة لمنظاـ المعمكؿ بو ،كالصيغ
( - )1المادة  9مف المرسكـ التنفيذم رقـ 277/05المحدد لكيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا ،السالؼ الذكر
( - )2بكركبة ربيعة ،المرجع السابؽ ،ص.15

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

الخاصة بو ،كخاصة البيانات المتعمقة بالبضائع كالخدمات التي تسجؿ العبلمة مف

أجميا كفي حالة رفض الطمب يجب تقديـ الدكافع التي استند عميو(.)1

إف الجية اإلدارية المختصة بالممكية الصناعية ىي المعنية بفحص طمب
تسجيؿ ا لعبلمػة التجارية ،كلقد اختػمفت التشريعات في تحديد نطػاؽ سمطتيا فيما
تعمؽ بفحص الطمب.
أٚال :أْٛاع أْعُ ١ايفخـ

()2

 النظاـ البريطاني يعتمد عمى نظاـ الفحص المسبؽ لمعبلمة ،باإلضافة إلى
شير ،الطمب ،كفتح باب االعتراض لمغير أماـ أميف سجؿ العبلمات ،كقد طبؽ ىذا
النظاـ في بمداف أكركبا الشمالية كأيضا البرتغاؿ كاسبانيا.
 النظاـ األلماني يعتمد أيضا عمى الفحص المسبؽ لمعبلمة ،كيمكنو رفض
الطمب خاصة إذا كانت العبلمة مطابقة تماما لعبلمة سابقة ،أك كانت العبلمة
مخالفة لآلداب العامة ،كلمطالب إثبات أحقيتو في العبلمة عف طريؽ القضاء.
 النظاـ الفرنسي ال يقكـ بالفحص المسبؽ لمطمب مف حيث المكضكع ،بؿ
يكتفي بتكفر الشركط الشكمية حتى يقبمو ،كال يحؽ لمجية اإلدارية رفض الطمب ألم
سبب مف األسباب األخرل ،كلصاحب المصمحة الحؽ في رفع دعكل إلغاء العبلمة
أماـ المحكمة المختصة.
 النظاـ السكيسرم يقبؿ إيداع العبلمات دكف فحص سابؽ عمى مسؤكلية
الطالب ،مع إمكانية الرفض في حاالت محددة ،كعمى األخص عندما تككف العبلمة
منافية لآلداب العامة .أما إذا كانت العبلمة غير جديدة فعمى اإلدارة إببلغ
صاحبيا ،كلو أف يتمسؾ بطمبو أك يسحبو.

(1) -MOURIAK Vincent, op. cit, p: 61.

( - )2مصطفى كماؿ طو ،أساسيات القانكف التجارم ،المرجع السابؽ ،ص .664كأيضا سميحة القميكبي،
الممكية الصناعية ،المرجع السابؽ ،ص .305

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

ثاْٝاْ :عاّ ايفخـ يف اجلصا٥س
يعتمد النظاـ الجزائرم عمى فحص الممؼ مف طرؼ مسجؿ العبلمات بالمعيد
الكطني الجزائرم لمممكية الصناعية ،كذلؾ مف الناحيتيف الشكمية كالمكضكعية
 .1فخـ ايطًب َٔ حٝح ايػهٌ:
إذا كاف الممؼ صحيحا مف حيث الشكؿ أم جاء مستكفيا لكؿ البيانات المحددة
قانكنا ،فإف اإليداع يعتبر مقبكال ،أما في حالة عدـ استيفاء اإليداع لمشركط الشكمية،
تطمب المصمحة المختصة مف المكدع تسكية طمبو في أجؿ شيريف ،يمكف تمديده
عند االقتضاء لنفس المدة بناء عمى طمب معمؿ مف صاحب الطمب ،كفي حالة عدـ
التسكية في اآلجاؿ المحددة ترفض الطمب ،كال يسترد صاحب الطمب الرسكـ

المدفكعة(.)1

 .2فخـ ايطًب َٔ حٝح املضُ:ٕٛ
تتكلى الييئة المختصة فحص الممؼ مف ناحية المضمكف إذا استكفى الشركط
الشكمية ،كتبحث المصمحة المختصة عما إذا لـ تكف العبلمة المكدعة مستثناة مف
التسجيؿ لسبب أك لعدة أسباب مف أسباب الرفض المنصكص عمييا في المادة 7

مف األمر  36/33المتعمؽ بالعبلمات( ،)2فكمما كانت العبلمة مميزة كمبتكرة،
كجديدة ،كمشركعة ،كاف اإليداع صحيحا ،كبالتالي يتـ كضع رقـ التسجيؿ كطابع
المصمحة ،كتأشير المدير أك مف يمثمو ،كتكجو إلى المكدع أك ممثمو نسخة تككف

بمثابة شيادة تسجيؿ(.)3

أما إذا تبيف أف العبلمة مستثناة مف التسجيؿ فإنو ال يتـ رفضيا مباشرة ،بؿ تبمغ
المصمحة المختصة بذلؾ المكدع كتطمب منو تقديـ مبلحظاتو في أجؿ أقصاه
شيراف مف تاريخ التبميغ ،كيمكف تمديد ىذا األجؿ عند الضركرة لنفس المدة بناء
( - )1المادة  10مف المرسكـ التنفيذم رقـ 277/05يحدد كيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا ،السالؼ الذكر.
( - )2المادة  11مف المرسكـ التنفيذم رقـ 277/05يحدد كيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا ،السالؼ الذكر
( - )3حمادم زكبير ،المرجع السابؽ ،ص .84

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

عمى طمب معمؿ مف صاحب الطمب(.)1
كىناؾ مف يرل أف ىذه اآلجاؿ تتعمؽ باألخطاء المادية في العبلمة ،أما إذا
كانت مخالفة لمنظاـ العػاـ كاآلداب العامة ،فيتـ رفضيا مباشػرة دكف أف تمنح لممكدع

ميمػة لتصحيح إيداعو(.)2

غير أف المبلحظ عمى النص التنظيمي المذككر سابقا انو جاء عاما ،حيث
منح ىذه اآلجاؿ لكؿ مكدع لعبلمة إلبداء مبلحظاتو ،دكف تمييز بيف أسباب استثناء
العبلمة مف التسجيؿ.
كاألمر كذلؾ بالنسبة لمعبلمات الدكلية التي يطمب أصحابيا تمديد الحماية ليا
في الجزائر ،فإنيا تخضع لمفحص التمقائي كفؽ الشركط كاإلجراءات المطبقة عمى

العبلمات المحمية(.)3

إف إيداع طمب تسجيؿ عبلمة لدل الييئة المختصة ،كفحصو كقبكلو ،ال يعني
اكتساب الحؽ في العبلمة بصكرة أبدية ،بؿ بصفة مؤقتة لمدة عشر( )13سنكات
قابمة لمتجديد لفترات غير محددة ،كيسرم تجديد اإليداع مف اليكـ الذم يمي تاريخ

انقضاء التسجيؿ(.)4

يجب أال يتضمف طمب تجديد التسجيؿ أم تعديؿ جذرم في نمكذج العبلمة ،أك

إضافة في قائمة السمع أك الخدمات المعنية( ،)5أم أف طمب التجديد يجب أف ال
يؤدم إلى تغييرات جكىرية في اإليداع األصمي ،لذلؾ يتـ استبعاد التعديبلت التي
تغير ػ مثبل ػ الرمكز المختارة كعبلمة ،ألننا في ىذه الحالة سنككف أماـ عبلمة

جديدة تتطمب إجراء إيداع جديد(.)6

( - )1المادة 12مف المرسكـ التنفيذم رقـ 277/05المحدد لكيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا ،السالؼ الذكر
( - )2فرحة زراكم صالح ،المرجع السابؽ ،ص 236
( - )3المادة  13مف المرسكـ التنفيذم رقـ 277/05المحدد لكيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا ،السالؼ الذكر
( - )4المادة 2/5ك ،3مف األمر  ،06/03السالؼ الذكر.
( - )5المادة 17مف المرسكـ التنفيذم رقـ 277/05المحدد لكيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا ،السالؼ الذكر
(- )6فرحة زراكم صالح ،المرجع السابؽ ،ص 239

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

أما فيما تعمؽ باآلجاؿ التي يتـ فييا طمب التجديد فإف المشرع الجزائرم نص
عمى ميمة  36أشير قبؿ انقضاء مدة التسجيؿ ،أك  36أشير التي تمي انقضاء مدة

التسجيؿ( .)1كيجب أف يرفؽ طمب التجديد بما يثبت بكؿ الكسائؿ استعماؿ العبلمة
بشكؿ جدم كفؽ ما ينص عميو قانكف العبلمات ،خبلؿ السنة التي تسبؽ انقضاء

مدة تسجيؿ العبلمة(.)2

ايفسع اخلاَظ
ايتكٝٝـــد ٚايٓػـــس
إذا كانت نتيجة فحص طمب اإليداع إيجابية كتمت المصادقة عمى صحة
العبلمة ،فإنو يتعيف عمى الييئة المختصة تقييد ذلؾ في سجؿ خاص بالعبلمات،
كيمكف كؿ شخص بعد تسديد الرسكـ المستحقة الحصكؿ عمى ما يأتي(:)3
 .1شيادة تعريؼ تضـ البيانات المقيدة في السجؿ.
 .2استنساخ لما قيد في السجؿ ،أك شيادة تثبت عدـ كجكد ذلؾ.
كتمتزـ المصمحة المختصة بأف تسمـ لصاحب التسجيؿ أك لككيمو شيادة تسجيؿ

عف كؿ عبلمة مسجمة( .)4كتعتبر تمؾ الشيادة بمثابة سند ممكية العبلمة(.)5

فإذا سجؿ الطمب كتمت المكافقة عميو دكف اعتراض أك تحفظ ،فإنو الييئة
المختصة تتبع ذلؾ بشير العبلمة في النشرة الرسمية لئلعبلنات القانكنية ،كتتضمف
ىذه النشرة أربعة أقساـ ،مف بينيا قسـ خاص بالممكية الصناعية كالتجارية ،يذكر

فيو مختمؼ النشرات التنظيمية المتعمقة بالعمميات التي تؤثر عمى ىذه الحقكؽ(.)6
( - )1المادة 18مف المرسكـ التنفيذم رقـ 277/05يحدد كيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا ،السالؼ الذكر

( - )2المادة 19مف المرسكـ التنفيذم رقـ 277/05يحدد كيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا ،السالؼ الذكر.
( - )3المادة  15مف المرسكـ التنفيذم رقـ 277/05يحدد كيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا ،السالؼ الذكر.
( - )4المادة  16مف المرسكـ التنفيذم رقـ 277/05يحدد كيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا ،السالؼ الذكر.
( - )5سمير جميؿ حسيف الفتبلكم ،المرجع السابؽ ،ص 296
( - )6المادة (1/3ب -ثالثا) مف المرسكـ التنفيذم رقـ  70/92المؤرخ في  ،1992/2/18يتعمؽ بالنشرة
الرسمية لئلعبلنات القانكنية ،الجريدة الرسمية عدد 14المؤرخة في 1992/2/23

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

كما تنشر المصمحة المختصة دكريا في النشرة الرسمية لمعبلمات ،تسجيبلت
كتجديدات العبلمات ،إضافة إلى إبطاليا كالغائيا ،ككذلؾ كؿ قيد سجؿ بمقتضى
األمر رقـ  ،36/33كبمقتضى المرسكـ التنفيذم رقـ.)1(277/35

كيعد النشر بمثابة تقرير لحؽ سابؽ بدأ مف تاريخ اإليداع ،بمعنى أف النشر ال

ينشئ الحؽ كانما يكشؼ عنو فقط(.)2

مع العمـ أف الذم يتحمؿ تكاليؼ النشر في كؿ الحاالت ،ىك صاحب العبلمة

كليس الييئة المختصة(.)3

كتكمف أىمية النشر في إعبلـ جميكر المستيمكيف ،حتى يمكنيـ تجنب كؿ
أشكاؿ الغش كالتضميؿ التجارم كالدعائي ،التي قد ترىف إرادتيـ كحريتيـ في اختيار
العبلمة التجارية الحقيقية التي يرغبكف فييا.
في ختاـ ىذا الباب نككف قد بسطنا مفيكـ المستيمؾ كحمايتو ،كالعبلمة التجارية
كأشكاليا كأنكاعيا كشركطيا ،سكاء عمى مستكل التعريفات أك عمى مستكل النشأة
التاريخية لكؿ منيما ،أك فيما تعمؽ بتمييز المستيمؾ كالعبلمة عما يشابييما مف
مصطمحات ،أك مف خبلؿ تأثير أحكاـ العبلمة عمى حماية المستيمؾ.
كما يمكف استنتاجو مف ىذا الباب ،أف المستيمؾ في إشباع رغباتو أك رغبات
عائمتو ،أك إشباع حاجات األشخاص أك الحيكانات التي تحت مسؤكليتو أك النباتات
التي يتعيدىا ،أك أم شيء تحت كاليتو ،سيككف كجيا لكجو مع العبلمة التجارية في
كؿ ذلؾ ،مف خبلؿ البحث الدائـ عف العبلمة التي تشبع رغباتو ،كفؽ إرادتو الحرة.
كسيجد في مكاجيتو عددا خياليا مف العبلمات المقمدة أك المزكرة ،كال يسعفو في
تجاكزىا كاالنتصار عمى أصحابيا إال المعرفة المسبقة بمفيكـ العبلمة ،كأشكاليا
( - )1المكاد 29ك 30مف المرسكـ التنفيذم رقـ 277/05يحدد كيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا ،السالؼ
الذكر.
( - )2حمادم زكبير ،المرجع السابؽ ،ص .88

( - )3فرحة زراكم صالح المرجع السابؽ ،ص 240

ايباب األ :ٍٚدٚز ايعالَ ١يف محا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضً ٌٝايتجاز  ٟايفؿٌ ايجاْ :ٞعالق ١ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ

كأنكاعيا كشركطيا ،بما يجعمو في منأل عف التجاذبات التي تشيدىا العبلمات
التجارية ،كعدـ الكقكع ضحية الغش كالخداع.
كفي المقابؿ فإف أصحاب المشاريع التجارية أك الصناعية أك الخدماتية ،يدرككف
تماـ اإلدراؾ بأف المنافسة بينيـ كبيف أصحاب المشاريع المشابية قائمة عمى
عنصر كاحد ككحيد ،يتعمؽ بمعركة جذب العمبلء كالمستيمكيف ،كمف يككف منيـ
عمى اطبلع كاسع كفيـ عميؽ لرغبات كحاجات جميكر المستيمكيف المستيدؼ ،ىك
الذم سينتصر في األخير.
كبالتالي فإف أم منتج أك صاحب خدمة ،إذا أراد لمنتجاتو الركاج ،كالقدرة عمى
المنافسة ،أف يحسف اختيار العبلمة التي تحمميا منتجاتو ،ألنيا ىي التي تككف في
الكاجية الست قباؿ المستيمكيف ،كعمى قدر إجابتيا عمى رغباتيـ تككف جاذبيتيا ليـ،
كليذا البد عمى المنتجيف مف دراسة كتحميؿ سمكؾ المستيمكيف ،قبؿ إبداع أم
عبلمة ،قد تككف ىي السبب في كساد منتجاتيـ ،أك تككف ىي السبب في ثرائيـ
كغناىـ.
كما حرصت التشريعات عمى إصدار األحكاـ التي تنظـ العبلمات مف خبلؿ
ضبط األشكاؿ كالرمكز التي تصمح لتسجيميا كعبلمة ،كاستثناء األشكاؿ كالرمكز
التي تؤدم إلى إحداث المبس في أذىاف المستيمكيف ،كتضميميـ مف خبلؿ إيياميـ
بما يخالؼ الحقيقة .باإلضافة إلى تحديد أنكاع العبلمات ،كالشركط الشكمية
كالمكضكعية التي ينبغي أف تتكفر في العبلمة حتى تنتج آثارىا القانكنية ،في
مكاجية الكافة.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو

ايباب ايجاْٞ
ازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو
ينتج اكتساب الحؽ في العبلمة آثا ار متعددة ،أىميا أنو يصبح بإمكاف مالؾ
العبلمة أف يستعمؿ عبلمتو لتمييز المنتجات التي تندرج ضمف األصناؼ التي تـ
تسجيؿ العبلمة مف أجميا ،كبذلؾ تتمكف العبلمة مف أداء كظائفيا المتنكعة ،التي
في مجمميا تتجو نحك جميكر المستيمكيف ،مما يعني التأثير المباشر عمى ذىنية
المستيمؾ ،كتكجيو رغباتو كارادتو ،نحك منتجات بعينيا.
كما أف اكتساب الحؽ في العبلمة يخكؿ صاحب العبلمة الحؽ في الحماية
المدنية كالجزائية لعبلمتو مف كؿ أشكاؿ المساس بحقكقو االستئثارية ،سكاء كاف ذلؾ
عف طريؽ التقميد المباشر لمعبلمة ،أك التقميد غير المباشر ليا.
كليذه الحماية تأثير كبير عمى كؿ األطراؼ المرتبطيف بالعبلمة ،مف منتجيف،
أك مكزعيف أك بائعيف ،أك مستكرديف ،أك مصدريف ،أك مرخص ليـ باستعماؿ
العبلمة كاستغبلليا ،أك مستيمكيف ،باعتبارىـ الفئة المقصكدة بصفة مباشرة مف
العممية االقتصادية في مجمميا.
لذلؾ فإنو كمما كانت العمة مسجمة كمحمية قانكنا ،كمما كفر ذلؾ لممستيمؾ
أقكل الضمانات القانكنية لحماية حقكقو ،كضماف التعكيض عف األضرار التي قد
تصيبو مف خبلؿ كقكعو ضحية لبس أك تضميؿ.
كقد قسمنا ىذا الباب إلى فصميف ،نتناكؿ في الفصؿ األكؿ عالقة ممكية
العالمة ووظائفها بحماية المستهمك ،كنخصص الفصؿ الثاني إلى آليات حماية
المستهمك من تقميد العالمة.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

ايفؿٌ األٍٚ
عالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو
متٗٝـد:
ال يمكف لمعبلمة أف تنتج آثارىا إال إذا اكتسب صاحبيا الحؽ في ممكيتيا ،كقد
بيف المشرع األسباب التي يجب أف تتكفر حتى يتحقؽ ذلؾ ،كالتي تتمثؿ في تسجيؿ
العبلمة لدل المصمحة المختصة ،كاالستعماؿ الجدم ليا ،كبيذا تتأىؿ العبلمة
أل داء كظائفيا المنكطة بيا عمى أكمؿ كجو ،سكاء تعمؽ األمر بتمييز المنتجات
كتحديد مصدرىا ،أك بالدعاية كالتسكيؽ كضماف الجكدة كالثقة في المنتجات ،أك
باستعماليا ككسيمة فعالة لممنافسة المشركعة.
كالمبلحظ عمى ىذه األسباب المتعمقة بممكية العبلمة كالكظائؼ التي تؤدييا ىذه
العبلمة ،أف المستيدؼ مف كرائيا ىك المستيمؾ في حد ذاتو ،مف خبلؿ ضماف حقو
في المتابعة القضائية لممالؾ الحقيقي لمعبلمة ،كسيكلة تحميؿ مالؾ العبلمة ،أك مف
يقكـ مقامو ،المسؤكلية عف األضرار التي أصابتو ،كما يضمف المستيمؾ اقتناء
حاجاتو دكف أف يتعرض لمغش كالتضميؿ ،كمف ىنا جاء التساؤؿ عف العبلقة التي
تربط بيف حماية المستيمؾ ككظائؼ العبلمة ،كىذا ما سنجيب عنو في المبحثيف
التالييف:

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

املبخح األٍٚ
عالقًَ ١ه ١ٝايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو
لقد أثارت الكاقعة المنشئة لمحؽ في ممكية العبلمة خبلفا كبي ار بيف مف يرل أف
ممكية العبلمة ال تثبت إال بالتسجيؿ كال قيمة لبلستعماؿ ،كبيف مف يرل أف األسبقية
في استعماؿ العبلمة التجارية ىي الكاقعة المنشئة لمحؽ في العبلمة ،كىناؾ مف
يجمع بيف الرأييف ،كمرد ىذا الخبلؼ في جكىره يعكد إلى مدل تأثير ذلؾ عمى
المستيمؾ.
مف خبلؿ ىذا المبحث ندرس العبلقة بيف ممكية العبلمة كحماية المستيمؾ ،عمى
ضكء األثر المترتب عف كؿ آلية مف آليات اكتساب الحؽ في ممكية العبلمة ،فيما
يتعمؽ بحماية المستيمؾ ،سكاء كاف الطريؽ المعتمد الكتساب ىذا الحؽ تسجيؿ
العبلمة لدل المصمحة المختصة ،أك استعماؿ العبلمة قبؿ تسجيميا.
كفي كبل الحالتيف تبدك أىمية ذلؾ بالنسبة لممستيمؾ ،عمى اعتبار أف أم
مساس بحؽ ممكية العبلمة سيؤدم إلى تضميؿ المستيمؾ ،خاصة فيما تعمؽ
بمصدر السمع أك الخدمات التي تميزىا تمؾ العبلمة ،كضماف حقو في التعكيض
كفي ما يمي بياف ذلؾ.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

املطًب األٍٚ
تأثري طسم انتطاب احلل يف ًَه ١ٝايعالَ ١عً ٢محا ١ٜاملطتًٗو
يتـ اكتساب الحؽ في ممكية العبلمة بطريقيف ىاميف ،يتعمؽ األكؿ بإيداع طمب
تسجيؿ العبلمة لدل المصمحة المختصة ،كالثاني يتعمؽ باالستعماؿ الجدم لمعبلمة.
ايفسع األٍٚ
عالق ١تطج ٌٝايعالَ ١بضُإ حكٛم املطتًٗو
أٚال :تطج ٌٝايعالَ ١نكس ١ٜٓعًًَ ٢هٝتٗا
 .1يف ايتػسٜع اجلصا٥س:ٟ
نص المشرع الجزائرم عمى عبلقة التسجيؿ بالحؽ في العبلمة بقكلو» :يكتسب

الحؽ في العبلمة بتسجيميا لدل المصمحة المختصة« (.)1

مف خبلؿ ىذه النص يظير لنا أف المشرع الجزائرم أخذ بالرأم الذم يقكؿ بأف
التسجيؿ ىك الكاقعة المنشئة لمحؽ في ممكية العبلمة ،كبذلؾ يككف قد أكقؼ اكتساب
ممكية العبلمة عمى إجراء شكمي جكىرم ،يتمثؿ في تسجيؿ العبلمة أك إيداع طمب

تسجيؿ بشأنيا لدل الجية المختصة(.)2

لـ يكتؼ المشرع باشتراط تسجيؿ العبلمة الكتساب الحؽ فييا ،بؿ شدد عمى
منع استعماؿ أم عبلمة قبؿ تسجيميا ،كذلؾ بالنص عمى أنو» :ال يمكف استعماؿ
أم عبلمة لسمع أك خدمات إالٌ بعد تسجيميا ،أك إيداع طمب تسجيؿ بشأنيا لدل

المصمحة المختصة«( .)3كفي ىذا تأكيد عمى أف مالؾ العبلمة ال يمكنو االحتجاج
بحقو في العبلمة في مكاجية الكافة ،إال إذا بادر بتسجيؿ عبلمتو لدل المصمحة

( - )1المادة  5مف أمر  06/03السالؼ الذكر.
( - )2محمد األميف بف الزيف ،المرجع السابؽ ،ص .72

( - )3المادة  4مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

المختصة .كما يستفاد مف مكقؼ المشرع الجزائرم أف استعماؿ أم عبلمة لتمييز
سمع أك خدمات قبؿ تسجيميا ،يعتبر مخالفا لمقانكف ،كيعرض مف قاـ بذلؾ إلى

عقكبات جزائية شديدة(.)1

كيعتبر تسجيؿ العبلمة في القانكف الجزائرم قرينة بسيطة عمى ممكية العبلمة

يمكف لمغير إثبات عكسيا ،كذلؾ كفؽ الشركط التالية(:)2
-

إذا تبيف أف تسجيؿ العبلمة كاف ينبغي أف ال يككف لسبب مف األسباب التي

استثناىا المشرع مف التسجيؿ( ،)3فإنو يمكف لممصمحة المختصة أك الغير طمب
إبطاؿ تسجيؿ العبلمة بأثر رجعي.
-

أف يتـ رفع دعكل إبطاؿ التسجيؿ ضمف آجاؿ التقادـ المحددة بخمس()5

سنكات مف تاريخ تسجيؿ العبلمة.
 أف ال تككف العبلمة قد اكتسبت صفة التمييز بعد تسجيميا.كيستثنى مف شرطي التقادـ كالتمييز طمب التسجيؿ الذم تـ بسكء نية.
ل ذلؾ فإف تسجيؿ العبلمة ال يعتبر قرينة قطعية عمى ممكية العبلمة ،كىذا ال
يعني أف مف قاـ بتسجيؿ عبلمتو كفؽ اإلجراءات المحددة قانكنا ،سيبقى حقو في
ممكية العبلمة مرىكنا إلى األبد بعدـ رفع دعكل إبطالو مف قبؿ الغير ،بؿ حدد
المشرع مدة خمس( )5سنكات لمغير لممطالبة بإبطاؿ التسجيؿ ،كقد اشترط المشرع
عمى مف قاـ بتسجيؿ عبلمة ،إلزامية استعماليا بشكؿ جدم عمى السمع أك الخدمات

التي سجمت مف أجميا( .)4فإذا استمر استعماليا بطريقة منتظمة كىادئة طيمة
خمس( )5سنكات كلـ يتـ

خبلؿ ىذه الفترة المطالبة بإبطاليا ،أصبح تسجيؿ

العبلمة قرينة قطعية عمى الحؽ في ممكية العبلمة كال يمكف ألحد المنازعة فيو ،كفي
ىذا ضماف الطمئناف أصحاب الحقكؽ عمى حقكقيـ.
( - )1انظر المادة  ،3/33مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )2المادة  20مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )3ىذه األسباب ذكرتيا المادة  /7مف  1إلى  9مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )4المادة  1/11مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

 .2يف ايتػسٜعات األخس:٣
بالرجكع إلى بعض األنظمة المقارنة نجد أف المشرع الفرنسي كاف يعتبر ممكية
العبلمة لؤلسبؽ في االستعماؿ أما اإليداع فميس منشئا لحؽ الممكية بؿ ىك مقرر
ليا.

()1

كقد ساد ىذا الرأم قبؿ صدكر قانكف /31ديسمبر ،1964/كنتيجة

لئلشكاالت التي أحدثيا ىذا النظاـ ،خاصة فيما تعمؽ بصعكبة إثبات أسبقية
االستعماؿ ،عدؿ المشرع الفرنسي مف رأيو ،كأصبح يأخذ بنظاـ اكتساب ممكية
العبلمة بمجرد اإليداع كليس مف أكؿ استعماؿ .كاذا مضى عمى تسجيؿ العبلمة
خمس سنكات كانت ممكية العبلمة لمف قاـ بتسجيميا بصفة نيائية ال تقبؿ المنازعة

فييا(.)2

كيعتبر ىذا النظاـ نتيجة طبيعية لعدـ أخذ المشرع الفرنسي بنظاـ الفحص
المسبؽ ،كمف مزايا ىذا النظاـ تاميف مالؾ العبلمة الذم أىمؿ تسجيميا مف أف
تغتصب عبلمتو مف طرؼ أحد منافسيو عف طريؽ السبؽ إلى إيداعيا باسمو ،غير
أف ىذا النظاـ ال يخمك مف مساكئ أىميا أنو يشجع عمى إىماؿ مالؾ العبلمة
لضركرة تسجيميا ،كما يجعؿ المالؾ الذم قاـ بتسجيؿ العبلمة قمقان عمى ممكيتو

لمعبلمة لمدة طكيمة ،ألنو قد يفاجأ بأسبقية استعماؿ العبلمة مف طرؼ منافس

آخر(.)3

كىذا النظاـ يتكافؽ مع ما ذىب إليو المشرع الجزائرم كاألردني كالمصرم

كالعراقي كغيرىـ(.)4

كمف األنظمة المخالفة لبلتجاه السابؽ نجد النظاـ األلماني الذم يعتبر تسجيؿ
العبلمة ىك الكاقعة المنشئة لحؽ ممكية العبلمة ،كال عبرة بأسبقية االستعماؿ .كمف
مزايا ىذا النظاـ تحديده لممركز القانكني لمف قاـ بالتسجيؿ بصكرة قاطعة كثابتة،
( - )1مصطفى كماؿ طو ،أساسيات القانكف التجارم ،المرجع السابؽ ،ص .666
( - )2سميحة القميكبي الممكية الصناعية ،المرجع السابؽ ،ص .325
( - )3مصطفى كماؿ طو ،أساسيات القانكف التجارم ،المرجع السابؽ ،ص .667
( - )4ىالة مقداد أحمد الجميمي ،المرجع السابؽ ،ص مف120إلى124

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

كالقضاء عمى كؿ النزاعات حكؿ ممكية العبلمة .كيعاب عمى ىذا النظاـ أنو قد
هييدر حؽ المبتكر الحقيقي لمعبلمة التجارية الذم أىمؿ تسجيميا لمصمحة شخص
آخر قد يككف سيئ ا لنية ،فيبادر إلى تسجيميا كيصبح ىك المالؾ الحقيقي لمعبلمة
التجارية حسب ىذا النظاـ(.)1

كبالتالي يعتبر نظاـ التسجيؿ ذم األثر المنشئ لحؽ الممكية ،كالمؤجؿ لفترة
زمنية محدكدة(خمس سنكات) نظاما كسطا بيف االتجاه القائؿ بأف أسبقية االستعماؿ
ىي الكاقعة المنشئة لحؽ الممكية ،كال عبرة لتسجيؿ العبلمة .كاالتجاه القائؿ بأف
العبرة في ذلؾ بأسبقية التسجيؿ كليس االستعماؿ .كىذا ما أخذ بو المشرع

الجزائرم(.)2

َٛ .3قف ايكضا َٔ ٤قسًَ ١ٜٓه ١ٝايعالَ:١
نكرد فيما يمي بعض األحكاـ القضائية التي تؤكد ممكية العبلمة مف الطرؼ
الذم سبؽ إلى تسجيميا.
لقد أيد ذلؾ القضاء المغربي ،في القرار الصادر عف محكمة االستئناؼ بالدار

البيضاء المغربية( ،)3كمما جاء في حيثياتو» :إف استعماؿ عبلمة مكدعة بحسب
القانكف بصفة عمنية كمستمرة ،خبلؿ خمس سنكات عمى األقؿ بدكف أف تككف محؿ
منازعة قضائية ،تجعؿ الممكية نيائية« .
كيؤكد ىذا القرار أف األكلكية في اكتساب ممكية العبلمة تككف دائما لممالؾ الذم
سبؽ في تسجيؿ العبلمة كاستعماليا ،كليس لمف سبؽ في التسجيؿ كانقطع عف
استعمال يا أك تخمى عنيا ،ألف حؽ ممكية العبلمة يتأكد نيائيا ،كيككف غير قابؿ
( - )1مصطفى كماؿ طو ،أساسيات القانكف التجارم ،المرجع السابؽ ،ص  .667كأيضا ىالة مقداد أحمد
الجميمي ،المرجع السابؽ ،ص .118
( - )2المادة 3/33مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )3قرار صادر بتاريخ  ،1985/11/12في الممؼ رقـ  83/1936ذكره يكنس بنكنة ،المرجع السابؽ،

ص.40

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

لئلبطاؿ إذا تكفر شرطاف أساسياف(:)1
 استعماؿ العبلمة استعماال مستم ار.
 عدـ رفع دعكل عميو بالمنازعة في ممكيتيا خبلؿ خمس سنكات المكالية لتسجيميا.
كىذا ما أكده القضاء المصرم أيضا في حيثيات إحدل ق ارراتو بقكلو» :ممكية
العبلمة حسبما تقضي بو المادة 33مف القانكف رقـ  ،1939/57ككما استقر عميو
قضاء محكمة النقض ،ال يستند إلى مجرد التسجيؿ ،بؿ إف التسجيؿ ال ينشئ بذاتو
حقا في ممكية العبلمة ،إذ أف ىذا الحؽ كليد استعماؿ العبلمة ،كال يقكـ التسجيؿ إال
قرينة عمى ىذا الحؽ يجكز دحضيا لمف يدعي أسبقيتو في استعماؿ العبلمة ،إال أف
تككف قد استعممت بصفة مستمرة خمس سنكات عمى األقؿ مف تاريخ التسجيؿ دكف
أف ترفع دعكل حكـ بصحتيا«(.)2

ثاْٝا :أثس تطج ٌٝايعالَ ١عً ٢حكٛم املطتًٗو
مف خبلؿ إجراءات التسجيؿ كاإليداع ،كالبيانات المفصمة التي اشترط المشرع
تكافرىا في ممؼ إيداع طمب التسجيؿ لدل المصمحة المختصة ،يبدك لنا الحرص
الشديد الذم أكاله المشرع لػ:
 البيانات الشخصية لمقدـ الطمب كلمالؾ العبلمة:لما ليذه البيانات أىمية كبيرة في إعبلـ المستيمؾ حكؿ مصدر السمع أك
الخدمات التي تعرض عميو ،كما تضمف لو حرية االختيار كالتمييز بيف المنتجات
قبؿ اإلقداـ عمى اقتنائيا ،كتضمف لو التعكيض عف األضرار التي قد تصيبو مف
تمؾ المنتجات أك الخدمات ،مف خبلؿ معرفتو بمالؾ العبلمة.
 قائمة السمع كالخدمات التي تميزىا العبلمة محؿ طمب التسجيؿ:لما ليذه البيانات مف أىمية لممستيمؾ في تحديد مصدر تمؾ السمع أك
( - )1محمد السيد عرفة ،المرجع السابؽ ،ص .309

( -)2طعف رقـ  354جمسة  ،1949/05/03ذكره سمير فرناف بالي كنكرم جمك ،المرجع السابؽ ،ص .665

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

الخدمات ،كضماف عدـ استعماؿ العبلمة في تمييز سمع أك خدمات أخرل غير تمؾ
التي سجمت مف أجميا ،كفي ذلؾ ضماف لمشركعية العبلمة ،كضماف لعدـ اىتزاز

ثقة المستيمؾ فييا(.)1

ألف ما ييـ المستيمؾ ىك اقتناء المنتكج الذم يحمؿ عبلمة تجارية معينة لتمبية
حاجاتو أك حاجات عائمتو ،كقد يتضرر إذا كاف في كؿ مرة يجد أف ممكية العبلمة
قد انتقمت إلى مالؾ جديد ،مما يضعؼ ثقتو في العبلمة ،كتيتز ثقتو في المنتجات
أك الخدمات التي كانت تمثؿ لو عنصر رضا كاطمئناف نفسي تبعا لذلؾ.
فتسجيؿ العبلمة ال يصب في مصمحة مالؾ العبلمة كحده فحسب ،بؿ لمصمحة
المستيمؾ أيضا مف خبلؿ األثر اإليجابي الذم يتركو عمى أمف المستيمؾ كضماف
جكدة المنتجات كالخدمات كمطابقتيا لممكاصفات المطمكبة فييا قانكنان
ايفسع ايجاْٞ
أثس االضتعُاٍ اجلد ٟيًعالَ ١عً ٢محا ١ٜاملطتًٗو
أٚال :غسٚط االضتعُاٍ اجلد ٟيًعالَ١
إف الحؽ في ممكية العبلمة ال يتكقؼ عمى تسجيؿ العبلمة التجارية ،ألف
االستفادة مف الحقكؽ التي يخكليا التسجيؿ مرىكف باستعماؿ العبلمة.
كقد نص المشرع الجزائرم عمى ذلؾ بقكلو» :إف ممارسة الحؽ المخكؿ عف
تسجيؿ العبلمة مرتبط باالستعماؿ الجدم لمعبلمة عمى السمع أك تكضيبيا أك عمى
صمة مع الخدمات المعرفة بالعبلمة).«(2
كاالستعماؿ الجدم لمعبلمة في ىذا النص يقصد بو االستعماؿ الذم ينتج اآلثار
المطمكبة الكتساب الحؽ في العبلمة ،كحتى يتحقؽ ذلؾ البد مف أف تتكفر في

االستعماؿ الشركط التالية(:)3

( - )1بكركبة ربيعة ،المرجع السابؽ ،ص.15
( - )2المادة  1/11مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )3عدناف غساف برانبك ،المرجع السابؽ ،ص مف  206إلى .219

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

 .1االضتعُاٍ ايتجاز:ٟ
لقد عرؼ القانكف األمريكي لمعبلمات االستعماؿ التجارم لمعبلمة بأنو ذلؾ
االستعماؿ حسف النية لمعبلمة في المجاؿ التجارم ،كليس فقط ألجؿ حجز الحؽ
في العبلمة .كيككف االستعماؿ التجارم لمعبلمة فيما يتعمؽ بالسمع كالمنتجات
بكضعيا أك نقشيا أك دمغيا أك ربطيا بالمنتج ذاتو أك الغبلؼ أك الكعاء المحيط
بو .أما فيما تعمؽ بالخدمات فيككف االستعماؿ التجارم مف خبلؿ عرض العبلمة
بأم كسيمة عمى متمقي الخدمة .مثؿ عرض العبلمة عمى جدراف الفندؽ ،كعمى
ألبسة عمالو ،كغير ذلؾ.
 .2االضتعُاٍ املػسٚع:
مف المبادئ القانكنية المستقرة تاريخيا أف الغش يفسد كؿ شيء .كلذلؾ فإف
االستعماؿ الذم يكسب صاحبو الحؽ في العبلمة ،ينبغي أف يككف صاحبو حسف
النية ،كال يقصد منو التعدم عمى حقكؽ اآلخريف .ألف الذم يستعمؿ عبلمة كىك
يعمـ أنيا ممؾ لمغير ،فإف استعمالو ليذه العبلمة يككف غير مشركع ،كمف أىـ صكر
ذلؾ ،استعماؿ عبلمة الغير في غياب الترخيص ،كفصؿ العبلمة األصمية عف
المنتكج األصمي الذم تميزه ،كانتياؾ حرمة التصرؼ الفردم أك الخاص لمبضائع

كالخدمات التي تميزىا العبلمة األصمية(.)1
 .3االضتعُاٍ املطتُس:

ينبغي أف يككف استعماؿ العبلمة عمى سبيؿ الدكاـ كاالستمرار ،ألف ذلؾ ىك
الذم ينشئ تمؾ الرابطة بيف العبلمة كالمنتجات التي تكسـ بيا .إذ أف االستعماؿ
العرضي كالمتقطع ال يترتب عميو حؽ يحتج بو ضد منافس قاـ باستعماؿ مستمر
ى
()2
لمعبلمة .كىذا ما قررتو محكمة النقض السكرية .
 .4االضتعُاٍ ايعًين:
()2

(1) - BONNARD Hervé, La Contrefaçon De Marque, Litec, paris, 2008, p:

 -قرار محكمة النقض السكرية ،الغرفة المدنية الرابعة ،أساس  317رقـ  2030الصادر بتاريخ

 1982/10/30مشار إليو لدل عدناف غساف برانبك ،المرجع السابؽ ،ص .210

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

المقصكد بيذا الشرط أف يككف استعماؿ العبلمة مرافقا لممنتجات .ظاى انر

لممستيمكيف الراغبيف بشراء تمؾ المنتجات .لذلؾ فإف استعماؿ العبلمة يككف ظاى ار
عندما يصؿ ىذا االستعماؿ إلى عمـ الجميكر.
 .5االضتعُاٍ داخٌ اإلقً:ِٝ
إف الحؽ في العبلمة ىك حؽ إقميمي ،كلذلؾ ينبغي عمى مالؾ العبلمة
استعماليا داخؿ إقميـ الدكلة التي سجؿ فييا عبلمتو التجارية ،كال يكفي استعماليا
داخؿ إقميـ دكلة أخرل الكتساب الحؽ في العبلمة.
 .6االضتعُاٍ ايرات:ٞ
المقصكد باالستعماؿ الذاتي أف يتـ االستعماؿ لحساب مالؾ العبلمة .فالبائع،
كالمرخص لو باالستعماؿ ،كالمكزع ،كالككيؿ التجارم ،كغيرىـ كميـ يستعممكف
العبلمة التجارية لحساب مالكيا كليس لحساب ذكاتيـ ،كلذلؾ فبل يككف مف حقيـ
اكتساب الحؽ في ممكية العبلمة .لذلؾ فإف االستعماؿ الذاتي ال يعني كجكب أف
يستعمؿ مالؾ العبلمة التجارية بنفسو ،كانما يمكف أف يتـ استعماليا مف قبؿ الغير
لحسابو ،ما لـ يكجد بينو كبيف الغير اتفاؽ صريح أك ضمني يعترؼ بمكجبو بممكية
ذلؾ الغير ليذه العبلمة التجارية.
كمف التطبيقات القضائية التي بينت شرط االستعماؿ الذاتي الذم بمكجبو
يكتسب الحؽ في ممكية العبلمة ،القضية المعركضة عمى القضاء األردني بيف
مستكرديف لبضائع تحمؿ العبلمة التجارية "خيل الريح" التي تممكيا شركة أجنبية.
ى
ضد مالؾ العبلمة التجارية" راكب الريح" المسجمة في األردف لتمييز نفس البضائع.
مطالبيف بإلغاء تسجيميا ،مؤسسيف طمبيما عمى أف استيراد ىذه البضائع يعتبر
استعماال منيما لمعبلمة التجارية بالمعنى المقصكد قانكنا.
كجاء رد المحكمة كما يمي» :إف مجرد استيراد البضاعة التي تحمؿ عبلمة
تجارية مف شخص مف ضمف أشخاص آخريف يستكردكنيا مف الخارج ال ينطكم
عمى معنى االستعماؿ المقصكد في قانكف العبلمات التجارية،إذ أف االستعماؿ
المقصكد يعني استعماؿ عبلمة تجارية خاصة بتمييز بضػاعة صاحب العبلمػة

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

ذاتو« (.)1
ثاْٝا :أثس اضتعُاٍ ايعالَ ١عً ٢املطتًٗو
ما يستفاد مف ىذه الشركط أف تسجيؿ أم عبلمة تجارية ،مف دكف استعماليا
عمى الكجو المذككر ،سيمحؽ الضرر بالغير مما يعطييـ الحؽ في المطالبة
بإبطاليا .ألف العبرة مف تسجيؿ العبلمة تكمف في استغبلليا كليس احتكارىا دكف
استعماليا كحرماف الغير مف االستفادة منيا.
كاحتكار العبلمة دكف استعماليا أك الترخيص باستعماليا ،يسمى ىذا النكع مف
العبلمات بالعبلمة المانعة التي يسجميا صاحبيا ليس بغرض استغبلليا ،كانما لمنع

كحرماف الغير مف استعماليا ،كتسجيميا ينطكم عمى التعسؼ في استعماؿ الحؽ(.)2

كفي ىذا تقييد لحرية المنافسة التي حظرىا المشرع الجزائرم في قكلو" :تحظر
الممارسات كاألعماؿ المدبرة كاالتفاقيات كاالتفاقات الصريحة أك الضمنية عندما
تيدؼ أكيمكف أف تيدؼ إلى عرقمة حرية المنافسة ،أك الحد منيا أك اإلخبلؿ

بيا.)3("...

كلذلؾ رتب المشرع الجزائرم عمى عدـ استعماؿ العبلمة ،إبطاليا ،ما عدا في

الحاالت التالية(:)4

 إذا لـ يستغرؽ عدـ االستعماؿ أكثر مف ثبلث( )3سنكات دكف انقطاع. إذا لـ يقـ مالؾ العبلمة قبؿ انتياء ىذا األجؿ بتقديـ الحجة بأف ظركفاعسيرة حالت دكف استعماليا ،ففي ىذه الحالة يسمح بتمديد الجؿ إلى سنتيف عمى
( - )1قرار محكمة العدؿ العميا األردنية رقـ  1952/55الصادر بتاريخ  ،1952/12/3مشار إليو لدل سمير
فرناف بالي كنكرم جمك ،المرجع السابؽ ،ص .755
( - )2بكقميجة نجية ،المرجع السابؽ ،ص.21
(- )3المادة 6مف أمر  03/03المؤرخ في 19يكليك  2003يتعمؽ بالمنافسة الجريدة الرسمية عدد 43الصادرة
بتاريخ 20يكليك.2003

( - )4المادة  2/11مف األمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

األكثر.
يستفاد مف ىذا النص أف أقصى مدة يمكف لمف قاـ بتسجيؿ العبلمة أف ينقطع
فييا عف استعماؿ عبلمتو ال تتجكز الخمس( )5سنكات ،إذا قدـ الدليؿ عمى كجكد
السبب األجنبي كذلؾ قبؿ انتياء أجؿ ثبلث( )3سنكات مف االنقطاع عف استعماؿ
العبلمة .كفي ىذا تأكيد عمى إلزامية استعماؿ العبلمة المسجمة تحت طائمة
البطبلف.
كلقد ذكرنا سابقا أف المشرع الجزائرم قد منع استعماؿ أم عبلمة قبؿ

تسجيميا( ،)1كلذلؾ فإننا ال نتصكر أم كجكد لكاقعة استعماؿ العبلمة كشرط
الكتساب الحؽ في العبلمة إال بعد تسجيؿ العبلمة ،حيث يمزـ مالؾ العبلمة
باستعماليا بقكة القانكف.
كالمبلحظ عمى ىذيف الشرطيف(التسجيؿ كاالستعماؿ) أنيما يشرعا مف أجؿ التأكد
مف قدرة العبلمة عمى أداء كظيفتيا ،كىذا حماية لصاحبيا مف كؿ أشكاؿ االعتداء
عمى حقكقو االستئثارية ،كحماية لممستيمؾ مف الغش كالتدليس كالتضميؿ الذم يضر
بيـ كبمصالحيـ.

املطًب ايجاْٞ
عالق ١احلكٛم ايٓااجت ١عٔ ًَه ١ٝايعالَ ١باملطتًٗو
ممكية العبلمة تخكؿ لصاحبيا الحؽ في االستئثار باستغبلؿ العبلمة كالتصرؼ
فييا بكؿ التصرفات التي يتيحيا القانكف ،كما تخكلو حؽ الترخيص الكمي أك الجزئي
لمسمع أك الخدمات التي سجمت العبلمة مف أجميا ،كىذه الحقكؽ بقدر ماىي خالصة
لمالؾ العبلمة ،بقدر ماليا تأثير عمى حقكؽ المستيمؾ ،فيي تضمف ثقة المستيمؾ
في العبلمة ،كتضمف عدـ تضميمو ،كتؤمف لو احتياجاتو االستيبلكية مف المنتجات
أك الخدمات.
( - )1المادة 4مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

ايفسع األٍٚ
حل االضت٦جاز بايعالَٜ ١ضُٔ ثك ١املطتًٗو فٗٝا
أٚال :حل االضت٦جاز
نص المشرع الجزائرم عمى أنو » :يخكؿ تسجيؿ العبلمة لصاحبيا حؽ ممكيتيا

عمى السمع كالخدمات التي يعينيا ليا« (.)1

يستفاد مف ىذا النص أف مف أىـ اآلثار التي تترتب عف تسجيؿ العبلمة ،بعد
الحؽ في ممكيتيا ،االستئثار باستعماليا كاستغبلليا في تمييز جميع السمع كالخدمات
التي تـ تعينيا عند إيداع طمب تسجيؿ العبلمة ،حيث يعتبر ذلؾ مف أىـ البيانات
التي يجب تعيينيا في الطمب ،كىذا ما أكد عميو المشرع في قكلو» :يتـ تعييف
السمع كالخدمات عند إيداع العبلمات ،طبقا لمتصنيؼ الدكلي لمسمع كالخدمات،
لغرض تسجيؿ العبلمات المحدد بمكجب اتفاؽ نيس«). (2
كلتحديد ىذه األصناؼ بكجو دقيؽ آثار متعددة ،يتعمؽ بعضيا بمالؾ العبلمة
نفسو ،بحيث يضمف عدـ تطفؿ أم منتًج آخر عمى عبلمتو ،كعدـ االستفادة مف
النجاح الذم بمغتو عبلمتو بغير كجو حؽ ،إما بتقميدىا كاما باستعماؿ نفس العبلمة
عمى سمع أك خدمات مشابية ،بحيث تحدث خمطا في ذىف المستيمؾ ،كتؤدم إلى
اعتقاده بأف تمؾ السمع أك الخدمات ليا نفس المصدر ،في حيف أف الحقيقة عكس ذلؾ.
ثاْٝا :أثس حل االضت٦جاز عً ٢ثك ١املطتًٗو
المساس بحؽ االستئثار يمحؽ أض ار ار كبيرة بمالؾ العبلمة ،مف خبلؿ تحكيؿ

المستيمكيف لشراء منتجات أخرل لبللتباس كالخمط الذم كقعكا فيو( ،)3كلعؿ مثؿ ىذا
الخمط قد يؤثر بشكؿ أكبر عمى ثقة المستيمكيف في العبلمة كالسمع كالخدمات
( -)1المادة :1/9مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )2المادة 2مف مرسكـ تنفيذم رقـ  ،277/05يتضمف تحديد كيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا ،السالؼ
الذكر.

( - )3يعقكب يكسؼ صرخكة ،المرجع السابؽ ،ص.59

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

المحددة لتمييزىا ،خاصة إذا كانت المنتجات المشابية أقؿ جكدة كأضعؼ نكعية.
كاىتزاز ثقة المستيمكيف في عبلمة ما ،سيؤدم إلى فقداف صاحبيا لكثير مف
األسكاؽ كاألمكاؿ.
كيتعمؽ بعض ىذه اآلثار بالمستيمؾ ،مف خبلؿ تأكده كضمانو بأف كؿ
المنتجات التي تحمؿ نفس العبلمة ليا نفس المصدر ،كىذا األمر يجعمو مطمئنا
ككاثقا بأف السمع كالخدمات التي اقتناىا ،ىي ذاتيا التي يحتاج إلييا إلشباع حاجاتو
كحاجات عائمتو.
ذلؾ أنو كمما نمت تجارة السمعة كتسكيقيا ،زاد إقباؿ المستيمكيف عمييا،
كاشتيرت عبلمتيا التجارية كزادت أرباحيا ،مما يغرم المنافسيف المغمكريف الذيف
يستغمكف شيرة تمؾ العبلمة كيستعممكنيا عف طريؽ تقميد أك تزكير أك اغتصاب
العبلمة إليياـ المستيمكيف كتضميميـ ،كتفكيت الربح عمى أصحاب تمؾ العبلمات،
إلى أف يفقد المستيمككف ثقتيـ في ىذه السمعة(.)1

كبالتالي فإف استئثار مالؾ العبلمة بجميع األصناؼ التي سجمت العبلمة مف
أجميا ،سيؤدم إلى حماية إرادة المستيمؾ ،كاحتراـ رغباتو ،كحمايتو مف أم غش أك
لبس أك خداع قد يتعرض لو ،بفعؿ استعماؿ ذات العبلمة لتمييز سمع أك خدمات
تنتمي إلى نفس التصنيؼ مف طرؼ الغير ،تطفبل كرغبة في االستفادة مف شيرة
ت بأم صمة إلى المالؾ األصمي
تم ٌ
العبلمة األصمية ،كىي في كاقع األمر ال ي
لمعبلمة.
كىذا االست ئثار بممكية العبلمة يعزز ثقة المستيمؾ في السمع أك الخدمات التي
تميزىا تمؾ العبلمة خاصة إذا حافظ مالكيا عمى مستكل نكعيتيا كجكدتيا ،أما لك
أف ممكية العبلمة في كؿ فترة تنتقؿ إلى شخص مختمؼ ،فإف ذلؾ سيجعؿ
المس تيمؾ ال يثؽ كثي ار في تمؾ المنتجات أك الخدمات ،كقد يعزؼ أصبل عف
اقتنائيا.
()1أحمد محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ ،ص.168

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

ايفسع ايجاْٞ
حل ايتؿسف يف ايعالَ ١حيُ ٞاملطتًٗو َٔ ايتضًٌٝ
أٚال :حل ايتؿسف
يعتبر حؽ التصرؼ مف الحقكؽ األصمية ألية ممكية ،كىذا ما نص عميو المشرع
الجزائرم بقكلو» :الممكية ىي حؽ التمتع كالتصرؼ في األشياء بشرط أف ال

يستعمؿ استعماال تحرمو القكانيف كاألنظمة« (.)1

كمالؾ العبلمة يتمتع أيضا بحؽ التصرؼ في عبلمتو عمى الكجو الذم ال
تحرمو القكانيف ،كقد نص عمى ذلؾ المشرع صراحة بقكلو » :فإف الحؽ في العبلمة
يخكؿ صاحبو حؽ التنازؿ عنيا كمنح رخص استغبلؿ كمنع الغير مف استعماؿ
عبلمتو تجاريا دكف ترخيص مسبؽ منو عمى سمع أك خدمات مماثمة أك مشابية

لتمؾ التي سجمت العبلمة مف أجميا« (.)2

كانطبلقا مف حؽ مالؾ العبلمة في التصرؼ فييا ،منح المشرع لمالكيا الحؽ

في نقؿ الحقكؽ المخكلة لو عف طمب التسجيؿ ،أك تسجيؿ العبلمة كميا أك جزئيا(،)3
كاشترط تحت طائمة البطبلف ،الكتابة كامضاء األطراؼ في عقكد النقؿ أك رىف
العبلمة المكدعة أك المسجمة(.)4

غير أف انتقاؿ ىذه الحقكؽ يعتبر باطبل إذا كاف الغرض منو تضميؿ الجميكر
أك األكساط التجارية فيما يتعمؽ عمى كجو الخصكص ،بطبيعة أك بمصدر أك
بطريقة صنع أك خصائص أك قابمية استخداـ السمع أك الخدمات التي تشمميا
العبلمة(.)5

( - )1المادة  :674مف أمر  58/75المتضمف القانكف المدني المعدؿ كالمتمـ ،السالؼ الذكر.
( - )2المادة 2/9مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )3المادة 1/14مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )4المادة :15مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

( - )5المادة 2 /14مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

إف ىذا النص يدؿ داللة قاطعة عمى التأثير المتعدد الجكانب الذم يمكف أف
تحدثو العبلمة في ذىف المستيمؾ ،بما يؤكد أىمية العبلمة في حماية المستيمؾ،
مف خبلؿ الضمانات التي تكفرىا لممستيمؾ عمى الخصكص في العناصر التي بينيا
المشرع بشكؿ دقيؽ.
كيتـ قيد نقؿ الحقكؽ المتعمقة بالعبلمة في سجؿ العبلمات مف قبؿ المصمحة

المختصة بناء عمى طمب أحد األطراؼ المعنية(.)1
ثاْٝا :أثس حل ايتؿسف يف ايعالَ ١عً ٢املطتًٗو

مف خبلؿ النصكص المذككرة سابقا يظير أف حؽ مالؾ العبلمة في التصرؼ
في الحقكؽ االستئثارية التي يخكليا لو تسجيؿ عبلمتو ،سكاء تعمؽ األمر بالبيع ،أك
الرىف ،أك التنازؿ ،أك الترخيص لمغير باالستغبلؿ ،أك غير ذلؾ مف التصرفات التي
تقرىا القكانيف ،مرتبط بمدل صدقية انتقاؿ ىذه الحقكؽ ،كعدـ كقكع المستيمؾ في
أم لبس أك تضميؿ ،خاصة في مصدر كطبيعة كخصائص السمع كالخدمات التي
تشمميا العبلمة.
غير أف بعض التشريعات ربطت بيف مصير ممكية العبلمة مف جية ،كممكية
المحؿ التجارم مف جية أخرل ،فمنعت انتقاؿ ممكية العبلمة مستقمة عف المحؿ أك
المشركع التجارم الذم يستعمميا ،كالتشريع األردني الذم نص في المادة 19مف
قانكف العبلمات عمى أنو» :يتـ تحكيؿ العبلمة التجارية كنقميا بعد تسجيميا مع اسـ
كشيرة المحؿ التجارم المختص بالبضائع التي سجمت العبلمة بشأنيا ،كتنقضي
بزكاؿ ذلؾ المحؿ كشيرتو(.«)2

كانطبلقا مف ذلؾ يككف المشرع األردني قد جعؿ العبلمة تدكر كجكدا كعدما مع
المحؿ التجارم ،بيدؼ حماية المستيمؾ مف التضميؿ الذم قد يقع فيو حكؿ مصدر
( - )1المادة 22الفقرة 1مف مرسكـ تنفيذم رقـ 277/05يتضمف تحديد كيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا،
السالؼ الذكر.

( - )2المادة 9مف قانكف رقـ  34لعاـ  ،1999المعدؿ لقانكف العبلمات األردني ،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

السمع أك الخدمات التي تميزىا العبلمة ،كيحدث المبس في ذلؾ إذا بيعت العبلمة
كحدىا ،كأصبحت تستعمؿ في تمييز سمع متجر آخر ،فيؤدم ذلؾ إلى الخمط بيف

المحميف ،كصعكبة التفريؽ بيف منتجات كؿ منيما(.)1

كاألمر كذلؾ بالنسبة لممشرع المصرم ،فمـ يجز التصرؼ في العبلمة إال مع
المؤسسة التي تستخدميا في تمييز منتجاتيا ،كاعتبر ذلؾ مف النظاـ العاـ ،يترتب

عمى مخالفتو بطبلف التصرؼ في العبلمة(.)2

كقد أرجع المشرع المصرم ىذا الحظر في المذكرة التفسيرية لقانكف العبلمات،
إلى عدـ تضميؿ الجميكر بالنسبة لمصدر البضاعة ،تماشيا مع المبادئ المعمكؿ

بيا في بعض الدكؿ األكركبية كما ىك الحاؿ في سكيس ار كبمجيكا(.)3
ايفسع ايجايح

احلل يف ايرتخٝـ باضتػالٍ ايعالَٜ ١ؤََِّٔ يًُطتًٗو حاجات٘
أٚال :عكد ايرتخٝـ
إف مف أىـ الحقكؽ التي تخكليا العبلمة لمالكيا ،حؽ الترخيص لمغير باستغبلؿ
العبلمة عف طريؽ منحو رخصة استغبلؿ استئثارية أك غير استئثارية ،لكؿ أك لجزء

مف السمع أك الخدمات التي تـ إيداع أك تسجيؿ العبلمة بشأنيا(.)4

كيعرؼ عقد الترخيص باستعماؿ العبلمة بأنو العقد الذم يخكؿ بمكجبو مالؾ

العبلمة الغير باستعماؿ ىذه العبلمة خبلؿ مدة زمنية معينة في مقابؿ و
أجر معمكـ،
مع بقاء صاحب العبلمة محتفظان بممكيتيا

()5

( - )1صبلح زيف الديف ،الممكية الصناعية كالتجارية ،المرجع السابؽ ،ص.360
( - )2مصطفى كماؿ طو ،أساسيات القانكف التجارم ،المرجع السابؽ ،ص .671
( - )3عدناف غساف برانبك ،المرجع السابؽ ،ص 412
( - )4المادة :16مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
(- )5عدناف غساف برانبك ،المرجع السابؽ ،ص .468

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

كقد شدد المشرع تحت طائمة البطبلف ،عمى كجكب أف يتضمف عقد الترخيص
المبرـ كفقا لمقانكف المنظـ لمعقد ،العبلمة ،كفترة الرخصة ،كالسمع كالخدمات التي
منحت مف أجميا الرخصة ،كاإلقميـ الذم يمكف استغبلؿ العبلمة في مجالو ،أك

نكعية السمع المصنعة أك الخدمات المقدمة مف قبؿ حامؿ الرخصة( ،)1كيجد ىذا
التشديد مبرره في أف جميع التزامات مالؾ العبلمة اتجاه المستيمكيف ،تنتقؿ إلى
المرخص لو ،ألف استعماؿ العبلمة مف قبؿ حامؿ الرخصة يعتبر بمثابة استعماؿ

مف طرؼ المكدع أك مالؾ العبلمة نفسو(،)2خاصة ما تعمؽ منيا بضماف جكدة
السمع كالخدمات التي تميزىا العبلمة ،كضماف عدـ اإلساءة إلى العبلمة كسمعتيا،
كعدـ تجاكز أنكاع السمع أك الخدمات المتفؽ عمييا ،أك الحدكد الجغرافية المسمكح لو

فييا باستعماؿ العبلمة(.)3

لذلؾ أعطى المشرع لمالؾ العبلمة الحؽ في منع أم طرؼ مف استعماؿ
العبلمة تجاريا دكف ترخيص مف مالكيا ،كاعتبر ذلؾ مساسا بحؽ مف الحقكؽ

االستئثارية التي تخكليا العبلمة لمالكيا ،كالذم يعاقب عميو القانكف( ،)4كما يمكنو
التمسؾ بيذه الحقكؽ في مكاجية الغير ،الذم يستعمؿ عبلمة أك رم از أك اسما
تجاريا مشابيا إلى درجة المبس بيف سمع كخدمات مطابقة أك مشابية ،دكف ترخيص

منو( ،)5كفي ذلؾ تأكيد عمى حماية المستيمؾ مف التضميؿ كالمبس حكؿ طبيعة
كمصدر تمؾ السمع أك الخدمات.
ثاْٝا :أثس عكد ايرتخٝـ يف تأَني حاجات املطتًٗو
تيدؼ البيانات التي يشتمؿ عمييا عقد الترخيص كجكبا ،إلى حماية المستيمؾ
مف جميع التبلعبات التي يمكف أف تؤدم إلى تضميمو كخداعو ،كدفعو إلى اقتناء
( - )1المادة :17مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )2المادة  12مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )3محمكد عمي الرشداف ،المرجع السابؽ ،ص .110
( - )4المادة 26مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

( - )5المادة  3/9مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

سمع أك خدمات غير مطابقة لمحقيقة ،كال تشبع حاجاتو بالدرجة التي يريدىا.
كما أف المستيمؾ ال تيمو الجية المنتًجة أك مصدر السمعة _ إف كاف مالؾ
العبلمة أك المرخص لو_ بقدر ما ييمو احتفاظ السمع كالخدمات التي تميزىا
العبلمة ،بنفس درجة الجكدة كالنكعية كالضماف ،التي كانت عمييا قبؿ الترخيص.
كما أف عجز مالؾ العبلمة عف استغبلليا عمى جميع السمع أك الخدمات أك
بعضيا ،قد يتسبب في أضرار معنكية كمادية لممستيمؾ الذم كضع ثقتو في تمؾ
العبلمة ،كارتبطت بيا شخصيتو ،كيرىف احتياجاتو ،كمف ثـ فإف الترخيص لمغير
باستغبلليا تجاريا كميا أك جزئيا يحكؿ دكف كقكع تمؾ األضرار ،كيضمف لممستيمؾ
استم ارره في اقتناء ما يحتاج إليو مف سمع أك خدمات دكف أم اضطراب.
لسف
ختاما ليذا المبحث يتبيف لنا أف التشريعات الحديثة قد أكلت أىمية كبيرة ٌ
القكاعد كاألحكاـ القانكنية المتعمقة بالعبلمات التجارية ،مف خبلؿ تعريفيا كضبط
األشكاؿ كالرمكز التي يصح أف تتشكؿ منيا العبلمة كالرمكز المستثناة مف ذلؾ،
كالتأكيد عمى الشركط المكضكعية كالشكمية التي يجب أف تتكفر في العبلمة حتى
يتـ قبكؿ تسجيميا كاقرار الحماية القانكنية ليا.
إف ىذا اال ىتماـ المتزايد بالعبلمة التجارية ػ رغـ أنيا ليست سكل مجمكعة مف
حركؼ أك أرقاـ أك ألكاف بسيطة أك خميط مف كؿ ىذا ػ ليس كليد الصدفة كال ينبع
مف فراغ ،بؿ ينطمؽ مف الدكر المتعاظـ الذم تؤديو ىذه الرمكز البسيطة عمى كؿ
المستكيات االقتصادية كالتجارية كاالجتماعية .حيث ال تجد شركة أك مؤسسة أك
تاج ار أك صانعا أك صاحب خدمة أك حتى صاحب حرفة بسيطة ،يمكنو أف يستغني
عف استعماؿ العبلمة التجارية لتمييز منتجاتو أك خدماتو عما يماثميا مف منتجات
أك خدمات غيره .مف أجؿ أف يجد لعبلمتو مكضع قدـ في السكؽ في ظؿ ما تعرفو
األسكاؽ الداخمية كالخارجية مف مزاحمة كمنافسة شديدة بيف كؿ المتدخميف فييا.
ال شؾ أف التشريعات المنظمة لمعبلمة التجارية ىدفت إلى حماية طرفي العممية
االقتصادية .فيي مف جية تكفر الحماية لمالؾ العبلمة مف أم اعتداء قد يمس
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بحقكقو .كمف جية أخرل تكفر الحماية لجميكر المستيمكيف مف كؿ أشكاؿ الغش
كالتدليس كالتضميؿ ككؿ ما يؤثر عمى رغباتيـ كارادتيـ كحرية اختيارىـ لممنتجات أك
الخدمات التي يريدكنيا.
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املبخح ايجاْٞ
ازتباط ٚظا٥ف ايعالَ ١حبكٛم املطتًٗو
إف العبلمة بكؿ مككناتيا إنما أبدعيا صاحبيا بيدؼ جذب العمبلء
كالمستيمكيف ،مف خبلؿ قدرتيا عمى كسب ثقتيـ في أصناؼ السمع كالخدمات التي
تميزىا ،كالتعبير عمى درجة معينة مف الجكدة كالنكعية ،كطمأنة جميكر المستيمكيف
بضماف ذلؾ.
إف الذم يساىـ في تطكير العبلمة أك إضعافيا ،إنما ىي العناصر الخارجية
التي تمثؿ بيئة العبلمة ،كالتي تتشكؿ مف السكؽ ،كالمستيمكيف ،كالمنافسة المباشرة

أك غير المباشرة ،كالمكزعكف ،كالظركؼ اإلدارية كالقانكنية المحيطة بيا(.)1

كما تعتبر العبلمة السبلح األمضى في الدعاية كالتركيج ليذه السمع كالخدمات،
كالكسيمة الفعالة في مكاجية كؿ المنافسيف المتدخميف في السكؽ.
كتظير أىمية كظائؼ العبلمة في مكضكع ىذه البحث ،في ارتباطيا الكثيؽ
بالمستيمؾ ،كدكرىا الحاسـ في حماية المستيمؾ ،مف خبلؿ مساعدتو عمى تحقيؽ
رغباتو ،كاشباع حاجاتو ،كاشعاره بالحماية مف كؿ أنكاع الغش كالتدليس كالخداع.
كانطبلقا مف أف العبلمة تضمف الكثير مف الكظائؼ ،خصكصا ما تعمؽ بالتمييز
بيف المشاريع ،كالتمييز بيف البضائع كالخدمات ،فيي أيضا تقكـ بنكعيف مف
الكظائؼ ،كظائؼ تتعمؽ بالمستيمكيف ،تتمثؿ في كظيفة ضماف منشأ كأصؿ البضائع
كالخدمات ،ككظيفة ضماف الجكدة ،ككظيفة الدعاية كاإلشيار ،ككظيفة حماية الحيز
كالمنظر الذم لو األكلكية في المنافسة ،ككظائؼ أخرل تتعمؽ بالمنتجيف تتمثؿ في
كظيفة التمكقع في السكؽ ،ككظيفة الصكرة التي تنطبع في ذىف المستيمؾ مف خبلؿ
اشتيار العبلمة ،التي تتراكـ صكرتيا في األذىاف مع مركر الكقت(.)2

(1) -KIRILLOVA Svetlana , op. cit , p: 19
(2) - AIT SAYAD NISRINE, Le Contentieux des Marques (étude nationale et international),
Mémoire d’obtention de Master en droit des Affaires et de l’entreprise, Université Cady
=
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املطًب األٍٚ
ايعالَٚ ١ض ١ًٝيتُٝٝص املٓتجات ٚحتدٜد َؿدزٖا
تعتبر العبلمة أداة ميمة يرتكز عمييا المستيمؾ في تحديد السمع كالخدمات التي
أم سمعة أك
يحتاجيا إلشباع حاجاتو الشخصية أك األسرية ،فالمستيمؾ عندما يريد ٌ
خدمة ،عادة ما يطمبيا كفؽ العبلمة التي تميزىا ألنو يعرؼ مصدرىا ،فمثبل إذا أراد
شراء قاركرة ماء معدني فإنو يميز بيف أنكاع المياه المعدنية المعركضة لمبيع
بالعبلمة التي يفضميا ،فقد يطمب ماء" سعيدة " أك ماء" مكزاية " أك غير ذلؾ،
كيتكرر األمر مع كؿ المقتنيات.
ايفسع األٍٚ
ايعالَٚ ١ض ١ًٝيتُٝٝص املٓتجات
ركز المشرع الجزائرم في تعريؼ العبلمة ،عمى كظيفة التمييز بيف المنتجات
كأكؿ كأىـ كظيفة كجدت العبلمة مف اجؿ تحقيقيا ،حيث نص عمى أف المقصكد
بالعبلمات » :كؿ الرمكز القابمة لمتمثيؿ الخطي ،السيما الكممات بما فييا أسماء
األشخاص كاألحرؼ كاألرقاـ كالرسكمات أك الصكر كاألشكاؿ المميزة لمسمع أك
تكضيبيا ،كاأللكاف بمفردىا أك مركبة ،التي تستعمؿ كميا لتمييز سمع أك خدمات

شخص طبيعي أك معنكم عف سمع أك خدمات غيره«(.)1

كقد أكدت ىذا المعنى أغمب التشريعات العربية ،منيا التشريع األردني في
المادة 2مف قانكف العبلمات التجارية رقـ  33لسنة  ،1952كالتشريع المصرم في
المادة  63مف قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية رقـ  28لسنة .2332

()2

=
Ayad, Faculté des sciences juridiques, économiques et social de Marrakech, 2008/2009, p:
-

( - )1المادة 1/2مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )2عبد ا،هل حميد سميماف الغكيرم ،العبلمة التجارية كحمايتيا(العبلمة المشيكرة كحمايتيا) ،دار الفبلح األردف

ص
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يتضح مما سبؽ أف العبلمة في األساس ال تعدك أف تككف إشارة تكسـ بيا السمع

كالبضائع ،أك تيعمـ بيا تميي انز ليا عما يماثميا مف سمع كبضائع كمنتجات(.)1

كمف ثـ فإف الغاية مف ابتكار العبلمة ،تكمف في التعريؼ بيكية سمع أك خدمات
مجمكعة كاحدة مف البائعيف ،كتمييزىا عف سمع أك خدمات المنافسيف .كىذا التمييز
بالعبلمات يعني" خمؽ عبلقة معترؼ بيا بشكؿ متبادؿ بيف المكرد كالمشترم

تتخطى المعامبلت الفردية المتفرقة ،أك أفرادا بعينيـ(.)2

ذلؾ أل ف العبلمة شارة لمتمييز ،كبالتالي فيي شعاع حقيقي يدعـ نقؿ البضائع
كالخدمات كاعبلـ المستيمكيف بيا ،كىي التي تحشد المشتريف كتحدث فييـ أث ار
فكريا(.)3

كتعتبر كظيفة التمييز مف األىمية بمكاف بالنسبة لصاحب العبلمة كجميكر
المستيمكيف عمى حد السكاء ،حيث تحمي مالكيا مف منافسيو الذيف ينتجكف أك
يبيعكف سمعا مماثمة ،مف أم شكؿ مف أشكاؿ المنافسة غير المشركعة ،كما تمكف
جميكر المستيمكيف مف التعرؼ عمى السمع كالخدمات التي يفضمكنيا ،كعدـ التباس

األمر عمييـ( .)4كيعد ىذا مف أىـ األسباب التي دعت المشرعيف الشتراط أف تككف
العبلمة مميزة أك ذات صفة فارقة لتحظى بالحماية ،كرفض تسجيؿ أم عبلمة تفتقد

ليذا العنصر( ،)5لما في ذلؾ مف تضميؿ لجميكر المستيمكيف .كمف ذلؾ ما نص
عميو المشرع الجزائرم مف استثناءات عمى تسجيؿ العبلمة ،حيث يتعمؽ أغمبيا
بسبب فقدانيا لصفة التمييز ،كمدل تأثير ذلؾ عمى سبلمة كصحة اختيار المستيمؾ

لمسمع كالخدمات التي يريدىا إلشباع حاجاتو الشخصية كاألسرية(.)6
( - )1صبلح الديف عبد المطيؼ الناىي المرجع السابؽ ص .233

( - )2مفكركف كأفكار صنعكا مجد اإلدارة ،مف إعداد قسـ التطكير كالتعميـ المستمر ،إدارة بكؾ لمنشر ،الناشر
مركز الخبرات المينية لئلدارة -بميؾ -القاىرة  ،2007ص .269
(3)-MOURIAK Vincent, op. cit, p721.

( - )4سميحة القميكبي ،الكجيز في التشريعات الصناعية ،المرجع السابؽ ،ص .231
( - )5طارؽ الحمكرم ،المرجع السابؽ ،ص .1510

( - )6المادة  07مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
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كتتفؽ مع ىذا المعنى االتفاقيات الدكلية المبرمة في مجاؿ الممكية الصناعية،
كالتي نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ
الممكية الفكريػة (تريبس) ،التي بينت الكظيفة األساسية لمعبلمة كالتي عمى ضكئيا
تككف معتبرة ،حيث نصت عمى إنو » :تعتبر أم عبلمة أك مجمكعة عبلمات
تسمح بتمييز السمع كالخدمات التي تنتجيا منشأة ما عف تمؾ التي تنتجيا المنشآت

األخرل صالحة ألف تككف عبلمة تجارية« ( .)1كفي ىذا تأكيد عمى الصفة الفارقة
كالمميزة لمعبلمة التجارية ،كتدعيما لذلؾ نصت عمى الحقكؽ التي يمنحيا تسجيؿ
العبلمة لصاحبيا بالقكؿ » :يتمتع صاحب العبلمة التجارية المسجمة بالحؽ المطمؽ
في منع جميع األطراؼ الثالثة التي لـ تحصؿ عمى مكافقة صاحب العبلمة مف
استخداـ العبلمة ذاتيا أك عبلمة مماثمة في أعماليا التجارية بالنسبة لمسمع
كالخدمات ذاتيا أك المماثمة لتمؾ التي سجمت بشأنيا العبلمة التجارية ،حيف يمكف
أف يسفر ذلؾ االستخداـ عف احتماؿ حدكث لبس .كيفترض احتماؿ حدكث لبس في
حالة استخداـ عبلمة تجارية مطابقة بالنسبة لسمع أك خدمات مطابقة ،كيحضر أف

تضر الحقكؽ الممنكحة أعبله بأية حقكؽ سابقة.)2(« ...

يستفاد مف ىذا التأكيد أف العبلمة ذات الصفة الفارقة كالمميزة ،إذا قاـ مالكيا
بتسجيميا ،يككف لو حؽ استئثارم مطمؽ في استعماليا بنفسو أك الترخيص لمغير
باستعماليا ،كما يستفيد مف ذلؾ المستيمككف أيضا مف خبلؿ احتراـ أذكاقيـ
كاختياراتيـ ،كتجنيبيـ أم لبس أك تضميؿ ،قد يؤثر عمى ق ارراتيـ في حاؿ استخداـ
عبلمة تجارية مطابقة بالنسبة لنفس السمع كالخدمات التي تكضع عمييا العبلمة

المسجمة(.)3

كما أف االجتياد القضائي أكد أىمية الصفة المميزة لمعبلمة ،في حماية مالؾ
العبلمة كالجميكر المستيمؾ عمى حد السكاء ،كفي ىذا السياؽ نذكر قرار محكمة
( - )1المادة  1/15مف اتفاقية تريبس المذككرة سابقا.
( - )2المادة  16مف نفس االتفاقية.

( - )3جبلؿ كفاء محمديف ،المرجع السابؽ ،ص .116
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العدؿ العميا األردنية ،في االستئناؼ المقدـ مف طرؼ شركة فادية بركات زبيدة
عكاشة ،ضد مسجؿ العبلمات ػ مستأنؼ عميو ػ ،كالذم يتضمف رفض تسجيؿ
العبلمة التجارية ( ،)Light Damatnos Jordan BRIDAL FASHOIYكمما
جاء فيو الحيثيات التالية:
إننا بالرجكع إلى المادة  13/8مف قانكف العبلمات التجارية بصيغتيا المعدلة
بالقانكف رقـ 34لسنة  1999نجد أنيا تتضمف العبلمات التي ال يجكز تسجيميا
كعبلمات تجارية كما يمي:
»العبلمة التي تطابؽ عبلمة تخص شخصان آخر سبؽ تسجيميا لنفس البضائع

الت ي يراد تسجيؿ العبلمة مف أجميا ،أك لصنؼ منيا ،أك العبلمة التي تشابو العبلمة
إلى درجة قد تؤدم إلى غش الجميكر .كحيث أف العبلمتيف مكضكع الطعف
متشابيتيف مف حيث االسـ حركفان كلفظان ،كىما لنفس الصنؼ مف البضائع ،األمر
الذم مف شأنو تضميؿ الجميكر كغشيـ.

كبذلؾ كفي ضكء أحكاـ المادة 13/8مف قانكف العبلمات التجارية فإف ما
تكصؿ إليو مسجؿ العبلمات التجارية ،بق ارره المستأنؼ برفض طمب المستأنؼ يتفؽ

كأحكاـ القانكف األمر الذم يتعيف معو رد االستئناؼ « (.)1

كتأسيسان عمى ما سبؽ مف نصكص قانكنية كأحكاـ قضائية ،يتجمى بكضكح

األثر البالغ الذم تحدثو كظيفة التمييز بيف السمع كالخدمات التي تؤدييا العبلمة
التجارية ،بالنسبة لممستيمؾ عمى كجو الخصكص مف خبلؿ تمكينو مف حرية
االختيار كالتفضيؿ بيف السمع كالخدمات التي يريدىا مف جية ،كحمايتو مف كؿ
أشكاؿ الغش كالتدليس مف جية أخرل ،ذلؾ ألف كظيفة التمييز ىي التي تكفر
لممستيمؾ كسائؿ كآليات حماية كاحتراـ اختياراتو كارادتو.

( - )1قرار محكمة العدؿ العميا رقـ  2007/73المؤرخ في  ،2007/03/22مذككر لدل محمكد عمي الرشداف،
المرجع السابؽ ،ص .70
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ايفسع ايجاْٞ
ايعالَٚ ١ض ١ًٝيتخدٜد َؿدز املٓتجات
تتميز السمع كالبضائع كالخدمات بككنيا ليا مصدراف ،مصدر شخصي يتعمؽ
بالمنتج ،سكاء كاف شخصان طبيعيا أك شخصان اعتباريا .كمصدر إقميمي يتعمؽ

بالجية أك المنطقة التي جاءت منيا المنتجات( .)1كال شؾ في أف األداة التي
يستعيف بيا المستيمؾ لتحديد مصدر السمع كالخدمات ،سكاء الشخصي أك اإلقميمي،
إنما ىي العبلمة ،إذ يتمكف بكاسطتيا المستيمؾ مف التمييز بيف السمع كالخدمات
المماثمة كالمتشابية ،باعتبارىا الرمز الذم يدؿ عمى مصدرىا(.)2

كمثاؿ ذلؾ العبلمات المستخدمة في مجاؿ السيارات تدؿ عمى الصانع الذم
أنتجيا(مصدر شخصي) ،كالجية التي جاءت منيا ،كمف ثـ فبل حاجة لممستيمؾ في
بياف أكصاؼ كسمات كمزايا ىذه السيارة أك تمؾ .ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لؤلجيزة
الكيركمنزلية كاإللكتركنية كاأللبسة كاألغذية كغير ذلؾ.
كقد تطكرت ىذه الكظيفة لمعبلمة التجارية كثي انر ،بحيث لـ تعد تقتصر عمى

إبراز شخصية الصانع أك المنتج ،كانما أصبحت رم انز لمداللة عمى مصدر المنتج

الذم يقكـ باإلنتاج في إطار جماعي ،فيي مف جية رمز لمميارة الشخصية لممنتج،

كما ىي رمز لممشركع كمصدر لممنتجات مف جية أخرل( ،)3كقد ساند ىذا الرأم

المشرع الجزائرم حينما عرؼ العبلمة الجماعية بقكلو » :ىي كؿ عبلمة تستعمؿ
إلثبات المصدر كالمككنات كاإلنتاج ،أك كؿ ميزة مشتركة لسمع أك خدمات مؤسسات

مختمفة ،عندما تستعمؿ ىذه المؤسسات العبلمة تحت رقابة مالكيا« (.)4

يتبيف لنا مف ىذا التعريؼ أف لمعبلمة التجارية كظيفة ىامة في تحديد مصدر
المنتجات ،بحيث يستطيع المستيمؾ بكؿ يسر ،التعرؼ عمى مصدر السمع
( - )1بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات ،المرجع السابؽ ص.43
( - )2صبلح زيف الديف ،الممكية الصناعية كالتجارية ،المرجع السابؽ ،ص.255
( - )3عبد ا،هل حميد سميماف الغكيرم،المرجع السابؽ ،ص 55

( - )4المادة  2/2مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

كالخدمات التي يريدىا ،عمى الرغـ مف كثرة المنتجات المعركضة عميو( ،)1إذ يكفي
أف يذكر المشترم اسـ العبلمة التي تحمميا البضاعة التي يريد اقتناءىا ،دكف
الحاجة إلى بياف أكصافيا كسماتيا( ،)2كمزاياىا كقيمتيا ،ألف كؿ ذلؾ مضمكف

كمحدد مف خبلؿ العبلمة.
ايفسع ايجايح
املٛاؾفات اييت تٓطبع يف ذٖٔ املطتًٗو
إف العبلمة مف شدة تأثيرىا عمى المستيمؾ ،فإنيا تطبع في ذىنو الكثير مف
المكاصفات ،ا لتي يثؽ في كجكدىا في السمع كالخدمات التي تميزىا تمؾ العبلمة

كفي ما يمي ىذه المكاصفات(:)3

 .1الصفات :ترتبط العبلمة ارتباطا كثيقا ،بصفات محددة لمسمعة في ذىف

المستيمؾ ،فمثبل عبلمة (مرسيدس) لصناعة السيارات تقدـ الصفات الخاصة بيا،
عمى أنيا مصممة بشكؿ جيد ،كمضمكنة ،كليا ىيبة قكية ،كذات سرعة كبيرة،
كغالية الثمف .ىذه الصفات تتبادر إلى ذىف المستيمؾ بمجرد ذكر العبلمة التجارية،
كحتى قبؿ رؤية السيارة ،أك تجريبيا ،ألنيا مرتبطة بالعبلمة في حد ذاتيا.
 .2المزايا :ال يشترم المستيمؾ الصفات ،بؿ المزايا ،كلذلؾ يتـ تقديـ ىذه

الصفات في شكؿ مزايا كظيفية كشعكرية ،ككمثاؿ عمى ذلؾ صفة "مضمكنة" يمكف
تقديميا كفائدة كظيفية أك عممية عمى النحك اآلتي» :عند شراء سيارة جديدة فإنني
أفكر في عدـ القدرة عمى شراء سيارة جديدة كؿ عدة سنكات« ،أما صفة "غالية
الثمف" فيمكف تقديميا كفائدة شعكرية عمى النحك التالي» :أشعر أنني إنساف ميـ
كمحترـ« .
( - )1عامر الكسكاني ،المرجع السابؽ ،ص.136
( - )2عمر طالب حمد الحطاب ،ممكية العبلمة التجارية بيف االستعماؿ كالتسجيؿ في القانكف األردني،
أطركحة دكتكراه فمسفة في القانكف الخاص ،كمية الدراسات القانكنية العميا ،جامعة عماف العربية لمدراسات
العميا،عماف األردف  ،2007ص .18
( - )3أ .ؼ ككتمر ،التسكيؽ – السمع كاألسعار – الجزء الرابع ،ترجمة مازف نفاع ،منشكرات دار عبلء الديف،

سكرية ،2002 ،ص .28

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

 .3القيمة :تقدـ العبلمة التجارية المعمكمات عف منظكمة القيـ لممستيمؾ ،فالذم
يشترم سيارة مرسيدس يقيـ فييا الصفات االستخدامية المميزة ليا ،كسبلمتيا
كىيبتيا.
 .4الفردية :باإلضافة إلى كؿ ما سبؽ ،فإف العبلمة التجارية تعتبر انعكاسا

لمشخصية أك الفردية ،فتجد المستيمككف ينجذبكف إلى عبلمة تجارية دكف أخرل لما
يركا فييا مف تطابؽ أشكاليـ كطباعيـ مع أشكاؿ كمزايا العبلمة التجارية.
مف خبلؿ ىذه المزايا ندرؾ السبب مف كراء بحث المستيمؾ عف مصدر السمعة،
الذم تحدده العبلمة ،كلما لو مف أىمية في تكجيو إرادة المستيمؾ الختيار عبلمة
تجارية دكف أخرل ،كما أف تحديد مصدر السمع كالبضائع كالخدمات ،يكفر الحماية
لكؿ األطراؼ مف المنتج إلى البائع إلى المستيمؾ ،رغـ أف المستيمؾ العادم في

كثير مف األحياف ،هيقبًؿ عمى شراء منتجات تحمؿ عبلمات تجارية معينة دكف أف
يعرؼ أك ييتـ بمعرفة مصدرىا ،أك المؤسسة التي أنتجتيا أك التي تكزعيا ،كمرد
ذلؾ إلى متطمبات التجارة الحديثة ،كالتكزيع الدكلي لمبضائع ،خاصة باستعماؿ

عبلمات التكزيع التي تقدـ ضمانات لمبائع دكف أم تحديد لمصدر المنتكج( ،)1كناد ار
ما تسمح لممستيمؾ بمعرفة مصدر أك أصؿ السمع التي تحمؿ عبلمة معركفة في

عالـ التجارة(.)2

كىذا ال ينقص أبدا مف أىمية العبلمة في تحديد مصدر السمع كالبضائع
كالخدمات ،كتأثير ذلؾ عمى حماية المستيمؾ مف كؿ أنكاع الغش كالتقميد كالتدليس.
كقد نصت أغمب التشريعات عمى أف تحديد المصدر مف أىـ كظائؼ العبلمة،
كمف ىذه التشريعات التشريع الجزائرم الذم عرؼ العبلمة بأىـ كظيفة مف كظائفيا،
كىي تمييز سمع أك خدمات شخص طبيعي أك معنكم ،عف سمع كخدمات غيره كألزـ
كؿ مف يبيع أك يعرض لمبيع عبر أنحاء التراب الكطني سمعان أك خدمات ،بكضع

(1) - CHAVANNE Albert et Burst Jean-Jacques , op. cit, p: 753.

( - )2يعقكب يكسؼ صرخكة ،المرجع السابؽ ،ص .62

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

عبلمة عمى غبلؼ السمعة أك الخدمة ،أك عمى الحاكية عند استحالة ذلؾ(.)1
كفي ىذا اإللزاـ تأكيد مف المشرع عمى أىمية العبلمة التجارية في تحديد مصدر
السمع كالخدمات.
كمف أجؿ تجنيب المستيمؾ كؿ أشكاؿ التضميؿ كالتدليس في مصدر المنتجات،
نص المشرع الجزائرم عمى عدـ تسجيؿ أم عبلمة مش ٌكمة مف رمز أك عدة رمكز

يمكف أف تضمؿ الجميكر أك األكساط التجارية ،فيما يخص طبيعة أك جكدة أك
مصدر السمع كالخدمات ،كالخصائص األخرل المتصمة بيا(.)2

حيث أف العبلمة يجب أف تككف مطابقة لمحقيقة ،فبل يجكز أف تحتكم عمى
بيانات كاذبة عف مصدر السمعة أك صفاتيا ،ألف ذلؾ سيؤدم إلى تضميؿ

المستيمؾ(.)3

املطًب ايجاْٞ
ايعالَٚ ١ض ١ًٝتطٜٛل ٚأدا ٠ثك١
يمجأ التجار كالصناع كأصحاب الخدمات إلى كضع عبلمات جذابة مف حيث
الشكؿ كالمضمكف عمى منتجاتيـ ،لعمميـ بالتأثير الكبير الذم تؤديو في جذب
العمبلء ،كاستقطاب المستيمكيف ،كألنيا أكؿ شيء تقع عميو أبصارىـ ،كيؤدم إلى
إثارة الرغبة لدييـ في اقتناء ىذه المنتجات ،كتجريبيا.
لذلؾ يحرص أصحاب المنتجات عمى تسكيقيا كالدعاية ليا عف طريؽ كسائؿ
اإلعبلـ المرئية كالمسمكعة كالمكتكبة ،كحتى باالتصاؿ المباشر بالجميكر باستخداـ
العبلمة ،كباإلضافة إلى ذلؾ فإف العبلمة تعتبر سبلح المنتجيف كأصحاب الخدمات
في اقتحاـ األسكاؽ كخكض غمار المنافسة التجارية الشريفة مع اآلخريف.

( - )1المادة 1/3ك 2مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )2المادة  6/7مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )3محمد حسنيف ،المرجع السابؽ ،ص .201

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

كما تتككف لدل غالبية المستيمكيف عبلقة ثقة في بعض العبلمات التجارية ،لما
تدؿ عميو مف جكدة في المنتجات ،كمطابقتيا لممكاصفات كالمقاييس المحددة ليا،
كمف ىنا تظير أىمية العبلمة في كسب ثقة المستيمكيف كقدرتيا عمى استمالتيـ
إلييا ،مف خبلؿ ضمانيا لعناصر الجكدة كالمطابقة التي يرغب فييا جميكر
المستيمكيف ،كىذا ما سنراه في ىذا المبحث.
ايفسع األٍٚ
ايعالَٚ ١ض ١ًٝدعاٚ ١ٜتطٜٛل
إف ما يدفع المستيمؾ القتناء سمعة أك بضاعة أك خدمة معينة ،عادة ما يككف
فكرة سابقة في ذاكرتو سكاء انتقمت إليو عف طريؽ االستعماؿ كالتجربة ،أك عف
طريؽ اآلخريف مف حكلو الذيف يككنكف قد جربكا استعماليا ،كزينكا لو اقتناءىا،
كاألكثر مف ذلؾ كمو التأثير الدعائي كاإلعبلني الذم عادة ما يستعممو أصحاب
المنتجات في تركيج منتجاتيـ ،عف طريؽ اإلشيار السمعي كالمرئي كالمكتكب،
كبكؿ طرؽ اإلشيار األخرل .ذلؾ ألف لئلعبلف كظائؼ متعددة ،أىميا خمؽ الطمب
لدل المستيمؾ كاغرائو ،أمبل في زيادة المبيعات ،كتسريع الدكرة اإلنتاجية ،حيث
كصؿ فف اإلعبلف الحديث إلى مرحمة السيطرة عمى األسكاؽ كالتحكـ فييا ،كأصبح

يتدخؿ في تشكيؿ المفاىيـ االجتماعية لدل المستيمكيف في جميع المجاالت(.)1

لذلؾ يعرؼ اإلعبلف عمى أنو » :النشاط أك الفف الذم يستيدؼ إحداث تأثير

نفسي عمى الجميكر تحقيقا لغايات تجارية « (.)2

تعتبر العبلمة مف أىـ كسائؿ اإلعبلف التجارم ،بحيث تفيد صاحب المنتجات
في اإلعبلف كالدعاية ليا ،كليذا كثي ار ما يتـ التركيج لمسمع كالخدمات باستخداـ
العبلمة ،نظ ار لصغر حجميا ،كقمة حركفيا كأشكاليا ،مما يسيؿ ترسيخيا في أذىاف
( - )1يعقكب يكسؼ صرخكة ،المرجع السابؽ ،ص .67
( - )2عبد ا،هل حسيف عمي محمكد ،حماية المستيمؾ مف الغش التجارم كالصناعي ،دراسة مقارنة بيف دكلة
اإلمارات العربية المتحدة كالدكؿ األجنبية ،دكف دار كسنة النشر ،ص .75

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

المستيمكيف ،ليذا فإف العبلمة بكؿ أشكاليا كرمكزىا كرسكميا كزخارفيا كصكرىا
كركائحيا كمكسيقاىا ،تعد إعبلنا تجاريا في حد ذاتيا حسب القضاء الفرنسي ،الذم
ذىب إلى اعتبار البطاقات المكضكعة عمى المنتجات ،كالكتابة التي تكجد فكؽ
أغمفة المنتجات مف قبيؿ اإلعبلف أيضا ،إذ تعتبر رسالة مكجية إلى المستيمؾ

تحكم البيانات كالمعمكمات اإلرشادية كميا(.)1

كلمعبلمة كقع خاص في ذىف المستيمؾ ،كداللة كمغزل معيف ال تخطئو العيف
المجردة ،فمثبل في عالـ السيارات تتخذ شركة "بيجك" مف األسد عبلمة تجارية
لتسكيؽ منتجاتيا ،كىك يرمز إلى القكة ،بينما تستخدـ شركة "مرسيدس" رمز النجمة

كعبلمة تجارية لمداللة عمى السمك كالعمك في عالـ السيارات(.)2

كييدؼ اإلعبلف التجارم مف كراء استخدامو العبلمة التجارية ،إلى تثبيت
العبلمة في ذاكرة المستيمكيف ،حيث أصبح مف الصعب تجاىؿ الدكر الذم تؤديو
الدعاية كاإلشيار في جذب العمبلء ،إلى منتجات أك بضائع أك خدمات مشركع
معيف.

()3

كلذلؾ يحرص أصحاب المشاريع االقتصادية عمى التأكيد لجميكر

المستيمكيف ،مف خبلؿ الدعاية كاإلعبلف عمى أف منتجاتيـ ىي األفضؿ كاألجكد،
مف غيرىا مف المنتجات المشابية.

()4

كما أف أسيـ العبلمة كقيمتيا المالية ،ترتفع كمما ارتفع مستكل التعمؽ التجارم
بيا كشيرتيا كدرجة قبكليا لدل المستيمكيف ،كعناصرىا التجارية القكية كاشاراتيا
التجارية ،كعبلقاتيا المتبادلة مع قنكات التسكيؽ ،كفي دراسة أجريت عمى أىـ
العبلمات التجارية في العالـ تبيف أف لكؿ عبلمة قيمة مضافة عمى النحك التالي(:)5

( - )1مكفؽ حماد عبد ،المرجع السابؽ ،ص .44
( - )2مكفؽ حماد عبد ،نفس المرجع ،ص 44
( - )3عبد العزيز العكيمي ،المرجع السابؽ.236 ،
( - )4صبلح زيف الديف .الممكية الصناعية كالتجارية ،المرجع السابؽ ،ص .275
( - )5تمت ىذه الدراسة سنة ،1998كردت لدل عبد ا،هل حسيف الخشركـ ،الكجيز في حقكؽ الممكية الصناعية
كالتجارية ،الطبعة األكلى ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،األردف ،2005،ص .143

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

العالمة

القيمة(بمميارات الدوالرات) المرتبة

كككاككال

3 .39

1

مالبكرك

7 .38

2

ام .بي .اـ

1 .17

3

مكتكركال

3 .15

4

ىيكليت-باكارد

1 .13

5

مايكركسكفت

7 .11

6

ككداؾ

6 .11

7

بادكايز

3 .11

8

كيمكجس

3 .11

9

نيسكافيو

3 .13

13

اينتؿ

7 .9

11

جيميت

6 .9

12

بيبسي ككال

8 .7

13

جي-ايو

4 .7
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ليفايس

9 .6

15

كالشؾ في أف ليذه األرقاـ المعتبرة داللة كاضحة عمى أىمية العبلمة التجارية
في مجاؿ الدعاية كاإلعبلف ،األمر الذم دفع بكؿ التشريعات إلى تجريـ اإلعبلنات
الكاذبة ،كمعاقبة أصحابيا ،حماية لممستيمؾ مف الكقكع في الخداع كالغش مف جية،
كمف أجؿ أف تبقى العبلمة التجارية كسيمة مف كسائؿ المنافسة المشركعة بيف
التجار مف جية أخرل ،كقد كصؿ األمر ببعض التشريعات إلى حد منع اإلعبلف
عف البضائع المضرة بصحة اإلنساف ،كبريطانيا التي منعت اإلعبلف عف السجائر

في كسائؿ اإلعبلف( ،)1كىذا انطبلقا مف أف الدعاية كاإلعبلف يؤثراف عمى قرار
المستيمؾ في الشراء ،كتجعبلنو يقدـ عمى شراء منتجات قد ال يككف في حاجة
إلييا ،تحت تأثير جيكد الدعاية المرٌكزة كالمكثفة لمنتىج معيف ،كقد تنجح العبلمة في
كسب ثقة المستيمؾ بعد تجريبيا ،فتناؿ قبكلو ،كمف ثـ اإلقباؿ عمييا ،كقد يحدث

العكس إذا كجد نكعية المنتىج رديئة( .)2كيستكم في ذلؾ المستيمؾ الكبير كالصغير،
ألف اإلعبلف سبب مباشر في الشراء كلو تأثير قكم عمى ق اررات المستيمؾ(.)3
كألىمية ىذا الدكر الدعائي الذم تؤديو العبلمة ،في تسكيؽ المنتجات كتحقيؽ
األرباح ،كاف البد عمى التاجر أك الصانع أك صاحب الخدمة أف يختار عبلمتو
بدقة متناىية ،كذلؾ باستشارة ككاالت اإلعبلف المتخصصة ،حيث يراعي
المختصكف في اختيارىـ لشكؿ العبلمة ،عدة اعتبارات ،تيدؼ إلى لفت انتباه
المستيمؾ ،بأف تككف ذات نغـ مكسيقي شائع ،أك كممات قصيرة كبسيطة تقربيا إلى
نفكس كعقكؿ المستيمكيف ،لتؤدم دكرىا في تركيج السمع كالخدمات ،مع الحذر عند
استعماليا في دكؿ أخرل غير دكلة المنشأ ،فقد يككف ليا معنى آخر مغاي انر كغير
( - )1محمد محمكد الكمالي ،دكر العبلمات التجارية في حماية المستيمؾ ،بحث مقدـ في ندكة – حماية
المستيمؾ في الشريعة كالقانكف -المرجع السابؽ ،ص .198
( - )2بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات ،المرجع السابؽ ،ص.
( - )3بكدالي محمد ،حماية المستيمؾ في القانكف المقارف – دراسة مقارنة مع القانكف الفرنسي – الطبعة
األكلى ،دار الكتاب الحديث ،القاىرة ،مصر  ،2006ص .203
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مقبكؿ أك غير ميذب في لغة أخرل(.)1
لذلؾ فإف العبلمة التي تثير المستيمكيف ،كتجذبيـ إلييا ،كتدفعيـ لشراء
تنـ عف ذكاء مف اختارىا بأف تككف معبرة
المنتجات التي تحمميا ،ىي العبلمة التي ُّ

عف نكعية كجكدة المنتجات(.)2

ايفسع ايجاْٞ
املساحٌ ايطٝهٛيٛج ١ٝيًرتٜٚج اإلعالْ ٞايٓاجح
الجدير بمف يقكـ بالتركيج لسمعة أك خدمة معينة أف يدرس المراحؿ السيككلكجية

لمتركيج اإلعبلني الناجح ،كالتي تتمثؿ في اآلتي(:)3

 .1جذب االنتباه مف خبلؿ حجـ اإلعبلف كمساحتو كمكقعو كتصميمو كانفراده
كتميزه عف غيره.
 .2إثارة االىتماـ مف خبلؿ إشارات معبرة كمحببة ،كتقديـ اإلعبلف عبر فكرة
إبداعية جديدة.
 .3خمؽ الرغبة مف خبلؿ معرفة احتياجات المستيمكيف األساسية كالثانكية،
كالقدرة عمى تحديد النقاط التفضيمية لدييـ.
 .4االقتناع كىك أىـ مرحمة ،كيتـ مف خبلؿ مخاطبة العقؿ أك العكاطؼ أك
كبلىما معان ،حيث يككف اإلعبلف ىنا داعما قكيا لجعؿ السمعة أك الخدمة ىي
البديؿ األنسب لممستيمؾ ،مف بيف البدائؿ المتاحة لو في مجمكعتو المنتقاة.

 .5االستجابة كالحركة كىي المرحمة التي يتبنى فييا المستيمؾ مكقفا إيجابيا مف
مكضكع اإلعبلف ،كيتخذ ق ارره بالشراء.
 .6التثبيت في الذاكرة مف خبلؿ االستفادة مف قكانيف التذكير ،لترسيخ العبلمة
التجارية في أذىاف المستيمكيف ألطكؿ فترة ممكنة ،كقانكف التكرار ،كقانكف األسبقية،
( - )1ىالة مقداد أحمد الجميمي ،المرجع السابؽ ،ص ص .29
( - )2عبد ا،هل حميد سميماف الغكيرم ،المرجع السابؽ ،ص .56
( - )3شيناز عمي الخطيب ،التركيج اإلعبلني كآثاره عمى سمكؾ المستيمؾ ،ماجستير قسـ إدارة األعماؿ ،كمية

االقتصاد -جامعة دمشؽ ،2005 -ص .123
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كقانكف الحداثة.
لذلؾ فإف اليدؼ األكؿ لممنتجيف يكمف في جذب مشترم جديد ،يتعمؽ بالعبلمة
ألطكؿ أجؿ ممكف ،كىذا الذم يؤكد كجكد مشترم مندفع باتجاه عبلمة معينة،
كمشترم آخر غير مندفع(.)1

كفي المحصمة ندرؾ أف عالـ الدعاية كالتركيج يقكـ عمى أساس دراسات
متخصصة ،كأف نجاح بعض العبلمات في االستئثار برغبة المستيمكيف ،ليس مف
فعؿ الصدفة ،كانما باالعتماد عمى سياسة إعبلنية كتركيجية مدركسة.
ايفسع ايجايح
ايعالَ ١أدا ٠ثك ١يف جٛد ٠املٓتجات
العبلمة ليست فقط أشكاال كرمك از كصكرا ،لمتعريؼ بيكية السمع كالمنتجات

كالخدمات ،كتمييزىا عف غيرىا مما يشابييا( ،)2كليست فقط أداة لتحديد مصدر ىذه

المنتجات كالمساىمة في تسكيقيا كالدعاية ليا فقط ،بؿ تتعدل كظائفيا ذلؾ إلى
الداللة عمى جكدة المنتىج ،كغرس الثقة فيو.
ذلؾ ألف المستيمؾ عندما يرل عبلمة تجارية عمى منتىج أك خدمة معينة ،ينتابو
شعكر قكم مف أف المنتىج أك الخدمة يحكز عمى درجة الجكدة التي يقبميا أك يريدىا

أك يتكقعيا ،كىذا الشعكر مرده إلى الثقة بأنو سيجد في ىذه المنتجات ما اعتاد عميو

أك رضيو مف جكدة كنكعية(.)3

رغـ أف العبلمة ليست ضمانة قانكنية لجكدة السمع كالخدمات التي تميزىا ،إال
أنيا في منظكر المستيمؾ ىي الضامف لمجكدة التي يطمبيا ،كىذا ناتج عف التأثير

البسيككلكجي لمعبلمة كمصدرىا(.)4

(1)-BOUDIER Caroline, op. cit, p: 12.

( - )2مفكركف كأفكار صنعكا مجد اإلدارة ،المرجع السابؽ ،ص .296
( -)3طارؽ الحمكرم ،المرجع السابؽ ،ص .153
(4)- CHAVANNE Albert et Burst Jean-Jacques, op. cit, p: 753.
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كتؤكد أحدث الدراسات النفسية كالعصبية أف معظـ ق اررات الشراء ،يتـ اتخاذىا
في حكالي ( 6 .2ثانية) حيث يقكؿ صاحب كتاب "الومضة" مالككلـ جبلدكيؿ
( » :)Gladwell Malcolmإنو كمما كاف قرار الشراء سريعا كمما كاف القرار

صائبا كمناسبا ،كيعمؿ رأيو بأف كثرة المعمكمات المتزايدة ،غالبا ما تربؾ المستيمؾ،

كال تحسف تقديراتو كأحكامو عمى الشراء « (.)1

إف السر في اتخاذ قرار الشراء يكمف في أف العبلمة التجارية الخاصة

بالمستيمؾ مكجكدة في ذىنو ،كأف تككف سريعة التذكر كقكية اإلقناع( ،)2كال يتأتٌى
ذلؾ إالٌ إذا كثؽ المستيمؾ في مكاصفات المنتىج كجكدتو ،بناء عمى العبلمة التجارية
المكسكـ بيا.

كىذه الكظيفة الجديدة لمعبلمة التجارية المتعمقة بالداللة عمى نكعية المنتجات
كجكدتيا ،ظيرت في الثبلثينات مف القرف الماضي ،غير أف ذلؾ ال يعني إضفاء
صفة الضماف عمى مفيكـ العبلمة التجارية ،ألنيا ال تش ٌكؿ ضمانا كال كفالة

بالمفيكـ القانكني لذلؾ ،بؿ يدؿ فقط عمى أف العبلمة تفيد متانة كثبات نكعية
البضائع أك الخدمات التي يشترييا ،كتحمؿ عبلمة معينة(.)3

ككمثاؿ عمى ذلؾ السائح الذم يقصد فندؽ " الشيراطكف" في الجزائر ،يثؽ تماـ
أف ىذه العبلمة الخدماتية في عالـ الفندقة تقدـ نفس نكعية كجكدة الخدمات
الثقة ٌ
في أم بمد آخر .ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لممطاعـ ذات العبلمات التجارية المشيكرة،
كغير ذلؾ مف السمع الخدمات األخرل ،لذلؾ فإف الدافع الحقيقي لثقة المستيمؾ في
منتىج أك خدمة معينة إنما ىك جكدتو كنكعيتو ،كليس شكؿ العبلمة أك مظيرىا أك
حتى مصدر البضاعة ،كمف ثـ فإف عبء تثبيت ىذه الثقة يقع عمى عاتؽ مالؾ
العبلمة التجارية ،مف خبلؿ حرصو الشديد عمى مضاعفة الجيد في اإلبقاء عمى
( - )1بيتر فيسؾ ،العبقرية التجارية -منيج أكثر إليامان لنمك األعماؿ التجارية -ترجمة أحمد ثابت ،الطبعة
األكلى ،عالـ الكتب ،القاىرة 2009 ،ص.256

( - )2بيتر فيسؾ ،المرجع نفسو ،ص .256

( - )3يعقكب يكسؼ صرخكة ،المرجع السابؽ ،ص .64
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عناصر الجكدة كالنكعية التي يريدىا المستيمؾ ،حتى يتأكد مف تثبيت الثقة في

أذىاف المستيمكيف( ،)1كما يحرص تماـ الحرص عمى سمعة عبلمتو كثقة عمبلئو
بيا ،مف خبلؿ تحسيف منتجاتو كاتقاف صنعيا ،كالحفاظ عمى استمرار جكدتيا.
مف خبلؿ ذلؾ أصبح لمعبلمة التجارية دكر ميـ في تحديد مركز المنتج أك

الصانع أك مقدـ الخدمة بيف غيره مف المنافسيف اآلخريف(.)2

كفيما يمي جدكؿ يبيف كيؼ تتغير مكانة كرتبة العبلمة التجارية مف سنة ألخرل،
بناء عمى راسماؿ العبلمة كشيرتيا مف جية ،كارتباط المستيمكيف بيا مف جية
أخرل(.)3

سنة 1993

سنة 1996

 _1كككاككال

 _1ماكدكنالد

 _2كيممكغز

 _2كككاككال

 _3ماكدكنالد

 _3ديزني

 _4ككداؾ

 _4ككداؾ

 _5مالبكرك

 _5سكني

 _6أم .ب .ـ

 _6جيميت

 _7أمريكاف إكسبريس  _7مرسيدس بنز

( - )1عامر محمكد الكسكاني ،المرجع السابؽ ،ص .136
( - )2صبلح زيف الديف ،شرح التشريعات الصناعية ،المرجع السابؽ ،ص .116
( - )3أ .ؼ ككتمر ،المرجع السابؽ ،ص .32
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 _8سكني

 _8ليفيز

 _9مرسيدس بنز

 _9مايكرك سكفت

 _13نيسكافو

 _13مالبكرك

يظير مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف رتبة العبلمة ،كدرجة ثقة المستيمكيف بيا ليست
ثابتة ،كانما تتغير مف سنة إلى أخرل ،كمف أجؿ أف يحافظ مالؾ العبلمة عمى
مكانتيا في السكؽ ،أك رفعيا إلى درجة أعمى ،البد لو مف إعداد االستراتيجيات
لدعـ كتحسيف شيرة العبلمة ،كجكدة كنكعية المنتجات التي تميزىا.
كمما يمكف مبلحظتو مف الجدكؿ أيضا أف عبلمة "كيممكغز" لممنتجات الغذائية،
سنة  1993كانت تحتؿ المرتبة الثانية ،كخبلؿ أربع سنكات فقدت مكانتيا ضمف
العبلمات العشر األكائؿ ،كفي ىذا داللة قكية عمى أف ثقة المستيمكيف ليست ممكا
خاصا يمكف االستئثار بو ،بؿ تتغير تبعا لتغير جكدة كنكعية المنتجات.
كال شؾ أف تحقيؽ جكدة األداء ىك حمـ يراكد جميع الشركات كالمنظمات في
القطاع االقتصادم العاـ كالخاص ،ذلؾ ألف تحقيؽ الجكدة يعني تحقيؽ الكجكد،
كاستمرار الجكدة يعني استمرار الكجكد ،كتدعيـ الجكدة يعني تدعيـ الكجكد ،كتراجع
النككص عنو،
الجكدة يعني تراجع الكجكد ،فالجكدة لـ تعد ترفان أك
ان
اختيار يمكف ٌ
كانما ىي التزاـ ال بديؿ عنو كاالٌ أصبح كجكد الشركة التي تقدـ السمعة أك الخدمة
كاستمرارىا محاطان بالشككؾ(.)1

لذلؾ فإف المستيمؾ عادة ما يكاجو مسألة كثرة االختيارات كتنامييا ،لتنكع السمع
كالخدمات المعركضة عميو ،باالعتماد عمى مستكل الجكدة كالقيمة كالخدمة المقدمة

()2
تـ اإلعبلف
لو  ،كيقبؿ عمى شراء بضائع يعرفيا منذ زمف بعيد ،أك يسمع عنيا ،أك ٌ

( - )1فؤاد زكريا ،المرجع السابؽ ،ص .61

( - )2شيناز عمي الخطيب ،المرجع السابؽ ،ص .106
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عنيا بكثرة ،ألنو يعرؼ جكدتيا كنكعيتيا(.)1
ككمثاؿ عمى ذلؾ جبف " البقرة الضاحكة " تجد الكبار كالصغار يطمبكنو
كيحرصكف عمى شرائو ،لما ثبت في أذىانيـ مف أنيا ذات جكدة عالية كنكعية

مثالية(.)2

كبالتالي فإف العبلمة التجارية تساعد المستيمؾ عمى تحديد اختياراتو ،كالسمع
كالخدمات التي يفضميا ،لما تدؿ عميو مف صفات كخصائص كاعتبارات يطمئف ليا
المستيمؾ كيثؽ فييا( .)3كىذا ما يؤكد الدكر الياـ الذم تؤديو العبلمة التجارية كأداة

يثؽ مف خبلليا المستيمؾ في صفات كخصائص كنكعية كجكدة السمع كالخدمات
المكسكمة بيذه العبلمة.

املطًب ايجايح
ايعالَٚ ١ضَٓ ١ًٝافطٚ ١أدا ٠ضُإ
أصبح العالـ اليكـ سكقا كبيرة يتنافس فييا أصحاب المشاريع االقتصادية عمى
اكتساب أكبر جميكر مستيمؾ لمسمع كالخدمات التي ينتجكنيا ،كأىـ كسيمة
يستخدمكنيا في ىذه المنافسة العبلمة ،لما ليا مف قدرة عمى استمالة المستيمكيف
كجذبيـ ،كيعكد مرد ذلؾ لمضمانات التي تكفرىا العبلمة ليـ.
ايفسع األٍٚ
ايعالَٚ ١ض ١ًٝيًُٓافط ١املػسٚع١
يسعى صاحب المشركع االقتصادم إلى تمييز منتجاتو كخدماتو عف غيرىا
باستعماؿ العبلمة ،غير أف غايتو مف كراء ذلؾ تكمف في جذب المستيمكيف
كاغرائيـ بتفضيؿ منتجاتو كخدماتو عف منتجات كخدمات غيره( ،)4في إطار
( - )1يعقكب يكسؼ صرخكة ،المرجع السابؽ ،ص .64
( - )2عمر طالب حمد الحطاب ،المرجع السابؽ ،ص .19
( - )3سمير جميؿ حسيف الفتبلكم ،المرجع السابؽ ،ص .257
( - )4عبد ا،هل حميد الغكيرم ،المرجع السابؽ ،ص .56

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

المنافسة المشركعة بيف المشاريع االقتصادية ،ألف العبلمة ما ىي إالٌ تصميـ أك

اسـ مرئي يكسـ بو منتىج أك خدمة ما مف قبؿ منظمة أك مشركع اقتصادم ،مف أجؿ
تمييزه عف غيره مف المنتجات أك الخدمات المنافسة ،كطمأنة المستيمكيف عمى أف
المنتج سيككف ذا جكدة مرتفعة كثابتة(.)1

لذلؾ فإف أصحاب العبلمات يحرصكف دائمان عمى جعؿ منتجاتيـ كخدماتيـ

تبدك مختمفة كمميزة كثابتة الجكدة.

كتعتبر المنافسة المشركعة أداة اقتصادية ىامة تعمؿ عمى تحسيف اإلنتاج،
كتؤدم إلى نمك التجارة كاتساعيا ،كمف كاجب صاحب المشركع االقتصادم أف يمجأ
إلى الكسائؿ المشركعة في المنافسة ،كمنيا استعماؿ عبلمة مبتكرة كمميزة كجذابة
عمى منتجاتو أك خدماتو ،حيث تعد المنافسة عمبل غير مشركع ،إذا كانت منافية
لؤلخبلؽ كالتقاليد كاألعراؼ التجارية ،ككانت تنطكم عمى اإلخبلؿ باألمانة كالشرؼ

كالصدؽ في المعامبلت التجارم ،بقصد اإلضرار بغيره مف التجار كاإلساءة ليـ(.)2

لذلؾ فإف انعداـ الكسيمة لبياف المنتجات الجيدة مف المنتجات الرديئة ،يجعؿ
التاجر ال يجيد نفسو لبيع المنتجات ذات الجكدة العالية ،لكف المستيمؾ عندما
تعرض عميو منتجات كخدمات متنافسة ليختار منيا ما يشاء ،فإنو بالتأكيد سيحتار
كيصعب عميو االختيار بينيا ،لذلؾ البد مف كجكد نظاـ رمكز تجارية يستطيع مف
خبلليا كؿ منافس أف يشخص كيميز منتجاتو أك خدماتو عف غيرىا مف منتجات أك
خدمات المنافسيف اآلخريف.
كقد عبر عف ىذا الرأم القضاء األمريكي في أحد أحكامو بقكلو» :إف حفظ
العبلمة التجارية ككسيمة تشخيص لمالؾ المنتجات ،يخدـ غرضان عامان عمى جانب

الفعالة ممكنة في سكؽ معقد ،كذلؾ بتقديـ أسمكب
مف األىمية ،فيك يجعؿ المنافسة ٌ
يستطيع المستيمؾ بكاسطتو التعرؼ عمى المنتجات التي يرغب فييا كيكافئ المنتج
( - )1مفكركف صنعكا مجد اإلدارة ،المرجع السابؽ ،ص 296
( - )2عمر طالب حمد الحطاب ،المرجع السابؽ ،ص .24

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

بالطمب المستمر عمييا ،فبدكف تشخيص المنتجات تنعدـ حرية المستيمؾ في

االختيار ،كتصبح المنافسة في النكعية ببل معنى«( .)1مف ىنا ندرؾ األىمية
االقتصادية لمعبلمة التجارية ،كضركرة استخداميا مف طرؼ أصحاب المتاجر
كالمصانع كالحرؼ كالخدمات ككسيمة لممنافسة المشركعة ،كالتعريؼ بالمنتجات

كأصحابيا ،كضماف عدـ تضميؿ جميكر المستيمكيف كخديعتيـ في شأنيا(.)2

شدد عمى ىذا المعنى جانب مف الفقو في تعريؼ المنافسة غير المشركعة
كقد ٌ
بالقكؿ » :إذا انحرفت المنافسة عف الطريؽ السميـ ،فمـ تعد كسيمة لئلجادة
كاالبتكار ،بؿ أصبحت تيدؼ إلى مجرد اقتناص العمبلء الذيف اعتادكا التعامؿ مع
و
محؿ آخر ،فإف ىذا العمؿ يعتبر منافسة غير مشركعة « (.)3

لذلؾ فإف مف أىـ كظائؼ العبلمة ،اعتبارىا كسيمة ىامة مف كسائؿ المنافسة
المشركعة في المجاالت التجارية كالصناعية كالخدماتية ،ألنيا تؤدم دك ار ىاما
ككبي ار في تحقيؽ العدالة بيف جميع المتنافسيف ،ليناؿ كؿ متعامؿ ثقة المستيمؾ
بالقدر الذم يحرص فيو عمى تحسيف منتجاتو أك خدماتو ،كالمحافظة عمى جكدتيا

مف أجؿ كسب الشيرة(.)4

كىذا ما دفع المشرعيف إلى سف القكانيف لحماية العبلمة ،لما ليا مف أثر كبير
عمى االلتزاـ بأخبلقيات المنافسة المشركعة ،كالتركيز عمى مبدأ الشرعية في التعامؿ
التجارم بيف المنتج كالمستيمؾ ،كأثر ذلؾ عمى التنمية االقتصادية(.)5

مف خبلؿ ىذا التفصيؿ في أىمية العبلمة كأداة حقيقية كفعالة لممنافسة
المشركعة ،يظير مدل الترابط بيف ىذه الكظيفة كدكر العبلمة لتمييز منتجات
( - )1يعقكب يكسؼ صرخكة ،المرجع السابؽ ،ص 57ك.58
(- )2فكزم شمبي ،التعريؼ بالعبلمة التجارية كالصناعية كعبلمة الخدمة ،مجمة حماية الممكية الفكرية ،الصادرة
عف المجمع العربي لحماية الممكية الفكرية ،عماف –األردف  -العدد 52سنة  ،1997ص .14
( - )3مسمـ عبد الرحماف أبك عكاد ،الحماية المدنية لمعبلمات التجارية غير المسجمة كفؽ القانكف األردني
كاالتفاقيات الدكلية –دراسة مقارنة -المكتبة الكطنية عماف – األردف ،2007 -ص .73

( - )4بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات ،المرجع السابؽ ،ص .44
( -)5محمد محمود الكمالي ،المرجع السابق ،ص .233

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

مالكيا عف غيرىا مف المنتجات المشابية أك المماثمة.
ايفسع ايجاْٞ
ايعالَ ١أدا ٠ضُإ يًُٓتجات
يمجأ التجار كالصناع كأصحاب الخدمات في كثير مف األحياف إلى الغش
كالتحايؿ في إنتاج سمع كخدمات ال ترقى إلى مكاصفات الجكدة كالنكعية الحقيقية
التي يتـ التركيج ليا ،كىذا بيدؼ جذب أكبر عدد مف المستيمكيف،

()1

كما مر معنا

بياف ذلؾ في كظيفة العبلمة التجارية ككسيمة لئلعبلف كالدعاية ،مما يتسبب في
تضميؿ المستيمؾ ،كدفعو لمتعاقد مف أجؿ اقتناء منتجات أك خدمات غير التي
قصدكىا.
لذلؾ فإف الضماف األساسي لحماية المستيمؾ مف الغش كالتدليس كاالحتياؿ،
يكمف في العبلمة التجارية التي تكسـ بيا المنتجات كالخدمات ،عمى اعتبار أنيا
تدؿ عمى درجة معينة مف الجكدة كالنكعية ،كفؽ مكاصفات كمقاييس دقيقة كمحددة،
كما تدؿ عمى مصدر المنتجات كالخدمات بكضكح ،مما يسيؿ عمى المستيمؾ
المطالبة بالتعكيض في حالة تعرضو لمضرر ،سكاء باستبداؿ المنتىج أك باسترجاع
الثمف كمًيا أك جزئيا ،أك بأم طريؽ آخر مف طرؽ التعكيض.
مف ىنا جاء تشديد المشرع الجزائرم عمى إلزامية ضماف أمف المستيمؾ بقكلو" :
يجب أف تككف المنتجات المكضكعة لبلستيبلؾ مضمكنة كتتكفر عمى األمف،
بالنظر إلى االستعماؿ المشركع المنتظر منيا ،كأف ال تمحؽ ضر انر بصحة المستيمؾ

كأمنو كمصالحو.)2("...

كما شدد أيضا عمى ضركرة مطابقة المنتجات لرغبات المستيمؾ بالقكؿ" :
يجب أف يمبي كؿ منتكج معركض لبلستيبلؾ الرغبات المشركعة لممستيمؾ ،مف
( - )1عمر طالب حمد الحطاب ،المرجع السابؽ ،ص .22
( - )2المادة  9مف قانكف  03/09المؤرخ في /25فبراير ،2009/يتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش الجريدة
الرسمية رقـ 15الصادرة بتاريخ .2009/03/08

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

حيث طبيعتو كصنفو كمنشؤه كمميزاتو األساسية كتركيبتو كنسبة مقكماتو البلزمة،
كىكيتو ككمياتو كقابميتو لبلستعماؿ ،كاألخطار الناجمة عف استعمالو ،كما يجب أف
يستجيب المنتج لمرغبات المشركعة لممستيمؾ ،مف حيث مصدره كالنتائج المرجكة

منو.)1( "...

يبلحظ مف خبلؿ ىذه النصكص أف إرادة المشرع الجزائرم انصرفت إلى أف أم
ضرر يمحؽ بالمستيمؾ كبأمنو كمصالحو ،كأف أم غش أك تضميؿ أك تحايؿ يؤدم
إلى تكجيو إرادة المستيمؾ إلى غير رغباتو المشركعة يتحمؿ تبعاتو المنتًج أك
صاحب الخدمة.
كبما أف العبلمة ىي أكثر شيء يجذب المستيمكيف كيحثيـ عمى الشراء ،كىي
أيضا أكثر شيء يحرص المنتًج أك صاحب الخدمة عمى تثبيتو في أذىاف
المستيمكيف ،كالتعبير عف جكدة كنكعية منتجاتو كخدماتو ،كىي المقياس الحقيقي
لسمعة مالؾ العبلمة ،عندئذ تؤدم العبلمة التجارية دك ار ىاما في ضماف حقكؽ

المستيمكيف مف كؿ ضركب الغش كاالحتياؿ( ،)2التي عادة ما تككف بطرؽ كأساليب

إما بناء عمى أعماؿ كأكاذيب مف شأنيا إظيار الشيء
غير مشركعة ،فقد يتـ ذلؾ ٌ
عمى غير حقيقتو ،أك إلباسو مظي انر يخالؼ ما ىك عميو في الحقيقة كالكاقع ،كا ٌما

بناء عمى فعؿ مف شأنو أف يغير مف طبيعة أك خكاص أك فائدة المكاد التي دخؿ

عمييا فعؿ الفاعؿ ،كقد كثرت ىذه المشاىد في حياتنا العممية نظ انر النتصار سمطاف
المادة كطغيانيا عمى غيرىا مف مقكمات الحياة(.)3

كاذ تضمف العبلمة لممستيمؾ منتجان أك خدمة مطابقة لممعايير كالمكاصفات التي

يريدىا ،فإنيا في نفس الكقت تمنحو كسيمة فعالة إللزاـ البائع بتسميـ مبيع مطابؽ
لممكاصفات التي تـ االتفاؽ عمييا ،كالتي تستمزميا األعراؼ كطبيعة التعامؿ ،عمى

( - )1المادة  11مف قانكف  03/09السمؼ الذكر
( - )2صبلح زيف الديف ،الممكية الصناعية كالتجارية ،المرجع السابؽ ،ص .259
( - )3السيد محمد السيد عمراف ،المرجع السابؽ ،ص .42

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

أساس دعكل ضماف العيكب الخفية(.)1
في ختاـ ىذا المبحث نستنتج أف لمعبلمة كظائؼ كثيرة ،منيا ما يتعمؽ بمالؾ
العبلمة في ً
حد ذاتو ،حيث تككف العبلمة ىي الكسيمة الفعالة في يد صاحبيا ،في
إبراز منتجاتو أك خدماتو كتمييزىا عف غيرىا مف منتجات أك خدمات اآلخريف كفي
ىذا حماية لو مف تحمؿ تبعات األضرار الناجمة عف الخمط بيف العبلمات المتشابية
أك المقمدة.
كما تكفر العبلمة لمالكيا آلية فعالة كمؤثرة في مجاؿ الدعاية كاإلعبلف
التجارم ،كتساىـ بشكؿ كبير في تسكيؽ منتجاتو أك خدماتو ،حيث أف أغمب
اإلعبلنات التجارية كحمبلت الدعاية المكثفة تعتمد بصكرة أكلية كرئيسة عمى
العبلمة التجارية ،حتى يتمكف مالكيا مف تثبيتيا في أذىاف المستيمكيف.
كىذا ىك المدخؿ إلى اقتحاـ األسكاؽ كالسيطرة عمييا بطرؽ مشركعة ،كلذلؾ
تبدك بعض العبلمات أكثر قدرة عمى المنافسة التجارية الشريفة مف غيرىا ،حيث

و
بشكؿ كبير عمى تثبيت العبلقة
الصناع كأصحاب الخدمات
يعتمد في ذلؾ التجار ك ٌ
بيف العبلمة التجارية كمكاصفات الجكدة كالضماف في أذىاف المستيمكيف ،إلى درجة
الثقة المستمرة في المنتجات أك الخدمات التي يعرضكنيا.
كقد يصؿ األمر إلى الربط بيف شخصية المستيمؾ كالعبلمات التي يستعمميا في
مأكمو ،كممبسو ،كمشربو ،كمسكنو ،كمركبو ،كفي كؿ نكاحي حياتو.
كمنيا ما يتعمؽ بالمستيمؾ ،الذم أصبحت كؿ احتياجاتو الشخصية أك العائمية،
مرتبطة بشكؿ دائـ بالعبلمة ،حيث أنو يختار مقتنياتو مف المنتجات أك الخدمات
بناء عمى خمفية سابقة مف العبلمات التي تميزىا ،سكاء كاف ذلؾ عف طريؽ التجربة
الشخصية ،أك عف طريؽ الدعاية كاإلشيار.
فإف المستيمؾ يثؽ كثي ار في بعض العبلمات ،لما تمثؿ لو مف قيمة كنكعية
لذلؾ ٌ
( - )1عبد المنعـ مكسى إبراىيـ ،المرجع السابؽ ،ص .462

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ األ :ٍٚعالقًَ ١ه ١ٝايعالَٚٚ ١ظا٥فٗا حبُا ١ٜاملطتًٗو

كجكدة كضماف لتمبية حاجاتو كفقا إلرادتو كحريتو في االختيار ،كىذا ما يفسر
العبلقة التفاعمية بيف المستيمؾ كالعبلمة.
كعمى ضكء ىذه العبلقة يرسـ أصحاب العبلمات التجارية سياساتيـ التركيجية
كالتنافسية ،مف أجؿ تسكيؽ منتجاتيـ أك خدماتيـ ،كالتمكقيع داخؿ األسكاؽ الداخمية
كالخارجية ،بناء عمى رغبات كميكؿ المستيمكيف ،ككمثاؿ عمى ذلؾ اعتماد شركات
الياتؼ النقاؿ في الجزائر "مكبيميس "ك" أكريدك" عمى العبي كرة القدـ المشيكريف،
كفناني الككميدية لمتركيج كالدعاية لخدمات الجيؿ الثالث مف اإلنترنيت (،)3G++
كىذا االختيار لـ يأت اعتباطا ،بؿ جاء بناء عمى بحث كدراسة معمقة لشخصية
المستيمؾ الجزائرم ،كمعرفة مسبقة بقدرة الشخصيات الرياضية كالفنية عمى التأثير
فيو ،كجذبو الختيار ىذه العبلمات.
كيجب اإلشارة إلى أف بعض الباحثيف يركف أنو رغـ ىذه الكظائؼ اليامة
لمعبلمة ،كالدكر الذم تؤديو في حماية المستيمؾ ،إال أنيا ال تخمك مف أساليب خداع
متطكرة ،قد تمحؽ العناصر الداخمية لمعبلمة ،كطبيعة كنكعية المنتجات أك
الخدمات ،كما قد تمحؽ العناصر الخارجية لمعبلمة ،كضماف كمراقبة المنتجات أك

الخدمات ،أك أصميا الجغرافي ،أك مصدرىا(.)1

كمف أجؿ تكفير الحماية لممستيمؾ البد مف منع كؿ أشكاؿ الغش كالتدليس
كالدعاية الكاذبة ،كمف أىـ الكسائؿ الفعالة في تحقيؽ ذلؾ ،حماية العبلمات مف
التقميد ،لما ليا مف صمة كثيقة بحماية المستيمؾ ،كما تبيف معنا مف خبلؿ كظائؼ
العبلمة ،كىذا ما نراه في الفصؿ المكالي.

(1)- MOURIAK Vincent,op. cit, p: 171-

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

ايفؿٌ ايجاْٞ
آيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١
متٗٝـد:
إف حماية العبلمة جاء نتيجة حتمية لتطكر التجارة العالمية ،كالتطكر
التكنكلكجي كالخدماتي الرىيب الذم شيده العالـ ،منذ القرف  19كالى يكمنا ىذا ،فمـ
يعد العالـ قرل كقبائؿ متناثرة كمتباعدة ،كال تكاصؿ كال اتصاالت بينيا ،بؿ أصبح
العالـ قرية صغيرة في ظؿ الثكرة اإلعبلمية كالرقمية اليائمة التي نشيدىا في ىذا
العصر.
كقد انعكس ىذا الكاقع المتطكر عمى حجـ التبادالت التجارية الدكلية ،في مجاؿ
التجارة كالصناعة كالخدمات ،مما أدل إلى ظيكر العديد مف االعتداءات عمى
العبلمات التجارية سكاء بالتقميد ،أك التزكير ،أك باالغتصاب ،أك باستغبلؿ عبلمة
الغير بدكف ترخيص ،أك باالستعماؿ غير المشركع ،أك بأم شكؿ مف أشكاؿ
االعتداء عمى العبلمة.
كال شؾ أف ىذه العبلمات قد بذؿ أصحابيا في سبيؿ ابتكارىا كابداعيا كشيرتيا
أمكاال طائمة ،كجيكدا مضنية ،كبعد ذلؾ كمو يأتي أشخاص آخركف يستفيدكف مف
تمؾ العبلمة ،كيكسبكف مف كراء ذلؾ أمكاال طائمة بغير كجو حؽ.
كقد ألحؽ ىذا الكضع أض ار ار جسيمة بأصحاب العبلمات ،كسبب ليـ خسائر
مادية فادحة ،مف خبلؿ انفضاض العمبلء عنيـ ،كاىتزاز ثقة المستيمكيف في السمع
كالخدمات التي تحمؿ تمؾ العبلمات .كليت األمر تكقؼ عند ىذا الحد ،بؿ تعداه
إلى إلحاؽ الضرر بجميكر المستيمكيف ،مف خبلؿ الغش كالتدليس كالخداع الذم
يقعكف ضحايا لو ،كتضييع الماؿ كالجيد في اقتناء سمع أك خدمات تحمؿ عبلمات
مزيفة كال تشبع حاجاتيـ التي يرغبكف فييا.
إف أض ار ار كيذه لـ يكف لممجتمع الدكلي أف يقرىا أك يغض الطرؼ عنيا ،مما
استدعى إحداث ثكرة حقيقية في مجاؿ التشريع كابراـ المعاىدات كاالتفاقيات ،مف

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

أجؿ تكفير الحماية القانكنية الكافية – مدنيا كجزائيا  -لمعبلمات كما تخكلو مف
حقكؽ ألصحابيا ،لما ليذه الحماية مف أثر بالغ في تكفير الحماية لممستيمؾ .ألف
حماية المستيمؾ تقتضي بالضركرة حماية قانكنية فعالة لمعبلمات التجارية.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

املبخح األٍٚ
احلُا ١ٜاملدْ ١ٝيًُطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١
بما أف العبلمة تحظى بمكانة اقتصادية كاجتماعية ىامة كمميزة ،فإف كؿ
التشريعات الحديثة الكطنية كالدكلية ،أكلت اىتماما كبي انر بحمايتيا مف جرائـ التقميد
كالغش كالتدليس كالتضميؿ ،حتى ال يمحؽ المستيمؾ أم ضرر مادم أك معنكم،
ألف المستيمؾ عندما يرغب في شراء أم منتج أك خدمة معينة إنما يختار العبلمة
التي يثؽ بيا ،إما بناء عمى تجربة سابقة ،أك بتأثير مف محيطو االجتماعي ،أك
بدافع االكتشاؼ كالتجريب ،أك تحت تأثير الحمبلت اإلعبلمية المركزة ،كليذا فإنو
يدرؾ تماما نكعية كجكدة المنتجات أك الخدمات التي يريدىا.
لذلؾ فإف المستيمؾ عندما يتأكد مف حماية العبلمة ،يتككف لديو عنصر األماف
كالضماف الكافي في المنتجات أك الخدمات المكسكمة بيا ،إلى درجة الثقة التي
تجعمو ينفؽ األمكاؿ الباىظة في سبيؿ الحصكؿ عمى ما يريد ،كقد يتحكؿ ىك نفسو
إلى أداة لئلشيار كالدعاية ليا كاإلقناع بيا بدكف مقابؿ.
كتعتمد الحماية المدنية لممستيمؾ مف العبلمة المقمدة عمى مجمكعة مف اآلليات
القانكنية التي سخرىا المشرع لصالح مالؾ العبلمة مف جية ،كجميكر المستيمكيف
الذيف يثقكف بتمؾ العبلمة مف جية أخرل.
كأىـ اآلليات التي تحمي المستيمؾ مدنيا كتضمف لو الحؽ في التعكيض ،كالحؽ
في الحصكؿ عمى سمع كخدمات غير مدلسة كغير مغشكشة ،الحماية المدنية التي
تندرج تحت مظمتيا مجمكعة مف الدعاكل القضائية ،كدعكل إبطاؿ كالغاء العبلمة
المضممة ،كدعكل التعكيض عمى أساس المسؤكلية التقصيرية لممنتج كمف يأخذ
حكمو كالبائع كالمكزع ،كدعكل المسؤكلية العقدية .كدعكل المنافسة غير المشركعة،
كدعكل مسؤكلية المنتج عف منتجاتو المعيبة بعيب العبلمة المقمدة ،أك عدـ استعماؿ
عبلمة أك استعماؿ عبلمة غير مسجمة أك اغتصاب عبلمة الغير.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

املطًب األٍٚ
دع ٣ٛاملٓافط ١غري املػسٚع١
المقصكد بالحماية المدنية الحماية العامة المقررة لجميع الحقكؽ أياًّ كاف نكعيا،

كذلؾ بناء عمى أحكاـ المنافسة غير المشركعة( ،)1كتأسيسا عمى القاعدة القانكنية
التي تنص عمى أف" :كؿ إضرار بالغير يمزـ فاعمو كلك لـ يكف ممي انز بضماف

الضرر" ،كىذا الضماف غالبا ما يككف تعكيضا ماديا ،إذ يحؽ لمف تضرر مف

اعتداء الغير عمى العبلمة أف يرفع دعكل مدنية عمى مف تسبب فيو ،لممطالبة بجبر
الضرر كالحصكؿ عمى التعكيض المادم كالمعنكم المناسب(.)2

ىذه الحماية المدنية مقررة لصاحب العبلمة المسجمة كغير المسجمة ،كالمرخص
لو باستغبلليا ،كالمستيمؾ ،ككؿ مف لحقو الضرر مف تقميد العبلمة ،بعكس الحماية
الجزائية ،التي ال يستفيد منيا إال مالؾ العبلمة المسجمة( ،)3كالمرخص لو ،كىذا ما
يميز الدعكل المدنية ،عمى اعتبار أنيا تحمي كؿ المراكز القانكنية ،سكاء ارتفعت
إلى درجة الحؽ الكامؿ أك لجزء منو فقط بينما الدعكل الجزائية فبل يمكف ألم طرؼ

تحريكيا في حالة االعتداء عمى العبلمة ،إال إذا اكتممت جميع عناصرىا(.)4
ايفسع األٍٚ
أُٖ ١ٝدع ٣ٛاملٓافط ١غري املػسٚع ١يًُطتًٗو

إف حرية التجارة كالصناعة كالسعي كراء اجتذاب أكبر عدد مف المستيمكيف
لتحقيؽ األرباح الطائمة ،كقياـ التاجر أك الصانع أك صاحب الخدمة باستعماؿ طرؽ
ككسائؿ الدعاية المركزة لتشجيع المستيمكيف كدفعيـ إلى تفضيؿ منتجاتيـ عف غيرىا
مما يشابييا ،يؤدم بالضركرة إلى احتداـ المنافسة بيف التجار كالصناع كأصحاب
( - )1سميحة القميكبي ،التشريعات الصناعية ،المرجع السابؽ ،ص .371
( - )2صبلح زيف الديف ،الممكية الصناعية كالتجارية ،المرجع السابؽ ،ص .230
( - )3بساـ مصطفى طبيشات ،المرجع السابؽ ،ص 147
( - )4محمكد إبراىيـ الكالي ،حقكؽ الممكية الفكرية في التشريع الجزائرم ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر،
 ،1983ص.78

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

الخدمات الذيف يمارسكف نشاطا مماثبل(.)1
كىذه المنافسة قد تدفع بذكم النفكس الضعيفة إلى استعماؿ طرؽ ككسائؿ
منافسة غير مشركعة ،كمنافية لما يقتضيو العرؼ التجارم مف أمانة كشرؼ

كنزاىة( ،)2في محؽ الضرر بمالؾ العبلمة مف خبلؿ تفكيت فرص كبيرة لمربح ،مف
خبلؿ انفضاض المستيمكيف مف حكلو ،كما يمحؽ الضرر بالمستيمكيف أنفسيـ مف
خبلؿ الغش كالتضميؿ كالخداع الذم يقعكف فيو.
كقد استعمؿ المشرع في تعريفو ألعماؿ المنافسة غير المشركعة ألفاظ النزاىة
كالشرؼ كالعرؼ التجارم ،كىي فكرة مرنة تتماشى مع التغيرات الزمنية كالمكانية،
مما يجيد القضاء في البحث كالتنقيب عف العادات كأعراؼ الشرؼ كالنزاىة ،كمما

رفعت أمامو دعكل المنافسة غير المشركعة(.)3

مف ىنا تتجمى أىمية دعكل المنافسة غير المشركعة في حماية العبلمة مف
جية كحماية المستيمؾ مف جية أخرل.
كتعتبر دعكل المنافسة غير المشركعة مف الدعاكل المدنية المقررة لكؿ ذم
صفة كمصمحة تضرر مف خبلؿ االعتداء عمى العبلمة ،يمتجئ إلييا أصحاب
الحقكؽ عندما ال تتكفر شركط اإلدانة في الجريمة المرتكبة عمى العبلمة ،حيث ال
يككف في إمكانيـ المطالبة بالتعكيض أماـ القضاء الجزائي ،عف طريؽ الدعكل
المدنية التبعية ،أك عف طريؽ الدعكل المدنية األصمية أما القضاء المدني ،كفي ىذه
الحالة فإف رفع الدعكييف ال يمنع أصحاب الحقكؽ مف رفع دعكل مدنية أخرل عؿ
أساس المنافسة غير المشركعة ،كال يعتد بحجية األمر المقضي فيو ،ذلؾ ألف

الدعكييف كاف اتحدتا في المكضكع فقد اختمفتا في السبب(.)4
( - )1حمادم زكبير ،المرجع السابؽ ،ص155

( - )2المادة 26مف قانكف  ،02/04يحدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ،السالؼ الذكر.
( - )3كماؿ محرر ،،الحماية القانكنية لحقكؽ الممكية الصناعية بالمغرب – العبلمة التجارية نمكذجا – مقاؿ
منشكر في مجمة القضاء كالقانكف الصادرة عف ك ازرة العدؿ المغربية العدد  151سنة  ،2005ص.250

( - )4فاضمي إدريس ،المرجع السابؽ ،ص .245

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

كقد جاء النص عمى دعكل المنافسة غير المشركعة بشكؿ صريح في اتفاقية

باريس لحماية الممكية الصناعية التي انضمت إلييا الجزائر( ،)1كىي أحد أعضائيا

مما يجعميا ممزمة كغيرىا مف دكؿ االتحاد ،بأف تكفؿ لرعايا ىذه الدكؿ حماية فعالة
ضد كؿ أشكاؿ المنافسة غير المشركعة ،التي مف معانييا المنافسة التي تتعارض

مع العادات الشريفة في الصناعة كالتجارة(.)2

كبناء عمى ذلؾ أقر المشرع الجزائرم لكؿ صاحب عبلمة تعرض العتداء عمى
حقو في العبلمة فعميان أك احتماليا ،أف يتمسؾ بحقو في التعكيض حيث نص عمى
أنو» :إذا أثبت صاحب العبلمة أف تقميدان قد ارتكب أك يرتكب ،فإف الجية القضائية

المختصة تقضي بالتعكيضات المدنية ،كتأمر بكقؼ أعماؿ التقميد كتربط إجراء

المتابعة بكضع كفالة لضماف تعكيض مالؾ العبلمة ،أك صاحب حؽ االستئثار

باالستغبلؿ(.«)3

كيبلحظ عمى ىذا النص أف المشرع شدد عمى التعكيض المدني لممتضرر مف
تقميد العبلمة ،بغض النظر مف أف التقميد كقع بالفعؿ أـ أنو قد يقع في المستقبؿ،
كأتبع ذلؾ بإجراء احترازم مف أجؿ سد الطريؽ أماـ االستمرار في تقميد العبلمة ،مف
خبلؿ األمر بكقؼ كؿ أعماؿ التقميد.
ايفسع ايجاْٞ
األضاع ايكاْ ْٞٛيدع ٣ٛاملٓافط ١غري املػسٚع١
تقكـ دعكل المنافسة غير الشرعية عمى أساس المادة  124مف القانكف المدني

التي تنص عمى أف» :كؿ فعؿ ًّأيا كاف يرتكبو الشخص بخطئو كيسبب ضر ار
لمغير ،يمزـ مف كاف سببا في حدكثو بالتعكيض«) . (4يتضح مف خبلؿ ىذا النص
( - )1أمر رقـ  2/75المؤرخ في  9يناير  1975يتضمف المصادقة عمى اتفاقية باريس لحماية الممكية
الصناعية ،السالفة الذكر.
( -)2المادة (10ثانيا) مف اتفاقية باريس المؤرخة في

20مارس.1883

( - )3المادة  ،1/29مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

( - )4المادة  124مف أمر  58/75المؤرخ في  26سبتمبر ،1975المتضمف القانكف المدني الجزائرم المعدؿ كالمتمـ.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

أف الحماية المدنية مقررة لكؿ الحقكؽ ميما كاف نكعيا ،كالعبلمة إحدل ىذه الحقكؽ
المندرجة ضمف حقكؽ الممكية الصناعية ،كال فرؽ في استحقاؽ الحماية المدنية بيف

العبلمة المسجمة كغير المسجمة( ،)1ألف رفع الدعكل المدنية مف أجؿ طمب
التعكيض ،يتطمب فقط كقكع الضرر بصاحب العبلمة أك المستيمؾ بسبب التقميد أك

التشبيو أك التزكير(.)2

لذلؾ فإف أىـ ركف في دعكل التعكيض عمى أساس المنافسة غير المشركعة ىك

الضرر ،كالذم يجب أف يككف التعكيض عنو جاب ار لكؿ الضرر(.)3

كالتعكيض يعني ما يمتزـ بو المسؤكؿ في المسؤكلية المدنية لصالح مف أصابو
الضرر ،كىك دعكل المسؤكلية ذاتيا ،ألف المسؤكؿ ال يسمـ بمسؤكليتو كيضطر

المضركر إلى أف يقيـ ىذه الدعكل ،كقد يعرؼ التعكيض أيضا بالضماف(.)4

كيعتبر التعكيض عف الضرر جزاء قانكني ،فرضو ضمانة لكؿ التزاـ مدني كأداة
لتنفيذه ،كالمشرع إذا فرض ىذا الجزاء عمى كؿ مف احدث بخطئو ضر ار لمغير ،فإنو
لـ يقـ بتعييف مداه إال في حاالت خاصة كاستثنائية كترؾ أمر تحديده لمسمطة

التقديرية لمقاضي(.)5

كىناؾ مف يرل أف دعكل المنافسة غير المشركعة إنما تقكـ عمى أساس نظرية
التعسؼ في استعماؿ الحؽ ،ذلؾ أف التنافس في األعماؿ التجارية كالصناعية
كالخدماتية أمر مرغكب فيو ،لما ينتج عنو مف بقاء لؤلحسف كاألفضؿ مف حيث
الجكدة كالنكعية كالتعامؿ الجيد كالسعر المناسب ،كىك ما يدؿ عمى مبدأ حرية
المنافسة ،الذم ىك مف الحقكؽ المكفكلة لكؿ تاجر ،متى كاف أساس ىذه المنافسة
( - )1فرحة زراكم صالح ،المرجع السابؽ ،ص .257

( - )2بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات ،المرجع السابؽ ،ص.149
( - )3معمر كلد محمد السالـ ،التعكيض عف إخبلؿ الناقؿ بااللتزاـ بضماف السبلمة -دراسة مقارنة -مجمة
الفقو كالقانكف ،مجمة الكتركنية شيرية ،العدد 11السنة  ،2013ص100
( - )4فاطيمة الزىراء بف طالب حاج شعيب ،دكر العبلمة التجارية في حماية المستيمؾ – دراسة مقارنة -رسالة
ماجستير في القانكف ،كمية الدراسات العميا الجامعة األردنية 2011 ،ص197

( - )5مينة حربي المرجع السابؽ ،ص .11

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

قكاعد األمانة كالصدؽ كالنزاىة كمبدأ عاـ.
كمف ثـ فإف مخالفة ىذه القكاعد تعني أف التاجر أك الصانع أك صاحب الخدمة
قد تجاكز حدكد الحؽ الممنكح لو ،كىك ما يطمؽ عميو التعسؼ في استعماؿ الحؽ،

أم االستعماؿ غير المشركع لمحؽ ،كالذم يعد مف أىـ تطبيقات الفعؿ الضار(.)1

كبناء عمى ىذا الرأم فإف دعكل المنافسة غير المشركعة تعتبر مف قبيؿ الجزاء
عمى التعسؼ في استعماؿ الحؽ ،فإذا قاـ أحد المنافسيف بفعؿ يتنافى مع العادات
كاألصكؿ الشريفة المرعية في المعامبلت التجارية ،فإنو يككف قد أساء استعماؿ حقو
في ممارسة النشاط التجارم ألف المنافسة بيف التجار أم ار مشركعا كضركريا ،إذا

كانت في إطارىا السميـ ،كلـ يستعمؿ ىذا الحؽ استعماال غير مشركع(.)2

كبالرجكع إلى المادة  124مكرر مف القانكف المدني الجزائرم ،نجد أف المشرع
قد حدد الحاالت التي تعتبر مف قبيؿ التعسؼ في استعماؿ الحؽ ،بقكلو» :يشكؿ
االستعماؿ التعسفي لمحؽ خطأ السيما في الحاالت اآلتية:
 إذا كقع بقصد اإلضرار بالغير. إذا كاف يرمي لمحصكؿ عمى فائدة قميمة بالنسبة إلى الضرر الناشئ لمغ ػ ػ ػػير. إذا كاف الغرض منو الحصكؿ عمى فائدة غير مشركعة« .نرل أف ىذه الحاالت تتناسب في الكثير مف جكانبيا مع دعكل المنافسة غير
المشركعة ،ألف قياـ التاجر أك الصانع أك صاحب الخدمة بتجاكز حدكده في
المنافسة الشريفة ،يككف بقصد إلحاؽ الضرر بالغير في كثير مف األحياف ،كأنو
يرمي مف كراء ذلؾ إلى الحصكؿ عمى فائدة ميما كانت قميمة كال تتناسب مع
الضرر الذم ألحقو بمالؾ العبلمة التجارية مستعمبل في ذلؾ طرقاه ككسائؿ غير

مشركعة.

كقد انتقد جانب مف الفقو ىذا األساس القانكني لدعكل المنافسة غير المشركعة،
( - )1بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات ،المرجع السابؽ ،ص .178
( - )2عزيز العكيمي ،المرجع السابؽ ،ص .262

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

انطبلقاه مف أف ثمة تعارض بيف التعسؼ في استعماؿ الحؽ المستند إلى غاية
الفعؿ ،بينما المنافسة غير المشركعة المستندة أساساه إلى الكسائؿ المستعممة فييا،

كما أف التعسؼ في استعماؿ الحؽ ميزتو األساسية أنو بقصد اإلضرار بالغير ،أما
المنافسة غير المشركعة فإف قياميا ممكف دكف تكافر نية اإلضرار ،طالما أف سمكؾ

المعتدم عمى العبلمة فيو تجاكز لحدكد المألكؼ كالمعتاد في األعراؼ التجارية(.)1

مف خبلؿ ىذا البياف يتضح لنا أف المنافسة غير المشركعة أكسع كأشمؿ مف أف
تحتكييا نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ ،رغـ أنيما يمتقياف معاه في أف كبلىما
يتسبب في إلحاؽ الضرر بالغير.

كرغـ أف مسألة تحديد األساس القانكني لدعكل المنافسة غير المشركعة ،قد
تضاربت حكليا اآلراء الفقيية ،إالٌ أنو لـ يتـ ترجيح أساس عمى آخر ،كلذلؾ فإنو

كما يمكف أف تؤسس عمى المسؤكلية التقصيرية ،يمكنيا أف تؤسس عمى نظرية
التعسؼ في استعماؿ الحؽ ،حيث ذىب االتجاه الحديث إلى اعتبار الحؽ في
المنافسة ذك طبيعة مركبة ،فيك يجمع بيف سمات الحؽ الشخصي كالحؽ العيني،
كمف ثـ فإف تحديد األساس القانكني لدعكل المنافسة غير المشركعة يبنى عمى

ض كء اإلجابة عمى تساؤؿ مفاده ،ىؿ دعكل المنافسة غير المشركعة ىدفيا
المطالبة بحؽ ،أـ باسترداد ماؿ؟ أم ىؿ ييدؼ المدعي إلى تأكيد حقو في المنافسة
كما يتصؿ بيا مف حقكؽ؟ أـ ىؿ ييدؼ إلى الحصكؿ عمى تعكيض عما أصاب
مالو (العبلمة مثبله) مف ضرر؟ كبما أف المنافسة غير المشركعة تمحؽ الضرر

بصاحب العبلمة كالمستيمؾ في الجانبيف المالي كاألدبي معاه ،فإف دعكل المنافسة

غير المشركعة التي تحمي حقكقو ال تندرج ضمف التقسيـ التقميدم لمدعاكل ،بؿ

تعتبر ذات طبيعة خاصة(.)2

كمع تعدد النظريات نرل أف الفقو كالقضاء قد استق ار عمى اعتبار دعكل
المن افسة غير المشركعة خاضعة لمقكاعد العامة في المسؤكلية التقصيرية ،ألنيا ال
( - )1مسمـ عبد الرحماف أبك عكاد ،المرجع السابؽ ،ص .76

( - )2بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات ،المرجع السابؽ ،ص .181

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

تتطمب القصد الجنائي مع مراعاة الطبيعة الخاصة ليذه الدعكل(.)1
كبما أف العبلمة ىي الدافع القكم لممستيمؾ ،مف أجؿ اقتناء السمع كالبضائع
كالخدمات ،كىي محؿ الثقة ،كدليؿ الجكدة كالنكعية ،كأساس ضماف المنتجات ،فإف
االعتداء عمييا بالتقميد يمحؽ ضر ار بالمستيمؾ كجب جبره ،كيؤسس المستيمؾ طمب
تعكيضو عمى أساس المنافسة غير المشركعة ،ألف تقميد العبلمة يعتبر مف أعماؿ
المنافسة غير المشركعة.
ايفسع ايجايح
أعُاٍ املٓافط ١غري املػسٚع١
 .1ؾٛز املٓافط ١غري املػسٚع ١يف ايتػسٜع اجلصا٥س:ٟ
تتخذ المنافسة غير المشركعة في مجاؿ العبلمات عدة صكر ،تيدؼ جميعيا
إلى االعتداء عمى العبلمة التجارية كمالكيا مف جية ،كالحاؽ الضرر بالمستيمؾ
مف جية أخرل ،كيمكف تمخيص ىذه الصكر في ما يمي(:)2
 تزكير العبلمة كتقميدىا. استعماؿ عبلمة مزكرة أك مقمدة. استعماؿ عبلمة مممككة لمغير بدكف ترخيص. -بيع البضائع التي تحمؿ عبلمة مزكرة ،أك مقمٌدة ،أك مممككة لمغير ،أك

عرضيا لمبيع ،أك لمتداكؿ ،أك حيازتيا.

كقد عمد المشرع الجزائرم إلى عدـ ذكر ىذه الصكر بالتفصيؿ في قانػكف

العبلمات الجديد( ،)3كاكتفى بإجماليا في صكرة تقميد العبلمة لشمػكليتيا لكؿ صػكر
( - )1محمد حسيف اسماعيؿ ،القانكف التجارم األردني ،الطبعة األكلى ،دار عمار ،عماف ،ص

.210

( - )2زينة غانـ عبد الجبار الصفار ،المنافسة غير المشركعة لمممكية الصناعية ،الطبعة الثانية ،دار الحامد
لمنشر كالتكزيع ،األردف ،2007،ص .65

( - )3أمر رقـ  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

المنافسة غير المشركعة ،بينما كانت في النص القديـ مذككرة بالتفصيؿ(.)1
غير أنو بمناسبة إصداره لمقانكف المحدد لمقكاعد المطبقة عمى الممارسات
التجارية ،أشار إلى أنو يعتبر مف الممارسات غير المشركعة كغير النزيية ،تقميد
العبلمات المميزة لعكف اقتصادم منافس ،أك تقميد منتكجاتو أك خدماتو أك اإلشيار
الذم يقكـ بو قصد كسب زبائف ىذا العكف إليو ،بزرع شككؾ كأكىاـ في ذىف
المستيمؾ.

()2

كفي ىذا بياف لمصكر التي تتخذىا المنافسة غير المشركعة ،في مجاؿ
العبلمات ،كالغاية التي يسعى إلى تحقيقيا المنافس مف خبلؿ أعماؿ المنافسة غير
المشركعة ،تتجمى في جذب عمبلء صاحب العبلمة المنافس لو ،كالتأثير عمى ذىف
المستيمؾ مف خبلؿ الدعاية الكاذبة ،كزرع الشككؾ كاألكىاـ كتشكيو السمعة التجارية
لممنافس.
كمف المنافسػة غير المشركعة التي نص عمييا المشرع الجزائرم ،إغراء
مستخدمي المنافس كاالستفادة مف أس ارره المينية ،كاحداث خمؿ في تنظيمو التجارم،
كتحكيؿ زبائنو باستعماؿ طرؽ غير نزيية ،كاحداث اضطراب في السكؽ ،كاستغبلؿ
شيرتو خارج األعراؼ كالممارسات التجارية النزيية(.)3

 .2ؾٛز املٓافط ١غري املػسٚع ١يف اتفاق ١ٝبازٜظ:
نكتفي ببياف صكر المنافسة غير المشركعة التي جاء النص عمييا في اتفاقية

باريس لحماية الممكية الصناعية ،حيث حددتيا بكضكح كذلؾ بقكليا(:)4

 .1تمتزـ الدكؿ االتحاد بأف تكفؿ لرعايا دكؿ االتحاد األخرل حماية فعالة ضد
( - )1المادتيف 28ك 29مف األمر رقـ  ،57/66المؤرخ في /19مارس ،1966/المتعمؽ بعبلمات المصنع
كالعبلمات التجارية ،الجريدة الرسمية العدد 23الصادرة بتاريخ /22مارس.1966/
( - )2المادة  2/27مف قانكف  ،02/04يحدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ،السالؼ الذكر.
( - )3المادة  27مف قانكف  ،02/04يحدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ،السالؼ الذكر.
( - )4المادة (10ثانياه) مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية ،السالفة الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

المنافسة غير المشركعة.
 .2يعتبر مف أعماؿ المنافسة غير المشركعة كؿ منافسة تتعارض مع العادات
الشريفة في الشؤكف الصناعية كالتجارية.
 .3كيككف محظك ار بصفة خاصة ما يمي:
-

كافة األعماؿ التي مف طبيعتيا أف تكجد لبسا بأية كسيمة كانت ،مع منشأة

أحد المنافسيف أك منتجاتو أك نشاطو الصناعي أك التجارم.
 االدعاءات المخالفة لمحقيقة في مزاكلة التجارة ،كالتي مف طبيعتيا نزع الثقةمف منشأة أحد المنافسيف ،أك منتجاتو ،أك نشاطو الصناعي أك التجارم.
 البيانات أك االدعاءات التي يككف استعماليا في التجارة ،مف شأنو تضميؿالجميكر ،بالنسبة لطبيعة السمع ،أك طريقة تصنيعيا ،أك خصائصيا ،أك صبلحيتيا
لبلستعماؿ ،أك كميتيا.
المبلحظ عمى ىذه األعماؿ المحظكرة أنيا ذكرت في البداية بشكؿ عاـ ،حيث
أشارت إلى اعتبار األعماؿ المنافية لمصدؽ كاألمانة كالشرؼ كالعرؼ التجارم ،مف
قبيؿ المنافسة غير المشركعة .ثـ جاء النص عمى بعض األعماؿ بصكرة خاصة،
يمكف حصرىا في ثبلثة أعماؿ أساسية كالتالي:
 أعماؿ تدليسية.
 أعماؿ التشكيو كالدعاية الكاذبة.
 أعماؿ تضميمية.
كقد جاء حظر ىذه األعماؿ حماية لمتاجر كالصانع كصاحب الخدمة مف جية،
كحماية لجميكر المستيمكيف مف جية أخرل ،مف المنافسة غير المشركعة ،لما ليا
مف آثار سمبية عمى الجميع.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

ايفسع ايسابع
غسٚط دع ٣ٛاملٓافط ١غري املػسٚع١
تعتبر دعكل المنافسة غير المشركعة مف الدعاكل الكقائية التي يباشرىا
المستيمؾ ،عمى أساس المسؤكلية التقصيرية ،عمى اعتبار أنو ليس طرفا منافسا
كانما طرؼ متضرر مف تقميد العبلمة الذم يعتبر مف أعماؿ المنافسة غير
المشرعة ،كقد يككف ىك أكؿ مف يكتشؼ ذلؾ التقميد ،كيكفي المستيمؾ لرفعيا أف

يثبت كقكع التقميد دكف حاجة إلثبات الضرر الكاقع بؿ يكفي الضرر االحتمالي(،)1

كيشترط فييا نفس شركط المسؤكلية التقصيرية.
سبقت اإلشارة إلى أف الفقو كالقضاء قد استق ار عمى أف أساس دعكل المنافسة
غير المشركعة إنما ىك القكاعد العامة لممسؤكلية المدنية التقصيرية ،استنادا إلى
المادة  124مف القانكف المدني الجزائرم ،التي تقابميا المادة  1382مف القانكف
المدني الفرنسي.

()2

كلـ ينص المشرعيف الجزائرم كالفرنسي عف أساس خاص

بدعكل المنافسة غير المشركعة في قانكف المنافسة.
كما اعتم د القضاء أيضا عمى أساس المسؤكلية التقصيرية في إصدار أحكامو،
كمف ىذه األحكاـ القضائية ما جاء في حكـ محكمة النقض المصرية» :تعد
المنافسة غير المشركعة فعبلن تقصيريا يستكجب مسؤكلية فاعمو عف تعكيض الضرر

المترتب عميو ،كيعد تجاك انز لحدكد المنافسة المشركعة ارتكاب أعماؿ مخالفة لمقانكف
أك العادات أك استخداـ كسائؿ منافية لمبادئ الشرؼ كاألمانة في المعامبلت(.«)3

كجاء في حكـ آخر» فالدعكل المؤسسة عمى المنافسة غير المشركعة ،ال تخرج
عف ككنيا دعكل مسؤكلية عادية ،أساسيا الفعؿ الضار ،حيث يحؽ لكؿ مف أصابو
( - )1بكركبة ربيعة ،المرجع السابؽ ،ص .87
(2)- Mousseron jean marc «Responsabilité civil et droit intellectuels » mélange offert Albert
Chavanne, droit pénal de propriété industrielle, Litec, 1990, p 251.

( - )3نقض مدني مصرم ،بتاريخ  25يكنيك  ،1956مشار إليو لدل عدناف غساف برانبك ،المرجع السابؽ،

ص.805

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

ضرر مف أفعاؿ المنافسة غير المشركعة أف يرفع الدعكل بطمب التعكيض لو عما
أصابو مف ضرر .مف جرائيا عمى كؿ مف شارؾ في إحداث الضرر ،متى تكفرت
شركط تمؾ الدعكل ،كىي الخطأ كالضرر كرابطة السببية بيف الخطأ كالضرر«(.)1

لذلؾ فإف شركط دعكل المنافسة غير المشركعة ،ىي نفس شركط دعكل
المسؤكلية التقصيرية عف العمؿ غير المشركع ،كالتي تتمثؿ في الخطأ كالضرر
كالعبلقة السببية ،كفيما يمي بياف ذلؾ.
 .1اخلطأ:
لقد دأب فقياء القانكف المدني عمى اعتبار الخطأ ركنا في المسؤكلية المدنية
كليس الفعؿ الضار ،بينما اعتمدت التشريعات الحديثة عمى أف المسؤكلية مكضكعية
ال محؿ لمخطأ فييا ،كنادل الفقو بنظرية تحمؿ التبعة ،كما لحؽ بيا مف تبعات ،تدكر
كميا حكؿ الضرر دكف البحث في الخطأ ،كما تراجع القضاء عف فكرة الخطأ كابتكر
فكرة االلتزاـ بالسبلمة كعدـ اإلضرار ،كىناؾ مف الفقياء مف أبقى عمى الخطأ كركف
في المسؤكلية المدنية كاعتبركه إخبلؿ بالتزاـ سابؽ ،كمف بيف أىـ االلتزامات التي

اعتبركا اإلخبلؿ بيا خطأ ،االلتزاـ بعدـ استعماؿ الغش كالخداع مع الناس(.)2

كالخطأ المكجب لممسؤكلية اتجاه المستيمؾ ،يدكر حكؿ ىذا العنصر ،الذم
يتعمؽ بالتزاـ المنتج أك البائع أك مقدـ الخدمة بعدـ غش أك خداع المستيمؾ ،كأعظـ
غش يتعرض لو المستيمؾ ىك استعماؿ العبلمة المضممة ،سكاء بتقميدىا أك
اغتصابيا أك عدـ تسجيميا ،أك بيع منتكج ال يحمؿ عبلمة أصبل.
كبالتالي فإف الخطأ ىنا يتمثؿ في انحراؼ سمكؾ المنتج أك إخبللو بالكاجب
القانكني العاـ بعدـ اإلضرار بالغير ،سكاء كاف بصفة متعمدة أك غير متعمدة ،كىذا
ما دفع بالقضاء الفرنسي العتبار طرح منتكج معيب أك ال يحقؽ السبلمة المرتجاة
( - )1نقض مدني مصرم ،بتاريخ  14يكنيك ،1956قضية رقـ  436السنة  12قضائية ،مشار إليو لدل سمير
فرناف بالي كنكرم جمك ،المرجع السابؽ ،ص .678

( - )2عمي عمي سميماف ،المرجع السابؽ ،ص ص .146-142

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

منو ،يمثؿ خطأ في جانب المنتج(.)1
لذلؾ فإف المسؤكلية عمى أساس الخطأ الكاجب اإلثبات ىي القاعدة العامة في
المجاؿ غير التعاقدم ،كالمسؤكلية في ىذه الحالة ترجع إلى خطا شخصي يصدر

مف المسؤكؿ نفسو ،دكف كساطة شخص آخر ،أك تدخؿ شيء مستقؿ عنو(.)2

كمع ذلؾ لـ هيعرؼ المشرع الجزائرم الخطأ عند تنظيمو ألحكاـ المسؤكلية
التقصيرية ،ككذلؾ فعمت أغمب التشريعات ،تاركة المجاؿ لمفقو كالقضاء ،حيث
استقر الرأم فقيا كقضاء عمى أف الخطأ ىك إخبلؿ بكاجب قانكني مقترف بإدراؾ
المخؿ لذلؾ الكاجب(.)3

يظير مف خبلؿ ىذا التعريؼ أف الخطأ يتـ اعتباره إذا تكفر فيو شرطاف ،األكؿ
مكضكعي يتمثؿ في اإلخبلؿ بكاجب قانكني مف خبلؿ انحراؼ الشخص في سمككو
عف سمكؾ الشخص العادم ،المحاط بنفس الظركؼ الخارجية ،كالثاني شخصي

يتمثؿ في كجكب أف يككف مرتكب الخطأ ممي انز كمدركان لذلؾ الكاجب القانكني(.)4

كلمخطأ في المنافسة غير المشركعة مفيكـ آخر يختمؼ عف مفيكمو في
المسؤكلية التقصيرية ،ذلؾ ألنو ذك طبيعة مختمفة ،حيث يشترط فيو كجكد منافسة
بيف طرفيف ،كأف يرتكب أحدىما خطأ في ىذه المنافسة ،مما يجعؿ المنافسة غير
مشركعة( .)5كسيتـ بياف ذلؾ فيما يأتي:
 غسٚط اخلطأ يف املٓافط ١غري املػسٚع:١
يشترط في الخطأ في المنافسة غير المشركعة ،عدة شركط يشترؾ فييا
( - )1قادة شييدة ،المسؤكلية المدنية لممنتج ،أطركحة دكتكراه دكلة في القانكف الخاص ،كمية الحقكؽ جامعة
أبي بكر بمقا يد – تممساف -الجزائر ،2005/2004 ،ص.118

( - )2مامش نادية ،مسؤكلية المنتج دراسة مقارنة مع القانكف الفرنسي ،ماجستير في القانكف تخصص قانكف
األعماؿ ،كمية الحقكؽ ،جامعة مكلكد معمرم  -تبزم كزك -الجزائر  2012ص.29
( - )3صبلح زيف الديف الممكية الصناعية كالتجارية ،المرجع السابؽ ،ص .386
( - )4حمادم زكبير ،المرجع السابؽ ،ص .170

( - )5بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات ،المرجع السابؽ ،ص .184

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

المستيمؾ مع مالؾ العبلمة أك المنتج ،لخصكصية ىذه الدعكل ،كعدـ إمكانية رفعيا
إال إذا كجدت منافسة حقيقية بيف المنتجيف ،كأف يككف مرتكب الخطأ ممي از كمدركا
لؤلفعاؿ التي يقكـ بيا ،لذلؾ إذا لـ تكفر في الخطأ ىذه الشركط تنتقؿ دعكل
التعكيض مف أساس المنافسة غير المشركعة ،إلى أساس آخر.
أٚ .جٛد َٓافط:١
ال يعقؿ أف يرفع تاجر أك مستيمؾ دعكل المنافسة غير المشركعة ،عمى
شخص آخر غير تاجر كال يتنافس معو في تجارة ،لمجرد أنو ارتكب عميو خطأ أك
فعبلن غير مشركع ،فينا نككف بصدد دعكل المسؤكلية التقصيرية ،كليس دعكل
المنافسة غير المشركعة ،لعدـ تكفر شرط كجكد منافسة بينيما.

كمف ىنا فإف تنافس المشركعات التجارية كالصناعية كالخدماتية فيما بينيا مف
أجؿ جذب العمبلء كالزبائف ،يعتبر نتيجة مباشرة لمبدأ حرية التجارة الصناعة ،غير
أنو إذا كاف التاجر يتمتع بالحرية في استخداـ ما يشاء مف الكسائؿ لجذب العمبلء
إليو كفقان لممبدأ المذككر ،فإف ىذه الحرية ليست مطمقة ،بؿ ترد عمييا بعض القيكد،

التي تضع حدان لكؿ كسائؿ المنافسة التي تتنافى مع األمانة كالشرؼ ،كتخالؼ
العادات كاألعراؼ التجارية المستقرة ،كتجاكز تمؾ القيكد يعطي الحؽ لمطرؼ

المتضرر في رفع دعكل المنافسة غير المشركعة لممطالبة بالتعكيض ،ككقؼ

التصرفات غير المشركعة أك إزالتيا(.)1

كقضاء في تحديد معنى الخطأ في دعكل
كالمعيار الذم استقر عميو الرأم فقيان
ن
المنافسة غير المشركعة ،ىك القياـ بأفعاؿ ال تتفؽ كقكاعد األمانة كالشرؼ كالنزاىة
في التجارة ،كالحقيقة أف اعتبار المنافسة مشركعة أك غير مشركعة يبقى مترككا
لمسمطة التقديرية لمقاضي ،كيمكف إثبات األعماؿ غير المشركعة بجميع كسائؿ

اإلثبات ،بما في ذلؾ شيادة الشيكد كالقرائف(.)2
( - )1عدناف غساف برانبك ،المرجع السابؽ ص .806

( - )2صبلح زيف الديف ،الممكية الصناعية كالتجارية ،المرجع السابؽ ،ص .387

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

كيجب أف تككف ىذه المنافسة في نفس المجاؿ التجارم أك الصناعي أك
الخدماتي ،حيث ال يمكف اعتبار المنافسة التجارية بيف بائع أدكات كيركمنزلية،
كبائع أدكات مدرسية ،منافسة مشركعة أك غير مشركعة ،كذلؾ الختبلؼ مكضكع
النشاط التجارم الذم يقكـ بو كؿ تاجر .كمف ثـ فإننا نككف أماـ حالة انتفاء ألساس
دعكل المنافسة غير المشركعة ،كذلؾ لعدـ كجكد المنافسة بينيما أصبلن.
كىذا الذم يفسر نسبية الحؽ الذم تخكلو العبلمة لصاحبيا ،إذ أنو يمكف ألم
منتج لسمعة مغايرة كغير مشابية لمسمعة التي سجمت العبلمة مف أجميا أف يقكـ

باستغبلؿ تمؾ العبلمة بكضعيا عمى منتجاتو(.)1

كال يشترط في كجكد المنافسة بيف المشركعات ،أف يككف ىناؾ تطابؽ تاـ بينيا
بؿ يكفي أف يكجد نكع مف التقارب بينيا ،بحيث يككف لكؿ منيما تأثير عمى عمبلء
الطرؼ اآلخر ،كىذا ما ذىب إليو القضاء الفرنسي ،عندما اعتبر أنو مف الجائز
مباشرة دعكل المنافسة غير المشركعة ضد شخص ال يباشر تجارة مماثمة أك
مشابية ،متى كاف لممدعي شيرة ذائعة تجذب العمبلء لعبلمتو التجارية ،كادعى أف
استخداـ المدعى عميو لذات العبلمة عمى منتجاتو المختمفة يؤدم إلى اعتقاد
العمبلء بارتباط ىذه المنتجات بالمدعي صاحب العبلمة ،كىذا ما يعرؼ بالمنافسة

الطفيمية(.)2

حيث قضت محكمة النقض الفرنسية بأف التصرفات الطفيمية يمكف أف تشكؿ
خطأ طبقا لممادة  1382مف القانكف المدني ،في حالة غياب كجكد أم منافسة.
كتتمخص كقائع القضية في أف تاج انر عرض لمبيع منتجات بأسعار مخفضة ،كلكنيا

تحمؿ بطريقة غير مشركعة عبلمة مشيكرة ،مما دفع بصاحب العبلمة المشيكرة

إلى رفع دعكل عمى أساس المنافسة غير المشركعة ،رغـ االختبلؼ التاـ بيف
النشاط الذم سجمت مف أجمو العبلمة ،كالنشاط الذم استخدمت فيو العبلمة بطريقة
(1)- PEROT- MOREL, Marie Angèle «La marque emblématique», Mélanges offerts a
CHAVANNE Albert, droit pénale de propriété industrielle, Litec 1990 P, 263.

( - )2بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات ،المرجع السابؽ ،ص .186

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

غير مشركعة ،غير أف المحكمة قبمت الدعكل كقضت باعتبار ىذا السمكؾ الذم
يظير إرادة التطفؿ يشكؿ خطأ يبرر تحريػػؾ دعكل المنافسة غير المشركعة(.)1

كما يشترط في المنافسة أف تككف ممارسة النشاط التجارم أك الصناعي أك
الخدماتي في نفس الكقت ،فإذا قاـ احد التجار باستعماؿ عبلمة تجارية لتاجر آخر،
فإف اعتداءه عمى العبلمة ال يؤثر عمى مف كاف متكقفان عف النشاط ،إال إذا كانت

ىناؾ إمكانية لعكدتو إلى النشاط في المستقبؿ( ،)2ألف انفضاض العمبلء أك إنقاص
قيمة العبلمة التجارية كسمعتيا ،كغش المستيمكيف كتدليسيـ ،باالستعماؿ غير
المشركع لمعبلمة ،سيككف لو ضرر بالغ عمى مالؾ العبلمة الذم لـ يستعمؿ

عبلمتو ،إذا ما قرر استئناؼ نشاطو باستعماؿ ذات العبلمة ،في حيف أف الضرر
الذم يمحؽ المستيمؾ الذم تعمؽ بالمنتجات المكسكمة بذات العبلمة سيككف مؤكدان
سكاء عاد مالؾ العبلمة لمنشاط أك لـ يعد.

ليذا شدد المشرع الجزائرم عمى ضركرة التزاـ مالؾ العبلمة باستعماليا في
األصناؼ التي سجمت مف أجميا ،حتى يتمكف مف التمتع بالحقكؽ المخكلة لو مف
تسجيميا ،كذلؾ بقكلو» :إف ممارسة الحؽ المخكؿ عف تسجيؿ العبلمة مرتبط
باالستعماؿ الجدم لمعبلمة عمى السمع أك تكضيبيا ،أك عمى صمة مع الخدمات
المعرفة بالعبلمة«(.)3

كألىمية استعماؿ العبلمة كصمة ذلؾ باستيفاء الحقكؽ ،رتب المشرع الجزائرم

عمى عدـ االستعماؿ إبطاؿ العبلمة( ،)4كىذا اإلبطاؿ يعني أف العبلمة تصبح
مباحة كيمكف ألم تاجر أك صانع أك صاحب خدمة ،أف يستعمميا لتمييز منتجاتو،
كالمطالبة بتسجيميا باسمو ،كاالستفادة مف الحقكؽ المخكلة عف ذلؾ ،كال يمكف
لصاحب العبلمة األصمية الذم لـ يستعمميا ،اتياـ مف استعمميا بتقميد عبلمتو ،أك
( - )1بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات ،المرجع نفسو ،ص .186
( - )2مسمـ عبد الرحماف أبك عكاد ،المرجع السابؽ ،ص .77
( -)3المادة 1/11مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

( - )4المادة 2/11مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

بالمنافسة غير المشركعة.
غير أف عدـ استعماؿ العبلمة ال يترتب عنو إبطاؿ العبلمة في كؿ األحكاؿ،
بؿ ىناؾ بعض الحاالت التي ال يتـ فييا إبطاؿ العبلمة رغـ عدـ استعماليا ،كقد

بينيا المشرع الجزائرم كما يمي(:)1

 إذا لـ يستغرؽ عدـ االستعماؿ أكثر مف ثبلث سنكات دكف انقطاع. -إذا لـ يقـ مالؾ العبلمة قبؿ انتياء ىذا األجؿ بتقديـ الحجة بػأف ظركفان

عسيػرة حالت دكف استعماليا ،ففي ىذه الحالة يسمح بتمديد األجؿ إلى سنتيف عمى
األكثر.
كالمبلحظ أف المشرع الجزائرم ىدؼ مف خبلؿ ىذا التشديد عمى استعماؿ
العبلمة التجارية ،إلى تشجيع أصحاب العبلمات عمى استخداميا بأنفسيـ أك
الترخيص لمف يستخدميا ،ألف ذلؾ يعتبر بمثابة استعماؿ لمعبلمة مف قبؿ مالؾ
العبلمة نفسو.

()2

كما أنو ىدؼ إلى قطع الطريؽ عمى الذيف يحتكركف العبلمات

التجارية بتسجيميا كاالستئثار بيا دكف استعماليا ،حيث يعمد كثير مف التجار
كالصناع كأصحاب الخدمات إلى تسجيؿ عدة عبلمات مشابية لعبلماتيـ الرئيسة،
ليس مف أجؿ استغبلليا كلكف مف أجؿ حرماف الغير مف ذلؾ ،كالشؾ أف ىذا
السمكؾ يعتبر منافسة غير مشركعة ،تمقتهيا األعراؼ كالعادات التجارية الشريفة،
كتحرميا القكانيف .كىذا ما دفع بالمشرع الجزائرم إلى منح كؿ مف أراد أف يستعمؿ
عبلمة تجارية ميجكرة مف طرؼ مالكيا األصمي ،كال تنطبؽ عمييا االستثناءات
المذككرة آنفا ،الحؽ في تسجيميا كاستعماليا.
كتعتبر مدة ثبلث سنكات لبلستعماؿ الجدم لمعبلمة في الظركؼ العادية،
و
ككاؼ ،إذا كانت لدل مالكيا نية
كخمس سنكات في الظركؼ العسيرة أمر منطقي
جدية في استعماليا ،كتتفؽ مع ىذا الرأم الكثير مف التشريعات العربية منيا التشريع
( - )1المادة 3/11ك 4مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )2المادة  12مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

المصرم ،كاليمني كالسعكدم(.)1
كبما أف التنافس دائما يككف بيف أصحاب المتاجر كالمصانع كالخدمات

المتشابية( ،)2مف أجؿ االستحكاذ عمى أكبر عدد مف العمبلء كالمستيمكيف ،فإف ىذه

المنافسة مف حيث المبدأ مشركعة ،بؿ أكثر مف ذلؾ فإف حرية التجارة تقتضي حرية
المنافسة ،لذلؾ فإف التاجر أك الصانع أك صاحب الخدمة لو أف يستخدـ ما يشاء
مف الكسائؿ المشركعة لجذب العمبلء كالمستيمكيف ،بناء عمى مبدأ حرية التجارة
كالصناعة ،غير أف ىذه الحرية ليست مطمقة ،بؿ ترد عمييا بعض القيكد ،فيما تعمؽ
بالتزاـ قكاعد الصدؽ كاألمانة كالشرؼ كاألعراؼ التجارية المعمكؿ بيا في المنافسة
التجارية ،كيترتب عمى مخالفتيا إمكانية قياـ الطرؼ المتضرر ػ سكاء كاف التاجر أك
الصانع أك صاحب الخدمة أك المستيمؾ أك غيرىـ ػ رفع دعكل المنافسة غير
المشركعة ،كالمطالبة بحقو في التعكيض ككقؼ التصرفات غير المشركعة أك

إزالتيا(.)3

ب .إٔ ٜهَ ٕٛستهب اخلطأ ممٝصاً:
لقياـ دعكل المنافسة غير المشركعة ال يكفي أف تكجد منافسة بيف مشركعيف،
بؿ البد مف أف يككف الطرؼ الذم ارتكب المنافسة غير المشركعة ممي انز كمدركان

ألفعالو التي أخمٌت بقكاعد المنافسة المشركعة( ،)4كيستكم في ذلؾ أف يككف الخطأ

متعمدان أك غير متعمد( ،)5أم ال يشترط تكفر القصد كالنية السيئة في اإلخبلؿ بيذا
الكاجب القانكني المتمثؿ في المنافسة باستخداـ الكسائؿ غير القانكنية المشركعة

لذلؾ ،حيث أف المشرع الجزائرم شدد عمى منع كؿ الممارسات التجارية غير النزيية
بقكلو» :تمنع كؿ الممارسات التجارية غير النزيية المخالفة لؤلعراؼ التجارية
النظيفة كالنزيية ،كالتي مف خبلليا يتعدل عكف اقتصادم عمى مصالح عكف
( - )1إبراىيـ أحمد إبراىيـ ،المرجع السابؽ ،ص .21
( - )2بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات ،المرجع السابؽ ،ص .185
( - )3عدناف غساف برانبك ،المرجع السابؽ ،ص .804
( - )4صبلح زيف الديف ،الممكية الصناعية كالتجارية ،المرجع السابؽ ،ص .387
( - )5حمادم زكبير ،المرجع السابؽ ،ص 170

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

اقتصادم أك عدة أعكاف اقتصادييف آخريف( ،«)1كينبغي اإلشارة إلى أف المقصكد
بالعكف االقتصادم حسب المشرع الجزائرم ،كؿ منتج أك تاجر أك حرفي أك مقدـ
خدمات ٌأيا كانت صفتو القانكنية ،يمارس نشاطو في اإلطار الميني العادم ،أك
بقصد تحقيؽ الغاية التي تأسس مف أجميا(.)2
كالحقيقة أف الذم يقكـ بأم عمؿ مف أعماؿ المنافسة غير المشركعة ،كتقميد
العبلمة ،أك تزكيرىا ،أك عرض منتكجات لمبيع تحمؿ عبلمات مقمدة أك مزكرة ،أك
كضع عبلمة دكف ترخيص مف مالكيا ،كغير ذلؾ ،بالتأكيد فإنو يقكـ بذلؾ كىك
مميز كمدرؾ لمفعؿ الذم ارتكبو ،كأف التاجر أك الصانع أك صاحب الخدمة ،ليسكا
أشخاصان عادييف بحكـ الصفة المينية التي يتمتعكف بيا ،كلذلؾ فإف المشرع يطالبو

ببذؿ عناية في كؿ تصرفاتو ،بحيث يحرص في منافستو لآلخريف أف ال يتسبب في

أم ضرر ليـ(.)3

إال أف العمـ بالمنافسة كادراؾ مف يقكـ بيا ألعماليا ،يعتبر مف مسمٌمات ىذه

المنافسة ،كىذا ال يعني افتراض سكء النية كقصد اإلضرار بصاحب العبلمة
األصمية فيو ،لذلؾ فإنو يعتبر منافسان حتى كلك لـ يقصد اإلضرار بصاحب الحؽ،

كانما كاف يقصد الحصكؿ عمى األرباح مثبلن أك تركيج بضاعتو(.)4

اء عمى ذلؾ نفرؽ بيف المنافسة التي ال تككف إال عمدية كبعمـ صاحبيا،
كبن ن
كبيف الخطأ الذم قد يككف متعمدان كقد يككف غير متعمد .كفي الحالتيف يمكف لمف
تضرر مف المنافسة غير المشركعة ،أف يرفع دعكل عمى ىذا األساس لممطالبة

بالتعكيض كجبر الضرر سكاء كاف صاحب العبلمة ،أك مف رخص لو باستعماليا،
أك الككيؿ الحصرم لتسكيؽ العبلمة ،أك المستيمؾ ،أك غيرىـ ممف قد يتضرر بفعؿ
المنافسة غير المشركعة ،ألف الشرط األكؿ في رفع ىذه الدعكل ىك ارتكاب الخطأ
( - )1المادة  26مف قانكف  ،02/04يحدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ،السالؼ الذكر.
( - )2المادة 1/3مف قانكف  ،02/04يحدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ،السالؼ الذكر.
( - )3حمادم زكبير ،المرجع السابؽ ،ص .170

( - )4سمير جميؿ حسيف الفتبلكم ،المرجع السابؽ ،ص 430

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

مف المنافس سكاء كاف سيئ النية أك حسنيا.
 .2ايضسز:
يعتبر الضرر مف أىـ شركط دعكل المنافسة غير المشركعة ،كعمى المدعي يقع
عبء إثبات الضرر الذم لحقو ،كىك شرط الزـ ماداـ أساس ىذه الدعكل قكاعد
المسؤكلية التقصيرية ،كطبقا ليذه القكاعد قد يككف الضرر ماديا أك أدبيا ،حاال أك

مستقببل ،كال خبلؼ حكؿ ذلؾ إال مف حيث أف يككف الضرر محققا كليس احتماليا(.)1

كتتفؽ جميع التشريعات عمى اعتبار الضرر الناتج عف الفعؿ غير المشركع،
ييكجب تعكيض مف كقع عميو الضرر متى كاف ىذا الضرر كاقعان كمحقق نا ،أك
مستقببل كلكنو مؤكد الكقكع ،ألف األضرار الكاقعة ذات اآلثار المممكسة ىي المعتبرة
في حساب قيمة التعكيض ،أما األضرار المحتممة الكقكع فإنو يصعب عمى القاضي
يقدر ليا التعكيض المناسب .كليذا هيعرؼ الضرر المستقبمي بأنو كؿ ضرر
أف ٌ
تحقؽ سببو كتراخت آثاره ،أما الضرر المحتمؿ فيك كؿ ضرر لـ يقع كلـ يكجد ما

يؤكد كقكعو في المستقبؿ(.)2

كبالتالي فإنو باإلضافة إلى الضرر الكاقع ،كالضرر المستقبمي المحقؽ الكقكع،
يمكف اعتبار الضرر االحتمالي سببان لرفع دعكل المنافسة غير المشركعة.
كيعرؼ الضرر بأنو كؿ ما يصيب المضركر في جسمو أك مالو أك كرامتو أك
شرفو ،أك أم معنى آخر مف المعاني التي يحرص الناس عمييا ،أم أف الضرر ىك

األذل الذم يصيب الشخص في حؽ مف حقكقو ،أك مصمحة مشركعة(.)3
أ .ايضسز بايٓطب ١ملايو ايعالَ:١

يمكف لصاحب العبلمة التجارية إذا أثبت أف مساسا بحقكقو أصبح كشيكا
( - )1محمد حسنيف ،المرجع السابؽ ،ص .268
( - )2عبد العزيز سعد ،شركط ممارسة الدعكل المدنية أماـ المحاكـ الجزائية ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،سنة
 ،1992الجزائر ،ص .95

( )3فاطيمة الزىراء ،المرجع السابؽ ،ص.191

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

(ضر ار محتمبلن) أف يرفع دعكل المنافسة غير المشركعة ،كفي ىذه الحالة ال يطالب

بالتعكيض الستحالة حسابو ،كانما يطالب باتخاذ اإلجراءات الكقائية الكفيمة بمنع
كقكع الضرر .كلمجية القضائية المختصة بالفصؿ في مكضكع الدعكل ،األمر
بمصادرة ،األشياء كالكسائؿ التي استعممت في التقميد كاتبلفيا عند االقتضاء(.)1

كقد أيد ىذا الرأم بالنسبة لمالؾ العبلمة القضاء المصرم في القضية التي

تتمخص كقائعيا فيما يأتي(:)2

ثار نزاع بيف الشركة مالكة عبلمة  Hosta panكالشركة المالكة لمعبلمة
التجارية  Nasta panحكؿ أحقية كؿ كاحدة في العبلمة ،كقد أقرت محكمة أكؿ
درجة أف العبلمتاف متشابيتاف لدرجة كبيرة جدا تدعك إلى الخمط كعدـ التمييز ،سكاء
مف ناحية الشكؿ أك مف ناحية الجرس السمعي لكؿ منيما عند النطؽ.
كتـ استئناؼ الحكـ مف طرؼ الشركة المالكة لمعبلمة  Nasta panكقد تـ
حصر األسباب في عدـ كجكد تشابو بيف العبلمتيف ،ألنيما يتككناف مف مقطعيف،
كأف المقطع  Hostيختمؼ عف المقطع  Nastأما المقطع  panفيك اصطبلح
تجارم يستخدـ في جميع المنتجات الكيميائية الخاصة بالتنظيؼ كاإلزالة ،مثؿ
العبلمات  Maxa panو Vag panك.Berre pan
كرغـ كجكد التشابو في الشكؿ كفي الجرس السمعي ،فإف محكمة االستئناؼ ترل
خبلفا لما ذىبت إليو محكمة أكؿ درجة أف ذلؾ ال يمكف أف يؤدم إلى الخمط أك
المبس المذيف تدعييما المستأنؼ ضدىا في مجاؿ تجارة المسحكؽ المنظؼ البلزـ
لمصانع الطبع كالصباغة ،ألف المستيمكيف مف ذكم الخبرة كالفف ،كليسكا مستيمكيف
عادييف ،كبالتالي يصعب تضميميـ.
إال أف تسجيؿ الشركة المستأنؼ ضدىا لمعبلمة  Hosta panألغراض أخرل
( - )1المادة  3/29مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ

الذكر.

( - )2قرار محكمة االستئناؼ بالقاىرة ،رقـ  ،198المؤرخ في  ،1960/02/29ذكره سمير فرناف بالي كنكرم
جمك ،المرجع السابؽ ،ص  684إلى .688

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

تتعمؽ بمكاد استيبلكية ىي الصابكف كالركائح العطرية كالزيكت الطيارة ،كمكاد
التجميؿ ،كالشامبك كمعجكف األسناف ،قد يحمؿ الشخص العادم متكسط اإلدراؾ مف
جميكر المستيمكيف ليذه المكاد ،عمى أف يمتبس عميو األمر فيقبؿ عمى المكاد
االستيبلك ية التي قد تنتجيا المستأنؼ ضدىا ،بمضنة أنيا مف صنع الشركة
المستأنفة ،كىذا قد يمحؽ ضر ار بيا في المستقبؿ مف حقيا تبلفيو ،كال يشترط في

الضرر أف يككف محققا بؿ يكفي أف يككف احتماليا(.)1

كليذا ال يشترط لرفع دعكل المنافسة غير المشركعة ،أف يككف الضرر قد كقع
فعبل ،أك قد يقع في المستقبؿ حتمان ،كانما يكفي مجرد احتماؿ كقكع الضرر ،كفي

ىذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ اإلجراءات البلزمة ،لرفع المبس كالخمط الذم يمكف

أف يحصؿ في أذىاف المستيمكيف(.)2

لذلؾ فإف الضرر المراد إثباتو في دعكل المنافسة غير المشركعة ،بالنسبة لمالؾ
العبلمة أك المنتج ،ىك تحكؿ العمبلء عف متجر المدعي كانصرافيـ عنو نتيجة
الكسائؿ غير المشركعة التي استعمميا المدعى عميو ،سكاء تـ تحكؿ العمبلء إلى
مف قاـ بالفعؿ غير المشركع ،أك إلى غيره مف المنافسيف .غير أف تحديد قيمة
الضرر تبقى مسألة نسبية ما داـ العمبلء ليسكا ممكا لمتاجر ،بحيث يمكنيـ منعيـ
مف التحكؿ أك االنصراؼ إلى متاجر اآلخريف ،كأف عمؿ المنافسة غير المشركعة

ليس السبب الكحيد في انصرافيـ(.)3

كالضرر قد يككف ضر انر ماديا يتمثؿ في انفضاض العمبلء ،كقد يككف معنكيا

يتمثؿ في المساس بسمعة أك شيرة التاجر( ،)4كال عبرة في أف يككف الضرر الكاجب
التعكيض جسيمان أك طفيفان ،ألف أساس التعكيض ىك كقكع الضرر في حد ذاتو ،كال

عبلقة لذلؾ بحج ـ الضرر ،كما أف األصؿ في تقدير التعكيض عف الضرر الحاؿ
( - )1محمد حسنيف ،المرجع السابؽ ،ص  .268كأيضا عدناف غساف برانبك ،المرجع السابؽ ،ص .809
( - )2صبلح زيف الديف ،الممكية الصناعية كالتجارية ،المرجع السابؽ ،ص 389
( - )3بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات ،المرجع السابؽ ،ص 195ك196
( - )4حمادم زكبير ،المرجع السابؽ ،ص 177

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

ىك أف يقدر بقدر الضرر بصرؼ النظر عف درجة الخطأ المسؤكؿ ،فرب خطأ تافو
يسبب ضر انر فادحان ،كرب خطأ جسيـ ال يترتب عميو إال ضرر تافو ،فينبغي إذف أف
يقدر التعكيض بقدر الضرر ،بدكف أدنى اعتبار لدرجة الخطأ(.)1

كلصعكبة تقدير قيمة التعكيض المقابؿ لمضرر البلحؽ بصاحب العبلمة ،فإف

المحاكـ تمجا إلى تقديره بصكر جزافية ،أك عف طريؽ االستعانة بأصحاب الخبرة(.)2

كانطبلقان مف ىذا فإف قاضي المكضكع مخير بيف أف يقدر التعكيض بنفسو ،إذا

كانت عناصر الضرر كمقداره كاضحة في ممؼ الدعكل ،كاال فإنو يستعيف بخبير
لتقدير ذلؾ.
كفي ىذا الشأف قضت المحكمة العميا بما يمي» :حيث أف الضرر المشار إليو
في القرار ،لـ يكجد أم نص يقدر تعكيضو ،كبالتالي فإف تقديره يدخؿ ضمف السمطة
التقديرية لمقاضي ،كعميو فإف مراقبتو غير خاضعة لسمطة المحكمة العميا ،كأف
تعييف خبير مف أجؿ تقدير التعكيض غير ممزـ لمقاضي ،إذا كانت عناصر
التعكيض كافية في الممؼ ،كتسمح لمقاضي بتقدير الضرر الناتج ،كليذا فإف القرار
المطعكف فيو جاء عمى أساس قانكني كمسببان مما يستكجب رفض ىذا الكجو كرفض

الطعف(.«)3

كيجب عمى القاضي عند تقديره لمتعكيض أف يذكر عناصر الضرر التي اعتمد
عمييا في حساب التعكيض ،كيعتبر ذلؾ مف المسائؿ القانكنية التي تخضع لرقابة

المحكمة العميا(.)4

( - )1عمي عمي سميماف ،النظرية العامة لبللتزاـ ،مصادر االلتزاـ في القانكف الجزائرم ،الطبعة الثانية ،ديكاف
المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،1998،ص .180

( - )2صبلح زيف الديف ،التشريعات الصناعية كالتجارية ،المرجع السابؽ ،ص 389
( - )3قرار المحكمة العميا ،المؤرخ في  ،1994/05/24ممؼ القضية رقـ  ،109568المجمة القضائية ،العدد1
السنة  ،1997الجزائر ،ص .123
( - )4شرياؼ محمد ،المسؤكلية المدنية لممنتج كفقا ألحكاـ القانكف الجزائرم ،رسالة تخرج المركز الجامعي
خميس مميانة سنة  ،2008ص .93

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

أما فيما تعمؽ بالضرر المعنكم فإف تقديره يرتكز عمى عنصر عاطفي ال يحتاج
إلى تعميؿ ،كىذا ما أكده قرار المجمس األعمى لمقضاء في القرار الذم جاء فيو:
» إذا كاف يتعيف عمى قضاة المكضكع أف يعممكا قرارىـ مف حيث منح التعكيض،
كذلؾ بذكر مختمؼ العناصػر التي اعتمدكا عمييا فعػبل ،فإف الكضع يخالؼ ذلؾ إذا
كاف التعكيػ ض يتعمؽ بالضرر المعنكم ،ألنو يرتكز عمى العنصر العاطفي الذم ال
يحتاج إلى تعميؿ ،كبذلؾ يككف القرار غير محتاج لتعميؿ خاص(. «)1

كتجدر اإلشارة إلى أف مجرد شراء العمبلء سمعا تحمؿ عبلمة مشابية لمعبلمة
المنافسة ،الشتباىيـ أنيـ يقتنكف المنتكج الذم يحمؿ العبلمة األصمية ،يعتبره

القضاء الجزائرم ضر انر يستحؽ التعكيض( ،)2كىذا ما حكمت بو محكمة الجزائر في
النزاع الذم ثار بيف صاحب عبلمة  HABANITAكصاحب العبلمة التجارية

 ،BANITAكقد أيد ىذا الحكـ مجمس قضاء الجزائر ،كاعتبر تسمية BANITA
يعتبر تقميدا لمعبلمة التجارية التي يحمميا عطر  ،HABANITAكمما جاء في
حيثياتو أنو يستخمص مف مجرد مقارنة بطاقات المتيـ كبطاقات الطرؼ المدني،
كجكد تشابو صارخ بينيما ،مف حيث الرسكـ كاأللكاف ،كمف حيث السمع ،كأف
االجتياد القضائي يعتبر جنحة التقميد قائمة عندما يتـ تقديـ منتكج في تغميؼ يحمؿ
أكجو تشابو كتطابؽ كبيرة مع تغميؼ المنتكج محؿ المنافسة ،حتى كلك كاف اسما

مغاي انر ،كلكنو يكحي باسـ العبلمة التي تمت محاكاتيا(.)3

كقد اشترط القضاء في بعض المحاكـ أف يككف صاحب العبلمة المسجمة قد
كضعيا عمى منتجاتو أك خدماتو ،كقد طرح تمؾ المنتجات أك الخدمات في األسكاؽ
بصكرة فعمية ،حتى يتمكف مف المطالبة بالتعكيض ،أما إذا احتفظ بالعبلمة المسجمة

دكف استعماليا ،فإف ذلؾ يعتبر دليبلن عمى عدـ إصابتو بالضرر( ،)4كمف ثـ ترفض
( - )1قرار المجمس األعمى لمقضاء ،المؤرخ في ،85/05/08ممؼ القضية رقـ ،39694المجمة القضائية عدد:
 3سنة  ،1989الجزائر ،ص .34
( - )2حمادم زكبير ،المرجع السابؽ ،ص .177
( - )3قرار مجمس قضاء الجزائر المؤرخ في  ،1969/01/30المجمة القضائية العدد 2 :السنة 2002
( - )4عدناف غساف برانبك ،المرجع السابؽ ،ص .810

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

دعكاه كال يتـ تعكيضو ،لتأخر شرط الضرر الذم يعتبر أساسان لقياـ دعكل المنافسة

غير المشركعة.

كمف الق اررات القضائية الصادرة في ىذا الشأف ،قرار الغرفة االبتدائية التجارية
في بيركت ،كمما جاء فيو» :طالما أف العبلمة المشكك منيا مسجمة دكف أف تككف
المدعى عمييا قد كضعتيا عمى بضاعة مكجكدة في األسكاؽ المبنانية كما يستفاد
مف كبلـ الطرفيف ،فتككف شركط المزاحمة (المنافسة) غير المشركعة غير متكفرة،

كبالتالي فإف شركط التعكيض غير محققة ،كيقتضي رد ىذا الطمب(. «)1

بينما القضاء السكرم فإنو يرل بأف عدـ طرح البضاعة في السكؽ ،ليس دليبل
مقنعان عف عدـ كقكع الضرر مف أعماؿ المنافسة غير المشركعة ،فقد يككف امتناع

مالؾ العبلمة عف طرح بضاعتو في األسكاؽ بسبب كجكد ىذه المنافسة غير
المشركعة ،كحتى ال يحصؿ التباس لدل المستيمكيف ،فتتضرر سمعة العبلمة مف

جراء كجكد نكعيف مف ىذه البضاعة يحمبلف نفس العبلمة ،كمف أجؿ نفي الضرر
البد مف إقامة الدليؿ عمى أف ظركؼ مالؾ العبلمة لـ تكف تسمح لو بتسكيؽ

بضاعتو في نفس الكقت الذم تـ فيو تزكير أك تقميد عبلمتو(.)2

يعتبر ىذا الرأم مف أحسف اآلراء لما فيو مف تدقيؽ في إثبات الضرر ،كأف
سبب االمتناع عف استعماؿ العبلمة التجارية أمر معتبر لتحديد كقكع الضرر مف
عدمو أثناء ارتكاب الفعؿ غير المشركع في حؽ العبلمة التجارية .كقد تبنى المشرع
الجزائرم نفس الرأم ،مف خبلؿ اشتراطو االستعماؿ الجدم لمعبلمة ،كعدـ كجكد
ظرؼ طارئ يمنعو مف ذلؾ ،حتى يتمكف مالكيا مف االستفادة مف الحقكؽ التي
()3

يخكليا لو القانكف

كمنيا التعكيض عف الضرر كما رأينا سابقا.

( - )1قرار الغرفة اإلبتدائية التجارية في بيركت ،رقـ  76الصادر بتاريخ ،1994/03/31مذككر لدل فرناف
بالي كنكرم جمك ،المرجع السابؽ ،ص .603
( - )2قرار محكمة النقض المدنية ،الغرفة المدنية الثانية ،أساس  680قرار رقـ  758بتاريخ ،1970/11/19
ذكره عدناف غساف برانبك ،المرجع السابؽ ،ص .810

( - )3المادة  11مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

كىناؾ مف يرل أف دعكل المنافسة غير المشركعة ،ال تتكقؼ عمى كجكد
الضرر ،كما إذا كاف مف شأف العمؿ الذم قاـ بو الطرؼ المنافس إحداث الخمط
بيف محمو التجارم كمحؿ آخر مممكؾ لمنافسو ،ففي ىذه الحالة ال يشترط حصكؿ
الضرر مف ىذا العمؿ ،بؿ يمكف لمف تأذل مف ذلؾ أف يطمب مف القضاء إزالتو

دكف أف يتكقؼ ذلؾ عمى إثبات الضرر(.)1

ألف مجرد القياـ بعمؿ مف أعماؿ المنافسة غير المشركعة ،كاحتماؿ كقكع الخمط
في أذىاف المستيمكيف بيف العبلمتيف أك المنشأتيف ،يعتبر سببان كافيان لممطالبة بكقفو،

حتى كلك لـ يتسبب في انفضاض العمبلء عنو.

كاذا كاف الضرر المادم يتـ تقدير تعكيضو عمى أساس ما لحؽ صاحبو مف

خسارة ،كما فاتو مف كسب( ،)2فإف الضرر المعنكم الذم يشمؿ المساس بالحرية أك

الشرؼ أك السمعة( ،)3يتـ تقدير التعكيض عنو بالماؿ أيضا رغـ أنو ضرر غير

مادم كيصعب تقديره(.)4

لكف بعض الفقو كالقضاء ،كحتى بعض التشريع قد أنكر التعكيض عف الضرر
المعنكم ،بحجة أنو إذا كاف التعكيض عف الضرر المادم يسيؿ تقديره حسابيان،

فميس األمر كذلؾ بالنسبة لمتعكيض عف الضرر المعنكم ،إذ ال يسيؿ تقدير ما

يصيب الشرؼ كالسمعة كالمشاعر مف آالـ ،كاذا كاف التعكيض عف الضرر المادم
قد يصمح ما أفسده الضرر كيمحك آثاره ،فإف التعكيض عف الضرر المعنكم ال
يمكف أف يزيؿ آثاره ،إلى جانب ذلؾ فإنو ليس مف المقبكؿ أك السائغ أف يتقاضى

المرء ماالن ثمنان لما أصاب شرفو كسمعتو مف أذل(.)5

( - )1محمد حسنيف ،المرجع السابؽ ،ص .268
( - )2المادة 182مف القانكف المدني الجزائرم ،السالؼ الذكر.
( - )3المادة 182مكرر مف القانكف المدني الجزائرم ،السالؼ الذكر.
( - )4عبد العزيز سعد ،المرجع السابؽ ،ص 94

( - )5عمي عمي سميماف ،المرجع السابؽ ،ص 164

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

ب .ايضسز بايٓطب ١يًُطتًٗو:
شرط الضرر بالنسبة لممستيمؾ يختمؼ عف الضرر المعتبر بالنسبة لمالؾ
العبلمة ،ألنو يأخذ المصمحة المشركعة لممستيمؾ محؿ اعتبار في تقدير الضرر
الذم يمحقو مف خبلؿ المنافسة غير المشركعة ،لما ترتبو مف التزامات عمى عاتؽ
المنتج ،أك البائع ،أك المكزع ،تتعمؽ بأمف المنتكجات ،كالسبلمة الصحية لممستيمؾ،
كضركرة مطابقة المنتكجات ،كاعبلـ المستيمؾ ،كلذلؾ فإف أم إخبلؿ أك مساس
بيذه الحقكؽ ،ييمحؽ الضرر بالمستيمؾ.
لكف الضرر المقصكد في المنافسة غير المشركعة ،ىك ما تعمؽ باإلخبلؿ
بقكاعد النزاىة كالشرؼ كاألعراؼ التجارية المشركعة التي مف صكرىا تقميد العبلمة
أك تزكيرىا ،كاستعماؿ عبلمة الغير لتمييز منتجات مقمدة ،كاستعماؿ عبلمة غير
مسجمة ،كبيع منتجات ال تحمؿ عبلمة ،كغير ذلؾ مف الممارسات التجارية غير

النزيية المخالفة لؤلعراؼ التجارية النظيفة كالنزيية( ،)1كىذه األعماؿ غير النزيية
تعتبر انتياكا صارخا لحؽ المستيمؾ كمصمحتو في الحصكؿ عمى السمع كالمنتجات
دكف غش كال تدليس.
غير أنو كخبلفا لقكاعد المسؤكلية التقصيرية ،فبل يشترط أف يككف الضرر قد
كقع فعبلن ،بؿ يكفي في ذلؾ أف ىذا الضرر مف الممكف أف يحدث في المستقبؿ،

شريطة أف يثبت المستيمؾ أف ىذا الضرر كاقع ال محالة نتيجة خطأ مف أتى بأفعاؿ

المنافسة غير المشركعة ،فعدـ اشتراط كقكع الضرر في الحاؿ ،كاالكتفاء بالضرر
المحتمؿ مف مميزات دعكل المنافسة غير المشركعة ،فيي دعكل كقائية كعبلجية،
ال تقتصر عمى تعكيض الضرر فحسب ،بؿ تيدؼ إلى منع كقكع الضرر

كاالستمرار فيو(.)2

كينقسـ الضرر الذم يمحؽ بالمستيمؾ إلى قسميف:
( - )1المادة 26مف قانكف 02/04يتعمؽ بالقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية السالؼ الذكر.
( - )2فاطيمة الزىرة بف طالب حاج شعيب ،المرجع السابؽ ،ص.165

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

 ايضسز املاد:ٟ
المقصكد بالضرر المادم ،الضرر الذم يصيب المستيمؾ في جسده أك في
مالو.
كيعتبر الضرر المادم أىـ ضرر يمحؽ المستيمؾ مف المنافسة غير المشركعة،
التي تقكـ عمى التقميد المباشر أك غير المباشر لمعبلمة ،مما يؤدم بالمستيمؾ ،إلى
اقتناء منتكجات مغشكشة ،كاستيبلكيا قد يؤدم بو إلى المكت أك المرض أك
اإلصابة بعاىات دائمة أك مؤقتة ،كمف يشترم غاسكؿ يحمؿ عبلمة تجارية
مشيكرة ،معمكـ الجكدة كالنكعية ،كبعد استعمالو يتسبب لو في تساقط شعره،
كيكتشؼ بعد ذلؾ أنو يحمؿ عبلمة مقمدة ،كقد تسببت لو في عاىة مستدامة ،أك
كمف يشترم قطعة غيار مقمدة لسيارتو ،فتتسبب لو في حادث مركر تنجـ عنو
أض ار ار مالية كجسدية.
ىذا الضرر المادم الذم يمتزـ المنتج بتعكيضو ،ألنو أخؿ بالتزامو بقكاعد
المنافسة المشركعة.
 ايضسز املعٓ:ٟٛ
يتعمؽ الضرر المعنكم بالمس بعاطفة المستيمؾ أك مشاعره أك كرامتو أك

عقيدتو(.)1

كيعرؼ أيضا بأنو إخبلؿ أك مساس بمصمحة أك حؽ غير مالي ،كمعيار التفرقة
بيف المصالح المالية كالمصالح غير المالية ،ىك في المحؿ المعتدل عميو ،كىك

نفسو معيار التفرقة بيف الضرر المادم كالضرر المعنكم(.)2

كال شؾ ف تقميد العبلمة بمفيكمو الكاسع ،سيؤدم إلى أضرار معنكية كبيرة قد
يصعب جبرىا ،لما لمعبلمة مف رابطة شخصية مع المستيمؾ ،كبالتالي فإف أم
( - )1عمي عمي سميماف ،المرجع السابؽ ،ص162
( - )2باسؿ محمد يكسؼ قبيا ،التعكيض عف الضرر األدبي ،رسالة ماجستير في القانكف الخاص كمية
الدراسات العميا جامعة النجاح نابمس – فمسطيف –  ،2009ص ص7-6

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

مساس أك و
تعد عمى العبلمة سيؤدم إلى اىتزاز ثقة المستيمؾ في جميع المنتكجات
التي تميزىا تمؾ العبلمة ،كقد يجرح مشاعره ،كما قد يمس عقيدتو إذا كاف المنتكج
المقمد الذم اقتناه ىيحرـ استيبلكو في عقيدتو.
كىذا الضرر كاف كاف معتب ار فإف جبره كتعكيضو مف الصعكبة بمكاف ،لعدـ
القدرة عمى تقدير أك تقكيـ قيمتيا ماليا ،غير أف ىناؾ بعض األضرار المعنكية التي
يمكف تعكيضيا ،مثؿ حرماف المستيمؾ مف االنتفاع بالمنتكج الذم اقتناه ،أك انقطاع
الخدمة بسبب ىبلؾ الشخص المقدـ ليا ،أك ىبلؾ الماؿ المنتفع بو ،شريطة أف
تككف ىذه األضرار النتيجة المباشرة لؤلضرار الجسدية أك المادية(.)1
 .3ايعالق ١ايطبب:١ٝ
ال يكفي لرفع دعكل المنافسة غير المشركعة تكفر شرطي الخطأ كالضرر ،بؿ
البد مف كجكد عبلقة سببية بيف الضرر كالخطأ ،تؤكد أف الخطأ المرتكب تسبب في

كقكع الضرر ،كىذه العبلقة ىي أىـ شرط لتحريؾ الدعكل المدنية(.)2

إذا كاف الضرر الذم لحؽ مالؾ العبلمة أك المستيمؾ ال عبلقة لو بالخطأ الذم
ارتكبو الطرؼ المنافس لو ،فإف الدعكل المدنية التي يرفعيا ضده يككف مآليا
الرفض مف طرؼ الجيات القضائية المختصة النتفاء أىـ شرط فييا ،كىك العبلقة
السببية بيف الخطأ كالضرر.
كيقع عبء إثبات تكافر العبلقة بيف أفعاؿ المنافسة غير المشركعة كالضرر
الذم لحؽ مالؾ العبلمة أك المستيمؾ عمى عاتؽ المدعي ،إالٌ أف القضاء يظير
مركنة فيما تعمؽ بإثبات عبلقة السببية(.)3

كال يككف الفعؿ مكجبا لممسؤكلية إالٌ إذا ثبت أنو السبب المباشر في إحداث

الضرر ،أك في احتماؿ كقكعو ،كمتى تحققت العبلقة السببية بينيما ،فإنو ال سبيؿ
( - )1قادة شييدة ،المرجع السابؽ ،ص.326
( - )2سمير جميؿ حسيف الفتبلكم ،المرجع السابؽ ،ص .436
( - )3مسمـ عبد الرحماف أبك عكاد ،المرجع السابؽ ،ص .84

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

لممدعى عميو لمتخمص مف المسؤكلية سكل إثبات مشركعية الفعؿ الذم قاـ بو ،أك

نفي صدكره منو(.)1

غير أنو تكجد حاالت ال يترتب فييا عمى أعماؿ المنافسة غير المشركعة أم
ضرر لممستيمؾ ،بحيث يككف اليدؼ مف دعكل المنافسة غير المشركعة ،الحكـ
بإزالة الكضع غير المشركع في المستقبؿ ،كىي بيذا تختمؼ عف الدعكل المدنية،
التي تيدؼ إلى تعكيض الضرر ،لذلؾ فبل يمكف الحديث عف شرط العبلقة السببية،
إال إذا نشأ ضرر مف أعماؿ المنافسة غير المشركعة( ،)2لذلؾ فإف أعماؿ المنافسة

غير المشركعة المتعمقة بتقميد العبلمات تشكؿ في حد ذاتيا ضر ار قد ينشا في أم
مرحمة مف مراحؿ العممية االقتصادية ،كمف ثىـ فقد يعجز المستيمؾ عف إثبات
العبلقة السببية إذا لـ ينشأ الضرر بعد ،كىذا ينبغي أف ال يحرمو مف رفع ىذه

الدعكل اتقاء كقكعو.
كألىمية ىذا الشرط فقد تجاذبتو ثبلث نظريات ىامة(:)3
أْ .عس ١ٜتهافؤ األضباب:

نادل بيذه النظرية الفقيو األلماني فون بوري ( ،)Von Buriكيتمخص محتكاىا

في أف كؿ فعؿ ساىـ في إحداث الضرر يؤخذ بعيف اإلعتبار ،بغض النظر عف
درجة تأثيره ،كطبيعة عبلقتو بالضرر.
انتقدت ىذه النظرية ،لعدـ تفريقيا بيف السبب المباشر كالسبب غير المباشر في
الضرر ،كقد ىجرىا القضاء الفرنسي إلى النظرية اآلتية:
بْ .عس ١ٜايطبب املٓتج أ ٚايفعاٍ:
نادل بيذه النظرية الفقيو األلماني فون كريز) (Von Kreisكتنص عمى عدـ

األخذ بعيف االعتبار إال السبب الفعاؿ ،أك السبب المنتج ،الذم لعب الدكر
( - )1ىالة مقداد أحمد الجميمي ،المرجع السابؽ ،ص .183
( - )2زكبي ر أرزقي ،حماية المستيمؾ في ظؿ المنافسة الحرة ،رسالة ماجستير في القانكف فرع المسؤكلية
المينية ،كمية الحقكؽ جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك الجزائر  2011ص.194

( - )3عمي عمي سميماف ،المرجع السابؽ ،مف ص  192إلى ص .194

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

األساسي في إحداث الضرر.
جْ .عس ١ٜايطبب ايكسٜب ٚايطبب ايبعٝد:
كىي نظرية انجمكساكسكنية يرل أصحابيا أنو ال يؤخذ بعيف االعتبار إالٌ السبب

القريب أك المباشر ،أما السبب البعيد أك غير المباشر فبل يؤخذ بو ،كذلؾ ألف العبرة
في إثبات العبلقة السببية بيف الخطأ كالضرر ،تككف بالسبب الذم كانت لو عبلقة
مباشرة بإحداث الضرر ،أما غير ذلؾ مف األسباب اليامشية كغير المباشرة فإف
أثرىا في إحداث الضرر ال قيمة لو حسب ىذا النظرية ،كىي قريبة مف نظرية
السبب المنتج.
كبالنظر إلى ىذه النظرية األخيرة فإنو يمكف نفي العبلقة السببية بيف الخطأ
كالضرر إذا أثبت المدعى عميو أف الضرر قد نشأ عف سبب ال يد لو فيو ،كالحدث
المفاجئ ،كالقكة القاىرة ،أك أف الخطأ صدر مف المضركر نفسو ،أك خطأ الغير ،كبناء
عمى انتفاء العبلقة السببية فإف المدعى عميو غير ممزـ بالتعكيض عف الضرر(.)1

كفي حالة تعدد التجار أك الصناع أك أصحاب الخدمة الذيف تضرركا بفعؿ
المنافسة غير المشركعة ،كما في حالة إثارة االضطراب في سكؽ السمعة الذم
يمارسكف فيو نشاطيـ ،جاز لكؿ منيـ أف يرفع دعكل المنافسة غير المشركعة
منفردان ،لممطالبة بالتعكيض عف الضرر الحاؿ بو كليس المحتمؿ الكقكع ،كتقاـ

الدعكل ضد كؿ مف ارتكب الخطأ ،ككؿ مف اشترؾ فيو ،كتككف مسؤكليتيـ عف

التعكيض بالتضامف إذا يكجد بينيـ ارتباط في العمؿ(.)2

املطًب ايجاْٞ

دع ٣ٛإبطاٍ ٚإيػا ٤ايعالَ ١املضًً١
جاء قانكف العبلمات لتحقيؽ حماية قبمية لممستيمؾ ،مف خبلؿ تكفير الحماية
لمعبلمة التجارية ،التي سيعـ أثرىا باإلضافة إلى أصحاب العبلمات ،كالمنافسة
( - )1المادة 127مف أمر  58/75يتضمف القانكف المدني الجزائرم المعدؿ كالمتمـ ،السالؼ الذكر.
( - )2محمد حسنيف ،المرجع السابؽ ،ص .270

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

المشركعة ،جميكر المستيمكيف ،حيث نص المشرع الجزائرم عمى استثناء جميع
الرمكز التي مف شانيا تضميؿ المستيمكيف كاألكساط التجارية ،فيما يتعمؽ بطبيعة أك
جكدة أك مصدر السمع أك الخدمات كالخصائص األخرل المتصمة بيا.

()1

يتبيف مف ىذا النص أف العبلمة المضممة ال يمكف أف تككف محبل لمتسجيؿ
كعبلمة ،كبالتالي فإف تسجيميا يعتبر مخالؼ لمقانكف ،كلكف إذا حدث كأف أخطأ

مسجؿ العبلمات ،كقبًؿ تسجيميا ،أك اكتشؼ بعد تسجيميا أنيا مضممة لممستيمكيف،

فإنيا ستككف عرضة لئلبطاؿ أك اإللغاء ،رغـ أف معناىما يكاد يككف كاحدا ،إال أف
الفرؽ بينيما يتجمى في أف إبطاؿ العبلمة يسرم بأثر رجعي مف تاريخ إيداع طمب

تسجيميا ،بينما إلغاء العبلمة فيسرم مف تاريخ النطؽ بالحكـ القضائي(.)2

لكف السؤاؿ المطركح ىؿ يحؽ لممستيمؾ أك مف يمثمو رفع دعكل إبطاؿ أك
إلغاء العبلمة المضممة؟
ايفسع أل:ٍٚ
تعسٜف اإلبطاٍ ٚاإليػا٤
ط ىؿ البيع
اإلبطاؿ لغة أم جاء بالباطؿ ،كفي الشيء :جعمو باطبل .يقاؿ أىب ىكالحكـ كالدليؿ كالعمؿ .كفي التنزيؿ العزيز» :كال تبطمكا أعمالكـ« .
كبطى ىؿ الدليؿ فيك باطؿ(.)3
كب ى
ط ىؿ :فسد كسقط حكمو ،ييقاؿ ىبطى ىؿ البيع ى
ى
-اإللغاء في المغة جاء مف ألغى الشيء بمعنى أبطمو .كيقاؿ ألغى القانكف ،كفي

الحديث" :كاف ابف عباس يمغي طػبلؽ المكره" .كيقاؿ ألغى مف العدد كػػذا :أسقطو(.)4

المبلحظ أف اإلبطاؿ كاإللغاء يشتركاف في نفس المعنى المغكم الذم مؤداه
اإلسقاط كاإلفساد.
( - )1المادة  6/7مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات السالؼ الذكر
( - )2عجة الجيبللي ،المرجع السابؽ ،ص .304
( - )3المعجـ الكجيز ،المرجع السابؽ ،ص .55

( - )4المعجـ الكسيط ،المرجع السابؽ ،ص .831

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

ايفسع ايجاْٞ
ؾفَٚ ١ؿًخ ١املطتًٗو يف زفع دع ٣ٛاإلبطاٍ أ ٚاإليػا٤
مف البداىة أف ندرؾ أف تأثير العبلمة المضممة ال يقؼ عند حد مالؾ العبلمة
أك المصمحة المختصة ،بؿ يتعداه إلى جميكر المستيمكيف ،إف لـ نقؿ أنو المتضرر
األكبر مف العبلمة المضممة.
لذلؾ أشار المشرع إلى الغير الذم يعنيو األمر ،عندما يتبيف بأنو كاف ال ينبغي

تسجيؿ العبلمة ،في معرض حديثو عف أصحاب الحؽ في رفع دعكل اإلبطاؿ(،)1

غ ير انو لـ يحدد لنا صفة ىؤالء الغير ،مما يدفعنا إلى البحث في صفة المستيمؾ
كمصمحتو في رفع دعكل إبطاؿ العبلمة المضممة.
.1

ؾف ١املطتًٗو يف زفع دع ٣ٛاإلبطاٍ أ ٚاإليػا:٤

جاء النص في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية عمى أنو " :ال يجكز ألم
شخص التقاضي مالـ يكف لو صفة كلو مصمحة قائمة أك محتممة يقرىا

القانكف"()2كبناء عمى ذلؾ فإف المستيمؾ عندما تعرض عميو السمع أك الخدمات التي
تحمؿ عبلمة مضممة ،فغف كقكعو في التدليس كالغمط قائـ ،كليس فقط محتمؿ
الكقكع ،كتضرره مف ذلؾ أيضا قائـ ،كالمشرع الجزائرم أعطى الصفة في التقاضي

كرفع دعكل إبطاؿ العبلمة المضممة ،لممصمحة المختصة أك الغير( ،)3كبما أف
المستيمؾ ىك أكؿ المتضرريف مف العبلمة المضممة ،كىي مكجية إليو أصبل ،فإنو
يممؾ الصفة في رفع دعكل إبطاؿ العبلمة المضممة سكاء بصكرة فردية أك جماعية.
.2

َؿًخ ١املطتًٗو يف زفع دع ٣ٛاإلبطاٍ أ ٚاإليػا:٤

المصمحة الفردية كالجماعية لممستيمكيف تكمف في حقيـ في الحصكؿ عمى
( - )1المادة  20ك 21مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات السالؼ الذكر.
( - )2المادة  3مف قانكف  09/08المؤرخ في  25فبراير 2008يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية،
الجريدة الرسمية عدد 21 :المؤرخة في  23أبريؿ .2008

( - )3المادة  20ك 21مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

سمع كخدمات غير مقمدة كال تحمؿ عبلمات مضممة ،كمصمحتيـ قائمة في حقيـ في
اإلعبلـ بجميع البيانات التي تعتبر العبلمة مف أىـ عناصرىا ،كىي التي عبر عنيا
المشرع الجزائرم بالكسـ الذم عرفو بأنو " :كؿ البيانات أك الكتابات أك اإلشارات أك
()1

العبلمات"...

كشدد المشرع في قانكف العبلمات عمى إبطاؿ جميع العبلمات المضممة أك
إلغائيا بطمب مف المصمحة المختصة ممثمة في المعيد الكطني الجزائرم لمممكية
الصناعية ،أك بطمب مف الغير ،قد يككف مالؾ عبلمة أك أم متدخؿ في السكؽ أك
مستيمؾ أك جمعية حماية المستيمؾ التي خكليا القانكف الدفاع عف المصالح الفردية

كالجماعية لممستيمكيف أماـ الجيات القضائية المختصة(.)2
.3

حل املطتًٗو يف إبطاٍ ٚإيػا ٤ايعالَ ١املضًً:١

ترجع أحقية المستيمؾ في الحماية المدنية مف تقميد العبلمة إلى طبيعة الحماية
المدنية التي تعتبر المظمة التي تستظؿ تحتيا جميع الحقكؽ ،كيكفي أف تتكفر
أركانيا ( الفعؿ الضار كالضرر كالعبلقة السببية بينيما) ،كأف تتكفر في المدعي
األىمية كالصفة كالمصمحة ،حتى يستفيد منيا ،ذلؾ ألف العبرة في أحقية أم طرؼ
في رفع الدعكل المدنية ،تتمثؿ في كقكع الضرر المادم أك المعنكم.
كالشؾ في ككف المستيمؾ أكثر األطراؼ تضر اهر مف عمميات تزكير أك تقميد

العبلمة ،حيث يعتبر المستيمؾ الحمقة األخيرة في دكرة اإلنتاج ،كمف ثـ فإف أض ار اهر
كثيرة قد تصيبو في مالو كصحتو كمعنكياتو ،في حاؿ شرائو لمنتجات أك اقتنائو

لخدمات ،تحمؿ عبلمات مزكرة أك مقمدة ،ألنو يصرؼ أمكالو في غير المنتكج أك
الخدمة الحقيقية التي قصد اقتناءىا.
كقد يؤثر ذلؾ عمى صحتو (دكاء_ غذاء) أك عمى سبلمتو (أدكات كيركمنزلية_
( - )1المادة  4/3مف قانكف  03/09يتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش السالؼ الذكر.
( - )2المادة  3/17مف قانكف  06/12المؤرخ في 12يناير  2012يتعمؽ بالجمعيات ،الجريدة الرسمية عدد:
 20الصادرة في 15يناير .2012

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

أدكات ميكانيكية) أك غير ذلؾ مف األضرار ،كليذا أعطي لو الحؽ في رفع الدعكل
المدنية عمى أساس المنافسة غير المشركعة ،أماـ الجيات القضائية المختصة

لممطالبة بالتعكيض(.)1

ايفسع ايجايح
أضباب اإلبطاٍ أ ٚاإليػا٤
إف إبطاؿ تسجيؿ العبلمة أك إلغائو ال يتعمؽ إال بالجزء الذم تكفرت فيو
الشركط القانكنية التي نص عمييا المشرع ،كال يشمؿ األجزاء األخرل مف السمع
كالخدما ت التي يتكافؽ تسجيؿ العبلمة بشأنيا مع ما جاء بو القانكف ،كيتـ تقيد
الحكـ القضائي النيائي الذم قضى باإلبطاؿ أك اإللغاء في سجؿ العبلمات(.)2

كمف أىـ الشركط كاألسباب التي تقتضي الحكـ بإبطاؿ أك إلغاء تسجيؿ العبلمة
بالنسبة لجميع السمع كالخدمات المسجمة بشأنيا ،أك لجزء منيا ،األسباب التالية:
 .1رلايف ١ايكاْ:ٕٛ
نص المشرع الجزائرم عمى ىذا السبب إلبطاؿ تسجيؿ العبلمة بقكلو» :يمكف
الجية القضائية المختصة إبطاؿ تسجيؿ العبلمة بأثر رجعي مف تاريخ اإليداع،
كذلؾ بطمب مف المصمحة المختصة ،أك مف الغير عندما يتبيف بأنو كاف ال ينبغي
تسجيؿ العبلمة لسبب مف األسباب المذككرة في الفقرات مف1إلى 9مف المادة  7مف

ىذا األمر(.«)3

يشير ىذا النص إلى األسباب التي تستدعي رفض تسجيؿ أم عبلمة تجارية أك
صناعية أك خدماتية ،كقد جاء النص عمييا عمى سبيؿ الحصر ،في صكرة عبلمات
كرمكز مستثناة مف التسجيؿ ،كقد تـ بيانو سابقا ،في معرض الحديث عف الرمكز
المضممة التي استثناىا المشرع مف التسجيؿ.

( - )1حمادم زكبير ،المرجع السابؽ ،ص 166إلى.
( - )2المكاد28ك 29مف األمر  ،277/05يحدد كيفيات إيداع العبلمات كتسجيميا ،السالؼ الذكر.
( - )3المادة  1/20مف األمر ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

المبلحظ عمى جميع ىذه االستثناءات أنيا تشترؾ في االعتماد عمى معيار
أساسي ،يتعمؽ بمدل مساىمة ىذه الرمكز في إحداث المبس كالتضميؿ في أذىاف
المستيمكيف ،مما يؤشر عمى رغبة المشرع الجزائرم في تكفير النصكص القانكنية
التي تحيط المستيمؾ بحماية أكسع ،كضماف إرادتو كحرية اختياره لمسمع كالخدمات
التي يرغب في اقتنائيا مف دكف غش أك تدليس أك تضميؿ.
كما يؤشر أيضا عمى الدكر الخطير الذم تؤديو العبلمة ،في التأثير عمى إرادة
المستيمؾ ،كالدفع بو اقتناء حاجاتو كحاجات عائمتو ،كأف أم تشابو أك تطابؽ أك
تماثؿ بيف العبلمات ،سكاء كانت مشيكرة أك محمية ،سيحدث لبسا أك تضميبل في
ذىف المستيمؾ ،قد يؤدم بو إلى أضرار جسيمة.
كيؤشر أيضا عمى أف حماية العبلمة مف كؿ أشكاؿ التقميد ،يمكف اعتباره حماية
مباشرة لممستيمؾ ،لما لو مف انعكاسات إيجابية عميو ،خاصة فيما تعمؽ بضماف
عدـ غشو كتضميمو.
 .2عدّ انتطاب ايعالَ ١يؿف ١ايتُٝٝص:

لقد شدد المشرع الجزائرم عمى كجكب أف تككف العبلمة قد اكتسبت صفة
التمييز ،لكي يستأثر صاحب العبلمة المسجمة بحؽ ممكيتيا في مكاجية الكافة،
كذلؾ في قكلو» :ال يمكف إقامة دعكل اإلبطاؿ إذا اكتسبت العبلمة صفة التمييز

بعد تسجيميا(.«)1

يستفاد مف ىذا النص أف المشرع الجزائرم راعى في تثبيت ممكية العبلمة
بصكرة نيائية مصمحة المستيمكيف بالدرجة األكلى ،ذلؾ ألف أىـ كظيفة لمعبلمة
التجارية كالتي مف أجميا ابتكرت إنما ىي تمييز سمع كخدمات صاحبيا عف غيرىا
مف السمع كالخدمات المشابية أك المطابقة ليا ،كىذه العبلمة تكتسب صفة التمييز
مف خبلؿ تعمؽ المستيمكيف بيا ،كثقتيـ في جكدة كنكعية المنتجات التي تميزىا،
كمف ثـ فإف حماية ىذه العبلقة الناشئة بيف المستيمؾ كالعبلمة تقتضي عدـ تيديد
( - )1المادة  2/20مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

مالكيا بإبطاليا ،كضماف استقرار حقكقو ،كحماية مركزه القانكني.
لذلؾ فإف اكتساب العبلمة لصفة التمييز يحصف صاحبيا مف رفع دعكل إبطاؿ
تسجيميا ،شريطة أف تستمر عمى ىذه الحاؿ دكف منازعة مف أحد خمس سنكات مف
تاريخ تسجيميا ،ألف دعكل اإلبطاؿ تتقادـ بيذه المدة ،كىذا ما أكده المشرع الجزائرم

في قكلو» :كتتقادـ الدعكل بخمس سنكات ابتداء مف تاريخ تسجيؿ العبلمة(.«)1

كالحكمة مف إقرار ىذه المدة بيف التسجيؿ الفعمي لمعبلمة كبيف اكتساب ممكيتيا
بصفة نيائية ،غير قابمة لممنازعة كاإلبطاؿ ،تكمف في أف العبلمة في ىذه المدة
تككف قد اكتسبت صفة التمييز ،كىذا معناه أف أم إبطاؿ لتسجيميا سيتسبب في
أضرار معتبرة لكؿ مف مالكيا كجميكر المستيمكيف الذيف ألفكا اقتناء السمع
كالخدمات المكسكمة بتمؾ العبلمة.
كتشترؾ حالة اإللغاء مع حالة اإلبطاؿ في ىذا السبب ،حيث أنو ال يمكف إلغاء
تسجيؿ العبلمة إذا اكتسبت ىذه العبلمة صفة التمييز ،رغـ أنيا متككنة مف رمكز
خاصة بالممؾ العاـ ،أك مجردة مف صفة التمييز ،كالتي تعتبر مف الرمكز المستثناة
مف التسجيؿ ،حيث نص المشرع الجزائرم عمى ذلؾ بقكلو» :تمغي الجية القضائية
المختصة تسجيؿ العبلمة بناء عمى ما يأتي:
طمب مف المصمحة المختصة أك مف الغير الذم يعنيو األمر إذا نشأ سبب مف
األسباب المذككرة في المادة ( 7الفقرات 3ك5إلى )7مف ىذا األمر بعد تسجيؿ
العبلمة ،كظؿ قائما بعد قرار اإللغاء .غير أنو إذا كاف سبب اإللغاء ناتجا عف
المادة( 7الفقرة )2فإف التسجيؿ ال يمغى إذا اكتسبت العبلمة صفة التمييز بعد

تسجيميا«(.)2

يستفاد مف ىذا النص أف ىناؾ بعض العبلمات التي تتكفر عمى كافة الشركط
الشكمية كالمكضكعية مف أجؿ تسجيميا إال أنيا ال تستمر عمى ىذه الحاؿ ،فقد يط أر
( - )1المادة  1/20مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

( - )2المادة 1/21ك 2مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

عمييا سبب مف األسباب المانعة لتسجيميا ،عندئذ تقكـ الجية المختصة بالتسجيؿ
أك الغير برفع دعكل اإللغاء أماـ الجية القضائية المختصة لممطالبة بإلغاء تسجيؿ
العبلمة .غير أف المشرع الجزائرم استثنى مف اإللغاء العبلمات التي اكتسبت صفة
التمييز إذا كاف السبب الذم نشأ عمى العبلمة يتعمؽ بالرمكز الخاصة بالممؾ العاـ،

أك المجردة مف التمييز( .)1كىذا حفاظا عمى المراكز القانكنية التي تنشأ بمكجب
اكتساب صفة التمييز سكاء لمالؾ العبلمة أك لجميكر المستيمكيف ،كألف العبلمة

التجارية تعتبر رم انز لمثقة كىي مرتبطة بيا كمحمية مف أجميا(.)2
 .3عدّ االيتصاّ باضتعُاٍ ايعالَ:١

لقد ذكرنا سابقا أف الكاقعة المنشئة لحؽ ممكية العبلمة ،تتمثؿ في استعماؿ
العبلمة المقركف بإيداع طمب تسجيميا لدل المصمحة المختصة ،كال يكفي التسجيؿ
كحده لنشأة الحؽ في ممكية العبلمة.
مف خبلؿ ىذه األىمية التي أكالىا المشرع الجزائرم الستعماؿ العبلمة ،فإنو
شدد عمى أف عدـ استعماؿ العبلمة التجارية يستكجب إبطاليا في الحالتيف

التاليتيف(:)3

 .1إذا لـ يستغرؽ عدـ استعماؿ العبلمة أكثر مف ثبلث سنكات دكف انقطاع.
 .2إذا لـ يقـ مالؾ العبلمة قبؿ انتياء أجؿ الثبلث سنكات ،بتقديـ الحجة ،بأف
ظركفا عسيرة حالت دكف استعماليا .ففي ىذه الحالة يسمح بتمديد األجؿ إلى سنتيف
عمى األكثر.
ىذا يعني أف العبرة ليست في تسجيؿ العبلمة التجارية كاحتكارىا دكف االلتزاـ
باستعماليا ،كانما العبرة في استعماؿ العبلمة كاستغبلليا حتى يستفيد مف مزاياىا
مالكيا كالمستيمككف عمى حد سكاء.
( - )1المادة  2/7مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )2يعقكب يكسؼ صرخكة ،المرجع السابؽ ،ص .128

( - )3المادة 11مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

كيتضح لنا مف خبلؿ النص السابؽ أف أقصى مدة يمكف أف تبقى فييا العبلمة
المسجمة مف دكف استعماؿ في الحاالت العادية ال تزيد عف ثبلث سنكات دكف
انقطاع ،كيمكف أف تضاؼ إلى ىذه المدة سنتيف في حاؿ كاف المانع الذم كاف سببا
في عدـ استعماؿ العبلمة القكة القاىرة ،أك الظركؼ العسيرة لمالكيا ،كفي المجمكع
ال ينبغي أف تتجاكز مدة عدـ استعماؿ العبلمة ،الخمس سنكات كىي مدة معتبرة
ككافية إلبراز مدل جدية مسجؿ العبلمة في استعماليا.
كما أف التزاـ مالؾ العبلمة باستعماليا يضع حدا لكؿ أشكاؿ االحتكار كاألعماؿ
االحتيالية المعتمدة في ىذا المجاؿ ،كالتي تعرؼ باسـ عبلمة الحاجز ،كىي شبيية
بالعبلمة المستعممة كلكف الغرض مف تسجيميا كضع حاجز أك سد أماـ الغير مف
استعمال يا ،كاألمر كذلؾ بالنسبة لعبلمة االحتياط التي يسجميا صاحبيا الستخداميا

في الكقت المناسب(.)1

 .4تضً ٌٝاملطتًٗو:
كنعني بذلؾ تسجيؿ عبلمة مشابية لعبلمة أخرل بما يحدث تضميبل كلبسا في
ذىف المستيمؾ ،كفي ىذه الحالة إذا حدث كأف تـ تسجيؿ ىذه العبلمة عمى نفس
السمع أك البضائع أك الخدمات التي سجمت مف أجميا العبلمة السابقة ،فإنو يمكف
لمالؾ العبلمة األكلى أف يرفع دعكل إبطاؿ تسجيؿ ىذه العبلمة المشابية.
بينما إذا تـ تسجيؿ العبلمة مف أجؿ سمع أك بضائع أك خدمات مغايرة ،فإنو ال
يمكف طمب إبطاليا إال إذا كانت العبلمة األكلى تتمتع بالشيرة التي تجعؿ المستيمؾ
يعتقد أف المنتجات كالخدمات التي سجمت مف أجميا العبلمة المشابية ذات صمة كارتباط
بالمنتجات كالخدمات التي سجمت مف أجميا العبلمة المشيكرة ،كأنيا تابعة لنفس المنتًج،
كتتمتع بذات الجكدة كالطبيعة كالمصدر ،ككؿ الخصائص المتصمة بيا(.)2

رغـ أف القاعدة العامة في مثؿ ىذه الحالة أف ال يتـ إبطاؿ تسجيؿ العبلمة
( - )1فرحة زراكم صالح ،المرجع السابؽ ،ص .247

( - )2المادة 8/7مف األمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات،السالؼ

الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

المشابية ،كقد جاء بيذا الرأم المخالؼ القضاء الفرنسي ،عندما أجاز رفع دعكل
المنافسة غير المشركعة ضد شخص ال يباشر تجارة مماثمة أك مشابية متى كاف
لممدعي شيرة ذائعة تجذب العمبلء لعبلمتو ،كأدل استخداـ المدعى عميو لذات
العبلمة إلى اعتقاد العمبلء بتعمؽ ىذه التجارة بالمدعي صاحب العبلمة المشيكرة،

كيعرؼ ىذا النكع مف المنافسة بالمنافسة الطفيمية(.)1
 .5اضتعُاٍ عالَ ١غري َطجً:١

لقد نص المشرع الجزائرم صراحة عمى إجبارية تسجيؿ العبلمة أك إيداع طمب

بتسجيميا قبؿ أم استعماؿ تحت طائمة البطبلف(.)2

كفي ىذا تشديد عمى ضركرة أف يقكـ التاجر أك الصانع أك صاحب الخدمة
بتسجيؿ العبلمة التي يستعمميا حتى يستأثر بالحقكؽ التي يخكليا لو القانكف ،كمرد
ىذا التشديد عمى التسجيؿ قبؿ االستعماؿ إلى األسباب التالية:
 ضماف است قرار مالؾ العبلمة ككؿ مف يرتبط بيذه العبلمة ،مف حيث التأكد
مف عدـ منازعتو في ممكيتيا ،كاستمرار ثقة المستيمكيف كالعمبلء فييا دكنما
اضطراب أك اىتزاز.
 تحكـ األجيزة المختصة في تنظيـ السكؽ كالمنافسة كقمع الغش مف خبلؿ
معرفة مصدر كؿ السمع كالبضائع كالخدمات التي تركج داخؿ اإلقميـ الكطني.
 سيكلة تحديد الجية المسؤكلة مدنيا كجزائيا في حاؿ كقكع أضرار مادية أك
معنكية ،أك أم اعتداء عمى العبلمة بالرجكع إلى سجؿ العبلمات الذم يحدد مالؾ
العبلمة كالمنتجات أك الخدمات التي سجمت مف أجميا العبلمة.
 حماية المستيمؾ مف كؿ أنكاع الغش كالتدليس التي يمكف أف يقع فييا بسبب
عدـ معرفتو لمالؾ العبلمة ،مما يؤدم إلى ضياع حقو في التعكيض في حاؿ
أصابو ضرر.
( - )1بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات ،المرجع السابؽ ،ص .186
( - )2المادة 4مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

لذلؾ فإنو إذا كاف تسجيؿ العبلمة إجباريا فإف العبلمة غير المسجمة تعتبر
باطمة بقكة القانكف.

املطًب ايجايح
دع ٣ٛايتعٜٛض عً ٢أضاع املطؤٚي ١ٝايعكد١ٜ
يستطيع المستيمؾ إبطاؿ عقد االستيبلؾ الذم يربطو بالمنتج أك البائع،
كالمطالبة بالتعكيض ،إذا كقع في التدليس أك الغمط في العبلمة التي يريدىا ،حتى
كلك كاف المنتكج المقمد أعمى جكدة مف المنتكج األصمي ،كيؤسس دعكاه عمى قكاعد
القانكف المدني.
ايفسع األٍٚ
َفٗ ّٛعكد االضتٗالى
أٚال :تعسٜف ايعكد
عرؼ المشرع لجزائرم العقد بقكلو" :العقد اتفاؽ يمتزـ بمكجبو شخص أك عدة

أشخاص نحك شخص أك عدة أشخاص آخريف بمنح أك فعؿ أك عدـ فعؿ شيء ما"(.)1

كعرؼ عقد االستيبلؾ بأنو " :كؿ اتفاقية تيدؼ إلى بيع سمعة أك تأدية خدمة،
حرر مسبقا مف أحد أطراؼ االتفاؽ مع إذعاف الطرؼ اآلخر بحيث اليمكف ىذا
األخير إحداث تغيير حقيقي فيو"(.)2

بناء عمى ىذيف التعريفيف يستطيع المستيمؾ أف يطالب بإبطاؿ العقد كالتعكيض
عف األضرار ،كفؽ االلتزام ات التي التزـ بيا كؿ طرؼ ،في حاؿ اإلخبلؿ بيا ،بناء
عمى قاعدة " العقد شريعة المتعاقديف".
كيككف العقد ممزما لمطرفيف متى تبادؿ المتعاقداف االلتزاـ بعضيما بعضا(.)3
( - )1المادة 54مف أمر  58/75يتضمف القانكف المدني لجزائرم السالؼ الذكر.
( - )2المادة 4/3مف قانكف  02/04يحدد القكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ،السالؼ الذكر
( - )3المادة 55مف أمر  58/75يتضمف القانكف المدني الجزائرم السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

ثاْٝاَ :بادئ املطؤٚي ١ٝايعكد١ٜ
يقكـ العقد عمى ثبلثة مبادئ أساسية(:)1
َ .1بدأ ضًطإ اإلزاد:٠
فكرة العقد تقكـ عمى أساس حرية اإلرادة التي يتمتع بيا جميع أطراؼ العقد ،كعميو
فإف اإلرادة الحرة لممتعاقديف ىي التي تنشئ العقد كتحدد محتكاه ،كعمى ضكء ذلؾ يجب
عمى كؿ متعاقد أف يحمي نفسو في العقد ،كال يتكقع أية حماية أخرل خارجو ،حيف
يتعدل اآلخركف حدكد المشركعية في التعامؿ معو فبل يغشكنو كال يستغمكنو.
غير أف المستيمؾ ال يمكنو أف يقؼ ًّ
ندا لممنتج أك التاجر ،مما دفع المشرع إلى
ترتيب التزامات عمى عاتؽ المتدخؿ االقتصادم مف أجؿ تحقيؽ اليدفيف التالييف:
 إعبلـ المستيمؾ بكؿ ما يتضمنو العقد مف شركط كالتزامات عمى عاتقو.
 عدـ تضميف العقد شركطا تعسفية يككف المستيمؾ ضحية ليا.
َ .2بدأ ايك ٠ٛاملًصَ ١يًعكد:
لم عقد قكة تمزـ أطرافو ،فبل يجكز ألم طرؼ نقضو أك تعديؿ أحكامو ألم سبب
كاف بإرادتو المنفردة.
لكف المستيمؾ كألنو طرؼ ضعيؼ في العقد ،كليست لو القدرة الفنية كالقانكنية
كالكقت الكافي لمتفكير في جميع ما يبرمو ،يعتبر استثناء عف ىذا المبدأ ،فيعطى
الحؽ في نقض العقكد كالرجكع عنيا قبؿ التنفيذ كبعده ،ألنو يحتاج لحماية خاصة.
َ .3بدأ األثس ايٓطيب يًعكد:
يقتضي ىذا المبدأ أف المستيمؾ إنما أبرـ العقد مع التاجر كليس مع المنتج،
كلذلؾ فإف حقو في المطالبة بالتعكيض عما لحقو مف ضرر عمى أساس العقد ،إنما
يقكـ في مكاجية البائع ،غير أف التطكرات الحديثة تمنح المستيمؾ حؽ الرجكع عمى
المنتج مباشرة لممطالبة بالتعكيض بصفة فردية أك جماعية.
( - )1جماؿ النكاس ،المرجع السابؽ ،ص ص .114 -96

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

ثايجا :غسٚط املطؤٚي ١ٝايعكد١ٜ
يشترط لقياـ لمسؤكلية العقدية جممة مف الشركط ،التي بتخمفيا تنتفي المسؤكلية
العقدية ،كال يككف أماـ المستيمؾ لممطالبة بالتعكيض إال المسؤكلية التقصيرية.
ٚ .1جٛد عكد ؾخٝح بني املطتًٗو ٚاملتدخٌ:
لقياـ المسؤكلية العقدية يشترط كجكد عقد بيف المستيمؾ كالمتدخؿ سكاء كاف
منتجا أك تاج ار أك مكزعا أك أم ميني آخر ،فيخرج بذلؾ مف نطاؽ المسؤكلية
العقدية الفترة السابقة عمى العقد ،كالفترة البلحقة النتياء العقد ،كأف يككف العقد

صحيحا فبل مسؤكلية عقدية في عقد باطؿ(.)1
 .2اخلطأ:

الخطأ المقصكد في دراستنا يتمثؿ في التعاقد حكؿ سمع أك خدمات تحمؿ
عبلمات مقمدة ،كاألصؿ أف المتعارؼ عميو في الممارسات التجارية النزيية كالشريفة

أف المتدخؿ ممتزـ ببيع سمع أك تقديـ خدمات أصمية كغير مقمدة(.)2

ألف مف أىـ االلتزامات التي تقع عمى عاتؽ المتدخؿ االلتزاـ بإعبلـ المستيمؾ،
كااللتزاـ بضماف المنتكج كمطابقتو ،كااللتزاـ بأمف المنتكجات ،كتسمي سمع تحمؿ
عبلمات مقمدة يعتبر إخبلال بيذه االلتزامات.
 .3ايضسز:
يتمثؿ الضرر في االعتداء عمى حرية المستيمؾ في االختيار ،كتضميمو إلى
درجة التعاقد عمى شراء سمعة تحمؿ عبلمة مقمدة ،لك عمـ بيا قبؿ إبراـ العقد لما

تعاقد مع البائع(.)3

( - )1العيد حداد ،المرجع السابؽ ،ص .200
( - )2بكركبة ربيعة ،المرجع السابؽ ،ص.80
(- )3زبيرم بف قكيدر ،حماية المستيمؾ مف الممارسات التجارية غير المشركعة في ضكء قانكف 02/04
المتعمؽ بالقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ،رسالة ماجستير في القانكف الخاص ،كمية الحقكؽ ،جامعة

أبي بكر بمقايد – تممساف -الجزائر2006/2005،ص .63

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

ايفسع ايجاْٞ
دع ٣ٛإبطاٍ ايعكد عً ٢أضاع ايتديٝظ
أٚال :تعسٜف ايتديٝظ
التدليس ىك استعماؿ طرؽ احتيالية مف شأنيا أف تخدع المدلس عميو ،كتدفعو
إلى التعاقد ،فيك يفترض قياـ عنصريف :األكؿ مادم كىك استعماؿ الحيؿ ،كاآلخر
شخصي كىك أف تككف ىذه الحيؿ مف الجسامة بحيث لكالىا لما أبرـ المدلس عميو

العقد( .)1كيعرؼ أيضا بأنو استعماؿ حيمة تكقع المتعاقد في غمط يدفعو لمتعاقد(.)2
ثاْٝا :األضاع ايكاْْٞٛ

تؤسس ىذه الدعكل عمى أساس المادة  86ؽ ـ ج التي نصت عمى أنو" :
يجكز إبطاؿ العقد لمتدليس ،إذا كانت الحيؿ التي لجأ إلييا أحد المتعاقديف ،أك
النائب عنو مف الجسامة بحيث لكالىا لما أبرـ الطرؼ الثاني العقد ،كيعتبر تدليسا
السككت عمدا عف كاقعة أك مبلبسة ،إذا ثبت أف المدلس عميو ما كاف ليبرـ العقد
لك عمـ بتمؾ الكاقعة ،أك ىذه المبلبسة".
حتى نككف أماـ كاقعة التدليس حسب المشرع الجزائرم يجب أف يككف:
_ حجـ الحيمة المستخدمة في التدليس جسيما.
_ السككت عف كاقعة أك مبلبسة لك عمـ بيا الطرؼ اآلخر لما أبرـ العقد.
_ عدـ عمـ الطرؼ الثاني بيا.
_ لك عمـ بيا قبؿ إبراـ العقد المتنع عف إبراـ العقد.
لذلؾ فإف العقد ميما كاف صحيحا ،إذا ثبت أف أحد أطرافو قد دلس فيو
بالتحايؿ ،أك بالسككت عف عيب الشيء محؿ العقد ،فإف مثؿ ىذا العقد يككف
عرضة لئلبطاؿ عف طريؽ رفع دعكل إبطاؿ العقد عمى أساس التدليس.
( - )1عمي عمي سميماف ،المرجع السابؽ ،ص 60

( - )2السيد محمد السيد عمراف ،المرجع السابؽ ،ص.42

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

ثايجا :غسٚط دع ٣ٛإبطاٍ ايعكد عً ٢أضاع ايتديٝظ
يشترط في ىذه الدعكل الشركط العامة لمدعاكل المدنية ،مف خطأ كضرر
كعبلقة سببية.
 .1اخلطأ:
يتمثؿ الخطأ في فعؿ التدليس ،كاخفاء الكقائع كالمبلبسات ،التي دفعت
المستيمؾ إلى إبراـ العقد ،كلك عمـ بيا قبؿ ذلؾ المتنع عف إبراـ العقد.
كأىـ كاقعة قد تدفع المستيمؾ إلى االمتناع عف إبراـ العقد ،كاقعة تقميد العبلمة،
أك استعماؿ عبلمة غير مسجمة ،أك استعماؿ عبلمة الغير دكف ترخيص ،مما يعتبر
خطأ جسيما كجكىريا في العقد.
كمف يتعاقد مع منتج لشراء مكاد غذائية مف عبلمة معينة ،تعني لممستيمؾ
الجكدة كالنكعية ،لكنو يفاجأ بأف تمؾ المكاد الغذائية تحمؿ نفس العبلمة لكنيا مقمدة،
في ىذه الحالة يستطيع إبطاؿ العقد عمى أساس التدليس.
 .2ايضسز:
أىـ ضرر يتعرض لو لمستيمؾ مف التدليس ،يتعمؽ بمصمحتو المشركعة مف
عدة جكانب ،فقد يككف سببا في تفكيت فرصة عميو في شراء منتكج أصمي كغير
مقمد ،كقد يككف سببا في خسارة جزء مف مالو ،كقد يسبب لو استعماؿ الشيء المقمد
أض ار ار جسدية ،أك أض ار ار معنكية تصؿ حد فقداف الثقة في عبلمتو المفضمة ،كما
يتبعو مف آثار نفسية عميقة.
 .3ايعالق ١ايطبب:١ٝ
يقع عمى عاتؽ المستيمؾ عبء إثبات العبلقة بيف الخطأ كالضرر الذم لحقو
مف تقميد العبلمة ،غير أنو يمكنو إبطاؿ العقد لمجرد اكتشاؼ التدليس حتى كاف لـ
يصبو أم ضرر ،كعميو أف يثبت فقط جسامة الحيمة كأنو لك عمـ بيا المتنع عف
إبراـ العقد ،كىذا ما جاءت بو المادة 86ؽ ـ ج.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

ايفسع ايجايح
دع ٣ٛإبطاٍ ايعكد عً ٢أضاع ايػًط
أٚال :تعسٜف ايػًط
الغمط ىك تكىـ غير الكاقع ،فبل عبرة بالظف البيف خطأه فبل ينفذ العقد إذا كقع
غمط في صفة جكىرية في نظر المتعاقديف ،أك يجب اعتبارىا كذلؾ لمظركؼ التي

تـ فييا العقد ،كلما ينبغي في التعامؿ مف حسف نية(.)1

كقد اعتبر الفقو الغمط المكجب إلبطاؿ العقد ،ىك الغمط الذم يقع في المادة

التي يتككف منيا المنتكج( ،)2حسب المفيكـ التقميدم لمغمط ،الذم يظؿ كسيمة
محدكدة ،كال يحقؽ الحماية التي يحتاجيا المستيمؾ ،بالنظر إلى الشركط كالقيكد
التي تحكـ تمسؾ المستيمؾ بإبطاؿ العقد لكقكعو في الغمط ،ككمثاؿ عمى ذلؾ فقد
رفضت محكمة التمييز الفرنسية إبطاؿ عقد شراء جياز تمفزيكف كقع مشتريو في
غمط متعمؽ بمصدر الجياز(.)3

لذلؾ الفكر الفقيي كالقضائي الحديث لـ يتكقؼ عند ىذا المعنى ،بؿ تكسع في
مفيكـ الغمط في العقد ،بحيث يمكف حاليا لممستيمؾ إبطاؿ العقد لمغمط في أم
كصؼ مف أكصاؼ محؿ العقد كليس فقط في مادة الشيء محؿ العقد ،كما يمكنو
إبطاؿ العقد لمجرد الغمط في فيـ شرط مف شركط العقد ألف ذلؾ يؤدم إلى الغمط

في صفة مف صفات الشيء المتعاقد عميو(.)4

( - )1عامر قاسـ أحمد القيسي ،المرجع السابؽ ،ص20
( - )2عمي عمي سميماف ،الرجع السابؽ ،ص.57
( - )3عبد المنعـ مكسى إبراىيـ ،الرجع السابؽ ،ص .55
( -)4أمازكز لطيفة ،األثر القانكني إلبراـ عقكد االستيبلؾ في ظؿ التضميؿ أك العمـ غير الكافي ،المجمة
الجزائرية لمعمكـ القانكنية كاالقتصادية كالسياسية ،تصدر عف كمية الحقكؽ جامعة الجزائر ،1عدد2015/1 :

الصادرة في مارس 2015

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

ثاْٝا :األضاع ايكاْْٞٛ
نصت المادة 81ؽ ـ ج عمى أنو" :يجكز لممتعاقد الذم كقع في غمط جكىرم
كقت إبراـ العقد أف يطمب إبطالو"
كعرؼ المشرع الغمط الجكىرم في المادة  82ؽ ـ ج بقكلو " :يككف الغمط
جكىريا إذا بمغ حدا مف الجسامة ،بحيث يمتنع معو المتعاقد عف إبراـ العقد لك لـ
يقع في الغمط.
كيعتبر الغمط جكىريا عمى األخص إذا كقع في صفة لمشيء يراىا المتعاقداف
جكىرية أك يجب اعتبارىا كذلؾ نظ ار لشركط العقد كلحسف النية ،كاذا كقع في ذات
المتعاقد أك في صفة مف صفاتو ،ككانت تمؾ الذات أك ىذه الصفة السبب الرئيسي
في التعاقد".
أما أساس الغمط فيما تعمؽ بمشركعية العبلمة ،فإنو يقع في صفة جكىرية في
العقد ،بحكـ أف العبلمة أداة فعالة في الدعاية كاإلشيار ،كقد يمجأ بعض المحترفيف
إلى أساليب غير مشركعة ،لتحصيؿ الربح السريع ،كاجتذاب المستيمكيف كتحريضيـ
عمى الشراء باستعماؿ طرؽ ككسائؿ خداعية غير نزيية كاإلعبلنات المضممة،

كالغش كالتضميؿ بكؿ أشكالو(.)1

كما أف البيانات التي أكجب المشرع في قكانيف االستيبلؾ كالممارسات التجارية،
إعبلـ كتبصير المستيمؾ بيا ،تعتبر جميعيا بيانات جكىرية ،كأف أم غمط فييا
يؤثر عمى اإلرادة الحرة لممستيمؾ ،كيترتب عف عدـ العمـ بيا حؽ المستيمؾ في
إبطاؿ العقد.
لذلؾ فإف تقميد العبلمة بمفيكمو الكاسع ،سيكقع المستيمؾ في الغمط في مصدر
المنتكج كنكعيتو كجكدتو ،ألف العبلمة المقمدة بالتأكيد ستيستعمؿ لتمييز منتكج مقمد،
كزفي كثير مف األحياف يككف أقؿ جكدة مف المنتكج األصمي ،كليذا الغمط ضرر
( - )1بسكرم أنيسة ،الحماية القانكنية المقررة لممستيمؾ في نطاؽ ضماف العيكب الخفية في القانكف الجزائرم،
المجمة الجزائرية لمعمكـ القانكنية االقتصادية كالسياسية العدد 2015/1 :المرجع السابؽ ،ص 205

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

عمى مادم (مالي كجسماني) كضرر معنكم يتعمؽ بعكاطفو كمشاعره ،كالغمط ىك
النتيجة المتكقعة مف التدليس.
كيتجمى ارتباط التدليس بالغمط مف حيث أف الدافع لمكقكع في الغمط ىك التدليس

في حد ذاتو( ،)1كليذا يشترؾ التدليس كالغمط في نفس الشركط لرفع دعكل إبطاؿ
العقد عمى أساسيما.

( - )1السيد محمد السيد عم ارف ،المرجع السابؽ ،ص.42

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

املبخح ايجاْٞ
احلُا ١ٜاجلصا ١ٝ٥يًُطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١
لقد رأينا فيما سبؽ أف الحماية المدنية ىي المظمة التي تستظؿ تحتيا جميع
الحقكؽ ،كأنيا مقررة أكثر لمصمحة صاحب العبلمة التي لـ يرؽ االعتداء عمييا
ألف يككف جنحة التقميد بكؿ أركانيا ،فتككف حماية حقكقيـ مضمكنة باتباع الطريؽ
المدني كفؽ القكاعد العامة التي فصمناىا في مكضكع الحماية المدنية لممستيمؾ،
لكف األمر مختمؼ عندما يتعمؽ بارتكاب جنحة التقميد ،ففي ىذه الحالة يككف لو
الخيار بيف أف يتبع الطريؽ المدني كحده ،أك أف يتبع الطريؽ الجزائي مصحكبا
بادعاء مدني ،فبالنسبة لمالؾ العبلمة فإف الحماية عف طريؽ دعكل التقميد ال تككف
إال إذا كانت العبلمة مسجمة(.)1

ألف تسجيؿ العبلمة كاستعماليا يخكؿ لصاحبيا حؽ استئثارم يحميو القانكف

كيعاقب كؿ مف يعتدم عميو(.)2

لذلؾ فإف ممكية العبلمة المسجمة محمية بجزاءات جنائية تكقع عمى مف يعتدم
عمى ىذا الحؽ بأم كجو مف أكجو االعتداء ،فضبل عف حؽ صاحبيا في رفع

دعكل المنافسة غير المشركعة لمحصكؿ عمى التعكيض(.)3

كقد أشار إلى ىذا المفيكـ المشرع الجزائرم بقكلو» :يخكؿ تسجيؿ العبلمة
لصاحبيا حؽ ممكيتيا عمى السمع كالخدمات التي يعينيا ليا ...إف الحؽ في ممكية
العبلمة يخكؿ صاحبو حؽ التنازؿ عنيا كمنح رخص استغبلؿ ،كمنع الغير مف
استعماؿ عبلمتو تجاريا دكف ترخيص مسبؽ عمى سمع أك خدمات مماثمة أك مشابية
لتمؾ التي سجمت العبلمة مف أجميا« (.)4

(1) -AIT SAYAD Nisrine, op. cit, p: 118

( - )2محمد محمكد الكمالي ،المرجع السابؽ ،ص .202
( - )3مصطفى كماؿ طو ،أساسيات القانكف التجارم ،المرجع السابؽ ،ص .672
( - )4المادة 1/09ك 2مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

مف ىنا يتبيف لنا أف المشرع الجزائرم قد ربط ممكية العبلمة التجارية كما يترتب
عميو مف حقكؽ استئثارية ،بشرط تسجيؿ العبلمة لدل المصالح اإلدارية المختصة
بذلؾ (المعيد الكطني الجزائرم لمممكية الصناعية).
غير أف ما يعني المستيمؾ مف الحماية الجزائية لمعبلمة ،الجنح التي جاء النص
عمييا في المادة 33مف أمر  36/33المتعمؽ بالعبلمات ،ككذلؾ الجنح كالمخالفات
التي نص عمييا المشرع في المكاد 78 :ك 83مف قانكف  33/39المتعمؽ بحماية
المستيمؾ كقمع الغش ،الرتباطيا بحؽ المستيمؾ في اإلعبلـ سكاء عف طريؽ
العبلمة أك عف طريؽ الكسـ الذم تعتبر العبلمة أحد أىـ بياناتو.
كتحرؾ الدعكل الجزائية طبقا لؤلحكاـ العامة المنصكص عمييا في قانكف
اإلجراءات الجزائية ،إما عف طريؽ شككل تكجو إلى ككيؿ الجميكرية الذم كقعت
في دائرة اختصاصو جريمة التقميد ،كعيب ىذا الطريؽ أنو طكيؿ لبطء إجراءات
التحقيؽ االبتدائي ،كاما عف طريؽ االدعاء المدني ،كىك األسرع كلكنو مكمؼ مف
حيث كجكب تسديد كفالة مالية يتناسب مبمغيا مع حجـ العبلمة المدعى عمييا.

()1

املطًب األٍٚ
َفٗـــ ّٛايتكًٝــــد
أطمؽ المشرع الجزائرم جنحة التقميد عمى كؿ تصرؼ يؤدم إلى المساس
بالحقكؽ االستئثارية التي تخكليا العبلمة لصاحبيا ،دكف أف يميز بينو كبيف
التصرفات األخرل المشابية لو مثؿ التزكير كالتزييؼ.
كقد اعتمد المشرع في تقدير تقميد العبلمة عمى أكجو التشابو بيف العبلمتيف،
كعمى المظير العاـ لمعبلمة ،كعمى رأم المستيمؾ العادم ،لما ليذه المعايير مف
أثر عمى تضميؿ كخداع المستيمؾ.

(- )1عجة الجيبللي ،المرجع السابؽ ،ص.273

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

ايفسع األٍٚ
تعسٜف ايتكًٝد ٚمتٝٝص ٙعُا ٜػابٗ٘
 .1ايتعسٜف ايًػ:ٟٛ
التقميد لغة ىك المٌ ُّي ،يقاؿ قمد الحديدة رققيا كلكاىا عمى شيء ،كقمد فبلف فبلنا

تقميدا اتبعو فيما يقكؿ أك يفعؿ مف غير حجة كال دليؿ ،كحاكاه(.)1

كما يقاؿ قمد القبلدة إذا كضعيا في عنقو ،كقمٌد الفقيو إذا اتبعو فيما يقكؿ أك يفعؿ

أك حاكاه ،كجمع تقميد تقاليد كىي العادات المتكارثة التي يقمد فييا الخمؼ السمؼ(.)2
 .2ايتعسٜف ايفكٗ:ٞ

عرفو الجرجاني بأنو إتباع اإلنساف غيره فيما يقكؿ أك يفعؿ معتقدا لمحقيقة فيو

مف غير نظر كتأمؿ ،كأف ىذا المتبع جعؿ قكؿ الغير أك فعمو قبلدة في عنقو(.)3

بينما عرؼ الفقو تقميد العبلمة التجارية بأنو اصطناع عبلمة مطابقة تماـ
التطابؽ لمعبلمة األصمية حتى كلك أضاؼ إلييا المقمد ألفاظا مثؿ احتذاء بػ ...أك

محتذل بػ ...أك صنؼ أك نكع أك صفة(.)4

كتكسع آخركف في إطبلؽ معنى التقميد عمى كؿ اصطناع أك محاكاة لعبلمة
تماثؿ في مجمكعيا العبلمة األصمية ،تماثبل مف شأنو أف يخدع الجميكر كيضممو
بخصكص مصدر البضاعة التي تحمؿ العبلمة المقمدة ،أم أف تقميد العبلمة يعني
كضع عبلمة مشابية ،أك قريبة مف الشبو في مجمكعيا بعبلمة أخرل ،بحيث
يصعب التفرقة بينيما أك تمييز إحداىما عف األخرل ،لما يكجد مف لبس أك خمط

بينيما يضمؿ جميكر المستيمكيف(.)5

( - )1المعجـ الكسيط ،المرجع السابؽ ،ص .754
( - )2المعجـ الكجيز ،المرجع السابؽ ،ص512
( - )3محمد الشريؼ الجرجاني ،كتاب التعريفات ،دار الكتب العممية ،بيركت 1995 ،ص .67
( - )4مصطفى كماؿ طو ،أساسيات القانكف التجارم ،المرجع السابؽ ،ص .673
( - )5محمد السيد عرفة ،المرجع السابؽ ،ص 315ك316

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

كىذا التقميد مف شأنو أف يجعؿ الشيء المقمد شبييا بالشيء األصمي في مظاىره
أك عناصره أك تركيباتو ،كيستكم في ذلؾ أف يككف الشيء المقمد قد حصؿ بكيفية
متقنة كمدققة كبميارة عالية ،أك قد يككف التقميد قد تـ بكيفية كبميارة أقؿ إتقانا ،ألف
كبلىما يفضي إلى خداع جميكر المستيمكيف ،كتمكييو كتضميمو بشأف الشيء الذم

يرغب فيو كيستيمكو()1؛ لذلؾ فإف التقميد ىك تغيير الحقيقة باصطناع شيء كاذب
كاالدعاء بأنو الشيء الحقيقي.
كال يشترط في التقميد أف يككف متقنا لدرجة يصعب معيا الكشؼ عنو ،بؿ يكفي

يتكىمكف في صحة الشيء المقمد(.)2
في ذلؾ التقميد الذم يجعؿ الناس العادييف ٌ
 .3ايتعسٜف ايتػسٜع:ٞ

أما في مجاؿ التشريع فقد اكتفى المشرع الجزائرم بالنص عمى أف تقميد العبلمة
المسجمة ،يعتبر جريمة يعاقب عمييا القانكف ،كلـ يقدـ أم تعريؼ لمتقميد كلـ يميز
بينو كبيف المحاكاة التدليسية،

()3

تاركا المجاؿ لمفقو لتحديد مفيكـ التقميد ،كتمييزه عف

غيره مف األعماؿ كالممارسات التي تختمؼ عنو ،كحسنا فعؿ المشرع الجزائرم ألف
أم تعريؼ قانكني لمتقميد قد يككف قاص ار عف حصر جميع األعماؿ كالممارسات
التي يمكف اعتبارىا تقميدا لمعبلمة التجارية ،خاصة إذا عممنا أف المشرع الجزائرم
اعتبر أف أم عمؿ يمس بالحقكؽ االستئثارية لصاحب العبلمة المسجمة يعتبر

جنحة تقميد( ،)4تحت أم مسمى كاف.

كيعاب عمى المشرع أنو حصر التقميد في المساس بالحقكؽ االستئثارية ،في
( - )1مينة حربي ،آليات حماية حقكؽ الممكية الصناعية كالتجارية " دعكل التزييؼ نمكذجان" ،أطركحة لنيؿ

دكتكراه الدكلة في القانكف الخاص ،جامعة محمد الخامس ،كمية العمكـ القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية

السكيسي –الرباط.2011/2010 ،

( - )2عبد ا،هل سميماف ،شرح قانكف العقكبات الجزائرم – القسـ الخاص ،-ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر،
 ،1998ص .134
( - )3بالميدم عبد الحفيظ ،التقميد في العبلمة التجارية ،أشكالو كطرؽ الحماية ،مجمة المحكمة العميا-عدد
خاص -التقميد في ضكء القانكف كاالجتياد القضائي ،قسـ الكثائؽ  ،2012ص.67
( - )4المادة  26مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

حيف أف التقميد قد يمس أيضا بحقكؽ المستيمؾ أيضا ،الذم قد يستعمؿ منتكجا ال
يضر بو كبالمجتمع ،ككف التقميد يشكؿ
يتبلءـ مع ما كاف ينتظره مف شرائو ،كقد
ُّ
منافسة غير عادلة(.)1

كبالرجكع إلى قانكف العقكبات نجد أف المشرع الجزائرم قد نص عمى جرائـ تقميد
أختاـ الدكلة كالدمغات كالطكابع كالعبلمات ،غير أف النصكص التي أدرجت تحت
ىذا العنكاف جاءت أكسع مما عبر عنو ،حيث تناكلت إلى جانب جريمة التقميد
استعماؿ الشيء المقمد ،كتحصيمو ،كصناعتو ،كالتركيج لو ،سكاء ببيعو أك عرضو
أك تصديره ،لذلؾ فإف كؿ ىذه األفعاؿ كالممارسات تككف في ذاتيا جريمة التقميد،
ألنيا تشترؾ جميعيا في غاية كاحدة ،تتمثؿ في تغيير الحقيقة ،كتضميؿ الناس(.)2
 .4متٝٝص ايتكًٝد يف دلاٍ ايعالَات عُا ٜػابٗ٘
 -التقميد :يعني اصطناع مشابو في مجمكعو لمعبلمة األصمية ،مف خبلؿ نقؿ

العناصر األساسية ليا ،أك نقؿ بعضيا ،بما يؤدم إلى الخمط بيف العبلمتيف بحيث

يصعب عمى المستيمؾ العادم التفرقة بينيما لما في ذلؾ مف خداع كتضميؿ(.)3

 -التزوير :يعني النقؿ الحرفي التاـ لمعبلمة ،نقبل كامبل كمطابقا بحيث تصبح

العبلمة المزكرة صكرة طبؽ األصؿ مف العبلمة األصمية ،دكف أف يرافؽ عممية

النقؿ أية إضافات أك تعديبلت(.)4

كقد ذىب جانب مف الفقو إلى القكؿ بعدـ كجكد أىمية لمتفرقة ما بيف التزكير

كالتقميد ،فكؿ منيما يشمؿ اآلخر(.)5

( - )1قرمكش عبد المطيؼ ،تقميد العبلمات التجارية في ضكء القانكف كاالجتياد القضائي ،مجمة المحكمة
العميا-عدد خاص -التقميد في ضكء القانكف كاالجتياد القضائي ،قسـ الكثائؽ  ،2012ص .63

( - )2عبد ا،هل سميماف ،شرح قانكف العقكبات الجزائرم – القسـ الخاص -المرجع السابؽ ،ص 132
( - )3مدحت الدبيسي ،مكسكعة حقكؽ الممكية الفكرية في مصر كالتشريعات العربية كالمعاىدات الدكلية،
المجمد الثاني ،دار محمكد لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر ،ص.44
(- )4عبد ا،هل حسيف الخشركـ ،المرجع السابؽ ،ص 209

(- )5عبد ا،هل حسيف الخشركـ ،المرجع السابؽ ،ص .209

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

 التزييف :يعني استعماؿ أك انتزاع العناصر الجكىرية لمحؽ دكف تغيير فييا،كىك اعتداء عمى صاحب الحؽ في االستئثار باالستغبلؿ أك الحكر ،كالتقميد
بالمحاكاة أك التشبو الذم يجعؿ الحؽ المقمد ال يقكـ بدكره التمييزم(.)1

كميما يكف المصطمح المستخدـ لمتعبير اصطناع عبلمة مماثمة أك مشابية أك
مطابقة لمعبلمة األصمية ،فإف العبرة تكمف في مدل قدرتو عمى تضميؿ كخداع
المستيمؾ ،كالتأثير عمى إرادتو ،كعدـ تحقيؽ مبتغاه في إشباع حاجاتو ،كمف ثـ فإف
أم عمؿ يؤدم إلى ذلؾ ،يعتبر مف قبيؿ المساس بالحقكؽ االستئثارية لمالؾ
العبلمة الذم تجرمو القكانيف كتعاقب عميو.
ايفسع ايجاْٞ
قٛاعد تكدٜس ايتكًٝد ٚدٚز املطتًٗو فٗٝا
يخضع تقدير التقميد مف طرؼ الجيات القضائية المختصة إلى جممة مف
القكاعد كالمعايير ،فميس كؿ تشابو بيف عبلمتيف يعني أف إحداىما مقمدة ،كمف ثـ
كجب عمى القاضي المختص أف ال يقرر كجكد التقميد مف عدمو استجابة لرغبات
المدعي ،أك بناء عمى رؤيتو الخاصة ،كلكف يقرر ذلؾ إعماال ليذه القكاعد
كالمعايير ،التي سيأتي بيانيا:
.1

األخر بأٚج٘ ايتػاب٘ ال بأٚج٘ االختالف:

عند إجراء المقارنة بيف العبلمة األصمية كالعبلمة المقمدة ،ينبغي النظر إلى

أكجو التشابو بينيما كليس إلى أكجو االختبلؼ(،)2فإذا ظير أف ىناؾ تشابو بيف
العبلمتيف في العناصر الجكىرية التي تتككف منيا العبلمة األصمية( ،)3كأف ىذا
التشابو ىك العامؿ المؤثر الذم يؤدم إلى خداع جميكر المستيمكيف كتضميمو(.)4

(- )1مينة حربي ،المرجع السابؽ ،ص .24
(- )2ربا طاىر قميكبي ،المرجع السابؽ ،ص.139
( - )3مدحت الدبيسي ،المرجع السابؽ ،ص .48
( - )4خاطر لطفي ،مكسكعة حقكؽ الممكية الفكرية – دراسة تأصيمية لمقانكف رقـ 82لسنة  2002في شأف
حماية حقكؽ الممكية الفكرية ،شركة ناس لمطباعة – مصر .2003 -ص .325

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

ألف العبرة في تقدير كجكد التقميد مف عدمو بالصكرة العامة التي تنطبع في ذىف
المستيمؾ ،نتيجة لتركيب الصكر كالحركؼ كاألسماء كالرمكز مع بعضيا ،كالشكؿ
الذم تبرز بو في العبلمة ،بغض النظر عف العناصر التي تركبت منيا( .)1عمى
اعتبار أف المستيمؾ عند اقتنائو ألم منتكج أك خدمة ال يفترض فيو فحص
البضاعة فحصا دقيقا ،كبالتالي فإف المظير العاـ لمعبلمة المنطبع في ذىنو ىك
الذم يؤدم إلى تضميمو ،كليست الفركقات البسيطة التي ال تغير مف المظير

العاـ(.)2

كقد أخذ القضاء بيذا المعيار في تقدير تقميد العبلمة ،كمف القضايا التي
عرضت عمى القضاء الجزائرم ،قضية النزاع الذم دار بيف "مخابر قارنيني" المالكة
لعبلمة "موفيدا" لمستحضرات الغسيؿ كالعطارة ،كالسيد "إرني نسيـ" المالؾ لعبلمة

"مفيدة" المسجمة لنفس الغرض ،حيث قضى المجمس القضائي بإبطاؿ تسجيؿ
عبلمة "مفيدة" بناء عمى أكجو التشابو الكبيرة المكجكدة بينيا كبيف عبلمة "موفيدا"
مف حيث األحرؼ كالنطؽ كالمظير العاـ(.)3

كقد قضى القضاء األردني بكجكد تشابو بيف عبلمة " "SI-TONEكالعبلمة

" "SI-PHONحيث يظير ىذا التشابو مف خبلؿ الشكؿ كالمفظ كاألحرؼ ،كعمى
نفس المنكاؿ سار القضاء المصرم ،حيث أصدرت محكمة االستئناؼ حكما يقضي
بكجكد تشابو بيف عبلمة " "Cairo-Colaكعبلمة " "Coca-Colaرغـ كجكد اختبلؼ

بينيما(.)4

.2

األخر باملعٗس ايعاّ ٚيٝظ بايعٓاؾس اجلص:١ٝ٥

إف المظير العاـ لمعبلمة التجارية ىك أكؿ شيء ينطبع في ذىف المستيمؾ،
كلذلؾ تركز الكمضات اإلشيارية عمى ترسيخ المظير العاـ لمعبلمة في أذىاف
( - )1ىالة مقداد أحمد الجميمي ،المرجع السابؽ ،ص .194
(- )2عيسى مبدادلؿ ،المرجع السابؽ ،ص .27
( - )3قرار مجمس قضاء الجزائر ،الغرفة التجارية ،قضية رقـ ،3999بتاريخ .1998/10/05غير منشكر.
(- )4محمكد أحمد عبد الحميد مبارؾ ،المرجع السابؽ ،ص.79

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

المستيمكيف ،ليقينيا بأف تمؾ الصكرة المخزنة في ذاكرة المستيمؾ ىي التي تدفعو
لتفضيؿ عبلمة عمى أخرل ،دكف أدنى اىتماـ بالتفاصيؿ كالجزئيات التي تفرؽ
بينيما.
كبالتالي فإف الفيصؿ في التمييز بيف عبلمتيف ليس احتكاء العبلمة عمى حركؼ
أك رمكز أك صكر مما تحتكيو العبلمة األخرل ،كانما العبرة في ذلؾ بالصكرة العامة
التي تنطبع في الذىف نتيجة لتركيب ىذه الصكر أك الرمكز أك الحركؼ ،أك بالشكؿ
الذم تبرز فيو في عبلمة أخرل ،ألف تقميد العبلمة يتـ بمحاكاة الشكؿ العاـ لمعبلمة

في مجمكعيا(.)1

كاعتمادا عمى أساس المحاكاة اإلجمالية حكـ القضاء بمنع استعماؿ العبلمة
( )Faivyلتمييز منتجات العطكر لتشابييا مع العبلمة ( )Fairyلتمييز ذات
المنتجات ،كقد جاء في أسباب المنع ،أنو بعد مشاىدة العبلمتيف كؿ عمى حده ثبت
أف المظير العاـ لكبل العبلمتيف يتشابو كيخدع المستيمؾ العادم(.)2

كألف التقميد يفترض تقدير االصطناع شبو الكامؿ لبعض العناصر األساسية في
حيف تفترض المحاكاة التدليسية تقدير المبس الممكف حدكثو لدل الجميكر العريض
مف المستيمكيف ،كفي ىذا السياؽ جاء االجتياد القضائي في القضية التي ثارت بيف
مؤسسة "حمود بوعالم" المالكة لعبلمة" "Selectoكمؤسسة " "zerkaلممشركبات
المالكة لعبلمة ""Selectra
كقد قضت المحكمة بأف التسميتيف المتيف يقدـ بيما المنتكجاف بيما أكجو تشابو
بخصكص الطبيعة كاالستعماؿ ،كأف كجكد العبلمتيف الثابت تشابييما معا ،كفيؿ
بإحداث المبس في أذىاف المستيمكيف ،كبأف عبلمة " "Selectoكانت السابقة في

التسجيؿ عمى عبلمة".)3("Selectra

( - )1عبد الكىاب عرفة ،المكسكعة العممية في حماية الممكية الفكرية(قانكف 2002/82كالئحتو التنفيذية)،
الجزء األكؿ ،المكتب الفني لممكسكعات القانكنية ،اإلسكندرية – مصر -ص .155
( - )2زينة غانـ عبد الجبار الصفار ،المرجع السابؽ ،ص .69

( - )3بيكت نذير(،ترجمة أمقراف عبد العزيز) ،المرجع السابؽ ،ص .65-64

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

كال يشترط لقياـ جريمة التقميد أف يككف التقميد متطابقا بشكؿ تاـ ،بؿ يكفي
النظر إلى العبلمة في مجمكعيا ،ال في كؿ عنصر مف العناصر التي تتركب منيا،
كىذا ما قضت بو محكمة النقض المصرية في قكليا " :مف المقرر أف تقميد العبلمة
التجارية يقكـ عمى محاكاة تتـ بيا المشابية بيف األصؿ كالتقميد ،كأف العبرة بمحاكاة
الشكؿ العاـ لمعبلمة في مجمكعيا ،كالذم تدؿ عميو السمات البارزة فييا دكف
تفاصيميا الجزئية ،كمف ثـ فإنو يتعيف عمى المحكمة أف تكرد في حكميا كصؼ

العبلمة الصحيحة كالعبلمة المقمدة ،كأكجو المشابية بينيما"(.)1
.3

األخر بتكدٜس املطتًٗو ايعاد:ٟ

إف التقميد الذم ينتج أثره في دعكل التقميد ،ىك الذم مف شأنو تضميؿ
المستيمكيف ،كاحداث المبس كالخمط بيف المنتجات ،كالمعيار المعتمد في تقدير ذلؾ
ىك ما ينخدع بو المستيمؾ العادم المتكسط الحرص كاالنتباه ،كليس المستيمؾ
الغافؿ الميمؿ الذم يقتني السمعة دكف فحص عادم ،أك المستيمؾ الشديد الحرص

اليقظ الذم يكثر الفحص كالتدقيؽ قبؿ االقتناء(.)2

كينبغي عند المقارنة بيف عبلمتيف أال نقدميما لممستيمؾ العادم متجاكرتيف ،ألف
ذلؾ مف الناحية العممية نادر الحدكث ،ألف المستيمؾ عند شرائو لمسمعة ال تككف
()3

معو العبلمة األصمية إلجراء المقارنة،

كفي حالة حدكثو فإنو يسيؿ عمى

المستيمؾ العادم اكتشاؼ العبلمة المقمدة ،كليذا يجب النظر إلييما تباعا بدءان
بالعبلمة األصمية ،ثـ العبلمة المقمدة ،فإذا كانت الصكرة األخيرة تكحي بالتشابو بيف

العبلمتيف ،فإف جريمة التقميد قائمة(.)4

كمف القضايا التي عالجيا القضاء الجزائرم قضية العبلمتيف ""SINGER
( - )1قرار محكمة النقض المصرية رقـ 1173السنة  59في جمسة ،1991/03/26ذكره خاطر لطفي ،المرجع
السابؽ ،ص .324
( - )2مصطفى كماؿ طو ،أساسيات القانكف التجارم ،المرجع السابؽ ،ص .675
( - )3حمادم زكبير ،المرجع السابؽ ،ص .192
( - )4خاطر لطفي ،المرجع السابؽ ،ص 324

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

كعبلمة " "SINCERحيث يظير جميا أف المستيمؾ العادم عمى النحك الذم تقدـ
بيانو ،سيقع في المبس كالتضميؿ كالغمط،

()1

بالنظر إلى التشابو الكبير بيف

العبلمتيف ،كأنيما ال تختمفاف إال في حرؼ كاحد( )Gفي العبلمة األكلى ك( )Cفي
العبلمة الثانية.
كقد أكد القضاء المغربي ىذا المعيار في قرار لمحكمة االستئناؼ التجارية
بالدار البيضاء جاء فيو " :إذا كاف اسـ لندف يختمؼ عف اسـ ليبتكف ،إال أف الشكؿ
الذم كتب بو سكاء مف حيث األلكاف المستعممة أك في طريقة الكتابة بخصكص
الحجـ كالحركؼ ،فإف مف شأف ذلؾ إيقاع المستيمؾ العادم في الغمط كحممو عمى

االعتقاد بأنو يشترم منتكج ليبتكف كالحاؿ أف األمر يتعمؽ بمنتكج آخر.")2( . . .

ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمقضاء المصرم الذم قضى بأف مف يستخدـ عبلمة
" "Crosleyلتمييز أدكات كتابية يرتكب تقميدا إزاء عبلمة " "Croxleyلتمييز
منتجات مماثمة نظ ار لمتشابو بيف العبلمتيف في شكؿ الكتابة كالكقع عمى السمع كفي
لبناف تـ القضاء بكجكد مشابية إجمالية بيف التسمية الحقيقية " "Opticaكالتسمية
المشكك منيا ".)3("Optikos

كمف القضايا التي عرضت عمى القضاء األردني ،قضية تسجيؿ عبلمة تتعمؽ
بدكاء مكجو لبلستعماؿ البشرم " RUXID"،التي تشبو العبلمة" "RULIDحيث قررت
المحكمة أف ال مجاؿ لبحث مكضكع التشابو بيف العبلمتيف ،الذم يؤدم إلى غش
المستيمؾ العادم ،ألف استعماليا محصكر بيف الطبيب كالصيدلي ،كىما مف أىؿ

االختصاص كال يمكف خداعيما(.)4

كاجماال ينبغي أف ندرؾ بأف ىذه األسس كالمعايير المعتمدة في تقدير التقميد ،ال
( - )1حمادم زكبير ،المرجع السابؽ ،ص .191
( - )2مينة حربي ،المرجع السابؽ ،ص .155-154
( - )3مصطفى كماؿ طو ،أساسيات القانكف التجارم ،المرجع السابؽ ،ص .675
( - )4قرار محكمة العدؿ العميا رقـ ،96/85الصادر بتاريخ  ،1996/7/16مذككر لدل ربا طاىر القميكبي،
المرجع السابؽ ،ص  .145كسمير فرناف بالي كنكرم جمك ،المرجع السابؽ ،ص .815

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

يمكف االعتماد عمييا بصكرة منفردة ،ألف الخمط كالمبس ليس أم ار قانكنيا ،بؿ ىك
كاقعة مادية تقتضي األخذ في االعتبار جميع األسس عمى كجو اإلجماؿ ،كيمكف

لمقاضي االستعانة بأىؿ الخبرة في ىذا المجاؿ إذا أش ىكؿ عميو األمر(.)1

املطًب ايجاْٞ
محا ١ٜاملطتًٗو جصاٝ٥اً ٚفل قاْ ٕٛايعالَات30/33
جرائـ تقميد العبلمة التي جاءت مجممة في التشريع الجزائرم ،ىي جرائـ كثيرة
كمتنكعة ،ال يمكف حصرىا ،إال أف ذلؾ ال يمنع مف ذكر أىميا ،حتى ال يعتقد
البعض أف جنحة تقميد العبلمة تتعمؽ فقط بمف يباشر التقميد بنفسو أك مف يقكـ
بالنقؿ الحرفي لمعبلمة التجارية نقبل كامبل ،أك لؤلجزاء الرئيسية منيا ،إلى درجة
يصعب التفرقة بيف العبلمتيف،

()2

بؿ حتى الذم استعمؿ عبلمة مقمدة ،أك ساىـ في

و
عرض لمبيع أك استيراد أك تكزيع أك حيازة سمع أك خدمات تحمؿ عبلمات
بيع أك
كيضاؼ إلى ذلؾ فئة أخرل مف
مقمدة ،يعتبر أيضا في حكـ المقمد المباشر لمعبلمة ،ي
جرائـ تقميد العبلمة ،تتعمؽ باغتصاب العبلمة دكف إذف صاحبيا ،أك كضع عبلمة
عمى سمع أك خدمات قبؿ تسجيميا أك بيع أك عرض لمبيع سمع أك خدمات ال تحمؿ
عبلمة أصبل ،أك عدـ كضع عبلمة عمى السمع أك الخدمات.
لذلؾ فإف الجنح التي يحؽ لممستيمؾ ،أف يحرؾ الدعكل العمكمية بشأنيا
مباشرة ،ىي التي نصت عمييا المادة 33مف أمر  ،36/33أما جرائـ تقميد العبلمة
األخرل فإف حماية المستيمؾ جزائيا منيا تتـ بشكؿ غير مباشر مف خبلؿ تحريؾ
الدعكل العمكمية مف طرؼ مالؾ العبلمة أك المرخص لو ،أك مف خبلؿ أجيزة
الدكلة لمكافحة الغش ،أك عف طريؽ جمعيات حماية المستيمؾ.

( - )1صبلح زيف الديف ،الممكية الصناعية كالتجارية ،المرجع السابؽ ،ص .409
( - )2بالميدم عبد الحفيظ ،المرجع السابؽ ،ص67

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

ايفسع األٍٚ
محا ١ٜاملطتًٗو جصاٝ٥ا َٔ تكًٝد ايعالَ ١بػهٌ َباغس
يستند المستيمؾ في المطالبة بالتعكيض عف األضرار الجسمانية كالمادية إلى
الدعكل الجزائية المصحكبة بادعاء مدني ،ألف اليدؼ مف متابعة مرتكب الجريمة
ىك الحصكؿ عمى التعكيض المناسب.
أٚال :جسمي ١عدّ ٚضع عالَ ١عً ٢ضًع أ ٚخدَات
أ .ايسنٔ ايػسع:ٞ
الركف الشرعي في أم جريمة ىك النص القانكني الكاجب التطبيؽ الذم يدؿ
عمى تجريـ الفعؿ المككف لمجريمة ،كيحدد العقاب الذم يفرضو عمى مرتكبيا ،إذا لـ
يكف الفعؿ خاضعا لسبب مف أسباب اإلباحة.

()1

نص المشرع الجزائرم صراحة عمى ىذه الجريمة بقكلو» :يعاقب بالحبس مف
شير إلى سنة كبغرامة مف خمسمائة ألؼ دينار(333 .533دج) إلى مميكني
دينار(333 .333 .2دج) أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط ،األشخاص:
 )1الذيف خالفكا أحكاـ المادة( )3مف ىذا األمر ،بعدـ كضع عبلمة عمى سمعيـ

أك خدماتيـ.)2( «...

كيتمثؿ الركف الشرعي في جريمة عدـ كضع عبلمة عمى سمعة أك خدمة ،في
مخالفة إلزامية كضع عبلمة تجارية لتمييز السمع كالخدمات التي نص المشرع عمييا
في قانكف العبلمات بقكلو " :تعتبر عبلمة السمعة أك الخدمة إلزامية لكؿ سمعة أك
خدمة مقدمة...
يجب كضع العبلمة عمى الغبلؼ ،أك عمى الحاكية عند استحالة ذلؾ ،إذا لـ
( - )1عبد ا،هل سميماف ،شرح قانكف العقكبات الجزائرم – القسـ العاـ -الجزء األكؿ "،الجريمة" ديكاف المطبكعات
الجامعية ،الجزائر ،1998 ،ص .70-68

( -)2المادة  2/33مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

تسمح طبيعة أك خصائص السمع مف كضع العبلمة عمييا مباشرة.
ال يطبؽ ىذا اإللزاـ عمى السمع أك الخدمات التي ال تسمح طبيعتيا كخصائصيا

مف كضع العبلمة عمييا ،ككذلؾ السمع التي تحمؿ تسمية منشأ"(.)1

المبلحظ عمى ىذا النص أف المشرع الجزائرم قد ألزـ المنتج أك مقدـ الخدمة
بكضع عبلمة عمى منتجاتو المقدمة ،كفي الحالة التي ال تسمح السمعة أك الخدمة
بكضع العبلمة عمييا مباشرة ،فإف ذلؾ ال ىيعفيو مف االلتزاـ بكضع عبلمة كلك عمى
غبلؼ السمعة أك الخدمة فإف تعذر ذلؾ يضعيا عمى الحاكية التي تنقؿ السمع أك
الخدمات ،مما يؤكد حرص المشرع الشديد عمى كجكب كضع العبلمة ،حماية
لممستيمؾ مف الغش كالخداع كالتدليس.
كاستثناء مف ىذا االلتزاـ ،يسمح لممنتج بعدـ كضع عبلمة عمى سمعو كخدماتو
المقدمة إذا كانت:
_ طبيعتيا كخصائصيا ال تسمح بذلؾ.
_ تحمؿ تسمية منشأ.
ب .ايسنٔ املاد:ٟ
الركف المادم في أم جريمة يتعمؽ بترجمة الجاني لمفكرة اإلجرامية في شكؿ
سمكؾ مادم مممكس ،سكاء كاف ىذا السمكؾ إيجابيا أك سمبيا ،كيقكـ عمى ثبلثة
عناصر ىي :السمكؾ اإلجرامي ،كالنتيجة اإلجرامية كىي اعتداء عمى مصمحة
يحمييا القانكف ،سكاء تـ االعتداء عمييا فعبل ،أـ كقع تيديدىا ،كالعبلقة السببية بيف
السمكؾ اإلجرامي كالنتيجة المحققة ،غير أنو يكجد بعض الجرائـ التي يكتفي فييا
المشرع بالسمكؾ كحده لمقكؿ بقياـ الركف المادم.

()2

( - )1المادة 3مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر
( - )2عبد ا،هل سميماف ،شرح قانكف العقكبات الجزائرم – القسـ العاـ -الجزء األكؿ " الجريمة" ،ديكاف
المطبكعات الجامعية بف عكنكف – الجزائر 1998 -ص ص  ،145-144حميمة بف شعاعة ،الحماية الجزائية

=

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

كالركف المادم في ىذه الجريمة حسب النص المذككر سابقا ،يتمثؿ في كاقعة
عدـ كضع عبلمة إلزامية عمى السمع كالخدمات ،كيبدك أف ىذا الفعؿ مجرـ لذاتو
بغض النظر عف ما إذا باعيا صاحبيا أك عرضيا لمبيع أـ ال ،كىذا يعني أف
الشخص الذم أنتج سمعا أك خدمات كلـ يضع عمييا عبلمة يعتبر مرتكبا لجريمة
معاقب عمييا قانكنا.
ج .ايسنٔ املعٓ:ٟٛ
المشرع الجزائرم في جريمة عدـ كضع عبلمة عمى السمع كالخدمات ،لـ يشترط
تكفر القصد الجنائي ،مما يعني أف سكء النية مفترض فيمف يقكـ بإنتاج سمع أك
خدمات دكف أف يضع عمييا عبلمة ،إذا كانت طبيعتيا أك خصائصيا تسمح بذلؾ،
مالـ يقـ الدليؿ عمى خبلؼ ذلؾ .ىذه المخالفة يرتكبيا المنتج نفسو ،كىك شخص
محترؼ يفترض فيو العمـ بإلزامية العبلمة ،كالعمـ بحؽ المستيمؾ في الحصكؿ عمى
منتجات دكف غش كال تدليس ،كبتكفر عنصرم العمـ كاإلرادة يككف القصد الجنائي

مفترض في المخالؼ(.)1

ألف اليدؼ مف إنتاج السمع كالخدمات ىك عرضيا كتقديميا لمبيع ،كىي مكجية
لبلستيبلؾ المحمي أك لمتصدير ،كلذلؾ فإف عدـ كضع عبلمة عمييا كما نص عمى ذلؾ
قانكف العبلمات ،جعؿ المشرع يفترض فيمف قاـ بذلؾ سكء النية ألنو شخص محترؼ،
كبالتالي فإف القصد الجنائي مفترض فيو ،كال يمكف نفيو إال إذا تكفر السبب الخارجي.
ثاْٝا :جسمي ١بٝع أ ٚعسض يًبٝع ضًع ١أ ٚخدَ ١ال حتٌُ عالَ١
أ .ايسنٔ ايػسع:ٞ
يتمثؿ الركف الشرعي في ىذه الجريمة في قكؿ المشرع» :يعاقب بالحبس مف
شير إلى سنة كبغرامة مف خمسمائة ألؼ دينار( 533.333دج) إلى مميكني
=

لممستيمؾ في التشريع الجزائرم ،مذكرة ماستر أكاديمي في القانكف تخصص :القانكف العاـ لؤلعماؿ ،كمية
الحقكؽ جامعة قاصدم مرباح كرقمة – الجزائر 2013/2012 -ص.9

( - )1عبد ا،هل سميماف ،شرح قانكف العقكبات الجزائرم – القسـ العاـ -الجزء األكؿ " الجريمة المرجع السابؽ ،ص249

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

دينار( 2.333.333دج) أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط ،األشخاص:
 ... )1كالذيف تعمدكا بيع أك عرضكا لمبيع سمعة أك أكثر أك قدمكا خدمات ال

تحمؿ عبلمة«(.)1

كىذه لمخالفة شبيية بمخالفة عدـ كضع عبلمة عمى السمع أك الخدمات
المقدمة ،كتختمؼ عنيا في عنصريف:
_ الشخص الذم ارتكب ىذه المخالفة ىك الذم تكلى بيع أك عرض لمبيع السمع
أك الخدمات التي ال تمؿ عبلمة.
_ عدـ افتراض القصد الجنائي فيمف قاـ بيذه المخالفة ،بعكس المخالفة
السابقة.
ب .ايسنٔ املاد:ٟ

يتجمى الركف المادم ليذه الجريمة أيضا في كاقعة بيع أك عرض لمبيع سمع أك
خدمات ال تحمؿ عبلمة ،كيتحقؽ مف خبلؿ القياـ بأحد ىذه األفعاؿ مف بيع
منتجات كضع عمييا عبلمات مقمدة أك مزكرة ،أك عرضيا لمبيع في األسكاؽ
كالمساحات التجارية الكبرل كالمحبلت كحتى عف طريؽ اإلنترنيت كارساؿ العينات
أك النشرات كفي أم مكقع آخر لمبيع ،أك استيرادىا كتكزيعيا ،أك حيازتيا بقصد
البيع.
كال خبلؼ في ككف ىذه األفعاؿ تعتبر كقائع مادية تمس بحقكؽ المستيمؾ كال
تمبي حاجتو في اإلعبلـ .كيتضرر أيضا المستيمؾ العادم الذم يندفع القتناء تمؾ
السمع أك الخدمات التي ال تمبي حاجاتو ،كال تضمف حقكقو.
ج .ايسنٔ املعٓ:ٟٛ
فيما تعمؽ بمخالفة بيع أك عرض لمبيع سمع أك خدمات بدكف كضع عبلمة
عمييا ،فقد اشترط المشرع تكفر القصد الجنائي فييا مف خبلؿ قكلو" الذيف
( - )1المادة  2/33مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

تعمدكا"( ،)1كىذا يعني أف سكء نية الفاعؿ غير مفترضة بؿ عمى مف يدعي ذلؾ
إثباتو.
رغـ أف البائع أك مقدـ الخدمة شخص محترؼ يفترض فيو العمـ بجميع
النصكص القانكنية التي تحكـ نشاطو التجارم ،كالقكاعد التي تضبط الممارسات
التجارية النزيية ،إال أف عدـ افتراض القصد الجنائي في ارتكابو لمخالفة بيع أك
عرض لمبيع منتكج أك تقديـ خدمة ال تحمؿ عبلمة ،سيعقد مف ميـ المستيمؾ في
إثبات انصراؼ إرادة مرتكب المخالفة إلى إلحاؽ الضرر بالمستيمكيف ،كالتنصؿ مف
مسؤكليتو الجزائية عف األضرار التي تسببيا ليـ تمؾ المنتجات أك الخدمات التي ال
تحمؿ عبلمة.
كالحقيقة التي تبدك ظاىرة مف ىذه األفعاؿ ،أنيا جميعا يفترض فييا سكء النية
سيحمؿ صاحبيا كؿ األضرار التي تمحؽ بالمستيمكيف ،مف
ماداـ تسجيؿ العبلمة ي
خبلؿ الغش كالتدليس كالخداع الذم قد يقع فيو ،كىذا يعتبر سببا رئيسا لتيرب
صاحب العبلمة مف تسجيميا ،حتى يصعب عمى الغير إثبات المسؤكلية في جانبو.
ثايجا :جسميٚ ١ضع عالَ ١عً ٢ضًع أ ٚخدَات د ٕٚتطجًٗٝا
أ .ايسنٔ ايػسع:ٞ
نص المشرع الجزائرم عمى معاقبة األشخاص:
» الذيف كضعكا عمى سمعيـ أك خدماتيـ عبلمة لـ تسجؿ أك لـ يطمب تسجيميا

كفقا لممادة( )4مف ىذا األمر«( .)2بنفس العقكبة المقررة لجريمة عدـ كضع عبلمة
عمى السمع أك الخدمات المقدمة ،أك جريمة بيعيا أك عرضيا لمبيع أك تقديميا بدكف
عبلمة.
كتنص المادة 4عمى أنو" :ال يمكف استعماؿ أم عبلمة لسمع أك خدمات عبر
( - )1المادة 2/33مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر

( - )2المادة 3/33مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

اإلقميـ الكطني إال بعد تسجيميا أك إيداع طمب تسجيؿ بشأنيا عند المصمحة
المختصة".
ب .ايسنٔ املاد:ٟ
يتمثؿ الركف المادم ليذه الجريمة في استعماؿ عبلمة غير مسجمة ،أك لـ يتـ
إيداع طمب تسجيؿ بشأنيا ،مف خبلؿ كضعيا عمى السمع أك الخدمات ،عبر اإلقميـ
الكطني.
كيستكم في ذلؾ إف كانت العبلمة غير مسجمة تماما ،أك كانت مسجمة كقد
انتيت آجاؿ تجديدىا كلـ تجدد ،أك سقطت بسبب مف أسباب السقكط ،أك استعممت
دكف بغير حؽ
لتمييز أصناؼ مف السمع أك الخدمات التي لـ تيسجؿ مف أجميا ،أك ٌ
عمى عبلمتو أك مستنداتو بيانا يؤدم إلى اعتقاد الغير بتسجيؿ العبلمة ،كىذا ما

يطمؽ عميو جريمة إيياـ الغير(.)1

كفي ىذا تأكيد ضمني عمى أف تسجيؿ العبلمة كما يضمف لمالكيا االستفادة
مف الحقكؽ التي تيخكليا ،فإنو في مقابؿ ذلؾ يحممو التبعات كالمسؤكلية التي تنجر
عف االستعماؿ غير المشركع ليا ،خاصة فيما تعمؽ بمسؤكليتو اتجاه المستيمكيف
الذيف كضعكا ثقتيـ في عبلمتو.
ج .ايسنٔ املعٓ:ٟٛ
يستفاد مف النص الذم جرـ ىذه األفعاؿ ،أف المشرع قد افترض فيمف يقكـ بذلؾ
تكفر القصد الجنائي لديو ،ألف مف عادة المشرع النص عمى شرط العمد أك سكء
النية ،إذا لـ يفترض ذلؾ ،كبحكـ أف المنتج أك التاجر يفترض فيو العمـ بإلزامية
تسجيؿ العبلمة كلكنو بأفعالو ىذه يؤكد تعمده ،كال يعذر بجيؿ القانكف إال إذا كجدت
القرائف التي تثبت خبلؼ ذلؾ.

( - )1أسامة نائؿ المحيسف ،المرجع السابؽ ،ص .87

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

ايفسع ايجاْٞ
محا ١ٜاملطتًٗو جصاٝ٥ا َٔ تكًٝد ايعالَ ١بػهٌ غري َباغس
إف حماية المستيمؾ جزائيا بمفرده ،مف الجرائـ التي خكلو المشرع في قانكف
العبلمات الحؽ في متابعة أصحابيا ،قد ال تككف كافية لحمايتو ،ألف أكجو االعتداء
عمى العبلمات متعددة ،كآثارىا السمبية عمى حقكقو متنكعة ،كالمستيمؾ بمفرده ليس
لو الحؽ في متابعة أصحابيا ،لذلؾ كفر المشرع الحماية لو منيا بطريؽ غير
مباشر ،بكاسطة مالؾ العبلمة أك المرخص لو قانكنا باستغبلليا.
أٚال :جسمي ١ايتكًٝد املباغس يًعالَ١
اعتمد المشرع الجزائرم عمى معيار تسجيؿ العبلمة لدل المصمحة المختصة،
كأساس الستحقاؽ العبلمة التجارية لمحماية الجزائية ،كذلؾ في قكلو» :ال تعد
األفعاؿ السابقة لنشر تسجيؿ العبلمة مخمة بالحقكؽ المرتبطة بيا،غير أنو يمكف

متابعة األعماؿ البلحقة بتبميغ نسخة مف تسجيؿ العبلمة لممقمد المشتبو فيو(«)1

يستفاد مف ىذا النص أف العبلمة غير المسجمة أك التي تـ إيداع طمب تسجيؿ
بشأنيا ،كلـ يتـ نشر تسجيميا في النشرة الخاصة بذلؾ ،ال يمكف ألصحابيا إذا ما
تـ االعتداء عمى عبلماتيـ أف يرفعكا دعكل جزائية لكقفو.
كتتفؽ أغمب التشريعات مع ىذا الرأم انطبلقا مف ككف الطرؼ الذم يممؾ الحؽ
في رفع الدعكل الجزائية ،يجب أف يتمتع بالصفة كال يكفي تكفر عنصر الضرر كما
ىك عميو الحاؿ في الدعكل المدنية ،إذ أف الدعكل الجزائية تعتبر مرفكعة مف غير
ذم صفة كغير مقبكلة إذا قاـ صاحب العبلمة برفعيا قبؿ مباشرة إجراءات التسجيؿ
كاتمامو ،أك بعد انتياء مدة التسجيؿ دكف تجديده ،حيث ال يعد فعؿ االعتداء عمييا
مككنا لجريمة كاممة األركاف ،كاف كاف يصمح أساسا لممطالبة بالتعكيض المدني(.)2

كال يمكف اعتبار تقميد العبلمة أك تزكيرىا ،جريمة يعاقب عمييا القانكف ،إال إذا
( - )1المادة 27مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

( - )2سميحة القميكبي ،الممكية الصناعية ،المرجع السابؽ ،ص .356

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

تكفرت أركانيا ،المتمثمة في الركف الشرعي ،كالركف المادم ،كالركف المعنكم ،مثميا
مثؿ الجرائـ األخرل.
 .1ايسنٔ ايػسع:ٞ
الركف الشرعي في أم جريمة ىك النص القانكني الكاجب التطبيؽ الذم يدؿ
عمى تجريـ الفعؿ المككف لمجريمة ،كيحدد العقاب الذم يفرضو عمى مرتكبيا ،إذا لـ
يكف الفعؿ خاضعا لسبب مف أسباب اإلباحة.

()1

كبالرجكع إلى األمر المتعمؽ بحماية العبلمات ،نجد أف المشرع الجزائرم قد
نص صراحة عمى تجريـ فعؿ تقميد العبلمة التجارية بقكلو» :مع مراعاة أحكاـ
المادة  13أعبله ،يعد جنحة تقميد لعبلمة مسجمة كؿ عمؿ يمس بالحقكؽ
االستئثارية لعبلمة قاـ بو الغير خرقا لحقكؽ صاحب العبلمة.
يعد التقميد جريمة يعاقب عمييا بالعقكبات المحددة في المكاد  27إلى .)2(«33
أما فيما تعمؽ بالعقكبة األصمية المقررة ليا فقد نص المشرع عمى ذلؾ بقكلو:
»فإف كؿ شخص ارتكب جنحة تقميد يعاقب بالحبس مف ستة ( )6أشير إلى سنتيف،
كبغرامة مف مميكنيف كخمسمائة دينار ( 2.533.33دج) إلى عشرة مبلييف دينار

( 13.333.33دج) أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف فقط«(.)3

كقد أضاؼ المشرع إلى ذلؾ عقكبات تكميمية تتمثؿ في:
 الغمؽ المؤقت أك النيائي.
 مصادرة األشياء كالكسائؿ كاألدكات التي استعممت.
 إتبلؼ األشياء محؿ المخالفة.
كتعتبر ىذه ا لعقكبات التكميمية ذات أىمية بالغة في اقتبلع آثار التقميد مف
( - )1عبد ا،هل سميماف ،شرح قانكف العقكبات الجزائرم – القسـ العاـ -الجزء األكؿ "،الجريمة" ديكاف المطبكعات
الجامعية ،الجزائر ،1998 ،ص .70-68
( - )2المادة  26مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات،السالؼ الذكر.
( - )3المادة  32مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

جذكره ،حتى ال يعكد المقمد إلى التقميد مرة أخرل مف جية ،كتعكد كذلؾ باإليجاب
عمى المستيمؾ كحمايتو مف كؿ أشكاؿ الغش كالتدليس مف جية أخرل.
ػ

كييستفاد مف ىذا النص أيضا ،أف المشرع قد اعتبر تقميد العبلمة المسجمة
دكف غيرىا مف العبلمات المستعممة مف غير تسجيؿ ػ يشكؿ جنحة يعاقب عمييا
القانكف ،كمف ثـ فإف األفعاؿ السابقة لنشر التسجيؿ ال تعتبر مساسا بالحقكؽ

المرتبطة بيا(.)1

كما كضع قيكدا عمى الحقكؽ المخكلة عف التسجيؿ بقكلو» :ال يخكؿ تسجيؿ
العبلمة لصاحبيا الحؽ في منع الغير مف أف يستخدـ تجاريا كعف حسف نية:
 )1اسمو كعنكانو كاسمو المستعار.
 )2البيانات الحقيقية المتصمة بالصنؼ أك الجكدة أك الكمية أك الكجية أك القيمة
أك مكاف المنشأ أك فترة إنتاج ىذه السمع أك أداء ىذه الخدمات ،عمى أف يككف ىذا
االستعماؿ محدكدا كمقتص ار ألغ ارض التعريؼ أك اإلعبلـ فقط كفقا لمممارسات
النزيية في المجاؿ الصناعي أك التجارم«(.)2

كمعنى ىذا التقييد لمحقكؽ ،أف ىذه الممارسات ال تعتبر مساسا بالحقكؽ
المخكلة لمالؾ العبلمة عف تسجيؿ العبلمة ،كبالتالي فإنيا ال تشكؿ جنحة تقميد،
شريطة أف تتـ بحسف نية ،كبمفيكـ المخالفة فإف عبء إثبات القصد الجنائي
لمرتكب ىذه األفعاؿ تقع عمى عاتؽ المدعي(مالؾ العبلمة أك المرخص لو).
 .2ايسنٔ املاد:ٟ
يظير الركف المادم في جريمة التقميد ،في كاقعة التماثؿ أك التقارب بيف األصؿ
كالشيء المقمد ،سكاء مف حيث الكظيفة التي يؤدييا كؿ منيا ،أك مف حيث الشكؿ

العاـ كالييئة التي يظيراف بيا(.)3

( - )1المادة 27مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )2المادة  10مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

( - )3صبلح زيف الديف ،الممكية الصناعية كالتجارية ،المرجع السابؽ ،ص.150

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

كمف ىنا فإف العبرة مف تجريـ التقميد تكمف في ككف غش المستيمؾ كتضميمو
ناشئ عف كجكد تشابو بيف العبلمة األصمية كالعبلمة المقمدة بحيث يصعب عميو
التفريؽ كالتمييز بينيما ،كبمفيكـ المخالفة فإف جريمة التقميد تنتفي إذا انتفى التشابو

الذم يؤدم إلى غش المستيمؾ كتضميمو(.)1

يستفاد مف ىذا أف الركف المادم في جريمة تقميد العبلمة أك تزكيرىا يتطمب:
ػ كجكد كاقعة التقميد التي تعني تقريب الشبو بيف عبلمة كعبلمة أخرل بطريقة
مف شأنيا إحداث المبس بينيما.
ػ أف يككف ىذا التقميد قد ضمؿ المستيمكيف في المظير الخارجي لمعبلمة(.)2
كتقرير كجكد تقميد لعبلمة أصمية مف شأنو أف يخدع جميكر المستيمكيف ،ىك
مف المسائؿ المكضكعية التي تدخؿ ضمف صبلحيات قاضي المكضكع ببل معقب
عميو مف محكمة النقض( محكمة القانكف أك الطعف) متى كانت األسباب التي أقيـ

عمييا تبرر النتيجة التي انتيى إلييا(.)3
 .3ايسنٔ املعٓ:ٟٛ

المقصكد بالركف المعنكم بكجو عاـ الجانب الشخصي أك النفسي لمجريمة ،فبل
تقكـ الجريمة بمجرد قياـ الكاقعة المادية التي نص المشرع عمى تجريميا ،بؿ البد
مف أف تصدر ىذه الكاقعة عف إرادة فاعميا كترتبط بيا ارتباطا معنكيا أك أدبيا ،كأدل
ىذا إلى تطكر مفيكـ المسؤكلية الجنائية ،كاستقر في الجانب القانكني مبدأ :ال
جريمة دكف خطأ.

()4

أما الركف المعنكم في جريمة تقميد العبلمة أك تزكيرىا ،فيتمثؿ في " قصد
االحتياؿ" ،إذ البد لقياـ جريمة التقميد أك التزكير أف تتكفر نية االحتياؿ لدل الفاعؿ،
( - )1مدحت الدبيسي ،المرجع السابؽ ،ص.45
(-)2يعقكب يكسؼ صرخكة ،المرجع السابؽ ،ص .198
( - )3مصطفى كماؿ طو ،أساسيات القانكف التجارم ،المرجع السابؽ ،ص .673

( - )4عبد ا،هل سميماف ،شرح قانكف العقكبات الجزائرم - ،القسـ العاـ -المرجع السابؽ ،ص 232-231

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

خاصة إذا عممنا أف التقميد ىك مف الجرائـ ذات اليدفيف:
 يتمثؿ األكؿ في االعتداء عمى الحؽ في العبلمة. -كيتمثؿ الثاني في غش المستيمؾ كتضميمو ،سكاء كاف التضميؿ مؤكدا أك

محتمبل(.)1

غير أف المشرع الجزائرم لـ ينص مطمقا عمى القصد الجنائي لمرتكب التقميد،
مما هيفيـ منو أنو ال يشترط لتجريـ التقميد تكفر العمـ بو كسكء نية مرتكبو ،حيث
اكتفى بالقكؿ» :يعد جنحة تقميد لعبلمة مسجمة كؿ عمؿ يمس بالحقكؽ االستئثارية
لعبلمة قاـ بو الغير خرقا لحقكؽ صاحب العبلمة(. «)2

ليذا فإنو يكفي لقياـ جنحة التقميد تكفر الركف المادم فييا ،كال يجب البحث عف

نية مرتكب فعؿ التقميد حسنة كانت أك سيئة( ،)3كيبرر أصحاب ىذا الرأم ذلؾ

بككف تقميد العبلمة معاقب عميو في ذاتو استقبلال عف سكء القصد ،كليس لممتيـ
الحؽ في إثبات حسف نيتو ،كألف التقميد كىك يفترض تطابؽ العبلمتيف ،يستبعد

مجرد التكافؽ العرضي ،كيحمؿ بذاتو الدليؿ عمى سكء القصد(.)4

بينما يرل آخركف أف جريمة تقميد العبلمة ال يفترض فييا سكء النية خبلفا لما

ىك معمكؿ بو في قانكف الجمارؾ( ،)5لذلؾ يجب أف يتكفر في جريمة التقميد أك
التزكير حتى تكتمؿ أركانيا ،أم أف الفاعؿ يجب أف يككف عالما بأنو يقكـ بتقميد
العبلمة أك تزكيرىا ،كيبرر أصحاب ىذا الرأم رىأييـ بككف تسجيؿ العبلمة قرينة
عمى سكء نية المقمد ألنو يفترض عممو بيا ،إال أنو يجكز لمفاعؿ إثبات حسف نيتو
مف خبلؿ إثبات عدـ عممو بسبؽ تسجيؿ العبلمة المشابية(.)6

( - )1صبلح زيف الديف ،الممكية الصناعية كالتجارية ،المرجع السابؽ ،ص .403
( - )2المادة  1/26مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )3فرحة زراكم صالح ،المرجع السابؽ ،ص .261
( - )4مصطفى كماؿ طو ،أساسيات القانكف التجارم ،المرجع السابؽ ،ص .673
( - )5عجة الجيبللي ،المرجع السابؽ ،ص.274

( - )6سميحة القميكبي ،الممكية الصناعية ،المرجع السابؽ ،ص.368

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

 زؤ ١ٜايكضا ٤يًسنٔ املعٓ ٟٛيف جسمي ١ايتكًٝد
كمف القضايا التي عرضت عمى القضاء الجزائرم ،النزاع الذم ثار بيف شركة
عطكر" "LANCOMكبيف جديدم الذم سمى عطره" ،"Trésorفي الكقت الذم كاف
فيو لشركة العطكر عط ار يحمؿ عبلمة " ،"Trésor de Lancomحيث اعتبر
مجمس قضاء الجزائر أف المتيـ قد ارتكب جنحة التقميد كحكـ بإلغاء عبلمتو المقمدة

مع تعكيض الشركة( ،)1كفي ىذا المثاؿ قرينة التقميد قاطعة كال يمكف دحضيا ،حيث
أف المتيـ قد تعمد بسكء نية تقميد ىذه العبلمة كاالستفادة مف سمعتيا في السكؽ
كبالتالي فإنو يكفي تكفر الركف المادم لمقكؿ بقياـ جنحة التقميد.
كعمى أساس أف تسجيؿ العبلمة يفترض عمـ الكافة بيا ،فصمت محكمة تمييز
دبي في قرار جديد ليا ،الذم نص في أحد حيثياتو عمى أنو " :ال تقبؿ دعكل تقميد
العبلمة التجارية إالٌ عمى مف قمدىا ،كال مجاؿ لحسف نية األخير أك سكء نيتو،

طالما كانت العبلمة التجارية المعتدل عمييا مسجمة في الدكلة ،ألنو يفترض عمـ

الكافة بيا(.")2

كفي نفس السياؽ سار القضاء األردني في النزاع الذم عرض عميو حكؿ تقميد
عبلمة ،حيث اشتكت الشركة المالكة لعبلمة الػ" كت كات " التي تستعمؿ لتمييز نكع
مف الشككالطة ،مف تقميد عبلمتيا مف طرؼ الشركة المالكة لعبلمة "سمفانا" المسجمة
لنفس الغرض ،كقد حكـ قاضي الصمح بإلغاء عبلمة "سمفانا" رغـ االختبلؼ
الظاىر مف اسـ كؿ عبلمة كأنو ال يكجد أم تقميد أك غش لممستيمكيف ،إال أف
قاضي الصمح قد نظر إلى العبلمة بصكرة إجمالية ،كاقتنع أف قصد الغش كالتقميد
متكفر ألف العبلمة المقمدة تشبو العبلمة األصمية مف حيث المكف كالحجـ كالتصميـ
كالكممات المطبكعة عمى الغبلؼ مف األماـ كالخمؼ ،كال يختمفاف إال في االسـ ،كأف
( - )1قرار مجمس قضاء الجزائر ،الصادر بتاريخ  1999/03/17ذكره بيكت نذير ،ترجمة أمقراف عبد العزيز
المرجع السابؽ ،ص .62
( - )2محكمة تمييز دبي ،طعف رقـ  374لسنة  ،2000جمسة  ،2001/2/4منشكر لدل سمير فرناف بالي
كنكرم جمك ،المرجع السابؽ ص .877

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

ىذا التشابو مف شأنو أف يغش الجميكر كيؤدم إلى انخداعو ،كأف التقميد كالتزكير قد
ظي ار بجبلء ككضكح ،كقد أيد النائب العاـ المستأنؼ أمامو ىذا الحكـ.

()1

يستفاد مف ىذا الحكـ أف القصد الجنائي ،كسكء نية المقمد مفترضاف إذا تكفر
الركف المادم في جريمة التقميد أك التزكير ،كال نحتاج إلى دليؿ آخر إلثباتيما.
كمف الق اررات الصادرة عف القضاء المبناني في ىذا الشأف " :كحيث أف نية
الغش يمكف أف تثبت مف ظركؼ القضية ،كحيث أف المدعى عميو مف المنتجيف
الممميف بمنتجات السكؽ ،كبضاعة المدعية منتشرة كرائجة منذ زمف في السكؽ ،فبل
يعقؿ أف يككف المدعى عميو جاىبل بتسمية ماركة (عبلمة) " بامبرس "(.)2

كخبلصة القكؿ في الركف المعنكم في جريمة تقميد العبلمة ،أف المشرع الجزائرم
عندما ألزـ مالؾ العبلمة بتسجيميا ،كألزـ المصمحة المختصة بالتسجيؿ بنشر

كاشيار كؿ العبلمات المكدعة لدييا ،في النشرة الرسمية لمعبلمات كبشكؿ دكرم(،)3
كألزميا أيضا بالنشر في النشرة الرسمية ،تسجيبلت كتجديدات العبلمات ،إضافة إلى

إبطاليا أك إلغائيا ،ككؿ قيد يسجؿ عمييا( ،)4كؿ ىذا يعني أف المشرع قد افترض
العمـ في مف يقكـ بالتقميد ،كال يمكنو االحتجاج بجيمو بتسجيؿ العبلمة األصمية،
كمف ثـ فإنو ال يمكنو أف يدفع بحسف نيتو.
أما القانكف الفرنسي فقد فرؽ بيف التقميد المباشر الذم يفترض فيو القصد الجنائي،
كالتقميد غير المباشر الذم يفترض فيو حسف نية صاحبو الذم ال يتحمؿ المسؤكلية إال

إذا ارتكبيا كىك عمى عمـ بيا كعمى نفس المنكاؿ سار المشرع المغربي(.)5

( - )1قرار محكمة القدس االستئنافية الصادر بتاريخ  ،1958/05/11القضية رقـ ،1958/30منشكر لدل
سمير فرناف بالي كنكرم جمك ،المرجع نفسو ،ص .771

( - )2قرار القاضي المنفرد الجزائي في كسركاف ،أساس رقـ  1983/490قرار رقـ 36الصادر بتاريخ
 1983/05/11ذكره عدناف غساف برانبك ،المرجع السابؽ ،ص .847
( - )3المادة 29مف أمر  ،277/05يحدد كيفيات إيداع العبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )4المادة 30مف أمر  ،277/05يحدد كيفيات إيداع العبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )5كماؿ محرر ،المرجع السابؽ ،ص .234

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

ثاْٝا :جسا ِ٥ايتكًٝد غري املباغس يًعالَ١
يتعمؽ ىذا النكع مف التقميد بكؿ األفعاؿ كالجرائـ التي يرتكبيا أصحابيا دكف أف
يككنكا ىـ الذيف باشركا فعؿ التقميد أك التزكير بأنفسيـ ،بؿ ساىمكا بطريقة أك
بأخرل في التركيج لمسمع أك الخدمات التي تحمؿ عبلمات مقمدة أك مزكرة ،كمف
بيف أىـ ىذه الجرائـ ما يمي:
 .1جسمي ١اضتعُاٍ عالََ ١كًد:٠
أ .ايسنٔ ايػسع:ٞ
سبؽ كأف قمنا بأف المشرع الجزائرم اعتبر كؿ مساس بالحقكؽ االستئثارية التي
يخكليا تسجيؿ العبلمة لمالكيا ،بمثابة تقميد لمعبلمة كمف بيف أىـ ىذه الحقكؽ
المنبثقة عف حؽ ممكية العبلمة ،الحؽ في منع الغير مف استعماؿ عبلمتو بدكف
ترخيص منو ،كالحؽ في منع الغير مف استعماؿ أية عبلمة مشابية لعبلمتو تؤدم
إلى إحداث لبس بينيا كبيف عبلمتو في أذىاف المستيمكيف( ،)1كلذلؾ فإف أم اعتداء

عمى ىذا الحؽ اعتبره المشرع جنحة تقميد يعاقب عمييا القانكف بنفس العقكبات

المقررة لجريمة تقميد أك تزكير العبلمة بشكؿ مباشر(.)2
ب .ايسنٔ املاد:ٟ

إف جريمة استعماؿ العبلمة المقمدة أك المزكرة تتحقؽ بكضع العبلمة عمى
السمعة أك الخدمة ذاتيا ،أك لصقيا عمييا ،أك عمى أغمفتيا ،أك عف طريؽ الدعاية
كالتركيج كاإلشيار لممنتجات التي ستحمؿ ىذه العبلمة قبؿ عرضيا لمبيع ،أك بأية
طريقة أخرل كلك بكضعيا عمى كاجية المحؿ أك كسائؿ اإلعبلف األخرل(.)3

بينما يرل جانب آخر مف الفقو أف جريمة استعماؿ عبلمة مقمدة أك مزكرة تتـ
( - )1المادة 09مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( -)2المادة 26ك 32مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )3خاطر لطفي ،المرجع السابؽ ،ص .328

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

بكضع العبلمة عمى المنتجات أك البضائع ،كبالتالي ال عقاب عمى استعماؿ العبلمة
عمى تكابع المحؿ التجارم خبلفا لممنتجات كالبضائع كاإلعبلنات كغيرىا إذ
المقصكد بيذه الجريمة االستعماؿ المادم المرافؽ لممنتجات(.)1

لذلؾ فإف الركف المادم لجريمة استعماؿ عبلمة مقمدة أك مزكرة يكمف في
استعماؿ ىذه العبلمة في حد ذاتو ،في المجاؿ التجارم ،في الفترة التي تمتد مف
لحظة تقميد العبلمة أك تزكيرىا ،إلى المحظة التي يبدأ فييا بيع البضاعة أك عرضيا

لمبيع( ،)2ميما كانت طبيعة ذلؾ االستعماؿ.

كال يشترط أف تككف المنتجات التي تحمؿ العبلمة المقمدة أك المزكرة مف نفس
درجة الجكدة أك أقؿ منيا ،كانما يشترط في ىذه المنتجات أف تككف مف نفس النكع
الذم تميزه العبلمة األصمية(.)3

كيتجمى تأثير ىذه الجريمة عمى المستيمؾ ،مف خبلؿ الغش كالتدليس كالتضميؿ
الذم يقع فيو ،مف جراء استعماؿ عبلمة مقمدة عمى سمع أك خدمات مماثمة أك
مشابية لتمؾ التي سجمت العبلمة األصمية مف أجميا.
ج .ايسنٔ املعٓ:ٟٛ
سبؽ القكؿ بأف المشرع الجزائرم لـ يشترط تكفر القصد الجنائي في جريمة تقميد
العبلمة ،عمى اعتبار أف النية السيئة مفترضة في الفاعؿ ،كاألمر كذلؾ بالنسبة
لجريمة استعماؿ عبلمة مقمدة أك مزكرة.
غير أف الكثير مف التشريعات تعتبرىا مف الجرائـ العمدية التي يشترط لقياميا
تكفر نية الغش كالتدليس ،أم العمـ بتقميد العبلمة أك تزكيرىا ،كتعمد إحداث

الخمط كخديعة الجميكر في طبيعة كمصدر السمعة(.)4
( - )1مدحت الدبيسي ،المرجع السابؽ ،ص .53
( - )2ىالة مقداد أحمد الجميمي ،المرجع السابؽ ،ص .198
( - )3سميحة القميكبي ،الممكية الصناعية ،المرجع السابؽ ،ص .370

( - )4مصطفى كماؿ طو ،أساسيات القانكف التجارم ،المرجع السابؽ ،ص .676

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

كيجب التمييز بيف المستعمؿ الذم قاـ بفعؿ التقميد أك التزكير بنفسو ،حيث
يفترض في حقو القصد الجنائي ،كالمستعمؿ الذم استعمؿ العبلمة المزكرة أك
المقمدة دكف أف يككف ىك مف قاـ بتقميدىا أك تزكيرىا ،حيث يستطيع أف يدفع عف
نفسو جريمة االستعماؿ ىذه ،بأف يثبت عدـ انخداع المستيمكيف بيا أك أف ذلؾ قد

تـ بمكافقة مالكيا(.)1

 .2جسمي ١بٝع أ ٚعسض يًبٝع أ ٚاضترياد أ ٚتٛشٜع أ ٚحٝاش ٠بػسض ايبٝع يطًع أ ٚخدَات حتٌُ
عالََ ١كًد:٠
أ .ايسنٔ ايػسع:ٞ
لـ يرد النص عمى تجريـ ىذه األفعاؿ بشكؿ صريح ،كانما يمكف استنباط ذلؾ

مف الحقكؽ االستئثارية التي يي ً
خكليا تسجيؿ العبلمة لصاحبيا ،كالتي يدخؿ ضمف
نطاقيا الكاسع حؽ مالؾ العبلمة المسجمة في منع الغير الذم يستعمؿ تجاريا
عبلمة أك رم از أك اسما تجاريا مشابيا إلى المبس بيف سمع كخدمات مطابقة أك

مشابية دكف ترخيص( ،)2كالتي يعاقب القانكف عمى كؿ مساس بيا كيعتبر ذلؾ
بمثابة جنحة التقميد ،كمف ثـ فإف العقكبة المقررة لجميع ىذه األفعاؿ ىي أيضا نفس
عقكبة التقميد أك التزكير المباشر(.)3

كيندرج بيع سمعة أك خدمة تحمؿ عبلمة مقمدة أك مزكرة أك عرضيا لمبيع ،أك
استيرادىا كتكزيعيا ،أك حيازتيا بغرض البيع ،ضمف المس بالحقكؽ االستئثارية
لمالؾ العبلمة.
ب .ايسنٔ املاد:ٟ

الركف المادم في كؿ ىذه الجرائـ يتحقؽ مف خبلؿ القياـ بأحد ىذه األفعاؿ مف

بيع منتجات كضع عمييا عبلمات مقمدة أك مزكرة ،أك عرضيا لمبيع في األسكاؽ
كالمساحات التجارية الكبرل كالمحبلت كحتى عف طريؽ اإلنترنيت كارساؿ العينات
( - )1صبلح زيف الديف ،الممكية الصناعية كالتجارية ،المرجع السابؽ ،ص 412
( - )2المادة  3/9مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

( - )3المادة 26ك32مف أمر  ،06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

أك النشرات كفي أم مكقع آخر لمبيع ،أك استيرادىا كتكزيعيا ،أك حيازتيا بقصد
البيع ،كال خبلؼ في ككف ىذه األفعاؿ تعتبر كقائع مادية تمس بالحقكؽ االستئثارية
لمالؾ العبلمة األصمية.
كبالقدر الذم يتضرر فيو مالؾ العبلمة األصمية مف ىذه الجرائـ ،يتضرر أيضا
المستيمؾ العادم الذم يندفع القتناء تمؾ السمع أك الخدمات التي ال تمبي حاجاتو،
كال تضمف لو النكعية كالجكدة التي كانت تضمنيا العبلمة األصمية ،كؿ ذلؾ يتـ
تحت تأثير العبلمة المقمدة ،ألف التقميد في ىذه الجرائـ لـ يتكقؼ عند القياـ بو ،بؿ
تعداه إلى تسكيؽ المنتجات التي تحمؿ العبلمة المقمدة ،مما يؤدم إلى تضميؿ
المستيمؾ كخداعو.
كقد جاء النص عمى ىذه األفعاؿ بالتفصيؿ في أغمب القكانيف المتعمقة

بالعبلمات( ،)1إال أف المشرع الجزائرم شذ عف ىذه القاعدة ،رغـ أنو كاف السٌباؽ

إلى ذلؾ في قانكف عبلمات الصنع كالعبلمات التجارية الممغى( ،)2كىذا يعتبر مف

قبيؿ الفراغات التي تعيب قانكف العبلمات الجديد(.)3
ج .ايسنٔ املعٓ:ٟٛ

يتمثؿ الركف المعنكم في ىذه األنكاع مف الجرائـ في القصد الجنائي كالنية
السيئة ،التي الغاية منيا تدليس المستيمؾ كغشو كخداعو.
كبالنظر إلى المشرع الجزائرم الذم لـ يفصؿ في ذكر ىذه الجرائـ ،يمكف
اعتبارىا مندرجة تحت مظمة الممارسات التي تمس بالحقكؽ االستئثارية لمالؾ
العبلمة األصمية ،كالتي كصفيا بجريمة التقميد ،التي بينا سابقا أف المشرع قد
افترض فيمف يرتكبيا العمـ المسبؽ بتسجيؿ العبلمة ،كبالتالي فيك سيئ النية حتى
كاف لـ يقصد أك يتعمد ذلؾ.
( - )1يعقكب يكسؼ صرخكة ،المرجع السابؽ ،ص .223
( - )2أمر  57/66يتعمؽ بعبلمات الصنع كالعبلمات التجارية ،السالؼ الذكر.
( - )3أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

غير أف جريمة بيع أك عرض لمبيع أك استيراد كتكزيع أك الحيازة بغرض البيع
لسمع أك منتجات تحمؿ عبلمة مقمدة ،ال يمكف أف نفترض فيمف قاـ بيا العمـ
المسبؽ بتقميد العبلمة أك تزكيرىا ،خاصة إذا لـ يكف ىك ذاتو مف ارتكب ذلؾ.
كبالتالي فإنو بإمكاف مف قاـ بيذه األفعاؿ أف يدفع عف نفسو التيمة بإثبات

حسف نيتو ،كما لك أثبت أنو اشترل البضاعة مف شركات أك أشخاص يت ًجركف بمثؿ
ىذه البضاعة كلدييـ سجبلت تجارية بذلؾ ،كأف الثمف الذم اشترل بو يقارب الثمف
في األسكاؽ ،عمى أف تككف البيانات مكثقة مف الجيات التي اشترل منيا ،كترجع

السمطة التقديرية في ذلؾ لقاضي المكضكع(.)1
 .3جسمي ١اغتؿاب عالَ ١ممًٛن ١يًػري:
أ .ايسنٔ ايػسع:ٞ

نص المشرع الجزائرم عمى أف كؿ عمؿ يمس بالحقكؽ االستئثارية لمالؾ

العبلمة ،يعد جنحة تقميد يعاقب عمييا القانكف(.)2

كمف بيف ىذه الحقكؽ االستئثارية التي نص عمييا المشرع ،حؽ مالؾ العبلمة في
منح رخص االستغبلؿ كمنع الغير مف استعماؿ عبلمتو تجاريا دكف ترخيص مسبؽ

منو ،عمى سمع أك خدمات مماثمة أك مشابية لتمؾ التي سجمت العبلمة مف أجميا(.)3

كاغتصاب العػبلمة يعتبر استغبلال لعبلمة الغير دكف رضاه ،كلذلؾ فيك مف
األفعاؿ التي تمس بالحقكؽ االستئثارية لمالؾ العبلمة ،التي عدىا المشرع مساكية
لجريمة التقميد ،في األثر كالعقكبة.
ب .ايسنٔ املاد:ٟ
ي تمثؿ الركف المادم في جريمة اغتصاب عبلمة مممككة لمغير ،في القياـ بكضع
عبلمة أصمية مسجمة تسجيبل صحيحا مممككة لمغير ،عمى منتجات لـ تخصص ليا
( - )1محمكد عمي الرشداف ،المرجع السابؽ ،ص .143
( - )2المادة  26مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.
( - )3المادة  09مف أمر  06/03يتعمؽ بالعبلمات ،السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

كبدكف ترخيص مف مالكيا.
كمف صكر ىذه الجريمة استغبلؿ العمب كالصناديؽ كالزجاجات الفارغة ،التي
تحمؿ عبلمات مممككة لمغير ،كممئيا بمكاد كبضائع غير المخصصة لتمؾ العبلمة

كىذا ما يطمؽ عميو جريمة المؿء أك التعبئة(.)1

كمف صكرىا أيضا نزع العبلمة الحقيقية أك المختكـ بيا ككضعيا عمى منتجات
المقمد أك بضائعو المماثمة التي يقكـ ببيعيا ،إليياـ جميكر العمبلء كالمستيمكيف،
بأنيا المنتجات الحقيقية التي تميزىا العبلمة(.)2

إف ىذا األسمكب المتبع في تقميد العبلمة ،يمكف اعتباره مف أخطر األساليب
التي تؤدم إلى تضميؿ المستيمؾ ،بغض النظر عف ًمينيتو كمستكل حرصو ،ألف
الغش كالتقميد في ىذه الجريمة يتعمؽ بالسمعة أك الخدمة ،كال يتعمؽ بالعبلمة في حد
ذاتيا ،كمف ثـ فإف المستيمؾ عندما يقتني تمؾ السمع أك الخدمات ،يككف اختياره
صحيحا مادامت تحمؿ نفس العبلمة التي يثؽ فييا ،كتضمف لو درجة معينة مف
نكعية كجكدة المنتجات ،كىذا التكىـ ىك الذم يكقعو في الغش كالتضميؿ.
ج .ايسنٔ املعٓ:ٟٛ
إف اغتصاب عبلمة الغير كاستعماليا تجاريا ،اليمكف أف يشترط فييا القصد
الجنائي  ،ألف سكء النية مفترض فيمف يأخذ عبلمة مممككة لمغير غصبا كيستغميا
تجاريا ،مالـ يقـ الدليؿ عمى خبلؼ ذلؾ ،كأف يقدـ مستعمؿ العبلمة البينة عمى
مكافقة مالؾ العبلمة ،أك أف بينيما عقد لـ تنتو مدتو ،كترجع السمطة التقديرية في
ذلؾ لقاضي المكضكع(.)3

إال أف أغمب التشريعات المتعمقة بحماية العبلمة التجارية (مصرم-أردني-
مغربي -ككيتي -العراقي )...تشترط تكفر القصد الجنائي كسكء نية المغتصب ،أم
( - )1بساـ مصطفى عبد الرحماف طبيشات ،المرجع السابؽ ،ص .261-260
( - )2سميحة القميكبي ،الكجيز في التشريعات الصناعية ،المرجع السابؽ ،ص .287
( - )3محمكد عمي الرشداف ،المرجع السابؽ ،ص .142

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

بقصد إدخاؿ الغش عمى الجميكر ،كاإلفادة مف الشيرة التي تتمتع بيا العبلمة
الحقيقية ،كترل أف العمـ المسبؽ بممكية العبلمة لمغير ،أمر غير مفترض كينبغي أف

يقكـ الدليؿ عمى إثباتو(.)1

كفي ختاـ ىذا الفرع نستنتج أف الحماية الجزائية لمعبلمة ،كما ىي مقررة لحماية
الحقكؽ االستئثارية التي تيخكليا العبلمة لمالكيا أك المرخص لو باستعماليا ،فيي
مف باب أكلى حماية حقيقية كفعالة لممستيمؾ ميما كاف مستكاه ،كدرجة حذاقتو ،ألف
العبرة في األحكاـ بمآالتيا كما ترمي إلى تحقيقو مف أىداؼ كغايات مشركعة.
كلعؿ الغاية التي برر بيا المشرع تجريـ التقميد بكؿ صكره المباشرة كغير
المباشرة ،تكمف في حماية المستيمؾ مف كؿ أشكاؿ الغش كالمبس كالتدليس كالخداع،
الذم يمكف أف يككف ضحية لو مف جراء تقميد العبلمة.

املطًب ايجايح
محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَٚ ١فل قاْ ٕٛمحا ١ٜاملطتًٗو33/39
إف الحماية الجزائية لممستيمؾ كفؽ قانكف العبلمات ،سكاء بمفره ،أك عف طريؽ
مالؾ العبلمة أك المرخص ،لـ تعد كافية ،خاصة إذا تكاطأ مالؾ العبلمة األصمية
مع مقمد العبلمة ،مقابؿ تعكيض مالي معتبر فتتكقؼ المتابعة الجزائية لممقمد ،كيبقى
المتضرر الكحيد مف ىذه المنتجات المقمدة ىك المستيمؾ ،كرغـ ذلؾ فإنو يمكنو
متابعة الجاني عمى أساس النصكص القانكنية األخرل ،التي مف أىميا قانكف
العقكبات ،كقانكف حماية المستيمؾ كقمع الغش.
ايفسع األٍٚ
جسمي ١ايػؼ ايتجاز ٟيف َٛضٛع تكًٝد ايعالَ١
ينصب الغش عمى السمعة ذاتيا ،كيككف محمو أغذية اإلنساف أك الحيكاف،
كالعقاقير كالنباتات الطبية كاألدكية ،كالحاصبلت الزراعية ،كالمنتجات الطبيعية
(- )1ىالة مقداد أحمد الجميمي ،المرجع السابؽ ،ص  ،201مدحت الدبيسي ،المرجع السابؽ ،ص ،54
مصطفى كماؿ طو ،المرجع السابؽ ،ص .677كغيرىـ كثير.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

كالصناعية ،كالمكاد المستخدم ة في الغش ،كعمة تجريـ الغش ىي المحافظة عمى
صحة اإلنساف كالحيكاف ،مف األغذية كاألدكات المغشكشة ،كضماف مذاؽ األطعمة
()1

كرائحتيا ،كحماية سمعة الصناعات المتصمة بيا

كيعرؼ الغش حسب محكمة النقض الفرنسية بأنو " :كؿ لجكء إلى التبلعب أك
المعالجة غير المشركعة ،التي ال تتفؽ مع التنظيـ ،كتؤدم بطبيعتيا إلى التحريؼ

في التركيب المادم لممنتكج"(.)2

كتعتبر ىذه الجريمة نتيجة حتمية لتقميد أك تزكير العبلمة ،ألف التقميد الذم
يمس العبلمة ىدفو غش المستيمؾ كالتدليس عميو ،كىي الجريمة التي تمحؽ أض ار ار
مادية كجسدية كبيرة بالمستيمؾ ،كلذلؾ تشدد المشرع في إلحاؽ أقسى العقكبات بمف
يرتكبكنيا بأنفسيـ أك يشارككف في ارتكابيا.
ككأم جريمة يجب أف يتكفر فييا الركف المادم كالمعنكم كالشرعي ،حتى
تكتمؿ ،كيجب أف ترفع الدعكل الجزائية مف ذم مصمحة.
أٚال :ايسنٔ ايػسعٞ
يتمثؿ الركف الشرعي في جريمة الغش التجارم فيما تعمؽ بتقميد العبلمة ،في
نص المشرع عمى ىذه الجريمة بقكلو " :يعاقب بالعقكبات المنصكص عمييا في
الفقرة األكلى مف المادة  432مف قانكف العقكبات ،كؿ مف يغش أك يعرض لمبيع أك
يبيع كؿ منتكج مزكر أك فاسد أك ساـ أك ال يستجيب إللزامية األمف المنصكص
عمييا في المادة  13مف ىذا القانكف ،إذا ألحؽ ىذا المنتكج بالمستيمؾ مرضا أك
عج از عف العمؿ.
كيعاقب المتدخمكف المعنيكف بالسجف المؤقت مف عشر ( )13سنكات إلى
عشريف( )23سنة ،كبغرامة مف مميكف دينار( 1.333.333دج) إلى مميكني
(- )1أحمد محمد محمكد خمؼ ،المرجع السابؽ ،صص.221-220
( - )2مبركؾ ساسي ،الحماية الجنائية لممستيمكيف ماجستير في القانكف تخصص عمكـ جنائية ،كمية الحقكؽ
جامعة الحاج لخضر –باتنة -الجزائر  2011/2010ص27

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

دينار( 2.333.333دج) ،إذا تسبب ىذا المنتكج في مرض غير قابؿ لمشفاء ،أك
في فقداف استعماؿ عضك أك إصابة مستديمة"(.)1
أما المادة  432مف قانكف العقكبات

()2

فقد نصت عمى ما يمي" :إذا ألحقت

المادة الغذائية أك الطبية المغشكشة أك الفاسدة بالشخص الذم تناكليا ،أك الذم
قدمت لو مرضا ،أك عج از عف العمؿ ،يعاقب مرتكب الغش ككذا الذم عرض أك
كضع لمبيع أك باع تمؾ المادة كىك يعمـ أنيا مغشكشة أك فاسدة أك سامة ،بالحبس
مف خمس ( )5سنكات إلى عشر ( )13سنكات ،كبغرامة مف (533.333دج) إلى
(1.333.333دج).
كيعاقب الجناة بالسجف المؤقت مف عشر ( )13سنكات إلى عشريف ( )23سنة،
كبغرامة مف مميكف دينار (1.333.333دج) إلى مميكني دينار (2.333.333دج)،
إذا تسبب ىذا المنتكج في مرض غير قابؿ لمشفاء ،أك في فقداف استعماؿ عضك أك
إصابة مستديمة.
كيعاقب الجناة بالسجف المؤبد إذا تسببت تمؾ المادة في مكت إنساف".
ثاْٝا :ايسنٔ املادٟ
يتمثؿ الركف المادم في جريمة الغش التجارم فيما تعمؽ بتقميد العبلمة ،في
ارتكاب أم فعؿ مف األفعاؿ التي اعتبرىا المشرع مساسا بالحقكؽ االستئثارية التي
تخكليا ممكية العبلمة ،كيؤدم ىذا التقميد إلى المساس بصحة المستيمؾ كاإلخبلؿ
بااللتزاـ بأمف المنتكجات الذم جعمو المشرع عمى عاتؽ المنتج ،كعمى ضكء ذلؾ
فإ ف األفعاؿ التي يتككف منيا الركف المادم لجريمة الغش ىي التي نص عمييا
المشرع في المادة  431ؽ ع ج كالتي نكجزىا فيما يمي(:)3

( - )1المادة 83مف قانكف 03/09يتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش ،السالؼ الذكر.
( - )2أمر  156/66المتضمف قانكف العقكبات السالؼ الذكر.
( )3المادة 431مف أمر  158/66يتعمؽ بقانكف العقكبات المعدؿ كالمتمـ ،السالؼ الذكر ،مبركؾ ساسي،
المرجع السابؽ ،ص ص.32-29

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

 .1غش المواد الغذائية والطبية والفالحية والطبيعية الموجهة لالستهالك :كالمقصكد
بذلؾ كؿ تغيير أك تشكيو يدخمو الصانع أك المنتج عمى جكىر المادة االستيبلكية.
 .2عرض أو وضع لمبيع أو بيع مواد مغشوشة :يشتمؿ ىذا الفعؿ المجرـ

قانكنا عمى ثبلثة أفعاؿ كىي عرض المكاد المغشكشة في أماكف يصؿ إلييا
المستيمككف ،أك كضعيا لمبيع كىذا يأخذ نفس معنى العرض ،أك تككف المكاد
المغشكشة قد بيعت فعبلن ،كيظير حرص المشرع عمى تعداد كؿ الفعاؿ رغبة في
إحاطة أغمب األفعاؿ بالتجريـ.

 .3التعامل في مواد خاصة تستعمل في الغش بالعرض أو بالوضع أو بالبيع

والتحريض عمى استعمالها :كىنا لـ يكتؼ المشرع بتجريـ أفعاؿ الغش ،أك التعامؿ
في المكاد المغشكشة ،بؿ أضاؼ تجريـ حتى التعامؿ في المكاد الخاصة التي
تستعمؿ في الغش ،أك التحريض عمى استعماليا ،كىذا كمو مف أجؿ الكقاية مف
الغش كمف مسبباتو.
كيككف الغش إما بإضافة مادة ال تدخؿ في التككيف الطبيعي لممادة األصمية،
كيكفي القاضي إلثبات ىذه الحالة أف يثبت أف المادة األصمية لـ تبقى عمى حاليا،
كاما باحتكاء السمعة عمى مكاد غريبة ،حتى كاف لـ تكف ضارة بصحة المستيمؾ،
ألف المشرع لـ ييدؼ إلى حماية ذلؾ فحسب ،بؿ ىدؼ أيضا إلى حماية مذاؽ

األطعمة ك ارئحتيا كحماية سمعة الصناعات المتصمة بيا كمزاج مستيمكييا(.)1

كما قد يككف الغش بإنقاص جزء مف العناصر المككنة لمسمعة ،عف طريؽ
التعديؿ أك التغيير ،بغرض االستفادة مف العنصر المسمكب(،ىذه ىي جريمة تقميد
العبلمة عف طريؽ المؿء) أك يككف الغش بالصناعة عف طريؽ االستحداث الكمي
أك الجزئي لسمعة بمكاد ال تدخؿ في تركيبيا العادم(.)2

( - )1فاطمة بحرم ،الحماية الجنائية لممستيمؾ ،الطبعة األكلى ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية –مصر-
 ،2014ص.105

( - )2مبركؾ ساسي ،المرجع السابؽ ،ص.30

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

ثايجا :ايسنٔ املعٟٓٛ
يقصد بالركف المعنكم في الجريمة ،سكء نية الفاعؿ أك القصد الجنائي ،كفي
جريمة الغش يي شترط تكفر نية الغش لدل الفاعؿ ،ألف النص القانكني ال يتناكؿ إال
الغش الذم يقصد بو إيقاع المستيمؾ في الخطأ( ،)1كىذا يعني أف جريمة الغش ىي
مف الجرائـ العمدية التي يجب أف يتكافر فييا عمـ الفاعؿ بأف سمككو ينطكم عمى
غش في السمعة ،كأنو يعرض أك يضع لمبيع أك يبيع سمعا مغشكشة كسامة
لممستيمكيف ،بغرض غشيـ كخداعيـ ،كتعتبر جريمة الغش جريمة كقتية ،غير أف
العرض أك الكضع لمبيع أك البيع لممكاد المغشكشة ،فتعتبر جرائـ مستمرة،
جرائـ ى
يمكف العمـ بيا في أم كقت(.)2
بككف
أم أف القاضي عميو أف يتثبت مف أف الجاني في كامؿ كعيو كعممو ٍ

المنتكج محؿ الجريمة مغشكشان ،كأف المكاد التي يعرضيا لمبيع أك باعيا مغشكشة أك
فاسدة أك سامة أك أنيا تستعمؿ في غش كتزكير المنتكج ،مع اتجاه إرادة الفاعؿ

دكف إكراه أك ضغط نحك إتياف فعؿ التغيير كالتزييؼ كالزيادة أك اإلنقاص في

المنتكج(.)3

كرغـ أف جريمة تقميد العبلمة ،ىناؾ مف يرل بأف العمـ بارتكابيا مفترض في
المقمد – كما رأينا -إالٌ أف ذلؾ ال يتعارض مع أف جريمة الغش عمدية ،ألنيا
متصمة بذات السمعة ،كقد يككف المنتًج ال يعمـ بفساد أك عدـ صبلحية المكاد األكلية
التي يستعمميا مف المصدر كليس قصدا منو.
ايفسع ايجاْٞ
جسمي ١اإلخالٍ بااليتصاّ بإعالّ املطتًٗو
تعتبر العبلمة كسيمة ميمة في إعبلـ المستيمؾ ،كىي التي تجذبو كتؤثر عمى
إرادتو في اقتناء السمع كالخدمات ،كىي المادة األكثر ركاجا ،كاألكثر استعماال في
( - )1العيد حداد ،المرجع السابؽ ،ص.217
( - )2مبركؾ ساسي ،المرجع السابؽ ،ص.33

( -)3فاطمة بحرم ،المرجع السابؽ ،ص ص111-110

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

الدعاية كاإلعبلف كاإلشيار كالتركيج لمسمع كالخدمات ،لذلؾ فإف أم اعتداء عمى
العبلمة بالتقميد ،سيؤدم حتما إلى أضرار جسيمة بحؽ المستيمؾ في اإلعبلـ.
األساس القانكني العتبار العبلمة أداة إلعبلـ المستيمؾ ،ىك اعتبار المشرع ليا
بيانا مف البيانات الكاجب كضعيا عمى المنتكج إلى جانب الكسـ ،الذم ىك كسيمة
المنتج لمكفاء بالتزامو بإعبلـ المستيمؾ ،حيث نص المشرع عمى دلؾ بقكلو " :يجب
عمى كؿ متدخؿ أف يعمـ المستيمؾ بكؿ المعمكمات المتعمقة بالمنتكج الذم يضعو

لبلستيبلؾ ،بكاسطة الكسـ ككضع العبلمات أك بأية كسيمة أخرل مناسبة"(.)1

كما اعتبر المشرع العبلمة بيانا مف بيانات الكسـ في معرض تعريفو لمكسـ
بقكلو " :الكسـ :كؿ البيانات أك الكتابات أك اإلشارات أك العبلمات أك المميزات أك
الصكر أك التماثيؿ.)2("...

كادراج العبلمة ضمف بيانات الكسـ لـ يكف ليككف لكال الدكر الفعاؿ الذم تؤديو
العبلمة في مجاؿ إعبلـ المستيمؾ عف المنتكج ،كألنيا تستعمؿ في تسييؿ الدعاية
كالتركيج لمسمع نظ ار لمتدفؽ الكبير لمسمع المتشابية في الشكؿ كالمظير كالمختمفة

في النكعية كالمصدر(.)3

لذلؾ فإف المساس بالعبلمة بتقميدىا يعتبر مساسا بحؽ المستيمؾ في اإلعبلـ،
كىك االلتزاـ الذم صنفو المشرع في خانة الجرائـ ،كرتب عمى اإلخبلؿ بو عقكبة
جزائية.
يستطيع المستيمؾ أف يؤسس دعكاه عمى أساس اإلخبلؿ بااللتزاـ باإلعبلـ،
عندما يعزؼ مالؾ العبلمة أك المرخص لو عف رفع دعكل التقميد تكاطؤا مع المقمد
مقابؿ تعكيض مالي معتبر ،حتى ال يضيع حقو في التعكيض عف األضرار التي
أصابتو بفعؿ التقميد الذم لك عمـ بو المتنع عف اقتناء السمعة أك الخدمة.
( - )1المادة 17مف قانكف 03/09يتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش ،السالؼ الذكر.
( )2المادة 4/3مف قانكف 03/09يتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش ،السالؼ الذكر.
( - )3زكبير أرزقي ،المرجع السابؽ ،ص127

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

أٚال :ايسنٔ ايػسعٞ
يتمثؿ الركف الشرعي في جريمة اإلخبلؿ بااللتزاـ بإعبلـ المستيمؾ ،في نص
المشرع صراحة عمى تجريـ ىذا السمكؾ الذم يؤثر عؿ إرادة المستيمؾ بالتدليس
الذم يؤدم إلى الغمط.
كقد جاء النص عمى ذلؾ في المادة  78مف قانكف  33/39المتعمؽ بحماية
المستيمؾ كقمع الغش كما يمي " :يعاقب بغرامة مف مائة ألؼ دينار(.133
333دج) إلى مميف دينار(333 .333 .1دج) كؿ مف يخالؼ إلزامية كسـ المنتكج
المنصكص عمييا في المادتيف  17ك 18مف ىذا القانكف"
كنص المشرع في المادة 17عمى انو " :يجب عمى كؿ متدخؿ أف يعمـ
المستيمؾ بكؿ المعمكمات المتعمقة بالمنتكج الذم يضعو لبلستيبلؾ بكاسطة الكسـ
ككضع العبلمات أك بأية كسيمة أخرل مناسبة".
كاشترط أف تككف بيانات الكسـ كجميع المعمكمات األخرل محررة بالمغة العربية،
مع إمكانية إضافة لغات أخرل لتسييؿ الفيـ ،كأف تككف مرئية كمقركءة كال يمكف
محكىا.

()1

ثاْٝا :ايسنٔ املادٟ
يتمثؿ الركف المادم لجريمة اإلخبلؿ بحؽ المستيمؾ في اإلعبلـ كالتبصير في
مخالفة المنتج لمنظاـ القانكني لمكسـ ،الذم يمزـ المنتج بالتصريح بجميع البيانات
التي يحتاجيا المستيمؾ لمعمـ كالتبصر الكاؼ بالمنتكج ،كتترتب المسؤكلية الجنائية
عمى المستيمؾ ،إذا خالؼ ىذا االلتزاـ باف كضع المنتكج لبلستيبلؾ كامتنع غف
إعطاء المستيمؾ المعمكمات الكافية عنو.
فإذا امتنع المتدخؿ عف كضع الكسـ ،أك خالؼ الشركط القانكنية لكضعو،
كاستعماؿ غير المغة العربية ،أك كضعو في مكاف أك حيز ال يراه المستيمؾ ،أك
كتبو بمادة يسيؿ محكىا ،فإنو بذلؾ قد أخؿ بالتزامو بإعبلـ المستيمؾ(.)1

( - )1المادة 18مف قانكف 03/09يتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع الغش السالؼ الذكر.

ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

كالعبلمة جزء ال يتج أز مف الكسـ كتقميدىا يشتمؿ عمى جميع ىذه األفعاؿ التي
مف شأنيا تظميؿ المستيمؾ ،كفيو مخالفة صريحة لمنظاـ القانكني لمكسـ ،كمف ثـ
فإف مجرد تقميد العبلمة يعد مساسا بحؽ المستيمؾ في اإلعبلـ حكؿ المنتكج كيشكؿ
ركنا ماديا في ىذه الجريمة.
كيندرج ضمف الركف المادم ليذه الجريمة ،اإلشيار كالدعاية الكاذبة ،التي مف
أىـ كسائميا العبلمة التجارية ،فإذا كانت العبلمة مقمدة أك غير مسجمة أك مغتصبة،
أكفييا مف الرمكز ما يكحي بصمتيا بعبلمة مشيكرة ،أك تحتكم عمى رمكز تضميمية
كتدليسية لممستيمكيف ،كؿ ذلؾ يعد إخبلال مف المنتج بالتزامو بإعبلـ المستيمؾ.
كيعرؼ اإلعبلف بأنو " :كؿ ما يستخدمو التاجر لحفز المستيمؾ عمى اإلقباؿ
عمى سمعتيف سكاء تـ ذلؾ بكسائؿ مرئية أك مسمكعة أك مقركءة كىك ما يسمى
باإلعبلف االستيبلك ي ،أما الدعاية فيي كؿ ما يبذلو المنتج مف اجؿ تركيج كتسكيؽ
سمعيـ ،كىي إحدل صكر اإلعبلف(.)2
ثايجا :ايسنٔ املعٟٓٛ
المشرع الجزائرم عندما نص عمى تجريـ إخبلؿ المنتج بحؽ المستيمؾ في
اإلعبلـ ،لـ يصرح بضركرة أف يككف المنتج سيء النية ،أك يقصد تضميؿ
المستيمؾ ،مما يستشؼ منو أنو يفترض في المنتج المحترؼ العمـ بكاجباتو كالتزاماتو
خاصة إذا تعمؽ األمر بكسـ المنتكجات ،ككضع العبلمات ،فبل يعقؿ أف يتـ تسكيؽ
المنتكج لممستيمكيف دكف ذلؾ.
كما أف كضع العبلمة عمى السمع كالخدمات إجبارم ،كقانكف العبلمات يعاقب
عمى مخالفتو ،كيفترض فيمف سكؽ منتكجا بدكف عبلمة القصد الجنائي ،كؿ ىذا
يدفعنا إلى القكؿ بأف القصد الجنائي في جريمة اإلخبلؿ بحؽ المستيمؾ في اإلعبلـ
=

( - )1فاطمة بحرم ،المرجع السابؽ ،ص ص.163-162
( - )2صياد الصادؽ ،حماية المستيمؾ فظؿ القانكف الجديد رقـ 03/09 :المتعمؽ بحماية المستيمؾ كقمع
الغش ،رسالة ماجستير في القانكف تخصص قانكف أعماؿ ،كمية الحقكؽ جامعة قسنطينة– 1الجزائر-
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ايباب ايجاْ :ٞازتباط آثاز انتطاب احلل يف ايعالَ ١حبُا ١ٜاملطتًٗو  ايفؿٌ ايجاْ :ٞآيٝات محا ١ٜاملطتًٗو َٔ تكًٝد ايعالَ١

مفترض ،كبالتالي فإف الجريمة قائمة لمجرد إىماؿ المنتج كعدـ احتياطو ،الذم
يتحقؽ في لحالة التي يتـ فييا عدـ التأكد مف صدؽ كصحة الرسالة اإلعبلنية

المكجية لممستيمكيف(.)1

( - )1فاطمة بحرم ،المرجع السابؽ ،ص.174

خامت١

خامتـــ:١
يعتبر المجاؿ التجارم كالخدماتي مف أكثر المجاالت التي يجد فييا
المستيمككف أنفسيـ في عبلقة دائمة كمباشرة مع القائميف عميو ،بحكـ طبيعة ىذه
األنشطة كعبلقتيا الكطيدة بالمستيمكيف ،حيث يسعى المستيمؾ دائما إلى إشباع
حاجاتو كحاجات عائمتو ككؿ شخص أك حيكاف يكفمو كيرعاه ،كىذا السعي يجعمو في
كؿ مرة يصطدـ برغبات فئة مف المنتجيف كأصحاب الخدمات ،الذيف يرغبكف فقط
في الربح السريع ،عمى حساب ضماف الجكدة كالنكعية التي يرغب فييا المستيمؾ،
كذلؾ باستخداـ الكسائؿ غير المشركعة ،كالغش كالتدليس كالخداع كالدعاية الكاذبة،
كالتقميد كالتزكير ،كقد أدل ىذا الكضع بكثير مف المستيمكيف إلى فقداف الثقة في كؿ
الشعارات البراقة التي ييسكؽ ليا المنتجكف كأصحاب الخدمات.
كمف أىـ الكسائؿ التي استخدميا ىؤالء ،في جذب المستيمكيف كاغرائيـ كتكجيو
رغباتيـ كميكالتيـ ،كالتأثير عمى إرادتيـ ،العبلمة ،التي أصبحت الصنارة التي يقع
في مصيدتيا كبار المستيمكيف كصغارىـ.
كيتجمى تأثير العبلمة عمى المستيمكيف ،مف خبلؿ الكظائؼ التي أصبحت
تؤدييا في حسـ التنافس المحمكـ بيف المنتجيف كأصحاب الخدمات ،حكؿ مف يفكز
باستقطاب أكبر عدد مف العمبلء كالمستيمكيف ،حيث انتقمت العبلمة مف مجرد شارة
لتمييز السمع كالخدمات المتشابية عف بعضيا البعض ،كالتعريؼ بصاحب السمعة
أك الخدمة ،إلى كسيمة لمتسكيؽ كالدعاية كالتركيج ،كالمنافسة المشركعة في األسكاؽ
كالمساحات التجارية الكبرل ،كأداة لمثقة في المنتجات كالخدمات كضماف لجكدتيا
كنكعيتيا.
يعكؿ تحت تأثير العبلمة،
كبيذا أصبح المستيمؾ يمبي حاجاتو كحاجات مف ي
سكاء شعر بذلؾ أك لـ يشعر ،كقد أدل ىذا الكضع بكثير مف المستيمكيف إلى
الكقكع في الخطأ كالغمط ،مف خبلؿ اقتناء منتجات قد ال يحتاجكف إلييا ،أك أنيـ ال
يجدكنيا بالجكدة كالنكعية التي كانكا يريدكنيا ،أك اقتناء سمع أك خدمات تحمؿ
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عبلمات مقمدة أك مزكرة ،أك اقتناء سمع أك خدمات تحت تأثير حمبلت الدعاية
كالتركيج المركزة ،دكف أف تككف ليـ فييا أم حاجة ،مما يمحؽ بيـ أض ار ار معنكية
كمادية كحتى جسمانية.
كتفاديا لتكرار كقائع الغش كالتدليس كالخداع كاإلعبلف التجارم الكاذب ،كالتقميد
كالتزكير الذم يعتمد في األساس عمى العبلمة- ،إلدراكيـ لمدل تأثيرىا عمى
المستيمكيف -سعى المشرعكف إلى سف القكانيف كابراـ االتفاقيات كالمعاىدات مف
أجؿ حماية العبلمة ،ألف في ذلؾ -كما رأينا -حماية كاسعة لممستيمؾ ،عطفا عمى
القاعدة الفقيية التي تقكؿ " :ماال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب".
كال شؾ أف حماية المستيمؾ في ىذا العصر صارت مف ٍأك ىك ًد الكاجبات ،التي
تعتبر العبلمة التي تعد جزءا لصيقا بشخصية المستيمؾ ،يتأثر بو سمبان كايجابان ،مف
أىـ آليات تحقيقيا.

كمف ىذا المنطمؽ تبيف لنا مف خبلؿ ىذا البحث ،كيؼ أف النصكص القانكنية
المنظمة ألحكاـ العبلمة التجارية ،بدءان بتعريؼ العبلمة التجارية ،ككيفية اكتساب

الحؽ في العبلمة ،كالرمكز المستثناة مف التسجيؿ كعبلمة ،كالحقكؽ االستئثارية التي

تخكليا لمالكيا ،كمرك ار بأسباب إلغاء أك إبطاؿ العبلمة ،كصكال إلى آليات الحماية
المدنية كالجزائية لممستيمؾ مف كؿ أشكاؿ التقميد كالتزكير ،كميا جاءت في خدمة
الطرفيف الرئيسيف المستفيديف مف العبلمة ،مالؾ العبلمة كالمستيمؾ.
إ ٍذ ال يمكف أف نتصكر كجكد عبلمة يستفيد مف حمايتيا مالكيا فقط ،ألنو مف

المنطقي أف يستفيد المستيمؾ مف حمايتيا أيضا كربما بشكؿ أكبر ،مادامت العبلمة
قد أيبدعت مف أجؿ جذبو كاغرائو ،كلذلؾ فإف العبلمة كمما كانت أصمية ،كصادقة
فيما يدعيو مالكيا مف جكدة كنكعية ،كمحمية بشكؿ كبير ،كمما كانت محؿ ثقة
أكبر مف طرؼ المستيمكيف ،كفي حالة العكس فإف ثقتيـ فييا كفي السمع كالخدمات
التي تميزىا تيتز ،كيحدث انفضاضيـ عنيا.
مف خبلؿ بحثنا لدكر العبلمة في حماية المستيمؾ تكصمنا إلى النتائج التالية:
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 .1العبلمة ىي دليؿ المستيمؾ األكثر تأثي ار عميو ،في اختيار السمع كالخدمات
التي يحتاج إلييا في إشباع حاجاتو كحاجات كؿ مف يكفمو.
 .2كمما كانت العبلمة مشركعة ازداد ارتباط المستيمؾ بيا ،كارتفعت درجة ثقتو
في السمع أك الخدمات التي تميزىا.
 .3المستيمؾ العادم المتكسط الحرص ىك أىـ معيار يعتمده القضاء في تقدير
كقكع تقميد العبلمة مف عدمو.
 .4كؿ األحكاـ التي تنظـ العبلمة ربطيا المشرع بعدـ تضميؿ أك غش
المستيمؾ.
 .5كثير مف المستيمكيف الذيف كقعكا ضحايا لتقميد العبلمة ،يمتنعكف عف المجكء
إلى القضاء ،لطكؿ اإلجراءات ككثرة التكاليؼ.
 .6كاف عمى المشرع أف ينص صراحة عمى حؽ المستيمؾ في التعكيض
المباشر ،عند ثبكت حالة الغش كالتضميؿ ،بالمجكء إلى جمعيات حماية المستيمؾ،
كدكف المجكء إلى القضاء.
 .7النص الصريح عمى كجكب استعماؿ المغات الرسمية الكطنية(العربية
كاألمازيغية) ،بشكؿ أساسي لكتابة العبلمة أك اإلشيار ليا ،مع إمكانية إضافة لغات
أجنبية بشكؿ ثانكم كأقؿ برك از مف المغة الرسمية.
 .8إفراد العبلمة المشيكرة بأحكاـ خاصة ،أكثر كضكحا ،كأكثر تفصيبل مما جاء
النص عميو مجمبل.
 .9عدـ اإلكتفاء بالنص عمى جريمة التقميد كحدىا ،دكف تفصيؿ لباقي الجرائـ
التي تأخذ حكميا ،عمى النحك الذم سارت عميو أغمب التشريعات.
.13

النص صراحة عمى منع تسكيؽ أم عبلمة أجنبية في الجزائر ،إذا

كانت السمع أك الخدمات التي تميزىا أقؿ جكدة كغير مطابقة لنفس المعايير المطبقة
عمى السمع أك الخدمات المسكقة في بمد المنشأ.
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.11

النص عمى حؽ المستيمؾ في التعكيض عف السمع أك الخدمات التي

اقتناىا تحت تأثير اإلشيار كالدعاية المركزة ،باستخداـ العبلمة ،دكف أف يككف في
حاجة إلييا.
كنخمص في ختاـ ىذه البحث إلى أف لمعبلمة دكر ميـ في حماية المستيمؾ،
كبخاصة المستيمؾ العادم متكسط الذكاء ،كلذلؾ ينبغي االجتياد أكثر في تكفير
الحماية ليا ،كمحاربة كؿ الطرؽ كاألساليب ،التي تستيدؼ تقميد العبلمة كتزكيرىا،
كتمكيف المستيمؾ مف اآلليات القانكنية لمكجية مقمدم العبلمة كالمتكاطئيف معيـ،
لما في ذلؾ مف ضرر حقيقي عمى المستيمكيف ،كتيديد صارخ لسبلمتيـ كحقكقيـ.
كما أف اعتداء الغير عمى العبلمة ليس الضرر الكحيد الذم ييدد المستيمكيف،
بؿ يمكف أف يمحقيـ ضرر أكبر مف طرؼ مالؾ العبلمة نفسو ،مف خبلؿ إغراء
المستيمكيف باستعماؿ حمبلت الدعاية كالتركيج المركزة ،كالتي في غالب األحياف
تككف مجانبة لمصكاب ،كمف يدعي كاذبا أف عبلمتو ىي أجكد ما في السكؽ ،أك أف
نكعية المنتكج أك الخدمة التي تميزىا ال يضاىييا أم منتكج أك خدمة أخرل.
كما أف العالـ المتقدـ كالشركات العالمية الكبرل ،تيدؼ مف كراء المطالبة
الحثيثة كالمستمرة ،بتكفير الحماية الكاسعة لعبلماتيا الذائعة الصيت ،إلى االحتكار
كالتسمط ،حتى كاف تحججت ب االىتماـ الكبير بحماية المستيمؾ ،كالدليؿ عمى ذلؾ
أف منتجاتيا أك خدماتيا التي يتـ التركيج ليا في أسكاؽ العالـ الثالث ،أقؿ جكدة
كنكعية مف تمؾ التي يسكقكنيا في أسكاؽ العالـ المتقدـ.
كفي ىذا تأثير سمبي كبير عمى المستيمكيف ،الذيف يجدكف أنفسيـ يقتنكف سمعا
أك خدمات ال تمبي رغباتيـ الحقيقية تحت تأثير الدعاية الكاذبة ،كليذا ينبغي تكثيؼ
الرقابة عمى ىؤالء ،كتكسيع نطاؽ الحماية لممستيمكيف ،ليشمؿ كؿ أساليب الخداع
كاإلغ ارء ،كتمكينو مف الدفاع عمى حقكقو.
كما يبلحظ عمى إجراءات التقاضي في ىذا المجاؿ أنيا يم ٍكًمفة جدان ،كليذا نجد
أف كثي ار مف المستيمكيف ال يستطيعكف تحمؿ ىذه التكاليؼ ،خاصة إذا كاف ثمف
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السمعة أك الخدمة زىيد بالمقارنة مع مصاريؼ التقاضي ،كبالتالي يتحممكف ذلؾ
الضرر عمى مضض ،في سبيؿ تجنب مصاريؼ قضائية مرىقة.
كليذا البد مف تشجيع المستيمكيف عمى التييكؿ في إطار جمعيات كتنظيمات
لمدفاع عمى حقكقيـ ،كما ينبغي عمى الدكلة تكفير كافة الكسائؿ كاإلمكانات القانكنية
لجمعيات حماية المستيمؾ ،حتى تتمكف مف التأسيس كطرؼ مدني في القضايا التي
تيـ المستيمؾ بصكرة فردية أك جماعية.
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 -17خاطر لطفي ،مكسكعة حقكؽ الممكية الفكرية – دراسة تأصيمية لمقانكف
رقـ 82لسنة  2002في شأف حماية حقكؽ الممكية الفكرية ،شركة ناس لمطباعة –
مصر2003. -
18ػ زينة غانـ عبد الجبار الصفار ،المنافسة غير المشركعة لمممكية الصناعية،
الطبعة الثانية ،دار الحامد لمنشر كالتكزيع ،األردف2007. ،
 -19الرفاعي أحمد محمد محمد ،الحماية المدنية لممستيمؾ إزاء المضمكف العقدم،
دار النيضة العربية – مصر – 1994
 -20ربا طاىر قميكبي ،حقكؽ الممكية الفكرية -تشريعات ،أحكاـ قضائية ،اتفاقيات
دكلية كمصطمحات قانكنية ،الطبعة األكلى ،مكتبة دار الثقافة لمنشر
كالتكزيع،عماف -األردف1998. -
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 -21السيد محمد السيد عمراف ،حماية المستيمؾ أتناء تككيف العقد – دراسة مقارنة
– منشأة المعارؼ باإلسكندرية  -مصرػ
 -22سائد أحمد الخكلي حقكؽ الممكة الصناعية –مفيكميا ،خصائصيا ،إجراءات
تسجيميا – الطبعة األكلى دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع عماف – األردف2004. -
 -23سامح عبد الكىاب التيامي ،التعاقد عبر اإلنترنت – دراسة مقارنة – الطبعة
األكلى ،دار الكتب – مصر – 2008
 -24سميحة القميكبي ،الممكية الصناعية (براءة االختراع ،الرسكـ كالنماذج
الصناعية ،العبلمات التجارية كالصناعية ،االسـ كالعنكاف التجارم) ،الطبعة الثانية،
دار النيضة العربية – مصر -بدكف سنة النشر.
25ػ سميحة القميكبي الكجيز في التشريعات الصناعية مكتبة القاىرة الحديثة القاىرة
 مصر1967. - -26سمير جميؿ حسيف الفتبلكم ،الممكية الصناعية كفؽ القكانيف الجزائرية ،ديكاف
المطبكعات الجامعية ،الجزائر1988. ،
 -27سمير فرناف بالي كنكرم جمك المكسكعة العممية في العبلمات الفارقة
كالمؤشرات الجغرافية كالرسكـ كالنماذج الصناعية – دراسة مقارنة -الطبعة األكلى،
منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت  -لبناف2007. -
 -28سي يكسؼ زاىية حكرية ،مسؤكلية المدنية المنتج ،دار ىكمة،
الجزائر.2009،
 -29شركاط حسيف ،شرح قانكف المنافسة ،دار اليدل ،الجزائر.2012
 -30صبلح الديف عبد المطيؼ الناىي الكجيز في الممكية الصناعية كالتجارية
الطبعة األكلى ،دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع ،عماف – األردف.1983 -
 -31صبلح زيف الديف شرح التشريعات الصناعية كالتجارية ،الطبعة األكلى/
اإلصدار الثاني ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع عماف -األردف – .2005
 -32صبلح زيف الديف الممكية الصناعية كالتجارية – براءات االختراع ،الرسكـ
كالنماذج الصناعية ،العبلمات التجارية ،البيانات التجارية – الطبعة األكلى مكتبة
دار الثقافة لمنشر كالتكزيع عماف  -األردف2000. -
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 -33عامر قاسـ أحمد القيسي ،الحماية القانكنية لممستيمؾ – دراسة في القانكف
المدني كالمقارف – الطبعة األكلى ،الدار العممية الدكلية كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع
عماف  -األردف – .2002
 -34عامر محمكد الكسكاني الممكية الفكرية – ماىيتيا ،مفرداتيا ،طرؽ حمايتيا –
دار الجيب لمنشر كالتكزيع .1998
 -35عبد ا،هل حميد سميماف الغكيرم ،العبلمة التجارية كحمايتيا(العبلمة المشيكرة
كحمايتيا) ،دار الفبلح األردف ،بدكف سنة النشر.
 -36عبد ا،هل حسيف عمي محمكد ،حماية المستيمؾ مف الغش التجارم كالصناعي،
دراسة مقارنة بيف دكلة اإلما ارت العربية المتحدة كالدكؿ األجنبية ،دكف دار كسنة
النشر.
 -37عبد ا،هل حسيف الخشركـ ،الكجيز في حقكؽ الممكية الصناعية كالتجارية،
الطبعة األكلى ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،األردف.2005،
 -38عبد الرحماف السيد قرماف ،المنافسة الطفيمية ،دراسة لمدل مشركعية التطفؿ
االقتصادم عمى قيـ المنافسة التجارية ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،سنة .2002
 -39عبد الرزاؽ أحمد السنيكرم الكسيط في شرح القانكف المدني – حؽ الممكية-
الجزء  8دار إحياء التراث العربي ،بيركت –لبناف-
 -40عبد ا،هل سميماف ،شرح قانكف العقكبات الجزائرم – القسـ العاـ -الجزء األكؿ"،
الجريمة" ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر.1998 ،
 -41عبد ا،هل سميماف ،شرح قانكف العقكبات الجزائرم – القسـ الخاص -ديكاف
المطبكعات الجامعية ،الجزائر1998. ،
-42عبد المنعـ مكسى إبراىيـ ،حماية المستيمؾ (دراسة مقارنة) ،الطبعة األكلى
منشكرات الحمبي الحقكقية بيركت -لبناف.2007 -
 -43عبد العزيز سعد ،شركط ممارسة الدعكل المدنية أماـ المحاكـ الجزائية،
المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر.1992 ،
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 -44عبد الكىاب عرفة ،المكسكعة العممية في حماية الممكية الفكرية
(قانكف 2002/82كالئحتو التنفيذية) ،الجزء األكؿ ،المكتب الفني لممكسكعات
القانكنية ،اإلسكندرية – مصر
 -45عزيز العكيمي شرح القانكف التجارم الجزء األكؿ (العماؿ التجارية -التجار -
المتجر  -العمكـ التجارية) دار الثقافة لمنشر كالتكزيع عماف  -األردف2005. -
 -46عمي عمي سميماف ،النظرية العامة لبللتزاـ ،مصادر االلتزاـ في القانكف
الجزائرم ،الطبعة الثانية ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر1998.،
 -47عدناف غساف ب ار نبك ،التنظيـ القانكني لمعبلمة التجارية -دراسة مقارنة-
الطبعة األكلى ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت  -لبناف.2012 -
 -48عكض عمي جماؿ الديف الكجيز في القانكف التجارم دار النيضة القارة –
مصر .1982
 -49غساف رباح ،قانكف المستيمؾ الجديد ،الطبعة الثانية ،منشكرات زيف الحقكقية،
بيركت  -لبناف.2011 -
 -50فاضمي إدريس المدخؿ إلى الممكية الفكرية – الممكية األدبية كالفنية
كالصناعية – دار ىكمة الجزائر .2004/2003
 -51فاطمة بحرم ،الحماية الجنائية لممستيمؾ ،الطبعة األكلى ،دار الفكر
الجامعي ،اإلسكندرية –مصر.2014 -
 -52فؤاد زكريا ،ضبط الجكدة كحماية المستيمؾ ،دار أسامة لمنشر كالتكزيع ،عماف
األردف ،سنة .2005
 -53فرحة زراكم صالح،الكامؿ في القانكف التجارم الجزائرم – المحؿ التجارم
كالحقكؽ الفكرية – القسـ الثاني ،دار ابف خمدكف لمنشر كالتكزيع( )EDIKالجزائر
.2001
-54

مجمع المغة العربية ،المعجـ الكسيط ،اإلدارة العامة لممعجمات كاحياء

التراث ،الطبعة الرابعة مكتبة الشركؽ الدكلية  -مصر– 2004.
 -55مجمع المغة العربية ،المعجـ الكجيز ك ازرة التربية كالتعميـ المصرية -مصر-
.1994
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 -56محمد حسنيف الكجيز في الممكية الفكرية المؤسسة الكطنية لمكتاب  -الجزائر-
.1985
 -57محمد حسيف اسم اعيؿ ،القانكف التجارم األردني ،الطبعة األكلى ،دار عمار،
عماف.
 -58محمكد عمي الرشداف ،العبلمات التجارية ،الطبعة األكلى ،دار المسيرة لمنشر
كالتكزيع عماف  -األردف.2009 -
 -59محمكد إبراىيـ الكالي ،حقكؽ الممكية الفكرية في التشريع الجزائرم ،ديكاف
المطبكعات الجامعية ،الجزائر.1983 ،
 -60محمد حسني عباس التشريع الصناعي دار النيضة العربية القاىرة
– مصر– .1967
 -61محمد حسف قاسـ ،كعبد ا،هل عبد الكريـ عبد ا،هل ،كفاتف حسيف حكل ،مكسكعة
التشريعات العربية في الممكية الفكرية كأىـ االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية ذات الصمة
" مع مدخؿ عاـ إلى حقكؽ الممكية الفكرية" ،الجزء األكؿ ،الطبعة األكلى ،دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع عماف – األردف – سنة .2011
 -62محمد الشريؼ الجرجاني ،كتاب التعريفات ،دار الكتب العممية ،بيركت،
.1995
63ػ محمكد سمير الشرقاكم ،القانكف التجارم الجزء األكؿ ،دار النيضة العربية
القاىرة – مصر – .1982
 -64مدحت الدبيسي ،مكسكعة حقكؽ الممكية الفكرية في مصر كالتشريعات العربية
كالمعاىدات الدكلية ،المجمد الثاني ،دار محمكد لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر.
 -65مسمـ عبد الرحماف أبك عكاد ،الحماية المدنية لمعبلمات التجارية غير المسجمة
كفؽ القانكف األردني كاالتفاقيات الدكلية –دراسة مقارنة -المكتبة الكطنية عماف -
األردف.2007 -
 -66مصطفى كماؿ طو أساسيات القانكف التجارم (دراسة مقارنة) األعماؿ
التجارية ،التجار ،المؤسسة التجارية ،الشركات التجارية ،الممكية الصناعية ،الطبعة
األكلى منشكرات الحمبي الحقكقية لبناف .2006
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 -67مصطفى كماؿ طو القانكف التجارم – األعماؿ التجارية كالمحؿ التجارم
الطبعة الثانية دار الجامعة العربية لمنشر اإلسكندرية  -مصر – .1996
 -68ممدكح محمد عمي مبركؾ ،ضماف مطابقة المبيع في نطاؽ حماية المستيمؾ،
دار النيضة العربية ،القاىرة – مصر.2008 -
 -69مكفؽ حماد عبد ،الحماية المدنية لممستيمؾ في التجارة اإللكتركنية ،الطبعة
األكلى ،مكتبة السنيكرم ،منشكرات زيف الحقكقية ،بغداد  -العراؽ 2011. -
 -70مكفؽ محمد عبده ،حماية المستيمؾ في الفقو كاالقتصاد اإلسبلمي -دراسة
مقارنة -الطبعة األكلى ،مجدالكم لمنشر كالتكزيع ،عماف -األردف2002. -
 -71مكسى زىية ،دركس في قانكف االستيبلؾ ،كمية الحقكؽ جامعة منتكرم
قسنطينة،2006/2005 ،
 -72ىالة مقداد أحمد الجميمي العبلمة التجارية دراسة قانكنية الطبعة األكلى
المكتبة القانكنية دمشؽ – سكريا.2004 -
 -73يعقكب يكسؼ صرخكة ،النظاـ القانكني لمعبلمات التجارية -دراسة مقارنة –
مطبكعات جامعة الككيت – الككيت – .1993
 -74يكنس بنكنة العبلمة التجارية بيف التشريع كاالجتياد القضائي كفقا آلخر
تعديبلت ظيير  2006/ 02/14المغربي الطبعة األكلى مطبعة النجاح الجديدة
الدار البيضاء – المغرب – .2006
 -75المنظمة العربية لممكاصفات كالمقاييس ،جمعية حماية المستيمؾ ػ إنشاؤىا
كدكرىا كمشاكؿ حماية المستيمؾ ػ الطبعة األكلى عماف ػ األردف ػ .1984
 -76مفكركف كأفكار صنعكا مجد اإلدارة ،مف إعداد قسـ التطكير كالتعميـ المستمر،
إدارة بكؾ لمنشر ،الناشر مركز الخبرات المينية لئلدارة -بميؾ -القاىرة 2007.
ً-2رسائلًًالدكتوراه:
 -1اسم اعيؿ محمد حسيف الحماية الدكلية لمعبلمة التجارية أطركحة دكتكراه جامعة
القاىرة  -مصر.1998 -
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 -2بركات كريمة ،حماية امف المستيمؾ في ظؿ اقتصاد السكؽ (دراسة مقارنة)
أطركحة دكتكراه في العمكـ تخصص قانكف ،كمية الحقكؽ جامعة مكلكد معمرم تيزم
كزك – الجزائر – .2014
 -3بكقميجة نجية ،المنافسة غير المشركعة في ميداف الممكية الفكرية ،رسالة
دكتكراه في العمكـ تخصص قانكف ،كمية الحقكؽ جامعة الجزائر.2014/2013 ،
 -4العيد حداد ،الحماية القانكنية لممستيمؾ في ظؿ اقتصاد السكؽ ،رسالة دكتكراه،
جامعة الجزائر ،معيد الحقكؽ كالعمكـ اإلدارية.2002 ،
 -5قادة شييدة ،المسؤكلية المدنية لممنتج ،أطركحة دكتكراه دكلة في القانكف
الخاص ،كمية الحقكؽ جامعة أبي بكر بمقا يد – تممساف -الجزائر.2005/2004 ،
 -6مينة حربي ،آليات حماية حقكؽ الممكية الصناعية كالتجارية " دعكل التزييؼ
نمكذجان" ،أطركحة لنيؿ دكتكراه الدكلة في القانكف الخاص ،جامعة محمد الخامس،
كمية العمكـ القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية السكيسي –الرباط.2011/2010 ،

 -7نزىة الخمدم ،الحماية المدنية لممستيمؾ ضد الشركط التعسفية – عقد البيع
نمكذجا – أطركحة لنيؿ الدكتكراه في القانكف الخاص ،كمية العمكـ القانكنية
كاالقتصادية كاالجتماعية ،أكداؿ – الرباط.2005/2004 ،
 -8راشدم سعيدة ،العبلمات في القانكف الجزائرم الجديد ،أطركحة دكتكراه في
العمكـ تخصص :قانكف ،جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك الجزائر.2014 ،
 -9عمر طالب حمد الحطاب ،ممكية العبلمة التجارية بيف االستعماؿ كالتسجيؿ في
القانكف األردني ،أطركحة دكتكراه فمسفة في القانكف الخاص ،كمية الدراسات القانكنية
العميا ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،عماف األردف .2007
ً-3مذكراتًًالماجستيرً ً:
 -1باسؿ محمد يكسؼ قبيا ،التعكيض عف الضرر األدبي ،رسالة ماجستير في
القانكف الخاص كمية الدراسات العميا جامعة النجاح نابمس – فمسطيف – .2009
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 -2بمعيدم صباح ،اإلعبلف التجارم بيف القانكف الجزائرم كالتشريع الجزائرم،
رسالة ماجستير تخصص شريعة كقانكف ،كمية العمكـ اإلسبلمية ،جامعة الجزائر،1
.2011/2010
 -3بكركبة ربيعة ،حماية المستيمؾ في ظؿ النظاـ القانكني لمعبلمات ،مذكرة
ماجستير في القانكف الخاص ،جامعة الجزائر ،كمية الحقكؽ.2008/2007 ،
 -4صياد الصادؽ ،حماية المستيمؾ فظؿ القانكف الجديد رقـ 03/09 :المتعمؽ
بحماية المستيمؾ كقمع الغش ،رسالة ماجستير في القانكف تخصص قانكف أعماؿ،
كمية الحقكؽ جامعة قسنطينة– 1الجزائر.2014/2013-
 -5فاطيمة الزىراء بف طالب حاج شعيب ،دكر العبلمة التجارية في حماية
المستيمؾ – دراسة مقارنة -رسالة ماجستير في القانكف ،كمية الدراسات العميا
الجامعة األردنية.2011 ،
 -6كالـ حبيبة ،حماية المستيمؾ ،رسالة ماجستير تخصص عقكد كمسؤكلية ،كمية
الحقكؽ – جامعة الجزائر -بدكف سنة المناقشة.
 -7مامش نادية ،مسؤكلية المنتج دراسة مقارنة مع القانكف الفرنسي ،ماجستير في
القانكف تخصص قانكف األعماؿ ،كمية الحقكؽ ،جامعة مكلكد معمرم  -تبزم كزك-
الجزائر .2012
 -8مبركؾ ساسي ،الحماية الجنائية لممستيمكيف ماجستير في القانكف تخصص
عمكـ جنائية ،كمية الحقكؽ جامعة الحاج لخضر –باتنة -الجزائر .2011/2010
 -9محمكد أحمد عبد الحميد مبارؾ العبلمة التجارية كطرؽ حمايتيا كفؽ القكانيف
النافذة في فمسطيف ،رسالة ماجستير في القانكف الخاص كمية الدراسات العميا جامعة
النجاح  -فمسطيف – .2006
 -10الربيعي رشا جكاد جمعة ،سمطة الضبط اإلدارم في حماية المستيمؾ ،رسالة
ماجستير ،جامعة النيريف ،بغداد.
 -11زكبير أرزقي ،حماية المستيمؾ في ظؿ المنافسة الحرة ،رسالة ماجستير في
القانكف فرع المسؤكلية المينية ،كمية الحقكؽ جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك الجزائر
.2011

قا ١ُ٥املساجع

- -12زبيرم بف قكيدر ،حماية المستيمؾ مف الممارسات التجارية غير المشركعة
في ضكء قانكف  02/04المتعمؽ بالقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ،رسالة
ماجستير في القانكف الخاص ،كمية الحقكؽ ،جامعة أبي بكر بمقايد – تممساف-
الجزائر.2006/2005
 -13سكفالك أماؿ ،حماية العبلمة التجارية المشيكرة بيف التشريع الجزائرم
كاالتفاقيات الدكلية ،رسالة ماجستير في القانكف ،فرع الممكية الفكرية ،كمية الحقكؽ
جامعة الجزائر.2005/2004،
 -14شيناز عمي الخطيب ،التركيج اإلعبلني كآثاره عمى سمكؾ المستيمؾ،
ماجستير قسـ إدارة األعماؿ ،كمية االقتصاد -جامعة دمشؽ.2005 -
 -15شرياؼ محمد ،المسؤكلية المدنية لممنتج كفقا ألحكاـ القانكف الجزائرم ،رسالة
تخرج المركز الجامعي خميس مميانة سنة .2008
 -16ىدل أكذاينية ،الحماية المدنية لممستيمؾ ،رسالة ماجستير جامعة اليرمكؾ -
األردف.2010 -
ً-4المق التً ً:
 -1أشرؼ فؤاد أبك طالب الشركط كاإلجراءات القانكنية لمعبلمة التجارية ،مقاؿ
منشكر في النشرة الشيرية اإللكتركنية لممجمع العربي لمممكية الفكرية ديسمبر
.2002
 -2أنكر أحمد رسبلف ،الحماية التشريعية لممستيمؾ ،مداخمة في ندكة" :حماية
المستيمؾ في الشريعة كالقانكف" التي نظمتيا كمية الشريعة كالقانكف بجامعة
اإلمارات ،في الفترة مف  7-6ديسمبر .1998
 -3إبراىيـ أحمد إب ارىيـ ،الممكية الفكرية في تشريعات الدكؿ العربية -الرسكـ
كالنماذج الصناعية كالعبلمات – مقاؿ منشكر في مجمة حماية الممكية الفكرية،
العدد  50الربع الرابع .1996
 -4أرزيؿ الكاىنة ،استخداـ حقكؽ الممكية الفكرية كآلية لتنشيط التنافس في السكؽ،
المجمة الجزائرية لمعمكـ القانكنية االقتصادية كالسياسية ،العدد 2 :جكاف .2015
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 -5أمازكز لطيفة ،األثر القانكني إلبراـ عقكد االستيبلؾ في ظؿ التضميؿ أك العمـ
غير الكافي ،المجمة الجزائرية لمعمكـ القانكنية كاالقتصادية كالسياسية ،تصدر عف
كمية الحقكؽ جامعة الجزائر ،1عدد 2015/1 :الصادرة في مارس .2015
 -6ناصرم نبيؿ تنظيـ المنافسة الحرة كآلية لضبط السكؽ التنافسية ،المجمة
الجزائرية لمعمكـ القانكنية االقتصادية كالسياسية ،تصدر عف كمية الحقكؽ كالعمكـ
السياسية جامعة الجزائر ،1العدد 4 :ديسمبر .2015
 -7باسؿ بسطامي ممكية االختراعات كاألكلكية فييا في القانكف األردني مع دراسة
مقارنة ،مقاؿ منشكر في مجمة حماية الممكية الفكرية العدد  46سنة .1995
 -8براؽ محمد كعدناف مريزؽ كيحيات مميكة ،رقابة الجكدة كدكرىا في حماية
المستيمؾ ،مداخمة ألقيت في الممتقى الكطني " حماية المستيمؾ في ظؿ اإلنفتاح
االقتصادم " مف تنظيـ المركز الجامعي بالكادم أياـ /14-13أفريؿ.2008/
 -9بركات كريمة ،التزاـ المتدخؿ بسبلمة المستيمؾ في مجاؿ الصناعة الغذائية،
مجمة معارؼ ،عممية محكمة تصدر عف جامعة آكمي محند اكلحاج قسـ العمكـ
القانكنية ،العدد 17الصادر في ديسمبر.2014
 -10بسكرم أنيسة ،الحماية القانكنية المقررة لممستيمؾ في نطاؽ ضماف العيكب
الخفية في القانكف الجزائرم ،المجمة الجزائرية لمعمكـ القانكنية االقتصادية كالسياسية
العدد 2015/1 :الصادرة في مارس .2015
 -11بالميدم عبد الحفيظ ،التقميد في العبلمة التجارية ،أشكالو كطرؽ الحماية،
مجمة المحكمة العميا-عدد خاص -التقميد في ضكء القانكف كاالجتياد القضائي،
قسـ الكثائؽ .2012
 -12بيكت نذير(ترجمة أمقراف عبد العزيز) ،مساىمة القضاء في حماية العبلمات
التجارية ،مقاؿ منشكر في المجمة القضائية التي تصدرىا المحكمة العميا ،العدد
الثاني ،سنة  ،2002قسـ الكثائؽ بالمحكمة العميا .2004
 -13جماؿ النكاس ،حماية المستيمؾ كأثرىا عمى النظرية العامة لمعقد في القانكف
الككيتي ،مقاؿ منشكر في مجمة الحقكؽ الككيتية السنة 13 :العدد ،2 :يكنيك
.1989
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 -14قرمكش عبد المطيؼ ،تقميد العبلمات التجارية في ضكء القانكف كاالجتياد
القضائي ،مجمة المحكمة العميا-عدد خاص -التقميد في ضكء القانكف كاالجتياد
القضائي ،قسـ الكثائؽ .2012
 -15كريـ قش ،دكر السمطات العمكمية في حماية القدرة الشرائية لممستيمؾ،
مداخمة ألقيت في الممتقى الكطني "حماية المستيمؾ في ظؿ االنفتاح االقتصادم"
مف تنظيـ المركز الجامعي بالكادم أياـ /14-13أفريؿ.2008/
 -16كماؿ محرر ،الحماية القانكنية لحقكؽ الممكية الصناعية بالمغرب – العبلمة
التجارية نمكذجا – مقاؿ منشكر في مجمة القضاء كالقانكف الصادرة عف ك ازرة العدؿ
المغربية العدد  151سنة .2005
 -17ليندة عبد ا،هل ،المستيمؾ كالميني مفيكماف متبادالف ،مداخمة ألقيت في
الممتقى الكطني " حماية المستيمؾ في ظؿ اإلنفتاح االقتصادم " مف تنظيـ المركز
الجامعي بالكادم أياـ /14-13أفريؿ.2008/
 -18محمد السيد عرفة الحماية القانكنية لمعبلمات التجارية طبقا لنظاـ العبلمات
التجارية السعكدم مقاؿ منشكر في مجمة مركز الدراسات كالبحكث بجامعة نايؼ
العربية لمعمكـ األمنية عدد  336تحت عنكاف :حقكؽ الممكية الفكرية ،الطبعة
األكلى ،الرياض – السعكدية – .2004
 -19محمد إبراىيـ بندارم ،حماية المستيمؾ في عقد اإلذعاف ،مداخمة في ندكة" :
حماية المستيمؾ في الشريعة كالقانكف " التي نظمتيا كمية الشريعة كالقانكف بجامعة
اإلمارات ،في الفترة مف 7-6ديسمبر .1998
 -20محمد محمكد الكمالي ،دكر العبلمات التجارية في حماية المستيمؾ ،بحث
مقدـ في ندكة " حماية المستيمؾ في الشريعة كالقانكف " التي نظمتيا كمية الشريعة
كالقانكف بجامعة اإلمارات ،في الفترة مف  7-6ديسمبر .1998
 -21محمد شعيبي ،الحماية القضائية لممستيمؾ في مادة زجر الغش في البضائع،
محاضرة مقدمة ضمف أشغاؿ ندكة حماية المستيمؾ بالمغرب ،مجمة القانكف
كاالقتصاد التي تصدر عف كمية العمكـ القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية ،جامعة
سيدم محمد بف عبد ا،هل ،فاس –المغرب -العدد 10 :سنة .1995
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 -22معمر كلد محمد السالـ ،التعكيض عف إخبلؿ الناقؿ بااللتزاـ بضماف
السبلمة -دراسة مقارنة -مجمة الفقو كالقانكف ،مجمة الكتركنية شيرية ،العدد11
السنة .2013
 -23منير ميدم ،مؤثرات االستيبلؾ في تطبيقات القانكف التجارم ،مقاؿ منشكر
في مجمة الحقكؽ المغربية ،دار اآلفاؽ المغربية لمنشر كالتكزيع ،العدد 11 :السنة
السادسة .2011
 -24عادؿ عميرات ،حماية رضا المستيمؾ أثناء التعاقد ،مداخمة ألقيت في الممتقى
الكطني " حماية المستيمؾ في ظؿ االنفتاح االقتصادم " مف تنظيـ المركز الجامعي
بالكادم أياـ /14-13أفريؿ.2008/
 -25عجة الجيبللي ،منازعات العبلمات الصناعية كالتجارية .المجمة الجزائرية
لمعمكـ القانكنية االقتصادية كالسياسية ،جامعة الجزائر كمية الحقكؽ ،العدد 1 :السنة
.2009
 -26عيسى مبدادلؿ ،العبلمة التجارية كحمايتيا ،مقاؿ منشكر في كتاب المؤتمر
العربي الدكلي األكؿ لمممكية الفكرية ،إصدار المجمع العربي لمممكية الفكرية ،عماف
األردف.1995 - -27غازم خالد أبك عرابي ،حماية رضاء المستيمؾ(دراسة مقارنة بيف قانكف حماية
المستيمؾ اإلماراتي كتقنيف االستيبلؾ الفرنسي كمشركع قانكف حماية المستيمؾ
األردني) مجمة دراسات عمكـ الشريعة كالقانكف تصدر عف كمية الحقكؽ الجامعة
األردنية ،المجمد ،36العدد.2009 ،1
 -28فكزم شمبي ،التعريؼ بالعبلمة التجارية كالصناعية كعبلمة الخدمة ،مجمة
حماية الممكية الفكرية ،الصادرة عف المجمع العربي لحماية الممكية الفكرية ،عماف –
األردف  -العدد 52سنة .1997
 -29زىدم العممي حقكؽ الممكية الفكرية –حقكؽ المؤلؼ كالمصنفات الفكرية –
مقاؿ منشكر في مجمة حماية الممكية الفكرية العدد 46الربع الرابع .1995
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30ػ طارؽ الحمكرم –العبلمات التجارية :قراءة في أصكؿ الحماية كمعاييرىا –
المجمة األردنية في القانكف كالعمكـ السياسية المجمد الثاني العدد الثاني ،شير نيساف
.2010
ً-6الفتا ايياتًوالنصوصًالق انونيةً ً:
 -1أمر رقـ  48/66المؤرخ في  1966/2/25يتضمف انضماـ الجزائر إلى اتفاقية
باريس لحماية الممكية الصناعية المؤرخة في  1883/03/20المعدلة ،الجريدة
الرسمية عدد 16 :الصادرة بتاريخ .1966/2/25
 -2أمر رقـ  ،57/66المؤرخ في /19مارس ،1966/يتعمؽ بعبلمات المصنع
كالعبلمات التجارية ،الجريدة الرسمية عدد 23 :الصادرة بتاريخ .1966/03/22
 -3أمر رقـ  86/66المؤرخ في  1966/04/28يتعمؽ بالرسكـ كالنماذج
الصناعية ،الجريدة الرسمية عدد ،35 :الصادرة بتاريخ .1966/05/03
 -4أمر رقـ  156/66المؤرخ في  8يكنيك  1966المتضمف قانكف العقكبات
المعدؿ كالمتمـ ،الجريدة الرسمية عدد 49 :الصادرة بتاريخ  11يكنيك .1966
 -5أمر رقـ  02/75المؤرخ في  9يناير  1975يتضمف المصادقة عمى اتفاقية
باريس لحماية الممكية الصناعية ،المؤرخة في 20مارس ،1883حتى تعديؿ
استكيكلـ سنة  ،1967الجريدة الرسمية عدد 10 :الصادرة بتاريخ  4فبراير .1975
 -6أمر رقـ 58/75المؤرخ في  1975/09/26يتضمف القانكف المدني ،الجريدة
الرسمية عدد 78 :الصادرة بتاريخ  ،1975/9/30المعدؿ كالمتمـ بقانكف05/07
المؤرخ في  ،2007/05/13الجريدة الرسمية عدد 31 :الصادرة بتاريخ
.2007/05/13
 -7أمر رقـ  65/76المؤرخ في 1976/07/16يتعمؽ بتسميات المنشأ ،الجريدة
الرسمية عدد 59 :المؤرخة في .1976/07/23
 -8قانكف رقـ 06/12المؤرخ في  /12يناير ،2012/يتعمؽ بالجمعيات ،الجريدة
الرسمية عدد ،2 :المؤرخة في/15يناير.2012/
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 -9مرسكـ تنفيذم رقـ  70/92المؤرخ في  ،1992/2/18يتعمؽ بالنشرة الرسمية
لئلعبلنات القانكنية ،الجريدة الرسمية عدد 14المؤرخة في .1992/2/23
 -10مرسكـ تنفيذم رقـ  ،68/98المؤرخ في ،1998/02/21المتعمؽ بإنشاء
المعيد الكطني الجزائرم لمممكية الصناعية ،الجريدة الرسمية عدد 11المؤرخة في
.1998/02/21
 -11مرسكـ تنفيذم  69/98المؤرخ في /21فبراير1998/يتعمؽ بإنشاء المعيد
الجزائرم لمتقييس ،الجريدة الرسمية عدد ،11 :الصادرة بتناريخ/01مارس.1998/
 -12أمر رقـ  06/03المؤرخ في /19يكليك 2003/المتعمؽ بالعبلمات الصادر
بتاريخ  /23يكليك ،2003 /الجريدة الرسمية عدد  ،44الصادرة بتاريخ
.2003/07/23
 -13أمر  07/03المؤرخ في  2003/07/19يتعمؽ ببراءات االختراع ،الجريدة
الرسمية عدد 44 :الصادرة بتاريخ .2003/07/23
 -14القانكف رقـ  02/04المؤرخ في /23يكنيك 2004/المتعمؽ بالقكاعد المطبقة
عمى الممارسات التجارية ،الجريدة الرسمية عدد  ،41الصادرة بتاريخ
.2004/06/27
 -15مرسكـ تنفيذم رقـ  277/05المؤرخ في /02أكت 2005/يحدد كيفيات إيداع
العبلمات كتسجيميا ،الجريدة الرسمية عدد  54الصادرة بتاريخ /02أكت.2005/
 -16قانكف رقـ  03/09المؤرخ في /25فبراير 2009/يتعمؽ بحماية المستيمؾ
كقمع الغش ،الجريدة الرسمية عدد  15الصادرة بتاريخ .2009/03/08
 -17اتفاقي ة الجكانب المتصمة بالتجارة مف حقكؽ الممكية الفكرية ،المؤرخة في
/15أبريؿ 1994/بمراكش المغربية.
ً-7نصوصًي انونيةًأجنبيةً ً:
 -1قانكف رقـ  67لسنة  2006بشأف إصدار قانكف حماية المستيمؾ المصرم،
مؤرخ في  19مايك .2006
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 -2قانكف حماية الممكية الفكرية المصرم رقـ  85لسنة  ،2002الجريدة الرسمية
عدد  22المؤرخة في 02جكاف .2002
 -3القانكف رقـ  34لسنة  1999المعدؿ لقانكف العبلمات التجارية األردني ،الجريدة
الرسمية عدد  4389المؤرخة في  01جانفي .1999
 -4القانكف رقـ  17/97المعدؿ بالظيير الشريؼ  1 / 05 /190كالمؤرخ في 14
فيفرم 2006لتنفيذ القانكف رقـ  31/ 05الجريدة الرسمية عدد  5397المؤرخة في
 20فيفرم  2006المتعمؽ بالعبلمات.
 -5القانكف رقـ  07/91الصادر بتاريخ  04جانفي  1991المتعمؽ بالعبلمات
الجريدة الرسمية الفرنسية الصادرة بتاريخ 06جانفي  1991كقد تـ إلغاؤه كأصبحت
أحكامو بناء عمى القانكف رقـ  597/92المؤرخ في  01جكيمية  1992مدكنة في
قانكف الممكية الفكرية.
 -6القانكف رقـ  33لسنة  1952المعدؿ كالمتمـ ،الجريدة الرسمية رقـ 1110
الصادرة بتاريخ  1952/06/01منشكر لدل محمد حسف قاسـ ،كعبد ا،هل عبد الكريـ
عبد ا،هل ،كفاتف حسيف حكل.
 -7القانكف الفرنسي رقـ  94/315الصادر بتاريخ /29يكليك ،1994/المتعمؽ
باستخداـ المغة الفرنسية ،ذكرتو سميحة القميكبي ،الممكية الصناعية ،المرجع السابؽ.
 -8القانكف المصرم ،رقـ  115الصادر سنة  1958كالمعدؿ بالقانكف رقـ 102
الصادر سنة  1976المتعمؽ باستعماؿ المغة العربية ،ذكرتو ىالة مقداد أحمد
الجميمي.
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