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يشهد العامل منذ منتصف الثمانينات،حتوالت كربى يف مجيع اجملاالت،وتغريات واضحة يف االجتاه حنو العامليةة يف العقاةات 
حمكمةةةة ،ي ةةةمن مصةةة حة االاتصةةةا ية الدوليةةةة،و حتتيةةةت التجةةةامن اجامكيةةةة،ومن الكةةةم كةةةم تةةةذا كةةةا  ال  ةةةد مةةةن وكةةةو  تن ةةةي  اةةةانو  

الصةةحاا العقمةةات يف منامشةةةة مشةةتوتة،تند ا ةةتعمايفا و وت هةةةا يف الشةةوة مةةن كهةةةة ،ومةةن كهةةة ال ةةةتى ضةةما  تةةد  املشةةةا  
 229 املص حة العامة،ولكم تذا يشتوكب تومري احلماية.

ألي شةةة    إ  محايةةةة العقمةةةة التجاميةةةة نوحةةةة مهمةةةة و اعةةةة حلمايةةةة تويةةةة التمةةةاك التةةةاكت،  يةةة   ةةةدو  احلمايةةةة  كةةةن
اال ةةتدا ن مةةن كهةةو  احب ةةتين ليةة  يتحصةةم ت ةةه موا ةةد  شةةكم  ةةهم مةةن كةةتال ا ةةتعماك تقمةةات ال  صةة ، ولةةذل  ا تاكةة  

 .الدوك إىل اوانني حلماية العقمات التجامية

 وواة  ضة مة إ ةتثمامات  ت صةي  توةو  و ، التجامي تقماهتا ت ه احلصوك  بيم يف وا  ة المواال تندق الشتكات إ 
 جتامية، تقمة  ا تعماك يتغب من كم مع ه لذا ، دنكي ععة وذات اجلمهوم ابم من معتومة التجامية العقمة تصبح لكي وويم

 ا ةت دا  مةن احب ةتين متنةع ال  الشةتكات يفةذه  كةن مكيةف ، ةالتجامية الويمةة ذات الدكتيةة امل كيةة الصةوك مةن كأصةم حيميهةا ال 
 ؟ التجامية العقمات تذه

   ال إذ 230،التجامي العقمات مشجم  لدى تشجي ها تي التجامية العقمة حلماية كو ي ة إ ت داًما الحتة الكثت من إ 
 ومبجةت  ال الو العقمةة تشةجيم يةت  ال  جيةب  ية  التجاميةة العقمةة ل حمايةة شةتوًا التشةجيم تةذا مةن جتعةم الب ةدا  مةن الكثةري

 .ا ت دامها من احب تين منع يف احلق ملالكها ويصبح احلماية ت ه حتصم تشجي ها
 اليً ةا تةي تتمتةع املشةج ة غةري التجاميةة مالعقمةات التجاميةة، العقمةة حلمايةة الو يةدن الو ةي ة وتة لةي  التشةجيم ولكةن

 مشتوم  شكم  اجدمة الو املنتج إىل يتعتف ال  املشته    إمكا  يصبح لي  ةتاملي نشهت  إكتشب  إذا الب دا   عض يف  احلماية
  231.ن تالشه شا عة  العقمات العقمات تذه وتعتف .ل  املالكة الشتكة تن

                                                           
،كامعةةةةةةةةةة حممةةةةةةةةةد 50لعةةةةةةةةةد  كاتنةةةةةةةةةة مواوي و ممةةةةةةةةةىي  و ةةةةةةةةةو ،  ةةةةةةةةةة املنتةةةةةةةةةدى الوةةةةةةةةةانو  ،التن ةةةةةةةةةي  الوةةةةةةةةةانو  ل عقمةةةةةةةةةات يف التشةةةةةةةةةتيع اجلىا تي،ا -229

 .50،ص ي ت  شكتن

 التةا:  النحةو ت ةه امل ت دةة الةدوك يف العقمةة التشةجيم شةتو  ) 1979الصةناتية امل كيةة حلمايةة  ةامي  اتداايةة مةن  6املةا ن نصة  -230 
 ال ذلة  *ومةع.الةووي تشةتيعها وتيةق تةن االحتةا   وك مةن  ولةة كةم يف التجاميةة الو الصةناتية العقمةات وتشةجيم إيةدا  شةتو  حتةد  *

 ا ةتنا ا صةحتها إ حةاك الو االحتةا   وك مةن  ولةة اليةة يف االحتةا   وك مةن  ولةة متايةا ال ةد ابةم مةن مو تةة تقمةة تشةجيم و ةب ممةض جيةوم
 تةن مشةتو ة االحتةا   وك إ ةدى يف ل وةانو  وبوةا  ةج   الةي العقمةة *تعتةرب.املنشةأ  ولةة يف جتديةدتا الو تشةجي ها الو إيةداتها تةد  إىل

 املنشأ  ولة ذل  يف األ تى مبا االحتا   وك يف  ج   الي العقمات
 "تتعهةد:نصة   ية  ، املشةهومن العقمةات محايةة المهيةة إىل  1979الصةناتية امل كيةة حلمايةة  ةامي  اتداايةة مةن ثانيةا  6املةا ن الشةامت-231 

 ال  مبةا و التشةجيم ك إ حةا الو  ةتمض الشةأ ، صةا ب و ةب ت ةه  نةال الو ذلة ، تشةتيعها كةام إذا ندشةها ت وةال مةن  ةوال االحتةا ،  وك
 يف امل تصةة الشة حة تةتى  عقمةة لةب  إجيةا  شةأاا مةن يكةو  تتمجةة الو تو يةدا الو نشة ا تشةكم الةي التجاميةة الو الصةناتية العقمةة ا ةتعماك

  .ومشتعم ة االتدااية تذه مبىايا يتمتع  ش   اجاصة العقمة معق  اتتبامتا مشهومن الاا اال تعماك الو التشجيم ميها مت الي الدولة
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 العقمةات تةذه شةهتن ا ةتغقك الشةتكات  عةض وحتةاوك SUMSUNG،Adidas مةثق، العقمةات تةذه  ةني مةن
 املشةك ة تةذه وحلم .املشته   ت  يم هبدف معها ال ب    ق تقمة الو مشاهبة تقمات ا تكام  قك من مشتوتة غري  حتيوة
 .الشهتن شا عة ل عقمات  اصة محاية ت ه الوونية التشتيعات و عض تتيب  وإتدااية  امي  إتدااية نص 

  احلماية تتمتع ال   كن ال املشج ة غري التجامية العقمة ال  تو والشبب كثرياً  ت ي  يعوك ال احلماية من تذا النو  ولكن
 يف التجاميةة العقمةة وةت   عةد الةىمن مةن معوولةة مةةن يتح ةب األمةت وتةذا الشةوة يف كيدن وععة كامًيا مميىًا وا عاً  تكتشب مل إذا

  ةواًلا املشةهومن التجاميةة العقمةة حلمايةة املشةتوتة غةري املنامشةة اةوانني متنحهةا الةي احلمايةة إىل ال جةول اليً ةا املمكةن ومن،التةداوك
 .احلالة تذه يف الشهتن من تالية  مكة ت ه العقمة تكو  ال  بجي الن  إال مشج ة، غري ال  مشج ة كان 

يفةةذا  ةةةوف نتحةةتة إىل موضةةةو  احلمايةةة  التدصةةةيم يف تةةذا الدصةةةم،و تةةذا  تجى تةةة  إىل مبحثةةني األوك نتنةةةاوك ميةة  احلمايةةةة 
 ة ل عقمة التجامية.يالوونية ل عقمة التجامية،الما الدصم الثا  ندم  مي  احلماية الدول

 اية الوطنية للعالمة التجارية.المبحث األول: الحم 
من الكم ضما  احلماية الدعالة ل عقمة التجامية تشعه كم  ولةة إىل  ةن اةوانني تتماشةه مةع  ةتتة إنتشةام لةاتتن التو يةد 

إ ةةاذ  يةةة الو مدنيةةة الو إىل الو ةةال وممةةع  تةةوى ا ةةا ية كىاال جول  ةة و تةةذامةةن  ةةقك إجيةةا  مليةةات مةةن شةةأاا تةةومري تةةذه احلمايةةة ،
 إىل  ني الدصم يف النىا  املحتو  الما  ااضي املوضو . ،إكتالات حتد ية واا ية  دالا ت ه  ق املعتدى ت ي  مؤاتا

 ت ف احلماية لشب ما إذا كان  العقمة مشج ة ال  غري مشج ة.  مإذا كان  العقمة غري مشج ة ال جيوم لصا بها ال  
تح ةب اس ةتدا ن مةن احلمايةة اجلنا يةة ا ةتكماك إكةتالات اسيةدا  و التشةجيم، وتكةذا يتمتع إال  احلمايةة املدنيةة، الو  تعبةري م ةت ت

كةةم شةة   يتعةةدى ت ةةه العقمةةة  ةةأي وكةة  مةةن الوكةة  استتةةدال، كمةةا يبةةني   ا اسلتةةىا  إمكانيةةة متا عةةة كىا يةةةيةتةةب ت ةةه ا ةةةا  تةةذ
 ة غري املشتوتة الو اغتصاا العقمة.لصا ب العقمة املشج ة يف تذه احلالة ممع  توى مدنية مبنية ت ه املنامش

يفذا  نبني وتة احلماية الوونية من  قك مح بني، األوك نتناوك مي  احلماية املدنية ل عقمة التجامية،الما الثةا  نتحةتة مية  
 ل حماية اجلنا ية ل عقمة التجامية.

  للعالمة التجارية. المدنيةالمطلب األول :الحماية 
 الشيال ت ه تت  معنوية  ووة كواا التجامي ل محم األ ا ية العناصت الت  امل ت دة  أنواتها الصناتية امل كية  ووة تعد

 وتةد  مهةاا ا ة  الكامةة ابةم التىامةا وتتتةب ، ا ةتغقيفا و  ا ةتعمايفا إ ةتثثاميا  وةا مالكها تعحي مهي ، مالية ايمة يفا ما ية غري
 تةن م ةح الكةرب حتويةق إىل الصةحاهبا يشةعه إذ التجاميةة املنامشةة  ةاك يف معةاك و وم ااتصةا ية المهيةة احلوةوة ،ويفةذه ت يهةا االتتدال

 232اجلمهوم. كذا وتيق
 تتناىف و ا م إىل البعض جلول نتيجة مشتو  غري تمم إىل لتتحوك الحبيعية  دو تا تتعدى اد مشتو  كعمم املنامشة إ 

 يف املنةام  التةاكت هبةا الةي يوةو  املشةتوتة غري الو ا م تعترب إذ ، املهي الشتف مع الي ا تتناىف و التجامية والعا ات األتتاف مع

                                                           

 7552 الثانية الحبعة، األم   ،والتوميع ل نشت  امد  ام ،موامنة  ما ة ، الصناتية ل م كية املشتوتة غري املنامشة ، الصدام اجلبام تبد غامنمينة  -232 
 .001 ص ،
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 تةن والكف الغري الصاا الذي ال تم تعويض تن التاكت مشؤولية يتتب مشتو  غري تمم يعترب الغري تمقل ت ه احلصوك  بيم
 .233املشتوتة غري املنامشة  توى وتيق تن العمم تذا يف اال تمتام
لصا ب العقمة ممع  توى مدنية الما  احملكمة لح ب تعويض ال تم الق ق     شبب تو يد العقمة الو تشبيهها جيوم     

مةةثق، إ  تةةذه الةةدتوى مكدولةةة لصةةا ب العقمةةة غةةري املشةةج ة مةةن كهةةة، و لصةةا ب العقمةةة املشةةج ة مةةن كهةةة ال ةةتى، و ن ةةتا 
ق حتتاج الو ية املودمة الما  ااضي الوش  املد  إىل إثبات  ول نية املغتصب، لتحبيق األ كا  العامة املتع وة  املشؤولية املدنية، م

ممةةن املتدةةق ت يةة  اليةةو  النةة  جيةةوم ل ةةحية استتةةدال ممةةع  تةةوى املنامشةةة غةةري املشةةتوتة لح ةةب تعةةويض ال ةةتم الق ةةق هبةةا،  وةةا ال  
و صا ب الة ي  ضةد مةن اةا   التو يةد،  ينمةا إذا  الدتوى املؤ شة ت ه تو يد العقمة، ال جيوم ممعها إال من صا ب العقمة ال

كةةا  األمةةت يتع ةةق  ةةدتوى مؤ شةةة ت ةةه املنامشةةة غةةري املشةةتوتة، جيةةوم لكةةم مةةن حلوةة  ضةةتم مةةن كةةتال تةةذا التصةةتف ال  يتمةةع تةةذه 
 .234الدتوى

 احلةق مشةتوى إىل امتدعة   ةوال الوانونيةة املتاكةى جلميةع الوانونيةة احلمايةة تةومت املشةتوتة غةري املنامشةة  تةوى مةإ  و التةا: 
 إتتةدى مةن كةم ت ةه املشةتوتة غةري املنامشةة  تةوى  تمةع الصةناتية امل كيةة  وةوة ألصحاا حيق الن  ذل  ومعىن ، ال ال  الكامم

 236املشج ة غري احلووة مال  الما  الو يد الشبيم تعد الدتوى مهذه وت ي  ، 235ال ال  مشجق احلق كا   وال احلووة تذه ت ه
  تةوى تعتةرب والةي التو يةد  توى وتي اجلىا ية الدتوى وتيق تن  وواه  حيموا ال  م ه  املشج ة احلووة الصحاا تك  ،ت ه
 المكااا. تومتت مىت اال تثثامية احلووة ألصحاا  اصة

 الحبيعةة املح ةب تةذا يف  ةنبني وت يةة ال ةتم تعةويض يف  ومتةا كانةب إىل واا يةة وليدةة املشةتوتة غةري املنامشةة لةدتوى
 .تنها املةتبة احبثام و الدتوى تذه المكا  واىل املشتوتة غري املنامشة لدتوى الوانونية
 .المشروعة غير المنافسة دعوى : األول الفرع

تةةتف الدوهةةال املنامشةةة غةةري املشةةتوتة  أاةةا ا ةةت دا  التةةاكت لل ةةاليب امل الدةةة ل وةةوانني الو العةةا ات التجاميةةة الو املناميةةة 
 237تند التعامم يف ميدا  التجامن.للمانة و الصدة 

 و  عدتا ذكت تناصتتا  التدصيم. الوال توى املنامشة غري املشتوتة يشتوكب  ما ة وبيعتها الوانونية  إىلابم التحتة 
 القانونية: طبيعتها-أ

 امل كيةة وحلوةوة تا   شكم التجامي ل محم املشتوتة غري املنامشة التماك تن املشؤولية تن    اصة اواتد تومت تد  إ 
 يتتكبة  معةم كةم  ةأ  تو ةي والةي التوصةريية املشةؤولية يف العامةة الوواتةد ت ةه الةدتوى تةذه تؤ ة  ،  ةاص  شةكم الصةناتية
 ال ةا  ت ةه واملشةؤولية التوصةريية املشةؤولية كانة  إذا  ةالتعويض،  دوثة  يف  ةببا كةا  مةن ي ةى  ل غةري ضةتم ويشةبب الشة  
 . ؟ مها  ني الدتة تو مما ،  تيااجلى  املد  الوانو  من 071 املا ن ت ه تؤ شا  مشتوتة غري املنامشة

                                                           

-7502،اليب  كت   وايد ت مشا  ،الوتو ة شها ن  كتوماه الوانو  اجاص ،اجلىا تياحلماية الوانونية ل م كية  الدكتية ل وانو  ،  يمة  ن إ مي -233 
 .022،ص7501

 .165ص،املتكع الشا ق،مماوي  مت ة صاحل-234 
 .751 ص ، 7502عيحة الو يويب،امل كية الصناتية ،الحبعة التا عة، ام النه ة،الواتتن، -235 
 .اال تعماك يف لل بوية املشج ة غري احلووة م كية متنح -236 

 . 7552،72ة،مينة غامن تبد اجلبام الصدام،املنامشة غري املشتوتة ل م كية الدكتية ، ما ة موامنة، ام احلامد ل نشت و التوميع،تما ،الحبعة الثاني-237 
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 وتةذه التجةامي احملةم م كيةة وت ةه العمةقل ت ةه التةاكت لةق املشةا  الاةا ت ةه املشةتوتة غةري املنامشةة الدوة   عةض يؤ  
 .238احلق تذا ت ه االتتدال تؤ   العمقل لتحويم املشت دمة الحتة إ  ،و  العمقل  اال تداظ  و  يف ت هت امل كية

 يعترب والذي التجامي احملم ت ه موط امل كية إمنا و ، العمقل ت ه م كية  ق ل تاكت لي  الن  مدا ه نودا التالي  يفذا وك 
 امل كيةة  وةوة تةي العناصةت وتذه العمقل جل ب ت يها يعوك الي العناصت تي ل تاكت  وا يكو  وما تناصته تنصتا من العمقل

  كةن مةق وت ية  إلية   ةيتوكهو  العمةقل ال  مةن متأكةدا لةي  التةاكت إ  كمةا ، مميةىن تقمةة الو مةثق اال ةةا  الصةناتية كةربالن
 مشةتوتة غةري  أ ةاليب العمقل حتويم  الة يف إال املشتوتة غري  توى املنامشة ساامة  اك مق  التا: و ، ت يه  لو  استةاف

 239العمقل. ك ب يف يفا تربيتا جتد ال األ رين مهذه
 املنامشةة ال  الدوة  تةذا يةتى إذ ، احلةق إ ةتعماك يف التعشةف ن تيةة ت ةه املشتوتة غري املنامشة  توى يؤ   الدو   عض

 التجاميةة املنامشةة تةتف يف تعةد املنامشةة تةذه ممام ةة يف التةاكت إ ةت دمها الةي الو ةا م لكةن مبا ةة منامشةة تةي املشةتوتة غةري
 .  ق  دو  تصتف شكم ت ه تنامشي  عمم الش   مبوت اتا يوو  والي املمنوتة املنامشة تك  وتذا ، مشتوتة غري التماك

 من  ينبع  الذي  املصدم يكمن ال الدتة ال  كما ،  تيت  إ ت دا  يف يدت  الش   مإ  املشتوتة غري املنامشة يف الما
 مشةتوتة غةري املنامشةة يف المةا ، التنامشةي النشةا  تةو املمنةو  يكةو  تعااةديا املمنوتةة املنامشةة مدةي ، املنةع ذلة  حمةم يف  ةم املنةع

 ععة تشوي  ، اج ط و ا م إىل املشتوتة غري املنامشة التماك الدو  تذا ويوش  ، ذل  يف املشت دمة الو ا م تو املمنو  ميكو 
 .ل مشتو  الدا  ي التن ي  يف   م إ داث ، املنام 

 ، احلةق ا ةتعماك يف التعشةف ن تيةة تةو املشةتوتة غةري املنامشةة لةدتوى الشديد الوانو  األ ا  ال  240الدو   عض يتى 
 أل كةا  وموةا التوصةريية ل مشةؤولية موكةب  حةأ كواةا تةن  ةتج ال احلةق إ ةتعماك يف التعشةف ن تية مإ  اجلىا تي ل وانو  وموا
يتتكبة  الشةة   هحثة ،و يشةبب ضةةتما ل غةري ي ةةى  مةن كةةا   ةببا يف  دوثةة   "كم معةةم اليةا كةةا  املةد  الوةانو  مةةن 071 املةا ن

 إ تعماك يف التعشف ال  اهالمه ال باا لعدن املشتوتة غري املنامشة  توى ت ه الن تية تذه تحبيق  كن مق و التا: ،  التعويض."
 اصةد وليدتة  تةن احلةق  تحويةم توةو  ال األ ةرين تةذه ال  كمةا ، املشةتوتة املنامشةة غةري هةقف كبةرين ما ةدن إىل يشةعه ال احلةق

 241احلق. إ تعماك يف ل تعشف  النشبة احلاك ت ي  تو كما  املنام  اسضتام
 الي معم كم  أ  تو ي الي الوانونية الواتدن ت ه املشتوتة غري املنامشة  توى تؤ   اجلىا ت يف الو ا ية التحبيوات إ 

 ت ةه توةو  الةدتوى تةذه مةإ  وت ية  ،  ةالتعويض  دوثة  يف  ةببا كةا  مةن ي ةى  ل غةري ضةتم ويشةبب هحثة  الشة   يتتكبة  كا 
 التوصةريية املشةؤولية  تةاوى إ ةدى تةي املشةتوتة غري املنامشة  توى ال  يعي ال تذا ال  إال التوصريية املشؤولية يف العامة الوواتد

 . ينهما إ تقمات تناك  م
 وليدةة م هةا ال ةتم تصة ح الاةا ت ةه م ةق املشةتوتة غةري املنامشةة الما ، ال تم سصق  و ي ة تي التوصريية ملشؤوليةإ  ا

 مةن شةكم الاةا ت ةه املشةتوتة غةري املنامشةة  تةوى توتصةت ال ال  جيةب النة  الشةأ  تةذا يف ايةم وت ية  ، ل مشةتوبم  النشةبة واا يةة
 التجامي. احملم م كية تن الدما  منها الغتض  ويوية تينية  توى تي  م التوصريية املشؤولية  تاوى الشكاك

                                                           
238 - RIPERT.(G) par ROBLT.(R) , traité de droit commercial L.G.D.J13éme , éd, 1989, p326.- 

 .021،التكع الشا ق،ص  يمة  ن إ مي  .-239

 .760ص،0110الوكيى يف امل كية الدكتية،املؤ شة الوونية ل كتاا،وبعة  ،حممد  شنني-240 
 ص ، 0111 وبعة ،اجلامعية املحبوتات  يوا  ، االلتىا  مصا م األوك اجلىل ، اجلىا تي املد  الوانو  شت  يف الوكيى ،ادا ن  شنيالمحد  -241 

712. 



 الفصل الثاني:الحماية القانونية لعالمة التجارية.
 

107 
 

 لق استةاف مع يشتوي  ال التوصريية املشؤولية ت ه املشتوتة غري املنامشة  توى تأ ي  ال  الدو  يتى اجملاك تذا يف
 242املا ية. امل كية اال تحواة  توى حتمي كما  اصة محاية تتح ب املعنوية امل كية تذه أل  املتجت م كية

 غري التجامية  املمام ات األ رين تذه التماك ت ه الصح ح وإمنا مشتوتة غري املنامشة ت ه ن ي مل اجلىا تي املشت إ  
 العوو ات ت ه من  76 املا ن نص  إذ ، 243املتع ق  الوواتد املحبوة ت ه املمام ات التجامية 57-51 األمت يف وذل  نىيهة
الي تن  ت ه الن "متنع كم ممام ات التجامية غري النىيهة  التجامن  تية ممام ة الثنال املتتكبة األ حال ضد املشت  الوم تا الي

امل الدة للتتاف التجامية الن يدة و النىيهة و الي من  قيفا يتعدى تو  ااتصا ي ت ه مصاحل تو  الو تدن التوا  ااتصا يني 
،منص  ت ه الن "تعترب ممام ات النىيهة غري املمام ات تن المث ة ت من  م ود ذات   51/57األمت من 72 املا ن الما ، م تين."

 جتامية غري نىيهة يف مدهو  ال كا  تذا الوانو ، ال  يما منها املمام ات الي يوو  من  قيفا العو  االاتصا ي مبا ي ي 
 تشوي  ععة تو  ااتصا ي منام   نشت مع ومات  يثة مت   ش ص  الو مبنتوكات  الو  دمات . .0
لعو  ااتصا ي منام  الو تو يد منتوكات  الو  دمات  الو اسشهام الذي يوو    ،اصد كشب  تو يد العقمات املميىن .7

 م ا ن تذا العو  إلي   ىم  شكوك و الوتا  يف ذتن املشته  .
 ا تغقك مهامن تونية الو جتامية مميىن  و  تت ي  من صا بها. .2
 مع تو  ااتصا ي منام   قما ل تشتيع املتع ق  العمم. إغتال مشت دمني متعاادين .1
 اال تدا ن من األ تام املهنية  صدة الكري ادمي الو شتي  ل تصتف ميها اصد اسضتام  صا ب العمم الو الشتي  الودمي. .0
 إ داث   م يف تن ي  تو  ااتصا ي منام  و حتويم م ا ن   ا تعماك وتة غري نىيهة كتبديد  الو  تيب و ا    .6

 االشهامية و ا تق  البحااات الو الح بيات و الشمشتن غري الوانونية و إ داث اضحتاا  شبكت  ل بيع.
اس قك  تن ي  الشوة و إ داث اضحتا ات ميها،مب الدة الووانني و /الو احمل ومات الشتتية،وت ه وك  اجصوص  .2

 الو إاامت .التهتا من االلتىامات و الشتو  ال تومية لتكوين نشا  الو ممام ت  
الاامة حمم جتامي يف اجلوام الوتيب حملم منام  هبدف ا تغقك شهتت   امج األتتاف و املمام ات التنامشية املعموك  .1

 هبا."
من  071املمام ات التجامية غري نىيهة ،الما املا ن  س انة ال ا اتشكم  التقهاملذكوم  51/57 األمتمن  76املا ن  إ 

 .ل منامشة غري املشتوتة الوانو  املد  تشكم ال ا ا
 يف املشؤولية الما ، وتوا ية م تية ألااتي مشؤولية  دو  ضتم  51/57 األمت من 76 املا ن يف املشؤولية ال  واملق ظ

املتع ق  املمام ة التجامية  51/57 ماألمت إصق  ، إىل هتدف ألاا ال تم ال ا  ت ه اا مة مهي املد  الوانو  من 071 املا ن
 . ةلات تتمثم يف الغتاممن  تن  ت ه كىا 76 حا ع كىا ي ال  املا ن يتميى 

 72 املا ن هبا كالت الي الصياغة و املبدال تذا  ني التوميق  كن ال لذا الشتتية مبدال يشو  اجلىا ي اجملاك يف الن  إىل إضامة
 النىيهة غري التجامية املمام ات ابيم من املثاك  بيم ت ه املذكومن األمعاك  عض الشالف الذكت تندما اتتربت 51/57 األمت من
 ل و ال 51/57من األمت  72املا ن  تاجلت  الذي اجملاك تتك األم م ممن وت ي  الوا مة يفذه ال تى المعاك إضامة  كن الن  و

 .244يالتجام  احمليط مع والتكيف التحوم ت ه الودمن ل  أل  املد 
                                                           

 .015،ص021 ص،الشا ق املتكع   يمة، ن ا مي   -242 

،احملد  ل وواتد املحبوة ت ه املمام ات 7551كوا   نة  72املوامق   0170مجا ى األوىل تا   50مؤمخ يف  51/57الوانو  ما   -243 
 .10العد   7551كوا   72التجامية،ج م 

 .017ص،املتكع الشا ق ،  ن  مي    يمة-244 
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 المشروعة: غير المنافسة دعوى عناصر -ب
 :الخطأ 1-

 اال توامة و األتتافو  الوانو  مع يتعامض تمم كم وتو املشتوتة، غري املنامشة  توى تناصت الت  ال د 245 اجحأ يعد
 إىل تةؤ ي و ةا م إ ةت دا  الو ل منةام  التجاميةة الشةمعة تشةوي  شةأاا مةن الةي الكاذ ةة اال تةالات و الشةا عات كبة  التجاميةة
 .246التجامية األنشحة  ني اج ط الو ال ب 

 التن ةي  يف   ةم إ ةداث ، ععةة املنةام  تشةوي  ، اج ةط و ةا م إىل املشةتوتة غةري املنامشةة التمةاك صةنف الدوة   عةض
 الشوة. يف و املنام  ل مشتو  الدا  ي
 الةي املكانةة إغتصةاا إىل الو ةي ة تةذه وهتةدف املتو ةط االنتبةاه ذو املشةته   لةدى اج ةط إ ةداث هبةا ويوصد : الخلط وسائل
 التعتف صعو ة ل مشته   خي ق مما منتجاهتما  ني الو متنامشتني مؤ شتني  ني التشا   يف   ط إ داث  قك من املنام  حيت ها
 املشتوتة تحبيوا. غري املنامشة ال اليب الكثت من األ  وا وتذا ، مع  املتعامم توية الو املنتوج مصدم ت ه
 التجامي نشاو  الو منتجات  الو املنامشني ال د منشأن تن الثوة نى  شأاا من الي اال تالات هبا ويوصد :المنافس سمعة تشويه
 تتةومت ولكةي ، إتقنةات توميع الو الصحف يف كالنشت ت نية  و ا م التشوي  يوع اد كما ، الكاذ ة اال تالات  حتيق ذل  ويوع

 .كاميا حتديدا ت ي  املدته ش صية حتديد من ال د التشوي  التماك تن املشؤولية
 اسضتا ات ت ه التحتيض االضحتا ات   ق الي الو ا م  ني من : السوق في أو المنافسة المؤسسة داخل اضطرابات خلق

 المةا ، املنامشةة املؤ شةة  ا ةم   ةق االضةحتاا العوامةم تةذه كةم ، املصةنع  ةت إمشةال الو املنامشةة املؤ شةة يف العمةم تةتك الو
 .247الكاذ ة استقنات وتيق تن مينتج الشوة  ا م االضحتاا
  شهتن املدته متتع إ ا ما  الة يف مشاهبة جتامن يباشت ال ش   ضد املشتوتة غري املنامشة  توى مباشتن جيوم متنشا يف

 إىل التجامية العقمة الو اال   ذات ت ي  املدته إ ت دا  ميؤ ي مميىن جتامية لعقمة الو التجامي سع  إما املشته   جتذا ذا عة
 .248الحدي ية  املنامشة املنامشة من النو  تذا ت ه يح ق املشته كني لدى لب    ق

  حه ت ه  التحدم  العيش الش   مبوت اه يوو  الذي الدعم" ت ه الاا saint- gal  الدوي  الدتنشي تتمها الذي و
 إمتدا  يشكم كون مي المهيت  التحدم يشتمد ، "و دمات  ومنتجات  نشاوات  و إع  ععة من و كهو ه من  اال تدا ن الغري مشام و

 ال  مغة  املشةتوتة غةري املنامشةة  ةدتوى إ انتهةا  كةن ال الو يصةعب كةا  تصةتمات متا عةة إىل يؤ ي لي  املشتوتة غري ل منامشة
 تذا لويا  ضتومية املعتدي نية  ول كان  إذا ما إشكالية يحت  املشتوتة غري املنامشة يف اجحأإ  ل نىاتة التجامية. خمالف التحدم
 .؟ كايف املشتو  غري الدعم ال  ال  التكن

يكةو   ال  يكدةي  ةم  املنةام ، األضتام وصد  يصدم ال  اجحأ حتوق يشتدتي ال الن  الووك إىل اجملاك تذا يف الدو  يذتب
 .249املشتوتة غري املنامشة يف اجحأ مكن لويا  ال ا يا اصت تن املعتدي نية  ول تعترب ال لذل  إمهاك تن ناجتا

                                                           

 .022ص- ا ق متكع -الصدام اجلبام تبد غامن مينة  الن ت – امل م  ا ماك موة  اانو   واكب إ قك الن  ت ه اجحأ يعتف-245 

246 -SAINT-GAL. (Y) , protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale ,droit françaises 

et droits étrangers ,Delmas et Cie ,5ème éd., 1982,p w 04. 

 .720ص ،الشا ق املتكع،  شننيمد حم-247 
 7552،ة الثاني الحبعة، األم   ،والتوميع ل نشت  امد  ام ،موامنة  ما ة ، الصناتية ل م كية املشتوتة غري املنامشة ، الصدام اجلبام تبد غامنمينة -248
 .020ص، 
 .011،املتكع الشا ق ،ص  ن  مي    يمة -249 
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 :الضرر-2
 العمقل حتويم تن ناجتا ما يا يكو  ال  مي  ويشتوي املشتوتة غري املنامشة  توى لويا  تاما موضوتيا شتوا ال تم يعترب

 ، مؤ شت  الو املنام  ععة يحاك معنويا الو ، ت ي  املدته هبا اا  الي املشتوتة غري  الو ا م ل تعدي نتيجة املدته منتجات تن
 .250مشتوبق الو  اال ، تامها الو كشيما ال تم كا   وال متومتا يعترب التكن تذا ال  كما

 اةد النة  إال مشةتوبق الو  ةاال ، الو كبةريا صةغريا ، ال  يةا الو ما يةا ال ةتم كةا   ةوال املةدتي ت ةه ال ةتم إثبةات لتةب يوةع
  صةومن يةؤثت املشةتوتة غةري املنامشةة المعةاك تةن ينةتج الةذي ال ةتم أل  التعةويض موةدام حتديةد يف الصعو ات  عض الو ال يعةض
 تةن إنصةتموا الةذين املشةته كني تةد   ايةق و شكم التوديت  كن ال وت ي  ،  العمقل االتصاك تنصت ت ه مباشتن غري الو مباشتن
 . مبيعات  ت ه  يؤثت  تما وتذا التاكت مع التعامم

 صق ية متتد و التا: ، املشتوبم يف  دوث  يتواع  م حمووا ال تم يكن مل وا   ىت املشتوتة غري املنامشة  توى ممع  كن
 تةن املنةام  إكبةام يةت  احلالةة تةذه يف و ، املشةتوبم يف ضةتما حتةدث الةي املشةتوتة غةري املنامشةة المعةاك متةا ي مةن ل حةد الواضةي
  توى املشتوتة غري املنامشة  توى تكو  وتنا ، 251ال تم  إثبات املدتي تك يف  و  املشتوتة غري املنامشة التماك تن الكف
 . املشتوبم يف  دوثها ومنع التجامن يف النىيهة غري الو ا م إ ت دا  يف اال تمتام واف إىل هتدف واا ية
 السببية: العالقة-3

 املدته إمتكب  الذي ل  حأ نتيجة كا  احلاصم ال تم ال  هبا ويوصد ، املشؤولية  توى يف الثال  التكن الشببية الم حةتعد 
 ال  الي ا وت ي  ،    حلق الذي ال تم ت ه مث املشتوتة غري املنامشة معم إمتكاا ت ه الدليم يوي  ال  املت تم التاكت وت ه ، ت ي 
 يف صةعو ة الكثةت يكةو  األمةت ال  إال ، اسثبةات وةتة  كامةة ذلة  ويكةو  املتتكب ل دعم مباشتن نتيجة كا  ال تم تذا ال  يثب 
 .252احملتمم ال تم يف الشببية تقاة إثبات  الة

 الي احلاالت يف إال ، املشتوتة غري املنامشة  توى يف الشببية تقاة تن ل بح   اك ال الن  الووك إىل الدو   عض يذتب
  .253ال تم وكو  تد  الو اال تما: ال تم  االت  تك  وت ي  املشتوتة غري األتماك تن مع ي ضتم ل مدتي ميها ينشأ

 الدتوى موضو  كا  إذا إال ، الشببية تقاة تن ل بح   اك ال  أن  الووك إىل الدو   عض الي ا يذتب االجتاه تذا يف 
 تبيةا  يصةبح و املوا ةم  تدةي ال ةتم إلهةام ضةتومن مةإ  يفشةت ال غري العمم واف إىل موط تتمي كان  إذا الما  التعويض املحالبة
 الم . غري الشببية العقاة

 والشة   املشةتو  غةري الدعةم متتكةب مةن كةم نشةا   ةني متاثةم الو تشا   تناك يكو  ال  األ ا  يف توت ي الشببية إ  التا حة
 مناذج ذات  دمات الو منتوكات ل ى ا ن ويود  التنامشي النشا  ند  ت ي  املدته و املدتي من كم يباشت ال  الي ، من  املت تم
 غري املنامشة  توى جتد ال  إىل يؤ ي الذي تو املشا   األام ت ه الو املماثم اال تغقك مإ  ولذل  ، متشاهبة تقمات الو متماث ة

 . اجملاك تذا يف خمت دة ا ا ية ال كا  وكو  مغ  الوكو  إىل وتيوها املشتوتة

                                                           

 .121ص، الشا ق املتكع ، الدين صق  مين-250 
251- GUYON .(Y), Droit des affaires, Economica, T. 1, 16ème éd, 1990, p90 ."…l'action en concurrence déloyale 

ne tend pas seulement à réparer le dommage déjà causé .Elle vise aussi , et surtout, à faire cesser pour l'avenir 

l'emploi de procédés illicites . Or ,de sepoint de vue , il suffit que le préjudice soit vraisemblable ou même 

en quelque sorte présumé. 

 .010 ص ، الشا ق املتكع ، الصدام اجلبام تبد غامنمينة –252  .
 .761ص ، الشا ق املتكع ،  شنني .مدحم-253 
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 من كم نشا   ني املشتوتة غري املنامشة إنتدال و التا: ، تومت التا حة الشببية  عد  اجملاك تذا يف  امي  حمكمة ا   إذ
 مةن التكييف الالت لبيع الدتنشية الشتكات إ دى مبنع األ وية لصناتة شتكة الشويشتية و ب ممض احملكمة اتمت إذ ، الشتكتني

Sandoz ك مة تكوين  يف يد م الذي التجامي إعها إ تعماك الشتكال ال د إ   وتو Sandoz .254 
 ا ة  موةد ،  ةامي  حملكمةة الشةا ق املواةف  ةقف وت ةه ،  ينهمةا ل تنةام   ةاال لةي  الشةتكتني مةن كةم نشةا   إ 

 و ب  والي،  Maxim'S  إ    امي  مبدينة محعما مت   الي االجن يىية الشتكات إ دى  توى  وبوك الدتنشية النوض حمكمة
 Maxim'S  de إ ة  إ ةتعماك مةن نةي  مبدينةة ال ي يةة املقتةي إ ةدى مت ة  الةي الدتنشةية الشةتكات إ ةدى منةع احملكمةة مةن

Nice واةد  بةامي ، األصة ي املحعة   شةمعة  اسضةتام شةأاا مةن مشةتوتة غةري منامشةة التشةمية تذه إ تعماك يف ال  ال ا  ت ه 
 اجلاذ ية من التو يم إىل يؤ ي ال  شأن  من ني  شتكة ابم من تالية ععة يفا الي التشمية تذه إ تعماك ال   يثيات الوتام يف كال
 الشتكتني  ني ا يق النشا  إ تقف مغ  األص ي املحع  ععة ت ه يؤثت ذل و  التشمية ذات حت   امي  يف املحع  هبا يتمتع الي
 .255 ينهما املكا   عد ومغ   م
 عليهم: المدعى تعدد حالة في السببية عالقةال -4

 مندةت ا الةدتوى يتمةع ال  مةنه  لكةم كةام  ام ةواا الي الش عة  وة اضحتاا يف   ق  الة يف كما املت تمو  تعد  إذا
 مية  إشةةك مةن كةم و اجحةأ إمتكةب مةن ت ةه الةدتوى وتوةا  ، ش صةي ضةتم حلوة  إذا إال  ةالتعويض ل مةدتي حيكة  ال ولكةن
 .256ممالع يف إمتبا   ينه  وكد إذا  الت امن التعويض تن مشؤوليته  وتكو 
 الفرع الثاني:آثار دعوى المنافسة غير المشروعة. 

 ويف ، العمم مشتوتية  عد  ت م  مع  اتده من ولكم املشتو  غري العمم متتكب ضد املشتوتة غري املنامشة  توى تتمع
 ال تم.  تعويض التىاماهت  يف مت امنني كانوا املشتوتة غري املنامشة المعاك إمتكاا يف ت يه  املدته تعد   الة

 املوةتمن اسثبةات وتة كامة ول  املدتي ت ه الشببية والعقاة وضتم  حأ من املشتوتة غري املنامشة المكا  إثبات تبئ يوع 
 .ما ية واا ع ك ها املشتوتة غري املنامشة  توى المكا  أل ، والوتا ن البينة ذل  يف مبا العامة الوواتد يف

 وتذا املشتوتة غري األتماك   حية الق ق ل  تم إصق ها وتيق تن تقكية  توى املشتوتة غري املنامشة  توى تعترب
 غةري األتماك واف  قك من واا ية  توى املشتوتة غري املنامشة  توى الي ا وتعترب احملكمة،    تو ي الذي التعويض وتيق تن

 . لذل  القممة التدا ري وا اذ املشتوتة
ا  ةةبق ةةةةةة  الو ةةال كميوةةت الو ةةال ملةةن يتعةةتض أل ةةد  أتمةةاك املنامشةةة غةةري املشةةتوتة ال  ي جةةأ حلمايتةة  وذلةة   تمةةع  تةةوى المةةا

 يانةة ،و مةةىت تةةومتت شةةتو   تةةوى تةةد  املشةةتوتية يف املنامشةةة م ةة  ال  يو ةةي ت ةةه املتتكةةب ل دعةةم غةةري املشةةتو   ةةالكف ت ةةه 
 اال تثمام مي ،الو ال  يو ي  التعويض ملن الصا   ال تم.

 أوال إزالة الفعل الضار:
لكي ال يشتمت ال تم وكب إيواف املنامشة غري املشتوتة  ي  جيوم ل محكمة ال  تأمت  واف التماك املنامشة غةري املشةتوتة 
ومنع واو  ال تم يف املشتوبم،مبعىن م ت إلىا  املدته ت ي   ا اذ التدا ري القممة سمالة مثام تمم املنامشة غري املشتوتة ومثاك 

                                                           

 .016،املتكع الشا ق ،ص  ن  مي    يمة -254 

 .012 ص ،الشا ق املتكع ،الصدام اجلبام تبد غامن  مينة  متكع تن منووك ،20/05/0160 تاميخ   امي  حمكمة اتام -255 
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و إتقمهةةا ،وتةةذا اجلةةىال  كةةن إيوامةة   ةةىت ولةةو انعةةد  ال ةةتم مهةةو كةةىال ذو وةةا ع واةةا ي الكثةةت منةة  ذلةة  منةةع ا ةةتعماك تقمةةة ال
 كىا ي .

 ثانيا التعويض:
إذا توامتت شتو   توى املنامشة غري املشتوتة و ات ح ل محكمة واو  األتمةاك غةري املشتوتة،ا ة   ةالتعويض ملةن الصةيب 

 الو ية. و تبعا ل توف257 ال تم وبوا ل وواتد العامة 
 احلكة  يوةة  واةد ، املوضةو  ااضةي  توةديته وخيةت  املدنيةة املشةؤولية يف العامةة الوواتةد ت ةه التعةويض توةديت يف يعتمةد

 ال ةتم تةن التعةويض  ةبيم ت ةه وذلة  ت ية  احملكةو  ندوةة ت ةه الكثةت الو صةحيدة يف  النشةت  ةاحلك  املا ي ال تم تن  التعويض
  .258معق واع الذي تن ال تم  التعويض إال احملكمة تو ي ،وال األ يب

 األضةتام املا يةة كامةة تةن  ةالتعويض احملكمةة متةأمت نوةديا مب غةا يكةو  ال  إمةا املشةتوتة غةري املنامشةة  تةوى يف والتعةويض
 إىل احلاك وإتا ن املشتو  غري الوضع  إمالة األ ري تذا ويكو  ، تينيا التعويض يكو  ال  جيوم كما ،  املدتي حلو  الي واأل  ية

 . مشتوبق ال تم واو  ومنع يهةى الن غري املمام ات لواف املنا بة التدا ري كامة ا اذ ل محكمة و كن ، ت ي  كا  ما
 يةو  كةم تةن هتديدية   غتامةة  ةاحلك   كمهةا تتمةق ال  ل محكمةة جيةوم كةا  259امل غةه املدنيةة اةانو  اسكةتالات لةم يف

 .260مماث ة ال كا  ت ه التاتن و اال امية املدنية اسكتالات اانو  ين  مل  ينما ، تصتمات  تن الكف تن امل الف مي  يتأ ت
و يكو  التعويض تا ن نودا مبب غ كىايف،الو التعويض  إمالة الوضع الوا   كأ  يح ق التاكت ت ه حم   اعةا جتاميةا  اصةا مبحةم 

اال   الذي تتتب تن ا تعمال  ضتما ل مدتي،ويف تذا اجملاك تكو  م ت،ميعترب ذل  تمق غري مشتو  و ت تى  احملكمة  إمالة 
 ل محكمة   حة كبرين يف التوديت.

إذ  كن ال  توو   تعديم اال   تن وتيق إضامة ا   م ت  يىه تن احملم املنام   ىت تىيم ال ب  من االعني الو تىيم اال ة  
د احلكة   ةالتعويض،مدي تةذه احلالةة يعتةرب ذلة   حةأ كديةدا ينشةأ تنة  متاما،الما إذا ا تمتت التماك املنامشة غةري املشةتوتة  عة

 261ضتم مشتوم جيوم التعويض تن   دتوى مشتو ة.
 إ  اك الو املغتصب احلق ا ت دا  منع يف الواا ية ،وت هت اسكتالات ال تم غياا يف  ىت الواا ية اسكتالات توتيت جيوم

 ت ةيف الو تغةري  ةاسكتالات  ةاألمت الواضةي يوةو  اليةن التجةامي اال ة   ةاك تتبةع يف مةا غالبةا اسكةتالات وتةذه ، تعةديقت ت ية 
 .املتشا   األعال  ني التدتاة شأاا من تبامات

 احلمايةة مةن نحااةا الو ةع مهةي الصةناتية امل كيةة  وةوة كامةة هبةا تشةت م تامةة محايةة املشةتوتة غةري املنامشةة  تةوى تعتةرب
 املتاكى متحمي املشتوتة غري املنامشة  توى الما ، مكتم ة احلق تناصت كان  إذا إال إليها ال جول  كن ال األ رين مهذه ، اجلىا ية

ت ةه  يوةع تةا   واكةب اس ةقك تةد  تةو الةدتوى تةذه يف األ ةا  و ال، ال  الكامةم احلةق مشةتوى إىل إمتدعة   ةوال الوانونيةة
 .262الكامة
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 املنشةأ تشةمية وكةذا الشةك ية والتصةامي  اال ةةا  لةربالن محايتها كانب مإىل املشتوتة غري املنامشة  توى ت ه يق ظ وما
  تةوى الو التو يةد  توى إما وتيق تن  وواه  محاية يف احلق احلووة تذه ألصحاا الين الصناتية والنماذج والت و  والعقمات

 .املصنع  ت و التجامي والعنوا  اال   من لكم الو يدن احلماية تعترب الدتوى تذه ال  إال املشتوتة، غري املنامشة
 وتذا املشتوتة غري املنامشة  توى تومتتا الي ت   إال  اصة حلماية اجلىا ت يف خي ع ال التجامي والعنوا  التجامي اال  

 غةري املنامشةة  تةوى تومتتةا الةي ت ة  مى وكةة لمايةة التجةامي والعنةوا  اال ة  حي ةه إذ متنشةا يف  ة  معمةوك تةو مةا تكة  ت ةه
 تذا يتمتع وال تن م  مل الصناتية ل م كية اجلىا تية الووانني مإ  املصنع  ت الما التو يد،  توى وتيق تن اجلىا ية واحلماية املشتوتة

  ا ةم اسضةتا ات   ةق و ةا م ضةمن املصةنع  ةت إمشال يندمجكو  ان    ةاملشتوت غري املنامشة  توى وتيق تن إال  احلماية احلق
 .263 املؤ شة

 :إجراءات تحريك دعوى المنافسة غير المشروعة. الفرع الثالث 
 :قيام دعوى المنافسة الغير مشروعة 

إ  اكةةتالات ممةةع  تةةوى املنامشةةة غةةري املشةةتوتة تةةي ت ةة  املتبعةةة لتمةةع الي  تةةوى ا ةةا ية،ما ام  مؤ شةةة ت ةةه املشةةؤولية 
مث الوتاف  توى املنامشة غري املشتوتة وا ريا االثبات يف تذه التوصريية،ومن  مهي   ع ل وواتد العامة و  نبني احملكمة امل تصة 

 الدتوى.
 المحكمة المختصة للنظر في دعوى المنافسة غير المشروعة: .0

 إ  احملكمة امل تصة تي الي جيوم يفا الدصم يف  تاوى املنامشة غري املشتوتة و اال تصاص النوتي و احمل ي.
 أوال:االختصاص النوعي:

إ  ميما يتع ق  تحديد اجلهة الو ا ية ل دصم يف الدتوى املدنية ميبوه األمت خي ع ل وواتد العامة لق تصاص املنصوص 
الةةي  ةة  اال تصةةاص النةةوتي الةةذي  و264منةة   27ت يهةةا يف اةةانو  اسكةةتالات املدنيةةة و اس اميةةة و املتمث ةةة كأصةةم تةةا  يف املةةا ن 

المحكمة هي الجهة القضاائية اات االختصااص العاام و تتشاكل ماا أقساام يمكاا أ  الي تةن  "و  265يتتكى ت ه نو  النىا 
ة في جميع القضايا ال سايما المدنياة و التجارياة و البحرياة و االجتماعياة ااااتتشكل ما أقطاب متخصصة.و تفصل المحكم

 .و العقارية وقضايا شؤو  األسرة و التي تختص بها إقليميا
 ألقسام حسب طبيعة النزاع.تتم جدولة القضايا أمام ا

غير أنه في المحاكم التي لم تنشأ فيها األقساام،يبقى القسام المادني هاو الاظر ينظار فاي جمياع النزاعاات ب ساتثناء 
 القضايا اإلجتماعية.

وفي حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها،يحال الملا  إلاى القسام المعناي عاا طرياق أماناة 
 إخبار رئيس المحكمة مسبقا. الضبط،بعد
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تخااتص األقطااااب المتخصصاااة المنعقاادة فاااي بعاااض المحاااكم باااالنظر دو  ساااواها فااي النزاعاااات المتعلقاااة بالتجاااارة 
الدولياااااة،و اإلفاااااالس و التسوية القضائية،و المنازعات المتعلقة بالبنوك،و منازعات الملكية الفكرياة،و المنازعاات البحرياة 

 "ومنازعات التأمينات.و النقل الجور،
ميت ح لنا من  قك املا ن التقه ال  اجلهةة امل تصةة نوتيةا ل دصةم يف الةدتوى تةي احملكمةة امل تصةة غةري ال  العمةم كةتى 

 ت ه  صي  الاشا  يف احملاك  وكم اش  خمت  مبنامتات حمد ن ممثق الوش  التجامي خيت   املنامتات التجامية.
 التمةةاال جتاميةةة  التبعيةةة لقلتىامةةات الناشةةثة تةةن املشةةؤولية التوصةةريية الةةي حتةةدث  شةةبب و نةةتى ت ةةه تمةةو  الةةن  النةة  يعتةةرب

ممام ة النشا  التجامي وت ه ذل  يعترب تمق جتاميا االلتىا  الناشئ تن مشؤولية التاكت من كتال منامشة غري مشتوتة  اصة يف 
 266 اك امل كية الصناتية.

الع وي املتع ق  التن ي  الو ا ي ت ه األاحاا املت صصة و إمنا الشةام يفةا املشةت  يف  مل ين  املشت  اجلىا تي يف الوانو 
 .0116من   توم  077ة.إ. .إ ،واد النشأ وبوا ل ما ن 

ومةع تصةدح اجملةاالت الةي تتكهةةا املشةت  للاحةاا املت صصةة ت هةةت و الاةا ندة  املنامتةات الةةي كانة  مةوكةة حملكمةة موةةت 
 غه،و ةةذل  مةةيمكن ال  نح ةةق ت ةةه األاحةةاا املت صصةةة ا ةة  األاشةةا  املت صصةةة ت ةةه إتتبةةام الاةةا ليشةة  اجمل ةة  يف الوةةانو  امل

 267حماك  مشتو ة  م تي مندمكة يف احملكمة ومن الاشامها.
 ثانيا االختصاص المحلي:

العامةةةة  ةةةالن ت ملةةةا  ةةةبق اولةةة  ميمةةةا يتع ةةةق  اال تصةةةاص النةةةوتي يحبةةةق الي ةةةا ت ةةةه اال تصةةةاص اسا يمةةةي ميحبةةةق الوواتةةةد 
لق تصةاص املنصةوص ت يهةا يف اةانو  اسكةتالات املدنيةة واس اميةة ذلة  لعةةد  وكةو  نصةوص  اصةة حتةد  مةا  كةن ال  يعتةرب مةةن 

مةن اةانو   22إكتالات لتمع الدتاوى يف  اك  وةوة امل كيةة الصةناتية و  اصةة  تةوى املنامشةة غةري املشةتوتة،واد نصة  املةا ن 
"يؤوك اال تصاص اسا يمي ل جهة الو ا ية الي يوع يف  ا تن ا تصاصها،موون املدته ت ي ،و إ  مل اسكتالات املدنية واس امية 

يكن ل  موون معتوف،ميعو  اال تصاص ل جهة الو ا ية الي يوع ميها م ت موون ل ،ويف  الة ا تيام موون،يةؤوك اال تصةاص 
 مل ين  الوانو  ت ه  قف ذل ."اسا يمي ل جهة الو ا ية الي يوع ميها املوون امل تام،ما 

من الديد الووك ال  املشت  انتهج تذا املنهج يف كعم مامع الدتوى م ى   تمع الدتوى كأصم الما  احملكمة الي يوع يف  ا تن 
 ا تصاصها موون املدته ت ي  مع التدصيم ال وا و الشبب  شب  اتتوا  الكثريين وكذا ما نتاه يفذا النهج تو 

ح وا و لي  حمموك وت ه الدا ن املبا من لح ب  ينة  مةن املةدين و ينجةت تةن ذلة  ال  تكةو  احملكمةة الةي .ال  الدين م0
 يوحن املدته ت ي   دا تن ا تصاصها خمتصة  ن ت الدتوى ولكننا نتى ال  الدتاوى ليش  ك ها املحالبة  الدين.

ثبة  ذلة  وال ن ةةى  مةن كانةة  ذمتة   تيثةةة .ال  األصةم  ةتالن ذمةةة املةدين ومةةن يةدتي تكة  ذلةة  الو  ةقف األصةةم ال  ي7
ت ه غاية إثبات العك   االنتواك إىل املكا  الذي خيتامه املدتي سثبةات  ةتالن ذمتة  الو الةت  ت ةه مةا ال يوةو  األصةم ت ةه صةحت  

تع وةةة وتةةذا مةةا مل يؤ ةة  الوةةانو  جةةقف ذلةة ،وحنن نةةتى ال  تةةذا اال ةةتنتاج تةةو األاةةتا لدهةة  اةةج املشةةت  يف وضةةع الوواتةةد امل
 268 اال تصاص احمل ي.

 

                                                           

 .100نا ية موضيم،املتكع الشا ق ،ص-266 
 .20،ص25،ص7507،،ك ي  ل نشت،الحبعة األوىلاألوك،اجلىل اس اميةاملدنية و  اسكتالات وضياف تا ك،الوكيى يف شت  اانو  -267 
 .15،صاملذكوم التقهاملتكع ند   وضياف تا ك، -268 
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 .أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة:2
إ  الوةةتاف  تةةةوى املنامشةةةة غةةةري املشةةتوتة تةةة  املت ةةةتمو  منها،المةةةا الحةةتف األ ةةةت مهةةةو املنةةةام  الةةذي امتكةةةب الدعةةةم غةةةري 

 املشتو .
 الطرف األول:المدعي.

  املت ةتمين المكةن ممةع تةذه الةدتوى مةن وةتف وتو كم ش   حلو  ضتم من تمم املنامشة غري املشتوتة ويف  الةة تعةد
 مو  تؤالل،إذا كان  جتمع  ينه  مص حة مشةكة ومن تنا حيق ل م توم من تذا العمةةةةم إاامةةةةة  تةةةةوى ضةةةةد منامش  و شتيكةة  

 .واس اميةاملدنية  اسكتالاتو يكو  ذل   إتبا  وتة ممع الدتوى املنصوص ت يها يف اانو  
 الثاني:المدعى عليه.الطرف 

وتةو كةم شة   متتكةب ل دعةم ال ةةام الو مشةؤوك تنة  واةد يكةو  ش صةا ذاتيةةا الو معنويةا ويف  الةة التعةد   كةن توكيةة  
مإن  جيةب ال   51/51 واس اميةاملدنية  اسكتالاتو  التكو  إىل اانو  تة ضدت  مجيعا  صدة ت امنية، توى املنامشة غري املشتو 
  وم.يك ف املدته ت ي   احل

 
 .اإلثبات في دعوى المنافسة غير المشروعة:3

 حتتاج  توى املنامشة غري املشتوتة إىل ال لة وال انيد تثبتها  ليووي متكىه الوانو  نذكت منها 
 أوال انتقال المحكمة للمعاينة:

حماولةة مهمهةا  عيةدا تةن و إ التهةا ت ةه الحبيعةة،و  تو إكتال توو     احملكمة ك حةون ال ةتجقل معةامل الو ةية مةن الوااةع
و  التةا: مهةةةةةو المةةةةت كةةةةوامي خي ةع يف ابولة  269الاواك اجصو ،وتو إكتال توو     احملكمة من ت وال ندشها الو  ح ةب مةن اجصةو ،

املتع ق  العقمات "غري النة   كةن  52/56 األمتمن  57الدوتن   72الش حة التوديتية لواضي املوضو  نص  ت ي   إىلمم    الو
 معاينة و متا عة األتماك الق وة  تب يغ نش ة من تشجيم العقمة ل مو د املشتب  مي ."

 حالة: إثباتثانيا محضر 
تو إكتال يح ب  املدتي إذا كان  األتماك غري املشتوتة الي اا  هبا املدته ت ي  غري واضحة ل عيا  الو خيشه موايفةا مبةتوم 

 ةةم   ةةع لتوةةديت الواضةةي موةةد  اسثبةةات الةةة وتةةذه احملاضةةت ليشةة  يفةةا اةةون ااوعةةة يف الىمن،ميتةةدامك ذلةة   تحتيةةت حم ةةت إثبةةات 
 270يعتمدتا الو يشتبعدتا  شب مدى إاتنات  هبا.

 ثالثا ندب الخبراء:
 ندشةة  مبجةةت  االوةةق  ت ةةه الوماة الو ةةية،كواا  إ ماكهةةااجةةربال يف الوااعةةة املا يةةة الةةي ال  كةةن ل واضةةي  ماليتةةو و ةةب 

املعمةوك هبةا يف  لإلكةتالات عةد اتتما تةا مةن ابةم احملكمةة وموةا  إالك  ص  اجبري ألاا تونية ومنية،واجربن ال تحبةق تندمج يف  ا
 271.واس اميةاملدنية  اسكتالاتاانو  

 

                                                           

 .51/51 واس اميةاملدنية  اسكتالاتمن اانو   011اىل 016و 20املوا  -269 

الوانونية حلووة امل كية الصناتية يف اجلىا ت،م الة مودمة لنيم شها ن ماكشتري يف الوانو ، ص  اانو  األتماك،ك ية العمتي صاحلة،احلماية  -270 
 .002،ص7552/7551احلووة،كامعة حممد  ي ت، شكتن،
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    :اإلجراءات التحفظية 

مصم احملكمة يف النىا  لود وضع الوانو   ني يدي صا ب الشأ   ق ا معاال حلماية  و ، مبدال من ال  ينت ت إىل غاية 
، وتةةي إكةةتالات واا يةةة ا ةةتعجالي  جيةةوم ا اذتةةا إثباتةةا لقتتةةدال و دالةةا ت ةةه 272الكةةام لةة  ا ةةاذ إكةةتالات حتد يةةة  ةةتيعة ومعالةةة

اسثبةةات يوةةع ت ةةه املةةدته  لمدنيةةة الو كىا يةةة، ومبةةا ال  تةةب ىكانةة   تةةو   احلوةةوة مؤاتةةا إىل  ةةني الدصةةم يف موضةةو  النةةىا   ةةوال
تةةدن البينةةة ت ةةه مةةن ا تةةه واليمةةني ت ةةه مةةن النكةةت، مإنةة   ةةعيا منةة  جلمةةع األ لةةة ي جةةأ إىل ا تصةةدام المةةت ت ةةه تتي ةةة ا ةةتنا ا لوا

ل معاينةةة والوصةةف املدصةةم للشةةيال املو ةةدن مةةع احلجةةى الو  دونةة ، وجيةةوم لةةت ي  احملكمةةة األمةةت  ةةدمع كدالةةة ابةةم مباشةةتن إكةةتالات 
تةةذا اسكةةتال  تمةةع  تةةوى يف املوضةةو  يف الكةةم شةةهت حتةة  وا  ةةة  حةةق  إكةةتال  احلجةةى، ت مةةا ال  صةةا ب احلةةق م ةةى   عةةد ا ةةتيدال

ت ةةةه النةة   " كةةةن ملالةةة   56-52مةةةن األمةةت  21الوصةةف واحلجةةةى مةةع تةةةد  اس ةةقك  التعوي ةةةات احملتم ةةة،  يةةة  تةةةن  املةةا ن 
الةي يةىت  ال  وضةع العقمةة ت يهةا العقمة مبوكب المت من م ي  احملكمة اس تعانة تند اسات ال هبري ل ويا   وصةف  ايةق ل شة ع 

 اد الحلق    ضتما وذل   احلجى الو  دون . 

يت   إصدام األمت ت ه ذيم تتي ة  نالا ت ه إثبات تشجيم العقمة تندما يتأكد احلجى،  كةن ال  يةأمت الواضةي املةدتي 
  دمع كدالة".
 :إجراءات الحجز 

وجيب ت ه العامض ال  ،مة متموا مبا يثب  تشجيم العقمةاحملكت ه مال  العقمة ال  يو   تتي ة لدى المانة ضبط م ي  
يبني يف تتي ت  نو  احلجى الذي جيةب الويةا   ة ،  جةىا وصةديا الي وصةدا مةدموا جلميةع تناصةت العقمةة ضةمن احمل ةت امل صة  

 يفذا الغتض الو  جىا  ويويا يتع ق لجى الب ا ع الي ت يها تقمة مو دن.

 د متواكد يف تدن الحنال من الوون يكو  ت ه مال  العقمة ال  يود  تتي ة لدى كم م ي  حمكمة مإذا ما كا  املنتج املو
 يح ب مي  احلجى ت ه الب اتة املو دن تدليشيا.

تنةةةد إصةةةدام المةةةت احلجةةةى  كةةةن لةةةت ي  احملكمةةةة ال  يويةةةد مةةةن و بةةةات املالةةة  املتع وةةةة  ةةةاحلجى احلويوةةةي، ويوبةةةم  ةةةاحلجى  
ة من الب اتة تشاتده ت ه إثبات اجلت ة، و كن ال  يشمم احلجى ت ه مجيع الو ا م الي ا تعم   الوصدي، الو  جى كمية ا ي 

 من الكم تشهيم تم ية التو يد التدليشي ل عقمة.

مةن األمةت، ويتعةني  21/52وتندما يتأكد احلجى،  كن ل واضي ال  يأمت املدتي  دمع كدالة وتو ما نص  ت ية  املةا ن  
 نصةها   52/56مةن األمةت  20ل احلجى وحتتيت حم ةت  ةذل  مةن احمل ةت الو ةا ي إتبةا  مةا نصة  ت ية  املةا ن يف  الة ابوك إكتا

"يعد الوصف الو احلجى  اوق  وون الوانو  إذا مل ي تم  املدتي الحتيةق املةد  الو اجلىا ةي  ةقك الكةم شةهت وذلة   صةتف الن ةت 
 تن تعوي ات األضتام الي  كن و بها".
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بحق  لي  من الن ا  العا  لي   كن ل مت تم ال  يح ب من م ي  احملكمة  عد ال  يتجاوم املدن الوانونية غري ال  تذا ال
املوتمن وتي شهت ا تصدام المت كديد  احلجى، كما ال   حق  احلجى ال يواف إكةتالات املتا عةة كةو  احلجةى يةد م موةط كو ةي ة 

  م اسثبات.إثبات والما املدتي ميمكن  ال  يثب  ذل  مب ت ف و ا
 :الحماية الجنائية للعالمة التجارية. المطلب الثاني 

ت ةه م كيةة العقمةة الو ايمتهةا، الي  ةد  كنحةة التو يةد  –مباشةتا الو غةري مباشةت  – نين املشةت  األمعةاك الةي تعتةرب اتتةدال 
ف هبةةا لصةةاحل صةةا ب العقمةةة عةةة ثامية املث ةةاملعىن الوا ةةع ل ك مةةة  ةةالن ت إىل استتةةدالات الةةي يوةةو  هبةةا الغةةري  تاةةا ل حوةةوة اس ةةت

املو تة، لكن ال تعد األمعاك الشا وة لنشت تشجيم العقمة خم ة لووة صا ب العقمة، الما األمعاك الق وة، ميمكن متا عتها يف 
ج ة و صحيحة،  الة " تب يغ نش ة من تشجيم العقمة ل مو د املشتب  مي  "، وتكذا، تتح ب إكتالات املتا عة وكو  تقمة مش

وت ةةةه ذلةةة ، نتنةةةاوك ميمةةةا ي ةةةي النةةةوا  استتةةةدال ت ةةةه العقمةةةة و اجلةةةىالات احملةةةد ن اانونةةةا مةةةع  يةةةا  اسكةةةتالات التحد يةةةة الةةةي جيةةةوم 
 273ا اذتا.

و  ذل  توتصت احلمايةة اجلىا يةة ل عقمةة التجاميةة ت ةه العقمةات املشةج ة وتةي محايةة مويةدن مةن  ية  الىمةا  مةن  ةقك 
 ةةنوات الو يف مت  ةة جتديةةدتا، كمةا الاةةا مويةدن مةةن  ية  املكةةا   اتتبةام ال  نحةةاة احلمايةة يوتصةةت موةةط  05ا وتةي مةةن تشةةجي ه

 ت ه إا ي  الدولة الي  ج   ميها العقمة التجامية وتذا  و  اس قك  استداايات الدولية .

الي اتتدال يوع ت يها يكو  يف شكم تو يد ل عقمة ولود تحتة املشت  اجلىا تي إىل احلماية الوانونية ل عقمة التجامية من 
ويف اانو  العوو ات، موتصتا احلماية ت ه العقمات املشج ة واملو تة يف اجلىا ت موط والي اد واع تو يدتا يف   52/56يف األمت 

 حلووة املتتبحة هبا".من األمت الن   "التعد األمعاك الشا وة لنشت تشجيم العقمة خم ة  ا 72اجلىا ت لي  نص  املا ن 

صةةوم االتتةةدال ت ةةه العقمةةة التجاميةةة،الما الدةةت  الثةةا  نعةةا  ميةة  نبةةني ميةة   األوكيف ثقثةةة مةةتو ، املح ةةبيفةةذا  ةةنتناوك تةةذا 
 اسكتالات التحد ية و التنديذية،و يف األ ري العوو ات اجلىا ية.

  صور االعتداء على العالمة التجارية.:األولالفرع 
 atteinte) كن ال  يكتشي استتدال ت ه العقمة الشكاال خمت دة، البعض منها يتمثم يف استتدال ت ه احلةق يف العقمةة 

au droit à la marque) وتةو اتتةدال مباشةت ألنة   ة  موضةو  احلمايةة الوانونيةة و مثةاك ذلة  التو يةد، الي ا ةتعماك ممةوم ،
 atteinte à la valeur de la)عض احب ةت يتمثةم يف استتةدال ت ةه ايمةة العقمةة محا وةة الو مشةاهبة ل عقمةة املشةج ة و الةب

marque).وتو اتتدال غري مباشت، و مثاك ذل  تصتف التاكت الذي ي ع ت ه منتجات  تقمة مشهومن تي م   الغري ، 

 دن الو مشبنهة، اغتصاا تقمة وت ه ذل  يعااب متتكيب األمعاك احبتية  تو يد العقمة الو تشبيهها، ا تعماك تقمة مو  
ات ةةةةة ت ةه املنتجةةةةد  وضةع تقمةة إلىاميةةةةةمم وكة ل غري،  يع منتجات ت يها تقمة مو دن الو مشبنهة، تتض تةذه املنتجةات ل بيةع وت

الو مل الو تودمي  دمات ال حتمم تقمة، كما  كن متا عة األش اص الذين ي عو  ت ه منتوكاهت  الو  دماهت  تقمة مل تشجم 
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ت ةة  الةةي كةا  منصوصةةا ت يهةا يف التشةةتيع الدتنشةةي الوةدمي والةةي ا ةةتدظ هبةا  ةةني تةةدوين مثةم يح ةب تشةةجي ها، وتعةد تةةذه اجلةةنح 
اانو  امل كية الدكتية اجلديد الذي تتف مؤ تا تعديقت اصد الن  ت ه توو ات الكثت صتامة، و لعم اجلنحة األكثت انتشاماً يف 

 274.من مشاهبة من شأاا  دا  اجلمهومتي نوم تقمة الغري  و  تو يدتا متاما و كعم صو  اجلىا ت يف واتنا التاتن

 جنحة تقليد العالمة:-أوال
 امل كية  ووة تن النامجة اميةتثثاال   احلووة املشا  شأن  من اتتدال كم تو والتجامية الصناتية امل كية يف التو يدإ  

كانب من الدو  تتف تو يد العقمةة ت ةه النة  اصةحنا  تقمةة محا وةة تحا وةا ، 275الصحاهبا مواموة  و  يت  و والتجامية الصناتية
من كانب  تتم  الن  "إتا ن اصحنا  العقمة يف   ROUBIERاأل تاذ  الماا،لص ية ولو الضاف إليها املو د اللداتاما ل عقمة األ

 كانبها األ ا ي واملميى".

مصح ح التو يد،  ينما جند  عض التشتيعات من يشتعمم  52/56من األمت  76ولود ا تعمم املشت  اجلىا تي يف املا ن 
العقمة وتو ما ذتب إلي  املشت  األم  ، وتنا يثوم  ؤاك  وك ما إذا كا   إىل كانب مصح ح التو يد مصح ح تىويت

 .ل مصح حني ند  الداللة ال  تناك متة  ينهما
نوةم العقمةة التجاميةة نوةةق  التىويةةت والتو يةد يف كةو  ال  التىويةت تةو كانةب مةن الدوة  إىل الوةوك  وكةو  ا ةتقف  ةنيذتةب 

 تميا وتاما لي  تصبح العقمة املىومن صومن وبق األصم من العقمة احلويويةة. وال  كةن تدتاتهةا تنهةا، مهةو نوةم محةا ق ل عقمةة  
 ك ها  و  تعديم الو إضامة.

العناصةت األ ا ةية ل عقمةة الو نوةم  ع ةها نوةق  تميةا مةع إضةامة شةيل  الما إذا ااتصت النوم املكو  ل جت ة ت ه  ت  نوم
، متو يد العقمة التجامية لي  إال وضع تقمة مشاهبة الو اتيبة الشةب  يف  موتهةا 276مإ  تذا ال يعد تىويت ل عقمة وإمنا تو يدا يفا

الو   ط  ينهما، مما يواع املشته   املتو ط احلتص  عقمة ال تى لي  يصعب التدتاة  ني كم منهما الو متييىتا ملا يوكد من لب  
 277يف اجحأ وتد  الودمن ت ه التمييى  ني العقمة احلويوية واملو دن.

ذتب كانب م ت من الدو  إىل الوةوك  عةد  وكةو  المهيةة يف التدتاةة مةا  ةني التىويةت والتو يةد مكةم منهمةا يشةمم احب ةت، و 
تامةا وكةامق ل عقمةة التجاميةة، واةد يكةو   نوةم األكةىال الت يشةية منهةا، لية  تكةا  تكةو  مالتىويت وموا يفةذا الةتالي اةد يكةو  نوةق 

العقمة املىومن محا وة ل عقمة األص ية، مق يشة  ال  يكو  التىويت شةامق جلميةع العقمةة وإمنةا اةد يكةو  تنةاك تىويةتا إذا ا تةوت 
المةةا  ،صةة ية وال  يكةةو  املةةىوم اةةد اصةةد مةةن تىويةةته غةةش اجلمهةةوم و ت ةة ي يه العقمةةة املةةىومن ت ةةه اجلةةىل األ ا ةةي املميةةى ل عقمةةة األ

                                                           

 .167مت ة مماوي صاحل،املتكع الشا ق،ص  -274 

املن    66/16من األمت  27املن   لربالن اال ةا ، وكذا املا ن  52/52من األمت  06املن   ل عقمات و املا ن  52/56من األمت  72املا ن -275 
 ل ت و  و النماذج الصناتية. 

 .011،010ص ،متكع الشا ق  ،عيحة الو يوا 276 
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 يم اجلمهةةوم  وكةةو  شةةب  اتيةةب مةةا  ةةني تقمةةة و تقمةةة ال ةةتى مةةن شةةأن  إ ةةداث اج ةةط  ةةميةةت   احملاكةةان الةةي تةةدتو إىل ت التو يةةد
 الن ت إىل ما  ني العقمتني من متوة. ينهما و العربن يف توديت تو يد العقمة املو دن يكو   الن ت إىل الوك  الشب  ولي  

واد ا   حمكمة النوض املصتية  أ  العقمة "الومي" الي  صص  لتمييى منتجات من الصا و  تشب  العقمة "الومو" 
 و الي  صص  لتمييى ذات املنتجات واتتربت ذل  نوتا من التو ييد. 

صم تو يد العقمة يف النشا  الصناتي من ابم املصنع الذي حي إذوحيدث التو ييد  والا يف اجملاك الصناتي الو التجامي،
 يعترب مو دا، لي  يشتعمم العقمة املو دن ت ه الب ا ع والش ع الي يصنعها.

ولو مل  عد متتكبا جلت ة التو يد ،  ىت الما يف النشا  التجامي مالتاكت الذي يود  ت ه املتاكتن  ش ع الو   ا ع مو دن ي
 .املتاكت هبايود   ندش  ت ه إلصاة تذه العقمة ت ه الش ع 

ونكةةو   صةةد  كت ةةة التو يةةد ك مةةا كنةةا المةةا  تقمتةةني ليشةةتا لةةند  املالةة  يتشةةاهبا  ويتحا وةةا  تحا وةةا ك يةةا مثةةم األ ةة  
تو يةد يف شةكم إضةامة الو  ةذف ال ةد العا  ي، اسشامن، األلوا ...الو كى يا يف تنصت من تناصةتتا األ ا ةية املميةىن يفةا إذا كةا  ال

 . PHILIPSتوضا من      PHILIBSاأل تف الو ال د األماا  الو التموم املكونة ل عقمة مثم  

ومهما يكن األمت مإ  التو يد  اتتبامه يشكم كت ة ينهه تنها الوانو  مإن  من ال تومي ال  تتوامت يف تذه اجلت ة وت ه 
 وانو  التكن املا ي واملعنوي.غتام الي كت ة منصوص ت يها يف ال

 التو يد.  توى الثام و التو يد  توى المكا   نبني هبا التو يد تعتيف مت الي األ   تذه  قك من
  التقليد: دعوى أركا 

 الدكتيةة امل كيةة  وةوة مةن  ةق ت ةه االتتةدال ضةتومن يف الويفما يتمثم تنصتين توامت ت ه الدكتية امل كية يف التو يد يوو 
 ال تةا  كأصةم التو يةد أل  صةا ب ، مواموةة  و  مةن احلق اغتصاا تو الثا  والعنصت مباشت الغري الو املباشت االتتدال وتيق تن

 من املو د العمم يت  ال  ذل  إىل إضامة يشتوكب  م كاف غري ذات   د يف التو يد معم أل  الوانو  ت يها يعااب كت ة يشكم
 .صا ب  مضا  و 

 تةد  تنتدةي و التةا: التصةنيع إتةا ن المةا  نكةو  احلالةة تةذه مدةي منة  و ة ةي  احلةق صةا ب  تضةا الدعةم كةا  إذا المةا
 يف املو ةد نيةة  ةول الو لشةن األ ةذ مةدى وما ل مو د اجلنا ي ل تو يد ،الوصد املا ي التكن يف العناصت تذه  ما ة تت  .املشتوتية

 املبةدال إىل ا ةتنا ا تنة  ل حةدي   ةاك مةق التو يةد جلنحةة الشةتتي الةتكن المةا ل تو يةد، املعنةوي الةتكن  ثةم الةذي و التو يةد كنحةة
 والصةناتية منهةا والدنيةة األ يةة الدكتيةة امل كيةة اةوانني ت ية  نصة  كجةت  والتو يةد "بانص إال عقوباة وال جريماة ال"الشةتتي
 .278والتجامية
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 :)التقليد أفعال( المادر الركا-أوال
 التو يد م ويا  ، 279الدكتية امل كية اوانني يف ت يها املنصوص األمعاك  أ د اجلا  ايا  يف يتمثم تو يد جلت ة املا ي التكن

 ت ةه واعة  التصةتمات تةذه تكةو  وال  ،وةانو ال تةاذكت  الةي التصةتمات  مةو  يف يةد م املو ةد التةاه الةذي الدعةم يكةو  ال  ال ةد
 ال  جيةب ال ةريا ، وصةا بها مواموةة  و  مةن األمعةاك هبةذه اجلةا  يأيت وال  اخل،...مشج ة جتامية كعقمة  احلماية مشمولة التماك
 280مباشتن. غري الو مباشتن تكو  ال  إما التو يد والمعاك تنتهي، مل الدكتية امل كية  ووة محاية مدن تكو 

ا ي ت ه الن  إتا ن اصحنا  العقمة التجامية ندشها، مبعىن نوم العقمة  ةوالا كةا  نوةق كةامق محا وةا ةةةةن املةةةةالتكتف ةةةو يع
الو نوم األكىال الت يشية منها إىل  مكة يصعب التدتاة  ني كم منهمةا، وكمةا  ةبق الوةوك مإنة  ال جيةوم إاامةة  تةوى تو يةد إال ت ةه 

ه ندةة  املصةةنف مةةن الشةة ع ولعقمتةةني ليشةةتا لةةند  املالةة ، م ةةو مت تشةةجيم تقمةة مشةةج ة تشةةجيق صةةحيحا وإ  يوةةع التو يةةد ت ةة
العقمة ت ه ال ا  الاا صحيحة مث تبني ال وا ل و ال  أ  اس امن اد ال حأت  تشجي ها محىت ولو مت إ حايفا ميما  عد مإ  الدةن 

 توى تو يد ضةد الي تقمةة ال ةتى مشةاهبة يفةا، محمايةة العقمةة  ممعالشا وة ت ه احلك  تكو  مي  العقمة صحيحة، وت ي  جيوم 
 دتوى التو يد توو  ال ا ا ت ه التشجيم، ومن  الي معم  ا ق ت ه تشجيم العقمة وكا  مةن شةأن  اس ةالن يفةا ال  كةن متا عتة  

موةط املتا عةة تةن وتيةق  تةوى  مدن اسيدا  الو تد  جتديده لي  جيةوم تنةدتا إاالت ه ال ا   توى التو يد، وكذل  احلاك  عد 
 281املنامشة غري املشتوتة.

وتوو  كت ة التو يد ت ه التكن املا ي  و  املعنةوي ذلة  ال  تو يةد العقمةة معااةب ت ية   ذاتة  مشةتوق تةن  ةول الوصةد  
 . 56-52 ق األمت لشن النية  شب ما ن  ت ي  األمت إال إذا تع و و  ال  يكو  ل مته  إثبات  شن نيت 

اةةةةتامات ا ةةةةا ية  ةةةةوك كةةةةتا   التو يةةةةد مةةةةن  ينهةةةةا الوةةةةتام الصةةةةا م تةةةةن   ةةةة  ا ةةةةال اجلىا ةةةةت  تةةةةاميخ  نتةةةةد وةةةةد صةةةةدمتول 
و ةةني كديةةدي  يةة  ا ةةه اجمل ةة   ةةأ  املةةته  الةةذي عةةه  LANCOMيف الو ةةية الوا مةةة  ةةني شةةتكة تحةةوم 02/52/0111

و كة  ت ية   ةالتعويض و إلغةال   trésor de l’ancomاةد امتكةب كنحةة التو يةد تنةدما اصةحنع تقمةة  TRESORتحته ا 
 . Trésorالعقمة املو دن 

تشةكم تو يةدا      BANITAا ةه  ةأ  تشةمية  25/50/0111ويف اةتام م ةت صةا م تةن   ة  ا ةال اجلىا ةت يف 
 .HABANITAل عحت 

وكال يف  يثيات الوتام الن  يشةت    مةن  ةت  املوامنةة  ةني  حااةات املةته  و حااةات الحةتف املةد  وكةو  تشةا   صةامخ 
الو ا ي يعترب كنحةة التو يةد اا مةة تنةدما يةت  توةدمي منةتج يف  االكتها  ينهما من  ي  الت و  واأللوا  ومن  ي  الشمع، وإ  

                                                           

من  76املن   لتشمية املنشأ،و املا ن  26/60من األمت  71اجملاومن،و املا ن  واحلووة املؤلف حلووة ملن   52/50من األمت 000املا ن  -279 
 املن   ل عقمات. 52/56األمت 

 .050،ص052بن ادريس حليمة،المرجع السابق،ص-280 

 .062ص،املذكوم اتقهاملتكع ند  ، ن ا مي    يمة-281 
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ع تغ يف املنتج حمم املنامشة  ىت ولو كا  حيمةم إعةا مغةايتا، ولكةن يةو ي  ا ة  العقمةة تغ يف حيمم الوك  تشا   وتحا ق كبرين م
 282و ذل  نكو  الما  كت ة التو يد ك ما مت اصحنا  العناصت األ ا ية ومميىات العقمة. ،الي مت  حماكاهتا

 والتجارية الصناعية الملكية لحقوق المباشر التقليد أفعال: 
 احلةق نوةم مبجةت  الصةنع معةم ويوةو  احملمةي ل موضةو  املةا ي الصةنع تةو والتجاميةة الصةناتية امل كيةة حلووة املباشت التو يد

 .التو يد كنحة لويا  كاف الصنع معم يعترب إذ احملمي
 ل عقمةة  كةن لية  األصة ية، العقمةة  موتهةا يف تشةب  تقمةة صةنع" النة  ت ه ميها التو يد الدو  يعتف ل عقمة  النشبة

 يف ل عقمةة املةا ي التنديةذ مبجةت  املباشةت التو يةد ويوةو  ،"األصة ية لعقمةةا الاةا منة  ضةنا إليهةا وجتذ ة  املشته   ت  م ال  اجلديدن
 ل متا عة يتح ب ال إذ الن  اجلى ي  التو يد الو الغري لعقمة الكامم  النوم إما يتحوق ،و إيداتها مي  يت  الذي التجامي الوحا  ند 
 احملمية. العناصت  عض ت ه االتتدال ينصب ال  يكدي وإمنا اسيدا ، يف ي هت الذي التمى  مم إنتاج إتا ن

 ال  والثةا مميةىا  صةنع  إتةا ن مت الةذي اجلةىل يكةو  ال  األوك شتوني، توامت جيب اجلى ي التو يد ولويا  الن  الدو   عض يتى
 معةا، منهمةا الواملت يةة  الو االعيةة كالعقمةة تناصةت تدن من املتكبة األص ية العقمة اجلى ي التو يد و   ، يحمم املو د اجلىل يكو 

 كمةا املميةى، الحةا ع ذاتة   د يف ويشكم العقمة  مو  تن ل دصم اا ق املعىوك العنصت كا  مىت التو يد يتأ   احلالة تذه ويف
 م   تت من الي ل عقمة تو يد تي "  حدان" االعية العقمة ممثق اجلنحة، يندي ال خمت ف شكم حت  االعية العقمة إ ماجال  

 مت الي العقمة ال  مبجت  يتحوق األ ري، وتذا التا  الشب   التو يد يعتف ما يوكد األصم وبق  النشخ التو يد كانب إىل،  حدا
 مةن النةو  تةذا صةوم ومةن ARIELL لعقمةة تو يةد تةي  ARIEL األصة ية العقمةة مةع التا  تحا وها ت ه ن تن تةك نو ها

 تغري الو ،  تف تغري الو  " اني " لعقمة تو يد تعترب " ا " العقمة مثم تقمة  ذف الو مثم الغري لعقمة  تف إضامة التو يد
 لك مةة تو يةد تةيPRIX-UNI 283مثم  SENIAلعقمة تو يد تعد والي  CELIA، ك مة ذل  ومثم الك مة تتتيب

UNIPRIX  األصم وبق صومن املو دن العقمة تصبح لي  الغري لعقمة والتا  احلتيف النوم تو التو يد ال  الدو   عض يتي 
 ال الدعةم تةذا مةإ  التعةديم  عةض إضامة مع  ع ها نوم الو األ ا ية العناصت ت ه االتتدال انصب إذا الن  غري األص ية، ل عقمة

 . 284األص ية ل عقمة تشبيها وإمنا تو يدا يعد
 األمعةاك مةن النةو  تةذا "األصة ية ل عقمةة توتيبيةة  صةدة تقمةة إنتةاج إتةا ن" النة  ت ةه الدوة  تتمة  موةد  التشبي  التو يدالما 

  ةني لةب    ةق تةو اجلت ةة تةذه يف املو د وتدف كامم،  شكم نو ها  و  من وذل  العناصت  عض األص ية العقمة من يشتعري
 .285األص ية العقمة ععة من اال تدا ن الكم من وتذا املشبهة وت   األص ية  العقمة املغحان املنتوكات

 التماثةم حتويةق مةن متكةن  حتيوةة اللوااةا يف التغةري الو تعةدي ها الو  ةذمها الو ال ةتف  إضةامة  التشةبي  التو يةد يف املو ةد يوو 
 .286املت ية العقمة يف البصتي والتماثم االعية العقمة يف والبصتي الشمعي

                                                           

ني  و شةةةحولة  شةةةمة،احلماية الوانونيةةةة ل عقمةةةة التجامية،مةةةذكتن لنيةةةم شةةةها ن املاكشةةةتري يف اةةةانو  األتماك،ك يةةةة احلووة،كامعةةةة حممةةةد ملةةةني   ةةةاغ-282 
 .21،ص21،ص7500*7501،مت  اانو  األتماك،الشنة اجلامعية 7 حيف.

 غةري  ا   النشةبة لعقمةة  انةو  كةاميف شةتكة ضةد ال تيدةة البوةتن اجلةن شةتكة ا ةية 7551 مةام   05-التجاميةة الغتمةة ا ةال وتةتا ،    ة  -283 
 .منشوم

 .012ص،الشا ق املتكع،الو يويب .يحةع -284 
 .760ص ،الشا ق املتكع،صاحل مت ة مماوي -285 
 .011ص املذكوم اتقه، املتكع ،الو يويب .يحةع -286 
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 الدكةتن، ت ه كذل  وإمنا املشته   وتني عع ت ه موط تتتكى ال التشبي  يف كديدن ال اليب الدتنشي الو ال الات اجملاك تذا يف
 جبمةع التشةبي  يف وثانيةا األصة ية، العقمةة النحةق يف تشةب  تقمةة  ا ةتعماك يوةو  الةذي  اسلتبا  التشبي  يف األ اليب تذه وت هت

 واةد  ينهمةا، الةت ط إىل املشةته   مكةتن توكة  ولكنهةا احلويويةة العقمةة تةن  ت ةف تقمةة تبةي  قلة  مةن يتجشةد الةذي األمكةام
 التشةبي  يف اج ةط  حةت ال  يق ةظ ومةا متعامضةة، تبةامن الو  ةاوم، معةىن يفةا الو متا مةة تبةامن ا ةتعماك إىل اسوةام تةذا يف يشةتند

 املشاهبة العقمة  أ  املشته   يعتود إذ املنتوج، مصدم ت ه ينصب مإن  األمكام جبمع التشبي  يف الما تقمتني،  ني يوع  الويا 
  287.املنتوج لند  تتكع

 العقمة صا ب يتمش املن   ل عقمات ين  ت ه ان  "288 52/56 األمت ال كا   قك ومن اجلىا تي  مشت ل النشبة 
 واجةدمات الشة ع  ةني ال ةب  إىل يةؤ ي مشةاهبا ممةى الو تقمةة يشةتعمم الةذي الغةري مواكهةة يف التشةجيم مبوكةب امل ةوك  ةاحلق

 ."املشاهبة الو املحا وة
  حةت ويوكةد اجلمهةوم ذتةن يف اج ةط  حةت ج ةق كاميا التشبي  يكو  ال  جيب الن  ت ه يشت    ن ال تذا  قك من

 العقمةة تةي املشةاهبة العقمةة ال  يعتوةد جتع ة  ممةا العقمتةني  ةني املوكةو ن التشةاهبات نتيجةة  حةأ يف املشةته   يوةع  ينمةا اج ةط
 يبح  تن . كا  الذي ذل  غري منتوج النتوال ا تيامه يوك  األ ا  تذا ت ه و املصدم ند  يفا ال  الو األص ية
 المباشر غير االعتداء( المادر للركا األخرى الصور(: 

 مشتو ة. كنحة منها كم تشكم وكتمها ال تى المعاك املشت  الضاف الدكتية امل كية حلووة املباشت االتتدال كانب إىل
 :الصناعية الملكية لحقوق المباشر غير التقليد أفعال-ب

 وتتمثةم ، مشةتو ة كنحةة منهةا تشةكم خمت دةة صةوما وتت ذ والتجامية الصناتية امل كية  ووة مت  الي االتتدالات تتعد 
  اصةة وكنحةة مو ةدن، الشةيال وا دةال ا ةتعماك املو ةدن، املنتوكةات مو دن،ا ةة ا  الشةيال ل بيع والعتض البيع يف االتتدالات تذه
 .ل غري مم وكة تقمة اغتصاا كنحة وتي والتجامية الصناتية امل كية  ووة  ااي ت ه العقمة هبا تندت 
 تقليد العالمة: -أ-

الشالف الذكت مدهو  التو يد، إال الن  تدامك تذا الدةتا   ةني  02-66مل يكن املشت  اجلىا تي حيد  يف لم األمت ما     
ة ت ةةه النةة  " يعةةد كنحةةة التو يةةد لعقمةة املتع ةةق  العقمةةات 52/56مةةن االمةةت   76  املةةا ن الويةةا   إصةةق  األ ةةري، وتكةةذا نصةة

،ويعةةد التو يةةد كت ةةة يعااةةب ت يهةةا لعقمةةة اةةا   ةة  الغةةري  تاةةا حلوةةوة صةةا ب العقمة اميةثثتمشةةج ة كةةم تمةةم  ةة   ةةاحلووة اس ةة
، ولوةد تبةىن املشةت  هبةذه األ كةا  املدهةو  الوا ةع ل تو يةد، إذ يوصةد  ة  مةن ندة  االمةت." 22اىل  72 العوو ات احملد ن يف املوا  

 ن، الي كم األتماك الي تتتكب خمالدة حلووا  الشتتية.تامة كم التصتمات الي يوو  هبا الغري إتداما لووة صا ب الربال

ل عقمة األص ية، " صنع تطابقاً تاماً لكن من املع و  ال  لعبامن التو يد معنا ضيوا كذل  وتو " اصحنا  تقمة محا وة    
نبة  إليهةا لنةا منة  الاةا العقمةة  م املشته   و جت   الن   كن ل عقمة اجلديدن ال  تتقمة تشب  يف  موتها العقمة احلويوية، لي

ل عقمة األص ية من الكةم  ةدا  املشةته كني، إ  التعةديقت الةي تقريبية األص ية، الما التشبي ، مهو اصحنا  تقمة مشاهبة  صدة 
 ت ، ال0111 يشةمرب  70املؤم ةة يف  11/051تتمها التشتيع الدتنشي يف الشنوات األ رين،  اصة  عد التوكيهة األوم ية ماة  
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 la contrefaçon par)إىل مجع كامة استتدالات الوااعة ت ه العقمة حت  مصح ح التو يد الذي الصبح يشمم التو يد  النوم 

reproduction)   و التو يد  التشبي(la contrefaçon par imitation)،   و تكذا، يق ظ ال  املشت  اجلىا تي  تبني  املدهو
 اد     مش   املشت  الدتنشي. ، يكو 56-7552الوا ع ل تو يد تند إصدامه للمت ما  

إ  كنحة التو يد تكتشف تا ن  شبب ا تعماك العقمة، و تعد اجلنحة متتكبة اتتباما من تاميخ نوم العقمة األص ية،    
 ية اسيدا  كامية يف  د ذاهتا سثبات وكو  التو يد واملا كةا  اسيةدا  متع وةا  عقمةة تةي يف احلويوةة نوةم و ينجت تن ذل  ال  تم

لعقمة الغري، إ  النوم تنصت كاف لبيا  وكو  التو يد، وال يه  إذا كان  تذه العقمة اد ا تعم   معةق ال  ال، كمةا ال يهة  إذا  
جتامي الو شعام، الو إذا وضع   الدعم ت ه املنتجات، ولود عح  احليان العم ية  كان  اد ا تعم   كعقمة الو  العك  كإ  

لتجنةةب احل ةةت  (tableaux de concordance) ةةىت يف  ق نةةا  إلهةةام يف  ةةاك العحةةوم ال جةةول إىل "لةةوا ح املحا وةةة" 
ة الو حت  ما  مع  يا  يف الق حةة العقمةة املشةهومن الةي توا  هةا، وم لبيعها حت  تشمية تا يةةةةةةةةع تحةةةةت  صنةةةةةةةةةةق األمةةةةةالوانو ، يتع 

و  ةةالتغ  مةةةن ال   عةةةض احملةةةاك  الدتنشةةةية اتتةةربت ال  تةةةذا التصةةةتف يكةةةون  كنحةةةة " ا ةةتعماك تقمةةةة "، جيةةةب  ةةةالعك  وصةةةد  "  
 289كجنحة تو يد تقمة "، ألن  ال يشة  المتكاا تذه األ رين وضع العقمة ت ه املنتجات.

املنةةةام   –الو الصةةةانع  –و تعتةةةرب كنحةةةة التو يةةةد لصةةةت املعةةةىن ا ي ةةةة اسنتشةةةام يف تةةةامل التجةةةامن، إذ يد ةةةم التةةةاكت  تةةةذا   
د كنحة تشةبي  تقمةة عمبعناتةا ال ةيق  ةةةةتع ذاةةةةومن مح وة، لةةةةن  و  تو يدتا  صا تعماك تقمة تشب  العقمة األص ية املشهومن لك

 تم يتني منتشتتني. و كنحة ا تعماك تقمة مشبنهة

إ  تو يد العقمة يعااب كىا يا يف  د ذات ، الي يكدي لوكو  اجلنحة إثبات ال  الدعم يتمثم يف اصحنا  تقمة محا وةة   
شةتوا الممةاً  اجلنةا ي تحا وا تاما ل عقمة األص ية، مق يشة  تةوامت العنصةت املعنةوي، مالعنصةت املةا ي كةاف، و تكةذا لةي  الوصةد

سثبات وكو  اجلنحة، الي ال يدتض البح  تن نية متتكب الدعم ال ام،  شةنة كانة  الو  ةيثة، وال تت ةمن األ كةا  الوانونيةة 
تبامن "التدلي " الو "الوصد"  النشبة جلنحة التو يد،  ينما خيت ف األمت ميما خي  اجلنح األ تى،  ي  ن  املشت   شأاا ت ةه 

لوصةةد ن ةةتا ال ةةتعمال  العبةةامن "تعمةةدوا"، و ت ةةه كةةم، يق ةةظ ال  احملةةاك  اجلىا تيةةة كانةة  اةةد اةةدمت التو يةةد وكةةوا تةةوامت تنصةةت ا
 ةةالن ت إىل التشةةا   اسمجةةا:، الي العناصةةت اجلوتتيةةة و املميةةىن ل عقمةةة احملميةةة، الكثةةت مةةن الدةةتوة اجلى يةةة الو الحديدةةة الةةي ال يشةةتحيع 

 .« HABANITA »املمنو ة لعحت معني اتتربت تو يدا لتشمية  « BANITA »ية املشته   حتديدتا، ول تذكري، مإ  تشم

كما اتترب تو يدا كم ا تعماك انينات، الي مكاكات يفا ند  الشكم، الما احملاك  الدتنشية، مهي تعااب التو يد الشةامم   
ية، و يعااةةب التو يةةد اجلى ةةي شةةتيحة ال  لعقمةةة مةةا  ذاتةة   ةةىت إذا مل يعةةتض املشةةته   ل   ةةط  ةةني العقمتةةني األصةة ية وغةةري األصةة 

يكو  اجلىل املو د مميىا و حمميا، اتترب كذل  تو يدا  ذف تنصت من العقمة األص ية املتكبة إذا كان  العناصت البااية تي العناصت 
نصةت املو ةد  املةأ وذ مةن اجلوتتية و املميىن ل عقمة األص ية، غةري ال  الو ةال الدتنشةي كةا  اةد ا ةتبعد كنحةة التو يةد ك مةا كةا  الع
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اد مود مت يت  و وا ع  املميى ن تا الندماك  يف  موتة ما غةري اا  ةة لتجى ةة، و  ةالعك   (marque complexe)تقمة متكبة 
يعتةةرب تو يةةدا إضةةامة  يانةةات مبتذلةةة، نوتيةةة الو نعتيةةة، تبعةةا يفةةذا، يكةةون  كنحةةة التو يةةد كةةم تصةةتف يتمثةةم يف ال ةةذ تقمةةة الغةةري ولةةو 

 ف إليها اس   الش صي ل تاكت أل  تذه العم ية هتدف ابم كم شيل إىل  دا  اجلمهوم.الضي

غةةةري النةةةة  جيةةةةب التشةةةةا ك تةةةةن مصةةةةري ن تيةةةةة "الكةةةةم الغةةةةري اا ةةةةم ل تجى ةةةةة"  عةةةةد التوضةةةةيح الةةةةذي كةةةةالت  ةةةة  حمكمةةةةة العةةةةدك 
كمة  امي ، لود اتتربت الن  تعد مماث ة ل مجموتات األوم ية يف م ت تد  ها  وك ا ية متع وة  التو يد اجلى ي الي ممع  الما  حم

الشالدة الذكت، " الشمة الي تنوم  و  الي تعديم الو إضامة،   11/051من التوكيهة األوم ية ما   0-0ل عقمة،  نال ت ه املا ن 
إليهةةا املشةةته    كامةةة العناصةةت املكوننةةة ل عقمةةة الو الةةي حتتةةوي يف  الةةة ال ةةذتا مبجم هةةا ت ةةه ا تقمةةات وديدةةة ال  كةةن ال  ينتبةة 

املتو ةةط، و التةةا:، جيةةب لبيةةا  مةةا إذا كانةة  اس تقمةةات املوكةةةو ن  ةةني العقمتةةني وديدةةة ال  ال، الويةةا   تويةةي  إمجةةا: ل تشةةةبهات 
الن تية، الو الشمعية الو املعنوية ل عقمتني، ينجت تن ذل ، ال  مواف احملاك  الدتنشية كا  تامة اا ق ل نود،  ية  كةا  يتعةامض 

، والةي اتتمةدت ت ةه 7555 كوا  72 مو  التوكيهة األوم ية، لكن يف احلويوة، يق ظ ال   عض الوتامات الصا من  عد مع م
 290.تدشري وا ع ملدهو  نوم العقمة التوكيهة األوم ية، كان  اد مم   منح

ماجلواا الغري اا م ل تجى ة؟ية "الكم تم  كن الووك ال  حمكمة العدك ل مجموتات األوم ية وضع   دا اا يا لن ت  ومن 
 شب كانب من الدو  الدتنشي يكو   اسجيةاا  النشةبة ل تو يةد  النوةم الةذي ال يتح ةب إثبةات وكةو  ا تمةاك   ةط، المةا األمةت 

 خيت ف  النشبة ل تو يد  التشبي .

ا متنشةا ن ةتا ل ةتومن وةت   عةض اسشةكاليات يف الةدوك املتودمةة منهة ( اسنةنةإ  تحوم و ا م استق  احلديثةة كشةبكة  
ون ةا  العقمةات، الي الثةري تشةا ك  ةوك كيديةة  (principe de la liberté d’expression)التنشةيق  ةني مبةدال  تيةة التعبةري 

 291تعايش احلق يف التعبري  وا حة شبكة اسنةن  و محاية  ووة الغري مثم احلووة النامجة تن تقمات الش ع الو اجدمة.

العقمة يتمتع لق ا تكام ا تغقيفا، األمت الذي ت ه ال ا   جيوم ل  ممع  توى ا ا ية يف  الة من الثا   ال  صا ب   
املشةا  هبةذا احلةةق، لكةن ت ةه  ةةقف ن ةا   وةوة املؤلةةف الةذي يعتةةرب تمةق مشةتوتا و غةةري مةا  لوةوة املؤلةةف الويةا   احملاكةةان 

إ ةةداث تشةةوي  الو  ةةط مةةن ايمتةة ، مةةإ  ن ةةا  العقمةةات مل ملصةةننف الصةة ي شةةتيحة تةةد  تو يةةده و تةةد   (la parodie)الشةةا تن 
ين  ت ه تذا اس تثنال، تبعا يفذا، تم  كن ا تنا ا إىل  تية التعبري و  تية استق ، ال جول إىل احملاكان الشا تن يف  اك ن ا  

ىل الوةةوك  أنةة  اتةةةف  ةةاحلق يف العقمةةات ؟ إ  الو ةةايا الةةي وت ةة  الشةةنوات األ ةةرين المةةا  حمكمةةة اس ةةتعجاك يف متنشةةا ال ت إ
التعبري  ىت يف ن ا  العقمات، ومن مث مإ  ابوك اس تثنال املتع ق  احملاكان الشا تن يدتض ا ةا  الشتو  احملد ن يف ن ا   وةوة 

ييةى املؤلف، الي تد  إ داث لب  الو تشوي  الو  ط من ايمة العقمة األص ية شأاا يف ذل  شأ  املصنف األص ي، ومن الكةم مت
 ن ا  العقمات تن ن ا   ووة املؤلف، الضام  احملاك  شتوا م تا، تو ضتومن تد  البح  تن تدف جتامي.
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تةذا التح يةةم منحوةةي مةن  يةة  املبةةدال، إال النة  يبوةةه اةةا ق ل نوةد مةةن  يةة  التحبيةق، الشةة  يف ال  صةةا ب احملاكةةان ال    
ألغةةتاض جتاميةةة، لكنةة  يشةةبب  – شةةب املعةةىن احبنةةف الةةذكت  –عقمةةة يوصةةد حتويةةق ما ةةدن جتاميةةة لصةةاحل ، كمةةا ال يوةةو   تو يةةد ال

 صومن مباشتن الو غري مباشتن ضتاما لصةا ب العقمةة، إذ يةؤثت ت ةه تصةتف املشةته   و يوكة  اةتامه يف شةتال الو تةد  شةتال الشة ع 
  يبوةه تصةتما  انةا ال يهةدف الي حتمم العقمة، مهم  كن وضع  ط ماصم  ني ايفدف الةذي تتمةي إلية  احملاكةان والةذي جيةب ال

 إىل احلصوك ت ه مندعة ما ية، و مثامتا التجامية ت ه اجلمهوم.

يف انت ام تد م ا ان املوضو  يف تذا اجملاك الماك التشا ك محتو ا يف متنشا، تم جيب ابوك الولوية  تية التعبري ت ه    
ملتع ةةةق  احملاكةةةان الشةةةا تن اجةةةاص لوةةةوة املؤلةةةف ت ةةةه ن ةةةا  ن ةةةا  العقمةةةات ال  ال ؟ وتةةةم جيةةةب تو ةةةيع  ةةةاك تحبيةةةق اس ةةةتثنال ا

  292العقمات ال  ال ؟

 تشبيه العالمة: -ب-

يوصد  التشبي  اصحنا  تقمة مشاهبة  صومن توتيبية ل عقمة األص ية، وت ه تذا األ ا  كان  تذه اجلنحة  ت ف تن   
كنحةةة التو يةةةد لكواةةا تدةةةةض وكةةةو  تنصةةتين  العنصةةةت املةةةا ي الةةذي يتتكةةةى ت ةةةه تشةةبي  ذي وةةةا ع كةةةوتتي مةةن شةةةأن  ال  يةةةؤ ي 

مةةةدي، إذ جيةةةب ال  يكةةةو  متتكةةةب الدعةةةم اةةةد اةةةا   التشةةةبي  تةةةن اصةةةد لي ةةةد   ةةةاجلمهوم إىل اج ةةةط  ةةةني العقمتةةةني، و العنصةةةت الع
املشته  ، وكا  الواضي يأ ذ  عني استتبام التشبيهات اسمجالية ولي  التمييىات اجلى ية، الي كا  يؤ ة  اةتامه ت ةه التشةبيهات 

 إىل اج ط  صدة إمجالية  ني العقمتني. العادر الي من شأاا ال  تؤ ي  املشةي 

ينبغي اسشامن يف تذا امل مام إىل ال  الدو  و الو ال الدتنشيني و نعا  اك تحبيق كنحة تشبي  العقمة  إ  اك مداتي     
كم من   (imitation par analogie)التشبيه بالقياس كديدن كالتشبي   الويا  الو التشبي  جبمع األمكام، ويعد متتكبا جلنحة 

 imitation par association)التشاابيه بجمااع األفكااار ق العقمةةة األصةة ية، ويتمثةةم ا ةتعمم تقمةةة تشةةب  مةةن نا يةة النحةة

d’idées)  يف كو  العقمة امل تامن تذكت  العقمة األص ية و تؤ ي إىل اج ط  ينهما، ويتع ق األمت ت ه وك  اجصوص  ا تعماك
الو كةذل   ا ةتعماك تشةمية متعامضةة وتةو  (imitation par synonymie)بالتشبيه باالترادف تشمية مةا مة وتذا ما يشمه 

 .(imitation par contraste)التشبيه بالتعارض 

كةا  املشةةت  اجلىا ةتي يدةةتض ال  يكةةو  التشةبي  مةةن شةةأن  ال  خيةد  املشةةةي، و يبةني ا ةةتعماك العبةةامن "مةن شةةأن " النةة  ال     
يشة  ال  يكو  اس تق  اد واع معق، و لو ان املوضو    حة مح وة يف توديت الواا ع، تأ يشا ت ه تذا، اتترب ا ان حمكمة 

،  ينمةةا اةةةتم اجمل ةةة  الو ةةةا ي تكةةة  « SINGIERE »وتقمةةةة  « SINGER »قمةةةة اجلىا ةةت النةةة  يوكةةةد ا تمةةةاك   ةةط  ةةةني ت
يا ةةةتشةبيها تدليش  « REVE DESIRE »ذل ، الي النة  ال  كةن ل مشةةي احملتمةم الي ين ةد   ةال واتت، كمةا ليشة  التشةمية 

، وت ةه ذلة  « RAMAGE »ل تشةمية  « ROI  MAGE »، الو التشةمية  « REVE D’OR »الو غةري مشةتو  ل تشةمية 
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، الو التشةةمية  « SELECTO » و التشةةمية  « SELECTRA »اتتةةرب النةة  يوكةةد تشةةبي  و إمكانيةةة ا ةةتق   ةةني التشةةمية 
« KOLHER » « MEHOR » لكن إمكانيات اس تق  تبوه ا ي ةة يف ميةدا  األ ويةة أل  املشةته   ال يشةتعمم األ ويةة ،

 293خي ط  ينها.مبد يا إال  نال ت ه إمشا ات الحبيب الذي ال 

و  التكو  إىل األ كا  التاتنة، يق ظ ال  املشت  اجلىا تي ا تبعد التمييى  ةني التو يةد لصةت املعةىن و التشةبي ، إذ نة     
ثامية لصةا ب العقمةة، و تنةد حتديةده تث     الغةري إضةتاما  ةاحلووة اس ةت ه الن  يعد كنحة تو يد لعقمة ما مشج ة كم تمم يوو 

عدن مةن التشةجيم و لتعىيةى موادة ، ا ةتعمم  صةومن متشةاوية العبةامتني " املماث ةة عاملحا وةة  الو املتشةاهبة "، وتةذا  ليةم ل تموم املشةتب
ت ه ال  التشبي  يكون  تو يدا و خي ع لند  العوو ة، تقون ت ه ذل ، و ت ه  ةقف التشةتيع الشةا ق، مل متينةى األ كةا  اجلىا يةة 

، إ   كمة املشت  من ومال إلغال تذا التمييى إ  ا  كم التصتمات الي مت  لووة صا ب العقمة التاتنة  ني التو يد و التشبي 
لند  اجلنحة ومن مث لند  العوو ة، كما  نين ال  ا تعماك مموم محا وة الو مشاهبة ما تو يف كثري من األ يا  إال و ي ة س داث 

 ال ب   ني العقمتني األص ية و املو دن الو املشبهة.

و صدون الكق  ال  التشبي  حيد  لشب الصدات اسمجالية ل عقمة و لشب املشته   العا ي الو ذي الثوامة البشيحة    
الو األمةةي، م ةةق تةةن ذلةة ، ال جيةةد املشةةةي المامةة  يةةو  تم يةةة الشةةتال العقمتةةني ملوامنتهمةةا، ولوةةد  ةةبق الوةةوك  ةةأ  التو يةةد اجلى ةةي 

املو د مميىا الو حمميا، لذا جيب التشا ك ميما إذا كا  التشبي  اجلى ي ممنوتا، يو ةي املنحةق مبنعة  يعااب ت ي  شتيحة ال  يكو  اجلىل 
إذا كا  تذا اجلىل يشكم العنصت اجلوتتي ل عقمة األصة ية، وت ةه غةتام التو يةد، مةإ   ةذف تنصةت ال  نةع مةن وكةو  اجلنحةة إذا  

ة األصة ية، كمةا جيةب تحبيةق ندة  الواتةدن يف  الةة إضةامة تنصةت، وإذا  كا  متتكةب الدعةم اةد ا ةتدظ  العناصةت اجلوتتيةة ل عقمة
كةةا  التشةةبي ، ت ةةه النوةةيض مةةن التو يةةد، مبنيةةا  ةةا وا ت ةةه  ةةول نيةةة متتكةةب اجلنحةةة، مةةاألمت خيت ةةف  اليةةا ن ةةتا لعةةد  التمييةةى  ةةني 

وا ةةع، و اجلةديت  الةةذكت ال  تةةد  إثبةةات التو يةد و التشةةبي ، الي ن ةةتا ل ةةن  ت ةه كنحةةة وا ةةدن الال وتةةي كنحةة التو يةةد مبدهومهةةا ال
تنصةةت الوصةةد التدليشةةي مل يكةةن يشةةمح مبتا عةةة الوةةا    العمةةم المةةا  حمكمةةة اجلةةنح،  ينمةةا كةةا  مةةن املمكةةن احلكةة  ت يةة  مةةن  يةة  
املشةةةؤولية املدنيةةةة يف  الةةةة ممةةةع  تةةةوى مدنيةةةة ألنةةة  يكدةةةي ال  يثبةةة  صةةةا ب العقمةةةة األصةةة ية ال  تشةةةبي  العقمةةةة يشةةةبب يف ذتةةةن 

 action »شته     حا  ني العقمتني، وألن  تشبي  غري مبا ، مإن  جيوم ل مدتي،  حبيعة احلاك، ممع  توى اغتصاا العقمة امل

en usurpation de marque ». 

 استعمال عالمة مقلدة أو مشّبهة: -ج-

د  ةةنين  وضةةو  ال  تشةةجيم يعااةةب املشةةت  كةةم مةةن ا ةةتعمم تقمةةة مو ةةدن الو مشةةبنهة، الي تقمةةة مماث ةةة الو مشةةاهبة، ولوةة 
العقمة خيونك صا بها احلق يف منع الغري من ا تعماك تقمت  ا تعماال جتاميا  و  تت ي  مشبق من  ت ه   ع الو  دمات مماث ة 

الو اعةا  الو مشاهبة لت   الي  ج   العقمة من الك ها، و الكثت مةن ذلة ، حيةق لة  متا عةة كةم مةن ا ةتعمم لغةتض جتةامي تقمةة
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مشاهبة تكا  حتدث لبشا  ني   ع و  دمات محا وة الو مشةاهبة، ومةن مث، جيةب ال  تتةوامت اجلنحةة ت ةه تنصةت مةا ي تةو جتاميا  
ضتومن وكو  تو يد مشبق، وال يه  إذا كا  الوا    تو يةد العقمةة خيت ةف تةن الوةا    ا ةتعمايفا، إذ تعةد كنحتةني متميةىتني، يفةذا، 

" ال توةةع مبجةةت  وضةةع العقمةةة ... أل  كةةق مةةن تةةذين الدع ةةني كنحةةة  (le délit d’usage)اتتةةرب ال  كنحةةة اس ةةتعماك 
مشتو ة، وال ش  يف ال  اس تعماك يعااب ت ي  مهما كا ، و مثاك ذل  ا تعماك تقمة مو دن كعنوا  ل متجت الو كإ   جتامي، 

ا، ال يشةمح ل مو ةد ال  يتمشة  لشةن ال  كنحةة ا ةتعماك تقمةة مو ةدن ال تشةت ى  تنصةت الوصةد، تبعةا يفةذ التأكيد ت ةهو جيب 
 294نيت ، مهو خي ع ل عوو ة املنصوص ت يها اانونا.

وت ةةه غةةتام كامةةة اجلةةنح الةةي متةة  لوةةوة صةةا ب العقمةةة، مإنةة  جيةةب اتتبةةام، ن ةةتا لعموميةةة الةةن  الوةةانو ، ال  املشةةت   
صتين املةا ي و املعنةوي، وتةذا  ةالتغ  مةن النة  يشةة  اجلىا تي مل يدتض مث   مثم املشت  الدتنشي، ال  يتوامت يف كنحة التشبي  العن

 وكو  تقمة مشبنهة من شأاا  دا  املشته  ، كما ال هت  كيدية التشبي ، إمجاليا كا  الو كى يا، وال هت  وتيوة ا تعماك العقمة.

 اغتصاب عالمة مملوكة للغير أو وضع عالمة هي ملك للغير:  -د-

ي ةةعو  ت ةةه منتجةةاهت  الو ت ةةه األشةةيال التا عةةة لتجةةامهت ، تقمةةة تةةي يف م ةة  غةةريت ، يعااةةب كىا يةةا األشةة اص الةةذين  
يتع ق األمت مثق  الصانع الذي يشتعمم انينات  اصة  عقمة مشهومن مل ثها مبشتو ات من صنع  اصد  دا  املشته  ، ليشة  

 من تةن صةا ب ت ة  العقمةة األصة ية، وت ةه تذه العم ية تو يد تقمة الغري،  م تي وضع تقمة الصة ية ت ةه منتجةات غةري صةا
 قف ما كا  مشةوا  ا وا، مق تتح ب تذه اجلنحة  اليا، ن تا لعمومية الن  الوانو  توامت تنصت الوصد، الي التكن املعنوي، 

 ةة  ميكدةي ال  يةت  وضةع العقمةةة األصة ية ت ةه منتجةات ليشةة  حتة  محايتهةا كوضةع املنتجةةات يف مكاكةات الو يف ت ةب حتمةم ت
إثبةات ال  متتكةةب الدعةم كةا  يهةةدف مةن ومال تةةذا  –الو ت ةه النيا ةةة العامةة  –العقمةة األصة ية ت يهةةا، مةق يتوكةب ت ةةه املةدتي 

 التصتف اس تدا ن من املىايا املتع وة  العقمة األص ية.

 بيع منتجات عليها عالمة مقلدة أو مشّبهة أو عرض هظه المنتجات للبيع:  -هاا-

األشةة اص الةةذين يبيعةةو  الو يعتضةةو  ل بيةةع منتجةةات م بشةةة  عقمةةات مو ةةدن الو مشةةبنهة  ةةىت تنةةد تةةد   يعااةةب كىا يةةا 
مشامكته  يف صنعها، ال  ينى املشت   ني  يع املنتجات و تتضها ل بيع، الي تعد اجلنحة متتكبة إذا حتوق البيع و ةىت يف  الةة تةد  

واة الو املعةامض الو  وا ةحة الدتايةة، إ  تةاتني العم يتةني يعااةب ت يهمةا حتويو ، يكدي ال  تكو  املنتجةات اةد مت تتضةها يف األ ة
 كنا يا.

لكن ت ةه  ةقف التشةتيع الشةا ق، ال يشةة  لويةا  اجلنحةة تةوامت  ةول الوصةد يف العم يتةني، الي إما ن املعةي  ةاألمت يف    
م ال  تذه التصتمات تعد مشا ا لوةوة صةا ب  دا  املشةي، إ  إلغال األ كا  الشا وة الي كان  كد صتحية يؤ ي إىل اتتبا

العقمة و التةا:    ةع لل كةا  العامةة اجاصةة  التو يةد، و ةالتغ  مةن ال  كةم األ كةا  املتع وةة  العقمةات مشةتمدن مةن التشةتيع 
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الشة ع  ذكةت صةتا ة موضةو  56-7552الدتنشي، يق ظ ال  املشت  اجلىا تي، ت ه  قف ن ريه الدتنشي، المهةم يف األمةت ماة  
املشتوم ن احلام ة تقمة مو دن، إال الن  تحتة إىل تذه امل الدة يف اانو  اجلمامك  الن  ت ه الن  " حت ت تند اس تريا ، مهما كا  
الن ا  اجلمتكي الذي وضع  مي ، و   ع إىل املصا من الب ا ع اجلىا تيةة و األكنبيةة املىيدةة، و املوصةو  تنةا ا ةتريا    ةا ع حتمةم 

مماث ةةة لعقمةةة مشةةج ة اانونةةا  النشةةبة لةةند  نةةو  الشةة ع الو " ت ةة  الةةي ال  كةةن متييىتةةا يف كوانبهةةا األ ا ةةية " مةةن العقمةةة  تقمةةة
األصةةة ية والةةةي متةةة  نتيجةةةة لةةةذل  لوةةةوة مالةةة  تةةةذه العقمةةةة، مكةةةا  مةةةن األصةةةوا اسشةةةامن إىل تةةةذه امل الدةةةة يف الةةةن  اجةةةاص 

 295 العقمات.
 التقليد: حةلجن المعنور الركا-ثانيا

 اتتةدال تشةكم األمعةاك تةذه  عةض ال  غةري منهةا، ل مشةتديدين املوةتمن  ةاحلووة  ة  تمةم كم الدكتية امل كية اوانني جتت 
 ثانويةة المعةاك مهةي األ ةتى األمعةاك المةا نيتة ،  ةول تن الن ت  وحع يعااب مو دا مات ها يعترب لذل  اال تثثامي احلق ت ه مباشت

 .اجلنا ي الوصد توامت متا عتها تشتوكب
 المباشر: التقليد أفعال في للمقلد الجنائي القصد-أ

 يعااةب الشة   تةذا ال  واألصةم اال ةتثثامي  ةاحلق مباشةت مشا ا تصتم  يشكم الذي الش   تو املباشت املو د يعترب
 تامةة  صةدة مةاجلتا   العوو ةات، اةانو  يف املوةتمن العامةة الوواتةد تةن  توكةا يعتةرب األمةت تةذا ال  مغ  ، نيت   ول تن الن ت  غض
 املشؤولية اجلىا ية أل  ل جت ة، الندشي اجلانب الن  ت ه يعتف األ ري وتذا املعنوي والتكن املا ي التكن مها تنصتين توامت ت ه توو 

 موصةو ا يكةو  ال  إما  حأ الش   تذا يتتكب ال  ذل  إىل إضامة ي ى  و امنا ت ي  املعااب الدعم ااةةةامتك ت ةةةةمبج  ةةةتتأ  ال
 .موصو  غري الو

 مكنهةا يتمثةم تمديةة غةري كةتا   الو الوصةد صةومن املعنةوي مكنهةا يت ةذ تمديةة كةتا   تكةو  ال  إمةا اجملتمة ماألمعاك وت ي  
 .296اصدي غري  حأ يف املعنوي

 ال لةذل  املو ةد، نيةة  ةول الو اجلنةا ي الوصةد وتو املعنوي التكن  توامت إال كت ة كأي يت  ال التو يد  أ  الدو   عض يتى
 . 297العنصت تذا تت من ال الي ت   كت ة تعترب

 الةتكن ايا  يكدي اجلنحة لوكو  ذاهتا،والن   د يف كىا يا تعااب املباشت التو يد التماك  أ  الووك إىل احب ت البعض ذتب
 الةتالي هبةذا ويشةتدلو  اجلت ةة، تةذه لتحوةق ضتومي لي  املعنوي مالعنصت، يثة ال  كان   شنة  العمم الوا   نية هت  وال املا ي

 محةني األمعةاك، يفةذه  النشةبة الوصةد الو التةدلي  لعبامن الوانونية النصوص ا توال لعد  وتذا ذل  إىل تذتب املشت  إما ن ال  إىل
 . التكن تذا ايا  ضتومن ت ه  شأاا الوانو  ن  والي املباشت غري التو يد كنح يف الوضع خيت ف

 املشةؤولية  مةع ل مةته  حيةق ال النة  إذ العكة  توبةم ال  صةومن مدةض المت تو املباشت التو يد المعاك يف الوصداالكتامي إ 
 298.نيت   شن  إثبات ندش  تن
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 اجلةنح ا ةتبعد الدتنشةي العوو ةات اةانو  ال  إال ، املو ةد نيةة  ةول ت ةه اتينةة التو يةد المعاك من كعم الودمي الدتنشي الدو 
 توةو  املباشةت التو يةد المعةاك ال  يت ةح ذكةته  ةبق ما  قك امتكا  ، من يف  دو  إما ن كنحة وال كناية ال" الن  ت ه ون  املا ية
 اجلنحة ندي يف تأثري الي ل  لي  النية  شن وال  املا ي التكن توامت  ت  ت ه
  ول تشتوكب ل غري مم وكة تقمة اغتصاا املتع ق  العقمات كان  كنحة 66/02 الودمي األمت لم مدي ل عقمات  النشبة الما
 توتصت واال تعماك الصنع شأ  شأاا ل عقمات األ كا  التاتنة  لم يف اجلنحة تذه الصبح   ينما اجلىا ية ، ل متا عة الداتم نية

 . 299الوصد تبامن ت ه تن  ال اجلنحة تذه ت ه واملحبوة التو يد توو ة ت ه تن  الي املا ن أل  ، املا ي التكن ت ه
 : مباشر الغير التقليد أفعال في للمقلد الجنائي القصد

 البيع يف تتمثم ثانوية ألمعاك امتكا    شبب وتذا لدي ، النية  ول  تومت إ انت  تتتبط الذي الش   تو املباشت غري املو د
 .ذكتتا  بق الي األمعاك من وغريتا مو دن ومنتوكات مصندات إىل ا تريا  مو دن،إضامة الشيال وإ دال ل بيع والعتض

 نشةت  أي الويا  تند وااعا يكو  مالتو يد اجلتمية النية تن مبعىك تحبق ةةةةةاملشؤولي أل  املدنية األموم يف يفا موضع ال يةةةةةةالن
 وال هبةا يؤ ةذ ال التو يةد تم يةة يف  ةامهوا الةذين األشة اص الو املو ةد نيةة لشةن واال تةال الغةري، خية  لعمةم مشةتو  غةري ال ال الو

 احملاك  املدنية. الما  يوبم
 ، واسما ن الع ة  تنصةتي مةن األ ةري يتكةو  وتةذا العةا  اجلنةا ي الوصةد تةوامت يشةتوكب التو يةد كةتا   يف املشةت  اجلىا ةتي

 ، 300اسكتامي ل دعم املكونة العناصت كامة معتمة تو والع  
 ل حووة  تاا حتوق اد املتداوك الو املنجى املوضو  و أ  احلق  وكو  وا د م  يف الع   يف التو يد كتا   يف الع   ويكمن

 .معني تدف   و  الكم من إ ماك و وتي يصدم تن الذي الندشي النشا  هبا ميوصد اسما ن الما ، احملمية
 مع ةه العوو ةات، اةانو  يف العامةة ل وواتةد تحبيوةا وتةذا املةدتي الحةتف ت ةه الدكتيةة امل كيةة تو يد كتا   يف اسثبات يوع

 التصةامي  مدةي املبةدال تةذا ت ةه ا ةتثنالا تعةتف الصةناتية امل كيةة  وةوة  عةض ال  إال املةته  نيةة  ةول ت ةه الةدليم إاامةة املةدتي
 إال احلق تذا نشت ت ه  ا وة التو يد التماك كان  إذا املو د نية  ول  إثبات م ى  املت تم الحتف مإ  املتكام ة ل دوا ت الشك ية

 . 301ذل  تك  إثبات املته  وت ه التشجيم  لنشت الق وة األمعاك  الة يف مدةضة تكو  املته  نية  ول ال 
 الجنح األخرى غير التقليد: -ثانيا

إىل كانب اجلةنح الشةا ق  ما ةتها و التاميةة إىل محايةة  وةوة مالة  العقمةة األصة ية املشةج ة، اتةت  املشةت  اجلىا ةتي جبةنح 
 الام صتامة.ال تى  اضعة لعوو ات 

 من  ت ه كتا   ال تى تتمثم يف  22الي ا ن  يف املا ن  56-52األمت تو 

 .تد  وضع العقمة ت ه الش ع واجدمات ت ه حنو خمالف للمت 
 .البيع الو العتض ل بيع تمدا لش عة الو الكثت الو تودمي  دمة ال حتمم تقمة 
  تشجي ها وبوا للمتب وضع ت ه الش عة الو اجدمة تقمة مل تشجم الو مل تح. 
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من  الي وم ت يف الباا التا ع حت  تنوا  "الغش يف  يع الش ع والتدلي  يف  171* كما ن  اانو  العوو ات يف املا ن      
 ج الو  إ ةةدى 75555إىل  7555 ةةنوات و غتامةةة مةةن  ج 2املةةوا  الغذا يةةة" ت ةةه النةة    " يعااةةب  ةةاحلب  مةةن شةةهتين إىل 

 302ن خيد  الو حياوك ال  خيد  املتعااد".تاتني العوو تني كم م

 .وال يف الحبيعة الو يف الصدات اجلوتتية الو يف الةكيب الو يف نشبة موومات األممة لكم تذه الش ع  
 .والا يف نوتها الو مصدمتا  
 .والا يف كمية األشيال املش مة الو يف تويتها  

د إلىامية  النشبة لكم  ة عة الو  دمةة مت توةد ها، الو  يعهةا ةةةةةةةةةةةة تعةةاجدمة الو ةةةة الش عةةةةت  أ  تقمةةةةي التذكيةةةةو تكذا ينبغ  
الو تتضةةها ل بيةةع تةةرب كامةةة الحنةةال الةةةاا الةةووي، إ  تةةذه األ كةةا  ممةةتن ولةةذا كةةا  مةةن املنحوةةي إ  ةةا  كةةم مةةن اةةا  هتاهةةا لعوو ةةة 

   ج، إىل 055.555و  غتامةةة مةةن ئشةةما ة اللةةف عكىا يةةة، تةةذا مةةا كةةال  ةة  املشةةت ، ليةة  يعااةةب  ةةاحلب  مةةن شةةهت إىل  ةةنة 
دى تاتني العوو تني موةط األشة اص الةذين مل ي ةعوا ت ةه منتجةاهت  تقمةة والةذين يبيعةو  ةةةةة   ج الو  إ 7.555.555م يو  ع

 ات الو ادموا  دمات ال حتمم تقمة.الو يعتضو  ل بيع تن اصد منتجا وا دا الو تدن منتج

ا ي، الي وكةو  منتجةات ال حتمةم تقمةة الو  يعهةا ةةةةةةت العنصةت املةةةةةة توامةةةةذه اجلنحةةةةتدةتض ت ة ةةةالشا و تام اجلنحةةةه غةةةو ت  
وامت العنصت املعنوي، الي  ول النية ن تا ال تعماك العبامن "تعمةدوا" يف الةن  الوةانو ، ةةذل  تةةةةب كةةةةا تتح ةةةالو تتضها ل بيع، لكنه

  حة وا عة يف توديت الواا ع.و يتمتع ا ان املوضو   ش

لود  بق الووك ال  احلووة املمنو ة لصةا ب العقمةة تةنج  تةن إمتةا  إكةتالات التشةجيم، ولةذا ال  كةن ا ةتعماك الي    
تقمة لش ع الو  دمات ترب اسا ي  الووي إال  عد تشجي ها الو إيدا  و ب تشجيم  شأاا لدى املص حة امل تصة، تأ يشا ت ه 

 ةةةند  العوو ةةةة املةةةذكومن التةةةقه األشةةة اص الةةةذين وضةةةعوا ت ةةةه  ةةة عه  الو  ةةةدماهت  تقمةةةة مل تشةةةجم الو مل يح ةةةب  تةةةذا، يعااةةةب
تشةجي ها، و يعااةب تةذا التصةتف لكونة  يكةا  يشةبب ضةتاما ل مشةته   نتيجةة تةتويج منتجةات  و   يةا  صةا بها الو مصةةدمتا، 

 ت ةةف تةةن ت ةة  الشةةالف  ما ةةتها  56-7552مةةن األمةةت ماةة   22وتةةذا مةةا يشةةمج  ةةالووك ال  اجلةةنح املنصةةوص ت يهةةا يف املةةا ن 
 303ألاا هتدف إىل محاية املشته   الكثت من محاية صا ب العقمة.

 .الفرع الثاني:اإلجراءات التحفظية و التنفيظية 

منح املعي  األمت  ق ممع  توى  همة تناية  اصة،  ي  مل يوتصت ت تعد تناية املشت   شأ  محاية  ق مال  العق    
 مدنية الو كىا ية،  م ن  كذل  ت ه إكتالات حتد ية جيوم ل  ا اذتا ابم ممع  توى التو يد  ىت يتمكن من إثبات تذا الدعم.

                                                           

املبا ئ األ ا ية يف اانو  العوو ات االاتصا ي و محاية املتشه  ،املؤ شة اجلامعية ل دما ات و النشت و التوميع،الحبعة ، ت ي حممد كعدت -302 
 .001،ص002ص،  7551األوىل 

 .005مت ة مماوي صاحل،املتكع الشا ق،ص -303 
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 :اإلجراءات التحفظية -1

تدن  بةري تنةد " جيوم لصا ب العقمة ال  يح ب مبوت ه المت من م ي  احملكمة إكةتال الوصةف املدصنةم ل شة ع مبشةا     
-saisie)حجاز التقلياد اساتصا ، من احلجى الو  دون  ل منتجات " الي يدتي الاا حتمم تقمة تشبب ل  ضتاما، ليشة  تم يةة 

contrefaçon)  احلجةةى يف إكةةتال وصةةف مدصنةةم  يكةةو إكباميةةة، لكنهةةا تعةةد و ةةي ة تشةةمح ل مةةدتي  إثبةةات امتكةةاا اجلنحةةة، و
ن ا ةاذ تةذا اسكةتال إال إذا الثبة  الحالةب نشةت تشةجيم العقمةة ةةةة  ال  كةةةةد، غري النةةةق ت يها التو يةةةةينحبات الي ةةةلآلالت الو املنتج

الو اا   تب يغ نش ة من تشجيم العقمة ل مو ةد، و ميمةا خية   جةى األشةيال املو ةدن، مإنة  جيةوم ل محكمةة ال  تةأمت  ة   نةال ت ةه 
ة ال  ت ىم   دمع كدالةة، و جيةب حتة  وا  ةة الةبحق  ال  تشة   ألصةحاا األشةيال املوصةومة و ب املدتي، و جيوم يفا يف تذه احلال

، نش ة من  (la saisie réelle)الو الي مت  جىتا يف  الة احلجى العيي  (la saisie descriptive)يف  الة احلجى الوصدي 
   الكدالة.المت م ي  احملكمة، متمواة تند اسات ال  نش ة من العود املثب  سيدا 

و يتوكب ت ه صا ب اسلتما  اسلتجةال إىل الشة حة الو ةا ية  ةالحتيق املةد  الو  ةالحتيق اجلىا ةي يف الكةم شةهت وإال    
الصبح الوصف الو احلجى  ةاوق  وةون الوةانو  و ذلة   صةتف الن ةت تةن التعوي ةات الةي  كةن و بهةا  شةبب األضةتام النامجةة تةن 

من إىل ال   حق   جى التو يد ال    صةحة الةدتوى يف املوضةو ، الي ال يةؤثت ت ةه  ةق املةدتي يف تم ية التو يد، و ينبغي اسشا
ممع الدتوى الما  ااضي املوضو ، أل  احلجى ال يعد إال و ي ة من و ا م اسثبات، لكن  يةتب ت ه تذا البحق  واكب ا تبعا  

عقمةة  ح ةب إكةتال  جةى ثةا  إذا المهةم ممةع الةدتوى يف األكةم احلجى من املنااشة، كما يو ةي املنحةق  عةد  الشةما  لصةا ب ال
 الوانو .

و  كن ال  نشري  ا تصام إىل ال  ال كا  التشتيع الدتنشي املتع وة  تمع  توى التو يد تثري نو  من ال ةب  و الغمةوض،    
تميىن تن ت   املنصوص ت يها لشتو  م –وتو المت اا م ل نود  –إذ ت هت الدتوى اس تعجالية كإكتال ذي وا ع  اص  اضع 

 يف التشتيع العا .

و اجلديت  الذكت يف تذا امل مام ال  املشت  اجلىا تي الكام لصا ب العقمة املشج ة ال  يود  و با  حيا ل مديتية العامة   
ب " جىتةةا"، ل جمةةامك، ي ةةتم  ميةة  تةةد م إ امن اجلمةةامك إذا اتتةةرب ال   ةة ع موضةةو  تم يةةة ا ةةتريا  حتمةةم تقمةةة مو ةةدن ولةةذا جيةة

و ىت يتشىن يفا ا اذ الوتام تن  ماية، جيب ال  حيتوي الح ب ت ه تدن مع ومات كإثبةات م كيةة العقمةة، و تةاميخ وصةوك الشة ع 
و توية املشتوم  الو املمو  الو احلا ى...، ويف  الة ابوك الح ب،  كن إ امن اجلمامك ال  تدتض ت ه صا ب احلق تودمي ضمانات 

ؤوليت  احملتم ة جتاه املشتوم ين املعنيني  العم ية إذا كا  غري متبو   شبب معم الو نشةيا  مةن مالة  احلةق الو إذا من الكم تغحية مش
تبةةني ال  الشةة ع ال حتمةةم تقمةةة مو ةةدن، كمةةا تتمةةي تةةذه ال ةةمانات إىل تشةةديد الندوةةات التا عةةة لوضةةع الشةة ع حتةة  ماا ةةة مجتكيةةة، 

 ةا ية املؤت ةة ل بة  يف املوضةو  وكةذا إتةق  مكتةب اجلمةامك امل ةت  مةوما  ةاسكتالات وت ه مال  احلق املت تم إ حةام اجلهةة الو
  اليةةا  مدتو ةةة، اا  ةةة ل تمديةةد مةةتن وا ةةدن،  ةةإتق  مكتةةب 05التحد يةةة املت ةةذن، مةةإذا مل يوةة  صةةا ب الح ةةب يف الكةةم تشةةت ع

، حيق ل مكتب ال  يوتم ممع اليد تن الش ع موضو  اجلمامك  عم ية إ حام الش حة الو ا ية الو إشعامه  ا اذ اسكتالات التحد ية
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"احلجةةى"، وينبغةةي اسشةةامن إىل ال  تةةذه األ كةةا  مةةأ وذن  تميةةا و مبجم هةةا تةةن التشةةتيع الدتنشةةي الةةذي يهةةدف إىل متاابةةة احلةةدو  
 304الدتنشية متاابة معالة.

 .الفرع الثالث:العقوبات الجزائية 

املتع ق  العقمات  52/56الص ية وتكمي ية وتدا ري المن ن  ت يها األمت يةتب ت ه املشا   العقمة التجامية توو ات 
 واانو  العوو ات.

  :العقوبات األصلية 
الشةةهت إىل  6ت ةةه ال   " كةةم شةة   امتكةةب كنحةةة التو يةةد يعااةةب  ةةاحلب  مةةن  52/56مةةن األمةةت  27نصةة  املةةا ن  

 تني". ويت ح من تذه املا ن الن   كن ل واضي  ج الو  إ دى تاتني العوو 05555555 ج إىل 7055555 نتني وغتامة من 
 ال  يحبق توو ة احلب  و دتا الو توو ة الغتامة لو دتا، الو يحبوهما معا  شب لتوف كم كت ة.

مةةن اةةانو  العوو ةةات  171المةةا ميمةةا يتع ةةق  ةةالغش يف البيةةع والتةةدلي  يف املةةوا  الغذا يةةة و الحبيةةة متعااةةب ت يهةةا املةةا ن  
  ج.75555 ج إىل 7555 نوات و غتامة من  2  احلب  من شهتين إىل

 العوةةاا، اجلةةتا   الةةي ال تعةةد تو يةةدا ويتع ةةق األمةةت مب الدةةة ال كةةا  املةةا تني  52/56مةةن األمةةت  22و اةةد  صةة  املةةا ن 
 ج الو  إ ةدى 7555555 ج إىل 05555من ند  األمت، موتمت يفةا توو ةة احلةب  مةن شةهت إىل  ةنة وغتامةة مةن  52-51

 305 تني.تاتني العوو 

منةةة ، وذلةةة  ال  تةةةذه األ ةةةرين نصةةة  يف 27إمنةةةا يف املةةةا ن  56-52مةةةن األمةةةت  22وال يوةةةع اسشةةةكاك يف تحبيةةةق املةةةا ن  
املت من اانو  العوو ات، ويتع ق األمت  ن  املا ن  66/006ص بها ت ه تحبيق العوو ة املوتمن ميها  و  اس قك  أ كا  األمت 

 و تشتمم مع  كت ة التو يد، مما تو الن  الواكب التحبيق إذا ؟والي كالت  ألداظ تامة ت ه حن 171

مإ  تذا األ ةري تةو الةن  الواكةب تحبيوة  ويتعةني ت ةه الواضةي  56-52واملا ال  الن  األ دث واأل   تو األمت  
 .ال  يتويد ميما وم  مي  من توو ات

  :وتنحصت يف  العقوبات التكميلية 
 ن المصادر .0

من اانو  العوو ات تي األي ولة النها ية إىل الدولة ملاك معني الو الكثت، وتنصب املصا من  00واملصا من كما تتمتها املا ن  
 ت ه األشيال والو ا م واأل وات الي ا تعم   يف امل الدة، ويشة  يف املصا من ثقثة شتو  تي  27/2وموا لن  املا ن 

                                                           

 .002اىل 005ص.ص-مت ة  مماوي صاحل،املتكع الشا ق-304 

 ..075اىل 010،ص.صاملتكع الشا ق، مت ة مماوي صاحل-305 
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 من اانو  العوو ات. 00تشمم األمواك الوام ن يف املا ن * الال

 * الال تشمم األشيال املم وكة ل غري ما مل ين  الوانو  صتا ة ت ه غري ذل .

 * ال  تأمت    احملكمة. 

ا واألصم ال  تكو  املصا من مشبواة  احلجى متأيت  عده لتثبيت ، وحيك   املصا من  ىت ولو صدم احلكة   ةالربالن، ويف تةذ 
مبصةةةا من منتجةةةات  66/02مةةن األمةةةت  20ووبوةةةا ل مةةةا ن  02/52/0162يف  -الوشةة  اجلىا ةةةي–الصةةد  المةةةتت حمكمةةةة اجلىا ةةةت 

BANITA .306وإتقف موا   ومناذج تذه العقمة 

  اإلتالف: .7
األ تا   ، ميا ن تن املصا من تأمت احملكمة  إتقفواحلك   إتقف األشيال حمم امل الدة  2-27وتو ما نص  ت ي  املا ن 

و مناذج العقمة، الي األشيال و األ وات الي ا تعم   المتكاا اجلنحة، و التغ  من إلغال تبامن "يف مجيع احلاالت،  (clichésع
مإنةة  جيةةب اتتبةةام ال  احلكةة   ةةاستقف يعةةد يف التشةةتيع اجلىا ةةتي وت ةةه  ةةقف التشةةتيع الدتنشةةي، المةةتا إلىاميةةا ن ةةتا لصةةياغة الةةن  

 وك لش حة احملكمة التوديتية مهو المت كوامي ولي  إلىامي.المت مة الوانو  وتناك من يتى الن  

    لنشرا .2
مةةن األمةةت  7-21ت ةةه توو ةةة النشةةت كمةةا الشةةام إليهةةا صةةتا ة يف املةةا ن  56-52إ  املشةةت  اجلىا ةةتي مل يةةن  يف األمةةت 

تمامة  الو  ت  ةي  يف امل غه والي كان  تن  ت ه كةوام احلكة   إلصةاة نة  احلكة  يف األمةاكن الةي حتةد تا و نشةته   66/02
اجلتا د الي تعينها وذل  ت ه ندوة احملكو  ت ي ، والما   كوت الن  مإن  يت  يف تذه احلالةة التكةو  إىل الوواتةد العامةة يف اةانو  

 .العوو ات 

   تدابير األما

يف ش   متتكب اجلت ة  غتض  يوصد  تدا ري األمن  موتة اسكتالات الي يصدمتا الواضي ملواكهة اجحومن اسكتامية الكامنة 
  يص  منها. و  ع تدا ري األمن مث ها مثم العوو ة إىل مبدال الشتتية  ية  تةن  املةا ن األوىل مةن اةانو  العوو ةات مةن النة   "ال 

  ةةةةق املؤاةةةةةة الغ ةةةةةت ةه توو  56-52تةةةةةمةن األم 0-27توو ة وال تدا ري المن  غري اانو " وتبعا لذل  مود نة  املشةت  يف املةا ن 
 الو النها ي ل مؤ شة كتد ري المن يحبق يف  ق كم ش   امتكب كنحة التو يد.

 الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة: -

كةةا  التشةةتيع الشةةا ق يةةن  ت ةةه توو ةةة تكمي يةةة ال ةةتى تةةي استةةق ، ليةة  كةةا  جيةةوم ل محكمةةة ال  تةةأمت  إلصةةاة نةة  
احلك  يف األماكن الي حتد تا و نشته  تمام  الو  ت  ي  يف اجلتا د الي تعينها وذل  ك   ت ه ندوةة احملكةو  ت ية ، وجيةوم احلكة  
                                                           

 .061ص،املتكع الشا ق ، ن  مي    يمة-306 
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ذي حلةةق  ةة  ضةةتم وإمةةا لصةةاحل املةةدتي ت يةة  الو املةةته  إذا كانةة  الةةدتوى غةةري مبينةةة ت ةةه هبةةذه العوو ةةة إمةةا لصةةاحل الحةةتف املةةد  الةة
 ال ا  اانو  الو إذا كان  اسكتالات م ايوة.

غةةري ال  األ كةةا  التاتنةةة ال تت ةةمن ذكةةت "إتةةق  احلكةة " كعوو ةةة تكمي يةةة، مهةةم يشةةمح ل واضةةي النحةةق هبةةا مغةة  تةةد     
 كةن ل محكمةة ال  تةأمت  نشةت احلكة   أكم ة  الو مشةت تج منة  يف كتيةدن الو تع يوة  يف  وكو  ن  صتيح ؟ ماجلواا  الندي، مةق

المةةاكن معينةةة إال " يف احلةةاالت الةةي حيةةد تا الوةةانو  "، تأ يشةةا ت ةةه تةةذا، جيةةب اتتبةةام ال  توو ةةة "استةةق " الصةةبح  غةةري اا  ةةة 
 307ل تحبيق ت ه كنحة تو يد العقمة.

ى تتمثم يف الغ ق املؤا  الو النها ي ل مؤ شة، وتكذا، يف  الة احلك  ت ه املته  وين  املشت  ت ه توو ة تكمي ية ال ت 
 عوو ة كىا ية، يوتم الواضي غ ق املؤ شة الي ا تعم   لتنديذ اجلنحة، لكن مل يبني املشت  اجلىا تي ت ه  قف ن ريه الدتنشي 

 د  املدن الي ال  كن ال  يتجاومتا الغ ق املؤا .مصري تماك املؤ شة  عد اتام الغ ق مؤاتا كا  الو اا يا، كما مل حي

 التهديد املا: و التعوي ات العقوبات المدنية   

جيوم ل واضي ال  يةأمت  واةف التو يةد و وضةع  ةد ال ةتعماك العقمةة، لةذا تت ةمن األ كةا  الو ةا ية يف غالبيةة األ ةواك  
، و لكو  تذا التهديد يهدف ابم كم شيل إىل منع إتا ن امتكاا اجلنحة هتديدا ماليا  ىت حية  احملكو  ت ي  اسلتىا  الذي توتمه

يف املشةتوبم، حيكة  الواضةي مبنةع ا ةتعماك العقمةةة الو اسمتنةا  تةن التصةتمات اسكتاميةة، كمةا جيةةوم لة  احلكة   إ حةاك كيديةة كتا ةةة 
ا  ت ةةه املعنيةةني  ةةاألمت  تعةةديم إ ةةدى تناصةةت اس ة  الةةذي يكةةون  العقمةةة الو التعبثةةة اجاصةةة  املنتجةةات، و حيكةة  يف  عةةض األ يةة

 العقمة املو دن لتمييىتا تن العقمة األص ية.

إذا حلق  املدتي ضتم، يوتم الواضي منح  تعوي ات، تكذا، وت ةه  ةقف التشةتيع الشةا ق، تةن  األ كةا  التاتنةة و   
ثب  صا ب العقمة ال  تو يدا اد امتكب الو يتتكب،  وضو  ت ه ال  "اجلهة الو ا ية امل تصة تو ي  التعوي ات املدنية" إذا ال

تتمع تذه الةدتوى منحويةا المةا  الوشة  املةد ، و لو ةان املوضةو   ة حة وا ةعة يف توةديت ال ةتم الق ةق  املةدتي،  ية  جيةب ال  
ملهمة، و لتحديد يكو  التعويض منا با ل  تم الق ق  صا ب العقمة األص ية، ويفذا الغتض جيوم يف  تعيني  بري يك ف هبذه ا

التعوي ات يأ ذ الواضي توامم شىت منها ت ه وك  اجصوص   ج  التو يد، ععة العقمة املو ةدن، كةو ن املنتجةات الةي حتمةم 
العقمةةة املو ةةدن  ةةالن ت إىل كةةو ن املنتجةةات الةةي حتمةةم العقمةةة األصةة ية، األم ةةا  الةةي مل حيووهةةا صةةا ب العقمةةة األصةة ية  شةةبب 

مبنتجات حتمم تقمة مو دن، ال تم الناك  تن ا تعماك العقمةة األصة ية ت ةه منتجةات  و  الي ايمةة، التكةاليف  تتويج الشوة
التا عة لإلكتالات الو ا ية الي اللى  صا ب العقمة األص ية الويا  هبا، و كذل  مود الى ةا ن املتع وةني  العقمةة األصة ية، غةري ال  

 .308وا احملكمة ليش  مويدن  املب غ املح 
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 .المبحث الثاني: الحماية الدولية للعالمة التجارية 

مل تكن احلماية الوونية كامية لتحويق مصاحل الدوك الصةناتية  اتتبامتةا محايةة مويةدن لةدو  كغتاميةة مت ةومة وتةذا  اصةة 
واملواصةقت، الةذي مةن شةأن  تشةهيم مع التحوم التجامي والصناتي الذي تشهده  وك العةامل  ةاملوامان مةع انتشةام و ةا م االتصةاك 

نوم الب ا ع واجدمات  ني الدوك، األمت الذي ال ى هبذه الدوك إىل التكتم والشعي من الكم االن ما  إىل معاتدات  ولية  والي 
 من شأاا تومري محاية الكثت يفذه العقمات من حماولة االتتدال ت يها.

لماية  ولية مبوت ه اتدااية  امي  املتع وة  –مدنية كان  الو كنا ية  –ية يتمتع صا ب العقمة، ميا ن تن احلماية الوون
امي  ةةةةةا   ةةةةة احتةةةةةةة، واجلةديت  الةذكت ال  اجلىا ةت ان ةم  إىل اتداايةةةةةةواملعدل 0112ام  ةةةةةةم 75ة يف ةةةةةةةلماية امل كية الصناتية املؤم 

 309ا صا ا  ت ه اتدااية إنشال املن مة العاملية ل م كية الدكتية.و صا ا  ت يها ملنح املو   محاية وا عة، كم

واملنوحة  01/51/0110 عدتا تعااب  استداايات منها إتدااية مدميد  شأ  التشجيم الدو: ل عقمات الصا من  تاميخ 
كما ان م  إىل اتدااية   ،50/52/0127والي ان م  اجلىا ت إليها يف  0111 عدن اتداايات  ولية كا  م تتا يف مدميد تا  

نةةي  املتع وةةة  التصةةنيف الةةدو: ل منتجةةات واجةةدمات  وصةةد تشةةجيم العقمةةات، وكةةذل  اتداايةةة اجلوانةةب املتصةة ة  التجةةامن مةةن 
الةةي تكدةةم احلمايةةة الدوليةةة لكةةم تناصةةت امل كيةةة الصةةناتية مبةةا ميهةةا العقمةةات  0111 وةةوة امل كيةةة الدكتيةةة تةةتيب  الصةةا من تةةا  

 0162.310والي تتوىل إ امهتا واسشتاف ت يها املن مة العاملية ل م كية الدكتية الي النشأت مبدينة  توكهومل تا   التجامية

ومن   يت  التحةتة مةن  ةقك املح بةني التةاليني إىل م ةاتت محايةة العقمةة املوةتمن  وليةا وذلة  مةن  ةقك وضةع  موتةة مةن 
عاملح ب األ كا  املو دن لتشتيعات الدوك يف  اك محاية العقمة التجاميةةاملبا ئ الكدي ة   ما  تذه احلماية عاملح ب األوك  و 

 الثا  .

 ئ العامة لتكريس الحماية الدولية.المطلب األول:المباد 

 الوواتد،و عدتا ندم   األوكيف الدت   األ ا يةيف اتدااية تتيب   اتتبامتا تي التكيىن  األ ا يةاملبا ئ  إىل وف نتحتة 
 الدو: ل عقمة التجامية . اسيدا  الدت  الثال  نبني التشجيم و  ال ريا الدت  الثا ،و  الشك ية لتكتي  العقمة التجامية

 .و اتفاقية تريبس الفرع األول: المبادئ المقررة في إتفاقية باريس

  نبني الوال الت  املبا ئ املوتمن يف اتدااية  امي   اتتبامتا الوك اتدااية،و  عدتا ندم  املبا ئ الوام ن يف اتدااية تتيب .

 
                                                           

نشيمة متحي ،احلماية الدولية حلووة امل كية الدكتية،مذكتن لنيم  مكة املاكشتري يف الوانو  مت  اانو  التعاو  الدو:،ك ية  -309 
 .52،ص7507كوا   72احلووة و الع و  الشيا ية،كامعة مولو  معمتي،تيىي ومو،

 .705ص،صاحل املتكع الشا ق مت ة مماوي-310 
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 المبادئ المقررة في إتفاقية باريس: -أوال 

امةةةةة وامل كيةةةةة الصةةةةناتية  صةةةةدة اتداايةةةةة  ةةةةامي  الدوليةةةةة التكيةةةةىن األ ا ةةةةية حلمايةةةةة  وةةةةوة امل كيةةةةة الدكتيةةةةة  صةةةةدة تتعتةةةةرب 
مود وصد  تذه استدااية األ   الوانونية لتو يد املعام ة  ني متايةا الةدوك امل ت دةة يف شةأ  التعامةم ت ةه  وةوة امل كيةة ، اصة

الدتصةة األوىل الةي تناولة  ميهةا الةدوك  وةوة امل كيةة الصةناتية ومةن  0121وةد تةا  الدكتية،  ي  يعترب مةؤمتت  ةامي  الةذي انع
  ينها العقمة التجامية  البح  وضتومن محاية تذه احلووة.

تود مؤمتت  امي  الةذي اتتةربه الةبعض املت  ةة األوىل مةن مةت  ي تبةي معاتةدن  ةامي  كةا  ايفةدف منة   0115ويف  نة 
الين تود مؤمتت  0112امل كية الصناتية يف إا ي  كم  ولة و امك  مع ا ةا  الووانني الدا  ية، إىل  نة وضع مبا ئ تامة حلماية 

التنديةةةةذ  تةةةةاميخ   ةةةةامي ، والةةةةذي اتتةةةةرب املت  ةةةةة النها يةةةةة يف انعوةةةةا  معاتةةةةدن  ةةةةامي  حلمايةةةةة امل كيةةةةة الصةةةةناتية والةةةةي    ةةةة   يةةةةى
52/52/0112. 

حلماية امل كية الصناتية ايا  ن ا   و: حلماية العقمة التجامية،  ي  يشتي ت ه كم و ذل  تتتب ت ه إتدااية  امي  
االحتا  والذي جيب ال  ال تتعامض اوانينهةا مةع تةذا الن ةا ، ومنة     العقمةة التجاميةة إىل كانةب احلمايةة الوونيةة املوةتمن يفةا لمايةة 

  ولية.

ي تعترب ال ا ةا وضةمانا يةومت احلمايةة القممةة ل عقمةة التجاميةة  ةني ال311واد ت من  إتدااية  امي   موتة من املبا ئ 
  وك اسحتا  وتي 

 :مبدأ المعاملة الوطنية لرعايا دول اإلتحاد 
مةةن إتداايةةة  ةةامي  ت ةةه النةة    " يتمتةةع متايةةا كةةم  ولةةة مةةن  وك االحتةةا  يف مجيةةع  وك االحتةةا  األ ةةتى  57نصةة  املةةا ن 

ل مةواونني وذلة   و  اال ةقك  تية  املىايا الي  نحها  اليا، واد متنحها مشةتوبق اةوانني ت ة  الةدوك النشبة حلماية امل كية الصنا
 ةاحلووة املنصةةوص ت يهةةا  صةدة  اصةةة يف تةةذه االتداايةة، ومةةن مث ميكةةو  يفةة  ندة  احلمايةةة الةةي ل مةواونني وندةة  و ةةا م الحعةةن 

 سكتالات املدتوضة ت ه املواونني".الوانونية ضد الي ا قك لوواه   شت  اتبا  الشتو  وا

كمةةا ،املىايةةا الةةي يتمتةةع الوونيةةو  هباو نةةالا ت ةةه ذلةة  يشةةوى األكانةةب  ةةاملواونني يف املعام ةةة وتكةةو  يفةة  احلوةةوة ذاهتةةا و 
يف إ دى و مويمني  من استدااية ت ه معام ة متايا  وك اسحتا  لتتايا الدوك غري األت ال  ند  املعام ة مىت كا  2نص   املا ن

 الو جتامية  ويوية ومعالة.  وك اسحتا  الو الذين يف  منشآت صناتية

                                                           

 .202ص،ملتكع الشا ق،امت ة مماوي صاحل-311 
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 01املةا ن ،و كانة  الم ةم يفة  مةن النصةوص الوونيةةوجتيى استدااية لتتايا اسحتةا  اس تيةام  ةتيا  نصةوص استداايةة إذا  
يةةةةة الصةةةناتية  شةةةت  تةةةد  التعةةةامض مةةةةع مةةةن االتداايةةةة جتيةةةى  ةةةدومتا ل ةةةدوك األت ةةةةال إ ةةةتا  إتداايةةةات  اصةةةة حلمايةةةة  وةةةوة امل ك

 .312ال كامها

  :مبدأ األسبقية 
تناولةة  املةةا ن التا عةةة مةةن إتداايةةة  ةةامي  حلمايةةة امل كيةةة الصةةناتية  ةةق األولويةةة مةةن  ةةقك النةة  إذا الو   يف إ ةةدى  وك 

الو تقمةة صةناتية الو جتاميةة يتمتةع تةو  تالن ا ةا  الو تشجيم منوذج مندعةة الو م ة  منةوذج صةناتيةةةةةةا ل حصوك ت ه  ةةةةةةةةاسحتا  و ب
الشهت من تاميخ إيدا  الح ب األوك ، مإذا اد  و با  قك تذه املدن يف إ دى  6الو   د  يف الدوك األ تى لق األولوية  قك 

  وك استدااية يعترب تاميخ تودمي الح ب األوك تو تاميخ تودمي الح ب يف الب د األ ت.

 المات األجنبية المسجلة في بلدها األصلي:مبدأ قبول تسجيل جميع الع 
اللىمةة  اتداايةةة  ةةامي   وك اسحتةةا   وبةةةوك تشةةجيم العقمةةة التجاميةةة الو الصةةناتية الةةةي  ةةج   يف   ةةدتا األصةة ي وموةةةا 

 للوضا  الوانونية لي  متنحها احلماية الوانونية  احلالة الي تي ت يها،

ة التجامية مىت ا تأند  شتو  تشجي ها لشةب اةانو    ةدتا األصة ي وت ةه ومن  ت تى   وك االحتا   وبوك تشجيم العقم
تذا األ ا  إذا مل يشة  اانو    د العقمة األص ي التحوق من الشتو  املوضوتية ل عقمة، مةق جيةوم تبعةا لةذل  منةع تشةجي ها 

 يف  ولة من  وك االحتا .

حتا   وبوك تشجيم الي تقمة  بق تشجي ها يف   دتا األص ي مةا  غري ال  املبدال العا  والذي ت تى  مبوكب  مجيع  وك اس
اتدااية  امي  اد الوم ت  عض اال تثنالات والي  كن ت ه ال ا ها ممض تشجيم العقمة التجامية يف  وك االحتا  مغ  تشجي ها 

 يف   دتا األص ي، وتذه اال تثنالات تي 

اس ةقك لوةوة مكتشةبة ل غةري يف الدولةة الةي تح ةب احلمايةة، إذ يةتةب ت ةه    إذا كا  مةن شةأ  تةذه العقمةة* اإلستثناء األول
 ذل  إمكانية ممض تشجيم العقمة األكنبية يف   د معني إذا كان  مثم تذه العقمة اد  ج    وا حة م ت يف ند  الب د.

الو كةا  تكوينهةا ااصةتا ت ةه إشةامات الو  يانةات   إذا كان  العقمةة التجاميةة  ةت ن مةن الي صةدة مميةىن الو ماماةة * اإلستثناء الثاني
 كن ال  تشتعمم يف التجامن ل داللة ت ه نو  املنتجات وكو هتا الو كميتها الو الغتض مةن ايمتهةا الو حمةم منشةأ املنتجةات الو ممةن 

 اسنتاج.

تدةق ت ية  النة  ال جيةوم اتتبةام تقمةةة إذا كانة  العقمةة التجاميةة خمالدةة لةآل اا الو الن ةةا  العةا ، إذ إ  مةن امل* اإلساتثناء الثالاث: 
خمالدة ل ن ا  العا  جملت  تد  محا وتها أل د ال كا  التشتيع اجاص  العقمات إال إذا كا  تذا احلك  يتع ق يف  د ذاتة   الن ةا  
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ع العقمةات الةةي العةا ، وكةذل  ال جيةةوم ممةض تشةةجيم العقمةة الصةةناتية الو التجاميةة يف  وك اسحتةةا  األ ةتى جملةةت  ال  ا تقمهةا مةة
 الشةكم الةذي  ةج    ة   ولةة تتمتع  احلمايةة يف  ولةة املنشةأ يوتصةت ت ةه تناصةت ال تغةري مةن الصةدة املميةىن يفةا وال متة  ذاتيتهةا 

 313املنشأ.

 :مبدأ استقالل العالمات التجارية 
 ةج   يف  وك اسحتةا   تعد العقمة التجامية الي  ج   وبوا لوانو  إ ةدى  وك اسحتةا  مشةتو ة تةن العقمةات الةي

 األ تى مبا يف ذل   ولة املنشأ.

ويف تةةذا الصةةد  يثةةوم التشةةا ك ميمةةا إذا مالةة  احلمايةةة الوانونيةةة تةةن العقمةةة الةةي  ةةج   يف إ ةةدى  وك اسحتةةا  وتةةم   
مي  والةي اتتةربت ال  يشتتبع ذل  مواك احلماية تنهةا يف  ةااي  وك اسحتةا ، الكا ة  ت ةه ذلة  املةا ن الشا  ةة املعدلةة ستداايةة  ةا

مواك احلمايةة تةةن العقمةةة التجاميةةة يف   ةةدتا األصةة ي ال يشةةتتبع  تمةةا مواك محايتهةةا يف  ةةااي  وك اسحتةةا  مةةا ا  التشةةجيم يف ت ةة  
 الدوك صحيحا.

 :مبدأ الدولية 
حتةةةا   عةةد اتبةةةا  لكةةم  ولةةة  ةةةامج اسحتةةا  ال  تةةةن   إىل إتداايةةة  ةةةامي  حلمايةةة امل كيةةةة الصةةناتية وال  تصةةةبح ت ةةوا يف اس

 إكتالات االن ما  والتصديق إىل تذه استدااية.

وجيوم ألية  ولة اسن ما   إىل تذه االتدااية  غض الن ت تن ن امها الشيا ي الو اساتصةا ي، الو  ةىت مةدى استةةاف 
 الشيا ي  ت   الدولة من الدوك األ تى.

 :المبادئ المقررة في إتفاقية تريبس -ثانيا

منها،تناولةةة  ميهةةةا التةةة  األ كةةةا  الوانونيةةةة اجاصةةةة  70اىل  00اتداايةةةةتتيب  العقمةةةات التجاميةةةة  ةةةاملوا  مةةةن  صةةة  
 314هبا،كتحديدتا ومحايتها و  يا    حات مالكيها و التنامك الو الة ي   ا ت دامها.

لدكتيةة مهةا مبةدال املعام ةة الوونيةة الاتت اتدااية تتيب  مبدالين يتوكب ت ه الةدوك األت ةال اسلتةىا  هبمةا يف  ةاك امل كيةة ا
 ومبدال املعام ة اجاصة لق الدولة األوىل  التتاية.

                                                           

 .06توم الىاتي،املتكع الشا ق،ص313 
األتماك،ك ية كهينة   واعي،ا توقلية الن ا  الوانو  ل م كية الدكتية،مذكتن من الكم احلصوك ت ه شها ن املاكشتري يف احلووة ،مت  اانو  -314 

 .26،ص 7551/7551احلووة  ن تكنو ،كامعة اجلىا ت  ن يو ف  ن  دن،الشنة اجلامعية 
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،وتذا نتيجة تد  ان ما  اجلىا ت اىل املن مة العاملية ل تجامن كواا 315الدولة اجلىا تية مل تود  املصا اة ت ه اتدااية تتيب  
 316ال تىاك يف اوام التداوض.

 :مبدأ المعاملة الوطنية 
مةن اتداايةة تةتيب   ةأ  متةنح كةم  ولةةة ت ةو للكانةب املنتمةني إىل الي  ولةة ال ةتى مةن الةدوك األت ةةال  2املةا ن تو ةي 

 معام ة ال توم تن ت   الي متنحها ل مواونني يف شأ  محاية امل كية الدكتية.

 ال يف استدااية و ني الوونيني وت ي  مإ  تذا املبدال يت ي نوتا من املشاوان  ني األش اص املنتمني إىل الدوك األ تى األت
 317املنتمني إىل  ولة معينة ت و يف استدااية.

ت ه  ،وتنحبق تذه املشاوان من  ي  حتديد املشتديدين من تذه احلماية وكيدية احلصوك ت يها، نحااها، مدهتا، ونداذتا
تهتا اتدااية تتيب  وتي معاتدن  امي  حلماية امل كية ال  تحبيق تذا املبدال يتويد مبا يت  ت ي  من ا تثنالات وموا ل معاتدات الي الا

 .0160، ومعاتدن موما 0120ومعاتدن  ت   0162الصناتية  شب تعدي ها لعا  

إال ميمةةا يتع ةةق  ةةاحلووة املنصةةوص ت يهةةا يف ت ةة   0160ممةةثق ال ينحبةةق مبةةدال املعام ةةة الوونيةةة  شةةأ  إتداايةةة مومةةا لعةةا  
 استدااية.

تىا  كم  ولة ت ةو يف استداايةة  ةأ  توةتم لكةم املنتمةني إىل الي  ولةة ال ةتى مةن الةدوك األت ةال يف ويةتب ت ه ذل  ال
 إتدااية تتيب  محاية اانونية ال توم تن ت   الي تومتتا ل مواونني.

وة امل كيةة ولكن يق ظ ال  مبدال املعام ة الوونية يتعةني تحبيوة  موةط تنةدما يكةو  املنةتج الو اجدمةة الو العنصةت املتع ةق لوة
الدكتية اد مت   ول  إىل الشوة الوونية، وت ي  مإ  توتيت م و  مجتكية ت ه   عة مشتوم ن ال يعترب كواتدن تامة اتتدال ت ه مبدال 

 . 318املعام ة الوونية،  ىت لو مل تكن املنتجات احمل ية ت يها ند  ال تيبة الو الت   املعا ك

                                                           
315 Chetouane Nassim –ORMATION Specifique Ministere du Commerce –Seminaire sur le Commerce 

Exterieur.2012. 

 
316 Chetouane Nassim –ORMATION Specifique Ministere du Commerce –Seminaire sur le Commerce 

Exterieur.2016. 

 
كتية،ك ية  الد شويتا،امل كية الدكتية يف لقك من مة العاملية ل تجامن،اتدااية تتيب ،مذكتن لنيم شها ن املاكشتري يف الوانو  مت  امل كية الد -317 

 .10،ص7557/7552احلووة، ن تكنو ،الشنة اجلامعية

جلامعة احلماية الوانونية ل م كية الصناتية وموا ستدااية اجلوانب املتص ة  التجامن من  ووة امل كية الدكتية تتيب ،  ام ا، حممدينكقك ومال  318 
 .71، ص72، ص7550اجلديدن ل نشت، 
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 :مبدأ الدولة األفضل بالرعاية 
دن الن  ت ه الدوك األت ال ال  متنح املنتمةني إىل الي  ولةة ت ةو يف استداايةة مةوما و و  شةتو  مىايةا ةةةةذه الواتةةةةةتوت ي ت

الو  صانات الو معام ة تد ي ية متنحها ل منتمني إىل الية  ولة ال تى هصوص محاية  ووة امل كية الدكتية، وتذا ما تؤكده إتدااية 
 تتيب . 

 .ال ا يا و دو  توتيته  يكو  مبدال املعام ة الوونية الذي  بق وال  الاتت  استدااية مدتغا من حمتواه ويعد تذا املبدال مبدلا

من استدااية من تحبيق اسلتىا  مببدال الدولة األوىل  التتاية  1غري ال  تذا املبدال تت  ت ي  ا تثنالات،  ي  ا تثن  املا ن 
تكةو  نا عةة تةن اتداايةات  وليةة  شةأ  املشةاتدن الو ةا ية الو إندةاذ الوةوانني ذات الي ميىن الوتد يم الو امتيام  نحهةا   ةد ت ةو، و 

 الصبغة العامة وغري املوتصتن  الذات ت ه محاية امل كية الدكتية.

كما ا تثن  الي ا تذه املا ن الية ميىن متنحها  ولة ت و وتكو  نا عة تن اتداايات  ولية متع وة لماية امل كية الدكتيةة 
مية املدعوك ابم  تيا  مدعوك إتداة من مة التجامن العاملية، شتيحة إ حام     اجلوانب املتص ة  التجامن من  ووة الصبح   ا

 امل كية الدكتية ت ه الال يكو  تذا التمييى يف مجيع األ واك متييىا تشوا يا الو غري مربم ضد مواوي   دا  األت ال.

يف إتداايةةة تةةتيب  اسلتةةىا  مبتاتةةان تةةذا املبةةدال وتوتيةةت مةةنح املنتمةةني إىل الي  ولةةة وت يةة  يتعةةني ت ةةه الةةدوك العت يةةة األت ةةال 
ري ت و يف استدااية املىايا واحلصانات الي  توتمتا تذه الدولة ل منتمني ألية  ولة تت ية ال تى  نالا ت ه اتدااية ثنا ية وإا يمية تص

 .   319WTOامليةنامذن  عد نداذ استدااية املنشثة ملن مة التجامن الع

 اإليداع والتسجيل الدولي للعالمة التجارية .نيالفرع الثا : 

ن ةةةتا سنتشةةةام العقمةةةات التجاميةةةة و غيةةةة حتويةةةق محايةةةة الكةةةرب يفةةةا ت ةةةه املشةةةتوى الةةةدو: كةةةا  التو ةةةيع مةةةن مكةةةتن اسيةةةدا  
احلمايةةة ل عقمةةة التجاميةةة، املشةةألة الةةي والتشةةجيم وإ تاكهةةا مةةن نحااهةةا احمل ةةي ال ةةيق إىل النحةةاة الةةدو: الوا ةةع ال ةةد ال ةةتم الوكةة  

 تاجلتها كم من إتدااية  امي ، إتدااية مدميد، وإتدااية تتيب .

 اإليداع والتسجيل الدولي للعالمة التجارية في ظل إتفاقية باريس:-أوال

هةةا مةةن  ةةقك مل حتةةد  إتداايةةة  ةةامي  شةةتو  إيةةدا  العقمةةات التجاميةةة وال تشةةجي ها  ةةم تتكةة  ذلةة  لكةةم  ولةةة لتن يم
اوانينها الوونية ، إال الن  ال جيوم و ب ممض التشجيم  النشبة ل عقمة املو تة من ابم ال د متايا  ولة من  وك اسحتا ، وذل  يف 

 الية  ولة ال تى من اسحتا .

                                                           

 .70كقك ومال حممدين، املتكع الشا ق، ص-319 
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ة يف وت ةه  ولةة اسحتةا   شةب ندة  استداايةة وكةوا ابةوك تةذا اسيةدا  مةىت كانة  العقمةة التجاميةة والصةناتية مشةةج 
  دتا األص ي ، وسثبات ذلة  جيةوم و ةب توةدمي شةها ن  التشةجيم، متتوب هةا  احلالةة الةي  ةج   ت يهةا، كمةا يتعةني ت يهةا تةومري 

 احلماية الوانونية يفا.

األ ةةرين مةةن شةةأاا املشةةا   ذهم العقمةةات التجاميةةة مةةىت كانةة  تةةإال ال  تةةذا الويةةد ال  نعهةةا مةةن إ حةةاك الو ممةةض تشةةجي
كتشبة ل غري يف الدوك املح وا ميها احلماية الو كان  العقمة  ت ن من الية صدة مميىن الو كانة  خمالدةة لةل اا والن ةا   احلووة امل

 من استدااية. 6العا  الو الاا حتتوي ت ه ت  يم ل جمهوم  شب املا ن 

 الكثت من  وك اسحتا .ويبوه تشجيم العقمة املشج ة  وليا يف الب د األص ي مشتوق تن تشجي ها يف  ولة الو 

ولود  د ت اتدااية  امي   االت يكو  ميها ت ه الدولة املتعاادن ال  تتمض تشجيم العقمة وذل  مىت كان  العقمة 
ية، ا ن من استدااةةةةةةةق اس تدةةةة   ةةة  لةةةومن لش ةهةةةتى مشةةةةصومن مشتنش ة الو تو يدا الو تتمجة من شأاا   ق التباين مع تقمة ال 

 الو ال  العقمة تت من شعامات إ دى الدوك الو إشاماهتا الو  مغاهتا التعية من غري تصتيح  ذل .

الدوليةةة واحلكوميةةة والتقمهةةا وت ةةمن الةةدوك األت ةةال يف اتداايةةة  ةةامي   اتدةة  احلكةة  يشةةتي ت ةةه شةةعامات املن مةةون
 محاية تقمات اجدمة ألاا ال ت تى   كدالة تشجي ها.

 اإليداع والتسجيل الدولي للعالمة التجارية في ظل إتفاق مدريد: -ثانيا

اةةتم إتدةةاة مدميةةد  شةةأ  التشةةجيم الةةدو: ل عقمةةات ال  كةةم  وك اسحتةةا  ت تةةى   وبةةوك تشةةجيم العقمةةة األكنبيةةة إذا مةةا  
شةةجيم الةةةدو:، كانةة  مشةةتومية لشةةتو  تشةةجي ها  شةةب اةةانو    ةةد األصةةةم، وت يةة  مالتشةةجيم الةةووي ل عقمةةة يعةةد مةةد ق ل ت

وليتحوق تذا األ ري يت م الح ب إىل مكتب التشجيم يف   د املنشأ الوال ل تةدايق مية  ومةن مث التصةديق ت ية   إ  الة  يف الشةجم 
الووي ل عقمات التجامية  إ   الحالب، مث يت م إىل املكتب الدو: الذي يتوىل متاابة الح ب من  ي  ا تدا   الشةتو  الةوام ن 

 دميد، ويف  الة ال  حتوق ذل  يت  إشعام الدوك املعنية  ذل . يف إتداة م

ولدى إيدا  و ب التشجيم جيب حتديد صنف الب ا ع الو اجدمات مإذا كانة  مهمةة يعةا  الح ةب إىل املكتةب الةووي 
ع ضةتومن اشةةعام ستةا ن التصةنيف ومةن  ةق مكاتةب التشةجيم الوونيةة ممةض مةةنح احلمايةة ل عقمةة يف  ويفة  وبعةا وموةا لووانينهةا مة

املكتةةب الةةدو:  ةةذل  والكشةةف تةةن ال ةةباا الةةتمض  ةةقك  ةةنة مةةن تةةاميخ ايةةد العقمةةة مع يةةا يف الشةةجم الةةدو:، وال يةةؤ ي تةةذا 
 .320التمض إىل  تما  صا ب العقمة من ند  احلماية املوتمن ملال  التشجيم الووي ل عقمة

ة ل غري الو  ت ن من الية صدة مميىن الو الاا خمالدة ل ن ا  العا  ومن ال باا التمض ال  تكو  العقمة ما ة  احلووة املكتشب
 واحب اا العامة الو كان  تؤ ي إىل ت  يم اجلمهوم.

                                                           

 .15صكقك ومال حممدين، املتكع الشا ق، -320 
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 ةةنة اا  ةةة ل تجديةةد لعةةدن مةةتات ا تةةدالا مةةن انتهةةال مةةدن التشةةجيم الشةةا وة،  75وتشةةتمت محايةةة العقمةةة  وليةةا وي ةةة مةةدن 
 الشهت من تاميخ انتهال التشجيم الدو:. 6شجيم ابم وتت م من الكم ذل  اشعامات تذكري لتجديد الت

ومةةن احبثةةام املةتبةةة تةةن التشةةجيم الةةدو: ال  العقمةةة تشةةتمد مبةةد يا محايتهةةا مةةن التشةةجيم الةةووي والةةذي يشةةكم ال ةةا  
كتيةةة العامليةةة التشةةجيم الةةدو:، إال ال  إتدةةاة مدميةةد عةةح يف لةةم ما تةة  الثالثةةة  أنةة  ألي  ولةةة ت ةةو ميةة  إتةةق  من مةةة امل كيةةة الد

WIPO. 

إ  احلمايةةة النا عةةة مةةن التشةةجيم العةةاملي  ةةوف  تةةد لت ةة  الدولةةة  ح ةةب صةةتيح واضةةح مةةن مالكهةةا  نةةالا ت ةةه التشةةجيم 
الدو: ل عقمة يكو  يفذه األ رين ا تدالا من تاميخ ذل  التشجيم التمتع  احلماية الدولية يف كم الدوك املعنيةة وتةي ندة  احلمايةة 

 ح ه هبا يف  اك لو اد  و با يف تذه الدوك ت ه حنو اندتا ي.الي كان   ت

 اإليداع والتسجيل الدولي للعالمة التجارية في ظل إتفاقية تريبس: -ثالثا

تةةةي تةةةد  كةةةوام ممةةةض تشةةةجيم العقمةةةة  7/ 0الواتةةةدن يف تشةةةجيم العقمةةةة التجاميةةةة يف إتداايةةةة تةةةتيب   شةةةب املةةةا ن  
تةةد  اا  يتهةةا ل حمايةةة، محاملةةا كانةة  متح بةةات احلمايةةة متةةومتن كةةا  مةةن غةةري اجلةةا ى ممةةض  ت ةةه ال ةةباا ال ةةتى غةةري  نةةال التجاميةةة

مةن اتداايةة  ةامي  والةي تو ةي  عةد  كةوام ممةض تشةجيم العقمةات الو إ حايفةا إال إذا   6تشجيم العقمة مع متاتان ال كا  املا ن 
ب ميهةا احلمايةة، وإذا كانة  العقمةة  ةت ن مةن اليةة صةدة مميةىن، كا  من شأاا املشةا   ةاحلووة املكتشةبة ل غةري يف الدولةة الةي تح ة

وإذا الصبح  العقمة شا عة لدمكة تدوةد معهةا الوةدمن ت ةه متييةى الشة ع يف الةدوك الةي تح ةب ميهةا احلمايةة، الو إذا كانة  العقمةة 
 خمالدة ل ن ا  العا  واحب اا العامة.

كعم صةق ية العقمةة ل تشةجيم مشةتووة  ةالتمييى املكتشةب يفةا مةن  وجيوم ل دوك األت ال يف إتدااية تتيب  ال  تشة 
 .321 قك اس ت دا  وذل  يف احلاالت الي ال يكو  يف تذه العقمات ما يشمح  تمييى الش ع واجدمات

ت ةه النة   "ال جيةوم مح وةا ال  تكةو  وبيعةة الشة ع الو اجةدمات الةي يةتا  ا ةت دا   1/ 0تو ةي املةا ن ومن كانةب م ةت
قمة التجامية  شأاا توبة حتةوك  و  تشةجيم العقمةة"، وتةذا الةن  ال  نةع الةدوك املعنيةة يف توييةد تشةويق الي  ة عة مل الدتهةا الع

 الن ا  العا .

ولكن استداايةة عحة  ل ةدوك األت ةال ال  جتعةم تشةجيم العقمةة مع وةا ت ةه اس ةت دا  الدع ةي يفةا  و  ال  جتعةم مةن 
ما لتودمي و ب التشجيم  م إن  يتعني منح و ب التشجيم مةن ثقث  نوات من تاميخ تودمي الح ب شت  اس ت دا  الدع ي الم 

ل ويا   ا تعماك العقمةة، مةإ  مل يوة   ا ةتعمايفا  ةقك ت ة  املةدن ينبغةي شةحب تشةجي ها، ت مةا النة  جيةوم ل ةدوك األت ةال وبوةا 
 نوات ما  2م يفا يف كم األ واك النىوك تن احلد األ ىن احملد  وتو الووك، ولكن ال جيو  نمن استدااية ال  حتد  مد 01/0ن ل ما 
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مل يثبة  مالة  العقمةةة ايةا  ال ةةباا مةربمن تشةةتند إىل وكةو  توبةات حتةةوك  و  تةذا اس ةةت دا  واملةا كانةة  ال تتكةع إىل صةةا ب 
 العقمة ندش  مثايفا ايو  اس ةا  املدتوضة ت ه الش ع واجدمات الي حتميها العقمة.

ويق ظ هبذا الصد  ال  إتدااية تتيب  كالت الكثت حتديدا من إتدااية  امي  هصوص مشألة اشةا  ا ةت دا  العقمةة 
التجامية كشت  لبوال التشجيم وذل  ال  إتدااية  امي  توتم الن  ال جيوم الغال التشجيم لعد  االنتدا   العقمة الو لعد  ا ت دامها 

 ا ي  يف تد  اس تعماك .ت يود  صا ب الشأ  األ باا املربمن الي ال ت إىل ت إال  عد "مةن معوولة" وإذا مل

كما يةةك المةت حتديةد كديةة األ ةباا الةي  تة  إىل تةد  ا ةت دا  العقمةة يف اتداايةة  ةامي   يةد صةا ب الشةأ ، المةا 
ن ، مةا يشةمح  ةا تقف األ كةا  هصوص حتديد املدن مود تتك حتديةدتا لكةم  ولةة ت ةه  ةدى وبوةا لتوةديتتا ملعووليةة ت ة  املةد

  ني الدوك األت ال.

إتداايةةة  تكةة إتداايةةة تةةتيب   تحتاةة  يفةةاالمةةا هصةةوص شةةتو  إيةةدا  العقمةةات التجاميةةة وتشةةجي ها يف   ةةد معةةني م وةةد 
العقمةة مية     ةع العقمةات يف تةذا الشةأ  إىل الوةوانني الوونيةة ل ب ةد املةتا  إيةدا  وتشةجيم الي مل تتحتة يفا،و اكدت الن   امي 

ووبوا ملبدال املعام ة الوونية مإن  حيق ألي مواون الو ش   موي  يف   د ت و يف من مة التجامن العاملية الو ألي شتكة يفا يف ذل  
الب د حمم جتامي إيدا  و ب تشجيم العقمة يف الي   د م ت يكو  ت وا يف من مة التجامن العاملية املحبوة مبوكب ند  الشتو  

ت ه املواونني الو املويمني الذين يف  التماك يف ذل  الب د الع و، وال جيوم ممض الي و ب ل ويا   التشجيم ، كما ال جيوم املحبوة 
 شحب الي تشجيم ل عقمة التجامية لجة ال  مال  العقمة مل يو   تشجي ها يف   د املنشأ.

ات املشةج ة يف الب ةدا  األ ةتى، مبةا يف ذلة  كما ال  الي تقمة مشج ة يف   د ت و جيب اتتبامتا مشتو ة تن العقم
  ةد املنشةأ، وت ية  مةإ  إلغةال تشةجيم العقمةة التجاميةة الو نو ةة  ملصة حة شة   م ةت يف   ةد مةا ال يةؤثت يف صةحة التشةجيم الةةذي 

 .322كتى يف   د م ت

قمة إما ابم تشجي ها من إتدااية تتيب  نشت كم ت 1/ 0وت ه الدوك األت ال يف من مة التجامن العاملية  شب املا ن 
 الو  عد تشجي ها موما، كما ت تى  تذه الدوك  إتحال متصة معوولة لتودمي االلتما ات  الغال التشجيم.

 نوات متد  لند  املدن وذلة  ملةتات غةري حمةدو ن  2ولود  د ت إتدااية تتيب  مدن الوك تشجيم ل عقمة التجامية ا 
  نوات مع تحبيق مبدال املعام ة الوونية. 2د األ ىن املوتم يف استدااية وتو  شت  تد  كوام تو ي  مدن احلماية تن احل

ومن  مإن  ووبوا ل واتدن العامة يعترب التشجيم يف لم اتدااية تتيب  تو الشبب املنشئ مل كية العقمة التجامية  دليم ال  
و  ببا لتمض تذا التشجيم إال يف احلالةة الةي ال يوةو  استدااية مل جتعم اس تعماك الدع ي ل عقمة شتوا ل تود   ح ب تشجي ها ال

  نوات من تاميخ تودمي الح ب. 2ميها الحالب  ا تعماك ت   العقمة ابم انو ال 
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، ميكةو  لة  احلةق املح ةق يف منةع الغةري مةن 06وخيوك تشجيم العقمة لصا بها  موتةة مةن احلوةوة نصة  ت يهةا املةا ن 
مشةةاهبة يف التمالةة  التجاميةةة  النشةةبة لةةند  نةةو  الشةة ع الو اجةةدمات املماث ةةة لت ةة  الةةي  ةةج    ا ةةت دا  ذات العقمةةة الو تقمةةة

 العقمة  شأاا.

كما جيوم ملال  العقمة مبوكب تود الة ي   ا تعماك العقمة لش   الو الكثت  ا ت دا  العقمة التجامية ت ه كم 
، ويكةةةو  ملالةةة  العقمةةةة ال  يشةةةتعمم العقمةةةة  ندشةةة  مغةةة  تت يصةةة  الو كةةةىل مةةةن املنتجةةةات الو اجةةةدمات املشةةةج ة ت يهةةةا العقمةةةة

  ا تعمايفا ل غري،  شت  ال  يؤ ي ذل  إىل  تما  املت   ل  من اس تعماك املنصوص ت ي  يف تود الة ي .

تن " تن يمةةةا  اصةةةا  نشةةةت العقمةةةات التجاميةةةة و االتةةةةاض ت يهةةةا، وتةةةو مةةةا وم  يف الدوةةةب يتةةةت  ال ةةةريا، وضةةةع  اتداايةةةة "و 
 من تذه االتدااية، و الي ن م  تذه املشألة ت ه النحو التا:   00اجامشة و األ رين من املا ن 

   متض  التىاما ت ه كامة الدوك األت ال يف االتدااية  نشت كم تقمة جتاميةة، و إ  مل تدةتض موتةدا معينةا يتعةني  قلة
   ابم التشجيم الو  عده موما.إمتا  تذا النشت،  م اد ذكتت صتا ة ال  النشت  كن ال  يت

   كما متض  التىاما م ت ت ه الدوك األت ال  إتحال متصة معوولة لتودمي االلتما ات  إلغال التشةجيم، و ذلة  إذا مةا
 كا  أل د مص حة يف ذل .

  وال ريا، الكامت ل دوك األت ةال ال  تتةيح مةتص االتةةاض ت ةه تشةجيم العقمةة التجاميةة، و تةو المةت كةوامي ل ةدوك ال 
 323توتمه إ ا مالت لذل  ما يربمه.

 لعالمة التجارية.ا عا الفرع الثالث:الترخيص و التنازل
التنةامك من  ال كاما  اصة  كم من مدى الة ي   ا ةت دا  العقمةة التجاميةة و  70" يف املا ن تتيب وضع  اتدااية " 

 النحو التا:  ه امي "  شأاما واضحا، وذل  ت " ما وم  يف اتدااية  خمالدة م من تذين اجملالني، كا و يف ك ،تنها

الة ي   ا ت دا  العقمة التجاميةة يعةي  ويةم املةت   لة   ةق إنتةاج الشة عة الةي حتمةم  في مجال التراخيص : -أوال
 العقمة ومق ال وا ط والشتو  الوام ن يف الة ي .

و الة ي  يف العقمات التجامية، اد يكو  إ تياميا و اد يكو  إكباميا. و مل تكن اتدااية "  امي " مةن ابةم تدةتة  ةني 
النوتني من  ي  إمكانية إصداممها، ت ه ال  خي ةع تن ةي  مثةم تةذا اسصةدام ل وواتةد املوضةوتية و اسكتا يةة املنصةوص ت يهةا يف 

  وك اسحتا . 

ب " تن تذا االجتاه ميما يتع ق  الةا ي  اال تياميةة إذ الكةامت إصةدامتا ومةق شةتو  اال ةت دا  يتت "  ية  ومل  تج اتداا
الةي ت ةعها الةدوك األت ةال ميهةا، إال الاةا  الدة  اتداايةة " ةامي " ميمةا يتع ةق  ةالةا ي  اسكباميةة،  ية    ةتت ت ةه الةةدوك 
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-52، و اد اتبع املشت  اجلىا تي تذا النهج  ية  نق ةظ   ةو األمةت  إصدام تذا النو  من الةا ي   شأ  العقمات التجامية
 املتع ق  العقمات من النصوص اجاصة  الةا ي  اسكبامية  ي  مت الن  موط ت ه الةا ي  اال تيامية . 56

 ي  إكبةامي  شةأ  ب " يف تذا الشأ  ل  ما يربمه، مق توكد املص حة امل حة الي تشتوكب إصدام تت يتت واجتاه اتدااية " 
تقمة جتامية،  م ت ه العك ، إ  مثم تذا اسصدام غالبا ما  يؤ ي إىل ت  يم اجلمهةوم  ةوك املصةدم احلويوةي ل شة عة، مت إنة  
ال ضري ت ه اجملتمع من كتال امتنا  صا ب العقمة من ا ت دامها الو  ىت التصتيح ل غري  ا ت دامها، إذ يشتحيع تذا الغري ال  

 ة ال تى كديدن يب  من  قيفا الثوة لدى تمق    وك الش عة الي يشتعم ها  شأاا.يبتكت تقم

كالت االتدااية لك  كديةد يف  ةاك التنةامك تةن العقمةات التجاميةة، مبعةد ال  الاةتت إمكانيةة في مجال التنازل:  -ثانيا
املنشةةأن الو احملةةم التجةةامي إليةة ، الو  ةةدو  انتوةةاك التنةةامك تةةن العقمةةة، صةةت    ةةأ  تةةذا التنةةامك  كةةن ال  يةةت  ل غةةري  ةةوال مةةع نوةةم 

ع اجلديةد الةذي تبنتة  م التجةامي. و تةذا الوضةلعقمةة التجاميةة ا ةتوقال تةن احملةاملنشأن إلية . الي  عبةامن ال ةتى، كةوام التنةامك تةن ا
ا تمةةةا  مكةةة  ت يةةة  ب "  ثةةةم  توكةةةا و ال شةةة  لةةةي  موةةةط تمةةةا كةةةال يف اتداايةةةة " ةةةامي " يف تةةةذا الصةةةد ، و إمنةةةيتةةةت اتداايةةةة " 

 التشتيعات الدا  ية ألكثت من الدوك من تد  كوام التنامك تن العقمة التجامية ا توقال تن احملم التجامي الذي تتبع .

  يت ةح لنةا ال  اتداايةة " ةامي " اةد اتةمة  ال  التنةامك تةن 0162من اتدااية " ةامي " عتعةديم  6/1مبالتكو  إىل املا ن 
حا إال إذا كةةا  موةنةةا  انتوةةاك املشةةتو  الو احملةةم التجةةامي الةةذي  صةة  العقمةةة، مةةع مةةنح املتنةةامك إليةة   وةةا العقمةةة ال يعتةةرب صةةحي

ا تثثاميا يف ال  يصنع الو يبيةع املنتجةات الةي حتمةم العقمةة التنةامك تنهةا. و لعةم اتداايةة " ةامي " هبةذا احلكة  الما ت الو ةال ت ةه 
ل الدصةةم  ةةني تقمةةة املتجةةت و املنتجةةات الةةي ينتجهةةا، و مةةن مث يتعةةني الةةت ط  ينهمةةا ال ةةب  الةةذي اةةد ينشةةأ لةةدى اجلمهةةوم مةةن كةةتا

  ا ما.

ب "اد الصتت ت ه الن ت إىل العقمة التجامية ت ه الاا الصم من األصوك الي جيوم التصتف ميها ت ه يتت إال ال  اتدااية " 
 324وتو ند  املواف املت ذ من ابم املشت  اجلىا تي .منها كما ذكتنا ،  70وك  اال توقك، و تو ما تربت تن  يف املا ن 

 .المطلب الثاني:األحكام الموحدة  لتشريعات الدول في مجال حماية العالمة التجارية 

 حلمايةة  ةت  إتداايةة غةتام ت ةه  0112 ةنة يف املربمةة والتجاميةة الصةناتية امل كيةة  وةوة حلمايةة  ةامي  إتداايةة ت ةمن 
 األ كةا  مةن مج ةة "تةتيب " الدكتيةة امل كيةة  وةوة مةن  التجةامن اجلوانب املتصة ة واتدااية 0116 لشنة والدنية األ  ية املصندات
 تةذه المهيةة الدكتية،وت هت امل كية حلووة املمنو ة احلماية  اك يف الدوك تشتيعات  ني التوميق إىل تذه األ كا  هتدف املو دن،
 .االتداايات تذه    كالت الذي الوونية املعام ة مبدال تكمم كواا يف األ كا 

 خمص  مهو األ كا  تذه من احب ت البعض الما ، الدكتية امل كية  ووة  ني مشةك وا عا يت ذ ما منها األ كا  تذه
ح ةب امل تةذا يف  ةنبني األ ةا  تةذا ت ةه ، الناميةة الةدوك لصةاحل واال تنشةاخ الةمجةةتةتا ي   وكةذا التجةامي واال ة  ل عقمةة
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 من األوكالدت   يت من إذ ، و  اصة العقمة التجامية الدكتية امل كية  ووة محاية  اك يف الدوك تشتيعات  ني املو دن األ كا 
 واال ة   العقمةة اجاصةة األ كةا   عةض مية  مشةنبني الثةا  دةت ال المةا الدكتيةة امل كيةة  وةوة  ةني املشةةكة األ كةا  املح ةب تةذا

 .325اوك مي  احلماية الدولية ل عقمة املشهومن نالدت  الثال  و األ ري مشنت الما،واال تنشاخ الةمجة تتا ي  وكذا التجامي
 الفكرية الملكية حقوق بيا المشتركة األحكام :األول الفرع. 
 ، االدكتيةة امل كيةة  وةوة محايةة منهةا الغايةة األ كةا ، مةن مج ةة تةتيب  و  ةت  غةتام إتداايةة وت ةه  امي  اتدااية ت من 

 مبحام ة تنا األمت يتع ق التجام،  ني والشتيدة النىيهة املنامشة ومبا ئ تتناىف الي التصتمات  عض حمام ة إىل هتدف األ كا  وتذه
  ا ةت دا  يكةو  املشةتوتة غةري املنامشةة وامةع والتجاميةة، الصةناتية امل كيةة  وةوة ت ةه اتتةدال تشةكم الةي املشتوتة غري املنامشة
 الثقثةة االتداايةات ت ةمنتها احلدو يةة  التةدا ري  اصةة ال كةا  وتتيب ،وتنةاك  ةامي  إتدااية    كالت كما حملام تها معالة و ا م
 . ذكتتا الشا ق

 
 المشروعة: غير المنافسة بمحاربة المتعلقة األحكام-أوال

 ضد معالة محاية األ تى، االحتا   وك لتتايا تكدم  أ  االحتا   وك ت تى " الن  ت ه العاشتن ما هتا يف  امي  اتدااية نص 
 .املنامشة تذه نحاة يف تد م الي واألتماك املشتوتة غري املنامشة مدهو  املا ن ذات والضام  ،"املشتوتة غري املنامشة

 الصناتية الشؤو  يف الشتيدة العا ات مع تتعامض منامشة كم الاا ت ه املشتوتة غري املنامشة التقه املذكومن املا ن تتم 
 . 326التجامية الو

 منشةأن مةع لبشةا كانة  و ةي ة  أيةة توكةد ال  وبيعتهةا من الي األتماك كامة املشتوتة، غري املنامشة التماك ضمن تد م
 مةن والةي التجةامن يف مىاولةة ل حويوةة امل الدةة اال تةالات وكةم ،327التجةامي الو الصةناتي نشةاو  الو منتوكاتة  الو املنامشةني ال ةد

 يكةو  الةي اال تةالات الو البيانةات التجةامي، الو الصةناتي نشةاو  الو منتوكاتة  الو املنامشةني ال ةد منشةأن تةن الثوةة نةى  وبيعتهةا
 لق ةتعماك صةق ياهتا الو  صا صةها الو تصةنيعها وتيوة الو الش ع لحبيعة  النشبة اجلمهوم ت  يم شأن  من التجامن يف ا تعمايفا

 .328كميتها الو
 ما دن، الية  و  من الوونية املعام ة مبدال جتعم الدا  ية اوانينها يف املشتوتة غري املنامشة أل كا  املتعاادن الدوك ا ماج إ 

 وك   عةض  ا ةم الوونيةة املعام ةة مبةدال تعةةض اةد الةي املشةاكم لتجنةب املوضةوتية األ كةا  تةذهإ ماج  مت األ ةا  تةذا ت ةه
 .االحتا 

 مع ة  ما مثم مشتوتة غري املنامشة ال كا  ت ه الن  من توضا 329 النىيهة غري التجامية املمام ات ت ه اجلىا ت نص 
 املشتوتة غري املنامشة مإ  ال كا  ل  معدلة وتعترب الدا  ي الوانو  ت ه تشمو املعاتدن ال  و اتتبام الن  إال ، العت ية الووانني  عض
 . امي  احتا   وك من  ولة  اتتبامتا اجلىا ت يف تحبق  امي  اتدااية هبا كالت الي

 كةال  ةامي  اتداايةة مةن العاشةتن املةا ن  ة  كةالت والذي املشتوتة غري املنامشة ألتماك الوام  التعدا  ال   املق  ة اجلديت
 إتتما تةا الةي األمعةاك كت ة  الو ةع حمتةوى ت ةه تعتمةد ال  املتعااةدن الةدوك لتشةتيعات  كةن وت ية  ، احلصةت ال املثةاك  بيم ت ه
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  ةامي  اتداايةة الوكبة  املشةتوتة غةري املنامشةة امةع الكةم ومةن الحدي يةة واملنامشةة ، املؤ شةة  ا ةم االضةحتاا و ةا م مثةم الدوة 
  وك تتعهةد" :النة  ت ةه  نصةها املشةتوتة غةري املنامشةة التمةاك لومةع اانونيةة و ةا م تةومري ميهةا األت ةال الةدوك ت ةه الةذكت الشالدة
 "330 معالة  حتيوة املشتوتة غري املنامشة التماك لومع املق مة الوانونية الحعن و ا م األ تى االحتا   وك لتتايا تكدم  أ  االحتا 
 مع وكو تا يتعامض ال الي والتجامن الصناتة إحتا ات و ل نوا ات تشمح الي االكتالات  تومري االحتا   وك االتدااية اللىم  كما

 جييىتةا الةي احلدو  يف املشتوتة غري املنامشة التماك لومع اس امية الش حات الو الو ال إىل  االلتجال إليها تنتمي الي الدوك اوانني
 .الدولة لت   التا عة واالحتا ات ل نوا ات احلماية ميها تح ب الي الدولة اانو 

 االتدااية المتوام يتكع األمت وتذا واملو د املباشت التحبيق معالية تنوصها الاا ال ا  ت ه األ كا ، تذه الدو   عض انتود
  وك االتدااية ال  إىل يتكع ذل  و بب أل تى،  ولة من التحبيق وتة تنو  يف يتشبب الذي األمت لتنديذتا، العم ية لقكتالات

 تتح ب  وما  يتماشه التأويم وتذا األ كا ، لت   ت و   د كم تأويم لشب املنا ب التحبيق توديت صق ية األت ال ل دوك
 . 331احب تين مصاحل  شاا ت ه ل دولة الذاتية املصاحل

 اتداايةة تةن تتميةى )تةتيب ( الدكتية امل كية  ووة من  التجامن املتص ة اجلوانب اتدااية ال  إىل اسشامن جتدم اجملاك تذا يف
 امل كيةة  وةوة محايةة مشةتويات مةن ال ىن  ةد لتومري موضوتية اواتد  وضع هتت  مل كواا الصناتية، امل كية  ووة حلماية  امي 

 الةي احلمايةة معةايري تنديةذ ل ةما  إكتا يةة تدصةي ية اواتةد  وضةع الي ةا اتتمة   ةم محشةب، األت ةال الةدوك خمت ةف يف الدكتيةة
 . امي  اتدااية يف الوواتد اسكتا ية يفذه مثيم وال األت ال، الدوك يف ت يها نص 

 الةووي الوةانو  يف اواتةد إكتا يةة  تةومري العامليةة التجةامن من مةة يف األت ةال الةدوك ت ةه تةتيب  اتداايةة متض  مود وت ي 
 الوواتةد تةذه تشةمم ال  وجيةب الدكتيةة، امل كيةة  وةوة مةن  ةق الي ت ةه اتتةدال الي ملواكهةة ، 332معالةة تةدا ري  ا ةاذ تشةمح

 . احلووة تذه ت ه الوااع ديعالت ملنع الشتيعة اجلىالات اسكتا ية و
 الوونية الووانني يف االكتالات تذه تحبق ال  وجيب واوت ،  الة يف تعدي ألي م تا تشكم كىا ية إكتالات إىل  اسضامة

 اسكةتالات تةذه تكةو  وال  ا ةت دامها، إ ةالن ملنةع ضةمانات ويةومت املشةتوتة، التجةامن المةا   ةواكى إاامةة تةد  ي ةمن  أ ة وا
 . 333ل  مربم ال وويق واتا تشتغتة الو ضتومية غري  صومن التكاليف  ات ة الو معودن تكو  والال منصدة وتا لة،
 اد اجملاك تذا ويف الدكتية، امل كية منامتات يف ل ن ت معينة حماك   صي  ل دوك جيوم التواضي إكتالات ووك ولتجنب

 وتةذا ، 334الدكتيةة امل كيةة منامتةات يف تن ةت مت صصةة الاحةاا واس اميةة الةتاتن املدنية اسكتالات اانو  مبوكب اجلىا ت النشأت
 ت ةى  ال تةتيب  اتداايةة ال  إىل اسشةامن جتةب النة  إال عامليةة،ال التجةامن من مةة إىل لقن ةما  منهةا الشةعي تةو ل جىا ةت اجلديةد التوك 
 .الدكتية امل كية منامتات يف ل ن ت  اصة حماك   إنشال العاملية التجامن من مة يف األت ال الدوك

 مشةببة املوضةو  يف الصةا من األ كةا  تكةو  ال  املد ةم مةن النة  ت ةه تةتيب   التجةامن املتصة ة اجلوانةب إتداايةة الضةام 
 توةدمي متصةة اجصةومة ألوةتاف التحية  ال لةة إىل األ كةا  تشةتند ال  ،وجيةب ألوةتاف النةىا  ت يهةا احلصةوك يتةا  وال  ومكتو ةة،

                                                           

 . امي  اتدااية من 50الدوتن  05املا ن -330 

 .071،ص7551الوانو  الدو: ل م كية حت يم و وثا ق،الحبعة االوىل،محبعة الكاتنة اجلىا ت،ممويت، .يبحال -331 
 .اخل  ...اس امية، الشكوى لو ا ية، األوامت الو ا ية، الدتاوى مثم -332 
 تتيب . اتدااية من 57و  50الدوتن  10املا ن -333 
 يف املنعودن الو ا ية األاحاا  ت   "الن  ت ه املا ن تذه تن  إذ واس امية املدنية اسكتالات   وانو   املتع ق 51/51من اانو  27املا ن  -334 

 امل كية ومنامتات ،  البنوك املتع وة واملنامتات الو ا ية واسمق  والتشوية ، الدولية  التجامن املتع وة املنامتات يف  واتا  و   الن ت احملاك   عض
 ." الدكتية
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 الدوك حلتية األ ري األمت تذا وخي ع الوانونية املشا م يف الصا من الو ا ية األ كا  يف الحعن متصة إتا ة مع شأاا، يف  ماته 
 الوانو  حيد تا الي األمهية ا ي ة املنامتات يف الو ا ية األ كا  يف الحعن كوام تد  توتيت الدوك يفذه حيق إذ توتيته، يف األت ال
  .335الووي

 تةن مندصةم الدكتية امل كية  ووة حلماية  اص ا ا ي ن ا   إاامة ت تى  ال األت ال الدوك مإ  تتيب  التدااية ومواو 
 االتداايةة يف األت ةال الةدوك تنديةذ كيديةة يف تتةد م ال االتداايةة ال  كمةا تامةة،  صةدة ل وةوانني امل صة  الو ةا ي الن ةا 

 تةو مةا لشةب إال  تحبيوهةا األت ةال الةدوك ت ةى  ال االتداايةة يف ت يهةا املنصةوص  احلمايةة املتع وةة األ كةا  مةإ  مث ومن،لووانينها
  ةني الوةوانني حلمايةة امل صصةة املةوام   توميةع الةدوك ت ةه التةىا  يوكةد ال كمةا تةا ،  وكة  اوانينهةا حلمايةة مةوام  مةن لةديها متةا 

 ى.األ ت  األكهىن من وغريتا الدكتية امل كية ا ايا يف تن ت الي األكهىن
 األت ةال، الةدوك يف األ ةتى الوةوانني محايةة  شةاا ت ةه يكو  ال الدكتية امل كية حلووة معالة مإ  االلتىا  لماية وت ي 

 . 336األ تى الوونية اوانينها محاية ت ه األت ال الدوك ادمن ت ه   با يؤثت ال  جيب ال احلماية اواتد تحبيق وال 
 مشتوى الكرب ت ه محاية ستحال املدنية و اجلىالات اسكتالات  من مج ة تتيب  اتدااية الضام  م ود  بق ما إىل  اسضامة

 .املشتوتة غري املنامشة لومع الدعالة الو ا م من تعترب اسكتالات وتذه الدكتية، امل كية حلووة
  صةدة الدكتيةة امل كيةة حلوةوة احلمايةة مةن اةدم الكةرب تةومري إىل وهتةدف تةتيب  اتداايةة هبا كالت الي اسكتالات مج ة من

 ال  العامليةة التجامن من مة يف األت ال الدوك ت ه جيب الن  ت ه االتدااية  اصة،نص   صدة املشتوتة غري املنامشة وامع تامة،
 كامة تذه اسكتالات تغحي لي  الو ال إىل ال جول من ليتمكنوا مدنية  ا يةا إكتالات الدكتية امل كية  ووة ألصحاا تتيح

 مكتو ةا إ حةام يت وةه ال  يف ت ية  املةدته  ةق االتداايةة والكةدت ،"اتداايةة "تةتيب  يف ت يهةا املنصةوص الدكتيةة امل كيةة  وةوة
 .مواكهت  يف املت ذن  اسكتالات ومدصق

تتع ةق  ينبغةي ممةا الكثةت متتوةة الو معوةدن إكةتالات تت ةمن الال جيةب الوونيةة التشتيعات ال  ت ه الي ا االتدااية تو ي كما
 يف األوتاف كم  ق الي ا املا ن والكدت احملامني، من تن  ينوا من يكتدي ل وم إذ ش صيا،  احل وم اجصومة  إلىا  الوتاف

  .337اسكتالات اواتد يف هبا املعموك اسثبات و ا م  كم يدتون  ما إثبات
 من  ق ت ه التعدي  الة يف املتبعة اسكتالات وا ع و شكم تاجل  تتيب  اتدااية مإ  و ت   امي  اتدااية تك  ت ه

 صا ب إثبات صعو ة مشك ة تتيب  اتدااية تاجلت  ما  ني ومن والتجامية والصناتية والدنية األ  ية  شويها الدكتية امل كية  ووة
 .املعتدي  يامن يف االتتدال تثب  الي األ لة وكو   شبب  و  ت ه االتتدال وااعة الدكتية امل كية  ووة

 صةق ية الو ا ية ل ش حات  وك ال  العاملية التجامن من مة يف األت ال الدوك ت ه االتدااية الوكب  األ ا  تذا ت ه
 مةن كثةري يف ت ية  مشةتوت ملبةدال خمةالف تةو األمةت وتةذا والعوةو  والةدماتات  ومت ،كاملشةتندات يف الةي األ لةة  توةدمي اجصة  الةىا 

  ةذل  المةتا الو ةا ية الشة حات لتوةدمي ويشةة  338ندشة  ضةد  ليةم توةدمي ت ةه شة   إكبةام كوام تد  مبدال وتو التشتيعات،
 تتصم الي األ لة حيد  ال  الو يدتي، ما تؤيد تامهة  ججا الو ا ية ل ش حة اجصومة وتيف ال د يود  ال  :منها شتو  تدن تومت

                                                           

 .تتيب  اتدااية من 51الدوتن  10املا ن -335 

 .تتيب  اتدااية من 50الدوتن  10املا ن -336 
 .تتيب  اتدااية من 17املا ن -337 
 لدا دن اجص .  ليم ال ت قص التجامية  ماتته تودمي ت ه التاكت جيربمن الوانو  التجامي  06املا ن  -338 
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 ت ةه اسمصةا  المةت إصةدام ت ةه يةتب ال  االتدااية تشة  كما اجص ،  يامن يف األ لة ت   تكو  وال  يدتي ، ما صحة  إثبات
 . 339 يامت  يف األ لة تكو  الذي اجص ال تام 

 ل ةدوك االتداايةة الكةامت وكيهةة ال ةباا و و  إما تة   مبحةض األ لةة تةذه توةدمي اجصةومة الوةتاف ال ةد ممةض  الةة يفو 
 مبا إليها، املودمة املع ومات ت ه اتتما ا   با الو إجيا ا والنها ية، اال تدا ية األ كا  إصدام الو ا ية ل ش حات  وك ال  األت ال

  .340 ماته  س دال املت اصمة للوتاف الدتصة إتا ة شتيحة األ لة، تن   جب  الذي الحتف يدتي  ما ذل  يف
 ال ةباا وكةو   ةدو   ومتة  يف والةي ال ةتومية املع ومةات توةدمي اجصة  ممةض مةن تشةت    اد احملكمة ال   بق مما يعي

 .املع ومات تذه تن   جب  الذي الحتف يدتي  ما ما  ة صحة  صومن اسكتالات تتا ت  الو وكيهة
اواتةد  تشةتيعاهتا يف تةومت ال  العامليةة التجةامن من مةة يف األت ةال الدوك تتيب  اتدااية اللىم  م ود ذكته  بق ما إىل إضامة

 احلةب  اجلت ةة تةذه امتكاا  الة يف العوو ة تشمم ال  وجيب التجامية، ل عقمة العمدي التو يد  الة يف كىالات وتوضع إكتا ية
 متاث ها كتا   المتكاا املوتمن العوو ات مشتوى مع العوو ة مودام يتنا ب لي  ل ت  ، يكدي الذي  الودم املالية الو الغتامة  /و

 .341اجحومن  ي  من
 الحدودية: التدابير-ثانيا

 ل منتوكةات احلدو يةة التبةا ك لعم يات  د وضع يشت ى  ةياملوام  األ واة انتشام من واحلد التو يد كنحة ت ه الو ال إ 
 املنتوكةات ا ةتريا  تنةد اال تجةام ال كةا  ت ةه تةتيب  و  ةت  اتداايةة منوايفةا وت ةه  ةامي  اتداايةة ا ة  ذلة  الكةم ومةن املو دن،
 .املو دن

 تنةد يصةا م جتاميةا اعةا الو جتاميةة الو صةناتية تقمةة مشةتو  غةري  حتيق حيمم منتج كم " :الن  ت ه  امي  اتدااية نص 
 الةي الدولةة يف الي ةا املصةا من تواةع الوانونيةة، احلمايةة  ةق اال ة  يفةذا الو العقمةة يفةذه ميهةا يكةو  الةي االحتةا   وك يف اال ةتريا 
 املنشةأ تشةمية ت ةه األ كةا  تةذه ندة  تشةتي "إليهةا املنةتج ا ةتريا  مت الةي الةدوك يف الو مشةتو  غةري  حتيةق العقمة ميها وضع 
 . 342املىومن

 التجةامي واال ة  العقمةة وتةي اال تجةام يشةم ها الةي الصةناتية امل كيةة  وةوة  ةد ت  ةامي  اتداايةة مةإ   بق ملا وموا
  .األ تى احلووة  ااي وا تثن  املنشأ وتشمية

  نال املصا من توع " الن  ت ه  نصها  ولة لكم الدا  ي التشتيع إىل اال تجام تن ي  إكتالات مشألة  امي  اتدااية تتك 
 وموةا وذلة  معنويةا الو وبيعيةا ش صةا الكةا   ةوال مصة حة صةا ب مةن الو ال ةتى خمتصةة  ة حة اليةة الو العامةة النيا ةة و ةب ت ةه

 ويف تا تن، جتامن يف  الدولة متت الي املنتجات ت ه اال تجام تذا تحبيق تد  االتدااية ذات الوضح   ولة، لكم الدا  ي ل تشتيع
 والضةام  الدولةة  ا ةم  املصةا من الو ت اال ةتريا  ةلإال انة  ال ةد اال ةتريا   تنةد املصةا من جييةى ال الدولةة تشةتيع كةا  إذا مةا  الةة

إال انة  اةتم محايةة  الدولةة  ا ةم املصةا من وال اال ةتريا  ت ة  وال اال ةتريا  تنةد املصا من جييى ال الدولة تشتيع كا  إذا الن  االتدااية
 يةت   ةىت وذلة  املماث ةة، احلةاالت يف لتتايةاه الدولةة لة ذ اةانو  يكد هةا الةي والو ةا م  الةدتاوى اسكةتالات وتيةق تةن متايةاه 
 . 343التشتيع يف القم  التعديم

                                                           

 .تتيب  اتدااية من 50الدوتن  12املا ن -339 
 .تتيب  اتدااية من 50الدوتن  12املا ن -340 

 .تتيب  اتدااية من 60املا ن -341 
 . امي  اتدااية من 50الدوتن  05و املا ن  50الدوتن  51املا ن -342 
 . امي  اتدااية من 52،51،50الدوتات 51املا ن -343 
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 م ة م الو  يانةا ما دةا حتمةم لةيا الشة ع كةم مةإ  االتداايةة يفةذا وموةا ، 0127344  ةنة اجلىا ةت التداايةة  ةامي   ان ةم 
 يفا، األص ي املكا  الو الب د تو ميها مكا  الي الو املتعاادن الدوك ال دى ال  إىل مباشتن غري الو مباشتن  حتيوة مي  ويشام ل مصدم

 .الشأ  تذا يف األ تى والعوو ات التدا ري ا اذ الو ا تريا تا الو  ت تند اال تريا ،  جىتا جيب
 الدتايةة  يانةات كةم ا ت دا  حي ت كما تنديذه ووتيوة احلجى ميها يح ب الي احلاالت ت ه االتدااية ذات نص  كما

 مشةألة يف  البة  متعااةدن  ولةة كةم حمةاك  و ةت  ل بيةع تتضةها الو  يعهةا تنةد الشة ع مصةدم خية  ميمةا اجلمهةوم  ةد  اةد الةي
 اجاصةة اسا يميةة التشةميات األ ةري الةتحدظ تذا يف تد م وال كن ، ا   ألاا االتدااية تذه أل كا    ع ال الي التشميات

 . 345النبيذ ومنتوكات مبصدم
 ل تشةتيعات اجلمتكةي احلجةى اكةتالات تتكة   ةامي  اتداايةة شأ  شأاا املىومن املصدم  يانات امع  شأ  مدميد اتدااية إ 

 . 346ل دوك الدا  ية
 املو ةدن املنتوكةات تشةكم إذ املو ةدن، املنتوكةات ا ةتريا  جبنحةة والتجاميةة الصةناتية امل كيةة  وةوةاجلىا ةتي  املشةت   ة 

 كهةو  مةن وصعب  املوامية، الشوة انتشام يف كبرين  نشبة و اتدت اجلىا ت الشوة تغىو الي التو يد تم يات الكثت من املشتوم ن
 اجملةاك  توكة  ابةم التو يةد ت ةه الو ةال شةهمال مةن ألنة  احلدو يةة التةدا ري المهيةة تكمةن وتنةا الشةوة، تذه ت ه الو ال يف الدولة

 .متا عت  كدا الصعب ممن  تج إذا الما اجلمتكي
 ال  األت ةال ل ةدوك جيةوم ذلة  تصةديته ومةع يةت  الةي الشة ع  و  املشةتوم ن الشة ع ضةد تت ةذ احلدو يةة التةدا ري ال  كمةا

 إىل ذل  يؤ ي الال شتيحة االتدااية، يف ت يها املنصوص التىاماهتا يتجاوم مبا احلدو ية التدا ري ا اذ تشتيعاهتا يف توتم ال  يف تتو ع
 . 347املشتوتة التجامن الما   واكى إاامة

  ا ةاذ الي ةا االلتةىا  يشةتي وال)348الةانىية  (الدولةة حلةدو  العةا تن الب ةا ع الةذكت الشةالدة احلدو يةة التةدا ري مةن تشةتثىن
 تشةمح مجتكيةة احتةا ات تكةو  الةي العامليةة التجةامن من مةة يف األت ةال الةدوك ت ةه الةذكت الشةالف 349اجلمتكةي احلجةى إكةتالات

 مجتكية. م و  الو  واكى  دو  ميها  ينها الش ع  تدمق
 :التجارية العالمة تخص حماية التيمشتركة ال حكامألأالفرع الثاني. 
 الصةناتية امل كيةة  وةوة حلمايةة  ةامي  اتداايةة المههةا ومةن الدوليةة االتداايةات يف كبةري  اتتمةا  التجاميةة العقمةة   ية 

  تشجيم املتع وة الشتو   امي  اتدااية ن م  مود تتيب ، الدكتية امل كية  ووة من  التجامن املتص ة اجلوانب واتدااية والتجامية
 العقمة تشجيم حت ت ال كا  ت ه االتدااية نص  إذ املو دن، العقمات التشجيم تذا من وا تثن  االحتا   وك  ا ت يف العقمة
 .املشهومن ل عقمة  اصة محاية  امي  اتدااية الول  كما الغري،  ووة ت ه تعدي تعترب الي املو دن
 عليها: سجلت التي بالحالة االتحاد دول سائر في المنشأ بلد في المسجلة التجارية العالمة حماية-أ

 لتشةتيعاهتا وموةا األصة ي   ةدتا يف  ةج   تقمةة كةم وتشةجيم إيدا   وبوك األت ال الدوك ت ه  امي  اتدااية الوكب 
 العقمةة تشةجيم تشةهيم إىل الةن  تةذا يهةدف ، ت ية  تي الي  احلالة العقمة تذه ت ه الوونية املعام ة مبدال يحبق وال  الوونية،

                                                           

 الدولية. االتداايات  عض إىل اجلىا ت  ان ما  املتع ق 27/05مبوكب األمت -344 
 .100ص الشا ق، املتكع والتجامية، الصناتية امل كية الدين، مين .صق -345 
 الذكت. الشالدة املىومن املصدم  يانات امع  شأ  مدميد اتدااية من 50املا ن -346 
 .تتيب  إتدااية من 00املا ن -347 
 .تتيب  إتدااية من 65املا ن -348 
 .051،ص0200،سنة25أحسن بوسقيعة،المنازعات الجمركية في شقها الجزائي،دار هومة للنشر و التوزيع،الجزائر،الطبعة -349 
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 املنتةوج ال  إىل تةؤ ي اةد والةي االحتةا   وك تشةتيعات  ةني املوكةو ن اال تقمةات إمالةة يهةدف كمةا االحتا ،  وك مجيع يف التجامية
 اكتشةبتها الةي التميةى صةدة العقمةة يدوةد ممةا ال تى  ولة يف العقمة يغحي  ذات ال   كن  ال الدوك، إ دى يف ما  عقمة املغحه

350. 
 يؤ ي اد األص ي   دتا يف هبا الي  ج    احلالة العقمة وتشجيم إيدا   وبوك  امي  اتدااية    كالت الذي إ  االلىا 

 املشةبق الدحة  ن ةا  تشةتيعاهتا تعةتف ال االحتةا  يف الةدوك  عةض كانة  إذا  اصةة التميةى، هاصةية تتمتةع ال تقمةات محاية إىل
 .الدوك تذه اوانني تح بها الي الشك ية ل شتو  وموا لديها إيداتها مت الي العقمات كم  تشجيم تشمح و التا: ل عقمة

 موضوتية شتو  تشتيعاهتا تشتوكب الي األ تى االمويب  االحتا  وك   يف العقمة تذه مثم تشجيم  كن ال مإن  وت ي 
 وال العقمةة شةكم ت ةه تحبيوة  يوتصةت ت يهةا تي الي  احلالة العقمة تشجيم ابوك مبدال مإ  و التا: التميى، صدة ل عقمة تعحي
 املشج ة العقمة إذا كان  ت يها الي  احلالة العقمة تشجيم ابوك مبدال لتحبيق  اك ال الن  ذل  ومثاك املوضوتية الشتو  إىل  تد
 تشةتبعد العقمةة لتشةجيم الق ةق الح ةب ميهةا الو   الةي ل دولةة الةووي التشةتيع وكةا  األ عةا  ثقثيةة  شةمة تقمةة املنشةأ   ةد يف

 ثقثية العقمة لماية صتا ة األت ال الدوك ت ى  ال  امي  اتدااية أل  التجامية ل عقمات املوتمن احلماية نحاة من اجملشمة العقمة
 .األ عا 

 الةي  احلالةة االحتةا   وك  ةا ت يف تقمتة   تشةجيم االحتةا   وك إ ةدى يف املشج ة العقمة صا ب يشتديد ولكي وت ي 
   ةد يف العقمةة  ة   ةج   ال   ةبق الةذي الشةكم العقمةة تشةجيم لح ةب تود ة  تنةد يوضةح ال  جيةب املنشةأ،   د يف ت يها تي

 .الشكم تذا  ند  تشجي ها ويح ب املنشأ
 تشةجي ها  بق جتامية تقمة تشجيم و ب تتمض ال  االحتا  يف األت ال الدوك من  ولة ألي جيوم ال األ ا  تذا ت ه

 الةذي اال ةتثنا ي احلكة  تةذا مةإ  وت ية .الووي التشتيع مع يتدق ال العقمة شكم ال  إىل إ تنا ا االحتا   وك من ال تى  ولة يف
 تقمتة  يشةجم ال  املنشةأ   ةد يف املشةج ة العقمةة لصةا ب يتةيح العقمةة  شةكم يتع ةق ميمةا الوونيةة التشةتيعات ت ةه ايةدا ي ةع

 الةي الويةو  تةن الن ةت  غةض شةك ها ت ةه تعةديقت الي إ  ةاك ت ه إكبامه  و  األ تى االحتا   وك  ا ت يف ت يها الي  احلالة
 .العقمة شكم ت ه الوونية التشتيعات تدتضها

 ا ةتوقك مبةدال مةن ا ةتثنال املنشةأ  ولةة يف ت يهةا  ةج   الةي  احلالةة االحتةا   وك يف العقمةة تشةجيم ابةوك مبةدال يعتةرب
 مشةتو ة تعتةرب االحتةا   وك إ ةدى يف تشةجم الةي العقمة ال  األ ري تذا ومدا   امي ، اتدااية من 50 املا ن اتمت  الذي العقمة

 .املنشأ  ولة ذل  يف مبا األ تى االحتا   وك يف تشجم الي املماث ة العقمات تن
 كةا  إذا النة  إال التشةجيم، تةاميخ مةن  ةنوات ئة  تةن توةم ال مةدن مةتوم  عةد إال العقمةة تةذه إ حةاك  تةوى تتوا   ال
 وا . الي يف  اس حاك املحالبة  كن مإن  النية،  شول التشجيم

  األوضا  األص ي   دتا يف  ج   تقمة كم تشجيم ابوك ااتدن ت ه ا تثنالات املا ن ذات الوم ت األ ا  تذا ت ه
 تشجيم ت حي وت ي  احلصت،  بيم ت ه كالت اال تثنالات وتذه ت يها، تي الي  احلالة احلماية العقمة تذه متنح وال  الوانونية،

 تقمة كم تشجيم ت حي الن  ذل  ومعىن احلماية ميها تح ب الي الدولة يف ل غري املكتشبة  احلووة اس قك شأاا من تقمة كم

                                                           

 محايتها يت  كما املنشأ يف  ولة ل وانو  وبوا مشج ة صناتية الو جتامية تقمة كم إيدا  يوبم "الذكت الشالدة  امي  اتدااية   من0-عال 56املا ن -350 
 .لقحتا " األ تى الدوك يف ت يها تي الي  احلالة
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 تعترب الي ت   الو اجلمهوم غش وبيعتها من الي العقمات الو  احلماية املعنية الدولة يف مشتوتة غري منامشة تشجي ها تن يةتب
 .351 احلماية املعنية الدولة يف لعقمة تو يدا

 ال   كةن  يانةات الو إشةامات ت ةه ااصةتا  تكوينها كا  الي الو التميى صدة من اجملت ن العقمة الي ا التشجيم من تشتثىن
 إذا الو اسنتاج، ممن الو املنتوكات منشأ حمم الو منها الغتض الو كميتها الو وكو هتا املنتوكات نو  ت ه ل داللة التجامن يف تشتعمم
 . 352احلماية ميها تح ب الي الدولة يف واملشتوتن املشتوتة التجامية العا ات يف الو اجلامية ال غة يف شا عة الصبح  اد كان 

 العامة واحب اا العا  الن ا  معيام ال  و اتتبام العامة، واحب اا العا  ل ن ا  امل الدة العقمات الي ا التشجيم من وتشتثىن
 العقمةة محا وةة تةد  جملةت  العةا  ل ن ا  خمالدة تقمة اتتبام جيوم ال الن  ت ه نص   امي  إتدااية مإ  ال تى إىل  ولة من خيت ف
  الن ا  يتع ق ذات   د امل الف يف احلك  كا  إذا العا  ل ن ا  خمالدة العقمة تعترب وامنا  العقمات، اجاص التشتيع ال كا  أل د
 . 353العا 

 و العالمة التجارية االلكترونية الفرع الثالث:حماية العالمة التجارية المشهورة. 
حلماية العقمات من التو يد ، مود  صص   إ  محاية العقمات املشهومن من التو يد ، و  اتتبامتا  تج تن اسوام العا 

يفا التشتيعات الوونية و الدولية محاية اندت ت هبا . و يشةة  يف ذلة  ال  تكةو   دايةة تةذه العقمةة املو ةدن مشةهومن ،مةع ا ةتبعا  
 مبدال الت صي  يف توديت التو يد .

 املوا م مةإ  املشةألة الةي تثةوم لةدن تنةد تحتانةا ملوضةو  تو يةد العقمةات املشةهومن تةي التنةام  املمكةن واوتة   ةني العقمةة  
                                                                                                                    املشهومن و العنوا  اسلكةو .

                                                                                         العالمة المشهورة -أوال

،  56-52  مةن األمةت 52يف  ياة شت  التمييى املتع ق  العقمة و الذي  بق التحتة ل  مإن   شب املا ن الشةا عة ع  
 اهبة لعقمة تتصف  الشهتن يف اجلىا ت .حي ت تشجيم التموم املماث ة الو املش

نق ةةظ ال  املشةةت  اجلىا ةةتي تنةةا اشةةة  الشةةهتن يف اجلىا ةةت ، و  كننةةا تدشةةري ذلةة   كةةو  حتديةةد النحةةاة اسا يمةةي إمنةةا تةةو 
ة معةةد  لشةةبب ااتصةةا ي حمةةض ، يتمةةي إىل محايةةة العقمةةات املشةةهومن الةةي توةةو   ا ةةتغقك تقماهتةةا يف اجلىا ةةت ، و مبدهةةو  امل الدةة

 اال تغقك يف اجلىا ت يعترب إاصال حلماية العقمات املشهومن .

واد  ةبق التحةتة  التدصةيم ملدهةو  العقمةة املشةهومن وكةذا شةتووها الشةك ية و املوضةوتة يف الدصةم األوك ،ممةا يشةتوكب  
 تد  التحتة يفا  د ا واالكتدال يف تذا الدصم  احلدي  تن احلماية املوتمن يفا.

مةن العقمةات املشةهومن حتمةم اةةون منتيجةة ل تحةومات االاتصةا ية واالتصةاالت وو ةا م استةق  واستةق ، الصةبح  الكثةري 
تشةةويوية لةةدى املشةةته كني تتجةةاوم نةةةو  املنتوكةةات الو اجةةدمات األ ا ةةية الةةي ا ةةةت دم  تةةذه العقمةةات هصوصةةها ، والصةةةبح 
                                                           

 .606ص ، الشا ق املتكع ، الو يويب .يحةع-351 
 . امي  اتدااية  7-عا56املا ن   امشا -352 

 . امي  اتدااية  من 2- امشا عا 56املا ن -353 
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 مماث ةةة وغةةري منامشةةة ل منتوكةةات الو اجةةدمات األ ا ةةية املتتبحةةة هبةةا مةةن ا ةةتعماك تةةذه العقمةةات ت ةةه منتوكةةات الو  ةةدمات غةةري
شأن  ال  خي ق لبشا لدى املشته كني هصوص تذه املنتوكةات غةري املنامشةة و ةني العقمةة املشةهومن .ممةا ال ى إىل لهةوم احلاكةة إىل 

  تةن ا ةتعمايفا ت ةه منتوكةات الو  ةدمات غةري مماث ةة ةةةةةةن ال  تنجةةةةمن والةي  كو ةةةةت املذكةةةاوةةةةد امل ةةةةةةهومن ضةةةةات املشةةةة العقمةةةةةةةمحاي
 الو منامشة لت   الي ا تعم   العقمة املشهومن الو  ج   ال ا ا  النشبة يفا.

تن وتيق   ومتا يف كم مكا ،كو  ال  العقمة التجامية الووية يت  تن وتيوهةا االتصةاك وتتع ق كو ن العقمة املشهومن 
 354اجملتمع يف تدن ال وام ومن  ني تذه األ وام ال ما  الي ال يتحوق إال لمايتها. 

تذه احلماية  دالت كا تثنال ت ه مبدال و دن نوتية الش ع الو الت ص  املذكوم التقه والذي يعترب ال د املبا ئ األ ا ية 
لوةةانو  العقمةةات يف املت  ةةة األوىل  ةةدالت تةةذه احلمايةةة تةةن وتيةةق اةةتامات الصةةدمهتا احملةةاك  يف  عةةض الةةدوك مثةةم الملانيةةا ، متنشةةا ، 

ات الوونية ل كثري من الدوك ، وكذل  اانو  اسحتا  األوميب واوانني الدوك األوم ية ك ها  مثق   وغريتا إىل ال  تكت   يف التشتيع
والةي مت إ  ايفةا يف  70/07/1988/ي ي   الصةا من تةن اسحتةا  األوميب  تةاميخ 89/104  من التع يمةات ماة  2ع 1املا ن 

وتةي  (16)(3).كمةا مت تبنيهةا يف اتدةاة تةت   مةن  ةقك املةا ن 355وغريتةااوانني الدوك األوم ية مبا ميهةا متنشةا، الملانيةا،   جيكةا، 
ذات احلمايةةة الةةي كةةالت مكت ةةة  وضةةو  يف التشةةتيع اجلىا ةةتي وذلةة  ي هةةت مةةن  ةةقك املةةا ن الشةةا عة يف موتهتةةا الثامنةةة مةةن األمةةت 

 اجلىا ت. والي ا تثن  مبدال الت ص  وا تبعا  تحبيو  ت ه العقمات املتميىن  الشهتن يف 52-56

  مع ما ي ى  من تبديم ، ت ه الش ع 0161مكتمن من معاتدن  امي  ع 6و تي تن  ت ه ال    " تحبيق ال كا  املا ن  
الو اجدمات غري املماث ة لت   الي  ةج    شةأاا تقمةة جتاميةة ، شةتيحة ال  يةدك ا ةت دا  ت ة  العقمةة التجاميةة  النشةبة لت ة  

 ت ةة  الشةة ع الو اجةةدمات وصةةا ب العقمةةةة التجاميةةة املشةةج ة ، وشةةتيحة ا تمةةاك ال  تت ةةةتم الشةة ع الو اجةةدمات ت ةةه صةة ة  ةةةني
 مصاحل صا ب العقمة التجامية املشج ة من كتال ذل  اال ت دا ."

، وذلة  ت ةه  BYCال ى  الو ةال  إىل احلكة   إ حةاك العقمةة  BYCوتقمةة  BIC ذل  مإ  التشةا    ةني تقمةة    
وذلة   اسضةامة إىل التشةا   املح ةق  ةني العقمتةني تنةد عةا  كةم تقمةة ت ةه  ةدى  BICمني مةن العقمةة ال ا  الاا تشتعيد  ت 

ومةةن كهةةة موا  ةةة مةةإ  تقمةةة ،BICتةةي ندشةةها العقمةةة  BYCمنةة  ال  العقمةةة  اوتةةذا التحةةا ق يةةؤ ي إىل ت ةة يم املشةةته   لنةة

                                                           

و  الصاحل كامي،تأثري العقمة التجامية ت ه   وك املشته  ،مذكتن لنيم شها ناملاكشتري ، ص  ت و  التشيري،ك ية الع و  االاتصا ية و ت  -354 

 .51،ص7552/7551اجلامعية  التشيري و الع و  التجامية اش  ت و  التشيري،كامعة حممد  وضياف املشي ة،الشنة 

 
المتيم  1إىل  6كنعا  األمحت ،ندون الويبو الوونية تن امل كية الدكتية ألت ال تيثة التدمي  ووقا احلووة يف اجلامعة األم نية "تما  من  -355

 محاية العقمات التجامية شا عة الشهتن.  7551
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BIC  تي مشهومن تامليا ، األمت الذي ي ع  دا الما  كم إمكانية تشجيم لعقمة محا وة الو مشاهبة يفا  ةىت يف مثةات والصةناف
 .  356الش ع واجدمات املغايتن

  تمض االحتا   وك  امي  اتدااية اللىم  إذا املشهومن  العقمة  الغا اتتماما تتيب  اتدااية غتام وت ه  امي  اتدااية الول 
 صةا ب و ةب ت ةه  نةال الو ذلة ، تشةتيعها الكةام إذا ندشةها ت وةال مةن  ةوال التجاميةة الو الصةناتية العقمةة إ حةاك الو متشةجي

 الشة حة تةتى  عقمةة لةب  إ ةداث شةأاا مةن يكةو  تتمجةة الو تو يةدا الو نشة ا تشةكم تشةجي ها املةتا  العقمةة كانة  الشةأ ،مىت
 ت ةه ومشةتعم ة االتداايةة تةذه مبىايةا يتمتةع لشة   وتتكةع الاةا مشةهومن اال ةتعماك الو التشةجيم ميهةا مت الةي الدولةة يف امل تصةة
 .357املشهومن العقمة لت   نش ا يشكم العقمة من اجلوتتي اجلىل كا  إذا الو ، مشاهبة الو مماث ة منتوكات

 مىايةا مةن لق ةتدا ن األشة اص ت يهةا، يعتمةد الةي والتةدلي  الغةش أل ةاليب  د وضع يف  امي  اتدااية ال كا  تشات 
 .  ولته  إا ي  ت ه مشتعم ة الو مشج ة وغري مشهومن تقمة
 اج ةط  حةت حيةدث مماث ةة منتوكةات ت ه الغري ابم من وتشجي ها إيداتها مإ  مشج ة غري ولكن معتومة العقمة كان  إذا ألن 
 ال  إىل اسشةامن يف ل تشةجيم كبةديم تنةا ت هةت الشةهتن مةإ  وت ية  ، املشةهومن العقمة لصا ب ضتم  ذل  وي حق اجلمهوم لدى
 .  ت غري التمى

 التمةوم التشةجيم مةن تشةتثىن" النة  ت ةه نة  إذ املشةهومن العقمةة ت ةه ل عقمةةالتاتنةة  األ كةا  يفاجلىا ةتي  املشةت  ن 
 إىل ال تى ملؤ شة تنتمي ومشاهبة مماث ة   ع يف ا ت دام  ومت اجلىا ت يف  الشهتن يتميى جتامي ال   الو لعقمة املشاهبة الو املماث ة
 . "التجامي اال   الو ل عقمة تتمجة مبثا ة تي الي التموم الو  ينهما ت  يم إ داث  مكة

  ةامي  إتداايةة ابةم مةن الشةهتن مدهو  حتديد وتد  ، الشهتن مدهو  حيد  مل  امي  إتدااية شأ  شأن  احلىا تي املشت إ  
 محاية من يصعب مما ل شهتن  اصا مدهوما تعحي االحتا   وك من  ولة مكم  التا: و الدوك تشتيعات  ني مو د غري نصها جيعم
 من العقمة شهتن تديد شها ن من  د ال الن  الدو   عض يتى وت ي  ،  امي  إتدااية    كالت ملا وموا  دو تا  امج العقمة تذه
  .358العقمة ميها املشج ة امل تصة اجلهة

 كانة  إذا مشةهومن العقمةة تعتةرب"النة  ت ةه نصة  تةتيب " الدكتيةة امل كية  ووة من  التجامن املتص ة اجلوانب إتداايةالما 
  " العقمة تتويج نتيجة املعي الع و الب د يف معتمتها ذل  يف مبا املعي اجلمهوم احا  يف معتومة

 تةذه مةإ  2 الشةهتن توةديت معيةام كةا  الي اجلمهةوم ابةم مةن معتمتهةا إىل  ةالن ت ل شةهتن توةديتتا يف االتداايةة تةذه تأ ةذ
 الي اجاصة احلماية ال  وتي تامة اانونية نوحة يثري األمت وتذا العقمة  إنتكا  يعتف ما وتذا تدودتا ال  ل عقمة  كن األ رين
 العقمة إنتكا  إىل يشري مل اجلىا تي املشت  مثايفا وت ه  امي  إتدااية ، إنتكا ها تند تىوك شهتهتا الثنال العقمة هبا تتمتع كان 
 النوحة. تذه إىل اسشامن ال كام  ت من  الذي الدتنشي املشت   قف ت ه

                                                           
حت   01/57/7551  مبج   ا ال اجلىا ت من  قك  كمها الصا م  تاميخ 7عوذل  ما توص   إلي  حمكمة  يدي احممد الدت  التجامي  -356
لدى املعهد الووي ل م كية الصناتية  501702  املشج ة حت  ما  BYC، والواضي  إ حاك تقمة ع0261وما  الدهت   7651/7552ما  

،ما و  من حماضتا  ج ل مدتية كتعويض تن ال تم 055.555 اتتبامتا مدته ت يها ، وإلىامها  دمع مب غ  BYC.CO.LTDمن وتف شتكة 
 .05تمت الىاتي،املتكع الشا ق،ص

  امي . اتدااية من ثانياعال  56املا ن -357 
 .115،ص الشا ق املتكع ، والتجامية الصناتية امل كية الدين، مين .ق ص -358 
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 املةا ن نة  ال   ية  اجدمةة، تقمة  و  الش عة تقمة ت ه توتصت  امي  اتدااية يف املشهومن ل عقمة املوتمن احلماية إ 
 لعقمةة محايةة ت ةمن  ةامي  إتداايةة مةإ  لإلشةامن و ، الشة عة تقمةة  صةد  إال املشةهومن العقمةة تةن يتحةدث ال ثانيةا الشا  ةة

 359العقمة. تذه  تشجيم األت ال الدوك ت ى  الاا إال اجدمة
 العالمة التجارية االلكترونية:-ثانيا

تةداوك األمةواك إ   االاتصا  لاكة اىل مشاتدن الوانو  التجامي  ىت يدمج يف احليةان االكتماتيةة و الوانونيةة النامجةة تةن 
 360الي مت  من الكم الت ح.

اللهت ا ت دا  االنةن  مشكقت اانونية متعد ن تتصم لووة امل كية الدكتية مةن المههةا ميمةا يتع ةق  العقمةات ، كيديةة 
تن ةي  تشةجيم العنةاوين اسلكةونيةة وا ةةت دامها  شةكم ال يتعةامض مةع  وةوة الصةةحاا العقمةات ، و اصةة  عةد انتشةام لةةاتتن 

وتصنة الةي تعتضة  يفةا العقمةات التجاميةة املشةهومن.واد الثةام ذلة  التشةا ك تةن مةدى ال ويةة صةا ب العقمةة املشةهومن يف منةع ال
الغةةةري مةةةن ا اذتةةةا كعنةةةوا  إلكةةةةو . كمةةةا الثةةةام ا ةةةت دا  العقمةةةات يف االنةنةةة  التشةةةا ك  شةةةأ  كيديةةةة تشةةةوية املنامتةةةات املتع وةةةة 

  شةةكم اةةد يتعةةامض مةةع  وةةوة الصةةحاا العقمةةات .  اسضةةامة إىل مشةةك ة حتديةةد الوةةانو   تشةةجيم وا ةةت دا  تنةةوا  إلكةةةو 
الواكب تحبيو  إذا ال ذنا يف االتتبام تد  صق ية اوانني العقمات الوونية ل تحبيق ت ةه ت ة  املنامتةات ت ةه اتتبةام الاةا اةوانني 

،  ينما ال يتتبط ا ت دا  تناوين الكةونية  احلدو  اجلغتامية ألي ذات  صبغة حم ية ال تشتى  امج احلدو  اسا يمية ل دولة املعنية 
 ولة ، ومن مث مإ  الوواتد الي تن مها جيب ال  تصةحبغ  الصةبغة العاملية.تةذا و اةد تعتضة  العقمةات املشةهومن لعم يةات اتصةنة  

وتشةةةجي ها  وصةةةد منةةةع الصةةةحاا تةةةذه تةةةن وتيةةةق تشةةةمية تةةةد  مةةةن املوااةةةع  عنةةةاوين إلكةونيةةةة تحةةةا ق الو تشةةةا   تقمةةةات مشةةةهومن 
العقمات من تشجيم تناوين إلكةونية ملوااعه  ت ه الشبكة تحا ق تقماهت  املشهومن ، وا تىامت  إذا مغبوا يف احلصوك ت ه ت   

العقمات  العناوين تن وتيق و ب مبالغ مالية  ات ة موا م التنامك تنها من املعتدين .واد الو ق ت ه تذا النو  من االتتدال ت ه
 .Cybersquattingالتجامية اصحق 

 The nationalوسصةةةةةةق  تةةةةةةذا الوضةةةةةةع موةةةةةةد ااة ةةةةةة  اس امن الوونيةةةةةةة ل مع ومةةةةةةات واالتصةةةةةةاك تةةةةةةن  عةةةةةةد 

telecommunication and information administration(N.T.I.A)  يف الواليةةات املتحةةدن األمتيكيةةة  ةةنة
الت ح يعهةد إليهةا  اسشةتاف ت ةه ن ةا  العنةاوين اسلكةونيةة وتشةجي ها وعية   إنشال مؤ شة  اصة ال هتدف إىل حتويق 0111

 تذه املؤ شة   

The internet corporation for assignednames and numbers(I.C.A.N.N)   ة  تةذه املؤ شةة وقد  
 الي كان  تتوىل اسشتاف ت ه The internet assignednumbers authority(I.A.N.A)حمم ايفيثة احلكومية  

 

                                                           

 .256ص، 250ص،املتكع الشا ق، ن ا مي    يمة-359 

القانون التجاري الجزائري،)األعمال التجارية،التاجر،الحرفي األنشطة التجارية المنظمة،السجل التجاري(ابن فرحة زراوي صالح ،الكامل  -360 

 .23،ص 0223خلدون للنشر و التوزيع،النشر الثاني سنة
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 .  361من ابم تشجيم العناوين اسلكةونية

و تأ ش  الويبو مبوكب تدويض من الدوك األت ةال ميهةا لتعىيةى محايةة امل كيةة الدكتيةة تةرب العةامل تةن  ةبيم التعةاو   ةني 
و يف مدينة كنيف الشويشتية،و غتض النهةوض لمايةة  وةوة امل كيةة الدكتيةة ةةةةت الويبةةةالدوك و مع  ا ت املن مات الدولية،ويوع مو

   362حلماية امل كية الدكتية.و االنتدا  هبا يف مجيع الحنال العامل مبا يعو   الدا دن ت ه اجلميع كالت مكتن إاامة املن مة العاملية 

ة  تنديةةذ اتدةةاة إنشةةال املن مةةة و االتداايةةات الةةي ومنةة  مإنةة  يةتةةب ت ةةه ان ةةما  الةةدوك إىل من مةةة الوايبةةو ال  تصةةبح م تىمةة
تةةةديتتا املن مةةةة املتع وةةةة لمايةةةة امل كيةةةة الدكتيةةةة،وال  تت ةةةذ مجيةةةع اسكةةةتالات ال ةةةتومية لتنديةةةذ تةةةذه االتداايةةةات يف إوةةةام ن امهةةةا 

         363الدا  ي. الوانو ،و ال تشتحيع الدولة ال  تتح م من تذا اسلتىا  لدتوى ال  تذه االتدااية تتعامض و اانواا

مةن  THE US DEPARTMENT OF COMMERCEكما و ب  اس امن األمتيكية املعنيةة  شةؤو  التجةامن 
املن مةة العامليةة ل م كيةة الدكتيةة عالويبةو  لوضةع ن ةا  مو ةد  كةن ابولة  ت ةه املشةتوى الةدو: لتن ةي  العنةاوين اسلكةونيةة وتشةةوية 
املنامتات املتع وة  التدا م  ينها و ني العقمات .و اسضامة إىل ذل  مود و ب  الدوك األت ال يف الويبو إتدا   ما ة  وك تذا 

 ةا  احل وك املق مة ملعاجلة املشكقت الي لهتت  يف التحبيق ميما يتع ق  التدا م  ني العناوين اسلكةونية والعقمات املوضو  واا

واةةةد التةةةدت الويبةةةو  ما ةةةة تدصةةةي ية  ةةةوك تةةةذا املوضةةةو   عةةةد ا ةةةتحق  ممال املت صصةةةني يف العديةةةد مةةةن الةةةدوك األت ةةةال 
ة ةة  ن امةةا لتشةةوية املنامتةةات املتع وةةة  العنةةاوين اسلكةونيةةة والعقمةةات ت ةةمن  وال ةةدتت الدما ةةة تةةن  موتةةة مةةن التوصةةيات واا

 .0111ال تيم  نة  25توتيتتا الذي نشت يف 

 وت من  الت  التوصيات الوام ن  توتيت الويبو ما ي ي 

                                                           
 وة  العناوين اسلكةونية   تي اجلهة الي تشتف ت ه تنديذ الشيا ة املو دن املوضوتة لتشوية املنامتات املتع ICANNوكديت  الذكت ال  اك ع -361

UDRPعUniform Domain Name Dispute Resolution Policy) وتةي تت ةمن تشةوية منامتةات العنةاوين اسلكةونيةة تةن
 وتيق التحكي   الحتيق اسلكةو  من  قك متكى الويبو ل تحكي  والو اوة الو تن وتيق ال د مودمي اجدمة املعتمدين.

ام   ةني العقمةة ةةةةةنةىا  متع ةق  التن 7052وةت   7551، و يف  ةنة  0111من وتف املن مة العاملية ل م كية الدكتية منذ تةا  و مت انتهاج تذا الن ا  
 . 7551 نة  7271و العنوا  االلكةو  موا م 

يةةات املتحةةدن األمتيكيةةة مث متنشةةا ، . تةأيت يف املودمةةة الوال7551 ولةةة  ةةنة  001و  ةالن ت إىل كنشةةيات الوةةتاف النةةىا  جنةةد النىاتةات محتو ةةة مةةن ابةةم 
 . املم كة املتحدن و الملانيا

تةةةةةةةةةةي ت ةةةةةةةةةة  املتع وةةةةةةةةةةة  اجملةةةةةةةةةةاك التياضةةةةةةةةةةي ، مةةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةةةقك املشةةةةةةةةةةا   ةةةةةةةةةةالعنوا  االلكةةةةةةةةةةةو   7551ومةةةةةةةةةةن ال ةةةةةةةةةةتم النىاتةةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةةي وت ةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةنة   
:www.fifaworldcup2010.com  

Josef  JEHL , Cybersquattage internet : quand l’électronique gagne la procédure , J.C.P G , 19 avril 2010 , n°16, 

p.830.  
 .705،ص7551،اال كندميةتبداهلل تبد الكتمي تبد اهلل،احلماية الوانونية حلووة امل كية الدكتية ت ه شبكة األنةن ، اماجلامعة اجلديدن،-362 
حلماية امل كية الدكتية يف لم اتدااية املن مة العاملية ل م كية الدكتية، ام اجلامعة  مياض تبد ايفا ي منصوم تبد الت ي ،التن ي  الدو:-363 

 .772،ص7507اجلديدن،،اس كندمية،
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 ./التأكيد ت ه ضتومن تودمي والب تنوا  إلكةو  لكامة البيانات اجاصة  التعتف ت ي  واالتصاك   0

ن إلكةونية متاثم العقمةات املشةهومن الو املعتومةة كةدا إال إذا كةا  والةب التشةجيم تةو صةا ب العقمةة، ةةةةم تناويةةةةةد  تشجيتةةةةة/7
 الو كا  التشجيم مبواموت .

ملتع وةة  ةالعنوا  /ال  يح ب مةن املتوةد  لتشةجيم العنةوا  اسلكةةو  إتبةا  إكةتالات التواضةي والو ةا م البدي ةة لتشةوية املنامتةات ا2
 إلكةو .

 uniform domain/ال  يوبم والب التشجيم الشيا ة  املو دن لتشوية املنامتات 1

name dispute resolution policy (UDRP)  الةةي يةةت  اتتما تةةا ، وتةةي تن ةةي  إكةةتالات مةةض املنامتةةات املتع وةةة
  العناوين اسلكةونية  حتيوة تم ية ومبشحة.

إال الننا  57-51اجلىا تي ، وإ  كا  اد  ك  ت ه تذه املشألة حمتم ة الواو  ، من  قك الوانو   الما هصوص املشت 
 ملا نعو  ل نصوص اجاصة هبذا املوضو  جندتا تتناوك املشألة  وضو .

كهةام  تةو  dzتةو اجلهةام املك ةف  تشةجيم العةال امليةا ين يف اجلىا ةت  network internet center.dzمباتتبام ال  
،واد  ه   شبكة االنةن   الدة الذكت ، و التا: مهو خي ع لشتو  التشجيم املوضوتية من ابم تذه ايفيثة ICANNتا ع ك 

العديةةةد مةةةن االتمةةةاك و لعةةةم المههةةةا املعةةةامقت التجاميةةةة،مباميها الة ةةةي   االذتةةةا  لصةةةا ب الربنةةةامج االلكةةةةو  وكةةةذا الة ةةةي  
 364ا التدااي واشنحن ا تعماك ماا ق الكمبيوتت وبو

لتشةجيم تنةوا  NETWORK INTERNET CENTER .DZ  ضةف إىل ذلة  مإننةا ملةا نعةو  مليثةاة كهةام 
وكيدية   ري إكتالات التشجيم، جنده ي وي  DZوالذي يهدف إىل توضيح وتبيا  اواتد تشجيم تنوا  إلكةو   DZ. إلكةو  

 .، مع املشا  لووة امل كية الدكتية DZمليا ين املشؤولية الكام ة ت ه األش اص الي تشجم العال ا

واصد تدا ي التدا م  ني العقمة والعنوا  اسلكةو  مإن  يح ب من صا ب العنوا  اسلكةو  تودمي إثباتات من  ينها   
 ية. ال م تشجيم العقمة الما  املعهد الووي اجلىا تي ل م كية الصناتية الو املن مة العاملية ل م كية الدكت 

الو مةا يعةتف  امليثةاة الو مشةاموة تشةجيم العنةاوين اسلكةونيةة تعدةه  "la charte de nommage"مةا يق ةظ  ةأ  
من كم مشؤولية الو إكتالات البح   network internet center.dzمن  قيفا الشتكات امل تصة  التشجيم ،ويف اجلىا ت 

 ت حق  حالب التشجيم.تن األ بوية .و التا: مإ  تبئ البح  واملشؤولية 

                                                           

شتيةةةت  ص  ةةةا ن مةةةاكصونية  واص،محاية امل كية الدكتية األ  ية و الدنية يف البيثة التامية يف لم التشتيع اجلةةةةىا ةةةةةتي،مذكةةةةةتن لنيم شهةةةةةةة -364 
نة،الشنة اجلامعية املع ومات االلكةونيةةة،االمةاضيةةةةة و إ ترياتيجية البح  تن املع ومات،ك ية الع و  اسنشانية و اسكتماتية،كامعة منتومي،اشنحي

 .16،ص7507،10
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، cybersquatting365كم ذل   ىت ال نكو  الما   الة الوتصنة اسلكةونية الو الشحو اسلكةو  وتو ما يعتف ا 
والةي مةن  قيفةا يعمةد الوتصةا  يف  يةةع العنةوا  الةذي  ةج   اصةد اسضةتام  صةةا ب العقمةة املشةهومن املم وكةة ل غةري والةي  ةةجم 

ة موا  ةةة الشةةعي حنةةو   ةةق ال ةةب  يف ذتنيةةة املشةةته   ، الةةذي  ةةوف ي ةةن  ةةأ  العنةةوا  اسلكةةةو  م ةة  العنةةوا   اعهةةا ،ومةةن كهةة
اصةةةد  -الو الوتصةةا –لصةةا ب العقمةةة املشةةةهومن األمةةت الةةةذي يةةؤ ي  صةةا ب العقمةةةة املشةةهومن  التدةةةاوض مةةع صةةا ب العنةةةوا  

نةة  ت ةةه ععةةة تقمتةة .ويعترب  يةةع العنةةوا  اسلكةةةو   عةةد ا ةةة ا  تةةذا العنةةوا  مببةةالغ  ات ةةة ،  ةةعيا مةةن صةةا ب العقمةةة و تصةةا م
تشجي   من الت  املؤشتات الي تدك ت ه  ول نية من يوو   عم ية الوتصنة الو الشحو اسلكةو . مويا  مشجم تذا العنوا   إتا ن 

  يع  إىل املال  الشتتي ل  الو أل د منامشي   ثمن مغاىل مي .
ندوها يف تشجيم تذا العنوا  يوضح نية املتةاكتن لةدى مشةجم العنوا .الوااةع ال   يةع العنةاوين يتجاوم  كثري الندوات الي ال

اسلكةونية  أمثا  مبةالغ ميهةا ألصةحاهبا احلويويةني الصةبح لةاتتن ووااعةا ال  كةن إنكةامه، لية   كةن الوةوك  أاةا الصةبح  تشةكم 
اع ت ةه شةبكة االنةنة  خمتصةة  بيةع العنةاوين اسلكةونيةة لية  يكتةب  ة  " واا لبيع العناوين اسلكةونية". مهناك العديد من املوا

 airfrance-delta.comل عنةوا  اسلكةةو   Air-Franceالعنوا  وم حق    الثمن.وال تم مثاك ت ةه ذلة  تةو شةتال شةتكة 
  366.األمتيكية van vijkمن الشتكة 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

يف متنشا ،  التغ  من كو  تقمة حتمم ند  التشمية ووكو  ند  العنوا   ALTA VISTA.frو ال تم مثاك تو تشجيم العنوا  االلكةو  -365
لصاحل الشتكة صا بة  7555كاندي  71االلكةو  و الذي يعترب من الشهت  العناوين االلكةونية يف العامل ، إال ال  الو ال الدتنشي  ك  يف 

ا تيام الو  جى ا   مواع محا ق ال   مواع الو تقمة مشهومن  وليا يف تامل  التشجيم األوك ل عقمة و العنوا  ، و كا  احلك  كالتا:   " تند
 االنةن  مإ  الش   مشجم املواع يعترب متعشدا ، و ذل   تشجي   ا   املواع و  جىه . و تذا التصتف يكو  مصدم تشويش جتامي ت ه الشتكة

تداصيم الكثت   المني  وشعبة ، تشوية الدوك منها   الوم ا و الوامن األمتيكية " .املشهومن و املشتغ ة يف العديد من  ALTA VISTAاملالكة ل عقمة 
 .10، ص 7507املنامتات  ني العال املوااع ت ه االنةن  و العقمات التجامية املشهومن ،   ة احملكمة الع يا ، العد  األوك 

تقمات مشهومن  وال كان  تقمات جتامية، صناتية الو تقمة  دمة ومن  وذل   اسضامة إىل تناوين إلكةونية تديدن مت  يعها لشتكات تشوة-366
 business.comل عنوا  اسلكةو   E-compagniesوشتال شتكة  altavista.comل عنوا  اسلكةو   compaq ينها   شتال شتكة 

 .050، ص7552 العنوا  اسلكةو ،  ام اجلامعة اجلديدن،  تداصيم الكثت  شتيف حممد غنا ، محاية العقمات التجامية ترب االنةني  يف تقمتها


