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Abstract

To distinguish products and services from each other
and to ensure the consumer or the buyer does not confuse
them, create their own trademarks to promote their products, protect them from counterfeit and to attract customers and allow them to choose and differentiate between
similar products and services available in the market.
Given the importance of the brand as a means of
expressing the identity of the product or the service attributed to it and the identification of its owner, it was
necessary to surround it with a certain number of legal
guarantees in order to protect it so it is not subject counterfeiting or forgery.
This study, therefore, seeks to identify the mechanisms of legal protection prescribed for the brand in the
Algerian and Saudi legislations, in order to determine
the extent of the similarity between the two legislations.
The study concludes that the Algerian and Saudi legislators took a positive stance by approving the criminal
protection of the trademark and imposing deterrent penalties according to which they achieve the purpose of the
punishment. O the other hand, they are reproached for
attaching the protection to a formal procedure, which is
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امل�ستخل�ص
من �أجل متييز املنتجات واخلدمات بع�ضها عن بع�ض و�ضمان
 جل�أت ال�شركات �إىل،عدم وقوع امل�ستهلك �أو امل�شرتي يف اخللط بينها
،ابتكار عالمات جتارية للرتويج ملنتجاتها حتى ال تكون عر�ضة للتقليد
وت�ضمن مبقت�ضاها جذب العمالء و�إتاحة فر�صة االختيار واملفا�ضلة
.بني املنتجات واخلدمات امل�شابهة واملماثلة املعرو�ضة يف ال�سوق
 لكونها و�سيلة للتعبري،ونظ ًرا للأهمية التي تكت�سبها العالمة التجارية
 كان،عن ذاتية املنتج �أو اخلدمة املو�ضوعة عليها ون�سبتها �إىل مالكها
ال بد �أن حتاط بجملة من ال�ضمانات القانونية من �أجل حمايتها حتى
.ال تكون عر�ضة للتقليد �أو التزوير
وتب ًعا لذلك ت�سعى الدرا�سة �إىل الوقوف على �آليات احلماية
القانونية املقررة للعالمة التجارية يف الت�شريعني اجلزائري
 وقد متخ�ضت الدرا�سة على. ملعرفة مدى الت�شابه بينهما،وال�سعودي
�أن امل�شرعني اجلزائري وال�سعودي �سلكا موق ًفا �إيجاب ًيا ب�إقرارهما
 وتوقيعهما لعقوبات رادعة،للحماية اجلنائية للعالمة التجارية
 ومن جهة �أخرى يعاب،يحققان مبقت�ضاها الغر�ض من العقوبة
، العالمة التجارية، امل�ستهلك، علوم الأدلة اجلنائية:الكلمات املفتاحية
الت�شريع،التقليد،احلماية
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عليهما �أنهما ربطا احلماية ب�إجراء �شكلي وهو �إيداع العالمة �أو
ت�سجيلها ك�شرط حلمايتها.
ومن �أجل ذلك ،تو�صي الدرا�سة ب�ضرورة �إعادة النظر يف �شروط
احلماية املقررة للعالمة التجارية ،فال يعقل �أن يحرم �صاحب احلق
من حقه ملجرد عدم قيامه ب�إجراء �شكلي.

the deposit of the mark or its registration as a condition
for its protection.
Accordingly, this study believes it is necessary to reconsider the conditions of protection established for the
trademark. It is not reasonable for the right holder to be
deprived of their right just because they did not take a
formal procedure.

 .1مقدمة
فرعا من فروع امللكية الفكرية ،وهي ت�شمل
تعد امللكية ال�صناعية ً
االبتكارات التي يتو�صل �إليها العقل الب�شري من عنا�صر مت�صلة
بالن�شاط ال�صناعي والتجاري ،وتخول مالكها حق االحتكار واال�ستئثار
يف ا�ستغالل ابتكاراته و�إ�شاراته املميزة [.]1
وتتفرع امللكية ال�صناعية �إىل ق�سمني ،الق�سـم الأول :يتعلق
باحلقـوق التـي تـرد على مبتكرات جديـدة وهي تلك احلقوق التي
تخول �صاحبها احتكار ا�ستغالل ابتكاره ،وميكن �أن نفرق بخ�صو�صها
بني نوعني ،املبتكـرات اجلديـدة ذات القيمـة اجلماليـة ،وتتمثل يف
الر�سوم والنماذج ال�صناعية ،واملبتكرات اجلديدة ذات القيمة
النفعية ويندرج يف نطاقها براءة االخت ــراع والت�صاميم ال�شكلية
للدوائـر املتكاملـة� ،أما الق�سـم الثانـي فيتعلق باحلقـوق التي تـرد على
ال�شارات املميزة ،وهي عبارة عن احلقوق التي متكن �صاحبها من
احتكار ا�ستغالل �شارة مميزة ي�صطلح عليها اال�سم التجاري �إذا ما
ا�ستخدمت لتمييز املن�ش�آت التجارية� ،أو تعرف بت�سمية املن�ش�أ �إذا دلت
على من�ش�أ ال�سلعة� ،أما �إذا ا�ستخدمت لتمييز املنتجات واخلدمات
في�ستدل عليها با�سم العالمـات التجاريـة مو�ضوع الدرا�سة.
وتعترب العالمة التجارية من �أهم عنا�صر امل�شروع التجاري،
لها قيمة مالية تدخل يف الذمة املالية ملالكهاً ،
ف�ضل عن قيمتها
االقت�صادية التي تكاد حتتل املكانة العليا من بني العنا�صر التي يعتمد
عليها امل�شروع يف جناحه وا�ستمراره [ ]2نظ ًرا لدورها التحفيزي يف
الإنتاج ،كما �أنها و�سيلة قانونية يف خدمة �إ�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سات
لتو�سيع �أ�سواقها ،فهي �أداة للتعريف باملنتجات �أو اخلدمات التي
حتملها عرب العامل [.]3, p. 37
وقد كانت العالمة التجارية موجودة منذ القدم ،حيث كانت
القبائل العربية ت�ضع الأختام والو�شم على �إبلهم لتمييزها ،كما
ا�س ـ ـ ـ ـ ــتخدم الرومان الكثري من العالمات على املنتجات الفخارية
[ ،]3, p. 36ومع بروز �سمات الع�صر احلديث وظهور الثورة
ال�صناعية ،وحتول و�سيلة الإنتاج من العمل اليدوي �إىل العمل بالآالت

ازداد الإنتاج وتنوع ،مما ترتب عليه تطوير �أ�ساليب التوزيع لإي�صال
ف�صاحب ذلك ازدياد يف ا�ستعمال العالمة
املنتجات �إىل امل�ستهلك
َ
التجارية ق�صد متييز املنتج وجودته ووحدة م�صدره [.]4, p. 324
وال يخفى على �أحد �أن العالمات التجارية ت�شكل قيمة مالية
كبرية� ،سوا ُء بالن�سبة ملالكيها �أو بالن�سبة القت�صاد دولة �صاحب
العالمة ،نظ ًرا للدور الكبري الذي ت�ؤديه خا�صة يف ظل حترر التجارة
الدولية واالنفتاح على الأ�سواق العاملية يف جمال الت�صدير وجلب
اال�ستثمارات الأجنبية؛ لذلك جند �أ�صحاب ال�سلع واخلدمات و�ضما ًنا
ً
وحفاظا على الثقة التي اكت�سبوها من
منهم ل�سمعتهم التجارية
عمالئهم ،جندهم يولون �أهمية بالغة �إىل اختيار العالمة التجارية
املنا�سبة التي �سي�ضعونها على �سلعهم ومنتجاتهم متييزً ا عن مثيالتها
يف ال�سوق ،حتى ال ت�ؤدي �إىل ت�ضليل امل�ستهلكني ،الأمر الذي ا�ستدعى
�ضرورة توفري احلماية القانونية للعالمة التجارية من كل �أ�شكال
االعتداءات التي قد تعرت�ضها.
فمع ازدياد �أهمية العالمة يف املجال التجاري ،وارتفاع قيمتها
ارتفعت ح�صيلة االعتداءات عليها وحماوالت تقليدها وتزييفها،
وا�ستعمالها على �سلع وخدمات مناف�سة للو�صول �إىل ترويج �سريع
لل�سلع واخلدمات املقلدة واملزورة ،مما ي�ؤثر �سل ًبا على حقوق مالكي
العالمات الأ�صلية ب�إنقا�ص ،بل هدم الثقة يف جودتها ونوعيتها ،ومن
ثم نفور امل�ستهلكني عنها [.]5, p. 476
ويف هذا الإطار ي�أتي هذا املو�ضوع املو�سوم باحلماية اجلنائية
للعالمة التجارية يف القانون اجلزائري والنظام ال�سعودي ،الذي
تزداد �أهميته بالنظر �إىل التطورات التكنولوجية ال�سريعة ،خا�صة
مع ظهور التكنولوجيات الرقمية و�شبكات الإنرتنت التي طورت من
�أ�ساليب التعدي على العالمة التجارية.
كما �أن للمو�ضوع �أهميته االقت�صادية التي تكمن يف املداخيل
املالية املهمة التي تعود على االقت�صاد الوطني نتيجة ا�ستثمار
وا�ستغالل العالمات التجارية ،مما يكون له �أثر �إيجابي يف التنمية
االقت�صادية ودفع عجلة التقدم واالزدهار.
ونظ ًرا للأهمية التي يكت�سبها مو�ضوع حماية العالمة التجارية
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فقد كان حمط اهتمام العديد من االتفاقيات الدولية منها على �سبيل
املثال ال احل�صر ،اتفاقية باري�س حلماية امللكية ال�صناعية امل�ؤرخة يف
 20مار�س  ]6[ 1883واتفاقية اجلوانب املت�صلة بالتجارة من حقوق
امللكية الفكرية (تريب�س) املوقعة مبراك�ش بتاريخ � 15إبريل 1994
[.]7

و�إدرا ًكا منه لأهمية حماية العالمة التجارية وت�أمينها من كل
االنتهاكات التي قد تطولها ،عمد امل�شرع اجلزائري �إىل �إ�صدار الأمر
 03-06امل�ؤرخ يف  19يوليو  2003املت�ضمن العالمات [ ،]8ومن جهته
نظم امل�شرع ال�سعودي العالمات التجارية مبقت�ضى املر�سوم امللكي
رقم (م )21/امل�ؤرخ يف  28/05/1423ه ـ املت�ضمن نظام العالمات
التجارية.
�إن رغبتنا يف التعرف على �آليات احلماية اجلنائية املقررة يف
القانون اجلزائري والنظام ال�سعودي كانت الدافع من وراء اختيارنا
لهذا املو�ضوع الذي نهدف �إىل �إبراز �أهميته االقت�صادية والتجارية،
ً
ف�ضل عن �أهميته الدعائية املتمثلة يف الرتويج لل�سلع واخلدمات التي
حتملها العالمة التجارية ،وذلك من خالل ت�سليط ال�ضوء عن �صور
انتهاك العالمة التجارية و�سبل الت�صدي لها يف القانون اجلزائري
والنظام ال�سعودي.
وللخو�ض يف هذا املو�ضوع طرحنا �إ�شكالية مفادها :ما ال�سبب
الذي دفع امل�شرعني اجلزائري وال�سعودي �إىل �إقرار حماية جزائية
للعالمة التجارية بالرغم من وجود حماية مدنية لها؟ وهل هذه
احلماية اجلزائية تلقائية �أم تتوقف على اتخاذ �إجراءات �شكلية؟
ويف �سبيل الإجابة عن هذه الإ�شكالية اعتمدنا املنهج الو�صفي
التحليلي الذي يقوم على جمع احلقائق واملعلومات ومقارنتها وحتليلها
وتف�سريها [ً ،]9
ف�ضل عن املنهج املقارن ق�صد �إبراز �أوجه ال�شبه
واالختالف بني امل�شرع اجلزائري وال�سعودي.
وال جنزم من خالل درا�ستنا لهذا املو�ضوع �أنها الأوىل يف هذا
املجال ،ولكن هناك العديد من الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت هذا
املو�ضوع� ،أهمها:
 كتاب للدكتور �صالح زين الدين بعنوان :امللكية ال�صناعيةوالتجارية الذي عالج فيه الباحث خمتلف �صور امللكية
ال�صناعية والتجارية مبا فيها العالمات التجارية من حيث
تعريفها وال�شروط ال�شكلية واملو�ضوعية الواجب توافرها
حتى يحظى �صاحبها باحلماية القانونية.
 كتاب الدكتورة فرحة زراوي �صالح بعنوان :الكامل يف القانونالتجاري (الق�سم الثاين) ،عالج مو�ضوع حقوق امللكية

ال�صناعية والتجارية ،وحقوق امللكية الأدبية والفنية ،حيث
تناولت الباحثة العالمة التجارية باعتبارها �إحدى �صور
امللكية ال�صناعية والتجارية على غرار باقي ال�صور ،وبينت
�شروط العالمة حمل احلماية القانونية ال�شكلية واملو�ضوعية،
وكذا منهج احلماية املدنية واجلزائية باعتبار �أن �أفعال
االعتداء التي تلحق بالعالمة تعترب جنحة تقليد.
	�أطروحة ماج�ستري ملحمود �أحمد عبد احلميد مبارك بعنوان:العالمة التجارية وطرق حمايتها ،حيث عالج فيه املو�ضوع
يف ثالثة ف�صول :ت�ضمن الف�صل الأول فكرة عامة عن
العالمة التجارية و�أنواعها و�أ�شكالها املختلفة ،وكذا �شروطها
املو�ضوعية وال�شكلية� ،أما الف�صل الثاين فتعر�ض فيه الباحث
للحماية املدنية ،وخ�ص�ص الف�صل الثالث للحديث عن
احلماية اجلزائية.
 مقال للأ�ستاذ رمزي حوحو ،بعنوان :التنظيم القانوينللعالمات يف الت�شريع اجلزائري ،من�شور مبجلة املنتدى
القانوين يف عددها اخلام�س ت�صدر عن جامعة حممد خي�ضر
ب�سكرة (اجلزائر) ،حيث تناول فيه خمتلف امل�سائل املرتبطة
بالعالمة التجارية من حيث تعريفها ومتييزها عن غريها
من الأنظمة امل�شابهة ،و�شروطها املو�ضوعية وال�شكلية ،وكذا
احلقوق التي يحظى بها �صاحب العالمةً ،
ف�ضل عن �أ�سباب
انق�ضائها.
 مقال للأ�ستاذ مهند حممد �ضمرة ،بعنوان :احلماية اجلزائيةللعالمة التجارية وف ًقا لنظام العالمات التجارية ال�سعودي
(درا�سة مقارنة) ،من�شور يف املجلد  29مبجلة جامعة امللك
�سعود عن ق�سم احلقوق والعلوم ال�سيا�سية  ،2الريا�ض يف
�سنة  ،2017وقد تناول الباحث املو�ضوع يف ف�صلني :حتدث
يف الف�صل الأول عن �أركان جرمية التعدي على العالمة
التجارية ،وخ�ص�ص الف�صل الثاين للحديث عن �إجراءات
املالحقة والعقوبات يف جرمية التعدي على العالمة التجارية.
�إذن هذه بع�ض الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع العالمة التجارية،
�إال �أن درا�ستنا لهذا املو�ضوع جاءت خمتلفة؛ كوننا �أردنا من خاللها
جمع الت�شريعني اجلزائري وال�سعودي يف درا�سة واحدة للوقوف على
موقفها يف تكييف جرمية التعدي على العالمة التجارية ،والتعرف
على مدى الت�شابه واالختالف بينهما.
وحتقي ًقا لذلك اعتمدنا خطة ثنائية ق�سمناها �إىل مطلبني،
تعر�ضنا يف املطلب الأول للجانب املو�ضوعي للعالمة التجارية حمل
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احلماية اجلنائية من �أجل تعريفها وحتديد �شروطها التي تتوقف على
توافرها احلماية اجلزائية والآثار الناجتة عن ت�سجيلها� ،أما املطلب
الثاين فعاجلنا فيه �أ�ساليب ت�صدي امل�شرعني اجلزائري وال�سعودي
لالعتداء على العالمة التجارية امل�سجلة.
 .2المطلب األول :الجانب الموضوعي
للعالمة التجارية محل الحماية الجنائية
لتحديد اجلانب املو�ضوعي للعالمة التجارية حمل احلماية
اجلنائية ينبغي لنا التعر�ض لنظامها القانوين (الفرع الأول) ،ثم
الآثار القانونية الناجمة عن ت�سجيلها (الفرع الثاين).
 .1 .2الفرع األول :النظام القانوني للعالمـــة التجارية

يقت�ضي حتديد النظام القانوين للعالمة �ضبط تعريفها وبيان
�شروطها املوجبة للحماية اجلنائية.
 .1 .1 .2الفقرة األولى :تعريف العالمة التجارية

نتعر�ض ملوقف الفقه والقانون من تعريف العالمة التجارية.
� ًأول  -التعريف الفقهي للعالمة
يق�صد بالعالمة ال�سمة التي ي�ضعها ال�صانع �أو التاجر �أو مقدم
اخلدمة ،ويتخذها �شعا ًرا ملنتجاته �أو ب�ضائعه �أو خدماته ،وذلك ق�صد
متييزها عن منتجات �أو ب�ضائع �أو خدمات غريه حتى مي ّكن امل�ستهلك
من التعرف على �سلعته ،وي�ضمن عدم ت�ضليل اجلمهور .وميكن
تعريفها � ً
أي�ضا ب�أنها كل �إ�شارة �أو داللـة مميـزة يتخـذها ال�صانـع �أو
التاجر �أو مقدم اخلدمة لتمييز �صناعته �أو ب�ضاعته �أو خدماته عن
مثيالتها التي ي�صنعها �أو يتاجر بها �أو يقدمها �آخرون [.]10, p. 253
كما عرفت العالمة ب�أنها �إ�شارة حم�سو�سة تو�ضع على املنتوج
�أو اخلدمة من �أجل متييزها عن املنتوجات امل�شابهة للمناف�سني �أو
اخلدمات املقدمة للآخرين [� ،]11أو هي �إ�شارة تُعلم �أو تو�سم بها
الب�ضائع وال�سلع واملنتجات واخلدمات متييزً ا لها عما مياثلها من
ب�ضائع �أو �سلع �أو خدمات [.]12
ثان ًيا  -التعريف القانوين للعالمة
�إذا كانت اتفاقية باري�س حلماية امللكية ال�صناعية مل تتطرق
لتعريف العالمة ومل حتدد �أ�شكالها و�صورها ،بل تركت الأمر
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للت�شريعات الداخلية للدول الأع�ضاء ،فعلى النقي�ض من ذلك جند
اتفاقية تريب�س عرفت مبوجب املادة  15/1منها العالمات ب�أنها تلك
الأ�سماء ال�شخ�صية �أو احلروف �أو الأرقام �أو الأ�شكال �أو جمموعة
�ألوان �أو �أي مزيج من هذه العالمات ،وهي ت�شمل عالمة ال�سلع
وعالمة اخلدمات ،حيث ت�سمح بتمييز ال�سلع واخلدمات التي تنتجها
من�ش�أة عن تلك التي تنتجها املن�ش�آت الأخرى.
وعرفها امل�شرع اجلزائري مبوجب املادة  1/02من الأمر -03
 06ب�أنها "كل الرموز القابلة للتمثيل اخلطي ،ال�سيما الكلمات مبا
فيها �أ�سماء الأ�شخا�ص والأحرف والأرقام ،والر�سومات �أو ال�صور
والأ�شكال املميزة لل�سلع ،والألوان مبفردها �أو مركبة التي ت�ستعمل
كلها لتمييز �سلع �أو خدمات �شخ�ص طبيعي �أو معنوي عن �سلع
وخدمات غريه" ،و�إن كان امل�شرع اجلزائري يف ظل الأمر  06-03و�ضع
لفظ "العالمات" ب�صيغة اجلمع ومل يقرنها ب�أي و�صف وف�ضل تركها
مطلقة دون حتديد ،وبذلك ات�سع نطاقها لي�شمل كل الأنواع املتعلقة
بالعالمات� ،إال �أن تعريفها ال يخرج يف جممله عن التعريف الذي تبناه
امل�شرع ال�سعودي مبوجب املادة الأوىل من نظام العالمات التجارية،
حيث جاء فيها "تعد عالمة جتارية يف تطبيق �أحكام هذا النظام
الأ�سماء املتخذة ً
�شكل ممي ًزا �أو الإم�ضاءات �أو الكلمات �أو احلروف
�أو الأرقام �أو الر�سوم �أو الرموز �أو الأختام �أو النقو�ش البارزة� ،أو �أي
�إ�شارة �أخرى �أو �أي جمموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر و�صاحلة
لتمييز منتجات �صناعية �أو جتارية �أو حرفية �أو زراعية �أو م�شروع
ا�ستغالل للغابات �أو ثروة طبيعية� ،أو للداللة على �أن ال�شيء املراد
و�ضع العالمة عليه يعود ملالك العالمة بداعي �صنعه �أو انتقائه �أو
اخرتاعه �أو االجتار به �أو للداللة على ت�أدية خدمة من اخلدمات".
كما ُع ِّرفت العالمة مبقت�ضى املادة  02من قانون (نظام)
العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )51/امل�ؤرخ يف 1435/07/26ه
املوافق لـ 2014/05/25م ب�أنها "كل ما ي�أخذ ً
�شكل مميزً ا من �أ�سماء
�أو كلمات �أو �إم�ضاءات �أو حروف �أو رموز �أو �أرقام �أو عناوين �أو �أختام
�أو ر�سوم �أو �صور �أو نقو�ش �أو تغليف �أو عنا�صر ت�صويرية �أو �أ�شكال �أو
لون �أو جمموعات �ألوان �أو مزيج من ذلك �أو �أية �إ�شارة �أو جمموعة
�إ�شارات �إذا كانت ت�ستخدم �أو يراد ا�ستخدامها يف متييز �سلع �أو
خدمات من�ش�أة ما عن �سلع �أو خدمات املن�ش�آت الأخرى �أو للداللة على
ت�أدية خدمة من اخلدمات� ،أو على �إجراء املراقبة �أو الفح�ص لل�سلع
�أو اخلدمات .وميكن اعتبار العالمة اخلا�صة بال�صوت �أو الرائحة
عالمة جتارية".
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ومن خالل التعاريف املتقدمة يت�ضح �أن امل�شرعني اجلزائري
وال�سعودي عرفا العالمة من خالل �إيرادهما لأ�شكالها على �سبيل
�شيوعا ،وتركا
املثال ال احل�صر ،حيث �أعطيا �أمثلة عن �أكرث العالمات ً
مفتوحا لإدخال غريها من العالمات التي قد تفرزها
باب القيا�س
ً
التطورات العلمية والتكنولوجية واالقت�صادية �شرط �أن تتوافر فيها
ال�شروط املحددة قانو ًنا.
وح�س ًنا فعل امل�شرع اجلزائري عندما ا�شرتط �أن تكون العالمة
قابلة للتمثيل اخلطي ،وامل�شرع ال�سعودي عندما �أكد �أن تكون العالمة
قابلة للإدراك بالنظر ،ذلك �أن العالمة اخلطية الب�صرية التي
يعاينها امل�ستهلك بب�صره هي التي تبقى را�سخة يف ذهنه ،وبالتايل
تبعده من دائرة اخللط بينها وبني عالمات م�شابهة ومناف�سة.
ويالحظ � ً
أي�ضا �أن امل�شرع ال�سعودي مل يعترب ال�صوت والرائحة
ً
�شكل من الأ�شكال املكونة للعالمة التجارية ،على الرغم من �أن املادة
 2/2من قانون (نظام) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )51/امل�ؤرخ
يف  1435/07/26هـ ،ن�صت على �إمكانية اعتبار العالمة اخلا�صة
بال�صوت والرائحة عالمة جتارية ،وهذا الأمر وارد بالنظر �إىل
التقدم العلمي احلا�صل يف جمال التقنية والتكنولوجيا ،حيث "ميكن
�أن ت�ستخدم عينات وف ًقا لرتكيب خا�ص للداللة على عالمة الرائحة،
�أما العالمة ال�صوتية فيمكن تقدميها يف �شكل نوتة مو�سيقية مع طلب
الت�سجيل للعالمة التجارية املراد ت�سجيلها ،ومن العالمات ال�شهرية
يف هذا املجال عالمات �صوت الدراجات النارية اخلا�ص ب�شركة
 ،Harley Davidsonو� ً
أي�ضا نغمة املوبايل اخلا�ص ب�شركة، Nokia
و� ً
أي�ضا قيام �شركة  Chanelالفرن�سية بت�سجيل رائحة منتوجاتها يف
فئة  5.Nكعالمة جتارية" [.]13
ويف هذا ال�صدد نالحظ �أن حمكمة العدل الأوروبية يف قرار
لها �صادر عام � 2003أكدت �إمكانية ا�ستعمال ال�صوت كعالمة رغم
ً
�شروطا �صارمة يتعني توافرها يف
�أنه لي�س له متثيل خطي ،وو�ضعت
العالمة ال�صوتية حتى ميكن ت�سجيلها منها� :أنه يجب �أن متثل العالمة
ال�صوتية ب�شكل مرئي وبطريقة وا�ضحة ،دقيقة� ،شاملة ومو�ضوعية،
وبذلك اعتربت املحكمة �أن ال�صوت ي�صلح �أن يكون عالمة موجبة
للحماية ك�أن يتم متثيل هذا ال�صوت بنوتة مو�سيقية كاملة حتدد
م�سافاته و�أبعاده ب�شكل دقيق ،يف حني �أنه ال ميكن �أن يعترب عالمة
�صوتية �أ�صوات احليوانات �أو �ضجيج املحركات؛ لأن هذه الأ�صوات
و�إن كان من املمكن ت�سجيلها �آل ًيا �إال �أنه ال ميكن متثيلها بدقة وفق
ال�شروط املحددة �ساب ًقا.

ويف اعتقادنا �أن ما �سار عليه امل�شرع ال�سعودي يف عدم اعتبار
ال�صوت والرائحة عالمة جتارية يتفق مع اتفاقية تريب�س التي �أجازت
للدول الأع�ضاء �أن ت�شرتط يف قوانينها الداخلية �شرط �أن تكون
العالمات املزمع ت�سجيلها قابلة للإدراك بالنظر ك�شرط لت�سجيلها،
وهو املوقف ذاته للم�شرع ال�سعودي.
 .2 .1 .2الفقرة الثانية :شـروط تمتع العالمـة التجارية بالحمايـة

الجنائية

حتى تكون العالمة ً
حمل للحماية اجلنائية البد �أن تتوافـر فيهـا
�شروط معينة ،وتنق�سم ال�شروط املطلوبة يف العالمة �إىل �شروط
تباعا.
مو�ضوعية و�شروط �شكلية نتعر�ض �إليها ً
� ً
أول  -ال�شـروط املو�ضوعيـة للعالمـة
ي�شرتط يف العالمة توافر ال�شروط املو�ضوعية التالية:
 �أن تكــون مميــزة :ال تكون العالمة ًحمل للحماية �إال �إذا كـان
لهــا طابع مميــز" ،وال يق�صد بهذا ال�شرط �أن تتخذ العالمة التجارية
�شكل مبتك ًرا �أو ً
ً
عمل فن ًيا جيدً ا ،و�إمنا املق�صود منه متييز العالمة
عن غريها من العالمات التي تو�ضع على نف�س ال�سلعة والب�ضائع
واخلدمات ملنع ح�صول اللب�س �أي اخللط لدى امل�ستهلكني وبالتايل
الوقوع يف االنخداع �أو الغ�ش[ ،]14فالتميز هو �أ�سا�س احلماية واحلكمة
من ا�ستلزامه هو حتقيق الغاية الأ�سا�سية من العالمة التجارية بتمييز
املنتجات وال�سلع واخلدمات [.]15, p. 40
ويالحظ �أن �شرط التمييز اتفق عليه كال امل�شرعني اجلزائري
وال�سعودي ،ومـن جهة �أخـرى رفـ�ضا ت�سجيـل العالمة املجردة مـن
�صفـة التمييـز (املادة  2/7من الأمر  06-03املتعلق بالعالمات،
واملادة �/02أ من نظام العالمات التجارية ال�سعودي).
ومن جهتها �أجازت اتفاقيـة تريب�س للـدول الأع�ضـاء �إذا كانـت
العالمـات ال ت�سمـح بتمييـز ال�سلع واخلدمات ذات ال�صلة� ،أن جتعل
�صالحية الت�سجيل م�شروطة بالتمييز املكت�سب من خالل اال�ستخدام،
�أي �إن العالمة اكت�سبت �صفة التمييز نتيجة ا�ستخدامها ،وهذا املوقف
انتهجه امل�شرع اجلزائري مبوجب املادة  2/20من الأمر 06-03
حيث قرر �أنه ال ميكن �إقامة دعوى الإبطال �إذا اكت�سبت العالمة �صفة
التمييز بعد ت�سجيلها.
أ�سي�سا لذلك ف�إنه يجب �أن تتخذ العالمة ً
خا�صا
�شكل مميزً ا ً
ت� ً
بها ومبعنى �آخر �أن تت�صف العالمة بطبيعة ذاتية متنع من اخللط
بغريها ،وجتعل من ال�سهل معرفتها [ ،]10, p. 277لذا جند �أن كال
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امل�شر َعني عمدا �إىل حتديد الأ�شكال التي ميكن اتخاذها كعالمة،
ِ
وقد وردت هذه الأ�شكال علـى �سبيـل املثال ال احل�صر ،وما يدل على
ذلك �إيراد عبارة "ال �سيما الكلمات" يف ن�ص املادة  01من الأمر -03
 ،06فهذه العبارة توحي ب�أن ذكر العالمات ورد على �سبيل املثال ال
احل�صر.
وعليه ميكن للتاجر �أو ال�صانع اتخاذ �أي �شكل من الأ�شكال
مزيجا من كل الأ�شكال
كعالمة جتارية ،كما ميكن �أن تكون العالمة ً
ال�سابقة �أو ً
بع�ضا منها.
و�إذا قام �شخ�ص ما باتخاذ رمز معني فال يجوز ل�شخ�ص �آخر �أن
يتخذ ا�سم الرمز كعالمة ملا يف هذا الأمر من ت�ضليل للجمهورً ،
فمثل
لو �أخذ �صانع �أو تاجر �أو مقدم خدمة �صورة الأ�سد كعالمة جتارية،
فال يجوز لتاجر �أو �صانع �أو مقدم خدمة �آخر �أن ي�ستعمل ا�سم الأ�سد
كعالمة جتارية ،لأنه قد ي�ؤدي �إىل اللب�س والت�ضليل لذلك يجب �أن يتبع
اال�سم الرمز والعك�س �صحيح .غري �أن ال�س�ؤال الذي قد يطرح نف�سه
هل اتخاذ العالمة من طرف �شخ�صني خمتلفني بلغتني خمتلفتني
يعترب اعتداء على عالمة �أحدهما؟
ويف هذا ال�صدد قررت املحاكم ال�سورية ب�ش�أن العالمة "دا�ش"
التي مت ا�ستخدامها بلغتني هما اللغة العربية "دا�ش" والأجنبية
" "DACHحيث جاء يف القرار [� ]16أن اختالف منوذج اخلط العربي
�أو الالتيني يف كتابة العالمة الفارقة ال يعتبـر اختـال ًفا جوهر ًيا ،وال
ي�ؤثـر علـى اجلر�س املو�سيقـي للكلمـة �أو لفظها �أو م�ضمونها ،ويكون
الت�شابه مطل ًقا بني العالمتني؛ مما يعترب مناف�سة غري م�شروعة
وتقليدً ا لعالمة فارقة ،وال يعتد باجلهل بت�سجيل العالمة الأوىل.
حيث ثبت �أن اجلهة املدعية �أودعت �شهادة ت�سجيل عالمة
فارقة جتارية �أو �صناعية برقم  19164بتاريخ  1969ملدة � 15سنة
بو�ضعها جميع القيا�سات والأ�شكال والألوان على ال�صابون واملنظفات
وم�ستح�ضرات الغ�سيل والتنظيف ،وهذه العالمة التجارية باللغة
العربية "دا�ش" وبالأجنبية " "DACHوقد كتب باخلط العربي
الن�سخي وعبارة الالتينية التي متاثلها وبخط التيني متوازية خطوطه
مييل نحو اليميـن ،وتبني �أن اجلهة املدعى عليها �أودعت ذات العالمة،
وحيث �إن احلكم املطعون فيه مل ي�سر على هذا النهج فيتعني نق�ضه
[.]16
ن�ستنتج مما �سبق �أن مناذج العالمات متجـددة وال ميكـن ح�صر
نطاقها ،وبالتايل تبقى م�س�ألة ما ميكن اعتباره من قبيل العالمة من
عدمه م�س�ألة مو�ضوعية خا�ضعة لتقدير ق�ضاة املو�ضوع وال رقابة
عليهم يف ذلك من طرف املحكمة العليا.
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وال يفر�ض �أن يتوافر يف العالمة �شرط االبتكار كما هو احلال
ً
مثل بالن�سبة للر�سوم والنماذج ال�صناعية ،فالطابع املميز يختلف
فيها حيث يكاد ميثل ا�ستعمال ت�سمية ب�سيطة عالمة م�شروعة ما دام
ي�سمح بتمييز املنتوج عن غريه من املنتجات امل�شابهة [.]17, p. 223
ويرى د .ال�سنهوري �أن العالمة لي�ست يف ذاتها تنطوي على ابتكار
كما ينطوي االخرتاع والر�سـوم والنمـاذج ال�صناعية ،ولكن القانون مع
ذلك يحميها؛ لأنها متيز ب�ضاعة تعترب ذات خ�صائ�ص مرغوب فيها،
فالب�ضاعة هي التي تنطوي على االبتكار؛ ولذلك يحميها القانون عن
طريق العالمة التجارية [.]18, p. 468
 �أن تكـون العالمــة جديــدة :ال ت�صلح العالمة ًحمل للحماية
اجلنائية �إال �إذا توافر فيها �شرط اجلدة �أي مل ي�سبق ا�ستعمالها
مبعرفة �شخ�ص �آخر.
ويق�صد ب�شرط اجلدة �أن تكون العالمة التجارية جديدة يف
�شكلها العام؛ بحيث مل ي�سبق ا�ستعمالها �أو ت�سجيلها على نف�س
الب�ضائع �أو املنتجات �أو اخلدمات من �شخ�ص �آخر ،ولكن ال ي�شرتط
�أن تكون املادة املكونة للعالمة التجارية جديدة؛ لأن الألوان واحلروف
والأعداد وغري ذلك من الأ�شياء هي ذاتها ومعروفة ولن تكون جديدة
�إىل ما ال نهاية ،و�إمنا يجب �أن تكون هذه الأ�شياء يف �شكل �أو طريقة
مميزة وجديدة مل ي�ستعملها �أو ي�سجلها الغري [.]19
وحتى تعترب العالمة جديدة فال بد �أن يتوافر فيها عن�صر مميز
على الأقل ،وتقدر م�س�ألة جدة العالمة بالنظر �إىل جمموع العنا�صر
املكونة لها باعتبارها وحدة واحدة ،فال تفقد العالمة �شرط اجلدة
مبجرد ا�شرتاك عنا�صرها مع عنا�صر مكونة لعالمة �أخرى ،حتى
و�إن كانت كلتا العالمتني م�ستعملتني يف �صناعة واحدة ،فاملهم �إذن
�أن تكون العنا�صر املكونة لهاتني العالمتني خمتلفة من حيث الرتكيب
واملظهر ،وعليه يكفي العتبار العالمة جديدة �أال ت�ؤدي �إىل اللب�س
والت�ضليل على نحو ي�صعب التمييز بينها وبني عالمات �أخرى ت�ستعمل
لتمييز منتجات �أو خدمات �أخرى م�ستعملة فوق نف�س الرتاب الوطني.
وتعترب م�س�ألة تقدير �شرط اجلدة ،وتقدير مدى الت�شابه بني
عالمتني م�س�ألة مو�ضوعية ،تعود الخت�صا�ص ق�ضاة املو�ضوع ،وهي
تقوم بذلك عن طريق املقارنة الإجمالية للعالمتني ال االقت�صار على
بع�ض العنا�صر املكونة للعالمة دون الأخرى.
و�شرط اجلدة الواجب توافره يف العالمة التجارية لكي ت�سجل ال
يعني �أن تكون جديـدة ب�صفة مطلقة ونهائية ،و�إمنا اجلدة الن�سبية
التي يتحدد نطاقها من حيث الزمان ومن حيث املكـان ومن حيث
املنتجات [.]20, p. 30
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فمن حيث الزمان فحماية العالمة مرتبط مبدة زمنية حمددة
بعد انق�ضائها ت�سقط يف امللك العام ،ومن حيث املكان فمن املعلوم
�أن حماية العالمة التجارية – يف الأ�صل -تقف عند احلدود الإقليمية
للدولة التي ت�سجل فيها العالمة التجارية (املادة  04من الأمر -03
 ،)06وال تتعدى تلك احلدود؛ وذلك تطبي ًقا ملبد�أ ال�سيادة الإقليمية
[.]10, p. 435

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن اتفاقية باري�س مبوجب املادة /06د،
ه منها �أخذت مببد�أ ا�ستقالل العالمة ،وبناء عليه �إذا مت ت�سجيل
العالمة طب ًقا للأو�ضاع القانونية يف بلدها الأ�صلي ،ثم �سجلت يف
دولة �أو �أكرث من دول االحتاد فتعترب كل من هذه العالمات الأ�صلية
من تاريخ ت�سجيلها م�ستقلة عن العالمة يف البلد الأ�صلي ،تب ًعا لذلك
ف�إنه ال يرتتب على جتديد ت�سجيل العالمة يف بلدها الأ�صلي االلتزام
بتجديد الت�سجيل الأ�صلي يف دول االحتاد الأخرى التي �سجلت فيها
العالمة.
�أما من حيث املنتجات فال يكفي النتفاء �شرط اجلدة وجود
عالمة جتارية م�شابهة �أو مطابقة لعالمة جتارية �سبق ت�سجيلها
�أو ا�ستعمالها فقط ،بل يجب �أال تكون العالمة املنـوي ت�سـجيلها �أو
ا�ستعمالها �سوف ت�ستعمل على نف�س املنتجات �أو اخلدمات �أو ما ي�شتبه
بها ،ومثال ذلك �إذا كانـت هناك عالمة جتارية با�سم "الزهراء"
لتمييز منتجات الع�صائر ،فال يجوز ل�شخ�ص �آخر اتخاذ نف�س
العالمة لتمييز منتجات متعلقة بامل�شروبات الغازية �أو للع�صائر .ولكن
تنتفي هذه ال�شبهة ويحـق لهذا ال�شخ�ص اتخاذ نف�س العالمة ال�سابقة
لتمييز منتجات متعلقة بت�صنيع احلديد ً
مثل ،فال يت�أثر هنا �شرط
اجلدة الختالف املنتجات� ،أي احلماية تكون فقط مق�صورة على نوع
الب�ضائع التي �سـجلت من �أجلها العالمة التجارية دون �أن ت�شمل جميع
نوعا وجن�سـًا ،ويجب مالحظة �أن
الأ�صناف الأخرى املختلفة عنها ً
العالمة امل�شهورة تتمتع باحلماية على جميع الأ�صناف و�إن مل تكن
م�سجلة [.]20, pp. 31-32
 �أن تكـون العالمــة م�شروعـة :من املتفق عليه �أنه يكون لل�شخ�صاحلرية املطلقة يف اختيار العالمة التي يريدها ،وكذا العنا�صر التي
تتكون منها هذه العالمة ،غري �أنه ومراعاة لل�صالح العام ف�إنه يجب
تقييد هذه احلرية ب�شروط ،وهذا ما �أخذت به معظم الت�شريعات؛
حيث تبنت الأ�صل العام وهو "حرية ال�شخ�ص يف اختيار العالمة"
ولكن و�ضعت قيودًا متفاوتة على هذا الأ�صل ،فهناك من �ضيق نطاق
تلك القيود وهناك من تو�سع فيها.
وال �شك �أن هذه القيود تتعلق ب�شرط امل�شروعية ،وعليه ف�إن العالمة

تكون فاقدة ل�شرط امل�شروعية �إذا خالفـت النظـام العـام والآداب
العامـة (املادة  4/07من الأمر  06-03املتعلق بالعالمات ،واملادة
/02ج من نظام العالمات التجارية ال�سعودي) ،حيث ا�ستبعدت املادة
 2/03من قانون (نظام) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية بخ�صو�ص الت�سجيل كعالمة جتارية �أو جزء
منها التعبريات �أو الر�سوم �أو العالمات التي تخل بالآداب العامة �أو
تخالف النظام العام .كما �أن العالمة التجارية تكون غري م�شروعة
�إذا خالفـت ن�صـًـا قانون ًيـا� ،سواء تعلق بقانون العالمات التجارية �أو
ن�صا قانون ًيا �آخر من القوانني والأنظمة املعمول بها.
ً
واحلكمة من حظر ا�ستعمال العالمات غري امل�شروعة يف التعامل
التجاري ترجع �إىل "ما تتمتع به العالمات من حرمة �أو قد�سية �أو
ً
حفظا حلقوق ذي ال�ش�أن �أو خو ًفا من ت�ضليل اجلمهور و�إيهامه ب�أن
لهذا النوع من العالمات �صبغة خا�صة �أو مراعاة للنظام العام
والآداب العامة [.]10, p. 271
ونذكر يف هذا امل�ضمار ق�ضية العطور امل�سماة  ""OPIUMالتي
رفعت �أمام املحاكم الفرن�سية ،حيث اعتربت هذه الت�سمية م�شروعة
بعدما رف�ضها ق�ضاة الدرجة الأوىل؛ لكون ا�ستخدامها ي�شجع
امل�ستهلك على تعاطي املخدرات [.]17, p. 229
هذا وت�ستبعد املادة /02ب من نظام العالمات التجارية ال�سعودي
من �شرط امل�شروعية � ً
أي�ضا كل تعبري �أو �إ�شارة �أو ر�سم خمل بالدين� ،أو
ً
مماثل لرمز ذي �صبغة دينية.
يكون مطاب ًقا �أو
ثان ًيا  -ال�شـروط ال�شكليــة للعالمـة التجارية
يرتتب على توافر ال�شروط املو�ضوعية الوجود الواقعي للعالمة،
يف حني �أن ال�شروط ال�شكلية هي التي تعطي وجودًا قانون ًيا للعالمة،
وقد ن�ص امل�شرع اجلزائري على ال�شروط ال�شكلية املتمثلة يف �إيداع
العالمة وفح�صها وت�سجيلها ون�شرها مبوجب الأمر  06-03املتعلق
بالعالمات ومر�سومه التنفيذي رقم  277-05امل�ؤرخ يف  02غ�شت
 2005يحدد كيفيات �إيداع العالمات وت�سجيلها املعدل واملتمم [،]21
كما ُح ِددت ال�شروط ال�شكلية مبقت�ضى نظام العالمات التجارية
ال�سعودي ً
ف�ضل عن الالئحة التنفيذية لقانون (نظام) العالمات
التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�ؤرخة يف
1436/08/03ه املوافق ل ـ 2015/05/21م.
ً
وعمل ب�أحكام املادة  1/06من اتفاقية باري�س التي �أقرت �أن
�شروط �إيداع وت�سجيل العالمات يف كل دول االحتاد حتدد عن طريق
ت�شريعها الوطني ،ف�إن ال�شــروط ال�شكليــة تتمثــل ف ــي:
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 �إيــداع العالمــة :يق�صد بالإيداع عملية ت�سليم – �أو �إر�سال-ملف يت�ضمن منوذج العالمة املطلوب حمايتهـا مرف ًقا بتعـداد لكافـة
املنتجات �أو اخلدمات التي تنطبـق عليهـا العالمـة [.]17, p. 233
وا�ستنادًا لن�ص املادة  6/2من الأمر  06-03يجوز لأي �شخ�ص
�إيداع عالمته ق�صد حمايتها قانون ًّيا� ،أما �إذا كان املودع مقي ًما خارج
اجلزائر ،ف�إنه يجب عليه �أن يعني ً
ممثل وف ًقا للتنظيم اجلاري به
العمل ليقوم بتمثيله �أمام امل�صلحة املخت�صة واملتمثلة يف "املعهد
الوطني اجلزائري للملكية ال�صناعية".
وقد �أكدت املادة  05من نظام العالمات التجارية ال�سعودي
�ضرورة تقدمي طلب ت�سجيل العالمة �إىل الإدارة املخت�صة بوزارة
التجارة من ِقبل �صاحب ال�ش�أن �إذا كان له موطن يف اململكة �أو وكيل
ر�سمي عنه له موطن فيها.
 فحــ�ص العالمــة :يقوم املعهد الوطني اجلزائري للملكيةال�صناعية بفح�ص امللف اخلا�ص بالإيداع واملقدم من طرف املودع،
ق�صد الت�أكد من مطابقته لل�شروط املو�ضوعية والإجراءات ال�شكلية.
وبعد ت�أكد امل�صلحة املخت�صة من توافر �شروط الإيداع ،حترر
حم�ضر الإيداع الذي يعترب مبثابة �سند ملكية من �ش�أنه �أن يعمل على
ف�ض النزاعات التي قد تقع بني املودعني ،وتوجه ن�سخة منه �إىل املودع
�أو وكيله لتكون مبثابة �شهادة ت�سجيـل.
 ت�سجيــل العالمـة :يق�صد بالت�سجيل القرار الذي يتخذه املعهدالوطني اجلزائري للملكية ال�صناعية والذي ي�ؤدي �إىل قيد العالمة يف
ال�سجل املخ�ص�ص لذلك واملم�سوك على م�ستوى املعهد [.]17, p. 238
وقد �ألزم امل�شرع ال�سعودي الإدارة املخت�صة بوزارة التجارة �أن
يوما من تاريخ تقدميه متى كان
تبت يف طلب الت�سجيل خالل �ستني ً
م�ستوف ًيا لل�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها (املواد -11 ،2/09
 13من نظام العالمات التجارية ال�سعودي ،واملادة  12من املر�سوم
التنفيذي  277-05املعدل واملتمم) ،ومتى �أ�صبح قرار الت�سجيل
نهائ ًيا ف�إنها تقوم بتقييد العالمة التجارية يف ال�سجل املم�سوك
من طرفها لهذا الغر�ض (املادة  03واملادة  16من نظام العالمات
التجارية ال�سعودي).
 ن�شــر العالمــة :وهو منوط باملعهد الوطني اجلزائري للملكيةال�صناعية ،ويرتتب على هذا الإجراء �شهر �إيداع العالمة وكل
العمليات املرتبطة بها يف الن�شرة الر�سمية للإعالنات القانونية.
وهذا احلكم نف�سه �سار عليه امل�شرع ال�سعودي مبوجب املادة 14
من نظام العالمات التجارية ،حني رتّب على قبول ت�سجيل العالمة
�إلزامية �شهرها من طرف الإدارة املخت�صة ،على �أن يتحمل طالب
الت�سجيل تكاليف ال�شهر.
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 .2 .2الفرع الثاني :اآلثار الناتجة عن تسجيل العالمة

التجارية

يخول ت�سجيل العالمة ل�صاحبها اكت�ساب احلق فيها �أي حق
ملكيتها على ال�سلع واخلدمات التي يعينها لها ،حيث ت�ضمنت املادة
عاما مفاده �أن احلق يف
 05من الأمر  06-03ال�سالف الذكر مبد�أ ً
العالمة يكت�سب بت�سجيلها لدى امل�صلحة املخت�صة ،ويكون احلق
يف ملكيتها لل�شخ�ص الأول الذي ا�ستوفى ال�شروط املحددة ل�صحة
الإيداع �أو ال�شخ�ص الذي �أثبت �أقدم �أولوية لإيداعه يف مفهوم اتفاقية
باري�س ،وي�ستثنى من هذه القاعدة حالة انتهاك احلق فال ي�ؤخذ بذلك
املبد�أ العام.
وهذا احلكم نف�سه تبناه امل�شرع ال�سعودي حني �أكد مبوجب
املادة  21منه على �أن ملكية العالمة ترجع �إىل ال�شخ�ص الذي بادر
بت�سجيلها لدى امل�صلحة املخت�صة.
ويالحظ �أن امل�شرع ال�سعودي كان �أكرث دقة من امل�شرع اجلزائري
عندما ن�ص على �أن ت�سجيل العالمة ينتج �أثره من تاريخ تقدمي طلب
الت�سجيل (�أي تقدمي طلب) ،ولي�س من تاريخ ت�سجيل العالمة.
ومتى مت اكت�ساب ملكية العالمة ف�إنها ترتتب عليها �آثار قانونية
تباعا:
مهمة نعر�ض �إليها ً
 .1 .2 .2الفقرة األولى :حقوق صاحب العالمة التجارية

ي�ستفاد من ن�ص املادة  17من الأمر  ،06-03واملادة  33من
نظام العالمات التجارية ال�سعودي �أنه مبجرد اكت�ساب ملكية العالمة
بت�سجيلها ،يكون ل�صاحبها وحده دون �سواه احلق يف ا�ستعمالها
وا�ستغاللها و�إبرام عقود تراخي�ص ب�ش�أنها ،وينتج له مقابل هذا احلق
حقه يف منع الغري من ا�ستعمال عالمته دون ر�ضاه �أو دون ترخي�ص
�سابق منه على �سلع وخدمات مماثلة.
وعليه يجوز ل�صاحب العالمة رهنها �أو التنازل عنها جما ًنا �أو
مبقابل كل ًّيا �أو جزئ ًّيا ،مقرتنة مع املحل التجاري �أو م�ستقلة عنه ،غري
�أنه ومن جهة �أخرى جعل النقل �أو التنازل ً
باطل �إذا كان من �ش�أنه
لب�سا �أو ي�ؤدي �إىل خداع اجلمهور �أو ت�ضليلهم (املادة 14
�أن يحدث ً
من  06-03املتعلق بالعالمات ،واملادتان  31و 31من نظام العالمات
التجارية ال�سعودي).
وال تعترب عملية التنازل عن العالمة �صحيحة �إال �إذا احرتمت
ال�شروط املو�ضوعية املتعلقة ب�صحة العقود [ ،]17, p. 252وي�شرتط
يف عقود نقل احلقوق املخولة عن ت�سجيل العالمة هذه حتى ال تكون
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وعموما ي�سري
عر�ضة للبطالن الكتابة و�إم�ضاء الأطراف املتعاقدة
ً
على هذه العقود القانون الذي ينظمها ،كما ي�شرتط وجو ًبا قيد
الرخ�ص يف �سجل العالمات الذي مت�سكه امل�صلحة املخت�صة (املادة
 2/17من الأمر  06-03واملادة  35من نظام العالمات التجارية
ال�سعودي).
 .2 .2 .2الفقرة الثانية :انقضاء ملكيـة العالمـة

تنق�ضي ملكية العالمة �إما بناء على �إرادة �صاحبها ،و�إما لأ�سباب
خارجة عن هذه الإرادة.
� ً
أول  -انق�ضاء ملكيـة العالمـة بنـاء علـى �إرادة �صاحبهـا
وتنق�ضـي العالمـة بنـاء علـى �إرادة �صاحبهـا للأ�سبـاب التاليـة:
 انق�ضاء ملكيـة العالمـة ب�سبـب عـدم جتديـدها :من املقررقانو ًنا �أن مدة احلماية اخلا�صة بالعالمـة هـي ع�شر �سنوات ،غري �أنه
يجوز ل�صاحبها اال�ستفادة من احلماية القانونية ملدة �أطول؛ وذلك
بقيامه بتجديد ت�سجيل عالمته (املادة  3/05من الأمر 06-03
املتعلق بالعالمات ،تقابلها املادة  22من نظام العالمات التجارية
ال�سعودي) ،ومل يقيد امل�شرع اجلزائري على غرار امل�شرع ال�سعودي
�صاحب العالمة بحد �أق�صى لعمليات التجديد ،بل لهذا الأخري احلق
يف جتديد �إيداعه ما دام يقوم با�ستغالل عالمته ويريد توفري احلماية
القانونية لها.
 انق�ضاء ملكيـة العالمـة ب�سبـب العـدول عنهـا :طب ًقا للمادة 19من الأمر  06-03يجوز ل�صاحب العالمة العدول عن ت�سجيلها لكل
ال�سلع واخلدمات التي تنطبق عليها �أو لبع�ض منها.
 -3انق�ضاء العالمــة ب�سبـب عـدم ا�ستعمالهـا� :سلك امل�شرع
اجلزائري مبقت�ضى الأمر  06-03املتعلق بالعالمات م�سل ًكا مواف ًقا
مل�سلك امل�شرع ال�سعودي ،الذي ق�ضى مبوجب املادة �/25أ من نظام
العالمات التجارية ال�سعودي ،ب�شطب ت�سجيل العالمة يف حالة عدم
ا�ستعمالها مدة خم�س �سنوات متتالية دون عذر م�شروع� .إال �أنه اختلف
مع امل�شرع اجلزائري من حيث املدة؛ حيث ا�شرتط هذا الأخري �أال
تتجاوز ثالث �سنوات.
ثان ًيا  -انق�ضاء ملكيـة العالمـة لأ�سباب خارجة عن �إرادة
�صاحبهـا وتتمثل حاالت انق�ضاء العالمة لأ�سباب ال دخل لإرادة
�صاحبها فيها فيما يلي:

 انق�ضاء العالمـة ب�سبـب �إبطالهـا :حتى يتمتـع �صاحب العالمةبحقوقه ال�شرعية التي ي�ستمدها مـن عالمته ،فال بد �أن يكون الإيداع
�صحيحا م�ستوف ًيا لل�شروط ال�شكلية واملو�ضوعية ،و�أال يقـوم ب�إيداع
ً
عالمة ا�ستثناها القانون مبوجب ن�ص �صريح (املادة  07من الأمر
 06-03واملادة  02من نظام العالمات التجارية ال�سعودي) ،ويرتتب
على قيام املودع ب�إيداع عالمة م�ستبعدة من احلماية القانونية �إبطال
الإيداع الذي يكون بطلب من امل�صلحة املخت�صة� ،أو بطلب من الغري،
وبالتايل متى تبني للجهة الق�ضائية �أن العالمة ي�شوبها �سبب من
الأ�سباب الواردة يف ن�ص املادة ال�سابعة من الأمر  06-03ف�إنها حتكم
ب�إبطالها بناء على الطلب املقدم ويكون الإبطال ب�أثر رجعي ي�سري من
تاريخ الإيداع.
 انق�ضاء العالمـة ب�سبـب �إلغائهـا :تقوم اجلهة املخت�صة ب�إلغاءت�سجيل العالمة؛ وذلك بناء على ما ي�أتي :طلب من امل�صلحة املخت�صة
�أو من الغري الذي يعنيه الأمر �إذا ن�ش�أ �سبب من الأ�سباب املذكورة
يف املادة ( 07الفقرات  3و� 5إىل  )7من الأمر  06-03بعد ت�سجيل
العالمة وظل قائ ًما بعد قرار الإلغاء ،غري �أنه �إذا كان �سبب الإلغاء
نا ً
جتا عن املادة  2/7ف�إن الت�سجيل ال يلغى �إذا اكت�سبت العالمة �صفة
التمييز بعد ت�سجيلها.
 طلب من الغري الذي يعنيه الأمر �إذا مل ت�ستعمل العالمة وف ًقاللمادة  11من الأمر .06-03
 .3المطلب الثاني :أساليب تصدي المشرعين
الجزائري والسعودي لالعتداء على العالمة
التجارية
من امل�سلم به �أن احلق –�أي حق -يتمتع بحماية مدنية وف ًقا
للقواعد العامة يف امل�س�ؤولية التي تعترب مبثابة املظلة التي ت�ستظل بها
كافة احلقوق �أ ًّيا كـان نوعهـا ،وهـي حمايـة مقـررة لكافة احلقوق ،وقد
كفلتهـا الت�شريعات املختلفة [.]10, p. 315
وتختلـف حمايـة العالمة بح�سـب مـا �إذا كانـت م�سجلـة �أو غيـر
م�سجلـة ،فـ�إذا كانـت م�سجلـة فـ�إن �صاحبهـا يتمتـع باحلمايـة املدنيـة
واجلزائيـة املقررة يف ن�صو�ص القانون املتعلق بالعالمات عن طريق
دعوى التقليد� ،أمـا �إذا لـم تكـن م�سجلــة فـ�إن مالكها ال يكـون �أمامـه
�إال اال�ستناد �إىل القواعد العامة ورفـع دعـوى مدنيـة حلمايـة عالمتـه
غيـر امل�سجلــة فـي حالـة وقـوع �أي اعتـداء عليهـا ،وذلك ق�صـد املطالبـة
بالتعويـ�ض علـى �أ�سـا�س دعوى املناف�سـة غيـر امل�شروعــة وف ًقا للقواعد
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العامة للم�س�ؤولية عن الفعل ال�ضار ،وهذه الدعوى جتد �أ�سا�سها يف
الت�شريع اجلزائري يف ن�ص املادة  124ق م ج التي تن�ص على ما يلي
"كل فعل �أ ًّيا كان يرتكبه ال�شخ�ص بخطئه ،وي�سبب �ضر ًرا للغري يلزم
من كان �سب ًبا يف حدوثه بالتعوي�ض" [.]22
وبرجوعنا �إىل �أحكام الأمر  06-03املتعلق بالعالمات جند �أن
امل�شرع اجلزائري مل يبني موقفه ب�صورة �صريحة بخ�صو�ص العالمات
غري امل�سجلة ومل ين�ص عليها� ،إال �أنه من خالل ا�ستقرائنا لن�ص املادة
 4من الأمر  06-03ال�سالف الذكر جند �أن امل�شرع اجلزائري حظر
ا�ستعمال �أي عالمة على �سلع �أو خدمات عرب �أنحاء الإقليم اجلزائـري
ما لـم تكن م�سجلة �أو مودعة عند امل�صلحة املخت�صة ،الأمر الذي يفهم
منه �أن العالمة غري امل�سجلة ال حتظى باحلماية املدنية وما ي�ؤكد ذلك
هو �أن امل�شرع اجلزائري (املادة  33من الأمر  ،)06-03وعلى غرار
امل�شرع ال�سعودي (املادة  44من نظام العالمات التجارية ال�سعودي)،
�أقر عقوبات جزائية تلحق ب�صاحب العالمة يف حالة ا�ستعماله لعالمة
دون ت�سجيلها.
�إال �أن هذا املوقف الذي �سلكه امل�شرعان اجلزائري وال�سعودي
ب�ش�أن العالمة التجارية غري امل�سجلة يجد مربره يف �أنه �أراد حتفيز
�صاحب العالمة من �أجل الإ�سراع لت�سجيل عالمته التجارية ق�صد
ً
وحفاظا على حقوقه التي يخولها هذا
حمايتها من �أي اعتداء
الت�سجيل ،و�ضما ًنا حلقه يف طلب التعوي�ض ،وبالتايل متى كان عدم
الت�سجيل يحول بينه وبني هذه احلقوق ف�إن ذلك يدفعه �إىل املبادرة
والتعجيل بت�سجيلها.
ومتى مت ت�سجيل العالمة التجارية ف�إنها حتظى بحمايـة مزدوجة،
مدنية تخول �صاحبها التعوي�ضات املدنية ق�صد جرب ال�ضرر الذي
حلق به (املادة  29من الأمر  ،06-03واملادة  48من نظام العالمات
التجارية ال�سعودي) ،و�أخرى جزائية نتناولها ب�شيء من التف�صيل
للتعرف على التكييف القانوين لأفعال التعدي على العالمة امل�سجلة
(الفرع الأول) ،وحتديد �آليات حمايتها (الفرع الثاين).
 .1 .3الفرع األول :التكييف القانوني ألفعال التعدي

على العالمة التجارية المسجلة

من خالل درا�ستنا التي تناولناها يف املطلب الأول يالحظ �أن
امل�شرعني اجلزائري وال�سعودي �أوليا �أهمية بالغة للعالمة من حيث
تنظيمها القانوين؛ حيث �إنهما فر�ضا على �صاحب العالمة جملة من
الإجراءات ال�شكلية ق�صد ت�سجيل عالمته ،ويرتتب على هذا الت�سجيل
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ن�شوء احلق مبلكية العالمة ون�سبتها ل�صاحبها ،كما يتوقف على
ت�سجيل العالمة االعرتاف باحلماية اجلزائية لها ،ذلك �أن العالمة
التجارية غري امل�سجلة ال حتظى باحلماية اجلزائية وال حتى املدنية.
وما ي�ؤكد هذا الطرح هو موقف امل�شرعني اجلزائري وال�سعودي
الذي تبنياه من خالل ن�صو�ص القوانني املنظمة للعالمة (املادة
 2/33من الأمر  06-03واملادة �/44أ من نظام العالمات التجارية
ال�سعودي) ،حيث فر�ضا عقوبات جزائية على كل �شخ�ص �أهمل �إجراء
الت�سجيل ،وقام بو�ضع عالمة على �سلعه وخدماته دون ت�سجيلها ،كما
عاقبت املادة /44ب من نظام العالمات التجارية ال�سعودي كل من
دَون بغري حق على عالماته �أو �أوراقه التجارية بيا ًنا ي�ؤدي �إىل االعتقاد
بح�صول ت�سجيلها ،وي�ستفاد من هذه ال�صورة �أن اجلاين ا�ستعمل
طر ًقا احتيالية ق�صد �إيهام اجلمهور ب�أن عالمته م�سجلة ،ومن جهتها
عاقبت املادة  1/33من الأمر  06-03كل من يعر�ض �أو يبيع �سل ًعا �أو
يقدم خدمات ال حتمل �أية عالمة.
أ�سي�سا على ما تقدم يرتتب على متام �إجراءات الت�سجيل
ت� ً
توافر نوعني من احلماية القانونية ،وهما احلماية املدنية واحلماية
وعدما مع الت�سجيل،
اجلزائية� ،إال �أن احلمايـة اجلزائية تدور وجودًا ً
ف�إن مت الت�سجيل قامت احلماية اجلزائية ،و�إن انعدم الت�سجيل انعدمت
احلماية اجلزائية� ،أي �إن االعتداء على عالمة جتارية م�سجلة ي�شكل
جرمية يعاقب عليها القانون طول فرتة ت�سجيلها� ،إال �إذا قام �صـاحبها
بتجديـدها فعندئذ متتد احلماية تلقائ ًيا مع التجديد [.]20, p. 67
واجلدير بالذكر �أنه مع تنوع وتعدد �أ�ساليب التعدي على
العالمات تب ًعا للتطور التكنولوجي احلا�صل ،الذي ا�ستغله املعتدون يف
�إغراق ال�سوق بالعالمات املقلدة من �أجل ت�ضليل امل�ستهلك و�إيقاعه
يف اللب�س ،فقد اختلفت الأو�صاف القانونية والتكييفات التي تخ�ضع
لها االعتداءات والتي تتفاوت يف �آثارها ،وبذلك اختلفت الت�سميات
من تقليد وتزييف العالمات �أو ا�ستعمال لها ،مما َ�ص َّعب على املت�ضرر
�إمكانية حتديده للتهديد احلقيقي الذي يطول عالمته [،]5, p. 477
الأمر الذي يفر�ض علينا التعرف على موقف امل�شرعني اجلزائري
وال�سعودي ب�ش�أن تكييف �أفعال التعدي على العالمة التجارية امل�سجلة.
 .1 .1 .3الفقرة األولى :موقف المشرع الجزائري من أفعال

التعدي على العالمة التجارية المسجلة

تن�ص املادة  26من الأمر  06-03على �أنه "مع مراعاة �أحكام املادة
� 10أعاله ،يعد جنحة تقليد لعالمة م�سجلة كل عمل مي�س باحلقوق
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اال�ستئثارية لعالمة قام به الغري خر ًقا حلقوق �صاحب العالمة.
ويعد التقليد جرمية يعاقب عليها بالعقوبات املحددة يف املواد 27
�إىل � 33أدناه".
يت�ضح من ن�ص املادة �أن امل�شرع اجلزائري ك ّيف كل �أفعال التعدي
على العالمة التجارية ب�أنها جنحة تقليد ،ومل يح�صرها يف عملية
�صنع عالمة م�شابهة �أو مماثلة لعالمة م�سجلة ،كما �أنه مل يعدد
جرائم التزييف والتزوير وال اال�ستعمال لعالمة مقلدة �أو مزورة كما
فعل يف الأمر ال�سابق رقم  57-66املتعلق بعالمات امل�صنع والعالمات
التجارية امللغى بالأمر رقم  ،03-06ولكنه �أدخل �ضمن جنحة التقليد
كل عمل مي�س باحلقوق اال�ستئثارية املخولة ل�صاحب العالمة امل�سجلة
[ .]5, p. 479فلم يعد بهذا جرم التقليد مقت�ص ًرا على �صنع عالمة
م�شابهة ،ومل يعد التزييف يدل على االحتيال الذي يقوم به املجرم
لي�صنع عالمة تتطابق ب�شكل كبري مع عالمة �أ�صلية ،وال جرم التزوير
الذي يقوم به الفاعل مبحاكاة عنا�صر �أ�سا�سية يف عالمة معينة مع
�إ�ضافات فرعية جانبية من �أجل خداع امل�ستهلك [.]23
وباعتبار �أن االعتداء على العالمة التجارية ميكن �أن يتم
ب�صورة مبا�شرة؛ �إذ يطول �أ�صل العالمة التجارية اململوكة للغري� ،إما
بتزويرها �أو تقليدها ،وقد يتم االعتداء ب�صورة غري مبا�شرة عندما
يقع على ا�ستعمال هذه الذاتية املقلدة �أو املزورة ،فيالحظ �أن "امل�شرع
اجلزائري مل مييز بني خمتلف �أنواع االعتداء على العالمة� ،سواء
�أكانت مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،فال يختلف �إذا كنا �أمام تقليد مطابق
�أو تقليد بالت�شبيه ،وال يتغري الأمر كذلك �إذا كنا �أمام ا�ستعمال فقط
لعالمة مقلدة ،فالكل جعله امل�شرع اجلزائري حتت تكييف قانوين
موحد ،وهي جنحة التقليد ،فكل تلك الأفعال تخ�ضع لنف�س العقوبة
املقررة" [.]24, p. 158
و�أراد امل�شرع اجلزائري من خالل هذا الأمر تو�سيع دائرة جترمي
الأفعال املا�سة بالعالمة من �أجل �إ�ضفاء حماية جزائية �أكرب ،وردع
كل ما يتهدد حقوق �أ�صحاب العالمات؛ لأنه يف الأخري ما هو �إال
حماية لالقت�صاد الوطني من الك�ساد ونفور امل�ستثمرين الأجانب من
اال�ستثمار يف الأ�سواق الوطنية التي تعرقلها العالمات املقلدة ،من
�أجل ذلك ن�ص امل�شرع على جنحة التقليد مبعناها الوا�سع حتى يدخل
يف نطاقها كل الأعمال املا�سة باحلقوق اال�ستئثارية للعالمة امل�سجلة
[.]5, p. 480

ويظهر من ن�ص املادة  26من الأمر � 03-06أعاله� ،أن امل�شرع
اجلزائري مل يعرف جنحة التقليد� ،إال �أن بع�ض الفقه عرفها ب�أنها
تاما للعالمة الأ�صلية �أو �صنع عالمة
"ا�صطناع عالمة مطابقة تطاب ًقا ً

ت�شبه يف جمموعها العالمة احلقيقية بحيث ميكن للعالمة اجلديدة
�أن ت�ضلل امل�س ـ ــتهلك وجتذبه �إليها ظ ًنا منه �أنها العالمة الأ�صلية
[.]5, p. 480

ويت�ضح من هذا التعريف �أن التقليد نوعان على الرغم من �أن
امل�شرع مل يفرق بينهما ويتمثالن يف:
� ً
أول  -التقليد بالنقل
هو نقل العالمة ً
نقل مطاب ًقا �أو نقل الأجزاء الرئي�سة منها بحيث
تكون العالمة املقلدة مطابقة للعالمة الأ�صلية [� ،]17, p. 260أما
�إذا مل يكن النقل كل ًيا لعنا�صر العالمة فيمكن �أن يكون ً
نقل لأهم
العنا�صر الأ�سا�سية املميزة لها ،وبالتايل يكون التقليد كذلك ب�إظهار
العن�صر الأ�سا�سي من عالمة معينة ونقله �إىل عالمة جديدة ،والعربة
يف تقليد العنا�صر املحمية التي يتم �إيداعها ب�شكل قانوين� ،سواء
�أكانت ا�سمية �أم � ً
أ�شكال �أو رمو ًزا� ،أما �إذا وقع التقليد على عنا�صر
غري مهمة فال جمال للقول بوجود التقليد [.]15, p. 160
ثان ًيا  -التقليد بالت�شبيه
وتعد جرمية التقليد بالت�ش ـ ـ ـ ــبيه اجلرمية الأكرث ح�ضو ًرا �إن
مل نقل اجلرمية الوحيدة املتداولة يف االجتهاد الق�ضائي اجلزائري
[ ،]5, p. 481وميكن تعريفها ب�أنها ا�صطناع عالمة م�شابهة ب�صورة
تقريبية للعالمة الأ�صلية من �أجل خداع جمهور امل�ستهلكني [.]25
�إذن ففي�صل التفرقة بني جرمية التقليد بالنقل التي مت تناولها
�أعاله والتقليد بالت�شبيه يتج�سد يف الركن املادي لكل منهما ،ففي
اجلرمية الأوىل يقوم املقلد بالنقل الكلي �أو اجلزئي لعنا�صر العالمة
الأ�صلية� ،أي ما ي�شبه عملية اال�ستن�ساخ ،بينما يرتكز دور املقلد يف
اجلرمية الثانية ،يف عملية �أخذ عنا�صر من العالمة الأ�صلية دون
ا�ستن�ساخها ولكن با�صطناع عنا�صر �أخرى ت�شابهها ،بحيث ي�ؤدي
ذلك �إىل خداع امل�ستهلك ويخلق اللب�س لديه ،وذلك بر�سم �صورة يف
ذهنه جتعله يذهب �إىل �أن العالمة املقلدة التي �أمامه هي العالمة
الأ�صلية التي تعود عليها [.]24, p. 80
 .2 .1 .3الفقرة الثانية :موقف المشرع السعودي من أفعال

التعدي على العالمة التجارية المسجلة

تن�ص املادة  43من نظام العالمات التجارية ال�سعودي على �أنه
"مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ،يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على
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�سنة وبغرامة ال تقل على خم�سني �ألف ريال �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني:
 كل من زور عالمة م�سجلة �أو قلدها بطريقة ت�سبب ت�ضليلاجلمهور ،وكل من ا�ستعمل ب�سوء الق�صد عالمة مزورة �أو مقلدة.
 كل من و�ضع ب�سوء الق�صد على منتجاته �أو ا�ستعمل فيما يتعلقبخدماته عالمة مملوكة للغري.
 ج .كل من عر�ض �أو طرح للبيع �أو باع �أو حاز بق�صد البيعمنتجات عليها عالمة مزورة �أو مقلدة �أو مو�ضوعة �أو م�ستعملة بغري
وجه حق مع علمه بذلك ،وكذلك كل من عر�ض خدمات يف ظل مثل
هذه العالمة مع علمه بذلك".
ويظهر من الن�ص �أن امل�شرع ال�سعودي م ّيز بني �أفعال االعتداء
املبا�شرة التي تلحق ب�أ�صل �أو ذاتية العالمة بتزويرها �أو تقليدها ،وبني
�أفعال االعتداء غري مبا�شرة التي يتم فيها ا�ستعمال العالمة املقلدة
�أو املزورة ،و�إن كان �ساوى بينها يف العقوبة ،كما �أن امل�شرع ال�سعودي
ذكر م�صطلحني هما التزوير والتقليد ،دون �أن يفرق بينهما ،لذلك
وجب علينا حتديد مدلول التزوير وحتديد الفرق بينه وبني التقليد.
� ً
أول  -تعريف جرمية التزوير لعالمة جتارية
تاما
يق�صد بتزوير العالمة ا�صطناع عالمة مطابقة تطاب ًقا ً
للعالمة الأ�صلية� ،أي اقتبا�س ـ ـ ـ ــها ب�شكل تام وحريف دون تغيري ،ويرى
وتاما بحيث
بع�ض الفقه �أن التزوير يق�صـ ـ ـ ـ ــد به نقل العالمة حرف ًيا ً
ت�صب ـ ــح العالمة املزورة �صورة طبق الأ�صل من العالمة احلقيقية
[.]26, p. 79
ثان ًيا  -حتديد الفرق بني التزوير والتقليد
تتداخل جرمية التقليد مع جرمية التزوير التي يكون �أ�سا�سها
و�ضع امل�ستهلك حمل لب�س وت�ضليله بني ال�سلعة الأ�صلية واملقلدة،
"لذلك يرى جانب من الفقه �أن التقليد والتزوير من الناحية العلمية
يعتربان وجهني جلرمية واحدة ،مع الإ�شارة �إىل �أن عملية اكت�شاف
تقليد العالمة �أقل �صعوبة من التزوير؛ لكون هذا الأخري يقوم فيه
املزور للعالمة امل�سجلة بنقل حريف وتام للعالمة الأ�صلية؛ مما ي�صعب
اكت�شاف اجلرمية ،يف حني يقوم املقلد ب�إ�ضافة بع�ض التعديالت �أو
�إجراء تعديالت مع الإبقاء على العالمة الأ�صلية [� ،]27إذن تقليد
العالمة يعد �أقل �صعوبة يف اكت�شافه من تزويرها "ذلك �أن مرتكب
فعل التزوير ينقل العالمة الأ�صلية �أو الأجزاء الرئي�سة منها ً
نقل
تاما ،بينما مرتكب التقليد قد يدخل بع�ض التعديالت على العالمة
ً
مع املحافظة على مظهرها العام" [.]10, p. 402
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و�إن كان امل�شرع ال�سعودي مل يبني املق�صود بفعل التزوير �أو
التقليد� ،إال �أن الر�أي الغالب من الفقه يرى �أن الفرق بني التزوير
والتقليد يكمن يف �أن الأول يتمثل يف نقل العالمة التجارية دون تغيري،
بينما الثاين يتمثل يف اتخاذ عالمة ت�شبه يف جمموعها العالمة
امل�سجلة على نحو ي�ؤدي �إىل ت�ضليل اجلمهور ،مبعنى �أن التزوير
هو اقتبا�س العالمة اململوكة للغري ب�شكل تام وحريف دون تغيري� ،أي
�إحداث تطابق بني كلتا العالمتني ب�أن ي�أتي اجلاين ً
فعل ماد ًيا يتمثل
يف �صنع �أو طبع العالمة فقط ،بينما التقليد هو حماكاة لعالمة �أخرى
مع وجود بع�ض االختالف الب�سيط الذي يوقع امل�ستهلك العادي يف
اللب�س �أو اخللط �أي �إحداث ت�شابه بني كلتا العالمتني [.]4, p. 336
كما �أن د .عبد الرزاق ال�سنهوري يفرق ب�ش�أن جرمية تزوير
العالمة وتقليدها ،فتزوير العالمة يعني قيام املزور با�صطناع عالمة
تاما للعالمة الأ�صلية �أو نقل الأجزاء الرئي�سة منها
مطابقة تطاب ًقا ً
بحيث تقرتب من العالمة الأ�صلية� ،أما التقليد فهو قيام املقلد
با�صطناع عالمة م�شابهة يف جمموعها للعالمة الأ�صلية م�شابه ًة من
�ش�أنها ت�ضليل اجلمهور [.]18, p. 401
 .2 .3الفرع الثاني :آليــات الحمايــة الجزائيــة للعالمــة

المسجلــة

�أقر امل�شرع اجلزائري على غرار امل�شرع ال�سعودي حماية جزائية
للعالمة امل�سجلة ،ذلك �أن احلماية املدنية التي مناطها التعوي�ض ال
تكفي لردع املقلد يف جرمية التقليد لعالمة.
وح�س ًنا فعل امل�شرعان اجلزائري وال�سعودي ب�إقرارهما احلماية
اجلزائية للعالمة لأن "ذلك من �ش�أنه الق�ضاء على �أهم و�سائل خداع
اجلمهور وغ�شهم يف نوعية وم�صدر ما يرغبون يف �شرائه من ال�سلع
واملنتجات املختلفة ،مادام �أن العالمة و�سيلة مثلى لتعريف اجلمهور
بحقيقة م�صدر تلك ال�سلع واملنتجات ونوعيتهاً ،
ف�ضل عن �أن ذلك
ي�سهم يف ا�ستقرار الأمن االقت�صادي على حد �سواء" [.]10, p. 399
واجلدير بالذكر �أن احلماية اجلزائية مقررة حلماية احلق يف
العالمة بغ�ض النظر عن ال�سلع �أو اخلدمات التي ت�ستعمل لتمييزها.
 .1 .2 .3الفقرة األولى :دور القضاء في جرائم التعدي على

العالمة التجارية المسجلة

اختلف امل�شرعان اجلزائري وال�سعودي يف تكييف �أفعال التعدي
على العالمة التجارية امل�سجلة ،فامل�شرع اجلزائري اعترب كل م�سا�س
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باحلقوق اال�ستئثارية لعالمة جنحة تقليد يتعر�ض مرتكبه للعقاب،
ربحا �أم حلقته خ�سارة ،يف حني �أن امل�شرع ال�سعودي
�سواء حقق ً
ا�ستعمل م�صطلحني اثنني وهما تزوير العالمة وتقليدها ،الأمر الذي
حري�صا
يجعلنا ن�صل �إىل نتيجة مفادها �أن امل�شرع اجلزائري "كان
ً
على �أال يزج مب�صطلح التزوير يف هذا املجال ،ولعله ابتغى من وراء
ذلك التمييز بني العالمة التجارية كمو�ضوع للتقليد واملحرر ب�صفة
عامة كمو�ضوع للتزوير"[ ،]26, p . 80عط ًفا على ذلك ينبغي علينا
الوقوف على كيفية تقدير القا�ضي جلرمية التقليد ،وكذا الإجراءات
التي يتعني اتباعها لإثباتها.
� ً
أول  -كيفية تقدير القا�ضي جلرمية التقليد
�إن وجود فعل التزوير للعالمة التجارية ال يثري �صعوبة تذكر من
حيث �إثباته� ،إذ يكفي �إثبات وجود التطابق بني كلتا العالمتني للحكم
بوجوده� ،إال �أن ال�صعوبة تثار من الناحية العملية يف حالة �إثبات
وجود التقليد �أو الت�شابه بني عالمتني جتاريتني ،وال�سبب يرجع �إىل
�أن التقليد مبثابة ت�شبيه عالمة ب�أخرى الهدف منه خداع وت�ضليل
اجلمهور ب�أن العالمة املقلدة هي ذاتها العالمة الأ�صلية ب�إحداث
الت�شابه بينهما [.]4, p. 337
�إذن العربة يف تقدير تقليد العالمة �أو تزويرها يخ�ضع لل�سلطة
التقديرية للقا�ضي باعتماده على �أ�س�س منها :االعتماد على �أوجه
ال�شبه ال االختالف عند �إجرائه املقارنة بني العالمة الأ�صلية والعالمة
املعتدى عليها ،االعتداد بالت�شابه العام للعالمتني� ،أي النظر �إىل
العالمة يف جمموعها بغ�ض النظر عن تفا�صيلها اجلزئية ،االعتداد
بتقدير امل�ستهلك العادي واملعيار هنا هو عناية الرجل العادي ولي�س
امل�ستهلك ال�شديد احلر�ص �أو امل�ستهلك الغافل ،ينبغي عدم النظر �إىل
العالمتني متجاورتني ،بل يجب عند �إجراء املقارنة النظر �إىل العالمة
بعد الأخرى.
ثان ًيا � -إجراءات �إثبـات جنحـة التقليـد
مل يقت�صر امل�شرعان اجلزائري وال�سعودي على جمرد توفري
احلماية املدنية �أو اجلزائية ل�صاحب العالمة التجارية امل�سجلة،
و�إمنا �أناطه � ً
أي�ضا ب�إجراءات حتفظية (املادتان  34و 35من الأمر
 06-03واملادة  49من نظام العالمات التجارية ال�سعودي) يجوز له
اتخاذها قبل رفع دعوى التقليد ،وذلك حتى يتمكن من �إثبات فعل
االعتداء.
وتتمثل هذه الإجراءات يف متكني مالك العالمة ،وذلك بعد �إثباته

�أن عالمته م�سجلة �أن ي�ست�صدر �أم ًرا على ذيل العري�ضة من رئي�س
املحكمة ق�صد اال�ستعانة –عند االقت�ضاء -بخبري للقيام بو�صف دقيق
لل�سلع التي يزعم �أن و�ضع العالمة عليها قد �أحلق �ضر ًرا به ،وذلك
من خالل توقيع احلجز على هذه ال�سلع �أو من غري توقيعه .ويف حالة
ت�أكد احلجز ف�إن القا�ضي ميكنه �أن ي�أمر املدعي بدفع الكفالة ،غري
�أن الإجراءات التحفظية هذه تعترب باطلة بقوة القانون ما مل يلتمـ�س
املدعـي الطريـق املدين �أو اجلنائي خالل �شهـر ،وذلك دون الإخالل
بتعوي�ضات الأ�ضرار التي ميكن املطالبة بها� ،إال �أن امل�شرع ال�سعودي
ومبوجب املادة  51من نظام العالمات التجارية مت�سك مبدة �أق�صر
وهي � 10أيام من تاريخ اتخاذ الإجراءات التحفظية.
 .2 .2 .3الفقرة الثانية :أركـان جريمـة التعدي على العالمـة

التجارية المسجلة

تتمثــل �أركــان جرمية تقليد العالمــة التجارية امل�سجلة فــي:
� ً
أول  -الرك ــن القانون ــي
ً
عمل ب�أحكام املادة  01ق ع ج [ ]28التي تن�ص على �أنه "ال
جرمية وال عقوبة وال تدبري �أمن بغري قانون" ،ف�إن الركن القانوين
جلرمية التعدي على العالمة التجارية يف القانون اجلزائري يتجلى
يف ن�صو�ص املواد  33-26من الأمر  06-03املوجودة يف الباب ال�سابع
بعنوان "امل�سا�س باحلقوق والعقوبات"� ،أما الت�شريع ال�سعودي فقد
حدد الركن القانوين مبقت�ضى الباب التا�سع منه املعنون بـ "اجلرائم
والعقوبات" مبوجب ن�صو�ص املواد  43وما يليها من نظام العالمات
التجارية ال�سعودي.
ثان ًيا  -الركــن املــادي
مل يعدد امل�شرع اجلزائري مبقت�ضى الأمر  06-03املتعلق
بالعالمات الأفعال املكونة للركن املادي يف جنحة التقليد لعالمة،
واكتفى يف ن�ص املادة  1/26من الأمر  06-03باعتبار �أن كل م�سا�س
باحلقوق اال�ستئثارية لعالمة م�سجلة خرق حلقوق �صاحب العالمة
باعتباره جنحة تقليد ،وبالتايل ف�إن �أي م�سا�س باحلقوق التي تثبت
ملالك العالمة بعد ت�سجيلها يعترب جرمية تقليد مادام �أن ذلك مت دون
موافقة وال �إذن من �صاحب العالمة.
�أما امل�شرع ال�سعودي فنجده �أو�سع نطا ًقا من امل�شرع اجلزائري
ب�ش�أن حتديده لأنواع االعتداء التي ميكن �أن تن�صب على العالمة،
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حيث عدّد مبوجب املادة  43من نظام العالمات التجارية الأفعال
املكونة للركن املادي يف جرمية االعتداء على العالمات التجارية،
ذلك �أن املعتدي ال يكتفي بطريق واحد الرتكاب جرمه ،وذلك عن
أنواعا جديدة كلما كان
طريق تقليد العالمة ،بل �إنه جنده يبتكر � ً
طري ًقا ما م�سدودًا عليه قانو ًنا ،وبالتايل نرى �أن الأفعال التي جرمها
امل�شرع ال�سعودي وفرت حماية �أكرب للم�ستهلكني ،كما �أنها تعترب
�ضما ًنا حلق مالك العالمة وحماية له من كل �أ�شكال املناف�سة غري
امل�شروعة.
وكما �أ�سلفنا فقد م ّيز امل�شرع ال�سعودي –خال ًفا للم�شرع
اجلزائري -بني �أفعال التعدي املبا�شرة وغري املبا�شرة ،حيث تتمثل
�أفعال التعدي املبا�شرة التي مت�س بذاتية العالمة �أي �أ�صلها يف فعل
تزوير العالمة امل�سجلة �أو تقليدها� .أما �أفعال التعدي غري املبا�شرة
فيمكن �إرجاعها �إىل �أربعة �أنواع� ،أولها ا�ستعمال عالمة مزورة �أو
مقلدة ،ثانيها اغت�صاب عالمة الغري ،ثالثها بيع ب�ضاعة حتمل عالمة
مقلدة �أو مزورة �أو عر�ضها للبيع �أو حيازتها بق�صد البيع �أما رابعها
فهو التعدي ببيع �أو عر�ض �أو حيازة ب�ضاعة مو�ضوعة بغري وجه حق.
ويظهر �أن الفعلني الثالث والرابع من �أفعال التعدي مت�شابهان،
�إال �أن الفرق بينهما يكمن يف �أن الب�ضاعة يف الفعل الرابع حتمل
عالمة �أ�صلية مملوكة للغري ،فالعالمة غري مقلدة �أو مزورة ،و�إمنا
هي حقيقية ،ولكنها مو�ضوعة بغري حق على ب�ضاعة غري تلك التي
خ�ص�صت العالمة للو�ضع عليها [.]4, p. 344
ثال ًثا  -الركــن املعن ــوي
من خالل ا�ستقرائنا لن�صو�ص الأمر  06-03املتعلق بالعالمات،
ال جند �أن امل�شرع قد ا�شرتط توافر الركن املعنوي يف جرمية التقليد،
�شخ�صا ارتكب �أو يرتكب تقليدً ا
وعليه متى �أثبت مالك العالمة �أن
ً
لعالمة م�سجلة� ،أو يثبت �أن هذا ال�شخ�ص يرتكب � ً
أعمال توحي ب�أن
تقليدً ا �سريتكب ف�إن جرمية التقليد تقوم ب�صرف النظر عن البحث
يف نية املقلد.
وبعبارة �أخرى ف�إنه ال يطلب من مالك العالمة �إثبات �سوء نية
املقلد ب�أنه كان يق�صد االعتداء على حقه يف العالمة� ،أو �أنه كان
يهدف �إىل ت�ضليل اجلمهور و�إيقاعه يف اللب�س ،و�إمنا يطلب منه
ً
مفرت�ضا ،ويف هذا
�إثبات الركن املادي فقط ،ويبقى الركن املعنوي
ال�صدد ن�صت املادة  27من الأمر  06-03على �أنه "ال تعد الأفعال
ال�سابقة لن�شر ت�سجيل العالمة خملة باحلقوق املرتبطة بها .غري
�أنه ،ميكن معاينة الأعمال الالحقة بتبليغ ن�سخة من ت�سجيل العالمة
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للمقلد امل�شتبه فيه" ،حيث يفهم من ن�ص املادة �أن امل�شرع اعترب
ن�شر الت�سجيل قرينة على علم الغري بالعالمة ،وبالتايل ف�إن الأفعال
ال�سابقة على الن�شر ال ت�شكل خر ًقا للحقوق املت�صلة بها� ،إال �أن الأفعال
الالحقة ميكن معاينتها ومتابعتها.
مبقت�ضى ما تقدم ف�إنه ال يكون �أمام مالك العالمة �إال �إثبات �أن
م�سا�سا باحلقوق اال�ستئثارية للعالمة امل�سجلة ارتكب �أو يرتكب �أو �أنه
ً
على و�شك االرتكاب ،ومتى �أثبت ذلك ف�إنه يعد قرينة على �سوء نية
املقلد ،غري �أنها تبقى قرينة ب�سيطة قابلة لإثبات العك�س من طرف
املقلد ،وبالتايل يكون على هذا الأخري �إثبات ح�سن نيته بجميع الطرق
وذلك لإثباته لأحد �أمرين:
 �إما �أن يثبت �أن ما قام به كان مبوافقة وترخي�ص مالك العالمة. و�إما �أن يثبت �أن فعله مل ي�ؤ ِد �إىل �إيقاع اجلمهور يف اخللطوالت�ضليل ،وهذا يعني �أن العالمة اكت�سبت �صفة التمييز.
واجلدير بالذكر �أنه من خالل ا�ستقراء جميع �صور التجرمي
للعالمة التجارية التي ذكرها النظام ال�س ـ ـ ـ ـ ــعودي يف نظام
العالمات التجارية ،جند �أنها تعترب من �صنف اجلرائم العمدية التي
تتطلب توافر الق�صد اجلنائي العام من علم و�إرادة لدى اجلاين،
فال يت�صور �أن ي�صدر فعل التعدي على العالمة التجارية املكون
للجرمية حتت �صنف اخلط�أ غي ـ ـ ــر العمدي املتمثل بالإهمال �أو قلة
االحرتاز ،فالهدف من جترمي فعل االعتداء على العالمة التجارية هو
حماية حلق �صاحبها فيها عالوة على حماية امل�سـ ـ ـ ـ ــتهلك من الغ�ش
واخلداع ،وال ميكن توقع امل�سا�س بذلك نتيجة �إهمال �أو عدم احتياط
[.]4, pp. 345-344

ً
مفرت�ضا �أو غري
وتوافر الق�صد اجلنائي من علم و�إرادة قد يكون
مفرت�ض ،كما �أن هناك �صو ًرا �أخرى تتطلب توافر الق�صد اجلنائي
اخلا�ص ،ولتو�ضيح ذلك يتعني علينا تف�صيل كل جرمية واردة يف املادة
 43من نظام العالمات ال�سعودي على حدة.
 جرمية تزوير عالمة م�سجلة �أو تقليدها :يالحظ �أن امل�شرعاعترب هذه اجلرمية من اجلرائم العمدية التي يتطلب فيها توافر
ً
مفرت�ضا
الق�صد اجلنائي العام من علم و�إرادة� ،إال �أن العلم هنا نراه
ذلك �أنه يكفي لقيامها �أن الفاعل �أتى بالفعل دون موافقة �صاحب
العالمة.
وفيما يخ�ص الق�صد اجلنائي اخلا�ص ،فيظهر من القراءة
احلرفية لن�ص املادة � 43أن امل�شرع ال�سعودي مل ي�شرتط �صراحة ذلك
�إال �أنه "ال ميكن تغافل العبارة الواردة يف الفقرة �أ من ن�ص املادة
 43وهي عبارة (ت�ضليل اجلمهور) التي توحي ب�أن املنظم ال�سعودي
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افرت�ض �سوء ق�صد الفاعل جلرميتي تزوير العالمة التجارية
وتقليدها �إال �أن هذه الفر�ضية تبقى قرينة ب�سـ ــيطة قابلة لإثبات
العك�س" []4, p. 349
 جرمية ا�ستعمال عالمة مزورة �أو مقلدة ب�سوء ق�صد :والعلمهنا مفرت�ض بطبيعة احلال كون �أن جرمية التزوير تقع يف الغالب
من جانب ذات ال�شخ�ص الذي ارتكب التزوير �أو التقليد ،لذلك يكون
هناك تالزم بني الق�صد اجلنائي يف جرمية اال�ستعمال ويف جرمية
التزوير �أو التقليد ،بينما هذا العلم يكون غري مفرت�ض ويتطلب �إثباته
�إذا كان ال�شخ�ص الذي زور �أو قلد غري ال�شخ�ص الذي ا�ستعمل
العالمة [.]4, pp. 349-345
ويالحظ �أن امل�شرع ال�سعودي يف هذه اجلرمية ن�ص �صراحة على
توافر الق�صد اجلنائي اخلا�ص ،فيجب على املدعي �أن يثبت �سوء نية
املعتدي ب�أنه يعلم �أن العالمة مقلدة �أو مزورة ،و�أنه ا�ستعملها ق�صد
ت�ضليل اجلمهور ،ويقع على املدعى عليه �إثبات ح�سن نيته بعدم علمه
بتقليد العالمة �أو تزويرها.
و ُيطرح يف هذا ال�ش�أن ت�سا�ؤل مفاده ملاذا ا�شرتط املنظم ال�سعودي
قيام الق�صد اخلا�ص �صراحة يف جرمية ا�ستعمال العالمة املزورة �أو
املقلدة ومل ي�شرتطه يف جرمية تزوير �أو تقليد العالمة التجارية؟،
لعل ال�سبب يف ذلك يرجع �إىل �أن هذه الأخرية تقع على درجة كبرية
من اخلطورة ؛لأنها مت�س بذاتية العالمة التجارية ،فالق�صد اخلا�ص
فيها مفرت�ض ،بينما جرمية ا�ستعمال العالمة املزورة �أو املقلدة ففعل
التعدي فيها ال يقع على ذاتية العالمة ؛لذا يجب �إثبات �سوء نية
فاعلها ،وبطبيعة احلال ف�إن هذه التفرقة بني كلتا اجلرميتني ال حمل
لها �إذا كان م�ستعمل العالمة هو ذاته مزورها �أو مقلدها وهو الو�ضع
الغالب فال ي�شرتط �إثبات �سوء النية؛ لكونها مفرت�ضة للعلم بواقعة
الت�سجيل [.]4, p. 350
 جرمية اغت�صاب عالمة الغري ب�سوء الق�صد :وكغريها مناجلرائم الأخرى تتطلب هذه اجلرمية �ضرورة توافر الق�صد اجلنائي
العام من علم و�إرادة ،فيجب على املدعي �أن يثبت �أن الفاعل املعتدي
يروج ل�سلعه وب�ضائعه بو�ضع عالمة مملوكة للغري دون ح�صوله على
موافقة من ِقبل مالك العالمة ،كما ا�شرتط امل�شرع ال�سعودي �ضرورة
توافر الق�صد اجلنائي اخلا�ص ،ب�إثبات �سوء نية الفاعل ب�أنه ارتكب
الفعل بنية ت�ضليل امل�ستهلك وخداعه ،وعلى ذلك �إذا انتفى الق�صد
اجلنائي اخلا�ص فال تقوم هذه اجلرمية.
 جرمية عر�ض �أو بيع �أو حيازة بق�صد البيع منتجات عليهاعالمة مزورة �أو مقلدة :وي�شرتط يف هذه الأفعال �ضرورة توافر

الق�صد اجلنائي العام ،فيجب على �صاحب احلق �أن يثبت علم
املعتدي ب�أن املنتجات �أو اخلدمات التي يعر�ضها �أو يبيعها �أو يحوزها
حتمل عالمة مزورة �أو مقلدة واجتاه �إرادته �إىل �إحداث النتيجة
الإجرامية ،وهي الرتويج لب�ضاعته �أو خدماته بتزوير �أو تقليد عالمة
الغري ودون علم �صاحبها ،من جهة �أخرى مل يتطلب امل�شرع ال�سعودي
�ضرورة توافر الق�صد اجلنائي اخلا�ص؛ الأمر الذي يفهم منه �أن هذه
اجلرمية تقوم مبجرد �إثبات الق�صد اجلنائي العام.
 جرمية عر�ض �أو بيع �أو حيازة بق�صد البيع منتجات عليهاعالمة مو�ضوعة �أو م�ستعملة� :إذا كانت احلالة ال�سابقة تتمثل يف
االعتداء على عالمة الغري احلقيقية با�ستعمالها دون حق ،ف�إن هذه
احلالة ال تختلف عنها �إال يف �أن االعتداء هنا بق�صد بيع �أو عر�ض �أو
حيازة الب�ضاعة املو�ضوعة عليها العالمة احلقيقية دون وجه حق ،مما
ي�ستدعي لقيام الق�صد العام فيها �أن يعلم الفاعل �أنه يبيع �أو يعر�ض
�أو يحوز ب�ضاعة مو�ضوع عليها عالمة مغت�صبة دون علم �صاحبها،
ف�إذا انتفى هذا العلم انتفت اجلرمية ،وعالوة على عن�صر العلم
لقيام الق�صد العام يف هذه اجلرمية يجب �أن يثبت بحق الفاعل لهذه
اجلرمية اجتاه �إرادته �إىل القيام ب�أحد ال�سلوكيات (البيع ،العر�ض �أو
احليازة) بق�صد حتقيق النتيجة الإجرامية وهي ت�صريف ب�ضاعته
على �سمعة ورواج العالمة الأ�صلية دون علم �صاحبها [.]4, p. 347
ً
ف�ضل على ما تقدم ،فامل�شرع مل يفر�ض على �صاحب احلق �إثبات
الق�صد اجلنائي اخلا�ص واملتمثل يف �سوء نية املعتدي ،ب�أنه كان
يق�صد من وراء هذه الأفعال �إيقاع امل�ستهلك يف الت�ضليل واخلداع
ب�ش�أن العالمة املو�ضوعة على املنتجات واخلدمات ،الأمر الذي يدفعنا
�إىل القول ب�أن الق�صد اجلنائي اخلا�ص هنا مفرت�ض ال يلتزم �صاحب
احلق ب�إثباته ،ولكن عليه �إثبات الق�صد اجلنائي العام فقد.
 .3 .2 .3الفقرة الثالثة :العقوبـات المقـررة لجريمـة التعدي

على العالمـة التجارية المسجلـة

حتى تكتمل احلماية اجلنائية للعالمة البد من فر�ض عقوبات
على املعتدي ،والتي يقررها القا�ضي بعد تقديره تقليد العالمة من
عدمه عن طريق املقارنة الإجمالية بني العالمة الأ�صلية والعالمة
املعتدى عليها باعتماده على �أ�س�س منها [:]29
 االعتماد على �أوجه ال�شبه ال االختالف ،فالتقليد يقوم �إذا ماو�صل الت�شابه بني العالمتني �إىل حد �إيقاع الغري يف الغلط واللب�س
ب�صرف النظر عمـا يوجد بينهما من اختالف.
 -االعتداد بالت�شابه العام للعالمتني �أي النظر �إىل العالمة يف
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جمموعها بغ�ض النظر عن تفا�صيلها اجلزئية.
 االعتداد بتقدير امل�ستهلك العادي واملعيار هنا هو عناية الرجلالعادي ،ولي�س امل�ستهلك ال�شديد احلر�ص �أو امل�ستهلك الغافل.
 ينبغي عدم النظر �إىل العالمتني متجاورتني ،بل يجب عند�إجراء املقارنة النظر �إىل العالمة تلو الأخرى.
بنا ًء على ذلك �إذا ثبتت جنحة التقليد يف حق املعتدي ف�إنه يخ�ضع
للعقوبات املقررة قانو ًنا ،حيث فر�ض امل�شرع عقوبات �أ�صلية و�أخرى
تكميلية ب�ش�أن جرمية التقليد �أو التزوير لعالمة جتارية.
� ً
أول  -العقوبات الأ�صلية جلرمية التعدي على العالمة
التجارية امل�سجلة
ا�ستنادًا لن�ص املادة  32من الأمر  06-03ف�إن العقوبات الأ�صلية
جلنحة التقليد لعالمة جتارية يف الت�شريع اجلزائري تتمثل يف احلب�س
من �ستة (� )6أ�شهر �إىل �سنتني وبغرامة من مليونني وخم�سمائة �ألف
دينار �إىل ع�شرة ماليني �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني فقط.
�أما الت�شريع ال�سعودي فقد قررت املادة  43من نظام العالمات
التجارية ال�سعودي عقوبة احلب�س مدة ال تزيد على �سنة ،والغرامة
التي ال تقل على خم�سني �ألف ريال وال تزيد على مليون ريال �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني فقط ،وهكذا و�ضع امل�شرع ال�سعودي حدين للغرامة
املالية بني حدها الأدنى والأق�صى يف حني اكتفى بحد واحد للحب�س
وهو �أال تزيد على �سنة.
كما �أن امل�شرع ال�سعودي �ش�أنه يف ذلك �ش�أن امل�شرع اجلزائري،
�أعطى للق�ضاة �صالحية الق�ضاء ب�إحدى العقوبتني �إما احلب�س �أو
الغرامة املالية تب ًعا لكل جرمية وظروفها ومالب�ساتها.
هذا مع مالحظة �أن امل�شرع ال�سعودي ومبقت�ضى ن�ص املادة 45
من نظام العالمات التجارية ال�سعودي ن�ص على الظروف امل�شددة
للعقوبة ،حيث جاء فيها "يعاقب العائد بعقوبة ال تزيد على �ضعف
احلد الأق�صى للعقوبة املقررة للمخالفة."...
وقد ع ّرفت املادة  2/43من قانون (نظام) العالمات التجارية
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العائد ،حيث جاء فيها
"ويعترب عائدً ا يف تطبيق �أحكام هذا القانون (النظام) من حكم
عليه يف خمالفة من املخالفات املن�صو�ص عليها فيه وعاد �إىل ارتكاب
خمالفة �أخرى مماثلة خالل ثالث �سنوات من تاريخ احلكم عليه
نهائ ًيا يف املخالفة ال�سابقة".
وخال ًفا للم�شرع ال�سعودي ف�إن امل�شرع اجلزائري مل ين�ص على
العقوبات التي تلحق باملقلد يف حالة العود ،وهذا يعني �أن العائد
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يخ�ضع لنف�س العقاب الذي يخ�ضع له مرتكب جنحة التقليد لأول
مرة ،لذلك ن�أمل من امل�شرع اجلزائري �إ�ضافة املادة  32مكرر يف
الأمر  06-03املتعلق بالعالمات على النحو التايل" :ويف حالة العود
ت�ضاعف العقوبة املقررة يف املادة � 32أعاله".
ثان ًيا  -العقوبات التكميلية جلرمية التعدي على العالمة
التجارية امل�سجلة
تن�ص املادة  32من الأمر ..." 06-03ف�إن كل �شخ�ص ارتكب
جنحة تقليد يعاقب باحلب�س ...مع  -الغلق امل�ؤقت �أو النهائي
للم�ؤ�س�سة - ،م�صادرة الأ�شياء والو�سائل والأدوات التي ا�ستعملت يف
املخالفة� - ،إتالف الأ�شياء حمل املخالفة".
كما تن�ص املادة  52من نظام العالمات التجارية ال�سعودي على
�أنه "يجوز لديوان املظامل يف �أي دعوى مدنية �أو جنائية �أن يحكم
مب�صادرة الأ�شياء املحجوزة �أو التي حتجز فيما بعد خل�صم ثمنها من
التعوي�ضات �أو الغرامات �أو للت�صرف فيها وف ًقا لل�شروط والإجراءات
التي تن�ص عليها الالئحة التنفيذية .ويجوز لديوان املظامل �أن ي�أمر
بن�شر احلكم يف جريدة واحدة �أو �أكرث على نفقة املحكوم عليه .ويجوز
له كذلك �أن ي�أمر ب�إتالف العالمات التجارية املزورة �أو املقلدة �أو
املو�ضوعة �أو امل�ستعملة بغري حق و�أن ي�أمر عند– االقت�ضاء -ب�إتالف
الأ�شياء التي حتمل هذه العالمات وذلك حتى يف حالة احلكم
بالرباءة".
ي�ستفاد من الن�صني املتقدمني �أن امل�شرع اجلزائري جعل احلكم
بالعقوبات التكميلية �أم ًرا وجوب ًيا للقا�ضي يحكم بها يف حالة الإدانة
فقط ،يف حني �أن امل�شرع ال�سعودي جعل احلكم بالعقوبات التكميلية
جواز ًيا للقا�ضي يجوز له احلكم بها حتى يف حالة احلكم بالرباءة،
وهذا �أمر منطقي ،ذلك �أن احلكم بالرباءة لأي �سبب كان� ،سواء
حل�سن نية الفاعل �أو غري ذلك ،ال مينع من كون هذه العالمات غري
قانونية ،وهذا ما يدفعنا �إىل منا�شدة امل�شرع اجلزائري بتعديل ن�ص
املادة � 32أعاله والن�ص على احلكم بالعقوبات التكميلية حتى يف حالة
احلكم بالرباءة �أ�سوة بامل�شرع ال�سعودي.
ً
ويالحظ �أن امل�شرع ال�سعودي كان �أو�سع نطاقا من امل�شرع
اجلزائري يف �إيراده للعقوبات التكميلية حيث ن�ص على �أنه يجوز
لديوان املظامل ن�شر احلكم يف جريدة �أو �أكرث على نفقة املحكوم عليه،
وال يخفى على �أحد �أن ن�شر احلكم يحقق الغر�ض من العقوبة وهو
الردع العام.
تب ًعا لذلك ن�أمل من امل�شرع اجلزائري تقرير عقوبة ن�شر احلكم
يف الأمر  06-03املتعلق بالعالمات ،ذلك �أن "�إقرار مثل هذه العقوبة
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التكميلية تنطوي عليه ف�ضيحة علنية بحق املحكوم عليه ،وت�ؤثر يف
�سمعته الأدبية واملالية ،وال�سبيل لك�شف �أمره للجمهور يف جتنب
التعامل معه ولتحميله �أعباء مالية؛ حيث �إن الن�شر يتم على نفقته،
كما �أنه ينطوي على تعوي�ض معنوي ملالك العالمة عن الأ�ضرار الأدبية
التي نالت �شهرة عالمته التجارية ،لهذه الأ�سباب نرى �أن هذه العقوبة
ناجعة ومهمة خا�صة ملا فيها من ت�شهري للمعتدي على عالمة الغري
و�إ�ساءة ل�س ـ ـ ــمعته يف الو�سط التجاري الذي يعمل به؛ مما يجعل منها
عقوبة رادعة لكل من ت�س ـ ــول له نف�سه التعدي على عالمة الغري"
[.]4, pp. 372-371
من جهة �أخرى ح�س ًنا فعل امل�شرع اجلزائري عندما اعترب احلكم
بالعقوبات التكميلية وجو ًبا للقا�ضي ومل يجعله رهن ال�سلطة التقديرية
لقا�ضي املو�ضوع ،وهذا خالف للم�شرع ال�سعودي الذي مل يقرر
�إجبارية احلكم بالعقوبات التكميلية �إال يف حالة العود باعتبارها من
العقوبات امل�شددة؛ حيث ن�صت املادة  45من نظام العالمات التجارية
ال�سعودي على ما يلي "يعاقب العائد بعقوبة مع �إغالق املحل التجاري
يوما وال تزيد على �ستة �أ�شهر،
�أو امل�شروع ملدة ال تقل عن خم�سة ع�شر ً
ومع ن�شر احلكم على نفقة املخالف وف ًقا لل�شروط والإجراءات التي
تن�ص عليها الالئحة التنفيذية".
 .4الخاتمة
�أقر امل�شرع اجلزائري واملنظم ال�سعودي للعالمة التجارية �صورتني
من احلماية ،حماية مدنية تتمثل يف متكني �صاحب احلق من التقدم �إىل
اجلهات الق�ضائية ،واملطالبة بالتعوي�ض من جراء ال�ضرر الذي حلق به،
وتعترب هذه احلماية مبثابة املظلة التي ت�ستظل بها كافة احلقوق مهما
كان نوعها.
وبالرغم من �إقرار امل�شرع اجلزائري لهذه احلماية العامة ف�إنها
تبقى غري فعالة ،وال�سبب يف ذلك يرجع �إىل حجم العائد املايل الذي
يجنيه املقلد نتيجة ارتكابه جلرمية التقليد ،وهو ما يجعله ال يهتم
بالتعوي�ض الذي �سيدفعه عند قيام م�س�ؤوليته املدنية ،وبالتايل ال مينعه
من تكرار جرمه �إذا كان اجلزاء هو مبلغ من املال ،كما �أن ح�صول
امل�ضرور على حقه طب ًقا لقواعد امل�س�ؤولية املدنية ي�أخذ وقتًا ً
طويل،
كل هذه الأ�سباب جعلت ال�صورة الأوىل للحماية غري فعالة ،وا�ستدعت
بال�ضرورة وجـود �صورة �أخرى لها وهي احلماية اجلنائية.
وح�سنا ً
فعل امل�شرعان اجلزائري وال�سعودي ب�إقرارهما للحماية
اجلنائية للعالمة التجارية ،وتوقيعهما لعقوبات رادعة يحققان
مبقت�ضاها الغر�ض من العقوبة.
ومن خالل درا�ستنا هذه تو�صلنا �إىل بع�ض امللحوظات والنتائج

ت�ؤخذ على امل�شرع اجلزائري مقارنة بامل�شرع ال�سعودي ،والتي ن�أمل من
امل�شرع �أخذها بعني االعتبار عند ال�صريورة �إىل تعديل هذه الن�صـو�ص،
حتى تكفـل ملالك العالمة حقو ًقا عادلة وحمميـة ،وهذه النتائـج هـي:
 ن�ص امل�شرع اجلزائري يف املادة  2/11من الأمر  06-03على �أنملكية العالمة ت�سقط بعدم ا�ستعمالها �إال �إذا مل ي�ستغرق عدم اال�ستعمال
�أكرث من ثالث �سنوات دون انقطاع ،غري �أنه مل يحدد ميعاد �سريان
الثالث �سنوات ،هل من تاريخ �إيداع الطلب �أو من تاريخ الت�سجيـل ،لذلك
متاما كما فعل امل�شرع
ن�أمل من امل�شرع اجلزائري �أن يو�ضح موقفهً ،
ال�سعودي الذي ن�ص �صراحة يف املادة  21من نظام العالمات التجارية
على �أن ت�سجيل العالمة ينتج �أثره من تاريخ تقدمي طلب الت�سجيل،
وبالتايل كل ما يرتتب عليها من �آثار فيتم احت�سابه من هذا التاريخ.
وعليه فميعاد اخلم�س �سنوات الوارد يف املادة املذكورة ي�سري ابتداء من
تاريخ تقدمي طلب الت�سجيل.
 ي�ستفاد من املادة  32من الأمر � 06-03أن امل�شرع اجلزائري �أقرالعقوبات التكميلية �إىل جانب العقوبات الأ�صلية يف حالة احلكم ب�إدانة
املقلد فقط ،لذلك ننا�شده ب�إقرار هذه العقوبات حتى يف حالة تربئة
املقلد ،ذلك �أن احلكم بالرباءة ال مينع من كون العالمة مقلدة ،ومن
ً
وت�ضليل لدى اجلمهور ،لذا البد من تعديل املادة
لب�سا
�ش�أنها �أن حتدث ً
 32من الأمر  06-03ب�إدراج فقرة ثانية تت�ضمن "ويحكم بهذه العقوبات
حتى ولو متت تربئة املتهم" وهذا �أ�سوة بامل�شرع ال�سعودي.
 ننبه امل�شرع اجلزائري �إىل �ضرورة �إ�ضافة املادة  32مكرر منالأمر  06-03على النحو التايل" :ويف حالة العود ت�ضاعف العقوبات
املقررة يف املادة � 32أعاله".
 عدم وجود تنا�سق بني �أحكام املادة  124ق م ج واملادة  33منالأمر  ،06-03فامل�شرع مبوجب املادة  33من الأمر  ،06-03وامل�شرع
ال�سعودي مبوجب املادة  44من نظام العالمات التجارية عاقبا �صاحب
العالمة غيـر امل�سجلـة بعقوبـات جزائيـة ،الأمر الذي يفهم منه �أن هذا
الأخري ال يتمتع ب�أية حماية حتى ولو كانت مدنية ،ويف هذا تعار�ض مع
ن�ص املادة  124ق م ج ،ومن جهة �أخرى ربط كال امل�شرعني احلماية
ب�إجراء �شكلي وهو �إيداع العالمة �أو ت�سجيلها ك�شرط حلمايتها.
 �أن امل�شرع اجلزائري خال ًفا للم�شرع ال�سعودي مل يدرج عقوبةن�شر احلكم بني العقوبات التكميلية يف املادة  32ال�سالفة الذكر ،وال
يخفى على �أحد الأهمية التي حتققها هذه التدابيـر من ردع و�إعالم
الغيـر باجلرمية ،وبالتايل كان من الواجب الن�ص عليها.
يظهر من خالل ا�ستقرائنا لن�ص املادة �أن امل�شرع �أراد باحلكم
بامل�صادرة يف حالة الإدانة فقط مادام �أنه قرنها بالعقوبات املقررة ،لكن
وح�سب ر�أينا �أن احلكم بامل�صادرة يجب الق�ضاء به حتى ولو متت تربئـة
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املتهم ،وبذلك نرى �ضرورة تعديل ن�ص املادة  32من
على النحو التايل" :مع مراعاة الأحكام االنتقالية  ...يعاقب  ...مع...
م�صادرة الأ�شياء والو�سائل والأدوات التي ا�ستخدمت فـي املخالفـة حتـى
ولو مت احلكم بالرباءة "...وهو ما ورد يف املادة  32من الأمر ،06-03
وهذه البد �أن ي�شملها التعديل ب�أن يجعل احلكم ب�إتالف الأ�شياء حمل
املخالفة حتى يف حالة احلكم برباءة املتهم.
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