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 الجتمعة األصلية الرتبة العلمية الصفة اللقب واالسم
 قسنطٍنت جامعت االخوة منتوسي أستار انتعهٍم انعانً اـــــٍســـــــــــسئ ضشـــمذ نخـكً محـمان .أ.د

 قسنطٍنت جامعت االخوة منتوسي أستار انتعهٍم انعانً مششفا ومقشسا أ.د. طاشوس عبذ انحفٍظ

 قسنطٍنت جامعت االخوة منتوسي أستار انتعهٍم انعانً عضوا ممتحنا أ.د. صواش سبــٍــــعــــت

 جامعت محمذ خٍضش بسكشة انعانًأستار انتعهٍم  عضوا ممتحنا أ.د. شــشون حــســـٍـنت
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ما َوََل  ﴿ َّكا ََل امْحل
ِ
َا ا لا َوثلْدملوا ِبا مَْباطا ْ ِبا ْ بَيْنَُكل لوا َأْمَوامَُكل ثَأُْكل

ونَ  ْ ثَْؼلَمل ْْثا َوَأهُْتل
ِ
َْل ْن َأْمَوالا امنااسا ِبا لوا فَرايلًا ما  1﴾ماتَأُْكل

 
 

ْن ﴿ ْلَدًة ما ْ ِلا َأْمراي، َواْحللْل غل ْح ِلا َضْدراي، َويَِّسا َرِبا اْْشَ

،  2﴾يَْفلَيلوا كَْوِلا  ماَساِنا

 

﴿ َ لا تَلاميا َذَٰ س ْ مْلاْسَطاسا امْمل هلوا ِبا ْ َوزا ُْتل َذا ُكا
ِ
 َوَأْوفلوا اْمَكْيَل ا

يًل   3﴾َخْْيٌ َوَأْحَسنل ثَأْوا
 
 

 

 

 

                                                 
1188 ،االَية،سورة البقرة. 
2  من سورة طه. 28، 27، 26، 25اآليات 
3 االسراء.من سورة  35ة اآلي 
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 تشكرات
 

جناز ىذه امرساةل،  أ شكر هللا وأ محده ػىل ثوفيلو ِل يف ا 

س تاذ     طاشور غبد احلفيظ :ادلنتورْث أ ثلدم ِبمشكر امؼميق وامثناء اجلزيل مل 
ػىل ثفضهل ِبَل ْشاف ػىل ىذا امؼمل، وثضحيتو بمثني وكتو وحتفزيه املس متر ِل، وػىل 

هللا أ ن حيفظو ويبلغو أ ماهل ويرفع  ةثوجهياثو وهطاحئو املمية وامبناءة اميت كدهما ِل، داغي

 ِ  ن نتابو وجيازيو غين خْي اجلزاء.درجاثو ويمي

َل حتمليم غناء كراءة ىذه ال طروحة أ غضاء جلنة املناكشة ػىل  ل نام أ ثلدم ِبمشكر ا 

 .وثطويهبا

جناز ىذا امبحث من  نام أ كدم خامص شكري ومجيل غرفاِن وامتناِن ملك من سامه يف ا 

 كريب أ و بؼيد، ِبملليل أ و امكثْي.
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 داءـإهـ
 

َل انذلين كال هللا يف شأ هنام  ا 

ْحَساََن﴾  
ِ
يْنا ا َ مَوادلا ََيهل َوِبا

ِ
َلا ا

ِ
وا ا لَم أَََل ثَْؼبلدل ﴿َوكَََض َرب

1
 

 

َل زويج خويتوأ بنايئ  ا   وأ خوايت وا 

َل ل من غرفت من ينابيؼيم امؼمل واملؼرفة،   أ ساثذيتا 

َل   زميليت وزمليئ، ل من يسؼى مطلب امؼملا 
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 .23سوسة اإلسشاء األٌت:   - 
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 قائمة المختصرات
 أوال/ باللغة العربية

 معناه من منظور هذا البحث المختصر
 قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ؽ.إ.ـ.إ
 قانوف اإلجراءات الجزائية ؽ.إ.ج

 العقوبات قانوف ع.ؽ
 القانوف التجاري الجزائري ؽ.ت.ج
 القانوف المدني الجزائري ؽ.ـ.ج
 المحكمة الجنائية الدولية ـ.ج.د

 قانوف ؽ
 صفحة ص
 الطبعة ط

 دوف دار نشر د.د.ف
 دوف سنة نشر د.س.ف
 دوف مكاف نشر د.ـ.ف

 الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية د.شج.ج.ر.ج.
 ثانيا / باللغة األجنبية:

European Convention on Human Rights E.C.H.R 

Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence L.G.D.J  

Revue de Droit Public. R.D.P  

Ouvrage Précédemment cité Op.cit  

de même Idem 

au même endroit Ibid 

page (s) p. (p-p) 

N Numéro 

Annales de la propriété industrielle Ann. prop. ind 

article (s) art. ; arts 

Code civil français C. civ. fr 

Code français de la propriété intellectuelle C. fr. prop. intell 

Cour de Justice des communautés européennes C.J.C.E 

Recueil Dalloz r.d 

Edition éd 

Gazette du Palais Gaz. Pal 
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Institut national algérien de la propriété Industrielle I.N.A.P.I 

Institut (français) national de la propriété industrielle I.N.P.I 

Institut de recherche en propriété intellectuelle I.R.P.I 

Journal officiel de la République française J.O.R.F 

numéro (s) n°,(n°
s
) 

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle O.M.P.I 

Office des publications universitaires O.P.U 

Propriété industrielle- Bulletin de documentation PIBD 

précité (e, s, es) préc 

Propriété intellectuelle Propr. intell 

Presses universitaires de France Puf 

Revue du droit de la propriété intellectuelle RDPI 

Revue internationale de la propriété industrielle et artistique RIPIA 

Revue trimestrielle de droit commercial R.T.D.com 

Tome T 

Tribunal civil Trib. civ 

Voir V. ; v 

Tribunal de grande instance T.G.I 
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 مقدمة

تكنولوجية وصناعية ىائمة، قّربت البعيد ويّسرت العسير، وعالجت يعيش العالـ ثورة 
العديد مف األمراض، وحّمت العديد مف المشاكؿ والصعوبات، وحممت الكثير مف المنافع 

 والمكاسب لفائدة البشرية والحياة العامة.

تكفؿ تعد العبلمة التجارية مف أىـ مفرزات ىذه الثورة باعتبارىا أداًة ووسيمَة منافسة و 
التمييز بيف بضائع التجار خاصة في ظؿ التطورات االقتصادية التي يشيدىا العالـ 
المعاصر، وتقّدـ االتصاالت والمواصبلت التي تكفؿ نقؿ البضائع وبياناتيا وعبلماتيا 

وترجع فكرة العبلمة كمميز لممنتجات إلى عصر الروماف لمحيمولة  1وتداوليا بسرعة ىائمة.
 .2تيادوف سرق

ة بصفة يوفي ظؿ نظاـ الطوائؼ استخدمت العبلمات الصناع ىأما في القروف الوسط
في حيف أّف االىتماـ الدولي بالعبلمات بعيد  .3إلزامية لتمييز منتجات كؿ طائفة عف األخرى

                                                 

1
  أنظر في ذلؾ:  - 

PEROT- MOREL (M.A), L'extension de la protection des Marques notoires, Revue trimestrielle de 

droit commercial, 1966, p 11. 

، الجزء الثامف، دار إحياء التراث العربي، الوسيط في شرح القانون المدني، (عبد الرزاؽ حمدالسنيوري )أ أنظر: -2
 .405، ص 1973بيروت، لبناف، 

الجوانب القانونية لتعامالت التجارة االلكترونية )حماية العالمة التجارية ، (مصطفى موسىالعطيات ) - 
 .114، ص 2011الطبعة األولى، دار وائؿ لمنشر، األردف،  الكترونيا(،

"، محاضرة ممقاة في ندوة مكافحة جرائم التعدي عمى حقوق مالك العالمة التجارية، (فيػدػػمػاـ اػحسالصغير ) :أنظر -3
 قميمية عف العبلمات التجارية ونظاـ مدريد، التي نظمتيا المنظمة العالميةالويبو دوف اإل

لمممكية الفكرية )الويبو(، والمعيد الوطني لمممكية الصناعية )فرنسا(، بالتعاوف مع 
المكتب المغربي لمممكية الصناعية والتجارية، برعاية وزارة الصناعة والتجارة 

 .2، ص 2004ديسمبر  8و 7 :والمواصبلت، المنّظـ بالدار البيضاء، المغرب، يومي
 أنظر كذلؾ:

PILLET (A), les Grandes Marques, collection «Que sais-je»?, Presses Universitaires de France, Paris, 1968, p 

06. 
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المتعمقة بحماية الممكية  1883مارس  20نسبيا. إذ تعتبر اتفاقية باريس المبرمة في 
. إاّل 19251مؤتمر الىاي سنة بدأ حماية العبلمة المشيورة إثر الصناعية أوؿ مف وضع م

 .2أنو وقبؿ ىذا التاريخ كانت ىناؾ عّدة مبادرات في ىذا االتجاه

أو  ،إف المتأمؿ في الواقع المعيش يبلحظ أنو إذا غابت الضوابط واألخبلقيات الِمَينية
إذا لـ تطبؽ القوانيف بصرامة، فإف سوء استعماؿ مخرجات التكنولوجيا ومكاسبيا يحّوليا مف 
وسيمة نفع إلى عامؿ ىدـ تضر بمصالح البشر المادية والمعنوية. مف ىذا المنطمؽ اكتشؼ 

"تقميد العبلمات التجارية" التي مّست  العالـ في اآلونة األخيرة وبشكؿ ممفت لمنظر ظاىرة
خاّصة في ظؿ االنفتاح االقتصادي وتحرير التجارة،  -بما فييا الجزائر –دوؿ العالـ  معظـ

يجعؿ إمكانية االعتداء عمى العبلمات التجارية لتحقيؽ مردود اقتصادي الذي الشيء 
خاصة أف الكثير مف العبلمات التجارية تجاوزت حدود شيرتيا بمدىا األصمي  -لممعتديف

وجعميا فريسة سيمة لممنتحميف والمتطفميف  ،-الغش لبلنتفاع بيالتصبح في متناوؿ متمرسي 
فمف المنطقي ومف العدؿ تنظيـ حماية  لؾيمتيا االقتصادية دوف وجو حؽ، لذالستغبلؿ ق

 لشيرتيا ولقدرتيا المميزة.  خاصة لمعبلمة تبعا

تجارة تمعب العبلمة التجارية دورا كبيرا في تحقيؽ العدالة بيف المشتغميف في قطاع ال
والصناعة والخدمات لنيؿ ثقة جميور المستيمكيف، مف خبلؿ الحرص عمى تحسيف المنتجات 
نجاح  والبضائع أو الخدمات والحفاظ عمى صورتيا، مف أجؿ كسب الشيرة المأمولة، وا 

                                                 

رنسا أف يتـ إضافة حكـ يمكف بموجبو لمستعمؿ العبلمة األوؿ فمثبل، اقترحت  1911مؤتمر واشنطف سنة ي فف -1
ف تـّ تسجيميا مف طرؼ الغير في بمد آخر لحساب ىذا غير أّف ىذا الحكـ لـ يحصؿ عمى  ،األخير استعماليا حتى وا 

 اإلجماع.

  أنظر: -2
ANTONIAZZI (F), la convention d'union de Paris et la loi fédéral sur la protection  des marques de 

fabrique et de commerce, thèse de licence et de doctorat, faculté de droit, université de 

Lausanne, imprimerie réunies S.A Lausanne, 1966, p 141. 
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فيي تعد ىمزة وصؿ ما بيف مالؾ العبلمة ومستيمؾ البضاعة، وغالبا  1المشاريع االقتصادية.
 ة الوحيدة لبناء الثقة الدائمة في بضائع المنتج.ما تكوف الوسيم

كما أف العبلمة التجارية وسيمة المشاريع االقتصادية في مجاؿ المنافسة مع غيرىا مف 
المشروعات عمى الصعيد الدولي والمحمي عمى حد سواء. إذ تيدؼ إلى جذب العمبلء 

التاجر أو الصانع أو وجميور المستيمكيف. فيي تؤدي وظيفة مزدوجة، إذ تخدـ مصمحة 
مقدـ الخدمة باعتبارىا وسيمة ىؤالء لتمييز سمعيـ أو بضائعيـ أو خدماتيـ عف غيرىا مف 

براز درجة جودتيا.  السمع أو البضائع أو الخدمات المماثمة أو المشابية، وا 

وتعّبر  ،رمز إليياتفكثيرا ما تستمد العبلمة التجارية قوتيا مف جودة المنتجات التي 
ات المنتجات أو البضائع التي تمّيزىا سواء مف حيث النوع أو المرتبة أو الضماف أو عف صف

إلى تمؾ العبلمة التجارية  عف طريؽتمؾ المنتجات والبضائع صؿ ت، ف2طريقة التحضير
 .جميور المستيمكيف

وتخدـ العبلمة التجارية مف جية أخرى جميور المستيمكيف، إذ أنيا وسيمتيـ لمتعرؼ 
ع أو البضائع أو الخدمات التي يفضمونيا وتمقى عندىـ قبوال أكثر مف غيرىا، لذا عمى السم

مف خبلؿ ممارستيا لموظيفة  ،3تعتبر العبلمة وسيمة ىامة مف وسائؿ المنافسة المشروعة
  .4التسويقية

                                                 

 .20، 19، ص2012، دار الحامد، األردف، الحماية المدنية لمعالمات التجارية، (عماد الديف محموددات )يأنظر: سو  -1

  .258ص، 2005، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، األردف، العالمات التجارية وطنيا ودوليا، )صبلح( فػالدي زيفأنظر:  - 2

 .2، المرجع السابؽ، ص (حساـ الديفالصػػغير ) -

، 2000، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الممكية الصناعية والتجارية، )صبلح( فػزيف الدي نظش:أ -3
 .258 ص

 .2المرجع السابؽ، ص  (،حساـ الديفأنظر: الصغير ) -4
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 تسمية، فيي ليست مجّرد 1ولمعبلمة التجارية أىمية اقتصادية وقيمة تجارية عالية
 تطمؽ

تمنح لمالكيا قوًة وتمّيزا. فقدرتيا ىائمة في اإلقناع، خاصة في ظؿ ، بؿ 2عمى الشيء
. بمعنى دوف 3المنافسة الشديدة التي تجعؿ المستيمؾ يقارف المنتجات الموجودة بموضوعية

أف يتأثر بمختمؼ الشارات المتنافسة، لكّنو يميؿ إلى اقتناء العبلمة المشيورة لكونيا توحي 
ف كانت مرتفعة السعر مقارنة بغيرىا. فيي بذلؾ  بالثقة نظرا لجودتيا الرفيعة والمتمّيزة، حتى وا 

مما يسّيؿ المعامبلت التجارية بيف  ،رمز يدؿ عمى مصدر المنتجات أو السمع أو الخدمات
أطرافيا بتمييزىـ عف بعض، وطمأنة المستيمؾ بأف ما بيف يديو ىو فعبل المنتج أو البضاعة 

  4.التي يطمح لمحصوؿ عمييا

وتمعب العبلمة التجارية دورا كبير وىاما جدا في حماية المستيمؾ مف مختمؼ صور 
الغش واالحتياؿ، بتحديد المسؤوليات القانونية عمى المنتجيف والمصنعيف في حاؿ قياميـ 
ظيارىا  بتظميؿ الجميور واستعماؿ ضروب االحتياؿ والغش لترويج البضائع بإخفاء عيوبيا وا 

                                                 

في حاؿ خسرت شركة كوكاكوال كؿ أصوليا بيف ليمة وضحاىا،  شركة كوكاكوال(: "قاؿ كارلتوف كوالتيس )نائب رئيس  -1
كوكاكوال أف يستيقظ في صباح اليـو التالي، ويذىب إلى أقرب مصرؼ،  اسـفسيكوف بإمكاف الشخص الذي يممؾ 

ممكية الفكرية إنفاذ حقوق ال ،الطراونة )سامر(: أنظرلمحصوؿ عمى قرض يبدأ بفضمو مف جديد ببناء كؿ ما تيدـ". 
المؤتمر األوؿ لمكافحة الغش التجاري ،  (TRIPSبحقوق الممكية الفكرية ) في إطار اتفاقية جوانب التجارة المتصمة

 .01ص ، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 2010ديسمبر  29والتقميد، 
  أنظر: -2

LADAS (S.P), Transformation d'une marque de fabrique en nom générique, Propriété industrielle, 

études générales, s.m.d, paris, 1965, p 54.   

 .122، 121 ، انمشجع انسابق، ص(مصطفى موسىالعطيات )أنظر:  -3

  ،136، ص. 1998، دار الحبيب، األردف، الممكية الفكرية، ) عامر( الكسوانيأنظر:  -4

، مذكرة لنيؿ التجارية المشيورة بين التشريع الجزائري واالتفاقيات الدوليةحماية العالمة ، )أماؿ(سوفالو  -
بف عكنوف،  ،شيادة الماجستير في الحقوؽ والعمـو اإلدارية، فرع الممكية الفكرية، كمية الحقوؽ

 .30-27ص ، ص2004/2005الجزائر، 
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خاصة مع ازدياد عمميات تزوير العبلمات بسرعة كبيرة وقدرة المزوريف  1.عمى غير حقيقتيا
زيفة ػضائع المػرويج البػيمكيف بتػيور المستػبات جمػجابة لرغػات عمى االستػولصوص العبلم

 .2شبكات إنتاج وتوزيع دولية لتمؾ البضائع بلؿ إقامةػمف خ

وقػػػد تخطػػػت ظػػػاىرة االتجػػػار فػػػى السػػػمع التػػػى تحمػػػؿ عبلمػػػات تجاريػػػة مػػػزورة الحػػػدود 
الجغرافية لمدوؿ وأحدثت آثارًا سمبية عمى التجارة الدولية وأعاقت ازدىارىا. وكانت أكثر الػدوؿ 
استياًء مف تفاقـ ىذه الظاىرة ىي الواليات المتحدة األمريكية. إذ قػدرت الخسػائر التػى تكبػدتيا 

بميػػوف دوالر  200بسػػبب المنتجػػات المزيفػػة بػػػ  1996سػػنة  فػػيوالتجػػارة األمريكيػػة الصػػناعة 
 .3 1982بميوف دوالر سنة  5.5أمريكي فى مقابؿ 

% مػف حجػـ  10إلػى  5وقد بمغ حجـ عمميات التقميد والقرصنة عالميا مػا يمثػؿ نسػبة 
يبمػػػغ حجػػػـ  مميػػػار دوالر سػػػنويا، فػػػي حػػػيف 800 - 780التػػػداوؿ التجػػػاري العػػػالمي أي نحػػػو 

مميػار دوالر سػنويًا وفػي الػدوؿ العربيػة  إلػىمميػوف  80التقميد والقرصػنة فػي دولػة الكويػت مػف 
 4.مميار دوالر سنويًا  70 إلى 50مف 

فالمستيمؾ ىو المتأثر األوؿ بظاىرة الغش والتقميد، لكونو مف يشتري السمع المغشوشة 
، وتتمثؿ في التأثير عمى الصحة، وغيرىا مػف تبعات ذلؾ الغشويستعمميا، وىو الذي يتحمؿ 

                                                 

 .21، المرجع السابؽ، ص(عماد الديف محمودأنظر: السويدات ) -1

، مجمة تزوير العالمات التجارية وموقف المشرع األردني من ىذه الجريمة بشكل خاص، (رضوافعبيدات )أنظر:  -2
 .726، ص1999عة والقانوف، يشر ال، عمـو 26الدراسات، )الجامعة األردنية(، المجمد 

اإلتحاد العربي لحماية ، ورقة عمؿ عف وسبل حمايتيا وأضرارىاتقميد العالمة التجارية ، (براؾ ناصرأنظر: النوف ) -3
 حقوؽ الممكية الفكرية، متاح عمى الموقع التالي:

www.moci.gov.kw/uploads/Dr.Barrak%20Alnon.doc. (23/6/2017). p 20. 

ضريبة عمى  إسترلينيمميار جنيو  3المتحدة إلى خسارة حوالي  ، أدت جرائـ القرصنة والتقميد في المممكة2009في عاـ  -4
 .القيمة المضافة

 

http://www.moci.gov.kw/uploads/Dr.Barrak%20Alnon.doc
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اآلثػػار السػػمبية عمػػى السػػبلمة واألمػػاف لممسػػتيمؾ والمنػػتج، وضػػياع الوقػػت وىػػدره فػػي المطالبػػة 
بحقوقو في الشكوى أو استرداد أموالو أو الحصوؿ عمى بديؿ مف البضػائع، وخصوصػًا إذا لػـ 

 يكف ىناؾ ضماف أو اختفاء البائع. 

فاستخداـ السمع المغشوشة يسمح بانتشار  ،ى الصحة العامة والبيئةكما تمتد آثارىا إل
األمراض المعدية، وىذا يشكؿ خطرًا عمى الصحة العامة، كما أف استعماؿ السمع المغشوشة 
أو المقمدة يمحؽ ضرًرا بالًغا بالبيئة نظًرا إلى عدـ وفاء المنتج بالمواصفات والمعايير المتعمقة 

 .1بالبيئة

إلى ما تقدـ فمف المعمـو أف تصنيع وتجارة السمع المزيفة تحقؽ أرباحًا طائمة باإلضافة   
لممعتػػػديف، كثيػػػرًا مػػػا تسػػػتخدـ فػػػى تمويػػػؿ أنشػػػطة إجراميػػػة منظمػػػة تمارسػػػيا عصػػػابات عمػػػى 

. وبالمقابػػؿ تػػؤدي جػػرائـ القرصػػنة والتقميػػد إلػػى حرمػػاف أصػػحاب الحقػػوؽ مػػف يالمسػػتوى الػػدول
القراصنة والمقمدوف ال يدفعوف ليؤالء. كمػا تقػود ىػذه الجػرائـ إلػى تراجػع مكافآتيـ المالية، ألف 

اإلنتػاج فػػي ىػذه المجػػاالت، ألنػو ال أحػػد يرغػػب بػأف يسػػتثمر فػي مشػػاريع خاسػرة ال تحقػػؽ أيػػة 
 .2 ربحية

                                                 

كما تؤثر كذلؾ عمى اإلنفاؽ االستيبلكي ألنيا ال تفي بالغرض الذي يطمبو المستيمكوف وال تمبي احتياجاتيـ وال تحقؽ  -1
ليـ الرضا التاـ، لذلؾ فإف المستيمؾ مضطر لشراء سمعة أخرى، وربما أكثر لتحقيؽ الغرض المطموب، وىذا يؤدي إلى 

واحد، في حيف أنو بيذه الطريقة سيضطر إلى التغيير نتيجة إضاعة الدخؿ وتبديده عمى سمع عدة لتحقيؽ غرض 
إقدامو عمى شراء سمعة رديئة ورخيصة الثمف. ولذلؾ فإف المستيمؾ في النياية يتكبد الخسارة جراء شراء السمع 

، (عمي فاضؿ عبد اهللأنظر: الميدي ) ،المغشوشة أو المقمدة ويزيد إنفاقو إلشباعو حاجاتو ويبدد دخمو مف جراء ذلؾ
ورقة عمؿ مقدمة في ندوة العبلمة التجارية التي نظمتيا  ،دور الجيات الحكومية ذات العالقة بمكافحة الغش والتقميد

، متاح عمى الموقع 2010 وزارة االقتصاد بالتعاوف مع معيد التدريب والدراسات القضائية في أبوظبي في شير ديسمبر
 التالي:

http://www.alkhaleej.ae/economics/page/7a14bc6c-9ef1-4e22-b30f-8e8c6f5532f3.(13/5/2017), p 

03. 

 .21، المرجع السابؽ، ص. (براؾ ناصرأنظر: النوف ) -2

http://www.alkhaleej.ae/economics/page/7a14bc6c-9ef1-4e22-b30f-8e8c6f5532f3
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ف تزوير العبلمات التجارية وتقميدىا يعرقؿ أداء العبلمة لوظائفيا، فإعف البياف  يوغن
بالمجتمع. إذ ال يقتصر الضرر الناتج عف التزوير والتقميد عمى  ويمحؽ ضررًا جسيماً 

الصناعة والتجارة، بؿ يمتد إلى المستيمؾ الذى يقع ضحية الغش والخداع، وخاصة بعد أف 
اتسعت دائرة االتجار فى السمع التى تحمؿ عبلمات تجارية مزورة. والتي شممت كؿ أنواع 

وساعات وقطع غيار سيارات وآالت صناعية المنتجات والبضائع مف مبلبس ونظارات 
تقميدىا إلى المساس  يوأجيزة كيربائية. كما امتدت تجارة البضائع المزيفة إلى سمع يؤد

مثؿ المنتجات الغذائية واألدوية واألجيزة الطبية  بصحة اإلنساف وتعريض حياتو لمخطر
 .1وفرامؿ السيارات وقطع غيار الطائرات

ف كانت أىمية ىذا الموضوع تشّكؿ دافعا الختيار ىذا الموضوع فإف ىناؾ حوافز  وا 
أضحت ظاىرة تقميد وتزييؼ العبلمات التجارية تقمؽ وتزعج ليس أخرى الختياره، فقد 

خاصة أف  .2بؿ الدوؿ والمنظمات الدولية في العالـ أيضا ،أصحاب ىذه العبلمات فقط
ادية مف ألبسة وعطور وأحذية وآالت بؿ تعداه إلى مجاالت التقميد لـ يتوقؼ عند السمع الع

 مجاؿ األدوية. وىو ما أضحى مسألة خطيرة جدا إلىأخرى كما أسمفنا أعبله، ووصؿ حتى 
جعمت مف قضية حماية العبلمات التجارية ضرورة ال بد منيا يتقاسميا الجميع عمى 

 المستوييف الداخمي واإلقميمي والدولي.

لو  إاّل أف دراستنا ،- عمى محدوديتو –ذا الموضوع مف اىتماـ مع ما حضي بو ى
رائدة عمى اعتبار أنيا تتبنى بعض آليات وتقنيات المنيج  -مف وجية نظرنا -يمكف اعتبارىا 

ليو بعض التشريعات وقياس مستوى الحماية الجزائية إالمقارف لموقوؼ عمى ما وصمت 
ما تقتضيو االتفاقيات التي صادقت عمييا الجزائر المقررة عمى المستوى الداخمي. مقارنة مع 

 وأدمجتيا ضمف منظومتيا القانونية التي تسمو عمييا تمؾ المعاىدات واالتفاقيات.
                                                 

 ظاىرة االتجار فى السمع التى تحمؿ عبلمات تجارية مزورة: اآلثار السمبية ل :أنظر -1
Goldstone & TOREN, The Criminalization on Trademark Counterfeiting, 31 Connecticut Law Review, 

1998, p11. 

 .07المرجع السابؽ، ص، (أماؿ)سوفالو  .مف تجارة العالـ 5 %بمغت قيمة التجارة بالسمع المقمدة تشكؿ تقريبا ما نسبتو  -2
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فرغـ وجود بعض العناويف ذات الصمة بيذا الموضوع، إاّل أّف الكثير منيا ال تتوّفر 
ترّكز حوؿ دراسة الحماية المدنية ومنيا ما . 1فييا الّنظرة األكاديمية وأساليب البحث العممي

كتاب القاضي السويدات )عماد الديف محمود(  ، عمى غرار2أو كبلىما معا ،لمعبلمة التجارية
 :بعنواف (نعيـ جميؿ صالح) وكتاب سبلمة ،الحماية المدنية لمعالمة التجاريةبعنواف: 

كتاب حمادي كذلؾ ، و المنافسة غير المشروعة في العالمة التجارية وأوجو حمايتيا
 .الحماية القانونية لمعالمات التجارية :بعنواف (زوبير)

 :بعنواف (جبلؿ وفاء)ككتاب محمديف  ،3كما أف العديد منيا تعّمؽ بالممكية الصناعية
الحماية القانونية لمممكية الصناعية وفقا التفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة من حقوق 

النظام القانوني  :بعنواف (صداـ سعد اهلل محمدالبياتي )تاب ، وكالممكية الفكرية )تريبس(
 . لمرسوم والنماذج الصناعية

أف بعض الدراسات ذات الصمة بيذا الموضوع لـ ترّكز عمى دراستو مف وجية  كما
، عمى 4نظر الحماية الجزائية بؿ أخمطتو ضمف نطاؽ الحماية الدولية والعنواف االلكتروني

الحماية القانونية لمعالمات التجارية  :بعنواف (محمد مصطفى)دؽ غرار كتاب  عبد الصا

                                                 

.دف، ، تونس، دالممكية الفكرية اإلمتاع في اإلبداع واإلبحار في االبتكار، )صالح( عمى غرار كتاب المستشار الضاوي -1
، اإلعالنات والعالمات التجارية بين القانون واالجتياد، بعنواف (أنطواف). وكذا كتاب القاضي أنطواف الناشؼ د.س.ف

حماية الرسوم ، بعنواف (ىبة). وكتاب القاضية ىبة المومني 1999صادر عف منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف، 
 . 2016ر عف دار الحامد، األردف، ، صادوالنماذج الصناعية )دراسة مقارنة(

، مكتبة القانوف )دراسة مقارنة(الحماية المدنية لمعالمة التجارية المشيورة  :بعنواف (رناد سالـ) الضمور  كزنك كتاب -2
 .2013السعودية،  ،واالقتصاد

، صادر عف دار الفجر لمنشر الممكية الصناعية في الفقو والقانون المعاصر :بعنواف (أحمد سائذ) الخوليوكزنك كتاب  -3
قانوف االلتزامات ، منشورات مركز الممكية الصناعية والتجارية :بعنواف (فؤاد) ، وكتاب معبلؿ2012والتوزيع، مصر، 

 .ف.س.والعقود، المغرب، د

، حماية العالمات التجارية عبر االنترنت في عالقتيا بالعنوان االلكتروني :بعنواف (شريؼ محمد)كتاب غناـ كذلؾ و  -4
الحماية الدولية والجنائية  :بعنواف (محمد نصرمحمد )، وكتاب 2007صادر عف دار الجامعة الجديدة، مصر، سنة 

 .2015، صادر عف مركز الدراسات العربية لمنشر والتوزيع، مصر، افسة التجارية غير المشروعة واالحتكارمن المن
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مصطفى )، وكتاب العطيات -المرجع السابؽ - (صبلح)، وكتاب زيف الديف قميميا ودولياإ
 -لذلؾ فإف األجزاء الواردة في ىذه الدراسات  المستند عميو كمرجع في بحثنا. (،موسى

تتّمة، الختبلؼ نظرة معالجة الموضوع وأىدافو وطرؽ تحتاج إلى  -والمتعمقة بموضوع بحثنا
 دراستو.

يتعّمؽ  -في حدود ما استطعنا الحصوؿ عميو  -أّما بالّنسبة لمكتب األجنبية فأغمبيا 
دولية(، وما تضمنتو بخصوص عنواف ىذه األطروحة ال و بالحماية بوجو عاـ )مدنية جزائية 

عادة أف يكوف عبإال  - مع ما لو مف أىمية –يغدو  ارة عف جزئيات تحتاج إلى إثراء وتتمة وا 
توظيفيا في حدود ما يخدـ موضوعنا األكثر عمقا وشموال، وىو ما يجعؿ ىذا الموضوع 

 جديرا بالبحث والّدراسة.

انطبلقا مف حدود الدراسة الموضحة أعبله وتفاديا الستيبلؿ المذكرة بفصؿ تمييدي 
وحتى ال  -ا حضيت بو تمؾ المفاىيـ مف دراساتأماـ كؿ م –لمجوانب النظرية المفاىيمية 

طار النظري لمعبلمة نقع في مناط التكرار واجترار ما قيؿ في البحوث السابقة بخصوص اإل
، األىمية، الخصائص،،،( مف جية، وأماـ ضرورة الوقوؼ عمى بعض  التجارية )المفيـو

شكالية المطروحة مف عمى اإلجابة المفاىيـ األساسية التي تتناوليا الدراسة ونحف بصدد اإل
 ارتأينا أف نبرز بعض المفاىيـ األساسية والمفتاحية التالية:  ،جية أخرى

ففيما يخص تعريؼ العبلمة التجارية فيناؾ مف عّرفيا بأنيا: "كؿ إشارة أو داللة 
يضعيا التاجر أو الصانع عمى المنتجات التي يقـو ببيعيا أو صنعيا، لتمييزىا عف غيرىا 

 .1السمع المماثمة، ولتمكيف المستيمؾ مف التعّرؼ عمى حقيقة مصدرىا أينما وجدت"مف 

                                                 

 . 283، ص1996، دار النيضة، مصر، الممكية الصناعية (،سميحةالقميوبي )أنظر:  -1

  .233، ص1983، دار الفرقاف، األردف، الوجيز في الممكية الصناعية والتجارية، (صبلح الديفالناىي ) -  



 
18 

وعرفيا األستاذ البريت شاريف: "العبلمة ىي إشارة محسوسة توضع عمى المنتج أو ترافقو مف 
 . 1أجؿ تمييزه عف المنتجات المشابية لممنافسيف"

ى مف المادة الثانية مف ومف جيتو عّرفيا المشرع الجزائري مف خبلؿ الفقرة األول
بأنيا كؿ رمز يمنح لمسمعة أو المنتج أو الخدمة لتمييزىا عف غيرىا إذ  03/062األمر: 

تنص عمى ما يمي: "العبلمات كؿ الرموز القابمة لمتمثيؿ الخطي ال سيما الكممات بما فييا 
مسمع أو أسػماء األشخاص واألحرؼ واألرقاـ والرسومػات أو الصور واألشكاؿ المميزة ل

توضيبيا واأللواف بمفردىا أو مركبة، التي تستعمؿ كميا لتمييز سمع أو خدمات شخص 
 .3طبيعي أو معنوي عف سمع وخدمات غيره"

مف قانوف الممكية الفكرية فقد أعطى تعريفا  711أما المشرع الفرنسي في المادة: 
 أوسع إذ جاء فييا:

"la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de 
présentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une 
personne physique ou morale 4".  

                                                 

، 2004، دار الكتاب الجامعية، لبناف، األوؿ، الجزء التجارية واألسماءالعالمات  ،(منير محمدالجييني ): أنظر -1
 .204ص

 .115 ، المرجع السابؽ، ص(مصطفى موسى العطيات) -

المتعمؽ بالعبلمات، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية  19/07/2003 :المؤرخ في 03/06األمر رقـ  -2
 .2003جويمية  23، المؤرخة في: 44الشعبية، عدد 

 

بكونيا: "يراد في ىذا القانوف بعبلمة الصنع أو  97/17 :مف القانوف 133 :أما المشرع المغربي فقد عرفيا في المادة -3
شارة قابمة لمتصميـ الخطي تمّكف مف تمييز منتجات وخدمات شخص طبيعي أو معنوي".  التجارة أو الخدمات كؿ

، المجمة القضائية )تصدر عف العالمة التجارية عمى ضوء القانون واالجتياد القضائي، (بوشعيبالبوعمري ) :أنظر
 .68، ص 2012المحكمة العميا(، عدد خاص "التقميد في ضوء القانوف واالجتياد القضائي"، 

 أنظر: -4
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لكؿ إذ أف وتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ فرقا بيف العبلمة التجارية والماركة التجارية، 
 ، منيما مفيومًا مختمفاً 

، بمثابة مصطمح قانوني تنحصر وظائفو في معرفة trade markفالعبلمة التجارية 
مصدر المنتجات والتمييز بينيا وضماف جودتيا. وىي مف الممتمكات التي تخضع لجميع 

 التصرفات القانونية كالبيع والتنازؿ والرىف والترخيص. 

ية. وىي تعني بالمغة فيي أشمؿ وأعـ مف مفيـو العبلمة التجار  brandأما الماركة 
العربية )سمات المنتج(. وارتبطت نشأة استخداـ ىذه الكممة كمرادؼ لعبلمة دالة عمى ممكية 
شيء، بالعادة القديمة ألصحاب قطعاف الماشية والحيوانات عمى اختبلؼ أنواعيا مف خيوؿ، 

تسمى  ىالمحمأي كييا بقطعة مف الحديد  وأغناـ، وأبقار وغيرىا، بوسـ كؿ وحدة مف القطيع.
 (.branding ironالميسـ )

وكمثاؿ توضيحي نقوؿ أف العبلمة التجارية في السيارة األلمانية )بي. إـ. دبميو( ىي 
(. أما الماركة فيي السيارة نفسيا وما تحتويو مف عناصر BMWتمؾ الحروؼ الشييرة )

 مادية مف تقنية، وقوة، وعراقة وعناصر معنوية وأىميا الرفاىية.

لعصر الحديث، ومع التطور المذىؿ في عمـ وفف التسويؽ، زاد االىتماـ بمفيـو وفي ا
العبلمة التجارية التي تشتمؿ عمى العناصر المادية والمعنوية لممنتج، وتعكس في الوقت ذاتو 
قدرتو التسويقية. فيي تشتمؿ عمى المكونات الثبلثة الرئيسة ألي منتج: الجوىر، والمنافع 

 والخواص. 

أما  .الُمنَتج أو السمعة ىي القيمة التي يسيؿ عمى المستيمكيف فيميا وتقييميافجوىر 
المنافع فيي بعض السمات الخاصة بالسمعة التي يسعى المستيمؾ في إطارىا إلشباع رغباتو 
واحتياجاتو. بينما الخواص ىي السمات المادية لمسمعة مف مظير خارجي، أو تعبئة، أو 

البيع، واختبلؼ الماركة، أي سمات المنتج، ىي التي تفسر تغميؼ، أو خدمات ما بعد 
                                                                                                                                                         
Code français de la propriété intellectuelle, 2éme édition, dalloz, paris, 2000. 
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اختبلؼ أسعارىا. فالسيارات عمى سبيؿ المثاؿ، جميعيا وسائؿ نقؿ، لكف اختبلؼ سماتيا 
 المادية والمعنوية ىي التي تمّيز أسعارىا. 

والتي تعتبر  ،أما فيما يخص تسجيؿ العبلمة التجارية فيسمح بميبلد "العبلمة المشيورة"
ثمرة وحمـ مالؾ العبلمة سواء أكانت صناعية أو تجارية أو خدمة، فيي الدليؿ األكيد لمنجاح 

بلمة بدوف ػرتيا، فالعػبلقا مف شيػبلمة تقاس انطػوة العػػث أّف قػتو، حيػقػصادي الذي حقػتػاالق
 .1وىليست إاّل مجرد توقيع يوضع عمى المنتوج خالية مف المضموف والمحت يرةػش

وحتى يتمّكف صاحب العبلمة التجارية مف حماية عبلمتو وتمييز بضائعو وخدماتو التي 
نتاجو عف غيرىا، ال بد مف القياـ بتسجيميا وفؽ إجراءات محّددة نّصت  ىي مف صنعو وا 
عمييا القوانيف والتنظيمات السارية، خاصة أف التطور الكبير واليائؿ لئلنتاج، جعؿ وفي كثير 

 .2فالعبلمة تتماثؿ شيئا فشيئًا مع البضائع ،ف المنتج مجيوؿ وغير معروؼمف األحيا

وأغمب القوانيف المتعمقة بالعبلمات التجارية في أغمب دوؿ العالـ اليـو تمـز مالؾ 
العبلمة بالقياـ بتسجيميا رسميا حتى يضمف حقوقو، ويسد باب العبث والتقميد واالستعماؿ 

مف  "تريبس"لمزيفيف والمقمديف غير الشرفاء. كما يعتبر اتفاؽ غير المشروع بوجو العابثيف وا
جيتو أّف التسجيؿ ىو السبب المنشئ لممكية العبلمة التجارية، حيث أنيا لـ تجعؿ االستعماؿ 

فالتسجيؿ ، 3الفعمي لمعبلمة التجارية شرطا لمتقدـ بطمب تسجيميا أو سببا لرفض ىذا التسجيؿ

                                                 

 أنظر: -1
- KAPFERER )j.N (, Les marques, Capital de l'entreprise, deuxième édition, les éditions d'organisations, 

Paris, 1996, p  159 

.- ROUBIER (p), le droit de la propriété industrielle, Tome 02, Librairie du recueil Sirey, Paris, 1954, p 

566. 

 أنظر:  -2
BODENHAUSEN   ) G. H. C.(, problèmes actuels concernant la protection Internationale de la propriété 

industrielle, Propriété industrielle, 1950, p 85. 

 .115يف )جبلؿ وفاء(، المرجع السابؽ، ص أنظر: محمد -3
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إذا ىو النتيجة النيائية لمسير في اإلجراءات المحددة التي نّص عمييا القانوف ابتداء مف تقديـ 
صدار شيادة بو.   الطمب إلى غاية الموافقة عميو وا 

داخمي لمعبلمة اليقصد بالتسجيؿ . إذ ولمتسجيؿ مفيوماف أحدىما داخمي واآلخر خارجي
ؤلحكاـ القانونية السارية فييا، وغرض ىذا ف يتـ تسجيميا داخؿ الدولة وفقا لأالتجارية 

 التسجيؿ ىو إضفاء الحماية القانونية لمعبلمة التجارية داخؿ تمؾ الدولة.

يو تسجيميا دوليا، ويتـ وفقا التفاقية مدريد فأما التسجيؿ الخارجي لمعبلمة التجارية، 
أف يتمقوا الحماية بالنسبة لمتسجيؿ الدولي لمعبلمات التجارية. أيف يحؽ لرعايا الدوؿ المتعاقدة 

لعبلماتيـ التجارية المسجمة في بمدىـ األصمي بإيداع تمؾ العبلمات في المكتب الدولي 
الممكية الصناعية. ويترّتب عمى التسجيؿ الدولي لمعبلمة التجارية أثر ىاـ بخصوص  لحماية

ف دوؿ ػة مػؿ دولػة في كػيماػتع بالحػمػة تتػبلمػبح العػيؿ تصػجػسػذا التػػوجب ىػإذ بم الحماية،
 .1أودعت فييا مباشرة، وذلؾ ابتداء مف تاريخ تسجيميا في المكتب الدولي وػما لػاد كػاالتح

  يػػدرؾ الكثيػػر مػػف النػػاس خطػػر تنػػاوؿ أغذيػػة أو أدويػػة أو سػػمع اسػػتيبلكية أو قطػػع   لػػـ
غيػػر مطابقػػة لممواصػػفات عمػػى صػػحتيـ وحيػػاتيـ، كػػوف بعػػض السػػمع ليػػا تػػأثير سػػريع،     غيػػار 
  تعبث في  - منيا الخطيرة-وما ىذه األمراض والحوادث    فيما أف البعض ذات تأثير مستقبمي. 
                                   . أسواقنا المحمية   والمنتشرة في   ،  كثير مف الناس إال نتيجة لتمؾ األغذية المقمدة أو المنتيية 

ىميا انتشػار أمف  ،ختبلالت السمعيةجممة مف اال يالوقت الحال ييشيد السوؽ ف   حيث
 حاتػػفنا ببسػػب ةيضػػاملا ةمػػيمقلا تاو نسػػلا ؿبلخػػ ريػػبك ؿكشػػب ( الغػػش التجػػاري )  السػػمع المقمػػدة

  خصػػباً    ت لنفسػػيا مكانػػاً وجػػد   مػػاـ كثيػػر مػػف السػػمع والمنتجػػات الرديئػػة التػػيأ   يمػػحملا ؽو سػػلا
                                         . لمثقافة االستيبلكية   غياب كمي   زيادة عمى  استيبلكية متعددة بتعدد تمؾ السمع،    نماطاً أو  

                                                 

 ،1989أوت  27صادقت الجزائر عمى بروتوكوؿ اتفاؽ مدريد بشأف التسجيؿ الدولي لمعبلمات المعتمد في مدريد في:  -1
المؤرخ في:  13/420، وذلؾ بموجب المرسـو الرئاسي: 2007نوفمبر  12، وفي: 2006أكتوبر  3والمعّدؿ في: 

انضماـ الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى بروتوكوؿ اتفاؽ مدريد بشأف التسجيؿ  المتضمف 15/12/2013
  .2015أفريؿ  26، مؤرخة في: 21الدولي لمعبلمات، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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باسػتيراد بعػػض البضػائع مػػف    تقػػـو   مػػف الشػركات التػي   كثيػراً    ويعػاني المجتمػع الجزائػػري
يتـ وضع    عادة ما تكوف رخيصة ورديئة. حيث   أو بعض الدوؿ العربية، والتيسيا آدوؿ شرؽ 

نحف وكبلء لو وذلؾ بتغييػر حػرؼ واحػد    عبلمة عمى تمؾ البضائع مقاربة لعبلمة المنتج الذي
                                . دمقملا وأ  يستطيع كثير مف المشتريف التفريؽ بيف االسـ األصمي   مف االسـ، فبل

السػػػوؽ    يراقبػػػوف الماركػػػات الناجحػػػة فػػػي   والمشػػػكمة الكبػػػرى أف بعػػػض التجػػػار الصػػػغار
نزاؿ بضاعتيـ ػػيقوموف بتق   سرعاف ماثـ وذات اإلقباؿ مف المستيمكيف،  ميد االسـ أو الماركة وا 

التػاجر واتخػاذ بأنو البػد مػف حمايػة    يطالب التجار   مدة والرديئة لمسوؽ، وأماـ ىذه المشكمةػػالمق
غيػػر األخبلقيػػة وال الوطنيػػة، كػػوف    يقػػـو بمثػػؿ ىػػذه األعمػػاؿ   القػػوانيف الصػػارمة ضػػد كػػؿ مػػف

وذلػػػؾ عبػػػر عػػػدـ السػػػماح لمثػػػؿ ىػػػذه  ،عمػػػى االقتصػػػاد وعمػػػى المػػػواطف   الظػػػاىرة خطػػػرة جػػػداً 
يػتـ    الفيػاتخ   والتي ،لمماركات المسجمة   يجب أف تفعؿ طبقاً    المنتجات بالدخوؿ مف المنافذ التي

                                         منعيا مف الدخوؿ.

يػتـ تعبئػة الزيػوت    السػابؽ   كػاف فػي  ، مجػاؿ زيػوت السػيارات   المستثمريف فػي   ويقوؿ أحد
يػتـ    عمػب عبػوة لتػر واحػد مػف عمػب إحػدى الماركػات المعروفػة بعػد أف   المزيفة والمغشوشة في

يحقػؽ    وتباع عمى أنيا ماركة أصمية وتحمؿ نفػس اسػـ الماركػة المشػيورة والغاليػة ممػا ،كبسيا
عمػػى    يػػؤثر سػػمباً    وؿ لمعبلمػػة التجاريػػة ممػػاكبيػػرًا، إلػػى جانػػب تغييػػر االسػػـ األ   لممػػزوريف ربحػػاً 
الػػى حػػوادث مروريػػة ويػػذىب ضػػحيتيا    يػػؤدي   يتمػػؼ محركيػػا ممػػا قػػد   سػػرعاف مػػا   السػػيارة والتػػي

                      . برياء مف المواطنيفاأل

ونظرا لما لمعبلمة التجارية مف أىمية بالغة، إذ تعتبر بحؽ إحدى الركائز التي يعتمد 
قتصادي الذي مف خبلليا يستطيع التنافس مع غيره مف المشروعات عمييا نجاح المشروع اال

الكبير واليائؿ لئلنتاج والذي  سواء عمى الصعيد الدولي أو المحمي. خاصة في ظؿ التطور
مما يجعؿ انتشار العبلمة  -في الكثير مف األحياف -يجعؿ المنتج مجيوؿ وغير معروؼ 

وشيوعيا وقدرتيا المميزة فريسة سيمة لممنتحميف والمتطفميف، لذا مف المنطقي ومف العدؿ 
الدراسة تيدؼ إلبراز فإف ىذه  وعميوتنظيـ حماية خاصة ليا باعتبارىا تعيينا نوعيا لممنتوج. 
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الحماية التي أقرىا قانوف العقوبات الجزائري، والنصوص المكممة لو لمعبلمة التجارية ومقارنة 
 .تمؾ الحماية ببعض التجارب الدولية في ىذا المجاؿ لبلستفادة منيا

إذ توجد عدة  ات،ػبلمػعػواع الػدد أنػعػي تػففتكمف وع ػوضػمػة الػة دراسػوبػعػص أما عف
عبلمة الخدمة، العبلمة ، 3العبلمة االحتياطية ،2، العبلمة الصناعية1العبلمة التجاريةواع كأن

المانعة، العبلمة المشيورة، العبلمة الجماعية، عبلمات الحركة، عبلمات الشكؿ، العبلمات 
إلى  نّوع االعتداءات عمى العبلمات التجاريةتو  .4الصوتية، عبلمات الرائحة، عبلمات المذاؽ
يا، وااللتباس تتشبيو العبلمة المشيورة وترجم ،العديد مف الصور، كتقميد العبلمة المشيورة
 والمساس باالنتشار االقتصادي لممؤسسة.  ،بيا، إضعاؼ القدرة المميزة لمعبلمة وابتذاليا

ولدراسة موضوع الحماية الجزائية لمعبلمة التجارية كإحدى أىـ صور الحماية المقررة 
 أف ننطمؽ مف اإلشكالية التالية:  ارتأيناالحماية المدنية، ليا بجانب 

                                                 

ز المنتجات التي يقـو ببيعيا بعد شراءىا مف تاجر الجممة وىي في أبسط تعريفيا كما أسمفنا أداة يستعمميا التاجر لتميي -1
، االعتداء عمى الحق في العالمةمولفرعة )نعيمة(، ، أنظر: أو مف المنتج مباشرة بصرؼ النظر عف مصدر اإلنتاج

العطيات  ،11، ص 2011/2012مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف الخاص، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر، 
 .12، المرجع السابؽ، ص )مصطفى موسى(

العبلمة الصناعية ىي تمؾ التي يستخدميا المنتج لتمييز منتجاتو عف منتجات ُمْنِتج آخر تكوف مشابية ليا، فيي  -2
  أنظر: ،عبلمة لتمييز صانع معّيف

 - Chavanne (A) et Claudine (N), marques de commerce ou de service, encyclopédie, dalloz, répertoire 

commercial, 4eme édition, paris, 1997, p 02.  

 .130، 129، المرجع السابؽ، ص (مصطفى موسىانعطٍاث )  -

 :مف األمر 11 :ذا لـ يقـ صاحبيا باستغبلليا في خبلؿ مدة معّينة تقّدر في المادةإوىي عبلمة معّرضة لمسقوط  -3
 المتعّمؽ بالعبلمات بثبلثة سنوات.  03/06

  :تفصيؿ تمؾ األنواع :أنظر -4

 .17_15ص _، صالسابؽالمرجع  (،نعيمة)مولفرعة  -   

 .137، 136، 131، 130 ، المرجع السابؽ، ص(مصطفى موسىانعطٍاث ) -        
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قارن؟ وىل ــشريع الجزائري والمــارية في التــالمة التجــما ىي صور الحماية الجزائية لمع
 ية لمحد من مختمف صور التعدي عمى العالمات التجارية؟ـماية كافــتمك الح

ِفي والمنيج الدراسة، ارتأينا اعتماد المنيج الوصلئلجابة عمى اإلشكالية الرئيسية ليذه   
، وذلؾ ِمَف خبلؿ: استقراء، َوْصَؼ، وتحميِؿ ُمختمؼ األحكاـ الواردة التحميمي االستنباطي

ِضمف النصوص القانونية الداخمية والدولية ومناقشتيا والّتعميؽ عمييا، ورفع الغموض واإلبياـ 
يقات واستنتاجات موضوعّية وبّناءة. فضبل عف المحيط بمضمونيا. قصد التوّصؿ إلى تعم

 االعتماد عمى المنيج المقارف لموقوؼ عمى تجارب بعض الدوؿ في ىذا المجاؿ.

مع اإلشارة إلى أننا ال نقـو بدراسة كؿ شكؿ مف أشكاؿ االعتداء عمى حقوؽ   
ضوعية العبلمات التجارية عمى حدى مف حيث أركانيا الثبلث، وذلؾ العتبارات شكمية ومو 

بحتة، حتى ال نقع في مناط التكرار المخؿ. بؿ نقـو بدراسة تمؾ األركاف ومحاولة إسقاطيا 
 عمى كؿ نوع مف أنواع تمؾ الجرائـ.

 التالية:إف اإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة استدعى منا تقسيـ الدراسة وفؽ الخطة   

 مقدمة
  التجارية: أركاف جريمة التعدي عمى العبلمة ولالباب األ 

 ة الركف الشرعي في جريمة التعدي عمى العبلمة التجاري: الفصل األول 
 ة الركف المادي في جريمة التعدي عمى العبلمة التجاري: الفصل الثاني 
 الركف المعنوي في جريمة تقميد العبلمة التجارية :الفصل الثالث 

 

والجزاء في جرائـ التعدي عمى العبلمة : القواعد اإلجرائية الخاصة بالمتابعة الباب الثاني
  التجارية

 صحة المتابعة في جرائـ االعتداء عمى العبلمة التجاريةسس وشروط أ :الفصل األول
 في جرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية إجراءات المتابعة الجزائية: الفصل الثاني
  قمع الجرائـ الماسة بالعبلمات التجارية: الفصل الثالث
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 الباب األول

 أركان جريمة التعدي عمى العالمة التجارية

لما فييا مف أرباح كثيرة. وقد تغري  ،مف أىـ سبؿ النشاط البشري فائدة تعتبر التجارة
أصحاب النفوس الضعيفة إلّتباع ضروب االحتياؿ والغش، في ترويج  –ىذه األخيرة–

صناعاتيـ أو بضائعيـ أو خدماتيـ بإخفاء عيوبيا، ومف ثـ إظيارىا عمى غير حقيقتيا، 
دـ جميور وصواًل إلى استمالة القوة الشرائية لجميور المستيمكيف بصورة تضميمية، فيق

المستيمكيف عمى شراء تمؾ الصناعات أو البضائع أو الخدمات اعتقادًا منيـ بأنيا تحمؿ 
عمى النحو المعمف عنو، في حيف تكوف تمؾ  لمحددة ليا والمزايا الخاصة بياالمواصفات ا

 .1أو عمى األقؿ دوف ذلؾ الصناعات أو البضائع أو الخدمات ليست كذلؾ

ردع مثؿ ىذه الممارسات نجد أنو وعبر القسـ العاـ مف قانوف وعمبل مف المشرع عمى   
العقوبات يتناوؿ المبادئ واألحكاـ العامة والشاممة التي تتصؼ بالثبات والديمومة. وعف 

، فيحّدد شروطيا ىطريؽ القسـ الخاص مف قانوف العقوبات يتناوؿ كؿ جريمة عمى حد
ىذا األساس فإف كؿ نص مف نصوص القسـ . وعمى 2وأركانيا وظروفيا والقواعد الخاصة بيا

 الخاص في قانوف العقوبات يفصح عف أمور ثبلثة: 

نوع الحؽ الذي يريد المشرع حمايتو أو طبيعة المصمحة يتعمؽ بؤلمر األوؿ لبالنسبة   
نمط السموؾ البشري الذي يراه المشرع فيرتبط باألمر الثاني أما  ي يراىا جديرة بالحماية.الت

الجزاء ب األمر الثالثبينما يختص أو مضرا بالمصمحة التي يريد حمايتيا.  ،الحؽ مضّرا بيذا

                                                 

 .04المرجع السابؽ، ص ، (براؾ ناصرأنظر: النوف ) -1

، مجمة المحكمة العميا، 2013أفريؿ  25المؤرخ في:  587468أيضا مف خبلؿ القرار رقـ:  القضاءبو أخذ وىو ما  - 2
، والذي تضمف أنو: " يجب في جريمة تقميد عبلمة تجارية إبراز أركاف الجريمة 400، ص 2013العدد األوؿ، 

 . وطرؽ إسنادىا إلى المتيـ في ضوء األدلة المتوافرة والنصوص القانونية واجبة التطبيؽ"
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الذي يفرضو المشرع عمى مف يقدـ عمى االعتداء عمى ىذا الحؽ أو المصمحة، ويطمؽ عمى 
 )الجريمة(. اسـذلؾ االعتداء أو الفعؿ الضار 

مف قانوف فإف كؿ تحميؿ عممي دقيؽ ألي نص مف نصوص القسـ الخاص  ويوعم   
العقوبات يستمـز أواًل أف نبحث عف ماىية الحؽ الذي ىو محؿ )موضوع( الجريمة، أي الحؽ 

 الذي استيدفو االعتداء. كما يستمـز أيضا تحديد أركاف الجريمة وعناصرىا.

وقد درج الفقو الجزائي عمى أف يجعؿ لمجريمة عموما ثبلث أركاف، وكغيرىا مف   
أو تزييؼ العبلمة التجارية واالعتداء عمييا بشكؿ سنة عمى ثبلثة  الجرائـ تقـو جريمة تقميد

أركاف، وىي الركف الشرعي وىو النص عمى الجريمة وعقابيا، أي أف ينص المشرع عمى 
ذكر الجريمة في قانوف العقوبات أو النصوص القانونية المكممة لو ويجرميا ويحدد عقوبتيا 

 .)الفصؿ األوؿ(

ف المادي وىو الفعؿ الجرمي أو الواقعة اإلجرامية، أو ىو عمى الركأيضا تقـو و   
االعتداء المادي الذي ينصب عمى الشيء المحمي بموجب القانوف، وىذا ىو الجانب 

كما تقـو ىذه الجريمة عمى الركف المعنوي الذي يتجمى  الموضوعي لمجريمة )الفصؿ الثاني(.
ميا. وىذا ىو الجانب الذاتي لمجريمة في حرية اإلرادة في اختيار ارتكاب الجريمة مف عد

 )الفصؿ الثالث(.

 الفصل األول

 الركن الشرعي في جريمة التعدي عمى العالمة التجارية
أف يحمي حقوؽ وحريات األفراد إال إذا طبؽ ضد  المجردة ال يمكفالقانوف بصورتو 

المعتديف عمى تمؾ الحقوؽ والحريات، والمطّبؽ لمقانوف ىو القاضي ضمف حدود سمطتو 
التقديرية إياه. فالقانوف ذاتو تتحقؽ حمايتو مف خبلؿ القضاء وذلؾ في مواجية عدـ الفاعمية، 

وفي حدود ىذا العارض تتدخؿ  أي في حالة وجود عارض يعترض حماية النظاـ القانوني،
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السمطة القضائية بقصد تقويضو دوف البحث عف مسبباتو إال بالقدر البلـز لمواجية الحالة 
 العرضية مػػػف خػبلؿ تحديػػػػد التدبيػػػػػر المبلئـ "كّما وكيفا".

وقد نص مبدأ الشرعية الجنائية عمى اختصاص المشرع الجنائي بإنشاء الجرائـ 
 أً وفقا لما ىو مقرر فيو بأنو )ال جريمة وال عقوبة إال بنص(، ويعد ىذا المبدأ مبدوالعقوبات 

"دستوريا" و"تشريعيا" في آف واحد، وذلؾ ألىميتو في الحفاظ عمى حقوؽ اإلنساف وحرياتو 
وبموجبو يحظر  األساسية، لذلؾ نصت عميو المادة األولى مف قانوف العقوبات الجزائري.

جرائـ وعقوبات مف تمقاء نفسو، حيث تنحصر ميمتو بتطبيؽ النص  عمى القاضي أف ينشئ
القانوني المحّدد مف قبؿ المشرع عمى الواقعة المطروحة أمامو. وىذا المبدأ الدستوري تقتضيو 

   مبررات مبدأ دستوري آخر وىو "مبدأ الفصؿ بيف السمطات". 

االعتداء عمى العبلمة التجارية وسنتناوؿ فيما يمي األحكاـ العامة لمبدأ شرعية جرائـ 
)المبحث األوؿ(، ثـ نعرض السند القانوني لحماية العبلمة التجارية في القانوف الجزائري 

 .والمقارف )المبحث الثاني(

 المبحث األول

 مبدأ شرعية جرائم االعتداء عمى العالمة التجاريةاألحكام العامة ل

ف بموجبيا جانب السمطة العامة ىي مف بيف أىـ ضمانات حقوؽ األفراد التي يأم  
ضمانة مبدأ "شرعية الجرائـ والعقوبات"، الذي يقتضي حصر مصادر التجريـ والعقاب في 

فيذه الضمانة ىي التي تضع حدودا واضحة تفصؿ بيف األفعاؿ ، 1نصوص القانوف

                                                 

، 1989الطبعة السادسة،دار النيضة العربية،مصر،،شرح قانون العقوبات،القسم العام، (محمد نجيبأنظر: حسني ) -1
 .70ص
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باعتبارىا كما أنيا تعطي لمعقوبة أساسا قانونيا يجعميا مقبولة  .المشروعة وغير المشروعة
 .1توّقع باسـ القانوف لصالح المجتمع

وبموجب ىذا المبدأ ال تستطيع النيابة العامة أف تحاسب الشخص )طبيعيا كاف أـ   
معنويا( إاّل بموجب النص القانوني، سواء تمّثؿ في قانوف العقوبات أو النصوص المكممة لو 

اية المستيمؾ وقمع الغش، وقانوف كقانوف العبلمات التجارية والقانوف التجاري، وقانوف حم
الجمارؾ، وكذا االتفاقيات والمعاىدات الدولية المتعمقة بالعبلمات التجارية والتي صادقت 

منو أسمى  150عمييا الدولة، إذ أف اعتمادىا وفقا لمقتضيات الدستور يجعميا بحسب المادة 
ا رئيس الجميورّية، حسب مف القانوف، إذ تنص عمى ما يمي: "المعاىدات اّلتي يصادؽ عميي

 .2الّشروط التي نص عمييا في الدستور تسمو عمى القانوف"

 58وقد أخذت بيذا المبدأ معظـ دساتير العالـ مف بينيا الدستور الجزائري في المادة   
ّرـ". وكذا لمجالتي تنص عمى ما يمي: "ال إدانة إاّل بمقتضى قانوف صادر قبؿ ارتكاب الفعؿ ا

ي تنص عمى ما يمي: "كؿ شخص ُيعتبر بريئا حّتى تثِبت جية قضائّية نظامّية الت 56المادة 
كما تنص  إدانتو في إطار محاكمة عادلة تؤّمف لو الضمانات البلزمة لمدفاع عف نفسو".

 عمى ما يمي: "تخضع العقوبات الجزائّية إلى مبدأي الّشرعّية والّشخصّية".  160 المادة

لنصوص المكممة لو األفعاؿ المحظورة التي يعّد اقترافيا ويحدد قانوف العقوبات وا  
ذا انطبؽ إبشروط معينة جريمة مف الجرائـ، فبل يمكف اعتبار فعؿ مف األفعاؿ جريمة إاّل 

عميو نص مف النصوص القانونية التي تتعّدد بتعّدد األفعاؿ التي يحظرىا القانوف، وبذلؾ 
وبيذا الحصر ينشأ مبدأ أساسي يسمى: "مبدأ  .ينحصر التجريـ والعقاب في تمؾ النصوص

                                                 

 .47، ص 1994 ،مصر ، المكتبة القانونية،-القسم العام، الجريمة-قانون العقوبات، (عبد القادرأنظر: القيوجي ) -1

يتضّمف التعديؿ الدستوري، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية  ،2016مارس  6 :المؤرخ في 16/01 القانوف -2
 .2016مارس  7 :في ة، المؤرخ14الديمقراطية الشعبية، العدد 
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. إذ ال حاجة لمبحث عف األركاف 1قانونية الجرائـ والعقوبات" الذي يسود في الدوؿ القانونية
 .2األخرى لمجريمة في ظؿ غياب الركف الشرعي ليا

ويقصد بالركف الشرعي لمجريمة إضفاء الصفة غير المشروعة عمى النشاط أو الفعؿ،   
ف يحدد النص الفعؿ المكّوف لمجريمة ويحدد العقاب الواجب فرضو عمى مرتكبو، وال إذ يجب أ

.3باب اإلباحةسيخضع الفعؿ لسبب مف أ أالّ وجود لمجريمة دوف ىذا الركف، ولكف يشترط 
 تكوف مبدأ الشرعية مف عنصريف أساسييف، ىما وجود نص سابؽ يجـر الفعؿ قبؿ ارتكابويو 

 .)مطمب ثاني( المشروعية في الفعؿ المرتكب، وعدـ توافر )مطمب أوؿ(

 المطمب األول

 وجود نص سابق يجرم الفعل قبل ارتكابو

إف وجود نص سابؽ يجـر الفعؿ قبؿ ارتكابو عنصر أساسي يقـو عميو مبدأ الشرعية.   
نزاؿعدـ جواز معاقبة شخص عمى فعؿ وقع منو  اه ىوضتقمو  إال إذا  ،العقاب عميو بسببو وا 

جممة مف الشروط  يفي النص التجريم يشترطو  ،وكاف ىذا الفعؿ مجرما بنص قبؿ وقوع
ي )فرع أوؿ(، ومف حيث تطبيؽ النص العقابي )فرع حيث طبيعة النص التجريمنتناوليا مف 

 ثاني(.

 

 
                                                 

، الجزء األوؿ "الجريمة"، ديواف المطبوعات شرح قانون العقوبات الجزائري )القسم العام(، (عبد اهللأنظر: سميماف ) -1
 .71، ص 2002الجامعية، الجزائر، 

، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في جريمة تقميد العالمة التجارية في ظل التشريع الجزائري، (وىيبة)واـر علأنظر:  -2
 .40، ص 2005الحقوؽ، فرع القانوف الجنائي، جامعة باجي مختار عنابة، كمية الحقوؽ، 

 ص ،2008دار النيضة العربية، القاىرة،  ،ريةحماية الجزائية لمعالمة التجاال (ناصر عبد الحميـالسبلمات ) أنظر: -3
214. 
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 الفرع األول

 من حيث طبيعة النص التجريمي

أف يكوف مصدر الصفة غير المشروعة لمفعؿ ىو نص القانوف، ويقاؿ ليذا  بد ال
النص "نص التجريـ"، وىو في نظر القانوف الجزائي يشمؿ قانوف العقوبات والقوانيف المكممة 
لو والقوانيف الجزائية الخاصة. وبالتالي يحدد في كؿ نص الشروط التي يتطمبيا في الفعؿ كي 

نو الصفة غير المشروعة ويحدد العقوبة المقررة ليذا الفعؿ، يخضع ليذا النص ويستمد م
 .ًا جريمة إال إذا وجد نصًا يجـر ىذا الفعؿنفإف القاضي ال يستطيع أف يعتبر فعبًل معي لذلؾ

فإذا لـ يجد مثؿ ىذا النص فبل سبيؿ إلى اعتبار الفعؿ جريمة ولو اقتنع بأنو مناقض لمعدالة 
 أو األخبلؽ أو الديف.

وذلؾ بمنع السمطات العامة  ،ىذا المبدأ ىو حماية الفرد وضماف حقوقو وحريتووأساس 
ما لـ يكف قد ارتكب فعبل ينص القانوف عميو وفرض عمى مرتكبيو  ،مف اتخاذ أي إجراء بحقو

التشريع كمصدر لمتجريـ وىو ما سنتناولو في ىذا الفرع مف خبلؿ فقرتيف،  عقوبة جزائية.
كذا االلتزامات التي يفرضيا مبدأ الشرعية عمى المشرع عند سنو عقاب )فقرة أولى(، و وال

 لمنص التجريمي )فقرة ثانية(.

 الفقرة األولى

 التشريع كمصدر لمتجريم والعقاب

ينبغي أف يكوف النص التجريمي نصا تشريعيا، أي مكتوبا حتى يمكف لمفرد معرفة   
ولذلؾ . مف االستقرار لمنظاـ الجزائياألفعاؿ المجرمة واألفعاؿ المباحة، ومف ثـ توفير نوع 

يستوجب مبدأ الشرعية اعتماد التشريع كمصدر وحيد لمتجريـ والعقاب، واستبعاد المصادر 
 .1األخرى لضماف الحماية الكافية لؤلفراد

                                                 

 .82 ، ص1975، ، لبنافف د. ، د.شرح قانون العقوبات، القسم العام، د(حسني نجيب محمو أنظر: نجيب ) -1
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مف الدستور الجزائري في فقرتيا السابعة عمى ما  140 المادةطار تنص وفي ىذا اإل  
يمي: "يشرع البرلماف في المياديف التي يخصصيا لو الدستور وكذلؾ في المجاالت 

..القواعد العامة لقانوف العقوبات، واإلجراءات الجزائّية، السّيما تحديد الجنايات ..اآلتية:
رميف، ونظاـ لمجفو الّشامؿ، وتسميـ اتمفة المطابقة ليا، والعلمخوالجنح، والعقوبات ا

 .الّسجوف..."

مى ما ػصيا عػوبات بنػقػوف العػانػف قػى مػادة األولػي المػري فػزائػرع الجػشػناه المػا تبػمػك  
 .1جريمة وال عقوبة أو تدابير أمف بغير قانوف" مي: "الػي

التجريمية فقد إذا كانت السمطة التشريعية تممؾ وحدىا سف النصوص أنو ويبلحظ   
لى السمطة القضائية بطريؽ غير  تتخمى عف سمطتيا إلى السمطة التنفيذية بطريؽ مباشر، وا 

 .مباشر

 الفقرة الثانية

 لتزامات التي يفرضيا مبدأ الشرعية عمى المشرع عند سنو لمنص التجريمياال 

يتعمؽ ، بعض االلتزامات منص التجريميل وسن عندالمشرع  عمىيفرض مبدأ الشرعية   
بمضموف البعض اآلخر يتعمؽ وىو ما تناولناه في الفقرة األولى، و  بعضيا بمصدر التجريـ،

فالمشرع ممـز بعدـ إفراطو في التجريـ، إذ يجب عميو أف يتحرى في تجريمو لؤلفعاؿ  التجريـ.
تمؾ التي تشكؿ خطرا حقيقيا عمى الفرد وعمى المجتمع. وبالمقابؿ فيو ممـز بعدـ إفراطو في 
العقوبة، إذ يمزمو مبدأ الشرعية اختيار العقوبات المناسبة لؤلفعاؿ المجرمة والتي تحقؽ 

جوة مف العقوبة. كما يمتـز المشرع عند سنو لمنص التجريمي ببياف البنياف األغراض المر 

                                                 

الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية المتضمف قانوف العقوبات، ، 1966جويمية  8 :المؤرخ في 66/156 :األمر رقـ -1
 .2016مارس  7 :في ة، المؤرخ14الديمقراطية الشعبية، العدد 



 
33 

القانوني لمجريمة، وذلؾ بإبراز أركانيا، وكذلؾ تحديد العقاب عمى نحو يسيؿ لمقاضي تطبيقو 
 مف خبلؿ النصوص.

يفرض مبدأ الشرعية عمى المشرع أيضا توضيحو لمنص التجريمي وحرصو  كذلؾ  
 ستقبؿ.عمى سريانو عمى الم

 يالثان عالفر 

 من حيث تطبيق النص العقابي

يحكـ تطبيؽ النص التجريمي مبدأ تبعية القاضي لممشرع، وىي تبعية تحـر القاضي   
إال أف المبلحظ مف الناحية العممية  .مف التدخؿ ولو بطريؽ غير مباشر في سياسة التجريـ

لى ما لمقاضي مف سمطة تقديرية أف مبدأ تبعية القاضي لممشرع غير مطمؽ التطبيؽ بالنظر إ
فيكوف القاضي بذلؾ  في تطبيؽ النص التجريمي عمى الوقائع المعروضة عميو تحقيقا لمعدالة.

 .1رادة المشرعإلفي مركز تقييـ 

تطبيؽ النص العقابي مف حيث الزماف )فقرة أولى(.  ،وسنتناوؿ ذلؾ مف خبلؿ فقرتيف  
 وكذا تطبيقو مف حيث المكاف )فقرة ثانية(

 الفقرة األولى

 تطبيق النص العقابي من حيث الزمان

فإف المشكمة تثور في حالة وقوع  ،أما فيما يتعمؽ بالنظاـ الزمني لمنص التجريمي  
في  تمغي القانوف القديـ الذي ارتكبجريمة في ظؿ قانوف ثـ يصدر قانوف جديد يعدؿ أو ي

ظمو الجريمة. فبل خبلؼ في أف القانوف الجديد يطبؽ عمى الواقعة البلحقة لصدوره، ولكف 

                                                 

، تكييؼ الوقائع والجريمة يرية لمقاضي في تطبيؽ النص التجريمي في مسائؿ ثبلثة وىي:دوتتجمى مظاىر السمطة التق -1
 .صبلحية القاضي في استبعاد النص التجريمي خدمة لمشرعية، تفسير النص التجريمي
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اإلشكاؿ يبقى قائما بالنسبة لمقانوف الواجب التطبيؽ عمى تمؾ الوقائع السابقة لصدوره. ويثير 
 ىذا اإلشكاؿ مسألة تنازع القوانيف مف حيث الزماف. 

إال إذا كاف ىذا  ،ويقتضي مبدأ الشرعية عدـ جواز متابعة فرد مف أجؿ سموؾ ارتكبو  
السموؾ مجرما بنص سابؽ عمى وقوعو. ويفيد ىذا المبدأ عدـ جواز تطبيؽ القانوف الجديد 

إذ يكاد يجمع  ،بو عمى إطبلقو ذإال أف ىذا المبدأ ال يؤخ .عمى الوقائع التي سبقت صدوره
يرثيـ في ذلؾ بعض التشريعات عمى جواز تطبيؽ القانوف الجديد بأثر  الفقو والقضاء وما

رجعي إذا كاف أصمح لممتيـ. وقد نص قانوف العقوبات الجزائري في المادة الثانية منو عمى 
 .1ذلؾ

 الفقرة الثانية

 انمكتطبيق النص العقابي من حيث ال

 أصمي وىو مبدأالمكاف فيحكمو مبدأ حيث وبخصوص تطبيؽ النص العقابي مف   
  .2إقميمية القانوف الجنائي

، 1، ومبدأ شخصية النص الجنائي3ومبادئ احتياطية وىي مبدأ عينية النص الجنائي  
 .2ومبدأ عالمية النص الجنائي

                                                 

 ،لقانوف األصمح لممتيـ أف ينص القانوف الجديد عمى تخفيض العقوبة مع اإلبقاء عمى تجريـ الفعؿمف أىـ تطبيقات ا -1
 .ومف تطبيقاتو أيضا أف يجعؿ القانوف الجديد مف الفعؿ الذي ارتكبو المتيـ غير معاقب عميو

 ترتكب في أراضي الجميورية،  مف قانوف العقوبات عمى أف يطبؽ قانوف العقوبات عمى كافة الجرائـ التي 3 المادةتنص  -2

وقد تولى قانوف اإلجراءات ، ويعني أراضي الجميورية، إقميـ الدولة الجزائرية وفقا لممبادئ العامة في القانوف الدولي العاـ
 منو. 591 و 590 ،586 :ادو إلى مبدأ إقميمية القانوف في الم االجزائية بياف مكاف وقوع الجريمة استنادً 

 المادةحدد المشرع الجزائري الحاالت التي يطبؽ عمييا قانوف العقوبات الجزائري بصرؼ النظر عف جنسية مرتكبيا في  -3
 .مف قانوف اإلجراءات الجزائية 588



 
35 

ويبلحظ في مجاؿ تطبيؽ النص القانوني أنو في كثير مف األحياف يتـ الخمط بيف 
التحديد القانوني مف قبؿ المشرع لواقعة معينة  ، الذي ىو3الوصؼ القانوني وىما ،أمريف

خضاعيا لنص أو نموذج قانوني معيف ينطبؽ عمييا وبالتالي يكوف ىذا النص المحدد مف . وا 
 .قبؿ المشرع متضمنا الجريمة والعقوبة المحددة مف قبؿ المشرع

الذي ىو عمؿ قضائي صرؼ حيث أف القاضي ُيعمؿ سمطتو  4،والتكييؼ القانوني
التقديرية لتقدير إخضاع الواقعة المعروضة عميو إلى النص القانوني المبلئـ الذي ينطبؽ 
عمييا، وذلؾ كمو وفقا لتقدير القاضي طبقا لثقافتو القانونية، وبالتالي يعتمد ذلؾ عمى فطنتو 
وذكائو وخبرتو وعممو القانوني دوف عممو الشخصي، مع مبلحظة أف عمـ القاضي الشخصي 

 لعمـ باألمور العامة التي يفترض بالناس كافة اإللماـ بيا.ال يشمؿ ا

 
                                                                                                                                                         

 وذلؾ بموجبيقـو ىذا المبدأ عمى وجوب سرياف قانوف الدولة عمى مف يحمؿ جنسيتيا ولو ارتكب جريمة خارج إقميميا،  -1
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية.  583، 582 :المادتيف

 ووجوب سرياف قانوف الدولة التي يمقى فييا القبض عمى المجـر بصرؼ النظر عف جنسيتو ومكاف ارتكابقضي بي -2
 .مجريمةل

 ، منشأة المعارؼ،سمطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير االحترازية، (حسف موسىبكار )حاتـ أنظر:  -3
  .100ص  ،2002اإلسكندرية،  

 .188ص  ،2004، د. د. ف، د. ـ. ف، التكييف القانوني لمدعوى الجنائية، (جواد) الرىيمي -

، 2003 اإلسكندرية، ، دار الفكر الجامعي،التكييف في المواد الجنائية، (محمود عبد ربو محمدالقببلوي ) -
 .22ص

، بحث مقدـ لممؤتمر التاسع لمدعوى الجنائية المقترنة بدعوى مدنيةالتكييف القانوني ، (محمد صالحالقويزي ) -
ص  ،1967بغداد،  ،مطبعة اإلرشاد ،1967عقد في القاىرة في شباط)فبراير(التحاد المحاميف العرب المن

23،24. 

 ، 48ص ، المرجع السابؽ، )جواد( الرىيمي أنظر:وقد تعددت االتجاىات الفقيية في تعريؼ التكييؼ القانوني لمجريمة.  -4
وما  10المرجع السابؽ، ص ، (محمود عبد ربو محمد)القببلوي  ،48 صالمرجع السابؽ، ، (محمد صالحالقويزي )
 بعدىا.
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 المطمب الثاني

 عدم توافر المشروعية في الفعل المرتكب

يقصد بو الصفة غير المشروعة لمفعؿ، بمعنى أف لمفعؿ أو عدمو قاعدة قانونية،   
العقوبات بني في غالبيتو عمى قاعدة أساسية مضمونيا ''ال جريمة وال عقوبة مف   فقانوف

غير نص قانوني''، فالركف الشرعي ىنا يقصد بو الصفة غير المشروعة لمفعؿ، أي تكييؼ 
الفعؿ بأنو غير مشروع، ويتحقؽ بخضوع الفعؿ لنص التجريـ وعدـ وجود سبب مف أسباب 

 .فة عدـ المشروعيةاإلباحة التي تنفي عف الفعؿ ص

 الفرعسمبيا يعد نتيجة لعدـ شرعيتو قانونا ) سواء كاف إيجابيا أـ االعتداء الجرميإف   
 رعاألوؿ(، وىو ما يستمـز تطابؽ تمؾ األفعاؿ غير المشروعة مع تكييؼ قانوني معّيف )الف

بذاتو لمعقاب عمى كؿ فعؿ وقع  يكفيـر لمفعؿ المعاقب عميو ال ججود النص المفو  (.الثاني
نما ،في أي وقت وفي أي مكاف ومف أي شخص ـر أف جيشترط لمعقاب عمى الفعؿ الم وا 

وأف يكوف ساريا عمى المكاف الذي  ،المفعوؿ وقت اقتراؼ الفعؿ رمو نافذجيكوف النص الذي 
عمى شرط مف الشروط امتنع العقاب  تخمؼ فإذا .وعمى الشخص الذي اقترفو فيو اقترؼ

.جالفعؿ الم  ـر

 األول عالفر 

 االعتداء الجرمي )االيجابي أو السمبي( نتيجة لعدم شرعيتو قانونا

عقوبة أو ليا الجريمة ىي فعؿ غير مشروع صادر عف إرادة جنائية يقرر القانوف   
كما أف الجريمة ىي كؿ سموؾ خارجي إيجابيا كاف  ،تدبير أمف ويشكؿ اعتداء عمى المجتمع

 وؿ.ؤ جرمو القانوف وقرر لو عقابا إذا صدر عف إنساف مسأـ سمبيا 

ويتبّيف مما سبؽ أف الجريمة تتطمب أف يكوف الفعؿ غير مشروع طبقا لقانوف   
فيذا الفعؿ )اإليجابي أو السمبي( كي يمّثؿ  ،العقوبات والقوانيف المكممة لو كما أسمفنا الذكر
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وسنتناوؿ ذلؾ مف  1ف غير مشروع.ينبغي أف يكو  ،اعتداء عمى مصمحة يحمييا القانوف
 والتدابير خبلؿ فقرتيف، النتائج المترتبة عمى مبدأ الشرعية )فقرة أولى(. وكذا شرعية العقوبات

 .قاعدة مكممة لشرعية الجرائـ )فقرة ثانية(ك

 الفقرة األولى

 اآلثار والنتائج المترتبة عمى مبدأ الشرعية

مصادر التجريـ والعقاب في النصوص يترتب عمى األخذ بمبدأ الشرعية حصر 
وعميو فإف المصادر  ،التشريعية، فالقاعدة الجنائية ىنا مصدرىا الوحيد ىو القانوف المكتوب

كما يترتب عنو التزاـ التفسير الكاشؼ  2.األخرى مستبعدة في نطاؽ القوانيف الجنائية
ويبقى تفسير  ،رعلمنصوص أي أف تفسير النصوص الجنائية قوامو البحث عف إرادة المش

وال يجوز لمقاضي أف  .القاضي في الحدود التي ال تصؿ إلى حد خمؽ الجرائـ أو العقوبات
أو  ،يجـر فعبل لـ يرد نص بتجريمو قياسا عمى فعؿ ورد نص بتجريمو بحجة تشابو الفعميف

كوف العقاب في الحالتيف يحقؽ نفس المصمحة االجتماعية مما يقتضي تقرير الثاني عمى ي
 .ألوؿ، ألف في ذلؾ اعتداء صريح عمى مبدأ الشرعيةا

ويترتب عنو أيضا أف القاضي بتفسيره النص الجنائي إنما يسعى إلى الكشؼ عف 
ولكف النص قد يشوبو لبس يجعؿ مف تفسيره أمرا  .ال عف مصمحة المتيـ ،إرادة المشرع

رادة المشرع ، وحيف ذلؾ عمى صعبا يؤدي تأويمو إلى وجود تساوي بيف مصمحة المتيـ وا 
أما آخروف فيروف أف االمتناع عف  .المشرع أف يأخذ بقاعدة الشؾ يفسر لمصمحة المتيـ

                                                 

 .76 – 73 صالمرجع السابؽ، ، (عبد اهللسميماف )أنظر:  -1

، الوجيز في القانون الجنائي العام، (منصوررحماني ) -     – 126 ص-، ص2006الجزائر، ، دار العمـو
129. 

 .80ص ، مرجع سابؽ، سميماف )عبد اهلل(أنظر:  -2

 .132، 131ص ، مرجع سابؽ، (منصوررحماني ) - 
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نما تطبيؽ  تطبيؽ النص في ىذه الحالة ليس تطبيقا لقاعدة الشؾ يفسر لمصمحة المتيـ، وا 
ىي قاعدة الشرعية، إذ يتعارض مبدأ الشرعية مع تطبيؽ نص غامض و لقاعدة أعـ وأشمؿ 

وعمى أي حاؿ فقد أصبح مثؿ ىذا الفرض باستحالة تفسير النص أمرا نادرا،  .تفسيرهيستحيؿ 
 ذلؾ أف المشرع يعير اىتماما كبيرا لوضوح النص.

ويبقى اإلشكاؿ األساسي لتطبيؽ ىذه القاعدة ىو اإلثبات، فحيف تتعادؿ أدلة اإلدانة  
"األصؿ في اإلنساف  ىي أف رىيتعيف تغميب أدلة البراءة تطبيقا لقاعدة أخ مع أدلة البراءة

 البراءة".

ومف خبلؿ ما سبؽ نجد أف مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات يحقؽ مصمحة المجتمع 
 اعف طريؽ إضفاء الصبغة القانونية عمى العقوبة وجعميا مقبولة باعتبارىا توّقع تحقيق

 .لممصمحة العامة، وعف طريؽ إسناد وظيفة التجريـ والعقاب إلى المشرع وحده

 الفقرة الثانية

 قاعدة مكممة لشرعية الجرائمكشرعية العقوبات 

عمبل بمبدأ الشرعية ليست كؿ األعماؿ المخالفة لمنظاـ العاـ ميما بمغت خطورتيا 
نما يتعرض منيا لمعقاب ما ىو مجـر بنص فحسب،  تعرض مرتكبييا لمعقاب بصفة تمقائية، وا 

عماؿ المنصوص والمعاقب عمييا بنص سواء ومف ثـ ال تشكؿ جريمة تستوجب العقاب إال األ
أو في شكؿ الئحة تنظيمية )بالنسبة  ،صيغ في شكؿ قانوف )بالنسبة لمجنايات والجنح(

لممخالفات(. ويقتضي مبدأ الشرعية أف تكوف الجريمة محددة وأف يكوف التجريـ واضًحا، كما 
 يقتضي التفسير الضيؽ لمنص. 

لقاعدة "ال عقوبة أيضا إال بنص"، والقاعدتاف  وقاعدة "ال جريمة إال بنص" مكممة
مكممتاف وممزمتاف لبعضيما البعض، إذ أنو مف الضروري أف يكوف المرء عمى دراية ليس 



 
39 

فقط بأف فعؿ ما مجـر بؿ يجب أيضا أف يعمـ بالعقوبة التي يتعرض إلييا لو أتى ذلؾ الفعؿ، 
 عقوبة معينة لكؿ تجريـ يقيمو.  ومف ثـ يتعيف عمى المشرع أف يتولى بنفسو التنصيص عمى

غير أنو مف الجائز أف يقضي القاضي بعقوبة تفوؽ الحد األقصى المقرر قانونا، 
كما يجوز لو أيضا أف ينزؿ إلى الحد األدنى المقرر  .يحدث ىذا عند توافر شروط العودو 

 قانونا إذا ما أسعؼ المتيـ بالظروؼ المخففة.

ويقتضي مبدأ الشرعية مف ناحية أخرى أف يكوف الفرد عمى دراية مسبقة بنوع تدبير  
األمف الذي يعرضو إليو تصرفو، وأف يكوف تدبير األمف موقوفا عمى معاينة مسبقة لحالة 

كما ال يجوز لمقاضي أف يمجأ إال لتدابير  .الخطورة، أي احتماؿ قوي الرتكاب جريمة مستقببل
مييا صراحة في القانوف، غير أف الطابع الوقائي والعبلجي لتدبير األمف األمف المنصوص ع

 .يفرض تمطيؼ مبدأ الشرعية

تدابير األمف المنصوص عمييا  ىوىكذا فإف لـ يكف بإمكاف القاضي أف يمجأ إل
صراحة في القانوف، فميس لممشرع أف يحدد بدقة لكؿ تصرؼ تدبير أمف معّيف، كما ىو 

فبالنسبة لؤلحداث مثبل فإف تدابير التربية التي تطبؽ عمييـ ال  .وباتالحاؿ بالنسبة لمعق
نما تأخذ بالحسباف السف فحسب.  عبلقة ليا بالجريمة المرتكبة وا 

فيتعيف أف تكوف  ،أما إذا تعمؽ األمر بفئة مف تدابير األمف التي تسبب إزعاجا لؤلفراد
عمييا ومف ىذا القبيؿ تدابير محددة بنص صريح مع تعييف الحالة الخطيرة التي ينطبؽ 

األمف الشخصية والعينية، حيث ال يجوز الحكـ بيا إال في الحاالت المحددة صراحة في 
 القانوف.

وقد أضحت ظاىرة  ،وتنتيي جريمة االعتداء عمى العبلمة التجارية باكتماؿ عناصرىا
ؿ الكفيمة لمقضاء العبلمات التجارية ظاىرة إجرامية تقتضي البحث عف الوسائعمى االعتداء 

كما أصبحت تتسـ بكونيا . إذ أصبحت تتمّيز باحتراؼ الجاني أو الجناة ،عمييا والحد منيا
مشروعا منظما يستند في الكثير مف الحاالت عمى تنسيؽ إداري ومالي وتخطيط مسبؽ 
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وقد يتـ تخصيص بعض أفراد العصابة  .لمجريمة، سواء كاف ىذا التنظيـ بدائيًا أو متطوراً 
جمع المعمومات األولية عف الضحية والبعض اآلخر لممراقبة بينما تتولى مجموعة أخرى ل

مباشرة المشروع اإلجرامي وقد تتولى مجموعة أخرى استبلـ محؿ الجريمة مف المجموعة 
 المنفذة، وقد يتطمب األمر مجموعة أخرى لتسويؽ محؿ الجريمة أو التفاوض عميو.

ة االعتداء عمى العبلمات التجارية عادة بقدر مف البراعة طار ظاىر إويتمتع الجناة في   
طار عادة ما يتمّيز والذكاء والخبرة المينية أو العممية، فأسموب ارتكاب الجريمة في ىذا اإل

تنفيذىا يتطمب عادة  أفكما  ،باالبتكار الذي يثير حيرة الناس ورجاؿ الشرطة والمحققيف
 كثر الجرائـ المعاصرةأىذا النوع مف الجرائـ مف صا ذوي خبرة فنية، وىو ما يجعؿ اشخأ

األفراد والدوؿ والمؤسسات،  خطورة لما تمحقو مف خسائر اقتصادية ومادية وصحية عمى
 .فضبل عف صعوبة اكتشاؼ الجناة

وىو ما يضفي  ،الظاىرة اإلجرامية وتتمّيز ىذه الجريمة أيضا بارتفاع عدد ضحايا  
 ،توعمييا طابع الخطورة لكونيا تشّكؿ تحديًا سافرًا لسيادة الدولة واألمف العاـ وتؤدي إلى زعزع

وقد تتحوؿ مف ظاىرة محمية  ،سيما وأنيا قابمة لبلمتداد واالنتشار في مناطؽ جغرافية واسعة
 إلى ظاىرة دولية.

 الثاني عالفر 

 التكييف القانوني لمفعل الغير المشروع

يستند الموقؼ القانوني مف ىذا الموضوع إلى مجموعة مف المواد القانونية التي تنص   
عمى كممة الوصؼ القانوني صراحة أو إشارة، سواء أكاف ذلؾ في قانوف العقوبات أـ في 

والتي أشارت إلى إف الوصؼ القانوني لمجريمة ما ىو إال عممية  ،قانوف اإلجراءات الجزائية
وما عمى القاضي الذي يريد أف يطبؽ القانوف عمى الواقعة  ،لقانوني لمجريمةسابقة لمتكييؼ ا

المعروضة إال أف ينزؿ الوصؼ أو النموذج القانوني المحدد مف قبؿ المشرع سمفا عمى تمؾ 
  .وىو ما نتناولو مف خبلؿ مػاىػية التكيػيؼ القانػوني لمفػعؿ غػير المشػروع )فقػرة أولى( الواقعة.



 
41 

احتراـ ضمانات المّتيـ مف خبلؿ تطبيؽ قاعدة تقّيد المحكمة بوقائع الّدعوى ّف كذلؾ فإ
وأشخاصيا، ال يتعارض مع كوف االتياـ عبارة عف ادعاء قاببل لمبحث والّتحقيؽ والذي قد 
يكشؼ وقائع جديدة، أو ظروؼ لصيقة بالواقعة المحالة إلى المحكمة، أو مّتيميف جدد، 

ما جّد أماميا مف وقائع وأشخاص، يكوف ليا سمطة إجراء بعض  وبالتالي فإّف المحكمة إزاء
الّتعديبلت الّطفيفة وغير الجوىرية عمى وقائع الّدعوى، وسمطتيا في تغيير الوصؼ القانوني 

 .وىو ما سنتناولو مف خبلؿ )فقرة ثانية(  لموقائع وتقريبو مف الّصواب.

 الفقرة األولى

 المشروعماىية التكييف القانوني لمفعل غير 

لقد تعددت االتجاىات الفقيية في تعريؼ التكييؼ القانوني لمجريمة. فقد ذىب بعض   
الفقو الفرنسي إلى تعريؼ التكييؼ القانوني بأنو: "عممية قانونية يقـو فييا القاضي بالبحث 
عف االسـ القانوني الذي يتعيف إضفاءه عمى الفعؿ الذي دخؿ في حوزتو وبيذه العممية يتخذ 

فعؿ االسـ القانوني الخاص بو، فالتكييؼ ىو الفعؿ مف خبلؿ النص الجنائي الذي يعاقب ال
  1.عميو"

ويتضح مف خبلؿ ىذا التعريؼ أف التكييؼ ىو تحديد العبلقة القانونية القائمة بيف   
وىو أيضا بحث القاضي عما إذا  الواقعة اإلجرامية وبيف أحكاـ القانوف التي تنطبؽ عمييا.

عؿ المرتكب مف قبؿ المتيـ قد توّفرت فيو العناصر القانونية وأركاف جريمة ما حسب كاف الف
 .2الوصؼ القانوني ليا، أي حسب التحديد القانوني لمنموذج أو االسـ الخاص بيا

واقعة مجردة ت نو إذا توافر أأف ينص المشرع عمى أوليما  ،ويتطمب التكييؼ شرطيف  
ليا خصائص معينة فإنيا تندرج تحت احد األوصاؼ التي يعرفيا القانوف ويرتب عمييا أثرا 
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ف الواقعة المعروضة عميو تتوافر فييا خصائص أأف يعمف القاضي وثانييما  قانونيا معينا.
ؿ الشرط األوؿ ىو مف عمفالواقعة المجردة التي أضفى عمييا القانوف وضعا قانونيا معينا. 

 الشرط الثاني فيو مف عمؿ القاضي.  بينما ،المشرع

بخبلؼ  ئو،نو ينشإوالمشرع حيف يضفي تكييفا )وصفا( قانونيا معينا عمى واقعة ما ف
حيف يضفي ىذا التكييؼ القانوني عمى الواقعة المعروضة عميو، فإنو يعمف ىذا  الذيالقاضي 

يف فالقاضي ال يمكنو أف يختار تكييفا . وىناؾ ارتباط وتبلـز بيف الشرطعنو التكييؼ ويكشؼ
معينا إال إذا عرفو المشرع )مف خبلؿ الوصؼ القانوني المسبؽ لمجريمة(، بؿ إف دور 

ألنو يتمثؿ في الخصائص التي يتطمبيا المشرع في  ،القاضي في ىذا الشأف كاشؼ محض
 .1الواقعة المجردة وقد توافرت في الواقعة المعروضة عميو

لزاـ قانوني عمى  ،الدعوى يقـو بو قاضيياتكييؼ إف  وىو ليس إال عمؿ قانوني وا 
دوف طمب مف أحد الخصـو بأف يكّيؼ الطمبات والوقائع المعروضة عميو تكييفا  القاضي

صحيحا يتفؽ مع الوصؼ القانوني لمجريمة مف قبؿ المشرع، وبالتالي فإف التكييؼ ىو عمؿ 
لنص عمى ىذه القاعدة األصولية لمقضاء لف ينشئيا قضائي ممـز قانونا لمقاضي، وبما أف ا

ف لـ ينص المشرع عميياإبؿ يكشؼ عنيا لذلؾ ف  .2ف القاضي ممتـز بالتكييؼ حتى وا 

ف تكييؼ الواقعة ُيعدُّ عمبل أإلى القوؿ بيذىب جانب مف الفقو الفرنسي  جعؿوىذا ما 
ألف األخير عندما  ،اضيحيث أف التكييؼ ليس إال مف عمؿ الق .3أساسيا وضروريا لمقاضي

وحينئذ يسيؿ  ،يكيؼ واقعة ما وفقا لوصفيا القانوني فإنو يعمؿ عمى التقاء الواقع بالقانوف
 .4تطبيؽ القاعدة القانونية الواجبة التطبيؽ عمى الواقعة
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ومف األىمية بمكاف مبلحظة أف ىناؾ عبلقة وثيقة جدا بيف السمطة التقديرية   
وبيف التكييؼ القانوني الذي ىو مف اختصاص القاضي، ذلؾ ألف الممنوحة قانونا لمقاضي 

تقدير وتييئة القاضي لعناصر النزاع المطروح عميو مف أجؿ إنزاؿ حكـ القانوف عمييا لغرض 
حسميا ىو الذي يعتمد عميو تكييؼ القاضي لذلؾ النزاع، ولما كانت أدوات الصياغة 

 ،ىي المادة التي تباشر مف خبلليا السمطة التقديرية القانونية ووقائع النزاع والقاعدة القانونية
وىي كذلؾ عصب التكييؼ القانوني ولما كاف مف يقـو بالتقدير ىو نفسو مف يقوـ بالتكييؼ، 

 فإف ذلؾ يدؿ عمى قوة العبلقة بيف التقدير والتكييؼ.

ف كاف التقدير والتكييؼ يرد   اف عمى وعممية التكييؼ تأتي تالية لمتقدير، ذلؾ ألنو وا 
ويقـو بيما ذات العضو بالصفة ذاتيا عند إصدار العمؿ القضائي إال أف  ،عناصر واحدة

الفارؽ بينيما زمني، حيث إف التقدير سابؽ لمتكييؼ مف حيث التمييد لو حتى يمكف إنزاؿ 
اعدة حكـ القانوف عػػمى الواقعة، والتقػػػػدير أيضا الحقػػػػا لمتكييػػػػػػػؼ مف حيث إعماؿ أثر الق

القانونية عمى واقع النزاع، وىذا التعقيد ال يمكف أف يواجيو إال القاضي المتمتع بالذكاء 
وعمى ذلؾ  ،والفطنة والقدرة القانونية والعمـ والخبرة والذوؽ الرفيع ضمف سمطتو التقديرية

فالقاضي عندما يقـو بعممية التكييؼ يباشر سمسمة مف عمميات التقدير ليصؿ إلى تطبيؽ 
 .1قاعدة القانونية التي يرى مبلءمتيا لواقع النزاع المعروض عميو بقصد حسمػػػػػػوال

والبد مف اإلشارة إلى أف لمتكييؼ تقسيمات متعددة تناوليا الفقو، فمف حيث موضوعو   
قسـ إلى تكييؼ لمواقعة وتكييؼ لمجريمة )جناية، جنحة، مخالفة(، ومف حيث نطاؽ تطبيقو 

بالموضوع وآخر خاص بالشخص، كذلؾ فإف لمتكييؼ أىمية بالغة قسـ إلى تكييؼ خاص 
سواء مف حيث تحديد نوع الجريمة أو الواقعة أـ في تحديد االختصاص أـ في تسبيػػػب 

 .2األحكػػػػاـ الجنائيػػػة أـ بالنسبػػػػػة ألطػػػػراؼ الدعوى )القاضي، المتيـ، المجني عميو(
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ؽ الكبير بيف ما يعطيو معنى الوصؼ القانوني ومف كؿ ما تقدـ يظير وبوضوح الفار   
لمجريمة وما يعطيو تكييفيا القانوني مف معنى آخر، مف حيث أف األوؿ ىو مف اختصاص 

 المشرع في كؿ دولة، أما الثاني فيو مف صميـ عمؿ القاضي. 

كما يتضح مما سبؽ بأف ىناؾ عبلقة وثيقة بيف السمطة التقديرية لمقاضي وبيف   
لقانوني الذي يقـو بو القاضي والذي ىو مف اختصاصو، وعدـ االختبلؼ بينيما إال التكييؼ ا

مف حيث الفارؽ الزمني، وعدـ االختبلؼ ىذا ىو الذي يفسر عدـ النص صراحة عمى 
التكييؼ في معظـ القوانيف اإلجرائية الجزائية، وذلؾ باالكتفاء بالنص عمى ما تتمتع بو 

لحكـ الذي تصدره، بحيث ال تتقػػػيد بالتكييػػػػػػؼ الذي تعطيػػػػػو المحكمة مف سمطة تقديرية في ا
 سمطة التحقيػػػؽ لمواقعة بموجب وصفيا القانوني. 

وعمى ذلؾ فإف التشريع لـ يذكر صراحة التكييؼ القانوني، بؿ أشار إلى عبارات مف   
و مصطمح فقيي شأنيا أف تفيد ىذا المعنى، وبالتالي فإف مصطمح )التكييؼ( في الحقيقة ى

كما سبؽ اإلشارة إلى ذلؾ، وىو أيضا مصطمح قضائي، وذلؾ لوجود تعريفات عديدة ليذا 
لكف يجدر بنا طرح التساؤؿ التالي: إذا كاف التكييؼ عمبل قضائيا فمماذا  المصطمح فييما.

 يسمى بالتكييؼ القانوني؟ 

ؿ ىو أف القاضي األو  ،الجواب عمى ىذا التساؤؿ باختصار يبنى عمى سببيف رئيسيف
ممـز قانونا بالتكييؼ عندما تعرض عميو واقعة أو حادثة أو قضية معينة، أما الثاني فيو أف 
أصؿ تػػسمية التكييػػػػؼ بالقانوني ال ترجع إلى السمطة القائمة بو بؿ إلى مصدر تمؾ السمطة 

 وىو القانوف. 
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 ثانيةالفقرة ال

 وقائع الدعوىبصدد المحكمة تممكيا  ات التيسمطال

في تغيير الوصؼ القانوني  السمطات التي تممكيا المحكمة بصدد وقائع الدعوىتتمثؿ   
 لمواقعة، وسمطتيا في تدارؾ الخطأ المادي، وكذلؾ إعادة تكييؼ الجريمة.

يقـو بيا كّؿ مف التي قانونية العممّية ال تمؾإّف المقصود بالوصؼ القانوني لمواقعة   
في كّؿ جريمة أو واقعة تدخؿ حوزتيما بغية بياف النّص القانونّي الواجب المحّقؽ والقاضي 

ووفقا ليذا الّتعريؼ فإّف ماىية سمطة المحكمة الجنائية في تغيير الوصؼ  .الّتطبيؽ عمييا
القانوني لمواقعة ىو إجراء بمقتضاه تعطي المحكمة الّتكييؼ الّصحيح لمفعؿ الذي ترى أّنو 

أو في ورقة الّتكميؼ بالحضور،  ،مف الّتكييؼ الوارد في أمر اإلحالةاألكثر انطباقا عميو 
 .1بالّنظر إلى أّف المحكمة أقدر مف الّنيابة عمى إنزاؿ الوصؼ القانوني الّصحيح عمى الوقائع

عطائيا وصفا قانونيا معّينا، ىو أف تضعيا  ومؤّدى قياـ المحكمة بتحقيؽ الواقعة وا 
تي صاغيا قانوف العقوبات، أي الوقوؼ عمى مدى تطابؽ تحت فرض مف فروض الّتجريـ ال

الواقعة الماّدية مع الواقعة القانونية الواردة بالّنص الّتجريمي، ولكف دوف إضافة وقائع جديدة 
 غير واردة لممحكمة بموجب أمر اإلحالة.

تبلؼ ويتسّنى لممحكمة تغيير الوصؼ القانوني لمواقعة المسندة لممّتيـ، رّبما لمجّرد اخ  
بيف وجيات الّنظر في تقدير الواقعة أو في فيـ نصوص القانوف، مع اإلبقاء عمى جميع 
عناصر الجريمة وظروفيا، وقد يكوف نتيجة الستبعاد المحكمة لظرؼ مشّدد أو عنصر ال 

، أو إذا أظير الّتحقيؽ ظروفا مشّددة لـ تذكر في قرار اإلحالة، 2تقتنع بثبوتو في حّؽ المّتيـ
لي يتضّمف الّتعديؿ إضافة وقائع جديدة، والّتعديؿ ىنا ىو إعطاء الّتيمة وصفيا القانوني وبالتّا
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الّسميـ بناًء عمى ما أظيره الّتحقيؽ الّنيائي أثناء الجمسة والمرافعات مف ظروؼ ووقائع 
 جديدة، وىذا الّتعديؿ ال يخرج عف الوقائع األصمية.

لممّتيـ وبيف تعديؿ الّتيمة، أّنو في تعديؿ والفرؽ بيف تغيير الوصؼ القانوني المسند 
الّتيمة يقتضي األمر في الغالب تغيير وصفيا القانوني، لكف تغيير الوصؼ قد يحصؿ بغير 

 تعديؿ الّتيمة.

أّما تعديؿ الّنيابة العاّمة لمّتيمة جائز باعتبارىا سمطة اّتياـ، وذلؾ بإضافة وقائع جديدة 
ولو أّدى ذلؾ إلى تغيير الّتيمة أو الزيادة في الّتيـ، ويكوف لـ ترد تماما في أمر اإلحالة، 

ذلؾ في الجمسة مباشرة، وبمواجية المّتيـ، أّما إذا كاف غائبا فيجب إببلغو بالّتيمة الجديدة 
لضماف حّقو في الّدفاع، ويكوف الّتعديؿ أماـ المحكمة االبتدائية دوف المجمس، ألّف ذلؾ يحـر 

 1ضي عمى درجتيف الذي يعتبر ضمانة لو.المّتيـ مف حّؽ الّتقا

وعموما فإّف تغيير الوصؼ القانوني لمواقعة يعّد حّقا لممحكمة، بؿ أكثر مف ذلؾ فيو 
واجب عمييا وليس مجّرد رخصة تمارسيا إف شاءت، إذ تمتـز عند نظرىا لمّدعوى بتطبيؽ 

ع األوصاؼ، دوف أف النّص المجّرـ عمى الواقعة التي تنظر فييا، وذلؾ بعد تمحيصيا لجمي
عمى الواقعة، وبذلؾ فإّف المحكمة التي تقتصر عمى  االتياـتتقّيد بالوصؼ الذي أسبغتو جية 

محاكمة المّتيـ بناء عمى الوصؼ الذي أحيؿ مف أجمو، دوف أف تضيؼ إليو ما يثبتو 
 الّتحقيؽ مف وقائع فإّنيا تكوف قد أخطأت في تطبيؽ القانوف. 

يو إجراء بمقتضاه تعطي المحكمة الّتيمة ف ي تعديؿ الّتيمةسمطة المحكمة فأما   
تكييفيا القانوني الّصحيح الذي ترى أّنو أكثر انطباقا عمى الوقائع، بما يقتضيو ذلؾ مف 

العناصر أو -إضافة العناصر أو الّظروؼ إلى الواقعة المرفوعة بيا الدعوى، والتي تثبت
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يائية أو المرافعات في الجمسة، ولو لـ تذكر في أمر مف الّتحقيقات األّولية أو النّ  -الّظروؼ
 اإلحالة أو ورقة الّتكميؼ بالحضور.

إذف فمممحكمة أف تّغير الوصؼ القانوني لمواقعة المسندة لممّتيـ أو أف تعّدؿ الّتيمة 
بإضافة ظروؼ ثبتت مف الّتحقيؽ أو مف المرافعة بالجمسة، وكذلؾ ليا أف تغّير في 

ّيف عناصر الّتيمة وتحّددىا، ولممحكمة كذلؾ أف تبحث عف الوصؼ التّفصيبلت أو تب
الّصحيح لؤلفعاؿ اإلجرامية المسندة لممّتيـ والمواد المطّبقة عمى ىذه األفعاؿ، كما تقـو ببناء 
حكميا عمى ىذا األساس، وبناًء عميو يكوف لممحكمة أف تعّدؿ وصؼ الّتيمة مف سرقة مثبل 

ختبلس إلى نصب واحتياؿ، أو أف تغّير في كوف المّتيـ فاعبل إلى إخفاء مسروقات أو مف ا
 .1وتجعؿ منو شريكا

وينبغي لممحكمة أثناء ممارستيا لسمطة تعديؿ الّتيمة، أف تتقّيد بمجموعة مف الّشروط 
متعّمقة بضرورة أف تكوف العناصر الجديدة أو الّظروؼ قد تناوليا الّتحقيؽ االبتدائي، أو ال

في الجمسة، فبل يجوز ليا أف تسند لممّتيـ واقعة ليس ليا أساس في أوراؽ  ثبتت مف المرافعة
 .الّدعوى التي كانت بيف يدي الخصـو ودارت حوليا المرافعات

كما يشترط أف تكوف العناصر الجديدة أو الّظروؼ التي يتـّ إضافتيا مرتبطة بالواقعة 
 .األصميةاألصمية، أي ال تنطوي عمى جريمة مستقّمة عف الواقعة 

ويشترط أف يتـّ تنبيو المّتيـ بالّظروؼ التي تـّ إدخاليا عمى الواقعة المنسوبة إليو، 
سواء ترّتب عمى ىذا الّتعديؿ توجيو تيمة جديدة عقوبتيا أشّد أو مماثمة أو أخّؼ مف الّتيمة 

توجب يس ،السابقة، وسبب ذلؾ مرّده إلى أّف إضافة عناصر جديدة لمواقعة أو الّتغيير فييا
 إعطاء المّتيـ فرصة لمّدفاع عف نفسو في مواجية ىذا الّتعديؿ.
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أجاز القانوف لممحكمة المختّصة أف تقـو بإصبلح وتدارؾ األخطاء الماّدية أو كما   
الّسيو الوارد في أمر اإلحالة أو ورقة الّتكميؼ بالحضور، مثؿ إغفاؿ اسـ المّتيـ أو تاريخ 

 .ذكر مواد القانوف ميبلده أو مكانو، أو الخطأ في

ويشترط القانوف في األخطاء الماّدية أو الّسيو أف تؤّدي إلى تعديؿ االّتياـ الوارد في   
أمر اإلحالة أو ورقة االستدعاء، وأف يترّتب عمى الخطأ أو الّسيو تعديؿ واضح في الجريمة 

 .المنسوبة لممّتيـ

لخطأ أو إعادة تكييؼ وفي جميع األحواؿ عمى المحكمة عند قياميا بتصحيح ا  
الجريمة بإضافة ظروؼ مشّددة أف تضمف لممّتيـ حّؽ الّدفاع، وكذلؾ تنبيو محاميو إلى ىذا 
ذا لـ تقـ بذلؾ فإّنيا تكوف قد أخمت بحّقو في  الّتصحيح وتعطيو وقتا لتحضير دفاعو، وا 

ديبلت تضّر الّدفاع مّما يرّتب بطبلف ما قامت بو مف إجراءات، خاّصة إذا كانت ىذه الّتع
 .1بالمّتيـ

 المبحث الثاني

 األساس القانوني لحماية العالمة التجارية في القانون الجزائري والمقارن

عبلمة التجارية بمكانة ىامة ضمف فئة حقوؽ الممكية الفكرية تعكسيا تحظى ال  
)بموجب القانوف التجاري، قانوف العقوبات، قانوف  الداخمية الدولية وكذلؾ النصوص القانونية

ية التي صادقت االتفاقيات الدولو حماية المستيمؾ وقمع الغش، األمر المتعمؽ بالعبلمات(، 
ما يعكس اىتماـ المشرع بضرورة قمع ىذه الجريمة  وىو الجزائر في ىذا المجاؿ، اعميي

 عمى المستوى الداخمي أو الدولي.  سواءالخطيرة 
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سنتناوؿ بالدراسة األساس القانوني لحماية العبلمة التجارية في القانوف الجزائري و   
)مطمب أوؿ( ثـ نعرض األساس القانوني لحماية العبلمة التجارية في القانوف المقارف )مطمب 

 ثاني(.

 المطمب األول 

 في القانون الجزائري

حيث مف يعني تقميد العبلمة التجارية اختيار عبلمة مشابية لعبلمة مشيورة محاكاتيا 
ة المقمدة إحداث مويمكف لمعبل ،عادة ما تكوف ىذه العبلمة مسجمة وليا حماية قانونية ،الشكؿ

 .1مما يعد مساسًا بحقوؽ مالؾ العبلمة الحصرية ،التباس في ذىف الجميور أو المستيمكيف

الشرعي يعني أف يكوف الفعؿ الجرمي غير واقع تحت سبب مف الركف ف
اإلباحة التي تمنع المسؤولية الجزائية، فبل تقـو جريمة إال بفعؿ غير مشروع  أسباب
 القانوف لو عقوبة. يقرر

في  ويوصؼ الفعؿ بأنو غير مشروع إذا تضمف القانوف نصًا يجرمو ولـ يكف 
 مف أسباب اإلباحة.الظروؼ التي ارتكب فييا خاضعًا لسبب 

وقد عمؿ المشرع الجزائري عمى حماية العبلمة التجارية مف االعتداءات الواقعة 
عمييا. سواء في النصوص القانونية الداخمية )فرع أوؿ(. كما يظير ذلؾ أيضا مف خبلؿ 

 االتفاقيات التي صادقت عمييا الجزائر في ىذا المجاؿ )فرع ثاني(.
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 الفرع األول

 القانونية الداخميةفي النصوص 

بما أف جريمة االعتداء عمى العبلمة التجارية مف الجرائـ الخطيرة التي عممت مختمؼ   
التشريعات عمى التصدي ليا ومكافحتيا، فإف المشرع الجزائري وعمى غرار غيره مف 

 ،بضرورة قمع ىذه الجريمة الخطيرة عمى المستوى الداخمي أيضاىتـ التشريعات األخرى ا
 قانوف العقوباتو  ابتداء مف الدستور ،ما يظير مف خبلؿ النصوص القانونية الداخمية وذلؾ

قانوف و  القانوف المتعمؽ بالممارسات التجاريةو حماية المستيمؾ وكذا قانوف  ،)فقرة أولى(
 )فقرة ثانية(. الجمارؾ واألمر المتعمؽ بالعبلمات

 الفقرة األولى

 وقانون العقوبات ورــتـــدسلي اـف

: "حّرّية االستثمار والتجارة معترؼ بيا، عمى أف مف الدستور 43 المادةتنص   
 .وتماَرس في إطار القانوف

تعمؿ الدولة عمى تحسيف مناخ األعماؿ، وتشجع عمى ازدىار المؤسسات دوف تمييز خدمًة 
 لمتنمية االقتصادية الوطنية. 

يمنع القانوف االحتكار ، تكفؿ الدولة ضبط السوؽ. ويحمي القانوف حقوؽ المستيمكيف
 النزيية".والمنافسة غير 

منو عمى ما يمي: "حّرّية االبتكار الفكرّي والفّني والعممي  44 المادةكما تنص   
 .مضمونة لممواطف

 .حقوؽ المؤّلؼ يحمييا القانوف"

فقد كرس الدستور الجزائري في مواده مبدأ ضماف حرية اإلبداع ولضماف أكثر تنظيـ 
جراءاتيا.وحماية صدر   ت عدة نصوص تشريعية وتنظيمية حددت شروطيا وا 
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الباب الرابع بعنواف "الغش في بيع السمع في قانوف العقػوبات وتحديدا إلى وبالرجوع 
والتدليس في المواد الغذائية والطبية" في الكتاب الثالث المخّصص لمجنح والمخالفات، نجد 

بالحبس مف شيػريف إلى ثبلث سنوات وبغرامة قد نّصت عمى أنو: "يعاقب  429أف المػادة 
دج أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط كؿ مف يخدع أو يحاوؿ  20.000دج إلى  2000مف 

 : أف يخدع المتعاقد
سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوىرية أو في التركيب، أو في نسبة المقومات البلزمة 

  .لكؿ ىذه السمع
 سواء في نوعيا أو مصدرىا.

 سواء في كمية األشياء المسممة أو في ىويتيا.
 وفي جميع الحاالت فإف عمى مرتكب المخالفة إعادة األرباح التي حصؿ عمييا دوف حؽ".

وباستقراء ىذه المادة نجد أنيا نّصت عمى "خداع" المتعاقد والذي يتخذ العديد مف 
ة والغش فييا، وجريمة الصور كتغيير المواصفات الجوىرية لمسمعة، وجريمة تزييؼ البضاع

إخفاء البضاعة في مظير خادع مف شأنو تضميؿ المشتري، تزوير العبلمة أو تقميدىا. وىو 
ما يعني بأف قانوف العقوبات مف خبلؿ ىذه المادة لـ يتعّرض لجريمة تزوير أو تقميد العبلمة 

 التجارية بشكؿ مباشر.

نشاط اإليجابي، كما يشمؿ اإلجرامي أيًا كانت صورتو شامبًل ال ويتمثؿ السموؾ
الفعؿ آثار يتمثؿ  الفعؿ الذي أمر بو القانوف. واألصؿ أف تترتب عمى االمتناع عف مباشرة

ماديات الجريمة بمرتبطة  فييا االعتداء عمى الحؽ الذي يحميو القانوف. وتعد آثار الفعؿ
وف عميو عمى يعاقب القان فالشروع .وتسمى بالنتيجة، ولكنيا ليست عنصرًا في كؿ جريمة

 الرغـ مف أنو لـ يحقؽ نتيجة جرمية بعد.

العقوبات والقوانيف المكممة لو فبل تقـو جريمة إال بفعؿ غير مشروع  وطبقًا لقانوف  
عقوبة. ويوصؼ الفعؿ بأنو غير مشروع إذا تضمف القانوف نصًا يجرمو ولـ  يقرر القانوف لو

تعد  احو، فمخالفة األعراؼ والتقاليد الالتي ارتكب فييا خاضعًا لسبب أب يكف في الظروؼ
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لـ ينص عمى تجريميا قانوف نافذ. فميست الجريمة ظاىرة  عمييا القانوف ما جرائـ يعاقب
خالصة، بؿ ىي عمؿ إنساف يسأؿ عنيا ويتحمؿ العقاب مف أجميا. لذلؾ يجب أف  مادية

الجريمة يستحيؿ  أصوؿ في نفسيتو. وبغير العبلقة بيف شخصية الجاني وماديات تكوف ذات
 .تقـو مسؤوليتو عنيا تحديد شخص

واشتراط صدور الفعؿ عف إرادة يعني اشتراط صدوره عف إنساف، إذ ال تنسب اإلرادة   
حتى تعد عنصرًا في  لغير اإلنساف. ويتعيف أف تكوف اإلرادة مميزة مدركة وحرة مختارة

 المسؤولية الجنائية. موانع الجريمة، وتسمى األسباب التي تجردىا مف القيمة القانونية

القصد  ولئلرادة الجنائية صورتاف: القصد الجنائي والخطأ غير العمدي، ويعني  
اتجاه اإلرادة  الجنائي اتجاه اإلرادة إلى إحداث الفعؿ ونتيجتو، ويفترض الخطأ غير العمدي

 إلى إحداث الفعؿ دوف النتيجة.

لصفة غير المشروعة لمفعؿ ويكتسبيا فالركف الشرعي إذا في قانوف العقوبات ىو ا  
وعدـ  ،توفر لو أمراف ىما خضوعو لنص تجريـ يقرر فيو القانوف عقابًا لمف يرتكبو إذا

محتفظًا  انتفاء أسباب اإلباحة شرط ليظؿ الفعؿأف خضوعو لسبب مف أسباب اإلباحة، إذ 
 بالصفة غير المشروعة التي أكسبيا لو نص التجريـ.

المتعمؽ بحماية المستيمؾ  2009فيفري  25 :المؤرخ في 09/03 القانوفكما أف 
أحاؿ في  2018جواف  10المؤرخ في:  18/091 القانوفالمعدؿ والمتمـ بموجب  وقمع الغش

أحكامو الجزائية المتعمقة ببعض الجرائـ إلى قانوف العقوبات عندما ترتكب ىذه الجرائـ مف 
و المادية والمعنوية، فالمشرع الجزائي المتدخؿ مساسا بصحة وسبلمة المستيمؾ وبمصالح

تدّخؿ بموجب نصوف قانونية تيدؼ إلى بث األماف والثقة في التعامؿ وحماية المستيمؾ مف 
 .أي ضرر
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جريمة الخداع، ويمكف إجماؿ ىذه الجرائـ المنصوص عمييا في قانوف العقوبات في 
 وجريمة عرقمة مياـ الرقابة.جريمة الغش 

-تمؾ الجريمة التي يعمؿ فييا الجاني عمى خداع المتعاقد معو جريمة الخداع ىي ف  
سواء في طبيعة السمعة، أو صفاتيا الجوىرية أو في تركيبتيا، أو في نسبة  -المستيمؾ

المقومات البلزمة ليا، أو في نوعيا، أو مصدرىا، أو في كمية األشياء المسممة أو في 
 . 1ىويتيا

مف قانوف  430و 429 :المادتيفوقد نص المشرع الجزائري عمى جريمة الخداع في   
 09/03 القانوفمف  68 المادةكما نص عمييا في العقوبات مبّينا العناصر المكونة ليا. 
 المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش. 

إلى الفقو معنى الغش، وبالرجوع لـ يعرؼ المشرع الجزائري  فإف جريمة الغشأما عف   
"أنو فعؿ عمدي إيجابي ينصب عمى سمعة مما يعينو :2نجد عدة تعريفات نذكر مف بينيا

القانوف ويكوف مخالفا لمقواعد المقررة ليا في التشريع أو في أصوؿ الصناعة متى كاف مف 
 شأنو أف يناؿ مف خواصيا أو فائدتيا أو ثمنيا وبشرط عدـ عمـ المتعاقد اآلخر بو". 

ىذه التعاريؼ يتضح الفرؽ بيف الغش والخداع الذي يمكف أف يتعرض لو مف خبلؿ   
عمى مادة أو سمعة معدة لمبيع، في حيف يقع الغش فإف  وضوع الجريمةف حيث ممف .المتعاقد

يي المحافظة عمى الصحة فمف حيث الغاية أما  يقع الخداع عمى الشخص المتعاقد معو.

                                                 

)رسالة  (،02 -89الحماية الجنائية لممستيمك في قانون حماية المستيمك )قانون ، (لميةأنظر: بف عاشور ) -1
 . 41، ص 2001 -2000ماجستير(، جامعة قسنطينة، كمية الحقوؽ، 

الوجيز في شرح جرائم قمع التدليس والغش وحماية المستيمك في ضوء التشريع والفقو ، ي(محمد عم: سكيكر )أنظر -2
 .23، ص 2008، مصردار الجامعييف،  ،1، ط والقضاء

الحماية الجنائية لممستيمك، دراسة مقارنة وتطبيقاتيا في المممكة العربية ، (محمد مصباحالقاضي ) -
 . 52ص  ،2008 ،مصر، العربية، دار النيضة السعودية
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مف تجريـ الخداع ىي ضماف سبلمة العقود في تجريـ الغش، في حيف الغاية  العامة
    .1واالتفاقات

مف  432و 431 :المادتيفولقد نظـ المشرع الجزائري جريمة الغش التجاري بنص  
بحماية المستيمؾ، والمبلحظ  المتعمؽ 09/03 :مف قانوف 70 المادةقانوف العقوبات وكذا 

عمى ىذه المواد أف جريمة الغش ال يمكف أف يكوف محميا إال سمع موجية إلى تغذية اإلنساف 
وذلؾ عمى عكس جريمة الخداع والتي يمكف أف يكوف محميا أي سمعة ينصب  ،أو الحيواف

 عمييا التعاقد بدوف تخصيص. 

قانوف العقوبات قياـ المتدخؿ باعتراض يجـر  ، إذجريمة عرقمة مياـ الرقابةوأخيرا   
مياـ الرقابة التي يمارسيا األعواف المؤىموف كمنعيـ مف دخوؿ المحبلت التي توجد فييا 

 .أو منعيـ مف اقتطاع العينات وغيرىا مف األعماؿ المكمفوف بيا ،المنتوجات

 الفقرة الثانية

 القوانين الخاصةفي 

 18/09 القانوفبموجب  ةوالمتمم ةالمعدلو منو  11 المادةفي  09/03 القانوفنص 
عمى ما يمي: "يجب أف يمبي كؿ منتوج معروض لبلستيبلؾ، الرغبات المذكور آنفا 

عتو وصنفو ومنشئو ومميزاتو األساسية وتركيبتو ونسبة يالمشروعة لممستيمؾ مف حيث طب
كما  .استعمالو مقوماتو البلزمة وىويتو وكمياتو وقابميتو لبلستعماؿ واألخطار الناجمة عف

مصدره والنتائج المرجوة منو والمميزات التنظيمية المتطمبات المتعمقة بالمنتوج  يحتـريجب أف 
حفظو  مف ناحية تغميفو وتاريخ صنعو والتاريخ األقصى الستيبلكو وكيفية استعمالو وشروط

 واالحتياطات المتعمقة بذلؾ والرقابة التي أجريت عميو

                                                 

، ، مصر، دار الفجرشرح جرائم الغش في بيع السمع والتدليس في المواد الغذائية والطبيعية، (محمدأنظر: بودالي ) -1
 . 28، 27ص  ،2005
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 ".تطمب تأطيرا خاصا عف طريؽ التنظيـتلممنتوجات التي تحدد الخصائص التقنية 

: "تمنع كؿ أنومى ع 1القانوف المتعمؽ بالممارسات التجاريةمف  26 المادةنصت وقد   
الممارسات التجارية غير النزيية المخالفة لؤلعراؼ التجارية النظيفة والنزيية والتي مف خبلليا 

 .عدة أعواف اقتصادييف آخريف"يتعدى عوف اقتصادي عمى مصالح عوف أو 

تجارية غير الممارسات ضمف المف القانوف ذاتو  27 المادةفقد اعتبرت ومف جيتيا   
تشويو سمعة عوف بنزيية، السيما منيا الممارسات التي يقـو مف خبلليا العوف االقتصادي ال

قميد تأو  بنشر معمومات سيئة تمس بشخصو أو منتجاتو أو خدماتو. ،اقتصادي منافس
العبلمات الممّيزة لعوف اقتصادي منافس أو تقميد منتجاتو أو خدماتو أو اإلشيار الذي يقـو 

استغبلؿ أو  ،بو، قصد كسب زبائف ىذا العوف إليو بنزع شكوؾ وأوىاـ في ذىف المستيمؾ
   .ميارة تقنية أو تجارية مميزة دوف ترخيص مف صاحبيا

ىذه الممارسات التجارية غير نزيية وأفردت  مف ىذا القانوف 38 المادة وقد اعتبرت  
 ليا العقوبة البلزمة.

المعّدؿ والمتمـ لقانوف  17/04 :المادة الخامسة مف القانوف رقـ تنصأيضا فقد   
عمى ما يمي: "لتطبيؽ ىذا القانوف والنصوص التطبيقية المتفرعة عنو يقصد  2الجمارؾ

البضائع التي يرمي وجودىا إلى  ،تخفي الغش..البضائع التي .بالعبارات اآلتية ما يأتي:.
  .األشياء محؿ الغش والتي ىي عمى صمة بيا..." إخفاء

: "يحضر استيراد وتصدير السمع المقّمدة التي تمّس عمى ما يمي منو 22تنص المادة و   
يحضر أيضا استيراد كؿ . بحؽ الممكية الفكرية كما ىي معّرفة في التشريع الساري المفعوؿ

                                                 

المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية  ،2004جواف  23 :المؤرخ في 04/02 القانوف -1
 .2004جواف  12 :في ة، المؤرخ41الشعبية، العدد  الديمقراطيةلمجميورية الجزائرية 

المتضّمف قانوف الجمارؾ،  1979جويمية  21 :المؤرخ في 79/07 القانوف، يعّدؿ ويتمـ 2017فيفري  16 :مؤرخ في -2
 .2017فيفري  19 :في ة، المؤرخ11الشعبية، العدد  الديمقراطيةمية لمجميورية الجزائرية الجريدة الرس
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ئع التي تحمؿ بيانات مكتوبة أو أية إشارات عمى المنتوجات نفسيا أو عمى األغمفة أو البضا
أو األشرطة أو الممصقات التي مف شأنيا أف توحي بأف  األظرؼالصناديؽ أو األحزمة أو 

 1البضاعة اآلتية مف الخارج ىي ذات منشأ جزائري".

أعبله عمى ما يمي: "دوف المذكور  17/04 القانوفمكرر مف  22 المادةوتنص   
اإلخبلؿ باألحكاـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف، يتـ التخمي عف البضائع ذات القيمة 

 288الضعيفة، كما ىو معموؿ بو في مجاؿ الغش قميمة القيمة المنصوص عميو في المادة 
 مف ىذا القانوف، والمعترؼ بأنيا مقّمدة، ألجؿ إتبلفيا".

نو توجد وسائؿ عديدة غير مباشرة لحماية العبلمة التجارية عبر وتجدر اإلشارة إلى أ  
قانوف الجمارؾ تسمى بالعراقيؿ التقنية لمتجارة أو الحواجز الخفية والتي تّتخذ طابعا عاما 

 .تحت شكػؿ تنظيمات تقنػية لؤلمف، القواعد التقنية الصحية وشبو الصحية، حماية المحيػط

 19/07/2003 :المؤرخ في 03/04 :إلى األمر رقـ وموازاة مع ذلؾ فإنو بالرجوع  
المتعمؽ بالقواعد العامة المطبقة عمى عمميات استيراد البضائع وتصديرىا، نجد أنو جاء في 

بمجموعة مف التدابير  16إلى  8فصمو الثاني تحت عنواف حماية اإلنتاج الوطني مف المواد 
 الحمائية سميت بتدابير الدفاع.

األوؿ  :اثنيف بضائع المحظورة وفقا لقانوف الجمارؾ إلى صنفيفويمكف تصنيؼ ال  
يتعمؽ بالبضائع المحظورة عند االستيراد أو التصدير وىي البضائع الممنوع استيرادىا أو 

 .تصديرىا إمّا بصفة مطمقة أو نسبية

                                                 

 القانوفالذي يعّدؿ ويتّمـ  1998أوت  22 :المؤرخ في 98/10 القانوفوتجدر اإلشارة إلى أف نص ىذه المادة في  -1
 الديمقراطيةالمتضمف قانوف الجمارؾ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية  1979جويمية  26 :المؤرخ في 79/07

كانت تتضّمف فقرة أخيرة مضمونيا: "تحظر عند االستيراد، ميما كاف  1998أوت  22 :، المؤرخ في61الشعبية، العدد 
 ة أو األجنبية المزيفة...".النظاـ الجمركي الذي وضعت فيو، وتخضع إلى المصادرة البضائع الجزائري
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يي البضائع الخاضعة لقيود عند الجمركة ويتعمؽ األمر بالبضائع التي ف الثانيأما   
استيرادىا وتصديرىا غير أف جمركتيا موقوفة عمى تقديـ سند أو رخصة أو شيادة أو  يجوز

 .1إتماـ إجراءات خاصة

 19 :المؤرخ في 96/354 :ذلؾ فإف المشرع في المرسـو التنفيذي رقـ عمىفضبل   
أوجب عمى  ،المتعمؽ بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتيا 1996أكتوبر

عند استيراد المنتوجات توافر المقاييس والمواصفات القانونية الجزائرية  عيالمستورد أف يرا
وعمى ىذا األساس فقد افترض المشرع قياـ  .دوف أف ييمؿ المقاييس والمواصفات الدولية

ا وفرض عميو أف يبحث في مدى توافرى ،مسؤولية المستورد بمجرد حيازتو المنتوجات األجنبية
 .عمى المواصفات والمقاييس

خضاعيا لمتحاليؿ المخبرية     وتدعيما لحماية المستيمؾ وضع جيازا خاصا لرقابتيا وا 
وقد نظـ ذلؾ بموجب  ،قبؿ إخضاعيا لعممية الجمركة أي لفحص عاـ وفحص معمؽ

المذكور أعبله حتى يتـ التأكد مف أّف المنتوج يستجيب  96/354 :المرسـو التنفيذي رقـ
غبات المشروعة لبلستيبلؾ والمستيمؾ وأنو مطابؽ لشروط تداولػو ونقمو وخزنو، أّما إذا لمر 

كانت الفحوصات العامة والمعّمقة سمبية، فيسمـ لممستورد مقرر رفض دخوؿ المنتػوج إلى 
الجزائر ويتـ تحويػؿ ىذا المنتوج مف الحدود الجزائريػة عمى مسؤولية وتكاليؼ المستورد دوف 

 1989فيفري  07 :المؤرخ في 89/02 :تطبيؽ العقوبات المقررة في القػانوف رقـاإلخبلؿ ب
 المتعمؽ بالقواعد العامة لحماية المستيمؾ والتشريع الجمركي.

عمى ما يمي: "مع  26 :مادتوفقد نصت المتعمؽ بالعبلمات  03/06 أما في األمر:
أعبله تعد جنحة تقميد لعبلمة مسجمة كؿ عمؿ يمس بالحقوؽ  10 المادةمراعاة أحكاـ 

 االستئثارية لعبلمة قاـ بو الغير خرقا لحقوؽ صاحب العبلمة...".

                                                 

 .20، ص 2005 الجزائر،دار ىومة،  الطبعة الثانية، ،المنازعات الجمركية، (أحسفبوسقيعة ) أنظر: -1
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يتضح مف خبلؿ استقراء المادة السابقة أف المشرع الجزائري تطرؽ إلى الحماية 
المنظـ لمعبلمات  03/06 :بصفة مباشرة في األمر 1القانونية لمعبلمة التجارية مف التقميد

، والتي قد وقع 2التجارية، ُمْقِصرا الحماية عمى العبلمات المسجمة والمودعة في الجزائر فقط
تقميدىا في الجزائر، وىذا ما تضمنتو المادة الثالثة مف األمر ذاتو بنصيا: "تعتبر عبلمة 

عبر أنحاء السمعة أو الخدمة إلزامية لكؿ سمعة أو خدمة مقدمة، بيعت أو عرضت لمبيع 
 التراب الوطني

يجب وضع العبلمة عمى الغبلؼ، أو عمى الحاوية عند استحالة ذلؾ، إذا لـ تسمح طبيعة أو 
 خصائص السمع مف وضع العبلمة عمييا مباشرة

عمى السمع أو الخدمات التي ال تسمح طبيعتيا وخصائصيا مف وضع  اإللزاـال يطبؽ ىذا 
 تحمؿ تسمية المنشأ...".العبلمة عمييا وكذلؾ السمع التي 

سالفة الذكر تعد جريمة التقميد جنحة، عكس ما كاف عميو األمر  26 المادةحسب بو 
التي  28 :والذي تبنى التكييؼ الضمني في مادتو إلغاؤهالذي تـ  66/57 :في ظؿ األمر

 يستنبط منيا أف التقميد يعد جنحة مف خبلؿ النظر لمدة الحبس ومقدار الغرامة.

 الثانيالفرع 

 في المعاىدات واالتفاقيات الدولية التي صادقت عمييا الجزائر

فضبل عف الحماية التي أقرىا المشرع الجزائري لمعبلمة التجارية عمى المستوى   
 الداخمي فإنو قاـ بالمصادقة عمى العديد مف االتفاقيات الدولية المتعمقة بالعبلمات التجارية.

                                                 

وىو تقريب الشبو بيف العبلمة المقمدة والعبلمة الحقيقية، بشكؿ يحدث المبس بينيما، وُيَصّعب عمى جميور المستيمكيف  -1
، (دراسة مقارنة)المنافسة غير المشروعة لمممكية الصناعية (، زينة غانـ عبد الجبار)التفرقة بينيما. أنظر: الصفار 

 . 67ص ، 2002 ،األردف ع،الطبعة األولى، دار الحامد لمنشر والتوزي

بلمة مخمة بالحقوؽ : "ال تعد األفعاؿ السابقة لنشر تسجيؿ الععمى أنو 06 -03 :مف األمر 27 المادةحيث تنص  -2
 .المرتبطة بيا"
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الدولية االقتصادية والتجارية أصبحت القوانيف الوطنية  نظرا لتطور وتوسع العبلقاتو   
نظرا الختبلفات وتناقضات نصوص القانوف  ،غير كافية لتنظيـ حقوؽ الممكية الصناعية

بعضيا البعض مما يؤدي إلى عدـ منح حماية مبلئمة وكافية، فضبل عف أف الحماية 
تي تسّجؿ فييا، وذلؾ تطبيقا لمبدأ القانونية في األصؿ تقؼ عند الحدود اإلقميمية لمدولة ال

السيادة اإلقميمية، فبل يسري أثر عبلمة تجارية إاّل في إقميـ الدولة التي تـ تسجيؿ تمؾ 
العبلمة فييا، فإذا تـّ تسجيؿ العبلمة في الجزائر فإف ذلؾ ال يسمح بمتابعة أفعاؿ التقميد 

ذا ما رغب صاحب العبلمة حمايتيا و المرتكبة في الخارج،  في دولة أخرى، ال بد عميو مف ا 
 تسجيميا في تمؾ الدولة، وفي أي دولة أخرى يرغب أف يحمي فييا عبلمتو. 

وليذا السبب ولمتقميؿ مف محدودية الحماية الداخمية وعدـ مواكبتيا لمتطور التقني 
المتسارع عالميا والمرفوؽ بسرعة تداوؿ المنتجات والبضائع والخدمات وسيولة انتقاليا عبر 
الدوؿ مف خبلؿ التجارة الدولية، لذا قادت تمؾ االعتبارات والعيوب لمتفكير في حماية دولية 

، إذ كانت الحاجة ماسة إلبراـ معاىدات دولية لتوحيد المفاىيـ المختمفة 1لمعبلمة التجارية
 .والوصوؿ إلى التنسيؽ والتبلـز بالنسبة لنصوص الممكية الصناعية

وقد أخذت ىذه االتفاقيات صياغة قانونية مطابقة لصياغة القوانيف الداخمية، بمعنى 
مت ليذه االتفاقيات في قانونيا الداخمي ضناف ىذه القوانيف تسري لدى الدوؿ التي اشتركت و أ

 بمجرد االنضماـ.

ويترتب عمى ذلؾ االنضماـ وجود نظاـ قانوني موّحد لحماية الممكية الصناعية في   
يع الدوؿ المنظمة، وفضبل عف ذلؾ فإف ىذه االتفاقيات تيدؼ إلى معاممة رعايا دوؿ جم

االتحاد معاممة المواطنيف في كؿ دولة مف حيث مدى حماية القانوف ليذه الحقوؽ، ومف تـ 
ومبدؤىا  ،دوؿ األعضاء في االتحادالكانت الحاجة إلى تأسيس نظاـ دولي يطبؽ عمى 

                                                 

 .46، 45، المرجع السابؽ، ص ()وىيبةلعواـر أنظر:  -1
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توفيؽ بيف قوانيف دوؿ االتحاد ومبدأ المعاممة بالمثؿ بيف دوؿ األساسي يتمثؿ في مبدأ ال
 االتحاد.

وسنشير فيما يمي إلى االتفاقيات والمعاىدات التي صادقت عمييا الجزائر بشكؿ مف   
 التفصيؿ، أما االتفاقيات األخرى فنعرضيا عمى سبيؿ الذكر.

 الفقرة األولى

 باعتبارىا دستورا دوليا لتمك الحماية ا التفاقية باريسقالحماية المقررة وف

ة لحماية الحقوؽ الفكرية بأوسع معانييا بما فييا العبلمات يتعد ىذه االتفاقية مظمة دول  
التجارية، لذا اعتبرىا البعض ميثاقا ودستورا دوليا لتمؾ الحماية، وأف حماية العبلمة فييا 

َصّنعة، بحيث أف ىذه الدوؿ أتحدت مضمونة لعدد كبير مف دوؿ العالـ، وخاصة الدوؿ المُ 
 وأسست نظاما دوليا راقيا لحماية حقوؽ الممكية الصناعية. 

وتشمؿ ىذه المعاىدة عدد كبير مف الدوؿ ذات األنظمة السياسية المختمفة، كما   
أنظمت إلييا كثير مف الدوؿ العربية والسيما الجزائر التي أنظمت إلييا في خبلؿ مرحمتيف، 

في  مند الموافقة عمى االتفاؽ باعتبارىا مستعمرة فرنسية، والثانية بعد االستقبلؿ األولى كانت
وصادقت عمييا  .1966فيفري  25الصادر في   66/48 بموجب األمر 1966مارس  01

 1975.1جانفي  09المؤرخ في  75/02بموجب أمر 

                                                 

الصادر عف الغرفة التجارية  2005اكتوبر  05 المؤرخ في: 350164وىو ما أكده القضاء مف خبلؿ القرار رقـ:  - 1
حيث أقر بأنو: "يتعيف عمى القضاة عمبل باتفاقية باريس لحماية  2006 جمة المحكمة العميا، العدد األوؿوالبحرية، م

يف الممكية الصناعية والتجارية التي انضمت إلييا الجزائر إبراز العناصر التقنية التي اعتمدوىا لتقرير التشابو الكبير ب
 العبلمة المراد إبطاليا وبيف العبلمة المشيورة ".
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الصناعية وكذا وقد أوضحت المادة األولى مف ىذه االتفاقية نطاؽ حماية الممكية   
صراحة في محتوى االتفاقية عمى أال تؤخذ  ت، عبلوة عمى ذلؾ نص1العبلمة التجارية

نما تنسحب إلى الصناعات الزراعية  وعمى  واإلستراتيجيةالصناعة والتجارة بمعناىا الحرفي، وا 
 ولعؿوتقـو ىذه االتفاقية عمى مجموعة مف المبادئ  جميع المنتجات المصنعة أو الطبيعية.

  ، مبدأ الحؽ في األولوية ومبدأ االستقبلؿ في العبلمات.مبدأ المساواةأىميا: 

والتي ورد فييا عمى المادة الثانية مف اتفاقية باريس ونستشؼ مبدأ المساواة مف خبلؿ   
يتمتع رعايا كؿ دولة مف دوؿ االتحاد في جميع دوؿ االتحاد األخرى بالنسبة لحماية أف 

المزايا التي تمنحيا حاليا أو قد تمنحيا مستقببل قوانيف تمؾ الدوؿ ب ،الممكية الصناعية
ومف ثـ يكوف ليـ نفس  ،لممواطنيف بالحقوؽ المنصوص عمييا بصفة خاصة في ىذه االتفاقية

 لممواطنيف ونفس وسائؿ الطعف القانونية ضد أي إخبلؿ بحقوقيـ.  مكفولةالحماية ال

االتحاد أي شرط خاص باإلقامة أو بوجود  ال يجوز أف يفرض عمى رعايا دوؿوأنو   
يحتفظ صراحة و ة، ية لمتمتع بأي حؽ مف حقوؽ الممكيمنشأ في الدولة التي تتطمب فييا الحما

لكؿ دولة مف دوؿ االتحاد بأحكاـ تشريعيا المتعمقة باإلجراءات القضائية واإلدارية 
 واالختصاص وكذلؾ بتحديد محؿ مختار أو تعييف وكيؿ. 

بأف رعايا كؿ مف الدوؿ األخرى األطراؼ في االتفاقية، سواء خبلؿ ذلؾ يتبيف مف و   
بحيث يجوز لمف كاف لو الحؽ في  ،داخؿ الوطف الواحد لتؾ الدوؿ أـ في عدة دوؿ منيا

تسجيؿ ذلؾ الحؽ في أية دولة مف دوؿ االتحاد  ىدولة أخر تسجيؿ عبلمة في دولتو أو 
 .األخرى

                                                 

وىو ما أكدتو المحكمة العميا في قرار ليا يقضي بتأييد قرار قضاة المجمس لما توصموا إلى إقرار ممكية العبلمة  - 1
لكؿ مف مؤسسة المشروبات الغازية الجزائرية والشركة المالية المسماة "أورانجينا" الفرنسية اعتمادا الصناعية "أورانجينا" 

عمى اتفاقية باريس لحماية  1975عمى تمتع العبلمة المذكورة بالحماية القانونية في الجزائر منذ مصادقة الجزائر سنة 
، الغرفة 2006جواف  07المؤرخ في  377589. قرار رقـ 1977الممكية الصناعية وعمى االتفاؽ المبـر بيف الشركتيف 
 . 381، ص 2006التجارية والبحرية، مجمة المحكمة العميا، العدد األوؿ، 
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اواة ال بد مف أف يقدـ صاحب شيادة التسجيؿ األجنبية وألجؿ تطبيؽ قاعدة المس  
وبعكسو ال يوجد ىذا الحؽ كما أنو ال  .بتسجيؿ شيادتو في الدولة التي يطمب فييا المساواة

إضافة إلى  ،حرماف أبناء الدوؿ األخرى مف اإلفادة مف مزايا قوانينيا ىفائدة مف تطبيقو سو 
الدوؿ يعامموف معاممة واحدة في جميع دوؿ االتحاد ف رعايا ىذه ألموضوع سيفقد الجدة الأف 

 بموجب معاىدة باريس. 

جبار أي دولة مف دوؿ االتحاد عمى تغيير نظاميا في التسجيؿ أو الطعف، إوال يمكف   
وال يشترط في الشخص الذي يطمب الحماية في إحدى دوؿ  .ألف ذلؾ يتعمؽ بالسيادة الوطنية

نما يكتسب ىذه أو  ،مؤسسة واالتحاد أف تكوف ل أف تكوف لو إقامة أو غيرىا مف الشروط، وا 
 الحقوؽ لمجرد أنو مف رعايا إحدى دوؿ االتحاد. 

تقضي المادة الرابعة مف اتفاقية باريس بأف كؿ مف تقدـ ، فمبدأ الحؽ في األولويةأما   
 بطمب تسجيؿ عبلمة تجارية في إحدى دوؿ االتحاد يتمتع فيما يخص بالتسجيؿ في الدوؿ

 .األخرى بحؽ األسبقية في خبلؿ ستة شيور مف تاريخ تقديـ الطمب األوؿ

الشخص بميمة ستة أشير لتسجيؿ عبلمتو في ببلد االتحاد  ذاوعمى ذلؾ يتمتع ى  
فبل يحتج عميو بأي استعماؿ أو تسجيؿ لمعبلمة يقع خبلؿ ىذه المدة في أي بمد مف  .األخرى

يو باستعماؿ أو تسجيؿ العبلمة قبؿ بدء مدة الشيور لكف يجوز االحتجاج عم، بمداف االتحاد
البمد، إذ يتمتع كؿ مف أودع طمبا في إحدى دوؿ  االستة إذ تعتبر عبلمتو جديدة في ىذ

ويشترط أف يكوف الطمب منصب . االتحاد بحؽ األفضمية واألسبقية عمى رعايا الدوؿ األخرى
ترط أف يكوف موافقا لقانوف الدولة عمى تسجيؿ عبلمة صناعية أو تجارية أو خدمة، كما يش

 التي يتقدـ بطمب الحماية فييا ميما كاف مصير الطمب بالموافقة أو الرفض.

حسب ، فاستقبلؿ العبلماتالثالث الذي تقـو عميو االتفاقية السابقة وىو مبدأ مبدأ أما ال  
دولة مستقمة نو تعتبر كؿ عبلمة مسجمة في أكثر مف إالمادة السادسة مف اتفاقية باريس ف
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تماـ االستقبلؿ عف األخرى، فإذا فرض وانتيت مدة تسجيؿ العبلمة في إحدى الدوؿ فإف ىذا 
 .ال يعني انتياء مدة التسجيؿ في جميع الببلد المسجمة بيا العبلمة التجارية

المنشأ االلتزاـ  ةومع ذلؾ ال يترتب بأي حاؿ عمى تجديد تسجيؿ العبلمة في دول  
إذ تعتبر العبلمة التي  ،في دوؿ االتحاد األخرى التي سجمت فييا العبلمةبتجديد التسجيؿ 

سجمت طبقا لمقانوف في إحدى دوؿ االتحاد مستقمة عف العبلمات التي سجمت في دوؿ 
 االتحاد األخرى بما في ذلؾ دولة المنشأ. 

وتجدر اإلشارة إلى أف اشتراط تسجيؿ العبلمة في البمد األصمي تسجيبل صحيحا   
رجعو إلى اعتبار تمتع ىذه العبلمة بالحماية في الخارج امتدادا لحماية قائمة في البمد م

 1األصمي.

ىناؾ حاالت أجازت فييا فإف ووفقا لمفقرة الثانية مف المادة السادسة مف ىذه االتفاقية 
دولة ـ فييا العبلمة التجارية مف الحماية في ر االتفاقية إبطاؿ أو رفض التسجيؿ، وبالتالي ُتح

 :حالتيفويتعّمؽ األمر ب ،مف دوؿ االتحاد رغـ تسجيميا في بمدىا األصمي تسجيبل صحيحا

العبلمات التي تتضّمف اعتداًء عمى الحقوؽ المكتسبة لمغير وكذا تخص الحالة األولى   
أي تمؾ التي تتكّوف مف إشارات وبيانات قد تستعمؿ  ،العبلمات المجردة مف أية صفة مميزة
أو زمف  ،أو قيمتيا ومصدرىا ،أو لبياف الغرض منيا ،لمداللة عمى نوع المنتجات وصفتيا

أو التي أصبح استعماليا في الببلد التي طمبت فييا الحماية دارجا في المغة التجارية  ،إنتاجيا
اعى ظروؼ الواقع خاصة استعماؿ العبلمة عند أو في العرؼ القانوني لمتجارة، عمى أف تر 

 تقدير الصفة المميزة ليذه العبلمة.

اتفاقية باريس لحماية إذ أف  العبلمات المخالفة لمنظاـ العاـ.وتتعمؽ الحالة الثانية ب  
 لـ تتناوؿ في أحكاميا الخاصة بالعبلمة التجارية جريمة تقميد 1883الممكية الفكرية لسنة 

                                                 

 .211ص  ،1985 ،الجزائر ،، المؤسسة الوطنية لمكتابالوجيز في الممكية الفكرية، (محمدأنظر: حسنيف ) -1
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 ،التجارية مفّوضة األمر لكؿ دولة مف دوؿ االتحاد عف طريؽ تشريعاتيا الداخميةالعبلمة 
إذا كانت تشّكؿ  ،واكتفت بتعّيد دوؿ االتحاد رفض تسجيؿ العبلمة التجارية ومنع االنتفاع بيا

صورة مستنسخة أو تقميد مف شأنو خمؽ التباس مع عبلمة تجارية أخرى تعتبرىا السمطة 
ة شائعة الشيرة فييا عمى أساس أنيا ممكا لشخص معّيف )طبيعيا أـ المختصة لتمؾ الدول

 .1اعتباريا( يحؽ لو االستفادة مف االتفاقية

وقد عدلت ىذه االتفاقية في العديد مف المرات حتى تتكيؼ مع االحتياجات الدولية 
 ،1894وفي مدريد  ،1886منيا، حيث عدلت في روما سنة  1الجديدة طبقا لنص المادة 

وفي  ،1958وفي لشبونة  ،1934وفي لندف  ،1911وفي واشنطف  ،1897بروكسؿ  وفي
 . 1973وأخيرا في فينا  1967ستوكيولـ 

 الفقرة الثانية

 ىأخر ات ومعاىدات تفاقيال الحماية المقررة وفقا 

 1891في سنة  2تـ التوقيع عمى اتفاقية مدريد الخاصة بالتسجيؿ الدولي لمعبلمات 
وكاف اليدؼ مف ىذه االتفاقية ىو تسييؿ تسجيؿ العبلمات  ،1892وأصبحت سارية المفعوؿ 

عمى المستوى الدولي والتخمص مف الصعوبات التي تتخطى تسجيؿ العبلمات عمى المستوى 
وتوفير حماية أوسع وتقميص المصاريؼ وعدـ ىدر الوقت دوف مبرر،  ،الفردي المتعدد
 أفضؿ وأجدى لمعبلمة التجارية.  وتوفير حماية

                                                 

 .438 ، ص، المرجع السابؽوالتجارية مكية الصناعيةالم، (صبلحأنظر: زيف الديف ) -1

لنظاـ التسجيؿ الدولي مزية وفائدة أخرى عمى مكاتب األطراؼ المتعاقدة المعينة. فيو يوفر عمييا عناء التحقؽ مف  -2
استيفاء الطمب لمشروط الشكمية أو تصنيؼ السمع والخدمات أو نشر العبلمات. ويكفؿ تعويضيا عف العمؿ الذي تؤديو 

ـ المسّددة، وىي الرسـو الفردية )بالنسبة إلى األطراؼ المتعاقدة بموجب البروتوكوؿ(، أو الرسوـ التكميمية بفضؿ الرسو 
ؿ الرسـو الفردية. (wipoواإلضافية التي توزعيا الويبو  ( سنويا عمى األطراؼ المتعاقدة التي ال تحصِّ
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لما كاف مبدأ تسجيؿ العبلمة فعبل في كؿ دولة يراد حمايتيا يثير صعوبات عممية و   
كثيرة، فقد قضت اتفاقية مدريد إنشاء اتحاد بيف الدوؿ الموقعة عمييا والمنظمة ليا يقـو بيف 

وف لكؿ شخص تابع أعضائو نظاـ لمتسجيؿ الدولي لمعبلمات، وبمقتضى ىذه االتفاقية يك
لدولة مصادقة عمييا أف يكفؿ حماية عبلمتو التجارية المسجمة في بمده األصمي في جميع 

عف طريؽ تقديـ طمب مف مصمحة الممكية أو إدارة تسجيؿ العبلمات في بمده  ،دوؿ االتحاد
ضفاء الحماية الدو  لية األصمي لممكتب الدولي لحماية الممكية الصناعية لمقياـ بتسجيميا وا 

 عمييا.

وعميو فإف التسجيؿ الوطني لمعبلمة في بمد المنشأ مدخؿ لتسجيميا دوليا وتمتعيا 
بنفس الحماية في كؿ دولة مف دوؿ االتحاد مف تاريخ تسجيميا، إذ أف الحماية القانونية 
لمعبلمة التجارية تبقى لمدة خمسة سنوات مف تاريخ التسجيؿ الدولي، استنادا لمحماية المقدمة 

عبلمة في بمد المنشأ، وعند انتياء فترة الخمس سنوات التي تبدأ مف تاريخ التسجيؿ الدولي، لم
ينفصؿ التسجيؿ الدولي لمعبلمة عف التسجيؿ الوطني ليا، فتكوف الحماية التي يوفرىا 

سنة كاممة بصرؼ النظر عف  20التسجيؿ الدولي في الدوؿ األخرى مف دوؿ االتحاد ولمدة 
 .1وطني، ولف تتأثر العبلمة بفقداف الحماية في بمد المنشأمدة التسجيؿ ال

ومف المقرر أنو إذا فقدت العبلمة حمايتيا في بمدىا األصمي، نظرا لعدـ تجديد 
التسجيؿ مثبل فإنيا تفقد الحماية الدولية، وىذا المبدأ منتقد لمخالفتو لقاعدة استقبلؿ العبلمات 

فادة مف اتفاقية مدريد وجب عمى المعني إثبات السابؽ ذكرىا في معاىدة باريس، ولبلست
 التسجيؿ في بمده األصمي.

                                                 

  .213، المرجع السابؽ، ص (محمدأنظر: حسنيف ) -1

، ص 1977د. د. ف، د. ـ. ف، ، الجزء الثاني، الممكية الصناعية والمحل التجاري، (سنيمحمد حعباس )- 
359. 
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، وطبقا ليذه االتفاقية يتـ 1973وقد أنظمت الجزائر إلى ىذه االتفاقية في سنة   
التسجيؿ الدولي لمعبلمات المسجمة في بمدىا عف طريؽ تقديـ طمب بذلؾ مف إدارة تسجيؿ 

المكتب أف يرفض  امكتب الدولي بجنيؼ، وال يجوز ليذالعبلمة التجارية في الجزائر إلى ال
التسجيؿ إال ألسباب واردة عمى سبيؿ الحصر في اتفاقية مدريد، ويقـو المكتب بإببلغ 

ويجوز لدوؿ االتحاد أف ترفض تسجيؿ دولي  ،التسجيؿ الدولي لمدوؿ المنظمة لبلتحاد
سنة ويقوـ المكتب بإخطار  لمعبلمة عمى أف يبمغ الرفض مسببا إلى المكتب الدولي خبلؿ

 . 1الدولة طالبة التسجيؿ

أبـر والذي  اتفاؽ مدريد بشأف قمع بيانات مصدر السمع الزائفة أو المضممة أما في  
المتعمقة بقمع مصدر السمع  1967بموجب وثيقة ستوكيولـ لسنة  1891أفريؿ  14 :في

وبموجب المادة األولى منو يجب  1972.2الزائفة أو المضممة، وانضمت إلييا الجزائر سنة 
حجز وضبط كؿ السمع والبضائع التي تحمؿ بيانا مزيفا وكاذبا عف مصدرىا يذكر فيو بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة أحد البمداف الموقعة عميو أو مكاف واقع في أحدىا ىو المكاف أو البمد 

وبات األخرى في ىذا األصمي ليا. كما يجب حظر استيرادىا أو اتخاذ التدابير أو العق
 المجاؿ.

كما يحظر استيراد كؿ بيانات الدعاية التي قد تخدع الجميور فيما يخص مصدر   
السمع عند بيعيا أو عرضيا لمبيع، وتختص كؿ دولة متعاقدة بالبت في مسألة التسميات التي 

تسميات ال تخضع ألحكاـ ىذا االتفاؽ ألنيا اسـ جنس. وال تدخؿ في ىذا التحفظ األخير ال
                                                 

إذ يمكف لممكتب الدولي رفض تسجيؿ العبلمة لؤلسباب التي يمكف أف يستند إلييا المكتب الوطني عمى أف يرسؿ إشعار  -1
بذلؾ إلى المعني باألمر أو إلى المكتب الوطني مكاف التسجيؿ األصمي ومع ذلؾ يبقى مالؾ العبلمة يتمتع بالحماية 

سنة يمكف تجديدىا في كؿ مرة تحسب مف  20مدة الحماية الدولية بػػػػ  القانونية في بمده الذي سجؿ فيو العبلمة، وتدـو
مف تاريخ انتياء التسجيؿ الدولي تذكير  تاريخ انتياء مدة التسجيؿ السابقة، عادة يرسؿ المكتب الدولي قبؿ ستة أشير

 غير رسمي لمالؾ العبلمة.

الشعبية، العدد  الديمقراطية، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية 1972مارس  22 :المؤرخ في 72/10 :بموجب األمر -2
 .1972أفريؿ  21 :، المؤرخة في32
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لفظ "شمبانيا" أو "كونياؾ" إاّل  إطبلؽاإلقميمية الخاصة بمصدر منتجات النبيذ، فبل يجوز 
عمى المنتجات المصنوعة فعبل في تمؾ الببلد رغـ أف ىذه العبارات أصبحت شائعة 
االستعماؿ في الداللة عمى جنس البضاعة، غير أف الغرض ىو حماية ىذه المنتجات ذات 

 .الشيرة العالمية

وتجدر اإلشارة إلى أف القضاء نّبو إلى أف استعماؿ األلقاب قد يطرح مشاكؿ صعبة 
، وىناؾ عدة أحكاـ وقرارات صدرت في ىذا 1عمميا فيما يخص حماية العبلمة االسمية

" ليست تقميدا لػػػػ entreprise agricoleاالتجاه، نذكر منيا: أنو تقّرر عدـ اعتبار عبلمة "
"entrepriseعبلمة " "، وأفmadame figaro" ليست تقميدا لعبلمة "madame"2. 

وفي حاؿ عدـ وجود عقوبات خاّصة تؤّمف قمع البيانات الكاذبة عف مصدر   
البضاعة، تطّبؽ العقوبات الواردة بنصوص قوانيف العبلمات، ويجري الحجز عمى البضاعة 

شراؼ إدارة الجمارؾ التي تبّمغو تحت إ -ما لـ تكف داخمة باسـ التجارة العابرة "الترانزيت" –
 .3فورا إلى المعني باألمر سواء كاف شخصا طبيعيا أو معنويا

اتفاؽ نيس المتعمؽ بالتصنيؼ الدولي لممنتجات والخدمات قصد تسجيؿ أما في   
، 1967جويمية  14وتمت مراجعتو في ستوكيولـ في  1957جواف  15في المبـر العبلمات 

                                                 

وىي عبلمة مكّونة مف حروؼ أو أرقاـ ليس ليا بالضرورة معنى لكف مستوعبة لدى الجميور عمى أنيا ممّيزة، واأللقاب  -1
زة، كما يمكف أف تكوف العبلمة االسمية عبارة عف كممة مألوفة، أو عبارة عف يمكف استعماليا كعبلمة وعادة كعبلمة مميّ 

 تركيبة كممات، أو شعار، أو اسـ أو صفة، أو رمز أو اسـ جغرافي. أنظر:
LAPORTE-LEGEAIS (M.E), droit des marques et nom de domaine, 2005, disponible sur le site:  

http:// eduscol.education.fr- chrgt- marques-et-nom-de-domaine.pdf. (28/2/2017). P 12.  

 أنظر قضايا وأمثمة أخرى:  -2

، مذكرة مقّدمة لنيؿ شيادة الماجستير في قانوف األعماؿ، الحماية القانونية لمعالمات التجارية، (بسمة)بوبشطولة  -
 . 52-49ص ، 2015 -2014، 2سطيؼكمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة 

 مف اتفاؽ مدريد لقمع بيانات مصدر السمع الزائفة أو المضممة. 06و 04 :نظر المادتافأ -3
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، وقد جاءت نتيجة كوف تصنيؼ 19721مارس  22الجزائر في انضمت إليو والذي 
المنتجات والسمع والخدمات ممحؽ ضروري ألي قانوف لمعبلمة، فأعّدت تصنيفا الستعمالو في 
التسجيؿ الدولي التفاقية مدريد وكذا التسجيبلت الوطنية في مختمؼ أقاليـ الدوؿ المتعاقدة، 

ختبلؼ التصنيؼ الدولي لممنتجات والسمع فساعدت ىذه االتفاقية في تجاوز مسألة ا
والخدمات مما كاف يحوؿ دوف تسجيؿ العبلمات التجارية ويضع أمامو مختمؼ العوائؽ، إذ 
كانت بعض الدوؿ ال تممؾ تصنيفا لمعبلمات أصبل، ودوال أخرى كانت تصنيفاتيا متباينة أو 

 غير منطقية.

قصد حماية  1981ديسمبر  26اتفاقية نيروبي بشأف حماية الرمز األولمبي في ما أ  
، وىدفيا حماية الرمز 19842أفريؿ  21انضمت إلييا الجزائر في فقد شعار األولمبياد، 

عمى المنتجات أو كعبلمة، إاّل  واألولمبي مف استخدامو تجاريا سواء في الدعاية أو بوضع
مجنة األولمبية الدولية المالكة لمرمز، وفي حاؿ استعماؿ بعد الحصوؿ عمى ترخيص مف ال

ىذا الرمز تجاريا فإف اإليرادات المحّصؿ عمييا يدفع جزء منيا لصالح المجاف األولمبية 
الوطنية خاصة في الدوؿ النامية، وذلؾ قصد اإلسياـ في إنشاء مرافؽ رياضية جديدة، 

 ولمبية التي تمّثؿ فييا ىذه الدوؿ.وتغطية سفر ومشاركة الرياضييف في األلعاب األ

فيينا  أخرى وىي اتفاقية بجانب ىذه االتفاقيات التي صادقت عمييا الجزائر نجد اتفاقية  
وبجانب البروتوكوؿ السابؽ ىناؾ  .3بشأف التصنيؼ الدولي لمعناصر التصويرية لمعبلمات

                                                 

 الديمقراطية، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية 1972مارس  22 :، المؤرخ في72/10 :مراألوذلؾ بموجب  -1
 .1972أفريؿ  21 :، المؤرخة في32الشعبية، العدد 

 الديمقراطية، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية 1984أفريؿ  24 :، المؤرخ في84/85 :وذلؾ بموجب المرسـو -2
 .1984أفريؿ  24 :، المؤرخة في17الشعبية، العدد 

ي لمعبلمات ىو إدخاؿ بعض التغييرات في نظاـ التسجيؿ الدول 1989اليدؼ مف ىذا البروتوكوؿ الذي أمضي سنة  -3
وفقا التفاؽ مدريد قصد إزالة الصعوبات التي تحوؿ دوف انضماـ بعض الدوؿ إليو خاصة مع غياب بعض الدوؿ 

 الياباف، وقد جاء مكمبل التفاقية مدريد في شكؿ ممحؽ بيا.  الرئيسية عف اتفاقية مدريد كالواليات المتحدة األمريكية و
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، 2قانوف العبلمات التجارية، ومعاىدة 1بروتوكوؿ اتفاؽ مدريد بشأف التسجيؿ الدولي لمعبلمات
 .3واتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف حقوؽ الممكية الفكرية )تريبس(

 المطمب الثاني

 في القانون المقارن

يتخذ بعض المنافسيف عدة صور لبلعتداء عمى العبلمة التجارية المشيورة لبلستفادة   
وىذا االعتداء بدوره يؤدي إلى حصوؿ نوع مف الخمط  ،مف شيرتيا في تسويؽ منتجاتيـ

والمبس لدى جميور المستيمكيف حوؿ المصدر الحقيقي ليذه المنتجات، لذلؾ قررت القوانيف 
المقارنة توفير حماية قانونية ليا مف االعتداء عمييا شأنيا في ذلؾ شأف أي عبلمة تجارية 

ة تكوف أوسع مف الحماية المقررة لمعبلمات ف حماية العبلمة التجارية المشيور أأخرى، إال 
التجارية األخرى )غير المشيورة( حيث ال تقتصر عمى حمايتيا مدنيًا بؿ تمتد إلى حمايتيا 

 .جنائيا

قانوف العبلمات التقميدي الذي تطور أساسًا في اإلطار الوطني لحماية العبلمة في  إف 
أصبح عاجزًا عف توفير  ،و المنتجاتسياؽ عممية المنافسة في ذات النوع مف التجارة أ

                                                 

بروتوكوؿ اتفاؽ مدريد بشأف التسجيؿ الدولي لمعبلمات ىو معاىدة دولية تتيح لمواطني الدوؿ األعضاء إجراًء يمكنيـ  -1
ثـ دخؿ  1989مف حماية عبلماتيـ بالنسبة إلى السمع والخدمات في أسواؽ التصدير. وأعتمد بروتوكوؿ مدريد سنة 

المرجع المكتب الدولي لمويبو،  .2006أكتوبر  3 :لبروتوكوؿ في. وتـ تعديؿ ا1995حيز التنفيذ في األوؿ مف ديسمبر
 . 2ص السابؽ،

، والغرض منيا ىو توحيد إجراءات تسجيؿ العبلمات التجارية الوطنية 1994 وقد أبرمت معاىدة قانوف العبلمات سنة -2
 .واإلقميمية وتعميـ ىذه اإلجراءات

وؿ األعضاء االلتزاـ بيما في مجاؿ الممكية الفكرية ىما: مبدأ المعاممة وقد أقرت اتفاقية تريبس مبدأيف يتوجب عمى الد -3
 ،(جبلؿ وفاءمحمديف ). والمبدأ الثاني ىو مبدأ الدولة األفضؿ بالرعاية .مف االتفاقية 3 المادةالوطنية نصت عميو 

 .25-23 ص-ص المرجع السابؽ،
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الحماية البلزمة لمعبلمات التجارية التي اكتسبت شيرة قوية تجاوزت حدود البمد الذي نشأت 
 فييا ونوعية المنتجات المرتبطة بيا.

ىذه العبلمات المشيورة كثرت نتيجة لمتطورات االقتصادية الدولية ومبادئ حمايتيا  
االتفاقيات الدولية إضافة لمقوانيف الوطنية واالجتياد القضائي في تعززت تدريجيًا عمى صعيد 

الدوؿ المختمفة إلى أف أصبحت مع ظيور التريبس أحد أساسيات قوانيف العبلمات التجارية 
  القانوني لحماية العبلمة التجارية في القانوف المقارف.األساس  ولدراسة الحديثة.
تشريعات  عرض موقؼفي بعض الدوؿ العربية )فرع أوؿ( ثـ ن تطرؽ إلى الوضعنس 

 .بعض الدوؿ الغربية )فرع ثاني(

 الفرع األول

 في الدول العربية

شيدت األسواؽ الصناعية واالستيبلكية في الدوؿ العربية تطورًا متميزًا نتيجة التحوؿ 
ىذا التحوؿ المفاجئ أدى إلى جذب العديد مف الشركات والصناعييف  .في االقتصاد العالمي

ة حادة بغية الحصوؿ عمى حصة ليـ في السوؽ، األمر فسمف جميع أنحاء العالـ إلى منا
الذي أسفر عف إيجاد أسواؽ يمكف أف يشكؿ االسـ المشيور لسمعة معينة فييا الفارؽ 

نح صاحب السمعة تتيح العبلمة المميزة ماألساسي في جعؿ السمعة قابمة لمتسويؽ، بحيث 
وبالتالي فإف أصحاب المنتجات سيخسروف الكثير في حاؿ عدـ  .السبؽ في األسواؽ

واصمة لممكيتيـ وذلؾ ممارستيـ لحؽ األسبقية في التسجيؿ أو عمييـ أف يؤمنوا حماية مت
  بتسجيميا.

بإنشاء العديد مف ومف ىنا جاء االىتماـ بحماية الممكية الصناعية والذي تمثؿ 
الييئات والمؤسسات كجمعية المجمع العربي لحماية الممكية الصناعية في األردف وفي مصر 
وفي لبناف التي ساعد عمى تأسيسيا المجمع العربي لحماية الممكية الصناعية والذي تأّسس 

  .عديدةلتحقيؽ أىداؼ  1987سنة 
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حماية الممكية الصناعية في الوطف تعزيز الوعي بضرورة ولعؿ أىـ ىذه األىداؼ ىو   
كقوانيف العبلمات  ،العربي مف خبلؿ تشجيعو لتطوير القوانيف التي تحكـ نشاط ىذا الحقؿ

 التجارية والصناعية وبراءات االختراع وقوانيف الحماية الفكرية واالكتشافات واالختراعات.
وتوحيد التشريعات  ،ربيتعزيز الوعي بضرورة الحماية لدى المعنييف في الوطف العوكذلؾ 

 1883وتطوير المواثيؽ بما يتبلءـ مع نصوص اتفاقية باريس لعاـ  ،العربية في ىذا المجاؿ
  وما تبلىا مف مواثيؽ في مجاؿ حماية الممكية الصناعية.

التوعية والتثقيؼ في مجاؿ الحماية بوسائؿ اإلعبلـ التخصصي كما ييدؼ أيضا إلى   
إضافة  يدؼ حماية المستيمؾ والمنتج عمى السواء.بوالمؤتمرات والندوات واألبحاث والدراسات 

ورفع مكانتيا بما يخدـ منتسبييا والمجتمعيف المحمي  ،تنظيـ ىذه المينة وتنشيطياإلى 
 العربية في حقؿ الممكية الصناعية. والدولي باإلضافة إلى تدريب الكوادر 

البد  ،ّكف ىذه الييئات والمؤسسات العربية والدولية مف االضطبلع بميامياموحتى تت  
مف تطوير القوانيف المتعمقة بالعبلمات التجارية وبراءات االختراع والتصاميـ والنماذج 

ماية مف المنافسة غير الصناعية، وكذلؾ قوانيف حماية الممكية الفكرية وحقوؽ النشر والح
المشروعة، والتي في مجموعيا تضع األسس المتكاممة البلزمة لتحقيؽ أىداؼ ىذه 

 المؤسسات والييئات.

 الفقرة األولى

 القانون المصري لمعالمات التجارية

لـ تكف العبلمة التجارية في التشريع المصري تتمتع بالحماية الجزائية، حيث كانت 
اإلنصاؼ والقانوف الطبيعي، وكذلؾ وضعت تمؾ المحاكـ نظاما و عدؿ المحاكـ تطبؽ قواعد ال
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إداريا لتسجيؿ العبلمة التجارية واألسماء والرسـو والنماذج الصناعية وبراءات االختراع 
 .1لغايات تنظيـ إثبات ممكية ىذه العناصر

إصدار قانوف خاص لمعبلمات التجارية، يضفي ب 1939المشرع المصري في سنة قاـ 
عمييا الحماية الجزائية مف أي تعد، حيث حدد جرائـ التعدي عمى العبلمة التجارية، والجزاء 

والذي عمؿ  1939لسنة  57عمى ذلؾ، حيث صدر قانوف العبلمات والبيانات التجارية رقـ 
 1949، ثـ عدؿ ىذا القانوف عدة مرات في سنة 239بو بعد صدور البلئحة التنفيذية رقـ 

حيث كاف كؿ تعديؿ عمى القانوف األصمي يعقبو  1959وعاـ  1956 وعاـ 1953وعاـ 
 .2تعديؿ عمى البلئحة التنفيذية

ولمواكبة التطور في التجارة الدولية وصدور االتفاقيات الدولية في مجاؿ الممكية 
ه االتفاقيات، تدخؿ المشرع المصري وألغى قانوف العبلمات ذالفكرية وانضماـ مصر إلى ى

 :، وذلؾ بصدور قانوف حماية الممكية الفكرية رقـ1939لسنة  57 :تجارية رقـوالبيانات ال
والذي نظـ أحكاـ حماية الممكية الفكرية، ومنيا العبلمات التجارية، حيث  ،2002لسنة  82

مف ذات القانوف أحكاـ العبلمات التجارية، وفي  118إلى  63 :تناوؿ في المواد مف
 تناوؿ صور التعدي عمى العبلمة التجارية والجزاء عمى ىذا التعدي. 114و 113 :المادتيف

 2002لسنة  82 :أورد المشرع المصري في قانوف حماية الممكية الفكرية رقـوقد 
دخؿ بعض أنواع العبلمات التجارية، حيث أمنو بحيث  63المادة تعريفا لمعبلمة التجارية في 

                                                 

دار الطباعة ، واالقتصاد، العدد الثالث والرابع، السنة العاشرة، مجمة القانوف المحل التجاري، (محسفأنظر: شفيؽ ) -1
 .86، ص 1940 مصر،، المصرية

 .248، ص 2003 ،القاىرةدار النيضة العربية،  ،الممكية الصناعية، الطبعة الرابعة، (سميحةالقميوبي ) -      

لسنة  233والقرار رقـ  1942لسنة  90ـ والقرار رق 1940لسنة  176 :عدلت البلئحة التنفيذية بموجب القرار رقـ -2
لسنة  443والقرار  1953لسنة  270والقرار رقـ  1952لسنة  340والقرار رقـ  1951لسنة  23والقرار رقـ  1949
لمزيد مف التفصيؿ و  ،1962لسنة  165القرار رقـ  1958 والقرار رقـ لسنة 1955لسنة  389والقرار رقـ  1954

 .40-39ص  المرجع السابؽ،، (محمد مصطفى) عبد الصادؽ :في ذلؾ نظرأ
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لـ يرد ذكر لمجموعة األلواف التي يمكف اتخاذىا بشكؿ خاص  ىيبلحظ أنو في القانوف الممغ
لتمييز منتجات معينة أو بضائع كعبلمة تجارية، في حيف أنو في القانوف الجديد قد أورد 

 .1مجموعة األلواف التي يمكف أف تتخذ شكبل خاصا ومميزا كعبلمة تجارية

ة التجارية، حيث ولـ يأت ىذا القانوف بأي تعديؿ عمى صور التعدي عمى العبلم
 . ىمف القانوف الممغ 33 المادةمنو تكررا لما جاء في  113 المادةجاءت 

وقد تدخؿ المشرع المصري لتوفير الحماية الجزائية لمعبلمة التجارية في ىذا القانوف 
 113 المادةمف خبلؿ تعديؿ الجزاءات المنصوص عمييا في القانوف القديـ، حيث ذىب في 

حد األدنى لمحبس بحيث ال تقؿ عف شيريف، في حيف أنيا كانت في القانوف إلى رفع عقوبة ال
غير محددة، وكذلؾ تدخؿ في رفع عقوبة الغرامة بحيث ال تقؿ عف خمسة آالؼ  ىالممغ

ال تقؿ عف  ىجاوز عشريف ألؼ جنيو، في حيف إنيا كانت في القانوف الممغتجنيو وال ت
 خمسيف جنيو وال تزيد عمى ثبلثمائة جنيو.

إذ نص عمى أنو في حالة العود فإف عقوبة  113 المادةكما تناوؿ حالة العود في 
الحبس التي يجب إصدارىا بحؽ مرتكب فعؿ التعدي عمى العبلمة التجارية ال تقؿ عف 
شيريف وأف تقترف بالغرامة، بحيث ال تقؿ ىذه الغرامة عف عشرة آالؼ جنيو وال تجاوز 

في حالة العود يجب عمى المحكمة  ىف في القانوف الممغخمسيف ألؼ جنيو، في حيف أنو كا
أف تقضي عمى مرتكب جـر التعدي عمى العبلمة التجارية بالحبس دوف الغرامة، وأف تنشر 
حكـ اإلدانة أو تمصقو وأف يكوف حكميا متضمنا إغبلؽ المصنع أو المحؿ التجاري لمدة ال 

 . 2تقؿ عف خمسة عشر يوما وال تزيد عمى ستة أشير

                                                 

 ،ةػػندريػػاإلسك ي،ػػامعػػكر الجػػدار الف ،ةــاريــجــات التــالمــد في العــديــالج، (حساـ الديف عبد الغنيأنظر: الصغير ) -1
2005، 

 .51ص  

 .1954 :لسنة 569 :والمعدؿ لمقانوف رقـ ىمكرر مف القانوف الممغ 36المادة وىذا ما أوضحتو  -2
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وقد ألـز المشرع المصري المحكمة في حاؿ اإلدانة أف تقضي بمصادرة المنتجات 
ادرة األدوات التي ػػصػػذلؾ مػػيا وكػػصمة منػػتحػػياء المػػالغ أو األشػػة أو المبػػريمػػمحؿ الج

 .1ارتكاب الجريمة كعقوبتيف تكميميتيف يػػت فػػخدمػػػاست

وقد اشترط المشرع المصري كما ذكرنا أف تكوف العبلمة مسجمة فضبل عف الشرط 
وىو أف تكوف العبلمة مما يدرؾ بالبصر، وأكد عمى ىذا الشرط في  63 المادةالذي أورده في 

مف القانوف ذاتو وىو ما يمكف اعتباره استبعاد لمعبلمات الصوتية  114و 113 :المادتيف
. التي نّظـ 2ري مف نطاؽ الحماية الجزائية لمعبلمة التجاريةأخرجيا المشرع المص التي

أحكاميا وحّدد صور التعدي عمييا والجزاءات والتدابير التي يمكف اتخاذىا في مواجية 
 المعتدي. 

 الفقرة الثانية

 التشريع األردنيفي 

ساير األردف كغيره مف دوؿ العالـ التطور اليائؿ في مجاؿ الممكية الفكرية، خاصة 
بعد توقيعو عمى اتفاقيات دولية في ىذا المجاؿ، حيث شيد تطورا في مجاؿ التشريع مف 

 التجاريةخبلؿ التعديبلت التي أجريت عمى قوانيف الممكية الفكرية، ومف بينيا قانوف العبلمات 

، 1952لسنة  33 :الحياة التجارية صدر قانوف العبلمات التجارية رقـنتيجة لتطور و  
حيث وفي ذات العاـ صدر نظاـ العبلمات التجارية وكذلؾ قانوف عبلمات البضائع، حيث 

، ويضفي عمى 3يتضمف تنظيـ أحكاـ العبلمات التجارية 1952لسنة  33 :كاف القانوف رقـ

                                                 

 مف ذلؾ القانوف. 36كما بينتو المادة  ىلمصادرة جوازية في القانوف الممغفي حيف كانت ا -1

 .218، المرجع السابؽ، (ناصر عبد الحميـأنظر: السبلمات) -2

  .1952جواف  01 ة فيرخالمؤ ، 1110 :العدد رقـ، الياشمية لممممكة األردنيةالمنشور في الجريدة الرسمية  -3



 
75 

تعد، وينص عمى صور التعدي عمى العبلمة التجارية العبلمة التجارية حماية جزائية مف أي 
 وكذلؾ الجزاء عمى ىذا التعدي.

ونظرا لتطور التجارة الدولية وظيور االتفاقيات الدولية في مجاؿ الممكية الفكرية عامة 
، أصبحت الحاجة ممحة إلى تحديث وتعديؿ بعض خاصة وحقوؽ العبلمات التجارية

 1999لسنة  34 :لتطورات، فصدر القانوف المعدؿ رقـنصوص ىذا القانوف لمواكبة ىذه ا
، حيث تضمف الحماية الجزائية 1بشأف العبلمات التجارية والذي ال يزاؿ ساري المفعوؿ

لمعبلمة التجارية، وذلؾ مف خبلؿ النص عمى الجرائـ الواقعة عمى العبلمة التجارية والعقوبات 
 والتدابير الواجبة حاؿ االعتداء عمى العبلمة.

وقد أضاؼ أشكاال وصورا أخرى لمعبلمة التجارية، عرفيا في المادة الثانية بأنيا: "أي 
إشارة ظاىرة يستعمميا أو يريد استعماليا أي شخص لتمييز بضائعو أو منتجاتو أو خدماتو 

 ةػبلمػاؼ عػرع األردني أضػشػػػمػني أف الػعػا يػمػره"، مػيػات غػدمػات أو خػجػتػنػع أو مػائػضػعف ب
 . 2(Collective Marks)، والعبلمة الجماعية (Service Marks)ة ػدمػخػال

وقد أضفى المشرع األردني في القانوف الجديد حماية جزائية عمى العبلمة التجارية 
المشيورة، وذلؾ مف خبلؿ النص عمى تعريفيا في المادة الثانية مف ذات القانوف، وىي التي 

حيث لـ تكف ىذه العبلمة مشمولة بالحماية  .ذي سجمت فيوتجاوزت شيرتيا البمد األصمي ال
. واعتبر أف مف قاـ بتزوير عبلمة تجارية مسجمة وفؽ أحكاـ ىالجزائية في القانوف الممغ

                                                 

 .1999نوفمبر  01 المؤرخة في:، 4389 :، العدد رقـالياشمية لممممكة األردنيةالمنشور في الجريدة الرسمية  -1

يقتصر عمى عبلمات البضائع والمنتجات، األمر الذي يدؿ عمى أف المشرع األردني قد وسع  ىبعد أف كاف القانوف الممغ -2
إدخالو عبلمة الخدمة والعبلمة الجماعية متى توافرت فييا الشروط مف مظمة الحماية الجزائية لمعبلمة التجارية وذلؾ ب

الوجيز في حقوق الممكية الصناعية ، (عبد اهلل حسيفالخرشـو ) الواجب توافرىا حتى تكوف محبل لمحماية الجزائية. أنظر:
التجارية المشيورة في حماية العالمة ، (صبلح سمماف) األسمر، 135ص  ،2005عماف،  ، دار وائؿ لمنشر،1، طوالتجارية

، 170، ص 2001، مجمة المنارة، جامعة آؿ البيت، المجمد السابع، العدد الثالث، ظل اتفاقية باريس وتربس والقانون األردني
171. 
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القانوف أو قمدىا بطريقة تؤدي إلى تضميؿ الجميور فإف ذلؾ ُيعّد جرما مستقبل يستوجب 
 العقاب.

د.أ(، في  3.000إلى ثبلثة آالؼ دينار ) 38 المادةكما رفع الحد األعمى لمغرامة في 
د.أ(، كما أنو تدّخؿ في  1.00مائة دينار ) ىحيف كاف الحد األعمى لمغرامة في القانوف الممغ

تحديد الحد األدنى لمحبس بثبلثة شيور في القانوف الجديد، عكس القانوف القديـ الذي لـ 
التي تمّكف  39 المادةءات تحفظية في يتضمف الحد األدنى لمحبس. كما نّص عمى إجرا

صاحب العبلمة التجارية أف يطمبيا مف القضاء مف أجؿ المحافظة عمى حقوقو في العبلمة 
 .1التجارية ودفع التعدي عنيا

كذلؾ يتضح تدخؿ المشرع األردني في توفير الحماية الجزائية لمعبلمة التجارية بأف 
مف القانوف الجديد أف تصدر قرارا يتضمف  39 ادةالمأجاز لممحكمة في الفقرة الرابعة مف 

مصادرة البضائع ومواد الرـز والمؼ واإلعبلف والموحات واألختاـ وغير ذلؾ مف المواد 
المستخدمة بصورة رئيسية في طبع العبلمة التجارية عمى البضائع أو التي ارتكب فعؿ 

 .التعدي بيا أو نشأ فييا

إال أنو  تصرؼ بيا في غير األغراض التجارية.وكذلؾ أجاز لممحكمة أف تتمؼ أو ت
وفي حالة تسجيؿ ىذه العبلمة في دولة أخرى تكوف موقعة عمى اتفاؽ دولي رفقة األردف 

فإف ىذا يكفؿ الحماية الجزائية لمعبلمة التجارية غير  ،يتعمؽ بحماية العبلمات التجارية
 مسجمة في األردف.ال

                                                 

فقد أعطى المشرع الحؽ لصاحب العبلمة التجارية إما مف خبلؿ طمب مستعجؿ أو أثناء شكواه أف يطمب مف المحكمة  -1
صاحبة االختصاص أو قاضي األمور المستعجمة متى أثبت أنو مالؾ لمعبلمة التجارية التي وقع عمييا فعؿ التعدي أو 

ؿ معيف أف يتقدـ بيذا الطمب إلثبات ذلؾ، وكذلؾ أعطى أف التعدي أصبح وشيكا عمى عبلمتو أو يخشى اختفاء دلي
مف القانوف الجديد الحؽ لممشتكى عميو باالعتراض عمى قرار المحكمة خبلؿ  39 المادةالمشرع في الفقرة الثانية مف 

 ثمانية أياـ مف تاريخ تبمغو أو تفيمو لمقرار إذا كاف وجاىيا.
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مف قانػػػوف العبلمػػػات التجػػػارية األردني والتي نصت  41/1 المادةوتجدر اإلشارة إلى 
عمى أنو إذا اشتركت حكومة المممكة األردنية الياشمية، في أي وقت مف األوقات في اتفاؽ 
دولي لحماية العبلمات التجارية المتبادلة، فعندىا يحؽ ألي شخص يكوف قد طمب حماية 

مة في االتفاؽ أف يسجؿ عبلمتو بمقتضى ىذا القانوف عبلمتو التجارية في أية ببلد أخرى داخ
 .وتكوف لو األولوية عمى غيره مف المستدعيف

كوف تاريخ التسجيؿ ذات تاريخ التسجيؿ في تمؾ الببلد عمى أف يقدـ الطمب خبلؿ يو 
ستة أشير مف تاريخ تقديـ الطمب لحماية العبلمة التجارية المبحوث عنيا في ببلد الدولة 

 األجنبية. 

وتبقى الحماية الجزائية لمعبلمة التجارية مقتصرة عمى مدة الحماية المقررة ليا وىي 
 المادةعادة عشرة سنوات مف يـو تسجيميا الموافؽ لتاريخ تقديـ طمب التسجيؿ طبقا لنص 

مف قانوف العبلمات األردني، ويمكف لمالؾ العبلمة التجارية المسجمة تجديد الحماية  20/1
 مف قانوف العبلمات األردني. 21/1 المادةة التسجيؿ السابؽ وىذا حسب بعد انتياء مد

 الفرع الثاني

 تشريعات حماية العالمة التجارية في بعض الدول الغربية

أثر مباشر في تطور الدوؿ الغربية كاف لتعقد الحياة االقتصادية والتجارية في 
سنتناولو مف خبلؿ بعض النماذج وىو ما  التشريعية لحماية العبلمة التجارية، المنظومة

الواليات المتحدة األمريكية )فقرة قانوف كالقانوف الفرنسي )فقرة أولى( والقانوف البريطاني و 
  ثانية(
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 الفقرة األولى

  في القانون الفرنسي

حاوؿ المشرع الفرنسي أف يوفر حماية واسعة لمعبلمة التجارية وذلؾ مف خبلؿ 
 قانوف الممكية الفكرية.و قانوف العقوبات الفرنسي، قانوف العبلمات التي تضمنيا النصوص 

يعاقب قانوف العقوبات الفرنسي كؿ مف قمد عبلمة  1قانوف العقوبات الفرنسيففي   
أو  ،مودعة عف طريؽ المحاكاة بواسطة طرؽ تدليسية مف شأنيا أف توقع المشتري في غمط

قاـ باستعماؿ عبلمة مقمدة تدليسيا، كما يعاقب كؿ مف قاـ عمدا باستعماؿ عبلمة مودعة 
تتضمف معمومات صريحة مف شأنيا أف توقع المشتري في غمط حوؿ طبيعة الصفات 
األساسية التركيبية، أو حوؿ أصؿ المنتوج، ويعاقب أيضا كؿ مف حاز دوف سبب مشروع 

بلمة مقمدة، وكؿ مف قاـ عمدا ببيع، أو عرض لمبيع، أو قاـ منتجات وىو يعمـ أنيا تحمؿ ع
 بتوزيع أو عرض لمتوزيع منتجات أو خدمات تحمؿ عبلمات مقمدة.

وقد ربط المشرع الفرنسي بيف عنصر وفعؿ التقميد وبيف التدليس، واشترط لمعاقبة   
ي لبس وغمط بيف مرتكب جريمة التقميد، أف يكوف قد استعمؿ طرقا تدليسية إليقاع المشتري ف

العبلمة الحقيقية والعبلمة المقمدة، ونّص عمى عدة جرائـ بجانب تقميد العبلمة التجارية 
                                                 

متاحؼ باريس ومرسيميا، إذ لـ يكف ليا في البداية أي قانوف ينظـ ظيرت العبلمة التجارية في فرنسا في بعض  -1
حمايتيا، إلى منتصؼ القرف التاسع عشر حيث بدأت مبلمح ىذه الحماية تظير عمى نوعيف جماعي وفردي، وكاف 

 La marqueوالذي نظـ حماية العبلمة الصناعية والتجارية ) 1857جواف 23 :القانوف الفرنسي الذي صدر بتاريخ
de Fabrique et de Commerce مف أوائؿ التشريعات التي صدرت في ىذا الصدد، وقد عدؿ عدة مرات، إلى )

إال  1857والذي ألغى القانوف الصادر سنة  1964ديسمبر 31 :أف صدر القانوف الخاص بالعبلمات التجارية بتاريخ
 7/1991 :القانونية لمعبلمة التجارية بالقانوف رقـأنو قد عدؿ أيضا عدة مرات، إلى أف تـ إعادة تنظيـ أحكاـ الحماية 

شباط بشأف  5، ثـ صدر قانوف 28/12/1991 :والذي دخؿ حيز التنفيذ بتاريخ 1991جانفي  04 :الذي صدر بتاريخ
صدر القانوف المعدؿ لقانوف حماية الممكية الفكرية والذي  1996 أكتوبر 18 :تجريـ تقميد العبلمة التجارية، وبتاريخ

 جاء ليواكب االتفاقيات الدولية في مجاؿ الممكية الفكرية. أنظر: 

SCHMIDT-SZALEWSKI (J), Droit de la Propriété Industrielle, Paris, 1996, P 158. 
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كاستعماؿ العبلمة المقمدة، جريمة البيع، عرض عبلمة مقمدة لمبيع، توزيع منتوج أو خدمة 
 حاممة لعبلمة مقمدة أو عرضيا لمتوزيع.

األشياء ذات العبلمة الرفيعة  1992 ( لسنةLPMويحمي قانوف العقوبات العسكري )
الموضوعة لمتداوؿ التجاري ضد التعسؼ في الحؽ في الماركة، في حيف استعماؿ العبلمة 

فمف الضروري إًذا أف نمّيز االستعماؿ  .ألغراض شخصية ال يخضع ألحكاـ ىذا القانوف
لنفس ىذا  1الخاصواالستعماؿ  ،التجاري لشيء يحمؿ ماركة مقمدة والذي يعاقب عميو القانوف

 الشيء والذي ال يعاقب عميو مف القانوف.

فينبغي التمييز بيف استيراد شيء يحمؿ ماركة مقمدة خاّصة أو تجارية قصد استعماليا 
تجاريا إذ في ىذه الحالة يعاقب القانوف عمى ىذا الفعؿ. وجدير بالذكر أنو مف الصعب إثبات 

استعماال تجاريا. لذا يمكف استعماؿ أدلة أو  استعماؿ ىذا الشيء الذي يحمؿ ماركة مقمدة
مينة الشخص الذي يمتمؾ البضاعة  ،2عدد األشياء المعنية :قرائف أو مؤشرات مف بينيا

 طريقة تخزيف واستعماؿ البضائع المقمدة.  ،المزورة

جواف  23 :قانوف العبلمات صدر أوؿ قانوف لمعبلمة التجارية في فرنسا فيوفي   
إذ نصت  .تناوؿ جريمة تقميد العبلمة التجارية في المادتيف السابعة والثامنةقد ف، 1857

المادة السابعة عمى معاقبة كؿ مف زّور عبلمة أو استعمؿ عبلمة مزّورة، وكؿ مف وضع 

                                                 

تتساىؿ مع ىذه العمميات وطّبقت مبدأ "البّل تساىؿ" وبالتالي الجمارؾ السويسرية لـ تعد  2008أنو بعد  اإلشارةوتجدر  -1
 فيي تصادر كؿ شيء مقّمد سواء كاف لبلستعماؿ الشخصي أو لبلستعماؿ التجاري.

WYSSBORD (V), l’usage privé de contre façons et les sanctions pénalisent droit des marques-
analyse des modification récentes, thèse de master en droit, faculté de droit  
Université de Neuchàtel-Suisse, 14 novembre 2008, p 50. 

مف قانوف العقوبات العسكري، فإف الذي يستورد بضاعة  62 المادةمف قانوف العقوبات الفرنسي و  155 :وفقا لممادة -2
 أنظر:  .مزورة أو مقمدة يتعّرض لعقوبة جنائية

WYSSBORD (V), Op. Cit., pp  33 -44. 
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بطريؽ التدليس كؿ منتجاتو وخدماتو لتجارتو عبلمة ىي ممؾ لغيره، وكذا كؿ مف باع أو 
 جات حاممة لعبلمة مزورة أو موضوعة بطريؽ التدليس.عرض لمبيع منتوج أو عدة منتو 

أما المادة الثامنة فقد نّصت عمى معاقبة كؿ مف زّور عبلمة مف خبلؿ التدليس قصد 
، وكؿ مف استعمؿ عبلمة اإيقاع المشتري في غمط، وكذا كؿ مف استعمؿ عبلمة مقّمدة تدليسي

، وكؿ مف باع فعبل أو عرض إليقاع المشتري في الغمط بخصوص طبيعة ومقدار المنتوج
لمبيع منتوجا أو عدة منتوجات حاممة لعبلمة مقّمدة بطريؽ التدليس أو حاممة لمقادير توقع 

 المشتري في لبس حوؿ طبيعة المنتوج.

لتعديؿ القانوف السابؽ واستحدث جريمة  64/1360 القانوفصدر  1964 سنة وفي  
الذي يجّرـ تزوير العبلمة التجارية واستعماؿ  1965تقميد العبلمة التجارية، وعّدؿ بدوره في 

سبتمبر  23 :صدر قانوف آخر ُعدِّؿ بمرسـو 1975وفي جواف  .العبلمات المزورة أو المقمدة
 ،1988ديسمبر  21ثـ صدر القانوف المشترؾ األوروبي لمعبلمات التجارية بتاريخ  .1976

لعبلمات الصناعية والتجارية لسد المتعمؽ با 1991جانفي 04في  91/07 القانوفثـ صدر 
 وقد، الثغرات التي تضمنيا القانوف المشترؾ األوروبي في مجاؿ العبلمة التجارية والصناعية

 1والتزوير 1ميدػػمة التقػػجارية بيف جريػػناعية والتػػمؽ بالعبلمات الصػػالمتع 91/07 القانوفوى ػػس

                                                 

تقميد العبلمة التجارية: اصطناع أو محاكاة عبلمة تشبو في مجموعيا العبلمة التجارية األصمية، وتقترب منيا عمى نحو  -1
ف أ)ب 2004أبريؿ  18 :يضمؿ الجميور ويؤدي إلى الخمط أو المبس بيف العبلمتيف. قضت محكمة التمييز بدبي بجمسة

العبلمة التجارية ماىيتو: اصطناع لعبلمة مشابية في مجموعيا لمعبلمة األصمية، مشابية مف شانيا تضميؿ تقميد 
وجوب النظر إلييا في مجموعيا دوف كؿ عنصر مف  جميور المستيمكيف المخاطبيف بالعبلمتيف لوقوع المبس بينيما.

ألصمية والعبلمة المقمدة مف سمطة محكمة الموضوع(. تقدير التشابو الخادع بيف العبلمة ا العناصر التي تتركب منيا.
تزوير العالمات التجارية ، (حسف احمد). الحمادي (18/4/2004 :حقوؽ، جمسة 2003لسنة  548)الطعف رقـ 

، أبو ظبي، 2010ديسمبر  29لمكافحة الغش التجاري والتقميد،  األوؿ، المؤتمر تياوتقميدىا، في قضاء النقض اإلمار 
 التالي: اإللكترونيمتاح عمى الموقع  لعربية المتحدة،ا اإلمارات

http: cdn.arabic.arabianbusiness.com- politics-economics- 29/12/2010,48706. (12/11/2016). 

http://cdn.arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/2010/dec/29/48706
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وذلؾ عكس القوانيف السابقة  1965مف حيث العقوبة، تماما كما كاف قائما في ظؿ قانوف 
األخرى التي كانت فييا عقوبة تزوير العبلمة أشد مف عقوبة التقميد. وبصدور قانوف الممكية 

 لـ تطّبؽ كثيرا.  1991الفكرية انتقمت األحكاـ المتعمقة بالعبلمات إليو مما جعؿ أحكاـ قانوف 

جويمية  1 :المؤرخ في 92/597 :بموجب قانوفو  في قانوف الممكية الفكريةما أ  
المتعمؽ بالممكية الفكرية تـ تقنيف المسائؿ المتعمقة بالعبلمات التجارية، بموجب  19922

 .منو 811/1إلى  711/1المواد مف 

خ المؤر  94/102تـ تعديؿ قانوف الممكية الفكرية بموجب القانوف  1994وفي سنة    
 .19943فيفري  5في 

 المادةّدد في أنو عومف أىـ ما جاء في ىذا التعديؿ بخصوص العبلمات التجارية   
تضّمف مصطمح التزوير كما  االعتداءات التي يمكف إدراجيا في مناط التزوير. 713/2

لمداللة عمى كافة االعتداءات الحاصمة لمحؽ الناجـ عف تسجيؿ العبلمة التجارية مستعمبل 
 L’atteinte"بنصيا عمى ما يمي:  ومن 716/1 المادةالذي عرفتو " La Contrefaçon"عبارة 

                                                                                                                                                         

التجارية: ىو اقتباسيا ونقميا بشكؿ تاـ نقبل كامبل دوف تغيير أو نقؿ األجزاء الرئيسة منيا بحيث تكاد تزوير العبلمة  -1
وذلؾ قصد تضميؿ الجميور ومف دوف الحصوؿ عمى موافقة  تكوف العبلمة األصمية نفسيا ومطابقة ليا. )االستنساخ(

 صاحب العبلمة. أنظر:
SOTIRIADIS (B.H) et LABRÉCHE (J.E) et ROBIC (R), droit pénal en marques de commerce et droit 

d’auteur: un survol, disponible sur le site: 

http://www.robic.ca-wp-content-uploads-16/05/2017-BHS.pdf. (2/5/2017). P 03. 
 أنظر: -2

loi n° 92/597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle; journal officielle de la 
Polynésie françaises; n° 36; du 03 septembre 1992. 

 أنظر: -3
loi n° 94/102 du 05 février relative a la répression de la contrefaçon et modifiants certaines 

dispositions du code de la propriété intellectuelle; journal officielle de la Polynésie 
françaises; n° 15; du 14 avril 1992.     
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portée au droit du propriétaire de la marque".  الجنحة تعديبلت بتوحيد وتضمف أيضا
التي  716/9 المادةالتي تندرج ضمنيا كؿ االعتداءات الواقعة عمى العبلمة التجارية في 

 تتضّمف عقوبة موحدة لجميع اعتداءات التزوير.

عمى عقوبات األشخاص المعنوية في مجاؿ التزوير  716/11 المادةنّص في  وقد  
 ،أحكاـ العبلمات الجماعية والنقابيةعالج و  ،بالنسخ أو التقميد مثميا مثؿ األشخاص الطبيعية

عف طريؽ النسخ ( la contrefaçon par reproduction)مّيز بيف التزوير بالنسخ كما 
المطابؽ أو الشبو مطابؽ لكؿ أو جزء مف عبلمة الغير المودعة والمسجمة سواء تـ استعماليا 

 المادةوتعاقب عميو  713/3، وكذا 713/2 المادةأـ ال، ويحكـ ىذا النوع مف التزوير 
716/9. 

وفيو يتـ نقؿ عناصر عبلمة  (contrefaçon par imitation)بيف التزوير بالتقميد قد و   
الغير دوف االلتزاـ بتفاصيميا لكف بنية إحداث المبس في أذىاف المستيمكيف والجميور بينيا 

تتعّمؽ أحكاـ ف تضمّ . و /ب713/3وبيف العبلمة المقمدة، وتعاقب عمى ىذا الفعؿ المادة 
 بكيفية إثبات جريمتي التزوير بالنسخ أو بتقميد العبلمة. 

مف مجموعة قوانيف  711 المادةنص المشرع الفرنسي في الفقرة األولى مف  كما  
الممكية الفكرية عمى اعتبار اإلشارات الصوتية مثؿ األصوات والجمؿ الموسيقية مف قبيؿ 

 العبلمات التجارية، وبالتالي تخضع إلحكاـ الحماية الجزائية.

ذ ػػخي يأػػرنسػػع الفػػشريػػقاب في التػػريـ والعػجػػية التػػرعػػدأ شػػر بأف مبػػالذكب رػػديػػػالجو   
 ،1مى العبلمة الصوتيةػريعات األخرى، إذ أضفى حماية جزائية عػقارنة مع التشػاال أوسع مػػمج

                                                 

القضاء قبؿ ىذا التاريخ. وقد كرسيا  ،04/11/1991 وىي عبلمة أدخمت صراحة في التشريع الفرنسي في قانوف -1
 أنظر:

                                                      13Marie-Angèle PEROT- MOREL, Op. Cit., p. 
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واعترؼ حتى باألشكاؿ ثبلثية األبعاد لمبضاعة كعبلمة تجارية،  ،2والرسمية ،1واالسمية
عكس . 3الزجاجة أو غبلؼ البضاعة شريطة أف يكوف ىذا الشكؿ حقيقيا وليس مجّردا كشكؿ

 . 4التشريع المصري واألردني المذيف يشترطاف أف تكوف العبلمة مما يدرؾ بالبصر

 المادةوذىب المشرع الفرنسي إلى توفير الحماية الجزائية لمعبلمة الجماعية وذلؾ في 
حيث حدد استخداـ ىذه العبلمات حصرا عمى أعضاء  ،مف مجموعة الممكية الفكرية 715

الجمعية أو االتحاد الذي يممكيا، أما بقية األحكاـ الخاصة بتسجيؿ ىذه العبلمة وحمايتيا 
حكاـ العبلمات التجارية نفسيا المنصوص عمييا في مجموعة قوانيف الممكية فتخضع أل

 .5الفردية الفرنسية

 

 

 

 

 
                                                 

  أنظر:وىي عبلمة مكّونة مف حروؼ أو أرقاـ ليس ليا بالضرورة معنى لكف مستوعبة لدى الجميور عمى أنيا ممّيزة.  -1
 Ibid, p 12.  

 وكذا: ،264 -262، ص ، المرجع السابؽالممكية الصناعية والتجارية، )صبلح( زيف الديف أنظر: -2
Marie-Angèle PEROT- MOREL, Op. Cit. p15. 

 .23 ص ، المرجع السابؽ،(نعيمة)مولفرعة أنظر:  -3

 .219 ص ، المرجع السابؽ،(ناصر عبد الحميـأنظر: السبلمات ) -4

  أنظر: -5
Franck Soutoul et Jean-Philippe Bresson, “Comment éviter la dégénérescence d'une marque”, disponible 
sur le site web suivant: http://www.prodimarques.com- documentation- les_marques.php. (22.9.2017). 
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 الفقرة الثانية

 والواليات المتحدة األمريكية ياـطانـريـي بـف

بشأف  1875أوؿ تشريع صدر في إنجمترا يتناوؿ أحكاـ العبلمات التجارية صدر سنة 
بشأف العبلمات  1888و 1883تسجيؿ العبلمات التجارية، ثـ أعقبو صدور قانوني 

 .1937والذي ُعّدؿ سنة  1905التجارية، ثـ صدر قانوف العبلمات التجارية سنة 

تناوؿ في مادتو األولى التعريؼ  1938قانوف آخر لمعبلمات التجارية سنة ثـ صدر 
عمى جـر تزوير  59 المادةبالعبلمة التجارية وكيفية تسجيؿ العبلمة التجارية ثـ نص في 

السجؿ الخاص بالعبلمات التجارية وعاقب عمى ىذا الفعؿ بالحبس لمدة ال تزيد عف عاميف 
 .مئة جنيو أو بكمتا العقوبتيف عف أو بالغرامة عمى أف ال تزيدمع األشغاؿ الشاقة أو بدونيا 

 61 المادةناوؿ في ػػت ماػػكجارية، ػػبلمة التػػيد العػػمػػجريمة تق 60 المادةكذلؾ تناوؿ في 
 .1كعبلمة تجارية دامياػػخػوز استػػكية التي ال يجػػات الممػػعبلم

الدولية فقد صدر قانوف العبلمات أماـ التطور الذي شيده العالـ في مجاؿ التجارة 
حيث تضمف القانوف  ،2الذي ال زاؿ ساري المفعوؿ حتى اآلف 1994 :التجارية الجديد لسنة

الجديد الحماية الجزائية لمعبلمة التجارية وذلؾ مف خبلؿ النص عمى جرائـ تقميد أو تزييؼ 
العبلمة التجارية أو تزويرىا أو استعماليا، حيث كاف ىذا القانوف قد اعتبر مف قبيؿ االعتداء 

مة عمى عمى العبلمة التجارية قياـ الشخص بإضافة عبلمة مشابية لعبلمة أخرى مسج

                                                 

 أنظر:  -1
SWEET & MAXWELL, The Trade Mark Handbook, A Practioner's Guide to Trade Marks In The 

United Kingdom and the European, 1999, p.100. 

 .15 ص ،1993 ،الكويت ،الكويت جامعةة مطبوع ،النظام القانوني لمعالمات التجارية، (يعقوبأنظر: صرخوة ) -2
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بضائع أو أغمفة مف شأنيا أف تؤدي إلى إحداث لبس أو خداع أو قيامو ببيع أو عرضو لمبيع 
 .1أو توزيعو بضائع تحمؿ عبلمة غير تمؾ المسجمة

وقد ذىب المشرع اإلنجميزي إلى إمكانية تسجيؿ العبلمة الصوتية، حيث تضمف قانوف 
وحة تجيز تسجيؿ العبلمة الصوتية، طالما العبلمة التجارية اإلنجميزي تعريفات وتعميمات مفت

وفي جميع األحواؿ يجب أف  .تدوف بنوتو موسيقيةكاف باإلمكاف أف توصؼ بالكممات أو 
د ػوق، 2يكوف الوصؼ واضحا وأف يكوف الصوت صفة مميزة لمبضائع أو الخدمات المتعمقة بو

األوؿ التابع لقانوف  حؽػية وذلؾ في الممػبلمات الجماعػجيؿ العػاية وتسػنص عمى حم
 .3العبلمات التجارية اإلنجميزي

تأخر االعتراؼ بالعبلمة التجارية كموجودات فقد الواليات المتحدة األمريكية  أما في
وقد استمرت حماية العبلمة  ،ذات قيمة إلى ما قبؿ النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر

ة في تنظيـ تجارتيا الدولية إلى أف التجارية عمى نظاـ السوابؽ القضائية وسمطة كؿ والي
كأوؿ قانوف ينظـ تسجيؿ العبلمات التجارية والذي عدؿ  1881صدر القانوف الفيدرالي سنة 

صدر قانوف )النياـ( االتحادي لمعبلمات  1938، وفي سنة 1920وسنة  1905سنة 
 .1946التجارية والذي بدأ سرياف مفعولو سنة 

جرائـ التعدي عمى  1938رية الصادر سنة وقد تضمف قانوف العبلمات التجا
منو جرائـ التزوير في  59 المادة، حيث تناولت 61إلى  59العبلمات التجارية في المواد مف 

سجبلت تسجيؿ العبلمات التجارية وحّددت العقوبة بالحبس لمدة ال تزيد عف عاميف أو غرامة 
                                                 

 .1994مف قانوف العبلمة التجارية لمممكة المتحدة لسنة  92 المادة -1

 أنظر: -2
Coleman  ) A), Intellectual property law, longman Practitioner Series, 1st edition, England, 1994, p. 251. 

 المرفؽ بقانوف العبلمات التجارية اإلنجميزي والتي جاء فييا: "إف الرموز التي تتكوف منيا  1 :مف الممحؽ رقـ 2 المادة -3

 يتستخدـ في تمييز سمع أو خدمات األعضاء في جمعية ما عف تمؾ الت -وفؽ أحكاـ ىذا القانوف-العبلمة الجماعية 
 يممكيا أعضاء في جمعية أخرى".
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مف ذات القانوف جريمة  60 المادةال تزيد عف مئة جنيو أو بكمتا العقوبتيف، وكذلؾ تناولت 
تقميد العبلمة التجارية المسجمة، بعد أف حددت المقصود بتقميد العبلمة التجارية، وكذلؾ 

 .1مف ىذا القانوف العبلمات الممكية التي يحظر استخداميا 61 المادةتناولت 

المشرع األمريكي قانوف العبلمات التجارية الذي سرى مفعولو أصدر  1993وفي سنة 
حيث يطبؽ ىذا القانوف مباشرة عمى كؿ الدوؿ األعضاء في الواليات  1995اعتبارا مف 

المتحدة األمريكية وبالتالي يصبح جزءا مف القوانيف العاممة في االتحاد، والذي تضمف بأف 
ارية يمكف أف تكوف إحدى لغات االتحاد، وقد حدد المغة التي تستخدـ في تسجيؿ العبلمة التج

ىذا القانوف اآلثار المترتبة عمى تسجيؿ العبلمة التجارية بيف دوؿ االتحاد، وكذلؾ حدد مدة 
جراءات ىذا التسجيؿ  .2تسجيؿ العبلمة وتجديدىا وا 

ونتيجة التطور التجاري واالقتصادي في العالـ وانتقاؿ البضائع بيف الدوؿ فقد شيد 
قرف العشروف، تطورا ممموسا إلحكاـ العبلمات التجارية، حيث دأبت غالبية دوؿ العالـ إلى ال

                                                 

 أنظر: -1

THOMAS Mc CARTHY (Y), Trade Marks and Untair Competition, Vol 1, New York, 
1973, p. 117 

http:// www.law.cornell.edu- topics- trademark.htm, (14/9/2016); Sweet & Maxwell , Op. 
Cit., p.100. 

 أنظر: -2
POLITI (J.M), Trademarks Throughout The World, Publisher: Clark Boardman Callaghan, 1979, 1999, 
disponible sur le site: 

https:// www.abebooks.com-9780876321263-Trademarks-World-Presser-Lisa-B-0876321260-plp. 
(28/4/2017), P–P 53-93. 
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سف تشريعات خاصة لمعبلمة التجارية تتضمف توفير الحماية الجزائية، وذلؾ مف خبلؿ النص 
 .1عمى صور التجريـ والجزاء عمى ىذا التعدي

 الفصل الثاني

 العالمة التجاريةالركن المادي في جريمة التعدي عمى 

التقميد يقتؿ االبتكار ويكبح االستثمارات األجنبية المباشرة، فحتى تكوف االبتكارات   
ذات مردود مف الضروري حمايتيا حتى تتمّكف الشركات التي تستثمر في األبحاث مف 
استرجاع أمواليا المستثمرة، ىذه الحماية تتجّسد في شكؿ ماركة، براءة اختراع، حؽ مؤلؼ، 

سات ػؤسػوف لممػػماية ال تكػػياؾ ىذه الحػـ انتػت إذانع، ػصػة الػريقػمى طػػعمى المنتوج أو ع
 .2ات لبلستمرار في القياـ باألبحاث واالبتكارػكانيػصادية إمػاالقت

صناعة البضائع المقمدة لو تأثير عمى سوؽ العمؿ خاّصة في االقتصاد المبني إف 
التقميد تضيع العديد مف مناصب العمؿ لحساب مناصب عمى المعرفة، ففي حالة انتشار 

عمؿ أخرى قميمة التكاليؼ ألف المزّور أو المقمد متورط في الجريمة المنظمة التي تشجع 
وىذا ما يؤدي لتباطؤ النمو االقتصادي  ،استعماؿ األطفاؿ وظروؼ العمؿ غير اإلنسانية

                                                 

، وفي األرجنتيف صدر قانوف البضائع والعبلمات 1908فقد صدر قانوف العبلمات والبيانات التجارية في اليند سنة  -1
، وفي استراليا صدر قانوف العبلمات 1947، وصدر قانوف العبلمات التجارية في الفمبيف سنة 1900الزراعية سنة 
، وفي الياباف صدر القانوف الذي ينظـ 1940لتجارية سنة ، وصدر في باكستاف قانوف العبلمات ا1955التجارية سنة 

، وفي 1963، وفي الصيف صدر أوؿ تشريع ينظـ أحكاـ العبلمات التجارية سنة 1959أحكاـ العبلمات التجارية سنة 
 نظر في ذلؾ:أ. 1936إيراف صدر قانوف العبلمات والبيانات التجارية سنة 

THOMAS Mc CARTHY (Y), Op. Cit. p. 118. 

 أنظر:  -2

WYSSBORD (V), Op. Cit, p. 45.  
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ؽ ميزاف جبائية لمدوؿ بشكؿ سمبي ويحقكما تتأثر العوائد ال. 1وزيادة التكاليؼ االجتماعية
 مداخيؿ الميزانية خسائر.

وكغيرىا مف الجرائـ يشترط لقياـ جريمة االعتداء عمى العبلمة التجارية توفر الركف   
يعرفو الفقياء بأنو فعؿ ظاىري يبرز الجريمة ويعطييا وجودىا وكيانيا في المادي الذي 

َمو القانوف بما يجعؿ الجريمة َتْبرز إلى ، أو ىو وقوع فعؿ أو امتناع عف 2الخارج فعؿ َجرَّ
. ومف ىنا نجد أف الركف المادي لمجريمة يقـو أساسا عمى 3الوجود تامة كانت أو ناقصة

عنصر السموؾ اإلجرامي، وأحيانا يكوف ىذا العنصر كافيا ولوحده لذلؾ. فالسموؾ اإلجرامي 
بفعؿ ُيَجّرمُّو القانوف"، فيو تصّرؼ الشخص  يعّرؼ بأنو: "القياـ بفعؿ أو االمتناع عف القياـ

 . 4إزاء ظروؼ معينة

كما أف السموؾ شرط الـز مف أجؿ أف ينسب لشخص ما اقتراؼ جريمة أي لقياـ 
اإلسناد المادي، فبل يمكف تصور جريمة دوف أف تكوف نتيجة لسموؾ إجرامي فيو سبب 

لى النتيجة كذلؾ ينصرؼ العمـ النتيجة حينما يثبت توّفر العبلقة السببية بينيما، وا   ليو وا 
واإلرادة باعتبارىما عنصري الركف المعنوي في الجرائـ القصدية. والسموؾ كذلؾ ىو محؿ 

إذ ىو ما يعتني بو المشّرع وكؿ  ،الصفة غير المشروعة التي يقـو بيا الركف الشرعي لمجريمة
 .لمتجريـ واقعة تنتفي عنيا صبغة السموؾ ال يتصور مبدئيا أف تكوف محبل

                                                 

 أنظر:  -1
Ibid, p. 45.  

 .144المرجع السابؽ، ص ، (عبد اهللأنظر: سميماف ) -2

 ، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع،القسم العام، النظرية العامة لمجريمة-قانون العقوبات، (محمد صبحيأنظر: نجـ ) -3
 .195، ص 2000 األردف،

وبالمقارنة بيف التعريؼ المعطى لمسموؾ اإلجرامي والتعريؼ المعطى لمركف المادي لمجريمة نتبيف أىمية أو قيمة السموؾ  -4
ر ماديات الجريمة. لكف ىناؾ مف يرى بأف السموؾ ال قيمة لو فما ىو إال مجرد عارض ومظير لمشخصية في توفّ 

يعاقب ألف شخصتو خطيرة عمى المجتمع وما سموكو إال دليؿ عمى اإلجرامية فالجاني ال يعاقب ألنو قاـ بسموؾ ولكنو 
 تمؾ الخطورة.
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وانطبلقا مما سبؽ تتضح لنا أىمية السموؾ في البنياف القانوني لمركف المادي 
خصوصا ولمجريمة عموما، ولكف ما ىو مضموف ىذا السموؾ كعنصر مف عناصر الركف 
المادي لمجريمة؟ أو ما ىو النظاـ القانوني لمسموؾ بوصفو عنصرا مف عناصر قياـ الركف 

 المادي لمجريمة؟ 

الركف المادي )مبحث أوؿ( ونعرض مضموف ولئلجابة عف ىذا التساؤؿ سوؼ نعالج 
 كيفية إثبات جرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية )مبحث ثاني(

 المبحث األول

 مضمون الركن المادي

ال إذ النشاط المادي المعتبر قانونيًا لتحقيؽ الواقعة اإلجرامية،  يتجّسد ىذا الركف في  
لتدخؿ القانوف الجنائي في الحكـ عمى شخص لـ يصدر عنو سموؾ مادي يحقؽ أي مبرر 

 .اضطراب اجتماعي، حيث إّنو قد يتراجع عف تنفيذ أفكاره اإلجرامية

نتناوؿ في ىذا المبحث صورتي السموؾ اإلجرامي وىما السموؾ االيجابي والسمبي وس  
، ثـ نتناوؿ إشكالية عدـ وضوح (مب أوؿمط)المشكبلف لجرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية 

 (.مطمب ثاني)عناصر الركف المادي لجرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية 

 المطمب األول

 الفعل اإليجابي والسمبي المشّكالن لجرائم االعتداء عمى العالمة التجارية

التي يتطمبيا النص الجنائي  العناصر الواقعية الركف المادي لمجريمة عموًما ىو كؿ  
كؿ ما يدخؿ في النموذج التشريعي لمجريمة، وتكوف لو  -وفؽ ما تقدـ  -لقياـ الجريمة، وىي 
 .طبيعة مادية ممموسة

http://www.alukah.net/social/0/230


 
90 

ال يجرِّـ عمى مجرد أو المشرع  المقنف وألف .فالركف المادي يمثؿ ُصمب كؿ جريمة  
النية أو التفكير في الجريمة، أو عمى مجرد الدوافع والنزاعات النفسية التي تحرِّض عمى 

نما يستمـز أف تظير تمؾ النزاعات والعوامؿ النفسية في صورة واقعة مادية،  ىي  -الجريمة، وا 
ال يستطيع الدخوؿ في نفوس البشر، ويفتش في تفكيرىـ المجرد إنو ف – اإلجرامية الواقعة

  .ليعاقبيـ عمى ذلؾ دوف أف يتخذ ىذا التفكير وتمؾ العوامؿ النفسية مظيًرا ماديِّا

ىو إحجاـ شخص عف إتياف فعؿ ايجابي معيف كاف المشّرع ينتظره فالسموؾ السمبي   
وأف يكوف باستطاعة  ،معينة بشرط أف يوجد واجب قانوني يمزمو بيذا الفعؿمنو في ظروؼ 
يو تمؾ الحركة العضوية اإلرادية لمجاني، الذي يصدر فالفعؿ اإليجابي أما  ،الممتنع القياـ بو

عف الفاعؿ في شكؿ حركات غايتيا إحداث أثار مادية معينة. فالجاني الذي يريد إحداث 
وىذا الفعؿ يصدر عف الجاني في ىذه الصورة في حركة  ،ذلؾيحضر الوسيمة لنتيجة ما 

 .عضوية مف عضو أو عدة أعضاء مف جسمو، باليد أو بالرجؿ أو بيما معا

وعندما يقترف الفعؿ المادي ىذا بإرادة ارتكاب الجريمة تكتمؿ إذف في صورة السموؾ   
السموؾ  و،ز بيف صورتيلمعرفة مضموف السموؾ اإلجرامي البد مف التمييو  .الفعؿ اإليجابي

 االيجابي )فرع أوؿ( والسموؾ السبي )فرع ثاني(

 األول عالفر 

 األفعال اإليجابية المشكمة لمجريمة 

ما ػياف فيػذا الكػمثؿ ىػسوس، ويتػموس أو محػادي ممػياف مػو كػي ىػابػجػوؾ اإليػمػسػال  
وأىمية  .1مادية معينةعف مرتكبو مف حركات ألعضاء جسمو ابتغاء تحقيؽ آثار  درػيص

الحركة العضوية في كياف السموؾ اإليجابي واضحة، إذ بغيرىا يتجرد مف الماديات فبل 

                                                 

 .245المرجع السابؽ، ص ، (ناصر عبد الحميـأنظر: السبلمات ) -1

http://www.alukah.net/culture/0/86138
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يتصور أف تترتب عميو نتيجة إجرامية أو أف يحدث عف طريقو مساس بالحقوؽ التي يحمييا 
 القانوف.

ىي أف ويترتب عمى اعتبار الحركة العضوية عنصرا في السموؾ اإليجابي نتائج ىامة 
التفكير والتحضير ال يعتبراف سموكا إجراميا. فالسموؾ اإليجابي ال يقـو بمجرد العـز أو 

إذ تنقصو في الحالتيف الحركة العضوية. لكف ىذا  ،التصميـ عمى المساس بحقوؽ الغير
 .1المبدأ ال يمنع مف وجود استثناءات، حيث يقـو التجريـ عمى مجرد التفكير

كشرط لمحركة العضوية بوصفيا عنصر في السموؾ اإليجابي المكوف والصفة اإلرادية   
ىي قوة نفسية مدركة، فالسموؾ اإليجابي ال يقـو بحركة  ،ألحد عناصر الركف المادي لمجريمة

نما يقـو بحركة عضوية ذات مصدر معيف ىو اإلرادة، فغياب اإلرادة  ،عضوية أيا كانت وا 
ف الصفة اإلرادية يجب أف تسيطر عمى كؿ أجزاء ينفي عف الفعؿ صفتو اإلجرامية. كما أ

الحركة العضوية وتوجييا عمى نحو معيف، فجميع ماديات الجريمة التي يتكوف منيا الفعؿ 
ويجب أف يكوف االتجاه اإلرادي إلى  ،يتعّيف أف تكوف متجية في اتجاه معيف ترسمو اإلرادة

 .2كؿ أجزاء الحركة العضوية

العبلمة التجارية ىي كؿ إشارة أو داللة يضعيا التاجر أو لقد أسمفنا القوؿ بأف 
الصانع عمى المنتجات التي يقـو ببيعيا أو صنعيا لتمييز ىذه المنتجات عف غيرىا مف 
السمع المماثمة. وتشير العبلمة إما إلى بمد اإلنتاج أو مصدر صناعة السمع أو مصدر بيعيا 

                                                 

إف الحركة العضوية ال تعني دائما حركة اليد بؿ ىي أوسع مف ذلؾ وتشتمؿ عمى حركة أي عضو مف جسد اإلنساف.  -1
عضوية ذات أصؿ إرادي. وال يضـ السموؾ بيف عناصره االتجاه اإلرادي أي ال يفترض البحث والسموؾ اإليجابي حركة 

في كيفية اتجاه اإلرادة والى ماذا اتجيت إذ يتعمؽ ذلؾ بالركف المعنوي لمجريمة. وال يضـ كذلؾ تكييؼ القانوف وحكمو 
 عمى الحركة العضوية أو االتجاه اإلرادي إذ يتعمؽ ذلؾ بالركف الشرعي.

مرتكبا لحركة عضوية إرادية.  فمف بدأ بحركة إرادية ثـ فقد السيطرة في مرحمة الحقة ووقع السموؾ اإلجرامي ال يعتبر -2
تكوف الحركة العضوية مستبعدة إذا كانت صادرة ممف ال تسيطر إرادتو عمى أعضاء جسمو مثؿ حاالت اإلغماء د فق

مف يخضع إلكراه مادي يسمبو كؿ سيطرة إرادية عمى بعض أجزاء والشمؿ. وكذلؾ األمر بالنسبة لمحركات الصادرة م
  .جسمو
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تحضيرىا أو لمداللة عمى تأدية خدمة مف  أو أنواعيا أو مرتبتيا أو ضمانيا أو طريقة
 .1الخدمات

والغرض مف العبلمة التجارية ىو أف تكوف وسيمة لمتمييز بيف المنتجات والسمع، وذلؾ 
عف طريؽ اختبلؼ العبلمات التي تستخدـ في تمييز كؿ سمعة عف أخرى، والتقميد يمس 

امة التي تنطبع في الذىف كوف بالصورة العت عناصر ىذه العبلمة، والعبرة فيو عنصر مف
نتيجة تركيب الصّور والحروؼ والرموز بعضيا مع بعض، والشكؿ الذي تبرزه في عبلمة أو 
في أخرى، بصرؼ النظر عف العناصر التي تركبت منيا وما إذا كانت الواحدة تشترؾ في 

فالعبرة فيو ىو بأوجو الشبو ال بأوجو . 2جزء أو عنصر أو أكثر مما تحويو األخرى
 .الختبلؼا

يقاعيـ في المبس  فالتقميد يظير عادة إذا ما وصؿ التشابو إلى حد غش الجميور وا 
 .3بيف العبلمتيف بصرؼ النظر عف االختبلؼ بينيما

وسنتناوؿ ىذا الفرع مف خبلؿ فقرتيف، التقميد)فقرة أولى(، تقميد العبلمة التجارية 
 المشيورة )فقرة ثانية(.

 

 

 

 
                                                 

 .4 ص المرجع السابؽ، ،)براؾ ناصر(أنظر: النوف  -1

، د. ـ. ف، ف ، د. د.الوسيط في شرح جرائم الغش والتدليس وتقميد العالمة التجارية ،)معوض( عبد التوابأنظر:  -2
 .206ص   1985

 .68 ، صالمرجع السابؽأنظر: الصفار )زينة غانـ عبد الجبار(،  -3
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 الفقرة األولى

 دـــيـــمــــــــقــتـــمـا

التقميد كما أسمفنا ىو عرض لمنتوج مظيره الخارجي قريب أكثر لمنتوج أصمي، 
والشركة التي تقّمد منتوجا ىي شركة تغتصب ىوية وصورة شركة أخرى قصد خداع 

 .1المستيمكيف

وقد أسمفنا أف الحؽ عمى العبلمة يخّوؿ لصاحبو حقا حصريا الستعماؿ العبلمة 
  المنتوجات أو الخدمات المسجمة والتصرؼ فييا.لتمييز 

منع  وىذا الحؽ يخّوؿ لصاحب العبلمة منع الغير مف استعماؿ العبلمة مف خبلؿ
منع استعماؿ العبلمة لعرض ، إلصاؽ العبلمة المعنية عمى المنتوجات أو مواد التغميؼ
منع استعماؿ العبلمة لتقديـ  ،منتوجات أو وضعيا في السوؽ أو احتجازىا ليذا الغرض

لصاؽ العبلمة عمى ورؽ إمنع ، منع استعماؿ العبلمة لتصدير أو استيراد منتوجات، الخدمات
 .2واستعماليا ألغراض إشيارية أو استعماليا بأية طريقة أخرى في أي نوع مف األعماؿ

" فإف صاحب العبلمة، مالؾ حقوؽ stop piracyفحسب موقع توقؼ عف القرصنة "
التأليؼ، صاحب براءة االختراع يمتمؾ حقا حصريا الستعماؿ حقو ألغراض تجارية، وبالتالي 
يكوف مؤىبل لمنع تصنيع، عرض لمجميور، ووضع لمتداوؿ، أو استيراد أو تصدير منتوجات 

 تضر بحقو مف قبؿ اآلخريف.

                                                 

 أنظر: -1
WYSSBORD (V), Op. Cit, p 15.  

 أنظر: -2
Ibid, p 20. 
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مف غير أنو ال يمكف لو أف يعترض عمى أفعاؿ خاّصة )شخصية( عندما يعود الفرد   
عطمتو حامبل ساعة يد مقمدة الستعماليا شخصيا، ففي ىذه الحالة ال يخضع ىذا الشخص 

 ومما سبؽ نجد بأف التقميد يأخذ العديد مف الصور. .1لمعقوبة بموجب التشريعات المطبقة

( ىو اصطناع الشيء المقّمد دوف تغيير مادي فيو أي أنو نقؿ contrefaçonوالتقميد )
، أو ىو نقؿ العناصر األساسية لمعبلمة األصمية، 2دوف تعديؿ أو إضافة مطابؽ لمعبلمة كميا

أو نقؿ بعضيا نقبل حرفيا مع إضافة شيء ضمف عبلمة أخرى، لجعميا شبيية في شكميا 
، الشيء الذي يوقع المستيمؾ في الخطأ ما لـ يكف قادرا عمى 3اإلجمالي مع تمؾ العبلمة

 4س.التمييز لوقوعو تحت مناط الغمط والمب

( في كوف الثاني يتـ بنسخ العبلمة نسخا Imitationويختمؼ التقميد عف التزوير )  
. 5جعؿ العبلمة المزورة شبيية تماما بالعبلمة الحقيقية لدرجة صعوبة التفريؽ بينيمايحرفيا 

 22والذي يحّدد كيفية تطبيؽ المادة  2002جويمية  15مع اإلشارة إلى أف القرار المؤرخ في 
قانوف الجمارؾ قد عّبر في مادتو الثانية عف التقميد المباشر )النسخ الكامؿ والنسخ مف 

  .التشبييي في الجوانب األساسية لمعبلمة التجارية( بمصطمح التزييؼ

                                                 

 أنظر: -1
WYSSBORD (V), Op. Cit, p 20. 

 .130ص ، 1998، الجزائر ،، قصر الكتابالمصطمحات القانونية في التشريع الجزائري، )ابتساـ( القراـأنظر:  -2

 .91، 90المرجع السابؽ، ص ، (صبلح سممافأنظر: األسمر ) -3

 .722ص المرجع السابؽ،  ،(رضوافعبيدات ) - 

 .277المرجع السابؽ، ص )سميحة(،  القيموبيأنظر:  -4

 " et la reproduction servile brutal et compléte de marquee la contrefaçon إذ يعّرؼ ىاروف عمي التزوير بأنو: " -5
 أنظر:

HAROUN (A), la protection de la marque au Maghreb, office des publications universitaires, 
ALGER, 1979, p. 155.  
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وأورد تعريؼ لمسمع المزيفة بالقوؿ بأنيا تمؾ السمع التي تمس بحؽ مف حقوؽ الممكية   
صة أو عبلمة تجارية، أو عبلمة تجارية مماثمة كالتوضيب الموضوع عمى السمع دوف رخ

أو   .1معػػف السػػوع مػػفس النػػاصة بنػػونا والخػػمة قانػػارية مسجػػبلمة تجػػنع أو عػػبلمة المصػػلع
التي ال يمكف تمييزىا في جوانبيا األساسية مف عبلمة المصنع أو العبلمة التجارية ىذه  مؾػػت

 2مالؾ العبلمة.والتي تمس نتيجة لذلؾ بحقوؽ 

غير أف ىناؾ مف يرى أف التقميد والتزوير كبلىما يشكبلف جريمة واحدة، غاية ما في 
األمر أف كشؼ تقميد العبلمة أسيؿ مف اكتشاؼ تزويرىا، فتزوير العبلمة التجارية أقؿ 
صعوبة مف تقميدىا، إذ أف مرتكب فعؿ التزوير ينقؿ نقبل كامبل ومطابؽ لمعبلمة التجارية 

مكوناتيا دوف زيادة أو نقصاف لعناصرىا أي أنو نقؿ حرفي ليا، فبل يعتبر تزويرا  بكؿ
ومف ثـ يكوف التزوير  .لمعبلمة إاّل النسخ الكامؿ ليا، بحيث تبدو مطابقة تماما لؤلصمية

سيؿ لمتقدير باعتباره نسخ تاـ، في حيف قد ُيدِخؿ مرتكب التقميد بعض التعديبلت عمى 
إلى تضميؿ المستيمؾ نتيجة ىذا  ة عمى مظيرىا العاـ، مما قد يؤديالعبلمة مع المحافظ

 .3الشبو

وقد اعتبر المشرع الجزائري أف التقميد مرادؼ لمتزوير، ولـ يذكر في األمر المتعمؽ 
بالعبلمات المدّوف بالمغة العربية إاّل مصطمح واحد وىو التقميد، بينما لـ يذكر في الترجمة 

 la contrefaçon est une infraction"حد وىو التزوير إذ جاء فييا: الفرنسية إاّل مصطمح وا
sanctionnée des peines prévues par les articles 27 à 33 ci-dessous ،" وفي

 ويشكؿ جريمة مستقمة وقائمة بذاتيا. الحقيقة كبل منيما يختمؼ عف اآلخر

                                                 

فالتقميد وفقا الجتياد المحكمة العميا يكمف في التشابو الموجود بيف عبلمتيف موضوعتيف عمى نفس المنتوج، ومف شأف  -1
فيفري  05، المؤرخ في: 261209قرار رقـ:  ،عند المستيمؾ متوسط االنتباه اف يحدث لبسا أو خمطىذا التشابو أ

 .265، ص 2003، المحكمة العميا، الغرفة التجارية والبحرية، المنشور في مجمة المحكمة العميا، العدد األوؿ، 2002

 .64ص ، المرجع السابؽ، ىيبة(و )لعواـر  :أنظر -2

 .39، المرجع السابؽ، ص (بسمة)بوبشطولة أنظر:  -3
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كؿ عمؿ  التقميد بأنو: "... 03/06 :مف األمر 26 المادةوتعّرؼ الفقرة األولى مف   
يمس بالحقوؽ االستئثارية لعبلمة قاـ بو الغير خرقا لحقوؽ صاحب العبلمة"، وقد سار 

عف كافة المشرع الجزائري في تعريفو لمتقميد حذو نظيره الفرنسي الذي استعمؿ مصطمح وحيد 
الفقرة الثالثة  في االعتداءات لمحؽ الناتج أو الناجـ عف عبلمة صناعية أو تجارية أو خدمة

مف تقنيف الممكية الفكرية، وحّدد كؿ األفعاؿ التي تعتبر مجّرمة في حؽ  713 المادةمف 
العقوبة المستوجبة لكؿ  716 المادة، وبّيف في الفقرتيف التاسعة والعاشرة مف 1العبلمة التجارية

 اعتداء. 

 la"غير أف المشرع الجزائري في األمر المتعمؽ بالعبلمات التجارية استعمؿ عبارة 
contrefaçon "  في النسخة الفرنسية قاصدا التقميد ال التزوير، ولـ يحّدد األفعاؿ التي يعتبرىا

القانوف اعتداء عمى الحؽ في العبلمة التجارية، واكتفى باستعماؿ "الحقوؽ االستئثارية" في 
وبالتالي  2و لمتقميد وىو ما يفيد حيازة صاحب الحؽ سمطة االستئثار عمى ىذا الشيءتعريف

. وىو ما يعّد إضافة غير مفيدة عمى اعتبار أف 5والتصرؼ فيو 4واستغبللو 3يمكنو استعمالو

                                                 

وىي التزوير بالنسخ، والتزوير بالتقميد، والتزوير باالستعماؿ، والتزوير باستبداؿ المنتوج والتزوير بوضع عبلمة تابعة  -1
 المنتوج المزّور. إخفاءلمغير، بجانب جريمتي البيع أو العرض لمبيع منتوج أو سمعة مزورة، وجريمة 

مساسا بالحقوؽ االستئثارية لمالؾ  حدى اجتياداتيا بأنو يعد مجرد إنتاج منتوج مقمدإحيث قضت المحكمة العميا في  - 2
، المحكمة العميا، غرفة الجنح 27/11/2014بتاريخ:  0965242العبلمة التجارية وبالتالي تقميدا، قرار رقـ: 

 .449، ص 2015دد األوؿ، والمخالفات، القسـ الثالث، مجمة المحكمة العميا، الع

ويعني االستفادة بشكؿ مباشر دوف وساطة أحد مف الشيء سواء كاف ماديا أـ غير مادي بما يتفؽ مع طبيعة ىذا  -3
 الشيء. 

 أجرتو مف المستأجر لو.عمى  يعني االستفادة مف الشيء بالحصوؿو  -4

تغيير وصفو القانوني دوف تغيير مادتو إف كاف  ويعني تعديؿ أو تغيير الشيء إذا كاف التصرؼ ماديا أو بيعو أو -5
 . 493المرجع السابؽ، ص ، (عبد الرزاؽ)التصرؼ قانونيا. انظر في ذلؾ: السنيوري 

 .25، 24 ، المرجع السابؽ، ص(محمد) حسنيف -
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مصطمح "االستئثارية" جزء مف الكؿ وىو "حؽ الممكية" الذي استعممو المشرع في تعريفو 
 لمعبلمة بقولو: "...خرقا لحقوؽ صاحب العبلمة". 

لـ يفسر المشرع الجزائري المقصود بػػػ "الحقوؽ االستئثارية"، وبالرجوع لمقواعد العامة 
 وضوعو شيء غير مادي يجوز تمّمكو.نجد بأف العبلمة التجارية حؽ مف الحقوؽ المدنية، م

  .يتـ تقميد العبلمات التجارية عموما إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرةو 

انخداع الغير وتضميمو وعدـ قدرتو عمى التمييز  الطرؽ المباشرةويترتب عف التقميد ب  
خ الكامؿ بالنس صور لو عدةبيف البضائع التي تحمؿ العبلمة المقمدة مف العبلمة األصمية، و 

وفيو صورة التقميد بالطرؽ المباشرة،  كامؿالالتقميد بالنسخ الكامؿ أو شبو ويعد  كامؿالأو شبو 
يا الرئيسية منيا، فتظير ئيتـ اصطناع عبلمة تجارية مطابقة لمعبلمة األصمية أو نقؿ أجزا

 بذلؾ العبلمة المقّمدة لجميور المستيمكيف مثؿ األصمية تماما.

محكمة سطيؼ بأف ىناؾ استنساخ شبو كمي  وعتبرتا امذلؾ عمى ومف األمثمة 
، Pantene ،Head and Shoulders ،Pert plus)لمعبلمات لعدة أنواع مف الغسوؿ منيا: 

Herbal)  نما في مع وجود اختبلؼ بيف المنتجات األصمية والمقّمدة ليس في التسمية وا 
الممصقات األمامية الموضوعة عمى عبّوة الغسوؿ، وكذا في غطاء العبّوة، ففي المنتوج 
األصمي تستطيع لمس األحرؼ والخطوط المتواجدة في الممصؽ األمامي، عمى عكس 

بة لداخؿ الغطاء توجد حمقة داخمية بالمنتوج األصمي عمى المنتوج المقّمد، زيادة عمى أنو بالنس
خبلؼ المقّمد، وىو ما اعتبرتو المحكمة منتوجا مقّمدا تـ عرضو لمبيع فكانت المتابعة عمى 

مف األمر  26 المادةأساس )عرض وبيع منتوج مقّمد( أدى إلدانة الفاعؿ تطبيقا ألحكاـ 
 .1المتعّمؽ بالعبلمات

بأف ىناؾ تقميد  1998محكمة سطيؼ في حكـ ليا صادر سنة أيضا وقد اعتبرت 
"، الذي أبـر عقدا مع الشركة صاحبة العبلمة األصمية cantiارتكبو صاحب العبلمة المقّمدة "

                                                 

 .79، المرجع السابؽ، ص (وىيبة)لعواـر  :أنظر -1
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(conti ،المختصة بصناعة آالت القيوة لمقياـ بتوزيع ىذا المنتوج في الجزائر، لمدة عاـ )
سس المتيـ شركة ذات مسؤولية محدودة لتوزيع آالت وبعد انتياء ىذه المدة تـ فسخ العقد وأ

 لدى المعيد الوطني لمممكية الصناعية. " canti" -المقمدة-يداع عبلمتو التجارية إالقيوة مع 

ومف جيتو أصدر القضاء الفرنسي عدة أحكاـ قضى فييا بتوافر جريمة التقميد عف 
" وعبلمة NET"يؿ بيف عبلمة ثؿ قضية مواد التنظيؼ والغسمطريؽ زيادة عنصر لمعبلمة 

"O’NET" وبيف عبلمة ،"Marini"و "Martini" وبيف عبلمة "LAGO" وعبلمة "LANGO "
 ".ANICAR" وعبلمة "ANTICARوبيف عبلمة "

وقد قضي بوجود تقميد في حاؿ استبداؿ حرؼ بآخر كما في حالة عبلمة 
"PAMPYS" التي تشابو العبلمة األصمية "PAMPERS بأف ىناؾ تقميد في "، كما قّرر

"، فالناحية السمعية CAPITOL" التي تعتبر تقميدا لمعبلمة األصمية "CAPITALعبلمة "
والبصرية تعّد عنصرا ىاما في موضوع التقميد لبلنطباع الذي تتركو األذف والذاكرة في ذىف 

 .1المستيمؾ دوف االلتفات إلى المعنى واألثر الذي تتركو

مؿ صورة إضافة أو حذؼ حرؼ أو أكثر، أو زيادة كممة أو وقد يتخذ النسخ شبو الكا
. وقد يكوف عف طريؽ قياـ المقّمد 2أكثر، أو استبداؿ حرؼ بآخر، مما يقوي مخاطر االلتباس

بتقديـ عبلمة معتمدا بصريا عمى نفس التركيب والبناء مف ناحية األشكاؿ واأللواف والرموز 
الداخمة في تركيب العبلمة التجارية األصمية. أو يكوف في شكؿ محاكاة ذىنية بتوجيو التقميد 

                                                 

 :أنظر -1
MARINO (L), droit de la propriété intellectuelle, 1er édition, presses universitaire, France, 2013, p. 361.  

 أنظر أيضا: ،79، وكذا ص 71ص المرجع السابؽ،  (وىيبةلعواـر ) :أنظر -2
Ibid, p 361.  
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صمية والعبلمة المقمدة ويعتمد ذىف المستيمؾ مف أجؿ خمؽ تقارب ذىني بيف العبلمة األ إلى
 .1في ذلؾ عمى المرادفات أو المتناقضات لمكممات التي تدخؿ ضمف تركيب العبلمة

وىناؾ أيضا ما يسمى بالمحاكاة عف طريؽ جمع األفكار عف طريؽ التقارب في 
 la vache)تعتبر تقميدا لمعبلمة األصمية  (la vache joyeuseالترتيب الفكري فمثبل عبلمة )

qui rit)،  وعبلمة الُبف(label noir)  قّمدت بطريقة غير مشروعة العبلمة المعروفة(carte 
noir)2. 

وعمى عكس المشرع البمجيكي واألردني الذي ذىب في مادتو الثالثة مف قانوف 
العبلمات لمقوؿ بإلزامية توفر نية االحتياؿ حتى تقـو الجريمة في حؽ الفاعؿ، فإف المشرع 

والمشرع الفرنسي ال يشترطاف في ىذه الجريمة توّفر سوء نية المقّمد، إذ أف الجانب الجزائري 
المعنوي غير ضروري في ىذه الحالة لقياـ الجريمة ويكفي لقياميا العنصر المادي فقط مما 

 .3يعفي صاحب العبلمة مف إثبات سوء النية لدى المقّمد

ّثؿ ػػعؿ يتمػػػات أف الفػػثبإحة ػػود الجنػػفي لوجػػػيكإذ د ذاتو، ػيو في حػب عمػاقػيد يعػقمػفالت 
ر ػترط توافػػال يشػإنو فلػػذلؾ ية، ػػمػػة األصػػبلمػػا لمعػػامػػقا تػػابػػة تطػػابقػػة مطػػبلمػػطناع عػػفي اص

                                                 

 .18 ص المرجع السابؽ،، (براؾ ناصر) النوفأنظر:  -1

مذكرة مقدمة دور منظومة إدارة الجمارك الجزائرية في محاربة ظاىرة تقميد العالمة التجارية، ، (عز الديف)معمـ أنظر:  -2 
لنيؿ درجة الماجستير في عمـو التسيير، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، قسـ عمـو 

 .34 ، ص2009-2008التسيير، جامعة الجزائر، 

المحكمة العميا،  2002جواف  25الصادر بتاريخ:  286391القرار رقـ: وىو ما أكد القضاء الجزائري مف خبلؿ  - 3
 .269، ص 2003الغرفة التجارية والبحرية، المجمة القضائية العدد األوؿ 
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. في حيف يرى االجتياد القضائي البمجيكي أف المدعي ممـز بإثبات سوء 1العنصر المعنوي
 .2أماـ القضاء الجنائي وىو ذات ما قّرره المشرع األردني نية المدعى عميو

 (Imitation Frauduleuse) التقميد التدليسيكما أنو ومف الطرؽ المباشرة لمتقميد ىو   
ويتمّثؿ في تصنيع منتوج ال يمثؿ نسخة دقيقة لمنتوج الغير لكف يكتسي العناصر األساسية 

نتيجة قياـ . 3في تمييز األصؿ عف النسخة لممنتوج األصمي بحيث أف الجميور قد يخطأ
المقّمد بمحاكاة عبلمة الغير عف طريؽ التغيير أو اإلضافة أو التشويو لمعبلمة األصمية بشكؿ 

 .4يجعؿ التمييز بينيما ممتبسا عمى المستيمؾ، ولمقاضي السمطة التقديرية لتقدير المحاكاة

كامؿ اللتقميد بالنسخ الكامؿ أو شبو اوعمى خبلؼ الشكؿ األوؿ مف االعتداء المباشر )  
( فالعبرة عند إجراء المقارنة بيف العبلمتيف األصمية والمقمدة بالمظير والتي ال تتطّمب ركنيف

، ويعتد بالتشابو العاـ بيف العبلمتيف، أي مدى 5العاـ والصورة العامة ال بالعناصر الجزئية
لمعبلمة األصمية بصرؼ النظر عف  المحاكاة اإلجمالية التي تدؿ عمى السمات البارزة

 .6تفاصيميا الجزئية أو أوجو االختبلؼ الثانوية

                                                 

حقوق الممكية الصناعية  ،الكامل في القانون التجاري الجزائري )الحقوق الفكرية(، فرحة زراوي)أنظر: صالح  -1
 )وىراف(،الجزائرابف خمدوف لمنشر والتوزيع،  ،األدبية والفنية(والتجارية، حقوق الممكية 

 .261، ص2006

 .41، المرجع السابؽ، ص (بسمة)بوبشطولة  أنظر: -2

 :أنظر -3
WYSSBORD (V), Op. Cit, p.  17  

)أ.ت( ضد في قرار صدر عنيا بشأف قضية مكتب الدراسات المعمارية والعمرانية المحكمة العميا بو قضت  وىو ما - 4
، المحكمة العميا، الغرفة التجارية 12/03/2015بتاريخ:  0946351الوكالة الوطنية لدعـ تشغيؿ الشباب، قرار رقـ: 
 .294، ص 2015والبحرية، مجمة المحكمة العميا، العدد األوؿ، 

  .69المرجع السابؽ، ص (، زينة غانـ عبد الجبار)الصفار أنظر:  -5

 .72، ص 2013مصر، دار الجامعة الجديدة،  ،العالمات في مجال المنافسة، (نعيمة)عمواش أنظر:  -6
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المحاكاة التدليسية مبنية عمى سوء النية لذا فيذه الصورة مف صور االعتداء تتطّمب 
ركنا ماديا ىو المحاكاة وركف معنوي ىو القصد الجنائي لدى المحاكي، إذ يقـو القاضي 

ثو لدى الجميور العريض ويقـو ببيانو عند تسبيب حكمو إذ ال تقـو بتقدير المبس الممكف حدو 
 .1الجريمة جزائيا دوف تحّققو مع إمكانية الحكـ عميو مدنيا

طريقة مف الطرؽ المباشرة لمتقميد  تقديـ ُمْنَتج أو خدمة ممموكة لمغير لممستيمؾبر تيع  
أصمية غير مقّمدة سجّميا الغير في ىذه الحالة لممستيمؾ عبلمة تجارية أيضا، حيث تقدـ 

أو تغيير  .2واضعا إّياىا عمى بضاعة أخرى مف ذات الصنؼ ،ا شخص غير مالكيايفيقّدم
جزء منيا قصد تضميؿ الجميور وخداعو بإييامو بأف ىذه البضاعة ىي ذات البضاعة 

ضعو البطاقات الممصقة بالمنتج األصمي وو أو األصمية ذات العبلمة بأف يتـ قمع الصورة 
يتمّثؿ  "Guyet" عمى بضاعة أو منتج مشابو، وىو ما يطمؽ عميو اغتصاب الصورة، وحسب

 .3بيعيا بطريقة غير قانونية المرادىذا الفعؿ في إلصاؽ ماركة الغير عمى البضائع 

وتقع ىذه الجريمة عادة عمى العبلمات التي تتخذ صورة نماذج أو أشكاؿ مميزة، 
)لتعبئة المشروبات أو العطور(، بجمعيا ثـ تعبئتيا بمواد منافسة كاستعماؿ عبوة زجاجية 

وتشترط ىذه الجريمة القصد الجنائي وسوء  .لممواد التي كانت تمؾ العبوات تستعمؿ مف أجميا
                                                                                                                                                         

 .190 ص ،2012منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف،  ،الحماية القانونية لمعالمات التجارية (،زوبير)حمادي  - 

"شواوا" تقميدا لمعبلمة فقد يتخذ التقميد صورة حذؼ حرؼ مف أحرؼ الكممة األصمية، فمثبل تـ اعتبار العبلمة الفارقة  -1
المفظ الذي يظؿ نفسو في العبلمتيف،  إيقاعالفارقة "شيواوا"، إذ أف حذؼ حرؼ الياء مف العبلمة األولى لـ يغّير مف 

أبو  :ومف الصعب أف تمتفت عناية المستيمؾ لمثؿ ىذا الفارؽ بعدما ترّسخت صورة العبلمة الثانية في ذاكرتو. أنظر
 .120ص ، 1983 لبناف، دار بيروت لمنشر، ، الجزء األوؿ،التجارية المؤسسة، (لياسإ) عيد

 أنظر: -2
YVES (S.J), Protection et valorization des marquees de fabrique de commerce ou de service, 4e éd, 

Cahors, Paris, 1972, p.36 ; Albert CHAVANNE et jean jacques BURST, Op,. Cit. p 756. 

 أنظر:  -3

WYSSBORD (V), Op. Cit., p.15.  
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النية الذي تثبتو الضحية أو النيابة العامة بكؿ الوسائؿ لدى الفاعؿ الراغب في إيقاع 
ييػػالمستيمكيف في الخ يقة التي ػػبلمة الحقػػميا العػػتجات ىي التي تمثػذه المنػيـ أف ىامػػطأ وا 

 1باؿ والشيرة.ػػقة واإلقػػتع بالثػػتتم

لى جانب الطرؽ المباشرة لمتقميد، ىناؾ طرؽ أخرى غير مباشرة وىي عديدة. إذ    وا 
ضائع أو استعماؿ العبلمة المقمدة عمى البإحدى ىذه الطرؽ وفيو يتـ  باالستعماؿيعتبر التقميد 

المنتجات ذاتيا بشكؿ مباشر، أو غير مباشر كأف تستعمؿ العبلمة عمى األشياء التي 
 االبضائع أو تحفظ فيي اتستخدـ في تسويؽ البضائع كالغطاءات أو المغمفات التي تعرض فيي

قصد البيع، دوف اشتراط كوف البضائع التي وضعت عمييا العبلمة المقمدة أكثر أو أقؿ جودة 
 التي تحمؿ العبلمة التي وقع عمييا التعدي.مف تمؾ 

غالبا ما يكوف فعؿ االستعماؿ مرتبطا بجريمة التقميد أو العرض لمبيع إذ يقع بيف فعؿ 
صنع العبلمة وبيع المنتوج، ويفترض وجود عبلمة مقّمدة تقميدا مطمقا أو بطريقة تدليسية تـ 

متعددة )التقميد، العرض لمبيع، البيع(  استغبلليا تجاريا، وبذلؾ يكوف الفاعؿ قد ارتكب جرائـ
 غير أنو يعاقب بواحدة الرتباط تمؾ الجرائـ. 

وال تقـو الجريمة في حؽ مف يقـو بشراء بضائع تحمؿ عبلمة مقّمدة، غير أف عناصر 
 .2قاـ بإعادة بيعيا مف جديد مع عممو بحقيقة كونيا مقّمدة إذاالفعؿ المجّرـ قانونا تتحّقؽ 

قد أيضا مف الطرؽ غير المباشرة لمتقميد، حيث أنو  بيع منتجات مقّمدةكذلؾ يعد   
يرتكب ىذا الفعؿ الجرمي مف طرؼ تجار لـ يرتكبوا أفعاال إجرامية أخرى )تقميد العبلمة(، 

وكوف البضاعة المقّمدة بنفس مواصفات الجودة أو أقؿ  ،3بصرؼ النظر عف عدد مرات البيع
                                                 

 .171 ، المرجع السابؽ، ص)سميحة( القيموبيأنظر:  -1

 .68، المرجع السابؽ، ص )وىيبة(لعواـر  أنظر: -2

 القيموبي: يا ترتكب بقصد جنائي واحد. أنظرففي ىذه الحالة تعد كؿ األفعاؿ المتكرّرة جريمة واحدة مستمرة ألن -3
 .374السابؽ، ص المرجع )سميحة(، 
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عؿ قد حّقؽ أرباحا أـ ال )البيع بسعر أقؿ مف سعر البضاعة وبصرؼ النظر عما إذا كاف الفا
المقّمدة(، وبصرؼ النظر أيضا عف مصدر ىذه السمعة المقّمدة )مصّنعة داخؿ اإلقميـ أو 
خارجو( وسواء أِعدت لمبيع داخؿ الدولة أو خارجيا، ولقياـ ىذه الجريمة يفترض وجود عقد 

ممكية خارج البيع ال يكوف كافيا لقياـ فعؿ "بيع ، فكؿ نقؿ لم1طبقا ألحكاـ القانوف المدني
 منتوج عميو عبلمة مقّمدة" فتستبعد اليبة أو المعاوضة.

ضمف طرؽ التقميد غير المباشرة أيضا.  عرض البضاعة المقمدة لمبيعويصنؼ   
يستوي لتحّقؽ ىذه الصورة أف يتـ عرض البضاعة في واجية المحؿ التجاري أو بداخمو أو ف

نات أو نشرات لمترويج ليذه البضاعة، أو وضعيا في المخزف تمييدا لنقميا إلى إرساؿ عيّ 
كاف الحائز مالكا أـ ال، وبصرؼ النظر  إذاالمحؿ التجاري أو فروعو بصرؼ النظر عّما 

 .2الغرض ىو العرض أـ البيعكاف  إذاأيضا عّما 

يستعير مف أيف  (Reflectif)التقميد االرتكاسي أما الطريقة لمتقميد غير المباشر فيو   
المنتوج األصمي بعض مميزاتو غير أنو يحافظ عمى مميزات خاصة بو بما فييا عبلمة 

رتكاسي يمبي نفس مفيـو المنتوج األصمي الشركة المقّمَدة، فالمنتوج المقّمد وفقا لمتقميد اال
قميد ليس تغميط ويؤدي نفس الوظائؼ األساسية ويمكف اعتباره منتوجا منافسا، وىدؼ ىذا الت

 .3المستيمؾ بؿ إقناعو بأف المنتوج المقّمد أفضؿ مف المنتوج األصمي

وتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ نمط جديد لمعبلمات التجارية مف خبلؿ االعتداء عمى 
أسماء المواقع وىي نمط جديد لممضاربة وقرصنة العبلمات التجارية، فالسطو اإللكتروني 

إللكترونية يؤدي بصورة مباشرة إلى تضميؿ جميور المستيمكيف، بواسطة عناويف المواقع ا

                                                 

 منو. 351 المادةالسيما  -1

 .69ص ، ، المرجع السابؽ)وىيبة(لعواـر  أنظر: -2

 أنظر: -3
                                                                              17 WYSSBORD (V), Op. Cit, p 
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الذيف يتوقعوف الوصوؿ إلى العبلمة التجارية التي يرغبوف فييا بافتراض أف العبلمة ىي ذاتو 
جػػبلمػػحاب العػػاومة أصػػـ مسػػيرا ما يتػػتروني، وكثػالموقع اإللك الغ ػػع مبػػمى دفػػبارىـ عػػػػات وا 

 1السترجاع عبلماتيـ. يرةػػية كبػػمال

 الفقرة الثانية

 المشيورةالتجارية تقميد العالمة 

حظر المشرع الجزائري تقميد العبلمة المشيورة بمعنى اصطناع عبلمة مطابقة تطابقا  
تاما لمعبلمة األصمية أو صنع عبلمة تشبو في مجموعيا العبلمة الحقيقية بحيث يمكف 

حيث قضى  المستيمؾ وتجذبو إلييا ظنا منو أنيا العبلمة األصميةلمعبلمة الجديدة أف تضمؿ 
المتعمؽ و  2003يوليو  19 :المؤرخ في 03/06 :مف أمر 07 المادةمف  08 :في الفقرة

ذلؾ ميما كانت طبيعة و  بالعبلمات برفض تسجيؿ كؿ الشارات المماثمة لعبلمة مشيورة
تشكؿ تقميدا لعبلمة تتميز بالشيرة في المنتجات التي توضع عمييا، وبالتالي فكؿ عبلمة 

 الجزائر يكوف مصيرىا الرفض أو اإلبطاؿ.

وذلؾ بنقؿ العناصر األساسية ليا  تشبيو العبلمة المشيورة إلى فو غالبا ما يمجأ المقمد
ذلؾ و مع إدخاؿ بعض التعديبلت عمييا بإضافة شيء ما إلييا،  احرفي نقبلأو نقؿ بعضيا 

                                                 

 المشيورة التي تممكيا الشركة المشتكية كاسـ موقع: "Marlboro"فقد تـ تسجيؿ العبلمة التجارية  -1
WWW.Marlbo.omc.oro  مما حذا بيذه الشركة أف تطمب مف الجية التي تقـو بحؿ منازعة أسماء المواقع(WIPO) 

ة وذلؾ لتطابقو مع عبلمتيا التجارية، كذلؾ لمتدخؿ، وقد قضى فريؽ التحكيـ بضرورة تحويؿ اسـ الموقع لمشركة المشتكي
، كاسـ موقع: "WALKMAN"وىي العبلمة  "SONY"تسجيؿ العبلمة التجارية التي تممكيا الشركة المدعية 

WWW.Walkman.com  وقد طالبت الشركة المشتكية باستعادة اسـ الموقع المسّجؿ، وذلؾ ألف زبائف الشركة سوؼ
يعتقدوف أف الموقع لو عبلقة ببضائع ومنتجات الشركة، وأنو ليس لممسجؿ حؽ التسجيؿ وىو ييدؼ مف تسجيمو 

بضرورة إعادة اسـ الموقع  االعتماد عمى شيرة العبلمة التجارية في جمب الزوار لموقعو، ليذا حكمت جية التحكيـ
المتطابؽ مع العبلمة التجارية  WWW.adidas.com. ومف االعتداءات أيضا تسجيؿ اسـ موقع: المسّجؿ لمشركة

"Adidas :واسـ الموقع ،"WWW.toyota.com لتجارية المتطابؽ مع العبلمة اTOYOTA  وتسجيؿ العبلمة التجارية
"Mariot"  كعنواف إلكترونيWWW.mariot.com. 49، 48ص ، المرجع السابؽ، (بسمة)بوبشطولة : أنظر. 

http://www.marlbo.omc.oro/
http://www.marlbo.omc.oro/
http://www.walkman/
http://www.walkman/
http://www.adidas.com/
http://www.toyota.com/
http://www.mariot.com/
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فينا ال نكوف أماـ تقميد  ،مشابية بصفة تقريبية لمعبلمة األصميةبيدؼ الحصوؿ عمى عبلمة 
نما تشبييا ليا. مثؿ ىذه الطريقة تشكؿ تموييا وتضميبل، ووعيا منو بخطورة مثؿ و  العبلمة ا 

تمؾ التصرفات سواء بالنسبة لمالكيا أو بالنسبة لممستيمؾ سواء بسواء حظر المشرع الجزائري 
لعبلمات حيث نص عمى ما يمي: "يستثنى مف التسجيؿ: تسجيؿ أو استعماؿ مثؿ ىذه ا

ولتقدير تشبيو العبلمة  .الرموز المماثمة أو المشابية لعبلمة تتميز بالشيرة في الجزائر..."
يأخذ القاضي بعيف االعتبار التشبييات اإلجمالية وليس التمييزات الجزئية بمعنى التشبييات 

 .1الخمط بصفة إجمالية بيف العبلمتيفإلى  التي مف شأنيا أف تؤدي بالمشتري العادي

قصد االنتفاع مف التأثير الذي تمارسو العبلمة المشيورة قد يمجأ بعض التجار أو و 
لغة أخرى إلى  لغات أخرى، ونظرا لكوف ترجمة العبلمةإلى لغة أو إلى  ترجمتياإلى  الصناع

تمؾ إلى  لعبلمات حتىيعتبر تقميدا ليا وسع المشرع الجزائري حماية ىذا النوع مف ا
حيث نص في الفقرة الثامنة مف المادة  .التصرفات أو االعتداءات التي تقـو عمى الترجمة

السالفة الذكر عمى أنو يستثنى مف التسجيؿ الرموز التي ىي بمثابة ترجمة لمعبلمة أو  07
  االسـ التجاري.

ميدا في حاؿ كانت العبلمة لغة أجنبية قد يحدث التباسا وبالتالي تقإلى  فترجمة العبلمة
المترجمة موضوعة عمى سمع أو بضائع مخصصة لمبيع في بمد يتكمـ مواطنوه المغة المذكورة 
أو أّف المغة ممكف أف تفيـ مف قبؿ المستيمكيف، ومع ذلؾ فيذا ال يعني أّف كؿ ترجمة تؤدي 

 التباس. رفض التسجيؿ أو إبطالو بؿ يجب أف تكوف قادرة عمى إحداث إلى  بالضرورة

وتقدير وجود التباس مف عدمو في ىذا الشأف غالبا ما يكوف دقيقا جدا، لذا فإف  
المعيار المستعمؿ والذي يبدو تقريبا ثابت في أغمب االجتيادات القضائية يقضي بضرورة 

بالتالي و  التمركز عمى مستوى المستيمؾ المتوسط لمعرفة فيما إذا كاف باإلمكاف فيـ الترجمة

                                                 

 .94ص ، المرجع السابؽ، )أماؿ(سوفالو أنظر:  -1
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وعميو فخطر االلتباس يتحقؽ عندما تكوف الترجمة  .1ود تقارب بيف العبلمتيفإثبات وج
 بدقةو  ذلؾ فينبغي أف نشيرإلى  ، باإلضافة2لذا فقد اعتبرت كتشبيوو واضحة لدى الجميور، 

  3المفيـو الصحيح لمترجمة.إلى 

فيقدـ عمى شراء سمعة أو بضاعة  ،الشبية واإلشكاؿ وعدـ الوضوح قد يقع المشتري في
 ،يا معتقدا أنيا ىي المقصودة أو بدال عنيائمنافس آخر محؿ تمؾ التي كاف يرمي لشرا

فيكوف الضرر الذي يصيبو جراء ذلؾ مباشرا وفوريا وممموسا، وبالمقابؿ يؤدي ذلؾ إلى 
 .4إضعاؼ تدريجي لمعبلمة التجارية األصمية وقدرتيا المميزة التي تتمتع بيا

وابتذاليا بمجرد استعماليا  ة ليايز مالقدرة المورة مف إضعاؼ يكما تعاني العبلمة المش
مف طرؼ الغير عمى منتجات أو خدمات أخرى ميما كانت طبيعتيا، وىو ما يعرؼ مف 

ويتحقؽ عندما يقـو أحد األشخاص  "Danger d’affaiblisseme"بخطر إضعاؼ العبلمة 
منتج مباستعماؿ عبلمة تجارية سبؽ استخداميا مف شخص آخر قبمو لمنتج غير مشابو ل

                                                 

 أنظر:  -1
PEROT-MOREL (M.A), la protection international des marques notoires, journal de droit 

international, France, 1980, p. 277. 

 أنظر: ".SCARLET WATER"التي تعتبر ترجمة لمعبلمة  "eau écarte" مثبل العبلمة -2
HAROUN (A), Op. Cit, p. 164. 

 أنظر: -3
PEROT-MOREL (M.A), Op. Cit, p. 278.  

 

يمكف أف يأخذ االلتباس إحدى صورتيف، األولى: أّف ظيور نفس العبلمة عمى سمع أو بضائع منافسة والتي توجو لتمبية  -4
نفس االحتياجات توّلد في ذىف المستيمؾ التباس وبسبب ىذا الخمط فالمشتري وبدؿ أف يأخذ المنتوج الذي يرغب بو 

و يأخذ وعف خطأ المنتوج األخر الذي يحمؿ ذات العبلمة أو عبلمة والذي يحمؿ العبلمة التي بقيت راسخة في ذىنو فان
ورغـ ذلؾ فإّف الجميور يربطيا ويسندىا إلى ذات  امشابية ليا. والثانية أف توضع العبلمة عمى منتجات مختمفة كمي

، المرجع أماؿ()أنظر في ذلؾ: سوفالو  ".Confusion des entreprisesالمصدر وىذا ما يطمؽ عميو التباس المؤسسات "
 .52-46ص  السابؽ،
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األوؿ وليس ىناؾ أي مجاؿ لمخمط بيف المنتجيف أو مصدرييما، لكف استعماؿ العبلمة مف 
ماؿ ػػتج األوؿ مع احتػػمنة لمػػبلمػػيز العػػف تمػميؿ مػػي التقػبب فػػسػػؽ يتػػقبؿ المستخدـ البلح

 .1العبلمة القوية عبلمة ضعيفة بحػػقبمي بأف تصػػتػمس

قد يكوف نجاح العبلمة وشيرتيا عامبل يدفع بمالكيا لتمديد نشاطو إلى مجاالت و 
اقتصادية أخرى باستغبلؿ الشيرة التي حققتيا عبلمتو فيعمد إلى وضعيا عمى منتجاتو أو 
خدماتو الجديدة والتي ىي مختمفة كمية عف تمؾ التي توضع عمييا عادة كي يضمف إنجاح 

و مف المنتوج الذي يربطو بتمؾ العبلمة المشيورة ويتجّنب بذلؾ المشروع الجديد وذلؾ بتقريب
ضرورية لمبحث عف اسـ جديد واإلشيار لو، غير أف مثؿ ىذا االستغبلؿ مف الالنفقات غير 

فقاد  شأنو أف يجعؿ العبلمة عامة ومبتذلة، ويفتح المجاؿ لمغرباء الستغبلؿ ىذه العبلمة وا 
 دية عميو. صاحبيا القدرة عمى السيطرة االقتصا

كما قد يكوف في صورة المساس باالنتشار االقتصادي لمعبلمة بسبب استعماليا كاسـ 
موقع، فقد أتاحت شبكة االنترنيت لمشركات ورجاؿ األعماؿ والمؤسسات التجارية الكائنة في 
مختمؼ دوؿ العالـ إنشاء مواقع عمى الشبكة تعرض فييا منتجاتيا عمى الزائريف الذيف 

لمواقع لمشاىدة البضائع والخدمات التي تعرضيا مف أجؿ تسويقيا والتعامؿ فييا يتصفحوف ا
 وبيعا بالطريؽ االلكتروني.  شراء

                                                 

وقد توصمت المحاكـ األمريكية إلى االعتراؼ بطريقتيف مف طرؽ إفقاد العبلمة تميزىا: إفقاد العبلمة تميزىا بواسطة  -1
فقاد العبلمة تميزىا بواسطة إفقادىا بريقيا  أنظر في ذلؾ: .التشويو، وا 

JATON (M), la protection des marques de haute renommée au regard de droit suisse, thèse de 
licence et de doctorat, faculté de droit, université de Lausanne, imprimerie centrale Lausanne 
S. A, 1961, p. 48;  

PEROT-MOREL (M.A), Op. Cit, p. 30.  

BAEUMER (L), la protection de la marque de haute renommée en droit français et en droit 
Allemand", Revue internationale de droit comparée, n° 3, 1962, p. 549. 
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وقد أوجدت شبكة االنترنيت مشكبلت قانونية مف نوع جديد تتصؿ بحقوؽ الممكية 
عض الفكرية مف أىميا فيما يتعمؽ بالعبلمات التجارية المشكبلت التي ظيرت نتيجة لتسمية ب

كعنواف لتمؾ  Nom de domaine المواقع عمى الشبكة باتخاذ أسماء المواقع أو الدوميف
 .1قعاقع تشابو أو تطابؽ أو تماثؿ عبلمات تجارية مشيورة بقصد جمب العمبلء إلى المو االمو 

 ثانيال عالفر 

 السموك السمبي

القياـ بواجب يفرضو القانوف.  الفرد عفع اامتنالسموؾ السمبي في أبسط صوره ىو   
 دوىو ال يختمؼ عف السموؾ اإليجابي في مسألة إدراؾ الجاني بالموقؼ الذي سيتخذه عن

 .إحجامو القياـ بعمؿ يستوجبو القانوف

وقد اختمؼ الرأي كثيرا بخصوص تدخؿ القانوف الجنائي حالة االمتناع بيف رفض ذلؾ   
ظر لمفمسفة الميبرالية لكف الرأي السائد ال يرى بعمة أف االمتناع عدـ أو رفض ذلؾ بالن

ا بؿ ىو مثؿ الفعؿ يستند إلى إرادة، إرادة مانعة مف الحركة عكس إرادة الفعؿ مً دَ االمتناع عَ 
 حداثا  و ير في العالـ الخارجي غيإرادة دافعة، وأنو مثؿ الفعؿ قادر عمى أحداث ت فيي

 .اضطراب اجتماعي

)فقرة أولى(، وما ىي صوره في جريمة االعتداء عمى  ؟فما ىو مفيـو السموؾ السمبي
 )فقرة ثانية(. ؟العبلمة التجارية

                                                 

واسـ الموقع ىو عبارة عف تسمية جديدة أو رمز مبتكر يتـ اختياره واستخدامو مف قبؿ الشركة المشتركة في شبكة  -1
االنترنيت لتمييزىا عف غيرىا وإلعطاء المتعامميف معيا إمكانية مخاطبتيا أو الدخوؿ إلييا عبر الشبكة االلكترونية 

-E يوضع بشكؿ مختصر، ويتضّمف أيضا عنواف الشركة االلكترونيفالدوميف يتضمف االسـ أو المركز المبتكر والذي 
Mail  وبإمكاف أي شخص أو شركة أف تقـو بتسجيؿ أية عبلمة كاسـ دوميف لتصبح ممموكة لو، ويقـو باستعماليا

مقابؿ ىذا االسـ  كعنواف عمى االنترنيت مما يمكف مف التفاوض مستقببل مع الشركة صاحبة العبلمة األصمية لتقـو ببيع
 .61-53 ص-ص، المرجع السابؽ، )أماؿ(نظر تفصيؿ ذلؾ: سوفالو أأسعار خيالية. 
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 الفقرة األولى

 مفيوم السموك السمبي

االمتناع ىو إحجاـ الجاني عف القياـ بعمؿ إيجابي يفرضو عميو السموؾ السمبي أو   
 .عناصرالقانوف في ظروؼ معينة وعمى ذلؾ فاف االمتناع يقـو بتوافر ثبلثة 

الركف المادي في جرائـ أوؿ ىذه العناصر ف اإلحجاـ عف أداء عمؿ إيجابيإذ يعتبر   
نما مف ذلؾ االمتناع الذي يترؾ فيو  ،مف مجرد إحجاـ الجاني مجرداال يتألؼ االمتناع  وا 

ف يقع أففي مقاـ التجريـ يستوي لدى المشرع  .الجاني أداء عمؿ معيف يمزمو القانوف بالقياـ بو
و بالتخمي عف أداء العمؿ أو المصمحة المحمية بارتكاب الفعؿ المجـر أتداء عمى الحؽ اع

 .مثاؿ ذلؾ امتناع الشاىد عف اإلدالء بشيادتو أماـ القاضيو  .الواجب

ف االمتناع المؤثـ في إذ أ ،وجود واجب يفرضو القانوفأما العنصر الثاني فيو استمزاـ   
عميو المشرع الجنائي آثارا جنائية، فإذا لـ يكف ىناؾ  قانوف العقوبات ىو ذلؾ الذي يرتب

كمف يشاىد  .واجب قانوني يفرضو قانوف العقوبات فبل جريمة في حؽ مف أحجـ عف الفعؿ
 .طفبل يعبث بأسبلؾ كيربائية عارية فبل يحذره حتى يصعقو التيار فيقتمو

إلرادة والصفة اإلرادية مصدر االمتناع اف ،الصفة اإلرادية لبلمتناعوأخيرا وجوب توفر   
لى عدـ القياـ بااللتزاـ الذي يفرضو القانوف بؿ إفي االمتناع ال تقتصر عمى توجيو اإلرادة 

ف اإلرادة تتطمب القدرة عمى لى عدـ توجيييا لمقياـ بو مع القدرة عمى ذلؾ، ألإتنصرؼ 
 .التنفيذ حيث ال تكميؼ بمستحيؿ

فرؽ بيف مف ارتكب جريمتو باالمتناع ومف ارتكابيا بسموؾ  ويتضح مما سبؽ أنو ال  
إذا كاف أحد عناصر االمتناع ظاىرة إيجابية فذلؾ يستتبع فإيجابي إذ أف النتيجة واحدة. 

بالضرورة أف يكوف لبلمتناع كياف إيجابي. فضبل عف أف االمتناع يصدر إزاء ظروؼ مادية 
 .ويمّثؿ تصرؼ صاحبو في مواجيتيا
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ف االمتناع باعتباره سموكا إنسانيا ذا صفة واعية ومدركة، فيو بفضؿ ىذه ولما كا  
الصفة يكتسب سيطرة عمى الظروؼ المادية المحيطة بو ويوجييا إلى غايتو، فيكوف مؤدى 
ذلؾ القوؿ بأف ىذه الظروؼ تنسب إليو باعتبارىا بعض وسائمو إلدراكو غايتو، ويصؿ ذلؾ 

 . 1اكتسابو منيا طابعا مادياىذه الظروؼ فيو و  إلى حد اندماج

 الفقرة الثانية

 صور السموك السمبي في جريمة االعتداء عمى العالمة التجارية

إف تزوير العبلمات التجارية وتقميدىا يعرقؿ أداء العبلمة لوظائفيا، ويمحؽ ضررًا 
جسيمًا بالمجتمع، إذ ال يقتصر الضرر الناتج عف التزوير والتقميد عمى الصناعة والتجارة، بؿ 

 االتجاريقع ضحية الغش والخداع، وخاصة بعد أف اتسعت دائرة  الذييمتد إلى المستيمؾ 
فشممت كؿ أنواع المنتجات والبضائع مف  ،تحمؿ عبلمات تجارية مزورة في السمع التي

 مبلبس ونظارات وساعات وقطع غيار سيارات وآالت صناعية وأجيزة كيربائية.

كما امتدت تجارة البضائع المزيفة إلى سمع يؤدى تقميدىا إلى المساس بصحة اإلنساف 
ية واألجيزة الطبية وفرامؿ السيارات وتعريض حياتو لمخطر، مثؿ المنتجات الغذائية واألدو 

 وقطع غيار الطائرات.

 extron v. Aviationوخير مثاؿ عمى ذلؾ ما سطره القضاء األمريكي فى قضية   
Sales  وىي تتعمؽ بتصنيع قطع غيار طائرات ىميكوبتر رديئة وضعت عمييا عبلمة تجارية

                                                 

وىذا التحميؿ ينطبؽ عمى الجرائـ السمبية البسيطة والجرائـ السمبية ذات النتيجة. فالجرائـ السمبية البسيطة يقـو ركنيا  -1
ة ذات النتيجة فيفترض ركنيا المادي امتناعا أعقبتو المادي بامتناع ال تعقبو نتيجة مادية ممموسة، أما الجرائـ السمبي

الركن المادي ،  (محمود داوود)يعقوب نتيجة إجرامية، وتسمى ىذه الجرائـ بجرائـ االرتكاب عف طريؽ االمتناع. أنظر: 
 ، متاح عمى الموقع التالي:لمجريمة

http:// ar. jurispedia.org- index.php-  (30/03/2017). 

 

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
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 Bell Hélicoptère Division of مزورة، ىي في األصؿ عبلمة مسجمة ممموكة لشركة
Textron Inc ، مما أدى إلى المساس بأمف وسبلمة الطيراف وضياع األرواح، فقد وجدت

المحكمة أف الحوادث التي وقعت لعدة طائرات ىميكوبتر كانت بسبب قطع الغيار المعيبة 
ى عمييـ وكانت تحمؿ العبلمة التجارية المزورة مما أدى إل ىالتي صنعيا وباعيا المدع

 .1حاالت الوفاة واإلصابات البدنية الجسيمة

وكغيرىا مف الجرائـ يتكوف الركف المادي لجريمة االعتداء عمى العبلمة التجارية مف   
ىي أف يكوف الفاعؿ إما أصميًا أو تبعيًا، أي يكوف إما فاعبًل منفردًا أو  ،عناصر ثبلثة

 أو أية نتيجة إجرامية محتممة الوقوع. المراد تحقيقيا أف تتحقؽ النتيجة اإلجرامية، و 2شريكا

وىي الرابطة التي تربط  ،سببية بيف الفعؿ والنتيجة أف تكوف ىناؾ عبلقةوأخيرا 
السموؾ ارتباط السبب بالمسبب، إذ ال يكفي لقياـ الركف المادي في الجريمة توافر السموؾ 

نما يمـز كذلؾ توفر عبلقة ال سببية التي تصؿ بينيما، أي اإلجرامي والنتيجة المعاقب عمييا، وا 
أف يكوف السموؾ ىو السبب في إحداث النتيجة، فإذا انتفت عبلقة السببية اقتصرت مسؤولية 
الفاعؿ عمى الشروع إذا كانت الجريمة عمدية، أما إذا كانت غير ذلؾ فبل مسؤولية عنيا، 

 .3حيث ال شروع في الجرائـ غير العمدية

                                                 

 . 19 ص ، المرجع السابؽ،النوف )براؾ ناصر(أنظر:  -1

، المجمة القضائية )تصدر تقميد العالمة التجارية في ضوء القانون واالجتياد القضائي(، عبد المطيؼ)قرموش  - 
عف المحكمة العميا(، عدد خاص "التقميد في ضوء القانوف واالجتياد القضائي"، 

 .64ص .2012

جريمة التقميد المنصوص عمييا  أنو ال يشترط في )بأنو مف المقرر، 2000فبراير  26قضت محكمة التمييز بدبي بجمسة  -2
مف قانوف العبلمات التجارية، أف يكوف الجاني قد قمد بنفسو عبلمة مف العبلمات التجارية، بؿ يكفي أف  37المادة  في

 جزاء، 2000لسنة  2و1و 1999لسنة  227)الطعف رقـ ، يكوف التقميد قد تـ بوساطة غيره، طالما أنو كاف شريكا معو(
 .، المرجع السابؽالحمادي )حسف أحمد( أنظر: .(26/2/2000 :جمسة

 .252، المرجع السابؽ، ص السبلمات )ناصر عبد الحميـ( أنظر: -3
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الذىف قبؿ االنتياء مف دراسة عناصر الركف المادي غير أف السؤاؿ الذي يتبادر إلى 
 لجرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية ىو إشكالية مدى إمكانية المعاقبة عمى الشروع فييا؟

يسأؿ مف ساىـ فييا بصفتو فاعبل أصميا أو شريكا، غير  اعند قياـ جريمة التقميد قانون
فبالرغـ مف أف القانوف يوجب وجود فعؿ مادي  ،أنو ليس بالضرورة أف تتحّقؽ كؿ العناصر

في الجريمة إاّل أنو ال يشترط أف يترؾ ىذا الفعؿ آثارا مادية، فحتى في حالة عدـ إنتاج الفعؿ 
آثاره الجرمية فإنو يشّكؿ ركنا ماديا لمجريمة كما ىو الحاؿ في حالة الشروع في جريمة 

 ال يكممو وبالتالي ال تتحقؽ نتيجتو. التقميد، إذ أف الجاني ىنا يقـو بسموؾ محظور و 

 ،وعمة العقاب في الجريمة تكمف في أنيا اعتداء فعمي عمى مصمحة محمية قانونا
والشروع يحمؿ في طياتو كؿ معاني االعتداء عمى المصمحة المحمية ولكنو إذا أوقؼ أو 

يو بمثابة خاب أثره فقد تحوؿ مف صورة االعتداء الفعمي إلى صورة اعتداء ييدد بخطر، ف
لذا فقد وجب تجريـ الشروع بوصفو اعتداء محتمبل ييدد المصالح  ،اعتداء محتمؿ عمييا

ومصدر الخطر في جرائـ الشروع يكمف في أفعاؿ الجاني مف جية ونيتو  ،المحمية بخطر
 .1اإلجرامية مف جية أخرى

ال  عمى غرار معظـ التشريعات اعتمد المشرع الجزائري المذىب الشخصي وقد تأثر
محالة بالتشريع الفرنسي كما استفاد مف تطور االجتياد القضائي الفرنسي الذي كرس عبارة 
"مباشرة إلى ارتكاب الجريمة" وىي نفس العبارة التي استعمميا المشرع الجزائري في المادة 

يجة ػػعؿ حاال إلى النتػػؤدي الفػػزائري أف يػػشرع الجػػترط المػػية أخرى لـ يشػػف جػػ، وم30
 .2ع قد يستغرؽ مدة طويمة قبؿ أف تتـ الجريمةو صودة ألف الشر ػػالمق

                                                 

 .164، 163ص ، المرجع السابؽ، سميماف )عبد اهلل(أنظر:  -1

وجدير بالذكر بأنو ظير مذىباف بخصوص البدء في التنفيذ باعتباره عمؿ مادي يتميز عف العـز أو التصميـ اإلجرامي  -2
ىي  التيذو الطابع النفسي الذي ال عقاب عميو غير أنو يصعب التمييز بيف البدء في التنفيذ واألعماؿ التحضيرية 

يبحث أنصاره في إرادة الجاني و شخصي الثاني  ي أما المذىباألخرى أعماؿ مادية، المذىب األوؿ موضوعي أو ماد
 .166، ص أنظر: المرجع نفسو .اإلجرامية أي في مدى داللة أفعاؿ الشخص عمى قصده
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وباعتبار جريمة التقميد مف الجرائـ العمدية المادية ذات النتيجة، كما أنيا مف الجرائـ 
مف األمر المتعّمؽ  28 المادةوىذا ما نستشفو في  .اإليجابية وبالتالي يمكف الشروع فييا

بالعبلمات التجارية التي تنص عمى أنو لصاحب تسجيؿ العبلمة الحؽ في رفع دعوى 
قضائية ضد كؿ شخص ارتكب أو يرتكب تقميدا لمعبلمة المسجمة، ويستعمؿ نفس الحؽ تجاه 

مف األمر  29 المادةكؿ شخص ارتكب أو يرتكب أعماال توحي بأف تقميدا سيرتكب، ونّصت 
بدورىا عمى أنو إذا أثبت صاحب العبلمة أف تقميدا قد ارتكب أو يرتكب، فإف الجية ذاتو 

 القضائية المختصة تقضي بالتعويضات المدنية، وتأمر بوقؼ أعماؿ التقميد.

ويستشؼ مف خبلؿ المادتيف السابقتيف أف المشرع أشار إلى مرحمة الشروع في التقميد 
لرغـ مف ذلؾ أغفؿ النص عقوبة الشروع، واكتفى بإدراج بعبارة "...أو يرتكب تقميدا"، وعمى ا

مف األمر  32 المادةعقوبة تقميد العبلمة التجارية في شكميا التاـ المنشئ آلثارىا الجرمية في 
 ذاتو.

واحتراما لمبدأ "شرعية  ،وفي غياب نص صريح يعاقب عمى الشروع في جريمة التقميد
قبة الشخص الذي يشرع في ارتكاب ىذه الجريمة مف الجرائـ والعقوبات" ال يمكف لمقاضي معا

غير أنو مف الضروري اإلشارة إلى مسألتيف في غاية األىمية بيذا  ،تمقاء نفسو اجتيادا منو
  .الخصوص

أف التقميد الجزئي الذي تناولناه بالدراسة يشّكؿ جريمة وتتمثؿ المسألة األولى في  
نو إذا تعّمؽ األمر بقياـ أحد األشخاص ا الثانية فإأم، مة وال ُيَعدُّ شروعا في التقميدمستق

بجريمة االعتداء عمى عبلمة ممموكة لمغير عبر االنترنت بتعديؿ معطياتيا أو حذفيا بطريؽ 
التي تجّرـ األفعاؿ المؤدية  1مكرر 394فإنو وفقا لممادة  ،1الغش قصد تضميؿ المستيمؾ

 .2عمى الشروع فييا لممساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات يعاقب

                                                 

 .77، 76، المرجع السابؽ، ص )وىيبة(انظر بعض األحكاـ التي صدرت في قضايا تتعّمؽ بيذا الموضوع. لعواـر  -1
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فإف العقوبة تكوف أشد حسب  ،أما إذا كاف التعديؿ والتغيير باإلضافة عف طريؽ الغش 
، وتكوف أشد إذا لـ يتوّقؼ الفاعؿ أو مف ليـ عبلقة بالفعؿ الجرمي 13مكرر 394 المادة

بالمعطيات المخّزنة والتي ارتكب  واالتجارالسابؽ عند التقميد وتعّدوه إلى القياـ بنشر 
  4بصددىا التقميد.

 المطمب الثاني

 إشكالية عدم وضوح عناصر الركن المادي لجرائم االعتداء عمى العالمة التجارية

رأينا أف أفعاؿ االعتداء قد تتعّمؽ بأي عنصر مف عناصر الحقوؽ االستئثارية التي   
مف األمر المتعمؽ بالعبلمات سالؼ الذكر، ونّص عمى عقوبة  26 المادةىا المشرع في ر ذك

وترؾ أمر تعداد تمؾ األفعاؿ لمقاضي الجزائي،  .5واحدة لكؿ االعتداءات التي تعدُّ تقميدا
كافة االعتداءات الواقعة  -1988بعد سنة  –محتذيا بذلؾ حذو المشرع الفرنسي الذي جمع 

. إذ يقصد بو كؿ 6قميد سواء بالنقؿ أو بالتشبيوعمى العبلمة التجارية تحت مصطمح الت
                                                                                                                                                         

 8 :المؤرخ في 66/156 :، المعّدؿ والمتمـ لؤلمر2004نوفمبر  10 :المؤرخ في 04/15 القانوفالمستحدثة بموجب  -1
ة ، المؤرخ71الشعبية، العدد  الديمقراطيةالمتضّمف قانوف العقوبات، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية  1966جواف 
 . 2004ديسمبر  10 في:

 :دج إلى 50.000 :إذ تنص ىذه المادة عمى ما يمي: "يعاقب بالحبس مف ثبلثة أشير إلى سنة وبغرامة مف -2
دج كؿ مف يدخؿ أو يبقى عف طريؽ الغش في كؿ أو جزء مف منظومة لممعالجة اآللية لممعطيات أو  100.000
 .نظومة"وتضاعؼ العقوبة إذا ترّتب عمى ذلؾ حذؼ أو تغيير لمعطيات الم يحاوؿ ذلؾ.

 دج.  2.000.000 ى:دج إل 500.000 :إذ تكوف عقوبتيا الحبس مف ستة أشير إلى ثبلثة سنوات وبغرامة مف -3

ينار د خمس مبلييفى إلمميوف  مف شيريف إلى ثبلث سنوات وبغرامة مف 2مكرر 394 :إذ تكوف العقوبة وفقا لممادة -4
  زائريج

 .63ص ، المرجع السابؽ، )وىيبة(لعواـر أنظر:  -5

مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقوؽ،  ،-دراسة مقارنة-الحماية الجنائية لمعالمات التجارية، ميمود )يزيد(أنظر:  -6
  .39، ص 2010 -2009فرع القانوف الجنائي والعمـو الجنائية، كمية الحقوؽ، بف عكنوف، 

 . 219، المرجع السابؽ، ص السبلمات )ناصر عبد الحميـ( - 
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لحقوؽ صاحب العبلمة، أي كؿ األعماؿ التي ترتكب  إىداراالتصرفات التي يقـو بيا الغير 
مخالفة لحقوقو الشرعية، عمى الرغـ مف أف ىناؾ معنًى ضيقا لمتقميد بجانب المعنى الواسع 

، بما 1ة مطابقة تماما لمعبلمة األصميةالذي اعتمده المشرع الجزائري، يتمّثؿ في صنع عبلم
 يؤدي تظميؿ المستيمؾ والتباس أمر التمييز بيف العبلمتيف عميو. 

ف كاف بإمكاننا اعتبار تمؾ العمومية أمرا إيجابيا بجعؿ عمومية العبارات يمّكف مف    وا 
ب التطّور استيعاب الصور الجديدة لبلعتداءات الواقعة عمى العبلمة التجارية والتي تزيد بسب

يجدر بنا التساؤؿ عف النتائج المترتبة االقتصادي والتجاري والعممي، إاّل أنو مف جانب آخر 
 اإلطارعف عدـ قياـ المشرع بتحديد وتعداد األفعاؿ التي تشّكؿ جريمة التقميد؟ واكتفاءه ببياف 

خاّصة أماـ تعّدد وتزايد وتنّوع صور ىذه الجريمة واختبلؼ صور  ،العاـ ليذه الجرائـ
في ظؿ التطّور الذي تشيده التجارة واالقتصاد عمى  ،االتصرفات الغير مشروعة المشكمة لي

وما إذا كاف ذلؾ ال يفتح المجاؿ واسعا لسمطة القاضي الجزائي  .المستوييف المحمي والعالمي
دخاؿ ما يراه ضمف ذلؾ  ،ألمر المتعّمؽ بالعبلماتمف ا 26 المادةفي تفسير أحكاـ   اإلطاروا 

 .العاـ أو العبارات العامة بما يشّكؿ مساسا بمبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات؟ ىذا مف جية

ثارت مشكمة في الفقو الجنائي حوؿ ما إذا كانت الّسمطة الّتقديرية ومف جية ثانية   
األىداؼ التي يرمي القانوف إلى تحقيقيا أـ تتعمؽ الممنوحة لمقاضي في ىذا المجاؿ تتعّمؽ ب

  ؟2بالوسائؿ
                                                 

 أنظر:  -1
HAROUN (A). Op. Cit. p. 155.  

جابة عمى ىذه اإلشكالية ظير اّتجاىاف، يرى األّوؿ وىو االّتجاه الّتقميدي بأّف العقوبة غاية في حّد ذاتيا، إذ يتـّ الّربط  -2 وا 
 بيف 

لمقاضي الجنائي  العقوبة وجسامة الجريمة موضوعيا، مّما يجعؿ العقوبة محّددة عمى نحو ال يسمح بأّية سمطة تقديرية
في مجاؿ إعماليا. فدور القاضي حسب ىذا االّتجاه يجب أف يكوف محّددا، ألّف القانوف كامؿ وال يشوبو أّي نقص، 
ومف ثّمة كاف عمى القاضي التقّيد بالبحث عّما تضمّنو القانوف ذاتو، دوف الّبحث عف الخمفيات األخرى لمقاعدة القانونية 

 راحة في الّنصوص الّتجريمية.التي لـ يوردىا المشّرع ص
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يتمّتع القاضي الجزائي بسمطة في تكويف قناعة وجدانية وسمطة تقديرية واسعة سواء   
مف حيث قبوؿ األدّلة ذاتيا وعددىا، أـ مف حيث تقديره الّشخصي لقيمة كّؿ منيا، وىذا تبعا 

وبناًء عمى تمؾ القناعة الوجدانية يممؾ القاضي الحّؽ في أف ُيكوِّف عقيدتو  ،1لما يطمئّف إليو
مف كاّفة أدّلتيا. وسمطتو مطمقة في تحّري الحقيقة حسب ما يممي عميو ضميره، ولو أف 
يستبعد أّي دليؿ ال يطمئّف إليو، فميس ىناؾ أيُّ دليؿ ُيفَرُض عميو، وسمطتو الّتقديرية كاممة 

ّلة وتحديد قيمتيا، ويستطيع الّتنسيؽ بيف األدّلة المقّدمة وأف يستخمص منيا في موازنة األد
 .2نتيجة منطقية يعتمد عمييا بتقرير إدانة المّتيـ أو براءتو

وأماـ الّضمانات التي تمنحيا القوانيف اإلجرائية لممتيـ ومف بيف أبرزىا أّف األصؿ ىو 
وأماـ صعوبة تقدير قياـ  –جتياد القضائي كاف مف الضروري أف يقـو اال ،3"براءة الّذمة"

وىي  ،بابتكار أسس معينة لتسييؿ عمؿ القاضي في الوقوؼ عمى واقعة التقميد -التقميد
 (.فرع ثاني( واألساس المتعمؽ بالمستيمؾ )فرع أوؿاألساس المتعّمؽ بالعبلمة )

 

 
                                                                                                                                                         

أّما االّتجاه الحديث فيعتبر أّف الّتجريـ قائـ عمى فكرة الخطورة االجتماعية لمفعؿ، حيث يكوف لمقاضي دورا فعاال 
تحقيقا لفاعمية قانوف العقوبات، فيكفي أف يأتي الفاعؿ سموكا ينطوي عمى خطورة تيّدد المصالح التي يحيطيا القانوف 

ّض الّنظر عف تحّقؽ الّنتيجة الماّدية لمفعؿ. خاّصة أماـ اختبلؼ اإلثبات بالحماية، حّتى يعّد بأّنو اقترؼ جرما ِبغَ 
الجزائي عف اإلثبات المدني في مسائؿ متعددة، فأدّلة اإلثبات حّرة في المسائؿ الجزائية بينما ىي مقّيدة في المسائؿ 

، مجمة الشريعة والقانوف، السنة يةنطاق حرية القاضي في تكوين قناعتو الوجدان، (ممدوح خميؿ)البحر أنظر: المدنية. 
 .330ص ، 2004، جواف 21الثامنة عشر، العدد 

 .331ص  المرجع السابؽ، ،(ممدوح خميؿ)البحر أنظر:  -1

ويرى منتقدي ىذا المبدأ أّنو ُييِدر دّقة القواعد القانونية الخاّصة بعبء اإلثبات في المواد الجنائية الّناتج عف أصؿ  -2
 .359-332 ص-المرجع نفسو، ص. البراءة، بما أّف القاضي حّر في تكويف عقيدتو

 .340المرجع نفسو، ص أنظر:  -3
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 األول عالفر 

 األساس المتعّمق بالعالمة

األصمية وبيف ما يشبييا مف عبلمات أخرى أمر صعب إف التفرقة بيف العبلمة   
يعتريو الكثير مف العوائؽ التي يصطدـ بيا القاضي في ميمتو لتحديد وجود التقميد مف 

 عدمو، وألجؿ ذلؾ فإنو وحده بما يممؾ مف فطنة وحنكة وخبرة القادر عمى ذلؾ.

كما أف . فقرة أولى() مف عدمووىو ما جعؿ المشرع يمنحو سمطة تحديد توافر التقميد   
صعوبة ىذه العممية جعمت مف ضرورة ابتكار قواعد وضوابط يعتمد عمييا القاضي في تحديد 

 .التقميد مف عدمو أمر الـز )فقرة ثانية(

 الفقرة األولى

 من عدموقميد حديد حالة توافر التالقاضي في ت سمطة

ارية بوجود محاكاة تتـ بيا المشابية ػػبلمة التجػػيد العػػـو تقمػػاس يقػػاًء عمى ىذا األسػػبن
العبلمة األصمية والمقّمدة وعمى القاضي أف يبرز في حكمو وصفا لمعبلمة الصحيحة  بيف

والتطابؽ بينيما والتي تبرز توّفر  1)الحقيقية( والعبلمة المقّمدة، وعميو بياف أوجو التشابو
لتماثؿ في مجموع العبلمتيف كما عميو تقدير االصطناع والمحاكاة والتشابو وا .التقميد

حداث المبس والخمط بيف المنتجات مف  التجاريتيف الذي مف شأنو تضميؿ جميور المكمفيف، وا 
 .2سمطة محكمة الموضوع

                                                 

)بأف الفصؿ في وجود تشابو عبلمة تجارية في مجموعيا  1998أبريؿ  28 :قضت المحكمة االتحادية العميا بجمسة -1
 :مدني، جمسة 19لسنة  182 :الطعف رقـ(. لمعبلمة األصمية مف شأنو تضميؿ الجميور ووقوعيـ في المبس بينيا

 .السابؽالمرجع  ،الحمادي )حسف أحمد(أنظر: (. 28/4/1998

بأف العبلمة التجارية الغرض منيا التمييز بيف المنتجات والسمع  1994مايو  15قضت المحكمة االتحادية العميا بجمسة  -2
 .عف طريؽ المغايرة بينيا، بحيث يرتفع المبس بيف عبلمة وأخرى، وال يقع جميور المستيمكيف في الخمط والتضميؿ

 .نفسوالمرجع أنظر:  .(15/5/1994 :مدني، جمسة 15لسنة  103)الطعف رقـ 
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دوف لزـو التطابؽ  1إلى أوجو التشابو والتماثؿ ال أوجو االختبلؼأيضا وعميو النظر    
حداث المبس والخمط، ودوف وجوب وقوع التضميؿ أو الخمط، بؿ  الذي مف شأنو التضميؿ وا 

ويحظر وضع العبلمة األصمية والمقمدة جنبا إلى جنب عند  .يكفي إمكانية الوقوع في ذلؾ
باع الفحص، بؿ عميو استعراض العبلمتيف تباعا وعمى انفراد لمتحقؽ مف المظير العاـ واالنط

 في الذىف.

ما يمي: "إف واقعة عمى وىذا ما أكدتو محكمة االستئناؼ بالدار البيضاء في قرارىا 
التقميد تتحّقؽ بوجود التشابو بيف نموذج العبلمتيف مع االىتماـ بيذه التشابيات ال 
االختبلفات، التي يكوف القصد منيا خمؽ التباس في ذىف المستيمؾ ويجب عمى المحكمة 

عنى ػس المػو نفػيمؾ وىػستػف المػبس في ذىػداث لػيا إحػأنػف شػي مػالت شابوػالت عناصرز ابر إ
 . 2المجمس" رارػػػػػػػػفي ق

 الفقرة الثانية

 .القواعد التي يستند إلييا القاضي في تحديد توافر التقميد من عدمو

 .3ثبلثة قواعدوتستند السمطة التقديرية لمقاضي في تحديد توافر التقميد مف عدمو إلى 
النظر ذلؾ بو  ،مبلحظة الشكؿ العاـ لمعبلمة التجارية في مجموعيا فيالقاعدة األولى تتمثؿ 

لسماتيا البارزة دوف التركيز في التفاصيؿ الجزئية، والعبرة أيضا باستعماؿ حاستي النظر 

                                                 

، المجموعة 1989ديسمبر  22ؽ، جمسة  55، لسنة 2274ىو ما تضمنتو محكمة النقض المصرية في الطعف رقـ و  -1
المنشور في  168/88. وكذلؾ قرار محكمة العدؿ العميا األردنية رقـ 1016، الجزء الثاني، ص 37القضائية، السنة 

 . 905. ص 1989، 9و7مجمة نقابة المحاميف العدد 
 

  .112 صالمرجع السابؽ،  ،البوعمري )بوشعيب(: أنظر -2

 وما بعدىا. 78، المرجع السابؽ، ص )وىيبة( أنظر تفصيؿ ىذه القواعد: لعواـر -3
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ف، وال يجري ، وما داـ العميؿ أو المستيمؾ ال يعقد مقارنة بيف عبلمتيف متجاورتي1والسمع معا
بؿ يشتري السمعة المشوبة بالتقميد بعد نظرة عامة أو سمع مع  ،فحصا فنيا دقيقا ليما

االستعانة بالذاكرة التي تمّده بصورة غامضة غير دقيقة لمعبلمة األصمية، فإف عمى القاضي 
دة ػػكؿ واحؼ عمى ػػبؿ يق ،ما في آف واحدػػحضارىػػيف باستػػبلمتػػكذلؾ أاّل يجري مقارنة بيف الع

 .2تى وجد بأف الخمط محتمبل في ىذه الظروؼ الواقعية فإف العبلمة مقّمدةػػوم .دىػػعمى ح

قراراتيا  إحدىقضت محكمة االستئناؼ التجارية بالدار البيضاء في  اإلطاروفي ىذا   
بما يمي: "أساس التمييز بيف العبلمتيف ليس باحتواء العبلمة عمى حروؼ أو رموز أو صور 

ابية لمعبلمة األخرى بؿ العبرة بالصورة التي تنطبع في ذىف المستيمؾ نتيجة تركيب ىذه متش
، BICيختمؼ عف الصورة العامة لكممة  BEEالحروؼ وأف الصورة العامة لتركيب حروؼ 

كما أف النطؽ وىو األىـ في التأثير عمى المستيمؾ بالنسبة لمكممتيف ال يمكف أف يترتب عميو 
 3".بيف العبلمتيف في ذىف المستيمؾ مما ينعدـ معو القوؿ بوجود التقميدأي لبس أو خمط 

فالتقميد ال يتـ  ،النظر إلى وجو التشابو دوف أوجو االختبلؼأما القاعدة الثانية فيي   
إاّل مف خبلؿ سمع أو خدمات متشابية ومتماثمة، فمف السيؿ عمى القاضي تقدير وقوع التقميد 

غير أف األمر يكوف صعبا عند تقدير  .مة مع العبلمات األصميةبخصوص المنتجات المتماث
يير تساعد مجموعة مف المعا وامنتوج شبيو لممنتوج األصمي، لذا فإف الفقو والقضاء استحدث

 .عمى إجراء ىذا التقدير

                                                 

المجمة القضائية )تصدر عف  ،التقميد في العالمة التجارية: أشكالو وطرق الحماية، أنظر: بمميدي )عبد الحفيظ( -1
ص ، 2012المحكمة العميا(، عدد خاص "التقميد في ضوء القانوف واالجتياد القضائي"، 

68. 

، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في قانوف األعماؿ، جامعة الجزائر، النظام القانوني لمعالمات، (سعيدة)راشدي أنظر:  -2
 .99، ص 2002/2003

 .113ص ، المرجع السابؽ، )بوشعيب(البوعمري : أنظر -3



 
120 

اتحاد كؿ منيما في طبيعة إذ أف إحدى ىذه المعايير، طبيعة السمع والخدمات وتعتبر   
تشابيا ضمف نفس النوع، فبل يكوف التقميد إاّل في السمع ذات الطبيعة المتماثمة مشتركة يعد 

اعتبر القضاء الفرنسي أف السمع إذ  ،ترتيب السمع والمنتوجات، كذلؾ )آالت، عربات...(
كما اعتمدوا  الموضوعة أو الموّزعة ضمف قسـ مشترؾ داخؿ المحبلت التجارية تعّد متشابيًة.

يتـ الوقوؼ عمى التقميد عند مجموع العناصر  حيث قارب الفكريالنطؽ والسمع والت
والتي تظير مف خبلؿ تشابو التسمية بيف السمعة الحقيقية والمقمدة مف حيث اتحاد  ،المتشابية

 إيقاعالمحف السمعي البصري والتقارب الفكري بيف العبلمة األصمية والمقّمدة، والذي مف شأنو 
ط، مف خبلؿ اختيار عنواف أو تسمية توىمو بأنو بصدد اقتناء المستيمؾ أو الزبوف في الخم

 ،الشكؿ الخارجي لمعبلمةكما لجأوا إلى معيار . 1ذات السمعة أو العبلمة الحقيقية المشيورة
 ويقصد بو األلواف، شكؿ العبّوة، وغيرىا مف أشكاؿ المنتوج كخصوصية لو كمنتوج. 

لى جانب القاعدتيف السابقتيف مع ما تع   تمد عميو القاعدة الثانية مف معايير تساعد وا 
التزاـ المحكمة القاضي في تحديد توافر التقميد مف عدمو، فإف القاعدة الثالثة تستوجب 

ومعنى ذلؾ أاّل تكتفي المحكمة  2يد مف شأنو تضميؿ الجميور بنفسيابالتحّقؽ مف وجود تقم
بؿ عمييا الوقوؼ عمى حقيقة التقميد، مع إمكانية  ،بما يثيره المتضرر في عرائضو ومرافعاتو

 االستعانة بخبرة فنية.

 

 

                                                 

 .150، المرجع السابؽ، ص )عامر محمد( الكسوانيأنظر:  -1

، الطبعة األولى، العالمات التجارية، الجرائم الواقعة عمييا وضمانات حمايتيا، (حمدي غالب)الجغبير  - 
 .538، ص 2012منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف، 

وقد أخذ القضاء المقارف بذلؾ أيضا، إذ جاء في قرار تعقيبي تونسي أف" تقدير أىمية وجو التشابو بيف العبلمات وما إذا  -2
كاف مف شأنو تظميؿ جميور المستيمكيف ما يؤدي إلى التباس األمر عمييـ مف المسائؿ الموضوعية التي تعود إلى 

 .103، ص 2001، نشرية محكمة التعقيب 2001ماي  08بتاريخ  ،65931قضاة األصؿ ...." القرار التعقيبي عدد 
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 الثاني عالفر 

 األساس المتعمق بالمستيمك

ال يقصد بالمستيمؾ ىنا بائع الجممة الذي يشتري مف المصنع مباشرة، كما ال يقصد 
بؿ يقصد بو المستيمؾ الذي عّرفو المشرع  .بو بائع التجزئة الذي يشتري مف بائع الجممة

بأنو: "كؿ شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابؿ أو مجانا سمعة أو خدمة موجية لبلستعماؿ 
 .1النيائي مف أجؿ تمبية حاجتو الشخصية أو تمبية حاجة شخص آخر أو حيواف متكّفؿ بو"

مساعدة القضاء  ودرجة وعي المستيمؾ أو المشتري أو الزبوف ذات أىمية كبيرة في
لتقدير وجود فعؿ التقميد، مع االعتماد عند إجراء المقارنة بيف العبلمة األصمية والمقّمدة 

واستبعاد تقدير الوضع عمى أساس  ،2بمعيار المشتري العادي المتوّسط الحرص واالنتباه
معيار المشتري الغافؿ الميمؿ لمقتضيات الفحص والتدقيؽ والتحري عند الشراء وفقا 
لمقتضيات العادة والعرؼ. كما ينبغي عند إجراء تمؾ المقارنة االعتداد بالتشابو اإلجمالي 

 .3أكثر مف اعتبار الفروؽ الجزئية

                                                 

المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش، الجريدة  2009فبراير  25 :المؤرخ في 09/03 القانوفأنظر المادة الثالثة مف  -1
 .2009 مارس 08 :، الصادرة بتاريخ15الشعبية، عدد  الديمقراطيةالرسمية لمجميورية الجزائرية 

 . 191، المرجع السابؽ، ص (زوبير)حمادي ر: أنظ -2

الصادر في الجريدة  2002فيفري  05المؤرخ في  261209وقد أخذ القضاء الجزائري بذلؾ في القرار رقـ:  -
، ايف رفضت الغرفة التجارية والبحرية طعنا ضد قرار صادؽ عمى حكـ 265ص  2003الرسمية العدد األوؿ 

ما بيف" برانس" و" برانسيس" عمى أساس عدـ وجود تشابو بيف العبلمتيف وأف رفض دعوى تقميد عبلمة تجارية 
المبس الذي يقصده المشرع ىو ذلؾ الذي يجعؿ المستيمؾ متوسط االنتباه يخمط بيف المنتوجيف فالكممتيف عبارة 

 عف لقب يمنح لكؿ مف يتولى االمارة سواء ذكر أو انثى.

، الطبعة األولى، ساسية في قانون العقوبات االقتصادي وحماية المستيمكالمبادئ األ، جعفر )عمي محمد(أنظر:  -3
 .163ص ، 2009المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، لبناف، 
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قراراتيا عمى ما  إحدىأكدت محكمة االستئناؼ بالدار البيضاء في  اإلطاروفي ىذا 
بو سواء مف حيث  يمي: "إذا كاف اسـ لندف يختمؼ عف اسـ ليبتوف إاّل أف الشكؿ الذي كتب

 إيقاعاأللواف المستعممة أو في طريقة الكتابة بخصوص الحجـ والحروؼ فإف مف شأف ذلؾ 
يشتري منتوج ليبتوف والحاؿ أف األمر  المستيمؾ العادي في الغمط وحممو عمى االعتقاد بأنو

 .1"يتعّمؽ بمنتوج آخر

العناصر الجوىرية دوف  وقد أخذت المحاكـ الجزائية الجزائرية بالتشابو اإلجمالي أو
ويظير ذلؾ في عدة أحكاـ وقرارات نذكر منيا اعتبار محكمة  ،الجزئية عند تقدير التقميد

" دعوى ضد شركة SELECTOالجزائر عندما رفعت شركة حمود بوعبلـ صاحبة العبلمة "
حيث خمصت المحكمة مف خبلؿ حيثيات القضية  ،"SELECTRAزرقة صاحبة عبلمة "

 ،يداع، وعبلمتيا تتمتع بسمعة وصيت ذائعشركة حمود بوعبلـ أسبؽ في اإل إلى أف عبلمة
 .SELECTO"2" والتسمية "SELECTRAوقضت بأنو يوجد تقميد بيف التسمية "

الغش )فقرة أولى( وكذا جريمة عرقمة أعواف تي الخداع و ؿ في ىذا الفرع جريمو وسنتنا
 .)فقرة ثانية( الرقابة

 الفقرة األولى

 والغش الخداع تيجريم

-تمؾ الجريمة التي يعمؿ فييا الجاني عمى خداع المتعاقد معو جريمة الخداع ىي   
سواء في طبيعة السمعة، أو صفاتيا الجوىرية أو في تركيبتيا، أو في نسبة  -المستيمؾ

                                                                                                                                                         

الموسوعة العممية في العالمات الفارقة التجارية والمؤشرات الجغرافية ، (نوري)حمو و  (فرناني سمير)بالي  - 
الطبعة األولى،  -دراسة مقارنة -الصناعيةوالرسوم والنماذج 

 .51ص ، 2007منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف، 

 .112ص ، المرجع السابؽ، البوعمري )بوشعيب(: أنظر -1

 .47-45 ص-ص، المرجع السابؽ، بوبشطولة )بسمة(: أنظر قضايا أخرى -2
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البلزمة ليا، أو في نوعيا، أو مصدرىا، أو في كمية األشياء المسممة أو في  المقومات
 . 1ىويتيا

مف قانوف  430و 429 :المادتيفوقد نص المشرع الجزائري عمى جريمة الخداع في   
 09/03 القانوفمف  68 المادةكما نص عمييا في العقوبات مبّينا العناصر المكونة ليا. 
 المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش. 

حوؿ ذاتية  ويقع الخداع بكؿ فعؿ يقـو بو الجاني يوقع فيو المتعاقد اآلخر في غمط  
 ،أو عددىا ،أو مصدرىا ،أو أصميا ،أو نوعيا ،الجوىرية ،أو صفاتيا ،أو حقيقتيا ،البضاعة

أو وزنيا...الخ، وبذلؾ يتمثؿ الركف المادي أو الشروع فيو في الخداع  ،أو كيميا ،أو مقدارىا
 في بضاعة تحمؿ صفات غير موجودة فييا عف طريؽ القياـ بأعماؿ أو أكاذيب مف شأنيا
إظيار الشيء عمى غير حقيقتو أو بإلباسو مظيرا يخالؼ ما ىو عميو في حقيقة الواقع، 

 .ويمكف حصر صور الخداع في عدة أنواع

. الخداع في طبيعة السمعة كأف يبيع زيت المائدة عمى أساس انو زيت زيتوففقد يكوف   
أو عادي كغيره. كاإلعبلف عف حميب منزوع الدسـ مع أنو  ،الخداع في مكونات السمعةأو 

كبيع دقيؽ مف الدرجة الثانية عمى أساس أنو دقيقا مف الدرجة  ،الخداع في نوع المنتوج
تقـو الجريمة إذا كاف وزف السمعة حيث  ،الخداع في كمية البضاعةكما قد يكوف  .2األولى

أو مما ىو مذكور في  ،المسممة أو قياسيا أو حجميا أو عددىا أقؿ مما ىو متفؽ عميو
 الكذب في األنساب بالنسبة لمحيوانات.  ىا،الخداع في مصدر أو العقد. 

جريمة الخداع مف الجرائـ العمدية، يجب أف يعمـ الجاني أف استعماؿ الطرؽ  وباعتبار  
المنصوص عمييا في المادة السابقة سيؤدي إلى خداع المتعاقد وأف تتجو إرادتو إلى ذلؾ وأف 

                                                 

 . 41، المرجع السابؽ، ص بف عاشور )لمية(أنظر:  -1

الوطني  ى، الممتق-الغش والتدليس في المواد الغذائية والطبية –الحماية الجزائية لممستيمك ، (عمار) ةعمار أنظر:  -2
 . 75، ص 2007/2008الجزائري، جامعة ابف خمدوف، تيارت،  ياالقتصادالقانوف حوؿ 
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ولـ يتطمب المشرع لقياـ ىذه الجريمة والمعاقبة عمييا أف يترتب عف  .1يعاقب عمييا القانوف
رائـ ػػيي مف جػػمة تامة فػػبر جريػػداع يعتػػجرد الخػػتيمؾ، فمػػرر بالمسػىذا الخداع إلحاؽ ض

 . 2الضرر طر وليست مف جرائـػػالخ

وع إلى الفقو نجد عدة ، وبالرج اهمـ يعرؼ المشرع الجزائري معنأما جريمة الغش ف  
: "أنو فعؿ عمدي إيجابي ينصب عمى سمعة مما يعينو القانوف 3تعريفات نذكر مف بينيا

ويكوف مخالفا لمقواعد المقررة ليا في التشريع أو في أصوؿ الصناعة متى كاف مف شأنو أف 
 يناؿ مف خواصيا أو فائدتيا أو ثمنيا وبشرط عدـ عمـ المتعاقد اآلخر بو". 

ؿ ىذه التعاريؼ يتضح الفرؽ بيف الغش والخداع الذي يمكف أف يتعرض لو مف خبل 
مف حيث موضوع الجريمة يقع الغش عمى مادة أو عدة أوجو. فالمتعاقد، وذلؾ مف خبلؿ 

 سمعة معدة لمبيع، في حيف يقع الخداع عمى الشخص المتعاقد معو.

في حيف  في تجريـ الغش. يي المحافظة عمى الصحة العامةفمف حيث الغاية أما 
  .4الغاية مف تجريـ الخداع ىي ضماف سبلمة العقود واالتفاقات

مف  432و 431 :المادتيفولقد نظـ المشرع الجزائري جريمة الغش التجاري بنص  
بحماية المستيمؾ، والمبلحظ  المتعمؽ 09/03 :مف قانوف 70 المادةقانوف العقوبات وكذا 

عمى ىذه المواد أف جريمة الغش ال يمكف أف يكوف محميا إال سمع موجية إلى تغذية اإلنساف 

                                                 

جامعة ،()رسالة دكتوراه،الحماية القانونية لممستيمك في ظل اقتصاد السوق،(العيد)حداد أنظر:  -1
 . 218،ص2008الجزائر،

، دار الفكر الجامعي، مصر، حماية المستيمك وتأثير المنافسة عمى ضمان سالمة المنتوجفتاؾ )عمي(، أنظر:  -2
 .516ص ،2014

 .23ص ، المرجع السابؽ، سكيكر )محمد عمى(أنظر:  -3

 . 52ص ، المرجع السابؽ، القاضي )محمد محمد مصباح( - 

 . 28، 27ص ، المرجع السابؽ، )محمد(بودالي أنظر:  -4
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أو الحيواف وذلؾ عمى عكس جريمة الخداع والتي يمكف أف يكوف محميا أي سمعة 
 .ينصب عمييا التعاقد بدوف تخصيص

ولقياـ جريمة الغش البد مف فعؿ إيجابي مف جانب المخالؼ وىو ارتكاب  
المادي أو الشروع فيو والذي يتمثؿ في قياـ الجاني بأعماؿ الغش التي تناؿ مف 
المنتوج، فالغش ىنا يقع عمى الشيء المبيع فبل يكفي فيو مجرد الكذب عمى المتعاقد 

 .1تو أو جودتو أو نوعو أو خواصو أو عناصره الرئيسيةمف طبيعتو أو صفا

يشترط التي وتعد جريمة الغش وحيازة المواد المغشوشة أو الفاسدة مف الجرائـ العمدية    
األوؿ أف ، 2لقياميا القصد الجنائي العاـ لدى المتيـ، والقصد الجنائي يقـو عمى عنصريف

روع فيو، والثاني توافر عنصر العمـ أي عمـ المتيـ تتجو إرادة الجاني إلى القياـ بالغش أو الش
بما قاـ بو بشكؿ يخدع المتعاقد معو. وىنا البد مف إثبات أف الجاني قد اتجيت إرادتو إلى 

وأنو مما يدخؿ في عداد أغذية  ،أو أنو عمى عمـ بفساد ما يعرضو لمبيع ،إتياف أفعاؿ الغش
وعمى القاضي أف  ،وىنا َيمـز توفر القصد الجنائي لحظة التعاقد أو الشروع فيو .اإلنساف

 يبحث في توفر ذلؾ.

 الثانيةالفقرة 

 جريمة عرقمة ميام الرقابة

تعتبر جريمة عرقمة مياـ الرقابة مف الجرائـ العمدية التي يجب لقياميا توفر القصد   
 الجنائي حاؿ ارتكاب السموؾ اإلجرامي.

                                                 

 ف، ص.س.دد.ـ.ف، ف، .د.، دالحماية القانونية لممستيمك في المممكة العربية السعودية، موسى )أحمد كماؿ الديف(أنظر:  -1
34.  

 . 57، 56ص ، المرجع السابؽ، القاضي )محمد محمد مصباح(أنظر:  -2
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ضباط وأعواف الشرطة القضائية مياـ الرقابة تطبيؽ القانوف، يؤىؿ لمقياـ ب ي إطارفف
المستخدموف المنتموف إلى األسبلؾ و  ،المنصوص عمييـ في قانوف اإلجراءات الجزائية
األعواف المعنيوف التابعوف لمصالح اإلدارة  ،الخاصة بالمراقبة التابعوف لئلدارة المكمفة بالتجارة

 .اإلدارة المكمفة بالتجارةأعواف و  ،الجبائية

أف يبينوا وظيفتيـ وأف يقدموا تفويضيـ نبغي عمييـ يوتسييبل لمياـ ىؤالء األعواف 
إلتماـ مياميـ، طمب تدخؿ وكيؿ الجميورية المختص إقميميا ضمف احتراـ ، ويمكنيـ بالعمؿ

المواد حص كؿ القياـ بتف، كما يمكنيـ القواعد المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات الجزائية
ية وسائؿ مغناطيسية أو أتية، وكذا االمستندات اإلدارية أو التجارية أو المالية أو المحاسبو 

معموماتية، دوف أف يمنعوا مف ذلؾ بحجة السر الميني، ويمكنيـ أف يشترطوا استبلميا حيثما 
 .وجدت والقياـ بحجزىا

لتجارية والمكاتب والممحقات لمموظفيف المذكوريف أعبله، حرية الدخوؿ إلى المحبلت ا
وأماكف الشحف أو التخزيف، وبصفة عامة إلى أي مكاف، باستثناء المحبلت السكنية التي يتـ 

 .خبلؿ نقؿ البضائع أعماليـويمارسوف كذلؾ  ،دخوليا طبقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائية
رسؿ أو المرسؿ إليو أو ويمكنيـ كذلؾ عند القياـ بمياميـ، فتح أي طرد أو متاع بحضور الم

 .الناقؿ

مف الرقابة تعتبر معارضة لممراقبة كؿ عرقمة وكؿ فعؿ مف شأنو منع تأدية مياـ و 
مراقبة أعماؿ ال ويدخؿ ضمف عرقمة .قانونا طرؼ الموظفيف المذكوريف سمفا، ويعاقب عمييا

بتأدية رفض تقديـ الوثائؽ التي مف شأنيا السماح في حالة  ويعاقب عمى ىذا األساس
معارضة أداء الوظيفة عف طريؽ أي عمؿ يرمي إلى منعيـ مف الدخوؿ الحر ألي ، و مياميـ

فض ، ور مكاف غير محؿ السكف الذي يسمح بدخولو طبقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائية
 .االستجابة عمدا الستدعاءاتيـ
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ادي توقيؼ عوف اقتصكذلؾ يدخؿ ضمف عرقمة أعماؿ المراقبة المعاقب عميو، 
، لنشاطو أو حث أعواف اقتصادييف آخريف عمى توقيؼ نشاطيـ قصد التيرب مف المراقبة

إىانتيـ وتيديدىـ وكذلؾ  .لمقياـ بالرقابةاستعماؿ المناورة لممماطمة أو العرقمة بأي شكؿ كاف و 
العنؼ أو التعدي الذي يمس بسبلمتيـ الجسدية ، إلى جانب أو كؿ شتـ أو سب اتجاىيـ

  .ة مياميـ أو بسبب وظائفيـأثناء تأدي

 المبحث الثاني

 إثبات جرائم االعتداء عمى العالمات التجارية

بػحػػػمػّؽ الػاؽ حػقػؽ إلحػريػػػػطّ ػو الػو ىػونػي كػا فػومػػػمػات عػبػة اإلثػّ يػػػمػف أىػمػكػت  اؿػطػّؽ، وا 
رسوؿ اهلل صّمى اهلل عميو اّدعاء المبطؿ، وىو المعيار الذي يميِّز الحّؽ مف الباطؿ. وقد قاؿ 

لو يعطى الّناس بدعواىـ الّدعى رجاٌؿ دماَء رجاٍؿ  وسّمـ في ىذا المعنى في رواية البييقي: "
كما أّف البّينة المشروعة ىي  .1وأمواليـ، ولكّف البّينة عمى المّدعي واليميف عمى مف أنكر"

ب الحّؽ في تأييد دعواه وسيمة القاضي وسنده في األحكاـ التي يصدرىا، وىي وسيمة صاح
ظيار حّقو.  وا 

وتتأّكد أىمّية اإلثبات في كونو عامِّا في جميع الحقوؽ، سواء كانت عاّمة أـ خاّصة، 
وتكمف فيو قّوة الّدعوى في كّؿ نزاع ُيعَرض أماـ القاضي، فبل يمكف لو أف ُيصِدر ُحكما في 

وسّمـ في قضّية الحضرمي  دعوى بغير دليؿ يؤّيده، لذا قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو
 .2والكندي: "شاىداؾ أو يمينو، ليس لؾ منو إاّل ذاؾ"

                                                 

ابف عباس رضي خّرجاه في "الصحيحيف" مف حديث ابف جريج عف ابف أبي مميكة، عف أحديث حسف، رواه البييقي،  -1
  .226ص ، 2001، جامع العمـو والحكـ، الجزء الثاني، مؤسسة الرسالة، مصر، (ابف رجب)الحنبمي أنظر:  اهلل عنو.

، مجمة قضاء القاضي بعممو في الفقو اإلسالمي، (صبري السعداوي)ـ القاضي: مبارؾ أنظر بخصوص ُصَور عم -2
وانظر في شروط اإلثبات وضوابطو في الفقو  .39-36ص -ىػ، ص1425العدؿ )السعودية(، العدد الثاني والعشروف، 

 .45 ،39المرجع نفسو، ص  ،اإلسبلمي

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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واإلثبات بصفة عامة تأكيد وجود أو صحة أمر معيف بأي دليؿ أو برىاف، وىو بيذا 
المعنى متنّوع األساليب بتنوع العمـو التي يتصؿ بيا، فالعالـ أو الباحث في أي فرع مف فروع 

الدليؿ عمى صحة حقيقة معينة أو تأكيد وجودىا بااللتجاء إلى كؿ المعرفة، يسعى إلقامة 
يد ػػيار الوسائؿ التي تؤدي إلى تأكػػر في اختػػو في ذلؾ حػػروفة، وىػػمية المعػػائؿ العمػػالوس
  .1يقة التي يسعى إليياػالحق

وحسب مفيـو أوسع، فإف كممة إثبات تنصرؼ إلى مجموع الوسائؿ المستعممة 
أما بالمفيـو القانوني فيقصد باإلثبات إقامة ، إظيار الحقيقة حوؿ فعؿ معيف لموصوؿ إلى

الدليؿ أماـ القضاء، بطريؽ مف الطرؽ التي يحددىا القانوف عمى وجود أو صحة واقعة 
 موصوؿ إلى نتائج قانونية معينة.لقانونية متنازع فييا 

لمصمحة العامة ويحقؽ اإلثبات مصمحة خاصة وفي ذات الوقت يعمؿ عمى تحقيؽ ا
رساء العدالةالممجتمع، مف حيث مساىمتو في حسـ  وتكمف أىمية اإلثبات في  .لمنازعات وا 

كونو الوسيمة الوحيدة التي تمكننا مف اعتبار فعؿ ما موضع شؾ أو نزاع عنوانا لمحقيقة عمى 
 .اثر صدور حكـ نيائي في الدعوى

ح ىذا الحكـ وجوىره، فانعداـ فاإلثبات ال يمكف فصمو عف الحكـ القضائي بؿ ىو رو 
اإلثبات يؤدي حتما إلى براءة المتيـ أو تسريحو، فطالما أنو لـ يقـ الدليؿ عمى إسناد جريمة 

 لشخص معيف، فإنو ال يجوز إدانتو أو تسميط عقوبة عميو.

أما فيما يخص ىدؼ اإلثبات فإف اليدؼ األساسي لو في مجاؿ المواد الجزائية ىو 
 اء فيما يتعمؽ باألفعاؿ المرتكبة أو فيما يتعمؽ بشخصية المتيـ الذي يكوفإظيار الحقيقة سو 

                                                 

د. س. ف، ، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجاريةقاسـ )محمد حسف(، أنظر: -1
  .07 ص
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ظاـ ػػبات كالنّ ػػمة لئلثػػّدة أنظػػػػاؾ عػػنػػىارة إلى أف ػػدر اإلشػػوتج ية.ػػػزائػػعة جػػؿ متابػػمح
 .3، والّنظاـ المختمط2ّتيامي، والّنظاـ اإل1يشيػػالتفت

ولدراسة كيفية إثبات جرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية سنقسـ ىذا المبحث إلى 
 (مطمب ثاني)اإلثبات حسب القواعد العامة، أما في  (أوؿ)مطمب مطمبيف نتناوؿ في 

 .التجارية فسنتناوؿ بعض اآلليات الخاصة إلثبات جريمة االعتداء عمى العبلمة

 

 

 

                                                 

وينطمؽ ىذا الّنظاـ مف فكرة كوف القضاء ىي خدمة عمومية، ال يمكف لؤلفراد االستحواذ عمييا وال شّؿ مجراىا، وىو ما  -1
ضمانات الخصوم أثناء  ،عمارة )عبد الحميد( .يوّضح الّدور الّنشط لمقاضي في سير المحاكمة والّبحث عف األّدلة

أنظر  .27 -24ص -، ص2010، دار الخمدونية، الجزائر، يمرحمة المحاكمة في التشريعين الوضعي واإلسالم
 كذلؾ:

MISONNE (A), l’importance résiduaire de la notion de procès équitable après la loi du 08 Avril 
2002 relative à l’anonymat des témoins, Revue De Droit Pénale De Criminologie, 84 
ème Année; numéro 11/2004, p 977, 978, 981; 

TAISNE (J.J), Institutions judiciaires, 10 ème édition, Dalloz, Paris, 2006. p. 136. 

وينظر إلى الّدعوى الجزائية عمى أّنيا صراع بيف الخصـو تحكمو قواعد شكمية محّددة أماـ قاضي محايد، يتوّقؼ دوره  -2
عمى الموازنة بيف أدّلة الخصـو ويحكـ في النياية لمصمحة الّدليؿ األقوى، وىو يعتبر الّدعوى الجنائية خصومة قضائية 

، المرجع السابؽ ،(عبد الحميد)عمارة  :في ذلؾ أنظر .ف في الحقوؽ والواجباتعادية بيف األفراد أساسيا طرفاف متساويا
 .23-19ص -ص

يأخذ الّنظاـ المختمط بخصائص الّنظاميف الّسابقيف، ويمّثؿ الحّؿ الّتوفيقي بينيما، وقد أخذ بيذا الّنظاـ المشّرع الجزائري،  -3
إذ يقـو عمى الّتمييز بيف مرحمة الّتحقيؽ االبتدائي التي يغمب عمييا الّنظاـ الّتنقيبي، ومرحمة المحاكمة التي يغمب عمييا 

 أنظر أيضا: ،29-27ص -ص المرجع نفسو،نظر: أأالتيامي. الّنظاـ 
SMITH (J), & GOMPERS (M), International Human Rights, 3rd edition, oxford university press, 2007, p. 07. 
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 المطمب األول

 حسب القواعد العامةإثبات التقميد 

برىنة أو التدليؿ عمى حقيقة واقعة بطرؽ عديدة كالّشيادة الييدؼ اإلثبات إلى   
والمعاينة وتقارير الخبراء والقرائف وغيرىا، وىناؾ خبلؼ بيف قواعد اإلثبات في المواد المدنية 

 .يقّدموف األدّلةوالجنائية، فاإلجراءات المدنية يحكميا مبدأ حياد القاضي، فالخصـو ىـ الذيف 

أّما في الّدعاوى الجنائية فإّنو يقـو بدور إيجابي في الكشؼ عف الحقيقة، وىو مكّمؼ   
بالبحث والتّنقيب عف كّؿ ما يفيد في كشؼ الحقيقة، ولو أف ُيكمِّؿ كّؿ نقص في األدّلة التي 

بالحرص عمى حماية مّيز ػػتيزائية ػػائؿ الجػػبات في المسػػبل عف أف اإلثػفض .1نوِقشت أمامو
، وقد اختمفت المّتيميف والعمؿ عمى جعؿ أسس اإلدانة وركائزىا متينة ويقينية حقوؽ

التشريعات في األخد بمبدأ اإلثبات الحر في التقميد، فبينما أخذت بو معظـ التشريعات 
 كالتشريع الفرنسي واألردني، فإف البعض اآلخر أخذ بنظاـ اإلثبات المقيد. 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائري نجد أنو تبنى مبدأ  212 :ادةوبالرجوع لمم
، لمالؾ العبلمة التجارية حقوقا بخصوص وسائؿ إثبات التقميد، إذ يقع عبء 2حرية اإلثبات

وألجؿ ذلؾ  ،االلتزاـ بالتحري في مطابقة المنتوج لممواصفات التي يحتوييا عمى مالؾ العبلمة
أجاز لو المشرع اتخاذ إجراءات الحجز لتمكينو مف المحافظة عمى األدوات والسمع التي 

 تحمؿ العبلمة المقّمدة.

                                                 

 .439ص ، 2007مصر،  د.د.ف، ، الطبعة األولى،فن القضاء )النظرية والتطبيق(، (محمد فييـ)درويش  أنظر: -1

، ماعدا األحواؿ التي ينص فييا القانوف عمى اإلثباتالجرائـ بأي طريؽ مف طرؽ  إثباتإذ تنص عمى ما يمي: "يجوز  -2
وال يسوغ لمقاضي أف يبني قراره إاّل عمى األدلة المقدمة لو . غير ذلؾ، ولمقاضي أف يصدر حكمو تبعا القتناعو الخاص

 ضوريا أمامو".مت المناقشة فييا حفي معرض المرافعات والتي حص
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كالشيادة  ،إف تصرفات التقميد عبارة عف وقائع بسيطة يمكف إثباتيا بمختمؼ الطرؽ
قرار المتيـ ذاتوو  البسيطة ثباتو أيضا بالقرائف ، وىو ما سنتناولو في )فرع أوؿ(. كما يمكف إا 

  والكتابة في )فرع الثاني(.

 األول عالفر 

 االعتراف والّشيادة

مف بيف أىـّ وسائؿ إثبات جرائـ االعتداء عمى العبلمات التجارية اعتراؼ أو إقرار   
مرتكب أفعاؿ االعتداء بالواقعة اإلجرامية المنسوبة إليو كّميا أو بعضيا، أي أف يصدر 

، ب عمييا قياـ مسؤوليتو الجزائيةنفسو الذي ُنِسبت إليو الواقعة التي يترتّ اإلقرار مف الّشخص 
ّنما شيادةً  أّما ولتفصيؿ ىذا االختبلؼ فإنّنا سنتطّرؽ ، االعتراؼ عمى الغير فبل ُيعّد اعترافا وا 

كدليؿ (، والّشيادة ىأولفقرة )في  لئلقرار كدليؿ إلثبات جرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية
 .(ةثانيفقرة ال)في  إلثبات جرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية

 الفقرة األولى

 كدليل إلثبات جرائم االعتداء عمى العالمة التجارية (اإلقرار)االعتراف 

مف ؽ.إ.ج فإّف االعتراؼ ُيعدُّ كغيره مف أدّلة اإلثبات، موكوؿ لتقدير  213وفقا لمماّدة 
إثبات عمى صاحبو، وال يمتدُّ أثره إلى الّشريؾ كإقرار بؿ  قضاة الموضوع، وىو يصّح كدليؿ

واالعتراؼ قد يكوف ، 1كشيادة، ماعدا بعض الجرائـ التي ورد بشأنيا قيد مف قيود إثباتيا
إذا صدر أماـ قضاء الحكـ وفي مرحمة المحاكمة أثناء الجمسة، أو يكوف غير  2قضائيا

                                                 

 .460ص المرجع السابؽ،  ،عمارة )عبد الحميد( أنظر: -1

يقين ، الجابري )إيماف محمد عمي(الّتيمة إليو. أنظر:  ة: ىو قوؿ صادر عف المّتيـ يقّر فيو بصّحة نسباالعتراؼ -2
 . 468، 467، ص 2005 ،، منشأة المعارؼ، اإلسكندريةالقاضي الجنائي
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أماـ الّضبطية القضائية التي وقفت عمى  قضائي إذا تـّ خارج مجمس القضاء كالذي يتـّ 
 .األفعاؿ المشكمة لجريمة التقميد

عتراؼ قد يكوف كدليؿ إثبات )وقد يكوف قضائيا أو غير أّما مف حيث الحّجية، فاإل
قضائي أو دليؿ إقناع شخصّي مع أدّلة اإلثبات األخرى أو دليبل قانونيا يتطّمبو القانوف 

لئلعفاء، وذلؾ في بعض الجرائـ الخاّصة التي يصعب  كمصدر لئلدانة(، أو يكوف سببا
رشاد الّسمطات إلى بقّية الّشركاء مقابؿ  إثباتيا، كتمؾ التي يشّجع القانوف الجناة عمى كشفيا وا 

 . 1إعفائيـ مف العقاب إذا تـّ االعتراؼ وفؽ شروط خاّصة

كما ىو عميو  وتجدر اإلشارة إلى أّف االعتراؼ في المجاؿ الجزائي ليس سّيد األدلة
الحاؿ أماـ القاضي المدني، وكي يكوف دليبل لئلثبات يجب أف يكوف حّرا واختياريا وواضحا 
ومفّصبل ومحّددا وناتجا عف إجراء قانوني، كاالستجواب الذي يتـّ أماـ قاضي التحقيؽ أو 

ر ّما ذلؾ الذي يتـّ أماـ الّضبطية القضائية فبل يعتّد بو حسب وجية نظ. أقاضي الحكـ
 .2بعض فقياء القانوف

ومتى توّفرت شروط االعتراؼ وكاف صحيحا وقانونيا، فإّنو يعّد دليبل كباقي أدّلة 
اإلثبات األخرى التي تخضع لقناعة القاضي، التي تتكّوف لديو بصفة تمقائية حسب المادة 

اب ذلؾ ؽ.إ.ج، ويتعّيف عمى القاضي في حالة عدـ األخذ باعتراؼ المّتيـ أف ُيبّيف أسب 213

                                                 

مف القانوف المتعمؽ بالوقاية مف المخدرات والمؤّثرات العقمية، أنظر: القانوف رقـ  31 المادةمثمما ورد صراحة ضمف  -1
 غير واالتجارالمتعمؽ بالوقاية مف المخدرات والمؤثرات العقمية وقمع االستعماؿ  25/12/2004: المؤرخ في 04/18

ديسمبر  26 :في ة، المؤرخ83الشعبية، العدد  الديمقراطية الجزائريةالمشروعيف بيا، الجريدة الرسمية لمجميورية 
 .461عمارة )عبد الحميد(، المرجع السابؽ، ص  .2004

فغموض األقواؿ التي يدلي بيا المّتيـ مف حيث داللتيا عمى ارتكاب الجريمة محّؿ االتياـ المنسوب إليو ينفي عنيا  -2
 .468، 467، المرجع السابؽ، ص حمد عمي(الجابري )إيماف مصفة االعتراؼ. أنظر: 
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اّل ُعّد ناقص الّتعميؿ والّتسبيب ولقضاة الموضوع في ماّدة تزوير أو ، 1في الحكـ الجزائي، وا 
تقميد العبلمة التجارية الحرّية المطمقة في تقدير االعتراؼ، حيث يسوغ ليـ األخذ بجزء منو 

يـ منطقيا وترؾ الجزء اآلخر، شريطة أف يكوف الجزء الذي اطمأّنوا إليو كدليؿ إلدانة المتّ 
 .2وقانونيا، وترؾ أّي دليؿ يدعو لمّريبة والشّؾ منو

وكمبدأ فإّف كّؿ الّدالئؿ المرتبطة بالمتابعة يجب أف يتـّ الّتوّصؿ إلييا في حضور 
مع ضماف حّؽ المّتيـ في عدـ  .3المّتيـ في أثناء الّسماع العمني وبمواجية حّجة الخصـ

إكراىو عمى االعتراؼ، أو ما يصطمح عميو بػػ "منع الّتجريـ الّذاتي"، ميما كاف شكؿ ىذا 
اإلكراه، مباشر أو غير مباشر، جسدّي، عقمّي أو نفسّي، سواء قبؿ أو خبلؿ المحاكمة، 

كف اعتباره اعترافا مف بيذه الطريقة، وصمت المّتيـ ال يم  عميو ويجب إبعاد الّدليؿ المتحّصؿ
 .4ِقَبمو

 
                                                 

غير أّف قاعدة وجوب الّتعميؿ عند عدـ األخذ باالعتراؼ ال تنطبؽ عمى محاكـ الجنايات والمحاكـ العسكرية، ألّف  -1
عكس أحكاميما ال تعّمؿ باعتبارىما محكمتا اقتناع، فأعضاؤىا إذا أجابوا عمى الّسؤاؿ بالّنفي استفاد المّتيـ بالبراءة، وال

 . 461، المرجع السابؽ، ص عمارة )عبد الحميد( أنظر: إذا أجابوا بنعـ.

فممحكمة الموضوع استخبلص الّدليؿ وأف يصّح بذاتو ألف يكوف عنصر إثبات أو نفي لمحقيقة المراد إثباتيا لواقعة  -2
ـ تقتنع بصّحتيا ماداـ الّدعوى مف جماع األدّلة والعناصر المطروحة أماميا، وطرح ما يخالفيا مف صور أخرى ل

استخبلصيا سائغا، وحّقيا في تجزئة أّي دليؿ ولو كاف اعترافا، واألخذ بما تراه صحيحا متّفقا مع وقائع الّدعوى 
، المرجع عمارة )عبد الحميد(أنظر:  ،471، المرجع السابؽ، ص الجابري )إيماف محمد عمي(أنظر: وظروفيا. 

 .462السابؽ، ص 

 أنظر: -3
MOLE (N) and HARBY (C), The right to a fair trial (A guide to the implementation of article 6 of the 

European Convention on Human Rights).Human rights handbooks, n°3, 
2ndédition, Belgium, 2006, p. 65. 

 أنظر: -4
Lawyers Committee for Human Rights, WHAT IS A FAIR TRIAL?(A Basic Guide to Legal Standards and 

Practice), United state of America, 2000. p. 20. 
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 الفقرة الثانية

 الّشيادة كدليل إلثبات جرائم االعتداء عمى العالمة التجارية

، وسمّيت الّشيادة بالبّينة ألّنيا تبّيف الحّؽ مف الباطؿ، 1بصفة عاّمة الّشيادة ىي البياف
شخص مّكنتو الّظروؼ مف والّشاىد ناقؿ، فيو ينقؿ إلى حّيز الّدعوى واقعة جديدة بذلؾ، فيو 

والّشيادة بيذا المعنى . 2رؤية الحادث أو إدراكو وفرضت عميو تمؾ الّظروؼ أف يكوف شاىدا
، 3ىي إخبار شخص شفويا الّسمطة المختّصة عّما شاىده بنفسو أو عاينو بحاّسة مف حواسو

مف الناقميف بخصوص واقعة تزوير أو تقميد العبلمة التجارية أو طرحيا لمتداوؿ، كأف يكوف 
وقد ، 4أو المؤجريف مثبل، وىي بيذا المعنى تعّد دليبل مباشرا ألّنيا تنصّب عمى الواقعة مباشرة

اشترط المشّرع أف يكوف الّشاىد ممّيًزا ومختاًرا وغير ممنوع مف أدائيا، ومع ذلؾ أجاز سماع 
يابة العاّمة أو أحد شيادتو وأعفاه مف أداء اليميف، أو بأداء اليميف إذا لـ تعارض ذلؾ النّ 

 .مف ؽ.إ.ج 228لممادة وفقا  5أطراؼ الّدعوى

                                                 

الجابري أنظر: ، وتعّد شيادة الّشيود مف األدّلة الميّمة أماـ المحكمة ويحظى الّدليؿ المستمّد منيا باىتماـ القاضي -1
 .471، المرجع السابؽ، ص )إيماف محمد عمي(

، مجمة التجديد، السنة تولي المرأة منصب القضاء بين تراثنا الفقيي والواقع المعاصر، )عمي عارؼ(عارؼ أنظر:  -2
 . 107، ص 1997األولى، العدد الثاني، جويمية 

 مف ؽ.ع. 235إلى  232 :وقد جّرـ المشّرع شيادة الّزور، وذلؾ بموجب المواد مف -3

 -458ص -، المرجع السابؽ، صعمارة)عبد الحميد(، الشيادة كدليؿ إثبات في التشريع الجنائي اإلسبلمي :أنظر -4
460. 

ببل يميف، بؿ لممحكمة متى اقتنعت بصّحتيا أف تأخذ بيا  االستدالؿولـ يحظر القانوف سماع الّشيادة عمى سبيؿ  -5
يـ بيدؼ دعوة ضميره لقوؿ الصدؽ، أو أف يتحّرج صاحبو خمقيا. وتعتمد عمييا، ويتـ اليميف بأف يقسـ الّشاىد باهلل العظ

المرجع السابؽ،  ،عمارة)عبد الحميد(أنظر:  ،03. اليامش480، المرجع السابؽ، صالجابري)إيماف محمد عمي(أنظر: 
 .456ص
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وتؤخذ الّشيادة عمى سبيؿ االستئناس وليس االستدالؿ، متى صدرت عف شخص  
 229غير مؤّىؿ لمحمؼ أو محرـو أو معفى منيا، وال ُيعدُّ ذلؾ سببا لمبطبلف حسب المادة 

 ؽ.إ.ج.

ة الّشيادة المدلى بيا ونصيبيا في تكويف ولمقاضي سمطة تقديرية واسعة في تحديد قيم
عقيدتو، تطبيقا لمبدأ االقتناع الّذاتي الذي تأخذ بو غالبية األنظمة الوضعية، لذلؾ قيؿ:" 

 .1الّشيادة عيف القاضي وأذنو"

وأّف قيمة الّشيادة تعتمد عمى ُنبؿ وأخبلؽ الّشاىد، وحرصو عمى ذكر الحقيقة كاممة، 
الّشيادة شفويا، كي يتمّكف القاضي مف مراقبة ليجة الّشاىد ومبلمحو وقد اشترط المشّرع أداء 
 .2ومدى ىدوئو واطمئنانو

وتأخذ العديد مف التشريعات المقارنة بالشيادة كدليؿ إلثبات الجرائـ الواقعة عمى حقوؽ 
العبلمة التجارية، ففي التشريع األردني وعمى اعتبار ىذا النوع مف الجرائـ جنحة، فإنو يجوز 

مى ػػتدي عػػمى أف المعػػاىد عػػيادة الشػػصب شػػكف أف تنػػيادة، إذ يمػػطة الشػاتيا بواسػػإثب

                                                 

الّشيادة كغيرىا مف األدّلة تخضع في تقدير قيمتيا في اإلثبات لسمطة المحكمة، فمف المقّرر أّف وزف أقواؿ الّشيود  -1
 .475، 474، المرجع السابؽ، ص الجابري )إيماف محمد عمي(أنظر: . وتقديرىا مرجعو إلى محكمة الموضوع

ة؟ فبعض الّشيود وبسبب الخوؼ مف الّتعّرض العتداءات جسدية ىي القيمة القانونية لمّشيادات المجيولة اليويّ  لكف ما -2
 أو 

تعّرض أقاربيـ لذلؾ، ال يقبموف اإلدالء بشياداتيـ إاّل بصفة مجيولة، لذا ولدواعي أمنية وعمبل عمى حمايتيـ يتـ إخفاء 
 أنظر:. ناىويتيـ الّشيء الذي يجعؿ الّتحقؽ مف مصداقية الّشيادة وصدؽ صاحبيا صعبا وغير ممكف أحيا

MISONNE (A), l’importance résiduaire de la notion de procès équitable après la loi 
du 08 avril 2002 

 relative à l’anonymat des témoins, Revue de droit pénal et de Criminologie, 84ème 
année, numéro 11/ 2004, P 114.  
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أو قاـ باقتناء أو عرض أو  .1بلمة التجارية قاـ باستعماؿ عبلمة تجارية مزورة أو مقمدةػػالع
 .حيازة عبلمة تجارية مقمدة أو مزورة أو ممموكة لمغير

غير أف اإلشكاؿ يثار في حجية الشيادة في جريمتي التزوير والتقميد، إذ أف الشاىد ال 
 إذايمكف أف يكوف عمى قدر مف الخبرة في معرفة العبلمة التجارية المزورة أو المقمدة خاصة 

أو أف التقميد كاف عمى درجة مف التشابو والتماثؿ مع  ،كاف التزوير عمى درجة متطابقة تماما
 مة األصمية.العبل

كما يثور التساؤؿ بخصوص مدى حجية الشيادة في جريمتي تزوير العبلمة وتقميدىا، 
آلف ىاتيف الجريمتيف بحاجة إلى اعتماد أسس معينة لبياف مدى تحقؽ التزوير أو التقميد، 
نما متوسط  خاصة أف الشاىد متى كاف مستيمكا فإنو ال يشترط فيو أف يكوف شديد الحرص وا 

يف اتلذلؾ فإف الشاىد قد يدلي بأقوالو دوف أف تكوف لشيادتو أّية حجية في ىالحيطة، 
 .2الجريمتيف تحديدا

 الثاني عالفر 

 القرائن والكتابة 

يقـو القاضي الجزائي بدور إيجابي في عممية الكشؼ عف الحقيقة، وىو مكمؼ في 
سبيؿ ذلؾ بالبحث عف األدلة وكشفيا ومف ثمة فحصيا وتمحيصيا فتقديرىا، سواء تعمؽ 
األمر بالدليميف سالفي الذكر )االعتراؼ والشيادة( أو تعمؽ األمر بالقرائف والكتابة عمى أساس 

 .إلثبات جرائـ االعتداء عمى العبلمات التجارية وسيمتيف ىامتيفأنيما 

                                                 

 وكذا: ،95-75ص -، المرجع السابؽ، ص(الجبارزينة غانـ عبد الصفار ) أنظر: -1
CHAVANNE (A), le délit d’usage de marque et son évolution, mélanges P. MATHELY, édition: litec, 

1990, p. 101. 

 .465، 464ص ، المرجع السابؽ، السبلمات )ناصر عبد الحميـ(أنظر:  -2
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ثبات كدليؿ إللقرائف دور ا( فقرة أولى)وىو ما سيتضح مف خبلؿ ما سنتناولو في 
 دور الكتابة في ذلؾ. (ثانية فقرة)وفي  ،جرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية

 الفقرة األولى

 بالقرائنإثبات جرائم االعتداء عمى العالمة التجارية 

قد و  .1القرائف ىي استخبلص حكـ واقعة مجيولة مف أخرى معمومة قاـ الّدليؿ عمييا
وقد تكوف قرائف  .تكوف القرائف القانونية مطمقة ال يجوز إثبات عكسيا تقّيد القاضي والخصـو

بسيطة تقبؿ إثبات عكسيا وتخضع لتقدير القاضي، وبالتّالي تشمميا شفوية المرافعة لوجوب 
 .2تعريضيا لمّنقاش مف طرؼ الخصـو في الّدعوى الجزائية أثناء جمسة المحاكمة

أّما القرائف القضائية فتعّد دليبل غير مباشر يستخمصيا القاضي بإعماؿ الّذىف مف 
عوى المطروحة أمامو مف خبلؿ الواقعة التي قاـ عمييا الّدليؿ إلثبات واقعة أخرى ظروؼ الدّ 

ليا عبلقة بيا. ويجوز لمقاضي استخبلص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانو بطريؽ 
 االستنتاج ماداـ ذلؾ سميما متّفقا مع حكـ العقؿ والمنطؽ. 

إذا تعّذر اإلثبات باألدّلة المباشرة،  وال يجوز أف يمجأ القاضي إلى اإلثبات بالقرائف إالّ 
ذلؾ أّف اإلثبات بالقرائف القضائية يشوبو الظّف والشّؾ بما ال يصّح معو أف يبقى القاضي 

ولـ ينّص المشّرع الجزائري . 3ضحّية اإليحاء لنفسو بالّرغبة في أف يظفر بما يظّف أّنو الحقيقة

                                                 

الجابري )إيماف محمد عمي(، المرجع ، أنظر: فالقرائف ىي استنتاج الواقعة المراد إثباتيا مف وقائع أخرى ثابتة ومعمومة -1
، المرجع عمارة )عبد الحميد( ،اإلثبات بالقرائف في المسائؿ الجزائية في الفقو اإلسبلمي :أنظر ،486السابؽ، ص 
 .474 -472ص -السابؽ، ص

القرائف القاطعة ال يجوز إثبات عكسيا ومثاليا افتراض الحقيقة والصّحة في األحكاـ الّنيائية. والقرائف القاطعة ترد عمى  -2
، المرجع الجابري )إيماف محمد عمي(أنظر: . سبيؿ الحصر استنادا عمى نّص القانوف، وال يجوز لمقاضي اإلضافة إلييا

 .471ص السابؽ، 

 .487-486ص ، ، المرجع السابؽماف محمد عمي(الجابري )إيأنظر:  -3
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ا مف خبلؿ النّص العاـ في المادة يضمن عمى القرائف صراحة واكتفى فقط باإلشارة إلييا
  ؽ.إ.ج. 212/1

 الفقرة الثانية

 الّدليل الكتابيّ بإثبات جرائم االعتداء عمى العالمة التجارية 

 ّبرػوز التي تعػموعة مف العبلمات والّرمػقو الوضعي ىو مجػب الفػتابّي حسػوالّدليؿ الك
المحّرر وىو ورقة تحمؿ بيانات في شأف  عف األفكار والمعاني المترابطة، وُيطمؽ عمييا اسـ

  .1واقعة ذات أىمّية في إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتيا إلى المّتيـ

والمحّرر باعتباره وسيمة إثبات يخضع في حّد ذاتو لمبدأ االقتناع القضائي، فالقاضي 
رات الّرسمية يستمّد اقتناعو وفقا لمقواعد العاّمة في اإلثبات الجزائي، وبذلؾ ال تعتبر المحرّ 

 .حّجة في المسائؿ الجزائية ما لـ يتبّيف تزويرىا بالّطرؽ المقّررة قانونا

ولذلؾ ال يجوز إلزاـ المحكمة أف تقضي بما يخالؼ اقتناعيا الذي تكّوف لدييا مف  
مجموع األدّلة المقّدمة في الّدعوى المرفوعة أماميا، وحتى محاضر الّتحقيؽ وما تتضّمنو مف 

خضع لتقدير تإثبات وسائؿ ىي مجّرد  ،اعترافات لممّتيميف، والمعاينات وأقواؿ الّشيود وغيرىا
مف  216، 215 :وىذا ما تضّمنتو الماّدتيف .الجزائي، ولو أف يأخذ بيا أو يطرحياالقاضي 
، فالقاعدة العاّمة في اإلثبات إًذا ىي أّف الورقة سواء كانت رسمية أو عرفية ليس ليا 2ؽ.إ.ج

                                                 

ولـ تكف الورقة المكتوبة مف األدّلة القانونية في المسائؿ الجزائية تحظى بأىمّية كبيرة لدى الفقو والقضاء، ألّف الجرائـ  -1
قة المكتوبة التي مف الوقائع التي ال ُيتصّور أف يعطي الجاني مقّدما كتابة عمى نفسو بإثباتيا، ومع ذلؾ فقد تنطوي الور 

، المرجع السابؽ، عمارة )عبد الحميد( أنظر: .تُّتخذ كدليؿ إثبات في كاّفة المعامبلت التي تحتوي عمى جسـ الجريمة
 .490-489ص المرجع السابؽ،  ،الجابري )إيماف محمد عمي( ، أنظر:467ص 

 .468، 467ص ، المرجع السابؽ، عمارة )عبد الحميد(أنظر:  -2
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حجّية، فيي تخضع لتقدير قاضي الموضوع، الذي ال يمتـز بالتقّيد بما اشتممت عميو، ما لـ 
 .1قضي بخبلؼ ذلؾيوجد نّص ي

 المطمب الثاني

 بعض اآلليات الخاصة إلثبات جرائم االعتداء عمى العالمات التجارية

بدوف ف ،إف حماية العبلمة التجارية نقطة ميمة وحاسمة لحماية ىوية أعماؿ التاجر 
بحيث يتحصؿ عمى فوائد  ،الحماية يمكف ألي شخص االستفادة مف جيود اآلخريفىذه 

بشكؿ سيؿ مف جراء استعماؿ عبلمات ال تخصو، ولذلؾ احتاجت الدوؿ إلى قوانيف لحماية 
لذا لجأت مختمؼ دوؿ العالـ لمبحث عف توفير حماية جزائية لمعبلمة  العبلمات التجارية.

ـ كما حاولت مراعاة خصوصية ىذه الجريمة عند البحث عف أدلة إلثبات جرائ ،التجارية
آليات خاصة.  إثبات جرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية بواسطة يمكفإذ  .االعتداء عمييا

( كما يمكف إثباتيا عف طريؽ المعاينة أوؿ فرعمحاضر الحجز ) وأىـ ىذه اآلليات ىي
 ثاني(. عوالخبرة )فر 

 األول عالفر 

 اإلثبات بمحاضر الحجز

القضاء تمييدا لبيعو واستيفاء الدائف حجز الماؿ قانونا وضعو تحت تصرؼ يقصد ب 
 .تحفظي يؤدي إلى ضبط الماؿ بوضعو تحت يد القضاء ،والحجز نوعاف، لدينو مف ثمنو

نما الضغط عمى المديف لموفاء  فيو إجراء تحفظي ال يقصد مف ورائو بيع الماؿ المحجوز وا 
 ،شأنو اإلضرار بحقوبالتزامو بتجميد ىذه األمواؿ ومنع المديف مف التصرؼ فييا تصرفا مف 

 .ويكوف الحجز ىنا تحت مسؤولية الدائف، ويجوز إيقاعو بدوف سند تنفيذي

                                                 

 .467ص ، المرجع السابؽ، مارة )عبد الحميد(عأنظر:  -1
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فإنو يؤدي  ،أما الحجز التنفيذي فيو باإلضافة إال أنو يرمي إلى ضبط الماؿ المحجوز
وال يجوز إيقاع ىذا الحجز  .إلى بيع الماؿ المحجوز كي يحصؿ الدائف عمى حقو مف ثمنو

يذي، كما قد يكوف الغرض مف الحجز منع المالؾ لمشيء بيد الدائف سند تنفإال إذا كاف 
المحجوز مف القياـ بأفعاؿ مخالفة لمقانوف بواسطة األداة محؿ الحجز، أو يكوف الغرض منو 
 منع المحجوز عميو مف التصرؼ في األمواؿ أو األشياء المحجوزة بما يضر بمصالح الغير.

والتي سيتـ تناوليا مف خبلؿ التطرؽ إلى  الحجز وجد ثبلثة أنواع مف محاضروي
قانوف و الجمارؾ قانوف الحجز في إطار وكذا فقرة أولى( ) الحجز في إطار قانوف العبلمات

 (نية)فقرة ثا الممارسات التجارية

 الفقرة األولى

 الحجز في إطار قانون العالمات

بالعبلمات نجد أنيا تنص عمى ما المتعّمؽ  03/06مف األمر  34 إلى المادةبالرجوع   
يمي: "يمكف لمالؾ العبلمة بموجب أمر مف رئيس المحكمة االستعانة عند االقتضاء بخبير 
لمقياـ بوصؼ دقيؽ لمسمع التي يزعـ أف وضع العبلمة عمييا قد ألحؽ بو ضررا وذلؾ بالحجز 

  أو بدونو.
 العبلمة.يتـ إصدار األمر عمى ذيؿ عريضة بناًء عمى إثبات تسجيؿ 

 عندما يتأّكد الحجز، يمكف أف يأمر القاضي المدعي بدفع كفالة". 

وكذا  ،ويتضح مف المادة السابقة أف المشرع الجزائري خّوؿ لمالؾ العبلمة المسّجمة
وسيمة إثبات وقوع جريمة التعدي عمى عبلمتو  ،لممستفيد مف الحؽ االستئثاري باالستغبلؿ

 ،مؿ عبلمة مقّمدة لعبلمتوحطمب الحجز عمى البضائع التي ت وذلؾ مف خبلؿ تقديـ ،التجارية
 40/7 المادةوىي وفقا ألحكاـ  ،بموجب عريضة لدى كتابة ضبط رئيس المحكمة المختصة

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية المحكمة التي تـ في دائرة اختصاصيا الحجز، سواء 
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، وبالنسبة لئلشكاؿ في التنفيذ يؤوؿ لممحكمة لو لئلذف بالحجز أو اإلجراءات التالية بالنسبة
 التنفيذ.في مكاف اإلشكاؿ 

أف يبّيف في عريضتو نوع الحجز الذي يرغب في الحصوؿ وعمى صاحب العبلمة 
عمى إذف لمقياـ بو، فقد يكوف "وصؼ" وفي ىذه الحالة تبقى المنتجات تحت تصّرؼ الحاجز 

لة يمكف وضع األشياء محؿ التقميد لدى كتابة وبيف يديو، وقد يكوف "حجزا" وفي ىذه الحا
يرفؽ عريضتو بمحضر تسجيؿ العبلمة الذي يثبت ممكيتو عميو أف أف ، كما ضبط المحكمة

 .ليا، والذي بوجوده ال يمكف لمقاضي رفض إصدار أمر الحجز

يبّيف المنتجات محؿ الدعوى بشكؿ تفصيمي، ويتـ البت في ىذا الطمب وعميو أيضا أف 
ويطمب مف المحضر القضائي  ،أمر عمى ذيؿ عريضة يتـ األمر مف خبللو بالحجزبموجب 

 إتماـ العممية، أو يستعيف بخبير مختص لمقياـ بذلؾ.

أو  ،يقـو المحضر القضائي بالتبميغ الرسمي ألمر الحجز إلى المحجوز عميو شخصيا
ويبمغ إلى الممثؿ  إلى أحد أفراد عائمتو البالغيف المقيميف معو إذا كاف شخصا طبيعيػا،

تفاقي إذا كاف شخصا معنويا، ويقـو بعدىا بجرد األشياء المراد حجزىا في القانوني أو األ
 المادةمكاف تواجدىا وتعيينيا تعيينا دقيقا مع وصفيا وتحرير محضر بذلؾ وفقا لمقتضيات 

 ر.مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية يكوف غير قابؿ لمطعف إاّل بالتزوي 688

ويجب عمى المحضر القضائي أف يسمـ نسخة مف محضر الحجز والجرد إلى 
 .وفي حالة رفض االستبلـ ينّوه بذلؾ في المحضر ،المحجوز عميو في أجؿ أقصاه ثبلثة أياـ

ذا تـّ الحجز في غياب المديف أو لـ يكف لو موطف معروؼ، يتـ التبميغ الرسمي بالحجز  وا 
ذا كاف المحجوز عميو  .نوف اإلجراءات المدنيػػة واإلداريةمف قا 412 المادةوفقا ألحكاـ  وا 

مقيما خارج الوطف وجب تبميغو بأمػر الحجػػز ومحضر الحجز والجرد في موطنو بالخارج، 
حسب األوضاع المقررة في البمد الذي يقيـ فيو، مع مراعاة اآلجاؿ المنصوص عمييا في ىذا 

 .ال بعد انقضاء مدة عشرة أياـ مف تاريخ التبميغوال يتـ البيع في ىذه الحالة إ .القانوف
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فضبل عف البيانات المعتادة في المحاضر يجب أف يتضمف محضر الحجز والجرد  
مف قانوف اإلجراءات  691 المادةمف  5إلى  1البيانات المنصوص عمييا في الفقرات مف 

ي بموجبو تـ الحجز، وتعييف المدنية واإلدارية، كما ينبغي أف يبّيف السند التنفيذي واألمر الذ
األشياء المحجوزة بالتفصيؿ مع تحديد نوعيا وأوصافيا ومقدارىا ووزنيا ومقاسيا وقيمتيا 

 بالتقريب.

ذا خبل محضر الحجز والجرد مف أحد البيانات المذكور  كاف قاببل لئلبطاؿ خبلؿ ة، وا 
يتـ الفصؿ فييا  استعجاليةطمب مف صاحب المصمحة بموجب دعوى بعشرة أياـ مف تاريخو 

مف قانوف  691 المادةحسب الفقرتيف السابعة والثامنة مف  ،خبلؿ أجؿ خمسة عشر يوما
 اإلجراءات المدنية واإلدارية. 

وفي حالة كوف األشياء المحجوزة في غير المحؿ أو المسكف ولـ يجد في مكاف 
لمقياـ بذلؾ، يمكف الحجز مف يقبؿ الحراسة، ولـ يأت الحاجز وال المحجوز عميو بشخص 

تعيينو كحارس، وجب تكميؼ المحجوز عميو بالحراسة مؤقتا إف كػاف حاضػرا، وال يعتد 
ف لـ يكف المحجوز عميو حاضرا وقت الحجز ُكمِّؼ الحاجز بالحراسة مؤقتا،  برفضو. وا 

وفي ىذه الحالة يقـو المحضر القضائي برفع األمر إلى  .لممحافظة عمى األمواؿ المحجوزة
يداعيا رئي س المحكمة المختص الستصدار أمر عمى عريضة، إما بنقؿ األشياء المحجوزة وا 

ما تعييف الحاجز أو المحجوز عميو  ،لدى حارس يختاره الحاجز أو المحضر القضائي وا 
 .مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 697 المادةحارسا عمييا وفقا لما نّصت عميو 

ذا كاف الحارس موجودا و  قت الحجز وسممت لو األشياء المحجوزة في مكاف حجزىا وا 
يوّقع عمى محضر الجرد وتسمـ لو نسخة منو، أما إذا كاف غائبا وقت الحجز أو عّيف فيما 

ويعّد ذلؾ بمثابة  ،بعد، وجب عمى المحضر القضائي إعادة الجرد أمامو ثـ يوقع باالستبلـ
حاجز والمحجوز عميو الحؽ في الحصوؿ ويكوف لمحارس باستثناء ال .تبميغ ببدء الحراسة

عمى أجر يقدر بموجب أمر عمى عريضة صادر عف رئيس المحكمة، وفي ىذه الحالة يمنع 
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عمى الحارس استعماؿ أو استغبلؿ األمواؿ المحجوزة إال بموجب أمر مخالؼ صادر عف 
ال تعرض لمعقوبة  .القضاء وا 

احب حؽ االنتفاع فإنو يجوز لو أما إذا كاف الحارس ىو المحجوز عميو المالؾ أو ص
ذا 1حؽ االستعماؿ فيما خصصت لو دوف االستغبلؿ ويتعرض لمعقوبة في حالة التبديد ، وا 

تعمقت الحراسة بأدوات عمؿ أو آالت الزمة لبلستغبلؿ يمكف لمحاجز أو المحجوز عميو 
وزة استصدار أمر عمى عريضة مف رئيس المحكمة يسمح لمحارس باستغبلؿ األمواؿ المحج

مف قانوف  699 :بشرط إثبات أف مف شأف ذلؾ تحقيؽ زيادة في قيمة الحجز وفقا لممادة
 اإلجراءات المدنية واإلدارية. 

أو صادؼ  ،ويمكف لممحضر القضائي االستمرار في الحجز بعد أوقات العمػؿ الرسميػة
محضر  مع وجوب التنويو في ،اليـو الموالي عطمة رسمية دوف ترخيص مف رئيس المحكمة

مف  644 المادة ،الحجز عف تاريخ وساعة بدايتو وساعة انتيائو تحت طائمة القابمية لئلبطاؿ
 .قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية

عمى صاحب العبلمة  2المتعّمؽ بالعبلمات 03/06 :مف األمر 35 :وطبقا لممادة
التجارية طالب الحجز أف يرفع دعوى أماـ القسـ المدني أو الجزائي خبلؿ شير مف تاريخ 

اّل ُعدَّ الوصؼ أو الحجز باطبل بقّوة القانوف  .3القياـ بعممية الحجز وا 

يمكف الحكـ بيا لصالح  ،فضبل عّما يترّتب عف ذلؾ البطبلف مف تعويضات لؤلضرار
رؼ النظر عّما ليذا األخير أو كؿ ذي مصمحة إذا رأى أف إجراء مف المحجوز عميو، بص

                                                 

  .مف قانوف العقوبات 434وتقع عمى الحارس مسؤولية الحفاظ عمى األشياء المحجوزة تحت طائمة تطبيؽ الفقرة األولى مف المادة  -1

مف األمر ذاتو عمى ما يمي: "يعّد الوصؼ أو الحجز باطبل بقوة القانوف إذا لـ يمتمس المدعي  35 المادةوتنص  -2
 الطريؽ المدني أو الجزائي خبلؿ أجؿ شير وذلؾ بصرؼ النظر عف تعويضات األضرار التي يمكف طمبيا".

مف قانوف الممكية الفكرية  716/07 :دةمماقا لوذلؾ طب في حيف تقّدر المّدة الممنوحة لمالؾ العبلمة بخمسة أياـ فقط -3
 الفرنسي.
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أف يرفع دعوى استعجالية ضد الحاجز والمحضر  ،إجراءات التنفيذ أو الحجز قاببل لئلبطاؿ
القضائي لممطالبة بإبطاؿ اإلجراء وزواؿ ما ترتب عنو مف آثار خبلؿ ميمة شير مف تاريخ 

اّل سقط ىذا الحؽ واعتب ،اإلجراء  ر اإلجراء صحيحا.وا 

ذا ما تبّيف لقاضي االستعجاؿ أف طمب اإلبطاؿ تعسفي جاز لو الحكـ عمى المدعي  وا 
مف قانوف اإلجراءات المدنية  643 المادةبغرامة مدنية ال تقؿ عف عشريف ألؼ دينار 

واإلدارية. مع اإلشارة إلى أف ىذا البطبلف ال يوقؼ إجراءات المتابعة كوف الحجز يدخؿ فقط 
 سيمة لئلثبات الذي يمكف أف يتـ بوسيمة أخرى.كو 

ويمكف لممحضر القضائي أف يقّيد مف طمبات مالؾ العبلمة التجارية ويقبؿ إجراء 
الوصؼ بدؿ الحجز عمى كامؿ البضاعة، كما بإمكانو أف يحجز كمية كافية لمساعدتو عمى 

ذا تعّمؽ األمر بمعاينة استبداؿ المنتجات وحتى  إثبات الجريمة. يتيّسر الحصوؿ عمى دليؿ وا 
و ئإجرا المخالفة عمى المحضر القضائي أاّل يستظير األمر المفّوض لو إاّل بعد إتماـ

 لممعاينة. 

 الفقرة الثانية

 الممارسات التجاريةقانون و  الحجز الذي يتم في إطار قانون الجمارك

تعد حماية العبلمات التجارية مف المياـ الطبيعية إلدارات الجمارؾ العصرية، فيي 
شرعية التي تشّوه المكمفة بتنظيـ ومراقبة التجارة الدولية والتعرض لمممارسات التجارية غير 

  .المنافسة

ودور الجمارؾ في  .وتقميد العبلمة التجارية ىو المثاؿ النموذجي لمثؿ ىذه الممارسات
الحماية ضد التقميد يترجـ مف خبلؿ ضماف حماية حقوؽ الممكية الفكرية في معاقبة المنتجات 
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مة ػػيمؾ وميػػاية المستػػة في حمػػشاركػػية، والمػػدىا عمى األراضي الوطنػػناء تواجػػأث 1مدةػػالمق
 االقتصاد الوطني.  ايةػػحم

رىا ونقؿ منتوج يحمؿ عبلمة مقّمدة مف دولة إلى إف تقميد العبلمة التجارية أو تزوي
أخرى يشكؿ جريمة جمركية يعاقب عمييا القانوف، وىناؾ عّدة آليات تضمف تدخؿ الجمارؾ 

قانوف  مف 22 المادةلممارسة ىذه الميمة نّص عمييا قانوف الجمارؾ الجزائرية الذي نّص في 
لمحظورات ضمف باب حماية الممكية الجمارؾ المذكور آنفا وبالضبط في الفصؿ المتعمؽ با

الفكرية عمى ما يمي: "يحظر استيراد وتصدير السمع المقمدة التي تمس بحؽ الممكية الفكرية 
 كما ىي معرفة في التشريع ساري المفعوؿ.

يحظر أيضا استيراد كؿ البضائع التي تحمؿ بيانات مكتوبة أو أية إشارات عمى المنتجات 
رفة أو األشرطة أو الممصقات التي ظالصناديؽ أو األحزمة أو األ نفسيا أو عمى األغمفة أو

مف شأنيا أف توحي بأف البضاعة اآلتية مف الخارج ىي ذات منشأ جزائري". وتبرز ىذه 
المادة اىتماـ المشرع بحماية جميع حقوؽ الممكية الفكرية سواء كانت العبلمات أو براءات 

 لنماذج، أو تسميات المنشأ. االختراع أو حقوؽ المؤلؼ أو الرسـو وا

عمى ما يمي: "الشركاء، كما ورد  17/04 القانوفمكرر مف  309 المادةوتنص 
تعريفيـ في قانوف العقوبات، مسؤولوف عف الجرائـ الجمركية، ويخضعوف إلى نفس العقوبات 

 التي تطّبؽ عمى الفاعميف األصمييف".

                                                 

إجمالي قيمة المنتجات المقمدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وخسائر اإليرادات الناجمة عف ىذا النشاط بخصوص  -1
دور القطاع الخاص في محاربة الغش ، (عمر)شتيوي  :أنظر .أجريت ىناؾ قطاعات شممتيا دراسةألربع بالنسبة 
، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 2010ديسمبر  29، المؤتمر األوؿ لمكافحة الغش التجاري والتقميد، التجاري

 متاح عمى الموقع اإللكتروني التالي:
http:// cdn.arabic.arabianbusiness.com- politics-economics- 2010- dec- 29- 48706. (12/11/2016).  
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"يعتبر، في مفيـو ىذا القانوف، عمى ما يمي:  17/04 القانوفمف  310 المادةوتنص 
مستفيديف مف الغش، األشخاص الذيف شاركوا بأي صفة كانت في جنحة جمركية أو تيريب 

 والذيف يستفيدوف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مف ىذا الغش.
 ويعتبر مستفيديف مف الغش:

 مالكو بضائع الغش
 مقدمو األمواؿ المستعممة الرتكاب الغش،

 يحوزوف مستودعا داخؿ النطاؽ الجمركي موجيا ألغراض التيريب. األشخاص الذيف
يخضع المستفيدوف مف الغش كما ورد تعريفيـ أعبله، إلى نفس العقوبات التي تطّبؽ عمى 

 الفاعميف األصمييف لمجريمة"

عمى ما يمي: "إف األشخاص الذيف اشتروا أو  17/04 القانوفمف  312 المادةوتنص 
عف طريؽ التيريب، حتى خارج النطاؽ الجمركي، بكمية تفوؽ  حازوا بضائع مستوردة

 احتياجاتيـ العائمية، يخضعوف إلى عقوبات المخالفات مف الدرجة الثالثة".

عمى ما يمي: "في مجاؿ الجرائـ الجمركية،  17/04 القانوفمف  317 المادةوتنص 
الغش حسب مفيـو ائع محؿ الغش وكذا الشركاء وباقي المستفيديف مف ضيكوف مالكو الب

مف ىذا القانوف، متضامنيف وخاضعيف لئلكراه البدني مف أجؿ  310مكرر و 309 :المادتيف
 دفع الغرامات والمبالغ التي تقـو مقاـ المصادرة "

عمى ما يمي: "تعد  17/04 القانوفمكرر مف  325 المادةوتنص الفقرة الرابعة مف 
 جنحة مف الدرجة الثانية، األفعاؿ التالية:

التصريحات الخاطئة مف حيث نوع أو قيمة أو منشأ البضائع المرتكبة بواسطة فواتير  .....
أو شيادات أو وثائؽ أخرى، مزورة أو غير دقيقة أو غير كاممة البيانات أو غير قابمة 

 لمتطبيؽ.
 يعاقب عمى ىذه الجرائـ بما يأتي:

 مصادرة البضائع محؿ الغش والبضائع التي تخفي الغش، 
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 ة مالية تساوي ضعؼ قيمة البضائع المصادرةغرام
 (..."2( أشير إلى سنتيف )6الحبس مف ستة )

عؿ ما يمي: "يستفيد مف األعذار المعفية  17/04 القانوفمكرر مف  340 المادةتنص 
مف العقوبة المنصوص عمييا في قانوف العقوبات كؿ مف ثبتت مسؤوليتو في جريمة جمركية 

ت المتابعة باإلببلغ عف الجريمة وساعد عمى معرفة األشخاص وقاـ قبؿ مباشرة إجراءا
 .الضالعيف فييا

تخّفض العقوبات المستوجبة إلى النصؼ، لكؿ شخص ثبتت مسؤوليتو في جريمة جمركية، 
سّيؿ بعد مباشرة إجراءات المتابعة التعّرؼ عمى شخص أو عدة أشخاص ضالعيف في 

 ذه الجريمة".الجريمة أو وفر معمومات إضافية تتعّمؽ بي

مف قانوف  22 المادةالذي يحدد كيفيات تطبيؽ  2002 جويمية 15 :يحدد قرار
الجمارؾ الشروط التي بموجبيا تتدخؿ الجمارؾ وذلؾ عندما تكوف السمع المشتبية بأف تكوف 

عثر عمييا خبلؿ عمميات تفتيش عمى  قد صرح بيا قصد وضعيا لبلستيبلؾ،، مقمدة
قابة الجمارؾ، موضوعة تحت أحد األنظمة الجمركية البضائع الموضوعة تحت ر 

 .االقتصادية

وكاف يحدد التدابير التي ينبغي اتخاذىا مف قبؿ إدارة الجمارؾ في ما يتعمؽ بيذه 
البضائع إذا تبيف فعبل أنيا مقمدة، ويعرؼ ىذا القرار البضائع المقمدة بالبضائع الماسة بحؽ 

 .صحاب ىذه الحقوؽمف حقوؽ الممكية الفكرية، كما يعرؼ أ

المتضمف قانوف المالية لسنة  07/12القانوفإال أنو وبعد تعديؿ قانوف الجمارؾ بموجب 
مف قانوف الجمارؾ تعرؼ مباشرة في صمب النص السمع المقمدة  22 المادةأصبحت  2008

  .بتمؾ الماسة بحؽ الممكية الفكرية

الجمارؾ بتعميؽ رفع اليد أو مكرر تحدد شروط تدخؿ إدارة  22 المادةأصبحت فقد 
تـ أو  تـ التصريح بيا لوضعيا لبلستيبلؾ، حجز السمع المشبوىة بالتقميد في حالة ما إذا
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مف  51و 29و 28 :تـ اكتشافيا عند إجراء المراقبة طبقا لمموادأو  التصريح بيا لمتصدير،
مكرر  115 :كانت موضوعة تحت نظاـ جمركي اقتصادي طبقا لممادةأو  قانوف الجمارؾ،

 مف قانوف الجمارؾ أو الموضوعة في منطقة حرة.

وىذا القرار والمواد المستحدثة في قانوف الجمارؾ بشأف حماية الممكية الفكرية جاءا  
الستكماؿ النظاـ القانوني بما يتفؽ مع مطالب المؤسسات الدولية والتي دخمت الجزائر معيا 

الحاؿ مع منظمة التجارة العالمية، التي توصي في مفاوضات بشأف االنضماـ إلييا، كما ىو 
البمداف المرشحة لبلنضماـ إلييا اعتماد تشريع نموذجي بشأف حماية الممكية الفكرية في إطار 

 .اتفاؽ حقوؽ الممكية الفكرية المتصمة بالتجارة

ونضيؼ أف ىذا القرار المذكور أعبله يحتاج بدوره إلى تعديؿ في نصوصو ألنو أصبح 
 مف قانوف الجمارؾ. 22 المادةءـ مع التعديبلت التي طرأت عمى أحكاـ ال يتبل

إف أصحاب العبلمات الصناعية أو التجارية، حقوؽ المؤلؼ أو الحقوؽ المتصمة بيا، 
والتصميمات وبراءات االختراع وشيادات الحماية التكميمية لؤلدوية وشيادات منتجات وقاية 
النبات، قد يطالبوف مف سمطات الجمارؾ ترصد سمع قد تشكؿ تقميدا لمنتجاتيـ، وعبلماتيـ 

المتعمقة بالتأليؼ والنشر، وبراءات االختراع وغير ذلؾ. وقد يكوف تدخؿ التجارية وحقوقيـ 
 .الجمارؾ بناًء عمى طمب، أو يكوف ىذا التدخؿ تمقائيا إدارة

وجود شبية تقميد، إال بعد فأما الحالة األولى فإنو ال يمكف لمجمارؾ أف تتدخؿ في حالة 
موجية إلى المديرية  1الحصوؿ عمى موافقة صاحب الحؽ عف طريؽ صياغة طمب تدخؿ

                                                 

يجب أف يكوف طمب التدخؿ مرفقا بمجموعة مف العناصر تستخدـ لممساعدة في تحديد ىوية السمع ذات شبية بأنيا  -1
مقمدة، وأيضا لتسييؿ عمؿ الجمارؾ. فصاحب الحؽ مطالب بتوفير وثائؽ تثبت أف مقدـ الطمب ىو صاحب الحؽ، 

 Institut National ىطني للولكيت الصناعيتالوعهد ال) INAPIوىي الشيادات التي تقدميا المصالح المختصة مثؿ 
de Propriété Industrielle بالنسبة لمممكية الصناعية و )ONDA ( الديىاى الىطني لحقىق الوؤلف والحقىق

  .(الوجاورة
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ىذا الطمب المقدـ مف جانب الشخص المعني ، 1العامة لمجمارؾ، مديرية مكافحة الغش
يوضح لمجمارؾ بأنو ىو صاحب حؽ الممكية الفكرية، ويحسس الجمارؾ بالمخاطر واألضرار 

يؽ التي تكّبدتيا إدخاؿ ىذه السمع في الدوائر التجارية ويدعو الجمارؾ إلى حجز السمع وتعم
ضا ػمدة. إضافة إلى ذلؾ فإنو يجب أيػػتبية بأف تكوف مقػػالمش منح رفع اليد لمسمع والمنتجات

يبرر فيو أنو مالؾ الحؽ وأف البضائع المشتبية قد  فاػػكؿ ممػػب الحؽ أف يشػػعمى صاح
 . 2تتسبب في إلحاؽ ضرر لو

مف القانوف ذاتو عمى ما يمي: "يخّوؿ ألعواف المصمحة الوطنية  44 المادةتنص 
لحرس السواحؿ القياـ بالمراقبة المنصوص عمييا في التشريع والتنظيـ ساري المفعوؿ، عمى 

ويتـ في أقرب ميعاد . 3متف جميع السفف الموجودة في المنطقة البحرية لمنطاؽ الجمركي"
بتعميؽ حرية تنقؿ السمع، ومف ثمة يشرع عمى الفور  ممكف، إشعار المستورد ومقدـ الطمب

في التفقد والتحقؽ مف المنتجات الموصوفة بأنيا مقمدة. ىذه العممية تكوف بالمقارنة بيف 
البيانات والمعمومات المقدمة مف المديرية العامة، مع تمؾ التي تظير عمى المنتجات. فإذا 

كما أف الجمارؾ لدييا الصبلحية في منح ، بذلؾ تأكد االفتراض أشعر المكتب المديرية العامة
صاحب الحؽ الذي يظف بأنو متضرر، فرصة لمعاينة البضائع المحتجزة لتحديد مدى صحة 

 .4الفرصة لممستورد مالؾ ىذه البضائع ادعاءاتو، ونفس المصالح يمكف ليا أف توفر ىذه

                                                 

 .2002 ويولي 15: مف قرار 4 المادة -1

والتدخؿ بناء عمى الطمب، ال يمكف أف يتـ إال إذا كانت السمع المشتبو في كونيا تحمؿ انتياكا لحقوؽ العبلمة التجارية  -2
وقد صرح بيا لغرض وضعيا لبلستيبلؾ، أي أنيا موجية لمعرض في السوؽ المحمية، أو صرح بيا لمتصدير، حسب 

ند إجراء المراقبة، وأف تكوف موضوعة تحت احد النظـ االقتصادية التعديؿ المذكور أعبله، وأف يكوف قد تـ اكتشافيا ع
 .مكرر مف قانوف الجمارؾ 115 المادةبمفيـو 

 .مف ذات القانوف 45 المادةأنظر كذلؾ  -3

 .2002 جويمية 15 :مف قرار 10 المادة -4
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 القانوفمف  258 المادةتنص التمقائي لمجمارؾ، إذ التدخؿ أما الحالة الثانية فيي حالة 
عمى ما يمي: "فضبل عف المعاينات التي تتـ بواسطة المحاضر، يمكف إثبات الجرائـ  17/04

الجمركية ومتابعتيا بجميع الطرؽ القانونية بما فييا التقارير والخبرة وكؿ الوثائؽ األخرى، 
ف كانت مقّدمة أو معّدة مف طرؼ سمطات دولة أجنبية، وكذلؾ و  سائؿ اإلثبات المعّدة حتى وا 

ف لـ يتـ أي حجز، وأف البضائع التي تـ التصريح بيا لـ تكف  عمى دعائـ إلكترونية، حتى وا 
 محبّل ألية مبلحظة خبلؿ عمميات الفحص".

خبلؿ عمميات الرقابة المعتادة التي تقـو بيا إدارة الجمارؾ عمى البضائع قد فيي 
وؽ العبلمة التجارية، فتبادر إدارة الجمارؾ في تكتشؼ سمعا يشوبيا شؾ بأف تكوف ماسة بحق

ىذه الحالة ومف تمقاء نفسيا إلى تعميؽ حرية حركة ىذه السمع، ولو لـ يتدّخؿ صاحب الحؽ، 
 أي بناء عمى مبادرة مف الجمارؾ.

 2002 جويمية 15 :مف األمر المؤرخ 08 المادةىذا وقد كرس العمؿ بيا بموجب 
يظير بشكؿ واضح إلدارة الجمارؾ، خبلؿ عممية رقابة تـ  التي تنص عمى ما يمي: "عندما

إجراءىا في إطار إحدى اإلجراءات الجمركية المذكورة في المادة األولى أعبله، وقبؿ أف 
دارة إلأعبله، يمكف  2 المادةيودع طمب الحؽ أو يعتمد، أف السمعة ىي السمعة المذكورة في 

و، بخطورة المخالفة وفي ىذه الحالة، يرخص الجمارؾ أف تعمـ مالؾ الحؽ إذا تبيف مف ى
( 3إلدارة الجمارؾ بوقؼ رفع اليد أو مباشرة حجز السمع موضوع الخبلؼ خبلؿ مدة ثبلثة )

 أعبله".  4أياـ مفتوحة لتمكيف مالؾ الحؽ إيداع طمب التدخؿ طبقا لممادة 

بة وكي يمكف إلدارة الجمارؾ التدخؿ يجب أف تكوف السمع موضوعة تحت المراق
 115 المادةالجمركية، أو في إطار أحد النظـ الجمركية االقتصادية، عمى النحو المذكور في 

عمى  17/04 :مف قانوف الجمارؾ 1مكرر  240 المادة. وتنص 1مكرر مف قانوف الجمارؾ
 مايمي: "العقوبات المطبقة عمى الجرائـ الجمركية ىي:

                                                 

 .2002 جويمية 15: قرار مف 04 المادة -1
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البضائع محؿ الغش والبضائع التي تخفي  الحبس. تطّبؽ المصادرة عمى المصادرة، الغرامة،
 الغش ميما كاف حائزىا، حتى إف كانت ممكا لمغير أجنبي عف الغش أو غير معروؼ".

مف القانوف ذاتو عمى ما يمي: "بعد معاينة الجريمة الجمركية، يجب  242 المادةوتنص 
مكتب أو مركز جمركي جوزة، إلى أقرب ػػتوجيو البضائع، بما فييا وسائؿ النقؿ والوثائؽ المح

يداعيا فيو، ويحرر فيو محضر الحجز  .1مف مكاف الحجز وا 

مف القانوف ذاتو عمى ما يمي: "يجب عمى أعواف الجمارؾ وأعواف  246 المادةوتنص 
المصمحة الوطنية لحرس السواحؿ الذيف يقوموف بالحجز، قبؿ ختـ المحضر، أف يعرضوا 

القابمة لممصادرة تحت كفالة قابمة لمدفع أو إيداع عمى المخالؼ رفع اليد عف وسائؿ النقؿ 
تشّكؿ محؿ الجريمة، أو أنيا قد  غير أف رفع اليد ال يمنح عندما تكوف وسائؿ النقؿ .2قيمتيا

استعممت لنقؿ صنعت أو ُىّيئت أو ُكّيفت أو ُجّيزت مف أجؿ إخفاء البضائع، أو تكوف قد 
 .3مف ىذا القانوف 21 المادةمف البضائع المحظورة حسب مفيـو الفقرة األولى 

ذا تبيف أف السمع مقمدة فإف الجمارؾ تتخذ إجراء بشأنيا مف أجؿ القضاء عمى جميع  وا 
المذكور أعبله  17/04 القانوفمف  2مكرر 22 المادةأضرارىا، وىذا اإلجراء نصت عميو 

: "دوف اإلخبلؿ باألحكاـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف، يتـ التخمي التي جاء فييا ما يمي
                                                 

غير أنو، يمكف تحرير المحضر بصفة صحيحة في مكاتب ضباط الشرطة القضائية وأعوانيا المنصوص عمييـ في  -1
قانوف اإلجراءات الجزائية، وأعواف مصالح الضرائب وأعواف المصمحة الوطنية لحرس السواحؿ وكذا األعواف المكمفيف 

ش، أو في مكتب موظؼ في المصالح التابعة لوزارة المالية، بالتحريات االقتصادية والمنافسة واألسعار والجودة وقمع الغ
 أو في مكاتب مقر المجمس الشعبي البمدي لمكاف الحجز. 

تيدؼ الكفالة المقدمة مف صاحب الطمب أساسا إلى تغطية المسؤولية المحتممة لمجمارؾ تجاه األشخاص المعنييف في  -2
يقـو بو صاحب الحؽ، أو في الحالة التي يتبيف فييا أف البضائع  حالة عدـ استكماؿ اإلجراءات نتيجة إغفاؿ أو عمؿ

يداع البضائع في مخزف الجمارؾ.   ال تمس بحقوؽ الممكية الفكرية، وكذا لتأميف دفع التكاليؼ بسبب حفظ وا 

مى يجب عمى أعواف الجمارؾ وأعواف المصمحة الوطنية لحرس السواحؿ الذيف يقوموف بإجراء الحجز، أف يعرضوا ع -3
المخالؼ، قبؿ ختـ المحضر، رفع اليد عف وسائؿ النقؿ الموقوفة كضماف لدفع العقوبات المقررة تحت كفالة قابمة لمدفع 

 أو إيداع قيمتيا. 
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عف البضائع ذات القيمة الضعيفة، كما ىو معموؿ بو في مجاؿ الغش قميمة القيمة 
، مف ىذا القانوف، والمعترؼ بأنيا مقّمدة، ألجؿ إتبلفيا" 288 المادةالمنصوص عميو في 

ويمكف إلدارة الجمارؾ أف تتخذ ضد ىذه السمع كؿ الوسائؿ المتاحة التي تؤدي إلى حرماف 
المقمديف فعميا مف المنافع االقتصادية لممعاممة شريطة أف ال ترخص إدارة الجمارؾ بإعادة 
تصدير السمع المقمدة عمى حالتيا، وأاّل تستبعد العبلمات الموضوعة بطريقة غير شرعية عمى 

 لمقمدة وأاّل تضع السمع تحت نظاـ جمركي آخر. السمع ا

والجدير بالذكر أف قبوؿ طمب التدخؿ ال يعطي الحؽ في التعويض لصاحب الحؽ في 
، وذلؾ إما بمنح رفع اليد أو بسبب 1حالة ما إذا خرجت البضائع مف رقابة المكتب الجمركي

 ريؼ. عدـ وجود تدبير حجز، كما أف الخزينة العمومية ال تتحمؿ المصا

عف السمع المقمدة لصالح الخزينة  2مكرر 22 المادةغير أف التخمي الذي نصت عميو 
العمومية ولضماف المصمحة الشاممة لؤلطراؼ المعنية، فإنو وفقا لممادة العاشرة مف القرار 

طمب االلتزاـ بالحفاظ عمى سرية عمى الجية التي تدرس  2002يمية جو  15 :الصادر في
 لحساسة عف تكويف المنتوج، والرسـو البيانية، والرسومات الخ....بعض المعمومات ا

غير أف المنظمة العالمية لمجمارؾ أّكدت عمى أف المسؤولية في تفعيؿ دور الجمارؾ 
في حماية العبلمة التجارية تقع في المقاـ األوؿ عمى أصحاب العبلمات التجارية الذيف 

يـ، ومع ذلؾ وقعت المنظمة العالمية لمجمارؾ عمييـ اتخاذ الخطوات البلزمة لحماية حقوق
  .2بشأف حقوؽ الممكية الفكرية مع المنظمات الفاعمة في ىذا المجاؿ عمى مذكرة تفاىـ
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والنسخ الميكانيكي، مف والمكتب العالمي لممؤسسات المسيرة لحقوؽ التسجيؿ  CCI (Commercial Crime Services) مثؿ -2
 .OCDEتقرير



 
153 

بخصوص حماية العبلمات  1كما تـ تبني برنامج خصوصي لممنظمة العالمية لمجمارؾ
التجارية يركز مف جية عمى تعزيز التعاوف الدولي وتوسيع مجاؿ جمع المعمومات قصد 
مساعدة اإلدارات عمى تحسيف فعاليتيا في جميع جوانب عمميا في ىذا المجاؿ، وخاصة 

 توعية موظفي الجمارؾ باالنتياكات التي تطاؿ العبلمات التجارية.

ؾ العالمية وبالتعاوف مع المنظمة العالمية لمممكية الفكرية كما وضعت منظمة الجمار 
سمسمة مف المواد لمساعدة الجمارؾ عمى فيـ المشاكؿ  ،ومسؤولي مشاريع المجنة األوروبية

وتحسيف أدائيا في مكافحة ىذه  ،المتعمقة بانتياكات حقوؽ الممكية الفكرية والعبلمات التجارية
ضمف بنود بشأف العبلقات بيف الجمارؾ، أصحاب الجرائـ. ووضعت تشريع نموذجي يت

جراءات إتبلؼ العبلمات أو البضائع المقمدة. ويبّيف  الحقوؽ، المستورديف والمصدريف، وا 
الوسائؿ التي يمكف بيا لصاحب الحؽ أف يطمب مف إدارة الجمارؾ تعميؽ التداوؿ الحر لمسمع 

 يجوز إلدارة الجمارؾ أف تتخذ المشتبية في أف تكوف مقمدة أو مقرصنة. وينص أيضا متى
 تمقائيا تدبير أو إجراء في حالة البضائع المشبوىة. وقد تـ وضع ذلؾ في سياؽ اتفاؽ تريبس. 

                                                 

تحت اسـ "مجمس التعاوف الجمركي"، الذي ضـ في  1952تأسست المنظمة العالمية لمجمارؾ سنة دولية  منظمةوىي  -1
 .بروكسؿ بالعاصمة البمجيكية 1953 جانفي 26بمدا أوروبيا، وعقد المجمس دورتو االفتتاحية في  17عضويتو حينئذ 

تطورت المنظمة مع مّر السنيف، وانضمت إلييا تباعا عشرات البمداف مف مختمؼ أرجاء العالـ، ووصؿ عدد ثـ 
% مف التجارة العالمية، وأصبحت المنظمة مركز خبرة عالميا في الشأف 98بمدا يمثموف  180األعضاء حاليا إلى 

ي ىذا الشأف عمى مستوى دولي، كما أنيا ُتَعدُّ الناطؽ الرسمي لمجمارؾ في الجمركي والييئة الوحيدة المتخصصة ف
بكؿ ما يتعمؽ بالتشريعات والمساطر الجمركية التي تنظـ التجارة بيف البمداف، وتيدؼ إلى رفع  وتيتـ .المحافؿ الدولية

ي ما يخص تيسير التجارة وتأميف فعالية المصالح الجمركية عبر العالـ وتجويد خدماتيا وتمكينيا مف أداء وظائفيا ف
تعزيز القدرات عبر دعـ مختمؼ المصالح ، حماية المجتمع والصحة العامة والسبلمة ومحاربة الغش، المبادالت التجارية

إجراء األبحاث ، رفع مستوى كفاءة الجمارؾ وتحسيف أدائيا وسمعتيا، الجمركية الوطنية لتبني معايير جمركية عصرية
القضايا التي تيـ الجمارؾ والتجارة الدولية بيدؼ تعزيز ثقافة األداء االحترافي مف خبلؿ إشاعة  والتحاليؿ بشأف

 أنظر: .المعارؼ بيف أعضاء المنظمة واألطراؼ األخرى المعنية كذلؾ
https://ar.wikipedia.org., (23/8/2017) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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يتضّمف بطاقة معمومات  1وأنشأت المنظمة العالمية لمجمارؾ موقعا عمى شبكة اإلنترنت
. كما أف ىناؾ نظاـ تحتوي عمى أىـ البيانات المتعمقة بالمنتجات المحتمؿ أف تكوف مقمدة

( يتواجد في مقر المنظمة العالمية لمجمارؾ وفي مكاتب االتصاؿ SCIمعمومات مركزي )
( والتي تشكؿ شبكة مف االستخبارات ووسيمة فعالة لتوعية BRLRالمكمفة باالستخبارات)

البمداف األعضاء، ىذه المكاتب تنشر بصورة منتظمة تقارير حوؿ التوجيات التي تسمح 
 ، إلى غير ذلؾ...االتجارة المخاطر الحالية لمتقميد، وطرؽ بمعرف

ومف جية أخرى تسعى المنظمة لتطوير التكويف وأعّدت عدد مف البرامج التدريبية، بما 
في ذلؾ برنامج إلصبلح وتحديث الجمارؾ. وتـ تركيب تكويف متخصص في تقييـ المخاطر، 

ات باعتبارىا أساسا لمعمؿ. وبيذه الخطوة في إطارىا تتأقمـ اإلدارات عمى استخداـ المعموم
فإف برنامج تكويف المنظمة يمكف أف يساعد اإلدارات العضوة عمى فيـ أفضؿ لمواجية 

 مشكمة التقميد.

المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات  04/02 القانوفوتنص المادة الثامنة مف 
البيع بإخبار المستيمؾ بأية طريقة كانت "يمـز البائع قبؿ اختتاـ عممية مى ما يمي: ع 2التجارية

وحسب طبيعة المنتوج أو الخدمة وشروط البيع الممارس وكذا الحدود المتوقعة لممسؤولية 
وبالرجوع لمقانوف المذكور نجد أف مف بيف التزامات التجار ، التعاقدية لعممية البيع أو الخدمة"

                                                 

 ىذا الموقع مف جزأيف: واحد في متناوؿ الجميور العاـ، وأخر مؤمف ومحدود، مخصص ألفراد الجمارؾ.  -1

يحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية  2004جواف  23 :المؤرخ في 04/02 القانوف -2
 لمجميورية 

 :وقد عّدؿ ىذا القانوف بموجب القانوف رقـ .2004جواف  27 :في ة، المؤرخ41الشعبية، العدد  الديمقراطيةالجزائرية 
 ة، المؤرخ46الشعبية، العدد  الديمقراطية، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية 2010أوت  15 :المؤرخ في 10/06
 .2010أوت  18 :في
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وفقا لمقانوف يمكف  كما .1غير شرعيةاالمتناع عف حيازة منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة 
 الحجز عينيا أو اعتباريا. ويكوف ىذا ،عبلمات حجز البضائع التي تحمؿذاتو 

تنص المادة السابعة والعشروف مف القانوف ذاتو عمى ما يمي: "تعتبر ممارسات تجارية 
غير نزيية في مفيـو أحكاـ ىذا القانوف، ال سيما منيا الممارسات التي يقـو مف خبلليا 

 العوف االقتصادي بما يمي: 
تو أو اإلشيار ... تقميد العبلمات المميزة لعوف اقتصادي منافس أو تقميد منتوجاتو أو خدما

 . الذي يقـو بو، قصد كسب زبائف ىذا العوف إليو بزرع شكوؾ وأوىاـ في ذىف المستيمؾ
 38 المادةوقد اعتبرت ، استغبلؿ ميارة تقنية أو تجارية مميزة دوف ترخيص مف صاحبيا..."

يا مف ذات القانوف ىذه األفعاؿ مخالفة لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية يعاقب عمي
 القانوف.

عمى عقوبات أخرى تتمّثؿ في حجز البضائع موضوع  39 المادةكما نّصت   
تقميد العبلمات المميزة لعوف اقتصادي منافس أو تقميد ويمكف في حالة . 2رةو المخالفات المذك

المذكورة أعبله أف يقـو الوالي  27منتوجاتو أو خدماتو أو اإلشيار الذي يقـو بو وفقا لممادة 
المختص إقميميا بناء عمى اقتراح مف المدير الوالئي المكمؼ بالتجارة، بواسطة قرار باتخاذ 

( يوما. ويكوف ىذا القرار 60إجراءات غمؽ إدارية لممحبلت التجارية لمدة أقصاىا ستوف )
معوف االقتصادي المتضّرر المطالبة لو يمكف ئقاببل لمطعف أماـ القضاء، وفي حالة إلغا

 .3رر الذي لحقو أماـ الجية القضائية المختصةبتعويض الض

قياـ العوف االقتصادي بمخالفة أخرى ليا عبلقة مف القانوف  47 المادةوقد اعتبرت 
( التي تمي انقضاء العقوبة السابقة المتعمقة بالنشاط نفسو عودا، 2بنشاطو خبلؿ السنتيف )

                                                 

 .04/02 القانوفمف  25 المادةأنظر  -1

 قوبات )الباب الثاني( بالتفصيؿ.وىو ما سنتناولو في العنصر المتعّمؽ بالع -2

 .10/06 القانوفمف  46 المادةأنظر  -3
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العود، ويمكف لمقاضي أف يمنع تضاعؼ العقوبات المذكورة أعبله في حالة وفي ىذه الحالة 
العوف االقتصادي المحكـو عميو مف ممارسة أي نشاط مذكور في المادة الثانية مف قانوف 

( سنوات، وتضاؼ إلى 10رية بصفة مؤقتة وىذا لمدة ال تزيد عف عشر )االممارسات التج
 .1( سنوات5( أشير إلى خمس )3ىذه العقوبات عقوبة الحبس مف ثبلثة )

 القانوفمف  49 المادةيخص األعواف المخّولوف لمقياـ بيذا الحجز فقد نصت  أما فيما
تطبيؽ ىذا القانوف، يؤىؿ لمقياـ بالتحقيقات ومعاينة  إطارعمى ما يمي: "في  04/02

ضباط وأعواف الشرطة القضائية المنصوص  مخالفات أحكامو، الموظفوف اآلتي ذكرىـ:
  عمييـ في قانوف اإلجراءات الجزائية،

 .المستخدموف المنتموف إلى األسبلؾ الخاصة بالمراقبة التابعوف لئلدارة المكمفة بالتجارة
 .األعواف المعنيوف التابعوف لمصالح اإلدارة الجبائية
 عمى األقؿ المعينوف ليذا الغرض. 14أعواف اإلدارة المكمفة بالتجارة المرتبوف في الصنؼ 

ة المكمفة بالتجارة واإلدارة المكمفة بالمالية اليميف وأف يجب أف يؤدي الموظفوف التابعوف لئلدار 
 يفوضوا بالعمؿ طبقا لئلجراءات التشريعية والتنظيمية المعموؿ بيا.

يجب عمى الموظفيف المذكوريف أعبله، خبلؿ القياـ بمياميـ، وتطبيقا ألحكاـ ىذا القانوف، أف 
 ....."يبينوا وظيفتيـ وأف يقدموا تفويضيـ بالعمؿ

مموظفيف المذكوريف أعبله، القياـ بحجز البضائع وليـ مف أجؿ ذلؾ حرية لكف يم  
الدخوؿ إلى المحبلت التجارية والمكاتب والممحقات وأماكف الشحف والتخزيف، أو إلى أي 
مكاف باستثناء المحبلت السكنية التي يتـ دخوليا طبقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائية، كما 

خبلؿ نقؿ البضائع، وليـ عند القياـ بمياميـ فتح أي طرد أو متاع  ليـ ممارسة أعماليـ
                                                 

الذي كاف يسمح بمنع العوف االقتصادي المحكـو  04/02 القانوفوتجدر اإلشارة إلى أف المشرع شّدد العقوبة مقارنة ب -1
( أشير 3عميو مف ممارسة نشاطو بصفة مؤقتة أو شطب سجمو التجاري، زيادة عمى إمكانية عقوبة الحبس مف ثبلثة )

ذاتو يمكف لموالي المختص إقميميا، وكذا  04/02 القانوفمف  48 المادة، وحسب 47 المادةإلى سنة واحدة، حسب 
يأمر عمى نفقة مرتكب المخالفة أو المحكـو عميو نيائيا، بنشر قراراتيما كاممة أو خبلصة منيا في  القاضي أف

 بارزة في األماكف التي يحددانيا.الصحافة الوطنية أو لصقيا بأحرؼ 
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يـ القانوف طمب تدخؿ ل بحضور المرسؿ أو المرسؿ إليو أو الناقؿ. وإلتماـ مياميـ خّوؿ
وكيؿ الجميورية المختص إقميميا ضمف احتراـ القواعد المنصوص عمييا في قانوف 

 .اإلجراءات الجزائية"

كوريف أعبله مف القياـ بمياميـ خّوليـ القانوف فحص كؿ ولتمكيف الموظفيف المذ
المستندات اإلدارية أو التجارية أو المالية أو المحاسبية، وأية وسيمة مغناطيسية أو معموماتية، 
دوف أف يمنعوا مف ذلؾ بحجة السر الميني، ويمكنيـ أف يشترطوا استبلميا حيثما وجدت 

محضر إعادة المستندات المحجوزة وتسّمـ نسخة والقياـ بحجزىا، ويحّرر محضر حجز أو 
 .1مف تمؾ المحاضر إلى مرتكب المخالفة

 2عمى ما يمي: "دوف المساس بأحكاـ المادة  04/02 القانوفمف  65 المادةوتنص 
جمعيات حماية المستيمؾ، والجمعيات المينية التي لمف قانوف اإلجراءات الجزائية، يمكف 

كؿ شخص طبيعي أو معنوي ذي مصمحة، القياـ برفع دعوى  أنشئت طبقا لمقانوف، وكذلؾ
 . أماـ العدالة ضد كؿ عوف اقتصادي قاـ بمخالفة أحكاـ ىذا القانوف

 .2كما يمكنيـ التأسس كطرؼ مدني في الدعاوى لمحصوؿ عمى تعويض الضرر الذي لحقيـ"

                                                 

 .04/02 القانوفمف  49 المادة -1

 :عف مجمس قضاء الجزائر بتاريخ وقد صدرت عدت قرارات قضائية حوؿ جرائـ التقميد مف بينيا القرار الصادر -2
وبيف جديدي حيث قضى المجمس بأف المتيـ الذي  LANCOMفي القضية القائمة بيف شركة عطور  17/03/1999

وحكـ عميو  l’ancom ed trésor قد ارتكب جنحة التقميد عندما اصطنع عبلمة TRESORسمى عطره بػػػػػ 
 30/01/1989 :ي قرار آخر صادر عف مجمس قضاء الجزائر في. وفTrésorبالتعويض وبإلغاء العبلمة المقمدة 

. وجاء في حيثيات القرار أنو يستخمص مف مجرد HABANITAتشكؿ تقميدا لمعطر  BANITAقضى بأف تسمية 
المقارنة بيف بطاقات المتيـ وبطاقات الطرؼ المدني وجود تشابو صارخ بينيما مف حيث الرسـو واأللواف ومف حيث 
ف االجتياد القضائي يعتبر جنحة التقميد قائمة عندما يتـ تقديـ منتج في تغميؼ يحمؿ أوجو تشابو وتطابؽ  السمع، وا 

مع تغميؼ المنتج محؿ المنافسة حتى ولو كاف يحمؿ اسما مغايرا، ولكف يوحي باسـ العبلمة التي تمت محاكاتيا.  كبيرة
مساهمة ، (نذير)بيوت أنظر: وبذلؾ نكوف أماـ جريمة التقميد كمما تـ اصطناع العناصر األساسية ومميزات العبلمة. 

 ،62 ، ص2000، العدد األول، عن المحكمة العليا( )تصدر القضاء في حماية العالمة التجارية، المجلة القضائية
تزوير العالمات التجارية وتقميدىا، في قضاء ، الحمادي )حسف أحمد( .بعض القرارات في األنظمة المقارنة :أنظر
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الحجز عمى وال يمكف ونحف بصدد دراسة مختمؼ الييئات التي يمكف أف تقـو بإجراء 
السمع محؿ االعتداء عمى حقوؽ العبلمة التجارية أف نيمؿ دور المفتشية المركزية لمتحقيقات 

 .1االقتصادية وقمع الغش
 05منو فإف ىذه المفتشية تسير مف قبؿ مفتش مركزي يساعده  1:وحسب المادة

ح الخارجية مراقبة احتراـ المصال مفتشيف يعينوف بمرسـو تنفيذي، وتتولى المفتشية مياـ
وكذا المكمفة بالمنافسة واألسعار والجودة والتحقيقات االقتصادية وقمع الغش وقواعد الرقابة. 

تفتيش المخابر و توجيو أعماؿ الرقابة والتحقيقات االقتصادية في المصالح الخارجية وتقييميا. 
قيؽ خاص في العممية والتقنية التي تراقب الجودة وأمف المنتجات. كما يمكف أف تقـو بتح

ميداف رقابة الممارسات التجارية وذلؾ بوسائميا الخاصة أو بمساعدة إدارة المنافسة واألسعار 
 والجودة وقمع الغش. 

، فقد حددت 2كما ال يمكف أيضا إىماؿ دور المفتشيات الجيوية عمى مستوى كؿ والية
ألعماؿ المديريات وأىميا تنسيؽ  3مف المرسـو الذي ينظـ مياـ ىذه المفتشية 07المادة 

الوالئية السيما في مجاؿ الرقابة، ومراقبة مخالفة التشريع في مجاؿ المنافسة واألسعار 
 والنوعية ومراقبتيا، والقياـ بالتحقيقات االقتصادية في مجاؿ الجودة وقمع الغش. 

                                                                                                                                                         

ة ، أبو ظبي، اإلمارات العربي2010ديسمبر  29، المؤتمر األوؿ لمكافحة الغش التجاري والتقميد، النقض اإلماراتي
 المتحدة، متاح عمى الموقع اإللكتروني التالي:

http:// cdn.arabic.arabianbusiness.com- politics-economics-29  dec2010  48706. (12/11/2016). 

الذي يتضمف مفتشية مركزية  16/07/1994 :المؤرخ في 94/210التي أنشأت بموجب المرسـو التنفيذي رقـ:  -1
 لمتحقيقات 

 الديمقراطيةالجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية  ،االقتصادية وقمع الغش عمى مستوى وزارة التجارة ويحدد اختصاصاتيا
 . 20/07/1994 مؤرخة في:، ال48الشعبية، عدد 

المتعمؽ بتنظيـ المصالح الخارجية لممنافسة  06/04/1991 :المؤرخ في 91/91 :ت بموجب المرسـو التنفيذي رقـئأنش -2
 .10/04/1991 :، الصادرة بتاريخ16الشعبية، عدد  الديمقراطيةواألسعار. الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية 

 فرع العقود والمسؤولية، كمية الحقوؽ ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير ،حماية المستيمك، (حبيبة)كالـ  أنظر: -3
 . 84ص  ،2013/2014ائر، والعمـو اإلدارية، جامعة الجز 
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 الثاني عالفر 

 إثبات جرائم االعتداء عمى العالمات التجارية بالخبرة والمعاينات

لقد أسمفنا الذكر أف إثبات جرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية يعتمد عمى وسائؿ   
اإلثبات الجنائي العامة، كما يمكف إثباتيا بوسائؿ اإلثبات الخاصة. وعرضنا في الفرع األوؿ 
إمكانية إثباتيا بمحاضر الحجز، كذلؾ فإنو إذا ثارت أثناء قياـ الدعوى الجنائية مسألة فنية 

عمييا الفصؿ في الدعوى. ولـ يستطع القاضي البت فييا برأي، فإف لو المجوء إلى  يتوقؼ
الخبرة.  (ىأولفقرة )رأي يبنى عمى أصوؿ فنية وعممية مف أىؿ العمـ والفف. وىو ما سنتناولو 

كما لو أيضا في سبيؿ إثبات حالة األشخاص واألشياء واألمكنة ذات الصمة بالجريمة أف 
 فحصا مباشرا )فقرة ثانية( المعاينة.يعاينيا ويفحصيا 

 الفقرة األولى

 الخبرة كوسيمة إلثبات جرائم االعتداء عمى العالمات التجارية

ذو تجربة إلعطائو  1يحتاج القاضي في الكثير مف األحياف لرأي تقني مف طرؼ خبير
تقتضي أف الحقوؽ اإلجرائية لممّتيـ خبلؿ مرحمة المحاكمة توضيحات أو لتقييـ األضرار، ف

يكوف القاضي قادرا عمى تقييـ االّدعاءات بصفة سميمة، أي أف يكوف قادرا عمى إصدار قرار 
والخبرة باعتبارىا استشارة فنّية فإّف القاضي يستعيف بيا لتكويف عقيدتو في المسائؿ . 2عقبلني

 التي يحتاج في تقديرىا إلى معرفة خاّصة ال تتوّفر لديو.

                                                 

 :حقوؽ، جمسة 1999لسنة  69 :الطعف رقـفي  1999مايو  30 :محكمة التمييز بدبي بجمسةأنظر قرار  -1
 المرجع السابؽ.، الحمادي )حسف أحمد( ،30/5/1999

 أنظر: -2
PATENAUDE (G), Le juge, l’expertise (FORENSIQUE) et le droit a une défense pleine et entière, 

Avancées et confins actuels des droits de l’homme aux niveaux international, Européen et 
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الخبرة بأىمّية كبيرة في إثبات االعتداء عمى العبلمة التجارية، خاصة مع  ىتحض
التطّور العممي والتكنولوجي وتطّور وسائؿ اإلجراـ التي تستعمؿ في ىذا النوع مف الجرائـ 
وتنّوعيا، والتي تستوجب ميارات خاّصة مف شأنيا كشؼ القدرات غير العادية الّساعية 

 .1لمتخّفي

 المادةع الجزائري حّؽ االستعانة بالخبير لمجية القضائية بموجب كّرس المشرّ قد و 
ذا طمب الّدفاع  156إلى  143 :مف ؽ.إ.ج، التي تشير إلى المواد مف 219 ؽ.إ.ج، وا 

تعييف خبير فمـ ُتِجبو المحكمة، وجب عمييا أف ُتسبِّب حكميا حتى ال يكوف مشوبا بعيب 
جوز لقضاة الحكـ األخذ بتقرير الخبرة إاّل بعد كما ال ي. القصور واإلخبلؿ بحّؽ الّدفاع

تاحة الفرصة لمخصـو لمناقشتو  .2عرضو في الجمسة وا 

يقتضي الّمجوء لمخبرة الّتفكير حوؿ الّتسيير المتوازف لمّدة المحاكمة، ففي الواقع مّدة 
لة، وفي الخبرة أحيانا تكوف طويمة، عمى الّرغـ مف أّف لكّؿ مّتيـ الحّؽ في محاكمة عمنية عاد

 . 3آجاؿ معقولة مف طرؼ محكمة مستقّمة ونزيية

كما أّف التسّرع مف جيتو يضّر بنوعية الخبرة المنجزة وطبيعة الحكـ الّصادر  
ويمكف إلحاؽ الخبرة بالّشيادة ذلؾ أّف الخبير والّشاىد كبلىما تستعيف بيما الّسمطة . 4بالتّبعية

                                                                                                                                                         

national (mélange offerts a Silvio Marcus Helmons), édition BRUYLANT, Bruxelles, 2002, 
p. 289. 

 .464ص ، المرجع السابؽ، عمارة )عبد الحميد(أنظر:  -1

ويجدر بنا التساؤؿ حوؿ ما إذا كاف لمقضاة المعرفة الكافية بالمبادئ األساسية لمعمـو المعنية مف أجؿ القدرة عمى تحميؿ  -2
 :تفصيؿ ذلؾ نظرأقيمة الخبرة المقّدمة؟ خاّصة إذا كاف مصدر الخبرة ىو مخبر الّشرطة العممية. 

PATENAUDE (G), Op, Cit., p-p. 289- 295. 

 أنظر: -3

MAGENDIE (J.C), Célérité et qualité de la justice, la gestion du temps dans le procè",In: rapport au 
garde des sceaux, ministre de la justice, 15 juin 2004, p. 48 ،49. 

 أنظر: -4
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أمور تؤّدي إلى اكتشاؼ الحقيقة، وىذا ما جعؿ القضائية، ليقّررا أماميا بما أدركاه مف 
الدكتورة إيماف محمد عمي الجابري تعتبر أّف الّشيادة وسيمة إثبات تيدؼ إلى جمع األدّلة 
البّلزمة في الدعوى، أّما الخبرة فيي وسيمة يقصد منيا مساعدة القاضي مف الوجية الفنّية في 

 .1تقدير دليؿ قائـ في الدعوى

تشريعات العبلمات التجارية المقارنة نجد أنيا جاءت خالية مف النص وبالرجوع إلى 
لذا ال بد عمى تمؾ التشريعات أف تأخذ بالخبرة  عمى قيمة الخبرة في جرائـ العبلمات التجارية.

كوسيمة لئلثبات في ىذا النوع مف الجرائـ نظرا لكونيا تنصب عمى مسائؿ فنية بحتة ال 
رىا بنفسيا خاصة أف التزوير في العبلمات مثبل ىو النقؿ تستطيع المحكمة أحيانا تقدي

  .2المتطابؽ لمعبلمة األصمية، أو ىو تحريؼ مفتعؿ في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتيا

والتقميد بدوره ىو نقؿ األجزاء الرئيسية لمعبلمة األصمية، مما يتطّمب األخذ بالخبرة 
 االعتداءات عمى حقوؽ العبلمة التجارية.كأداة ضرورية لموقوؼ عمى حقيقة 

 الفقرة الثانية

 إثبات االعتداء عمى العالمة التجارية بالمعاينة

مف بيف وسائؿ اإلثبات في المسائؿ الجزائية والتي ال تقّؿ أىمّية عف تمؾ المذكورة   
إلثبات المعاينة ىي الرؤية بالعيف لمكاف أو شخص أو شيء و ، أعبله نجد، اإلثبات بالمعاينة

تمفة عف الجريمة، كرفع ػقة وجمع األدّلة المخػػشؼ الحقيػحالتو وضبط كّؿ ما يمـز لك

                                                                                                                                                         

Ibid, p 50. 

 .493ص ، المرجع السابؽ، الجابري )إيماف محمد عمي( أنظر: -1

 .37ص ، المرجع السابؽ، (عز الديف)معمـ أنظر:  -2
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كما تتيح المعاينة لمقاضي فرصة  .في كشؼ الحقيقة البصمات، وتقّصي األثر وكّؿ ما يفيد
 .1مشاىدة مسرح الجريمة بنفسو

وبحسب ىذه  مف ؽ.إ.ج، 235 المادةوقد نّص المشّرع الجزائري عمى المعاينة في 
الماّدة، إذا قّررت المحكمة االنتقاؿ لممعاينة وجب عمييا االنتقاؿ بكامؿ ىيئاتيا، واستدعاء 
األطراؼ ومحامييـ لحضورىا، ويحّرر محضر بتمؾ اإلجراءات، لذلؾ فإّف الحكـ الذي يعتمد 

لمبطبلف  عمى نتائج المعاينة التي لـ يحضرىا المّتيـ أو مف طمبيا مف األطراؼ، تكوف قابمة
متى تمّسؾ بيا مف طالب بإجرائيا ولـ تُرد عميو المحكمة بحكـ أو قرار مسّبب بالرفض، ألّف 

 .ذلؾ يعّد مساسا بحّؽ الّدفاع

ذا قامت المحكمة بالمعاينة، وجب عمييا عرض ما توّصمت إليو مف نتائج مف خبلؿ  وا 
فة ػػشة ذلؾ بصػػيابة مف مناقػػّ النصـو بما فييا ػػيف الخػػسة، وتمكػػعاينة في الجمػػضر المػػمح
وبذلؾ تخضع ، 2وية وعمنية، حتى يتمّكف المّتيـ مف الرّد عمييا مباشرة تكريسا لحّؽ الّدفاعػػشف

المعاينة والّتجارب القضائية لتقدير المحكمة سواء أكانت ىي التي أجرتيا أـ كانت ثابتة 
ماد في حكميا عمى المعاينة التي وردت بالّتحقيقات األّولية، إاّل أّنو ال يجوز ليا االعت

 .بالّتحقيقات األّولية، إاّل إذا كانت قد طرحت نتائجيا لممناقشة بالجمسة

ويمكف القوؿ أّف اعتبار المعاينة والتجارب القضائية دليبل مف أدّلة اإلثبات، إّنما ىو 
بقصد الوصوؿ  مف باب الّتجاوز، فالمقصود مف المعاينة ىو مشاىدة أثر مف آثار الجريمة

 .3إلى الحقيقة، وفي حالة العثور عميو يعّد قرينة

قد وفي ختاـ ىذا الفرع فإنو البد مف اإلشارة إلى أف االعتداء عمى العبلمة التجارية 
أو  ،وذلؾ الستعماليا لتمييز بضائع مشابية ،يأخذ ترجمة أو نقؿ حرفي لمعبلمة شائعة الشيرة

                                                 

 .470ص ، المرجع السابؽ، عمارة )عبد الحميد( أنظر: -1

 .470ص ، السابؽالمرجع أنظر: عمارة عبد الحميد،  -2

 .491 ، المرجع السابؽ، صالجابري )إيماف محمد عمي(أنظر:  -3
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أو  ،بما يؤدي إلحداث لبس مع العبلمة المشيورةمماثمة لمبضائع التي اشتيرت بيا 
الستعماليا لغير ىذه البضائع بشكؿ يحتمؿ أف يمحؽ ضررا بمصمحة مالؾ العبلمة التجارية 

ويوحي بصمة بينيـ وبيف ىذه البضائع، مما يبرز أىمية الترجمة كأداة لموقوؼ  ،المشيورة
  عمى ىذا االعتداء.

، وىو أمر متروؾ لسمطة رئيس ويعّد حضور المترجـ جمسة المحاكم ة حّقا لمخصـو
مف ؽ.إ.ج، حيث يتحّقؽ الرئيس في بداية الجمسة مف  298/2 المادةالمحكمة حسب نص 

 حضور المترجـ عندما يكوف وجوده الزما، لمّرجوع إليو عند االقتضاء.

والتطبيؽ العممي لمفقو الفرنسي اعتبر أف تقميد عنصر عمى انفراد لعبلمة مركبة ال 
قميدا إذا كاف ىذا تيشّكؿ تقميدا، أما ترجمة العبلمة إلى لغة أجنبية ليس في األصؿ 

 "Abielleبلمة "ػػبلمة، حيث أف العػػط لمعػػدث خمػػوال يح .دولةػػروؼ في الػػالمصطمح غير مع
غير أف االلتباس يتحّقؽ عندما تكوف الترجمة واضحة لدى ، 1أجنبية ةػػلغ 11مة بػػػ ػػمسج

( التي تعتبر ترجمة لمعبلمة eauécarteلذلؾ اعتبرت كتشبيو مثبل عبلمة ) .الجميور
(scarletwater).  كما ينبغي التأكيد عمى دقة المفيـو الصحيح لمترجمة وبناًء عمى ذلؾ فإنو

حيث أف  (eclair)( تعتبر ترجمة ومف ثـ تقميد لمعبلمة flashلـ يقّرر في فرنسا أف عبلمة)
مدلوؿ ومعنى واضح لدى الجميور الفرنسي العادي محدود بالضوء الشديد ليذه الكممة 

 .2والسريع المستعمؿ مف طرؼ المصوريف

 
                                                 

 أنظر: -1
WOLTERS (K), lamy droit commercial (marques, brevets, dessins et modèles), collection lamy droit 

affaires, France, 2011, p. 377. 

 أنظر في ذلؾ:  -2
- HAROUN (A), Op. Cit., p. 164. 

- PEROT-MOREL (M.A), Op. Cit., p. 278. 
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 الفصل الثالث

 الركن المعنوي في جريمة تقميد العالمة التجارية

طبقا لمقواعد العامة لمتجريـ والعقاب، ال يكفي قياـ الركف المادي لمجريمة منفردا حتى 
الجاني، فالمسؤولية الجزائية تستمـز ضرورة توافر الركف المعنوي الذي يدؿ يسند الفعؿ إلى 

رادة الجاني جريمة التقميد ، وباعتبار عمى وجود رابطة نفسية ومعنوية بيف الفعؿ المادي وا 
ال تخرج عف األحكاـ العامة لمركف فإنيا اعتداء عمى حقوؽ صاحب العبلمة األدبية والمالية 

رادة الفاعؿ إلى النشاط اإلجرامي إمى اتجاه عالعامة لمتجريـ، والتي تقـو  المعنوي في النظرية
لى تحقيؽ النتيجة المترتبة عميو مع عممو بيا، أي يجب توافر القصد اإلجرامي لديو  . 1وا 

يذىب البعض في تفسير معنى القصد الجزائي المطموب توافره بالقوؿ بأنو ال يكفي 
ف توفر سوء النية لدى الفاعؿ أي القصد الجزائي الخاص. إال القصد الجزائي العاـ بؿ البد م

أف ىذا االشتراط محؿ نقد، إذ أف المشرع لـ يصرح بو، وال يستنتج مف ذلؾ ضرورة توافر 
قصد خاص إلى جانب القصد العاـ وىو الرأي الذي سار عميو أغمب الفقو، فيكفي أف يعمـ 

ب لشخص آخر وأف ما يقوـ بنشره أو الجاني أف نشاطو اإلجرامي يرد عمى مصنؼ ينس
إذاعتو أو اقتباس منو قد قاـ بو دوف وجو حؽ وأف تتجو إرادتو إلى القياـ بيذه األعماؿ حتى 

 يتوافر القصد الجنائي.

نجد بأنيا ال تنص عمى النية مما يخمؽ  03/06مف األمر  26وبالرجوع لممادة 
غير أف تسجيؿ العبلمة التجارية لدى الجية المختصة يفترض عمـ  .التباسا حوؿ الموضوع

 .2وليس لمجاني أف يتذّرع بجيمو مما يجعؿ الركف المعنوي مفترض الجميع بيا

                                                 

، القاىرة، دار النيضة العربية، 1طالحماية الجنائية لحقوق المؤلف دراسة مقارنة، ، (حناف طمعت)و العز بأأنظر:  -1
 .109 ،108 ص ،2007

 .65ص ، المرجع السابؽ، (مطيؼعبد ال)قرموش أنظر:  -2
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وحسف النية ال يفترض في جريمة التقميد، بؿ عبء إثباتو يقع عمى المتيـ، إذ يفترض 
تكب الفعؿ المادي لمتقميد والذي يعتبر سوء النية أو اإلىماؿ الشديد في المقمد لمجرد أنو ار 

 .1دليبل كافيا عمى نية الغش والتدليس لديو

فالتقميد ال يخرج عف كونو جريمة ككؿ الجرائـ تتطمب توافر العنصر المعنوي وىو 
المصنؼ معتقدا أف ىذا  لجنائي يتحقؽ مثبل إذا نشر المقؿسوء النية أو الخطأ فالقصد ا
لعاـ بانقضاء مدة حمايتو، في حيف أف مدة الحماية ال زالت المصنؼ قد آؿ إلى الممؾ ا

مسؤولية السارية، ذلؾ أف عدـ تحقؽ المقمد مف ىذا األمر يعتبر إىماال جسيما يوجب 
 الجزائية، في حيف ال يتحقؽ القصد الجنائي في حالة االقتباس مف كتب التاريخ.

إلى القصد الجنائي باشتراطو وقد أشار قانوف العقوبات الجزائري في كثير مف مواده 
ضرورة توافر العمد في ارتكاب الجريمة دوف أف يشير إلى تعريفو كغيره مف قوانيف العقوبات 

، القصد الجنائي ىو العمـ بعناصر الجريمة  غير أف الفقو يتفؽ عموما بأف عمى وجو العمـو
رادة ارتكابيا ف الفاعؿ عمى عمـ ضرورة أف يكو ىو األوؿ  فيو يتحّقؽ بتوفر عنصريف، 2وا 

وجوب أف تتوجو اإلرادة إلى ارتكاب الجريمة )مبحث فيو الثاني و (. بأركانيا )مبحث أوؿ
 ثاني(

 المبحث األول

 مــــــــــــــــمـــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــال 
يقتضي العمـ أف يكوف الجاني محيطا بكؿ واقعة ذات كياف مادي أو تكييؼ قانوني،  

حداث االعتداء عمى العبلمة محؿ الحؽ، فضبل عف توقعو بأف مف شأف إلوبأف فعمو صالح 

                                                 

وعدـ اشتراط سوء النية بالنسبة لتقميد العبلمات يعود إلى كوف ىذه األخيرة ال يمكف اكتسابيا إاّل بعد تسجيميا لدى  -1
 . 34ص ، المرجع السابؽ ،(عز الديف)المعيد الوطني لمممكية الصناعية. أنظر: معمـ 

 .231ص ، المرجع السابؽ، سميماف )عبد اهلل(أنظر:  -2
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اني ػػيط بيا الجػػّيف أف يحػػور التي يتعػػائع واألمػػيجة. فيو تحديد لموقػػيؽ النتػػاؿ تحقػػعػػتمؾ األف
 .يتوّفر القصد الجنائي كي

ومف الصعوبات التي تواجو قاضي الموضوع في التحقيؽ في توافر القصد الجنائي  
تقميد العبلمة التجارية  أف ىناؾ فرؽ بيف جريمة ،في حاالت االعتداء عمى العبلمة التجارية

تطابؽ التاـ يقصد بالتزوير النقؿ الحرفي ليا بحيث يتـ الإذ  .وجريمة تزوير العبلمة التجارية
 .توجد صعوبة في اكتشافيا لوجود التطابؽ التاـ بيف العبلمتيف، وال

التزوير يعني االستنساخ أي االقتباس بشكؿ تاـ بنية التضميؿ واالحتياؿ، حتى أف و  
البعض اعتبر التزوير صنع عبلمة تشبو في مجموعيا العبلمة الحقيقية بحيث يصعب عمى 

وتقـو جريمة التزوير إذا أضاؼ المزّور  واالنتباه التمييز بينيما،المستيمؾ المتوسط الحرص 
وال ييـ أف يكوف تزوير العبلمة  إلى عبلمة الغير اسمو الشخصي أو أية عبلمة أخرى،
 .1شامبل لكؿ العبلمة كما ال ييـ أف يكوف نقبل طبؽ األصؿ

بو بالعبلمة األصمية بما أما جريمة تقميد العبلمة التجارية فيي استخداـ عبلمة قريبة الش  
وتكمف الصعوبة في تقدير توافر التقميد مف عدمو وفقا  يؤدي إلى تضميؿ جميور المستيمكيف،
ذا. 2لمعيار الرجؿ العادي متوسط الحرص اقتصر النقؿ المكّوف لمجريمة عمى مجّرد نقؿ  وا 

                                                 

 .299، 298ص المرجع السابؽ، ، (محمد مصطفى)عبد الصادؽ أنظر:  -1

و اصطناع لعبلمة مشابية في مجموعيا لمعبلمة األصمية، ى تقميد العبلمة التجارية حكـ محكمة تمييز دبي بأففي جاء  -2
 374/2000مشابية مف شأنيا تضميؿ جميور المستيمكيف المخاطبيف بالعبلمتيف لوقوع المبس بينيما(، الطعف رقـ: 

تزوير العالمات التجارية وتقميدىا في قضاء النقض ، (عبد الرحمف حسف)المعيني أنظر:  .4/2/2001 :خبتاري
، بأبو 2010ديسمبر  29، ورقة عمؿ مقدمة في المؤتمر األوؿ لمكافحة الغش التجاري والتقميد، المقاـ في اإلماراتي

 ظبي. متاح عمى الموقع االلكتروني التالي:
http:// cdn.arabic.arabianbusiness.com- politics-economics- 2010- dec- 29- 48706. (12/11/2016).  
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نما تقميدا العناصر األساسية أو نقؿ بعضيا نقبل حرفيا مع إضافة شيء فإنو ال يعد تز  ويرا وا 
 .1ليا

وإلحاطة موضوع العمـ كعنصر مف عناصر الركف المعنوي لجريمة االعتداء عمى 
وخطورة الفعؿ المرتكب عمى  عميو، البد مف دراسة موضوع الحؽ المعتدى ،العبلمة التجارية

مصمحة صاحب العبلمة المحمية قانونا )مطمب أوؿ(، ثـ دراسة ضرورة العمـ بمكاف وزماف 
 )مطمب ثاني(وتوقع نتيجة الفعؿ المسيء بمصالح صاحب العبلمة ارتكاب الفعؿ 

 المطمب األول

 وخطورة الفعل المرتكب عمى مصمحة صاحب العالمة المحمية قانونا عميو الحق المعتدى

العمـ ىو حالة ذىنية أو قدر مف الوعي يسبؽ تحقؽ اإلرادة ويعمؿ عمى إدراؾ األمور 
عمى نحو صحيح مطابؽ لمواقع. والعمـ بيذا المعنى يرسـ لئلرادة اتجاىيا، ويعيف حدودىا في 

توافر العمـ بعناصر الواقعة اإلجرامية، وسنعكؼ في تحقيؽ الواقعة اإلجرامية، ولذلؾ يجب 
أوؿ(، ثـ ندرس خطورة الفعؿ  فرعىذا المطمب عمى بياف طبيعة الحؽ المعتدى عميو )
 ثاني( فرعالمرتكب عمى مصمحة صاحب العبلمة المحمية قانونا )

 

 الفرع األول

 الحق المعتدى عميو

عمـ بموضوع الحؽ الذي  حتى يقـو القصد الجنائي وجب أف يكوف الجاني عمى
وتجدر اإلشارة إلى الجنائي،  يعتدي عميو، فإذا كاف الجاني يجيؿ ىذه الحقائؽ انتفى القصد

إلى تقميد العبلمة لمداللة عمى كؿ  03/06أف المشرع الجزائري قد أشار في القانوف 
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 1إلى طائفتيف االعتداءات الواقعة عمى العبلمة التجارية رغـ أف الفقو قد قّسـ صور االعتداء
 وسنتناوليا مف خبلؿ فقرتيف. الطائفة األولى )فقرة أولى(، الطائفة الثانية )فقرة ثانية(.

 الفقرة األولى

 ىــــــة األولـــفـــائـــــطــال

وييدؼ إلى تضميؿ الجميور في  فعؿ التقميد بحد ذاتو أو ما يقـو مقامو،وتخص 
ينبغي النظر في أوجو التشابو  وفي ىذه الطائفة .تمييز المنتج أو السمعة أو الخدمة نفسيا

حداث المبس  والتماثؿ ال أوجو االختبلؼ، دوف لزـو التطابؽ الذي مف شأنو التضميؿ وا 
والخمط ودوف وجوب وقوع التضميؿ أو الخمط بؿ يكفي إمكانية الوقوع في ذلؾ. كما ينبغي 

)الشكؿ العاـ أو الصورة العامة التي النظر إلى التماثؿ والتشابو اإلجمالي الكمي ال الجزئي 
 .(تنطبع في الذىف لمجموع العبلمة

ولموقوؼ عمى التقميد ىنا يحظر وضع العبلمة األصمية والمقمدة جنبا إلى جنب عند 
الفحص مع وجوب استعراض العبلمتيف تباعا وعمى انفراد لمتحقؽ مف المظير العاـ 

 .2في الذىف واالنطباع

اتجاه إثبات حسف نيتو كي ينفي عمى نفسو المسؤولية الجزائية ولممتيـ أف يدفع في 
ومعيار تقدير التماثؿ  مع إمكانية مساءلتو مدنيا لجبر األضرار التي لحقت بصاحب العبلمة،

والتشابو بيف العبلمتيف ىو تقدير الرجؿ العادي المتوسط في الحرص واالنتباه ال اليقظ أو 
 الحريص أو الحاذؽ.

كنا بصدد التقميد في صورة  ، فإذاالطائفة يختمؼ باختبلؼ صور التقميد والعمـ في ىذه
النسخ أو إعادة االصطناع لمعبلمة التجارية فبل يشترط في ذلؾ عنصر سوء النية لدى 
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الفاعؿ، فمجّرد إعادة اصطناع العبلمة كميا أو جزئيا تتوّفر ىذه الجريمة، بصرؼ النظر عف 
 قانونا أـ ال.عمـ الجاني بكوف الفعؿ مجّرما 

وىي تمؾ التي تكوف في صورة  ،أما إذا تعّمؽ األمر بالشكؿ الغالب مف جرائـ التقميد
فالعمـ في ىذه الحالة يتمّثؿ في نية إحداث لبس وخمط  .تشبيو أو محاكاة لمعبلمة األصمية

ا بيف العبلمتيف في ذىف المستيمؾ العادي باستعماؿ طرؽ تدليسية، فالعبرة في معرفة ما إذ
 .1كانت العبلمة قد تمت محاكاتيا وتقميدىا أـ ال؟ بالمستيمؾ أو الزبوف العادي

ويرى البعض أف المشرع تعّمد إسقاط شرط سوء النية في جريمة التزوير ألف حسف 
، والبعض االنية غير متصّور فييا إذ متى كانت العبلمة مسجمة فيي قرينة عمى العمـ بي

لـ يكف لدى المتيـ سوء نية مستندوف إلى أف المتيـ يجب  اآلخر يرى أف الجريمة تقع ولو
وألف  أف يكوف عالما بكؿ العبلمات المستعممة في صنؼ تجارتو عف طريؽ سجؿ العبلمات

 . 2طالب التسجيؿ مف حقو أف يطمع عمى فيارس العبلمات المسجمة والمقدمة لمتسجيؿ

الصناعية بنشر كؿ العبلمات وفي الجزائر يقـو المعيد الوطني الجزائري لمممكية 
التجارية المسجمة في النشرة الرسمية المخّصصة لذلؾ، وبالتالي ال عذر بجيؿ القانوف، إذ 

 .3تعد ىذه النشرة بمثابة إعبلـ لمجميور يحوؿ دوف التذرع بالجيالة مف قبؿ المعني

بلمة أو غير أنو إذا كاف التسجيؿ وفؽ ىذا الرأي قرينة عمى سوء النية في تزوير الع
يجوز لمفاعؿ إثبات حسف النية وذلؾ بإثباتو عدـ عممو بسبؽ تسجيؿ العبلمة  فإنو ،تقميدىا

                                                 

  أنظر: -1

                                                        .- CHAVANNE (A) et BURST (j.j), Op. Cit, p. 381 

- VOGEL (L), Encyclopédie Juridique, droit commercial, tome 4, Dalloz, Paris, 2002, p 74.  
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أف  ،تطبيقا لمقتضيات قرينة براءة الذمة وحسف النيةو حيف مف الضروري ي ف .1المشابية
نقوؿ بأف القصد الجنائي في مثؿ ىذه الجرائـ مطموب إذ ال بد مف توّفر سوء النية في الفاعؿ 

ألنو قد يقـو شخص بنقؿ حرفي لعبلمة دوف أف يعمـ  ،وضرورة عمـ المزّور بجريمة التزوير
 .أف نفس المنتج موضوع عميو العبلمة نفسيا إذا لـ تكف تمؾ العبلمة مسجمة

أما إذا كانت مسجمة فبل تشترط سوء النية ماداـ بإمكاف التاجر الذي زّور العبلمة أف  
إذا وجد أف ىذه العبلمة مسجمة ثـ قاـ بتزويرىا عمى منتجات يّطمع عمى سجؿ العبلمات، ف

 .2متماثمة فإنو يعد مرتكبا لجريمة تزوير بصرؼ النظر عف توافر سوء النية

أما إذا كاف التقميد في صورة االستبداؿ أو الوضع التدليسي فبل يكفي لقياـ ىذه 
 قد تّمت بقصد الغش مف ِقَبؿالجريمة مجّرد القياـ باألفعاؿ الجرمية، بؿ ال بد أف تكوف 

الفاعؿ، فيي جريمة مقصودة تستوجب سوء النية مف طرؼ الفاعؿ، وعمى المدعي إثبات 
 .3ذلؾ

ونية التدليس أو الغش ىنا تكمف في إرادة الفاعؿ االستفادة مف مميزات العبلمة لكسب 
ثبات توافر سوء النية مف عدمو يخضع لتقدير قاضي الموضوع، ويمكف .الربح استنتاجيا  وا 

كامتناع المتيـ عف ذكر مصدر السمع  4مف كافة األدلة المتوفرة والظروؼ المحيطة بالجريمة.
محؿ التقميد أو ذكر مصدر صوري ليا، وتخضع ظروؼ الحاؿ ىذه إلى ما تخضع لو بقية 

 القرائف خاّصة فيما يتعّمؽ بجواز إثبات عكسيا. 
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 الثانيةالفقرة 

 ةــيــانــثــة الــفــائــطــال

طائفة تالية لفعؿ التقميد ويكوف فييا العمـ مختمفا باختبلؼ األفعاؿ المشكمة ليا، ىي   
وىي جريمة استعماؿ عبلمة مزُورة أو ُمقمدة وفييا يمـز توفر العمـ لدى المستعمؿ بأنو 

وييدؼ مف ذلؾ تضميؿ جميور المستيمكيف، . 1يستخدـ عبلمة تجارية ُمقمدة أو ُمزورة
األمر ىنا بيف ما إذا كّنا بصدد استعماؿ العبلمة المقمدة إذ قد يكوف التقميد في ويختمؼ 

 .صورة النسخ أو النقؿ الحرفي لمعبلمة أو األجزاء الرئيسية ليا

وىنا ال يشترط توفر العمـ واإلرادة المشكبلف لمقصد الجنائي، والقاضي ىنا يكتفي    
بلمة المقمدة بالطريقتيف المذكورتيف. أو يكوف في بالعنصر المادي وىو قياـ حالة استعماؿ الع

صورة المحاكاة التدليسية، إذ في ىذه الحالة يشترط توفر القصد الجنائي أي البد أف يكوف 
الجاني عالما بوجود الغش وتكوف لو نية االحتياؿ قصد تضميؿ المتعامميف حوؿ مصدر 

 ء النية.انتفى سو  إذااإلنتاج وبناء عمى ذلؾ ال تقـو الجريمة 

جريمة بيع المنتجات التي تحمؿ عبلمة مزورة أو مقمدة أو  تشمؿ ىذه الفئة أيضا كما  
مغتصبة أو عرضيا لمبيع أو التداوؿ أو حيازتيا بقصد بيعيا وجريمة استعماؿ عبلمة غير 

 .جريمة إيياـ الغير بتسجيؿ العبلمة التجاريةكما تشمؿ  قابمة لمتسجيؿ.

                                                 

)بأنو مف المقرر، أف عدـ تحدث الحكـ صراحة وعمى استقبلؿ  2000فبراير  26 :قضت محكمة التمييز بدبي بجمسة -1
 :)الطعف رقـ.عف عمـ الطاعف بتقميد العبلمة التجارية ال يعيبو، ما دامت الوقائع كما أثبتيا الحكـ تفيد توافر ىذا العمـ (

، المرجع حسف أحمد(الحمادي )أنظر: . (26/2/2000 :، جمسةئيجزا 2000لسنة  2و 1و 1999لسنة  227
 .السابؽ
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يشترط توفر عنصر العمـ، ويمكف فييما استنتاج سوء النية مف وفي ىاتيف الصورتيف   
خبلؿ ظروؼ الحاؿ، وىي خاضعة لتقدير قاضي الموضوع كأف يستند لقرينة بيع تمؾ 

 .1المنتجات بثمف منخفض مقارنة بالثمف الحقيقي لمعبلمة األصمية مثبل

 الثاني عالفر 

 قانونا خطورة الفعل المرتكب عمى مصمحة صاحب العالمة المحمية

أو خسارة، أو أف يؤثر عمى القدرة  احدث محتمؿ مف الممكف أف يسبب ضرر الخطر 
عمى تحقيؽ األىداؼ. ويقاس الخطر بواسطة احتماؿ حدوث التيديد، وقابمية سقوط األصوؿ 

 .أماـ ىذا التيديد، والتأثير المحتمؿ إذا حدث ىذا التيديد

تمثؿ الدولة أحد  قانونية منشئة لعبلقةالقاعدة التجريمية عبارة عف واقعة قانونية و 
تؤىؿ كؿ منيما ألف تنشأ لو حقوقا والتزامات متبادلة،  .أطرافيا ويمثؿ الفرد طرفيا الثاني

فالقاعدة تنشأ مباشرة عمى عاتؽ الفرد التزاما أصميا غالبا ما يكوف موضوعو االمتناع عف 
يا تمؾ القاعدة في صورة االلتزاـ اع عف تحقيؽ الواقعة المعينة التي حددتمتنسموؾ أو اال

العاـ. وىذا االلتزاـ مف حيث عموميتو يشبو ذلؾ االلتزاـ السمبي العاـ المعروؼ في القانوف 
ويستمد ىذا  .المدني الذي يكفؿ لصاحب الحؽ عدـ تعرض أحد لو في المنفعة بذلؾ الحؽ

 .االلتزاـ مصدره مف النص الجنائي في الشيء الذي يحدد ما ىو محظور

يقابؿ ىذا االلتزاـ أف ينشأ لمدولة حؽ في أف يفي الممتـز اختيار بالتزامو ىذا بأف يبقى 
ممتنعا عف السموؾ المحظور وعف تحقيؽ الواقعة المدنية في الشطر الحكمي لمقاعدة 

ف ال تطالب الفرد إال باالمتناع عف ارتكاب نفس أالتجريمية، وحقيا ىذا يقابمو ىذا االلتزاـ ب
ينشأ لمفرد مقابؿ  اوم .المحظور وعف تحقيؽ ذات الواقعة المحددة في تمؾ القاعدةالسموؾ 
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ذلؾ حقو الشخصي في أف يفارؽ كؿ أنواع السموؾ األخرى وأف تحقؽ كافة الوقائع التي 
 .يا القاعدة لمواقعة القانونية المجرمةتتخرج عف الحدود التي رسم

تيا القاعدة أيف الدولة والفرد التي أنشىذه الحقوؽ وااللتزامات األصمية المتبادلة ب
أي جانب االلتزاـ الجزائي أو المسؤولية  ،القانونية سرعاف ما تتحوؿ إلى جانبيا اآلخر
الذي ارتكب السموؾ ىو فإذا كاف الفرد  .الجنائية إذا أخؿ أحد األطراؼ بالتزامو فييا

ي أنشأت المسؤولية الجنائية أ .ةالمحظور أو حقؽ الواقعة المجرمة، تولد التزامو بتحمؿ العقوب
بأف يتحمؿ تمؾ العقوبة التي حددىا المشرع  المدوؿ حقيا الشخصي في مطالبة الجاني قضائي

ومف ثـ يصبح الجاني ممتزما باالستسبلـ  ،قدرا ونوعا في الشؽ الجزائي مف قاعدتو التجريمية
 . لتنفيذ ىذه العقوبة

وجوب عمـ وىو ىذا الفرع  )فقرة أولى( مفو في سنتناولوىو ما سيتضح مف خبلؿ ما 
الوقائع التي ال يؤثر . وفي )فقرة ثانية( نتناوؿ بخطورة فعمو أساس قياـ المسؤوليةالجاني 

 .الجيؿ بيا عمى القصد الجنائي

 الفقرة األولى

 بخطورة فعمو أساس قيام المسؤوليةالجاني عمم 

المصمحة المحمية قانونا ثـ قاـ بفعمو إذا اعتقد الجاني أف فعمو ال ُيكّوف خطرا عمى 
 عمى ىذا األساس فإف فعمو الضار ال يعد جريمة عمدية إذ ينتفي القصد لديو، لذا فإف

ذا أنصب  القانوف يشترط لتحديد مسؤولية المجـر معرفة حقيقة الخطر الذي يسببو ما يفعمو. وا 
ي فبل يسأؿ الجاني ائصد الجنفي القتالجيؿ أو الغمط عمى أي ركف مف أركاف الجريمة فإنو ين

عمى جريمتو. أما عند اإلخبلؿ بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضيا القانوف بسبب خطأ 
غير عمدي فالجاني ىنا يقـو بنشاطو اإلجرامي دوف أف يقصد حدوث النتيجة فتقع ىذه 

 األخيرة دوف إرادتو ليا. 
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 الفقرة ثانية

 القصد الجنائيالتي ال يؤثر الجيل بيا عمى قائع الو 

القانوف لـ يوجب العمـ بيا ولـ ف ،مة ولكنيا ال تعتبر ركنا فيياىناؾ وقائع ترتبط بالجري
يعتبر الجيؿ مؤثرا، ولذلؾ فإنيا ال تؤثر عمى القصد الجنائي سواء عمـ بو الجاني أو لـ 

  .يعمـ

اف قد فكما ىو معروؼ فإف العود يؤدي إلى تشديد العقوبة والجاني يرتكب جريمة وك
حكـ عميو مف قبؿ، ال يقبؿ دفعو بأنو نسي ارتكابو لمجريمة السابقة بؿ يعاقب عمى أساس 

ود في ػعػة، فالػريمػػؼ الجػف وصػير مػػرؼ ال يغػارة إلى أف الظػنائي ومع اإلشػد الجػصػقػر الػػتوف
 .1المخالفات ال يرفعيا إلى جنح

كاف يظف بحكـ وظيفتو أنو يتمتع  أنو دوف السف القانوني لذلؾ أوأيضا أف يعتقد و 
بالحصانة والواقع غير ذلؾ ففي ىذه األحواؿ ال ينتفي عنو توفر القصد الجنائي ويحاسب 
عمى جرائمو عمى أساس العمد أو كاف يعتقد أنو مصاب بمرض عقمي مانع مف المسؤولية 

د منع ىذا فاألصؿ أف مف كاف يجيؿ أف القانوف ق اعتمادا عمى ممؼ طبي ظير أنو خػاطئ.
 .2الفعؿ أو عاقب عميو فإف جيمو ال يؤثر في توفر القصد الجنائػػي

 المطمب الثاني

 وتوقع نتيجة الفعل المسيء لمصالح صاحب العالمة ضرورة العمم بمكان وزمان ارتكاب الفعل

 نو مف حريةكّ مَ تثبت المسؤولية الجنائية عمى الشخص المتمتع بالممكات العقمية التي تُ 
االختيار عمى إثبات السموؾ اإلجرامي مف عدمو، فإذا غابت حرية االختيار ليذه القدرة عمى 

                                                 

 مف قانوف العقوبات الجزائري. 2 /465 المادة -1

 .110ص ، ، المرجع السابؽرحماني )منصور(أنظر:  -2
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إضافة إلى كونو أىبل لتوقيع الجزاء عميو بمعنى  .التمييز فبل مناط مف مساءلة ىذا الشخص
وكذلؾ تثبت المسؤولية الجنائية بإتياف الجاني لسموكو  تكوف لديو األىمية الجنائية.أف 

ي وىو مدرؾ نتائج فعمو وسموكو ىذا واعيا في ذلؾ بأنو سوؼ يعتدي عمى مصمحة اإلجرام
ضرورة العمـ بمكاف وزماف وسنتناوؿ ىذا المطمب مف خبلؿ إدراج  .حمييا المجتمع والقانوفي

 وتوقع نتيجة الفعؿ المسيء لمصالح صاحب العبلمة )فرع ثاني( )فرع أوؿ( ارتكاب الفعؿ

 الفرع األول

 بمكان وزمان ارتكاب الفعل ضرورة العمم

لكي يقـو القصد قانونًا، يكفي أف تتجو إرادة الفاعؿ إلى السموؾ فقط، أما النتيجة 
ي أنيا تستبعد إرادة النتيجة مف عناصر القصد أ .فيكفي العمـ بأنيا قد تترتب عمى السموؾ

فعؿ الجرمي )فقرة قاعدة العمـ بمكاف وقوع ال ،ضمف ىذا الفرع وسنتناوؿ فتكتفي بمجرد العمـ.
 )فقرة ثانية( ثـ قاعدة العمـ بزماف وقوع الفعمي الجرمي أولى(

 الفقرة األولى

 قاعدة العمم بمكان وقوع الفعل الجرمي

اشترط في بعض الجرائـ  غير أنو ،في أي مكاف وقع األصؿ أف القانوف يجـر الفعؿ
بذاتو. واشتراط المشرع بأف يرتكب السموؾ في مكاف معيف  معيفمحدد و أف ترتكب في مكاف 

ال يشكؿ خطرًا عمى الحؽ المعتدى  المرتكب حتى يصبح جريمة، تقديرًا منو بأف السموؾ
  .بالتحديد عميو إال إذا ارتكب في ذلؾ المكاف
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 الفقرة الثانية

 وقوع الفعل الجرمي زمانقاعدة العمم ب

وقوع الفعؿ الجرمي، ضرورة العمـ بزماف وقوعو  يضاؼ إلى ضرورة العمـ بمكاف
أيضا. إذ أف المشرع ورغـ تجريمو لمفعؿ في أي زماف قد اشترط في بعض الجرائـ أف ترتكب 
في زمف محدد فيتطمب العقاب عمييا أف تقع في زمف معيف. وذلؾ تقديرا منو أنيا ال تشكؿ 

في بعض األفعاؿ الجرمية أف  خطورة إال في ذلؾ الزمف الذي حدده. وقد يتطمب المشرع
 يجتمع الشرطاف معا وفي نفس الواقعة، أي اشتراط العمـ بزماف ومكاف وقوع الجريمة.

 

 الثاني عالفر 

 ع نتيجة الفعل المسيء لمصالح صاحب العالمةتوقّ 

تثبت المسؤولية الجنائية لمشخص يشترط المشرع توافر شروط عدة. فإلى جانب  يلك
رادتو الحرة يتطمب القانوف أيضا ضرورة  بمكاف وزماف ارتكاب عمـ الجاني أىمية الشخص وا 

إذ يستوجب  ،الفعؿ المسيء بمصالح صاحب العبلمةلنتيجة  وتوقعالفعؿ الجرمي، وكذلؾ 
القانوف أف يعمـ الجاني بمدى صبلحية سموكو إلحداث االعتداء عمى موضوع الحؽ وأف 

ويندرج ضمف ىذا الفرع وجوب توافر القصد  يتوقع النتيجة التي تنجـ عف ىذا االعتداء.
إثبات وقوع االعتداء عمى العبلمة التجارية  الجنائي في توقع النتيجة )فقرة أولى(، وصعوبة

 (.ثانية فقرة)
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 الفقرة األولى

 توافر القصد الجنائي في توقع النتيجة

ييدؼ مف أتى فعبل إلى تحقيؽ نتيجة محددة فيو، وتوقع ىذه النتيجة أمر مطموب 
يعد الظرؼ المشدد الذي ُيغّير  .توافر القصد لديو اتوافر القصد لديو وتكوف جريمة عمدية إذب

الذي يقـو  ألساسفا وجب إحاطة عمـ الجاني بو. مف وصؼ الجريمة بمثابة ركف ليا، ولذا
إلمكانية إيذاء  الرتكاب السموؾ المجـر قانونا، مع إدراكيا ة المعبرةرادعميو اإلثـ ىو اتجاه اإل

. والعمـ بيذا 1عمى نحو صحيح مطابؽ لمواقعنتيجة الفعؿ المسيء لمصالحو صاحب العبلمة 
ولذلؾ يجب توافر  .في تحقيؽ الواقعة اإلجرامية المعنى يرسـ لئلرادة اتجاىيا ويعيف حدودىا

وباإلضافة إلى ضرورة توافر القصد الجنائي العاـ بعنصريو  .العمـ بعناصر الواقعة اإلجرامية
بمعنى أف  ،البد مف توافر القصد الجنائي الخاص أيضا والمتمثؿ في سوء النية العمـ واإلرادة

 األمر عمى المستيمؾ حوؿ مصدر المنتجات.يكوف الغرض مف استعماؿ العبلمة أف يختمط 

كما أف بيع المنتجات التي تحمؿ عبلمة مزورة أو مقمدة وعرضيا لمبيع والتداوؿ أو 
أـ العارض أـ  تعد جريمة مستقمة بحد ذاتيا سواء كاف البائع ،حتى حيازتيا بقصد البيع

و كاف شخصا أخر، الحائز لممنتجات ذات الشخص الذي قاـ بتزوير العبلمة أو تقميدىا أ
حداث النتيجة وىي عنصر جوىري في  فاإلرادة اآلثمة قد توجو نحو ارتكاب السموؾ المجـر وا 

 .وقد تتجو نحو إتياف السموؾ دوف إرادة النتيجة ،القصد

                                                 

)بأف القوؿ بتوافر عمـ المتيـ بالتقميد ىو مف سمطة محكمة  2003يوليو  12قضت محكمة التمييز بدبي بجمسة  -1
الموضوع الذي تستخمصو مف الوقائع والعناصر المعروضة عمييا، وال يعيب الحكـ عدـ تحدثو صراحة وعمى استقبلؿ 

، ئيجزا 2003لسنة  205 :)الطعف رقـ. تفيد ىذا العمـ(عف عمـ المتيـ بالتقميد ما دامت الوقائع كما أثبتيا الحكـ 
 .، المرجع السابؽالحمادي )حسف أحمد( أنظر: ،(2003 /12/07 :جمسة



 
178 

وفي  ،الجرائـ العمدية عميوفي الحالة األولى نكوف أماـ القصد الجنائي الذي تقـو ف
و الجرائـ غير العمدية، إذف يتطمب عميالحالة الثانية نكوف بصدد خطأ غير عمدي تقـو 

 األمر في الجرائـ التامة والعمدية توافر القصد الجنائي بصورة صريحة أو ضمنية.

 

 الفقرة الثانية

 صعوبة إثبات وقوع االعتداء عمى العالمة التجارية

َيِرُد عمى وقائع ماّدية ونفسية وليس عمى تصّرفات إف اإلثبات في المواد الجنائية 
قانونية، ويّتسـ إثبات وقوع االعتداء عمى العبلمة التجارية بصعوبة أكبر نظرا لما يمجأ إليو 
المجرموف مف وسائؿ مختمفة لمتيّرب مف قبضة القانوف، األمر الذي أّدى إلى العمؿ لتسييمو 

فالقاضي إًذا ىو الذي يقّدر قيمة الّدليؿ  .قيقةبإتاحة الفرصة ألّي دليؿ يوصؿ إلى الح
 .1ويستطيع أف يستخمص منو إدانة المّتيـ أو براءتو القتناعو الّداخمي

والّتقدير الّشخصي لؤلدّلة ال يسمح عممّيا بأّية رقابة لمحكمة الّنقض بقيمة األدّلة في 
دو مف الّناحية اإلثبات، فقاضي الموضوع يمكنو أف يبّرر حكمو باقتناعو بعنصر يب

ف قصد بو مصمحة المّتيـ، إاّل أّنو في  الموضوعية ضعيفا، فضبل عمى أّف ىذا المبدأ، وا 
الواقع يخّؿ بحقوؽ الّدفاع، ألّنو يسمح لمقاضي بأف يعتمد عمى اعتراؼ تـّ العدوؿ عنو، كما 

ف ُيحدثو ىذا أّنو يعيؽ حرّية الّدفاع ألّنو يترؾ المّتيـ في حيرة مف االنطباع الذي يمكف أ
العنصر مف عناصر اإلثبات أو ذاؾ عمى نفسية القاضي، وبذلؾ يجعمو في حالة يصعب 

 عميو فييا تحديد الّسموؾ الذي يجب أف يسمكو لمّدفاع عف نفسو.
                                                 

فوفقا لممذىب الحّر أو الُمطمؽ في اإلثبات تُتَرؾ الحرّية الكاممة لمخصـو في أف ُيقّدموا األّدلة التي يعتبرونيا كافية  -1
 إلقناع 

عمارة )عبد  أنظر: .ضي بحرّية تكويف قناعتو حوؿ أّي دليؿ ُيقّدـ إليو، حسبما يمميو عميو ضميرهلقاضي، ويعترؼ لمقاا
 .332، 331.، المرجع السابؽ، ص(ممدوح خميؿ)البحر ، 432 ، المرجع السابؽ، صالحميد(
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ف كاف نظاـ االقتناع القضائي يبدو مطمقا، إاّل أّف تطبيقو يستوجب أف يحاط بعّدة  وا 
لتعسُّؼ والّتحكُّـ في مصير الّدعوى، ومف ذلؾ ضرورة قيود تضمف عدـ لجوء القاضي إلى ا

أف يستمّد القاضي اقتناعو مف األدّلة المعروضة لممناقشة أثناء المحاكمة الجزائية، تجسيدا 
فضبل  .مف ؽ.إ.ج 212/2لمبدأي المواجية وشفوية إجراءات المحاكمة الجزائية طبقا لممادة 

ا ُبني عمى باطؿ فيو باطؿ. ومف ضوابط عمى وجوب أف يكوف الّدليؿ صحيحا، ألّف م
وحدود مبدأ اقتناع القاضي، التزامو بتسبيب الحكـ مف خبلؿ تبياف المصادر التي استقى منيا 

 .1اقتناعو، وذلؾ لتمكيف المحكمة العميا مف رقابة مدى مشروعية مصادر األدّلة

حاالت معينة توفر  وبالنظر إلى كوف جرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية تتطّمب في 
سوء نية المتيـ، فإف األصؿ ىو أف يقبؿ القاضي الدفع المستمد مف حسف نية المتيـ، بعد 
إثبات عدـ توّفر قصد التعدي عمى حقوؽ العبلمة، كأف يكوف ىناؾ اتفاؽ بيف مالؾ العبلمة 

يمحقو ضرر وقد يدفع المتيـ بأف مالؾ العبلمة لـ  األصمية والمتيـ بارتكاب تمؾ الجريمة.
والحاؿ أف العبلمة صنعت  –نظرا النتفاء المنافسة بينو وبيف صاحب العبلمة األصمية 

 .كأف يكوف تسويؽ العبلمتيف في أسواؽ مختمفة - لتمييز منتجات متنافسة

وقد استقر الرأي بأف أضرارا معنوية قد تصيب المتضرر )صاحب العبلمة( بمجّرد 
ف لمقاضي سمطة كبيرة في تقدير مدى توفر سوء النية لدى المساس بحقو في العبلمة، لذا فإ

ف حدث االعتداء عمى العبلمة لحساب شخص آخر غير المتيـ محؿ المتابعة  .2المتيـ. وا 
فإنو ال يجوز الحكـ بمسؤولية ىذا الرساـ أو الصانع ألف ىذا األخير ال يستطيع في كؿ مرة 

عمـ بكافة العبلمات المسجمة، فمو أف أف يتحرى صاحب العبلمة األصمية، أو يكوف عمى 
 .3يثبت حسف النية بأنو ال يعمـ بأف العبلمة محؿ الرسـ أو التزييؼ ىي ممؾ لمغير

                                                 

 .434ص ، المرجع السابؽ، عمارة )عبد الحميد( أنظر: -1

 أمر إلى الصانع أو الحّفار أو الخطاط أو الرساـ لصنع العبلمة المقمدة. إعطاءكما في حالة  -2

 .104ص المرجع السابؽ، )وىيبة(،  لعواـرنظر:  -3
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ثبات سوء نية القائـ بالتقميد ال يتـ النص عميو في أغمب األحياف في حكـ اإلدانة،   وا 
الشبو بيف  لكف يمكف أف نستشؼ ذلؾ في التسبيب الذي يؤسس عميو القاضي حكمو، ألف

العبلمة األصمية والعبلمة المقمدة ال يمكف أف يكوف محض الصدفة. كأف يكوف اسـ العبلمة 
في األصؿ يمّثؿ لقبا عائميا فيقـو شخص آخر بتقميد ذات االسـ ووضعو عمى منتوجو 

 .1الخاص

 المبحث الثاني

 ه اإلرادة إلى ارتكاب الجريمةاجات

القصد الجنائي العاـ ىو اتجاه اإلرادة اإلجرامية الرتكاب الجريمة مع عمـ الجاني 
بعناصرىا أي أف القصد يتـ عمى العمـ واإلرادة فقط وىو يتوافر في جميع أنواع الجرائـ. أما 

يو اتجاه اإلرادة لوقائع إضافية تدخؿ في تكويف الجريمة إضافة فالقصد الجنائي الخاص 
 ة والعمـ.اإلراد عنصريل

ويتطّمب المشرع في جريمة االعتداء عمى العبلمة التجارية باإلضافة إلى القصد العاـ 
ادة أو ي)العمـ واإلرادة( قصدا خاّصا، فبل يتصّور أف يكوف الجاني َحَسف النية عند قيامو بز 

 عنصر مف عناصر العبلمة التجارية األصمية بنية إيقاع المستيمؾ العادي في المبس إنقاص
والخمط بيف العبلمتيف المقمدة واألصمية، فالقاضي ال يكتفي بالقصد العاـ بؿ يشترط أف يكوف 

 . 2ىناؾ قصد خاص ىو نية الغش

                                                 

( الممموكة لشخص يحمؿ ىذا المقب العائمي فسوء النية ىنا ظاىر Mariniكما في حالة قياـ شخص بتقميد عبلمة ) -1
 أنظر: تماما.

HAROUN (A), Op.Cit., p.196. 

 تحقيؽ ما يفرض لو القانوف عقوبة". أنظر في ذلؾ: إرادة( ىو: "Roubierالغش حسب روبييو ) -2

Paul ROUBIER, Op. Cit, p. 362. 
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ذا كاف الغش في مفيومو المدني ىو إيياـ الشخص بأمر مخالؼ لمحقيقة قصد دفعو  وا 
ف منظور القانوف إلى التعاقد أو اإلضرار بحقوقو، ويكفي لقياـ الغش كتماف واقعة، فإنو م

الجنائي ىو إلباس أمر مف األمور مظيرا مخالؼ لحقيقة ما ىو عميو، ويتـ بنشاط إيجابي 
ممموس، وال يكفي فيو مجّرد الكتماف، والوسيمة التي يستعمميا الجاني في الغش الجنائي 

 .1موّجية لمشخص المتعاقد بصرؼ النظر عف طريقتو ودرجة إتقانو

أوؿ( كما مطمب ث نطاؽ اإلرادة في مجاؿ القصد الجنائي )وسنتناوؿ في ىذا المبح
  .نتناوؿ صور القصد الجنائي والوقائع التي ال يتأثر العمـ بيا في تحققو )مطمب ثاني(

 المطمب األول

 نطاق اإلرادة في مجال القصد الجنائي

المقصود باإلرادة ىي قوة نفسية تتحكـ في سموؾ اإلنساف فيي نشاط نفسي يصدر مف 
دراؾ بيدؼ بموغ غرض معيف، فإذا توجيت ىذه اإلرادة المدركة والمميزة عف عمـ  وعي وا 
لتحقيؽ الواقعة اإلجرامية بسيطرتيا عمى السموؾ المادي لمجريمة وتوجييو نحو تحقيؽ 

قاـ القصد الجنائي في الجرائـ المادية ذات النتيجة، في حيف يكوف توافر اإلرادة  ،النتيجة
 .صد إذا ما اتجيت لتحقيؽ السموؾ في جرائـ السموؾ المحضكافيا لقياـ الق

تؤلؼ العنصر األساسي في ولئلرادة أىمية قصوى في نطاؽ القانوف الجنائي، إذ 
. إف توجو اإلرادة لتحقيؽ الجريمة يبدو  القصد الجنائي، وفي الركف المعنوي عمى وجو العمـو

السموؾ المحض، ففي توجو اإلرادة لتحقيؽ واضحا بالنسبة لمجرائـ الشكمية التي تقـو بمجرد 
السموؾ ما يكفي لمقوؿ بأنيا تسيطر عمى كؿ ماديات الجريمة الشكمية، أما بالنسبة لمجرائـ 

 المادية فإف األمر موضع خبلؼ، فاإلرادة تسيطر عمى السموؾ ولكف ما عبلقتيا بالنتيجة؟
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تكوف الرابطة بيف اإلرادة انقسـ الفقو بيذا الشأف إلى رأييف، األوؿ يرى ضرورة أف 
والنتيجة رابطة قوية بحيث تتجو إرادة الفاعؿ إلييا وترغب في تحقيقيا وبالتالي تسيطر عمييا 

أوؿ(.  عكما تسيطر عمى ماديات السموؾ وقد سمي ىذا االتجاه في الفقو بػ نظرية اإلرادة )فر 
 التي فة إذ يكتفي بنوع العبلقةوالرأي الثاني يرى أف الرابطة بيف اإلرادة والنتيجة رابطة ضعي

 ثاني(. عتقـو بمجرد العمـ أو التصور أو التوقع فيما يطمؽ عميو الفقو نظرية العمـ )فر 

 األول عالفر 

  دةنظرية اإلرا  

تعتبر نظرية اإلرادة النظرية السائدة في معظـ القوانيف العقابية، ومنيا قانوف العقوبات 
في المعاممة الجنائية كأصؿ عاـ بيف القصد المباشر الذي يستمـز  يالجزائري الذي ال يسو 

انصراؼ إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعؿ اإلجرامي وتحقيؽ النتيجة الضارة وىو حاؿ الجرائـ 
العمدية، وبيف القصد غير المباشر أو االحتمالي الذي يستمـز انصراؼ إرادة الجاني إلى 

  .1ؽ النتيجة وىو الحاؿ في الجرائـ غير العمديةارتكاب الفعؿ اإلجرامي دوف تحقي

اإلرادة عند أصحاب ىذه النظرية )فقرة أولى(، مضموف سنتناوؿ ىذا الفرع في فقرتيف، 
 ومبررات ىذه النظرية )فقرة ثانية(

 فقرة أولى

 مضمون اإلرادة عند أصحاب ىذه النظرية

ختمؼ الفقو حوؿ ما إذا يكفي أف تنصرؼ إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة أـ أنو ا
لى تحقيؽ النتيجة الضارة أيضا؟ ايمـز أف تنصرؼ إرادة الجاني إلى ارتكاب   لجريمة وا 
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أّف القصد الجنائي يستمـز أف تتجو إرادة الجاني إلى  إلرادةا نظرية يرى أنصارو 
إذ تجد أف اإلرادة في توجييا  .إلى تحقيؽ النتيجة المطموبة ارتكاب الفعؿ اإلجرامي وأيضا

إلى تحقيؽ الفعؿ المكوف لمجريمة إنما تريد السموؾ وتريد النتيجة التي يتمثؿ فييا االعتداء 
عمى المصمحة المػحمػػية قانػػونا، بؿ أف إرادة الفػػاعؿ تريػػد كؿ واقػػعة تحػػدد داللة الفػػعؿ 

 ت جػػػزءا يعتد بو في تكويف الجريمة.اإلجرامػػية إذا كان

 الفقرة الثانية

 اإلرادة مبررات نظرية

ت فالقصد الجنائي يتطمب توافر اإلرادة لدى الجاني، فإذا انتأف وحجة ىذا الرأي 
ع الجرائـ عمدية كانت أـ غير عمدية. أّما إذا ياإلرادة انعدمت المسؤولية الجنائية في جم

المسؤولية الجنائية في الجرائـ العمدية، ذلؾ أّف اإلرادة ىي أف يتعمد في تنتانعدـ القصد ف
 .الجاني الفعؿ أو النشاط المادي

أّما القصد فيو أف يتعمد الجاني النتيجة المترتبة عمى ىذا الفعؿ، وترتيبا عمى ذلؾ أّف 
قصد، ففي القصد يستمـز حتما توافر اإلرادة، ولكف توافر اإلرادة ال يستمـز حتما توافر ال

الجرائـ العمدية كالقتؿ العمدي يتوافر القصد واإلرادة معا، وفي الجرائـ غير العمدية كالقتؿ 
 .1الخطأ تتوافر اإلرادة ويتخمؼ القصد نحو تحقيؽ النتيجة

رادة النتيجة أيضا، فإرادة و  خبلصة ىذا الرأي أف القصد الجنائي يتطمب إرادة السموؾ وا 
لقياـ القصد الجنائي، وىذه النظرية ىي السائدة حتى اآلف في الفقو السموؾ وحدىا ال تكفي 

 .2عمى وجو العمػػـو
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 الثاني عالفر 

 نظرية العـمم 

ظير بشأف اإلرادة اتجاه فقيي آخر سمي بنظرية العمـ. وأساس ىذه النظرية ىو 
ضعؼ الرابطة الموجودة بيف اإلرادة والنتيجة، إذ تكتفي بنوع العبلقة التي تقـو بمجرد العمـ أو 
التصور أو التوقع، ذلؾ أف اإلرادة ال يمكنيا السيطرة عمى األفعاؿ البلحقة لمسموؾ. وىو ما 

وألف  .مضموف اإلرادة عند نظرية العمـضو بشكؿ مف التفصيؿ في )فقرة أولى( سنحاوؿ عر 
رأي ىذه النظرية لـ يؤخذ عمى اإلطبلؽ إذ وجيت لو عدة انتقادات نحاوؿ الوقوؼ عمى 

 بعضيا في )فقرة ثانية(.

 الفقرة األولى

 مضمون اإلرادة عند نظرية العمم

ة عمى إحداث النتيجة، ذلؾ أف حدوث يرى أصحاب نظرية العمـ أنو ليس لئلرادة سيطر 
النتيجػػة ىػػو ثمػػرة لقػػوانيف طبيعيػػة حتميػػة ال سػػيطرة لػػئلرادة عمييػػا. أمػػا إتيػػاف الفعػػؿ فيػػو الػػذي 
لػى جعميػا تػأتي  يمكف أف يكوف ثمرة لئلرادة إذا مػا اتجيػت إلػى التػأثير عمػى أعضػاء الجسػـ وا 

 كات العضوية التي يفترضيا العقؿ.الحر 

بػػػأف اإلرادة قػػػد اتجيػػػت إلػػػى إحػػػداث النتيجػػػة قػػػوؿ يفتػػػرض إثبػػػات  ف القػػػوؿإوبالتػػػالي فػػػ
سػػيطرة الجػػاني عمػػى القػػوانيف الطبيعيػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى إحػػداثيا، وىػػو إثبػػات يسػػتحيؿ عمػػى 

  العقؿ تصوره.

كمػػا يػػروف أيضػػا أف المنطػػؽ يتنػػافى مػػع القػػوؿ باتجػػاه اإلرادة إلػػى إحػػداث الوقػػائع التػػي 
جراميػة إذا كانػت ىػذه الوقػائع سػابقة فػي وجودىػا عمػى ارتكػاب تقترف بالفعؿ وتعطيو داللتو اإل

الفعػػػؿ، وقػػػد تكػػػوف سػػػابقة فػػػي وجودىػػػا عمػػػى الجػػػاني نفسػػػو. وأف القػػػوؿ بانصػػػراؼ اإلرادة إلػػػى 
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النتيجة قوؿ يتعارض مع ما استقر عميو الفقو والقضاء مػف أف الجػاني يسػأؿ مسػؤولية عمديػة 
 ف راغبًا عنيا. عف النتائج الحتمية لفعمو ولو ثبت أنو كا

لقػانوف، وىػذه اإلرادة رادة مخالفػة اأما القصد الجنائي وفقا ألصحاب نظريػة العمػـ فيػو إ
تتػػوافر إذا أراد الجػػاني ارتكػػاب فعمػػو وىػػو يعمػػـ باقترانػػو بالوقػػائع التػػي تحػػدد داللتػػو اإلجراميػػة، 

إال أف الجػػاني ال ويتوقػػع النتيجػػة التػػي يتمثػػؿ فييػػا االعتػػداء عمػػى الحػػؽ الػػذي يحميػػو القػػانوف. 
يعاقػػب لمجػػرد أنػػو توقػػع النتيجػػة اإلجراميػػة، لكنػػو يعاقػػب ألنػػو أتػػى الفعػػؿ عمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ 
التوقع، ذلؾ أف توقعو النتيجة اإلجرامية لـ ينشئ لديو الباعث الذي يثنيو عػف الفعػؿ، أو أنشػأ 

 لديو ىذا الباعث ولكنو لـ يستجيب لو.

الجنػػائي يقػػـو عمػػى إرادة السػػموؾ والعمػػـ بالنتيجػػة أو ذا الػػرأي أف القصػػد ػػػػة ىػػػػبلصػػوخ
 .توقعيا

 الفقرة الثانية

 االنتقادات الموجية لنظرية العمم

إف أىـ انتقاد وجو لنظرية العمـ كاف بخصوص قوليا أف القصد الجنائي يقـو عمى 
والنتيجة رابطة إرادة السموؾ والعمـ بالنتيجة أو توقعيا، وىو ما يجعؿ الرابطة بيف اإلرادة 

السيطرة عمى ما يمحؽ السموؾ مف أفعاؿ،  ضعيفة. إذ أنو عمى ىذا األساس ال يمكف لئلرادة
بينما تربط بيف اإلرادة والنتيجة رابطة قوية حيث أف إرادة الفاعؿ ىي التي تتجو نحو السموؾ 

 وكذلؾ النتيجة وتسعى لتحقيقيا، بؿ وتسيطر عمييا.
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 المطمب الثاني

 الجنائي والوقائع التي ال يؤثر العمم بيا في تحّققوالقصد 

رغـ اختبلؼ االتجاىات الفقيية حوؿ مدى توافر القصد الجنائي في السموؾ 
اإلجرامي، إال أف الرأي المؤكد ىو قياـ السموؾ اإلجرامي عمى القصد الجنائي، وىو ما 

ترتبط بالجريمة فإف سيتضح مف خبلؿ )فرع أوؿ( القصد الجنائي، ورغـ وجود وقائع عدة 
ىذه الوقائع ال يؤثر الجيؿ بيا في تحقؽ القصد الجنائي، إذ أف القانوف لـ يوجب العمـ بيا 
ومف ثمة عدـ تأثر القصد الجنائي بيا سواء عمـ بيا الجاني أو لـ يعمـ وىو ما سيتضح مف 

 خبلؿ )فرع ثاني( الوقائع التي ال يؤثر الجيؿ بيا في القصد الجنائي.

 األول عالفر 

 يـائـنــجـد الـصـقـال

تقـو الجريمة بصفة عامة عمى ثبلثة أركاف والركف المعنوي ىو أحد ىذه األركاف 
والذي يطمؽ عميو القصد الجػػنائي الذي يجب توافره لقيامو، أما عف مفيـو القصد الجنائي 

مف خبلؿ  فسنتناولو في )فقرة أولى( ىذا األخير الذي تتعدد صوره وتتنوع وىو ما سيظير
 )فقرة ثانية( صور القصد الجنائي.

 الفقرة األولى

 جنائيالقصد المفيوم 

ىو الركف المعنوي الذي تقـو عميو الجرائـ بصفة عامة. والقصد  القصد الجنائي 
في جرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية ىو سوء نية المعتدي، وعمى عكس قواعد الجنائي 

قانوف العقوبات التي تتطمب لقياـ أي جريمة ركف مادي ومعنوي فإف جريمة التقميد ال تتطمب 
في الغالب إال ركنا واحدا وىو الركف المادي المتمثؿ في استنساخ العبلمة، وال أىمية لسوء 
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فتقميد العبلمة معاقب عميو ، ف الركف المعنوي غير ضروري في قياـ الجريمةذلؾ أ، 1النية
بذاتو استقبلال عف سوء القصد، ودوف أف يكوف لممتيـ إثبات حسف نيتو إال إذا تعمؽ األمر 

 . 03/06 :بحسف النية حسب األمر

وعموما فإف التقميد ال يتطمب تقديرا قضائيا، فإف كانت العناصر األساسية المميزة 
لمعبلمة مصطنعة فإنو ال يتطمب أكثر مف ذلؾ وال تيـ المجيودات التي يقـو المقمد بيا 

 لتمييز عبلمتو مف خبلؿ نقاط أخرى. 

 الفقرة الثانية

 صور القصد الجنائي

لعمدية توافر القصد الجنائي بصورة صريحة أو يتطمب األمر في الجرائـ التامة وا
يعتبر القصد العاـ والقصد إذ ضمنية، وقد تدخؿ الفقو الجنائي وحدد أنواع القصد الجنائي. 

 الخاص أحد صور القصد الجنائي.

قصد الجنائي العػاـ عندما ييدؼ الجاني عند ارتكابو الواقعة اإلجرامية مع ال يتحّقؽو 
تحقيؽ غرض معيف، بتحقيقو قد تتـ الجريمة ويتوافر ليا القصد الجنائي العمـ بعناصرىا إلى 

السرقة  العاـ، ففي جريمة القتؿ يكوف غرض الجاني إزىاؽ روح المجني عميو، وفي جريمة
يكوف غرض الجاني حيازة الماؿ المسروؽ، وعميو فالقصد العاـ أمر ضروري ومطموب في 

 كؿ الجرائـ العمدية.

اـ في حدود تحقيؽ الغرض مف الجريمة فبل يمتد لما بعده، وآية وينحصر القصد الع
ذلؾ ىو أف يكتفي القانوف بربط القصد الجنائي بالغرض الذي يسعى لو الجاني بغّض النظر 
عف الغاية أو الباعث الذي يحركو أو يبتغيو، وعمى ذلؾ يعد تحقيؽ الغرض أو محاولة 

                                                 

القانون التجاري واألعمال التجارية والتاجر الشركات التجارية الممكية التجارية ، (مصطفى كماؿأنظر: طو ) -1
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ائي العاـ بوصفو اليدؼ الفوري والمباشر تحقيقو ىو األمر الضروري لقياـ القصد الجن
 .لمسموؾ اإلجرامي

توافر لدى مف  ،القانوف في بعض الجرائـ ويتطمب يو ماف القصد الجنائي الخاصأما 
الجاني إرادة تحقيؽ غاية معينة مف الجريمة، فبل يكتفي بمجرد تحقؽ غرض الجاني كما في 

فيتغمغؿ إلى نوايا الجاني ويعتّد بالغاية القصد الجنائي العاـ، بؿ يذىب إلى أكثر مف ذلؾ 
التي دفعتو إلى ارتكاب الجريمة، والغاية ىي اليدؼ الذي يبتغيو الجاني مف تحقيؽ غرضو 
ذا كاف الغرض ال يختمؼ في الجريمة الواحدة بيف جاٍف وجاٍف  المباشر في ارتكاب الجريمة، وا 

لحصوؿ عمى اقصد إضعاؼ منافس آخر، أو بفقد يكوف التزييؼ  .. فإف الغاية تختمؼ1آخػر
 .أو أمور أخرى ،أرباح مالية

وتختمؼ الغاية عف الباعث أو الدافع الرتكاب الجريمة أيضا، فالباعث ىو الدافع 
النفسي لتحقيؽ سموؾ معيف بالنظر إلى غاية محددة، وال يعتد القانوف بالباعث إاّل إذا نص 

 .و يخرج عف دائرة الركف المعنوي لمجريمةصراحة وىو أمر نادر، ألن عميو المشّرع

وال يختمؼ القصد الخاص عف القصد العاـ مف حيث العناصر التي تكّوف كبل منيا، 
فطبيعتيما واحدة تقـو عمى توافر ذات العناصر أي عنصري العمـ واإلرادة، لكف موضوع 

 .2ـالعمـ واإلرادة في القصد الخاص أكثر تحديدا وكثافة منو في القصد العا

                                                 

ف استمزمت  2000فبراير  26قضت محكمة التمييز بدبي بجمسة  -1 بأنو مف المقرر، أف جريمة التقميد لعبلمة تجارية، وا 
ا عمى استقبلؿ فضبل عف القصد الجنائي العاـ قصدا خاصا ىو العمـ بالتقميد، فإف المحكمة ال تمتـز بإثباتو في حكمي

الطعف رقـ  .عف تحقؽ الفعؿ المادي يكشؼ بذاتو عف توافر تمؾ النية الخاصة التي يتطمبيا القانوف أوردتومتى كاف ما 
 .المرجع السابؽ ،الحمادي )حسف أحمد(أنظر: . 26/2/2000: جزاء، جمسة 2000لسنة  2و1و 1999لسنة  227
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 المحدد القصدكذلؾ فقد ينقسـ القصد الجنائي إلى قصد محدد وقصد غير محدد، ف
كما لو  ،موضوع محدد ىو القصد الذي تتجو فيو اإلرادة إلى تحقيؽ النتيجة اإلجرامية في

 فالقصد لديو محدد. تعّمد المخالؼ عدـ وضع العبلمة عمى السمع والخدمات

القصد غير المحدد ىو القصد الذي تنصرؼ فيو إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة و 
دوف تحديد لموضوعيا، وقد أراد كؿ ما سينجـ عنيا بغض النظر عّما ستسفر عنو، فمف 

مبيع أو العرض لمبيع عمدا لسمعة أو أكثر أو تقديـ خدمة ال تحمؿ عبلمة دوف لتتجو إرادتو 
عف مدى إقباؿ الناس القتناء تمؾ السمع والخدمات فإف قصده أف يكوف لديو تصور محدد 

 .يكوف غير محدد

يكوف القصد مباشرا عندما كما ينقسـ أيضا إلى قصد مباشر وآخر غير مباشر، ف
تتوجو إرادة الفاعؿ الرتكاب الواقعة اإلجػػرامية التي أرادىا بكؿ عناصرىا، بحيث ال يراوده 

فمف يطمؽ النار عمى خصمو بيدؼ قتمو  .راد تحقيقياشؾ بضرورة حدوث النتيجة التي أ
ولذا فإف قصده ىنا يعد قصًدا  ،يتوقع نتيجة محددة بعينيا وىي إزىاؽ روح المجني عميو

 مباشًرا. 

إذا باشر الجاني سموكو المؤدي لمنتيجة متوقًعا أف النتيجة  القصد غير مباشر ويكوف
في سموكو فإف قصده ىنا يعّد قصدا غير  ممكنة الوقوع ال أكػيدة الوقوع، فخاطر ومضى

لقصد المباشر ىو األصؿ في القصد الجػنائي عمى مختمؼ صوره العاـ او ، مباشػر أو احتمالي
 .1والخاص، المحدود وغير المحػدود، أما القصد االحتمالي فيو نوع آخػر تختمؼ فيو اآلراء
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 الثاني عالفر 

 الجنائي الوقائع التي ال يؤثر الجيل بيا في القصد

ىناؾ وقائع ال يؤثر الجيؿ بيا في القصد الجنائي، وىذه الوقائع ترتبط بالجريمة ولكنيا ال 
، ولذلؾ فإنيا فييا لذا فإف القانوف لـ يوجب العمـ بيا ولـ يعتبر الجيؿ مؤثرا .تعتبر ركنا فييا

 بيا.ال تؤثر عمى القصد الجنائي سواء عمـ بيا الجاني أو لـ يعمـ 

 جيؿ الجاني بحالتو الشخصية التي تتطمب تشديد العقوبة سنتناولو في فقرتيف،وىو ما 
 .أو الغمط فيو )فقرة ثانية( الجيؿ بالقانوفوكذا )فقرة أولى( أنو أىؿ لتحمؿ المسؤولية وب

 الفقرة األولى

 أنو أىل لتحمل المسؤوليةوب جيل الجاني بحالتو الشخصية التي تتطمب تشديد العقوبة

معروؼ فإف العود يؤدي إلى تشديد العقوبة والجاني يرتكب جريمة وكاف قد فكما ىو 
حكـ عميو مف قبؿ، ال يقبؿ دفعو بأنو نسي ارتكابو لمجريمة السابقة بؿ يعاقب عمى أساس 
توفر القصد الجنائي مع اإلشارة إلى أف الظرؼ ال يغير مف وصؼ الجريمة، فالعود في 

 .1المخالفات ال يرفعيا إلى جنح

بحكـ وظيفتو يتمتع  ظنو أنوأو  ،لذلؾة أنو دوف السف القانوني الجاني داعتقاف فإذلؾ ك
ففي ىذه األحواؿ ال ينتفي عنو توفر القصد الجنائي ويحاسب  .بالحصانة والواقع غير ذلؾ

أو كاف يعتقد أنو مصاب بمرض عقمي مانع مف المسؤولية  .عمى جرائمو عمى أساس العمد
 اعتماًدا عمى ممؼ طبي ظير أنو خػاطئ.
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 الفقرة الثانية

 أو الغمط فيو الجيل بالقانون

األصؿ أف الجيؿ ال يؤثر في توفر القصد الجنائػػي، فاحتجاج الجاني بجيمو بالقانوف 
أو أنو وقع في غمط عند تفسيره لو كي ينفي عف نفسو القصد ىو احتجاج غير مقبوؿ، 
فالقاعدة أنو ال ُيعذر اإلنساف بجيمو لمقانوف. فالعمـ بالقانوف مفترض، ونظرا ألىمية ىذه 

 في النصوص القانونية.  القاعدة فقد تأّكدت

إلى التخفيؼ مف ىذه القاعدة وذلؾ بالقوؿ بأف القصد ينتفي عند  ويميؿ الفقو
وأنو يمكف االحتجاج بالجيؿ بالقانوف إذا كاف محؿ الجيؿ  ،االستحالة المطمقة لمعمـ بالقانوف

نو يجوز نفي القصد في حالة الغمط دوف خطأ  ،أو الغمط بقانوف آخر غير قانوف العقوبات وا 
Erreur invincible كما يسميو القضاء الفرنسي.  
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 الباب األول ةصالخ

جريمة التعدي عمى العبلمة التجارية ثبلثة أركاف، رأينا مف خبلؿ ىذا الباب أف أركاف 
المشرع عمى ذكر وىي الركف الشرعي وىو النص عمى الجريمة وعقابيا، أي أف ينص 

وذلؾ  ،الجريمة في قانوف العقوبات أو النصوص القانونية المكممة لو ويجرميا ويحدد عقوبتيا
ويكتسي ىذا الركف أىمية دستورية وقانونية في )ال جريمة وال عقوبة إال بنص(، وفقا لمبدأ 
عميو ألىميتو في الحفاظ عمى حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية، لذلؾ نصت  ذات الوقت

المادة األولى مف قانوف العقوبات الجزائري. وبموجبو يحظر عمى القاضي أف ينشئ جرائـ 
وعقوبات مف تمقاء نفسو، حيث تنحصر ميمتو بتطبيؽ النص القانوني المحّدد مف قبؿ 

 . المشرع عمى الواقعة المطروحة أمامو

الركف المادي وىو الفعؿ الجرمي، أو الواقعة اإلجرامية، أو ىو  والركف الثاني ىو  
االعتداء المادي الذي ينصب عمى الشيء المحمي بموجب القانوف، وىذا ىو الجانب 

َمو القانوف بما يجعؿ  ، يتحّقؽ مف خبلؿالموضوعي لمجريمة وقوع فعؿ أو امتناع عف فعؿ َجرَّ
ناقصة. ومف ىنا نجد أف الركف المادي لمجريمة يقـو  الجريمة َتْبرز إلى الوجود تامة كانت أو

. حيث أساسا عمى عنصر السموؾ اإلجرامي، وأحيانا يكوف ىذا العنصر كافيا ولوحده لذلؾ
نسب لشخص ما اقتراؼ جريمة أي لقياـ اإلسناد السموؾ شرط الـز مف أجؿ أف يُ أف ىذا 

 باعتبار ىذا األخيرإجرامي  المادي، فبل يمكف تصور جريمة دوف أف تكوف نتيجة لسموؾ
منتيجة حينما يثبت توّفر العبلقة السببية بينيما، وكؿ واقعة تنتفي عنيا صبغة السموؾ ل اسبب

 .ال يتصور مبدئيا أف تكوف محبل لمتجريـ

عمى الركف المعنوي الذي يتجمى في حرية اإلرادة تقـو أيضا ىذه الجريمة رأينا أف كما 
حتى يسند الفعؿ إلى  يف السابقيفال يكفي قياـ الركنإذ مف عدميا  في اختيار ارتكاب الجريمة

الجاني، فالمسؤولية الجزائية تستمـز ضرورة توافر الركف المعنوي الذي يدؿ عمى وجود رابطة 
رادة الجاني اتجاه أرادة الفاعؿ إلى النشاط ، مف خبلؿ نفسية ومعنوية بيف الفعؿ المادي وا 
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لى تحقيؽ النتي جة المترتبة عميو مع عممو بيا، أي يجب توافر القصد اإلجرامي اإلجرامي وا 
مما يخمؽ  ،أنيا ال تنص عمى النية 03/06مف األمر:  26بالرجوع لممادة: ، وقد رأينا لديو

التباسا حوؿ الموضوع، غير أف تسجيؿ العبلمة التجارية لدى الجية المختصة يفترض عمـ 
حسف النية ، أما مو مما يجعؿ الركف المعنوي مفترضالجميع بيا وليس لمجاني أف يتذّرع بجي

عبء إثباتو يقع عمى المتيـ، إذ يفترض سوء النية أو أف جريمة بؿ ىذه البل يفترض في ف
اإلىماؿ الشديد في المقمد لمجرد أنو ارتكب الفعؿ المادي لمتقميد والذي يعتبر دليبل كافيا عمى 

 و.نية الغش والتدليس لدي
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 الباب الثاني

ة ـاصـــة الخـيـرائــــــد اإلجـواعـالق
م ـرائــي جـزاء فــجـة والـتابعــبالم
 عمى العالمة التجارية اءدتعاال
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  الباب الثاني

 عمى العالمة التجارية اءدتعالقواعد اإلجرائية الخاصة بالمتابعة والجزاء في جرائم اال

ميمة، حيث يتحصؿ صاحبيا عمى ورقة  يترتب عمى تسجيؿ العبلمة التجارية أثار 
رسمية وسند قانوني بأنو صاحب العبلمة المسجمة وال ينازعو فييا أحد، ويتمتع حياؿ ذلؾ 
بأحقيتو في منع الغير مف استغبلؿ عبلمتو التجارية إال بإذنو، وبذلؾ يستطيع أف يقـو 

رىا. واألىـ مف كؿ ذلؾ بمختمؼ العمميات القانونية التي يسمح بيا القانوف وتحقؽ جميع أثا
 ىو حصولو عمى الحماية القانونية بكؿ أشكاليا خاصة الجزائية والمدنية.

وحماية العبلمة التجارية ىي مف الضرورات التي تبنى عمييا عممية المنافسة وجمب   
ذا كاف يعاب عمى التشريع الذي كاف يعمؿ بو في الجزائر  .المشاريع االستثمارية األجنبية وا 

جويمية  19المتعمؽ بالعبلمات والصادر في  03/06 األمرلحماية القانونية فإف ضعؼ ا
جراءات تحفظية مع  2003 قد زّود مالؾ العبلمة التجارية بحماية متعددة، جنائية ومدنية وا 

لى حماية جمركية تصب في نفس  اإلحالة إلى القواعد العامة في قانوف العقوبات مف جية، وا 
واليدؼ ىو محاربة التقميد بكؿ أشكالو بأجيزة متعددة ومتخصصة في إطار قانوني  .الغاية

متطور مف حيث تحديد الحقوؽ وااللتزامات والجزاءات المترتبة عمى اإلخبلؿ بيا مف جية 
 أخرى.

في القسـ المتعمؽ باإلجراءات الجنائية أنو: "تمتـز  "بسيتر "مف اتفاقية  21 المادةتنص 
ء بفرض تطبيؽ اإلجراءات والعقوبات الجنائية عمى األقؿ في حاالت التقميد البمداف األعضا

مة أو انتحاؿ حقوؽ المؤلؼ عمى نطاؽ تجاري..."، التزاـ جسالمتعمد لمعبلمات التجارية الم
الدوؿ بالنص في قوانينيا عمى إجراءات اإلنفاذ المنصوص عمييا في ىذه االتفاقية اتخاذ 
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اإلجراءات المستعجمة لمنع التعدي، إجراءات رادعة لمحيمولة دوف  تدابير فعالة ضد أي تعد،
التعدي، إجراءات عادلة ومنصفة )كمؼ التقاضي العالية، تعقيد اإلجراءات، التأخير غير 
، سماع أطراؼ الدعوى والسماح ليـ بتقديـ  المبرر(، القرارات مسببة ومكتوبة ومتاحة لمخصـو

 .1بناء عمييا البينات التي يجب أف يصدر القرار

المتعمؽ بالعبلمات عمى أنو: "مع مراعاة أحكاـ  03/06 األمرمف  26 المادةوتنص 
ارية ئثأعبله، يعد جنحة تقميد لعبلمة مسجمة كؿ عمؿ يمس بالحقوؽ االست 10 المادة

قانوف العقوبات  429 المادةوتنص ، قاـ بو الغير خرقا لحقوؽ صاحب العبلمة..." لمعبلمة،
عمى ما يمي: "يعاقب بالحبس... كؿ مف يخدع أو يحاوؿ )الشروع( أف يخدع المتعاقد سواء 

 .سواء في كمية األشياء المستعممة أو في ىويتيا..."، في نوع السمعة أو في مصدرىا

مف خبلؿ استقراء أحكاـ المواد السابقة، نستنتج أف صور المساس بالعبلمات متعددة، 
لمشرع الجزائري تعرض لموضوع الحماية القانونية لمعبلمة التجارية مف التقميد بصفة غير فا

وبصفة مباشرة كما ىو الحاؿ في األمر المنظـ  ،كما ىو الحاؿ في قانوف العقوبات ،مباشرة
 لمعبلمات التجارية.

ماية أكثر تتمتع الحماية الجنائية بقوة الردع والزجر وسرعة في اإلجراءات، بما يكفؿ ح  
فصؿ (بياف أسس وشروط صحة المتابعة  سنتناوؿ ذلؾ مف خبلؿفعالية لمعبلمة التجارية. و 

                                                 
إنفاذ حقوق الممكية الفكرية في إطار اتفاقية جوانب التجارة المتصمة بحقوق الممكية  الطراونة )سامر(،أنظر:   -1

، أبو 2010ديسمبر  29، المؤتمر األوؿ لمكافحة الغش التجاري والتقميد، (TRIPSالفكرية )
 ظبي، اإلمارات العربية المتحدة، متاح عمى الموقع االلكتروني التالي:

http://cdn.arabianbusiness.com-politics-economics-2010-dec-29-48706. (12/11/2016). 

http://cdn.arabianbusiness.com-politics-economics-2010/
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 ،)فصؿ ثاني(، ثـ نعقبو بالوقوؼ عمى ما يجب أف يتخذ مف إجراءات في سبيؿ ذلؾ )أوؿ
 .)فصؿ ثالث( التجارية ةالعبلمب الماسةجرائـ قمع ال لنختـ ىذا الباب بالتطرؽ إلى

 الفصل األول

 العالمة التجاريةجرائم االعتداء عمى في  صحة المتابعة أسس وشروط

إذ أضحت  ،مشكمة تقميد العبلمة التجارية تطورت وبمغت مستوى ينذر بالخطرإف   
تفقد االقتصاد العالمي المبليير وتؤدي إلى مشاكؿ اجتماعية عديدة كاألخطار عمى الصحة 

% مف مجمؿ التجارة  9إلى  5، يمثؿ التقميد مف 2 (OCDE)حسب منظمة و  .1والبيئة
 .3مبليير بالنسبة لفرنسا وحدىا 6مميار أورو بما فييا  300إلى  200أي مف العالمية، 

وىذه  ،4مميار دوالر 400لممنتوجات األصمية تخسر كؿ سنة  صانعةالشركات الإف   
مميار أورو عمى المستوى العالمي بالنسبة لبلقتصاد  600إلى  500النسبة تمثؿ خسارة بػػػػ 

                                                 

 :أنظر -1
                                                                                WYSSBORD (V), Op. Cit, p. 8.  

 أنظر: -2

                                               .L'Organisation de Cooperation et de Développement Économiques 

 :أنظر -3
Rapport d’information no 2363 déposé le 8 juin 2005 par la délégation de l’Assemblée nationale pour 

l’Union européenne sur la lutte de l’Union européenne contre la contrefaçon et présenté par M. Marc 

L’affineur, député. Après avoir présenté un état des lieux de la contrefaçon et une évaluation des dispositifs 

communautaires et internationaux de lutte contre ce phénomène, ce rapport propose des pistes d’action pour 

l’avenir. Voir:  

 http://www.justice.gouv.fr/art_pix-scpc2005/3.pdf. (15/03/2017). P. 05. 

 :أنظر -4
WYSSBORD (V), Op. Cit, p. 9.  

http://www.justice.gouv.fr/art_pix-scpc2005/3.pdf
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صناعة المنتوجات المزورة لـ تتوّقؼ عف التزايد إذ قد  1998الرسمي، دوف احتساب أنو منذ 
ة مف التجارة العالمية، فصناعة البضائع المقمدة تمتينو فروع منّظمة متورط %10تبمغ اليـو 

 لمحدود.في مختمؼ قطاعات اإلجراـ العابر 

وانطبلقا مما سبؽ بادرت الدوؿ إلى تجريـ ىذا الفعؿ في قوانينيا العقابية التي تؤسس 
لشرعية تجريـ ىذه األفعاؿ، فما ىو أساس اعتبار ىذه األفعاؿ تندرج ضمف األفعاؿ المجّرمة 

  بحكـ إضرارىا بالمصمحتيف العامة والخاصة؟

عمى ىذا التساؤؿ سنقـو بدراسة األساس النظري والقانوني لصحة المتابعة في لئلجابة 
جرائـ االعتداء عمى حقوؽ العبلمات التجارية )مبحث أوؿ(، ثـ نعرض الشروط الشكمية 

 والموضوعية لصحة المتابعة في جرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية )مبحث ثاني(.

 المبحث األول 

 العالمة التجاريةجرائم االعتداء عمى في  صحة المتابعة أسس

يسمح الرجوع إلى بعض األسس التي تضمنتيا المبادئ العامة باالستجابة إلى مطالب 
ألنيا تفضي إلى المحافظة عمى مبادئ قانوف العبلمات،  ،ال يمكف لمعدالة رفضيا أو تجاىميا
ولو مف خبلؿ مختمؼ الذي سنتنا)مطمب أوؿ(،  س النظرياومف بيف تمؾ األسس نجد األس

النظريات المعتمدة كأساس لصحة المتابعة في جرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية. بينما 
 )مطمب ثاني(.في القانوني نتناوؿ األساس 
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 لمطمب األولا

 لصحة المتابعة س النظريااألس

جارية في ػػبلمة التػػوؽ العػػتدي عمى حقػػتابعة المعػػرية لمػػية النظػػند الشرعػػد تستػػق
بيا المتعّمؽ بالتأسيس لحؽ ضحية االعتداء عمى العبلمة التجارية في المجوء لمقضاء ػػجان

ى أوؿ(، أو إل فرعوالحقوؽ الشخصية )اإلثراء ببل سبب  يتيالجزائي المختص إلى نظر 
 .(ثاني فرع) مخالفة قواعد المنافسة الشريفة

 األول الفرع

 كأساس لصحة المتابعةتين المعتمدتين نظريال

حساب غيره دوف سبب أف يمتـز  ىعم ثريَ مف مقتضيات المصمحة العامة أف كؿ مف أُ 
فاإلثراء ببل سبب يعدُّ واقعة قانونية ، برده لمغير لما ألحقو مف خسارة ودفع غير مستحؽ

غير و بتشكؿ مصدرًا مف مصادر االلتزاـ، قوامو وجوب قياـ مف أثرى إيجابا أو سمبا بفعؿ أ
حساب شخص أخر ودونما سبب يقره القانوف ليذا اإلثراء بتعويض ىذا الشخص  ىفعؿ عم

انطبلقا مف وذلؾ  ،ؽ لممثري مف إثراءحدود ما تحقّ  يخر عما لحقو مف خسارة وفاآل
العدالة والعقؿ والمنطؽ وال توجد حاجة عممية وعممية  ىمقتضيات البداىة القانونية مبنية عم

 .لتبريره

لى و  نب نظرية اإلثراء ببل سبب توجد نظرية الحقوؽ الشخصية التي مفادىا أف جاا 
عف إعطاء  االمتناععمؿ أو بقدرة أو إمكانية عمى شخص آخر يكوف ممتزما بالقياـ لكؿ فرد 
 شيء.
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 مف بكياف مستقؿ لطائفة معينة االعتراؼإلى اتجيوا الفقياء المحدثيف  رجميو ف
شخصية. ويقصدوف بيا الداللة عمى تمؾ الحقوؽ الحقوؽ السـ االحقوؽ يطمقوف عمييا 

 .صية في مظاىرىا المختمفةخالتي تنصب عمى مقومات وعناصر الش

ثـ  نتناوؿ في )فقرة أولى( نظرية اإلثراء ببل سبب، يذا الفرع فقرتيفوسنخصص ل
 .)فقرة ثانية(الحقوؽ الشخصية نظرية 

 الفقرة األولى

 نظرية اإلثراء بال سبب

نما أخد بيا في  أقاعدة اإلثراء ببل سبب كمبدلـ تظير   عاـ في القانوف الروماني، وا 
. ببل سبب اإلثراءلما دفع دوف سبب، ودعوى  االستردادطائفتيف مف الدعاوى، وىما دعوى 

ما دفع شخص لمغير  استردادلما دفع دوف سبب فتتضمف دعوى  االستردادفبالنسبة لدعوى 
عوى يسترد بيا الشخص ما دفع لمغير لسبب مشروع لـ ، ددوف سبب، ظنا منو أنو مديف بو

دعوى استرداد ما دفع في أحواؿ ف، حكاـ القانو أل ادفع خبلف دعوى يسترد بيا ما، يتحقؽ
 .معينة إذا كاف لسبب غير موجود أو لسبب لـ يتحقؽ

بالنسبة لدعوى اإلثراء ببل سبب فإف نطاقيا كاف ضيقا، حيث يشترط إلعماليا أف ف
خر، لتتطور بعد ذلؾ وتشمؿ التعاقد التعاقد بيف شخصيف ال يخضع أحدىما لسمطة اآليكوف 

ما بيف شخصيف ال يخضعاف ألي سمطة، كمثاؿ عف ذلؾ شريؾ تعاقد مع الغير فنتج عف 
في حدود  اآلخريففيصبح ليذا األخير الرجوع عمى الشركاء  ىذا التعاقد نفع عاد عمى الشريؾ

 .ما أثروا بو
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ىذه الدعاوى في القانوف الروماني إلى طابع الشكمية الذي كاف القاعدة  ويرجع ظيور
وتتميز ىذه الدعاوى كذلؾ بأف اإلثراء يجب أف يكوف قد . العامة ومصدر القوة الممزمة لمعقود

تأثر بي. وقد انتقؿ مباشرة مف الذمة المالية لممثري إلى الذمة المالية لممثرى دوف تدخؿ أجن
بالقانوف الروماني الذي أخد بقاعدة اإلثراء ببل  ند وضعو لمدونة نابوليوفالمشرع الفرنسي ع

عمى بعض تطبيقات ىذا المبدأ، أبرزىا الفضالة والدفع  اقتصر لكف ،سبب في حاالت خاصة
  ر.غير المستحؽ لمغي

مقمد أو منتحؿ العبلمة  وانطبلقا مف تطبيؽ أحكاـ نظرية اإلثراء ببل سبب نجد أف
ي فائدة ويحقؽ لنفسو إثراًء غير شرعي عمى حساب نفقات الغير وينتفع دوف التجارية يجن

مقابؿ مف الشيرة التي حققيا الغير بمجيودات معتبرة ونفقات إشيارية ضخمة. وقد رفض 
بعد  بعض الفقو تطبيؽ نظرية اإلثراء بدوف سبب في مجاالت أخرى لمممكية الصناعية

المنفعة أو  -حسبيـ-نموذج غير محمي مثبل، ألّنو  انقضاء مّدة حمايتيا أو تقميد رسـ أو
 االنتفاع المحقؽ في ىذه الحالة لـ يكف مقابؿ لئلنقاص مف الذمة المالية لممتضرر. 

قاعدة اإلثراء ببل سبب، يجب أف يتجرد اإلثراء عف سبب يسّوغو، ألف غير أنو لقياـ 
لمقصود بالسبب ىنا المصدر وا .وجود سبب قانوني لئلثراء ينفي قاعدة اإلثراء ببل سبب

القانوني لئلثراء. وىذا المصدر قد يكوف عقدًا مف العقود، يمتنع عميو أف يرجع عمى الطرؼ 
اآلخر استنادًا ألحكاـ اإلثراء ببل سبب، ألف إثراء األخير مصدره العقد المبـر بينو وبيف 

   .الطرؼ األوؿ. وكذلؾ مف كسب حقًا بنص قانوني فإنو ال يمـز بالرد

لدعوى اإلثراء ببل سبب بكوف كؿ  االقتصاديوقد حاوؿ بعض الفقياء تفسير األساس 
التي  االستفادةف أشخص يستفيد مف ضرر لحؽ بالغير، يمتـز بتعويض ىذا الضرر، و 

 .ممسؤولية بشكؿ خاص وتتوقؼ عمى حدوث خطأ أو خطرل اتحصؿ تعتبر أساس
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بيف اإلثراء ببل سبب والمسؤولية، سواء  غير أف ىذه النظرية انتقدت لكونيا تقارب ما
الخطأ أو الخطر، رغـ اختبلؼ النظاميف ليتـ تعويضيا بنظرية جديدة ترجع   عمى أساس

العدالة التي تقـو عمى قواعد األخبلؽ أو قواعد القانوف  سبب إلى فكرة أساس رد اإلثراء ببل
 االجتماعي. االستقرارا عامؿ العوامؿ القانونية الواقعية، والتي مني إلى إضافةالطبيعي، 

 الفقرة الثانية

 نظرية الحقوق الشخصية

ىو سمطة يقررىا القانوف لمشخص الدائف قبؿ شخص آخر يسمى ي الحؽ الشخص 
محؿ و المديف، تمكنو مف إلزامو بأداء عمؿ أو االمتناع عنو تحقيقا لمصمحة مشروعية الدائف 

ىو استئثار غير مباشر، فبل يمكف و  ،ع عنوالحؽ الشخصي ىو القياـ بعمؿ معيف أو االمتنا
 .صاحب الحؽ الحصوؿ عمى حقو إال بتدخؿ أو بواسطة المديفل

منيا  شاءواؤلفراد أف ينشئوا ما لليست محصورة، و بكونيا الحقوؽ الشخصية وتتمّيز 
بشرط عدـ مخالفة النظاـ العاـ واآلداب العامة، أما الحقوؽ العينية فيي واردة في القانوف 

 .الحؽ الشخصي يخوؿ صاحبو الحؽ في الضماف العاـ لمدينو، و عمى سبيؿ الحصر

حقوؽ الشخصية الواردة عمى المقومات المعنوية كذلؾ حؽ الشخص عمى ما الومف 
. 1الحؽ المعنوي الذىني أو الحؽ المعنوي لممؤلؼ باسـؼ يبتكره مف أفكار وىو ما يعر 

                                                 

إذا كانت الشخصية تنطوي عمى : عمى المقومات المعنوية لمشخصيةتوجد حقوؽ أخرى ترد الحقػػػػػػػوؽ وبجانب ىذه  -1
مقومات مادية ىي الكياف أو الجسـ المادي لمفرد فيي تنطوي أيضا عمى مقومات معنوية كالشرؼ واالعتبار والكرامة 

قـو بدونيا ولذلؾ فحماية ساسية لشخصية ال تأوالمشاعر ليذه المقومات عناصر  واألفكاروالسمعة والمعتقدات 
لؤلفراد عمى ىذه المقومات بحقوؽ معينة تؤمنيـ وتكوف  االعتراؼية واجبة حيث يرى جميور الفقياء وجوب صالشخ

تتنوع ىذه الحقوؽ الواردة عف المقومات المعنوية و  .في التعويض عف أضرارهو  اعتداءسندىـ في دفع ما يقع عمييا مف 
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ف كانت حقوؽ غير مالية إال أنيا تنتج آثار ماليةو الشخصية والحقوؽ  أف ، ومف أمثمتو ا 
في ذلؾ مف  لما يمتنع المديف عف إتياف عمؿ معيف كالتزاـ المينييف بعدـ إفشاء السر الميني

 إضرار بمصالح الدائف.

لخاص الذي يمنح لمعبلمة شيرتيا االستثنائية يجعؿ استعماليا مف الطابع اوال شؾ أف 
، فالحؽ عمى العبلمة المشيورة )أي تمؾ احتى مف أجؿ منتجات مختمفة كميو طرؼ الغير، 

واالعتداء عمييا يعد مساسا بمصالح لصيقة  ،الرامزة لممؤسسة( يعتبر حؽ شخصي العبلمة
يروف أّنو ليس كؿ عبلمة مشيورة تقـو بيذه بالشخصية. غير أف ىناؾ بعض النقاد الذيف 

 .1وبالتبعية فإف ىؤالء شككوا في صحة ىذه النظرية الوظيفة بالضرورة

 

                                                                                                                                                         

الواجب لمشخصية وكرامتيا وسمعتيا بحيث يمتنع عمى اآلخريف المساس  االحتراـيكمؼ و  ،لمفرد حؽ في الشرؼأف  امني
ال كاف لممعتدي عمى شرفو الحؽ في المطالبة برفع  االعتباربشخصيتو مف نواحي ىذا  وبالتعويض  االعتداءالمعنوي وا 

عمى الجماعة فسخا ولذلؾ  تداءاععمى الشرؼ الشخصي  االعتداءعما لحقو مف أضرار بؿ أف معظـ القوانيف ترى في 
االسـ يكفؿ االسـ، إذ لمفرد حؽ في  كما أف ة.جنائيالالمدنية بؿ تأخذ المعتدي كذلؾ بالجزاءات  الجزاءاتال تكتفي 
أو المنازعة فيو. وسوؼ بغرض  اسمو انتحاؿتنع عمى غيره مبغيره مف األفراد في اختبلطتمييز شخصيتو ومنع لصاحبو 

تظؿ أسرار حياتو الذي يكفؿ لصاحبو أف  لمفرد كذلؾ الحؽ في السريةد، وفضبل عف ذلؾ ؿ مف بعليذا الحؽ بالتفصي
فيمتنع عمى الغير إفشاء أسرار شخص دوف إدانتو أو  واالستطبلعالخاصة محجوبة عف العبلنية مصونة عف التدخؿ 

كـ صمتو إال في األحواؿ التي يوجب عمى ىذه األسرار بحكـ وظيفتو أو مينتو أو بح اطبلعوموافقتو وخاصة إذا كاف 
عميو مف  ائتمنواأو يرخص القانوف فييا بذلؾ بؿ ويكفؿ حماية السرية بالعقاب جنائيا عمى إفشاء أصحاب الميف لما 

  .أسرار

 أنظر: . ففي أغمب األحياف العبلقات التي تكوف بيف العبلمة المشيورة والمؤسسة تكوف مجيولة لدى الجميور -1
- Blum (R), la marque de haute renommée,  propriété industrielle, s.m.éd, Mai 1954, p. 111. 

- RACINE (A.J), les marques patronymiques et les problèmes posés par leur notoriété, thèse de doctorat, 

faculté de droit, université de Genève, imprimerie Hugo Berchten, 1966, p. 40 et 138 . 

-  PEROT- MOREL (M.A), Op. Cit, p. 40. 

- TROLLER (A), la marque de haute renommée, la propriété industrielle, Mai 1953, s.m.éd, p. 79. 
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 الفرع الثاني

 مخالفة قواعد المنافسة الشريفة

ترتبط المنافسة ارتباطا وثيقا بالتجارة والصناعة، وتعّد حرية المنافسة مف سمات  
حرية التجارة والصناعة، بمعنى حرية المؤسسات في ممارسة الميبرالي الذي يقـو عمى  النظاـ

يات ػػبر مف اآللػػسة يعتػػيو فإف قانوف المنافػػيد عمييا، وعمػػناعة دوف قػػجارة والصػأنواع الت
 .تي تسمح باالنتقاؿ مف نظاـ االقتصاد الموجو إلى نظاـ اقتصاد السوؽػػونية الػػالقان

عف ديمقراطية اقتصادية تعّبر عف حرية الصناعة يرى البعض أف المنافسة عبارة و 
وبذلؾ يعتبر مبدأ حرية التجارة ، والتجارة، وتعّبر عف الشفافية والنزاىة في المعامبلت التجارية

والصناعة أساسا قانونيا لحرية المنافسة، وبموجبو يتمتع األشخاص بحرية ممارسة النشاطات 
 .التجارية والصناعية والحرفية وغيرىا

عّد ىذا المبدأ انعكاسا واضحا لؤلفكار الميبرالية التي جاءت بيا الثورة الفرنسية، وي
راكي، فيذا المبدأ يعتبر دعامة أساسية ػر اشتػبرالي وآخػف نظاـ ليػيز بيػيػتمػف الػكػمػو يػتػطػواسػوب

 ؽ.لمنشاط االقتصادي الحر، وأمرا مسمما بو في الدوؿ التي تتيج نظاـ اقتصاد السو 

قد أحدثت الدولة الجزائرية إصبلحات اقتصادية كثيرة، وكّيفت منظومتيا التشريعية و 
وفؽ ما يتطمبو نظاـ اقتصاد السوؽ، وفتحت مجاؿ االستثمار أماـ القطاع الخاص، واعترفت 

 1996لسنة مف الدستور الجزائري  43لو بحرية التجارة والصناعة، وكرستو في المادة 
والتي جاء فييا: "... يمنع القانوف االحتكار والمنافسة غير  2016مارس  06المعدؿ في 

 النزيية"،
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مف النص ذاتو والتي جاء فييا: "حرية االبتكار الفكري والفني  44وأكد ذلؾ في المادة 
 والعممي مضمونة لممواطف.

 حقوؽ المؤلؼ يحمييا القانوف.

التبميغ واإلعبلـ إاّل  ال يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيؿ أو أية وسيمة أخرى مف وسائؿ
 .بمقتضى أمر قضائي..."

عرض في ىذا الفرع إلى المقصود بمخالفة قواعد المنافسة الشريفة )فقرة أولى(، تسنو 
 )فقرة ثانية(.دعوى المنافسة غير المشروعة و 

 الفقرة األولى

 مفيوم مخالفة قواعد المنافسة الشريفة

التي يرتكز عمييا نظاـ اقتصاد  األساسيةيعتبر مبدأ حرية المنافسة مف المبادئ 
لمنبثؽ عف حرية التجارة والصناعة التي يكرسيا الدستور الجزائري عمى غرار باقي واالسوؽ، 

عمى و حيث يحقؽ ىذا المبدأ منافع عديدة تعود عمى االقتصاد  .الدوؿ العربية والغربية األخرى
المنافع التي تنعكس عمى أسعار المستيمؾ الذي تتعدد اختياراتو في السوؽ، فضبل عف 

غير أف حرية المنافسة قد تمارس بتعسؼ أو بإفراط مما قد يضر بيذا ت المنتجات والخدما
المنافسة مف الممارسات المنافية أو المقيدة ليا وفرض القواعد التي  المبدأ، لذلؾ ينبغي حماية

  .1فبالمتعاممي تحكـ السوؽ أو المتدخميف فيو سواء تعمؽ األمر بالمتنافسيف أو

                                                 

المجمة "، 04/02والقانون رقم  03/03 رقم األمر في الحرة المنافسة حماية مبدأ"، (الشريؼ محمدأنظر: كتو ) -1
 :متاح عمى الموقع التالي، 2017النقدية لمقانوف والعمـو السياسية، العدد األوؿ، 
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ذا كاف قانوف المنافسة يتضمّ  ف ىذه القواعد فضبل عف تكميؼ مجمس المنافسة وا 
فإف مضمونيا يخضع لمسياسة المنتيجة في مجاؿ  بالسير عمى حماية مبدأ حرية المنافسة،

المنافسة والتحديات االقتصادية واالجتماعية التي تواجييا كؿ دولة والسيما في إطار 
  .األوروبيقتصادية عمى غرار االتحاد التكتبلت اال

 المرغوب النشاط االقتصادي وممارسة السوؽ إلى الدخوؿ حرية الحرة المنافسة تعني
 معيشة وتحسيف االقتصادية تحقيؽ الفعالية بيدؼ وذلؾ قيود أو عوائؽ أية دوف فيو

 جية مف المشرع تدّخؿ لممنافسة، والضروري الكافي ضماف القدر المستيمكيف. لذا وبغية
 الممارسات أماميا. وحمايتيا مف تقؼ التي القانونية بإزالة العوائؽ فعمية منافسة بتشجيع قياـ

 قواعد المشرع وضع فقد وىكذا 03/03 :رقـ األمر بموجب وذلؾ أخرى، جية مف ليا المقيدة
 .1المنافسة مف التي تحد الممارسات تمنع صارمة قانونية

 الشفاؼ الطابع الحرة إضفاء المنافسة تحمي التي والنزاىة الشفافية قواعد ومف نماذج
 الغش ونبذ الحسنة والنزاىة والنية الشرؼ وبنائيا عمى فييا التدليس وعدـ التجارية لممعامبلت
عمى  بالنفع تعود التي الحرة والمنافسة الناجح االقتصاد أساس ذلؾ ىو فييا، والخداع
 االقتصادييف بإلزاـ األعواف تجسيده إلى المشرع سعى ما وىو ،أفرادا ومؤسسات المجتمع
 معامبلتيـ في والنزاىة الشفافية قواعد باحتراـ

                                                                                                                                                         

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/38260, (06/10/2018). 

 .المرجع السابؽ، (الشريؼ محمدأنظر: كتو ) -1

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/38260
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 الخداع والنزاىة وعدـ النية حسف لتوفير القواعد القانونية مف عددا المشرع أورد كما .
 البيع بمكافأة، ومنع البيع منع البيع، رفض منع منيا ونذكر التجارية في المعامبلت المطموبة
 .1وغيرىا المتبلـز

 مميزة تجارية أو تقنية لمنع استغبلؿ ميارة 04/02مف القانوف  27 المادةوقد جاءت 
 عوف مصالح عمى اقتصادي عوف اعتداء صاحبيا، لما في ذلؾ مف مف ترخيص دوف

 تيػناصر الػػػالع منو، عمى إذف دوف اثمةػمم شبو أو اثمةػمم ريقةػبط يبلءػػآخر باالست اقتصادي
 تنموية. أو فكرية أو  مالية جيود بذؿ دوف منيا لبلستفادة نجاحو، في متػػػػساى

 المقمد فالتاجر عف التقميد االقتصادية الطفيمية عادة تسمى التي الممارسة ىذه وتختمؼ
 التاجر مكاف نفسو يضع الطفيمي التاجر إليو، بينما الزبائف لتحويؿ االلتباس إثارة إلى يسعى
 االلتباس إثارة إلى السعي شيرتو بدوف مف ويستفيد وتقنياتو، عمى مياراتو االستيبلء وقع الذي

 مبدأ عمى باعتبارىا تقضي لؤلعراؼ التجارية مخالفة تعتبر الممارسة الزبائف. فيذه في ذىف
  فيو تجاريا خمبل السير العادي والمنتظـ لو وتحدث السوؽ وتزّيؼ في المتدخميف بيف المساواة

 بمبدأ النزاىة الضروري تخؿ حيث الحرة لممنافسة وغيرىا الممارسة ىذه تقييد يخفى وال
 .2التجارية لممعامبلت

النزاىة التي و  األمانةو  لمبادئ الشرؼو  مخالفة لمقانوفوالنزيية المارسات غير وىذه الم
 بسبب تحويؿ عمبلئومف شأنيا إلحاؽ ضرر بمنافس آخر  ،تقـو عمييا الحياة التجارية

 ."غير المشروعةلذا توصؼ بػػػػ "استقطابيـ و 

                                                 

 المرجع نفسو.أنظر:  -1
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 الفقرة الثانية

 دعوى المنافسة غير المشروعة

كأساس إلضفاء حماية موسعة عمى المنافسة غير المشروعة  دعوى إلى المجوء إف
 حتىو  فكما تَُبّيُنو تسمية ىذه الدعوى ىذه العبلمات قد قوبؿ باعتراضات وانتقادات الذعة.

الذيف ىـ في و  المدعى عميوو  ييمكف ممارستيا يجب أف توجد عبلقة منافسة بيف المدع
 اغير أنو عندما يتعمؽ األمر بمنتجات مختمفة كمي، جمبيـو  تنافس مف أجؿ استمالة الزبائف

ريف ال ػػتاجػػيف أو الػػبل الصانعػػك ألفّ  ،فبل يمكننا في ىذه الحالة القوؿ بوجود عبلقة منافسة
السمعة ال تشكؿ و  الشيرة انا مفػػفادة مجػػة االستػػعػػما أف واقػػوف. كػػس الزبػػبلف مع نفػػعامػػيت

 أبدا عمؿ مف أعماؿ المنافسة غير المشروعة. 

دعوى المنافسة غير المشروعة تبقى قائمة دائما عندما تكوف الحماية إلى  إف المجوء
 غير كافية فيذه الدعوى مخصصة لمعالجةالممنوحة في التشريع الخاص بالممكية الصناعية 

النقص الموجود في ىذه القوانيف. ليذا فيناؾ مف يرى أف مثؿ ىذه الحماية و  تدارؾ التقصيرو 
ال يمكف منحيا إاّل عف طريؽ تطبيؽ مفيـو واسع لدعوى المنافسة غير المشروعة، فيذه 

 ،1(Agissement Parasitairesاألخيرة يجب أف تستكمؿ بمفيـو "التصرفات الطفيمية" )
فاألمر يتعمؽ إذف بتصرؼ غير مشروع اقترؼ مف طرؼ صانع أو تاجر في أثناء ممارستو 

 لميامو لكف خارج العبلقات التنافسية.

                                                 

المنافسة الطفيمية أو االنتحالية عمى أنيا ذلؾ التصرؼ الذي يقـو بو التاجر أو الصانع  Saint-Gallعرؼ األستاذ  -1
خطر دوف أف يكوف ىناؾ رؼ الغير بطريقة شرعية، وذلؾ الذي يبحث عف االنتفاع واالستفادة مف شيرة مكتسبة مف ط

  االلتباس وبدوف أضرار. أنظر:
 SAINT GALL (Y), Op. Cit, p. 19. 
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إلى  المجوءو  لضماف حماية ضّد ىذه المنافسة االنتحالية أو الطفيمية يمكننا االستنادو 
لممنافسة غير المشروعة، فعف طريؽ مثؿ ىذا نفس المفاىيـ القانونية كما ىو الحاؿ بالنسبة 

ذلؾ و  التوسع في مفيـو المنافسة غير المشروعة فانو توجد حماية ضّد انتحاؿ عبلمة مشيورة
 عف تمؾ التي اشتيرت بيا. ابالنسبة لوضعيا عمى منتجات مختمفة كمي

 المطمب الثاني

 األساس القانوني الكتساب ممكية العالمة التجارية 

مة التجارية أحد حقوؽ الممكية الصناعية والتجارية التي تنتمي إلى الحقوؽ تمثؿ العبل
خاص ػػبؿ األشػػكو مف قػػوز تممػػقوال يجػػد ماال منػػالي تعػػنوية، والتي بالتػػية أو المعػػذىنػػال

والمعنوية، وقد توزعت التشريعات حوؿ األساس القانوني الكتساب ممكية العبلمة  ةعيػػالطبي
)فرع  بأسبقية التسجيؿوالحؽ  ،بأسبقية االستعماؿ الحؽ يف أساسييف ىماماالتجارية إلى نظ

ىو ما و  )كما أف ىناؾ مف أخذ بنظاـ مختمط يمزج بيف النظاميف األساسييف )فرع ثاني، أوؿ(
 .األنظمةىذه باختبلؼ  تختمؼ ائية لمعبلمة التجاريةالحماية الجز جعؿ 

 الفرع األول

 ثبوت ممكية العالمة التجاريةالنظامين األساسيين المعتمدين في 

مف المقرر أف استعماؿ العبلمة التجارية المميزة لمسمعة يختمؼ عف استعماؿ العبلمة 
المميزة لمسمعة عف طريؽ عرض  التجارية المميزة لمخدمة، إذ يمكف استعماؿ العبلمة التجارية

السمعة ذاتيا أو عرض صورىا أو وجودىا بشكؿ طبيعي في األمكنة العامة أو ما شابو ذلؾ، 
 .مما يجعؿ السمعة وعبلمتيا التجارية معًا شيئا حسيا ممموسا مف قبؿ مستيمكييا
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تاحتيا أولكف ىذا غير ممكف بالنسبة لمخدمة التي يصعب بحكـ طبيعتيا عرضيا و 
يزة لمخدمة مجرد ميكفي لمقوؿ باستعماؿ العبلمة التجارية الم ات الطريقة لمجميور، ولذابذ

وجدير بالذكر أف . اإلعبلف عنيا في وسائؿ اإلعبلـ المصورة أو المرئية ومنيا االنترنت
أسبقية االستعماؿ )فقرة نظاـ  يف أساسييف ىما:يكوف وفقا لنظام ثبوت ممكية العبلمة التجارية

 و نظاـ أسبقية التسجيؿ )فقرة ثانية(. أولى(،

 الفقرة األولى

 ثبوت ممكية العالمة التجارية وفق نظام أسبقية االستعمال

 يعتد ىذا النظاـ في ممكية العبلمة التجارية بأسبقية استعماليا، فبل تتوقؼ ىذه الممكية
ا لتمييز بضائعو أو عمى تسجيؿ العبلمة، وبالتالي مف يستعمؿ العبلمة التجارية استعماال فعمي

 تاليػػذه العبلمة وبالػػتبر مالكا ليػػػجات غيره يعػخدماتو أو منتجاتو عف بضائع وخدمات ومنت
 .1لو حؽ استئثار بيا ينشأ

، 1857وقد كاف ىذا النظاـ متبعا في فرنسا في ظؿ القانوف الممغي الصادر سنة  
الذي جاء بتعديؿ كبير في ىذا الشأف  1964كانوف أوؿ  31والذي الغي بصدور قانوف 

كانوف الثاني  4والذي نص عميو أيضا قانوف العبلمات التجارية الفرنسي الجديد الصادر في 
 .1992والمعدؿ سنة  1991

                                                 

 .476ص ، المرجع السابؽ، القميوبي )سميحة(أنظر:  -1
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مقتضى ىذا النظاـ فإف التسجيؿ يعد مجرد قرينة عمى الممكية ويجوز لمغير إثبات وب
نما يقرره ويكشفو،  عكسيا، بمعنى أف التسجيؿ ال ينشئ حؽ الممكية عمى العبلمة التجارية، وا 

 .1وىو بيذا المعنى يعني مف قاـ بو عف تقديـ الدليؿ عمى استعمالو لمعبلمة

رر حماية لممبتكر الحقيقي لمعبلمة التجارية، أي الذي ومف مزايا ىذا النظاـ أنو يق
اختارىا واستخدميا عمى منتجاتو إال إنو لـ يقـ بتسجيميا، وبالتالي فإنو ال يحـر مالؾ العبلمة 
التي ال يحمؿ تسجيميا مف حؽ ممكيتو عمييا، وعميو يجوز استردادىا حتى لو نازعو شخص 

كية ػػؽ ممػػكار حػػتػػدـ احػػؤدي إلى عػػظاـ يػػذا النػػأف ى افة إلىػػيميا، إضػػجػػمى تسػػر عػػآخ
 .2ة التجارية دوف استعماليا الفعميػػبلمػػالع

أما ما يرتبو ىذا النظاـ مف عيوب فإنو يؤدي إلى المنازعة في أسبقية االستعماؿ 
ويشجع أصحاب العبلمات عمى إىماؿ تسجيميا لدى الجيات المختصة، مما يؤدي إلى عدـ 

ذا الحؽ بظيور آخر يثبت ػنازعة بيػػرضا إلى المػػقى معػػيتيا لمف سجميا، حيث يبػػاستقرار ممك
وبموجب ىذا النظاـ الذي يعتد بأسبقية االستعماؿ فإف  .3أنو األسبؽ في استعماؿ تمؾ العبلمة

لؾ ذلؾ يرتب الحماية الجزائية لمف يثبت أنو كاف األسبؽ في استعماؿ العبلمة التجارية، وذ
الفصؿ في مدى تمتع العبلمة التجارية بالحماية  ةيعني أف عمى قاضي الموضوع ولغاي

 الجزائية التثبت ابتداء مف مسألة األسبقية في االستعماؿ.

 

                                                 

، دار التشريع الصناعي، حقوق الممكية الصناعية والتنظيم الصناعي والتجاري، عوض )عمي جماؿ الديف(أنظر:  -1
 .186 ، صد. س. فالنيضة العربية، القاىرة، 

 .282، ص نفسوالمرجع أنظر:  -2

 .فحة نفسياصال نفسو،المرجع أنظر:  -3
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 الفقرة الثانية

 أسبقية التسجيلثبوت ممكية العالمة التجارية وفق نظام 

عمى العبلمة التجارية، وال بمقتضى ىذا النظاـ يعد التسجيؿ ىو المنشئ لحؽ الممكية 
يعتد بأسبقية االستعماؿ لتمؾ العبلمة ميما طالت مدتو، إذ يعتبر التسجيؿ في كؿ العبلمات 
التجارية وفؽ ىذا النظاـ منشأ لحؽ الممكية عمى تمؾ العبلمات، وقد أخذ بيذا النظاـ قانوف 

 .1العبلمات األلماني

حيث نص في الفقرة األولى مف المادة كما أخذ المشرع الفرنسي صراحة بيذا المبدأ 
( مف مجموعة الممكية الفكرية عمى أف )ممكية العبلمة تكتسب بالتسجيؿ( ويتمثؿ 772)

التسجيؿ في قيد العبلمة في سجؿ المعيد الوطني لمممكية الصناعية، وبالتالي فإف التسجيؿ 
ر شرطا أساسيا لمحماية في ، لكنو ال يعتب2ةيعد الوسيمة الوحيدة الكتساب الممكية عمى العبلم

العبلمات المشيورة عكس العبلمات العادية التي يشترط فييا التسجيؿ أو طمب التسجيؿ 
 .3إلسباغ الحماية البلزمة

                                                 

 ـ. د. ، مطبعة اإلنشاء،الوسيط في الحقوق التجارية البرية، الجزء األول، (نياد)والسباعي (رزؽ اهلل) أنطاكيأنظر:  -1
 .208، ص 1963 ف،

 أنظر: -2
 BRAUN (A) & CORNU (E), Précis des marques loi uniforme Benlux droit belge droit international droit 

communautaire, Larcier, p. 288. 

 .72ص لمرجع السابؽ، (، اعبد الحفيظ)بمميدي : أنظر -3
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المغربي لمعبلمات التجارية  97/17مف القانوف  143 المادةوفي ىذا الصدد تنص 
عمى ما يمي: "تستفيد العبلمات المودعة بصورة قانونية أو المسجمة مف لدف الييئة المكمفة 

   1.بالممكية الصناعية وحدىا مف الحماية المقررة في ىذا القانوف ابتداء مف تاريخ اإليداع"

القانوني لمف قاـ بتسجيؿ العبلمة بصورة ومف مزايا ىذا النظاـ أنو يحدد المركز 
قاطعة وثابتة ويضمف االستقرار والثبات لحؽ صاحب العبلمة الذي قاـ بتسجيميا، وبالتالي 

 يقضي عمى الصعوبات الخاصة باإلثبات فيما يتعمؽ ببدء االستعماؿ عند المنازعة

ذي تحيط بو وبالتالي يستند إلى الشكميات التي قد يغفؿ عنيا صاحب الشأف أو ال 
ويترتب عمى ىذا النظاـ أف العبلمة التجارية  عو مف تسجيؿ تمؾ العبلمة.نظروؼ قاىرة تم

التي تكوف محبل لمحماية الجزائية ىي العبلمة التجارية التي يثبت مف يدعي ممكيتيا تسجيميا 
 .بذلؾ ال يعتد بأسبقية االستعماؿلدى الجيات المختصة، و 

 الفرع الثاني

  ثبوت ممكية العالمة التجاريةكمعيار ل المختمطلنظام ا

مف خبلؿ ما سبؽ اتضح أف ىناؾ نظاميف أساسييف يتخذاف كأساس لثبوت ممكية 
العبلمة التجارية. وقد اختمفت التشريعات في األخذ بيما، فبينما أخذت بعض التشريعات 

 بنظاـ أسبقية التسجيؿ، فقد أخذت أخرى بنظاـ أسبقية االستعماؿ.

أما طائفة أخرى مف التشريعات فإنيا لـ تأخذ بأي مف أحد النظاميف عمى اإلطبلؽ، 
نما حاولت المزج بيف النظاميف لينشأ نظاـ ثالث يسمى بالنظاـ المختمط.   وندرجىو ما سو وا 

                                                 

 .68ص المرجع السابؽ، : البوعمري )بوشعيب(، أنظر  -1
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براز ،مضموف ىذا النظاـ مف خبلؿ )فقرة أولى(ضمف ىذا الفرع  بعض مدى األخذ بو في  وا 
 ية(.التشريعات )فقرة ثان

 الفقرة األولى

 مضمون النظام المختمط

منيجا وسطا بيف النظاميف السابقيف، لمحاولة تفادي العيوب التي ىذا النظاـ يتخذ 
وجيت إلى النظاميف مف حيث عدـ استقرار األوضاع القانونية ومف حيث التمسؾ بالشكميات 

يعتد بالتسجيؿ وحده  التي قد يغفؿ عنيا صاحب الحؽ ألي سبب كاف، إذ أف ىذا النظاـ ال
نما يكتسب ىذا الحؽ إذا اقترف االستعماؿ بالتسجيؿ، حيث  كوسيمة الكتساب حؽ الممكية، وا 

 .1يكوف ىذا االستعماؿ ظاىرا أو لمدة مف الزمف

ومف مزايا ىذا النظاـ أنو قد تفادى االنتقادات والعيوب التي وجيت إلى النظاميف 
دة ػمة الوحيػدىا ىي الوسيػعماؿ وحػقية في االستػعؿ األسبػجـ يػو لػث أنػيػف حػف مػيػقػابػسػال

 .2حؽ الممكية، وكذلؾ لـ يعتد بالتسجيؿ وحده كوسيمة الكتساب ىذا الحؽ سابػالكت

 

 

 
                                                 

، دار المستشار لمنشر والتوزيع، بيروت، 1ط، األعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية، (ادوارد)عيد أنظر:  -1
 .485 ، ص1971

 .477، المرجع السابؽ، ص القميوبي )سميحة( أنظر: -2
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 الفقرة الثانية

 مدى أخد بعض التشريعات بالنظام المختمط

النظاـ، بيذا  1994أخذ المشرع اإلنجميزي في قانوف العبلمة التجارية الصادر سنة 
جعؿ المدة التي يحؽ فييا لذي المصمحة أف يتنازع في ممكية العبلمة ىي خمس سنوات  ولكنو

. وبذلؾ فإف المشرع اإلنجميزي قد 1وبعد مرورىا تصبح ممكية العبلمة قاطعة لمف قاـ بتسجيميا
ا أف عد التسجيؿ أساسا منشأ لممكية العبلمة، ولكنو اشترط لنشوء ىذه الممكية شرطيف، أوليم

يكوف مف قاـ بالتسجيؿ حسف النية، بمعنى أف ال يكوف مف قاـ بالتسجيؿ عالما بأف العبلمة 
موضوع حؽ سابؽ، والثاني أف يستخدـ مف سجؿ العبلمة بحسف نية ىذه العبلمة لمدة خمس 

 .2سنوات تبدأ مف تاريخ التسجيؿ

قعة التسجيؿ وقد أخذ التشريع المصري بالنظاـ الذي يعتد باالستعماؿ وليس بوا
 2002لسنة  82 :مف قانوف حماية الممكية الفكرية رقـ 65 المادةالقانوني وىذا يتضح مف 

يعتبر مف قاـ بتسجيؿ العبلمة مالكا ليا متى اقترف ذلؾ باستعماليا : "التي نصت عمى أنو
حؽ خبلؿ الخمس السنوات التالية لمتسجيؿ، ما لـ يثبت أف أولوية االستعماؿ كانت لغيره، وي

لمف كاف أسبؽ إلى استعماؿ العبلمة ممف سجمت باسمو الطعف ببطبلف التسجيؿ خبلؿ 
مدة الخمس سنوات المذكورة، ومع ذلؾ يجوز الطعف ببطبلف تسجيؿ العبلمة دوف التقيد بأي 

، حيث يعتبر التسجيؿ قرينة عمى الممكية لمف سجمت باسمو، "متى اقترف التسجيؿ بسوء نية

                                                 

 .اإلنجميزيمف قانوف العبلمة التجارية  46 المادةمف  3الفقرة  - 1
  :أنظش -2

BURST (V.J.J),  réforme du droit des marques, partie 1, les petites affiches, mai 1991, n° 57,  p. 13, 14. 
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يطة تقبؿ إثبات العكس، وبالتالي يستطيع مف سبؽ لو استعماؿ العبلمة ذاتيا إال أنيا قرينة بس
 أف يثبت عدـ أحقية مف سجمت العبلمة باسمو في الحؽ عمى تمؾ العبلمة.

مف قانوف حماية الممكية الفكرية  65 المادةمما تقدـ يتبيف أف المشرع المصري في 
جارية كسبب لثبوت حؽ الممكية عمى قد أخذ باستعماؿ العبلمة الت 2002لسنة  82 :رقـ

حيث أجاز في ذات المادة لمف كاف أسبؽ في استعماؿ  ،العبلمة التجارية كقاعدة عامة
خبلؿ مدة خمس سنوات مف تاريخ  ياببطبلف تسجيمالطعف باسـ غيره المسجمة العبلمة 

الحؽ لمف يعطي بأنو وكذلؾ أضاؼ المشرع استثناء في ذات المادة  .تسجيؿ تمؾ العبلمة
كاف أسبؽ في استعماؿ العبلمة الطعف ببطبلف تسجيميا متى اقترف التسجيؿ بسوء نية دوف 

 التقيد بأية مدة.

أما المشرعاف السوري والمبناني فقد اعتمدا نظاما وسطا يقرب مف النظاـ اإلنجميزي، 
لمرسـو مف ا 68 المادةحيث وبمقتضى ىذا النظاـ يكوف لئليداع اثر منشئ مؤجؿ، حيت أف 

الخاص بالعبلمات التجارية في سوريا قد أكدت عمى أنو ال يمكف االدعاء  46 :التشريعي رقـ
 .بالممكية الشخصية لعبلمة فارقة ما لـ تكف قد أودعت مسبقا في مكتب الحماية

مس ػتراض بخػدة االعػيث حددت مػرسـو حػمف ذات الم 82 المادةضا ػدت ذلؾ أيػوأك
وبذلؾ فإف أسبقية االستعماؿ ىي المبدأ المقرر في القانوف السوري تمي اإليداع،  واتػسن

وىو ما أكده القضاء مف خبلؿ عدة قرارات سواء عمى مستوى محكمة التمييز   .1والمبناني
او محكمة النقض السورية، حيث قررت في ىذا الشأف أف: "العبلمة الفارقة  2المدنية المبنانية

                                                 

وما  79ص  ،2002المطبعة الجديدة، دمشؽ،  ،شرح قانون الممكية الصناعية والتجارية، (لطفي)فوزي أنظر:  -1
 بعدىا.

 .52، مجموعة حاتـ، ص 1961أفريؿ  20الصادر بتاريخ:  30المدنية المبنانية رقـ: أنظر: قرار محكمة التمييز - 2
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ممؾ لمف استعمميا أوال ولو كاف غيره سبؽ إلى تسجيميا باسمو ألف التسجيؿ قرينة عمى الحؽ 
نما تنشئو األولوية وصاحبيا يحؽ لو إبطاؿ التسجيؿ خبلؿ خمس سنوات"  ولكنيا ال تنشئو، وا 

1 

 المبحث الثاني 

 في جرائم االعتداء عمى العالمة التجارية شروط صحة المتابعة

 األمػراعتبر قانوف العبلمات الجزائػري فػي المػادة السػابعة الفقػرة الرابعػة والخامسػة مػف   
لؼ اكؿ تعبير أو رسـ أو عبلمة أو جزء منيا مخ مشروعةالمف قبيؿ العبلمات غير  03/06

عبلـ وغيرىا مف الرموز الخاصة بالدولة وكذلؾ أي تقميػد الشعارات العامة واأل ،لآلداب العامة
  .2لمشعارات

حمػػر أو عػػبلـ الشػػرؼ وكػػذلؾ الصػػميب األأات الرسػػمية و غالعبلمػػات والػػدمكمػػا يعتبػػر    
ات الرسمية التي تسػتخدـ لمرقابػة والضػماف مػف طػرؼ دولػة أو منظمػة غوالدم ،اليبلؿ األحمر

مشػػتركة بػػيف الحكومػػات أنشػػئت بموجػػب اتفاقيػػة دوليػػة إال إذا رخصػػت ليػػا السػػمطة المختصػػة 
 ظمة. ليذه الدولة أو المن

األسػػػػماء مػػػػف قبيػػػؿ العبلمػػػات غيػػػػر المشػػػروعة وفقػػػا لممػػػػادة سػػػالفة الػػػذكر  دكػػػذلؾ يعػػػ  
يتعمػؽ بمصػدر المنتجػات  اإذا كاف استعماليا مف شأنو أف يحدث لبسا أيػا كػاف فيمػ ،الجغرافية

                                                 

 .1406، مجموعة أحكاـ القضاء، ص 23/6/1973تاريخ ب 550 :قرار محكمة النقض السورية رقـأنظر:  - 1

عجة  :أنظر، فقد جرت العادة في بعض الدوؿ عمى وضع قائمة حصرية لمرموز المحضورة بموجب القانوف الوطني -2
العالمة التجارية خصائصيا وحمايتيا، دراسة مقارنة لتشريعات الجزائر، تونس، المغرب، مصر، األردن، ، )الجيبللي(

، سمسمة موسوعة حقوؽ الممكية الفكرية، مكتبة زيف الحقوقية، لبناف، والتشريع الفرنسي، األمريكي واالتفاقيات الدولية
 .  67-49ص -، ص2015
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أو أصػػػميا، كػػػذلؾ صػػػور الغيػػػر أو شػػػعاراتو مػػػا لػػػـ يوافػػػؽ مقػػػدما عمػػػى اسػػػتعماليا بحيػػػث إذا 
ه يعتبر ذلؾ بمثابة اعتداء عمى الحيػاة الخاصػة لمشػخص، ممػا يسػتوجب استعممت بدوف رضا

 .التعويض في حالة إحداث ضرر نتيجة استعماؿ الصورة

العبلمػػة التػػي مػػف شػػأنيا أف تظمػػؿ الجميػػور أو التػػي تتضػػمف بيانػػات كاذبػػة  أيضػػا فػػإف  
مقمػد أو  عف مصدر المنتجات، وكذلؾ العبلمات التي تحتوي عمى بياف اسـ تجػاري وىمػي أو

 .1مخؿ بالحياء

يتبػػيف ممػػا تقػػدـ أف الشػػروط الػػبلـز توافرىػػا فػػي العبلمػػة التجاريػػة ىػػي أف تكػػوف مميػػزة   
مػػػة تجاريػػػة وفقػػػا وجديػػػدة ومشػػػروعة، فػػػإذا لػػػـ تتػػػوفر إحػػػدى ىػػػذه الشػػػروط فإنيػػػا ال تعتبػػػر عبل

إبطاليػػا كمػػا لػػـ يػػتـ ويجػػوز لممصػػمحة المختصػػة  باطمػػة سػػواء تػػـ تسػػجيميا أو لمقػػانوف، وتعتبػػر
  .2يجوز ذلؾ لمغير

وفيمػػا يمػػػي سػػػنبّيف الشػػػروط الشػػػكمية إلضػػفاء الحمايػػػة البلزمػػػة عمػػػى العبلمػػػة التجاريػػػة   
)مطمب أوؿ(، ثـ الشروط الموضوعية إلضفاء الحماية البلزمة عمى العبلمة التجارية )مطمب 

  ثاني(.

 

                                                 
 .64-36ص -، المرجع السابؽ، صسبلمة )نعيـ جميؿ صالح(أنظر:  -1

 .  67-49ص -صالمرجع السابؽ، ، عجة )الجيبللي( - 

أكدتو المحكمة العميا في إحدى قراراتيا أيف قضت بأف السبؽ في االيداع ال يكفي وحد إلبطاؿ اية عبلمة  وىو ما -2
لمتأكد مف توافره عمى الخاصيات والمميزات الواردة في احكاـ تجارية بؿ يجب القياـ بمناقشة ذلؾ االسـ المراد حمايتو 

المؤرخ في  190797المتعمؽ بعبلمات الصنع والعبلمات التجارية، وذلؾ في القرار رقـ:  66/57مف األمر  02المادة 
 . 125، ص 2000، الغرفة التجارية والبحرية، المجمة القضائية، العدد األوؿ، 1999جويمية  13
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 المطمب األول

 لعالمة التجاريةالشروط الشكمية إلضفاء الحماية الالزمة عمى ا 

يمـز القانوف القياـ بجممة مف اإلجراءات الشكمية التي يترتب عمييا وجود قانوني 
لمعبلمة، لذلؾ البد مف استعراض الشروط الشكمية لمعبلمة أي إجراءات إيداعيا مف طرؼ 

مييا مف طرؼ أي شخص طبيعي أو معنوي يريد يأوؿ(، والقياـ بتسج فرعصاحب العبلمة )
 ثاني(. رعمة معينة أماـ الجية المختصة )فتسجيؿ عبل

 األول فرعال

 داعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلي

يستوجب القانوف القياـ ببعض اإلجراءات الشكمية الواجب اتخاذىا مف أجؿ تحقيؽ 
الوجود القانوني لمعبلمة التجارية. ومف أىـ ىذه اإلجراءات إجراء إيداع العبلمة مف طرؼ 
صاحبيا. ويتميز اإليداع في حد ذاتو بإجراءات خاصة سواء عند تقديـ الطمب أو بعد 

جراءات المتبعة اإل)فقرة أولى(  ،فقرتيفمف خبلؿ ت ىذا الفرع تحتقديمو، وىو ما سيندرج 
 ، واإلجراءات المعموؿ بيا بعد تقديـ الطمب )فقرة ثانية(.عند تقديـ الطمب

 الفقرة األولى

 اإلجراءات المتبعة عند تقديم الطمب

يتـ اإليداع بتسميـ الممؼ إلى المصمحة المختصة بالتسجيؿ مف طرؼ صاحب العبلمة 
اف شخص طبيعي أو معنوي جزائري أو أجنبي مقيـ في الجزائر أو في الخارج، إال سواء ك
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أنو إذا كاف طالب العبلمة يقيـ في الخارج البد مف وكيؿ يمثمو أماـ المصمحة المختصة 
 ويوجو الطمب بواسطة رسالة موصى عمييا مع العمـ بالوصوؿ أو أية وسيمة تثبت االستبلـ. 

سجيؿ يقدـ في استمارة خاصة، يتضمف اسـ المودع ويتضمف ىذا الطمب طمب ت
. كما صورة مف العبلمة ال يتجاوز مقياسيا اإلطار المحدد في االستمارة، و وعنوانو الكامؿ
وصؿ يثبت دفع و  قائمة لمسمع والخدمات المراد تسجيؿ العبلمة مف أجميايتضمف أيضا 

.  .1طمب التسجيؿ بوكالة وفي حالة تمثيؿ المودع مف قبؿ وكيؿ يجب أف يرفؽ الرسـو

 الفقرة الثانية

 اإلجراءات المعمول بيا بعد تقديم الطمب

بعد تقديـ طمب اإليداع أماـ المصمحة المختصة يتـ فحصو مف الناحية الشكمية حوؿ 
مف المرسـو  7إلى  4 :ما إذا كاف مستوفيا لمشروط الشكمية المنصوص عمييا في المواد

والمتعمقة بالبيانات اإلجبارية أو عدـ إدراج المستندات الضرورية في  05/295 :التنفيذي
تطمب المصمحة المختصة مف صاحب و الممؼ عند عدـ استفاء اإليداع ليذه الشروط، 

 ال رفض طمبو.ا  اإليداع تسوية طمبو في اجؿ شيريف و 

لى فحص وعندما يتـ قبوؿ الطمب مف الناحية الشكمية تنتقؿ المصمحة المختصة إ
اإليداع مف الناحية الموضوعية حوؿ مدى تطابؽ العبلمة مع القانوف وأنيا غير مستثنية مف 

                                                 

، الذي يحدد كيفيات إيداع العبلمات 2005أوت  02المؤرخ في:  05/295: مف المرسـو التنفيدي 7 المادةأنظر:  -1
أوت  07الصادرة بتاريخ:  54وتسجيميا، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 

 .11، ص 2005
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أي فحص مدى توافر  03/06مف األمر  7 المادةالتسجيؿ لؤلسباب المنصوص عمييا في 
 .الشروط الموضوعية لمعبلمة التجارية

إنيا ترفض الطمب فإذا تبيف لممصمحة المختصة عدـ توفر احد الشروط الموضوعية ف
تطمب منو تقديـ مبلحظاتو في اجؿ شيريف ابتداء مف و وتبمغ ىذا الرفض لممعني باألمر 

ويمكف تمديد ىذا األجؿ عند الضرورة لنفس المدة بناء عمى طمب معمؿ مف  ،تاريخ التبميغ
صاحب المصمحة، ولكف ال يعتبر رفض المصمحة المختصة قرار نيائي إال بعد سماع 

صرت اإلدارة عمى الرفض وأصدرت قرار نيائي بالرفض أأما إذا  .بداء مبلحظاتوالمعني وا  
 فإنو يحؽ لممعني باألمر أف يطعف في قرارىا أماـ القضاء اإلداري.

 الفرع الثاني

 تسجيل العالمة التجارية 

المتعمؽ بالعبلمات فكرة الحماية بالتسجيؿ إذ جاء  03/06مف األمر  07 المادةربطت 
الخدمات التي ال تعّد و  فييا: "تطبؽ أحكاـ ىذه الفقرة، مع ما يمـز مف تغيير، عمى السمع

مطابقة أو مشابية لتمؾ التي طمب تسجيؿ العبلمة مف أجميا بشرط أف يكوف استعماؿ ىذه 
مالؾ و  الخدماتو  مطابقة يدؿ عمى صمة بيف ىذه السمعخدمات و  العبلمة مف أجؿ سمع

بشرط أف يكوف مف شأف ىذا االستعماؿ إلحاؽ ضرر و  العبلمة المسجمة في ىذه الحالة
 . 1بمصالح صاحب العبلمة المسجمة"

                                                 

ف لـ إإاّل أنو استثناًء ف -1 مف األمر ذاتو مف  09 :يتـ تسجيميا فإنيا تتمتع بالحماية وفقا لممادةّف العبلمة المشيورة حتى وا 
وبمفيـو المخالفة فممالؾ العبلمة المشيورة في الجزائر الحؽ في منع الغير مف ، خبلؿ الفقرة األخيرة مف ىذه المادة
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فالعبلمة المشيورة المسجمة في الجزائر ىي التي مف شأنيا أف تتمتع بمثؿ ىذه 
لمجاؿ لممدعاة والمبلحقة القانونية، وعميو تدور الحماية فالتسجيؿ وحده يفتح االحماية، 

ف انعدـ انعدمت  الجزائية وجودا وعدما مع التسجيؿ، فإف تـ التسجيؿ قامت الحماية وا 
 (Trade Mark)وتعني  ™الحماية، وعادة ما يشار لمعبلمة التجارية إما باألحرؼ 

ومعناىا  (Registredعني )وت ®وتستخدـ لترويج عبلمة تجارية غير مسجمة أو إشارة 
بنصيا: "ال تعد عمى أىمية التسجيؿ مف األمر ذاتو  27 المادةوقد أكدت . 1عبلمة مسجمة

 األفعاؿ السابقة لنشر تسجيؿ العبلمة مخمة بالحقوؽ المرتبطة بيا...". 

ومف جيتيا تتفؽ جؿ التشريعات عمى وجوب تسجيؿ العبلمة التجارية حتى تتوفر ليا 
لسنة  34 :مف التشريع األردني لمعبلمات رقـ 06 المادةانونية البلزمة، ومف بينيا الحماية الق

التي جاء فييا: "كؿ مف يرغب في أف يستقؿ في استعماؿ عبلمة تجارية لتمييز  1999
جر أو ينوي االبضائع التي ىي مف إنتاجو أو مما أصدر شيادة بيا أو البضائع التي يت

كما تضّمنت ىذا ، بيا يمكنو أف يطمب تسجيؿ تمؾ العبلمة وفقا ألحكاـ ىذا القانوف" االتجار
 .2002مف قانوف حماية الممكية الفكرية المصري لسنة  77إلى  73الشرط المواد مف 

ويخمؽ نظاـ تسجيؿ العبلمة قيمة معنوية لمسمع وىو أحسف منيج في حماية العبلمات 
ذلؾ العممية في إضفاء الحماية الجزائية عمى العبلمة سنفّصؿ ونظرا ألىمية ىذه ، 2التجارية

 . هآثار نبيف  (انيةثفقرة )وفي، تعريؼ التسجيؿ وأىميتو (فقرة أولى)في

                                                                                                                                                         

ف لـ يتـ تسجيميا فييا وىذا ما يمثؿ استثناء ميما عمى المبدأ ال ذي يقضي بأّف العبلمة ال يتـ استعماؿ عبلمتو حتى وا 
 اكتسابيا إال بالتسجيؿ. 

 .34، 33ص ، المرجع السابؽ، (بسمة)بوبشطولة أنظر:  -1
 أنظر: -2
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 الفقرة األولى

 وأىميتوتسجيل ال تعريف

إّف تسجيؿ العبلمة يسمح بميبلد "العبلمة المشيورة" والتي تعتبر ثمرة وحمـ مالؾ 
صناعية أو تجارية أو خدمة، فيي الدليؿ األكيد لمنجاح االقتصادي العبلمة سواء أكانت 

الذي حققتو، حيث أّف قوة العبلمة تقاس انطبلقا مف شيرتيا، فالعبلمة بدوف شيرة ليست إاّل 
 .1مجرد توقيع يوضع عمى المنتوج خالية مف المضموف والمحتوى

يز بضائعو وخدماتو التي وحتى يتمّكف صاحب العبلمة التجارية مف حماية عبلمتو وتمي
نتاجو عف غيرىا ال بد مف القياـ بتسجيميا وفؽ إجراءات محّددة نّصت  ىي مف صنعو وا 
عمييا القوانيف والتنظيمات السارية خاصة أف التطور الكبير واليائؿ لئلنتاج جعؿ وفي كثير 

 .2ئعمف األحياف المنتج مجيوؿ وغير معروؼ فالعبلمة تتماثؿ شيئا فشيئًا مع البضا

فأغمب القوانيف المتعمقة بالعبلمات التجارية في أغمب دوؿ العالـ اليـو تمـز مالؾ 
العبلمة بالقياـ بتسجيميا رسميا حتى يضمف حقوقو ويسد باب العبث والتقميد واالستعماؿ غير 

كما تعتبر اتفاقية  -كما أسمفنا–المشروع بوجو العابثيف والمزيفيف والمقمديف غير الشرفاء 

                                                                                                                                                         
DINWOODIE (G.B) & JANIS (M.D), trademark law and theory, a handbook of contemporary 

research, Edward Elgar publishing Uk and USA, printed and bound 

in great Britain, 2008, p. 97. 

                                                                            أنظر: -1
 KAPFERER (J.N), Op. Cit., p. 159  

- ROUBIER (P)، Op. Cit., p. 566. 

 أنظر:  -2
G. H. C. BODENHAUSEN, problèmes actuels concernant la protection internationale de la propriété 

industrielle, Propriété industrielle, s.m.ed, 1950, p. 85. 
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"تريبس" مف جيتيا أّف التسجيؿ ىو السبب المنشئ لممكية العبلمة التجارية حيث أنيا لـ 
تجعؿ االستعماؿ الفعمي لمعبلمة التجارية شرطا لمتقدـ بطمب تسجيميا أو سببا لرفض ىذا 

 إلجراءات المحددة التي نّص عمييافالتسجيؿ إذا ىو النتيجة النيائية لمسير في ا .1التسجيؿ
صدار شيادة بوالقانوف ا  .2بتداء مف تقديـ الطمب إلى غاية الموافقة عميو وا 

 األمرمف  تاسعةنص المادة الوتظير أىمية تسجيؿ العبلمة التجارية مف خبلؿ 
: "يخوؿ تسجيؿ العبلمة لصاحبيا حؽ ممكيتيا عمى السمع والخدمات التي مفادىا أنو 03/06
استعماؿ عبلمتو تجاريا دوف ترخيص مسبؽ منو عمى . ومنع الغير مف .يا..ػػنيا لػػتي يعيػػال

 أو خدمات مماثمة أو مشابية لتمؾ التي سجمت العبلمة مف أجميا. سمع
يمكف التمسؾ بالحؽ المخّوؿ بموجب تسجيؿ العبلمة في مواجية الغير الذي يستعمؿ تجاريا 

طابقة أو مشابية، المبس بيف سمع وخدمات ميؤدي إلى عبلمة أو رمزا أو اسما تجاريا مشابيا 
لممستػػيمؾ  مف مالكيا، بينما الوظيفة األساسية لمعبلمة التجارية ىي أف تضمفدوف ترخيص 

والمنػػتج الصفة األصػػمية عمى السػػمع والخدمات المقػػّررة مف العػػبلمة، وتسػػمح بالتفريؽ بينيما 
 دوف احتمالية وجود ذلؾ المبس.

حؽ منع الغير مف استعماؿ عبلمتو دوف رضاه وفقا  لصاحب عبلمة ذات شيرة في الجزائر
 .الثامنة " فقرةالسابعة ال لمشروط المنصوص عمييا في المادة

                                                 

 .115، المرجع السابؽ، ص محمديف )جبلؿ وفاء(أنظر:  -1

، 1989أوت  27 :صادقت الجزائر عمى بروتوكوؿ اتفاؽ مدريد بشأف التسجيؿ الدولي لمعبلمات المعتمد في مدريد في -2
 :المؤرخ في 13/420 :، وذلؾ بموجب المرسـو الرئاسي2007نوفمبر  12 :، وفي2006أكتوبر  3 :والمعّدؿ في

الشعبية إلى بروتوكوؿ اتفاؽ مدريد بشأف التسجيؿ  الديمقراطيةالمتضمف انضماـ الجميورية الجزائرية  15/12/2013
أفريؿ  26 :، مؤرخة في21، العدد الشعبية الديمقراطيةالجزائرية الجريدة الرسمية لمجميورية الدولي لمعبلمات، 

2015 . 
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فمتسجيؿ العبلمة التجارية أىمية بالغة، حيث يمنح لمعبلمات الشيرة المطموبة، ويمكف 
لمجاؿ أف يصؿ بيا إلى مصؼ "العبلمة ذات الشيرة العالية"، وىي العبلمة التي تتجاوز ا

الميني والزبائف النوعييف واالعتيادييف، فتصبح بذلؾ معروفة خارج األوساط التي تريد فييا 
تمييز المنتوج عف تمؾ المنتجات المماثمة أو المشابية ليا، وىي ترمز في نظر جميور كبير 

 .1وواسع إلى المؤسسة أو إلى منتجاتيا أو إلى بضائع ذات نوعية رفيعة

ًء شكميا يمكف بموجبو التمييز بيف العبلمة المشيورة والعبلمة ذات ويعد التسجيؿ إجرا
الشيرة العالية، فالعبلمة المشيورة ىي تمؾ العبلمة المعروفة ولكنيا غير مسجمة، في حيف أف 

 .2العبلمة ذات الشيرة العالية ىي تمؾ العبلمة المعروفة والتي قاـ مالكيا بتسجيميا

العبلمة المشيورة المسجمة والعبلمة المشيورة غير  وقد مّيز المشرع الجزائري بيف
المسجمة، فيما يتعمؽ بنطاؽ الحماية، حيث أنو منح لؤلولى حماية أوسع مقارنة بالثانية التي 
قصر حمايتيا بالمنتجات أو الخدمات المماثمة، فإنو وفي المقابؿ قد استعمؿ نفس العبارة أو 

 marqueشيرة والتي يقابميا بالفرنسية: " المصطمح في كمتا الحالتيف أي عبلمة ذات

notoirement connue وىذا تجنبا ألي سوء فيـ أو التباس قد ينجر عف ذلؾ وتفاديا ،"
  .3لئلشكاالت والتعقيدات التي قد يحدثيا التنوع في استعماؿ المصطمحات

توافر وجدير بالذكر أنو ال يكفي أف تكوف العبلمة المشيورة مسجمة فقط بؿ ال بدّ مف 
 .شرطيف أساسييف معا

                                                 
 .16، المرجع السابؽ، ص سوفالو )أماؿ(أنظر:  -1
مكرر مف اتفاقية باريس المتعمقة بحماية الممكية الصناعية والعبلمات المشيورة  06 المادةوىو المعيار الذي اعتمدتو  -2

 .21ص ، السابؽ، المرجع سوفالو )أماؿ(أنظر: . األخرى لمتمييز بيف العبلمة المشيورة والعبلمة ذات الشيرة العالية
 المذكور. 03/06 :مف أمر 08 :الفقرة 07 المادة -3
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أف يدؿ استعماؿ ىذه العبلمة مف أجؿ سمع وخدمات أخرى عمى  الشرط األوؿ ىو
فإذا كاف األصؿ وفقا لمبادئ قانوف ، مالؾ العبلمة المسجمةو  الخدماتو  السمع صمة بيف ىذه

يرة العبلمات أّف العبلمة تبقى حرة االستعماؿ خارج نطاؽ تخصيصيا، فانو ونظرا لطابع الش
المرتبط بيذا النوع مف العبلمات فإّف مف شأف استعماليا عمى منتجات أخرى مختمفة عف تمؾ 

 .التي أودعت مف أجميا أف توحي بوجود صمة بينيا وبيف مالؾ العبلمة المشيورة

حيث أّف العبلمة المشيورة تتماثؿ في أغمب األحياف مع المؤسسة التي تستعمميا مف و 
بصفة تمقائية تمؾ العبلمة بالمؤسسة التي و  أّف الجميور يربطو  أجؿ تصريؼ منتجاتيا

فردة الفعؿ الطبيعي ليذا المستيمؾ في وجود منتوج جديد يحمؿ تمؾ العبلمة ىو  ،روجتيا
فإما أف تكوف قد وسعت في  ،اعتقاده بأّف المؤسسة عمى صمة بيذه المنتجات ال محالة

نع ػػروعيا أو أنيا تصػػد فػػسة أو مف أحػػذات المؤس أتى مفػػتجات تتػػبالتالي فيذه المنو  نشاطيا
شو  بتياػػت مراقػػتح  ىذا ما يطمؽ عميو التباس المؤسسات.و  ياػػرافػػا 

يكوف مف شأف ىذا االستعماؿ إلحاؽ ضرر بمصالح صاحب ف أما الشرط الثاني
الممموكة  مما ال شؾ فيو أّف االستعماؿ غير المشروع لمعبلمة المشيورة. و العبلمة المسجمة

حيث أّف االحتماالت تكوف  لمغير مف شأنو إلحاؽ أضرار معتبرة بمصالح مالؾ ىذه العبلمة،
 ضئيمة جدا أيف االستعماؿ غير المشروع ليذه العبلمات ال يكوف ضار. 

فإذا كاف استعماؿ العبلمة المسجمة بالنسبة لمنتجات مختمفة مف طبيعتو إلحاؽ ضرر 
ف  لـ يتحقؽ بعد، فالمالؾ يمكنو أف يتصرؼ في مواجية ىذا الغير بمالؾ العبلمة، فحتى وا 
ف كاف حسف النّية أي بدوف قصد انتحالي. فاألمر يتعمؽ ىنا بالدفاع عف صورة ، حتى وا 

عف شيرتيا مف جية ضّد أخطار التنزيؿ أو االبتذاؿ التي يسببيا استعماؿ نفس و  العبلمة
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أو ضد التصرفات التي مف  ،نوعية رديئةالشارة مف أجؿ منتجات مختمفة أو منتجات مف 
 .شأنيا جعؿ العبلمة تفقد طابعيا المؤثر

المرتبطة بفقداف وحدة و  مف جية أخرى ضد خطر إضعاؼ القدرة المميزة لمعبلمةو 
بسط عبلمتيا في و  منعيا مف تطويرو  ابتذاليا أو حتى ضد توقيؼ المؤسسةو  العبلمة

كف أف يمحؽ العبلمة المشيورة قد يأخذ صورا بالتالي فالضرر الذي يمو قطاعات جديدة. 
مختمفة كإضعاؼ القدرة المميزة لمعبلمة، والمساس بسمعتيا، فقداف السيطرة االقتصادية أو 

 .1قمع االنتشار االقتصادي لممؤسسة، كما سبقت اإلشارة إليو

 الفقرة الثانية

 جيلــــآثار التس

ومف حيث  ،افػػيتيا مف حيث الزمػػبنسبارية ػػجيؿ العبلمات التجػػّيز آثار تسػػتتم
 التجاري لمعبلمة عف حسف نية، ونسبية العبلمة، وااللتزاـ باستعماليا. خداـػػاالست

مف األمر المتعمؽ بالعبلمات  5مف المادة  الثانيةالفقرة فإف  ،مف حيث الزمافف 
جعي ابتدأ مف : "تحدد مدة تسجيؿ العبلمة بعشرة سنوات تسري بأثر ر تقضي بأنو التجارية

مف مجموعة الممكية  714تاريخ إيداع الطمب". وىو ما تضمنتو الفقرة الثالثة مف المادة 
فالحؽ في احتكار العبلمة التجارية مؤقت بالنسبة لصاحبو، إال أف ىذا ال  الفكرية الفرنسية.
بلمة ػػالؾ العػػلمطى ػػشرع أعػػماية البلزمة، ألف المػػتعا بالحػػمرا ومتمػػمو مستػػيمنعو مف جع

                                                 

 أنظر:  -1
- POLLAUD-DULLIAN (F), Droit de la propriété industrielle, édition Montchrestien, E. J. A, Paris, 1999, p. 

673.  

- DURRANDE (S), Op. Cit,. p. 8.  
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سنوات في كؿ  10طمب تجديدىا لفترات متتالية أي غير محددة قدرىا  جمة الحؽ فيػالمس
 .1عممية تجديد

إذا كانت القاعدة أف فإنو ، االستخداـ التجاري لمعبلمة عف حسف النيةأما مف حيث 
التصرؼ  تسجيؿ العبلمة مف قبؿ صاحبيا يرتب لو حؽ ممكيتيا والتصرؼ فييا بجميع أوجو

 العاشرة المادةومنع الغير مف استخداميا دوف رضاه، فإف ىذه الحالة ورد عمييا استثناء في 
غير . 2المشار إلييا أعبله ال تمنع الغير مف استخداـ العبلمة التجارية رغـ تسجيميا بشروط

وف تسجيؿ يكالأنو إذا تـ استعماؿ وتسجيؿ عبلمة بغية الغش فإنو عمبل بنظرية الغش فإف 
 باطبل.

، وال يمكف التذرع بعدـ 3لقد اعتبر المشرع سوء النية شرطا أساسيا لتوفر جـر التقميد
معرفة العبلمة األصمية )المسجمة( فعمى التاجر الجديد دراسة السوؽ المحمي واحتياجاتو 

  .4الرئيسية

                                                 

 .316 ص ،1971، دار النيضة العربية، مصر، الممكية الصناعية والمحل التجاري، حسني )عباس محمد(أنظر:  -1

إلى درجة الغش والغش يفسد  ىىو حسف النية، ألف سوء النية يرقيستخدـ الغير العبلمة و تتمّثؿ ىذه الشروط في: أف  -2
 كؿ شيء، أف تستخدـ وفقا لمممارسات النزيية في المجاؿ الصناعي أو التجاري وفي حدود التعريؼ واإلعبلـ فقط.

السـ المستعار، البيانات الحقيقية نطاؽ ىذا االستخداـ الذي يمكف أف يشمؿ االسـ والعنواف وا 10/2 المادةوقد حددت 
المتصمة بالصنؼ أو الجودة والكمية أو الوجو أو القيمة أو المكاف المنشأ أو فترة إنتاج ىذه السمعة أو أداء ىذه 

 الخدمات. 

 المرجع السابؽ.، الحمادي )حسف احمد(: محكمة التمييز بدبي بعض قرارات أنظر -3

 ، وكذا ص134 ، ص2005، لبناف، 1، دراسة في القانوف المقارف، طالتجاريةالماركات ، مغبغب )نعيـ( أنظر: -4
219. 
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وفي ىذا السياؽ يرى المشرع األردني أف التسجيؿ ال يمنع أي شخص مف استعماؿ 
مو الخاص أو اسـ محؿ عممو أو اسـ أحد أسبلفو في العمؿ استعماال حقيقيا، وىو ما يفيد اس

بأف الحماية الجزائية المترتبة عف تسجيؿ العبلمة التجارية تنتفي في حالة ما إذا كانت 
ير، أي أنو يجوز لكؿ ػػصي أو اسـ أو عنواف تجاري لمغػػعبارة عف اسـ شخ العبلمة ىي
اسمو الشخصي أو اسمو التجاري بصرؼ النظر عف أي تسجيؿ لعبلمة ماؿ ػشخص استع
 .1تجارية مماثمة

 11 المادةوىو ذات ما ذىب إليو التشريع البريطاني الذي نص في الفقرة الثانية مف 
عمى أف استخداـ العبلمة التجارية المسجمة مف  1994مف قانوف العبلمات التجارية لسنة 
أو العنواف ال يعد اعتداء عمى حقوؽ العبلمة التجارية،  طرؼ أي شخص يحمؿ نفس االسـ

 .2االستخداـ في مجاؿ الصناعة أو التجارة ووفقا لممنافسات الشريفة شريطة أف يتـ

مف أىـ ما تتميز بو آثار تسجيؿ العبلمات  مبدأ نسبية العبلمة التجاريةكذلؾ يعتبر 
المباعة أو المتداوؿ بيا ألجؿ تمييزىا توضع العبلمة عمى السمع المعروضة أو التجارية، إذ 

عف غيرىا بصورة محددة ومشتقات تمؾ السمع. وىي ال تطاؿ سمعا أخرى غير متداوؿ بيا 
فإذا تـ تقميد العبلمة األصمية وأضيؼ ألييا سمعا أخرى  أصبل بموجب العبلمة األصمية.

االثنيف درًءا لوقوع أي  مكف لممحاكـ أف تبطؿ وتمغي العبلمة فيما خص السمع المشابية بيفيف
 التباس.

                                                 

. وىو ما أكدتو محكمة العدؿ العميا األردنية في 1999األردني لسنة  34 :مف قانوف العبلمات التجارية رقـ 36 المادة -1
حد قراراتيا، أيف اعتبرت أف مجرد تسجيؿ كممة معينة كاسـ تجاري لمشركة المعترض عمييا ال يترتب عميو أي حؽ ليا أ

السبلمات أنظر: في أف تسجيؿ ىذه الكممة كعبلمة تجارية لبضائعيا إذ ليس ىناؾ أي نص قانوني يعطييا ىذا الحؽ. 
 .166المرجع السابؽ، ص )ناصر عبد الحميـ(، 

 .166ص المرجع السابؽ، السبلمات )ناصر عبد الحميـ(،  :أنظر -2
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ال بد مف إدراج  ووفي إطار ما تتميز بو آثار تسجيؿ العبلمات التجارية مف نسبية فإن
يرتب تسجيؿ العبلمة التجارية لمالكيا حقا استئثاريا االلتزاـ باستعماؿ العبلمة التجارية، حيث 

ا االستغبلؿ دوف رضاه، في استغبلليا، ومقتضى ىذا الحؽ ىو منع الغير مف مباشرة ىذ
ومف ىنا يثور التساؤؿ عف حكـ عدـ مباشرة استغبلؿ العبلمة بعد تسجيميا في المدة 

 المحددة؟ 

بأنو يترتب عمى عدـ استعماؿ العبلمة إبطاليا أو  03/06 األمرمف  11 المادةتقضي 
انقطاع.  طمب إلغائيا مف الغير. إذا لـ يستغرؽ عدـ االستعماؿ أكثر مف ثبلث سنوات دوف

فاستعماؿ العبلمة التجارية يقصد بو تجسيدىا في الواقع عمى السمع أو خدمات عرضت أو 
الشروط الواجب  03/06 األمرمف  11 المادةوقد تضّمنت  بيعت عبر أنحاء التراب الوطني.

 توفرىا في االستعماؿ ومنيا الجدية في استعماؿ العبلمة.

ليا ما عدا في حالة إذا لـ يستغرؽ عدـ ويترتب عمى عدـ استعماؿ العبلمة إبطا
االستعماؿ أكثر مف ثبلث سنوات دوف انقطاع، أو في حالة عدـ قياـ مالؾ العبلمة قبؿ 

لحالة اانتياء ىذا األجؿ بتقديـ الحجة بأف ظروؼ عسيرة حالت دوف استعماليا، ففي ىذه 
 الذي تنتفي معو مظنةفاالستغبلؿ ىو  .1ف عمى األكثرػد األجؿ إلى سنتيػديػػمح تمػيس

 2الصورية والشبية والتحايؿ عمى القانوف.

 

                                                 

 مف اتفاقية تربس. 19 المادةنظر أ -1

 ،292، دار الفكر العربي، القاىرة، ص االلتزام باستغالل المبتكرات الجديدة، بريرى )محمود مختار أحمد(أنظر:  -2
293. 
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 المطمب الثاني

 الشروط الموضوعية إلضفاء الحماية الالزمة عمى العالمة التجارية

إف ما تتميز بو العبلمة التجارية مف شروط شكمية مرتبطة بإيداع طمب تسجيميا مف 
لبلزمة ليا، إذ أف ذلؾ يستوجب توفر طرؼ صاحبيا، غير كاؼ إلضفاء الحماية القانونية ا
شرطي الشيرة في الشروط ىذه تتمّثؿ شروط أخرى تتعمؽ بالجانب الموضوعي لمعبلمة. و 

 ثاني(.  فرعأوؿ(، وشرطي الِجّدة والمشروعية ) فرعوالتمّيز )

  األول فرعال

 والتمّيز 1الشيرة يشرط

إف تعدد العبلمات ال يعني توفر حماية قانونية لكؿ تمؾ العبلمات مف االعتداءات 
نما اقتصر القانوف في حمايتو فقط عمى تمؾ العبلمات المعروفة وذات  التي قد تقع عمييا، وا 
الشيرة في الوسط التجاري والصناعي، سواء عند المنتجيف أو المستيمكيف، ألف ذلؾ يعكس 

. كذلؾ فقد شرط الشيرة تتناوؿعتيا. وىو ما سيبرز مف خبلؿ )فقرة أولى( نجاح العبلمة ومنف
ميزات كافية و اشترط المشرع أف تكوف العبلمة المحمية قانونا عبلمة مميزة ذات صفات 

لمتمييز بينيا وبيف غيرىا مف العبلمات المشابية ليا ومف ثمة رفع المبس الذي قد يقع فيو كؿ 
 .التميز )فقرة ثانية( شرطمف المستيمؾ أو غيره، 

                                                 

مكانة ىامة أماـ المستيمكيف أما اليـو مع تغير الظروؼ وتطور قديما كانت الشيرة ثمار األقدمية التي تمنح لمنتوج ما  -1
 أنظر:  .الحياة التجارية فإف المدة أصبحت ال تعبر شرطا الزما لمشيرة

CHAVANNE (A) et BURST (j.j), Droit de la Propriété Industrielle, 3eme édition, Dalloz, Paris, 1990, P. 
614. 
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 الفقرة األولى

 شــــــــــرط الــــشــــــــــيــرة

لمعرفة ىؿ ىذه العبلمة مشيورة أـ ال؟ يتـ إجراء فحص جوىري لمشارة المختارة 
كما  ؟يتـ الرجوع إلى العمـو حيث يمكف معرفة ىؿ أف عبلمة ما مشيورة أـ الو  كعبلمة،

تعتبر دليبل عمى المنفعة االقتصادية لمعبلمة ألنيا تدؿ بأف الشيرة   Roubier الحظ العميد
  .1بأف العبلمة قد حققت نجاحا كبيرا ثـ تقديرىا مف طرؼ الزبائف

والسؤاؿ الذي يمكف طرحو ىو أماـ أي نوع مف المستيمكيف يمـز تقدير الشيرة؟ إجابة 
ة مف الجميور بأف الفئة العريض Brust j.j و A. Chavanneعمى ىذا السؤاؿ يرى كؿ مف 

ىي التي بواسطتيا يمكف تقدير شيرة عبلمة تجارية، وليس فقط جزء مف ىذه الفئة التي 
  .2تستعمؿ نوعا ما مف المنتوج الحامؿ لمعبلمة

 

 

 

                                                 

 .ROUBIER (P), Op. Cit, p                                                                               أنظر: -1
566. 

 فمثبل عبلمة موجودة عمى مضرب التنس يمكف أف تكوف معروفة عند العبي التنس ومع ذلؾ ليست مشيورة ولف تصير  -2

 أنظر: . ف التنسمشيورة إال عندما يعرفيا حؽ المعرفة جميع الناس الذيف ال يمعبو 

CHAVANNE (A) et BURST (j.j), Op. CIT, p. 616. 
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 ةثانيالفقرة ال

 زّـــ يــــــــــمــــتــرط الــــــــش

الحماية أف تكوف مف بيف الشروط الموضوعية المطموبة الستفادة العبلمة التجارية مف   
ليػػػا ذاتييػػػا التػػػي تمنػػػع الخمػػػط بينيػػػا وبػػػيف العبلمػػػات األخػػػرى، إذ يجػػػب أف تكػػػوف العبلمػػػات 
التجاريػػة التػػي يمكػػف تسػػجيميا مؤلفػػة مػػف حػػروؼ أو رسػػـو أو أرقػػاـ أو صػػور أو أشػػكاؿ ليػػا 
صفة مميزة، أي قادرة عمػى تمييػز بضػائع صػاحبيا عػف بضػائع غيػره مػف النػاس بمعنػى آخػر 

 .ليا صفة ذاتية تميزىا عف غيرىا وأال تكوف مشابية أو مطابقة لغيرىا أف تكوف

فالعبلمػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػي  . وعميو فإف العبلمة المجردة مف أي صفة ال تعد عبلمة صحيحة  
ترتكز عمى شكؿ شائع أو عمى بيانات مستعممة بصورة عادية لبياف مميػزات المنتػوج كالصػفة 

التسميات المكونة أساسا مف شػكؿ السػمع أو غبلفيػا الػذي والكمية أو المكاف الجغرافي وكذلؾ 
  .1تستثنى مف التسجيؿ تفرضو طبيعة المنتوج أو وظيفتو

وانطبلقا مما سبؽ ال تقبؿ كعبلمة تجاريػة العبلمػات الوصػفية التػي تتكػوف مػف بيانػات   
ت خػػذتا( ولكػػف إذا extra ،idéalأو شػػارات تػػدؿ عمػػى جػػودة المنتجػػات أو تفوقيػػا مثػػؿ لفػػظ )

ىذه التسميات البلزمػة أو النوعيػة أو العاديػة شػكبل مميػزا كػأف تكتػب بطريقػة خاصػة أو شػكؿ 
ىندسي مميز فتصبح بعدئذ عبلمة قابمة لمحماية القانونية فصفة التمييز شرط أساسي لمحماية 

 .القانونية
                                                 

 المتعمؽ بالعبلمات.  03/06 األمرمف  3فقرة  07 المادة -1

المحكمة العميا، الغرفة التجارية والبحرية، المجمة  2001جواف  20الصادر بتاريخ:  254727وىو ما أكده القرار رقـ:  -
حيث تضمف أف: "إبراز تسمية مركب أساسي داخؿ في تكويف مستحضرات  208، ص 2003، 02القضائية العدد 

 تجميمية عمى عمبة المنتوج ال يشكؿ عبلمة صنع"
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نمػػا مػػا وال يقصػػد مػػف اشػػتراط تميػػز العبلمػػة التجاريػػة أف تتخػػذ شػػكبل مبتكػػرا أو عمػػبل فنيػػا   وا 
يقصد ىو تميز العبلمة عف غيرىا مف العبلمات التي توضػع عمػى نفػس السػمع لمنػع حصػوؿ 

ذ لػـ  ،المبس لدى المستيمؾ العادي وبالتالي فننظر لمعبلمة جممة وال لمعناصػر المكونػة ليػا، وا 
 .1في الحماية القانونية ياتكف العبلمة التجارية مميزة فقدت الشرط األساسي لحق

ـْ مػف طػر وفي فرن   ويػتـ  ؼ المعيػد الػوطني لمممكيػة الفكريػةسا تميُّْز العبلمة التجارية يقيَّ
تحميؿ الوضعية يـو إيداع طمب التسجيؿ، في حيف التمّيْز يمكف أف يكّرْس باستعماؿ العبلمػة 

 التجارية، ويمكف ليذه األخيرة أف تخسر تميُّزىا عندما تستعمؿ مف طرؼ المستيمكيف.

التجارية ممّيزة عندما تسمح بالتعّرؼ عمى المنتوجػات أو الخػدمات مػف  وتكوف العبلمة  
بػػيف منتوجػػات وخػػدمات المنافسػػيف، كمػػا ُيطَمػػب مػػف القاضػػي لتقػػّيـ ىػػذه الميػػزة أف يأخػػذ بعػػيف 

وال يكوف  .2االعتبار وفي الحسباف مستوى انتباه الجميور المعني حسب المنتوجات والخدمات
ّيػز، وبالتػالي ال يمكػف تسػجيميا إذا كانػت العبلمػة المسػتعممة عامػة لمعبلمة التجارية طابع التم

أي اسػػتعماليا مػػألوؼ بالنسػػبة لممنتػػوج المعنػػي، إذا َوَصػػَفت العبلمػػة مباشػػرًة المنتػػوج. إذا كػػاف 
  .3الشكؿ المقترح لعبلمة مميزة صالحا لكؿ منتوج مف ىذا النوع

                                                 

 وليس الفيصؿ في التمييز بيف عبلمتيف باحتواء العبلمة عمى حروؼ أو رموز أو صور مما تحتويو العبلمة األخرى -1
نما العبرة بالصورة العامة التي تنطبؽ في الو  ذىف نتيجة لتركيب ىذه الصور أو الرموز أو بالشكؿ الذي تبرز بو عبلمة ا 

 المرجع السابؽ.، الحمادي )حسف احمد(. أخرى بصرؼ النظر عف العناصر المركبة فييا

غير أف القضاء قد كّرسيا قبؿ ىذا التاريخ،  1991-11-4وىي عبلمة أدخمت صراحة في التشريع الفرنسي في قانوف  -2
األصوات، والجمؿ، الموسيقية، وىذا النوع مف العبلمات ضروري  711ويندرج ضمف العبلمة الصوتية حسب المادة 

 . أنظر: واإلنترنتراديو والتمفزيوف الجديدة كال اإلعبلـلترقية المنتجات أو الخدمات عمى وسائؿ 
LAPORTE-LEGEAIS (M.E), Op. Cit., p. 13. 

 : أنظر -3
LAPORTE-LEGEAIS (M.E), Op. Cit, p. 19 
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 الثاني فرعال

 الِجّدة والمشروعية يشرط 

حظيػا العبلمػة التجاريػة الػبلـز توافرىػا لكػي تنػاؿ  الِجدَّة مف الشروط الموضوعيةتعتبر   
ذلػػؾ أف شػػرط الجػػدة ىػػو مػػا يحقػػؽ الغايػػة األساسػػية مػػف وجػػود  .الحمايػػة المطموبػػةالػػوافر مػػف 

العبلمة عمى السمع والمنتجات التي تميز سمعة عف أخػرى وىػو مػا سػنتناولو فػي )فقػرة أولػى(. 
اختيػاره احب العبلمػة مػف حريػة فػي اختيػار عبلمتػو كأصػؿ عػاـ، إال أف ورغـ ما يتمتع بو صػ

 ممزما بتحقؽ شرط المشروعية وىو ما سنتناولو في )فقرة ثانية(.لمعبلمة يكوف 

 الفقرة األولى

 ّدةــــــــــــــــــجِ ـرط الـــــــــــــش

مف قبؿ،  المنتجاتعمى ذات ة عدـ أسبقية استعماؿ أو تسجيؿ العبلمة يقصد بالجدّ   
دث لبسا أو ػػطابقة التي تحػػشابية أو المػػوز المػػعماؿ الرمػػزائري استػػشرع الجػػلذلؾ منع الم

 . 1وؽ سابقةػس حقػتم

 ،نوع المنتجاتحيث مف سواء ة التي يعتد بيا في ىذا المجاؿ ىي الجدة النسبية والجدّ   
أف تكػوف جديػدة بالنسػبة لنػوع المنتجػات التػي  يشترط في العبلمػة المؤىمػة لمحمايػة القانونيػةإذ 

يصػػنعيا أو يتػػػاجر بيػػػا صػػػاحب ىػػذه العبلمػػػة ذلػػػؾ أف العبلمػػػة تيػػدؼ إلػػػى تمييػػػز المنتجػػػات 

                                                 

يترتب عمى ذلؾ أنو تستبعد العبلمة خاصة في حالة وجود عبلمة سابقة مسجمة أو مشيورة أو أسـ تجاري أو شعار  -1
 الجزائري، كما تستبعد الرموز التي ىي بمثابة ترجمة ا لعبلمة أو أسـ تجاري. أنظر:معروؼ عمى كافة التراب 

BLAIS (J.B), droit des affaires ( commerçant concurrence distribution ), édition DELTA, Paris, 1999, p. 
368.  
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لػػذلؾ يجػػوز اسػػتعماؿ نفػػس  .وتحػػوؿ دوف الخمػػط بينيػػا وبػػيف منتجػػات مماثمػػة أو مشػػابية ليػػا
وف قػػد حصػػؿ اسػػتعماليا أال يكػ ، أي أف مػػف حيػػث الزمػػافأو  يػػز منتجػػات مختمفػة.يالعبلمػة لتم

جديدة إذا كاف قد اسػتعمميا آخػر ثػـ تػرؾ ىػذا االسػتعماؿ فتػرة  في السابؽ، بؿ يجوز أف تعتبر
طويمة مف الزمف أو إذا انتيت مدة الحماية القانونية ليا دوف أف يتقدـ صاحب العبلمة بطمب 

مػػة الميجػػورة أو وال يعػػد ذلػػؾ تعػػديا عمييػػا، ومػػف تػػـ يجػػوز اسػػتعماؿ العبل ،1تجديػػد ىػػذه المػػدة
المتروكة. لذا يعد ىذا الشرط نسبيا، إذ ال يشترط أف تكوف العبلمة جديدة كؿ الجدة ولـ يسبؽ 

   .2استعماليا

اسػػتعماؿ العبلمػػة التجاريػػة ال ذلػػؾ أف  مػػف حيػث المكػػافأو سػواء كانػػت الجػػدة النسػػبية   
نػػبلمة ػيا العػػػجؿ بػػػدولة المسػػػػزء مػػف الػػػقة أو جػػػتصر عمػػى منطػػػيقػػ مؿ الدولػػة بكامػػػؿ ػما يشػػػوا 

وبالتػػػػالي ال يسػػػػتطيع التػػػػاجر المنػػػػافس اسػػػػتعماؿ ذات العبلمػػػػة فػػػػي جػػػػزء آخػػػػر مػػػػف  ،مياػإقميػػػػ
  .3اإلقميـ

بينما استعماؿ العبلمة في اإلقميـ األجنبػي ال يفقػد عنصػر الجػدة فػي العبلمػة التجاريػة   
، حيػث أف 4جمة في تمؾ الدوؿذا كانت ىذه العبلمة مسإاستعماليا في اإلقميـ الوطني إال  عند

الحمايػػة ال تمتػػد إلييػػا وفقػػا لمتشػػريع الجزائػػري إال إذا تػػـ تسػػجيميا داخػػؿ الجزائػػر، أو إذا كانػػت 

                                                 

 .495، المرجع السابؽ، ص سبلمة )نعيـ جميؿ صالح(أنظر:  -1

 .141المرجع السابؽ، ص السبلمات )ناصر عبد الحميـ(، أنظر:  -2

، ص 1997، دار النيضة العربية، مصر، الوجيز في حقوق الممكية الصناعية والتجارية، (محمد حمد اهلل)حمد اهلل  - 
92. 

 .497، المرجع السابؽ، ص سبلمة )نعيـ جميؿ صالح( أنظر: -3

 أنظر: -4
BLAIS (J.B), Op. Cit., p. 173. 
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العبلمة ممموكة ألحد رعايػا دوؿ االتحػاد الػدولي لحمايػة الممكيػة الصػناعية وكانػت ذات شػيرة 
وتتمتػع بحمايػة دوليػة أو عالميػة ، عالمية التي تمثؿ استثناء عف مبدأ إقميمية العبلمة التجارية

 .مثؿ )كوكاكوال، كوداؾ(

ومسألة الشيرة ىذه مسألة واقع بحيث تحديدىا يرجع إلى االقتنػاع الشخصػي لمقاضػي،   
كنقػاط البيػع، عػدد الممثمػيف التجػارييف،  ،ويدخؿ فػي اعتبػار األقدميػة الجيػة المسػتغمة لمعبلمػة

ولػػـ يشػػترط المشػػرع   .ة السمعة المبيعة....إلخقيمة الغبلؼ المالي المخصص لئلشيار، كمي
الجزائػػري ىػػذا الشػػرط ولكػػف يمكػػف اسػػتنتاجو مػػف نصػػوص القػػانوف إذ ال يمكػػف حمايػػة عبلمػػة 

 تجارية يقـو باستغبلليا في الجزائر تاجر أو صانع لصنع أو بيع بضاعة متشابية.

 رط،ػذا الشػعمى ى واػّ نصقد  3سيػرنػوالف 2واألردني 1ريػصػرع المػشػد أف المػقابؿ نجػمػوبال
ووفقا لذلؾ ال تفقد العبلمة التجارية جدتيا إاّل إذا سبؽ استعماليا عمى السمع المماثمة أو 

 المشابية مف منتج أو تاجر.

وتطبيقا ليذا القيد في القضاء الفرنسي، صدر حكـ عف المحكمة االبتدائية لػػػػ 
(Bordeaux)  1996سنة ( تتمحور وقائعو في قياـ شركةAtlantel صاحبة العبلمة )

التجارية بيذا االسـ بتسجيؿ عنواف إلكتروني ليا في المجاؿ الجغرافي الفرنسي ىو 

                                                 

، المتعمؽ بحماية الممكية الفكرية التي جاء فييا: "تسجؿ العبلمة 2002لسنة  72 :مف القانوف رقـ 74 المادةوذلؾ في  -1
عف فئة أو نوعية واحدة أو أكثر مف المنتجات التي ينتجيا طالب التسجيؿ، أو يعتـز إنتاجيا وذلؾ وفقا لؤلوضاع 

 لقانوف".والشروط التي تحددىا البلئحة التنفيذية ليذا ا

، المتعمؽ بالعبلمات التجارية التي جاء فييا: "يحظر تسجيؿ العبلمة 1999لسنة  34مف القانوف رقـ  08 المادةأنظر  -2
التي تطابؽ عبلمة تخص شخصا آخر سبؽ تسجيميا لنفس البضائع التي يراد تسجيؿ العبلمة مف أجميا أو لصنؼ 

 درجة قد تؤدي إلى غش الغير". منيا أو العبلمة التي تشابو تمؾ العبلمة إلى

 .1997لسنة  597مف مجموعة الممكية الفكرية الفرنسية رقـ  711 المادةأ مف /4 :ويستنتج ذلؾ مف الفقرة -3
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(Atlantel.fr أرادت ىذه الشركة أف توسع في نشاطيا وانتشارىا، فقررت تسجيؿ عنواف )
( ففوجئت Atlantel.comانيا اإللكتروني )إلكتروني جديد في المجاؿ الدولي ليصبح عنو 

حدى الشركات، فرفعت دعوى قضائية بالتقميد إبأف ىذا العنواف قد تـ تسجيمو مف طرؼ 
ضدىا عمى أساس أنيا اعتدت عمى عبلمتيا التجارية المسجمة سابقا قبؿ تسجيؿ العنواف 

عنوانا إلكترونيا في  اإللكتروني، فتمسكت الشركة المدعى عمييا بأف الشركة المدعية تمتمؾ
المجاؿ الجغرافي الفرنسي يمّثؿ عبلمتيا، فالعبلمة ممثمة عمى شبكة األنترنت، ولـ يتسبب 

( في أية أضرار لمشركة المدعية، فرفضت المحكمة comتسجيؿ العنواف في المجاؿ الدولي )
نترنت في ىذا الدفع مؤكدة أف مالؾ العبلمة المسجمة لو الحؽ في استخداميا عبر شركة األ

أكثر مف مجاؿ، وأنو يتمّتع بحؽ عمى عبلمتو باستغبلليا في أي نطاؽ يريده، وال يجوز 
حرمانو مف تسجيؿ عنواف لو في المجاؿ الدولي بحجة أف لو عنوانا في المجاؿ الجغرافي 

  .1إلحدى الدوؿ

 الفقرة الثانية

 ةـيـــروعــشـمـرط الــش

يحظر استعماليا بموجب القانوف الوطني أو  يقصد بمشروعية العبلمة التجارية أال
االتفاقيات الثنائية أو المتعددة األطراؼ التي تكوف الجزائر طرفا فييا أو العبلمات المخالفة 

وعميو أيا كاف األمر تكوف العبلمة غير مشروعة أذا ما  ،لمنظاـ العاـ أو اآلداب العامة

                                                 

 .499، 498، المرجع السابؽ، ص سبلمة )نعيـ جميؿ صالح(: أنظر -1
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قانوف العبلمات أو في قانوف آخر وني آمر سواء ورد ذلؾ النص في ػخالفت أي نص قان
  .1ساري المفعوؿ أو جاءت مخالفة لمنظاـ العاـ أو مخمة باآلداب العامة

المتعمؽ بحماية الممكية الفكرية  2002لسنة  82مف القانوف  67 المادة توقد نص
 34 القانوفالمصري عمى ىذا الشرط، وسمؾ نيجو المشرع األردني في المادة الثانية مف 

 الذي بّيف فييا العبلمات التي يمنع تسجيميا كعبلمات تجارية. 1999لسنة 

ومف جيتو قاـ المشرع الفرنسي ببياف الشعارات التي يحظر استعماليا كعبلمات )مثؿ 
شعارات الصميب األحمر وشعارات المنظمات الدولية(، ونصت الفقرة الثالثة مف أعبلـ الدوؿ، 

ة الفكرية عمى العبلمات المخالفة لمنظاـ العاـ مف مجموعة قوانيف الممكي 711 المادة
 واألخبلؽ ال يجوز تسجيميا كعبلمات تجارية. 

والرجوع لمنظاـ العاـ أو اآلداب العامة ىو أمر تقميدي في الميداف القانوني، عندما 
يتعّمؽ األمر بإعطاء وصؼ لما ىو غير مشروع، ويعود لمقاضي تقدير ىذه المفاىيـ، وىكذا 

التي تعني "أفيوف" والمتعمقة بنوع مف العطور حتى ولو كانت مستمدة  (opium) فإف عبلمة
 .2مف اسـ "مخدر" فإنيا لـ تعتبر مخالفة لمنظاـ العاـ في بمد منشأىا )فرنسا(

 

                                                 

 أنظر:  -1
- LAPORTE-LEGEAIS (M.E), Op. Cit, p. 37. 

 أنظر:  -2
- LAPORTE-LEGEAIS (M.E), Op. Cit, p. 38. 
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 الفصل الثاني 

 في جرائم االعتداء عمى العالمة التجارية إجراءات المتابعة الجزائية

ينصػػرؼ إلػػى معنػػى المؤاخػػذة أو تحمػػؿ التبعػػة لمخالفػػة  اإف مضػػموف المسػػؤولية عموًمػػ
مػػا جنائيػػة أو مدنيػػة، إالشػػخص قاعػػدة مػػف قواعػػد األخػػبلؽ أو القػػانوف، والمسػػؤولية القانونيػػة 

 .وثِ دِ حْ لِة مُ أوالضرر في ىذه األخيرة يمثؿ نقطة البداية لمتفكير في مس

عوبة في تعويضػو ستقر عمييا يوصؼ بأنو ضرر ثابت وال صاوفي ضوء نتائجو التي 
ويختمػؼ  .امف قبؿ القاضي، إال أف المسألة تذىب إلى أبعد مف ذلؾ، فقد يكوف الضرر متغيرً 

، اأو نقصػان و زيػادةً حجُمػ مداه وقت التعويض عنو عما كاف عميو وقت وقوعو سواء مف حيػثُ 
، ويضمػا قبػؿ صػدور الحكػـ بػالتعإ، ويحصؿ كؿ ذلػؾ اأو انخفاضً  او ارتفاعً قيمتُ  أو مف حيثُ 

 أو قد يتراخى ويستمر حدوثو لزمف قد يطوؿ أو يقصر بعد صدور الحكـ. 

وال شػػػؾ أف أفعػػػاؿ االعتػػػداء عمػػػى العبلمػػػة التجاريػػػة يمحػػػؽ بصػػػاحب العبلمػػػة أضػػػرارا 
إلػى معتبرة، فضبل عػف أنػو يمحػؽ أضػرارا جّمػة بجميػور المسػتيمكيف وىػو مػا أدى بالمشػرعيف 

أنيػػا رادعػػة ليػػا، تحقيقػػا لمػػردع العػػاـ  وفالعقوبػػات التػػي يػػر القيػػاـ بتجػػريـ ىػػذه األفعػػاؿ ورصػػد 
والخػػػاص، زيػػػادة عمػػػػى تػػػأميف حقػػػػوؽ المسػػػتيمكيف وأصػػػػحاب العبلمػػػات فػػػػي الحصػػػوؿ عمػػػػى 

 التعويض المناسب مف خبلؿ تخييره بيف أف يسمؾ الطريؽ الجزائي أو الطريؽ المدني. 

لذا سنقـو في ىذا الفصؿ بدراسة كيفية تحريؾ الدعوى العمومية في جريمة االعتداء 
عمى العبلمة التجارية )مبحث أوؿ(، ثـ نتناوؿ مباشرة الدعوى العمومية والجية المختصة 

 بالنظر فييا )مبحث ثاني(. 
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 المبحث األول

 في جرائم التعدي عمى العالمة تحريك الدعوى العمومية 

الدعوى العمومية يعني أوؿ إجراءات استعماليا أماـ جيات التحقيؽ أو إف تحريؾ 
الحكـ مف قبؿ النيابة العامة أو الطرؼ المتضرر وىو ما أشارت إليو المادة األولى مف قانوف 
اإلجراءات الجزائية بنصيا: "الدعوى العمومية لتطبيؽ العقوبات يحركيا ويباشرىا رجاؿ 

لييـ بيا بمقتضى القانوف كما يجوز لمطرؼ المدني أف يحرؾ القضاء والموظفوف المعيود إ
 ىذه الدعوى طبقا لمشروط المحددة في ىذا القانوف"

وتجػػػػدر اإلشػػػػارة إلػػػػى أف المشػػػػرع الجزائػػػػري أجػػػػاز لصػػػػاحب العبلمػػػػة ضػػػػحية التقميػػػػد أو 
 .االعتداء عمى العبلمة اتخاذ إجراءات متعددة قبؿ المجوء إلى القضاء

وديػا عمػى ؿ إجػراء قبػؿ المجػوء إلػى القضػاء، ويكػوف ىػذا االحتجػاج أو االحتجػاج ويعتبر 
مقّمػػػد أو مػػػزّور العبلمػػػة التجاريػػػة بموجػػػب رسػػػالة مضػػػمنة مػػػع اإلشػػػعار باالسػػػتبلـ أو بواسػػػطة 
محضػػػر قضػػػائي، قصػػػد إصػػػبلح الوضػػػع، ويعػػػد ىػػػذا اإلجػػػراء أداة إيجابيػػػة الختصػػػار الوقػػػػت 

ستجابة المعتدي لػدعوة إصػبلح األضػرار يمّكػف والحفاظ عمى العبلقات التجارية، غير أف عدـ ا
 القاضي مف إقامة قرينة عمى أف المعتدي عمى العبلمة التجارية كاف سيء النية. 

محػػؿ االعتػػداء أف يمجػػأ إلػػى جيػػة وسػػاطة أو تحكػػيـ كمػػا يمكػػف لمالػػؾ العبلمػػة التجاريػػة 
تممؾ القدرة عمميا وفنيا وتقنيا عمى تقدير وقػوع االعتػداء عمػى العبلمػة التجاريػة، والوقػوؼ عمػى 
الخمط الذي يمكف أف يقػع فيػو المسػتيمؾ حػيف وقوفػو بػيف العبلمػة الحقيقيػة والعبلمػة المػزورة أو 

 المقمدة. 
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المدير  مكنت  مف قانوف الممارسات التجارية 60 المادةة مف الفقرة الثانيإضافة إلى أف 
مصالحة منيية لممتابعات القضائية بيف القائـ بالتقميد بعد تحديد  إجراء ،الوالئي المكّمؼ بالتجارة

مبمػػغ غرامػػة المصػػػالحة الػػذي يحػػػدده المػػوظفيف المػػؤىميف الػػػذيف حػػرروا محضػػػر ضػػبط جريمػػػة 
المنصػػوص عمييػػا قانونػػا، ويمكػػف  ةفػػي حػػدود العقوبػػات الماليػػاالعتػػداء عمػػى العبلمػػة التجاريػػة 

لممعتدي معارضة غرامػة المصػالحة أمػاـ المػدير الػوالئي لمتجػارة أو وزيػر التجػارة، خػبلؿ ثمانيػة 
 ( أياـ ابتداء مف تاريخ تسميـ المحضر مف ِقبؿ المعتدي. 8)

 20مػف تخفػػيض إذا وافػؽ األطػراؼ عمػى المصػالحة فػإف المعتػدي يسػتفيد وفػي حػاؿ مػا 
لكػف فػي حػاؿ عػدـ تسػديد  .بالمائة مف مبمغ الغرامة المحتسبة، وينتيي األمر عند ىػذا المسػتوى

يوما مف تاريخ الموافقة عمى المصالحة يحاؿ الممؼ عمى وكيؿ الجميورية  45الغرامة في أجؿ 
 المختص إقميميا قصد إجراء المتابعات القضائية. 

مف قانوف حماية الممكيػة الفكريػة  115 المادةة فإننا نجد طار التشريعات المقارنإأما في 
لكؿ ذي شأف اتخاذ اإلجراءات التحفظية بناء عمػى طمػب يتقػّدـ بػو إلػى  تنص عمى أف المصري

رئيس المحكمة المختصة، ومف ىذه اإلجراءات إثبات واقعة االعتداء عمػى الحػؽ محػؿ الحمايػة 
ت التػػػػي اسػػػػتعممت فػػػػي ارتكػػػػاب الجريمػػػػة أو إجػػػػراء حصػػػػر ووصػػػػؼ تفصػػػػيمي لػػػػآلالت واألدوا

والمنتجات والبضائع أو عناويف المحاؿ أو األغمفػة أو الفػواتير أو المكتبػات أو وسػائؿ اإلعػبلف 
أو غيػػػر ذلػػػؾ ممػػػا تكػػػوف قػػػد وضػػػعت عمييػػػا العبلمػػػة أو البيػػػاف أو المؤشػػػر الجغرافػػػي موضػػػوع 

  طمب توقيع الحجز عمييا.  الجريمة وكذا البضائع المستوردة مف الخارج حاؿ ورودىا ولو حؽ

مف قانوف العبلمػات التجاريػة فػي مجػاؿ  39 المادةومف جيتو أجاز المشرع األردني في 
إثبات االعتداء عمى العبلمة التجاريػة أو إثبػات الوسػائؿ واألدوات المسػتخدمة فػي ىػذا التعػدي. 
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وز لمالػؾ العبلمػة وحماية لمصػالح العبلمػة التجاريػة أجػاز بعػض اإلجػراءات التحفظيػة التػي يجػ
 المعتدى عمييا أف يطمب اتخاذىا عند إقامة الدعوى أو أثناء النظر فييا.

قد نصت ىذه المػادة عمػى أف لمالػؾ العبلمػة التجاريػة المسػجمة فػي المممكػة عنػد إقامػة و 
التعػػدي، الحجػػز  قػػؼدعػػواه المدنيػػة أو الجزائيػػة أو أثنػػاء النظػػر فييػػا أف يطمػػب مػػف المحكمػػة و 

ى البضػػػائع التػػػي ارتكػػػب التعػػػدي بشػػػأنيا أينمػػػا وجػػػدت، الحفػػػاظ عمػػػى األدلػػػة ذات التحفظػػػي عمػػػ
 الصمة بالتعدي. شريطة أف يكوف مطمبو مدعوما بكفالة مصرفية أو نقدية تقبميا المحكمة.

 716 المػػادةومػػف جيتػػو أجػػاز المشػػرع الفرنسػػي بموجػػب الفقػػرتيف السادسػػة والسػػابعة مػػف 
ؾ العبلمة التجارية أف يقّدـ طمب إلى المحكمة المختصػة فػي مف مجموعة الممكية الفرنسية لمال

أي وقػػت ولػػو قبػػؿ رفػػع الػػدعوى الجزائيػػة، لطمػػب الحجػػز عمػػى اآلالت واألدوات المسػػتخدمة فػػي 
ارتكػػػاب الجريمػػػة والمنتجػػػات والبضػػػائع التػػػي توضػػػع عمييػػػا العبلمػػػة المقّمػػػدة أو المػػػزورة، وكػػػذا 

ولكنػػو اشػػترط أف يقػػّدـ طالػػب الحجػػز كفالػػة تقػػّدرىا  ة.األغمفػػة واألدوات التػػي تحمػػؿ ىػػذه العبلمػػ
المحكمة وأف يقّدـ شيادة رسمية تدؿ عمى تسجيؿ عبلمتو، تحػت طائمػة اعتبػار ىػذه اإلجػراءات 
باطمة إذا لـ ترفػع الػدعوى الجزائيػة عمػى مػف اتخػذت بشػأنو تمػؾ اإلجػراءات خػبلؿ خمسػة عشػر 

 ( يوما. 15)

طػػار مختمػػؼ إجػػراءات الػػدعوى العموميػػة المتعمقػػة إلاويقصػػد بالػػدعوى الجزائيػػة فػػي ىػػذا 
لذلؾ فإف دراسة ىذا الموضوع تقتضي منا  ،بالجرائـ الناشئة عف االعتداء عمى العبلمة التجارية

تحديػػد المالػػؾ المباشػػر لمحػػؽ فػػي تحريػػؾ الػػدعوى العموميػػة فػػي جريمػػة االعتػػداء عمػػى العبلمػػة 
 التجارية )مطمب أوؿ(، الجيات األخرى التي يمكنيا القياـ بذلؾ )مطمب ثاني(. 
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 المطمب األول

 ر لمحق في تحريك الدعوى العموميةالمالك المباش حق

أوكؿ المشرع الجزائري لمنيابة العامة سمطة االدعاء العاـ لمحفاظ عمى حقوؽ المجتمع 
زائية التي جاء ػػراءات الجػػمف قانوف اإلج 29 المادةجرميف وىو ما أشارت إليو ػومعاقبة الم

ما يمي: "تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسـ المجتمع وتطالب بتطبيؽ القانوف  يياػػػف
جية قضائية ويحضر ممثميا المرافعات أماـ الجيات القضائية المختصة ؿ ىي تمثمو أماـ كو 

ويتعيف أف ينطؽ باألحكاـ في حضوره كما تتولى العمؿ عمى تطبيؽ أحكاـ القضاء   بالحكـ
وليا في سبيؿ مباشرة وظيفتيا أف تمجأ إلى القوة العمومية كما تستعيف بضباط وأعواف 

  الشرطة القضائية".

وىو ما ذىب إليو المشرع األردني في المادة الثانية مف قانوف أصوؿ المحاكمات 
ما يمي: "تختص النيابة يا الجزائية أيف أعطى ىذا االختصاص لمنيابة العامة، إذ جاء في

العامة بإقامة دعوى الحؽ العاـ ومباشرتيا وال تقاـ مف غيرىا إاّل في األحواؿ المبينة في 
 القانوف".

نما  أفغير  حؽ تحريؾ الدعوى العمومية غير مقصور عمى النيابة العامة فقط وا 
يجوز لمطرؼ المدني المتضرر مف الجريمة أف يقـو بتحريكيا أيضا عف طريؽ الشكوى 

مف قانوف  72 المادةالمصحوبة بادعاء مدني أماـ قاضي التحقيؽ، وىو ما أشارت إليو 
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ز لكؿ شخص متضرر مف جناية أو جنحة أف يدعي الجزائية التي جاء فييا: "يجو  اإلجراءات
  .1مدنيا بأف يتقدـ بشكواه أماـ قاضي التحقيؽ المختص"

وفيما يتعّمؽ بتحريؾ الدعوى الجزائية في جرائـ العبلمة التجارية نجد أف الطريؽ 
حّرؾ الدعوى العمومية مالؾ العبلمة التجارية والمتنازؿ لو عمى الحؽ في يالعادي ىو أف 

فرع (، أو أنيا تحّرؾ مف ِقَبؿ المصّرح لو باستعماؿ العبلمة التجارية )فرع أوؿمة )العبل
 (.ثاني

 الفرع األول

  ياعمى الحق في والمتنازل لو مالك العالمة التجاريةمن طرف تحريك الدعوى العمومية 

إف حؽ المجوء إلى القضاء ىو مف الحقوؽ الدستورية المخولة لكؿ فرد وقع اعتداء 
عادة عمى  مراكزه القانونية، والسمطة القضائية ىي الجية المخولة قانونا لحماية ىذه الحقوؽ وا 

  .مطابقة المراكز الواقعية مع المراكز القانونية

وطالما أف الحؽ في العبلمة يخوؿ لصاحبو الحؽ في الحماية فإف السمطة القضائية 
مجابية كؿ صور التعدي سواء قد لعبت دورا ىاما في صيانة ىذا الحؽ وحمايتو، وذلؾ ب

عمى الصعيد الجزائي بالردع العقابي لمرتكبي جرائـ التعدي عمييا، أو عمى الصعيد المدني 
بتقرير التعويض عمى مف ينتيكيا، فضبل عف كفالة قدر مف اإلجراءات التحفظية الفعالة 

  وذلؾ صونا لؤلدلة.
                                                 

 مكرر مف 337 المادةكما يمكف أف يتـ ذلؾ عف طريؽ التكميؼ المباشر بالحضور أماـ المحكمة الجنحية طبقا ألحكاـ  -1
قانوف اإلجراءات الجزائية التي تنص عمى أنو: "يمكف لممدعي المدني أف يكمؼ المتيـ مباشرة بالحضور أماـ المحكمة 

في الحاالت ، و إصدار شيؾ دوف رصيد ،القذؼ ،انتياؾ حرمة منزؿ ،عدـ تسميـ الطفؿ ،ترؾ األسرة الحاالت اآلتية:في 
 .األخرى ينبغي الحصوؿ عمى ترخيص النيابة العامة لمقياـ بالتكميؼ المباشر بالحضور..."
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)فقرة  تحريؾ الدعوى العمومية حؽ مالؾ العبلمة التجارية فيوسنتناوؿ في ىذا الفرع 
 )فقرة ثانية( في تحريؾ الدعوى العموميةالمتنازؿ لو وحؽ أولى( 

 الفقرة األولى

 مالك العالمة التجاريةتحريك الدعوى العمومية من طرف 

المتعّمؽ بالعبلمات تؤوؿ ممكية العبلمة لمف قاـ  03/06 األمرمف  20 المادةحسب 
( سنوات مف تاريخ التسجيؿ دوف 5بتسجيميا واستمر في استعماليا بشكؿ دائـ مدة خمس )

فمصاحب العبلمة أف ترفع عميو خبلليا دعوى مف طرؼ الغير تتضّمف منازعتو في ممكيتيا. 
كيتيا رفع دعوى جزائية لحماية الحؽ في التجارية أو ورثتو مف بعد وفاتو أو ممف آلت إليو مم

 لـ تتقادـ ىذه األخيرة بمرور ثبلث سنوات مف تاريخ آخر إجراء أتخذ بشأنيا. ممكيتيا ما

وقد ذىب جانب مف الفقو المصري إلى القوؿ بأف الدعوى الجزائية تعتبر مرفوعة مف 
 إجراءات التسجيؿغير ذي صفة وغير مقبولة إذا قاـ صاحب العبلمة برفعيا قبؿ مباشرة 

 .1وىو ما يؤكد أىمية التسجيؿ في إضفاء الحماية الجزائية البلزمة

ف لـ يكف النص صريحا في تشريعات العبلمات التجارية عمى حؽ المالؾ في  وا 
تحريؾ الدعوى العمومية في حاؿ االعتداء عمى العبلمة التجارية التي يممكيا، فقد أكدت 

ا الحؽ باعتبار أف مالؾ العبلمة ىو متضّرر في حاؿ التشريعات العامة صراحة عمى ىذ
ومف ذلؾ ما نّصت عميو المادة الثانية مف قانوف أصوؿ  .وقوع أي اعتداء عمى عبلمتو

المحاكمات الجزائية األردني، إذ جاء فييا ما يمي: "في حاؿ أقاـ المتضرر نفسو مدعيا 
مف القانوف  52 المادةقرة الثانية مف أما الف شخصيا فإف النيابة العامة تجبر عمى إقامتيا".

                                                 

 .161المرجع السابؽ، ص نظر: السبلمات )ناصر عبد الحميـ(، أ -1
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ذاتو فقد نّصت عمى إعطاء الحؽ لكؿ متضّرر مف جناية أو جنحة أف يقّدـ شكوى يتخذ فييا 
صفة االدعاء الشخصي إلى المدعي العاـ أو المحكمة المختصة، وبذلؾ يكوف لمالؾ العبلمة 

 دعوى العمومية.التجارية الحؽ في حاؿ االعتداء عمى عبلمتو أف يقـو بتحريؾ ال

وبدوره أعطى المشرع اإلنجميزي لمالؾ العبلمة التجارية الحؽ في تحريؾ الدعوى 
وىو ذات الموقؼ الذي تبناه المشرع الفرنسي  .1العمومية متى تحّقؽ اعتداء عمى عبلمتو

الذي أجاز بدوره لمالؾ العبلمة التجارية أف يرفع دعوى لممطالبة بوقؼ التعدي عمى عبلمتو، 
 .2أجاز التشريع في ممكية العبلمة التجارية القياـ بذات اإلجراء ولو كاف بمفرده كما

باعتباره أعرؼ بالعبلمة غير أنو وبالرغـ مف إقرار ىذا اإلجراء لمالؾ العبلمة التجارية 
داة لتبميغ النيابة عف تمؾ وبالتالي ىو األجدر بأف يكوف أالتجارية أو المنتوج محؿ االعتداء 

 .الشروطعدة مف توّفر يستفيد مف ىذه الُمكنة ال بد لكف حتى  الجرائـ،

مف حيث المكاف األصؿ أف الحماية الجزائية لمعبلمة المسجمة محصورة في حدود ف
إقميـ الدولة التي تـّ تسجيؿ العبلمة فييا، مع عدـ اإلخبلؿ باالتفاقيات الدولية الخاصة 

تمتـز الدوؿ بتطبيؽ أحكاـ وبنود تمؾ االتفاقيات متى بحماية العبلمة عمى المستوى الدولي، إذ 
كوف العبلمة مسّجمة )قياـ صاحب العبلمة بكافة اإلجراءات القانونية البلزمة  .3انضمت إلييا

 (.لدى الجيات المختصة قصد تسجيؿ العبلمة التجارية

                                                 

 أنظر: -1

SWEET & MAXWELL, Op. Cit., p. 41. 

 أنظر: -2
SCHMIDT-SZALEWSKI (J), Op. Cit., p. 911. 

 .398، المرجع السابؽ، ص األسمر )صبلح سمماف(أنظر:  -3
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تحض لذا فاألفعاؿ السابقة عمى التسجيؿ ال  .يعد تاريخ التسجيؿ ىو تاريخ اإليداع
غير أف ما يبلحظ ىو أف المشرع الجزائري في األمر المتعّمؽ ة، بيذه الحماية كقاعدة عام

مف قانوف  716/2 المادةبالعبلمات قد حذا حذو المشرع الفرنسي الذي نّص صراحة في 
عتبر أف األفعاؿ السابقة لنشر طمب التسجيؿ ال يمكف اعتبارىا مساسا بحؽ بأنو يالممكية 

 .، إذ ال يستطيع متابعة المقّمد إاّل بعد تسجيؿ عبلمتوصاحب العبلمة

أما بخصوص األفعاؿ السابقة لنشر طمب التسجيؿ فإنو منح لمقّدـ طمب التسجيؿ أف 
كما . 1يقـو بإببلغ المقّمد بنسخة تثبت طمب التسجيؿ، وعندما يتـ تسجيميا يمكف متابعتو

ط الموضوعية المتمثمة في الِجّدة تتوافر فييا الشرو و ف تكوف العبلمة صحيحة، يشترط أ
 والمشروعية والصفة الفارقة الممّيزة. 

 الفقرة الثانية

 المتنازل لو عمى الحق في العالمةمن طرف  تحريك الدعوى العمومية

بمعزؿ عف التحويؿ الكمي أو الجزئي لممؤسسة، يمكف نقؿ الحقوؽ المخّولة عف طمب 
التسجيؿ أو تسجيؿ العبلمة كميا أو جزئيا أو رىنيا، ويعد انتقاؿ الحؽ باطبل إذا كاف الغرض 
منو تضميؿ الجميور أو األوساط التجارية فيما يتعّمؽ عمى وجو الخصوص بطبيعة أو 

خصائص أو قابمية استخداـ السمع أو الخدمات التي تشمميا  مصدر أو بطريقة صنع أو

                                                                                                                                                         

rapport d’information … Op. Cit, p. 9. 

 .63CHAVANNE (A) et CLAUDINE (N), Op                                                            أنظر: -1
Cit,p  
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قة ػسات بأي وثيػؤسػوؿ المػمػحػر لػؿ آخػكػات أو بأي شػسػؤسػمػج الػدمػاؿ بػقػالعبلمة، ويثبت النت
 .1لمتشريع الذي ينظـ االنتقاؿ قاؿػذا االنتػبت ىػتث

المتعّمؽ بالعبلمات يمكف ذا استوفى ىذا التحويؿ كافة شروطو الشكمية طبقا لؤلمر ا  و  
لممتنازؿ لو تحريؾ الدعوى العمومية ضد كؿ شخص يمس بالحؽ في ممكية العبلمة، شريطة 

 أف يكوف عقد التنازؿ عف العبلمة يتضّمف ما يفيد تمكينو مف القياـ بذلؾ.

 الفرع الثاني

  المصّرح لو باستعمال العالمة التجاريةمن طرف  تحريك الدعوى العمومية

إذا كاف حؽ تحريؾ الدعوى العمومية غير مقصور عمى النيابة العامة، إذ يجوز 
لمطرؼ المدني المتضرر مف الجريمة أف يحركيا أيضا، فإف تحريؾ الدعوى الجزائية في 
جرائـ العبلمة التجارية مف حؽ أشخاص عدة. وقد تعرضنا لبعض ىؤالء األشخاص أو 

المتنازؿ لو عمى الحؽ في و لؾ العبلمة التجارية األطراؼ في فرع أوؿ ويتعمؽ األمر بما
العبلمة، كما يمكف أف تحرؾ الدعوى العمومية في جرائـ العبلمة التجارية مف قبؿ المصرح 

 لو باستعماؿ العبلمة التجارية. 

التعريؼ بالمصرح لو  ،فقرتيف وىو ما سنوضحو مف خبلؿ ىذا الفرع الذي يتضمف
في تحريؾ الدعوى العمومية  المصرح لو حؽونطاؽ  قرة أولى()ف باستعماؿ العبلمة التجارية

 )فقرة ثانية(.

 

                                                 

 المتعّمؽ بالعبلمات. 03/06مف األمر  14 المادةأنظر  -1
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 الفقرة األولى

 التعريف بالمصرح لو باستعمال العالمة التجارية

كما ذكرنا سابقا فإف تحريؾ الدعوى العمومية في جرائـ العبلمة التجارية ال يقتصر 
نما  حريكيا أيضا مف قبؿ المصرح لو تيمكف عمى مالكيا والمتنازؿ لو عمى الحؽ فييا، وا 

باستعماليا. وقبؿ الخوض في ذلؾ البد أوال أف نعرؼ بالمصرح لو باستعماؿ العبلمة 
والذي منتوج مماثؿ لممنتوج األصمي وبالتركيبة ذاتيا  إنتاجكؿ شخص يريد التجارية. وىو 

صمية مف الشركة يطمب تصريح بإنتاج المنتوج ذاتو وبالتسمية ذاتيا، وعميو ذات العبلمة األ
 األـ، ونكوف أماـ ىذا النوع مف الوضعيات بالنسبة لمشركات المتعددة الجنسيات.

المتعّمؽ بالعبلمات عمى  31/12/1964 وقد سار القضاء الفرنسي بعد صدور قانوف
أف المصّرح لو ال يمكنو مباشرة الدعوى العمومية، ألف ىذا الحؽ منح فقط لمالؾ العبلمة، 

لو ذلؾ في حالة االتفاؽ مع المالؾ، ولو الحؽ في مباشرة الدعوى المدنية  غير أنو يمكف
لممطالبة بالتعويض عف األضرار، غير أنو بموجب قانوف الممكية الفكرية الفرنسي، تراجع 
عف ذلؾ، ونّص صراحة عمى إمكانية المرّخص لو باستغبلؿ العبلمة، بمباشرة الدعوى 

 ألضرار.العمومية قصد الحصوؿ عمى إصبلح ا

 الفقرة الثانية

 في تحريك الدعوى العمومية المصّرح لو حقنطاق 

دعوى  -بعد اإلعذار -يمكف لممستفيد مف حؽ استئثار في استغبلؿ عبلمة أف يرفع 
التقميد إذا لـ يمارس المالؾ ىذا الحؽ بنفسو، عدا الحالة التي ينص فييا عقد الترخيص عمى 
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يمكف أف تكوف الحقوؽ  03/06 األمرمف  18إلى  16وبحسب المواد مف  .1خبلؼ ذلؾ
المرتبطة بالعبلمة موضوع رخصة استغبلؿ واحدة أو استئثارية أو غير استئثارية، لكؿ أو 
لجزء مف السمع أو الخدمات التي تـ إيداع أو تسجيؿ العبلمة بشأنيا، كما يمكف لصاحب 

اه حامؿ الرخصة الذي يخؿ بالشروط المذكورة، العبلمة التمسؾ بالحقوؽ المكتسبة تج
مف األمر ذاتو يعّد استعماؿ العبلمة مف طرؼ حامؿ الرخصة بمثابة  12 المادةوبحسب 

 استعماؿ مف ِقَبؿ المودع أو مالؾ العبلمة نفسو.

ف كاف يجوز لو رفع الدعوى إاّل   وتجدر اإلشارة إلى أف صاحب الحؽ االستئثاري وا 
ياـ بتسجيؿ العبلمة، وىكذا قاـ القضاء المغربي بشطب عبلمة مسجمة باسـ أنو ال يمكنو الق

صاحب الحؽ االستئثاري باعتباره ممثبل تجاريا، فقضت محكمة االستئناؼ التجارية بالدار 
( باعتبار أف التسجيؿ لـ يتـ باسـ مالؾ Pintoالبيضاء بالتشطيب عمى تسجيؿ عبلمة )

نما باسـ ممثميا التجا ري والمكمؼ بتوزيع منتجاتيا بالمغرب استنادا إلى العقد الرابط العبلمة وا 
بينيما وأنو بالتالي ال يمكف الجمع بيف صفتي الممثؿ التجاري ومالؾ العبلمة في الوقت 

 .2ذاتو

 

 

 

                                                 

 المتعّمؽ بالعبلمات. 03/06األمر مف  31 المادة :أنظر -1

 .100ص المرجع السابؽ، (، بوشعيب)البوعمري أنظر:  -2
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 المطمب الثاني

 الجيات األخرى التي يمكنيا تحريك الدعوى العمومية 

إذا كاف تحريؾ الدعوى العمومية ىو حؽ لممضرور، فإف الضرر في جرائـ االعتداء 
عمى العبلمة التجارية ال يقتصر عمى مالؾ العبلمة التجارية والمتنازؿ لو عمى الحؽ فحسب، 
نما يتعداه إلى أطراؼ أخرى. إذ يمكف لنقابة العماؿ الحؽ في تحريؾ الدعوى العمومية في  وا 

ستيمكوف وجمعيات حماية ( وكذلؾ الم)فرع أوؿعمى العبلمة التجارية جرائـ االعتداء 
 .)فرع ثاني( المستيمؾ

 الفرع األول

 مالـــــــــابة العقـــــــــــن

يحؽ لمعماؿ الذيف ينتموف إلى مينة واحدة أو فرع واحد أف يؤسسوا منظمات نقابية 
لمدفاع عف مصالحيـ المادية والمعنوية، وذلؾ إذا ما توفرت الشروط التي نص عمييا القانوف 

 لممارسة ىذا الحؽ. 

وفي إطار ممارسة نقابة العماؿ لمحقوؽ الممنوحة ليا قانونا، فيي تممؾ حؽ ممارستيا 
 لمتقاضي في جرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية متى كانت متضررة مف ىذه الجرائـ.

 ممارستيا )فقرة ثانية(ثـ نستعرض في  ،ؿبنقابة العماؼ مف خبلؿ )فقرة أولى( وسنعرِّ 
 .في جريمة االعتداء عمى العبلمة التجاريةلحؽ التقاضي 
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 الفقرة األولى

 التعريف بنقابة العمال

 إذ يشػّكؿ أحػد ،مبػدأ الحرّيػة النقابيػة أسػاس التشػريع النقػابي فػي الوقػت الحاضػر وُيَمثِّؿ
ـّ المبػادئ اّلتػػي يقػـو عمييػػا التنظػيـ القػػانوني لمنقابػات فػػي المجتمعػات الحديثػػة، فيػو بمثابػػة  أىػ

. بػؿ إّنػو يعتبػر مظيػرًا مػف مظػاىر الحمايػة اّلتػي يحػُرُص عمييػا 1حجر الّزاوية لمقانوف النقػابي
وَيْعِنػػي مبػػدأ الحريػػة النقابيػػة، بصػػفٍة عامػػة، الّتسػػميـ بحػػؽِّ  .2اؿ والحرفيػػوف، بصػػفٍة خاّصػػةالعّمػػ

لػػػوف نشػػػاطًا ِمَيِنيػػػا فػػػي تكػػػويف جمعيػػػاتيـ المينّيػػػة المسػػػماة بالتنظيمػػػات زاو األشػػػخاص اّلػػػذيف يُ 
دارتيػا النقابية، وأف يكوف األساس الذي يقـو عميو التنظيـ القانوني لمنقابة في تكوينيا أو فػي إ
 . 3ومباشرة نشاطيا وصمتيا بالتنظيمات األخرى أو بالسمطة العامة، ىو االستقبلؿ والحرّية

وتأكيػدا عمػػى أىميػة ىػػذا الحػؽ جػػاء فػي التعػػديؿ األخيػر لمدسػػتور الجزائػري الػػذي نػػص 
يف"، ػػػػواطنػػيع المػػػػترؼ بػػو لجمػػػػابي معػػػػقػػؽ النػػػػعمػػى مػػا يمػػي: "الح (70)وف ػػػػبعػػفػػي مادتػػو الس

جػػواف  2المتعمػػؽ بكيفيػػات ممارسػػة الحػػؽ النقػػابي بتػػاريخ  90/14القػػانوف د ذلػػؾ بموجػػب ػػػػوتأك
19904.  

                                                 

 جانكس": "في ىذا الصدد األستاذ  يقوؿ -1
« In an age of interdependence and large scale organisation, in which the individual counts for so little 
unless he acts in co operation with his fellows, freedom of association has become the cornerstone of civil 
liberties and social and economic rights alike. It has long been the bulwark of religious freedom and political 
liberty, it has increasingly become a necessary condition of economic and social freedom for the ordinary 
citiyen”.in: C. Wilfred JENKS, Human rights and international labour standards, Stevens sous limited, 
London, 1960, p49. 

 .678، ص. 1983مصر، ، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة القاىرة، قانون العمل، (محمود جماؿ الديف)زكي أنظر:  -2

 :أنظش -3
                                             Ghestin (J), Droit du travail, éditions Sirey, Paris, 1971, p.63. 

المينة الواحدة، أو الفرع الواحد، أو القطاع الواحد، أف يؤسسوا منظمات نقابية  إلىاألجراء الذيف ينتموف ٌحق نهعمال  -4
 لمدفاع 
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 الفقرة الثانية

 ممارسة النقابات العمالية لحق التقاضي في جريمة االعتداء عمى العالمة التجارية

ضد المعتدي عمى حقوؽ العبلمة التجارية،  رفع الدعوىيمكف لممنظمة النقابية 
لمساسو بالمصالح الفردية والجماعية لمعماؿ، إذ يمكف لمنقابة التقاضي باسميا في القضايا 
الخاصة بيا كشخص معنوي، كما يمكنيا التقاضي نيابة عف أعضائيا ويمكنيا أيضا أف 

 .تتقاضى كطرؼ مدني في القضايا التي تيـ ىؤالء

المتعمؽ بكيفية ممارسة  90/14 القانوفمف  16 المادةمف خبلؿ  وىذا ما نستشفو
نجد أنيا تنص عمى ما يمي: "تكتسب المنظمة النقابية الشخصية المعنوية،  1الحؽ النقابي

 واألىمية المدنية بمجرد تأسيسيا، ويمكنيا أف تقـو بما يأتي:
القضائية المختصة عِقب التقاضي وممارسة الحقوؽ المخّصصة لمطرؼ المدني لدى الجيات 

وقائع ليا عبلقة بيدفيا وألحقت أضرارا بمصالح أعضائيا الفردية أو الجماعية المادية أو 
 المعنوية".

                                                                                                                                                         

 90/14مف القانوف رقـ  06المادة عف مصالحيـ المادية والمعنوية، إذ توافرت فييـ الشروط المنصوص عمييا في 
لتمتع بالجنسية األصمية أو المكتسبة منذ عشر سنوات عمى األقؿ، التمتع الحؽ النقابي وىي: ا المتعمؽ بكيفيات ممارسة

ية والوطنية، أف يكونوا راشديف، أف ال يكوف قد صدر منيـ سموؾ مخالؼ لمثورة التحريرية، أف يمارس نبالحقوؽ المد
المذكور أعبله عمى ما يمي: "يحؽ لمعماؿ  90/14مف القانوف  2 المادةتنص نشاطا لو عبلقة بنشاط المنظمة. إذ 

المينة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط  إلىاألجراء، مف جية، والمستخدميف، مف جية أخرى، الذيف ينتموف 
 الواحد، أف يكّونوا منظمات نقابية، لمدفاع عف مصالحيـ المادية والمعنوية".

 .1990 جواف 2 :المؤرخ في -1
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إذ اعترؼ لمنقابات  1964وىو ما تبناه المشرع الفرنسي في قانوف العبلمات لسنة  
تداء ػػطة أف يكوف االعػػشري ،بلمةػػيؾ الحؽ في امتبلؾ العػػوى ضد مف ينتػػرفع دعبالية ػالعم

 .1عمى حقوؽ ممكية العبلمة مف شأنو إحداث ضرر بمصمحة العماؿ

 الثاني عالفر 

 حق المستيمكون وجمعية حماية المستيمك في تحريك الدعوى العمومية

كاف االعتقاد السائد ىو أف تزوير العبلمة التجارية وتقميدىا ىو جنحة صغيرة تضر 
وبالتالي فيي تستفيد مف بعض التساىؿ، لكف في الحقيقة يتعّمؽ أساسا الشركات الفخمة 

 . األمر بآفة اقتصادية واجتماعية حقيقية تمس حتى صحة وأمف المستيمكيف

وفد أعده  كما تستعمؿ عائداتيا لتمويؿ شبكات الجريمة المنظمة، إذ كشؼ تقرير
" أف روبي لمكافحة التزويرمعركة االتحاد األو تحت شعار "المجمس الوطني لبلتحاد األوروبي 

مختمؼ القضايا التي عالجتيا فرؽ التحقيؽ قد توّصمت إلى وجود شبكات مافيا منّظمة 
وقد شّبو ىذا الوفد المتاجرة بالمواد  .2الستيراد وتصريؼ أو تسويؽ المنتوجات المقمدة والمزّورة

در ػبر قػػيؽ أكػػواحد ىو تحقدؼ ػػالمزيفة والمقّمدة بالمتاجرة بالسبلح أو المخدرات، إذ أف الي
 رفاىية عمى حساب اآلخريف يػػيش فػػد العػػكف قصػػت ممػػصر وقػػكف مف األرباح في أقػػمم

 وعمى حساب المجتمع.

                                                 

، ديواف المطبوعات آليات تسوية منازعات العمل والضمان االجتماعي في القانون الجزائري، (سميماف)احمية أنظر:  -1
 .75ص ، 1998الجامعية، الجزائر، 

التزوير الصناعي بعدما الحظت ترويج أودعت شركة صيدالنية فرنسية شكوى أماـ فرقة مكافحة  2003ففي أوت  -2
 وىو منتوج يحمؿ مواصفات خطيرة جدا. أنظر: مزّيؼ مف سمسمة منتجاتيا الصيدالنية في منطقة أوروباوتسويؽ منتوج 

rapport d’information … Op. Cit,  p. 01 et 05. 
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رة ػػفق) في تحريؾ الدعوى العمومية كوفمػتيػمسلاحؽ  ،رتيفػػرع فقػػػمف ىذا الفػػضتػػوي 
 .رة ثانية(ػػ)فق تحريؾ الدعوى العموميةفي  يمؾػػعيات حماية المستػػجمحؽ و أولى(، 

 الفقرة األولى

 في تحريك الدعوى العمومية كونـمتيـمسلاحق 

المستيمؾ ىو كؿ شخص يقتني بثمف أو مجانا منتجا أو خدمة لبلستعماؿ الوسيطي 
وقد اعترؼ  .أو النيائي لسد حاجاتو الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيواف يتكّفؿ بو

  .1الفقو الفرنسي لممستيمؾ بحؽ المجوء لمقضاء كما اعترؼ بتمؾ الحماية لممنتج ذاتو

وقد تكّفمت التشريعات الخاصة بالعبلمة التجارية وبطريقة غير مباشرة بتوفير الحماية  
لممستيمؾ، مف خبلؿ إسباغ الحماية الجزائية عمى ىذه العبلمات، وذلؾ بتجريـ األفعاؿ التي 

مّثؿ اعتداء عمييا، بحيث يمنع غش المستيمؾ وتضميمو في شأف حقيقة ما يعرض عميو مف ت
منتجات أو بضائع وبالتالي تمكينو مف الحصوؿ عمى المنتج أو البضائع التي يثؽ بجودتيا 

  .2لييا دوف أي استغبلؿ أو ضرر أو خداعإويسعى 

بالتعويض عف األضرار فيجوز لممستيمؾ المتضرر أف يتأسس كطرؼ مدني لممطالبة  
سباغ الحماية الجزائية عمى العبلمات التجارية  .3التي أصابتو سواء كانت مادية أو معنوية وا 

ضمف التشريعات الخاصة بيا يعد مف الوسائؿ غير المباشرة التي ييدؼ المشرع مف خبلليا 

                                                 

  .117، المرجع السابؽ، ص لعواـر )وىيبة(أنظر: -1

 أنظر: -2
MALAURIE (P), et AYNES, cours de droit civil les biens la foncière, edition cujas, Paris, 1992, p. 65. 

 .249ص  المرجع السابؽ ،العالمات التجارية وطنيا ودوليا، زيف الديف )صبلح( أنظر: -3
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في منع  إلى حماية جميور المستيمكيف، إذ أف مالؾ العبلمة التجارية يممؾ وحده الحؽ
االعتداء عمى عبلمتو دوف المستيمؾ، ذلؾ أف المستيمؾ يعد أجنبيا عف قانوف العبلمات 

 .التجارية

غير أف قياـ مالؾ العبلمة التجارية باتخاذ اإلجراءات القانونية لوقؼ ومنع االعتداء  
فإنو يؤدي في الوقت  -ومع أنو في األصؿ يؤدي إلى حماية حقو –عمى عبلمتو التجارية 

ذاتو وبصورة غير مباشرة إلى حماية حؽ المستيمؾ في عدـ استعماؿ العبلمة فيما يؤدي إلى 
  .1غّشو وخداعو في مجاؿ التعامؿ التجاري بالمنتجات أو البضائع المختمفة

، نجد المشرع الجزائري نّص عمى االلتزاـ 09/03 غير أنو بالرجوع إلى القانوف 
بضماف مطابقة المنتجات والخدمات لممواصفات والمقاييس باعتباره التزاما قانونيا مف خبلؿ 

منو بأنيا: "استجابة كؿ منتوج موضوع  03حيث عّرؼ المطابقة بنص المادة  القانوف
حية والبيئية والسبلمة واألمف االستيبلؾ لمشروط المتضمنة في الموائح الفنية والمتطمبات الص

 الخاصة بو". 

ذا ثبت لممشتري عدـ مطابقة العبلمة التي اشتراىا مع العبلمة األصمية بما يخالؼ و   ا 
أحكاـ األمر المتعمؽ بالعبلمات، وتوّفرت أركاف جريمة االعتداء عمى حقوؽ العبلمة التجارية 

  .2يجوز لممستيمؾ تحريؾ الدعوى العمومية

 

 

                                                 

 .193ص المرجع السابؽ، السبلمات )ناصر عبد الحميـ(،  أنظر: -1

 .437-435ص -، صنفسو: المرجع أنظر -2
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 الثانيةالفقرة 

 في تحريك الدعوى العمومية 1جمعيات حماية المستيمكحق 

ذ ػػمنومات ػػوؿ عمى معمػػفي الحص( O.M.C)جارة ػػية لمتػػظمة العالمػػيدت المنػػاجت
إلى  6مف األدوية تعّرضت لمتقميد، وأف مف  %25وحسب ما وصمت إليو فإف  ،1982

الفقيرة خاّصة( ىي أدوية مزيفة، وقّدر مف األدوية المباعة في العالـ )في البمداف % 10
، وفي أوروبا يعتقد الخبراء بأف تقميد األدوية في تزايد %25المعّدؿ المتوّسط ليذه األدوية بػػػ 

حتى ولو كاف توزيعيا مؤّطرا. بينما في بمد آخر إفريقي كنيجيريا مثبل بمغت نسبة األدوية 
األدوية مف بيف رجاؿ األعماؿ األكثر مف االستيبلؾ ومنتجي وموزعي ىذه  %70المزورة 

  .2ثراء في نيجيريا

أىـ األسباب التي أدت إلى إنشاء ىذه الجمعيات ىي ضرورة االرتقاء بالمستوى إف 
االستيبلكي لدى المستيمكيف وافتقارىـ ألساسيات الوعي الغذائي، وكذلؾ سعي المنتجيف إلى 

                                                 

، حيث تضمنت ىذه 24إلى  21 :عمى جمعيات حماية المستيمؾ في المواد مفسابؽ الذكر  09/03نص القانوف رقـ:  -1
الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية  .المواد مياـ وتنظيـ الجمعيات وصبلحياتيا في مجاؿ حماية مصالح المستيمؾ

  .08/03/2009: ، بتاريخ15 الديمقراطية الشعبية، عدد

وىي وكالة وطنية فرنسية مكمفة بالكفاح ضد التجارة باألدوية المزّورة، ومنذ  (NAFDAC)وتجدر اإلشارة حسب وكالة  -2
سنة  %70مقابؿ  %35مف تقميص حجـ تزوير األدوية إلى  DORAتمّكنت السيدة  2004بداية ممارسة نشاطيا في 

 أنظر في ذلؾ:. 2001
rapport d’information … Op. Cit, p 14.  



 
259 

لبس لدى المستيمؾ لجيمو لمواصفات  تحقيؽ ربح أكبر كاستعماؿ عبلمات مقمدة مما يشكؿ
  .1الجودة وتيافتو عمى كؿ ما ىو مستورد

وحتى تتولى الجمعية مياميا في الدفاع عف مصالح المستيمؾ يجب أوال أف تتأسس 
وفقا لئلجراءات والشروط التي يتطمبيا القانوف، حيث أخضع المشرع تأسيس جمعيات حماية 
المستيمؾ إلجراء التصريح واالعتماد عمى عكس الجمعيات األخرى التي تخضع لمتصريح 

سالؼ الذكر فإف الجمعية تكتسب  12/06مف القانوف رقـ:  05 المادةفقط، وبالرجوع إلى 
 الشخصية المعنوية منذ تأسيسيا. 

المتعمؽ بالجمعيات لمجمعيات التي  90/31 القانوفوتسمح المادة السادسة عشرة مف 
اكتسبت الشخصية المعنوية ممارسة الحقوؽ المخّولة لمطرؼ المدني بالنسبة لمضرر الذي 

أو الجماعية ألعضائيا، عف طريؽ رفع دعوى قضائية وتمثيؿ يمس المصالح الفردية 
 .المصالح الجماعية لممستيمكيف أماـ الجيات القضائية

بنصيا: "عندما يتعرض مستيمؾ  2مف قانوف حماية المستيمؾ 23 المادةوىذا ما أّكدتو  
أو عدة مستيمكيف ألضرار فردية تسبب فييا نفس المتدخؿ وذات أصؿ مشترؾ يمكف 

 .يات حماية المستيمكيف أف تتأسس كطرؼ مدني"جمعل

ويتضح مف خبلؿ ىذه المادة أنو يمكف لجمعيات حماية المستيمؾ رفع دعوى جزائية 
 .إذا سبب المنتوج أو الخدمة ضررا بصحة المستيمؾ أو مصالح المجتمع

                                                 

،المكتبة العصرية، -دراسة مقارنة  - الحماية الجنائية لممستيمك في القوانين الخاصة، )أحمد محمود( ؼخمأنظر:  -1
 . 507، ص 198 ،197 ، ص2008مصر، 

  سابؽ الذكر. 09/03 القانوف -2
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وعمى ىذا فإف المسؤولية الجزائية لممتدخؿ في عممية عرض المنتوج لبلستيبلؾ تقـو 
وفر الخطأ مف جانبو والذي يتمثؿ في مخالفة أحكاـ قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش بت

 .1المفعوؿ ذلؾ حتى ولو لـ يمحؽ ضرر بالمستيمؾ ةساريتبقى 

 2عدةوحتى تتمكف الجمعيات مف رفع الدعوى الجزائية يجب أف تتوفر فييا شروط  
دفع كفالة مالية يحددىا ، و الغش أف يشكؿ الخطأ مخالفة لقانوف حماية المستيمؾ وقمعوىي 

 الجمعية اختيار موطف ليا بدائرة اختصاص المحكمة. عمى  كما يجب قاضي التحقيؽ.

وباإلضافة إلى ىذه الدعاوى التي ترفعيا الجمعيات لمدفاع عف مصالح المستيمؾ فيي 
تعمؿ أيضا عمى حمايتو مف الممارسات المنافية لممنافسة المشروعة، وذلؾ عف طريؽ 
إخطار مجمس المنافسة بذلؾ أو مف خبلؿ رفع دعوى قضائية لممطالبة بإبطاؿ أي التزاـ أو 

 . 3شرط أو اتفاؽ منافي لممنافسة

وال تعني المصالح الجماعية لممستيمكيف مجموعة المصالح الفردية ليـ، وعمى 
يمحؽ  الجمعية إثبات الضرر المتمّيز الذي يمحؽ المصالح الفردية لؤلعضاء والضرر الذي

المصالح العامة، ولمتمييز بيف دعوى المصالح الجماعية ودعوى المصالح الفردية أىمية 
، يمكف ليا التعايش مع دعوى فردية وأكثر لممستيمؾ الضحية ىتبرز في كوف األول ،كبيرة

                                                 

 أنظر: -1

KAHLOULA (M) et MEKAMCHA (G), la protection du consommateurs en droit algérien", revu 
IDARA, volume 6, N1, p. 60. 

، منشورات 04/02 القانونو  03/03 :قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا لألمر، (محمد الشريؼ)كتو أنظر:  -2
 . 130، ص 2010بغدادي، الجزائر، 

 . 136ص ، نفسوالمرجع أنظر:  -3
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كما يمكف رفعيا حتى في حالة قياـ الطرؼ المدني الفرد برفعيا، وسكوت المستيمؾ الضحية 
 .1جمعية مف رفع دعواىا وممارسة حقوؽ الطرؼ المدنيال يحـر ال

كما يمكف لجمعيات حماية المستيمؾ تقديـ طمب التدخؿ في الخصومة واالنضماـ إلى 
جانب المستيمؾ الذي رفع دعواه، وفي ىذه الحالة تعمؿ الجمعية عمى المحافظة عمى 

عف طريؽ مساعدة أحد المصالح الجماعية لممستيمكيف الذيف تدّخمت في الخصومة ألجميـ 
 طرفي الخصومة في الدفاع عف حقوقو.

وجدير بالذكر أنو تفاديا لمحاالت الكثيرة التي يمتنع فييا المستيمكيف عف تحريؾ 
الدعاوى سواء تجنبا لممصاريؼ القضائية أو تفاديا لموقت الذي يستغرقو الفصؿ فييا، أو 

وى قاـ المشرع الجزائري باالعتراؼ خشية مف تحمؿ المصاريؼ القضائية نتيجة خسارة الدع
 09/03 القانوفمف  22 المادةلمجمعيات بأحقية الحصوؿ عمى المساعدة القضائية بموجب 

األولى  المادةالمتعمؽ بحماية المستيمؾ التي تنص عمى ما يمي: "بغض النظر عف أحكاـ 
ئية، يمكف أف والمتعمؽ بالمساعدة القضا 1971أوت  5 :المؤرخ في 71/57 :مر رقـمف األ

 تستفيد جمعيات حماية المستيمكيف المعترؼ ليا بالمنفعة العمومية مف المساعدة القضائية". 

وقد ترّدد المشرع الفرنسي في البداية بخصوص االعتراؼ لجمعيات حماية المستيمؾ 
 ،بخصوص أحقيتيا في تحريؾ الدعوى العمومية عف جرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية

أنيا ال تمثؿ المينة التي تنتمي إلييا بؿ تدافع عف مصالح عامة، ومف شأف االعتراؼ بحجة 
 .ليا بتمؾ الصبلحية المساس بسمطة النيابة العامة التي تممؾ الحؽ في ذلؾ باسـ المجتمع

                                                 

  .118، المرجع السابؽ، ص لعواـر )وىيبة(أنظر:  -1
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غير أنو استجابة لضغط الجمعيات ونظرا العتبارات عممية أخرى لـ يكتفي المشرع  
ة مصالحيا الخاصة فحسب بؿ اعترؼ ليا أيضا بتمثيؿ المصالح باالعتراؼ ليا بحؽ حماي

   .1الجماعية لممستيمكيف

ويمكف لوزير التجارة المؤىؿ قانونا أف يقدـ أماـ الجيات القضائية المعنية طمبات 
 :طار المتابعات القضائية الناشئة عف مخالفة تطبيؽ أحكاـ قانوفإكتابية أو شفوية في 

المذكور  10/06 القانوفالمتعمؽ بالممارسات التجارية المعّدؿ والمتمـ بموجب  04/02
 أعبله.

 المبحث الثاني

 مباشرة الدعوى العمومية والجية المختصة بالنظر فييا 

الدعوى العمومية مف لحظة ارتكاب الجريمة استنادا إلى حؽ المجتمع في  أتنش
عممية تقديـ الدعوى العمومية أماـ المحكمة الجزائية  وى، وتحريؾ الدعوى العمومية العقاب

المختصة وبداية التحريؾ يبدأ باتخاذ إجراء مف إجراءات التحقيؽ سواء مف طرؼ قاضي 
بعد اتصاؿ الدعوى العمومية ، أما مباشرة الدعوى العمومية فيكوف التحقيؽ أو مف يندبو

يا النيابة العامة والدفوعات التي يقدميا فاإلجراءات المتعمقة بالطمبات التي تقدم ،بالمحكمة
وكذلؾ الطعف في القرارات واألحكاـ الصادرة في تمؾ  ،المتيـ سواء الشفيية أو الكتابية

كميا تدخؿ ضمف ما يسمى  الدعوى وما إلى ذلؾ إلى حيف انتياء الدعوى بصدور حكـ نيائي
   بمباشرة الدعوى العمومية.

                                                 

، المطبعة العربية الحديثة، اإلعالن عن المنتجات والخدمات من الوجية القانونية، عبد الفضيؿ )محمد أحمد(أنظر:  -1
 . 272ص ، 1991القاىرة، 
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الدعوى العمومية في جرائـ االعتداء عمى حقوؽ مباشرة  في ىذا المبحثسنتناوؿ 
 العبلمة التجارية )مطمب أوؿ(، ثـ نبّيف المحكمة المختصة بالنظر فييا )مطمب ثاني(.

 المطمب األول

 مباشرة الدعوى العمومية 

إذا كاف بإمكاف المتضّرر تحريؾ الدعوى العمومية فإف مباشرتيا تعني جميع 
ف فترة التحقيؽ إلى مرحمة محاكمة المتيـ وىي عمى خبلؼ اإلجراءات واألعماؿ المتخذة م

ا دوف الطرؼ المتضرر مف تحريؾ الدعوى العمومية مف اختصاص النيابة العامة وحدى
 الجريمة.

وجدير بالذكر أف المشرع وحفاظا منو عمى مصالح صاحب العبلمة التجارية منح لو 
راض ػػتػػّثؿ في االعػػضاء، تتمػػوء لمقػػجػػند المػػػائية عػػوقػػر الػػدابيػػض التػػاذ بعػػي اتخػػؽ فػػحػػال

زالة الوضع الشاذ. اإلداري  والتوقؼ عف الفعؿ الضار وا 

المجوء إلى القضاء اإلداري قصد االعتراض عمى تسجيؿ  االعتراض اإلداريويقصد ب
السمعة المقمدة  عبلمة تجارية مشابية لعبلمة المنتوج أو الخدمة المقدمة، لمحيمولة دوف ترويج

 أو المزورة في السوؽ، ويتمّيز ىذا اإلجراء بالسرعة والفائدة.

تاجر يمحقو ضرر مستمر مع الوقت وناتج  مف طرؼوقؼ الفعؿ الضار كما يمكف 
مشروعة حتى العميو أوال المطالبة بوقؼ ىذه األعماؿ غير إذ أف عف عمؿ غير مشروع، 

تـ وقؼ التصرفات غير المشروعة بمنع استعماؿ وي ،يتفادى مضاعفات ىذا الضرر مستقببل
الوسيمة غير المشروعة المستعممة في ممارسة النشاط التجاري، كوقؼ االستمرار في تصنيع 
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لكف يجدر بنا التساؤؿ عف الجية التي سترفع الدعوى  .1أو إعادة بيع منتوجات مقّمدة
  العمومية ضدىا؟ 

المطمب إلى فرعيف نتناوؿ مباشرة الدعوى ولئلجابة عمى ىذا التساؤؿ نقسـ ىذا 
ندرس مباشرة الدعوى العمومية عمى ثـ ، )فرع أوؿ( العمومية عمى األشخاص الطبيعية

 .)فرع ثاني( األشخاص المعنوية

 الفرع األول

 مباشرة الدعوى العمومية عمى األشخاص الطبيعية

يتحقؽ إال عف طريؽ إف اقتضاء الحؽ في جرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية لف 
الوسيمة اإلجرائية التي وضعيا المشرع، وىي الدعوى العمومية التي تباشر ضد مرتكب 
الجريمة، فيي بذلؾ السبيؿ الوحيد إلثبات جرمو، ومف ثـ توقيع العقاب عميو، قد يكوف 
مرتكب جرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية شخصا طبيعيا، يستوجب القانوف اتخاذ جميع 

 إلجراءات ضده مف مرحمة التحقيؽ إلى غاية مرحمة المحاكمة. ا

وسنحدد مف خبلؿ )فقرة أولى( األشخاص الطبيعييف الذيف تباشر ضدىـ الدعوى 
العمومية في جرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية كما سنتعرض في )فقرة ثانية( إلى متابعة 

 .ة االعتداء عمى العبلمة التجاريةفي جريمالشريؾ 

 

                                                 

 نظر:أ -1
SERRA (Y), concurrence déloyale, répertoire commercial, Dalloz, paris, 1995, p. 28. 
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 الفقرة األولى

 الذين تباشر ضدىم الدعوى العموميةالطبيعية تحديد األشخاص 

يممؾ الحؽ عمى العبلمة وال يممؾ ترخيصا أو إذف  ترفع الدعوى العمومية عمى مف ال
ومع ذلؾ يقـو باستنساخ العبلمة التجارية استنساخا  ،مف صاحب العبلمة أو مف يقـو مقامو

كميا أو جزئيا لمعناصر األساسية المكونة ليا، أو تشبييا ومحاكاة ليا في مجموعيا، وكؿ 
 شخص يقـو باستيراد أو تصدير سمع عمييا عبلمات مقمدة أو بيعيا أو عرضيا لمبيع.

حد ذاتو في حالة تنازلو كما يمكف أف ترفع الدعوى العمومية ضد صاحب العبلمة ب
عف حقوقو في العبلمة التجارية لمغير تنازال كميا بمقابؿ مالي ومع ذلؾ يرتكب جنحة التقميد 
بإعادة اصطناع العبلمة إذ يكوف بذلؾ مقمدا ليا، ويمكف أف ترفع الدعوى العمومية عمى 

صاحب العبلمة الشخص الذي يممؾ مطبعة ويتعّمد طباعة كمية تفوؽ القدر المتفؽ عميو مع 
 في الجزء اإلضافي، ألنو قاـ بذلؾ دوف إذف صاحب العبلمة. 

اعتبارا لمبدأ شخصية العقوبة فإف الدعوى العمومية شخصية تمارس ضد مرتكب و 
ذا كاف يجوز تحريؾ  الدعوى الجريمة سواء كاف فاعبل أصميا أو شريكا في ارتكابيا، وا 

فإنو ال يجوز  ،الوصوؿ إلى معرفة الفاعؿالعمومية ضد مجيوؿ في مرحمة التحقيؽ بقصد 
 .إحالة شخص غير معمـو لممحاكمة

كما ال يجوز تحريؾ الدعوى العمومية ضد الورثة بعد وفاة الفاعؿ، اعتبارا لكوف واقعة 
مف قانوف اإلجراءات  06 المادةالوفاة سببا مف أسباب انقضاء الدعوى العمومية طبقا لنص 

الجزائية، ويترتب عمى المسؤولية الجزائية لمشخص شخصية العقوبة، وبالتالي ال تمارس 
 الدعوى العمومية ضد المسؤوؿ المدني لمحدث. 
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 الفقرة الثانية

 متابعة الشريك في جريمة االعتداء عمى العالمة التجارية

المتعمؽ بالعبلمات استعممت عبارة  03/06مف األمر  32 المادةعمى الرغـ مف أف 
كؿ شخص ارتكب جنحة التقميد..." إاّل أنو تطبيقا لمقواعد العامة في . عامة بنصيا: "..

المتابعات الجزائية يمكف أف ترفع الدعوى العمومية ضد الشريؾ في الجريمة، وقد عّرفت 
الجريمة كما يمي: "يعتبر شريكا في الجريمة قانوف العقوبات الجزائري الشريؾ في  42 المادة

مف لـ يشترؾ اشتراكا مباشرا ولكنو ساعد بكؿ الطرؽ وعاوف الفاعؿ أو الفاعميف عمى ارتكاب 
فالشريؾ ال يساىـ مساىمة  .1األفعاؿ التحضيرية أو المسيمة أو المنفذة ليا مع عممو بذلؾ"

نما يساىـ فييا بصفة عرضية أ و ثانوية، فيو مثبل مف يدؿ المقّمد عمى مباشرة في الجريمة وا 
 كيفية التقميد، ومف ينقؿ الجاني وبضاعتو، ومف يراقب المكاف أثناء ارتكاب الجريمة.

وقد أخذ المشرع الجزائري بتبعية الشريؾ لمفاعؿ األصمي تبعية كاممة مف حيث 
أركاف الجريمة  التجريـ وتبعية نسبية مف حيث العقاب، فيعد فاعبل مف تمتئـ في شخصو كامؿ

)الركف المادي والمعنوي بالخصوص( فيو مف يقـو شخصيا باألعماؿ المادية المشكمة 
لمجريمة، وبالمقابؿ يعد شريكا مف ال تتحقؽ في شخصو أركاف الجريمة وانحصر دوره في 

 .المعاونة عمى ارتكابيا كتوفير الوسائؿ

                                                 

مف قانوف العقوبات عمى ما يمي: "يأخذ حكـ الشريؾ مف اعتاد أف يقّدـ مسكنا أو ممجأ أو مكاف  43 المادةتنص  -1
مف األشرار الذيف يمارسوف المصوصية أو العنؼ ضد امف الدولة أو األمف العاـ أو ضد  أكثرلبلجتماع لواحد أو 

 األشخاص أو األمواؿ مع عمميـ بسموكيـ اإلجرامي".
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التي تساعده عمى ارتكاب وقد تكوف المساعدة معنوية كإفادة الفاعؿ بالمعمومات 
الجريمة، ومده بالوسائؿ البلزمة، وتوزيع السمع المقمدة وتخزينيا أو شراء المواد التي تستعمؿ 

 . 1في التقميد، الميـ أف عمؿ الشريؾ والفاعؿ األصمي أدى إلى تحقيؽ واقعة إجرامية واحدة

ويشترط في االشتراؾ أف تكوف الجريمة قد ارتكبت، كما يشترط فيو توّفر القصد 
الجنائي المتمّثؿ في العمـ بالسموؾ اإلجرامي، فيتعيف أف يكوف مف ساعد الفاعؿ األصمي قد 
ساىـ وىو عمى دراية في ارتكاب الجريمة الرئيسية واف يكوف يعمـ بأنو يشترؾ في جنحة 

ارية مسجمة مف قبؿ، كما ينبغي أف تتوّفر فيو نية أو إرادة االشتراؾ االعتداء عمى عبلمة تج
ذا كانت العبلمة محؿ إعمدا في العمؿ اإلجرامي، ويكوف ىذا العمـ مفترضا في حالة ما 

ذا استحاؿ ىذا العمـ عمى المساىـ في الجريمة إالتقميد معروفة لدى عمـو الناس، أما 
إذا كانت العبلمة غير مشيورة وغير معروفة(  مساىمة غير مباشرة )ويحدث ذلؾ خاصة

، مع بقاء إمكانية مساءلتو مدنيا عمى اعتبار سوء النية في المتابعة المدنية  فمسؤوليتو ال تقـو
 غير معتبر. 

ال يسأؿ عمى االشتراؾ إال إذا نفذت الجريمة أو تـ الشروع فييا، وال يسأؿ عمى  اكم
عميو، كما ال يساؿ عمى االشتراؾ إذا سقطت الدعوى االشتراؾ إذا كاف الشروع غير معاقب 

 العمومية عف الجريمة بفعؿ التقادـ. 

ذا كانت األفعاؿ إمف قانوف العقوبات في حالة ما  44 المادةوجزاء الشريؾ بحسب 
تشّكؿ جناية أو جنحة ىي أف يعاقب بالعقوبة المقررة لمجناية أو الجنحة. وقد جعؿ المشرع 

ستقؿ بعقوبتو عف الفاعؿ األصمي حاؿ توافر أحواؿ أو ظروؼ شخصية الجزائري الشريؾ ي
                                                 

 .157، 156ص ، المرجع السابؽ، عبد اهلل(سميماف ) أنظر: -1
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خاصة بأحدىما أو ظروؼ موضوعية تتعمؽ بالجريمة، فبل يستفيد منيا إال مف تتصؿ بو 
 .سواء كاف فاعبل أو شريكا

فإذا كاف الفاعؿ األصمي في حالة عود ال يطبؽ عمى الشريؾ ظرؼ الفاعؿ األصمي 
الشخصية، فتطبيؽ مبدأ المساواة في العقوبة بيف الشريؾ والفاعؿ  بؿ يستقؿ كؿ منيـ بظروفو

األصمي ال يؤدي دائما في الميداف إلى تسميط نفس العقوبة عمى الفاعؿ والشريؾ، إذ نصت 
المعّدؿ والمتّمـ لقانوف العقوبات عمى أنو  04/15 القانوفمف  177 المادةالفقرة الثانية مف 

األشرار المتمثمة في كؿ اتفاؽ بيف شخصيف أو أكثر  يعاقب عمى االشتراؾ في جمعية
الرتكاب الجرائـ قصد الحصوؿ عمى منفعة مالية أو مادية أخرى بالعقوبات المقررة لمجريمة 

 ذاتيا.

والمشرع الفرنسي بدوره أخد بجواز متابعة الشريؾ أو المساىـ )بشكؿ مباشر أو غير 
رية سواء كاف طابعا أو مصورا أو ممصقا في االعتداء عمى ممكية العبلمة التجا (مباشر

 .لمعبلمة أو أي نوع مف أنواع المساىمة

منو نجد أنو بخصوص  60و 59 :بالرجوع لقانوف العقوبات الفرنسي في المادتيفف
جنحة التقميد فإف كؿ الوسطاء الذيف سيموا بأي شكؿ مف األشكاؿ تداوؿ سمع أو بضائع 

متابعتيـ ليس عمى أساس االشتراؾ في التقميد بما أف مقّمدة مع عمميـ بكونيا كذلؾ يمكف 
نشاطيـ خارجي عمى التقميد، لكف عمى االشتراؾ في جنحة البيع أو العرض لمبيع لتمؾ 

جات ػػماف مف طرؼ بائع المنتػػيو بالضػػودة عمػػتج والعػػكف متابعة المنػػالبضائع المقمدة، كما يم
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ية قصد ػػطّمب سوء النػر يتػػيع جزائيا ألف األمػػاودي البػػمتابعة معكف ػػو ال يمػػّمدة، غير أنػػػالمق
  .1المتابعة الجزائية

 الثانيع ر لفا

 مباشرة الدعوى العمومية عمى األشخاص المعنوية

األصؿ أف الدعوى العمومية تحرؾ ضد األشخاص الطبيعييف ولكف وفي ظؿ 
رسات الصناعية واالقتصادية حكرا عمى التطورات الصناعية والتجارية الراىنة لـ تعد المما

الشخص الطبيعي، كما أف المخالفات والجرائـ في ىذه المجاؿ لـ تعد مرتبطة بو فحسب، 
فيذه التطورات فرضت وجود نوع آخر مف األشخاص يساىـ وبقوة في الحياة االقتصادية 

 والصناعية، أال وىو الشخص المعنوي.

إف الشخص المعنوي أثناء ممارستو ألنشطتو الصناعية والتجارية قد يتعدى عمى 
حقوؽ سطرىا القانوف وحماىا، ولتجنب إفبلت ىذا الشخص مف العقاب نظرا لطبيعتو، فإف 
القانوف حممو المسؤولية الجزائية وحدد إجراءات متابعتو مف خبلؿ مباشرة الدعوى العمومية 

 ضده، 

ثانية(، )فقرة وفي  ،فكرة المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي ولى(وسنعرؼ في )فقرة أ
 شروط قياـ المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي.

 

                                                 

 :أنظر-1
CHAVANNE (A) et BURST (j.j), Op.Cit, p-p. 748-750. 
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 الفقرة األولى

 فكرة المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي

أصبحت التشريعات الحديثة في العديد مف الدوؿ تأخذ بمبدأ المسؤولية الجزائية 
أصبحت معو فكرة تحريؾ الدعوى العمومية ضد الشخص لمشخص المعنوي، وبالتالي 

المعنوي ممكنة بأف تتـ متابعة األشخاص المعنوية التي ترتكب جريمة تقميد العبلمة التجارية 
 . 1أماـ المحاكـ الجزائية كالشركات التجارية والحكـ عمييا بعقوبات جزائية كالغرامة والحؿ

مف األمر المتعّمؽ بالعبلمات التجارية،  32 المادةوىو ما فعمو المشرع الجزائري في 
المعّدؿ والمتمـ لقانوف  04/15 القانوفمكرر مف  51 المادةكما تبنى ىذه المسؤولية في 

العقوبات بنصيا: "باستثناء الدولة والجماعات المحمية واألشخاص المعنوية الخاضعة لمقانوف 
ئـ التي ترتكب لحسابو مف طرؼ العاـ، يكوف الشخص المعنوي مسؤوال جزائيا عف الجرا

ف المسؤولية الجزائية لو، ال  أجيزتو أو ممثميو الشرعييف عندما ينص القانوف عمى ذلؾ، وا 
 ؿ أصمي أو كشريؾ في نفس األفعاؿ".عتمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفا

وتحقيقا لمقتضيات ىذا التعديؿ عّدؿ المشرع الجزائري قانوف اإلجراءات الجزائية إذ  
حدث فصؿ ثالث بعنواف المتابعة الجزائية لمشخص المعنوي متمما الباب الثاني مف است

 .2المعدؿ والمتمـ لقانوف اإلجراءات الجزائية 04/14رقـ  القانوفالكتاب األوؿ منو بموجب 
                                                 

 نوفمبر 10 :المؤرخ في 04/15مف القانوف  1مكرر  18مكرر و 18وىو ما أخذ بو المشرع الجزائري بموجب المواد  -1
 25المعدؿ والمتمـ لقانوف العقوبات ويكوف تمثيؿ الشخص المعنوي أماميا مف طرؼ ممثمو القانوني )المادة  2004
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية(.  2مكرر 

المتضمف قانوف  1966جواف  8 :المؤرخ في 66/155، يعّدؿ ويتمـ األمر رقـ 2004نوفمبر  10 :مؤرخ فيال -2
نوفمبر  10 :في ة، المؤرخ71، العدد الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةاإلجراءات الجزائية، 

2004. 
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أف يتـ تمثيؿ الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى مف  2مكرر 65 المادةواشترط في 
 .كانت لو ىذه الصفة عند المتابعةطرؼ ممثمو القانوني الذي 

ولـ يخرج المشرع الجزائري عف القواعد المقررة في المتابعة المدنية لو، والممثؿ 
القانوني لمشخص المعنوي ىو الشخص الطبيعي الذي يخّولو القانوف أو القانوف األساسي 

ر اإلجراءات يقـو لمشخص المعنوي تفويضا لتمثيمو، فإذا تـّ تغيير الممثؿ القانوني أثناء سي
 خمفو بإببلغ الجية القضائية المرفوعة إلييا الدعوى بيذا التغيير.

وقد تبنى المشرع الفرنسي بدوره مسؤولية الشخص المعنوي في تعديؿ قانوف العقوبات 
وىو ما فعمو المشرع  .2مف قانوف الممكية الفكرية 716/11 المادة، وكذا بموجب 94/1021

بالمسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي بنصو صراحة عمى تقرير ىذه  األمريكي أيضا إذ أخذ
والتي تيدؼ لتجريـ  1897الصادرة سنة  anti-trustالمسؤولية في مجموعة تشريعات 

طبلؽ حرية المنافسة، وكذا في قانوف حماية سبلمة المستيمؾ  االحتكار غير المشروع وا 
  .19723الصادر سنة 

وقد أخذ المشرع األردني صراحة بمسؤولية الشخص المعنوي جزائيا في الفقرة الثانية 
مف قانوف العقوبات التي جاء فييا ما يمي: "تعتبر الييئات المعنوية باستثناء  74 المادةمف 

                                                 

 .1994مارس  01 :المؤرخ في -1

 أنظر شرح أحكاـ تمؾ المسؤولية: -2
MOULOUNGUI (C), la nature de la responsabilité pénale de la personne morale en France, R.D.P, 

France, 1995, p. 341; PELLETIER(H) et PERFETTI (J), code pénale, Ed LITEC, 
France, 2004, p. 1286. 

 أنظر: -3
OTTLY (R), criminal liability for defective products: new problems in corporate responsibility and 

sanctioning, R.I.D.P, vol 32, n 1-2, p. 641. 
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الدوائر الحكومية والييئات والمؤسسات العامة الرسمية مسؤولة جزائيا عف الجرائـ التي يرتكبيا 
وىا أو ممثموىا أو وكبلئيـ باسميا أو لحسابيا". غير أنو لـ يرد نص صريح في قانوف مدير 

 العبلمات التجارية األردني يقّرر المسؤولية الجزائية لؤلشخاص المعنوية. 

أما المشرع المصري فمـ يأخذ بالمسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي كأصؿ عاـ في  
قانوف العقوبات إاّل أنو استثناًء مف ذلؾ ترّدد في األخذ بيا في مجاؿ الجرائـ االقتصادية، 

الخاص بشؤوف  1945لسنة  95حيث أخذ بالمسؤولية غير المباشرة في المرسـو بقانوف رقـ 
منو عمى ما يمي: "تكوف الشركات  58 المادةي الفقرة الثانية مف التمويف، إذ نّص ف

 والجمعيات والييئات مسؤولة بالتضامف مع المحكـو عميو بالغرامة والمصاريؼ".

بخصوص التدليس والغش، إذ نّصت المادة  281 :كما أخذ بيا في القانوف رقـ
لطبيعي المنصوص عمييا السادسة مكرر منو عمى ما يمي: "دوف إخبلؿ بمسؤولية الشخص ا

إذا  القانوفيسأؿ الشخص المعنوي عف الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا  القانوففي ىذا 
 وقعت لحسابو أو بواسطة إحدى أجيزتو أو ممثمو أو أحد العامميف لديو".

  

 الفقرة الثانية

 شروط قيام المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي

لمشخص المعنوي ارتكاب الفعؿ المكّوف لمجريمة مف  ويشترط لقياـ المسؤولية الجزائية
مدير الشخص المعنوي أو ممثمو القانوني، فالشخص الطبيعي ىو عضو في الشخص 
المعنوي أو ممثمو، وأعضاء الشخص المعنوي ىـ عادة األشخاص المؤىميف وفقا لمقانوف أو 

أما ممّثؿ الشخص  مو.وفقا لمنظاـ القانوني لمشخص المعنوي كي يتحدثوا أو يتصرفوا باس
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الشخص الطبيعي الذي لديو السمطة القانونية أو االتفاقية في التصرؼ باسـ  فيوالمعنوي 
وعمى ذلؾ كي يسأؿ الشخص المعنوي يجب أف ترتكب الجريمة بواسطة  .1الشخص المعنوي

حالة ممثمو، أما إذا ارتكبت بواسطة موظؼ عادي يعمؿ لديو فإنو ال يسأؿ جزائيا، وفي ىذه ال
 يسأؿ مرتكب الجريمة لوحده.

كذلؾ فإنو مف شروط قياـ المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي، وقوع الفعؿ المكّوف 
لمجريمة لحساب الشخص المعنوي، أي أف تكوف الجريمة قد ارتكبت بيدؼ تحقيؽ مصمحة 
لمشخص المعنوي، سواء كاف تحقيؽ الربح أو تجّنب إلحاؽ ضرر بو، وسواء كانت ىذه 

ومف الشروط أيضا  .2المصمحة مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة محققة أو احتمالية
أف ال يكوف العضو المسؤوؿ وىو يعمؿ قد خرج عف دائرة اختصاصو، بحيث تعّد الجريمة 

 .3التي وقعت منو بمثابة تعسؼ في االستعماؿ

 المطمب الثاني

 بالنظر في الدعوى الجزائيةالمحكمة المختصة 

المتعمؽ بالعبلمات نجد أنيا منحت لصاحب  03/06مف األمر  35 المادةباستقراء 
الحؽ في العبلمة محؿ االعتداء الخيار بيف أف يسمؾ الطريؽ الجزائي أو الطريؽ المدني، 
فرغـ ما يوفره الطريؽ األوؿ مف امتيازات السرعة في الفصؿ والزجر مف خبلؿ توقيع عقوبة 

                                                 

 .381ص المرجع السابؽ، أنظر: السبلمات )ناصر عبد الحميـ(،  -1

 أنظر: -2
PRADEL (J), le nouveau code pénal français, Aperçus sur sa partie générale, R.D.P, France, 1993, p. 
339. 

 .382ص المرجع السابؽ، السبلمات )ناصر عبد الحميـ(،  أنظر: -3
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ف الضحية قد يختار الطريؽ المدني لميزة إيجابية ألمتعويضات، إاّل الحبس والغرامة إضافة 
تتمّثؿ في كوف القضاء المدني غير ممـز بالخوض في مسألة إثبات سوء نية المعتدي عمى 
حقوؽ العبلمة التجارية عكس الطريؽ الجزائي الذي يصعب فيو إثبات سوء النية وما يثيره 

 مف صعوبات.

ذا اختار القضاء إاالعتداء عمى حقوؽ العبلمة التجارية  جدير بالذكر أف ضحيةالو 
الجزائي يستطيع أف يتنازؿ عنو ويمجأ لمقضاء المدني، وفي حالة اختياره الطريؽ األوؿ تتصؿ 
المحكمة الجزائية بقضية االعتداء عف طريؽ اإلحالة بناًء عمى تكميؼ مباشر بالحضور مف 

الة مف قاضي التحقيؽ بعد تأكده مف وجود قرائف طرؼ وكيؿ الجميورية أو بناء عمى أمر إح
ولتحديد المحكمة المختصة لمنظر  كافية في مواجية المتيـ، وتتـ اإلحالة إلى محكمة الجنح.

(، فرع أوؿفي دعوى االعتداء عمى العبلمة التجارية سوؼ نميز بيف االختصاص النوعي )
 ثاني(. عواالختصاص المحمي )فر 

  الفرع األول

 النوعي االختصاص

ُينَظر لتحديد االختصاص النوعي إلى التكييؼ القانوني لمواقعة ىؿ يندرج ضمف  
اختصاص المحكمة؟ كما يتحّدد أيضا عمى أساس جسامة الجريمة والعقوبة المقّررة ليا في 

وقد حّددت كؿ الدوؿ اختصاص المحاكـ مف خبلؿ . قانوف العقوبات والنصوص المكممة لو
تدخؿ ضمف اختصاص كؿ محكمة مف المحاكـ سواء العادية أو  تحديد الجرائـ التي

.  الخاّصة، انطبلقا مف جسامة الجـر المرتكب أو الشخص المتيـ أو طبيعة الجـر
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االختصاص النوعي في جرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية، مف خبلؿ سنتناوؿ و 
تحديد و ، )فقرة أولى( ئريتحديد االختصاص النوعي وفقا لمقواعد العامة في التشريع الجزا

 لنوعي في بعض التشريعات المقارنة في )فقرة ثانية(.االختصاص ا

 الفقرة األولى

 تحديد االختصاص النوعي وفقا لمقواعد العامة في التشريع الجزائري

في ظؿ غياب أي نص في األمر المتعّمؽ بالعبلمات بخصوص تحديد الجية 
ائـ المساس بحقوؽ العبلمات، نعود لمقواعد العامة القضائية المختصة نوعيا لمفصؿ في جر 

مف قانوف العقوبات الجزائري التي جاء فييا ما يمي: "تقّسـ الجرائـ  27 المادةأيف نجد نص 
تبعا لخطورتيا إلى جنايات وجنح ومخالفات وتطبؽ عمييا العقوبات المقررة لمجنايات أو 

  الجنح أو المخالفات".

مف قانوف اإلجراءات الجزائية التي تنص عمى ما يمي: "تختص  330 المادةوكذا 
المحكمة المطروحة أماميا الدعوى العمومية بالفصؿ في جميع الدفوع التي يبدييا المتيـ 

 فاالختصاص النوعي وفقا ليذه المادة، دفاعا عف نفسو ما لـ ينص القانوف عمى غير ذلؾ"
 .مة الجنح الفصؿ في المخالفاتكر أنو بإمكاف محيتحّدد حسب نوع الجريمة وجسامتيا، غي

ويمكف لمحكمة الجنايات الفصؿ في الجنح والمخالفات تطبيقا لقاعدة مف يممؾ الكؿ 
يممؾ الجزء. وباعتبار جريمة االعتداء عمى العبلمة التجارية ىي جنحة فإف المحكمة التي 

ئـ المساس أو االعتداء عمى العمومية التي تقاـ في جرا ىتختص نوعيا بالنظر في الدعاو 
 حقوؽ العبلمة التجارية ىي محاكـ الجنح.



 
276 

المتعمؽ بالعبلمات لمحكمة الجنح  03/06 األمرمف  30و 29 :وقد خّولت المادتيف 
الفاصمة في جنحة االعتداء عمى حقوؽ العبلمة أف تتخذ مف تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمب 

إلغاء العبلمة التجارية. رغـ أف البعض يرى أف  اإلبطاؿ أو ءصاحب الحؽ في العبلمة إجرا
المسائؿ المتعمقة بالعبلمة التجارية مف ممكية أو انقضاء أو إبطاؿ أو إلغاء ىي مف 

 .اختصاص المحكمة المدنية

وبالتالي إذا ما ُعِرض النزاع عمى المحكمة الجزائية عمى اعتبار أف التصّرؼ يحمؿ 
زاع حوؿ ممكية العبلمة، مسألة ما اذا كانت العبلمة وصفا جرميا وأثيرت تمؾ المسائؿ )ن

ف كانت العبلمتاف مسجمتاف الفصؿ في أييما سجمت أوال انطبلقا مف تاريخ  ،مسجمة أـ ال، وا 
...(، فعمى القاضي الجزائي إصدار حكـ بإرجاء الفصؿ في القضية الجزائية لحيف اإليداع

العبلمة، ألف المسائؿ الفرعية ىي استثناء مف الفصؿ في المسألة الفرعية والمتعمقة بالحؽ في 
  .1األصؿ ىو قاض الفرع يقاعدة قاض

 الفقرة الثانية

 تحديد االختصاص النوعي في بعض التشريعات المقارنة

بالرجوع لمتشريعات المقارنة بخصوص تحديد االختصاص النوعي نجد التشريع 
مف قانوف العبلمات التجارية قد جعؿ االختصاص لمنظر في ىذه  38األردني في المادة 

الجرائـ مف حيث النوع مف اختصاص محاكـ الصمح، إذ نّصت الفقرة الثالثة مف المادة 
تنظر محاكـ الصمح في الجنح التي ال تزيد فييا  الخامسة مف قانوف محاكـ الصمح عمى أف

                                                 

 ، 1994، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، المسائل الفرعية أمام المحاكم الجزائية، الحميد(زرواؿ )عبد  أنظر: -1

 .32 ص           
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العقوبة عف سنتيف حبس، وبالنظر إلى أف جرائـ العبلمات التجارية تندرج ضمف ىذا الحد 
فإف محاكـ الصمح ىي التي تختص نوعيا بالنظر في الجرائـ التي يتـ االعتداء فييا عمى 

 حقوؽ العبلمات التجارية. 

 الثاني عالفر 

 مياالختصاص المح

يقػػصد باالختػػصاص المحػػمي ما تخػػتص المحػػكمة بنػػظره مف قضػػايا ونزاعػػات في 
دائرة مكانية معينة ومحددة مف قبؿ المشرع، أما عف ما أخذت بو مختمؼ التشريعات فيما 
 يتعمؽ باالختصاص المحمي في جرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية فإنو سيتضح مف خبلؿ

في التشريع المقارف )فقرة و تصاص المحمي في التشريع الجزائري )فقرة أولى(، االخ ما يمي،
 ثانية(

 الفقرة األولى

 في التشريع الجزائري

في ظؿ غياب نص خاص وصريح في التشريع المتعّمؽ بالعبلمات التجارية نرجع 
والتي جاء فييا ما يمي: "تختص محميا بالنظر في  329 المادةلؤلحكاـ العامة التي تضمنتيا 

الجنحة محكمة محؿ الجريمة، أو محؿ إقامة أحد المتيميف، أو شركائيـ، أو محؿ القبض 
عمييـ، ولو كاف ىذا القبض قد تـ لسبب آخر، وال تكوف محكمة محؿ حبس المحكـو عميو 
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مف نفس القانوف،  553، 552مختصة، إاّل وفؽ األوضاع المنصوص عمييا في المادتيف 
 .1كما تختص بالنظر في الجنح والمخالفات غير قابمة لمتجزئة أو المرتبطة"

وقد يمتد مكاف ممارسة التجارة المتعمقة بالعبلمة محؿ االعتداء إلى عدة منشآت 
فيكوف كؿ منيا مسؤوال، وبالتالي فالمحكمة المختصة ىي محكمة مكاف التنفيذ أو مكاف 

عماؿ أو بيع مواد مقمدة، أما إذا وقع التقميد وبدأ الجاني أو الغير بنقؿ ىذه التقميد أو االست
البضاعة إلى مكاف آخر قصد بيعيا وقبؿ أف يتـ البيع تـ القبض عمى الجناة تعد المحكمة 

 .المختصة ىي محكمة مكاف القبض عمييـ

نما يوجد ادعاء   ضدىـ في وقد ال يتـ القبض عمييـ في مكاف التقميد أو البيع وا 
قضية أخرى، وتبّيف مف خبلؿ المحاكمة أف ىناؾ تقميد أو بيع مواد مقّمدة أو استعماؿ أو 

 فالمحكمة المختصة ىي المحكمة الناظرة في الدعوى األصمية. ،مساس بحقوؽ مالؾ العبلمة

وبالنسبة لمحكمة محؿ اإلقامة فيي محكمة إقامة المتيـ في مسكنو، إذا وجدت 
بسبب الخزف أو االستعماؿ أو ألي سبب آخر. ويمكف ألي محكمة مف  البضاعة في مسكنو

ىذه المحاكـ اتخاذ إجراءاتيا في مكاف اختصاصيا، كما يمكنيا أف تنيب المحاكـ األخرى 
التي توجد أفعاؿ مجّرمة في مكاف اختصاصيا، وتعتبر المحاكـ األولى المختصة بصورة 

  .2مة تعد جنحةأساسية ألف جريمة االعتداء عمى حقوؽ العبل

أما بالنسبة لبلختصاص المحمي لمشخص المعنوي فقد نّص عميو المشرع صراحة عند 
 65 المادةالمعّدؿ والمتّمـ لقانوف اإلجراءات الجزائية، بنّصو في  04/14استحداثو لمقانوف 

                                                 

الجريدة الرسمية  المتضمف تعديؿ قانوف اإلجراءات الجزائية، ،2004نوفمبر  10 :المؤرخ في 04/14 القانوف -1
 .2004نوفمبر  10 :في ةالمؤرخ، 71، العدد لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 .145، 144ص ، المرجع السابؽ، لعواـر )وىيبة( أنظر: -2
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مكرر منو عمى ما يمي: "يتحّدد االختصاص المحمي لمجية القضائية بمكاف ارتكاب الجريمة 
و مكاف وجود المقر االجتماعي لمشخص المعنوي، غير أنو اذا تمت متابعة أشخاص أ

طبيعية في الوقت ذاتو مع الشخص المعنوي، تختص الجيات القضائية المرفوعة أماميا 
 دعوى األشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي".

أخرى عف ويجوز تمديد االختصاص المحمي لممحكمة إلى دائرة اختصاص محاكـ  
 طريؽ التنظيـ في إطار ما يسمى األقطاب الجزائية المتخّصصة إذا كانت جرائـ االعتداء

 .1عمى حقوؽ العبلمة التجارية تندرج ضمف الجرائـ المنظمة، أو كانت عابرة لمحدود الوطنية

 الفقرة الثانية

 في التشريع المقارن

األردني نّصا في قانوف وفي التشريع المقارف نجد أنو ال التشريع المصري وال 
العبلمات التجارية عمى االختصاص المكاني لجرائـ العبلمات التجارية، غير أنو وبتطبيؽ 
القواعد العامة الواردة في التشريع العاـ فإف االختصاص يتحّدد بأحد ثبلثة أمور وىي المرجع 

وأخيرا مكاف إلقاء القضائي المختص التابع لو مكاف وقوع الجريمة، ثـ موطف المشتكى عميو، 
مف قانوف أصوؿ المحاكمات  1فقرة  5 القبض عمى المشتكى عميو، وىذا ما أوضحتو المادة

الجزائية األردني والتي جاء فييا: "تقاـ دعوى الحؽ العاـ عمى المشتكى عميو أماـ المرجع 
اء القضائي المختص التابع لو مكاف وقوع الجريمة أو موطف المشتكى عميو أو مكاف إلق

 القبض عميو".

                                                 

، المتضمف تمديد االختصاص المحمي لبعض المحاكـ ووكبلء 2006أكتوبر  5 :المؤرخ في 06/348 :المرسـو التنفيذي -1
 .2006أكتوبر  18، المؤرخة في: 63الديمقراطية الشعبية، العدد الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الجميورية وقضاة التحقيؽ، 
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أما الفقرة الرابعة مف المادة ذاتيا فقد نّصت عمى ما يمي: "يجوز إقامة دعوى الحؽ  
العاـ عمى المشتكى عميو أماـ القضاء األردني إذا ارتكبت الجريمة بوسائؿ إلكترونية خارج 

ّصت ومف جيتيا ن، المممكة وترّتبت آثارىا فييا كميا أو جزئيا أو عمى أي مف مواطنييا"
مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري عمى ما يمي: "يتعّيف االختصاص في  217 المادة

 المكاف الذي وقعت فيو الجريمة أو الذي يقيـ فيو المتيـ أو الذي يقبض عميو فيو".

ويتضح مما سبؽ أف االختصاص المكاني في جرائـ االعتداء عمى حقوؽ العبلمة   
بع ليا مكاف وقوع فعؿ التعدي عمى العبلمة التجارية أو موطف التجارية يكوف لممحكمة التا

 المشتكى عميو الذي قاـ بفعؿ التعدي أو المكاف الذي ألقي القبض فيو عمى المشتكى عميو.

وبالتالي فإنو إذا ارتكب فعؿ تعدي عمى عبلمة تجارية في مناطؽ جغرافية مختمفة  
االعتداء عمى العبلمة التجارية أو مكاف  فإف االختصاص ينعقد إما لممكاف الذي وقع فيو

إقامة المشتكى عميو مرتكب فعؿ التعدي أو المكاف التابع إللقاء القبض عميو، وبالتالي فإنو 
  .1ال أفضمية بيف ىذه المراجع إاّل بأسبقية تقديـ الدعوى

 الفصل الثالث 

 قمع الجرائم الماسة بالعالمات التجارية

تأخذ االعتداءات عمى حقوؽ العبلمات التجارية صورا متعّددة كتزوير عبلمة تجارية 
بيع بضاعة استعممت ليا عبلمة تجارية  أو تقميدىا، استعماؿ عبلمة تجارية استعماال باطبل، 

استعماؿ عبلمة تجارية ممموكة  مزورة أو مقمدة أو عرضيا لمبيع أو إحرازىا بقصد البيع، 

                                                 

 .444ص المرجع السابؽ، السبلمات )ناصر عبد الحميـ(،  أنظر: -1
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ومف أىـ مقتضيات العدالة حماية المجتمع عموما ومالؾ الحؽ  وجو حؽ.لشخص آخر دوف 
في العبلمة مف تمؾ الجرائـ لذلؾ البد مف وجود وسائؿ رادعة تقـو الدولة بتطبيقيا تتجسد في 

 العقوبة عمى الجاني.

لمعاقبة الجناة عمى أفعاليـ  اإلنسافتشكؿ العقوبة الوسيمة التاريخية التي التـز بيا 
ضرر مادي عمى مف تثبت مسؤوليتو عف ارتكاب  إيقاعفة لمقانوف، والعقوبة تعني المخال

الفعؿ اإلجرامي، يتناسب ىذا الضرر مع جسامة الفعؿ المخالؼ لمقانوف يشترط أف ينص 
 عمى تجريمو نص قانوني نافذ، إذ "ال جريمة وال عقوبة إال بموجب نص قانوني". 

وفقًا لمقانوف، فيتساوى في تطبيقيا جميع  ومف مميزات العقوبة أنو يتـ تطبيقيا
المواطنيف وفقًا لمنصوص القانونية النافذة، ويتـ فرضيا مف قبؿ القضاء أو الجيات المختصة 
تجسيدًا لمبدأ الشرعية، بعد ثبوت مسؤولية الفاعؿ عف ارتكابو الفعؿ، وينبغي أف تكوف 

وبالتالي فأنيا تقع عمى  -سمفناأ كما-العقوبة متناسبة مع جسامة الفعؿ المخالؼ لمقانوف 
 حرية الفاعؿ أو جسده أو ذمتو المالية، بقصد خمؽ حالة مف الردع لمجاني ولمغير. 

ف كاف  ،إف اإلجراءات التحقيقية التي تقـو بيا السمطات التحقيقية ال ُتكوِّف عقوبات وا 
ـ مف أداء ىناؾ ضرر مادي ومعنوي يصيب المتيميف جراء ما يصيبيـ مف توقيفيـ ومنعي

 اإلفراجأعماليـ وممارسة أنشطتيـ، دأبت الدوؿ المتحضرة عمى منح مف يثبت براءتو أو يتـ 
عنو حؽ مطالبة السمطات بالتعويض المادي والمعنوي عما لحقو مف ضرر وما فاتو مف 

 ربح. 
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وتقتصر عممية فرض العقوبة عمى الجيات القضائية المختصة، بالنظر لبلختصاص 
 درة عمى التطبيقات العممية في موازنة األفعاؿ وتقدير العقوبة المفروضة عمىالوظيفي والق

 .الفاعؿ، بينما يتـ تنفيذ العقوبة مف قبؿ السمطات التنفيذية المختصة

ومما يشار لو وجوب أف تكوف العقوبات عادلة يتساوى بيا مرتكبييا دوف النظر إلى 
ـ السياسية، غير أف لممحكمة أف تقـو بإعماؿ قومياتيـ أو أديانيـ أو مذاىبيـ أو انتماءاتي

نظرية الظروؼ القضائية المخففة لمفعؿ وكذلؾ األعذار القانونية عند فرض العقوبة عمى أف 
 يتـ تسبيب ذلؾ في قراراتيا. 

ذلؾ متى كانت الحماية و  ،جنائيةو  األصؿ في الحماية أنيا تكوف مزدوجة مدنية
بمعنى أف تكوف العبلمة مسجمة  .مات ووفؽ مبادئوالمطالب بيا ضمف إطار قانوف العبل

ويتـ االعتداء عمييا مف طرؼ منافس آخر بيدؼ وضعيا عمى منتجات مماثمة لتمؾ التي 
 سجمت مف أجميا.

لكف عندما يتعمؽ األمر بالمطالبة بالحماية في غياب ىذيف الشرطيف كأف تكوف 
تكوف ضمف المنتجات المحددة في وثيقة العبلمة غير مودعة أو أف الحماية المطالب بيا ال 

في ىذه الحالة ال يكوف ممكف في حيف أف الطريؽ المدني  .دعوى التقميدإلى  فالمجوء اإليداع
 يبقى دائما مفتوحا.

التميز المرتبطيف بيا و  لكف عندما يتعمؽ األمر بعبلمة مشيورة، ونظرا لطابع الشيرة
ئ التي تحكـ قانوف العبلمات، فصار باإلمكاف فإنيا قد شكمت استثناءات ميمة عمى المباد

حتى بدوف أف يقـو مالكيا و  ضماف حمايتيا حتى خارج حدود الدولة التي سجمت فييا
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ذلؾ حتى مف أجؿ منتجات مختمفة عف تمؾ و  بتسجيميا في الدولة التي يطالب فييا بالحماية
 التي أودعت مف أجميا.

الشخص الطبيعي )مبحث أوؿ(، ثـ نبّيف وفيما يمي سنعرض العقوبات المطبقة عمى 
 العقوبات المطبقة عمى الشخص المعنوي )مبحث ثاني(.

 المبحث األول

 العقوبات المطبقة عمى الشخص الطبيعي 

يتمّثؿ الجزاء الجزائي في التبعات القانونية التي يتحّمميا الجاني نظير ما ترّتب عف 
تدبير احترازي أو عقوبة يتضّمنيما حكـ قضائي  الجريمة التي ارتكبيا، وقد تتمّثؿ العقوبة في

 مسّبب بعد محاكمة جزائية تحتـر فييا ضمانات المتيـ.

والجزاء الجنائي مستقؿ عف الجزاء المدني إذ أف سببو ىو وقوع الجريمة، في حيف 
لحاؽ ضرر بالغير، فضبل عف أف محؿ إالجزاء المدني سببو الفعؿ الخاطئ الذي تسّبب في 

جنائي قد ينصب عمى الحؽ في الحياة أو الحرية أو الشرؼ أو االعتبار، في حيف الجزاء ال
الجزاء المدني قد يتمّثؿ في بطبلف التصّرؼ القانوني أو إعادة الحاؿ لما كاف عميو، أو 

ويختمفاف أيضا مف حيث الغاية، فغاية األوؿ مزدوجة تتمّثؿ  التعويض وىو الصورة الغالبة.
الذي لحؽ الضرر في ردع الجناة ومحاولة إصبلحيـ، في حيف غاية الجزاء المدني ىي جبر 

 .المتضّرر عف طريؽ تعويض مالي يمتـز المعتدي بدفعو

زيادة عمى كؿ ما سبؽ يختمؼ الجزاء الجزائي عف المدني في كوف وسيمة استحقاؽ 
ألوؿ ىي دعوى عمومية ويمكف تنفيذ ىذا الجزاء بالمجوء إلى استعماؿ امتيازات السيادة ا
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والسمطة العامة بالمجوء إلى القوة، بينما الثاني )المدني( يجد وسيمة استحقاقو في دعوى مدنية 
يرفعيا المدعي بنفسو ضد المدعى عميو، وتطبيؽ الجزاء المدني ال يستدعي حتما استعماؿ 

 .لعمومية ووسائؿ القيرالقوة ا

ويممؾ المتضرر الحؽ في التنازؿ عف دعواه المدنية وتركيا في أي وقت شاء عادة، 
المجني عميو والمتضرر ال يممؾ ىذه المكنة كقاعدة عامة، كما ال يمكنو إعفاء أف في حيف 

مومية المتيـ مف توقيع الجزاء الجنائي عميو، ألف الجزاء الجزائي المترّتب عف الدعوى الع
 ممؾ لممجتمع ال المجني عميو.  

ويقّدر التعويض عف الخسارة البلحقة والكسب الفائت، ويمكف االستعانة بالخبرة لتقدير 
التعويض، ويقاس مقدار الحرماف مف البيع بعد التقميد بالقياس إلى البيع الذي كاف سائدا قبؿ 

 ة الفاعؿ.التقميد، وال يؤخذ باالعتبار عند التعويض سوء أو حسف ني

إاّل أنو مف الناحية الواقعية نجد القاضي يميؿ إلى رفع نسبة التعويض إذا كاف الفاعؿ 
يد ػػقمػػر أو التػػزويػػنوي إذا أدى التػػرر المعػػمؿ الضػػويض ليشػػتد التعػػد يمػػػػية، وقػػسيء الن

  .1سمعة التاجر أو أّثر في مركزه التجاريبساس ػػلمم

جزائية لتحقيؽ الردع العاـ )إنذار كافة الناس بسوء عاقبة اإلجراـ وتيدؼ العقوبة ال
صبلحو حتى يعود إلى المجتمع  حتى يتجنبوه وينفروا منو( والردع الخاص )تأىيؿ المجـر وا 
مواطنا صالحا يساىـ في نموه وتطوره(، وتأخذ العقوبات المطبقة عمى األشخاص الطبيعية 

 ثاني(.د تكوف في شكؿ عقوبات تكميمية )مطمب ق شكؿ عقوبات أصمية )مطمب أوؿ(، كما

                                                 

، الطبعة األولى، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، -الممكية الصناعية– شرح قواعد الممكية الفكرية، (نوري حمد)خاطر  أنظر: -1
 .349ص ، 2005األردف، 
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 المطمب األول

 العقوبات األصمية

العقوبة األصمية ىي الجزاء األساسي الذي نّص عميو المشرع، وال يمكف تنفيذىا إال 
بالنّص عمييا صراحة في الحكـ أو القرار الذي يصدره القاضي، واألصؿ في اعتبار العقوبة 

أصيؿ لمجريمة دوف أف يكوف توقيعيا معمقا عمى الحكـ بعقوبة أصمية ىو أف تكوف كجزاء 
 .1أخرى

نّص المشرع الجزائري عمى العقوبات األصمية المتعمقة بالجنح في المادة الخامسة وقد 
مف قانوف العقوبات األصمية وىي عقوبات ال توّقع إاّل إذا نطؽ بيا القاضي وحّدد مقدارىا، 

العبلمة باالنتقاص مف بعض حقوقو الشخصية وأىميا الحؽ وينتج عنيا إيبلـ المعتدي عمى 
 عأوؿ( والغرامة )فر  فرعوتتمثؿ ىذه العقوبات في الحبس ) 2في الحياة والحؽ في الحرية

 ثاني(. 

 الفرع األول

 بســــــــــــــــــــــــالح

يقصد بعقوبة الحبس إيداع المحكـو عميو بإحدى المؤسسات العقابية لمدة يقررىا 
الحكـ، أو ىو سمب حرية المحكـو عميو، وقد اختمفت مواقؼ التشريعات الخاصة بالعبلمة 
التجارية في مقدار عقوبة الحبس الواجب فرضو عمى مرتكب جريمة مف جرائـ االعتداء عمى 

                                                 

 .388ص المرجع السابؽ، السبلمات )ناصر عبد الحميـ(،  أنظر: -1

، 2003، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الوجيز في القانون الجزائي العام ،(أحسف) بوسقيعة أنظر: -2
 .190ص
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. وىو ما 1ذلؾ بحسب السياسة الجنائية لممشرع في كؿ دولةحقوؽ العبلمة التجارية، و 
موقؼ المشرع الجزائري منو )فقرة أولى(، مواقؼ التشريعات المقارنة مف  ،فقرتيفسنتناولو في 

 عقوبة الحبس )فقرة ثانية(.

 الفقرة األولى

 ن عقوبة الحبسموقف المشرع الجزائري م

 32 المادةفي قد نص ففيما يتعّمؽ بموقؼ المشرع الجزائري مف ىذه العقوبة نجد بأنو 
كؿ شخص ارتكب جنحة تقميد يعاقب بالحبس مف ستة  عمى ما يمي: "... 03/06مف األمر 

(". وبذلؾ يكوف المشرع قد رفع مف الحديف األقصى واألدنى لعقوبة 2( أشير إلى سنتيف )6)
 ألفعاؿ الجرمية المكّونة لفعؿ التقميد. الحبس، دوف أف يحصر ا

سنة لكؿ  20سنوات إلى  05وقد نص المشرع الجزائري عمى عقوبة السػجف مف 
شخص قمد أو زور طابع وطني أو عبلمة أو دمغة مستخدمة في دمغ المواد المصوغة مف 

 مف ؽ ع عمى 209ادة ػػت المػػنصو مف ؽ ع،  206 ضة وذلؾ في نص المادةػػالذىب والف
 . سنة إلى خمس سنوات كؿ مف قمد عبلمة إحدى السمطات العمومية بس مفػػالح

 

 

 

                                                 

 .389، 388ص المرجع السابؽ، السبلمات )ناصر عبد الحميـ(، أنظر:  -1
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 الفقرة الثانية

 قف التشريعات المقارنة من عقوبة الحبسمو 

أما في التشريعات المقارنة األخرى فإننا نجد بأف مواقؼ تشريعات العبلمات التجارية 
لجرائـ التعدي عمى العبلمة التجارية، فييا متغايرة فيما يخص األخذ بعقوبة الحبس كجزاء 

 .حيث ذىبت غالبية التشريعات إلى األخذ بيا

في حيف لـ تنص بعض التشريعات عمييا، فضبل عف أف التشريعات اختمفت فيما 
بينيا فيما يتعّمؽ بمدة الحبس كعقوبة أصمية، كما اختمفت بخصوص اقتراف ىذه العقوبة 

 بعقوبة الغرامة. 

عقوبة  2001لسنة  36لـ ُيَضمِّف قانوف العبلمات التجارية رقـ:  فالمشرع التونسي
الحبس كجزاء في حاؿ االعتداء عمى العبلمة التجارية إاّل في حالة واحدة ىي حالة العود 

منو عمى ما يمي: "في صورة العود بالنسبة لممخالفات  53 المادة)التكرار(، إذ نّصت 
ىذا القانوف يمكف الحكـ بالسجف مف شير إلى مف  52و 51المنصوص عمييا في الفصميف 

 ستة أشير، وذلؾ بقطع النظر عف الحكـ بالخطية التي ترفع إلى الضعؼ".

، 1992لسنة  37مف قانوف العبلمات التجارية اإلماراتي رقـ  38 المادةوقد نصت 
 3قـ مف قانوف العبلمات التجارية القطري ر  34 المادةعمى الحبس كعقوبة أصمية، وىو شأف 

مف قانوف حماية الممكية الفكرية  113 المادة. أما المشرع المصري فقد نّص في 1978لسنة 
عمى أف عقوبة الحبس عقوبة أصمية في حاؿ ارتكاب أي شخص ألي صورة مف صور 

 التعدي عمى العبلمة التجارية، وقد حّدد ىذه العقوبة بمّدة ال تقؿ عف شيريف. 
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 38 المادةفقد حّدد عقوبة الحبس في الفقرة األولى مف أما بالنسبة لممشرع األردني 
، وحّدد مدتو بخصوص صور االعتداء عمى 1999لسنة  34مف قانوف العبلمات رقـ 

 العبلمة التجارية بثبلثة أشير عمى األقؿ وسنة عمى األكثر.

أما التشريع الفرنسي فقد ذىب إلى معاقبة كؿ مف يعتدي عمى العبلمة التجارية 
لمدة سنتيف وبغرامة مقدارىا مميوف فرنؾ أو إحدى ىتيف العقوبتيف، وىذا ما تضمنتو بالحبس 

مف مجموعة قوانيف الممكية الفكرية، وبذلؾ فإف  716 المادةالفقرتيف التاسعة والعاشرة مف 
سياسة المشرع الفرنسي في توفير الحماية الجزائية لمعبلمة التجارية بالنظر إلى عقوبة مرتكب 

االعتداء عمى العبلمة لـ تختمؼ عف سياسة التشريعات العربية المذكورة، وقد  إحدى صور
 منح لممحكمة سمطة تقدير العقوبة.

مف  95 المادةأما فيما يخص موقؼ التشريع اإلنجميزي فقد نّص في الفقرة الثالثة مف 
، عمى معاقبة كؿ شخص يرتكب جريمة وضع بياف 1994قانوف العبلمات التجارية لسنة 

( أشير، كما نّص في 3غير صحيح عند تسجيؿ العبلمة بالحبس لمدة ال تتجاوز ثبلثة )
مف القانوف ذاتو عمى معاقبة مرتكب أفعاؿ تزوير أو تقميد  92 المادةالفقرة الثالثة "أ" مف 

( سنوات أو بغرامة، 10العبلمة التجارية أو استعماليا، بالسجف لمدة ال تزيد عف عشرة )
وعدـ تحديد الحد األدنى لعقوبة الحبس معناه ترؾ ذلؾ لمقواعد العامة الواردة في قانوف 

 العقوبات. 
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 الفرع الثاني

 رامةــــــــــــــــــــــــــــالغ 

عقوبة الغرامة مف العقوبات المالية التي يراد بيا إلزاـ المحكـو ضده بأف يدفع لمخزينة 
ي ػػوف ىػػدما تكػػرة عنػػية مباشػػوف أصمػػرار، وتكػػكـ أو القػػّيف في الحػػمغ المعػػومية المبػػالعم
وسنبيف مف خبلؿ ىذا الفرع موقؼ المشرع الجزائري مف عقوبة الوحيدة لمجريمة،  وبةػػقػػالع

 )فقرة ثانية(.مف عقوبة الغرامة الغرامة )فقرة أولى(، وكذا مواقؼ التشريعات المقارنة 

 الفقرة األولى

 الغرامة كعقوبة أصميةمن المشرع الجزائري  موقف

كب جنحة يمي: "... كؿ شخص ارت عمى ما 03/06مف األمر  32 المادةصت لقد ن
دج( إلى عشرة  2.5000تقميد يعاقب بالحبس... وبغرامة مف مميونيف وخمسمائة ألؼ دينار )

 دج(".  10.000.000مبلييف دينار )

لزاـ المحكـو عميو بدفع مبمغ مف إويتضح مف خبلؿ ىذه المادة أف الغرامة تتمّثؿ في 
ي الغرامة األدنى قد رفع مف حد المشرع الماؿ لصالح خزينة الدولة، كما يتضح أف

 واألقصى. 

والمشرع الجزائري في كؿ ما يتعمؽ بالجريمة مف حيث أحكاـ المساىمة الجنائية في 
نما ألح عمى ضرورة مراعاة أحكاـ   66/156 األمرمجاؿ العبلمات لـ ينص عمييا صراحة وا 

 .03/06 األمرمف  32 :والمتضمف قانوف العقوبات طبقا لممادة 1966يونيو  8 :المؤرخ في
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 429 المادةالمتضمف قانوف العقوبات وبالضبط  66/156 األمروباستقراء أحكاـ 
حكاـ عامة تخص الغش في البيع والتدليس في المواد الغذائية والطبية والذي أنجدىا جاءت ب

دج أو  20.000إلى  2.000تعاقب عميو بالحبس مف شيريف إلى ثبلث سنوات وبغرامة مف 
 430 المادةسنوات حبسا طبقا لنص  5تيف والتي يمكف أف تصؿ إلى بإحدى ىاتيف العقوب

ف كانت مقبولة بخصوص عقوبة الحبس فيي بالنسبة لمغرامة قميمة جدا إذا ما قارناىا مع  وا 
 الضرر الذي يصيب صاحب العبلمة محؿ االعتداء وكذا المستيمؾ.

عّيف عمى القاضي أف وعميو وفي ظؿ وجود النص الخاص الذي يقّيد النص العاـ فإنو يت
التي تتناسب في عقوبتيا التي تتضمنيا مع ما يقع  03/06مف األمر 32 المادةيطبؽ أحكاـ 

مف اعتداء عمى العبلمات التجارية وخاصة عقوبة الغرامة التي يصؿ حدىا األقصى إلى 
ارية عشرة مبلييف دينار وىو ما يعكس نية المشرع الجزائري في حماية الحؽ في العبلمة التج

 66/57بدليؿ أف عقوبة الغرامة تشكؿ أضعافا مضاعفة لتمؾ التي كاف ينص عمييا األمر 
  .1الممغى

مف األمر  33 المادةأما بخصوص الجرائـ التي ال تشكؿ جنحة تقميد فقد نصت 
يعاقب بالحبس مف شير إلى سنة وبغرامة مف "عمى عقوبتي الحبس والغرامة بقوليا:  03/06

 دج أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف األشخاص:  2.000.000 دج إلى 500.000
مف ىذا األمر لعدـ وضع عبلمة عمى سمعيـ أو خدماتيـ أو  03 المادةالذيف خالفوا أحكاـ 

 الذيف تعمدوا بيع أو عرضوا لمبيع سمعة أو أكثر أو قدموا خدمات ال تحمؿ عبلمة.

                                                 

 15000إلى  1000منو تقضي بأف يعاقب كؿ مف ارتكب جريمة التقميد التدليسي بغرامة مف  29 المادةحيث كانت  -1
 األمردج أما بخصوص عقوبة الحبس فيي أيضا شدد فييا العقوبة بحيث زاد مف حدىا األدنى واألقصى الذي كاف في 

 أشير إلى سنتيف. 6الممغى مف شير إلى سنة فأصبح مف  66/57
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 4ـ يطمب تسجيميا وفقا لممادة الذيف وضعوا عمى سمعيـ أو خدماتيـ عبلمة لـ تسجؿ أو ل
 ."مف ىذا األمر

اذ فيسيـ في إن 03/06 األمروالمشرع الجزائري بمعاقبتو عمى كؿ مخالفة ألحكاـ  
حقوؽ الممكية الفكرية وتشجيعيا بقواعد آمرة بما يحقؽ المنفعة المشتركة لكؿ مف المستيمؾ 

 والمنتجيف وتحقيؽ التجارة غير المشروعة.

الجزائري في تقديرنا وىو ينحو ىذا المنحى ييدؼ مف جية إلى تعزيز حماية والمشرع 
حؽ العبلمة، ومف جية أخرى، يكوف قد ساير ما تنص عميو االتفاقيات الدولية في ىذا 

إاّل أنو يؤخذ عميو  .19942واتفاقية تربس  ،18831المجاؿ وخاصة منيا اتفاقيتي باريس 
ؼ ويتعّمؽ األمر بقانوف العقوبات الذي نّص عمى وجود نصوص أخرى تتضّمف عقوبات أخ

عقوبة الغش في البيع والتدليس في المواد الغذائية والطبية والتي يمكف أف تتضّمف جريمة 
مف قانوف العقوبات بالحبس  429 المادةاالعتداء عمى العبلمة التجارية، والتي تعاقب عمييا 

دج. ويمكف أف ترفع ىذه  20000دج إلى  2000سنوات وغرامة مف  3مف شيريف إلى 
 إذامف قانوف العقوبات في حالة ما  430 المادة( سنوات طبقا لنص 5العقوبة إلى خمس )

 ارتكبت بواسطة بيانات كاذبة ترمي إلى االعتقاد بوجود عممية سابقة وصحيحة. 

والذي نص  3المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية 04/02 القانوفوكذلؾ 
نصت الممارسات التجارية غير النزيية ومنيا تقميد العبلمة التجارية إذ أف  38 المادةي ف

                                                 

 مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية. 6المادة  أنظر: -1

 مف اتفاقية تربس. 61 ،15المواد  أنظر: -2

يحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية  2004جواف  23 :المؤرخ في 04/02 القانوف -3
وقد عّدؿ ىذا القانوف بموجب القانوف  .2004جواف  27 :، المؤرخ في41لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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مف  27و 26 :عمى ما يمي: "تعتبر ممارسات تجارية غير نزيية... مخالفة ألحكاـ المواد
دج( إلى خمسة مبلييف  50.000ألؼ دينار ) 50ويعاقب عمييا بغرامة مف  ،ىذا القانوف

  (".5.000.000دينار جزائري )

ويستشؼ مف ىذه المادة أف المشرع قد قّمص مف حدي الغرامة ويجدر بنا التساؤؿ 
قوبة ػػؽ بعػػّ عمػػما يتػػابؽ" فيػػغي السػػؽ يمػػدة: "البلحػػػاعػػيؽ قػػطبػػحؿ لتػػناؾ مػػاف ىػػعّما إذا ك

 ؟مة تقميد العبلمة التجاريةػػجري

وعندئذ نجد أف المشرع قد ألغى عقوبة الحبس واكتفى بعقوبة الغرامة المالية، فيؿ 
وبخصوص يمكف تجزئة النص القانوني وتطبيقو في الشؽ المتعّمؽ بالغرامة فقط؟ عمما أنو 

تنص صراحة بأنو يمكف  03/06 األمرمف  32 المادةالعقوبتيف المنصوص عمييما في 
لمقاضي أف يطبؽ عقوبة الحبس وحدىا وعقوبة الغرامة لوحدىا أو يطبقيما معا حسب 

 وىذا ما تشير إليو صراحة بقوليا: "...أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف فقط..." .ظروؼ الجريمة

إذا ما عاصرت الجريمة  ،وىناؾ ظروؼ يعّدؿ فييا القاضي مف حدي العقوبة األصمية
)كحالة العود التي لـ ينص عمييا المشرع في األمر المتعّمؽ بالعبلمات( أو  1ظروؼ مشّددة

)ويبلحظ أف المشرع لـ ينص عمى أحكاـ ظروؼ التخفيؼ في األمر المتعّمؽ  2مخففة
 .حدا العقوبة األصمية ىيتعدّ وفي ىذه الحالة بالعبلمات( 

                                                                                                                                                         

 :في ة، المؤرخ46، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2010أوت  15 :المؤرخ في 10/06 :رقـ
 .2010أوت  18

المشرع، أو استبداؿ ويقصد بيا الحاالت التي يجوز فييا لمقاضي بأف يتجاوز الحد األقصى لمعقوبة التي نّص عمييا  -1
 .العقوبة بعقوبة أخرى سواء بصفة وجوبية أو جوازية

ويقصد بيا الحاالت التي يوجب أو يجيز فييا المشرع لمقاضي تخفيؼ العقاب المقّرر قانونا لمجريمة، والتخفيؼ قد يكوف  -2
 .كما قد يكوف التخفيؼ جوازيا، وجوبيا
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لتشديد أو التخفيؼ في األمر المتعّمؽ بالعبلمات يتـ في غياب النص عمى أحكاـ ا
مف قانوف العقوبات التي تـ تعديميا  53 المادةالرجوع لؤلحكاـ العامة المنصوص عمييا في 

، وبموجب ىذا التعديؿ 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23/06 القانوفبموجب  2006سنة 
التي حدد فييا  8مكرر  53 المادة مكرر، إلى غاية 53، 53جاء المشرع الجزائري بالمواد 

الحدود الدنيا التي يمكف النزوؿ عندىا في حالة األخذ بظروؼ التخفيؼ، ولـ يحّدد تمؾ 
 الظروؼ بؿ تركيا لتقدير القاضي الجزائي عند نظره في الدعوى العمومية.

مف خبلؿ المواد المذكورة يجوز استبداؿ عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة، كما يجوز أف 
تكوف عقوبة الحبس موقوفة النفاذ، وتطبيؽ ظروؼ التخفيؼ باستثناء األعذار القانونية أمر 
جوازي متروؾ لتقدير القاضي وليس أمر مفروضا عميو، وال يعني األخذ بيا التصريح ببراءة 

 المتيـ. 

 الفقرة الثانية

 موقف التشريعات المقارنة من الغرامة كعقوبة أصمية

 المادةأما عف التشريعات المقارنة فبالرجوع إلى التشريع األردني في الفقرة األولى مف 
مف قانوف العبلمات التجارية نجد أنيا تعتبر الغرامة في جرائـ االعتداء عمى حقوؽ  38

العبلمة التجارية عقوبة تخييرية مف خبلؿ استعماؿ أداة التخيير "أو"، في حيف أف الفقرة 
المادة ذاتيا تجعؿ عقوبة الغرامة عقوبة أصمية عمى مف يرتكب جريمة بيع أو الثانية مف 

عرض بضاعة تحمؿ عبلمة تجارية أو يقتني بضاعة تحمؿ عبلمة تجارية، بالحبس كما 
( دينار، أو 3000( دينار وال تتجاوز ثبلثة آالؼ )100أسمفنا وبغرامة ال تقؿ عف مائة )

 بكمتا العقوبتيف.
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ذاتيا عمى معاقبة كؿ مف يقـو ببيع أو اقتناء أو  المادةة الثانية مف كما نّصت الفقر  
عرض منتجات تحمؿ عبلمة تجارية مزورة أو مقّمدة لمبيع لعقوبة الغرامة فقط. وقد قرف 

 المشرع األردني عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس.

خييرية أما المشرع المصري فإنو نحى منحى المشرع األردني بجعمو عقوبة الغرامة ت
مف قانوف حماية الممكية الفكرية التي استعممت عبارة "...أو  113 المادةوذلؾ بموجب 

 20.000جنيو، وال تزيد عف  5000بإحدى ىاتيف العقوبتيف". وال تقؿ ىذه الغرامة عف 
 جنيو، وأجاز المشرع لمقاضي في المادة ذاتيا أف يحكـ بعقوبتي الحبس والغرامة معا.

يع الفرنسي نجد أنو ساير ما ذىب إليو نظيريو المصري واألردني وبالعودة لمتشر  
غير أنو تشّدد كثيرا في قيمة الغرامة مقارنة  ،باعتباره عقوبة الغرامة عقوبة تخييرية

تكوف قيمة الغرامة بػ  L/716 المادةبالتشريعات العربية إذ بموجب الفقرة العاشرة مف 
جنحة التقميد مف طرؼ عصابة منّظمة تقّدر أورو وفي حالة ما إذا ارتكبت  300.000
 أورو بحسب الفقرتيف التاسعة والعاشرة مف المادة ذاتيا.  500.000العقوبة بػػػػ 

 المطمب الثاني

 العقوبات التكميمية

ترتبط العقوبة التكميمية بالجريمة ذاتيا دوف العقوبة األصمية، يحّدد القاضي نوعيا عند 
إذ يترؾ أمرىا  ،تطّبؽ بمفردىا، وقد تكوف وجوبية أو جوازيةالنطؽ بيا، وال يتصّور أف 

مف قانوف العقوبات  09 :لمسمطة التقديرية لمقاضي، وتنحصر العقوبات التكميمية وفقا لممادة
تبلؼ السمع المقمدة ) (، وعقوبة النشر والحرماف مف حؽ االنتخاب فرع أوؿفي المصادرة وا 

 (. فرع ثانيالمتعّمؽ بالمينة )
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 ع األولالفر 

تالف السمع المقمدة  عقوبتي المصادرة وا 

إحدى العقوبات المالية التي تتخذ مف الذمة المالية في حؽ المحكـو  المصادرة تعتبر 
ضافتو لممكية عميو محبًل ليا، وىى  عبارة عف نزع ممكية الماؿ مف صاحبو جبًرا عنو، وا 

عبارة عف نزع جميع أمواؿ وممتمكات وىي  مصادرة عامةوقد تكوف ال .الدولة دوف مقابؿ
ضافتيا  الشخص الخاضع ليا، أو نزع حصة شائعة فييا تشكؿ نسبة معينة دوف تحديد، وا 

السياسي، حيث كانت تستخدـ لمنيؿ مف إلى ممكية الدولة، ويغمب عمييا صفة التدبير 
 .الخصـو السياسييف لمحكاـ

وتحرص جميع الدساتير المعاصرة عمى حظرىا لعدـ استيفائيا عمى شروط العقوبة 
 .العامة لؤلمواؿ محظورة المصادرة "في التشريعات الجنائية الحديثة كما في "دستور مصر

عبارة عف نزع ممكية ماؿ محدد ممموؾ لمجاني جبًرا وىي  خاصةادرة مصكما قد تكوف ال
ضافتو إلى ممكية الدولة دوف مقابؿ، أي تنصب عمى ماؿ محدد بذاتو وىي التي  عنو، وا 

التكميمية، حيث نص الدستور عمى أف  تعنينا كإحدى العقوبات الجنائية الفرعية
الخاصة ال تكوف إال بناء عمى حكـ قضائي وفي األحواؿ المنصوص عمييا  المصادرة عقوبة

 .في القانوف

ىي معاقبة الجاني عمى استخدامو ليذه األشياء في أغراض  المصادرة الحكمة مفو 
إجرامية أو حصولو عمييا مف أعماؿ إجرامية، أما األشياء المستخدمة في جريمة غير عمدية 

لجاني يستخدـ تمؾ األشياء استخداًما مشروًعا، إال أنو لـ يتوخ الحذر في الطبيعي أف ا
. وقد والحيطة، ما أدى إلى وقوع الجريمة رغًما عنو، وعميو ال تجوز مصادرة تمؾ األشياء

http://masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
http://masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
http://masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
http://masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
http://masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
http://masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
http://masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
http://masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
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محصؿ عميو مف جريمة أو استعمؿ في جريمة أو ارتكبت تقضي المحكمة بإتبلؼ المنقوؿ ال
تمؾ المحجوزات تدوف في سجؿ  .ة اقتناع أو وديعة مؤقتةأداقد يكوف المحجوز و  .بو جريمة

المحجوزات الثمينة تدوف   العامة وقسـ المحجوزات وبخصوص بترقيـ مشترؾ بيف النيابة
 . قيمتيال حسب القانوف بالموف األحمر

منيابة العامة وبعد ؤىا لويتـ إعطا  ىو الدرؾ أو الشرطة اتالمحجوز تمؾ مصدر و 
عمى  بالمحجوزات ويحاؿ  بالمحجوزات تسجميا في سجؿ خاص العامةتوصؿ النيابة 

 يتـو  .مماثؿ يمسكو احد الموظفيف العامميف بكتابة الضبط  المحكمة التي تتوفر عمى سجؿ
كبيا في مكاف ما   كالخمور التي يتـ اأو إتبلفي اتبديدىتمؾ المحجوزات إما ب التصرؼ في
سنتناوؿ في ىذا و  .تبلفياإيتـ في التزوير والتقميد  التي استعممتاآلالت  وبعض ،والمخدرات

تبلؼ سمع مقمدة  (فقرة أولى)الفرع عقوبة المصادرة   .(فقرة ثانية)وا 

 الفقرة األولى

 صادرةـــــــــــــــــــــــــــــالم

ا ودوف مقابؿ مف ممكية صاحبو إلى جبر يقصد بالمصادرة نقؿ ممكية الماؿ المصادر  
مف قانوف العقوبات المصادرة، بأنيا:  15 المادةبموجب حكـ قضائي، وعّرفت  .1ممكية الدولة

  "األيمولة النيائية إلى الدولة لماؿ معيف أو أكثر".

                                                 

  .580ص السابؽ،  المرجع ،سميماف )عبد اهلل سميماف( أنظر: -1

 .512ص ، المرجع السابؽ، سبلمة )نعيـ جميؿ صالح( -     
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وتنصب المصادرة عمى األشياء والوسائؿ واألدوات التي استعممت أو كانت ستستعمؿ 
، والتي جاء 03/06 األمر مف 32 المادةفي الجريمة، وىذا ما أشارت إليو الفقرة الثالثة مف 

 مع مصادرة األشياء والوسائؿ واألدوات التي استعممت في المخالفة" فييا ما يمي: "...

 3إلى  1والمصادرة مقيدة بثبلث شروط بحيث ال تشمؿ ما أشارت إليو الفقرات مف 
وف مف قانوف العقوبات، وال تشمؿ األشياء الممموكة لمغير ما لـ ينص القان 15 المادةمف 

صراحة عمى خبلؼ ذلؾ، وأف تأمر بيا المحكمة باستثناء حالة الجنايات، فيجوز األمر 
واألصؿ أف تكوف المصادرة مسبوقة بالحجز فتأتي المصادرة  بالمصادرة في كؿ الحاالت،

 .1لتثبيتو

وتعد المصادرة في نفس الوقت عقوبة وتعويضا مدنيا وحتى يتـ النطؽ بيا ال بد مف 
لمجرائـ ذات الصمة بالعبلمات )التقميد المحاكاة، االستعماؿ أو الوضع معاينة مادية 

وقد تكوف  .2وال يمكف النطؽ بالمصادرة إاّل في حالة الحكـ بعقوبة جزائيةالتدليسي(، 
المصادرة أثناء نظر الدعوى سواء كانت مدنية أـ جزائية وقبؿ صدور حكـ قطعي فييا، 

مبّرر لما لمعبلمة التجارية مف حساسية تتطّمب سرعة ويعتبر ذلؾ تشددا مف المشرع، لكنو 
 .3التصّرؼ

 –وغالبا ما تكوف المصادرة عقوبة جوازية، إاّل أف بعض قوانيف العبلمات التجارية 
اعتبرت المصادرة عقوبة وجوبية يجب النطؽ بيا  -وخبلفا لما ذىبت إليو في القوانيف العامة

 113 المادةاعتبار المصادرة عقوبة تكميمية في  مع الحكـ. فقد ذىب القانوف المصري إلى
                                                 

 .226ص المرجع السابؽ، ، الوجيز في القانون الجزائي العام، (أحسف)بوسقيعة  أنظر: -1

  مف قانوف الممكية الفرنسي. L 716/14 المادةالجزائري  03/06األمر مف  32 المادةوتقابؿ  -2

 . 190ص المرجع السابؽ، ، العالمات التجارية وطنيا ودوليا، )صبلح(زيف الديف  أنظر: -3
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مف قانوف حماية الممكية الفكرية بنصيا: "وفي جميع األحواؿ تقضي المحكمة بمصادرة 
المنتجات محؿ الجريمة أو المبالغ أو األشياء المتحصمة منيا وكذلؾ األدوات التي استخدمت 

 في ارتكابيا".

وأبعد مف ذلؾ فإف الفقو المصري وفضبل عف كونو يؤيد موقؼ المشرع ىذا فإنو يرى  
جواز القياـ بتمؾ المصادرة حتى ولو قضي بالبراءة وذلؾ حتى يتـ إقصاء المضبوطات التي 

  .1استعممت في الجريمة عف دائرة التعامؿ

لحكـ بالمصادرة أما المشرع األردني فقد أعطى لمقاضي سمطة تقديرية فيما يتعمؽ با
مف قانوف  39 المادةمف عدمو فيي بذلؾ عقوبة جوازية أو تكميمية بموجب الفقرة الرابعة مف 

العبلمات التجارية، إذ جاء في ىذه المادة ما يمي: "لممحكمة أف تقرر مصادرة البضائع ومواد 
رة رئيسية في الرـز والمؼ واإلعبلف واألختاـ وغير ذلؾ مف األدوات والمواد المستعممة بصو 

 طبع العبلمة عمى البضائع أو التي ارتكب فعؿ التعدي بيا أو نشأ منيا".

مف  716 المادةأما المشرع الفرنسي فقد أعطى بموجب الفقرة الرابعة عشرة مف 
مجموعة الممكية الفكرية الحؽ لممحكمة في أف تقضي بمصادرة المنتجات واألدوات 

اؿ ما إذا تـّ الحكـ باإلدانةالمستخدمة في ارتكاب الجريمة في ح
وىو ذات موقؼ المشرع  .2

مف قانوف العبلمات التجارية بجوازية الحكـ بالمصادرة،  43 المادةاإلماراتي الذي نّص في 

                                                 

العبلمة المقمدة وأدواتيا، ما ورد في حكـ محكمة  إتبلؼومف التطبيقات العممية التي لجأ فييا المتضرر لممحكمة وطمب  -1
سبلمة )نعيـ  أنظر: ،واتياالنقض المصرية بأف المدعي في إحدى القضايا طمب مف المحكمة إتبلؼ العبلمة المقمدة وأد

 .521المرجع السابؽ، ص ، جميؿ صالح(

 أنظر:  -2
LAPORTE-LEGEAIS (M.E), Op. Cit., p. 64. 
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حيث نّصت عمى ما يمي: "يجوز لممحكمة في أي دعوى مدنية أو جنائية أف تحكـ بمصادرة 
 األشياء المحجوز عمييا والتي يحجز عمييا".

 فقرة الثانيةال

 إتالف السمع المغشوشة والمقمدة

عمى إمكانية إتبلؼ األشياء  03/06مف األمر  33 المادةتنص الفقرة الثالثة مف  
محؿ المخالفة. وكثيرا ما يتـ النطؽ بالمصادرة بحيث يبدو في نظر المحاكـ تكممة ضرورية 
لو ويبلحظ أف الحكـ بإتبلؼ تمؾ األشياء كميا أو بعضيا، أمر متروؾ لسمطة المحكمة 

  .1التقديرية، إذ أف أمر اإلتبلؼ جوازي وليس إلزامي

د تباينت مواقؼ التشريعات المقارنة بخصوص جعؿ اإلتبلؼ عقوبة وجوبية أـ وق
مف قانوف حماية  117 المادةاختيارية عمى المحكمة، فالمشرع المصري مثبل نص في 

ما يمي: "... وتأمر  المادةالممكية الفكرية عمى أف ىذه العقوبة تكميمية، إذ جاء في ىذه 
األمر بإتبلؼ المنتجات أو  -عند االقتضاء–ة، ويجوز ليا المحكمة بإتبلؼ العبلمة المخالف

البضائع أو عناويف المحاؿ أو األغمفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائؿ اإلعبلف أو غير 
ذلؾ ما يحمؿ تمؾ العبلمة أو يحمؿ بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة بأحكاـ ىذا الكتاب 

 استعممت بصفة خاصة في عممية ارتكاب الجريمة..."وكذلؾ إتبلؼ اآلالت واألدوات التي 

مف قانوف  39 المادةالفقرة الرابعة مف قد أخذ بعقوبة اإلتبلؼ في فشرع األردني مالأما 
ما يمي: "...  المادةالتجارية غير أنو يعتبرىا عقوبة تخييرية، إذ جاء في ىذه  العبلمات

                                                 

مقدمة لنيؿ شيادة مذكرة  ،جريمة التقميد التدليسي لمعالمات الصناعية وعالمات الخدمة، (سفياف)حديداف  أنظر: -1
 .116ص ، 2003/2004 ،الجزائر، جامعة كمية الحقوؽ ،ماجستير
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لمؼ واإلعبلف والموحات واألختاـ وغير ذلؾ لممحكمة أف تقرر مصادرة البضائع ومواد الرـز وا
مف األدوات والمواد المستعممة بصورة رئيسية في طبع العبلمة التجارية عمى البضائع أو التي 
ارتكب فعؿ التعدي منيا أو نشأ منيا ولممحكمة أف تأمر بإتبلؼ أو التصّرؼ بيا في غير 

 األغراض التجارية".

الجزئي، أمر متروؾ لسمطة المحكمة التقديرية غير أف الحكـ باإلتبلؼ الكمي أو 
لزاميا، ولممحكمة حؽ التصّرؼ في تمؾ البضائع واألشياء بالطريقة إباعتباره أمرا جوازيا ال 

التي تراىا مناسبة، مع األخذ بعيف االعتبار المصمحة العامة، فإذا ارتأت بأف تمؾ المواد عمى 
بيعيا وتوزيع ثمنيا عمى المحتاجيف أو االستفادة قدر مقبوؿ جدا مف الجودة يمكف ليا األمر ب

  .1منيا بتقديميا لجيات البر واإلحساف

مف  دمف قانوف العبلمات التجارية إلى أبع 43 المادةوقد ذىب المشرع اإلماراتي في  
ذلؾ بإجازتو لممحكمة أف تأمر باإلتبلؼ حتى في حالة صدور الحكـ بالبراءة، إذ أعطى 

رية لمحكـ في أي دعوى مدنية أو جزائية وعند االقتضاء أف تأمر بإتبلؼ المحكمة سمطة تقدي
المنتجات واألغمفة ومعدات الحـز وغيرىا مف األشياء التي تحمؿ تمؾ العبلمات أو تحمؿ 
 بيانات غير قانونية، وكذلؾ اآلالت واألدوات التي استعممت بصفة خاصة في عممية التزوير.

مف قانوف عبلمات الصنع  61 المادةمف خبلؿ في حيف نجد المشرع التونسي  
قد أجاز لممحكمة إذا ثبت لدييا بأف السمع مقّمدة  2001لسنة  36والتجارة والخدمات رقـ: 

 بأف تأمر بإتبلؼ تمؾ السمع تحت رقابة مصالح الجمارؾ. 

                                                 

 .269ص المرجع السابؽ، ، العالمات التجارية وطنيا ودوليا، زيف الديف )صبلح( أنظر: -1
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مف مجموعة قوانيف الممكية  716 المادةمف  15أما المشرع الفرنسي مف خبلؿ الفقرة:  
الفكرية أجاز لممحكمة المختصة بنظر الدعوى المدنية أو الجزائية أف تأمر بإتبلؼ العبلمة 
غير القانونية أو إتبلؼ المنتجات واألغمفة ومعدات الحـز وعناويف المحبلت واآلالت 

 ة.واألدوات التي استعممت في ارتكاب جريمة التعدي عمى العبلمة التجاري

مف  19 المادةوىو ذات الموقؼ الذي اتخذه المشرع اإلنجميزي في الفقرة الثالثة مف  
قانوف العبلمات التجارية، أيف أعطى لممحكمة سمطة تقديرية في إتبلؼ المنتجات واألدوات 

 التي استخدمت في جريمة التعدي عمى العبلمة التجارية. 

ي الحد مف ظاىرة االعتداء عمى حقوؽ وتجدر اإلشارة في إطار التجربة األوروبية ف
صدرت عف الجمعية  1673العبلمات التجارية إلى أف ىناؾ توصية نوعية تحمؿ رقـ 

تتيح إمكانية استعماؿ  07/09/2004البرلمانية لمجمس أوروبا، تمت المصادقة عمييا في 
استثنائية بعض المنتجات المقّمدة التي تمت مصادرتيا ألغراض اجتماعية وخيرية في ظروؼ 

 .1وتحت بعض الشروط

 الفرع الثاني

 والحرمان من حق االنتخاب المتعّمق بالمينةالحكم نشر 

ىي عقوبات إضافية أو ثانوية تابعة لعقوبة أصمية ىذا الصنؼ مف العقوبات التكميمية 
ىي جزاءات و  .ال يجوز الحكـ بيا منفردة فيما عدا الحاالت التي يقررىا القانوف صراحة

 .نيا ال تأتي بمفردىا، بؿ تابعة لعقوبة أصميةأثانوية تتفؽ مع العقوبات التبعية في 
                                                 

 أنظر: -1
rapport d’information … Op. Cit., p. 19.  
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الحرماف  )فقرة أولى( نشر الحكـ أو القرار القاضي باإلدانة يتضمف ىذا الفرع عقوبةو 
 .)فقرة ثانية( مف حؽ االنتخاب المتعّمؽ بالمينة

 الفقرة األولى

 باإلدانةعقوبة نشر الحكم القاضي 

 تتمّيز الجرائـ الماسة بحقوؽ العبلمة التجارية باتساع مدى الضرر الناتج عنيا، لذا
تبرز أىمية عقوبة النشر باعتبارىا وسيمة ولو جزئية إلصبلح ىذا الضرر. ومع ذلؾ تبقى 
ىذه العقوبة مجرد رخصة لممحكمة باعتبارىا عقوبة تكميمية جوازية ال تطّبؽ بمفردىا بؿ 

 لعقوبة األصمية المقررة لمجريمة ويرتبط النطؽ بيا بظروؼ كؿ واقعة.بجانب ا

الذي يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات  04/02 القانوفمف  48 المادةوحسب 
التجارية المعّدؿ والمتمـ يمكف لموالي المختص إقميميا، وكذا القاضي أف يأمر عمى نفقة 

بنشر قراراتيما كاممة أو خبلصة منيا في الصحافة  مرتكب المخالفة أو المحكـو عميو نيائيا،
 الوطنية أو لصقيا بأحرؼ بارزة في األماكف التي يحددانيا. 

فاألحكاـ القضائية الصادرة في مجاؿ العبلمات كثيرا ما تنص عمى نوع مف اإلشيار 
ما بالنشر في الجرائد، وىذا التدبير مناسب تماما  الذي يمكف أف يتـ إما بواسطة اإللصاؽ وا 

ومبلئـ ما داـ المقصود ىو إعبلـ الزبائف أو المستيمؾ بصورة عامة بخصوص حالة 
  .1العبلمة

                                                 

الممغى كانت تنص عمى جواز الحكـ بإلصاؽ نص الحكـ في األماكف  66/57مف األمر  34 المادةفالفقرة الثانية مف  -1
ففي قرار صادر عف  محكـو عميو.في الجرائد التي تعينيا وذلؾ عمى نفقة ال وتحددىا وبنشره بتمامو أو بتمخيصالتي 

مجمس قضاء الجزائر تـ الترخيص لممستأنؼ عميو إضافة إلى فحوى الحكـ المستأنؼ بإلصاؽ القرار في خمس نسخ 
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خبلفا لما  03/06 األمروفي غياب نص المشرع الجزائري عمى عقوبة النشر في 
الممغى التي نّصت عميو  66/57 األمرمف  34 المادةكاف عميو األمر في الفقرة الثانية مف 

ـ الرجوع إلى القواعد العامة في قانوف العقوبات بخصوص العقوبات التكميمية صراحة فإنو يت
 .1وضوابطو القانونية بصفة عامة

ما الحكـ في أماكف يحددىا القاضي لصاؽإما بإ ،وىناؾ طريقتيف إلعبلف الحكـ ، وا 
 لنشر في الجرائد التي يحددىا القاضي أو عمى الجدراف في األماكف التي يحددىاعف طريؽ ا

القاضي في الحكـ الذي يصدره، كما يمكف أف يتـ النشر في الجريدة الرسمية أو في صحيفة 
أو عدد مف الصحؼ المكتوبة أو طريؽ أو أكثر مف محطات اإلذاعة والتمفزيوف، وعمى 

 الجية التي ُكمِّفت بالنشر أف تقـو بذلؾ دوف معارضة. 

أسبابو فقط، ويستمر النشر في وقد يتـ نشر الحكـ كامبل أو في جزء مف منطوقو أو 
حالة التعميؽ عمى الجدراف لمدة ال تزيد عف شيريف، عمى نفقة المحكـو عميو في حدود الحد 
األقصى المقرر لمغرامة المستحقة عف الجريمة، وال يجوز نشر اسـ المجني عميو إاّل بعد 

 موافقتو أو موافقة ممثمو.

 

 

 

                                                                                                                                                         

 :القسـ المدني بتاريخ -فيف )محكمة الجزائرونشره في يوميات المجاىد والجميورية والنصر عمى نفقة المستأن
 .74ص ، المرجع السابؽ ،(نذير)بيوت أنظر: (. 23/04/1971

 مف قانوف العقوبات الجزائري. 18 لىإ 9مف:  نظر الموادأ -1
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 الفقرة الثانية

 االنتخاب المتعّمق بالمينةالحرمان من حق 

المتعمؽ بالعبلمات النص عمى عقوبة الحرماف مف حؽ  03/06 األمرأغفؿ 
الذي  66/57 األمراالنتخاب المتعّمؽ بالمينة، غير أف ىذه العقوبة كانت موجودة في ظؿ 

مف ىذا األمر عمى ما يمي: "...عبلوة عمى ذلؾ يمكف أف  34 المادةتـ إلغاؤه، إذ نّصت 
مؤقتا مرتكبوا الجنحة مف حؽ االنتخاب المتعّمؽ بحرفتيـ"، وانطبلقا مف عبارة "يمكف" يحـر 

نجد أف ىذه العقوبة تكميمية جوازية تخضع لتقدير القاضي، ولـ ينص المشرع عمى مدة ىذا 
 الحرماف. 

 المادةأما بالنسبة لمتشريعات المقارنة فقد انفرد المشرع السوري في الفقرة األولى مف 
المتعمؽ بحماية الممكية الصناعية والتجارية بالنص  1980لسنة  27مف القانوف رقـ:  114

عمى ىذا التدبير، إذ جاء فييا: "إف الحكـ الصادر بإحدى الجنح المنصوص عمييا في ىذا 
 ، وبشأف المزاحمة غير الشرعية، يستمـز دائما العقوبات التبعية التالية:تشريعيالمرسـو ال

حكـو عميو ألف ينتخب عضوا في الغرؼ التجارية والمجاف وىيئات الدراسة عدـ أىمية الم
 والنقابات والجمعيات الحرفية، وبصورة عامة في كؿ ىيئة منتخبة...". 

 المبحث الثاني

 العقوبات المطبقة عمى الشخص المعنوي 

مكرر مف  51 المادةمف األمر المتعّمؽ بالعبلمات التجارية وكذا  32 :بالرجوع لممادة
المعّدؿ والمتمـ لقانوف العقوبات التي جاء فييا ما يمي: "باستثناء الدولة  04/15 القانوف



 
305 

والجماعات المحمية واألشخاص المعنوية الخاضعة لمقانوف العاـ، يكوف الشخص المعنوي 
 مسؤوال جزائيا عف الجرائـ التي ترتكب لحسابو مف طرؼ أجيزتو أو ممثميو الشرعييف عندما
ف المسؤولية الجزائية لو، ال تمنع مساءلة الشخص الطبيعي  ينص القانوف عمى ذلؾ، وا 

نجد أف المشرع الجزائري تبنى فكرة تحميؿ  كفاعؿ أصمي أو كشريؾ في نفس األفعاؿ".
 المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي كما أسمفنا.

ؽ في مواجية السمع وتنقسـ العقوبات المطبقة عمى الشخص المعنوي إلى عقوبات تطبّ 
المخالفة والمغشوشة أو المقمدة )مطمب أوؿ( وعقوبات أخرى ذات أثر مالي ومعنوي عمى 

 الشخص المعنوي بالذات )مطمب ثاني(.

 المطمب األول 

 عقوبات تطّبق في مواجية السمع المخالفة والمغشوشة أو المقمدة

انتشار السمع المقمدة والمغشوشة في أسواقنا يشكؿ خطرًا كبيرًا عمى اإلنساف والبيئة إف 
السمع األصمية النظيفة سحب واالقتصاد بوجو عاـ، فيو مف ناحية يسيـ بتأثيره السمبي في 

والجيدة المطابقة لممقاييس والمواصفات مف األسواؽ كنتيجة حتمية يمجأ إلييا أغمب التجار 
تجات األصمية مف أجؿ مسايرة السوؽ والمجوء إلى المقمد حتى ال تزيد خسائرىـ أصحاب المن

بعد أف وجدوا أف توفر السمع المقمدة بيذه الكثافة في األسواؽ يتسبب في كساد بضاعتيـ 
  .وتكبدىـ لخسائر باىظة

ؤدي إلى تحممو معظـ اآلثار السمبية المباشرة فإف ذلؾ يقمة وعي المستيمؾ وأماـ 
عمى صحتو، عندما تكوف السمع غير صالحة لبلستيبلؾ اإلنساني، أو عمى سبلمتو سواء 

عندما تكوف غير مطابقة لممواصفات والمقاييس، فالسمع المقمدة أو المغشوشة سريعة التمؼ، 
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فيضطر المستيمؾ إلى شراء سمع بديمة، وىذا يؤدي إلى زيادة الصرؼ االستيبلكي وفقداف 
خؿ المشرع لوضع حد لنشاط الجية التي تقدـ عمى الغش أو التقميد لذا كثيرا ما يتد .الماؿ

  لمحد مف تأثيرىا السمبي عمى الحياة االقتصادية واالجتماعية.

التي تطبؽ في مواجية السمع المخالفة والمغشوشة أو المقمدة في تتمّثؿ العقوبات و 
 ثاني(. عأوؿ(، والحجز )فر  رع)فالمصادرة والوضع تحت الحراسة القضائية 

 الفرع األول

 المصادرة والوضع تحت الحراسة القضائية

حاوؿ المشرع أف يواجو مخاطر وأضرار السمع المغشوشة والمقمدة وذلؾ مف خبلؿ 
تدخمو ووضع حد لؤلنشطة التي تمارسيا الجيات التي تقدـ عمى الغش والتقميد. بفرضو 

الحراسة و  )فقرة أولى(، رةدعقوبات تطبؽ عمى السمع المغشوشة والتي تتمثؿ في المصا
 فقرة ثانية(. ) القضائية

 الفقرة األولى

 ادرةـــــــــصـــــــــــمــــال

حث ػػاني مف المبػػمب الثػػقرة األولى مف المطػػصادرة في الفػػقوبة المػػرقنا لعػػد تطػػلق
ابؽ، غير أف ضرورات االعتبارات الموضوعية والشكمية تتطّمب التذكير بيا في ىذا ػػالس

مكرر  177 المادةمكّرر، وكذا الفقرة األولى مف  18 المادةنّصت الفقرة الثانية مف الفرع، إذ 
 .المذكور 04/15 القانوفمف 
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 األمرمف  32 المادةوتندرج المصادرة المشار إلييا في أحكاـ الفقرة الثانية مف 
ألف ىذه الفقرة تشير كما أسمفنا ضمف العقوبات التكميمية وليس ضمف تدابير األمف  03/06

في حيف أف المصادرة ، إلى مصادرة األشياء والوسائؿ واألدوات التي استعممت في المخالفة
ا تحمؿ معنى تدبير األمف إذا كانت صناعتيا أو استعماليا أو حمميا أو حيازتيا أو بيعي

  .1يعتبر في حد ذاتو جريمة

 الفقرة الثانية

 الحراسة القضائية

يجوز أف يكوف لو تأثير  فرضيا ال مؤقت، لذلؾ فإف تحفظي إجراء الحراسة القضائية 
الحارس أية صبلحية ليا مساس  لمقاضي أف يعطي في موضوع النزاع مطمقًا، كما ليس

االجتياد ليست وسيمة مف وسائؿ  ذلؾاستقر عمى  بموضوع النزاع، وأف دعوى الحراسة كما
تفرض عمى الماؿ لمجرد الرغبة في وفاء  فبل ،الوفاء التنفيذ الجبري عمى المديف الممتنع عف

نما ىي إجراء .الديف المستحؽ  .مستعجؿ مف اختصاص قاضي األمور المستعجمة تحفظي وا 

موضوعية أماـ كطمب مستعجؿ تبعًا لطمبات  أيضاويمكف أف ترفع دعوى الحراسة 
 .الموضوع دوف تعد عميو أو تأثير فيو محكمة الموضوع ويقضي بيا قبؿ الفصؿ في

 القانوفمف  18 المادةحّدد المشرع الجزائري ىذا الجزاء في الفقرة الثانية مف قد و 
سنوات، وعّبر عميو بمصطمح  5المعّدؿ والمتّمـ لقانوف العقوبات لمّدة ال تتجاوز  04/15

                                                 

، 1993 ،العدد الرابع ،المجمة القضائية، 94230 :، ممؼ رقـ23/2/1993 في:قرار الغرفة الجزائية بالمحكمة العميا  :نظرأ -1
 .284ص
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أدى إلى الجريمة الذي ضائية واشترط فييا أف تكوف منصّبة عمى ممارسة النشاط الحراسة الق
 أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبتو.

لمدة ذاتيا، إذ حّددت اوتجدر اإلشارة إلى أف المشرع الفرنسي قضى بنفس العقوبة و 
وفقا  -مف قانوف العقوبات مضموف ىذا اإلجراء وطريقة تطبيقو، إذ يتعّيف  131/46 المادة

عمى القاضي الذي يصدر الحكـ بيذا الجزاء أف يعّيف وكيبل قضائيا وأف يحّدد  - ليذه المادة
ميمتو، وتنصب ميمة الوكيؿ في اإلشراؼ عمى األنشطة التي بموجب ممارستيا أو 
بمناسبتيا ارتكبت الجريمة، وعميو أف يقّدـ تقريرا إلى قاضي تطبيؽ العقوبات بخصوص ىذه 

 ( أشير.6ندة إليو كؿ ستة )الميمة المس

وبناًء عمى ىذا التقرير فإف قاضي تطبيؽ العقوبات يعرض األمر عمى القاضي الذي 
أصدر الحكـ القاضي بتطبيؽ ىذا التدبير، وليذا القاضي أف يأمر إما برفع ىذا اإلشراؼ 

 .1القضائي، أو بتبديؿ ىذه العقوبة

 الفرع الثاني

 جزـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح

عمى عقوبة حجز البضائع موضوع المخالفات  03/06 األمرمف  39 المادةنّصت 
رة عند إجراء ىذا النوع مف الحجز إما أف يكمؼ الموظفوف بحراسة المواد المحجوزة أو و المذك

إذ يتـ تشميع المواد يكّمؼ مرتكب المخالفة بحراستيا إذا كاف يممؾ محبلت لمتخزيف، 
 المحجوزة بالشمع األحمر مف طرؼ األعواف المؤىميف قانونا.

                                                 

دار النيضة  ،المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجديد، (عمر) سالـأنظر:  -1
 .75ص ، 1995، مصر، العربية
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كما سمحت ىذه المادة بإمكانية حجز العتاد والتجييزات التي استعممت في ارتكابيا  
مع مراعاة حقوؽ الغير حسف النية، ونّصت عمى أنو يجب أف تكوف المواد المحجوزة موضوع 

 . 1لتي تحّدد عف طريؽ التنظيـمحضر جرد وفؽ اإلجراءات ا

الحجز  في الفقرتيف التاليتيف.وما بعدىا عمى نوعيف مف الحجز  40 المادةونّصت  
 العيني )فقرة أولى( والحجز االعتباري )فقرة ثانية(.

 الفقرة األولى

 نيـــــجز العيـــــــالح

المواد المحجوزة عندما وىو الحجز المادي لمسمع، وفيو يكّمؼ مرتكب المخالفة بحراسة   
يمتمؾ محبلت لمتخزيف، حيث تشّمع المواد المحجوزة بالشمع األحمر مف طرؼ األعواف 

عندما ال يمتمؾ مرتكب  المؤىميف طبقا ليذا القانوف وتوضع تحت حراسة مرتكب المخالفة.
إلى المخالفة محبلت لمتخزيف، يخّوؿ الموظفوف المؤىموف طبقا ليذا القانوف حراسة الحجز 

 إدارة أمبلؾ الدولة التي تقـو بتخزيف المواد المحجوزة في أي مكاف تختاره ليذا الغرض.

يمكف لمقاضي أف يحكـ بمصادرة السمع  10/06 القانوفمف  44 المادةوحسب 
ذا كانت المصادرة تتعّمؽ بسمع كانت موضوع حجز عيني، تسّمـ ىذه المواد إلى  المحجوزة، وا 

تي تقـو ببيعيا وفؽ الشروط المنصوص عمييا في التشريع والتنظيـ إدارة أمبلؾ الدولة ال
 المعموؿ بيما.

 

                                                 

 المذكور أعبله. 10/06 :مف القانوف رقـ 8 المادةمعّدلة بموجب  -1



 
310 

 الفقرة الثانية

 باريــــجز االعتـــالح

مرتكب المخالفة أف يقدميا لسبب ما، وفي ىذا لىو كؿ حجز يتعّمؽ بسمع ال يمكف 
وعندما يحكـ النوع تكوف المصادرة عمى قيمة المواد المحجوزة بكامميا أو عمى جزء منيا 

القاضي بالمصادرة، يصبح مبمغ بيع السمع موضوع الحجز االعتباري مكتسبا لمخزينة 
 .1العمومية

عمى أنو بموجب أمر مف رئيس المحكمة يجوز  03/06مف األمر  34 المادةنصت  
لمالؾ العبلمة مستعينا عند االقتضاء بخبير أف يطمب منو إجراء وصؼ دقيؽ لمسمع التي 

وضع العبلمة قد ألحؽ بو ضررا وذلؾ بالحجز أو بدونو، ويتـ إصدار األمر عف أف يزعـ 
ذلؾ بحجز أو بدونو، ويتـ إصدار األمر عمى ذلؾ بإيداع العريضة لدى كتابة ضبط رئيس 

ويجب عمى العارض أف يبيف في عريضتو نوع ، المحكمة مرفقة بما يثبت تسجيؿ العبلمة
بلمة ضمف ػػيع عناصر العػػقا لجمػػأي وصفا مدق ،فياػػصالحجز الذي يجب القياـ بو، حجزا و 

رض أو حجزا حقيقيا يتعمؽ بحجز البضائع التي عمييا عبلمة ػػذا الغػػص ليػػضر المخصػػالمح
 مقمدة.

عمى المالؾ أف  وفإن ،وفي حالة أف المنتج المقمد يوجد في مناطؽ مختمفة مف الببلد 
عند  .2اييو الحجز عمى البضاعة المقمدة تدليسيقدـ عريضة لدى كؿ رئيس محكمة يطمب ف

                                                 

. المعدؿ والمتمـ لمقانوف رقـ: 2010أوت  15المؤرخ في:  .10/06 القانوفمف  44 المادةالفقرتاف الثالثة والرابعة مف  -1
، الجريدة الرسمية الذي يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية 2004جواف  23المؤرخ في:  04/02

 .2010أوت  18، الصادر في: 46لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

  أنظر: -2
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إصدار أمر الحجز يمكف لرئيس المحكمة أف يقّيد مف طمبات المالؾ المتعمقة بالحجز 
الحقيقي، ويقبؿ بالحجز الوصفي، أو حجز كمية قميمة مف البضاعة تساعده عمى إثبات 

أجؿ تسييؿ عممية الجريمة ويمكف أف يشمؿ الحجز عمى جميع الوسائؿ التي استعممت مف 
 التقميد التدليسي لمعبلمة.

عمى أنو عندما يتأكد الحجز، يمكف أف يأمر  03/06 األمرمف  34/3 المادةوتقضي 
القاضي المدني بدفع كفالة. كما أف لمعارض الحؽ في استئناؼ األمر الذي يقضي برفض 

 .1إجراء الحجز أماـ رئيس المحكمة

عمى أنو: "يعد الوصؼ أو الحجز  03/06 األمرمف  35 المادةوقد نصت عميو 
باطبل بقوة القانوف إذا لـ يمتمس المدعي الطريؽ المدني أو الجزائي خبلؿ أجؿ شير وذلؾ 

  بصرؼ النظر عف تعويضات األضرار التي يمكف طمبيا".

وىذا البطبلف ليس مف النظاـ العاـ إذ يستطيع المتضرر أف يطمب مف رئيس 
استصدار أمر جديد بالحجز، وبما أف ىذا  (وىي شير)القانونية ت المدة االمحكمة بعد فو 

البطبلف ليس مف النظاـ العاـ فإف المدعي عميو يستطيع أف يقدمو فقط كدفع مف حيث 
ف بطبلف الحجز ال يوقؼ إجراءات المتابعة كوف الحجز يدخؿ فقط كوسيمة  الشكؿ. ىذا وا 

 .2ة وسائؿ مختمفةإثبات وأما المدعي فيمكنو أف يثبت ذلؾ بواسط

                                                                                                                                                         

HAROUN (A). op cit, p. 251. 

 أنظر: - 1
Ibid, p. 251. 

 .83ص  ،حديداف سفياف، المرجع السابؽأنظر:  -2
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قانوف الممارسات  إطارأف ىناؾ نوعا مف الحجز يوقع في إلى وتجدر اإلشارة 
المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات  04/02 القانوفتنص المادة الثامنة مف التجارية، إذ 

"يمـز البائع قبؿ اختتاـ عممية البيع بإخبار المستيمؾ بأية طريقة كانت مى ما يمي: ع 1التجارية
وحسب طبيعة المنتوج أو الخدمة وشروط البيع الممارس وكذا الحدود المتوقعة لممسؤولية 

 التعاقدية لعممية البيع أو الخدمة". 

 وبالرجوع لمقانوف المذكور نجد أف مف بيف التزامات التجار االمتناع عف حيازة
. ويمكف وفقا لمقانوف ذاتو حجز البضائع 2منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غير شرعية

المتعمؽ بالممارسات التجارية، ووفقا ليذا  04/02التي تحمؿ عبلمات مقمدة وفقا لمقانوف 
 األخير يمكف أف يكوف الحجز عينيا أو اعتباريا.

يمي: "تعتبر ممارسات تجارية  تنص المادة السابعة والعشروف مف القانوف ذاتو عمى ما
غير نزيية في مفيـو أحكاـ ىذا القانوف، السيما منيا الممارسات التي يقـو مف خبلليا العوف 

تقميد العبلمات المميزة لعوف اقتصادي منافس أو تقميد منتوجاتو أو  ...االقتصادي بما يمي: 
إليو بزرع شكوؾ وأوىاـ في خدماتو أو اإلشيار الذي يقـو بو، قصد كسب زبائف ىذا العوف 

 ذىف المستيمؾ
  .استغبلؿ ميارة تقنية أو تجارية مميزة دوف ترخيص مف صاحبيا..."

                                                 

الجريدة الرسمية يحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية،  2004جواف  23 :المؤرخ في 04/02 القانوف -1
. وقد عّدؿ ىذا القانوف بموجب 2004جواف  27 :، المؤرخ في41، العدد لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

، العدد الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2010أوت  15 :المؤرخ في 10/06القانوف رقـ 
 .2010أوت  18 :، المؤرخ في46

 .04/02 القانوفمف  25 المادةأنظر  -2
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وقد اعتبرت المادة الثامنة والثبلثوف مف ذات القانوف ىذه األفعاؿ مخالفة لمقواعد 
 50.000لؼ دينار )أالمطبقة عمى الممارسات التجارية يعاقب عمييا بغرامة مف خمسيف 

 دج(. 5000.000ج( إلى خمسة مبلييف دينار )د

سالؼ الذكر خوؿ ألجيزة الرقابة  09/03 :كما تجدر اإلشارة إلى أف القانوف رقـ
اتخاذ مجموعة مف التدابير عند ثبوت عدـ مطابقة المنتوجات أو الخدمات بيدؼ ردع 

 .المخالفيف ومنع المساس بالمستيمؾ

والمبلحظ عمى ىذه التدابير أنيا ال تتخذ إال بعد التحقؽ مف وقوع المخالفة حتى  
تكوف بمثابة حد يوضع في وجو المتعامميف االقتصادييف عند ثبوت إخبلليـ بالتزاماتيـ. ومف 
بيف ىذه التدابير: رفض الدخوؿ المؤقت أو النيائي لممنتوجات المستوردة، سحب المنتوج، 

توقيع  ،إتبلؼ المنتوج غير المطابؽ ،توقيؼ المؤقت لنشاط المؤسسةحجز المنتوج، ال
 العقوبات المالية.

رفض الدخوؿ المؤقت أو النيائي لممنتوجات المستوردة: يصرح بيذا اإلجراء فبالنسبة ل
ويبمغ لممستورد أو مف يمثمو قانونا عند الحدود مف قبؿ مفتشية الحدود في حالة الشؾ في 

الجزائرية، وبالتالي فإف ىذا المنتوج يتعرض لممنع مف الدخوؿ لؤلسواؽ  مطابقتو لممواصفات
 . 1الجزائرية مؤقتا حتى تجرى عميو التحاليؿ البلزمة لمتأكد مف المطابقة

 06/02/1993المؤرخ في  93/47مف المرسـو التنفيذي رقـ:  02 المادةحسب 
و يجب عمى المتدخميف في جميع ، فإن2المتعمؽ برقابة المواد المنتجة محميا أو المستوردة

                                                 

، سالمة المستيمك في ضوء قانون حماية المستيمك وقمع الغشالتزام المتدخل بضمان ، (نواؿ)شعباني أنظر:  -1
 . 121ص ، 2012لود معمري، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، و )مذكرة ماجستير(، جامعة م

 . 10/02/1993 :، الصادرة بتاريخ46الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد  -2
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مراحؿ إنتاج المواد الغذائية واستيرادىا وتوزيعيا إجراء تحاليؿ الجودة عمييا لمتأكد مف 
 مطابقتيا، ألنو في حالة الشؾ فييا ستمنع مف الدخوؿ إلى الجزائر. 

بعد ظيور نتائج التحاليؿ التي أجريت عمى عينات المنتوج الموقؼ مؤقتا وفي حالة 
دـ مطابقتو لممواصفات القانونية يتعرض لمرفض النيائي مف الدخوؿ إلى الجزائر ثبوت ع

، وفي ىذه الحالة يمكف ليذا األخير تقديـ طعف أماـ 1ويسمـ لممستورد مقرر رفض الدخوؿ
 المديرية الوالئية لمتجارة أو أماـ المديرية الجيوية لمتجارة إذا رفض طعنو األوؿ. 

نصت عمى ىذا األجراء المواد مف  ، فقدسحب المنتوجتمثؿ في أما التدبير الثاني والم
، وبالرجوع إلى ىذه المواد المعدؿ والمتمـ سالؼ الذكر 09/03مف القانوف رقـ:  63إلى  59

 :نجد بأنيا تكممت عف نوعيف مف السحب

منع وضع كؿ منتوج  بويقصد الذي  السحب المؤقتفالنوع األوؿ مف السحب ىو 
وجد في حالة االشتباه في عدـ مطابقتو في انتظار نتائج التحاليؿ والتي قد  لبلستيبلؾ أينما

المنتجات التي يمكف تزويرىا أو الغش لة أياـ مع الرقابة وىذا في حا 07تصؿ مدتيا إلى 
المنتجات التي تكوف غير مطابقة لمقوانيف والتنظيمات  ،فييا أو الغير صالحة لبلستيبلؾ

 خطرا عمى المستيمؾ. المعموؿ بيا والتي تشكؿ 

قياـ السمطة المختصة بتحقيؽ ، األوؿ يتمثؿ في 2ويتجمى الغرض مف السحب في أمريف
مطابقة المنتوج أو الخدمة لممواصفات والمقاييس المعموؿ بيا عف طريؽ إنذار صاحبو 

                                                 

 سالؼ الذكر.  09/03مف القانوف رقـ:  54 المادةأنظر:  -1

المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية واالقتصادية الحماية الجنائية لممستيمك في التشريع الجزائري"، ، (بختة) موالؾأنظر:  -2
 . 52، ص 2001، 27والسياسية، الجزء 
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ومطالبتو بإزالة سبب عدـ المطابقة، وذلؾ وفقا لممقاييس المعموؿ بيا عف طريؽ إنذار 
 صاحبو ومطالبتو بإزالة سبب عدـ المطابقة، وذلؾ بإدخاؿ كافة التعديبلت البلزمة عميو. 

قياـ السمطة المختصة بتغيير مقصد المنتوج المسحوب أما األمر الثاني فيتمثؿ في 
مى نفقة المتدخؿ المقصر إلى ىيئة لتستعممو في غرض مشروع إما إما عف طريؽ إرسالو ع

مباشرة أو بعد تحويمو، أو عف طريؽ رده عمى نفقة المتدخؿ إلى الييئة المسؤولة عف توضيبو 
 أو إنتاجو أو استيراده. 

إذا لـ تجرى  ، وإذا أثبتت التحاليؿ بأف المنتوج مطابؽويتـ رفع السحب المؤقت 
ذا تـ التأكد مف عدـ مطابقة المنتوج ولـ يقـ ، و أياـ( 07ة المقررة ليا )التحاليؿ في المد ا 

 صاحبو بإزالة ىذا العيب أو تعذر عميو ذلؾ. 

 هقد يضطر أعواف الرقابة إلى إجراء الذي السحب النيائيأما النوع الثاني فيتمثؿ في 
وال يتخذ  .1ؾأو خطورتو عمى صحة وسبلمة المستيم ة المنتوج،في حالة ثبوت عدـ مطابق
ال بناًء عمى رخصة مسبقة مف وكيؿ الجميورية المختص بعد تبميغ إالسحب النيائي لممنتوج 

. 2المتدخؿ بذلؾ، وبعد ذلؾ يقـو األعواف باسترجاع المنتوج أينما وجد وعمى نفقة المتدخؿ
عامة، وفي ىذه الحالة إذا كاف المنتوج المسحوب قاببل لبلستيبلؾ يوجو إلى مركز ذي منفعة 

 أما إذا كاف غير صالح لبلستيبلؾ فإنو يوجو لئلتبلؼ

إذا  ةكما يمكف لمجيات المختصة القياـ بالسحب النيائي دوف رخصة قضائية في حال
المنتوجات المزورة أو المغشوشة أو السامة أو منتيية أف  ، أوالمنتوجات المقمدةكانت 

                                                 

 . 88ص ، المرجع السابؽ، (محمد) بوداليأنظر:  -1

مذكرة مقدمة ، حماية المستيمك في ظل قانون حماية المستيمك وقمع الغش وقانون المنافسة، (زةلوي)لحراري أنظر:  -2
 . 111ص ، 2010/2011ماجستير، كمية الحقوؽ جامعة تيزي وزو، لنيؿ شيادة ال
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المنتوجات التي تتـ  ، أو أفالتزوير األشياء أو األجيزة المستعممة فيأف  ، أوالصبلحية
. بعد ذلؾ يتـ إعبلـ وكيؿ 1حيازتيا دوف سبب شرعي والتي يمكف استعماليا في التزوير

الجميورية بذلؾ فورا مف قبؿ المصالح المكمفة بحماية المستيمؾ مع ضرورة إعبلـ 
 المستيمكيف بكافة الوسائؿ عف األخطار التي يمكف أف يسببيا ىذا المنتوج. 

لى جانب التدبيريف سالفي الذكر، فإف ىناؾ تدبير آخر وىو  أجاز  ، إذحجز المنتوجوا 
القانوف حجز المنتجات المعيبة بعيب عدـ المطابقة والتي تشكؿ خطرا عمى صحة المستيمؾ 

الحصوؿ عمى إذف قضائي مف وكيؿ الجميورية غير أنو في حالة ما إذا كانت  ـوأمنو متى ت
و اعترؼ صاحبيا بعدـ صبلحيتيا أو عدـ مطابقتيا ورفض إصبلحيا المنتجات مغشوشة، أ

تـ المنتجات خالعوف المؤىؿ ب، وقياـ أو تعذر عميو ذلؾ فإف الحجز يتـ دوف إذف مسبؽ
تحرير محضر حجز مف قبؿ العوف يدوف فيو كؿ المعمومات المتعمقة بيذه ، و المحجوزة
عبلـ السمطة المختصة فور قياـ العو ، و المنتجات  . 2ف بإجراء الحجزا 

 المادة حسب التوقيؼ المؤقت لنشاط المؤسسةكما أف ىناؾ أيضا تدبير آخر يتعمؽ ب
عمى أنو: "يمكف  والتي نصت، 18/09المعدؿ بموجب القانوف  09/03مف القانوف رقـ:  65

أف تقـو مصالح حماية المستيمؾ وقمع الغش، طبقا لمتشريع المعموؿ بو. بالتوقيؼ المؤقت 
المؤسسات أو الغمؽ اإلداري لممحبلت التجارية لمدة أقصاىا خمسة عشرة يوما قابمة  لنشاط

لمتجديد، إذا ثبت عدـ مراعاتيا لمقواعد المحددة في ىذا القانوف، إلى غاية إزالة كؿ األسباب 
التي أدت إلى اتخاذ ىذا التدبير، دوف اإلخبلؿ بالعقوبات الجزائية المنصوص عمييا في 

 لقانوف.أحكاـ ىذا ا

                                                 

 سالؼ الذكر.  09/03مف القانوف رقـ:  62و 61المادتيف: أنظر:  -1

 . 295ص ، المرجع السابؽ، (محمد) بوداليأنظر:  -2
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 تحدد كيفيات تطبيؽ ىذه المادة، عند الحاجة، عف طريؽ التنظيـ".

ويدخؿ تدبير الغمؽ المؤقت في إطار السمطة التقديرية التي تتمتع بيا السمطة اإلدارية 
المكمفة بحماية المستيمؾ، فبعد تكويف ممؼ المخالفة يقـو المدير الوالئي بتحويمو إلى الوالي 

إداري بوقؼ نشاط المتدخؿ أو المؤسسة المخالفة مؤقتا إلى حيف فصؿ الذي يصدر قرار 
إجراء التوقيؼ المؤقت يفيد منع المتدخؿ مف ممارسة  أف السمطة القضائية في المخالفة. إذف

 . 1نشاطو لفترة معينة حتى يتـ الفصؿ في المخالفة التي ارتكبيا

رقـ:  مف القانوف 64 المادة إتبلؼ المنتوج غير المطابؽ حسبكما يمكف اتخاذ تدبير 
إذا تبيف بأف المنتوج غير صالح لبلستعماؿ يتـ إتبلفو مباشرة ويحرر أعواف الرقابة  09/03

محضرا يثبتوف فيو ذلؾ، ثـ يوقع ىذا المحضر مف قبميـ ومف قبؿ المتدخؿ المخالؼ، ويقرر 
لمكمفة بحماية المستيمؾ أو مف اإلتبلؼ إما مف قبؿ المديرية الوالئية لمتجارة باعتبارىا اإلدارة ا

قبؿ الجيات القضائية المختصة. واليدؼ مف وراء ىذا اإلجراء ىو حماية المستيمؾ مف 
 منتوج قد يضر بصحتو وسبلمتو. 

ويعتبر إجراء إتبلؼ المنتوجات غير المطابقة ىو الحؿ األخير الذي تمجأ إليو اإلدارة 
أو اقتصادي ليا بعد استنفاذ كافة طرؽ الوصية في حالة تعذر إيجاد استعماؿ قانوني 

إصبلحو، ويتمثؿ اإلتبلؼ في تغيير طبيعة المنتوج كتغييره مف االستعماؿ البشري إلى 
 . 2االستعماؿ الحيواني

                                                 

 . 244ص المرجع السابؽ، ، الوجيز في القانون الجزائي العام، (أحسف)بوسقيعة أنظر:  -1
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وكيؿ لطمب تدخؿ تقديـ الرقابة لؤلعواف المكمفيف بالقانوف وإلتماـ مياميـ خّوؿ 
لمنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات الجميورية المختص إقميميا ضمف احتراـ القواعد ا

الجزائية. ويمكنيـ فحص كؿ المستندات اإلدارية أو التجارية أو المالية أو المحاسبية، وأية 
 وسيمة مغناطيسية أو معموماتية، دوف أف يمنعوا مف ذلؾ بحجة السر الميني، ويمكنيـ أف

حجز أو محضر إعادة يشترطوا استبلميا حيثما وجدت والقياـ بحجزىا، ويحّرر محضر 
 .1المستندات المحجوزة وتسّمـ نسخة مف تمؾ المحاضر إلى مرتكب المخالفة

مف الموظفيف  2ويتعّرض كؿ مف عرقؿ أو قاـ بفعؿ مف شأنو منع تأدية مياـ التحقيؽ
( أشير إلى سنتيف 6المذكوريف لمعقوبات المقررة لمثؿ ىذه المخالفة وىي الحبس مف ستة )

دج( أو  1000.000دج( إلى مميوف دينار ) 100.000دينار ) ألؼمائة  (، وبغرامة مف2)
 .3تيف العقوبتيفابإحدى ى

 

 

                                                 

 .04/02 القانوفمف  49 المادة -1

ىذه األفعاؿ وىي رفض تقديـ الوثائؽ التي مف شأنيا السماح بتأدية مياميـ، معارضة أداء  54 المادةوقد عّددت  -2
الوظيفة مف طرؼ كؿ عوف اقتصادي عف طريؽ أي عمؿ يرمي إلى منعيـ مف الدخوؿ الحر ألي مكاف غي محؿ 

الستدعاءاتيـ، توقيؼ عوف  السكف الذي يسمح بدخولو طبقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائية، رفض االستجابة عمدا
اقتصادي لنشاطو أو حث أعواف اقتصادييف آخريف عمى توقيؼ نشاطيـ قصد التيرب مف المراقبة، استعماؿ المناورة 

مة أو العرقمة بأي شكؿ كاف إلنجاز التحقيقات، إىانة الموظفوف المختصوف وتيديدىـ أو كؿ شتـ أو سب طمالمم
مس بسبلمتيـ الجسدية أثناء تأدية مياميـ أو بسبب وظائفيـ، وفي ىاتيف الحالتيف اتجاىيـ، العنؼ أو التعدي الذي ي

األخيرتيف، تتـ المتابعات القضائية ضد العوف االقتصادي المعني مف طرؼ الوزير المكمؼ بالتجارة أماـ وكيؿ 
 ء شخصيا.الجميورية المختص إقميميا، بصرؼ النظر عف المتابعات التي باشرىا الموظؼ ضحية االعتدا

 .04/02 مف القانوف 53 المادةأنظر  -3
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 المطمب الثاني 

 العقوبات ذات األثر المالي والمعنوي المطبقة عمى الشخص المعنوي المخالف

إلى جانب العقوبات التي تطبؽ عمى السمع المغشوشة والمقمدة فإنو تطبؽ عمى 
عقوبات  ييفمالية عقوبات أخرى ذات أثر مالي ومعنوي. فأما العقوبات الالشخص المعنوي 

  .تمس المحكـو عميو في ثروتو وذمتو المالية

وقد تأخذ  وأما العقوبات المعنوية فيي عقوبات تيدؼ إلى التأثير عمى الجاني نفسيا،
الغرامة والغمؽ والحؿ ة عقوبشكؿ مطبقة عمى الشخص المعنوي المخالؼ العقوبات المالية ال
ومستقبمو  عقوبات ماسة بسمعة الشخص المعنوي كما قد تكوف )فرع أوؿ(،التي سنتناوليا في 

 )فرع ثاني(.والتي سنتناوليا في  التجاري

 الفرع األول

 ذات األثر الماليعقوبات ال

العقوبات ذات األثر المالي ىي تمؾ العقوبات التي تمس الشخص المعنوي في جانبو 
ما عقوبة ولى( أغرامة )فقرة المالي أو ما يسمى بالذمة المالية، وتكوف ىده العقوبات إما  وا 

 الغمؽ والحؿ )فقرة ثانية(.
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 الفقرة األولى

 رامةــــــــــالغ

نص األمر المتعّمؽ بالعبلمات وقانوف العقوبات عمى عقوبة الغرامة، وقد ساوى 
المشرع في عقوبة الغرامة بيف الشخص المعنوي والشخص الطبيعي، إذ يحكميما نص واحد 

 المذكورة سابقا. 32 المادةىو 

ى المعّدؿ والمتّمـ لقانوف العقوبات عم 04/15 القانوفمكّرر مف  18 المادةوقد نّصت  
وحّدد الحد األدنى والحد األقصى ليا مف مّرة إلى خمس مرات الحد األقصى . 1عقوبة الغرامة

لمغرامة المقّررة لمشخص الطبيعي في القانوف الذي يعاقب عمى الجريمة. والمبلحظ عمى ىذه 
المادة أف المشرع الجزائري لـ يجعؿ أمر تطبيؽ العقوبة عمى الشخص المعنوي أمرا اختياريا 

اضي بؿ جعمو إلزاميا حتى بالنسبة لمعقوبات التي كانت تصّنؼ في عقوبة الشخص لمق
المعنوي عقوبات تكميمية، وأوجب عميو الحكـ عمى األقؿ بعقوبة تكميمية واحدة أو أكثر 

 حسب ظروؼ ومبلبسات القضية.

وقد حّددت الغرامة المطبقة في حالة تكويف جمعية أشرار بالغرامة التي تساوي خمس  
مف القانوف  1مكرر  177 :رات الحد األقصى لمغرامة المقررة لمشخص الطبيعي وفقا لممادةم

ذاتو، كما حّددت عقوبة الشخص المعنوي في حالة ارتكابو لجرائـ معموماتية ومنيا جريمة 
األقصى لعقوبة الشخص الطبيعي، طبقا  الحد التقميد عبر اإلنترنت بغرامة تعادؿ خمس مرات

 مف القانوف ذاتو. 4مكّرر  394 :لممادة
                                                 

 .الغرامة. إذ جاء فييا ما يمي: "العقوبات التي تطّبؽ عمى الشخص المعنوي ىي: .. -1

واحدة أو أكثر مف العقوبات اآلتية: حؿ الشخص المعنوي، غمؽ المؤسسة، اإلقصاء مف الصفقات العمومية، المنع مف 
 ة، المصادرة، النشر وتعميؽ حكـ اإلدانة ووضع تحت الحراسة القضائية".مزاولة نشاط أو عدة أنشطة ميني
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وتجدر اإلشارة أنو في إطار قانوف حماية المستيمؾ يمكف لئلدارة المكمفة بحماية 
المستيمؾ عند معاينة بعض المخالفات متابعة المتدخؿ بطريقة ودية عف طريؽ فرض غرامة 

قرة الف 86 المادةمالية يحددىا القانوف وىي ما تسمى "غرامة الصمح"، وىو ما نصت عميو 
 سابؽ الذكر.  09/03األولى مف القانوف رقـ: 

وتعرؼ غرامة الصمح بأنيا إلزاـ المحكـو عميو بدفع المبمغ الذي حكـ عميو بو لخزينة 
، بالرغـ مف أف غرامة الصمح تفرض بقرار إداري وليس حكـ قضائي إال أف المبدأ 1الدولة

واحد ىو أنيا تفرض عمى مف خالؼ القانوف وتدفع لخزينة الدولة، وحدد المشرع مقدار غرامة 
 الصمح ولـ يترؾ لئلدارة المختصة سمطة تقديرية في ذلؾ وىي إما أف تكوف محددة أو نسبية. 

وف حماية المستيمؾ نجد بأنو حدد كذلؾ المخالفات التي تفرض فييا وبالرجوع إلى قان
 انعداـ سبلمة المواد الغذائية في حالة مخالفةد.ج  300.000: مبمغب ةمقدر الغرامة الصمح و 

انعداـ الضماف أو عدـ تنفيذه. و انعداـ رقابة المطابقة المسبقة  وكذلؾ انعداـ أمف المنتوجاتو 
مخالفات انعداـ النظافة الصحية وغياب  في حالةد.ج  200.000 :مبمغالغرامة بكما تقدر 

 50.000: بمبمغ توجمخالفة عدـ تجربة المنفي حالة الغرامة  ، في حيف تقدربيانات الوسـ
  .د.ج

نما يحدده بنسبة  أما الغرامة النسبية وىي التي ال يحدد القانوف مقدارىا بشكؿ ثابت وا 
، ولقد انتيج المشرع ىذا األسموب في تحديد غرامة 2لممخالؼ مئوية بالنظر إلى القدرة المالية

ذا  10الصمح لمخالفة خدمة ما بعد البيع والتي حددىا بنسبة  بالمائة مف ثمف المنتوج، وا 
                                                 

، دار الفكر النظرية العامة اللتزام الدولة بتعويض المضرور من الجريمة، (سيد عبد الوىاب محمد)مصطفى أنظر:  -1
 . 215ص ، 2002العربي، مصر، 

 . 459ص ، المرجع السابؽ، )أحمد محمود( ؼخمأنظر:  -2
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سجمت عدة مخالفات عمى نفس المحضر فإف مبمغ الغرامة يمثؿ مجموع مبالغ غرامات 
 . 1المخالفات كميا

ارة بتبميغ المتدخؿ المخالؼ بالقرار عف طريؽ إنذار ولفرض غرامة الصمح تقـو اإلد
بموجب رسالة موصى عمييا مع إشعار باالستبلـ، ويتضمف اإلنذار المعمومات المتعمقة 
بالمخالفة ومرتكبيا مع اإلشارة إلى النصوص القانونية المطبقة ومبمغ الغرامة وآجاؿ وكيفية 

ف تاريخ تحرير المحضر ويعتبر قرار تحديد أياـ م 07جؿ التبميغ أالتسديد، عمى أال يتعدى 
 . 2الغرامة نيائيا ال يقبؿ الطعف

سابؽ الذكر فإف اإلدارة تمنح  09/03مف القانوف رقـ:  2الفقرة  92 المادةحسب 
يوما لمتسديد تحسب مف تاريخ تسممو اإلنذار، ويتـ  30لممتدخؿ المخالؼ بعد إنذاره مدة 

الدفع عند قابض الضرائب لمكاف وقوع المخالفة أو مكاف إقامة المتدخؿ وعندىا يقـو القابض 
أياـ، وفي حالة رفض المتدخؿ تسديد الغرامة يحوؿ  10جؿ بإعبلـ اإلدارة بالتسديد في ا

 مف نفس القانوف.  93 المادةلمجيات القضائية وذلؾ حسب  ؼالمم

 الفقرة الثانية 

 لــــــــــــــحــالو  قـــمــــغـــلا

تماشيا مع تقرير قياـ المسؤولية الجزائية لمشخص االعتباري فقد سارت التشريعات 
 32 المادةنص المشرع الجزائري في الفقرة األولى مف ر عقوبة الغمؽ، إذ المقارنة إلى تقري

عمى عقوبة الغمؽ المؤقت أو النيائي لممؤسسة، إذ جاء فييا ما يمي:  03/06 األمرمف 
                                                 

 . 09/03 القانوفمف  89و 88المادتيف: أنظر:  -1

 . نفسو القانوفمف  91و 90المادتيف: أنظر: -2
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"...الغمؽ المؤقت أو النيائي لممؤسسة". واعتبار الغمؽ المؤقت والنيائي لممؤسسة تدبير أمف 
وورود الغمؽ المؤقت  ،إلى اعتماده عمى الركف الشرعي مف جيةوليس عقوبة تكميمية راجع 

 .1أو النيائي في قانوف العقوبات في األحكاـ العامة ضمف التدابير العينية

وأشارت الفقرة ذاتيا إلى الغمؽ المؤقت أو النيائي لممؤسسة، وىي تدابير أمف عينية قد 
ف  تمحؽ الشخص المعنوي، وتمنعو مف االستمرار في ممارسة نشاطو، والمشرع الجزائري وا 

اعترؼ أخيرا وصراحة بمسؤولية الشخص المعنوي فإنو وطبقا لمبدأ الشرعية فقد حصرىا في 
  .2نطاؽ محدد

المذكورة أشار إلى أف ىذه العقوبة تطبؽ عمى كؿ  32 المادةوحكـ الفقرة الثانية مف 
ف كاف مف المتعارؼ عميو أف الشخص يشمؿ الشخص  شخص ارتكب جنحة تقميد، وا 
ف كاف معموؿ بو في قواعد المسؤولية المدنية فإف ذلؾ  الطبيعي والمعنوي إال أف ذلؾ وا 

ما يجعؿ تطبيؽ ىذه العقوبة يصطدـ بمبدأ الشرعية في قانوف العقوبات والقوانيف المكممة لو م
 .3عمى الشخص المعنوي افتراضا

كما تضّمنت عقوبػة الغمػؽ المؤقػت أو النيػائي لمػدة ال تتجػاوز خمػس سػنوات". والفقػرة   
  .مف القانوف ذاتو 01مكرر  177 المادةالرابعة مف 

ويتوقؼ الغمؽ النيائي أو المؤقت بمبلبسات القضية، وتتعمؽ عقوبة الغمؽ بالشخص   
 المعنوي، خاصة إذا استعمؿ الجرائـ المذكورة لصالح المؤسسة وألجؿ ترويج منتجاتيا أو

                                                 

 .وما بعدىا مف قانوف العقوبات 14 المادة :نظرأ -1

المعدؿ والمتمـ لقانوف  04/15 األمرمف  1مكرر 177 المادةو  4 مكرر 394 المادةو  7مكرر 389: نظر الموادأ -2
 التعديؿ مسؤولية الشخص المعنوي واستثنى منو الدولة والوالية والبمدية وأشخاص القانوف العاـ.العقوبات حيث أقر ىذا 

 .227و 187المرجع السابؽ، ص، الوجيز في القانون الجزائي العام، (أحسف)بوسقيعة أنظر:  -3
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 أو النيائي لممؤسسة استعمميا أشخاص لصالح المؤسسة فممقاضي أف يأمر بالغمؽ المؤقت
 ويؤدي الغمؽ إلى منع المؤسسة مف ممارسة النشاط الذي كانت تمارسو. ،بعد حكـ اإلدانة

 113 المادةأف المشرع المصري قد تبنى ىذه العقوبة في وفي التشريع المقارف نجد 
مف قانوف حماية الممكية الفكرية، إذ جاء فييا ما يمي: "...ويجوز لممحكمة عند الحكـ 
باإلدانة أف تقضي بغمؽ المنشأة التي استغميا المحكـو عميو في ارتكاب الجريمة مدة ال تزيد 

 ، ويكوف الغمؽ وجوبيا في حالة العود".( أشير6عف ستة )

لسنة  33مف قانوف التجارة رقـ  32 المادةوىو ذات ما ذىب إليو المشرع الكويتي في 
، باعتباره عقوبة الغمؽ وجوبية في حالة تكرار العقوبة ولمدة ال تقؿ عف خمس عشرة 1999

 ( أشير.6( يوما وال تزيد عف ستة )15)

الذي نص  الفرنسيالتشريع قطري والمصري والجزائري و لوعكس التشريع الكويتي وا 
تطّرؽ األردني والتونسي والمبناني، لـ يفإف التشريع  ،131/39/4عمى ىذه العقوبة في المادة 

إلى عقوبة غمؽ المحؿ أو المشروع أو المنشأة أو األماكف التي استغمت في ارتكاب جريمة 
 التعدي عمى العبلمة التجارية.

عمى –جوع لؤلحكاـ العامة التي تضمنيا قانوف العقوبات األردني نجد غير أنو بالر 
 35 المادةأنو نّص في  -الرغـ مف خمو قانوف العبلمات التجارية مف النص عمى ىذه العقوبة

عمى ما يمي: "يجوز الحكـ بإقفاؿ المحؿ الذي ارتكبت فيو جريمة بفعؿ صاحبو أو برضاه 
 سنة إذا أجاز القانوف ذلؾ بنص صريح".لمدة ال تقؿ عف شير وال تزيد عف 

سالؼ الذكر، وىو ما  04/15 القانوفمكرر مف  18 المادةتنص الفقرة الثانية مف 
مكرر مف القانوف ذاتو عند تكويف جمعية  177 المادةنّصت عميو الفقرة الخامسة مف 
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األشرار، وقد ترؾ المشرع السمطة التقديرية لمقاضي في الحكـ بحؿ الشخص المعنوي الذي 
ارتكب جريمة االعتداء عمى العبلمة التجارية، وفي حاؿ الحكـ بيذه العقوبة فإف ذلؾ معناه 
إنياء الوجود القانوني ليذا الشخص، إذ أف ىذه العقوبة يقابميا اإلعداـ الذي قد يحكـ بو 

 شخص الطبيعي. بخصوص ال

 الفرع الثاني

 العقوبات الماسة بسمعة الشخص المعنوي ومستقبمو التجاري أو الميني

لـ يكتؼ المشرع بمعاقبة الشخص المعنوي في جرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية 
حاؿ ثبوت مسؤوليتو الجزائية عنيا بالعقوبات المالية التي تمس ذمتو المالية وتنتقص منيا. 

 .ضعو إلى عقوبات مف نوع آخربؿ أخ

 .)فقرة أولى(ويكوف ليده العقوبات أثر معنوي يمس الشخص المعنوي في سمعتو  
 بمستقبمو التجاري أو الميني )فقرة ثانية(.يمس  كما قد يكوف ليا أثر معنوي

 الفقرة األولى

 العقوبات الماسة بسمعة الشخص المعنوي

تعد عقوبة النشر والتعميؽ ماّسة بسمعة المؤسسة مف خبلؿ إذاعة الحكـ ونشره وبذلؾ  
يصؿ إلى عمـ عدد كاؼ مف الناس. وبذلؾ تكوف ىذه العقوبة تيديدا كافيا وفعميا لمشخص 

المحؾ، مما يجعؿ نشاطيا محؿ  عمىالمعنوي، إذ تضع مكانة المؤسسة وثقة الجميور فييا 
 .تأّثر في المستقبؿ
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عمى عقوبة النشر بالنسبة  04/15 القانوفمف  18 المادةد نصت الفقرة الثانية مف وق
الشخص عمى لمشخص المعنوي إذ جاء في ىذه المادة ما يمي: "العقوبات التي تطّبؽ 

 المعنوي في مواد الجنح ىي نشر وتعميؽ حكـ اإلدانة".

مف  716 المادةوتبنى المشرع الفرنسي ىذه العقوبة في الفقرة الرابعة عشرة مف  
مجموعة الممكية الفكرية، وقد اشترط المشرع الفرنسي بيذا الخصوص أف ال تتجاوز تكاليؼ 

ذىب المشرع الفرنسي إلى أبعد مف مجّرد النص النشر الحد األقصى لمغرامة المفروضة. بؿ و 
 مف قانوف العقوبات 131/3/9 لمادةاعمى ىذه العقوبة في 

منو عمى معاقبة كؿ مف قاـ بإلغاء إعبلف الحكـ أو  334/39 المادةإذ نّص في  
 50.000( أشير والغرامة المالية المقّدرة بػػػػػ 6إخفاءه أو تمزيقو بعقوبة الحبس لمدة ستة )

 .فرنؾ فرنسي مع إلزامو بإعادة تعميؽ الحكـ عمى الجدراف وعمى نفقتو

أما بشأف موقؼ الدوؿ العربية مف ىذه العقوبة فنجد المشرع األردني لـ ينص عمى  
ىذه العقوبة كإحدى العقوبات التكميمية التي يمكف اتخاذىا في مواجية المعتدي عمى العبلمة 

مف قانوف حماية الممكية  117 المادةنّص عمييا في  الذيعكس المشرع المصري  ،التجارية
ء فييا ما يمي: "... يجوز لممحكمة أيضا أف تأمر بنشر الحكـ بجريدة واحدة الفكرية والتي جا

 أو أكثر عمى نفقة المحكـو عميو...". 

 الفقرة الثانية

 العقوبات الماسة بالمستقبل التجاري أو الميني لمشخص المعنوي

تتمثؿ العقوبات الماسة بالمستقبؿ الميني التجاري لمشخص المعنوي في جزاءات عدة، 
 03/06 األمرعمى الرغـ مف غياب أي نص في كالمنع مف ممارسة النشاط الميني. ف
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المتعمؽ بالعبلمات بخصوص ىذه العقوبة إاّل أف المشرع الجزائري نّص عمى ىذه العقوبة في 
المعّدؿ والمتمـ لقانوف العقوبات، واشترط أاّل  04/15 القانوفمف  18 المادةالفقرة الثانية مف 

ع مدة خمس سنوات، سواء تعّمؽ األمر بالمؤسسة بكامميا أو بفرع مف فروعيا، يتجاوز المن
وىي ذات العقوبة التي تطّبؽ عمى الشخص المعنوي الذي يكوف طرفا في تكويف جمعية 

 أشرار.

فإف المشرع الجزائري اعتبر عقوبة المنع مف ممارسة  04مكرر  65 المادةبحسب 
بو قاضي التحقيؽ ضد الشخص المعنوي المتابع جزائيا  النشاط الميني تدبيرا يجوز أف يقـو

ما يمي: "يجوز لقاضي التحقيؽ  ياإذ جاء في .بجريمة االعتداء عمى حقوؽ العبلمة التجارية
أف يخضع الشخص المعنوي لتدبير المنع مف ممارسة بعض النشاطات المينية أو 

بير مف ِقَبؿ الشخص المعنوي االجتماعية المرتبطة بالجريمة"، وفي حاؿ مخالفة ىذه التدا
دج بأمر مف قاضي التحقيؽ بعد أخذ  500.000دج، إلى  100.000يعاقب بغرامة مف 

 رأي وكيؿ الجميورية. 

في حيف قاـ المشرع الفرنسي بتبني ىذه العقوبة ولـ يقّيدىا في حدود خمس سنوات بؿ 
مف قانوف العقوبات، وكذا  131/39/2 المادةيمكف أف تكوف مدة المنع أكثر مف ذلؾ في 

  1مف قانوف الممكية. 711/11/2 المادة

كذلؾ فإف اإلقصاء مف الصفقات العمومية ىي إحدى العقوبات التي تمس بالشخص  
 18 المادة، وكذا الفقرة الثانية مف 01مكرر  177 المادةنّصت الفقرة الثالثة مف المعنوي، إذ 
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انوف العقوبات عمى عقوبة اإلقصاء مف الصفقات المعّدؿ والمتمـ لق 04/15 القانوفمف 
 سنوات. 5العمومية لمّدة ال تتجاوز 

المنع مف إصدار عمى عقوبة أخرى في ىذا السياؽ وىي نّص المشرع الجزائري كما 
مف  04مكّرر  65 المادةوىو ما يتضح مف خبلؿ شيكات أو استعماؿ بطاقات الوفاء 

وف اإلجراءات الجزائية عمى جواز قياـ قاض التحقيؽ المعّدؿ والمتمـ لقان 04/14 القانوف
بإصدار تدبير المنع مف إصدار شيكات أو استعماؿ بطاقات الوفاء أو الدفع مع مراعاة 

ذا خالؼ الشخص المعنوي ىذا التدبير فإنو يعاقب مف  قاضي التحقيؽ طرؼ حقوؽ الغير، وا 
 النشاطات.بعد األخذ برأي وكيؿ الجميورية بالمنع مف ممارسة بعض 

وقد تبنى المشرع الفرنسي جزاًء مؤقتا يتمّثؿ في المنع مف إصدار شيكات أو استعماؿ  
مف قانوف العقوبات،  131/20 المادة، وكذا 131/19 المادةبطاقات الوفاء أو الدفع في 

وبموجب ىذا التدبير يمـز المحكـو عميو بإرجاع النماذج المسممة إليو والموجودة بحوزتو أو 
وفقا ليذه المادة األخيرة يتعّيف عمى المحكـو عميو القياـ برد أنو إذ  .زة وكبلءه إلى البنؾحيا

بطاقة الوفاء التي بحوزتو أو الموجودة لدى وكبلءه إلى الجية التي أصدرتيا باستثناء 
الكمبياالت والسندات اإلذنية التي لـ يحـر المشرع الفرنسي الشخص المعنوي مف استعماليا. 

( سنوات عندما يطّبؽ كعقوبة تكميمية في الجنايات 5ىذا المنع عف خمس ) ةتزيد مدّ وال 
 .1والجنح، ويمكف أف تزيد عف ذلؾ في الحاالت األخرى

كما يندرج ضمف العقوبات الماسة بالمستقبؿ الميني والتجاري لمشخص المعنوي 
لمعنوي مؤبدا أو بموجب ىذه العقوبة يتـ حرماف الشخص ااإلبعاد مف السوؽ، حيث أنو 
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( سنوات مف التعامؿ في أية عممية يكوف طرفيا أحد أشخاص القانوف 5مؤقتا لمدة خمس )
مف قانوف العقوبات الفرنسي  131/34 المادةالعاـ، ويقصد باإلبعاد مف السوؽ العاـ بحسب 

المنع مف المساىمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة يكوف طرفيا الدولة أو 
ساتيا العامة وتجمعاتيا ومؤسساتيا العامة أو أحد المشروعات المحتكرة أو المراقبة مؤس

ولـ يتـ تبني ىذه العقوبة في التشريع الجزائري  .1بواسطة الدولة أو البمديات أو تجمعاتيا
 سواء تعّمؽ األمر بقانوف العقوبات أو باألمر المتعّمؽ بالعبلمات التجارية.

كعقوبة ماسة بالمستقبؿ  مف الدعوة العامة لبلدخارص المعنوي الشخمنع وأخيرا فقد ي 
المنع مف االستثمار أو توظيؼ السندات أيا كاف يا يقصد بالميني والتجاري لو، والتي 

نوعيا، وكذا المنع مف المجوء إلى مؤسسة االئتماف والمؤسسات المالية أو شركات البورصة 
د، وقد يكوف مؤبد أو لمدة خمس سنوات، ونّص أو إجراء أي نوع مف اإلعبلنات بيذا الصد

عمى ىذا التدبير قانوف الممكية الفكرية الفرنسي، وييدؼ إلى حماية العامة مف التعامؿ مع 
 أشخاص معنوية ثبت عدـ أمانتيا وعدـ أىميتيا لمثقة فييا.
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 الباب الثاني ةصالخ

بالمتابعة والجزاء في جرائـ التعدي القواعد اإلجرائية الخاصة تناولنا في ىذا الباب 
بقوة الردع والزجر تتمتع الحماية الجنائية ، وعرفنا مف خبللو أف عمى العبلمة التجارية

إذ بّيننا في الفصؿ سرعة في اإلجراءات، بما يكفؿ حماية أكثر فعالية لمعبلمة التجارية. الو 
ية لصحة المتابعة الجزائية في األوؿ األساس النظري والقانوني والشروط الشكمية والموضوع

مثؿ ىذا النوع مف الجرائـ، ووقفنا عمى حقيقة كوف أساس صحة المتابعة فييا يستند عمى 
مخالفة قواعد ، و الحقوؽ الشخصية، وفكرة اإلثراء ببل سببركائز ىامة تتمثؿ في: فكرة 

والتي جاء  ومن 43في المادة  2016ا التعديؿ الدستوري لسنة كرسيالتي  المنافسة الشريفة
الشروط الشكمية فييا: "... يمنع القانوف االحتكار والمنافسة غير النزيية". كما وقفنا عمى 

الموضوعية ، وكذا الشروط إجراءات إيداع العبلمة والقياـ بتسجمييا أماـ الجية المختصةوبينا 
 ط الشيرة والتمّيزشر إذ فّصمنا في لصحة المتابعة في جرائـ االعتداء عمى العبلمة التجارية 

 شرط الِجّدة والمشروعيةو 

كيفية تحريؾ بإبراز  ًءابدة إجراءات المتابعة الجزائيأما في الفصؿ الثاني فقد بيّنا   
جراءات استعماليا أماـ جيات و الدعوى العمومية في جريمة االعتداء عمى العبلمة التجارية  ا 

كمالؾ العبلمة والمتنازؿ لو المتضرر  التحقيؽ أو الحكـ مف قبؿ النيابة العامة أو الطرؼ
المستيمكوف وجمعيات ، و نقابة العماؿعمى الحؽ في العبلمة وكذا المصرح لو باستعماليا، و 

الدعوى العمومية والجية المختصة . كما بّينا في ىذا الفصؿ كيفية مباشرة حماية المستيمؾ
 أماميا. ، واألحكاـ المتعمقة باالختصاص النوعي والمحميبالنظر فييا

مف خبلؿ  قمع الجرائـ الماسة بالعبلمات التجاريةوفي الفصؿ الثالث عرضنا سبؿ 
لمعاقبة الجناة عمى أفعاليـ  اإلنسافالوسيمة التاريخية التي التـز بيا نظاـ العقوبات الذي يعد 
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ضرر مادي عمى مف تثبت مسؤوليتو عف ارتكاب  إيقاعالمخالفة لمقانوف، والعقوبة تعني 
شرط أف ينص عمى باإلجرامي، يتناسب ىذا الضرر مع جسامة الفعؿ المخالؼ لمقانوف  الفعؿ

وقد وقفنا عمى  تجريمو نص قانوني نافذ، إذ "ال جريمة وال عقوبة إال بموجب نص قانوني".
ا وفقًا لمقانوف، ويتـ فرضيا مف قبؿ يتطبيقيا، أوال باعتبار أنو يتـ مميزاتحقيقة تمؾ العقوبات و 

أو الجيات المختصة تجسيدًا لمبدأ الشرعية، بعد ثبوت مسؤولية الفاعؿ عف ارتكابو القضاء 
وبالتالي فأنيا  ،الفعؿ، وينبغي أف تكوف العقوبة متناسبة مع جسامة الفعؿ المخالؼ لمقانوف

تقع عمى حرية الفاعؿ أو جسده أو ذمتو المالية، بقصد خمؽ حالة مف الردع لمجاني ولمغير. 
وذلؾ  ة.ص المعنوياشخاألو  ةص الطبيعياشخالعقوبات المطبقة عمى األلمختمؼ كما تطّرقنا 

كمو في إطار احتراـ تقنيات الطريقة المقارنة بيف التشريع الجزائري وبعض التشريعات 
 األخرى.
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 :خاتمة

السيما تمؾ تعد العبلمة التجارية بمثابة البطاقة الشخصية لممنتجات والبضائع والسمع، 
العبلمات التي رسخت بأذىاف جميور المستيمكيف وأمسى ىذا المستيمؾ يمد يده ال شعوريا 

والتي يروج ليا صاحبيا عمى  ،إلى أي منتج يحمؿ تمؾ العبلمة الراسخة في ذىنو وذاكرتو
 ،تشّكؿ العمود الفقري القتصاد الدولة، كما مدار الساعة في كافة وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ

يي الرمز الموضوعي لمثقة التي نشأت في سمعة معينة. وقد أدى تطور الظروؼ ف
االتجاه نحو االقتصادية واالجتماعية إلى زيادة االىتماـ بيا خاصة بعد االنفتاح االقتصادي و 

 األخذ بنظاـ االقتصاد الحر.

عمى مختمؼ األصعدة ظيرت فئة مف المنتجيف والتجار  ىذه األخيرةونظرا ألىمية 
ومقدمي الخدمات تحاوؿ االستفادة مف تمؾ المزايا بطرؽ غير شرعية سعيا منيا لمثراء 

ستثمرة في ذلؾ م -في الوقت الذي طغت فيو المادة عمى القيـ والمبادئ - الفاحش والسريع
كافة التسييبلت التي تقدميا الدولة لتشجيع االستثمار والمستثمريف، فقد انتقؿ التزوير ابتداًء 

مف نشاط ِحَرفي في ورشات غير قانونية، إلى منطؽ صناعي يعتمد عمى  1990مف سنة 
 .تجييزات باىظة الثمف، ومواقع أنترنت خاّصة لمتسويؽ

يف صغار وىّواة بؿ بمنّظمات تتمتع بإمكانيات ضخمة، لـ يعد يتعّمؽ بجانحإف األمر 
مما أدى وأصبح المزوروف يخفوف ىويتيـ لمتمكف مف االنتقاؿ بسرعة في حاؿ تـ اكتشافيـ. 

صعوبة القضاء عمى ظاىرة االعتداء عمى العبلمات التجارية نظرا لعولمة االقتصاد  إلى
نّظمة لمتزوير والتقميد تعمؿ ما وراء وتطّور التجارة الدولية المذاف سيبل ظيور شبكات م

وسائؿ في ظؿ لجوء ىذه الشبكات الستعماؿ الحدود مما يجعؿ تفكيكيا أمرا صعبا، 
مكانيات لوج نتربوؿ فحسب منظمة األ ،ستية عصريةياتصاالت سريعة وأنماط نقؿ وا 

(Interpol)  فإف التزوير ىو نشاط إجرامي ال يتواجد عمى محيط النشاطات اإلجرامية بؿ في
 وسطيا. 
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لعبلمة التجارية ضرورة ممحة في كؿ بمداف احماية وأماـ كؿ تمؾ التحديات أضحت 
العالـ، بصرؼ النظر عف طبيعة النظاـ االقتصادي الذي تطبقو، خاصة في ظؿ التطور 

فبينما كانت المنافسة التجارية تنصب في الماضي عمى  .يالتكنولوجي والصناعي واالقتصاد
جودة المنتج وسعره، أصبحت اآلف تتسـ بقمة الفروقات بيف المنتجات في الجودة والمواصفات 

 واألسعار، ما يجعؿ العبلمة التجارية تتبوأ مكانة فائقة األىمية في الحياة التجارية.

بصرؼ النظر عّما إذا مشرع المدني ملاألصؿ قد أوكمت كفالة ىذه الحماية في لو 
كانت مسجمة أـ غير مسجمة، إذ تعد ىذه الحماية الوسيمة الوحيدة لمعبلمة التجارية متى 
كانت غير مسجمة، وتستند تمؾ الحماية إلى قواعد المنافسة غير المشروعة مف ِقَبؿ المعتدي 

ـ المعتدي بالتعويض نتيجة متى توافرت شروطيا، وىي بذلؾ تعتمد عمى القواعد العامة، فيمتز 
اإلخبلؿ بواجب يفرضو القانوف عمى الكافة عمى أساس المسؤولية التقصيرية التي يشترط 

 لقياميا توافر الخطأ والضرر والعبلقة السببية بينيما.

غير أف محدودية الحماية التي توفرىا الحماية المدنية أدى إلى البحث عف توفير 
التشريع العقابي مف أكثر فروع القانوف ارتباطا التجارية، ولما كاف حماية جادة وفعالة لمعبلمة 

في أي مجتمع ومف أشدىا استجابة والتكنولوجية بالتطورات االقتصادية واالجتماعية 
حاولت مختمؼ تشريعات الدوؿ إلضفاء الحماية البلزمة لمعبلمة لمقتضيات تمؾ التطورات، 

أغمب الدوؿ لـ تسبغ الحماية عمى العبلمة التجارية بموجب قوانيف  التجارية، غير أف
العقوبات )إذ ال توجد مواد تعتبر االعتداء عمى العبلمة التجارية جريمة يعاقب عمييا قانوف 

خاّصة كقانوف العبلمات لمنصوص الالحماية الجزائية لمعبلمة التجارية بؿ أوكمت العقوبات(، 
المعاىدات الدولية التي تصادؽ عمييا الدولة وتندرج ضمف ىرميا التجارية أو االتفاقيات و 

 .التشريعي

ه الدراسة الحظنا أف حماية حقوؽ العبلمة التجارية بمختمؼ صورىا ذمف خبلؿ ى
ثمرة تطّور تشريعي مّر بمراحؿ مختمفة، وكاف ذلؾ نتيجة التطّور في الحياة االقتصادية كانت 
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اختبلؼ بيف التشريعات المقارنة في الحماية نممس  وبمراجعة تمؾ النصوص والتجارية.
لعبلمة التجارية بيف تمؾ التي أخذت بالمفيـو الواسع لمعبلمة التجارية والتي لحقوؽ االمقررة 

أخذت بالمفيـو الضّيؽ، فقد أسبغت التشريعات التي أخذت بالمفيـو الواسع حماية واسعة 
 .عمى العبلمة بكافة أشكاليا وصورىا

محة التي ييدؼ المشرع لحمايتيا مف خبلؿ تجريـ االعتداء عمى حقوؽ المص إف
مف توفير الحماية لمالؾ ىذه األخيرة لتشمؿ حؽ المستيمؾ في عدـ تمتد العبلمة التجارية 

فيما يؤدي إلى غشو وخداعو في مجاؿ التعامؿ التجاري بالمنتجات والبضائع  يااستعمال
 المختمفة. 

مة التجارية بأنو حؽ نسبي وليس حقا مطمقا، إذ ال يجوز يتصؼ الحؽ في ممكية العبل
لمالؾ العبلمة االحتجاج بحقو في ممكية العبلمة في مواجية الكافة، بؿ لو الحؽ فقط في 
مواجية منافسيو الذيف يزاولوف تجارة أو صناعة مف النوع ذاتو، والنسبية تبلـز الحؽ في 

لذا فمنح مالؾ  .عة التي تستخدـ العبلمة لتمييزهممكية العبلمة مف حيث نوع المنتج أو البضا
العبلمة الحؽ في منع غيره مف استعماؿ عبلمتو في تمييز المنتج أو البضاعة التي تماثؿ 

لتمييزىا، أي أنو ال يممؾ الحؽ في منع غيره مف العبلمة  العبلمةالبضاعة التي تستعمؿ 
بلمة التجارية ىو جعميا وسيمة لتمييز لتمييز بضاعة أو منتجات مختمفة تماما، ألف ىدؼ الع

 المنتجات أو البضائع أو الخدمات المتماثمة أو المتشابية قصد رفع المبس أو الخمط بينيا. 

اتفاقية باريس وتعد  ،مف االىتماـ الدولي اقسطا وافر  التجارية أخذت العبلماتوقد 
المتعمقة بحماية عناصر الممكية الصناعية أوؿ مف وضع مبدأ دولي لحماية ىذه العبلمات 

بالرغـ مف الحماية المقيدة التي منحتيا ليذه العبلمات والتي تكاد تكوف  1925منذ سنة 
مؾ وسع تمؾ الحماية إلى تإذ عادية، ليأتي اتفاؽ تريبس فيما بعد بأحكاـ إضافية وتكميمية 

عف تمؾ التي  االعبلمات المشيورة المتعمقة بالخدمات وكذلؾ إلى تمؾ المنتجات المختمفة كمي
جميا. ومازاؿ مع ذلؾ موضوع العبلمة المشيورة يتصدر العديد مف المؤتمرات أأودعت مف 
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والندوات بغية منح حماية اكبر وأوسع ليذه العبلمات وذلؾ استجابة لمطالب مالكي مثؿ ىذه 
ات الذيف يرموف بكؿ بساطة إلى احتكار تمؾ التسميات ولذا فيـ يطالبوف دائما بحماية العبلم

 .أكبر لعبلماتيـ

مف يشتري السمع ىو المستيمؾ ىو المتأثر األوؿ بظاىرة الغش والتقميد لكونو إف 
وتتمثؿ في التأثير عمى . ويستعمميا، وىو الذي يتحمؿ التبعات مف ذلؾ الغش المغشوشة
فاستخداـ السمع المغشوشة يسمح بانتشار األمراض المعدية، وىذا يشكؿ  ،بيئةالصحة وال

خطرًا عمى الصحة العامة، كما إف استعماؿ السمع المغشوشة أو المقمدة يمحؽ ضرًرا بالًغا 
اآلثار غيرىا مف و ..بالبيئة نظًرا إلى عدـ وفاء المنتج بالمواصفات والمعايير المتعمقة بالبيئة.

السبلمة واألماف لممستيمؾ والمنتج وضياع الوقت وىدره في المطالبة بحقوقو في السمبية عمى 
 .الشكوى أو استرداد أموالو أو الحصوؿ عمى بديؿ مف البضائع

لتشمؿ الشركات وقطاع األعماؿ والمنتجيف الذيف ينتجوف السمبية  اآلثارتمؾ وتمتد 
لمطموبة. ويظير ىذا األثر في السمع األصمية والممتزمة بمعايير الجودة والمواصفات ا

جانبيف، زيادة التكمفة عمى ىذه الشركات مف حيث االلتزاـ بالمعايير والمواصفات المطموبة 
يؤدي إلى زيادة التكمفة وزيادة السعر في السوؽ، وانخفاض في و ما لمجودة واإلتقاف، وى

الناس ينقادوف وراء  مستوى المبيعات لدى الشركات المنتجة لمسمع األصمية، حيث إف غالبية
 األسعار المخفضة.

جاءت مواقؼ التشريعات المقارنة الخاصة بالعبلمة التجارية متباينة بخصوص قد لو 
ناؾ تبايف بخصوص في، بعض المسائؿ المتعمقة بتجريـ االعتداء عمى العبلمة التجارية

النتيجة، إذ اتفقت في حاؿ حدوث عدواف فعمي عمى العبلمة التجارية أف النتيجة تكوف قد 
بذات الحماية عندما يكوف العدواف  ىكانت العبلمة تحض إذاتحّققت، غير أنيا اختمفت فيما 

 وشيكا أو محتمبل.
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رائـ االعتداء بخصوص الشروع في ارتكاب جريمة مف جالتشريعات  اختمفتكذلؾ فقد 
تتفؽ كما لـ  عمى حقوؽ العبلمة التجارية إذ تعاقب عميو بعض التشريعات دوف أخرى.

حقوؽ بخصوص مسألة تطّمب القصد الجنائي الخاص في مختمؼ صور التعدي عمى 
العبلمة التجارية )إذ أف ىناؾ تشريعات استعممت عبارة "بقصد الغش" وتشريعات أخرى 

 د"(استعممت عبارة "بسوء قص

الذي  بمعاقبة الشريؾ في الجرائـ المرتكبة ضد حقوؽ العبلمة التجاريةوكذلؾ الحاؿ 
 . و، بينما تشريعات أخرى لـ تأخذ بأخذت بو بعض التشريعات

اختمفت تشريعات العبلمات حوؿ األساس القانوني الكتساب ممكية العبلمة فقد  أيضا
االستعماؿ وتشريعات أخرى أعطت الحؽ  التجارية، فمنيا مف ذىب إلى إعطاء الحؽ ألسبقية

 ألسبقية التسجيؿ وتشريعات أخرى أعطت ىذا الحؽ لبلستعماؿ المقروف بالتسجيؿ. 

أف تكوف العبلمة مسجمة ورغـ االختبلفات إال أف أغمب التشريعات اتفقت عمى 
ومشروعة وأف تتمتع بالجدة وأف تكوف ذات صفة مميزة حتى تحض بالحماية الجزائية 

زمة. غير أنو يمكف أف تكوف العبلمة التجارية غير المسجمة محبل لمحماية الجزائية متى البل
 كانت عبارة عف عنواف تجاري.

تجربة الدوؿ لذا نجد أف  مكافحة تزوير وتقميد العبلمات التجارية يتطّمب تعبئة قويةإف 
التعاوف بيف الدوؿ  ترتكز أساسا عمى وسائؿمتمّيزة و األوروبية في حماية العبلمة التجارية 

فتوجييات المجموعة  ،األعضاء وعمى انسجاـ تشريعاتيا المتعمقة بالتعاوف األمني والقضائي
تنص عمى وضع إجراءات المحافظة  29/4/2004 :المؤرخة في CE 48/2004األوروبية 

 عمى األدلة وعمى إجراءات التشجيع عمى عمؿ  سريع وفّعاؿ لمتدخؿ عمى مستوى الوسطاء.

حماية العبلمة التجارية يبلحظ بأف  تستقراء نصوص التشريعات التي تناولباو 
المصمحة التي ييدؼ المشرع إلى حمايتيا ال تقتصر عمى حماية الحؽ في ممكية العبلمة 
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نما تمتد لتشمؿ حماية حؽ المستيمؾ في عدـ استعماؿ العبلمة فيما يؤدي إلى  التجارية، وا 
التجاري بالمنتجات والبضائع المختمفة، إاّل أف حماية حؽ تضميمو وغّشو في مجاؿ التعامؿ 

 المستيمؾ تتأتى بصورة تبعية لحماية الحؽ في ممكية العبلمة التجارية.

حماية حقوؽ العبلمة لتأخر في مجاؿ فقد عيب عميو اممشرع الجزائري بالنسبة ل أما
لى غايةو  66/57األمر  ومنذ صدورمنذ االستقبلؿ التجارية ف في  03/06األمر إصدار  ا 

سنة( مع أف ذلؾ النص  36تمؾ الحماية )لما يقارب  ىو الذي ينظـكاف  2003يوليو  19
غير كاؼ لمتطبيؽ في وآليات الغش وطرقو، وصار في عصر قمت فيو تقنيات تـ سّنو 
ة ليذا منذ بداية التسعينات إلى غاية اليـو شيدت الجزائر موجة تشريعي .العولمةتمّيز بعصر 

وما  OMCمتطمبات العضوية في المنظمة العالمية لمتجارة ل في ميداف العبلمة التجارية تمبيةً 
يوجبو ذلؾ بالضرورة مف تمبية متطمبات اتفاقية تربس فيما جاءت بو مف جديد وما أحالت 

 إليو مف الموجود.

الية عّميا سنحاوؿ أف نقّدـ التوصيات المو  ،انطبلقا مف النتائج المتوّصؿ إلييا أعبلهو
تساىـ في توفير حماية أجود وأكثر فعالية لمعبلمة التجارية أماـ مختمؼ المخاطر التي تترّتب 
عف التزوير والتقميد الذي يمحقيا واألذى الذي يسببو ذلؾ لصاحب العبلمات التجارية 

 والمستيمكيف واالقتصاد الوطني.

الواسع لمعبلمة التجارية أف تأخذ بو التشريعات التي لـ تأخذ بالمفيـو أنو البد عمى إذ 
لما في ذلؾ مف تأميف حماية أنجع لمعبلمة التجارية وذلؾ بإدراج العبلمة الصوتية ومجموعة 
دخاؿ المنتجات الزراعية  األلواف التي يمكف أف تتخذ شكبل مميزا كعبلمة تجارية، وا 

 راجية في تعريؼ العبلمة التجارية.خستواال

االدعاء بأسبقية االستعماؿ في مواجية مف قاـ  اـالباب أمغمؽ كذلؾ مف الضروري 
بالتسجيؿ ألف ذلؾ يتناقض مع مبدأ استقرار المعامبلت وتحديد المراكز القانونية، لذا ال بد 
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مف اعتماد التسجيؿ كأساس قانوني الكتساب العبلمة التجارية وتحديد بداية تمتعيا بالحماية 
 .الجزائية

لدراسة اإدراج مادة حماية العبلمات التجارية ضمف برنامج مف الضروري فإنو أيضا 
تبني نظاـ تخّصص القضاء بالفصؿ في جرائـ االعتداء عمى حقوؽ و  في كميات الحقوؽ.

  العبلمات التجارية نظرا لما ليا مف خصوصية.

رفع عقوبتي الحبس والغرامة إلى الحد المقبوؿ لمحد أما فيما يخص العقوبة فبلبد مف 
جعؿ عقوبة المصادرة وجوبية خاّصة أف جرائـ ، و االعتداء عمى حقوؽ العبلمة التجاريةمف 

العبلمات التجارية قد طالت المواد االستيبلكية )كمستحضرات التجميؿ، المشروبات، 
الحمويات، قطع الغيار )لمطائرات والبواخر والسيارات والحافبلت، واألدوية...( وىو ما يعّرض 

تخدميا لمخطر، لذا مف الضروري الحد مف الخطر الذي تسببو مف خبلؿ صحة وحياة مف يس
 مصادرتيا.

تجميع النصوص المتفرقة حوؿ موضوع العبلمة التجارية في نص كذلؾ العمؿ عمى 
 :، المؤرخ في1544/2007قانوف رقـ الواحد عمى غرار ما فعمو المشرع الفرنسي بإصدار 

لييئات في مكافحة االعتداء عمى حقوؽ بما يسّيؿ عمؿ المؤسسات وا 29/10/2007
 العبلمات بكؿ صوره. 

تثقيؼ وتدريب الباعة عمى التعرؼ عمى كيفية معرفة السمع المغشوشة، ضرورة 
الذي  صاحب المحؿ التجاريرفقة  المسؤولية عند مخالفة القوانيف والتشريعات يـوتحميم

 .ارتكبت فيو الجريمة

يـ وتنمية ميارات وتدريب موظفييا لرفع كفاءتيـزيادة عدد الجمارؾ وجوب  كذلؾ
العامميف في مجاؿ محاربة القرصنة والتقميد والتنسيؽ مع الجيات المعنية والمؤىمة خاصة 
عمى عممية التدريب في الناحية الفنية والتقنية الخاصة بضبط جرائـ القرصنة  لئلشراؼ
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ت التي يتـ ضبطيا في العالـ % مف الحاال 60ف خاصة أوالتعامؿ السميـ مع المضبوطات 
% فقد ضبط جياز 90األوربية إلىتتـ عف طريؽ الجمارؾ وتصؿ النسبة في البمداف 

كثر أمميوف منتج مزور و  75مف  أكثرلوحده  2005عاـ  األوروبيالجمارؾ في دوؿ االتحاد 
 .مبلييف دواء مزور 5كثر مف أمميوف مادة غذائية و  500مف 
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 قائمة المراجع
 

 :أوال/ بالمغة العربية

 الكتب: -1
الجزائري، ديواف  آليات تسوية منازعات العمؿ والضماف االجتماعي في القانوف ،(سميمان)احمية  -

 .1998المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

دار النيضة العربية،  ،1ط الحماية الجنائية لحقوؽ المؤلؼ دراسة مقارنة، ،(حنان طمعت)و العز بأ -
 .2007القاىرة، 

 .1983المؤسسة التجارية، الجزء األوؿ، دار بيروت لمنشر، لبناف،  ،(لياس)إ أبو عيد -

الوسيط في الحقوؽ التجارية البرية، الجزء األوؿ، مطبعة  ،(نياد) والسباعي (رزق اهلل) أنطاكي -
 .1963 دوف مكاف النشر، اإلنشاء،

النظاـ القانوني لمرسـو والنماذج الصناعية، دراسة مقارنة، دار الحامد البياتي )صدام سعد اهلل محمد(،  -
 .2002األردف، 

 . 2005 ،يقيف القاضي الجنائي، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية لجابري )إيمان محمد عمي(،ا -

العبلمات التجارية، الجرائـ الواقعة عمييا وضمانات حمايتيا، الطبعة األولى،  ،(حمدي غالب)لجغبير ا -
   .2012منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف، 

 .2004، دار الكتاب الجامعية، لبناف، األوؿالتجارية، الجزء  واألسماءالعبلمات  ،(منير محمدالجييني ) -

  دوف سنة النشر. جامع العمـو والحكـ، الجزء الثاني، مؤسسة الرسالة، مصر، ،(ابن رجب)لحنبمي ا -

دار  ،الطبعة األولىالوجيز في حقوؽ الممكية الصناعية والتجارية،  ،(عبد اهلل حسينالخرشوم ) -
  .2005وائؿ لمنشر، عماف، 

الفجر لمنشر والتوزيع، مصر، الممكية الصناعية في الفقو والقانوف المعاصر، دار ، الخولي )سائد أحمد( -
2012. 

 .2004شر، دوف مكاف الن، دار النشر، التكييؼ القانوني لمدعوى الجنائية، دوف (جواد) لرىيميا -
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الوسيط في شرح القانوف المدني، الجزء الثامف، دار إحياء التراث  ،(عبد الرزاق حمدالسنيوري )أ -
 .1973العربي، بيروت، لبناف، 

  .2008دار النيضة العربية، القاىرة،  ،الحماية الجزائية لمعبلمات التجارية، (ناصر عبد الحميمالسالمات ) -

 .1996جرائـ الغش والتدليس، منشأة المعارؼ، مصر،  ،(عبد الحميد)لشواربي ا -

 .2005الجديد في العبلمات التجارية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،  ،(حسام الدين عبد الغنيالصغير ) -

المنافسة غير المشروعة لمممكية الصناعية )دراسة مقارنة(، الطبعة  الصفار )زينة غانم عبد الجبار(، -
 .2002دار الحامد لمنشر والتوزيع، األردف،  األولى،

النشر، تونس، دوف سنة دوف دار  في االبتكار، اإلبداع واإلبحارفي  اإلمتاعالممكية الفكرية ) ،(صالح) الضاوي -
 .نشرال

مقارنة(، مكتبة القانوف  الحماية المدنية لمعبلمة التجارية المشيورة )دراسة (،رناد سالم)الضمور -
 .2013واالقتصاد، السعودية، 

الجوانب القانونية لتعامبلت التجارة االلكترونية )حماية العبلمة التجارية  ،(مصطفى موسىالعطيات ) -
 .2011الكترونيا(، الطبعة األولى، دار وائؿ لمنشر، األردف، 

القانونية، المطبعة العربية  اإلعبلف عف المنتجات والخدمات مف الوجية ،(محمد أحمد عبد)الفضيل  -
 .1991الحديثة، القاىرة، 

الحماية الجنائية لممستيمؾ، دراسة مقارنة وتطبيقاتيا في المممكة العربية  ،(محمد مصباحالقاضي ) -
 . 2008السعودية، دار النيضة العربية، مصر، 

 .2003، التكييؼ في المواد الجنائية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، (محمود عبد ربو محمدالقبالوي ) -

 .1998المصطمحات القانونية في التشريع الجزائري، قصر الكتاب، الجزائر،  ،)ابتسام( لقراما -

 .2003الممكية الصناعية، الطبعة الرابعة، دار النيضة العربية، القاىرة،  ،(سميحةالقميوبي ) -

 .1996الممكية الصناعية، دار النيضة، مصر،  (،سميحةالقميوبي ) -

 .1994القسـ العاـ، الجريمة، المكتبة القانونية، مصر، -قانوف العقوبات ،(عبد القادرالقيوجي ) -

 .1998الممكية الفكرية، دار الحبيب، األردف،  ،) عامر( لكسوانيا -
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 .2016حماية الرسـو والنماذج الصناعية )دراسة مقارنة(، صادر عف دار الحامد، األردف،  ،(ىبة)المومني -

الحقوقية،  منشورات الحمبي ،والعبلمات التجارية بيف القانوف واالجتياد اإلعبلنات، ()أنطوان لناشفا -
 .1999لبناف، 

  .1983الوجيز في الممكية الصناعية والتجارية، دار الفرقاف، األردف،  ،(صالح الدينالناىي ) -

الموسوعة العممية في العبلمات الفارقة التجارية والمؤشرات  ،(نوري)وحمو  (فرناني سمير)بالي  -
الطبعة  -دراسة مقارنة -الجغرافية والرسـو والنماذج الصناعية

 .2007األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف، 

 ، دوفااللتزاـ باستغبلؿ المبتكرات الجديدة، دار الفكر العربي، القاىرة، د(محمود مختار أحم) يبرير  -
 .سنة النشر

المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر،  الجزائية في التشريع الجزائري، اإلجراءات ،(موالي مميانيبغدادي ) -
1992.  

سمطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير االحترازية، منشأة  ،(حسن موسىبكار )حاتم  -
 .2002المعارؼ، اإلسكندرية، 

، دار الفجر، جرائـ الغش في بيع السمع والتدليس في المواد الغذائية والطبيعيةشرح  ،(محمدبودالي ) -
 .2005مصر، 

الجزائر، ، والتوزيع لمطباعة والنشر دار ىومة، المنازعات الجمركية، الطبعة الثانية ،(أحسنبوسقيعة ) -
2005. 

 .2003والتوزيع، الجزائر،  العاـ، دار ىومة لمطباعة والنشر الوجيز في القانوف الجزائي ،(أحسنبوسقيعة ) -

المبادئ األساسية في قانوف العقوبات االقتصادي وحماية المستيمؾ، الطبعة  جعفر )عمي محمد(، -
 .2009األولى، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، لبناف، 

 .1971جاري، دار النيضة العربية، مصر، الممكية الصناعية والمحؿ الت (،عباس محمد)حسني  -

شرح قانوف العقوبات، القسـ العاـ، الطبعة السادسة، دار النيضة العربية،  ،(محمد نجيبحسني ) -
 .1989مصر، 

 .1985المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، الوجيز في الممكية الفكرية،  ،(محمدحسنين ) -
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 .2012لبناف،  الحماية القانونية لمعبلمات التجارية، منشورات الحمبي الحقوقية، ،)زوبير(حمادي  -

النيضة العربية، مصر،  الوجيز في حقوؽ الممكية الصناعية والتجارية، دار ،(حمد اهلل محمد)حمد اهلل  -
1997. 

، الطبعة األولى، دار وائؿ لمنشر -الممكية الصناعية–شرح قواعد الممكية الفكرية  ،(نوري حمد)خاطر  -
 .2005والتوزيع، األردف، 

المكتبة  ،-دراسة مقارنة  -الحماية الجنائية لممستيمؾ في القوانيف الخاصة  )أحمد محمود(، فخم -
 .2008العصرية، مصر، 

مصر، دوف دار النشر، طبيؽ(، الطبعة األولى، فف القضاء )النظرية والت ،(محمد فييم)درويش  -
2007. 

، دار الفجر، والطبيعية شرح جرائـ الغش في بيع السمع والتدليس في المواد الغذائية (،محمد)رحماني  -
 .2005مصر، 

 .2006الوجيز في القانوف الجنائي العاـ، دار العمـو لمنشر، الجزائر،  رحماني )منصور(، -

 .1994المسائؿ الفرعية أماـ المحاكـ الجزائية، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،(الحميدعبد )زروال  -

 .2005األردف،  العبلمات التجارية وطنيا ودوليا، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، ،(صالح)زين الدين  -

 .2000والتوزيع، عماف، األردف،  الممكية الصناعية والتجارية، مكتبة دار الثقافة لمنشر، (صالح)زين الدين  -

الوجيز في شرح جرائـ قمع التدليس والغش وحماية المستيمؾ في ضوء التشريع  ،ي(محمد عمسكيكر ) -
 .2008دار الجامعييف، مصر،  بعة األولى،طالوالفقو والقضاء، 

دار النهضة  ،الجديدالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وفقا لقانون العقوبات الفرنسي  ،(عمر) سالم -

 .1995، مصر، العربية
المنافسة غير المشروعة في العبلمة التجارية وأوجو حمايتيا، دار النيضة  ،(نعيم جميل صالح)سالمة  -

 .2015العربية، مصر، 

شرح قانوف العقوبات الجزائري )القسـ العاـ(، الجزء األوؿ "الجريمة"، ديواف  ،(عبد اهللسميمان ) -
 .2002المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .2012الحماية المدنية لمعبلمات التجارية، دار الحامد، األردف،  ،(عماد الدين محمود)سويدات  -
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الكامؿ في القانوف التجاري الجزائري )الحقوؽ الفكرية: حقوؽ الممكية الصناعية  صالح )فرحة زراوي(، -
والتجارية، حقوؽ الممكية األدبية والفنية(، ابف خمدوف لمنشر والتوزيع، الجزائر 

 .2006)وىراف(، 

 .1993، الكويت الكويت، جامعة مطبوعات النظاـ القانوني لمعبلمات التجارية، ،(يعقوب)صرخوة  -

األعماؿ التجارية والتجار، الشركات التجارية، الممكية -أصوؿ القانوف التجاري طو )مصطفى كمال(، -
 .1994التجارية والصناعية، دار الجامعي لمطباعة والنشر، بيروت، لبناف، 

دوف دار النشر، دوف مكاف  الممكية الصناعية والمحؿ التجاري، الجزء الثاني، ،(محمد حسنيعباس ) -
 .1977 النشر،

ودوليا، دار الفكر والقانوف،  إقميمياالحماية القانونية لمعبلمات التجارية  ،(حمد مصطفى)م بد الصادقع -
 .2014مصر، 

 .1985، الوسيط في شرح جرائـ الغش والتدليس وتقميد العبلمة التجارية، مصر، عبد التواب )معوض( -

الجريمة بشكؿ خاص،  تزوير العبلمات التجارية وموقؼ المشرع األردني مف ىذه ،(رضوان) عبيدات -
 .1999 دوف دار النشر، دوف مكاف النشر، ،26مجمة دراسات، المجمد 

العبلمة التجارية خصائصيا وحمايتيا، دراسة لتشريعات الجزائر، تونس، المغرب،  عجة )الجياللي(، -
مريكي واالتفاقيات الدولية، سمسمة موسوعة مصر، األردف، والتشريع الفرنسي، األ

 .2015حقوؽ الممكية الفكرية، مكتبة زيف الحقوقية، لبناف، 
 .2013العبلمات في مجاؿ المنافسة، دار الجامعة الجديدة، مصر،  ،(نعيمة)عمواش  -

واإلسبلمي، دار ضمانات الخصـو أثناء مرحمة المحاكمة في التشريعيف الوضعي  ،(عبد الحميد)عمارة  -
 .2010الخمدونية، الجزائر، 

، التشريع الصناعي، حقوؽ الممكية الصناعية والتنظيـ الصناعي والتجاري ،(عمي جمال الدين)عوض  -
 .نشرالدوف سنة دار النيضة العربية، القاىرة، 

 دار المستشار لمنشر بعة األولى،طالاألعماؿ التجارية والتجار والمؤسسة التجارية،  ،)ادوارد( عيد -
 .1971والتوزيع، بيروت، 
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حماية العبلمات التجارية عبر االنترنت في عبلقتيا بالعنواف االلكتروني، دار (، شريف محمد)غنام  -
 .2007 الجامعة الجديدة، مصر، سنة

ـــاك - ـــي( فت ضػػػماف سػػػبلمة المنتػػػوج، دار الفكػػػر الجػػػامعي،  مسػػػتيمؾ وتػػػأثير المنافسػػػة عمػػػىحمايػػػة ال ،)عم
 .2014، مصر

قانوف اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت،  قاسم )محمد حسن(، -
 نشر.اللبناف، دوف سنة 

، 04/02 :والقانوف 03/03 :قانوف المنافسة والممارسات التجارية وفقا لؤلمر ،(الشريفمحمد )كتو  -
 .2010منشورات بغدادي، الجزائر، 

 .2002شرح قانوف الممكية الصناعية والتجارية، المطبعة الجديدة، سوريا )دمشؽ(،  ،(فوزي)لطفي  -

وفقا التفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة مف  الحماية القانونية لمممكية الصناعية محمدين )جالل وفاء(، -
 .2000حقوؽ الممكية الفكرية )تريبس(،  دار الجامعة الجديدة، مصر، 

الحماية الدولية والجنائية مف المنافسة التجارية غير المشروعة واالحتكار، مركز  ،(نصر محمد)محمد  -
 .2015الدراسات العربية لمنشر والتوزيع، مصر، 

النظرية العامة اللتزاـ الدولة بتعويض المضرور مف الجريمة، دار  ،(سيد عبد الوىاب محمد)مصطفى  -
 .2002الفكر العربي، مصر، 

، منشورات مركز قانوف االلتزامات والعقود، المغرب، دوف الممكية الصناعية والتجاريةمعالل )فؤاد(،  -
 نشر.السنة 

 .2005، لبناف، بعة األولىطالالماركات التجارية، دراسة في القانوف المقارف،  ،(نعيم)مغبغب  -

وف ، ددوف دار النشرالحماية القانونية لممستيمؾ في المممكة العربية السعودية،  (،موسى )أحمد كمال الدين -
  .ة النشرسنمكاف النشر، دوف 

 .نشرالالوجيز في اإلجراءات الجزائية، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، دوف سنة  ،(محمد فرجمينا ) -

النظرية العامة لمجريمة، مكتبة دار الثقافة لمنشر  -القسـ العاـ-قانوف العقوبات، (محمد صبحينجم ) -
 .2000والتوزيع، األردف، 

 .1975، لبناف، شرنار الدوف ، دشرح قانوف العقوبات، القسـ العاـ ،د(حسني نجيب محمو نجيب ) -
 

http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb172149-5184476&search=books
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb172149-5184476&search=books
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 مذكرات الماجستير وأطروحات الدكتوراه: -2
 مذكرات الماجستير: -أ
مذكرة (، 02 -89الحماية الجنائية لممستيمؾ في قانوف حماية المستيمؾ )قانوف  ،(لميةبن عاشور ) -

  2000/2001ماجستير، كمية الحقوؽ، جامعة قسنطينة ، ال مقدمة لنيؿ شيادة

الحماية القانونية لمعبلمات التجارية، مذكرة مقّدمة لنيؿ شيادة الماجستير في قانوف  ،(بسمة)بوبشطولة  -
 .2014/2015، 2األعماؿ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة سطيؼ

مقدمة لنيل مذكرة  ،جريمة التقليد التدليسي للعالمات الصناعية وعالمات الخدمة حديدان سفيان، -

 .2003/2004 ،الجزائر، جامعة كلية الحقوق ،ماجستيرشهادة 

األعماؿ،  لنيؿ شيادة الماجستير في قانوفمقدمة النظاـ القانوني لمعبلمات، مذكرة  ،(سعيدة)راشدي  -
 .2002/2003جامعة الجزائر، كمية الحقوؽ، 

حماية العبلمة التجارية المشيورة بيف التشريع الجزائري واالتفاقيات الدولية، مذكرة ، )أمال(سوفالو  -
الماجستير في الحقوؽ والعمـو اإلدارية، فرع الممكية الفكرية، كمية  لنيؿ شيادةمقدمة 

 .2004/2005الحقوؽ بف عكنوف، الجزائر، 
وقمع الغش،  ضوء قانوف حماية المستيمؾالتزاـ المتدخؿ بضماف سبلمة المستيمؾ في  ،(نوال)شعباني  -

كمية الحقوؽ تيزي وزو، ماجستير، جامعة ممود معمري، مقدمة لنيؿ شيادة المذكرة 
 .2012السياسية،  والعمـو

فرع العقود والمسؤولية، كمية  ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير ،حماية المستيمؾ ،(حبيبة)كالم  -
 . 2013/2014الحقوؽ والعمـو اإلدارية، جامعة الجزائر، 

مذكرة المنافسة،  حماية المستيمؾ في ظؿ قانوف حماية المستيمؾ وقمع الغش وقانوف ،(لويزة)لحراري  -
 .2010/2011وزو،  جامعة تيزي ،ماجستير، كمية الحقوؽمقدمة لنيؿ شيادة ال

جريمة تقميد العبلمة التجارية في ظؿ التشريع الجزائري، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير  ،(وىيبة)وارم عل -
  .2005 جامعة باجي مختار عنابة، ،كمية الحقوؽ في الحقوؽ، فرع القانوف الجنائي،
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دور منظومة إدارة الجمارؾ الجزائرية في محاربة ظاىرة تقميد العبلمة التجارية،  معمم )عز الدين(، -
مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في عمـو التسيير، كمية العمـو االقتصادية وعمـو 

 .2008/2009التسيير، قسـ عمـو التسيير، جامعة الجزائر، 

مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف الخاص، االعتداء عمى الحؽ في العبلمة،  مولفرعة )نعيمة(، -
  .2011/2012كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر، 

، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقوؽ، -دراسة مقارنة-الحماية الجنائية لمعبلمات التجارية ميمود )يزيد(، -
 .2010 /2009فرع القانوف الجنائي والعمـو الجنائية، كمية الحقوؽ، بف عكنوف، 

 أطروحات الدكتوراه: -ب
 ،الحماية القانونية لممستيمؾ في ظؿ اقتصاد السوؽ، )رسالة دكتوراه(، كمية الحقوؽ، (العيد)حداد  -

 .2008، جامعة الجزائر
 

 المقاالت والدوريات: -3
حماية العبلمة التجارية المشيورة في ظؿ اتفاقية باريس وتربس والقانوف  ،(صالح سممان) األسمر -

 .2001األردني، مجمة المنارة، جامعة آؿ البيت، المجمد السابع، العدد الثالث، 
نطاؽ حرية القاضي في تكويف قناعتو الوجدانية، مجمة الشريعة والقانوف، السنة  ،(ممدوح خميل)البحر  -

 .2004، جواف 21الثامنة عشر، العدد 
العبلمة التجارية عمى ضوء القانوف واالجتياد القضائي، المجمة القضائية )تصدر  ،(بوشعيبالبوعمري ) -

عف المحكمة العميا(، عدد خاص "التقميد في ضوء القانوف واالجتياد 
 .2012القضائي"، 

مكافحة جرائـ التعدي عمى حقوؽ مالؾ العبلمة التجارية، محاضرة ممقاة في ، (نيـدــمـام اـحسالصغير ) -
عف العبلمات التجارية ونظاـ مدريد، التي نظمتيا  اإلقميميةندوة الويبو دوف 

المنظمة العالمية لمممكية الفكرية )الويبو(، والمعيد الوطني لمممكية الصناعية 
ية الصناعية والتجارية، برعاية )فرنسا(، بالتعاوف مع المكتب المغربي لمممك

وزارة الصناعة والتجارة والمواصبلت، المنّظـ بالدار البيضاء، المغرب، 
 .2004ديسمبر  8و 7 :يومي
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التكييؼ القانوني لمدعوى الجنائية المقترنة بدعوى مدنية، بحث مقدـ لممؤتمر  ،(محمد صالحالقويزي ) -
 ،1967التاسع التحاد المحاميف العرب والمنعقد في القاىرة في شباط )فبراير( 

 .1967 مطبعة اإلرشاد، بغداد،

ضائية )تصدر عف التقميد في العبلمة التجارية: أشكالو وطرؽ الحماية، المجمة الق بمميدي )عبد الحفيظ(، -
 .2012المحكمة العميا(، عدد خاص "التقميد في ضوء القانوف واالجتياد القضائي"، 

عن المحكمة  مساهمة القضاء في حماية العالمة التجارية، المجلة القضائية )تصدر ،(نذير)بيوت  -

 .2000العليا(، العدد األول، 

تولي المرأة منصب القضاء بيف تراثنا الفقيي والواقع المعاصر، مجمة التجديد،  عارف )عمي عارف(، -
 . 1997السنة األولى، العدد الثاني، جويمية 

بشكؿ خاص،  تزوير العبلمات التجارية وموقؼ المشرع األردني مف ىذه الجريمة ،(رضوان)عبيدات  -
 .1999ة والقانوف، عشريال، عمـو 26مجمة الدراسات، )الجامعة األردنية(، المجمد 

، الممتقي -الغش والتدليس في المواد الغذائية والطبية –الحماية الجزائية لممستيمؾ  ،(عمار) ةعمار  -
الجزائري، جامعة ابف خمدوف، تيارت،  ياالقتصادالقانوف الوطني حوؿ 

2007/2008. 
تقميد العبلمة التجارية في ضوء القانوف واالجتياد القضائي، المجمة القضائية  )عبد المطيف(، قرموش -

)تصدر عف المحكمة العميا(، عدد خاص "التقميد في ضوء القانوف واالجتياد 
 .2012القضائي"، 

قضاء القاضي بعممو في الفقو اإلسبلمي، مجمة العدؿ )السعودية(، العدد ، (صبري السعداوي)مبارك  -
 .ىػ1425والعشروف، الثاني 

السنة العاشرة، دار  المحؿ التجاري، مجمة القانوف واالقتصاد، العدد الثالث والرابع، ،(شفيق)محسن  -
 .1940الطباعة المصرية، 

الجزائرية لمعمـو القانونية  الحماية الجنائية لممستيمؾ في التشريع الجزائري، المجمة ،(بختة)موالك  -
 .2001 ،27الجزء واالقتصادية والسياسية، 
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 النصوص القانونية والتنظيمية: -4
 الدستور: -أ
، الجريدة 1996 ضّمن تعديل دستورالمت ،2016 مارس 06 :المؤرخ في 16/01 رقم: القانون -

 7 :في صادرة، ال14الشعبية، العدد  الديمقراطيةالرسمية لمجميورية الجزائرية 
 .2016مارس 

 

 القوانين:و  األوامر -ب
الجريدة الرسمية ، المتضمن قانون العقوبات، 1966 افجو  8 :المؤرخ في 66/156 :األمر رقم -

 جواف 11 :في صادرة، ال49الشعبية، العدد  الديمقراطيةلمجميورية الجزائرية 
1966. 

نظمام الجزائر إلى اتفاقية باريس يتضمن ا 1966فيفري  25المؤرخ في:  66/48األمر رقم:  -
لجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ، بحماية الممكية الصناعيةالمتعمقة 
 .1966فبراير  25، الصادرة في: 16 الشعبية، العدد الديمقراطية

الجريدة الرسمية ، المتضمن بالمساعدة القضائية، 1971 أوت 5 :المؤرخ في 71/57 :األمر رقم -
أوت  17 :في صادرةال، 67الشعبية، العدد  الديمقراطيةلمجميورية الجزائرية 

1997. 
انضمام الجميورية الجزائرية  المتضمن، 1972مارس  22 :المؤرخ في 72/10رقم:  مراأل -

الجزائرية التفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السمع  الشعبية الديمقراطية
الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  ،الزائفة أو المضممة

 .1972أفريؿ  21 :في صادرة، ال32 العدد
، الجريدة الرسمية لمجميورية المتعمق بالعالمات ،2003جويمية  19 :المؤرخ في 03/06 :األمر رقم -

 .2003جويمية  23، الصادرة في: 44عدد ال، الشعبية الديمقراطيةالجزائرية 

المطبقة لحماية المستيمك بالقواعد  عمقالمت 1989فيفري  07 :المؤرخ في 89/02 رقم: القانون -
، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتشريع الجمركي

 .1989فيفري  8 :في صادرة، ال6العدد 
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، الجريدة كيفية ممارسة الحق النقابي ضمنالمت ،1990جواف  02 :المؤرخ في 90/14 :القانون رقم -
 06 :في صادرة، ال23الشعبية، العدد  الديمقراطية الجزائريةالرسمية لمجميورية 

 .1990جواف 

، الجريدة الرسمية تمعياجالمتعمق بال ،1990ديسمبر  04 :المؤرخ في 90/31 :القانون رقم -
ديسمبر  05 :في صادرة، ال31الشعبية، العدد  الديمقراطية الجزائريةلمجميورية 

1990. 
 :المؤرخ في 79/07 :عّدل ويتّمم القانونذي يوال 1998أوت  22 :المؤرخ في 98/10 رقم: القانون -

، الجريدة الرسمية لمجميورية المتضمن قانون الجمارك 1979جويمية  21
 .1998أوت  22 :في صادرة، ال61الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

المطبقة عمى الممارسات يحدد لمقواعد الذي  2004جواف  23 :المؤرخ في 04/02رقم:  القانون -
، 41الشعبية، العدد  الديمقراطية، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية التجارية

 .2004جواف  27 :في صادرةال
، المتضمن تعديل قانون اإلجراءات الجزائية ،2004نوفمبر  10المؤرخ في:  04/14القانون رقم:  -

صادرة ال، 71الديمقراطية الشعبية، العدد الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية 
 .2004نوفمبر  10في: 

 :المؤرخ في 66/156المعّدل والمتمم لألمر ، 2004نوفمبر  10 :المؤرخ في 04/15 رقم: القانون -
، الجريدة الرسمية لمجميورية المتضّمن قانون العقوبات 1966جوان  8

 .2004ديسمبر  10 :صادرة في، ال71الشعبية، العدد  الديمقراطيةالجزائرية 
المتعمق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات  ،2004ديسمبر 25 :المؤرخ في 04/18 :القانون رقم -

، الجريدة الرسمية غير المشروعين بيا واالتجارالعقمية وقمع االستعمال 
ديسمبر  26 :في صادرة، ال83الشعبية، العدد  الديمقراطية الجزائريةلمجميورية 

2004. 
من قانون  53ضمن تعديل المادة المت ،2006ديسمبر  20 :المؤرخ في 06/23 :القانون رقم -

، 84الشعبية، العدد  الديمقراطية الجزائرية، الجريدة الرسمية لمجميورية العقوبات
 .2006ديسمبر  24 :في صادرةال
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، الجريدة 2008لسنة لية المتضمن قانون الما 2007ديسمبر  :المؤرخ في 07/12 رقم: القانون -
 22 :في صادرة، ال82الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 .1998أوت 

الجريدة  ،المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش 2009فيفري  25 :المؤرخ في 09/03 رقم: القانون -
 08 :في صادرة، ال15الشعبية، العدد  الديمقراطيةالرسمية لمجميورية الجزائرية 

 .2009مارس 
 :المؤرخ في 04/02رقـ:  مقانوفالمعدؿ والمتمـ ل، 2010أوت  15 :المؤرخ في 10/06 :القانون رقم -

، يحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجاريةالذي  2004جواف  23
 صادرة، ال46الشعبية، العدد  الديمقراطيةالجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية 

 .2010أوت  18 :في
الجريدة الرسمية لمجميورية ، المتعمق بالجمعيات 2012جانفي  12 :المؤرخ في 12/06 رقم: القانون -

 . 15/01/2012 :صادرة في، ال02 الشعبية، عدد الديمقراطيةالجزائرية 
 21 :المؤرخ في 79/07، يعّدؿ ويتمـ القانوف 2017فيفري  16 :مؤرخ فيال 17/04 :القانون رقم -

، الجريدة الرسمية لمجميورية المتضّمن قانون الجمارك 1979جويمية 
 .2017فيفري  19 :في صادرة، ال11الشعبية، العدد  الديمقراطيةالجزائرية 

المتعمق  09/03قانوف م، المعّدؿ والمتمـ ل2018 جويمية 10 :مؤرخ فيال 18/08 :القانون رقم -
الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية  ،حماية المستيمك وقمع الغشب

 .2018جويمية  10 :في صادرة، ال35الشعبية، العدد  الديمقراطية
، الجريدة الرسمية لممممكة األردني المتعمق بتنظيم أحكام العالمات التجارية 52/33القانون رقم:  -

 .1952جواف  01، المؤرخة في: 1110األردنية الياشمية، العدد 
 1978أفريؿ  18، المؤرخ في: التجارية القطريوالبيانات المتعمق بالعالمات  3/78القانون رقم:  -

جانفي  01، الؤرخ في: 3الصادر في الجريدة الرسمية لمممكة األردية، العدد 
 2002جواف  15الصادر في:  2002لسنة  9. الممغى بالقانوف رقـ: 1978

 2002أوت  26الصادرة في:  8الجريدة الرسمية عدد 
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 15المؤرخ في:  1.00.19الصادر بمقتضى الظيير الشريؼ المغربي رقـ:  97/14القانون رقم:  -
، 2000مارس  09، المنشور بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ: 2000فبراير 

 14، المؤرخ في: 1.5.190والمعدؿ والمتمـ بمقتضى ظيير شريؼ رقـ: 
، المغير والمتمـ لمقانوف رقـ: 31/05 ، لتنفيذ القانوف رقـ:2006فبراير 

، الجريدة الرسمية، عدد المغربي المتعمق بحماية الممكية الصناعية، 97/14
 .2006فبراير  20، بتاريخ: 5397

، الجريدة الرسمية لممممكة األردنية الياشمية، المتعمق بالعالمات التجارية األردني 99/34القانون رقم:  -
 .1999 نوفمبر 01المؤرخة في:  4389العدد 

، الرائد التجارية التونسيالمتضمن قانون العالمات ، 2001أفريؿ  17المؤرخ في:  36القانون رقم:  -
، ص 2001أفريؿ  17الصادر في:  31الرسمي لمجميورية التونسية عدد 

المتعمق  2007جويمية  23المؤرخ في:  50بالقانوف رقـ  ، المنقح والمتمـ994
 بحماية عالمات الصنع والتجارة والخدمات.

 ،المصري حماية الممكية الفكريةالمتعمق ب، 2002جواف  02المؤرخ في:  02/82رقم:  انونالق -
 02الصادرة بتاريخ:  )مكرر( 22 :عدد، لمجميورية المصريةالجريدة الرسمية 

 .2002جواف 

 المراسيم: -ج
المتعمق بانظمام الجميورية الجزائرية  1984أفشٌم  24 :المؤرخ في 8;/8; رقم: يرئاسالمرسوم ال -

 ،الديمقراطية الشعبية التفاقية نيروبي بشأن حماية الرمز األولمبي
، 17الشعبية، عدد  الديمقراطيةالجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية 

 . 1984أفشٌم  24 في: صادرةال

المتعمق بتنظيم المصالح الخارجية  1991أفشٌم  06 :المؤرخ في 9>/9> رقم: المرسوم التنفيذي -
 الديمقراطية. الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية لممنافسة واألسعار

 .1991أفشٌم  10 في: صادرةال، 16الشعبية، عدد 
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المتعمق برقابة المواد المنتجة محميا  1993فٍفشي  06: المؤرخ في :9/8> رقم: المرسوم التنفيذي -
 الديمقراطيةالجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية  ،والمستوردة

 . 1993فٍفشي  10 في: صادرةال، 46الشعبية، عدد 

يتضمن مفتشية مركزية الذي  1994جوٌهٍت  16 :المؤرخ في 8/092> رقم: المرسوم التنفيذي -
عمى مستوى وزارة التجارة لمتحقيقات االقتصادية وقمع الغش 

الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية  ،ويحدد اختصاصاتيا
 . 1994جوٌهٍت  20 في: صادرةال، 48الشعبية، عدد  الديمقراطية

المتعمق بكيفيات مطابقة المنتوجات  1996أكتوبش  19 :المؤرخ في 9/988> رقم: المرسوم التنفيذي -
الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية  ا،المستوردة ونوعيتو

 . 1996أكتوبش  20 في: صادرةال، 62الشعبية، عدد  الديمقراطية

المتضمن تمديد االختصاص المحمي ، 2006أكتوبر  5المؤرخ في:  06/348المرسوم التنفيذي رقم:  -
، الجريدة لبعض المحاكم ووكالء الجميورية وقضاة التحقيق

، 63الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الرسمية لمجميورية 
 .2006أكتوبر  18 :في صادرةال

المتضمن انضمام الجميورية  2013ديسمبر  15 :المؤرخ في 13/420 رقم: المرسوم الرئاسي -
الشعبية إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن  الديمقراطيةالجزائرية 

، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية التسجيل الدولي لمعالمات
 .2015أفريؿ  26 :في صادرةال، 21الشعبية، العدد  الديمقراطية

 القرارات القضائية: -5
 الوطني: -أ 
، المحكمة العميا، الغرفة الجزائية، 1993فيفري  23المؤرخ في:  094230قرار رقم:  -

 .284، ص 1993المجمة القضائية، العدد الرابع، 
، الغرفة التجارية والبحرية، المجمة 1999جويمية  13 :المؤرخ في 190797القرار رقم:  -

 .125، ص 2000القضائية، العدد األوؿ، 
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، المحكمة العميا، الغرفة التجارية 2002فيفري  05المؤرخ في:  261209قرار رقم:  -
، 2003والبحرية، المنشور في مجمة المحكمة العميا، العدد األوؿ، 

 .265ص 
، الغرفة التجارية والبحرية، مجمة 2006جواف  07المؤرخ في:  377589قرار رقم  -

 .381، ص 2006وؿ، المحكمة العميا، العدد األ
المحكمة العميا، غرفة الجنح ، 2013أفريؿ  25المؤرخ في:  587468قرار رقم:  -

، ص 2013مجمة المحكمة العميا، العدد األوؿ، والمخالفات، 
400 

، المحكمة العميا، غرفة الجنح 2014 نوفمبر 27: المؤرخ في 0965242رقم:  قرار -
والمخالفات، القسـ الثالث، مجمة المحكمة العميا، العدد األوؿ، 

 .449، ص 2015
، المحكمة العميا، الغرفة التجارية 2015مارس  12: المؤرخ في 0946351 قرار رقم: -

 .294، ص 2015األوؿ، والبحرية، مجمة المحكمة العميا، العدد 
 األجنبي: -ب
المغربي  القانونيمجمة الحدث  1972جويمية  19المؤرخ في:  1555/89قرار رقم:  -

 .15ص  1998، الصادرة في مارس 04العدد 
، محكمة النقض السورية، مجموعة أحكاـ 1973جواف  23المورخ في:  550قرار رقم:  -

 القضاء. 
، 1989ديسمبر  22ؽ، جمسة  55، محكمة النقض المصرية لسنة 2274طعن رقم  -

 . 1016، الجزء الثاني، ص 37المجموعة القضائية المصرية، السنة 
محكمة العدؿ العميا األردنية، المنشور في مجمة نقابة المحاميف، العدد  168/88قرار رقم  -

محكمة العدؿ العميا  168/88قرار رقم  -. 905، ص 1989، 9و 7
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، ص 1989، 9و 7ألردنية، المنشور في مجمة نقابة المحاميف، العدد ا
905. 

، ص 2001، نشرية محكمة التعقيب 2001ماي  08الؤرخ في:  65931قرار رقم:  -
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 صـخـلـمالـ
  

تلعب العالمة التجارية دورا كبيرا في تحقيق العدالة بين المشتغلين في قطاع التجارة 

 هموالصناعة والخدمات لنيل ثقة جمهور المستهلكين، من خالل الحرص على تحسين منتجات

ة قدر نظرا ل ،االقتصادية همكسب الشهرة المأمولة، وٕانجاح مشاريعقصد  هم،خدماتو  هموبضائع

حماية المستهلك من مختلف صور الغش  ،فضال عن دورها فيالتسويقيةالعالمة التجارية 

باستغالل ، لثراء الفاحش والسريعل سعيا االعتداء عليهاخاصة مع ازدياد عمليات  ،واالحتيال

فراغات القانونية والثغرات ومختلف ال،عولمة االقتصاد وتطّور التجارة الدولية مفرزات

مختلف ما هي نتساءل  وفي مواجهة تلك التهديدات ،لكن أمام كل تلك األهمية. اإلدارية

صور الحماية الجزائية للعالمة التجارية في التشريع الجزائري والمقارن؟ وهل تلك الحماية 

  كافية للحد من مختلف صور التعدي على العالمات التجارية؟

الباب في  نابابين تناول إلىالدراسة  قسمناالمطروحة  اإلشكاليةعلى  اإلجابة قصدو   

 فخصصناه لدراسة الباب الثانيأما  ،العالمة التجاريةحقوق أركان جريمة التعدي على  األول

  .الخاصة بالمتابعة والجزاء اإلجرائيةمختلف الضوابط والقواعد 

أصلية، محاكاة العالمة، عقوبات العالمة التجارية، تقليد، تزوير،  الكلمات المفتاحية:

  عقوبات تكميلية.

  



 

Résumé 

 

La marque représente (joue) un role majeur dans la réalisation de la justice chez les 
travailleurs dans le commerce, le secteur de l'industrie et des services;  pour acquérir la 
confiance du public des consommateurs,  en veillant à l'amélioration de leurs produits et de 
leurs marchandises et services, afin d’atteindre  la célébrité désirée, et le succès des projets 
économiques, en raison de la capacité de commercialisation de la marque, ainsi que son rôle 
dans la protection des consommateurs des diverses formes de fraude, en particulier avec les 
opérations accrues de l'assaut à la poursuite de la riches se obscène et rapide, en tirant parti de 
la mondialisation  de l'économie et le développement du commerce international, et divers la 
cunes juridiques et administratifs. mais par rapport à cette importance et face à ces menaces, 
Quelles sont les formes de la protection pénales des marques dans la législation algérienne et 
comparative? Et si cette protection est suffisante, pour réduire les diverses formes de contre 
façon de marque? 

Afin de répondre à la problématique à portée de main, nous avons divisé l'étude en 
deux sections que nous avons traitées dans la  première partie : les éléments de l’infraction de 
porter atteinte aux droits de la marque ; tant que  la deuxième partie porte l’étude de  diverses 
disciplines et règles de procédure concernant le  suivi et la sanction. 

Mots-clés: marque, la contrefaçon, les faux, marque de simulation, les peines 
principales, les peines complémentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

 

The trademark plays a significant role in the realization of justice Amon persons employed in 
the sectors of trade, industry and services, to gain the confidence of the public consumers, by ensuring 
that their products, merchandise and services are improver, in order to achieve fame hoped and 
success of the economy projects, due to the ability of the marketing trade mark. Furthermore, the 
trademark has an important place in the protection of the consumer against all kinds of fraud, 
especially in the regard to the increase of different forms of infringements on il through the 
exploitation. 

Of the outcomes of the globalization of the economy and the development of the international 
trade on the one hand and the legal and administrative gaps on the other hand, in order to reach a fast 
and enormous wealth. So, in the face of all these threats, we wonder: what is the penal protection of 
the trademark in the Algerian legislation and comparative law ?and is this protection sufficient to 
reduce the different types of in fringement on the trademark ? 

On the purpose to answer to the problem posed, the study is divided in two parts : 

The part I deals with the elements of the crime of infringement on the rights of the trademark. 

The part II examines the different standards and legal proceeding related to the procution and 
punishment against the infringer. 

Keywords : the trademark, counterfeit, forgery, simulation of the mark, principal penalties, 
additional penalties. 
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