حماية العالمات التجارية
دراسة عامة

من الخصابص الممٌزة لؤلنشطة االقتصادٌة والتجارٌة تمتعها بذاتٌة دٌنامٌكٌة تدفعها نحو التطور بشكل مستمر ومنظم
ولٌست تلك الخاصٌة إالكً تتفاعل مع المتغٌرات التً تمر بها المجتمعات للوفاء بحاجات األفراد التً تتعاضم وتعدد مع
مرور الزمن.

فإذا كانت المجتمعات حتى أوابل القرن الثامن عشر ,لم تلق باالًًً لبعض المسابل القانونٌة مثل العبلمات التجارٌة ,كحق
معنوي ٌكون لصاحبه سلطة االستبثار فً استخدامه على ما ٌنتجه من سلع أو خدمات إال أن الطوابف التجارٌة فً القرون
الوسطى قد استخدمت العبلمات التجارٌة للتفرقه بٌن منتج هذه الطابفة عن غٌرها ( , )1للحٌلولة دونه سرقة هذه المنتجات
من قبل أي طابفة أخرى (. )2

إأل أنة مع تطور الزمن و تطور الحضارات اإلنسانٌة تطورت معه المفاهٌم القانونٌة السابدة ,فاتخذت أشكاال
ونظرٌات شتى.

فعلى حٌن كانت مركبات الذمة المالٌة للفرد تحتوى على حقٌن أثنٌن هما :الحقوق العنٌه و الحقوق الشخصٌة ,فإنـه مــع
تطور الصناعة إثر ظهور اآللة التجارٌة ,تنوع مصادر اإلنتاج  ,لم ٌصمد ذلك التقسٌم التقلٌدي فً وجه المستجدات
العصرٌة التً أفرزت قسما ثالثا عرف بالحقوق المعنوٌة وبمعنً اشمل ,كحقوق الملكٌة الفكرٌة وحقوق الملكٌة الصناعٌة
والتجارٌة ,وحق المؤلف ,وبراءات االختراع و الرسوم والنماذج الصناعٌة ,والعبلمات التجارٌة .وقد ترتب على هذا
الوضع بروز عبلقات قانونٌة جدٌدة ,مما ٌقتضً إحاطتها بتنظٌم قانونً ٌهدف إلى حماٌة الحقوق المعنوٌة ,فً مواجهة
المنافسة غٌر الشرٌفة ,مما ٌعنى استبثار صاحب الحق باستعمال واستغبلل حقه فً مواجهة اآلخرٌن ( 1)1غٌر أن ما تتمٌز
به الحقوق المعنوٌة عن الحقٌن السابقٌن كونها من الحقوق المؤقتةٌ ,فقد صاحبها حق السٌطرة علٌها بمضً مدة محدودة ,أو
بعدم االستعمال واالستغبلل  ,كما قضت بذلك (المادتٌن  ) 191199من القرار الجمهوري بالقانون رقم (1994 )19م بشأن
الحق الفكري ولعل من المفٌد القول أن العبلمات التجارٌة أصبحت فً الوقت الراهن من أهم حقوق الملكٌة الصناعٌة
وأكثرها حضوراً فً الواقع القانونً نظراً لشٌوع استخدامها فً المنتجات الصناعٌة والتجارٌة ,لما تخلقه من قوة جذب
للعمبلء والمستهلكٌن,األمر الذي مٌزها بمبدأ المنافسة االقتصادٌة طلبا ً فً تفوق صاحبها على غٌره 2

أما على المستوى المحلى .فلم تلق العبلمات التجارٌة اهتماما من المجتمع الٌمنً ,إال فً الربع األخٌر من القرن
العشرٌن ,حٌث كان التجار الٌمنٌون قبل ذلك ٌعتمدن فً تمٌٌز المنتجات عن غٌرها ,على بعض الخصابص الذاتٌة التً
تحتوي علٌها المنتجات كا لخطوط أو األلوان أو غٌر ذلك مما ٌعرف با لسلعة .بل كان البعض من التجار والمستهلكٌن
ٌطلق على السلعة اسم اإلقلٌم الواردة منه ,كالخشب العدنً ,والفوطة العدنٌة و اللحفة التهامٌة ,والمشدة الحلبٌة إلى غٌر ذلك

 .وال ٌغٌب عن البال اختبلف المفاهٌم حول النشاط التجاري فً مدٌنة عدن على وجه الخصوص ,حٌث كان المجتمع الٌمنً
فً هذه المنطقة ٌدرك أهمٌة العبلمات التجارٌة نظراً لوجود العدٌد من الشركات األجنبٌة التً اتخذت من مٌناء عدن نقطة
انطبلق بضابعها ومنتجاتها إلى األسواق العربٌة و األفرٌقٌة.

غٌر أنه لم ٌلبث إدراك المجتمع الٌمنً بأسره أن إستجاب للكثٌر من الوسابل العصرٌة -خصوصا ً بعد قٌام ثورة 26
سبتمبر ,وإنفتاح الٌمن على الدول األخرى ,مما كان له أثر كبٌر فً إستٌراد المنتجات العدٌدة للشركات األجنبٌة المختلفة,
وقد ساهم فً زٌادة نسبة الوعً فً أهمٌة العبلمات التجارٌة التدفق الرأسمالً إلى الساحة الٌمنٌة,مما أدى إلى نمو القوة
الشرابٌة للمواطن ,فكان هذا العامل المدخل األبرز فً إهتمام المجتمع الٌمنً بالعبلمات التجارٌة كإشارة فأرقة تمٌز المنتج
المرغوب عن المنتجات المنافسة.

ولذلك سعى التجار والموردون و وكبلء الشركات األجنبٌة ,وغٌرهم من المنتجٌن المحلٌٌن إلى توسٌع مدارك المجتمع
الٌمنى بأهمٌة العبلمات التجارٌة من خبلل العدٌد من الوسابل اإلعبلمٌة ,أوالً فً تحفٌز المجتمع نحو السلعة المعلن عنها,
وهذا ما ٌدفع أصحاب العبلمات إلى تكرٌس الحق االستبثاري واالحتكاري على العبلمات الممٌٌزة لمنتجاتهم.أو بضابعهم
ألنهم صاروا الوكبلء الحصرٌون للشركات المالكة للعبلمة التجارٌة .

ونظراً لما تثٌره حقوق الملكٌة الصناعٌة بشكل عام ,والعبلمات التجارٌة بشكل خاص من إشكاالت قانونٌة صعبة
ودقٌقة فً الوسط التجاري ,كان البد من تدخل المشرع الٌمنى لتنظٌم تلك الحقوق وسبر أحكامها فً إطار قانونً متطور,
فصدر القانون رقم (1976 )45م بشأن العبلمات واألسماء التجارٌة ,الذي حل محله قانون الحق الفكري رقم ( )19لسنة
1994م عقب إعادة توحٌد شطري الوطن.

ومما تجدر اإلشارة إلٌه ,أن المشرع الٌمنً عند وضعه لقانون الحق الفكري  ,قد راعى فـً ظاهـرة القـواعد واألحكـام
التــً تضمنتها االتفاقٌات الدولٌة المتصلة بالملكٌة الصناعٌة ,وإن كانت حٌنبذ لم تنظم إلٌها ,كاتفاقٌة بارٌس الصادرة فً
 29مارس 1883م ,ومعاهدة مدرٌد الخاصة بالتسجٌل الدولً للعبلمات التجارٌة والصناعٌة الصادرة فً  14أبرٌل
1891م ,وتعدٌبلتهما فً بر وكسل فً  14دٌسمبر 1999م ,وواشنطن فً ٌ 12ونٌو 1911م ,وال هاى فً  6نوفمبر
1925م ,ولندن فً ٌ 3ونٌو 1934م,ولشبونة فً  31أكتوبر 1958م ,ونٌس فً عام  1957واستكهولم فً ٌ 14ولٌو
1967م الذي جرى تعدٌله وتنقٌحه فً أكتوبر 1979م.

ومع سعً الدول الصناعٌة الكبرى بقٌادة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إلى تكرٌس وسابل السٌطرة االقتصادٌة ,
خصوصا ً السٌطرة على مقدرات الدول األخرى النامٌة منها والمتخلفة ,المنتجة للمواد األولٌة والمستهلكة فً الوقت ذاته
للسلع التجارٌة والصناعٌة للدول الغربٌة ,لذلك سعت إلى مٌبلد االتفاقٌة العامة للتعرٌفات الجمركٌة عام 1947
(الجات)( )G.A.T.Tالتً تمخضت عنها بعد جوالت عدٌدة منظمة التجارة العالمٌة world trade organization
المعروفة اختصاراً بـ ( ) W.T.Oالتً وقع على مٌثاقها فً مدٌنة مراكش بالمغرب فً مارس 1995م (. )1وهذه االتفاقٌة,
كرست السٌاسة االحتكارٌة للدولة الصناعٌة فً مجال حقوق الملكٌة الصناعٌة والتجارٌة  ,بذرٌعة حماٌة المنتجات من
جرابم التقلٌد ,كما جاء فً القســـم ( )5من االتفاق المتصل بحقوق الملكٌة الفكرٌة  ,المنصوص علٌة فً المادة (.)61
ومقتضى ذلك أن تكون الدول األعضاء حارسا ً ورقٌبا ً أمنٌا ً على مصالح الدول الكبرى بحماٌة العبلمات التجارٌة والصناعٌة
المملوكة للشركات التابعة لها فً إقلٌمها الوطنً ,وإلزام الدول األعضاء بتضمٌن تشرٌعاتها الوطنٌة نصوصا ً تحمً جمهور

المستهلكٌن من الغش التجاري الناتج عن تقلٌد العبلمات التجارٌة .وهذا ٌوافق مضمون نص المادة (/6ثانٌا) من اتفاقٌة
بارٌس الصادرة فً  29مارس عام 1883م والتعدٌبلت البلحقة علٌها حٌث قالت (( تتعهد دول االتحاد ,سواء مــن تلقاء
نفسها إذا جــاز تشرٌعهــا ذلك ,أو بـناء علــى طلب صاحب الشأن ,برفض أو إبطال التسجٌل وٌمنع استعمال العبلمة
الصناعٌة أو التجارٌة التً تشكل نسخا ً أو تقلٌداً أو ترجمة ٌكون من شأنها إٌجاد لبس بعبلمة تجارٌة… .خاصة بشخص
ٌتمتع بمزاٌا هذه االتفاقٌة ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة ….))..

وأضافت المادة رقم ( )1من االتفاقٌة بأنه (( تشكل الدول التً تسري علٌها هذه االتفاقٌة اتحاداً لحماٌة الملكٌة
الصناعٌة المملوكة لمواطنً الدول األعضاء)) .

1مثل هذا التوجه ٌعتبر فً رأى البعض 2سبلحا ً ذو حدٌنٌ ,جب على الدول عند إعداد تشرٌعاتها للملكٌة الصناعٌة تحقٌق
مصالح الدولة الوطنٌة كٌما تصبح مثل هذه القوانٌن رافداً من روافد التقدم الصناعً و الرخاء االقتصادي ,ولٌس مصدراً
من مصادر االستغبلل والتبعٌة ,بما ٌحقق مصالح الدول الصناعٌة ,خصوصا ً فً ظل سٌاسة هذه الدول لتسوٌق أفكارها
بشأن حقوق الملكٌة الصناعٌة والتجارٌة وإسباغها بسبغة دولٌة كً تكون مبادئ ملزمة على الدول األخرى تضمٌن أحكامها
فً تشرٌعاتها الوطنٌة.

وال ٌخفً حرص الدول الكبرى والشركات التابعة لها ,على إستمرار سٌاستها االحتكارٌة للعبلمات التجارٌة فً مواجهة
الدول غٌر األعضاء,األمر الذي ٌضمن لها تأمٌن حصولها على عوابد مالٌة مجزٌة عند استخدام عبلماتها التجارٌة من قبل
شركات أو جهات أخرى ,فً إطار ما ٌعرف بعقد االمتٌاز أو عقد التراخٌص الصناعً.3

وفً المساق المذكور لم تجد الجمهورٌة الٌمنٌة بداً من مجاراة األوضاع االقتصادٌة الدولٌة باتساقه المختلفة ,مع شا
من التحفظ ,حٌث سعت من خبلل إعداد التشرٌعات الوطنٌة إلى تبنً الكثٌر من القواعد المنظمة لحقوق الملكٌة الصناعٌة
كما نظمتها اإلتفاقات والمعاهدات الدولٌة  ,كما أثرنا فٌما سٌق  1غٌر أنها تعمدت بقصد أو بدون قصد إغفال النص على
القـواعد الجنابٌة لحماٌة حقوق الملكٌة الصناعٌة والتجارٌة فــً قــانون الحــق الفكري رقم ( .)19لسنة 1994م  .تاركة
ذلك لؤلحكام الواردة فً قانون العقوبات رقم ( .)12لسنة 1994م ,وقانون اإلجراءات الجزاٌبة رقم( . )13لسنة 1994م.

ومما تجدر اإلشارة إلٌه ,أن الذي دفع الدول والمجتمعات إلى العناٌة الخاصة بحقوق الملكٌة الصناعٌة ,وإصدار
التشرٌعات المنظمة ألحكامهاٌ ,تجلى فً بعث روح التطور التجاري والرقى الصناعً,و المنافسة الشرٌفة على المستوى
الدولً كما ٌرى البعض (2.)1

وضمانا ً إلستمرار ذلك التطور وإزالة العراقٌل أمام التجارة الدولٌة كان البد من تشجٌع الدول على حماٌة حقوق الملكٌة
الصناعٌة  ,وترسٌخ هذا المبدأ فً التشرٌعات الوطنٌة.3

ولما كانت الجمهورٌة الٌمنٌة ,من الدول التً ضمنت تشرٌعاتها الوطنٌة الكثٌر من أحكام االتفاقٌات والمعاهدات الدولٌة
الخاصة بالملكٌة الصناعٌة ,فإن ذلك ٌقتضً منها تنظٌم الحماٌة القانونٌة للحقوق المشار إلٌها على النحو الذي ٌحقق أهداف
الشركات التجارٌة فً سٌطرتها على ما تملكه من عبلمات تجارٌة .غٌر أن قانون حماٌة الحقوق الفكرٌة قد أغفل اإلشارة
إلى األحكام الجنابٌة بشأن الحماٌة المتصلة بالعبلمات التجارٌة والصناعٌة ,مكتفٌا ً -حسب رأٌنا -على األحكام الواردة فً
قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزابٌة .وكان ٌستحسن -فً نظرنا -إخراج قانون الحق الفكري بصورة شاملة متضمنا ً
األحكام البلزمة لحماٌة هذه الحقوق بما ال ٌتعارض مع العقوبات األشد المنصوص علٌها فً القوانٌن األخرى ,كً ٌسهل
على غٌر المتخصصٌن معرفة الحكم فً القانون الخاص بدالً من الرجوع إلى قانون عام  ,خصوصا ً فً ظل سكوت القانون
الخاص عن القاعدة القانونٌة واجبة التطبٌق عند حدوث أي نزاع.1وعلى الرغم من ذلك فإن المحاكم الٌمنٌة درجت على
تبنً قواعد الحماٌة على أسس من العدالة وأحكام المنافسة غٌر المشروعة ,ومبادئ االتفاقٌات والمعاهدات الدولٌة المنظمة
لحقوق الملكٌة الصناعٌة والتجارٌة كما ٌتضح ذلك فً العدٌد من األحكام كما سوف نرى فٌما بعد.

ونظراً لما خرج به التشرٌع الٌمنً الخاص بالحقوق الفكرٌة والصناعٌة بشأن حماٌة حقوق الملكٌة التجارٌة على نحو ما
سلف,فإنه ٌتوجب علٌنا بٌان حكم المسألة محل الدراسة ومن النظر فً التشرٌعات المختلفة المنظمة للشؤون االقتصادٌة
والتجارٌة.

وبٌان ذلك قسمنا هذه الدراسة إلى فصلٌن إثنٌن  :نتناول فً األول الشروط الموضوعٌة والشكلٌة ,ونبٌن فً الثانً:
القواعد القانونٌة لحماٌة العبلمات التجارٌة والصناعٌة ,بادبٌن الفصل األول بتوطبة نوضح فٌها األهداف المبتغاة من الحماٌة
القانونٌة للمسألة محل البحث ,وذلك على النحو التالً:

أهداف الحماٌة للعبلمات التجارٌة :

استقر رأي الفقه1بأن القانون هو مجموعة من القواعد القانونٌة ,تعدها الدولة ,لتنظٌم سلوك األفراد ,ومصحوبة بالجزاء
المناسب لمن ٌخالفها.

ً
خدمة ألهدافها
والقانون إذا كان ٌرعى مصالح األفراد فً األساس  ,فإنه فً الوقت نفسه ٌعبر عن المصالح العلٌا للدولة
وتحقٌقا ً لمصالح مواطنٌها .وإذا كان الحال كذلك  ,تكون تلك القواعد واألحكام القانونٌة جدٌرة بالحماٌة من الدولة كسلطة
ومن المواطنٌن كمنتفعٌن.

ومن هنا تظهر أهداف الحماٌة التً إبتغاها المشرع للعبلمات التجارٌة ,والتً تتمثل فً محاربة المنافسة غٌر المشروعة,
ومن شأن هذا اإلجراء القضاء على جرابم الغش والتقلٌد للعبلمات  ,األمر الذي ٌؤدي بدوره إلى رواج النشاط
التجاري,وتشجٌع العمل االبتكاري,ودعم النشاط الصناعً ,وزٌادة فرص االستثمار ,وخلق فرص العمل المختلفة ,ونمو
المهارات الفنٌة ,وهذا ٌساعد على الحد من الفقر بٌن المجتمعات.

ولٌس ذلك فحسب ,بل إن أهداف الحماٌة القانونٌة للعبلمة ,حماٌة المستهلك من الوقوع فً فخ السلع المقلدة والمغشوشة.
وهذا على المستوى العام ,أما على المستوى الخاص بأصحاب العبلمات والشركات المنتجة ,فإن هدف حماٌة العبلمة هو
تكرٌس الحق االستبثاري لهم,وزٌادة معدل أرباحهم إلى غٌر ذلك من المزاٌا التً تتحقق لهم من الحماٌة المقررة للعبلمات
التجارٌة والصناعٌة.

الفصل األول

الشروط القانونٌة البلزمة لحماٌة العبلمات التجارٌة

إذا كانت االتفاقٌات والمعاهدات الدولٌة ,خصوصا ً االتفاقٌة الخاصة بالجوانب المتصلة بالتجارة فً حقوق الملكٌة الفكرٌة
المعروفة( باتفاقٌة ترٌبس) ,قد سعت إلى تبنً الدول لمبدأ الحماٌة الفعالة والمبلبمة لحقوق الملكٌة الفكرٌة .غٌر أن الدول
ومنها الجمهورٌة الٌمنٌة لم تنساق على غٌر هدى لتبنً قواعد تلك االتفاقٌات ,حٌث وضعت الشروط القانونٌة البلزم
توافرها فً العبلمة التجارٌة كً تكون محبلً ٌحمٌه القانون .وهذه الشروط تتمثل فً الشروط الموضوعٌة الخاصة بذاتٌة
العبلمة التجارٌة ,والشروط الشكلٌة المتمثلة فً إجراءات تسجٌل العبلمة التجارٌة.وهذا ما سنتناوله فً مبحثٌن إثنٌن:

على النحو التالً-:

المبحث األول :الشروط الموضوعٌة لحماٌة العبلمات التجارٌة والصناعٌة

المبحث الثانً :الشروط الشكلٌة لحماٌة العبلمات التجارٌة والصناعٌة

المبحث األول

الشروط الموضوعٌة لحماٌة العبلمات التجارٌة والصناعٌة

لٌست كل عبلمة أو رمز ٌوضع على سلعة أو منتج صناعً ٌندرج ضمن حقوق الملكٌة التجارٌة والصناعٌة ,وبالتالً ٌكون
محبلً للحماٌة القانونٌة .فلقد وضع المشرع الٌمنً شروطا ً ٌستوجب توافرها فً العبلمات التجارٌة لحماٌتها من التقلٌد
والتزوٌر وهذه الشروط وردت فً نصوص متعددة نحاول جمع شتاتها على النحو الذي ٌوضح الفكرة محل الدراسة.

فقد عرفت المادة( )85من قانون الحقوق الفكرٌة رقم ( )19لسنة  1994م العبلمات التجارٌة والصناعٌة بقولها ((-1
العبلمة الصناعٌة أو التجارٌة هً التً تتخذ شعاراً لتمٌٌز منتوجات مشروع صناعً أو زراعً أو تجاري أو صناعات
إستخراجٌة أوللداللة على خدمات أحد المشروعات.

-2عناصر العبلمة التجارٌة أو الصناعٌة:

أ -تتكون العبلمة من عنصر واحد أو أكثر ٌكون إمارسها ً أو لفظا ً أو شكبلً أو لجسما ً أو غٌر ذلك

بٌ -جوز أن تتكون العبلمة من رسم معٌن كالخطوط والنقوش والصور والرموز  ,أو من ألفاظ محددة كالحروف واألرقام
والكلمات واألسماء .

ح -كما ٌجوز أن تتركب العبلمة من شكل جسم ممٌز ,ولو كان هذا الجسم هو الغبلف الخارجً للمنتوجات)).

ونصت المادة ( )86بأنه :

 -1ال تنفصل العبلمة عن المنتوجات أو الخدمات الممٌزة لها.

 -2ال ٌجوز قبول عبلمة للتسجٌل إال إذا كانت معدة فعبلً لئلستعمال.

 -3ال ٌجوز تسجٌل العبلمة إال لمشروع إنتاجً أو خدماتً.

وقالت المادة(:)88

 -1ال تقبل العبلمة الخالٌة من أٌة صفة ممٌزة.

 -2والحالة كذلك إذا تألفت العبلمة من أشكال فرضتها طبٌعة أو وظٌفة المنتوجات أو الخدمات أو من إشارة تستعمل فً
التجارة لتعٌٌن منتوجات أو خدمات أو من داللة أصبحت تسمٌة شابعة للمنتوجات أو الخدمات.

 -3وفً كل حال ال تقبل العبلمة إذا تعذر ألي سبب أن تمٌز بوضوح بٌن المنتوجات أو الخدمات المشروعات المختلفة.

وأضافت المادة ( )89بأنهٌ (( :جب أن تكون العبلمة متمٌزة بصورة جوهرٌة عن غٌرها من العبلمات وبناء علٌه ال تقبل
للتسجٌل-:

أ -العبلمة المشابهة لعبلمة مودعة أو مسجلة لصالح الغٌر أو جرى إٌداعها بعد ذلك من الغٌر المتمتع بأسبقٌة خاصة عن
منتوجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة.

العبلمة غٌر المسجلة:

ب -العبلمة المشابهة لعبلمة غٌر مسجلة مستعملة فً السابق من قبل الغٌر فً الٌمن بالنسبة إلى منتوجات أو خدمات
مماثلة أو مشابهة متى جاز أن ٌؤدي إستعمال العبلمة المطلوب تسجٌلها إلى اختبلط األمور لدى الجمهور.

ج  -العبلمة المطابقة كلٌا ً أو جزبٌا ً أو المقلدة أو المترجمة لعبلمة مشهورة أو السم تجاري معروف للغٌر بحٌث ٌمكن أن
ٌؤدي إستعمال العبلمة المطلوب تسجٌلها إلى إختبلط األمور لدى الجمهور .

9وتقضً المادة ( )99بقولها ((ال تصلح عبلمة:

أ -الشعارات العامة والرموز و األعبلم واألوسمة واألختام وما إلٌها الخاصة بالٌمن أو بإحدى الدول أو الحكومات أو
المنظمات الدولٌة ,ورموز الهبلل األحمر والصلٌب األحمر واألسماء الجغرافٌة إذا أحدث استعمالها لبسا ً بشأن مصدر
المنتوجات وصور الغٌر ما لم ٌوافق على استعمالها.
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أٌة عبلمة من شأنها أن تضلل الجمهور حول مصدر أو نوعٌة المنتوجات أو الخدمات.

ج -كل عبلمة تخالف النظام االجتماعً الٌمنً.

ومن مجموع النصوص سالفة الذكر ,نستخلص الشروط القانونٌة الواجب توافرها فً العبلمات التجارٌة كً تكون حقا ً
قانونٌا ً ٌحمٌه القانون ,وتتمثل بالشروط اآلتٌة ,نتناولها فً ثبلثة مطالب على النحو آالتً :

المطلب األول
–الصفة الذاتٌة الممٌزة للعبلمة التجارٌة والصناعٌة .

المطلب الثانً – جدة العبلمة التجارٌة والصناعٌة.

المطلب الثالث – مشروعٌة العبلمة التجارٌة والصناعٌة.

المطلب األول
الصفة الذاتٌة الممٌزة للعبلمة التجارٌة والصناعٌة

أو صحت الفقرة األول من المادة( )88من القانون الحق الفكري أنه ال تقبل العبلمة الخالٌة من أٌة صفة ممٌزة .ومقتض ذلك
أنه العبلمات التجارٌة حتى تكون محبل ٌحمٌة القانونٌ,شترط فٌها أن تكون لها.

خصابص ذاتٌة بتمٌزها عن غٌرها من العبلمات المستخدمة فً السلع التجارٌة والمنتجات الصناعٌة المماثلة .والمقصود
بتمٌز العبلمات لدى الفقها( )11أن تتوافر فً الرموز الداخلٌة ففً تركٌب العبلمة التجارٌة خاصٌة دقٌقة تعطى فً
مجموعها شكبل جمالٌا خاصا وممٌزا ,وهذا الشكل هو الذي تنصب علٌة الحماٌة ولٌس األلفاظ الداخلة فً تكوٌنه وقد حكم
بأنه ((…… لٌست العبرة باحتواء العبلمة

( )1وعلى ذلك فبل تعد عبلمة تجارٌة قابلة للحماٌة القانونٌة على حروف أو رموز أو صور مما تحتوٌه عبلمة أخرى ,إنما
العبرة هً بالصورة العامة التً تنطبع فً الذهن نتٌجة لتركٌب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل
الذي تبرز به فً العبلمة…)) وقالت نفس الحكمة ((من أجل ذلك ٌجب لتقرٌر ما إذا كانت للعبلمة ذاتٌة خاصة متمٌزة عن
غٌرها النظر إلٌها فً مجموعها ال إلى من العناصر التً تتركب منها …)) ( )2العبلمات التً تتألف من شكل شابع
ومألوف كالمربع والمثلث والدابرة وغٌرها من األشكال العامة ,حٌث أكدت ذلك المادة ( )89من قانون الحق الفكري بأنه
((ٌجب أنه تكون العبلمة ممٌزة بصورة جوهرٌة عن غٌرها من العبلمات …)) وفً حكم المحكمة استبناف القاهرة قررت
أن األشكال العامة التً لٌس لها مظهر خاص وممٌز ال ٌمكن أنه تكون محبل لبلحتكار القابل للحماٌة ( .)3ووسعت اتفاقٌة
(تتربس) هذا المعنى حٌث قالت ((ال ٌجوز للبدان األعضاء أنه تجعل الصبلحٌة للتسجٌل مشروطة بالتمٌٌز المكتب من
خبلل االستخدام ,كما ٌجوز لها اشتراط أن تكون تمٌز -العبلمات المزمع تسجٌلها قابله لئلدراك بالنظر ,كشرط لتسجٌلها))
وال تكون عبلمة تجارٌة ٌتقرر الحماٌة القانونٌة لها  ,الشعارات والرموز العامة للٌمن أو للدول األخرى,أو كدت ذلك
المادة( )99من قانون الحق الفكري بقولها ((ال تصلح عبلمة تجارٌة:

أ -الشعارات العامة والرموز واألعبلم واألوسمة واألختام وما إلٌها الخاصٌة بالٌمن أو بإحدى الدول أو الحكومات أو
المنظمات الدولٌة ,ورموز الهبلل األحمر والصلٌب األحمر ))..وهذا الحكم ٌوافق القواعد الواردة فً اتفاقٌة بارٌس (المادة
/6ثالثا)).

ولٌس المنع من اتخاذ تلك األشكال المذكورة لعدم انطوابها على خصابص ذاتٌة ممٌزة ,بل كونها تمثل أدوات قانونٌة وفنٌة
تتصل بالهوٌة الوطنٌة للدولة ,كالشعار الرسمً ,أو العلم الوطنً ,وإما ألنها تعبر عن معان معنوٌة سامٌة للشخصٌات
الوطنٌة ,كاال وسمة والنٌاشٌن ,وبالتالً فإن تحرٌم اتخاذها عبلمات تجارٌة أو صناعٌة ٌعود إلى االعتبارات المتصلة
بالنظام العام .وباإلضافة إلى ذلك ٌشكل اقتباسها جرٌمة تزوٌرٌ ,عاقب مرتكبها بالحبس مدة ال تزٌد على عشر سنوات
(م 298عقوبات ) .

أما تحرٌم إتخاذ الهبلل األحمر والصلٌب األحمر عبلمات تجارٌة فٌرجع إلى اعتبارها رموزا دٌنٌة بحتة ٌجب احترامها.1

وٌلحق بذلك أسماء المدن واألقالٌم إذا كان من شأن إستخدامها على المنتجات التجارٌة والصناعٌة إحداث لبس ٌتصل بمقدار
المنتوجات(م /99أ من قانون الحق الفكري)  .وٌندرج فً هذا السٌاق صور األشخاص ما لم ٌوافق صاحب الصورة على
اتخاذها عبلمة تجارٌة (م/99أ)

الطلب الثانً
جدة العبلمة التجارٌة والصناعٌة

إن المدلول االقتصادي الذي تنطوى علٌه العبلمة التجارٌة الناتج عن التعبٌر اإلجمالً لشكل العبلمة التجارٌة نتٌجة تمٌزها
عن غٌرها من العبلمات المستخدمة على المنتجات المماثلة ,ال ٌكفً لشمولها بالحماٌة القانونٌة  ,بل البد أن تكون العبلمة
جدٌدة ,وٌقصد بالجدٌة فً رأى الفقهاء( )1عدم سبق استعمال العبلمة داخل إقلٌم الدولة للمنتجات المماثلة من قبل منافس
آخر ,وإن كان ٌجوز استخدامها على منتجات مختلفة( )2ومن خبلل ما سبق فإن مضمون الجدة ٌنطوي على عناصر ثبلثة
نحاول إلقاء الضوء علٌها على النحو التالً:
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الجدة المتصلة بنوع التجارة أو الصناعة:

إن الحماٌة القانونٌة لحقوق الملكٌة الصناعٌة – كما ٌراها االتحاد الدولً لحماٌة الملكٌة الفكرٌة والمنظمة العالمٌة
-2
للملكٌة الفكرٌة المعروفة بالوٌبو( – )wipoتستهدف تشجٌع النشاط اإلبتكاري ,وازدهار الصناعة ونمو االستثمار,وانسٌاب
التبادل السلعً والتجاري الشرٌف بٌن الدول ,واستقرار العبلقات القانونٌة بٌن األفراد .والذي ٌساعد على التكامل الدٌنامٌكً
بٌن تلك األهداف المختلفة ,هو شرط الجدة للعبلمة التجارٌة

الذي تمٌزت به السلع التجارٌة أو الصناعٌة  ,بحٌث تكون العبلمة مختلفة عن غٌرها من العبلمات المرقومة على منتج
منافس .وبالتالً فإنه ال تكون العامة التجارٌة محبلً للحماٌة القانونٌة إذا سبق إستعمالها على منتج مماثل أو مشابه خشٌة
تضلٌل الجمهور .وفً هذا المعنى حكمت محكمة النقض المصرٌة بقولها (( الغرض من العبلمة التجارٌة هو أن تكون
وسٌلة لتمٌٌز المنتجات والسلع وٌتحقق هذا الغرض بالمغاٌرة بٌن العبلمات التً تستخدم فً تمٌٌز سلعة معٌنة بحٌث ٌرتفع
اللبس بٌنها وال ٌقع جمهور المستهلكٌن فً الخلط والتضلٌل))  .1فإذا اكتسبت العبلمة تلك الخاصٌة للجدة ,اكتسبت حق
الحماٌة القانونٌة داخل إقلٌم الدولة بأكمله.

وٌثار التساؤل عن جدة العبلمة التجارٌة إذا كان قد سبق استعمالها فً جزء أو منطقة معٌنة فً الدولة  ,هل تفقد شرط
الجدة أم ٌظل متوافراً رغم ذلك؟.

اختلف الفقهاء فً اإلجابة على ذلك حٌث ذهب رأي  , 2إلى توافر شرط الجدة وإن سبق استخدام العبلمة فً جزء واحد
فقط من أقالٌم الدولة  ,شرٌطة أال تصرّ ف المنتجات سوى داخل هذا اإلقلٌم فقط .وذهب رأي آخـــر ,3إلى فقدان العبلمة
لشرط الجدة إذا سٌق إستخدامها ولو فً منطقة واحدة من الدولة .ذلك أن الجدة المعول علٌها حسب هذا الرأي ٌشمل الرقعة
الجغرافٌة للدولة بكاملها.

والذي – ٌظهر لنا – أن المشرع الٌمنً قد أخذ بمضمون الرأي الثانً  ,حٌث ذكرت المادة( )89من قانون الحق الفكري)
بأنه (( ٌجب أن تكون العبلمة متمٌزة بصورة جوهرٌة عن غٌرها من العبلمات وبناء علٌه ال تقبل للتسجٌل:

أ -العبلمة المشابهة لعبلمة مودعة أو مسجلة – لدى الجهات الٌمنٌة المختصة – لصالح الغٌر أو جرى إٌداعها بعد ذلك من
الغٌر المتمتع بأسبقٌة خاصة عن منتوجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة.

ب-العبلمة المشابهة لعبلمة غٌر مسجلة فً السابق من قبل الغٌر فً الٌمن  ,بالنسبة إلى منتوجات أو خدمات مماثلة أو
مشابهة متى جاز أن ٌؤدي استعمال العبلمة المطلوب تسجٌلها ,إلى اختبلط األمور لدى الجمهور)).

ج -العبلمة المطابقة كلٌا ً أو جزبٌا ً أو المقلدة  ,أو المترجمة لعبلمة مشهورة أو إلسم تجاري معروف للغٌر بحٌث ٌمكن أن
ٌؤدي استعمال العبلمة المطلوب تسجٌلها إلى اختبلط األمور لدى الجمهور)).

وٌتضح من خبلل النص أن شرط الجدة – كما ٌبدو لنا – ٌشمل جمٌع أقالٌم الجمهورٌة الٌمنٌة .وذا االتجاه هو األكثر مبلبمة
ألحكام التجارة وقواعد المناقشة المشروعة  ,وٌؤدي إلى إستقرار المراكز القانونٌة المكتبٌة.

وتجدر اإلشارة  ,إلى أن شرط الجدة الذي اشترطه المشرع الٌمنً على النحو الذي سٌق بٌانه  ,ال ٌقتصر على العبلمات
المسجلة فحسب  ,بل ٌشمل العبلمات المشابهة لعبلمة غٌر مسجلة من قبل غٌر الٌمنٌٌن لدى الدوابر المختصة فً الٌمن.
ومثل هذا التوجه ٌوافق اتفاقٌة بارٌس لسنة (1883م) التً من مبادبها األساسٌة وجوب منح األجانب نفس معاملة الوطنٌٌن
بصدد حقوق الملكٌة التجارٌة والصناعٌة وتنص اتفاقٌة ترٌبس على أنه ٌجب على كل دولة متعاقدة أن تمنح مواطنً الدول
المتعاقدة األخرى الحماٌة نفسها التً تمنحها لمواطنٌها فٌما ٌتعلق بحماٌة الملكٌة الصناعٌة ))( 1)1وٌمثل هذا الحكم أحد
األهداف الربٌسٌة لئلتفاقٌة الدولٌة (ترٌبس) ,وٌمثل وهو روح وجوهر أحكام منظمة التجارة العالمٌة(.2)2

 -3المدى الزمنً لجدة العبلمة التجارٌة:

إن ارتباط العبلمات التجارٌة بأذواق الجمهور ورغباتهم  ,قد منحها وضعا ً قانونٌا ً خاصا ً  ,بحٌث تستمر محتفظة بصبلحٌة
حماٌتها القانونٌة خبلل المدى الزمنً المحدد لها قانوناً ,والمقدرة بعشر سنوات تبدأ من تارٌخ سرٌان التسجٌل  ,وتستمر

الحماٌة للعبلمة لنفس المدة المذكورة  ,إذا تم تجدٌدها وفقا ً لئلجرءات المحددة قانونا ً .فإذا انتهت هذه المدة دون تجدٌد فقدت
العبلمة المدى الزمنً لجدتها ,وبالتالً تفقد الحماٌة القانونٌة الكقررة لها فً الجمهورٌة الٌمنٌة.

ومن ناحٌة أخرى ,تفقد العبلمة التجارٌة مداها الزمنً للجدة فً الٌمن إذا توقف استعمالها مدة خمس سنوات متتالٌة دون
عذر مقبول.وبشترط لنفاذ هذا الحكم صدور حكم قضابً (م 2/191من قان,ون الحق الفكري .3وحددت اتفاقٌة (ترٌبس)
هذه المدة بثبلث سنوات (م.)/19

وٌثار التساؤل عن الوضع القانونً للمدى الزمنً لجدة العبلمة التجارٌة فً الٌمن إذا تم تسجٌلها ولم تستعمل من قبل من
سجلها أوالً؟.

لم ٌجب المشرع الٌمنً على ذلك  ,غٌر أن ما – نراهٌ -وافق مفهوم القانون الٌمنً فً هذه الحالة  ,هو القول بانسحاب
الحكم الوارد فً المادة ( 2/191من قانون الحق الفكري)) ,كما تم عرضه آنفا ً.

المطلب الثالث

مشروعٌة العبلمة التجارٌة والصناعٌة

إن غاٌة المشرع من سن القوانٌن ,تتمثل فً رعاٌة مصالح الناس وإحترام حقوقهم .وتحقٌق ذلك ٌقتضً حمل األفراد على
احترام جمٌع القوانٌن لتٌسٌر الحٌاة الجماعٌة لهم .وٌعتبر تحقٌق هذا اإلحترام واجبا ً على السلطات العامة وعلى األفراد
سوٌة  .وهذا المعنى ال ٌتقرر إال للعمل القانونً المشروع ,بحٌث ٌكون العمل غٌر المشروع محبلً إلستجابة المجتمع ,
وٌكون مرتكبه عرضة للعقوبة بموجب أحكام القانون  ..وحقوق الملكٌة التجارٌة والصناعٌة من الحقوق التً تستوجب
حماٌتها قانونا ً  ,وٌشترط لذلك أن تكون مشروعة على النحو المحدد فً القانون  .وتعتبر العبلمة غٌر مشروعة إذا خالفت
نصا ً قانونٌا ً أو قاعدة قانونٌة آمرة ,أو كانت مخالفة للنظام اإلجتماعً الٌمنً  ,أو مخلة باآلداب العامة .أكدت ذلك المادة
(( 99من قانون الحق الفكري  ,حٌث قالت (( ال تصلح عبلمة تجارٌة:

الشعارات والرموز واألعبلم واألوسمة واإلختام وما إلٌها الخاصة بالٌمن أو بإحدى الدول
-一
أو الحكومات أو المنظمات الدولٌة,..ورموز الهبلل األحمر والصلٌب األحمر....

-二

أٌة عبلمة من شأنها أن تضلل الجمهور حول مصدر أو نوعٌة المنتوجات أو الخدمات.

ج -كل عبلمة تخالف النظام اإلجتماعً الٌمنً ))

وٌتضح من هذا النص  ,أن الحماٌة القانونٌة ال تتقرر إال للعبلمات التجارٌة المشروعة على النحو الذي حدده القانون .
وبالتالً فالعبلمات التً تتخذ شكل الشعارات أو الرموز واألوسمة واألختام العامة ,الخاصة بالٌمن  ,أو بإحدى الدول أو
الحكومات أو المنظمات الدولٌة ,ال تصلح عبلمات تجارٌة  ,وٌتعرض مخالف هذا الحظر للعقوبات المقررة قانونا ً .كذلك
ال ٌجوز أن تكون العبلمة مشابهة أو مطابقة للرموز الدٌنٌة  ,كً ال تكون محآل ٌقبل التبادل التجاري عند بٌع المتجر إال
آخر .1

وهذا السلوك تؤكد علٌه المبادىء االساسٌة للمنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة ((الوٌبو))  , 2ونصت علٌه اتفاقٌة بارٌس لسنة
1883م فً المادة(( /6ثالثا ً)) الفقرة األولى (أ,ب,ج)).

أما حظر العبلمة لمخالفتها للنظام العام  ,فلها فً المجتمع الٌمنً والمجتمعات المحافظة معنى ٌختلف عما هو سابد فً
المجتمعات المدنٌة األخرى  ,فالنظام العام فً الٌمن ٌحرم اتخاذ الصور الفاضحة على سبٌل المثال عبلمات تجارٌة ,كونها
تعارض قواعد الدٌن اإلسبلمً  ,وتنافً تقالٌد المجتمع.

المبحث الثانً

الشروط الشكلٌة لحماٌة العبلمة

ٌعتبر تسجٌل العبلمة التجارٌة والصناعٌة فً السجبلت المعدة لذلك لدى اإلدارة الحكومٌة المختصة من الشروط الشكلٌة
البلزمة لتقرٌر الحماٌة القانونٌة للعبلمة التجارٌة والصناعٌة  ,ولٌس هذا فحسب بل إن من الشروط الشكلٌة البلزمة للحماٌة
المقررة للعبلمة ضرورة استخدامها على النطاق التجاري مع المرونة النسبٌة لهذا الشرط من دولة إلى أخرى  .ولذلك
تعرض لهذٌن الشرطٌن فً مطلبٌن أثنٌن على النحو اآلتً:

المطلب األول

تسجٌل العبلمة التجارٌة

التسجٌل ن اإلجراءات القانونٌة واجبة اإلتباع لصحة العمل القانونً  ,وهذا اإلجراء ٌمثل مظهراً ٌكفل عبلنٌة وإشهار الحق
الخاضع للتسجٌل ولٌس ذلك فحسً بل ولضمان الحق المراد تسجٌله للشروط القانونٌة ,فٌما ٌترتب على التسجٌل أثره
القانونً  .ومن هذا المنطلق فلكً تشكل العبلمات التجارٌة والصناعٌة حقا ً ٌحمٌه القانون  ,دون أن تثار بشأنها أي لبس أو
خبلف بشأن استحقاقها للحماٌة المقررة قانونا ً .اشترط المشرع الٌمنً وجوب تسجٌل العبلمة التجارٌة لدى الدوابر الرسمٌة
المختصة  ,بناء على طلب ٌتقدم به صاحب العبلمة ,وٌجب على جهات اإلدارة إصدار قرارها بالموافقة على الطلب خبلل
شهر من تارٌخ تقدٌم طلب التسجٌل (م 1/93من قانون الحق الفكري)) .وقد رسم المشرع الٌمنً إجراءات التسجٌل واآلثار
المترتبة علٌه فً المواد( 192-92من قانون الحق الفكري ) ,وذهبت اتفاقٌة (ترٌبس) إلى القول ((ٌتمتع صاحب العبلمة
التجارٌة المسجلة بالحق المطلق فً منع جمٌع األطراف التً لم تحصل على موافقة صاحب العبلمة من استخدامها أو
استخدام عبلمة مماثلة ())...م .)1/16وهذا ٌؤكد أن التسجٌل شرط ضروري لحماٌة العبلمة التجارٌة.

المطلب الثانً

استعمال العبلمة التجارٌة والصناعٌة

سبقت اإلشارة إلى أن العبلمات التجارٌة اصبحت من الحقوق المعنوٌة التً قد ٌفوق قٌمتها القٌمة الفعلٌة لؤلصول المادٌة .
وهً بهذا المعنى جدٌرة بالحماٌة لٌس من مالكها فقط بل أٌضا ً من أفراد المجتمع التً توجه لخدمتهم.حٌث نجد االشخاص
ٌقبلون على المنتجات التً حازت عل ثقتهم بمرور الزمن ,وهذا لم ٌأت من فراغ  ,بل نتٌجة استعمال واستغبلل العبلمة
التجارٌة على المنتجات الصناعٌة والسلع التجارٌة بصورة مستمرة ومنتظمة .ومن هذا المنطلق اشترط المشرع الٌمنً
لشمول العبلمات التجارٌة للحماٌة المقررة قانونا ً  ,أن تكون تحت اإلستخدام من قبل مالكها .أكدت ذلك المادة ( )2/191من
قانون الحق الفكري بقولها ((تقتضً المحكمة بشطب العبلمة بناء على طلب كل ذي شأن إذا توقف استعمالها مدة خمس
سنوات متتالٌة دون عذر مقبول)).

وٌتضح من هذا النص أن عدم استخدام واستغبلل العبلمة التجارٌة لمدة خمس سنوات متتالٌة دون عذر مقبول ٌفقدها
شرطا مًن شروط الحماٌة القانونٌة لذلك فمن شروط الحماٌة للعبلمات التجارٌة أن تكون مستغلة من قبل مالكها .وحدث
اتفاقٌة (ترٌبس ) هذه المدة بثبلث سنوات متصلة (م .)1/19

ولهذا الحكم حضور فً اتفاقٌة (ترٌبس) مع المرونة فً معنً االستعمال حٌث نصت المادة( )3/15بأنه((ٌجوز للبلدان
األعضاء جعل قابلٌة التسجٌل معتمدة على االستخدام  ,غٌر أنه ال ٌجوز اعتبار

شروط الحماٌة

الجدٌر باالشارة ,إلى أن شطب العبلمة التجارٌة لعدم االستعمال ال ٌخضع لسلطات اإلدارة التً تتولى تسجٌلها بل البد أن
ٌكون الشطب بموجب حكم قضابً تصدرة المحكمة المختصة وفقا لئلجراءات القانونٌة المعتادة .وخبر فعل المشرع الٌمنى
بهذا الحكم ذلك أنه اإلجراءات القضابٌة قد تكون أدعى إلى التمحٌص والتدقٌق لطلبات الخصوم من الجهات اإلدارٌة.
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