الحمايت المدنيت للعالمة
التجاريت
القاضي محمد عبد طعيس
أ.م.د.علي فوزي الموسوي
محكمت بداءة الرصافت االتحاديت
كليت القانون -جامعت بغداد

ممخص بالمغة العربية :
بعد قياـ

دخمت العالـ ة التجارية المنافسة التجارية بشكؿ ممحكظ

الثرة الصناعية نتيجة تعدد كسائؿ اإلنتاج كقد ظيرت نتيجة لذلؾ العديد
ك
مف العالمات المشيكرة مثؿ عالمة كككاككال سنة

1886ـ كعالـ ة ككداؾ

سنة 1888ـ كبناء عمى ذلؾ أصبحت العالـ ة التجارية مف أىـ العناصر
المعنكية لممحؿ التجارم كأكثر كسائمو فعالية لمتعريؼ بالسمع كالمنتج ات

كالبحث مرؾز عمى مفيكـ العالـ ة التجارية الذم تظير مف خاللو شخصية
التاجر كما كتعد كسيمة لممستيمؾ في تحديد مصادر منتجاتو

كلذلؾ فيي

أم العالـ ة تتنكع بتنكع النشاط الصناعي كالتجارم كالخدمي الذم يمارسو
األفراد كبناء عمى ذلؾ كأف البد مف تكفير الحماية القانكني ة ليا بناء عمى
تكفير شركط معينو أىميا تكفر صفقة التميز كما تحتكم مف حداثة كحيدة
كفي ىذا المجاؿ نجد أف التشريع العراقي قد قصر حؽ الحماية عمى
البضائع كالخدمات كلـ يتجاكز إلى أنكاع أخرل تماشيا مع أحكاـ اتفاقية

الجكانب المتصؿ ة بالتجارة التربس لعاـ 1994ـ كالتي أؽ رت الحماية
القانكني لمعالـ ة المشيكرة خارج أطار
ة
المشابية.

السمع كالخدمات المماثؿ ة اك

بناء عمى ذلؾ فاف ىذه الدراسة الكجيزة تتناكؿ

المدني لمعالـ ة التجارية بمباحث ثالثة :
ة
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أحكاـ الحماية

كأىميتيا

المبحث األكؿ في مفيكـ العالـ ة التجارية مف حيث التعريؼ بيا
. كتميزىا مف غيرىا كأنكاع العالـ ة التجارية

بينما يتناكؿ المبحث الثاني مفيكـ الحماية المدنية مف حيث أساسيا

الداخمي ثـ أخي ار ندرس في المبحث الثالث دعكل
ة
القانكني كالكسائؿ الدكلية ك
كأطرافيا كشركطيا كاآلثار القانكنية

الحماية المدنية مف حيث نطاقيا
تب عمييا
المتر ة

Civil Protection of the trade mark
The trade mark interred to the field of
commercial competition after the industrial Revolution
as result of so many famous trade marks as a marks
of coca-cola in 1886 and the mark of kodak in 1888
due to that the trade mark became the most
Important elements of the commercial shops It
became also an effective means to introduce the
goods , so the assay focus on the concept of the
trade mark in which they appear from of the
merchant's personality which create the sprit of the
competition , due to that it is necessary to provide
the legal protection according to existence of some
conditions like the property of excellence and
content of modern.
In this field we find that Iraqi legislation limit
the right of protection on the goods and services
only in the line of Trips provisions , so this Assay
deal with the legal judgments for civil protection , by
three chapters ,the first deal with the concept of trade
mark while the second chapter deal with the concept of
civial protection by the means of internal &international
procedures finally the third chapter devotes with the
case of civil protection.
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مقدمة :

الحماية المدنية لمعالمة التجارية

ترتبط معيشة اإلنساف بأفكاره التي تترجـ
ساىمت في تطكير البشرية

إلى تقنيات ككسائؿ

 ,األمر الذم أكجب حماية ىذه

األفكار ,

كحيث أف العالـ ة التجارية تدخؿ ضمف الحقكؽ الفكرية كالصناعية كت عد
مف ابرز العناصر المعنكية لممح ؿ التجارم بؿ أكثرىا انتشا ار كتداكال فيي
تدخؿ في إطار الحماية الكاجبة لمحقكؽ الفكرية

 ,كقد اكتسبت العالـ ة

التجارية أىميتيا بما تقدـ ق مف صفة فارقة تساعد الجميكر عمى التعرؼ

إلى

عمى البضائع كالسمع كالخدمات دكنما لبس كتضميؿ كلذا فيي تدفع
اؿمزيد مف اإلبداع كالتنافس كليذا يككف ليا دك ار كبي ار في زيادة النشاط
التجارم مع عدـ نكراف دكرىا كدليؿ لممستيمؾ في

كطمكحاتو.

اقتناء ما يمبي حاجاتو

بناء عمى ذلؾ البد مف البحث في طبيعة األحكاـ القانكنية المنظمة
لمعالـ ة التجارية كتحديد مضامينيا كنطاؽ معالجتيا

ؽ نظرة تحميمية
كؼ

ؽىية
ضمف النصكص التشرمعية كق اررات المحاكـ مع االستعانة باآلراء الؼ
إلزالة االختالفات التشريعية كدعـ القضاء في اتخاذ الحكـ الصحيح  ,كقد

يقكدنا ذلؾ إلى طمب تعديؿ أك أصالح بعض النصكص النافذة لمنع
حاالت التعدم عمى حقكؽ أصحاب العالمات التجارية كقد

استعراض بعض

األحكاـ في القكانيف

نمجأ إلى

األخرل مثؿ القانكف المصرم

كاألردني كمقارنة ذلؾ بالتشريع العراقي كذلؾ بمكجب

األحكاـ الكاردة في

قانكف العالـ ات كالبيانات التجارية رقـ  21لسنة  1957كتعديمو باألمر رقـ

 80لسنة  2004الصادر مف سمطة االئتالؼ المؤقتة المنح لة كال نستغني
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في كؿ ىذا كذاؾ عما كرد مف أحكاـ في االتفاقيات الدكلية كالسيما اتفاقية
باريس لحماية الممكية الصناعية لعاـ 1883ـ ككذلؾ ما كرد في اتفاقية

الجكانب المتصمة بالتجارة ( اتفاقية التربس ) لسنة 1994ـ .

كمف اجؿ الحصكؿ عمى النتائج المبتغاة عمدنا إلى دراسة مكضكع
الحماية المدنية لمعالـ ة التجارية بـ باحث ثالثة  ,فخصص المبحث األكؿ
لبياف مفيكـ العالـ ة التجارية مف حيث التعريؼ

غيرىا كأنكاع العالـ ة التجارية كأشكاليا كشركطيا.

بيا كأىميتيا كتميزىا مف

ثـ نتناكؿ في المبحث الثاني مفيكـ الحماية اؿ مدنية كبياف أساسيا
القانكني كالكسائؿ الدكلية كالداخمية في الحماية .

كأخي ار ندرس دعكل الحماية مف حيث نطاقيا

كاآلثار المترتبة عمى الحماية المدنية كنختـ ىذه الدراسة

كأطرافيا كشركطيا
باستنتاجات

كمقترحات أمميف أف تككف دراسة عممية ذات فائدة كمف اهلل التكفيؽ
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المبحث األول
مفيوم العالمة التجارية
ترتبط الع ال مة التجارية بالسمعة

()1

ارتباطا كثيقا نشأ عنو كحدة غير

قابمة لمتجزئة أدت بالنتيجة إلى ركاج السمعة بشكؿ يسير في نطاؽ متماسؾ
مع العالمة التجارية األمر الذم جعميا تتأثر بانتباه الجميكر كاعجابو األمر

الذم دفع التشريعات إلى التدخؿ لتكفير الحماية فيي تمثؿ عنص ار أساسيا
في القطاع الصناعي كالتجارم لما تمعبو مف دكر في تسكيؽ المنتجات
كالبضائع تتناكؿ بحث مفيكـ العالـ ة التجارية بمطالب أربعة :

نخصص األكؿ لمتعريؼ بيا ك بياف أىميتيا كفعقد الثاني لمتميز بيف العالمة
التجارية كما يشتبو بيا مف نظـ قا نكنيو أخرل كفي الثالث نكضح

أنكاع

العالـ ة التجارية كأشكاليا كأخي ار في المطمب الرابع بيف شركطيا ككما يأتي
:

المطمب األول

تعريف العالم ة التجارية وأىميتيا
استخدمت العالـ ة التجارية منذ القدـ كحتى قبؿ كجكد القراءة
كالكتابة باعتبارىا رم از أك أشارة لمداللة ع لى السلع كالممتمكات حيث كانت

تدمغ عمى الحيكانات كالماشية لمداللة عمى ممكيتيا كتميزىا مف بعضيا ,
المعيش لإلنساف كأسمحتو مف سيكؼ كرماح  ,إال أف
ة
كتكضع عمى أدكات
الظيكر الحقيقي لمعالمة التجارية يرجعو المؤرخكف

إلى بداية القركف

الكسطى عندما أستخدميا الركماف ألكؿ مرة في ظؿ نظاـ الطكائؼ لدييـ
()1

نصت المادة ()1مف قانكف حماية حؽ المستيمؾ العراقي رقـ ا لسنة  2010عمى ( كؿ
منتج صناعي اك زراعي أك تحكيمي اك نصؼ مصنع اك مادة أكلية اك أم منتج آ

خر

يمكف حسابو كتقديره بالعدد اك الكزف اك الكيؿ اك القياس  ,ما يككف معدا لالستيالؾ).

- 100 -

لتميز كؿ طائفة مف سكاىا ككاف استعماؿ العالمة في تمؾ الفترة
بيدؼ تعقب الصانع اك الحرفي

إجباريا

الذم قاـ بصناعة مف تجات معينة يمكف

عندىا الحد ـ ف حاالت الغش كالتقميد التي تجسدت صكر التصدم ليا في

تحطيـ اك مصادرة كؿ سمعة خالية مف العال مة المميزة

()1
ليا .

ثـ بعد ذلؾ تطكرت العال ـ ة التجارية كتعدد نطاؽ استخداميا األمر

الذم كاف محط كالدة العديد مف العالمات الشييرة مثؿ عالمة (كككا ككال )
التي ظيرت عاـ 1886ـ كعالمة ( ككد ) التي ظيرت عاـ 1888ـ
()2

كغيرىا

سنتناكؿ في ىذا المطمب دراسة تعريؼ العال

ـ ة التجارية كبياف أىميتيا

كذلؾ بفرعيف ككما يأتي :

()1

د .عبد اهلل الخرشكـ  ,الحؽ في التعكيض الناشئ عف التعدد ككجو مف أكجو الحماية
المدنية لمعالمة التجارية  ,دراسة في التشريع األردني

 ,بحث منشكر عمى الشبكة

الدكلية لممعمكـ ات (االنترنت) في المكقع  www.arabawinfo.comسنة 2008
()2

ص.2
د .صالح سمماف األسمر  ,الجديد في قانكف العالمات التجارية األردني  ,بحث منشكر
عمى منشكر عمى شبكة االنترنت  ,المكقع السابؽ  ,سنة 2008ـ ص. 3
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الفرع األول

تعريف االعالمة االتجارية
عرفت العالمة التجارية عمى صعيد الفقو بأنيا

 ( :العالمة التي

يتخذىا الصانع أك التاجر شعا ار لمنتجاتو أك بضائعو تمي از ليا عف غيره ا
مف المنتجات كالبضائع

()1
المماثمة ) .

كما عرؼت قضاء مف قبؿ محكمة العدؿ العميا األردنية بأنيا (عبارة

عف حركؼ أك رسكـ أك عالمات أك خميط مف ىذه األشياء ذم صفة فارقة
(مميزة) كعمى شكؿ يكفؿ تمييز بضائع صاحبيا عف بضائع غيره مف
الناس)

()2

كمما تقدـ نفيـ أف العالمة التجارية ىي عنكاف تعريؼ لمبضائع
كالسمع كتمييزىا كيتجسد ىذا التمييز أك التعريؼ بما يضعو الصانع اك
التاجر مف إشارات أك رمكز عمى ما يصنعو أك ينتجو مف سمع كمنتجات
لكي يكسبيا صفو تميزىا حتى عمى البضائع اك المنتجات التي تنتج في

المصنع ذاتو كبذلؾ فأف التعريؼ ال مقتصر عمى التميز مف السمع المنتجة
مف تاجر آخر كانما ينصرؼ إلى منتجات التاجر المتعددة ذاتو

 ,كال

يقتصر دكر العالمة التجارية عمى السمع كالمنتجات الصناعية أك التجارية

بؿ يتعدل ذلؾ ليشمؿ الخدمات لنشاط اقتصادم اك سياحي معيف كما ىك
الحاؿ في العالمات المتخذة لدل

شركات الطيراف كالمؤسسات السياحية

كاؿمصرفية كؿذلؾ فأف مثؿ ىذا التحميؿ يتفؽ مع تعريؼ جانب مف الفقو
()1

()2

القاضي أفطكاف الناشؼ  ,اإلعالنات كالعالمات التجارية بيف القانكف كاالجتياد

منشكرات الحمبي  ,بيركت  ,سنة 1999ـ  ,ص. 131

,

قرار محكمة العدؿ العميا  88/49في  1988/12/31أشار إليو صالح زيف الديف ,
شرح التشريعات الصناعية كالتجارية  ,ط , 1عماف  ,دار الثقافة لمنشر  ,سفة 2007ـ
 ,ص.114
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بأنيا  ( :إشارة تكسـ بيا البضائع كالسمع كالمنتجات تمي از ليا مما
مف سمع تاجر عف آخر أك منتجات أرباب الصناعات األخرل)

()1

يماثميا
.

كما كاف التعريؼ ال ينصرؼ إلى المنتجات فقط بؿ يتعدل إلى
الخدمات أيضا أما تعر يؼ العالمة التجارية في قانكف العالمات كالبيانات
التجارية العراقي رقـ  21لسنة  1957فقد جاء في المادة األكلى

()2
مفق .

ما يأتي  ( :أم إشارة أك مجمكعة مف اإلشارات يمكف أف تشكؿ
عالمة تجارية يمكف مف خالليا التمييز بيف سمع مشركع ما عف سمع
مشاريع أخرل مثؿ

اإلشا ارت كبخاصة الكممات

ك بضمنيا

األسماء

الشخصية كالحركؼ كاألرقاـ كاإلشكاؿ الرمزية كاأللكاف ككذلؾ أم خميط مف

ىذه اإلشارات يمكف تسجيمو كعالمة تجارية كاذا كانت اإلشارات غير قادرة
بحد ذاتيا عمى تمييز السمع أك الخدمات فأف أمكانية التسجيؿ تتكقؼ عمى

السمة المميزة المكتبية مف االستعماؿ كال يشترط في اإلشارة إدراكيا بصريا
حتى تصمح لمحماية كعالمة تجارية ) كيتضح مف النص المفيكـ الكاسع
ؿلعالقة التجارية الذم كضعو المشرع العراقي بصدد تعريؼ لمعال مة التجارية
فيك ؽد ضمف أ شكاال كصك ار متعددة لمعالمة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

كلـ يقصر المفيكـ عمى صفة التميز لمسمع كالخدمات كما فعؿ ذلؾ المشرع
األردني بتعريؼ لمعالمة التجارية بقكلو :
()1

()2

د .صالح الديف الناىي  ,الكجيز في الكمية الصناعية كالتجارية  ,عماف  ,دار الفرقاف ,
سنة  , 1983ص. 233
عدؿ ىذا القانكف باألمر رقـ

 80لسنة  2004ـ الصادر مف سمطة االئتالؼ المنحمة

كنشر التعديؿ في الكقائع العراقية رقـ

 3983في حزيراف  2004/كأصبح اسـ ىذا

القانكف ( قانكف العالمات التجارية كالمؤشرات الجغرافية ) ثـ عدلت بعض مكاده كعمؽ
البعض األخر بالقانكف رقـ  9لسنة  2010المنشكر في الكقائع العدد  4144في شباط
 2010ـ كأعدد لمقانكف تسمية السابؽ (قانكف العالمات كالبيانات التجارية )
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( أم إشارة ظاىرة يستعمميا أك يريد استعماليا أم شخص لتمييز بضائع ق
اك منتجاتو اك خدماتو عف بضائع غيره اك منتجاتو اك خدماتو )

( )1

كنشير في ىا الصدد إلى أف المشرع العراقي قد أشار إلى عالمة
الخدمة صراحة كانو لـ يضؼ حمايتو عمى ىذا النكع

إال باألمر رقـ 80

لسنة 2004ـ بعد أف التزـ اؿصمت طكيال مع ىذا النكع مف العالـ ات .
إف المفيكـ الكاسع الذم تبناه المشرع العراقي ينسجـ مع المفيكـ

الذم أكردتو المادة ( )15مف اتفاقية الجكافب المتصمة بالتجارة (التربس)
لعاـ  1994حيث جاء فييا  ( :تعتبر أم عالمة اك مجمكعة عالمات
تسمح بتميز السمع كالخدمات التي تنتجيا منشأة ما عف تمؾ التي تنتجيا

المنشات األخرل صالحة الف تككف عالمة تجارية كالسيما الع المات التي
تشمؿ أسماء شخصية كحركؼ كأرقاـ كأشكاؿ كمجمكعات ألكاف كأم مزيج
مف ىذه العالمات مؤىمة لمتسجيؿ كعالمات تجارية كحيف ال يككف في ىذه

العالمات ما يسمح بتمييز السمع كالخدمات ذات الصمة يجكز لمبمداف

األعضاء أف تجعؿ الصالحية لمتسجيؿ مشركطة بالتمييز المكتسب مف
خالؿ االستخداـ كما يجكز ليا اشتراط أف تككف الع المات المزمع تسجيميا

قابمة لإلدراؾ بالنظر  ,كشرط لتسجيميا ) كيتضح مما تقدـ آف آراء الفقو
كاألحكاـ التشريعية كاف اختمفت في طريقة كصؼ مفيكـ العالمة التجارية
كصياغة إال أنيا تتفؽ بأف العالمة التجارية ىي ( كسيمة التاجر أك مقدـ
الخدمة في تميز منتجاتو أك سمعة أك

خدماتو عما يماثميا ) لذا يمكف

اختصار تعريؼ العالـة التجارية ىي  ( :كؿ ما يميز منتجا ما سمعة كاف
اك خدمة مف غيره ).

()1

المادة الثانية مف قانكف العالمات التجارية األردني رقـ  29لسنة 2007ـ المعدؿ لقانكف
العالمات التجارية رقـ  33لسنة . 1952
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الفرع الثاني

أه م ية العالمة التجارية
ال تقؼ أىمية العالمة التجارية عند حدكد قيمتيا المادية اك المعنكية لممحؿ

الجارم باعتبارىا أحد عناصر الميمة بؿ تمتد لتشمؿ كؿ ما تؤديو مف
كظائؼ لمصا نع اك التاجر اك مقدـ الخدمة ككذلؾ المستيمؾ كىك ما
يستكجب اإليضاح كالبياف .

أوال – العالمة التجارية ذات أىمية اقتصادية وقيمة مالية :
إف زيادة شيرة العالمة التجارية يعني زيادة

إقباؿ الجميكر عمى السمع

كالخدمات التي تحمميا كىذا ينعكس إيجابا عمى االقتصاد الكطني بتكسع
األنشطة التجارية ككفرة اإلنتاج كتشغيؿ األيدم العاممة كزيادة اإليرادات
الضريبية لمدكلة كتشكؿ بعض العالمات ثركة ىامة فقد أضيرت إحصاءات

مسح جرت عمى ( )290شركة عبر العالـ أف قيمة بعض العالمات تتجاكز

مبمغ ( )36بميكف دكالر سنة  , 1994كما أجرت إدارة شركة سيتي براكند
التابعة لمؤسسو سيتي جركب العالمية سنة 2001ـ لنجد أف القيمة المادية
لعالمة كككاككال األمريكية قدرت بما يزيد عمى اثناف كسبعيف مميار دكالر

ككذلؾ الحاؿ لعالمة ميكركسكفت ككذلؾ عالمة جنراؿ مكتر كعالمة ف ككيا
كعالمة فكرد مف أربعيف إلى خمسيف مميار دكالر كفؽ ذلؾ االستبياف

(. )1

ثانيا – االعالمة االتجارية ضمان لنوعية السمع والخدمات وتميزىا :
غالبا ما تعبر العالـ ة التجارية عف خصائص السمع اك الخدمات التي
تمثميا كتككف كسيمة تميزىا مما يماثميا مف سمع اك خدمات كبذلؾ تكفر
()1

د .صالح زيف الديف  ,رجع سابؽ ,ص. 50
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االطمئناف كالضماف لجميكر المستيمكيف كىي كذلؾ أم العالـ ة تعد كسيمة
لمتعبير عف مجمكعة صفات لممنتج اك ـ قدـ الخدمة تمتصؽ بذىف المستيمؾ

الذم يستعـ ؿ شفرات حالقة مف نكع كليت مثال يتكقع
ؼ
الخصائص كالصفات نفسيا كمما كرر شراء المف

أف يحصؿ عمى

تج الذم م حمؿ ذات

العالمة كبذلؾ تعد العالمة أداة مرئية لتمييز السمع كالخدمات .
ثالثا – االعالمة التجارية وسيمة من وسائل االمنافسة المشروعة :

تعني المنافسة المشركعة تزاحـ التجار اك الصناع عمى تركيج اكبر

قدر مف منتجاتيـ اك خدماتيـ عف طريؽ جذب اكبر عدد مف العمالء كفقا
ألحكاـ القانكف كالعادات كاألعراؼ التجارية

()1

ككجكد مثؿ ىذه المنافسة يعد ام أر" الزما لتخفيض األثماف كارتفاع
القيمة الحقيقية لمنقكد  ,كالعالمة التجارية لماليا ـ ف ميزة تيسر ؿ ؿجميكر
التعرؼ عمى السمعة اك الخدمة التي يفضمكنيا كتخمؽ منافس

كمشركعة كتدفع المنافسيف إلى مزيد مف الحرص في تحسيف ما

ة حادة

يقدمكه

لممستيمؾ .
رابعا – العالمة التجارية ضمان لحماية جميور المستيمكين :
يعد النشاط التجارم مف أكثر أكجو النشاط البشرم فائدة لما يكفره مف
أرباح األمر الذم جعؿ منو ميدانا لممارسة

أساليب متعددة مف الغش

كاالحتياؿ كالتقميد كصكال إلى تضميؿ الجميكر كالحصكؿ عمى مكاسب

مادية كخارج إطار المنافسة المشركعة كالعمؿ التجارم الشريؼ لذا تتدخؿ

()1

.المحامي يكنس عرب

,النظاـ القانكني لممنافسة غير المشركعة في القانكف

األردني,بحث منشكر عمى شبكة المعؿ
- www.arablawinfo.comص.5
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كمات(االنترنت)

في المكقع

العالمة التجارية لتمعب دك ار في حماية المستيمؾ

مف األساليب غير

المشركعة  ,لذلؾ حرصت التشريعات كافة عمى تبني نصكصا صريحة
تحظر فييا تسجيؿ اك استعماؿ

()1

أم عالمة مطابقة اك مشابية

لعالمة أخرل  ,كفي ىذا الصدد نكرد قرار لمقضاء العراقي جاء فيو  ( :إف
الثابت في مستندات الدعكل ككقائعيا أف الشركة المدعية تممؾ ا

لعالمة

(التاديس)  ALTADISكـ سجمة في العديد مف الدكؿ العربية كاألجنبية كذات
شيرة عالميو تسبؽ تسجيؿ عالمة المدعي عميو

 ,كقد ثبت مف تقرير

الخبراء الذم اعتمدتو المحكمة أف العالمة المسجمة باسـ المدعى عمييا

تؤدم إلى تضميؿ المستيمكيف  ...كحيث أف الحكـ المميز قضى بؽبكؿ
اعتراض المدعية كالغاء تسجيؿ العالمة التاديس المسجمة باسـ المدعي
عمييا لذا قرر تصديؽ كرد الطعف التمييزم)

()2

خامسا – االعالمة االتجارية وسيمة لإلعالن :
تعد العالمة التجارية

إحدل ابرز كسائؿ اإلعالف عف المنتجات

كالبضائع كالخدمات المقدمة لمجميكر أذا أ نيا تترؾ أث ار في أذىاف الناس
كجذب ـ مكليـ كرغباتيـ كلذلؾ أصبحت العالـ

ة التجارية عنص ار مف

عناصر الدعاية كاإلعالف مما حدا بأصحاب المشاريع التجارية إلى استشارة

ككالء الدعاية كاإلعالف فيما يتعمؽ بتككيف عالماتيـ كتأثيرىا في

()1

أذىاف

أنظر المكاد ( )8ك ( )24مف قانكف العالمات التجارية األردني رقـ  29لسنة 2007
المعدؿ كالمادة ( )67مف قانكف حماية الممكية الفكرية المصرم رقـ  82لسنة 2002ـ

كالمادة ( )5ك المادة ( )21مف قانكف العالمات كالبيانات التجارية العراقي رقـ  21لسنة

()2

 1957المعدؿ .
قرار محكمة التمييز االتحادية في العراؽ

 / 819مدنيو منقكؿ 2008 /

( 2008/12/1غير منشكر)
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في

الناس كجذب انتباىيـ سكاء مف حيث المنظر أك الشكؿ اك الكاقع المكسيقي
الذم يستحسنو المستيمؾ

()1

سادسا – العالمة التجارية تحدد مصدر السمع والخدمات :
لقد كاف الغرض مف استعماؿ العالمات

القديمة ىك إبراز شخصية

الصانع كمياراتو  ,كمع تطكير كسائؿ اإلنتاج أصبحت العالمة التجارية
كسيمة لتحديد المص در الشخصي كاإلقميمي لممنتج فيتمكف المستيمؾ مف

التعرؼ عمى السمعة اك الخدمة دكف غيرىا

فيكتفي بذكر العالمة التي

تحمميا السمعة دكف الحاجة إلى بياف أكصافيا كمف ىنا أصبحت العالمة
التجارية ذا قيمة كبيرة في تحديد سمعة التاجر لذا أتجو القضاء األردني إلى

 ( :رفض تسجيؿ العالمة التجارية التي تشجع المنافس غير المحؽ أك التي
تدؿ عمى غير مصدرىا الحقيقي )...

()2

كال يفيـ مف ذلؾ إف احتكاء العالمة التجارية عمى بياف يدؿ عمى

مصدرىا اإلقميمي أك يدؿ عمى اسـ الشركة المنتجة اك البمد الذم أنتجت
فيو فمثؿ ذلؾ يعد تصك ار خاطئا الف اؿ

قكؿ بذلؾ يعني تحكيؿ العالمة

التجارية إلى بياف أك مؤشر جغرافي كىك ما يتعارض مع نص المادة 31
مف قانكف العالمات كالبيانات التجارية رقـ  21لسنة  1957المعدؿ كتأكيدا

لذلؾ قضت محكمة بداءة الكرادة في قرار غير منشكر ـ ا يأتي  ( :رفض
تسجيؿ عالمة ب ارزيميا كمك م لككف اؿخبراء المنتخبيف انتيكا إلى أف كممة

()1
()2

د .صالح زيف الديف  ,مرجع سابؽ  ,ص. 44
قرار محكمة العدؿ العميا األردنية رقـ  84/163عدؿ عميا مشار إليو في د  .صالح زيف
الديف  ,العالمات التجارية كطنيا كدكليا  ,عماف  .دار الثقافة لمنشر  ,سنة 2009ـ ,
ص. 428
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ب ارزيميا تعد مؤش ار جغرافيا يؤدم إلى أيياـ الجميكر بككف البضاعة ب ارزيمية

المنشأ كاف كممة (كمكم)المضافة ال تغير مف األمر شيئا())1
المطمب الثاني

تمييز العالمة التجارية من غيرىا
تعد العالمة التجارية مف الحقكؽ الميمة لمتاج ر لما تتضمنو مف حقكؽ
أستئثارية

()2

األمر الذم جعميا تختمؼ مف الحقكؽ

تشترؾ معيا في ككنيا نتاج الممكة الفكرية

األخرل رغـ أ نيا قد

لإلنساف كتنتمي إلى عائمة

الحقكؽ الفكرية كيمكف إيجاز ىذا التبايف بما يأتي :

الفرع األول

العالمة التجارية وبراءة االختراع
تشترؾ العالمة التجارية كبراءة االختراع في أنيما مف طائفة الحقكؽ
الفكرية كأف كال منيما مف الحقكؽ المؤقتة كيستنداف عمى فكرة االبتكار
كتمنحاف مالكييما حؽ االستغالؿ كاال ستئثار إال أف العالمة التجارية شيء

كبراءة االختراع شيء آخر .

فالعالمة التجارية ىي رمز يتخذ ق التاجر أك المنتج أك مقدـ الخدمة
لتمييز منتجاتو اك بضائعو أك خدماتو في حيف يقصد مف براءة االختراع

كؿ فكرة إبداعية يتكصؿ إلييا المخترع في أم مجاالت التقنية كتتعمؽ بمنتج

()1
()2

قرار محكمة بداءة الكرادة  /2056ب  2006/في  2007/11/12غير منشكر .

د .سميحة القميكبي  ,الممكية الصناعية  ,القاىرة  ,دار النيضة العربية  .سنة . 2009
ص5

كما بعدىا حيث تقسـ الحقكؽ إلى حقكؽ شخصيو كعينية كطائفة ثالثو ىي

الحقكؽ المعنكية تنقسـ إلى شقيف اكليما أدبي مالزـ لمشخص كثانييما مالي يقكـ بماؿ
كتجرم عميو التصرفات .
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اك بطريقو صنعو فالشرط الرئيسي الذم يستكجب منح البراءة ىك الجدة
بمعنى أف المخترع قد جاء بشيء جديد ال يسبقو إليو أحد.

كما أف كظيفة العالمة التجارية تختمؼ عف كظيفة براءة االختراع فالعالمة

التجارية تستخدـ لتحديد مصدر المنتجات اك البضائع اك الخدمات بينما ال
تعنى براءة االختراع بمصدر اإلنتاج سكل تكفير الحماية لمنتج يكشؼ ألكؿ
مره فتقكـ العالمة عمى االبتكار لما ىك مكجكد كما ىك مكجكد بينما تقكـ
براءة االختراع عمى اإليجاد كاالكتشاؼ لما ىك غير مكجكد أصال

()1

الفرع الثاني

العالمة التجارية والرسم والنموذج الصناعي

رغـ أف العالمة كالرسـ أك النمكذج الصناعي مف كسائؿ التاجر اك
المنتج في التركيح عف المنتجات

اك البضائع إال أف لكؿ منيما مفيكما

خاصا  ,فإذا كانت العالمة إشارة أك رمز يستخدـ لتمييز منتج معيف فأف

الرسكـ الصناعية عبارة عف ترتيب كتنسيؽ لمخطكط بطريقة معينو تكسب
السمع كالبضائع ركنقا جميال يشد انتباه المستيمؾ

 ,كما ىك الحاؿ في

الرسكـ الخاصة بالسجاد كالخزفيات بصرؼ النظر عف طريقة كضع ىذه
الرسكـ عمى السمع اك البضائع

()2

أما النماذج الصناعية فيقصد منيا كؿ شكؿ أك قالب اك ىيكؿ
يستخدـ لصناعة السمع كالبضائع كما ىك الحاؿ في صناعة قكالب األحذية
كىياكؿ السيارات كزجاجات العطكر كغير ذلؾ
()1

()2
()3

()3

د .نعيـ مغبغب  ,براءة االختراع ممكية صناعية كتجارية  ,دراسة في القانكف المقارف ,
ط , 2بيركت  ,منشكرات الحمبي الحقكقية  ,سنة  , 2009ص. 29
د .صالح الديف الناىي  ,مرجع سابؽ  ,ص. 120
د .صالح زيف الديف  ,الممكية الصناعية  ,مرجع سابؽ  ,ص. 207
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لذلؾ يمكف القكؿ إف العالمة ا لتجارية ال تعد جزءا مف مككنات المنتجات
كال أثر ليا عمى طبيعتيا بؿ ىي مظير خارج إطار المنتجات إما الرسـ اك
النمكذج الصناعي منيا جزء اف ال يتجرآف مف المنتجات اك البضائع ذاتيا .

الفرع الثالث

العالمة التجارية واالسم التجاري
يقصد باالسـ التجارم التسمية التم يطمقيا التاجر عمى متجره لتمييزه

مف غيره مف المتاجر األخرل فيك يكضع عمى كاجية المحؿ التجارم اك
عمى قكائـ الحساب اك عمى المغمفات اك

األظرؼ كعمى ىذا فأف االسـ

التجارم يستخدـ لتمييز التاجر مف غيره مف التجار بينما تستخدـ العالمة
التجارية لتمييز منتجات التاجر

ذاتو فنجد أف نطاؽ استخداـ العالمة

التجارية ينصرؼ إلى ذاتية البضائع كترتبط بيا بينما يرتبط االسـ التجارم
بالتاجر ذاتو أم بالجانب الشخصي لمتاجر

()1

كمع ذلؾ فقد يستخدـ االسـ التجارم عالمة تجاريو شريطة أف يتخذ شكال
ممي از دكف أف يؤثر عمى كظيفتو كاسـ تجارم

()2

الفرع الرابع

العالم ة التجارية والبيانات التجارية

يقصد بالبيانات التجارية أية معمكمات يضعيا التاجر اك الصانع عمى
منتجاتو لمتعريؼ بعددىا اك مقدارىا اك كزنيا اك مقاسيا اك طريقة

()1
()2

إنتاجيا

د.صالح زيف الديف  ,العالمات التجارية كطنيا كدكليا  ,رجع سابؽ  ,ص. 58
د .مصطفى كماؿ طو  ,القانكف التجارم المبناني  ,ج , 1ط , 2بيركت  ,دار النيضة
العربية  ,سنة  . 1975ص . 769
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اإلنتاج كتاريخ اإلنتاج

فضال عف البيانات التعريفية بالتاجر ذاتو كمكاف
()1

كـ دة الصالحية

كال تعد البيانات التجارية مف حقكؽ الممكية الفكرية كبناء عمى ذلؾ
ال يتمتع التاجر بحؽ احتكار بؿ يجكز لمغير استعماؿ ىذه البيانات في
حيف تعد العالمة مف الحقكؽ الفكرية كتمنح صاحبيا حؽ االستئثار بيا كال

يمكف استعماؿ البياف التجارم ع المة تجاريو بحؾ ـ عدـ جكاز االستئث ار

بممكية كلفقدانيا الصفة المميزة التي يت طؿبيا القانكف

كقد اتجو القضاء

العراقي إلى  ( :اعتبار كممة (لذيذ) كصفا لمبضاعة كتحريؼ ألصؿ الكممة

العربية لذيذ مما ال يجكز استخداميا كعالمة تجارية لككنيا تعد بيانا تجار يا
()2

كحسب)

بينما أعتبر قرار آخر ( العالمة التجارية (مشرؼ) العائدة لممدعي

شركة مشرؼ لمتجارة كالمقاكالت العامة ال تعد بيانا تجاريا كليس ليا عالؽة
بمكاصفات اإلنتاج كمف ثـ يجكز تسجيميا كعالمة تجارية لممدعي )

()3

الفرع الخامس

العالمة التجارية والمؤشر الجغرافي
يقصد بالمؤشر الجغرافي المكاف الذم يحدد منشأ سمعة معينة في
إقميـ دكلة اك منطقة متى ما كانت نكعية أك سمعة اك الخكاص
لمسمعة تعزل بصكرة أساسية إلى منشأىا الجغرافي
()1
()2

()1

األخرل

د .صالح زيف الديف  ,الممكية الصناعية كالتجارية  ,مرجع سابؽ  ,ص. 464
قرار محكمة بداءة الكرادة  /892 ,ب  2007/في  2007/12/26غير منشكر .

( )3قرار محكمة التمييز االتحادية في العراؽ  / 398مدنية منقكؿ  2007/في 2007 /9/20
غير منشكر.
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كبذلؾ يككف دكر المؤشر الجغرافي إيضاح منشأ المنتج كفؽ الداللة
التي اكتسبيا ذلؾ المنتج مف خالؿ نكعية اك صفتو مث

ؿ عبارة القطف

المصرم كالبف الب ارزيمي كاشترطت معظـ التشريعات لتكفير الحماية القانكنية
لممؤشر الجغرافي أف يككف قد أكتسب تمؾ الحماية في بمد المنشأ

( )2

كيجكز استعماؿ المؤشر الجغرافي في العالمات التجارية شرط

أف

تضاؼ خصائص مميزة ليذه العالمة عف مثيالتيا في البمد نفسو كاف تككف
السمع الحاصمة ليذا االسـ الجغرافي تنتمي فعميا في منشأىا

إليو كاال

سنككف أماـ عالمة لسمع ال تنتمي إلى بمد المنشأ الذم حممت تسميتو كىذا

ضرب مف ضركب الغش كالتضميؿ ك قد عزز القضاء العراقي ىذه الكجية :

( إف اسـ ب ارزيميا يعتبر مؤش ار جغرافيا كتسجيؿ ع

المة المدعية (ب ارزيميا

كمكب) يؤدم إلى أيياـ الجميكر كغشو باعتماده إف منشأ البضاعة ب ارزيمي
كاف كممة (كمكب) المضافة ال تغير مف األمر شيئا لذا تككف دعكل المدعية
كاجبة الرد )

()3

المطمب الثالث

أنواع العالمة التجارية وأشكاليا

أكردت األحكاـ القانكنية لمعال مة التجارية أنكاعا عديدة ليا مف
حيث ماىيتيا كصك ار عديدة ليا مف حيث مظيرىا الخارجي سنتناكؿ بحث
ذلؾ بفرعيف ككما يأتي :
()1

المادة األكلى مف قانكف العالمات التجارية كالبيانات التجارية رقـ  21لسنة1957ـ .

( )2ـ/مف قانكف العالمات التجارية كالبيانات التجارية الع ار قي رقـ  21لسنة  1957كالمادة
الثانية مف قانكف المؤشرات الجغرافية األردني رقـ

()3

 8لسنة  2000كالمادة  104مف

قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية المصرم رقـ  82لسنة 2002ـ .
قرار محكمة التمييز االتحادية في العراؽ  / 260مدنية منقكؿ  2010 /في 2010 /5/3
(غير منشكر) .
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الفرع األول

أنواع العالمة التجارية
األشخاص

تتنكع العالمة التجارية بتنكع النشاط الذم يمارسو

صناعيا اك تجاريا اك خدميا كتتعدد حسب طبيعة اال ستعماؿ فردية كانت اك
جماعية كحسب داللتيا إلى عالمة ممكية اك عالمة بضائع كحسب نطاؽ
تداكليا إلى عالمات محميو اك مشيكرة كىي في جميع ىذه

مفيكما كىدفا محددا يخضع لممفيكـ العاـ لمعالمة التجارية .

األنكاع تتخذ

أوال – العالمة التجارية والعالمة الصناعية وعالمة الخد مة :
سبؽ إف ذكرنا أف العالمة التجارية ىي كؿ إشارة اك داللة يتخذىا
الصانع اك التا جر اك مقدـ الخدمة لتمييز منتجاتو مما يماثميا مف منتجات
كخدمات تعكد لمغير  ,كبذلؾ يمكف اعتبار العالمة التي يضعيا الصانع

لتمييز المنتجات التي يقكـ بصنعيا عف مثيالتيا مف المنتجات األخرل أنيا
عالمة صناعة كاف العالمة التي يضع ىا التاجر اك مسكؽ الجممة عمى

بضائعو التي يقكـ ببيعيا عالمة تجارية أما إذا خصصت العالمة لتمييز
خدمة معينو مف غيرىا فأنيا تسمى عالمة الخدمة
كنشير في ىذا الصدد

()1

إف االختالؼ في التسمية لفظي كشكمي

أكثر مما ىك مكضكعي الف التسميات جميعيا تدخؿ ضمف المفيكـ العاـ

لمعالمة التجارية كلـ يفرد كؿ المشر ع المصرم كاألردني مفيكما مح ددا
لعالمة الخدمة كما فعؿ المشر ع العراقي في المادة

األكلى مف قانكف

العالمات كالبيانات التجارية رقـ  21لسنة  1957كيبدك أف سبب ذلؾ ىك
()1

المادة األكلى مف قانكف العالمات كالبيانات التجارية رقـ  21لسنة  1957المعدؿ التي
عرفت عالمة الخدمة بأنيا  ( :أم إشارة اك مجمكعة مف اإلشارات يستخدميا الشخص
لتعريؼ كتمييز خدمات شخص بضمنيا الخدمات الفريدة عف خدمات اآلخريف ).
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ترؾ أمر تحديد عالمة الخدمة إلى الفقو ك القضاء لكي ينبسط عمى
الحاالت المستقبمية دكنما حصر لمنشاط الخدمي .

ثانيا – العالمة الفردية والعالمة الجماعية :

تعكد ممكية العالمات التجارية إما إلى أفراد عادييف كالى جماعات
معينة فالعالمة الفردمة ( ىي العالمة التي تعكد ممكيتيا لفرد اك

أسرة اك

شركة اك جمعية بغض النظر عف نكع النشاط المستعمؿ فيو خدميا كاف اك
صناعيا اك تجاريا )

()1

أما العالمة الجماعية فيي (عالمة تعكد ممكيتيا ألكثر مف جية
مثؿ المؤسسات كاالتحادات كالنقابات كالتي يستعمميا

لتصديؽ مصدر بضائع ليست مف صنعة اك المكاد ا

أم شخص معنكم
لمصنعة منيا اك

جكدتيا اك طريقة إنتاجيا اك الدقة المتبعة في صنعيا اك غير ذلؾ مف
مميزات كخصائص لتمؾ البضائع )
كيظير لنا

()2

أف العالمة الجماعية تستخدـ

إليضاح خصائص

البضائع التي كضعت عمييا كانو قد جرل فحص ىا كتدقيقيا كتصديقيا مف
قبؿ الجية االقتصادية المالكة لمعالمة مثؿ عالمة (لكرباؾ )Lurpak ,
المممككة لحككمة الدنمارؾ كتستعمؿ لمنتجات الزبد في البالد

()3

ثالثا – العالمة الوطنية والعالمة المشيورة :
تعد العالمة كطنية اك محميو عندما تسجؿ في بمدىا كتصبح
معركفو فيو بغض النظر إ ف كانت صناعية اك تجارية اك خدمية

مممككو

لشخص اك جماعة كتككف عالمة مشيكرة اك معركفو عالميا عندما تكتسب

()1
()2
()3

د .صالح زيف الديف  ,اؿمرجع السابؽ نفسو  ,ص. 75
د .صالح زيف الديف  ,مرجع سابؽ  ,ص. 74
المحامي عامر الكسكاني  ,العالمات التجارية المشيكرة  ,بحث منشكر في مجمة حماية
الممكية الفكرية  ,عماف  ,العدد  56سنة 1988ـ  ,ص. 18
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العالمة شيرتيا خارج بمدىا

األصمي مثؿ عالمة (كككاككال) اك عالمة

(باتا) اك عالمة (فكرد) ثار خالؼ فقيي كقضائي بشأف نطاؽ شيرة

العالمة التجارية  ,كىؿ يكجب ذلؾ معرفة الجميكر بكاممو بيا أـ في قطاع

استخداـ السمع اك الخدمات  .إف مسألة شيرة العالمة تنحصر في قطاع
كىذا ما نصت عميو

الجميكر المعني بالمنتجات كالخدمات محؿ العالمة

اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة (التربس )لعاـ  1994في المادة 2/16
كالتي جاء فييا ... ( :

تراعي البمداف األعضاء مدل معرفة العالمة

التجارية في قطاع الجميكر المعني بيا بما في ذلؾ معرفتيا في البمد
العضك نتيجة تركيج العالمة التجارية )

إف المبدأ الذم جاءت بو اتفاقية

التربس بشأف العالمة المشيكرة

يتفؽ تماما مع المعايير التي جاءت بيا اجتماعات المنظمة العالمية لمممكية
الفكرية (الكايبك) سنة 1999ـ كاعتبرت مف القكا عد االسترشادية في شأف
التعرؼ عمى العالمة المشيكرة ىي الدراسات

كاإلحصائيات لألنماط

االستيالكية كاستطالع آراء الجميكر مف المستيمكيف .
رابعا – العالمة الصوتية وعالمة الرائحة :
قد تككف العالمة التجارية مكرسة في تسجيؿ صكتي كفؽ كزف

مكسيقي اك تسج يؿ ركائح معينة صفتيا المميزة بحاسة الشـ كما ىك الحاؿ
مع تسجيؿ عطر األزىار الذم يذكر بتفتح زىرة بمك ميريا ()Plumeiria
كالمستعمؿ في خيكط الحياكة كالغزؿ كالتطكير في الكاليات المتحدة

()1

الفرع الثاني
()1

المحامي كنعاف األحمر  ,مطبكع حكؿ ندكة منظمة الكا يبك لمممكية الفكرية الـ نعقدة في
عماف سنة  2004ـ بالتعاكف مع الجامعة األردنية كالمنشكر عمى شبكة االنترنت سنة
2008ـ  ,صwww.arobawinfo.com 5
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أشكال العالمة التجارية
لمعالمة التجارية عناصر متعددة تضفي عميىا شكال معينا قد يككف
أشارات اك كممات اك أمضاءات اك حركؼ اك أرقاـ اك

ألكاف كيخضع

اختيار شكؿ العالمة التجارية لعدة اعتبارات مف حيث سيكلة التصميـ اك

جاذبية المظير كسنتعرؼ عمى أىـ األشكاؿ شيكعا كىي عمى سبيؿ المثاؿ
ال الحصر.

أوال – األسماء واإلمضاءات المميزة :
اك

يمكف لؿتاجر اك الصانع اك مقدـ الخدمة أف يتخذ مف أسمو

إمضائو اك اسـ عائمتو اك شركتو اك محمو التجارم  ,كما يمكف لو أف يتخذ
مف اسـ الغير اك شركتو اك ممتمكاتو عالمة تجاريو شرط مكافقة ىذا الغير

مثؿ عالمة بيبسي  ,اك ميرندا  ,لممشركبات الغازية اك اسـ مارلبكرك لنكع
مف السكائر اك نيدك لمحميب المجفؼ ككذلؾ ريـ كفكرد .
ثانيا – الحروف واألرقام :
يجكز أف تتخذ العالمة التجارية مف األرقاـ اك الحركؼ شكال ليا
كال ييـ المغة اك الصيغة التي ترد فييا تمؾ األرقاـ اك الحركؼ فالميـ ىك

احتكائيا عمى صفة التميز كاالبتكار كتمتعيا بالحماية القانكنية مثؿ عالمة

المعركؼ في مجاؿ االلكتركنيات كعالمة
ة
()LG

( )7upالمستخدمة في

المشركبات الغازية كعالمة ( )747المستخدمة في شركات الطيراف .

ثالثا – الرسوم والصور والنقوش :

قد يستخدـ التاجر اك الصانع اك مقدـ الخدمة رسما اك نقشا اك
صكرة عالمة تجارية لو كما في استخداـ رسـ مشغؿ لتمييز نكع معيف مف
عيداف الثقاب اك رسـ حشرة لداللة عمى مبيد الحشرات

 ,كقد تستخدـ

الصكرة الفكتكغرافية لمتاجر اك صكرة لمشمس اك القمر اك الزىرة اك اليرـ اك
شكؿ احد الحيكانات  ,كما يجكز أف تككف العالمة التجارية ذات
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أبعاد

مجسمة شرط أف يكتسب مظيرىا اك شكميا الخارجي صفة التميز فقد أجاز
القضاء المصرم تسجيؿ األشكاؿ ثالثية األبعاد عمى أغمفة السمع كأكعية
كزجاج المياه الغازية كعالمة تجارية

()1

رابعا – الكممات :
قد يستخدـ التاجر

أحيانا الكممات عالمة تجارية

لمنتجاتو اك

خدماتو عمى أف تككف ىذه الكممات مبتكرة اك جديدة اك مقتبسو مف

خصائص السمعة اك مككناتيا اك فكائدىا مثؿ عالمة كككاككال المتخذة مف
كممة ( )cokeكىي الكككاييف ككذلؾ كممة ( )Bugكمعناىا الخنفس لتمييز
سيارات (فكلكس فاجف )

خامسا – األلوان واألشكال واألغمفة :
يمكف فضال عف الرمكز كاإلشارات إدراج بعض األلكاف كاألشكاؿ
كاألغمفة لتككف عالمة تجارية طالما تتمتع بعنصر االبتكار كالتميز

كمثاؿ

ذلؾ استخداـ األلكاف عمى عمب معجكف األسناف اك السكائر كقد يجمع

التاجر اك الصانع في العناصر المككنة لعالمة خميط مف الصكر كاأللكاف
كالكممات طالما كاف ليا الدكر في تمييز المنتج اك الخدمة كقد جاء ذلؾ في
قرار محكمة النقض المصرمة ( لما كاف ما جاء مف تعداد لإلشارات التي
يمكف أف تستخدـ كعالمات تجارية لـ يرد عمى سبيؿ الحصر فيدخؿ في

عدادىا أغمفة العبكات ذات األلكاف الخاصة متى كاف شكميا ممي از كمبتك ار

بحيث يختمؼ عف الشكؿ المألكؼ لألغمفة األخرل لذات نكع البضاعة )
()1

قرار محكمة النقض المصرم في  1949/12/12أشار إليو د  .حساـ الديف الصغير ,
قضايا مختارة مف اجتيادات المحاكـ العربية ا

()2

()2

لجديد في العالمات التجارية  ,ط, 1

اإلسكندرية  ,دار الفكر الجامعي  ,سنة 2008ـ  ,ص. 10
قرار محكمة النقض المصرم

 64/2762في  2002/4/23نقال عف د  .سميحة

القميكبي  ,مرجع سابؽ  ,ص. 460
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المطمب الرابع

شروط العالمة التجارية
إف مدل تمتع العالمة التجارية بالحماية المدنية أمر مقترف بتكفر

شركط مكضكعية فضال عف

أتباع إجراءات شكمية تكثيقية لدل الجية

المختصة كلكف العالمة تعد

مكجكدة كاقعيا بمجرد تحقؽ الشركط

المكضكعية كما التسجيؿ إال قرينة قانكنيو عمى ممكية العالمة التجارية كىي
()1

يف قابمو إلثبات العكس
قر ة

سنبحث في ىذا المطمب الشركط المطمكبة لمعالمة التجارية ككما يأتي :
أوال – أن تكون العالمة التجارية مميزة :
يعد اشتراط التميز ؼ م العالمة التجارية أم ار أساسيا حتى تؤدم

العالمة التجارية غرضيا في تمكيف المستيمؾ ـ

ف التعرؼ عمى السمع

كالخدمات  ,كيحصؿ ذلؾ عندما تككف العالمة فارقة اؿ ـ عالـ عف غيرىا
بعبارة أخرل إيضاح الخصائص كالصفات التي مف شأنيا تعريؼ المستيمؾ

بالبضاعة  ,كقد جاءت فكرة التـ يز بنص المادة األكلى مف قانكف العالمات
كالبيانات التجارية العراقي رقـ  21لسنة  1957المعدؿ بقكليا  ( :العالمة

التجارية أم إشارة اك مجمكعة مف اإلشارات يمكف أف تشكؿ عالمة تجارية
يمكف مف خالليا التمييز بيف سمع مشركع ما عف سمع مشاريع

أخرل )...

كقد جاء في قرار ـ حكمة العدؿ األردنية العميا ما يأتي  ...(:يجب أف تككف
العالمات التجارية التي يمكف تسجيميا مؤلفة مف حركؼ اك رسكـ اك

( )1انظر المادة ( )15مف قانكف العالمات كالبيانات التجارية األردني رقـ  21لسنة 1957
المعدؿ كالمادة  28مف قانكف العالمات التجارية األردني رقـ  29لسنة  2007كالمادة
 65مف قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية المصرم رقـ  82لسنة . 2002
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عالمات اك خميط مف ىذه األشياء ذم صفة فارقة عمى شكؿ يكفؿ تمييز

بضائع صاحبيا عف بضائع غيره مف الناس )(.)1

ثانيا – أن تكون االعالمة االتجارية جديدة :
إف اشتراط الحداثة اك الجدة في العالمة التجارية أم ار يدخؿ في
إطار إيجاد عناصر جديدة لمعالمة لـ تكف معركفو اك مستعممو سابقا لكي
تضمف ىذه العناصر الحديثة خمؽ الصفة

الفارقة لمعالمة كسيكلة تمييز

برار محكمة العدؿ العميا األردنية
المنتجات التي تحمميا  ,كلعؿ ما جاء ق
يعطي صكرة كاضحة ليذا المفيكـ كالذم نص عمى :
(أف تككف العالمة الكاردة المميزة بالمكف الزىرم

كاألخضر مسجمو

لتمييز التكنا كاسماؾ ال يمنع مف استعماؿ العالمة نفسيا لتميز بيف السمؾ

المعمب كبيف الحكـ كالخضار كالفكاكو طالما أف المستيمؾ العادم يستطيع
التـ ييز بيف السمؾ المعمب كبيف المحكـ كالخضار كالفكاكو المجففة

لالختالؼ الكاضح بيف ىذه األصناؼ مما يجعؿ أمر كقكع الغش منتفيا
()2

)

ثالثا – أن تكون العالمة التجارية مشروعة :
تتحقؽ مشركعية العالمة التجارية بتكافقيا مع األحكاـ العامة لمنظاـ

العاـ كاآلداب التي تفرض كاقعا قانكنيا كاجتماعيا
تجاكزه بطالف العمؿ الناتج عف ىذه
()1

()2

كأخالقيا يترتب عمى

المخالفة فال يمكف استعماؿ االسـ

قرار محكمة العد ؿ العميا  /88/49عدؿ عميا منشكر في مجمة نقابة المحاميف األردنييف
لسنة  , 1989ص. 926
قرار محكمة العدؿ العميا األردنية  87/39سنة  1987أشار إليو د  .صالح زيف الديف ,
مراجع سابؽ  ,ص. 100
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اجر كالصكر اإلباحية اك الرسكـ المسيئة المخدشة لمتقاليد االجتماعي ة
الؼ
كما تفقد العالمة التجارية مشركعيتيا عندما تككف تقميدا لشعارات السمطة

كاألحزاب السياسية المحظ كرة اك أعالـ الدكؿ كىذا ما نصت بو محكمة
التمييز العراقية بعدـ جكاز تسجيؿ عالمة شبيية بشعار إحدل الدكؿ ككانت
العالمة عبارة عف ثالثة سباع متحدة لتمييز صنؼ الشام فتبيف أف العالمة
()1

شبيية بشعار الدكلة اليندية)

رابعا – قابمية العالمة التجارية لإلدراك البصري :
إف أىـ كظيفة لمعالمة التجارية ىي قدرتيا عمى تمييز البضائع
كالسمع كالخدمات كفؽ الشكؿ الذم يضمف لممستيمؾ التعرؼ عمى السمعة

اك الخدمة دكف إرباؾ اك تضميؿ  ,كقد ال يتحقؽ ذلؾ ما لـ تكف العالمة
ظاىرة لمعياف بصكرتيا الماد ية المممكسة  ,إال أف المشرع العراقي اتخذ
مسمكا مغاي ار عندما أجاز صراحة العالمة التجارية ك كفر ليا الحماية حتى
كاف لـ تكف قابمة لإلدراؾ البصرم
كقابمية العالمة التجارية

()2

لإلدراؾ البصرم ليست الزمة لتحقيؽ

اليدؼ في التميز فيمكف اعتماد األصكات كلكف كفؽ أصكؿ قياسات كمدل

معيف قد ال تتحقؽ إال في البمداف المتطكرة كبالفعؿ نجحت شركة
جكلديف ماير ) في تسجيؿ عالمة ليا مف صكت زئير
األفالـ المكسيقية

( )3

(مترك

األسد في مجاؿ

نخمص مف ذلؾ إلى أف مدل صالحية العالمة التجارية لالعتماد اك
التسجيؿ يخضع بالدرجة األساس إلى صفة التميز كاالبتكار كاف ذلؾ يدخ ؿ
()1

قرار محكمة التمييز االتحادية في العراؽ  /202ح  1955/في  1955/2/19أشارت
إليو د .سميحة القميكبي مرجع سابؽ  ,ص. 485

( )2المادة األكلى مف قانكف العال مات كالبيانات التجارية رقـ  21لسنة  1957المعدؿ .
()3

د .صالح زيف الديف  ,المرجع السابؽ  ,ص. 108
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ضمف المسائؿ المكضكعية التي تعكد ألىؿ الخبرة مف ذكم االختصاص
كالسمطة التقديرية لقضاء المكضكع .

المبحث الثاني

مفيوم الحماية المدنية لمعالمة التجارية

إف أتساع أكجو النشا ط التجارم كزيادة االنفتاح االقتصادم أخرج
المنافس التجارية مف حدكدىا المشركعة ف تمجة إتباع بعض التجار اك
ة
الصناع أساليب مخالفة لمقكانيف كاألعراؼ التجارية كايقاع المستيمؾ تحت
طائمة التضميؿ كسنتناكؿ في ىذا المبحث دراسة التعريؼ بالحماية

كبياف األساس اؿقانكني لمحماية ككسائؿ الحماية دكلية

المدنية

كانت اك داخمية

كذلؾ بمطالب ثالثة ككما يأتي :

المطمب األول

التعريف بالحماية المدنية لعالمة التجارية

نظ ار لمطبيعة الخاصة لمحماية المدنية لمعالمة التجارية جعمتيا
تختمؼ عف الحماية الممنكحة لسائر الحقكؽ

األخرل كلغرض التعريؼ

بالحماية المدنية البد أف نتطرؽ إلى مميزات حؽ الحماية لؿعالمة التجارية
كمف ثـ ندرس نطاقو

سنتعرض إلى ذلؾ بالفرعيف اآلتييف :

الفرع األول

مميزات حق الحماية لمعالمة التجارية
ينظر إلى الحؽ في العالمة التجارية عمى أنو حؽ ذك طبيعة

خاصة كأنو ال يندرج تحت إطار الحقكؽ التقميدية المعركفة كاف كاف يقترب
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أحيانا مف الحقكؽ المعنكية فيك يعتبر أحيانا أخرل مف الحقكؽ الشخصية
لذلؾ يقاؿ أنو حؽ ذك مكاصفات خاصة بو

()1

كالعمة في إطالؽ ىذه السمة

يمكف ردىا إلى أنو يعد مف جية حقا نسبيا يقتصر عمى مف يزاكؿ نكعا مف
التجارة اك الخدمات كىك ـ ف جية أخرل حؽ مؤقت مقيد ضمف نطاؽ زمني
محدد قانكنا ـ دتو عشر سنكات مف تاريخ تسجيؿ العالمة اك تاريخ تقديـ
طمب التسجيؿ

()2

كما ينظر إليو مف جية ثالثو بأنو حؽ ذك حماية مزدكجة فيك يمنح
العالمة حقيف أكليما حؽ الحماية المدنية المقرر لمعالمات كافو سكاء كانت

مسجمة أكال كثانييما الحماية الخاصة الجزئية
()3

التي تككف مقررة أساسا

لمعالمة المسجمة فقط

كما إف مف مميزات حؽ الحماية المدنية لمعالمة التجارية انو مقرر
ليس لمالؾ العالـ ة فقط بؿ يمتد ليشمؿ كؿ مف لو مصمحة في الحصكؿ
عمى ىذه الحماية مثؿ المستيمؾ كالمنافس كغيرىـ طالما ؾ

انت الغاية

األساسية في الحالة ىي حماية الجميكر مف الغش كالتضميؿ كقد تأكد ىذا

الحكـ القانكني بقرار لمقضاء العراقي جاء فيو  ( :لقد ثبت مف تقرير الخبراء

الذم اعتمدتو المحكمة أف العالمة المسجمة باسـ المدعي عمييا تؤدم إلى
تضميؿ المستيمكيف كخداعيـ ألف العالمة اؿ مذككرة كاسـ ىا تقميد لعالمة

الشركة المدعية ألف مالؾ العالمة المشيكرة يتمتع بالحماية كلك لـ تسجؿ
في العراؽ كاف لكؿ ذم مصمحة

أف يتقدـ إلى المحكمة لطمب شطب

()1

د .صالح زيف الديف  ,المدخؿ إلى الحقكؽ الفكرية  ,عماف  ,دار الثقافة لمنشر  ,سنة

()2

انظر المادة ( )20مف قانكف العالمات كالبيانات التجارية األ ردني رقـ  , 9لسنة 2007ـ

()3

2003ـ  ,ص.87

ك المادة ( )90مف قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية المصرم رقـ  82لسنة 2002ـ.
المادة  204مف قانكف المدني العراقي رقـ  40لسنة . 1951
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العالمة المسجمة خالفا لمقانكف استنادا لممكاد  24, 21 , 5 , 4مف قانكف
العالمات كالبيانات التجارمة كالماد ة ( )6مف اتفاقية باريس لحماية الممكية
الصناعية )

()1

كالمتأمؿ لمقرار يجد أف حؽ الحماية لمعالمة التجارية ىك حؽ ذك
طبيعة خاصة يختمؼ عف غيره فمثؿ ىذا

الحؽ يجد أساسو في دعكل

المسؤكلية المدنية كحؽ

المنافسة غير المشركعة التي تتكافؽ مع قكاعد

الحماية فييا معد نكعا خاصا مف المسؤكلية عف الفعؿ الشخصي  ,إال أف
التشريعات التجارية درجت عمى اعتباره مف الحقكؽ المعنكية التي قد تككف
ذات طابع عيني ترتبط بالتاجر كالمتجر كما ىك الحاؿ مع باقي عناصر

المحؿ التجارم كمف ذلؾ نخمص
ينصب عمى حماية حقكؽ

إلى أف حؽ الحماية لمعالمة الت جارية

معنكية بعضيا يتعمؽ بالجانب الشخصي

االعتبارم لصاحب العالمة ال يمكف حيازتو

اك التصرؼ بو بينما يككف

الجانب اآلخر لو قابال لمتقكيـ المالي كلذلؾ يمكف القكؿ بأف حؽ الحماية

ىك حؽ معنكم مختمط يجمع بيف ا لطابع الشخصي كالمالي في آف كاحد .

الفرع الثاني

نطاق حق الحماية المدنية لمعالمة التجارية
كفقا لمؽكاعد العامة في المسؤكلية المدنية يككف حؽ الحماية المدنية
مؽر انر لمحقكؽ كافو عمى أساس أف كؿ ضرر بالغير يمزـ فاعمو بتعكيضو أك
أصالحو فإذا ما ارتكب الصانع اك التاجر اك مقدـ الخدمة فعال يحرمو

القانكف اك يتعارض مع األعراؼ التجارية لزـ أصالح الضرر كتعكيضو في
إطار القكاعد العامة لممسؤكلية أك ضمف دعكل المنافسة غير المشركعة
( )1قرار محكمة التمييز االتحادية في العراؽ الصادر في االضبارة
 2008في ( 2008/12/1غير منشكر) .
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 / 819مدنيو منقكؿ /

باعتبارىا الكسيمة األنسب لحماية الحقكؽ المعنكية لممحؿ التجارم بما فييا
ة المصرم

حقكؽ صاحب العالمة التجارية كمع ذلؾ فأف قانكف التجار

رقـ 17لسنة  1999لـ يبؽ ىذه الح ماية ضمف القكاعد العامة كانما أعطى
كصفا إلعماؿ المنافسة غير المشركعة كاعتبر أف كؿ فعؿ يخالؼ العادات
كاألصكؿ في المعاـ الت التجارية بمثابة فعؿ مككف ؿ لمنافسة كعمى كجو
الخصكص االعتداء عمى عالمات الغير ككؿ فعؿ مف شأنو إحداث المبس
في المتجر اك في منتجاتو

()1

كىكذا فأف المشرع المصرم أكجد

أطا ار تشريعيا لحماية حقكؽ

صاحب العالمة التجارية ضـ ف نطاؽ دعكل المنافسة غير المشركعة في
منع االعتداء فضال عف التعكيض اك اإلتالؼ اك نشر الحكـ

()2

كمثؿ ىذا االتجاه يعد تقدما في قكاعد المسؤكلية ألف مجرد خركج

المنافسة التجارية عف النطاؽ المعتاد في األعراؼ التجارية معد فعؿ منافسة
رغـ انو قد ال يعد كذلؾ كفؽ القكاعد العامة ألف المعيار الذم يمكف في
ضكئو اعتبار أم عمؿ مف أعماؿ المنافسة غير المشركعة يعد معيا ار مرنا
لتعمقو بمخالفة األعراؼ التجارية كمثؿ ىذا األمر ال يككف مستساغا في

القكاعد العامة التي تستكجب كجكد خطأ كضرر كعالؽة السببية في اعتبار
أم فعؿ مف األفعاؿ غير المشركعة .ؿذلؾ فأف تحديد نطاؽ دعكل المنافسة
غير المشركعة يستمزـ بياف الفكارؽ بيف ما

يعد فعؿ منافسة غير مشركع

كفعؿ منافسة ممنكع بقياـ المنافس بممارسة نشاط محظكر
()1
()2

أصال بمكجب

المادة  1/66مف قانكف التجارية المصرم رقـ  17لسنة 1999ـ .

المادة  2/66مف قانكف التجارية المصرم رقـ  17لسنة  1999ـ كالتي تنص عمى ( :كؿ
منافسو غير مشركعو تمزـ فاعميا بتعكيض الضرر الناجـ عنيا  ,كلممحكمة أف تقضي
فضال عف التعكيض بإزاؿ ة الضرر كبنشر الحكـ عمى نفقو المحككـ عميو في إحدل
الصحؼ اليكمية ) .
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نص في القافكف اك نص في العقد ببنما في المنافسة غير المشركعة

فأف

المنافس يمارس أساسا نشاطا مشركعا كؿ كف بكسائؿ غير مشركعو اك
دـ المشركعية يتحدد بالنظر

بإساءة استعماؿ الحؽ فع

إلى الكسائؿ

المستعممة اما في نطاؽ التشريع العراقي فأف الحماية المدنية لمعالمة
التجارية كسائر حقكؽ الممكية الصناعية تؤسس عمى القك اعد العامة في
المسؤكلية التقصيرية التي تقضي في المادة

 204مف القانكف المدني

العراقي بتعكيض كؿ تعد يصيب الغير ضر ار كبذلؾ يقتصر نطاؽ الحماية

المدنية عمى صكرة كاحدة كىي التعكيض  ,إال أف المشرع كسع نطاؽ ىذه
الحماية بمكجب قانكف العالمات كالبيانات التجارية رقـ  21لسنة 1957

المعدؿ إذ انو أضاؼ جكانب متعددة في الحماية في منع االستعماؿ اك

التسجيؿ اك الشطب لمعالمات المطابقة اك المشابية فضال عف صكر أخرل
كاإلتالؼ كالبيع كالمصادرة كالحجز
التسجيؿ لمعالمة التج ارية

()1

إال أف ىذه الحماية اقتر نت بشرط

األمر الذم يقتضي الرجكع إلى القكاعد العامة

في القانكف المدني المشار إلييا عندما تككف العالمة التجارية غير مسجمة
لخمك أحكاـ قانكف التجارة رقـ  30لسنة  1984مف أحكاـ منظمة لممنافسة
غير المشركعة كلذلؾ نأمؿ مف المشرع العراقي تبني

أحكاـ الدعكل

المنافسة غير المشركعة في تشريعو اؿتجارم خاصة كانو مف الدكؿ المكقعة
عمى اتفاؽية باريس لحماية الممكية الصناعية لعاـ  1883المعدلة بصيغتيا

لسنة  1967كالتي تكجب

أحكاميا حماية فعالة ضد المنافسة غير

المشركعة كىذه االتفاقية تعطي حماية أكثر سعة مف الحماية المقررة في
القكاعد العامة أذا أنيا أعطت صاحب العالمة الحؽ في كقؼ االعتداء
كازالة الضرر .
()1

انظر المادتاف  37ك 38مف قانكف العالمات كالبيانات التجارية رقـ
المعدؿ .
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 21لسنة 1957

المطمب الثاني

األساس القانوني لمحماية المدنية
إف الطبيعة الخاصة لحؽ الحماية المدنية كالتي تقترب مف الحقكؽ
المعنكية كتبتعد أكثر عف الحقكؽ العينية كالشخصية  ,تجعمنا نبحث عف

السبب المفشئ ليذا الحؽ كمف ثـ بياف التكميؼ القانكني لو كذلؾ بفرعيف :

الفرع األول

السبب المنشئ لحق الحماية المدنية
إف حؽ الحماية بشكمو العاـ يمكف رده إلى كاقعة مادية ىي االستعماؿ

ككاقعة قانكنية ىي التسجيؿ كاف كاف ىناؾ خال ؼ بيف التشريعات في تحديد
حجي التسجيؿ كأثرق فيإقرار الحماية المدنية
ة
مدل
أوال – واقعة استعمال االعالمة التجارية :
تتفؽ جميع التشريعات عمى أف مف قاـ بتسجيؿ العالمة التجارية يعتبر

ماؿؾىا إال أف ىذه القريفة قابمة إلثبات العكس كأف التسجيؿ لكحده غير
مقرر لحؽ الحماية المدنية لمعالمة فيما لك ثبت أكلكية
()1

استعماؿ العالمة

لغير مف سجمت باسمو

كبذلؾ يكتسب صاحب العالمة حؽ حمايتيا مف استعمالو الفعمي بعبارة
اخرل أكؿ مستعمؿ لمعالمة ىك مالكيا أذا ما ثبت ذلؾ االستعماؿ بتاريخ
سابؽ لتسجيميا باسـ الغير ,كحيث أف االستعماؿ كاقعة مادية تتطمب فقط

حيازة لمعالمة مستمرة كجدية ككاضحة لمعياف كيمكف إثبات ذلؾ بكؿ طرؽ

()1

المادة  15مف قانكف العالمات كالبيانات التجارية العراقي رقـ  21لسنة  1957المعدؿ
التي تنص عمى  -2 ( :يعتبر تسجيؿ العالمة التجارية قرينة إثبات القانكنية كالحؽ في
ممكية العالمة التجارية في كافة الدعاكل القانكنية

) ككذلؾ المادة  28مف قانكف

العالمات التجارية األردني رقـ  29لسنة  2007المعدؿ كالمادة  65مف قانكف حماية
حقكؽ الممكية الفكرية المصرم رقـ  82لسنة 2002ـ .
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اإلثبات ىذا كمف الجدير بالذكر أف التشريعات أخذت بحؽ
لالستعماؿ عمى التسجيؿ كثبكت الممكية كلـ تأخذ

األكلكية

باألمر عمى أطالقو بؿ

اقتصرت ذلؾ ضمف فترة خمس سنكات مف تاريخ تسجيؿ العالمة فقط عمى
اعتبار أف التسجيؿ الذم مضت عميو ىذه الفترة مع تحقؽ االستعماؿ
مكجب لثبكت الممكية كتكفير الحماية لصاحب العالمة المسجمة كفؽ مبدأ
استقرار الحقكؽ كقد تأكد ذلؾ بقرار محكمة النقض المصرية الذم جاء فيو

 ( :ممكية العالمة التجارية ال تستند إلى مجرد التسجيؿ كأنما إلى كاقعة
ف عمى ىذا الحؽ يجكز دحضيا لمف
االستعماؿ كال يقك ـ التسجيؿ إال قرمة
يدعي أسبقية في استعماؿ العالمة إال أف تككف قد استعممت بصفة مستمرة
خمس سنكات عمى األقؿ مف تاريخ التسجيؿ دكف أف ترفع بشأنيا دعكل

حكـ بصحتيا )

()1

كجاء في قرار مماثؿ أصدرتو محكمة التمييز االتحادية في العراؽ

 ... ( :إف العالمة التجارية رغـ أنيا تعتبر ممكا لمف قاـ بتسجيميا إال أنو
لكؿ صاحب مصمحة الحؽ في أف يطمب مف المحكمة
العالمة خالؿ خمس سنكات مف تاريخيا )...

()2

نخمص مف ذلؾ إلى أف الحؽ في العالمة يستند

إلغاء تسجيؿ

إلى كاقعة مادية بحتو

تتمثؿ باالستعماؿ كيعتبر مستع مؿ العالمة مالكيا كأف الحصكؿ عمى ىذا
الحؽ أم االستعماؿ ال يحتاج بالضركرة إلى تصرؼ اك شكمية معينة لتأييده

أك أثباتو .

ثانيا – واقعة تسجيل العالمة التجارية :
()1

()2

قرار محكمة النقض المصرية رقـ  2762في  2004/4/23أشارت إليو د  .سميحة
القميكبي  ,المرجع السابؽ  ,ص . 524
قرار محكمة التمييز االتحادية في العراؽ  / 587مدنية منقكؿ  2007 /في 2008 /2/2
(غير منشكر).
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لما كاف اال ستعماؿ مكسب لحؽ الحماية المدنية لمعالمة التجارية
فأف التسجيؿ يترتب عميو كسب الحماية القاف كنية لمعالمة بكجو عاـ المدنية

مفىا كالجزائية كينصرؼ حؽ الحماية بالتسجيؿ في مكاجية أم عالمة

مستعممة اك مسجمة بتاريخ الحؽ ؿ تسجيؿ العالمة المحمية عمى اعتبار أف
االستعماؿ المسبؽ لمعالمة المسجمة مف قبؿ الغير مكجب إلبطاؿ التسجيؿ
كمف ثـ ال يكتسب صاحب العالمة المس جمة حؽ الحماية ليا إال ضمف

الحدكد المذككرة  ,كلكف مع مركر خمس سنكات عمى تسجيؿ العالمة فأف
حؽ الممكية الذم كاف ميددا بالزكاؿ بسبب االستعماؿ المسبؽ لمعالمة
يستقر مع انتياء األجؿ المذككر كبذلؾ تبقى الممكية في العالمة التجارية

لـ سجميا طالـ ا أنو أستعمميا خمس سف كات متتالية كلـ ينازعو أحد خالؿ
انقضاء فترة

الفترة المذككرة كبناء عمى ذلؾ يعتبر تسجيؿ العالمة بعد

الخمس سنكات قريف ة قانكنيو قاطعة عمى الممكية لمصمحة مف سجؿ

العالمة .

الفرع الثاني

التكيف القانوني لحق الحماية المدنية
يتمثؿ حؽ الحماية المدنية لمعالمة التجارية بحؽ صاحب العالمة في
أقامة دعكل المسؤكلية الناتجة عف العمؿ غير المشركع الذم يمزـ فاعمو

بتعكيض الضرر الذم أحدثو كفقا لمقكاعد العامة في المسؤكلية التقصيرية
 ,ىذا بمكجب ما كرد في القكاعد العامة في القانكف المدني
القكاعد الخاصة فأنو يمكف تأسيس

دعكل الحماية عمى

أما بمكجب
أساس دعكل

المنافسة التجارية غير المشركعة فاألحكاـ العامة تقضي لقياـ المسؤكلية
تكافر ركف الخطأ كالضرر كعالؽ ة السببية كىذه

األركاف مطمكبة أيضا

لتقرير المسؤكلية في دعكل الحماية المؤسسة عمى أساس المنافسة كما ىك
الحاؿ في المسؤكلية التقص مرية إال أف أقرار حؽ الحماية ال
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ينحصر

بالتعكيض فقط كانما يمتد إلى أصد ار قرار بكقؼ االعتداء أك تقييد
الممارسة غير المشركعة كىذا يخرج الحماية عف نطاؽ دعكل المسؤكلي ة

المدني .
ة

كما يمكف رد أساس حؽ الحماية كتكييفو عمى أساس حماية ما
يتمتع بو التاجر مف حؽ ممكية عمى متج ر فأم اعتداء عمى عناصر ىذا
المنافس غير المشركعة الف مف شأف االعتداء
ة
الحؽ يعد فعال مف أفعاؿ

تحكيؿ عمالء المتجر كجذبيـ إلى غيره مف المتاجر التي تزاكؿ النشاط ذاتو

كمنع استم ارره في المستقبؿ أم أنيا تحمي حؽ الممكية عمى األشياء المادية
كمف ثـ يتحقؽ حؽ الحماية ر غـ عدـ كجكد خطأ أك ضرر فيبعد أساس

الحماية عف أطار العمؿ غير المشركع كىك ما يعطي نطاقا كاسعا لمحماية
المدنية كيدخؿ ضمف نطاؽ ما يتمتع بو التاجر مف حؽ ممكية عمى متجره
كلكي يجب أف ال يتعدل في ذلؾ

إلى منح ىذا التاجر حؽ ممكية عمى

زبائنو بحيث يككف مف حؽ ق منعيـ ـ ف التعامؿ مع غيرة

كالمتأمؿ ليذا

التحميؿ يجد أف المسؤكلية ال تترتب بمجرد االعتداء عمى عنصر العمالء
لممحؿ التجارم باقتناء السمعة مكضكع الحماية لذلؾ ذىب أر م في الفقو
التجارم إلى أف تكيؼ أساس الحماية المدنية ىك جز

اء التعسؼ في

استعماؿ الحؽ اك التجاكز فيو كيرل أف المنافسة في ميداف النشاط التجارم
تعد في الحقكؽ التي تقرىا التشريعات التي تأخذ بمبدأ االقتصاد الحر كلكف

يجب أف ال يككف ىذا الحؽ مطمقا كانما لو حدكد دكف أف يمس نشاط
()1

التجار اآلخريف

()1

د .عمي حسيف يكنس  ,المحؿ التجارم  ,ط , 1دار الفكر العربي  ,سنة 1963ـ ,
ص. 24
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كلكف يؤخذ عمى ىذا الرأم باف أحكاـ الحماية المدنية ال يمكف أف
تعتبر تطبيؽا ألم مف المعايير الكاردة في نظرية التعسؼ في استعماؿ
()1

الحؽ

كمع االختالؼ في تحديد أساس الحماية المدنية لعناصر المحؿ
التجارم بشكؿ عاـ كلمعالمة التجارية بشكؿ خاص لـ يكف

أماـ القضاء

كباألخص العراقي إال تؾميؼ ىذه الحماية عمى أساس دعكل المسؤكلية

أحكاـ

الناتجة عف الع مؿ غير المشركع لعدـ كجكد تنظيـ قانكني ضمف

قانكف التجارة النافذ رقـ  30لسنة  1984عف المنافسة غير المشركعة اك
أحكاـ تقرر الحماية المدنية لعناصر المحؿ التجارم عمى خالؼ قانكف

التجارة العراقي الممغى رقـ  149لسنة  1970الذم تبنى صراحة في المادة
 98منو طبيعة ىذه األعماؿ كحدد الجزاءات المدنية كالجزائية
عمييا مما يدؿ عمى أف أمر

المترتبة

تقرير ىذه الحماية قد تركو المشر ع العراقي

لمقكاعد العامة في القانك ف المدني العراقي كيبدك أف المشر ع العراقي رغـ

إبقائو ليذه الحماية ضمف أطار المسؤكلية المدنية إال انو رسـ صكرة خاصة
ليذه الحماية مؤخ ار في قانكف العالمات التجارية النافذ كأكرد أحكاـ قانكنية
لتنظيـ الحماية المدنية لمعالمة التجارية كأقر نطاقا جديدا ليذه الحماية في

طريقة احتساب التعكيض اك في اتخاذ تد ابير كقائية فقد جاء في المادة
( )38مف قانكف العالمات كالبيانات التجارية ر قـ  21لسنة  1957المعدؿ
ما يأتي  ( :أ -لممحكمة المختصة بنظر الدعكل المدنية أف تأمر

()1

-1 :

المادة  2/7مف القانكف المدني العراقي التي جاء فييا  ( :كيصبح استعماؿ الحؽ غير

جائز في األحكاؿ التالية  :أ -إذا لـ يقصد بيذا االستعماؿ سكل اإلضرار بالغير  .ب-
إذا كانت المصالح التي يرمي ىذا االستعماؿ إلى تحقيقيا قؿ

يمة االىتماـ بحيث ال

تتناسب مطمقا مع ما يصب الغير مف ضرر بسببيا  .ج -إذا كانت المصالح التي ترمي
ىذا االستعماؿ إلى تحقيقيا غير مشركعة ) .
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بتعكيض مناسب يعكض خسارة صاحب الحؽ بسبب التعدم

.

-2

األرباح التي جناىا المحككـ عميو مف جريمتو كال يؤخذ بحساب ذلؾ مجمكع

األضرار التي تشير إلييا الفقرة ( )1مف ىذه المادة .

 -3ككذلؾ كضع

اليد عمى أدكات الجريمة كاتالفيا  )...كنخمص إلى أف أساس الحماية
المدنية لمعالمة التجارية كألم عنصر مف عناصر المحؿ التجارم يرتكز
عمى أحكاـ المسؤكلية التقصيرية كاف خركج المشرع عف نطاؽ

إجراءات

حمايتيا في كقؼ التعدم أك إزالة الضرر أك نشر الحكـ ال يخرج أساس
ىذه الحماية عف أطار المسؤكلية التقصيرية مع مراعاة طبيعتيا الخاصة
 ( :إف الدعكل

كتأكيدا لذلؾ جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية

المؤسسة عمى المنافسة غير المشركعة ال تخرج عف أف تككف مسؤكلية
عادية أساسيا الفعؿ الضار  ,فيحؽ لكؿ مف أصابو ضرر مف فعؿ

منافس غير المشركعة أف يرفع الدعكل ليطمب التعكيض عما أصابو مف
اؿ ة
ضرر جرائيا عمى كؿ مف شارؾ في

إحداث الضرر متى تكفرت شركط

تمؾ الدعكل كىي الخطأ كالضرر كالرابطة السببية )

()1

المطمب الثالث

وسائل حماية العالمة التجارية
نظ ار لتكسع النشاط التجارم كفتح األسكاؽ العالمية عمى بعضيا كزيادة
حركة المفتجات كالبضائع لذا نشأت الحاجة

إلى تكفير الحماية الدكلية

لمعالمة التجارية في إطار تشريعي دكلي ضمف العديد مف االتفاقيات كالتي

كاف ليا األثر في تطكير بعض التشريعات الكطنية كاستمياـ فكرة الحماية

()1

قرار محكمة النقض المصرية ؼ /2ج 211/1في  2007/5/11مشار إليو في د .
سميحة القميكبي  ,مرجع سابؽ  ,ص. 278
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منيا فضال عف النطاؽ التشريعي ا لكطني لذا سنتناكؿ بحث كسائؿ الحماية
الدكلية كالداخمية كذلؾ بفرعيف :

الفرع األول

التنظيم الدولي لمحماية المدنية
يتمثؿ التنظيـ الدكلي في إرساء الحماية المدنية لمعالمة التجارية
بكؿ مف اتفاقية باريس لعاـ  1883ـ ككذلؾ اتفاقية الجكانب المتصمة
بالتجارة لعاـ ( 1994التربس) سنبيف ذلؾ بنقطتيف

أوال – الحماية المدنية بموجب اتفاقية باريس :
 1883ـ المظمة الدكلية

لحماية حقكؽ

تعد اتفاقية باريس لعاـ

الممكية الفكرية بكجو عاـ كالممكية الصناعية بكجو خاص

 ,كقد أقرت
ت

اتفاقية باريس عدة مبادئ كقكاعد مكضكعية لتكفير الحماية لمعالما

التجارية منيا مبدأ المعاممة الكطنية كمبدأ األسبقية كقبكؿ تسجيؿ العالمات
المسجمة في بمدىا األصمي كمبدأ استقالؿ العالمات فضال عف الحماية
الخاصة المقررة لمعالمة التجارية المشيكرة سنقكؿ في ذلؾ كممة مكجزة :

- 1الحماية المدنية المقررة لمعالمة المشيورة :

منحت اتؼاقية باريس العالمة التجارية المشيكرة حماية مف نكع
خاص حتى كاف لـ تكف مسجمة داخؿ

إقميـ الدكلة التي تعرضت فيو

لالعتداء عمى خالؼ الحماية المقررة لبقية العالمات التجارية

()1

كقد أكجبت االتفاقية بيذا الصدد عمى الدكؿ األعضاء

في اتحاد

باريس أف ترفض طمب اك تبطؿ تسج يؿ أك تمنع استعماؿ أم عالمة تشكؿ
نسخا اك تقميد ا لعالمة ترل السمطة المختصة في الدكلة التي تـ فييا

التسجيؿ اك االستعماؿ أنيا عالمة مشيكرة ضمف سقؼ زمني ال يقؿ عف

()1

المادة السادسة – كثانيا فقرة ( ) 3 , 2مف االتفاقية نفسيا .
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خمس سنكات  ,كيعد تكفير الحماية لمعالمة المشيكرة غير المسجمة ال
يستند إلى كاقعة التسجيؿ اك كاقعة ا الستعماؿ بؿ يستند إلى كاقعة شيرة
العالمة.

 -2مبدأ المساواة او المعاممة الوطنية :
نصت المادة الثانية مف اتفاقية باريس عمى ىذا المبدأ بقكليا

:

(يتمتع رعايا كؿ دكلة مف دكؿ االتحاد بالنسبة لحماية الممكية الصناعية

بالمزايا التي تمنحيا حاليا اك قد تمنحيا مستقبال قكانيف تمؾ الدكؿ لمكاطنييا

كذلؾ دكف اإلخالؿ بالحقكؽ المنصكص عمييا بصفة خاصة في ىذه
االتفاقية كمف ثـ يككف ليـ الحماية ف فسيا التي لممكاطنيف ككسائؿ الطعف
القانكنية نفسيا ضد أم إخالؿ بحقكقيـ شرط إتباع اإلجراءات المفركضة
عمى المكاطنيف ) كتبعا ليذا المبدأ يككف لألجنبي الذم ينتمي إلى دكلة مف
دكؿ اتحاد باريس اكتساب الحقكؽ المتعمقة بعالمة في دكؿ اتحاد باريس
كؿىا كيعامؿ معاممة مكاطفييا ذاتيا ,كليذا المبدأ دكر كبير في تدعيـ حماية
حقكؽ صاحب العالمة التجارية عمى المستكل الدكلي الف

األصؿ أف

تقصر كؿ دكلة التمتع بحؽ الحما ية عمى مكاطنييا دكف األجانب كلكف
بمكجب االتفاقية تمزـ الدكلة في اتحاد باريس

أف تمنح الحقكؽ لألجانب

أسكة برعاياىا بصدد منح حؽ الحماية لمعالمات التجارية .
 -3مبدأ األسبقية :

يتمتع بمكجب ىذا المبدأ كؿ مف أكدع في إحدل دكؿ االتحاد طمبا
لتسجيؿ عالمة تجارية فيـ ا يختص بإيداع طمبات مماثمة في الدكؿ األخرل
بحؽ أسبقية إذا أكدعيا خالؿ المكاعيد المحددة في االتفاقية كىي ستة
()1

أشير مف تاريخ إيداع الطمب األكؿ

()1

المادة السادسة فقرة ( )2مف االتفاقية .
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 -4مبدأ استقالل العالمات :
اعترفت اتفاقية باريس بالحماية الخاصة لمعالمة التجارية في كؿ
دكلة كذلؾ عف طريؽ أقرار قب كؿ تسجيؿ العالمة األجنبية المسجمة في

بمدىا األصمي كحمايتيا كفؽ الحالة التي كانت عمييا مع مراعاة
القانكنية لمبمد المطمكب تسجيؿ العالمة

األكضاع

األجنبية فيو أك أيداعوا كالمتمثمة

باحتراـ الحقكؽ المكتسبة لمغير في الدكلة التي تطمب فييا الحماية

()1

كال يجكز ألم دكلة مف دكؿ اتحا د باريس أف ترفض تسجيؿ عالمة
مكدعة في أية دكلة مف دكؿ االتحاد اك تبطؿ تسجيميا استنادا

إلى عدـ

إيداع العالمة اك تسجيميا في بمد المنشأ كفؽ الحالة التي سجمت عمييا بؿ
منحت ىذه العالمة استقاللية عف العالمات التي سجمت في دكؿ االتحاد

األخرل
ثانيا – الحماية المدنية وفق اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة (التربس) :
تعد اتفاقية الجكانب المتصمة بالتجارة لعاـ

( 1994التربس) أكؿ

اتفاؽ دكلي يحدد طبيعة التزامات الدكؿ األعضاء كنطاقو  ,حيث ألزمت
نصكص االتفاقية البمداف األعضاء

في منظمة التجارة العالمية مراجعة

قكانينيا كلكائحيا الداخمية بالشكؿ الذم يتكافؽ مع أحكاـ االتفاقية

()2

كنفيـ مف ذلؾ أف نصكص اتفاقية التربس ليست ذاتية التنفيذ كاف
رعايا الدكؿ األعضاء ال يكتسبكف حقكقا مباشرة مف االتفاقية كال يجكز ليـ
التمسؾ بأحكاميا كاستبعاد أحكاـ القكانيف الكطنية كما ىك الحاؿ مع اتفاقية
()1

المادة السادسة فقرة ( )3مف االتفاقية .

( )2المادة األكلى مف اتفاقية التربس لسنة  1994كالتي جاء فييا  ( :تمتزـ البمداف األعضاء
بتنفيذ أحكاـ ىذه االتفاقية  ,كيجكز لمبمداف األعضاء دكف إلزاـ أف تنفذ ضمف قكانينيا ما
يتيح حماية أكسع مف التي تتطمبيا ىذه االتفاقية شريطة عدـ مخالفة ىذه الحماية
ألحكاـ ىذه االتفاقية )...
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باريس لعاـ 1883ـ  ,إال أف اتفاقية التربس قد استحدثت أحكاـ جديدة لـ
األحكاـ الخاصة بالعالمات

تتضمنيا اتفاقية باريس كما طكرت بعض

التجارية ككسعت مف نطاؽ استخداميا كيعد مبدأ المعاممة الكطنية المقرر

في المادة الثانية مف اتفاقية باريس مف المبادئ الممزمة لمدكؿ األعضاء في
منظمة التجارة العالمية  ,أذ كجبت اتفاقية التربس معامؿ ة ال تقؿ عف
المعاممة المقررة لمكاطني الدكلة العضك في منظمة التجارة العالمية بالنسبة

لرعاية الدكؿ األعضاء األخرل

فيما يتعمؽ بحقكؽ الممكية بشكؿ عاـ

كحقكؽ العالمات التجا رية بكجو خاص كرغـ أف مبدأ المساكاة يتفؽ مع حكـ
المادة الثانية مف اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية

إال أنو أجاز

صراحة منح األجانب حقكقا تتجاكز الحقكؽ التي تمنحيا لمكاطنييا عندما

أكجبت معاممة مساكية لمعاممة مكاطني البمداف كىك ما يعني أف اتفاقية
التربس فرضت عمى الدكؿ األعضاء حماية قانكنية ال تقؿ عف تمؾ التي
تمنحيا لمكاطنييا حسب القكانيف الكطنية

األمر الذم يكجب عمى الدكؿ

األعضاء في االتفاقية تعديؿ قكانينيا حتى تستجيب لمحدكد الدنيا لمحماية
التي نصت عمييا االتفاقية كنشير

إلى أف تعديؿ التشريعات الكطنية بما

تتفؽ كأحكاـ االتفاقية قد يعكس أثا ار سمبية عمى اقتصاديات بعض الدكؿ

أما عف مضمكف الحماية

السيما النامية منيا .

التي أقرتيا اتفاقية التربس فيمكف إجماليا بشقيف األكؿ يتمثؿ بطبيعة الحؽ
مكضكع الحماية كاؿثاني الحقكؽ المقررة لحؽ الحماية.
- 1العالمة التجارية القابمة لمحماية :
حددت اتفاقية التربس طبيعة العالمة التجارية كاجبة الحماية في
الفقرة ( )1مف المادة ( )15بأنيا أم عالمة تسمح بتـ ميز السمع كالخدمات
التي تنتجيا منشأة ما كتككف ىذه العالمة السيما الكممات التي تشمؿ عمى

- 136 -

أسماء شخصية كحركؼ كأرقاـ كأشكاؿ كمجمكعات األلكاف اك أم مزيج مف
ىذه العالمات مؤىمة لمتسجيؿ كعالمة تجارية  ,فيجكز لمدكؿ األعضاء أف

تطمب شرط أضافي لصالحية التسجيؿ كعالمة تجارية أف تكتسب صفة
التمييز مف خالؿ االستخداـ

 ,كلمدكؿ األعضاء حرية تقرير التسجيؿ

بالنسبة لمعالـ ات غير القابمة لإلدراؾ مثؿ عالمات الصكت اك الرائحة
كمف ثـ يجكز لمدكؿ األعضاء جعؿ قابمية التسجيؿ معتمدة عمى االستخداـ
غير انو ال يجكز جعؿ االستخداـ الفعمي شرطا لطمب تسجيؿ العالمة بؿ
حظرت االتفاقية رفض طمب التسجيؿ لمجرد

أف االستخداـ المزمع لـ

يحدث قبؿ انقضاء ثالث سنكات اعتبارا ـ ف تاريخ تقديـ الطمب

()1

تعد أىـ إضافة لمعالمة المحمية جاءت بيا اتفاقية التربس ىي
إيرادىا بشكؿ إلزامي عالمة الخدمة كادخاليا ضمف مفيكـ العالمة التجارية
كسرياف األحكاـ القانكنية كافة كأكجو الحماية المقررة عمييا

()2

- 2طبيعة الحماية الممنوحة للعالمة التجارية :
كفقا لمنطكؽ الفقرة األكلى مف المادة ( )16مف اتفاقية التربس يتمتع
صاحب العالمة التجارية المسجمة بالحؽ المطمؽ في منع الغير ممف لـ

يحصؿ عمى مكافقة في استخداـ العالمة ذاتيا اك أم عالمة مشابية
كيفترض حصكؿ لبس في حالة استخداـ عالمة تجارية مطابقة

بالنسبة

لمسمع اك الخدمات المماثمة فافترضت االتفاقية كجكد الضرر لصاحب
العالمة بمجرد استخداميا مف قبؿ الغير كمثؿ ىذا االفتراض فيو خركج

عمى القكاعد العامة لممسؤكلية المدنية التي تكجب

إثبات الضرر ك تتحقؽ

ؽ السببية بيف ق كبيف الخطأ أما الحقكؽ الممنكحة لصاحب العالمة
عال ة
()1
()2

المادة  3/14مف االتفاقية نفسيا .
المكاد (  ) 3 / 62 , 2 / 16 , 1 / 15مف االتفاقية .
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المشيكرة فقد عالجتيا اتفاقية التربس في الفقرتيف ( )2 , 1إذ طكرت أحكاـ
العالمة المشيكرة كعدلت أحكاـ اتفاقية باريس في تكسيع مفيكـ العالمة

المشيكرة فمـ تقتصر عمى عالمة السمعة بؿ أدخمت عالمة الخدمة كشممتيا

بالحماية المقررة لمعالمة التجارية المشيكرة

()1

كلغرض التعرؼ عمى العالمة المشيكرة كمدل الشيرة المطمكبة لمسمع

اك الخدمات فقد كضعت المف ظمة العالمية لمممكية الفكرية (الكايبك) جممة
مف الضكابط االسترشادية التي تسيؿ عممية التعرؼ عمى العالمة المشيكرة
ككما يأتي :

أ -تعتمد الدارسات االستقصائية لألنماط االستيالؾية لبياف مدل شيرة العالمة
.
ب -مركر مدة زمنية معقكلة عمى استعماؿ العالمة التجارية كليس االعتماد
عمى طفرة أعالنية .

ح -الدعاية كالتركيج لمعالمة فمدة انتشار العالمة في

األسكاؽ يعد عنص ار

ميما في تحديد الشيرة.
د -عدد البمداف التي سجمت فييا العالمة اك طمبات ا لتسجيؿ كنطاقيا الجغرافي
.

ق -تميز العالمة التجارية األصمي كالمكتسب فالتميز ىك ا لذم يمنح العالمة
ػ
التجارة الشيرة.

ك -قيمة العالمة التجارية فكمما تضاعفت قيمة العالمة التجارية أتسع نطاؽ
تداكليا كمعرفة جميكر المستيمكيف بيا .

()1

المادة  2 / 16مف االتفاقية .
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ز -طبيعة المفتجات اك الخدمات التي ت ميزىا العالمة التجارية فقد يقتصر
تداكؿ العالمة عمى فئات خاصة اك
الصيادلة اك الميندسيف اك الحرفييف

()1

أسكاؽ معينة مثؿ قطاع األطباء اك

كمثؿ ىذه الضكابط كردت عمى سبيؿ المثاؿ

 ,إال أف األمر األكثر جدال

كالذم أقرتو اتفاقية التربس في الفقرة الثالثة مف المادة

الحماية الكاردة في الفقرة

( )16ىك مد سعة

األكلى مف المادة السادسة  /ثانيا مف اتفاقية

باريس ليشمؿ العالمة المشابية اك المطمكبة لمعالمة الـ شيكرة عمى السمع
اك الخدمات غير المماثمة إف أدل االستعماؿ إلى االعتقاد بكجكد صمة بيف

ىذه السمع اك الخدمات كمالؾ اؿ عالمة التجارية المسجمة كالذم يحتمؿ أف
تتضرر مصالحو مف جراء ذلؾ االستعماؿ في حيف أف الحماية المذككرة
كانت مقصكرة عمى السمع اك الخدمات المماثمة .
كخالصة الكالـ أف أحكاـ اتفاقية التربس لـ تأت بأحكاـ متكازنة

يراعى فييا مدل التفاكت الصناعي كاالقتصادم لمبمداف كاثر ذلؾ عؿ
مصالحيا الكطنية كما يؤكد ذلؾ ىك

ل

إغفاؿ االتفاقية تبني مبدأ االستنفاذ

الدكلي الذم بمقتضاه يسقط حؽ صاحب العالمة في منع الغير مف استيراد

المنتجات المشمكلة بالحماية بمجرد طرح تمؾ المف تجات لمتداكؿ في سكؽ

أم دكلة سكاء بنفسو اك عف طريؽ غيره بمكافقتو كمف ثـ يحكؿ ذلؾ دكف
سيطرة صاحب العالمة عمى السكؽ كتقسيمو كطرح منتجاتو بأسعار متفاكتة

Robin Jacob , Law of trade marks and Trade Name , London ,
1972 , p57

- 139 -

() 1

ال تحقؽ العدالة لجميكر المستيمكيف  ,كاىماؿ ىذا المبدأ يعد خمال في
طبيعة الحماية الكاجب منحيا بمكجب االتفاقية

()1

الفرع الثاني

التنظيم الوطني لمحماية المدنية
تستمد العالمة التجارية حمامتيا الكطنية مف األحكاـ الدكلية التي
تسبقيا في ىذا المجاؿ كتظير ىذه األحكاـ عند منح صاحب العالمة حؽ
منع تسجيؿ عالمة تجارية أخرل تشابو اك تطابؽ عالمتو اك طمبو شطبيا

عند حصكؿ التسجيؿ اك في منع استعماليا في مجاؿ المنافسة التجارية
كبناء عمى ذلؾ ستتكلى دراسة التنظيـ الكطني لمحماية المدنية بنقاط ثالثة

األكلى في منع تسجيؿ العالمات المطابقة اك المتشابية كالثانية في منع

استعماؿ العالمات المطابقة اك المتشابية كالثالثة في إلغاء العالمة التجارية
المسجمة اك شطبيا .

أوال -منع تسجيل العالمات المطابقة او المشابية :
تتفؽ التشريعات عمى حظر تسجيؿ أم عالمة تطابؽ اك تشابو
عالمة مسجمة محمية اك مشيكرة كمفاد ىذا الحكـ يتمثؿ ابتداء في خط
تسجيؿ العالمة المطابقة لمعالمة التجارية المشيكرة اك المسجمة كطنيا
بمعنى أف تشكؿ أحدل العالمتيف نسخا كامال لمعالمة األخرل دكف كجكد
فركؽ بينيا ذىب رأم

()2

إلى أف المطابقة بيف العالمتيف ال تعني بالضركرة التطابؽ الكمي

بينيما بؿ يكتفي بالتطابؽ الرئيس كالجكىرم المانع مف التسجيؿ كيبدك أف
()1

()2

د .حساـ الديف الصغير  ,بحث عف ندكة الكايبك الكطنية حكؿ العالمات التجارية
دمشؽ  ,سنة  , 2003ص 17منشكر عمى شبكة االنترنت في المكقع
www.arabawinfo.com
د .صالح زيف الديف  ,العالمات التجارية كطنيا كدك يؿنا  ,مرجع سابؽ  ,ص175
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,

أحكاـ القضاء اتجيت نحك ذلؾ فقد جاء في قرار محكمة العدؿ

األردنية

العميا ما يأتي  ( :إف التشابو الذم يؤدم الى غش الجميكر ىك ا لتشابو في
مجمكع العالمة ال في احد أجزائيا كاف ما يميز العالمة التجارية عف غيرىا

أضاؼ إلى االسـ عناصر متعددة منيا النطؽ بيا ككتابتيا كرسكميا
ة

()1

)...

ككذلؾ جاء في قرار محكمة التمييز االتحادية في االتجاه نفسو ما
يأتي  ( :ثبت مف تقارير الخبراء أف عالمة الشرؾ ة المدعية ركزماف ىي
تقميد لعال مة الشركة المدعى عمييا ألمسجمو (ركثماف) األمر الذم يؤدم
إلى أرباؾ جميكر المستيمكيف )...

()2

كمف حاالت التقميد المانعة مف قبكؿ تسجيؿ العالمة التجارية ىي
إف كانت تشكؿ ترجمة لعالمة تجارية مشيكر ة كمثؿ ىذا الحكـ قد تبناه
المشرع األردني بشكؿ منفرد في قانكنو

()3

ثانيا -منع استعمال العالمة التجارية المطابقة او المشابية :
لـ تقتصر الحماية المدنية لمعالمة التجارية الكطنية اك المشيكرة
عمى رفض تسجيؿ العالمات المشابية اك المطابقة بؿ أف المشرع ك ّسسع ىذه
الحماية ليقرر حماية العالمة مف االستعماؿ كبذلؾ يككف مف حؽ صاحب
العالمة المشيكرة مسجمة اك غير مسجمة كفقا لمتشريع

األردني أف يطمب

مف القضاء الحكـ لو بمنع الغير مف استعماؿ عالمتو التجارية المشيكرة

عمى منتجات مماثمة نشير في ىذا الصدد إلى أف قانكف العالمات التجارية
()1

قرار محكمة العدؿ األردنية العميا الصادر في االضبارة  95 / 247عدؿ عميا منشكر في

()2

قرار محكمة التمييز االتحادمة في العراؽ  /4مدنية منقكؿ  2008 /في 2008 /2/28

()3

مجمو نقابة المحاميف األردنية سنة  , 1996ص. 650

(غير منشكر).
الفقرة ( )12مف المادة ( )8مف قانكف العالمات التجارية األردني رقـ  29سنة .2007
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الع ارقي النافذ لـ يشر صراحة إلى منح صاحب العالمة التجارية المشيكرة
حؽ منع استعماؿ عالمة تطابؽ اك تشابو عالمتو كما ىك الحاؿ في إشارتو

الكاضحة في حظر تسجيميا في الفقرة الثامنة مف المادة الخامسة كلكف

بالرجكع إلى الفقرة ( )2مف المادة الرابعة (مكررة – أكال) مف القانكف ذاتو
نجد أف المشرع العراقي ـ نح مالؾ العالمة المشيكرة الحماية الممنكحة حتى
كاف لـ تسجؿ في العراؽ شرط أف ال تتشابو مع أحدل العالمات المشيكرة

كحيث أف القانكف العراقي قد ساكل العالمة المشيكرة في الحماية المقررة

آلم عالمة أخرل لذا فأف ؿمالؾ العالمة المشيكرة حؽ في الحماية في منع
استعماؿ ع المتو اك أم عالمة مطابقة اك مشابية ليا مف
()1

أحكاـ النص

المذككر

كنشير في ىذا الصدد أيضا إلى أف اؿـ شرع العراقي قد استمد أحكامو مف
نصكص اتفاقية باريس لمممكية الصناعية لعاـ  1883ـ كالتي حصرت حؽ
الحماية لمعالمة المشيكرة ضمف نطاؽ استعماليا عمى البضائع كالسمع

الـ ماثمة اك المشابية فقط في حيف أف الدكؿ اؿ مكقعة عمى اتفاقية التربس
لعاـ  1994قد كسعت مف نطاؽ حماية العالمة المشيكرة لتشمؿ السمع

كالخدمات غير المماثمة كما ىك الحاؿ في مصر كاألردف كىذا يدعكنا إلى
القكؿ باف قانكف العالمات التجارية العراقي قد قيد

أحكاـ حماية الع المة

التجارية المشيكرة ضمف نطاؽ السمع كالخدمات المماثمة اك المشابية فقط

كقد استؽر القضاء العراقي عمى ذلؾ فقد جاء في إحدل الق اررات القضائية
ما يأتي  ( :استقر القضاء العراقي عمى حصر نطاؽ الحماية لمعالمة
المشيكرة في إطار السمع كالخدمات المتشابية كبذلؾ ال

()1

يجكز لمشركة

جاء في الفقرة ( )2مف المادة الرابعة ( مكررة – أكال )  (_ :يتمتع مالؾ العالمة المشيكرة
بالحماية الممنكحة بـ كجب ىذا القانكف حتى لك لـ تسجؿ العالمة في العراؽ ) .
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المدعية أف تطمب الحماية لعالمتيا التجارية خارج إطار الصنؼ المسجمة
( )1

بشأنو)

ثالثا -إلغاء العالمة التجارية المسجمة او شطبيا :
حظرت جميع التشريعات تسجيؿ اك استعماؿ العالمات المطابقة اك
المشابية لمعالمة المسجمة كالمشيكرة كلكف ما الحكـ في حالة نجاح البعض
في تسجيؿ عالمة تطابؽ اك تشابو العالمة التجارية المسجمة اك المشيكرة

بغض النظر عف كيفية حصكؿ التسجيؿ .كلإلجابة نشير إلى أف النصكص
الخاصة بالعالمة التجارية المشيكرة لـ تتطرؽ صراحة

إلى معالجة ىذه

الحالة كلكنيا أشارت إلى ذلؾ بمكجب اإلحالة الضمنية لنصكص قانكنية
أخرل تتعمؽ بالعالمات الكطنية كالتي تقضي بمنح مالؾ العالمة المشيكرة

حؽ طمب إلغاء العالمة المسجمة اك شطبيا إذا كانت مطابقة اك مشابية
لعالمتو فالمشرع األردني ينص في المادة

 5/24مف قانكف العالمات

التجارية األردني رقـ  29لسنة  2007عمى  ( :إف كؿ طمب يقدـ لحذؼ
عالمة تجارية مف السجؿ بسبب عدـ كجكد ما يسكغ تسجيميا أك أف تسج يؿ
تمؾ العالمة ينشأ عنو منافسو غير عادلة بالنسبة لحقكؽ الطالب في
المممكة األردنية الياشمية يجب أف يقدـ خالؿ خمس سنكات مف تسجيؿ

تمؾ العالمة )  .أما المشرع العراقي فأفق كاف أكثر كضكحا عندما أعطى
الحؽ في طمب إلغاء العالمة التجارية اك شطبيا لكؿ ذم مصمحة خالؿ
خمس سنكات مف تاريخ التسجيؿ شرط تحديد كقائع طمب

اإللغاء كلـ يقيد

طمب اإللغاء فقط لـ ستعمؿ العالمة التجارية كما فعؿ المشرع المصرم ذلؾ
في المادة  65مف قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية المصرم رقـ
لسف  2002ـ كقد تأكد ذلؾ بقرار لمحكمة التمييز االتحادية في العراؽ
ة
()1

قرار محكمة بداءة الكرادة /922ب 2007/في ( 2009/3/24غير منشكر) .
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82

كالذم جاء فيو ما يأتي  ...( :إف دعكل المميز تستند إلى المادة ( )21مف
قانكف العالمات كالبيانات التجارية رقـ  21لسنة  1957المعدؿ  ,كسمطة

االئتالؼ رقـ  80لسنة  2004كالتي أجازت لكؿ ذم مصمحة الحؽ في أف
يطمب مف المحكمة إلغاء تسجيؿ العالمة خالؿ خمس سنكات مف تاريخ
تسجيميا )...

()1

كبذلؾ يتضح أف المشرع لـ يقصر الحماية عمى العالمة المشيكرة
في طمب إلغاء العالمات المسجمة خالفا لمقانكف بؿ أعطى ىذا الحؽ لكؿ
ذم مصمحة كالعمة في ذلؾ ىي حماية المستيمؾ مف المبس كاؿ تضميؿ فيما

يقتنيو مف سمع كخدمات تحمؿ عالمات مقمدة اك مشابية .

()1

قرار محكمة التمييز االتحادية في العراؽ /587مدنية منقكؿ  2007/في 2008 /2/20
غير منشكر .
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المبحث الثالث

دعوى الحماية المدنية لمعالمة التجارية
األصؿ أف المنافسة التجارية تنحصر ضمف الحدكد المشركعة

لمتقاليد كاألعراؼ التجارية المبنية عمى قكاعد تككف

أماـ حالة تعدم

كمنافسو غير مشركعو تتطؿب فرض الحماية الالزمة لمكا جية االعتداء
كىذه الحماية تككف ضمف دعكل

فتناكؿ في ىذا المبحث دراسة

مكضكعية يتقدـ بيا صاحب العالمة

أطراؼ الدعكل كنطاقيا كشركط دعكل

تب عمى الحماية كذلؾ في مط الب أربعو ككما
الحماية كاآلثار القانكنية المتر ة
يأتي :

المطمب األول

أطراف دعوى الحماية
إف دعكل الحماية المدنية ككما ىك الحاؿ في

أم دعكل اك
ة

خصكمة أماـ القضاء المدني البد كاف يككف طرفيا المدعي الذم يطمب
الحماية ك المدعى عميو الذم تتكجو

المطالبة أك الخصكمة ضده بغض

النظر إف كاف كال منو ـ ا شخصا اك عدة أشخاص طبيعييف اك معنكييف .

الفرع األول

المدعي في دعوى الحماية المدنية
المدعي ىك مف يدعي خالؼ الظاىر كالذم يتقدـ باالدعاء

أماـ

القضاء بمكجب دعكل الحماية أم أف تككف لو مصمحة في طرح النزاع كقد
يككف المذككر شخصا طبيعيا اك عدة أشخاص كما ىك الحاؿ في المستيمؾ
العادم فردا كاف اك جماعة

 ,كقد يككف اؿ مدعي شخصا معنكيا عندما

تتكجو أفعاؿ المنافسة غير المشركعة إلى حقكؽ ذلؾ الشخص المعنكم

المالؾ لمعالمة محؿ االعتداء كالشركات اك النقابات اك الجمعيات كمع ذلؾ
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قد يككف المدعي كؿ ذم مصمح ة اك حؽ فقد استقرت معظـ التشريعات
عمى إجازة ىذا الحؽ مما يعني جكاز االدعاء لكؿ
مباشرة في طمب منع تسجيؿ العالمة اك

ذم مصمحة كاف تكف

إلغائيا كبناء عمى ذلؾ قد يككف

المدعي في دعكل الحماية المدنية ىك صاحب محؿ االعتداء عمى العالمة
التجارية مسجمة كانت اك غير مسجمة أما عف طبيعة اؿمصمحة المطمكبة
إلقامة الدعكل فيكفي إلقامة ىذه الدعكل المصمحة المحتممة اك التخكؼ

مف حصكؿ الضرر يكفي لطمب الحماية المدنية .

الفرع الثاني

المدعى عميو في دعوى الحماية المدنية
المدعى عليو ىك مف يتمسؾ بالظاىر اك بإبقاء األصؿ

()1

 ,كىك مف يترتب

عمى إق ارره حكـ أك أف يككف محككما اك ممزما بشيء عمى تقدير ثبكت
()2

الدعكل

كالمدعى عميو في دعكل الحماية المدنية يككف في العادة ىك مف

ارتكب فعؿ المنافسة غير المشركعة سكاء كاف شخصا طبيعيا

اك معنكيا

كبذلؾ يككف مف استعمؿ عالمة الغير اك عالمة مطابقة اك مشابية ليا
دكف إذنو ىك المدعى عميو في الدعكل التي تقاـ مف قبؿ صاحب العالمة

في منع االستعماؿ اك كقؼ التعدم ضد مر تكب ذلؾ الفعؿ كمف حصؿ
عمى قرار بتسجيؿ عالمة لو خالفا لمقانكف يككف ىك كالـ دعى عميو في أم
مطالب تتعمؽ بإبطاؿ
ة
اعتراض يقكـ عمى ىذا التسجيؿ مف قبؿ الغير اك أم
العالمة المسجمة اك شطبيا خالفا لمقانكف اك أف التسجيؿ ينطكم عمى

منافسة غير مشركعة أك فيو تضميؿ لمجميكر كقد تترتب خصكمة نتيجة
مطالب كلكف ليس في مكاجية مف تقرر األجراء مكضكع الحماية اك الحؽ
ة
()1
()2

المادة ( )2/7مف قانكف اإلثبات العراقي رؽـ  107لسنة  1979المعدؿ .
المادة ( )4مف قانكف المرافعات المدنية العراقي رقـ  83لسنة  1969المعدؿ
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ـ سجؿ العالمات التجارية تسجيؿ

لمصمحتو أساسا كما في حالة رفض

عالمة ما لعدـ تكفر الشركط المطمكبة فييا اك أف تسجيميا يتعارض مع

النصكص اآلمرة التي تحظ ر تسجيميا حماية لمنظاـ العاـ كمصمحة المجتمع
جياؿ في
ة
إف كاف التسجيؿ ينطكم عمى ضرر لو  ,كعند ذلؾ ستككف إزاء
تحديد المدعى عميو الذم تكجو الدعكل ضده لذلؾ يثار التساؤؿ عف صفة
المدعى عميو في دعكل طمب التسجيؿ اك إلغاء قرار رفض التسجيؿ .

يبدك أف المدعى عميو يمؾ ف تصكره في كال الدعكييف الدعكل المقامة

ضد مف ارتكب فعؿ

المنافسة غير المشركعة اك الدعكل اؿ ـ قامة ضد

المـ تنع عف تسجيؿ العالمة اك االعتراض عمى تسجيميا كلكف األمر الميـ
في حالة المطالبة بالتسجيؿ اك المطالبة

بإلغاء قرار المسجؿ الرافض

لتسجيؿ عالمة معينو ال يككف ا لمدعى عميو ىنا إال مف أسند لو القانكف
صالحية رفض التسجيؿ كصالحية الحفاظ

عمى المصالح العميا لممجتمع

كنظامو العاـ لذلؾ أقرت التشريعات المقارنة صراحة االعتراض عمى ق اررات
المسجؿ في دعكل المطالبة بتسجيؿ عالمة معينو اك المطالبة

رفض تسجيميا مف قبؿ الج ميكر المذككر(.)1
كقد تكرس ىذا االتجاه في

بإلغاء قرار

أحكاـ القضاء العراقي حيث جاء في

قرار ؿمحكمة التـ ميز االتحادية ما يأتي  ....(:إف المادة العاشرة في قانكف
العالمات كالبيانات التجارية رقـ  21لسنة  1957المعدؿ نصت عمى أف
الق اررات التي يصدرىا مسجؿ العالمات التجارية قابؿ

ة لالعتراض لدل

المحكمة خالؿ ثالثيف يكما مف تاريخ التبميغ بيا كحيث أف دعكل المدعي
()1

المادة العاشرة مف قانكف العالمات كالبيانات التجارية رقـ

 21لسنة 1957ـ المعدؿ ,

المادتاف( )22 , 18مف قانكف العالمات التجارية األردني رقـ  29لسنة 2007ـ المعدؿ
 ,المادتاف ( )112 , 82مف قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية المصرم رقـ  82لسنة
2002ـ .
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اؿـ ميز انصبت عمى االعتراض عمى قرار ـ سجؿ العالمات فأف مخاصمة
عالؽ
ة
المدعي لممدعى عميو تستند إلى أحكاـ المادة العاشرة مف قانكف كال

لمشركات أصحاب العالمة المتشابية لقبكؿ تسجيؿ اؿ عالمة اك رفضيا بؿ
ىك في اختصاص المسجؿ )...

()1

كبذلؾ يجب التفريؽ بيف دعكل الحماية

المدنية التي تنصب أساسا في مكاجية ق اررات المسجؿ التم يصدرىا استنادا
لالختصاص العاـ المنكط بو كبيف دعكل الحماية التي تنصرؼ في مكاجية
حقكؽ كالتزامات لطرؼ آخر كاجب االختصاـ كالسي ما عندما تككف دعكل
الحماية تتعمؽ بحؽ محؿ نزاع بيف الطرفيف يككف مسجؿ العالمات فيما

يصدره مف ق اررات ليس خصما بؿ ىك جية فصؿ بيف حؽ مف احدىما في
مكاجية اآلخر

المطمب الثاني

نطاق دعوى الحماية المدنية لمعالمة التجارية

لدعكل الحماية المدنية لمعالمة التجارية نطاقاف نطاؽ مكضكعي ك
نطاؽ زمني سنتكلى بيانو ما في الفرعيف اآلتييف :

الفرع األول

النطاق الموضوعي لدعوى الحماية المدنية
إف اإلطار المكضكعي لدعكل الحماية ينظر

إليو بمقدار أفعاؿ

التعدم اك المنافسة غير المشركعة التي تشكؿ مخالفة لمقكانيف
التجارية  .إف التحديد المكضكعي لما يعد مف قبيؿ
حؽكؽ صاحب العالمة التجارية المكجبة

كاألعراؼ

أفعاؿ التعدم عمى

لتكفير الحماية قد أقر ضمف

االتفاقيات الدكلية كاتفاقية باريس لمممكية الصناعية كمف بعدىا اتفاقية

()1

قرار محكمة التمييز االتحادية في العراؽ

 / 109مكسعة مدفية  2007 /في 17

 2007/12/غير منشكر .
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التربس لعاـ  1994التي تبنت األحكاـ نفسيا كأحالت كؿ ما يتعمؽ بأعماؿ
اتفاقي باريس
ة
التعدم عمى

()1

كبخصكص التشريع العراقي فأنة ضيؽ مف

نطاؽ الحماية المدنية لمعالمة التجارية كحصرىا بالعالمات المسجمة فقط
كالعالمات المشيكرة مسجؿة كانت اك غير مسجؿة في العراؽ مما يعني عدـ
شمكؿ العالمات غير المسجمة كالتي لـ تكتسب الشيرة المطمكبة بالحماية

الحماية ليذا النكع في

المقررة كأ ف كاف المشرع المصرم قد نظـ نطاؽ

قانكف التجارة المصرم رقـ  17السنة  1999كالمشرع األردني أيضا في
قانكف المنافسة غير المشركعة كاألسرار التجارية األردني رقـ  15السنة

 2000ـ كبذلؾ فاف نطاؽ الحماية في التشريع العراقي ينحصر بمنع

االستعماؿ ا ك التسجيؿ لمعالمات المشابية اك المطابقة لمعالمة المسجمة
كالعالمة المشيكرة فقط كتأكد ذلؾ بقرار لمحكمة التـ ميز االتحادية الذم جاء
فيو  ... ( :إف المحكمة استعانت بخبراء ـ ختصيف بينكا أف العالمتيف
المسجمتيف باسـ المميز متشابية مع العالمتيف المسجمتيف باسـ الشرؾ

ة

المدعية كاف ىذا التشابو يؤدم حتما إلى غش المستيمكيف كارباكيـ عند
شراء المكاد مكضكع العالمات المتشابية كأف الفقرة

( )10مف المادة

الخامسة مف قانكف العالمات التجارية رقـ  21لسنة  1957المعدؿ منعت

تسجيؿ العالمة المشابية لعالمة تعكد لمغير )...

()2

الفرع الثاني

النطاق الزمني لدعوى الحماية المدنية
()1

المادة الثانية – فقرة ( )1مف اتفاقية التربس لعاـ . 1994

( )2ق ارر محكمة التمييز االتحادية في العراؽ / 440مدنية منقكؿ  2007 /في 2007 /10/2
غير منشكر .
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أقرت معظـ التشريعات نكعا مف الحماية يسمى
لمعالمة التجارية بنصكص صريحة

()1

الحماية المؤقتة

كما حددت مدة الحماية لمعالمة التجارية لذلؾ سنتكلى التعرؼ عمى
ة

النطاؽ الزمني لمحماية المؤقتة كمكضكع تقادـ دعكل الحماية المدني
كسقكطيا كذلؾ بنقطتيف :

أوال -النطاق الزمني لمحماية المؤقتة :
مقتضى ىذا النكع مف الحماية إف صاحب العالمة التجارية يتمتع
بحماية مؤقتة عمى عالمتو التجارية

 ,كقد أقرت ىذه الحماية تشجيعا

ألصحاب المنتجات لمعرض في معارض خارج النطاؽ اإلقميمي حتى كاف

لـ تكف عالمتىـ مسجمة في الدكلة الجارم العرض فييا عمى أف تككف
العالمة محمية في بالدىا

 .كفي العادة يككف السقؼ الزمني لمحماية

المؤقتة ىي مدة العرض فقط كلكف مف حصؿ عمى شيادة حماية مؤقتة

لعالمة تكفؿ لو تقديـ طمب تسجيميا خالؿ مدة ال تتجاكز ستة أشير مف

تاريخ إدخاؿ المنتجات المكضكع عمييا العالمة في المعرض كتتجدد ىذه
الحماية كفؽ الصكر اآلتية :
 -1الحماية الممنكحة بعد انقضاء مدة التسجيؿ كىي حماية إضافية

كمؤقتة

كىي في بعض التشريعات مدة سنو مف تاريخ انقضاء مدة

التسجيؿ

لمعالمة المنتيية التسجيؿ رغـ انتياء نطاؽ حمايتيا المتأتية مف التسجيؿ

كالتشريع األردني بينما حددىا المشرع المصرم بستة أشير

()2

( )1المادة  72مف قانكف حماية الممكية الفكرية المصرم رقـ  82لسنة  2002كالمادة  40مف
قانكف العالمات األردني النافذ كالمادة  39مف قانكف العالمات كالبيانات التجارية العراقي

()2

رقـ  21لسنة  1957المعدؿ .
المادتاف ( )92 , 90مف قانكف حماية حقكؽ الممكية الفكرية المصرم رقـ
. 2002
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 82لسنة

كقد تكافؽ مع المشرع المصرم المشرع العراقي إال أنو منع التسجيؿ باسـ
الغير إال بعد مركر سنو عمى األقؿ مف تاريخ شطبيا

()1

-2الحماية الممنوحة لمعالمة المتروكة :
تكتسب العالمة التجارية كجكدىا كممؾ يتيا بكاقعة االستعماؿ فإذا
تركت فأف ىذه الممكية تزكؿ كمع ذلؾ

أكجدت التشريعات فترة سماح

لصاحب العالمة يستطيع بمكجبيا حماية عالمة استثناء مف القكاعد العامة
التي تكجب شطبيا بمجرد الترؾ

()2

كمدة السماح ىذه محددة بث الث سنكات متتالية في التشريعات
األردني كالعراقي ككسعت إلى خمس سنكات في التشريع المصرم كقد تأكد

ىذا االتجاه بقرار لمحكمة التمييز االتحادية في العراؽ جاء فيو  ...( :كاف

عمى المحكمة أف تتحقؽ عما إذا كانت الشركة المدعى عمييا الثانية التي
تـ تسجيؿ العالمة التجارية باسميا قد أستعمميا لمدة ثالث سنكات مستمرة

بعد التسجيؿ مف عدميا لمعرفة ما إذا كاف لدعكل الشركة سند في القانكف
)

()3

ثانيا -تقادم دعوى الحماية المدنية وسقوطيا :
البد مف الرجكع إلى دعكل الحماية المدنية كمكضكعيا لمتعرؼ إف

كاف ذلؾ الحؽ ثابتا كمف ثـ يعد السككت عنو إسقاط الحؽ المطالب بو اك
()1

()2

المادتاف ( )22 , 20مف قانكف العالمات البيانات التجارية العراقي رقـ  21لسنة 1957
.
المكاد  1/22مف قانكف العالمات األردني النافذ كالمادة  91مف قانكف الحماية الممكية
الفكرية المصرم النافذ كالمادة  21مف قانكف العالمات كالبيانات التجارية العراقي النافذ

()3

.
قرار محكمة التمييز االتحادية /314مدنية منقكؿ 2006/في  2006/6/25غير منشكر
.
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أف ذلؾ الحؽ مكض كع الحماية حدد لو القانكف مكعدا محددا يجب القياـ
بعمؿ اك رخصة خالؿ كقت محدد كمف ثـ يعد السككت ىنا ليس سككتا

عمى الحؽ المكضكعي كانما ىك التنازؿ عف رخصة خالؿ مدة معينو كفي
دعكل الحماية المدنية ما نجد فييا مكاعيد لسقكط الحؽ كأخرل مكاعيد تقادـ

تقبؿ العذر ك االفقطاع فاف أنصبت دعكل الحماية المدنية عمى المطالبة
بتسجيؿ عالمة تجارية اك اال عتراض عمى قرار رفض تسجيميا فقد حددت
التشريعات المقارنة فترة معينو يجكز فييا الطعف بقرار مسجؿ العالمات

التجارية كىي ثالثيف يكما أماـ المحكمة المختصة كما في التشريع العراقي
كعشريف يكما مف التشريع األردني

()1

كتأكيدا لذلؾ قررت محكمة التـ ميز االتحادية ما يأتي  ( :إف
اعتراض المـ يز عمى قرار

مسجؿ العالمات التجارية كاقع خارج المدة

القانكنية البالغة ثالثيف يكما المنصكص عمييا في المادة العاشرة مف قانكف
العالمات كالبيانات التجارية )...

()2

ككذلؾ الحاؿ إف أنصبت دعكل الحماية المدنية بشطب عالمة
تجارية اك إلغائيا اك منع تسجيميا فقد قررت التشريعات المنظمة ليذه
العالمات فترة خمس سنكات يجكز فييا لكؿ صاحب مصمحة

إلغاء العالمة المسجمة إف تكفر لديو ما يبرر طمبو

()1

()2

()3

()3

إقامة دعكل

المادة ( )10مف قانكف العالمات كالبيانات التجارية العراقي ا لنافذ كالمادتاف (, 3/11
 )5/14مف قانكف العالمات التجارية األردني النافذ .

قرار محكمة التمييز االتحادية في العراؽ /61مدنيو  ,منقكؿ  2007 /في 2007 /3/29
(غير منشكر) .
المادة  21مف قانكف العالمات كالبيانات التجارية العراقي النافذ كالمادة
قانكف العالمات التجارية األردني النافذ .
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( )5/24مف

أما أذا تعمقت دعكل الحـ اية بمطالبة المدعي بأم حؽ مف حقكؽ
حماية عالمة التجارية فيذه الحقكؽ ال تسقط كال تتقادـ طالما

إف صاحب

العالمة ال يزاؿ مالكا لعالمتو كمستم ار عمى تجديدىا كفي كؿ األحكاؿ فاف
دعكل الحماية المدنية ىي دعكل مسؤكلية تقصيرية في أساسيا كطبيعتيا
مما يؼضي إلى تطبيؽ أحكاـ التقادـ الخاصة بالفعؿ غير المشركع كبذلؾ
يجب أف تقاـ دعكل التعكيض خالؿ تمؾ الفترة المحددة بالمادة  232مف
القانكف المدني العراقي كاال خضعت لمتقادـ المانع مف سماعيا .

المطمب الثالث

شروط دعوى الحماية المدنية
لما كانت دعكل الحماية المدنية تستند إلى األساس الذم تقكـ عميو

المسؤكلية المدنية فأف شركط أقامة الدعكييف كاحدة مما يتعيف معو كجكد
فعؿ التعدم غير المشركع الذم يترتب عميو تحقؽ الضرر المكجب
لممسؤكلية سنبحث ذلؾ بثالثة فركع ككما يأتي :
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الفرع األول
الخطأ (فعل التعدي)
يستمزـ لرفع دعكل الحماية المدنية ت حقؽ الخطأ في فعؿ المنافسة
التجارية بالشكؿ الذم يترتب عميو ضرر لصاحب العالمة التجارية كيخمؽ
حالة مف التشابو كالتماثؿ  ,كمعيار ما يشكؿ خطأ في

أعماؿ المنافسة

التجارية يختمؼ عف معيار تحديد الخطأ في المسؤكلية التقصيرية بسبب
إسناد الخطأ في المنافسة التجارية إلى العادات كاألعراؼ التجارية كالتي

يتسع معيارىا مقارنة بمعيار الخ

طأ المكجب لممسؤكلية التقصيرية كم عد

استخداـ عالمات الغير ألغراض اإلعالف عف المنتجات مف قبمؿ الخطأ
طالما أف أفعاؿ التعدم المذككرة تخمؽ حالة مف التشابو كالتماثؿ عمى

أف

ينظر إلى كجو المشابية كالتقؿيد بيف العالمات المقؿدة كالعالمات الحقيقية
كمثؿ ىذا العمؿ يككف محؿ بحث كتفصيؿ مف قبؿ محكمة المكضكع كرغـ

أف ذلؾ يعد مف المسائؿ المكضكعية التي تختص بيا محكمة المكضكع إال
أف األمر ال يخمك مف اعتماد المحكمة عمى معايير في معرفة درجة التشابو

 ,كقد استقر القضاء ع لى جممة مف المعايير في تحديد أكجو التشابو بيف ما
ىك أصمي كما ىك مؽ لد كالتي أعتمد بعضيا عمى النطاؽ
()1

الدكلي فيما

بعد كيمكف إيجازىا باالتي :
 -1العبرة بأكجو الشبو بيف العالمتيف ال بأكجو االختالؼ .
 -2العبكة بالمظير العاـ في العالمتيف ال بالعناصر الجزئية .
 -3العبرة في تحديد التشابو يعكد لتقدير المستيمؾ العادم .

( )1منظمة الكايبك العالمية لمممكية الفكرية  ,منشكر عمى ندكة الكايبك الكطنية لمممكية الفكرية
ألعضاء ىيئة التدرمس كطالب الحقكؽ في الجامعة األردنية  ,عماف  ,نيساف 2004
منشكر عمى شبكة االنترنت في المكقع www.arabawinfo.com
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 -4عدـ النظر إلى العالمتيف متجاكرتيف بؿ النظر

إلييا الكاحدة تمك

األخرل .

 -5نكع البضاعة التي تحمؿ العالمة المشابية اك المقمدة .
كمف خالؿ المعايير المذككرة يستطيع القاضي تحديد الخطأ
المكجب لممسؤكلية كـ ع ذلؾ فأف معيار تحديد أكجو الشبو في الخدمات فيو
شيء مف اإلبياـ األمر الذم يدعك إلى التسامح عندما ينحصر الشبو في

نطاؽ يسير .

الفرع الثاني
الضرر

تيدؼ دعكل المسؤكلية المدنية إلى تعكيض الضرر كاصالحو ,

كلعؿ النظرة السائدة

إلى الضرر في المنافسة

التجارية غير المش ركعة

تختمؼ عف مفيكـ الضرر المتعارؼ عميو في المسؤكلية المدنية حيث ال
يشترط تحقؽ اؿضرر المادم في بعض حاالت المنافسة بؿ يقتصر أحيانا
عمى الضرر األدبي كال يستمزـ أف يككف الضرر حاال اك محققا بؿ يمكف

أف يككف مستقبال إف لـ نقؿ إف ىنالؾ بعض حاالت الحماية التي أقرت ىا
القكانيف المختصة بالعالمات ال تستمزـ كجكد الضرر أصال كقد تأكد ذلؾ

بقرار لمحكمة النقض المصرية كالذم جاء فيو  ...( :إف ككف العالمتيف
متشابيتاف في الكتابة كالنطؽ قد يحمؿ الشخص العادم مف جميكر
المستيمكيف عمى االلتباس فيعرض عف شراء المكاد االستيالكية التي تنتجيا
اؿمستأنفة بمضفة أنيا مف صنع المستأنؼ ضدىا كفي ذلؾ ال يشترط أف
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يككف الضرر محققا بؿ يكفي في مجاؿ المنافسة غير المشركعة أف يككف
احتماليا )

()1

الفرع الثالث

رابطة السببية بين الخطأ والضرر
يشترط مف حيث المبدأ في دعكل الحماية المدنية لمعالمة التجارية
كجكد رابطة السببية بيف الخطأ كالضرر كما ىك الحاؿ في الحقكؽ األخرل
فال يكفي لترتب المسؤكلية في دعكل الحماية المدنية لمعالمة التجارية تحقؽ

الضرر فقط ما لـ يكف ذلؾ الضرر نتيجة طبيعة كمباشرة لفعؿ المنافسة
غير المشركعة كالقكؿ بذلؾ يقتضي قياـ

اإلثبات بيف الضرر الحاصؿ

كالخطأ المرتكب الذم أدل إلى حدكث الضرر كمعيار تحقؽ ذلؾ ىك المبس
كالتضميؿ الذم يتعرض لو المستيمؾ مف جراء التشابو كالمماثمة بيف العالمة
األصمية

كالعالمة المقمدة الذم يصيبو بالضرر كينعكس أيضا ع

لى

صاحب العالمة التجارية األصمية مع افتراض احتماليو تحقؽ ذلؾ الض رر
حكما كفقا لمطبيعة الخاصة لدعكل المنافسة غير المشركعة .

المطمب الرابع

آثار الحماية المدنية لمعالمة التجارية
إذا ما تحقؽ فعؿ االعتداء عمى العالمة التجارية فأف لصاحب

العالمة الحؽ في رفع دعكل الحماية المدنية لمتصدم لذلؾ االعتداء كقد
يستمزـ ذلؾ اتخاذ أجراء كقتي ضمف إطار التدابير االحت ارزية اك التحفظية
لممحافظة عمى حقكؽ صاحب العالمة محؿ التعدم
()1

 ,كقد يككف اإلجراء

قرار محكمة النقض المصرية الصادر في /19فبراير 1960/أشار إليو يكنس عرب ,
النظاـ القانكني لممنافسة غير المشركعة في القانكف األردني  ,بحث منشكر عمى شبكة
االنترنت في المكقع www.arabawinfo.com

- 156 -

غير

مكضكعيا يتعمؽ بجبر الضر ر بالتعكيض مف خالؿ دعكل المنافسة
المشركعة التي تشمؿ العالمات المسجمة كغير المسجمة اك مف خالؿ

دعكل المسؤكلية كفقا لمقكاعد اؿ عامة في ا لمسؤكلية المقررة لمحقكؽ كافة
سفتعرؼ في ىذا المطمب عمى اإلجراءات التحفظية كاالحتياطية كالمصادرة
كاإلتالؼ كالتعكيض كذلؾ في فركع ثالثة :

الفرع األول

اإلجراءات التحفظية واالحتياطية
أعطت معظـ التشريعات

المختصة بالعالمات التجارية الحؽ

لصاحب العالمة أف مطمب اتخاذ اإلجراءات االحت ارزية كالتحفظية قبؿ أقامة
دعكاه المدنية كبشكؿ خاص تحديد األضرار المحدثة كالمحافظة عمى كؿ

مالو صمو بفعؿ المنافسة غير المشركع مف

اآلالت كالمعدات أضافو إلى

حؽ في طمب إيقاع الحجز عمى البضائع كالمنتجات ككؿ مالو صمو بفعؿ
االعتداء .

أوال -تحديد األضرار ووقف التعدي :
أجاز قانكف العالمات كالبيانات التجارية العراقي رقـ

 21لسنة

 1957في المادة  38منو لمالؾ العالمة التجارية المسجمة أف يطمب تحديد
األضرار كالمحافظة عمى األدلة ذات الصمة بالتعدم ككؽ ؼ حالة التعدم
عمى عالمتو بطمب مستقؿ يقدـ ابتداء قبؿ رفع الدعكل بأصؿ الحؽ أك

بطمب ذلؾ مف المحكمة عند أقامة الدعكل اك أثناء نظرىا ك نشمر في ىذا
الصدد أف القانكف العراقي قد ضيؽ مف نطاؽ طمب تحديد األضرار كجعمو
مقتص ار عمى العالمات المسجمة فقط دكف غيرىا مف العالمات

إال أف

المصمحة تقتضي إقرار المزيد مف اإلجراءات التحفظية لمتصدم لحاالت

التقميد كمثؿ ىذه اإلجراءات تحصؿ دكف تبميغ الطرؼ األخر ككنيا تدخؿ
ضمف مكضكع

األكامر عمى العرائض
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(الق اررات الكالئية لمقاضي

)

المنصكص عمييا في قانكف المرافعات العراقي رقـ  83لسنة  1969المعدؿ
في المكاد مف  152-151منو .

ثانيا -الحجز االحتياطي او التحفظي :
يستطيع مالؾ العالمة التجارية المسجمة أف يطمب

اتخاذ إجراءات

احتياطية عمى البضائع كالسمع مكضكع المنافسة غير المشركعة كلـ يكرد
قانكف العالمات كالبيانات التجارية العراقي نصا حكؿ ذلؾ كلذلؾ يـ

كف

االستعانة بما كرد مف نصكص في قانكف المرافع ات العراقي النافذ األمر
الذم يستدعي ضركرة إجراء تدخؿ تشريعي في قانكف العالمات التجارية
النافذ كمف ىذه

اإلجراءات حجز اآلالت كاألدكات المستخدمة في فعؿ

االعتداء .

ثالثا -المصادرة واإلتالف :
لـ تقصر التشريعات في مكضكع الحماية الالزمة لمعالمات التجارية فقط
اتخاذ اإلجراءات اؿتحفظية اك االحتياطية في حدكد كقؼ التعدم بؿ أجازت
لمحكمة المكضكع أف تقرر مصادرة البضائع

كاتالفيا فا لمصادرة عقكبة

ماديو اك عينية كىي تدرس ضمف نطاؽ القانكف الجنائي

إال أف قانكف

العالمات كالبيانات ا لتجارية العراقي النافذ أعط ل لممحكمة المختصة سمطو
تقديريو في مصادرة اآلالت

كالمعدات المتعمقة بفعؿ المنافسة غير

المشركعة كما أعطت ىذه التشريعات الحؽ في إتالؼ كسائؿ التعدم كىي

بمثابة أحكاـ تبعية منحتيا التشريعات الخاصة بالممكية الفكرية كما أعطت
قانكف العالمات التجارية اؿ عراقي النافذ في المادة

 37الحؽ لمحكمة

المكضكع أثناء فظ الدعكل المدنية كضع اليد عمى أدكات التقميد .
رابعا -التعويض :

- 158 -

يعد التعكيض مف ابرز كسائؿ الحماية لمعالمة التجارية كأساس ىذا
التعكيض في التشريع العراقي المتعمؽ بالعالمات التجارية ىك ما

كرد مف

نصكص خاصة في قانكف العالمات النافذ الذم قصر ذلؾ عمى العالمات
المسجمة كمثؿ ىذا التكجو فيو مجافاة لمعدالة لتجاىؿ العالمات غير

المسجمة ككاف األجدر بو أف يترؾ ىذه المساءؿة لمقكاعد العامة لممسؤكلية .
أما عف كقت تقدير التعكيض فيك ك ؽت صدكر الحكـ كليس مف

كقت تحقؽ الضرر عمى اعتبار أف الحؽ في التعكيض يبقى مبيما غير

معمكـ كغير مقكـ حتى صدكر حكـ قضائي بو ؼ مككف ىذا الحكـ منشئا
لمحؽ ال كاشفا لو كمما يعزز ىذا االتجاه ما

االتحادية في العراؽ ()1

جاء بقرار محكمة التمي مز

الذم جاء فيو ( عمى الخبير أف يراعي في تقدير قيـ ة األسعار
السائدة في السكؽ المحمية ك المدة الزمنية التي حصؿ فيو ا الحادث كاف
تككف تقديراتو ال مغاالة فييا كال إجحاؼ )

أما عف أنكاع التعكيض فقد يككف تعكيضا عينيا كىك أفضؿ طرؽ
التعكيض لكف نادر التصكر في نطاؽ المسؤكلية التقص

يرية الناشئة مف

إخالؿ بالتزاـ قانكفم بعدـ اإلضرار بالغير اؿذم قد يتخذ صكرة القياـ بعمؿ

اك إصدار مطبكعات اك نشرات كلكف المصاد إلى التعكيض النقدم إال إذا
استحاؿ التعكيض عينا كعند ذلؾ يككف التعكيض تعكيضا بمقابؿ كعمى
ذلؾ فاف التعكيض يقاس بمقدار الضرر المتحقؽ الذم

يعد فتمجة مباشرة

لمعمؿ غير الـ شركع كأيا كانت صكرة ىذا التعكيض عمفيا اك بمقابؿ نقدم
اك غير نقدم ماديا كاف اك أدبيا

متكقعا كاف اك غير متكقع ح

مستقبال فيك يشمؿ عنصر الضرر كىي الخسارة التي لحقت الضرر

كالكسب الذم فاتو .
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اال اك
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الخاتمة
كنحف في معرض االنتياء مف كتابة ىذا البحث في مكضكع
العالمات التجارية ال نريد أف نستعرض ما كتبناه كلكف نريد أف نقؼ عمى

أىـ التكصيات التي فخرج بيا لمعالجة حاالت القصكر التشريعي العراقي اك
حاالت الفراغ كنجد ليا الحؿكؿ كىي كما يأتي :
 -1نقترح تأسيس كياف قانكني مكحد يعنى بحقكؽ الممكية الفكرية ضمف تشريع

اإلجراءات كالنشاطات

منظـ كج امع لمحقكؽ المذككرة كافة يضمف كحدة

كالجيكد الخاصة بالتفتيش كالرقابة مع التأكيد عمى

إيجاد كادر إدارم

كقضائي متخصص بالممكية الفكرية .

 -2تحديث أساليب التصدم لالنتياكات التي تطاؿ حقكؽ المستيمؾ كأصحاب
العالمات التجارية عف طريؽ تطكير المجاؿ

البحثي كالتأكيد عمى دكر

الرقابة بالتنسيؽ مع الييئة العامة لمكمارؾ كالمنافذ الحدكدية .
 -3ضركرة اعتماد صفة التمييز كمعيار أساس في قبكؿ تسجيؿ العالمات

التجارية كتكفير الحماية ليا بغض النظر عف األشكاؿ كالصكر التي تظير
عمييا كاالستعانة بأىؿ الخبرة مف ذكم االختصاص .

 -4تضميف القانكف العراقي الخاص بالعالمات نص صريح يكجب كتابة

العالمة التجارية األجنبية بالمغة العربية إلى جانب المفردة األجنبية عند

تسجيميا األمر الذم قد يرفع المبس كانسجاما مع اعتماد المغة العربية في
األسماء كالعالمات التجارية الكاردة بقانكف التجارة رقـ  30لسنة .1984

ظ عمى بعض األحكاـ القانكنية الكاردة في اتفاقية التربس لعاـ 1994
 -5التحؼ
السيما المبالغة في الحماية ألصحاب العالمات المشيكرة بيدؼ خمؽ
أسكاؽ عاؿـ ية محمية ككذلؾ أقرارىا معاممة لدل الدكؿ المنظمة ليا ال تقؿ
عف المعاممة المقررة لرعايا الدكلة .
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 -6ال يكجد ما يبرر إيراد الـ شرع العراقي تعريفا خاصا لعالمة الخدمة في
المادة األكلى مف قانكف العالمات كالبيانات التجارية رقـ  21لسنة 1957

النافذ طالما كانت ىذه العالمة في حقيقتيا عالمة تجاريو تخضع لألحكاـ
القانكنية ذاتيا .
 -7شمكؿ المستيمؾ بحؽ طمب اتخا

ذ اإلجراءات االحتياطية أسكة بمالؾ

العالمة المسجمة .

 -8تحديد مدة سرياف الحماية لمعالمة التجارية مف تاريخ تسجيؿ العالمة كليس
م الطمبات ال يعني بالضركرة
مف تاريخ تقديـ طمب التسجيؿ طالما أف تقد ـ
قبكليا .

 -9حذؼ األحكاـ القانكنية الخاصة بتقدير التعكيض الكاردة ؼ

م قانكف

العالمات كالبيانات التجارية رقـ  21لسنة  1957كتركيا لألحكاـ العامة
في القانكف المدني طالما لـ يترتب عمييا

في القانكنيف .

أم تفرقة بيف النصكص الكاردة

 -10أعادة النظر باألمر رقـ  80لسنة  2004لما كرد فيو مف تعارض مع
أحكاـ التشريعات الخاصة بذلؾ كركاكة الصياغة القانكنية .
نأمؿ آف تككف ىذه الدراسة ذات فائدة عممية كاضافة قانكنية جديدة كمف اهلل
التكفيؽ
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