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:امللخـص
تصدت الكثري من األحباث ملوضوع محاية املستهلك من خالل األحكام القانونية
 أو،اليت سنها املشرع اجلزائري سواء ضمن القانون املدين أو ضمن قانون محاية املستهلك
 إال، حيث مت ضبط القواعد اليت حتكم سلوك املستهلك وحتدد حقوقه وواجباته،غريها
 ما دععنا،أنه مل يتسىن ضبط العالقة بني املستهلك وتشريعات امللكية الككرية عموما
 باعتبار األخرية العنصر،لنخص بالدراسة احلماية املقررة للمستهلك ضمن قانون العالمات
 عكان لزاما علينا أن نسلط الضوء على،األكثر ارتباطا باملستهلك يف خمتلف نواحي حياته
الضمانات اليت كرسها قانون العالمات حلماية املستهلك واآلليات اليت ميكن أن يتبعها من
.أجل تعزيز احلماية املقررة له
Résumé:
De nombreuses études ont porté sur "la protection du consommateur" et ce,
en référence au code civil et au code du consommateur, tels établis par le législateur
Algérien. C'est à ce titre qu'ont étés définies clairement les bases du comportement
que doit avoir le consommateur ainsi que ses droits et devoirs. Il s'avère toutefois
difficile, en général de maitriser le lien entre le consommateur et les lois sensées
protéger sa créativité. C'est à ce titre, que nous avons été amené à traiter ce qui est
du ressort de la protection du consommateur à travers le doit de la marque (label) qui
de notre point de vue constitue l'élément essentiel protégeant ses activités. Il nous
apparait inéluctable de mettre en évidence et avec clarté d'une part les assurances
mises en place par le législateur quant au code de la marque en vue de protéger le
consommateur ainsi que les dispositions à suivre pour sa protection d'autre part.
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مقدمة:
لقد ظهرت بوادر حقوق امللكية الصناعية خالل العصور الوسطى ،على إثر ظهور
الثورة الصناعية ،وأهم ما ظهر آنذاك ،اختاذ التجار واملنتجني رموزا لتمييز منتجاهتم عن
منتجات مناعسيهم ،ويف بداية القرن اخلامس عشر ظهرت هذه احلقوق حبماية املخترعات
 ،وتأكد وجودها وبرزت نظمها القانونية يف

يف ظل قانون البندقية الصادر عام

منتصف القرن التاسع عشر حني بدأ التطور التكنولوجي والعلمي.
غري أن االهتمام احلقيقي حبماية حقوق امللكية الصناعية ،أتى يف إطار إبرام
اتكاقية باريس

املعدلة واملنقحة ،وال خيكى أن اتكاقية التريبس يف شأن محاية

حقوق امللكية الصناعية جاءت بناء على اتكاقية باريس دون اإلخالل هبا.
وتلعب حقوق امللكية الصناعية عموما دورا معتربا يف عامل التجارة ،وميكن أن تكون
عنصرا جوهريا يف الذمة املالية للتاجر ،وتشمل عناصر امللكية الصناعية كل من
االختراعات والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر املتكاملة ،وعالمات اخلدمة
والسلع وتسميات املنشأ ،عنجد أن البعض من هذه احلقوق يتعلق بابتكارات جديدة ،يف
بعضها ،كما هو الشأن بالنسبة للعالمات.
وتعترب العالمات من أهم الوسائل اليت حتقق للتجار وأصحاب املشاريع ما يصبون
إليه من متيز وربح ،وتضمن لسلعهم وخدماهتم رواجا واسعا ،تتمثل يف القدرة على الوصول
إىل علم املستهلكني هبذه املنتجات وإقباهلم عليها ،األمر الذي يعين أن يكون هلؤالء
املستهلكني إمكانية التمييز بني اجليد والسيء من املنتجات ،وهذا ما يدعو التجار والصناع
وأصحاب املشاريع إىل بذل اجلهد الكبري من أجل حتسني ما ينتجونه ،ووضعه يف شكل
خاص مييزه عن غريه من املنتجات املماثلة هلا.
ويتم متييز تلك السلع واخلدمات املختلكة ،مىت قام التجار واملستثمرين باختيار
شعار خاص ملا يعرضونه يف السوق ،عيكون عالمة حكرا على منتجاهتم ،وبالتايل ميكن
التكريق بني منتجات كل تاجر عن غريها املماثلة هلا ،حىت تصبح تلك العالمة العنوان
الذي يقصده املستهلك الذي يبحث عن اجلودة والنوعية اليت اقترنت باملنتجات اليت
حتمل تلك العالمة.
وكانت العالمة شأهنا شأن العناصر املعنوية للمحل التجاري هتدف إىل متييز سلع
التاجر وخدماته عن غريها ،عتسهل للمستهلك معرعة السلع أو اخلدمات مبجرد النظر إىل
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مقدمتها براءات االختراع ،بينما البعض اآلخر يرمي إىل متييز املنتجات أو اخلدمات عن
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عالمتها ،اليت حتدث يف نكسه مقدار جودهتا ومدى مالئمتها ،حسب ما تعود عليها ،إذا كان
قد سبق له اقتناؤها أو قرأ عن مواصكاهتا ومميزاهتا بإحدى النشرات أو اإلعالنات.
ولذلك أولت املشروعات االقتصادية اهتماما بالغا بالعالمة ،ألهنا أصبحت تدرك
بأن العالمة املميزة هي الوسيلة اليت متكن املؤسسة االقتصادية من جلب أكرب عدد ممكن
من املستهلكني ،ومن مت الزيادة يف حجم املبيعات ،باإلضاعة إىل حتقيق املكانة املناسبة يف
السوق ولدى مجهور املستهلكني ،مبا يرتبط بتلك العالمة من مواصكات وخصائص ،جتعلها
مميزة يف ذاهتا مناعسة لغريها.
ويف الوقت الراهن اكتسبت العالمات أمهية كبرية ،ملا أصبحت تكيد به مجهور
املستهلكني من سهولة التعرف على رغباهتم يف السلع واملنتجات اليت يكضلوهنا من جهة،
وهي من جهة أخرى ختدم املنتج أو التاجر ذاته الذي يقوم بإنتاج أو بيع هذه املنتجات
اليت حتمل العالمة ،حيث يتمكن من إبراز خصائص منتجاته ،وما تتصف به من صكات
متيزها عن غريها من مثيالهتا.
إن هذا النمو االقتصادي مل يكن مبعزل عن اجملتمع ككل ،عكان له التأثري اإلجيايب
أو السليب عليه من خالل التأثري بشكل مباشر أو غري مباشر على املستهلك ،حبيث ارتبطت
قوانني امللكية الككرية عموما وقوانني امللكية الصناعية خصوصا بالتجارة ،عأصبح هلا
مدلول جتاري ،تنعكس على املستهلك بصورة إجيابية وسلبية يف نكس الوقت ،وهذا ما
جيعل من ازدهار هذه القوانني له األثر اإلجيايب على املستهلك ،وجيعل من أي تعد على
حقوق امللكية الككرية بالتقليد يساهم إىل حد كبري يف اإلضرار باملستهلك ،أو بتعبري آخر
يشكل ذلك التعدي تعد على املستهلك نكسه.
لذلك عقد سعت معظم الدول إىل إدراج حقوق امللكية الصناعية ضمن القوانني
الوطنية ،عقامت بسن التشريعات اليت تككل وتصون هذه احلقوق من الضياع واالنتهاك أو
التعدي ،كما راعق ذلك اهتمام دويل متثل بإبرام العديد من االتكاقيات الدولية املنظمة
حلماية هذه احلقوق يف إطار دويل حمكم يضمن محاية ععالة هلا.
وملّا حظيت العالمة بأمهية جتارية واقتصادية ودعائية متزايدة ،وملّا كان هناك
تناعس بني املنتجني والتجار ،أصبح هناك من يقلد أو يستخدم عالمة غريه ،من أجل
الوصول إىل ترويج سريع لسلعه أو خدماته يف السوق ،منتهكا احلقوق اليت خوهلا القانون
ملالك العالمة ،ضاربا باستقرار النشاط التجاري ومهددا لسالمة مجهور املستهلكني.
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وعليه عاالعتداء على العالمة (جتارية كانت أو صناعية ،أو خدمية) ،سواء
بتقليدها أو تزييكها أو بأي شكل من أشكال التعدي عليها ،يشكل ععال ضارا بالنسبة ملالك
العالمة ،وللمستهلكني ،وكذلك بالنسبة للدولة ،عمن جهة يسيء ملالك العالمة من خالل
اخلسارة اليت تلحقه عند عرض سلعه وخدماته ،كما أنه يسيء للمستهلك ألن التقليد
سوف يغري من جودة السلع وخاصة يف جمال الصناعات الغذائية أو الدوائية ،مما يشكل
خطرا على الصحة العامة ،ووجود التقليد أو التزييف للعالمات يؤدي كذلك لإلضعاف من
عرص االستثمار وخاصة األجنبية منها.
إن املتتبع لقوانني امللكية الصناعية يرى بأهنا حتتوي على العديد من املبادئ
املوزعة على مواد قانونية هتتم بصكة مباشرة أو غري مباشرة حبماية املستهلك .عنجد
()1

هذه التشريعات ارتبطت بالقانون املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية

من خالل

منع هذا األخري كل شخص حمكوم عليه باملتاجرة مبواد وسلع تلحق أضرار جسيمة بصحة
املستهلك من االستكادة من سجل جتاري ،ومعلوم أن السلع املقلدة تدخل ضمن هذه املواد
املضرة بصحة املستهلك.
املمارسات التجارية من خالل اعتبار هذا األخري تقليد العالمات املميزة لعون اقتصادي
مناعس أو تقليد منتوجاته أو اإلشهار الذي يقوم به قصد كسب زبائن هذا العون إليه بزرع
شكوك وأوهام يف ذهن املستهلك(.)2
وبإطالع سريع على قانون العالمات جند أن املشرع اجلزائري جعل من أسباب رعض
تسجيل عالمة معينة أن تكون من الرموز اليت ميكن أن تضلل اجلمهور أو األوساط
التجارية عيما خيص طبيعة أو جودة أو مصدر السلع أو اخلدمات واخلصائص األخرى
املتصلة هبا(.)3

() 1

املادة  80من القانون رقم  80/80املؤرخ يف  40أوت  ،4880املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية،

اجلريدة الرمسية الصادرة يف  18أوت  ،4880عدد .24
( )2املادة  42من القانون رقم  84/80املؤرخ يف  42جويلية  ،4880احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات
التجارية ،اجلريدة الرمسية الصادرة يف  42جويلية  ،4880عدد .04
( )3املادة  82من األمر رقم  80/82املؤرخ يف  41جويلية  ،4882املتعلق بالعالمات ،اجلريدة الرمسية الصادرة
 42جويلية  ،4882عدد .00
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كما ارتبطت مسألة محاية املستهلك بالقانون الذي حيدد القواعد املطبقة على
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وعليه ،وانطالقا مما سبق ،ولوجود عالقة بني تشريعات امللكية الصناعية عموما،
وقانون العالمات خصوصا باملستهلك ،وألمهية األساس القانوين هلذه العالقة ،أردنا أن
نسلط الضوء على الضمانات اليت كرسها قانون العالمات حلماية املستهلك واآلليات اليت
ميكن أن يتبعها من أجل تعزيز احلماية املقررة له وعقا للقواعد العامة ،وهذا ما جعلنا
نطرح التساؤل التايل :ما هي القواعد واآلليات اليت أرساها املشرع اجلزائري يف قانون
العالمات من أجل محاية املستهلك وما مدى ععاليتها؟
ولإلجابة عن هذه اإلشكالية ارتأينا أن نقسم دراستنا إىل مبحثني ،نتناول من
خالل املبحث األول ضمانات محاية املستهلك يف قانون العالمات ،حيث نبني من خالله
الشروط املوضوعة والشكلية اليت ألزمها املشرع يف الرم أو الشارة اليت تصلح ألن تكون
عالمة توسم هبا السلع واخلدمات املوجهة للمستهلك ،وهذا يف مطلب أول ،أما املطلب الثاين
عسيتضمن مجيع االلتزامات اليت عرضها قانون العالمات على أصحاهبا من أجل استخدام
آمن وواضح لعالماهتم بعيد عن تضليل املستهلك أو تغليطه.
أما املبحث الثاين من الدراسة عخصصناه إلبراز وسائل احلماية اليت نص عليها
قانون العالمات من أجل محاية وقاية املستهلك ومحايته من خطر العالمات املقلدة.
المبحث األول :ضمانات حماية المستهلك في قانون العالمات
حىت حيظى املستهلك باستغالل آمن للسلع واخلدمات ،جيب أن تكون هذه األخري
أصلية ،وال تكون كذلك إال إذا اقترنت حبقوق امللكية الككرية بشكل عام ،ومن مت تكون
هلذه األخرية احلماية القانونية ،وهذه احلماية ال ميكن منحها إال بعد تواعر جمموعة من
الشروط القانونية املطلوبة يف كل عنصر من عناصر امللكية الككرية والصناعية ،إذن عهذه
العالقة املتعدية جيب أن تبتدئ حبماية حقوق امللكية الككرية عموما ،علضمان سالمة
املستهلك من السلع املقلدة ،جيب يف البداية إخضاع العالمات لنظام قانوين حيدد شروط
وكيكيات استعمال تلك العالمات وينظمها بشكل حيكظ أمن وسالمة املستهلك إىل جانب
محاية مصاحل األطراف األخرى.
املطلب األول :الشروط الواجب تواعرها يف العالمة حىت تضمن محاية للمستهلك
وملا كانت العالمة تلعب دورا هاما يف الوصول إىل مصدر السلعة أو اخلدمة ،وتشكل
عنوانا لتعريف املستهلك بنوعية وجودة السلعة أو اخلدمة اليت اعتادها يف كل ما له صلة
وعالقة بالعالمة اليت ألف أن يتعامل معها ،كان لزاما علينا يف البداية أن نتناول الشروط
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الواجب تواعرها يف العالمة حىت يعترف هلا القانون باحلماية ،ومن مت تشكل ضمانة
منحها املشرع للمستهلك يف سبيل اقتنائه ملنتوجات سليمة وأصلية ،لكن قبل ذلك سنقوم
بإعطاء تعريف للعالمة يكون شامال ألهم خصائصها من خالل الكرعني التاليني.
الكرع األول :تعريف العالمة
أصبحت العالمة املميزة وسيلة جلذب العمالء أصبحت العالمة املميزة وسيلة
جلذب العمالء ومجهور املستهلكني ،مبا تؤديه هلم من تسهيل يف التعرف على ما يكضلونه من
سلع وخدمات .عما هي هذه العالمة وما هي الشروط الواجب تواعرها عيها حىت حتظى
باحلماية القانوية؟
أوال :تعريف العالمة يف التشريع اجلزائري:
تطرقت العديد من التشريعات ومنها التشريع اجلزائري إىل مسألة تعريف
العالمة ،وإبراز مميزاهتا ،وتبيان الشروط الواجب تواعرها عيها حىت يصبح مودع هذه
العالمة مالكا هلا.
ولقد جاء املشرع اجلزائري يف املادة الثانية من األمر

/

( )1

بتعريف للعالمة

عيها أمساء األشخاص واألحرف واألرقام ،والرسومات أو الصور واألشكال املميزة للسلع أو
توضيبها ،واأللوان مبكردها أو مركبة ،اليت تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص
طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غريه".
وهذا ما جنده يف التعريف الذي أورده املشرع الكرنسي يف املادة األوىل من القانون
الصادر يف

/

/

 ،املتعلق بالعالمات ،حيث عرف العالمة على أهنا " :عالمة

الصنع ،أو التجارة ،أو اخلدمة ،هي رمز قابل للتمثيل اخلطي ،تستخدم لتمييز سلع أو
خدمات شخص ما ،طبيعي كان أو معنوي" (.)2
،

( )1األمر رقم  80/82املؤرخ يف  41يوليو  ،4882املتعلق بالعالمات ،اجلريدة الرمسية الصادرة يف  42يوليو
 ،4882عدد .00
)(2

Albert Chavanne et Claudine Salomon, (Marque de fabrique de commerce ou de service),
Encyclopédie juridique , Dalloz , Paris, 2003 , P 02.
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حيث جاء عيها ما يلي  " :العالمات :كل الرموز القابلة للتمثيل اخلطي ،السيما الكلمات مبا

محاية املستهلك يف ظل قانون العالمات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من خالل هذين التعريكني املتشاهبني ،نصل للقول بأن كل من املشرعني الكرنسي
واجلزائري ،أرادا أن يبينا أن الرموز اليت تصلح أن تكون عالمة ،هي تلك اليت ميكن متثيلها
خطيا واليت ميكنها متييز السلع واخلدمات املتماثلة عن بعضها ،حىت ال يقع املستهلك يف
لبس أو خطأ عندما تعرض عليه تلك السلع أو اخلدمات.
ثانيا :تعريف العالمة يف الكقه:
بالرجوع إىل التعريكات اليت جاء هبا الكقه ،جندها تدور حول معىن واحد ،حيث
بأهنا " كل إشارة توضع على منتوجات أو

يعرعها األستاذ جاك أزميا

خدمات مؤسسة قصد متييزها عن تلك املناعسة هلا"(.)1
وتعرعها الدكتورة مسيحة القليويب ،على أهنا " إشارة أو داللة يضعها التاجر أو
الصانع على املنتجات اليت يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه املنتجات عن غريها من السلع
املماثلة"(.)2
وعرعها الدكتور حممد حسنني على أهنا " كل إشارة أو داللة يتخذها التاجر أو
الصانع أو املشروع عردا كان أو شركة خاصة أو عامة شعارا لبضائعه أو خدماته اليت
يؤديها متييزا هلا عن مثيالهتا"(.)3
وعلى ضوء ما تقدم ،ميكننا القول بأن العالمة هي عبارة عن إشارة أو رمز ميكن
 ،ويكون قادرا على متييز وتكريق سلع أو

متثيله يف ختطيط
خدمات شخص ما ،عن غريها املماثلة هلا.

الكرع الثاين :الشروط الواجب تواعرها يف العالمة
يشترط القانون لصحة العالمة ضرورة تواعر مجلة من الشروط املوضوعية اليت
جتعلها قادرة على حتقيق ذاتيتها ،ومجلة من الشروط الشكلية اليت تضكي على العالمة
طابعا رمسيا ،أي جتعلها يف قالب معترف به قانونا ،وبالتايل تستكيد من احلماية القانونية
الكاملة ،وهلذا أمهية كبرية يف محاية املستهلك من الغش والتضليل ،إذ يساعده ذلك يف
اقتناء منتوج أصلي وليس مقلد.
() 1

نعيمة علواش ،العالمات يف جمال املناعسة  ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،عرع قانون األعمال ،كلية

احلقوق ،جامعة اجلزائر ،السنة اجلامعية  ،4884/4884ص .82
() 2

مسيحة القليويب ،الوجيز يف التشريعات الصناعية  ،مكتبة القاهرة احلديثة ،مصر ،دون سنة نشر ،ص

.448
( )3حممد حسنني ،الوجيز يف امللكية الككرية ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،4102 ،ص .410
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أوال :الشروط املوضوعية للعالمة:
هذه الشروط املوضوعية تتعلق مبوضوع العالمة يف حد ذاهتا ،وهي:
 أن تكون العالمة مميزة:لكي تستكيد العالمة من احلماية القانونية جيب أن تكون مميزة عن غريها،
واألحكام القانونية يف هذا الصدد صرحية ،إذ تنص املادة

من األمر

/

املتعلق

بالعالمات ،على ":العالمات :كل الرموز القابلة للتمثيل اخلطي ...اليت تستعمل كلها
لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غريه" .عهي تشترط أن
تكون مجيع تلك السمات قادرة على متييز السلع أو اخلدمات عن غريها املماثلة هلا.
والقانون اجلزائري ملا اشترط أن تكون العالمة مميزة ،مل يقصد هبذا الشرط أن
تتضمن العالمة شيئا أصيال ،مبتكرا مل يكن موجودا من قبل ،وإمنا أن تكون مميزة مبا
جيعلها قابلة للتمييز عن غريها من العالمات( ،)1ملنع حصول اللبس لدى املستهلكني.
 أن تكون العالمة جديدة:ال يككي أن تكون العالمة مميزة ،بل جيب أن تكون جديدة أيضا؛ صحيح أن املشرع
املادة السابعة عقرة

من األمر

/

املتعلق بالعالمات ،واليت تنص على أنه":تستثىن

من التسجيل -) ...:الرموز املطابقة أو املشاهبة لعالمة كانت حمل طلب تسجيل "،أي أنه
مبكهوم املخالكة ،يتم تسجيل الرموز غري املطابقة وال املشاهبة لعالمة كانت حمل طلب
تسجيل ،مبعىن أنه ال يقبل بعالمة ليست جديدة عن تلك اليت مت إيداع طلب تسجيلها،
ومن باب أوىل تلك اليت مت تسجيلها واليت تتمتع حبماية قانونية.
عاجلدة نسبية يف جمال العالمات ،واملقصود هنا ليس اجلدة يف إنشاء أو خلق
العالمة وابتكارها ،كما هو الشأن يف جمال براءات االختراع ،وكذلك الرسوم والنماذج
الصناعية ،لكن اجلدة املطلوبة هنا هي اجلدة يف االستعمال ،واليت جيب أن متنع اللبس
والتضليل بالنسبة للمستهلكني(.)2

() 1

مسري مجيل حسني الكتالوي ،امللكية الصناعية وعق القوانني اجلزائرية ،ديوان املطبوعات اجلامعية،

اجلزائر ،دون سنة نشر  ،ص .428
)(2

Ali Haroun, La marque au Maghreb, Algérie, Office des publications universitaires, N.D,
P 72.
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مل يشترط ذلك صراحة يف األمر املتعلق بالعالمات ،ولكن ميكن أن نستشف ذلك من خالل

محاية املستهلك يف ظل قانون العالمات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املهم أنه عند وضع طلب تسجيل العالمة ،أال يكون عليها أي حق من أي مناعس يف
نكس جمال أو ميدان النشاط حىت تعترب عالمة جديدة( .)1وتستثىن العالمات املشهورة،
ألهنا ختص حبماية دولية ووطنية دون أن تكون مسجلة أو مودعة.
 أن تكون العالمة مشروعة:لقد كان املشرع اجلزائري صرحيا ،حينما نص يف املادة

من األمر

/

املتعلق بالعالمات على وضع قيود واستثناءات على العالمات اليت يتم إيداع طلب تسجيلها،
ومن بني الرموز اليت استثناها من التسجيل ،الرموز املخالكة للنظام العام أو اآلداب العام،
والرموز اليت حيظر استعماهلا مبوجب القانون الوطين أو االتكاقيات الثنائية أو املتعددة
األطراف اليت تكون اجلزائر طرعا عيه.
إذن ال يككي املظهر املميز للعالمة باإلضاعة إىل كوهنا جديدة حىت تتوعر هلا
احلماية القانونية ،إذ جيب أن تكون مشروعة ،أي ال جيوز أن ختالف النظام العام واآلداب
العامة ،وال تؤدي إىل خداع اجلمهور(.)2
ثانيا :الشروط الشكلية للعالمة:
إضاعة للشروط املوضوعية ،جيب تواعر شروط شكلية ،حىت تصبح العالمة
متمتعة باحلق يف احلماية القانونية ،وتتمثل يف:
 إيداع طلب التسجيل:يعترب اإليداع أوىل مراحل تسجيل العالمة ،ويتم إيداع طلب التسجيل مباشرة لدى
املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية ،أو يرسل إليه عن طريق الربيد ،أو بأية
طريقة أخرى مناسبة تثبت االستالم .وتسلم أو ترسل إىل املودع أو وكيله نسخة من طلب
التسجيل حتمل تأشرية املصلحة املختصة وتتضمن تاريخ وساعة اإليداع(.)3
وجيب أن حيرر الطلب على النموذج الذي تسلمه املصلحة املختصة ،ويشترط أن
حيتوي على بيانات إجبارية منها خاصة :اسم املودع وعنوانه ،بيان السلع أو اخلدمات اليت

)(1

Albert Chavanne, Jean Jacques burst, droit de la propriété industrielle, Edition Cinq,
dalloz, Paris, 1998, P 270.
)(2
Y. de l'Ecossais, La marque, www.sos-net.eu.org.
() 3

املادة  80من املرسوم التنكيذي  422/82املؤرخ يف  84أوت  4882الذي حيدد كيكيات إيداع العالمات

وتسجيلها ،اجلريدة الرمسية الصادرة يف  82أوت .4882
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تنطبق عليها العالمة أو األصناف املقابلة للتصنيف احملدد قانونا( .)1ويعترب تاريخ اإليداع

هو تاريخ استالم املصلحة املختصة الطلب املذكور(.)2
 عحص اإليداع:يلعب اإليداع دورا مهما يف اكتساب ملكية العالمة ،هلذا يقوم املعهد الوطين
اجلزائري للملكية الصناعية بكحص الطلب املودع من ناحية الشكل ومن ناحية املضمون،
عإذا كان الكحص إجيابيا من الناحيتني ،يعد اإليداع مقبوال .وعلى إثر ذلك تقوم اهليئة
املختصة بتحرير حمضر يثبت تاريخ اإليداع ،ساعته ومكانه ،وكذا رقم التسجيل ودعع
الرسوم .ونظرا للبيانات املدرجة عيها ،تعد هذه الوثيقة ذا أمهية بالغة لكض الزناعات
احملتملة اليت ميكن أن تقع بني عدة مودعني(.)3
 التسجيل:يقصد بالتسجيل القرار الذي يتخذه مدير املعهد الوطين اجلزائري للملكية
الصناعية والذي يؤدي إىل قيد العالمة يف سجل خاص ميسكه املعهد ،والذي تقيد عيه
العالمات ،وكاعة العقود األخرى اليت نص عليها األمر

/

سابق الذكر(.)4

التسجيل لدى املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية حضوريا أو عن طريق الربيد،
أما التسجيل عهو اإلجراء الذي يقوم به مدير املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية،
قصد قيد العالمة يف السجل اخلاص الذي ميسكه املعهد ،وهذا ما جيعل تاريخ اإليداع
سابق لتاريخ التسجيل ،غري أن املشرع اجلزائري بني أن للتسجيل أثر رجعي ،أي أن مدة
التسجيل يبدأ حساهبا من تاريخ اإليداع( ،)5واهلدف من ذلك محاية مصلحة املودع ضد
تصرعات الغري سيء النية .وبعد تسجيل العالمة وقيدها يف السجل ،تأيت عملية النشر،

( )1عرحة زراوي صاحل ،الكامل يف القانون التجاري اجلزائري  :احلقوق الككرية ،ابن خلدون للنشر والتوزيع،
وهران ،4882 ،ص .420
( )2املادة  82من املرسوم التنكيذي رقم  422/82املؤرخ يف  84أوت  4882الذي حيدد كيكيات إيداع العالمات
وتسجيلها ،مرجع سابق.
( )3عرحة زراوي صاحل ،مرجع سابق ،ص .422
( )4املادة  40من املرسوم التنكيذي رقم  422/82املؤرخ يف  84أوت  4882الذي حيدد كيكيات إيداع العالمات
وتسجيلها ،مرجع سابق.
( )5املادة  82من األمر  80/82املؤرخ يف  41يوليو  4882املتعلق بالعالمات ،مرجع سابق.
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وهنا يظهر جليا الكرق بني التسجيل واإليداع ،عاإليداع هو عملية تسليم ملف

محاية املستهلك يف ظل قانون العالمات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليت يتكلف هبا املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية ،ويقصد هبذه العملية ،شهر
إيداع العالمة يف املنشور الرمسي للملكية الصناعية

.

ويتضح جليا مما تقدم ،أن استكمال هذه اإلجراءات الشكلية يشكل ضمانا يف حد
ذاته للمستهلك ،يوعرها املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية عند عحصه للعالمة
والقول إن كانت تتواعر على شروط احلماية أم ال ،كما أن للنشر نكس األمهية( ،)1تتمثل
يف إعالم مجهور املستهلكني بصدور عالمة جديدة ،وهذا يعطي الكرصة ألي شخص –
وعلى اخلصوص مجعية محاية املستهلك -باملطالبة بإلغائها إذا تبني بعد ذلك أهنا تضلل
املستهلك كما سنبني ذلك عيما يلي.
املطلب الثاين:محاية املستهلك من خالل عرض قيود والتزامات على استعمال
العالمات
باستيكاء مجيع الشروط املوضوعية والشكلية للتسجيل ،يصبح صاحب العالمة
متمتعا حبماية قانونية حلقه يف العالمة ،وهو ما خيوله مجلة من احلقوق عليها ،لكنه مع
ذلك يبقى ملزما جبملة من االلتزامات والقيود اليت عرضها قانون العالمات عليه ،مراعاة
ملصلحة املستهلك ،وإجناحا للدور لذي وجدت ألجله العالمة.
الكرع األول :االلتزامات املكروضة على استعمال العالمات
هناك مجلة من االلتزامات اليت جاء هبا قانون العالمات تصب كلها يف خانة ضمان
حقوق املستهلك الذي يرتبط باحلق يف العالمة سواء من خالل السلع اليت يقتنيها ،أم من
خالل اخلدمات اليت تقدم له ،عتارة يلزم املشرع األعوان االقتصاديني من منتجني أو جتار
من وضع عالمات على سلعهم أو خدماهتم املعروضة للبيع ،ويشدد ي نكس الوقت على
إلزامية تسجيل كل عالمة يتم استخدامها.
أوال :إلزامية وسم السلع أو اخلدمات بعالمة مميزة
اعترب املشرع اجلزائري وضع العالمات إلزامي على السلع واملنتجات ،وذلك من خالل
املادة الثالثة من األمر

/

املتعلق بالعالمات سابق الذكر ،والغرض من ذلك هو إمكانية

حتديد وتعيني صاحب السلعة (صانعها أو منتجها) بسهولة ،وبالتايل إمكانية متابعته يف
حالة ما تسببت س لعه ومنتجاته يف إحداث ضرر باملستهلك جراء استعماهلا ،كما أن هذا

( )1محادي زوبري ،احلماية القانونية للعالمات التجارية  ،منشورات احلليب القانونية ،الطبعة األوىل،4844 ،
ص .420
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اإللزام ينطبق على عالمة اخلدمة ،وأكد الزاميتها يف املادة الثالثة من األمر

/

املتعلق بالعالمات ":تعترب عالمة السلعة أو اخلدمة إلزامية لكل سلعة أو خدمة مقدمة،
بيعت أو عرضت للبيع عرب أحناء التراب الوطين" ،وذلك من أجل احلكاظ على مصلحة
املستهلكني وسط التناعس احلاد الذي يشهده ميدان اخلدمات ،وهذا ما كان اختياريا
مبقتضى األمر

/

املتعلق بعالمات الصنع والعالمات التجارية(.)1

ثانيا :إلزامية تسجيل كل عالمة مستعملة
إذا كان املشرع اجلزائري من خالل قانون العالمات قد ألزم وسم السلع واخلدمات
بعالمات متيزها عن ما مياثلها يف السوق ،محاية للمستهلك من وقوعه يف اخللط والتضليل،
عإنه مل يتوقف عند هذا احلد ،بل جعل كل من يقوم باستخدام عالمة غري مسجلة لدى
املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية ععال جمرما يعاقب عليه مبوجب املادة

من

األمر املتعلق بالعالمات(.)2
وعليه ،عال ميكن ألي متعامل اقتصادي أن يستعمل أي عالمة لسلع أو خدمات عرب
أحناء التراب الوطين إال بعد تسجيلها أو إيداع طلب تسجيل بشأهنا عند املعهد الوطين
ثالثا :االلتزام باالستعمال اجلدي للعالمات املسجلة
إذا مل يقم مالك العالمة املسجلة باستعمال هذه العالمة استعماال جديا ملدة تزيد
عن ثالث (

) سنوات متتالية ،أي دون انقطاع ،ترتب عن ذلك إبطاهلا ،وبالتايل سقوط
( )4

حقه يف العالمة ،إال إذا قدم مالك العالمة مربرا قبل انتهاء هذا األجل .
واالستعمال اجلدي للعالمة جيب أن ال يكون استعماال رمزيا عقط ،بل جيب أن
يكون استعماال جيسد الوظيكة األساسية للعالمة ،اليت تضمن للمستهلك التعريف حبقيقة
السلع أو اخلدمات ،وبالتايل القدرة على التمييز دون أي لبس بني تلك السلع أو اخلدمات
وغريها اليت تتشابه معها(.)5

( )1األمر  22/00املؤرخ يف  41مارس  4100املتعلق بعالمات املصنع والعالمات التجارية ،مرجع سابق.
( )2املادة  22عقرة  84من األمر  80/82املؤرخ يف  41يوليو  4882املتعلق بالعالمات ،مرجع سابق.
( )3املادة  80من األمر  80/82املؤرخ يف  41يوليو  4882املتعلق بالعالمات ،مرجع سابق.
( )4املادة  44من األمر  80/82املؤرخ يف  41يوليو  4882املتعلق بالعالمات ،مرجع سابق.
)(5

Sylviane Durrande, Droit des marque, Recueil DALLOZ, N° 03, 06 novembre 2003, P
2691.





066

جملة احلقوق واحلريات

اجلزائري للملكية الصناعية(.)3

محاية املستهلك يف ظل قانون العالمات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبالتايل عاالستعمال اجلدي للعالمة التزام إجباري يقع على عاتق كل من يعرض
سلع أو خدمات ،خاصة وأن العالمة تعترب وسيلة إلعالم املستهلك ،كما أن غرض املشرع يف
عرض االستعمال اجلدي للعالمات هو محاية للمناعسة املشروعة من جهة ،ومحاية
للمستهلك من التضليل من جهة أخرى.
الكرع الثاين :العالمات اليت حيظر تسجيلها محاية للمستهلك
لقد حضر املشرع اجلزائري تسجيل بعض العالمات محاية للمستهلك ،ذلك أن
استثناءها من التسجيل نابع أساسا من خمالكتها للنظام العام أو اآلداب العامة ،وأيضا تلك
اليت ال ميكن االعتماد عليها يف متييز السلع أو اخلدمات عن ما مياثلها ،أو تلك اليت ميكن
أن حتدث اللبس أو اخللط يف ذهن املستهلك حول جودة أو مصدر السلعة.
أوال :العالمات املمنوعة
تناولت الكقرات ، ، ،

و من املادة

من األمر

/

( )1

حاالت تكون

الرموز عيها ممنوعة أو حمظورة ،وبالتايل يرعض املعهد الوطين اجلزائري للملكية
الصناعية تسجيلها ،عريعض تسجيل العالمة إذا كانت ال متثل أحد األشكال املذكورة يف
املادة

عقرة

من األم

/

أي أهنا ال تعد عالمة ،كما يرعض العالمات اليت

ختص امللك العام أو اجملردة من صكة التمييز.
ثانيا :العالمات املضللة أو اليت تثري اللبس
وصنت عليها الكقرات ، ،

و من املادة

 ،وهي احلاالت اليت تكون عيها

العالمة مضللة للجمهور ،وقد يكون التضليل عيها خيص طبيعة أو جودة أو مصدر السلع
واخلدمات ،كما يرعض تسجيل العالمات أو الرموز املماثلة أو املشاهبة لعالمة أو اسم
جتاري يتميز بالشهرة يف اجلزائر ومت استخدامه لسلع مماثلة أو مشاهبة تنتمي ملؤسسة
أخرى إىل درجة إحداث تضليل بينهما ،أو الرموز اليت هي مبثابة ترمجة لعالمة أو السم
جتاري.
وكذلك يرعض تسجيل الرموز املطابقة أو املشاهبة لعالمة كانت حمل طلب تسجيل
أو تسج يل يشمل سلعا أو خدمات مطابقة أو مشاهبة لتلك اليت سجلت من أجلها عالمة
الصنع أو العالمة التجارية إذا كان هذا االستعمال حيدث لبسا.

( )1املادة  82من األمر  80/82املؤرخ يف  41يوليو  4882املتعلق بالعالمات ،مرجع سابق.
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وواضح مما سبق أن هذا املنع املتعلق هبذه العالمات ،عيه من الضمان واحلماية
للمستهلك مما يغنيه عن الوقوع يف الغلط واللبس ،ذلك أنه يربط السلع أو اخلدمات
بالدول أو الشركات اليت استعملت تلك العالمات بشكل أصلي ،مما جيعله ينساق القتنائها،
وهذا ما نبهت عليه كذلك اتكاقية باريس( )1كضمان حلماية املستهلك من الغلط والتضليل.
المبحث الثاني :آليات حماية المستهلك في قانون العالمات
إن املش رع اجلزائري يف سبيل مكاعحة كل ما من شأنه املساس باملستهلك وضع
تدابري إجرائية قضائية وإدارية ،تكلل يف كل األحوال بأحكام موضوعية مدنية وجزائية
ذات أمهية ،عنجده أمل بظاهرة التقليد وحاصرها من كل اجلوانب ،عتطرق إىل التدابري
احلدودية ملكاعحة استرياد وتصدير السلع املقلدة هبدف محاية املستهلك ،إىل جانب
اإلجراءات التحكظية اليت تسهل عملية إثبات ارتكاب عملة االعتداء على العالمات ،وكال
التدبريين يتسمان بالتأقيت يف انتظار ما ستؤول إليه املتابعات ،وهذا ما سنبينه من خالل
املطلبني التاليني.
إن ارتكاب أي جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف قانون العالمات يشكل اعتداء
صارخ على احلقوق االستئثارية اليت خوهلا املشرع اجلزائري لصاحب العالمة ،لكنه يؤدي
أيضا إىل اإلضرار باملستهلك من خالل التالعب بإرادته ،وبعث اخللط يف ذهنه بني السلع،
وهذا من خالل عدم قدرته على التكرقة والتمييز بني السلع األصلية واملقلدة ،وانطالقا
من ذلك يتضح ارتباط محاية املستهلك حبماية احلق يف العالمة حتت مظلة قانون
العالمات ،مما جيعل التدابري املؤقتة املقررة قانونا حلماية العالمات هي نكسها التدابري
املقررة يف قانون العالمات حلماية املستهلك.
الكرع األول :اإلجراءات التحكظية
سن املشرع اجلزائري قواعد قانونية موضوعية هتدف إىل حتديد ووصف احلق
وحتديد شروط محايته ،لكن هذه القواعد ال تككي حلماية احلق يف العالمة من االعتداء

( )1األمر  84/22املؤرخ يف  81يناير  4122املتضمن املصادقة على اتكاقية باريس للملكية الصناعية املربمة
يف  48مارس  4002و املعدلة ،اجلريدة الرمسية الصادرة يف  0عيكري  ،4122عدد .48
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املطلب األول :التدابري املؤقتة حلماية املستهلك من السلع املقلدة

محاية املستهلك يف ظل قانون العالمات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه ،إذ البد من وجود قواعد قانونية إجرائية حتدد طرق وكيكية محاية هذا احلق،
واليت من خالهلا يتم محاية املستهلكني أمام القضاء(.)1
وحىت يتمكن صاحب احلق يف العالمة من إثبات وقوع اعتداء على حقه ،منحه
املشرع احلق يف اختاذ إجراءات حتكظية من أجل احلكاظ على حقوقه ،وذلك حىت قبل
رعع دعوى مدنية أو جزائية ،م ن أجل تسهيل عملية إثبات ارتكاب ععل االعتداء والوقوف
على األدلة الكاعية لذلك .ويعترب احلجز التحكظي من الوسائل اهلامة اليت تككل
احلماية ملالك العالمة ،ألن بقاء الشيء املقلد يف حيازة املعتدي قد يؤدي إىل تلكه ،كون أن
إجراءات الدعوى قد تطول ،وقد ينتقل الشيء املقلد خالهلا إىل الغري ،أو يهلك نتيجة
استعماله واستهالكه(.)2
وخيتلف هنا احلجز الذي يلجأ إليه صاحب العالمة عن احلجز الذي يقوم به
الدائن الستيكاء دينه ،عباستقراء نص املادة

من األمر

/

املتعلق بالعالمات ،جند

أهنا متنح ملالك العالمة إمكانية طلب إجراء وصف مكصل للسلع اليت يزعم أن وضع
العالمة عليها قد أحلق به ضررا ،وهذا اإلجراء اختياري ،ألن املشرع مل جيرب مالك
العالمة بالقيام هبذا الوصف ،ومل يعتربه كذلك شرطا لرعع دعوى التقليد ،ولكنه يسهل
عملية إثبات ارتكاب جنحة التقليد.
ويتم إصدار األمر بإجراء الوصف من رئيس احملكمة ،على ذيل عريضة ،بعدما
يقدم مالك العالمة طلبا هلذا األخري يثبت عيه قيامه بتسجيل العالمة موضوع االعتداء،
وذلك بتقدمي نسخة من شهادة التسجيل اليت قدمت له عند تسجيل عالمته لدى املعهد
الوطين اجلزائري للملكية الصناعية ،وجيب أن يكون هذا األخري قد استوىف إجراءات
نشر تسجيل العالمة حىت تصبح حجة على املقلد ،أو أن يقوم مالك العالمة بتبليغ املقلد
بنسخة من تسجيل العالمة حىت ال حيتج بعدم إجراء النشر .كما ميكن لرئيس احملكمة
أن يعني عند االقتضاء خبري ،لالستعانة به يف القيام بعملية الوصف(.)3
وهذا اإلجراء قد يكون دون توقيع حجز ،أي جمرد وصف تكصيلي للسلع موضوع
التقليد ،أو األدوات املستعملة يف التقليد ،كما أنه جيوز للمحكمة أن تأمر به بناء على طلب
( )1محايل مسري ،محاية املستهلك يف ظل تشريعات امللكية الككرية ،مذكرة لنيل شهادة دكتوراه ،عرع امللكية
الككرية ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر ،السنة اجلامعية  ،4840/4842ص .420
Y. de l'Ecossais, La marque, op.cit, www.sos-net.eu.org.

( )3املادة  42واملادة  20من األمر  80/82املؤرخ يف  41يوليو  4882املتعلق بالعالمات ،مرجع سابق.
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املدعي ،وجيوز هلا يف هذه احلالة أن تلزمه بدعع ككالة( ،)1ونشري هنا أن املشرع اجلزائري
مل مييز عيما خيص عرض دعع الككالة بني أن يكون املدعي جزائريا أم أجنبيا ،وهذا على
/

خالف ما كان عليه يف األمر السابق

( )2وامللغى باألمر

/

املتعلق بالعالمات،

حيث كان يعترب الككالة مكروضة دائما بالنسبة لألجانب ،وترك السلطة التقديرية
للقاضي يف عرضها من عدمه بالنسبة للمدعي اجلزائري(.)3
وجيب حتت طائلة البطالن أن تسلم ألصحاب األشياء املوصوعة يف حالة احلجز
الوصكي ( وهي احلالة اليت تبقى عيها األشياء املوصوعة حتت تصرف احملجوز عليه) ،أو
اليت مت حجزها يف حالة احلجز العيين (ويف هذه احلالة مينع مرتكب اجلنحة من
التصرف يف األشياء إضرارا حبقوق مالك العالمة) ،نسخة من أمر رئيس احملكمة ،مرعوقة
عند االقتضاء بنسخة من العقد املثبت إليداع الككالة(.)4
ويتوجب على صاحب احلجز االلتجاء إىل السلطة القضائية بالطريق اجلزائي أو
بالطريق املدين يف أجل شهر ،وحتتسب هذه املدة من تاريخ إيداع اخلبري تقريره حول
اخلربة ،وليس من تاريخ إصدار األمر املتضمن تعيني اخلبري ،وإال أصبح الوصف أو احلجز
النامجة عن عملية التقليد .وينبغي اإلشارة هنا إىل أن بطالن حجز التقليد ال ميس
صحة الدعوى يف املوضوع ،أي ال يؤثر على حق املدعي يف رعع الدعوى أمام قاضي املوضوع،
ألن احلجز ال يعد إال وسيلة من وسائل اإلثبات ،لكنه يترتب على هذا البطالن واجب
استبعاد احلجز من املناقشة ،كما يقضي املنطق بعدم السماح لصاحب العالمة بطلب إجراء
حجز ثاين إذا أمهل رعع الدعوى يف األجل القانوين(.)5
واجلدير بالذكر يف هذا املضمار ،أن املشرع اجلزائري أجاز لصاحب العالمة املسجلة
أن يقدم طلبا خطيا للمديرية العامة للجمارك ،يلتمس عيه تدخل إدارة اجلمارك إذا
اعترب أن سلع موضوع عملية استرياد حتمل عالمة مقلدة ولذا جيب حجزها
( )1املادة  20عقرة  82من األمر  80/82املؤرخ يف  41يوليو  4882املتعلق بالعالمات ،مرجع سابق.
( )2املادة  21من األمر  22/00املؤرخ يف  41مارس  4100املتعلق بعالمات املصنع والعالمات التجارية ،مرجع
سابق.
( )3حممد حسنني ،مرجع سابق ،ص .448
( )4عرحة زراوي صاحل ،مرجع سابق ،ص .420
( )5املادة  22من األمر  80/82املؤرخ يف  41يوليو  4882املتعلق بالعالمات ،مرجع سابق.
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باطال بقوة القانون ،وذلك بصرف النظر عن التعويضات اليت ميكن طلبها بسبب األضرار

محاية املستهلك يف ظل قانون العالمات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،وحىت يتسىن هلا اختاذ القرار عن دراية ،جيب أن حيتوي الطلب على
املعلومات املذكورة يف املادة
تطبيق املادة

من القرار املؤرخ يف

جويلية

والذي حيدد كيكيات

من قانون اجلمارك املتعلقة باسترياد السلع املزيكة( .)1وهذا ما سيتم

تناوله بالتكصيل أسكله.
الكرع الثاين :التدابري املتخذة من طرف مديرية اجلمارك
إن معاينة االعتداءات املرتكبة على حقوق امللكية الككرية بشكل عام ،ومنها
احلقوق املتعلقة بالعالمات ،على احلدود باعتبارها جرمية مجركية ،تتم بناء على مراقبة
عينية أو ما يعرف باحلجز اجلمركي ،أو بناء على التحقيق اجلمركي( .)2وعليه نتناول
التدابري اجلمركية يف تدبريين:
أوال  :احلجز اجلمركي
حيدث أن يقع اعتداء على احلق يف عالمة ما عن طريق استرياد سلع حتمل عالمات
مقلدة لتلك املسجلة يف اجلزائر ،وخالل عملية الرقابة والكحص املباشر والعيين للسلع يف
إطار اإلجراءات اجلمركية املتخذة ،يظهر للجمارك بأن هناك سلعا حمل شك يف أهنا
حتمل عالمات مقلدة ،أو أهنا متس حبق من احلقوق الككرية بصكة عامة ،هنا ترخص
املادة

من قانون اجلمارك إلدارة اجلمارك بأن تباشر

من القرار التطبيقي للمادة

عملية حجز السلع موضوع اخلالف.
ويعترب احلجز اجلمركي على درجة كبرية من اخلطورة واملسؤولية لضبط
التجاوزات املرتكبة على احلقوق املخولة عن تسجيل العالمات ،ومكاعحة ظاهرة التقليد
اليت أخذت باالنتشار والتكشي ،ومن أجل ذلك خص املشرع هذا اإلجراء بأعوان مؤهلني
للقيام بإجراء احلجز على السلع املقلدة ،وذلك من خالل املادة

من قانون اجلمارك،

اليت مكنت أعوان اجلمارك ،وضباط الشرطة القضائية وأعواهنا املنصوص عليهم يف قانون
اإلجراءات اجلزائية ،وأعوان مصلحة الضرائب وأعوان املصلحة الوطنية حلراس

() 1

القرار املؤرخ يف  42يوليو  4884الذي حيدد كيكيات تطبيق املادة  44من قانون اجلمارك املتعلقة

باسترياد السلع املزيكة ،اجلريدة الرمسية الصادرة يف  40أوت  ،4884عدد  ،20ص .42
( )2محايل مسري ،التدابري احلدودية ملعاجلة املساس حبقوق امللكية الككرية :املعاجلة اجلمركية ،مذكرة لنيل
شهادة املاجستري ،عرع امللكية الككرية ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر ،السنة اجلامعية  ،4882/4880ص
.00
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الشواطئ ،وكذا األعوان املكلكني بالتحريات االقتصادية واملناعسة واألسعار واجلودة وقمع
الغش ،أن يقوموا بالتحري والبحث عن اجلرائم اجلمركية وقمعها(.)1
ومن بني السلطات املخولة لألعوان يف إطار إجراءات احلجز ما يلي:
 تدابري التحري عن البضائع حمل القرصنة والتقليد. تدابري ضبط البضائع املقلدة واملقرصنة ،واألشياء القابلة للمصادرة. باإلضاعة إىل التدابري املتخذة جتاه املقلدين ،واليت تتمثل يف إجراءات التوقيفوتكتيش املنازل(.)2
ثانيا  :التدابري التكميلية إلجراء احلجز اجلمركي (التحقيق اجلمركي)
تدابري التحقيق اجلمركي تشكل االستثناء عن معاينة اجلرائم بوجه عام مقارنة
بتدابري احلجز اجلمركي .وتدبري التحقيق يهدف إىل البحث عن املخالكات اجلمركية غري
املتلبس هبا ،وميكن االستعانة به حىت يف املخالكات املتلبس هبا حني يكون اهلدف منه مجع
الدالئل التكميلية للجرمية ومعرعة اجلهات واملشاركني واملستكيدين منها(.)3
ومرحلة التحقيق الالحقة على ارتكاب ععل االعتداء على احلق يف العالمة ،أو
ملا حصل من تطور علمي يف كل امليادين  ،وما نتج عنه من تكنن يف أساليب ارتكاب اجلرمية،
حبيث أصبح من العسري كشف الغش ،مما يستوجب اللجوء إىل التحقيقات اجلمركية
بواسطة تتبع آثار اجلرمية للوصول إىل مرتكبيها وداعميها(.)4
وعلى خالف ما نص عليه قانون اجلمارك بالنسبة إلجراء احلجز ،عقد خص
موظكي إدارة اجلمارك دون سواهم يف إجراء التحقيقات اجلمركية( ،)5وخول هلم يف إطار
القيام بعملية التحقيق ،حق اإلطالع على الوثائق املتعلقة بالعمليات اليت هتم مصاحل
( )1املادة  404من القانون رقم  82/21املؤرخ يف  44يوليو  4121واملتضمن قانون اجلمارك املعدل واملتمم،
مرجع سابق.
() 2

املادة  404عقرة  ،82واملادة  02من القانون رقم  82/21املؤرخ يف  44يوليو  4121واملتضمن قانون

اجلمارك املعدل واملتمم ،مرجع سابق.
( )3محايل مسري ،مرجع سابق ،ص .14
( )4حديدان سكيان ،جرمية التقليد التدليسي للعالمات الصناعية والتجارية أو عالمات اخلدمة ،مذكرة لنيل
شهادة املاجستري ،عرع القانون اجلنائي ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر ،السنة اجلامعية  ،4884ص .02
( )5املادة  424من من القانون رقم  82/21املؤرخ يف  44يوليو  4121واملتضمن قانون اجلمارك املعدل واملتمم،
مرجع سابق.
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حقوق امللكية الككرية األخرى بصكة عامة ،أصبحت منتشرة يف السنوات األخرية ،نتيجة
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اجلمارك ،وكذلك احلق يف حجز هذه الوثائق( .)1باإلضاعة إىل احلق يف مساع األشخاص،

وحق تكتيش املنازل(.)2
املطلب الثاين :اللجوء إىل القضاء حلماية املستهلك من العالمات املقلدة
ينشأ عن اجلرائم املاسة باملستهلك ضمن قانون العالمات ،حق الدولة يف عقاب
املقلد ،ووسيلتها يف ذلك الدعوى العمومية ،وقد يضار أحد أعراد اجملتمع بصكته مستهلكا أو
صاحب احلق من اجلرائم املذكورة أعاله ،عينشأ له احلق يف التعويض عن الضرر الذي
حلقه ووسيلته يف ذلك الدعوى املدنية.
الكرع األول :املتابعة اجلزائية
املقصود من املتابعة اجلزائية يف جمال العالمات ،تلك اإلجراءات اليت يتمكن من
خالهلا املتضرر من التقليد والذي خيوله القانون رعع دعوى عمومية من اللجوء إىل القسم
اجلزائي ،إال أن اإلشكال الذي يعترضنا يف هذا اجملال ،يتمثل يف معرعة األشخاص
املتضررة واألشخاص املخول هلا قانونا رعع دعوى عمومية؟
إن املتابعة ضد االعتداءات املاسة باحلق يف العالمة ،ميكن أن تكون من طرف
ضحية االعتداء على احلق يف العالمة ،وهذا قد يكون مالك العالمة نكسه ،وقد يكون
املرخص له باستعمال العالمة ،كما ميكن أن تكون املتابعة من الغري ،أو عن طريق النيابة
العامة.
أوال  :مالك العالمة
يعترب مالك العالمة ضحية جنحة تقليد العالمة ،ومينح له القانون حق رعع دعوى
من األمر

عمومية ،وهذا ما نصت عليه املادة

املتعلق بالعالمات بقوهلا " :

/

لصاحب تسجيل العالمة احلق يف رعع دعوى قضائية ضد كل شخص ارتكب أو يرتكب
تقليدا للعالمة املسجلة".
ويتمتع بصكة مالك العالمة كل مودع للعالمة استوىف مجيع الشروط احملددة
لصحة اإليداع ،وهذا ما نصت عليه املادة

من األمر

/

السالف الذكر ،حيث جاء

عيها " :ماعدا يف حالة انتهاك احلق ،عإن العالمة ملك للشخص األول الذي استوىف
( )1املادة  00من القانون رقم  82/21املؤرخ يف  44يوليو  4121واملتضمن قانون اجلمارك املعدل واملتمم،
مرجع سابق.
( )2أحسن بوسقيعة ،املنازعات اجلمرك ية ،الطبعة الثانية ،دار هومه للطباعة والنشر ،اجلزائر ،السنة ،4882
ص .402
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الشروط احملددة لصحة اإليداع" ،وهذا طبعا بالنسبة للتشريعات اليت تعترب أن تسجيل
العالمة قرينة قاطعة على ملكية العالمة ،بعكس التشريعات اليت تعترب أن أول مستعمل
للعالمة هو مالكها.
ومن اجلهة األخرى ،ميكن للمتهم أن يثبت عكس ما قدمه مالك العالمة من وثائق
تثبت ملكيته ،أو أن مالك العالمة قام حقيقة بعملية إيداع العالمة ،إال أنه مل يلتزم
من األمر

باستعماهلا جبدية وعقا ملا نصت عليه املادة

/

املتعلق بالعالمات،

وبالتايل سقطت منه(.)1
كما أنه قد حيدث أن يتنازل مالك العالمة عن حقه يف العالمة لشخص آخر،
وبالتايل تنتقل كل احلقوق للمتنازل له( ،)2مما يؤهله للجوء إىل القضاء وحتريك دعوى
التقليد ضد كل شخص ميس حبقوقه االستئثارية هلذه العالمة.
ثانيا  :املرخص له باستعمال العالمة
يقصد باملرخص له باستخدام العالمة ،كل شخص استكاد من رخصة استغالل
عالمة مملوكة لشخص آخر يسمى املرخص ،وهذه الرخصة تكون مبثابة العقد الذي مينح
أم ال ،وذلك مبقابل يكون على شكل إتاوات( ،)3وال يترتب على هذا العقد حق عيين بل حق
شخصي خيول للمرخص له حق استغالهلا على الوجه املتكق عليه يف العقد.
وعلى خالف ما كان عليه احلال يف األمر

/

الذي مل ينص على إمكانية

السماح للمرخص له من أجل القيام برعع دعوى التقليد ضد كل من يعتدي على العالمة
املرخص له باستعماهلا ،جند أن األمر

/

جاء صرحيا ودقيقا يف متكني املرخص له

برعع دعوى التقليد ،إذا مل يقم برععها مالك العالمة بنكسه ،وهذا ما مل ينص يف عقد
الترخيص على عدم السماح للمرخص له برعع دعوى التقليد(.)4

( )1حديدان سكيان ،مرجع سابق ،ص .20
( )2املادة  40من األمر  80/82املؤرخ يف  41يوليو  4882املتعلق بالعالمات ،مرجع سابق.
( )3عرحة زراوي صاحل ،مرجع سابق ،ص .424
( )4املادة  24من األمر  80/82املؤرخ يف  41يوليو  4882املتعلق بالعالمات ،مرجع سابق.
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بواسطته صاحب العالمة للغري احلق يف استغالل عالمته كليا أو جزئيا بصورة استئثارية

محاية املستهلك يف ظل قانون العالمات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثا  :مجعية محاية املستهلك
األصل أن الدعوى تُرعع من قبل صاحب احلق ،إال أن هناك استثناء أورده املشرع
اجلزائري ،يقضي بإمكانية رعع شخص أو هيئة غري صاحب احلق املعتدى عليه دعوى أمام
القضاء ،وهنا نكون أمام الصكة غري العادية.
بينت املادة

من القانون رقم

-

املتعلق حبماية املستهلك

()1

على أن''

مجعية محاية املستهلكني هي كل مجعية منشأة طبقا للقانون ،هتدف إىل ضمان محاية
املستهلك من خالل إعالمه وحتسيسه و توجيهه و متثيله'' .أي أنه إضاعة إىل دورها
التحسيسي ،هلا دور يف الكشف عن املخالكات املرتكبة ضد املستهلك و اإلبالغ عنها ،و
بطبيعة احلال عإن أعمال املناعسة غري املشروعة املاسة حبقوق امللكية الصناعية ال متس
صاحب احلق عقط ،بل حىت املستهلك وهذا بإيقاعه حتت طائلة الغش و اخلداع و
التدليس.
وقد منح القانون حق تقدمي الشكوى لألشخاص الطبيعية و املعنوية ،و اجلمعيات
من األشخاص املعنوية اخلاصة اليت حيق ملمثلها تقدمي الشكاوى (.)2
رابعا :النيابة العامة
النيابة العامة هي املنوطة هبا الدعوى العمومية يف حتريكها ورععها ومباشرهتا أمام
القضاء ،وترعع الدعوى العمومية نتيجة جلرمية ترتكب قد ينشأ عنها ضرر عام ،يبيح
للسلطات العامة أن تتدخل طالبة من القضاء توقيع العقوبة املقررة هلا .وكون التقليد
يشكل جرمية ينص عليها القانون ،عإنه يعود االختصاص للنيابة العامة يف حتريك
الدعوى العمومية .وعليه عللنيابة العامة سلطة املالئمة يف مباشرة الدعوى العمومية من
عدمها على إثر تلقيها حماضر الضبطية القضائية اليت تعاين اجلرائم ،أو شكاوى أصحاب
احلقوق املعتدى عليها.
الكرع الثاين :محاية احلق يف العالمة عن الدوى املدنية
تستند احلماية املدنية املقررة للمستهلك على وجه العموم إىل القواعد العامة
املوجودة ضمن القانون املدين ،وبوجه أخص ضمن أحكام قانون العالمات ،وهي ختول

( )1القانون رقم  82-81املؤرخ يف  42عيكري  ،4881يتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش ،مرجع سابق.
( )2القانون رقم  80-44املؤرخ يف  ،4844/84/44املتعلق اجلمعيات ،مرجع سابق.
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لصاحبها احلق يف املطالبة بالتعويض عن طريق رعع دعوى قضائية إذا ما تضرر من جراء
االعتداء عليه بأي صورة من الصور .وهذه الدعاوى هي:
أوال :دعاوى املسؤولية :واليت جيوز أن يرععها كل من أصابه ضرر من جراء
االعتداء على العالمات ضد املتسبب يف وقوعه لتعويضه عما حلقه من ضرر ،سواء أكانت
دعوى مسؤولية تقصريية أو دعوى مناعسة غري مشروعة ،أساسها الكعل الضار.
ثانيا :دعاوى ترمي إىل إبطال أو شطب أو إلغاء :عالمة من شأهنا تضليل املستهلك
وإيقاعه يف الغلط.
وعليه ،يتبني أنه ال يوجد ما مينع ضحية التقليد إذا كان مستهلكا أو صاحب احلق
يف العالمة من اللجوء إىل رعع دعوى مدنية يطالب من خالهلا بالتعويض،أيا كانت نوعها.
خامتة:
ميكن أن خنلص للقول بأن العالمات مبختلف أنواعها جزء ال يتجزأ من السلع
واخلدمات اليت يرتبط هبا املستهلك يف حياته اليومية ،ومن مت عإن تأمني محاية ععالة
للمستهلك مرتبطة مبدى جناح احلماية املقررة يف قانون العالمات بشكل خاص ،وخمتلف
التشريعات اليت تعترف حبقوق املستهلك ،مع تأمني اإلنكاذ الكعال هلا.
وجند أن املشرع اجلزائري قد عزز من ضمانات محاية املستهلك من خالل القانون
اجلديد للعالمات وذلك بالنص على إلزام مقدمي اخلدمات بتسجيل عالمات مييزون هبا
خدماهتم عن غريها املناعسة هلا حىت ال يتم تضليل املستهلك ،بعدما كان ذلك اختياريا يف
القانون القدمي.
واعتراعا من املشرع اجلزائري باألمهية الكربى حلقوق امللكية الصناعية عموما
والعالمات خصوصا ،وإدراكا منه خلطورة االعتداء عليها ،سواء بالنسبة ملالكها ،أو بالنسبة
للمستهلك الذي يقع يف الغش والتدليس ،ناهيك عن األخطار واخلسائر اليت يتكبدها
االقتصاد الوطين ،سعى املشرع اجلزائري إىل جترمي كل ععل من شأنه أن ميس هذه
احلقوق.
وإليقاف االعتداء ومنعه من االستمرار و معاقبة الكاعل و تعويض املضرور أعطى
املشرع اجلزائري للمضرور احلق يف أن يلجأ للقضاء سواء هو أو من حيل حمله ،سواء سلك
الطريق املدين أو اجلزائي.
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قوانني امللكية الصناعية والككرة بشكل عام ،وهذا ما يكرض علينا حتديث وحتيني هذه

محاية املستهلك يف ظل قانون العالمات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولعل من األمور اليت توحي بأن املشرع يويل أمهية حلماية املستهلك ،جند أن إدارة
اجلمارك أصبح هلا دورا مهما يف محاية امللكية الصناعية عموما والعالمات خصوصا ،وهذا
راجع للتعديالت اجلذرية مبقتضى قانون املالية لسنة

يف إطار حركة اإلصالح

التشريعي املتعلق مبكاعحة التقليد.
و لكن رغم هذا التطور امللحوظ يف السياسة اليت يتبعها املشرع اجلزائري لدعم
محاية املستهلك ومحاية حقوق امللكية الصناعية ،إال أن هناك بعض النقائص و السلبيات
وتتمثل أمهها عيما يلي مع بعض التوصيات:
 عيما يتعلق باآلليات املقررة حلماية املستهلك يف هذا اجملال ،تبقى آليات تقليديةمست مدة من القواعد العامة ،وبالتايل عهي موجهة حلماية أصحاب احلقوق بالدرجة
األوىل مث محاية املستهلك.
 يتبني لنا من خالل قانون العالمات أن املستهلك يتعرض ملخاطر كثرية جراء أعمالالتقليد وهذا ما نعتقد أنه موجود من خالل باقي تشريعات امللكية الككرية أمام ضعف
الدور املنوط بأجهزة لدولة ومجعيات محاية املستهلك يف مواجهتها.
 جيب النص صراحة على محاية املستهلك يف مجيع قوانني امللكية الككرية ووضعهاصراة يف ديباجة كل قانون له ارتباط حبماية املستهلك.
 تكعيل دور الدولة وأجهزهتا يف جمال حماربة األعمال املاسة باملستهلك يف تشريعاتامللكية الككرية عموما.
 جيب إشراك اجملتمع املدين يف محاية حقوق امللكية الككرية و تكعيل دور مجعياتمحاية املستهلك.
 جيب ترشيد املستهلك وتوعيته مبخاطر التقليد و هذا من خالل اإلعالم و كذامجعيات محاية املستهلك ،ورمبا جيب علينا أن نزرع ثقاعة استهالكية صحيحة يف
مناهجنا الدراسية.
 ويف األخري نقول بأنه آن األوان لتغيري نظرتنا للعالمات املقلدة وإىل كل ما هو تقليد،ألن تصرعات املستهلك اخلاطئة باقتناء السلع املقلدة ألي سبب من األسباب جتعله
شريكا يف جرمية التقليد.
املصادر واملراجع:
املصادر:
القانون رقم  82/21املؤرخ يف  44يوليو  4121واملتضمن قانون اجلمارك املعدل واملتمم،

.4
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.4

التجارية ،اجلريدة الرمسية الصادرة يف  42جويلية  ،4880عدد .04
القانون رقم  80/80املؤرخ يف  40أوت  ،4880املتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية،

.2

اجلريدة الرمسية الصادرة يف  18أوت  ،4880عدد .24
.0

القانون رقم  82-81املؤرخ يف  42عيكري  ،4881يتعلق حبماية املستهلك و قمع الغش،

.2

القانون رقم  80-44املؤرخ يف  ،4844/84/44املتعلق اجلمعيات،

.0

األمر  22/00املؤرخ يف  41مارس  4100املتعلق بعالمات املصنع والعالمات التجارية

.2

األمر  84/22املؤرخ يف  81يناير  4122املتضمن املصادقة على اتكاقية باريس للملكية

الصناعية املربمة يف  48مارس  4002و املعدلة ،اجلريدة الرمسية الصادرة يف  0عيكري  ،4122عدد .48
األمر رقم  80/82املؤرخ يف  41يوليو  ،4882املتعلق بالعالمات ،اجلريدة الرمسية الصادرة يف

.0
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وتسجيلها ،اجلريدة الرمسية الصادرة يف  82أوت .4882
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.2

مسيحة القليويب ،الوجيز يف التشريعات الصناعية ،مكتبة القاهرة احلديثة ،مصر ،د س ن.

.0

مسري مجيل حسني الكتالوي ،امللكية الصناعية وعق القوانني اجلزائرية ،ديوان املطبوعات

اجلامعية ،اجلزائر ،دون سنة نشر.
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.2

والتوزيع ،وهران.4882 ،
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