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  إعــداد

  خالد نواف سالمھ الزبن

  

  إشـراف 

 الدكتور األستاذ

   جمال الدین عبدهللا مكناس

تجاریـة كبیـرة لمعظـم ة ــقیم، اـعلیه الحفاظو ا ـهرختیاا نـحسأما إذا یة رلتجاالعالمة تكفل ا
مـن  ،علـى النهـوض بـروح المبـادرة علـى الصـعید العـالمي التجاریـة العالمـة تسـاعدحیـث  ؛لتجـارا

وتشــكل حمایــة العالمـــات . خــالل مكافــأة أصــحاب العالمــات التجاریــة بـــاالعتراف والفوائــد المالیــة
مثل التقلید، لالنتفاع باإلشارات الممیزة  شروعة؛أمام جهود المنافسة غیر المالتجاریة أیضًا حاجزًا 

یة رلتجاالعالمة ا لتسجیوجــود نظــام رقــابي علــى   یكفــلو  ،ذاتهـا لتســویق ســلع أو خــدمات مختلفــة
قتصـاد لـه مـن تـأثیر علـى اال عتداء على حقوق أصـحاب العالمـات التجاریـة لمـامن االالغیر ع ـمن

  .نیة الهاشمیةفي المملكة األرد والمستهلك والتاجرالوطني 
مـة التجاریـة الالرقابـة علـى إجـراءات تسـجیل الع موضـوع بحـث إلـى الدراسـة هـذه تهـدف

 (1952) لسـنة (33) رقـم األردنـي التجاریـة العالمـات قـانون نصـوص بتحلیـل وذلـك  ،الوطنیـة
 نوالقانو  ، (2000) لسنة (15) رقم التجاریة واألسرار ،غیرالمشروعة المنافسة وقانون وتعدیالته،

  .المسؤولیة في العامة القواعد خالل من األردني المدني
 : رئیسیة فصول خمسة في البحث الرسالة هذه تتضمن
 . الدراسة مقدمة  :األول الفصل
 .الرقابة الموضوعیة على تسجیل العالمة التجاریة الوطنیة   :الثاني الفصل
 .التجاریة  العالمة الرقابة الشكلیة على إجراءات تسجیل : الثالث الفصل

ــــع ــل الرابـــ ــةأ :الفصـــــ ــــ ــــة الناظمـ ــــة القانونیـــ ــــر الرقابـــ ـــــي  ثـــ ـــــة فـــ ـــة الوطنیــ ــــ ــة التجاری ــــجیل العالمـــــ لتســـ
 .القانون والنظام األردني

  .الخاتمة : الخامس الفصل
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Trademarks if properly chosen and maintained can ensure a great 

commercial value for most companies. Trademarks can assist in 
improving the spirit of initiative internationally, thro ugh remunerating 
trademarks owners by acknowledgement and recognition of their 
financial benefits.                                                              
Trademarks form a barrier against unfair competition practices such as 
imitation and profiting from distinctive marks to market goods and 
services. The existence of controlling system over trademarks 
registration, ensure their protection through preventing others from 
committing any   act of aggression against such trademarks or against the 
rights of their owners, and that is due to its great influence on the national 
economy, merchant, and consumer within the Hashemite kingdom of 
Jordan.  
This study aims to discuss the issue of legal control over the procedures 
for registration of national trademarks through analyzing the provision of 
national trademarks law number (33) of the year 1952 and its 
amendments, and Jordanian Fair Competition and Trade Sectors Law 
Number 1 of the year 2000, and the Jordanian Civil Code through the 
general rules of liability.                                   
five main chapters: Mean while، my syudy includes 
Chapter one: Introduction study. 
Chapter two: substantive control over the national trademark registration. 
Chapter three: The formal control over the procedures for registration of a 
trademark. 
Chapter four: The Impact of legal controls governing the registration of a 
trademark in the national law and the Jordanian legal system. 
Chapter five : Conclusion. 
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  الفصل األول

  المقدمة    

    تمهید: أوالً 

عـن  عبـارة: واسـتقاللها اسـتعمالها تطـور وقبـل ظهورهـا بدایـة فـي )1(التجاریـة العالمـة كانـت

 العناصـر المعنویـة أحـد عتبارهـابا ،قـانون التجـارة فـي متـنظّ  والمكتوبـة العرفیـة واعـدالق مـن منظومـة

 خـاص یـنظم تشـریع لهـا یكـن نه لمحیث إ ؛األخرى المعنویة العناصر من غیرها مع للمتجر المكونة

 الصـناعیة التـي الثـورة وبعـد ،االقتصـادي التطـور مـع نـهأ إال التجاریـة، الملكیـة حقول من الحقل هذا

 النـواحي كافـة علـى تأثیراتهـا الثـورة هـذه ألقـت ؛عشـر السـابع القـرن فـي العـالم بلـدان معظـم جتاحـتا

 تنظمها قوانین إصدار خالل من بالعالمة التجاریة االهتمام الى العالم دول معظم دفع مما التجاریة،

  .)2(التجاري احد العناصر المعنویة للمحل عتبارهابا

 التجـار جمیـع ویسـعى ،المتجـر فـي هامـاً  اً جـزء التجاریـة مـةالعال أصـبحت الزمن مرور ومع

ـز إلـى أو  الخـدمات سـائر عـن منتجـاتهم أو خـدماتهم لتمییـز؛ التجاریـة عالمـتهم اختیـار فـي التمیّ

موضـوع  بتنظـیم الملحـوظ هتمـاماال بدایـة كانـت هنـا نمـ .مومصـالحه حقـوقهم لحمایـة؛ المنتجـات

 علـى أساسـاً  تعتمـد التـي المتطـور االقتصـاد ذات الـدول فـي نیـةالقانو  الناحیـة مـن التجاریـة العالمـات

 التجـار بـین المشـروعة المنافسـة مـن نوًعـا تمثـل التجاریـة العالمـة أن عتبـاربا والصـناعة، التجـارة

  .)3(الدولة في االقتصادیة الناحیة زدهارا على وتساعد

                                                
والمنشور بالجریدة الرسمیة ) 1952(لسنة ) 33(عرف قانون العالمات التجاریة األردني وتعدیالته رقم  )1(

ْاي اشارة ظاهرة "في مادته الثانیة العالمة التجاریة أنها  1/5/1952بتاریخ  1110العدد  243الصفحة 
  .   یستعملها

وسنت ألمانیا قانون عالمات تجاریة في سنة , )1857(فقد سنت فرنسا تشریع العالمات التجاریة في سنة ) 2(
: زین الدین صالح). 1879(مات التجاریة في سنةكما اقرت االمبراطوریة العثمانیة قانونًا لحمایة العال, )1874(

  .248ص, 2000,عمان ،مكتبة دار الثقافة, الملكیة الصناعیة والتجاریة
ذكرت اتفاقیة باریس عدة قواعد موضوعیة لتوفیر حمایة خاصة بالعالمات التجاریة، باإلضافة إلى مبدأ  )3(

، )5المادة (ة أحكامًا تتعلق باشتراط استعمال العالمة وقد وضعت االتفاقی. المعاملة الوطنیة، ومبدأ األسبقیة
كما تضمنت عدة قواعد تتعلق بشروط تسجیل العالمة ). ثانیا 5المادة (وأوجبت منح مهلة خاصة لسداد الرسوم 
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 تلعـب دوراً  حیـث ؛أهمیـة التجاریـة وأكثرهـا الملكیـة عناصـر أبـرز مـن التجاریـة العالمـة تعـد

 المعنویـة العناصـر أحـد أنهـا علـى التجاریـة العالمـة إلـى وینظـر التجـاري، المشـروع فـي نجـاح هامـاً 

 والتصـرف سـتغاللواال سـتعمالاال حـق مالكهـا تخـول التـيو  _كمـا اشـرنا سـابقاً _  للمحـل التجـاري

، الجـائز  نَّ أ بالغـة حیـث اقتصـادیة قیمـةٍ  ذا یـاً معنو  منقـوالً  مـاالً  باعتبارهـا أیضـاً  إلیهـا وینظـر قانونـًا

 ،معین منتج ذاتیة لتمییز تستخدم التي الشارات جمیع إدخال التجاریة هي للعالمة األساسیة الوظیفة

 ة رمز مـادي كـالحروف أو االرقـامخدمات سواء ظهرت العالمة التجاریة في صور  واْ  ،أو بضاعة

  .و الرائحةكالصوت اْ  ماديٍّ  رفي صورة رمز غی أو

 التي تجارال بین المتزایدة المنافسة إلى األعمال قطاع في التجاریة العالمات أهمیة وتعود

 من الزبائن لتمكین ،التجاریة العالمات إلى تلجأ فالشركات ؛فةمختل بلدان في نشاطاتها تمارس

 تجاریةفالعالمة ال ؛وخدماتها األخرى المنافسة الشركات منتجات عن خدماتها أو ،منتجاتها تمییز

 في االقتصاد الوطني من خالل زیادةمما یؤثر ایجابًا  ؛الزبائن لجلب وترویج تسویق أداة تعتبر

 ن استخدام العالمات التجاریةخر فإومن جانب آ األنشطة التجاریة في السوق المحلي والخارجي،

 وتلك التي ،والخدمات التي تفي بالمعاییر المطلوبة للجودة ،یساعد الدولة على تحدید السلع

  .قتصادیةا كمصدر للمعلومات اإلحصائیة واالالتفي بالمعاییر المطلوبة باإلضافة إلى استخدامه

 القانون فكان؛ خاص قانون في التجاریة العالمات أحكام األردني المشرع ظموقد ن 

 )19( ئع رقموقانون عالمات البضا ،)1952( لسنة) 33( رقم التجاریة العالمات "قانون هو األول

                                                                                                                                       
، وحظرت استعمال شعارات الدولة وعالمات )ثانیا 6المادة (، والعالمات المشهورة )6المادة (التجاریة واستغاللها 

، كما ذكرت بعض قواعد تتعلق )ثالثا 6المادة (لرقابة الرسمیة وشعارات المنظمات الحكومیة كعالمات تجاریـة ا
، وحمایة العالمة المسجلة فى إحدى دول االتحاد األخرى بالحالة التى هي )رابعا 6المادة (بالتنازل عن العالمة 

، فضال عن تسجیل العالمة باسم الوكیل )سادسا 6 المادة(، وحمایة عالمات الخدمة )خامسا 6المادة (علیها 
، )7المادة (، ومبدأ أن طبیعة المنتجات ال تحول دون تسجیل العالمـة )سابعا 6المادة (بدون موافقة صاحبها 
ومن الغنى عن البیان أن المواد المتقدمة واجبة التطبیق فى كل البلدان ). ثانیا 7مادة (والعالمات الجماعیة 

  .من اتفاقیة التربس أحالت إلیها) 1(مة التجارة العالمیة ألن المادة الثانیة فقرة أعضاء منظ
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صدر القانون  )W.T.O(نضمام األردن لمنظمة التجارة العالمیة ر اثعلى او . )1953(لسنة 

  .)1(1999لسنة ) 34(رقم  المعدل لقانون العالمات التجاریة

 ) (33رقم التجاریة العالمات قانون ابتداًء  عرفهاد فق التجاریة العالمة بماهیة فیما یتعلق

 فیما أو ،بضائع أیة على استعمالها النیة في كان أو تعملتاس عالمة أیة": بأنها (1952) لسنة

 أو انتخابها أو صنعها بحكم العالمة صاحب تخص البضائع تلك أن على بها للداللة یتعلق

) 34(رقم  المعَدل التجاریة العالمات قانون جاء ثم." للبیع عرضها أو بها جارأو االتّ  الشهادة

 استعمالها یرید أو یستعملها ظاهرة إشارة أي" :بأنها التجاریة العالمة تعریف وأعاد )1999(لسنة 

 ".غیره خدمات أو منتجات أو بضائع عن أو خدماته منتجاته أو بضائعه لتمییز شخص أي

 وذلك التجاریة، للعالمة الواسع بالمفهوم قد أخذ األردني المشرع أّن  التعریف هذا في والجدید

 قبل مقتصرا القانون كان أْن  بعد والمنتجات، البضائع ماتعال جانب إلى الخدمة عالمة بإدخال

 وجودة، ضمان أداة التجاریة العالمة وبذلك أصبحت ،والمنتجات البضائع عالمات على التعدیل

   .التجاري المحل عن باالستقاللیة وتتمتع

 المنتجات التاجر عن أو الصانع منتجات تمییز في التجاریة العالمة أهمیة وتظهر

 لزیادة دعائیة وسیلة التجاریة العالمة أصبحت حیث ؛نآخری ارتّج  أو لصناع بهة لهاالمشا

 العالمة شهرة زیادة على دلیال السلعة تلك ستهالكا تزاید فیعتبر معینة، على سلعة الطلب

ا التجاریة العالمة عتبارا علیه مما یرتب التجاریة،  بعض في طائلة مالیة قیمة ذات لصاحبها حقً

 وشتى والتزویر التقلید مواجهة في حمایة إلى یحتاج الحق هذا أن القول عن ، وغنياألحیان

                                                
لكي یتوافق مع أحكام اتفاقیة الجوانب  1999لسنة )  34( صدر قانون العالمات التجاریة المعّدل رقم  )1(

من اتفاقیة التربس ) 1(فقرة  2وتنص المادة . 1994لسنة ) تربس(المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة 
فیما یتعلق باإلجراء الثانى والثالث والرابع من االتفاق الحالي ، تلتزم البلدان األعضاء بمراعاة أحكام : "على أنه

ومن ثم تعتبر المواد التى أحالت إلیها اتفاقیة " . 1967من اتفاقیة باریس  19والمادة  12حتى  1المواد من 
  .التربس جزءًا ال یتجزأ منها
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 تشریعات وضع في الدول نشطت هنا ومن التجاریة، العالمة على تقع التي عتداءصور اال

  . )1(وتنظمها التجاریة العالمات تكفل حمایة محلیة

یضمن حقا استئثاریًا في لصاحبها الحمایة إذ یكفل تسجیل العالمة التجاریة  نأحیث 

  . قابل مبلغ معیّناالنتفاع بها أو التصریح لشخص آخر باالنتفاع بها م

علـى الصـعید  تسـاعد العالمـات التجاریـة علـى النهـوض بـروح المبـادرة ومن منطلق أشـمل

حیــث یكســب  مــن خــالل مكافــأة أصــحاب العالمــات التجاریــة بــاالعتراف والفوائــد المالیــة ؛العــالمي

وهذا بدوره یؤدي الى زیادة اإلنتاج والعمالـة واإلیـاردات  ,الشهرة المرتبطة بالعالمة التجاریة التاجر

  .الضریبیة للدولة باإلضافة الى تحسین مستوى المعیشة للموطنین

ــإن شـــروط إیـــداع وتســـجیل العالمـــة التجاریـــة )  6/1(ووفقـــًا للمـــادة  مـــن اتفاقیـــة بـــاریس فـ

فالقـانون الـوطني للدولـة التـي یـراد تسـجیل  من دول االتحـاد؛ لوطني في كل دولةیخضع للتشریع ا

جراءات تسجیلها العالمة فیها هو الذي یحدد شروط   .إیداع العالمة وإ

ومـع ذلـك ال یجـوز ألي دولــة مـن دول االتحـاد أن تـرفض تســجیل عالمـة مودعـة فــي أي 

اسـتنادا إلـى عـدم إیـداع  أو تبطـل تسـجیلها ،دولة من دول االتحـاد بمعرفـة أحـد رعایـا دول االتحـاد

فلــو أودعــت شــركة فرنســیة مــثال طلبــا لتســجیل . العالمــة أو تســجیلها أو تجدیــدها فــي بلــد المنشــأ

عالمة تجاریة في إیطالیا، ثم تقدمت بطلب الحـق لتسـجیل ذات العالمـة التجاریـة فـى مصـر، فـال 

                                                
أحكاما خاصة لحمایة العالمة المشهورة فأوجبت على الدول ) ثانیا( 6وضعت اتفاقیة باریس فى المادة  )1(

األعضاء في اتحاد باریس أن ترفض طلب تسجیل أو تبطل تسجیل أو تمنع استعمال أى عالمة تشكل نسخا أو 
ان استعمال تلك العالمة بصدد منتجات تقلیدًا لعالمة ترى السلطة المختصة فى الدول أنها عالمة مشهورة إذا ك

وهذا الحكم یقرر حمایة من نوع خاص للعالمة المشهورة، . مماثلة أو مشابهة یؤدي إلى وقوع لبس أو تضلیل 
  .   ولو لم تكن مسجلة
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لـــم تـــودع طلبـــًا  یجــوز رفـــض طلـــب تســـجیل العالمـــة فـــي مصـــر اســتنادًا إلـــى أن الشـــركة الفرنســـیة

  .)1(لتسجیل العالمة أو لم تسجلها في فرنسا

من االتفاقیة تعتبـر العالمـة التـي سـجلت وفقـا للقـانون فـي إحـدى دول ) 6/3( ووفقا للمادة

فـإذا  خرى بما فـي ذلـك دولـة المنشـأاالتحاد مستقلة عن العالمات التي سجلت في دول االتحاد األ

ي دولـة مـن الـدول التـي سـجلت فیهـا، فـال یعنـى ذلـك أن تفقـد لم یجدد تسجیل العالمة أو أبطلت فـ

ویعـرف هـذا المبـدأ بمبـدأ اسـتقالل الحمایـة  و یبطل تسجیلها في الـدول األخـرى ،العالمة الحمایة أ

  .الخاصة بالعالمة في كل دولة

                                                
یطالیا أطراف في اتفاقیة باریس بشأن  )1( ومن الجدیر بالذكر أن كل من جمهوریة مصر العربیة ، وفرنسا ، وإ

  . كیة الصناعیة المل
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  الدراسة مشكلة :ثانیاً 

العالمـة التجاریـة  رقابـة الدولـة علـى تسـجیل كفایـة مدىتبرز مشكلة هذه الدراسة في بیان 

 مـدى وبیـان، ومصـلحة صـاحب العالمـة التجاریـة ،مصـلحة الدولـة بـین التـوازن لتحقیـق ؛الوطنیـة

المشـروعیة  رقابـة علـى تقتصـر الرقابـة هـل، و الدولـة للرقابـة علـى تسـجیل العالمـة التجاریـة ممارسـة

  ؟المالئمة رقابة تشمل أم فقط

  الدراسة مشكلة عناصر :ثالثاً 

تشریعات الملكیة الفكریة والعالمة التجاریة على إجراءات التسجیل وطرقها ثر تطور ما أ .1

 ورقابة الدولة علیها؟

 ةالتطور التشریعي في تشدید الرقابة أو تخفیفها عند تسجیل العالمة التجاریة الوطنیثر ما أ .2

 ؟على االقتصاد الوطني

وما الشروط ؟ اریة ما هو معیار قبول العالمة أو رفضها من قبل مسجل العالمات التج .3

  وعملیًا ؟" المطلوبة قانونیا

ما هو معیار سلطة وخبرة واستقالل القضاء األردني في دوره الرقابي على تسجیل العالمة  .4

  التجاریة الوطنیة؟

  الدراسة أهمیة :رابعاً 

رقابـــة الدولـــة علـــى تســـجیل العالمـــة التجاریـــة  تكمـــن أهمیـــة الدراســـة فـــي تناولهـــا موضـــوع

القـوانین  بهـا تضـطلع رقابـة الدولـة علـى تسـجیل العالمـة التجاریـة الوطنیـة أن صـةوخا ،الوطنیـة

قـوة وخبـرة القـرارات  ىالتي تؤثر على سیر عملیة التسجیل،إلى جانب بیان مـدواألنظمة المختصة 

 ،الصــادرة مــن الجهــة المختصــة فــي فحــص العالمــة التجاریــة مــن النــواحي الشــكلیة والموضــوعیة 

وكـذلك بیـان وسـائل تسـجیل العالمـة  ،القانونیـة المحـددة لهـا واإلجـراءات روطالشـ وذلـك فـي حـدود

  -:لذا تبرز اهمیة هذه الدراسة في. التجاریة
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جراءات وأنظمة تسجیل العالمة التجاریة  نقوانی دراسة -1  یشمل مقارن تحلیلي منهج وفقوإ

ذا المقارنة إهاشمیة، وبعض التشریعات ال األردنیة المملكة من كل التشریعات في حدثأ

 .اقتضى األمر

وبیان مدى مالئمة اإلجراءات  ،في األردن جراءات تسجیل العالمة التجاریةإ عیوب دراسة -2

 .المطلوبة قانونیًا وعملیاً 

ومدى  ،تحدید فیما إذا كانت الدولة تمارس رقابة على تسجیل العالمة التجاریة في األردن -3

 .نجاعة هذه الرقابة 

  الدراسة أهداف :خامساً 

 التجاریة، ومن بالعالمات المتعلقة الهامة القانونیة الجوانب توضیح إلى الدراسة هذه تهدف

 في وأخرى شكلیة ،موضوعیة شروط توافر وضرورة التجاریة العالمة بتسجیل یتعلق ما الجوانب هذه

 علـى تبـةالقانونیـة المتر  اآلثـار توضـیح إلـى الدراسـة تهـدف كـذلك تسجیلها، المنوي التجاریة العالمة

  -:وتتجلى هذه األهداف في تحقیق احد األمور التالیة.،التجاریة العالمة تسجیل

 .الدولة بالرقابة على تسجیل العالمة التجاریة به تقوم الذي الدور بیان  -1

والمعاییر الممارسة من قبل الجهات المسؤولة عن  ي األسسف واالختالف التشابه بیان أوجه -2

 .مة التجاریة الوطنیة في األردنالتنظیم إجراءات تسجیل الع

 ،في المملكة األردنیة الهاشمیةتسجیل العالمة التجاریة  ىعل إیجاد صیغة مقترحة للرقابة -3

 .وبیان ماهیتها وخصائصها وطرقها

 شمولها لرقابة ومدى األردن الرقابة على تسجیل العالمة التجاریة في طبیعة التعرف على -4

 .والتعویض المالئمة

 .جابیات والسلبیات في الرقابة على تسجیل العالمة التجاریةیإبراز اإل -5
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  مصطلحات الدراسة :سادساً 

 )1952( لسـنة )33(رقـم  وتعدیالتـه األردنـي التجاریـة العالمـات نقـانو  عـرف :العالمـة التجاریـة

فـــي ) 1/5/1952(  بتـــاریخ) 1110(العـــدد ) 243(والمنشـــور بالجریـــدة الرســـمیة علـــى الصـــفحة 

إشــارة  علـى أنهــا أیــة ".)1999( لســنة) 34(والمعـدل بالقــانون رقــم العالمــة التجاریــة  ه الثانیــةمادتـ

 عـن خدماتـه أو منتجاتـه وأ ،بضـائعه لتمییـز شـخص ّي أ اسـتعمالها یریـد أو  ،ظـاهرة یسـتعملها

   ".غیره خدمات أو أو  منتجات بضائع

) 34(المعـدل بالقـانون رقـم و  )1952(لسـنة ) 33(رقـم  األردنـي التجاریة العالمات قانون: القانون

  .)1999(لسنة 

لسنة  )37(والمعدل بالنظام رقم  )1952(  لسنة) 1(رقم  التجاریة العالمات نظام: النظام

)2000(.  

 البلد شهرتها تجاوزت التي العالمیة الشهرة ذات التجاریة العالمة : المشهورة التجاریة العالمة

األردنیة  المملكة في الجمهور من المعني لقطاعا في شهرة واكتسبت فیه سجلت الذي األصلي

  .الهاشمیة

  حدود الدراسة :سابعاً 

المدة الزمانیة التي ستستغرق إلنجاز هذه الدراسة، وهي الفترة الممتدة خالل  :الحدود الزمانیة .1

  .)2013( عام

الدولة مدى األثر القانوني المترتب على رقابة  سیتم التطرق في هذه الدراسة :المحدد المكاني

  .على تسجیل العالمة التجاریة في المملكة األردنیة الهاشمیة

  محددات الدراسة

  .المحلیة المتضمنة تسجیل العالمة التجاریةطنیة والتعلیمات و البحث في القوانین ال :أوالً 
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وعـرض والتشـریع المقـارن  ،فـي القـانون األردنـيبیان آلیات مراقبة تسـجیل العالمـة التجاریـة  :ثانیاً 

ــه باالعتمـــاد علــــى التحلیـــل الشخصــــي ،شـــكالهأ ــوث  ،وأنواعــ ــي البحــ ــة فـ والمصـــادر المرجعیــ

  .والمقاالت والدراسات

ـــاً  ــدى انســـج :ثالث ــاد المعیـــار القـــانوني والموضـــوعي لمـ ــةإیجـ ــا ام التشـــریعات والقـــوانین األردنیـ ، ومـ

  .إجراءات تسجیل العالمة التجاریةتتضمنه من بیان 

 نواالستشـــهاد بهـــا فـــي موضـــوعها بالتفصـــیل والتبیـــی ،وص القانونیـــةاالكتفـــاء بتحلیـــل النصـــ :رابعـــاً 

  .الرقابة على تسجیل العالمة التجاریةوتحدید ما یتعلق بوسائل وأنواع 

   السابقة الدارسات :ثامناً 

، ماجستیر رسالة ،مقارنة دراسة " التجاریة العالمات حمایة "، (1999 )فوزي، ماهر حمدان،

  .عمان - األردنیة الجامعة

 ثم من أوضاع، من یشابهها عما وتمییزها التجاریة العالمة تعریف الدارسة هذه تناولت

 غیر المنافسة دعوى بموجب المسجلة التجاریة للعالمة القانونیة الحمایة إلى توفیر تطرقت

 مشهورة عالمة لكونها ؛المسجلة غیر التجاریة للعالمة المدنیة الحمایة وأیضًا توفیر ،المشروعة

  .الهاشمیة بالمملكة األردنیة تعملةومس

 ، مسجلة غیر مأ مسجلة سواًء  التجاریة العالمة حمایة ضرورة إلى الدارسة هذه خلصت وقد

 إلـى سأتطرق الذي المشروعة غیر بالمنافسة یتعلق خاص قانون تنظیم ضرورة إلى ونادى الباحث

  .ةالتجاریة الوطنی بالعالمة یتعلق فیما بعض أحكامه

رقابة الدولة على تسجیل العالمة التجاریة  موضوع تناول إلى تهدف دارستي أنَّ  إال

  .الذكر سابقةوذلك مالم تتناوله في حمایة االقتصاد الوطني وازدهاره  الوطنیة التجاریة
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رسالة  ،المشهورة التجاریة للعالمة المدنیة الحمایة. (2007) مصطفى سالم سعید، بني

  . ألردنا  -البیت آل جامعة. ماجستیر

 قانون خالل من المشهورة التجاریة للعالمة المدنیة الحمایة موضوع الدارسة هذه تناولت

 على ستعمالاال أثر بیان خالل من وذلك ،التجاریة العالمات وقانون ،المشروعة غیر المنافسة

  .بالشهرة القول

 لمسؤولیةا بموجب المشهورة التجاریة للعالمة المدنیة الحمایة الدارسة هذه عالجت

 قانون بموجب المدنیة الحمایة آثار إلى الدارسة هذه تطرقت كما العقدیة، التقصیریة والمسؤولیة

 المسجلة المشهورة وغیر المشهورة التجاریة للعالمة التجاریة واألسرار ،غیر المشروعة المنافسة

متبعة من قبل اإلجراءات ال موضوع عن الحدیث إلى تهدف دارستي فإن وبهذا، ،المسجلة وغیر

وبیان مدى مسؤولیة تلك الجهات بتوفیر  ،الدولة على تسجیل العالمة بموجب الدوائر المختصة

  .حمایة للعالمة التجاریة وصاحبها ولالقتصاد الوطني

 المسجلة غیر التجاریة للعالمة المدنیة الحمایة  )2009  (الدین زین صالح الطراونة، مصلح

  ).4(العدد ،)24(المجلد والدراسات ثللبحو  مؤتة مجلة األردن، في

 التجاریـة العالمـات قـانون مـن ) 34( المـادة لـنص نقدیـة تحلیلیـة دراسـة البحـث هذا تناول

 رقـم التجاریـة واألسـرار المشـروعة غیـر المنافسـة لقـانون ووفقـاً  ،)1999 (لسـنة) 34(رقـم  المعـَدل

 یحـق بحیـث المـادة؛ هذه نص تعدیل ضرورة إلى الدراسة هذه خلصت وقد. )2000( لسنة) 15(

 الحـق منـع حالـة وفـي التعـویض، وطلـب التعـدي وقـف بطلـب دعـوى حق إقامـة ضرر أصابه لمن

 حمایـة تـوفیر یمكـن نـه أ إال مسـجلة غیـر تجاریـة عالمـة علـى تعـدٍ  علـى أي التعـویض طلـب فـي

 ةوشـطب عالمـ حـذف تـرقین طلـب أو فیـه سـتمراراال وعـدم وقـف التعـدي طریـق عـن أخـرى مدنیـة

 فـإن وبهـذا .مسـجلة تكـن لـم نوإ  ،منـه باسـتعمالها أسـبق كـان أثبـت آخـر أنـه إذا لشـخص تجاریـة

التجاریـة المـراد تسـجیلها  للعالمـة بموضـوع الحمایـة  المتعلقـة النصـوص تحلیل إلى تهدف دارستي

  . وطنیا
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 غیر التجاریة للعالمة المدنیة بعنوان الحمایة) 2010(دراسة ایناس مازن فتحي الجبارین 

  . األردنیة،  رسالة ماجستیر، جامعة الشرق األوسط للقوانین وفقاً  المسجلة

 كانت فإذا عام، كأصلٍ  القانونیة بالحمایة المسجلة غیر أو المسجلة التجاریة العالمة تتمتع

، والمدنیة الجزائیة بالحمایة تتمتع فإنهَّا مسجلة ا ؛مسجلة غیر كانت إذا أمَّا معًا ّ  مایةبالح تتمتع فإنه

 المسجلة غیر التجاریة للعالمة المدنیة الحمایة موضوع بحث إلى الدراسة هذه تهدف فقط المدنیة

 وتعدیالته، )1952 (سنةل) 33(رقم  األردني التجاریة العالمات قانون نصوص بتحلیل وذلك

 نيالمد والقانون ،)2000(لسنة ) 15( رقم التجاریة واألسرار المشروعة غیر المنافسة وقانون

 المدنیة الحمایة افترض قد األردني المشرع أنَّ  وكما المسؤولیة، في العامة القواعد خالل من األردني

ن حتى المشهورة التجاریة للعالمة   . مسجلة تكن لم وإ

  اإلطار النظري للدراسة :تاسعاً 

ومــا تتضــمنه  ،یحتــوي علــى مقدمــة الدراســة ایــة قــد تــم اســتعراض الفصــل األول وفــي البد

ومصـطلحات  ومحـّددات ،وحـدود وفرضـیات، ،وأسـئلة ،وأهمیـة ،وهـدف ،مشـكلة الدراسـة مـنهـذه 

  .جرائیةإ

ـــى تســـجیل  یتنـــاولســـوف  ؛مـــا الفصـــل الثـــاني مـــن هـــذه الدراســـةأ ـــة الموضـــوعیة عل الرقاب

  .العالمات التجاریة الوطنیة 

العالمـة ببیان الرقابـة الشـكلیة علـى إجـراءات التسـجیل الخاصـة ب سنقومأما الفصل الثالث 

مكانیـــة تعـــدیل ،ومـــا تتضـــمنه مـــن ناحیـــة تقـــدیم الطلـــب ،التجاریـــة دخـــال إضـــافة جدیـــدة علـــى  ،وإ وإ

ــــب ــــي ومیعــــــاد  ،الطلـ ــن ناحیــــــةالفحص الفنــ ــــجل،النشرومــــ ــــلطة المســ ــة و  ،وســ ــــراركیفیــــ  صــــــدور القــ

  .ومن یحق له التسجیل وحمایة العالمة التجاریة ،واإلعتراض علیه
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 اثر الرقابة القانونیـة الناظمـة لتسـجیل العالمـة التجاریـةأتناول  سنتناولوفي الفصل الرابع 

  .الوطنیة في القانون والنظام األردني

 نتـائج مـن الدراسـة هـذه فـي إلیـه توصـلت مـا بیـان فسـیتم واألخیـر، الخـامس الفصـل أمـا

  .وتوصیات

  منهجیة الدراسة :عاشراً 

  :الباحث إلتمام هذا البحث على إعتمد

ــنهج الوصـــفي  ــي(المـ ــنهج علـــى وصـــف و  )التحلیلـ ــانوني یقـــوم هـــذا المـ ــر القـ مـــدى األثـ

ونجاعــة  ،فــي القــانون األردنــي رقابــة الدولــة علــى تســجیل العالمــة التجاریــة الوطنیــةالمترتــب علــى 

ـــى أســـبابهـــذه الرقابـــة  ـــي تـــتحكم فیهـــا، واســـتخالص النتـــائج  ،وأنواعهـــا ،هاللوصـــول إل والعوامـــل الت

التــي یـتم الحصــول علیهـا بكــل عنایـة مــع تجنـب الحــاالت كمـا أنــه ینبغـي تفســیر النتـائج . لتعمیمهـا

األثـر القـانوني  لجأ الباحث إلى المنهج الوصفي فـي دراسـته حتـى یحلـل ویبـین األثـر .غیر العادیة

ووصـف الظـواهر ،ولبیان النظریات  ،في القانون األردني تسجیلهارقابة الدولة على المترتب على 

المواضع المختلفـة حكام القضاء في راء الفقه وأن الباحث بآما سیستعیك .التي تحقق هدف الدراسة

  .مر ذالكرنة مع بعض األنظمة القانونیة األخرى كلما استلزم األجراء مقاوإ  ،من الدراسة
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  الفصل الثاني

        مات التجاریة الوطنیةالرقابة الموضوعیة على تسجیل العال 

  تمهید

رجــال  بهــاهــتم الحدیثـة التــي إ المجــاالت نیموضــوع ملكیــة العالمــات التجاریــة مـن بــ یعـد

الفــروع  بســائرقلــة المؤلفــات والمقــاالت التــي تهــتم بهــذا الموضــوع مقارنــة  وهــذا مــا یبــرر .القــانون

والغــش والتضــلیل وبــروز عصــابات متخصصــة فــي هــذا  أن اســتفحال ظــاهرة التقلیــد إال. القانونیــة

ویبــرز هــذا  ،المسـائل القانونیــة النــوع مــن ذابهــهتمــام الحكومـات االجــرائم رفـع مــن درجــة  النـوع مــن

واالتفاقیـــات التـــي تنعقـــد بصـــفة دوریـــة، إضـــافة إلـــى الملتقیـــات  ،مجمـــوع المعاهـــدات هتمـــام فـــياال

ومـا یمكـن اإلشـارة إلیـه هـو أن تطبیـق أحكــام . الدراسـیة التـي تنعقـد مـن حـین آلخــر الدولیـة واألیـام

حیـث یجــب أن ؛فــي البلـدان السـائرة فـي طریـق النمو وخاصـة ،عن الواقـعالقـوانین الیـزال بعیـداً هـذه 

جـــراءات تملـــك العالمـــات تفعیـــل الرقابـــة علـــى إلل الدولـــة علـــى واهتمـــام مـــن قبـــ بـــروزاً  یكـــون هنـــاك

  .التجاریة

مبحثــین األول للتعــرف علــى هــذه الرقابــة هــذا الفصــل  ومـن خــالل مــا تقــدم خصصــنا فــي 

سـتطیع حصـر دراسـتنا فـي صـة بالرقابـة حتـى نوالجهـات المخت ،وبأنواعهـاعن طریق التعریـف بهـا 

أمـــا المبحـــث الثـــاني ســـنتناول فیـــه مســـالة الرقابـــة الموضـــوعیة المتمثلـــة بالشـــروط  .موضـــوع محـــدد

  .الموضوعیة  للعالمة التجاریة بشكل عام

  .مفهوم الرقابة على تسجیل العالمة التجاریة: المبحث األول

  .تسجیلالى اجراءات الموضوعیة عل مضمون الرقابة: لثانيالمبحث ا
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  المبحث األول

  مفهوم الرقابة على تسجیل العالمة التجاریة

یعد االعتداء على العالمة ظاهرة بارزة في الوسط التجاري واالقتصادي، وتحاول القواعد 

انتشـار العالمـات التجاریـة بشـكل  لكنهـا تبقـى قاصـرة أمـام ؛القانونیة وضع ضوابط صارمة ضدها

  .على إجراءات التسجیلالرقابة  الحمایة وتشدید  تفعیل قواعد لىإ إذ تحتاج .كبیر

  :ویقسم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب هي

  .الرقابة وأنواعهاالتعریف ب :لب األولمطال

  .جیلسأهمیة الرقابة على الت: المطلب الثاني

  .التسجیلعلى  الجهات المختصة بالرقابة: المطلب الثالث 

  المطلب األول

  لرقابة وأنواعهااالتعریف ب
    ةــــالرقابالتعریف ب: الفرع األول

ـــیًا  ـــد الرقابـــــة عنصــــرًا رئیســ ــر العملیـــــة اإلتعـ ــن ان تُ مـــــن عناصــ ــارسداریـــــة وهــــي الیمكـــ  مـــ

  . )1(لألداءونشاط  ،وتنظیم ،خرى من تخطیطإلداریة األالوظائف ا بشكل منفصل عن

 بأنهـا" الرقابـة تعـرف مـاك ،و مسـلك معـینقرار أو وضـع أ والرقابة تعني التحقق من توافق

 فعالـة طـرق اسـتخدام خـالل مـن األهـداف وتحقیـق ،الخطـط تنفیـذ مـدى مـن للتأكـد منتظمـة عملیـة

 وسـیلة الفعالـة للسـهر علـى دقـة التخطـیط والسیاسـاتعرفت الرقابة بأنها ال، و ")2(عالیة كفاءة وذات

  .)3(رامج والهیاكل التنظیمیة للمنشأةراءات والبواإلج والقوانین
                                                

دار الحامد للنشر . عمان. 1ط. ، الرقابة الحكومیة على تأسیس الشركات)2007(عبیدات، مؤید أحمد  )1(
 .34ص . والتوزیع

 .  اإلسالمیة الجامعة . " والممارسات المفاهیم اإلدارة" ،)2003(آخرون  و عاشور،یوسف، )2(
 ).1995(سنة . عمان. ، مكتبة الفالح للنشر والتوزیعأحمد قطامین ومهدي زویلف، الرقابة اإلداریة )3(

 . 22-19ص
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فمنهـا مـن یـرى بـأن الرقابـة هـي تفتـیش او تخویـف  ؛تجاهات في تعریف الرقابـةعددت االت

ابـــة  مـــن جوانـــب ســـلوكیة ینظـــر إلـــى الرقومنهـــا مـــن  ،بقـــوة الســـلطة والجـــزاءات الرســـمیة أو تهدیـــد

نسانیة قنـاعهم ؛وإ  باعتبارها تمثل أسلوبا هاما للتأثیر على سلوك األفراد باسـتثارة حـوافزهم الذاتیـة وإ

إلـى  وآخـرون ال ینظـرون فـي تحدیـد مفهـوم الرقابـة ،واألهداف التي یطلـب تحقیقهـا مـنهمالمعاییر ب

نما اقتصر    .)1(الرقابة و تتبع عند إجراءعلى تعداد الخطوات التي یجب أن تراعى أ واذاتها وإ

 ،بقـوة السـلطةوتخویف أو تهدیـد  ،هي عمل ینصب على تفتیش":یمكن القول بأن الرقابة 

ـــأثیر علـــى ســـلوك األوالجـــزاء ـــة ؛فـــرادات الرســـمیة مـــن شـــأنه الت ـــاعهموإ  ،باســـتثارة حـــوافزهم الذاتی  قن

ومدروســة مســبقا واألهــداف التــي یتطلــب مــنهم تحقیقهــا مــن خــالل خطــوات موضــوعة  ،ربالمعــایی

  .)2("لهذاالغرض

ـــة  ــأن الرقابــ ـــرى الباحـــــث بـــ ــاز محـــــور تمثـــــلویــ ــذي االرتكـــ ـــعى الـــ ـــن تســ ــه مــ  الســـــلطة خاللـــ

 للطریقــة طبقــا تــتم األشــیاء جعــل خــالل مــن المنشــودة، أهــدافها لتحقیــق طالنشــا ضــبط إلــى

  .ةالموضوع الخطط أو

  على تسجیل العالمة التجاریة الوطنیةالرقابة  نواعأ :الفرع الثاني

 ،لرقابـة علـى تسـجیل العالمـةا قابة بشكل عام البد من بیـان أنـواعن قمنا بتعریف الر بعد أ

 نتهـي بصـدورالتسـجیل وت بتقـدیم طلـب المـة قـد تكـون سـابقة تبـدأتسـجیل العن الرقابة علـى أحیث 

  .)سقوط الحق في العالمة( حقة تستمر طوال حیاة العالمةالوقد تكون  ،شهادة دائمة بالتسجیل

                                                
 .37- 36- 35ص. المرجع السابق. راجع في ذالك ،عبیدات، مؤید أحمد )1(
 .37ص. المرجع السابق الذكر )2(
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  الرقابة السابقة :أوال

 الرقابة من األمور التي تمس الكیان التنظیمي للدولة، ومن أجل منع وقوع الضرر تعتبر

 أو السیاسي قامت الدولة بإنشاء ،أو االجتماعي ،سواء في الجانب االقتصاديعلى المجتمع 

 ،واللوائح التي تحفظ للمجتمع أمواله ،والنظم ،أجهزة للرقابة للتأكد من سالمة تطبیق القواعد

 فما نراه الیوم في عالم ،وحریاته، وهذا العلم كسائر العلوم قابل للتطویر والتجدید ،وروابطه

 المال وحرص الدولة والمؤسسات واألفراد على سالمة سیر االقتصاد في الطریقاالقتصاد و 

 وتحقیق قدر كبیر من الطمأنینة في, الذي یؤدي إلى نجاح خطط التنمیة القومیةهو  الصحیح

 ومعرفة النشاط المزاول من قبل التجار فیما إذا كان له أي تأثیر على أمن نفوس المستثمرین

  .الدولة واستقرارها

 مجموعة السلطات المحددة التي یقررها القانون(عرفها الفقه على أنها السابقة  فالرقابة

 بالرقابة وتسمى" .)1()األشخاص الخاصة بقصد حمایة المصلحة العامة لجهة إداریة في مواجهة

 التأكد خالل من وذلك المخالفات ارتكاب ومنع األخطاء كشف إلى وتهدف المانعة، أو الوقائیة

 المتوقع بین والفروقات االنحرافات تخفض وبحیث تنفیذه، في البدء قبل العمل متطلبات افرتو  من

  .)2("العمل مصلحة یحقق بما والفعلي

ث حی وفحص العالمة قبل اصدار الشهادة ،جراءات تقدیم الطلبوتكمن هذه الرقابة في إ

نما یكون ذلك وفق  ،اليرتجو إبطریقة اجتهادیة أو بإسلوب عشوائي االرقابة السابقة  التتم وإ

ها إلى ، بحیث یؤدي غیاب أحدىمدروسة تعتمد كل منها على اآلخر ومراحل علمیة  خطوات

                                                
كلیة الحقوق . رسالة دكتوراة. المشروعات المشتركة وفقا لقوانین اإلستثمار) 1984(الزهراوي، فاضل محمد  )1(

 .408ص. عة القاهرة جام
: الموقع 9/2013اإلطالع  ، تاریخ 2001 الكترونیة نسخة "وأنواعها المالیة الرقابة أهداف "أمل، مال، )2(

771 http://www.majlesalommah.net/run.asp?id=   
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ذا ما أرید لهذه العملیة ان. حقیق األهداف المنشودة من وراءهاها ودورها في تالرقابة بآدائ فشل  وإ

یجب ان تراعى في وریة األساسیة والضر  ن هناك مجموعة من الخطوات إوفاعلیة ف تتم بكفاءةٍ 

من مرحلة تقدیم طلب التسجیل  وصوًال إلى إصدار شهادة بالتسجیل برمتها  العملیة الرقابیة

  .)1(وهذا سنتناوله بالبحث بشكل مفصل في الفصل الثالث, لتحقیق اهدافها

ولـوزیر  ،لشـخص أسـماه المسـجلهـذه الرقابـة   انـاط ردنـيوالجدیر بالـذكر بـأن المشـرع األ

باإلضـافة  ،ن هـذه الجهـات جهـات إداریـة تابعـة ألجهـزة الدولـة المختلفـةیـث أح؛ ة والتجـارةالصناع

بـأن هـذه  :یقودنـا إلـى القـول األمـر الـذيمحكمـة العـدل العلیـا؛ الى الجهات القضـائیة وعلـى رأسـها 

  .الرقابة رقابة خارجیة ولیست داخلیة ذاتیة

  الرقابة المتزامنة :ثانیا

 المسـتخدمة والترتیبـات واإلجـراءات األسـالیب مـن مجموعـة" ة بأنهـاتعرف الرقابة المتزامنـ

 للمعـاییر هـاقتمطاب مـدى مـن والتأكـد ،األنشـطة تنفیـذ فتـرة أثنـاء االنحرافـات عـن الكشـف فـي

  .)2("الموضوعة التنظیمیة

ل التأكــد مــن صــحة البیانــات المرفقــة مــع مــن خــالتكمــن ویــرى الباحــث بــان هــذه الرقابــة 

لــى اإلضــافة إب لــدى مســجل العالمــات فــي وزارة الصــناعة والتجــارة مــة التجاریــةطلـب تســجیل العال

ـــدور ا حیـــث یقـــوم ؛المصـــداقیةالتأكـــد مـــن  ـــى أســـاس أن هـــذه المســــائل المســـجل هنـــا ب لمراقـــب عل

الجهــات المختصــة فــي مؤسســة المواصــفات والمقــاییس  باإلضــافة الــى ،شــترطها المشــرع االردنــيا

ومالحقــة كــل شــخص یتقــدم  ،امــة المــراد تســجیلهالالع شــكل حیــث تقــوم بواســطة خبــراء فــي فحــص

 ،ودائـرة الجمـارك العامـةخالل مدیریة األمن العـام  بطلب تسجیل عالمة تجاریة سبق تسجیلها من

  .وتحویله الى المحاكم المختصة
                                                

 .56ص. المرجع السابق. عبیدات، مؤیدأحمد )1(
  .32ص. المرجع السابق السابق. وآخرون عاشور یوسف، )2(
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  قةالحلالرقابة ا :ثالثا

 عن العالمـات الحقة للتسجیل تتمثل بإجراءات الكشف والتفتیشلن الرقابة اإ: القولیمكن 

 أو المــزورة مــن قبــل الجهــات المختصــة بالرقابــة علــى العالمــات التجاریــة التــي  ،التجاریــة المقلــدة

  .في المطلب الثالث من هذا الفصل نتناولهاس

 في حقة على كشف تقلید أو تزویر عالمة تجاریة معینة یكون معیارها العبرةالوالرقابة ال

 المقارنة إجراء عند یتعین ان تكون العبرةحیث  ؛الجزئیة عناصربال ال العالمتین في المظهر العام

 مظهرهمـا فـي بینهمـا بالتشـابه تقلیـدها أو ،بتزویرهـا المـدعى العالمـة األصـلیة وبـین بـین العالمـة

 المبـدأ، هـذا لهـا قـرار فـي العـدل األردنیـة محكمـة أكـدت فقد جزئیاتهما؛ أو تفاصیلها ال في م،العا

مـن  جـزء فـي ال ،العالمـة مجمـوع فـي الحاصـل التشـابه هـو قانونـاً  الممنـوع التشـابه بـأن"تفقـد قضـ

  . )1(طفق أجزائها

 ا بعـد مـ إجـراءات علـى الرقابیـة بـاإلجراءات االلتـزام الدولـة علـى نأ القـول یمكـن وبـذلك

ــس علـى منهـا حرصـاً  وذلـك ،والشـبهة ،الشـك مـة التجاریـة التـي تثیـرالالع تسـجیل قتصـاد الا ةــــالمـ

  .یر والغش والخداعو التقلید والتز  ظاهرة تفشي نعكاساتا من وحمایته جتمعوالم

 مــن )3(ادة ســجل للعالمــات التجاریــة نــص علیــه المشــرع فــي المــ األردنــي  المشــرع نظــم 

 )1999(لسـنة ) 34(ل رقـم المعـدّ  والقـانون ) 1952(لسـنة ) 33(رقـم قـانون العالمـات التجاریـة 

  :جاء فیه

 تدون فیه) سجل العالمات التجاریة(شراف المسجل سجل یسمى حت إینظم في الوزارة ت - 1

 على هذه العالمات من األمور وما طرأ ،وعناوینهم ،وأسماء مالكیها ،جمیع العالمات التجاریة

  :التالیة

ستعمالها ویستثنى من لكیة أو ترخیص من مالكها للغیر باأي تحویل أو تنازل أو نقل م -أ

  .خیص من سریة ما في عقد التر  التسجیل

                                                
       www.Qanoun.com   1993./138قرار رقم  )1(
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  .لتجاریة او أي قید على استعمالهامة االأو الحجز الذي یوقع على الع ،الرهن -ب

 وفقا للتعلیمات التي یصدرها الوزیر ،طالع على سجل العالمات التجاریةیحق للجمهور اال - 2

  .لهذه الغایة ویتم نشرها في الجریدة الرسمیة

والوثائق  وتكون البیانات ،المات التجاریةلعلي لتسجیل ایجوز استعمال الحاسوب اآل - 3

  .المصدقة من المسجل حجة على الكافةالمستخرجة منه 

 ،والواقعیة بالموضوعیة الحقة لتسجیل العالمة التجاریة الوطنیة لا الرقابة تتمیز أن یجب

 طـالعحـق اال خـالل مـن مباشـرة بصـورة الحقـائق تواجه بحیث ؛لشخصیةا لالعتبارات تخضع  وال

 نـهمن قانون العالمات التجاریـة علـى أ) 5(حیث نصت المادة  ؛السجل وأخذ خالصات عنه على

 طالع على السجل المحفوظ بمقتضـى هـذا القـانون فـي جمیـع األوقـات المالئمـةیباح للجمهور اال(

 مع مراعاة األنظمة التي قد تصدر بهذا الشأن وتعطى نسخة طبق األصل عن كـل قیـد مـدرج فـي

مكـن قـد یبـأن الرقابـة الالحقـة  :القـولوهنا یمكـن  .1)دفع الرسم المعینیطلبها بعد السجل لكل من 

  .صحاب العالمات التجاریةیمارسها أ) جهد شخصي(رقابة شخصیة تكون  نأ

  الشرعیةالرقابة  :خامسا

ــــت ًء سوا ــــ ــــرعیة خارجیة أو ذاتیة تؤدي  أكان ــة الشــــ ــــ ــــدإلى التأالرقابــ من تنفیذ األهداف  كـــــ

ـــا ؛مقاییس والضوابط الشرعیة اإلسالمیةة وفقاً للمعاییر والوالمعاییر الموضوع ــــ الرقابة  أن كمـــــ

بشعور  كبــرسیکون لها األثراأل ،وااللتزام بالشریعة ،الذاتیة لدى المسلم المنبثقة من قوة اإلیمان

 كـــل:"قوله تعالىل خال ویظهر هذا من، المسؤولیة تجاه أعماله في الدنیا واآلخرةل المسلم بکام

  ")2(ینةره كسبتنفس بما 

                                                
لسنة  ( 34 ) رقم ل المعدّ  والقانون )1952 (لسنة   ( 33 )من قانون العالمات التجاریة رقم ) 5(المادة  )1(
)1999.( 
  .)3آیة ، المدثر() 2(
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ة اإلعتـــداء علــى العالمـــة تبـــین مــدى خطــور ) فتــوى( عـــن دائــرة اإلفتــاء موقـــف وقــد صــدر

یجـــوز وحقـــوق االبتكـــار حقـــوق معنویـــة ال  ســـم التجـــاري والحقـــوق الفكریـــةاإلحیـــث أن " ؛التجاریـــة

أن هـذه الحقـوق یعتـد بهـا شـرعًا وال یجـوز االعتـداء علیهـا سـیما ، و التصرف بها اال باذن صـاحبها

وهـي فـي العـرف المعاصـر قیمـة مالیـة  ؛لیف حقوق خاصة الصـحابهاالبتكار واالختراع والتأوأن ا

ها یعتبـر عالن الكاذب عن السلع الذي یظهرها على غیر حقیقتأن اإل و. معتبرة لتمویل الناس لها

ـــرا وغشـــــا وخــــداعا ــو ،تغریـ ـــریعتنا االســـــالمیة ویــــؤدي وهـــ ـــي شـ ــرم فــ ــاس   إلـــــى محــ ـــوال النـــ ـــل أمــ أكـ

  .)1("بالباطل

                                                
 . ء الدكتور محمد الخالیلهامین عام دائرة االفتا )1(
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  المطلب الثاني

  أهمیة الرقابة على التسجیل

األردنیـة الهاشـمیة علـى الصـعیدین العربـي والعـالمي تطـور بـارز فـي جـذب  تشهد المملكـة

لنجــاح التجــارة  ممارســة علــى فیجــب تطــویر ســبل الرقابــة, رؤووس األمــوال والترحیــب بالمســتثمرین

ــبط العیعـــد الهـــدف األساســــي مـــن وجــــود نظـــام حیــــث "اإلقتصـــاد الـــوطني   ملیــــات رقـــابي هــــو ضـ

ــاطات للحـــد مـــن اإلهـــدار ــز الرقابـــة ،والنشـ ـــة یجـــب أن تتمیـ ــف النظـــام بالفاعلی ــا  ؛ولكـــي یتصـ بأنهــ

ــا اقتصـــادیة وغیرمكلفـــة نســـبیا إذا مـــا مـــن  اً كبیـــر  اً نهـــا تحقـــق قـــدر إلـــى جانـــب أ" ،)1("قورنـــت بنتائجهـ

  .)2("س األموالوأصحاب رؤو  الطمأنینة في نفوس المستثمرین

ــیط التجـــارة فهـــي تعـــدإن اإلهتمـــا ـــى تنشـ ـــة یســـاعد عل مـــن أهـــم وجـــوه  م بالعالمـــات التجاری

 في لضعیفةس او لنفب اصحاأ النشاط البشري فائدة لما فیها من أرباح كثیرة فقد تغري هذه األخیرة

 رعلى غی رهــاظهاوإ  عیــوبهمء بإخفا هــمماتدخ أوم بضاعتهأو م یج صناعتهورلت ؛اإلعتــداء علیهــا

 مـن الهـدفف" .نونیـاً قارجوعـًا ء الهـؤعلى ع جـو رلا فيدورًا العالمـة التجاریـة  تلعب وهنا ،حقیقتها

 المنتجـات تلـك الشـركات لتمییـز منتجـات علـى التعـرف مـن المستهلك تمكین هو التجاریة العالمة

 یرغـب التـي بتحدید البضائع المستهلك یقوم حیث ؛أخرى شركات منتجات من یشابهها قد ما عن

 المنتجـات سـهلة لتمییـز آلیـة إلـى بحاجـة فهـو لهـذا المسـتقبل، فـي سـتعمالهاا تكـرار أو شـرائها فـي

  .)3("المتشابه

                                                
 ) .2004(والتوزیع،  للنشر الحامد دار ،" اإلدارة في واألسالیب الفكر تطور"  .العتیبي، صبحي )1(
  .186ص ). 1983(، دار النهضة العربیة،  2، ط2ج" الشركات التجاریة "القلیوبي، سمیحة  )2(
عمان . دار الفرقان. الملكیة الصناعیة والتجاریةالوجیز في )  1983(راجع في ذلك، الناهي، صالح الدین ) 3(

 .234ص
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 فهـي قتصـادي،اال المشـروع نجـاح فـي الهامـة الوسـائل إحـدى التجاریـة العالمـة وتعتبـر"

، إذ شاءوا االنتفاع بإشـارات كالمزورین المشروعة؛ غیر المنافسة مزاولي جهود إحباط إلى وسیلته

ـل .)1("ثلـة بغـرض تسـویق منتجـات أو خـدمات مـن نـوع رديء أو مختلـفممیـزة مما  العالمـة وتمثِّ

 جـدد، واكتسـاب عمـالء بـالعمالء حتفـاظاال أجـل مـن للمنتجـات دعایـة وسـیلة الواقـع فـي التجاریـة

 والمسـتهلك التاجر بین قتصادیةاال العالقات لتنظیم وأداة المنتج، لجودة ضمان تشكل بذلك وهي

  .)2(ىأخر جهة من التجار من وغیره التاجر وبین جهة، من

ن هــذه الحقــوق مصــونة شــرعًا ألصــحابها، ال یجــوز االعتــداء علیهــا فــي أبــیــرى الباحــث و 

واالعتداء علیهـا فـي نظـر اإلسـالم سـرقة وغـش وتعـد علـى أمـوال النـاس وحقـوقهم، وأكـل . اإلسالم

مــن اإلیمــان بــاهللا تعــالى، واستشــعار  لهــا بالباطــل، وقــد اعتبــر اإلســالم حمایتهــا واجبــًا شــرعیًا ینبــع

ألزمـت بنـاًء علـى ذلـك ، )3(األمانة والمسؤولیة في حفظ حقوق الناس، وعـدم االعتـداء علـى أمـوالهم

  .وزارة الصناعة والتجارة إجراءات لتسجیل العالمة التجاریة و تشدید الرقابة

                                                
. الحمایة المدنیة للعالمة التجاریة غیر المسجلة وفقًا للقوانین األردنیة) 2011(الجبارین، إیناس مازن فتحي )1(

  .31ص .جامعة الشرق األوسط . رسالة ماجستیر
 . 198- 197 ص ..العربي النهضة ارد . القاهرة.الصناعي التشریع ( 1967 ) .حسني محمد عباس، )2(
ال ضرر وال : (متفق علیه، ولقوله) إن دماءكم وأموالكم علیكم حرام: (قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم )3(

  .رواه ابن ماجة واهللا تعالى أعلم) ضرار
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  المطلب الثالث

  التسجیلعلى الجهات المختصة بالرقابة 

ل تعـدد مـن خـال ،جـراءات تسـجیل العالمـة التجاریـةإلى تشـدید الرقابـة علـى إ ت الدولةلجأ

حیـث تلجـأ إلـى إطالـة اإلجـرءات والحصـول علـى موافقـات مـن  ،هـذه العملیـةالجهات التي تمـارس 

  .عدة جهات

ا المختلفة لة القیام بها إال من خالل أجهزتهوالرقابة على تسجیل العالمة ال تستطیع الدو 

  :سنتناوله من خالل ثالثة فروع هي ذيوهو األمر ال

  .)الرقابة الداخلیة(الرقابة عن طریق المسجل :األول الفرع

  .الخارجیةالرقابة : الثاني الفرع

  . طعنالالرقابة عن طریق  :الفرع الثالث
  

  الرقابة عن طریق المسجل: األولالفرع 

الرقابـة  ذي یباشـریعد الشـخص األول الـ حیث  .1هو مسجل العالمات التجاریة: المسجل

ن یقــدم طلــب تســجیل عالمــة تجاریــة الـــى بــأالمشـــرع  شــترط التجاریــة فقــد إعلــى تســجیل العالمــة 

مـنح القـانون األردنـي لـه ولقـد  .ي یعـین مـن وزیـر الصـناعة والتجـارةالـذ مسجل العالمـات التجاریـة

لترقـى  عامـاً  موظفـاً عتباره اریة تتجاوز سلطته بامة التجالسلطة واسعة في الرقابة على تسجیل الع

هــي و بأنهــا ســلطة قضــائیة حیــث حــدد القــانون واجبــات المســجل وصــالحیاته  ؛توصــف لــى ســلطةإ

مــن عــدم مطابقــة العالمـــة  دكــوالتأ ،لهــا والتأكــد مــن الصــفة الممیــزالتأكــد مــن مشــروعیة العالمــة 

                                                
لسنة  (34) مرق ل المعدّ  والقانون )1952( لسنة  ( 33 )من قانون العالمات التجاریة رقم ) 2(المادة  )1(
)1999(.  
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في ممارسـة  دیریةأن للمسجل سلطة تق ،والجدیر بالذكر.1المطلوبة تسجیلها لعالمة أخرى مسجلة 

مــن قــانون العالمــات التجاریــة ) 18(ســم أكثــر مــن شــخص حیــث منحــت المــادة تســجیل العالمــة با

أو  مســجل العالمــات التجاریــة صــالحیة تســجیل نفــس العالمــة أو عالمــة مشــابهة لــنفس البضــائع

والتـي سنوضــحها مـن خـالل التطـرق إلـى صـاحب الحـق فــي  لصـنف منهـا باسـم أكثـر مـن شـخص

  .صل الثالث من هذا البحثالتسجل في الف

عطـى المســجل سـلطة تـدقیق العالمــة فیمـا اذا كانـت شــائعة أن المشــرع األردنـي إلـى جانـب أ      

رقابـة تـأتي و ، لمشروعیة ویتاكد من عـدم مخالفتهـااي یقیم الشروط ا ؛یزةماوغیر م ،او غیر شائعة

العالمـات التجاریـة   قـانون سـتجابة لألهـداف التـي ینشـدلى تسـجیل العالمـات التجاریـة إالمسجل ع

  .تنظیم وتوثیق العالمات وحمایتهاتحقیقها والمتمثلة في 
  

  ات الخارجیة بة عن طریق الجهلرقاا: الثاني الفرع

قـد فهذه الرقابـة   ؛ن الرقابة على تسجیل العالمة التجاریة ال تمارس من جهة واحدة فقطإ

و قــد تكــون أ ،و الســلطة المختصــةأ ،لمختصــةتكـون قانونیــة یمارســها المســجل أو الجهــة اإلداریـة ا

تمارسـها جهـة أخـرى غیـر هـذه الجهـات الـواردة اعـاله تهـدف الـى ) قتصـادیةا(خارجیة هذه الرقابة 

حمایــة لهــا حیــث تعتبــر حلقــة وصــل بــین المؤسســة التحقــق مــن مــدى مشــروعیة العالمــة التجاریــة 

  .والمستهلك لتجارككل والبیئة الخارجیة المتمثلة با

ـــا ــ وممــ ــة علـــ ــبق تتمثـــــل الجهـــــات الرقابیـــ ـــي األردن  ىســـ ــة فــ بالقطاعـــــات  العالمـــــة التجاریـــ

  :وأهمها ما یلي الحكومیة والخاصة

  

                                                
 دار وائل للنشر والتوزیع. 1ط. الملكیة الصناعیة-شرح قواعد الملكیة الفكریة ) 2005(خاطر، نوري حمد  )1(

 .308ص . عمان
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  مؤسسسة المواصفات والمقاییس :أوال ً 

ویحمي  ،ن وجود نظام سلیم للملكیة الفكریة من شأنه أن یعزز بیئة العمل في األردنإ

الجودة لعامة على تلك المنتجات المقلدة ذات ویمنع هدر األموال ا ،صحة وسالمة المواطنین

هتمام بمراقبة إجراءات تسجیل وقید ع وزارة الصناعة والتجاره على االدف ،الردیئة السریعة

ستحدثت  مؤسسة المواصفات حیث ا المواصفات والمقاییس مؤسسةالعالمات التجاریة من خالل 

حیث تعمل على تحویل  ؛والفحص تبلیغوال والمقاییس وحدة متخصصة لمكافحة التقلید والتحقق

 ،إلى المدعي العامو تقدیم شهادات مطابقة مزورة ، أولة غش وتقلید عالمات تجاریةمحا كل

    .ومكافحة الفساد لینالوا عقابهم على محاولة غش وخداع المستهلك األردني

 والجدیر بالذكر مؤسسة المواصفات والمقاییس تعمل على رقابة العالمات بواسطة

فالمؤسسة لدیها مختبرات فنیة متطورة ل فحوصات مخبریة الخبراء واصحاب المهن ومن خال

اسوة بدول العالم المتقدم وهذه المختبرات تقوم بفحص العینات التي تؤخذ من المراكز الحدودیة 

او من مسح االسواق واذا اجتازت العینات الفحوصات المخبریة یسمح بدخولها للمملكة اما غیر 

و تقوم بإصدار نشرات دوریة ورسائل قصیرة ومقاطع تلفزیونیة توضح  .فیتم اعادة تصدیرها ذلك

للمستهلك كیفیة التمییز بین القطع األصلیة والمقلدة، حیث إن هناك خطوات عدة یجب على 

المستهلك األخذ بها لحمایة نفسه من البضائع المقلدة وأهمها التعاون التام مع األجهزة الرقابیة 

إلبالغ عن أي حاالت غش تجاري أو تقلید أو تصرفات مشبوهة سواء في األسواق أو المحال وا

   .أو المستودعات

 مدیریة حمایة الملكیة الصناعیة :ثانیاً 

وتنفیذ السیاسات  ،تعد مدیریة حمایة الملكیة الصناعیة  الجهة المسؤولة عن إعداد

ى بحمایة اإلبداع واالبتكار البشري في عنَ ة، إذ تُ الكفیلة بتحقیق التنمیة في مجال الملكیة الصناعی
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وتصامیم الدوائر  ،والنماذج الصناعیة ،والرسوم ،مجال العالمات التجاریة وبراءات االختراع

وتشجیع  ،المتكاملة والمؤشرات الجغرافیة بهدف زیادة االستثمارات المحلیة واألجنبیة في األردن

أقسام  )6(حمایة الملكیة الصناعیة مع المواطنین من خالل وتتعامل مدیریة . النشاطات التجاریة

تسجیل العالمات التجاریة، براءات االختراع، الرسوم والنماذج الصناعیة، متابعة حقوق : هي

  .الملكیة الصناعیة، قضایا الملكیة الصناعیة، الخدمات المساندة

  :ومما سبق تقوم المدیریة بما یاتي
 : لشكليا لفحصا

ة ـیدارإلواکلیة ـلشوط ارـي بالشـه یفـنأ نـم دـللتأك بـلطلحمایة الملكیة اة ـیریدم صتفح

 ). لوألصا بحسرة الستماء المو بلطلا مسر دیدـتس نـم دـلتأكا لـمث(
 :  لموضوعيا لفحصا 

حمایة الملكیة  ةــیریدم صــتفح کلیةــلشا ةــلناحیا نــم بــلطلا حةــص نــم دــلتأكا دــبع

 نــم ببــسأي  دوــجو مدــع نــم دــللتأك ؛الموضوعیة ةــلناحیا نــم بــلطلا عوــضوم ةــلعالما

ــلعالماأن  نــم دــكالتأك( بیةــلنسأو ا ،المطلقة ضفرــلا بباــسأ ــتنتم ال ةـ ــفئ إلى يـ ــیس ةـ  هادتبعـ

ــق ــلعالما نوانـ ــیرلتجاا تاـ ــم األردنية ـ ــلتسا نـ ــلعالموأن ا لجیـ ــنتت ال ةـ ــم زعاـ ــعالم عـ  مسجلة ةـ

 .)سابقا

  دائرة الجمارك العامة :ثالثاَ 

ــــدائرة إن ـــارك لـ ــف مكافحـــــة فـــــي اُ مهمـــــ اً دور  الجمــ ــــطة مختلـــ ــــدة، االنشـ ـــــث المقلـ  یكـــــون حی

ــــتهلكین علـــــى ریتـــــأث قلـــــدةالم لســـــلعل ـــون ،المسـ ـــبط التقلیـــــد عملیـــــات كــ ــودة تهــ ــــلعة ونوعیـــــة بجـــ  السـ

ــم ــؤثر امـــ ــالمة علــــــى یــــ ــواطنین ســــ ــدة  لســــــلعل وأن ،المــــ ــــأثیر المقلــــ ــر تــ ــــادإ علــــــى مباشــــ  ســــــمعة فســ

 .)1(ةالسوقی حصته تراجع لىإ یؤدي الذي األمر التجاریة العالمة صاحب

                                                
ندوة حمایة حقوق الملكیة  ندوة. مساعد مدیر التعرفة في دائرة الجمارك العامة عقید جمارك موسى مصلح )1(

   .2013/ 04/ 26المعقودة بتاریخ  . ثره على امن وسالمة المواطنالفكریة ومكافحة التقلید وا
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  مؤسسة الغذاء والدواء :رابعاَ 

ــــب ـــة  تلعــ ــــ دوراً  المؤسســـ ـــــي اً مهمــ ــــة فـ ــــــى الرقابــ ـــــات عل ــــة العالمـ ـــــدة التجاریــ ــــث ؛المقلـ  حیــ

ـــوم ــإ تقـــ ــــة جراءبــــ ــ ـــــات كاف ــة الفحوصـ ـــد المخبریــــ ــــن للتاكـــ ـــــة مــ ـــوادا مطابقـ ــواردة لمـــ ـــى الــــ ـــ ــــة عل  بطاقــ

  .)1(اتقلیده ومحاولة التجاریة العالمات من والتأكد للمنتج الفعلیة المكونات مع البیان

  الجمعیات الخاصة بحمایة الملكیة الفكریة :خامساً 

  جمعیة حمایة المستهلك -أ

ت التي یمكن أن یشكل هي جمعیات أهلیة تعنى بمصالح المستهلك في جمیع المجاال

  .أو الخدمات فیها خطرا على صحته أو سالمته أو أمواله ،السلعتقدیم 

إن ظاهرة انتشار السلع المقلدة باتت تشكل خطرًا كبیرًا على حیاة المواطنین الرتباط هذه 

ویجب  ،ولالقتصاد الوطني ،السلع بحیاتهم الیومیة، إضافة إلى كونها تشكل نزیفًا للمستهلكین

السلع إلى األسواق والتأكد من جودتها ودقة مواصفاتها وسالمتها تكثیف الرقابة لمنع دخول هذه 

لى وحصولها على شهادة  ضرورة تشدید العقوبات بحق مستوردي هذه المطابقة من بلد المنشأ، وإ

له نفسه العبث  لردع كل من تسول ،وتغلیظ العقوبات ،والمقاییس ،السلع المخالفة للمواصفات

  .بحیاة المواطنین

وهذا من  ,في حمایة المستهلك هاماً  أن جمعیة حمایة المستهلك تلعب دوراً  الباحثویرى 

خالل القیام بمجموعة من المهام مثل ربط قضایا المستهلك بظروف المجتمع للتعرف على 

الطاقات، باإلضافة إلى حث ودفع المؤسسات الرسمیة والهیئات المتخصصة إلى سن قوانین 

افة االستهالك، والتركیز على القضایا التي تحظى بأكبر تحمي المستهلك، التوعیة ونشر ثق

 .اهتمام لدى المجتمع

                                                
  .مدیر عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هایل عبیدات )1(
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  المجمع العربي لحمایة الملكیة الفكریة -ب 

ألمانیا على ید مجموعة  -  في میونخ )1987(مؤسسة غیر ربحیة تأسست في  شباط 

، وذلك من العربي لملكیة الفكریة في العالممن الرواد الممارسین للمجاالت العدیدة من مواضیع ا

أجل توحید جهود العاملین في هذا المجال، وللمساعدة في زیادة الوعي والفهم في قضایا الملكیة 

وتطویر نظام حمایة الملكیة الفكریة من خالل شتى  ،یهدف المجمع لتعزیزو  :، وتفاعالتهاالفكریة

قتصاد، على اإل ره المؤثرودو  ،وسائل التوعیة والتثقیف التي توضح طبیعة العمل في هذا المجال

اسة الجوانب المتعددة وتحسین وتوحید التشریعات العربیة في مجال الملكیة الفكریة عن طریق در 

ضافة إلى تعزیز باإل ،وحقوق التألیف ،والنماذج الصناعیة ،ختراع والعالمات التجاریةلبراءات اإل

شجیعه لتطویر القوانین التي تحكم وتطویر حمایة الملكیة الفكریة في الوطن العربي، من خالل ت

نشاط هذا الحقل، وكذلك تعزیز الوعي بضرورة الحمایة لدى المعنیین في الوطن العربي وتوحید 

یوفر المجمع العربي للملكیة الفكریة مصادر وبرامج تعلیمیة و  ,التشریعات العربیة في هذا المجال

نوعة ، حیث تركز بشكل خاص على مبتكرة تتاح للجمیع في مجاالت الملكیة الفكریة المت

كما یتیح دورات تدریب الملكیة . الموضوعات التي تظهر حدیثًا وصلتها بالقانون واألعمال

وتعقد هذه الدورات التدریبیة . الفكریة قصیرة األجل لفترة مدتها ما بین یومین إلى أسبوع واحد

ءا على رغبة المشاركین لتلبیة على شكل ورشات عمل وغیرها من الدورات التدریبیة األخرى بنا

ویقوم مهنیون ممارسون في مجال الملكیة الفكریة وممثلون عن . احتیاجات الجمهور المستهدف

  . )1(الجامعات والوزارات المحلیة مثل وزارة الصناعة والتجارة بتدریس المشاركین

 ,ة الفكریةویرى الباحث ان المجمع العربي له دور بارز في المحافظة على حقوق الملكی

كتسب المجمع العربي للملكیة الفكریة الخبرة على مر السنوات السابقة في تصمیم البرامج التي فا
                                                

  الموقع اإللكتروني للمجمع العربي لحمایة الملكیة الفكریة  )1(
http://www.aspip.org/Default.aspx?&lang=ar  
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فعلى الصعید الوطني بدا واضحًا انه ال بد من سد  ،تالءم حاجات السوق والجمهور المستهدف

عارف علیها كما هو مت ،الفراغ التشریعي الذي ینظم جمیع عناصر الملكیة الصناعیة والفكریة

وهذا ماحققته جهات الرقابة  دولیًا وبما یتالءم مع الخصوصیات والتطلعات التنمویة العربیة

  .الخارجیة في حمایة العالمات التجاریة

  الطعن الرقابة عن طریق :الثالث الفرع

 مة التجاریة الوطنیة القرار مسجل العالمات التجاریة برفض تسجیل العجب أن یكون ی        

ألن من  ؛المحكمة المختصة ممالطعن به أعتراض علیه بالتظلم وان یعطى الحق باالأو ببًا مس

من تعسف الجهات أن یعطي حمایة أكبر ألصحاب العالمات التجاریة الوطنیة  شأن ذلك

استعمال هذه السلطة بإصدار قرارات عن طریق إساءة  العالمات التجاریة بتسجیل ،المختصة

لذا فإنه  ؛عامة أم د تكون ألسباب اخرى سواء كانت خاصةأو ق ،أسباب بالرفض دون ابداء اي

قرار المسجل ال یعد من  جل من الطعن به أمام القضاء كونتحصین قرار المس من غیر الممكن

  .)1(السیادة اعمال

ي العالمات التجاریة ر التساؤل فیما إذا كان القضاء األردني یقیم فكرة التشابه فو یثو 

شرائط متعددة یتصل بعضها بتقدیر القضاء ووزنه للبینات المقدمة، فما هو دور  وعلى معیار ذ

  والمحدد في هذه المسألة؟ الخبرة الفعلي

القضــاء األردنــي علــى معیــار التشــابه فــي العالمــات الــذي یســتند علیــه فــي مســائل  ســتقرَّ إ

المعیــار المكــرس ، وفــي ذلــك فــان مــة تجاریــة لمشــابهتها عالمـة مســجلةكــرفض تســجیل عال ،كثیـرة

لعــام ) 1506(محكمــة العــدل العلیــا والتمییــز هــو المعبــر عنــه فــي قــرار محكمــة التمییــز رقــم  لــدى

ــ ) 2001( لبیــان فیمــا إذا كانــت المــدعى علیهــا قــد اســتعملت العالمــة التجاریــة العائــدة " والقائــل بـ

                                                
 .158ص . المرجع السابق. عبیدات، مؤید أحمد .د. راجع في ذلك )1(
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ر مسـألة التعـدي والتشـابه نـه البـد مـن تحدیـد العناصـر الرئیسـیة لتقـدیأو قلـدتها فإ ،للمدعیة ملكیتها

  :المسجلة العائدة للمدعیة والعالمة المستخدمة من المدعى علیها وهي بین العالمة

 .الفكرة األساسیة التي تنطوي علیها العالمة التجاریة المسجلة .1

 .ولیس تفاصیلها الجزئیة ،مظاهر الرئیسیة للعالمة التجاریةال .2

 .نوع البضاعة التي تحملها العالمة .3

ــــا أو ســـــماع احتمـــــال .4 ـــق النظـــــر إلیهـ ــ ــن طری  وقـــــوع التبـــــاس بینهـــــا وبـــــین العالمـــــة األخـــــرى عـــ

 .اسمها

حصًا دقیقًا أو عدم افتراض أن المستهلك عند شراء البضاعة یفحص عالمتها التجاریة ف .5

 .یقارنها باألخرى

  .)1("إن العبرة للجزء الرئیسي في العالمة التجاریة .6

، وبتحلیلهــا نجــد أن غالبیتهــا ةناصــر متعــددهــذا المعیــار ینطــوي علــى ع یــرى الباحــث أنو 

ن ثمـة عناصـر تتصـل ببینـات الـدعوى المقدمـة ، فـإمسـائل الخبـرة الفنیـة البحتـة بـین ن كانت مـنوأ

حیـث یشـكل حمایـة ودور فعـال فـي  یكون للقضاء تقدیره لتلك المسائل التي تخرج عن هذا النطاق

  .مالحقة ومقاضاة كل اعتداء على العالمة التجاریة

) محكمــة العــدل العلیــا(ردنــي ال زال یمــنح القضــاء اإلداري القــانون األ أنومــن المالحــظ "

 لســنة) 33(العالمــات التجاریــة رقــم قــانون ف ؛)2("النظــر فــي الطعــون ضــد قــرارات المســجل ســلطة

مـات القد جعل العدید من قـرارات مسـجل الع) 1999(لسنة  )34(بصیغته المعدلة رقم  )1952(

                                                
 .منشور في موقع عدالة) 1506/2001(قرار تمییز رقم  )1(
 309ص. المرجع السابق. خاطر، نوري حمد )2(
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 11( للطعن أمام محكمة العدل العلیا وهي القرارات المنصـوص علیهـا فـي المـواد التجاریة تخضع

  .)1(منه) 34و 28و  27و 25و 24و 23و 22و18و  14و 

أعطى الحق لمقدم الطلب أن یطعن بقرار المسجل إذا رفض التسجیل أمـام محكمـة حیث 

أ /9فــي المــادة  1992نة لسـ 12حیـث أورد قــانون محكمـة العــدل العیــا األردنیـة رقــم  .العیــا العـدل

 أعلـى/9اختصاصات هذه المحكمة على سبیل الحصر حیث نصت الفقـرة الثامنـة مـن المـادة  منه

وهذا  ،)الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب أي قانون آخر(

  .وله بالبحث بشكل مفصل في الفصل الثالثستناما 

                                                
 ، توزیع والطباعةدار المیسرة للنشر وال. عمان . 1ط. العالمات التجاریة ) 2009(الرشدان، محمود علي  1

  .50ص
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  الثاني المبحث

  تسجیلالجراءات یة على إبة الموضوعالرقامضمون 

  :تمھید

انـب تحقـق الشـروط شكال العالمة التجاریة الـى جز أمیّ تي في الرقابة الموضوعیة أن ینبغ

  :وسوف نخصص في هذا المبحث مطلبین هما ،ن هذه الرقابةكّ مالموضوعیة حتى ت

 .شكال العالمة التجاریةأ: المطلب األول -

  .فرها في العالمة التجاریةیة الواجب تو الشروط الموضوع: يالمطلب الثان -

  المطلب األول

  شكال العالمة التجاریةأ

ل فیهـا الصـور واألشـكا بـینلقد تنـاول قـانون العالمـات التجاریـة األردنـي نصـوص معینـة  

خرى تبین الصور واألشكال التـي ال یجـوز تسـجیلها كعالمـة التي یجوز تسجیلها وهناك نصوص أ

   .تجاریة

  العالمات التي ال یجوز تسجیلها : لفرع األولا

ـــات التجاریــــة موضــــوع) 8(تناولــــت المــــادة  ـــانون العالمـ ــوز  مــــن قـ ــي ال یجــ العالمــــات التــ

  :و تلك العالمات غیر القابلة للتسجیل بنصها على ما یليتسجیلها أ

  :تسجیل ما یأتيیجوز ال "

وكي  أو أیة ألفـاظ او و الشارات الملكیة او لفظة ملات التي تشابه شعار جاللة الملك أالعالم - 1

 .ن الطالب یتمتع برعایة ملكیةرسوم أخرى قد تؤدي الى اإلعتقاد أ

ال بتفـویض أو الـدول أو الـبالد األجنبیـة إ ،لكـة األردنیـة الهاشـمیةشعار أو أوسمة حكومة المم - 2

 .یجابیةمن المراجع اإل
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یـة التـي تخصـها یجابذا فرضت وضعها المراجع اإللعالمات التي تدل على صفة رسمیة إال إا - 3

 .و التي هي تحت مراقبتهاأ ،تلك العالمة

ــة األردنیــــة الهاشــــمیة العســــكریة، أو أالعالمــــات التــــي تشــــابه الرایــــة الوطنیــــة - 4 و ، أعــــالم المملكــ

 .أو األعالم الوطنیة العسكریة أو البحریة ،أو شاراتها ،البحریة أو األوسمة الفخریة

" تیــاز ملكــي ذو إم" "ذو امتیــاز" "امتیــاز: "لیــة لتاو العبــارات االعالمــات التــي تشــمل األلفــاظ أ - 5

و مــا شــابه ذلــك مــن األلفــاظ " ر تزویــرا التقلیــد یعتبــ"  "حقــوق الطبــع" "جلرســم مســ" "مســجل"

 .والعبارات

ــام أو اآلداب العامــــة أو التــــي تــــؤدي الــــى غــــش الجمهــــور أو  - 6 ـــام العــ العالمــــات المخلــــة بالنظـ

التــــي تــــدل علــــى غیــــر مصــــدرها یــــر المحقــــة أو العالمــــات التــــي تشــــجع المنافســــة التجاریــــة غ

 .الحقیقي

ــارة - 7 لتمییـــز أنـــواع  ،العالمـــات المؤلفـــة مـــن أرقـــام أو حـــروف أو ألفـــاظ تســـتعمل عـــادة فـــي التجـ

ل البضــائع وأصــنافها أو العالمــات التــي تصــف نــوع البضــائع أو جنســها أو الكلمــات التــي تــد

ویشــترط فــي ذلــك أن ال  ،اصبــرزت فــي شــكل خــأذا عــادة علــى معنــى جغرافــي أوالقــاب إال إ

یعتبر ما ورد في هذه الفقرة أنه یمنع تسـجیل العالمـات التـي تكـون مـن النـوع الموصـوف فیهـا 

 ) .7(من المادة  ) 3و  2 (المعنى المحدد لها في الفقرتین به صفة فارقة بحساذا كانت ل

 .ههالعالمات التي تطابق أي شعار ذي صفة دینیة بحتة أو تشاب - 8

لـه التجـاري أو اسـم شـركة أو خص أو اسـمه أو اسـم محشـلتـي تحتـوي علـى صـورة العالمـات ا - 9

أمـا األشـخاص المتوفـون حـدیثا فیجـوز  ،و تلـك الهیئـةهیئة إال برضى وموافقة ذلك الشـخص أ

 .للمسجل أن یطلب موافقة ممثلیهم الشرعیین 
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ــ -10 راد العالمــة التــي تطــابق عالمــة تخــص شخصــا آخــر ســبق تســجیلها لــنفس البضــائع التــي ی

أو لصــنف منهـا أو العالمــة التـي تشــابه تلـك العالمــة إلـى درجــة  ،تسـجیل العالمـة مــن أجلهـا

 .تؤدي إلى غش الغیر

العالمات التي تطابق أو تشابه شارة الهالل األحمـر أو الصـلیب الحمـر علـى أرض بیضـاء  -11

 .أو اشارات الصلیب الحمر أو صلیب جنیف 

وذلــك إلســـتعمالها  رجمــة لعالمــة تجاریــة مشــهورةالعالمــة التــي تطــابق أو تشــابه أو تشــكل ت -12

وخـدمات مشـابهة أو مماثلـة للبضـائع أو الخـدمات التـي اشـتهرت بهـا ویكـون لتمییز بضـائع أ

سـتعمالها لغیـر هـذه البضـائع أو الخـدمات أو ال ،ا إیجاد لبس مع العالمة المشـهورةمن شأنه

المشـهورة ویـوحي بصـلة بینـه بشكل یحتمل أن یلحق ضررا بمصلحة مالك العالمـة التجاریـة 

ــابق الشـــارات الشـــرفیة ــابه أو تطـ واألعـــالم  ،وبـــین هـــذه البضـــائع وكـــذلك العالمـــات التـــي تشـ

و اإلقلیمیة التي تسيء إلـى قیمنـا ، أاألخرى واألسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولیة

  .)1("التاریخیة والعربیة واإلسالمیة 

حیـث تمثـل حمایـة لكـل مـن  ،هـذه المـادة  واضـحاً جاء هدف المشرع األردني من معالجـة 

مــن الخلــط  حمایــة للبضــائعو  ،المنافســة التجاریــة غیــر المشــروعة لــه عالقــة بالعالمــة التجاریــة مــن

  .وحمایة للدول والهیئات الدولیة في عدم تقلید شعاراتها أو أوسمتها ،بینها في حالة التشابه

مــا ال یجــوز تســجیله كعالمــة ل ومفصــالً جــاء شــارحًا ه نــأ ،هــذه المــادة نــص یمیــز إن مــا

ظ أو رسومات أو أیة الفا"وقد جاء هذا الشرح على سبیل المثال ال الحصر بداللة العبارة  ،تجاریة

اظ أو ماشــابه ذلــك مــن األلفــ" وعبــارة  ،فــي الفقــرة األولــى منهــا"... قــاد عتأخــرى قــد تــؤدي إلــى اال

                                                
  ).1999(لسنة ) 34(من قانون العالمات التجاریة المعدل رقم ) 8(المادة  )1(
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جاءت بصورة عامة  ) 11و 10و 9و 8و 7و  6( كما أن الفقرات ،في الفقرة الخامسة"والعبارت 

  .تشمل كل ما یندرج ضمن موضوعاتها

نــه ال یجــوز تســجیل العالمــة انون العالمــات التجاریــة أمــن قــ) 8/12(یســتفاد مــن المــادة و 

ویكون من شـأنها إیجـاد ... التجاریة التي تطابق أو تشابه أو تشكل ترجمة لعالمة تجاریة مشهورة

مالـــك العالمـــة التجاریـــة  بشــكل یحتمـــل أن یلحـــق ضـــررًا بمصــلحة... شـــهورةلــبس مـــع العالمـــة الم

ـــ. المشـــهورة ا كـــان تســـجیل العالمـــة التجاریـــة المعتـــرض علیهـــا مـــن شـــأنه أن یـــؤدي إلـــى غـــش ولمَّ

وكونهــا عالمــة  ،لوجــود التطــابق بــین العالمتــین وتشــجع المنافســة التجاریــة غیــر المحقــة ؛الجمهـور

 16/2( المـادة ) تـربیس(ة بموجـب أحكـام القـانون ومـا ورد باتفاقیـة تجاریة مشهورة تستحق الحمایـ

منهـــا فیكـــون مـــا توصـــل إلیـــه مســـجل العالمـــات التجاریـــة بقـــراره المطعـــون فیـــه متفقـــًا وأحكـــام ) 3و

  .)1(القانون

ــث ــرى الباحـ ـــه اهمیتـــه فالتقلیـــد  ویـ ــابه فكـــل معیـــار منهمـــا ل ــف عـــن التشـ ــابق یختلـ ان التطـ

  .)2(تداء على العالمة یكفي فیه التشابهیقتضي التطابق بینما اإلع

  :العالمات القابلة للتسجیل: لفرع الثانيا

حیــث  ،"العالمــات القابلــة للتســجیل"عالجــت المــادة الســابعة مــن قــانون العالمــات التجاریــة 

نــه ال یمكــن ذلــك وألیصــح تســجیلها  ؛بینــت بعــض الشــروط الواجــب توافرهــا فــي العالمــة التجاریــة

 ،تجاریة الوطنیة فـي حـال عـدم تـوافر الشـروط المنصـوص علیهـا فـي هـذه المـادةتسجیل العالمة ال

اي ان تكـــون بشـــكل یكفـــل تمییـــز بضـــائع  ،ارقــةان تكـــون العالمـــة التجاریـــة ف ،ومــن هـــذه الشـــروط

                                                
   28/11/2007تاریخ ) هیئة خماسیة) (436/2007(قرار محكمة العدل العلیا االردنیة رقم  )1(
 921المحامین، ص مجلة نقابة). 164/88(راجع القرار الصادر عن محكمة العدل العلیا االردنیة رقم   )2(

 .1989، سنة
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غیر مخالفـة للنظـام العـام أو اآلداب وقـد نصـت هـذه  ن تكونوأ ،البضائعصاحبها عن غیرها من 

  :ى مایلي ـالمادة عل

ؤلفة مـن حـروف أو رسـوم أو عالمـات یجب ان تكون العالمة التجاریة التي یمكن تسجیلها م -1"

  .و خلیط من هذه األشیاء ذي صفة فارقة أ

أن العالمــة التجاریــة موضــوعة  )فارقــة(مــن هــذه المــادة تعنــي لفظــة  توخیــا للغــرض المقصــود -2

  .على شكل یكفل تمییز بضائع صاحبها عن بضائع غیره من الناس

وفقا لمـا تقـدم یجـوز للمسـجل أو لدى الفصل فیما إذا كانت العالمة التجاریة ذات صفة فارقة  -3

ر طــول المــدى الــذي عتبــایأخــذ بعــین اال للمحكمــة إذا كانــت العالمــة التجاریــة مســتعملة بالفعــل أن

ي للبضـــائع المســـجلة او التـــي ینـــو  فعـــالً  ســـتعمال لتلـــك العالمـــة التجاریـــة ممیـــزاً جعـــل مثـــل ذلـــك اال

  .تسجیلها

یجوز أن تقتصر العالمة التجاریة كلیا أو جزئیا على لون واحد أو أكثر من األلـوان الخاصـة  -4

عتبــار لــدى الفصــل فــي الصــفة الفارقــة مــة بعــین االوفــي مثــل هــذه الحالــة یاخــذ المســجل أو المحك

ســجلت عالمــة مــا إذا ا ،التجاریــة مقتصــرة علــى تلــك األلــوانلتلــك العالمــة التجاریــة كــون العالمــة 

  .لوان خاصة فتعتبر مسجلة لجمیع األلواندون حصرها في أ

  .یقتصر تسجیل العالمة التجاریة على بضائع معینة أو على أصناف خاصة من البضائع -5

یــة بضــاعة فیفصــل المســجل ذلــك الخــالف تنتمــي إلیــه أ إذا نشــأ خــالف حــول الصــنف الــذي -6

  .ویكون قراره نهائیاً 

المتعلقــة بالعالمــات التجاریــة القابلــة  الشــروط حــولمــة العــدل العلیــا قــرارت لمحكجــاء فــي "

  :حیث نصت على أن للتسجیل
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ساســیة لجــواز تســجیل عالمــة تجاریــة أو عدمــه یجــب أن تكــون تلــك العالمــة ذات القاعــدة األ - 1

  .هة لعالمة تجاریة تخص شخصا آخرن التكون مطابقة أو مشابفارقة وأ صفة

ریــة علــى لــون واحــد او أكثــر واعتبــر اللــون المقتصــر علیــه جــزءا یجـوز اقتصــار العالمــة التجا - 2

  .من العالمة التجاریة یتوجب أخذه بعین االعتبار حین الفصل في الفارقة لتلك العالمة

ــابه الم - 3 ــــلمالتشـــ ــابه الحاصـ ــو التشـــ ــــانون هـــ ـــوع بالقـ ــ ــن  ن ــزء مـــ ـــة ال فـــــي جـــ ـــوع العالمــ ـــي مجمــ ــ ف

 .جزائها فقطأ

ــع - 4 ــــون ال یمنــــ ــذا اللـ ــــجیل هــــ ـــرد تســ ـــر  مجــ ــى عالمـــــة أاآلخـــ ــن اســــــتعماله علــــ ـــنفس ین مـــ ــرى لـــ خــــ

ـــــنف ا  ،الصــ ــ ــــ ـــــي مجموعهمـ ــ ــــین ف ــــابه العالمتـــ ـــى تشـــ ـــؤدي إلــــ ــــ ــــتعمال ال ی ـــذا االســـ ـــان هــــ إذا كــــ

  .)1("تشابه قد یؤدي غش الجمهور

ــل  ــن قبــــ ــة مــــ ــــاییر المتبعــــ ـــى ان المعــ ــــدا علـــ ــث ان القــــــرار الســــــابق جــــــاء مؤكــ ــــرى الباحــــ ویــ

ــــد ــــث اعتمـــ ــــائیة حیـــ ـــة القضـــ ـــي الرقابــــ ــــة فــــ ــة وعادلـــ ــــي دقیقـــــ ــاء هـــ ـــــحة القضـــــ ــــس واضــ ـــى اســـ ت علــــ

ــــة  ــت لفئـــ ـــــس الوقـــــ ــــي نفــ ــا فـــ ــدم احتكارهـــــ ـــة وعــــ ـــــات الوطنیــــ ــى العالمــ ــــداء علـــــ ـــــن االعتـــ ــــة مــ للحیلولــ

  .محدودة

                                                
اشارت . 6ص. مجلة نقابة المحامین األردنیین). 1955(لسنة ) 4/55(محكمة العدل العلیا األردنیة قرار )1(

  .116ص. عمان. مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع. حقوق الملكیة الفكریة) 1998(الیه القلیوبي، ربا طاهر 



38 
 

  المطلب الثاني

  الشروط الموضوعیة الواجب توافرھا في العالمة التجاریة

  تمهید

 معینـة وتتمثـل موضـوعیة شـروط فیهـا تتحقـق أن یلـزمقانونیة  ةالتجاری كي تعتبر العالمة 

 العالمة تكون أن وشرط المشروعیة، وشرط الجدة، وشرط الممیزة، الفارقة الصفة لشروط فيتلك ا

 ذ تكفي هـذه الشـروط لوجـود العالمـة مـنإ ،البصر طریق داراك عنشرط اال أخیراً و  العربیة، باللغة

  .الواقعیةالناحیة 

  :یلي كما وذلك مستقالً  فرعاً  الشروط هذه من شرط لكل یخصص وسوف

  )الفارقة(شرط الصفة الممیزة : ولالفرع األ 

یكون لها  ، أي البد أنة التجاریة ذات صفة فارقة وممیزةیجب أن تكون العالم     

المشابهة والمماثلة  طابعها الممیز المانع من الخلط بین البضاعة التي تحمل اسمها والبضائع

ل على الوصف الممیز لید )الفارقة(وقد استحدث القانون األردني مصطلح العالمة  .)1(لها

) فارقة( تعني نقطة"من القانون األردني بأنه ) 7/2(وفي هذا السیاق نصت المادة  ،للعالمة

 "العالمة التجاریة موضوعة على شكل یكفل تمییز بضائع صاحبها عن بضائع غیره من الناس

مة شكالً بمعنى ان یكون للعال ،ویجب ان تكون العالمة دالة على بضائع معینة وممیزة عنها

 ،لكي تكون صحیحة ومعتبرة اوان تتصف بصفة ذاتیة تمنع من الخلط بغیره .)2(ممیزًا خاصًا بها

إذ ان العالمة المجردة من أیة صفة فارقة التعد عالمة  ،وتتمتع بالتالي بالحمایة القانونیة

                                                
 –السجل التجاري  –المحل التجاري  –األعمال التجاریة  –نون التجاري القا) 1993(سعودي، محمد توفیق  )1(

 الوجیز في الملكیة الصناعیة والتجاریة، دار) 1982(الناهي، صالح الدین . 261ص . الملكیة الصناعیة
  .242ص . عمان. الفرقان

. الفكریة والصناعیة محاضرات القیت في جامعة الیرموك في مادة حقوق الملكیة): 2006(محمد , الشمري )2(
 )غیر منشورة(
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یجوز و  ،اما اذا كانت شائعة ال تعد عالمة ،ویجب ان تكون اصیلة اي غیر شائعة ،صحیحة

لكل شخص استخدامها، كالعالمة التي تتكون من شكل شائع مألوف كرجل یركب حصان، أو 

وكذلك الحال اذا كانت العالمة مجرد عالمة وصفیة؛ كان , رسم هندسي معین مربع او مثلث

ففي مثل هذه الصور " جمید كركي, كنافة نابلسیة, بن یمني"تدل على مصدر المنتجات فحسب

تجاریة صحیحة إال أن العالمة الوصفیة قد تستقر مع الزمن في أذهان الناس ال تعتبر عالمة 

  .وهنا تصبح جدیرة في الحمایة القانونیة, لطول مدة استعمال استعمالها

رات إشـا مجموعـة أو إشـارة أي تعتبـر "أن علـى تـربس اتفاقیـة مـن )15/1(نصـت المـادة 

 األخـرى المنشـآت تنتجهـا التـي تلـك عـن مـا منشـأة تنتجهـا التـي الخـدمات أو السـلع بتمییـز تسـمح

  ." تجاریة عالمة تكون ألن صالحة

یجــب " التــي تقــول بأنــه كریــة تــنص المــادة السادســة مــن اتفاقیــة بــاریس لحقــوق الملكیــة الف

ــد مــــدة  ــ ـــزة للعالمــــة عنصــــر االســــتخدام وبالتحدی ــفة الممیـ ــــدیر الصــ ــد تق ــ األخــــذ بعــــین االعتبــــار عن

  .)1("االستخدام

نقدر ما إذا كان هذا االستخدام قد أعطاها الصفة الفارقـة أم ال ؟ فـإذا كـان  فهنا علینا أن

وقــد أیــد هــذا القــول قــانون العالمــات ، )2(قــد أعطاهــا الصــفة الفارقــة فیجــوز منحهــا الحــق بالحمایــة

لدى الفصل فیمـا إذا كانـت "وفي الفقرة الثالثة بقوله ،التجاریة األردني في نص المادة السابعة منه 

ــًا لمــا تقــدم یجــوز للمســجل أو للمحكمــة إذا كانــت العالمــة العال مــة التجاریــة ذات صــفة فارقــة وفاق

                                                
  ).6(، المادة )1979(اتفاقیة باریس لحقوق الملكیة الفكریة  )1(
تأثیر اتفاقیة باریس في حقوق الملكیة الفكریة والصناعیة على القوانین الوطنیة ): 2002( عرب، یونس )2(

  .www.arablaw.org  العربیة، بحث منشور على موقع الشبكة القانونیة العربیة على االنترنت،
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التجاریــة مســتعملة بالفعــل أن یأخــذ بعــین االعتبــار طــول المــدى الــذي جعــل مثــل ذلــك االســتعمال 

   .)1("ئع المسجلة أو التي ینوي تسجیلهالتلك العالمة التجاریة ممیزًا فعال للبضا

 قــیسب لم بحیث العام شكلها في جدیدة التجاریة العالمة تكون أن جدةال بشرط یقصد"

 ولكن خر،آ شخص من الخدمات أو المنتجات أو البضائع نفس على تسجیلها أو ،ستعمالهاا

 عدادواأل والحروف االلوان ألن جدیدة، التجاریة للعالمة المكونة المادة تكون أن الیشترط

نما نهایة، ال ما الى جدیدة تكون ولن ،معروفةو  ذاتها هي شیاءاأل من وغیرذلك  تكون أن یجب وإ

 تعتبر وحتى .)2("الغیر یسجلها أو یستعملها لم وجدیدة ممیزة طریقة أو شكل في شیاءاأل هذه

 مشابهه، أخرى أي عالمة عن قلاأل على ممیز واحد عنصر فیها یتوافر أن یجب جدیدة العالمة

لبس أو التضلیل إحداث الى تؤدي ال حتى جدیدة العالمة تكون أن یجب بحیث  الجمهور لدى اُل

 أم مسجلة كانت سواء أخرى عالمة مع مراأل علیه طلتفیخ العالمة یحمل الذي للمنتج المستعمل

  .مستعملة

یشترط في العالمة التجاریة أن تكون مادتها جدیدة بل المقصود بشرط الجدة هو أال  الو 

داخل إقلیم الدولة على ذات السلعة أو المنتجات المراد  تكون العالمة قد سبق استخدامها

، فهذه الجدة مقیدة بمجال النشاط لصاحب العالمة التجاریة فال تخدامها كعالمة تجاریة علیهااس

، ولكن یجوز له استخدامها على خدام نفس العالمة على نفس المنتجیجوز لشخص آخر است

  .)3(ا ما یعبر عنه بمبدأ اختصاصیة العالمة التجاریة، وهذأخرى ویتحقق فیها شرط الجدة تجاتمن

                                                
، )1999(لسنة ) 34(المعدل بالقانون رقم ) 1952(لسنة ) 33(قانون العالمات التجاریة األردني رقم  )1(

  ).7/3(المادة 
 .233  ص. المرجع السابق . الدین  صالح ناهي، )2(
  .242ص . المرجع سابق. الناهي، صالح الدین. 262ص . 1ج . المرجع السابق: سعودي، محمد توفیق )3(
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 جدیـدة تكـون أن الیعنـي تسـجل لكـي التجاریـة العالمـة فـي تـوافره الواجـب الجـدة وشـرط

نما نهائیة، مطلقة بصفة  المكـان حیـث ومـن الزمـان حیـث مـن نطاقهـا یتحـدد التـي النسـبیة الجـدة وإ

  :اآلتي في ذلك وتوضیح .المنتجات حیث ومن

  الزمان حیث من الجدة قید  :الً و أ

 الحقوق ملكیة مدة " أنَّ  على األردني التجاریة العالمات قانون من) 20/1( تنص المادة

 هـذا ألحكـام وفقـاً  مماثلـة لمـدة تسـجیلها تجدیـد ویجـوز تسـجیلها، تـاریخ مـن سنوات عشر التجاریة

 العالمـات علـى الحقـوق لممارسـة القانونیـة الحمایـة مـّدة أن السـابق الـنص مـن یتضـح "لقـانونا

ول او مـن تـاریخ التسـجیل اعتبـارا مـن تـاریخ انتهـاء مـدة التسـجیل األ سـنوات عشـر هـي التجاریـة

  .معینة بمّدة محدد غیر ذاتها العالمة ملكیة مّدة ولكن ،الألخیر

 ال الجـدة فشـرط المطلقـة؛ الجـّدة ولـیس ،النسـبیة الجـّدة الزمـان حیـث مـن بالجـّدة ویقصـد

 جدیـدة تعتبـر فالعالمـة الماضـي؛ فـي مطلقـاً  العالمـة تسـجیل أو اسـتعمال سبق عدم اشتراط یعني

 مـدة اسـتعمالها أوقـف مـا إذا المنتجـات أو السـلع نـوع ذات مـن اسـتعمالها سـبق قـد كـان ولـو حتى

  .بتجدیدها صاحبها یقم لم أو ،طویلة
  

  المكان حیث من :ثانیاً 

 أنَّ  ذلـك ومعنـى بأكملـه، الدولـة إقلـیم داخـل القانونیـة بالحمایـة تتمتـع التجاریـة العالمـة"

 فـي اسـتعمالها سـبق فـإذا بأكملـه، الدولـة إقلـیم داخـل اسـتعمالها یسـبق لـم إذا جدیـدة تعتبر العالمة

  .)1(" التجاریة للعالمة الجدة عنصر لفقد كافیاً  هذا كان اإلقلیم من فقط جزء

                                                
   القاهرة مكتبة للطباعة، العربي اإلتحاد دار  .الصناعیة التشریعات في الوجیز  (1967).سمیحة  القلیوبي، )1(

  235ص  .الحدیثة
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 أي فـي المسـجلة التجاریـة المـةالع :"بـأنَّ  األردنیـة العلیـا العـدل محكمـة قضت ذلك وعلى

  .)1("راضیهاأ كافة وعلى المملكة نطاق داخل بالحمایة تتمتع الهاشمیة األردنیة المملكة في منطقة

  من حیث المنتجات: ثالثاً 

 سـبق تجاریة لعالمة مطابقة أو ،مشابهه تجاریة عالمة وجود الجدة شرط نتفاءال یكفي ال

 أو تسـجیلها المنـوي العالمـة تكـون ال أن یجـب ذلـك الـى افةباالضـ بـل فقـط سـتعمالهاا أو تسـجیلها

 كانـت إذا ذلـك ومثـال بهـا، یشـتبه مـا أو ،الخـدمات وأ ،المنتجـات نفـس علـى تسـتعمل  إسـتعمالها

 نفس تخاذا خرآ لشخص یجوز فال العصائر، منتجات لتمییز " الزهراء" سمبا تجاریة عالمة هناك

 تخـاذا الشـخص لهذا یحق و الشبهة هذه تنتفيو  ،العصائرب متعلقةأخرى  منتجات لتمییز العالمة

 فـال ، مـثال الحدیـد بتصـنیع بالمشـروبات الغازیـة أو متعلقـة منتجـات لتمییـز السـابقة العالمـة نفـس

 التي البضائع نوع على مقصورة فقط الحمایة تكون أي المنتجات، ختالفال الجدة شرط هنا یتأثر

 نوًعـا عنهـا المختلفـة خـرىاأل صـنافاأل جمیـع تشـمل أن دون التجاریـة العالمـة أجلهـا مـن سجلت

ن صـنافاأل جمیـع علـى بالحمایـة تتمتـع المشـهورة العالمـة أن مالحظـة ویجـب اً سـوجن  تكـن لـم وإ

  .)2(مسجلة

ــى شـــرط ال ــوافرا فــــي العالمـــة التجاریـــةلـــذلك یبقـ ــتعملت أاذا إفـــ ،جـــدة متـ عمل فــــي و تســـتسـ

تسـتعمل فــي أو  ،الشــمع أیضـا تســتعمل فـي صـناعة صـناعة الصـلب مـثال وكانــت قـد اسـتعملت او 

ذ یجـوز اسـتعمال عالمـة واحـدة للداللـة إ ،وتسـتعمل فـي صـناعة صـباغة الشـعر ،رصناعة العطـو 

اال للعالمـة , استقر االجتهاد على عدم مـنح الحمایـة" ،وتاكیدا لهذا المبدأ .)3(على منتجات مختلفة

وعلیـه ال تـرد الحمایـة علـى العالمـة إن  ،ضـاعةالتجاریة التي سبق تسـجیلها لـنفس الصـنف مـن الب
                                                

  373 ص .األردنیین المحامیین نقابة مجلة). 1973(لسنة ) 123/73(رقم  األردنیة العلیا العدل محكمة )1(
یجوز تسجیل العالمة التجاریة لصنف او اكثر "عالمات التجاریة االردني من فانون ال) 7/5(نصت المادة  )2(

 . من اصناف البضائع او الخدمات
. 1ط. عمان  دار الثقافة للنشر والتوزیع. العالمات التجاریة وطنیا ودولیا) 2009(زین الدین، صالح ) 3(

 .99ص
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نتفـــاء تضـــلیل المســـتهلك أو وع وصـــنف البضـــاعة ومـــادة التعبئـــة إلكـــان االخـــتالف واضـــحًا بـــین نـــ

  .)1("تشجیع المنافسة غیر المشروعة

  شرط المشروعیة: لفرع الثالثا

 لمشـرعا حظرهـا التـي األشـكال مـن شـكال التجاریـة  ةالعالمـ اتخاذ عدم المشروعیة تعني"

 لقاعـدة أو آمـر لـنص مخالفـة تكـون ال أن التجاریـة العالمـة بمشـروعیة یقصـدو " ،)2("نـياألرد

 بها، یرتبط تشریع أو قانون أي أو التجاریة العالمات بقانون قانوناً  ممنوعة التكون أن أو قانونیة،

   .)3("العامة اآلداب أو العام للنظام مخالفة التجاریة العالمة التكون وأن

ـــانون أو ویت ضـــمن هـــذا الشـــرط أن ال یكـــون اســـتخدام العالمـــة التجاریـــة ممنوعـــًا بـــنص الق

ــون مادتهــــا منافیــــة بشــــكلها أو بلفظهــــا للنظــــام العــــام واآلداب العامــــة ــي منــــع  .)4(تكـ والعالمــــات التــ

وقد  ،استخدامها بنص القانون جاءت في نص المادة الثامنة من قانون العالمات التجاریة األردني

 منـع علـى الهاشـمیة األردنیـة المملكـة فـي الوطنیـة التشـریعات حرصـت وقـد .ه سـابقاً أشـرت إلیـ

 العامـة، اآلداب و العـام للنظـام مخالفـة مـن بـه تتمتـع لمـا التجاریـة أشـكال العالمـات بعض تسجیل

 الثامنـة المـادة نـص مـن السادسـة الفقـرة فـي وذلـك بحـق؛ لیس هو بما الناس یهاموإ  للتضلیل ومنعاً 

 تسـجیل منـع الـذي وتعدیالتـه )1952( لسـنة) 33(رقـم  األردنـي التجاریـة العالمـات نقـانو  مـن

  .)5(اتخاذها قانوناً  هومحظور لما التجاریة العالمة

                                                
 1998مجلة نقابة المحامین، سنة , یةالصادر عن محكمة العدل العلیا األردن) 39/87(القرار رقم ) 1(

 ..3971ص
. والتاجر التجاریة األعمال . األول الجزء . التجاریة المعامالت قانون)  2000(مختار  محمود بریري )2(

  .239العربیة ص النهضة دار . القاهرة  (1999) لسنة (17) رقم التجارة لقانون وفقاً  التجاریة األموال
منشور في مجلة نفابة المحامین االردنیین ). 1995(لسنة ) 93/95(األردنیة قرار رقم  محكمة العدل العلیا )3(

 .69ص
المرجع السابق، ص ): 1982(الناهي، صالح الدین  .263المرجع السابق، ص: سعودي، محمد توفیق )4(

242.  
  .األردني  التجاریة العالمات قانون من  (8 )المادة انظر )5(



44 
 

  شرط كتابة العالمة التجاریة باللغة العربیة: لفرع الرابعا

نمــا جــوازي لزامیــا و یبــدو أن هــذا الشــرط لــیس إ ســجل العالمــات مجــاز المشــرع لحیــث أ ،إ

وینبغي أن یكـون  ،تى كانت مكتوبة بلغة غیر العربیةلتجاریة أن یطلب ترجمة العالمة التجاریة ما

بتنــا فكــان مــن الواجــب علــى ذلــك ان لغتنــا العربیــة هــي عنــوان عرو . )1(ولــیس جوازیــااألمــر إلزامیــا 

ر أن شـرط غیـ ،هـارا لمكانتهـا واعتـزازا بهـا ن ینص على استخدام لغتنا الجمیلة اإللزام إظمشرعنا أ

ــة باللغـــة العربیـــة ال یحـــول دون اســـتخدام لغـــة غیـــر اللغـــة العربیـــة عالكتابـــة ال اذ یجـــوز كتابـــة  ،مـ

  .العربیة أكثر وضوحاً  العالمة باللغة العربیة بجانب كتابتها بلغة أجنبیة على أن تكون اللغة

  عن طریق النظر دراكشرط اإل: الفرع الخامس

فالعالمـات  ؛مادیـة بشـكل ظـاهر للعیـانمة التجاریـة بأن تكون العال شرط اإلدارك یقتضي

ـــات التجاریــــة ــــدخل ضــــمن العالمـ ــریًا ال ت ـــي ال یمكــــن رؤیتهــــا بصــ ــجیالت الصــــوتیة  التـ ــل التســ ــ مث

، ولكـن الــروائح تقبـل كعالمــة تجاریـة فــي حالـة مـا إذا كــان هنالـك تقــدیم مـادي لهــا أي أن والـروائح

 مـن تتكـون التـي العالمـات تسـجیل ون األردنـيالقـان ربـیج ال وعلیـه ،تترجم بشكل مادي وملمـوس

 حاسـة علـى تعتمـد أو الشـم حاسـة علـى تعتمـد التي العالمات كتلك مادیة؛ غیر دالالت أو رموز

 ذلـك فـي السـبب ولعـل المـاء، خریـر أو األسـد زئیـر أو الصـوتیة أو الموسـیقیة كالنغمـات السـمع؛

 العالمـات نمـاذج مـن النـوع هـذا فـظح صـعوبة تكـون كـأن موضـوعیة؛ ال شـكلیة أسـباب إلى یعود

 مسـجل لـدى متـوافرة تكـون ال قـد وخبـراء ومعـدات أجهـزة مـن یتطلـب لمـا باهظـةال تكـالیفال ذات

  .)2(یةالتجار  العالمات

                                                
لسنة ) 37(المعدل بالقانون رقم  1952لسنة ) 1(ن نظام العالمات التجاریة رقم م) 21(نصت المادة  )1(
اذا احتوت العالمة التجاریة على كلمة او كلمات مكتوبة في غیر اللغة العربیة فیجوز للمسجل " على ) 2000(

ذا طلب منه ان یطلب ترجتمها بالضبط ویترتب على الطالب او وكیله ان یظهر تلك الترجمة  ویوقع علیها ا
  ".المسجل ذلك

  ص المرجع السابق، . صالح  الدین، زین 71 -69  ص. .المرجع السابق  .مصطفى بسام طبیشات، )2(
  .4 75المرجع السابق، ص .سمیحة القلیوبي108.-106
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  الثالث الفصل 

  الرقابة الشكلیة على اجراءات تسجیل العالمة التجاریة الوطنیة

     تمهید

ن لتي مالشكلیة روط ایتمثل بالشذي لایة رلتجااني للعالمة ولقانا ودجولر افواتن مد ال ب 

تتركز الرقابة الشكلیة على  حیث ،نیةولقانالحمایة افي ق لحایة رجالتالعالمة ب اتكسأن شأنها 

لحمایة العالمة  اً جوهری اً یعد شرط لك أن التسجیل ذجراءات تسجیل العالمة التجاریة الوطنیة إ

  :ماه بحثینم الى فصلویقسم هذا ال ،یةالتجار 

  .صاحب الحق في التسجیل :ألولالمبحث ا

  . جراءات تسجیل العالمة التجاریة الوطنیةإ :نيالثا مبحثلا

  ألولا بحثالم

  صاحب الحق في التسجیل

  تمهید

ــم ی ــدد لـــ ــيحـــ ـــرع األردنـــ ــــدیمألا المشــ ــــق تقـ ـــم حـ ــذین لهــ ــــجیل علـــــى  شـــــخاص الـــ طلـــــب التسـ

ـــاحب وا ،رالحصــــســــبیل  ـــل مــــن یتقــــدم بالطلــــب هــــو صـ ــر كـ ــــى ذكــ ــر عل ـــان قتصــ الحــــق ســــواء كـ

ــاجرا أ ا أمتـــ ــ ــا طبیعیـــ ــا الرقـــــابي علـــــى  ،معنویـــــاً  م شخصـــ ــارس الجهـــــات المختصـــــة دورهـــ وحتـــــى تمـــ

ــانون بقصـــــد ــي یقررهــــا القـــ ــة الوطنیــــة مـــــن قبـــــل مجموعــــة الســـــلطات التـــ  تســــجیل العالمـــــة التجاریـــ

ــن  ــــة التجــــار والمســــتهلك البــــد مــ ــجیل حمای ـــم الحــــق فــــي التســ ــــة فــــي تحدیــــد مــــن لهـ وحــــق األولوی

  :وهما مطلبینالى  بحثلوقوف حول أبعاد هذا الموضوع سیقسم هذا المول .التسجیل

  .شخاص تحدید األ :األول المطلب 

  .ولویة في التسجیل ستعمال المسبق وحق األاال: الثاني المطلب
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  األول مطلبال

  تحدید األشخاص

ًا لهمـ" الشـخص الطبیعــي والشـخص المعنــوي  ؛الحــق فـي التســجیل اهنالـك شخصـان قانونیــ

أو یصــدران  ،الخــدمات لتبیـان منتجاتهــان یرغبــان بتسـجیل عالمــة تجاریــة لتمییـز البضــائع أو اللـذا

جــاز فــي حالــة التــزاحم فــي تقــدیم ولكــن القــانون األردنــي أ ،)1(" شــهادات لهــا أو یتجــران فیهــا فقــط

ـــة ـــة الوطنی ـــر مـــن شـــخص بشـــرط أ الطلـــب لتســـجیل العالمـــة التجاری ن تكـــون أن تســـجل بإســـم أكث

إذا كان شخصا  "من قانون العالمات التجاریة أنه ) 18/1(حیث نصت المادة . یفة المزاحمة شر 

ذ وجدت أحوال خاصـة  ،اریة یستعملها شخص آخریستعمل بطریقة المزاحمة الشریفة عالمة تج وإ

ــتوجب المســـجل معهـــا أ ــدســـم تســـجیل نفـــس العالمـــة باخـــرى یسـ ـــر مـــن شـــخص واحـ ؛ فیجـــوز ،أكث

س البضـائع او عالمة أو أیـة عالمـات أخـرى قریبـة الشـبه بهـا لـنفن یسمح بتسجیل تلك الللمسجل أ

سم أكثر مـن شـخص واحـد علـى أسـاس القیـود والشـروط التـي قـد یسـتوجب الصنف من البضائع با

  ."ستعمال ومكانه وغیر ذلك من األمور األخرى؛ من حیث طریقة االفرضها

ــابقة أ ــا یمنــــع مســــجل العالمــــات بــــین نــــص المــــادة الســ ــي وزارة التجنــــه ال یوجــــد مــ اریــــة فــ

ســم اكثـــر مـــن صـــنافها باة مشــابهة لتمییـــز نفـــس البضــائع او أن یســجل عالمـــالصــناعة والتجـــارة أ

ــمحت المـــادة أ ،شـــخص ــث سـ ــون العالمـــة الو حیـ ـــزان تكـ نفـــس البضـــاعة او  حـــدة المســـتعملة لتمیی

و یـرى الباحـث بـان هـدف المشـرع فـي نـص المـادة ، كثر من شخص في آن واحدها ملكا ألأصناف

   .من قانون العالمات التجاریة هو تشجیع المنافسة الشریفة ، والحد من الغش والخداع ) 18(

مـن قـانون العالمـات التجاریـة ) 18/1( ومن أجل فرض الرقابة علـى مـن قصـدتهم المـادة

داخـل  عمال ومكانـهسـتمـن ناحیـة طریقـة اإلت سلطة لمسجل العالمات التجاریة بفرض قیـود یعطأُ 

                                                
  .299ص. المرجع السابق. خاطر، نوري حمد )1(
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لــى جانــب أنــه وفــي الفقــرة الثانیــة مــن المــادة الســابقة یبــرز دور إ ،لتحقیــق العدالــة ام خــارج األردن

وهـو حـق اإلسـتئناف  لـدى محكمـة العـدل العلیـا حیـث تمـارس  لى من سـلطة المسـجل أالرقابي أع

  .ابي من حیث األحكام التي تصدرهاالمحكمة دورها الرق

  

  الثاني مطلبلا

  لتسجیلاالستعمال المسبق وحق األولویة في ا

قد یظهر أحیانًا ویتقدم لتسجیل عالمة تجاریة متشابهة عدة أشخاص فیثور الخالف 

، وقد تناول المشرع األردني هذا األمر )1(ل صاحب الحق في العالمة التجاریةوالنزاع بینهم حو 

التجاریة ویتم على النحو وطرح حالً له في نص المادة السابعة عشر من قانون العالمات 

فإذا تم  ،"األسبقیة في تقدیم الطلب للتسجیلیتم الفصل في مثل هذه النزاعات بحسب  ":التالي

، أو بطلب یقدم ؛ إما باتفاق األطرافحد طریقتینتقدیم الطلب في وقت واحد فیتم حل النزاع بأ

إلى محكمة العدل العلیا وهنا تحكم المحكمة للشخص الذي له میزة على اآلخرین كأسبقیة 

  . )2(االستخدام

                                                
اعیة والتجاریة، عمان، دارالثقافة للنشر شرح التشریعات الصن) 2005(راجع في ذلك زین الدین، صالح  )1(

 .162والتوزیع، ص 
 .من قانون العالمات التجاریة األردني) 17(راجع المادة  )2(
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مـن  وبهـذا تمـنح الحـق ألكثـر – )1(ویجوز للمحكمة أن تسـجل العالمـة ألكثـر مـن شـخص

، وبـذلك تسـجل العالمـة بعـدم تغلیـب مصـلحة أحـد المتنـازعین بالشروط التي تستصـوبها –شخص 

، والغایة من هذا هـو أن تقـوم العالمـة التجاریـة بتمییـز آلخرین مع أحقیة مقدم كل طلب هناعلى ا

، ومـن هـذه الشـروط تعـدیل العالمـة أو فـرض قیـد مكـاني الوظیفة األساسـیة للعالمةا وهي مصدره

ــي تحدیـــد طریقـــة  ــن أصـــحاب العالمـــاتأو فـ ــل مـ ، ویكــــون حـــق كـــل شـــخص مقیــــد االســـتخدام لكــ

  .بالشروط التي وضعتها المحكمة

ویرى الباحث بأن تكون العالمـة التجاریـة جدیـدة أي لـم یسـبق اسـتعمال نفـس العالمـة مـن 

ــز  جانـــب ـــإذا اســـتخدمت عالمـــة لتمییــ ــة  ف ـــتج آخـــر علـــى نفـــس الســــلعة داخـــل المملكـ تـــاجر أو من

منتجــات معینــة فــال یجــوز اســتخدامها لتمییــز منتجــات مماثلــة أو مشــابهة لهــا ٕوان جــاز اســتعمالها 

   .لتمییز سلعة مختلفة عنها

                                                
والقانون المعدل رقم ) 1952(لسنة ) 33(من قانون العالمات التجاریة األردني رقم ) 18(نصت المادة  )1(
  :ثر من شخص واحد في نفس الوقتاستعمال العالمة من قبل أك"على ) 1999(لسنة ) 34(
إذا كان شخص یستعمل بطریق المزاحمة الشریفة عالمة تجاریة یستعملها شخص آخر أو إذا وجدت أحوال  – 1

خاصة یستصوب المسجل معها تسجیل نفس العالمة باسم اكثر من شخص واحد ، فیجوز للمسجل أن یسمح 
شبه بها ، لنفس البضائع أو الصنف من البضائع باسم اكثر بتسجیل تلك العالمة أو أیة عالمات أخرى قریبة ال

من شخص واحد على أساس القیود والشروط التي قد یستصوب فرضها من حیث طریقة االستعمال ومكانه وغیر 
  .ذلك من األمور 

 یجوز استئناف القرار الذي یصدره المسجل بمقتضى هذه المادة لدى محكمة العدل العلیا التي لها عند – 2
  .النظر في االستئناف نفس الصالحیة التي خولها المسجل بمقتضى هذه المادة 

  ."یومًا من تاریخ قرار المسجل ) 30(یقدم االستئناف بمقتضى هذه المادة خالل  – 3
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  انيالث بحثالم

  اجراءات تسجیل العالمة التجاریة الوطنیة

 الشـكلیة بالشـروط یتمثـل والـذي التجاریـة للعالمـة القـانوني لوجـودا رّف تـو  مـن بـد ال  

تمـر عملیـة  ةالقانونیـ الحمایـة فـي الحـق التجاریـة العالمـة تكسـب أن شـأنها مـن والتـي لهـا

  :التسجیل بالمراحل التالیة على أجراءاتالرقابة 

  .التسجیل والسجل :أوالً 

جاریة وفقًا لألصول المقررة خطي لمسجل العالمات التیقصد بالتسجیل تقدیم طلب "

 .)1("یطلب فیه تسجیل عالمة تجاریة ما في سجل العالمات التجاریة في وزارة الصناعة والتجارة

 وتعدیالته على )1952(لسنة  )33(السادسة من قانون العالمات التجاریة رقم  ةوقد نصت الماد

من القانون أن المادة السادسة  "وفي هذا المجال قررت محكمة العدل العلیا ،)2(التسجیل موضوع

ستعمالها ا كان یرغب في أن یستقل في اسمه إال إذل عالمة تجاریة باال تسوغ للشخص أن یسج

  .)3("تجارهع التي هي من إنتاجه أو صنعه أو إلتمییز البضائ

ــة ــات التجاریـ ــانون ،أمـــا بالنســـبة لســـجل العالمـ ـــد أوجـــب قـ و نظـــام العالمـــات التجاریــــة  فق

نظـــم المشـــرع األردنـــي  ؛ حیـــث ل خـــاص لتســـجیل العالمـــات التجاریـــةرة تنظـــیم ســـجاألردنـــي ضـــرو 

مــن قــانون العالمــات التجاریــة رقــم ) 3(ســجل للعالمــات التجاریــة نــص علیــه المشــرع فــي المــادة 

  :جاء فیه) 1999(لسنة ) 34(والقانون المعّدل رقم )  1952(لسنة ) 33(
                                                

 .185ص. المرجع السابق. قیلوبي، ربا طاهر )1(
  :من قانون العالمات التجاریة األردني ) 6(أنظر المادة  )2(
یرغب في ان یستقل في استعمال عالمة تجاریة لتمییز خدماته أو بضائعه التي یتجر أو ینوي اإلتجار كل من "

 "بها یمكنه أن یطلب تسجیل تلك العالمة وفقًا ألحكام هذا القانون 
، غیر منشور، اشارت الیه القلیوبي، رباطاهر، المرجع )32/62(محكمة العدل العلیا األردنیة قرار رقم  )3(

 . 185لف الذكر، صالسا
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تــدون فیــه ) ســجل العالمــات التجاریــة(مى یــنظم فــي الــوزارة تحــت إشــراف المســجل ســجل یســ -1

ــن  ـــات مـــ ــى هــــذه العالمـ ــــاوینهم، ومــــا طــــرأ علــ ـــة، وأســــماء مالكیهــــا، وعن ــات التجاریـ ــع العالمــ جمیــ

  :األمورالتالیة

أي تحویـــل أو تنـــازل أو نقـــل ملكیـــة أو تـــرخیص مـــن مالكهـــا للغیـــر باســـتعمالها ویســـتثنى مـــن  .1

 .التسجیل ما في عقد الترخیص من سریة

  .الحجز الذي یوقع على العالمة التجاریة او أي قید على استعمالهاالرهن، أو  -ب

 یحق للجمهور االطـالع علـى سـجل العالمـات التجاریـة، وفقـا للتعلیمـات التـي یصـدرها الـوزیر .2

 .لهذه الغایة ویتم نشرها في الجریدة الرسمیة

ـــات وا .3 ـــون البیانـ ــة، وتكـ ــجیل العالمــــات التجاریــ ــــي لتســـ ـــوب اآلل ــتعمال الحاسـ ـــوز اســ ـــائق یجـ لوثــ

  .لمصدقة من المسجل حجة على الكافةالمستخرجة منه ا

  طلب التسجیل :ثانیا

عین الذي التجاریة العالمات مسجل إلى التجاریة العالمة تسجیل طلب یقدم أن ینبغي  یُ

 كان أو استعملت تجاریة عالمة صاحب أنَّه یدعي من قبل من والتجارة الصناعة وزیر قبل من

 من موقع یكون و ومعیَّن، خاص نموذج شكل على خطي طلب بتقدیم وذلك استعمالها، النیة في

 تكون أن ویجب تسجیلها، داالمر  العالمة تلك صورة الطلب یتضمن وكما ،وكیله أو الطلب مقدم

ذا كان طلب تسجیل ال" ،)1(ینالمت النوع من الصورة هذه  ،عالمة مقدمًا من قبل شركة عادیةوإ

ذا  ،ن اعضاء تلك الشركةمة أو بالنیابة عنها أي عضو او أكثر سم الشركفیجوز أن یوقعه با وإ

ن یوقعه أحد مدیري إدارة تلك الهیئة أو سكرتیرها أو لب مقدمًا من هیئة معنویة فیجوز أكان الط

                                                
 یجب 1- ":وتعدیالته )1952(لسنة  (1 ) رقم التجاریة العالمات نظام من ( 17 ) و المادة) 15/1(المادة  )1(

النموذج  في الغایة لهذه المعد المربع في علیه ملصقة العالمة صورة تجاریة عالمة لتسجیل طلب كل یتطلب أن
 ."المقرر
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 إلى إضافة. )1("ن یوقع الطلبوفي كل األحوال یكون للوكیل أ ،ااحد موظفیها الرئیسیین فیه

 العالمة طالب یقّدم وعندما والجنسیة، والعنوان سماال حیث من مةالمقدّ  الشخصیة البیانات

 أكدَّ  وقد التجاریة للعالمة ملكیته إثبات منه یطلب أن المسجل فعلى عالمته؛ تسجیل التجاریة

 أن التجاریة العالمات مسجل على" :یلي ما یتضمن الذي األردنیة العلیا العدل لمحكمة قرار ذلك

ف   .)2("تسجیلها المطلوب للعالمة ملكیته إلثبات بیاناته یقّدم نأ التسجیل طالب یكّل

ه كما  للعالمة الموضوعیة الشروط فیه متوفره التسجیل طلب موضوع یكون أن یجب أنّ

 ومكتوبة ومشروعة، جدیدة، تكون وأن ،)ةممیّز ( فارقة صفة ذات العالمة تكون أي التجاریة،

  .)3(البصر طریق عن للعالمة اك در اإل شرط توافر یجب كما العربیة، باللغة

ونیة حیث لي تقتضیها األصول القانن یشمل طلب التسجیل على المرفقات اكما یجب أ"

تأكد من المعلومات المعبئة في تأن ختصة في وزارة الصناعة والتجارة نه من واجب الجهة المإ

یترتب على المسجل  .یةاریة تفرغ فیها البیانات الشخصالنماذج التي حددها نظام العالمات التج

ستالمه طلبا لتسجیل عالمة تجاریة أن یامر بالتحري بین العالمات التجاریة المسجلة عند ا

لذلك فإن على المسجل ومساعدیه إجراء التفتیش في  ،)4("وطلبات التسجیل غیر المفصول بها

 تي تطابقمات الللتحري فیها عن العال ،وطلبات التسجیل لدیه ،التجاریة سجل العالمات

طالع ومعاینة السجل للغرض نه یحق لطالب التسجیل االكما أ ،العالمات المطلوب تسجیلها

  .)5(نفسه

                                                
 .111ص. جع السابقالمر ) 2009(زین الدین، صالح  )1(
   األردنیین المحامین نقابة مجلة) ت.د(  منسوال (8 ) ، عدد54/6محكمة العدل العلیا األردنیة قرار رقم  )2(

  .417 ص
 للقوانیة وفقاً  المسجلة غیر التجاریة للعالمة المدنیة بعنوان الحمایة) 2010(الجبارین، ایناس مازن فتحي  )3(

  .45ص. امعة الشرق األوسطاألردنیة، رسالة ماجستیر، ج
  .112ص . المرجع السابق ). 2009(زین الدین، صالح  )4(
  .11ص . المرجع السابق). 2009(زین الدین، صالح  )5(



52 
 

 فـي یتجلـى واقعـي وجـود غیـر لها لیس التسجیل قبل التجاریة ومما سبق نجد أن العالمة

 قـانون فـي الـواردة بالحمایـة والتعـزز الرسـمیة الصـفة إكتسـاب الوجـود ُأریـد لهـذا فـإن سـتعمالها،ا

  .التجاریة العالمة لتسجیل طلب تقدیم من بد فال التجاریة العالمات

  صالحیة المسجل في قبول او رفض تسجیل العالمة الوطنیة :ثالثا

ًا لترقــى لطة واسـعة للمســجل تتجــاوز ســلطته بامـنح التشــریع األردنــي ســ عتبـاره موظفــًا عامــ

ن التجـاري سـلطة الفحـص السـابقة التـي لى سلطة توصف بأنها قضائیة وتسمى عنـد فقهـاء القـانو إ

كـد مـن الصـفة الممیـز لهـا ن مشروعیة العالمة التجاریة والتأالتأكد م :هي تثالث صالحیا تحدد 

حیــث  ،لعالمــة أخــرى مســجلةأو قریبــة الشــبه مطلــوب تســجیلها والتأكــد مــن عــدم مطابقــة العالمــة ال

  ٕوایداعـه التجاریـة العالمة تسجیل طلب تقدیممات التجاریة دوره الرقابي بعد یمارس مسجل العال

 وطلبـات المسـجلة التجاریـة العالمـات بـین بـالتحري یـأمر لـه المخولـة الصـالحیات خـالل مـن

ـا للتثبـت ،فیهـا المفصـول غیـر التسـجیل  بالبضـائع تتعلـق مسـجلة عالمـات القیـود فـي كـان إذا ممَّ

 مـن بدرجـة بهـا الشـبه قریبـة أو هاتسجیل المطلوب للعالمة مطابقة ذاته البضائع بصنف أو نفسها

  .تؤدي الى الغش أن شانها

لنظام الشكلیة للطلب ویرفض العالمة المخالفة لواذا كان للمسجل أن ینظر في العیوب "

من غیر المناسب أن یمنح سلطة للمسجل في   ،العام أو إذا كانت مسجلة باسم الغیر سابقاً 

فهذه االمور  ،یزةن العالمة شائعة غیر الممأو امشابهة العالمة لعالمة أخرى  مدىالنظر في 

لى خبرة ال تتحقق ضمانا ،یة محایدةتحتاج الى سلطة قضائ تها إال من خالل السلطة وإ

  .)1("القضائیة

                                                
 .299ص. المرجع السابق. خاطر، نوري حمد )1(
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  نشر اعالن طلب تسجیل العالمة التجاریة الوطنیة: رابعا

سـواء كـان  –ة لزم القانون مسجل العالمات التجاریة عند قبوله تسجیل أیـة عالمـة تجاریـأ

كـون ذلـك فـي اقـرب اإلعالن عن الصورة التـي قبلهـا بهـا علـى أن ی – مشروطاً  أم قبوله لها مطلقاً 

ن یتضــمن هــذا اإلعــالن جمیــع الشــروط والقیــود التــي تــم قبــول الطلــب بنــاء وقــت ممكــن شــریطة أ

  1.علیها

ده ي قصـــ، وغنـــي عـــن البیـــان أن الهـــدف الـــذعـــالن علـــى طالـــب التســـجیلوتكـــون نفقـــة اإل

تسـجیل العالمـة لكـي یسـتطیع مـن لـه عالن هو إعالم الغیر بحدوث المشرع من إلزام المسجل باإل

عه الـذي وضـ –لـزم المسـجل بـإعالن الطلـب أ –وهـذا اإللـزام  ،عتراض على التسجیل أن یتقدم بها

ن یــتم حســب األصــول المقــررة بهــذا الخصــوص والــواردة فــي القــانون علــى عــاتق المســجل یجــب أ

  .)1952(عالمات التجاریة لسنة نظام ال

  تسجیل العالمة التجاریة الوطنیةالمعارضة في : خامسا

ألردنــي أي شــخص القــدرة علــى اإلعتــراض لــدى المســجل قــانون العالمــات التجاریــة امــنح 

علـى قـرارات المسـجل بالرقابـة الرقابـة یحصـر المشـرع األردنـي ولـم  ،تسجیل العالمة التجاریة ىعل

ـــل إمتـــدداریـــة اإل ـــة قضـــائیةت ب ـــى جعلهـــا رقاب ــًا حیـــث یجـــوز لصـــاحب الشـــأن أن یطعـــن  ،إل ایضـ

  .بالقرارات التي یصدرها مسجل العالمات التجاریة لدى محكمة العدل العلیا خالل المدة القانونیة 

  :معارضة في تسجیل العالمة عن طریقومما سبق  تكون ال

  .مسجلاإلعتراض لدى ال -1

ـــــالطعن لدى المح -2 ــــ ــ   .كمةـــــ

  
                                                

لسنة ) 34(م والقانون المعّد ل رق) 1952(لسنة )  33( من قانون العالمات التجاریة رقم ) 13(راجع المادة  )1(
)1999.( 
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  اإلعترض لدى المسجل -1

عتراض على طلب تسجیل انون العالمات التجاریة موضوع االمن ق) 14(عالجت المادة 

 تجاریـة عالمـة أیـة تسـجیل علـى المسـجل لـدى یعتـرض أن شـخص ألي یجـوزحیـث  ؛عالمـةال

 تعـیّن  أخـرى مـدة یـةأ خـالل أو لتسـجیلها الطلـب تقـدیم إعـالن نشـر تـاریخ مـن أشـهر ثالثـة اللـخـ

 مـن الغایـة كانـت إذا االعتـراض لمقـّدم مصـلحة وجـود األردنـي القـانون یشـترط ولـم الغـرض، لهـذا

  .1تراض منع الغشاالع

وعلـى  ،عتـراضتسجیل كتابـة مشـتمال علـى اسـباب االعتراض على قبول طلب الویقدم اال

لمســجل عتــراض الــى طالــب التســجیل الــذي علیــه أن یرســل إلــى االمســجل أن یرســل نســخة مــن اال

  .)2(لطلب الذي قدمه لتسجیل العالمة التجاریةا الئحة جوابیة تتضمن األسباب التي یستند الیها

  :توضیح مایليوجوب  یتبیّن ومما سبق

  عتراضمن یحق له اال: أوال

یجـوز ألي ف إن تقدیم االعتراض لدى المسجل على تسجیل أیة عالمة وردت بشـكل عـام،

ســجیل أیــة عالمــة تجاریــة خــالل ثالثــة أشــهر مــن تــاریخ شــخص أن یعتــرض لــدى المســجل علــى ت

وحیـث أن نـص  .)3(نشر إعالن تقدیم الطلب لتسجیلها أو خالل أیة مدة أخـرى تعـین لهـذا الغـرض

یجـوز ألي شـخص مـن   ، فإنـهرؤدي تسجیل العالمة إلـى غـش الجمهـو یشترط أن ال ی) 8(المادة 

ن یكــون للمعتــرض مصــلحة شخصــیة الجمهــور أن یعتــرض علــى طلــب تســجیل أیــة عالمــة دون أ

                                                
مجلة نقابة المحامین األردنیین ) 11-10(، العدد )1997(لسنة ) 452/72(رقم   العلیا العدل محكمة حكم )1(

 .3993ص
)  34( والقانون المعّد ل رقم ) 1952(لسنة )  33( من قانون العالمات التجاریة رقم ) 14(راجع المادة  )2(

 ) .1999(لسنة 
والقانون المعدل ) 1952(لسنة ) 33(من قانون العالمات التجاریة األردني رقم ) 14/1(ة راجع نص الماد )3(

 )1999(لسنة ) 34(رقم 
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وتعلیـل ذلــك أنـه یبــاح لكـل شــخص مـن الجمهــور أن  ،مباشـرة فــي االعتـراض علــى طلـب التســجیل

ــرض علــــى طلــــب ــرض مــــن االعتــــراض الــــذي یقــــدم التســــجیل تحقیقــــًا لمنــــع الغــــش، إذ إ یعتــ ن الغــ

شـرة هو حمایة مصلحة الجمهور من الغش ولیس تحقیق مصـلحة ذاتیـة مبا) 14(بمقتضى المادة 

ال تعنـي ) 14(الـواردة فـي المـادة " أي شـخص"وبنفس الوقـت، بینـت المحكمـة أن عبـارة  ضللمعتر 

نمـا المصـلحة  الشخص الفضولي الذي ال عمـل لـه سـوى االعتـراض ومضـایقة طـالبي التسـجیل، وإ

هــي للتــاجر بحكــم تجارتــه وللصــانع بحكــم صــناعته للمنتجــات التــي تحمــل العالمــة، وتشــمل كــذلك 

 المة التجاریة، وأن عدم اشـتراطبحكم استهالكه وشرائه وتداوله للبضاعة التي تحمل العالمستهلك 

، فحمایة الجمهور من الغش هو مصلحة الشـارع یعني أن الشارع لم یقصد المصلحة المصلحة ال

بــأن أجــاز االعتــراض علــى ایــة عالمــة تخــالف المــادة ) 14(والمــادة ) 8/6(ولــذلك وضــع المــادة 

  .الثامنة منه

وقــد قــررت المحكمــة كــذلك أنــه یحــق للشــركات األجنبیــة التــي تملــك عالمــات تجاریــة فــي "

مــن قــانون العالمــات ) 34(و ) 14(الخــارج االعتــراض علــى تســجیل عالمــة تجاریــة ســندًا للمــادة 

فــال یوجــد مـــا یمنــع هــذه الشـــركات مــن االعتــراض علــى طلـــب تســجیل عالمــة مشـــابهة  التجاریــة؛

األردن والمعروفة فیـه، اسـتنادًا إلـى أن تسـجیلها یـؤدي إلـى غـش الجمهـور  لعالمتها المستعملة في

مــن صــالحیة مســجل العالمــات التجاریــة و . مــن قــانون العالمــات التجاریــة) 8/6(بمقتضــى المــادة 

النظر في اعتراض شركة أجنبیة تملك عالمة تجاریة مسـجلة فـي الخـارج علـى طلـب تسـجیل مثـل 

وقوعـه أم یل بعـد بًا علـى التسـجدنیـة سـواء أكـان هـذا االعتـراض منّصـهذه العالمة في المملكة األر 

لصاحب العالمة التجاریة المسجلة في الخارج حـق إقامـة الـدعوى إلبطـال  و ،على طلب التسجیل

تسـجیل هـذه العالمـة فـي المملكـة األردنیـة إذا كــان بقـاء تسـجیلها فـي المملكـة یخـالف النظـام العــام 
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إلـى غـش الجمهـور بسـبب شـیوع اسـتعمال البضـاعة التـي تحملهـا ولـو لـم واآلداب العامة أو یؤدي 

  .)1("تكن الدولة المسجلة فیها تلك العالمة داخلة في االتفاق الدولي لحمایة العالمات التجاریة

  عتراضلشروط الواجب توافرها في مقدم االا :ثانیا

لشـــروط التـــي مـــن خـــالل االطـــالع علـــى قـــرارات محكمـــة العـــدل العلیـــا  یمكـــن تلخـــیص ا 

  :وضعتها المحكمة بخصوص مقدم االعتراض على طلب تسجیل عالمة تجاریة بما یلي

أن یقــدم االعتــراض لــدى أن الشــخص الــذي یجــوز لــه العــدل العلیــا محكمــة أوضــحت : األهلیــة-1

ــة، طبیعیـــًا كـــان أم  ـــة هـــو الشـــخص ذو األهلیـ ــة تجاری ـــة عالمـ ـــة علـــى أی مســـجل العالمـــات التجاری

سـن الرشـد  من القانون المدني هو كل شـخص یبلـغ) 43(الطبیعي سندًا للمادة  فالشخص. معنویاً 

یكون كامل األهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة، وسن الرشـد وفقـًا و متمتعًا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه 

أمـــا بالنســـبة للشـــخص . للفقـــرة الثانیـــة مـــن المـــادة المـــذكورة هـــي ثمـــاني عشـــرة ســـنة شمســـیة كاملـــة

مــن ذات القــانون أهلیــة الشــخص المعنــوي فــي ) 51(مــن المــادة ) ب(حــددت الفقــرة  دقــف المعنــوي،

وقــد أصــدرت محكمــة العــدل العلیــا قــرارًا . هــا ســند إنشــائه أو التــي یقررهــا القــانوننیالحــدود التــي یع

إذا قامـــت الشـــركة بتعــدیل غایاتهـــا بـــأن أصـــبحت بموجبــه تملـــك حـــق االعتـــراض علـــى "مفــاده أنـــه 

فـإن هـذا التعـدیل ال یعتـد   التجاریة، ولـم ینشـر ذلـك التعـدیل فـي الجریـدة الرسـمیة،تسجیل العالمة 

  ."من قانون العالمات التجاریة) 14(به تجاه الغیر عمالً بالمادة 

ـــر شـــرط المصـــلحة شـــرطًا لصـــحة االعتـــراض:  المصـــلحة -2 ــذا . ال یعتب فلـــم یتطلـــب القـــانون هـ

راتهــا علــى عــدم اشــتراط شــرط المصــلحة لصــحة أكــدت محكمــة العــدل العلیــا فــي قراقــد لشــرط، و ا

فــذكرت أنــه ال یشــترط فـي االعتــراض أن یكــون لمقدمــة مصـلحة شخصــیة مباشــرة فــي . االعتـراض

                                                
المنشور سنة . مجلة نقابة المحامین األردنیین, الصادر عن محكمة العدل العلیا األردنیة) 4/53(قرار رقم  )1(
  .151ص ).  1953(
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ــى غـــش الجمهــــور ــجیلها إلــ ــى ال یــــؤدي تسـ ــة وذلــــك حتـ وشــــرط . رفـــض طلــــب التســـجیل أیــــة عالمـ

، طلـب ترقینهـابـین  و ة تجاریـةالفروق بین االعتراض على طلب تسـجیل عالمـ المصلحة هو أحد

فكما ذكرنا ال یشترط في مقدم االعتراض أن یكون لـه مصـلحة شخصـیة فـي ذلـك االعتـراض ألن 

عالمـة ین یجب أن یكون طالـب تـرقین الهدف من االعتراض هو حمایة مصلحة الجمهور، في ح

هو باعتبار نـزع ملكیـة لعالمـة مسـجلة فـي سـجل  ؛ما ذو مصلحة في هذا الطلب كون هذا الطلب

  .مات التجاریةالعال

علــى طلــب تســجیل عالمــة تجاریــة أن  عتــراضهنــا مــن بیــان أنــه ال یشــترط فــي اال والبــد"

یكــون لمقـــدم االعتــراض عالمـــة تجاریــة مســـجلة فـــي األردن، فیحــق لصـــاحب عالمــة مســـجلة فـــي 

فـــة فیـــه أن یعتـــرض علـــى طلـــب تســـجیل عالمـــة مشـــابهة أو و الخـــارج ومســـتعلمة فـــي األردن ومعر 

إذا كـــان مـــن شـــأن هـــذا التســـجیل أن یـــؤدي إلـــى غـــش الجمهـــور أو إلـــى تشـــجیع  مطابقـــة لعالمتـــه

  . )1("المنافسة غیر المحقة

  عتراضمدة تقدیم اال :ثالثا

یجــوز ألي شــخص أن  " :هأنــ علــى مــن قــانون العالمــات التجاریــة) 14/1(نصــت المــادة 

نشـر إعـالن  یعتـرض لـدى المسـجل علـى تسـجیل أیـة عالمـة تجاریـة خـالل ثالثـة أشـهر مـن تـاریخ

أما إذا تم نشر إعـالن الطلبـات  ل أیة مدة أخرى تعین لهذا الغرض تقدیم الطلب لتسجیلها أو خال

قبل نفاذ هذا القانون فتعین المدة التي یجـوز تقـدیم االعتـراض خاللهـا والصـور التـي یجـوز تقدیمـه 

وقـد . "خ نشـر اإلعـالن بموجبها طبقًا لما نص علیه قانون العالمات التجاریة المعمول به في تـاری

أكــدت محكمـــة العــدل العلیـــا مــا ورد فـــي المــادة المـــذكورة، فقــد اعتبـــرت المحكمــة أن مـــدة األشـــهر 

الثالثة المنصوص علیها في المادة المذكورة هي من تاریخ النشـر فـي الجریـدة الرسـمیة وافترضـت 

                                                
  .220ص. المرجع السابق. القیلوبي، رباطاهر )1(
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أي تاریخــًا لبـدء مــرور مــدة  المحكمـة أن التــاریخ المـدرج علیهــا یعتبــر تاریخـًا لتوزیعهــا علـى العامــة

ات مـن قـانون العالمـ) 14/1(كمـا أجـازت المـادة . األشهر الثالثة ما لم ترد بینة على خالف ذلك

وعلیـه یجــوز لمـن یرغــب بتقـدیم االعتــراض أن یطلـب مــن مســجل . التجاریـة تمدیــد مـدة االعتــراض

عتــراض شــركة أجنبیـــة، العالمــات التجاریــة تمدیــد مــدة تقــدیم االعتــراض، فقـــد یكــون مــن ینــوي اال

ــراض ــتلزم تقــــدیم االعتــ ــة بالمحــــامي  ویســ التــــي تتطلــــب إجــــراءات تصــــدیقها توقیــــع الوكالــــة الخاصــ

إال أن المحكمة قد اشترطت في هذا الخصوص أن الوكالـة . وترجمتها وقتًا أطول من ثالثة أشهر

ال فیكـون قـرار التمد یـد بـاطًال ألنـه مقـدم یجب أن تكون بتاریخ سابق لتاریخ تقدیم طلـب التمدیـد، وإ

  . ممن ال یحق له تقدیمه

فقد بینت المحكمـة أن حـق تقـدیم االعتـراض بعـد فتـرة األشـهر الثالثـة  ،باإلضافة إلى ذلك

وخـالل الفتــرة المعینــة مــن قبــل المســجل لــذلك هــو حــق مقتصــر علــى مقــدم طلــب التمدیــد فقــط، وال 

نـــاء علـــى ث أن التمدیـــد یمـــنح بیســـتفید الغیـــر مـــن  أي تمدیـــد منحـــه المســـجل إلـــى شـــخص مـــا حیـــ

أن یقـدم طلـب التمدیـد ضـمن المهلـة األصـلیة، فـال أیضـًا  یجـب و ، أسباب وظروف خاصة بطالبـه

كمــا قــررت محكمــة العــدل العلیــا أنــه ال یوجــد فــي . یعتــد بطلــب التمدیــد إذا قــدم بعــد انتهــاء المــدة

أخیـرًا فـإن قـرار المسـجل بالموافقـة و . القانون ما یفید أن المسجل مقید بتمدیـد المـدة لمـرة واحـدة فقـد

فللمســجل إمــا أن یقبـــل ) 14(علــى تمدیــد فتــرة االعتــراض هــو صــالحیة للمســجل بموجــب المــادة 

  .)1(التمدید أو یرفضه، ویكون قراره بذلك قرارًا قطعیًا ال یقبل االستئناف

                                                
مجلة نقابة ) 1966(الصادر عن محكمة العدل العلیا األردنیة والمنشور سنة ) 138/65(راجع القرار رقم  )1(

مجلة ) 1997(الصادر عن محكمة العدل العلیا والمنشور سنة ) 412/95(والقرار رقم ).530(المحامین ص
 ).617(نقابة المحامین ص
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  إجراءات اإلعتراض: رابعاً 

ــــادة   ــــت المــــ ــــة و ) 14(تناولــــ ــــة والثالثــــ ـــا الثانیــــ ــــ ــــة بفقراتهـ ـــات التجاریــــ ــــ ـــانون العالمـ ــــن قـــــ ــة مــــ ــــ الرابعــ

ــــواد  ــی) 45-34(والمـــ ــــ ـــــراءات السـ ـــة إجــ ــــات التجاریــــ ــــام العالمـــ ــن نظـــ ــي اإلمـــــ ـــــى ر فـــــ ــراض علــ عتـــــ

  . طلب تسجیل عالمة تجاریة أمام مسجل العالمات التجاریة

وقــد أصــدرت محكمــة العــدل العلیــا قــرارات عدیــدة فــي هــذا الموضــوع توضــح وتفســر هــذه 

  .1كام التي لم توردها هذه المواداإلجراءات وتبین بعض االح

  المحكمة الطعن لدى  - 2

سلطة النظر في الطعـون ) محكمة العدل العلیا(إن القانون األردني یمنح القضاء اإلداري 

فــي  1992لسـنة  )12(ورد قـانون محكمــة العـدل العلیـا األردنیــة رقـم ولقـد أ ،مســجلضـد قـرارات ال

منازعـــات ومنهـــا الطعـــون وال ,رلـــى ســـبیل الحصـــة عمنـــه إختصاصـــات هـــذه المحكمـــ) أ/9(المـــادة 

حیث نص قانون العالمات  ،ختصاص المحكمة بموجب أي قانون آخروالمسائل التي تعتبر من إ

مـام محكمـة العـدل التجاریـة تخضـح للطعـن أالتجاریة على أن العدید من قرارات مسجل العالمـات 

  :العدل العلیا وهي حیث سنتناول أهم شروط قبول الطعن لدى محكمة  ،العلیا

                                                
صفحة ) 1955(منشور سنة . 29/1/1955ا األردنیة، الصادر بتاریخ محكمة العدل العلی) 1/55(قرار رقم )1(
)4:(  
على مسجل العالمات التجاریة في حالة تقدیم اعتراض إلیه على تسجیل  أیة عالمة تجاریة أن یرسل نسخة -1

  .عن االعتراض إلى طالب التسجیل
من األسباب التي یستند إلیها في على طالب التسجیل المعترض علیه أن یقدم إلى السجل الئحة جوابیة تتض-2

  .طلب تسجیل العالمة فإذا لم یفعل ذلك یعتبر أنه تخلى عن طلبه
و على .على المسجل في حالة تقدیم الئحة جوابیة من طالب التسجیل أن یبلغ نسخة منها إلى المعترض-3

  .قوال الفرقاء أم الضوء هذه اللوائح المتبادلة یقرر فیما إذا كان البت في االعتراض یستلزم سماع أ
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  شرط المصلحة :أ

ـــدعوى شـــرطًا أساســـیًا مـــن شـــروط قبـــول دعـــوى " یعتبـــر وجـــود مصـــلحة شخصـــیة لرافـــع ال

ن المصــلحة شـرط عــام لقبــول الـدعوى یجــب أن یتــوافر فــي إذ إ ،محكمــة العـدل العلیــا اء لــدىااللغـ

ال حكــم بــرد الــدعوى النعــدام المصــلحة وهــذا مانصــت علیــه المــ ) أ/9( و) 3(ادةجمیــع االحــوال وإ

  :)1992(لسنة ) 12(من قانون محكمة العدل العلیا رقم ) 2/ج(و

.... تختص المحكمة دون غیرها بالنظر في الطعن الطعون المقدمة من ذوي المصلحة -أ((

وهكذا فإن  ))ال تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص لیست لهم مصلحة شخصیة  – 2/ج

حیث ال مصلحة فال " وشرطها األساس لذلك قیل ) إللغاءا(مصلحة هي مناط الدعوى اإلداریة ال

  .)1("وهذا النص عام وشامل لجمیع الطعون اإلداریة التي ترفع لدى محكمة العدل العلیا".دعوى 

ــم  ــ ـــات التجاریــــة رق ــانون العالمـ ــوص قــ ــنة )33(وبخصــ ــــة )  1952 ( لســ ــیغته المعدل بصــ

قـــرارات مســـجل ي االعتـــراض علـــى فإنـــه اشـــترط المصـــلحة فـــ )1999(لســـنة ) 34(بالقـــانون رقـــم 

  :منه حیث نصت على ما یلي) 1/ 14( ستثناء ما ورد في نص المادةالعالمات التجاریة با

یجــوز ألي شــخص أن یعتــرض لــدى المســجل علــى تســجیل أیــة عالمــة تجاریــة خــالل ((

ل أیــة مــدة أخــرى تعــین لهــذا ثالثــة أشــهر مــن تــاریخ نشــر إعــالن تقــدیم الطلــب لتســجیلها أو خــال

أمـــا إذا تــم نشـــر إعــالن الطلبـــات قبــل نفـــاذ هــذا القـــانون فتعــین المـــدة التــي یجـــوز تقـــدیم . لغــرضا

االعتـــراض خاللهـــا والصـــور التـــي یجـــوز تقدیمـــه بموجبهـــا طبقـــًا لمـــا نـــص علیـــه قـــانون العالمـــات 

   )).التجاریة المعمول به في تاریخ نشر اإلعالن

ذا كان المشرع األردني قد أعطى الحق ألي شخص أ ن یعترض لدى مسـجل العالمـات وإ

مـن قـانون العالمـات التجاریـة  )14/1(التجاریةعلى تسجیل أیة عالمة تجاریة وفقًا ألحكام المـادة 

                                                
  .53ص. أشار إلیه الرشدان، محمود علي، المرجع السابق) 471/2005(قرارمحكمة العدل العلیا رقم  )1(
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ــإذا صـــدر القـــرار  فـــإن هـــذا ــة فـ ـــدى مســـجل العالمـــات التجاریـ ــدأ وینتهـــي لهـــذا الشـــخص ل الحـــق یبـ

ذا صدر القرار بالرفض فإنه ال یملك حـق الطعـن  ،لمصلحته كان به لـى الوإ نعـدام المصـلحة لـه وإ

  .العدل العلیا في أحدث قرارتها وتواترت األحكام في ذلك  هذا ذهبت محكمة

جــاء فــي الطعــن المقــدم مــن المســتأنفة رنــدة محمــود جبــر ضــد المســتانف : ((حیــث قضــت

  .ضدها 

  شركة عصیر لبنان -1

  :یليمسجل العالمات التجاریة ما  -2

انه ال (د أنه من المبادئ المستقرة في مجال التقاضي ستئناف نجوقبل البت في أسباب اال((

  فالمصلحة هي مبرر وجود الدعوى بالنسبة لصاحبها فقد نصت المادة) بغیر مصلحة  دعوى

  :ن محكمة العدل العلیا على ما یليمن قانو  )2/ج/19(

 وتسري هذه القاعدة في مجال ة من أشخاص لیست لهم مصلحة شخصیةال تقبل الدعوى المقدم"

لسنة  )24(المحاكمات المدنیة رقم  من قانون أصول) 3/1(القضاء العادي فقد نصت المادة 

ه فیه مصلحة قائمة لصاحب ال یقبل أي طلب أو دفع الیكون:"وتعدیالته على مایلي )1988(

  .)1("یقرها القانون

ف وقد جاء أیضا في قرار لمسجل العالمات التجاریة في اإلعتـراض المقـدم مـن عبـداللطی

  :د المعترض علیه بنایوت حوش مایليالسعدي ابو زهرة ض

عبارة یجوز الي شخص أن یعترض لدى المسجل عن أیة عالمة تجاریة الـواردة فـي إن "

التعنـي األشـخاص الفضـولیین الـذین ....من قـانون العالمـات التجاریـة ) 14(من المادة  )أ(الفقرة 

                                                
أشار إلیه الرشدان، ) 28/2/2007(الصادر عن محكمة العدل العلیا األردنیة تاریخ ) 3/2007(قرار رقم  )1(

  .56- 55ص. المرجع السابق. محمود علي
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نمــا تعنــي التــاجر بحكــم تجارتــه أو ال عمــل لهــم ســوى مضــایقة طــالبي تســجیل العامــة ا لتجاریــة وإ

تجات التي تحمل صانع بحكم صناعته للمنوتشمل ال ،شهادة اإلتجار بالعالمة التجاریةإنتخابه أو 

وتشمل المستهلك بحكم استهالكه وشـرائه وتداولـه للبضـاعة التـي تحمـل العالمـة  ،العالمة التجاریة

  .)1(تحمل العالمة التجاریة

ــث أ ــرى الباحــ ــن بقــــرارات مســــجل ویـ ــول الطعــ ــرة شــــرطًا لقبــ ن المصــــلحة الشخصــــیة المباشــ

وأن تبقــى هــذه المصــلحة قائمــة حتــى الفصــل فــي  ،لتجاریــة أمــام محكمــة العــدل العلیــاالعالمــات ا

نتفت المصلحة فال رقابة للقضاء علـى قـرار المسـجل حیـث تصـبح الـدعوى غیـر ، وأنه إذا االطعن

  .مقبولة شكال ومستوجبة للرد

  عاد رفع الدعوى بالقرارات الصادرة عن المسجلمی :ب

رفعهــا  مـام محكمــة العــدل العلیـا أن یــتمرط المشـرع االردنــي لقبــول دعـوى اإللغــاء ألقـد اشــت

و ، أمنـه للمسـتدعي ر االداري المشـكوفي میعاد معین حدده بستین یومًا تبدأ مـن تـاریخ تبلیـغ القـرا

كــان التشــریع یــنص علــى العمـــل  ریقــة أخــرى إذاط ةمــن تــاریخ نشــره فــي الجریــدة الرســمیة أو بأیـــ

) 12( حیــث نصــت المــادة ؛بتلــك الطریقــة بــالقرار مــن ذلــك التــاریخ أو یقضــي بتبلیغــه لــذوي الشــأن

  :على ما یلي)1992( لسنة )12( من قانون محكمة العدل العلیا رقم

باسـتدعاء  لمحكمـةمن هذه المادة تقام الـدعوى لـدى ا) ج(و )ب(مع مراعاة أحكام الفقرتین .  (( أ

 ،سـتین یومـًا مـن تـاریخ تبلیـغ القـرار اإلداري المشـكو منـه للمسـتدعي) 60(خطي یقدم إلیها خـالل 

خــرى إذا كــان التشــریع یــنص علــى العمــل ة طریقــة أأو مــن تــاریخ نشــره فــي الجریــدة الرســمیة أوبأیــ

  .تبلیغه لذوي الشأن بتلك الطریقةبالقرار من ذلك التاریخ أویقضي ب

                                                
  .57جل العالمات التجاریة األردني، أشار إلیه الرشدان، محمود علي، المرجع السابق، ص قرار لمس )1(
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وامتناعها عن ذلك وفقـا لمـا هـومبین فـي المـادة رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أحالة في . ب

من هذه المادة بعد انقضاء  )أ(من هذا القانون تبدأ مدة الطعن المنصوص علیها في الفقرة ) 11(

  .رلتلك الجهة المختصة لتتخذ ذلك القرا من تاریخ تقدیم المستدعي طلبًا خطیاً ثالثین یوما ً  )30(

ولقــد حــدد   )).تقبــل دعــوى الطعــن بــالقرارات اإلداریــة المنعدمــة فــي أي وقــت دون التقیــد بمیعــاد. ج

الــى ســجل العالمــات  القـانون مواعیــد مختلفــة لتــاریخ االســتئناف حســب حــاالت االعتــراض المقدمــة

  .لتجاریة التمثلة في ثالثة مواعیدا

مــن قــانون ) 14و11(نادًا ألحكــام المــادتینعشــرون یومــًا الســتئناف القــرارات الصــادرة اســت: األول

  .العالمات التجاریة

قـانون العالمـات  مـن) 18(ستئناف القرارات الصادرة استنادا الحكـام المـادة ثالثون یوما إل: الثاني

 .التجاریة 

مـن قـانون العالمـات ) 34(ستئناف القـرارات الصـادرة اسـتنادًا ألحكـام المـادة ستون یومًا إل: الثالث

مــن قــانون  )28و27و25و24و23و22( أمــا بالنســبة للقــرارات الصــادرة اســتنادًا للمــواد ،یــةالتجار 

أ مــن قــانون محكمــة العــدل العلیــا /12العالمــات فمــدة الطعــن ســتون یومــًا اســتنادًا ألحكــام المــاد ة 

ــه ان مـــدة الطعـــن  كـــون قـــانون العالمـــات التجاریـــة لـــم یحـــدد مـــدة الطعـــن وممـــا تجـــدر االشـــارة الیـ

، ویترتـب علـى عـدم مراعـاة مواعیـد الطعـن فـي القـرارات المشـار اف تبـدأ مـن تـاریخ التبلیـغاالستئنب

  .)1(رداالستئناف شكالً 

 بصـیغته )1952( لسـنة )1( ه أن نظـام العالمـات التجاریـة رقـمومما تجدر اإلشارة إلی   

تسـجیلها  ىقد ألزم طالب تسجیل العالمة والمعترض عل )2000(لسنة  )37(المعدلة بالنظام رقم 

                                                
 .64- 63الرشدان محمود علي، المرجع السابق، ص )1(
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عنوانـا للتبلیـغ فــي  وكـل وكیـل ال یقـیم فـي المملكــة األردنیـة الهاشـمیة ویتعـاطى عمـالً فیهــا أن یقـدم

 :ام العالمات التجاریة على مایأتيمن نظ) 9( حیث نصت المادة ؛المملكة

یترتب على كل من یطلب تسجیل عالمة تجاریة وكل من یعترض على تسجیلها وكـل وكیـل  -1"

غ فــي المملكــة المملكــة االردنیــة الهاشــمیة أو یتعــاطى عمــال فیهــا أن یقــدم عنوانــًا للتبلیــال یقــیم فــي 

إذا طلب منه ذلـك ویمكـن اعتبـار ذلـك العنـوان بمثابـة العنـوان الحقیقـي للطالـب  ،االردنیة الهاشمیة

أو المعتـرض أو الوكیـل المـذكور فیمــا یتعلـق بجمیـع الغایـات التــي تتصـل بطلـب التسـجیل المشــار 

  .لیه او االعتراض المقدم على التسجیلإ

یجوز للمسجل بأن یطلب الى صاحب أیة عالمة تجاریة مسجلة ال یقیم فـي المملكـة االردنیـة  -2

 ،أو ال یتـعــاطى عمـــالً فیهـــا أن یقـــدم لـــه عنوانـــا للتبلیـــغ فـــي المملكـــة االردنیـــة الهاشـــمیة ،الهاشـــمیة

قي لصاحب العالمة المسجلة المذكور فیما یتعلق ویمكن اعتبار  ذلك العنوان بمثابة العنوان الحقی

  ".بجمیع الغایات التي تتصل بالعالمة التجاریة المشار الیها

ضــرورة تبلیــغ قــرار المســجل  مــن نظــام العالمــات التجاریــة علــى) 26(نصــت المــادة كمــا 

تاریخ قـرار  سبابه ومن اجل االستئناف یعتبر تاریخ التبلیغ أنهیبلغ الطالب قرار المسجل وأ":بقولها

  .)1("التسجیل

والــذي یتضــح مــن هــذا الــنص أن المشــرع االردنــي جعــل تــاریخ التبلیــغ لغایــات اإلســتئناف 

و بتقریــره هــذه المواعیـــد قــد هـــدف مــن ذلـــك  ،ور قــرار مســـجل العالمــات التجاریـــةهــو تــاریخ صـــد

حیــث انهــا  طــویالً مصــلحة علیــا هــي إســتقرار قــرارات مســجل العالمــات التجاریــة وعــدم تركهــا وقتــا 

  .في النشاط اإلقتصادي الوطني مهماً  تلعب دوراً 

                                                
لسنة ) 37(بصیغته المعدلة بالنظام رقم ) 1952(لسنة ) 1(من نظام العالمات التجاریة رقم ) 26(المادة  )1(
)2000.(  
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  قرارات مسجل العالمات التجاریة التي تقبل الطعن أمام محكمة العدل العلیا: ج

 28و 27و 25و 24و 23و 22و 18 و 14و  11(من خالل ما ورد في المـواد       

ادا ألحكام هـذه المـواد خضـعت تنمن قانون العالمات التجاریة نجد أن القرارات الصادرة اس )34و

حیـث تبسـط المحكمـة رقابتهـا القضـائیة علـى سـالمة وصـحة  ،ستئناف أمام محكمـة العـدل العیـالال

بـــرفض  ســواء كانــت تقضــي بتســجیل العالمــة أم ،ت ومــدى موافقتهــا لمبــدأ المشــروعیةهــذه القــرارا

 ریـة سـبق تسـجیلها أمعالمة تجامع ابه تسجیلها ألي سبب منصوص علیه في القانون لوجود التش

غیــر  هــور وتشــجع المنافســة غیــر المحقــة أمإســتعمالها بحیــث تــؤدي إلــى حــدوث اللــبس لــدى الجم

  .حاالت شطبهام أ ،المشروعة

یجب على من یقدم الطعـن مـن الـوكالء أن تتضـمن وكالتـه تخویلـه حـق  في هذه الحالةو  

ذا كانـت  ،لعـدم صـحة الخصـومةائلة رد الدعوى إقامة الدعوى لدى محكمة العدل العلیا تحت ط وإ

حـق توكیـل فیجـب أن تتضـمن  ،الوكالة عامة صادرة إلى مكتب من مكاتب حمایة الملكیة الفكریـة

المحــامي قــد مــارس المحامــاة بصــفته وفضــالًعن ذلــك یجــب أن یكــون  .المحــامین فیمــا وكلــت فیــه

لة قبل ممارسته مهنة أو عمل في وظیفة قضائیة لمدة مماث ،ستاذا لمدة ال تقل عن خمس سنواتا

  .من قانون محكمة العدل تحت طائلة رد اإلستئناف شكال) أ/13(المحاماة إعماال لنص المادة 

إمـــا  ؛ویجـــب أن یكـــون القـــرار المطعـــون فیـــه فاصـــل فـــي طلـــب تســـجیل العالمـــة التجاریـــة

ــل الطعــــن باال قبول أوبــــال ــرفض حتــــى یقبــ ــةالــ ــتئناف لــــدى محكمــ ــــرارات أو ســ ـــدل العیــــا أمــــا الق  العـ

  .جراءات اإلعدادیة فال تقبل الطعناإل

  :ومما سبق سوف نتناول القرارات القابلة للطعن لدى محكمة العدل العلیا وتشمل مایلي
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  قرار مسجل العالمات التجاریة برفض تسجیل العالمة التجاریة -1

  :من قانون العالمات التجاریة على ما یلي) 11(نصت  المادة  

عالمـــة تجاریـــة اســـتعملت أو فـــي النیـــة اســـتعمالها ویرغـــب فـــي  كـــل مـــن یـــدعي أنـــه صـــاحب – 1

  .إلى المسجل وفقًا لألصول المقررةتلك العالمة علیه أن یقدم طلبًا خطیًا  تسجیل

یجـوز للمسـجل مـع مراعـاة أحكـام هــذا القـانون أن یـرفض أي طلـب كهـذا أو أن یقبلـه بتمامــه  – 2

ـــن قبولـــه بموجـــب شـــر دون قیـــد أ مـــن وط أو تعـــدیالت أو تحـــویرات فـــي طریقـــة و شـــرط  أو أن یعل

  .العالمة أو مكان استعمالها أو غیر ذلك من األمور استعمال

إذا رفض المسـجل تسـجیل عالمـة تجاریـة فیجـوز أن یسـتأنف قـراره إلـى محكمـة العـدل العلیـا  – 3

  .یوما) 20(خالل 

العلیـا وهـو  ومن استقراء هذا النص نجد أن القـرار الـذي یقبـل الطعـن لـدى محكمـة العـدل"

 أوبعـد أن ،ه أحكام قانون العالمات التجاریةبتدأ  لمخالفتمسجل العالمات التجاریة بالرفض ا رقرا

ـــب التســـجیل إجـــراء ا ــة ایـــرفض طال ــة أو مكـــانلتعـــدیالت أو التحـــویرات فـــي طریقـ  ســـتعمال العالمـ

  .)1("خرىاستعمالها أو أیة طلبات أ

ـــة فــــ ــلطة التقدیریـ ـــث أن للقاضــــي الســ ــرى الباحـ ــــه ویــ ــرار المطعــــون فی ــین القــ ي  المقابلــــة بــ

ــدعوى علــــى  ــز الــ ــى طلــــب تســــجیل العالمــــة التجاریــــة حیــــث تتركــ والشــــروط المتعلقــــة بالموافقــــة علــ

ومـا إذا كـان  ،عیة قـرار مسـجل العالمـات التجاریـةالمشروعیة وتدور إجراءاتها حول فحـص مشـرو 

  .أم أنه سلیم وغیر مخالف للقانون القرار مشوبًا بعیب

                                                
 .70، المرجع السابق، صالرشدان، محمود علي )1(
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مسجل العالمات التجاریة في اإلعتراض المقدم من أي شخص على تسجیل أیة  قرار -2

  .عالمة تجاریة

  :ون العالمات التجاریة على ما یليمن قان) 14(نصت المادة " 

یجــوز ألي شــخص أن یعتــرض لــدى المســجل علــى تســجیل أیــة عالمــة تجاریــة خــالل ثالثــة  – 1

. ا أو خـالل أیـة مـدة أخـرى تعـین لهـذا الغـرض أشهر من تاریخ نشر إعالن تقدیم الطلب لتسـجیله

أمــا إذا تــم نشــر إعــالن الطلبــات قبــل نفــاذ هــذا القــانون فتعــین المــدة التــي یجــوز تقــدیم االعتــراض 

خاللها والصور التي یجوز تقدیمه بموجبها طبقًا لما نص علیه قانون العالمات التجاریة المعمول 

  .به في تاریخ نشر اإلعالن 

  .یقدم االعتراض كتابًة بحسب األصول المقررة وأن یبین فیه أسباب االعتراض ینبغي أن  – 2

یرسل المسجل نسخة من االعتراض إلـى طالـب التسـجیل الـذي علیـه أن یرسـل إلـى المسـجل  – 3

حســب األصــول المقــررة الئحــة جوابیــة تتضــمن األســباب التــي یســتند إلیهــا فــي الطلــب الــذي قدمــه 

  .فعل ذلك یعتبر أنه تخلى عن طلبهلتسجیل العالمة فإذا لم ی

ــل  – 4 ــا كـ ــجل أن یبلـــغ نســـخة منهـ ـــة فیترتـــب علـــى المسـ ـــب التســـجیل الئحـــة جوابی إذا أرســـل طال

إذا اسـتوجب األمـر  –شخص من األشخاص المعترضین على التسـجیل وعلیـه بعـد سـماع الفرقـاء 

ن المقتضـى الســماح وبعـد النظـر فـي البینــات التـي قـدمها كـل مـنهم أن یقــرر مـا إذا كـان مـ –ذلـك 

  ."بالتسجیل والشروط التي تجب مراعاتها فیه

خص لـه مصـلحه یتضح من هذه النصوص أن المشـرع األردنـي قـد أعطـى الحـق ألي شـ"

مـة یـة عالجل العالمـات التجاریـة علـى تسـجیل ألـدى مسـ ن یعتـرض خطیـاً أم لم تكن له مصـلحة أ

 ،ن تقــدیم الطلــب فـي الجریــدة الرســمیة مـن تــاریخ نشــر إعـال شــهرٍ تجاریـة وذلــك خــالل مـدة ثالثــة أ

مــن اإلعتــراض،  وعلـى مســجل العالمــات التجاریــة أن یبلــغ طالــب تســجیل العالمــة التجاریــة نســخة
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سـباب التـي یسـتند الیهـا فـي وابیـة علـى االعتـراض یبـین فیهـا األن یقـدم الئحـه جوبعد تبلیغه علیه أ

ذا ـنـلم یقدم مثل هـذه الالئحـة یعتبـر أ طلب التسجیل وإ سـجیل العالمـة التجاریـة ى عـن طلـب ته تخلَّ

على أنه اذا قدم الئحة جوابیة فعلى المسجل أن یبلغ نسخة منها إلـى المعتـرض وبعـد  .الذي قدمه

ــإجراءات ذلـــك یســـتمع إلـــى بیانـــاتهم ودفـــوعهم ومـــن ثـــم یصـــدر قـــراره بـــرفض ا العتـــراض والســـیر بـ

علـى أنـه كمـا أوضـحنا سـابقًا إذا  ،جیلاض ویوقـف السـیر بـإجراءات التسـاو یقبل اإلعتر  ،التسجیل

ذي یصـدر فـي غیـر كان المعترض لیس له مصلحة شخصیة مباشرة في اإلعتـراض فـإن القـرار الـ

  .)1("ستئنافه أمام محكمة العدل العلیاصالحه ال یستطیع ا

ویــرى الباحــث أن األصــل فــي الــدعاوى العادیــة أن یكــون لرافــع الــدعوى مصــلحة محتملــة 

وأن هــذا  ،مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة األردنــي) 3(مــاًال لــنص المــادة محققــة وقائمــة إع

التوجه من محكمة العدل العلیا له مایبرره مـن النـاحیتین القانونیـة والعملیـة فهـو قانونیـًا ینسـجم مـع 

  .المشروعیة قضاء اإللغاء كقضاء موضوعي یحمي مبدأ

ستعملها شخص آخر أو أیة عالمة قریبة قرار مسجل العالمات التجاریة بتسجیل عالمة ی -3

ساس د على أسم أكثر من شخص واحس البضائع أو الصنف من البضائع باالشبه بها لنف

  .قیود وشروط یستصوب فرضها

  :ون العالمات التجاریة على ما یليمن قان) 18(حیث نصت المادة 

ــق المزاحمـــــة الشـــــری – 1 ــــتعمل بطریـــ ــان شـــــخص یسـ ــــة یســـــتعإذا كـــ ـــة تجاریـ ـــخص فة عالمــ ملها شــ

ــ ــ ،رآخـــ ـــ ــــجیل نف ــوب المســـــجل معهـــــا تسـ ــة یستصـــ ــــوال خاصـــ ــدت أحـ ــــة باســـــم أو إذا وجـــ س العالمـ

ـــد ــن شــــخص واحــ ــر مــ ــك العالمــــة أو أكثــ ــجیل تلــ ــمح بتســـ ــجل أن یســ ـــوز للمســ أیــــة عالمـــــات ، فیجـ

ـــبه بهـــــا ــائع بأخــــرى قریبـــــة الشـ ـــن شـــــخص ا، لــــنفس البضـــــائع أو الصــــنف مـــــن البضــ ــر مــ ــم اكثــ ســـ

                                                
  .73ص. المرجع السابق. الرشدان، محمود علي )1(
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ــن حیــــث طریقــــة االســــتعمال  واحــــد علــــى أســــاس القیــــود والشــــروط التــــي ــد یستصــــوب فرضــــها مــ قــ

  .ومكانه وغیر ذلك من األمور

مـن ذات القـانون والتـي تـنص  )17( ستقراء هذا النص نجد أنه مـرتبط بـنص المـادةومن ا

ذا طلـــب عــدة أشـــخاص تســجیل عالمــات تجاریـــة متماثلــة أو قریبـــة الشــبه بعضـــها ا" :علــى مــایلي

البضــائع أو الصــنف، فــال یجــوز للمســجل أن یــرفض  بــبعض وكانــت تلــك العالمــات تتعلــق بــنفس

  لطالبین إال بعد أن تسوى حقوقهمتسجیل أیة عالمة من تلك العالمات باسم شخص من هؤالء ا

  ، أوبینهم على وجه یوافق علیه المسجلإما باالتفاق فیما  – 1

ل إلى مثل بواسطة محكمة العدل العلیا التي یحیل المسجل الخالف علیها عند عدم الوصو  – 2

  .هذا االتفاق

باإلضــافة إلــى هــذه الصــورة غالبــًا مــا تتحقــق عنــدما یكــون أحــد األشــخاص یســتعمل أســمه و       

لوان معینة عالمة تجاریة لبضاعته أو منتجاته ثم یتوفى وتصبح هذه العالمة ملكا للورثـة رسوم وأ

سـتعمالها بحیـث یصـبح جاریـة واعینة یقوم كـل واحـد مـن الورثـة باالسـتقالل بالعالمـة التوبعد فترة م

ســتعمال عالمــة تجاریــة مــن وكــذلك األمــر فــي حالــة ا ،التجاریــة أكثــرمن شــخص یســتعمل العالمــة 

سـتعمال العالمـة علـى ذات المنـتج ثـم تحـل الشـراكة وینفـرد كـل شـریك باقبل مجموعة من الشركاء 

ومـن األمثلـة علـى  .فتكون هنا المزاحمة شـریفة ولـیس بقصـد تضـلیل الجمهـور وغشـه ،او الصنف

هذا االسم ستعمال ؛ حیث یستعمل هذا االسم كعالمة تجاریة وبعد اذلك في األردن حلویات حبیبة

ســمه بیــنهم علــى أن یكتــب كــل واحــد مــنهم اتفقــوا الــى أن یحــل الخــالف مــن قبــل الورثــة منفــردین ا

ـــز عـــن اآلخـــر  ـــات حبیبـــة ( بشـــكل ممی ــة ) ( زیـــاد حبیبـــة  –حلوی ج محمـــود الحـــا –حلویـــات حبیبـ

  ).حلویات نبیل عرفات)( لویات عرفاتح(األمر بالنسبة لحلویات عرفات  وكذلك) حبیبة
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ة او الشـركاء عنـد اخــتالف وحـول موضـوع اسـتعمال االســم كعالمـة تجاریـة مـن قبــل الورثـ

و حل الشركة فقد جاء في قـرار محكمـة العـدل العلیـا فـي االسـتئئناف المقـدم مـن المسـتأنفه الورثة أ

ویـات ومطـاعم زالطیمـو ضـد المسـتأنف علیهمـا مسـجل العالمـات التجاریـة وشـركة احمــد شـركة حل

ذات الــرقم ) مــع رســمه(مســجل العالمــات التجاریــة زالطیمــو وشــركاه للطعــن بــالقرار الصــادر عــن 

ـــات العربیـــة واألمـــن أجـــل ) 30(فـــي الصـــنف ) 43060( ـــواع الحلوی ـــة والجاتوهـــات جمیـــع أن جنبی

حیــث ) طیمــو وشــركاهشــركة احمــد زال(الثانیــه  اهت علــى المســتأنف ضــدالكعــك والبســكویوالبوظــه و 

  :جاء فیه مایلي

نجد أن جمیع هذه االسباب تنصب من حیث النتیجة على أن هناك تشـابها بـین العالمـة (

ــدها الثانیـــه ) ح ز(التجاریـــة المطلـــوب ترقینهـــا  ــتأنف ضـ شـــركة احمـــد احمـــد (المســـجله باســـم المسـ

التي تملكها المستأنفة شـركة ) zsحلویات زالطیمو ح ز (المة التجاریة وبین الع) زالطیمو وشركاه

ــة رقـــم لرجوع إحلویـــات ومطـــاعم زالطیمـــو وبـــا ــات التجاریـ ــنة  )33(لـــى قـــانون العالمـ  )1952(لسـ

منه قد نصت على ) 8(من المادة ) 10(نجد أن الفقرة  )1999( لسنة )34(المعدل بالقانون رقم 

ة التــي تطـــابق عالمـــة تخـــص شخصــًا آخـــر ســـبق تســـجیلها لـــنفس الیجـــوز تســـجیل العالمـــ( مــایلي

البضائع التي یراد تسجیل العالمة من أجلهـا أو لصـنف منهـا أو العالمـة التـي تشـابه تلـك العالمـة 

  ).إلى درجة قد تؤدي إلى غش الغیر

ــیة التـــــي تحیـــــث إن الفكـــــرة األ   ـــي اساســـ ـــة هــ ـــوع نطـــــوي علیهـــــا العالمـــــة التجاریــ ـــال وقــ حتمــ

  .سمهایق النظر الیها أو عن طریق سماع اا وبین العالمة األخرى عن طر لتباس بینهاال

ــث إ   ــــ ـــینوحیـــ ـــــ ـــین العالمتـ ــــ ـــــة بـــ ــــ ـــا بالمقارن ــــ ــــتأنفة  ،ننـــ ــــ ـــــركة المســ ـــــة الشــــ ــــات ( عالمـــــ ــــ حلویــ

ـــو ح ز  ـــــوب ترقینهــــــا  ) zsزالطیمـــ ـــة المطلـ ـــ ـــدها الثانی ـــتأنفة ضـــ ــركة المســـ ــة الشــــ ال ) ح ز(وعالمــــ

  .ختالف اللفظ والكتابة ناك تشابه بین هاتین العالمتین النجد أن ه
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فقـــد اســـتقر " ح ز " أمــا عـــن وجـــود التشـــابه الجزئــي بـــین العالمتـــین فیمـــا یتعلــق بـــالحرفین  

ال یكفــي للقــول بوجــود  ،ود التشــابه الجزئــي بـین العالمتــینقضـاء هــذه المحكمــة علــى أن مجـرد وجــ

هوالتشــابه  ،ذلــكن التشــابه الــذي مــن شــأنه إذ إ ،مكــن أن یــؤدي الــى غــش الجمهــورتشــابه بینهمــا ی

 ،نـه فـي ضـوء ذلـكوحیـث إ، كل عـام ال فـي تفاصـیلهما الجزئیـةالحاصل في مجموع العالمتـین بشـ

سـواء  ،یظهر التباین واضحا بین عالمة الشركة المستأنفة وعالمة الشركة المستأنفة ضدها الثانیـة

العـادي التمییـز  بحیـث یمكـن للمسـتهلك ،الرسم والشكل والمظهر العـام من حیث اللفظ والكلمات أم

وأسباب االستئناف غیـر  ،المستأنف متفقًا وأحكام القانون وعلیه یكون القرار، سر وسهولةبینهما بی

  .)1("واردة علیه ویتعین ردها

  قرار مسجل العالمات التجاریة بخصوص تجدید مدة التسجیل -4

  :ن العالمات التجاریة على ما یليمن قانو ) 21(نصت المادة "

  التسجیل  تجدید مدة-

 .یجدد المسجل تسجیل العالمة التجاریة بناًء على طلب مالكها وفقًا ألحكام هذا القانون  .1

 إذا لم یطلب مالك العالمة التجاریة تجدیدها فتعتبر حكمًا مشـطوبة مـن السـجل بانقضـاء سـنة .2

 واحـدة علـى انتهـاء مـدة تسـجیلها ویحـق للغیـر طلـب تسـجیل هـذه العالمـة التجاریـة باسـمه بعـد

 .سنة أخرى انقضاء

م لب إعادة تسجیلها في أي وقـت مـا لـلصاحب العالمة التجاریة التي اعتبرت مشطوبة أن یط .3

  .كن قد سجلت باسم غیرهت

                                                
الصادر عن محكمة العدل العلیا ) 535/2003(الصادر عن محكمة العدل العلیا األردنیة القرار رقم  )1(

 . 21/1/2004األردنیة بتاریخ 
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والمستفاد من هذا النص أن لمالك العالمة التجاریة أن یطلب من المسجل تجدید عالمتـه 

    .ي تتم عند تسجیلها ألول مرةالتجاریة والتجدید عادة یتم دون أي إجراء من اإلجراءات الت

تجدیــده ومضــت ســنة علــى هــذا یتقــدم مالكهــا بطلــب ل ولــم أمــا إذا انقضــت مــدة التســجیل

وتنتهي تبعا لذلك ملكیة مالكها وتصبح العالمـة شـائعة بـدون  ،فإنها تعتبر مشطوبة حكما ،التاریخ

ة بطلــب لتســجیلها ى المــدة الســابقنقضــاء ســنة أخــرى علــویحــق ألي شــخص أن یتقــدم بعــد ا ،الــكم

  .سمه وفقا ألحكام القانونبا

مـالم یكـن أحـٌد قـد  ،مجـدداسـمه إعـادة تسـجیلها باكما أنه یحق لمالكهـا السـابق أن یطلـب "

وفي مثل هذه الحالة یجب علـى المسـجل أن یطبـق إجـراءات التسـجیل المنصـوص  ،سمهسجلها با

  .)1("علیها في القانون

  بشطب تسجیل العالمة التجاریة لعدم اإلستعمال قرارات مسجل العالمات التجاریة -5

  :من قانون العالمات التجاریة على ما یلي ) 22/1(فقد نصت المادة 

مــن هــذا القــانون یجــوز ألي شــخص ذي مصــلحة أن یطلــب ) 26(مــع مراعــاة أحكــام المــادة  – 1

ــت ــًا وبصــــورة مسـ ــم یســــتعملها فعلیـ ــة تجاریــــة مســـجلة لغیــــره إذا لـ ــالل إلغـــاء تســــجیل أي عالمـ مرة خــ

الســنوات الثالثــة التــي ســبقت الطلــب إال إذا أثبــت مالــك العالمــة التجاریــة أن عــدم اســتعمالها یعــود 

  .أو أسباب مسوغة حالت دون استعمالها  ،إلى ظروف تجاریة خاصة

ـــنص اعطـــى المشـــرع األردنـــي الحـــق لكـــل شـــخص ذي مصـــلحة أن  ومـــن اســـتقراء هـــذا ال

م غیره إذا تـوافرت ثـالث سین أي عالمة تجاریة مسجلة باة ترقمن مسجل العالمات التجاری یطلب

  :حاالت هي

                                                
 .81ص. المرجع السابق. الرشدان، علي محمود )1(
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أن تكــون هنـــاك عالمـــة تجاریـــة مســجلة باســـم شـــخص غیـــره لــدى مســـجل العالمـــات التجاریـــة  .1

 .تسجیالً قانونیاً 

ــى طالــــب التــــرقین إثبــــات عــــدم ،تعماًال فعلیــــاً ســــتعمال مالــــك العالمــــة التجاریــــة اســــعــــدم ا .2  وعلــ

 .ستعمال الفعلياال

ستعمال قد استمرت ثالث سنوات متواصلة وبتـاریخ سـابق علـى تقـدیم الطلـب ن مدة االأن تكو  .3

لة ســـنوات متواصـــ ســـتعمال بأنـــه قـــد إســـتمر ثـــالثدم االوعلـــى طالـــب التـــرقین أیضـــا إثبـــات عـــ

  .وبتاریخ سابق على تقدیم الطلب

ویجســد موقــف المشــرع األردنــي فــي ســقوط حــق صــاحب العالمــة لموقــف اتفاقیــة بــاریس 

إذ یقــع علــى مالــك العالمــة  .)TRIBS()1(الملكیــة الصــناعیة  وكــذلك موقــف اتفاقیــة تــربسلحمایة

التجاریــة واجــب اســتعمال أو اســتغالل العالمــة التجاریـــة التــي بــادر بتســجیلها وأصــبح مالكــا لهـــا، 

وبالتــالي  ،ویتبــین مــن خــالل نــص المــادة وجــود شــروط یتطلبهــا ســقوط الحــق فــي العالمــة التجاریــة

  .التي یتم فیها سقوط الحق في العالمة التجاریة بسبب عدم االستعمالاإلجراءات 

جلة  -6 ة المس ة التجاری ك العالم رخیص لمال رفض الت ة ب ات التجاری جل العالم رار مس ق

ا أو  ى ذاتیتھ ؤثر عل ورة ال ت ا بص ة أو یغیرھ ة التجاری ى العالم يء إل افة ش بإض

  .الترخیص بذلك 

  :عالمات التجاریة على ما یلي من قانون ال )24(فقد نصت المادة 

ــــررة أن  – 1" ــورة المق ــجل بالصــ یحــــق لصــــاحب العالمــــة التجاریــــة المســــجلة أن یطلــــب إلــــى المســ

ویجــوز ،یـرخص لـه أن یضــیف شـیئًا إلـى تلــك العالمـة أو أن یغیرهــا بصـورة ال تـؤثر علــى ذاتیتهـا 

                                                
ال یجوز إلغاء التسجیل في أیة دولة یكون : "من اتفاقیة باریس بالقول) 1/ج/5(نصت على ذلك المادة  )1(

ذا لم یبرر صاحب الشأن األسباب التي أدت  استعمال العالمة المسجلة فیها إجباریا إال بعد مضي مدة معقولة وإ
  ". إلى توقفه
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الشـروط التـي قـد للمسجل أن یرفض إعطاء هذا الترخیص أو أن یصرح به بموجب بعض القیود و 

  .یراها مناسبة ویكون هذا الرفض أو الترخیص تابعًا لالستئناف لدى محكمة العدل العلیا 

إذا سمح بإدخال إضافة أو إجراء تغییر ینشر إعالن العالمة التجاریة على الوجه الذي تم  – 2

  ."معه تغییرها حسب األصول المقررة

ســـتئناف المقـــدم مـــن الشـــركة الصـــدد فـــي االة العـــدل العلیـــا بهـــذا جـــاء بقـــرار محكمـــوعلیـــه 

 )5571/13844/ع ت (التجاریة  الفلسطینیة ضـد مسـجل العالمـات التجاریـة للطعـن بقـراره رقـم 

مـــع  أرز النمـــر(المتضـــمن عـــدم الموافقـــة علـــى تعـــدیل العالمـــة التجاریـــة  )4/2007/ 16( تـــاریخ

  :ث قضتوالغایات حی ، لوجود عالمة مشابهة في اللفظ)رسمة صورة النمر

  :لتجاریة نجد انها تنص على ما یليمن قانون العالمات ا )8/10(فإننا من الرجوع الى المادة "

العالمـة التــي تطـابق عالمــة تخـص شخصــًا آخــر سـبق تســجیلها لـنفس البضــائع التـي یــراد تســجیل 

لــى العالمــة مــن أجلهــا أو لصــنف منهــا أو العالمــة التــي تشــابه تلــك العالمــة إلــى درجــة قــد تــؤدي إ

  .غش الغیر

ولما كانت البینات الواردة والمسجلة  في مدیریة مراقبة الشركات في سجل الشـركات ذات 

) أرز تـایجر(تملـك العالمـة التجاریـة  6/7/1999تـاریخ ) 5773(المسؤولیة المحـدودة تحـت رقـم 

ـــاریخ  TIGERشــــعبان  ــة الصــــناعیة بتـ ــــة حمایــــة الملكیــ ـــمها لــــدى مدیری مــــع رســــمة ومســــجلة بإسـ

ولما كان طلب المستأنفة هو فـي تـاریخ الحـق لتسـجیل شـركة محمـود ) قبول مبدئي( 4/9/2006

ســتنادا ألحكـــام الصــنف واحــد والغایـــة واحــدة فإنـــه ا شــعبان وأوالده لــذات العالمـــة التجاریــة ولكـــون

ــا التجاریـــة  )8/10(المـــادة  مـــن قـــانون العالمـــات  التجاریـــة فـــإن طلـــب المســـتأنفة بتعـــدیل عالمتهـ

نون ومـن شـأنه أن یـؤدي لغـش الغیـر ویكـون ماتوصـل إلیـه مسـجل العالمـات التجاریـة مخالف للقا

  .)1("متفقًا وأحكام القانون واإلستئناف مستوجب الرد

                                                
منشور، أشار إلیه الرشدان،  غیر 30/5/2007تاریخ ) 183/2007(محكمة العدل العلیا األردنیة قرار رقم  )1(

 .91- 90ص. المرجع السابق. حمود علي
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ـــبب  -7 ــجل أو بسـ ــي الســ ــدم إدخــــال قیــــد فــ ــجل العالمــــات التجاریــــة بخصــــوص عــ ــرار مســ قــ

  حقة أي قید في السجل بصورة غیر محذف أي قید أوتدوین أي قید أو بسبب بقاء 

  :من قانون العالمات التجاریة على ما یلي) 25(نصت المادة 

  :مع مراعاة أحكام هذا القانون

كل من لحقه حیف من جراء عدم إدخال قیـد فـي السـجل أو بسـبب حـذف أي قیـد منـه أو مـن  .1

تدوین أي قید فیه من دون سبب كاف یبرر تدوینه أو بسـبب بقـاء أي قیـد فـي السـجل بصـورة 

جود خطأ أو نقص في أي قید مدرج في السجل، ویجوز له أن یختار بین أن غیر محقة أو و 

یقـدم طلبــًا حســب األصــول المقـررة إلــى محكمــة العــدل العلیــا وبـین أن یقــدم طلبــًا ابتــدائیًا بــذلك 

 .إلى المسجل

یجــوز للمســجل فــي أي دور مــن أدوار اإلجــراءات أن یحیــل هــذا الطلــب علــى محكمــة العــدل  .2

ـــا أو أن یفصـــل ـــى أن  العلی ــد ســـماع الفرقـــاء ذوي العالقـــة عل ـــف علیهـــا بعـ ــألة المختل فـــي المسـ

 .یستأنف قراره إلى محكمة العدل العلیا

یجـوز لمحكمــة العــدل العلیــا فــي أیــة إجــراءات قائمــة أمامهــا تتعلــق بتصــحیح الســجل بمقتضــى  .3

 .هذه المادة أن تفصل في أیة مسألة ترى من الضرورة أو من المناسب الفصل فیها

للمسجل في حالة وجود تزویر في تسجیل أیة عالمة تجاریة مسجلة أو في تحویلهـا أو یجوز  .4

 .انتقالها أن یقدم طلبًا إلى محكمة العدل العلیا بمقتضى أحكام هذه المادة

إن كــل طلــب یقـــدم لحــذف عالمــة تجاریـــة مــن الســجل بســـبب عــدم وجــود مـــا یســوغ تســـجیلها  .5

ذا القـــانون أو بســـبب أن تســـجیل تلـــك العالمـــة مـــن هـــ) 8أو  7أو  6(بمقتضـــى أحكـــام المـــواد 

تنشأ عنه منافسة غیر عادلة بالنسـبة لحقـوق الطالـب فـي المملكـة األردنیـة الهاشـمیة یجـب أن 

 .العالمةیقدم خالل خمس سنوات من تسجیل تلك 
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یجب أن یتضمن القرار الذي تصدره محكمـة العـدل العلیـا مـن أجـل تصـحیح السـجل أمـرًا إلـى  .6

صـــدر القـــرار لصـــالحه بإرســـال صـــورة عـــن القـــرار إلـــى المســـجل ومـــن ثـــم یقـــوم الفریـــق الـــذي 

  .المسجل بتصحیح السجل وفاقًا لمنطوق ذلك القرار

فإنه في كثیـر ) 3و 2و  1(ویرى الباحث من استقراء النصوص السابقة وخاصة الفقرات 

سـجلة بــذات مـن األحیـان یكــون للشـخص ســواء اكـان طبیعیــا او معنویـا اكثـر مــن عالمـة تجاریــة م

المواصــفات مســجلة لــدى مســجل العالمــات التجاریــة فیقــوم المســجل بشــطب احــدى هــذه العالمــات 

وكـــذلك األمـــر اذا اراد احـــد األشـــخاص ادخـــال عالمـــة تجاریـــة لـــه وســـبق ان كانـــت هـــذه العالمـــة 

یحق لصاحب العالمـة ان یقـدم طلـب لبیـان االسـباب الـى ف ,مسجلة فیقوم المسجل برفض تسجیلها

  .ل او الى محكمة العدل العلیا مباشرة ان وجد غموض في ذلك لتعلیل الرفضالمسج

   قرارات مسجل العالمات التجاریة المتعلقة بالتغیرات في سجل العالمات التجاریة -8

  :من قانون العالمات التجاریة على ما یلي )27(فقد نصت المادة 

  :لمسجل وفاقًا للصیغة المقررةیجوز للمسجل بناًء على طلب یقدمه إلیه صاحب العالمة ا -

 .سم صاحب العالمة المسجل وعنوانهأن یصحح أي خطأ في ا .1

 .ص المسجل كصاحب للعالمة التجاریةأن یسجل أي تغییر طرأ على اسم أو عنوان الشخ .2

ــة بضـــائع أو صـــنف مـــن  .3 ــة بشـــأنها أیـ ــة التجاریـ أن یشـــطب مـــن البضـــائع التـــي ســـجلت العالمـ

 .البضائع

أیـة مـذكرة تتعلـق بعالمـة تجاریـة إذا كـان ذلـك التنـازل أو تلـك المـذكرة  أن یسـجل أي تنـازل أو .4

 .ال تزید في الحقوق التي یخولها التسجیل الحالي لتلك العالمة أو

   .أیة عالمة تجاریة مدونة في السجلأن یلغي قید  .5
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  .وكل قرار یصدره المسجل بمقتضى ھذه المادة یجوز استئنافھ لدى محكمة العدل العلیا
ــ) 76(وقــــد أوجبــــت المــــادة  هــــذا ــر كامــ ــة نشــ فــــة التغییــــرات أو ن نظــــام العالمــــات التجاریــ

اإلضــافات المدرجــة فــي شــأن أیــة عالمــة تجاریــة فــي الجریــدة الرســمیة علــى نفقــة الشــخص الــذي 

  .)1(تسبب في إدخال التغییر أو اإلضافة في السجل

ت التجاریـة قـد حظـر من قـانون العالمـا )28/2(وفضالً عن ذلك فإن المشرع في المادة "

علــى مســـجل العالمـــات التجاریـــة عنـــد ممارســـته أیــة صـــالحیة مـــن الصـــالحیات التـــي خولهـــا إلیـــه 

القانون في المادة السابقة أن یجري أي تعدیل في السجل من شـأنه أن یـؤدي إلـى إضـافة بضـاعة 

حـق لـه أیضـا إلى الصنف الذي سـجلت فیـه العالمـة بشـأنها قبـل تـاریخ إجـراء التعـدیل مباشـرة وال ی

أن یؤرخ تسجیل عالمة تجاریة ألیة بضاعة بتـاریخ یسـبق تـاریخ التسـجیل وعلـى المسـجل أن یبلـغ 

إلـى تعـدیل السـجل إلـى مالـك العالمـة التجاریـة المسـجلة ولمالـك العالمـة التجاریـة  أي إقتراح یرمي

م مــن تــاریخ أن یســتانف قرارمســجل العالمــات التجاریــة إلــى محكمــة العــدل العلیــا خــالل ســتین یــو 

  .)2("تبلیغه القرار

ــــة  ـــــادة اآلنفــ ــــن المـ ــابقة مــ ــوص الســــ ـــي النصــــ ــرات التــــــي وردت فـــ ــث ان التغیــــ ــــرى الباحــــ ویــ

ــن تغییــــرات  ــرأ مــ ــا نظــــرًا لمــــا یطــ ــب مــــن المســــجل إجراءهــ ــ ـــك العالمــــة لــــه ان یطل الــــذكر حــــق لمالـ

ـــه ـــث تغییــــر اســــمه او عنوانـ ــــي , قــــد تحــــدث مــــن حیـ ــا ف ــط رقابتهــ ــتمكن المحكمــــة مــــن بســ ـــى تــ وحتـ

ـــــة  ـــــي حالـ ـــــراره فـ ــبب قـ ــــجل ان یســــ ـــى المســ ـــ ـــــب عل ــرات ان یجـ ــذه التغییــــ ـــــجل مثــــــل هــــ ـــــض المسـ رفـ

  .ذلك

                                                
یفتح المكتب  -1: "وتعدیالته) 1952(لسنة ) 1( من نظام العالمات التجاریة رقم ) 76(تنص المادة  )1(

طل للجمهور  كل یوم من ایام االسبوع ما بین الساعة الثامنة صباحا والساعة الواحدة بعد الظهر ما عدا ایام  الع
لرسمیة واالیام التي یعلن عنها من وقت آلخر على لوحة تتعلق في محل ظاهر في المكتب وینشر في الجریدة 

  .الرسمیة
یجوز لكل شخص یرغب  في معاینة السجل أن یفعل ذلك في جمیع األوقات التي یكون فیها المكتب مفتوحًا  -2

 .بعد  أن یدفع الرسم المقرر
 . 98لمرجع السابق، صالرشدان، علي محمود، ا )2(
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 ً    قید العالمة في السجل واصدار شھادة التسجیل: سادسا

ــة ـــــة تجاریــــ ـــجیل عالمـ ــدم لتســـ ــــب المقــــ ــ ــــة )1(إذا قُبــــــل الطل ـــــك العالمــ ــجل تلـ ـــجل المســــ ، یســـ

ــة ب ـــع الرســـــم المقـــــرر،  بقیـــــدها فـــــي ســـــجل العالمـــــات التجاریـــ ــة بعـــــد دفــ الســـــرعة الممكنـــــة التجاریـــ

  .)2(وتسجل تلك العالمة بتاریخ الطلب باعتبارها هذا األخیر تاریخ التسجیل

وینبغي أن یتضمن قید العالمة التجاریة الذي یثبت في السـجل إشـارة إلـى تـاریخ التسـجیل 

وأوصاف البضـاعة التـي سـجلت العالمـة التجاریـة بشـأنها واسـم صـاحبها وعنوانـه ومهنتـه وكـل مـا 

وبعـد إتمـام  .مـن أمـور وأیـة تفاصـیل أخـرى قـد یراهـا المسـجل ضـروریة -أي بالعالمـة–ا یتعلق به

عملیة التسجیل یصدر المسجل لطالب التسجیل شهادة بتسجیلها سحب األصـول، ویـدرج فـي تلـك 

الشهادة اسم صاحب العالمة وعنوانه ومهنتـه ورقـم العالمـة وعـدد الجریـدة التـي نشـرت بـه العالمـة 

  .)3(التي سجلت من أجلها ومدة سریان التسجیلوصنف البضائع 

  مدة سریان التسجیل وتجدیده: سابعاً 

لقــد حــدد المشــرع األردنــي، مــدة ملكیــة حقــوق العالمــة التجاریــة عشــر ســنوات مــن تــاریخ 

تسجیلها، إال أنه أجاز تجدید تسجیل العالمة من حین إلى آخر، وأوجب علـى المسـجل بنـاء علـى 

تجدید تسجیل تلك العالمـة لمـدة مماثلـة، وبـذلك یمكـن لصـاحب  –جلة طلب صاحب العالمة المس

ال نهایــة إذا مــا رغــب فــي ذلــك،  العالمــة االحتفــاظ بعالمتــه لمــدة أخــرى متالحقــة قــد تصــل إلــى مــا

ذا لــم یطلــب مالــك العالمــة التجاریــة ف ــًا لتجدیــد عالمتــه، حســب األصــول وإ یجــوز لــه أن یقــدم طلب

                                                
، عدل علیا، مجلة نقابة )111/65(وانظر القرار رقم . من قانون العالمات التجاریة) 14/5(لمادة ) 1(

  . 911ص 66المحامین، سنة 
  . من قانون العالمات التجاریة)  14/6(المادة  )2(
  .154- 152بق، شرح التشریعات الصناعیة والتجاریة، المرجع السا) 2005(زین الدین صالح  )3(
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تبر حكمًا مشطوبة من السجل بانقضاء سنة واحدة على انتهاء مـدة تجدید مدة تسجیل العالمة فتع

  :من قانون العالمات التجاریةعلى مایلي ) 21(حیث نصت المادة . )1(تسجیلها

 .یجدد المسجل تسجیل العالمة التجاریة بناًء على طلب مالكها وفقًا ألحكام هذا القانون .1

تبر حكمًا مشـطوبة مـن السـجل بانقضـاء سـنة إذا لم یطلب مالك العالمة التجاریة تجدیدها فتع .2

واحـدة علـى انتهـاء مـدة تسـجیلها ویحـق للغیـر طلـب تسـجیل هـذه العالمـة التجاریـة باسـمه بعـد 

 .انقضاء سنة أخرى

لصاحب العالمة التجاریة التي اعتبرت مشطوبة أن یطلب إعادة تسجیلها في أي وقـت مـا لـم  .3

  .تكن قد سجلت باسم غیره

  

                                                
  .153ص. المرجع السابق الذكر) 1(
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  الرابع الفصل

  ر الرقابة القانونیة الناظمة لتسجیل العالمة التجاریة الوطنیةاث

  تمھید

علــى أي تصــرف أو واقعــة قانونیــة بعــد إســتیفاء الشــروط التــي  آثــارًا قانونیــةً یرتــب المشــرع 

ـــب تســـجیل عالمـــة تجاریـــة، فبعـــد إســـتیفاء العالمـــة التجاریـــة  یحـــددها، وهكـــذا الحـــال بالنســـبة لطل

ــكلیة والشــــروط الم ــروط الشــ ــاوتمــــام تســــجیلها  ةوضــــوعیة الســــابقالشـ ــة علیهــ ، ترتــــب اآلثــــار القانونیــ

وجوهرها یكمن في تمتع العالمة التجاریة بالحمایة القانونیة المنصوص علیها في القانون، وكـذلك 

  .عالمة التجاریة لمن قام بتسجیلهاثبوت ملكیة ال

  :هما مبحثین إلى فصلویقسم هذا ال

   .لكیة العالمة التجاریةأثر التسجیل على م :األول المبحث

   .أثر التسجیل على الحمایة القانونیة للعالمة التجاریة :المبحث الثاني

  المبحث األول

  أثر التسجیل على ملكیة العالمة التجاریة

إن األســـباب التـــي تـــؤدي إلـــى كســـب الحـــق فـــي العالمـــة التجاریـــة قـــد تكـــون وقـــائع مادیـــة 

ـــجیل ــي االســـــتعمال والتســ ــ ،ووقـــــائع قانونیـــــة هـــ ــــى ذلـــــك فـــ ــــت إوعلـ ـــة تثبـ ــة العالمـــــة التجاریــ ن ملكیـــ

ة الملكیــة باالســتعمال مــد هــذه العالمــة یعتبــر مقــررًا للملكیــة فــإذا أثبتــتلوأن التســجیل  ،باالســتعمال

 والحـق الثابـت فـي .1لحـق العالمـة التجاریـة معینة بعد التسجیل دون منازعـة اعتبـر التسـجیل منشـًأ

                                                
 .252ص . المرجع السابق. الوجیز في الملكیة الصناعیة والتجاریة: الناهي، صالح الدین عبد اللطیف )1(
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بعكس ما تـراه فـي حـق الملكیـة بالنسـبة للعقـار أو .1نیة معینةملكیة العالمة التجاریة محدد بمدة زم

 .2بزمن معین  المنقول المادي الذي یتمیز بأنة غیر مقید

كتسـابه فـي العالمـة التجاریـة والتـي علـى  ،الحـق هذا مما سبق یؤدي التسجیل إلى نشوء وإ

  :فروع هي ةسوف نتناول في هذا المبحث خمس وعلیه أساسها تتمتع هذه العالمة بالحمایة

  .التسجیل المقرر لحق الملكیة في العالمة :الفرع األول

  .التسجیل  المنشئ لحق الملكیة في العالمة :الفرع الثاني

  .لتسجیل المؤجل لحق الملكیة في العالمة ا :الفرع الثالث

  أثر التسجیل على ملكیة العالمة في القانون األردني: الفرع الرابع

 .الواردة على حقوق العالمة التجاریة التصرفات :الفرع الخامس

  

  التسجیل المقرر لحق الملكیة في العالمة: الفرع األول

ل هــو مقــرر بــ ،ویقصــد بــذلك أن تســجیل العالمــة ال یــؤدي إلــى نشــوء الحــق فیهــا"

لذلك الحق فقط، بمعنى أن تسجیل العالمة ال یفید ملكیة العالمة بقدر ما هو قرینة علـى تلـك 

لذي یصبح معه أن صاحب سبق االستعمال للعالمـة یسـتطیع دائمـًا االحتجـاج الملكیة األمر ا

ــًا لهــذه النظریــة فــإن  بــذلك االســتعمال الســابق للعالمــة فــي وجــه مــن قــام بتســجیلها، لــذلك، وفق

وعلیـه ."ا3سـبق فـي تسـجیلهلحق في العالمـة التجاریـة یكـون لألسـبق فـي اسـتعمالها، ولـیس لألا

بقًا لقبــول تســجیل العالمــة إذ اصــبح االســتعمال شــرطَا الســتمرار لــم یعــد االســتعمال شــرطًا مســ

                                                
 الرابط االلكتروني ).2006(  محاضرات ألقیت في جامعة الیرموك،غیر منشورة: الشمري، محمد )1(

http://www.startimes.com/?t=29653308  
 .111وفاء الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة، المرجع السابق،ص: محمدین،جالل )2(
  .128ص. المرجع السابق). 2009(زین الدین، صالح  )3(



82 
 

حمایة العالمة بعد تسجیلها وهناك عالمات ال ینوي صـاحبها اسـتعمالها مباشـرة بعـد التسـجیل 

  .)1(بل یرید االحتفاظ بحق استعمالها بعد فترة معینة، مثل العالمة المانعة والعالمة الوقائیة

، وله عدة مزایا أهمها أنه یجعل صاحب )2(بالنظام الفرنسي ویعرف هذا النوع من التسجیل

العالمة الذي یتراخى في تسجیل عالمته مطمئنًا على حقه في ملكیة العالمة كما  )مالك(

لغیر عن ا بمأمن من أن تغتصب عالمته من قبلیكون مالك العالمة الذي یهمل تسجیلها 

  . طریق تسجیلها

  لحق الملكیة في العالمةالتسجیل المنشئ : الفرع الثاني

ن مجــرد تســجیل عتبــر منشــئ لحــق الملكیــة فیهــا، إذ إویقصــد بــذلك، أن تســجیل العالمــة ی  

العالمة یعتبر سببًا كافیًا بحد ذاته إلنشاء الحق في ملكیتها، فملكیة العالمة في هذه الحالـة تكـون 

ــجیل ولــــیس لألســـبق فـــي االســــتعمال، إذ یعتبـــر صـــاحب العال ــي التسـ ــن قــــام لألســـبق فـ مــــة هـــو مـ

ــا، إذ ال یعتـــد بأســـبقیة االســـتعمال بعـــد  بتســـجیلها أوًال بصـــرف النظـــر عـــن أي اســـتعمال ســـابق لهـ

  .حدوث التسجیل

صــراحة علــى الــدول األعضــاء فــرض االســتعمال شــرطَا  )Trips(وحرمــت إتفاقیــة تــریبس 

عضـاء جعـل علـى انـه یجـوز للبلـدان األ) 15/3(مسـبقًا لتقـدیم طلـب التسـجیل ، فقـد نصـت المـادة 

قابلیة التسجیل معتمدة على االستخدام ،غیر انه ال یجوز اعتبار االستخدام الفعلي للعالمة شرطًا 

ویحظــر رفــض طلــب تســجیل لمجــرد ان االســتخدام المزمــع لــم یحــدث قبــل .للتقــدم بطلــب لتســجیلها

  .)3(من تاریخ تقدیم الطلب انقضاء فترة ثالث سنوات اعتبارا

                                                
  .304ص . خاطر، نوري حمد، المرجع السابق )1(
یة التي تأخذ به تونس ومثال وهناك دول كثیرة تأخذ بهذا النظام منها العربیة، وغیر العربیة مثال الدول العرب )2(

 . الدول غیر العربیة هولندا، بلجیكا
  .304ص. المرجع السابق. خاطر، نوري حمد )3(
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ـــى مســـاوئ )1(تســـجیل بالنظـــام األلمـــانيویعـــرف هـــذا النـــوع مـــن ال ، واألخـــذ بـــه یقضـــي عل

التسجیل المقرر لملكیة العالمة، ذلك أنه یحـدد المركـز القـانوني لمـن قـام بتسـجیل العالمـة بصـورة 

، واألخذ به قد یترتب علیه ضـیاع سـبق اسـتعمال  نهائیة، ومع ذلك فإنه ال یخلو من العیوب أیضًا

لهـذا النظـام مـن  آخر بسبق تسجیلها، إذ یصبح وفقاً عالمته وقام  العالمة إذا ما أهمل في تسجیل

ن كــان غیــره أســبق فــي اســتعمال تلــك العالمــة  .ال العالمــة هــو مالكــًا حقیقیــًا لهــســبق فــي تســجی وإ

  .فملكیة العالمة وفقًا لهذه النظام یكون لألسبق في التسجیل ولیس لألسبق في االستعمال

  لحق الملكیة في العالمةالتسجیل المؤجل : الفرع الثالث

 حویقصد بذلك، أن تسجیل العالمة یكون مقررًا للحق في تلك العالمة في مبتدئ ثـم یصـب

منشئًا لذلك الحق في منتهاه، أي تبقى أسبقیة استعمال العالمة هي أساس إنشـاء الحـق فـي ملكیـة 

د بمـدة معینـة، فــإن تلـك العالمـة، بینمـا یكـون تســجیل العالمـة مجـرد تقریـر للحـق فیهــا، وذلـك محـد

مضـــت تلـــك المـــدة دون اعتـــراض أو منازعـــة فـــي التســـجیل یصـــبح هـــذا األخیـــر منشـــئًا للحـــق فـــي 

وال شك أن االستعمال الالحق للتسجیل مهم للغایة؛ ألن غیابه یؤدي إلـى شـطب العالمـة ".العالمة

  ".)2(من السجل بعد مرور فترة معینة

جلیــزي، ویعتبــر القاســم المشــترك بــین النظــام ویعــرف هــذا النــوع مــن التســجیل بالنظــام اإلن  

النظـامین األمـر  ذا فهو یتجنب الكثیر من مساوئ هذینالفرنسي والنظام األلماني في هذا الصدد ل

  .)3(الذي جعله یصادف انتشار أكثر منهما

                                                
لبنان، ومثال : ویالقي هذا النظام تطبیقًا له في العدید من الدول العربیة وغیرا لعربیة، ومثال الدول العربیة )1(

    .روسیا االتحادیة واالرجنتین: الدول غیرالعربیة
 .305ص . المرجع السابق. خاطر، نوري حمد )2(
 .131ص. المرجع السابق. العالمات التجاریة وطنیًا ودولیاً ) 2009( زین الدین، صالح  )3(
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  لكیة العالمة في القانون األردنيأثر التسجیل على م :الفرع الرابع

على  )1952 ( لسنة )33(لعالمات التجاریة األردني رقم من قانون ا )28(نصت المادة 

نیـة التســجیل األصـلي لتلــك یعتبــر تسـجیل شــخص مالكـًا لعالمــة تجاریـة مقدمــة بینـة علــى قانو "أنـه 

وعلى كل ما یلي من التنازل عنها وتحویلها وذلك في جمیـع اإلجـراءات القانونیـة المتعلقـة ،العالمة

  ".بتسجیلها

الشــهادة التـي یسـتدل منهــا علـى أنهــا "مـن نفـس القــانون علـى أن  )31( كمـا نصـت المــادة

تعتبر مقدمة بینـه .. صادرة بتوقیع المسجل بشأن أي قید أو أمر أو شيء مما هو مفوض بإجرائه

  ".وكذلك على وقوع ذلك األمر أو الشيء أو عدم وقوعه ،على إجراء ذلك القید وعلى مضمونه

أن القانون األردني قد جعل إجراء تسجیل العالمة  نص المادتین المذكورتین یتضح من   

لیس إال مقدمة بینه على قانونیة ذلك اإلجراء، األمر الذي یعني أن أثر التسجیل مقرر للحق في 

العالمة فحسب أي أن تسجیل العالمة لیس إال مجرد قرینة قانونیة على ملكیة العالمة لمن قام 

  .)1(قرینة غیر قاطعة أي یجوز إثبات عكسهابإجراء تسجیلها، إال أن تلك القرینة 

ن كــان تســجیل العالمــة التجاریــة    ا ولقــد اســتقر قضــاء محكمــة العــدل العلیــا علــى أنــه وإ هــذ

باســم شـــخص یعتبــر قرینـــة علــى ملكیتـــه للعالمــة إال إذا هـــذه القرینــة یجـــوز هــدمها بـــدلیل عكســـي 

عمل ســابق لهــذه العالمــة، العالمــة باســمه بحــق مســت یــث إذا ارتطــم حــق الشــخص الــذي ســجلتبح

فیكــون للشــخص الــذي اســتعملها أولویــة علــى الشــخص الــذي ســجلت باســمه ومــن حقــه أن یطلــب 

، كمــا )2("تــرقین التســجیل عنــد وجــود تشــابه بــین العالمتــین مــن شــأنه أن یــؤدي إلــى غــش الجمهــور

ن كــان الفقــه والقضــاء قــد اســتقر علــى أن تســجیل العالمــة التجاریــة، "قضــت ذات المحكمــة بــأن  وإ
                                                

 .132-131ص. المرجع السابق. العالمات التجاریة وطنیًا ودولیاً ) 2009( زین الدین، صالح  )1(
أشار إلیه زین الدین،  .1497، ص)1973(ابة المحامین سنة عدل علیا، مجلة نق) 65/73(القرار رقم ) 2(

 . 132- 131ص". العالمات التجاریة وطنیًا ودولیاً ) "2009(  صالح 
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ل السابق للعالمـة قرینة على ملكیة العالمة إال أنه یجوز هدم هذه القرینة بدلیل عكسي، وللمستعم

صــبحت ممیــزة لبضــائعه الحــق فــي تــرقین العالمــة التجاریــة المســماة باســم شــخص التجاریــة التــي أ

لـــه ف بحـــق األســـبق فـــي اســـتعمال واســـتخدام تلـــك العالمـــة، إذ یجـــوز ا،  وفـــي ذلـــك اعتـــر )1(آخـــر

فالتسجیل ال یحول دون مطالبـة األسـبق فـي  ن قام بتسجیل عالمته؛االحتجاج بذلك في مواجهة م

، ویقـع عـبء سـبق  االستعمال لتلك العالمـة بحقـه فیهـا واسـتردادها بوجـه مـن الوجـوه المقـررة قانونـًا

ق واقعـة ألن واقعـة االسـتعمال االسـب ؛االستعمال على مدعیة وله إثبات ذلك بكافة وسائل اإلثبات

  . مادیة

، أن المشـرع االردنـي قـد جعـل اسـاس الحـق فـي العالمـة لمـن سـبق لذلك فإنه یمكـن القـول

  .استعمالها ال لمن سبق في تسجیلهافي 

  التصرفات الواردة على حقوق العالمة التجاریة : الفرع الخامس

ى خـالف مـا عل ،واردة على حقوق العالمة التجاریةتوجد قیود معتبرة في التصرفات ال ال"

ة مخصصة في األسـاس ان العالمالى ویعزى ذلك  ،علیه في عناصر الملكیة الفكریة األخرى هو

وأنهـــا ال تـــاتي مـــن ابـــداع فكـــري عـــادة وانمـــا هـــي تختـــار مـــن اشـــكال ومظـــاهر  ،ألغـــراض تجاریـــة

  .)2("تضفي على المنتج صفة ممیزة عن غیره موجودة سابقاً 

  :المات التجاریة االردني على ما یليمن قانون الع )15(لقد نصت المادة 

ه وانقضـــت المـــدة إذا قبــل الطلـــب المقـــدم لتســـجیل عالمــة تجاریـــة ولـــم یكـــن قــد اعتـــرض علیـــ – 1

أو إذا اعترض على الطلب وصـدر قـرار بـرد االعتـراض یسـجل المسـجل تلـك  ،المعینة لالعتراض

ـــالعال ــة بعـــد دفـــع الرســـم المق ــد ق ،ردمـــة التجاریـ بـــل بطریـــق الخطـــأ أو كانـــت إال إذا كـــان الطلـــب قـ
                                                

أشار إلیه المرجع السالف .899ص) 1989(عدل علیا مجلة نقابة المحامین، سنة ) 169/87(القرار رقم  )1(
 . 132ص. الذكر

 .327ص .المرجع السابق. خاطر، نوري حمد )2(
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ــاریخ الطلــــب باالمحكمــــة قــــد أشــــارت بغیــــر ذلــــك عتبــــار هــــذا التــــاریخ تــــاریخ ، وتســــجل العالمــــة بتــ

  .التسجیل

وبذلك یصـبح مقـدم الطلـب مالـك للعالمـة التجاریـة المسـجلة باسـمه مـن تـاریخ تقـدیم طلـب 

ــجیل) 20(التســـجیل وقـــد حـــددت المـــادة  ــدة التسـ ـــانون العالمـــات التجاریـــة مـ ــن ق بعشـــر ســـنوات  مـ

وبانتهاء هذه المدة یفقد مالك العالمة التجاریـة حقـه المكتسـب فیهـا مـالم یقـم بتجدیـدها األمـر الـذي 

یترتــب علیــه االســتمرار فــي حمایــة العالمــة التجاریــة ومــن ثــم اســتئثار مالــك العالمــة التجاریــة بهــا 

التصــرف فیهــا وفقــا مــة و والحفــاظ علــى حقوقــه المترتبــة لــه خــالل هــذه الفتــرة باســتغالل هــذه العال

  .ألحكام القانون

، العالمـــة التجاریـــة تصـــرفان رئیســـیان، تصـــرفًا نـــاقالً للملكیـــةومـــا ســـبق یـــرد علـــى حقـــوق 

  .)تصرفًا غیر ناقل للملكیة(للمنفعة  ناقالً  وتصرفاً 

  التصرفات الناقلة للملكیة: أوالَ 

ـــــ ـــالمتجر أو لمحــ ــا بــــ ــــ ـــــم وظیفتهـ ـــــة بحكــ ــــة مرتبطــ ـــــة التجاریـــ ـــت العالمــ ـــــا كانــــ ـــــاري لمــ ل تجــ

ـــائعه ـــــه وبضــ ــز منتجات ــــزا لتمییـــ ـــو ،باعتبارهـــــا رمـ ـــه هــ ــــرح نفســ ــــؤال الـــــذي یطـ ــــتطیع , فالسـ هـــــل یسـ

ــــة  ــــاحب العالمــ ـــصــ ـــتقالال عـــ ــــدها اســـ ــا وحــ ــــرف بهــــ ــاري، ام ان التصــ ــــل التجــــ ـــر او المحــ ن المتجـــ

  .التصرف بها یجب ان یكون مرتبطا بالمتجر او المحل التجاري ایضا

رد علـــى عالمــة مســـجلة، امــا اذا كانـــت غیـــر یجــب ان یـــرد التصــرف الناقـــل للملكیــة الـــوا"

عـد ذا كانـت ملحقـة بمتجـر فتخضـع لقوامسجلة فإن القواعد العامة للتصـرف هـي التـي تحكمهـا، فـا

ویمكـــن االســـتعانة بقـــانون المنافســـة غیـــر المشـــروعة لتـــنظم قواعـــد التصـــرف . نقـــل ملكیـــة المتجـــر

  .)1("بأحكام العالمة المستعملة

                                                
 .328 -327ص. المرجع السابق. خاطر، نوري حمد )1(
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  :ون العالمات التجاریة على مایليمن قان) 19/1(نصت المادة 
  
ــل  – "1 ــة المحــ ــة أو التنــــازل عنهــــا أو رهنهـــا دون نقــــل ملكیــ ــات التجاریــ ــوز نقــــل ملكیــــة العالمـ یجـ

التجــاري الــذي یســتعمل العالمــة التجاریــة فــي تمییــز بضــائعه أو التنــازل عنــه أو رهنــه، كمــا یجــوز 

  .الحجز على العالمات التجاریة مستقلة عن المحل التجاري

من استقراء هذا النص یرى الباحث ان المشرع االردني قد اجاز لمالـك العالمـة التجاریـة و 

 حالة البیعففي ؛ أن یتصرف في عالمته التجاریة تصرفًا ناقالً للملكیة عن طریق البیع او التنازل

ك تملیــ"مـن القــانون المـدني البیــع بانـه ) 465(البـد مـن تــوافر شـروط عقــد البیـع فقــد عرفـت المــادة 

  .)1("مال او حق مالي لقاء عوض

اإلیجـاب وال بد أیضًا من توافر شروط إنعقاد العقد الصحیح في القانون المدني من حیث 

وبإستكمال هذه الشروط في العقد فإنه ال بد من تطبیق الشروط الخاصة  ،والمحل والسببوالقبول 

وان  ،المـة التجاریـة موضـوع العقـدالواردة في قـانون العالمـات التجاریـة مـن حیـث ملكیـة البـائع للع

ــون العالمــــة مســــجلة تســــجیالً قانونیــــًا صـــحیحاً  ــوز علیهــــا ألي وان ال تكــــون مرهونــــ ،تكـ ة أو محجــ

وحتــى یرتــب بیــع العالمــة التجاریــة آثــاره فــال بــد مــن ".، أو متعلقــا بهــا حــق الغیــرشــخص أو ســبب

  .)2("ریدة الرسمیةتسجیل واقعة البیع لدى مسجل العالمات التجاریة ونشر ذلك في الج

ویجوز ان تنتقل ملكیة العالمة بشكل غیر رضائي كما لـو تـم بیـع العالمـة بـالمزاد العلنـي 

باإلضـافة  ،ها من دائن لمالك وفي هذه الحالة تطبق على البیع قانون التنفیـذبعد ایقاع الحجز علی

                                                
  :من القانون المدني االردني لصحة البیع ما یلي) 466(اشترطت المادة  )1(

  ان یكون المبیع معلوما عند المشتري علما نافیَا للجهالة الفاحشة . 1
 ، واذا كان حاضرا تكفي االشارة الیه ان یكون المبیع معلوما عند المشتري ببیان احواله واوصافه الممیزة له. 2

 .103الرشدان، محمود علي، المرجع السابق ـ ص  )2(
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المحــل التجــاري ویتبــع  الــى ذلــك یمكــن ان تنتقــل ملكیــة العالمــة التجاریــة بــالبیع وحــدها دون ملكیــة

  .)1(ذلك شروط العقد

عــن العالمــة التجاریــة بــإرادة المالــك المنفــردة یســري علیهــا األحكــام  التنــازل امــا فــي حالــة

ــل الملكیـــة الـــى " .)2(مـــن القـــانون المـــدني األردنـــي) 253(الـــواردة فـــي المـــادة  ـــازل تنتقـ ذا تـــم التن وإ

الســجل ونشــر ذلــك فــي الم یــتم تأكیــد ذلــك فــي ولكــن ال تعــد كــذلك بالنســبة للغیــر مــ المتنــازل لــه،

ــدة الرســـم ــذلكیالجریـ ــد تعــــدیالً لحـــق الملكیــــة، .ة المعــــدة لـ ــم ألن التنــــازل یعـ ــجیل مهـ  واشــــتراط التسـ

وال یحق للمشـتري  ،المتنازل قبل التسجیل هو المالك ویبقى ،ویشترط ذلك حتى لو تم دمج الشركة

  ".)3(سمهإب د ضد الغیر قبل تسجیل العالمةقیام دعوى التقلی

ویجوز التنازل عن العالمة التجاریة بالمزاد العلني إذا تم الحجز علیها لدین او تم تصفیة 

ولى ذلـــك المصــفي بقــرار مـــن الشــركة مالكــة العالمــة وفـــق اإلجــراءات المتبعــة فـــي بیــع المــزاد ویتــ

ــد مــــن تســـجیل التنــــازل عـــن العالمــــة التجالمحكمـــة جل اریـــة لــــدى مســــ، وفــــي جمیـــع األحــــوال ال بـ

، علــى أن تتبـع التعلیمــات الصــادرة عـن وزیــر الصــناعة والتجـارة الخاصــة بنقــل العالمـات التجاریــة

  .)4(ملكیة العالمة التجاریة

                                                
  .328ص . المرجع السابق. راجع في ذالك خاطر، نوري حمد )1(
  :من القانون المدني األردني على مایلي) 253(نصت المادة  )2(
  .إال بقبوله اذا كان التصرف االنفرادي تعلیقا فال یثبت حكمه للمتصرف إلیه.1
واذا كان إسقاطًا فیه معنى التملیك او كان إراء من دین فیثبت حكمه للمتصرف إلیه ولكن یرتد برده في .2

  .المجلس
ذا كان إسقاطًا محضًا فیثبت حكمه وال یرتد بالرد.3   .وإ
 . كل ذلك مالم ینص القانون عالى خالفه .4
 .329خاطر، نوري حمد، المرجع السابق ، ص )3(
من قانون ) 23(والمادة ) 19(راجع في ذلك  تعلیمات نقل ملكیة العالمة التجاریة، الصادرة بموجب المادة  )4(

  ).1999(لسنة ) 34(ب القانون رقم والمعدل بموج) 1952(لسنة ) 33(العالمات التجاریة وتعدیالته رقم 
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  التصرفات غیر الناقلة للملكیة : ثانیاً 
فیـرخص للغیـر الحـق   ،ة التنـازل نهائیـًا عـن ملكیتـه لهـاقد ال یرغب مالك العالمة التجاریـ

أو الــرهن مــن أجــل الحصــول علــى  منتجاتــه او خدماتــه ألغــراض تجاریــةفــي وضــع العالمــة علــى 

  .قرض لصالح مالك العالمة التجاریة من المرتهن كالبنك مثالَ 

  عقد الترخیص -1

  :من قانون العالمات التجاریة على مایلي) 26/2(نصت المادة 

لمســـجل و اكثـــر بموجـــب عقـــد خطــي موثـــق لـــدى الشــخص ألمالــك العالمـــة التجاریـــة ان یـــرخص "

باســتعمال عالمتــه التجاریــة لجمیــع بضــائعه أو بعضــها ولمالــك هــذه العالمــة حــق اإلســتمرار فــي 

ــالف ذلـــكإ ــق علـــى خـ ــالم یتفـ ــدة التـــرخیص ب ،ســـتعمالها مـ ــتعمال العإوال یجـــوز ان تزیـــد مـ مــــة السـ

  ".دة المقررة لحمایتها وفق تسجیلهاالتجاریة على الم

الزمت كتابـة التـرخیص وتوثیقـه فـي عقـد خطـي  ومن استقراء نص المادة السابقة نجد انها

عاتق المرخص واخـرى یترتب علیه آثار تتمثل بإلتزامات تقع على لدى مسجل العالمات التجاریة 

وعلیــه فإنــه البــد أن یســري علــى هــذا العقــد ابتــداء القواعــد العامــة الــواردة فــي  ،علــى المــرخص لــه

  .)1(وضمن شروط معینة ،القانون المدني األردني

الیـؤثر فـي ملكیـة العالمـة  ،ن عقد الترخیص بإستعمال العالمة التجاریةأ"الجدیر بالذكر و 

في حین یكـون حـق إسـتعمالها مـن قبـل المـرخص لـه  .إذ تبقى العالمة مملوكة لصاحبها ،التجاریة

أن عقد الترخیص  -بحق -ي دفع جانب من الفقه إلى القولاألمر الذ ،مدة معینة لقاء أجر معین

  ".)2(جارة، محله إستعمال العالمة التجاریةصور اإلال العالمة التجاریة لیس إال صورة من بإستعم

                                                
ص . المرجع السابق .نوري حمدو خاطر، . 108ص. راجع في ذلك، الرشدان محمود علي، المرجع السابق )1(

332 -333.  
  .219ص. المرجع السابق ). 2009(زین الدین، صالح  )2(
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  عقد الرهن  -2
یجــوز نقــل ملكیــة العالمــات التجاریــة أو التنــازل عنهــا أو رهنهــا دون نقــل ملكیــة المحــل  "

مــا یجــوز التجــاري الــذي یســتعمل العالمــة التجاریــة فــي تمییــز بضــائعه أو التنــازل عنــه أو رهنــه، ك

والـرهن المعتبـر قانونـًا الـذي یقـع " .)1("الحجز على العالمات التجاریة مستقلة عن المحل التجـاري

، والذي یلجأ إلیه من اجـل الحصـول علـى قـرض لصـالح مة التجاریة هو الرهن الحیازيالعلى الع

  .مالك العالمة التجاریة كما ذكرنا سابقاً 

  :شروط تتمثل في وحتى ینتج الرهن آثاره البد من توافر

  .ن یكون الراهن مالكًا للعالمة التجاریة أ -1

  .أن یكون الراهن اهالً للتصرف فیها  -2

  .أن تكون العالمة مسجلة تسجیالً قانونیاَ  -3

أن تكون إشـارة الـرهن قـد وضـعت علـى قیـد العالمـة التجاریـة لـدى مسـجل العالمـات التجاریـة  -4

  .وفقًا ألحكام القانون

  .نشر واقعة الرهن في الجریدة الرسمیةأن یتم  -5

، وتبقــى هن ان یحـتج بهــذا الـرهن علــى الغیـروبإسـتكمال هــذه الشـروط یتســنى للـدائن المــرت

، ویعطیـه هـذا الـرهن الحـق بـان یقتضـي دینـه ئن المـرتهن دینـهإشارة الرهن قائمة حتى یستوفي الدا

  ".)2(بةمتقدمًا على سائر الدائنین العادیین او من یلیهم في المرت

  

                                                
 .من قانون العالمات التجاریة األردني) 19/1(المادة  )1(
 .112-111ص. المرجع السالف الذكر. الرشدان، محمود علي )2(
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  المبحث الثاني

  أثر التسجیل على الحمایة القانونیة للعالمة التجاریة

 تمهید

ممــا جعلهــا تحتــل  االقتصــادو تصــاًال بالتجــارة إن العالمــة التجاریــة هــي االكثــر انتشــارًا وا"

إضـــافیة  بحیـــث اصـــبح لهـــا قیمـــة ؛الصـــناعیة والتجاریـــة مكانـــة هامـــة وممیـــزة بـــین حقـــوق الملكیـــة

األمر الذي اسـتدعى تـوفیر الحمایـة القانونیـة المالئمـة مـدنیَا وجنائیـَا  ،التجاري ذاتهتضاف للمحل 

  ". )1(ودولیًا جراء التعدي على العالمة

یحـق ألحـد أن ال "من قانون العالمات التجاریة األردني علـى أنـه  )34/1(نصت المادة  

ومــن " فــي المملكــة یقــیم دعــوى بطلــب تعویضــات عــن أي تعــد علــى عالمــة تجاریــة غیــر مســجلة

نجــد أن المشــرع قــد قـــرر  ةالعالمــات التجاریــ صــوص قـــانوننوغیــره مــن  ،الــنص الســابقســتقراء ا

همـا الحمایـة المدنیـة  ،لة في المملكـة األردنیـة الهاشـمیةنوعین من الحمایة للعالمة التجاریة المسج

  :ین على النحو التاليحثنتناوله في مب فوالحمایة الجزائیة  وهذا ما سو 

  .الحمایة المدنیة للعالمة التجاریة :األولمطلب ال

  .الحمایة الجزائیة للعالمة التجاریة :الثانيمطلب ال

                                                
  .168ص. المرحع السالف الذكر. عبداهللا حسین الخشروم، )1(
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  األول المطلب

  الحمایة المدنیة للعالمة التجاریة الوطنیة

للقواعـد  ، وفقاً ة العالمة التجاریة بحمایة مدنیةالحق في ملكیصاحب یتمتع  :األصل العام

ن القــانون المــدني االردنــي ال یشــترط الخطــأ لقیــام عــن الفعــل الضــار حیــث إولیة العامــة فــي المســؤ 

المسـؤولیة التقصـیریة، بـل یكفــي أن یكـون الفعـل ضــارًا أي أن یـؤدي الفعـل الــى الضـرر فـي ذاتــه، 

ولـــذلك ال یشـــترط لقیـــام المســـؤولیة أن یكـــون المســـؤول ممیـــزًا أي مـــدركًا لمـــا فـــي عملـــه مـــن معنـــى 

من القـانون المـدني األردنـي ) 256(ستقى المشرع األردني نص المادة اقد االنحراف أو التعدي، و 

، والخطأ الذي یشترطه القانون لقیام المسـؤولیة )1()ال ضرر والضرار(الشریف النبوي الحدیث  من

ــیریة ـــه االســـالمي التقصـ ـــرادف التعـــدي فـــي الفق ــواء عـــن إهمـــال  ،ی وهـــو االنحـــراف فـــي الســـلوك سـ

ن التـــاجر المنـــافس یلـــزم بتعـــویض فـــإوعلیـــه . لحـــاق الضـــرر بـــالغیرإى لـــإى و عمـــدًا أدّ أوتقصـــیر 

شـكل خطـأ ام ال وذلـك الن المـادة ن كان فعله یإضرار التي یسببها للتاجر اآلخر بغض النظر األ

الســابق ذكرهــا قــد اعتــدت بالمســؤولیة الموضــوعیة للمتســبب بالضــرر دون النظــر للنشــاط ) 256(

  .)2(الالذي یقوم به سواء أكان خطأ أم 

التعویض   من القانون المدني األردني عالجت ) 267/1(ونجد بالرجوع الى نص المادة 

الـى  ،یتناول حق الضمان الضـرر األدبـي كـذلك"عن الضرر المادي والضرر األدبي إذ تقرر أنه 

ــه وفـــي نـــص  التعـــویض علـــى نجـــد ان المشـــرع قـــد قصـــر  مـــدني أردنـــي) 363(المـــادة  جانـــب أنـ

إذا لـم یكـن : "ًال وهـي الخسـارة التـي لحقـت بالـدائن فعـًال دون الـربح الفائـت بقولهـاالضرر الواقع فع

                                                
  .ث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغیرهما مسنداحدی )1(
  .من القانون المدني األردني) 256(انظر المادة  )2(
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الضـــمان مقـــدرًا فـــي القـــانون أو فـــي العقـــد فالمحكمـــة تقـــدره بمـــا یســـاوي الضـــرر الواقـــع فعـــالً حـــین 

  ".وقوعه

واذا كــان تقـــدیر التعــویض بشـــكل نهــائي غیـــر ممكـــن عنــد إقامـــة الــدعوى یمكـــن للقاضـــي 

ن یطالب خالل مدة معینة بإعادة النظر فـي ؤقت محتفظا للمتضرر بالحق في أض مالحكم بتعوی

  ." )1()مدني أردني  268م (تقدیر التعویض 

ـــى المـــادة و  ــم ) 34/1(نجـــد مـــن الرجـــوع إل ــة رقـ ــانون العالمـــات التجاریـ لســـنة ) 33(مـــن قـ

 :أنها تنص على ما یلي) 1999(لسنة ) 34(بصیغته المعدلة بالقانون رقم ) 1952(

ـــى عالمــــة تجاریـــــة " ـــد علــ ـــن أي تعـ ــب تعویضــــات عــ ـــوى بطلـــ ــیم دعـ ـــد أن یقـــ ال یحــــق ألحـ

  ...".غیر مسجلة في المملكة

ســتقراء هــذا الــنص یتضــح أن المشــرع األردنــي قــد أعطــى الحــق لصــاحب العالمــة إومــن 

التجاریـــة المســـجلة فـــي المملكـــة األردنیـــة الهاشـــمیة تســـجیًال قانونیـــًا وفقـــًا ألحكـــام قـــانون العالمـــات 

ج عــن والنــات ،بــه  جاریــة واألنظمــة الصــادرة بمقتضــاه المطالبــة بــالتعویض عــن الضــرر الالحــقالت

فهــو  غیــر المســجلة عالمــة التجاریــةللوحظــر ذلــك علــى أي مالــك  ،التعــدي علــى عالمتــه التجاریــة

قانون خاص غایته حمایة العالمة التجاریة المسجلة، ولیس  في ذلك خروجًا علـى القواعـد العامـة 

خروجـًا علـى قواعـد المسـؤولیة المدنیـة، فقـد رأینـا فیمـا سـلف  ذلـك  ب البعض حینمـا اعتبـركما ذه

بیانــه كیــف تــتم عملیــة تســجیل العالمــة التجاریــة والصــعوبات التــي تواجــه طالــب التســجیل وكیــف 

   .)2(یأخذ التسجیل الصیغة القانونیة النهائیة فهذه العالمة هي التي سعى القانون ابتداًء لحمایتها

                                                
" الحق في التعویض الناشئ عن التعدي كوجه من وجوه الحمایة المدنیة للعالمـة التجاریة ". الخشروم،عبداهللا) 1(

 .55ص" دراسة في التشریع األردني
  .394ص. عمان. ، الملكیة الصناعیة والتجاریة، دار الثقافة للنشر)2000(ن الدكتور صالح زین الدی )2(
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یمكــن  بأنــه مـن القــانون المــدني األردنـي) 268(ویـرى الباحــث وبــالرجوع إلـى نــص المــادة 

للقاضي الحكم بالتعویض المؤقت محتفظًا بأصل الحق المطالـب بـه فـي حالـة عـدم إمكانیـة تقـدیر 

ض عــن اوجــب القــانون المــدني األردنــي التعــویحیــث  التعــویض بشــكل نهــائي عنــد إقامــة الــدعوى

ضـرر ضـمان التنـاول حـق ت اأنهـ) 267/1(المادة  یتضح منإذ  ؛ضرر األدبيالضرر المادي وال

والتعویض عن الضرر المعنـوي ال . كالحط من جودة المنتجات وطریقة انتاجها )المعنوي( األدبي

یهدف الى جبر الضرر كما في التعویض عن الضرر المـادي اذ یصـعب تقـدیر الضـرر المعنـوي 

یمكــن جبــر الضــرر بطریــق غیــر مباشــر مــن خــالل إعطــاء المضــرور ولكــن  ،تقــدیرًا مالیــًا مباشــراً 

ــًا یحقــق لــه قــدرًا مــن الرضــا والســعادة والهــدوء النفســي تخفــف عنــه المســاس بســمعة  تعویضــًا مالی

فكـل تعـد علـى الغیـر فــي حریتـه أو فـي عرضـه أو فـي شـرفه أو فـي ســمعته أو  ؛منتجاتـه وشـهرتها

وقــد قصــرت . یجعــل المعتــدي مســئوًال عــن الضــمان يفــي مركــزه االجتمــاعي أو فــي إعتبــاره المــال

مدني أردني التعـویض علـى الضـرر الواقـع فعـًال وهـي الخسـارة التـي لحقـت بالـدائن ) 363(المادة 

إذا لم یكن الضمان مقدرًا في القانون أو في العقد فالمحكمـة تقـدره : "فعالً دون الربح الفائت بقولها

  ". وقوعهبما یساوي الضرر الواقع فعالً حین 

 مسـجلة التجاریـة العالمـة تكـون أن الحمایـة هـذه لقیـام المشـرع إشـترط أن سبق نجـدومما 

 في صورتین تنحصر التجاریة للعالمات المدنیة الحمایة وصور القانون، في الواردة االصول وفق

افســة ون المنوحمایـة العالمــة التجاریــة فـي قــان ،المـة التجاریــة فــي قـانون العالمــاتهـي، حمایــة الع

  .غیر المشروعة
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  التجاریةحمایة العالمة التجاریة  في قانون العالمات  :والأ

  :شرط المصلحة :الشرط األول

إذا تم قبول دعوى التعویض المقدمة من مالك العالمة التجاریة المسـجلة فـال إشـكال فـي  

عمـاًال ولكن إذا قدمت من شخص غیره فعلیه إثبات أنـه صـاحب مصـلحة فـي رفـع الـدعوى إ ،ذلك

فـــي صـــیغته  )1988(لســـنة  )24 (مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات المدنیـــة رقـــم )3(لـــنص المـــادة 

   :والتي تنص على ما یلي )2001(لسنة  )14(المعدلة بالقانون رقم 

  .ال یقبل أي طلب أو دفع ال یكون لصاحبه فیه مصلحة قائمة یقرها القانون .1

ــ .2 ــ ــن الطل ــة إذا كــــان الغــــرض مــ ــ ـــدق أو تكفــــي المصــــلحة المحتمل ــرر محـ ـــدفع ضــ ب االحتیــــاط لـ

 .االستیثاق لحق یخشى زوال دلیله عند النزاع فیه

 :وقوع التعدي على العالمة التجاریة المسجلة: الشرط الثاني

فإذا ما ثبت للمحكمة أن العالمة التجاریة مسجلة في المملكة، وأن لرافع الدعوى مصلحة 

ه العالمـــة والـــذي غالبـــًا مـــا یكـــون علـــى فـــي ذلـــك فـــإن علیهـــا التحقـــق مـــن وجـــود التعـــدي علـــى هـــذ

ویمكــن أن یكــون المنتجــات أو الخــدمات مــن ذات الصــنف الــذي فرضــت علیــه الحمایــة لتســجیله 

  :بإحدى الصور التالیة التعدي 

  .تزویر العالمة التجاریة .1

  .تقلید العالمة التجاریة .2

 .وسم عالمة التجاریة مزورة أو مقلدة .3

  .جه حقاستعمال العالمة التجاریة بدون و  .4

قـد اشـترطت ) 1952(من قانون العالمات التجاریة لسـنة ) 34(المادة ان  ویرى الباحث 

وقـد بقـي هـذا . تسجیل العالمة التجاریة في المملكـة السـتحقاقها التعـویض فـي حالـة التعـدي علیهـا



96 
 

 )1999(مطلوبــًا رغــم صــدور القــانون المعــدل لقــانون العالمــات التجاریــة لســنة ) التســجیل(القیــد 

ومثــل هــذا اإلصــرار علــى تطلــب تســجیل العالمــة . الــذي صــدر لینســجم مــع أحكــام اتفاقیــة تــریبس

أو  التجاریة في المملكة إلمكانیة المطالبة بالتعویض جراء التعدي علیها یدفعنا للبحث في الحكمة

ن اتفاقیـــة تـــریبس المنظمـــة لحقـــوق الملكیـــة الفكریـــة، التـــي أالعلـــة مـــن تطلـــب هـــذا الشـــرط خاصـــة و 

فتــرض أن یكـــون القــانون المعـــدل لقــانون العالمـــات التجاریــة قـــد جــاء متطابقـــًا معهــا، لـــم تشـــترط ی

أن و  .تســجیل العالمــة التجاریــة كمتطلــب ســابق إلمكانیــة المطالبــة بــالتعویض جــراء التعــدي علیهــا

وحفظـَا  ،ع مالـك العالمـة علـى تسـجیل عالمتـهتشـجیهـي  ،علة من تطلب شرط التسـجیل للحمایـةال

  .إلنتفاء تضلیل المستهلكو  ،في طلب التعویض عن أي تعد في حالة وقوعهلحقه 

   حمایة العالمة التجاریة في قانون المنافسة غیر المشروعة: ثانیا

) 15(كمــا أننــا نجــد بــأن قــانون المنافســة غیــر المشــروعة واألســرار التجاریــة األردنــي رقــم 

لمشــروعة تلــك المتعلقــة بعالمــة تجاریــة قــد اعتبــر مــن قبیــل أعمــال المنافســة غیــر ا )2000( لســنة

غیر مسـجلة فـي المملكـة مـا دامـت تـؤدي إلـى تضـلیل  ممستعملة في األردن سواء أكانت مسجلة أ

  . الجمهور

وبالتــالي فــإن االعتــداء علــى عالمــة تجاریــة مســجلة أم غیــر مســجلة فــي المملكــة یعطــي 

وعلیـه   المنافسـة غیـر المشـروعة الحق لصـاحب هـذه العالمـة المطالبـة بـالتعویض اسـتنادًا لـدعوى

فإن القید الذي وضعه قانون العالمات التجاریة لحق المطالبة بالتعویض وهو التسجیل قـد تجـاوزه 

قــانون المنافســة غیــر المشــروعة وأصــبح باإلمكــان المطالبــة بــالتعویض جــراء التعــدي علــى عالمــة 

  .تجاریة ولو كانت غیر مسجلة في المملكة
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نجد أن المشرع األردني في هذا القانون قد أسـبغ الحمایـة ؛ )1(لنصوصومن استقراء هذه ا

للعالمة التجاریة المسجلة في المملكة وفقًا ألحكام قانون العالمات التجاریة وغیر المسـجلة بحیـث 

یشـكل بحـد ذاتـه تعـدیًا ) 2(مـن المـادة ) أ(جعل من أي من األعمـال المنصـوص علیهـا فـي الفقـرة 

یة ومن شأنه أن یوقع الجمهور في اللبس مع منشأة أحد المنافسـین، أو یـؤدي على العالمة التجار 

وبذلك یكون المشرع األردني  ؛إلى تضلیل الجمهور یعد عمالً من أعمال المنافسة غیر المشروعة

قــد ســاوى فــي الحمایــة المدنیــة بــین العالمــة التجاریــة المســجلة وغیــر المســجلة، ولكنــه اشــترط أن 

مستعمله في المملكة وأن تؤدي المنافسة إلى تحقیق إحدى الحاالت الواردة فـي  تكون هذه العالمة

  .)2(من القانون المؤدیة على تضلیل الجمهور) 2(من المادة ) أ(الفقرة 

یســتفاد مــن المــادتین " :زبهــذا الصــدد مــا یلــيالتمییلمحكمــة  جــاء قــرار ،وفــي هــذا الســیاق          

من المادة الثانیة مـن قـانون المنافسـة ) أ(المشروعة، أن الفقرة  من قانون المنافسة غیر) أ/3و 2(

غیــر المشــروعة جـــاءت تتحــدث عــن المنافســـة غیــر المشــروعة فـــي الشــؤون الصــناعیة والتجاریـــة 

                                                
  :من قانون المنافسة غیر المشروعة واألسرار التجاریة على مایلي) 2(نصت المادة  )1(
یعتبر من قبیل األعمال غیر المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشریفة في الشؤون الصناعیة  - أ"

  - :وعلى وجه الخصوص ما یليأو التجاریة 
األعمال التي بحكم طبیعتها تسبب لبسًا مع منشأة أحد المنافسین أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو  -1

  .التجاري
االدِّعاءات المغایرة للحقیقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشاة أحد المنافسین أو منتجاته  -2

  .التجاريأو نشاطه الصناعي أو 
البیانات أو االدعاءات التي قد یسبب استعمالها في التجارة تضلیل الجمهور فیما یتعلق بطبیعة المنتجات أو  -3

  .طریقة تصنیعها أو خصائصها أو كمیاتها أو صالحیتها لالستعمال
عرضة أو قد أي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج أو تحدث لبسًا فیما یتعلق بمظهره الخارجي أو طریقة  -4

  .تضلل الجمهور عند اإلعالن عن سعر المنتج أو طریقة احتسابه
إذا كانت المنافسة غیر المشروعة متعلقة بعالمة تجاریة مستعملة في المملكة سواء أكانت مسجلة أم غیر  - ب

  ". من هذه المادة) أ(مسجلة وتؤدي إلى تضلیل الجمهور فتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة 
 .120 - 119ص . المرجع السابق. رشدان، محمود عليال )2(
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وأقـــرت حكمــًا لحالــة خامســـة مــن حـــاالت  ،وحــددت أربــع حـــاالت اعتبرتهــا منافســة غیـــر مشــروعة

هـي أن تكـون هـذه العالمـة التجاریـة مسـتعملة  ؛لتجاریـةالمنافسة غیـر المشـروعة بالنسـبة للعالمـة ا

 فــي المملكــة األردنیــة الهاشــمیة بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت مســجلة أو غیــر مســجلة وأن تــؤدي

تعلـــق بتقلیـــد ن موضـــوع المنافســـة غیـــر المشـــروعة تإ حیـــث هـــذه المنافســـة إلـــى تضـــلیل الجمهـــور؛

كانــت قــد ) Winstonونســتون (التجاریــة  ن المدعیــة هــي مالكــة العالمــةعالمــة تجاریــة، وحیــث إ

حیث أصبحت مسؤولة عن اإلتجار في األردن،  ،مة التجاریة للسجائر ونستونالحصلت على الع

ــا هــــو  ــدخان الموجـــود فیهـ ــاء العقبـــة تبـــین أن الـ ــات للـــدخان فـــي مینـ ــة حاویـ وحیـــث تـــم ضـــبط ثالثـ

لـى العـراق وتبـین بعـد وذلـك لغایـات تصـدیر الـدخان إ) ونسـتون+ ونستون أبـیض+ ونستون أحمر(

فحــص هــذه العینــات أنهــا عینــات مقلــدة، وحیــث أن الثابــت مــن األوراق المقدمــة فــي الــدعوى بــأن 

تقلیدها من قبل المدعى علیهم لم تدخل إلى المملكة األردنیـة الهاشـمیة كمـا هـو  لبضاعة المدعىا

المدعیـة لـم تقــدم أي ثابـت بكتـاب مـدیر جمـرك العقبـة الموجـه إلـى مـدیر مؤسسـة المـوانئ، كمـا أن 

بینة تثبت تـداول الـدخان بالعالمـة التجاریـة داخـل المملكـة األردنیـة الهاشـمیة بـل أن المدعیـة تؤكـد 

بـأن الحاویـات موضـوع العالمـة التجاریــة المقلـدة تـم ضـبطها فـي مینــاء العقبـة وعلیـه تكـون شــروط 

ـــانون المنافســـة غیـــر المشـــروعة غ) ب( الفقـــرة ـــة مـــن ق ـــر متـــوفرة وتكـــون دعـــوى مـــن المـــادة الثانی ی

مـن قـانون المنافسـة غیـر ) 3(وتـنص المـادة . )1("المدعیة فاقدة لسـندها القـانوني ومـن المتعـین رده

لكــل ذي مصــلحة المطالبــة بــالتعویض عمــا لحقــه مــن ضــرر نتیجــة أي ":المشــروعة علــى مــا یلــي

  ."وعة ر منافسة غیر مش

ة بإقام الحق المعنى المطلقلكل صاحب مصلحة ب أن هذا النص قد أجاز ومن الواضح،

ــا ویحمیهـــا القـــانون ، وأن تكـــون الـــدعوى ـــة التـــي یقرهـ ــلحة القانونی ـــد رفـــع الـــدعو المصـ  ،ىقائمـــة عن
                                                

 .منشورات مركز عدالة 26/3/2007تاریخ . هیئة خماسیة) .4547/2006(قرار محكمة تمییز حقوق رقم ) 1(
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علـى  ،ذه الشـروط تصـبح الـدعوى عرضـة للـردوتستمر حتى الفصـل فیهـا، فـإذا فقـدت المصـلحة هـ

الـك العالمـة التجاریـة عكس قانون العالمات التجاریة الذي أعطى الحق بإقامـة الـدعوى المدنیـة لم

  .حصراً 

من اسـتقراء كافـة النصـوص القانونیـة الـواردة فـي قـانون المنافسـة غیـر المشـروعة نجـد أن 

الحمایــة المدنیـــة المقــررة للعالمـــة التجاریـــة فــي هـــذا القــانون تســـتند إلـــى القواعــد العامـــة للمســـؤولیة 

كـل مـن لحقـه ضـرر مـن جـراء  المدنیة في القانون المدني، فهـي دعـوى مسـؤولیة یجـوز أن یرفعهـا

االعتداء على عالمتـه التجاریـة المسـجلة أو غیـر المسـجلة، ألن هـذه فـي حقیقتهـا دعـوى مسـؤولیة 

مــن القــانون المــدني والتــي ) 256(عادیــة تقــوم علــى أســاس الفعــل الضــار اســتنادًا ألحكــام المــادة 

  :تنص على ما یلي

  "الضرر كل إضرار بالغیر یلزم فاعله ولو غیر ممیز بضمان"

ر فـــي ان هـــذه المـــادة تـــوجز فـــي عبـــارة واضـــحة حكـــم المســـؤولیة عـــن الفعـــل الضـــحیـــث إ

أو عـدم "واإلضـرار یسـتلزم الفعـل ) كـل إضـرار(فترتب اإللـزام بـالتعویض علـى  ،عناصرها الثالثة 

" يأو السـلب يأي اإلجـاب"الذي ینشأ عنه الضرر فال بد إذن من توافر الفعـل او عـدم الفعـل " الفعل

  .)1(ضرر ثم عالقة السببیة بینهماوال

مـن قـانون ) أ/2(ولكن الفعل الضار في دعوى المنافسـة غیـر المشـروعة قـد حـدد بالمـادة 

المنافســة غیــر المشــروعة وعلــى مــن یــدعي الضــرر أن یثبــت ارتكــاب الفریــق اآلخــر أحــد األفعــال 

ا تعــود لمحكمـ)  أ/2(المنصـوص علیهــا فــي المـادة  یســتطیع  ة الموضــوعمــن القــانون، والمسـألة هنــ

ـــات مـــدعي الضـــرر أن یثبـــت وقـــوع الضـــرر وعلـــى وجـــه الخصـــوص الشـــهادة  ،بكافـــة طـــرق اإلثب

                                                
انظر بهذا االتجاه المذكرة اإلیضاحیة للقانون المدني األردني، إعداد المكتب الفني لنقابة المحامین ) 1(

  .267وفیق، عمان، صاألردنیین، مطبعة الت
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ویمكــن إثبــات الضــرر فــي دعــوى المنافســة غیــر المشــروعة جــراء التعــدي علــى والمعاینــة والخبــرة، 

عالمة تجاریة من خالل تحـول العمـالء عـن منتجـات المـدعي إلـى منتجـات أخـرى نتیجـة للوسـائل 

كــون األمــر یتعلــق بواقعــة مادیــة فــي مســألة تجاریــة  ر المشــروعة التــي قــام بهــا المــدعى علیــهغیــ

وبــذلك یكــون المشــرع األردنــي قــد اســتكمل بهــذا القــانون حمایــة العالمــة التجاریــة مســجلة كانــت أم 

   .غیر مسجلة في المملكة

 غیــر المنافســة دعــوى تأســیس أن؛ ویــرى الباحــث فــي حالــة لــو كانــت المســألة مدنیــة

 الواقعیـة الناحیـة مـن إلسـنادها وكافیـاً صـحیحًا  لـیس التقصـیریة المسـؤولیة أحكـام علـى المشـروعة

 دعـوى علـى قواعـدها تطبیـق عنـد التقصـیریة المسـؤولیة علـى الـواردة االسـتثناءات لكثـرة والقانونیـة

  .لدعوىا لهذه الخاصة القانونیة الطبیعة حول المالحظة الى إضافة المشروعة، غیر المنافسة

  الثاني طلبالم

  الحمایة الجزائیة للعالمة التجاریة الوطنیة

فلـــوال  التـــاجر إن حمایـــة العالمـــة التجاریـــة نقطـــة مهمـــة وحاســـمة لحمایـــة هویـــة أعمـــال   

بحیـث یتحصـل علـى فوائـد بشـكل سـهل  ؛الحمایة یمكن ألي شخص االسـتفادة مـن جهـود اآلخـرین

ــتعمال عالمـــات ال تخصـــه، ولـــذلك  ــة العالمـــمـــن جـــراء اسـ ــدول إلـــى قـــوانین لحمایـ ات احتاجـــت الـ

ـــف دول العـــالم للبحـــث عـــن تـــوفیر حمایـــة جزائیـــة للعالمـــة التجاریـــة  وعلیـــه، التجاریـــة لجـــأت مختل

  . وتسمى هذه الحمایة بالحمایة الوطنیة

  :التالیة فروعإلى ال سیقسم هذا المطلبسبق ومن خالل ما 

  .الناحیة الجزائیة نطاق حمایة العالمة التجاریة من: األول فرعال

  .لى العالمة التجاریة الجرائم التي تقع ع: الثاني الفرع

  .والعقوبات التكمیلیة اإلجراءات التحفظیة: الثالث الفرع
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  .تجاریة من الناحیة الجزائیةنطاق حمایة العالمة ال :األول فرعال

العالمـات غیـر  إن الحمایة الجزائیة للعالمة التجاریة قاصرة على العالمات المسـجلة دون

 ذات الحق المعتدى علیه فـي العالمـة التجاریـة علـى خـالف الحـق فـي على ألنها تنصب المسجلة

ن كانت غیر مسجلة یمكن المطالبة بالتعویض في حالة التعديحیث  ؛التعویض ، على العالمة وإ

قـــانون المـــدني واردة فــي الإمــا وفقـــًا لــدعوى المنافســـة غیـــر المشــروعة، أو وفقـــًا للقواعــد العامـــة  الـــ

كمــا أن هــذه الحمایــة تنصــب علــى ذات الحــق فــي العالمــة التجاریــة بغــض النظــر عــن . األردنــي

ــم یلحــق  قیمــة الســلع أو البضــائع أو الخــدمات التــي تســتخدم العالمــة التجاریــة لتمیزهــا حتــى ولــو ل

  .صاحب العالمة التجاریة ضرر جراء االعتداء على عالمته التجاریة

ـــدة مـــن حیـــث الزمـــان والمكـــان، فمـــن حیـــث والحمایـــة الج      زائیـــة للعالمـــة التجاریـــة مقی

ــر ســـنوات أو فـــي مرحلــــة  ــرة تســـجیلها وهـــي عشـ ـــة للعالمـــة التجاریـــة إال خـــالل فتــ الزمـــان ال حمای

تجدیدها، أما من حیث المكان فنطاق الحمایة قاصرة علـى إقلـیم الدولـة التـي سـجلت فیهـا العالمـة 

تفاقیات والمعاهدات الدولیة، كما أن الحمایة الجزائیـة ال تحـول دون التجاریة مع عدم اإلخالل باال

وعلیه فإن نطاق حمایة العالمة التجاریة من الناحیة الجزائیة . المطالبة باالدعاء بالحق الشخصي

  :یكون على النحو التالي

  الحمایة الجزائیة قاصرة على العالمات التجاریة المسجلة :أوال

تجاریة ال یحمي العالمة التجاریـة مـن الناحیـة الجزائیـة إال إذا كانـت إن قانون العالمات ال

تجاریـة غیـر مسـجلة فـي األردن إذا كانـت تلـك لعالمـة مسجلة وفقًا لهذا القانون، وعلیه فال حمایـة 

وقـــد . العالمــة مســجلة فــي دولـــة ارتبطــت مــع األردن فـــي اتفــاق دولــي لحمایـــة العالمــات التجاریــة

ــى ذلـــك المـــاد ــتركت حكومـــة : (مـــن قـــانون العالمـــات التجاریـــة بقولهـــا) 41/1(ة أشـــارت إلـ إذا اشـ

المملكــة األردنیــة الهاشــمیة فــي أي وقــت مــن األوقــات فــي اتفــاق دولــي لحمایــة العالمــات التجاریــة 

المتبادلــة فعنــدها یحــق ألي شــخص یكــون قــد طلــب حمایــة عالمتــه التجاریــة فــي أیــة بــالد أخــرى 
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متــه بمقتضــى هــذا القــانون، ویكــون لــه األولویــة علــى غیــره مــن داخلــة فــي االتفــاق أن یســجل عال

  ...).المستدعین

العالمــة (تعنــي العبــارة : ن قــانون عالمــات البضــائع بقولهــامــ) 2(كمــا أكــدت ذلــك المــادة 

عالمـة تجاریـة مسـجلة فـي سـجل العالمـات التجاریـة بمقتضـى قـانون العالمـات التجاریـة ) التجاریة

مل كل عالمة تجاریة محمیة قانونًا فـي أي بلـد تسـري علیهـا أحكـام وتش )1952(لسنة ) 33(رقم 

كما یمكـن حمایـة العالمـة ). من القانون المذكور سواء أكانت مسجلة أم غیر مسجلة) 41(المادة 

التجاریة المستعملة على الرغم من عدم تسـجیلها فـي وزارة الصـناعة والتجـارة، وهـذا مـا أشـارت لـه 

  .)2000(المنافسة غیر المشروعة واألسرار التجاریة لعام من قانون ) ب/2(المادة 

  الحمایة الجزائیة مقیدة من حیث الزمان والمكان :ثانیا

إن الحمایة الجزائیة للعالمة التجاریة قاصرة على مدة ملكیة العالمـة التجاریـة وهـي عشـر 

ر وفقـًا ألحكـام إلـى آخـ نسنوات من تاریخ تسجیلها غیر أنـه یجـوز تجدیـد تسـجیل العالمـة مـن حـی

مــع العلــم بــأن تــاریخ تســجیل العالمــة التجاریــة هــو تــاریخ تقــدیم الطلــب تســجیل ) 20/1م(القــانون 

) 21/2(ویملك صاحب العالمة التجاریة المسـجلة تجدیـد عالمتـه اسـتندًا للمـادة . العالمة التجاریة

یخ انتهـــاء التســـجیل لمــدة عشـــر ســنوات اعتبـــارًا مــن تـــاریخ انتهــاء مـــدة التســجیل األول أو مـــن تــار 

ذا لم یقـم صـاحب العالمـة التجاریـة بتجدیـدها جـاز للمسـجل شـطبها مـن السـجل وفقـدت . األخیر وإ

  .الحمایة القانونیة

التـي سـجلت فیهـا ) إقلیم الدولـة(أما من حیث المكان فنطاق الحمایة الجنائیة قاصر على   

وعلیـــه فـــال حمایـــة لعالمـــة . الدولیـــةالعالمـــة التجاریـــة مـــع عـــدم اإلخـــالل باالتفاقیـــات والمعاهـــدات 

تجاریــة مســجلة خــارج األردن ووقــع االعتــداء علیهــا خــارج األردن، كمــا ال حمایــة لعالمــة تجاریــة 

مسـجلة خـارج األردن ووقـع االعتـداء علیهـا فـي األردن، مـا لـم تكـن محمیـة بموجـب معاهـدة دولیــة 

  .)1(منظمة إلیها األردن

                                                
وائل  دار. عمان. 2ط". الوجیز في حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة) "2008(الخشروم، عبداهللا حسین  )1(

 .200ص. للنشر والتوزیع
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  :ذاتهاالقیود الخاصة بالعالمة التجاریة 

السـتحقاق عالمـة تجاریـة الحمایـة یجـب أن تكـون مؤلفـة مـن أسـماء أو حـروف أور سـوم "

أو أرقــام أو أشــكال أو ألــوان أو خلــیط مــن هــذه األشــیاء ذي صــفة فارقــة وعلــى شــكل یكفــل تمییــز 

وعلیــه ال یجــوز تســجیل عالمــة تجاریــة  ).7/1م(بضــائع صــاحبها عــن بضــائع غیــره مــن النــاس 

التجارة لتمییز أنواع البضائع وأصنافها إال إذا أبرزت بشكل خاص وأصـبح هـذا تستعمل عادة في 

الشكل الخـاص هـو الممیـز لبضـائع صـاحب تلـك العالمـة، فـال یجـوز تسـجیل رقـم كعالمـة تجاریـة 

كعالمـة ) 4711(وقـد أجـازت محكمـة العـدل العلیـا تسـجیل الـرقم . إال إذا أبرز الرقم بشكل خـاص

انیة كون هذه الرقم قد استخدم بشكل ممیز على العطـور مـدة طویلـة مـن تجاریة لشركة عطور ألم

ال یجــوز تســجیل الــرقم كعالمــة تجاریــة إذا : (الــزمن، وفــي هــذا الســیاق تقــول محكمــة العــدل العلیــا

كان هذا الرقم یؤلف بمفرده العالمة التجاریة، أما إذا كان هذا الرقم هو جزء من العالمة التجاریـة 

   .)1("شكل خاص فال یوجد في هذا القانون ما یمنع تسجیله أو أنه أبرز في

  :القیود الخاصة بالصنف الذي من أجله سجلت العالمة التجاریة

یجب على طالب تسجیل العالمة التجاریة أن یحدد نوع البضاعة التي یرغب فـي تسـجیل 

ف البضـائع إذ یجـب وقد قام نظام العالمات التجاریة في الجدول الرابـع بتصـنی. عالمته من أجلها

أن یشتمل كل طلب علـى الصـنف المحـدد التـي ستسـجل العالمـات التجاریـة فیـه، والصـنف یشـمل 

ى بعـض أنـواع فـإذا مـا سـجلت عالمـة تجاریـة علـ ؛عادة عددًا من أنواع البضائع التي تدخل تحتـه

مل علیهــا ضــائع التــي یشــت، فــال تمتــد الحمایــة القانونیــة لجمیــع انــواع البالبضــائع فــي صــنف معــین

، ولــو ســجلت عالمــة تجاریــة لتشــمل جمیـع البضــائع الداخلــة فــي صــنف معــین ، فــال ذلـك الصــنف

                                                
  .200ص. المرجع السالف الذكر )1(
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مـة صاحب العالمة التجاریة بالحمایة القانونیـة إذا مـا قـام شـخص آخـر باسـتعمال تلـك العالیتمتع 

  .)1(ف الذي سجلت العالمة التجاریة فیهنصالتجاریة على صنف آخر غیر ال

العالمــات التــي تحتــوي (مــن قــانون العالمــات التجاریــة تســجیل ) 10/9(وحظــرت المــادة   

ــة إال بموافقـــة ذلـــك  ــاري أو اســـم شـــركة أو هیئـ ــورة شـــخص أو اســـمه او اســـم محلـــه التجـ علـــى صـ

الشخص أو تلك الهیئـة أمـا األشـخاص المتوفـون حـدیثًا فیجـوز للمسـجل أن یطلـب موافقـة ممثلـیهم 

  ).الشرعیین

لهــذا الــنص ال یمــنح تلــك العالمــة أیــة حمایــة قانونیــة حتــى  وتســجیل عالمــة تجاریــة خالفــاً 

مـن قـانون العالمـات التجاریـة ) 36(بعد انقضاء مدة  الطعن بالتسجیل وذلك تطبیقـًا لـنص المـادة 

ال یمنـع التسـجیل الجـاري بمقتضـى هـذا القـانون أي شـخص مـن اسـتعمال اسـمه (التي تقضي بأنه 

ســالفه فــي العمــل اســتعماًال حقیقیــًا أو مــن اســتعمال أي الخــاص أو اســم محــل عملــه أو اســم احــد أ

  ). وصف حقیقي لبضائعه من حیث النوع والصنف

ــادة  ـــة تســـجیل ) 8/10(وحظـــرت المـ ـــانون العالمـــات التجاری ــابق (مـــن ق ــة التـــي تطـ العالمـ

عالمة تخص شخصـًا آخـر سـبق تسـجیلها لـنفس البضـائع التـي یـراد تسـجیل العالمـة التجاریـة مـن 

  ).صف منها أو العالمة التي تشابه تلك العالمة إلى درجة قد تؤدي إلى غش الغیرأجلها أو لن

یعتبـــر الشـــخص أنـــه (مـــن قـــانون عالمـــات البضـــائع علـــى أنـــه ) 6/4(كمـــا نصـــت المـــادة 

استعمل للبضائع عالمة تجاریة استعماًال باطالً إذا استعمل تلك العالمة التجاریة أو عالمـة قریبـة 

فالمعیــار فـــي حمایــة عالمـــة ...)"االنخـــداع بــدون موافقـــة صــاحبهاي إلــى الشــبه منهــا بصـــورة تــؤد

ـــة أو  ــة مطابق ــتعمال الغیـــر عالمـــة تجاریـ تجاریـــة مســـجلة هـــو غـــش الجمهـــور وانخداعـــه جـــراء اسـ

                                                
  .201ص. المرجع السابق .عبداهللا حسین ،الخشروم )1(
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مشابهة للعالمة التجاریة المسجلة حتى ولو اختلـف الصـنف الـذي اسـتعمل علیـه المعتـدي العالمـة 

  .)1("مةعن الصنف الذي من أجله سجلت العال

  .لجرائم التي تقع على العالمة التجاریةا: الثاني فرعال

مــن  )38(لقــد رســم المشــرع األردنــي حــدود الحمایــة الجزائیــة للعالمــة التجاریــة فــي المــادة 

لســـنة ) 34( والقــانون المعــدل رقــم  )1952(لســنة  )34(قــانون العالمــات التجاریــة األردنــي رقــم 

ــنة  )19(ردنـــي رقـــم مـــات البضـــائع األمـــن قـــانون عال) 3(والمـــادة  )1999( وهـــذه  ،)1953(لسـ

عتـداء علـى العالمـة التجاریـة باإلضـافة إلـى  العقوبـات المقـررة التـي تشـكل ا المواد حددت األفعـال

  :من قانون العالمات التجاریة على ما یلي) 37(نصت المادة وعلى ضوء ذلك ، بحق مرتكبیها 

أشــهر وال تتجــاوز ســنة واحــدة أو بغرامــة ال تقــل عــن  یعاقــب بــالحبس مــدة ال تقــل عــن ثالثــة –1"

وال تتجـاوز ثالثــة آالف دینـار أو بكلتــا هـاتین العقــوبتین كـل مــن ارتكـب بقصــد الغــش  ،مائـة دینــار

  :فعًال من األفعال التالیة

زور عالمــة تجاریــة مســجلة وفقـــًا ألحكــام هــذا القــانون، أو قلـــدها بطریقــة تــؤدي إلــى تضـــلیل  –أ 

وسـم داخـل المملكـة عالمـة تجاریـة مـزورة أو مقلـدة علـى ذات الصـنف مـن البضـائع الجمهور، أو 

  .التي سجلت العالمة التجاریة من أجلها 

استعمل دون حق عالمة تجاریة یملكها الغیر على الصنف ذاته مـن البضـاعة التـي سـجلت  –ب 

  .العالمة التجاریة من أجلها

تحمــل عالمــة تجاریــة یعتبــر اســتعمالها جرمــًا قتنــى بقصــد البیــع أو عــرض بضــاعة ابــاع أو  –ج 

  .من هذه الفقرة وكان لدیه علم مسبق بذلك ) ب(و ) أ ( بمقتضى البندین 

                                                
  .203-202ص. المرجع السابق. الخشروم، عبداهللا حسین )1(
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مـن هـذه المـادة یعاقـب األشـخاص الـذین یبیعـون أو یعرضـون ) 1(بالرغم مما ورد في الفقـرة  – 2

ا جرمـًا بمقتضـى البنـدین للبیع أو یقتنون بقصد البیع بضاعة تحمل عالمة تجاریة یعتبـر اسـتعماله

من هذه المادة بغرامة ال تقل عن خمسین دینارًا وال تتجاوز خمسمائة ) 1(من الفقرة ) ب(و ) أ ( 

  .دینار 

من هذه المـادة علـى كـل مـن شـرع فـي ارتكـاب أي فعـل مـن األفعـال ) 1(تسري أحكام الفقرة  – 3

  ."ها المنصوص علیها في هذه الفقرة أو ساعد أو حرض على ارتكاب

  :من قانون العالمات التجاریة على ما یلي) 33(كما نصت المادة 

كل من یقدم عالمة تجاریة على اعتبار أنها مسجلة مع أنها غیـر مسـجلة یعاقـب بغرامـة ال  – 1"

  .تتجاوز خمسین دینارًا عن كل جرم 

ا یعتبــر الشــخص أنــه قــدم عالمــة تجاریــ ؛إیفــاًء للغایــة المقصــودة مــن هــذه المــادة – 2 ة علــى أنهــ

أو ضـمنًا  ،أو أیة ألفاظ تـدل صـراحة ،فیما یتعلق بتلك العالمة) مسجلة(مسجلة إذا استعمل لفظة 

  . "على أن تلك العالمة قد سجلت

نجـــد أن المشـــرع األردنـــي فـــي قـــانون العالمـــات التجاریـــة،  ؛ومـــن اســـتقراء هـــذه النصـــوص

ــه هـــو العالمـــة التجاریـــة قـــد جـــرم أفعـــ ـــداء علـــى العالمـــة وكـــون الحـــق المعتـــدي علیـ ال تشـــكل اعت

وبـذلك یكـون قـد نـأى بنصـوص قـانون العقوبـات العـام عـن  ،التجاریة المسجلة وفقًا ألحكام القانون

ــانون فیمـــا ال یـــرد علیـــه نـــص فـــي قـــانون العالمـــات  التطبیـــق علـــى هـــذه األفعـــال، ویطبـــق هـــذا القـ

   :التجاریة وتتمثل هذه الجرائم بما یلي

  :ووسمها  تزویرهامة التجاریة و العالتقلید  جریمة: أوالً 

وقــد . التقلیــد هــو كــل اعتــداء علــى أي حــق مــن الحقــوق الناشــئة عــن العالمــة المســجلة"  

ــون محــــالً حــــددت التشــــریعا  لالعتــــداء أو التقلیــــد، لــــذلك یجــــب علــــى ت المقارنــــة الحقــــوق التــــي تكــ

  .)1("المحكمة أن تحدد الحقوق التي كانت محل اعتداء من الغیر
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لـو كانـت مسـجلة، فـإذا تمكـن  أن یقع التقلید على عالمة غیر مشروعة حتـىوال یمكن "  

 Burstو  Chavanneویذهب الفقیهان . علیه إثبات عدم مشروعیتها فترد دعوى التقلید المدعى

إلــى أنــه  یســتطیع صــاحب العالمــة غیــر المشــروعة فــي نظــر قــانون العالمــة التجاریــة أن یحمــي 

ولكــن ال یسـتند إلـى دعــوى التقلیـد بـل یــذهب إلـى قواعــد  ،لمشـروعةعالمتـه بقواعـد المنافســة غیـر ا

ذا . أخرى مثل التعسف باستعمال الحق أو الغش ألن العالمة غیر مشروعة طبقـًا لقواعـد التقلیـد وإ

ــر  ــ ــة غی ــبس لــــدى الجمهــــور فتســــتبعد دعــــوى المنافســ ــن لــــم تــــؤد إلــــى لــ ــروعة ولكــ ــر مشــ ــت غیــ كانــ

  . )1("المشروعة

فحتــى یكــون هنالــك  ،اة التــي تــدعو إلــى تضــلیل الجمهــور وغشــهم والتقلیــد یــتم بالمحاكــ"

أخــرى وقــد أدى إلـــى  تقلیــدا للعالمــة التجاریــة البــد مـــن وجــود شــبه قریــب مــا بـــین عالمــة وعالمــة

جـل من أإلى جانب أن الركن المادي لجریمة التقلید یكمن باألعمال التحضیریة  ،تضلیل الجمهور

  .)2("وضع عالمة مزورة على البضائع

ــا ــــ ـــــادة  كمــــ ـــت المـــــ ــــ ــــم  )260(عرفـــ ــــ ــي رقــ ــــ ــــات األردنــــ ــــ ــــانون العقوبــ ــــ ــــن قــ ــــ ـــــنة  )16(مــ ــــ لسـ

ــــه )1960( ــر بأنـ ــــه التزویـــ ــراد :"وتعدیالتـ ــات التـــــي یـــ ـــع والبیانـــ ـــــي الواقــ ـــة ف ــ ـــل للحقیق ـــــف مفتعــ تحری

ــك أو مخطــــوط یحــــتج بهــــا، نجــــم أو یم ــرر مــــادي أو معنــــوي كــــإثباتهــــا بصــ ــــه ضــ ــنجم عن ــ ن أن ی

  ".أو اجتماعي

  :قانون العقوبات وسائل التزویر بما یلي من) 262/1(وقد حددت المادة 
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ـــاقة" ــــغال الشـــ ـــب باألشــ ــبع أو ... یعاقـــ ـــمة إصــــ ــــتم أو بصـــ ــــاء او خــ ــــتعمال  إمضــ ـــاءة اســ ــــا بإســـ إمــ

ــزورًا  ــه إمضــــاء مــ ــاًال بتوقیعــ ــن حـــــذف ،إجمــ ـــه مــ ـــا بمــــا یرتكبـ مـ ــك أو مخطــــوط وإ مــــا بصــــنع صـــ وإ

  ".أو إضافة تغییر في مضمون صك أو مخطوط

مـــن قـــانون العالمـــات ) 38(لـــواردة فـــي المـــادة ویتضـــح مـــن هـــذه النصـــوص والنصـــوص ا

، وقائمـًا  التجاریة أن التزویر المعتبر هو الذي یقع علـى العالمـة التجاریـة المسـجلة تسـجیالً قانونیـًا

یــتم باصــطناع عالمــة تجاریــة مطابقــة بكــل جزئیاتهــا للعالمــة األصــلیة بقصــد الغــش بحیــث یــؤدي 

هذه الصور لجریمـة التزویـر البـد فیهـا علیه فإن و . التزویر إلى وقوع خلط أو لبس یظلل الجمهور

  :من بحث الركنین المادي والمعنوي

وهــو فعــل التزویــر الــذي  ،ویتمثــل هــذا الــركن فــي ســلوك مــادي مــن نــوع معــین :الــركن المــادي".1

یتحقــق باصــطناع عالمــة تجاریــة مطابقــة تمامــًا لعالمــة تجاریــة مســجلة وفقــًا  ألحكــام القــانون ومــا 

ومعتبرًا قانونًا بحیث تصبح العالمة المزورة صورة طبـق األصـل مـن العالمـة  ،لها قائماً یزال تسجی

وهذا هو المقصود بالتزویر، أما إذا وقع النقل على أجزاء معینة على العناصر ،التجاریة األصلیة 

الرئیسة أو الجوهریة للعالمة التجاریـة، أو إضـافة شـيء علـى هـذه العناصـر فنكـون بصـدد جریمـة 

  .)1("لتقلیدا

سد من خالل علم الجاني وتوجیـه اإلراده إلرتكـاب الفعـل وفقهـا ، الذي یتج هو :الركن المعنوي.2

ــــه ونیتــــه ال ــي توجیــــه إرادت ــل یعنــ ــي بقصــــد تحقیــــق النتیجـــــة رتكــــاب الففإنصــــراف الفاعــ عــــل الجرمــ

تیـان لـى إة القصـد، عـام وخـاص فالقصـد العـام إتجـاه اإلرادة اومن ثم یتخـذ ركنهـا صـور  ،جرامیةاإل

ة غیـر سـتعمالها بطریقـالعالمـة واسـتیالء علـى الفعل الخداع والغش والقصد الخاص نیة الجـاني با

  . مشروعة
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مرتكـــب الجریمـــة بـــأن نیتـــه تتجـــه إلـــى االعتـــداء علـــى عالمـــة  ملـــویتمثـــل هـــذا الـــركن بع

 .)1()حتیالاال(تجاریة بقصد تضلیل الجمهور وخداعه

إلى أن التزویر أو التقلید یعاقب علیـه  عضذهب البوقد اختلفت اآلراء في هذا الصدد ف

لـرأي علـى أن مـن واجـب كـل تـاجر أو ابمجرد وقوعه ولو انتفـى القصـد الجرمـي، واعتمـد فـي هـذا 

صانع أو مقدم خدمة أن یلجأ إلى مسجل العالمات التجاریة لیتأكد أن عالمته ال تختلط أو تشابه 

  .عالمة مسجلة

 لتمـام جریمــة التزویـر أو التقلیــد؛ الجنـائي یجــب تـوافره وذهـب رأي آخـر إلــى أن القصـد"

أو التقلیــد الــذي یــؤدي إلــى  رأي أن الفاعــل البــد أن تكــون نیتــه قــد اتجهــت إلــى القیــام بفعــل التزویــ

  . 2"توافر سوء النیة لدیه بقصد تضلیل الجمهور وخداعه

ــد ضــــبط العالمــــة ال ــر أي صــــعوبة عنــ ــألة التزویــــر ال تثیــ ــن المعلــــوم أن مســ تجاریــــة ومــ

، إال أن الصــعوبة تثــور فــي حالــة التقلیــد، والمســألة فــي ذلــك  المــزورة، كــون التطــابق بینهمــا كــامًال

یعــود تقــدیرها إلــى محكمــة الموضــوع دون رقابــة علیهــا فــي ذلــك مــن محكمــة التمییــز إال مــن حیــث 

  . 3نتهت إلیهااستند علیها تبرر النتیجة التي اتطبیق القانون متى كانت األسباب التي 

    مسجلةستعمال عالمة اجریمة : ثانیاً 

ــوص علیهــــا فـــي الفقــــرة  ــذه الجریمــــة هـــي المنصــ ــادة ) ب(وهـ ــانون ) 38(مــــن المـ مــــن قــ

  :ویشترط لوقوع هذه الجریمة عدة شروط تتمثل فیما یلي، العالمات التجاریة

أن تكون العالمة التجاریة المعتدى علیها مسجلة لدى مسجل العالمات التجاریة وفقًا  .1

  . حكام القانون في ضوء ما بیناه سابقاً أل
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أن تكون العالمة التجاریة المعتدى علیها مملوكة للغیر ولیس لمستعملها أي حق في  .2

  .استعمالها

أن تكون العالمة التجاریة المستعملة من قبل الغیر قد وضعت على الصنف ذاته من  .3

  .البضاعة التي سجلت العالمة التجاریة من أجلها

ــ   ــــ ــظ عل ـــــم والمالحــــ ــد أو الوسـ ـــــالتزویر أو التقلیــــ ــــا بـ ـــــة لهــ ــــة أنــــــه ال عالقـ ــذه الجریمــ ى هــــ

ــــرات المـــــادة  ــمن فقــ ــا ضـــ ـــن أن المشــــــرع أدرجهـــ ــالرغم مــ ــــة ) 38(بـــ ــــانون العالمـــــات التجاریــ ـــن قــ مــ

  .المتعلقة بالتزویر والتقلید

ــاد"   ــر المـــــ ــتعمالي ونجــــــد أن العنصـــــ ـــــورة االســـــ ــذ صــ ــــة یأخــــ ــذه الجریمـــ ــــــي هـــــ ــــذه  ،ف وهـــ

ـــــع واال ـــا البیـ ــرع عنهـــ ـــــورة یتفــــ ــاءالصـ ــاه  ؛قتنــــ ــتعمال بمعنــــ ـــــد االســــ ـــــنص عنـ ـــف الـ ــــل أن یقـــ ــ ــال یعق فــــ

ــل  ــــب علیــــــه القــــــانون، بــــ ـــى یعاقــ ـــي حتـــ ــــتعمال لغــــــرض شخصـــ ــــون االســ ـــن أن یكــ الضــــــیق وال یمكـــ

ــركات  ــــ ــدى شـ ــــ ـــــام إحـ ـــة بقیــ ـــــذه الجریمــــ ـــــع هــ ــــا تقــ ـــادة مـــ ، وعــــ ــًا ــــ ــــتعمال تجاریـ ــون االســـ ــــ ـــد أن یكـ البــــ

ـــدى شــــــر  ـــة التجاریــــــة إلحــ ــع العالمـــ ــوم بوضـــ ـــة وتقــــ ــات فارعـــ ـــراء زجاجـــ ــور بشـــ كات العطــــــور العطـــ

ــا   وتعبئتهـــــا بمنـــــتج  ــــة، وبیعهـــ ـــذي یجـــــب أن تحملـــــه العالمـ ــ ـــه ال ـــفاته ومقاییســ ــي مواصــ ــف فـــ تختلـــ

ـــك ـــر علــــى خــــالف ذلـ ـــتج واألمـ ــع المنـ ـــة مــ ـــة متطابقـ ـــاس أن العالمــــة التجاریـ ـــر و  .علــــى أسـ العنصـ

ــوي ی ـــیس لــــه مــــكالمعنــ ـــالفة الــــذكر وأن لـ ــــر بالصــــورة السـ ــتعمل المملوكــــة للغی ـــوء نیــــة مســ ن فــــي سـ

ــتعما ـــق باســـ ـــا مفتـــــرض طالمـــــا أن لها،الحـ ــالم یقـــــم ا وســـــوء النیـــــة هنــ ـــة التجاریـــــة مســـــجلة، مـــ لعالمــ

ــذا ــاك عقــــدًا بهـــ ـــك أو أن هنــ ــــة المالــ ـــات بموافق ـــتعمل بینـ ـــدم المســ ـــك كــــأن یقـ ــــر ذلــ ــــدلیل علــــى غی  ال

ــا تقــــدم بشــــكواه، واألمــــر یعــــود تقــــدیره  ــأن لــــم تنتهــــي مدتــــه، وأن المالــــك ظــــن أنــــه كــــذلك حینمــ الشــ

ـــــوع ــــة الموضــ ــــــوص لمحكمـــ ــذا الخصـ ــــ ـــــواردة  بهـ ــات الـــ ـــــ ـــدعوى والبین ــــ ــــروف ال ـــــن ظـــ ـــه مــ تستخلصـــــ

  .)1("فیها

                                                
 .142- 141المرجع السابق،ص. الرشدان، محمودعلي )1(
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هــي ویــرى الباحــث بــأن األســس التــي تعتمــدها محكمــة الموضــوع للوصــول إلــى الحكــم   

ونــوع البضــاعة  )العامـة(الفكـرة األساســیة التــي تنطـوي علیهــا العالمــة التجاریـة ومظاهرهــا الرئیســة 

ون العالمـة المقلـدة مســجلة  باإلضـافة إلــى أن تكــ ،واألشـخاص الـذین یحتمــل أن یكونـوا مسـتهلكین

  . المعاییر التي حددتها محكمة التمییز بخصوص حاالت اإلعتداء

ــاً  ـــة : ثالثــ ـــل عالمــــة تجاریـ ــع تحمـ ــ ــها بقصــــد البی ـــاعة أو اقتنائهــــا أو عرضــ ــة بیــــع بضـ جریمــ

  تعتبر مزورة أو مقلدة أو موسومة بدون العلم بذلك

هذه الجریمة سواء العنصر المادي وهـو واقعـة نجد أن المشرع لم یتطلب في تحقق وقوع "  

أو العرض من أجل البیع بضاعة تحمل عالمة مزورة أو مقلـدة أو  ،أو االقتناء بقصد البیع ،البیع

خمسـین دینــارًا وتتجــاوز خمســمائة (موسـومة وجعــل العقوبــة المفروضــة لهـذه الجریمــة الغرامــة فقــط 

من قـانون ) 1ج//38(لمنصوص علیها في المادة على خالف العقوبة المفروضة للجرائم ا) دینار

العالمات التجاریة وهي الحبس لمدى ال تقل عن ثالثة أشهر وال تتجاوز سـنة واحـدة أو بغرامـة ال 

  .)1("تقل عن مائة دینار وال تتجاوز ثالثة آالف دینار أو بكلتا هاتین العقوبتین

یـة التـي تحملهـا بضـاعة مـزورة أو رط العلم المسبق بـأن العالمـة التجار تشوأن المشرع لم ی

مقلدة أو موسومة وهو بهذا النص أعفى المشتكي من عبء إثبات سوء نیة المعتدي على العكـس 

، وعلـى من قانون العالمـات التجاریـة) 38(من الجریمة المنصوص علیها في الفقرة ج من المادة 

ي تحمـل العالمـة التجاریـة التـ المعتدي الذي باع أو عرض للبیع أو اقتنى من أجل البیع البضـاعة

أو الموسومة إثبات أنه ال یعلـم بـأن هـذه العالمـة التجاریـة مـزورة أو مقلـدة أو  ،أو المقلدة ،المزورة

خــداع الغیــر بحقیقـــة العالمــة التجاریــة والمســـألة یعــود تقــدیرها لمحكمـــة ، وأنــه لــم یقصـــد إموســومة

   .الموضوع

                                                
 .145ص.  المرجع السابق الذكر )1(
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لمحكمـة الموضـوع  و  ،على المشتكى علیـه یقع حسن النیةأن عبء إثبات  حثویرى البا

حیـــث أن  القضـــاء  ؛الخبـــرة الكافیـــة الســـتخالص حســـن النیـــة مـــن ظـــروف ووقـــائع الـــدعوىأیضـــًا 

األردنـــي أیضـــًا لعـــب و ال یـــزال یلعـــب دورًا هامـــًا فـــي حمایـــة العالمـــات التجاریـــة و تطـــویر قواعـــد 

جـراء التعـدي علـى عالمتـه  وعـبء إثبـات الضـرر علـى عـاتق المـدعي طالـب التعـویض .الحمایة 

التجاریة، ویكون اثبات أفعال المنافسة غیر المشروعة بكافة طرق االثبات وعلى وجه الخصوص 

  .الشهادة والمعاینة والخبرة

ــاَ  ــي المــــادة :رابعــ ــوص علیهــــا فــ ــة بــــالجرائم المنصــ ــام خاصــ مــــن قــــانون العالمــــات ) 38(احكــ

  التجاریة

مـن هـذه ) 1(تسـري أحكـام الفقـرة :مـا یلـي  مـن هـذه المـادة علـى) 3(حیث تضمنت الفقرة 

رتكــاب أي فعــل مــن األفعــال المصــوص علیهــا فــي هــذه الفقــرة او المــادة علــى كــل مــن شــرع فــي إ

ب علـــى الشـــروع المســـتفاد مـــن هـــذا الـــنص أن المشـــرع قـــد عاقـــو . ســـاعد أو حـــرض علـــى ارتكابهـــا

ــدخل ــب المتــ لعالمــــة التجاریــــة وذلـــك حرصــــًا منــــه فــــي احكـــام الحمایــــة ل ؛والمحــــرض ،وكـــذلك عاقــ

  :وهذا یحتاج إلى شيْ من التفصیل وهو ما سوف نقوم به على النحو التالي،المسجلة 

ــروع -1 ــى الشــ ــاب علــ ــاهرة المؤدیــــة "الشـــروع : العقـ ــذ فعــــل مـــن األفعــــال الظـ هــــو البـــدء فــــي تنفیـ

  :في صورة الشروع عناصر ثالثةن للجریمة ومنه یتبین أ .)1("إلى ارتكاب جنایة اوجنحة

  ء في تنفیذ الفعل البد -

  أو جنحة بقصد ارتكاب جنایة  -

  .وأن یقف التنفیذ أو یخیب أثره ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فیها -

                                                
  .وتعدیالته) 1960(لسنة ) 16(رقم . من قانون العقوبات األردني) 68(المادة  1
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وعلیه أن المشرع األردني جرم كل من شرع في ارتكـاب فعـل التزویـر أو التقلیـد او الوسـم 

ـــى لعالمـــة تجاریـــة مســـجلة لـــدى مســـجل العالمـــات التجاریـــة ، وجعـــل ذات العقوبـــ ة المفروضـــة عل

  .الفاعل األصلي  

ــدخل -2 ــى المتـ ــاب علـ ــاعد علـــى وقـــوع ال"والمتـــدخل فـــي الجریمـــة : العقـ ــو كـــل مـــن سـ جریمـــة هـ

ــة لوقوعهــــا ــن أعطــــى الفاعــــل أدوات أو أي  ،بإرشــــاداته الخادمــ ــاع ومــ ــر یســــاعد علــــى ایقــ شــــيْ آخــ

  .)1("أتمت ارتكابه وكل من ساعد الفاعل على األفعال التي هیأت الجریمة أو سهلتها أو ،الجریمة

والجدیر بالذكر هنا ان المشرع األردني عاقب المتدخل وجعـل عقوبتـه هـي عقوبـة الفاعـل 

  .من قانون العالمات التجاریة )38/1(األصلي المنصوص علیها في المادة 

والمحرض هـو كـل مـن حمـل أو حـاول أن یحمـل شخصـًا آخـر علـى : العقاب على المحرض -3

ئه نقودا أو بتقدیم هدیة له أو بالتأثیر علیه بالتهدید أو بالحیلة والخدیعـة أو ارتكاب الجریمة بإعطا

  .)2(بصرف النقود أو بإساءة االستعمال في حكم الوظیفة

وأیضــًا جعــل المشــرع العقوبــة المفروضــة علــى المحــرض هــي ذات العقوبــة التــي فرضــها "

ن العالمـات التجاریـة، والـذي مـن قـانو ) 38/1(على الفاعل األصلي المنصوص علیها في المـادة 

من قانون العالمـات التجاریـة أن المشـرع لـم یتطلـب سـوء النیـة ) 38/3(نالحظه على نص المادة 

مــن المــادة ) أ(مــن الفقــرة ) ب(و  )أ(منصــوص علیهــا فــي البنــدین الــذي شــرع بإرتكــاب الجریمــة ال

إلثبـات القصـد الجرمـي  أو المتدخل أو المحرض وبذلك تكون سوء النیـة مفتـرض وال داعـي) 38(

  .)3("، ویقع عبء إثبات عدم توافر القصد الجرمي على المشتكى علیهمن المشتكي

                                                
 .وتعدیالته) 1960(لسنة ) 16(من قانون العقوبات األردني رقم ) 80/2( انظر المادة )1(
 .وتعدیالته) 1960(لسنة ) 16(من قانون العقوبات األردني رقم ) 80/1(انظر المادة  )2(
 .148ص. المرجع السابق. الرشدان، محمود علي )3(
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  وبات التكمیلیةاإلجراءات التحفظیة والعق الثاني فرعال

  اإلجراءات التحفظیة: اوالً 

ــك العالمــــة،  یحـــــق  ــــة حقــــوق مالــ ــــة لحمای ــة وجزائی ـــود إجــــراءات مدنیــ ـــى وجـ باإلضــــافة الـ

ـــــًا  ــــاعة أو للمالــــــك أیضـ ــــویق البضــ ـــاج أو تســ ـــــع المؤقــــــت إلنتـــ ــــي والمنـ ـــز التحفظــ ـــب الحجـــ أن یطلـــ

  .الخدمة إذا وقع فعل التقلید

 ومنـع القضـاء یـد تحـت ووضـعه المـال ضـبط": معـا بشـكل التحفظـي بـالحجز یقصـد

 ینتهـي وحتـى الحـاجزین، بحقـوق ضـرر ذلـك فـي ألنَّ  تهریبـه أو بـه التصـرف مـن علیـه المحجـوز

  .)1("س الحقتعلق بأسانزاع المال

ــــة یســــتطیع"  ــي هــــذه الحال ــن  وفــ ــب الحجــــز التحفظــــي مــ ــ ــك العالمــــة أو خلفــــه أن یطل ــ مال

والخدمات التي تحمل عالمات مقلدة، وعلـى أدوات إنتاجهـا إذا ،المحكمة المختصة على البضائع 

أو أن التعـدي أصــبح وشــیكًا یـؤدي إلــى ضــرر یلحـق بــه أو أنــه  ،ثبـت أن حقوقــه تـم التعــدي علیهــا

  . )2("ن اختفاء األدلة أو إتالفها، على أن یقدم كفالة مصرفیة أو نقدیة تقبلها المحكمةیخشى م

 الـذي التحفظـي الحجـز طلـب یعتبـر " :بأنَّـه یقتضـي األردنیة التمییز لمحكمة قرار وهناك

 المسـتعجلة للمسائل تطبیق إال هو ما المشروعة غیر المنافسة قانون من )3( للمادة ستناداً ا یقدم

 المحاكمـات أصـول قـانون مـن) أ/ 32( المـادة ألحكـام وفقـاً  الوقـت فـوات مـن علیهـا یخشـى يالتـ

 الـدعوى ذمـة علـى یصـدر مسـتعجل رارقـ هـو الطلـب هـذا بمثـل الصـادر القـرار نوأ المدنیـة

مـن قـانون أصـول المحاكمــات  33/3  المـادة بأحكـام عمـالً  ن الفصـل فیهــاولحـی الموضـوعیة

  .)3(..."المدنیة

                                                
تنویر للخدمات ". دراسة مقارنة"العربي القضاء المستعجل ومشاكله العملیة في الوطن ) 1999(غانم، یاسین  )1(

 .325ص.حمص.الطباعیة
  .345ص. المرجع السابق. خاطر، نوري حمد )2(
منشورات مركز . هیئة خماسیة . 12/9/2005تاریخ ) 1566/1999(قرار محكمة التمییز األردنیة رقم  )3(

 .عدالة
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بصـیغته  )1952(لسـنة  )33(مـن قـانون العالمـات التجاریـة رقـم ) 39(المـادة وحیث أن 

  :ما یلينصت  على )1999(لسنة  )34(المعدلة بالقانون رقم 

ــة أو الجزائیـــــة  -1" ــدعوى المدنیـــ ــة الـــ ــد إقامـــ ـــي المملكـــــة عنـــ ـــة المســـــجلة فــ ـــك العالمـــــة التجاریــ لمالــ

ــى أ ــ ـــي، عل ــا یلـ ـــة مــ ــن المحكمـ ـــب مــ ـــا أن یطلـ ـــر فیهـ ـــفوعًا بكفالــــة أو أثنــــاء النظـ ــون طلبــــه مشـ ن یكــ

  :مصرفیة أو نقدیة تقبلها المحكمة

  .وقف التعدي. أ 

  .الحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشأنها أینما وجدت. ب 

  ."المحافظة على األدلة ذات الصلة بالتعدي. ج 

مــة نجــد أن المشــرع األردنــي قــد أعطــى الحــق لمالــك العال ؛ومــن اســتقراء هــذه النصــوص

التجاریــة المســجلة فــي المملكــة األردنیــة الهاشــمیة أن یقــدم طلبــًا مســتعجًال إلــى المحكمــة المختصــة 

ـــه  ــب فی ــز , وقـــف التعـــديعنـــد إقامـــة دعـــواه المدنیـــة أو الجزائیـــة أو أثنـــاء النظـــر فیهـــا یطلـ والحجـ

ت والمحافظـــة علــى األدلـــة ذا, التحفظــي علــى البضـــائع التــي ارتكـــب التعــدي بشــأنها أینمـــا وجــدت

ویشترط أن یكـون طلبـه , من المادة السابقة )ج  (و )ب (و )أ(الواردة في الفقرات الصلة بالتعدي 

  .مشفوعًا بكفالة مصرفیة أو نقدیة تقبلها المحكمة

  العقوبات التكمیلیة : ثانیا

ا سـبق العقوبـات التـي فرضـها المشـرع علـى الجـرائم التـي تقـع علـى ملكیـة لقد أوضحنا فیمـ

مـن قـانون العالمـات التجاریـة، وحرصـًا مـن  )38( ریة والمنصوص علیها فـي المـادةالعالمة التجا

المشــرع علــى قطـــع دابــر هـــذه الجــرائم فقـــد أعطــى الصـــالحیة التقدیریــة إلیقـــاع عقوبــات تبعیـــة إذا 

  :یليمن قانون العالمات التجاریة على ما ) 39/4(حیث نصت المادة  ؛اقتضى األمر ذلك
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ة البضـــائع ومـــواد الـــرزم واللـــف واإلعـــالن واللوحـــات واألختـــام للمحكمـــة أن تقـــرر مصـــادر "

وغیر ذلك من األدوات المستعملة بصورة رئیسیة في طبع العالمة التجاریة على البضائع أو التـي 

ـــأمر بـــإتالف أو التصـــرف بهـــا فـــي غیـــر  ــا أو نشـــأ منهـــا، وللمحكمـــة أن ت ارتكـــب فعـــل التعـــدي بهـ

  .األغراض التجاریة

ــذا ا ــا ومـــن اســــتقراء هـ ــات التبعیــــة قـــد حــــددها المشـــرع بعقــــوبتین همــ لــــنص نجـــد أن العقوبــ

  .المصادرة واإلتالف وسوف نوضح المقصود بهاتین العقوبتین

  : المصادرة: اوالً 

ــي تحـــاكم اي شـــخص مـــتهم بجریمـــة مـــن جـــرائم العالمـــة  ــاز القـــانون للمحكمـــة التـ لقـــد اجـ

ــرزم واللــــ التجاریـــة ان تــــأمر بمصـــادرة  ــائع ومـــواد الــ ــات والطوایــــع كافــــة البضــ ــالن واللوحــ ف واإلعـ

المقصـود و  ,وغیـر ذالـك مـن األدوات والمـواد المسـتعملة لطبـع العالمـة ,الخشبیة والمعدنیـة واألختـام

 ،شـخص الـذي وجـدت بحیازتـهألجهـزة والبضـاعة مـن الاهو نزع ملكیة هـذه األدوات و " :بالمصادرة

وسـلطتها  ،تم  ذلك بأمر من المحكمـةوی .إذا كانت حیازته لها غیر مشروعة ،للدولة وتصبح ملكاً 

رتكـــاب ســتعملت فــي االبضــائع واألدوات واألجهــزه التــي اوتقــع المصــادرة علـــى  ،فــي ذلــك تقدیریــة

  .)1("شأ عنهالواقعة على العالمة التجاریة أو نالجریمة ا

للمحكمــة أن تقــرر  (مــن قــانون العالمــات التجاریــة علــى انــه  )39/4(وقــد نصــت المــادة 

ـــادرة البضــــ ـــك مــــن األدوات مصـ ــام وغیــــر ذلـ ــ ـــات واألخت ـــالن واللوحـ ــــف واإلعـ ــــرزم والل ائع ومــــواد ال

المستعملة بصورة رئیسیة في طبع العالمة التجاریة على البضائع أو التي فعل التعدي بها أو نشأ 

  ).وللمحكمة أن تأمر بإتالف أو التصرف بها في غیر األغراض التجاریة. منها

                                                
 .135ص. المرجع السابق. الرشدان، محمود علي )1(
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علــى أمــر المحكمــة المختصــة، وقــد یكــون ذلــك أثنــاء  بنــاًء فالبــد أن تكــون المصــادرة ؛ لــذا

نظــر الــدعوى المدنیــة كانــت أو جزائیــة، وقبــل صــدور حكــم قطعــي فیهــا، ویعتبــر ذلــك تشــددًا مــن 

ن قیمــة ریـة مــن حساســیة تتطلـب ســرعة التصــرف؛ إذ إالمشـرع، لكنــه تشــدد یبـرره مــا للعالمــة التجا

ن تــأمر المحكمــة بمصــادرة كافــة البضــائع واألشــیاء العالمــة التجاریــة فــي ســمعتها، فمــن المعقــول أ

إذ یســاعد ذلــك فــي إنقــاذ ســمعة  كــاب التعــدي علــى العالمــة التجاریــة؛واألدوات المســتخدمة فــي ارت

  .العالمة من التدهور

  اإلتالف : ثانیاً 

للمحكمــة أن ("مــن قــانون العالمــات التجاریــة األردنــي  علــى أنــه ) 38/4(نصــت المــادة  

وغیـر ذلـك مـن األدوات  ،لبضـائع ومـواد الـرزم واللـف واإلعـالن واللوحـات واألختـامتقرر مصـادرة ا

أو التــي فعـل التعــدي بهــا أو  ،المسـتعملة بصــورة رئیسـیة فــي طبــع العالمـة التجاریــة علـى البضــائع

  ")وللمحكمة أن تأمر بإتالف أو التصرف بها في غیر األغراض التجاریة . نشأ منها

ثة مـن المـادة الحادیـة عشـرة مـن قـانون عالمـات البضـائع األردنـي وقد تضمنت الفقرة الثال

ــذلك مشــــابهاً  حكمــــاً  ــت نهــــا إال أ ،لــ ــالفأعطــ ــر اإلتــ ــا  ،للمحكمــــة خیــــارات أخــــرى غیــ إذ أجــــازت لهــ

وذلــك بعــد إزالــة العالمــات  ،دوات علــى أي وجــه آخــر تــراه مناســباالتصــرف بتلــك البضــائع أو األ

ئع أو األشیاء وتعـویض الفرقـاء مـن ثمنهـا عمـا لحـق بهـم واألصاف التجاریة الموجودة على البضا

أي یجهلون  ،النیةمن خسارة من جراء تعاملهم بتلك البضائع او األشیاء شریطة أن یكونوا حسني 

لجهـــة البضـــائع أو األشـــیاء  واقـــع األمـــر وحقیقـــة تلـــك البضـــائع أو أن تقـــرر المحكمـــة إعطـــاء تلـــك

  .معیات الخیریةكالمستشفیات أو المدارس أو الج ؛خیریة
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وال یخفى أن في إعطاء المحكمة سلطة التصـرف بتلـك البضـائع واألشـیاء بالطریقـة التـي "

ــا م ــوخى ،ناســــبةتراهــ ــة تــ ــالف تلــــك البضــــائع  ؛الشــــارع تحقیقهــــا نظــــرة للمصــــلحة العامــ إذ یكــــون إتــ

  .)1("للمصلحة العامة واألشیاء مناقضاً 

 ،ر متــروك لســلطة المحكمــة التقدیریــةا أمــشــیاء كلهــا او بعضــهوأن الحكــم بــإتالف تلــك األ

ــة تلــ ،ولــیس إلزامیــاَ  أي أن األمــر بــاإلتالف جــوازّي  ك المــواد علــى قــدر فــإذا ثبــت للمحكمــة أن حال

ــون الحكــــم غیــــر اإلتــــالف كـــاألمر ببیعهــــا و  ،كبیـــر مــــن الجــــودة توزیــــع ثمنهــــا علــــى فینبغــــي أن یكـ

  .)2(كهبتها الى إحدى جهات البر والخیرستفادة المحتاجین او اال

حمایـــة العالمــة التجاریـــة تحتــاج إلـــى تفعیـــل  ویــرى الباحـــث فــي ختـــام هــذا المبحـــث أن   

وخــدمات  فالعالمــات المشــهورة عالمیــًا التــي تمثــل بضــائع؛ قواعــد الحمایــة علــى المســتوى الــدولي

ــة الجـــودة مثـــل العطـــو  ــن الممكـــن أن تكتســـب  ،وبـــرامج الحاســـوب محـــل إعتـــداء وتقلیـــد ،رعالیـ فمـ

باإلضــافة إلـــى أن  الرقابـــة ال تكتمــل إال مـــن خـــالل  ،یـــة شـــهرة علــى مســـتوى العـــالمة الوطنالعالمــ

  .تطبیق العقوبات على أرض الواقع

                                                
  .191ص. المرجع السابق. صالح، شرح التشریعات الصناعیة والتجاریةزین الدین،  )1(
 .218ص . المرجع السابق. روم، عبداهللا حسینالخش )2(
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  خامسالفصل ال

  الخاتمة

مـن ناحیـة  وفي خاتمة الرسالة اسأل اهللا ان أكون قد الممت بالموضوع من جمیع جوانبه 

 ،وطنیــة لتتمتـــع بالحمایــة القانونیـــةیـــة الدراك الباحــث بأهمیــة الرقابـــة علــى تســـجیل العالمــة التجار إ

ــى أن ــ ـــدر المنتجــــات  باإلضــــافة إل ــــى مصـ ـــرف عل ــه مــــن التعـ ــ ـــل مهــــم للمســــتهلك یمكن ــة دلیـ العالمــ

والخــدمات وتمییزهـــا وبالتـــالي تســـهیل العملیـــة التســـوقیة علیـــه، إال أنهـــا معرضـــة لمخـــاطر التزویـــر 

كفل لها عدم التعدي على العالمات ی رقابيوالتقلید، مما جعل الدول تسعى جاهدة إلى تبني نظام 

برام معاهدات دولیة للب ث في أحكام العقوبات حالتجاریة، وذلك بإصدار نصوص قانونیة وطنیة وإ

فقـد تكـون هـذه العقوبـات مدنیـة أو جنائیـة،ومع هـذا  لى التعدي علـى العالمـات التجاریـة؛ع ةالمقرر 

، كمــا ة  ظــاهرة تــؤثر ســلبا علــى المنتجــاتیبقــى التقلیــد والتزویــر والتعــدي علــى العالمــات التجاریــ

ــادیا، ـــبالد اقتصـــ ــن الــ ـــرض لســـــالمة وأمـــ ـــن التشـــــدی تتعــ ــواق وهـــــذا یســـــتوجب المزیـــــد مــ ـــى األســـ د علــ

ففي األردن وبالرغم من الجهود المبذولة من طرف المشرع إال أنـه یالحـظ أن ظـاهرة   ،والمنتجات

فــي ذلــك یعــود إلــى عــدم تناســب  التعــدي علــى العالمــات التجاریــة تبقــى منتشــرة وقــد یكــون الســبب

ولهـذا فإنـه  ،التجاریـةالعقوبات والغرامات مع الفوائد واألرباح التي قد یجنها المعتدي على العالمـة 

  . تشدید عقوبات اإلكراه البدني لكفع من قیمة الغرامات المقررة وكذینبغي الر 

ـــى مجموعـــة مـــن االســـتحیـــث إ  نتاجات ن الباحـــث مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة قـــد توصـــل ال

عتبـار وذلــك علـى النحــو كـان اخــذها بعـین اال نلحقهـا بـأهم التوصــیات التـي أرى مـن الضــرورة بمـا

 :التالي 
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  النتائج: أوال 

لم یبادر مشرعنا األردني حتى هذه اللحظة في تنظیم موضوع حمایـة العالمـة التجاریـة بشـكل  .1

عطـى قـانون لـم یف شـكل خـاصوالرقابة على إجراءات تسجیل العالمة التجاریـة الوطنیـة ب ،عام

 .هتمام في عملیة الرقابة والتشدید علیهاالعالمات التجاریة أي ا

حمایـة مدنیـة كاملـة للعالمـة التجاریـة المسـجلة مـن حیـث  أن قانون العالمات التجاریة قد وفـرَّ  .2

) تـرقین(االعتراض على تسجیل العالمـة التجاریـة وشـطب  و وقف التعدي،و طلب التعویض، 

إذ  غیر متـوافرة؛ لتجاریة، أما العالمة التجاریة غیر المسجلة فإن الحمایة المدنیة لهاالعالمة ا

) 34م (ال یحق للمتضرر طلب تعویضات جراء التعدي على عالمته التجاریة غیر المسجلة 

 ) . 39م (وال یجوز له طلب وقف التعدي 

قد اعتبر من ) 2000( لسنة) 15(واألسرار التجاریة رقم  ،أن قانون المنافسة غیر المشروعة .3

عمال المنافسة غیر المشروعة تلك المتعلقة بعالمة تجاریة مستعملة في األردن سواء قبیل أ

هذا باإلضافة إلى أن . ما دامت تؤدي إلى تضلیل الجمهور ؛كانت مسجلة أو غیر مسجلة

عالمته من القانون المدني األردني تعطي الحق لمن وقع علیه اعتداء في ) 256(المادة 

 .التجاریة أن یطالب بالتعویض وفقا للمبادئ العامة في المسؤلیة المدنیة

ـــــن قبـــــــل .4 ـــــتهلك مـ ـــة المسـ ــــات حمایـــ ــــام بجمعیـــ ــدم االهتمــ ــر عــــ ــــ ــؤولین یعتب ــــجیل  المســــ ـــن تســـ عـــ

ـــــن ـــة مـــ ـــــة الوطنیــــ ـــــة التجاریـــ ــــور العالمــ ـــــمیة و   األمـــ ــة الهاشـــ ــــ ـــة األردنیـ ــي المملكـــــ ــــ ـــــلبیة فـ الســـ

  :منهامور یترتب على هذاالعدید من األ

ــــرار و  - ـــب علیهـــــا اإلضـ ــ ـــي یترت ــ ــــر األخالقیـــــة و الت ــــویقیة غیـ ــــن الممارســـــات التسـ ـــر مـ ــ ــود الكثی جـــ

 .فضال عن اإلضرار بالشركات التي تقوم بها ،أو بآخر ،بالمستهلكین بشكل
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ــؤتمرات و بعــــــض  - ــدوات أو المــــ ــــض النــــ ــل بعــ ــــدودة مثــــ ــــطة محــ ــــد أنشــ ـــي عقــ ــا فـــ ــار دورهــــ انحســــ

 .األنشطة اإلعالنیة

  :إلى عدد من األسباب المحتملة هي على النحو التاليرجاع هذه الظاهرة و یمكن ا

ولین عـــن تســـجیل العالمـــة التجاریـــة ألهمیـــة دور جمعیـــات حمایـــة المســـتهلك ؤ عـــدم إدراك المســـ-أ

  .ألهمیة االستفادة من دعمهم بل و ألهمیتها كمصدر للمعلومات عن المستهلكین و ردود أفعالهم

ذه الجمعیـات فـي مجـال حمایـة المسـتهلك و فـي ضعف و عدم فاعلیة الدور الذي تقـوم بـه هـ -ب

التصــدي لكــل مــا مــن شــأنه اإلضــرار بهــم مــن قبــل بعــض التجــار الــذین یمارســون تقلیــد عالمــات 

 .تجاریة 

  .عدم إدراك المستهلكین لحقوقهم و تقاعسهم عن المطالبة بها من خالل مثل هذه الجمعیات -ج

  التوصیات: ثانیاً 

ولة عـن حمایـة المسـتهلكین مـن و الهیئـات الحكومیـة المسـؤ  ،تشدید الرقابة من قبل الجهـات .1

و توقیـع العقـاب الصـارم   ،للقائمین بالتسـویق -الخداعبما فیها –الممارسات غیر األخالقیة 

، بــل و نشــر العقوبــات أو األحكــام الصــادرة ضــد كــل مــن یثبــت اســتخدامه لهــذا الخــداعمــع 

نـوا عبـرة لغیـرهم ممـن یسـتخدمون بالفعـل هؤالء فـي وسـائل النشـر واسـعة االنتشـار حتـى یكو 

نــاك كمــا أن ذلـك یشــعر المسـتهلكین بــأن ه ،فــي اسـتخدام هــذا النـوع مــن الخـداع أو یفكـرون

ـــد  ،مـــن یـــدافع عـــن حقـــوقهم و یحمیهـــا ممـــا یشـــجعهم علـــى إبـــالغ مثـــل هـــذه الجهـــات بمـــا ق

 .ةتحت الممارسات التسویقیة الخادعیتعرضون له من خداع أو یعتقدون أنه یندرج 

یحافظ على التطور المستمر الذي  لتنظیم موضوع العالمات التجاریة محلیاً وبشک .2

ـــــون ل وذلك بعیداً عن نسخ قوانین لدو، یحیط بموضوع العالمات التجاریة ـــــد تكـ ـــرى قـ اخـــ

 .دة جغرافیاًـبعی قریبة او بعیدة
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د خطـــورة  ذلـــك علـــى االقتصـــاتوعیـــة ممارســـي تقلیـــد العالمـــات التجاریـــة الـــذین ال یـــدركون  .3

النشـر فـي المجـالت المهنیـة  :و یمكـن أن تـتم هـذه التوعیـة مـن خـالل وسـائل مثـل ،الوطني

أو النشــرات التــي تصــدرها جهــات مثــل غــرف التجــارة و غــرف الصــناعة وجمعیــات حمایــة 

و كـذلك  .المستهلك والتي عادة ما تصل إلى أیدي مثل هؤالء الممارسـین و یقرءوهـا بالفعـل

أو أكثــر مــن جلســات الــدورات التدریبیــة التــي یحضــرها مثــل یمكــن أن یــتم تخصــیص جلســة 

 .هؤالء كعرض و مناقشة هذا الموضوع

رورة تشـــریع قـــانون وطنـــي لمكافحـــة جـــرائم تقلیـــد العالمـــة التجاریـــة  یـــنص علـــى جمیـــع ضـــ .4

صورها وینص عقوبة جزائیة صارمة لمقدم  طلب تسجیل عالمة تجاریـة مـزورة توقـع علـى 

لجـرائم تقلیـد  واسـعاً  ویتعـین أن یتضـمن التشـریع تعریفـاً  ،ى مثل ذلكفاعلین والمتعاونین علال

نشاءالعالمات التجاریة في  دارة متخصصـة مـن قـوى ابموجـب هـذا القـانون  حالة الجریمة وإ

 ،اســتعمال عالمــات تجاریــة مقلــدةومتابعــة أنشــطة  للتحــرياألمــن ووزارة الصــناعة والتجــارة 

ـــى اجـــراءات تســـجیل العالمـــة التجاریـــة كمـــا مـــن الضـــرورة إنشـــاء جهـــة مركزیـــة لل ــة عل رقابـ

الوطنیة ومن الضرورة أن یتضمن القانون وجوب تدریب وتنمیة قدرات العاملین في القطاع 

عــادة تــدریبهم ســنویا لمالحقــة التطــورات التــي تحصــل فــي هــذه الجــرائم لــربط كافــة  العــام وإ

 .وفق قانون وطني واحد الرقابیة الجهات

اء عــبء اإلثبــات لمشــروعیة العالمــة المقلــدة علــى صــاحبها، فــإن ضــرورة العمــل علــى إلقــ .5

ومعقولــة فیكــون مالــك هــذه  ،أثبــت بموجــب مســتندات قانونیــة أن العالمــة التجاریــة مشــروعة

ال یعد نشاطه ضمن جریمة عالمة تجاریة  .العالمة حقا وصدقا، وإ

ســـتفادة اریــة، وااللــى تســـجیل العالمــات التجضــرورة تفعیــل التعــاون الـــدولي فیمــا بالرقابــة ع .6

القصــوى مــن تجـــارب بعــض الـــدول المتقدمــة التـــي حققــت نتـــائج بــاهرة فـــي تقلیــد العالمـــات 
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 التجاریـــة، ومـــن الضـــرورة كـــذلك كشـــف فضـــائح تقلیـــد العالمـــة التجاریـــة وتعریـــف المـــواطن

 .بها حمایة له من الوقوع في الغش والخداع )المستهلك(

بحیث تعطي الحق لكل متضرر  ؛تجاریة األردنيمن قانون العالمات ال) 34(تعدیل المادة  .7

ــة ســـواء أكانـــت تلـــك العالمـــة  ـــة التعـــدي علـــى عالمتـــه التجاریـ ــالتعویض فـــي حال المطالبـــة بـ

 .التجاریة مسجلة أم غیر مسجلة

ــادة  .8 ــن قـــانون المنافســـة غیـــر المشـــروعة واألســـرار التجاریـــة التـــي ) ب/2(الغـــاء نـــص المـ مـ

لمسجلة في األردن ألنها ستعتبر تكرار ال مبرر لـه عالجت موضوع العالمة التجاریة غیر ا

 . من قانون العالمات التجاریة األردني) 34(في حالة تعدیل المادة 

ــانون  ،مشـــهورةعالمـــة تجاریـــة غیـــر مســـجلة ولكـــن المالحقـــة الجنائیـــة لمقلـــد  .9 اســـتنادًا الـــى قـ

المملكة یسري ؛ حیث أن العالمة التجاریة المشھورة المسجلة في المنافسة غیر المشـروعة

ة ال التعویض والحمای ق ب ا یتعل ة فیم ة الوطنی ةعلیھا ما یسري على العالم ًة ، وجزائی حمای

 ً                                           .للعالمة الوطنیة في حال إكتسابھا الشھرة عالمیا



124 
 

  المراجع

 الكتب العربیة: أوال

ــامین ومهـــدي زویلـــف  .1 ــد قطـ ـــةالرقابـــة اإلدا") 1995(أحمـ ــالح للنشـــر . عمـــان ."ری مكتبـــة الفـ

 .والتوزیع

 .مطبعة التوفیق. عمان. "ةالعالمات التجاری") 1986(األسمر، صالح  .2

  .األول  الجزء . "التجاریة المعامالت قانون" ) 2000(رمختا محمود بریري .3

. 2ط. "حقــوق الملكیــة الصــناعیة والتجاریــةالــوجیز فــي ") 1997(حمــد حمــد اهللا حمــد اهللا، م .4

 .دار النهضة العربیة . رة القاه

.  1ط.  "ملكیــة الصــناعیةال –شــرح قواعــد الملكیــة الفكریــة " ) 2005(نــوري حمــد   ،خــاطر .5

 . دار وائل للنشر والتوزیع. عمان

عمـان . "الصـناعیة والتجاریـةلوجیز في حقوق الملكیـة ا") 2005(الخشروم، عبد اهللا حسین  .6

  .دار وائل للنشر. 

ــي  ،الرشـــدان .7 ــود علــ المیســــرة للنشــــر دار  .عمــــان. 1ط. "العالمــــات التجاریـــة") 2009(محمــ

 .والتوزیع والطباعة

 منشـوارت . عمـان .  1ط. "ودولیـاً  وطنیاً  التجاریة العالمات" )2009(صالح  الدین، زین .8

 .والتوزیع للنشر الثقافة دار

 دار الثقافـــة ،عمـــان ".شـــرح التشــریعات الصـــناعیة والتجاریـــة" )2005(، صـــالح زیــن الـــدین .9

 .للنشر والتوزیع

دار الثقافة للنشر  ،عمان  ،1ط ".الصناعیة والتجاریة الملكیة") 2000(صالح  ،زین الدین .10

 .والتوزیع



125 
 

 –المحـل التجـاري  –األعمال التجاریـة  –القانون التجاري ") 1993( ، محمد توفیقسعودي .11

 ."الملكیة الصناعیة –السجل التجاري 

 .منشاة المعارف باإلسكندریة . "راءة االختراعتشریعات ب" )1988(سنیوت، حلیم دوس  .12

  .االسالمیة الجامعة.  " والممارسات المفاهیم اإلدارة"  )2003( آخرون وعاشور،یوسف، .13

 ..العربیة النهضة دار . القاهرة." الصناعي التشریع" (1967) .حسني محمد عباس، .14

 ،عمـان  ،1ط .  "ركاتالرقابة الحكومیة على تأسیس الشـ" ) 2007 ( مؤید أحمد ،عبیدات .15

 .دار الحامد للنشر والتوزیع

 للنشـر الحامـد دار ،" اإلدارة فـي واألسـالیب الفكـر تطـور"  )2004( صـبحي العتیبـي، .16

  والتوزیع

 .1ط ،"الصناعیة والتجاریةالملكیة ")1999(العبیدي، على هادي،  .17

ــانم .18 ــاكله العملیـــة فـــي الــــوطن العر ") 1999(یاســـین  ،غـ ــيالقضــــاء المســـتعجل ومشــ دراســــة  بـ

  .حمص .تنویر للخدمات الطباعیة". مقارنة

كتبـــة دار الثقافـــة للنشـــر م .عمـــان ."حقـــوق الملكیـــة الفكریـــة") 1988(اهر ربـــا طـــ ،القلیـــوبي .19

 .والتوزیع

  .القاهرة. دار النهضة العربیة ".الملكیة الصناعیة") 1986(سمیحة   ،القلیوبي   .20

 .دار النهضة العربیة  ، 2ط ،2ج" الشركات التجاریة ")1983(سمیحة  ،القلیوبي .21

 العربـي اإلتحـاد دار "الصـناعیة التشـریعات فـي الـوجیز" (1967)  سـمیحة القلیـوبي، .22

 .الحدیثة .  القاهرة مكتبة للطباعة،

لنهضة ا ، الجزء األول، دار"القانون التجاري اللبناني" )1975( الدكتور مصطفى كمال طه .23

  .، بیروت، الطبعة الثانیةالعربیة



126 
 

، الطبعة األولى، "الوجیز في الملكیة التجاریة والصناعیة) "1983(ھي، صالح الدین، النا .24

 .دار الفرقان

  الرسائل الجامعیة: ثانیا 

رسـالة "المشـهورة التجاریـة للعالمـة المدنیـة الحمایـة"( 2007 )  مصـطفى سـالم سـعید، بنـي .1

 األردن  -البیت آل جامعة. منشورة رماجستی

 غیـر التجاریـة للعالمــة المدنیـة الحمایـة"بعنـوان ) 2010(فتحـي الجبـارین، اینـاس مـازن  .2

  . ،  رسالة ماجستیر، جامعة الشرق األوسط"األردنیة للقوانین وفقاً  المسجلة

. ماجسـتیر رسـالة "مقارنـة دراسـةة التجاریـ العالمـات حمایـة" (1999)  فـوزي، مـاهر حمـدان، .3

 .عمان .األردنیة الجامعة

 ". الحمایة الدولیة للملكیة الصناعیة وتطبیقاتها القانونیة أطروحة") 1988(درمیش، عبد اهللا،  .4

 .لنیل دكتوراه الدولة ـ كلیة الحقوق الدار البیضاء

رســالة  . "المشــروعات المشــتركة وفقــا لقــوانین اإلســتثمار ")1984(فاضــل محمــد  ،الزهــراوي  .5

 .جامعة القاهرة ،كلیة الحقوق  ،دكتوراة 

ــا  "ســــجیل العالمـــة التجاریــــةت") 1999(محبـــوبي، محمــــد،  .6 ــوم الدراســــات العلیــ رســــالة لنیـــل دبلــ

 .المعمقة وحدة قانون األعمال بكلیة الحقوق الدار البیضاء

  واألبحاث المجالت والدوریات: ثالثاً 

 "التجاریـة العالمـات بشـأن العربـي النمـوذجي القـانون رعایا" (1982) حسین محمد اسماعیل، .1

  (13).  عدد.لمحامینا نقابة مجلة ملحق (1975) لعام

ــدالشـــمري .2 ــرات ألقیـــت فـــي جامعــــة الیرمـــوك فـــي مــــادة حقـــوق الملكیـــة الفكریــــة  :، محمـ محاضــ

   .)غیر منشورة().2006( الصناعیةو 



127 
 

 التجاریـة للعالمـة المدنیـة الحمایـة (2009) "صـالح الـدین، زیـن أحمـد، مصـلح ،الطراونـة .3

 التجاریـة العالمـات قـانون مـن )34( للمـادة نقدیـة تحلیلیـة دراسـة األردن فـي غیرالمسـجلة

 المجلـد ،-واالجتماعیـة اإلنسـانیة العلـوم سلسـلة دراسـاتوال للبحـوث مجلـة مؤتـة-"األردنـي

 . 19ص).4.(24

  "الجوانب النظریة والتطبیقیة للملكیة الفكریة والتحدیات العملیة المثارة": عرب، یونس .4

  . 26/2/2005، ، ورقة عمل، األردن، اربد، مجمع النقابات المهنیة

المذكرة اإلیضـاحیة للقـانون المـدني األردنـي، إعـداد المكتـب الفنـي لنقابـة المحـامین األردنیـین،  .5

  .مطبعة التوفیق، عمان

  القوانین واألنظمة :رابعاً 

 لسـنة ( 34 ) رقـم ل المعـدّ  والقـانون )1952( لسـنة  (33) قـانون العالمـات التجاریـة رقـم  .1

)1999.(  

  ).1979(لكیة الفكریة اتفاقیة باریس لحقوق الم .2

  ).1939(لسنة  )57(قانون العالمة التجاریة المصري رقم  .3

   ). (1966لسنة ( 12 ) رقم األردني التجارة قانون .4

   ).1976(  لسنة ( 43 ) رقم األردني المدني القانون .5

  ).2000(لسنة  (15) رقم األردني التجاریة واألسرار المشروعة غیر المنافسة قانون .6

  رقـم بالنظـام المعـّدل )1952(لسـنة  (1) رقـم وتعدیالتـه األردنـي التجاریـة اتالعالمـ نظـام .7

  ).2000(لسنة ) (37

 )82(رقـم  بالقـانون المعـّدل )1999( لسـنة  (17) رقـم المصـري الفكریة الملكیة حمایة قانون .8

 .)2002(لسنة 



128 
 

  .)1994(لسنة  (TRIPS)  الفكریة الملكیة حقوق من بالتجارة المتصلة الجوانب اتفاقیة .9

  .)1979(المعدلة  عام   الصناعیة الملكیة لحمایة سیبار  تفاقیةإ .10

  المراجع اإللكترونیة: خامساً 

تاریخ  (http:www.lawjo.net)"اإلنترنت " شبكة المعلومات الدولیة  ىالرابط اإلكتروني عل .1

  . 20/9/2013الدخول 

صناعیة على القوانین الوطنیة تأثیر اتفاقیة باریس في حقوق الملكیة الفكریة وال: عرب، یونس .2

ــع الشـــبكة ال )2002(العربیـــة ، بحـــث   قانونیـــة العربیـــة علـــى االنترنـــت ، ، منشـــور علـــى موقـ

)www.arablaw.org .( 

    (138/1993)  (www.Qanoun.com).مقرار رق .3

اإلطـالع  تـاریخ ، (2001) الكترونیـة نسـخة "وأنواعهـا المالیـة الرقابـة أهـداف " .أمـل مـال، .4

  .) http://www.majlesalommah.net/run.asp?id=771 ( :الموقع  9/2013


