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ً
حٔخبر اإلالىُت اللىآُت فطٓا مً فطوْ اإلالىُت الفىطٍت ،بحُث حـمل الابخياضاث التي
ًخىكل إليها الٔلل البـطي مً ٓىاكط مخللت باليـاي اللىاعي والخجاضي واالدترآاث
ّ
وجذىٌ مالىها حم الاحخياض والاػخئشاض في اػخغالٌ
والٔالماث الخجاضٍت وحؼمُاث اإلايـأ.
ابخياضاجه واؿاضجه اإلامحزة.
ً
ً
ٌ
كسًم كسم ؤلاوؼان ،إش بسأ هصا ألادحر دٌىاجه ألاولى ،مفىطا ومبخىطا،
ٌٔس الابخياض
جحذ جأزحراث مخٌلباث حُاجه الُىمُت ،وجٌلٔه إلى حُاة أٌؼط ،وِٓف أضغس وأفول ،ألامط
ً ّ ً
الصي زفٔه زفٔا ملخا ،إلى ابخياض أػالُب وادترآاث مخٔسزة ػاهمذ في الؼٌُطة ٓلى
الٌبُٔت ومٔطفت كىاهُنها ،وجأمحن مخٌلباث الخُاة ألاػاػُت ،وضفٕ مؼخىي اإلأِـت(،)1
ً
فلس ادترْ الطمح واللىغ والعجلت والىخابت ،هما سجلذ هخب الخاضٍر أًوا اػخٔماله
ٓالماث وإؿاضاث لخمُحز مىخجاجه وماؿِخه(.)2
ً
لصا وان مىهىْ حماًت الابخياضاث ٓلى بؼاًتها وميافئت املخترٓحن زابما محل اهخمام
املجخمٔاث والؼلٌت الخاهمت ٓبر الٔلىض اإلاخٔاكبت؛ ففي ألاظمىت الغابطة ،وٓىس البابلُحن
جومً كاهىن حمىضابي ٓلىبت الآخساء ٓلى الٔالمت التي جىهٕ ٓلى الـاة وشلً بجلس
اإلأخسي مابت مطة وحلم ؿٔطه والٔمل لفابسة مالً الـاة إلاسة ؿهط واحس( ،)3في ححن
آترف ؤلاغطٍم مً دالٌ اللاهىن الؼِباضي " ّ "loi de Sybaris
للٌبادحن بحم احخياضي ٓلى
ً
وكفاث الٌبذاث اإلاخمحزة( ،)4هما ّ
ػً ػطزهاباٌ "  " SARDANAPALEكاهىها ًمىح ألف
ً
ً
كٌٔت شهبُت ليل مً ًبخىط ًبلا حسًسا (.)5
 - 1أحمد علي عمر ،اإلالىُت اللىآُت وبطاءاث الادتراْ :الخجطبت اإلالطٍت ،مٌبٔت الخلمُت ،ؤلاػىىسضٍت،1993 ،
ق.17.
 - 2لالًالْ ٓلى اػخٔماٌ الٔالماث في الخواضاث اللسًمت ضاحٕ:
DI PALMA Salvatore, L’histoire des marques depuis l’antiquité jusqu’au moyen-âge, Société des
écrivains, Paris, 2014.
 - 3الفتالوي شميرجميل حصين ،اإلالىُت اللىآُت وفم اللىاهحن الجعابطٍت ،ز.م.ج ،الجعابط ،1988 ،ق.22.
ً
 - 4ػِباضَؽ هي مسًىت إغطٍلُت كغحرة واهذ جلٕ في حىىب إًٌالُا .هلال ًٓhttps://fr.wikipedia.org :
5
- BRANLARD Jean-Paul, « la protection juridique des œuvres gastronomiques, l’état des lieux », Gaz.
Pal., mercredi 16, jeudi 17 février 2000, p.4.
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ّأما في الٔلىض الىػٌى ،فآخبرث حلىق اإلالىُت اللىآُت امخُاظاث ملىُت ًمىحها
اإلالً أو الخاهم لألشخاق الصًً ًؤىن جلىُاث حسًسة ححز الخىفُصً ،حخىطون بمىحبها
إهخاج بٔى اإلاىخجاث أو الخسماث( )6واالمخُاظ الصي مىحه مالً اهجلترا "إزواضز الشالث "
ألاػطة إلاسة دمؼت ٓـط ػىت،
لألهخُني "بىهافِؼىغ " "  "BONAFUSUSللباغت أغٌُت ِ
والامخُاظ الصي مىحخه مسًىت " فلىضاوؼا" للمهىسغ اإلأماضي " فُلُبى بطٍىلُدش ي " " Filippo
 "Brunelleschiػىت  1421هدُجت جٌىٍطه بادطة لصخً وجفطَغ البواةٕ ،والامخُاظ
الاػخئشاضي الصي مىحه اإلالً الفطوس ي هجري الشاوي "  "Henri IIبخاضٍر  07حىان  1551ألبُل
فىلىن "  "Abel Foullonفي مجاٌ الٌبآت (.)7
غحر أهه ما ًؤدص ٓلى هصه الامخُاظاث هى كُامها ٓلى أػاغ شخص ي ،ودوىٓها لهىي
الخاهم ومعاحه( ،)8فيان الخاهم أو ألامحرً ،مىح اإلابخىط أو املخترْ مً ضٓاًاه ،الامخُاظ وحم
اػخغالٌ الادتراْ للفطز أو ٓابلخه ،بآخباضه وػُلت مً وػابل اػخمالت الاجباْ وهمان والء
ً
الطُٓت( .)9لصا هشحرا ما ًخٔؼف هصا ألادحر وٍمىح احخياضاث جمُحزًت(.)10
حٔخبر "فُىِؼُا " أوٌ حمهىضٍت دطحذ مً هِام الامخُاظاث الصخلُت ،إش كسض فيها
ً
ً ً
بخاضٍر  19ماضغ  1774كاهىها ٓاما داكا بامخُاظاث الادترآاثً ،خومً اإلابازا ألاػاػُت
لخماًت الادتراْ ،وهي :حصجُٕ اليـاي الابخياضي ،حٔىٍى املخترْ ،حم املخترْ ٓلى ابخياضه،
واإلاىفٔت التي ًؤزيها للمجخمٕ (.)11

6

- OMPI, « Note explicative concernant les origines du régime juridique de la propriété intellectuelle au
Royaume-Uni ». In www.wipo.org
7
- BELTRAN Alain et al, Des brevets et des marques : une histoire de la propriété industrielle, fayard,
Paris, 2001, p.21, 23.
8
- MAY Christopher, « Venise :aux origines de la propriété intellectuelle », économie politique, n°14,
2002.p.7.
 - 9أحمد علي عمر ،مطحٕ ػابم ،ق.79.
10
- OMPI, op.cit.
11
- BELTRAN Alain et al, op.cit, p.21, 23. Voir aussi : MAY Christopher, op.cit, p.7.
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ّ
أزط كاهىن فُىِؼُا ٓلى حـطَٔاث السوٌ ألادطي ،الػُما الدـطَٕ ؤلاهجلحزي ،فأكسض
اإلالً حان ألاوٌ ػىت  1623اللاهىن اإلاـهىض واإلاؼمى باػم " كاهىن الاحخياضاث " ،الصي
ً
مىح مسة الخماًت لالدتراْ أضبٔت ٓـط ٓاما( ،)12زم كسض ّأوٌ كاهىن ًىِم بطاءة الادتراْ في
الىالًاث اإلاخحسة ألامطٍىُت ػىت  ،1790الصي بسوضه جبنى مبازا اللاهىن الاهجلحزي اإلاصوىض،
ً
ً
زم بٔسها بٔام ( أي في ػىت  ،)1791كسض في فطوؼا كاهىها داكا بحماًت الادترآاث الصي
ً
جبنى أًوا مبازا اللاهىن الاهجلحزي الؼالف الصهط(.)13
ً
ً
اهدـطث أػؽ حماًت اإلالىُت اللىآُت ؿِئا فـِئا في مِٔم حـطَٔاث زوٌ الٔالم
ّ
مٕ ُهىض الشىضة اللىآُت والادترآاث( )14إال ّأن جٌىض الخجاضة السولُت أُهط كلىض
الخماًت التي مىحتها الدـطَٔاث الىًىُت ،وىنها حماًت محسوزة ال ًخٔسي هٌاكها حسوز
السولت التي جىطغ فيها هصه الخماًت.
هصا مً هاحُت ،ومً هاحُت أدطي ادخلفذ موامحن وؿطوي هصه الخماًت مً حـطَٕ
ً
ّ
السولُت التي جيىن
وًني لدط وهى أمط ًخٔاضن حخما مٕ اظزهاض واهٌطاز ٓالكاث الخجاضة
ً
ّ
ّ
اللىآُت مىهىٓا لها(.)15
اإلالىُت
ُهطث -هدُجت لصلً -الخاحت إلى جىُِم هصه الخماًت مً دالٌ اجفاكُاث زولُت
جومً وحسة الخلىٌ اإلاٌبلت ٓليها ،بحُث واهذ أولى هصه الاجفاكُاث؛ اجفاكُت باضَؽ
ً
ً
 - 12آخبر البرإلاان الاهجلحزي بٔس اهلواء حىم " إلحزابِث " هِام الامخُاظاث اإلالىُت هِاما مُٔلا لخطٍت اإلابازالث
ً
الخجاضٍت ،هِطا للُام اإلالىن بئػاءة اػخٔماٌ ػلٌاتهم ومىح امخُاظاث بلفت جمُحزًت .ضاحٕ في شلً:
-OMPI, op.cit.
ُ
 - 13اهِط :درويش عبد هللا درويش إبراهيم ،ؿطي الجسة في الادترآاث وفلا الجفاكُت باضَؽ ومسي مالءمخه
للسوٌ الىامُت ،ضػالت لىُل زضحت السهخىضاه في اللاهىن ،ولُت الخلىق ،حامٔت اللاهطة ،1992 ،ق.14 .
ً
ً
ٓ - 14لى ػبُل اإلاشاٌ كسض في بلجُيا بخاضٍر  24ماي  1854كاهىها داكا ببراءاث الادتراْ ،وفي فاجح أبطٍل  1879كسض
ً
ً
كاهىها داكا بٔالمت اللىٕ والٔالماث الخجاضٍت .وهصلً كسض في ػىت  1879بترهُا ما ٌؼمى بلاهىن ادتراْ
ً
بطاحي ،وهصلً في ضوػُا كسض كاهىها لالدترآاث في ػىت  .1919ضاحٕ في شلً :الفتالوي شمير جميل حصين،
مطحٕ ػابم ،ق.22.
 - 15د .الهواري أحمد دمحم » ،الجاث والخماًت السولُت لخلىق اإلالىُت الفىطٍت« ،املجلت اللاهىهُت الاكخلازًت،
ٓسز  14لؼىت  ،2002ولُت الخلىق ،حامٔت العكاظٍم ،ق.1.
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اإلاؤضدت في  20ماضغ ػىت  1883اإلاخٔللت بحماًت اإلالىُت اللىآُت( ،)16زم جىالذ بٔسها
ٓسة اجفاكُاث أدطي ،وان آدطها مٔاهسة ػىغافىضة بـأن كاهىن الٔالماث لؼىت .)17(2006
وكس أكطث هصه الاجفاكُاث في ٓمىمها ،الػُما اجفاكُت باضَؽ مبسأ اإلأاملت الىًىُت
وأػاغ للخماًت السولُت ،إش ألعمذ السوٌ ألآواء بأن حٔامل ضٓاًا زوٌ الاجحاز ألادطي
بىفؽ مٔاملتها إلاىاًىيها ،هما جلعمها باإلاشل في حسوز مُٔىت ،إشا حٔلم ألامط بطٓاًا لسوٌ غحر
هطػذ هصلً مبسأ ألاػبلُت؛ فلطضث ّ
ألآواء في اجحاز باضَؽ( ،)18هما ّ
جمخٕ ول مً أوزْ
ً
ً
ًبلا لللاهىن في إحسي زوٌ الاجحاز ًلبا للخلىٌ ٓلى الخماًت اللاهىهُت بحم أولىٍت له
ولخلفه فُما ًذم ؤلاًساْ في السوٌ ألادطي دالٌ اإلاىآُس املخسزة في الاجفاكُت(.)19
وال ًذفى ّأن الخفاوث بحن السوٌ في امخالن اإلالىُت اللىآُت ،كس أزي إلى جلؼُمها إلى
مجمىٓاث مخفاوجت في موماض الخلسم والخذلف ،فهىان زوٌ مخٌىضة ،وأدطي زون شلً
وزالشت مخذلفت ،بل أكبح جحسًس كىة السولتٌٔ ،خمس ٓلى ملساض ما جملىه مً الخلىق
اللىآُت( ،)20ألامط الصي ًترجب ٓلُه جفاوث ؿسًس في زضحت ؤلاهخاج وحىزجه ومؼخىي
ً - 16طي البٔى ّ
بأن الخاحت إلى جىفحر الخماًت السولُت ُهطث ٓىسما امخىٕ ٓسز مً املخترٓحن مً اإلاـاضهت في اإلأطن
ُ
السولي لالدترآاث بفُِىا ػىت  . 1873هدُجت جذىفهم مً ػطكت ادترآاتهم واػخغاللها في السوٌ ألادطي.اهِط في
شلً :د .شرحان شعودي حصن ،الاججاهاث الخسًشت في كاهىن بطاءاث الادتراْ وفلا الجفاكُت الجىاهب اإلاخللت
بالخجاضة مً حلىق اإلالىُت الفىطٍت (جطٍبؽ) ومـطوْ اللاهىن اإلالطي (زضاػت ملاضهت) ،زون بلس اليـط ،2002 ،
ُ
ق .7.واهِط هصلً :الرواحنة منير عبد هللا ،مجمىٓت الدـطَٔاث والاحتهازاث اللوابُت اإلاخٔللت باإلالىُت
الفىطٍت واللىآُت ،زاض الشلافت لليـط والخىظَٕٓ ،مان ،2009 ،ق.7.
ً
 - 17آخمسث مٔاهسة ػىغافىضة بـأن كاهىن الٔالماث في  27ماضغ  .2006هلال ًٓhttp://www.wipo.int:
 - 18ضاحٕ اإلاازجحن  2و 3مً اجفاكُت باضَؽ اإلاخٔللت بحماًت اإلالىُت اللىآُت الؼالفت الصهط.
ٌٔ - 19س حم ألاولىٍت مً اإلابازا ألاػاػُت التي جحىم الخماًت السولُت لخلىق اإلالىُت اللىآُت ،وهى مبسأ يهسف
إلى جىفحر حماًت أوػٕ لخلىق اإلالىُت اللىآُت ،فحم ألاولىٍت ٌٌٔي فطكت أهبر ألصخاب حلىق اإلالىُت
اللىآُت إلًساْ ًلباث الخماًت في أهبر ٓسز ممىً مً السوٌ مٕ الخفاَ ٓلى أػبلُخه في ؤلاًساْ بدسجُل
ول ؤلاًسآاث الالحلت لإلًساْ ألاوٌ بىفؽ جاضٍر هصا ألادحر.
 - 20هاجي أحمد أهوار ،الترادُم الادخُاضٍت وؤلاحباضٍت في مجاٌ اإلاىاز الٌبُت واللُسلُت :زضاػت ملاضهت وفلا
ألحيام اللاهىهحن اإلالطي واإلاغطبي ٓلى هىء اجفاكُت الترًبؽ ،ضػالت لىُل زضحت السهخىضاه في اللاهىن ،ولُت
ُ
الخلىق ،حامٔت اللاهطة( ،ز.ث) ،ق .2.واهِط أًوا :درويش عبد هللا درويش إبراهيم ،مطحٕ ػابم،
ُ
ق .14.واهِط هصلً :املنزالوي عباس حلمي ،مطحٕ الؼابم ،ق 5.وما ًليها.
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ً
ً
السدل اللىمي ،وهصلً مؼخىي مِٔـت الفطز( ،)21فوال ًٓ ّأن السولت التي جمخلً كسضا
ً
أهبر مً هصه الخلىق ٌٔىز لها امخُاظ الاػخئشاض بمطهع كاهىوي مهم حسا في املخافل السولُت
(.)22
ً
وكس أزي هصا الخفاوث إلى جباًً مؼخىي الخماًت ،إش جىازي السوٌ اإلاخلسمت اػدىازا
إلى جفىكها الخىىىلىجي ،بئهفاء حماًت أكىي ٓلى هصه الخلىق ًاإلاا أنها حٔخبر مً وػابل
ً
الخأزحر  ،لِؽ فلٍ في الجاهب الاكخلازي ،بل في الجاهب اللاهىوي أًوا ،وشلً مً دالٌ
إحباض السوٌ بٌطق غحر مباؿطة ٓلى وهٕ حـطَٔاث جخالءم مٕ ملالخها(ّ ،)23أما ّ
السوٌ
ّ
اللىٍت كس جخحلم ٓلى حؼاب اضجفاْ أزمان هشحر مً اإلاىخجاث
الىامُت فتري ّأن الخماًت
اإلاطجبٌت باإلالىُت اللىآُت وهسضتها ،لهصا جفول جلطٍط مؼخىي هُٔف مً الخماًت(.)24
جباًيذ هِطة فلهاء السوٌ الىامُت اججاه هصه الخماًت ،إش شهب بٔوهم إلى ّأن ج ّ
لىٍت
ّ
الخماًت ًذسم مللخت السوٌ
اللىآُت اإلاخلسمت بآخباضها اإلاالىت لخلىق اإلالىُت
ً
ً
حال جىفُلُا للملالح اإلاخٔاضهت بحن السوٌ
اللىآُت( ،)25في ححن آخبر البٔى ألادط شلً
ً
الىامُت والسوٌ اإلاخلسمت ،وٍحلم كسضا مً الخىاظن بحن حماًت أصخاب حلىق اإلالىُت
ّ - 21
إن السوٌ اللىآُت اإلاخلسمت هي التي جملً أػطاض الادترآااث وجحلال ٓلاى وؼابت  4/3ماً زدال الٔاالم ،بِىماا
ّ
ال جمل ااً ال ااسوٌ اإلاخذلف اات ػ ااىي الل ااسض الِؼ ااحر م ااً أػا اطاض الادترآ اااث وال جخحل اال إال ٓل ااى  4/1م ااً ال ااسدل
ُ
الٔ ااالمي .اهِ ااط ف ااي شل ااً :د .ال ووواحي م م ووود إب ووراهيم حل ااىق اإلالىُ اات الفىطٍ اات ف ااي الدـ ااطَٕ الجعاب ااطي ،ز.م.ج ،
الجعابط ،1983 ،ق.6.
 - 22د .ص ووالن ال وون ال وودًن ،اإلالىُ اات الل ااىآُت والخجاضٍ اات ،الٌبٔ اات الشاهُ اات ،زاض الشلاف اات لليـ ااط والخىظَ اإٓ ،م ااان،2010 ،
ق.14.
ّ
 - 23ضاحاإ فااي شلااً :الصووباحين لالوود ً ووي ،ؿااطي الجااسة (الؼااطٍت) فااي باطاءة الادتاراْ :زضاػاات ملاضهاات بااحن الدـااطَٔحن
ً
ُ
اإلال ااطي وألاضزو ااي والاجفاكُ اااث السولُ اات ،زاض الشلاف اات لليـ ااط والخىظَ اإٓ ،م ااان ،2009 ،ق .14.واهِ ااط أًو ااا:
الفتالوي شميرجميل حصين ،مطحٕ ػابم ،ق.18.
 - 24د .الشواا أحموود ًوشو  » :بٔااى ألابٔاااز الاكخلااازًت لخلااىق اإلالىُات الفىطٍاات « ،مجلاات ضوا اللااىاهحن ،ولُاات
الخلىق حامٔت ًاهٌا  ،الجعء ألاوٌٓ ،سز  ،2001 ،22ق.4.
 - 25د .علي إبراهيم ،مىِمت الخجاضة الٔاإلاُت-حىلت أوضوحىاي وجلىحن نهب زوٌ الٔالم الشالث ،زاض النهوت
ُ
ً
ُ
الٔطبُت ،اللاهطة ،1997 ،ق .98.واهِط أًوا :الصباحين لالد ً ي ،مطحٕ ػابم ،ق .15.واهِط هصلً:
-VARELLA Marcelo Dias, L’inégalité nord-sud et la construction juridique du « développement
durable » dans le droit international, Thèse en vue de l’obtention du grade Docteur en droit, Droit des
affaires, Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, 2009, p.10.
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الفىطٍت وألاهساف الىًىُت للسوٌ الىامُت ،بحُث ّولما اهخمذ ّ
السوٌ أهثر بحماًت حلىق
ً
ً
اإلالىُت اللىآُت ولما جىاػب شلً ًطزا مٕ جٌىضها (.)26
ّ
غحر أهه ومً ظاوٍت بحث مىهىُٓت ،أكبحذ حماًت اإلالىُت اللىآُت شاث أهمُت
كلىي ،ػىاء باليؼبت للسوٌ اللىآُت الىبري أو باليؼبت للسوٌ الىامُت بلفت ٓامت،
فاإلهخاج في ٓلطها الخسًث أكبح ًطجىع إلى حس بُٔس ٓلى الابخياض وؤلابساْ( ،)27لصا ّ
فئن
ُ
الٔسالت جلخض ي أن جمىح الخماًت للمبخىطًٍ وأصخاب حلىق اإلالىُت اللىآُت هملابل

ٓلى مجهىزاتهم الفىطٍت وما أهفلىه مً ماٌ ،وٍيىن شلً الخٔىٍى ًٓ ًطٍم مىحهم حم
الاػخئشاض باػخغالٌ ابخياضهم في مىاحهت اليافت(.)28
هما ػخٔمل الخماًت التي جمىحها أًت زولت بال ؿً ٓلى حصجُٕ اإلابخىطًٍ واملخترٓحن
ٓلى هـف ػط ادترآاتهم واػخغاللها زادل الىًً ،وجحفع غحرهم مً ألافطاز ٓلى
الابخياض ،والاػدشماض ،مما ٌٔىز باإلًجاب ٓلى السولت ،بحُث ٌؼمح لها شلً باػخلٌاب
الاػدشماضاث الىًىُت وألاحىبُت إلاا ًطاه اإلاؼدشمطًٍ مً هماهاث أػاػُت ليـاًهم
اللىاعي ،وحماًت حلُلُت لخلىكهم الفىطٍت واإلاالُت( ،)29هما ػُؤزي شلً إلى جيىًٍ وبىاء
ّ
كآسة كىآُت جىىىلىحُت مخِىت ألاػاغ ،وٍ ّ
حس أو ًللل مً هجطة ألازمغت وٍىمي الـٔىض
ً
ُ
 - 26اهِااط :د .جووالو وءووان دمحمًوون ،الخماًاات اللاهىهُاات للملىُاات اللااىآُت وفلااا الجفاكُاات الجىاهااب اإلاخلاالت بالخجاااضة
ً
ُ
ماً حلاىق اإلالىُات الفىطٍات (جاطٍبؽ) ،زاض الجامٔات الجسًاسة لليـاط ،ؤلاػاىىسضٍت ،2004 ،ق .14.واهِاط أًواا:
د .مؤلد أحمد عبيدا د .مهند عزمي أبو مغلي » ػالٌاث ًالاب حساجُل باطاءة الادتاراْ أزىااء ماسة الخماًات
اإلاؤكخت وأزطها ٓلى حلىق الغحر « ،مجلت الخلىق ،حامٔت اليىٍذ ٓسز  01لؼىت  ،2010 ،34ق.378.
27
- LAWSON-DRACKEY Soley, Un renouvellement du cadre d’analyse de la valeur des brevets :une
approche par la cartographie cognitive, Thèse pour obtention du grade docteur en économie, Ecole
Doctorale des Sciences Economiques et de Gestion, laboratoire GATE, Université Lumière, Lyon II,
2013 , p.7.
 - 28د .القليوبي شمي ة ،اإلالىُت اللىآُت ،الٌبٔت الخامؼت ،زاض النهوت الٔطبُت ،اللاهطة ،2005 ،ق.13.
املنزالوي ّ
عباس حلمي ،اإلالىُت اللىآُت ،ز.م.ج ،الجعابط ،1983 ،ق.3.
ً
هِما ّ
كىٍت لخماًت حلىق
ً - 29خٔحن ٓلى البلسان الىامُت الطاغبت في حصب الاػدشماضاث ألاحىبُت اإلاباؿطة أن جدبنى
ّ
ّ
ّ
ّ
الفىطٍت .للمعٍس مً الخفاكُل حىٌ حلىق
الفىطٍت وجسفلاث الاػدشماض ضاحٕ :د .الشاا
اإلالىُت
اإلالىُت
أحمد ًوش  ،مطحٕ ػابم ،ق مً  50إلى .78
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.)30(والخؽ باالهخماء الىًني
ٓالوة ٓلى ما ػبم حٔخبر اإلالىُت اللىآُت وػُلت واػتراجُجُت فٔالت الكخحام
ً
 فهي مً أهم وأهجٕ الىػابل التي جحلم للٔىن الاكخلازي مطهعا،)31(ألاػىاق واإلاىافؼت
ً
ً وشل، وكس حٔاُم زوضها مٕ كُام الاكخلاز أهثر فأهثر ٓلى اإلأطفت.مخفىكا في الؼىق
ُ
ّ  لصا،بؼبب كس تها ٓلى دلم زطواث حسًسة
فئن اػخغاللها ٌٔس وػُلت اػتراجُجُت حٔخمس في
ض
ّ ً وم.)32(اليـاي الابساعي والابخياضي وفي جحسًس الىهٕ الخىافس ي للٔىن الاكخلازي
زم
 وحلىٌ اإلاؼتهلً ٓلى،ػخؤزي حماًتها إلى جحلُم أهساف اإلاىافؼت مً فٔالُت اكخلازًت
.مىخجاث شاث حىزة ٓالُت
ً
ّ حلُا
ٌبأن اإلالىُت اللىآُت بما حـمله مً ابخياضاث وادترآاث في املجا
 ًبسو،وهىصا
ً
ً
ً
ّ أػاػُا في اظزهاض
وهمى اكخلاز أًت زولت متى جبيذ هِاما
اللىاعي والخجاضي جلٔب زوضا
 حغطي الخماًت اللاهىهُت التي جلطها السوٌ اإلاخلسمت للملىُت الفىطٍت شوي الىفاءاث ٓلى الهجطة مً بلسانهم- 30
 مجلت،«  »اللطكىت السولُت وحلىق اإلالىُت الفىطٍت:  بركا دمحم مراد. د:ْ ضاحٕ حىٌ هصا اإلاىهى،الىامُت
.150. ق،1476  محطم،25  ٓسز، الؼٔىزًت،ٌالٔس
:ٕ للمعٍس مً الخفاكُل ضاح- 31
-PHISTER Etienne, Droit de la propriété industrielle et stratégies des firmes : Eléments théoriques
et empiriques, Thèse en vue de l’obtention du grade de Docteur, discipline : sciences
économiques, Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, 2007, p.230.
- BORDERIEUX Julien, La construction textuelle du brevet d’invention : analyse et théorisation de
la strate constitutionnelle, Thèse en vue d’obtenir le grade de Docteur, Discipline: Sciences du
langage de l’Université d’Orléans, École Doctorale Sciences de L’homme et de la Société, 2013,
p.78.
- GLOGLO Midjohodo Franck, Brevet pharmaceutique et intérêt général : Essai sur la prise en
compte de l’intérêt général en droits international, canadien et européen des brevets, Thèse en
vue de l’obtention du grade de docteur en droit, Université Laval, Québec Canada, 2015. pp.8485.
32
- LALLEMENT Rémi, « Droits de propriété intellectuelle et positionnement concurrentiel des
entreprises: bilan des nouvelles pratiques et éléments de comparaison franco-allemande »,
Innovations, n° 32, 2010, p.11.
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ً
ً
فٔاال ،وٓلى الىلُى مً شلًّ ،
فئن جطن اإلالىُت اللىآُت زون حماًت كاهىهُت أو
كاهىهُا
زون وحىز هِام كاهىوي كىي ومخيامل ًىفل الخماًت للمبخىطًٍ ٓلى ادترآاتهم وحماًتهم
مً دٌط الخللُس أو الؼٌى ٓلى ٓىاكط اإلالىُت اللىآُت بىحه ٓام ،ػُؤزي ال محالت إلى
فلسان اإلاىخجحن إلابُٔاتهم بـيل مباؿط ،وفلسان ألاضباا والفىابس التي واهىا ػُجىىنها مً
ً
وضاء اإلاىخجاث .وهصا ػُؤزي حخما إلى جطاحٕ وؼبت الابخياض ووؼبت الاػدشماض ،هما كس
ً
ً
ً
ػُؤزي إلى ؤلاهطاض باإلاؼتهلً اكخلازًا وصخُا هدُجت ٓملُت الخللُس التي ػخللل حخما مً
حىزة اإلاىخجاث(.)33
بىاء ٓلى ما ػبمّ -أن جطن اإلالىُت اللىآُت زون حماًت ّ
ًخطحً -
فٔالت ػُٔىز بالؼلب
ٓلى ول أًطاف اإلأازلت الاكخلازًت؛ مً مىخج ومؼتهلً واكخلاز السولت ،ومً ّ
زم ًمىً
ّ
اللىٌ أهه إشا واهذ غاًت الىِم اللاهىهُت هي جحلُم مللخت املجخمٕ ،وزٓم هُاهه
الاكخلازي والاحخماعي والؼُاس يّ ،
فئن كىاهحن اإلالىُت اللىآُت ،حٔخبر مً أهم اللىاهحن
ً
بامخُاظ هِطا إلاا ًترجب ٓليها مً أهمُت وآزاض كاهىهُت واكخلازًت واحخمآُت بُٔسة اإلاسي(.)34

واحهذ الجعابط ٓلب اػترحاْ ػُازتها مباؿطة ٓسًس ؤلاؿياالث شاث الٔالكت
باإلاىهىْ منها ٓسم وحىز أي كاهىن ًحىم اإلالىُت اللىآُت ،ألامط الصي أزي باإلاـطْ
الجعابطي –آهصان -إلى ػً اللاهىن اإلاؤضخ با  31زٌؼمبر  1962الصي ًخومً مىاكلت
ّ
الٔمل بالدـطَٕ الفطوس ي إال ما حٔاضن مىه مٕ الؼُازة الىًىُت( ،)35هما كسض اإلاطػىم ضكم
 248-63الصي اػخحسر بمىحبه اإلاىخب الىًني للملىُت اللىآُت هجهاظ لخماًت اإلالىُت

 - 33بن قولة مختار ،الخماًت اللاهىهُت للملىُت اللىآُت ،ضػالت مً أحل الخلىٌ ٓلى ؿهازة اإلااحؼخحر في
اللاهىن ،فطْ اإلالىُت الفىطٍت ،ولُت الخلىق ،حامٔت الجعابط ًىػف بً دسة ،2007 ،ق.10.
 - 34مرس ي دمحم مصطفى عبد الصادق ،الخماًت اللاهىهُت للٔالماث الخجاضٍت ،ضػالت للخلىٌ ٓلى زضحت
السهخىضاه في اللاهىن ،ولُت الخلىق ،فطْ بني ػىٍف ،حامٔت اللاهطة ،2004 ،ق.1.
ُ
 - 35اهِط اللاهىن ضكم  ،157-62اإلاؤضخ في  31زٌؼمبر  ،1962اإلاخٔلم بخمسًس الٔمل بالدـطَٕ الفطوس ي إلى أحل الحم
ّ
إال ما ًخٔاضن مٕ الؼُازة الىًىُت ،ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  02لاخاضٍر  11حاهفي .1963
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اللىآُت(.)36
ٓلى هصا ألاػاغ واهذ اإلالىُت اللىآُت جذوٕ مً الىاحُت اإلاىهىُٓت لللاهىن
الفطوس ي( ،)37لِؼخمط هصا الىهٕ إلى غاًت ػىت  1966جاضٍر اهومام الجعابط إلى اجفاكُت
باضَؽ اإلاخٔللت بحماًت اإلالىُت اللىآُت(.)38
وكس جعامً مٕ اهومام الجعابط إلى اجفاكُت باضَؽ كسوض مجمىٓت مً الىلىق
الىًىُت شاث الٔالكت بحماًت اإلالىُت اللىآُت ،ففي مجاٌ الادترآاث هصهط ألامط ضكم -66
 54اإلاخٔلم بـهازاث املخترٓحن وإحاظاث الادتراْ( )39واإلاطػىم ضكم  60-66اإلاخومً جٌبُم
ألامط الؼالف الصهط( ،)40هما كسض في مجاٌ الٔالماث؛ ألامط ضكم  57-66اإلاخٔلم بٔالماث
اإلالىٕ والٔالماث الخجاضٍت( )41وهصا اإلاطػىم ضكم  63-66اإلاخٔلم بخٌبُم ألامط اإلاصوىض
 - 36مطػىم ضكم  ،248-63مؤضخ فاي ً 10ىلُاى ً ،1963خوامً إوـااء اإلاىخاب الاىًني للملىُات اللاىآُت ،ج.ض.ج.ج.ز.ؾ
ٓسز  49لخاضٍر ً 19ىلُى ( ،1966ملغى).
ً
ٓ - 37لى ػبُل اإلاشاٌ واهذ الٔالماث جذوٕ لللاهىن الفطوس ي لؼىت  ،1857هلال ًٓ:
HAROUN Ali, La protection de la marque au Maghreb, o.p.u, Alger, 1979, p.16.
 - 38أمط ضكم  48-66مؤضخ في  25فبراًط ً ،1966خومً اهومام الجمهىضٍت الجعابطٍت السًملطاًُت الـٔبُت إلى
اجفاكُت باضَؽ اإلاؤضدت في  20ماضغ  1883اإلاخٔللت بحماًت اإلالىُت اللىآُت ،ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  16لخاضٍر
 25فبراًط  .1966وكازكذ ٓليها بمىحب أمط ضكم  02-75مؤضخ في  9حاهفي ً ،1975خومً اإلالازكت ٓلى
اجفاكُت باضَؽ لخماًت اإلالىُت اللىآُت ،اإلابرمت في  20ماضغ  ،1883واإلأسلت ببروهؼل في  14زٌؼمبر ،1900
وواؿىًٌ في ً 2ىهُى  1911والهاي في  6هىفمبر  ،1925ولىسن في ً 2ىهُى  1934ولـبىهت في  31أهخىبط 1958
واػخىهىلم في ً 14ىلُى  ،1967ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  ،10لخاضٍر  4فُفطي .1975
 - 39أمااط ضكاام  ،54-66مااؤضخ فااي  3ماااضغ ً ،1966خٔلاام بـااهازاث املختاارٓحن وإحاااظاث الادت اراْ ،ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓااسز 19
لخااضٍر  08مااضغ ( ،1966ملغووى) .وكاس محااز هاصا اللاااهىن باحن ؿااهازة الادتاراْ وإحاااظة الادتاراْ ،إش جمااىح ألاولاى للمذتاارْ
الجعابطي بِىما جمىح الشاهُت للمذترٓحن ألاحاهب.
 - 40مطػا ااىم ضكا اام  ،60-66ما ااؤضخ فا ااي  19ما اااضغ ً ،1966خوا اامً جٌبُا اام ألاما ااط اإلاخٔلا اام بـا ااهازاث املختا اارٓحن وإح ا اااظاث
الادتراْ ،ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  26لخاضٍر  01أبطٍل ( ،1966ملغى).
 - 41أمط ضكم  ،57-66مؤضخ في  19ماضغ ً ،1966خٔلم بٔالماث اإلالىٕ والٔالماث الخجاضٍت ،ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز 23
لخاضٍر  22ماضغ ( .1966ملغى) ،وكس وان هصا اللاهىن ال ًلعم الخاحط وال ملسم الخسماث باػخٔماٌ الٔالمت،
للمعٍس مً الخفاكُل حىٌ هصا اإلاىهىْ ضاحٕ :حمادي اوبير ،حماًت الٔالماث الخجاضٍت في اللاهىن الجعابطي،
مصهطة لىُل ؿهازة اإلااحؼخحر ،فطْ كاهىن ألآماٌ ،ولُت الخلىق ،حامٔت مىلىز مٔمطي ،جحزي وظو ،الجعابط،
 ،2004ق.34.
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ً
آهفا(ّ ،)42أما في مجاٌ الطػىم والىماشج اللىآُت فيـحر إلى ألامط ضكم  ،)43(86-66واإلاطػىم
ضكم  67-66اإلاخومً جٌبُم ألامط ضكم  86-66الؼالف الصهط(.)44
ّ
ولم جلخحم حؼمُت اإلايـأ بلابمت حلىق اإلالىُت اللىآُت إال في ػىت  ،)45(1976حُث
كسض ألامط ضكم  65-76اإلاخٔلم بدؼمُاث اإلايـأ()46؛ وهصلً اإلاطػىم ضكم  121-76اإلاخٔلم
بىُفُاث حسجُل حؼمُاث اإلايـأ وجحسًس الطػىم اإلاخٔللت بها(.)47
ًُسضن اإلاخدبٕ لخىاضٍر كسوض هصه الىلىق بيل ٌؼط ّأنها كازضة في مطحلت واهذ
الجعابط جيخهج هِام الاكخلاز اإلاىحه ،فأزىاء الدؼُحر الاؿتراوي هُمىذ السولت الجعابطٍت
ٓلى الاكخلاز الىًني وامخسث كالحُاتها إلى الدؼُحر اإلاباؿط ملخخلف اليـاًاث
الاكخلازًت( ،)48وآخبرث اإلاؤػؼت الاكخلازًت وػُلت لخحلُم ألاهساف والبرامج املخٌٌت،
ً
وجمشل حهاظا لخىفُص الخٌت الىًىُت التي جحسز هىُٓت ؤلاهخاج وحجم ألاحىض...إلخ.
وأمام احخياض السولت لليـاي الاكخلازي واهذ حطٍت الخجاضة واللىآت امخُا ًظا ال
ّ
ٌٔترف به للملاولت الخاكت إال بلىضة جلسًطٍت مً ًطف السولت ،إش جذوٕ الاػدشماضاث
 - 42مطػىم ضكم  ،63-66مؤضخ في  26ماضغ ً ،1966خومً جٌبُم ألامط اإلاخٔلم بٔالماث اإلالىٕ والٔالماث الخجاضٍت،
ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  26لخاضٍر  01أبطٍل ( .1966ملغى).
 - 43أمط ضكم  ،86-66مؤضخ في  28أبطٍل ً ،1966خٔلم بالطػىم والىماشج ،ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  35لخاضٍر  03ماي
.1966
 - 44مطػىم ضكم  ،87-66مؤضخ في  28أبطٍل ً ،1966خومً جٌبُم ألامط ضكم  86-66اإلاؤضخ في  28أبطٍل  1966بـأن
الطػىم والىماشج ،ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  35لخاضٍر  03ماي .1966
ُ
ً
ً - 45الحّ ّ
أن اهخمام اإلاـطْ الجعابطي بدؼمُاث اإلايـأ حاء مخأدطا ملاضهت بالخلىق ألادطي .اهِط في شلً:
حمادي اوبير » :حماًت ؤلاؿاضاث اإلامحزة مً اإلاىافؼت الخجاضٍت غحر الجزيهت ٓلى هىء ألاحيام الدـطَُٔت
واإلاماضػت اللوابُت « ،املجلت ألاوازًمُت للبحث اللاهىويٓ ،سز  ،2012 ،2ق.12.
 - 46أمط ضكم  ،65-76مؤضخ في ً 16ىلُى ً 1966خٔلم بدؼمُاث اإلايـأ ،ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  59لخاضٍر ً 23ىلُى .1976
 - 47مطػىم ضكم  ،121 -76مؤضخ في ً 16ىلُى ً 1976خٔلم بىُفُاث حسجُل وإؿهاض حؼمُاث اإلايـأ وجحسًس الطػىم
اإلاخٔللت بها ،ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  59لخاضٍر ً 23ىلُى .1976
ُ
 - 48اهِط :اإلاىاز مً  10إلى  15مً زػخىض الجمهىضٍت الجعابطٍت السًملطاًُت الـٔبُت ،اللازض بمىحب ألامط
ضكم  ،97-76اإلاؤضخ في  12هىفمبر  ،1976اإلاخومً إكساض زػخىض الجمهىضٍت الجعابطٍت السًملطاًُت
الـٔبُت ،ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  94لاخاضٍر  24هىفمبر ( .1976ملغى).
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الخاكت إلى جلُُس مً هاحُت اليـاي وهِام كاهىوي غحر مألىف.
ّ
ّ ّ
ٓلى هصا ألاػاغ لم ًبرظ زوض اإلالىُت اللىآُت إال في مجاٌ اإلاىافؼت السولُت ،إال أهه
أمام فـل هصا الىِام داكت مٕ جسهىض الؼىق الىفٌُتّ ،
جبحن هطوضة الآخماز ٓلى وػابل
حسًسة لخحلُم الفٔالُت الاكخلازًت ،لهصا لجأث الجعابط في أوادط الشماهُيُاث إلى مباؿطة
إكالحاث اكخلازًت ماػذ الٔسًس مً املجاالث هطػتها في إًاض كاهىوي( ،)49فخم إلغاء هِام
الاحخياضاث التي واهذ جماضػها اإلاؤػؼاث الٔامت الاكخلازًت والآتراف بحطٍت اللىآت
والخجاضة والخطٍت الاكخلازًت.
ولم حؼخفس مً هصه ؤلاكالحاث ػىي الادترآاث ،حُث كسض اإلاطػىم الدـطَعي ضكم
 17-93اإلاخٔلم بحماًت الادترآاث( ،)50بِىما بلُذ مىاهُٕ اإلالىُت اللىآُت ألادطي بُٔسة
ول البٔس ًٓ اهخمام اإلاـطْ(.)51
ّ
ولم ًخسدل هصا ألادحر إلٓازة الىِط في الىِام اللاهىوي للملىُت اللىآُت إال في ػىت
 ،2003إش كسض ألامط ضكم  06-03اإلاخٔلم بالٔالماث( ،)52وألامط ضكم  07-03اإلاخٔلم ببراءاث
 - 49هصهط ٓلى ػبُل اإلاشاٌ باليؼبت الػخلاللُت اإلاؤػؼاث الٔمىمُت الاكخلازًت كاهىن ضكم  ،01-88مؤضخ في
ً ،1988خومً اللاهىن الخىحُهي للمؤػؼاث الٔمىمُت الاكخلازًت ،ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  2لخاضٍر ً 13ىاًط
 ،1988وكاهىن ضكم  ،04-88مؤضخ في  12حاهفي ٌٔ ،1988سٌ وٍخمم ألامط ضكم  59-75مؤضخ في  26ػبخمبر
 1975واإلاخومً اللاهىن الخجاضي وٍحسز اللىآس الخاكت اإلاٌبلت ٓلى اإلاؤػؼاث الٔمىمُت الاكخلازًت،
ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  2لاخاضٍر ً 13ىاًط  .1988هما ًمىً أن هصهط في جىطَؽ اإلاىافؼت الخطة ألامط ضكم 06-95
اإلاؤضخ في ً 25ىاًط ً ،1995خٔلم باإلاىافؼت ،ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  9لاخاضٍر  22فبراًط  ،1995اإلالغى بمىحب
كاهىن ضكم  ،03-03مؤضخ في ً 19ىلُى ً ،2003خٔلم باإلاىافؼت ،ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  43لاخاضٍر ً 20ىلُى
 ،2003مٔسٌ ومخمم باللاهىن ضكم  12-08اللاهىن ضكم  12-08اإلاؤضخ في  25حىان  ،2008ج.ض.ج.ج.ز.ؾ
ٓسز  36لاخاضٍر ً 02ىلُى  2008وباللاهىن ضكم  05-10اإلاؤضخ في  15أوث  ،2010ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  46لاخاضٍر
 18أوث .2010
 - 50مطػىم الدـطَعي ضكم  ،17-93اإلاؤضخ في  07زٌؼمبر  ،1993اإلاخٔلم بحماًت الادترآاث ،ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز
 81لخاضٍر  8زٌؼمبر  ،1993ملغى بمىحب أمط ضكم  ،07-03مؤضخ في ً 19ىلُى ً ،2003خٔلم ببراءاث
الادتراْ ،ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  44لخاضٍر ً 23ىلُى .2003
51
- HAMADI Zoubir, « Les créations industrielle ornementales aux fonctions utilitaires : quel
régime de protection ? », R.A.R. J, n°1, 2011, p.10.
 - 52أمط ضكم  ،06-03مؤضخ في ً 19ىلُى ً ،2003خٔلم بالٔالماث ،ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  44لخاضٍر ً 23ىلُى .2003
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ً
ً
الادتراْ( ،)53هما أهاف هىٓا حسًسا مً حلىق اإلالىُت اللىآُت ،وهي الخلامُم الـيلُت
للسوابط اإلاخياملت بمىحب ألامط ضكم .)54(08-03
ً
وأدحرا لخماًت حلىق اإلالىُت اللىآُت مً اإلاىافؼت غحر اإلاـطوٓت كسض اللاهىن ضكم
 02-04املخسز لللىآس اإلاٌبلت ٓلى اإلاماضػاث الخجاضٍت الصي ًحمي اإلاىافؼت الجزيهت(.)55
ً
وبهصا ًيىن اإلاـطْ الجعابطي إلى حاهب كمٕ اإلاىافؼت غحر اإلاـطوٓت كس هِم –جلطٍبا -أغلب
حلىق اإلالىُت اللىآُت(.)56
ّ
وأما ٓلى اللُٔس السولي ،فئلى حاهب اجفاكُت باضَؽ التي حـيل ؤلاًاض الٔام للخماًت
السولُت ،واجفاكُت اػخىهىلم اإلايـئت للمىِمت الٔاإلاُت للملىُت الفىطٍت( ،)57اهومذ
ً
الجعابط أًوا إلى اجفاكُت مسضٍس اإلاخٔللت بلمٕ البُاهاث الياشبت للميـأ أو اإلاعوضة ٓلى
اإلاىخجاث ،اإلاؤضدت في  14أبطٍل ػىت  ،1891واجفاكُت مسضٍس اإلاخٔللت بالدسجُل السولي
ّ ُ
ً
الخلىُت .اهِط اإلاازة  2مً ألامط
ً - 53للس باالدتراْ :فىطة ملخترْ ،حؼمح ٓملُا بئًجاز حل إلاـيل محسز في مجاٌ
ضكم ً ،07-03خٔلم ببراءاث الادتراْ ،اإلاـاض إلُه أٓاله.
ٓ - 54طف اإلاـطْ السابطة اإلاخياملت بأنها مىخىج في ؿيله النهاةي أو ؿيله الاهخلالي ًيىن أحس ٓىاكطه ٓلى ألاكل
ً
ً
ً
ٓىلطا وـٌُا وول الاضجباًاث أو حعءا منها هي حعء مخيامل مً حؼم و/أو ػٌح للٌٔت مً مازة ،وٍيىن
ً
مذللا ألزاء وُُفت إلىتروهُتّ .
وٓطف الخلمُم الـىلي ،هِحر الٌبىغطافُا ،بأهه ول جطجِب زالسي ألابٔاز،
ً
ً
مهما واهذ اللُغت التي ًِهط فيها ،لٔىاكط ًيىن أحسها ٓلى ألاكل ٓىلطا وـٌُا وليل وكالث زابطة
ُ
مخياملت أو للبٔى منها أو إلاشل شاث الترجِب الشالسي ألابٔاز اإلأس لسابطة مخياملت بغطن الخليُٕ .اهِط اإلاازة
 2مً ألامط ضكم  ،08-03مؤضخ في ً 19ىلُى ً ،2003خٔلم بحماًت الخلامُم الـيلُت للسوابط اإلاخياملت،
ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  44لخاضٍر ً 23ىلُى .2003
 - 55كاهىن ضكم  ،02-04مؤضخ في  23حىان ً ،2004حسز لللىآس اإلاٌبلت ٓلى اإلاماضػاث الخجاضٍت،
ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  41لخاضٍر  27حىان  .2004مٔسٌ ومخمم بلاهىن ضكم  06-10مؤضخ في  15أوث ،2010
ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  46لخاضٍر  18أوث .2010
 - 56ما ًمىً مالحِت ّ
أن ؤلاكالحاث في الجعابط لم حـمل ول مىاهُٕ اإلالىُت اللىآُت ،ففي الىكذ الصي ظاز
اهخمام اإلاـطْ ببراءة الادتراْ والٔالماث والخلامُم الـيلُت للسوابط اإلاخياملتُ ،لذ الطػىم والىماشج
اللىآُت وحؼمُاث اإلايـأ مهمـت .هما ّ
أن كىاهحن اإلالىُت اللىآُت حاءث مخٔسزة مخفطكت ومدـدخت ،ولم
ً
مشال اإلاـطْ الفطوس ي واإلالطي
ًخبن اإلاـطْ الجعابطي فىطة اػخجماْ هصه الخلىق في جلىحن واحس هما فٔل
ً
ً
ّ
واإلاغطبي وإهما أفطز ليل مىهىْ كاهىها داكا به.
 - 57أم ااط ضك اام  02-75مى ااطض ،م ااؤضخ ف ااي ً 09ى اااًط ً ،1975خو اامً اإلال ااازكت ٓل ااى اجفاكُ اات اوـ اااء اإلاىِم اات الٔاإلاُ اات
للملىُت الفىطٍت اإلاىكٔت باػخىههلم في ً 14ىلُى  ،1967ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  ،13لخاضٍر  14فُفطي .1975
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للٔالماث اإلاؤضدت هصلً في  14أبطٍل ػىت  ،1891واجفاكُت هِؽ لخاضٍر  15حىان 1957
اإلاخٔللت بالخليُف السولي للمىخجاث والخسماث بللس حسجُل الٔالماث ،واجفاكُت
لـبىهت اإلاخٔللت بحماًت الدؼمُاث ألاكلُت والدسجُل السولي لها اإلابرمت بخاضٍر  31أهخىبط
 1958والتي أُٓس الىِط فيها بؼخىههىلم بخاضٍر ً 14ىلُى .)58(1967
هما كازكذ بخحفّ ،في  15أبطٍل ٓ ،1999لى مٔاهسة واؿىًٌ للخٔاون بـأن
ً
البراءاث( ،)59وكازكذ أًوا بخاضٍر  15زٌؼمبر ٓ 2013لى بطوجىوىٌ اجفاق مسضٍس بـأن
الدسجُل السولي للٔالماث اإلأخمس في ً 27ىهُى  ،1989والصي زدل ححز الخىفُص في ألاوٌ مً
زٌؼمبر.)60(1995
ّ
وضغم أهمُت الاجفاكُاث السولُت الؼالفت الصهط في جىفحر الخماًت إال ّأن إًاض السضاػت
ً
ػُلخلط ٓلى الخماًت وفلا إلاا جلطض في الىلىق اللاهىهُت السادلُت ٓلى أػاغ ّأن حلىق
ً
اإلالىُت اللىآُت ًخم اهدؼابها والآتراف بها أػاػا همً إكلُم زولت مُٔىت ومً كبل
كاهىن هصه السولت ،والجهاث التي جومً الخماًت وجىفص هصه اللىاهحن هي حهاث وًىُت(.)61

 - 58ضاح ا اإ ألام ا ااط ضك ا اام  ،10-72م ا ااؤضخ ف ا ااي  22م ا اااضغ ً ،1972خوا اامً الاهوا اامام إل ا ااى بٔ ا ااى الاجفاكُ ا اااث السولُا اات،
ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  32لاخاضٍر  21أبطٍل .1972
 - 59مطػا ااىم ضباس ا ا ي ضكا اام ً ،92-99خوا اامً اإلالا ااازكت با ااخحفّ ٓلا ااى مٔاها ااسة الخٔا اااون بـا ااأن الب ا اراءاث اإلابرما اات فا ااي
واؿااىًٌ بخاااضٍر ً 19ىهُااى  1970واإلأسلاات فااي  28ػاابخمبر  1979وفااي  3فبراًااط  ،1984وٓلااى البحتهااا الخىفُصًاات،
ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  28لاخاضٍر  19أبطٍل .1999
 - 60مطػ ا ا ااىم ضباسا ا ا ا ي ضك ا ا اام  ،420-13م ا ا ااؤضخ ف ا ا ااي  15زٌؼ ا ا اامبر ً ،2013خو ا ا اامً اهو ا ا اامام الجمهىضٍ ا ا اات الجعابطٍ ا ا اات
السًملطاًُاات الـاأبُت إلااى بطوجىوااىٌ اجفاااق مسضٍااس بـااأن الدسااجُل الااسولي للٔالماااث ،اإلأخمااس بمسضٍااس فااي 27
ًىهُى ػىت ّ ،1989
اإلأسٌ فاي  03أهخاىبط ػاىت  ،2006و 12هاىفمبر ػاىت  ،2007ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓاسز  21لخاااضٍر
 26أبطٍل .2015
ً - 61جىظ للمذترْ أن ًخمؼً بأحيام الاجفاكُاث السولُت ٓىس حٔاضن أحيام اللاهىن السادلي (الىًني) مٕ
أحيام اجفاكُت مً الاجفاكُاث السولُت اإلاصوىضة أٓاله ،بـأن الخماًت ّ
ألن اإلأاهساث التي كازكذ ٓليها
الجعابط حؼمى ٓلى اللاهىن .ضاحٕ اإلاازة  150مً زػخىض الجمهىضٍت الجعابطٍت السًملطاًُت الـٔبُت،
اإلالازق ٓلُه في اػخفخاء  28هىفمبر  1996اللازض بمىحب اإلاطػىم الطباس ي ضكم  ،438-96اإلاؤضخ في 7
زٌؼمبر  ،1996ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  76لخاضٍر  08زٌؼمبر  ،1996اإلأسٌ با:
كاهىن ضكم  ،03-02مؤضخ في  10أبطٍل  ،2002ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  25لاخاضٍر  14أبطٍل .200219
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ٌٔىز ػبب ادخُاض مىهىْ حماًت اإلالىُت اللىآُت في اللاهىن الجعابطي إلى ٓسم
وحىز هِطٍت كاهىهُت واضخت ومىخملت حؼخىٓب ألاحيام بىىٓها؛ اإلاـترهت واملخخلفت
ً
ً
لخلىق اإلالىُت اللىآُت ،إش ّأن اللىآس الخاكت بهصه الخلىق أكبحذ فطٓا مؼخلال
ً
بصاجه جلخض ي الـطا والخفؼحر والخلُُم ،دلىكا ّأنها شاث اضجباي وزُم بحُاة الاوؼان
الصخُت والاكخلازًت والبُئُت والاحخمآُت.
ً
ّ
اإلاـطْ الجعابطي حلىق
هما ًطحٕ الؼبب أًوا إلى اإلاىهجُت اللاهىهُت التي ٓالج بها
ً
اإلالىُت اللىآُت ،أًً أفطز ليل حم هلىق كاهىهُت داكت به بسال مً حمٔها في جلىحن
ً
واحس ،فال ّ
ؿً ّأن شلً ًجٔل الخحىم في كىآس اإلالىُت اللىآُت واػدُٔابها أمطا ٓؼحرا
ً
ً
فوال ًٓ أصخاب الخلىق
وكٔبا ٓلى الفآلحن في املجاٌ؛ مً كواة ومحامحن وباحشحن،
مً اإلاؼدشمطًٍ واملخترٓحن.
وَؼخمس هصلً اإلاىهىْ أهمُخه مً أهمُت حماًت اإلالىُت اللىآُت شاتها ،إش ّأن هصه
ألادحرة ال حٔني حماًت الخاحط واإلاىخج فحؼب ،بل حٔني هصلً أمً وػالمت اإلاؼتهلً،
وحماًت الاكخلاز الىًني ،وفىق ول شلً ،حٔخبر حماًت اإلالىُت اللىآُت أحس املخاوض
ألاػاػُت التي ًخٔحن ٓلى الجعابط الاهخمام بها أهثر كلس مىاءمت مىِىمتها اللاهىهُت شاث
ً
ً
ؿً ّ
الللت بمخٌلباث الٔوىٍت في اإلاىِمت الٔاإلاُت للخجاضة ،وهصا ال ّ
ٌٔس مبرضا وافُا
للبحث في مشل هصا اإلاىهىْ.
وٓلى هىء الآخباضاث اإلاىىه ٓنها أٓالهً ،طجىع مىهىْ هصه ألاًطوحت ٓلى الىِام
اللاهىوي الصي ًحىم اإلالىُت اللىآُت في الجعابط ،وشلً مً دالٌ ؤلاحابت ٓلى إؿيالُت
أػاػُت جخمحىض في :مدى تكريض املشرع الجزائري لقواعد قاهوهية تضمن حماًة ّ
ءعالة
لاقوق امللكية الصناعية؟

كاهىن ضكم ،19-08مؤضخ في  15هىفمبر  ،2008ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  63لاخاضٍر  16هىفمبر .2008كاهىن ضكم  ،01-16مؤضخ في  06ماضغ  ،2016ج.ض.ج.ج.ز.ؾ ٓسز  14لاخاضٍر  07ماضغ .201620
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ومً أحل ؤلاحابت ٓلى ؤلاؿيالُت جم الآخماز ٓلى اإلاىهجحن الخحلُلي والىكفي مً
ً
ُ
دالٌ إبطاظ هِام اإلاؤادصة ؿطحا لىِام الخماًت اللاهىهُت هما هطػذ في اللاهىن الجعابطي
ّ
مٕ ؤلاؿاضة إلى الدـطَٔاث اإلالاضهت ولما اكخوذ الوطوضة ،كلس اػخذطاج مىاًً الىلم
فُه إن ُوحسث واكتراا الخلىٌ اإلامىىت.
وأهُس ّأن فٔالُت كىآس اللاهىن الجعابطي في حماًت حلىق اإلالىُت اللىآُت جلاغ
ُ
بخلُُم ؿهازة اإلالىُت اللىآُت التي جمىح للمذترْ بآخباضها ػىس الخماًت اللاهىهُت؛ ٓلى
ّ
ً
أػاغ ّأن الخماًت في حلىق اإلالىُت اللىآُت إحماال ال جلىم إال اشا جم حسجُلها لسي
ّ
ؤلازاضة اإلاـطفت ٓلى اإلالىُت اللىآُت ومىحذ بـأنها ؿهازة ًٓ شلً (الباب ّ
ألاوٌ) .إال ّأن
ّ
ؤلاحابت ًٓ ؤلاؿيالُت اإلاٌطوحت أٓاله لً جىخمل إال إشا أبطظها آلالُاث التي هفلها اإلاـطْ
ً
الجعابطي للسفاْ ًٓ حلىق اإلالىُت اللىآُت ومً ّ
زم جلُُمها أًوا (الباب الشاوي).
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الباب ّ
ألاول:

تقييم شهادة امللكية الصناعية كسند للحماية القانونية

بداًت وكبل الخىض في جلييم شهادة اإلالىيت الصىاعيتّ ،
البد مً ؤلاشازة إلى ّأن الىثير
مً اإلاهخمين بشؤون اإلالىيت الصىاعيت ًطللىن عىد جصديهم إلاىطىعاتها حسمياث جحمل في
ّ
طياتها الىثير مً الخلط وعدم الدكت(.)62
الىاكع ّأن إطالق الدسمياث هىرا دون وطعها في بؤزها الالشمت ،فيه الىثير مً
الخلط بين مىطىع الحم وسىد الحم ،فشهادة اإلالىيت الصىاعيت باعخبازها سىد الحم؛ هي
الىثيلت التي جمىحها ؤلادازة املخخصت للمبخىس بغسض حماًت مىخجه الفىسي متى باشس
ؤلاحساءاث الشيليت التي زسمها اللاهىن(ّ ،)63
وأما ّ
محل الحم؛ فيخمثل في اإلاىخجاث الرهىيت
اللابلت للخجسيد في املجاٌ الصىاعي والخجازي واالختراعاث والسسىم والىماذج الصىاعيت
والعالماث ،فهره البد أن جيىن مىحىدة وسابلت لهره الشهادة .وعليه؛ ال ّ
محل للخلط بين
ّ
همحل لحم اإلالىيت الصىاعيت وشهادة اإلالىيت هسىد لحماًت
اإلاىخجاث العلليت والرهىيت
هرا الحم.
فاإلاخدبع واإلاخفحص لللىاهين التي جحىم اإلالىيت الصىاعيت في الجصائس سيدزن جمام
ّ
ؤلاد ان ّ
بأن الحماًت اللاهىهيت في حميع عىاصس اإلالىيت الصىاعيت ال جلىم إال إذا جم
ز
حسجيلها لدي ؤلادازة اإلاشسفت على اإلالىيت الصىاعيت وحصل صاحبها على شهادة حسجيل
جمىحها إًاه هره ألاخيرة.
ً
ّ
املجسدة في املجاٌ الصىاعي والتي كد جيىن مىطىعا
فاإلاىخجاث العلليت والرهىيت
للملىيت الصىاعيت هي مخعددة ،ولىً حتى جخمخع بالحماًت اللاهىهيت وجصبح ّ
حجت على
ً
اليافت وجسجب عليهم التزاما بعدم الخعسض لهاً ،جب أن ًخحصل صاحبها على سىد أو وثيلت
ً
ً
عمليا بئًجاد حل إلاشيلت جلىيت باعخبازها ّ
محل ومىطىع حم
 - 62حيث بدال مً الخصدي لالختراع هفىسة حسمح
اإلالىيت الصىاعيت ،هجدهم ٌعالجىن بساءة الاختراع وهي سىد الحم الري جمىحه ؤلادازة املخخصت للمخترع
ً
حماًت الختراعه.
ً - 63صطلح على شهادة حسجيل اإلالىيت الصىاعيت التي جمىح للمخترع ببراءة الاختراع ،وكد عسفها اإلاشسع ّبأنها » :الوثيقة
ُ
التي تسلم لحماية اختراع « .اهظس في ذلً اإلاادة  2مً ألامس زكم  30-30اإلاخعلم ببراءاث الاختراع ،مسحع سابم.
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حسمى بشهادة اإلالىيت الصىاعيت.
وإلاا واهذ هره ألاخيرة بهرا اللدز مً ألاهميتّ ،
فئن ألامس ًلخض ي جلييمها ،وال ّ
شً ّأن
الىصىٌ إلى جلييم هره الشهادة ًخطلب جحدًد طبيعتها اللاهىهيت ،وهرا كيميتها اللاهىهيت،
بحيث حسمح لىا الطبيعت اللاهىهيت بخحدًد اللالب والىصف اللاهىوي الري جأخره ،ومً
ّ
ثم معسفت الىظام اللاهىوي الري جخظع له ،وحسمح لىا الليمت اللاهىهيت ب ّ
الخعسف على

مخخلف آلاثاز اللاهىهيت التي جترجب عنها والليىد التي حعتريها ،ومً ّ
ثم الىكىف على ُبعد
وحدود السلطاث التي ّ
جخىلها للمالً.

ً
وجسجيبا لرلً ،سىدىاوٌ في مسحلت أولى الطبيعت اللاهىهيت لشهادة اإلالىيت الصىاعيت
(الفصل ّ
ألاوٌ) ،ثم هيخلل في مسحلت ثاهيت إلى الليمت اللاهىهيت لخلً الشهادة (الفصل
ّ
الثاوي).
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ّ
الفصل ألاول
ّ
الطبيــعة القانونيــة
ّ
ّ
لشهـادة امللكيـة الصنـاعيـة

ألاوٌ-الفلل ّ
الباب ّ
ألاوٌ6

ّ
ّ
اللىاغُت
امللىُت
الٌبُػت اللاهىهُت لـهازة

ُ
تُالهىاُٖتًُُٖالىزُ٣تُأوُالؿىضُالظيُجمىدهُالؿلُتُالٗامتُفيُ
ُّ
ُّ
رُقهاصةُاإلالُ٨
ُح ُّ
ٗب
ً
الضولتُللمسترُٕ،وٍ٩ىنُبم٣خًاهاُلهاخبهاُالخُ٤فيُاؾخٛالُ٫ازتراٖهُأوُٖالمخهُمالُاُإلاضةُ
ً
ّ
مُٗىت ُوبأويإ ُمُٗىت(ُ .)64وجغجِبا ُٖلى ُطلُ ،٪ال ًُمًُ٨الخضًث ًُٖ ُخ٣ىُ ١املخترُٕئال ُئطاُ
جضزلذُالؿلُتُالٗامتُوأنضعثُالكهاصة(ُ .)65
ً ً
تُالهىاُٖتُحضال ُ٦بحراُ
ُّ
ُّ
و٢ضُأزاعُمىيىُٕجضزلُالؿلُتُالٗامتُفيُمىذُقهاصةُاإلالُ٨
بحنُ٣ٞهاءُال٣اهىن ُخىُ ٫جدضًضَُبُٗتُجلُ٪الكهاصةُ،وطلُ٪مًُزالُ٫البدثًَُُٖبُٗتُ
ّ
الٗال٢تُالتيُجغبُِاملخترُٕبالؿلُتُالٗامتُ،هلُهيُٖال٢تُٖ٣ضًتُأمُأن ُالؿلُتُالٗامتُ

ً
ً
ً
جىٟغصُبانضاعهاُ٢غاعاُئصاعٍاُؾُاصًاٌُؿغيُفيُخُ٤املخترٕ؟ ُ

ٚحرُأههًُجبُالخىبُهُئلىُأ ّنُالؿلُتُالٗامتُالُجمىذُجلُ٪الكهاصةُللمسترُٕبهىعةُآلُتُ
ّ
ّ
تُنىاُٖتُبكأههُ
ُّ
ُّ
اصُخماًخهُواإلاؼمُ٘اؾخهضاعُقهاصةُملُ٨
ماُالبضُأنُجخىاٞغُفيُالص يءُاإلاغ
ُ
وئه
ً
ّ
ٞاملخترُٕالبضُ
ُمىيىُٖتُمدضصةُوأنًُدبُ٘ناخبهُئحغاءاثُمُٗىتُخضصهاُال٣اهىنُ .
ُّ
قغوَا
أنًُخىنلُئلىُش يءُجخىاٞغُُٞهُمىانٟاثُالازترإُ،زمًُىصَُٕلبُالخهىُٖ ٫لىُقهاصةُ
تُالهىاُٖتُ .
ُّ
ُّ
ةُاإلاكغٞتُٖلىُاإلالُ٨
اإلالُ٨تُالهىاُٖتُلضيُؤلاصاع
وبىاء ُٖلى ُالاٖخبا اثُاإلاىىه ُٖنها ُأٖالهّ ،
ىهُت ُلكهاصةُ
ُٞان ُالىنىُ ٫ئلى ُالُبُٗتُال٣اه ُّ
ع
ُالهىاُٖت ُفي ُالجؼاةغ ًُ٣خض يُ
ُّ
إلالُ٨ت
ُالهىاُٖت ُالتي ُجمىدها ُؤلاصاعة ُاإلاكغٞت ُٖلى ُا ُّ
ُّ
اإلالُ٨ت
ُّ

ّ
جبُانُقغوٍُوئحغاءاثُالخهى٫
ُٖلىُجلُ٪الكهاصةُ،وطلُ٪فيُمغخلتُأولىُ(اإلابدثُألاوُ،)٫

زم ُالاهخ٣اُ ٫في ُمغخلت ُزاهُت ُئلى ُالبدث ًُٖ ُالىنُ ٠أو ُالخُ ٠ُُ٨ال٣اهىوي ُألاوؿب ُلخلُ٪
ّ
الكهاصةُوطلُ٪فيُيىءُأخ٩امُال٣اهىنُالجؼاةغيُ(اإلابدثُالثاوي).

ُ-ُ64ز .الللُىبي ػمُحتُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ ُ.46.
ُ -ُ 65فطحاث حمىُ،الخىُٓمُالدكغَعيُلخ٣ىُ ١اإلالُ٨تُالهىاُٖتُوصوعهُفيُالخىمُتُ،عؾالتُلىُلُقهاصةُص٦خىعاهُ
ُ،2012ُ،١مُ ُ.45.
صولتُفيُال٣اهىنُالخامُ،حامٗتُوهغان٧ُ،لُتُالخ٣ى ُ
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املبحث ّ
ألاوٌ
ؿطوي وإحطاءاث الحلىٌ
ّ
ّ
اللىاغُت ُ
امللىُت
غلى ؿهازة
ً
ٌكترٍُال٣اهىن ُللخهى٫
تُالهىاُٖتُوؤلاٞاصةُمًُمؼاًاهاُقغوَاُ
ُّ
ُّ
ُٖلىُقهاصةُاإلالُ٨
مُٗىتُ ،بًٗها ُجخٗلُ ٤باإلاىخجاث ُالظهىُت ّ
ُالهىاُٖتًُُ ،لُٖ ٤ليها ُبالكغوٍُ
ُّ
ُاإلالُ٨ت
ُّ
ُمدل
ّ
تُق٩لُتُجخٗلُ٤بًغوعةُج٣ضًمُ
ُّ
تُأوُقغوٍُالصختُ،والبٌُٗألازغُقغوٍُئحغ ُّ
اةُ
ُّ
اإلاىيىُٖ
ً
الغاٚب ُفي ُالخماًت ُال٣اهىهُت َُلبا ُئلى ُحهت ُناخبت ُالٗال٢ت ًُلخمـ ُمً ُزالله ُالخماًتُ
ال٣اهىهُت.
وٖلى ُهظا ُألاؾاؽ ُاؾخدضزذ ُفي ُالجؼاةغ ُمهلخت ُزانت ُجإصي ّ
ُمهمت ُالخضمتُ
ً
ّ
ّ
تُالهىاُٖتُ،وجغجِباُلظلُ٪ج٣ىمُهظهُ
ُّ
اثُالضولتُُٞماًُخٗلُ٤با ُّ
إلالُ٨
ؽُنالخُ
الٗمىمُتُوجماع
ً
ّ
اإلاهلختُبدىُٟظُالؿُاؾتُالىَىُتُفيُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُزهىناُالؿهغُٖلىُخماًتُخ٣ىُ١
ّ
اإلابضٖحنُفيُئَاعُال٣ىاهحنُوالخىُٓماثُاإلاٗمىُ ٫بهاُ،ولهظاُٞاإلاهلختُم٩لٟتُبخىٞحرُخماًتُ
ّ
الخ٣ىُ ١في ُا ّ
ُالهىاُٖتُ ،وفي ُئَاع ُجىٞحر ُجلُ ٪الخماًت ُج٣ىم ُهظه ُاإلاهلخت ُبمىذُ
إلالُ٨ت
ّ
اإلاُلبُألاوُ ُ.)٫
قهاصاثُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُللمسترٖحنُواإلابضٖحنُ(
وٖلُهًُخٗحنُٖلىُ٧لُٖىنُا٢خهاصيُؾىاءُ٧انُشخوَُبُعيُأوُمٗىىي؛ُوؾىاءُ٧انُ
ُّ
ّ
وَنيُأمُأحىبيُ،أنًُخدُ٤٣فيُمغخلتُأولىُبأن ُالٗىهغُأوُالص يءُاإلابخ٨غُواإلاغاصُالخهىُ٫
ٖلىُقهاصةُملُ٨تُنىاُٖتُبكأههٌُ،ؿخجُبُلكغوٍُالصختُأوُالكغوٍُاإلاىيىُٖتُالتيُ
ّ
خضصهاُال٣اهىنُ(اإلاُلبُالثاوي)ُ.وئطاُماُبضيُللٗىنُالا٢خهاصيُجىاٞغُالكغوٍُاإلاىيىُٖتُ
ةُأوُاإلاهلختُاملخخهتُإلًضإَُلبُ
ُّ
فيُالص يءُاإلاغاصُحسجُلهُج٣ضم ُفيُمغخلتُزاهُتُئلىُؤلاصاع
ً
ُالهىاُٖت ُو٣ٞا ُلإلحغاءاث ُالتي ُعؾمها ُال٣اهىن ُفي ُهظا ُالهضصُ
ُّ
الخهىُ ٫قهاصة ُاإلالُ٨ت
(اإلاُلبُالثالث)ُ .
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املٌلب ّ
ألاوٌ
املللحت املخخلت
ّ
ّ
اللىاغُت
امللىُت
بمىح ؿهازاث
قّ ٪
الُ ّ
تُالهىاُٖتُ،
ُّ
تُالهىاُٖتُجخىلىُمىذُؾىضاثُا ُّ
إلالُ٨
ُّ
ُأنُوحىصُمإؾؿتُمسخهتُبا ُّ
إلالُ٨
ؾُٗملُٖلىُجُىٍغُخماًتُخ٣ىُ ١اإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،و٢ضُأصعُ٥املجخمُ٘الضوليُأهمُتُطلُ٪مىظُ
الىهلتُألاولىُٖىضُئبغامُاجٟاُ٢تُباعَـُاإلاخٗل٣تُبدماًتُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُؾىتُُٞ،1883دغنذُ
الضوُ ٫اإلاكاع٦ت ُٖلى ُأن ُجخًمً ُالاجٟاُ٢ت ُبىضا ًُلؼم ُالضوُ ٫بأن ُجيص ئ ُمهلخت ُزانت ُباإلالُ٨تُ
الهىاُٖتُوم٨خبُمغ٦ؼيُالَالُٕالجمهىعُٖلىُبغاءاثُالازترإُوهماطجُاإلاىٟٗتُوالغؾىمُوالىماطجُ
الهىاُٖتُوالٗالماثُالهىاُٖتُأوُالخجاعٍت(ُ .)66
ُ
ّ
اةغُمهلختُمسخهتُباإلالُ٨تُالهىاُٖتُٚ،حرُأنُ
٦باقيُالضو٣ُٞ )67(ُ٫ضُأوكئذُفيُالجؼ
هظه ُاإلاهلخت ُٖغٞذُجظبظبا ُوحُٛحرا ُ(الٟغٕ ّ
ُألاو٢ُ )٫بل ُأن ُحؿخ٣غ ُٖلى ُما ُهي ُٖلُه ُالُىمُ
ّ
حؿمىُباإلاٗهضُالىَنيُالجؼاةغيُللملُ٨تُالهىاُٖتُ(الٟغُٕالثاوي)ُ .
الفطع ّ
ألاوٌ
مطحلت جصبصب املللحت
ّ
ّ
اللىاغُت
بامللىُت
املخخلت
ٖغٞذُاإلاهلختُالىَىُتُاإلا٩لٟتُباإلالُ٨تُالهىاُٖتُزالُ٫الٟترةُاإلامخضةُبحنُُ 1963وُ1998
ً
ً
جظبظباُوحُٛحرُاُأزغُبك٩لُ ُواضرُٖلىُازخهاناتهاُ،مماُ٢للُمًُٗٞالُتهاُٞ.لمُحٗغُٝهظهُاإلاهلختُ
ُ
ً
ً
ً
ً
اؾخ٣غاعُاُالُفيُالدؿمُت(أوال)ُوالُفيَُبُٗتهاُال٣اهىهُتُ(زاهُا)ُوالُفيُالىػاعةُالخايٗتُلهاُ(زالثا)ُوالُفيُ
ً
ّ
الازخهاناثُاملخىلتُلهاُ(عابٗا)ُ ُ.
ُ
ُ ُ -ُ 66جهضعُهظهُاإلاهلختُوكغةُصوعٍتُعؾمُت٦ُ،ماًُخٗحنُٖليهاُأنُج٣ىمُباهخٓامُبيكغُأؾماءُمال٩يُالبراءاثُاإلامىىختُمُ٘
ُ
بُانُمىحؼُلالزتراٖاثُالتيُمىدذُٖنهاُالبراءاثُ،و٦ظلُ٪وكغُنىعَُبُ٤ألانلُللٗالماثُاإلاسجلتُ.اهٓغُاإلااصةُُ12مًُ
اجٟاُ٢تُباعَـُاإلاخٗل٣تُبدماًتُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،الؿالٟتُالظ٦غُ .
ُ -ُ 67أوكأُاإلاكغُٕالٟغوس يُاإلاٗهضُالىَنيُللملُ٨تُالهىاُٖتُبمىحبُال٣اهىن ُع٢مُُ 444-51اإلاإعرُفيُُ 19حىٍليُ
ُ .1951
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ً
أوال-غسم اػخلطاضحؼمُت املللحت املخخلت بامللىُت اللىاغُتُ :
ُ
٧اهذُالدؿمُتُألاولىُللمهلختُالىَىُتُاملخخهتُباإلالُ٨تُالهىاُٖتُ ،هيُاإلا٨خبُالىَنيُ
ً
للملُ٨تُالهىاُٖتُ،و٢ضُأوص ئُ-بٗضُؾىتُج٣غٍبا ُمًُاؾترحإُالؿُاصةُالىَىُتُ-بمىحبُاإلاغؾىمُ
ُ(ُ )68

ع٢مُُ،248-63اإلاخًمًُئوكاءُاإلا٨خبُالىَنيُللملُ٨ت الهىاُٖت .

ً
لمًًُُ٨ئوكاءُمهلختُ ُوَىُتُمكغٞتُٖلىُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُآهظاُ٥جدؿبا ُالهًمامُ
ً
ّ
أًًاُ -بىاءُٖلىُاٖخباعاثُجغجبُِبالؿُاصةُ
الجؼاةغُئلىُاجٟاُ٢تُباعَـُٞدؿبُ،وئهماُ٧انُ– ُ
الىَىُت َُاإلاا ُأ٢غ ُاإلاكغٕ ُمىانلت ُالٗمل ُبالدكغَ٘ ُالٟغوس ي ُ٦ُ -دل ُمإ٢ذ ُعٍثما ُجهضعُ
الىهىمُالجؼاةغٍت ُُٞ-ماًُسوُالىاخُتُاإلاىي ُىُٖتُللملُ٨تُالهىاُٖت(ُ .)69
ً
ّ
ٚحرُأنُاإلا٨خبُالىَنيُللملُ٨تُالهىاُٖتُلمٌُٗمغَُىٍالُ،ئطُبٗضُٖكغُؾىىاثُُِ٣ٞمًُ
ّ
ي(ُ،)70واؾخدضزذُهُئتُأزغيُفيُ
اليكاٍُجدىُ٫هظاُألازحرُئلىُاإلاغ٦ؼُالىَنيُللسجلُالخجاع ُ
مجاُ٫اإلالُ٨تُالهىاُٖتُجضعىُ"ُاإلاٗهضُالجؼاةغيُللخىخُضُالهىاعيُواإلالُ٨تُالهىاُٖتُ"(ُ .)71
زاهُا-غسم اػخلطاضمللحت امللىُت اللىاغُت مً حُث الٌبُػت اللاهىهُتُ :
٧اهذ ُاإلاهلخت ُالىَىُتُاملخخهتُباإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُفي ُالبضاًتُ -أي ُاإلا٨خب ُالىَنيُ
ُ
للملُ٨ت ُالهىاُٖت ُُ -جأزظ ُالك٩ل ُال٨الؾُ٩ي ُفي ُجىُٓم ُاإلاغاُ ٤ٞالٗامتُ ،لظلُ ٪اٖخبرثُ
مإؾؿتُٖمىمُتُطاثُشخهُتُمضهُتُواؾخ٣اللُتُمالُت(ُ .)72و٦باقيُاإلاإؾؿاثُالٗمىمُتُ
ُ-ُ68مغؾىمُع٢مًُُ،248-63خًمًُئوكاءُاإلا٨خبُالىَنيُللملُ٨ت الهىاُٖتُ،مغحُ٘ؾابُ ُ.٤
ً
ُٖ -ُ 69الوة ُٖلى ُاٖخباعاث ُالؿُاصة ُالىَىُتُ ،هىاُ ٥أًًا ُاٖخباعاث ُجخٗلُ ٤بدماًت ُخ٣ىُ ١اإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُ–
زانت ُالٗالماث -التي ُ٧اهذ ُجىصٕ ُمً ُ٢بل ُلضي ُالٛغٞت ُالخجاعٍت .ز .فاهلي إزضَؽُ ،اإلاضزل ُئلى ُاإلالُ٨تُ
ال٨ٟغٍتُ،الُبٗتُالغابٗتُ،ص.م.جُ،الجؼاةغُ،2007ُ،مُ .188ُ.
ُ -ُ 70مغؾىمُع٢مُُ 188-73مإعرُفيُُ 21هىٞمبرًُُ،1973خًمًُجبضًلُحؿمُتُاإلا٨خبُالىَنيُللملُ٨تُالهىاُٖتُ
باإلاغ٦ؼُالىَنيُللسجلُالخجاعيُ،ج.ع.ج.ج.ص.فُٖضصُُ95لـخاعٍشُُ27هىٞمبرُُ .1973
ُ -ُ 71أمغ ُع٢م ُُ ،62-73مإعر ُفي ُُ 21هىٞمبر ًُُ ،1973خٗلُ ٤باوكاء ُاإلاٗهض ُالجؼاةغي ُللخىخُض ُالهىاعي ُواإلالُ٨تُ
الهىاُٖتُج.ع.ج.ج.ص.فُٖضصُُ95لـخاعٍشُُ27هىٞمبرُُ .1973
ُ-ُ72اإلااصةُألاولىُمًُاإلاغؾىمُع٢مُُ،248-63اإلاخًمًُئوكاءُاإلا٨خبُالىَنيُللملُ٨ت الهىاُٖتُ،مغحُ٘ؾابُ .٤
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طاث ُالُاب٘ ُؤلاصاعيٌُ ،ؿحرها ُمضًغ ٌُٗحن ُبمىحب ُمغؾىم ُوَؿاٖضه ُفي ُطلُ ٪مجلـ ُئصاعةُ
ًخ٩ىن ُمً ُممثل ًُٖ ُوػٍغ ُالهىاٖت ُوالُا٢تُ ،ممثل ًُٖ ُوػٍغ ُالخجاعة ُوممثل ًُٖ ُوػٍغُ
اإلاالُتُ،وممثلًُُٖالٛغُٝالخجاعٍت(ُ .)73
ّ
ّ
ُٕجسلىًُُٖالىمُِال٨الؾُ٩يُبمجغصُجدىُ ٫مهلختُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُ
ُاإلاكغ
ٚحرُأن ُ
ئلىُاإلاٗهضُالجؼاةغي ُللخىخُضُالهىاعيُواإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،وجبنىُق٩لُاإلاإؾؿتُالٗمىمُتُ
ً
ي(ُ )74الظي ًُخماش ى ُوم٣خًُاث ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖتُ ،هٓغا ُإلااُ
طاث ُالُاب٘ ُالهىاعي ُوالخجاع ُ
ًدؿم ُبه ُهظا ُالىمِ ُمً ُمغوهت ّ
ًُمُ ً٨اإلاإؾؿت ُمً ُالبدث ًُٖ ُالٟٗالُت ُوجمىٍل ُأٖبائهاُ
ً
الاؾخٛاللُتُحؼةُا(ُ .)75
ُ
ه٨ظاُحٗخبرُاإلاهلختُاإلا٩لٟتُباإلالُ٨تُالهىاُٖتُمإؾؿتُٖمىمُتُطاثَُابُ٘نىاعيُ
وججاعي ُجخمخ٘ ُبالصخهُت ُاإلاضهُت ُوالاؾخ٣اللُت ُاإلاالُتُ .وٍخىلى ُئصاعتها ُوحؿحرها ُمضًغ ُٖامُ
ٌٗحنُبمغؾىمُبىاءُٖلىُا٢تراحُمًُ ُوػٍغُالهىاٖتُوالُا٢تُ،وَؿاٖضهُفيُطلُ٪مجلـُئصاعةُ
ً
ًخ٩ىن ُمًُممثلُوػاعةُالهىاٖتُوالُا٢تُعةِؿاُ،وممثلُوػاعةُالٟالختُوؤلانالحُالؼعاعيُ،
ممثل ُوػاعة ُالخجاعةُ ،وممثل ُوػاعة ُاإلاالُتُ ،وممثل ُوػاعة ُالكإون ُالخاعحُتُ ،وممثل ُوػاعةُ
الضٞإُالىَنيُ،وممثلُوػاعةُالضازلُت(ُ .)76
ًجب ُالخىىٍه ُوؤلاقا ة ُئلى ّ
ُأن ُاإلاٗالجت ُال٣اهىهُت ُللمهلخت ُاإلاكغٞت ُٖلى ُاإلالُ٨تُ
ع
الهىاُٖت ُ٧اهذ ُشخُدت ُفي ُْل ُاإلاغؾىم ُع٢م ُُ 248-63اإلاخًمً ُئوكاء ُاإلا٨خب ُالىَنيُ
للملُ٨ت ُالهىاُٖت ،م٣اعهتُباإلاٗالجتُالتيُجًمنهاُألامغُع٢مُ 62-73اإلاخٗلُ٤باوكاءُاإلاٗهضُ
الجؼاةغيُللخىخُضُالهىاعيُواإلالُ٨تُالهىاُٖتُ .
ُ-ُ73اإلااصةُُ5مًُاإلاغؾىمُع٢مُُ،248-63اإلاخًمًُئوكاءُاإلا٨خبُالىَنيُللملُ٨ت الهىاُٖتُ،مغحُ٘هٟؿهُ .
اإلااصةُألاولىُمًُألامغُع٢مُُ،62-73اإلاخٗلُ٤باوكاءُاإلاٗهضُالجؼاةغي ُللخىخُضُالهىاعيُواإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،
ُ
ُ -ُ 74
مغحُ٘ؾابُ ُ.٤
ُ-ُ75هطٍفي هازًتُ،حؿُحرُاإلاغُ٤ٞالٗامُوالخدىالثُالجضًضةُ،صاعُبلِ٣ـُ،الجؼاةغُ،2010ُ،مُ .86.
ُألامغ ُع٢م ُُ ،62-73اإلاخٗلُ ٤باوكاء ُاإلاٗهض ُالجؼاةغي ُللخىخُض ُالهىاعي ُواإلالُ٨تُ
ُ -ُ 76عاح٘ ُاإلااصجحن ُُ 20وُ 21مً ُ
الهىاُٖتُ،مغحُ٘ؾابُ ُ.٤
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زالثا-غسم اػخلطاضمللحت امللىُت اللىاغُت مً حُث الىظاضة الىكُت6
ً
مً ُمٓاهغ ُٖضم ُاؾخ٣غاع ُاإلاهلخت ُالىَىُت ُاإلاكغٞت ُٖلى ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُأًًاُ
ُ
زًىٖها ُ-زالُ ٫الٟترة ُاإلامخضة ُبحن ُُ 1963و-1998ئلى ُوػاعاث ُمسخلٟت٣ُٞ ،ض ُأزًٗذ ُفيُ
اإلاغةُألاولىُٖىضُجأؾِؿهاُجدذُحؿمُتُاإلا٨خبُالىَنيُللملُ٨تُالهىاُٖتُئلىُوػاعجحنُ،هماُ
ُ
وػاعة ُالهىاٖت ُوالُا٢ت ُووػاعة ُالخجاعة(ُ )77زم ُألُٛذ ُهاجحن ُالىػاعجحن ُوجدىلذُ
()78
ّ
ُ،ومًُزم ُأنبدذُهظهُألازحرةُالىنُتُٖلىُ
ازخهاناتهماُئلىُوػاعةُالا٢خهاصُالىَني
مهلختُاإلالُ٨تُالهىاُٖت؛ُزمُٖاصُاإلاكغُٕوأزًٗهاُمغةُأزغي ُئلىُوناًتُوػاعةُالهىاٖتُ
والُا٢ت(ُ .)79
بُ٣ذُوناًتُوػاعةُالهىاٖتُوالُا٢تُمؿخمغةُٖلىُمهلختُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُ -ختىُ
بٗضُجدىلهاُئلىُاإلاٗهضُالجؼاةغيُللخىخُضُالهىاعيُواإلالُ٨تُالهىاُٖتُبمىحبُألامغُع٢مُ-73
ُ 63الؿالُ٠الظ٦غ(ُ -)80ئلىُٚاًتُنضوع ُاإلاغؾىمُع٢مُُ 128-84الظيُخضصُنالخُاثُوػاعةُ
الهىاٖاث ُالخُٟٟت ُوالظي ُمىذ ُوػٍغ ُالهىاٖاث ُالخُٟٟت ُنالخُت ُالايُالٕ ُفي ُمجاُ٫
ً
اإلالُ٨تُالهىاُٖت(ُ.)81ولمًُضمُهظاُالىيَُ٘ىٍالُ،ئطُبٗضُؾيخحنُُِ٣ٞه٣لذُوناًتُاإلاٗهضُ
الجؼاةغيُللخىخُضُالهىاعيُواإلالُ٨تُالهىاُٖتُئلىُوػٍغُالخسُُِ(ُ،)82زمُئلىُوػٍغُالهىاٖتُ
ُ
ُ-ُ77اهٓغُاإلاىاصُُ1،2وُ3مًُاإلاغؾىمُع٢مُُ،326-63اإلاإعرُفيُُ04ؾبخمبرُُ،1963اإلاخًمًُئوكاءُوػاعةُالا٢خهاصُ
الىَنيُ،ج.ع.ج.ج.ص.فُٖضصُُ63لـخاعٍشُُ06ؾبخمبرُُ .1963
ُ -ُ 78اإلااصة ُألاولى ُاإلاغؾىم ُع٢م ُُ ،248-63اإلاإعر ُفي ًُُ 10ىلُى ُُ ،1963اإلاخًمً ُئوكاء ُاإلا٨خب ُالىَني ُللملُ٨ت
الهىاُٖتُ،مغحُ٘ؾابُ .٤
ُ -ُ 79مغؾىم ُع٢م ُُ ،338-64مإعر ُفي ُُ 02صٌؿمبر ًُُ ،1964خٗلُ ٤بازخهاناث ُوػٍغ ُالهىاٖت ُوالُا٢تُ،
ج.ع.ج.ج.ص.فُٖضصُُ55لـخاعٍشُُ02صٌؿمبرُُ .1964
مًُألامغُع٢مُُ،62-73اإلاخٗلُ٤باوكاءُاإلاٗهضُالجؼاةغي ُللخىخُضُالهىاعيُواإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،مغحُ٘
ُ -ُ 80اإلااصةُُ ُ 2
ؾابُ ُ.٤
ُ -ُ 81اإلااصةُُ 8مًُاإلاغؾىمُع٢م ُُ،128-84اإلاإعرُفيُُ 19ماًىُُ،1984املخضصُلهالخُاثُوػٍغُالهىاٖاثُالخُٟٟتُ
ونالخُاثُهاةبُالىػٍغُاإلا٩لُ٠بمىاصُالبىاءُ،ج.ع.ج.ج.ص.فُٖضصُُ21لـخاعٍشُُ22ماًىُُ ُ.1984
ُ -ُ 82مغؾىم ُع٢م ُُ ،248-86مإعر ُفي ُُ 30ؾبخمبر ًُُ ،1986خًمً ُه٣ل ُالىناًت ُٖلى ُاإلاٗهض ُالجؼاةغي ُللخىخُضُ
الهىاعيُ ُواإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،ج.ع.ج.ج.ص.فُٖضصُُ40لـخاعٍشُُ01أ٦خىبغُ ُ.1986
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الثُ٣لت(ُ .)83
ضابػا-غسم اػخلطاضمللحت امللىُت اللىاغُت مً حُث الادخلاكاثُ ُ:
ً
لم ُجُ ً٨مهلخت ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُحٗغ٦ُ ٝظلُ ٪اؾخ٣غاعا ُمً ُخُث ُالازخهامُ،
٩ٞان ًُٟترى ُٖلى ُاإلاكغٕ ُ– ُمىظ ُالىهلت ُألاولىُ -أن ًُمىذ ُلها ُازخهاناث ُجخٗلُ ٤باإلالُ٨تُ
ً
الهىاُٖتُٞدؿبُ،لُ–ًُ٨عبماُلٓغوُٝمبرعةُآهظاُ٥جخٗلُ٤أؾاؾاُبىيُٗتُالجؼاةغُٖ٣بُ
ً
اؾترحإُالؿُاصةُالىَىُتّ ُ-
زىُ٫لهاُاإلاكغُٕأًًاُازخهاناثُجخٗلُ٤بالسجلُالخجاعيُ(ُ .)84
ُ
صامُهظاُالىيُ٘ئلىُٚاًتُُ،1973خُثُأؾىضثُللمٗهضُالجؼاةغي ُللخىخُضُالهىاعيُ
واإلالُ٨تُالهىاُٖتُ٧اٞتُالهالخُاثُاإلاخٗل٣تُباإلالُ٨تُالهىاُٖت( ُ.)85وهدُجتُلظلُ،٪اهخ٣لذُ
ازخهاناث ُوأمىاُ ٫ومؿخسضمي ُاإلا٨خب ُالىَني ُللملُ٨ت ُالهىاُٖت ُفي ُمُضان ُاإلالُ٨تُ
الهىاُٖت ُئلى ُهظه ُالهُئت ُالجضًضةُ ،والتي ُأنبدذ ُجخىلى ُاؾخالم ُوٞدو َُلباث ُؤلاًضإُ
الخانت ُبالٗالماث ُالخجاعٍت ُوالغؾىم ُوالىماطج ُالهىاُٖت ُوبغاءاث ُالازترإ ُوحسجُلهاُ
ّ
فيُخحنُحٛحرثُحؿمُتُاإلا٨خبُالىَنيُللملُ٨تُالهىاُٖتُٞ،أنبذُاإلاغ٦ؼُالىَنيُ
ووكغها(.)86
للسجل ُالخجاعيُ ،وٍماعؽ ُالازخهاناث ُٚحر ُاإلالخ٣ت ُللمٗهض ُالىَني ُللخىخُض ُالهىاعيُ
واإلالُ٨تُالهىاُٖت(ُ .)87
لًُ ً٨جب ُالخىبُه ُأهه ُئلى ُحاهب ُازخهاناث ُاإلاٗهض ُفي ُمجاُ ٫اإلالُ٨ت ُالهىاُٖتُ،

ُ -ُ 83مغؾىم ُع٢م ُُ ،256-87مإعر ُفي ُُ 24هىٞمبر ًُُ ،1987خًمً ُه٣ل ُالىناًت ُٖلى ُاإلاٗهض ُالجؼاةغي ُللخىخُضُ
الهىاعيُواإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،ج.ع.ج.ج.ص.فُٖضصُُ50لـخاعٍشُُ09صٌؿمبرُُ ُ.1987
ُ
ُ -ُ 84اإلااصة ُُ 2مًُاإلاغؾىمُع٢م ُُ 248-63الؿالُ ٠الظ٦غُ ،واهٓغ ُ٦ظلُ ٪اإلااصة ُألاولى ُمً ُاإلاغؾىم ع٢م ُُ،229-67
اإلاإعرُفيُُ 19أ٦خىبغًُُ،1967خٗلُ٤بدىُٟظُألاوامغُالخانتُبدماًتُاإلالُ٨تُالهىاُٖت ج.ع ُٖضصُُ 89لـخاعٍشُُ31
أ٦خىبغُُ .1967
ُ
مًُألامغُع٢مُُ،62-73اإلاإعرُفيُُ21هىٞمبرُُ،1973اإلاخٗلُ٤باوكاءُاإلاٗهضُالجؼاةغيُللخىخُضُ
ُ-ُ85اهٓغُاإلاىاصُمًُُ ُ3
الهىاعيُواإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،الؿالُ٠الظ٦غُ .
ُُ
ُ-ُ86اإلااصةُُ4مًُألامغُهٟؿه.
ُ -ُ 87مغؾىمُع٢مُُ،188-73مإعرُفيُُ 21هىٞمبرًُُ،1973خًمًُجبضًلُحؿمُتُاإلا٨خبُالىَنيُللملُ٨تُالهىاُٖتُ
باإلاغ٦ؼُالىَنيُللسجلُالخجاعيُ،ج.ع.ج.ج.ص.فُٖضصُُ95لـخاعٍشُُ27هىٞمبرُُُ .1973
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ً
ّ
زىلذُله ُ٦ظلُ٪الازخهاناثُاإلاخٗل٣تُبالخُِ٣ـ(ُ.)88مماُأز٣لُ٧اهلُاإلاٗهضُٖ،لما ُأههُالُ
ًخىٞغُٖلىُئم٩اهُاثُبكغٍتُأوُماصًتُمٗخبرةُ .
جضزلُاإلاكغُٕفيُؾىتُُ -ُ 1986بمىحبُاإلاغؾىمُع٢مُُ 248-86اإلاخًمًُه٣لُالىناًتُ
ٖلى ُاإلاٗهض ُالجؼاةغي ُللخىخُض ُالهىاعي ُواإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُُ -لُسُ ٠ٟمً ُازخهاناثُ
ً
اإلاٗهضُ،لًُ٨هظاُالخس٧ُ٠ُٟانُفيُٚحرُمىيٗهُ،ئطُبضالُأنًُجزُٕٖىهُازخهاناثُالخُِ٣ـُ،
ّ
خىُ ٫أٖماله ُاإلاخٗل٣ت ُبالٗالماث ُوالغؾىم ُوالىماطج ُوحؿمُاث ُاإلايكأ ُئلى ُاإلاغ٦ؼ ُالىَنيُ
ً
للسجلُالخجاعيُ(ُ .)89و٧ان ُالخدىٍل ُمصخىبا ُبخدىٍل ُالهُا٧ل ُوألامالُ ٥واإلاؿخسضمحن(.)90
وبهظا ًُ٩ىنُ ُاإلاكغٕ ُالجؼاةغي ُ٢ض ُأزغج ُمً َُاةٟت ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُالٗالماث ُالخجاعٍتُ،
والغؾىم ُوالىماطج ُوويٗها ُجدذ َُاةٟت ُالخ٣ىُ ١الخجاعٍتُ ،باؾىاص ُاإلاهام ُللمغ٦ؼ ُالىَنيُ
ي(ُ ،)91وهظا ُٚحر ُالةّ ٤
ُألن َُبُٗت ُخ٣ىُ ١اإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُج٣خض ي ُحها ًػاُ
للسجل ُالخجاع ُ

ً
ً
اُومسخهاُ .
مىخض

ً
ّ
أزحرا ًُجبُالخىبُهُأههٌُٗابُٖلىُاإلاكغُٕ -فيُجضزالجهُاإلاٟغَتُمًُأحلُحُٛحرُالىػاعةُ
الىنُتُٖلىُاإلاهلختُاملخخهتُباإلالُ٨تُالهىاُٖتُأوُجضزالجهُبكأنُحٗضًلُازخهاناتهاٖ-ضمُ
ُ
ُ -ُ 88اهٓغُاإلااصجحنُُ 4وُ 9مًُال٣اهىن ُألاؾاس يُالخامُباإلاٗهضُواإلالخُ٤با ُألمغُع٢مُُ،62-73اإلاخٗلُ٤باوكاءُاإلاٗهضُ
الجؼاةغيُللخىخُضُالهىاعيُواإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،الؿالُ٠الظ٦غُ .
ُ -ُ 89جىوُاإلااصةُ ُ 3مًُاإلاغؾىمُع٢مُُ،248-86اإلاخًمًُه٣لُالىناًتُٖلىُاإلاٗهضُالجؼاةغيُ ُللخىخُضُالهىاعيُ
واإلالُ٨تُالهىاُٖتُٖلىُأههُ»ُجحىٌ ألاغماٌ الطئِؼُت وامللحلت املخػللت بػالماث الٌطاظ والطػىم ،الىماشج

والدؼمُاث ألاكلُت الىاضزة في ألامط 22-33املؤضخ في  21هىفمبر  1533إلى املطهع الىًني للسجل الخجاضي
ُ
ًبلا للدـطَؼ والخىظُم املػمىٌ بهما ُ«ُ ُ.واهٓغُ٦ظلُ٪اإلااصةُألاولىُمًُاإلاغؾىمُع٢مُُ249-86اإلاإعرُفيُُ30ؾبخمبرُ
ًُ،1986خًمًُج٣لُالىناًتُٖلىُاإلاٗهضُالجؼاةغي ُللخىخُضُالهىاعيُواإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،ج.ع.ج.ج.ص.ف ُعُٖضصُُ40
لـخاعٍشُُ01أ٦خىبغُُ .1986
ّ
إلاكاعُئلُهُأٖالهُٖلىُأههُجدىُ٫ئلىُاإلاغ٦ؼُ
ُ-ُ90ههذُاإلااصةُألاولىُفيُ٣ٞغجيهاُالثاهُتُوالثالثتُمًُاإلاغؾىمُع٢مُُ،249-86ا
الىَنيُللسجلُالخجاعيُ،الهُا٧لُوالىؾاةلُوألامالُ٥وألاٖماُ٫واإلاؿخسضمحنُالظًًُ٧انًُدىػهمُأوٌُؿحرهمُاإلاٗهضُ
الجؼاةغيُللخىخُضُالهىاعيُواإلالُ٨تُالهىاُٖتُُٞ،ماًُسوُٖالماثُالُغاػُ،والىماطجُوالدؿمُاثُألانلُتُ .
ّ
رُهظهُالىيُٗتُٚحرُ٢اهىهُتُ،ألنُاإلاكغُٕألغىُأخ٩امُاإلاغؾىمُع٢مُُ،248-86اإلاخًمًُه٣لُالىناًتُٖلىُ
ُ-ُ91حٗخب
اإلاٗهضُالجؼاةغي ُللخىخُضُالهىاعيُواإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،بمىحبُاإلاغؾىمُع٢مُُ،256-87اإلاخًمًُ٦ظلُ٪ه٣لُ
وناًتُاإلاٗهضُالجؼاةغيُللخىخُضُالهىاعيُواإلالُ٨تُالهىاُٖتُمًُوػاعةُالخسُُُِئلىُوػاعةُالهىاٖتُالثُ٣لتُ .
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ً
ً
اخترامه ُجضعج ُال٣ىاهحنُٞ ،ىجض ُمغؾىما ٌُٗضُ ٫أو ًُلغي ُأمغاُ ،وهظا ُٚحر ُحاةؼ ُمً ُالىاخُتُ
ال٣اهىهُتُ،ئطُئن ُال٣اٖضةُج٣ض ّ
ّ
يُأن ُالىو ٌٗضُ٫بىوًُمازلهُفيُال٣ىةُال٣اهىهُتُأوُأٖلىُمىهُ
صعحتُ ُ.
ّ
الفطع الثاوي
اػخلطاضمللحت امللىُت اللىاغُت
ً
ُقّ ٪
ال ّ
ُأن ُالىي٘ ُالؿاب٢ُ ٤ض ُأزغ ُؾلبا ُٖلى ُمغصوص ُمهلخت ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُفيُ
الجؼاةغُ ،مما ُصُ ٘ٞباإلاكغٕ ُالجؼاةغي ُئلى ُئٖاصة ُالىٓغ ُٞيهاُ ،بك٩ل ٌُؿخجُب ُإلا٣خًُاثُ
ا٢خهاص ُالؿىُ ١وَمىخاث ُأصخاب ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖتُٞ ،أؾخدضر ُبمىحب ُاإلاغؾىمُ
الخىُٟظي ُع٢م ُُ 68-98اإلاٗهض ُالىَني ُالجؼاةغي ُللملُ٨ت ُالهىاُٖت(ُ ،)92واٖخبره ُمإؾؿتُ
ً
ٖمىمُتُطاثَُابُ٘نىاعيُوججاعيُ(أوال)ُ،وزُ٠ٟمًُقضةُزًىٖهُلغ٢ابتُالىػاعةُالىنُتُ
ً
ً
(زاهُا)ُ،وٖؼػُجىُٓمه؛ُّ ٞ
سوُنالخُاجهُومهامهُفيُمجاُ٫اإلالُ٨تُالهىاُٖتُ(ُِ٣ٞزالثا)ُ .
أول-مللحت امللىُت اللىاغُت مؤػؼت غمىمُت شاث ًابؼ كىاعي وججاضيُ :

حاءُفيُاإلااصةُُ 2مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُُ،68-98الؿالُ٠الظ٦غُأههُ »ُ:جيـأ جحذ
حؼمُت املػهس الىًني الجعائطي للملىُت اللىاغُتّ ،
مؤػؼت غم ّ
ّ
كىاعي
ىمُت شاث ًابؼ
وججاض ّي ّ
بالصخلُت ّ
ّ
املالي ،وجسعى في كلب ّالى ّ
م" ّ
املسهُت والاػخلالٌ ّ
املػهس "ُ«ُ .
جخمخؼ
ّ
ّ
ُالهىاُٖت ُباإلاإؾؿتُ
ُاإلالُ٨ت
ال ٌُٗض ُ– ُفي ُالىاُ -٘٢ونُ ٠اإلاهلخت ُاإلاكغٞت ُٖلى
ً
الٗمىمُت ُطاث ُالُابُ٘الهىاعي ُوالخجاعي ُحضًضاُ ،ئط ُؾبُ ٤أن ُأزظجه؛ ُأي ُالىنُ ٠ػمانُ
اإلاٗهضُالجؼاةغيُللخىخُضُالهىاعيُواإلالُ٨تُالهىاُٖتُ .
ً
ٖمىما-خُىما ُجغمي ُئلى ُئُٖاء ُهىٕ ُمً ُالاؾخ٣اللُتُ
ُ
جلجأ ُالضولت ُئلى ُهظا ُألاؾلىب ُ– ُ
ُ -ُ 92مغؾىمُجىُٟظيُع٢مُُ،68-98مإعرُفيُُُٟٞ 21غي ًُُ،1998خًمًُئوكاءُاإلاٗهضُالىَنيُللملُ٨ت الهىاُٖتُ
وٍدضصُ٢اهىههُألاؾاس يُج.ع.ج.ج.ص.فُٖضصُُ11لـخاعٍشُُ01ماعؽُُ .1998
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والخغٍتُللمإؾؿتُلدؿهُلُاوؿُابهاُفيُاملجاُ٫الا٢خهاصيُ.لًُ٨ئلىُحاهبُهظاُالىىُْٕهغُ
همُِحضًضُبٟٗلُاوسخابُالضولتُمًُاملجالحنُالا٢خهاصيُواإلااليًُ،هُلرُٖلُهُالؿلُاثُ
ؤلاصاعٍتُاإلاؿخ٣لت(ُ )93جد٨مهاُ٢ىاٖضُأ٦ثرُمغوهتُوجىاؾبُالخٛحراثُالا٢خهاصًتُالجضًضةُ(ُ)94
ُواؾىضثُئليهاُمهمتُيبُِاليكاَاثُاملخغعةُواجساطُال٣غاعاثُٞيهاُ(ُ.)95
زاهُا -الخذفُف مً ػلٌت الخىحُه والطكابت املماضػت مً الىظاضة الىكُتُ :
ويٗذ ُاإلاهلخت ُالىَىُت ُللملُ٨ت ُالهىاُٖت ُجدذ ُوناًت ُوػاعة ُالهىاٖت ُوئٖاصةُ
ً
الهُ٩لت(ُ.)96لًُ٨زالٞا ُإلااُ٧انُٖلُهُالىيُ٘فيُالؿابُ،٤جُٟضُألاخ٩امُالخالُتُوحىصُجسُ٠ُٟ
ؾلُتُالخىحُهُوالغ٢ابتُالتيُ٧اهذُجماعؾهاُالىػاعةُالىنُتُٖلىُاإلاهلختُالىَىُتُللملُ٨تُ
الهىاُٖتُفيُمجاُ٫الدؿُحرُومجاُ٫الخىُٓمُ(أ)ُواملجاُ٫اإلااليُ(ب)ُ .
أ-غسم جسدل الىظاضة الىكُت في مجالي الخىظُم والدؼُير6
ٌُ ّ
ؿحر ُاإلاٗهض ُالىَني ُالجؼاةغي ُللملُ٨ت ُالهىاُٖت ُمضًغ ّ
ُٖام ٌُٗحن ُبمىحب ُمغؾىمُ
جىُٟظي ُبىاء ُٖلى ُا٢تراح ُالىػٍغ ُالىص ي ُوجىهى ُمهامه ُبالُغٍ٣ت ُهٟؿهاُ ،بمؿاٖضة ُمجلـُ
ئصاعةُ ،أًٖاءه ًُمثلىن ُوػاعاث ُمخٗضصة(ٌُُٗ )97نهم ُالىػٍغ ُاإلا٩لُ ٠باإلالُ٨ت ُالهىاُٖتُ
93ُ-ُZOUAIMIA Rachid, ROUAULT Marie Christine, Droit administratif, Editions BERTI, Alger,
2009, p.390.
94ُ -ZOUAIMIA Rachid , les autorités administratives indépendantes et la régulation économique
en Algérieُ,Edition Houma, Alger,ُ2005,ُp.62.
95-ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation
économique »,ُRevue Idara ,n ° 2 ,2004,ُp.30.
ً
ً
ًُ -ُ 96سً٘ ُاإلاٗهض ُخالُا ُلىناًت ُوػٍغ ُالهىاٖت ُواإلاإؾؿاث ُالهٛحرة ُواإلاخىؾُت ُوجغُ٢ت ُالاؾدثماعُ .ه٣ال ًُُٖ
اإلاىُ٘٢الال٨تروويُآلاحيُ http://www.inapi.orgُُُ:
ً
ًُ-ُ97خ٩ىنُمجلـُئصاعةُاإلاٗهضُمًُالىػٍغُاإلا٩لُ٠باإلالُ٨تُالهىاُٖتُأوُممثلهُ،عةِؿا ُوُممثلًُُٖالىػٍغُاإلا٩لُ٠
ّ
بالضٞإُالىَنيُ،وممثلًُُٖالىػٍغُاإلا٩لُ٠بالكإونُالخاعحُتُ،وممثلُالىػٍغُاإلا٩لُ٠بالبدثُالٗلميُ،ممثلُ
ًُٖالىػٍغُاإلا٩لُ٠بالخجاعةُ،ممثلًُُٖالىػٍغُاإلا٩لُ٠بالصختُالٗمىمُتُ،ممثلًُُٖالىػٍغ ُاإلا٩لُ٠بالٟالختُ
ُ
وممثلًُُٖالىػٍغُاإلا٩لُ٠باإلاالُتُ.اهٓغُ:اإلااصةُُ12مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُُ68-98الؿالُ٠الظ٦غُ .
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ب٣غاع(ُ،)98با٢تراحُمًُالىػاعاثُالتيًُيخمىن ُئليهاُإلاضةُزالرُؾىىاثُ٢ابلتُللخجضًض(ُ )99وطلُ٪
ً
ً
ٖمالُباإلااصةُُ14مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُُ68-98اإلاظ٧ىعُآهٟاُ .
و٢ض ُ٧اهذ ُال٣غاعاث ُالتي ُجسو ُجىُٓم ُمهلخت ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُوؾحرها ُوهٓامهاُ
ً
الضازلي ُ-ؾاب٣ا ُفي ُْل ُألامغ ُع٢م ُ-62-73جسً٘ ُلغ٢ابت ُالىػاعة ُالىنُتُ ،ئط ُ٧ان ًُ٣ترخهاُ
مضًغُاإلاهلختُوجسً٘ ُإلاهاص٢تُالىػاعةُالىنُت(ُ،)100ولمًًُُ٨ملجلـُؤلاصاعةُؾىي ُالخُ٤
ً
ً
ُملؼما(ُ .)101
فيُج٣ضًمُآعاءًُُٖجلُ٪ال٣غاعاثُصونُأنًُ٩ىنُلهاَُابٗا ُ
ً
ُ ّأماُخالُا٣ُٞ،ضُأنبدذُال٣غاعاثُاإلاخٗل٣تُبدىُٓمُاإلاٗهضُوؾحرهُوهٓامهُالضازليُالُ
حكترٍ ُمىا٣ٞت ُأو ُمهاص٢ت ُالىػاعة ُالىناًتُ ،واٖترُ ٝملجلـ ُؤلاصاعة ُ٦جهاػ ُمضاولت ُبأنُ
ً
ًخسظ ُ٢غاعاجه ُُ -في ُاإلاؿاةل ُاإلاظ٧ىعة ُأٖاله ُُ -ب٩ل ُخغٍت ُوباألٚلبُت ُالبؿُُت؛ ُو٣ٞا ُل٣ىاٖضُ
الضًم٣غاَُت(ُ .)102
ً
وجغجِبا ُٖلى ُطلُ ،٪جخمخ٘ ُمهلخت ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُباالؾخ٣اللُت ُججاه ُالؿلُتُ
ُ
ً
الىنُتُ ُوجخسظُ٢غاعاتهاَ-ب٣اُلل٣ىاهحنُوالخىُٓماثُاإلاٗمىُ٫بهاُ-فيُحمُُ٘اإلاؿاةلُالتيُجسوُ
جىُٓمها(ُ )103وؾحرها ُالٗام ُوهٓامها ُالضازليُ ،وبغهامج ُٖملها ُالؿىىي ُواإلاخٗضص ُالؿىىاثُ
ُ
ُ-ُ98اهٓغُٖلىُؾبُلُاإلاثاُ٫ال٣غاعُاإلاإعرُفيًُُ 06ىلُىُُ،2003اإلاخًمًُحُٗحنُأًٖاءُمجلـُئصاعةُاإلاٗهضُالىَنيُ
الجؼاةغيُللملُ٨تُالهىاُٖتُ،ج.ع.ج.ج.ص.فُٖضصُُ48لـخاعٍشُُ13أوثُُ .2003
ُٖ -ُ 99لى ُؾبُل ُاإلاثاُ ٫حضصث ُٖهضة ُالؿُض ُ" َُاًبي ُدمحم ُ" ُفي ُمجلـ ُئصاعة ُاإلاٗهض ُالىَني ُالجؼاةغي ُللملُ٨تُ
الهىاُٖتُبهٟخهُممثالُلىػاعةُالخٗلُمُالٗاليُوالبدثُالٗلميُ،خُثُٖحنُاإلاغةُألاولىُبمىحبُال٣غاعُاإلاإعرُفيُ
ُ،املخضصُال٣اةمتُؤلاؾمُتُألًٖاءُمجلـُئصاعةُاإلاٗهضُالىَنيُالجؼاةغي ُللملُ٨تُالهىاُٖتُ،
ُ
ُ 17هىٞمبرُ2006
ج.ع.ج.ج.ص.فُٖضصُُ14لـخاعٍشُُُٟٞ25غيُُ.2007زمُحضصثُٖهضجهُبمىحبُال٣غاعُاإلاإعرُفيًُُ14ىلُىُُ،2010
اإلاخًمً ُحُٗحن ُأًٖاء ُمجلـ ُئصاعة ُاإلاٗهض ُالىَني ُالجؼاةغي ُللملُ٨ت ُالهىاُٖتُ ،ج.ع.ج.ج.ص.ف ُٖضص ُُ59
لـخاعٍشُُ13أ٦خىبغُُ .2010
ُ -ُ 100اإلااصة ُُ 33مً ُألامغ ُع٢م ُُ ،62-73اإلاخٗلُ ٤باوكاء ُاإلاٗهض ُالجؼاةغي ُللخىخُض ُالهىاعي ُواإلالُ٨ت ُالهىاُٖتُ،
الؿالُ٠الظ٦غُ .
ُ-ُ101اإلااصةُُ22مًُألامغُهٟؿهُ .
ُ -ُ 102اإلااصةُُ 11وُ 18مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مًُُ،68-98خًمًُئوكاءُاإلاٗهضُالىَنيُللملُ٨ت الهىاُٖت ُوٍدضصُ
٢اهىههُألاؾاس يُ،مغحُ٘ؾابُ .٤
ُ-ُ103جىوُاإلااصةُُ 21مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُُ 68-98الؿالُ٠الظ٦غُ.أههًُ٣ترحُاإلاضًغُالٗامُالخىُٓمُالضازليُ
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ً
و٦ظا ُخهُلت ُوكاَهاُ ُ .وجٟهل ُأًًا ُفي ُبغهامج ُالاؾدثماعاث ُالؿىىي ُواإلاخٗضص ُالؿىىاثُ
و٢غويها ُاملخخملتُ ،و٦ظا ُالكغوٍ ُالٗامت ُإلبغام ُالاجٟاُ٢اث ُواله٣ٟاث ُوٚحرها ُمًُ
اإلاٗامالث ُالتي ُجلؼمها ُوالٟهل ُفي ُمحزاهُتها ُالخ٣ضًغٍت ُوهٓام ُاملخاؾبت ُواإلاالُت ُو٦ظلُ٪
ال٣اهىن ُألاؾاس ي ُوقغوٍ ُصُ ٘ٞعواجب ُمىْٟي ُاإلاٗهضُ ،و٢بىُ ٫الهباث ُوالىناًاُ ،وٖلىُ
الٗمىم ُجٟهل ُفي ُ٧ل ُاإلاؿاةل ُالتي ٌُٗغيها ُٖليها ُاإلاضًغ ُالٗام ُوالتي ُمً ُقأنها ُجدؿحنُ
جىُٓمهاُوٖملهاُوالُٟ٨لتُبدؿهُلُئهجاػُأهضاٞهاُ .
ب-غسم جسدل الىظاضة الىكُت في الجاهب املالي ملللحت امللىُت اللىاغُتُ :
ً
ٖلى ُالغٚم ُمً ُاٖخباع ُمهلخت ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُؾاب٣ا ُ-في ُْل ُألامغ ُع٢م ُُ62-73
ّ
الؿالُ٠الظ٦غُ-مإؾؿت ُٖمىمُتُطاثَُابُ٘نىاعيُوججاعيُ،وطوُاؾخ٣اللُتُمالُتُئال ُأنُ
ً
ّ
ُٞدؿبُ،وطلُ٪بؿببُقضةُألاخ٩امُاإلاالُتُالتيُ٧اهذُجسًُ٘لهاُ،ئطُٖالوةُ
طل٧ُ٪انُق٩لُا
ٖلىُزًىٕ ُهظهُاإلاهلخت ُل٣ىاٖضُاملخاؾبتُالٗامت٧ُ،انُمضًغُاإلاٗهضُملؼمُباٖضاصُخؿابُ
ج٣ضًغي ُؾىىي ُللمٗهضُالجؼاةغي ُللخىخُضُالهىاعيُواإلالُ٨تُالهىاُٖتُوٍدُلهُللمهاص٢تُ
ٖلُهُمًَُغُٝوػٍغُالهىاٖتُوالُا٢تُووػٍغُاإلاالُتُ،وطل٢ُ٪بلُاهً٣اءُالثالزتُأقهغُمًُ
بضءُالؿىتُاإلاالُتُاإلا٣هىصةُ.وٍمًُ٨ألخضُالىػٍغًٍُأنٌُٗترىُأوًُخدُٟٔفيُمهاص٢خهًُُٖ
هظا ُالخؿاب ُباليؿبت ُلبٌٗ ُالاًغاصاث ُوالى٣ٟاثُ .يُ ٠ئلى ُطل٧ُ ،٪اهذ ُألاخ٩ام ُاإلاالُتُ
ً
يُأًًا ّ
ُبأنُمغا٢بتُالدؿُحرُاإلااليًُ٩ىنًَُُٖغٍُ٤مغا٢بُماليٌُُٗىهُوػٍغُاإلاالُت(ُ .)104
ج٣ض
ّ
نُألاخ٩امُالؿالٟتُبأنُاإلاهلختُاملخخهتُباإلالُ٨تُالهىاُٖتُفيُالجؼاةغُلمُ
ُّ
وه٨ظاُجبح
ُ
ّ
جًُ٨جسًُ٘لغ٢ابتُوػاعةُالهىاٖتُوالُا٢تُُ،ِ٣ٞوئهماُجسًُ٘٦ظلُ٪ئلىُع٢ابتُوػاعةُاإلاالُتُ.
ُ
والُ ّ
قُ٪أنُأخ٩امُناعمتُ٦هظهُؾاهمذُفيُئٖا٢تُؾحرُوٖملُجلُ٪اإلاهلختُ .
للمٗهضُوٍىاُٖ٤ٞلُهُمجلـُؤلاصاعةُ.وٖلىُهظاُألاؾاؽًُخ٩ىنُاإلاٗهضُالىَنيُالجؼاةغيُللملُ٨تُالهىاُٖتُمًُ
مضًغٍت ُٖامت ُوأعب٘ ُئصاعاث ُأزغي ُجخمثل ُفيُ :ئصاعة ُاإلاؿخسضمحن ُوالىؾاةل ُالٗامتُ ،ئصاعة ُالٗالماث ُوالغؾىمُ
والىماطجُالهىاُٖتُ،ئصاعةُالبراءاثُ،وئصاعةُالنهىىُباالبخ٩اعُوه٣لُالخ٨ىىلىحُاُ .
ُ -ُ 104اإلااصجان ُُ 30وُ 31مً ُألامغ ُع٢م ُُ ،62-73اإلاخٗلُ ٤باوكاء ُاإلاٗهض ُالجؼاةغي ُللخىخُض ُالهىاعي ُواإلالُ٨تُ
الهىاُٖتُ،الؿالُ٠الظ٦غُ .
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ُلظا ُجضزل ُاإلاكغٕ ُبمىحب ُاإلاغؾىم ُالخىُٟظي ُع٢م ُُ 68-98الؿالُ ٠الظ٦غ ُوأنلرُ
ّ
الىيُ٘وخؿًُمًُألاخ٩امُال٣اهىهُتُالتيُجد٨مُمالُت ُهظهُاإلاهلختُٞ،أنبدذُجسًُ٘ئلىُ
ال٣ىاٖض ُاإلاخٗل٣ت ُباإلصاعة ُفي ُٖال٢اتها ُم٘ ُالضولت ُوئلى ُال٣ىاٖض ُالخجاعٍت ُفي ُٖال٢اتها ُمُ٘
الٛحر(٦ُ.)105ماُأنبدذُمحزاهُتهاُحٗضُوٍهاصُٖ١ليهاُوجىٟظًَُُٖغٍُ٤أحهؼتهاُالضازلُت(ُ .)106
ّ
ّ
ُألاهمُمًُطل٧ُ٪لهُ،هىُجسىٍلهاُنالخُتُالُ٣امُب٩ل ُألاٖماُ٫الُٟ٨لتُبدصجُُ٘
ولٗل
جُىعهاّ ،
ُالؾُما ُالُ٣ام ُباإلاٗامالث ُاإلاى٣ىلت ُأو ُالٗ٣اعٍت ُأو ُاإلاالُت ُأو ُالخجاعٍت ُأو ُاإلاخهلتُ
بهضٞهاُ،ئبغامُ٧لُاله٣ٟاثُأوُالٗ٣ىصُأوُالاجٟاُ٢اثُاإلاخهلتُبهضٞهاُمُ٘الهُئاثُالىَىُتُأوُ
ألاحىبُتُ،الا٦خخابُفيُأؾهمُاإلاإؾؿاثُألازغيُ(ُ .)107
ً ّ
بُٖكغًٍُؾىتُج٣غٍباُُ-ئالُ
ُ
لًُ٨بغٚمُمًُمغوهتُهظهُألاخ٩ام-التيُنضعثُمىظُماًُ٣اع

ّأن ُمهلختُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُفيُالجؼاةغُلمُجهلُبٗضُئلىُاإلاؿخىي ُاإلاُلىبُوحٗاويُالى٣وُ
ً
فيُؤلام٩اهُاثُالبكغٍتُواإلااصًت(ُ،)108مماُأزغُؾلباُٖلىُأصاءهاُ .
زالثا -إكالح مللحت امللىُت اللىاغُت فُما ًذم الادخلاق6
ًٓهغُئنالحُازخهامُاإلاهلختُالىَىُتُللملُ٨تُالهىاُٖتُفيُٞهلُصاةغةُاإلالُ٨تُ
الهىاُٖت ُمً ُالىاخُت ُاإلاإؾؿاجُت ًُُٖصاةغة ُالخُِ٣ـ ُ(أ)ُو٦ظا ُفي ُاؾترصاص ُازخهاناتهاُ
ألازغيُالتيُمىدذُمًُ٢بلُلجهتُأزغيُ(ب)ُ .
أ-الفلل املؤػؼاحي بين زائطة امللىُت اللىاغُت وزائطة الخلُِؽُ :
ٍبُأن ُجسىٍلُازخهانحنُمسخلٟحنُألًتُمهلختُمهماُ٧اهذُ٢ضًُىجغُٖىهُهخاةجُ
الُع ّ ُ
ُ-ُ105اإلااصةُُ22مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مًُُ68-98خًمًُئوكاءُاإلاٗهضُالىَنيُللملُ٨ت الهىاُٖتُوٍدضصُ٢اهىههُ
ألاؾاس يُ،مغحُ٘ؾابُ .٤
ُ-ُ106اإلااصجانُُ11وُ20مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُُ68-98اإلاكاعُئلُهُأٖالهُ .
ُ-ُ107اإلااصةُُ9مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُُ68-98الؿالُ٠الظ٦غُ .
ً
ّ
ُ-ُ108لمُحٗغُالضولتُأيُاهخمامُلهظهُاإلاهلختُ،وماُم٩انُجىاحضُم٣غهاُئالُصلُالُ٢اَٗاُٖلىُطلُ٪إلاًًُغٍضُالخدُ .٤٣
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ٚحرُمغيُتُ،وه٨ظاُ٧انُالخاُ٫فيُالؿابُ–ُ٤فيُْلُألامغُع٢مُُ62-73الؿالُ٠الظ٦غُ-خُثُ
٧انُللمٗهضُالىَنيُالجؼاةغيُللخىخُضُالهىاعيُواإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،مهامُمغجبُتُبالخُِ٣ـُ
ّ
باإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،بلُأن ُاإلاكغُٕع٦ؼُاهخمامهُأ٦ثرُٖلىُالخُِ٣ـُ
ئلىُحاهبُجلُ٪اإلاخٗل٣ت ُ
صونُاإلالُ٨تُالهىاُٖت(ُ .)109
لُ ً٨ازخلُ ٠الىيُ٘ ،وطلُ ٪مىظ ُنضوع ُاإلاغؾىم ُالخىُٟظي ُع٢م ُُ ،68-98الؿالُ٠
ّ
ُمسخهت ُباإلالُ٨تُ
الظ٦غ ُالظي ُأوكأ ُاإلاٗهض ُالىَني ُالجؼاةغي ُللملُ٨ت ُالهىاُٖت ُ٦مهلخت
الهىاُٖت ُوالظي ُخل ُاإلاٗهض ُالىَني ُالجؼاةغي ُللخىخُض ُالهىاعي ُواإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُفيُ
أوكُخهُاإلاخٗ٣لتُباإلالُ٨تُالهىاُٖت(ُ.)110وأوص ئُفيُالى٢ذُطاجهُاإلاٗهضُالجؼاةغي ُللخُِ٣ـ-
٦مهلختُمسخهتُبالخُِ٣ـًُ -ماعؽُنالخُخهُفيُمجاُ٫الخُِ٣ـ(ُ.)111وبهظاًُ٩ىن ُاإلاكغُٕ
٢ض ُٞهل ُبحن ُصاةغة ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُوصاةغة ُالخُِ٣ـ ُٖلى ُالهُٗضًً ُاإلاإؾؿاحيُ
والازخهاص يُ .
ب-اػترزاز الادخلاكاث التي ُمىحذ للمطهعالىًني للسجل الخجاضيُ :
حٗخبر ُٖملُت ُجدىٍل ُألاٖماُ ٫الغةِؿُت ُاإلاخٗل٣ت ُبالٗالماث ُوالغؾىم ُوالىماطجُ
الهىاُٖت ُوحؿمُاث ُاإلايكأ ُئلى ُاإلاغ٦ؼ ُالىَني ُللسجل ُالخجاعي ُالتي ُ٢ام ُبها ُاإلاكغٕ ُؾىتُ
ُ)112(1986بمثابتُاٚخهابُالزخهامُاإلاهلختُالىَىُتُللملُ٨تُالهىاُٖت٣ُٞ.ضُعجبذُهظهُ
ً
ً
ُ-ُ109أوكأُاإلاكغُٕمجلؿاُزاناُبالخُِ٣ـُصازلُاإلاٗهضٌُ،ؿمىُبمجلـُالخىخُضُالهىاعيُ.عاحُ٘فيُطلُ:٪اإلااصجحنُ
ُ10وُ11مًُألامغُع٢مُُ62-73الؿالُ٠الظ٦غُ ُ.
ُ
ُ -ُ 110اهٓغُاإلااصةُُ 3مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مًُُ،68-98خًمًُئوكاءُاإلاٗهضُالىَنيُللملُ٨ت الهىاُٖت ُوٍدضصُ
٢اهىههُألاؾاس يُ،مغحُ٘ؾابُ .٤
ُ-ُ111مغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُُ،69-98مإعرُفيُُُٟٞ21غيًُُ،1998خًمًُئوكاءُاإلاٗهضُالجؼاةغيُ للخُِ٣ـُوٍدضصُ
٢اهىههُألاؾاس يُ،ج.ع.ج.ج.ص.فُٖضصُُ11لـخاعٍشُُ01ماعؽُُ،1998مٗضُ٫ومخممُبمغؾىمُجىُٟظيُع٢مُُ،20-11
مإعرُفيًُُ19ىاًغُُ،2011ج.ع.ج.ج.ص.فُٖضصُُ،06لخـاعٍشًُُ25ىاًغُُ .2011
ُ
ُ -ُ 112اهٓغُاإلااصةُُ 3مًُاإلاغؾىمُع٢مُُ،248-86اإلاإعرُفيُُ 30ؾبخمبرًُُ،1986خًمًُه٣لُالىناًتُٖلىُاإلاٗهضُ
الجؼاةغي ُللخىخُضُالهىاعيُواإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،مغحُ٘ؾابُ.٤واإلااصةُألاولىُمًُاإلاغؾىمُع٢مُُ،249-86اإلاإعرُفيُ
ُ30ؾبخمبرًُُ،1986خًمًُج٣لُالىناًتُٖلىُاإلاٗهضُالجؼاةغيُللخىخُضُالهىاعيُواإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،مغحُ٘ؾابُ .٤
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ً
ً
ً
الٗملُتُحكدخاُمإؾؿاجُاُلخ٣ىُ١اإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،و٦ظاُجباًىاُفيَُبُٗتهاُال٣اهىهُت(ُ .)113
ّ
ٚحرُأن ُالاؾخٗضاصاثُالغامُتُئلىُاهًمامُالجؼاةغُللمىٓمتُالٗاإلاُتُللخجاعةُا٢خًذُ
وحىص ُمهلخت ُوَىُت ُمسخهت ُباإلالُ٨ت ُالهىاُٖتُ ،جخىلى ُجمثُل ُالجؼاةغ ُفي ُاإلاؿاةل ُالتيُ
ّ
جسو ُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُ.وفيُئَاعُهظاُاإلاؿعىُ ُع ّصثُئلىُهظهُاإلاهلختُنالخُاتهاُاإلاؿلىبتُ
بمىحبُاإلااصةُُ 3مًُاإلاغؾىمُع٢مُُ 68-98الؿالُ٠الظ٦غُالتيُأ٢غثُئخالُ٫اإلاٗهضُالىَنيُ
الجؼاةغي ُللملُ٨ت ُمدل ُاإلاغ٦ؼ ُالىَني ُللسجل ُالخجاعي ُفي ُأوكُخه ُاإلاخٗل٣ت ُبالٗالماثُ
ّ
والغؾىمُوالىماطجُالهىاُٖتُوحؿمُاثُاإلايكأ(ُ .)114
ُ
وه٨ظاُويُ٘٧لُحهاػُفيُمىيٗهُ،واهٟغصُاإلاٗهضُالىَنيُالجؼاةغي ُللملُ٨تُالهىاُٖتُ
ّ
ّ
تُالهىاُٖتُ.وٖلىُهظاُألاؾاؽُأنبذُاإلاٗهضًُإصيُزضمتُ
ب٩لُالازخهاناثُاإلاغجبُتُباإلالُ٨
ٖمىمُت ُججاهُالضولتُجخمثلُفي ُجىُٟظ ُالؿُاؾت ُالىَىُت ُفي ُمجاُ ٫اإلالُ٨ت ُالهىاُٖتُ ،ومهامُ
ئػاء ُاإلاخٗاملحن ُالا٢خهاصًحن ُوالباخثحن ُواملخترٖحنُ ،جخمثل ُفي ُٞدو ُوصعاؾت ُخ٣ىُ ُ١اإلالُ٨تُ
الهىاُٖت ُوحسجُلها ُوخماًتهاُ ،وحؿهُل ُالخهى ُُٖ ٫لى ُاإلاٗلىماث ُالخ٣ىُت ُووي٘ ُحمُُ٘
الىزاةُ ٤واإلاٗلىماث ُطاث ُالهلت ُبمجاُ ٫جسههه ُجدذ ُجهغُ ٝالجمهىعُ ُ .وجغُ٢ت ُ٢ضعاثُ
ؤلابضإُوالابخ٩اعُمًُزالُ٫ئحغاءاثُجدٟحزًتُماصًتُومٗىىٍت(ُ .)115
ُ -ُ 113أصثُهظهُالىيُٗتُئلىُالدؿاؤُ ٫خىُ ٫مضيُاٖخباعُالٗالماثُالخجاعٍتُ،والغؾىمُوالىماطجُخ٣ى٢اُنىاُٖتُ
ماُصامُحسجُلهاُالًُخمُفيُاإلاهلختُاإلاكغ٢تُٖلىُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُ .
ُ -ُ 114ناخبُاؾترصاصُمهلختُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُالزخهاناتهاُاؾترصاصُألامىاُ٫وألامالُ٥واإلاؿخسضمحنُ.وٖلىُ
الىُ ٌُ٣مً ُطل٢ُ ،٪ام ُاإلاكغٕ ُاإلاٛغبي ُمىظ ُؾىت ُُ 1999بضمج ُاإلا٨خب ُاإلاٛغبي ُللملُ٨ت ُالهىاُٖت ُومهلختُ
ُ
السجل ُالخجاعي ُفي ُمإؾؿت ُواخضةًُُ ،لُٖ ٤ليها ُ" ُاإلا٨خب ُاإلاٛغبي ُللملُ٨ت ُالهىاُٖت ُوالخجاعٍت ُ"ُ .اهٓغُ
ال٣اهىن ُع٢م ُُ ،13-99اإلاإعر ُفي ُُٞ 15براًغ ُُ ،2000اإلاخًمً ُئوكاء ُاإلا٨خب ُاإلاٛغبي ُللملُ٨ت ُالهىاُٖتُ
والخجاعٍتُ،ج.ع.م.مُٖضصُُ 4776لـخاعٍشُُ 09ماعؽُُ.2000فيُخحنُأوكأُاإلاكغُٕالخىوس يُهُئتُواخضةُجخٟ٨لُ
بالخُِ٣ـُواإلالُ٨تُالهىاُٖتُ.عاحُ٘:ألامغُع٢مُُ 1087لؿىتُُ،2010مإعرُفيُُ 17مايًُُ،2010خٗلُ٤بالخىُٓمُ
ؤلاصاعيُواإلااليُللمٗهضُالىَنيُللمىانٟاثُواإلالُ٨تُالهىاُٖتُوئحغاءاثُحؿُحرهُ،ع.ع.ج.ثُٖضصُُ41لـخاعٍشُُ21
مايُُ .2010
ُ-ُ115اإلااصجانُُ6وُ7مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُُ68-98اإلاخًمًُئوكاءُاإلاٗهضُالىَنيُالجؼاةغيُللملُ٨تُالهىاُٖتُ
واملخضصُل٣اهىههُألاؾاس يُ .
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وفيُئَاعُاإلاهامُاإلاى٧لتُئلُه٣ًُ،ىمُاإلاٗهضُبضعاؾتَُلباثُخماًتُالازتراٖاثُوالغؾىمُ
والىماطجُالهىاُٖتُوالٗالماثُوحؿمُاثُاإلايكأُوحسجُلهاُ،ووكغهاُومىذُؾىضاثُالخماًتُ
ً
َب٣ا ُللخىُٓم(٦ُ .)116ما ًُ٣ىم ُبدسجُل ُالٗ٣ىص ُالخانت ُبد٣ىُ ١اإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُوٖ٣ىصُ
الترازُوُوٖ٣ىصُبُُ٘هظهُالخ٣ى٦ُ،١ماًُ٣ىمُبدىُٟظُأيُئحغاءُيهضُٝئلىُجدُ٤ُ٣الغ٢ابتُ
ٖلى ّ
ُجدىُ ٫الخ٣ىُاث ُوئصماحها ُفي ُحىاهبها ُاإلاخٗل٣ت ُباإلالُ٨ت ُالهىاُٖتُ ،والُ٣ام ُبخُبُُ٤
أخ٩امُالاجٟاُ٢اثُواإلاٗاهضاثُالضولُتُفيُمُضانُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُالتيُج٩ىن ُالجؼاةغَُغٞاُ
ٞيهاُ،وٖىضُالا٢خًاءُ،اإلاكاع٦تُفيُأقٛالها(.)117
ولدؿهُل ُٖملُت ُؤلاًضإُ ،ولٛغى ُجِؿحر ُالىنىُ ٫ئلى ُاإلاٗلىماث ُالخ٣ىُت ُفي ُاإلالُ٨تُ
الهىاُٖتُٞ،خدذُالىػاعةُالىنُتُمىظُؾىتُُٞ2011غٖحنُللمٗهضُالىَنيُالجؼاةغيُللملُ٨تُ
الهىاُٖتُ،وطلُ٪فيُوالًتيُؾُُُ٠ووهغان(ُ.)118ومُ٘طلُ،٪جب٣ىُنالخُاثُاإلاٗهضُمدضوصةُ
م٣اعهتُباصاعاثُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُفيُبٌُٗألاهٓمتُاإلا٣اعهتُ،ئطُخبظاُلىُوؾُ٘اإلاكغُٕمًُ
ؾلُاثُهظاُاإلاٗهضُبك٩لٌُؿمذُلهُبالٟهلُفيُمىاػٖاثُحسجُلُخ٣ىُ ١اإلالُ٨تُالهىاُٖتُ
َاإلاا ُهظا ُألازحر ُلضًه ُ٢اٖضة ُبُاهاث ُومُُٗاث ُجخٗلُ ٤بجمُُ٘الخ٣ىُ ١اإلاسجلتُُٞ ،سُ٠ٟ
ُ
بظلُ٪مًُ٦ثرةُالخهىماثُالتيُحٗغىُٖلىُالً٣اءُ.و٦ظلُ٪خبظاُلىُأٖترُٝإلاىْٟيُاإلاٗهضُ
بهالخُت ُمٗاًىت ُالجغاةم ُاإلااؾت ُبد٣ىُ ١اإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُومىدهم ُخُ ٤اجساط ُئحغاءاثُ
ً
الدجؼ٦ُ،ماُهىُألامغُمثال ُإلاىْٟيُالضًىانُالىَنيُلخُ٤اإلاإلُ٠والخ٣ىُ ١املجاوعةُالظًًُ
أحاػ ُلهم ُال٣اهىن ُمٗاًىت ُالجغاةم ُاإلااؾت ُبد٣ىُ ١اإلالُ٨ت ُال٨ٟغٍتُ ،م٘ ُئم٩اهُت ُاجساطهمُ
ُ -ُ 116لم ًُخًمً ُاإلاغؾىم ُالخىُٟظي ُع٢م ُُ ،68-98الؿالُ ٠الظ٦غُ ،نالخُت ُاإلاٗهض ُفي ُجل٣ي َُلباث ُحسجُلُ
ّ
الخهامُم ُالك٩لُت ُللضواةغ ُاإلاخ٩املتُ ،ئال ُأن ُاإلاكغٕ ُاؾخضعُ ٥ألامغ ُفي ُألامغ ُع٢م ُُ 08-03اإلاخٗلُ ٤بدماًتُ
الخهامُمُالك٩لُتُللضواةغُاإلاخ٩املتُ ُ.
ُ-ُ117اإلااصةُُ8مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُُ68-98الؿالُ٠الظ٦غُ .
ُ -ُ 118اؾخدضرُوػٍغُالهىاٖتُواإلاإؾؿاثُالهٛحرةُواإلاخىؾُتُوجغُ٢تُالاؾدثماعُٞغٖحنُجابٗحنُللمٗهضُالىَنيُ
ّ
الجؼاةغي ُللملُ٨تُالهىاُٖتُفيُوالًتيُؾُُُ ٠ووهغانُ.واإلاالخُٔأههُلمًُدضصُئ٢لُمُمٗحنًُماعؽُُٞهُالٟغُٕ
ازخهانهُ.عاحُ٘ال٣غاعُاإلاإعرُفيُُُٟٞ 02غي ُُ،2011اإلاخًمًُئوكاءُٞغوُٕاإلاٗهضُالىَنيُالجؼاةغي ُللملُ٨تُ
الهىاُٖتُ،ج.ع.ج.جُ.ص.فُٖضصُُ24لـخاعٍشُُ20أبغٍلُُ .2011
41

ألاوٌ-الفلل ّ
الباب ّ
ألاوٌ6

ّ
ّ
اللىاغُت
امللىُت
الٌبُػت اللاهىهُت لـهازة

إلحغاءاثُالدجؼُالخدٟٓي(ُ ُ.)119

ّ
املٌلب الثاوي

الـطوي املىهىغُت لػخحلاق
ؿهازة امللىُت اللىاغُت ُ
ً٣هض ُبالكغوٍ ُاإلاىيىُٖت ُالؾخد٣اُ ١قهاصة ُحسجُل ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُجلُ٪
ً
الكغوٍُالىاحبُجىٞغهاُفيُمىايُُ٘اإلالُ٨تُالهىاُٖتُاإلاغٚىبُخماًتهاُ٢اهىهاُٞ،اإلاىخجاثُ
ّ
ً
الظهىُتُالُج٩ىنُمدالُللملُ٨تُالهىاُٖتُئالُئطاُجىاٞغثُٞيهاُم٣ىماثُمُٗىتُ.ئطُبخىٞغُجلُ٪
ً
اإلا٣ىماثُج٩ىن
ُاإلاىخجاثُالظهىُتُصخُدتُوأهالُلخمل٨هاُوحضًغةُبالخماًتُال٣اهىهُتُ .
ُ
بالغحىٕ ُئلى ُأخ٩ام ُال٣اهىن ُالجؼاةغي ُواؾخ٣غاء ُههىنه-طاث ُالهلت ُباإلالُ٨تُ
الهىاُٖتًُ -مُ ً٨مالخٓت ُقغوٍ ُمىيىُٖت ُٖامت ُأو ُمكتر٦ت؛ ًُجب ُجىاٞغها ُفي ُمجملُ
ّ
إلالُ٨تُالهىاُٖتُ(الٟغُٕألاوُ،)٫وأزغي ّ
ُزانت؛ُجىٟغصُبهاُب٩لَُاةٟتُ،وطلُ٪بؿببُ
ٖىانغُا
جباًً ُٖىانغ ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُوج٣ؿُمها ُئلى ُمبخ٨غاث ُنىاُٖت ُوئقاعاث ُممحزة ُ(الٟغُٕ
ّ
الثاوي)ُ .
الفطع ألاوٌ
الـطوي املىهىغُت املـترهت
لػخحلاق ؿهازة امللىُت اللىاغُت
ّ
ّ
ةُقغَحنُمىيىُٖحنُالبض ُمًُجىاٞغهماُفيُأيُمىخىجُطهنيًُغاصُ
إلاكغوُٖتُوالجض
حٗخبرُا
خماًخه ُبمىحب ُ٢اهىن ُاإلالُ٨ت ُنىاُٖتُٞ .اإلاكغوُٖت ُج٣خض ي ُأن ًُ٩ىن ُمىيىٕ ُاؾخٛالُ٫
ُ
ُ -ُ 119اهٓغ ُاإلااصجحن ُُ 145وُ 146مً ُألامغ ُع٢م ُُ ،05-03مإعرُفيًُُ 19ىلُىًُُ ،2003خٗلُ٤بدُ٤اإلاإلُ ٠والخ٣ىُ١
املجاوعةُ،ج.ع.ج.ج.ص.فُٖضصُُ44لــخاعٍشًُُ23ىلُىُُ .2003
ُ
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ً
اإلالُ٨تُالهىاُٖتُمكغوٖاُالًُإصيُئلىُئيغاعُبالهالرُالٗامُؾىاءُمًُالىاخُتُالصخُتُأوُ
ُأما ّ
الاحخماُٖت ُأو ُالا٢خهاصًتّ .
ُالجضة ُٞخ٣خض ي ُأن ًُأحي ُالصخو ُبٗىانغ ُحضًضة ُٚحرُ
مٗغوٞتُمًُ٢بلُفيُاملجاُ٫الٟنيُأوُالخ٣نيُالؿاةضُ.بمٗنىُأنًُأحيُالصخوُبأقُاءُحضًضةُلمُ
ٌؿبُ٤اؾخٗمالهاُأوُال٨كُٖ٠نهاُللجمهىعُ٢بلُئًضإَُلبُالخماًتُبكأنها(ُ .)120
ُجىنل ُئلى ُابخ٩اع ُماُ ،أن ًُخأ٦ض ّ
وبىاء ُٖلى ُما ُج٣ضمًُ ،خٗحن ُٖلى ُ٧ل ُشخو ّ
ُأن ُالص يءُ
ً
ً
اإلابخ٨غُمكغوٖاُلمُجمىٗهُالىهىمُال٣اهىهُتُمًُالخماًتُ(أوال) ُوبٗضهاًُ،جبُٖلُهُالخدُ٤٣
ً
ً
ً
والخدغيُٖماُئطاُ٧انُالص يءُاإلابخ٨غُحضًضاُٚحرُصازالُفيُخالتُالخ٣ىُتُالؿاةضةُزاهُا)ُ ُ .
ا
أول-ؿطي املـطوغُتُ 6
ً٣هض ُبمكغوُٖت ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُٖضم ُوحىص ُماو٘ ُ٢اهىوي ًُمىٗها ُمً ُالدسجُلُ
ُوالخماًت؛ ُأي ُٖضم ُوحىص ُهو ُ٢اهىوي ًُمىٗها ُمً ُالخماًت(ُ .)121وٖلُه ُج٩ىن ُاإلالُ٨تُ
ً
الهىاُٖت ُٚحر ُمكغوٖت ُئطا ُوحض ّ
ُزمت ُهو ُ٢اهىوي ٌُؿدبٗضها ُمً ُهُاُ ١الخماًتُ ُ .وهٓغاُ
العجباٍُقغٍُاإلاكغوُٖتُبالهالرُالٗامُوالىٓامُالٗامُفيُالضولتًًُٟ،لُالبٌُٗحؿمُخهُ
بكغٍُٖضمُمسالٟتُالىٓامُالٗام(ُ ُ.)122
وحٗخبر ُخماًت ُالىٓام ُالٗام ُ٨ٞغة ًُٟغيها ُمبضأ ُاخترام ُؾُاصة ُالضوُٖ ٫لى ُأ٢الُمهاُ،
ً
باٖخباع ّ
ُأن ُخماًخه ُحؼء ُال ًُخجؼأ ُمً ُهظه ُالؿُاصة(ُ .)123وجماقُا ُم٘ ُهظا ُاإلاىُ٨ًُ ٤غؽُ
اإلاكغٕ ُالجؼاةغي ُبهىعة ُنغٍدت ُخماًت ُالىٓام ُالٗام ُوآلاصاب ُالٗامت ًُ٦ابِ ُالؾخٟاصةُ
ً
ً
ً
ً
ّ
ُيغوعٍا ُفي ُحؿمُاث ُاإلايكأّ ُ ،
زالٞا ُللٗىانغُألازغيُ ،ال ُحٗخبر ّ
ألن ُهظهُألازحرةُماُهيُئال ُاؾماُ
ُالجضة ُقغَا
ُ -ُ 120
ً
حٛغاُٞاُإلاىُ٣تُجيكأُٞيهاُمىخجاثُطاثُزهاةوُممحزةُ .
ُ
ُ
ُ-ُ121اهٓغُفيُطلُ:٪ز .كالح ظًٍ السًًُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ.41.واهٓغُ٦ظلُ:٪الهاحطي ظفطدمحم كىٍانُ،مغحُ٘ؾابُ،٤
مُ .47.
ُ
ُ-ُ122اهٓـ ــغُ:زُ.حمد ددس د دمحم حم د ددس دُ،الـ ــىححزُفـ ــيُخ٣ـ ــىُ١اإلالُ٨ـ ــتُالهـ ــىاُٖتُوالخجاعٍـ ــتُ،2ٍُُ،صاعُالنهًـ ــتُالٗغبُـ ــتُ،
ال٣اهغةُ،1997ُ،مُ ُ.21.
ُ -ُ 123هاكط غبس الحافظ دمحمُ،يىابُِالخماًتُال٣اهىهُتُللخ٣ىُ ١الظهىُتُ،عؾالتُللخهىُٖ ٫لىُصعحتُالض٦خىعاهُفيُ
الخ٣ىُ،١حامٗتُال٣اهغة٧ُ،لُتُالخ٣ىُ،2004ُ،١مُ .249.
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ً
اإلالُ٨تُالهىاُٖتُمًُالخماًتُال٣اهىهُت(ُ.)124وجغجِبا ُٖلىُطلًُ،٪جىػُلإلصاعةُاملخخهتُأنُ
جغٌُٞالدسجُلُبذجتُمسالٟتُالٗىهغُاإلاىصُٕللىٓامُالٗامُوآلاصابُالٗامت.
ً
ً
أخؿًُاإلاكغُٕالجؼاةغي ُنىٗاُ ،ئط ُبهظه ُالىهىم ًًُ٘ ُخضا ُللمبخ٨غاث ُوؤلاقاعاثُ
ً
ٚحرُاإلاكغوٖتُ،أوُالتيُجسضفُآلاصابُ.ئطُلىُأحاػهاُاإلاكغُٕمُل٣اُلخأطيُمنهاُالكٗىعُالٗامُ
ٖىضُٚالبُتُالىاؽُ .وٖلىُهظاُألاؾاؽُ،ؾبُ٤للمٗهضُالىَنيُالجؼاةغي ُللملُ٨تُالهىاُٖتُ
أن ُعُ ٌٞللكغ٦ت ُالضاهماعُ٦ت ُ(ُٖ )CARLS BERGالمت ُفي ُق٩ل ُنلُب ُمٗ٣ىCroix (ُ ٝ
ُ )gamméeلخمُحز ُهىٕ ُمً ُالبحرة ُواإلاُاه ُاإلاٗضهُت٦ُ ،ما ُؾبُ ٤له ُأن ُعُ ٌٞحسجُل ُٖالمتُ
ّ
هاُقٗاعُللضًًُفيُالهىضُألنُمثلُهظهُالٗالمتُجدملُئًضًىلىحُتُمسالٟتُ
(ُ)Svastikaباٖخباع
للىٓامُالٗامُفيُالجؼاةغ(.)125
ُالبض ُمً ُالخىبُه ُئلى ّ
لّ ً٨
ُأن ُ٨ٞغة ُالىٓام ُالٗام ُهظه؛ ُجسخلُ ٠وجدباًً ُمً ُصولت ُئلىُ
أزغيُ ،مً ُخُث ُمًمىن ُألا٩ٞاع ُالتي ُحؿخىٖبهاُ ،ومً ُخُث ُهُا٢هاُٞ ،ما ًُىضعج ُجدذُ
ً
أًًاُ-
ي(ُ،)126وٍىُبُ٤طلُ ُ–ُ٪
مًمىنُالىٓامُالٗامُفيُصولتُماُ،الٌُٗخبرُ٦ظلُ٪فيُصولتُأزغ ُ
ً
ٖلى ُمٟهىم ُآلاصاب ُالٗامتُ ،هٓغا ُلخباًً ُالُ٣م ُوازخالُ ٝالث٣اٞاث ُالؿاةضة ُفيُ
ً
املجخمٗاث(ُ.)127لظاًُمًُ٨أنُجإصيُهظهُالىيُٗت-زهىنا ُفيُْلُُٚابُيىابًُِمًُ٨
ُ
ُ-ُ124اهٓـغُ:اإلاــاصةُُ8مـًُألامــغُع٢ـمُُ07-03اإلاخٗلــُ٤ببـراءاثُالازتـرإُ،واإلاــاصةُُ7مـًُألامــغُع٢ـمُُ86-66اإلاخٗلــُ٤بالغؾــىمُ
والىم ــاطجُاله ـىاُٖتُ،واإلا ــاصةُُ4م ــًُألام ــغُُ65-76اإلاخٗل ــُ٤بدؿ ــمُاثُاإلايك ــأُ،واإلا ــاصةُُ4/7م ــًُألام ــغُع ٢ــمُُ06-03
اإلاخٗل ــُ٤بالٗالم ــاثُ.وٍالخ ــُٔب ـ ّ
ـأنُاإلاك ــغُٕ ٢ــضُأ ٟٚــلُط ٦ــغُالىٓ ــامُالٗ ــامُف ــيُ ٢ــاهىنُخماً ــتُالخه ــامُمُالك ــ٩لُتُ
للضواةغُاإلاخ٩املتُ.لًُ٨هظاُالًُى٣وُمًُئٖماُ٫يابُِالىٓامُالٗامُوالٌُٟٗيُمًُاٖخباعهُ،طلُ٪ألههًُجبُألازـظُ
فــيُالاٖخبــاعُاإلاغاٖــاةُالًــمىُتُلـ ّ
ـهُوأنُمدهــلتُالىٓــامُالٗــامُفــيُالضولــتُوهٓامهــاُألاؾاس ـ يُهــىُالخــا٦مُإلاــاُلــمًُــغصُُٞــهُ
هو٦ُ.ماُأنُآلاصابُالٗامتُهيُحؼءُمًُالىٓامُالٗام .هاكطغبس الحافظ دمحمُ،مغحُ٘ؾابُ،٤م.244.
ً
ُ-ُ125ال٣غاعُع٢مُُ/295ملُ٨تُنىاُٖتُ،67/اإلاإعرُفيُُُٟٞ28غيُُ.1967ه٣الًُُٖ :
ُ- HAROUN Ali, op. cit, p.61.
ً
ً
ٌُٗ-ُ126خبـرُجدضًــضُمًـمىنُالىٓــامُالٗــامُنـٗباُوٖؿــحراُُٞ،لــمًُجـغؤُأيُمكــغُٕٖلـىُحٗغٍٟهــاُ،و٢ــضُأزـاعثُال٨ثحــرُمــًُ
ً ّ ً
ُبِىاُفيُآعاءهمُالتيُلمُجخُٖ٤ٟلىُمضاهُ.لالَالُٕٖلىُمسخلُ٠آلاعاءُال٣ٟهُتُ
الجضُ٫بحنُعحاُ٫ال٣اهىنُ،وازخالٞا
خــى٨ُٞ٫ــغةُالىٓــامُالٗــامُوللمؼٍ ــضُمــًُالخٟانــُلُخــىُ٫ه ــظاُاإلاىيــىُٕعاحــُ٘:هاك ددطغب ددس الح ددافظ دمحمُ،مغح ــُ٘
ؾابُ،٤مُ .246.
ُ -ُ 127الػبس ي غلام مالً أحمسُ،م٣خًُاثُاإلاهلختُالٗامتُبكأنُبغاءاثُالازترإُفيُالضوُ ٫الٗغبُتُ،عؾالتُ
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الاخخ٩ام ُئليها ُفي ُهظا ُالكأنُ -ئلى ُوكىء ُهؼاٖاث ُبحن ُاإلاىصٕ ُومهلخت ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖتُ
اإلا٩لٟتُبالدسجُلُخىُ٫ماًُضزلُفيُصاةغةُالىٓامُالٗامُوماُالًُضزلُُٞهُ .
ً
ُٖلى ُهظا ُألاؾاؽُ ،خضص ُاإلاكغٕ ُالجؼاةغي ُأوناٞا ُمُٗىت ُمتى ُجىاٞغث ُفي ُاإلابخ٨غاثُ
الهىاُٖت ُوؤلاقا اث ُاإلامحزة ّ
ُٖضث ُممىىٖت ُمً ُالدسجُل ُوالخماًتُٞ .اؾدثنى ُنغاخت ُمًُ
ع
الدسجُل ُالازتراٖاث ُالًاعة ُبالبِئتُوصخت ُؤلاوؿانُوالخُىانُوالىباث(٦ُ ،)128ما ُاؾدثنىُ
٦ظلُ ٪مً ُالدسجُل ُؤلاقاعاث ُالًاعة ُأو ُاإلاًللت ُباإلاؿتهلُ ،)129(٪وؤلاقاعاث ُاإلااؾتُبغمىػُ
وقٗاعاثُالضوُ٫واإلاىٓماثُالضولُت(ُ.)130
زاهُا-ؿطي ّ
الجسة6
ً
ً
ّ
جلٗبُالجضةُصوعا ُأؾاؾُا ُفيُئزغاءُالخالتُالٟىُتُوالبدثُالٗلميُوالهىاعيُ،وطلُ٪إلااُ
ج٣خًُهُمًُئجُانُأقُاءُمؿخدضزتُٚحرُمٗغوٞتُلمٌُؿبُ٤وكغهاُأوُاؾخٗمالهاُمًُ٢بلُ،
ّ
ٞالجضةُهيُالهٟتُالتيُجُلُٖ٤لىُألاقُاءُالتيُجٓهغُأوُ٫مغة(ُ .)131
ً
حٗخبرُخ٣ىُ ١اإلالُ٨تُالهىاُٖتُخ٣ى٢ا ُاؾخئثاعٍتُ،لظاُالٌُٗترُٝبهاُلألشخامُالظًًُ
ال ُجًُُ ٠مىخجاتهم ُأي ُحضًض ُللبكغٍت ُوال ُجدغػ ُأي ُج٣ضم ُفي ُالخالت ُالٟىُت ُالؿاةضةُ.
ٞاإلاىُ٣ًُ ٤ض ي ُبٗضم ُمىذ ُقهاصة ُملُ٨ت ُنىاُٖت ًُٖ ُمىخجاث ُجىحض ُجدذ ُجهغُٝ
م٣ضمت ُلىُل ُصعحت ُالض٦خىعاه ُفي ُال٣اه ُىنُ ،حامٗت ُباجي ُمسخاعُٖ ،ىابت٧ُ ،لُت ُالخ٣ى٢ُ ،١ؿم ُال٣اهىنُ
الخامُ،2007،مُ .82ُ.
ُ-ُ128اإلااصةُُ3/8مًُألامغُع٢مُُ،07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُ .
ً
ُ -ُ 129اإلااصة ُُ 6/7مًُألامغُع٢مُُ 06-03اإلاخٗلُ٤بالٗالماثُ،مغحُ٘ؾابُ.٤وَٗخبرُهظاُالىوُمخىاؾ٣ا ُمُ٘هوُاإلااصةُ
(6زامؿا) /ب ُبىض ُُ 3مً ُاجٟاُ٢ت ُباعَـ ُاإلاخٗل٣ت ُبدماًت ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُالتي ُججحز ُللضوُ ٫أن ُجغٌُٞ
حسجُلُالٗالماثُأوُئبُالهاُئطاُ٧اهذُجًللُالجمهىعُخىَُ٫بُٗتُاإلاىخجاثُ .
ُ -ُ 130اإلااصةُُ 5/7مًُألامغُع٢مُُ 06-03اإلاخٗلُ٤بالٗالماثُ .واإلااصةُ(ُ 6زالثا)ُمًُاجٟاُ٢تُباعَـ ُاإلاخٗل٣تُبدماًتُاإلالُ٨تُ
ً
الهىاُٖتُ.وَٗخبرُهظاُالىوُملؼماُأًًا ُألًٖاءُاجٟاُ٢تُجغٍبـُ،وطلُ٪بمىحبُاإلااصةُُ 1/2منهاُوالتيُأخالذُ
ئلىُجُبُُ٤أخ٩امُاجٟاُ٢تُباعَـُ ُُ.
131
ُ-ُ SCHMIDT-SZALEWSKI Joana, PIERRE Jean-Luc, Droit de la propriété industrielle, Litec ,Paris
1996, p.41.
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الجمهىعُ ،وئطا ُما ُمىدذ ُٖنها ُقهاصة ُٖضث ُالٗملُت ُمسالٟت ُلل٣اهىن ّ
ُألنها ُجمـ ُبمهالرُ
املجخم٘(ٖ .)132لىُهظاُألاؾاؽٌُ،كترٍُاإلاكغُٕالجؼاةغيُإليٟاءُالخماًتُال٣اهىهُتُأنُج٩ىنُ
ّ
اإلاىخجاثُالظهىُتُمدلَُلبُالخماًتُحضًضة ٖىضُئًضإَُلبُالخهىُٖ٫لىُقهاصةُاإلالُ٨تُ
الهىاُٖت(.)133
ُالبض ُمً ُؤلاقا ة ُئلى ّ
ّ
لّ ً٨
ُالجضة ُفي ُاإلابخ٨غاث ُالهىاُٖت ُلِـ ُهٟؿه ُفيُ
ُأن ُمضي
ع
ّ
الٗالماثُٞ،خٗخبرُالجضةُمُل٣تُ(ُُ)absolueفيُمجاُ٫اإلابخ٨غاثُالهىاُٖت(ُ،)134أيٌُكترٍُ
ٞيهاُٖضمُئطاٖتُؾغُاإلابخ٨غُالهىاعيُفيُأيُػمانُمًُألاػمانُأوُفيُأيُم٩انُ،وبأًتُوؾُلتُمًُ
الىؾاةلُاإلاخاخت(ُ .)135
ً
ُ
جغجِبا ُٖلى ُطلًُ ،٪جب ُلخ٣ضًغ ّ
ُالجضة ُم٣اعهت ُاإلاىخجاث ُالتي ُجُلب ُخماًتها ُبدالتُ
ُ
ّ
الخ٣ىُتُالؿاب٣تُلُلبُالدسجُل(ُ،)136لظاًُ٣خض يُاهخٟاءُالجضة ُوحىبُونىُ ٫اإلاٗلىماثُ
الخانت ُباالزترإ ُئلى ُٖلم ُالجمهىعُ ،وٍىهغُ ٝمٗنى ُ" ُالجمهىع ُ" ُفي ُهظا ُالكأن ُئلى ُ٧لُ
ّ
شخوُٚحرُملؼمُبدُٟٔالؿغ(ُ،)137والُيهمُٖضصُألاشخامُ،والُحيؿُتهمُوئهماُاإلاهمُأنُ
ً
ً٩ىهىاُٚحرُملؼمحنُبدُٟٔالؿغُولىُ٧انُشخوُواخضاُ(ُ ُ.)138
ً
ّ
ّ
هٌُٗخبرُاٚخهابا ُمىذُقهاصةُملُ٨تُنىاُٖتُصون
ُوحىصُٖىهغُالجضةُفيُ
ُ
ُ-ُ132جغيُألاؾخاطةُػعاويُ ُٞغختُنالرُبأه
ئهجاػُالابخ٩اعُ.عاحُ٘:ز .ظضاوي فطحت كالحُ،ال٩املُفيُال٣اهىن ُالخجاعي ُالجؼاةغي ُ(املخلُالخجاعي ُوالخ٣ىُ١
ال٨ٟغٍت)ُ،الجؼءُالثاويُ،ابًُزلضونُ،الجؼاةغ،.2001ُ،مُ .50.
ُُ-ُ133جىوُاإلااصةُُ1/4مًُألامغُع٢مُُ07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُُ .
ً
ٌُٗ ُ -ُ 134خبرُهظاُالاججاهُ،الٛالب ُفيُالى٢ذُالخاليُزهىنا ُمُٖ٘ىإلاتُخ٣ىُ ١اإلالُ٨تُالهىاُٖتُوئ٢غاعُاجٟاُ٢تُ
ُالجضة ُاإلاُل٣ت ُحٗض ُاهخها ًا ُللضوُ ٫اإلاخ٣ضمتّ ،
جغٍبـُ .وٍغي ُبٌٗ ُال٣ٟه ُفي ُالضوُ ٫الىامُت ّ
ُبأن ّ
ُألن ُالضوُ٫
ع
ّ
ّ
ةُاليؿبُتُ،طلُ٪ألن ُ٢بىُ ٫ازتراٖاثُؾبُ٤اؾخٗمالهاُوال٨كُٖ٠نهاُفيُالخاعجُأوُفيُػمًُ
مهاُالجض
الىامُتُجالة
ماض يُؾابًُ٤دُ٤٣لهاُنهًتُنىاُٖتُ.عاحُُ٘:ز .ملٌفى هماٌ ًهُ،ال٣اهىن ُالخجاعيُ،الضاعُالجامُٗتُ،
ٖمانُ،صونُؾىتُ،مُ .682.
ُ -ُ 135الُتهمُالُغٍ٣تُأوُالىؾُلتُالتيُجهلُبهاُجلُ٪اإلاٗلىمت ُئلىُٖلمُالجمهىع٣ُٞ،ضًُخدُٖ٤٣لمُالجمهىعُبؿبُ٤
الدسجُلُأوُؾبُ٤ؤلاًضإُ،أوُالاؾخٗماُ٫أوًَُُٖغٍُ٤الىنُ٠ال٨خابيُأوُالكٟىيُأوُبأًتُوؾُلتُأزغيُ .
136
ُ-ُBUYDENS Mireille, L’application des droits de propriété intellectuelle: recueil de
jurisprudence, publication de l’OMPI, n° 629, , 2014, p.185.
137
ُ-ُSCHMIDT-SZALEWSKI Joana, PIERRE Jean-Luc, op.cit, p.42.
138
ُ-ROMET Isabelle, VUILLERMOZ Bruno, Nouveauté et activité inventive, Centre Paul Roubier,
Véron & Associés avocats, Paris-Lyon, 22 janvier 2015, p.32ُet 33.
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ّ ّ
ّ
هُالٌُٗخضُباألؾبُ٣اثُواإلاٗلىماثُ٦ؿببُهاصمُللجضةُئالُ
ُ
ًجمُ٘ال٣ٟهُوالً٣اءُٖلىُأه
ئطاُ٧اهذُصخُدت(ُ،)139ول٩يُج٩ىن ُ٦ظلًُ٪جبُأنُج٩ىن ُاإلاٗلىماثُٖلىُت(ُ )140ومإ٦ضة(ُ)141
ومخجاوؿتُ،وأنُج٩ىنُٖلىُصعحتُٖالُتُمًُالىيىحُ.وجغحُ٘الخ٨متُفيُطلُ٪ئلىُجم٨حنُعحلُ
الخغٞتُمًُجىُٟظُونىُ٘الازترإ(ُ .)142
بِىماُحٗخبرُال ّ
جضةُوؿبُتُ(ُ)relativeفيُمجاُ٫الٗالماثُ،وٍٓهغُطلُ٪مًُخُثُهىُٕ
اإلاىخجاث(ُ،)143بؿببُزًىُٕالٗالمتُإلابضأُالخسهُوُ(ُ.)144(ُ )Principe de la spécialité
ّ
ّ
ُالجضة ُفي ُالخُبُُٖ ٤لى ُطاث ُالؿل٘ ُوالخضماث ُ" Nouveauté
ٞالجضة ُاإلا٣هىصة ُهي

ُ."d’applicationولهظاًُ،غيُال٣ٟيهانُ" ُُ" CHAVANNEوُ"ُّ ُBURST
ّ
ُمهُلرُ"ُالجضةُ
"ُبأن
139

ُ -ُ CHAVANNE Albert et BURST Jean-Jacques, Droit de la propriété industrielle, 5e édition,
Dalloz, Paris, 1998, p.39.
ُٖ-ُ140برُاإلاكغُٕاإلاهغيُبىيىحًُُٖزانُتُالٗلىُتُفيُاإلااصةُُ2/3مًُال٣اهىنُاإلاهغيُع٢مُُ82لؿىتُُ،2002مإعرُ
فيًُُ02ىهُىًُُ،2002خٗلُ٤بدماًتُخ٣ىُ١اإلالُ٨تُال٨ٟغٍتُ،ج.ع.ج.مُٖٕ.ضصُُ22م٨غعُ،لـخاعٍشًُُ02ىهُىُُ،2002
ّ
خُثُجىوُٖلىُأههُ »ُ:ل ٌػخبر الادتراع حسًسا وله أو حعء مىه إشا وان كس ػبم اػخػماٌ أو اػخغالله في
حمهىضٍت ملط الػطبُت أو في الخاضج بلفت غلىُتُ.«ُ ...وفيُهظاُالؿُاُ،١اٖخبرثُمد٨متُاؾخئىاُٝباعَـُ
ً
ّ
ُ
ّ
ّ
ُطلًُ٪مًُ٨ألاشخامُ
جتُألن
أُفيُؾاختُميكأةُٚحرُمؿُ
إُٚحرُمبر
بخاعٍشُُ17ؾبخمبرُُٖ،1997لىُاُويُ٘ازتر
ً
ٚحرُاإلالؼمحنُبدُٟٔالؿغُبأنًُخٟدهىاُالازترإُ.ه٣الًُُٖ :
MARAIS Marie-Françoise, LACHANCINSKI Thibault, L’Application des droits de propriété
intellectuelle : Recueil de jurisprudence, publication de l’OMPI, n° 626F, p.103.
ً
ّ
ّ
ماُالبضُأنُج٩ىنُالؿاب٣تُمإ٦ضةُفيُمىيىٖهاُوجاعٍسهاُ،
ُ-ُ141الًُٟ٨يُأنًُ٩ىنُمىيىُٕالازترإُٖلىُاُٞدؿبُ،وئه
ّ
ّ
ُٞالُجإزغُفيُالجضةُ .
والُجترُ٥أيُمجاُ٫للكُ٪وئال
ُ-BUYDENS Mireille, op.cit, p.351.
142
ُ-ُCHAVANNE Albert, BURST Jean-Jacques, op.cit, p.39.
ُ
ُ-ُ143اهٓغُهظاُاإلاٗنىُفيُاإلااصةُُ1/9مًُألامغُع٢مُُ،06-03اإلاخٗلُ٤بالٗالماثُ،مغحُ٘ؾابُ .٤
ً
ً
ُاؾخثىاء ُإلابضأ ُالخسهُوُ ،ئط ُمجغص ُاٖخباعها ُمكهىعة ٌُٗض ُ٧اُٞا ُإلاى٘ ُالٛحر ُمًُ
ُ -ُ 144جمثل ُالٗالمت ُاإلاكهىعة
حسجُلهاُبٌُٛالىٓغًُُٖهىُٕاإلاىخجاث٢ُ .اعن ُبحنُال٣ٟغجحنُُ 8وُ 9مًُاإلااصةُُ 7مًُألامغُع٢مُُ 06-03اإلاخٗلُ٤
بالٗالماثُ،مغحُ٘ؾابُ.٤وللمؼٍضُمًُالخٟانُلُخىُ٫خماًتُالٗالمتُاإلاكهىعةُعاحُ٘:الغىٍطي غبس د حمُس
ػلُمانُ ،الٗالمت ُاإلاكهىعة ُوخماًتها ُيمً ُاجٟاُ٢ت ُالجىاهب ُاإلاخهلت ُبالخجاعة ُمً ُخ٣ىُ ١اإلالُ٨ت ُال٨ٟغٍتُ
(جغٍبـ)ُ(ُ)TRIPSو٢اهىنُالٗالماثُالخجاعٍتُألاعصويُ،عؾالتُم٣ضمتُلىُلُصعحتُالض٦خىعاهُفيُال٣اهىنُ،حامٗتُ
ال٣اهغة٧ُ،لُتُالخ٣ىُ،2006-2005ُ،١مُ .56.
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ُ"la nouveautéفيُمجاُ٫الٗالماثُمبهمُوٍثحرُاللبـُ،لظاٌُؿخدؿًُاؾخٗماُ٫مهُلرُ"ُ la
ُ "disponibilitéللخٗبحر ًُٖ ّ
ُالجضة ُفي ُالٗالمت(ُ ،)145وٍ٣ابله ُمهُلر ُالكٛىعُ ُأو ُالاجاختُ
باللٛتُالٗغبُتُ .
وٖلُهُ،ج٩ىن ُالٗالمتُقاٚغةُأوُمخاختُئطاُلمٌُؿبُ٤حسجُلهاُمًُ٢بلُٖلىُمىخجاثُ
ً
ممازلتُأوُمُاب٣ت( .)146وٍخمُحُٗحنُالؿلُ٘والخضماثُٖىضُئًضإُالٗالماثَُ،ب٣ا ُللخهيُُ٠
الضوليُللؿلُ٘والخضماثُلٛغىُحسجُلُالٗالماثُاملخضصُفيُاجٟاُ١هِـ(ُ.)147
ولخ٣ضًغ ُخالت ُالالقٛىعٌُٗ ،خض ُبك٩ل ُالٗالمخحن ُاإلاُلىبت ُوالؿاب٣ت ُم٘ ُالتر٦حز ُٖلىُ
اإلاىخجاثُاإلاٗلمتُبهماُأوُالتيٌُكملهاُحسجُلُ٧لُمنهما(ُ.)148وٖلُهُ،حٗضُالٗالمتُٚحرُقاٚغةُ
متى ُ٧اهذ ُمُاب٣ت ُلٗالمت ُؾاب٣ت ُم٘ ُوحىص ُجُابُ ٤في ُاإلاىخجاث ُوالخضماث؛ ُومتى ُ٧اهذُ
ً
مُاب٣تُلٗالمتُؾاب٣تُمُ٘وحىصُحكابهُفيُاإلاىخجاثُوالخضماث؛ُوأزحرا ُمتىُ٧اهذُمكابهتُ
لٗالمتُؾاب٣تُووحضُهىاُ٥حكابهُفيُاإلاىخجاثُوالخضماث(ُ ُ.)149
ّ
وٖالوةُٖلىُماُؾبُ،٤حٗخبرُحضةُالٗالمتُوؿبُتُمًُخُثُاإلا٩انُبؿببُزًىٖهاُإلابضأُ
ؤلا٢لُمُتُ(ُ،)principe de la territorialitéومًُخُثُالؼمانُبؿببُ٢ابلُتُالٗالمتُلخجضًضُ
الدسجُلُ ُ.
145

ُ-ُCHAVANNE Albert et BURST Jean-Jacques, op.cit, p.569.
ُ-146حٗخبرُالٗالمتُٚحرُقاٚغةُمتىُؾبُ٤حسجُلهاُفيُهٟـُالُ٣إُالخجاعيُاإلاغاصُئًضاٖهاُُٞهُ.عاحُ٘ :
ُ -KALINDA François-Xavier, Laُprotection des indications géographiques et son intérêt pour les
pays en développement, Thèse en vue de l’obtention du grade Docteur en droit, Faculté de
Droit, de Sciences Politiques et de Gestion, Université de Strasbourg, 2005, p.226.
ُ -ُ 147اإلااصة ُُ 2مً ُاإلاغؾىم ُالخىُٟظي ُع٢م ُُ ،277-05اإلاإعر ُفي ُُ 02أوث ًُُ ،2005خٗلُ ٤بُُٟ٨اث ُئًضإ ُالٗالماثُ
وحسجُلهاُ،ج.ع.ج.ج.ص.فُٖضصُُ 54لـخا ٍشُُ07أوثُّ 2005
ّ
ُ٫ومخممُباإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُُ،346-08مإعرُ
ُ،مٗض
ع
فيُُ26أ٦خىبغُُ،2008ج.ع.ج.ج.ص.فُٖضصُُ63لخـاعٍشُُ16هىٞمبرُُ .2008
148
ُ–ُSOKOLOWSKA Anna, Le droit sur la marque : un «véritable» droit de propriété ? La question
de la nature juridique de la marque en droit comparé franco-polonais, Thèse en vue de
l’obtention du grade Docteur en droit, Université de Lorraine, 2014, p.200.
149
ُ -ُ CEMALOVIC Uroš, Le mouvement d’unification du droit des marques dans l’union
européenne, Thèse en vue de l’obtention du grade deُDocteur en droit, Faculté de Droit, des
 Sciences Politiques et de Gestion- centre d’études internationales de la propriété intellectuelle, Université de Strasbourg 2010, p.167.
48

ألاوٌ-الفلل ّ
الباب ّ
ألاوٌ6

ّ
ّ
اللىاغُت
امللىُت
الٌبُػت اللاهىهُت لـهازة

ومهما ًُ٩ىن ٌُؿخدؿً ُأن ًُ٣ىم ُالصخو ُالظي ًُغٍض ُامخالُٖ ٥ىهغ ُمً ُٖىانغُ
اإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُبخ٣ضًم َُلب ُٞدو ُألاؾبُ٣اث ُئلى ُالهُئت ُاإلاكغٞت ُٖلى ُاإلالُ٨تُ
ّ
الهىاُٖتُٞ،اطاُماُ٧اهذُهدُجتُالٟدوُؾلبُتُحاػُلهُأنًُ٣ضمَُلبُالدسجُلُ،وأماُئطاُ
ّ
٧اهذُقهاصةُالٟدوُئًجابُتُٖضُ٫مًُالغمؼُاإلاغاصُحسجُلهُٗ٦المتُأوُالابخ٩اعُالظيًُىىيُ
ً
ّ
حسجُله(ُ.)150وهظاُجٟاصًا ُلخضورُأيُهؼإُبؿببُوحىصُخ٣ى١
ُؾاب٣تُٚ.حرُأن ُاإلاكغُٕزغجُ
ُوهو ُٖلى ُٖضم ُاهخٟاء ّ
ُالجضةُ ،و٢غع ُاخخٟاّ ُالابخ٩اع ُلُابٗه ُالجضًضُ،
ًٖ ُهظه ُال٣اٖضة ّ ُ
وطلُ ،٪متى ُ٦كُٖ ٠ىه ُاملخترٕ ُهدُجت ُمكاع٦خه ُفي ُأخض ُاإلاٗاعى(ُ ،)151ومتى ُ٦كُٖ ٠ىهُ
املخترُٕبدؿًُهُتُ،و٦ظلُ٪متىُ٧انُال٨كُٖ٠ىهُبٟٗلُحٗؿُ٠الٛحرُ،ومتىُؾبُ٤حسجُلهُ
فيُصولتُأحىبُتُ .
الفطع الثاوي
الـطوي املىهىغُت الخاكت
لػخحلاق ؿهازة امللىُت اللىاغُت
جخًمًُالابخ٩اعاثُالهىاُٖتُق٣حن؛ُقُ٤هٓغيًُ،خمثلُفيُ٨ٞغةُأنُلتُمٗبرُٖنهاُفيُ
ق٩ل ُمىخج ُأو َُغٍ٣ت ُحضًضةُ ،أو ُجُبُُ ٤حضًض ُلُغٍ٣ت ُ٢اةمتُ ُ ،وقُ ٤جُبُ٣يًُ ،خمثل ُفيُ
150

ُ–ُ GOLA Romain, La régulation de l’internet : noms de domaine et droit des marques, Thèse en
vue de l’obtention du grade Docteur en droit, Université de Montréal-Faculté des Etudes
Supérieures et Université de Droit, d’Economie, et des Science d’Aix-Marseille III-Faculté De
Droit et de Science Politique, 2002, p.175.
ُ -ُ 151اإلااصةُُ 24مًُألامغُع٢مُُُ،07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُ،واإلااصةُُ 2/19مًُألامغُع٢م ُُ،86-66اإلاخٗلُ٤بالغؾىمُ
ً
ّ
ّ
إلاٗغىُصولُاُ
ُ
ًجبُالخىبُهُئلىُأن ُاإلاكغُٕالًُ٣غُبهظهُالخماًتُوالًُمىذُخُ٤ألاولىٍتُئال ُئطاُ٧انُا
والىماطجُ.و
ً
ً
ً
ُعؾمُا ُٖىضما ُحكاعُُٞ ٥ه ُأ٦ثر ُمً ُصولت ُبهضُ ٝحٗلُمُ
ُ
ُعؾمُا٩ًُ .ىن ُاإلاٗغى ُالضولي
ُ
وعؾمُا ُأو ُمٗترُ ٝبه
ُ
الجمهىعُمًُزالُ٫حغصُالىؾاةلُالتيًُخىٞغُٖليهاُؤلاوؿانُلخلبُتُاخخُاحاثُخًاعةُماُوئبغاػُالخ٣ضمُاملخُ٤٣
ُ
أوُآلاٞاُ١اإلاؿخ٣بلُتُفيُٞغُٕأوُٖضةُٞغوُٕمًُاليكاٍُؤلاوؿاويُُ.اهٓغُاإلااصةُألاولىُمًُالاجٟاُ٢تُالخانتُباإلاٗاعىُ
الضولُتُفيُباعَـُبخاعٍشُُ22هىٞمبرُُ1928واإلاٗضلتُواإلاخممتُبالبرجى٧ىالثُاإلاإعزتُفيُُ10ماًىُُ1948وُ16هىٞمبرُُ1966
وُ30هىٞمبرُُ1972و٦ظاُبالخٗضًلُاإلاإعرُفيًُُ24ىهُىُُ1982والخٗضًلُاإلاإعرُفيُُ31ماًىُُ.1988اهٓغُباليؿبتُالهًمامُ
الجؼاةغُاإلاغؾىمُالغةاس يُع٢مُُ 317-97اإلاإعرُفيُُ 21أوثًُُ،1997خًمًُاهًمامُالجمهىعٍتُالجؼاةغٍتُالضًم٣غاَُتُ
الكٗبُتُ،مُ٘الخدُ،ٟٔئلىُالبرجى٧ىُ٫اإلاىُ٘٢فيُباعَـُبخاعٍشُُ 30هىٞمبرُُ،1972بسهىمُاإلاٗاعىُالضولُتُ(اإلاخًمًُ
حٗضًلُالاجٟاُ٢تُاإلاىٗ٢تُفيُباعَـُبخاعٍشُُ22هىٞمبرُُ،)ُ1928ج.ع.ج.ج.ص.فُٖضصُُ54لـخاعٍشُُ17أوثُ.1997
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جُبُُ ٤ال٨ٟغة ُالىٓغٍت ُاإلابخ٨غة ُفي ُاملجاُ ٫الهىاعي(ُ .)152لظا ٌُكترٍ ُإليٟاء ُونُ٠
الابخ٩اعاث ُالهىاُٖت ُٖلى ُاإلاىخجاث ُوخماًتها ُبمىحب ُ٢ىاٖض ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُأن ُج٩ىنُ
ً
مبخ٨غةُومىُىٍتُٖلىُابخ٩اعُو٢ابلتُللخُبُُ٤فيُوحهُمًُأوحهُالهىاٖتُ(أوال).
بِىماُجخمثلُالىُْٟتُألاؾاؾُتُلإلقاعاثُاإلامحزةُفيُجمُحزُاإلاىخجاثُأوُالخضماثًُُٖمثُالتهاُفيُ
ّ
الؿى١
ُمماًُمًُ٨حمهىعُاإلاؿتهل٨حنُمًُالخٗغُٖٝلىُالؿلُ٘التيًُغٚبىنُٞيهاُ.لظلًُ٪جبُأنُج٩ىنُ
ً
ؤلاقاعاثُاإلاغاصُخماًتهاُ٢اصعةُٖلىُالخمُحزُ(زاهُا).
أول -الابخياض وكابلُت املبخىطاث اللىاغُت للخٌبُم اللىاعي6
ٌكترٍ ُال٣اهىن ُالجؼاةغي ُجىاٞغ ُقغٍ ُالابخ٩اع ُفي ُاإلاىخجاث ُالظهىُت ُاإلاغاص ُخماًتهاُ
ً
٦مبخ٨غاث ُنىاُٖت(ُٞ .)153ال ُج٩ىن ُآهال ُالؾخد٣اُ ١قهاصة ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُجلُ ٪ألاقُاءُ
الخالُتُمًُالُابُ٘الابخ٩اعيُ(أ)ُ،والٛحرُال٣ابلتُللخُبُُ٤الهىاعيُ(ب)ُ .
أ-هطوضة جىافطؿطي الابخياض6
ً
ً
ً
جبنىُاإلاكغُٕالجؼاةغي ُمٟهىما ُؾلبُا ُلالبخ٩اعُمؿدىضا ُفيُطلُ٪ئلىُ٨ٞغةُالالبضاهتُمًُ
ً
خالت ُالخ٣ىُتُٞ ،اٖخبر ُالص يء ُمبخ٨غا ُئطا ُلم ًُىجم ُبضاهت ًُٖ ُخالت ُالخ٣ىُت(ُ ،)154وٖلُهُ،
جيخٟيُنٟتُالابخ٩اعُفيُاإلاىخجاثُالتيُجيخجُبضاهتُمًُالًُٟالهىاعيُال٣اةمُ.ولهظاًُخدضصُ
الص يء ُالبضًهي ُمً ُزالُ ٫بدث ُخالت ُالخ٣ىُت(ُ )155وئحغاء ُم٣اعهت ُبحن ُالُلباث؛ ُٞاطا ّ
ُجبحنُ
ً
ٖضمُوحىصُازخالُٝبحنُألامغًٍ؛ُٖ ّضُالص يءُبضيهُاُ،واهخٟىُبظلُٖ٪ىهغُالابخ٩اعُُٞهُ .
ُُ

ُ -ُ 152املػـطي ػػُس بً غبس د بً حمىزُ،خ٣ىُ ١اإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،صعاؾتُ٣ٞهُتُم٣اعهتُفيُْلُماُأزظُبهُ
الدكغَُ٘الٗماويُ،صاعُالجامٗتُالجضًضةُ،ؤلاؾ٨ىضعٍتُ،2010ُ،مُ .82.
ُ-ُ153اقترَذُاإلااصةُُ3/1مًُألامغُع٢مُُ،86-66اإلاخٗلُ٤بالغؾـىمُوالىمـاطجُ،أالًُ٩ـىنُالغؾـمُوالىمـىطجُالهـىاعيُمبخ٨ـغاُ
مًُ٢بلُ،واقـترَذُاإلاـاصةُُ3مـًُألامـغُع٢ـمُُ،08-03اإلاخٗلـُ٤بدماًـتُالخهـامُمُالكـ٩لُتُللـضواةغُاإلاخ٩املـتُ،أنًُ٩ـىنُ
الخه ــمُمُالك ــ٨ليُلل ــضاةغةُاإلاخ٩امل ــتُأن ــليُٚح ــرُمخ ــضاوُ٫ب ــحنُمبخ ٨ــغيُالخه ــامُمُالك ــ٩لُتُون ــاوعيُال ــضواةغُ
اإلاخ٩املتُ،وٖبرثُاإلااصةُُ3مًُألامغُع٢مُُ،07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإًُُٖالابخ٩اعُباليكاٍُالازتراعيُ .
ُ-ُ154حاءُفيُاإلااصةُُ5مًُألامغُع٢مُُ07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُماًُليٌُ»:ػخبرالادتراع هاججا غً وـاي ادتراعي
إشا لم ًىً هاحما بساهت مً حالت الخلىُتُ « ُ .
ُ-ُ155جخًــمًُخالــتُالخ٣ىُــتُالؿــاب٣تُ٧ــلُمـ ُ
ـاُويــُ٘فــيُمخىــاوُ٫الجمهــىعُٖــًَُغٍــُ٤أيُوؾــُلتُٖبــرُالٗــالمُ،وطلــ٢ُ٪بــلُ
ًىمُئًضإَُلبُالخماًتُأوُجاعٍشُمُالبتُألاولىٍتُبهُ .
50

ألاوٌ-الفلل ّ
الباب ّ
ألاوٌ6

ّ
ّ
اللىاغُت
امللىُت
الٌبُػت اللاهىهُت لـهازة

وج٣ضًغُالالبضاهتُمًُخالتُالخ٣ىُتًُ٩ىنُباليؿبتُللغحلُالخغٞت(ُ،)156وأٖخمضُالً٣اءُ
ٖلىَُغٍ٣خحنُلخ٣ضًغُالالبضاهتُلهماُٖال٢تُباإلابخ٨غُوالص يءُاإلابخ٨غُٞ،دؿمىُألاولىُبالُغٍ٣تُ
الصخهُتُ،وهيُجىٓغُئلىُاملجهىصُالٗ٣ليُالخالُ١الظيًُبظلهُاإلابخ٨غُفيُؾبُلُالىنىُ ٫ئلىُ
ً
ابخ٩ا هُ ،بدُث ّ
ُأن ُالابخ٩اع ُال ًُمثل ُهخاحا ُواضخاًُباليؿبت ُلغحل ُاإلاهىت ُئطا ُحٗظع ُجىُٟظُ
ع
الازترإ ُبىاؾُت ُمٗاعٞه ُالٗامت(ُ .)157والُغٍ٣ت ُالثاهُت ُحؿمى ُالُغٍ٣ت ُاإلاىيىُٖتُ ،وهيُ
ُ
ً
جىٓغُئلىُمىيىُٕالابخ٩اعُطاجهُالظيُجىنلُئلُهُاإلابخ٨غُم٣اعها ُبالخالتُالٟىُتُأوُالخ٣ىُتُ
ّ
الؿاب٣تُإلزباثُأنُالابخ٩اعُٚحرُهاحمُبضاهتُمًُخالتُالخ٣ىُت(ُ .)158
وٖالوةُٖلىُطلُ،٪احتهضُالً٣اءُالٟغوس يُٞخىنلُئلىُويُ٘مجمىٖتُمًُاإلاإقغاثُ
ّ
والضالةلًُمًُ٨مًُزاللهاُجدضًضُالالبضاهتُومًُزمُالىنىُ٫ئلىُالابخ٩اعٍتُ،وهظهُاإلاإقغاثُ
ّئما ُئًجابُتّ ،
ُوئما ُؾلبُتُٞ .اإلاإقغاث ُؤلاًجابُت ُهي ُجلُ ٪اإلاإقغاث ُوالضالةل ُالتي ٌُٗخمضهاُ
ً
الً٣اءُإلزباثُوحىصُالابخ٩اعٍت٦ُ،خلبُتُخاحتُجمُالاخؿاؽُبهاُمىظُػمًَُىٍلُوؿبُاُواإلاضةُ
اإلاؿخٛغ٢تُلخىُٟظُالازترإ(ُ،)159والجهضُالخ٣نيُاإلابظوُ ٫لل٣ىُ ٫بىحىصُالابخ٩اعٍت(ُ،)160وألازغُ
ً
اإلاٟاجئ ُوٚحر ُاإلاخىّ .)161(٘٢
ُوأما ُاإلاإقغاث ُالؿلبُت؛ ُ٣ُٞهض ُبها ُجلُ ٪التي ُجلٗب ُصوعا ُلِـُ
ّ
إلزباث ُالابخ٩اعٍت ُوئهما ُإلزباث ُاهخٟائها٦ُ ،بؿاَت ُٖملُاث ُجىُٟظ ُازترإ(ُ )162والىْاةُ٠
ّ
ُ -ُ 156لمًُىوُاإلاكغُٕالجؼاةغي ُٖلىُمُٗاعُعحلُالخغٞتُيمًُأخ٩امُاليكاٍُالازتراعيُئال ُأههًُمًُ٨اؾخيباٍُهظاُ
ً
اإلاُٗاعُمًُهوُاإلااصةُُ 3/22مًُألامغُع٢مُُ،07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُالتيُاقترَذُونُ٠الازترإُونٟاُ
ً
ً
واضخاُبماُُٞهُالٟ٨اًتُ ُو٧امالُختىًُدؿنىُملخترُٝجىُٟظه.
ُ-ُ157زضوَف غبس د زضوَف إبطاهُمُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ ُ.119.
ُ-ُ158ز .مغبغد ددب وػد ددُمُ،ب ـ ـغاءةُالازت ـ ـرإُ،ملُ٨ـ ــتُنـ ــىاُٖتُوججاعٍـ ــتُ:صعاؾـ ــتُفـ ــيُال٣ـ ــاهىنُاإلا٣ـ ــاعنُ،الُبٗـ ــتُالثاهُـ ــتُ،
ميكىعاثُالخلبيُالخ٣ىُ٢تُ،2009ُ،مُ .66.
159
-ُGALLOUX Jean-Christophe, Droit de la propriété industrielle, 2e édition, Dalloz, Paris, p.111.
-ُCHAVANNES Albert, BURST Jean-Jacques, op.cit, p.60.
160
ُ-ُSCHMIDT-SZALEW4SKI Joanna et PIERRE Jean-Luc, op.cit, p.51.
161
ُ-ُ PEUSCET Jacques, Brevetabilité de la biologie en France en 2006, Litec, Paris, 2006, p.44.Voir
aussi : GAUMONT-PRAT Hélène, Droit de la propriété industrielle, Litec, Paris, 2005, p.41.
162
ُ-GALLOUX Jean-Christophe, op.cit, p.112.
CHAVANNES Albert, BURST Jean-Jacques, op.cit, p.60.
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الٗاصًتُلغحلُاإلاهىت(ُ)163أوُمجغصُجُبُُ٤إلاٗاعٞهُاإلاهىُت(.)164
ب-اللابلُت للخٌبُم في املجاٌ اللىاعي6
ً
ً
حٗخبر ُ٢ابلُت ُالابخ٩اع ُللخُبُُ ٤في ُاملجاُ ٫الهىاعي ُقغَا ُأؾاؾُا ُلخمخ٘ ُاإلاىخجاثُ
الظهىُتُبالخماًتُال٣اهىهُتُاإلا٣غعةُللملُ٨تُالهىاُٖتُ،و٢ضُاقترٍُاإلاكغُٕالجؼاةغي ُطلُ٪
نغاخت ُفي ُاإلااصة ُُ 3مً ُألامغ ُع٢م ُُ 07-03اإلاخٗلُ ٤ببراءة ُالازترإ(٦ُ ،)165ما ُوعصث ُألٟاُّ
وٖباعاث ُجُٟض ُالخُبُُ ٤الهىاعي ُفي ُ٢اهىوي ُالغؾىم ُوالىماطج ُالهىاُٖت ُو٦ظا ُالخهامُمُ
الك٩لُتُللضواةغُاإلاخ٩املت(ُ .)166
و٢ضُأ٦ض ُاإلاكغُٕالجؼاةغي ّ
ّ
ُأن ُال٨ٟغةُاإلابخ٨غةُج٩ىن ُ٢ابلتُللخُبُُ٤الهىاعيُمتىُ٧انُ
ً
مىيىٖهاُ٢ابال ُللهىُ٘أوُالاؾخسضامُالهىاعيُوطلُ٪فيُأيُوحهُمًُأوحهُالهىاٖت(ُ،)167
ّ
ٞمٟهىمُالهىاٖتُالبضُأنًُإزظُباإلاٗنىُالىاؾ٘(ُ .)168
ً
ّ
ًغي
ُبٌُٗال٣ٟهُأنُمىيىُٕالابخ٩اعًُ٩ىنُ٢ابالُللهىُ٘والاؾخسضامُفيُالهىاُٖتُمتىُ
ً
ً
٧ان ُهُٟٗا ُو٢ابال ُللخجؿُض ُفي ُاملجاُ ٫الهىاعي(ُ ،)169بمٗنى ُأن ًُ٩ىن ُطا ُنلت ُبص يء ُماصيُ
163

ُ-ُSCHMIDT-SZALEWSKI Joanna et PIERRE Jean-Luc, op.cit, p.51.
164
ُ-ُGALLOUX Jean-Christophe, op.cit, p.112.
ُ-ُ165حاءُفيُاإلااصةُُ3مًُألامغُع٢مُُ07ُ-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُالؿالُ٠الظ٦غُأههًُ»ُ:مىً أن جحمى بىاػٌت
بطاءة الادتراع ،الادتراغاث اللابلت للخٌبُم اللىاعيُ«.
ُ -ُ 166وعصثُألالٟاُّ":الخهيُ٘"ُ"ُ،نىاعي"ُ"ُ،الهىاٖتُالخ٣لُضًتُ"ُفيُاإلااصةُألاولىُمًُألامغُع٢مُُ 86-66اإلاخٗلُ٤
بالغؾىمُوالىماطجُالهىاُٖتُحٗغٍُ٠الغؾمُوالىمىطجُ.و٦ظلُ٪جمُاؾخٗماُ٫لُ"ُٟٔالخهيُ٘"ُولُ"ٟٔناوعيُ
الضواةغُاإلاخ٩املتُ"ُفيُاإلااصجحنُُ2وُ3مًُألامغُع٢مُُ08-03اإلاخٗلُ٤بدماًتُالخهامُمُالك٩لُتُللضواةغُاإلاخ٩املتُ
اإلاؿخٗملتُفيُحٗغٍُ٠الخهامُمُالك٩لُتُوالضواةغُاإلاخ٩املتُ .
ُ-ُ167اإلااصةُُ 6مًُألامغُع٢مُُ 07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُٖلىُأههٌُ »:ػخبر الادتراع كابال للخٌبُم اللىاعي إشا
وان مىهىغه كابال لللىؼ أو الاػخذسام في أي هىع مً اللىاغتُ«.
ٌُٗ-ُ168خبرُهظاُميسجماُمُ٘أخ٩امُاجٟاُ٢تُباعَـُالتيُأ٦ضثُبمىحبُال٣ٟغةُالثالثتُمًُماصتهاُألاولىُأههُ»ُ:جؤدص

امللىُت اللىاغُت بأوػؼ مػاهيها ،فال ًلخلط جٌبُلها غلى اللىاغت والخجاضة بمػىاها الحطفي وإهما جٌبم
هصلً غلى اللىاغاث العضاغُت والاػخذطاحُت وغلى حمُؼ املىخجاث امللىػت أو الٌبُػُت مثل الاهبصة
والحبىب وأوضاق الخبغ والفىاهه واملىاش ي واملػازن واملُاه املػسهُت والبيرة والعهىض والسكُمُ«..
 ُ -ُ 169ز .دمحم حؼً غبس د غليُ »ُ،خماًت ُبغامجُالخاؾبُب٣اهىن ُبغاءةُالازترإُفيُالىالًاثُاإلاخدضةُألامغٍُ٨تُ«ُ،
مجلتُالكغَٗتُوال٣اهىنُُٖ،ضصًُُ،47ىلُىُُ،2011مُ .134.
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ملمىؽُفيُالهىاٖتُ،والًُ٣خهغُٖلىُاملجاُ٫املجغصُ(ُ .)170والٌُكترٍُلظلُ٪يغوعةُجىاٞغُ
ً
ّ
الص يءُاإلابخ٨غُٖلىُمؿخىي ُمٗحنُٞ،الُيهمُمؿخىي ُالابخ٩اعُُٞهُ،وئهماُاإلاهمُأنًُغجبُآزاعاُ
ج٣ىُتُخالُتُوآهُتُفيُهٓامُالهىاٖتُبٌُٛالىٓغًُُٖمؿخىاهاُ.والٌُكترٍُ–٦ظلُ -٪أنُ
ً
ً
ً ّ
ّ
ماًُٟ٨يُأنًُبحنُج٣ىُاُأههُ٢ابلُللخجؿُضُفيُ
ً٩ىنُالابخ٩اعُ٢ابالُللخُبُُ٤الهىاعيُٞىعاُ،وئه
ً
مجاُ٫الهىاٖت(ُ.)171لًًُ٨خٗحنُٖلىُاإلابخ٨غُأالًُخماَلُ٦ثحراُفيُاؾخٗماُ٫واؾخٛالُ٫الص يءُ
ّ
ُ٧انُٖغيتُللغزوُؤلاحباعٍتُأوُٖغيتُللؿ٣ىٍ(ُ .)172
ُ
اإلابخ٨غ؛ُوئال
ً
وجٟاصًاُأليُزلُِأوُهؼإُ٢ضًُثاعُبحنُاإلاىصُٕوالٟاخوُوال٣اض يُٖىضُٞهلهُفيُالجزإُ
خىُ ٫قغٍ ُ٢ابلُت ُاإلابخ٨غاث ُللخُبُُ ٤الهىاعي ُاؾدبٗض ُاإلاكغٕ ُنغاخت ُمً ُاملجاُ٫
الهىاعيُ:اإلاباصبُوالىٓغٍاثُوالا٦دكاٞاثُطاثُالُابُ٘الٗلميُواإلاىاهجُالغٍايُتُ،والخُُِ
واإلاباصبُواإلاىاهجُالغامُتُئلىُالُ٣امُبأٖماُ٫طاثَُابُ٘ز٣افيُوجغُٞهيُمدٌُ،و٦ظلُ٪اإلاىاهجُ
ومىٓىماثُالخٗلُمُوؤلاصاعةُأوُالدؿُحرُ،وَغُٖ١الجُحؿمُؤلاوؿانُأوُالخُىانُبالجغاختُأوُ
اإلاضاواةُو٦ظلُ٪مىاهجُالدصخُوُ،مجغصُج٣ضًمُاإلاٗلىماثُ،بغامجُالخاؾىبُ،الابخ٩اعاثُ
طاثُالُابُ٘التزًُنيُاملخٌ(ُ .)173
زاهُا-كسضة إلاؿاضاث غلى الخمُيز6
إلااُ٧اهذُالىُْٟتُألاؾاؾُتُلإلقاعاثُاإلامحزةُهيُجمُحزُاإلاىخجاثُأوُالخضماثًُُٖمثُالتهاُفيُ
ّ
الؿى١
ُمماًُمًُ٨حمهىعُاإلاؿتهل٨حنُمًُالخٗغُٖٝلىُالؿلُ٘التيًُغٚبىنُٞيهاُ.لظلًُ٪جبُأنُج٩ىنُ
لهاُنٟتُممحزةُجمًُ٨حمهىعُاإلاؿتهل٨حنُمًُالخٗغُٖٝليهاُصونُأنُجىٗ٢هُزلُِأوُلبـُ ُ.
والهٟتُاإلامحزة ُحٗني ُأن ُج٩ىن ُلإلقاعة ُطاجُت ُزانتُجمحزها ًُٖ ُٚحرها ُمًُالاقاعاث ُاإلامحزةُ
170

-ُGALLOUX Jean-Christophe, op cit, p.113.
ً
ً
ّ ّ
٢ُ-ُ171ضًُ٩ىنُالازترإُ٢ابالُللخُبُُ٤الهىاعيُئالُأههُٚحرُ٢ابلُالؾخٛاللهُججاعٍاُ٧أنُج٩ىنُج٩لٟتُاؾخٛاللهُباهٓتُ
ُ
ً
مثالُأوُأنًُخُلبُالاؾخٛالُ٫ئحغاءاثُوٖملُاثُأزغيُؾاب٣تُ،اهٓغُفيُطل:٪
-GAUMONT-PRAT Hélène, op.cit, p.42.
ُ
ُ-ُ172اهٓغُ:اإلااصجحنُُ38وُُ55مًُألامغُع٢مُُ07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُ،مغحُ٘ؾابُ .٤
ُ
-ُ173اهٓغُاإلااصةُُ7مًُألامغُع٢مًُُ،07-03خٗلُ٤ببراءاثُالازترإُ،مغحُ٘ؾابُ .٤
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ألازغي ُاإلاؿخسضمتُلخمُحزُؾلُ٘وزضماثُممازلتُ(أ)ُوأال ُجخ٩ىن ُمًُٖىانغُاإلاىخىجُوالخضمتُالتيُ
جىيُٖ٘ليهاُجلُ٪الاقاعةُ(ب)ُ .
أُ-هطوضةُجمخؼ الاؿاضة املميزة بذلائم شاجُت6
ً
ً
ً
ٌكترٍُفيُؤلاقاعةُاإلامحزةُأنًُ٩ىن ُلهاَُابٗا ُممحزا ًُمىذُلهاُُ٦اها ًُدىُ ٫صون ُالخلُِ
بُنهاُوبحنُئقاعاثُأزغيُجىيُٖ٘لىُمىخجاثُوبًاتُ٘ممازلتُ.وهظاُالكغٍُفيُخ٣ُ٣خهُم٣غعُ
لخماًت ُمالُ ٪ؤلاقاعة ُمً ُاإلاىاٞؿت ُٚحر ُاإلاكغوٖت ُوخماًت ُاإلاؿتهلُ ٪مً ُو٢ىٖه ُفي ُٚلُِ
وا٢خىاء ُمىخجاث ُممازلت ُأو ُمكابهت ُوال ًُ٣هضها(ُ .)174ولهظا ُاؾدثنى ُاإلاكغٕ ُالجؼاةغي ُمًُ
الدسجُلُالٗالماثُاملجغصةُأوُالخالُتُمًُنٟتُالخمُحزُوالٗالماثُاإلامازلتُأوُاإلاكابهتُلٗالمتُأوُ
حؿمُتُميكأُمسجلتُأوُمدلَُلبُحسجُل(ُ .)175
ً
ّ
ُوالُج٣خهغُنٟتُالخمُحزُٖلىُالٗالمتُُِ٣ٞوئهماُجىُبُ٤أًًا ُٖلىُحؿمُتُاإلايكأ(ُٞ،)176هظهُ
ً
ّ
ألازحرةُٖلىُالغٚمُمًُأنهاُجخ٩ىنُأؾاؾاُمًُاؾمُحٛغافيُئالُأههًُجبُأنُج٩ىنُممحزةُبدُثُالُ
ً
جسخلُِبدؿمُتُمسجلتُؾاب٣اُ،أوُؾبُ٤اًضإَُلبُحسجُلُبكأنها(ُ.)177
ُ -ُ 174بىؿػُب البىغميريُ »ُ،الٗالمتُالخجاعٍتُٖلىُيىءُال٣اهىن ُوالاحتهاصُالً٣اتيُ«ُُ،مجلتُاملخ٨متُالٗلُاُ،
ٖضصُزامُ(الخ٣لُضُفيُيىءُال٣اهىنُوالاحتهاصُالً٣اتي)٢ُ،ؿمُالىزاةُ،2012ُ،٤مُ .97.
ُ-ُ175اإلااصةُُ9ُ،8ُ،2/7مًُألامغُع٢مُُ06-03اإلاخٗلُ٤بالٗالماثُ،مغحُ٘ؾابُ .٤
ُ-ُ176ومًُأمثلتُطلُ٪أًًاُحؿمُتُاإلاُاهُاإلاٗضهُتُ"ُبًُهاعونُ"ُاإلامازلُلإلهخاجُاإلاؿمىُ"ُمىػاًتُ"ُ،وهماُمًُمىُ٣خحنُمخ٣اعبخحنُ،
ً
ولًُ٨ل٩لُمنهماُحؿمُتُمسخلٟتُ،وازخالُٝحؿمُتُاإلايكأًَُُٖغٍُ٤حؿمُتُاإلاىُ٣تًُ٩ىنُختىُفيُخالتُ٧ىنُاإلاالُ٪شخهاُ
ً ُ
وخضاُ.اهٓغُ:الفخالوي حمُل ػميرحؼينُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ .321.
ُ
ُ-177للمؼٍضُمًُالخٟانُلُخىُ٫مىيىُٕالدؿمُاثُالجٛغاُٞتُعاحُ٘ :
ُ -ُMARIE-VIVIEN Delphine, Le droit des indications géographiques en Inde : un Pays de l’ancien
monde face aux droits français, Thèse en vue de l’obtention du grade deُDocteur en droit et
sciences sociales, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Centre d'études des normes
juridiques - Yan Thomas, Ecole doctorale « Etudes Politiques », 2010.
-FRANJUS-GUIGUES Dorothée, Nature et protection juridiques des indications géographiques,
l’avènement d’un droit à l’épreuve de sa mise en œuvre, Thèse en vue de l’obtention du grade
deُDocteur en droit, droit prive, Faculté de Droit et de Sciences Politiques d’Aix Marseille, Ecole
Doctorale Sciences Juridiques et Politiques, Université Aix Marseille, 2012.
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و٢ض ُؾبُ ٤للمٗهض ُالىَني ُالجؼاةغي ُللملُ٨ت ُالهىاُٖت ُعُ ٌٞحسجُل ُحؿمُتُ
(ُ )Poivron Danoاإلاىصٖت ُمً َُغُ ٝقغ٦ت ُطاث ُاإلاؿإولُت ُاملخضوص ُ" ُبغوٞغث ُ" ُبخاعٍشُ
بذج ّ
ّ ُ 2012/02/19
تُأن ُهظهُالدؿمُتُجخمازلُمُٖ٘المتُ(ُ)Danoneوٖالمتُ(ُ)Danyالتيُ
جمل٨هما ُالكغ٦ت ُالٟغوؿُت ُ(ُ )Compagnie Gervais Danoneمىظ ُؾىت ُُ 1995القترا٦هاُ
ً
أًًاُ -حسجُلُحؿمُتُ(ُ)Melon Assel
مٗهماُفيُنىُ٠اإلاىخجاث(٦ُ.)178ماُعٌُٞاإلاٗهضُ– ُ
لظاث ُالكغ٦ت ُاإلاظ٧ىعة ُأٖاله ّ
ُبذجت ُحكابهها ُم٘ ُٖالمت ُمدل َُلب ُحسجُل ُلخُٗحن ُهٟـُ
اإلاىخجاث(.)179
وٍالخٔ ّ
ُأن ُاإلاٗهض ُالىَني ُالجؼاةغي ُللملُ٨ت ُالهىاُٖت ُلم ًُيخهج ُؾُاؾت ُمىخضةُ
ً
بكأنُالهٟتُاإلامحزةُٞ،خاعةًُبضوُ٢اؾُا ُفيُ٢غاعاجهُبالغٌُٞوجاعةُأزغي ُهغاهًُدؿاهلُوٍ٣بلُ
ً
حسجُلُٖالماثُ٢غٍبتُالكبهُمُ٘ٚحرها(ّ ُ)180
وأن ُهظهُالٗالماثُ٦ثحرا ُماًُيخهيُبهاُألامغُأمامُ
الً٣اء ُإلبُالها .وهظا ُما ُزلهذ ُئلُه ُاملخ٨مت ُالٗلُا ُفي ُال٣غاعًٍ ُالهاصعًٍ ُبخاعٍش ُُ04
ألاوُ ٫بكأن ُٖالمت ُ" ُُ "ISDSوٖالمت ُ" ُُ"ISISبحن ُقغ٦ت ُهى٩ل ُالجؼاةغ ُيضُ
أبغٍل ُُ ُ ،2010
الكغ٦تُط.م.مُ(ػ.م)ُوقغٍ٨هُإلاىاصُالخىُُٓ،)181(٠والثاويُبكأنُٖالمتُ"ُُ"brefوٖالمتُ"ُ chef
"ُبحنُقغ٦تُهى٩لُالجؼاةغُيضُقغ٦تُلُبؿاصُإلهخاجُمىاصُالخىُُٓ .)182(٠

ُ
ُ-ُ178اهٓغُاإلالخُ٤ع٢مُُ .01
ُ
ُ-ُ179اهٓغُاإلالخُ٤ع٢مُُ .02
ً
ُ -ُ 180هظاُالخأعجر ُفي ُال٣غاعاث ُ٢ض ًُجض ُله ُجٟؿحرا ُفيُْل ُألامغُع٢م ُُ 57-66اإلاخٗلُ ٤بٗالماثُاإلاهى٘ ُوالٗالماثُ
الخجاعٍتُألههُا٦خٟىُبمجغصُالٟدوُالك٨ليُللٗالماثُومًُزمًُمًُ٨أنُجٟلذُالٗالمتُمًُالٟدوُاإلاىيىعيُ.
ّأماُألامغُع٢مُُ06-03اإلاخٗلُ٤بالٗالماثُٞاههًُسًُ٘الٗالماثُئلىُٞدوُمًُالىاخُخحنُالك٩لُتُواإلاىيىُٖتُ.
ومًُزمُالُمبرعُإلاىذُقهاصةًُُٖٖالمتُجدكابهُمُ٘ٚحرهاُ .
٢ُ-ُ181غاعُاملخ٨متُالٗلُاُ،الٛغٞتُالخجاعٍتُوالبدغٍتُ،ملُ٠ع٢مُ٢ُ595067غاعُبخاعٍشُُٞ04براًغُ2010بكأنُٖالمتُ
"ُُ"ISDSوُٖالمتُ"ُُ"ISISبحنُقغ٦تُهى٩لُالجؼاةغُيضُالكغ٦تُط.م.مُ(ػ.م) ُوقغٍ٨ه ُإلاىاصُالخىُُٓ،٠مجلتُ
املخ٨متُالٗلُاُٖ،ضصُزامُ(الخ٣لُضُفيُيىءُال٣اهىنُوالاحتهاصُالً٣اتي)٢ُ،ؿمُالىزاةُ،2012ُ،٤مُ .32.
٢ُ-ُ182غاعُاملخ٨متُالٗلُاُ،الٛغٞتُالخجاعٍتُوالبدغٍتُ،ملُ٠ع٢مُ٢ُ595068غاعُبخاعٍشُُ2010/02/04بكأنُ"ُُ"bref
وُٖالمتُ"ُ ُ"ُ chefبحنُقغ٦تُهى٩لُالجؼاةغُيضُقغ٦تُلُبؿاصُإلهخاجُإلاىاصُالخىُُٓ.٠مجلتُاملخ٨متُالٗلُاُ،
ٖضصُزامُ(الخ٣لُضُفيُيىءُال٣اهىنُوالاحتهاصُالً٣اتي)٢ُ،ؿمُالىزاةُ،2012ُ،٤مُ .34.
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واؾدىضُالً٣اءُالجؼاةغي ُلخ٣ضًغُالُابُ٘اإلامحزُئلىُاإلاىخىجُاإلاكمىُ ٫بالٗالمتُٞ،جاءُفيُ٢غاعُ
ناصعًُُٖاملخ٨متُالٗلُاُبخاعٍشُُ04أبغٍلُُ2007فيًُُ٢تُقغ٦تُ"با٦تريُ"ُيضُ(.١ر)ُ،بكأنُٖالمتُ
ّ
"َُاووؽُ"ُوٖالمتُ"َُاوؽُ"ُأنُ"ُ:اللبؽ ًىمً في حـابه املىخىج حؼمُت وهٌلا ًىهمان العبىن
غلى هىهه ًلسم غلى اكخىائه مؼ أهه للغيراملللس الصي جبىاهُ"(ُ .)183
ول٩يُالُجسخلُِالدؿمُتُمُ٘حؿمُتُأزغي ُإلهخاجُممازلٌُكترٍُالً٣اءُبأنًُىيُ٘الاؾمُ
ً
بدُثًُ٩ىنُمسخلٟاُٖىهُ٧اياٞتُ٧لمتُجمحزهاُبهىعةُواضخت(ُٚ.)184حرُأههُفيُ٧لُألاخىاُ٫الُوحىصُ
ىؾُِ،ولظل٢ُ٪ضعُ
ُّ
للدكابهُمتىُلمُجإصيُالٗالمتُئلىُزلُ٤اللبـُللمؿتهلُ٪طوُالاهدباهُاإلاخ
ً٢اة ُاملخ٨مت ُالٗلُا ُبىحىص ُالُاب٘ ُاإلامحز ُفي ُٖالمت ُ" ُبغاوؿاؽ ُ"ُبالغٚم ُمًُحكابههاُمُ٘
ٖالمتُ"ُبغاوـُ"(ُ .)185
ب-اػخلالٌ إلاؿاضة املميزة غً املىخجاث املػىُت بها6
ٌٗخبر ُاؾخ٣الُ ٫ؤلاقاعة ُاإلامحزة ًُٖ ُاإلاىخجاث ُالىحه ُالثاوي ُالظي ًًُٟي ُٖلى ُؤلاقاعةُ
ً
ً
ً
َابٗا ُممحزُاُٞ.اإلقاعةُج٣ٟضُنٟتهاُاإلامحزةُمتىُ٧انُج٩ىٍنهاُ٢انغُا ُٖلىُعمىػُأوُبُاهاثًُمًُ٨
ُ
أنُحؿخٗملُفيُالخجاعةُللضاللتُٖلىُهىُٕاإلاىخجاثُوحىصتهاُأوُ٦مُتهاُأوُالٛغىُمنهاُأوُمدلُ
ميكأ ُاإلاىخجاث ُأو ُػمً ُؤلاهخاجُ ،أو ُئطا ُ٧اهذ ُ٢ض ُأنبدذ ُقاتٗت ُفي ُاللٛت ُالجاعٍت ُأو ُفيُ
الٗاصاثُالخجاعٍت(ُ .)186
٢ُ-ُ183غاعُاملخ٨متُالٗلُاُ،الٛغٞتُالخجاعٍتُوالبدغٍتُ،ملُ٠ع٢مُ٢ُ404570غاعُبخاعٍشًُُ٢ُ،2007/04/04تُقغ٦تُ
"ُبا٦تري ُ"ُيضُ(.١ر)ُ:ًُٖ،مجبر دمحمُ »ُ،الخ٣لُضُفيُمٟهىمُالاحتهاصُالً٣اتيُٖ،لىُيىءُ٢غاعاثُاملخ٨متُ
الٗلُاُ ،الٛغٞت ُالخجاعٍت ُوالبدغٍت«ُ ،مجلتُاملخ٨متُالٗلُاُٖ ،ضص ُزام ُ(الخ٣لُض ُفي ُيىءُال٣اهىن ُوالاحتهاصُ
الً٣اتي)٢ُ،ؿمُالىزاةُ،2012ُ،٤مُ .24.
اٖخبرًُ٢اةُاملخ٨متُالٗلُاُأنُٖالمتُالُاًُٖ"ُئٞغيُمى٧احُ"ُجخمحزًُُٖالٗالمتُالخجاعٍتُللمُٗىنُيضهُ"ُئٞغيُئبغاهُمُ"ُ
ُّ
ُ-ُ184
بؿبب ُاياٞت ُالاؾم ُالٗاةليُ .عاح٘ ُ٢غاع ُاملخ٨مت ُالٗلُاُ ،الٛغٞت ُالخجاعٍت ُوالبدغٍتُ ،ملُ ٠ع٢م ُُ ،190797بخاعٍشُ
ًُ٢ُ،1999/07/13تُقغ٦تُ(ُم.مُ)ُيضُ(ئ.م)ُُ،املجلتُالً٣اةُتُٖ،ضصُُ،2000ُ،01مُ .127.
٢ُ -ُ 185غاعُاملخ٨متُالٗلُاُ،الٛغٞتُالخجاعةُوالبدغٍتُ،ملُ٠ع٢مُُ،ُ 261209جاعٍشُُٞ 05براًغًُُ٢ُ،2002تُ(ف.ج)ُ
يضُ(م.ب)ُ،املجلتُالً٣اةُتُٖ،ضصُُ،2003ُ،01مُ .267.
186
ُ -ُ CHAVANNE Albert, « Propriété industrielle : Sur les signes distinctifs », R.T.D com et eco, 44,
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ولهظاُالًُجىػُحسجُلُئقاعاثُحٗبرًُُٖنىعةُوق٩لُاإلاىخجاثُووُْٟتها(ُ،)187و٦ظلُ٪
ؤلاقاعاث ُالتيُ ُ جخًمًُالدؿمُتُالٗاصًتُللمىخىجُأوُالدؿمُاثُالكاتٗتُالتيُجىاجغُالٗملُ
ُ
ٖلىُاؾخسضامهاُٖاصةُواؾخٗمالها(ُ،)188و٦ظلُ٪ؤلاقاعاثُالتيُجهُ٠ممحزاثُاإلاىخىجُ،الؾُماُ
الىىٕ ُوالجىصة ُوال٨مُت ُوالٛغى ُوالُ٣مت ُواإلاهضع ُالجٛغافي ُوالٟترة ُالؼمىُت ُالتي ُجم ُٞيهاُ
ئهخاجُالؿلُ٘أوُج٣ضًمُالخضمت(.)189
ٖلىُهظاُألاؾاؽُ،اٖخبرًُ٢اةُاملخ٨متُالٗلُاُفيُالجؼ ّ
اةغُأنُٖباعةُ(٧ى٧ىهىث)ُلِؿذُ
ّ
بٗالمت ُنى٘ ُوئهما ُحٗني ُ(حىػ ُالهىض) ُالظي ًُضزل ُيمً ُاإلاغ٦باث ُألاؾاؾُت ُالتي ُجدخىيهاُ
اإلاؿخدًغاثُالخجمُلُتُوالظيٌُكترُُٞ٥هُحمُُ٘مىخجيُهظاُاإلاؿخدًغُوالًُجىػُاخخ٩اعهُ
مًَُغُٝأيُقغ٦ت(.)190

املٌلب الثالث
إحطاءاث الحلىٌ
غلى ؿهازة امللىُت اللىاغُت
ئلىُحاهبُالكغوٍُاإلاىيىُٖتُالىاحبُجىاٞغهاُفيُالص يءُاإلابخ٨غُاإلاُلىبُخماًخهُ،
ًخٗحن ُٖلى ُ٧ل ُمً ًُغٚب ُفي ُالخهىُٖ ٫لى ُقهاصة ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُبكأن ُطلُ ٪اإلابخ٨غُ
n° 02, Sirey, Paris, avril-juin, 1991, p. 199.
ّ
اإلاخٗلُ٤بالٗالماثُ،ئطُحاءُٞيهاُأههُ»ُ:حؼدثنى مً الدسجُل 6الطمىظ التي جمثل
ُ-ُ187اإلااصةُُ3/7مًُألامغُع٢مُُ06-03
ؿيل الؼلؼ أو غالفها إشا واهذ الٌبُػت أو وظُفت الؼلؼ أو الخغلُف جفطههاُ«ُ ُُ.
ُ -ُ 188ز .الىؼىاوي غامط محمىز ُ ،التزوٍغ ُاإلاٗلىماحي ُللٗالمت ُالخجاعٍتُ ،صاع ُالث٣اٞت ُلليكغ ُوالخىػَُٖ٘ ،مانُ،
ُ،2010مُ.85.وَٗخبرُهظاُاإلاىُ٠٢ميسجماُمُ٘هوُإلااصةُ(ُ6زامؿا)/بُ2-اجٟاُ٢تُباعَـُالتيُأحاػثُللضوُ٫
بأنُجغٌُٞحسجُلُالٗالمتُمتىُأنبدذُقاتٗتُفيُاللٛتُالجاعٍتُأوُالٗاصاثُالخجاعٍتُاإلاكغوٖتُواإلاؿخ٣غةُفيُ
الضولتُالتيُجُلبُٞيهاُالخماًت ُ
189
ُ-ُSCHMIDDT-SZALEWSKI Joanna, Le droit des marques, Dalloz, Paris, 1997,p.12.
٢ُ-ُ 190غاعُاملخ٨متُالٗلُاُ،الٛغٞتُالخجاعٍتُوالبدغٍتُ،ملُ ٠ع٢مُُ 254727اإلاإعرُفيُُ 20حىانًُُ٢ُ،2001تُ(ف،٥ُ،ئ)ُ
يضُ(ف،مُ،)ٍ،املجلتُالً٣اةُتُٖ،ضصُُ02لؿىتُُ،2003مُمُ .210ُ-208ُ.
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ً
ً
وبالخالي ُالخمخ٘ ُبالخماًت ُال٣اهىهُتُ ،أن ًُىصٕ ُأمام ُاإلاهلخت ُاملخخهت َُلبا ُفي ُطلُ ٪مغ٣ٞاُ
ّ
متُ(الٟغُٕألاوُ .)٫
بجمُُ٘الىزاةُ٤الالػ
ُوٍخٗحن ُٖلى ُاإلاهلخت ُبٗض ُجل٣يها ُملَُ ٠لب ُالدسجُلُٞ ،دو ُاإلالُ ٠مً ُالىاخُتُ
الك٩لُتُ ُ ،وٞدهه ُ٦ظلُ ٪مً ُالىاخُت ُاإلاىيىُٖت ُئطا ُ٧ان ُالص يء ُاإلاُلىب ُخماًخه ُمًُ
ً
ألاقُاءُالىاحبُجٟدههاُمىيىُٖاُ،ومتىُجد٣٣ذُاإلاهلختُمًُالكغوٍُاإلاُلىبتُٖمضثُ
ّ
يءُمدلُالُلبُومىدذُاإلاىصُٕقهاصةًُُٖطلُ٪وأٖلمذُالجمهىعُبظلًُُٖ٪
ئلىُحسجُلُالص
ّ
َغٍُ٤اليكغُفيُاليكغةُالغؾمُتُللملُ٨تُالهىاُٖتُ(اإلاُلبُالثاوي)ُ .
الفطع ّ
ألاوٌ
إًساع ًلب الحلىٌ
غلى ؿهازة امللىُت اللىاغُت
لم ًُ٨خُ ٠اإلاكغٕ ُالجؼاةغي ُبخسهُو ُمهلخت ُمسخهت ُجخل٣ى َُلباث ُؤلاًضإُ
ً
والدسجُل ُٞدؿبّ ،
ُوئهما ُٖالوة ُٖلى ُطلُ ،٪وجٟاصًا ُألي ُهؼإ ُ٢ض ًُثاع ُبكأن ُألاخُ ٤بُلبُ
ً
ُبُيذ ُألاشخام ُالظًًًُجىػ ُلهم ُئًضإُالُلبُ ،وطلُ٪
الدسجُلُ ،وي٘ ُأخ٩اما ُمٟهلت؛ ُّ
ً
ً
ً
حها(أوال)ُ .
ُ
ؾىاءُ٧انُالابخ٩اعُمىٟغصاُأوُمكتر٧اُ،وؾىاءُأهجؼُصازلُمإؾؿتُأوُزاع
٦ماُبُيذُألاخ٩امُاإلاخٗل٣تُباإلًضإُ– ُ٦ظلُ -٪مدخىي ُملَُ٠لبُالخهىُٖ ٫لىُقهاصةُ
ُّ
ُُُُُ
ً
اإلالُ٨تُالهىاُٖتُ(زاهُا).
أول-أصحاب الحم في إًساع ًلب الحلىٌ غلى ؿهازة امللىُت اللىاغُت6
ُّبُ يذ ُألاخ٩ام ُال٣اهىهُت ُاإلاخٗل٣ت ُباًضإ ُوحسجُل ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُبض٢ت ُناخبُ
الخُ ٤في ُج٣ضًم َُلب ُالخهىُٖ ٫لى ُقهاصة ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُلضي ُاإلاهلخت ُاملخخهتُ،
ثُطلُ٪للمبخ٨غُوزلٟهُ(أ)ُ.وبُيذُألاخ٩امُ٦ظلُ٪ناخبُالخُ٤فيُج٣ضًمُالُلبُمتىُ
ُّ
ٞأحاػ
ً
٧انُالابخ٩اعُمكتر٧ا ُ(ب)ُ،ومتىُجمُالىنىُ ٫ئلُهُصازلُمإؾؿتُمؿخسضمتُبمىحبُٖ٣ضُ
زضمتُأوُٖ٣ضُٖمل(ص)ُ.
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أ -املبخىط ودلفهُ :

ج٣غ ُألاخ٩ام ُال٣اهىهُت ُاإلاخٗل٣ت ُباإلالُ٨ت ُالهىاٖت ّ
ُبأن ُج٣ضًم َُلب ُالدسجُل ُأمامُ
اإلاٗهض ُالىَني ُالجؼاةغي ُللملُ٨ت ُالهىاُٖت ُهى ُخُ ٤للمبخ٨غ ُأو ُزلٟه()191؛ ُوطلّ ٪
ُئما ُأنُ
ًخ٣ضمُمباقغةُئلىُم٣غُاإلاٗهضُالىَنيُالجؼاةغي ُللملُ٨تُالهىاُٖتّ ُ ،
وئماُأنًُغؾلُالُلبُ
ًَُٖغٍُ٤البرًضُأوُأًتُوؾُلتُأزغيُجثبذُالاؾخالمُ .
ُّ
ُوٍجىػُللمبخ٨غُأنًُى٧لُمهمتُؤلاًضإُئلىُأيُوُ٦لًُسخاعهُمًُبحنُالى٦الءُاإلاٗخمضًًُ
ً
في ُمجاُ ٫اإلالُ٨ت ُالهىاُٖت(ُٖ ،)192لى ّ
ُأن ُج٩لُُ ٠وُ٦ل ُالؼامي ُمتى ُ٧ان ُالصخو ُمُ٣ما ُفيُ
الخاعج(ُ .)193
ُ ً
ّ
بخ٨غاُ
ووي٘ ُاإلاكغٕ ُ٢غٍىت ُمٟاصها ُأن ُالصخو ُالظي ُ٢ضم َُلب ُالدسجُل ٌُٗض ُم ِ
ً
ومال٩ا ُللخُٚ ،)194(٤حر ّ
ُأن ُهظه ُال٣غٍىت ُبؿُُتًُ ،مُ ً٨صخًهاُ ،وطلَُ ًُٖ ٪غٍُ ٤ازباثُ
ً٢اتيُ ُالهخداُ٫اإلاىصُٕنٟتُاإلابخ٨غُالخ٣ُ٣ي(ُ ُ.)195
ُوٍخٗحنُٖلىُاإلاٗهضُالىَنيُالجؼاةغيُللملُ٨تُالهىاُٖتُبأنًُغٌَُٞلبُالدسجُلُوالُ
ُ-ُ 191عاحُ٘اإلااصةُُ 10مًُألامغُع٢مُُ،07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُ،مغحُ٘ؾابُ.٤واإلااصةُُ 9مًُألامغُع٢مُُ،08-03
اإلاخٗلُ٤بالخهامُمُالك٩لُتُللضواةغُاإلاخ٩املتُ،مغحُ٘ؾابُ .٤
ّ
ُ -ُ 192خضصثُقغوٍُمىذُالاٖخماصُ٧ى٦الءُفيُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُبمىحبُال٣غاعُمإعرُفيُُ 12ماًىًُُ،2009دضصُ
ُُٟ٦اثُمىذُالاٖخماصُللى٦الءُفيُمجاُ٫اإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،ج.ع.ج.ج.ص.فُٖضصُُ37لـخاعٍشًُُ24ىهُىُُ .2009
ُ -ُ 193هظاُماُأ٢غجهُاإلااصةُُ 12مًُألامغُع٢مُُ،08-03اإلاخٗلُ٤بدماًتُالخهامُمُالك٩لُتُللضواةغُاإلاخ٩املتُ،واإلااصةُ
ُ 2/20مً ُألامغ ُع٢م ُُ ،07-03اإلاخٗلُ ٤ببراءاث ُالازترإُ ،و٦ظلُ ٪اإلااصة ُُ 2/13مً ُألامغ ُع٢م ُُ ،06-03اإلاخٗلُ٤
بالٗالماثُ.فيُخحنُجٟغى اإلااصةُُ 8مًُألامغُع٢مُُ،86-66اإلاخٗلُ٤بالغؾىمُوالىماطجُهظاُالالتزامُٖلىُألاحىبيُ
ً
صون ُالىَنيُ.وَٗضُهظاُزلال ُفيُجىخُضُ٢ىاٖضُالىٓامُال٣اهىويُالظيًُد٨مُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُفيُالجؼاةغ٦ُ،ماُ
ً
ُللمٗاملتُالىَىُتُوٖغ٢لتُلالؾدثماعُألاحىبيُ.وحلي ّ
ّ
ُأن ُؾببُالخللٌُٗىصُئلىُٖضمُجدُحنُألاخ٩امُ
ٌٗضُزغ٢ا
اإلاخٗل٣تُبالغؾىمُوالىماطجُالهىاُٖتُ ُ.
ُ-ُ194اإلااصةُُ1/10مًُألامغُع٢مُُ07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُ،مغحُ٘ؾابُ .٤
ُ
مًُألامغُع٢مُُ،07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُ.واإلااصةُُ 26مًُألامغُع٢مُُ،08-03
ُ -ُ 195اهٓغُفيُطلُ:٪اإلااصةُُ ُ 13
اإلاخٗلُ ٤بدماًت ُالخهامُم ُالك٩لُت ُللضواةغ ُاإلاخ٩املتُ .واإلااصة ُُ 2مً ُألامغ ُع٢م ُُ ،86-66اإلاخٗلُ ٤بالغؾىمُ
والىماطجُ.واإلااصةُُ 10مًُألامغُع٢مُُ،65-76اإلاخٗلُ٤بدؿمُاثُاإلايكأُ .واإلااصةُُ 6مًُألامغُع٢مُُ،06-03اإلاخٗلُ٤
بالٗالماثُ .
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ّ
ًمىذُقهاصةُللمىصُٕئطُ ّ
نُلهُبأنُهظاُألازحرُالُجخىٞغُُٞهُنٟتُاإلابخ٨غُالخ٣ُ٣ي(ُ .)196
جبح
ب -كفت املىزع في الابخياضاملـترنُ :
٢ضًُأحيُالص يءُاإلابخ٨غُزمغةُوهدُجتُلجهضُمكترُ٥بحنُشخهحنُأوُأ٦ثرُأوُأنًُإوُ٫
ً
يءُاإلابخ٨غُمكتر٧ا(ُ،)197وللكغ٧اءُ
ُ
ئليهمًَُُٖغٍُ٤ؾببُمًُأؾبابُاهخ٣اُ٫الخ٩ُُٞ،٤ىنُالص
ً
أن ًُخ٣ضمىا ُبُلب ُحماعي ُوٍ٩ىن ُؤلاًضإ ُباؾمهم ُحمُٗا ُأو ُأن ًُخ٣ضم ُ٧ل ُقغٍُ ٪بُلبُ
ً ()198
مىٟغصُ.وٍٟ٨يُفيُالخالتُألاولىُئمًاءُأخضهمُ٧يًُ٩ىن
ُ.لًًُ٨خٗحنُ-فيُ
ُّ
ُ
ُالُلبُصخُدا
ّ
ٖلىُ٧لُقغٍُ٪أنًُثبذُخ٣هُفيُؤلاًضإُ،وطلًَُُٖ٪غٍُ٤ج٣ضًمُٞغًٍتُقغُٖتُ
٧لُألاخىا-٫
جخًمًُاؾمهُمتىُ٧انُاإلابخ٨غُمىعزاُلهُأوُأنًُ٣ضمُأيُوزُ٣تُأوُٖ٣ضًُثبذُجىاػُ ٫اإلاىصُٕ
إلاهلخخهًُُٖؤلاًضإ.
ُُُ حد -كفت املىزع في ابخياضالخسمتُ ُ6
ً
ُأخ٩اما ُحضُص٣ُ٢تُُٞماًُسوُابخ٩اعاثُالٗامل(ّ )199
ويُ٘اإلاكغُٕالجؼاةغي
ُٞ،محزُبحنُ
الابخ٩اع ُالخغ ُالظي ًُىجؼ ُزاعج ُعابُت ُالٗمل ُوابخ٩اع ُالخضمت ُالظي ًُىجؼه ُالٗامل ُزالُ٫
ُ-ُ196اإلااصجحنُُ12وُ15مًُألامغُع٢مُُ65-76اإلاخٗلُ٤بدؿمُاثُاإلايكأُ،هٟؿهُ .
ُ -ُ 197اإلااصةُُ 2/9مًُألامغُع٢مُُ،08-03اإلاخٗلُ٤بدماًتُالخهامُمُالك٩لُتُللضواةغُاإلاخ٩املتُ،اإلااصةُُ 2/10مًُألامغُ
ع٢مُُ،07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُ .
ُ -ُ 198اإلااصةُُ 4مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُُ،275ُ -05مإعرُفيُُ 02أوثًُُ،2005خٗلُ٤بُُٟ٨اثُئًضإُبغاءاثُالازترإُ
وئنضاعهاُ،ج.ع.ج.ج.ص.فُٖضصُُ54لـخا ٍشُُ07أوثُّ 2005
ّ
ُ٫ومخممُباإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُُ،344-08مإعرُ
ُ،مٗض
ع
فيُُ26أ٦خىبغُُ ،2008ج.ع.ج.ج.ص.فُٖضصُُ 63لخـاعٍشُُ 16هىٞمبرُُ.2008واإلااصةُُ 4مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُ-05
ُ ،276مإعر ُفي ُُ 02أوث ًُُ ،2005خٗلُ ٤بُُٟ٨اث ُئًضإ ُالخهامُم ُالك٩لُت ُللضواةغ ُاإلاخ٩املت ُوحسجُلهاُ،
ج.ع.ج.ج.ص.فُٖضصُُ54لـخا ٍشُُ07أوثُّ ُ2005
ّ
ُ٫ومخممُباإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُُ،345-08مإعرُفيُُ26أ٦خىبغُ
مٗض
ع
ُ،2008ج.ع.ج.ج.ص.فُٖضصُُ63لخـاعٍشُُ16ه ُىٞمبرُُ .2008
ً
ُ -ُ 199حٗخبر ُالابخ٩اعاثُالتي ًُىجؼها ُالٗامل ُمًُاإلاؿاةلُألا٦ثر ُحضال ُوالتي ُاؾخجلبذُاهخمام ُالباخثحن ُفي ُمجاُ٫
٢اهىنُالٗملُ،وطلُ٪بؿببُ٦ثرةُالابخ٩اعاثُالتيُجىجؼُصازلُاإلاإؾؿاثُ،هٓغاُللمؿخىيُالٟنيُالظيًُخمخُ٘بهُ
ً
الٗاملُفيُو٢خىاُالخاليُ،وهٓغا ُإلااُجىٞغهُاإلاإؾؿاثُمًُئم٩اهُاثُمهمتُفيُمجاُ٫البدثُ.عاحُ٘فيُطلُ:٪ز .بً
غعوظ بً كابطُ»ُ،خماًتُازتراٖاثُالٗاملُلضيُالهُئتُاإلاؿخسضمتُمًُالخ٣لُضُ«ُ،مجلتُاملخ٨متُالٗلُاُٖ،ضصُ
ً
زام(ُ،الخ٣لُضُفيُيىءُال٣اهىن ُالاحتهاصُالً٣اتي)٢ُ،ؿمُالىزاةُ،2012ُ،٤مُ.77.وعاحُ٘أًًاُ:ز .الحطي
دالسُ،الخىُٓمُال٣اهىويُالزتراٖاثُالٗاملحنُ:صعاؾتُم٣اعهتُ،صاعُالنهًتُالٗغبُتُ،ال٣اهغةُ،2007ُ،مُ .3.
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جىُٟظُٖ٣ضُٖملًُخًمًُمهمتُابخ٩اعٍتُحؿىضُئلُهُأوُبم٣خض ىُاجٟاُ٢تُ،وطلُ٪باؾخسضامُ
ّ
ُوأ٦ض ُاإلاكغٕ ّ
ُالخُ ٤في ُحسجُل ُابخ٩اعُ
ُّ
ُبأن
ج٣ىُاث ُالهُئت ُاإلاؿخسضمت ُو/أو ُوؾاةلها(ُ .)200
ّ
ً
الخضمتٌُٗىصُللهُئتُاإلاؿخسضمتُ٧أنل(ُ،)201لظاًُلؼمُالٗاملُبأنًُبلُٜوَٗلمُ٦خابُاُاإلاإؾؿتُ
ّ
اإلاؿخسضمتُباإلهجاػُالظيُجىنلُئلُهُ.وٖلىُهظهُألازحرةُالغصُٖلُهُمباقغةُبىنلُاؾخالمُ
٦خابيُوأنُجبضيُعأيهاُفيُاؾخد٣ا٢هاُالابخ٩اعُفيُْغُٝزالزتُأقهغُابخضاءُمًًُىمُاٖالمهاُمًُ
ّ
إلابخ٨غُ،وأماُئطاُأٟٚلُاإلابخ٨غُئٖالمُاإلاإؾؿتُُٞ،بضأُألاحلُمًًُىمُئَالُٕ
َغُٝالٗاملُا
()202
ّ
ُ.وٍٓل ُفيُحمُُ٘ألاخىاُ٫خُ٤الٗاملُفيُط٦غُنٟخهُ٦مسترُٕ
اإلاإؾؿتُٖلىُطلُ٪الابخ٩اع
ً
٢اةماُ(ُ .)203
ُ

ّ
وهىاُ٥خاالثًُ٩ىن
ُٞيهاُؤلاًضإُمًُخُ٤الٗاملُ،وطلُ٪متىُوحضُزمتُاجٟاُ١بِىهُوبحنُ
اإلاإؾؿت ُاإلاؿخسضمت ًُ٣ض ي ُباخخٟاّ ُالٗامل ُبد٣ه ُفي ُؤلاًضإ(ُ ،)204و٦ظلُ ٪متى ُجسلذُ
اإلاإؾؿت ُاإلاؿخسضمت ُإلاهلخخه ُنغاخت ًُٖ ُخ٣ها ُفي ُؤلاًضإ(ُ ،)205أو ُمتى ُج٣اٖؿذ ُهظهُ
ُ-ُ200اإلااصجحنُ1/17وُُ1/18مًُألامغُع٢مُُ07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُ .
مًُألامغُع٢مُ
ُ -ُ 201اإلااصةُُ 10مًُألامغُع٢مُُ 08-03اإلاخٗلُ٤بدماًتُالخهامُمُالك٩لُتُللضواةغُاإلاخ٩املتُ.واإلااصةُُ ُ 4
ّ
ُ86ُ-66اإلاخٗلُ٤بالغؾىمُوالىماطجُالهىاُٖتُ.وٍغي
ُالبٌُٗبأنُخُ٤اإلاإؾؿتُفيُؤلاًضإُأؾاؾهُجىاػُ٫مؿبُ٤
للٗاملًُُٖخ٣هُاإلااصيُلالبخ٩اعُ.للمؼٍضُمًُالخٟانُلُخىَُ ٫بُٗتُخُ٤ناخبُالٗملًُُٖالابخ٩اعُالظيُ
ًىجؼهُالٗاملُعاحُ٘:مػً غىزة الؼياضهت ،مهىس غعمي أو مغليُ»ُ،الُبُٗتُال٣اهىهُتُلخُ٤ناخبُالٗملُفيُ
جملُُ٪الازترإُالظيًُخىنلُئلُهُالٗاملُأزىاءُجىُٟظُٖ٣ضُالٗملُ«ُ،مجلتُصعاؾاثُٖلىمُالكغَٗتُوال٣اهىنُُ،
مجلضُُٖ،41ضصُُ،2014ُ،02مُ .768-767ُ.
مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُ
ُ
ُ -ُ 202اإلااصةُُ 5مًُألامغ ُع٢مُُ 86ُ -66اإلاخٗلُ٤بالغؾىمُوالىماطجُالهىاُٖتُ،اإلااصةُُ 1/25
ُ،275-05اإلاخٗلُ٤باًضإُبغاءاثُالازترإُوئنضاعهاُ،مٗضُ٫ومخممُ .
ّ
ًُ-ُ203غي
ُالبٌُٗبأنُؾلبُخُ٤ؤلاًضإُمًُالٗاملًُخٗاعىُمُ٘خُ٤اإلالُ٨تُاإلاٗترُٝبهُللمبخ٨غُ.عاحُ٘فيُطلُ :٪
ُ LALLEMENT Audrey, Travail, création et propriétés, Thèse pour l'obtention du grade de Docteur
en droit, Université de Poitiers, École Doctorale : Droit et Science Politique - Pierre COUVRAT,
2012. p.437, 438.
ُ
ُ-ُ204اهٓغُ:اإلااصةُُ4مًُألامغُع٢مُُ86ُ-66اإلاخٗلُ٤بالغؾىمُوالىماطجُالهىاُٖتُ،واإلااصةُُ2/17مًُألامغُع٢مُُ07-03
اإلاخٗلُ ٤ببراءاث ُالازترإُ ،واإلااصة ُُ 10مً ُألامغ ُع٢م ُُ 08-03اإلاخٗلُ ٤بدماًت الخهامُم ُالك٩لُت ُللضواةغُ
اإلاخ٩املتُ .
ُ
ُ -ُ 205اهٓغُاإلااصةُ 3/17مًُألامغُع٢مُُ 07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُالتيُججحزُإلاًُجىنلُئلىُازترإُصازلُهُئتُ
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ُ()206
ُ.لًًُ٨خٗحنُٖلىُالٗاملُبأنًُغُ٤ٞ
ُّ
ألازحرةُولمُجباقغُؤلاًضإُفيُألاحلُال٣اهىويُاملخضص
ّ
بذُجسليُاإلاإؾؿتُاإلاؿخسضمتًُُٖخ٣هاُفيَُلبُالدسجُلُباؾمهاُ .
َلبهُبماًُث

زاهُا -ملف ًلب الحلىٌ غلى ؿهازة امللىُت اللىاغُت:
ٌكمل ُملَُ ٠لب ُالخهىُٖ ٫لى ُقهاصة ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُٖغًٍت ُجخًمً ُٞدىيُ
الُلب(أ) ُمغ٣ٞت ُبىزاةُ ٤جثبذ ُصُ ٘ٞالغؾىم ُاإلاؿخد٣ت ُ(ب)ُ ،ووزاةُ ٤جخٗلُ ٤بىنُ ٠وجىيُذُ
الابخ٩اع(حـ)ُ .
أ -الػطٍوت6
ً٣هضُبالٗغًٍتُالاؾخماعةُؤلاصاعٍتُأوُالغؾمُتُالتيًُمألهاُاإلاىصُٕلبُانُئعاصجهُفيُجملُ٪
ازترإ ُأو ُعؾم ُأو ُهمىطج ُأو ُٖالمت ُأو ُجهمُم ُق٨لي ُ٢هض ُالاؾخٛالُ .)207(٫وجسخلُ ٠هظهُ
جخًمً ُبهٟت ُٖامت ُالبُاهاث ُاإلاخٗل٣تُ
الاؾخماعة ُبازخالُ ٝالٗىهغ ُاإلاغاص ُحسجُله(ُ ،)208و ُّ
بالصخوُاإلاىصُٕ٧اؾمهُول٣بهُوحيؿِخهُوٖىىاههُووكاَهُوجىُٗ٢هُمُ٘ط٦غُاملخترُٕئطاُلمُ
ً
ّ
أنُجخًمًُ
ُّ
ُمًُألاشخامُمكتر٦حنُٞ،البض ُ
ًًُ٨هىُاإلاىصٕ(ُ،)209وئطاُقملُؤلاًضإُٖضصا
الاؾخماعةُاؾمُول٣بُوحيؿُتُوٖىىانُ٧لُقغٍُ ٪مُ٘ئمًاءُشخوُواخضُمنهمُٖلىُألا٢ل
مؿخسضمتُأنًُمخلُ٪ازتراٖهُئطاُٖبرثُهظهُألازحرةُنغاختًُُٖجسليهاًُُٖخ٣هاُفيُطلُ .٪
ُ
ُ -ُ 206اهٓغُاإلااصةُُ 3/5مًُألامغُع٢مُُ 86ُ -66اإلاخٗلُ٤بالغؾىمُوالىماطجُالهىاُٖتُ،التيُخضصثُمضةُؾختُأقهغُ
للمإؾؿتُاإلاؿخسضمتُمًًُىمُئٖالنهاًُُٖاؾخٟاصتهاُمًُخُ٤اؾخٛالُ٫الغؾمُأوُالىمىطجُوئطاُاهً٣ذُهظهُ
اإلاضةًُدُ٤للٗاملُأوُاإلاؿخسضمُأنًُُلبُالاؾخٟاصةُمًُهظاُالخُ .٤
ُّ
ًُ -ُ 207مًُ٨الخهىُٖ ٫لىُهظهُالاؾخماعاثُمباقغةُمًُاإلاٗهضُالىَنيُالجؼاةغي ُللملُ٨تُالهىاُٖتُأوًَُُٖغٍُ٤
جدمُلهاُمًُاإلاىُ٘٢ؤلال٨تروويُللمٗهضُ(.) www.INAPI.dz
ُ -ُ 208اهٓغ ُباليؿبت ُلُلب ُئًضإ ُالغؾم ُوالىمىطج ُاإلالخُ ٤ع٢م ُُ .03واهٓغ ُاؾخماعة ُئًضإ َُلب ُحسجُل ُٖالمتُ
اإلالخُ٤ع٢مُُ.04واهٓغُباليؿبتُالؾخماعةُئًضإَُلبُالخهىُٖ٫لىُبغاءةُازترإُاإلالخُ٤ع٢مُ.05
ُ-ُ209عاحُ٘:اإلااصةُُ11واإلااصةُُ32مًُألامغُع٢مُُ65-76اإلاخٗلُ٤بدؿمُاثُاإلايكأُ،واإلااصةُُ2مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُ
ُ121-76اإلاخٗلُ٤بُُٟ٨اثُحسجُلُوئقهاعُحؿمُاثُاإلايكأُوجدضًضُالغؾىمُاإلاخٗل٣تُبهاُ.واإلااصةُُ4مًُاإلاغؾىمُ
الخىُٟظي ُع٢م ُُ 277-05املخضص ُلُُٟ٨اث ُئًضإ ُالٗالماث ُوحسجُلهاُ .اهٓغ ُاإلااصجحن ُُ 4وُ 2/5مً ُاإلاغؾىمُ
الخىُٟظي ُع٢م ُُ 275-05املخضص ُلُُٟ٨اث ُئًضإ ُبغاءاث ُالازترإ ُوئنضاعهاُ ،و٦ظلُ ٪اإلااصجحن ُُ 4وُ 2/5مًُ
اإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُُ276-05املخضصُلُُٟ٨اثُئًضإُالخهامُمُالك٩لُتُللضواةغُاإلاخ٩املتُوحسجُلهاُ .
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محل الطلب.
وكذلك يجب ذكر البيانات التي تخص المنتج الذهني ّ

ب -الىزائم املثبخت لسفؼ الطػىم املؼخحلتُ :
ًجبُأنًُدخىي ُملُ٠ؤلاًضإُٖلىُالىزاةُ٤التيُجثبذُصُ٘ٞالغؾىمُال٣اهىهُتُاإلا٣غعةُ.
ّ
ّ
نُاإلابلُٜاملخىُ٫ئلىُاإلاهلختُاإلاٗىُتُٖلىُؾبُلُالضُ٘ٞللغؾىمُاإلاخٗل٣تُ
لظاُٖلىُاإلاىصُٕأنًُبح
با ُإلًضإ ُوُُٟ٦ت ُالخدىٍل ُوجاعٍش ُوع٢م ُؾىض ُالىٞاء ُئلى ُحاهب ُونل ُمخٗلُ ٤بضُ ٘ٞالغؾىمُ
ً
ّ
ومًُزمُالًُ٣بلُؤلاًضإُماُلمًًُُ٨مغ٣ٞاُبؿىضُصُ٘ٞالغؾىمُاإلاؿخد٣تُأوُ
الىاحبُأصاؤها(ُ.)210
بماًُثبذُصٗٞها٧ُ،ىنلُالضُ٘ٞمتىُ٧انُالضُ٘ٞبالى٣ىصُمباقغةُلضيُنىضوُ١الضُ٘ٞفيُاإلاٗهضُ،أوُ
ًٖ َُغٍُ ٤خىالت ُالضُ ٘ٞأو ُما ًُثبذ ُالضُ ٘ٞمتى ُ٧ان ُالخدىٍل ُئلى ُالخؿاب ُالبى٩ي ُالخامُ
باإلاٗهض(ُ .)211
حد-الىزائم املىضحت لالبخياضُ:

ً
ً
ً
ُوص٣ُ٢ا ّ
ُ،وجبحنُ
ًجبُأنُج٩ىن ُالٗغًٍتُمٗؼػةُبىزاةُ٤جىضرُالابخ٩اعُجىيُدا ُ٧امال
ّ
لظاًُخٗحنُٖلىُاإلاىصُٕأنًُغُ٤ٞ
مىٗ٢هُباإلا٣اعهتُمُ٘الخالتُالٟىُتُأوُالخ٣ىُتُالؿاب٣ت(ُ .)212
ً
ً
ً
ً
َلبه ُبىزُ٣ت ُجخًمً ُونٟا ُمٟهال ُلالبخ٩اعُ ،ووزُ٣ت ُجخًمً ُونٟا ُمىحؼا ُأو ُمسخهغُ
ً
()213
ُ
ُ،ووزُ٣تُجخًمًُعؾىماُحؿاٖضُٖلىُٞهمُالىنُ،٠ونىعًُُٖالابخ٩اعُ .
ونٟي
وحٗخبرُالىزاةُ ٤اإلاىضخت ُلالبخ٩اع ُطاث ُأهمُت ُ٦بحرة ّ
ُألنها ًُغج٨ؼ ُٖليها ُمؿخ٣بل َُلبُ
ً
ً
ً
ً
قهاصةُالدسجُل٢ُ،بىالُأوُعًٞا٦ُ،ماًُغج٨ؼُٖليهاُهُاُ١الكهاصةُ،يُ٣اُواحؿاٖاُ،وواٗ٢هاُ
ُ
ُ -ُ 210اهٓغُاإلااصةُُ 2مًُاإلاغؾىمُع٢مُُ 87-66اإلاخًمًُجُبُُ٤ألامغُع٢مُُ 86-66اإلاخٗلُ٤بالغؾىمُوالىماطجُ،مغحُ٘
ُ
ؾابُ.٤واهٓغُاإلااصةُُ 2مًُاإلاغؾىمُع٢مُُ 121-76اإلاخٗلُ٤بُُٟ٨اثُحسجُلُوئقهاعُحؿمُاثُاإلايكأُوجدضًضُ
الغؾىمُاإلاخٗل٣تُبهاُ،مغحُ٘ؾابُ ُ.٤
ّ ُ-ُ211
جدىُ٢ُ٫متُالغؾىمُاإلاؿخد٣تُئلىُالخؿابُالبى٩يُآلاحيُ :
ُُُُ ُ ُ"BEA 12 Avenue AMIROUCHE, Alger· n° 00200012120326418071
ُ -ُ 212غىن مسوض مىويُ ،قغوٍ ُمىذ ُبغاءاث ُالازترإُ ،مظ٦غة ُلىُل ُقهاصة ُماحؿخحر ُفي ُال٣اهىنُٞ ،غٕ ُالٗ٣ىصُ
واإلاؿإولُتُ،حامٗتُالجؼاةغًُ،ىؾُ٠بًُزضة٧ُ،لُتُالخ٣ىُ،2008ُ،١مُ .147.
٩ًُ-ُ213ىن
ُاملخخهغُالىنٟيُمىحهُلليكغُألههًُبحنُالازترإُ .
ُّ
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ً
ً
صخت ُأوُبُالهاُ.لظاُاقترٍُاإلاكغُٕأنُج٩ىن ُواضختُوأنُالُجخًمًُأيُجدغٍُ٠أوُلبـُ،
ّ
ٞبحن ُال٣اهىن ُُُٟ٦ت ُ٦خابتها ُواللٛت ُالتي ُجدغع ُبهاُ ،وجغجُبها ُوجغُ٢مها ُوؤلاخاالث ُالتيُ
جخًمنها(ُ .)214
وَكترٍُاإلاكغُٕالجؼاةغيُٖالوةُٖلىُماُؾبُ،٤أنًُغُ٤ٞالُلبُبىزُ٣تُجدضصُاإلاُالبُ،
ُ
بدُث ّ
ُجبحن ُالص يء ُاإلاُلىب ُخماًخهُ ،وَكترٍ ُأال ُجسغج ُاإلاُالب ُٖلى ُما ُوعص ُفي ُوزُ٣تُ
ّ
ّ
ُالخماًتُال٣اهىهُتُئهماُجمىذُللٗىانغُا ّ
إلابِىتُفيُالىنُ .)215(٠
الىنُ،٠وطلُ٪ألن
الفطع الثاوي
الفحم والدسجُل
ً٣ىمُاإلاٗهض ُالىَنيُالجؼاةغي ُللملُ٨تُالهىاُٖتُفيُئَاعُاإلاهامُاإلاى٧لتُئلُهُبضعاؾتُ
ً
َلباث ُخماًت ُالازتراٖاث ُوحسجُلهاُ ،وكغها ُومىذ ُؾىضاث ُالخماًت َُب٣ا ُللخىُٓم٦ُ ،ماُ
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
هىاُٖتُوحؿمُتُاإلايكأُ
ؾىماثُوالىماطجُال
اؾتَُلباثُئًضإُالٗالماثُوالغ
ً٣ىمُأًًا ُبضع
زمُوكغهاُ .
ً
ُ(أوال)ُٞ ،اطا ّ
ُجبحن ُلهُ
وٖلى ُهظا ُألاؾاؽًُ ،خىلى ُاإلاٗهض ُٞدو ُاإلالٟاث ُاإلاىصٖت ُلضًه
صخت ُؤلاًضإ٣ًُ ،ىم ُبدسجُل ُالص يء ُاإلابخ٨غ ُاإلاُالب ُاؾخهضاع ُقهاصة ُملُ٨ت ُنىاُٖتُ
ً
ً
بكأههُ ،ؾىاء ُأ٧ان ُهظا ُالص يء ُمبخ٨غا ُنىاُٖا ُأو ُئقاعة ُممحزةُ ،وَؿلم ُقهاصة ًُٖ ُطلُ٪
ً
ُ
للمىصُٕ،وَكهغُأوًُيكغُطلُ٪فيُاليكغةُالغؾمُتُللملُ٨تُالهىاُٖتُ(زاهُا)ُ .
أول -الفحم6
ًخىلى ُاإلاٗهض ُالىَني ُالجؼاةغي ُللملُ٨ت ُالهىاُٖت ُٞدو ُالُلب ُواإلالُ ٠اإلاغُ ٤ٞبهُ،
ُ-ُ214اإلااصةُُ22مًُألامغُع٢مُُ07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُ .
ً
ً
ّ
ُ -ُ 215الٌُكملُالُلبُئال ُابخ٩اعا ُواخضا ُأوُٖضصُمًُالابخ٩اعاثُمغجبُتُُٞماُبُنهاُبدُثُالُجمثلُفيُمٟهىمهاُؾىيُ
ً
ً
ً
ابخ٩اعا ُقامال ُواخضا .لًًُ٨جىػُججؼةتُهظاُالُلبُأوُج٣ؿُمهُئلىُٖضصُمًُالُلباثُبدُثًُىٟغصُ٧لُواخضُ
منهمُبخاعٍشُئًضإُالُلبُألانليُبكغٍُأنُالًُخٗضيُمىيىُٕ٧لَُلبُمجؼأُمدخىيُالُلبُألانليُ .
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وٍ٣ىم ُاإلاٗهض ُبىىٖحن ُمً ُالٟدوُٞ ،دو ُق٨ليُ ،وٍسو ُحمُ٘ ُالُلباث ُصون ُاؾخثىاءُ،
٣ُٞىم ُاإلاٗهض ُباٖخباعه ُاإلا٩لُ ٠بضعاؾت ُالُلباث ُاإلاىصٖت ُلضًه ُبٟدو ُالىزاةُ ٤اإلاىصٖتُ
والبدثًُُٖمضيُجىاٞغُالبُاهاثُالالػمتُالخانتُباإلاىصُٕأوُالىُ٦لُأوُاإلاىخجُالظهنيُمدلُ
الُلبُ٧اؾمُاإلاىصُٕول٣بهُواؾمُالىُ٦لُول٣بهُٖ،ىىانُالازترإُ،و٢اةمتُالؿلُ٘والخضماثُ
ّ
ئطاُ٧انُالُلبًُسوُٖالمت(ُ .)216
وئطاُلمٌُؿخىُٝؤلاًضإُالكغوٍُالك٩لُتًُُ،لبُاإلاٗهضُمًُاإلاىصُٕحؿىٍتَُلبهُفيُ
ّ
ً
ُٖلىَُلبُمٗل ٍلُمًُ
أحلُقهغًٍُ،وٍمًُ٨جمضًضُهظاُألاحلُٖ،ىضُالا٢خًاءُ،لىٟـُاإلاضةُبىاء
ٍ
ناخبُالُلبُ.وئطاُلمٌُؿىُاإلاىصُٕويُٗتَُلبهُفيُآلاحاُ٫املخضصةُأٖالهًُ،غٌُٞاإلاٗهضُ
َلبُالدسجُل(.)217
ً
ً
وئلىُحاهبُالٟدوُالك٨ليًُ،خىلىُاإلاٗهضُٞدهاُمىيىُٖاًُخدُ٤٣بمىحبهُمًُجىاٞغُ
الكغوٍ ُاإلاىيىُٖت ُفي ُاإلاىخج ُالظهني ُاإلاىصُٕ .لُ ً٨هظا ُالٟدو ًُسو ُُ ِ٣ٞالُلباثُ
الخانت ُباإلقاعاث ُاإلامحزة(ُ ،)218وال ٌُكمل ُاإلابخ٨غاث ُالهىاُٖتُٞ .اإلاٗهض ُالىَني ُالجؼاةغيُ
للملُ٨تُالهىاُٖتًُهضعُالكهاصاثُالخانتُباإلابخ٨غاثُالهىاُٖتُصونُٞدوُُٞماًُسوُ
الابخ٩اعُوحضجهُوحضعاجه(ُ .)219
واُ ُ٘٢
ًغحُ٘ؾببُجبنيُاإلاكغُٕهٓامُٖضمُالٟدوُفيُمجاُ٫اإلابخ٨غاثُالهىاُٖتُئلىُج٩لٟتُ
ؤلام٩اهُاثُاإلااصًتُوالٟىُتُالتيًُخُلبهاُالٟدوُالؿابُ،٤والتيُحٗخبرُقبهُمىٗضمتُفيُاإلاٗهضُ
الىَنيُالجؼاةغيُللملُ٨تُالهىاُٖت(ُ.)220لًُ٨الًُىحضُزمتُماًُمىُ٘اإلاٗهضُبأنًُ٣ىمُبٟدوُ
ُ
ُ-ُ216اهٓغُاإلااصةُُ10اإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُُ،277-05اإلاخٗلُ٤بُُٟ٨اثُئًضإُالٗالمـاثُوحسـجُلهاُ،اإلاٗـضُ٫واإلاـخممُ.
واإلااصةُُ1/27مًُألامغُع٢مُُ07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُ،الؿالُ٠الظ٦غ.
ً
ُ-ُ217اٖخبرثُاإلااصةُُ3/27مًُألامغُع٢مُُ،07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُمسخىباُالُلبُٚحرُاإلاصدرُزالُ٫آلاحـاُ٫
ال٣اهىهُــتُ.وهــظاُزُـ ّ
ّ
ـىصُٕأمــاُالــغٌُٞٞهــىُح ـؼاءُٖــضمُاؾــخ٨ماُ٫اإلالــُ٠مــًُ
ـأُألنُيــخبُاإلالــ٩ًُ٠ــىنُبــاعاصةُاإلاـ
الىاخُتُالك٩لُتُ.ولهظاُ٧انُخغيُباإلاكغُٕأنًُجٗلُحؼاءُٖضمُجصخُذُاإلالُ٠الغىُولِـُالسخبُ .
ُ-ُ218اإلاىاصُُُ11وُ12وُ13مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُُ،277-05اإلاخٗلُ٤بُُٟ٨اثُئًضإُالٗالماثُوحسجُلهاُ،اإلاٗـضُ٫
واإلاخممُ.واإلااصةُُ13مًُألامغُع٢مُُ،65-76اإلاخٗلُ٤بدؿمُاثُاإلايكأُ .
ُ-ُ219عاحُ٘اإلااصةُُ31مًُألامغُع٢مُُ07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُ،واإلااصةُُ16مًُألامغُع٢ـمُُ08-03اإلاخٗلـُ٤بدماًـتُ
الخهامُمُالك٩لُتُللضواةغُاإلاخ٩املتُ،و٦ظلُ٪اإلاـاصةُُ8مـًُاإلاغؾـىمُع٢ـمُُ87-66اإلاخٗلـُ٤بخُبُـُ٤ألامـغُع٢ـمُ-66
ُ86اإلاخٗلُ٤بالغؾىمُوالىماطجُ .
٧ُ-ُ220انًُجبُٖلىُاإلاكغُٕأنًُدبنىُٖلىُألا٢لُهٓامُؤلاًضإُاإلاُ٣ضُٞ،هظاُألازحرُالًُسخلًُُٖ٠هٓامُٖضمُالٟدوُ
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مىيىعيُ -ولىُٚحرُمٗمُ -٤فيُاإلاؿاةلُالبضيهُتُالتيُالُجخُلبُالخمدُوُوالخضُ٤ُ٢وئحغاءُ
الخجاعبُ ،والتي ُال ُجخُلب ُمهاعاث ُبكغٍت ُووؾاةل ُٞىُت ُهاةلت٧ُ ،الخأ٦ض ُمً ُٖضم ُمسالٟتُ
الص يءُاإلابخ٨غُللىٓامُالٗامُوآلاصابُالٗامتُ .
ً
وٖالوةُٖلىُطلًُ،٪خٗحنُٖلىُاإلاٗهضُئَالُٕالؿلُتُاإلاٗىُتُأوُممثلهاُاإلاٗخمضُ٢اهىهاُ
ُّ
ٖلىَُلباثُالبراءاثُالتيُحكملُازتراٖاثُمًُقأنهاُأنُتهمُألامًُالىَنيُأوُالتيُلهاُأزغُ
ً
زامُٖلىُالهالرُالٗامُ،زالُ٫زمؿتُٖكغُ(ًُ)15ىما ُالتيُجليُئًضإَُلبُالبراءةُ.وحٗلًُ
الؿلُت ُاإلاٗىُت ًُٖ ُالُاب٘ ُالؿغي ُلالزترإ ُزالُ ٫قهغًٍ ُمً ُجاعٍش ُٖلمها ُبهُ ،وال ٌُؿمذُ
زالُ٫هظًًُالكهغًٍُباٞكاءَُلبُالبراءةُ،والُجمىذُوسختُعؾمُتُمنهاُ.وفيُخالتُٖضمُالغصُ
ي(ُ .)221
وبٗضُاهً٣اءُألاحلُاإلاظ٧ىعٌُٗ،خبرُالُلبُٚحرُؾغ ُ
وه٨ظا ًُالخٔ ّ
ُبأن ُُ٢مت ُقهاصاث ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُاإلامىىخت ُفي ُالجؼاةغ ُجسخلُ٠
بدؿبُماُئطاُ٧انُاإلاىخجُالظهنيًُخمثلُفيُئقاعةُممحزةُأوُمبخ٨غُنىاعيُٞ،خ٩ىن ُ٢ىٍتُفيُ
الخالتُألاولىُ،بِىماُهيُمجغصًُُٖاؾخٟاءُالُلباثُللكغوٍُالك٩لُتُفيُمجاُ٫اإلابخ٨غاثُ
ّ
الهىاُٖتُ،مماٌُٗنيُأنُالكهاصاثُاإلامىىختُفيُهظهُالخالتُيُٟٗتُال٣ىةُال٣اهىهُتُ،وٍمًُ٨
ئبُالهاُفيُأيُو٢ذُأمامُالً٣اء(ُ .)222
قّ ٪
والُ ّ
ُأن ُهظهُألاخ٩امُجثحرُال٣لُ٤فيُهٟىؽُخامليُقهاصاثُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُفيُ
ّ
ُصاةمُالؾُماُئطاُٖلمىاُأنُ
اثُالهىاُٖتُوجؼٖؼُٕز٣تهمُ.مماًُجٗلهمُفيُجسىٝ
مجاُ٫الابخ٩اع
ٍ
ٖىانغ ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُوٖلى ُعأؾها ُالازتراٖاث ُ٢ض ُحك٩ل ُالٗامل ُالغةِس ي ُالظي ًُ٣ىمُ
ٖلُهُجٟىُ١اإلاإؾؿاثُوٞغىُأًٞلُتُمىخجاتهاُوزضماتهاُفيُالؿى.١
ً
ّ
ً
مًُخُثُالخ٩الُُ،٠ئال ُأههُزالٞا ُلإلًضإُالبؿًُُِٟخذُمجاال ُإلاكاع٦ت ُالجمهىعُفيُٖملُتُالٟدوُ،وطلُ٪
ّ
ًَُٖغٍُ٤ئم٩اهُتُج٣ضًمُاٖترايهُأمامُالهُئتُاإلاكغٞتُٖلىُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُ٧لماُجىاٞغثُأؾبابُطلُ .٪
ُ-ُ221اإلااصةُُ27مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مًُُ،275-05دضصُُُٟ٦اثُئًضإُبغاءاثُالازترإُوئنضاعهاُ،مغحُ٘ؾابُ .٤
ًُ-ُ222جحزُاإلاكغُٕللجهتُالً٣اةُتُاملخخهتُأنُحٗلًُالبُالنُال٨ليُأوُالجؼتيُإلاُلبُأوُلٗضةُمُالبُجخٗلـُ٤ببـراءةُ
ازت ـرإُ،بى ـ ًـاءُٖل ــىَُل ــبُأيُش ــخوُمٗ ــحنُئطاُل ــمُجخ ــىٞغُف ــيُالازت ـرإُالك ــغوٍُاإلاىي ــىُٖتُأوُئطاُ ٧ــانُون ــُ٠
ً
ً
الازتـرإُٚحــرُ٧اُٞــاُل٩ــيًُدؿــنىُملختــرُٝجىُٟــظهُأوُئطاُ٧ــانُالازتـرإُٞا٢ــضاُللجـ ّـضةُبؿــببُجمخــُ٘الٛحــرُبدــُ٤ؾــابُ٤
ُ
ٖلُهُ.اهٓغُاإلااصةُُ53مًُألامغُع٢مُُ،07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُ،مغحُ٘ؾابُ .٤
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ُ
٦ماًُترجبًُُٖطلُ٪أمغُفيُمىخهىُالخُىعةُٞ،اإلاىصُٕ٢ضًُتهمُفيُأًتُلخٓتُباعج٩ابهُ
أٗٞاُ٫الخ٣لُضُئطاُ٧انُالازترإُطاجهُمىيىُٕقهاصةُملُ٨تُنىاُٖتُؾاب٣تُ.و٢ضًُجضُالٗىنُ
ً
ً
الا٢خهاصي ُهٟؿه ُمخبٗا ُحؼاةُا ُئطا ُأوصٕ ُناخب ُالخُ ٤ألاؾبُ ٤قُ ٩ىي ُأمام ُوُ٦لُ
ّ
الجمهىعٍتُٖلىُأؾاؽُالخ٣لُضُ.ومًُزم ًًُُغُللبدثًُُٖخلىُ ٫لخٟىُضُالاصٖاءاثُالتيُ
ؾخىحهُيضهُ،وهىُبٛنىُٖنها(ُ ُ.)223
ٗٞضم ُُ٢ام ُاإلاٗهض ُبٗملُت ُالٟدو ُالؿابُ ٤وبالبدث ًُٖ ُأؾبُ٣ت ُؤلاًضإ ُبهٟتُ
ً
ئحباعٍت ًُجٗل ُمىه ُخؿب ُالبٌٗ ُمهضعا ُلالٖخضاء ُٖلى ُخ٣ىُ ١اإلالُ٨ت ُالهىاُٖت(ُ )224الُ
ُ
ً
حهاػاٌُؿهغُٖلىُخماًتهاُٖلىُهدىُماُأ٢غثُبهُاإلااصةُاهٓغُاإلااصةُُ7مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُ
ُ 68-98اإلاخًمً ُئوكاء ُاإلاٗهض ُالىَني ُالجؼاةغي ُللملُ٨ت ُالهىاُٖت ُواملخضص ُل٣اهىههُ
ألاؾاس يُالتيُج٩لُ٠اإلاٗهضُبدماًتُاإلالُ٨تُالهىاُٖت.
زاهُا-الدسجُل ومىح ؿهازة امللىُت اللىاغُت6
ّ
ُ
ججمُ٘الىهىمُال٣اهىهُتُالىاْمتُللملُ٨تُالهىاُٖتُفيُالجؼاةغُٖلىُأههُمتىُجأ٦ضُ
وجدُ ٤٣اإلاٗهض ُالىَني ُالجؼاةغي ُللملُ٨ت ُالهىاُٖت ُمً ُصخت ُالُلب ُو٢اهىهِخه ُٖمض ُئلىُ
حسجُله(ُ ،)225وٍ٣هض ُبالدسجُل ُطلُ ٪ال٣غاع ُالظي ًُخسظه ُمضًغ ُاإلاٗهض ُالىَني ُالجؼاةغيُ
ُ
ً
للملُ٨تُالهىاُٖتُفيُُ٢ضُالُلبُوالبُاهاثُالخانتُبهُفيُيجلُأٖضُزههاُلهظاُالٛغىُ،
ّ
ًدخملُوعوصُهظهُالىيُٗتُوبهٟتُمخ٨غعةَُ،اإلااُأن ُاإلاٗهضُالىَنيُالجؼاةغي ُللملُ٨تُالهىاُٖتُٚحرُملؼمُ
ُ -ُ 223
بالبدثًُُٖألاؾبُ٣اثُ .
ُ-ُ224ؿبران حُاةُ،خ٣ىُ١ناخبُالازترإُفيُال٣اه ُىنُالجؼاةغيُ،مظ٦غةُلىُلُقهاصةُماحؿخحر٢ُ،اهىنُزامُٞ،غُٕ
٢اهىنُألاٖماُ،٫حامٗتُالجؼاةغ٧ُ،لُتُالخ٣ىُ،2002-2001ُ،١مُ .72.
ُ -ُ 225جىوُاإلااصةُُ 16مًُألامغُع٢مُُ 65-76اإلاخٗلُ٤بدؿمُاثُاإلايكأُٖلىُأههُ«ُ:إشا وان ًلب الدسجُل مؼخىفُا
مللخوُاث هصا ألامط ،غمسث املللحت املخخلت كاهىها إلى حسجُله ُ.«....وجىوُاإلااصةُُ 16مًُألامغُع٢مُ
ُ 08-03اإلاخٗلُ ٤بدماًت ُالخهامُم ُالك٩لُت ُللضواةغ ُاإلاخ٩املت ُٖلى ُأههُ «ُ :غىسما ٌؼخىفي الٌلب الـطوي

الـيلُت املٌلىبت جلىم املللحت املخخلت بدسجُل الخلمُم الـىلي في السجل املصهىض في املازة 11
أغالهُُ.«ُ....وجىوُ٦ظلُ٪اإلااصةُُ1/12مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُُ277-05اإلاخٗلُ٤بالٗالماثُٖلىُأههُ«ُ:حسجل
املللحت املخخلت الػالمت بػس الخأهس مً غسم وحىز أي ػبب مً أػباب الطفىُُ . «...
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ً
ً
ُ
ولهظا ُزهو ُل٩ل ُٖىهغ ُمً ُٖىانغ ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُيجال ُزانا ُبه(ُ ،)226بدُث ُجُ٣ضُ
وجضونُُٞهُحمُُ٘البُاهاثُواإلاٗلىماثُالخانتُباإلاىصُٕوالٗىهغُاإلاُلىبُخماًخه(ُ ُ.)227
ّ
ً
هُابخضاء ُمًُجاعٍشُئًضإُ
وَٗضُالدسجُلُبمثابتُ٢بىُ ٫للُلبُاإلاىصُٕ،ولهظاُٞاههًُغجبُأزاع
َلب ُالدسجُل ُال ُمً ُجاعٍش ُالُ٣ض ُفي ُالسجل ُاملخهو(ٌ ُ .)228
خؿً ُما ُٗٞل ُاإلاكغُٕ ،وطلُ٪
لخىاُ ٤ٞهظا ُالاججاه ُم٘ ُمبضأ ُألاؾبُ٣ت ُأو ُألاولىٍت ُفي ُؤلاًضإ ُالظي ُبمىحبه ُجمىذ ُقهاصةُ
ً
ّ
اإلالُ٨تُالهىاُٖتُللصخوُالظيُأحغي
ُ،هظاُمًُحهتُ،ومًُحهتُزاهُتُٞ،انُ
ُ
ُؤلاًضإُأوال

ّ
ّ
فيُوحهُالٛحرُؾيئُالىُتَُىاُ٫الٟترةُالىاٗ٢تُ
طلُ٪ؾِؿضُبابُالخٗضيُٖلىُخ٣ىُ١اإلاىصٖحنُ
بحنُؤلاًضإُوالدسجُلُ ُُُ.

ّ
ةُاإلامحزةُمدل ُؤلاًضإُفيُيجلُاإلالُ٨تُ
ُ ُّ
ٌٗض ُُ٢ضُالُلبُوالابخ٩اعُالهىاعيُأوُالاقاع
ً
الهىاُٖتُ٢بىال ُمًَُغُٝاإلاٗهضُالىَنيُالجؼاةغي ُللملُ٨تُالهىاُٖتُباؾخٟاصةُاإلاىصُٕمًُ
ً
ُوجغجِبا ُٖلى ُطلً ،٪
ُوبىاء ُٖلى ُطلًُ ،٪هضع ُمضًغ ُاإلاٗهضُ
الخماًت ُو٣ٞا ُلل٣اهىن ُالجؼاةغي،
ٍشُؤلانضاعُوالغ٢مُ
ُّ
ُّ
الجؼاةغي ُقهاصاث ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت(،)229
ُوجخًمً ُهظه ُالكهاصاث ُجاع
ّ
ُيجل ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُوجىُ ُ٘٢اإلاضًغ ُوزاجمُ
وهذ ُفي ُّ
اإلامىىح ُلها ُوحمُ٘ ُالبُاهاث ُالتي ُُص ُ
ُ-ُ226اهٓغُاإلااصةُُ32مًُألامغُع٢مُُ07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُواإلااصةُُ15مًُألامغُع٢مُُ 08-03اإلاخٗلُ٤بدماًتُ
الخهامُمُالك٩لُت ُللضواةغ ُاإلاخ٩املتُ .واإلااصة ُُ 14مً ُاإلاغؾىم ُالخىُٟظي ُع٢م ُُ 277-05الظي ًُدضص ُُُٟ٦اثُ
ئًضإُالٗالماثُوحسجُلهاُواإلااصةُُ 1/18مًُألامغُع٢مُُ 65-76اإلاخٗلُ٤بدؿمُاثُاإلايكأُٖلىُاإلاٗهضُبأنًُمؿُ٪
ً
ً
يجالُزاناُبدؿمُاثُاإلايكأُ.واإلااصةُُ1/11مًُألامغُع٢مُُ86-66اإلاخٗلُ٤بالغؾىمُوالىماطجُ .
ٌ
ُ-ُ 227اهٓغُٖلىُؾبُلُاإلاثاُ٫اإلااصةُُ 30مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُُ 275-05املخضصُلُُٟ٨اثُئًضإُبغاءاثُالازترإُ
وئنضاعهاُ،واإلااصةُُ 7مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُُ 276-05املخضصُلُُٟ٨اثُئًضإُالخهامُمُالك٩لُتُللضواةغُ
اإلاخ٩املتُ ُ.
ٌ ُ -ُ 228اهٓغ ُاإلااصة ُُ 1/17مً ُألامغ ُع٢م ُُ 65-76اإلاخٗلُ ٤بدؿمُاث ُاإلايكأُ ،والتي ُحاء ُٞيها ُأههٌُ »ُ :ؼطي مفػىٌ
ُ
الدسجُل الخاق بدؼمُت امليـأ ملسة غـط ػىىاث ابخساء مً جاضٍر إًساع الٌلب ُ«ُ،واهٓغُ٦ظلُ٪اإلااصةُ
ُ 2/5مًُألامغُع٢مُُ 06-03اإلاخٗلُ٤بالٗالماثُالتيُههذُبأههً...ُ »ُ:حسز حسجُل الػالمت بػـط ( )10ػىىاث
ً
ُ
حؼطي بأزط ضحعي ابخساء مً جاضٍر إًساع الٌلبُ«ُ.واهٓغُأًًاُاإلااصةُُ9مًُألامغُع٢مُُ07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُ
الازترإُ،ئطُحاءُٞيهاُبأههُ»ُ:مسة بطاءة الادتراع هي غـطون ( )20ػىت ابخساء مً جاضٍر إًساع الٌلبُ«ُ ُ.
ُ-ُ229اهٓغُوزُ٣تُم٣غعُبغاءةُالازترإُفيُاإلالخُ٤ع٢مُُ .06
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اإلاٗهض(ُ.)230وَٗخبرُجاعٍشُجىُُ٘٢الكهاصةُمًُاإلاضًغُهىُجاعٍشُؤلانضاعُلًُ٨ؾغٍانُمٟٗىلهاُ
ً
ً
ً٩ىن
ُابخضاءُمًُجاعٍشُؤلاًضإ(ُ،)231وهظاُجُاب٣اُمُ٘جاعٍشُؾغٍانُمٟٗىُ٫الدسجُلُ .
ُ
وٍخٗحنُٖلىُاإلاٗهضُبٗضُئنضاعُالكهاصةُأنٌُؿلمهاُللمىصٕ(ُ،)232لظاُٖلىُمضًغُاإلاٗهضُ

ُٞىعي ُالُالب ُأو ُوُ٦لهُب٣غاعُئنضاع ُقهاصة ُالدسجُلُ ،وطلَُ ًُٖ ٪غٍُ٤
ُبك٩ل
أن ٌُُٗلم
ٍ
ٍ
ٍشُؤلانضاعُوالغ٢مُاإلامىىحُللكهاصةُوٖىىانُالابخ٩اعُالهىاعي ُأوُؤلاقاعةُ
ُّ
ئقٗاعًُخًمًُجاع
اإلامحزةُ(ُ.)233وٍجىػُللمىصُٕأوُوُ٦لهُٖىضُجلُ٣هُئقٗاعُؤلانضاعُبأنًُخ٣ضمُمباقغةُئلىُاإلاٗهضُ
لدؿلمُقهاصةُاإلالُ٨تُالهىاُٖت(ُ،)234وفيُخالتُٖضمُج٣ضمهًُخىلىُاإلاٗهضُئعؾالهاُأوُجبلُٛهاُ
ًَُٖغٍُ٤البرًضُئلىُٖىىانُاإلاىصُٕأوُوُ٦لهُبغؾالتُمًمىهتُمُ٘ئقٗاعُبالدؿلُم(ُ .)235
ول٩ي ُج٩ىن ُقهاصة ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ّ
ُحجت ُٖلى ُالٛحر ًُ٣ىم ُاإلاٗهض ُبيكغ ُٞدىاها ُفيُ

ُ-ُ230اإلاـ ــاصةُُ2/11مـ ــًُألامـ ــغُع٢ـ ــمُُ86-66اإلاخٗلـ ــُ٤بالغؾـ ــىمُوالىمـ ــاطجُأهـ ــهُ»ُ:وجود ددؼ هد ددصه امللد ددالح دخمهد ددا وضكد ددم
الدسجُل غلى ول واحسة مً املؼدىساث املؼلمتُ«ُ.واهٓغُاإلالخُ٤ع٢مُُ .07

ُ
ُُ-ُ231و٢ــضُٖبــرُن ـغاختُٖــًُطلــُ٪اإلاكــغُٕالخىوس ـ يُ.اهٓــغُٖلــىُؾــبُلُاإلاثــاُ:٫اإلاــاصةُُ3/33مــًُال٣ــاهىنُع٢ــمُُ84لؿــىتُ
ُ2000اإلاخٗلــُ٤بب ـراءاثُالازت ـرإُ،م ــإعرُفــيُُ24أوثًُُ،2000خٗل ــُ٤بب ـراءاثُالازت ـرإُ،ع.ع.ج.ثُٖــضصُل ــخاعٍشُُ25
أوثُُ ُ .2000
ُ
ُ -ُ 232اهٓغ ُباليؿبت ُإلاىذ ُقهاصة ًُٖ ُحسجُل ُجهمُم ُق٨لي ُاإلااصة ُُ 16مً ُألامغ ُع٢م ُُ 08-03اإلاخٗلُ ٤بدماًتُ
ُ
الخهامُمُالك٩لُتُللضواةغُاإلاخ٩املتُ،مغحُ٘ؾابُ.٤واهٓغُباليؿبتُإلاىذُقهاصةًُُٖٖالمتُمسجلتُاإلااصةُُ16
ُ
مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُُ277-05الظيًُدضصُُُٟ٦اثُئًضإُالٗالماثُوحسجُلهاُ.واهٓغُُٞماًُسوُقهاصةُ
حسجُلُحؿمُتُميكأُاإلااصةُُ 8مًُاإلاغؾىمُع٢مُُ 121-76اإلاخٗلُ٤بُُٟ٨اثُحسجُلُوئقهاعُحؿمُاثُاإلايكأُ
ُ
وجدضًضُالغؾىمُاإلاخٗل٣تُبهاُ.واهٓغُُٞماًُسوُحؿلُمُقهاصةًُُٖحسجُلُعؾمُوهمىطجُنىاعيُاإلااصةُُ12مًُ
ٌ
ألامغُع٢مُُ 86-66اإلاخٗلُ٤بالغؾىمُوالىماطجُ،مغحُ٘ؾابُ.٤واهٓغُباليؿبتُلدؿلُمُبغاءةُالازترإًُُٖحسجُلُ
الازترإُاإلااصةُُ31مًُألامغُع٢مُُ07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُ،مغحُ٘ؾابُ .٤
ُ-ُ233عاحُٖ٘لىُؾبُلُاإلاثاُ٫اإلااصةُُ24مًُألامغُع٢مُُ07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُ،مغحُ٘ؾابُ .٤
ُ
ُ-ُ234اهٓــغُٖلــىُؾــبُلُاإلاثــاُ٫اإلاــاصةُُ16مــًُاإلاغؾــىمُالخىُٟــظيُع٢ــمُُ277-05الــظيًُدــضصُُُٟ٦ــاثُئًــضإُالٗالمــاثُ
وحسجُلهاُوالتيُحاءُٞيهـاُأهـهُ«ُ:حؼدلم امللدلحت املخخلدت للداحب الدسدجُل أو لىهُلده ؿدهازة حسدجُل غدً
ُ
و ددل غالم ددت مس ددجلتُ«ُ.واهٓ ــغُ ٦ــظلُ٪اإلا ــاصةُُ8م ــًُاإلاغؾ ــىمُع ٢ــمُُ121-76اإلاخٗل ــُ٤ب ُُٟ٨ــاثُحس ــجُلُوئق ــهاعُ
حؿمُاثُاإلايكأُوجدضًضُالغؾىمُاإلاخٗل٣ـتُبهـاُوالتـيُههـذُأًًـاُٖلـىُأهـهُ«ُ:وحؼدلم وسدخت مدً الٌلدب مدؼ بُدان
مطاحؼ الدسجُل ،إلى املىزع أو ممثله وحػس هصه اليسخت بمثابت ؿهازة حسجُلُ«ُ ُُ.
ُ
ُ-ُ235اهٓغُٖلىُؾبُلُاإلاثاُ٫اإلااصةُُ12مًُألامغُع٢مُُ86-66اإلاخٗلُ٤بالغؾىمُوالىماطجُ،مغحُ٘ؾابُ ُ.٤
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اليكغةُالغؾمُتُللملُ٨تُالهىاُٖت(ُ.)236وٍسغجًُُٖهظهُال٣اٖضةُوكغُالازتراٖاثُالؿغٍتُ،
ُ
ّ
ٞهظه ُال ًُجىػ ُألخض ُأن ًُُل٘ ُٖليها ُئال ُالؿلُاث ُاإلاٗىُتُ ،وطلُ ٪العجباَها ُباألمً ُالىَنيُ
ً
ُٖلىُب٣اءُالغؾىمُوالىماطجُالهىاُٖتُؾغٍ ّ
ُ()237
ّ
تُمضةُ
ُّ
٦ُ.ماُهوُاإلاكغُٕأًًا
والهالرُالٗام
ّ
ؾىتُ،والًُخمُوكغهاُ٢بلُاهً٣اءُهظهُالؿىتُئالُئطاَُلبُاإلاىصُٕطلُ٪أوُوُ٦له(ُ ُ.)238
ً ً
ّ
ٍبُأنُاليكغًُلٗبُصوعا ُُمهما ُفيُئٖالمُالجمهىعُبالكهاصاثُاإلامىىختُواإلابخ٨غاثُ
والُع
ّ
الهىاُٖت ُوؤلاقاعاث ُاإلامحزة ُاإلاسجلتُ ،وو٢ىٞه ُٖلى ُمؿخىي ُالُ ًٟالهىاعي ُال٣اةم٦ُ .ماُ
ٌؿمذ ُاليكغ ُلألٖىان ُالا٢خهاصًحن ُباًجاص ُالازتراٖاث ُالتي ًُبدثىن ُٖنها ُوالتي ُجالةمُ
مكاعَٗهمُُُٞلىن ُمًُأصخابهاُالترزُوُباؾخٛاللهاُأوُالخىاػُٖ ٫نهاُإلاهلختهمُئنُأمًُ٨
ً
ُزهىنا ّ
ُوأن ُمً ُمهام ُاإلاٗهض ُالىَني ُللملُ٨ت ُالهىاُٖت ُوي٘ ُحمُ٘ ُالىزاةُ٤
طل.٪

واإلاٗلىماثُا ّإلاخهلتُبمُضانُازخهانهُفيُمخىاوُ٫الجمهىعُ(ُ .)239
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ -ُ 236اإلااصةُُ 18مًُألامغُع٢مُُ 07-03اإلاخٗلُ٤بدماًتُالخهامُمُالك٩لُتُللضواةغُاإلاخ٩املتُ .واإلااصجحنُُ 29وُ 30مًُ
اإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُُ 277-05املخضصُلُُٟ٨اثُئًضإُالٗالماثُوحسجُلهاُ.واإلااصةُُ 1/9مًُاإلاغؾىمُ٢مُ-76
ُ 121اإلاخٗلُ٤بُُٟ٨اثُحسجُلُوئقهاعُحؿمُاثُاإلايكأُوجدضًضُالغؾىمُاإلاخٗل٣تُبهاُ،واإلااصةُُ 4/9مًُاإلاغؾىمُ
ً
ع٢مُُ87-66اإلاخًمًُجُبُُ٤ألامغُع٢مُُ86-66اإلاخٗلُ٤بالغؾىمُوالىماطجُ،مغحُ٘ؾابُ ُ.٤وطلُ٪جىا٣ٞاُمُ٘اإلااصةُ
ُ 12مً ُاجٟاُ٢ت ُباعَـ ُاإلاخٗل٣ت ُبدماًت ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُالتي ُألؼمذ ُمهلخت ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُفي ُصوُ٫
الاجداص ُبأن ُجيكغ ُباهخٓام ُأؾماء ُمال٩ي ُالبراءاث ُاإلامىىخت ُم٘ ُبُان ُمىحؼ ُلالزتراٖاث ُالتي ُمىدذ ُٖنهاُ
بغاءاثُ،ونىعَُبُ٤ألانلُللٗالماثُاإلاسجلتُ .
ُ-ُ237اإلااصةُُ27مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مًُُ،275-05دضصُُُٟ٦اثُئًضإُبغاءاثُالازترإُوئنضاعهاُ،مغحُ٘ؾابُ .٤
ُ-ُ238اإلااصةُُ3/13مًُألامغُع٢مُُ86-66اإلاخٗلُ٤بالغؾىمُوالىماطجُ،مغحُ٘ؾابُ .٤
ّ
ُالىَني ُالجؼاةغ ّي ُللملُّ ٨ت ّ
ُالهىاُٖتُ
ُ -ُ 239اإلااصة ُُ 2/8مً ُاإلاغؾىم ُالخىُٟظي ُع٢م ًُُ ،68-98خًمً ُئوكاء ُاإلاٗهض
وٍدضصُ٢اهىههُألاؾاس يُ،مغحُ٘ؾابُ .٤
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املبحث الثاوي
الخىُُف اللاهىوي
لـهد د د د د دازة امللىُد د د دت اللى د د د داغُت
ٌكحر ُاإلاكغٕ ُالجؼاةغي ُئلى ُقهاصة ُحسجُل ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُفي ُمىاُٖ ٘٢ضًضة ُمًُ
ههىم ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُصون ُأن ًُدضص َُبُٗتها ُال٣اهىهُت(ُ .)240وأمام ُهظا ُالٟغاُٞ ٙالُ
مىامُمًُالغحىُٕئلىُهٓغةُالدكغَٗاثُاإلا٣اعهتُفيُطلُ٪والخماؽُ٢ىُ٫ال٣ٟهُفيُجُ٠ُُ٨جلُ٪
الكهاصةُوالى٢ىُٖٝىضُمداوالثُالً٣اءُمًُزالُ٫ماُأجُذُلىاُمًُأخ٩امُو٢غاعاثًُ٢اةُتُ
فيُهظاُالكأنُ .
وبىٓغة ُٞاخهتًُ ،خطر ّ
ُأن ُال٣ٟهاء ًُغ٦ؼون ُٖلى َُبُٗت ُالٗال٢ت ُالتي ُجغبِ ُاإلاىصُٕ
باإلصاعةُاملخخهتُبالدسجُل؛ُلخدضًضُنٟتُقهاصةُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،والىنىُ٫ئلىَُبُٗتهاُ
ّ
وخ٣ُ٣تهاُٚ .حر ُّأنهم ُلم ًُىٓغوا ُئلى ُجلُ ٪الٗال٢ت ُبٗحن ُواخضةُ ،وئهما ُهٓغوا ُئليها ُبىٓغةُ
ً
ً
مسخلٟتُٞ ،اٖخبرها ُبًٗهم ُٖ٣ض ُا ُمبرما ُبحن ُاإلاىصٕ ُوؤلاصاعة ُاإلا٩لٟت ُبالدسجُل ُ(اإلاُلبُ
ّ
ألاوُ ،)٫بِىما ُطهب ُبًٗهم ُئلى ُججاهل ُاإلاىصٕ ُوا٢خهغوا ُالتر٦حز ُٖلى ُالجهت ُاملخخهتُ
ّ
ُُٟ٦ىها ُٖلى ُّأنها ُٖمل ُ٢اهىوي ُمً ُحاهب ُواخض ُمخمثال ُفي ُنىعة ُ٢غاعُ
ُومًُزم ُّ
بالدسجُل،

ُ-ُ240وعصُفيُاإلااصةُُ3/8مًُاإلاغؾىمُع٢مُُ،87-66اإلاخًمًُجُبُُ٤ألامغُع٢مُُ86-66بكأنُالغؾىمُوالىماطجُبالغؾىمُ
والىماطجُالؿالُ٠الظ٦غُأههًُ....»ُ:ىحه إلى املىزع أو وهُله هظير مً الخلطٍح ًىىن بمثابت ؿهازة حسجُلُ
«ُ.وحاءُ٦ظلُ٪فيُاإلااصةُُ8مًُاإلاغؾىمُع٢مُُ121-76اإلاخٗلُ٤بُُٟ٨اثُحسجُلُوئقهاعُحؿمُاثُاإلايكأُوجدضًضُ
الغؾىمُاإلاخٗل٣تُبهاُ،الؿالُ٠الظ٦غُأهه...ُ »ُ:حؼلم وسخت مً الٌلب مؼ بُان مطاحؼ الدسجُل ،إلى املىزع
ً
أو ممثله ،وحػس هصه اليسخت بمثابت ؿهازة حسجُل ُ«٦ُ.ماُحاءُأًًا ُفيُاإلااصةُُ 1/16مًُألامغُع٢مُُ08-03
اإلاخٗلُ ٤بدماًت ُالخهامُم ُالك٩لُت ُللضواةغ ُاإلاخ٩املت ُالؿالُ ٠الظ٦غ ُما ًُليُ »ُ :غىسما ٌؼخىفي الٌلب

الـطوي الـيلُت املٌلىبت ،جلىم املللحت املخخلت بدسجُل الخلمُم الـىلي في السجل املصهىض في
املازة  11أغاله ،زون اللُام بفحم ألاكالت أو حم املىزع في الحماًت أو صحت البُاهاث املصهىضة في
الٌلب ،وجلىم بدؼلُم ؿهازة حسجُل للمىزعُ«٦ُ.ماُحاءُ٦ظلُ٪فيُاإلااصةُُ16مًُاإلاغؾىمُالخىُٟظيُع٢مُ-05
ُ،277اإلاإعرُفيُُ02أوثًُُ،2005خٗلُ٤بُُٟ٨اثُئًضإُالٗالماثُوحسجُلهاُ،مٗضُ٫ومخممُ ُّأههُ »ُ:حؼلم املللحت
املخخلت للاحب الدسجُل أو لىهُله ؿهازة حسجُل غً ول غالمت مسجلتُ«ُ .
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ً
ّ
إلاُلبُالثاوي)ّ ُُ.
وأماُهدًُٞؿيؿلُ٪جُُٟ٨اُآزغُ،وطلُ٪بالىٓغُئلىُهظهُالكهاصةُٖلىُ
ئصاعيُ(ا
ّ
ّأنهاُؾىضُملُ٨تُميص ئُللخُ٤وصلُلُئزباثُلِـُئالُ(اإلاُلبُالثالث).

املٌلب ألاوٌ
الٌبُػت الػلسًت
لد دـهازة امللىُ د د دت اللىاغُ د د دت ُ
طهب ُبٌٗ ُ٦باع ُال٣ٟهاء ُالٟغوؿُىن ُالخ٣لُضًىن ُئلى ُال٣ىُ ٫أ ّ ُن ُقهاصة ُاإلالُ٨تُ
الهىاُٖت ُلِؿذ ُؾىيُ ُٖ٣ض ًُبرمه ُاإلاىصٕ ُوؤلاصاعة ُاإلا٩لٟت ُبالدسجُل(ُ ُ .)241و٢ض ُ٢ضمىا ُفيُ
ّ
(الٟغُٕألاوُ ُ.)٫لًُ٨عٚمُ
طلُ٪مجم ُىٖتُمًُالدججُخاولىا ُمًُزاللهاُجبرًغُوحٗؼٍؼُهٓغٍتهم ُ

طلُ ٪هىاُ ٥اٖخبا اث ّ
ُٖضة ُجدىُ ٫أو ُجُ ٠٣صون ُاؾخ٣امت ُونالح ُ٨ٞغة ُالٗ٣ض ُ٧أؾاؽ ُأوُ
ع
ّ
ٗ٦ماصُلخُ٠ُُ٨قهاصةُحسجُلُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُ(الٟغُٕالثاوي)ُ .
الفطع ّ
ألاوٌ
محاولت جبرًطاللفت الػلسًت
لـهازة امللىُت اللىاغُت ُ
خاوُ ٫أههاع ُالُبُٗت ُالٗ٣ضًت ُجبرًغ ُمىٟ٢هم ُٖلى ُأؾاؽ ّ
ُأن ُالٗ٣ض ُ٨ٞغة ًُٟغيهاُ
الخىُ٤ُٞبحنُمهلخخحنُمخٗاعيخحنُ،مهلختُاملخترُٕمًُحهتُومهلختُاملجخمُ٘مًُحهتُ
ُ-ُ241طهبُئلىُهظاُالاججاهُٖـضصُ٦بحـرُمـًُال٣ٟـهُالٟغوسـ يُالخ٣لُـضيُ،ولخىيـُذُمـىٟ٢همًُٞـلىاُالغحـىُٕئلـىُاإلاهـاصعُ
ألانـلُتُلهـإالءُال٣ٟهـاءُ،وطلـُ٪عٚـمُ٢ـضمهاُمـًُالىاخُــتُالخاعٍسُـتُ.وهـظ٦غُمـًُأههـاعُجُبُـُ٤هٓغٍـتُالٗ٣ـضُٖلــىُ
قهاصةُحسجُلُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُال٣ٟهاءُألاجُتُأؾماءهمُ ُ:
-POUILLET Eugène, Traité théorique et pratique des brevets d’invention et de la contrefaçon, 2 e
éd, Imprimerie et Librairie Générale de La Jurisprudence, Paris, 1879, p.10.
ُُُُ-PELLETIER Michel, Droit industriel, Librairie Polytechnique, Paris, 1889, p. 27.
-FAUCHILLE Auguste, Traité des dessins et modelés industriels, Librairie de Droit et de
Jurisprudence, Paris, 1882, p.14.
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ً ً
ً ّ
أزغي(أوال)ُ،ئال ُّأنهمُازخلٟىاُازخالٞا ُبِىا ُخىُ ٫نٟتُوَبُٗتُهظاُالٗ٣ضُٞ،اٖخبرهُبًٗهمُ
ً
ً
ً
ً
ً
ٖ٣ضاُمضهُاُ،بِىماُاٖخبرهُالبٌُٗآلازغُٖ٣ضاُئصاعٍاُ(زاهُا)ُ .
أول -الخىفُم بين مللحت املبخىط ومللحت املجخمؼ ًفطن وحىز الػلس6
ٌٗخبرُجُبُُ٤ونُ٠الٗ٣ضُٖلىُقهاصةُالدسجُلُٖ-ىضُأههاعُالىٓغٍتُالٗ٣ضًت٨ُٞ-غةُ
ًٟغيها ُالخىُ ٤ُٞبحن ُمهلخت ُاملخترٕ ُومهلخت ُاملجخم٘(ُ ،)242لظا ًُ٣ىُ ٫الُ٣ٟه ُ«ُ
ّ ُ ُ «ُ POUILLET
بأن «ُ :بطاءة الادتراع ،لِؼذ في الىاكؼ ػىي غلس مبرم بين املجخمؼ

واملخترع ،إش ل ًمىً للمذترع اػخغالٌ ابخياضه زون املجخمؼ ،ومً حهخه ،ل ًمىً
ُ
للمجخمؼ الاهخفاع بهصا الابخياضزون إضازة املخترع ،ومً هىا فطهذ فىطة الػلس وحىزهاُ«
(.)243
ً
وٖلىُهظاُألاؾاؽُ،ج٣خض يُمهلختُاإلابخ٨غُأوُاملخترُٕأنًُمىذُلهظاُألازحرُاخخ٩اعاُ
ٖلىُابخ٩اعهُل٣اءُماُبظلهُمًُحهضُوماُ٫وو٢ذُوماُج٨بضهُمًُمهاٖبُفيُؾبُلُالىنىُ٫ئلىُ
طلُ٪الابخ٩اعُوئزغاحهُئلىُالىحىص(ُ،)244وج٣خض يُاإلاهلختُالٗامتُأنًُ٨كُ٠اإلابخ٨غًُُٖؾغُ
ابخ٩اعهُإلٞاصةُاملجخمُ٘مىهُوالاهخٟإُبهُ(ُ .)245
242

ُ-ُBREESE Pierre, Stratégies de propriété industrielle : Guide des entreprises innovantes en
action, DUNOD, Paris, 2002, p.9.
243
-ُ« Le brevet d’invention, en effet, n’est autre chose qu’un contrat passé entre la société et

l’inventeur…, l’inventeur ne peut exploité sa découverte sans la société ; la société, de son
côté, ne peut en jouir sans la volonté de l’inventeur. De là la nécessité d’un contrat ». V :
POUILLET Eugène, op.cit, p.9.
ُ-ُ244فطحاث حمىُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ ُ.52.
ٌُٗ -245خبر ُ" ُُ "ُ WARUSFELقهاصة ُحسجُل ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُوؾُلت ُلدصجُ٘ ُالخ٣ضم ُالخ٣ني ُوالا٢خهاصي ُفيُ
املجخمُ٘ .وطلُ ٪الٖخباع ُاإلاهلخت ُالٗامت ُللمجخم٘ ُالؿبب ُألاوُ ٫وألاؾاس ي ُلىحىص ُخ٣ىُ ١اإلالُ٨ت ُالهىاُٖتُ.
ُ
اهٓغُفيُطلُ :٪
ُ -WARUSFEL Bertrand, « La propriété intellectuelle comme politique publique», Mélanges en
l'honneur du professeur Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, LexisNexis, Collection du C.E.I.P.I. 2014,
ُp.393.
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وٍغي ُالُ٣ٟهُ«ُّ ُ «ُ FAUCHILLE
بأن ُالامخُاػُاإلامىىحُللمسترًُٕجضُمهضعهُفيُالٗ٣ضُ
ً
ٚحرُاإلاؿمىُالظيًُيكأُأوًُخ٩ىن ُيمىُاُبىاٗ٢تُاليكغُبحنُاملخترُٕواملجخمُ٘ٞ،الخماًتُالتيُ
ًمىدهاُاملجخمُ٘للمسترُٕجمثلُالالتزامُاإلا٣ابل للخضمتُالتيًُإصيهاُهظاُألازحرُ ،أيُاملخترُٕ،
للمجخم٘(ُ .)246
طهبُالُ٣ٟهُ«ُُ«ُPELLETIERئلىُهٟـُالؿُاُٞ،١اٖخبرُبضوع ّ
هُبأنُوكغُالبراءةُوئٖالمُ
ً
الجمهىعُبمدخىيُالازترإُ٧اُٞاُلخبرًغُالُبُٗتُالٗ٣ضًتُالتيُج٣ىمُبحنُاملخترُٕواملجخم٘(ُ ُ.)247
ّ
ٖلىُأن ُبغاءةُالازترإُجيص ئُالتزاماثُمخ٣ابلتُبحنُاملخترُٕ
أ٦ضُالُ٣ٟهُ«ُُ «ُ AIMOND

ّ
ُبأهه ُئطا ُ٧ان ُاملخترٕ ُخؿً ُالىُت ُفي ُالىٞاء ُبالتزاماجه ُ٢ام ُاملجخم٘ ُبضوعهُ
واإلابخ٨غُ ،وٍغي ُ
ً
أيُأًًاُ ّ
بأنُهظاُالٗ٣ضًُ،غجبُٖلىُٖاجُ٤
ُ
بدماًتُابخ٩اعهُوالاٖتراُٝلهُبدُ٤الاؾخٛال٦ُ.٫ماُع
ٍحنُٞ،مًُحهتًُ،خٗحنُٖلىُاملخترُٕالىزىُ ١بالؿلُتُاإلا٩لٟتُبالخماًتُ
ُّ
املخترُٕالتزامحنُيغوع
وأنًُ٣ضمُلهاُمٗلىماثُصخُدتًُُٖالازترإُ٧يًُدؿنىُللمجخمُ٘مٗغٞتُماًُخٗا٢ضُٖلُهُ،
ً
ومًُحهتُزاهُتًُ،خٗحنُٖلُهُأًًا ُأنًُخ٣اؾمُاؾخٛالُ٫الابخ٩اعُمُ٘املجخمُٖ٘ىضُاهتهاءُمضةُ
ُ
ّ
ٞاملجخمُ٘الٌُؿخُٟضُئطاُْل ُاإلابخ٨غًُدخ٨غُاؾخٛالُ٫ابخ٩اعهُئلىُ
الاؾخئثاعُاإلاخُٖ٤ٟليها(ُ .)248
ً
ً
ُجُ٣ض ُالدكغَٗاث ُالاخخ٩اع ُبمضة ُػمىُت ًُهبذ ُبٗضها ُالابخ٩اع ُقاتٗا ُومباخاُ
ألابضُ ،لظا ُّ
للجمُ٘(ُ .)249وهظا ٌُؿمذ ُللمبخ٨غًٍ ُالخالحن ُالاؾخٟاصة ُمً ُأبدار ُوحهىص ُوابخ٩اعاث ُالٛحرُ
ً
الؿاب٣تُ،وٍٟخذُلهمُالُغٍُ٤للُ٣امُبخدؿِىاثُٖليهاُلخ٩ىنُأ٦ثرُهٟٗاُللمجخمُ٘(ُ .)250
ً
ُ ُوٖلى ُهظا ُألاؾاؽ ُئطا٣ًُ ،ضم ُاملخترٕ ُابخ٩اعه ُئلى ُاملجخم٘ ُختى ًُمُ ً٨ؤلاٞاصة ُمىهُ
ً
ً
نىاُٖاُوججاعٍاُبٗضُاهتهاءُاإلاضةُاملخضصةُ،وفيُاإلا٣ابلًُخٗهضُاملجخمُ٘بمىذُالخماًتُال٣اهىهُتُ
246

ُ-ُFAUCHILLE Auguste, op.cit, p.14.
247
ُ-PELLETIER Michel, op.cit, p. 38.
248
-ُAIMOND Georges, Des déchéances en matière de brevets d’invention, Thèse pour obtention
du grade de Docteur en droit, Université de Paris, Faculté de Droit, 1903, p.11.
جظهبُحلُالدكغَٗاثُئلىُجدضًـضُمـضةُخ٣ـىُ١اإلالُ٨ـتُالهـىاُٖتُٗٞ،لـىُؾـبُلُاإلاثـاُ٫خـضصثُاإلاـاصةُُ9مـًُألامـغُ
ُّ
ُ-ُ249
ً
تُابخضاءُمًُجاعٍشُئًضإَُلبُالخهىُٖ٫ليهاُ .
ع٢مُُ،07-03اإلاخٗلُ٤ببراءةُالازترإُمضةُالبراءةُبٗكغًٍُؾى
ُ-ُ250ز .ملٌفى هماٌ ًهُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ .679.
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للمبخ٨غ ُوالاٖتراُ ٝله ُبدُ ٤اؾخئثاعي ُٖلى ُاؾخٛالُ ٫اإلاىخج ُالهىاعي ُوؤلاٞاصة ُمىه ُإلاضةُ
مدضصةُمًُالؼمً(ُ .)251
وٖلُهًُ،خٗحنُٖلىُاملجخمُ٘أنًُغاعيُمهلختُاإلابخ٨غ؛ُ٧يًُ٨كُ٠هظاُألازحرًُُٖؾغُ
ً
ُنىاُٖا(ُٞ ،)252ال ٌُٗ٣ل ُأن ًُبظُ ٫الصخو ُالجهض ُوالى٢ذ ُواإلااُ ،٫زمُ
ُ
ازتراٖه ُوَؿخٛله
ً
ّ
()253
ُ.لظاُٞ،انُالٗض٣ًُ٫خض يُأنٌُٗترُٝاملجخمُ٘
ًدىاػُ٫مجاهاًُُٖزمغةُطلُ٪لٟاةضةُاملجخم٘
ً
للمبخ٨غُباؾخئثاعُاؾخٛالُ٫ابخ٩اعهُوؤلاٞاصةُمىهُمالُاُ،وخماًخهُيضُأيُمٗخضيُ٧يًُدؿنىُ
لهظاُألازحرُأنٌُؿترصُٖلىُألا٢لُماُ٢ضُج٨بضهُفيُؾبُلُالىنىُ٫ئلىُطلُ٪الابخ٩اع(٦ .)254ماُأههُ
ّ
ًجب ُأال ًُىٓغُئلى ُخماًتُاؾخئثاعُاملخترٕ ُٖلىُأههُالتزامًُُٖ ٘٣لىُاملجخمُ٘ ،وئهما ُالبض ُأنُ
ًىٓغ ُئلُه ُٖلى ُأهه ُمجغص ُم٩اٞأة ُج٣ضم ُلهظا ُألازحر ُهٓحر ُما ًُ٣ضمه ُمً ُزضماث ُلهالرُ
املجخم٘(ُ ُ.)255

و٢ض ُأًض ُالً٣اء ُاإلاهغي ُ٨ٞغة ُج٣ابل ُالالتزاماث ُفي ُبغاءة ُالازترإُٞ ،اٖخبر ُفي ُ٢غاعُ
ناصعًُُٖاملخ٨متُؤلاصا ٍتُالٗلُاُبخا ٍشًُُ 30ىاًغُّ ُ 1965
بأن ُ» ُالحم الصي جذىله بطاءة
ع
ع
الادتراع هى ملابل ملا أهساه املبخىطللهُئت الاحخماغُت مً أػطاضكىاغُتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.)256(»ُ...
زاهُاُ-جباًً مىكف الفلهاء حىٌ كفت الػلس وأػاغ لـهازة امللىُت اللىاغُتُ :
ُ-ُ251الفخالوي ػميرحمُل حؼينُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ ُ.35.
252
ُ-ُCREVEL Françoise, Brevets et phage display :Impact du management des droits de propriété
industrielle sur la mise au pont de thérapies innovantes, thèse pour obtention du grade docteur
en pharmacie, Université Claude Bernard-Lyon1, faculté de pharmacie, 2012, p.23.
ُ253خماًــتُخــُ٤املختــرُٕالاؾــخئثاعيُٖبــاعةُٖــًُم٩اٞــأةُج٣ــضمُللمستــرُٕهٓحــرُمــاًُ٣ضمــهُمــًُزــضماثُلهــالرُاملجخمــُ٘.
عاحُ٘ :
ُُُُREMICHE Bernard, « Révolution technologique, mondialisation et droit des brevets », R.I.D.E., n°
ُُ1, 2002, p.86.
ًُ-ُ254ــغيُالُ٣ٟــهُ»ُُ»GALLOUXأنُخــُ٤املختــرُٕفــيُالخهــىُٖ٫لــىُب ـغاءةُازت ـرإُ(قــهاصةُالدســجُل)ُم٣ابــلُ٦كــُ٠
ُ
ابخ٩اعهُللجمهىعًًُٟ،يُٖلُهُهىُٕمًُالٗ٣ضُالاحخماعيُ.اهٓغُفيُطلُ :٪
ُ ُ- GALLOUX Jean-Christophe, op cit, p.63.
255
ُ-ُREMICHE Bernard, op cit, p.86.
ً
ُ-ُ256ه٣الًُُٖز .الحطي دالسُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ .79.
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بٗضما ُاجُ ٤ٟأههاع ُهظا ُالاججاه ُٖلى ُالهٟت ُالٗ٣ضًت ُلكهاصة ُحسجُل ُاإلالُ٨تُ
الهىاُٖت؛ُازخلٟىاُفيُجدلُلهمُلخلُ٪الهٟتُٞ،ظهبُبًٗهم(ُ )257ئلىُويُ٘اإلاىصُٕوالجهتُ
ً
ً
اإلا٩لٟت ُبالدسجُل ُٖلى ُ٢ضم ُاإلاؿاواةُ ،ومً ّ
ُزم ُاٖخبروا ُقهاصة ُالدسجُل ُٖ٣ضا ُمضهُا ُ(أ)ُ،
بِىماُطهبُالبٌُٗألازغُئلىُاٖخباعُالٗ٣ضُئصاع ًٍا ّ
ُبذجتُجمخُ٘ؤلاصاعةُاملخخهتُبالدسجُلُ
بامخُاػاثُالؿلُتُالٗامتُ(ب)ُ .
أ-ؿهازة امللىُت اللىاغُت غلس مسوي6
ج٣ىمُقهاصةُحسجُلُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُٖىضُأههاعُالٗ٣ضُاإلاضويُٖلىُخغٍتُالخٗا٢ضُ
(ُ ،)1ومبضأ ُالٗ٣ض ُقغَٗت ُاإلاخٗا٢ضًً ُ(ُ ،)2لهظا ًُجىػ َُلب ُبُالنها ُئطا ُجسلُ ٠قغٍ ُمًُ
قغوٍُالصختُفيُالخٗا٢ضُ(ُ .)3
-1كُام ؿهازة امللىُت اللىاغُت غلى حطٍت الخػاكس6
ً
اٖخبرُالُ٣ٟهُ«ُُ «ُ AIMONDاإلابخ٨غُؾُضا ُفيُالخٗا٢ضُٞ،ماصامُهظاُألازحرُلمٌُٗلًُ
ً
ًُٖؾغُابخ٩اعه؛ًُٓلُمدخٟٓاُبهُ ُ،والُجىحضُهىاُ٥أيُ٢ىةُجغٚمهُٖلىُالخٗا٢ضُأوُجمىٗهُمًُ
الاخخٟاُّبؿغُابخ٩اعهُٞ،هىُخغُفيُالخٗا٢ضُمُ٘املجخمُ٘ ُ،وخغُفيُويُ٘الكغوٍُالتيُٖلىُ
أؾاؾهاًُ٣بلُال٨كًُُٖ٠ؾغُابخ٩اعه(ُ .)258
ومًُحهخهُ،اٖخبرُالُ٣ٟهُ«ُّ ُ «ُ POUILLET
بأن ُاملجخمُ٘خغُفيُ٢بىُ ٫الخٗا٢ضُُٞ،دُ٤
ً
ً
ً
ً
ّ
لهظاُألازحرُأالًُ٣بلُالخٗا٢ضُئال ُئطاُ٧انُالابخ٩اعًُدُ٤٣لهُج٣ضما ُخُ٣ُ٣اُ،ملمىؾا ُوٞىعٍاُ،
ٞاملجخمًُ٘ىاُٖ٤ٞلىُخماًتُاملخترُٕالظيًُىميُزغواجهُاإلااصًتُولِـُاملخترُٕالظيًُؼٍضُمًُ
ُ٢متُمٗاعٞهُالىٓغٍت(ُ .)259
وخؿبُ«ُُ«ُPELLETIERو«ًُُ،«ُPOUILLETدغعُالٗ٣ضُالظيًُجمُ٘اإلابخ٨غُباملجخمُ٘
ُ-ُ257الفخالوي ػميرحمُل حؼينُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ .35.
258

-ُAIMOND Georges, op.cit, p.9.
ُُ-ُ« La société n’accepte le contrat qu’autant qu’elle tire de la découverte un avantage

259

effectif, palpable, immédiat ; elle consent à protéger celui qui accroit ses richesses
matérielles , non celui qui augmente la somme de ses connaissances théoriques. Tel est le
contrat. ». In POUILLET Eugène, op.cit, p.10.
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مًَُغُٝاإلابخ٨غُهٟؿهُٞ،هظاُألازحرًُ٣ضمَُلبًُدضصُُٞهُالابخ٩اعُاإلاؼمُ٘مىذُالبراءةُٖىهُ
ً
ً ّ
مبضةُاُ -ئال ُالخٗبحر ُالظي ًُخًمىه ُالُلبُ
ُ
مغ٣ٞا ُبىنُ ٠الابخ٩اعُ .لهظا ُال ُجخًمً ُالبراءة-
نغاخت ُوما ُجًمىه ُالىنُ .٠لظا ٌُٗض ُهظا ُالُلب ُوالىنٖ–ُ ٠ىضهماُ -بمثابت ُٖ٣ض ُبحنُ
املخترُٕواملجخم٘(ُ ُ.)260
 -2ؿهازة امللىُت اللىاغُت ؿطَػت جحىم غالكت املخترع باملجخمؼ6
بأن ُقهاصة ُحسجُل ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖتُ
اٖخبر ُ« ُُ «ُ PELLETIERو« ُُ ّ ُ «ُ POUILLET
الكغَٗتُأوُال٣اهىنُالظيًُد٨مُٖال٢تُاملخترُٕباملجخمُ٘،لظاُٞ،هيُالُجٟؿغُإلاهلختُاملخترُٕ
فيُخالتُالك٪؛َُاإلااُجخًمًُ -خؿب ُعأيهمُ -ماُخغعه ُاملخترٕ ُفيُالُلبُوالىنُ٠اإلاغُ٤ٞ
به(.)261
ّ
وعٌُٞالُ٣ٟه ُ«ُ٨ُٞ «ُ NOUGUIERغةُحٗضًلُالٗ٣ضُ،وع
أيُبأن ُالٗ٣ضُالىاش ئُبحنُ
املخترُٕواملجخمُ٘هىُٖ٣ضُنهاتيُ ُوٚحرُ٢ابلُللخُٛحر(ُ.)262و٦ظلُ٪عٌُٞالُ٣ٟهُ«ُُPELLETIER
« ُ٨ٞغةُجأوٍلُالٗ٣ضُمًَُغُٝال٣اض يُأوُأنًُظهبُفيُجٟؿحرهُئلىُزاعجُماُجًمىهُالُلبُ
وونُ ٠الازترإ ُاإلاغُ ٤ٞبهُٞ ،هظا ُالٗ٣ضُ -خؿب ُعأًهُ -ال ًُسً٘ ُؾىي ُلغ٢ابت ُمد٨متُ
(ُ )263

الىٌ٣

.

ُوزالٟهُفيُطلُ٪الُ٣ٟهُ«ُُ«ُPOUILLETالظيُعأيُبأههًُجىػُل٣اض يُالى٢اتُ٘بأنًُدضصُ
ّ
ٞهُ،وأنٌُؿخسغجُالٗىانغُالخابٗتُلهُ،وأن ُال٣اض يُهىُالىخُضُالظيُ
إُوَٗغ
ُّ
مىيىُٕالازتر
ّ
اءةُ،ومًُزمُال٣ىُ٫ببُالنهاُأوُصختهاُ،و٧لُطلًُ٪خمُجدذُ
لهُالخُ٤فيُج٣ضًغُزهاةوُالبر

260

ُ-PELLETIER Michel, op.cit, p. 27.Voir aussi : POUILLET Eugène, op.cit, p.119.
ُ-PELLETIER Michel, op.cit, p. 27.Voir aussi : POUILLET Eugène, op.cit, p.119.
262
ُ-NOUGUIER Louis, Des brevets d’invention et de la contrefaçon, Imprimerie et Librairie
Générale de Jurisprudence, Paris, 1856, p. 97.
263
ُ-PELLETIER Michel, op.cit, p. 27.
261
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ع٢ابتُاملخ٨متُالٗلُاُناخبتُالؿُاصةُفيُجٟؿحرُال٣اهىنُ(.)264
ُ-3بٌالن ؿهازة امللىُت اللىاغُت بؼبب غسم حػُين املحل حػُِىا زكُلا6
ًًمًُاملخترُٕ،خؿبُالُ٣ٟهُ«ُُ،«ُ NOUGUIERخ٣هُفيُاؾخئثاعُاؾخٛالُ٫ازتراٖهُ
ً
ئطا ُ٧ان ُالٗ٣ض ُصخُدا ُفي ُمىيىٖهُ ،وٍهبذ ُٖغيت ُالٖتراياث ُالٛحر ُئطا ُ٧ان ُالازترإُ
ً
هباُ(ُٞ. )265املخترُٕٖىضُأههاعُالىٓغٍتُالٗ٣ضًتُٖلُهُأنًُدضصُفيَُلبهُمىيىُٕالازترإُ
مٛخ ُ
ً
ً
ً
اإلاغاصُمىذُالبراءةُٖىهُجدضًضاُص٣ُ٢اُوواضخاُ،وأالًُخًمًُأًتُُ٢ىصُأوُقغوٍُأوُأيُجدُٟٔ
ّ
وئالُعٌُٞاملجخمُ٘الخٗا٢ضُ،والًُمىذُالىػٍغُاملخخوُالبراءة(ُ .)266
ُوئطاُخضرُأنُمىدذُللمسترُٕبغاءةُازترإُعٚمُطل٪؛ ُ ُٖضثُالبراءةُاإلامىىختُباَلتُُ،
ُوٍدُ٤للمجخمُ٘أنًُُلبُبُالنُالٗ٣ضُ(بغاءةُالازترإ)ُئطاُلمًُدضصُاملخترُٕفيَُلبهُالازترإُ
بك٩لُواضرُو٧امل(ّ )267
ُ،ألنُطلًُ٪إصيُئلىُاؾخدالتُاؾخٛالُ٫املجخمُ٘لالزترإُبٗضُاهً٣اءُ

ً
مضةُالخماًتُاإلاخُٖ٤ٟليها(ُ.)268وٖلىُهظاُألاؾاؽ٩ًُ،ىن ُالبُالنُئطا ُهىُالجؼاءُاإلاترجبُٖلىُ
ً
ً
ً
ُ٦ماُهىُالخاُ٫فيُقغوٍُمدلُالٗ٣ضُ .
ُّ
نُاملخلُحُِٗىاُص٣ُ٢اُجماما
ُّ
ُّ
قهاصةُالدسجُلُئطاُلمٌُٗح
ّ
ووكحرُبأن ُاإلاكغُٕالجؼاةغي ًُجحزُأليُشخوُأنًُُلبُبُالنُبغاءةُالازترإُئطاُلمُ
ً
ً
ً٣ضمُاملخترُٕونٟاُ٧اُٞاُلالزترإ(ُ.)269لًُ٨هظاُالٌُٗنيُالبختُأنُقهاصةُالدسجُلُٖباعةًُُٖ
ٖ٣ضُ٦ماُؾىبُىهُُٞماُبٗضُ .
264

-ُPOUILLET Eugène, op.cit, p.98 et 128.
ُ- « Ce titre, qui est l’instrument probant du contrat intervenu entre l’inventeur et la

265

société, s’il est valable au fond, confère des droits dont la jouissance exclusif est
garantie ; mais, s’il est usurpé, il laisse le breveté exposé à toutes les contestations que
des tiers pourront soulever ». In NOUGUIER Louis, op.cit, p. 10.
266

ُ-PELLETIER Michel,ُop.cit, p.28. V. aussi POUILLET Eugène, op.cit, p.128.
ُ-PATENOTRE H, Droit français des nullités et déchéances en matière de brevets d’inventions,
Thèse pour obtention du grade Docteur en Droit, Faculté de Droit de Paris, 1882, p. 6.
268
ُ-RENDU Ambroise, Traité pratique de droit industriel, Imprimerie Et Librairie Générale de
Jurisprudence, COSSE imprimeur-éditeur, libraire de la cour de cassation, Paris, 1855, p.199.
- ُ269اإلااصةُُ2/53مًُألامغُع٢مُُ،07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُ،مغحُ٘ؾاب.٤
267
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ب-ؿهازة امللىُت اللىاغُت غلس إزاضي6
ّ
أؾهمُ"ُالض٦خىعُؾِىىثُخلُمُصوؽُ"ُبأن ُقهاصةُحسجُلُ
اٖخبرُبٌُٗال٣ٟهُوٖلىُع
اإلالُ٨تُالهىاُٖتُهيُٖ٣ضُئصاعي ّ
ُ،ألن ُاإلاهلختُاملخخهتُبالدسجُلُهيُشخوُئصاعي ُٖامُ

ً
ّ
)ُ،وأن ُالهٟتُؤلاصاعٍتُج٨دؿبُاؾدىاصا ُئلىُزهاةههاُ
وجخمخُ٘بامخُاػاثُالؿلُتُالٗامتُ(1
الظاجُتُ(ُ .)2

-1وحىز إلازاضة هٌطف في ؿهازة امللىُت اللىاغُتُ 6
ً
ًغي ُالض٦خىعُ«ُؾِىىثُخلُمُصوؽ« (ّ ُ )270
بأن ُبغاءةُالازترإُٖ٣ضا ُطاَُبُٗتُئصاعٍتُالُ
ً
ً
مضهُتُ،ولىُلمًُىوُاإلاكغُٕٖلىُطلُ٪نغاختُهٓغُاُلىحىصُؤلاصاعةَُغٞاُفيُالٗال٢تُ،وبغوػهاُ
بمٓهغُشخوُال٣اهىنُالٗامُ .
جٓهغُالامخُاػاثُالتيُجخمخُ٘بهاُاإلاهلختُاملخخهتُباإلالُ٨تُالهىاُٖتُبماُجُلبهُمًُ
ق٩لُاثُ،وماُجخمخُ٘بهُمًُؾلُتُفيُ٢بىُ ٫أوُعٌُٞالدسجُلُٞ.هظهُألازحرةًُمًُ٨لهاُأنُ
جغٌَُٞلبُالدسجُلُئطاُلمٌُؿخىُٝالُلبُالكغوٍُالالػمتُ(ُ ُ.)271
-2اهدؼاب الػلىز اللفت إلازاضٍت بىاء غلى دلائلها الصاجُتُ :
ّئن ُالٗ٣ىص ُالتي ُجبرمها ُؤلاصاعة ُج٨دؿب ُالهٟت ُؤلاصاعٍت ُلِـ ً
ُبىاء ُٖلى ُئعاصة ُاإلاكغُٕ،
ً
ّ
وئهما ُاؾدىاصا ُئلى ُزهاةهها ُالظاجُتُٞ .الٗ٣ىص ُؤلاصاعٍت ُ–خؿب ُاٖخ٣اص ُالض٦خىع ُؾِىىثُ
ّ
خلُمُصوؽُ -الُجغصُٖلىُؾبُلُالخهغُوئهماُجأحيُٖلىُؾبُلُاإلاثا٫؛ُٞمٟهىمُالٗ٣ضُؤلاصاعيُ
ً
ً
مغها ُ٢اصعا ُٖلىُاؾدُٗابُ٧لُاجٟاًُ١برمهُألاٞغاصُمُ٘ؤلاصاعةَُاإلااُهُتُهظهُألازحرةُجخىحهُئلىُ
ئيٟاءُنٟتُالٗ٣ضُؤلاصاعيُٖلُهُ .
ُ-ُ270ز .ػ ددِىىث حل ددُم زوغُ،صوعُالؿ ــلُتُالٗام ــتُف ــيُمج ــاُ٫ب ـغاءاثُالازت ـرإُ(صعاؾ ــتُم٣اعه ــت)ُ،ميك ــأةُاإلاٗ ــاعُ،ٝ
ؤلاؾ٨ىضعٍتُ،1983ُ،مُ259.وماًُليهاُ .
ًُ-ُ271م ٨ــًُللمٗهـ ــضُال ــىَنيُالجؼاةـ ــغيُللمل ُ٨ــتُالهـ ــىاُٖتُأنًُ ــغٌُٞالدسـ ــجُلُوالًُم ــىذُقـ ــهاصةُللم ــىصُٕئطاُلـ ــمُ
ُ
ٌؿــخىُٝالُلــبُالاحـغاءاثُالكــ٩لُتُ.اهٓــغُٖلــىُؾــبُلُاإلاثــاُ٫اإلاــاصةُُ3/10مــًُاإلاغؾــىمُالخىُٟــظيُع٢ــمُُ،277-05
املخضصُُُٟ٦اثُئًضإُالٗالماثُوحسجُلهاُ،التيُزىلذُللمٗهضُؾلُتُعٌَُٞلبُحسجُلُٖالمتُفيُخالتُٖضمُ
اؾدُٟاءُالُلبُالكغوٍُالالػمتُ .
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وٖؼػُمىٟ٢هُبماُطهبُئلُهُالً٣اءُاإلاهغيُفيُ٢غاعُناصعًُُٖمد٨متُالً٣اءُؤلاصاعيُ
بخاعٍش ُُ 09صٌؿمبر ُُ ،1956في ًُُ٢ت ُدمحم ُػٍضان ُيض ُوػاعة ُالؼعاٖت ُواإلاٗاعُ ٝوالخمىًٍُ
ّ
ُُٞهُبأن ُُ » :الػلىز الازا ٍت في ملط كس أكبحذ غلىزا إزا ٍت
واإلاالُتُ ،والظي ًُ٢ذ

ض
بٌبُػتها .ووفلا لخلائلها الصاجُت ل بخحسًس اللاهىن ول وفلا إلضازة الـاضعُ«(ُ .)272

ض

ّ
الفطع الثاوي
غسم كالح فىطة الػلس
وأػاغ لخىُُف ؿهازة امللىُت اللىاغُت
ال ُجهلر ُ٨ٞغة ُالٗ٣ض ُ٧أؾاؽ ُلخدضًض ُالُبُٗت ُال٣اهىهُت ُلكهاصة ُحسجُل ُاإلالُ٨تُ
ً
الهىاُٖتُٞ ،هظه ُألازحرة ُال ُجخىاٞغ ُٖلى ُزهاةو ُالٗ٣ض ُ(أوال)٦ُ ،ما ًُمُ ً٨للمبخ٨غ ُبأنُ
ًخمخُ٘بالخماًتُال٣اهىهُتُوبدُ٤اؾخئثاعيُٖلىُابخ٩اعهُصونُأنًُىحضُهىاُ٥ؾغًُ٨كُٖ٠ىهُ
ً
للمجخم٘(زاهُا).
أول -اوػسام دلائم الػلس في ؿهازة امللىُت اللىاغُتُ :
الُأزغُلخهاةوُالٗ٣ضُفيُقهاصةُحسجُلُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُٞ،الُوحىصُإلابضأُالتراض يُ
(أ)ُ ،وال ُوحىص ُإلابضأ ُالٗ٣ض ُقغَٗت ُاإلاخٗا٢ضًً ُ(ب)ُ ،وال ُوحىص ُالمخُاػاث ُالؿلُت ُالٗامتُ
لل٣ىُ٫بالٗ٣ضُؤلاصاعيُ(حـ)ُ ُ.
أ-غُاب فىطة التراض ي في ؿهازة امللىُت اللىاغُت6
ّ
ٖلىُأنُالٗ٣ضُهىُجىاُ٤ٞئعاصجحنُأوُأ٦ثرُٖلىُاوكاءُالتزامُأوُه٣لهُأوُ
ًُُجمُ٘ال٣ٟهاء(ُ)273
حٗضًله ُأو ُػوالهُ ،أو ُهى ُاججاه ُئعاصي ُمكترُ ٥لترجِب ُأزغ ُ٢اهىوي ُّأًا ُ٧ان ُألازغ ُاإلا٣هىصُ.
وٍىُبُ٤هظاُاإلاٗنىُٖلىُ٧اٞتُالٗ٣ىصُمهماُ٧اهذَُبُٗتهاُمضهُتُأمُئصاعٍت٩ُٞ،لُالٗ٣ىصُج٣ىمُٖلىُ
ً
ُ-ُ272ه٣الًُُٖ:ز .ػِىىث حلُم زوغُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ .257ُ.
ُ-ُ273زُ.بلحاج الػطبيُ،الىٓغٍتُالٗامتُلاللتزامُفيُال٣اهىنُاإلاضويُالجؼاةـغيُ،الجـؼءُألاوُ،٫الخهـغُٝال٣ـاهىويُالٗ٣ـضُ
ً
ُ
وؤلاعاصةُاإلاى ٟــغصةُ،الُبٗ ــتُالغابٗ ــتُ،ص.م.جُ،الجؼاة ــغُ،2005ُ،مُ.42.واهٓ ــغُأًً ــاُ:ز .حم ددسي غب ددس ال ددطحمً و
أهىض غبس دُ،مباصبُال٣اهىنُ،م٨خبتُٖحنُالكمـُ،ال٣اهغةُ،صونُؾىتُ،مُ .447.
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جىاُ٤ٞاعاصجحنُب٣هضُالُ٣امُبالتزاماثُمخ٣ابلتُ(ُ ُ.)274
ً
وبىاء ُٖلى ُما ُج٣ضمًُٟ ،ترى ُأن ُحٗبر ُقهاصة ُحسجُل ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُٖلى ُجىاُ٤ٞ
ئعاصجحن ُإلخضار ُأزغ ُ٢اهىوي ُوأن ُجخىاٞغ ُٖلى ُزهاةو ُوم٣ىماث ُالٗ٣ض ُختى ٌُؿبُٖ ٜليهاُ
الُابُ٘الٗ٣ضيُ.لًُ٨جدلُلُم٣ىماثُالٗ٣ضُومداولتُئؾ٣اَهاُٖلىُقهاصةُحسجُلُاإلالُ٨تُ
الهىاُٖتُالُج٣بلُالخُبُُ .٤
ُ٨ٟٞغةُالتراض يُاإلاٗغوٞتُفيُالٗ٣ىصُ،الُأزغُلهاُفيُقهاصةُحسجُلُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،
ٞال ُوحىص ّ
ُألًت ُمؿاومت ُبحن ُاإلاىصٕ ُوؤلاصاعة ُاإلا٩لٟت ُبالدسجُل؛ ُلل٣ىُ ٫بىحىص ُٖ٣ض ُمضويُ،
ٞهظا ُألازحر ًُ٣ىم ُٖلى ُوحىص ُمهالر ُمخٗاعيت ُبحن ُأَغاٞهُ ،وجلٗب ُُٞه ُخغٍت ُؤلاعاصةُ
ً
ً
وؾلُانهاُصوعاُخُىٍاُٞ،هىًُ٣ىمُٖلىُخغٍتُاإلاىا٢كتُبحنُاإلاخٗا٢ضًًُمُ٘املجاصلتُواإلاؿاومتُ،
وهظا ُال ًُخدُ ٤٣في َُالب ُقهاصة ُالدسجُل ُوال ُفي ُؤلاصاعة ُاإلا٩لٟت ُبالدسجُل٩ُٞ ،لهما ُالُ
ّ
ًىا٢كانُأي ُش يء ُوئهماًُ٩ىهان ُمُ٣ضان ُبما ُخضصجهُالىهىمُال٣اهىهُت ُاإلاخٗل٣ت ُباإلالُ٨تُ
الهىاُٖتُ .
وٍٟ٨ي ُأن ُوؿخضُ ٫هىا ُبما ُاٖترُ ٝبه ُالُ٣ٟه ُ« ُُ «ُ PATENOTREوهى ُمً ُأههاعُ
ّ
الىٓغٍتُالٗ٣ضًتُ،ئطُأ٢غُهظاُألازحرُبأنُاملخترُٕفيُالٗ٣ضُالظيًُيكأُمُ٘املجخمُ٘الًُملُ٪أًتُ
خغٍتُفيُاإلاىا٢كتُبلُٖلُهُُِ٣ٞأنًُىاُٖ٤ٞلىُالكغوٍُالتيُخضصهاُال٣اهىنُ،والًُدُ٤لهُ
حٗضًلهاُ ،و٦ظلُ ٪ال ًُىحض ُأي ُالتزام ُمً ُحهت ُؤلاصاعة ُججاهه ُفي ُخماًت ُازتراٖهُٞ .املجخمُ٘
الظيًُسىُ٫لهُخُ٤الاخخ٩اعُالًًُمًُلهُهظاُالخُ٤فيُمىاحهتُالٛحر(ُ .)275
ّ
بغ٧اثُ"ُأنُ»ُ:الػلس الازاضي ل ًذخلف في مفهىمه غدً الػلدس املدسوي فىالهمدا
٣ًُ-ُ274ىُ٫الض٦خىعُ"ُػًٍُالٗابضًًُ
ّ
ًلددىم غلددى جىافددم اضازجددين بللددس اللُددام بالتزامدداث مخلابلددت ،إل ألهمددا ًذخلفددان مددً حُددث الىظددام الحلددى ي
الصي ًذوؼ له ول منهما ،فالػلس الػازي ًذوؼ لللىاغس الخاكدت الدىاضزة فدي اللداهىن املدسوي ،وَػدىز حدم
الفلددل فُدده إلددى املحدداهم املسهُددت ،والػلددس الازاضي ًذوددؼ للىاغددس الحلددىق الػامددت وَػددىز حددم الفلددل فددي
ُ
املىاظغ دداث الت ددي جيـ ددأ غى دده إل ددى اللو دداء إلازاضيُ«ُ.اهٓ ــغُ:ز .ظٍ ددً الػاب ددسًً بطو دداثُ،مب ــاصبُال ٣ــاهىنُؤلاصاعيُ،
اإلاُبٗتُالجضًضةُ،صمكُ،1976ُ،٤مُ .577.
275

ُ-PATENOTRE H, op.cit, p. 6.
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ب-غُاب فىطة الػلس ؿطَػت املخػاكسًً في ؿهازة امللىُت اللىاغُت6
ّ
ًد٨مُالٗ٣ىصُاإلاضهُتُمبضأُقغَٗتُاإلاخٗا٢ضًًُٞ،الًُجىػُهً٣هاُوالُحٗضًلهاُئالُباجٟاُ١
الُغٞحنُأوُألؾبابًُ٣غعهاُال٣اهىنُ(ُ.)276وجُبُُ٤مبضأُقغَٗتُاإلاخٗا٢ضًًُ،الًُ٣خهغُٖلىُ
ً
أَغاُٝالٗ٣ضُٞدؿبُ،بلًُمخضُأًًاُئلىُال٣اض يُٞ،هظاُألازحرُالًُجىػُلهُالخضزلُمًُأحلُ
ّ
ً
ُاؾخثىاء ُلغصُالالتزامُاإلاغهُ،)277(٤وهظاُماُالًُىُبُٖ٤لىُقهاصةُالدسجُلُ،
حٗضًلُالٗ٣ضُئال
خُث ًُجىػ ُالٗضوُٞ ٫يها ُمً َُغُ ٝاإلاىصُٕ ،وال ًُملُ ٪اإلاٗهض ُالىَني ُالجؼاةغي ُللملُ٨تُ
الهىاُٖت ُّأًت ُؾلُت ُفي ُالغُ .ٌٞوٖالوة ُٖلى ُطلًُُ ،٪يص ئ ُالٗ٣ض ُالتزاماث ُحؿغي ُٖلىُ
ّ
اإلاخٗا٢ضًً؛ ُ٢لما ُجمخض ُآزاعها ُئلى ُٚحر ُاإلاخٗا٢ضًً(ُ ،)278في ُخحن ًُترجب ُٖلى ُقهاصة ُحسجُلُ
اإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُالتزام ُٖام ًُُٖ ٘٣لى ُال٩اٞت ُبٗضم ُالخٗغى ُوالاٖخضاء ُٖلى ُالخُ ٤املخميُ
ً
بالكهاصةُجماماُ٦ماُهىُالخاُ٫فيُالخ٣ىُ١الُٗيُت.
حد-غسم ظهىض إلازاضة املخخلت بالدسجُل بمظاهطالصخم الػام6
الُجٓهغُؤلاصاعةُاإلا٩لٟتُبالدسجُلُبمٓاهغُالصخوُالٗامُلل٣ىُ٫بالٗ٣ضُؤلاصاعيُ(ُ،)279
ّ
ّ
ُٖلىُق٩لُاثُؤلاًضإُوالبض ُمًُاخترامهاُ،ولِـُلإلصاعةُأيُؾلُتُفيُٞغيهاُ.
ٞاإلاكغُٕهو
ٞالًُدُ٤لإلصاعةُأنُجغٌُٞالدسجُلُمتىُجىٞغثُفيُاإلاىخجُالظهنيُاإلاغاصُخماًخهُالكغوٍُ
ً
ً
اإلاىيىُٖتُالالػمتُ ،و٢ام ُاإلاىصٕ ُباًضإ َُلب ُالدسجُلُ ،و٧ان ُالُلبُصخُدا ُومؿخىُٞاُ
ُ
ُ-ُ276اهٓــغُاإلاــاصةُُ106مــًُألام ــغُع٢ــمُُ58-75مــإعرُفــيُُ26ؾ ــبخمبرًُُ،1975خًــمًُال٣ــاهىنُاإلا ــضويُ،ج.ع.ج.ج.ص.فُ
ّ
ّ
ُ٫ومخمم)ُ .
ُ(ُ.مٗض
ٖضصُُ78لـخاعٍشُُ30ؾبخمبرُ1975
ُ-ُ277بى ــاءُٖل ــىُه ــوُاإلا ــاصةُُ3/107م ــًُألام ــغُع ٢ــمُُ،58-75اإلاخً ــمًُال ٣ــاهىنُاإلا ــضويُالؿ ــالُ٠ال ــظ٦غُ.وللمؼٍ ــضُم ــًُ
الخٟانــُلُخــىُ٫ؾــلُتُال٣اضـ يُخــىُ٫حٗــضًلُالٗ٣ــضُ،عاحــُ٘:بىهمدداؾ دمحمُ،ؾــلُتُال٣اضـ يُخــىُ٫حٗــضًلُالٗ٣ــضُ
فيُال٣اهىنُاإلاضويُالجؼاةغيُوال٣ٟهُالاؾالميُ،عؾالتُلىُلُصعحتُص٦خىعاهُفيُالٗل ُىمُؤلاؾـالمُتُ،جسهـوُقـغَٗتُ
٧لُتُالٗلىمُالاوؿاهُتُوالاحخماُٖتُوالٗلىمُؤلاؾالمُتُ ُ.2012ُ،
ُ
و٢اهىنُُ،حامٗتُالخاجُلخًغُ-باهختُ،
ّ
ّ
ألانل؛ُأنُآزاعُالٗ٣ضُهيُآزاعُوؿبُتُالُجىهغُٝئالُئلىُاإلاخٗا٢ضًًُوزلٟهمُالٗامُوالخامُبكغوٍُمُٗىتُ.أماُ
ُ-ُ278
ّ
ٚحــرُهــإالءُٞ،األنــلُأنهــمُالًُلتزمــىنُبمــاًُيكــأُٖــًُالٗ٣ــضُمــًُالتزامــاثُوالًُخل٣ــىنُمــاًُخىلــضُٖىــهُمــًُخ٣ــىُ.١ئالُ
أهـ ّ
ـهُزم ــتُخــاالثُاؾ ــخثىاةُتُجىهــغُٞٝيه ــاُآزــاعُالٗ ٣ــضُئلــىُم ــًٌُٗــضُم ــًُالٛحــرُ٦م ــاُهــىُالك ــأنُفــيُخال ــتُالاق ــتراٍُ
إلاهــلختُالٛح ــرُ.وللمؼٍ ــضُم ــًُالخٟان ــُلُخ ــىُ٫ه ــظاُاإلاىيــىُٕعاح ــُ٘:ز .ح ددالٌ غل ددي الػ ددسويُ،أن ــىُ٫الالتزام ــاثُ:
مهاصعُالالتزامُ،ميكأةُاإلاٗاعُ،ٝالاؾ٨ىضعٍتُ،1997ُ،مُ ُ.249-245.
ُ
ً
٢ُ-ُ279ضُج٩ىنُؤلاصاعةَُغٞاُفيُالٗال٢تُوعٚمُطلُ٪الُجأزظُالٗال٢تُنٟتُالٗ٣ضُؤلاصاعيُ.اهٓغُفيُطلُ :٪
ُُ -WEIL Prosper, Le droit administratif, 10e éd, PUF, que sais-je ?, Paris, 1983, p.50.
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الكغوٍُالك٩لُتُالتيُعؾمهاُال٣اهىنُُ(ُ .)280
تُؾلُتُجم٨نهاُمًُحٗضًلُأوُ
ُّ
ُّ
ةُاإلا٩لٟتُبالدسجُلُأً
وٖالوةُٖلىُطلُ،٪الُجملُ٪ؤلاصاع
ٞسخُأوُئلٛاءُقهاصةُالدسجُلُباإلعاصةُاإلاىٟغصةُ٦ماُهىُالكأنُباليؿبتُللٗ٣ىصُؤلاصاعٍتُأًًُ
جسىلها ُالخُ ٤في ُحٗضًل ُالٗ٣ض ُوٞسخه ُوئنهاةهُ
جخمخ٘ ُٞيها ُؤلاصاعة ُبامخُاػاث ُالؿلُت ُالٗامت ُ ُّ
باعاصاتهاُاإلاىٟغصة(ٞ .)281اإلاٗهضُالىَنيُالجؼاةغيُللملُ٨تُالهىاُٖتُُ-باٖخباعهُؤلاصاعةُاملخخهتُ
ّ
بالدسجُلُفيُالجؼاةغُ-الًُدُ٤لهُبُالنُقهاصةُالدسجُلُئالًَُُٖغٍُ٤الً٣اء(ُ .)282
ػٍاصة ُٖلى ُطلًُ ،٪إوُ ٫ازخهام ُالىٓغ ُفي ُالجزاٖاث ُاإلاترجبت ًُٖ ُالٗ٣ض ُؤلاصاعي ُئلىُ
ّ
()283
؛ُفيُخحنُأنُازخهامُالىٓغُفيُالجزاٖاثُالتيُجثاعُبكأنُبُالنُقهاصةُ
الً٣اءُؤلاصاعيُ
حسجُلُاإلالُ٨تُالهىاُٖتًُإوُ٫ئلىُالً٣اءُالٗاصيُ(.)284
٦ما ّ
ُأن ُ٨ٞغة ُٞغى ُالترازُو ُؤلاحباعٍت ُوالترازُو ُللمىٟٗت ُالٗامت ُٖلى ُخ٣ىُ١
ً
ً
اإلالُ٨تُالهىاُٖتُجخٗاعىُجماماُمُ٘٨ٞغةُالٗ٣ضُأًاُ٧اهذَُبُٗخه(ُ .)285
زاهُا -اػخحلاق ؿهازة الدسجُل زون التزام املىزع بىـف أي ػطللمجخمؼُ :
ئطا ُؾاًغها ُأههاع ُالىٓغٍت ُالٗ٣ضًت ُفي َُغخهم ُوؾلمىا ّ
ُبأن ُقهاصة ُحسجُل ُاإلالُ٨تُ

ً
أن ُهظاُالٗ٣ض ُٖ٣ض ُا ُمدضص ُاإلاضةَُ،اإلااُحٗخبرُالكهاصةُالتيُ
ُٞالُقُ ّ ُ ٪
ُّ
الهىاُٖت ُهي ُٖ٣ض،
ُ-ُ280جإ٦ضُاإلااصةُُ31مًُألامغُع٢مُُ07-03اإلاخٗلُ٤ببـراءاثُالازتـر ّ
إُأنُالؿـلُتُاملخخهـتُفـيُالجؼاةـغُ(اإلاٗهـضُالـىَنيُ
الجؼاةغيُللملُ٨تُالهىاُٖت)ُالُجمللُ٪ؾلُتُفيُعٌُٞالُلبُمتىُجىاٞغثُُٞهُالكغوٍُالالػمتُ،اطُحاءُٞيهاُ»ُ:
ّ
أهه جلسضبطاءاث الادتراع شاث الٌلباث املؼخىفُت الـطوي زون فحم مؼبمُ«ُ ُ.
ُ
ُ-ُ281اهٓ ــغُ:محُ ددى أحم ددسُ،مدايـ ـغاثُف ــيُاإلاإؾؿ ــاثُؤلاصاعٍ ــت(ُ،جغحم ــتُص.دمحمُٖ ــغبُنان ــُال)ُ،الُبٗ ــتُالغابٗ ــتُ،
ص.م.جُ،الجؼاةغُ،2006ُ،مُ .384-378ُ.
ّ ُ-ُ282
زىلــذُ٢ــىاهحنُاإلالُ٨ــتُالهــىاُٖتُازخهــامُالىٓــغُفــيُبُــالنُقــهاصةُاإلالُ٨ــتُالهــىاُٖتُئلــىُالً٣ــاءُالٗــاصيُ.
ُ
اهٓــغُاإلاــىاصُ:اإلاــاصةُُ53مــًُألامــغُع٢ــمُُ07-03اإلاخٗلــُ٤بب ـراءاثُالازت ـرإُ،واإلاــاصجحنُُ20وُ21مــًُألامــغُع٢ــمُُ06-03
اإلاخٗلُ٤بالٗالماثُ،واإلاىاصُُ23وُ25وُ26مًُألامغُع٢مُُ65-76اإلاخٗلُ٤بدؿمُاثُاإلايكأُ،واإلااصةُُ26مًُألامغُع٢مُ
ُ08-03اإلاخٗلُ٤بدماًتُالخهامُمُالك٩لُتُللضواةغُاإلاخ٩املتُ .
ُ
ُ-ُ283اهٓ ــغُاإلا ــاصجحنُُ800وُ804م ــًُال ٣ــاهىنُع ٢ــمُُ09-08اإلا ــإعرُف ــيُُٞ25براً ــغُُ،2008اإلاخً ــمًُ ٢ــاهىنُؤلاحـ ـغاءاثُ
اإلاضهُتُوؤلاصاعٍتُ،ج.ع.ج.ج.ص.فُٖضصُُ21لخاعٍشُُ23أبغٍلُُ ُ.2008
ً
٩ًُ-ُ284ىنُالً٣اءُؤلاصاعيُمسخهاُفيُخالتُواخضةُُ،ِ٣ٞوهيُخالتُالترزُوُؤلاحباعيُللمىٟٗتُالٗامتُ .
ُ-ُ285فطحاث حمىُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ .49.
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جمىدهاُؤلاصاعةُمإ٢خت؛ًُى٣ض يُمٟٗىلهاُباهً٣اءُاإلاضةُاملخضصةُلها(ُ ُ.)286
و٦ظلُ ٪لى ُؾلمىا ُبالُبُٗت ُالٗ٣ضًت ُلكهاصة ُالدسجُل ُل٣لىا ّ
ُبأن ُقهاصة ُالدسجُلُ
ٖباعةًُُٖٖ٣ضُجباصليُملؼمُلجاهبحنُ ّ
ألنهاُجغجبُالتزاماثُمخ٣ابلتُبحنُالُغٞحنُاإلاىصُٕوؤلاصاعةُ

ً
اإلاكغٞتُٖلىُالدسجُل(ُ،)287بدُثًُأزظُُٞهُ٧لُمًُاإلاخٗا٢ضًًُم٣ابالُإلااُأُٖى(ُُٞ،)288لتزمُ

اإلابخ٨غ ُبخ٣ضًم ُؾغ ُابخ٩اعه ُللمجخم٘ ًُٖ َُغٍُ ٤ؤلاصاعة ُمً ُزالَُ ٫لب ُمغُ ٤ٞبىنُ٠
الابخ٩اع؛ُوفيُم٣ابلُطلًُ٪دهلُٖلىُالخُ٤فيُاخخ٩اعُالاؾخٛالُ٫اإلاإ٢ذُإلاضةُالخماًتُبٗضهاُ
ً ً
ًهبذُالابخ٩اعُمل٩اُٖاماٌُؿخُٟضُمىهُاملجخمُ٘٩٦لُ.وٖلىُهظاُألاؾاؽ؛ٌُٗخبرُ٦كُ٠املخترُٕ
ّ
ًُٖؾغ ُازتراٖهُأوُابخ٩اعهُلإلصاعةُاملخخهتُهىُالالتزامُالظيًُُٖ٘٣لىُٖاجُ٤هظاُألازحرُ،
م٣ابل ُخهىله ُٖلى ُقهاصة ُحسجُل ُجسىُ ٫له ُالخُ ٤في ُاخخ٩اع ُاؾخٛالُ ٫ابخ٩اعه ُإلاضة ُمًُ
الؼمًُ ُ.
ً
وجغجِباُٖلىُطل٪؛ُوبمٟهىمُاملخالٟتًُٟ،ترىُأالُجمىذُؤلاصاعةُاملخخهتُقهاصةُحسجُلُ
ّ
ّ
ُجلُ٪الكهاصةًُمىدهاُئًاهُ
ُّ
ُنىاعيًُ٣ضمهُاملخترُٕ،ألن
لمًُىحضُهىاُ٥ؾغ
ملُ٨تُنىاُٖتُمتىُ
املجخمُ٘٦م٣ابلًُُٖ٦كُ٠ؾغ ُابخ٩اعهُله(ّ )289
ّ
ُُ.وأماُئطاُويُ٘ابخ٩اعهُفيُمخىاوُ ٫الجمهىعُ
ً
ّ
للدسجُلُٞالٌُؿخدُ٤قهاصةُالدسجُلُ،وَٗخبرُ٧أههُجىاػُٖ ٫نها(ّ ُ )290
ألنُ
٢بلُأنًُ٣ضمَُلب ُا ُ

ـلُقــهاصةُحســجُلُاإلالُ٨ــتُالهــىاُٖتُٞ،ــاطاُحٗلــُ٤ألامــغُبــاالزترإُٞاإلاــضةُ
ُ-ُ286جسخلــُ٠اإلاــضةُال٣اهىهُــتُبــازخالُٝمدـ ُّ
ّ
ؾىتُ،وئطاُحٗلُ٤ألامغُبغؾمُأوُهمىطجُنىاعيُٞانُمضةُالخماًتُهيُُ10ؾىىاثُ .
اإلا٣غعةُهيُُ20
ٌُٗ-ُ287ــغُٝاإلاك ــغُٕالجؼاةــغيُالٗ ٣ــضُاإلال ــؼمُللجــاهبحنُف ــيُاإلا ــاصةُُ55مــًُألام ــغُع ٢ــمُُ58-75اإلاخًــمًُال ٣ــاهىنُاإلا ــضويُ،
ّ
ّ
ُ٫واإلاخممُ،الؿالُ٠الظ٦غُٖلىُالىدىُالتي٩ً» :ىنُ الػلس ملعما للٌطفين ،متى جبازٌ املخػاكسان الالتزام
اإلاٗض
بػوهما بػوا«ُ.وٖلُهًُ٩ىنُالٗ٣ضُملؼمُللجاهبحنُمتىُعجبُالتزاماثُمخ٣ابلتُبحنُالُغٞحنُ .
ُ-ُ288جىــاوُ٫اإلاك ــغُٕالجؼاة ــغيُالٗ ٣ــضُالخب ــاصليُف ــيُاإلا ــاصةُُ58مــًُألام ــغُع ٢ــمُُ58-75اإلاخً ــمًُال ٣ــاهىنُاإلا ــضويُ،اإلاٗ ـ ّـضُ٫
ُواإلاـ ّ
ـخممُ،الؿــالُ٠الــظ٦غُ،خُــثُجــىوُٖلــىُمــاًُلــي» :الٗ٣ــض بػددىن هددى الددصي ًلددعم وددل واحددس مددً الٌددطفين
إغٌاء ،أو فػل ش يء ما«ُ .
ُ-ُ289ز .الىالي محمىز ابطاهُمُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ .40.
ً
ّ
ًدُٟٔلهُؾغُابخ٩اعهُمًُالظًىُٕ٢بلُأنًُخىلىُئًضإَُلبُ
ًُ-ُ290غيُالبٌُٗبأههًُخٗحنُٖلىُاملخترُٕأنًُلتزمُؾلىُ٧اُ
ّ
الدسجُلُوئالُ٣ٞضُخ٣هُفيُالدسجُلُ.عاحُ٘:زضوَف غبس د زضوَف ابطاهُمُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ .27.
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ّ
مجغصُال٨كًُُٖ٠ؾغُالازترإُ٢بلُالدسجُلٌُٗخبرُ٢غٍىتُٖلىُٖضمُالغٚبتُفيُالخماًت(ُ .)291
ً
ُصاةما؛ ُوطلّ ٪
ٚحر ّ
ُألن ُال٣اهىن ُأحاػ ُفي ُخاالث ُمُٗىت ُبأن ُجمىذُ
ُأن ُهظا ُال ًُخد٤٣
للمبخ٨غ ُأو ُاملخترٕ ُقهاصة ُحسجُل ُعٚم ُطًىٕ ُوقُىٕ ُابخ٩اعه ُ٢بل ُأن ًُُلب ُالكهاصة ُمًُ
الجهت ُناخبت ُالٗال٢ت٦ُ ،مً ُؾبُ ٤أن ُ٦كّ ًُٖ ٠
ُؾغ ُازتراٖه ُللجمهىع ُفي ُمٗغىُ
()292
ّ
ُ،وهىُلمًُ٣ضمُبٗضَُلبُقهاصةُالدسجُلُٖىهُ،أوُ٦مًُ٦كًُُٖ٠ؾغ ُازتراٖهُ
صولي

للجمهىع ًُٖ ُخؿً ُالىُت ُ٢بل ُأن ًُباقغ ُئحغاءاث ُئًضإ َُلب ُالدسجُل(ُٟٞ .)293ي ُهاجحنُ
ً
ُ
ّ
ّ
ُٖلُهُمًَُغُٝالجمهىعُ،ومًُزمُ
وٍٟترىُأههُمُل٘
الخالخحنٌُٗ،خبرُؾغ ُالابخ٩اعُمٗلىم ُا ُ
ّ
ًٟترىُبأنُاإلابخ٨غُالًُىحضُلضًهُماًُ٣ضمهُللمجخمُ٘بٗضُأنُطإُؾغ ُطلُ٪الابخ٩اعُوونلُ
ئلىُٖلمُالجمهىعُ ُ.
ً
ٌؿخدُ٤اإلابخ٨غُقهاصةُحسجُلُوأالُجمىدهاُئًاهُ
ُّ
وجُبُ٣ا ُللىٓغٍتُالٗ٣ضًتًُٟترىُأال ُ
ّ
ةُاملخخهتُ.لُ ً٨ال٣اهىن ُطهبُٖ٨ـُطل٪؛ُوأحاػُفيُهاجحنُالخالخحنُأنُجمىذُقهاصةُ
ؤلاصاع
ّ
يُؾغُالابخ٩اعُوونىلهُئلىُٖلمُالجمهىعُ٢بلُأنًُباقغُاإلابخ٨غُئحغاءاثُ
الدسجُلُعٚمُجٟص
الدسجُلُ .
وٖالوة ُٖلى ُطلُ ،٪لى ُؾلمىا ُب٨ٟغة ُالٗ٣ض ُٗ٦ماص ُلخُ ٠ُُ٨قهاصة ُحسجُل ُاإلالُ٨تُ
ً
ّ
الهىاُٖتُو٢لىاُبأنُاملجخمُ٘ؾِؿخُٟضُمًُاإلاىخىجُبٗضُاهتهاءُٞترةُالاخخ٩اعُاملخضصةُ٢اهىهاُ،
ّ
ّ
اثُاإلامحزةُألنهاُ٢ابلتُللضوامُئطاُماُبضعُأناخبهاُئلىُججضًضُ
ٞان ُهظاُلًًُهضُٖ١لىُؤلاقاع
ّ
()294
٦ُ.ماُأن ُخُ٤الاؾخئثاعُفيُالٗالماثُ
ٖملُتُالدسجُلُبكأنهاُلٟتراثُمخخالُتُمًُالؼمً

ُ-ُ291الفخالوي ػميرحمُل حؼينُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ .158.
ُ-ُ292اإلا ــاصةُُ24م ــًُألام ــغُع ٢ــمُُ07-03اإلاخٗل ــُ٤بب ـراءاثُالازت ـرإُ،مغح ــُ٘ؾ ــابُ.٤واإلا ــاصةُُ2/19م ــًُألام ــغُع ٢ــمُُ86-66
اإلاخٗلُ٤بالغؾ ُىمُوالىماطجُ،مغحُ٘ؾاب.٤
ُ-ُ293اإلااصةُُ2/4مًُألامغُع٢مُُ07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُ،مغحُ٘ؾابُ.٤
ُ-ُ294اإلا ــاصةُُ2/5م ــًُألام ــغُع ٢ــمُُ06-03اإلاخٗل ــُ٤بالٗالم ــاثُ،مغح ــُ٘ؾ ــابُ.٤واإلا ــاصةُُ17م ــًُألام ــغُع ٢ــمُُ،65-76اإلاخٗل ــُ٤
بدؿمُاثُاإلايكأُ،مغحُ٘ؾابُ .٤
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اإلاكهىعةُالًُدخاجُئلىُئحغاءُالدسجُل(ُ .)295
ّ
ً
ُٖلىُالدججُاإلا٣ضمتُأٖالهًُ،خطرُأن ُ٨ٞغةُالٗ٣ضُالُحؿخُ٣مُمَُ٘بُٗتُ
وٖلُهُوبىاء
ّ
قهاصةُحسجُلُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،والُجهلرُأنُج٩ىن
ُأؾاؾاٌُٗىُٖ ٫لُهُفيُجُ٠ُُ٨الؿىضُ
اإلامىىح ُللمبخ٨غ ُلخماًتُابخ٩اعهُ .ومً ّ
ُزم ُالبض ُمً ُالبدث ًُٖ ُمُٗاع ُأو ُأؾاؽ ُآزغُ ُ .لظاُ
خاوُ٫حاهبُال٣ٟهُجُ٠ُُ٨قهاصةُالدسجُلُاؾدىاصاُئلىُ٨ٞغةُال٣غاعُؤلاصاعيُ .

املٌلب الثاوي
ؿهازة امللىُت اللىاغُت
ٌ
كطاضإزاض ٌي
ً
هٓغاُإلااُال٢خهُالىٓغٍتُالٗ٣ضًتُ٧أؾاؽُلخُ٠ُُ٨قهاصةُحسجُلُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُمًُ
أوحه ُالى٣ض ُاإلاإزغةُ ،اججه ُٖضص ُ٦بحر ُمً ُال٣ٟه ُئلى ُاٖخماص ُ٨ٞغة ُال٣غاع ُؤلاصاعي ُ٦بضًلُ
للىٓغٍت ُالٗ٣ضًتُ ،واٖخبروا ّ
ُأن ُال٣غاع ُؤلاصاعي ُهى ُالىنُ ٠الصخُذ ُوالهاةب ُلكهاصةُ

ً
ّ
(الٟغُٕألاوُ ُُ.)٫
الدسجُل(ُ،)296وطلُ٪هٓغاُلخ ُىاٞغ هظهُألازحرةُٖلىُزهاةوُال٣غاعُؤلاصاعيُ

ّ
ٚحرُأن ُهظاُالخٌُ٠ُُ٨ؿخُ٣مُمُ٘بٌُٗالدكغَٗاثُألاحىبُتُل٨ىهُالًُجضُلهُمبرعاثُ
ّ
٧اُٞتُفيُال٣اهىنُالجؼاةغي(الٟغُٕالثاوي)ُ .

ً
ُ-ُ295اإلااصةُ(ُ6زاهُا)ُمًُاجٟاُ٢تُباعَـُ،اإلاخٗل٣تُبدماًتُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،مغحُ٘ؾابُ.٤
ُ-ُ296عاحُ٘فيُهظاُالغأيُفيُ :
ُُُُُُُ-هاجي أحمس أهىاضُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ .78.
ُُُُُُُ-هلددط أبددى الفخددىح فطٍددس حؼددًُ،خماًــتُاإلالُ٨ــتُال٨ٟغٍــتُفــيُمجــاُ٫نــىاٖتُالــضواءُ،عؾــالتُم٣ضمــتُلىُــلُصعحــتُ
ص٦خىعاهُفيُال٣اهىنُ،حامٗتُاإلاىه ُىعة٧ُ،لُتُالخ٣ىُ،١ال٣ؿمُاإلاضويُ،2006ُ،مُ ُ.186.
ُُُُُُ-ز.حسٌؼ فهس الفُلت الطؿُسيُ»ُ،الكغوٍُاإلاىيىُٖتُلبراءاثُالازترإُفيُال٣اهىنُال٩ـىٍتيُ«ُ،مجلـتُالخ٣ـىُ،ُ١
الؿىتُُٖ،29ضصُُ،4صٌؿمبرُُ،2005مُ.83.
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الفطع ّ
ألاوٌ
جىافطؿهازة امللىُت اللىاغُت
غلى دلائم اللطاضإلازاضي ُ
ّ
لمُحٗغُٝالدكغَٗاثُاملخخلٟتُاإلاخٗل٣تُبالؿلُتُؤلاصاعٍتُوأوكُتهاُال٣غاعاثُؤلاصاعٍتُ،

ّ
وئهما ُا٢خهغث ُالىهىم ُال٣اهىهُت ُاإلاخىازغة ُهىا ُوهىاُٖ ٥لى ُؤلاقاعة ُُ ِ٣ٞئلي ُال٣غاعاثُ
ؤلاصا ٍت ُصون ُالخىى ُفي ُحٗغٍٟهاُ .لظلُ ٪هجض ّ
ُأن ُال٣ٟه ُوالً٣اء ُٗ٦اصجيهما ُ٢ض ُجهضواُ
ع

لخٗغٍُ ٠ال٣غاعُ ،ومً ُبحن ُجلُ ٪الخٗاعٍُ ٠هجض ُالخٗغٍُ ٠آلاحيُ »ُ :غمل كاهىوي مً حاهب
واحس ًلسض بئضازة إحسي الؼلٌاث إلازاضٍت في السولت ،وٍحسر آزاضا كاهىهُت بئوـاء
وهؼ كاهىوي حسًس أو حػسًل أو إلغاء وهؼ كاهىوي كائم«ُ(ُ .)297
وٍغي ُبٌُٗال٣ٟه(ُ،)298ئطاُماَُب٣ىاُالخٗغٍُ٠الخامُبال٣غاعُؤلاصاعي ُٖلىُ٢غاعُمىذُ
ً
قهاصةُحسجُلُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُلىحضهاهًُخُ٤ٟجماماُمُ٘ماًُخمُباليؿبتُلكهاصةُالدسجُلُ.
ً
ً
ٞكهاصةُالدسجُلُجماما ُ٧ال٣غاعُؤلاصاعي ُهيُٖملُ٢اهىويُمًُحاهبُواخض ُ(أوال)ُ،جهضعهاُ
ً
ؾلُت ُئصاعٍت ُمسخهت ُ٦ما ُجهضع ُال٣غاعاث ُؤلاصاعٍت ُ(زاهُا)ُ ،وطلُ ٪ب٣هض ُئخضار ُمغ٦ؼُ
ً
ُ(زالثا)ّ ،
ُوأن ُئلٛاء ُهظه ُالكهاصة ًُ٩ىن ُأمام ُالً٣اءُ
٢اهىوي ُبهضُ ٝجدُ ٤ُ٣مهلخت ُٖامت
ً
ؤلاصا ُعيُالظيًُسخوُبالٛاءُال٣غاعاثُؤلاصاعٍتُ(عابٗا)ُ .
أول -ؿهازة امللىُت اللىاغُت غمل اهفطازي مً حاهب واحسُ 6
ً
ً
ٌٗخبرُأههاعُال٣غاعُؤلاصاعيُقهاصةُحسجُلُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُٖمالُاهٟغاصًاُمًُحاهبُ
واخضُ،قأنهاُفيُطلُ٪قأنُال٣غاعُؤلاصاعيُ(ُ،)299وٌٗللىن ُطلُ٪بماُجخمخُ٘بهُؤلاصا ُعةُاملخخهتُ
ُ
ُ-ُ297اهٓ ــغُ:النه ددطي مج ددسي م ددسحذُ،ال ٣ـغاعُؤلاصاعيُب ــحنُالىٓغٍ ــتُوالخُبُ ــُ،٤م٨خب ــتُالج ــالءُالجضً ــضةُ،اإلاىه ــىعةُ،
مهغُ،2003ُ،مُ ُ.7.
ُ
ُ-ُ298اهٓغُ:هلطأبى الفخىح فطٍس حؼًُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ .186.
ُ-ُ299الػبس ي غلام مالً أحمسُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ .107.
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بالدسجُل ُمً ُؾلُاث ُواؾٗت ُجم٨نها ُمً ُٞدو َُلباث ُالدسجُل ُوج٣ضًغ ُمضي ُجىٞغُ
الكغوٍ ُالك٩لُت ُواإلاىيىُٖت ُٞيهاُٞ .اإلصاعة ُاإلا٩لٟت ُبالدسجُل ُلها ُنالخُاث ُ٦بحرة ُفيُ
ً
ً
ٞدوُالُلباثُالتيُج٣ضمُلضيهاُٞدهاُص٣ُ٢اُمًُالىاخُخحنُالك٩لُتُواإلاىيىُٖتُ .
ّ
٦ماُأن ُؤلاصاعةُاإلاكغٞتُٖلىُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُبماُجخمخُ٘بهُمًُؾلُاث ُلهاُأنُجمىذُ
ّ
ّ
جمىدهاُ٧لماُجسلٟذُ
ُ
قهاصاثُحسجُلُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُ٧لماُجىاٞغثُقغوٍُطلُ،٪ولهاُأال ُ
ً
جلُ٪الكغوٍُ.وًٞال ًُُٖطلُٞ،٪اإلصاعةُحٗلًًُُٖ٢بىُ ٫الدسجُالثُفيُاليكغةُالغؾمُتُ
اإلاٗضةُلظلُ .)300(٪
زاهُا -كسوض ؿهازة امللىُت اللىاغُت غً ػلٌت إزاضٍت مذخلت6
ًغي ُمإٍضو ُ٨ٞغة ُال٣غاع ُؤلاصاعي ّ
ُبأن ُقهاصة ُحسجُل ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُجهضع ُمًُ
ؾلُت ُئصاعٍت ُمسخهت(ُٞ .)301الضوُ ٫ملؼمت ُباؾخدضار ُمهلخت ُمسخهت ُبدسجُل ُخ٣ىُ١
ً
اإلالُ٨تُالهىاُٖتُهؼوالُٖىضُم٣خًُاثُاإلااصةُُ12مًُاجٟاُ٢تُباعَـُاإلاخٗل٣تُبدماًتُاإلالُ٨تُ
الهىاُٖت(ُ .)302
وٖلى ُهظا ُألاؾاؽُ ،ال ًُجىػ ُلجهت ُأزغي ُٚحر ُؤلاصاعة ُاملخخهت ُبأن ُجهضع ُقهاصةُ
حسجُلُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖتُ ،وئطا ُما ُخضر ُطلُ ٪ج٩ىن ُؤلاصاعة ُمهضعة ُالكهاصة ُ٢ض ُزالٟذُ
٢ىاٖضُالازخهامُ،وهظاًُٟخذُبابُالًُُٗبؿببُُٖبُالازخهام ُ ّ
ألن ُهظاُألازحر ُوحهُ
يُ(ُ .)303
مًُأوحهُالًُُٗيضُال٣غاعُؤلاصاع ُ
ً
ّ
ُ-ُ300جلؼمُحلُالدكغَٗاثُؤلاصاعةُاإلا٩لٟتُبالدسجُلُبأنُجيكغُالدسجُالثُفيُوكغةُحٗضُزهُهاُلظلُ.٪عاحُ٘اإلااصةُ
مًُألامغُع٢مُُ86-66اإلاخٗلُ٤بالغؾىمُوالىماطجُ،واإلااصةُُ33مًُألامغُع٢مُُ07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُ .
ُ ُ17
ُ-ُ301الهد دداحطي ظفد ددطدمحم كد ددىٍانُ،التـ ــرزُوُباؾـ ــخٛالُ٫ب ـ ـغاءةُالازت ـ ـرإُ:صعاؾـ ــتُم٣اعهـ ــتُبـ ــحنُالدكـ ــغَٗحنُال٩ـ ــىٍتيُ
واإلاهغيُ،مظ٦غةُلىُلُصعحتُاإلااحؿخحرُفيُالخ٣ىُ،١حامٗتُال٣اهغة٧ُ،لُتُالخ٣ىُ،2005ُ،ُ١مُ .25.
ُ-ُ302حــاءُفــيُاإلاــاصةُُ12مــًُاجٟاُ٢ــتُبــاعَـُاإلاخٗل٣ــتُبدماًــتُاإلالُ٨ــتُالهــىاُٖتُأهــهُ»ُ:أن جخػهددس ود ّدل زولددت مددً الاجحدداز
بئوـاء مللحت داكت للملىُت اللىاغُت ومىخب مطهعي لًالع الجمهىض غلى الػالماث اللىاغُت والخجاضٍتُ .«ُ...
ُ
ُ-ُ303اهٓـغُفـيُطلـُ:٪ز .بطوداث ظٍدً الػابدسًًُ،مبـاصبُال٣ـاهىنُؤلاصاعيُ،اإلاُبٗـتُالجضًـضةُ،صمكــُ،1976ُ،٤مُ.516.
ً
ُ
واهٓـ ــغُأًًـ ــاُ:ز .بػلد ددي دمحم اللد ددغيرُ،الً٣ـ ــاءُؤلاصاعيُ:مجلـ ـــُالضولـ ــتُ،صاعُالٗلـ ــىمُلليكـ ــغُوالخىػَـ ــُٖ٘،ىابـ ــتُ،
ُ،2004مُ .100.
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ٞالجهتُؤلاصاعٍتُاملخخهتُبالدسجُلُٖ-ىضُهإالء-بماُلهاُمًُؾلُتُبم٣خض ىُال٣ىاهحنُ
ً
ً
ً
ً
ً
واللىاةذُلهاُأنُجدضرُأزغا ُ٢اهىهُا ُمُٗىاًًُ٩ىن ُمم٨ىا ُوحاةؼا ُ٢اهىها ُبهضُٝجدُ٤ُ٣مهلختُ
ً
ٖامتُجماما ُ٦ماُهىُالخاُ٫فيُال٣غاعاثُؤلاصاعٍت(ُ.)304وٍخمثلُهظاُألازغُفيُالاٖتراُٝللمبخ٨غُ
بدُ٤اؾخئثاعي ُٖلىُابخ٩اعهُاإلاكمىُ ٫بكهاصةُالدسجُلُاإلامىىختُلهُ،والاٖتراُٝلهُبدُ٤فيُ
ً
خماًت ُابخ٩اعه ُيض ُاٖخضاءاث ُالٛحرُ .وٍترجب ُٖلى ُطلُ ٪أًًا ُالتزام ًُُٖ ٘٣لى ُال٩اٞت ُبٗضمُ
الخٗغىُلهاخبُالكهاصةُفيُابخ٩اعهُاإلاسجلُ ُ.
ً
ً
وحضًغ ُبالظ٦غ ُب ّ
أن ُالضوُ ٫لم ُجخسظ ُمىٟ٢ا ُمىخضا ُفي ُقأن ُاإلاهلخت ُاملخخهت ُبمىذُ
ٌُ
قهاصاثُحسجُلُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُٞ،ا٦خٟذُبٌُٗالضوُٖ٫لىُٚغاعُالجؼاةغُٞ،غوؿاُ،جىوـُ
واإلاٛغبُباوكاءُهُئتُئصاعٍتُواخضةُلهاُنالخُتُحسجُلُخ٣ىُ ١اإلالُ٨تُالهىاُٖتُبمسخلُ٠
ً
ّ
ٞغوٖهاُ.فيُخحنُزههذُصوال ُأزغي ُٖلىُٚغاعُألاعصنُوؤلاماعاثُالٗغبُتُاإلاخدضةُل٩لُٞغُٕ
ً
هُئت ُمؿخ٣لتُ ،خُث ًُىحض ُمثال ُفي ُألاعصن ُٖلى ُمؿخىي ُوػاعة ُالهىاٖتُوالخجاعة ُمهلختُ
مخسههت ُب٩ل ُٞغٕ ُمً ُٞغوٕ ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖتُ ،و٦ظلًُ ٪ىحض ُفي ُؤلاماعاث ُالٗغبُت ُٖلىُ
مؿخىي ُووػاعة ُالهىاٖت ُمهلخت ُزانت ُببراءاث ُالازترإُ ،وأزغي ُزانت ُبالٗالماثُ
الخجاعٍتُ،وأزغي ُزانتُبالخهامُمُالك٩لُتُللضواةغُاإلاخ٩املتُ،ومهلختُزانتُبالغؾىمُ
والىماطجُالهىاُٖتُ(.)305
ّ
وأما ُفي ُمهغ ُٞخخٗضص ُٞيها ُحهاث ُالدسجُلُ ،لُ ً٨لِـ ُبالك٩ل ُاإلاٗغوُ ٝفي ُألاعصنُ
وؤلاماعاثُٟٞ ،ي ُمهغ ًُىحض ُم٨خب ُبغاءاث ُالازترإ ًُخىلى ُحسجُل ُالازتراٖاث ُوهماطجُ
اإلاىٟٗتُوالخهامُم ُالك٩لُت ُللضواةغُاإلاخ٩املتُ ،وجىحض ُمهلخت ُالدسجُلُالخجاعي ُجخٟ٨لُ
بدسجُلُالٗالماثُوالغؾىمُوالىماطجُالهىاُٖتُوحؿمُاثُاإلايكأُوالبُاهاثُالخجاعٍت٦ُ.ماُ
ي ّ
ّ ُ-ُ304
ُبأهــهُُ»ُ:إفلداح إلازاضة غددً إضازاهددا امللعمدت بمددا لهددا مددً
ٖغٞـذُاملخ٨مــتُؤلاصاعٍـتُالٗلُــاُاإلاهـغٍتُال٣ـغاعُؤلاصاع
ػددلٌت بملخىد ى اللددىاهين واللددىائح بللددس إحددسار مطهددعكدداهىوي مػددين متددى وددان شلددً ممىىددا وحددائعا كاهىهددا،
ووددان الباغددث غلُدده ابخغدداء ملددلحت غامددتُ«ُ.خ٨ــمُع٢ــمُُ12/674بخــاعٍشُُ02ؾــبخمبرُُ،1967ه٣ــالُٖــًُ:هلددط أبددى
الفخىح فطٍس حؼًُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ .186.
ُ-ُ305ز .ددداًطه ددىضي حم ددسُ،قــغحُ٢ىاٖــضُاإلال ُ٨ــتُال٨ٟغٍــتُ(اإلالُ٨ــتُالهــىاُٖتُ:صعاؾــتُم٣اعهــتُبــحنُال٣ــاهىنُألاعصو ــيُ
وؤلاماعاحيُوالٟغوس ي)ُ،صاعُواةلُٖ،مانُ،2005ُ،مُ .83.
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اؾخدضر ُاإلاكغُٕاإلاهغي ُحهتُزالثتُجخمثلُفيُم٨خبُخماًتُألانىاُٝالىباجُتُالظيًُخىلىُ
حسجُلُالانىاُٝالىباجُتُ(ُ .)306
زالثا-جطجِب ؿهازة امللىُت اللىاغُت لصاث آزاضاللطاضإلازاضيُ 6
ّ
ًُجمُ٘٣ٞهاءُال٣اهىنُؤلاصاعي
ُٖلىُأنُمً زهاةوُوممحزاثُال٣غاع ؤلاصاعيُ أهه ًدضر
ً
ً
أزغا ُ٢اهىهُا ،أي ًإزغ في اإلاغا٦ؼ ال٣اهىهُت لألشخامُ ،ؾىاء ُباإلوكاء أو الخٗضًل أو
ؤلالٛاء(.)307
ً
ً
وجغجبُقهاصةُحسجُلُاإلالُ٨تُالهىاُٖتٖ-ىضُأههاعُ٨ٞغةُال٣غاعُؤلاصاعيُ-أزغُا ُ٢اهىهُاُ
ً
ً
جماما ُ٧ال٣غاعُؤلاصاعيُ،وٍٓهغُهظاُألازغُمثال ُفيُال٣غاعُالهاصعُبمىذُبغاءةُازترإًُُٖمىخجُ
ّ
إُخُ ٤اؾخٛالُ٫طلُ٪اإلاىخجُ
صواتيُحضًضٌُؿخُٟضُمىهُاملجخمُ٘وٍ٩ىن ُلهاخبُهظاُالازتر
الضواتي ُٞترة ُٖكغًٍ ُؾىت ٌُؿُ ِ٣بٗضها ُالازترإ ُفي ُاإلالُ ٪الٗامُ ،وٍ٩ىن ُمً ّ
ُخُ ٤ال٩اٞتُ

الاؾخٟاصةُمًُهظاُاإلاىخجُصونُالغحىُٕئلىُناخبُالبراءةُالضواةُت(ُ .)308
ضابػا-ادخلاق اللواء إلازاضي بئلغاء ؿهازة امللىُت اللىاغُت6
مًُاإلاباصبُاإلاخُٖ٤ٟليهاُأوُاإلاؿلمُبهاُواإلاؿخ٣غةُفيُال٨ٟغُال٣اهىويُفيُالضوُ٫التيُحٗغُٝ
هٓامُالً٣اءُاإلاؼصوج(ّ ُ )309أن ُالىٓغُفيُصٖاوي ُئلٛاءُال٣غاعاثُالتيُجهضعهاُؤلاصاعةُهيُمًُ
ُ-ُ306هاكطغبس الحافظ دمحمُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ .464.
307
-ُDEAU Richard, Les actes administratifs unilatéraux négociés, Thèse en vue de l’obtention du
grade deُDocteur en droit, Discipline : Droit public, Université d’Angers, UFR Droit, Economie,
Gestion, 2006, p.16 et s.
-GIGON Eléonore et SPONCHIADO Lucie, « Recherches sur les actes juridiques unilatéraux à
plusieurs auteurs », Jurisdoctoria, Revue doctorale de droit public comparé et de théorie
juridique, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, n°7, décembre 2011, p.19.
-PANCHAUD André, « La décision administrative : étude comparative », R.I.D.C, vol 14, n°4,
1962, p.678.
ُ-ُ308هلطأبى الفخىح فطٍس حؼًُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ .186.
ً
ـُحنُ:ألاوُ٫هـىُاؾـخ٣الُ٫ألاً٢ـُتُ
ُّ
٣ًُ-ُ309ىمُهٓامُالً٣اءُاإلاؼصوجُ،زالٞاُلىٓامُالً٣اءُاإلاىخـضُٖ،لـىُمبـضةحنُعةِؿ
ً
ً
ـىُٖاُ،أيُوح ــىصُ ً٢ــاءُئصاعيُمؿ ــخ٣لُومىٟه ــلُٖ ــًُ
ـىٍاُومىي ـ ُ
واملخ ــا٦مُالاصاعٍ ــتُٖ ــًُاملخ ــا٦مُالٗاصً ــتًُٖ ـ ُ
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الازخهامُالخهغيُللً٣اءُؤلاصاعيُوٍُبُ٤بكأنهاُال٣اهىنُؤلاصاعيُ(ُ .)310
وٖلىُهظاُألاؾاؽُ،عأيُاإلاُالبىن ُبايٟاءُنٟتُال٣غاعُالاصاعي ُٖلىُقهاصةُحسجُلُ
ّ
اإلالُ٨تُالهىاُٖتُبأن ُئلٛاءُهظهُالكهاصةُمًُازخهام ُالً٣اءُؤلاصاعي ُالظيُلهُنالخُتُ
ئلٛاءُال٣غاعاثُؤلاصاعٍت(ُ .)311
ً
ُصٖما ُإلاىٟ٢هم ُمً َُغُ ٝحكغَٗاث ُبٌٗ ُالضوُ ٫التيُأ٢غثُنغاخت ّ
ُبأنُ
وحض ُهإالء
ازخهام ُالىٓغ ُفي ُصٖىي ُبُالن ُقهاصة ُحسجُل ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُالتي ُجهضعها ُؤلاصاعةُ
املخخهتُبالدسجُلًُإوُ٫ئلىُالً٣اءُؤلاصاعيُ .
ومً ُأمثلت ُالدكغَٗاث ُالتي ُمىدذ ُللً٣اء ُؤلاصاعي ُنالخُت ُئبُاُ ٫قهاصة ُحسجُلُ
اإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،هجضُالدكغَُ٘اإلاهغيُ،خُثُأ٦ضثُاإلاىاصُُ،27اإلاىاصُُ82وُ124وُ133مًُ
ّ
ال٣اهىن ُع٢م ُُ 82لؿىت ُُ 2002اإلاخًمً ُخماًت ُخ٣ىُ ١اإلالُ٨ت ُال٨ٟغٍت ُٖلى ُأهه ُجسخوُ
مد٨متُالً٣اءُالاصاعي ُبىٓغُالضٖاوي ُاإلاخٗل٣تُبال٣غاعاثُالهاصعةُبكأنُبغاءاثُالازترإُ
وئلٛاء ُقهاصاث ُالدسجُل ُالخانت ُبالغؾىم ُوالىماطج ُالهىاُٖت ُوالٗالماث ُالخجاعٍتُ
والخهمُماثُالك٩لُتُللضواةغُاإلاخ٩املتُ ُ.
وٖلى ُهظا ُألاؾاؽُ ،اٖخبر ُبٌٗ ُال٣ٟه ّ
ُبأن ُاإلاكغٕ ُاإلاهغي ُ٢ض ُجبنى ُ٨ٞغة ُال٣غاعُ
ؤلاصاعي ُ٧أؾاؽ ُلخُ ٠ُُ٨قهاصة ُحسجُل ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت(ُ .)312و٢ض ُاهداػ ُٖضص ُ٦بحر ُمًُ
الً٣اءُالٗاصيُ.والثاويُهىُلجىءُألاًُ٢تُؤلاصاعٍتُ،لضيُجهضيهاُللمىاػٖـاثُؤلاصاعٍـتُ،ئلـىُجُبُـ٢ُ٤ىاٖـضُممحـزةُ
ومسخلٟــتُٖــًُ٢ىاٖــضُال٣ــاهىنُالخــامُ،وهــيُ٢ىاٖــضُال٣ــاهىنُالاصاعيُ.و٢ــضُجبيــذُالجؼاةــغُهٓــامُالً٣ــاءُاإلاــؼصوجُ
بٗـ ــضُنـ ــضوعُصؾـ ــخىعُُ.1996وللمؼٍـ ــضُمـ ــًُالخٟانـ ــُلُخـ ــىُ٫هـ ــظاُاإلاىيـ ــىُٕعاحـ ــُ٘:بد ددً مىلد ددىض غبد ددس الىد ددطٍمُ،
الاػصواحُتُالً٣اةُتُفيُالجؼاةغُ،عؾالتُلىُلُص٦خىعاهُفيُالٗلىمُ،جسهوُ٢اهىنُُ،حامٗتُمىلىصُمٗمغيُ،جحزيُ
ُ
ً
وػو٧ُ،لُ ــتُالخ ٣ــىُ١والٗل ــىمُالؿُاؾ ــُتُ.2015ُ،وعاح ــُ٘أًً ــاُ:ز .بػل ددي دمحم الل ددغيرُ،ال ً٣ــاءُؤلاصاعيُ:مجل ـــُ
الضولتُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ ُ.20.
ُ-ُ310بىحازي غمطُ،ازخهـامُالً٣ـاءُؤلاصاعيُفـيُالجؼاةـغُ،عؾـالتُلىُـلُصعحـتُص٦خـىعاهُفـيُال٣ـاهىنُ،حامٗـتُمىلـىصُ
مٗمغيُ،جحزيُوػو٧ُ،لُتُالخ٣ىُ،2011ُ،١مُ .98.
ُ-ُ311الهاحطي ظفطدمحم كىٍانُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ .25.
ً
ُ
ُ
ُ-ُ312اهٓغُهظاُالغأيُفـيُ:هلط أبدى الفخدىح فطٍدس حؼدًُ،مغحـُ٘ؾـابُ،٤مُ.187.واهٓـغُأًًـاُ:ز.الللُدىبي ػدمُحتُ،
مغحُ٘ؾابُ،٤مُ .65ُ.
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ً
ال٨خابُالجؼاةغٍحنُئلىُهظاُالاججاهُ،خُثُاٖخبرواُقهاصةُحسجُلُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُ٢غاعاُ
ً
ّ
ُأههُؾيبحنُُٞ-ماُبٗضُ-بأنُ٨ٞغةُال٣غاعُؤلاصاعي ُالُجهلرُأنُج٩ىن ُأؾاؽًُ٣ىمُ
ُّ
ئصاع ٍُا(ُ )313ئال
ٖلُهُجُ٠ُُ٨قهاصةُحسجُلُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُفيُال٣اهىنُالجؼاةغي.
الفطع الثاوي
غسم مالئمت فىطة اللطاضإلازاضي
وأػاغ لخىُُف ؿهازة امللىُت اللىاغُت في اللاهىن الجعائطي ُ
ئطاُ٧اهذُ٨ٞغةُال٣غاعُؤلاصاعي ُوجُبُ٣هاُٖلىُقهاصةُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُججضُمبرعاتهاُفيُ
بٌٗ ُال٣ىاهحن ُاإلا٣ا هت ّ
ُٞان ُالخٗىٍل ُٖليها ُأمغ ُال ٌُؿخُ٣م ُفي ُال٣اهىن ُالجؼاةغيُ ،وطلُ،٪
ع
بذجت ّ
ّ
ُأن ُالاصاعة ُاملخخهت ُبمىذ ُجلُ ٪الكهاصاث ُفي ُالجؼاةغ ُال ُجخمخ٘ ُبؿلُاث ُج٣ضًغٍتُ
ً
ّ
)٦ُ،ماُأنُازخهامُالىٓغُفيُصٖاويُئلٛاءُوئبُاُ٫
واؾٗتُفيُ٢بىُ٫أوُعٌُٞالدسجُلُ(أوال
ّ
قهاصاث ُحسجُل ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُال ًُإوُ ٫ئلى ُالً٣اء ُؤلاصاعي ُوئهما ٌُٗ٣ض ُالازخهامُ
ً
للً٣اءُالٗاصيُ(زاهُا)ُ .
أول-محسوزًت ػلٌت إلازاضة الىًىُت املخخلت في فحم ًلباث الدسجُلُ 6
ً
ً
ّ
ٍتُمإهلتُ٢اهىها؛ُوالبضُأنُ
ُ
الُعٍبُأنُال٣غاعُؤلاصاعيُالبضُأنًُ٩ىنُناصعاُمًُؾلُتُئصاع
ّ
اثُالتيُزىلذُلهاُنالخُت ُئنضاعهاُ.ئالُ
ُّ
جخمخُ٘هظهُؤلاصاعةُبؿلُاثُواؾٗتُفيُاجساطُال٣غاع
ّ
ّ
ةُاملخىلتُ
ُأههُبالغحىُٕئلىُؾلُتُاإلاٗهضُالىَنيُالجؼاةغي ُللملُ٨تُالهىاُٖتُ-باٖخباعهُؤلاصاع
ً
٢اهىها ُإلنضاعُقهاصاثُحسجُلُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُ-هجضهُالًُخمخُ٘بؿلُاثُواؾٗتُ٦ماُهىُ
ً
ُألازحرة ُبؿلُتُ
ُ
ُمثال ُباليؿبت ُإلصاعة ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُفي ُمهغُ ،خُث ُجخمخ٘ ُهظه
الخاُ ٫
ٞدوَُلباثُالخهىُٖ ٫لىُقهاصةُالدسجُلُمًُالىاخُخحنُالك٩لُتُواإلاىيىُٖتُٞ،متىُ
ّ
جأثُبأن ُالُلبُجخىاٞغُُٞهُحمُُ٘الكغوٍُجهضعُ٢غاعاُب٣بىُ ٫الُلبُواإلاخمثلُفيُقهاصةُ
اع
ً
ً
ٌُٗ-ُ313خب ــرُٖ ــضصُ٦بح ــرُم ــًُال٣ٟه ــاءُالجؼاة ــغٍحنُب ـغاءةُالازت ـرإُ ٢ـغاعاُئصاعٍ ــاُ،ه ــظ٦غُم ــًُبُ ــنهمُ:فطح دداث حم ددىُ،مغح ــُ٘
ؾ ــابُ.50ُ،٤والػبس د ي غل ددام مال ددً أحم ددسُ،مغح ــُ٘ؾ ــابُ،٤مُ.107.وُز .فاه ددلي إزضَ ددؽُ،مغح ــُ٘ؾ ــابُ،٤
مُ .200.
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ُجبحن ُلها ُمً ُزالُ ٫الٟدو ُجسلُ ٠أخض ُالكغوٍُ
حسجُل ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖتُ ،ومتى ُّ
ً
اإلاىيىُٖتُجهضعُ٢غاعاُبغٌُٞالُلب(ُ .)314
فيُخحنُالًُخمخُ٘اإلاٗهضُالىَنيُالجؼاةغي ُللملُ٨تُالهىاُٖت٦-ماُأؾلٟىاُ -بمثلُهظهُ
الؿلُاثُٞ ،ال٣اهىن ُالجؼاةغي ًُلؼم ُاإلاٗهض ُبأن ًُهضع ُ٢غاعاجه ُبمجغص ُالُلب ُومً ُصونُ
ٞدوُؾابُ ُ.)315(٤
ً
٦ماُالًُملُ٪اإلاٗهضُالىَنيُالجؼاةغيُأًًاُأًتُؾلُتُاهٟغاصًتُفيُئلٛاءُقهاصةُحسجُلُ
ّ
ُ
ُجلُ٪الكهاصةُمىدذُللصخوُصونُوحهُخُٞ.٤الُ
اإلالُ٨تُالهىاُٖتُولىُاجطرُلهُبٗضةظُبأن
ّ
ًجىػ ُللمٗهض ُأن ًُبُل ُقهاصة ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُبمدٌ ُئعاصجهُ ،وئهما ُٖلُه ُأن ًُلجأ ُئلىُ
الً٣اءُلٟٗلُطلُ .)316(٪
و٢ــضُأ ٦ـ ُّـضثُاملخ٨مــتُالٗلُ ــاُهــظاُاإلاٗن ــىُ،وأ٢ــغثُب ـ ّ
ـأنُئلٛــاءُق ــهاصاثُالدســجُلُم ــًُُ
ن ــالخُاثُال ً٣ــاءُول ــِـُم ــًُن ــالخُاثُاإلاٗه ــضُال ــىَنيُالجؼاة ــغيُللمل ُ٨ــتُاله ــىاُٖتُ،
وطل ــُ٪ف ــيُال٣ـ ـغاعًٍُاله ــاصعًٍُٖ ــًُالٛغ ٞــتُالخجاعٍ ــتُوالبدغٍ ــتُبخ ــاعٍشُُٞ04براً ــغُ،2010
الخانــحنُبــاإلالٟحنُ:ع٢ــمًُ٢ُ،595067ــُتُمــضًغُقــغ٦تُهى٩ــلُالجؼاةــغُيــضُمــضًغُالكــغ٦تُ
ط.م.مُ(ػ.م)ُوقغٍ٨هُإلاىاصُالخجمُل(ُ،)317واإلالُ٠ع٢مًُ٢ُ،595068ـُتُمـضًغُقـغ٦تُهى٩ـلُ
الجؼاةغُيضُمضًغُقغ٦تُلُبؿاصُإلهخاجُمىاصُالخجمُل(ُ .)318
ُ
ُ-ُ314اهٓ ــغُٖل ــىُؾ ــبُلُاإلاث ــاُ٫اإلا ـاصةُُ16م ــًُال ٣ــاهىنُاإلاه ــغيُع ٢ــمُُ82لؿ ــىتُُ2002اإلاخً ــمًُ ٢ــاهىنُخماً ــتُاإلال ُ٨ــتُ
ال٨ٟغٍـتُالؿــالُ٠الــظ٦غُ،ئطُحــاءُٞيهــاُأهــهًُ»ُ:فحددم مىخددب بدطاءاث الادتدراع ًلددب البدراءة ومطفلاجدده للخحلددم

مً ّأن الادتراع حسًس وٍمثل دٌىة إبساغُت وكابل للخٌبُم اللىاعي....فئشا جىافطث في الادتراع الـدطوي
املـاض إليها ،....كام مىخب بدطاءاث الادتدراع بداإلغالن غدً كبدىٌ الٌلدب فدي حطٍدسة بدطاءاث الادتدراع بالٌطٍلدت
التي جحسزها الالئحت الخىفُصًت«ُ .

ُ
ُ-ُ315اهٓغُٖلىُؾبُلُاإلاثاُ٫اإلااصةُُ31مًُألامغُع٢مُُ07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُ،مغحُ٘ؾابُ .٤
ُ-ُ316هظاُماُجإ٦ضهُٖلىُؾبُلُاإلاثاُ٫اإلااصجحنُُ20وُ21مًُألامغُع٢مُُ،06-03اإلاخٗلُ٤بالٗالماثُ،مغحُ٘ؾابُ ُ.٤
٢ُ-ُ317غاعُاملخ٨متُالٗلُاُ،الٛغٞتُالخجاعٍتُوالبدغٍتُ،ملُ٠ع٢مُ٢ُ595067غاعُبخاعٍشُُٞ04براًغُ2010بكأنُٖالمتُ
"ُُ"ISDSوُٖالمتُ"ُُ"ISISبحنُقغ٦تُهى٩لُالجؼاةغُيضُالكغ٦تُط.م.مُ(ػ.م)ُوقغٍ٨ه ُإلاىاصُالخىُُٓ،٠مغحُ٘
ؾابُ،٤مُ .32.
٢ُ-ُ318غاعُاملخ٨متُالٗلُاُ،الٛغٞتُالخجاعٍتُوالبدغٍتُ،ملُ٠ع٢مُ٢ُ595068غاعُبخاعٍشُُ2010/02/04بكأنُ"ُُ"bref
وُٖالمتُ"ُ ُ"ُchefبحنُقغ٦تُهى٩لُالجؼاةغُيضُقغ٦تُلُبؿاصُإلهخاجُإلاىاصُالخىُُٓ،٠مغحُ٘ؾابُ،٤مُ .34.
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٣ٞضُحاءُفيُال٣غاعًٍُأههُ»ُ:حُث ّأن كواة املجلؽ بلوائهم هما فػلىا وػببىا "
شان أن املػهس الىًني للملىُت اللىاغُت ٌػخبرحهت ضكابت وبالخالي فئن كبىله حسجُل
الػالمت الخجاضٍت ًجػلها كاهىهُت ولِؽ فيها دطق للمازة  3مً ألامط  02/03كس
ججاهلىا ما أكطجه املازة  20مً هفؽ ألامط والتي جىم كطاحت ّأن الجهاث اللوائُت
املخخلت مً ًؤوٌ لها الادخلاق في الغاء حسجُل الػالمت .حُث بالخالي كواة
املجلؽ حاهبىا اللىاب بلوائهم هما فػلىا وغطهىا هىصا كطاضهم املخذص للىلى
وإلابٌاٌُ .«ُ...
وه٨ظاًُ ،الخٔ ُاهخٟاء ُ٢اٖضة ُجىاػي ُألاق٩اُ ٫التي ُج٣ض ي ّ
ُبأن ُال٣غاع ُاإلاخسظ ُمًُ
ّ
ؾلُتُمُٗىتُخؿبُق٩لُمٗحنُالًُجىػُئلٛاؤهُمًُحاهبُهظهُالؿلُتُئالُبمغاٖاةُهٟـُ
الك٩ل(ُٞ.)319اإلاٗهضًُمىذُقهاصةُالدسجُلُلًُ٨الًُملُ٪ؾلُتُئلٛائهاُ .
زاهُا-غسم ادخلاق اللواء إلازاضي الجعائطي ببٌالن ؿهازة امللىُت
اللىاغُتُ 6
الٌُٗض ُبُالنُقهاصةُحسجُلُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُفيُال٣اهىن ُالجؼاةغي ُمًُازخهامُ
ُّ
ّ
ؤلاصاعي ُوئهما ُالازخهام ُمٗ٣ىص ُللً٣اء ُالٗاصيُ ،وٍٓهغ ُطلُ ٪مً ُزالر ُهىاحيُ:
الً٣اء ُ ُ
ٞمًُهاخُتُ،ج٣غُههىمُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُنغاختُبازخهامُالً٣اءُالٗاصيُفيُبُالنُ
قهاصاثُالدسجُل(أ)ُ،ومًُهاخُتُزاهُتُ،اؾدبٗضُاإلاكغُٕ٢غاعاثُاإلاإؾؿاثُالٗمىمُتُطاثُ
الُابُ٘الهىاعيُوالخجاعيُمًُهُاُ١ازخهامُالً٣اءُؤلاصاعيُ(ب)ُ،ومًُهاخُتُزالثتُ،أ٦ضُ
ً
ّ
الً٣اءُالٗاصيُٖلىُأنُوحىصُاإلاٗهضُالىَنيُالجؼاةغيُللملُ٨تُالهىاُٖتَُغٞاُفيُالٗال٢تُالُ
ّ
ًسىُ٫الازخهامُللً٣اءُؤلاصاعيُ(حـ)ُ .

319

-ُNAJJAR Ibrahim, Ahmed Zaki BADAOUI, CHELLALAH Youcef, Dictionnaire juridique
français-arabe, Librairie du Liban, 8e éd, 2002, p.213. Voir aussi : GUILLIEN Raymond et
VINCENT Jean, Lexique des termes juridiques, 16e éd, Dalloz, Paris, 2007, p.471.
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أ-الاغتراف بادخلاق اللاض ي الػازي ببٌالن ؿهازاث امللىُت اللىاغُتُ 6
جًمىذُالىهىمُال٣اهىهُتُالجؼاةغٍتُاإلاخٗل٣تُباإلالُ٨تُالهىاُٖتُنغاختُماًُُٟضُ
ُّ
ازخهام ُالً٣اء ُالٗاصي ُفي ُالً٣اًا ُاإلاخٗل٣ت ُببُالن ُقهاصة ُحسجُل ُاإلالُ٨تُ
الهىاُٖت(ُ .)320
ً
ُأًًا ُبٌٗ ُالدكغَٗاث ُاإلا٣اعهتّ ،
ُٞسىلذ ُاإلااصة ُُ 15مً ُال٣اهىنُ
وهظا ُما ُجبيخه
اإلاٛغبيُع٢مُُ،17-97اإلاخٗلُ٤بدماًتُاإلالُ٨تُالهىاُٖت(ُٖ،)321لىُؾبُلُاإلاثاُ٫ئلىُاملخا٦مُ
الخجاعٍت ُؾلُت ُئبُاُ ٫قهاصة ُحسجُل ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت .و٦ظلُ ٪ججحز ُاإلااصة ُُ 57مًُ
ال٣اهىن ُالخىوس يُع٢مُُ 84لؿىتُُ 2000مإعرُفيُُ 24أوثًُُ 2000خٗلُ٤ببراءاثُالازترإُ
ل٩لُمًُلهُمهلختُوللىُابتُالٗامتُبُالنُبغاءةُالازترإُأمامُاملخ٨متُالٗاصًت.
ًغحُ٘الً٣اءُالٟغوس يُازخهامُالً٣اءُالٗاصيُببُالنُقهاصاثُحسجُلُاإلالُ٨تُ
الهىاُٖتُئلىُئعاصة ُاإلاكغٕ ُالتي ُاججهذ ُئلى ُالخغوج ًُٖ ُاإلابضأُال٣اةل ُبازخهام ُالً٣اءُ
الاصاعيُبالىٓغُفيُ٢غاعاثُؤلاصاعة(ُ .)322
ب-اكلاء كطاضاث املؤػؼت الػمىمُت اللىاغُت والخجاضٍت مً زغىي إلالغاء
إلازاضٍتُ 6
بٗضماُأٞغٚذُاإلااصةُُ 800مًُال٣اهىن ُع٢مُُ،09-08اإلاخًمًُ٢اهىن ُؤلاحغاءاثُاإلاضهُتُ
وؤلاصاعٍتُمًُاٖخباعُاملخ٨متُؤلاصاعٍتُناخبتُالىالًتُالٗامتُفيُاإلاىاػٖاثُؤلاصاعٍتُٖ،ضصثُ
ً
اإلااصةُُ 801مًُطاثُال٣اهى ُن اإلاإؾؿاث الٗمىمُت التيُج٩ىن ُ٢غاعاتهاُمدال ُلضٖىي ُؤلالٛاءُ
ُ-ُ320اإلاــاصةُُ23مــًُألامــغُع٢ــمُُ،65-76اإلاخٗلــُ٤بدؿــمُاثُاإلايكــأُ،واإلاــىاصُُ20وُ21وُ30مــًُألامــغُع٢ــمُُ06-03اإلاخٗلــُ٤
بالٗالماثُالؿالُ٠الظ٦غُ.واإلااصةُُ53وُ60مًُألامغُع٢مُُ،07-03اإلاخٗلُ٤ببراءاثُالازترإُ .
٢ُ -ُ 321اهىن ُمٛغبيُع٢مًُُ،17-97خٗلُ٤بدماًتُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،ج.ع.م.م ُٖضصُُ 4776لـخاعٍشُُ 09ماعؽُُ،2000
ّ
(مٗضُ ُ٫ومخمم)ُ .
322
ُ-ُC. Cass., Ch. Com., Arrêt n° 28036 du 11 mars 2014, Aff. « Société EG Labo » contre
« société Daiichi Sankyo ». In www.legifrance.gouv.fr
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أمامُاملخا٦مُؤلاصاعٍتُٞ،لمًُغصُيمًُهظاُالخٗضاصُمجمىٕ ال٣غاعاث الهاصعة ًُٖاإلاإؾؿاث
الٗمىمُت التيُجأزظُق٩ل اإلاإؾؿت الٗمىمُت الهىاُٖت والخجاعٍت(ُ .)323
وإلاا ُ٧ان ُاإلاٗهض ُالىَني ُالجؼاةغي ُللملُ٨ت ُالهىاُٖت ُمإؾؿت ُٖمىمُت ُطاث َُابُ٘
نىاعي ُوججاعيُ(ّ ،)324
ُٞان ُال٣غاعاث ُالهاصعة ُٖىه ُال ُج٣بل ُالًُٗ ُباإللٛاء ُأمام ُالً٣اءُ
ُ.ومًُزم ّ
ّ
ؤلاصاعي
ُٞ،ان ُبُالنُقهاصاثُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُباٖخباعهاُال٣غاعاثُالتيًُهضعهاُ
اإلاٗهضًُ٩ىنُمًُازخهامُالً٣اءُالٗاصيُ .
ً
و٢ضُاؾخدضرُاإلاكغُٕالجؼاةغي ُيمًُالً٣اءُالٗاصيُأُ٢ابا ُمخسههتُفيُمىاػٖاثُ
اإلالُ٨ت ُال٨ٟغٍت(ًُ )325مُ ً٨أن ًُُلب ُأمامها ُبُالن ُقهاصاث ُالدسجُل ُاإلامىىخت ُفي ُمجاُ٫
اإلالُ٨ت ُالهىاُٖت(ُ .)326لُ ً٨عٍثما ًُخم ُجىهِب ُهظه ُألاخ٩ام ُجٓل ُاملخ٨مت ُناخُتُ
الازخهامُفيُالىٓغُببُالنُهظهُالكهاصاثُ .
حد-جأهُس اللاض ي الػازي لدخلاكه بسغىي بٌالن ؿهازاث امللىُت اللىاغُت6
أ٦ضًُ٢اةُاملخ٨متُالٗلُاُ،فيُ٢غاعُناصعًُُٖالٛغٞتُالخجاعٍتُوالبدغٍتُبخاعٍشُٞاجذُ
أبغٍل ُُ 2009في ُالًُ٣ت ُاإلاخٗل٣ت ُبٗالمت ُ(ُ ،)Fenailب ّ
أن ُوحىص ُاإلاٗهض ُالىَني ُالجؼاةغيُ
للملُ٨تُالهىاُٖتُُ٦غُٝفيُالجزإُ،الٌُُٗيُالازخهامُللً٣اءُؤلاصاعيُ .

ُ-ُ323أٖمـا ٫اإلاإؾؿـاث الٗمىمُـت الهـىاُٖت والخجاعٍـت جسـغج مـً هُـاُ١ألاٖمـا ٫ؤلاصاعٍـت ،وبالخـالي جسًـ٘ ل٣ىاٖـض
ي مهمت حؿُحر مغٖ ٤ٞام،
ال٣اهى ُن الخام ،ل ً٨إلاا ًى٧ل ئلى اإلاإؾؿت الٗمىمُت طاثُالُاب٘ الهىاعي والخجاع ُ
ٞـان ال٣ـاهى ُن ًس ُّـى ُ ٫لهـا بهـٟت اؾـخثىاةُت نـالخُت مماعؾـت الؿـلُت الٗامـت ،وبالخـالي جُبُـ٢ ٤ىاٖـض ال٣ـاهى ُن
ؤلاصاعيُ .
ُ
ُ-ُ324اهٓــغُاإلا ـاصةُُ2مــًُمغؾــىمُجىُٟــظيُع٢ــمُُ،68-98اإلاخًــمًُئوكــاءُاإلاٗهــضُالــىَنيُللملُ٨ــت الهــىاُٖتُوٍدــضصُ
٢اهىههُألاؾاس يُ،مغحُ٘ؾابُ ُ.٤
ُ
ُ-ُ325اهٓغُاإلاىاصُُ7/32وُ40مًُال٣اهىنُع٢مُُ،09-08اإلاخًمًُ٢اهىنُؤلاحغاءاثُاإلاضهُتُوؤلاصاعٍتُ،مغحُ٘ؾابُ ُ.٤
ُ-ُ326للمؼٍضُمـًُالخٟانـُلُخـىَُ٫بُٗـتُ٢ىاٖـضُازخهـامُألاُ٢ـابُاإلاخسههـتُفـيُاإلالُ٨ـتُال٨ٟغٍـتُعاحـُ٘:حمدازي
ظوبيدرُ»ُ،مؿــألتُالازخهـامُالً٣ــاتيُفـيُصٖــىيُالـبُالنُاإلاخٗل٣ــتُباإلالُ٨ـتُالهــىاُٖتُٖ،لـىُيــىءُأخ٩ـامُ٢ــاهىنُ
ؤلاحـغاءاثُاإلاضهُــتُوؤلاصاعٍــتُو٢ــىاهحنُاإلالُ٨ــتُالهــىاُٖت«ُ،مجلــتُاملخ٨مــتُالٗلُــاُٖ،ــضصُُ،2011ُ،01م م-44.
ُ ُ.71
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جخلخو ُو٢ات٘ ُالًُ٣ت ُفي ّ
ُأن ُالكغ٦ت ُالخُلىضًت ُ٦غَؿٟى ُناخبت ُالٗالمت ُالخجاعٍتُ
(ُ )Fenailاإلاسجلت ُباإلاٗهض ُالىَني ُالجؼاةغي ُللملُ٨ت ُالهىاُٖت ُبخاعٍش ُُ 09ؾبخمبر ُُ1997
جدذ ُع٢م ُُ ،057547عاٗٞذ ُالُاًٖ ُ(.١ا) ُأمام ُمد٨مت ُؾُضي ُأدمحم ُلكُب ُالٗالمتُ
ً
الخجاعٍتُاإلاسجلتُباؾمُالُاًُٖٞ،أنضعثُاملخ٨متُخ٨ما ُألؼمذُبمىحبهُاإلاٗهضُالىَنيُ
الجؼاةغيُللملُ٨تُالهىاُٖتُبالٛاءُالٗالمتُالخجاعٍتُوئلؼامُالُاًُٖ(.١ا)ُبالخٗىٌٍُم٣ابلُ
ألايغاعُالالخ٣تُبالكغ٦تُالخُلىضًتُاإلاضُٖتُ،وهىُالخ٨مُالظيُأًضهُمجلـًُ٢اءُالجؼاةغُ.
٣ٞامُ(.١أ)ُبالًُُٗأمامُاملخ٨متُالٗلُاُأزاعُُٞهُوحهاُمًُأوحهُالًُُٗمأزىطُمًُمسالٟتُ
وئٟٚا٢ُ ٫اٖضة ُحىهغٍت ُفي ُؤلاحغاءاث ُل٩ىن ُاملجلـ ُلم ًُىا٢ل ُالضُ ٘ٞبٗضم ُالازخهامُ
الىىعي ُباٖخباع ُاإلاٗهض ُالىَني ُمإؾؿت ُٖمىمُت ُئصاعٍت ُجسً٘ ُُألخ٩ام ُاإلااصة ُُ 7مً ُ٢اهىنُ
ؤلاحغاءاثُاإلاضهُتُ ،وٖلُه ُٞالجزإ ًُإوُ ٫ئلى ُالً٣اء ُؤلاصاعي ّ
ُألن ُالجزإ ًُغمي ُئلى ُئلٛاء ُ٢غاعُ
ئصاعيُ .
ُعً٢ُ ٌٞاة ُاملخ٨مت ُالٗلُا ُالًُٗ ُالظي ُأزاعه ُالُاًٖ ُمٗللحن ُ٢غاعهم ُ٦ما ًُليُ»ُ :

حُث إن وحىز املطهع الىًني ،املسدل في الخلام إلى حاهب الـطهت املسغُت ل ٌػٌي
الادخلاق لللواء إلازاضي ،فهى محى ادخلاق ًؤوٌ إلى اللواء الػازيُ .)327(« ...
ً
ًجب ُالخىىٍه ّ
ُبأن ُاإلاكغٕ ُالجؼاةغي ُ٢ضُأخؿً ُنىٗا ُم٣اعهت ُباإلاكغٕ ُاإلاهغي ُخُىماُ
أزًُ٘بُالنُقهاصةُحسجُلُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُللً٣اءُالٗاصيُالُللً٣اءُؤلاصاعيُ،وهظاُ
ً
هٓغا ُإلاا ًُدؿم ُبه ُالً٣اء ُالٗاصي ُمً ُمغوهت ُوؾغٖت ًُخماقُان ُوم٣خًُاث ُالهىاٖتُ
والخجاعةُباٖخباعهماُاملجالحنُاللظًًُحؿخٛلُٞيهماُقهاصةُالدسجُلُم٣اعهتُبالً٣اءُؤلاصاعيُ
الظيًُدؿمُب٣ىاٖضُٚحرُمألىٞتًُجٗلُاإلاىاػٖتُجخمحزُبالبِءُوالخُٗ٣ضُ ُ.
ً
وحضُالً٣اءُاإلاهغي ُهٟؿهُمًُغُا ُللخغوجًُُٖمبضأُازخهامُالً٣اءُؤلاصاعي ُفيُ
إلالُ٨تُالهىاُٖتُبذج ّ
ّ
تُأنُالبُالنُالظيًُخ٣غعُٖلىُأؾاؽُألاؾبُ٣تُ
ئلٛاءُقهاصةُحسجُلُا

ّ
ّ
ّ
لُئلىُأن ُالازخهامُ
إلالُ٨تُ،ومًُزم ُّ
ُجىن
فيُالدسجُلُئهماُهىُهؼإ ًُخٗلُ٤بمًُجثبذُلهُا
ُ
ُ ُ-ُ327اهٓغُمًمىنُال٣غاعُفيُاإلالخُ٤اإلاغُ٤ٞبمضازلتُمجبردمحمُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُمُ .36-34ُ.
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ً
ًإوُ ٫للً٣اء ُالٗاصي ُوطلُ ٪زغوحا ًُٖ ُال٣اٖضةُ .خُث ُحاء ُفي ُ٢غاع ُناصع ًُٖ ُمد٨متُ
الىُ ٌ٣اإلاهغٍت ُبخاعٍشُُ 22ماعؽ ُُ 2011جدذ ُع٢م ُّ ُ 6286أههُ »ُ:ومؼ شلً ًجىظ الٌػً

ببٌالن حسجُل الػالمت زون الخلُس بأي مسة متى اكترن الدسجُل بؼىء هُتً ،سٌ غلى
ّأن مىاي ادخلاق محىمت اللواء إلازاضي بىظط السغىي إغمال للمىاز 42 ،41 ،40
مً اللاهىن ضكم  42لؼىت  2002هى أن جلىم الخلىمت بين املخىاظغين في هٌاق الدؼابم
بُنهما غلى حسجُل الػالمت أو الخالف في أي ؿأن مً ؿئىلها املخللت بئحطاءاث
الدسجُل أو في حسوز الٌػً في كطاض املللحت بلبىٌ الدسجُل أو ضفوه ،مما ًذطج غً
زائطاها النزاع حىٌ ملىُت الػالمت الخجاضٍت أو بٌالن حسجُل الػالمت ألػبلُت
اػخػمالها ،وجذخم بالفلل فُه املحاهم الػازًت زون حهت اللواء إلازاضي ،ملا وان
شلً ،ووان حلُلت زغىي الٌاغىت ألها أػؼذ غلى ملىُتها للػالمت الخجاضٍت(الوحى)
وؿٌب الػالمت املسجلت للمٌػىن هسها الطابػت لؼبم اػخػماٌ الٌاغىت لهاّ ،
فئن
النزاع ًىىن كس اهلب حىٌ ملىُت الػالمت ،وهى ما جذخم بالفلل فُه املحاهم
الػازًت زون محىمت اللواء إلازاضي ،مما ًوحى مػه الىعي في هصا الخلىق غلى غير
أػاغ«(ُ ُُ.)328
ً ّ
بأهه ُال ًُم٢ُ ً٨بى٨ُٞ ٫غة ُال٣غاع ُؤلاصاعي ُ٧أؾاؽُ
ُحلُا ُ ُ
وبىاء ُٖلى ُما ُج٣ضم ًُخطر ُ
لخدضًض ُالُبُٗت ُال٣اهىهُت ُلكهاصة ُحسجُل ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُالتي ًُمىدها ُاإلاٗهض ُالىَنيُ
ً
أ٦ثرُجالةما ُوال٣اهىنُ
ُ
مماًُخٗحنُالبدثًُُٖجُ٠ُُ٨آزغًُ٩ىن ُ
ُّ
الجؼاةغي ُللملُ٨ت ُالهىاُٖتُ .
الجؼاةغيُ .
ُ

 ٢ُ-ُ328ـغاعُمد٨مــتُالــىٌُ٣اإلاهــغٍتُع٢ــمُُ،6286مــإعرُفــيُُ22مــاعؽُُ،2011مجلــتًُ٢ــاًاُالضولــتُٖ،ــضصُُ،2013ُ،4
مُ142ُ.وماًُليهاُ .
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املٌلب الثالث
ؿهازة امللىُت اللىاغُت
ػىس ملىُت
ٌٗض ُاٖخباعُقهاصةُحسجُلُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُؾىضُملُ٨تُالىنُ٠ال٣اهىويُألاوؿبُ
ُّ
الظي ًُخماش ى ُوم٣خًُاث ُأخ٩ام ُال٣اهىن ُالجؼاةغيُ ،ئط ّ
ُأن ُالكهاصة ُالتي ًُمىدها ُاإلاٗهضُ
الىَني ُالجؼاةغي ُللملُ٨ت ُالهىاُٖتُللمىصٕ ُهيُؾىض ٌُٗبر ُٖلى ُملُ٨ت ُاإلاىصٕ ُٖلى ُابخ٩اعهُ
اإلاسجلُ .وٖلُه ًُجىػ ُلهظا ُألازحر ُأن ًُ٣ضمه ُلُثبذ ُملُ٨خه ُلالبخ٩اعّ ،
ُوأن ًُُالب ُبمىحبهاُ
بالخماًتُال٣اهىهُتُاإلا٣غعةُفيُههىمُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُ ُ.
ّ
ًُخٗلُ٤باٖخباعُخُ٤املخترُٕالظيُجمىذُبكأههُ
ًٍُ:ألاوُ ٫
ُّ
ُوجأؾِـُ٢ىلىاًُ٣ىمُٖلىُاٖخباع
ّ
ّ
ّ
ّ
ُلُهىُخُ٤ملُ٨تُ(الٟغُٕألاو٫
ُ٤باٖخباعُالدكغَٗاثُالتيُجبيذُ
ُ
ُ
يًُخٗل
ُ
)ُ،والثاو
ُّ
قهاصةُالدسج
ً
ّ
هٓامُالدسجُلُ٦ؿببُميص ئُللخ٤؛ُقهاصةُالدسجُل؛ُؾىضاُللملُ٨تُ(الٟغُٕالثاوي)ُ .
الفطع ّ
ألاوٌ
اغخباضحم املخترع حم ملىُت
ً
ّ
ّ
ٌٗض ُخُ٤املخترُٕٖلىُابخ٩اعهُفيُال٣اهىن ُالجؼاةغي
ُخُ٤ملُ٨تُ،وٍٓهغُطلُ٪حلُا ُمًُ
زالُ٫جىُُْ٠اإلاكغُٕالجؼاةغي ُإلاهُلرُ» ُ ّ
اإلالُ٨تُ« ُأوُماًُُٟضُمٗىاهاُفيُأ٦ثرُمًُهوُفيُ
٢اهىن ُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُٗٞ.لىُؾبُلُاإلاثاُ٫ههذُاإلااصةُُ 1/6مًُألامغُع٢مُُ 06-03اإلاخٗلُ٤
ّ
بالٗالماثُبأن ... »ُ:الػالمت ملً للصخم ألاوٌ الصي اػخىفى الـطوي املحسزةُ، «...
وأياٞذُاإلااصةُُ10مىهُأههًُ»ُ:ذىٌ حسجُل الػالمت للاحبها حم ملىُتهاُ . «....
ّ
٦ماُههذُاإلااصةُُ 1/2مًُألامغُع٢مُُ 86-66اإلاخٗلُ٤بالغؾىمُوالىماطجُالهىاُٖتُ،أههُ:
»ًُذخم بملىُت الطػم أو الىمىشج أوٌ مً أحطي إًساغهُ. «...و٦ظلُ٪ههذُاإلااصةُُ10مًُ
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ألامغ ُ ٢م ُُ 07-03اإلاخٗلُ ٤ببراءاث ُالازترإ ّ
ُأنّ ُ »:
الحم في بطاءة الادتراع ملً للاحب
ع
الادتراع هما هى محسز في املىاز مً  3إلى  4أغاله ،ملً لخلفهُ .

إشا اؿترن شخلان أو غسة أشخاق حماغُا في إهجاظادتراعّ ،
فئن الحم في ملىُت
بطاءة الادتراع ٌػس مليا مـتروا بُنهم باغخباضهم ؿطواء في الادتراع أو ٌػس مليا لخلفائهم
«(.)329
ّ
وأما ُباليؿبت ُإلالُ٨ت ُالخهامُم ُالك٩لُت ُوالضواةغ ُاإلاخ٩املت٣ُٞ ،ض ُوُْ ٠اإلاكغُٕ
الجؼاةغي ُٖباعة ُ" ُمالُ ٪الخهمُم ُالك٨لي« أل٦ثر ُمً ُمغة ُفي ُ٢اهىن ُالخهامُم ُالك٩لُتُ
للضواةغُاإلاخ٩املت٣ُٞ،ضُوعصثُهظهُالٗباعةُُفيُاإلاىاصُُ33ُ،32ُ،31ُ،23وُ35مًُألامغُع٢مُ-03
ّ
ّ
ُٖ٫لىُأنُالخُ٤فيُالخهمُمُ
إلاخ٩املتُ.مماًُض
ُ08اإلاخٗلُ٤بدماًتُالخهامُمُالك٩لُتُللضواةغُا
الك٨ليُخُ٤ملُ٨تُ .
ً
ً
والبض ُمً ُؤلاقا ة ُهىا ُئلى ّ
ّ
ُأن ُهو ُاإلااصة ُُ 35حاء ُمُٗبا ُألهه ُحٗل ُؤلاًضإ ُخ٣ا ُالُ
ع
اء(ُ ،)330وهظا ُزُأُ ،ئط ّ
ُأن ُاإلالُ٨ت ُجىهب ُٖلى ُالخهمُم ُالك٨لي ُللضاةغة ُاإلاخ٩املت ُوالُ
ئحغ ًُ
جىهبُٖلىُئحغاءُؤلاًضإُٞ،هظاُألازحرُٖباعةًُُٖئحغاءُٞغيهُال٣اهىن ُٖلىُ٧لُمًًُغٍضُ
امخالُ ٥وخماًت ُخ٣ى٢هُ ،وٍخمثل ُفي ُالُلب ُاإلاىحه ُئلى ُاإلاٗهض ُالىَني ُالجؼاةغي ُللملُ٨تُ
الهىاُٖتُٞ .ال ًُغقى ُمجغص َُلب ُالدسجُل ُئلى ُمؿخىي ُقهاصة ُحسجُل ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖتُ.
ٞهظهُألازحرةُجدخاجُئلىُاؾخ٨ماُ٫ئحغاءاثُأزغيُ ُ.
٣ٞضُؾبُ٤لً٣اةُاملخ٨متُالٗلُاُأنُأ٦ضواُهظاُاإلاٗنىُ،خُثُاٖخبرواُفي ُ٢غاعُناصعُ
ًُ-ُ329الخُٔفيُهظاُالىوُهىُٕمًُالٛمىىُوٖضمُالض٢تُفيُجىُُْ٠اإلاهُلخاثُٞ،هظاُالىوُُٞهُزلُِبحنُمدلُ
لخُ٤اإلالُ٨تُب ُْ َض ّ
َ
ُأنُمدلُالخُ٤هىُازترإُوماُالبراءةُالتيُجمىذُ
الخُ٤وؾىضُالخُٞ،٤اٖخبرُبغاءةُالازترإُمدالُ
ٖىهُؾىيُقهاصةُجثبذُملُ٨تُهظاُالازترإُ .
ّ
ُ-ُ330هوُاإلااصةُُ35مًُألامغُع٢مُُ08-03اإلاخٗلُ٤بدماًتُالخهامُمُالك٩لُتُللضواةغُاإلاخ٩املتُهىُ٧اآلحيٌ »ُ:ػس ّ
ول
مؼاغ بحلىق مالً إًساع جلمُم ؿىلي هما هى محسز في املازجين  1و 2أغالهُ.«.. ،و٧انًُيبغيُأنًُ٩ىنُ
الىوُ٦ماًُليٌُ »:ػس ول مؼاغ بحلىق مالً جلمُم ؿىليُُ . «...
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ًٖ ُٚغٞت ُالجىذ ُواملخالٟاث ُبخاعٍش ُُ 28ماعؽ ُّ »ُ :2007إن ًُلب البراءة ل ٌػس في هظط
اللاهىن زلُال غلى ملىُت بطاءة الادتراع فهصه ألاديرة جخٌلب زفؼ حلىق الحماًت
والطػىم الىاحبت للسولت ملابل الحماًت اللاهىهُتُ«(ُ .)331
والُقّ ٪
ّ
ُأن ُاؾخٗماُ٫مهُلرُ» ُاإلالُ٨تُأوُأخضُمكخ٣اجه« ُللخٗبحرًُٖ ُخُ٤اإلابخ٨غُ
ً
ّ
ّ
ُٖ٫لىُأنُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُهيُهىُٕمًُاإلالُ٨تُ،زهىنا ُئطاُأزظهاُ
ٖلىُمىخىحهُالظهنيًُض
بٗحنُالاٖخباعُؾلُتُالخمخُ٘،وؾلُتُالخهغُٝاللخحنًُ٣ىمُٖليهماُحٗغٍُ٠اإلالُ٨تُفيُال٣اهىنُ
اإلاضوي(ُ .)332
ّ
وٍٟ٨يُأنُوؿخضُ٫هىاُبأن ُاجٟاُ٢تُباعَـُاإلابرمتُُ 20ماعؽُُ،1883والتيُحٗخبرُأ٢ضمُ
وزُ٣ت ُصولُت ُفي ُاملجاُ ٫جبيذ ُمٟهىم ُاإلالُ٨ت ُإلَال٢ه ُٖلى ُالخ٣ىُ ١اإلاترجبتُٖلى ُالازتراٖاثُ
ُأنها ُحاءث ُجدذ ُٖىىان ُ" ُاجٟاُ٢ت ُباعَـ ُلخماًت ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُ"ُ،
والٗالماثُ ،بضلُل ُّ
و٦ظلُٗٞ ٪لذ ُاجٟاُ٢ت ُئؾخ٨هىلم ُاإلابرمت ُفي ًُُ 14ىلُى ُُ 1967اإلاخٗل٣ت ُباوكاء ُللمىٓمتُ
الٗاإلاُت ُللملُ٨ت ُال٨ٟغٍتُٞ ،أ٦ضث ُاإلااصة ُُ /2منها ّ
ُبأن ُاإلالُ٨ت ُال٨ٟغٍت ُحكمل ُالخ٣ىُ١
8

اإلاخٗل٣ت ُباالزتراٖاث ُفي ُحمُ٘ ُمجاالث ُالاحتهاص ُؤلاوؿاويُ ،الغؾىم ُوالىماطج ُالهىاُٖتُ
والٗالماثُ ،و٦ظلُ ٪اجٟاُ٢ت ُحىاهب ُخ٣ىُ ١اإلالُ٨ت ُال٨ٟغٍت ُاإلاغجبُت ُبالخجاعة ُاإلاٗغوٞتُ
ً
ازخهاعاُباجٟاُ٢تُجغٍبـُ .
و٦ظلُ٪أصعجُمُثاُ١الخ٣ىُ ١ألاؾاؾُتُلالجداصُألاوعوبي ُ)ُ (2000/C 364/01اإلالُ٨تُ
ال٨ٟغٍتُيمًُزاهتُخُ٤اإلالُ٨تُ ،خُثُحاءثُاإلااصةُُ 17مىهُبٗىىانُخُ٤اإلالُ٨تُ،وجًمىذُ
هظه ُاإلااصة ُ٣ٞغجحنُ ،أ٦ضث ُال٣ٟغة ُألاولى ّ
ُبأن ُ٧ل ُشخو ُله ُخُ ٤الخمخ٘ ُوالاؾخٗماُ٫
والخهغُ ٝوا٦خخاب ُوناًا ُبملُ٨ت ُألامىاُ ٫التي ُجدهل ُٖليها ُبك٩ل ُمكغوُٕ ،وال ًُمًُ٨
ّ
خغمانُشخوُمًُملُ٨خهُئالُئطاُ٧انُطلُ٪جبرعهُاإلاهلختُالٗامتُوطلُ٪فيُئَاعُال٣اهىنُمُ٘
٢ُ -ُ 331غاعُاملخ٨متُالٗلُاُٚ،غٞتُالجىذُواملخالٟاثُ،ملُ٠ع٢مُُ،380811بخاعٍشُُ 28ماعؽًُُ٢ُ،2007تُ(ُ)ٕ-٫
و(-٫م)ُيضُ(م-ر)ُو(م-ح)ُوالىُابتُ،مجلتُاملخ٨متُالٗلُاُ،الٗضصُألاوُ،2009ُ،٫مُ .358ُ.
332
ُ-ُGALOUX Christophe، op.cit., p.13.
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ُ .)333(ُ٫ُألامىا٫ُواؾخٗما،٫الخٗىٌٍُالٗاص
ُُجخمثلُفي،ُتُمحزةُأؾاؾُت٨ُاإلال٫ا٩لُمًُأق٩ُتُالهىاُٖتُق٨وٍترجبُٖلىُاٖخباعُاإلال
ُاهىوي ُبحن ُاإلاهُلر ُاإلاٗخمض ُمًُاإلاكغُٕوالخدلُل٣ُوالخجاوـ ُفي ُالخدلُلُال٤ ُالخىاؾ٤زل
ُ .ًاتي٣ال
ّ
ُ٤ ُاملخترُٕيمًُخ١ى٣لُضيُويُ٘مىظُالىهلتُألاولىُخ٣هُالخ٣ٟغُأن ُال٦وحضًغُبالظ
ّ
ُُازتراٖهُوعؾمهُوهمىطحهُالهىاعي٫الٛباٖخباعُأنُاملخترُٕلضًهُؾلُتُجسىلهُاؾخ
ُ،ُت٨اإلال

ّ
ُ١ى٣ُخ١ى٣ُالخ٪ىاُٖلىُجل٣ُأَل٪ُلظل،٪بُلُؾلُتُاإلاال٢ًُُوأنُؾلُخهُهظهُم،أوُٖالمخه
ً
ُ.)334(ُت٨ُاإلال٤ُتُالهىاُٖتُباٖخباعهاُأهىاٖاُمًُخ٨اإلال

ّ
ُ،لُضي٣هىمُالخُٟتُباإلا٨ ُمل١ى٣ُتُالهىاُٖتُهيُخ٨ ُاإلال١ى٣هظاُالٌُٗنيُأن ُخ
ًُ٨ل
ً
ً
ً
ُُت٨ا ًُٖ ُاإلالُٟت ُالهىاُٖت ُلها َُابٗا ُزانا ُمسخل٨اإلالُٞ ،اهىن ُاإلاضوي٣ ُفي ُالٝواإلاٗغو

333

- La Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne (2000/C 364/01) dispose dans son
article 17, qui porte le titre « Droit de propriété », dispose que :
« 1-Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement,

de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si
ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et
moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut
être règlementé par la loi dans la mesure nécessaire L’intérêt général.
2-La propriété intellectuelle est protégée ».In http://www.wipo.int
334

ُ-ُ SCHMOLL Is, Traité pratique des brevets d’invention, des dessins et modèles et des marques
de ُfabrique, 2e éd, Librairie Polytechnique de J. Baudry, Paris, 1875, pp.72- 73.
-HUARD Gustave, de la Traité propriété intellectuelle, T II, Brevets d’invention, dessins etُ ُ
modèles industrielles, Marchal et Billard, Imprimeurs-Editeurs, Libraire de la Cour de Cassation,
Paris, 1906.
-PRACHE Laurent, Etude sur le droit de l’inventeur des dessins et modèles de fabrique,ُ ُ
Publication de l’Office des Brevets d’Invention Français et Etrangers et des Marques deُ
Fabrique. Paris 1881, p.14.
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الخ٣لُضًت(ُ،)335وطلُ٪بؿبب ُزهىنُاثُالؿلُاثُالتيًُخمخُ٘بهاُناخبُالخُ٤مًُحهتُ،
والُبُٗت ُٚحر ُاإلااصًت ُلٗىانغ ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُمً ُحهت ُأزغيُٞ ،االزتراٖاث ُو٦ظلُ٪
الٗالماث ُال ُجضزل ُفي ُالٗ٣اعاث ُوال ُفي ُاإلاى٣ىالث ُباإلاٟهىم ُالخ٣لُضيُ ،بل ُحٗخبر ُمً ُ٢بُلُ
الٗىانغُاإلاٗىىٍت(ُ ُ.)336
ُٞان ُمجغص ُالدؿلُم ّ
وٖلُه ُوبىاء ُٖلى ُما ُؾبّ ،٤
ُبأن ُالخُ ٤الظي ًُغص ُٖلى ُالازتراٖاثُ
والٗالماثُهى ُخُ٤ملُ٨تُبُ ٌٛالىٓغ ًُٖ ُازخالٞه ًُٖ ُخُ ٤اإلالُ٨ت ُاإلاٗغوُ ٝفي ُال٣اهىنُ
اإلاضويًُ٣خض يُأنُج٩ىنُالكهاصةُاإلامىىختُبكأههُهيُؾىضُملُ٨تُ،وٖلىُهظاُألاؾاؽًُ،مًُ٨
الجؼم ُب٩ل ُأ ٍاخُت ُب ّ
أن ُقهاصة ُالدسجُل ُالتي ٌُؿلمها ُاإلاٗهض ُالىَني ُالجؼاةغي ُللملُ٨تُ
ع
ً
الهىاُٖتُللمىصُٕماُهيُفيُأزحرُاإلاُاُٝؾ ُىيُؾىضُملُ٨تًُمىذُلهظاُألازحرُجأُ٦ضاُلخ٣هُفيُ
اإلالُ٨تُالهىاُٖتُٖلىُاإلاىخىجُال٨ٟغيُالظيُجخًمىهُالكهاصةُ(ُ .)337
ً
ُإلااُؾبًُ،٤دُ٤للمبخ٨غُأنٌُؿخٓهغُالكهاصةُالتيًُمىدهاُئًاهُاإلاٗهضُالىَنيُ
ُّ
وجغجِبا
335

ُ-ُVIVANT Michel, Les créations immatérielles et le droit, Ellipses, Paris, 1997, p.ُ97.
- HESS-FALLON Brigitte et SIMON Anne-Marie, Droit des affaires, 12éme éd, Sirey, Paris, 1999,
p. 80.
-LI Bin, La protection de la propriété en Chine transformation du droit interne et influence du
droit international, Thèse en vue de l’obtention du grade de Docteur en droit, École Doctorale de
Droit Comparé, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2009, p.155.
ُ-ُ336اٖخمضُالُ٣ٟهُ»ُُٖ«ُCOLOMBET Claudeلىُالُبُٗتُٚحرُاإلااصًتُلٗىانغُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُلدؿمُتُخ٣ىُ١
ّ
اإلالُ٨تُالهىاُٖتُباإلالُ٨تُمٗىىٍتُ،وأٖترىُالُ٣ٟهُ»ُ ُٖ« FRANCON Andréلىُطلُ-٪ووكاَغهُالغأيُفيُطلُ-٪
ً
ّ
ّ
ٖلىُأؾاؽُأنُخُ٤اإلالُ٨ت-صاةما-خُ٤مٗىىيًُ٣ىمُفيُال٨ٟغُمجغصاُٚحرُمدؿىؽُوئهماُمدلهُهىُالظيًُ٩ىنُ
ُ
ً
ماصًاُأوُٚحرُماصيُ.اهٓغُ :
-COLOMBET Claude, Propriété littéraire et artistique et droits voisins, 9e éd, Dalloz, Paris,1999,
p. 12.
-ROUBIER Paul, Le droit de la propriété industrielle, Editions du Recueil Sirey, Paris, 1954, p. 524.
- FRANCON André, Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle, Litec, Paris, ُ1999, p.4ُ.
ُ
ً
ًُ-ُ337ظهبُئلىُهظاُالخُ٠ُُ٨أًًاُالؿُضُ"ُبُىثُهظًغُ"ُ.اهٓغُفيُطلُ ُ:٪
-BAYUT Nadir, « Contribution judiciaire à la protection des marques », Revue de la Cour
Suprême, n° 2, 2002, Département de la documentation, 2004, p.80.
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ّ
نُٞيهاُ٧لماُأعاصُ
ُ
ُّ
إلابخ٨غُاإلابح
الجؼاةغي ُللملُ٨تُالهىاُٖتُ٦ؿىضًُثبذُبهُملُ٨خهُٖلىُالص يءُا
الخهغُُٞ ٝه ُأو ُالضٞإ ُٖىه ُفي ُخالت ُو٢ىٕ ُهؼإ ُخىُ ٫ملُ٨ت ُاإلاىخىج ُاإلابخ٨غ ُأو ُفي ُخالتُ
اٖخضاءُالٛحرُٖلىُهظاُاإلاىخج(ُ .)338
أ٦ضُالً٣اءُالجؼاةغيُفيُٖضةُمىاؾباثُأهمُتُج٣ضًمُقهاصةُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُ٦ضلُلُ
إلزباثُالخُٟٞ.٤يُ٢غاعُناصعًُُٖٚغٞتُالجىذُواملخالٟاثُباملخ٨متُالٗلُاُبخاعٍشُُ28ماعؽُ
ً
يحنُبذج ّ
ّ
تُأن ُألاَغاُٝاإلاضهُتُلمًُ٣ضماُأيُ
ُ
ُ 2007
واإلاظ٧ىعُآهٟا ُ٢غعثُ٢بىًَُُٗ ٫الٗاع
صلُلُبأنهمُخ٣ُ٣تًُمل٩ىنُبغاءةُازترإ(ُ .)339
ً
٦ماُؾبُ٤للمد٨متُالٗلُاُأًًا ُب٣غاعُناصعًُُٚالٛغٞتُالخجاعٍتُوالبدغٍتُبخاعٍشُُ04
ً
ّ
ُبذجت ّ
َُٗىا ُبالىّ ٌ٣
ُأهه ُ٢امُ
ُأن ُالُاًٖ ُلم ًُ٣ضم ُما ًُثبذ ُ
ُ
ُٟٞغي ُُ 2010أن ُعًٞذ
بدسجُلُالٗالمتُلضيُاإلاٗهضُالىَنيُللملُ٨تُالهىاُٖتُوبالخاليُاٖخبرواُالُاًُٖالُنٟتُلهُ
فيُاإلاُالبتُفيُاؾخٗماُ٫الٗالمتُمىيىُٕالجزإُ(ُ .)340
و٦ظلُ ،٪اٖخبرث ُمد٨مت ُالخمُحز ُالاجداصًت ُفي ُالٗغاّ ١
ُبأن ُاصٖاء ُملُ٨ت ُٖالمت ُصونُ
ج٣ضًمُبُانُالدسجُلٌُٗضُمجغصُ٢ىُ٫مغؾلُبضونُصلُل(ُ .)341
ّ
ّ
ّ
ُ٢ىةُحجُتُهظهُالكهاصةُفيُئزباثُاإلالُ٨تُالُجخىُٖ٠٢لىُ
ةُئلىُأن
لًُ٨البض ُمًُؤلاقاع
ّ
ئحغاء ُالدسجُل ُوئهما ُجخىُ ٠٢بالضعحت ُألاولى ُٖلى ُمضي ُزًىٕ ُالابخ٩اع ُأو ُؤلاقاعة ُاإلامحزةُ
338

ُ-ُVoir :
-PETIT Laurence, « Le contentieux de la contrefaçon de brevets en France », Mélanges offerts à
Dieter Stauder, La défense des droits de la propriété industrielle en Europe, aux états unis et au
japon, P.U.S, 2001, p.93.
-VIVANT Michel, Le droit des brevets, 2e édition, Dalloz, Paris, 2005, p.29.
٢ُ -ُ 339غاعُاملخ٨متُالٗلُاُٚ،غٞتُالجىذُواملخالٟاثُ،ملُ٠ع٢مُُ،380811بخاعٍشُُ 28ماعؽًُُ٢ُ،2007تُ(ُ)ٕ-٫
و(-٫م)ُيضُ(م-ر)ُو(م-ح)ُوالىُابتُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ .358ُ.
٢ُ -ُ 340غاعُاملخ٨متُالٗلُاُ،الٛغٞتُالخجاعٍتُوالبدغٍتُ،ملُ٠ع٢مُُ 599047بخاعٍشُُُٟٞ 04غي ًُُ٢ُ،2010تُ(حُ)ٕ.
يضُقغ٦تُط.م.مُ(أ)ُوأبىاةهُ،مجلتُاملخ٨متُالٗلُا(ُ،الخ٣لُضُفيُيىءُال٣اهىنُوالاحتهاصُالً٣اتي)ُٖ،ضصُزامُ،
ُ،2012مُمُ .47-45ُ.
٢ُ-ُ341غاعُمد٨متُالخمُحزُالاجداصًتُٖ،ضصُُ/554مضهُتُمى٣ىُ،2008ُ/٫بخاعٍشُُ25أوثُُ،2008اليكغةُالً٣اةُتُ،
ٖضصُ٧ُ،09اهى ُنُألاوُ،2009ُ٫مُ .14-13.
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ّ
املخخهتُبالدسجُلُ.ئطُ٧لماُ٧انُهىاُٞ٥دوُ
ُ
مدلُالكهاصةُلٟدوُؾابُ٤ج٣ىمُبهُؤلاصاعةُ
ّ
٧لماُػاصُطلُ٪مًُال٣ىةُالثبىجُتُلكهاصةُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُ .
ُ
وحٗخبر ُقهاصة ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُاإلامىىخت ُصون ُٞدو ُؾابُ ،٤خؿب ُالً٣اءُ
الؿىعيُ،مجغصُػٖمُقغعيُإلاًُؾلمذُله(ُ،)342أوُمجغصُئقهاصُٖلىُاصٖاءُشخوُماُفيًُىمُ
ّ
أوُأههُمجغصُخاةؼُلهٟتُ
ماُبأههُمسترُٕ،وطلُٖ٪لىُخضُحٗبحرُالُ٣ٟهُ«ُُ ُ)343(ُ«ُNOUGUIER
املخترُٕٖلىُخضُحٗبحرُالُ٣ٟهُ«ُُ .)344(«ُPATENOTRE
ّ
الفطع الثاوي
اغخباضالدـطَػاث املػخسة بالدسجُل
الـهازة املمىىحت للمىزع ػىسا للملىُت
ُ
ًىحضُهٓامحنُال٦دؿابُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُ:هٓامٌُٗترُُٞٝهُللمبخ٨غُبدُ٤اإلالُ٨تُٖلىُ
مبخ٨غهُالهىاعيُأوُئقاعجهُاإلامحزةُبمجغصُاؾخٛالُ٫أوُاؾخٗماُ٫الص يءُاإلابخ٨غ(ُ،)345وهٓامُ
ً
ّ
ال ًُ٨دؿب ُُٞه ُاإلابخ٨غ ُخ٣ا ُٖلى ُالص يء ُاإلابخ٨غ ُئال ُبٗض ُاؾدىٟاطه ُإلحغاءاث ُالدسجُلُ،
ُ
وخهىلهُمًُاإلاهلختُاملخخهتُٖلىُقهاصةُجُٟضُطلُ .٪
ّ
ّ
الصخوُأههًُ٣ىمُباؾخٛالُ٫الازترإُأوُالٗالمتُختىُ
ُ
ٟ٨ُٞيُفيُالىٓامُألاوُ٫أنًُثبذُ
ُ -ُ 342حاءُفيُال٣غاعُع٢مُُ 616الهاصعًُُٖمد٨متُالىٌُ٣الؿىعٍتُبخاعٍشًُُ 19ىهُىُُ 1972أههُ »ُ:الدسجُل ل
ّ
ٌػٌي حلا بملىُت الطػم أو الىمىشج وإهما ٌػٌي ظغما ؿطغُا ملً أحطاه ،وٍظل للاحب الحم ومً ابخىطه
ً
واػخذسمه أول حم املسغاة به وًلب إبٌاٌ الدسجُل ُ«ُ .ه٣ال ًُُٖ :لٌفي فىظيُ ،قغح ُ٢اهىن ُاإلالُ٨تُ
الهىاُٖتُوالخجاعٍتُ،اإلاُبٗتُالجضًضةُ،صمكُ،2002ُ،٤مُ .82ُ.
343

ُ- « Le brevet n’est donc pas autre chose que l’arrêté par lequel le ministre…constate qu’à
un jour donné on a prétendu être inventeur ».
In NOUGUIER Louis, op.cit, p. 10.
344
ُ- « Le brevet ne constate que la prise de possession de la qualité d’inventeur ».
In PATENOTRE H, op.cit, p. 6.
ّ
ًأزظُبىٓامُالاؾخٗماُ،٫ئطُأن ُملُ٨تُ
٧-ُ 345انُاإلاكغُٕالٟغوس يُ٢بلُ٢اهىن ُالٗالماثُاإلاإعرُفيُُ 30صٌؿمبرُُ 1994
ً
الٗالمتُ٧اهذُج٨دؿبًَُُٖغٍُ٤الاؾخٗماُ.٫ه٣الًُٖGALLOUX Jean-Christophe, op.cit, p.446.ُ:
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ج٣ىم ُملُ٨خه ُٖلى ُطلُ ٪الازترإ ُأو ُجلُ ٪الٗالمتُ .ولهظا ُحٗخبر ُالكهاصة ُالتي ُجمىدها ُؤلاصاعةُ
املخخهت ُللمىصٕ ُفي ُهظا ُالىٓام ُ٧اقٟت ُلخُ ٤اإلاىصٕ ُٖلى ُملُ٨ت ُالص يء ُاإلابخ٨غ ُمدلُ
ؤلاًضإ(ّ ُ)346
ئطُأنُالدسجُلُفيُهظاُالىٓامُالًُيص ئُالخُ،)347(٤وجمثلُالكهاصةُاإلامىىختُُٞهُ
٢غٍىتُبؿُُتُ٢ابلتُإلزباثُالٗ٨ـ(ُ .)348
ً
وٖلُهُئطاُزاعُهؼإُبكأنُش يءُمبخ٨غُمٗحنُٞاألولىُإلاًُ٧انُؾب٣ا ُفيُالاؾخٗماُ.)349(٫
ً
ً
ً
ُوأُ٦ضا الًُضُٕ
ُ
ولًٌُ٨كترٍُالً٣اءُفيُْلُهظاُالىٓامُبأنًُ٩ىن ُالاؾخٗماُٖ٫لىُاُْ،اهغا
أيُقُ .)350(٪
ُّ
زان ُالٌُٗترُٝبدُ٤ملُ٨تُالصخوُ
وٍىحضُئلىُحاهبُالىٓامُألاو٦-ُ٫ماُأؾلٟىا-هٓام ُ ٍ
ّ
ٖلىُمبخ٨غهُالهىاعيُأوُئقاعجهُاإلامحزةُئال ُئطاُجدهلُهظاُألازحرُٖلىُقهاصةُحسجُلُمًُ
ً
ً
ُألاو٩ًُ ٫ىن ُلهظه ُالكهاصة ُفي ُهظا ُالىٓام َُابٗاُ
الهُئت ُؤلاصاعٍت ُاملخخهتُ .وزالٞا ُللىٓام ُّ
ُ-ُ346ز .ػطحان حؼً ػػىزيُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ .47.
ىُبأنُ»ُإًساع املاضهت ل ًيص ئ حم امللىُتُ
ُ-ُ347نضعًُُٖمد٨متُالخمُحزُاللبىاهُتُبخاعٍشًُُ21ىاًغُ٢ُ1960غاعاُ٢ض ّ ُ
«٦ُ،ماُحاءُفيُ٢غاعُآزغُناصعًُُٖمد٨متُالىٌُ٣الؿىعٍتُبخاعٍشُُ 23ماًىُّ » 6 1966إن حسجُل الػالمت
ً
الفاضكت ل ًيص ئ الحم ،وإن ًلطضه للاحب الدسجُل بلىضة جلبل إزباث الػىؽُ«ُ.ه٣الًُُٖ:لٌفي فىظيُ،
مغحُ٘ؾابُ،٤مُ ُ.81ُ.
ُ-ُ348حاءُفيُ٢غاعُمد٨متُاؾخئىاُٝبحروثُبخاعٍشُُ23هىٞمبرُُ1956بكأنُاإلاالُ٪الخ٣ُ٣يُإلااع٦تُ"ال٨ٞـ"ُفيُلبىانُ
ّ
أن »:ملىُت الػالمت الفاضكت مبيُت بلىضة أػاػُت غلى أولىٍت الاػخػماٌ في بلس مػين وأهه لِؽ لدسجُل
ً
الػالمت في زائطة حماًت امللىُت ػىي مفػىٌ إغالوي فلٍُ«ُ.ه٣الًُُٖ:الؼُس هىػان ألاػمطُ"ُ،الخ٣اض يُفيُ
مجاُ٫اإلالُ٨تُال٨ٟغٍتُ:الٗالماثُالخجاعٍتُ:الٗالماثُالخجاعٍتُ"ُهضوةُالىٍبىُالىَىُتًُُٖئهٟاطُخ٣ىُ ١اإلالُ٨تُ
ّ
ال٨ٟغٍتُللً٣اةُواإلاضٖحنُالٗامحنُٖ،مانُ4ُ،وُ5أبغٍلُُ،2004مُ.11.ميكىعُفيُ http://www.wipo.intُ:
ُ-ُ349حاءُفيُال٣غاعُع٢مُُ0213الهاصعًُُٖمد٨متُالىٌُ٣اإلاهغٍتُبخاعٍشُُ23حىانُُ1980أنُ»ُ:األكل في ملىُت

الػالمت الخجاضٍت ألها جثبذ بأػبلُت اػخػمالها ،و أن حسجُلها ل ٌػسو أن ًىىن كطٍىت غلى شلً ًجىظ
ً
زحوها ملً ًثبذ أػبلُخه في اػخػماٌ جلً الػالمت« ُ .ه٣ال ًُُٖ :ز .غىام دمحم غىام»ُ ،أخ٩ام ُهُ ٌ٣فيُ
الٗالماثُالخجاعٍتُ«ُ،ميكىعُفيُاإلاىُ٘٢الاحيُ http://www.f-law.netُ:

ُ -350هظاُماًُ٢ذُبهُمد٨متُالخمُحزُفيُلبىانُع٢مُُ 03بخاعٍشُُ 20أبغٍلُُ،1961خُثُحاءُُٞهّ ُ »ُ:إن الاػخػماٌ
املىؼب للملىُت ًجب أن ًىىن أهُسا وغلىُا وهى ل ٌؼخذلم مً مجطز ًبؼ اجُياث أو وهؼ جلامُم
ػطٍت أو مً حطاء أغماٌ غيركاهىهُت إش أن مثل هصه الاغماٌ ل جىفي لسحى كطٍىت امللىُت الػاللت بئًساع
ً
الػالمتُ«ُ.ه٣الًُُٖ:لٌفي فىظيُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ .80ُ.
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ميكئا()351؛ ُبمٗنى ّ
ُأن ُخُ ٤الصخو ُٖلى ُالص يء ُاإلابخ٨غ ًُيص ئ ُباحغاء ُالدسجُل ُالُ
الاؾخٗماُ .)352(٫
أزظُاإلاكغُٕالجؼاةغي ُبالىٓامُألازحرُ،وٍٓهغُطلُ٪مًُزالُ٫اإلااصةُُ 1/5مًُألامغُع٢مُ

ُ ،06-03اإلاخٗلُ ٤بالٗالماث ُالتي ًُ٢ذ ُبأههًُ »:ىدؼب الحم في الػالمت بدسجُلها لسي
املللحت املخخلتُ«ُ .
و٦ظلُٗٞ ٪لذ ُبٌٗ ُالدكغَٗاث ُ٧الدكغَ٘ ُالٟغوس ي ُوالدكغَٗحن ُاإلاٛغبي ُوالخىوس يُ
و٦ظاُالدكغَُ٘الٗماويُٞأزظثُبالىٓامُالثاويُٞ،الُحٗترُٝهظهُالدكغَٗاثُبد٣ىُ ١اإلالُ٨تُ
ّ
الهىاُٖتُئال ُئطاُباقغُأصخابهاُئحغاءاثُالدسجُلُوجدهلىاُٖلىُقهاصةُحسجُلُجمىدهاُ
ّ
ئًاهم ُالهُئت ُؤلاصاعٍت ُاملخخهت ُباإلالُ٨ت ُالهىاُٖتُٞ ،دُ ٤اإلالُ٨ت ُال ًُ٨دؿب ُئال ُبٗضُ
الدسجُل(ُ ُُ.)353
ُ -ُ 351ال ًُخمخ٘ ُاإلابخ٨غ ُ٢بل ُالخهىُٖ ٫لى ُقهاصة ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُبالخماًت ُال٣اهىهُتُ ،وال ُبالخُ ٤في ُالاؾخئثاعُ
ّ
باخخ٩اعُاؾخٛالُ٫مىيىُٕالكهاصةُوالٌُٗخبرُاإلاىصُٕناخبُملُ٨تُنىاُٖتُ،وئهماُمجغصُناخبُؾغُنىاعيُ
ً
ئطاُْلُمدخٟٓاُبهُلىٟؿهُ.عاحُ٘فيُطلُ:٪ز .حمس د دمحم حمس دُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ.11.وعاحُ٘٦ظلُ:٪هلط
أبى الفخىح فطٍس حؼًُ،مغحُ٘ؾابُ،٤مُ .189.
ُ -ُ 352أ٦ضث ُمد٨مت ُ٦ىضا ُالُٟضعالُت ُ-في ُهظا ُاإلاىيىٕ-بهضص ُٞهلها ُفي ُالًُ٣ت ُاإلاُغوخت ُبحن ُ(ُ )Grignonوُ
(ُ )Rousselؾىت ُّ ُ 1991
أن ُالخهىُٖ ٫لى ُؾىض ُملُ٨ت ُنىاُٖت ُوُ ٤ٞال٣اهىن ُال٨ىضي ٌُكترٍ ُالدسجُلُ،
ً
ٞالدسجُلُميكئاُللملُ٨تُ،وهظاُزالٞاُللخُ٤ألاصبيُخُثٌُٗخبرُالدسجُلُ٧اقٟاُإلالُ٨تُاإلابضُٕ.عاحُ٘فيُطل:٪
EMERICH Yaëll, La propriété des créances : Approche comparative, Thèse en vue de l'obtention
du grade de Docteur en Droit (L.L.D.), Université Jean Moulin Lyon 3, 2004, p.187.
ُ
ُ
ُ -ُ 353اهٓغُباليؿبتُللدكغَُ٘الجؼاةغي ُاإلااصةُُ 5مًُألامغُع٢مُُ 06-03اإلاخٗلُ٤بالٗالماثُ.واهٓغُباليؿبتُللدكغَُ٘
ُ
الٟغوس ي ُاإلاىاص ُ(ُ )L.622-4(ُ ،)L.511-9و(ُ )L.712-1مً ُج٣ىحن ُاإلالُ٨ت ُال٨ٟغٍت ُالٟغوس يُ ،واهٓغ ُباليؿبتُ
للدكغَُ٘الخىوس يُاإلااصجحنُُ 6وُ 21مًُال٣اهىن ُع٢مُُ 36لؿىتُُ 2001اإلاإعرُفيُُ 17أبغٍلُُ،2001اإلاخٗلُ٤بدماًتُ
ٖالماثُالهىُ٘والخجاعةُوالخضماثُ،ع.ع.ج.ثُٖضصُُ31لـخاعٍشُُ17أبغٍلُّ ُ2001
ّ
ُ٫ومخممُبال٣اهىنُع٢مُُُ50
مٗض
لؿىت ُُ ،2007مإعر ُفي ُُ 23حىٍلُت ُُ ،2007ع.ع.ج.ث ُٖضص ُُ 60لخـاعٍش ُُ 27حىٍلُت ُُ .2007واإلااصجحن ُُ 7وُ 8مًُ
ال٣اهىن ُع٢مُُ 21لؿىتُُ 2001اإلاإعرُفيُُُٟٞ 06غي ُُ 2001اإلاخٗلُ٤بدماًتُالغؾىمُوالىماطجُالهىاُٖتُ،اإلاإعرُ
فيُُُٟٞ 06غي ُُ ،2001ع.ع.ج.ثُٖضصُُ 12لـخاعٍشُُُٟٞ 09غي ُُ .2001واإلااصةُُ 4مًُال٣اهىن ُع٢مُُ 20لؿىتُُ2001
اإلاإعرُفيُُُٟٞ 06غي ُُ،2001اإلاخٗلُ٤بدماًتُالخهمُماثُالك٩لُتُللضواةغُاإلاخ٩املتُ،ع.ع.ج.ثُٖضصُُ 12لـخاعٍشُ
ُ
ُُٟٞ 09غي ُُ .2001واهٓغُباليؿبتُللدكغَُ٘اإلاٛغبيُاإلاىاصُُ 1/112وُ 140وُ 153مًُال٣اهىن ُع٢مُُ 17-97اإلاخٗلُ٤
بدماًتُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُ،اإلاٗضُ٫واإلاخممُ،مغحُ٘ؾابُ .٤
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و٢ض ُأٞصر ُالدكغَٗحن ُالٟغوس ي ُواإلاٛغبي ًُٖ ُالُبُٗت ُال٣اهىهُت ُلكهاصة ُحسجُلُ
ً
ً
اإلالُ٨تُالهىاُٖتُواٖخبراهاُؾىضاُللملُ٨تُ،وٍٓهغُطلُ٪حلُاُباليؿبتُللدكغَُ٘الٟغوس يُمًُ

زالُ٫هوُاإلااصةُ(ُ)L.611-1مًُج٣ىحنُاإلالُ٨تُال٨ٟغٍتُالٟغوس يُالتيًُ٢ذُبأههًُ »ُ:مىً
لالدتراغاث أن جىىن محال لؼىس ملىُت كىاغُت ًمىحه مسًط املػهس الىًني للملىُت
اللىاغُت وٍذىٌ للمذترع ولصوي حلىكه حم اػخئثاضالاػخغالٌُ«ُ(ُ ُ.)354
ّ
وأما ُباليؿبت ُللدكغَ٘ ُاإلاٛغبيُُٞ ،خجلى ُطلُ ٪في ُاإلااصة ُُ 16مً ُال٣اهىن ُع٢م ُُ17-97

اإلاخٗلُ٤بدماًتُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُالتيُحاءُٞيهاُبأههًُ»ُ:مىً أن ًىىن الادتراع محل ػىس
ملىُت كىاغُت مؼلم مً الهُئت امليلفت بامللىُت اللىاغُتُ. «....و٦ظلُ٪اإلااصةُُ 94خُثُ
ً
حاءُٞيهاُأًًا ّ
ُأنُ »ُ:ول جلمُم حـيل (ًبىغطافُت) السوائط املىسمجت ًمىً أن ًىىن

محل ػىس ملىُت كىاغُت ٌؼمى " ؿهازاث جلمُم حـيل (ًبىغطافُت) السوائط
ً

املىسمجت« ُ ُ .واإلااصة ُُ 2/112أًًاُ ،خُث ُحاء ُٞيها ُأههًُ »ُ :ترجب غلى حسجُل الطػم أو
الىمىشج اللىاعي إغساز ػىس ملىُت كىاغُت ٌؼمى " ؿهازة حسجُل الطػم أو
الىمىشج اللىاعي".«....
ً
٦ما ُاٖخبر ُاإلاكغٕ ُالٗماوي ُقهاصة ُحسجُل ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُؾىضا ُللملُ٨تُ ،خُثُ
ّ
ٖغٞذ ُاإلااصة ُُ 2مً ُ٢اهىن ُخ٣ىُ ١اإلالُ٨تُالهىاُٖتُالٗماوي(ُ )355قهاصة ُاإلالُ٨ت ُالهىاُٖتُ

بأنهاُُ »:ػىس امللىُت املمىىح لحماًت همىشج مىفػت أو ضػم أو همىشج كىاعي أو جلمُم
جذٌٌُي (ًبىغطافُا) لسائطة مخياملت أو غالمت أو مؤؿطحغطافيُ«ُ .
وٍم٦ُ ً٨ظلُ ٪ؤلاقا ة ُهىا ُئلى ُاإلاكغٕ ُال٩ىوٛىلي ُالظي ّ
ُأ٦ض ُهى ُألازغ ُبهىعة ُأ٦ثرُ
ع
354

-L’art L.611.1 du C.P.I.F dispose que : « Toute invention peut faire objet d’un titre de

propriété industrielle délivré par l’institut national de la propriété industrielle qui
confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation… ».
٢ُ -ُ 355اهىن ُخ٣ىُ ١اإلالُ٨ت ُالهىاُٖت ُالهاصع ُبمىحب ُاإلاغؾىم ُالؿلُاوي ُع٢م ُُ ،2008-67اإلاإعر ُفي ُُ 12ماًىُ
ُ،2008ج.عُ.ؽُٖٕ.ضصُُ .863
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ً
ُُت٨ُباإلال٤ُاإلاخٗل،1982ُيٟ ُحاه07ُ ُاإلاإعرُفي001-82ُم٢اهىن ُع٣ ُمًُال2ُويىخا ُفيُاإلااصة
ّ
ًُ ُلالزتراٖاث ُوالغؾىم ُوالىماطج ُالهىاُٖت ُوؤلاقاعاث ُاإلامحزة٨الهىاُٖت ُٖلى ُأهه ًُم
ً
ُُت ُنىاُٖت ٌُؿمى٨ىن ُمدال ُلؿىض ُمل٩ُت ُوالكٗاعاث ُأن ُجٞغاٛواإلاإقغاث ُالخجاعٍت ُوالج
ّ
اهىن٣ ُمًُطاثُال4ُضُفيُاإلااصة٦ُوأ.)356(خؿبُالخالتُئماُبغاءةُأوُقهاصةُحسجُل
ُُٖلىُأن
ً
ّ
ُانهاُٞمىه
ُ115ُُوأماُاإلااصة.)357("ُُتًُضعىُ"ُالبراءة٨ُمدالُلؿىضُمل
ُ ىن٩ًُأنُج٨الازتراٖاثًُم
ّ
ُ .)358(ُالغؾىمُوالىماطجُالهىاُٖت٫ُتُفيُمجا٨ضُٖلىُأنُقهاصةُالدسجُلُهيُؾىضُاإلال٦جإ

ُُمُفيُصولتُحُبىحيُأن٣لُشخوَُبُعيُأوُمٗىىي ُم٩ماًُجحزُاإلاكغُٕالجُبىحيُل٦
ّ
)359(
ُُتُالتيُجمىذ٨ضُاإلاكغُٕالجُبىحيُبأن ُؾىضاثُاإلال٦ُوٍإ،
ُتُالهىاُٖت٨ًُلبُؾىضُاإلال
ً
ّ ضُأًًا٦ُوأ،تٞاءةُوقهاصةُؤلايا
ُلي ُلضاةغة٨لُجهمُمُق٧ُ ُبأن
لخماًتُالازتراٖاثُهيُالبر
ً
ُلي٨ُت ُنىاُٖت ٌُؿمى ُ" ُقهاصة ُالخهمُم ُالك٨ىن ُمدال ُلؿىض ُمل٩ًُ ً ُأن٨املت ًُم٩مخ
Certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits (ُاملت٩للضاةغةُاإلاخ
ُُت ُنىاُٖت ٌُؿمى ُ" ُقهاصة٨ً ُللغؾم ُوالىمىطج ُأن ًُمىذ ُٖىه ُؾىض ُمل٨ ُوٍم،")intégrés
Certificat d'enregistrement de dessin ou modèle (ُ حسجُل ُالغؾم ُوالىمىطج
ُُتُنىاُٖتٌُؿمىُ"ُبكهاصةُحسجُل٨ًُأنًُمىذًُُٖالٗالمتُؾىضُمل٨ُوٍم،")industriel
Certificat d'enregistrement de marque de produits ou (ُٖالماثُاإلاىخجاثُوالخضماث
356

-L’art 2 de la loi n° 82-001 du 07 jan 1982, relatif à la propriété industrielle dispose que : « Les

inventions, les dessins et modèles industriels, les signes distinctifs, les dénominations
commerciales et géographiques ainsi que les enseignes peuvent faire l’objet d’un titre de
propriété industrielle appelé, selon le cas, brevet ou certificat d’enregistrement ».In
www.Droit-Afrique.com
357
-L’art 4 de la même loi dispose que : « Une invention peut faire l’objet d’un titre de propriété
industrielle appelé «brevet» ».
358
-L’art 115 de la même loi dispose que : « Le certificat d’enregistrement vaut titre de propriété
en matière de dessins et modèles industriels ».
359
- L’art 4 de loi n°50/AN/09/6ème L, Portant protection de la propriété industrielle dispose que :
« Toute personne physique ou morale résident à Djibouti peut faire personnellement ses
dépôts de demande de titre de propriété industrielle… ». In http://www.wipo.int
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ُ .)360(ُ)services
ّ
وه٨ظاًُالخُٔبأن ُالدكغَٗاثُالتيُاٖخبرثُالدسجُلُٖملُتُميكئتُللخ٢ُ٤ضُحٗلذُ
ُ
مًُقهاصةُالدسجُلُالتيُجمىذُللمىصُٕمًُالهُئتُالىَىُتُاإلاكغٞتُٖلىُاإلالُ٨تُالهىاُٖتُ
ً
ؾىضا ُللملُ٨تُ .وُ٢اؾا ُٖلى ُطلُ ،٪حٗض ُقهاصاث ُالدسجُل ُالتي ًُمىدها ُاإلاٗهض ُالىَنيُ
الجؼاةغي ُللملُ٨تُالهىاُٖتُللمىصٖحنُؾىضاثُملُ٨تُنىاُٖتُماُصامُالدكغَُ٘الجؼاةغيُ
ً
ّ
أًًا-بالدسجُلُ٦ؿببُال٦دؿابُاإلالُ٨تُالهىاُٖت.
ٌٗخضُُ -
ّ
وبهظاُهسلوُفيُألازحرُئلىُأن ُقهاصةُالدسجُلُفيُال٣اهىن ُالجؼاةغي ُٖباعةًُُٖؾىضُ
ّ
ملُ٨ت ٌُؿخٗمله ُاإلاالُ ٪إلزباث ُملُ٨خه ُٖلى ُمبخ٨غه ُالهىاعي ُأو ُئقاعجه ُاإلامحزة ُ٧لما ُأعاصُ
الخهغُٞٝيهاُأوُالضٞإُٖنهاُيضُاٖخضاءاثُالٛحر(.)361

360

- Voir les articles : 17, 93, 111, 142 de la loi n°50/AN/09/6ème L, portant protection de la
propriété industrielle, op.cit
ٌُ-ُ361كبهُهظاُالٗ ٣ضُالغؾميُخحنٌُؿخٗملهُمالُ٪الٗ٣اعُإلزباثُملُ٨خهُفيُمىاحهتُالٛحرُ.وللمؼٍضُمًُالخٟهُلُ
خىُ ٫الٗ٣ضُالغؾميُفيُئزباثُاإلالُ٨تُعاحُ٘:ضحاًمُت غماز السًًُ،الىؾاةلُال٣اهىهُتُإلزباثُاإلالُ٨تُالٗ٣اعٍتُ
الخانتُفيُالدكغَُ٘الجؼاةغيُ،أَغوختُم٣ضمتُلىُلُقهاصةُالض٦خىعاهُفيُالٗلىمُ،جسهوُ٢اهىنُ،حامٗتُ
مىلىصُمٗمغي٧ُ،لُتُالخ٣ىُ١والٗلىمُالؿُاؾُتُ،2014ُ،مُ37.وماًُليهاُ .
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ّإن الُ٣مت ال٣اهىهُت الخُ٣ُ٣ت التي ًمىدها ال٣اهىن
لؿىض ما ال ج٣اؽ بمجغص الاٖتراٝ
ٍ
وإهما ج٣اؽ بما ّ
بىحىص طل ٪الؿىض ،وال بخبُان إحغاءاث الخهىٖ ٫لُهّ ،
ًسىله َظا الؿىض
مً مؼاًا وؾلُاث لخامله وما ٌٗترًه مً ُ٢ىص .وبٗباعة ؤزغي ج٣اؽ ُ٢مت الؿىض بىُا١
ّ
ّ
الخ٣ى ١التي ًسىلها لخامله٩ٞ ،لما ٧ان هُا ١الخ٣ى ١الىاقئت ٖىه واؾٗا ٧لما ٧ان الؿىض
ّ
طا ُ٢مت ٖالُت وطو حجُت ٢ىٍت ،وٖلى الى ٌُ٣مً طلً ٪ىن ٠الؿىض بإهه طو حجُت
ّ
وؿبُت ٧لما ٧ان هُا ١جل ٪الخ٣ى ١يُ٣ا ؤو مدضوصا.
وٖلى َظا ألاؾاؽ ،ال ًم ً٨إصعاُ٢ ٥مت قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت التي ٌُؿلمها اإلاٗهض
ّ
الىَني الجؼابغي للملُ٨ت الهىاُٖت للمسترٖحن وؤصخاب الٗالماث إال إطا خضصها اإلاؼاًا التي
جمىدها جل ٪الكهاصة لهؤالء والخ٣ى ١اإلاترجبت ٖجها ،والخضوص التي جٖ ٠٣ىضَا.
وباؾخ٣غاء ألاخ٩ام ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت باإلالُ٨ت الهىاُٖت ،هجض ّؤن اإلاكغٕ الجؼابغي ٢ض
ؤ٢غ بجملت مً الخ٣ى ١جيكإ ًٖ الدسجُل ،وٍخمخ٘ بها ناخب قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت
بدُث جم٨ىه اؾخٛال ٫مىيىٕ جل ٪الكهاصة وإبغام مجمىٖت مً الٗ٣ىص والتي حٗخبر في خض
طاتها ؤصاة ا٢خهاصًت له ٖىض حني اإلا٣ابل اإلاالي اإلاخٖ ٤ٟلُه م٘ الٛحر اإلاؿخُٟض٩ٞ ،ل َظا
ّ
ٌٗىص ٖلُه بالٟابضة (اإلابدث ّ
ألاوٚ .)٫حر ّؤن جل ٪الخ٣ى ١لِؿذ مُل٣ت وإهما مدضوصة

ومُ٣ضة مً ؤوحه ّ
ٖضة ،مما ًًٟي ٖلى قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت حجُت وؿبُت (اإلابدث
ّ
الثاوي).
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اإلابدث ّ
ألاوٌ
الحلىق اإلاترجبت
عً شهاصة اإلالىُت الصىاعُت
ّ
مهاصع ّ
الخ ٤جخلخو ٢اهىها في الى٢اة٘ ال٣اهىهُت والخهغٞاث ال٣اهىهُت و٢لما ًغج٣ي
الك٩ل الى مؿخىي اإلاهضع ،بل هي بٌٗ الٗملُاث ٌكترٍ ٞحها اإلاكغٕ حاهبا مً الك٩ل
ّ
لخماًت حهت مُٗىت وألاٚلب ؤن ًإحي الك٩ل ٗ٦ىهغ إلاٗاعيت الٛحر و٢لما ً٩ىن قغٍ
صخت ،وألا٢ل مً طل ٪ؤن ٌكترٍ ؾب ٤الدسجُل ليكإة ّ
ّ
الخٞ .٤لم ٌٗغ ٝمثل َ٨ظا هٓام
ّ
إال في إَاع هٓام ؤلاقهاع الُٗني في الٗ٣اعاث .ول ً٨وا ٘٢ألاخضار ناع في اججاٍ ٞغى
ق٩لُت ؤلاًضإ ؤو الدسجُل في ّ
ٖضة مؤؾؿاث اعجبُذ خضًثا باإلاى٣ىالث بما في طل ٪هٓام
الدسجُل في الُابغاث والؿ ًٟوٍلخ ٤بظل ٪هٓام الدسجُل باإلالُ٨ت الهىاُٖت(.)262
ومً َىا جبرػ ؤَمُت قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت باليؿبت لخاملها ،مً الىاخخحن
ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت(ٞ ،)263مً حهت ّ
جسى ٫لهاخبها خ ٤اؾخٛال ٫اؾخئثاعي ٖلى مىيىٕ
جل ٪الكهاصة (اإلاُلب ّ
ألاو ،)٫ومً حهت زاهُت ّ
جسى ٫اإلاال ٪الخ ٤في خماًت مىيىٕ الكهاصة
ّ
مً حٗغى الٛحر له ؤو الاٖخضاء ٖلُه (اإلاُلب الثاوي) ،وؤزحرا ججحز قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت
لخاملها الخ ٤في الخهغ ٝفي مىيىٕ جل ٪الكهاصة ؾىاء ٧ان َظا اإلاىيىٕ ابخ٩اعا نىاُٖا
ؤو إقاعة ممحزة (اإلاُلب الثالث).
 - 262هدلىن علي » :اإلالُ٨ت الهىاُٖت وحغٍمت الخ٣لُض في الدكغَ٘ الخىوس ي« ،مجلت املخ٨مت الٗلُاٖ ،ضص زام
(الخ٣لُض في يىء ال٣اهىن والاحتهاص الً٣اةي) ،2012 ،م.121.
 - 263ازبدذ الض اؾاث الا٢خهاصًت ّ
بإن الٗىن الا٢خهاصي املخترٕ ٌؿخُٟض ؤ٦ثر مً ازتراٖاجه خُىما ًخىلى حسجُلها
ع
بضال مً اؾخٛاللها ٦ؿغ نىاعي ،وطل ٪بؿبب ٗٞالُت هٓام الخماًت الىاجج ًٖ الدسجُل م٣اعهت باال٦خٟاء
بىٓام خماًت الؿغ الهىاعي الظي ٌؿدىض إلى ال٣ىاٖض الٗامت .عاح٘ في طل:٪
Soler Cora-Lyne, Analyse économique de l’arbitrage entre brevet et secret, Thèse en vue de
l’obtention du grade de Docteur en sciences économiques, Université Lumière Lyon 2, CNRS,
2001, p.9.
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اإلاؼلب ألاوٌ
خم اإلاالً في اؾخغالٌ
مىطىع شهاصة اإلالىُت الصىاعُت
ُ
جيص ئ قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت إلاال٨ها خ٣ا اؾخئثاعٍا ٖلى الص يء اإلابخ٨غ الظي مىدذ
ٖىه ،والظي بمىحبه ً٣ىم اإلاال ٪باؾخٛال ٫الص يء اإلابخ٨غ ،وٍىٟغص باإلٞاصة مىه صون ؾىاٍ.
وٍ٩ىن له وخضٍ ازخُاع الُغٍ٣ت التي جغو ١له في مباقغة الاهخٟإ بد٣ه ،ألامغ الظي
بم٣خًاٍ ًمخى٘ ال٩اٞت مً اؾخٛال ٫طل ٪الص يء ،مً ٚحر عياٍ.
عٚم ّؤن جمخ٘ مال ٪الص يء بد٣ه في الاهخٟإ بالٗحن مدل اإلالُ٨ت مً اإلاؿابل اإلاؿلمت
ّ
٢اهىها إال ّؤن اإلاكغٕ الجؼابغي جٟاصًا ألي إه٣ام مً خ ٤خامل قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت

ُ
ّ
٦غؽ نغاخت خَ ٤ظا ألازحر في اؾخٛال ٫اإلاىيىٕ الظي جمىذ ٖىه جل ٪الكهاصة (الٟغٕ
ّ
ألاوّ ،)٫
ّ
وبحن مًمىن الاؾخئثاع ؤو الاخخ٩اع ُٞه (الٟغٕ الثاوي).
الفغع ّ
ألاوٌ
الخىغَـ اللاهىوي لحم اإلاالً
في الاؾخغالٌ
جبرػ لىا الىٓغة الٟاخهت للىهىم ال٣اهىهُت التي جىٓم اإلالُ٨ت الهىاُٖت في الجؼابغ
ّ
ّ
٦غؽ خ ٤اؾخٛال ٫مىيىٕ قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖتّ ،
بإن اإلاكغٕ ٢ض ّ
الخ٤
وزىَ ٫ظا
لهاخب الكهاصة وطوي خ٣ى٢ه .وٍٓهغ طل ٪حلُا مً زال ٫هو اإلااصة  9مً ألامغ ع٢م -03
 06اإلاخٗل ٤بالٗالماث والتي مىدذ لهاخب الكهاصة وطوي خ٣ى٢ه الخ ٤في مى٘ اؾخٗما٫
الٛحر لٗالمخه لخمُحز مىخجاث مُاب٣ت ؤو ممازلت( ،)264و٦ظل ٪مً زال ٫هو اإلااصة  11مً
 - 264حاء في اإلااصة  9مً ألامغ ع٢م  06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ّؤهه » :مع مغاعاة ؤخيام اإلااصة  11ؤصهاهّ ،
فئن الحم في
ملىُت العالمت ًسىٌ صاخبه خم...مىع الغير مً اؾخعماٌ عالمخه ججاعٍا صون جغزُص مؿبم مىه على
ؾلع ؤو زضماث مماثلت ؤو مشابهت لخلً التي سجلذ العالمت مً ؤحلها.
ًمىً الخمؿً بالحم املخىٌ بمىحب حسجُل العالمت في مىاحهت الغير الظي ٌؿخعمل ججاعٍا عالمت ؤو
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ألامغ ٢م  07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ التي اٖترٞذ ّ
بإن بغاءة الازترإ ّ
جسى ٫إلاال٨ها
ع
خ٣ى٢ا اؾخئثاعٍت جخمثل في مى٘ الٛحر مً نىاٖت مىخجاث ؤو اؾخٗمالها ؤو بُٗها ؤو ٖغيها
للبُ٘ ؤو اؾخحراصَا متى ٧اهذ َظٍ اإلاىخجاث مىيىٕ الازترإ الظي مىدذ ٖىه البراءة ؤو ّؤنها
هاججت ًٖ َغٍ٣ت نى٘ ٧اهذ مدل بغاءة ازترإ اإلاال.)265(٪
وٍخطر اٖترا ٝاإلاكغٕ –٦ظل -٪بالخ ٤الاؾخئثاعي إلاال ٪قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت مً
زال ٫اإلااصة  5مً ألامغ ع٢م  08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ
اإلاخ٩املت( ،)266واإلااصة  19مً ألامغ ع٢م  65-76اإلاخٗل ٤بدؿمُاث اإلايكإ(.)267
وٍالخٔ ّ
بإن اإلاكغٕ الجؼابغي ٢ض جبنى ؤؾلىبا ؾلبُا إلبغاػ خ ٤اؾخئثاع اإلاال،)268(٪
عمؼا ؤو اؾما ججاعٍا مشابها (جىصي) إلى اللبـ بين ؾلع وزضماث مؼابلت ؤو مشابهت ،صون عطاه . «...وججضع
ؤلاقاعة إلى ّ
ؤن اإلاكغٕ ؤؾ٧ ِ٣لمت (جؤصي) في الىو ألانلي.
 - 265اإلااصة  11مً ألامغ ع٢م  07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ؤهه » :مع مغاعاة اإلااصة  14ؤصهاه ،جسىٌ بغاءة

الازتراع إلاالىها الحلىق الاؾخئثاعٍت آلاجُت:
 )1في خالت ما إطا وان مىطىع الازتراع مىخىحاً ،مىع الغيرمً اللُام بصىاعت اإلاىخىج واؾخعماله ؤو بُعه ؤو
عغطه للبُع ؤو اؾخيراصه لهظه ألاغغاض صون عطاه،
 )2إطا وان مىطىع الازتراع ػغٍلت صىعً ،مىع الغير مً اؾخعماٌ ػغٍلت الصىع واؾخعماٌ اإلاىخىج الىاجج
مباشغة عً هظه الؼغٍلت ؤو بُعه ؤو عغطه للبُع ؤو اؾخيراصه لهظه ألاغغاض صون عطاه «.
 - 266اإلااصة  5مً ألامغ ع٢م  08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت ؤهه » :حعؼى الحماًت
اإلامىىخت بمىحب هظا ألامغ ،لصاخبها خم مىع الغيرمً اللُام باألعماٌ آلاجُت صون عطاه:
ي ّ
 )1وسخ الخصمُم الشىلي املحمي للضائغة بشيل حؼئي ؤو هلي ،بئصماج في صائغة مخياملت ؤو بؼغٍلت ؤزغ إال
إطا حعلم ألامغبيسخ حؼء ال ٌؿخجُب لشغوغ ألاصالت هما هى مدضص في اإلااصة  3ؤعاله.
 )2اؾخيراص ؤو بُع ؤو جىػَع ،بإي شيل آزغ ألغغاض ججاعٍت ،جصمُم شىلي مدمي ؤو صائغة مخياملت ًىىن
جصمُمها الشىلي املحمي ًخظمً هظه الضائغة بدُث ًظل ًدخىي على الخصمُم الشىلي اإلايؿىر بؼغٍلت
غيرشغعُت. «...
 - 267جىو اإلااصة  19مً ألامغ ع٢م  65-76اإلاخٗل ٤بدؿمُاث اإلايكإ ٖلى ؤهه » :ال ًدم ألخض ؤن ٌؿخعمل حؿمُت
ميشإ مسجلت إطا لم ًغزص له بظلً صاخبها. «...
٧ - 268ان اإلاكغٕ الجؼابغي في اإلاغؾىم الدكغَعي ع٢م  ،17-93اإلاخٗل ٤بدماًت الازتراٖاث اإلالغىً ،يخهج ؤؾلىبا
إًجابُا في ابغاػ خ ٤املخترٕ ،خُث ٧اهذ جىو اإلااصة  11مىه ٖلى ؤهه » :جسىٌ بغاءة الازتراع مالىها الحم

فُما ًإحي مع مغاعاة اإلااصة  14ؤصهاه:
 صىع اإلاىخىج مىطىع البراءة واؾخعماله وحؿىٍله وخُاػجه لهظه ألاغغاض، اؾخعماٌ ػغٍلت الصىع مىطىع الازتراع الحاصلت على البراءة وحؿىٍلها واؾخسضام اإلاىخىج الىاحممباشغة عً جؼبُلها وحؿىٍله وخُاػجه لهظه ألاغغاض. «...
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ُ ّ
ٗغ ٝخ ٤الاؾخئثاع ًٖ َغٍ ٤خهغ وا٢خهاع ؤلاٞاصة بمىيىٕ الكهاصة في ًض
ٞبضال مً ؤن ٌ ِ
اإلاال ٪ؤو طوي خ٣ى٢ه؛ ع٦ؼ ٖلى ؾلىَ ٥ظا ألازحر ججاٍ الٛحر ،وطل ٪باالٖترا ٝله بد ٤مى٘
َظا الٛحر مً مؼاخمخه في الاؾخٛال ٫صون جغزُو مؿب ٤مىه.
وال ٌٗخبر ال٣اهىن الجؼابغي الىخُض الظي اهخهج ألاؾلىب الؿلبي إلبغاػ الخ٤
ّ
الاؾخئثاعي ّ
املخى ٫إلاال ٪قهاصة الدسجُل ،وإهما ؾاًغجه في طل ٪حكغَٗاث ؤزغي ٧الدكغَ٘
اإلاهغي مثال( ،)269بِىما اٖخمضث حكغَٗاث ؤزغي ؤؾلىبا إًجابُا بإن اٖترٞذ للمال٪
ٞىو مثال ال٣اهىن الٗماوي ٖلى ّؤهه ّ
ّ
جسى٫
باؾخٛال ٫مىيىٕ قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت،
ّ
بغاءة الازترإ لهاخبها خ ٤اؾخٛال ٫الازترإ ،وؤيا ٝبإهه ٌٗخبر اؾخٛالال لالزترإ نىٗه
واؾخسضامه واؾخحراص ما نى٘ مىه وبُٗه وٖغيه للبُ٘ ،ؾىاء ٧ان مىيىٕ بغاءة الازترإ
مىخجا ماصًا ؤو ٖملُت نىاُٖت ؤو َغٍ٣ت جهيُ٘ .وال ًجىػ للٛحر اؾخٛال ٫بغاءة الازترإ
ّ
ّ
إطن مً ناخبها ( ،)270و٦ظلٗٞ ٪ل اإلاكغٕ الُ٣غي
ٞىو ٖلى ؤهه جدُذ بغاءة الازترإ
صون ٍ
لهاخبها الخ ٤في اؾخٛال ٫الازترإ ،وؤ٦ض بإهه ٌٗخبر اؾخٛالال لالزترإ نىٗه واؾخسضامه
واؾخحراص ما نى٘ مىه وبُٗه وٖغيه للبُ٘ ،واؾخحراص ما ًلؼم لهظا الاؾخٛال ٫بُغٍ٣ت
مكغوٖت ،وال ًجىػ للٛحر اؾخٛال ٫بغاءة الازترإ صون إطن ٦خابي نغٍذ مً ناخبها(.)271
في خحن مؼحذ حكغَٗاث ؤزغي ٧الدكغَ٘ الٟغوس ي والدكغَٗحن الخىوس ي واإلاٛغبي و٦ظا
الدكغَ٘ ألاعصوي بحن َظا وطا ،٥ؤي ألاؾلىبحن ؤلاًجابي والؿلبيٞ ،غ٦ؼث جاعة ٖلى ا٢خهاع
خ ٤الاؾخٛالٖ ٫لى اإلاال ٪صون ؾىاٍ ،وا٦خٟذ جاعة ؤزغي بمجغص الاٖترا ٝله بد٣ه في مى٘
الٛحر مً مؼاخمخه في الاؾخٛال ٫صون عياٍ.
 - 269ع٦ؼ اإلاكغٕ اإلاهغي ٖلى خ ٤اإلاال ٪في مى٘ الٛحر مً اؾخٛال ٫مىيىٕ قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت إلْهاع الخ٤
الاؾخئثاعي الظي جسىله َظٍ ألازحرة .عاح٘ في طل :٪اإلاىاص  71 ،50 ،10و 127مً ال٣اهىن اإلاهغي ع٢م 82
لؿىت  2002اإلاخٗل ٤بدماًت اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت ،مغح٘ ؾاب.٤
ُ
 - 270اهٓغ اإلااصة  9مً ال٣اهىن الٗماوي ع٢م  82لؿىت  2000اإلاخًمً بغاءاث الازترإ ،مخاح في اإلاى ٘٢آلاحي:
http://www.mawhopon.net
ُ
 - 271اهٓغ ال٣اهىن الُ٣غي ع٢م  30لؿىت  ،2006اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ،مخاح في اإلاى ٘٢آلاحي:
http://www.mec.gov.qa/ar
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وٖلى ّ
٧ل٣ً ،هض بد ٤الاؾخئثاع جسهُو الصخو الص يء لىٟؿه والاخخٟاّ به مً
ٍ
صون اقغا ٥آلازغًٍ ُٞه( ،)272وجغجِبا ٖلى طلّ ،٪
ٌٗض خ ٤ناخب قهاصة حسجُل اإلالُ٨ت
الهىاُٖت في مى٘ الٛحر مً اؾخٛال ٫مىيىٕ الكهاصة -صون مىا٣ٞت مىه -هدُجت خخمُت
لخَ ٤ظا ألازحر الخخ٩اعٍ اؾخٛال ٫مىيىٕ قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت اإلامىىخت له(.)273
وٖلُهٌٗ ،خبر خ ٤اخخ٩اع الاؾخٛال ٫وخ ٤مى٘ الٛحر مً الاؾخٛال ٫وحهحن لٗملت
ّ ن ّ ّ
ألاو ٫إال جلمُدا مىه ٖلى اَخمامه
واخضة ،وما جغ٦حز اإلاكغٕ الجؼابغي ٖلى الىحه الثاوي صو
ّ
بدماًت خ ٤ناخب قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت مً اٖخضاءاث الٛحر ،وطلّ ٪
ألن الخُغ إهما
ًإحي مً َؤالءٞ ،هم  ِ٣ٞمً ًم٨جهم اإلاؿاؽ بالخ ٤الاؾخئثاعي الظي ًخمخ٘ به اإلاالّ .٪
وؤما

خ٣ه َى في اؾخٛال ٫مىيىٕ الكهاصة اإلامىىخت له ٞبضًهي ومٟغو ٙمىه.
٦ما حٗىص خ٨مت اإلاكغٕ في ج٨غَـ خ ٤اؾخئثاع اإلاال ٪إلى ٢ابلُت اؾخٛال ٫اإلابخ٨غاث
الهىاُٖت وؤلاقا اث اإلامحزة مً ّ
ٖضة ؤشخام في الى٢ذ طاجه وفي ؤما ً٦مسخلٟت ؤًًا،
ع
وطل ٪هٓغا لُبُٗتها ٚحر اإلااصًت( ،)274وَظا زالٞا لألقُاء اإلااصًت التي ال حؿمذ َبُٗتها بإن
ج٩ىن مدال لالؾخٛال ٫والاؾخٗما ٫مً َغ ٝؤشخام مخٗضصًً في هٟـ الؼمان وفي م٩ان
ّ
مسخلٞ ،٠األقُاء اإلااصًت –الٗ٣اعاث واإلاى٣ىالث -ال ج٣بل الاؾخٗما ٫والاؾخٛال ٫إال مً
اإلاال ٪وخضٍ ؤو اإلاال ٥إطا ٧اهىا ًمل٩ىن الص يء ملُ٨ت مكتر٦ت ُٞما بُجهم.
وججضع مالخٓت ّؤن َىا ٥مً خاو ٫الاه٣ام مً خ ٤الاؾخئثاع ٧إؾاؽ لخماًت اإلالُ٨ت
الهىاُٖت ،وطلّ ٪
بذجت ّؤن خ ٤الاؾخئثاع ال ًغجبِ بمىيىٕ قهاصة حسجُل اإلالُ٨ت
 - 272شبران خُاة ،مغح٘ ؾاب ،٤م.115.
ُ
 - 273اهٓغ في َظا اإلاٗنى كِـ علي املحافظت » ،آلازاع ال٣اهىهُت اإلاترجبت ٖلى خماًت ألاؾغاع الخجاعٍت والازتراٖاث:
صعاؾت م٣اعهت « ،مجلت صعاؾاث ٖلىم الكغَٗت وال٣اهىن ،املجلض ٖ ،38ضص  ،2011 ،01م.95 .
ً - 274غي البٌٗ ّ
بإن يغوعة الاخخٟاّ بالُ٣م الا٢خهاصًت ؤصث إلى ج٣غٍغ خ٣ى ١اؾخئثاعٍت ٖلى الُ٣م ٚحر اإلااصًت.
عاح٘ في طل:٪
-GALAN Delphine, La protection de la création olfactive par le droit de la propriété intellectuelle, thèse
pour obtenir le grade de docteur en droit, discipline : Droit privé, Faculté de droit, Université
d’Avignon et des pays de Vaucluse, 2008, p.25.
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ّ
الهىاُٖت طاجه ،وإهما ًغجبِ بالضعحت ألاولى بؿُاؾت اإلاكغٕ الىَني ل٩ل صولت(.)275
وٍغح٘ البٌٗ طل ٪إلى جغ ٥اجٟاُ٢ت باعَـ اإلاخٗل٣ت بدماًت اإلالُ٨ت الهىاُٖت الخغٍت
للضو ٫ألاًٖاء في ؾً ال٣ىاٖض اإلاىيىُٖت الالػمت لخماًت اإلالُ٨ت الهىاُٖت صازل
خضوصَاّ ،
وؤن طل٣ً ٪لو مً خ ٤اؾخئثاع اإلابخ٨غ هٓغا لخباًً الخماًت التي جمىدها الضو٫
مً خُث الىُا ،١ومً خُث الكغوٍ(.)276
ًغي َظا الاججاٍ ّ
بإن الخل واملخغج ًم ً٨في البدث ًٖ ؤؾاؽ ٢اهىوي حضًض ٌؿدىض
إلُه خ ٤اإلابخ٨غ الهىاعي ،ول٣ض وحضث الكغ٧اث الخجاعٍت الضولُت ال٨بري طل ٪ألاؾاؽ في
هٓغٍت الخ ٤الُبُعيٞ .اٖخبروا خ ٤املخترٕ ٖلى ابخ٩اعٍ خ٣ا لهُ٣ا بصخو املخترٕ
٧ئوؿان ،وَى خ ٤لِـ مً زل ٤اإلاكغٕ ،ول٨ىه م٣غع و ٤ٞمباصا ؤؾمى وؤٖلىُٞ .يبغي
مٗاملت خ٣ى ١اإلابخ٨غًٍ مٗاملت الخ٣ى ١الُبُُٗت٦ ،د ٤ؤلاوؿان في الخُاة مثالٞ .االزترإ
َى زمغة الٗمل ،والصخو الظي بظ ٫حهضا ؤزمغ ًٖ ابخ٩اع ؤو ازترإ ما ً٩ىن له ؤن ًجني
زماع َظا الٗمل وٍىٟغص وَؿخإزغ بها(.)277
لً ً٨غص ٖلى ؤصخاب الخ ٤الُبُعي ّ
بإن الخ٣ى ١ال جىحض بظاتها ،ال جىحض مً الٗضم،
ّ
وإهما ً٩ىن وحىصَا في الخضوص التي ؾُغَا ال٣اهىن( ،)278بمٗنى ّؤن الخ٣ى ١ال ًخهىع
ّ
وحىصَا-بضاَت -إال ٖلى ؤؾاؽ مً الاٖترا ٝال٣اهىوي بها(.)279
وبىاء ٖلى طل ،٪جغجبِ الخ٣ى ١حمُٗها بؿُاؾت اإلاكغٕ؛ ٞخدؿ٘ وجًُ ٤بئعاصة َظا
ألازحر وؾُاؾت ٧ل صولتٗٞ ،لى ؾبُل اإلاثا ٫ههذ اإلااصة  674مً ال٣اهىن اإلاضوي الجؼابغي
 - 275للمؼٍض مً الخٟانُل عاحع :ص .ؾغخان ؾعىصي خؿً ،مغح٘ ؾاب ،٤م.113.
ٌٗ - 276خبر البٌٗ طل ٪مبٗث ٢ل ٤ألصخاب الازتراٖاث واإلابخ٨غاث زانت الكغ٧اث ال٨بري الٗاملت في مجا٫
الضواء واإلاىاص الُ٨مُابُت .لظا لجإث َظٍ الكغ٧اث إلى ٨ٞغة الخ ٤الُبُعي للمبخ٨غ ،واٖخبرث خ ٤اإلابخ٨غ خ٤
لهُ ٤بصخو اإلابخ٨غ قإهه في طل ٪قإن الخ٣ى ١الُبُُٗت ٧الخ ٤في الخُاة وؾالمت الجؿض .عاح٘ :هصغ ؤبى
الفخىح فغٍض خؿً ،مغح٘ ؾاب ،٤م.199.
 - 277ص .حالٌ وفاء دمحمًً ،مغح٘ ؾاب ،٤م.54.
278
- BUFFELAN-LANORE Yvaine, Droit civil, 14e éd, Dalloz, Paris, 2005, p.45.
 - 279ص .دمحم شىغي ؾغوع ،الىٓغٍت الٗامت للخ ،٤صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة ،2005 ،م.32.
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ٖلى ّؤن خ ٤اإلالُ٨ت ّ
البض ؤن ٌؿخٗمل اؾخٗماال ال جدغمه الدكغَٗاث وألاهٓمت .وجإؾِؿا ٖلى
طلً ،٪جب ؤال ًخٗضي اإلاال ٪الخضوص التي عؾمها ال٣اهىن ٦بىابه صون عزهت ؤو ُ٢امه
بإٖما ٫الخٗغٍت صون مىا٣ٞت مهالر الٛاباث ،ؤو ؤن ًخٗؿ ٠في اؾخٗما ٫خ٣ه...إلخ(.)280
وٖالوة ٖلى طلً ،٪خماش ى خ ٤الاؾخئثاع ٦-جىَغ للخماًت ال٣اهىهُت -م٘ خ ٤اإلالُ٨ت
الظي ًخمخ٘ به مال ٪قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،بدُث ًّم٨ىه خ ٤الاؾخئثاع مً مماعؾت
مٓاَغ اإلالُ٨ت ٖلى مىيىٕ قهاصة الدسجُل( ،)281وٍ٩ىن طل ٪باإلٞاصة مىه بالُغ ١التي
ًغاَا نالخت لظل٧ ،٪اؾخٛال ٫اإلاىخجاث مىيىٕ ازتراٖه ؤو َغح َظٍ اإلاىخجاث للبُ٘ ؤو
ّ
اؾخحراصَا ؤو ًٖ َغٍ ٤مى٘ الٛحر مكاع٦خه في طل ٪الاؾخٛال ٫إال إطا واَ ٤ٞى ٖلى طل.٪
()282

و٦ظلٌٗ ٪خبر خ ٤الاؾخئثاع

الخاٞغ والضا ٘ٞألاؾاس ي للمبخ٨غ ٧ي ً٨كًٖ ٠

ؤؾغاعٍ للمجخم٘ ،إط َىا ٥اعجباٍ ؾببي بحن الخهىٖ ٫لى قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت
والابخ٩اع طاجه؛ إط لى ال وحىص هٓام قهاصاث الدسجُل لبُ٣ذ مٗٓم الازتراٖاث في َي
ال٨خمان لُ٣ىم ؤصخابها باؾخٛاللها ؾغا(.)283
٦ما ّؤن الخ ٤الُبُعي ال ًُٟؿغ وال ًُبرع مىذ قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،بما ّ
جسىله مً
اؾخئثاع ،للمسترٕ الظي ًخ٣ضم بُلب الخهىٖ ٫لى قهاصة الدسجُل ؤوال٨ٟٞ ،غة الخ٤
ً - 280غي الُ٣ٟه »ّ «CORNO
بإن الخ٣ى ١جىي٘ جدذ ع٢ابت ال٣اهىن ٖىض وكإتها وٖىض مماعؾتها ،وطل ٪للخس٠ُٟ
ُ
والخض مً الخٗؿ ٠الظي ًيكإ ٖجها .اهٓغ في طل:٪
CORNO Gérard, Droit civil, 12e éd, Montchrestien, Paris, 2005, p.28.
ً - 281غي الُ٣ٟه »ّ «GUYON
بإن ؾلُت الاؾخئثاع حكمل هٟـ ؾلُاث اإلاالٖ ٪لى ملُ٨خه ،وهي الخهغ،ٝ
ُ
الاؾخٗما ٫والاؾخٛال .٫اهٓغ في طل:٪
GUYON Yves, Droit des affaire, T1, Droit commercial général et sociétés, 8e éd, Economica,
Paris, 1994, p.738.
ّ
٣ً - 282هض باالؾخئثاع طل ٪الازخهام ؤو الاهٟغاص بخدهُل الُ٣م في ْل إعاصة اإلاكغٕ ،وإال ٧اهذ الٛلبت لأل٢ىي،
ّ
وؾاصث الٟىض ى في املجخم٘ ،خُث ًىهب الٟغص هٟؿه ناخبا لخً ٤خمحز به ٖلى ٚحرٍ مً ألاٞغاص ال لص يء إال
ألهه اؾخُإ-بمىُ ٤ال٣ىة -ؤن ًىٟغص صونهم باالؾخئثاع به .عاح٘ في طل :٪ص .دمحم شىغي ؾغوع ،مغح٘ ؾاب،٤
م.32.
 - 283ص .حالٌ وفاء دمحمًً ،مغح٘ ؾاب ،٤م.61 .
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الُبُعي وجُبُ٣ها في َظٍ الخالت ؾخؤصي إلى إَضاع خ٣ىَ ١بُُٗت ؤزغي ملخترٖحن
خُ٣ُ٣حن ألنهم لم ً٣ىمىا ب٨ؿب الؿبا ١في الخ٣ضم بُلب قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت
ؤوال(.)284
ّ
الفغع الثاوي
مظمىن خم اإلاالً
في اخخى ـ ـ ـ ـ ـاعالاؾخغ ـ ـ ـ ـالٌ
ال عٍب ّؤن املخلل لخ ٤الاؾخئثاع الظي جسىله قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت للمال ٪ؾُجض

ّ
بإن مًمىن َظا الخً ٤خ٩ىن مً ٖىهغًٍ مخالػمحن ومخ٩املحن ،وصونهما ال ً٩ىن لالؾخئثاع
ؤي مٗنى ،وٍخمثل َظان الٗىهغان في :اهٟغاص ناخب قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت باؾخٛال٫
واؾخٗما ٫مىيىٕ الكهاصة (ؤوال) ،ومى٘ الٛحر مً الخٗغى له ؤو اؾخٗماله صون عياٍ
(زاهُا).
ا
ؤوال-اهفغاص اإلاالً باالؾخعماٌ والاؾخغالٌ:
ٌٗخبر اؾخئثاع ناخب قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت باؾخٛال ٫مىيىٕ قهاصة الدسجُل
الٗىهغ ّ
ألاو ٫الظي ً٣ىم ٖلُه خ ٤الاؾخئثاعٞ ،د ٤اإلالُ٨ت الهىاُٖت ًيص ئ ٖال٢ت بحن
ناخب الخ ٤والص يء اإلابخ٨غ ،وَظٍ الٗال٢ت جمثل الاؾخئثاع .بمٗنى ّؤن الخَ ٤ى ما ًسخو

به ناخبه ٖلى مبخ٨غٍ(.)285
وبُيذ الىهىم ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت باإلالُ٨ت الهىاُٖت نىع اهٟغاص اإلاال ٪باؾخٛال٫
مىيىٕ قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،وٍ٩ىن طلّ ٪إما ًٖ َغٍ ٤اهٟغاصٍ بهىاٖت واؾخٗما٫

 - 284مغح٘ هٟؿه ،م.60.
 - 285ص .هبُل ابغاهُم ؾعض ،اإلاضزل إلى ال٣اهىن :هٓغٍت الخ ،٤ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت ،بحروث،2010 ،
م.29.
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مىخجاث مىيىٕ قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت (ؤ) ّ
وإما ًٖ َغٍ ٤اهٟغاصٍ ببُ٘ َظٍ اإلاىخجاث ؤو
ٖغيها للبُ٘ ؤو اؾخحراصَا (ب).
ؤ-اخخياعاإلاالً صىاعت اإلاىخجاث ؤو اؾخعمالها:
ّ
جسى ٫قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت للمال ٪الخ ٤في ؤن ٌؿخإزغ صون ؾىاٍ بهىاٖت
اإلاىخجاث ؤو اؾخٗمالها ،وجسخل ٠مماعؾت َظا الخ ٤بدؿب هىٕ اإلاىيىٕ الظي مىدذ مً
ؤحله قهاصة الدسجُلٞ ،لى حٗل ٤ألامغ بازترإ مىخجاث ّ
ٞئن اهٟغاص اإلاال ٪باالؾخٛالٌٗ ٫ني
مدل طل ٪الازترإ و٦ظا اؾخٗمالهّ ،
الاهٟغاص بهى٘ اإلاىخجاث ّ
وؤما إطا ٧ان مىيىٕ الازترإ
َغٍ٣ت نى٘ ؤو ٖملُت نىاُٖت ّ
ٞئن اهٟغاص اإلاال ٪باؾخٛال ٫الازترإ َىا ً٣خهغ ٖلى
اؾخٗماَ ٫غٍ٣ت الهى٘ و٦ظا نىاٖت اإلاىخجاث الىاججت مباقغة ًٖ َظٍ الُغٍ٣ت.
ّ
وؤما إطا ٧ان مىيىٕ قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت عؾما ؤو همىطحا نىاُٖاُٞ ،ىٟغص
اإلاال ِ٣ٞ ٪باؾخٗما ٫ال٣الب الظي جخجؿض ُٞه اإلاىخجاث ،ؤي اإلآهغ والك٩ل الظي
جخجؿم به اإلاىخجاثّ ،
ّ
ِٞكمل
وؤما إطا ٧ان مىيىٕ الكهاصة جهمُما ق٩لُا لضابغة مخ٩املت
الاؾخئثاع اإلاىخجاث التي جدىي صوابغا مخ٩املت جخًمً الخهمُم الك٨لي الظي مىدذ ٖىه
وؤما إطا ٧اهذ قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت ُمىدذ ًٖ ٖالمت ّ
جل ٪الكهاصةّ ،
ٞئن خ ٤اإلاال٪
ّ
ًخمثل في اؾخٗما ٫الٗالمت اإلاسجلت صون ؾىاٍ ٖلى اإلاىخجاث والخضماث التي سجلذ مً
ؤحلها(.)286
ب-اخخياعاإلاالً بُع اإلاىخجاث وعغطها للبُع وجىػَعها واؾخيراصها:
ال ج٣خهغ آزاع قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت ٖلى جسىٍل اإلاال ٪خ٣ا اؾخئثاعٍا ٖلى نىاٖت
ّ
وإهما ػٍاصة ٖلى طلً ،٪مخض الخ٦ ٤ظل ٪إلى َغ ١ؤزغي
اإلاىخجاث واؾخٗمالها ٞدؿب،
إلاماعؾت اليكاٍ الا٢خهاصي٧ ،البُ٘ والٗغى للبُ٘ والاؾخحراص والخىػَ٘ بكغٍ ؤن ج٩ىن
ُ
ً - 286مخض َظا اإلاى٘ ؤًًا إلى اإلاىخجاث والخضماث ٚحر اإلامازلت متى حٗل ٤ألامغ بٗالمت مكهىعة ،اهٓغ اإلااصة  4/9مً
ألامغ ع٢م  06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ،مغح٘ ؾاب.٤
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َظٍ اإلاىخجاث ّ
مدل ازترإ ؤو هاججت ًٖ َغٍ٣ت نى٘ ٧اهذ مىيىٕ بغاءة ازترإ ممىىخت
للمال ٪ؤو ٧اهذ اإلاىخجاث مجؿمت في ق٩ل عؾم ؤو همىطج مسجل باؾم اإلاال ٪ؤو ٧اهذ
اإلاىخجاث جخ٩ىن مً صوابغ مخ٩املت جخًمً جهمُما ق٩لُا ٧ان مسجل ٦ظل ٪باؾم اإلاال.٪
وؤما ُٞما ًسو الٗالماثّ ،
ٞئن قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت ّ
ّ
جسى ٫للمال ٪الخ ٤في
الاهٟغاص ببُ٘ واؾخحراص وجىػَ٘ اإلاىخجاث التي جدمل ٖالمخه اإلاسجلتّ .
وؤما إطا ٧اهذ الٗالمت
مكهىعة ّ
ٞئن اؾخئثاع اإلاال ٪بالبُ٘ والاؾخحراص ٌكمل حمُ٘ اإلاىخجاث والخضماث التي جدمل
الٗالمت اإلاكهىعة ب ٌٛالىٓغ ًٖ ازخال ٝاإلاىخجاث والخضماث ًٖ جل ٪التي سجلذ مً
ؤحلها الٗالمت(.)287
وججضع مالخٓت ّؤن خ ٤الاؾخئثاع الظي ّ
جسىله قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت ال ٌؿخلؼم
الاؾخٗما ٫والاؾخٛال ٫الٟٗلي للص يء اإلابخ٨غ .وٖلى طل ٪إطا خا ٫خابل ،ؤًا ٧ان ،صون
ؤلام٩اهُت اإلااصًت لالؾخٗما ٫ؤو الاؾخٛالّ ٫
ٞئن الاؾخئثاع ًب٣ى م٘ طلَ ٪اإلاا بُ٣ذ ؤلام٩اهُت
اإلاٗىىٍت لالؾخٛال .)288(٫ومٗنى طل ،٪ال ًيخٟي خ ٤الاؾخئثاع إطا حٗظع اؾخٛال ٫مىيىٕ
قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت بؿبب ٖضم امخال ٥ناخب الكهاصة ألامىا ٫وؤلام٩اهُاث الالػمت
التي حؿمذ له باالؾخٛال ٫بكغٍ ؤال ًخٗضي طل ٪الخضوص التي عؾمها ال٣اهىن في َظا
الكإن(.)289
ا
ثاهُا -خم اإلاالً في مىع الغيرمً الخعغض له في مدل الشهاصة اإلامىىخت له:
ٌُٗبر اهٟغاص ناخب قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت باؾخٛال ٫واؾخٗما ٫الص يء اإلابخ٨غ ًٖ
الاؾخئثاع والدؿلِ اللظًً ًمحزان الخ ٤بالىٓغ إلى ناخبهٞ ،ىُا ١الاؾخئثاع والدؿلِ
ّ
ٌُٗخبر ٢انغا ٖلى ناخب الخ ،٤لظا ًجب ج٨ملت الخ ٤مً ػاوٍت الٛحرٞ .الخ ٤ال ًىحض إال
 - 287ص .كغمان عبض الغخمً الؿُض » ،خماًت الٗالمت الخجاعٍت اإلاكهىعة « ،مجلت ألامً والخُاة ،حامٗت هاً٠
الٗغبُت للٗلىم ألامىُتٖ ،ضص  ،334ماعؽ  ،2010م.69.
ُ
 - 288اهٓغ في َظا اإلاٗنى :ص .هبُل ابغاهُم ؾعض ،مغح٘ ؾاب ،٤م.29.
ُ
 - 289اهٓغ مثال الُ٣ض الظي ويٗخه اإلااصة  11مً ألامغ ع٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ،مغح٘ ؾاب.٤
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بالىٓغ إلى ألاشخام آلازغًٍ .وَظا ما ٌٗبر ٖلُه ال٣ٟه بكغٍ الٛحرًت ( La condition
 ،)d’altéritéإط ًجب ؤن ًًا ٝإلى ؾلُت اإلاالٖ ٪لى الابخ٩اع الاخخجاج بالخٖ ٤لى الٛحر.
َظا الاخخجاج ٖلى الٛحر ًترحم في الىا٨ٞ ٘٢غجحن ؤؾاؾِخحنٖ :ضم الاٖخضاء ()inviolabilité
والا٢خًاء (ٗٞ .)exigibilitéضم الاٖخضاء ًُٟغى ٖلى الٛحر٦ ،ما ّؤن ناخب الخٌ ٤ؿخُُ٘
ؤن ً٣خط ي اخترام خ٣ه(.)290
ٖلى طلً ،٪جب ؤن ًًا ٝإلى ٖال٢ت الاؾخئثاع التي لهاخب الخٖ ٤لى مبخ٨غٍ،
ٖال٢ت ؤزغي ،هي ٖال٢ت ناخب الخ ٤بالٛحر .لظا ٌٗخبر خ ٤ناخب قهاصة اإلالُ٨ت
ّ
الهىاُٖت في مى٘ الٛحر مً الخٗغى ؤو اؾخٗما ٫ابخ٩اعٍ اإلاسجل الٗىهغ الثاوي الظي
ّ
املخى ٫لهاخب الكهاصةٞ ،مًمىن الخ ٤الاؾخئثاعي َى مى٘
ً٨خمل به خ ٤الاؾخئثاع
الٛحر مً اؾخٗما ٫الابخ٩اع ؤو اؾخٛالله صون عيا اإلاال.)291(٪
ولهظا خغم اإلاكغٕ ٖلى إبغاػ خ ٤اإلاال ٪في مى٘ الٛحر مً اؾخٛال ٫مىيىٕ قهاصجه
صون
مىا٣ٞت مىه لخإُ٦ض الخ ٤الاؾخئثاعي الظي ًخمخ٘ به َظا ألازحر( .)292طلّ ٪ؤن خ ٤اإلاى٘
ٍ
ٌٗبر ٖلى الالتزام الىاٖ ٘٢لى ال٩اٞت بٗضم الخٗغى لخ ٤اإلاال .٪وٍبضو َظا مىُُ٣ا حضا هٓغا
لالعجباٍ الكضًض بحن خ ٤الازخهام اإلامىىح للمال ٪وخ٣ه في مى٘ الٛحر .إط ال ًم ً٨جهىع
خ ٤اؾخئثاعي ٖلى مىخىج ما صون الاٖترا ٝللمال ٪بد ٤مى٘ الٛحر مً الخٗغى لهظا اإلاىخىج.
وٍ٩ىن حٗغى الٛحر للخ ٤الاؾخئثاعي لهاخب اإلالُ٨ت الهىاُٖت ًٖ َغٍ ٤اؾخٛال٫
َظا الٛحر بإخض ؤوحه الاؾخٛال ٫التي ٌؿخٛل بها اإلاال ٪إلاىيىٕ الكهاصة اإلامىىخت له ،ولً٨
صون عزهت مً َظا ألازحر .ولهظا ال جسخل ٠ؤوحه اؾخٛال ٫الٛحر إلاىيىٕ قهاصة اإلالُ٨ت
 - 290ص .هبُل ابغاهُم ؾعض ،مغح٘ ؾاب ،٤م.31.
 - 291كِـ علي املحافظت ،مغح٘ ؾاب ،٤م.95 .
ُ
 - 292اهٓغ اإلااصة  11مً ألامغ ع٢م  07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ،مغح٘ ؾاب .٤واإلااصة  9مً ألامغ ع٢م ،06-03
اإلاخٗل ٤بالٗالماث ،مغح٘ ؾاب .٤واإلااصة  5مً ألامغ ع٢م  ،08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ
اإلاخ٩املت ،مغح٘ ؾاب .٤واإلااصة  19مً ألامغ ع٢م  ،65-76اإلاخٗل ٤بدؿمُاث اإلايكإ ،مغح٘ ؾاب.٤
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الهىاُٖت ًٖ ؤوحه اؾخٛال ٫اإلاال ٪إلاىيىٕ قهاصجه.
وجغجِبا إلاا ؾب٩ً ،٤ىن حٗغى الٛحر لهاخب بغاءة الازترإ الهىاُٖت في خ٣ه
الاؾخئثاعي الىاجج ًٖ بغاءة الازترإ في نىاٖت اإلاىخجاث اإلابرؤة وججؿُضَا ماصًا واؾخٗما٫
جل ٪اإلاىخجاث ؤو بُٗها ؤو ٖغيها للبُ٘ ؤو اؾخحراصَا ؤو جىػَٗها متى ٧اهذ َظٍ اإلاىخجاث هي
مىيىٕ الازترإ اإلامىىح ٖىه البراءة ؤو ّؤنها هاججت مباقغة ًٖ َغٍ٣ت الهى٘ مدل
البراءة(.)293
وؤما إطا ٧ان مىيىٕ قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت ؾما ؤو همىطحا نىاُٖاّ ،
ّ
ٞئن
ع
اؾخٛالله مً َغ ٝالٛحر ً٩ىن بخجؿُض طل ٪الغؾم ؤو الىمىطج في مىخجاجه اإلاهىٗت ؤو
بخًمحن جل ٪اإلاىخجاث للغؾم والىمىطج اإلاكمى ٫بالكهاصة ،ولهظا اٖخبر الً٣اء الٟغوس ي
ج٣لُضا مجغص إٖاصة اهخاج ؤو اؾخيؿار ممحزاث همىطج ؤنلي جاب٘ لكغ٦ت ؤزغي(ُ .)294وَٗخبر
حٗغيا ٦ظل ٪للخ ٤في الغؾم والىمىطج ُ٢ام الٛحر بٗغى اإلاىخجاث التي جخًمً طل٪
الغؾم ؤو الىمىطج للبُ٘ ؤو ُ٢امه باؾخحراص جل ٪اإلاىخجاث.
وؤما إطا ٧ان مىيىٕ قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت ٖبا ة ًٖ ٖالمتّ ،
ّ
ٞئن اؾخٛاللها مً
ع
َغ ٝالٛحر ً٩ىن بىي٘ جل ٪الٗالمت ٖلى مىخجاث وزضماث ممازلت لخل ٪التي سجلذ مً
ؤحلها .وطل ،٪ب ٌٛالىٓغ ًٖ مهحر جل ٪اإلاىخجاث ؾىاء مىحهت للبُ٘ ؤو الاؾخحراص ؤو
للخىػَ٘(.)295
ّ
خ٨م ناصع ٖجها بخاعٍش  19ؾبخمبر
و٢ض ؤ٦ضث مد٨مت اإلاغاٗٞت ال٨بري باعَـ في ٍ
ّ
ّ 1997
بإن الٗغى للبُ٘ ال ًُؤزظ باإلاٗنى الًُ ،٤وإهما ٌكمل مسخل ٠الٗملُاث اإلااصًت التي

293

- GALLOUX Jean-Christophe, op.cit, pp.191-193.
- T.G.I de Paris a statué dans son jugement rendu le 25 juin 2002, que : « La société Pellegrin, en

294

fabriquant un modèle de bague reproduisant les caractéristiques du modèle original de la
société Ruillére, à commis des actes de contrefaçon ». In COHEN DENIS, Le droit des dessins
et modèles, 2e éd, ECONOMICA, Paris, 2004, p.175.
َ - 295ظا ما طَب إلُه اإلاكغٕ الٟغوس ي مثال في اإلااصة ( )L.713-2مً ج٣ىحن اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت الٟغوس ي.
124

الباب ّ
ألاو-٫الٟهل الثاوي:

الُ٣مت ال٣اهىهُت لكهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت

ّ
()296
خ٨م ناصع ٖجها بخاعٍش  19هىٞمبر  1997بإهه
جغمي إلى جضاو ٫اإلاىخىج  ،و٦ظل٢ ٪غعث في ٍ
ال ٌكترٍ ؤن ً٩ىن الاؾخحراص مؿخمغا لل٣ى ٫بىحىص اؾخٛال ٫مىيىٕ قهاصة حسجُل ّ
ملُ٨ت
ّ
نىاُٖت مملى٦ت للٛحر ،بل ًٟ٨ي ؤن ج٩ىن ٖملُت الاؾخحراص مؤ٢خت(.)297
وال ٌكترٍ الخ٣لُض في اإلاىخىج طاجه لل٣ى ٫بىحىص الخٗضي ٖلى الخ ٤الاؾخئثاعي
للمال ،٪وإهما ًٟ٨ي ؤن ً٩ىن الاؾخحراص ؤو البُ٘ صون عيا َظا ألازحر ولى ٧ان اإلاىخىج ؤنلُا
وٚحر م٣لض ،وٖلى َظا ألاؾاؽ ٢امذ قغ٦ت ( )Microsoftبمخابٗت قغ٦ت ( Micro Leader
ّ )Business
ألن َظٍ ألازحرة ا٦دؿبذ بغامج بُٗذ مً الكغ٦ت ألاولى إلى ٦ىضا الٟغوه٩ىٞىهُت
و٢امذ باؾخحراصَا إلى ٞغوؿا مً ؤحل البُ٘ ،وهي ن٣ٟت مغبدت الزخال ٝالثمً اإلاُب ٤في
٦ىضا وٞغوؿا(.)298
وم٘ طلً ،٪جىػ للمال ٪ؤن ًغزو للٛحر للُ٣ام ببُ٘ واؾخحراص مىخجاث مجؿمت
بىمىطحه املخمي ؤو مٗلمت بٗالمخه اإلاسجلت ؤو ؤن ًغزو بهىاٖت مىخجاث هاججت مباقغة
ّ
ًٖ ازتراٖه املخمي بالبراءةٚ .حر ؤهه ًجىػ للمال ٪ؤن ًً٘ خضا لهظا الاؾخٛال ٫إطا لم
ًدترم الٛحر التزاماجه الخٗا٢ضًت اإلاخٖ ٤ٟلحها.

اإلاؼلب الثاوي
الحم في الحماًت اللاهىهُت
ال ًٟ٨ي ؤن ً٣غ ال٣اهىن للمال ٪بد٣ه في اؾخئثاع مىيىٕ قهاصة الدسجُل اإلامىىخت
- « La "mise dans le commerce" ne se limite pas à l’offre de vente "stricto sensu" que

296

définit la défenderesse, mais doit être définie comme toute opération matérielle tendant à
mettre un produit en circulation.». TGI Paris, 3e ch., 19 septembre 1997. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/1997/INPIB19970146.
- T.G.I Paris, 19 novembre 1997, P.I.B.D, 1998, III, p.69.
298
- REMICHE Bernard et CASSIERS Vincent, « Lutte anti-contrefaçon et transferts de technologies
nord-sud: un véritable enjeu », R.I.D.E, n° 3, 2009, p. 292.
297
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له ،بل ّ
البض ؤن ج٩ىن له َغ ١جم٨ىه مً خماًت خ٣هٞ ،مال ٪الص يء ال ًم ً٨ؤن ٌؿخُٟض مً
خ٣ه في الاؾخئثاع ما لم ٌٗتر ٝله ال٣اهىن بدماًت ٌؿخُُ٘ مً زاللها الاؾخئثاع به في خا٫
الاٖخضاء ٖلُه (الٟغٕ ّ
ألاو.)٫
ل ً٨مً اإلاخٖ ٤ٟلُه ّؤن ال٣اهىن ًخُلب لخد ٤ُ٣طل ٪ؤن ًخسظ ناخب الخ ٤زُىة
ّ
ؤزغي ًٌٗض بها َلبه للخماًت ،هي ؤن ًُ٣م الضلُل ٖلى ؤهه ٗٞال ناخب الخ ٤الظي
ُ
اٖخضي ٖلُه ،إط ًجب ٖلى اإلاال ٪ؤن ًثبذ خ٣ه ختى ًُ٣ط ى له بهٚ .حر ّؤن اإلاكغٕ حٗؼٍؼا
لخ ٤الاؾخئثاع زغج ًٖ ال٣اٖضة الٗامت في ؤلازباث واه٣ل ٖبء ؤلازباث للُغ ٝألازغ ٚحر
ّ
ناخب الخ( ٤الٟغٕ الثاوي).
الفغع ّ
ألاوٌ
خماًت الحم الاؾخئثاعي
إلاالً شهاصة اإلالىُت الصىاعُت
ً٣ىم خ ٤اإلالُ٨ت الهىاُٖت ٖلى ٨ٞغة خ ٤اؾخئثاعي مىحب للخماًت ال٣اهىهُت(.)299
وٍ٣هض بالخماًت ال٣اهىهُت في م٣خط ى مٟهىم ال٣اهىن مى٘ ألاشخام مً الاٖخضاء ٖلى
خ٣ى ١بًٗهم البٌٗ بمىحب ؤخ٩ام و٢ىاٖض ٢اهىهُت( ،)300وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤الىؾابل
ال٣اهىهُت التي مىدها اإلاكغٕ لهاخب الخ ٤لغص ؤي اٖخضاء ًٖ ٘٣لى خ٣هٞ .بضون الخماًت
ج٩ىن الخ٣ىٚ ١حر ٗٞالت وها٢هت(ٞ .)301الخماًت لِؿذ ؾىي هدُجت يغوعٍت٩ٞ .ل خ٤
خ٣ُ٣ي ً٩ىن ّ
مؼوص بالخماًت ال٣اهىهُت.

 - 299بلهىاعي وؿغًٍ ،ججغٍم وازباث ؤٗٞا ٫الخ٣لُض في ال٣اهىن الجؼابغي ،ؤَغوخت لىُل صعحت ص٦خىعاٍ في
الخ٣ى ،١جسهو ال٣اهىن الٗامٞ ،غٕ ٢اهىن الضولت واإلاؤؾؿاث الٗمىمُت٧ ،لُت الخ٣ى ،١حامٗت الجؼابغ 1
– بً ًىؾ ٠بً زضة ،2013 ،م.2.
َ - 300ظا ما ؤ٦ضٍ اإلاكغٕ في اإلااصة  5مً ألامغ ع٢م  08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت،
خُث ههذ ٖلى ّؤهه » :حعؼى الحماًت اإلامىىخت بمىحب هظا ألامغ ،لصاخبها خم مىع الغير مً اللُام
باألعماٌ آلاجُت صون عطاه. «....:
 - 301ص.هبُل ابغاهُم ؾعض ،مغح٘ ؾاب ،٤م.31.
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ّ
ٚحر ؤهه إطا ٧اهذ الخماًت الػمت للخ ٤الاؾخئثاعي إال ّؤنها ال جسخلِ به(ٞ ،)302الخماًت
لِؿذ ع٦ىا في الخ ٤ول٨جها مً مؿخلؼماجه إط هي الغ ٤ُٞالُبُعي لهٞ .الخ ٤ال ًُدمى ٢اهىها
ّ
ّ
إال إطا ٧ان مىحىصا خ٣ُ٣تٞ ،الضٖىي-وهي مً ؤَم وؾابل الخماًت -ال ًم ً٨إ٢امتها إال
للضٞإ ًٖ خ ٤مىحىص ومٗتر ٝبه(.)303
ّ
إال ؤنها ّ
جسى ٫خ٣ا حضًضا ممحزا ًٖ الخ ٤املخمي ،وَى
ٞالخماًت وإن ٧اهذ جدب٘ الخ٤
مدل الخّ ًٖ ٤
الخ ٤في الضٖىي(٦ .)304ما ًسخلّ ٠
مدل الضٖىي اإلا٣غعة لخماًخهٞ .مدل
الضٖىي َى صابما الخىنل إلى الخماًت ،ولظلّ ٪
ٞئن جدغٍ ٪وؾُلت الخماًت ٌؿخىحب وحىص
مهلخت لظل .٪إط ال صٖىي بضون مهلخت(.)305
وٖلُه ،ال ٌؿخلؼم الخىاػَ ًٖ ٫غ ١جدغٍ ٪الخماًت بالًغوعة جىاػ ًٖ ٫الخ ٤طاجه،
ٞهظا الخًٓ ٤ل مدخٟٓا بسانِخه مً خُث اخترامه وا٢خًابه(ٞ .)306ئطا لم ًخإؾـ
ناخب قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت ُ٦غ ٝمضوي للمُالت بالخٗىٌٍ حغاء ج٣لُض ازتراٖه ؤو
ٖالمخهّ ،
ٞئن طل ٪ال ٌٗني البخت جىاػَ ٫ظا ألازحر ًٖ خ٣ه في ملُ٨ت الازترإ ؤو الٗالمت.
وجخٗضص آلُاث خماًت خ ٤اإلاال ٪الاؾخئثاعي ٖلى ابخ٩اعٍ ،وعٚم ّؤن خ٣ى ١اإلالُ٨ت
ّ
الهىاُٖت جخمحز بالُاب٘ الىَني إال ّؤن اإلاكغٕ بؿِ لها خماًت صولُت ًٖ َغٍ ٤اهًمام
الجؼابغ إلى الٗضًض مً الاجٟاُ٢اث الضولُت التي جخًمً مباصا الخماًت وؤخ٩ام وإحغاءاث

ً - 302ظَب البٌٗ إلى اٖخباع الخماًت ع٦ىا مً ؤع٧ان الخٞ ،٤ال ًخهىع وحىص خ ٤بضون خماًتٞ ،الخماًت حزؼء ال
ُ
ًخجؼؤ مً الخٞ ،٤هظا ألازحر ؤي الخ ٤مهزلخت ًدمحهزا ال٣زاهىن ووؾزُلخه فزي طلز ٪الزضٖىي .اهٓزغ َزظا الزغؤي فزي:
ص .عبــض الغشــُض مــإمىن ،اإلاززضزل للٗلززىم ال٣اهىهُززت ،ال٨خززاب الثززاوي (هٓغٍززت الخزز ،)٤اإلاؤؾؿززت الٟىُززت للُباٖ زت
ُ
واليك ززغ ،ال ٣ززاَغة ،ص.ؽ.ن ،م .145.واهٓ ززغ  ٦ززظل :٪لعش ــب دمحم ،اإلاب ززاصا الٗام ززت لل ٣ززاهىن اإلا ززضوي الجؼاب ززغي،
الُبٗت الثالثت ،ص.م.ج ،الجؼابغ ،2006 ،م.111.
 - 303ص .دمحمي فغٍـ ــضة-ػواوي ،-اإلاز ززضزل للٗلز ززىم ال٣اهىهُز ززت (هٓغٍز ززت الخز زز ،)٤اإلاؤؾؿز ززت الىَىُز ززت للٟىز ززىن اإلاُبُٗز ززت،
الجؼابغ ،2002 ،م.8.
 - 304ص.هبُل ابغاهُم ؾعض ،مغح٘ ؾاب ،٤م.31.
 - 305اإلااصة  13مً ال٣اهىن ع٢م  ،09-08اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 306ص.هبُل ابغاهُم ؾعض ،مغح٘ ؾاب ،٤م.31.
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الدسجُل الضولي( ،)307و٦ظل ٪اهًمذ الجؼابغ إلى اإلاىٓمت الٗاإلاُت للملُ٨ت ال٨ٟغٍت
باٖخباعَا اإلاؤؾؿت اإلاخسههت في خماًت ال٨ٟغٍت والهىاُٖت (.)308
ول٩ىن الُاب٘ الىَني َى ألانل في خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت ػوصَا اإلاكغٕ بدماًت
صازلُت مخٗضصة الهىع وألاوحهٞ ،هي ّإما خماًت ً٢ابُت ًخىلى ؤمغَا الً٣اء ،وطل ٪بىاء
وإما ج٩ىن إصاعٍت جخىلها الهُئاث ؤلاصاعٍت التي ّ
ٖلى َلب ناخب اإلالُ٨ت الهىاُٖتّ ،
زى ٫لها
ال٣اهىن نالخُت خماًت اإلالُ٨ت الهىاُٖت.
وجخسظ الخماًت الً٣ابُت زالزت نىع :حىابُت ،مضهُت وإحغابُت .وج٩ىن الخماًت
ُ
الً٣ابُت حىابُت إطا ما اعج٨بذ ٖلى اإلالُ٨ت الهىاُٖت إخضي ألاٗٞا ٫التي اٖخبرَا ال٣اهىن
ّ
حىدت ج٣لُض ّ
إال بىو ( .)310وج٩ىن
وبحن الٗ٣ىبت التي حؿخدبٗها( .)309إط ال ٖ٣ىبت وال حغٍمت
إحغابُت إطا ٧ان َضٞها ً٣خهغ ٖلى ازباث ومٗاًىت واٗ٢ت الاٖخضاء وون ٠مٟهل لألقُاء
اإلا٣لضة وخهغ الًغع م٘ الدجؼ ؤو بضوهه(.)311
وؤما الخماًت اإلاضهُت٣ٞ ،ض ج٩ىن و٢ابُت ،تهض ٝإلى مى٘ اٖخضاء وقُ ٪الى٢ىٕ ٖلى
خ٣ى ١ناخب اإلالُ٨ت الهىاُٖت( ،)312و٢ض ج٩ىن ٖالحُت ج ٘٣بٗض خضور الاٖخضاء ٖلى
ُ
 - 307للخٗغٖ ٝلى مسخلز ٠الاجٟاُ٢زاث الضولُزت التزي اهًزمذ إلحهزا الجؼابزغ فزي مجزا ٫اإلالُ٨زت الهزىاُٖت اهٓزغ :اإلالخز٤
ع٢م .08
 - 308للمؼٍض مً الخٟانُل خى ٫صوع اإلاىٓمت الٗاإلاُت للملُ٨ت ال٨ٟغٍت عاح٘ :خماصي ػوبير » ،صوع اإلاىٓمت الٗاإلاُزت
للملُ٨ززت ال٨ٟغٍززت فززي م٩اٞدززت الخ٣لُززض« ،مجلززت املخززامي " ؤؾززحرم" ،اإلاىٓمززت الجهىٍززت ملخززامي هاخُززت بجاًززتٖ ،ززضص
زام( ،م٩اٞدت الخ٣لُض :وا ٘٢وآٞا ،2016 ،)١م م.44-39.
 - 309خضص اإلاكغٕ ألاٗٞا ٫التي حك٩ل اٖخضاء ٖلى بغاءة الازتزرإ فزي اإلازاصة  56مزً ألامزغ ع٢زم  ،07-03اإلاخٗلز ٤ببزراءاث
الازترإ ،وٍجغم جل ٪ألاٗٞا ٫وَٗا٢ب ٖلحها بمىحب اإلااصة  61مً طاث ألامغ الؿال ٠الظ٦غ.
ٌٗ - 310غ ٝطل ٪بمبضؤ قغُٖت الجغابم والٗ٣ىباث ،ههذ ٖلُه اإلااصة ألاولى مً ألامغ ع٢م  ،156-66اإلاؤعر في
مؤعر في ً 08ىهُى  ،1966مخًمً ٢اهىن الٗ٣ىباث ،ج.ع.ج.ج.ص.ف ٖضص  ،49لخزاعٍش ً 11ىهُى ّ .1966
(مٗض٫
ّ
ومخمم) .وؤ٢غجه اإلااصجحن  58و 59مً صؾخىع الجمهىعٍت الجؼابغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 311خىاش ي دمحم وخُض » ،اإلاٗالجت الً٣ابُت إلالٟاث ج٣لُض الٗالماث الخجاعٍت « ،مجلت املخزامي ،مىٓمزت املخزامحن
ؾُُٖ ،٠ضص  ،2016 ،26م.83.
312
- SINTEZ Cyril, La sanction préventive en droit de la responsabilité civile : Contribution à la
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الص يء اإلابخ٨غ املخمي ٢اهىها ،وٍ٩ىن مًمىنها إػالت َظا الاٖخضاء متى ؤم ً٨ؤو إنالح
الًغع وإلؼام مً ٢ام به بالخٗىٌٍ(.)313
وَٗخ٣ض بٌٗ ال٨خاب الجؼابغٍىن ّ
بإن الخماًت اإلاضهُت ًم ً٨الاؾخٟاصة مجها صون
خاحت إلى الدسجُل ،وٖلى َظا ألاؾاؽ ،جخمخ٘ اإلابخ٨غاث الهىاُٖت وؤلاقاعاث اإلامحزة ٚحر
اإلاسجلت بالخماًت اإلاضهُت ًٖ َغٍ ٤صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت(.)314
ّ
إال ؤ ّن َظا الاٖخ٣اص ًهُضم بئحغاء الدسجُل الظي اقترَه اإلاكغٕ ٦ؿبب ميص ئ
لخ ٤اإلالُ٨ت الهىاُٖتٞ ،مجغص جسل ٠ع ً٦الدسجُل ًؤصي إلى اؾدبٗاص اإلابخ٨غاث
الهىاُٖت وؤلاقاعاث اإلامحزة مً مجا ٫خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،وبالخالي اؾدبٗاصَا مً
الخماًت اإلا٣غعة ٖلى َظا ألاؾاؽ ولى ٧اهذ جل ٪الخماًت مضهُت .)315(ِ٣ٞ
خغم اإلاكغٕ ٖلى جإُ٦ض زانُت الدسجُل ،زهىنا في مجا ٫الٗالماث ،إط جلؼم
ألاخ٩ام ال٣اهىهُت التي جًمجها ألامغ ع٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث الخجاع والهىإ بإن
théorie de l’interprétation et en effet des normes, thèse en vue d’obtention du grade Docteur en
Droit (LL.D), Faculté de Droit, Université de Montréal, 2009, p.19.
313
- MATRINGE Eve, La réforme de la responsabilité civile en Droit Suisse : Modèle pour le Droit
Français, thèse en vue d’obtention du grade Docteur en Droit, discipline droit privé, Ecole
Doctorale de droit et de sciences politiques 101, Centre de Droit Privé Fondamental, 2010, p.18
 - 314خؿين هىاعة ،الخماًت ال٣اهىهُت إلالُ٨ت اإلاؿدثمغ ألاحىبي في الجؼابغ ،عؾالت لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ في الٗلىم،
ُ
جسهو ٢اهىن ،حامٗت مىلىص مٗمغي-جحزي وػو٧ ،-لُت الخ٣ى ،2013 ،١م .464.واهٓغ ؤًًا :ؾالمي
مُلىص ،الىٓام ال٣اهىوي للٗالماث الخجاعٍت في ال٣اهىن الجؼابغي والاجٟاُ٢اث الضولُت ،ؤَغوخت لىُل صعحت
ص٦خىعاٍ في الٗلىم ال٣اهىن ،جسهو ال٣اهىن الخام ،حامٗت الخاج لخًغ-باجىت٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم
الؿُاؾُت٢ ،ؿم الخ٣ى ،2012-2011 ،١م .196.عاح٘ ؤًًا :ػواوي الياهىت ،اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت في
اإلالُ٨ت الهىاُٖت في الدكغَ٘ الجؼابغي ،ؤَغوخت لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ ٖلىم في الخ٣ى ،١جسهو ٢اهىن
ألاٖما ،٫حامٗت دمحم زًُغ ،بؿ٨غة٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت٢ ،ؿم الخ٣ى ،2015 ،١م.162.
ّ - 315بحن اإلاكغٕ َظا اإلاٗنى بىيىح ناعر في مجمل ههىم اإلالُ٨ت الهىاُٖت إلى صعحت ٢ىله » :ال حعخبر الىكائع
الؿابلت لدسجُل ػلب بغاءة الازتراع ماؾت بالحلىق الىاحمت عً بغاءة ازتراع وال حؿخضعي ؤلاصاهت ختى
ُ
ولى واهذ إصاهت مضهُت .«...اهٓغ اإلااصة  57مً ألامغ ع٢م  ،07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ،واإلااصة  25مً ألامغ
ع٢م  ،86-66اإلاخٗل ٤بالغؾىم والىماطج ،واإلااصة  1/38مً ألامغ ع٢م  ،08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت
للضوابغ اإلاخ٩املت ،واإلااصة  1/27مً ألامغ ع٢م ً 06-03خٗل ٤بالٗالماث.
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ٌؿخٗملىا ٖالماث لخمُحز مىخجاتهم ،واقترَذ ؤن ً٩ىن الاؾخٗما ٫م٣ترها بالدسجُل ؤو
ّ
وإال ّ
ٖض طل ٪حىدت حؿخىحب اإلاؿؤولُت الجؼابُت(.)316
بئًضإ َلب حسجُل بكإنها
ال ّ
قّ ٪ؤن مغص َظٍ ألاخ٩ام ٌٗىص إلى عٚبت اإلاكغٕ في جىٞحر ؤ٦بر خماًت مم٨ىت

ّ
الخٗغٖ ٝلى ؤصخابها مً
للمؿتهل٪؛ و٦ظا حؿهُل ٖملُت الغ٢ابت ٖلى اإلاىخجاث ًٖ َغٍ٤
ّ
زال ٫الٗالماث اإلاسجلت(.)317
لً ً٨الخٔ ّؤن َظٍ ألاخ٩ام ٢ض ؤٟٚلذ ؤلاقاعة إلى الٗالماث اإلاكهىعة ،وَظا ما ٌك٩ل
ّ
ٞجىة ٢ض ٌٛخىمها الٛحر ملخاولت اؾخٛال ٫قهغة الٗالماث بُغٍ٣ت ٚحر مكغوٖت مً زال٫
ويٗه ٖالماث مكابهت ؤو ٖالماث جسل ٤اللبـ م٘ الٗالماث اإلاكهىعة بهض ٝجًلُل
اإلاؿتهل٦ ،٪ما ّؤن اقتراٍ الدسجُل صون الالخٟاث إلى الٗالماث اإلاكهىعة ًجٗل جل٪
ألاخ٩ام جخٗاعى م٘ مًمىن اإلااصة ( 6زاهُا) مً اجٟاُ٢ت باعَـ اإلاخٗل٣ت بدماًت اإلالُ٨ت
ُ
الهىاُٖت والتي ج٣غ بدماًت الٗالماث اإلاكهىعة صون خاحت إلى اؾخ٨ما ٫إحغاء
الدسجُل(.)318
لً ً٨م ً٨ؾض الٟجىة وإػالت الخٗاعى ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤حٛلُب ؤخ٩ام اجٟاُ٢ت باعَـ
ٖلى خؿاب ٢اهىن الٗالماث ٖلى ؤؾاؽ ؾمى اإلاٗاَضاث ٖلى ال٣اهىن(ّ ،)319
زم ّؤن حسجُل
الٗالماث ًسً٘ لٟدو ؾاب ،٤ومً ّ
زم ًم ً٨للمهلخت املخخهت ؤن جغ ٌٞالدسجُل إطا
عؤث حكابها ؤو جُاب٣ا م٘ ٖالمت جخمحز بالكهغة في الجؼابغ.
وٖالوة ٖلى طلّ ،٪
ؾً اإلاكغٕ ال٣اهىن ع٢م  ،02-04املخضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى
اإلاماعؾاث الخجاعٍت الظي جًمً مبضؤ خٓغ اإلاماعؾاث الخجاعٍت املخالٟت لألٖغا ٝالخجاعٍت
الىُٟٓت والجزيهت والتي مً زاللها ًخٗضي ٖىن ا٢خهاصي ٖلى مهالر ٖىن ؤو ٖضة ؤٖىان
ُ
 - 316اهٓغ اإلاىاص  4 ،3و  33مً ألامغ ع٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ،مغح٘ ؾاب.٤
ً - 317غي البٌٗ ّ
ؤن مى ٠٢اإلاكغٕ الجؼابغي مىخ٣ض ٖلى ؤؾاؽ ؤهه ًسال ٠ؤخ٩ام اجٟا ١حىاهب خ٣ى ١اإلالُ٨ت
ال٨ٟغٍت اإلاغجبُت بالخجاعة التي حٗخبر مً ؤَم الاجٟاُ٢اث اإلالخ٣ت باإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة ،التي حؿعى الجؼابغ
لالهًمام إلحها .ؾالمي مُلىص » ،صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ٧ىحه مً ؤوحه الخماًت اإلاضهُت للٗالمت
الخجاعٍت في ال٣اهىن الجؼابغي« ،مجلت صٞاجغ الؿُاؾت وال٣اهىنٖ ،ضص  ،2012 ،06م.181.
ُ
 - 318اهٓغ اإلااصة ( 6زاهُا) مً اجٟاُ٢ت باعَـ اإلاخٗل٣ت بدماًت اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،مغح٘ ؾاب.٤
ُ
 - 319اهٓغ اإلااصة  150مً صؾخىع الجمهىعٍت الجؼابغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،مغح٘ ؾاب.٤
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ا٢خهاصًحن آزغًٍ(.)320
واٖخبر اإلاكغٕ ُ٢ام ٖىن ا٢خهاصي بخ٣لُض ٖالماث ممحزة لٗىن ا٢خهاصي مىاٞـ
٢هض ٦ؿب ػبابً َظا الٗىن إلُه بؼعٕ ق٩ى ٥وؤوَام في طًَ اإلاؿتهل ٪مىاٞؿت ٚحر
مكغوٖت ( ،)321وطل ٪صون ؤن ٌكترٍ الدسجُل في جل ٪الٗالماث اإلامحزة(.)322
وإلاا ٧اهذ الٗالماث اإلاكهىعة-ؤؾىة باألؾماء الخجاعٍتَ-ى الىىٕ الىخُض مً الٗالماث
ّ
الظي ججىػ خماًخه صون خاحت إلحغاء الدسجُل ٖمال باجٟاُ٢ت باعَـٞ ،ئهه ًم ً٨خماًتها
حؼابُا ومضهُا بمىحب ال٣اهىن ع٢م  ،02-04الؿال ٠الظ٦غ( .)323وبهظا ًؼو ٫الخٗاعى
وجهبذ ألاخ٩ام الخانت بالٗالماث ميسجمت م٘ اجٟاُ٢ت باعَـ التي ناص٢ذ ٖلحها الجؼابغ
وميسجمت ٦ظل ٪م٘ اجٟا ١حىاهب خ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت اإلاغجبُت بالخجاعة(.)324
و٦ظل ٪مً الخُإ الاٖخ٣اص ّ
بإن اإلابخ٨غاث الهىاُٖت ٚحر اإلاسجلت ال حؿخُٟض ؾىي مً
الخماًت اإلاضهُت ًٖ َغٍ ٤صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت بؿبب ُٚاب ٖىهغ
الدسجُل( .)325طلّ ٪ؤن َظٍ ألازحرة إطا ما ٣ٞضث ٖىهغ الؿغٍت ٢بل الدسجُل لِؿذ ؤَال
 - 320اإلااصة  26مً ال٣اهىن ع٢م  ،02-04املخضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،اإلاٗض ٫واإلاخمم.
ُ
 - 321اهٓغ اإلااصة  27مً ال٣اهىن ع٢م  ،02-04مغح٘ هٟؿه.
ّ
ً - 322بضو في الىَلت ألاولى بإهه ًىحض حٗاعى بحن ال٣اهىن ع٢م  ،02-04املخضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث
ّ
إال ّ
ؤن َظا الخٗاعى ؾغٖان ما
الخجاعٍت وألامغ ع٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ،بكإن مؿإلت ج٣لُض الٗالماث
ًخالش ى خُىما هُل٘ ٖلى الىهحن باللٛت الٟغوؿُتُٞ ،خطر ؤن مهُلر الٗالماث اإلامحزة الىاعص في ال٣اهىن ع٢م
 02-04الؿال ٠الظ٦غ ال ً٣خهغ ٖلى الٗالماث ٞدؿبّ ،
وإهما ٌكمل حمُ٘ ؤلاقاعاث اإلامحزة ٦دؿمُاث اإلايكإ
وألاؾماء الخجاعٍت ،والبُاهاث الخجاعٍت بما في طل ٪الٗالماث .للمؼٍض مً الخٟانُل خىَ ٫ظا اإلاىيىٕ عاح٘:
خماصي ػوبير » ،ج٣لُض الٗالماث في ال٣اهىن الجؼابغي :اػصواحُت في الخجغٍم والٗ٣اب ؤم اػصواحُت في اإلاٗنى ؟«،
املجلت ألا٧اصًمُت للبدث ال٣اهىوي٧ ،لُت الخ٣ى ،١حامٗت ٖبض الغخمان محرة ،بجاًتٖ ،ضص ،2010 ،01
م.132-131.
 - 323لم ًخًمً ال٣اهىن ع٢م  ،02-04الؿال ٠الظ٦غ ؤي ٖباعة جُٟض الدسجُل.
ُ
 - 324اهٓغ اإلااصة  16مً اجٟا ١حىاهب خ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت اإلاغجبُت بالخجاعة.
 - 325و ٘٢اإلاكغٕ ألاعصوي في جىا ٌ٢خُىما ؤ٢غ الخماًت اإلاضهُت للٗالماث ٚحر اإلاسجلت ًٖ َغٍ ٤صٖىي اإلاىاٞؿت
حٗض ٖلى ٖالمت ججاعٍت ٚحر مسجلت في اإلامل٨ت
ٚحر اإلاكغوٖت ،وؤ٢غ بٗضم حىاػ ع ٘ٞصٖىي الخٗىٌٍ ًٖ ؤي ٍ
ألاعصهُت٢ .اعن بحن اإلااصجحن  2و 3مً ال٣اهىن ع٢م ( )15لؿىت  ،2000مؤعر في ُٟٞ 24غي  ،2000اإلاخٗل٤
باإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت وألاؾغاع الخجاعٍت ،ج.ع.م.ٌ.ؤ ٖضص  4423ناصعة بخاعٍش  02ؤبغٍل  .2000واإلااصة  33مً
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للخماًت ال٣اهىهُت مهما ٧اهذ َبُٗتهاّ ،
وؤما إطا ؤب٣ى ناخبها ٖلى ؾغٍتها ولم ٌٗلً ٖجها صون
ؤن ًباقغ إحغاءاث الدسجُل بكإنها ٖىضبظ ًم ً٨خماًتها مضهُا ؤو حؼابُا بهٟتها ؤؾغاعا
نىاُٖت ال بهٟتها خ٣ى ١ملُ٨ت نىاُٖت(.)326
ّ
ٞاألؾغاع الخجاعٍت( ،)327ال جخُلب إحغاء الدسجُل ،وإهما ج٣ىم ٖلى جإُ٦ض خ ٤خابؼ
ألاؾغاع في ٦خمان اإلاٗلىماث وٖضم ؤلاٞهاح ٖجها ،وهي حك٩ل حؼءا مً اإلاٟهىم الٗام
للخماًت مً اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت( ،)328ؤو ج٣ىم ٖلى ؤخ٩ام زانت ؤو ٢اهىن الخاالث
البض ؤال ًُٟهم مً زال ٫طلّ ،٪
بكإن خماًت اإلاٗلىماث الؿغٍت .لّ ً٨
بإن ألاؾغاع الخجاعٍت
جخًمً بالًغوعة مبخ٨غاث نىاُٖت جخىاٞغ ٞحها الكغوٍ اإلاىيىُٖت إلاىذ قهاصاث
ّ
ّ
الدسجُل إال ّؤن ناخبها ًداٖ ٔٞلى ؾغٍتها ،وإهما ٢ض جخمثل ألاؾغاع الهىاُٖت في
اإلابخ٨غاث التي ال ًجىػ خماًتها بمىحب بغاءاث الازترإ ٧األ٩ٞاع واإلاٗلىماث ٚحر ال٣ابلت
للخُبُ ٤الهىاعي(.)329
وٍمخاػ هٓام ألاؾغاع الهىاُٖت ٖالوة ٖلى ٖضم اقتراَه الدسجُل الؾخد٣ا١
الخماًت ال٣اهىهُتٖ ،ضم جُُ٣ض جل ٪الخماًت بمضة ػمىُت مدضصة ،وال بم٩ان مٗحنّ .ؤما
ّ
خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت ٞال ًم ً٨خماًتها إال خُث ُسجلذ وفي الخضوص الؼمىُت التي
ال٣اهىن ألاعصوي ع٢م  33لؿىت  ،1952اإلاؤعر في  20ماي ً ،1952خٗل ٤بالٗالماث الخجاعٍت ،ج.ع.م.ٌ.ؤ ٖضص
 1110لزخاعٍش ً 01ىهُى  .1952وعاح٘ في جىيُذ َظا الخىا :ٌ٢إًىاؽ ماػن فخحي الجباعًٍ ،الخماًت اإلاضهُت
للٗالماث الخجاعٍت ٚحر اإلاسجلت و٣ٞا لل٣ىاهحن ألاعصهُت ،مظ٦غة لىُل صعحت ماحؿخحر ،جسهو ٢اهىن الخام،
حامٗت الكغ ١ألاوؾِ٧ ،لُت الخ٣ى ،2010 ،١م.115-114.
326
- BEN ALI Nabila-PRIEUR, Les contrats d’exploitation des biens immatériels (étude de droit
français et droit marocain), Thèse pour l’obtention de grade de Docteur en droit privé, spécialité
propriété industrielle, Ecole Doctorale Droit, Science Politique et Histoire, Université de
Strasbourg, 2014, p.14.
 - 327حٗغ ٝاإلاىٓمت الٗاإلاُت للملُ٨ت ال٨ٟغٍت ألاؾغاع الخجاعٍت بإنها ٧ل اإلاٗلىماث الخجاعٍت الؿغٍت التي حُٗي
للكغ٦ت محزة جىاٞؿُت .ه٣ال ًٖhttp://www.wipo.int :
 - 328ص .طهغي عبض الغػاق دمحم ،خماًت اإلاٗلىماث الؿغٍت مً خ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت ( )Know-howفي يىء
الخُىعاث الدكغَُٗت والً٣ابُت ،صاع الجامٗت الجضًضة ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،2007 ،م.153-152.
 - 329ص .الللُىبي ؾمُدت ،مغح٘ ؾاب ،٤م.426.
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ويٗها ٢اهىن الضولت التي سجلذ ٞحها.
ٌٗخبر اؾخئثاع خابؼ ألاؾغاع الهىاُٖت اؾخئثاعا واُٗ٢ا؛ بِىما اؾخئثاع ناخب اإلالُ٨ت
الهىاُٖت َى اؾخئثاع ٢اهىوي( .)330لظا ال ًد ٤لخابؼ الؿغ الهىاعي ؤن ًمى٘ الٛحر مً
الىنى ٫إلى طاث اإلابخ٨غ بُغٍ٣ت مكغوٖت ،بسال ٝهٓام اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،الظي ٌُٗي –
٦ما ؤؾلٟىا -ناخب قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت خ٣ا اؾخئثاعٍا ولى ّ
جىنل الٛحر إلى طاث
الابخ٩اع بىؾابل مكغوٖت وبهٟت مؿخ٣لت(.)331
لم ًً٘ اإلاكغٕ الجؼابغي ٢اهىها مؿخ٣ال زانا بدماًت ألاؾغاع الهىاُٖت
(ّ )332
إال ّؤن َظا ال ًىٟي وحىص ؤخ٩ام ٢اهىهُت جدمي ألاؾغاع الهىاُٖتّ ،
و٧ل ما في
والخجاعٍت
ألامغ ّؤنها ؤخ٩ام مخٟغ٢ت بحن ههىم مسخلٟت ،وٍم ً٨ؤن هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫اإلااصة 59
مً ألامغ ع٢م  ،07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ،التي جلؼم ال٣اض ي بمغاٖاة خماًت ألاؾغاع
الهىاُٖت والخجاعٍت ٖىض ٞهله في الجزإ .و٦ظل ٪جمى٘ اإلااصة  3/27مً ال٣اهىن ع٢م ،02-04
املخضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت الؿال ٠الظ٦غ ُ٢ام ٖىن ا٢خهاصي
باؾخٛال ٫مهاعاث ج٣ىُت ؤو ججاعٍت ممحزة صون جغزُو مً ناخبها ،واؾخٟاصجه مً ألاؾغاع
اإلاهىُت بهٟت ؤححر ٢ضًم ؤو قغٍ٢ ٪هض ؤلايغاع بهاخب الٗمل ؤو الكغٍ ٪ال٣ضًم.
وجلؼم اإلااصة  7مً ال٣اهىن ع٢م  ،11-90اإلاخٗل ٤بٗال٢ت الٗمل( ،)333الٗما ٫بإن ال
ًٟكىا اإلاٗلىماث اإلاهىُت اإلاخٗل٣ت بالخ٣ىُاث الخ٨ىىلىحُا وؤؾالُب الهى٘ وَغ ١الخىُٓم
الخانت بالهُئت اإلاؿخسضمت ،و٦ظل ٪جلؼم اإلااصة  627مً ال٣اهىن ع٢م  ،59-75اإلاخًمً
- BEN ALI Nabila-PRIEUR, op, cit, p.9
 - 331عماص خمض مدمىص الابغاهُم ،الخماًت اإلاضهُت لبراءاث الازترإ وألاؾغاع الخجاعٍت (صعاؾت م٣اعهت) ،مظ٦غة
لىُل صعحت ماحؿخحر ،جسهو ٢اهىن الخام ،حامٗت الىجاح الىَىُت٧ ،لُت الضعاؾاث الٗلُا ،هابلـ،
ٞلؿُحن ،2012 ،م.30.
ّ
 - 332طَبذ بٌٗ الضو ٫إلى وي٘ ٢اهىن مؿخ٣ل بدماًت ألاؾغاع الخجاعٍت وَظا َى خا ٫ألاعصن التي ؾيذ ال٣اهىن
ع٢م ( )15لؿىت  ،2000اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت وألاؾغاع الخجاعٍت الؿال ٠الظ٦غ.
٢ - 333اهىن ع٢م  ،11-90مؤعر في  21ؤبغٍل ً ،1990خٗل ٤بٗال٢اث الٗمل ،ج.ع.ج.ج.ص.ف ٖضص  17لزخاعٍش  25ؤبغٍل
.1990
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ال٣اهىن الخجاعي ،ال٣ابمحن باإلصاعة ومجمىٕ ألاشخام اإلاضٖىًٍ لخًىع مجلـ ؤلاصاعة في
قغ٦ت مؿاَمت ب٨خم اإلاٗلىماث طاث الُاب٘ الؿغي ؤو التي حٗخبر ٦ظل .٪وَٗا٢ب ٢اهىن
الٗ٣ىباث ٧ل مً ًٟص ي ؤؾغاع مؤؾؿت ٧ان ٌٗمل ٞحها صون ؤن ًغزو له ٢اهىها الُ٣ام
بظل.)334(٪
ولم ّ
جبحن َظٍ الىهىم اإلا٣هىص باألؾغاع الخجاعٍت والهىاُٖت ،وَظا زالٞا الجٟاُ٢ت
جغٍبـ التي حكترٍ في اإلااصة  39مجها ؤن ج٩ىن اإلاٗلىماث ؾغٍت وطاث ُ٢مت ججاعٍت هٓغا
ل٩ىنها ؾغٍت ،وؤن ًخسظ ناخبها ؤلاحغاءاث الالػمت للخٟاّ ٖلى ؾغٍتها .وَظا بٗضما ههذ
ٖلى التزام الضو ٫ألاًٖاء بدماًت اإلاٗلىماث الؿغٍت ؤزىاء يمان الخماًت الٟٗالت للمىاٞؿت
ٚحر اإلاكغوٖت خؿب ما جىو ٖلُه اإلااصة  10م٨غع مً اجٟاُ٢ت باعَـ اإلاخٗل٣ت بدماًت
اإلالُ٨ت الهىاُٖت.
ّ
الفغع الثاوي
زغوج اإلاشغع عً اللىاعض العامت في الاثباث
ا
حعؼٍؼا إلاغهؼاإلاالً
ً٣ابل الخ٣ى ١واحب ٖضم الاٖخضاء ٖلحها .والٛالب ؤن جخد ٤٣الخماًت ًٖ َغٍ٤
جضزل الً٣اء ،إط ّؤن ناخب الخ ٤ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًض ٘ٞالاٖخضاء بُضٍ بل ّ
البض ؤن جخىلى ٖىه
ّ
طل ٪الؿلُت الٗامت .وَظٍ الؿلُت الٗامت ال جخىلى طل ،٪في الٛالب ،إال إطا ٧ان بُض
ّ
الصخو ما ًثبذ ؤهه ناخب خ.)335(٤
وٍخدغ ٥ال٣اهىن جلبُت لضٖىي ناخب الخ ٤وإلاهلخخه إطا ٧ان ّزمت اٖخضاء ٖلى
الخ ،٤ل٢ ً٨ض ًخُلب لخد ٤ُ٣طل ٪ؤن ًخسظ ناخب الخ ٤زُىة ؤزغي ًٌٗض بها َلبه
 - 334اإلااصة  302مً ألامغ ع٢م  ،156-66اإلاخًمً ٢اهىن الٗ٣ىباث ،مٗض ٫ومخمم ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 335ص .حالٌ علي العضوي ،ص .عمظان ؤبى الؿعىص وص .دمحم خؿً كاؾم ،الخ٣ى ١وٚحرَا مً اإلاغا٦ؼ ال٣اهىهُت،
ميكإة اإلاٗاع ،ٝؤلاؾ٨ىضعٍت ،1996 ،م.453.
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ُ
ّ
للخماًت ،هي ؤن ًُ٣م الضلُل ٖلى ؤهه ٗٞال ناخب الخ ٤الظي اٖخضي ٖلُه ،طلّ ٪ؤن الظي
ّ
ًدضر ٖمال ّؤن اإلاٗخضي ً٣ىم باٖخضابه لِـ ملجغص عٚبخه في الاٖخضاء ،ول ً٨ألهه ًىاػٕ في ّؤن
اإلاٗخضي ٖلُه ناخب خ ،٤ومً ّ
زم وحب ٖلى َظا ألازحر ؤن ًؼٍل اللبـ الظي ًثحرٍ
اإلاٗخضي ،وؾبُله إلى َظٍ ؤلاػالت َى ج٣ضًم الضلُل ؤو ؤلازباث(ٞ .)336اإلزباث َى إ٢امت
الضلُل ؤمام الً٣اء ،بالُغ ١التي خضصَا ال٣اهىن وبالُ٣ىص التي عؾمها ٖلى وحىص واٗ٢ت
٢اهىهُت مخىاػٕ ٖلحها.
وٖلى طلٞ ٪هىا ٥نلت وزُ٣ت بحن ؤلازباث وبحن جد ٤٣الخماًتّ ،
ألن َظٍ م٣غوهت
بدهى ٫طل ،٪ولهظا ً٣اّ ٫ؤن ؤلازباث َى ؾبُل إخ٣ا ١الخ ،)337(٤وَى ٢ى٢ ٫ض ال ًبضو
ّ
إال ّؤن الًغو ة الٗملُت ج٣خًُه .و٧ىهه ٚحر ٖاصّ ٫
ٞألن ؤلازباث مؿإلت ق٩لُت ،و٢ض
ٖاصال
ع
ال ٌؿخُُ٘ الصخو-عٚم ٧ىهه ٗٞال ناخب الخ -٤ؤن ً٣ىم بها ُٞمخى٘ ال٣اهىن ًٖ
خماًخهّ ،
وؤما ٧ىن الًغوعة الٗملُت ج٣خًُه ٞألهه البض مً وي٘ يىابِ مُٗىت ٌؿخٗان
ّ ّ
لخٗظع الخمُحز بحن الخ ٤والباَلٞ .ال قّ ٪ؤن ٧ىن
بها ٖلى جدضًض ألا٩ٞاع املجغصة ،وإال
الصخو ناخب خ ٤في مؿإلت مجغصة ٌؿخُُ٘ ؤن ًضٖحها ٧ل شخو ،ول٩ي جىًبِ
اإلاؿابل البض ؤن ٌؿخضٖ ٫لى وحىص َظٍ ال٨ٟغة بكىاَض ماصًت وجل ٪مهمت ٢ىاٖض
ؤلازباث(ٞ .)338مجغص الاصٖاء صون ج٣ضًم قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت ٌٗض مجغص ٢ى ٫مغؾل
بضون صلُل(.)339
ّ
لظلً ٪خٗحن ٖلى اإلاضعي ؤن ًثبذ بإهه مال ٪الخ ٤اإلاٗخضي ٖلُه وؤن ًثبذ ّؤن َىا٥
اٖخضاء ٖلى خ٣هٞ .ال٣اٖضة ّؤن مً ًضعي ؤمغا ً٩ىن ٖلُه إزباجه ،وهي ٢اٖضة ًخًمجها ال٣ى٫
 - 336ص .ؤخمض ؾالمت ،اإلاضزل لضعاؾت ال٣اهىن ،ال٨خاب الثاوي :م٣ضمت ال٣اهىن اإلاضوي ؤو هٓغٍت الخ ،٤الُبٗت
الخامؿت ،م٨خبت ٖحن الكمـ ،ال٣اَغة ،2005 ،م.316.
ٌٗ - 337خبر البٌٗ ؤلازباث بمثابت قغٍان الخُاة للخ .٤عاح٘ :بغاهُمي صالح ،ؤلازباث بكهاصة الكهىص في ال٣اهىن
الجؼابغي :صعاؾت م٣اعهت في اإلاىاص اإلاضهُت والجىابُت ،عؾالت لىُل ص٦خىعاٍ ٖلىم ،جسهو ال٣اهىن ،حامٗت
مىلىص مٗمغي ،جحزي وػو٧ ،لُت الخ٣ى ،2012 ،١م.03.
 - 338ص .ؤخمض ؾالمت ،مغح٘ ؾاب ،٤م.316.
٢ - 339غاع مد٨مت الخمُحز الاجداصًت الٗغاُ٢تٖ ،ضص  /554مضهُت مى٣ى ،2008 /٫بخاعٍش  25ؤوث  ،2008مغح٘
ؾاب ،٤م.14-13.
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اإلاإزىع » :البِىت ٖلى مً اصعى «.
ّ
وٖلى َظا ألاؾاؽ ّ
ًخٗحن ٖلى مً ًضعي ؤهه ناخب ملُ٨ت نىاُٖت اٖخضي الٛحر ٖلى
ملُ٨خه ؤن ًثبذ طلَ ًٖ ٪غٍ ٤الكهاصة التي مىدها ّإًاٍ اإلاٗهض الىَني الجؼابغي للملُ٨ت
الهىاُٖت ؤو ًٖ َغٍ ٤ج٣ضًم عزهت إطا ٧ان خ٣ه ٌؿدىض إلى عزهت( ،)340ؤو ؤن ًثبذ
الاٖخضاء ًٖ َغٍ ٤مدًغ مٗاًىت وإزباث خالت ُمٗض مً َغ ٝمدًغ ً٢اةي إلى ٚحر طل٪
مً الىؾابل التي حؿمذ باإلزباث .وإطا و ٘٢الاٖخضاء في الٟترة ما بحن ؤلاًضإ واليكغ ًخٗحن
ٖلى اإلاخًغع ؤن ًثبذ ؾىء هُت اإلاٗخضي ٧إن ًثبذ ٖلمه بىحىص ؤلاًضإ (َ ًٖ )341غٍ ٤ؾب٤
إهظاعٍ بال ًٖ ٠٨الاٖخضاء بىاؾُت مدًغ ً٢اةي(.)342
و٢ض ّبحن الً٣اء الجؼابغي في مىاؾباث ٖضًضة ؤَمُت ج٣ضًم اإلاضٖىن قهاصاث
الدسجُل ٦ضلُل ًثبذ ملُ٨تهم في الً٣اًا اإلاٗغويت ؤمامه( .)343واٖخبر ٖضًم الهٟت َالب
خ ٤اإلالُ٨ت الهىاُٖت الظي لم ً٣ضم الكهاصة اإلامىىخت مً اإلاٗهض الىَني الجؼابغي للملُ٨ت
الهىاُٖت جضٖ ٫لى ؤهه اإلاال.)344(٪
ّ
ٚحر ؤهه إطا ٧ان اإلاضعي ملؼما بئزباث صخت اصٖابهٞ ،هى ٚحر ملؼم بإن ًثبذ الىن٠
ال٣اهىوي لالٖخضاء ،إط ّؤن ج ٠ُُ٨الى٢اة٘ ؤو الخهغٞاث مؿإلت جخٗل ٤بىحهت ال٣اهىن ؤو
بخُبُ ٤ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت ،وٍٟترى في ال٣اض ي الٗلم بإخ٩ام ال٣اهىن بدُث ال ًُلب مً
الصخو ؤن ًُ٣م الضلُل ٖلحها.
ل٢ ً٨ض ًدضر ؤن ًخضزل ال٣اهىن ُٟٗٞي شخها مُٗىا مً إزباث ؤمغ ّ
مٗحن ٧ان
ً - 340جىػ للمغزو له باالؾخٛال ٫ؤن ٌؿخٓهغ الغزهت إلزباث خ٣ه ؤمام ال٣اض ي.
 - 341عاح٘ ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫اإلااصة  2/38مً ألامغ ع٢م  ،08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ
اإلاخ٩املت ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 342عاح٘ ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫اإلااصة  57مً ألامغ ع٢م  ،07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ،مغح٘ ؾاب.٤
٢ - 343غاع املخ٨مت الٗلُاٚ ،غٞت الجىذ واملخالٟاث ،مل ٠ع٢م  ،380811بخاعٍش  28ماعؽ ًُ٢ ،2007ت ()ٕ-٫
و(-٫م) يض (م-ر) و(م-ح) والىُابت ،مغح٘ ؾاب ،٤م.358 .
٢ - 344غاع املخ٨مت الٗلُا ،الٛغٞت الخجاعٍت والبدغٍت ،مل ٠ع٢م  599047بخاعٍش ُٟٞ 04غي ًُ٢ ،2010ت (ح)ٕ.
يض قغ٦ت ط.م.م (ؤ) وؤبىابه ،مغح٘ ؾاب ،٤م.47-45 .
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ًجب ٖلُه إزباجه جُبُ٣ا ل٣اٖضة ّؤن ؤلازباث ً٩ىن ٖلى مً ًضعي ؤو ؤن ًى٣ل ٖبء ؤلازباث
إلى اإلاضعى ٖلُه.
وٖلى َظا ألاؾاؽ زغج اإلاكغٕ الجؼابغي ًٖ اإلاإلىُٞ ٝما ًخٗل ٤بمً ًٖ ٘٣لُه ٖبء
ؤلازباث ،في خالت الاٖخضاء ٖلى خ٣ى ١مال ٪بغاءة الازترإ ،وطل ٪بخُٛحر مجغي ؤلازباث،
وه٣له ٖلى ٖاج ٤الُغ ٝألازغ-اإلاضعى ٖلُه-بض ٫اإلاضعيٞ .جاء في اإلااصة  59مً ألامغ ع٢م -03

 ،07اإلاخٗل ٤ببراءاث ؤهه ... »:وختى إثباث العىـٌ ،عخبر ول مىخىج مؼابم لصىع بضون
ا
عطا صاخب البراءة مىخىحا خصل علُه بالؼغٍلت التي حشملها البراءة .وطلً على ألاكل
في إخضي الحالخين آلاجِخين:
-1عىضما ًىىن مىطىع البراءة ػغٍلت جخعلم بالحصىٌ على مىخىج حضًض.
-2عىضما ما ًىحض اخخماٌ هبير بإن اإلاىخىج اإلاؼابم خصل علُه بالؼغٍلت التي
حشملها البراءة ّ
وؤن صاخب البراءة لم ٌؿخؼع عغم الجهىص اإلابظولت ،شغح الؼغٍلت
اإلاؿخعملت.
وفي هظه الحالتً ،مىً للجهت اللظائُت املخخصت ؤن جإمغ اإلاضعى علُه بخلضًم
ألاصلت التي جثبذ ّؤن الؼغٍلت اإلاؿخعملت للحصىٌ على مىخىج مؼابم جسخلف عً
الؼغٍلت التي حشملها البراءة. «...
ٌٗخبر َظا الخ٨م ميسجما م٘ ؤخ٩ام اإلااصة  34مً اجٟاُ٢ت جغٍبـ التي ؤ٦ضث ُٞما
ًسو ٖبء ؤلازباث في بغاءة الازترإ بإهه:

»  -1ألغغاض ؤلاحغاءاث اإلاضهُت فُما ًخعلم بالخعضي على خلىق البراءة اإلاشاع إليها
في الفلغة (ب) مً اإلااصة  ،22للؿلؼاث اللظائُت ،إطا وان مىطىع البراءة ػغٍلت
جصيُع مىخجاث صالخُت إصضاع ألامغ للمضعى علُه بئثباث ّؤن ػغٍلت جصيُع مىخج
مؼابم جسخلف عً الؼغٍلت اإلاشمىلت ببراءة ازتراع .لظلً جلتزم البلضان ألاعظاء على
الىص ّ
بإن ؤخض ألاوطاع الخالُت على ألاكل ٌعخبر ؤي مىخج مؼابم كض جم الحصىٌ علُه
وفم الؼغٍم اإلاشمىلت ببراءة الازتراع ،عىضما جخم اهخاحه صون مىافلت صاخب الحم في
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البراءة ما لم ًثبذ زالف طلً:

ؤ-إطا وان اإلاىخج الظي ًخم الحصىٌ علُه وفم ػغٍلت الخصيُع اإلاشمىلت ببراءة
الازتراع مىخجا حضًضا؛
ب-إطا جىفغ اخخماٌ هبير في ؤن ًىىن اإلاىخج اإلاؼابم كض صىع وفم هظه الؼغٍلت ولم
ا
ًخمىً صاحب الحم في بغاءة الازتراع مً جدضًض الؼغٍلت التي اؾخسضمذ فعال مً
زالٌ بظٌ حهىص معلىلت في طلً الؿبُل.
-2ألي بلض عظى خغٍت الىص على ّؤن عبء ؤلاثباث اإلاشاع إلُه في الفلغة (ً )1لع
على عاجم الشخص اإلاتهم بالخعضي على بغاءة الازتراع ،فلؽ إطا اؾخىفى الشغغ اإلاشاع
إلُه في الفلغة الفغعُت (ؤ) ؤو إطا اؾخىفى الشغغ اإلاشاعإلُه في الفلغة الفغعُت (ب ). «...
وٖالوة ٖلى طل ،٪ؤٖٟذ اإلااصة  16مً طاث الاجٟاُ٢ت ناخب الٗالمت مً ؤلازباث،
ٞإ٦ضث ٖلى جمخ٘ ناخب الٗالمت الخجاعٍت اإلاسجلت بالخ ٤اإلاُل ٤في مى٘ الٛحر الظي لم ًدهل
ٖلى مىا٣ٞت ناخب الٗالمت مً اؾخسضام الٗالمت طاتها ؤو ٖالمت ممازلت في ؤٖمالها الخجاعٍت
باليؿبت للؿل٘ والخضماث طاتها ؤو اإلامازلت لخل ٪التي سجلذ بكإنها الٗالمت الخجاعٍت خحن ًمً٨
ؤن ٌؿٟغ طل ٪الاؾخسضام ًٖ اخخما ٫خضور لبـ .واٞتريذ اخخما ٫خضور لبـ في خالت
ُ
اؾخسضام ٖالمت ججاعٍت مُاب٣ت باليؿبت لؿل٘ وزضماث مُاب٣ت .وٖلى َظا ألاؾاؽ ه٣ل ٖبء
ؤلازباث مً اإلاضعي إلى اإلاضعى ٖلُه الظي ٖلُه ؤن ًثبذ ّ
بإن الخُاب ٤ال ًغجب خضور اللبـ.

اإلاؼلب الثالث
خم اإلاالً في الخصغف
في مىطىع شهاصة اإلالىُت الصىاعُت
ٌٗخبر خ ٤اإلالُ٨ت الهىاُٖت خ٣ا مالُا ًضزل في الظمت اإلاالُت للمال .)345(٪وجغجِبا ٖلى
 - 345جغجب بغاءة الازترإ خ٣ا ؤصبُا إلى حاهب الخ ٤اإلاالي؛ ًخمثل في وؿبت الازترإ إلى املخترٕ .وَى ٚحر ٢ابل
لالهخ٣ا ٫والخهغُٞ ٝه ،وال للخىُٟظ ٖلُه طل ٪ألهه ًغجبِ بصخو املخترٕ.
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طلً ٪سً٘ لظاث ؤخ٩ام الخ٣ى ١اإلاالُت مً خُث اهخ٣الها ًٖ َغٍ ٤اإلاحرار وحىاػ
الخهغٞ ٝحها(ُٞ .)346م ً٨لهاخب قهاصة الدسجُل ؤن ًخهغ ٝفي خ٣ه جهغٞا ها٢ال ه٣ال
٧لُا ؤو حؼبُا للملُ٨ت( ،)347بم٣ابل ؤو صون م٣ابل(٧ )348الخىاػ ًٖ ٫اإلالُ٨ت الهىاُٖت لهالر
الٛحر ؤو ج٣ضًمها ٧ئؾهام في قغ٦ت ٖلى ؾبُل الخملُ ،)349(٪وٍجىػ ؤن ً٩ىن الخهغ ٝها٢ال
لخ ٤الاؾخٛال٧ ٫الترزُو باالؾخٛال )350(٫وؤلاؾهام في قغ٦ت ٖلى ؾبُل الاهخٟإ ،وؤزحرا
ًجىػ للمال ٪ؤن ً٣ضم ملُ٨خه الهىاُٖت ٖلى ؾبُل الًمان( )351وعَجها عَىا خُاػٍا(.)352
346

-PINTO HANIA Vanessa, Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières
conventionnelles, Thèse en vue de l’obtention du grade de Docteur en droit, Faculté de droit,
Université Paris-Est Créteil,1992, p.3.
ً - 347جىػ لهاخب قهاصة حسجُل اإلالُ٨ت الهىاُٖت ؤن ًدىاػ ًٖ ٫ملُ٨خه الهىاُٖت جىاػال ٧لُا ،بدُث جيخ٣ل ٧ل
الخ٣ى ١الىاججت ًٖ قهاصة الدسجُل إلى اإلاخىاػ ٫إلُه ،ؤو ؤن ًدىاػٖ ٫جها حؼبُا٧ ،الخىاػ ًٖ ٫خ ٤ؤلاهخاج ؤو خ ٤البُ٘
ُ
ؤو بٌٗ اإلاىخجاث  ِ٣ٞؤو ؤن ًدىاػ ًٖ ٫خ ٤الاؾخحراص ٞدؿب .اهٓغ اإلاىاص 1/20 :مً ألامغ ع٢م  86-66اإلاخٗل٤
بالغؾىم والىماطج الؿال ٠الظ٦غ 1/36 ،مً ألامغ ع٢م  07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ 1/23 ،مً ألامغ ع٢م
 08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت 1/14 ،مً ألامغ ع٢م  06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث.
ٌٗ - 348خبر الخىاػ ٫بم٣ابل الهىعة ألا٦ثر قُىٖا وطًىٖا .وَظا ما جبِىه الاخهابُاث التي وكغَا اإلاٗهض الىَني
الٟغوس ي للملُ٨ت الهىاُٖت في ؾىت  ،2010خُث بُيذ َظٍ ؤلاخهابُاث ّ
بإن اهخ٣ا ٫اإلالُ٨ت الهىاُٖت ًٖ
َغٍ ٤الخىاػ ٫بل 7644 ٜبغاءة ازترإ ،وٖ 18108المت و  724عؾم وهمىطج نىاعي .ه٣ال ًٖ:
BEN ALI Nabila-PRIEUR, op.cit, p.191.
 - 349ججحز اإلااصة  416مً ألامغ ع٢م  ،58-75اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،ألي شخو اإلاؿاَمت في
قغ٦ت ٢ابمت ؤو ًٖ َغٍ ٤الخإؾِـ بخ٣ضًم ٖمل ؤو ؤمىا ٫ه٣ضًت ؤو ؤمىاُٖ ٫يُت.
ً - 350م ً٨للترزُو باؾخٛال ٫اإلالُ٨ت الهىاُٖت ؤن ًُصخب باإلاٗغٞت الٟىُت٦ ،ما َى الخا ٫في ٖ٣ىص الٟغاوكحز.
عاح٘ :عبض اإلاهضي واظم هاصغ ،هظام حباع ػالب » ،اإلاٗغٞت الٟىُت وؤزغَا في ٖ٣ض الٟغاوكحز« ،مجلت حامٗت
بابل للٗلىم ؤلاوؿاهُت ،املجلض ٖ ،17ضص  ،2009 ،2م 274.وما ًلحها .وعاح٘ ؤًًا:
-BURST Jean-Jacques, « Droits de propriété industrielle et franchise », mélanges offerts à
Albert CHAVANNE, op. cit., p. 204-205.
-AL SURAIHI Yasser, La fin du contrat de franchise, Thèse pour obtention du grade docteur en
droit, faculté de droit et des sciences sociales, université de Poitier, 2008.
 - 351جىو اإلااصة  188مً ألامغ ع٢م  ،58-75اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي ،اإلاٗض ٫واإلاخممٖ ،لى ّؤن " :ؤمىاٌ اإلاضًً
حمُعها طامىت لىفاء صًىهه ".
ّ
 - 352ال حٗخبر الابخ٩اعاث الهىاُٖت وؤلاقاعاث اإلامحزة ٖ٣اعاث ،ومً ّ
زم ال ًغص ٖلحها الغًَ الغؾمي ألن َظا ألازحر ال
ُ
ّ
إال إطا ّ
هو ال٣اهىن ٖلى زال ٝطل .٪اهٓغ اإلااصة  886مً ألامغ ع٢م  ،58-75اإلاخًمً
ًغص إال ٖلى الٗ٣اعاث
ال٣اهىن اإلاضوي ،اإلاٗض ٫واإلاخمم.
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وَكترٍ في الخهغٞاث ال٣اهىهُت الىاعصة ٖلى اإلالُ٨ت الهىاُٖت ٖالوة ٖلى الكغوٍ
اإلاىيىُٖت الٗامت اإلاٗغوٞت في ابغام الخهغٞاث ال٣اهىهُت قغوَا ق٩لُت جخمثل في ال٨خابت
ّ
(الٟغٕ ّ
ألاو )٫والدسجُل ؤو الُ٣ض واليكغ إلٖالم الجمهىع (الٟغٕ الثاوي).
الفغع ّ
ألاوٌ
هخـ ـ ـ ـ ــابت الخص ـ ـ ــغف
ٌكترٍ اإلاكغٕ الجؼابغي ٦خابت ٖ٣ض الخهغ ٝالىاعص ٖلى اإلالُ٨ت الهىاُٖت( ،)353وطل٪
ؾىاء ؤ٧ان الخهغ ٝها٢ال للملُ٨ت ؤو ها٢ال لالهخٟإ ؤو ٢ضم طل ٪الخٖ ٤لى ؾبُل الًمان،
وؾىاء ٧ان الخهغ ٝفي اإلالُ٨ت الهىاُٖت م٣ترها باإلاؤؾؿت ؤو املخل الخجاعي ؤو بمٗؼٖ ٫ىه.
وإلاا ٧اهذ ٦خابت الخهغ ٝبهظا ال٣ضع مً ألاَمُت ٧ان ّ
البض مً جدضًض هىٖها (ؤوال) ،وَبُٗتها
وحؼاء جسلٟها (زاهُا).
ا
ؤوال-هىع الىخابت:
ّ ُ
ّ
جبحن ال٣غاءة الٟاخهت ألخ٩ام ال٣اهىن الجؼابغي بإهه حكترٍ ال٨خابت الغؾمُت خُىما
ً٩ىن الخهغ ٝفي اإلالُ٨ت الهىاُٖت م٣ترها باملخل الخجاعي (ؤ) ،وٍجىػ ؤن ج٩ىن ال٨خابت
ٖغُٞت خُىما ً٩ىن الخهغ ٝفي اإلالُ٨ت الهىاُٖت مؿخ٣ال ًٖ املخل الخجاعي (ب).
ؤ -طغوعة الىخابت الغؾمُت متى شمل الخصغف املحل الخجاعي:
ُوحضث الابخ٩اعاث الهىاُٖت وؤلاقاعاث اإلامحزة مً ؤحل اؾخٛاللها ججاعٍا ونىاُٖا،
لظا ٚالبا ما جىههغ وجظوب في املخل الخجاعي وحك٩ل حؿما واخضا ًخم اؾخٛالله مً ٢بل
 - 353حاء في اإلااصة  1/15مً ألامغ ع٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ؤهه » :حشترغ ،جدذ ػائلت البؼالن ،الىخابت
وإمظاء ألاػغاف في علىص الىلل ؤو عهً العالمت اإلاىصعت ؤو اإلاسجلت .« ....والؿُا ١هٟؿه جًمىخه اإلااصة 21
مً ألامغ ع٢م  ،86-66اإلاخٗل ٤بالغؾىم والىماطجٞ ،جاء ٞحها ما ًليّ »:إن العلىص اإلاشخملت إما على هلل
اإلالىُت وإما على مىذ خم امخُاػ الاؾخغالٌ ؤو الخىاػٌ عً هظا الحم ،وإما على الغهً ؤو عفع الُض عً
الغهًً ،جب ؤن ًخم جثبُتها هخابُا وحسجُلها في الضفتر الخاص بالغؾىم والىماطج وإال ؾلؽ الحم «.
واهٓغ ٦ظل ٪اإلااصة  2/36مً ألامغ ع٢م  ،07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ،واإلااصة  2/29مً ألامغ ع٢م 08-03
اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت.
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الٗىن الا٢خهاصي( .)354ولهظا ّ
هو ال٣اهىن الجؼابغي ٖلى إم٩اهُت قمى ٫املخل الخجاعي
لخ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت(.)355
وٖلى َظا ألاؾاؽ ج٩ىن خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت يمً ٖىانغ املخل الخجاعي ،لظا
ًجىػ لهاخب املخل الخجاعي ؤن ًدىاػَ ًٖ ٫ظا املخل ب٩اٞت ٖىانغٍ.
وجغجِبا لظلً ٪سً٘ الخهغ ٝفي اإلالُ٨ت الهىاُٖت إلى ق٩لُاث الخهغ ٝفي املخل
الخجاعي .وحٗخبر الغؾمُت في الٗ٣ىص إخضي َظٍ الك٩لُاث(ٞ .)356الٗ٣ض الظي ًخًمً
الخهغ ٝفي املخل الخجاعي َى هٟؿه الظي ًخًمً ٖىانغ اإلالُ٨ت الهىاُٖت اإلاخهغٞ ٝحها
ُ
ؤؾىة باملخل الخجاعي .إط ٌُكترٍ ٧ي ٌكمل الخهغ ٝفي املخل الخجاعي اإلالُ٨ت الهىاُٖت ؤن
حٗحن ٖىانغٍ ٖلى وحه الض٢ت في ٖ٣ض الخهغ ،ٝبمٗنى لى ٧ان الخهغَ ٝى عًَ املخل
ّ
الخجاعيّ ،
ٞئن ٖملُت الغًَ َظٍ ال حكمل اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،إال إطا ٧اهذ ألاَغاٝ
اإلاخٗا٢ضة ٢ض ٢امذ بظ٦غَا نغاخت في ٢ابمت الٗىانغ اإلاغَىهت(.)357

- CAZAJUS Myriam, L’anticipation dans la transmission des entreprises – Aspects civils, Thèse
en vue de l’obtention du grade de Docteur en droit, Discipline : Droit privé, Université de
Toulouse 1 – Capitole, 2013, p.137.
 - 355جىو اإلااصة  78مً ألامغ ع٢م  59-75اإلاخًمً ال٣اهىن الخجاعي ،ج.ع.ج.ج.ص.ف ٖضص  101لزخاعٍش  19صٌؿمبر
ّ ( .1975
مٗضّ ٫
ومخمم)ٖ ،لى ؤهه » :حعض حؼءا مً املحل الخجاعي ألامىاٌ اإلاىلىلت املخصصت للمماعؾت

وشاغ ججاعي .وَشمل املحل الخجاعي إلؼامُا عمالئه وشهغجه .هما ٌشمل ؤًظا ؾائغ ألامىاٌ ألازغي
الالػمت الؾخغالٌ املحل الخجاعي هعىىان املحل والاؾم الخجاعي والحم في ؤلاًجاع واإلاعضاث وآلاالث
والبظائع وخم اإلالىُت الصىاعُت والخجاعٍت ول طلً ما لم ًىص اللاهىن على زالف طلً «.

 - 356بالغحىٕ إلى ؤخ٩ام ال٣اهىن الخجاعي هجضٍ ً٣غع ّ
وإًجاع
بُ٘
ؤن ٧ل الخهغٞاث الىاعصة ٖلى املخل الخجاعي مً
ٍ
ٍ
ُ
ّ
عًَ جخُلب الك٩لُت الغؾمُت ،ؤي ؤن جٟغ ٙالخهغٞاث في ق٩ل ٖ٣ىص عؾمُت وإال اٖخبرث باَلت .اهٓغ
ؤو ٍ
اإلااصجحن  1/79و 120مً ألامغ ع٢م  ،59-75اإلاخًمً ال٣اهىن الخجاعي ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،الؿال ٠الظ٦غ.
 - 357إط ٌٗخبر اإلاكغٕ الجؼابغي بمىحب اإلااصة  2/119مً ألامغ ع٢م  59-75الؿال ٠الظ٦غ ،ؤهه في خالت ما إطا لم
ّ
ّ
ّ
ّ
إال الٗىىان والاؾم الخجاعي
ٌٗحن نغاخت وٖلى وحه الض٢ت في الٗ٣ض ما ًدىاوله الغًَٞ ،ئهه ال ً٩ىن قامال
والخ ٤في ؤلاًجاع والؼبابً والكهغة الخجاعٍت .ؤما إطا اخخىي الغًَ ٖلى املخل الخجاعي وٞغوٖهُٞ ،جب حُُٗجها ببُان
مغ٦ؼَا ٖلى وحه الض٢ت.
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ا
ب -الاهخفاء بالىخابت العغفُت إطا وان الخصغف مؿخلال عً املحل الخجاعي:
لم ّ
ًبحن اإلاكغٕ الجؼابغي نٟت وقغوٍ جدغٍغ ٦خابت الخهغ ،ٝخُىما ً٩ىن الخهغٝ
واعصا ٖلى اإلالُ٨ت الهىاُٖت صون املخل الخجاعي ،وبىاء ٖلى طلً ٪جىػ لألَغا ٝاإلاخٗا٢ضة ٦خابت
جهغٞاتهم بسِ الُض ؤو ٖلى ؤلت ال٨خابت ؤو ؤن ًجٗلىنها في صٖامت إل٨تروهُتٞ ،األمغ حابؼ
٢اهىها( .)358وٖلُهً ،جىػ لهم ؤن ًدغعوا جهغٞاتهم ؤمام مىز ٤ؤو ؤن ً٨خٟىا بمجغص اجٟاٖ ١غفي.
ٞاإلاهم ؤن ً٩ىن الٗ٣ض م٨خىبا وال تهم ُُٟ٦ت ال٨خابتٚ ،حر ّؤهه ّ
البض مً جى ُ٘٢اإلاخٗا٢ضًً ٖلى
الٗ٣ض(.)359
وججضع مالخٓت ّؤن بٌٗ الدكغَٗاث بُيذ قغوٍ ال٨خابت متى ٧ان الخهغ ٝفي اإلالُ٨ت
الهىاُٖت ٚحر م٣ترن باملخل الخجاعيٞ ،اقترٍ الدكغَ٘ الاماعاحي ال٨خابت ؤمام مىْ ٠مسخو
ّ
ًهاصٖ ١لحها ؤو ؤمام ٧اجب الٗض ،)360(٫ومٗنى طل ٪ؤهه ال ً٣غ بال٨خابت الٗغُٞت .واقترٍ الدكغَ٘
ألاعصوي بإن جدغع الخهغٞاث بمىحب ٖ٣ض زُي(.)361
ا
ثاهُا-ػبُعت الىخابت وحؼاء جسلفها:
إطا ٧ان واضخا ّ
بإن ال٨خابت وإٞغاٚها في ٖ٣ىص عؾمُت قغٍ يغوعي لصخت
الخهغٞاث الىا صة ٖلى املخل الخجاعي ،وإطا ٧ان واضخا ؤًًا ّ
بإن جسلٟها ًؤصي إلى بُالن
ع

ٌ - 358كترٍ إطا ٧اهذ ال٨خابت بالك٩ل ؤلال٨ترووي ؤن حؿمذ بالخإ٦ض مً َىٍت الصخو الظي ؤنضعَا وؤن ج٩ىن
ُ
مٗضة ومدٟىْت في ْغو ٝجًمً ؾالمتها .اهٓغ اإلااصة  323م٨غع 1مً ألامغ ع٢م  ،59-75اإلاخًمً ال٣اهىن
اإلاضوي ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،مغح٘ ؾاب.٤
ُ
 - 359اهٓغ اإلااصة  1/15مً ألامغ ع٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ،مغح٘ ؾاب.٤
ُ
 - 360اهٓغ ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫اإلااصة  18مً ٢اهىن إماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ع٢م  31لؿىت  2006اإلاٗض ٫لل٣اهىن ع٢م
 17لؿىت ً ،2002خٗل ٤بدىُٓم وخماًت اإلالُ٨ت الهىاُٖت لبراءاث الازترإ والغؾىم والىماطج الهىاُٖت.
 - 361اإلااصة  50مً هٓام بغاءاث الازترإ ألاعصوي ع٢م  97لؿىت  ،2001مؤعر في  06هىٞمبر  ،2001اإلاخٗل ٤ببراءاث
الازترإ ج.ع.م.ٌ.ؤ ٖضص  4522لزخاعٍش  13صٌؿمبر  .2001و٧ان بئم٩ان اإلاكغٕ ألاعصوي ؤن ًخٟاصي طلَ ٪اإلاا ؤهه ؾً
٢اهىها زانا باإلاٗامالث ؤلال٨تروهُت وَى ال٣اهىن ع٢م  85لؿىت  ،2001اإلاؤعر في  11صٌؿمبر ً ،2001خٗل٤
باإلاٗامالث ؤلال٨تروهُت ،ج.ع.م.ٌ.ؤ ٖضص  4524لزخاعٍش  31صٌؿمبر  .2001اإلااصة  18مً ال٣اهىن الاجداصي
الاماعاحي ع٢م  17لؿىت .2002
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جل ٪الخهغٞاث بُالها مُل٣ا (ّ ،)362
ٞئن َبُٗت ال٨خابت وهىٕ البُالن الىاجج ًٖ جسلٟها
خُىما ً٩ىن الخهغ ٝفي اإلالُ٨ت الهىاُٖت بمٗؼ ًٖ ٫املخل الخجاعي َما مدل زال ٝبحن
الً٣اء وال٣ٟهُٗٞ ،خبر البٌٗ ال٨خابت وؾُلت لإلزباث وجسلٟها ال ًغجب ؾىي البُالن
اليؿبي (ؤ) ،بِىما طَب ؤي زان إلى ّؤن ال٨خابت قغٍ لصخت الخهغّ ٝ
وؤن ُٚابها ًؤصي إلى
ع ٍ
بُالن الخهغ ٝبُالها مُل٣ا (ب).
ؤ -الىخابت وؾُلت إثباث:
طَب الً٣اء الٟغوس ي في بٌٗ ٢غاعاجه إلى ّؤن ال٨خابت التي ٌكترَها ال٣اهىن في الخهغٞاث
ّ
التي جغص ٖلى اإلالُ٨ت الهىاُٖت ما هي إال وؾُلت إلزباث الخهغ ٝبحن ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة ،وٖلى
َظا ألاؾاؽ ً٢ذ الٛغٞت الخجاعٍت في مد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿُت في ٢غاع ناصع ٖجها بخاعٍش 17
حىٍلي ّ 1957
بإن جسل ٠ال٨خابت ال ًغجب ؾىي البُالن اليؿبي( ،)363وؤ٦ثر مً طل٣ٞ ٪ض طَبذ
مد٨مت باعَـ في ٢غاع ناصع ٖجها بخاعٍش  18صٌؿمبر  2002بكإن ًُ٢ت قغ٦ت » «Baralan
يض قغ٦ت »  «Verreries Pochetإلى ٖضم اقتراٍ ال٨خابت ؤنال(.)364
ول٣ى َظا الُغح نضعا عخبا مً َغ ٝبٌٗ ال٣ٟه الٟغوس ي ٖلى ٚغاع ال٣ٟحهحن
» «CHAVANNEو»  « BURSTاللظًً اٖخبرا ّ
بإن الً٣اء مى ٤ٞفي َغخه طلّ ٪ؤن ال٨خابت التي
ّ
اقترَها ال٣اهىن إهما ٢غعث لخماًت ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة( ،)365وؤياٞذ ال٣ٟحهت «SCHMIDT-
ّ
» SZALEWSKIبإهه ال ًجىػ لل٣اض ي ؤن ًثحر البُالن مً جل٣اء هٟؿه بؿبب جسل٠
ال٨خابت(.)366
واهداػ إلى َظا اإلاى ٠٢بٌٗ ال٣ٟه الٗغبي ٖلى ٚغاع الاماعاحي الض٦خىع»زاػغ هىعي«
والجؼابغي» مغمىن مىس ى«ٞ ،اؾدىض ّ
ألاو ٫إلى َض٢ ٝىاٖض اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت التي حاءث -
ُ
 - 362اهٓغ اإلااصجحن  1/79و 120مً ألامغ ع٢م  ،59-75اإلاخًمً ال٣اهىن الخجاعي ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،الؿال ٠الظ٦غ.
363
- In CHAVANNE Albert et BURST Jean-Jacques, op cit, p.184.
364
- « Que la cession des droits sur un dessin ou modèle n’est subordonnée à aucune
formalité ». In COHEN Denis, op cit, p.154.
365
- CHAVANNE Albert et BURST Jean-Jacques, op cit, p.184.
366
- SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna et PIERRE Jean-Luc, op.cit, p.101.
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إلابضٕ وخ٣ى٢هّ ،
خؿب ٖمه -لخماًت ا ّ
وؤن ال٨خابت لِؿذ ؾىي إخضي َظٍ ال٣ىاٖض التي
ػ
جًمً خ٣ى ١املخترٕ وزلٟه ،لظا ٞإي شخو ًضعي خ٣ا ٖلى مال ٪البراءة؛ ٖلُه ؤن ًثبخه
٦خابتٞ ،اإلاكغٕ –خؿب اٖخ٣اصٍ -اقترٍ ال٨خابت لخماًت املخترٕ ؤو زلٟه مً اؾخٛال٫
الٛحر لهّ ،ؤما اإلاهلخت الٗامتٞ ،هي –٦ما ًغي -مًمىهت مً زال ٫حسجُل الخهغٞاث
الىاعصة ٖلى خ٣ى ١الازترإ في مهلخت الدسجُل(.)367
ّ
وؤما الجؼابغي» مغمىن مىس ى« ٞحري ّؤن ال٨خابت في ٖ٣ىص اإلالُ٨ت الهىاُٖت هي مجغص
وؾُلت لدؿهُل الدسجُل ٞدؿب ،وال ؤزغ لها ٖلى صخت جل ٪الٗ٣ىص(.)368
ب-الىخابت شغغ صحت:
طَبذ الٛغٞت الخجاعٍت ملخ٨مت الى ٌ٣الٟغوؿُت في ٢غاعَا الهاصع بخاعٍش  04هىٞمبر
 1996إلى ّؤن ال٨خابت قغٍ لصخت الخهغٞاث ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت باإلالُ٨ت الهىاُٖت ّ
وؤن حؼاء
جسلٟها ًجٗل الخهغ ٝباَال بُالها مُل٣ا(.)369
ل٣ي َظا اإلاى ٠٢جإًُضا مً َغ ٝال٣ٟحهحن »  «AZEMAو»  «GALLOUXاللظًً ؤ٦ضا ّ
بإن
البُالن اإلاُلَ ٤ى حؼاء جسل ٠ال٨خابت في جهغٞاث اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،وطل ٪الٖخباع ال٨خابت
قغٍ صخت ولِؿذ وؾُلت لإلزباث ٞدؿب(.)370
وؾاًغَم في طل ٪الجؼابغي» ؾالمي مىلىص« ،الظي اٖخبر ّؤن ال٨خابت لِؿذ ملجغص
ّ
ؤلازباث  ،ِ٣ٞوإهما مخُلبت ٦ظل ٪الوٗ٣اص الخهغٝ؛ ؤي ّؤن الٗ٣ىص الىاعصة ٖلى اإلالُ٨ت
الهىاُٖت هي ٖ٣ىص ق٩لُت ٧ىن جسلٟها ًغجب بُالن الٗ٣ض بُالها مُل٣ا(.)371
ّ
ٌٗخبر الغؤي الثاوي ؤحضع باإلجبإ ،طلّ ٪ؤن ال٨خابت التي اقترَها اإلاكغٕ لِؿذ ملجغص
 - 367ص .زاػغ هىعي خمض » ،جدضًض اإلاباصا ال٣اهىهُت للخهغٞاث الىاعصة ٖلى خ٣ى ١الازترإ :صعاؾت م٣اعهت في
ال٣اهىن ؤلاماعاحي وألاعصوي والٟغوس ي « ،مجلت الكغَٗت وال٣اهىن ،حامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضةٖ ،ضص ،19
ًىهُى  ،2003م.143.
 - 368مغمىن مىس ى ،ملُ٨ت بغاءة الازترإ في ال٣اهىن الجؼابغي ،ؤَغوخت لىُل صعحت ص٦خىعاٍ في الٗلىم ال٣اهىن،
جسهو ال٣اهىن الخام ،حامٗت ٢ؿىُُىت ٧ ،1لُت الخ٣ى ،2013 ،١م.106.
369
- In GALLOUX Jean-Christophe, op.cit., p.214.
370
- Ibid.
 - 371ؾالمي مُلىص ،الىٓام ال٣اهىوي للٗالماث الخجاعٍت في ال٣اهىن الجؼابغي والاجٟاُ٢اث الضولُت ،مغح٘ ؾاب،٤
م.132.
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ّ
ؤلازباث ٞدؿب ،وإهما قغٍ لصخت الخهغ ،ٝوٍؤصي جسلٟها إلى بُالن الخهغ ٝبُالها
مُل٣ا ،طلّ ٪ؤن إعاصة اإلاكغٕ واضخت ال جدخمل الخإوٍل ،خُث اججهذ إلى اٖخباع ال٨خابت
قغٍ صخت ولِـ صلُال إلزباث الخهغٞ ،ِ٣ٞ ٝال٣اٖضة ال٣اهىهُت التي جخًمً ال٨خابت
هي ٢اٖضة آمغة و٣ٞا للمُٗاع اللٟٓي ،ومً ّ
زم ال ًجىػ الاجٟاٖ ١لى مسالٟتها٩ٞ ،ل اجٟا١
مسال ٠لها ٌٗخبر باَال.
بإن ال٨خابت ّإهما ٢غعث إلاهلخت اإلاخٗا٢ضًً ٞدؿب٢ ،ى ٫مغصوص ،طلّ ٪
وؤما ال٣ىّ ٫
ّ
ألن
الدؿلُم بمثل َ٨ظا َغح ًؤصي ال مدالت إلى هٟي الخماًت للمال ٪الكغعي وجثبُتها
للمٛخهب ،إط ًم ً٨ؤن ً٩ىن مً نضع مىه الخهغ ٝمجغص مٛخهب وال ًمض للمال٪
الخ٣ُ٣ي بإي نلت ،وَىا ً٩ىن َؤالء ٢ض صٗٞىا ًٖ مهلخت ٚحر مكغوٖت ال ًجىػ خماًتها
ّ
٢اهىها ،وي ٠إلى طلّ ٪
ٞئن اٖخباع البُالن وؿبي ٌٗني ٖضم حىاػ إزاعجه إال مً ج٣غع
إلاهلخخه ،بُض ّؤن مهلخت اإلاال ٪الخ٣ُ٣ي ج٣خط ي ؤن ًُلب بُالن ؤي جهغ٢ ٝاهىوي ناصع

مً الٛحر صون ياٍ بكإن ملُ٨خه الهىاُٖت٦ .ما ّؤن ال٣ىّ ٫
بإن ٢ىاٖض اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت حاءث
ع
لخماًت اإلابضٕ ٞدؿب ٢ى ٫مغصوص ؤًًا ،طلّ ٪
ألن ال٨ثحر مً ال٣ىاٖض حاءث لًبِ الٗال٢ت بحن
اإلابضٕ واملجخم٘ ،ومً ّزم ّ
ٞئن ٢ىاٖض اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت إلى حاهب خماًت اإلابضٕ جدمي ٦ظل٪
املجخم٘ ،وٍىحض ؤمثلت ٦ثحرة جىضر طلٖ ٪لى ٚغاع ؾ٣ىٍ الخ ٤ومىذ جغازُو لٗضم
الاؾخٛال ،٫وخماًت الىٓام الٗام واإلاؿتهل...٪إلخ.
الفغع الثاوي
كُض الخصغف وإشهاعه
ٖالوة ٖلى ٦خابت الخهغٞاث الىاعصة ٖلى خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖتّ ،
ًخٗحن ٦ظل ٪حسجُل
وُ٢ض جل ٪الخهغٞاث في السجالث الخانت باإلالُ٨ت الهىاُٖت ،وطل ٪بدؿب هىٕ الخ ٤اإلاغاص
الخهغُٞ ٝه (ؤوال) ،وبٗض جثبُذ اإلاٗهض الىَني الجؼابغي للخهغ ٝفي السجل الخام ً٣ىم
بيكغ الخهغ ٝفي اليكغة الغؾمُت للملُ٨ت الهىاُٖت (زاهُا).
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ا
ؤوال-كُض الخصغف:
ًلؼم ال٣اهىن الجؼابغي اإلاخٗا٢ضًً بدسجُل وُ٢ض جهغٞاتهم اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١اإلالُ٨ت
الهىاُٖت .ومتى ٧ان ُ٢ض الخهغ ٝو ٤ٞؤلاحغاءاث وألانى ٫التي خضصَا ال٣اهىن (ؤ) ،حاػ
الاخخجاج به في مىاحهت الٛحر (ب).
ؤ-إحغاءاث كُض الخصغفاث اللاهىهُت الىاعصة على اإلالىُت الصىاعُت:
خضص اإلاكغٕ الجؼابغي إحغاءاث ُ٢ض وحسجُل الخهغٞاث الىاعصة ٖلى اإلالُ٨ت الهىاُٖت
ّ
وٍخًمً
بض٢تٞ ،إ٦ض ٖلى ؤهه ًدغع َلب الُ٣ض ٖلى اؾخماعة ؤٖضث زهُها لهظا الٛغى(.)372
الُلب اؾم ول٣ب ناخب الُلب ؤو حؿمُخه وٖىىاهه .وٍغ ٤ٞالُلب بىزُ٣ت عؾمُت ؤو ؤي وزُ٣ت
جثبذ ؤلاعؾا ،٫وفي خالت اهخ٣ا ٫الخ٣ىَ ًٖ ١غٍ ٤اإلاحرار ًغ ٤ٞالُلب بٗ٣ض الكهغة ؤو بٗىىان
الجغص(.)373
وٍجىػ ؤن ًخًمً الُلب قُب الخُ٣ضاث اإلاخٗل٣ت باإلالُ٨ت الهىاُٖت اإلاؿلمت ٖلى
ؾبُل الغًَ وطل ٪بٗض إًضإ وسخت ؤنلُت مسجلت ٢اهىها مً الٗ٣ض اإلاخًمً ع ٘ٞالُض ًٖ
الغًَ ؤو نىعة مً اإلا٣غع الظي ا٦دؿب ٢ىة الص يء اإلا٣ط ي ُٞه(.)374
ّ
والبض ؤن ّ
ًبحن في اؾخماعة الُلب اؾم ول٣ب وٖىىان اإلاخىاػ ًٖ ٫خ٣ى٢ه واإلاخىاػ ٫له ؤو
لهاخب الامخُاػ ؤو للمىعر والىاعر ؤو الضابً واإلاضًً ،جاعٍش وع٢م إًضإ َلب الدسجُل
وٖىىان وع٢م حسجُل الخ ،٤هىٕ ومضي الخ ٤اإلاى٣ى ٫ؤو اإلاخىاػٖ ٫ىه و٦ظا مضجه ،جاعٍش وهىٕ
الٗ٣ض اإلاخًمً اهخ٣ا ٫الخ٣ى ،١وٖىض الا٢خًاءُ٢ ،مت الضًً اإلاثبخت في الٗ٣ض والكغوٍ
ً - 372م ً٨جدمُل َظٍ الاؾخماعاث مباقغة مً اإلاى ٘٢الغؾمي للمٗهض الىَني الجؼابغي للملُ٨ت الهىاُٖت
(.)www.inapi.dz
 - 373اإلااصة  2/31مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،275-05اإلاخٗل ٤بُُٟ٨اث إًضإ بغاءاث الازترإ وإنضاعَا ،مٗض٫
ومخمم  ،مغح٘ ؾاب .٤واإلااصة  2/8مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،276-05املخضص لُُٟ٨اث إًضإ الخهامُم
الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت وحسجُلها ،مٗض ٫ومخمم ،مغح٘ ؾاب.٤
374
 اإلااصة  3/31مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،275-05املخضص لُُٟ٨اث إًضإ بغاءاث الازترإ وإنضاعَا .اإلااصة 3/8مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،276-05املخضص لُُٟ٨اث إًضإ الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت وحسجُلها.
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اإلاخٗل٣ت بٟىابض ومؿخد٣اث َظا الضًً.
ٞئطا جإ٦ض َغٞا الخهغّ ٝ
بإن البُاهاث اإلاُ٣ضة في َلب الدسجُل ؤو الكُب مُاب٣ت
للبُاهاث اإلاُ٣ضة في الٗ٣ض اإلاغ ٤ٞبالُلب ،جىصٕ مباقغة لضي اإلاٗهض الىَني الجؼابغي للملُ٨ت
الهىاُٖت ؤو جغؾل ًٖ َغٍ ٤البرًض م٘ إقٗاع باالؾخالم ؤو ؤًت وؾُلت ؤزغي مىاؾبت جثبذ
الاؾخالم( )375م٘ ازباث ص ٘ٞالغؾىم اإلاؿخد٣ت.
ومتى ًهل الُلب إلى اإلاٗهض الىَني الجؼابغي ٌٗمض إلى جُُ٣ض الخهغ ٝمدل الُلب في
سجل زام ًسخل ٠بازخال ٝهىٕ الخ ٤مدل الخهغ )376(ٝوٍدخ ٟٔبيسخت مً الٗ٣ض وَُٗض
إلى ناخب الُلب وسخت مً الٗغًٍت ؤو الُلب بٗض ؤن ًً٘ َاب٘ الدسجُل ٖلحها(.)377
وإطا ٧ان الخهغ ٝفي اإلالُ٨ت الهىاُٖت م٣ترها باملخل الخجاعي ِٞكترٍ ٢بل ؤن ًُ٣ض في
اإلاٗهض الىَني للملُ٨ت الهىاُٖت ؤن ًُ٣ض ؤوال في السجل الٗمىمي الظي ًمؿ٨ه اإلاغ٦ؼ الىَني
للسجل الخجاعي الىا ٘٢في صابغة ازخهانه املخل الخجاعي مدل الخهغ ،ٝوطل ٪زال ٫آحل
ّ
زالزحن ًىما مً جاعٍش ابغام الٗ٣ض وإال اٖخبر الٗ٣ض باَال(.)378

 - 375اإلااصة  1/31مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،275-05املخضص لُُٟ٨اث إًضإ بغاءاث الازترإ وإنضاعَا ،واإلااصة
 1/8مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،276-05املخضص لُُٟ٨اث إًضإ الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت
وحسجُلها.
ً - 376مؿ ٪اإلاٗهض الىَني الجؼابغي للملُ٨ت الهىاُٖت سجال زام ب٩ل هىٕ مً خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت،
ٞهىا ٥سجل زام بالٗالماث وؤزغ بالخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت وآزغ زام بالبراءاث .عاح٘ :اإلااصة
 21مً ألامغ ع٢م  86-66اإلاخٗل ٤بالغؾىم والىماطج ،اإلااصة  1/14مً ألامغ ع٢م  06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ،اإلااصة
 14مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  277-05املخضص لُُٟ٨اث إًضإ الٗالماث وحسجُلها ،اإلااصة  2/36مً ألامغ ع٢م
 07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ واإلاىاص مً  30إلى  34مً اإلاغؾىم ع٢م  275-05املخضص لُُٟ٨اث إًضإ بغاءاث
الازترإ وإنضاعَا ،اإلااصة  2/29مً ألامغ ع٢م  08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت
واإلاىاص مً  7إلى  10مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  276-05املخضص لُُٟ٨اث إًضإ الخهامُم الك٩لُت للضوابغ
اإلاخ٩املت وحسجُلها.
 - 377اإلااصة  32مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،275-05املخضص لُُٟ٨اث إًضإ بغاءاث الازترإ وإنضاعَا .اإلااصة  9مً
اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،276-05املخضص لُُٟ٨اث إًضإ الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت وحسجُلها.
 - 378عاح٘ اإلاىاص 120 ،97 ،96 :و 121مً ألامغ ع٢م  ،59-75اإلاخًمً ال٣اهىن الخجاعي ،مٗض ٫ومخمم ،مغح٘
ؾاب.٤
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ب -اللُض شغغ لالخخجاج بالخصغف في مىاحهت الغير:
ال ج٩ىن الٗ٣ىص والخهغٞاث ال٣اهىهُت الىاعصة ٖلى اإلالُ٨ت الهىاُٖت ّ
حجت ٖلى الٛحر
ّ
إال بٗض حسجُلها( .)379وٍترجب ٖلى طلّ ٪ؤن اإلاال ٪الجضًض ؤو ناخب خ ٤الاؾخٛال ٫ال ٌؿخُُ٘
الاخخجاج ٖلى الٛحر بالخ٣لُض ؤو باالٖخضاء ّ
ألن الٗ٣ض باليؿبت للٛحر ال ٌٗض مىحىصا(.)380
وٍلٗب الُ٣ض وُْٟت إقهاعٍت وإٖالمُت ،وطل ٪مً ؤحل الاٖتراى ٖلى جهغٞاث الٛحر(،)381
٣ٞض ؤحاػ اإلاكغٕ الجؼابغي للٛحر بإن ًُل٘ ٖلى مًمىن سجالث اإلالُ٨ت الهىاُٖت واؾخسغاج
وسخ مجها مً اإلاٗهض الىَني الجؼابغي للملُ٨ت الهىاُٖت م٣ابل ص ٘ٞعؾىم في طل.٪
ل٢ ً٨ض ًدضر وؤن ً٣ىم الٛحر باالٖخضاء بٗض إبغام الخهغ ٝو٢بل حسجُلهٟٞ ،ي ال٣اهىن
الجؼابغي إطا لم ٌؿخى ٝالخهغ ٝقغٍ الدسجُل اٖخبر باَال بُالها مُل٣ا ،ومً ّزم ال ًُغح ؤي
إق٩ا٫؛ إط ّؤن اإلاال ٪ؤو ناخب قهاصة الدسجُل َى الظي ًمل ٪الخ ٤في مىاحهت الٛحر ،لظا ما
ٖلُه ؾىي اللجىء إلى الىؾابل التي ؤ٢غَا ال٣اهىن للضٞإ ًٖ خ٣ى٢ه ،في خحن ؤلاق٩اً ٫ثاع في
ال٣اهىن الٟغوس يّ ،
ألن َظا ألازحر ٌٗتر ٝبىحىص مال ٪حضًض بمجغص الاجٟا ،١وَظا اإلاال ٪ال
ٌؿخُُ٘ ٢بل الدسجُل الاخخجاج ٖلى الٛحر بالخ٣لُض ؤو الاٖخضاء؛ ّ
ألن الاجٟا ١مً الىاخُت
ّ
ال٣اهىهُت ال ٌٗني لهم ؤي ش يء ،إال إطا ٧ان الٛحر س يء الىُت؛ ؤي ٧ان ٖلى ٖلم بىحىص الاجٟا.)382(١
 - 379اإلااصة  3/36مً ألامغ ع٢م  07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ،اإلااصة  3/29مً ألامغ ع٢م  08-03اإلاخٗل ٤بدماًت
الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت .اإلااصجحن  22و 24مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  277-05اإلاخٗل ٤بخدضًض
ُُٟ٦اث إًضإ الٗالماث وحسجُلها .و٢ض خظ اإلاكغٕ اإلاهغي خظو هٓحرٍ الجؼابغيٞ ،اٖخبر َى آلازغ ّ
بإن الدسجُل
قغٍ صخت وقغٍ لىٟاط الخهغ ٝفي مىاحهت الٛحرٗٞ .لى ؾبُل اإلاثا ٫ههذ اإلااصة  2/21مً ال٣اهىن اإلاهغي ع٢م 82
لؿىت  2002اإلاخٗل ٤بدماًت خ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت ٖلى ؤهه...» :ال جيخلل ملىُت البراءة ،وال ًىىن عهنها ؤو جلغٍغ
ّ
خم اهخفاع عليها حجت على الغيرإال مً جاعٍش الخإشيربظلً في سجل البراءاث «.
ً - 380ؤ٦ض اإلاكغٕ الٟغوس ي ٖلى ُ٢ض الخهغ ٝمً ؤحل الاخخجاج ٞجاء في هو اإلااصة ( )1 al.9L.613-مً ج٣ىحن
اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت باللٛت الٟغوؿُت ما ًلي:
« Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet

ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit
registre national des brevets, tenu par l’institut national de la propriété industrielle ».
-SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna et PIERRE Jean-Luc, op.cit, p.101.
َ - 382ظا ما ٢هضٍ اإلاكغٕ الٟغوس ي بمىحب اإلااصة ( )L.613-9 al.2مً ج٣ىحن اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت الٟغوس ي وههها ٧اآلحي:
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ّ
ّ
وؤما زال ٝطلٞ ٪ما ٖلى اإلاال ٪الجضًض ؤو ناخب الخ ٤الجضًض إال مغاحٗت الؿل ٠في مى٘
الاٖخضاءاث التي وٗ٢ذ ٢بل الدسجُل ،ولهظا ألازحر ؤن ًمىده جىُ٦ال لهظا الٛغى(.)383
وإطا خضر وؤن جهغ ٝاإلاال ٪جهغٞا ها٢ال للملُ٨ت لصخهحن مسخلٟحن وباقغ ؤخضَما
الدسجُل باؾمه(٢ )384بل ألازغّ ،
ٞئن اإلالُ٨ت جؤو ٫و ٤ٞال٣اهىن الٟغوس ي إلى مً ؤبغم الاجٟا١

ّ
()385
زان ٢بل ؤن ًخىلى
ؤوال  ،وٍترجب ًٖ طل ٪ؤن اإلاال ٪إطا جهغ ٝمغة ؤزغي إلاهلخت شخو ٍ
ّ
ألاو ٫الدسجُل ً٩ىن ٢ض جهغ ٝفي خ ٤الٛحرّ ُُٞ ،
ٗغى جهغٞه للبُالن.
بِىما جؤو ٫اإلالُ٨ت الهىاُٖت و ٤ٞال٣اهىن الجؼابغي إلى مً ؤحغي الدسجُل ؤوال ،وٖلُه
ٌٗخبر صخُدا الخهغ ٝالظي ً٣ىم به اإلاال ٪إلاهلخت شخو زان ّ
ألن الخهغ ٝالظي ؤبغمه م٘
ٍ
الصخو ألاو ٫باَل الهخٟاء الدسجُل .لَ ً٨ظا ال ًمى٘ عحىٕ َظا ألازحر ٖلى اإلاال ٪مً ؤحل
اإلاُالبت بالخٗىٌٍ في خالت وحىص الًغع حغاء طل.٪
ّ
ّ
والبض مً ؤلاقاعة ؤهه إلى حاهب الكغوٍ الك٩لُت اإلابِىت ؤٖالٍٞ ،ئهه ٦باقي الخهغٞاث
ال٣اهىهُت ٌكترٍ لصخت الخهغ ٝفي اإلالُ٨ت الهىاُٖت الكغوٍ الٗامت لصخت الٗ٣ىص
وٖ٣ض البُ٘ متى ٧ان الخهغ ٝجىاػال ًٖ اإلالُ٨ت بم٣ابل( ،)386وؾىاء ؤ٧ان الخهغ ٝبُٗا ؤو
« Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits

après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de
ces droits ».
 - 383ص .زاػغ هىعي خمض » ،جدضًض اإلاباصا ال٣اهىهُت للخهغٞاث الىاعصة ٖلى خ٣ى ١الازترإ :صعاؾت م٣اعهت في
ال٣اهىن ؤلاماعاحي وألاعصوي والٟغوس ي « ،مغح٘ ؾاب ،٤م.144.
ً - 384جىػ ؤن ً٩ىن حسجُل الخهغٞاث والٗ٣ىص اإلاخٗل٣ت باإلالُ٨ت الهىاُٖت ؤمام اإلاٗهض الىَني الجؼابغي للملُ٨ت
ُ
الهىاُٖت بُلب مً ؤخض ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة .اهٓغ اإلااصة  22مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،277-05اإلاخٗل٤
بخدضًض ُُٟ٦اث إًضإ الٗالماث وحسجُلها ،مغح٘ ؾاب.٤
ً - 385ظَب الُ٣ٟه »  «GALLOUXإلى زال ٝطل ٪وٍغي ّ
بإن هٓام قهغ جهغٞاث اإلالُ٨ت الهىاُٖت قبُه بىٓام
ُ
الكهغ الٗ٣اعي .لظا ًغي ّ
ؤن ألاولىٍت جمىذ إلاً ٢ام بدسجُل الخهغ ٝباؾمه .اهٓغ في طل:٪
GALLOUX Jean-Christophe, op.cit. p.215.
 - 386جخمثل َظٍ الكغوٍ في التراض ي ؤي جُاب ٤الاًجاب وال٣بى ،٫املخل ،الؿبب ،الهٟت ،والثمً وؤَلُت الخمُحز
ألن الخىاػ ًٖ ٫اإلالُ٨ت الهىاُٖت بم٣ابل مً الخهغٞاث الضابغة بحن الى ٟ٘والًغع .وٖالوة ٖلى طلّ ٪
ّ
ٞئن اإلااصة
 2/14مً ألامغ ع٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث حكترٍ في الخىاػ ًٖ ٫الٗالمت ؤال ً٩ىن مؤصًا إلى جًلُل الجمهىع ؤو
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ّ
إؾهاما في قغ٦ت ٖلى ؾبُل الخملُّ .)387(٪
وؤما إطا ٧ان الخىاػ ٫صون م٣ابل ٞئهه ٌكترٍ ؤن
ّ
وإال ُٖ ّض الخهغ ٝباَال(ّ .)388
وؤما إطا ٧ان الخهغٌ ٝكمل
جخىٞغ ُٞه قغوٍ الهبت
ّ
ٞئهه ًسً٘ ألخ٩ام ٖ٣ض ؤلاًجاع(ّ ،)389
وؤما إطا ٧اهذ اإلالُ٨ت
الاؾخٛال ٫صون اإلالُ٨ت
الهىاُٖت ٢ضمذ ٦غًَ ٖلى ؾبُل الًمان ّ
ٞئن الخهغً ٝسً٘ مً خُث الصخت وآلازاع
إلى ؤخ٩ام الغًَ الخُاػي اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن اإلاضوي.
وإطا ٧ان الخهغ ٝجىاػال وجم باخترام ٧ل الكغوٍ املخضصة ٢اهىها(ً )390يخج ٖىه آلازاع
الخ٣لُضًت اإلاىهىم ٖلحها في الخ٣ىحن اإلاضوي٧ ،اهخ٣ا ٫اإلالُ٨ت مً ناخب قهاصة الدسجُل
إلى اإلاخىاػ ٫له ،الظي ًهبذ بٗض ص ٘ٞالثمً املخضص في الٗ٣ض إطا ٧ان ٖ٣ض بُ٘ ،اإلاال٪
الجضًض للملُ٨ت الهىاُٖت ،وجبٗا لظلً ٪د ٤له اؾخٛال ٫مىيىٖها وخماًخه ّ
يض ؤي
ٖملُت ج٣لُض ؤو اٖخضاء ،وٍلتزم اإلاخىاػ ٫ؤو املخُل بالتزام واحب الًمان اإلا٣غع في ال٣ىاٖض
الٗامت ،واإلاخمثلت في يمان الخٗغى والاؾخد٣ا ١والُٗىب الخُٟت(.)391
ألاوؾاٍ الخجاعٍت ُٞما ًسو َبُٗت ؤو مهضع ؤو نى٘ ؤو زهابو الؿل٘ ؤو الخضماث التي حكملها الٗالمت مدل
الخىاػ .٫وَظا خماًت لجمهىع اإلاؿتهل٨حن ّألهه ًم ً٨لهؤالء ؤن ٌٗخ٣ضوا ّ
بإن اإلاىخجاث والبًاة٘ ال جؼا ٫جابٗت لىٟـ
املخل الخجاعي.
ُ
 - 387اهٓغ اإلااصة  422مً ألامغ ع٢م  ،58-75اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،مغح٘ ؾاب.٤
ّ
ّ - 388
البض ؤن ً٩ىن اإلاال٧ ٪امل ألاَلُت وإال ٧ان الخهغ ٝباَال ألن ٖ٣ض الهبت مً ٖ٣ىص الخبرٕ ،وَٗخبر ياع يغعا
مدًا باليؿبت إلاال ٪قهاصة حسجُل اإلالُ٨ت الهىاُٖت.
ُ
 - 389اهٓغ اإلااصة  422مً ألامغ ع٢م  ،58-75اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،وطل ٪خُىما ج٣ضم اإلالُ٨ت
الهىاُٖت ٧ئؾهام في قغ٦ت ٖلى ؾبُل الاهخٟإ.
٣ً - 390هض بالكغوٍ َىا الكغوٍ اإلاىيىُٖت والكغوٍ الك٩لُت.
 - 391جخمثل في يمان ٖضم الخٗغى والاؾخد٣ا ١ويمان الُٗىب الخُٟت ،واإلاىهىم ٖلُه في اإلااصجحن  371و379
مً ألامغ ع٢م  ،58-75اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضويّ ،
مٗضّ ٫
ومخمم .ومً نىع يمان ٖضم الخٗغى ٖضم مىاٞؿت
اإلاخىاػ ٫للمخىاػ ٫له .ل ً٨مً الىاخُت الٗملُت هاصعا ما ٌؿدىض اإلاخىاػ ٫إلى ٢ىاٖض الًمان للمُالبت بد٣ى٢ه،
ّ
وإهما الٛالب َى لجىء ناخب الخ ٤إلى صٖىي الخ٣لُض التي جًمً ؤي اٖخضاء ًٖ ٘٣لى اإلالُ٨ت الهىاُٖت،
وطل ٪ؾىاء و ٘٢الخٗغى والاٖخضاء مً اإلاخىاػ ٫ؤو مً الٛحر .والضلُل ٖلى طلّ ٪
ؤن ؤٚلب الً٣اًا اإلاثاعة ؤمام
الً٣اء جخٗل ٤بالخ٣لُض ولِـ بًمان الخٗغى والاؾخد٣ا .١وللخض ٤ُ٢ؤ٦ثر خى ٫مىيىٕ يمان ٖضم
الخٗغى والاؾخد٣ا ١ويمان الُٗىب الخُٟت عاح٘ :معؼوػ صلُلت ،الًمان في ٖ٣ىص البُ٘ ال٨الؾُُ٨ت
وؤلال٨تروهُت (يمان الخٗغى والاؾخد٣ا ١والُٗىب الخُٟت) ،ؤَغوخت لىُل صعحت ص٦خىعاٍ في الٗلىم،
جسهو ٢اهىن ،حامٗت مىلىص مٗمغي ،جحزي وػو٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت.2014 ،
150

الباب ّ
ألاو-٫الٟهل الثاوي:

الُ٣مت ال٣اهىهُت لكهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت

وؤما إطا ٧ان الخهغ ٝجغزُها باالؾخٛالّ ،٫
ّ
ٞئن خ٣ى ١والتزاماث اإلاغزو واإلاغزو
له جخٛحر بدؿب هىٕ الترزُوُٞ ،جىػ للمغزو ؤن ًمىذ جغازُو ؤزغي ؤو ؤن ً٣ىم
باؾخٛال ٫اإلالُ٨ت الهىاُٖت مدل الترزُو بىٟؿه ؤو بىاؾُت ٚحرٍ.
بِىما ال ًجىػ له طل ٪متى ٧ان الترزُو اؾخئثاعي( ،)392وفي ٧لخا الخالخحن ّ
ًخٗحن ٖلى
اإلاغزو له ؤن ًض ٘ٞللمغزو زمً الترزُو اإلاخٖ ٤ٟلُه في الٗ٣ض وؤن ًمخى٘ ًٖ مىذ
ّ
الترازُو إال بمىا٣ٞت اإلاغزو(٦ ،)393ما ًخٗحن ٖلُه ؤن ال ًخجاوػ اإلاضة ؤو اإلاىُ٣ت املخضصة
له(.)394
ُ
ّ
وؤما إطا ٢ضمذ اإلالُ٨ت الهىاُٖت ٖلى ؾبُل الغًَ ولم ٌؿخُ٘ اإلاال ٪الىٞاء بضًىه في ؤحل
الاؾخد٣ا ،١حاػ للضابً ؤن ًباقغ إحغاءاث الدجؼ والخىُٟظٞ ،ئطا ما اؾخمغ الضابً الخاحؼ في
إحغاءاث الخىُٟظ ختى الجهاًت ،ولم ٌؿخُ٘ ناخب قهاصة الدسجُل ص ٘ٞما ٖلُه مً الضًً
لضابىه الخاحؼ ،بُٗذ اإلالُ٨ت الهىاُٖت باإلاؼاص الٗلني و٣ٞا لألخ٩ام ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت بظل.٪
ا
ثاهُا -إشهاع ووشغالخصغف:
ٌكترٍ ال٣اهىن يغوعة وكغ حمُ٘ الخهغٞاث الىاعصة ٖلى اإلالُ٨ت الهىاُٖتٞ ،ئطا
٧اهذ الخهغٞاث ج٣خهغ ٖلى اإلالُ٨ت الهىاُٖت ّ
ٞئن وكغَا ً٩ىن في اليكغة الغؾمُت
للملُ٨ت الهىاُٖت التي ًخىلى وكغَا اإلاٗهض الىَني الجؼابغي للملُ٨ت الهىاُٖتّ .
وؤما إطا
ٌ - 392ؿخإزغ اإلاغزو له ،في َظا الىىٕ مً الترازُو ،باؾخٛال ٫اإلالُ٨ت الهىاُٖت لىخضٍ وبجمُ٘ ما حكمله مً
مىخجاث ؤو بًٗها خؿب بىىص الٗ٣ض صون ؤن ً٩ىن للمغزو خ ٤الاؾخٛال ٫ؤو مىذ خ ٤الاؾخٛال ٫لٛحر
اإلاغزو له ،بل ً٩ىن َظا الخ ٤للمغزو له ٌٗ ِ٣ٞخبر مىذ اإلاغزو جغزُها حضًضا اٖخضاء ٖلى اإلاغزو له
ّ
ٌؿخلؼم الخٗىٌٍّ ،
وَٗض ج٣لُضا مً حاهب اإلاغزو له الثاوي .عاح٘ في طل ٪ؤؾخاطها الٟايل ؤَا ٫هللا في ٖمغٍ
وؤٞاصها بٗلمه  :معاشى عماع ،الًماهاث في الٗ٣ىص الا٢خهاصًت الضولُت في الخجغبت الجؼابغٍت (في ٖ٣ىص اإلاٟخاح
وؤلاهخاج في الُض) ،عؾالت ص٦خىعاٍ ،حامٗت الجؼابغ ،مٗهض الٗلىم ال٣اهىهُت وؤلاصاعٍت ،1998 ،م .64.وعاح٘
٦ظل :٪الفخالوي ؾميرحمُل خؿً ،مغح٘ ؾاب ،٤م.310.
ً -392خٗغى اإلاغزو له مً الباًَ لٗ٣ىبت الخ٣لُض ٖىض مىذ اإلاغزو له جغزُهاث ؤزغي صون مىا٣ٞت اإلاغزو،
ُ
ّ
وٍلؼم اإلاغزو مً الباًَ بالخٗىٌٍ .اهٓغ :معاشى عماع ،مغح٘ ؾاب ،٤م.64.
-394إطا زغج اإلاغزو له خضوص الترزُو اٖخبر م٣لضا ؤو مىاٞؿا مىاٞؿت ٚحر مكغوٖت .عاح٘ :الفخالوي ؾمير
حمُل خؿً ،مغح٘ ؾاب ،٤م.310.
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٧ان جهغ ٝاإلالُ٨ت الهىاُٖت م٣ترها باملخل الخجاعي ُٞجب وكغٍ ؤوال و٣ٞا إلا٣خًُاث
اليكغ الخام بالخهغٞاث الىاعصة ٖلى املخل الخجاعي(.)395
وإطا ٧ان الخهغ ٝبُٗا ًجب إقهاع الخىاػ ٫زال ٫زمؿت ٖكغ ًىما مً جاعٍسه بؿعي
اإلاكتري جدذ ق٩ل ملخو ؤو إٖالن في اليكغة الغؾمُت لإلٖالهاث ال٣اهىهُت وًٞال ًٖ
طل ٪في حغٍضة مسخهت باإلٖالهاث ال٣اهىهُت في الضابغة ؤو الىالًت التي ٌؿخٛل ٞحها املخل
الخجاعي ،وٍجضص َظا ؤلاٖالن مً الُىم الثامً إلى الخامـ ٖكغ مً جاعٍش ّؤو ٫وكغ(.)396
ُ
وججضع مالخٓت متى ٢ضمذ قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت ٧ئؾهام في قغ٦ت ً٨دؿب
الكغٍ ٪ؤو ناخب الكهاصة في َظٍ الخالت خهت مً عؤؽ ما ٫الكغ٦ت ،وجسً٘ َظٍ
الٗملُت لألخ٩ام الٗامت اإلاكتر٦ت للكغ٧اث الخجاعٍت اإلاخٗل٣ت باألمىا ٫اإلا٣ضمت ُٖىا ،وجبٗا
لظلً ٪جىػ ج٣ضًم قهاصة الدسجُل ّإما ٖلى ؾبُل اإلالُ٨ت وحؿغي ٖلحها ؤخ٩ام ٖ٣ض البُ٘،
ّ
وإما ٖلى ؾبُل الاهخٟإ وجُبٖ ٤لحها ؤخ٩ام ٖ٣ض ؤلاًجاع(.)397
ّ
مدل قهاصة الدسجُل ًيخ٣ل في الخالت ألاولى مً
وٍترجب ًٖ طلّ ،٪ؤن الابخ٩اع
الكغٍ ٪اإلا٣ضم إلى الكغ٦ت ،ؤي ًسغج مً طمخه لُضزل في طمت الكغ٦ت٦ ،ما ال ًد ٤للمٗني
باألمغ ٖىض اهدال ٫الكغ٦ت اؾترحإ الابخ٩اع مً حضًض ،ولهظا اٖخبر حاهب مً ال٣ٟه
الٟغوس ي ؤهه ًجىػ إصعاج قغٍ في ال٣اهىن ألاؾاس ي للكغ٦ت ٌؿمذ لهاخب الكهاصة ،إطا
خ٣٣ذ الكغ٦ت ؤعباخا ،ؤن ًُلب ؤزظٍ مً حضًض ٖىض الُ٣ام بئحغاءاث ال٣ؿمت ،وؤما إطا
حٗغيذ الكغ٦ت لخؿابغ وقهغ إٞالؾهاٞ ،ال ًم ً٨ؤن ًُسخلـ ؤي ما ٫مً عًَ حماٖت
الضابىحن(.)398
ً -395خم وكغ الخهغ ٝزال ٫زمؿت ٖكغ ًىما مً جاعٍش الخىاػ ًٖ ٫املخل الخجاعي ؤو ًٖ إٖالهه في اليكغة
الغؾمُت لإلٖالهاث ال٣اهىهُت.
 -396اإلااصة  83مً ألامغ ع٢م  ،59-75اإلاخًمً ال٣اهىن الخجاعي ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،مغح٘ ؾاب.٤
 -397اإلااصة  422مً ألامغ هٟؿه.
398
- REINHARD Yves, « L’apport en société des droits de propriété industrielle ». Mélanges offerts à
Albert CHAVANNE. op. cit., p. 297.
152

الباب ّ
ألاو-٫الٟهل الثاوي:

الُ٣مت ال٣اهىهُت لكهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت

وؤزحرا ّ
البض مً ؤلاقاعة ؤًًا إلى ّؤن الٗ٣ىص التي جخًمً الاهخٟإ باإلالُ٨ت الهىاُٖت ؤو
مدل الٗ٣ض ،وطلّ ٪
الًمان ج٩ىن مدضصة اإلاضة جبٗا لىىٕ اإلالُ٨ت الهىاُٖت ّ
ألن قهاصة
الدسجُل مُ٣ضة مً خُث الؼمان وبالخالي ّ
البض ؤال جخٗضي مضة الٗ٣ض مضة نالخُت قهاصة
الدسجُل(.)399
ّ
وحضًغ بالظ٦غ ؤهه لِـ إلاٗهض الىَني الجؼابغي للملُ٨ت الهىاُٖت ؤًت ؾلُت في ج٣غٍغ صخت
ّ
ؤو بُالن الٗ٣ض ٖىض حسجُله إال إطا ٧ان الازترإ مدل الٗ٣ض لم ً ً٨مدل قهاصة ملُ٨ت
نىاُٖتٗٞ .ىضبظ له خ ٤الغ ٌٞألهه ال ًىحض ازترإ ؤنال.

اإلابدث الثاوي
خضوص شهاصة اإلالىُت الصىاعُت
صخُذ ّؤن قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت في الجؼابغ ٖباعة ًٖ ؾىض ملُ٨تّ ،
وجسى ٫للمال٪
وخضٍ اؾخٛال ٫اإلاىيىٕ الظي مىدذ بكإهه ،والخهغُٞ ٝه والاهخٟإ به والضٞإ ٖىهٚ .حر
ّؤن مً اإلاؿلماث الغاسخت في ال٨ٟغ ال٣اهىويّ ،ؤن الخ٣ى ١اإلاالُت مهما ٧اهذ َبُٗتها ال
ًم ً٨ؤن ً٩ىن مُل٣ت(ٞ ،)400الخ٣ى ١البض ؤن جدخ٨م لًابِ اإلاكغوُٖت واإلاهلخت الٗامت،
ٞهظٍ ألازحرة حكترٍ ؤن ً٩ىن الخ٢ ٤اهىهُا في وكإجه ومما ؾخه ،بمٗنى ّ
البض ؤن ًخُ٣ض الخ٤
ع
بما جملُه الىهىم ال٣اهىهُت الؿاعٍت اإلاٟٗى ٫في الضولت(ٞ .)401اإلالُ٨ت الهىاُٖت ختى لى
399

- CHAZAL Jean-Pascal, La puissance économique en droit des obligations, Thèse en vue de
l’obtention du grade Docteur en droit, Faculté de droit-U. F.R-Grenoble II, Université Mendes
France, 1996, p. 462.
400
- GUILLEMIN Lise, La pièce de rechange automobile, Thèse en vue de l’obtention du grade
Docteur en droit, droit privé, Université de Lorraine, Ecole Doctorale Sciences Juridiques,
Politiques, Economiques et de Gestion, 2012, p.256.
ً - 401ؤ٦ض اإلاكغٕ الجؼابغيٖ ،لى ؾبُل اإلاثاّ ،٫
ؤن خ ٤اإلالُ٨ت ّ
البض ؤن ٌؿخٗمل اؾخٗماال ال جدغمه ال٣ىاهحن
وألاهٓمتٞ ،مال ٪الص يء له الخ ٤في الخهغ ٝفي الص يء والاهخٟإ به واؾخٗماله بما ال ًخٗاعى م٘ الىهىم
ُ
ال٣اهىهُت .اهٓغ في طل ٪اإلااصة  674مً ألامغ ع٢م  58-75اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي ،مٗض ٫ومخمم ،مغح٘ ؾاب.٤
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ّ
٧اهذ في حىَغَا جد ٤٣مهلخت اإلابخ٨غ مً زال ٫الاٖترا ٝله بد٣ى ١اخخ٩اعٍت إال ّؤن
اؾخٛال ٫جل ٪الخ٣ىّ ١
البض ؤن ً٩ىن و ٤ٞم٣خًُاث اإلاهلخت الٗامت(.)402
وٖلى َظا ألاؾاؽّ ،
ُ٢ض اإلاكغٕ الجؼابغي ؾلُت ناخب قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت مً
خُث اإلا٩ان ومً خُث الؼمان (اإلاُلب ّ
ألاو ،)٫وعجب اؾخثىاءاث ٖلى خ٣ى٢ه الاؾخئثاعٍت
ّ
(اإلاُلب الثاوي) ،بل ؤ٦ثر مً طل ٪ؤحاػ اإلاكغٕ في خاالث مُٗىت بإن ً٩ىن خ ٤ناخب
قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت مدال لترازُو إحباعٍت (اإلاُلب الثالث).
اإلاؼلب ألاوٌ
جلُُض ؾلؼت اإلاالً
مً خُث اإلاىـ ـ ـ ـ ـان والؼمـ ـ ـ ـ ـان
ّإن حٗل ّ
حجُت قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت مُل٣ت مً خُث اإلا٩ان مٗىاٍ ؤن جمىذ َظٍ
الكهاصة في صولت ما وجغجب آزاعَا في صولت ؤزغي ،وَظا ٚحر حابؼ و٣ٞا إلابضؤ ؾُاصة الضوٖ ٫لى
إ٢لُمها ،وٖلى َظا ألاؾاؽ ّ
ٞئن آزاعَا ال جخٗضي إ٢لُم الضولت اإلااهدت لها ،مما حٗلها جدؿم
بُاب٘ وَني (الٟغٕ ّ
ألاو.)٫
و٦ظلً ٪ؤصي ٖضم جُُ٣ض هُا ١قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت مً خُث الؼمان إلى وكىء
اخخ٩اعاث إلى ما ال نهاًت ،ومً ّ
زم ال ًيخ ٟ٘املجخم٘ وال ٌؿخُٟض مً الاهجاػاث والابخ٩اعاث
اإلاسجلت َاإلاا ًمخى٘ الٛحر مً اؾخٛاللها هدُجت جمخ٘ اإلاال ٪بد ٤الاؾخئثاع والاخخ٩اع .وٖلى
َظا ألاؾاؽ ّ
ُ٢ض اإلاكغٕ الجؼابغي آزاع قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت بمضة مُٗىت ،جى٣ط ي باهتهاء
ّ
جل ٪اإلاضة (الٟغٕ الثاوي).

-WUYLENS Nathalie, Défense nationale et propriété industrielle, Thèse en vue de l’obtention
du grade Docteur en droit, Droit privé, Université de Paris II Panthéon-Assas, 1998, p.23 et 24.
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الفغع ّ
ألاوٌ
اللُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض اإلاى ـ ـ ـ ـ ـ ـاوي
لشهاصة اإلالىُت الصىاعُت
ًد ٤لهاخب قهاصة حسجُل اإلالُ٨ت الهىاُٖت ؤن ٌؿخإزغ باؾخٛال ٫مىيىٕ
الكهاصة ،وجبٗا لظلً ٪د ٤له مى٘ الٛحر مً الُ٣ام بهىاٖت مىخجاث ؤو اؾخٗمالها ؤو بُٗها
ؤو ٖغيها للبُ٘ ؤو اؾخحراصَا متى ٧اهذ َظٍ اإلاىخجاث مىيىٖا الزتراٖه ؤو ّؤنها هاججت

مباقغة ًٖ اؾخٗماَ ٫غٍ٣ت نى٘ هي مىيىٕ الزتراٖه ؤو ّؤنها جدمل إقاعجه ؤو ّؤنها ؤزظث
ق٩ل همىطحه ؤو جٓهغ ٞحها عؾىمه .لَ ً٨ظا الخ ٤ال ًخٗضي ؤلا٢لُم الىَنيٞ ،األنل ّؤن
خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت جدؿم بالُاب٘ الىَني(ؤوال) ،لَ ً٨ظا ال ًمى٘ مً امخضاص الخماًت
ال٣اهىهُت إلى زاعج إ٢لُم الضولت الجؼابغٍت في خاالث اؾخثىابُت (زاهُا).
ا
ؤوال-الؼابع ؤلاكلُمي ؤو الىػني لحلىق اإلالىُت الصىاعُت:
جدؿم خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت بالُاب٘ الىَني ؤو ؤلا٢لُمي( ،)403ومٟاص طلّ ٪ؤن الخ٤
اإلاٗني ًخم ا٦دؿابه والاٖترا ٝبه ؤؾاؾا يمً إ٢لُم صولت مُٗىت ومً ٢بل ٢اهىن َظٍ
الضولت( .)404وجغجِبا ٖلى طلً ٪خدضص خ ٤ناخب قهاصة حسجُل اإلالُ٨ت الهىاُٖت مً
الىاخُت اإلا٩اهُت بىُا ١الضولت التي ؤنضعث الكهاصة(ٞ ،)405الكهاصة التي جمىدها ؤلاصاعة
املخخهت بالدسجُل جغجب آزاعَا ال٣اهىهُت ،وج٩ىن لها ّ
حجُت  ِ٣ٞفي إ٢لُم الضولت اإلااهدت
لها ،صون ؤن جمخض آزاعَا إلى إ٢لُم الضو ٫ألازغي(.)406
وَٗخبر خهغ آزاع قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت في خضوص إ٢لُم الضولت اإلااهدت لها هدُجت
403

- KALINDA François-Xavier, op.cit, p.20.
 - 404الؿُض هىعان ألاخمغ ،الخماًت الضولُت للملُ٨ت الهىاُٖت :مً اجٟاُ٢ت باعَـ إلى اجٟا ١حىاهب خ٣ى١
اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت اإلاخهلت بالخجاعة (اجٟا ١جغٍبـ) ،م .4.ميكىع ٖلى اإلاى ٘٢آلاحيhttp://www.wipo.int:
 - 405ص .مغبغب وعُم ،مغح٘ ؾاب ،٤م.166.
406
-KAPYRINA Natalia, « étude sur l’actualité de la protection de la propriété industrielle en Crimée
», R.F.P.I, n° 02, avril 2016, p.77.
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()407

مىُُ٣ت للُاب٘ الىَني الظي ًُب٘ خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت

ٞالىهىم ألاولى التي

خمذ ٖىانغ اإلالُ٨ت الهىاُٖت هي ٢ىاهحن وَىُت ،والجهاث التي جًمً الخماًت وجىٟظ
َظٍ ال٣ىاهحن هي حهاث وَىُت ؤًًا ،ولهظا ال ٚغابت ؤن ٌؿغي مٟٗى ٫ؾىضاث اإلالُ٨ت
الهىاُٖت يمً هُا ١الضولت التي مىدتها ،وال ًمخض إلى إ٢لُم الضو ٫ألازغي(.)408
ؤ٢غث ٧ل الضو ٫بىَىُت ؤو إ٢لُمُت خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت( )409وجإ٦ض طل ٪ؤًًا في
الاجٟاُ٢اث الضولُت اإلاخٗل٣ت باإلالُ٨ت الهىاُٖتٗٞ .لى ؾبُل اإلاثا ٫حاء في اإلااصة  1/6مً

اجٟاُ٢ت باعَـ ؤهه » :جدضص شغوغ إًضاع وحسجُل العالماث الصىاعُت ؤو الخجاعٍت في ول
صولت مً صوٌ الاجداص عً ػغٍم حشغَعها الىػني. «...
وٖلى َظا ألاؾاؽ ،ال ٌؿغي ؤزغ قهاصة حسجُل اإلالُ٨ت الهىاُٖت التي ًمىدها اإلاٗهض
ّ
الىَني الجؼابغي للملُ٨ت الهىاُٖت إال في إ٢لُم الضولت الجؼابغٍت باٖخباعَا الضولت التي جم
ٞحها الدسجُل ،وٍىدهغ ؤزغ َظٍ الكهاصة في الا٢لُم الىَني ،وال ٌؿغي ؤزغ طل ٪الدسجُل
في ؤًت صولت ؤزغي.
وٖلُه ّ
ًخٗحن ٖلى ٧ل مسترٕ ؤو مبخ٨غ ًغٚب في خماًت ابخ٩اعٍ ؤو ازتراٖه في صولت
ؤزغي ٚحر الجؼابغ ،ؤن ٌسجله في جل ٪الضولت ،ألامغ الظي ًٟغى ٖلُه ؤن ٌسجل ابخ٩اعٍ في
٧ل صولت ًغٚب خماًت ابخ٩اعٍ ٞحها .وجبٗا لظلً ٪خٗحن ٖلى املخترٕ الظي سجل ابخ٩اعٍ في
ّ
الجؼابغ ؤن ٌسجله ؤًًا في ٞغوؿا إطا ما ؤعاص خماًت َظا الابخ٩اع في ألاعاض ي الٟغوؿُت وإال
جٓل الخماًت مدهىعة في خضوص ؤلا٢لُم الجؼابغي.
و٦ظل ٪ال ًٟ٨ي خهى ٫شخو ٖلى قهاصة ملُ٨ت نىاُٖت ٞغوؿُت لُخمخ٘ بالخماًت
ّ
ال٣اهىهُت في الجؼابغ ،وإهما ًخٗحن ٖلُه ؤن ًباقغ ؤًًا إحغاءاث الدسجُل ؤمام ؤلاصاعة
407

-REMICHE Bernard, op.cit, p.86.
 - 408الؿُض هىعان ألاخمغ ،مغح٘ ؾاب ،٤م.4.
٧ - 409اهذ اإلااصة  14مً ٢اهىن ع٢م  22لؿىت  1952اإلاخٗل ٤بامخُاػ الازتراٖاث والغؾىم اإلالغى ججحز لُالب بغاءة
الازترإ ؤن ًُلب ٢هغ هُا ١بغاءة الازترإ ٖلى حؼء مٗحن مً ألاعاض ي ألاعصهُت .عاح٘ في طل :٪ص .صالح ػًٍ
الضًً ،مغح٘ ؾاب ،٤م.86.
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الجؼابغٍت اإلا٩لٟت باإلالُ٨ت الهىاُٖت وٍخدهل مجها ٖلى قهاصة حسجُل حؼابغٍت .وم٘ طل٪
حٗخبر الكهاصة اإلامىىخت في ٞغوؿا مؿخ٣لت ًٖ الكهاصة اإلامىىخت في الجؼابغ بىاء ٖلى مبضؤ
اؾخ٣اللُت الدسجُالث(ٞ ،)410ال جلتزم ؤلاصاعة الجؼابغٍت بمىذ قهاصة للمبخ٨غ ّ
بذجت ؾب٤
خهىله ٖلى قهاصة ٞغوؿُت ٖلى طاث الابخ٩اع .و٦ظل ٪ال ًجىػ لإلصاعة الجؼابغٍت ؤن جغٌٞ
حسجُل ابخ٩اع نىاعي مىصٕ في ٞغوؿا ؤو جبُل حسجُله اؾدىاصا إلى ٖضم إًضاٖه ؤو حسجُله
في ٞغوؿا ،و٦ظل ٪ال ًجىػ لإلصاعة الجؼابغٍت ؤن جغ ٌٞحسجُل ٖالمت مىصٖت في ٞغوؿا ؤو
جبُل حسجُلها اؾدىاصا إلى ٖضم إًضإ الٗالمت ؤو حسجُلها ؤو ججضًضَا في ٞغوؿا.
ّ
وعٚم ّؤن إ٢لُمُت خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت مبضؤ جٟغيه ؾُاصة الضوٖ ٫لى ؤ٢الُمها إال

ّؤن ازخال ٝال٣اهىن مً صولت إلى ؤزغي ؾُؤصي ال مدالت إلى جباًً هُا ١و٢ىة الخماًت
ال٣اهىهُت التي ًم ً٨ؤن ًخمخ٘ بها املخترٕ ؤو ناخب الخ .٤ؤي ٠إلى طل٪؛ ج٣خط ي ٖملُت

الاًضإ ٦ك ٠املخترٕ ًٖ ؾغ ازتراٖه إلصاعة الضولت التي جُلب ٞحها الخماًت ألامغ الظي ٢ض
ًؤصي إلى ٣ٞضان الازترإ لكغٍ ّ
الجضة ،وٍٓهغ َظا ٖ-لى وحه الخهىم -خُىما ً٩ىن
حسجُل ازترإ في صولت ٌكترٍ ٢اهىنها الج ّضة اليؿبُت ،زم ًىصٕ مغة زاهُت في صولت ؤزغي
ّ
بالجضة اإلاُل٣تٞ ،الضولت ألازحرة ٢ض ال جمىذ الخماًت ل٩ىن الازترإ ٢ض ؤنبذ مٗلىما
جإزظ
لؿب ٤وكغٍ في الضولت ألاولى.
َظا وػٍاصة ٖلى اإلاك٣ت التي جٖ ٘٣لى املخترٕ ؤو اإلابخ٨غ الظي ًغٚب في الخهىٖ ٫لى
خماًت الزتراٖه وابخ٩اعٍ في ؤ٦ثر مً صولت ،إط ًجب ٖلُه ؤن ً٣ضم َلباث حسجُل الزتراٖه
في ٧ل صولت مً الضو ٫التي ًغٚب في خماًت ازتراٖه ٞحها في آن واخض ،لخجىب ٣ٞضان قغٍ
ّ
الجضة في ازتراٖه واملخآٞت ٖلى ؾغٍخه.
٦ما ّؤن الخُىع الخ٣ني اإلادؿاعٕ ٖاإلاُا الظي ؤصي إلى ؾغٖت جضاو ٫اإلاىخجاث الهىاُٖت
410

 جًمىذ اإلااصة ( 4زاهُا) 1/واإلااصة  3/6مً اجٟاُ٢ت باعَـ اإلاخٗل٣ت باإلالُ٨ت الهىاُٖت ما ٌٗغ ٝبمبضؤاؾخ٣اللُت الدسجُالث والظي بمىحبه ٌٗخبر الابخ٩اع اإلاسجل و٣ٞا لل٣اهىن في إخضي صو ٫الاجداص مؿخ٣ال ًٖ
الابخ٩اعاث التي سجلذ في صو ٫الاجداص ألازغي بما في طل ٪صولت اإلايكإٞ .ئطا ؤبُل الابخ٩اع في صولت مً الضو٫
الظي سجل ٞحهاٞ ،ال ٌٗنى طل ٪ؤن ً٣ٟض الابخ٩اع الخماًت ؤو ًبُل حسجُله في الضو ٫ألازغي.
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بحن الضوٖ ٫بر الخجاعة الضولُت ًخجاوػ في ٦ثحر مً ألاخُان هُا ١الضولت التي جم ٞحها حسجُل
اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،ألامغ الظي ًجٗل ٞغيُت حٗغى ناخب اإلالُ٨ت الهىاُٖت للخ٣لُض في
بلض آزغ واعصة زهىنا م٘ ْهىع الاهترهِذ ٦بِئت اٞترايُت ال حٗتر ٝبالخضوص
ؤلا٢لُمُت( .)411بل ّؤن بٌٗ ال٣ٟه ٌٗخبر ؤلا٢لُمُت مبضؤ مخىاً٢ا ومخٗاعيا م٘ خغٍت
الهىاُٖت والخجاعة واإلاباصالث التي الخجاعٍت التي ً٣ىم ٖلحها الا٢خهاص الٗالمي(.)412
ا
ا
اؾخثىاء إلى زاعج إكلُم الضولت الجؼائغٍت:
ثاهُا -امخضاص الحماًت
ؤصي ا٢خهاع الخماًت ال٣اهىهُت لالبخ٩اعاث ٖىض الخضوص ؤلا٢لُمُت للضولت التي حسجل
ٞحها جل ٪الابخ٩اعاث و٦ظل ٪جباًً هُاَ ١ظٍ الخماًت مً صولت إلى ؤزغي إلى وي٘ إَاع صولي
ٌٗالج مك٩لت الُاب٘ الىَني لخ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖتً ،جىػ مً زالله ؤن ً٣ىم اإلابخ٨غ
بئًضإ َلب حسجُل صولي حؿغي آزاعٍ في مجمىٖت مً الضو( ٫ؤ).
و٦ظل ٪هٓغا لظًىٕ الٗالمت اإلاكهىعة؛ جخٗضي آزاع قهاصة الدسجُل اإلامىىخت بكإن
الٗالمت اإلاكهىعة هُا ١خضوص الضو ٫التي لم ًخم ٞحها الدسجُل (ب).
ؤ-الدسجُل الضولي واؾخثىاء مً مبضؤ ؤلاكلُمُت:
ً٣هض بالدسجُل الضولي إًضإ َلب صولي واخض وبلٛت واخضة للخهىٖ ٫لى قهاصة
الدسجُل ،بضال مً إًضإ ٖضة َلباث مىٟهلت وبٗضة لٛاث لضي ؤلاصاعاث الىَىُت ل٩ل صو٫

411

-KOPYC Sarah, « Les nouveaux challenges des titulaires de marque », R. F. P. I, n°2, avril 2016,
p.106.
412
-SORGHO Zakaria, protection des dénominations géographiques dans l’union européenne,
effectivité, et analyse des effets sur le commerce, thèse pour l’obtention du grade Docteur,
études internationales, Université Laval, Québec Canada, 2014, p.38
- JOHNSON-ANSAH Ampah, L’épuisement des droits de la propriété industrielle dans l’espace
O.A.P.I (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle), thèse pour l’obtention du grade
Docteur en droit, discipline : droit privé, Ecole Doctorale de Droit, Histoire et Science Politique,
Université de Grenoble, 2013, p.33.
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اإلاخٗا٢ضة لخماًت الابخ٩اع وإًضإ الغؾىم ل٩ل إصاعة مجها( .)413وٍترجب ٖلى الُلب الضولي
آلازاع طاتها في ٧ل صولت مٗىُت٦ ،ما لى ؤوصٕ َلب وَني للخهىٖ ٫لى قهاصة حسجُل لضي
ؤلاصاعة الىَىُت لخل ٪الضولت(.)414
ٌٗخبر الدسجُل الضولي ألاؾلىب ألامثل لخسُي مك٩لت وَىُت خ٣ى ١اإلالُ٨ت
الهىاُٖت .لظا ؤبغمذ الضو ٫مجمىٖت مً الاجٟاُ٢اث الضولُت ًُهُلر ٖلحها ٣ٞها باجٟاُ٢اث
الدسجُل( .)415وبمىحب َظٍ الاجٟاُ٢اثً ،د ٤ألي مىاًَ في ؤي صولت مخٗا٢ضة ؤو ألي
مىاًَ مُ٣م ٞحها ؤن ً٣ضم َلب الدسجُل الضولي لضي ؤلاصاعة املخلُت اإلاكغٞت ٖلى اإلالُ٨ت
الهىاُٖت للضولت اإلاخٗا٢ضةّ ،
وإما لضي اإلا٨خب الضولي للمىٓمت الٗاإلاُت للملُ٨ت ال٨ٟغٍت،
ولهاخب الُلب الخ ٤في ازخُاع َظا اإلا٨خب ؤو ؤلاصاعة املخلُت إلًضإ الُلب لضًه.
ًخٗحن ٖلى اإلاىصٕ ؤن ّ
ّ
ًبحن في َلبه ،الضو ٫التي ًغٚب في ؤن ٌؿغي ؤزغ حسجُله ٞحها مً
بحن الضو ٫اإلاخٗا٢ضة .وله إم٩اهُت جدضًض ؤي بلض مً البلضان ألاَغا ٝفي اإلاٗاَضة التي ًغٚب
خماًت ابخ٩اعٍ ٞحها .وٍُلٖ ٤لى َظا الخدضًض ،الخُٗحن(.)416
ُوَٗخبر الدسجُل الضولي ٢غٍىت ٖلى ملُ٨ت الابخ٩اع في حمُ٘ الضو ٫اإلاخٗا٢ضة وٍترجب
ٖلُه الخمخ٘ بالخماًت ال٣اهىهُت اإلاترجبت ٖلى الدسجُل في حمُ٘ الضو ٫اإلاخٗا٢ضة ؤو املخضصة
في الُلب صون الخاحت إلى إحغاء آزغ(.)417
ناص٢ذ الجؼابغ ٖلى اجٟاُ٢اث زانت بالدسجُل الضولي لٗىانغ اإلالُ٨ت الهىاُٖت،
وٖلى َظا ألاؾاؽ ًم ً٨لهاخب الابخ٩اع إًضإ َلب حسجُل صولي لضي اإلاٗهض الىَني
الجؼابغي للملُ٨ت الهىاُٖت للخهىٖ ٫لى خماًت ابخ٩اعٍ في ٖضص ٦بحر مً الضو ٫في آن
 - 413بً صعَـ خلُمت ،خماًت خ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت في الدكغَ٘ الجؼابغي ،عؾالت لىُل ص٦خىعاٍ في الٗلىم،
جسهو ٢اهىن زام ،حامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض ،جلمؿان٧ ،لُت الخ٣ى ،2014-2013 ،١م.276.
414
- REMICHE Bernard, op.cit, p.86.
 - 415الؿُض هىعان ألاخمغ ،مغح٘ ؾاب ،٤م.6.
 - 416ص .صالح ػًٍ الضًً ،مغح٘ ؾاب ،٤م.181.
 - 417بً صعَـ خلُمت ،مغح٘ ؾاب ،٤م.274.
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واخض ،وَؿخُٟض َ٨ظا مً خماًت جخٗضي هُا ١ؤلا٢لُم الجؼابغي ،ؤو ؤن ًىصٕ الُلب لضي
اإلا٨خب الضولي للمىٓمت الٗاإلاُت للملُ٨ت ال٨ٟغٍت ًخًمً الجؼابغ ٦ضولت جيكض ٞحها الخماًت
ال٣اهىهُت(.)418
لً ً٨جب الخىبُه إلى ّؤن مً خ ٤اإلاٗهض الىَني ع ٌٞالدسجُل الضولي في الجؼابغ بىاء
ٖلى هٟـ ألاؾباب التي جغ ٌٞبها الُلباث الىَىُت( ،)419وفي َظٍ الخالت ٖلى اإلاٗهض
الجؼابغي ؤن ًغؾل إلى اإلا٨خب الضولي إقٗاعا مٗلال بغ ٌٞالخماًت م٘ جُُ٣ضٍ في السجل
الضولي(.)420
ّ
٦ما ججضع ؤلاقاعة ؤًًا ؤهه ًم ً٨ؤن ً٩ىن الدسجُل حهىٍا بدُث ٌكمل ٖضص مٗحن
مً الضو ٫وألا٢الُم ،ومثا ٫طل ٪الدسجُل ألاوعوبي الظي ًغجب آزاعٍ صازل الؿى ١ألاوعوبُت
اإلاكتر٦ت ،والدسجُل ؤمام اإلاىٓمت ؤلاٞغٍُ٣ت للملُ٨ت ال٨ٟغٍت الظي ًغجب آزاعٍ صازل الضو٫
اإلاىًمت للمىٓمت ،ومثا ٫طل ٪ؤًًا ؾغٍان آزاع الدسجُل في اجداص بىلى٦ـ ()BENELUX
الظي ًٓم بلجُ٩ا وَىلىضا ولى٦ؿمبىع.)421(ٙ
ب-العالماث اإلاشهىعة واؾخثىاء مً مبضؤ ؤلاكلُمُت:
ْهغث م٘ جُىع الخُاة الخجاعٍت والٗال٢اث الضولُت وحكاب٨ها واهٟخاح ألاؾىا١
الخجاعٍت الىَىُت ٖلى بًٗها البٌٗ ٖالماث في صو ٫مُٗىت جدٓى بكهغة واؾٗت جخجاوػ
خضوص ؤلا٢لُم ؤو الضولت التي وكإث وسجلذ ٞحها جدذ ٢اهىنها الىَني.
وٖىضما جبل ٜالٗالمت ص حت مٗخبرة مً الكهغة في املجخمّ٘ ،
ٞئن مبضؤ ؤلا٢لُمُت ّ
البض ؤن
ع
 - 418للخٟهُل ؤ٦ثر خى ٫إحغاءاث الدسجُل الضولي عاح٘ :خؿين هىاعة ،مغح٘ ؾاب ،٤م م.371-366.
 - 419عاح٘ ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫اإلااصة  13مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ً ،277-05خٗل ٤بُُٟ٨اث إًضإ الٗالماث
وحسجُلها ،مٗض ٫ومخمم ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 420بً صعَـ خلُمت ،مغح٘ ؾاب ،٤م.275.
 - 421صو ٫البىلى٦ـ بالخغو ٝالالجُيُت )ٖ ( BENELUXباعة اجداص ا٢خهاصي جإؾـ ٖام  1944بحن زالر ممال٪
في ؤوعوبا الٛغبُت ،وَم بلجُ٩اَ ،ىلىضا ولى٦ؿمبىع ٙوجم جى ُ٘٢الاجٟا ١بحن اإلامال ٪الثالر في لىضن ٖام
 .1944وجم جُٟٗل الاجٟاٖ ١ام  ،1947واؾخمغ ختى ٖام ٖ 1960ىضما جدى ٫إلى اجداص البىلى٦ـ الا٢خهاصي.
والاؾم مكخ ٤مً الخغو ٝألاولى لخل ٪الضو ًٖ .٫وٍُ٨بُضًا اإلاىؾىٖت الخغةhttps://ar.wikipedia.org :
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ّ
ٌؿدبٗض وإال ؤنبذ خابل صون جىٞحر الخماًت ال٩اُٞت لهظٍ الٗالمت(ٞ ،)422إؾاؽ جمخ٘ َظٍ
الٗالمت بالخماًت ال٣اهىهُت في الضو ٫ألازغي التي ونلذ إلحها قهغتها ٢بل ؤن ًخم حسجُلها
ٞحها ،ال ج٣ىم ٖلى إحغاء ؤلاًضإ ؤو الدسجُل ال٣بلي ّ
وإهما ٖلى ؤؾاؽ الكهغة التي جخمخ٘
بها(.)423
وٖالوة ٖلى طلٌُٗ ،٪ض الهض ٝمً خماًت الٗالمت اإلاكهىعة خغمان الٛحر س يء
الىُت( )424والُُٟلُحن الظًً ٢ض ٌؿخٛلىن َظا الىىٕ مً الٗالماث مً ؤحل حظب ٖمالء
الٛحر إلى مىخجاتهم ًٖ َغٍ ٤ػعٕ الك٩ى ٥في طَجهم.
وبىاء ٖلى مجمل الاٖخباعاث اإلاىىٍ ٖجها ؤٖالٍ ج٣غع في ال٣زاهىن الاجٟزاقي إُٖزاء الٗالمزاث
اإلاكززهىعة خماًززت فززي الززضو ٫التززي لززم حسززجل ٞحهززا بٗززض وطلزز ٪اؾززخثىاء مززً مبززضؤ وَىُززت ٢ززاهىن
الٗالماث الخجاعٍت(.)425
ّ
الفغع الثاوي
اللُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض الؼم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوي
لشهاصة اإلالىُت الصىاعُت
ّ
ال ٌُٗض خ ٤اؾخئثاع ناخب قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت خ٣ا مؤبضا ،وإهما َى خ ٤مدضص
اإلاضةٞ ،د ٤الاؾخئثاع طو َبُٗت مؤ٢خت (ؤوال) ،ومً ّ
زم ال ًجىػ لهاخب قهاصة الدسجُل
ّ
ؤن ًماعؽ خ٣ه في مى٘ الٛحر مً الاٖخضاء ٖلى خ٣ه إال زال ٫اإلاضة التي جخمخ٘ ٞحها قهاصة
الدسجُل بالهالخُت ،ل ً٨اؾخثىاء ًم ً٨ؤن ً٨دؿب الخ ٤مدل قهاصة الدسجُل َابٗا
مؤبضا متى جًمىذ إقاعة ممحزة و٢ام اإلاال ٪بخجضًض حسجُلها(زاهُا).
422

- BARROSO Pedro Frankovsky, « Les instruments de protection des « marques célèbres » au
Brésil », R.F.P.I, n° 1, Septembre 2015, p.2.
423
- JOHNSON-ANSAH Ampah, op.cit, p.97.
424
- BARROSO Pedro Frankovsky, op.cit, p.2.
ُ
 - 425عاح٘ اإلااصة ( 6زاهُا) مً اجٟاُ٢ت باعَـ اإلاخٗل٣ت بدماًت اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،الؿالٟت الظ٦غ ،واهٓغ ؤًًا اإلااصة
 16مً اجٟاُ٢ت جغٍبـ ،مغح٘ ؾاب.٤
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ا
ؤوال -الؼابع اإلاؤكذ لحم اإلالىُت الصىاعُت:
ج٣خط ي مهلخت املجخم٘ ؤال ًخد٨م شخو بُٗىه في ازترإ مٗحن إلى ما ال نهاًتٞ .ل٩ي
حؿخُٟض البكغٍت مً مسخل ٠الابخ٩اعاث التي ًخىنل إلحها ؤلاوؿان البض ّؤن ًدضص ال٣اهىن
مضة ٢اهىهُت ججٗل خ ٤الاخخ٩اع مؤ٢خا بدُث ًضزل الابخ٩اع بٗض اهتهاء جل ٪اإلاضة في صابغة
ؤلاباخت(.)426
ؤصع٦ذ الضوَ ٫ظا ألامغ ومً ّ
زم واػهذ بحن مهلخت ناخب الخ ٤واملجخم٘ٞ ،دضصث
ّ
في حكغَٗاتها الضازلُت مضة ػمىُت ًى٣ط ي باهتهائها الخ ٤الاؾخئثاعي
املخى ٫إلاال ٪قهاصة
حسجُل اإلالُ٨ت الهىاُٖت.
ُوٍالخٔ ّؤن الضو ٫ؾاب٣ا-زهىنا ٢بل اجٟاُ٢ت جغٍبـ -جدباًً مىا٣ٞها ولم جخسظ
مىٟ٢ا مىخضا بكإن اإلاضة ال٣اهىهُت التي جمىذ للمسترٕ ل٩ي ًماعؽ زاللها خ٣ه في الاؾخئثاع
بمىيىٕ اإلالُ٨ت الهىاُٖتٞ ،خُى ٫وج٣هغ بدؿب َبُٗت الىٓام اإلاخبنى مً َغ ٝالضولت.
وٖلى َظا ألاؾاؽ ،جُى ٫مضة الخماًت ال٣اهىهُت ؤ٦ثر في الضو ٫الغؤؾمالُت م٣اعهت بالضو٫
التي جيخهج الىهج الاقترا٧ي( .)427وَظا ؤمغ َبُعي ّ
ألن َظٍ ألازحرة في بٌٗ الخاالث ال حٗترٝ
ختى بد ٤ملُ٨ت املخترٕ ٖلى ازتراٖه.
و٢ض جغجب ًٖ َظا الخٟاوث بحن الضو ٫في مضص الخماًت ال٣اهىهُت اإلامىىخت لخ٣ى١
اإلالُ٨ت الهىاُٖت جظبظبا وإَضاعا للخ٣ى ١مما ؤصي إلى إيٗا ٝالخماًت ال٣اهىهُت التي
ًيكضَا ؤي مسترٕ .إط ّؤن إٖما ٫مبضؤ اإلاٗاملت الىَىُت ،والظي بمىحبه جلتزم ٧ل صولت بإن
جمىذ لغٖاًا الضو ٫ألازغي خماًت ال ج٣ل ًٖ جل ٪التي جىاٞغَا إلاىاَىحها َب٣ا ل٣ىاهُجها
ً - 426غي البٌٗ ّ
ؤن الخإُ٢ذ نٟت مخالػمت م٘ خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت-زانت الازتراٖاثّ -
ألنها ج٣ىم ٖلى
الخدضًث والخجضًض ولظلً ٪خمحز خ ٤اإلالُ٨ت الهىاُٖت بإهه خ ٤مؤ٢ذ وطلّ ٪
ألن حمُ٘ الازتراٖاث ج٣ىم ٖلى
ُ
ا٦دكاٞاث وابخ٩اعاث حضًضة ولظل٣ً ٪غع ال٣اهىن بىي٘ جدضًض ػمني لها و ٤ٞاٖخباعاث اإلاهالر الٗامت .اهٓغ:
ص .دمحم ؤهىع خماصه ،الىٓام ال٣اهىوي لبراءاث الازترإ والغؾىم والىماطج الهىاُٖت ،صاع ال٨ٟغ الجامعي،
ؤلاؾ٨ىضعٍت ،2002 ،م.13.
 - 427الفخالوي ؾميرحمُل خؿين ،مغح٘ ؾاب ،٤م.77.
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الىَىُت ٢ض ً٩ىن ٚحر ٗٞا – ٫في بٌٗ ألاخىا -٫في خماًت اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،متى ٧ان
الدكغَ٘ الىَني للضولت اإلاٗىُت ٢انغا ًٖ بلى ٙخض الخماًت التي جىٞغَا الضولت ألازغي.
ٞئن الىي٘ في جدؿً مؿخمغ ،وطلّ ٪
وؤما خالُا -بٗض إبغام اجٟاُ٢ت جغٍبـّ -
ّ
ألن َظٍ
الاجٟاُ٢ت ويٗذ خضوصا صهُا زانت بمضة الخماًت التي ًخٗحن ٖلى الدكغَٗاث الىَىُت ؤن
حؿخجُب إلا٣خًُاتها وٖضم الجزوٖ ٫جها ؤو مسالٟتها( .)428ومً ّ
زم هجض ؤن الضو ٫التي ؾب٤
ّ
اهًمامها إلى َظٍ الاجٟاُ٢ت ؤو التي ماػالذ لم جىًم بٗض إال ؤنها جغٚب في الاهًمام ؤٖاصث
الىٓغ في مضص الخماًت ال٣اهىهُت وخضصتها بك٩ل ًخ ٤ٟوم٣خًُاث َظٍ الاجٟاُ٢ت(.)429
وػٍاصة ٖلى طل ،٪بضؤث الضو ٫آلان جخ ًُٟألَمُت جىخُض الخماًت ال٣اهىهُت ،ومً ّ
زم
جبظ ٫حهضَا مً ؤحل جيؿُ ٤حكغَٗاتها وجىٞحر الخماًت هٟؿها ،وزحر صلُل ٖلى طل ٪ما
ًدضر في املجمىٖت ألاوعوبُت ،هٓغا اللتزام صو ٫الاجداص ألاوعوبي بخٗلُماث وجىححهاث
مجلـ الاجداص ألاوعوبي( ،)430و٦ظا ٧ىهذ صوال ؤزغي اجداصاث ا٢خهاصًت ،وخضث مً زاللها
٢ىاٖض خماًت اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،وَظا َى خا ٫صو ٫البىلى٦ـ ،التي ؤبغمذ اجٟا٢ا زانا
()431

و٦ظل ٪الكإن باليؿبت لضو ٫مجلـ الخٗاون

بدماًت الٗالماث والغؾىم والىماطج
الخلُجي( )432التي جداو ٫جىخُض ؤهٓمتها ال٣اهىهُت ُٞما ًسو اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت(.)433

 - 428ص .حالٌ وفاء دمحمًً ،مغح٘ ؾاب ،٤م.28.
ٖ - 429لى ؾبُل اإلاثا٧ ٫اهذ اإلااصة  12مً ال٣اهىن اإلاهغي اإلالغى؛ ال٣اهىن ع٢م  132لؿىت  ،1949اإلاؤعر في  16ؤوث
 ،1949اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ًدضص مضة خماًت الازتراٖاث بسمؿت ٖكغ ( )15ؾىت مً ًىم إًضإ الُلب،
ٞإنبدذ ٖكغون ( )20ؾىت بمىحب  9مً ال٣اهىن ع٢م  82لؿىت  2002اإلاخًمً خماًت اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت،
الؿال ٠الظ٦غ.
 - 430ؤصي طل ٪إلى ْهىع مٟاَُم حضًضة في اإلالُ٨ت الهىاُٖت ٧الٗالمت اإلاكتر٦ت ()La marque communautaire
ؤو البراءة ألاوعوبُت...الخٗٞ .لى ؾبُل اإلاثا ٫باليؿبت للٗالماث اإلاكتر٦ت ،عاح٘:
-GASTINEL Eric, La marque communautaire, L.G.D.J, Paris, 1998, p.15 et s.
 - 431ؤبغم َظا الاجٟا ١في الَاي بخاعٍش  01صٌؿمبر  ،2006وصزل خحز الخىُٟظ في ٞ 01براًغ  .2007وٍم ً٨الاَالٕ
ٖلى مىاص الاجٟاُ٢ت مً زال ٫مى ٘٢اإلاىٓمت الٗاإلاُت للملُ٨ت ال٨ٟغٍتhttp://www.wipo.int :
ٌٗ - 432خبر مجلـ الخٗاون لضو ٫الخلُج الٗغبُت ؤو مجلـ الخٗاون الخلُجي مىٓمت إ٢لُمُت ؾُاؾُت وا٢خهاصًت
ٖغبُت م٩ىهت مً ؾذ صو ٫ؤًٖاء جُل ٖلى الخلُج الٗغبي هي ؤلاماعاث والبدغًٍ والؿٗىصًت وؾلُىت ٖمان
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ٚحر ّؤن الضو ٫إطا ٧اهذ حٗمل ٖلى جيؿُ ٤حكغَٗاتها الىَىُتّ ،
ٞئنها ال حٗامل خ٣ى١
اإلالُ٨ت الهىاُٖت مٗاملت واخضة ،إط ّؤن مضة الخماًت جسخل ٠في ْل حكغَ٘ الضولت الىاخضة
بازخال ٝخ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖتٗٞ ،لى ؾبُل اإلاثا ٫خضص اإلاكغٕ الجؼابغي مضة خماًت
الازتراٖاث بٗكغًٍ ( )20ؾىت ابخضاء مً جاعٍش ج٣ضًم َلب الدسجُل( )434بِىما خضصَا
بٗكغة ( )10ؾىىاث باليؿبت لباقي الخ٣ى ١ألازغي(.)435
ا
ثاهُا -كابلُت ملىُت ؤلاشاعاث اإلاميزة للضوام:
ًغص ٖلى جإُ٢ذ خ ٤الاؾخئثاع الظي جسىله قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت اؾخثىاء ،بدُث
ً٩ىن خ ٤الاؾخئثاع ٢ابل للضوام ،وَظا الاؾخثىاء ال ٌكمل ٧ل ؤهىإ اإلالُ٨ت الهىاُٖت،
ّ
وإهما ً٣خهغ ٖ ِ٣ٞلى ملُ٨ت الٗالماث وحؿمُاث اإلايكإ ،إط ًجحز ال٣اهىن الجؼابغي ؤؾىة
بٛحرٍ مً ال٣ىاهحن اإلا٣اعهت ججضًض ملُ٨ت الٗالمت وحؿمُت اإلايكإ لٗضص ال خهغ له مً اإلاغاث
ّ
٧لما ؤهً٣ذ مضة الٗكغ ؾىىاث املخضصة ٢اهىها(.)436
وُ٢غ وال٩ىٍذ .و٢ض جإؾـ بالغٍاى في اإلامل٨ت الؿٗىصًت بخاعٍش  25ماي َ .1981ظٍ اإلاٗلىماث مخىٞغة في
مى ٘٢وٍُ٨بُضًا اإلاىؾىٖت الخغةhttps://ar.wikipedia.org :
 - 433ؤوكإ مجلـ الخٗاون الخلُجي في ؾىت  1992م٨خبا لبراءاث الازترإ ،وبضؤ َظا اإلا٨خب جل٣ي ؤولى َلباجه في
ؾىت  ،1998مما ص ٘ٞبمجلـ الخٗاون الخلُجي إلى اإلاىا٣ٞت ٖلى هٓام بغاءاث ازترإ في ٖام  ،1999والبدخه
الخىُٟظًت في ؾىت  .2000عاح٘ في طل :٪وزُ٣ت ميكىعة مً َغ ٝمجلـ الخٗاون لضو ٫الخلُج الٗغبي ،ألاماهت
الٗامت ،جدذ ٖىىان م٨خب بغاءاث الازترإ ملجلـ الخٗاون لضو ٫الخلُج الٗغبي هبظة حٗغٍُٟت،2010 ،
الغٍاى ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.
ً - 434جحز اإلاكغٕ إلاال ٪بغاءة ازترإ ولظوي خ٣ى٢ه َىا ٫نالخُت البراءة ؤن ًضزلىا حُٛحراث ؤو جدؿِىاث ؤو
اياٞاث ٖلى الازترإ وحؿلم م٣ابل طل ٪قهاصة حؿمى بكهاصة ؤلاياٞتٚ .حر ّ
ؤن َظٍ ألازحرة ال حٛني ًٖ امخضاص
ُ
ؤلاَاع الؼمني في ش يء إط جيخهي نالخُت قهاصة الاياٞت باهً٣اء بغاءة الازترإ الغبِؿُت .اهٓغ اإلااصة  15مً
ألامغ ع٢م  07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 435حاء باليؿبت للٗالماث في اإلااصة  /5مً ألامغ ع٢م  06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ّ
ؤن مضة حسجُل الٗالمت مدضصة
2
بٗكغ ( )10ؾىىاث حؿغي بإزغ عحعي ابخضاء مً جاعٍش اًضإ الُلب .وهٟـ اإلاضة ٢غعتها اإلااصة  13مً ألامغ ع٢م
 86-66اإلاخٗل ٤بالغؾىم والىماطج ،وَى الخا ٫ؤًًا باليؿبت لدؿمُاث اإلايكإ إط ؤ٦ضث اإلااصة  17مً ألامغ ع٢م
 65-76اإلاخٗل ٤بدؿمُاث اإلايكإ ؤهه ٌؿغي مٟٗى ٫الدسجُل الخام بدؿمُت اإلايكإ إلاضة  10ؾىىاث ابخضاء مً
جاعٍش اًضإ الُلب.
 - 436حاء في اإلااصة  3/5مً ألامغ ع٢م  06-03اإلاخٗل ،٤بالٗالماث ؤههً » :مىً ججضًض الدسجُل لفتراث مخخالُت
جلضع بعشغ ( )10ؾىىاث وفلا لألخيام املحضصة في الىصىص اإلاخسظة لخؼبُم هظا ألامغ « .وحاء في اإلااصة
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ؤ٦ضث اإلااصة  /5مً ألامغ ٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ّ
بإن الخجضًض ٌؿغي ابخضاء
ع
4
مً الُىم الظي ًلي اهً٣اء الدسجُل .مما ًجٗل الٗالماث ٢ابلت للضوام والخإبُضٚ .حر ّؤن

ّ
طل ٪ال ً٩ىن بهىعة آلُت وإهما ًخٗحن ٖلى اإلاال ٪ؤن ًباقغ إحغاءاث الخجضًض التي خضصَا
ال٣اهىن .وهي ٖاصة هٟـ ؤلاحغاءاث التي عؾمها ال٣اهىن للدسجُل( ،)437بكغٍ ؤال ًخًمً
الُلب ؤي حٗضًل في حؿمُت اإلايكإ ؤو في همىطج الٗالمت ؤو إياٞت في ٢ابمت الؿل٘ ؤو
الخضماث اإلاٗىُت(.)438
ّ ُ َ
البض ؤن جدترم ٖىض ج٣ضًم َلب ججضًض الٗالمت
وخضص اإلاكغٕ الجؼابغي آحاال ٢اهىهُت
ؤمام اإلاٗهض الىَني الجؼابغي للملُ٨ت الهىاُٖتٞ ،ئًضإ الُلب ّإما ؤن ً٩ىن زال ٫الؿخت
( )6ؤقهغ التي حؿب ٤اهً٣اء الدسجُل ّ
وإما زال ٫الؿخت ( )6ؤقهغ ٖلى ألا٦ثر التي جلي
اهً٣اء الدسجُل(.)439
وٍخٗحن ٦ظلٖ ٪لى َالب ججضًض الٗالمت بإن ًثبذ ّؤن الٗالمت ٢ض اؾخٗملذ ٗٞلُا
زال ٫الؿىت التي ؾب٣ذ اهً٣اء الدسجُل( .)440وٍجىػ له إزباث الاؾخٗما ٫ب٩اٞت الىؾابل
بما في طل٣ٖ ٪ىص الترزُو التي جخًمً الٗالمت ،ونىع ًٖ مىخجاث جدمل جل ٪الٗالمت
بدُث ً٩ىن جاعٍش اهخاحها ؤو نهاًت نالخُتها صازل آلاحا ٫ال٣اهىهُت.
وٍالخٔ ّ
بإن اإلاكغٕ الجؼابغي لم ًً٘ ؤخ٩اما ممازلت لخجضًض حؿمُت اإلايكإ ،لَ ً٨ظا
 2/17مً ألامغ ع٢م  ،65-76اإلاخٗل ٤بدؿمُاث اإلايكإ بإهه  »:وٍمىً ججضًض هظه اإلاضة صائما إلاضة مدؿاوٍت،
ُ
إطا اؾخمغ اإلاىصع على جلبُت اإلالخظُاث املحضصة في هظا ألامغ « .واهٓغ ؤًًا باليؿبت للدكغَ٘ اإلاهغي :اإلااصة
 90مً ال٣اهىن ع٢م  82لؿىت  2002اإلاخٗل ٤بدماًت اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت التي حاء ٞحها » :مضة الحماًت اإلاترجبت على
حسجُل العالمت عشغؾىىاث. «...
 - 437جىو اإلااصة  3/17مً ألامغ ع٢م  ،65-76اإلاخٗل ٤بدؿمُاث اإلايكإ ٖلى ؤهه » :وٍسظع ػلب الخجضًض لىفـ
الاحغاءاث التي حؿغي على الدسجُل ،هما ًسظع لدؿضًض عؾم الخجضًض « .
 - 438جىو اإلااصة  5مً اإلاغؾىم ع٢م  ،121-76اإلاخٗل ٤بُُٟ٨اث حسجُل وإقهاع حؿمُاث اإلايكإ وجدضًض الغؾىم
اإلاخٗل٣ت بها؛ ٖلى ؤههً » :جب ؤن ال ًخظمً ججضًض حؿمُت اإلايشإ ؤي حعضًل ،باليؿبت للدسجُل الؿابم
لهظه الدؿمُت ،هما هي علُه في جاعٍش الخجضًض «.
 - 439اإلااصة  18مً ألامغ ع٢م  06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 440اإلااصة  19مً ألامغ ع٢م  06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ،مغح٘ هٟؿه.
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ال ٌٗني ّ
بإن آحا ٫الخجضًض مٟخىخت ،بل ًم ً٨جُبُ ٤بكإنها ؤخ٩ام ججضًض الٗالماث َاإلاا
ُ
ًم ً٨ؤن حؿخٗمل حؿمُت اإلايكإ ٗ٦المت ججاعٍت وحسجل ٖلى َظا ألاؾاؽ.

اإلاؼلب الثاوي
الاؾخثىاءاث الىاعصة
على الحم الاؾخئثاعي للمالً
جغجبِ اإلالُ٨ت الهىاُٖت بالخجاعة والهىاٖت اعجباَا وزُ٣ا لضعحت ّؤن الخ ٤الاؾخئثاعي
ّ
الظي ًمخ٘ به ناخب قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت ال ًبرػ إال في املجا ٫الهىاعي والخجاعي،
وٖلى َظا ألاؾاؽ ،ال ًم ً٨لهاخب الخ ٤الاؾخئثاعي ؤن ًمى٘ الٛحر الظي ً٣ىم مً صون
ّ
مىا٣ٞت مىه باؾخٛال ٫واؾخٗما ٫مىيىٕ قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت اإلامىىخت له إال إطا ٧ان
َظا الٛحر ٌؿخٗمل مىيىٕ جل ٪الكهاصة في ؤٖما ٫طاث ؤٚغاى ججاعٍت ونىاُٖت(،)441
ولهظا ال حكمل الخ٣ى ١الاؾخئثاعٍت الىاججت ًٖ قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت ألاٖما ٫طاث
ألاٚغاى ٚحر الخجاعٍت (الٟغٕ ّ
ألاو.)٫
وٖالوة ٖلى طل ،٪ال حكمل الخ٣ى ١الىاقئت ًٖ قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت ألاٖما٫
التي جسو اإلاىخجاث اإلاكمىلت بالكهاصة وطل ٪بٗض ٖغيها في الؿى ١قغٖاٞ ،هاخب
ٌ - 441ؿدثنى مً طل ،٪بمىحب اإلااصة  10مً ألامغ ع٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ،الٛحر الظي ٌؿخسضم ججاعٍا
وًٖ خؿً هُت اؾمه وٖىىاهه واؾمه اإلاؿخٗاع ٗ٦المت ججاعٍت٦ .ما ججحز اإلااصة  14مً ألامغ ع٢م 07-03
اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ،للٛحر متى ٧ان خؿً الىُت بإن ٌؿخمغ في مباقغة ٖمله ٖلى الغٚم مً وحىص بغاءة
ازترإ مملى٦ت لصخو آزغ ،وطل ٪إطا ٢ام ٢بل جاعٍش ج٣ضًم َلب البراءة مً َظا الصخو بهى٘ مىخجاث ؤو
اؾخٗمل َغٍ٣ت نى٘ ؤو ٢ام بخدًحراث حاصة إلاباقغة الهى٘ ؤو الاؾخٗما ٫و٧اهذ َظٍ اإلاىخجاث ؤو َغٍ٣ت
الهى٘ مىيىٖا الزترإ مدل بغاءة الصخو ألازغ .وججحز اإلااصة  5/6مً ألامغ ع٢م  08-03اإلاخٗل ٤بدماًت
الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت للٛحر ؤًًا بإن ً٣ىم باؾخٛال ٫جهمُم ق٨لي لضابغة مخ٩املت مُاب٤
لخهمُم ق٨لي مدمي متى جىنل إلُه بهىعة مؿخ٣لتٚ .حر ؤهه ًخٗحن ٖلى مً ً٣ىم صون ٖلم بيسخ ؤو
اؾخٛال ٫ججاعي ٌكمل الاؾخحراص ؤو البُ٘ ؤو الخىػَ٘ لضابغة مخ٩املت جخًمً جهمُما ق٩لُا مدمُا ؤو لؿلٗت
جضزل في نىٗها جل ٪الضابغة اإلاخ٩املت متى ونل إلى ٖلمه ّ
بإن الخهمُم الك٨لي ٢ض وسخ بُغٍ٣ت ٚحر مكغوٖت
ؤن ًىانل الاؾخٛال ٫الخجاعي لٛاًت هٟاط املخؼون الظي ًمل٨ه ؤو الظي ٧ان ٢ض َلبه ٢بل إٖالمه بظل ،٪وٖلُه
ؤن ًض ٘ٞإلاال ٪الخهمُم مبلٛا مالُا ًُاب ٤الاجاوة اإلاٗ٣ىلت التي ٢ض جُلب في إَاع عزهت حٗا٢ضًت ازخُاعٍت.
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ّ
الكهاصة ٌُؿدىٟظ خ٣ه الاؾخئثاعي بمجغص ويٗه اإلاىخجاث في الؿى ١قغٖا(الٟغٕ الثاوي).
الفغع ّ
ألاوٌ
ألاعماٌ طاث ألاغغاض غيرالصىاعُت والخجاعٍت
يهض ٝالٗىن الا٢خهاصي مً زال ٫اؾخٛال ٫ملُ٨خه الهىاُٖت إلى جد ٤ُ٣محزة جىاٞؿُت
ًٖ ؾابغ ؤ٢غاهه والٟىػ بغيا الؼبىن .ومً ّ
زم ٌٗخبر ُ٢ام شخو باؾخٛال ٫مبخ٨غاث ؤو
إقاعاث مملى٦ت لٛحرٍ اؾخٛالال ججاعٍا ونىاُٖا صون مىا٣ٞت َظا ألازحر ،ؤي اإلاال ،٪مؿاؾا
وإه٣انا للمحزة الخىاٞؿُت الىاججت ًٖ امخال ٥اإلالُ٨ت الهىاُٖتّ .ؤما إطا ٧ان اؾخٛال ٫الٛحر
لخل ٪ألاقُاء ألٚغاى ٚحر ججا ٍت ؤو نىاُٖتّ ،
ٞئن طل ٪ال ًؤزغ في اإلاحزة الخىاٞؿُت
ع
للمال ،)442(٪ومً ّ
زم ً٩ىن اؾخٛاللها مً الٛحر ؤمغ مباح.
وٖلى َظا ألاؾاؽّ ،
هو اإلاكغٕ الجؼابغي ٖلى ٖضم قمى ٫الخ٣ى ١الاؾخئثاعٍت
الىاججت ًٖ قهاصة ملُ٨ت نىاُٖت ألاٖما ٫التي ً٣ىم بها الٛحر واإلاؤصاة ألٚغاى البدث
الٗلمي(ؤوال) ،وألاٖما ٫التي جخًمً اؾخٗما ٫وؾابل مدمُت ببراءة ازترإ ٖلى متن وؾابل
الى٣ل الضولُت التي جضزل الجؼابغ بهٟت ايُغاعٍت ؤو مؤ٢خت(زاهُا).
ا
ؤوال-ألاعماٌ اإلاؤصاة ألغغاض البدث العلمي:
ًجحز اإلاكغٕ الجؼابغي للٛحر بإن ٌؿخسضم اإلابخ٨غاث الهىاُٖت التي ج٩ىن مىيىٖا
لكهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت مملى٦ت ألشخام آزغًٍ ؤزىاء ٞترة الخماًت ال٣اهىهُت صون
عزهت مً َؤالء ،وطل ٪متى ٧ان الٛغى مً جل ٪ألاٖماً ٫سو البدث الٗلمي(.)443
وحكمل ألاٖما ٫اإلاؤصاة ألٚغاى البدث الٗلمي حمُ٘ الٗملُاث التي تهض ٝإلى إحغاء
ّ - 442
ألن َض ٝالاؾخٛال ٫في َظٍ الخالت ال ًغمي إلى جد ٤ُ٣ؤَضا ٝججاعٍت ؤو ا٢خهاصًت بدخت ٧الؿعي لخد٤ُ٣
الغبذ ألخض ُ٢اٖاث ؤلاهخاج ؤو الؿعي إلى ػٍاصة ال٣ضعة الخهضًغٍت لؿلٗت مُٗىت مً الؿل٘ .عاح٘ :الهاحغي
ظفغدمحم صىٍان ،مغح٘ ؾاب ،٤م.219.
ُ
 - 443اهٓغ اإلااصة  12مً ألامغ ع٢م  ،07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ،مغح٘ ؾاب .٤واإلااصة  6مً ألامغ ع٢م ،08-03
اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت ،مغح٘ ؾاب.٤
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ٖملُاث الخدلُل والخجغٍب والخُُ٣م والبدث والخٗلُمٞ .األٖما ٫وؤلاحغاءاث اإلاخهلت
بإٚغاى البدث الٗلمي ٖلى الخ٣ى ١الاؾخئثاعٍت اإلامىىخت بمىحب قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت
ال حك٩ل اٖخضاء ٖلى خ٣ى ١اإلاال ٪وحؿدثنى مً اإلاى٘(.)444
وال قّ ٪ؤن اإلاكغٕ ً٣هض مً زالَ ٫ظا الاؾخثىاء حصجُ٘ البدث الٗلمي في حمُ٘
املجاالث باؾخسضام ؤخضر ما ونل إلُه الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي ،ولى ٧ان مىيىٕ َظا
الاؾخسضام ٖباعة ًٖ مبخ٨غاث ًخمخ٘ ؤصخابها بدماًت ال٣اهىن ،وطل ٪ب٣هض الىنى ٫إلى
ما َى ؤًٞل هدُجت َظا الاؾخسضام لالبخ٩اعٞ ،لم ٌكاء اإلاكغٕ ؤن ج٩ىن الخ٣ى١
الاؾخئثاعٍت خابال الؾخمغاع ٖملُت البدث الٗلمي(.)445
وٍجب جٟؿحر خاالث الاؾخثىاء ٖلى الخ٣ى ١الاؾخئثاعٍت التي جسىلها قهاصة اإلالُ٨ت
الهىاُٖت ،في خضوص الٛغى الظي وحضث مً ؤحلهٞ ،ئطا ٧ان الاؾخٗما ٫ؤو الاؾخسضام
لٛغى البدث الٗلمي ال ًجىػ ؤن ً٩ىن ججغٍب الابخ٩اع لٛغى اؾخٛالله مؿخ٣بال اؾخٛالال
ججاعٍا ؤو نىاُٖا إط ّإن طلٌٗ ٪ض ج٣لُضا واٖخضاء ٖلى الخ٣ى ١الاؾخئثاعٍت للمال.)446(٪
ؤما إطا ٧ان الهض ٝمً الاؾخٛالَ ٫ى الخجغٍب لٛغى حٗضًل ؤو جدؿحن الازترإ ٞال
ٌك٩ل َظا الاؾخسضام اٖخضاء ٖلى خ٣ى ١ناخب قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت بل َى لٛغى
البدث الٗلمي وال ًدخاج إلى مىا٣ٞت مال ٪الازترإ ،ختى ولى ٧ان البدث يهض ٝإلى جد٤ُ٣
ؤٚغاى نىاُٖت ؤو ججاعٍت ،ألن طل ٪ؾىً ٝخم بالخهىٖ ٫لى قهاصة ملُ٨ت نىاُٖت
مؿخ٣لت(.)447
َ - 444ظا الخ٨م ًم ً٨حٗمُمه ؤًًا ٖلى الغؾىم والىماطج الهىاُٖت ،وَظا ما ؤ٦ضٍ اإلاكغٕ الٟغوس ي في اإلااصة
( )L.513-6/a, bمً ج٣ىحن اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت ،مغح٘ ؾاب .٤وطاث الخ٨م ؤًًا ههذ ٖلُه اإلااصة  3/127بىض  1و2
مً ال٣اهىن اإلاهغي ع٢م  82لؿىت  2002اإلاخٗل ٤بدماًت اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 445ص .الللُىبي ؾمُدت ،مغح٘ ؾاب ،٤م.240.
 - 446ص .زاػغ هىعي خمض ،قغح ٢ىاٖض اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت (اإلالُ٨ت الهىاُٖت :صعاؾت م٣اعهت بحن ال٣اهىن ألاعصوي
وؤلاماعاحي والٟغوس ي) ،مغح٘ ؾاب ،٤م.145.
 - 447مغمىن مىس ى ،مغح٘ ؾاب ،٤م.270.
168

الباب ّ
ألاو-٫الٟهل الثاوي:

الُ٣مت ال٣اهىهُت لكهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت

وَ٨ظاً ،خطر ّ
بإن الٛغى مً الخجغٍب َى الٟانل بحن ؤلاباخت والخٓغ ؤو اإلاى٘.
ٞئطا ٧ان الاؾخٛال ٫في املجا ٫الهىاعي والخجاعي ُ
ٖض اؾخٛالال ٚحر مكغوٖا وحٗضًا ٖلى
خ٣ى ١اإلاال ٪الاؾخئثاعٍتّ ،
وؤما إطا ٧ان الاؾخٛال ٫بٛغى البدث الٗلمي املخٌ ٞاألمغ
مباح وال خغج ُٞه ولى ٧ان يهض ٝمً وعاء َظا البدث إلى جُىٍغ الازترإ لُخم اؾخٛالله
مؿخ٣ال في املجا ٫الهىاعي والخجاعي.
ا
ثاهُا-اؾخعماٌ الازتراع في وؾائل الىلل ألاحىبُت التي جضزل الجؼائغبصفت مؤكخت:
ّ
جسى ٫بغاءة الازترإ للمال ٪خ٣ى٢ا اؾخئثاعٍت جم٨ىه مبضبُا مً اخخ٩اع ازتراٖه
وٍجىػ له جبٗا لظل ٪ؤن ًمى٘ الٛحر مً ؤن ٌؿخٗمل طل ٪الازترإ مً صون عياٍ مهما ٧ان
الؿببٚ .حر ؤ ّن اإلاكغٕ الجؼابغي زغوحا ًٖ َظٍ ال٣اٖضة ؤحاػ للٛحر اؾخٗما ٫الازترإ
اإلاكمى ٫بالخماًت في وؾابل الى٣ل البري ؤو البدغي ؤو الجىي إلخضي الضو ٫ألاحىبُت
مؿاؾا بالخ٣ى ١الاؾخئثاعٍت اإلامىىخت بمىحب بغاءة ازترإ ،وطل ٪في خالت وحىص ؤي مً
َظٍ الىؾابل في اإلاُاٍ ؤلا٢لُمُت الجؼابغٍت ؤو التراب الىَني ؤو املجا ٫الجىي بهٟت ٖاعيت
ؤو و٢خُت ؤو ايُغاعٍتٞ .جاء في اإلااصة  3/12مً ألامغ ع٢م  ،07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ
ٖلى ؤهه » :ال حشمل الحلىق الىاعصة عً بغاءة الازتراع .....................................
وال حشمل هظه الحلىق ما ًإحي:
............................................................)1
............................................................)2
 )3اؾخعماٌ وؾائل مدمُت ببراءة على متن البىازغ والؿفً الفظائُت ؤو ؤحهؼة

الىلل الجىٍت ؤو البرًت ألاحىبُت التي جضزل اإلاُاه ؤلاكلُمُت ؤو املجاٌ الجىي ؤو التراب
ا
ا
ا
الىػني صزىال مؤكخا ؤو اطؼغاعٍا».
لم ٌكإ اإلاكغٕ مً زالَ ٫ظا الىو ؤن ٌٗخبر اؾخسضام الازترإ مدل الخماًت
ال٣اهىهُت في الجؼابغ في وؾابل الى٣ل في املجاالث اإلاكاع إلحها ٖمال ججاعٍا ًمـ بد ٤ناخب
البراءة ٖلى َظٍ الىؾابلَ ،اإلاا ؤن وحىص َظٍ الىؾابل صازل الجؼابغ ٧ان وحىصا ٚحر صابم
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بل بهٟت ٖغيُت ؤو مؤ٢خت(ٚ .)448حر ّؤن ألامغ ًسخل ٠خخما إطا ٧اهذ وؾابل الى٣ل في
املجاالث اإلاكاع إلحها لها وحىص صابم صازل الجؼابغ ،خُث ًجب ؤن ًخم اؾخسضام الازترإ
ّ
مدل الخماًت ال٣اهىهُت مً زال ٫ناخب البراءة ،وإال ٧ان َظا الاؾخسضام ٚحر قغعي
وَٗخبر اٖخضاء ٖلى خ ٤املخترٕ(.)449
وَٗخبر مى ٠٢اإلاكغٕ الجؼابغي ميسجما م٘ ؤخ٩ام اجٟاُ٢ت باعَـ اإلاخٗل٣ت بدماًت
اإلالُ٨ت الهىاُٖت(ٞ ،)450دؿب َظٍ الاجٟاُ٢ت ال ٌٗخبر ازالال بد٣ى ١مال ٪البراءة في ٧ل
صولت مً صو ٫الاجداص اؾخٗما ٫الىؾابل مىيىٕ بغاءجه ٖلى ْهغ الؿ ًٟالخابٗت للضو٫
ألازغي لالجداص ؾىاء ٧ان طل ٪في حؿم الؿُٟىت ؤو في آالتها ؤو ؤحهؼتها ؤو ٖضصَا ؤو في
ألاحؼاء ؤلاياُٞت ألازغي ٖىضما جضزل َظٍ الؿ ًٟبهٟت مؤ٢خت ؤو ٖغيُت في مُاٍ الضو٫
اإلاظ٧ىعة ٖلى ؤن ً٩ىن اؾخٗما٧ ٫ل َظٍ الىؾابل ٢انغا ٖلى اخخُاحاث الؿُٟىت .و٦ظل٪
ال ٌٗض ازالال اؾخٗما ٫الىؾابل مىيىٕ البراءة في نى٘ ؤو حكُٛل اإلاغ٦باث الجىٍت ؤو
البرًت الخابٗت للضو ٫ألازغي لالجداص ؤو ُٚ ُ٘٢اعَا ٖىضما جضزل جل ٪اإلاغ٦باث بهٟت
مؤ٢خت ؤو ٖغيُت في الضولت اإلاظ٧ىعة.
وتهض ٝاجٟاُ٢ت باعَـ مً زال ٫زغوحها ًٖ الخ٣ى ١الاؾخئثاعٍت لهاخب البراءة في
َظا الكإن إلى جم٨حن الضو ٫مً إنالح الُٗب والُٗل الظي ٢ض جخٗغى له وؾابل الى٣ل
الضولُت في ؤ٢الُم الضو ٫ألازغيٞ ،غجخذ إنالح وؾابل الى٣ل ٖلى خؿاب مهلخت مال٪
الازترإ ،زم ّؤن اؾخٗما ٫الازترإ في َظٍ الخالت ً٩ىن بك٩ل ٖغض ي ومؤ٢ذ ولٛغى ٚحر
ججاعي.
ً - 448ظَب البٌٗ إلى ّ
ؤن اؾخسضام الازترإ في َظٍ الخالت ؤًًا ً٩ىن ألٚغاى ججاعٍت ونىاُٖت ،لظا ًجب
جٟؿحر الىو بدضوص يُ٣تٞ ،ال ًجىػ اؾخسضام الازترإ في وؾابل ه٣ل لٛغى بُٗها ؤو حؿىٍ٣ها بل لٛغى
ؾض الى٣و في اخخُاحاث الى٣ل مثل وؾابل خماًت الغ٧اب .ص .زاػغ هىعي خمض ،شغح ٢ىاٖض اإلالُ٨ت
ال٨ٟغٍت (اإلالُ٨ت الهىاُٖت :صعاؾت م٣اعهت بحن ال٣اهىن ألاعصوي وؤلاماعاحي والٟغوس ي) ،مغح٘ ؾاب ،٤م.144.
 - 449مغمىن مىس ى ،مغح٘ ؾاب ،٤م.274.
 - 450اإلااصة (5زالثا) مً اجٟاُ٢ت باعَـ اإلاخٗل٣ت بدماًت اإلالُ٨ت الهىاُٖت.
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وحضًغ بالظ٦غ ؤن وكحر َىا إلى ؤهه ٌٗاب ٖلى اإلاكغٕ الجؼابغي ٖضم جىيُده لُبُٗت
الضولت ألاحىبُتٞ ،اإلاكغٕ اإلاهغي مثال ا٢خهغ الاؾخثىاء ٖلى وؾابل الى٣ل الخابٗت إلخضي
الضو ٫ؤو الُ٨اهاث ألاًٖاء في مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت ؤو التي حٗامل حمهىعٍت مهغ الٗغبُت
مٗاملت اإلاثل( ،)451لظا ٧ان خغٍا باإلاكغٕ الجؼابغي ؤن ً٣خهغ طلٖ ٪لى ّ
الضو ٫التي حٗامل
الجؼابغ مٗاملت اإلاثل ؤو ؤن ً٣خهغَا ٖلى صو ٫اجداص باعَـ باٖخباع ّؤن صو ٫اجداص باعَـ
ًد٨مها مبضؤ اإلاٗاملت الىَىُت.
وَٗاب ٖلى اإلاكغٕ الجؼابغي ؤًًا ا٢خهاع الاؾخثىاء ٖلى بغاءاث الازترإ وٖضم
حٗمُمه ٖلى باقي اإلابخ٨غاث الهىاُٖت ألازغي ٧الغؾىم والىماطج الهىاُٖت و٦ظا الخهامُم
الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت إط ٢ض ً٩ىن لهظٍ اإلابخ٨غاث صواعا ٗٞاال في إنالح اإلاغ٦باث
ووؾابل الى٣ل الجىٍت والبدغٍت والبرًت ،ولهظا هجض اإلاكغٕ الٟغوس ي مثال ًىو ٖلى ٖضم
مماعؾت الخ٣ى ١الىاججت ًٖ حسجُل الغؾىم والىماطج الهىاُٖت ٖلى ججهحزاث الؿُٟىت
ؤو وؾُلت الى٣ل الجىي مغ٢مت مً صو ٫ؤزغي خُىما جضزل مؤ٢خا ؤلا٢لُم الٟغوس ي ؤو ٖىضما
حؿخىعص إلى ٞغوؿا ُ٢إ ُٚاع بٛغى جهلُذ َظٍ الؿ ًٟؤو الُابغاث(.)452
الفغع الثاوي
اؾدىفاط الحم الاؾخئثاعي
لصاخب شهاصة اإلالىُت الصىاعُت
ٌٗني اؾدىٟاص الخ ٤الاؾخئثاعي اؾخجزا ٝالخ ٤في مىيىٕ الخماًت هدُجت الى٣ل
 - 451اإلااصة  4/10مً ال٣اهىن اإلاهغي ع٢م  82لؿىت  ،2002اإلاخًمً ٢اهىن خماًت اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت ،مغح٘ ؾاب.٤
452
- L’art L.513-7 du CPIF dispose que : « Les droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou

modèle ne s’exercent pas :
a) sur des équipements installés à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans un
; autre pays lorsqu’ils pénètrent temporairement sur le territoire français
b) lors de l’importation en France de pièces détachées et d’accessoires pour la réparation de
ces navires ou aéronefs ou à l’occasion de cette réparation ».
171

الباب ّ
ألاو-٫الٟهل الثاوي:

الُ٣مت ال٣اهىهُت لكهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت

اإلاكغوٕ إلالُ٨ت الؿلٗت اإلااصًت التي حكمل ؤو جخًمً ؤنل اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت اإلاٗىُت( .)453ؤي
ّؤن خ ٤اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت ٌؿدىٟظ بمجغص ؤن ًً٘ اإلاال ٪اإلاىخج اإلاخًمً طل ٪الخ ٤ألو ٫مغة
للخضاو ٫في الؿى ١ؤو ؤن ًغزو للٛحر بظل.)454(٪
وجغح٘ ٨ٞغة اؾدىٟاط الخ٣ى ١إلى الُ٣ٟه ألاإلااوي »  ،»KOHLERالظي اٖخبر ّ
بإن مال٪
بغاءة الازترإ ً٣ٟض حمُ٘ امخُاػاجه الخجاعٍت ابخضاء مً و٢ذ الاججاع باإلاىخج اإلابرؤ ؾىاء
بىٟؿه ؤو بغياٍ( .)455و٢ض ٧ان َظا الُغح ًخماش ى م٘ خغٍت اإلاباصالث الظي ٧اهذ جخًمىه
مٗاَضة عوما اإلايكئت للمجمىٖت ألاوعوبُت ،إط ٧اهذ بمثابت الخل٣ت اإلا٣ٟىصة التي جدضر
الخىاػن بحن الخ٣ى ١الاؾخئثاعٍت التي جسىلها قهاصاث اإلالُ٨ت الهىاُٖت واإلاىاٞؿت
الخغة( ،)456لظا ؾغٖان ما جبيخه مد٨مت الٗض ٫للمجمىٖت ألاوعوبُت ،وَب٣خه في الٗضًض مً
اإلاىاؾباث(.)457
و٢ض ؤزغث ٢غاعاث مد٨مت الٗض ٫ألاوعوبُت ٖلى الؿلُت الدكغَُٗت ألاوعوبُت ،وجىج
طل ٪بئنضاع البرإلاان واملجلـ ألاوعوبي واللجىت ألاوعوبُت لٗضة جىححهاث وجىُٓماث تهضٝ
 - 453وعص َظا الخٗغٍ ٠في ملخو الضعاؾت التي ؤحغٍذ ٖلى الٗال٢ت بحن اؾدىٟاص خ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت و٢اهىن
اإلاىاٞؿت التي ؤٖضث في إَاع مكغوٕ اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت وؾُاؾت اإلاىاٞؿت الظي ؤٖضجه اللجىت اإلاٗىُت بالخىمُت
واإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت في الضوعة الثامىت بجىُ ،٠مً  14إلى  18هىٞمبر  .2011ميكىعة ٖلى اإلاى ٘٢آلاحي:
http://www.wipo.int
454
- SCHMIDT-SZALEWSKI (J) et PIERRE (J-L), op.cit, p.80.
455
- JOHNSON-ANSAH Ampah, , op.cit, 2013, p.15. Voir aussi : DERCLAYE Estelle, « Une analyse
économique de la protection contractuelle des bases de données », R.P.V.E, n°4, 2006, p.66.
456
-VERVILLE Sophie, Le respect de la propriété intellectuelle d'autrui dans la vente internationale
de marchandises : Une approche de la convention de vienne coordonnée avec le droit de la
propriété intellectuelle, Thèse pour l'obtention du grade de Docteur en droit, en cotutelle,
l'Université Laval, Québec, Faculté de droit et Université Montpellier 1, Montpellier, France,
2012, p.139.
ُ
٧ - 457ان ؤولها في ما ٌٗغ ٝب٣غاع »  .»Deutsche Grammophon Gesellschaft mbHاهٓغ:
-Arrêt de la C.J.C.E du 8 juin 1971, Aff n°70/78, Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH c/
Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG. Arrêt publié sur le site suivant : http://eurlex.europa.eu
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إلى جيؿُ ٤حكغَٗاث ّ
صو ٫املجمىٖت ألاوعوبُت( .)458وٗٞال ٣ٞض جبيذ َظٍ الضو ٫في حكغَٗاتها
اإلاخٗل٣ت باإلالُ٨ت الهىاُٖت مبضؤ اؾدىٟاط خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت(.)459
واهخ٣ل َظا اإلابضؤ إلى حكغَٗاث الضو ٫الىامُت زهىنا بٗض ّ
حٛحر ؾُاؾتها
الا٢خهاصًت وجىحهها هدى هٓام ا٢خهاص الؿىٗٞ ،١لى ؾبُل اإلاثا ٫ؤنبذ ال٣اهىن الجؼابغي
ًخًمً ٨ٞغة اؾدىٟاط الخ٣ى ١الاؾخئثاعٍت اإلاترجبت ًٖ قهاصة حسجُل اإلالُ٨ت
الهىاُٖت( ،)460وفي َظا الهضص جىو اإلااصة  2/12مً ألامغ ع٢م  ،07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث
الازترإ ؤهه » :ال حشمل هظه الحلىق (الحلىق الىاعصة عً بغاءة الازتراع) ما ًإحي-2.... :

ألاعماٌ التي جسص اإلاىخىج الظي حشمله البراءة وطلً بعض عغض هظا اإلاىخىج في الؿىق
شغعا.» ...
والؿُا ١هٟؿه حاء في اإلااصة  6مً ألامغ ع٢م  ،08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم
الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت ،خُث ههذ هي ألازغي ٖلى ّؤهه » :ال حشمل الحماًت اإلامىىخت

بمىحب هظا ألامغ ،ألاعماٌ آلاجُت -3...:اللُام بإي مً ألافعاٌ اإلاظهىعة في اإلااصة 5
(الفلغة  )2ؤعاله ،عىضما ًىىن الفعل مىجؼا على جصمُم شىلي مدمي ،ؤو صائغة مخياملت
جخظمً جصمُما شيلُاً ،ظعه في الؿىق صاخب الحم ؤو ًىطع فيها بغطاه.» ...
وٍالخٔ ّؤن اإلاكغٕ الجؼابغي ٌكترٍ ؤن جىي٘ اإلاىخجاث في الؿى ١مً َغ ٝاإلاال٪

ً - 458م ً٨ؤن هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫الخىحُه ألاوعوبي ع٢م  104-89اإلاؤعر في  21صٌؿمبر  ،1988اإلاخٗل ٤بخ٣غٍب
حكغَٗاث الضو ٫ألاًٖاء ُٞما ًسو الٗالماث ،والظي جىاولذ اإلااصة  7مىه اؾدىٟاط الخ٣ى ١الىاججت ًٖ
الٗالمت .وللمؼٍض مً الخٟانُل خىَ ٫ظا اإلاىيىٕ عاح٘:
-CEMALOVIC Uroš, op.cit, p.343.
ُ
 - 459اهٓغ ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫باليؿبت للدكغَ٘ الٟغوس ي اإلاىاص ( )L.713-4( ،)L.613-6( ،)L.513-8مً ج٣ىحن
ُ
اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت الٟغوس ي .واهٓغ باليؿبت للدكغَ٘ الؿىَؿغي اإلااصة ( )9aمً ال٣اهىن الُٟضعالي خى ٫بغاءاث
ُ
الازترإ ،واهٓغ باليؿبت للدكغَ٘ البلجُ٩ي اإلااصة  2/28مً ٢اهىن بغاءاث الازترإ البلجُ٩ي ،واإلااصة  12مً
ال٣اهىن الهاصع في  10ماًى  ،1990اإلاخٗل ٤بالخماًت ال٣اهىهُت لىٓحر الُبىٚغاُٞا الكبه اإلاىنلت.
 - 460ؤصزل اإلاكغٕ الجؼابغي مبضؤ اؾدىٟاط خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت مىظ اإلاغاخل ألاولى لخىحه الا٢خهاص الىَني
هدى الىٓام اللُبرالي الظي ً٣ىم ٖلى الخغٍت الا٢خهاصًت ،و٧ان طل ٪في ؾىت  1993بمىحب اإلااصة  2/12مً
اإلاغؾىم الدكغَعي ع٢م  17-93اإلاخٗل ٤بدماًت الازتراٖاث اإلالغى والؿال ٠الظ٦غ.
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هٟؿه ؤو بترزُو مىه(٦ .)461ما لم ٌكترٍ بإن ج٩ىن الؿى ١حؼابغٍت ،مما ٌٗني ّؤن خ٤
مال ٪قهاصة حسجُل اإلالُ٨ت الهىاُٖت ٌُؿدىٟظ ولى ّ
ؾى ١مىخجاجه زاعج الؿى ١الىَىُت.
ّ
و٢ض ؤخؿً بظل ٪نىٗا؛ ألهه ؾِؿمذ للمؤؾؿاث الا٢خهاصًت الىَىُت مً الاؾخٟاصة مً
ال خ٨ىىلىحُاث التي جخًمجها اإلاىخجاث اإلاؿى٢ت في الخاعج ،والتي ًخم اؾخحراصَا إلى الجؼابغ،
زهىنا ّ
وؤن الجؼابغ صولت حٗخمض-باؾخثىاء املخغو٢اثٖ-لى الاؾخحراص.
ووضخذ مد٨مت الٗض ٫ألاوعوبُت ّ
بإن جُبُ ٤مبضؤ اؾدىٟاط خ ٤ناخب قهاصة
اإلالُ٨ت الهىاُٖت ٌكمل  ِ٣ٞما ٌؿمى باإلاىيىٕ املخهو للخ«l’objet spécifique « ٤
 ،du droitوالظي بم٣خًاٍ ًخمخ٘ اإلاال ٪باألؾبُ٣ت في نى٘ اإلاىخجاث ،وَغخها في الؿى١
والخ ٤في اٖترايه ٖلى ٧ل ج٣لُض( .)462وؤ٦ضث بإهه البض ؤن ً٩ىن ٖغى اإلاىخىج مً اإلاال٪
هٟؿه ؤو بترزُو مىه ،وٖلى َظا ألاؾاؽ ً٢ذ باؾدىٟاط خ ٤اإلاال ٪إطا ٧ان ٖغى
ّ
اإلاىخجاث مً ٗٞل شخو ًسً٘ لغ٢ابت اإلاال٦ .)463(٪ما ً٢ذ ؤًًا بإهه ال اؾدىٟاط متى
٧ان ُ
نى٘ ؤو وي٘ اإلاىخجاث في الؿى ١مً اإلاغزو له جغزُها إحباعٍا( ،)464وطل ٪بؿب
ُٚاب إعاصة اإلاال.٪
وإلى حاهب طلّ ،٪
البض ؤن ً٩ىن َغح اإلاىخجاث في الؿى ١مً اإلاالٗٞ ٪لُا ؤي ؤن جىي٘
اإلاىخجاث جدذ جهغ ٝالؼبابً .وجبٗا لظل٢ ،٪ض ث مد٨مت اإلاغاٗٞت ال٨بري با َـ ّ
بإن بُ٘
ع
ع
اإلاىخجاث مً الكغ٦ت ألام إلى ؤخض ٞغوٖها ال ًغجب اؾدىٟاطا لخ ٤اإلاالٞ .)465(٪خُبُ ٤مبضؤ
اؾدىٟاط الخ٣ىً ١م ً٨ؤن ً٩ىن وَىُا وٍم ً٨ؤن ً٩ىن إ٢لُمُا٦ ،ما ًم ً٨ؤن ً٩ىن
 - 461لم ًىو ٖلى اؾدىٟاط الخ٣ى ١خُىما ًخٗل ٤ألامغ بالٗالماث وحؿمُاث اإلايكإ والغؾىم والىماطج الهىاُٖت،
ولٗل الؿبب في طلَ ٪ى عٚبت اإلاكغٕ الجؼابغي في التر٦حز ٖلى اإلابخ٨غاث الخ٨ىىلىحُت صون ٚحرَا.
462
- C.J.C.E du 14 juillet 1981, Aff. n°80/187, Merck & Co Inc/ Stephar BV & Pertus Stephanus Exler,
In : http://curia.europa.eu
463
-C.J.C.E du 20 mars 1997, Aff. n°95/352, Jean Bourdon SA / Phyteron International SA. In :
http://curia.europa.eu
464
-C.J.C.E du 09 juillet 1985, Aff. n°84/19, Pharmon BV / Hoechst AG, In : http://eur-lex.europa.eu
465
-T.G.I de Paris, 09 novembre 1993. In GALLOUX Jean-Christophe, op.cit, p.183.
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صولُا(.)466
ّ
وٚني ًٖ الخظ٦حر بإهه ًخٗحن ٖلى ناخب قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت ؤال ًخٗؿ ٠في
اؾخٗما ٫خ٣ه إلى خض ؤلايغاع بمهلخت الٛحرٗٞ ،ضم الخٗؿ ٠في اؾخٗما ٫الخ ٤مً
اإلاباصا الثابخت في ال٣اهىن( .)467وإلاا ٧اهذ للملُ٨ت الهىاُٖت وُْٟت ا٢خهاصًتّ ،
وؤن اإلاىخجاث
ّ
ٞالبض ؤن جسً٘ آللُاث الؿى١
التي جخًمجها مىحهت للؿى ١ولٗضص ٦بحر مً ألاشخام،
ويبُه( .)468وبالخالي ّ
البض مً زًىٖها ل٣اهىن اإلاىاٞؿت(.)469
ؤ٦ضث مد٨مت الٗض ٫للمجمىٖت ألاوعوبُت ٖلى ا٢خهاع جضزل ٢اهىن اإلاىاٞؿت ٖلى
اؾخٗما ٫خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت صون ؤن ًمخض إلى وحىصَاٞ .محزث بحن اؾخٗما ٫الخ٤
ووحىص الخ.)470(٤
466

-GUENNIF Samira et CHAISSE Julien, « L'économie politique du brevet au sud : variations
Indiennes sur le brevet pharmaceutique », R. I. D.E, Vol 11, n°2, 2007, p. 197. Voir aussi:
ROQUILLY Christophe, « Le cas de l'iPhone en tant qu'illustration du rôle des ressources
juridiques et de la capacité juridique dans le management de l'innovation », Management, n°2,
Vol.12, 2009, p. 158.
 - 467اٖخبر اإلاكغٕ الجؼابغي الخٗؿ ٠في اؾخٗما ٫الخ ٤زُإ ًىحب الخٗىٌٍ .عاح٘ اإلااصة  124م٨غع مً ألامغ
ع٢م  58-75اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،مغح٘ ؾاب.٤
468
- PIGNARD Isabelle, La liberté de création, Thèse en vue de l’obtention du grade de Docteur en
droit, Faculté de Droit, de Sciences Politiques, Economique et de Gestion, Université de Nice
Sophia-Antipolis, 2013., p.76.
469
-GUILLEMIN Lise, op.cit., p.256.Voir aussi ISLENTYEVA Ekaterina, L’application du droit
européen de la concurrence aux entreprises des Etats tiers, Thèse en vue de l’obtention du grade
de Docteur en droit, Faculté de Droit, d’Economie et de Finance, Université du Luxembourg,
2012.
 - 470ؤ٢غث مد٨مت الٗض ٫ألاوعوبُت جمُحز مماعؾت الخ ًٖ ٤وحىص الخ ٤بك٩ل جضعٍجي ،خُث اٖترٞذ في البضاًت
في ٢غاعَا الهاصع بخاعٍش ً 13ىلُى  1966بكإن ًُ٢ت »  « Constenو »  « Grundigبإهه ال ًىحض َىال ٪ؤي
حٗاعى في اؾ٣اٍ ٢اهىن اإلاىاٞؿت ٖلى اؾخٗما ٫خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖتّ .
زم ؤ٦ضث الخ٣ا في ٢غاعَا الهاصع
بخاعٍش ُٟٞ 29غي  1968بكإن ًُ٢ت »  « Parke, Davis and Coبإن اؾخٗما ٫الخ ٤في بغاءة الازترإ وخضٍ
ّ
ًسً٘ لل٣اهىن ألاوعوبي اإلاكترّ ٥ؤما وحىص بغاءة الازترإ ٞئهه ًسً٘ لل٣اهىن الضازلي للضو ٫الاًٖاء .وؤزحرا
نغخذ في ٢غاعَا الهاصع في ًُ٢ت »  « Sirenaبخاعٍش ُٟٞ 18غي ّ 1971
بإن ٢اهىن اإلاىاٞؿت ال ًُبٖ ٤لى وحىص
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و٢ض ؤًض ال٣ٟه( )471طل ٪واٖخبر ال٨ٟغة مىُُ٣ت حضاّ ،
ألن وحىص الخً ٤خٗل ٤بخدضًض
قغوٍ اؾخئثاع اإلاال ٪وهُا٢ه و٦ظا ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بالضٖاوي الً٣ابُت التي زههها
ال٣اهىن للخماًت والضٞإ ًٖ الخّ ،٤
وؤن َظٍ اإلاؿابل لِؿذ مً نالخُت الؿلُت املخخهت
باإلاىاٞؿت( ،)472وٖلى َظا ألاؾاؽ ،ال صزل ل٣اهىن اإلاىاٞؿت في ا٦دؿاب خ٣ى ١اإلالُ٨ت
الهىاُٖت ،وؤما مماعؾت جل ٪الخ٣ى ١ؤو اؾخٗمالها ٞخضزل يمً مجاالث جضزل
وازخهام ٢اهىن اإلاىاٞؿت.
ّ
لّ ً٨
البض مً الخىبُه إلى ّؤن ٢اهىن اإلاىاٞؿت ال ًخضزل إال إطا ججاوػ اؾخٗما ٫اإلالُ٨ت
الهىاُٖت وُْٟت حىَغ الخ ٤ؤو مىيىٖه املخهو ؤي إال إطا ٧ان الاؾخٗما ٫حٗؿُٟا
ومٗغ٢ال للمىاٞؿتّ ،ؤما بسال ٝطلٞ ،٪ال ًُُب٢ ٤اهىن اإلاىاٞؿت(.)473
ولخ٣ضًغ الاؾخٗما ٫الخٗؿٟي واإلاٗغ٢ل للمىاٞؿت َب ٤الً٣اء إلى حاهب ٨ٞغة

ّ
خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت وإهما ٖلى اؾخٗما ٫جل ٪الخ٣ىً .١م ً٨الاَالٕ ٖلى َظٍ ال٣غاعاث في اإلاى ٘٢ؤلال٨ترووي
ملخ٨مت الٗض ٫ألاوعوبُتhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR :
471
- SIIRIAINEN Fabrice, « Droit d'auteur » contra « droit de la concurrence » : versus « Droit de la
régulation », RIDE, n° 4, 2001, p. 419.
- DAVID-WARCHOLAT Nathalie, Interopérabilité et droit du marché, Thèse en vue de
l’obtention du grade de Docteur en droit, Faculté de Droit, Sciences Politiques, Université de
Nantes, 2011, p.239.
- 472ال جخمخ٘ الؿلُت املخخهت باإلاىاٞؿت بالهالخُاث ال٣اهىهُت ،والٟ٨اءة الٗلمُت والخ٣ىُت التي جم٨جها مً جُُ٣م
اؾخد٣ا ١قهاصة حسجُل اإلالُ٨ت الهىاُٖت .لظا ال جمخض نالخُتها إلى خماًت خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت وال إلى
ّ
وحىصَا وا٦دؿابها ،وإهما ج٣خهغ ؾلُتها ٖلى مغا٢بت اؾخٛالَ ٫ظٍ الخ٣ى ١وحؿُحرَا .عاح٘ في طل:٪
BEAUDOIN Guillaume, Pratiques anticoncurrentielles et droit d’auteur, Thèse pour l’obtention
du grade de Docteur en droit, Ecole Doctorale de Droit et de Science Politique, Université Paris
Ouest Nanterre la défense, 2012, p.26.
473
- GLOGLO Midjohodo Franck, op.cit., p.81.
- ZEVOUNOU Lionel, Le concept de concurrence en droit, Thèse en vue de l’obtention du
grade de Docteur en droit, discipline droit public, UFR Droit et Sciences Politiques – Ecole
doctorale Droit et Sciences Politiques, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2010, p.202.
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ُت الهىاُٖت٨اهىهُت لكهاصة اإلال٣ُمت ال٣ال

.)475(  بالدؿهُالث الًغوعٍتٝغة ؤزغي حٗغ٨ٞ )474(٤الجىَغ املخهو للخ

 » مجمىع:« PILLOT » « وMARTY » حهحن٣ٟوحٗني الدؿهُالث الًغوعٍت خؿب ال
 اإلاىاعص والخضماث اإلاملىهت وغيرها اإلاملىهت إلاؤؾؿت مىحىصة في، الهُاول،اإلايشأث
ً والتي حعخبر طغوعٍت ال ًمىً الاؾخغىاء عنها باليؿبت لغيرها م،وطعُت هُمىت
.)476( «اإلاؤؾؿاث إلاماعؾت وشاػها الاكخصاصي
ّ
ّ ض٣ٞ ًاء٣وؤما ال
 » اإلايشأث وألاحهؼة الظغوعٍت: الدؿهُالث الًغوعٍت بإنهاٖٝغ
ؤو حؿمذ للمىافؿين بمماعؾت وشاػهم والتي ٌؿخدُل/لظمان العالكت مع الؼبائً و
.)477( « جىفيرها بئمياهُاث معلىلت

474

- La C.J.C.E dans son arrêt rendu le 8 juin 1971 relatif à l’affaire Deutsche Grammophon Gesellschaft
mbH c/ Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG, précédemment citée, a statué que « S’il permet
des interdictions ou restrictions à la libre circulation des produits justifiées par des raisons
de protection de la propriété industrielle et commerciale, l’article 36 n’admet de dérogations
à cette liberté que dans la mesure où elles sont justifiées par la sauvegarde des droits qui
constituent l’objet spécifique de cette propriété ».
مت٨تها املخ٣ خُث َب،ي٩ًٍاء ألامغ٣ مغة إلى ال٫ هٓغٍت الدؿهُالث الًغوعٍت ألو٤ًُل في جُبٟ ًغح٘ ال- 475
ل٣ل وميكأث الى٧ إلى َُا٫ بالضزى٤ًُت جخٗل٢  في1912 ُت في ؾىت٨ٍالٗلُا في الىالًاث اإلاخدضة ألامغ
1992  مغة في ؾىت٫تها اللجىت ألاوعوبُت ألو٣ض َب٣ٞ  وؤما في ؤوعوبا،" الخضًضًت إلاضًىت " ؾان لىَـ٪٨بالؿ
٫غوس ي ألوًٟاء ال٣ الٝذ مً َغ٣ وَب.« B&I »  « يضSealink »  « بحنHolyhead » بكإن مُىاء إًغلىضا
:٪ عاح٘ في طل.« Héli-Inter assistance » ًُت٢  بكإن1996 مغة في
FREGET Olivier, « Accès aux infrastructures essentielles et accès règlementé : La nécessité de mise
à jour d’un concept « incontournable » ? », R.D.C, n°2, 2011, p.3.
476
- MARTY Frédéric, PILLOT Julien, « Des critères d’application de la théorie des facilités essentielles
dans le cadre de la politique de concurrence européenne », R.P.V.E, n°4, 2011, p.197.
477
- La Cour d'Appel de Paris dans son arrêt rendu le 9 septembre 1997 dans l’affaire « Héli-Inter
assistance » a défini la notion de ressource ou d'infrastructure essentielle comme suit : « les
ressources essentielles désignent des installations ou des équipements indispensables pour
assurer la liaison avec les clients et/ou permettre à des concurrents d'exercer leurs activités
et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens raisonnables », In ONDOMINES
Aurélien, « L'accès aux infrastructures et ressources essentielles », In : http://www.aramis-law.com
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و٢ض ّبحن مجلـ اإلاىاٞؿت الٟغوس ي بمىحب عؤي مؤعر في  22ماي  2002قغوٍ
ومٗاًحر ج ٠ُُ٨الدؿهُل الًغوعي وخضصَا بسمؿت ،وهي :ؤن ً٩ىن الدؿهُل مؿُُغا ٖلُه
مً ٢بل مؤؾؿت مىحىصة في ويُٗت َُمىت ؤو مال٨ت لالخخ٩اع؛ ّ
وؤن ً٩ىن الىنى ٫إلى
الدؿهُل يغوعي ؤو مٟغو ٙمىه إلاماعؾت وكاٍ جىاٞس ي في الؿى ١الظي ًماعؽ ُٞه ناخب
الدؿهُل اخخ٩اعٍ؛ وؤن ج٩ىن قغوٍ جىٞحر الدؿهُل مً ٢بل اإلاىاٞؿحن نٗبت وجخُلب
إم٩اهُاث ٚحر مٗ٣ىلت؛ وؤن ً٩ىن الىنى ٫إلى الدؿهُل ممىىٖا مً َغ ٝاملخخ٨غ ؤو
مغزها بكغوٍ مجخٟت وٚحر مبرعة؛ وؤن ً٩ىن الىنى ٫إلى الدؿهُل مم٨ىا(.)478
وٖلى َظا ألاؾاؽٌٗ ،ض مماعؾت مُ٣ضة للمىاٞؿت ؤي حٗؿ ٠في اؾخٗما ٫اإلالُ٨ت
الهىاُٖت ًٖ َغٍٖ ٤ضم جم٨حن مخىاٞـ مً الىنى ٫إلى جل ٪الخ٣ى ١و ٤ٞيىابِ ٢اهىن
اإلاىاٞؿت ،وٍجىػ ٖىضبظ لهظا اإلاخىاٞـ ؤن ًلجإ إلى الً٣اء مً ؤحل اإلاُالبت بالخٗىٌٍ
حغاء الًغع الظي لخ ٤به بٟٗل اإلاماعؾت الخٗؿُٟت إلاال ٪اإلالُ٨ت الهىاُٖت املخخ٨غ ؤو ؤن
ًُلب بُالن الاجٟا ١ؤو الكغٍ الخٗا٢ضي إطا ٧ان َىا ٥اجٟا.)479(١

اإلاؼلب الثالث
فغض جغازُص إحباعٍت
ال قّ ٪ؤن اإلاىاػهت بحن مهلخت اإلابخ٨غ ومهلخت املجخم٘ هي ٢ىام ٢اهىن اإلالُ٨ت
- Avis n° 02-A-08 du 22 mai 2002 relatif à la saisine de l’Association pour la Promotion de la
Distribution de la Presse. In http://www.autoritedelaconcurrence.fr
ّ - 479
هو اإلاكغٕ الجؼابغي في اإلااصة  2/37مً ألامغ ع٢م  07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ،واإلااصة  2/30مً ألامغ ع٢م
 08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت ٖلى ابُا ٫الكغوٍ ؤو البىىص الخٗؿُٟت في ٖ٣ىص
الترزُو إطا ٞغى ٖلى اإلاغزو له في املجا ٫الهىاعي والخجاعي جدضًضاث حك٩ل اؾخٗماال حٗؿُٟا للخ٣ى١
التي ًسىلها ال٣اهىن ،وطاث ؤزغ مًغ ٖلى اإلاىاٞؿت في الؿى ١الىَىُت٦ .ما جًمىذ اإلااصة  13مً ألامغ ع٢م
 03-03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،مبضؤ ٖاما وَى إبُا ٫حمُ٘ اإلاماعؾاث اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت ،واإلااصة
 48مً طاث ألامغ الخٗىٌٍ ًٖ ألايغاع التي ٌؿببها الخٗؿ ٠في اؾخٗما ٫الخ .٤عاح٘ :خماصي ػوبيرًٖ » ،
ؾلُت جضزل ال٣اض ي الجؼابغي في اإلاىاػٖاث الىاججت ًٖ مماعؾت اليكاٍ الا٢خهاصي :مىاػٖاث اإلاىاٞؿت
اهمىطحا « ،مجلت املخامي ،صوعٍت جهضع ًٖ مىٓمت املخامحن ؾُُٖ ،٠ضص  ،2015 ،24م م.123-122.
178

478

الباب ّ
ألاو-٫الٟهل الثاوي:

الُ٣مت ال٣اهىهُت لكهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت

الهىاُٖت ،إط ّؤن َظا ألازحر ال ًخضزل لخماًت اإلابخ٨غ ٞدؿب ،بل ًإحي لخماًت الهىاٖت
والخجاعة الىَىُت ؤًًا ويمان جُىعَا وج٣ضمها(.)480
وٖلى َظا ألاؾاؽً ،م ً٨إلاىيىٕ ناخب قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت ؤن ً٩ىن مدال
لترازُو إحباعٍت جٟغيها الضولت إطا جىٞغث ؤؾباب طل( ٪الٟغٕ ّ
ألاو .)٫ل٧ ً٨ي ال ًخٗؿ٠
اإلاغزو له وال ُتهضع خ٣ى ١اإلاال ،٪ؤخاٍ اإلاكغٕ ناخب قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت
بمجمىٖت مً الًماهاث ال٣اهىهُت خُىما ج٩ىن ملُ٨ت َظا ألازحر مدل جغازُو إحباعٍت
ّ
باالؾخٛال( ٫الٟغٕ الثاوي).
الفغع ألاوٌ
طغوعة جىافغ ؾبب الترزُص ؤلاحباعي
ٌك٩ل الترزُو ؤلاحباعي ُ٢ضا مهما ٖلى خ٣ى ١ناخب قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،ومً
ّزم خغم اإلاكغٕ الجؼابغي ٖلى جدضًض إحغاءاجه جدضًضا ص٣ُ٢اّ ،
ٞبحن بض٢ت وويىح الخاالث
التي ج٩ىن ٞحها خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت مىيىٕ جغازُو إحباعٍتّ ،
ٞبحن ألاؾباب التي متى
جىاٞغث حاػ للؿلُت الٗامت ٞغى جغازُو احباعٍت .وجخمثل ألاؾباب التي ًجىػ ٞحها للؿلُت
الٗمىمُت ٞغى جغازُو إحباعٍت ٖلى خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت فيٖ :ضم اؾخٛال ٫اإلاال٪
الزتراٖه ؤو ٖضم ٟ٦اًت َظا الاؾخٛال( ٫ؤوال) ،و٦ظل ٪متى وحضث َىا ٥صواعي اإلاىٟٗت الٗامت
(زاهُا).
ا
ؤوال-الترزُص ؤلاحباعي بؿبب عضم الاؾخغالٌ ؤو الىلص فُه:
٢ض ال ٌؿخُُ٘ املخترٕ اؾخٛال ٫ازتراٖه في الخحن هٓغا الوٗضام الؿُىلت اإلاالُت
وؤلام٩اهُاث الالػمت لضًه ،و٢ض ال ًغي يغوعة الؾخٛال ٫ازتراٖه ؤو ؤهه ًخدحن ٞغنت ؤًٞل
لالؾخٛال ٫ل٩ي ًد ٤٣عبدا حُضا ومىاٞؿت ججاعٍت مٗخبرة .ل ً٨في ؤخىا ٫مُٗىت ٢ض ً٩ىن
ٖضم الاؾخٛالَ ٫ضٞه ؤلايغاع بالهىاٖت والخجاعة الىَىُت وٖغ٢لت جُىعَا وج٣ضمها،
 - 480ص .زاػغ هىعي خمض ،قغح ٢ىاٖض اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت :اإلالُ٨ت الهىاُٖت (صعاؾت م٣اعهت بحن ال٣اهىن ألاعصوي
وؤلاماعاحي والٟغوس ي) ،مغح٘ ؾاب ،٤م.98.
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وحُُٗل ؾحرَا الخؿً(٣ٞ ،)481ض ًلجإ املخترٕ إلى حسجُل ازترإ ؤو عؾم ؤو همىطج نىاعي
ّ
ؤو ٖالمت ؤو ٖضة ٖالماث لِـ الؾخٛاللها وإهما ملجغص مى٘ الٛحر مً اإلاىاٞؿت
والاؾخٛال٦ ،)482(٫ما ٢ض حؿتر جل ٪اإلالُ٨ت الهىاُٖت وعاء ما ٌٗغ ٝباإلالُ٨ت الهىاُٖت
الاخخُاَُت ؤو اإلااوٗت(.)483
وٖلى َظا ألاؾاؽً ،لؼم اإلاكغٕ الجؼابغي املخترٕ بإن ًباقغ الاؾخٛال ٫وبك٩ل ٗٞلي
و٧ا ٝزال ٫ألاعب٘ ( )4ؾىىاث الخالُت إلًضإ َلب بغاءة الازترإ ،وزالر ( )3ؾىىاث مً
ٍ
(ّ )484
وإال ٧ان الازترإ مدل جغزُو إحباعي ًمىده اإلاٗهض الىَني الجؼابغي
جاعٍش حؿلُمها
للملُ٨ت الهىاُٖت للصخو َالب الغزهت( .)485وٍخٗحن ٖلى َظا ألازحر ؤن ًثبذ ّ
بإن اإلاال٪
 - 481ال قّ ٪
ؤن امخىإ مسترٕ ؤحىبي جدهل ٖلى بغاءة ازترإ حؼابغٍت ًٖ اؾخٛال ٫ازتراٖه صازل الجؼابغ
ؾًُغ خخما بالهىاٖت والخجاعة الىَىُت زهىنا خُىما ً٣خط ي ألامغ اؾخحراص اإلاىخجاث مىيىٕ الازترإ مً
الخاعج.
482
- ULLRICH Hanns, « Propriété intellectuelle, concurrence et régulation – limites de protection et
limites de contrôle », R.I.D.E, n° 04, 2009, p.420.
٣ً - 483هض باإلالُ٨ت الهىاُٖت الاخخُاَُت جل ٪اإلالُ٨ت التي سجلها الٗىن الا٢خهاصي بٛغى اؾخٛاللها في إهخاج
٢اصم ؾُ٣ىم بئهخاحه ؤو الصزاعَا للمؿخ٣بلّ ،
وؤما اإلالُ٨ت الهىاُٖت اإلااوٗتٞ ،هي جل ٪التي ٌسجلها الٗىن
الا٢خهاصي بٛغى مى٘ الٛحر مً الاؾخٛال ٫والاؾخٗما٢ .٫ض قإ طل ٪زهىنا في مجا ٫الٗالماث٣ُٞ ،ا٫
الٗالماث اإلااوٗت »  « marques de barrageؤو »  « marques de blocageوالٗالماث الاخخُاَُت »de réserve
 .« marquesوًٍُ ٠البٌٗ هىٕ ؤزغ مً الٗالماث ٌٗغ ٝبٗالماث الخماًت »  « marques de défenseوهي
جل ٪الٗالماث ال٣غٍبت الكبه مً الٗالمت اإلاؿخٗملت .عاح٘ في طل:٪
CEMALOVIC Uroš, op.cit, p.221.
 - 484عاح٘ اإلااصة  1/38مً ألامغ ع٢م  07-03اإلاخٗل ٤ببراءة الازترإ ،اإلااصة  5مً اجٟاُ٢ت باعَـ الؿالٟت الظ٦غ.
وٍغي بٌٗ ال٣ٟه ّ
ؤن َظٍ اإلاهلت املخضصة إلاىذ الترزُو ؤلاحباعي عوعي ٞحها الٟغو ١بحن حكغَٗاث الضو ٫التي
جإزظ بىٓام الٟدو الؿاب ،٤وجل ٪التي جإزظ بىٓام ٖضم الٟدو .عاح٘ في طل :٪الهاحغي ظفغ دمحم صىٍان،
مغح٘ ؾاب ،٤م.189.
ّ
ً - 485خٗحن ٖلى اإلاٗهض الىَني الجؼابغي للملُ٨ت الهىاُٖت ٧لما جل٣ى َلبا مً شخو ًخًمً مىذ عزهت
ّ
اؾخٛال ٫ازترإ بؿبب ٖضم اؾخٛال ٫الازترإ ممً مىدذ له البراءة ؤو ّ
ؤن َظا ألازحر ً٣ىم باالؾخٛال ٫إال
ّؤهه ٚحر ٧ا ،ٝؤن ًخد ٤٣مً مضي امخىإ ناخب بغاءة الازترإ مً اؾخٛال ٫ازتراٖه ٗٞالّ .
والبض ؤن ً٩ىن
ٍ
ٖضم اؾخٛال ٫الازترإ واضخا ومد٣٣ا مً الىاخُخحن اإلااصًت وال٣اهىهُتٗٞ ،ضم الاؾخٛال ٫مً الىاخُت اإلااصًت
ًم ً٨ؤن ًٓهغ في ٖضم ُ٢ام ناخب بغاءة الازترإ بهىاٖت اإلاىخجاث مىيىٕ الازترإ ،وٖضم اؾخٗماله
الُغٍ٣ت اإلاسجلت ٧ازترإ للخهىٖ ٫لى مىخجاث ،ؤو ٖضم حؿىٍ٣ه جل ٪اإلاىخجاث ؤو َغخها في الؿى ١ؤو ٖضم
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لم ًّم٨ىه مً عزهت حٗا٢ضًت بكغوٍ مىهٟت( ،)486وٖلُه ؤن ً٣ضم ؤًًا يماهاث ٧اُٞت
الؾخٛال ٫الازترإ ؤو جضاع ٥الى٣و في اؾخٛالله(. )487
ّ
ّ
ومىُ٣يٞ ،ال ًجب مىذ الترزُو ؤلاحباعي لٗضم الاؾخٛال ٫مً مال٪
َبُعي
وَظا
ّ
إال إطا ٧ان اإلاغزو له ّ
حبرًا ٢اصعا ٖلى اؾخٛالَ ٫ظا الازترإ الظي عجؼ مال٨ه ًٖ
البراءة

مالُا ؤو ّ
اؾخٛاللهٞ ،ال ًم ً٨مىذ الترزُو ؤلاحباعي لصخو ٚحر ٢اصع ّ
ٞىُا الؾخٛال٫
الازترإ(.)488
وحضًغ بالظ٦غ ّ
بإن اإلاكغٕ الجؼابغي ا٢خهغ ،ؤي ٞغى الترزُو لٗضم الاؾخٛالٖ ،٫لى
الازتراٖاث صون ٚحرَا مً مىايُ٘ اإلالُ٨ت الهىاُٖت .و٧ان مً ألاخؿً لى حٗل ٖضم
الاؾخٛال ٫مً خاالث ؾ٣ىٍ الخ ،٤ومً ّزم ًهبذ اؾخٛال ٫الازترإ خ٣ا للمجخم٘ ،وطل٪
ؤؾىة بالٗالماث ،خُث ؤحاػث اإلااصة  11مً ألامغ ع٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ألي شخو
ؤن ًُلب إبُالها في خالت ٖضم اؾخٗمالها مً اإلاال ٪زال ٫مضة ػمىُت مُٗىت .ومً ّزم اؾخٗمالها
بٗض حسجُلها.
ٚحر ّؤهه ًم ً٨للمال ٪ؤن ًخداش ى َظا الترزُو إطا ؤزبذ ّ
بإن َىاْ ٥غوٞا وؤؾبابا
وؤما مً الىاخُت ال٣اهىهُت ّ
ُ٢امه بخدًحراث ٗٞلُت وحضًت للُ٣ام بظلّ .٪
ٞئن طلًٓ ٪هغ مً زالٖ ٫ضم مىذ
جغزُو بكإهه مثال.
ُ
 - 486اهٓغ اإلااصجحن  39و 40مً ألامغ ع٢م  ،07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ،الؿال ٠الظ٦غ .ويهض ٝاإلاكغٕ مً َظا
الكغٍ إلى ؾض باب اإلاىاػٖاث ،وتهُئت الؿبل لالجٟا ١الىصي الظي ًغجب ٖال٢اث حٗاون حؿخلؼمها َبُٗت الترزُو
والتي ال ًخهىع ُ٢امها إطا ما جم الخهىٖ ٫لى الترزُو حبرا ًٖ اإلاالَ ،٪ظا ًٞال ًٖ ؤن في َظا الاجها ٫اإلاؿب٤
جد٣ُ٣ا لىىٕ مً الاٖظاع للمال ٪املخل بالتزامه.
 - 487جىو اإلااصة  40مً ألامغ ع٢م  ،07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإٖ ،لى ؤهه » :ال ًمىً ؤن جمىذ الغزصت

ّ
ؤلاحباعٍت اإلاظهىعة في اإلااصة  32ؤعاله ،إال للؼالب الظي ًلضم الظماهاث الظغوعٍت بسصىص اؾخغالٌ
مً شإهه جضاعن الخلل الظي ؤصي إلى الغزصت الاحباعٍت «.

 - 488ؤي ًجب ؤن ً٩ىن َالب الترزُو ؤلاحباعي ٢اصعا مالُا ٖلى الهغ ٝالالػم إلوكاء اإلاهاو٘ وقغاء آلاالث
الالػمت إلاباقغة اؾخٛال ٫الازترإ ،وال٣ضعة اإلاالُت ال حٗني جىاٞغ عؤؽ اإلاا٧ ٫له لضي َالب الترزُو ؤلاحباعي
الؾخٛال ٫الازترإ ،وإهما ٢ضعجه ٖلى جىٞحر َظا اإلاا ٫بإًت وؾُلت مً وؾابل الخمىٍل اإلاخىٞغة في الضولت ،وٖلُه
ؤن ً٣ضم الضلُل ٖلى َظٍ ال٣ضعة باإلياٞت إلى ٢ضعجه الٟىُت وما ًمل٨ه مً زبراث في مجا ٫اؾخٛالَ ٫ظا
الازترإ ،وطل ٪بخ٣ضًم الضلُل ٖلى الخبرة الؿاب٣ت في مجا ٫الهىاٖت الخ٨ىىلىحُت التي خهل مال ٪الازترإ
ٖلى البراءة بكإنها .عاح٘ في طل :٪الهاحغي ظفغدمحم صىٍان ،مغح٘ ؾاب ،٤م.240.
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مكغوٖت خالذ صون اؾخٛالله لالزترإ َىا ٫الٟترة املخضصة ٢اهىها (٦ )489ما لى عًٞذ ؤلاصاعة
املخخهت بضون وحه خ ٤مىذ عزهت البىاء لدكُِض اإلايكإة ؤو اإلاهى٘ الظي ؾُ٣ىم بئهخاج
الؿلٗت مىيىٕ الازترإ ،ؤو ؤهه وحضث َىا٢ ٥ىة ٢اَغة خالذ صون الاؾخٛال.)490(٫
وإطا صام ٖضم الاؾخٛال ٫إلاضة ؾيخحن بٗض مىذ الترزُو ؾ ِ٣خ ٤اإلاال ٪في بغاءة
الازترإ (ٞ .)491اإلاكغٕ الجؼابغي عجب ٖلى ٖضم اؾخٛال ٫الازترإ الغزهت ؤلاحباعٍت ؤوال زم
الؿ٣ىٍ زاهُا ،بِىما عجب الدكغَٗان اإلاٛغبي وألاعصوي الغزهت ؤلاحباعٍت صون الؿ٣ىٍ (،)492
في خحن عجب اإلاكغٕ الؿىعي ؾ٣ىٍ الخ ٤في اإلال ٪الٗام صون الترزُو ؤلاحباعي (.)493
و٢ض ؤخؿً اإلاكغٕ الجؼابغي نىٗا ،طلّ ٪ؤن مثل َظا الخ٨م ؾُدٟؼ املخترٖحن
وٍدثهم ٖلى اؾخٛال ٫ازتراٖاتهم ،واهخٟإ املجخم٘ بٟىابضَاّ .ؤما ؤن جمىذ للمسترٕ قهاصة
حسجُل ًٖ ازتراٖه لٛغى مى٘ الٛحر مً الاؾخٛالٞ ٫دؿب ،ال ًخماش ى م٘ ٞلؿٟت ٢ىاهحن
اإلالُ٨ت الهىاُٖت.
 - 489اإلااصة  3/38مً ألامغ ع٢م  ،07-03اإلاخٗل ٤ببراءة الازترإ ،مغح٘ ؾاب.٤
ٗٞ - 490لى ؾبُل اإلاثا ٫اٖخبرث مد٨مت اؾخئىا ٝؤوعلُاوـ بخاعٍش  2003ؤن ٖضم مىذ الؿلُاث اإلا٩لٟت بالصخت
لالٖخماص في ؤحل مٗ٣ىٌٗ ٫خبر ؾببا مكغوٖا .ه٣ال ًٖ:
TREFIGNY Pascale, « Marques et autres signes distinctifs », Propriété industrielle, LexisNexis,
Editions Juris-Classeur 3e année, n°01, janvier, 2004, p.20.
 - 491حاء في اإلااصة  55مً ألامغ ع٢م  ،07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ما ًلي » :إطا اهلظذ ؾيخان مً مىذ

الغزصت ؤلاحباعٍت ولم ًضعن عضم الاؾخغالٌ ؤو الىلص فُه الزتراع خاػعلى بغاءة ،ألؾباب جلع على عاجم
صاخبهاً ،مىً للجهت اللظائُت املخخصت ا
بىاء على ػلب الىػٍغ اإلاعني وبعض اؾدشاعة الىػٍغ اإلايلف
ا
باإلالىُت الصىاعُت ،ؤن جصضع خىما بؿلىغ بغاءة الازتراع « .و٢ض حاء َظا الىو ميسجما م٘ اإلااصة  5مً
اجٟاُ٢ت باعَـ اإلاخٗل٣ت بدماًت اإلالُ٨ت الهىاُٖت الؿالٟت الظ٦غ.
ُ
 - 492اهٓغ اإلااصة  60مً ال٣اهىن اإلاٛغبي ع٢م  ،17-97اإلاخٗل ٤بدماًت اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،مغح٘
ُ
ؾاب .٤واهٓغ اإلااصة  22مً ال٣اهىن ألاعصوي ع٢م  32لؿىت  ، ،1999مؤعر في  20ؾبخمبر ً ،1999خٗل ٤ببراءاث
الازترإ ،ج.ع.م.ٌ.ؤ ٖضص  4389لزخاعٍش  01هىٞمبر .1999
ُ
 - 493اهٓغ اإلااصة  35مً ال٣اهىن الؿىعي ع٢م ال٣اهىن ع٢م  18لؿىت  2012مؤعر في  30ماعؽ ً ،2012خٗل ٤بمىذ
بغاءاث الازترإ وحسجُلها ووكغَا والخ٣ى ١الىاقئت ًٖ حسجُل البراءة .ميكىع في اإلاى ٘٢الال٨ترووي آلاحي:
.http://www.syrianbar.org/index.php?news=924
182

الباب ّ
ألاو-٫الٟهل الثاوي:

الُ٣مت ال٣اهىهُت لكهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت

ا
ثاهُا-الترزُص ؤلاحباعي للمىفعت العامت:
جؤزغ اإلالُ٨ت الهىاُٖت في اإلاهلخت الٗامت ،هٓغا العجباَها بمخُلباث الخُاة ،لظا ًجحز
ال٣اهىن الجؼابغي للىػٍغ اإلا٩ل ٠باإلالُ٨ت الهىاُٖت بإن ً٣غع-ؾىاء بمىا٣ٞت ناخب قهاصة
حسجُل اإلالُ٨ت الهىاُٖت ؤو مً صوهه -بمىذ عزهت إحباعٍت للٛحر بىاء ٖلى اٖخباعاث
اإلاىٟٗت الٗامت( ،)494وطل ٪جد٣ُ٣ا للمهلخت الٗامت (ؤ) ،وخٟاْا ٖلى اإلاىاٞؿت الخغة (ب).
ؤ -الترزُص ؤلاحباعي لضاعي اإلاصلحت العامت:
حٗخبر اإلاهلخت الٗامت ع٦حزة ؤؾاؾُت لخىمُت وجُىٍغ املجخمٗاث البكغٍت ،وهي حٗني
٧ل ما َى لخحر الجمهىع ومىٟٗت الجمُ٘ و٧ل ما ُٞه مهلخت مكتر٦ت بحن الىاؽٞ ،هي حٗبر
ًٖ مجمىٖت اإلاهالر الٗلُا للضولت ومهلخت ٧ل ٞغص ٞحهاٞ ،ال جسو ؤٞغاص مُٗىحن بل
جخٗضي طل ٪إلى جد ٤ُ٣مىٟٗت الجماٖت وص ٘ٞالًغع ٖجهم (.)495
وحٗخبر ٨ٞغة اإلاهلخت الٗامت مً ؤَم الىؾابل التي ججحز للؿلُت الٗامت الخضزل في
اليكاٍ الهىاعي والخجاعي وٞغى الغ٢ابت ٖلُه وجُُ٣ضٍ ؤخُاها بما ًسضم الى ٟ٘الٗام.
وٖلى َظا ألاؾاؽّ ،
ههذ ٢ىاهحن اإلالُ٨ت الهىاُٖت الجؼابغٍت ٖلى اإلاهلخت الٗامت
٦ؿبب مً ؤؾباب جضزل الؿلُت الٗامت للخض مً ؾلُت اخخ٩اع ناخب قهاصة حسجُل
اإلالُ٨ت الهىاُٖت ًٖ َغٍ ٤جغازُو إحباعٍت(.)496
ول٣ض جُىع مٟهىم اإلاهلخت الٗامت م٘ جُىع صوع وُْٟت الضولت في املجخم٘ ،ولم ٌٗض
ُ
 - 494اهٓغ اإلااصة  1/49مً ألامغ ع٢م  ،07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ،واإلااصة  1/31مً ألامغ ع٢م  ،08-03اإلاخٗل٤
ُ
بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت .واهٓغ ؤًًا اإلااصة  20مً ألامغ ع٢م  ،86-66اإلاخٗل ٤بالغؾىم
والىماطج.
 - 495عاح٘ في طل :٪العبس ي عصام مالً ؤخمض ،مغح٘ ؾاب ،٤م.115.
 - 496اإلااصة  2/20مً ألامغ ع٢م  86-66اإلاخٗل ٤بالغؾىم والىماطج الهىاُٖت ،مغح٘ ؾاب ،٤واإلااصة اإلااصة  1/49مً
ألامغ ع٢م  07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ .إلااصة  1/31مً ألامغ ع٢م  08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت
للضوابغ اإلاخ٩املت.
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ً٣خهغ ٖلى جد ٤ُ٣الؿُ٨ىت الٗامت واملخآٞت ٖلى ألامً الٗام والصخت الٗامت ٞسخب
ّ
وإهما ؤنبذ ٌكمل –ؤًًا -جد ٤ُ٣الخىمُت الا٢خهاصًت بما ٌؿهم في جد ٤ُ٣الغٞاَُت
للمجخم٘( .)497وَظا ما ٖىاٍ اإلاكغٕ الجؼابغي خحن ؤقاع إلى ّؤن مً نىع اإلاهلخت الٗامت:
ألامً الىَني ،الخٛظًت ،الصخت ،ؤو جىمُت ُ٢اٖاث ا٢خهاصًت ؤزغي ،والؾُما ٖىضما ً٩ىن
ؾٗغ اإلاىاص الهُضالهُت املخمُت بىاؾُت البراءة مسالٟا ومغجٟٗا باليؿبت لألؾٗاع
اإلاخىؾُت للؿى )498(١واؾخٛال ٫جهمُم ق٨لي مدمي ألٚغاى ٖمىمُت ٚحر ججاعٍت(.)499
وٍبضو حلُا ّؤن خاالث اإلاهلخت الٗامت ٢ض حاءث ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫ال الخهغ ،مما
ٌٗني ؤن الىػٍغ اإلا٩ل ٠بالهىاٖت ًم ً٨له ٧-لما اؾخضٖذ طل ٪اإلاهلخت الٗامت-ؤن ً٣غع
مىذ جغازُو إحباعٍت في خاالث ؤزغي ٚحر الخاالث اإلاكاع إلحها ؤٖالٍ .ومثا ٫طل ٪مىذ
جغزُو إحباعي خماًت للبِئت ومىاحهت الُىاعا والًغوعة ال٣هىي(...)500الخ.
ّ
إال ؤهه ًجب الخظ٦حر إلى مًمىن اإلاهلخت الٗامت وؿبي ومخٛحر؛ ًسخل ٠مً صولت إلى
ؤزغيٞ ،ما ٌٗخبر مهلخت ٖامت في صولت ٢ض ال ٌٗخبر ٦ظل ٪في صولت ؤزغي وزحر مثاٖ ٫لى
طل ٪زام باؾخٛال ٫الازتراٖاث اإلاخٗل٣ت باإلاكغوباث ال٨دىلُت ،إط ٌٗض مهلخت
ا٢خهاصًت ٖامت في بٌٗ الضو ٫وال ٌٗخبر ٦ظل ٪باليؿبت للضو ٫التي ٌٗخبر الخمغ ٞحها
مدغما.
 - 497العبس ي عصام مالً ؤخمض ،مغح٘ ؾاب ،٤م.116.
498
-BRIDJI Ozoua Marie Chantal, Brevet pharmaceutique et l’accès aux médicaments dans les
pays en voie de développement, Thèse pour obtention du grade Docteur en droit, spécialité
droit des affaires, Université Toulouse I Capitole, 2013.
٣ً - 499هض باإلاىٟٗت الٗامت ٚحر الخجاعٍت ،جل ٪التي ال جغمي إلى جد ٤ُ٣ؤَضا ٝججاعٍت ؤو ا٢خهاصًت بدخت ،ومثا٫
طل ٪اؾخٛال ٫ازترإ في بدث ٖلمي ٖلى مؿخىي مسابغ البدث في الجامٗاث الىَىُت و٦ظا مٗاَض ومغا٦ؼ
الٗمىمُت اإلاخسههت.
٢ - 500ض جىاحه الضولت خالت خغب باٖخباعَا مً خالت الُىاعا ،ؤو ٢ض جخٗغى لٓغو٢ ٝهىي ٧ال٩ىاعر الُبُُٗت
مثل الؼالػ ٫والًُٟاهاث وألاٖانحر ،و٦ظل ٪إلاىاحهت ال٩ىاعر الىَىُت ٧اهدكاع ألاوبئت وألامغاىٞ ،هظٍ خاالث
ّ
حؿخضعي جًاٞغ الجهىص ومً ّ
زم ٢ض ال ًم ً٨مىاحهتها إال ًٖ َغٍ ٤اؾخٛال ٫الازترإ ،وطلَ ًٖ ٪غٍ٤
الترازُو ؤلاحباعٍت .الهاحغي ظفغدمحم صىٍان ،مغح٘ ؾاب ،٤م.219.
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ا
ب -الترزُص ؤلاحباعي خماًت للمىافؿت الحغة:
إطا ٧ان اإلاىُ٣ً ٤خط ي ؤن ً٣غ ال٣اهىن بدماًت خ ٤ناخب قهاصة حسجُل اإلالُ٨ت
الهىاُٖتّ ،
ٞئن اإلاىُ ٤ؤًًا ً٣خط ي ؤال ًخٗؿ ٠اإلاال ٪في مماعؾت خ٣ه الاؾخئثاعي ٖلى
هدى مًاص للمىاٞؿتّ ،
ألن طل ٪ؾُٗىص ؾلبا ٖلى املجخم٘ مً الىاخُخحن الا٢خهاصًت
والاحخماُٖت( .)501ومً َىا ًجض الترزُو ؤلاحباعي مبرعا له ،ولهظا ًجحز اإلاكغٕ الجؼابغي
للىػٍغ اإلا٩ل ٠بالهىاٖت بإن ًمىذ إلاؤؾؿت ٖمىمُت ؤو زانت جغزُها إحباعٍا باؾخٛال٫
مىيىٕ قهاصة حسجُل اإلالُ٨ت ؤو الهىاُٖت متى ٢ام اإلاال ٪ؤو اإلاغزو له بإٖما ٫ؤو
جهغٞاث جؤزغ ؾلبا ٖلى خغٍت اإلاىاٞؿت و٣ٞا للًىابِ ال٣اهىهُت اإلا٣غعة(.)502
وجغجِبا ٖلى طل ،٪ال ًجىػ للمال ٪ؤو اإلاغزو له اإلابالٛت في ؤؾٗاع بُ٘ اإلاىخجاث
اإلاكمىلت بالخماًت( )503ؤو الخمُحز بحن الٗمالء ُٞما ًخٗل ٤بإؾٗاع وقغوٍ بُٗها ،ؤو ٖضم
جىٞحر اإلاىخج اإلاكمى ٫بالخماًت في الؿى ١ؤو َغخه بكغوٍ مجخٟت ؤو و ٠٢إهخاج الؿلٗت
ُ
اإلاكمىلت بالخماًت ؤو إهخاحها ب٨مُت ال جد ٤٣الخىاؾب بحن الُا٢ت ؤلاهخاحُت وبحن
()504
اخخُاحاث الؿى ،١وٖلى الٗمىم الُ٣ام بإي مماعؾت مً اإلاماعؾاث ّ
اإلاُ٣ضة للمىاٞؿت
ؤو إوكاء ججمُٗاث ا٢خهاصًت(.)505
ال ّ
قّ ٪ؤن مىذ جغازُو باؾخٛال ٫اإلالُ٨ت الهىاُٖت ٌُٗض ألاؾلىب ألاوؿب للمىاٞؿت
٧ىهه ًدض مً ّ
خضة اخخ٩اع اإلاال ،٪وإلاا ٧ان مىذ جل ٪الترازُو خ٨غا ٖلى اإلاال ٪وخضٍ بىاء
ُ
 - 501اهٓغ اإلااصة ألاولى مً ألامغ ع٢م  03-03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت اإلاٗض ٫واإلاخمم.
ُ
 - 502اهٓغ اإلااصة  2/49مً ألامغ ع٢م  07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ،مغح٘ ؾاب .٤واإلااصة  2/31مً ألامغ ع٢م -03
 08اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت ،مغح٘ ؾاب.٤
ً - 503جىػ للضولت إلى حاهب مىذ الترزُو ؤلاحباعي ؤن جخسظ جضبحرا مؤ٢خا للخض مً اعجٟإ ؾٗغ اإلاىخجاث ٖمال
بىو اإلااصة  5مً ألامغ ع٢م  03-03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ،اإلاٗض ٫واإلاخمم.
ُ
 - 504اهٓغ اإلاىاص مً  6إلى  12مً ألامغ هٟؿه ،مغح٘ ؾاب.٤
ُ
 - 505اهٓغ اإلاىاص مً  15إلى  18مً ألامغ هٟؿه .وٍم ً٨الترزُو لٗملُاث الخجمُ٘ خؿب م٣خًُاث اإلاغؾىم
الخىُٟظي ع٢م  ،219-05اإلاؤعر في ً 22ىهُى ً ،2005خٗل ٤بالترزُو لٗملُاث الخجمُ٘ ،ج.ع.ج.ج.ص.ف ٖضص
 43لزخاعٍش ً 22ىهُى . 2005
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ّ
ٖلى خ٣ه الاؾخئثاعي ٖلى مىيىٕ قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت اإلامىىخت له ٞئهه ٢ض ًدخٟٔ
باالؾخٛال ٫لىٟؿه وٍمى٘ الٛحر مً الاهخٟإ بها وطل ٪بٗضم مىدهم جغازُو بكإنها .وإلاا
خل لها.
٧اهذ َظٍ الىيُٗت مً قإنها ؤلايغاع وإلخا ١ألاطي باإلاىاٞؿت ٧ان لؼاما مً إًجاص ٍ
وٗٞال ٣ٞض وحضث الضوٖ ٫ىض إبغامها اجٟاُ٢ت باعَـ ّؤن املخغج الىخُض للى٢ى ٝصون
ما ًيخج مً حٗؿ ٠في مباقغة الخ ٤الاؾخئثاعي الظي جٟ٨له قهاصة الدسجُل ًخمثل في
اجساط إحغاءاث حكغَُٗت ج٣ط ي بمىذ جغازُو إحباعٍت(.)506
وٖلى َظا ألاؾاؽ جًمىذ حكغَٗاث الضو ٫ؤخ٩اما نغٍدت جٟغى جغازُو إحباعٍت
ٖلى اإلالُ٨ت الهىاُٖت متى ٧ان اؾخٛاللها مسالٟا ل٣ىاٖض اإلاىاٞؿت ،وفي َظا الهضص جىو

اإلااصة  2/49اإلااصة مً ألامغ ع٢م  07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ٖلى ؤههً »:مىً الىػٍغ
اإلايلف باإلالىُت الصىاعُت في ؤي وكذ ،مىذ عزصت إحباعٍت إلاصلحت مً مصالح الضولت
ؤو للغير الظي ًخم حعُِىه مً ػغفه ،لؼلب بغاءة ؤو لبراءة ازتراع ،وطلً عىضما جغي هُئت
كظائُت ؤو إصاعٍتّ ،ؤن صاخب البراءة ؤو مً هى مغزص له باؾخغاللهاٌ ،ؿخغل البراءة
بؼغٍلت مسالفت لللىاعض الخىافؿُت ،وعىضما ًغي الىػٍغ اإلايلف باإلالىُت الصىاعُت ّؤن
اؾخغالٌ البراءة جؼبُلا لهظه الفلغة ٌؿمذ بالعضوٌ عً هظا الخصغف « (.)507
و٢ض وضخذ حكغَٗاث اإلالُ٨ت الهىاُٖت لبٌٗ الضو )508(٫بك٩ل مٟهل اإلاماعؾاث
اإلاًاصة للمىاٞؿت والىاججت ًٖ حٗؿ ٠ناخب اإلالُ٨ت الهىاُٖتٞ ،دضصتها ُٞما ًلي:
اإلابالٛت في ؤؾٗاع بُ٘ اإلاىخجاث اإلاكمىلت بالخماًت ،ؤو الخمُحز بحن الٗمالء ُٞماُ
 - 506اهٓغ اإلااصة  5مً اجٟاُ٢ت باعَـ اإلاخٗل٣ت بدماًت اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 507و٦ظل ٪ج٣غع الخ٨م هٟؿه في اإلااصة  31مً ألامغ ع٢م  08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الؿال ٠الظ٦غ.
واإلاى ٠٢هٟؿه جبىاٍ اإلاكغٕ الٗماوي بمىحب اإلااصة  13مً ال٣اهىن الٗماوي اإلاخٗل ٤بد٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت
والهاصع بمىحب اإلاغؾىم الؿلُاوي ع٢م  ،2008-67اإلاؤعر في  12ماًى  ،2008ج.ع.ؽٖ ٕ.ضص .863
ُ
 - 508اهٓغ ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫اإلااصة  23مً ال٣اهىن اإلاهغي ع٢م  82لؿىت  2002اإلاخٗل ٤بدماًت اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت،
ُ
مغح٘ ؾاب .٤واهٓغ ؤًًا اإلااصة  39مً ال٣اهىن الؿىعي ع٢م  18لؿىت  2012اإلاخٗل ٤بمىذ بغاءاث الازترإ
وحسجُلها ووكغَا والخ٣ى ١الىاقئت ًٖ حسجُل البراءة ،مغح٘ ؾاب.٤
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ًخٗل ٤بإؾٗاع وقغوٍ بُٗها.
 ٖضم جىٞحر اإلاىخج اإلاكمى ٫بالخماًت في الؿى ،١ؤو َغخه بكغوٍ مجخٟت.و ٠٢إهخاج الؿلٗت اإلاكمىلت بالخماًت ؤو إهخاحها ب٨مُت ال جد ٤٣الخىاؾب بحنالُا٢ت ؤلاهخاحُت وبحن اخخُاحاث الؿى.١
الُ٣ام بإٖما ٫ؤو جهغٞاث جؤزغ ؾلبا ٖلى خغٍت اإلاىاٞؿت ،و٣ٞا للًىابِ ال٣اهىهُتاإلا٣غعة.
اؾخٗما ٫الخ٣ى ١التي ًسىلها ال٣اهىن ٖلى هدى ًؤزغ ؾلبا ٖلى ه٣ل الخ٨ىىلىحُا.ؤًض الً٣اء َظا الخىحه الدكغَعيٗٞ ،لى ؾبُل اإلاثا ٫اؾدىضث مد٨مت الٗض٫
ألاوعوبُت إلى ٢ىاٖض اإلاىاٞؿت في ٢غاعَا الهاصع بخاعٍش  29ؤبغٍل  2004بكإن مىذ جغزُو
خى ٫اؾخٛال٢ ٫اٖضة بُاهاث في الًُ٣ت اإلاُغوخت بحن « IMS Health GmbH & Co.OHG
« يض «.)509( « NDC Health GmbH & Co.KG
ّ
الفغع الثاوي
الظماهاث اإلامىىخت للمان
في الترازُـ ـ ـ ـ ـ ـص ؤلاحب ـ ـ ـ ـ ـاعٍت
ٌٗخبر الترزُو ؤلاحباعي زغوحا ًٖ مبضؤ ؾلُان إعاصة ناخب قهاصة اإلالُ٨ت
الهىاُٖت( )510ولهظاً ،جب ؤن ًدضص جدضًضا ص٣ُ٢ا في هُا٢ه (ؤوال) ،وؤال ً٨دس ي َابٗا
- In DURAN Luis-Alfonso et al, «Les limitations des droits exclusifs de propriété intellectuelle
par le droit de la concurrence», Question Q187, AIPPI, p.3. In http://aippi.org
 - 510طلّ ٪
ألن ألانل في الخٗا٢ض َى مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ؤما في الترزُو ؤلاحباعي ٞال ًتر ٥املجا ٫لهاخب قهاصة
اإلالُ٨ت الهىاُٖت في ازخُاع اإلاخٗا٢ض مٗه .عاح٘ في طل:٪
-POITEVIN Claire, L'avant-contrat en droit des contrats d'auteur, Thèse en vue de l’obtention
du grade de docteur en droit, Faculté de Droit, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse,
2011, p.64.
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اؾخئثاعٍا (زاهُا)٦ ،ما ًخٗحن ٖلى اإلاغزو له ؤن ًض ٘ٞللمال ٪حٗىًٍا ٖاصال (زالثا) ،وال
ّ
ًجىػ للمغزو له ؤن ًدىاػ ٫للٛحر ًٖ الغزهت إال م٘ اإلاؤؾؿت اإلاىخ ٟ٘بها (عابٗا)٦ ،ما
ًجىػ للمال ٪ؤن ًُلب مً الؿلُت املخخهت سخب الترزُو ؤو حٗضًله إطا اهخٟذ مبرعاث
مىده (زامؿا).
ا
ؤوال-جدضًض هؼاق الترزُص ؤلاحباعي:
٧ي ال ًخٗؿ ٠اإلاغزو له جغزُها إحباعٍا في اؾخٗما ٫مىيىٕ قهاصة حسجُل
اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،البض مً جدضًض مًمىهه وقغوَه و٦ظل ٪مضجه ،وطل ٪بدؿب اإلاىيىٕ
الظي ؾلمذ مً ؤحله(٣ٞ .)511ض ً٩ىن مىيىٕ الازترإ ٖباعة ًٖ ماصة جضزل في جغُ٦ب ٖضة
ؤهىإ مً ألاصوٍت حؿخٗمل في ٖالج ؤمغاى مخىىٖت ،و٧ان الٛغى مً الترزُو باؾخٛال٫
البراءة جىٞحر صواء مٗحن مجها إلا٩اٞدت وباء مدضص ،وحب ؤن ً٣خهغ هُا ١الترزُو ٖلى
اؾخٛال ٫اإلااصة ،مىيىٕ البراءة في جهيُ٘ الضواء الظي ٌؿخٗمل في م٩اٞدت َظا الىباء ٞال
ًمخض إلى اؾخٛال ٫اإلااصة في جهيُ٘ ألاصوٍت ألازغي التي ال حؿخٗمل في م٩اٞدت َظا الىباء.
و٢ض ً٩ىن الخدضًض م٩اهُا ،وطل ٪إطا مىذ الترزُو ؤلاحباعي ألٚغاى خماًت البِئت ُٞخدضص
هُا٢ه في اإلاىُ٣ت التي مىذ بكإنها الترزُو ؤلاحباعي.
و٦ظلّ ٪
البض ؤن ًمىذ الترزُو إلاضة مدضصة ،وال ٌٗني جدضًض اإلاضة ؤن ً٩ىن َظا
ّ
الخدضًض بخاعٍش مٗحن وإهما ًيخهي الترزُو ؤلاحباعي باهتهاء الٛغى الظي ًمىذ الترزُو
مً ؤحله(ٚ ،)512حر ؤن َظا ال ًدى ٫صون امخضاص مضة الترزُو ختى نهاًت مضة قهاصة اإلالُ٨ت
الهىاُٖت ،وزهىنا إطا ٧ان الاؾخٛالً ٫خُلب إٖضاص ججهحزاث ؤو إ٢امت ميكأث نىاُٖت
 - 511جؤ٦ض اإلااصة  3/46مً ألامغ ع٢م  07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ؤهه إطا مىدذ اإلاهلخت املخخهت الغزهت
ؤلاحباعٍتً ،جب ٖلحها جدضًض قغوَها ومضتها٦ ،ما جؤ٦ض اإلااصة  3/31مً ألامغ ع٢م  08-03اإلاخٗل ٤بدماًت
الخهامُم الك٩لُتّ ،
بإن عزهت الاؾخٛال ٫مدضصة في مًمىنها وفي مضتها بدؿب اإلاىيىٕ الظي ؾلمذ
ألحله.
 - 512منى حماٌ الضًً دمحم مدمىص ،الخماًت الضولُت لبراءاث الازترإ ،عؾالت ص٦خىعاٍ ،حامٗت ال٣اَغة٧ ،لُت
الخ٣ى ،2003 ، ١م.344.
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ؤو ججاعٍت ضخمت.
ا
ثاهُا -الؼابع غيرالاؾخئثاعي للترزُص:
إطا ٧ان الترزُو الخٗا٢ضي باؾخٛال ٫اإلالُ٨ت الهىاُٖت ًم ً٨ؤن ً٨دس ي ّإما َابٗا
اؾخئثا ٍا وإما ٚحر اؾخئثاعيّ ،
ٞئن الترزُو ؤلاحباعي ال ًم ً٨ؤن ً٨دس ي ؾىي َاب٘ ٚحر
ع
اؾخئثاعي( .)513وَظا ٌٗني ّؤن اإلاغزو له ًّ
حبرًا ال ٌؿخإزغ باؾخٛال ٫اإلالُ٨ت الهىاُٖت مدل
الترزُو( ،)514بدُث ًمخى٘ الٛحر مً اؾخٛال ٫مىيىٕ قهاصة الدسجُل ،وزانت مال٪
الكهاصةٞ .ال ًىا ٫مىذ الترزُو ؤلاحباعي مً اؾخٛال ٫ناخب الكهاصة ،ؾىاء بىٟؿه ٦ما
لى ٢ام بخهيُ٘ اإلاىخج مىيىٕ الكهاصة ؤو اؾخىعصٍ مً الخاعج ،ؤو بالترزُو لٛحرٍ
باالؾخٛال٦ .٫ما ًجىػ للمٗهض الىَني الجؼابغي للملُ٨ت الهىاُٖت مىذ ؤ٦ثر مً جغزُو
إحباعي الؾخٛال ٫ازترإ واخض.
ا
ا
ا
ثالثا -حعىٍع اإلاالً حعىٍظا عاصال:
ًىو الدكغَ٘ الجؼابغي الخام باإلالُ٨ت الهىاُٖت ؤؾىة بالدكغَٗاث اإلا٣اعهت ٖلى
ؤخُ٣ت ناخب قهاصة حسجُل اإلالُ٨ت الهىاُٖت في الخهىٖ ٫لى حٗىٌٍ ٖاص ٫ومىاؾب
هٓحر الاؾخٛال ٫الظي ًباقغٍ اإلاغزو له حبرًا(.)515
 - 513وَظا ما ؤ٦ضٍ اإلاكغٕ الجؼابغي في اإلااصجحن  48و  50مً ألامغ ع٢م  07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ُٞما ًسو
الترزُو ؤلاحباعي الخام باؾخٛال ٫الازتراٖاث واإلااصة  31مً ألامغ ع٢م  07-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم
الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت خُىما ً٩ىن مىيىٕ الترزُو ؤلاحباعي اؾخٛال ٫جهمُم ق٨لي.
 - 514ال ًجىػ للدكغَٗاث في صو ٫الاجداص ؤن ججٗل الترزُو ؤلاحباعي اإلامىىح لٗضم الاؾخٛال ٫ؤو ٖضم الٟ٨اًت
اؾخئثاعٍا ٖلى اإلاغزو له ،بل ؤُٖذ الخ ٤إلاال ٪الازترإ بالترزُو للٛحر باؾخٛال ٫الازترإ .عاح٘ :الهاحغي
ظفغدمحم صىٍان ،مغح٘ ؾاب ،٤م.231.
ُ
 - 515اهٓغ باليؿبت للدكغَ٘ الجؼابغي اإلااصة  2/20مً ألامغ ع٢م  86-66اإلاخٗل ٤بالغؾىم والىماطج الهىاُٖت،
واإلااصة  31مً ألامغ ع٢م  08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت ،واإلااصة  41مً ألامغ ع٢م
 ،07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإّ .
وؤما باليؿبت للدكغَٗاث ألاحىبُت عاح٘ مثال اإلااصة  62مً ال٣اهىن اإلاٛغبي
ع٢م  ،17-97اإلاخٗل ٤بدماًت اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،اإلاٗض ٫واإلاخمم .وعاح٘ ٦ظل ٪اإلااصة  74مً ال٣اهىن الخىوس ي
ع٢م  ،84-2000اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ.
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وَٗخبر ص ٘ٞاإلاؿخُٟض مً الغزهت الاحباعٍت حٗىًٍا للمال ٪ؤمغ مىُ٣ي ختى ال ًثري
ٖلى خؿاب َظا ألازحرًٞ ،ال ًٖ ّؤن ناخب قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت ًجب ؤن ًدهل
ٖلى م٣ابل ٌٗىيه ًٖ الجهض الظي بظله واإلاا ٫الظي ؤه٣ٟه للىنى ٫إلى الازترإ.
وحكترٍ اإلااصة  3/46مً ألامغ  07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ؤن جدضص اإلاهلخت
املخخهت في الغزهت الاحباعٍت ُ٢مت الخٗىٌٍ التي ًضٗٞها اإلاغزو له للمال .٪و٢ض ؤقاعث
اإلااصة  41مً طاث ألامغ إلى يابُحن ًم ً٨الاؾترقاص بهما لخ٣ضًغ الخٗىٌٍ ،وَماْ :غوٝ
٧ل خالت ٖلى خضة ،والُ٣مت الا٢خهاصًت للترزُو(.)516
وجغجِب طل ٪ؤن ًُ٣ضع الخٗىٌٍ و٣ٞا لٓغو ٝوخاالث وقغوٍ املجا ٫الظي مىذ ُٞه
الترزُو ؤلاحباعي ،و٦ظلّ ٪
البض ؤن ًدىاؾب م٣ضاع الخٗىٌٍ م٘ الُ٣مت الٟىُت لالزترإ
وما ًترجب ًٖ اؾخٛالله مً هخابج ،ؾىاء في نىعة مىخجاث ؤو ٚحرٍ مً وكاٍ ٌٗىص بالغبذ
ٖلى اإلاغزو له...إلخ .و٢ض ويٗذ اإلااصة  31مً ألامغ ع٢م  08-03اإلاخٗل ٤بالخهامُم
الك٩لُت خ٨ما زانا –خبظا لى جم حٗمُمه ٖلى الابخ٩اعاث ألازغيً -خٗل ٤بخ٣ضًغ الخٗىٌٍ
في خالت الترزُو ؤلاحباعي لًغوعة م٩اٞدت اإلاماعؾاث ٚحر الخىاٞؿُت ،إط ؤحاػث ؤن ًؤزظ
في الاٖخباع ٖىض ج٣ضًغ الخٗىٌٍ اإلاؿخد ٤للمال ٪يغوعة م٩اٞدت اإلاماعؾاث ٚحر
الخىاٞؿُت ،وَظا ٌٗني إم٩اهُت زهم اإلاهاعٍ ٠اإلاخٗل٣ت بخصخُذ جل ٪اإلاماعؾاث ٚحر
الخىاٞؿُت مً ُ٢مت الخٗىٌٍ(.)517
وججضع ؤلاقاعة إلى ّؤن اإلاكغٕ الجؼابغي لم ًىو نغاخت ٖلى ؤخُ٣ت ناخب قهاصة
حسجُل اإلالُ٨ت الهىاُٖت في اإلاُالبت بمغاحٗت ُ٢مت الخٗىٌٍ إطا ٧ان مجخٟا في خ٣ه
ؾىي خُىما ً٩ىن مىيىٕ الترزُو ًخٗل ٤بازترإ( )518بُضا ّؤن الٗض ٫واإلاىُ٣ً ٤خًُان
 - 516جىو اإلااصة  41مً ألامغ ع٢م  07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ٖلى ؤهه » :جمىذ الغزصت ؤلاحباعٍت ملابل
حعىٍع مىاؾب ،وخؿب الحالت ،فئهه ًغاعى اللُمت الاكخصاصًت لها «.
٢ - 517ض ًؤصي طل ٪في بٌٗ ألاخُان إلى ٖضم اؾخد٣ا ١اإلاال ٪ألي حٗىٌٍ في الخالت التي ج٩ىن ٞحها ه٣ٟاث
ُ
م٩اٞدت اإلاماعؾت ٚحر الخىاٞؿُت حٗاص ٫ؤو جخجاوػ ُ٢مت الخٗىٌٍ التي ٌؿخد٣ها اإلاال .٪اهٓغ في طل :٪هاجي
ؤخمض ؤهىع ،مغح٘ ؾاب ،٤م.286 .
 - 518خُث ًٟهم مً هو اإلااصة  3/46مً ألامغ ع٢م  07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ؤن ًلجإ اإلاغزو إلى الً٣اء
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ؤن جُب ٤ال٣اٖضة هٟؿها ٖلى ٧اٞت خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت.
ا
ّ
عابعا-عضم حىاػالخىاػٌ عً الترزُص ؤلاحباعي إال مع اإلاؤؾؿت اإلاىخفع بها:

جىو اإلااصة  42مً ألامغ ع٢م  07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ؤهه »:ال ًمىً هلل
ّ
الغزصت ؤلاحباعٍت إال مع حؼء اإلاؤؾؿت ؤو املحل الخجاعي اإلاىخفع بها . «...وجىو اإلااصة 34
مً ألامغ ع٢م  08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت ٖلى ؤهه... »:ال
ّ
ًمىً هلل الغزصت ؤلاحباعٍت إال مع مؤؾؿت اإلاؿخفُض مً الغزصت ؤو الؼغف مً
اإلاؤؾؿت التي ًخم فيها اؾخغالٌ الخصمُم الشىلي «.
وبىاء ٖلى الىهحن ؤٖالٍ ،ال ًجىػ ؤن ج٩ىن الغزهت ؤلاحباعٍت ٢ابلت للخىاػ ٫إلاهلخت
ّ
الٛحر ،إال م٘ اإلايكإة التي ًغجبِ بها الترزُوٞ ،ال ًم ً٨للمؿخُٟض مً الترزُو ؤن ٌٗ٣ض
جغازُو ازخُاعٍت جمىذ للٛحر خ ٤اؾخٛال ٫اإلالُ٨ت الهىاُٖت مىيىٕ الترزُو ؤلاحباعي
ّ
إال ًٖ الجؼء مً اإلاؤؾؿت ؤو املخل الخجاعي اإلاىخ ٟ٘بخل ٪الغزهت(.)519
وَٗض َظا الخ٨م جإُ٦ضا مً اإلاكغٕ ٖلى الُاب٘ الصخص ي للترزُو ؤلاحباعي ،بمٗنى

ّؤن الترزُو ًمىذ لصخو ل٩ي ً٣ىم باالؾخٛال ٫بىٟؿه و ٤ٞالكغوٍ التي جدضصَا الجهت

املخى ٫لها إنضاع الترازُو ؤلاحباعٍت٦ .ما ٌٗض طل ٪ؤًًا جضُٖما إلاغ٦ؼ ناخب قهاصة
حسجُل اإلالُ٨ت الهىاُٖت(.)520

مً ؤحل اإلاُالبت بمغاحٗت الخٗىٌٍ إطا ما ٧ان مجخٟا في خ٣ه .وَظا ما هو ٖلُه ؤًًا الدكغَ٘ اإلاٛغبي في
اإلااصة  4/26واإلااصة  74مً الدكغَ٘ الخىوس ي .وَٗخبر الخ٨م الهاصع في صٖىي الخٗىٌٍ ابخضاةي نهاةي قبحها
باألخ٩ام الهاصعة في الً٣اًا الاحخماُٖت اإلاخٗل٣ت بالدؿغٍذ الخٗؿٟي و٣ٞا للماصة  73م٨غع 4مً ال٣اهىن -90
 ،11اإلاخٗل ٤بٗال٢اث الٗمل ،مغح٘ ؾاب.٤
ٌٗ - 519اب ٖلى اإلاكغٕ الجؼابغي ؤهه لم ًىو ٖلى خ٨م ممازل في ألامغ ع٢م  86-66اإلاخٗل ٤الغؾىم والىماطج
الهىاُٖت٦ .ما ؤهه لم ٌؿخٗمل ٖباعاث وؤلٟاّ ممازلت مما ٢ض ًسل ٤هىٕ مً الخىاؾ ٤والخىاٚم في الىهىم
ال٣اهىهُت ،وػٍاصة ٖلى طلٞ ،٪ئهه ٌكٗغها بىحىص هىٕ مً الغ٧ا٦ت في الترحمت ٦ما َى الخا ٫في جغحمت اإلااصة 34
مً ألامغ ع٢م  08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت .خُث جغحم اإلاكغٕ زُإ ( partie de
 )l’entrepriseبُغ ٝمً اإلاؤؾؿت بضال مً حؼء مً اإلاؤؾؿت.
 - 520الهاحغي ظفغدمحم صىٍان ،مغح٘ ؾاب ،٤م.232.
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ا
زامؿا-كابلُت الغزصت ؤلاحباعٍت للسحب والخعضًل:
إطا ٧ان الدكغَ٘ الجؼابغي ًجحز مىذ جغازُو إحباعٍت الؾخٛال ٫اإلالُ٨ت الهىاُٖت،
ٞئهه باإلا٣ابل ًجحز للؿلُت املخخهت( )521بإن حسخب جل ٪الترازُو بىاء ٖلى َلب اإلاال٪
إطا ػالذ الٓغو ٝالتي ؤصث إلى مىدها ؤو إطا لم ًدترم اإلاغزو له قغوٍ الترزُو(.)522
ولً ً٨جب الخىبُه إلى ؤهه ًم ً٨للؿلُت املخخهت ؤن جب٣ي ٖلى الترزُو ؤلاحباعي متى جبحن
لها ّؤن خماًت اإلاهالر اإلاكغوٖت للمغزو له جبرع ؤلاب٣اء ٧إن ً٩ىن َظا ألازحر ٢ض ؤه٤ٟ
مبال ٜمالُت ضخمت في إ٢امت اإلايكأث وإٖضاص الخجهحزاث إلهخاج اإلاىخج مىيىٕ بغاءة
الازترإ(.)523
ًم ً٨للؿلُت املخخهت ٖالوة ٖلى طل ٪وبىاء ٖلى َلب اإلاال ٪ؤو اإلاغزو له ؤن
حٗض ٫مً ٢غاع مىذ الغزهت ؤلاحباعٍت ،إطا ْهغث ؤخضار حضًضة جبرع طل٧ ٪إن ًخطر لها
ّ
بإن اإلاالً ٪مىذ عزها حٗا٢ضًت للٛحر بكغوٍ ؤ٦ثر امخُاػا مً الغزهت ؤلاحباعٍت(.)524
وؤزحرا ًجب ؤلاقاعة إلى ّؤن اإلاكغٕ الجؼابغي لم ًُجؼ الخهغ ٝفي الٗالمت
 - 521ججضع مالخٓت ّ
ؤن الؿلُت املخخهت بخٗضًل وسخب ٢غاع الترزُو ؤلاحباعي هي ّإما اإلاٗهض الىَني الجؼابغي
للملُ٨ت الهىاُٖت خُىما ً٩ىن الترزُو بؿبب ٖضم اؾخٛال ٫الازترإ مً مال ٪البراءة ؤو ٖضم ٟ٦اًت
اؾخٛالله ؤو مً َغ ٝالىػٍغ اإلا٩ل ٠باإلالُ٨ت الهىاُٖت .وَظا زالٞا للدكغَ٘ اإلاهغي الظي زىَ ٫ظٍ
الهالخُت إلا٨خب البراءث  ،ِ٣ٞوالدكغَٗحن اإلاٛغبي والخىوس ي اللظًً زىال َظٍ الهالخُت للً٣اء.
 - 522اإلااصة  45مً ألامغ ع٢م  07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ؤهه حاء في اإلااصة  33مً ألامغ ع٢م  08-03اإلاخٗل٤
بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت.
 - 523وَظا ما جؤ٦ضٍ اإلااصة  2/33مً ألامغ ع٢م  08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت ،خُث
وعص ٞحها » :ال ٌسحب الىػٍغ اإلايلف باإلالىُت الصىاعُت الغزصت ؤلاحباعٍت إطا اكخىع بإن خماًت اإلاصالح
اإلاشغوعت للمؿخفُض مً هظه الغزصت جبرع ؤلابلاء عليها « ،و٦ظل ٪اإلاٗنى هٟؿه ٖاهخه اإلااصة  2/45مً ألامغ
ع٢م  07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ خُث وعص ٞحها ؤًًا » :ال حسحب اإلاصلحت املخخصت الغزصت ؤلاحباعٍت

إطا اكخىعذ بىحىص ظغوف جبرع ؤلابلاء عليها ....إطا وان اإلاؿخفُض مً الغزصت ٌؿخغل الازتراع املحمي
بالبراءة صىاعُا ؤو كام بخدظيراث حاصة مً ؤحل طلً «.
 - 524اإلااصة  44مً ألامغ ع٢م  07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ .واإلااصة  32مً ألامغ ع٢م  08-03اإلاخٗل ٤بدماًت
الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت.
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الجماُٖت( ،)525وطل ٪بالغٚم مً حىاػ امخال٦ها مً شخو ؤشخام ال٣اهىن الخام(.)526
٣ٞض ٖامل َظا الىىٕ مً الٗالماث مٗاملت ؤمىا ٫الضولتٞ ،كملها بالخماًت ال٣اهىهُت
ّ
املخههت لألمىا ٫الٗامت.
وَظا الخ٨م ًسلِ بحن الٗالمت اإلاكتر٦ت وٖالمت اإلاُاب٣تٞ ،صخُذ ّؤن ٧لتهما ٖالماث
حماُٖت( ،)527ل٨جهما مسخلٟخان ،إط ّؤن ألاولى ٌؿخٗملها ٖضص مً الخجاع والهىإ ؤو م٣ضمي
زضماث بهٟت مكتر٦ت لخمُحز مىخجاتهم وزضماتهم ًٖ ٚحرَا مً اإلاىخجاث والخضماث
اإلاكابهت في الؿى ١صون ؤن ًخُلب ٞحها ؤن ج٩ىن حٗبحرا ٖلى حىصة مُٗىت(ّ .)528ؤما الثاهُت
ٟٞغيتها مخُلباث اإلاؿتهل ٪الصخُت والبُئُت والؿالمت وألامً الخانت به ومً ّزم هو
اإلاكغٕ الجؼابغي ٖلى يغوعة مُاب٣ت اإلاىخجاث إلا٣اًِـ مُٗىت( ،)529وٍخم ؤلاقهاص ٖلى مُاب٣ت
مىخىج ما للىابذ الٟىُت واإلاىنٟاث الىَىُت بدؿلُم قهاصة اإلاُاب٣ت ،ؤو ججؿضَا بىاؾُت
وي٘ ٖالمت اإلاُاب٣ت ٖلى اإلاىخىج( .)530وَظٍ ألازحرة هي اإلاٗىُت بٗضم حىاػ الخهغ.ٝ
ولهظا ًخٗحن ٖلى اإلاكغٕ الجؼابغي ؤن ًخضزل وٍغ ٘ٞالٛمىى وًٍ٘ مٗالم واضخت
للخمُحز بحن الٗالمت اإلاكتر٦ت والٗالمت الجماُٖت.
 - 525اإلااصة  24مً ألامغ ع٢م  06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 526اإلااصة  23مً ألامغ ع٢م  06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 527جىو اإلااصة  20مً ٢اهىن ع٢م  ،04-04مؤعر في  23حىان ً ،2004خٗل ٤بالخُِ٣ـ ،ج.ع.ج.ج ٖضص  41لززخاعٍش
ً 27ىهُى .2004ؤهه  » :حعخبر عالماث اإلاؼابلت للىائذ الفىُت واإلاىاصفاث الىػىُت عالماث حماعُت
جسظع لألخيام الدشغَعُت والخىظُمُت اإلاعمىٌ بها «.
 - 528وهي جل ٪الٗالماث التي ٖانها اإلاكغٕ في اإلااصة  31مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  277-05املخضص لُُٟ٨اث اًضإ
الٗالماث وحسجُلها ،مغح٘ ؾاب ،٤وهي ؤًًا جل ٪التي ٖانها اإلاكغٕ اإلاهغي في اإلااصة  69مً ال٣اهىن ع٢م 82
لؿىت  2002اإلاخٗل ٤بدماًت اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت.
ُ
 - 529اهٓغ اإلااصة  3مً ٢اهىن ً ،03-09خٗل ٤بدماًت اإلاؿتهل ٪و٢م٘ الٛل ،مغح٘ ؾاب.٤
ُ
 - 530اهٓغ اإلااصجحن  2و 19مً ال٣اهىن ع٢م  ،04-04اإلاخٗل ٤بالخُِ٣ـ ،مغح٘ ؾاب .٤و٢ض ٖغٞها اإلاكغٕ الجؼابغي في
اإلااصة  3مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  465-05مؤعر في  06صٌؿمبر ً ،2005خٗل ٤بخُُ٣م اإلاُاب٣ت ،ج.ع.ج.ج
ٖضص  80لززخاعٍش  11صٌؿمبر  2005بإنها » :عالمت مدمُت ،جىطع ؤو حؿلم ،خؿب كىاعض هظام الاشهاص على

اإلاؼابلت ،جبين بضعحت وافُت مً الثلت ؤن اإلاخىج ؤو اإلاؿاع ؤو الخضمت اإلاؤشغة مؼابلت إلاىاصفت ؤو ول
وثُلت جلُُمُت زصىصُت ؤزغي «.
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ّ
الباب الثاني:

ّ
ّ
الصناعية
امللكية
آليات حماية

ّإن الحماًت اللاهىهُت ّ
الحلت التي ًمىحها اللاهىن ألفساد املجخمؼ ال جلاض بكثرة
الىصىص اللاهىهُت وؤلاطهاب في طسد الحلىق بلدز ما جلاض بفاغلُت كىاغد جلك
الىصىص وجطبُلها .فال يهم ألافساد وجىد كىاهين جُدة إذا عجصث كىاغد جلك الىصىص
غً حماًتهم في الىاكؼ.
غلى هرا ألاطاضّ ،
فئن الحماًت اللاهىهُت التي ًلسها اإلاشسع الجصائسي للمبخكسًٍ
واملخترغين وأصحاب الػالماث ًجب أال جلخصس غلى مجسد وجىد هصىص كاهىهُت جدىاول
حلىق املخترغين والاغتراف بحلهم في الحصىل غلى شهادة أو وثُلت حظلمها إًاهم ؤلادازة
ً
ّ
املخخصت باإلالكُت الصىاغُت بحُث جكىن دلُال غلى حسجُل اختراغاتهم وغالماتهم ،وإهما
ًلخض ي ألامس أن ًضؼ اللاهىن في مخىاولهم آلُاث ومُكاهيزماث جمكنهم مً حماًت حلىكهم
في حال حػسض الغير لها .وبالخالي ٌظدثمسون وَظخغلىن حلىكهم ،وهم مسجاحي البال.
وكد جخخلف ألاطالُب وآلالُاث الكفُلت لضمان الحماًت الفػالت للملكُت الصىاغُت
باخخالف الدول وهظستها إلى اإلالكُت الصىاغُت ومدي جأثسها بالخللُد ومدي جفش ي الظاهسة في
ً
غالبا ما جخمثل في ّ
طً اللىاهين اإلاخماشُت مؼ مخطلباث اإلالكُت الصىاغُت
املجخمؼ ،غير ّأنها
والخجازة وطسغت اهدشاز ظاهسة الخللُد بمخخلف أوجهها ،وإوشاء أجهصة وهُاكل جخىلى مهام
الدفاع غً الحلىق وحماًتها.
وبلساءة فاحصت ملخخلف الىصىص اللاهىهُت الجصائسٍت ذاث الػالكت باإلالكُت
الصىاغُتًُ ،الحظ بكل طالطت حػدد آلالُاث وألاطالُب اللاهىهُت التي كسطتها الجصائس مً
أجل حماًت اإلالكُت الصىاغُت ،فصودث أصحاب حلىق اإلالكُت الصىاغُت بحماًت كضائُت،
ًجىش لهم مً خاللها اإلاطالبت بسدع أغمال الخللُد واإلاىافظت غير اإلاشسوغت ،والخماض
الخػىٍض جساء الضسز الالحم بهم (الفصل ّ
ألاول).
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ّ
الباب الثاني:

ّ
ّ
الصناعية
امللكية
آليات حماية

وال حػخبر الحماًت اللضائُت الىطُلت الىحُدة التي أكسها اإلاشسع الجصائسي ألصحاب
ً
ّ
ّ
الحلىق ،وإهما إدزاكا مىه بأهمُت مىضىع اإلالكُت الصىاغُت وأثسه غلى املجخمؼ أبى إال أن
ثم ّ
جخضافس الجهىد بين مؤطظاث الدولت واملجخمؼ اإلادوي ،ومً ّ
خىل أجهصة إدازٍت
صالحُاث الخدخل مً أجل حماًت اإلالكُت الصىاغُت ومكافحت الخللُد ،كما أجاش للمجخمؼ
ّ
اإلادوي بأن ًيشأ جمػُاث ًمكً مً خاللها الدفاع غً حلىق اإلالكُت (الفصل الثاوي).
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ّ
الفصل ألاول
آلاليات القضائية
ّ
ّ
لحمايـة امللكيـة الصنـاعيـة

الباب الثاوي-الفصل ّ
ألاوٌ:

آلالُاث اللظابُت لحماًت اإلالىُت الصىاعُت

ً
ً
جلٗب الؿلُت الً٣ابُت صوعا مدىعٍا في الخىُٓم الٗام للمجخمٗاث الحضًثت ،وٖلى
٢ضع ٗٞالُت هظا الضوع حؿخ٣غ الحُاة في املجخم٘ ،وجخ٣لو إلى خض ٦بحر صعحت الاخخ٣ان
الاحخماعي ،و ٠ُ٦ال وهظا الضوع ًخمثل في يمان اخترام الدكغَٗاث التي جدمي الح٣ى١
ً
والحغٍاث وٟ٦الت إهٟاط ٗٞا ٫لها ،إط ال ًٟ٨ي ؤن جدمل هظه الدكغَٗاث ههىنا جؤ٦ض ؤنل
الح( ٤الىهىم اإلاىيىُٖت) ؤو وؾُلت بلىٚه (الىهىم ؤلاحغابُت) بل ًخٗحن ؤن ً٩ىن بلىٙ
ً
هظا الحٖ ٤بر الىؾابل املخخلٟت مٟ٨ىال مً زال٢ ٫ىىاث ٗٞالت حؿهغ ٖلى يمان اوؿُاب
مُاه الٗضالت في حىاهبها ؾلُت ٢ىٍت ٢اصعة ٖلى ؤن جدمي الح ٤مً ؤي اهتها ،٥وجهىهه مً
ؤي ٖبث.
وحٗخبر صٖىي الخ٣لُض وصٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ؤقهغ آلالُاث الً٣ابُت التي
ٟ٦لها اإلاكغٕ الجؼابغي لهاخب اإلالُ٨ت الهىاُٖت في خا ٫الخٗضي ٖلى خ٣ى٢ه الاؾخئثاعٍت
ؤو مداولت الاهخ٣ام منها ؤو الخإزحر ٖلى مؼاًاها في مجا ٫اإلاىاٞؿت.
وإلاا ٧ان ألامغ ٦ظل ،٪وحب ٖلُىا الخىى في البدث ٞيهما وال٣ى ٫إطا ٧اهذ جد٤٣
الحماًت ال٩اُٞت التي ًُمدها ٧ل مال ٪خ ٤ابخ٩اعي .وٖلى هظا ألاؾاؽ ،ؾيخٗغى في
مغخلت ؤولى لحماًت خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت بضٖىي الخ٣لُض (اإلابدث ّ
ألاو ،)٫زم هيخ٣ل في
ّ
مغخلت زاهُت إلى جىاو ٫خماًت هظه الح٣ى ١بضٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت (اإلابدث الثاوي).
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اإلابدث ألاوٌ
خماًت خلىق اإلالىُت الصىاعُت
بدعىي الخللُد
ًهُلح ٖلى الجغابم الىاٗ٢ت ٖلى خ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت والهىاُٖت بجغابم الخ٣لُض،
وٍ٣هض بالخ٣لُض لٛت انُىإ ش يء ٧اطب ٖلى وؿ ٤صحُذ وهي حغٍمت ج٣ىم ٖلى حُٛحر
ً
الح٣ُ٣ت(ّ ،)531ؤما انُالخا ُٞىهغ ٝمٗىاه إلى ٧ل ٗٞل ؤو جهغٚ ٝحر مكغوٕ ًمـ بمدل
خ ٤اإلالُ٨ت الهىاُٖت( ،)532واإلاخمثل في إٖاصة اهخاج ؤو حكبُه مدل خ ٤اإلالُ٨ت الهىاُٖت
ً
٢اهىها صون وحه خ ٤إلى ص حت الاٖخ٣اص ّ
بإن اليسخت ٖباعة ًٖ ؤنل(.)533
املحمي
ع
ٌٗخبر اإلاكغٕ الجؼابغي الخ٣لُض حىدت ٌٗا٢ب ٖليها ال٣اهىن(ً .)534
وبىاء ٖلى طلٞ ،٪ئطا
ّ
ؤحى شخو بإٗٞاً ٫ىُبٖ ٤ليها ون ٠الخ٣لُض (اإلاُلب الثاوي) حاػ ل٩ل مً ًغزو له
ال٣اهىن الح ٤في  ٘ٞصٖىي الخ٣لُض لىي٘ خض لخل ٪ألاٗٞا ،٫وإطا زبذ لل٣اض ي ّ
بإن الٟٗل
ع
ٍ
ّ
اإلاخاب٘ ٌك٩ل حىدت الخ٣لُض عجبذ صٖىي الخ٣لُض ٧اٞت آزاعها ال٣اهىهُت (اإلاُلب الثالث) ،إال
ً
ؤهه جٟاصًا لًُإ الح٣ى ١واهضزاع ألاصلت ؤحاػ ال٣اهىن لهاخب الح ،٤و٢بل ؤن ًغ ٘ٞصٖىي
اإلاىيىٕ( ،)535بإن ًخسظ احغاءاث جدُٟٓت ؾغَٗت وٗٞالت جًمً خ ٟٔويمان طل٪
الح(٤اإلاُلب ّ
ألاو.)٫
 - 531فىشٍت عبد الظخاز ،قغح ٢اهىن الٗ٣ىباث ،ال٣ؿم الخام ،الُبٗت الثاهُت ،صاع النهًت الٗغبُت،2000 ،
م.203.
532
- GALLOUX Jean-Christophe, Droit de la propriété industrielle, op.cit. p.190.
533
- BUTR-INDR Bhumindr, La Contrefaçon des droits de propriété intellectuelle : Étude
comparative en droits français et thaïlandais, Thèse de doctorat en Droit, Ecole Doctorale de
Droit Comparé, Université Panthéon-Assas, 2012, p.21.
ُ
 - 534اهٓغ حاء في اإلااصة  1/26مً ألامغ ع٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث بإههٌ »:عد حىدت جللُد لعالمت مسجلت
ول عمل ًمع بالحلىق الاطخئثازٍت لعالمت كام به الغير خسكا لحلىق صاخب العالمت «  .وحاء ٦ظل ٪في
اإلااصة  1/23مً ألامغ ع٢م  ،86-66اإلاخٗل ٤بالغؾىم والىماطج بإههٌ » :شيل ول مع بدلىق صاخب زطم ؤو
همىذج حىدت الخللُد.« ....
ً
 - 535ال ًجب ؤن ًٟهم ّ
ً
بإن ؤلاحغاءاث الخدُٟٓت هي إحغاء جمهُضًا إحباعٍا في الضٖىي.
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اإلاؼلب ألاوٌ
ؤلاحساءاث الخدفظُت
في م ـ ـادة اإلالى ـ ـ ـُت الصى ـ ـ ـاعُت
حٗض الحماًت ؤلاحغابُت التي ؤ٢غها اإلاكغٕ الجؼابغي ألصحاب خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت
ً
مً ؤهج٘ وؤقض ؤهىإ الحماًت ال٣اهىهُت هٓغا لُبُٗتها الخانت والتي حؿهم بك٩ل ٗٞا ٫في
مؿاٖضة اإلاضعي في إزباث صٖىاه بًٟل آلالُت التي ًيخهجها مً زاللها٦ .ما ّؤنها حٗض وؾُلت
لحماًت اإلاضعي في اؾخد٣ا ١مبل ٜالخٗىٌٍ ًٖ ٧امل ألايغاع التي جلح ٤به حغاء الخٗضي
ٖلى الح.٤
ً
وجخٗضص ؤلاحغاءاث الخدُٟٓت التي ًجىػ لهاخب اإلالُ٨ت الهىاُٖت ؤن ًخسظها خماًت
ّ
لح٣ه (الٟغٕ ّ
ألاو .)٫إال ّؤن ٧ل طل ٪مغهىن بمغاٖاة الكغوٍ وؤلاحغاءاث التي خضصها
ّ
ال٣اهىن (الٟغٕ الثاوي).
الفسع ّ
ألاوٌ
حعدد إحساءاث الحماًت الىكخُت
للملىُت الصىاعُت
ًجحز ال٣اهىن الجؼابغي لهاخب قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت إم٩اهُت اجساط ؤي إحغاء
ً
ً
ّ
جدٟٓي ًغاه هظا ألازحر مىاؾبا ويغوعٍا لحماًت خ٣ه ،وال ًم ً٨خهغ هظه ؤلاحغاءاث ،إال
ّ
ؤهه ًم ً٨له ؤن ًلجإ إلى حملت مً ؤلاحغاءاث جمثل مجمىٖت مً الحل٣اث اإلاغجبُتً ،مً٨
ج٣ؿُمها إلى هىٖحن( :)536هىٕ ً٣هض مىه و ٠٢الًغع الظي ؤزظ ًىجم مً الاٖخضاء ٖلى
 - 536طهب إلى هظا الخ٣ؿُم الُ٣ٟه " ٖبض الغػا ١ؤخمض الؿنهىعي " ،عاح٘ في طل :٪مغحٗه ،الىؾُِ في قغح
ال٣اهىن اإلاضوي (خ ٤اإلالُ٨ت) ،الجؼء الثامً ،الُبٗت الثالثت ،ميكىعاث الحلبي الح٣ىُ٢ت ،بحروث،1998 ،
م.426.
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ً
ً
خ٣ى ١ناخب قهاصة الدسجُل (ؤوال) ،وهىٕ ً٣هض مىه خهغ الًغع الظي وٗٞ ٘٢ال مً
ً
حغاء الاٖخضاء (زاهُا).
ا
ؤول-ؤلاحساءاث الخدفظُت الهادفت إلى وكف الظسز:
جخمثل ؤلاحغاءاث الغامُت إلى و ٠٢الًغع في إحغاء إزباث واٗ٢ت الخٗضي ٖلى الح٤
مدل الحماًت (ؤ) ،زم جالُه زُىة زاهُت جخمثل في إحغاء الحهغ والىن ٠الخٟهُلي (ب)
ً
والٛغى مىه هى الخىَئت لى ٠٢الًغع(حـ)ٞ ،ى ٠٢الخٗضي ٌٗخمض بضاًت ٖلى مٗغٞت
ً
جمهُضا لى ٠٢ما ًيخج ٖىه مً يغعٞ .ى ٠٢الخٗضي ّ
ٌٗض زُىة
مهضعهً ،لي طل ٪ونٟه،
جالُت إلزباث واٗ٢ت الخٗضي والىن ٠الخٟهُلي للمىخج مدل الاٖخضاء ،وبالخالي إطا لم ًجض
حٗض لُثبخه وٍهٟهٞ ،ال مدل آهظا ٥لخىُٟظ هظا
املحًغ الً٣اةي اإلا٩ل ٠باإلحغاء ؤي ٍ
ؤلاحغاء(.)537
ؤ -إزباث واكعت الخعدي:
ٌٗخبر إزباث واٗ٢ت الاٖخضاء ٖلى خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت مً اإلاؿابل اإلاؿخٗهُت
والكاب٨ت ،وهي مً اإلاؿابل التي ًؤؾـ ٖليها ناخب اإلالُ٨ت الهىاُٖت صٖىاه ،طلّ ٪
ألن مً
ً
ً
اإلاؿخ٣غ ٢اهىها٣٦-اٖضة ٖامتّ -ؤن ٖبء ؤلازباث ًٖ ٘٣لى اإلاضعي اؾدىاصا ل٣اٖضة البِىت ٖلى
ً
ً
مً اصعى والُمحن ٖلى مً ؤه٨غ .وٖلى الغٚم ّ
بإن إزباث الخٗضي لِـ إحغ ًاء جمهُضًا إحباعٍا
ّ
في الضٖىي إال ؤن له ؤهمُت بالٛت في جىحُه مهحر الضٖىي.
ً
لهظا ٣ٞض جظهب صٖىي ناخب اإلالُ٨ت الهىاُٖت ؾىصا إطا ع ٘ٞصٖىاه صون ؤن ًثبذ
زم ً٩ىن ٢ض ّ
الخٗضي(٩ُٞ )538ىن مهحرها ٖضم الخإؾِـ ،ومً ّ
يُ٘ ٞغنت لحماًت خ٣ه
 - 537د .دمحم حماٌ الدًً ألاهىاوي ،خماًت الً٣اء الى٢تي لح٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت (م٣خًُاث الؿغٖت وإػالت
الٗ٣باث) ،صاع ؤبى املجض للُباٖت ،ال٣اهغة ،2011 ،م.141.
ً
 - 538هظا ما ٢هضجه مثال اإلااصة  2/58مً ألامغ ع٢م  07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ،خُىما ههذ ٖلى ؤهه » :وإذا

ؤزبذ اإلادعي ا جياب ؤخد ألاعماٌ اإلارهىزة ؤعالهّ ،
فئن الجهت اللظابُت املخخصت جلض ي بمىذ
ز
الخعىٍظاث اإلادهُت وٍمىنها ألامس بمىع مىاصلت هره ألاعماٌ واجخاذ ؤي إحساء آخس مىصىص علُه في
الدشسَع الظازي اإلافعىٌ «.
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ً
وجظهب ج٩الُ ٠صٖىاه ً
هباء مىثىعا( .)539لظا ٌؿخدؿً ٖلى ناخب الح ٤ؤن ًثبذ واٗ٢ت
ً
الخٗضي ٖلى خ٣ه املحمي ٢اهىها ٢بل ؤن ًغ ٘ٞصٖىي اإلاىيىٕ وؤن ًؤؾـ َلب إحغاء واٗ٢ت
الخٗضي ً
بىاء ٖلى هو اإلااصة  2/310مً ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت طلّ ٪ؤن إزباث
واٗ٢ت الخٗضي ٖباعة ًٖ إزباث خالت ،ومً ّ
زم ٌُٗض مً ؤلاحغاءاث التي ًجىػ اؾخهضاع ؤمغ
مً ال٣اض ي املخخو مً ؤحل حُٗحن مدًغ ً٢اةي للُ٣ام بخل ٪اإلاهمت.
ب -إحساء وصف مفصل ملحل الخعدي:
ً٣هض بهظا ؤلاحغاء جدغٍغ مدًغ خهغ وون ٠جٟهُلي ًٖ آلاالث وألاصواث التي
ُ
حؿخسضم ؤو ج٩ىن ٢ض اؾخسضمذ في اعج٩اب الاٖخضاء وًٖ اإلاىخجاث ؤو البًاة٘ ؤو ٖىىان
املحل ؤو ألاٚلٟت ؤو ألاوعا ١ؤو ٚحرها مً ألاقُاء التي ج٩ىن ٢ض ويٗذ ٖليها الٗالمت ؤو
ً
البُان ؤو حؿمُاث اإلايكإ مىيىٕ الاٖخضاء ؤو اإلاىخجاث التي ٌك٩ل مٓهغها الخاعجي عؾما ؤو
ً
ً
همىطحا نىاُٖا مسجل باؾم َالب ؤلاحغاء ،و٦ظل ٪البًاة٘ اإلاؿخىعصة مً الخاعج إزغ
وعوصها(.)540
وهو ٖلُه اإلاكغٕ الجؼابغي في ؤ٦ثر مً هو في ٢اهىن اإلالُ٨ت الهىاُٖت( ،)541ويهضٝ
ً ً
ً
مً وعاءه إلى حٗغٍ ٠اإلاىخج ؤو اإلاىيىٕ مدل الاٖخضاء حٗغٍٟا ص٣ُ٢ا هاُٞا للجهالت ًمحزه ًٖ
ٚحره مً اإلاىخجاث التي جىحض في طاث املجاٗٞ ،٫لى ؾبُل اإلاثا ٫إطا ٧ان اإلاىخج بًاة٘ ُٞيبغي
حسجُل ما بخل ٪البًاة٘ مً بُاهاث حؿمذ بخدضًض ق٩لها وماصتها ،وما هى مضون ٖليها مً
ٖباعاث مُٗىت ،ؤو ٖالماث مُٗىت ،ؤو ما جخسظه مً ق٩ل هىضس ي ،و٦ظل ٪ماصة نىٗها إطا
 - 539اإلا٣هىص بالخ٩الُ ٠مهاعٍ ٠حسجُل الٗغًٍت لضي ٧اجب يبِ املح٨مت املخخهت وؤحٗاب املحامي
واملحًغ الً٣اةي الظي جىلى ٖملُت جبلُ ٜاإلاضعى ٖلُه ومهاعٍ ٠ؤلاحغاءاث اإلاخسظه في الًُ٣ت.
 - 540عباض دمحم خظني ،اإلالُ٨ت الهىاُٖت واملحل الخجاعي ،الجؼء الثاوي ،صاع النهًت الٗغبُت ،ال٣اهغة،1969 ،
م.352.
 - 541اإلااصة  26مً ألامغ ع٢م  86-66اإلاخٗل ٤بالغؾىم والىماطج واإلااصة  34مً ألامغ ع٢م  06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث
واإلااصة  39مً ألامغ ع٢م  08-03اإلاٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت .واإلااصة  29مً ألامغ ع٢م
 65-76اإلاخٗل ٤بدؿمُاث اإلايكإ .وججضع مالخٓت ّ
بإن ألامغ ع٢م  07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ لم ًخًمً
ً
إحغاء الىن ٠اإلاٟهل ؤؾىة باإلاغؾىم الدكغَعي ع٢م  17-93اإلاخٗل ٤بدماًت الازتراٖاث اإلالغى ،وهظا زالٞا
لألمغ ع٢م  54-66اإلاخٗل ٤بكهاصاث املخترٖحن وإحاػاث الازترإ اإلالغى ،خُث ههذ اإلااصة ٖ 64لى إحغاء
الىن ٠الخٟهُلي للمىخجاث اإلا٣لضة.
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ما نىٗذ مً البالؾدُ ٪ؤو الخكب ؤو مً اإلاٗضن ؤو ال٣ماف...الخ(.)542
ٌُ ّ
ٗض إزباث واٗ٢ت الخٗضي وإحغاء الحهغ والىن ٠الخٟهُلي إحغاءًً طو ؤهمُت
٢هىي ٖىض ج٣ضًغ ٢اض ي اإلاىيىٕ لىحىص الخٗضي مً ٖضمه .لظلً ٪جىػ للمدًغ
الً٣اةي الظي حؿىض إلُه مهمت جىُٟظ ؤلاحغاءًً بإن ًهىع اإلاىخجاث واإلا٩ان واإلاؿدىضاث
بدؿب َبُٗت ٧ل منها(٦ ،)543ما ٌؿخدؿً ؤن ًخم جدغٍؼ ُٖىت مً جل ٪البًاة٘ إطا ٧اهذ
َبُٗتها حؿمذ بظل.)544(٪
حـ -وكف الاعخداء على الحم:
يهض ٝإحغاء و ٠٢الاٖخضاء ٖلى الح ٤إلى الحض مً جٟا٢م ألايغاع الىاججت ًٖ ألاٖما٫
املخالٟت ،وفي هظا الهضص ههذ اإلااصة  29مً ألامغ ع٢م  65-76اإلاخٗل ٤بدؿمُاث اإلايكإ ٖلى

ؤههً » :مىً ليل شخص ذي مصلحت مشسوعت ؤن ًؼلب مً اللظاء إصداز ألامس
بالخدابيرالظسوزٍت للىف عً الاطخعماٌ غيراإلاشسوع لدظمُت ميشإ مسجلت ؤو إلاىع ذلً
الاطخعماٌ إذا وان وشًُ الىكىع «.
ً
ً
جإؾِؿا ٖلى طل٪؛ ًم ً٨لهاخب اإلالُ٨ت الهىاُٖت ؤن ًى ٠٢الخٗضي جٟاصًا للمؼٍض
مً الخؿاعة لححن ٖغى ألامغ ٖلى املح٨مت املخخهت بإنل الجزإ(.)545
ا
زاهُا-إحساءاث خصسالظسز:
ًجىػ لهاخب قهاصة حسجُل اإلالُ٨ت الهىاُٖت ؤن ًخسظ إحغاءاث جدُٟٓت مً
قإنها املحآٞت ٖلى خ٣ى٢ه في مدى الًغع .وجخمثل هظه ؤلاحغاءاث في إحغاء جى ُ٘٢الحجؼ
 - 542د .دمحم حماٌ الدًً ألاهىاوي ،مغح٘ ؾاب ،٤م.141.
ً
ً
ً
ً - 543جىػ ؤن ً٩ىن الخهىٍغ ٞىجىٚغاُٞا ؤو يىبُا ؤو ُٞضًى ؤو إل٨تروهُا ٧اؾخسضام وؾابِ ال٣غم اإلاًٛىٍ
ً
مثال ؤو ؤًت صٖامت إل٨تروهُت ؤزغي بكغٍ الاٖترا ٝبمهضاُ٢تها.
 - 544د .دمحم حماٌ الدًً ألاهىاوي ،مغح٘ ؾاب ،٤م-م.143-142:
 - 545ج ــؤمً ه ــظه الىؾ ــُلت الاؾ ــخ٣غاع الى ّٟـ ي للمال ــ ٪ف ــي ّ
ؤن الخٗ ــضي ال ــظي  ٧ــان ًه ــِب خ٣ى ٢ــه اإلاٗخ ــضي ٖليه ــا  ٢ــض
ً
جى٢ــ ٠مبــضبُا إلــى خــحن البــذ فــي صٖــىي اإلاىيــىٕ .عاحــ٘ فــي طلــ :٪الدللعــت طــامس » ،الحماًــت الاحغابُــت للغؾــىم
والىمــاطج الهــىاُٖت فــي ال٣ــاهىن ألاعصوــي :صعاؾــت م٣اعهــت « ،مجلــت صعاؾــاث ،الجامٗــت ألاعصهُــت ،مجلــض ٖ ،34ــضص
 ، ،2007 ،02م.255.
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ً
(ؤ) ،وخهغ ؤلاًغاص الىاجج ًٖ الاٖخضاء ٖلى خ ٤اإلالُ٨ت الهىاُٖت املحمي ٢اهىها (ب).
ؤ -جىكُع الحجص:
ٌٗخبر حجؼ الخ٣لُض مً الىؾابل الهامت التي جٟ٨ل الحماًت لهاخب الح ٤اإلاىته،٪
زانت ّؤن إحغاءاث الضٖىي ٢ض جُى ،٫وب٣اء اإلاىخج في خُاػة اإلاٗخضي ٢ض ًؤصي إلى إجالٞه،
و٢ض ًى٣له زاللها للٛحر ؤو يهل٨ه هدُجت الاؾخٗما ،٫ؤو ٌٗمل ٖلى اهدكاعه.
ً
وصعبا لحضور ؤي ش يء مً هظا ال٣بُل ،ؤحاػ اإلاكغٕ لهاخب اإلالُ٨ت الهىاُٖت بإن
ًُلب جى ُ٘٢الحجؼ ٖلى اإلاىخجاث وألاقُاء وآلاالث اإلاظ٧ىعة في مدًغ الجغص والىن٠
اإلاٟهل(ٞ .)546إ٦ضث اإلااصة  650مً ال٣اهىن ع٢م  ،09-08اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت
ً
ً
وؤلاصاعٍت ٖلى ؤهه ًجىػ ل٩ل مً له ابخ٩اع ؤو إهخاج مسجل ومدمي ٢اهىها ،ؤن ًحجؼ جدُٟٓا
ٖلى ُٖىت مً الؿل٘ ؤو هماطج مً اإلاهىىٖاث اإلا٣لضة.
ًدغع املحًغ الً٣اةي ،مدًغ الحجؼّ ،
ًبحن ُٞه اإلاىخىج ؤو الُٗىت ؤو الىمىطج
اإلاحجىػ ،وًٍٗه في خغػ مسخىم ومكم٘ ،وإًضاٖه م٘ مسخت مً املحًغ بإماهت يبِ
ً
املح٨مت املخخهت إ٢لُمُا .وإطا حٗظع ج٣ضًم الؿل٘ اإلا٣لضة مً َغ ٝمغج٨ب املخالٟت لؿبب
ً
مً ألاؾباب٩ً ،ىن الحجؼ اٖخباعٍا(.)547
ب-خصسؤلاًساد الىاجج عً الاطخغالٌ وجىكُع الحجصعلُه:
يهض ٝهظا ؤلاحغاء إلى ج٣ضًغ ُ٢مت الًغع ،وللُ٣ام بظلً ٪خم الحجؼ ٖلى الضٞاجغ
 - 546هو اإلاكغٕ ٖلى إحغاء الحجؼ في اإلااصة  34مً ألامغ ع٢م  06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ،واإلااصة  39مً ألامغ ع٢م
 08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت .في خحن ؤٟٚل ؤلاقاعة إلُه في ألامغ ع٢م 07-03
ً
اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ،وهظا زالٞا لألمغ ع٢م  ،54-66اإلاخٗل ٤بكهاصاث املخترٖحن وإحاػاث الازترإ اإلالغى،
خُث ٧اهذ اإلااصة  64مىه جىو ٖلى إحغاء الحجؼ .بِىما هو ٖلُه في اإلااصة  1/26مً ألامغ ع٢م  86-66اإلاخٗل٤
ً
زُإ جدذ مهُلح " اإلاهاصعة "ّ ،
ألن اإلاكغٕ اؾخٗمل مهُلح " "la saisieباللٛت الٟغوؿُت
بالغؾىم والىماطج
والتي ً٣ابلها مهُلح الحجؼ باللٛت الٗغبُت ،في خحن اإلاهاصعة ً٣ابلها مهُلح " "la confiscationباللٛت
الٟغوؿُت.
ُ
 - 547اهٓغ اإلااصة  40مً ال٣اهىن ع٢م ً ،02-04دضص ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،اإلاٗض ٫واإلاخمم،
مغح٘ ؾاب.٤
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الخجا ٍت للهاصع يضه الحجؼ ّ
ألن هظه ألازحرة جم ً٨مً جدضًض وخهغ ؤلاًغاص الىاجج ًٖ
ع
بُ٘ اإلاىخجاث مدل الخٗضي ،وفي خالت ٖضم إمؿا ٥الهاصع يضه ألامغ للضٞاجغ الؿالٟت
ً
ًمخض إحغاء الحجؼ إلى ٧امل ؤلاًغاص اإلاىحىص بسؼاهخه ختى ولى ٧ان مخٗل٣ا بئًغاص إلاىخجاث
ً
مدال ّ
لخٗض.
لِؿذ
ٍ
وٍجىػ حُٗحن زبحر لحهغ ؤلاًغاص الىاجج ًٖ الخ٣لُض ،وج٣ضًغ الًغع ً
بىاء ٖلى ما ٞاث
اإلاخًغع مً عبذ وما لح٣ه مً زؿاعة.
ّ
الفسع الثاوي
شسوغ وإحساءاث ؤلاحساءاث الخدفظُت
تهض ٝؤلاحغاءاث الخدُٟٓت إلى املحآٞت ٖلى خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت التي ًسش ى
ٖليها ؤمغ ال ًَدخمل الاهخٓاع لٛاًت ٖغى ؤنل الجزإ ٖلى ً٢اء اإلاىيىٕ .لظا ّ
البض مً
وؾُلت ؾغَٗت جخسظ بمىحبها هظه ؤلاحغاءاث ،وما ًؼٍض الحاحت إلى إحغاءاث ؾغَٗت طل٪
الخُىع اإلاؿخمغ في ؤق٩ا ٫الاٖخضاء ٖلى خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،وطل ٪هدُجت الؼزم
ً
الخ٨ىىلىجي اإلاخىامي ،مما حٗل الٟٗل اإلاك٩ل للجغٍمت لِـ صابما طا َبُٗت ماصًت ملمىؾت
ً
ًم ً٨ؤن جب٣ى لححن اهتهاء إحغاءاث الخ٣اض ي اإلاخهلت بإنل الحًٞ ،٤ال ًٖ نٗىبت
الخٗىٌٍ الٗاص ٫لهاخب الح ٤اإلاًغوع.
جخمثل هظه الىؾُلت في اؾخهضاع ؤمغ ٖلى ٖغًٍت ًخًمً ؤخض ؤلاحغاءاث الخدُٟٓت
ً
ً
اإلاكاع إليها ؾاب٣ا ؤو ؤي إحغاء آزغ ًغاه مىاؾبا لحماًت خ٣ه .وجخُلب اؾخجابت ال٣اض ي
ً
ً
لُلب اإلاضعي جىاٞغ مجمىٖت مً الكغوٍ اإلاىيىُٖت (ؤوال) ،والك٩لُت (زاهُا).
ا
ؤول-الشسوغ اإلاىطىعُت للحماًت ؤلاحسابُت:
ٌكترٍ لالؾخٟاصة مً الحماًت ؤلاحغابُت جىاٞغ الكغوٍ اإلاىيىُٖت الىاحب جىاٞغها
في ؤًت صٖىي ،وهي :الهٟت واإلاهلحت(ؤ) ،وؤهلُت الخ٣اض ي (ب).
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ؤ-طسوزة جىافسالصفت واإلاصلحت:
ال ًجحز اإلاكغٕ الجؼابغي ألي شخو ،الخ٣اض ي ما لم ج ً٨له نٟت ،ومهلحت ٢ابمت
ً
ؤو مدخملت ً٣غها ال٣اهىن ،وٍثحر ال٣اض ي جل٣ابُا اوٗضام الهٟت في اإلاضعي ؤو اإلاضعى ٖلُه،
ً
ً
٦ما ًثحر جل٣ابُا ؤًًا اوٗضام ؤلاطن إطا ما اقترَه ال٣اهىن( .)548والهٟت هي الح ٤في اإلاُالبت
ؤمام الً٣اء .وج٣ىم ٖلى اإلاهلحت اإلاباقغة والصخهُت في الخ٣اض يٞ .اإلاهلحت هي اإلاىٟٗت
التي ًد٣٣ها ناخب اإلاُالبت الً٣ابُت و٢ذ اللجىء إلى الً٣اء .وهظه اإلاهلحت هي التي
ً
حك٩ل الضا ٘ٞوعاء ع ٘ٞالضٖىي والهض ٝمً جدغٍ٨ها(ٞ .)549ال صٖىي مً صون مهلحت ججزيها
للً٣اء ًٖ الاوكٛا ٫بضٖاوي ال ٞابضة ٖملُت منها ٧الضٖاوي ٚحر اإلاىخجت( .)550وٍٟ٨ي ؤن
ج٩ىن اإلاهلحت مدخملت ٧إن ً٩ىن الٛغى مً الُلب هى الاخخُاٍ لض ٘ٞيغع مدض ١ؤو
الاؾخِثا ١لحً ٤سش ى ػوا ٫صلُله ٖىض الجزإ ُٞه(.)551
ً
ً٣خهغ خ ٤ج٣ضًم َلب ؤلاحغاء الخدٟٓي ٖلى اإلاال-٪ؾىاء ٧ان مال٩ا لىخضه ؤو
ُ
ً
قغٍ٩ا -واإلاغزو له إطا لم ًُلب اإلاال ٪طل ٪بٗض ؤن ؤٖظع مً هظا ألازحر( ،)552وفي هظا

الهضص جىو اإلااصة  31مً ألامغ ع٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ٖلى ؤهه » :عدا خالت الىص
بالعىع في علد الترخُصً ،مىً اإلاظخفُد مً خم اطخئثاز في اطخغالٌ عالمت ؤن
ًسفع ،بعد ؤلاعراز ،دعىي الخللُد إذا لم ًمازض اإلاالً هرا الحم بىفظه « (.)553
ُ
 - 548اهٓغ اإلااصة  13مً ال٣اهىن ع٢م  ،09-08اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 549د .بسبازة عبد السخمً ،قغح ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،الُبٗت الثاهُت ،ميكىعاث بٛضاصي،
الجؼابغ ،2011 ،م.43.
 - 550عبد الحىُم فىدة ،الض ٘ٞباهخٟاء الهٟت ؤو اإلاهلحت في اإلاىاػٖاث اإلاضهُت ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝؤلاؾ٨ىضعٍت،
 ،1997م.49.
 - 551الدللعت طامس ،مغح٘ ؾاب ،٤م.252.
ً
ً
ً
ً - 552غي البٌٗ ّ
ؤن هظا الح ٤ال ً٣خهغ ٖلى اإلاغزو له جغزُها ازخُاعٍا بل ًخمخ٘ به ؤًًا اإلاغزو له
ً
ً
جغزُها إحباعٍا .عاح٘ في طل:٪
VERON Pierre, Saisie contrefaçon, 2e édition, Dalloz, Paris, 2005, p.22.
 - 553لم ٌٗمم اإلاكغٕ الجؼابغي هظا الح٨م ٖلى الٗىانغ ألازغي ،مما ًخٗحن ٖلى اإلاغزو له ؤن ًغ٦ؼ ٖلى ؤن
ًخًمً ٖ٣ض الترزُو ما ٌؿمذ له باؾخٗما ٫صٖىي الخ٣لُض .و٦ما ّ
ؤن ٖضم جم٨حن اإلاغزو له مً اؾخٗما٫
ً
صٖىي الخ٣لُض في خا ٫ج٣اٖـ اإلاغزو ٌٗخبر اجحاٞا في خ٣ى ١اإلاغزو له.
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ًخطح ّ
بإن اإلاكغٕ الجؼابغي لم ٌٗمم هظا الح٨م ٖلى باقي الٗىانغ ألازغي ،ومً ّ
زم

ّ
البض ؤن ًخُ٣ض اإلاغزو له بما ًخًمىه ٖ٣ض الترزُو.

ال ج٣خهغ الهٟت ٖلى َالب ؤلاحغاء ٞدؿب ،بل ّ
البض ؤن جخىاٞغ ٦ظل ٪في اإلاُلىب
ً
ّ
مىه ،إط مً اإلاباصا اإلاؿخ٣غة ٢اهىها؛ ؤن ال جصح الضٖىي إال إطا عٗٞذ مً طي نٟت ٖلى طي
ً
نٟت ،وٖلى هظا ألاؾاؽ ٌٗخبر الً٣اء الٟغوّ ي مُلىبا مىه ٧ل مً ٧اهذ بدىػجه صالبل
جثبذ الخ٣لُض ولى لم ً ً٨هى اإلاٗخضي ،ولهظا اٖخبرث مد٨مت اإلاغاٗٞت ال٨بري باعَـ بخاعٍش
 30ؾبخمبر ّ 1998
بإن و٧الت لبُ٘ ألاصوٍت ،مً صون ؤن ج٩ىن مغج٨بت لٟٗل الخ٣لُض ،ناخبت
نٟت مً ؤحل جى ُ٘٢الحجؼ ٖلى مٗلىماث ٧اهذ بدىػتها جثبذ وحىص ج٣لُض لح٣ى١
الُالب ،و٦ظل ٪اٖخبرث جا ٍش  06صٌؿمبر ّ 996
بإن ٧اجب يبِ مد٨مت طو نٟت َاإلاا
ع
ً
ؤوصٖذ لضًه وزاب٣ا جثبذ الاٖخضاء ٖلى خ٣ى ١الُالب ًٖ َغٍ ٤الخ٣لُض(.)554
ب-ألاهلُت:
ً
ٌكترٍ في َالب ؤلاحغاء ؤن ً٩ىن مخمخٗا بإهلُت الخ٣اض ي و٣ٞا لل٣ىاٖض الٗامت في
ؤلاحغاءاث اإلاضهُت ،و٢ض اٖخبر اإلاكغٕ الجؼابغي ؤلاحغاء باَل الوٗضام ألاهلُت ،وٍجىػ
لل٣اض ي ؤن ًثحر جل٣ابُا اوٗضامها( .)555وألاهلُت اإلا٣هىصة هي ؤهلُت ألاصاء ٦ما هي ّ
مبِىت في

اإلااصة  40مً ألامغ ع٢م  ،58-75اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي اإلاٗض ٫واإلاخممّ .ؤما باليؿبت
ً
لألشخام الاٖخباعٍت ُٞمخٗىن بإهلُت الخ٣اض ي ٖمال باإلااصة  50مً هٟـ ألامغ(.)556
ً
ٖلى هظا ألاؾاؽ اٖخبرث مثال مد٨مت اإلاغاٗٞت ال٨بري باعَـ في خ٨م بخاعٍش ٞ 25براًغ
ٚ ،1977حر م٣بىَ ٫لب قغ٦ت لم ّ
جُ٣ض بٗض في السجل الخجاعي مً ؤحل جى ُ٘٢حجؼ
الخ٣لُض ّ
وؤن هظا الحجؼ إحغاء باَل (.)557
554

- In VERON Pierre, op.cit, p.29.
 - 555اإلااصجان  64و 65مً ال٣اهىن ع٢م  ،09-08اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،مغح٘ ؾاب.٤
ً
ً
قغَا لٗضم ٢بى ٫الضٖىي ،وٍغي البٌٗ ّ
ً - 556الخٔ ّ
بإن اإلاكغٕ ٢ض ؤخؿً ٖمال
بإن اإلاكغٕ لم ًجٗل ألاهلُت
طلّ ٪
ألن ألاهلُت ويٗها ٚحر مؿخ٣غ إط جخىٞغ في و٢ذ ُ٢ض الضٖىي و٢ض حُٛب ؤو جى ُ٘٣ؤزىاء ؾحر الخهىمت.
عاح٘ في طل :٪د .بسبازة عبد السخمً ،مغح٘ ؾاب ،٤م.45.
557
- In VERON Pierre, op.cit, p.21.
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ا
زاهُا-اطخصدازؤمسعلى عسٍظت:
ًخٗحن ٖلى ناخب الح ٤الظي ٌؿعى إلى الحهىٖ ٫لى الحماًت ؤلاحغابُت ؤن ً٣ضم
ً
َلبا في طل( ٪ؤ) إلى عبِـ املح٨مت املخخهت (ب) ،الظي له نالخُت واؾٗت في ٢بى ٫ؤو عٌٞ
ً
الُلب (حـ) ،ومتى وا ٤ٞعبِـ املح٨مت ٖلى الُلب وؤنضع ؤمغا ًخًمً ؤلاحغاء اإلاُلىب
ّ
ً
ًخٗحن ٖلى الُالب ؤن ًغ ٘ٞصٖىي في اإلاىيىٕ زال ٫مهلت قهغ وإال ُٖ ّض ؤلاحغاء باَال (ص).
ؤ-عسٍظت ؤو ػلب ؤلاحساء:
ٌكترٍ ال٣اهىن ؤن جىحه الُلباث الغامُت إلى اؾخهضاع ؤمغ ٖلى ٖغًٍت اإلاخًمً
ؤلاحغاء اإلاُلىب إلى الجهت الً٣ابُت املخخهت في ق٩ل ٖغًٍت مً وسخخحن ج٩ىن مٗللت،
ً
جخًمً ٧ل البُاهاث الالػمت ًٖ َالب ؤلاحغاء واإلاُلىب مىه٦ ،ما ًجب ؤن جخًمً جدضًضا
ً
ً
ً
واُٞا وونٟا واضحا ًٖ اإلاىخجاث والح٣ى ١اإلاضعى باالٖخضاء ٖليها واإلاىخجاث مدل ؤلاحغاء
اإلاُلىب٦ ،ما ًجب ؤن جبحن بض٢ت في الٗغًٍت ألاما ً٦التي ًىٟظ ٞيها ؤلاحغاء وطل ٪ختى ال
جثاع نٗىباث حٗغ٢ل جىُٟظ ؤلاحغاء الخدٟٓي ٖلى الىدى ألا٦مل إط ًم ً٨ؤن ًسخل ٠م٩ان
ؤلاهخاج ًٖ م٩ان الخىػَ٘ والٗغى(.)558
في ألازحر ّ
البض ؤن جخًمً الٗغًٍت ؤلاقاعة إلى الىزاب ٤املحخج بها ٧الكهاصة التي جثبذ
حسجُل الح ٤اإلاضعى الاٖخضاء ٖلُه( ،)559والىن ٠اإلاٟهل باليؿبت الزترإ ،و٢ابمت
اإلاىخجاث اإلاٗلمت بٗالمت مسجلت مدل الاٖخضاء...الخ.
ّ
ّ
ًجب الخىبُه إلى ؤهه إطا ٧ان َلب ؤلاحغاء ؤزىاء ؾغٍان صٖىي اإلاىيىٕٞ ،ئهه ال ّبض ؤن
ٌكاع في الٗغًٍت إلى املح٨مت اإلاٗغوى ؤمامها الخهىمت(.)560
 - 558د .دمحم حماٌ الدًً ألاهىاوي ،مغح٘ ؾاب ،٤م.143.
 - 559حٗخبر قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت الىزُ٣ت ألاؾاؽ في اإلال ،٠إط هي الىزُ٣ت التي جثبذ نٟت الُالب ،وهي التي
ً
ً
ً
جثبذ ّ
٢اهىها ،لهظا ّ
هو اإلاكغٕ الجؼابغي ٖلى يغوعة ج٣ضًمها
بإن الح ٤اإلاُلىب خماًخه مسجال ومدمُا
ُ
لل٣اض ي املخخو ٖىض اإلاُالبت بئحغاء جدٟٓي ؤو ؤ٦ثر لحماًت الح ٤املحمي بالكهاصة.اهٓغ في طل ٪اإلااصة 39
مً ألامغ ع٢م  ،08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت ،واإلااصة  34مً ألامغ ع٢م ،06-03
اإلاخٗل ٤بالٗالماث ،واإلااصة  2/26مً ألامغ ع٢م  ،86-66اإلاخٗل ٤بالغؾىم والىماطج.
ُ
 - 560اهٓغ اإلااصة  1/311مً ال٣اهىن ع٢م  ،09-08اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،مغح٘ ؾاب.٤
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ب-الاخخصاص اللظاةي:
ألانل ّؤن الازخهام في ألاوامغ ٖلى الٗغابٌ ًخدضص باالزخهام الىالةي والىىعي
وؤلا٢لُمي للمد٨مت التي ًدبٗها( ،)561وفي الجؼابغ ٌٗخبر عبِـ الجهت الً٣ابُت املخخهت
ً
والظي ٖاصة ما ً٩ىن عبِـ املح٨مت هى املخخو هىُٖا بالىٓغ في َلباث ألاوامغ ٖلى
ً
ٖغابٌ ،و٣ٞا لل٣ىاٖض الٗامت في ؤلاحغاءاث( .)562ولم جسغج الىهىم ال٣اهىهُت الىاْمت
للملُ٨ت الهىاُٖت ًٖ ال٣ىاٖض الٗامت في هظا الكإنٞ ،ىهذ هي ألازغي ٖلى ّؤن
الازخهام ًؤو ٫إلى عبِـ املح٨مت املخخهت(.)563
وججضع مالخٓت ّؤن بٌٗ الدكغَٗاث ّ
زىلذ ازخهام إنضاع هظه ألاوامغ إلى
مدا٦م مخسههت٧ ،املحا٦م الا٢خهاصًت في مهغ( )564ومدا٦م اإلاغاٗٞت ال٨بري في
ٞغوؿا( ،)565وخؿً ما ٗٞلذ؛ طلّ ٪ؤن وحىص ً٢اء مخسهو ًخماش ى م٘ زهىنُت
ً
خ٣ى ١اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت والهىاُٖت( .)566و٧ان حضًغا باإلاكغٕ الجؼابغي ؤن ًدظو خظو هظه
ً
الدكغَٗاث َاإلاا اؾخدضر ؤُ٢ابا مخسههت بالٟهل في ً٢اًا اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت(.)567
ً
ّ
مدلُا٣ٞ ،ض ّ
هو اإلاكغٕ الجؼابغي ٖلى ّؤنها املح٨مت التي ًىٟظ
وؤما املح٨مت املخخهت
في صابغتها ؤلاحغاء اإلاُلىب( ،)568في خحن طهب اإلاكغٕ الٟغوّ ي إلى ّؤن الازخهام املحلي
 - 561د .دمحم حماٌ الدًً ألاهىاوي ،مغح٘ ؾاب ،٤م.18.
ُ
 - 562اهٓغ اإلااصة  2/310مً ال٣اهىن ع٢م  ،09-08اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 563اإلااصة  34مً ألامغ ع٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ،واإلااصة  39مً ألامغ ع٢م  ،08-03اإلاخٗل ٤بدماًت
الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت ،واإلااصة  26مً ألامغ ع٢م  ،86-66اإلاخٗل ٤بالغؾىم والىماطج.
ُ
 - 564اهٓغ اإلاىاص  3و 4و 7مً ال٣اهىن ع٢م  120لؿىت  ،2008اإلاؤعر في  22ماًى  ،2008اإلاخٗل ٤بئوكاء املحا٦م
الا٢خهاصًت ،ج.ع.ج.مٖ ٕ.ضص  21لـخاعٍش  22ماًى .2008
 - 565اهٓغ اإلاىاص (R.623-( ،)R.615-4( ،)R.615-1( ، )L.716-7, al.1( ، )L.615-5, al.2( ، )L.521-1, al.1
 )51,al.1مً ج٣ىحن اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت الٟغوّ ي.
 - 566جمخاػ خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت بالهكاقت م٣اعهت بالح٣ى ١الخ٣لُضًت ،مما ٌُؿهل ٖملُت الاٖخضاء ٖليها .عاح٘:
CALVET Hugues et LEVEQUE François, « Droit de la concurrence et droit de la propriété
intellectuelle, frères ennemis ? », R.L.C n°37, octobre 2013, p.93.
ُ
 - 567اهٓغ اإلااصة  6/32مً ال٣اهىن ع٢م  ،09-08اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،مغح٘ ؾاب.٤
ُ
 - 568اهٓغ ال٣ٟغجحن  7و 9مً اإلااصة  40مً ال٣اهىن ع٢م  ،09-08اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت،
مغح٘ ؾاب.٤
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ًؤو ٫إلى عبِـ مد٨مت اإلاغاٗٞت ال٨بري التي ًخىاحض ٞيها الخ٣لُض( .)569و٢ض اهخ٣ض هظا اإلاى٠٢
ً
مً َغ ٝال٣ٟه الٟغوّ ي ٖلى ؤؾاؽ ّؤن م٩ان و٢ىٕ الخ٣لُض لِـ صابما م٩ان جىُٟظ
ؤلاحغاء(.)570
حـ-دزاطت الؼلب مً كبل اللاض ي وصدوز ؤمسبرلً:
ً
بٗض ؤن ًىصٕ الُلب مؿخىُٞا حمُ٘ البُاهاث والىزاب ٤الالػمت ؤمام ؤماهت يبِ
م٨خب الغبِـ ًخٗحن ٖلى هظا ألازحر ؤن ًٟهل ُٞه زال ٫ؤحل ال ًخٗضي زالزت ؤًام مً جاعٍش
ً
ّ
إًضإ الُلب( .)571إال ّؤن طل ٪ال ًمى٘ ال٣اض ي مً ع ٌٞإنضاع ألامغ مخًمىا إحغاء ما ؤو
ً
الا٦خٟاء بئنضاعه مخًمىا إحغاء ؤو ؤ٦ثر مً ؤلاحغاءاث الخدُٟٓت الؿالٟت الظ٦غٟٞ .ي
خا ٫الغً ٌٞجىػ للُالب ؤن ٌؿخإه ٠ألامغ بالغ ٌٞؤمام عبِـ املجلـ الً٣اةي زال٫
ً
ؤحل ؤ٢هاه زمؿت ٖكغ (ً )15ىما مً جاعٍش ألامغ بالغ ،ٌٞوالظي ًىٓغ ُٞه في ؤ٢غب
آلاحا.)572(٫
ً
ّؤما في خالت ٢بى ٫الُلب ،وانضاع ال٣اض ي ألامغ ٖلى ٖغًٍت مخًمىا حُٗحن مدًغ
ّ
ً٢اةي ؤو زبحرا ً للُ٣ام باإلحغاء اإلاُلىبٞ ،ئهه ًخٗحن ٖلى الُالب ؤن ًىصٕ َىاب٘ ُ٢متها
ؤل ٠وزمؿت مابت صًىاع حؼابغي ( 1500ص.ج) ،وٍدخ ٟٔباليسخت الثاهُت مً ألامغ يمً
ؤنى ٫ألاخ٩ام بإماهت يبِ الجهت الً٣ابُت املخخهت وحؿلم اليسخت ألانلُت للُالب.
وإطا ٧ان الُلب ًخًمً الحجؼ ًم ً٨لل٣اض ي ؤن ًُلب ٟ٦الت ًدضصها هظا ألازحر(،)573
 - 569حاء هو اإلااصة ( )L.615-5مً ج٣ىحن اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت باللٛت الٟغوؿُت ٦ما ًلي:
« …Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur une ordonnance du président du
tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon présumée… ».
570
- VERON Pierre, op.cit, p.32.
- LACHAT Daniel, la compétence juridictionnelle en matière de contrefaçon de brevet
d’invention dans la communauté économique européenne, Thèse de doctorat d’Etat, Université
des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Strasbourg, 1974.
ُ
 - 571اهٓغ :اإلااصة  311مً ال٣اهىن ع٢م  ،09-08اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،مغح٘ ؾاب.٤
ُ
 - 572اهٓغ :اإلااصة  312مً ال٣اهىن ع٢م  ،09-08اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،مغح٘ ؾاب.٤
ُ
 - 573اهٓغ :اإلااصة  40مً ألامغ ع٢م  ،08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت ،واإلااصة  3/26مً
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ّ
مدل زال ٝبحن ال٣ٟهاءٞ ،بًٗهم ًغي ٞيها جُُ٣ضا للحماًت
وحٗخبر هظه الٟ٨الت
ؤلاحغابُت( ،)574وبًٗهم ًغي بإنها جىاػن بحن مهلحت َالب ؤلاحغاء الخدٟٓي والهاصع يضه
هظا ؤلاحغاء( .)575وَٗخبر الغؤي ألازحر ؤحضع باالجبإ ّ
ألن هظه الٟ٨الت حٗمل ٖلى الحٟاّ ٖلى
خ٣ى ١الٛحر ممً ؾُ ٘٣الحجؼ ٖلى مىخجاجه ؤو بًاٖخه ؤو ألاصواث التي ٌؿخٗملها في
جبحن ّؤن اإلاضعي ٚحر مد ٤في صٖىاه ،ي ٠إلى طلّ ٪
ؤلاهخاج في خاّ ٫
ٞئن إ٢ضام اإلاضعي ٖلى ص٘ٞ
الٟ٨الت صلُل ٖلى حضًخه وإنغاعه في اصٖابه.
د -طسوزة زفع الؼالب دعىي في اإلاىطىع:
ً
حٗخبر ألاوامغ ٖلى ٖغابٌ ؾىضاث جىُٟظًت و٣ٞا للماصة  600مً ال٣اهىن ع٢م ،09-08
ّ
إال إطا ّ
هو
اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،جهضع بضون خًىع الخهىم
ال٣اهىن ٖلى زال ٝطل ،٪لظا؛ ٞهي ٢ابلت للخىُٟظ ً
بىاء ٖلى اليسخت ألانلُت ،وٍخٗحن ٖلى
الُالب ؤن ٌؿعى لخىُٟظ ألامغ ٖلى ٖغًٍت وإطا لم ًىٟظ زال ٫ؤحل زالزت ( )3ؤقهغ مً
ّ
جاعٍش نضوعه ً٣ٟض ٧اٞت آزاعه ال٣اهىهُت .إال ّؤن اإلاكغٕ الجؼابغي زغج ًٖ اإلاإلى ٝخُىما
ًخٗل ٤ألامغ بئحغاء مً ؤلاحغاءاث الخدُٟٓت في مجا ٫اإلالُ٨ت الهىاُٖتٞ ،إلؼم مؿخهضع
ألامغ بإن ًغ ٘ٞيض الهاصع يضه ؤلاحغاء صٖىي ً٢ابُت في اإلاىيىٕ زال ٫ؤحل ؤ٢هاه قهغ
ّ
ً
وإال اٖخبر ؤلاحغاء اإلاُلىب باَال وٖضًم ألازغ(.)576
جسخل ٠هظه اإلاضة مً حكغَ٘ آلزغٞ ،دضصها الدكغَ٘ الٟغوّ ي بسمؿت ٖكغ ()15

ً
ًىما ،بِىما خضصها الدكغَٗان اإلاهغي وألاعصوي بثماهُت ( )8ؤًامٚ .حر ؤهه ال ًؤزغ بُالن

ؤلاحغاءاث الخدُٟٓت باهً٣اء اإلاهلت املحضصة ٖلى صحت صٖىي الخ٣لُض ؾىاء ٧اهذ مضهُت ؤو
حؼابُت ،طلّ ٪
ألن ؤلاحغاءاث الخدُٟٓت مً وؾابل الحماًت اإلاؤ٢خت وؤلازباث  ،ِ٣ٞولِؿذ
ألامغ ع٢م  ،86-66اإلاخٗل ٤بالغؾىم والىماطج ،واإلااصة  3/34مً ألامغ ع٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث.
 - 574الدللعت طامس ،مغح٘ ؾاب ،٤م.253.
 - 575د .دمحم حماٌ الدًً ألاهىاوي ،مغح٘ ؾاب ،٤م.155.
ُ
 - 576اهٓغ اإلااصة  35مً ألامغ ع٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ،واإلااصة  41مً ألامغ ع٢م  ،08-03اإلاخٗل ٤بدماًت
الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت ،واإلااصة  27مً ألامغ ع٢م  ،86-66اإلاخٗل ٤بالغؾىم والىماطج.
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مً إحغاءاث الضٖىي٦ .ما ًم ً٨للً٣اء الٟانل في اإلاىيىٕ ؤن ً٣ط ي بخثبِذ الحجؼ ؤو
ؤن ً٣ط ي بغ ٘ٞالحجؼ(.)577
اإلاؼلب الثاوي
جىُُف ؤفعاٌ الغيرعلى ؤنها حىدت جللُد
ً ّ
ّإن ألانل في ألاٗٞا ٫ؤلاباختٞ ،ال ٌؿإ ٫الصخو ٖلى ٗٞله حؼابُا إال إطا ٧ان هظا
ّ
الٟٗل ًضزل في ٖضاص ألاٗٞا ٫املجغمت .وال قّ ٪ؤن الخ٣لُض ٗٞل مجغم .إال ّؤن طل ٪ال ٌٗني

الباجت ّؤن حمُ٘ ألاٗٞا ٫التي ًإجيها الخجاع والهىإ ،ولى ٧اهذ ياعة بد٣ى ١اإلالُ٨ت
ً
ّ
وإهما ّ
البض ؤن جخىاٞغ في الٟٗل
الهىاُٖت ،ج٣لُضا حؿخىحب إزاعة اإلاؿؤولُت الجىابُت لهؤالء.
اإلاك٩ىُٞ ٥ه الٗىانغ وألاع٧ان التي ج٣ىم ٖليها حىدت الخ٣لُض.
ّ
ُ
وٚني ًٖ البُان ؤهه ٩٦ل حغٍمت ٌكترٍ في حغٍمت الخ٣لُض زالزت ؤع٧ان؛ وجخمثل
ّ
٣٦اٖضة ٖامت في الغ ً٦اإلااصي (الٟغٕ ّ
ألاو )٫والغ٦ىحن الكغعي واإلاٗىىي (الٟغٕ الثاوي).
الفسع ّ
ألاوٌ
السهً اإلاادي لجسٍمت الخللُد
ًخمثل الغ ً٦اإلااصي لجغٍمت الخ٣لُض في الخهغٞاث وألاٗٞا ٫التي جمـ بالح٣ى١
الاؾخئثاعٍت التي ًخمخ٘ بها ناخب قهاصة الدسجُل ،و٢ض خضص اإلاكغٕ الجؼابغي في ههىم
اإلالُ٨ت الهىاُٖت الح٣ى ١الاؾخئثاعٍت التي ًمخ٘ بها اإلاالً ،٪
وبىاء ٖلى طل ،٪ال جسغج ألاٗٞا٫
ً
ً
التي ًم ً٨اٖخباعها نىعا للخ٣لُض ًٖ صابغة الح٣ى ١الاؾخئثاعٍت التي خضصها اإلاكغٕ (ؤوال)،
وٖلُه ،ج٣ضًغ وحىص الخ٣لُض ً٣خط ي م٣اعهت الٟٗل اإلاك٩ىُٞ ٥ه بالح ٤الاؾخئثاعي املحضص
ً - 577م ً٨ؤن هظ٦غ في هظا الهضص الجزإ ال٣ابم بحن قغ٦ت بغو٦خا ٫و٢امبل الضولُت يض ش ي.ف.م ٝ.بسهىم
ج٣لُض مىخىج ؤعٍا ،٫ؤًً ً٢ذ املح٨مت بخثبِذ الحجؼ الخدٟٓي ،وإٞغا ٙألامغ الخام بخُٗحن زبحر
واإلاهاص٢ت ٖلى الخبرة اإلاىجؼة ،وبالىدُجت لظل ٪إلؼام اإلاضعى ٖليها باالمخىإ ًٖ إهخاج وحؿىٍ ٤اإلاىخىج مً
ُ
هىٕ ؤعٍا ٫للٛؿُل ،وإلؼامها بض 800.000 ٘ٞصج حٗىٌٍ للمضُٖت ًٖ ألايغاع الالخ٣ت بها .اهٓغ خ٨م
مد٨مت وهغان -ال٣ؿم الخجاعي -الهاصع بخاعٍش  ،2003/01/06ع٢م الجضو ،03/184 ٫ع٢م الٟغؽ .04/12
)خ٨م ٚحر ميكىع(.
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ً
في ال٣اهىن (زاهُا).
ا
ؤول-صىز الخللُد:
ً
ًخمخ٘ اإلاال ٪بؿلُت اؾخئثاعٍت ٖلى خ٣ى ١ملُ٨خه الهىاُٖت ،جخمثل ؤؾاؾا في
الاؾخئثاع بهىاٖت اإلاىخجاث التي جدىج مباقغة ًٖ خ٣ه في اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،والاؾخئثاع
ً
باؾخٗمالها وبُٗها وٖغيها في الخجاعة وحؿىٍ٣ها واؾخحراصها .وجبٗا لظلً ٪جىػ للمال ٪بإن
ًمى٘ ؤي شخو ً٣ىم صون مىا٣ٞخه بئٖاصة جهيُ٘ اإلاىخجاث الىاججت مباقغة ًٖ طل ٪الح٤
ؤو ؤن ً٣ىم باؾخٗمالها ؤو بُٗها ؤو ٖغيها للبُ٘ ؤو ؤن ً٣ىم باؾخحراصها.
ً٣ؿم ال٣ٟه ألاٖما ٫التي حك٩ل اٖخضاء ٖلى خ٣ى ١اإلاال ٪الاؾخئثاعٍت ًٖ َغٍ٤
الخ٣لُض إلى نىعجحن ،هما الخ٣لُض اإلاباقغ (ؤ) ،والخ٣لُض ٚحر اإلاباقغ(ب).
ؤ-الخللُد اإلاباشس:
ٌكمل الخ٣لُض اإلاباقغ الخ٣لُض بالى٣ل ،وهى ما ٌٗبر ٖىه بالخ٣لُض باإلاٗنى الًُ،)578(٤
ً ً
ً
وٍ٩ىن الى٣ل ّإما ٧لُا بدُث ٌُٗض اإلا٣لض ه٣ل ٖىانغ اإلالُ٨ت الهىاُٖت ه٣ال ٧لُاُٞ ،خىنل
ً
ً ً
جاما للمىخىج ألانليّ ،
وإما ؤن ً٩ىن الخ٣لُض حؼبُا بدُث ال ًى٣ل
إلى مىخجاث مُاب٣ت جُاب٣ا
اإلا٣لض ٖىانغ اإلالُ٨ت الهىاُٖت ؾىي في حؼء منهاُٞ ،دهل ٖلى مىخىج ٌكبه اإلاىخىج
ألانلي إلى صعحت ازخالٍ اإلاىخىححن في طهً اإلاؿتهل.)579(٪
والخُاب ٤ال٨لي ؤو الجؼةي ٢ض ً٩ىن في مىيىٕ اإلاىخىج إطا ٧ان هظا اإلاىخىج مدل
ً
ازترإ مىدذ ٖىه بغاءة ازترإ ؤو ٧ان اإلاىخىج هاججا مباقغة ًٖ َغٍ٣ت نى٘ ٧اهذ مدل
ازترإ ،و٢ض ً٩ىن الخُاب ٤في ق٩ل ومٓهغ اإلاىخىج إطا ٧ان هظا الك٩ل ٖباعة ًٖ وسخ جام
ً
ؤو حؼةي لغؾم ؤو همىطج نىاعي مسجل٦ ،ما ٢ض ً٩ىن الخ٣لُض ٧لُا متى انُى٘ شخو
 - 578هدىٌ ولُد ،اإلاؿؤولُت ال٣اهىهُت ًٖ حغابم الخٗضي ٖلى الٗالماث في الدكغَ٘ الجؼابغي ،ؤَغوخت م٣ضمت
لىُل صعحت ص٦خىعاه ٖلىم في الح٣ى ،١جسهو ٢اهىن ألاٖما ،٫حامٗت دمحم زًُغ بؿ٨غة٧ ،لُت الح٣ى١
والٗلىم الؿُاؾُت ،2015 ،م.77 .
ً
ً
ٌٗ - 579خبر الدكبُه ؤو الخ٣لُض الجؼةي مً الجغابم ألا٦ثر اهدكاعا في الجؼابغ وألا٦ثر َغخا ٖلى الً٣اء الجؼابغي.
-BAYUT Nadir, op.cit., p.83.
عاح٘:
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ً
ً ً
ً
ٖالمت مُاب٣ت جُاب٣ا جاما و٧امال للٗالمت ألانلُت ،وٍ٩ىن حؼبُا؛ متى ًهُى٘ ٖالمت حكبه
في مجمىٖها الٗالمت الحُ٣ُ٣ت ،بدُث ًم ً٨للٗالمت الجضًضة ؤن جًلل اإلاؿتهل .)580(٪و٢ض
ً
ً
ً٩ىن الخ٣لُض مباقغا ؤًًا متى ٢ام شخو بيسخ جهمُم ق٨لي مدمي لضابغة مخ٩املت
بك٩ل حؼةي ؤو ٦لي ،وطل ٪باإلصماج في صابغة مخ٩املت ؤو بُغٍ٣ت ؤزغي(.)581
ً
ّ
والبض ؤن ًخد ٤٣الخهيُ٘ ؤو إٖاصة الهى٘ وٍخجؿض طلْ ٪اهغٍا ،لظا ال ٌٗخبر الً٣اء
ً
ً
الٟغوّ ي ج٣لُضا مجغص ؤلاٖالن ٖلى الهى٘ صون ؤن ًخجؿم طل ٪في مىخىج مجؿض ٖملُا(.)582
وٍخد ٤٣الخ٣لُض بمجغص الهى٘ ب ٌٛالىٓغ ًٖ خهى ٫ؤو ٖضم خهى ٫الاؾخٗما ٫ؤو
البُ٘(.)583
ب-الخللُد غيراإلاباشس:
ًخمثل الخ٣لُض ٚحر اإلاباقغ لح٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت في اؾخٗما ٫مىخىج م٣لض ؤو
ً
ًخًمً ج٣لُضا لٗىهغ ؤو ؤ٦ثر مً ٖىانغ اإلالُ٨ت الهىاُٖت ؤو في ُ٢ام شخو ببُ٘ جل٪
اإلاىخجاث ؤو ٖغيها للبُ٘ ؤو ؤن ً٣ىم باؾخحراصها.
ً
ً
وَٗخبر الصخو مؿؤوال حؼابُا ٖلى اؾخٗما ٫وٖغى وحؿىٍ ٤وجىػَ٘ اإلاىخجاث
اإلا٣لضة ب ٌٛالىٓغ ٖما إطا ٧ان له صزل في الى٣ل ال٨لي ؤو الجؼةي للملُ٨ت الهىاُٖت مدل
ّ
الاٖخضاء ؤم الٞ ،الغ ً٦اإلااصي في الخ٣لُض ٚحر اإلاباقغ ال ً٣ىم إال إطا وحض هىا ٥ج٣لُض
مؿب ،٤وال يهم إطا ٧ان ال٣ابم بخ٣لُض اإلالُ٨ت الهىاُٖت هى هٟؿه ال٣ابم باؾخٗمالها ؤو
بُٗها ؤو اؾخحراصها٩ٞ ،ل حغٍمت مؿخ٣لت ًٖ ألازغي ولى ؤم ً٨جهىع ّؤن ال٣ابم بالخ٣لُض
اإلاباقغ هى هٟؿه الظي ً٣ىم بالخ٣لُض ٚحر اإلاباقغ.
ّ
والبض مً الخىبُه إلى ّؤن الخمُحز بحن الخ٣لُض اإلاباقغ وٚحر اإلاباقغ ال حضوي مىه مً
الىاخُخحن ال٣اهىهُت والٗملُت ألن اإلاكغٕ الجؼابغي ؾىي بُنهما مً خُث الح٨م والٗ٣ىبت
 - 580الىاشف ؤهؼىان ،ؤلاٖالهاث والٗالماث الخجاعٍت بحن ال٣اهىن والاحتهاص ،ميكىعاث الحلبي الح٣ىُ٢ت ،بحروث،
 ،1999م.149.
 - 581اإلااصة  5مً ألامغ ع٢م  ،08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت.
582
- GALLOUX Jean-Christophe, op.cit. p.190.
 - 583د .مغبغب وعُم ،مغح٘ ؾاب ،٤م.231.
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ً
واٖخبرهما ؤٗٞاال جمـ بالح٣ى ١الاؾخئثاعٍت التي جغجبها قهاصة حسجُل اإلالُ٨ت
الهىاُٖت(.)584
ً
ً
ً
ؤزحرا ججضع ؤلاقاعة ٦ظل ٪إلى ّؤن هىا ٥حغابما جإزظ ون ٠الخ٣لُض لِـ اؾدىاصا
ً
ّ
مؿاؾها بالح٣ى ١الاؾخئثاعٍت للمال ٪وإهما خماًت لجمهىع اإلاؿتهل٨حن ،وٍخٗل ٤ألامغ بٗضم
اؾخٗماٖ ٫المت لخمُحز اإلاىخجاث ؤو الخضماث ؤو وي٘ ٖالمت ٚحر مسجلت ؤو ٚحر مىصٖت
ٖلى هظه اإلاىخجاث(.)585
ا
زاهُا -جلدًسالخللُد:
ً٣خط ي ج٣ضًغ الخ٣لُض م٣اعهت ألاٗٞا ٫املجغمت ؤو اإلاكدبه ٞيها بالح ٤الاؾخئثاعي
اإلاضعى باالٖخضاء ٖلُه( ،)586لظا ّ
ٞئن ج٣ضًغ وحىص الخ٣لُض ال ًُغح ؤي إق٩ا ٫خُىما ً٩ىن
ً ً
و٧لُا(ّ ،)587
ألن مً الؿهل مالخٓت الخُاب ٤الخام بحن ألانل والخ٣لُض،
اليسخ ؤو الى٣ل خغُٞا
ّ
والخُاب ٤ال ًسو  ِ٣ٞاإلاىخىج ؤو ق٩له وإهما حؿمُخه وُُٟ٦ت هُ٣ه( .)588في خحن ًهٗب
الجؼم بىحىص الخ٣لُض خُىما ًلجإ اإلا٣لض إلى إزٟاء الخ٣لُض وعاء ازخالٞاث زاهىٍت.
إلاٗالجت هظه ؤلاق٩الُت وي٘ الً٣اء مجمىٖت مً ألاؾـ واإلاٗاًحر ًم ً٨مً زاللها
ً
الىنى ٫إلى ما إطا ٧ان الٟٗل اإلاخاب٘ ٌك٩ل ج٣لُضا ؤم ال .وجخمثل هظه اإلاٗاًحر في :ألازظ بإوحه
ً - 584م ً٨حكبُه الخ٣لُض اإلاباقغ والخ٣لُض ٚحر اإلاباقغ بجغٍمتي التزوٍغ والاؾخٗما ٫اإلاؼوع.
ُ
 - 585اهٓغ :اإلااصة  33مً ألامغ ع٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث.
ٌٗ - 586خبر ج٣ضًغ الخ٣لُض مً اإلاؿابل اإلاىيىُٖت التي ًتر ٥ؤمغها ل٣اض ي اإلاىيىٕ ،وهظا ما ؤ٦ضجه املح٨مت الٗلُا
في اإلال ٠ع٢م  501204بمىحب ٢غاع ناصع ًٖ الٛغٞت الخجاعٍت والبدغٍت بخاعٍش  01ؤبغٍل  ،2009بحن (ب.
ؽ) و(ج .ب) بكإن ٖالمت ( )GOLD PALMوٖالمت ( .)LA PLUME D’orعاح٘ اإلالح ٤اإلاغ ٤ٞبمضازلت مجبر
دمحم ،مغح٘ ؾاب ،٤م.25.
587
- GALLOUX Jean-Christophe, op.cit. p.195.
 - 588ههذ اإلااصة  21مً ألامغ ع٢م  ،65-67اإلاخٗل ٤بدؿمُاث اإلايكإ ٖلى ؤهه » :ل ًدم ألخد ؤن ٌظخعمل حظمُت

ميشإ مسجلت إذا لم ًسخص له برلً صاخبها ،ختى ولى ذهس اإلايشإ الحلُلي للمىخج ؤو واهذ الدظمُت
مىطىع جسحمت ؤو هلل خسفي ؤو واهذ مسجبؼت بإلفاؾ " الجيع" ؤو " الىمىذج" ؤو "الشيل" ؤو " الخللُد "
ً
ؤو بإلفاؾ ممازلت« .وهظا اإلاٗنى ؤ٦ضجه ؤًًا املح٨مت الٗلُا في ٢غاع ناصع ًٖ الٛغٞت الخجاعٍت والبدغٍت في
اإلال ٠ع٢م  404570بخاعٍش  4ؤبغٍل  ،2007في ًُ٢ت قغ٦ت )با٦تري( يض ) .١ر) ،بكإن ٖالمت ()TAOS
وٖالمت ( .)TAOUSعاح٘ اإلالح ٤اإلاغ ٤ٞبمضازلت مجبردمحم ،مغح٘ ؾاب ،٤م.24-23.
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الدكابه ال بإوحه الازخال ٝبحن اإلاىخىج ألانلي واإلاىخىج اإلا٣لض (ؤ) ،والٗبرة باإلآهغ الٗام ل٩ل
مً الخ٣لُض وألانل (ب) ،يغوعة زل ٤اللبـ في طهً اإلاؿتهل( ٪حـ) ،واٖخماص مبضؤ الخ٣اعب
ؤو الخمازل (ص).
ؤ-العبرة بإوحه الدشابه ل بإوحه الاخخالف:
ًجب ٖىض ُ٢ام اإلا٣اعهت بحن ألانل واإلاىخىج اإلاضعى بخ٣لُضه الاٖخضاص بإوحه الدكابه
بُنهما ،ال بإوحه الازخالٞ ،ٝالخ٣لُض ً٣ىم إطا ما ونل الدكابه بحن ألانل واإلا٣لض إلى خض إً٣إ
ً
الٛحر في الٛلِ واللبـ بهغ ٝالىٓغ ٖما ًىحض بُنهما مً ازخال .ٝوجُبُ٣ا لظل ٪اٖخبرث
ً
مد٨مت اؾخئىا ٝباعَـ في ٢غاعها الهاصع في  19هىٞمبر  1982ج٣لُضا م٣الة ٦هغبابُت لخسؼًٍ
الحغاعة عٚم اخخىاء هظه اإلا٣الة ٖلى ن٢ ٤ٟابل للخد٨م(ٚ )volet réglableحر مىحىص في اإلا٣الة
ألانلُت( .)589واقترٍ ً٢اة مد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿُت في ال٣غاع اإلاؤعر في  5ماي ّ 1971
بإن
ج٩ىن الٗىانغ اإلاكابهت حىهغٍت وؤؾاؾُت (.)590
ً
ً
ً
ٖغ ٝهظا اإلاُٗاع –ؤًًا -جُبُ٣ا مً َغ ٝالً٣اء الجؼابغي زهىنا في مجا٫
ً
الٗالماث ،وجإؾِؿا ٖلُه اٖخبرث مد٨مت الجؼابغ ،في خ٨مها الهاصع ًٖ ٢ؿم الجىذ
ً
واملخالٟاث بخاعٍش  30حاهٟي ٖ ،1969المت " "BANITAاإلامىىخت للُٗغ اإلاؿمى بظل ٪ج٣لُضا
لدؿمُت ".)591( "HABANITA
ب-العبرة باإلاظهسالعام ل بالجصبُاث:
ؤ٦ضث املح٨مت الٗلُا في ٢غاع ناصع ًٖ الٛغٞت الخجاعٍت والبدغٍت بخاعٍش  5ماعؽ
 2002بكإن ًُ٢ت مٗامل الجبن "با "٫يض مٗمل " الجبن صًلِـ الٛغب " ّ
بإن الخ٣لُض ال
ّ
ًىٓغ إلُه باالٖخماص ٖلى الٟغو ١وإهما باالٖخماص ٖلى ؤوحه الكبه ؤلاحمالُت(٦ .)592ما ؤ٦ضث

589

- In CHAVANNE Albert et BURST Jean-Jacques, op.cit. p.243.
- In GALLOUX Jean-Christophe, op.cit., p.195.
591
-In HAROUN Ali, op.cit., Annexe, p. 382.
 - 592مل ٠ع٢م ٢ ،261208غاع بخاعٍش  5ماعؽ ًُ٢ ،2002ت مٗامل الجبن "با "٫يض مٗمل " الجبن صًلِـ
الٛغب " .عاح٘ اإلالح ٤اإلاغ ٤ٞبمضازلت مجبردمحم ،مغح٘ ؾاب ،٤م.41-40.
590
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في ٢غاع ناصع ًٖ هٟـ الٛغٞت بخاعٍش  4ؤبغٍل  ،2007في ًُ٢ت قغ٦ت )با٦تري( يض ).١
ً
ر) ،بكإن ٖالمت ( )TAOSوٖالمت (ٖ )TAOUSلى ّؤن الخ٣لُض ً٣ضع جبٗا للدكابهاث في املجمىٕ
ولِـ في ٞغو٢اث الخٟانُل(.)593
بالٟٗل ٣ٞض اٖخبر الً٣اء الجؼابغي في ًُ٢ت بحن قغ٦ت " "Piverيض قغ٦ت الغٍاى
باليؿبت لٗالمت " "Rève d’orو"ّ "Rève désiréؤن الٗالمخحن مدكابهخانّ ،
ألن اإلآهغ الٗام
ًىحي ؤنهما مدكابهخان عٚم ازخالٞهما في الجؼبُاث(.)594
حـ -خلم اللبع في ذهً اإلاظتهلً:
ّ
ًخٗحن ؤن ج٩ىن الٗبرة ٖىض الىٓغ للٗالمت ألانلُت والٗالمت اإلاضعى بخ٣لُضها ٖىض
ج٣ضًغ جىاٞغ الخ٣لُض مً ٖضمه إلى اإلاؿتهل ٪الٗاصي اإلاخىؾِ الحغم والاهدباه ،إط اإلاُٗاع في
هظا الهضص لِـ اإلاؿتهل ٪الكضًض الحغم الظي ً٨ثر مً الٟدو والخض ٤ُ٢والخدغي ٢بل
الكغاء ،وال اإلاؿتهل ٪الٛاٞل اإلاهمل الظي ٌكتري صون ؤن ًجغي الٟدو الٗاصي الظي
ً٣ط ي به الٗغ ،ٝوٖلى هظا ألاؾاؽ اٖخبر ً٢اة مد٨مت الجؼابغ ؤهه ًم ً٨للمؿتهل ٪ؤن
ً ٘٣في ٚلِ بحن ٖالمت " "SINGERوٖالمت ".)595( "SINCER
د -اعخماد مبدؤ الخلازب ؤو الخىاطب:
ًُب ٤هظا اإلاُٗاع لخ٣ضًغ الخ٣لُض في مجا ٫الازتراٖاث ،وٖلى ؤؾاؾه ٌٗخبر الخ٣لُض
ً
ً
٢ابماٖ ،ىضما ً٩ىن الش يء الىا ٘٢جدذ الجغم وإن ٧ان مسخلٟا ًٖ الش يء املحمي ببراءة
ً
ازترإ ،ل٨ىه ٌٗخبر مٗاصال لهظا ألازحر(ٞ ،)596ئطا ٧ان اإلاىخج اإلا٣لض ُٞه ٖىهغ حىهغي ًٖ
ً
الازترإ اإلاىخج لً ً٨ؤصي الىُْٟت طاتها ؤو وُْٟت م٣ا بت ّ
ٖض الٟٗل ج٣لُضا .وال ٌكترٍ
ع
 - 593املح٨مت الٗلُا في ٢غاع ناصع ًٖ الٛغٞت الخجاعٍت والبدغٍت في اإلال ٠ع٢م  404570بخاعٍش  4ؤبغٍل  ،2007في
ًُ٢ت قغ٦ت )با٦تري( يض ) .١ر) ،بكإن ٖالمت ( )TAOSوٖالمت ( .)TAOUSعاح٘ اإلالح ٤اإلاغ ٤ٞبمضازلت
مجبردمحم ،مغح٘ ؾاب ،٤م.24-23.
ً
 - 594خ٨م مد٨مت الجؼابغ ،اإلاؤعر في ُٟٞ 20غي  .1974ه٣ال ًٖ:
-HAROUN Ali, op.cit., Annexe, p. 413.
 - 595خمادي شوبير» ،الًىابِ الً٣ابُت لخ٣ضًغ حغٍمت جؼٍُ ٠ؤو حكبُه الٗالماث اإلامحزة« ،وكغة املحامي،
مىٓمت املحامحن ؾُُٖ ،٠ضص  ،2010،11م.35.
 - 596د .مغبغب وعُم ،مغح٘ ؾاب ،٤م.234.
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الدكابه في الىُْٟت جماما ،ؤي ال ٌكترٍ ؤن ً٩ىن مً هٟـ الضعحت والىىُٖت ،اإلاهم ّؤن
الىُْٟت اإلاخد٣٣ت ٢غٍبت مً وُْٟت الازترإ املحميّ .ؤما إطا ٧ان هىا ٥زال ٝفي َبُٗت
الىُْٟخحن ال ً٣ىم ٗٞل الخ٣لُض ّ
ألن الخال ٝلِـ بالضعحت بل في حىهغ الىُْٟخحن(.)597
ّ
ججضع ؤلاقاعة إلى ؤهه مً ؤحل ج٣ضًغ الخ٣لُض ًم ً٨للً٣اء ؤن ٌؿخٗحن بسبحر ٌٗحن
ً
ً
زهها لهظا الٛغى( .)598وججضع ؤلاقاعة ؤًًا إلى ّؤن اإلاكغٕ الجؼابغي ؤحاػ للمضعى ٖلُه
بإن ًىٟي مؿؤولُخه متى ؤزبذ ّ
بإن الُغٍ٣ت التي جىنل إليها للحهىٖ ٫لى اإلاىخىج جسخل٠
ًٖ الُغٍ٣ت التي حكملها بغاءة الازترإ(.)599
ّ
الفسع الثاوي
السهىين الشسعي واإلاعىىي
ال ًٟ٨ي الغ ً٦اإلااصي وخضه لُ٣ام حغٍمت الخ٣لُضّ ،
وإهما ٖالوة ٖلى طلً ٪يبغي ؤن ًضزل
ً
الٟٗل الظي ًإحي به اإلاغء في صابغة املحٓىع ،وهظا ما ٌٗغ ٝبالغ ً٦الكغعي (ؤوال)ٞ ،ال ًمً٨
مٗا٢بت شخو إال بىحىص هو ٢اهىوي ً٣غع الٗ٣ىبت وٍجغم الٟٗل ،وهظا ما ٌؿمى بمبضؤ
قغُٖت الجغابم والٗ٣ىباث ،إط جىو اإلااصة ألاولى مً ألامغ ع٢م  ،156-66اإلاخًمً ٢اهىن
ّ
الٗ٣ىباث ،اإلاٗض ٫واإلاخمم(ٖ ،)600لى ؤهه » ال حغٍمت وال ٖ٣ىبت وال جضبحر ؤمً بٛحر ٢اهىن «.
وٞى ١طلً ٪جب ؤن ًإحي الٟٗل املجغم ً
بىاء ٖلى إعاصة الٟاٖل ،وهظا ما ٌٗغ ٝبالغ ً٦اإلاٗىىي
ً
(زاهُا).
 - 597د .هىزي خمد خاػس ،قغح ٢ىاٖض اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت :اإلالُ٨ت الهىاُٖت (صعاؾت م٣اعهت بحن ال٣اهىن ألاعصوي
وؤلاماعاحي والٟغوّ ي) ،مغح٘ ؾاب ،٤م.142.
ٖ - 598لى ؾبُل اإلاثاً٢ ٫ذ مد٨مت بىٞاعٍ ٪بمجلـ ً٢اء البلُضة في خ٨م ناصع ًٖ ال٣ؿم الجؼاةي بخاعٍش 26
ماي  1996بد٨م جمهُضي ٢بل الٟهل في الضٖىي بخُٗحن زبحر لخ٣ضًغ مضي وحىص حكابه ؤلت لهى٘
ألاؾمىذ باأللت اإلامىىخت ٖنها بغاءة ازترإ .اهٓغ خ٨م جمهُضي ناصع ًٖ مد٨مت بىٞاعٍ ،٪ال٣ؿم الجؼاةي،
ًُ٢ت ع٢م  ،96/342ع٢م الجضو ،96/588 ٫بخاعٍش  06ماي ( .1996خ٨م ٚحر ميكىع).
ُ
 - 599اهٓغ اإلااصة  59مً ألامغ ع٢م  ،07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ.
 - 600ؤمغ ع٢م ً ،156-66خًمً ٢اهىن الٗ٣ىباثّ ،
مٗضّ ٫
ومخمم ،مغح٘ ؾاب.٤
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ا
ؤول-السهً الشسعي:
ُ
ججم٘ الىهىم ال٣اهىهُت الىاْمت للملُ٨ت الهىاُٖت ٖلى ججغٍم الخ٣لُض وجغجب ٖلُه
ٖ٣ىباث حؼابُت(ٚ .)601حر ؤهه ال ًٟ٨ي وحىص هو ًجغم الٟٗل وٍ٣غع ٖ٣ىبتّ ،
وإهما ٖالوة ٖلى
ً
طلّ ٪
البض ؤن ًإحي الٟٗل يمً الكغوٍ املحضصة ٢اهىها ،بمٗنى ؤن ً٩ىن الاٖخضاء واٖ ٘٢لى خ٤
ً
ً
ً
ّ
٢ابم (ب) ،وؤال ً٩ىن مباخا ؤو مؿمىخا به ٢اهىها (ؤ).
ا
ؤ-ؤن ًىىن الحم الاطخئثازي كابما:
ً
ٌكترٍ ؤن ً٩ىن الح ٤الاؾخئثاعي مدل الاٖخضاء ٢ابما و٢ذ الاٖخضاء؛ ؤي ؤن ً٩ىن
ً
مسجال لضي اإلاٗهض الىَني الجؼابغي للملُ٨ت الهىاُٖت ومىدذ بكإهه قهاصة حسجُل ،وؤن
ً ٘٣الاٖخضاء زال ٫مضة نالخُت هظه الكهاصة .وٍترجب ٖلى طل ٪هدُجت في ٚاًت ألاهمُت،
ً
وهي ّؤن الصخو ال ٌؿإ ٫مثال ًٖ الخ٣لُض إطا ٢ام بئٖاصة نى٘ مىخجاث ٧اهذ مىيىٕ
ازترإ لم جمىذ ٖىه بغاءة ازترإ ،ؤو ٢ام باؾخٛال ٫عؾم ؤو همىطج نىاعي لم ً ً٨مدل
ّ
حسجُل لضي اإلاٗهض الىَني الجؼابغي للملُ٨ت الهىاُٖت ؤو ؤهه ٧ان مدل إًضإ إال ؤهه لم
ًيكغ بٗض.
و٢ض ّ
ؤ٦ض اإلاكغٕ الجؼابغي هظا اإلاى ٠٢بهٟت نغٍدت؛ ٞجاء في اإلااصة  57مً ألامغ

ع٢م  07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ بإهه » :ل حعخبر الىكاةع الظابلت لدسجُل ػلب بساءة
الاختراع ماطت بالحلىق الىاحمت عً البراءة ول حظخدعي ؤلاداهت ختى ولى واهذ مدهُت. «...
و٦ظل ٪حاء في اإلااصة  2/25مً ألامغ ع٢م  ،86-66اإلاخٗل ٤بالغؾىم والىماطجّ » :إن ألاعماٌ
الظابلت لئلًداع ل ّ
جخىٌ ؤي خم في إكامت دعىي حصابُت ؤو مدهُت جخفسع مً هرا ألامس «.
ً
٦ما حاء ؤًًا في اإلااصة  1/27مً ألامغ ع٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ؤهه » :ل حعد ألافعاٌ
الظابلت ليشس حسجُل العالمت مخلت بالحلىق اإلاسجبؼت بها « .والؿُا ١هٟؿه ؤًًا
جًمىخه اإلااصة  38مً ألامغ ع٢م  ،08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ
ُ
 - 601اهٓغ اإلاىاص مً  23إلى  28مً ألامغ ع٢م  ،86-66اإلاخٗل ٤بالغؾىم والىماطج ،واهٓغ اإلاىاص مً  26إلى  33مً
ألامغ ع٢م ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ،واهٓغ اإلااصجحن  61و 62مً ألامغ ع٢م  ،07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ.
واهٓغ اإلاىاص مً  35إلى  41مً ألامغ ع٢م  ،08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت.
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اإلاخ٩املت ،إط حاء ٞيها ؤهه... » :ل حظخلصم ألاعماٌ الظابلت لئلًداع ؤي دعىي بمىحب هرا
ألامس .ول حظخلصم ألاعماٌ الالخلت لئلًداع والظابلت لليشس ؤي دعىي مدهُت ؤو حصابُت،
ّ
إل إذا كام الؼسف اإلاخظسز بئزباث طىء هُت الفاعل «.
و٦ظل ٪ال ٌؿإ ٫الصخو ًٖ الخ٣لُض إطا ٢ام باؾخٗما ٫ازترإ ؤو عؾم ؤو همىطج ؤو
ٖالمت ؤو ؤي خ ٤آزغ مً خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت بٗض اهً٣اء مضة الحماًت ال٣اهىهُت
ً
اإلا٣غعة ٢اهىها ؤو بٗض ؾ٣ىٍ خ ٤اإلاال ٪لؿبب مً اؾباب الؿ٣ىٍ(ٚ .)602حر ؤهه ًمً٨
للمال ٪ؤن ًغ ٘ٞصٖىي الخ٣لُض بٗض جاعٍش الؿ٣ىٍ خى ٫و٢اة٘ وؤٗٞا ٫خضزذ ٢بل ؾ٣ىٍ
الح ،٤بكغٍ اخترام ج٣اصم الضٖىي باليؿبت للجىذ(.)603
ً
ً
٦ما ال ٌؿإ ٫الصخو ًٖ الخ٣لُض إطا نضع خ٨ما نهابُا ً٣ط ي ببُالن الح ٤اإلاؼٖىم
ً
الاٖخضاء ٖلُه .وؤ٦ثر مً طل٪؛ ٣ٞض ؤحاػ ال٣اهىن للصخو اإلاخاب٘ ً٢ابُا ٖلى ؤؾاؽ
ُ
الخ٣لُض بإن ًُلب في هٟـ الضٖىي اإلاغٞىٖت يضه إبُا ٫الح ٤اإلاضعى بإهه اٖخضي ٖلُه.
وٖىضبظ ًىٓغ ال٣اض ي في مضي صحت الُلب(.)604
ا
ب-ؤل ٌعخبرالفعل اإلاشدبه فُه مباخا:
ً
ً
ً
ٌكترٍ ؤال ً٩ىن الٟٗل الظي ًإحي به الصخو مباخا ؤو مكغوٖا ،وجغجِبا ٖلى طل ٪ال
ً
ٌٗخبر الصخو مغج٨با لجىدت الخ٣لُض إطا ٢ام بمىا٣ٞت اإلاال ٪بإٗٞا ٫جمـ بالح٣ى١
ً
ً
الاؾخئثاعٍت لهظا ألازحر( ،)605و٦ظل ٪ال ٌؿإ ٫اإلاغزو له جغزُها إحباعٍا ٖلى ألاٗٞا ٫التي
ً - 602م ً٨إعحإ ؤؾباب ؾ٣ىٍ الح ٤في اإلالُ٨ت الهىاُٖت إلى جسلي اإلاال ًٖ ٪خ٣ه ،وامخىاٖه ًٖ الاؾخٗما،٫
وٖضم حؿضًضه عؾىم الاب٣اء باليؿبت لبراءاث الازترإ ،ونضوع خ٨م ً٢اةي نهاةي ً٣ط ي بالبُالن.
 - 603خضصث مضة الخ٣اصم في مىاص الجىذ بثالر ؾىىاث ٧املت حؿغي مً ًىم ا٢ترا ٝالجغٍمت إطا لم ًخسظ زال٫
هظه الٟترة ؤي إحغاء مً إحغاءاث الخد ٤ُ٣ؤو اإلاخابٗت ،وحؿغي مً جاعٍش آزغ إحغاء إطا اجسظث احغاءاث في
جل ٪الٟترة .اهٓغ اإلااصة  8مً ألامغ ع٢م  ،155-66اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼابُت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف ٖضص
 49لخـاعٍش  11حىان ّ ،1966
(مٗضّ ٫
ومخمم).
ُ
ُ
 - 604اهٓغ اإلااصة  30مً ألامغ ع٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ،واهٓغ ٦ظل ٪اإلااصة  60مً ألامغ ع٢م ،07-03
اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ.
ُ
 - 605اهٓغ ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫اإلااصة  21مً ألامغ ع٢م  ،65-76اإلاخٗل ٤بدؿمُاث اإلايكإ ،إط حاء ٞيها» :ل ًدم ألخد
ؤن ٌظخعمل حظمُت ميشإ مسجلت إذا لم ًسخص له برلً صاخبه. «...
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جمـ بالح٣ى ١الاؾخئثاعٍت للمال ٪متى ٧اهذ في خضوص الغزهت اإلامىىخت.
وال ٌؿإ ٫الصخو ًٖ الخ٣لُض إطا اؾخٗمل الش يء املحمي بد ٤ملُ٨ت نىاُٖت
ً
ألٚغاى ٚحر ججاعٍتٞ ،ال٣اهىن ال ٌٗخبر مؿاؾا بد٣ى ١اإلاال ٪الاؾخئثاعٍت الى٣ل ؤو اليسخ
ؤو الاؾخٗما ٫ألٚغاى شخهُت ؤو ألٚغاى البدث الٗلمي(.)606
ً
و٦ظل ٪ال ٌٗض مؿؤوال ًٖ الخ٣لُض الصخو الظي ً٣ىم بإٖما ٫جسو مىخىج
مكمى ٫بد ٤مً خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت بٗض اؾدىٟاط اإلاال ٪لح٣ه الاؾخئثاعي ُٞه؛ ؤي
ً
بٗض ٖغيه هظا اإلاىخىج في الؿى ١قغٖا(.)607
ا
زاهُا-السهً اإلاعىىي:
ً٣هض بالغ ً٦اإلاٗىىي الجاهب الصخص ي ؤو الى ّٟي للجغٍمتٞ ،ال ج٣ىم الجغٍمت
بمجغص ُ٢ام الىاٗ٢ت اإلااصًت التي جسً٘ لىو الخجغٍم وال جسً٘ لؿبب مً ؤؾباب
ً
ً
ؤلاباخت ،بل ّ
البض مً ؤن جهضع هظه الىاٗ٢ت ًٖ إعاصة ٞاٖلها وجغجبِ بها اعجباَا مٗىىٍا ؤو
ً
ؤصبُاٞ .الغ ً٦اإلاٗىىي هى الغابُت اإلاٗىىٍت ؤو الهلت الىٟؿُت ؤو الٗال٢ت ألاصبُت التي جغبِ
بحن ماصًاث الجغٍمت وهٟؿُت ٞاٖلها بدُث ًم ً٨ؤن ً٣اّ ٫
بإن الٟٗل هى هدُجت إلعاصة
الٟاٖل ،وبالخالي ّ
ٞئن ُ٢ام هظه الغابُت هي التي حُٗي للىاٗ٢ت ونٟها ال٣اهىوي ٞخ٨خمل
نىعتها وجىن ٠بالجغٍمت.
وَٗخبر وحىص الهلت الىٟؿُت لُ٣ام الجغٍمت مؿإلت في ٚاًت ألاهمُت ،ومٟاصها الخمُحز
زم ّ
بحن ما ًم ً٨اإلاؿاءلت ٖىه وما ال ًم ،ً٨ومً ّ
ٞئن اقتراٍ الغ ً٦اإلاٗىىي لُ٣ام الجغٍمت
يمان لخد ٤ُ٣الٗضالتٞ ،خى٣ٖ ُ٘٢ىبت ٖلى شخو ال جغبُه نلت هٟؿُت بماصًاث
ّ
ّ
ً - 606ؤ٦ض اإلاكغٕ الجؼابغي بإهه ال حكمل الحماًت ال٣اهىهُت بمىحب قهاصة الدسجُل إال ألاٖما ٫طاث ألاٚغاى
الهىاُٖت والخجاعٍت ،وال حكمل هظه الحماًت ألاٖما ٫اليسخ ألٚغاى زانت ؤو ألٚغاى البدث الٗلمي
 .ِ٣ٞعاح٘ في طل ٪اإلااصة  12مً ألامغ ع٢م  ،07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ .واإلااصة  6مً ألامغ ع٢م ،08-03
اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت.
 - 607اإلااصة  12مً ألامغ ع٢م  ،07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ واإلااصة  6مً ألامغ ع٢م  ،08-03اإلاخٗل ٤بدماًت
الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت.
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الجغٍمت ؤمغ ًجافي الٗضالتّ ،
ألن هظه ألازحرة ج٣خط ي ؤن ًى ٘٢الجؼاء ٖلى املخُئ ،والخُإ
مغهىن ؤمغ جد٣ُ٣ه بُ٣ام الغابُت الىٟؿُت بحن الٟٗل والٟاٖل(.)608
ً
ً
ّ
وؤما بكإن ال٣اهىن الجؼابغيٞ ،لم ًخسظ مىٟ٢ا مىخضا ُٞما ًسو الغ ً٦اإلاٗىىي في
ً
مجا ٫الخ٣لُضٞ ،اقترٍ ؤن ج٩ىن ألاٗٞاٖ ٫مضًت خُىما ً٩ىن الاٖخضاء واٗ٢ا ٖلى بغاءاث
ازترإ ؤو جهامُم ق٩لُت لضوابغ مخ٩املت ؤو ٖلى حؿمُت ميكإ( ،)609بِىما لم ٌكغ إلى ما
ًُٟض ال٣هض خُىما ًخٗل ٤الخ٣لُض بالٗالماث والغؾىم والىماطج الهىاُٖت(.)610
ّ
وهظا ٌٗني ّ
بإن ال٣هض الجىاةي في ج٣لُض الٗىانغ ألازحرة إهما هى ٢هض ٖام ،ؤي ٢هض
ٗٞل الخ٣لُض صون اقتراٍ ؾىء الىُت ؤو ٢هض ؤلاؾاءة ؤو ؤلايغاع باملجني ٖلُه ناخب
ً
الغؾم ؤو الىمىطج الهىاعي ؤو ناخب الٗالمت .وهظا زالٞا لالٖخضاء ٖلى بغاءاث الازترإ
والخهامُم الك٩لُت إط ٌكترٍ ما ٌٗغ ٝبال٣هض الخام ؤي ّ
البض مً إزباث ؾىء هُت
اإلا٣لض(.)611
ولم ًى ٤ٞاإلاكغٕ في هظه ألاخ٩ام ،إط ٧ان ٖلُه ؤن ٌكترٍ ال٣هض الٗام خُىما ً٩ىن
ً
ً
ً
الٟاٖل اعج٨ب ج٣لُضا مباقغا وَكترٍ ال٣هض الخام خُىما ً٩ىن الجاوي اعج٨ب ج٣لُضا
ً
ٚحر مباقغا .إط ّؤن بى٢ىٕ الخ٣لُض بهىعجه اإلاباقغة ً٩ىن ٢ض جد ٤٣ال٣هض الجىاةي ولى ٧ان
 - 608عبد هللا طلُمان ،قغح ٢اهىن الٗ٣ىباث الجؼابغي ،ال٣ؿم الٗام ،الجؼء ألاو( ،٫الجغٍمت) ،صًىان
اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼابغ ،1998 ،م.232.
 - 609جىو اإلااصة  60مً ألامغ ع٢م  ،07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ٖلى ؤههٌ » :عد ول مخعمد ًسجىب خظب
مفهىم اإلاادة  56ؤعاله ،حىدت جللُد « .وجًُ ٠اإلااصة  62مً طاث ألامغ ٖلى ؤههٌ » :عاكب بىفع العلىبت

التي ٌعاكب بها اإلاللد ول مً ًخعمد إخفاء ش يء مللد ؤو إخفاء عدة ؤشُاء مللدة ؤو ًبُعها ؤو ٌعسطها
للبُع ؤو ًدخلها إلى التراب الىػني « ،و٦ظل ٪جىو اإلااصة  36مً ألامغ ع٢م  ،08-03اإلاخٗل ٤بدماًت
ا
الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت ٖلى ؤههٌ » :عاكب ول مً كام باإلاظاض عمدا بهره الحلىق٦ . «...ما

ً
وعص لٖ " ٟٔمضا" في اإلااصة  30مً ألامغ ع٢م  ،65-76اإلاخٗل ٤بدؿمُاث اإلايكإ.
ً - 610غي البٌٗ ّ
ؤن ال٣هض الجىاةي في الٗىانغ ألازحرة ال ٌكترٍ لىحىص حىدت الخ٣لُض ،ؤي ال ًجب البدث ًٖ
هُت مغج٨ب الٟٗل الًاعُٞ ،ما إطا ٧اهذ خؿىت ؤو ؾِئت .عاح٘ في طل :٪د .شزاوي فسخت صالح ،مغح٘ ؾاب،٤
م.261.
ّ
 - 611ججحز اإلااصة  59مً ألامغ ع٢م  ،07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ للمتهم بإن ًثبذ بإهه جىنل إلى اإلاىخجاث التي
ُ
ؤتهم بخ٣لُضها هاججت ًٖ َغٍ٣ت مسخلٟت ومؿخ٣لت ًٖ الُغٍ٣ت اإلابرؤة .
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اإلا٣لض ًجهل ؤن الابخ٩اع مسجل٩ٞ ،ان ٖلى اإلاكغٕ ؤن ًٟترى ٖلم ال٩اٞت بهظا الدسجُل
َاإلاا اإلاٗهض الىَني الجؼابغي للملُ٨ت الهىاُٖت ًخىلى وكغ ّ
٧ل الٗالماث والغؾىم والىماطج
الهىاُٖت وٚحرها مً الح٣ى ١اإلاسجلت في اليكغة الغؾمُت املخههت لظل .٪ومً ّ
زم ال
ٌٗظع الجاوي بجهل الدسجُل إط حٗض هظه اليكغة بمثابت إٖالم للجمهىع(.)612
وٖلى الى ٌُ٣مً طلً ،٪خد ٤٣الغ ً٦اإلاٗىىي في الخ٣لُض ٚحر اإلاباقغ في ؤن ً٩ىن
ً
ً
ً
اإلاتهم ٢انضا الاججاع ،و٢هض الاججاع مٗىاه ؤن ً٣هض بُٗها واؾخسضامها اؾخسضاما ججاعٍا
ً
ٖاإلاا ّ
وبإن ً٩ىن
بإن اإلاىخجاث والبًاة٘ م٣لضة ،وبمٗنى آزغ ٌكترٍ ؤن ً٩ىن س يء الىُت.
ّ
وٖلُه إطا ؤم ً٨جهىع ّؤن ؾىء الىُت مٟترى في الخ٣لُض اإلاباقغ ٞئهه ال ً٩ىن ٦ظل ٪في
الخ٣لُض ٚحر اإلاباقغ إط اإلاٟترى ؤن ً٩ىن الٟاٖل خؿً الىُت ُٞه إلى ؤن ًثبذ ٖ٨ـ طل.٪
ً
ٖاإلاا ّ
ٞال ًٟترى في الخ٣لُض ٚحر اإلاباقغ ؾىء هُت الٟاٖل بمٗنى ؤن ً٩ىن
بإن الش يء
ً
اإلابخ٨غ م٣لضا في مىيىٖه ؤو ق٩له ؤو في حؿمُخه ،وٍٖ ٘٣بء إزباث ٖلمه بخ٣لُض الابخ٩اع
الظي جخًمىه البًاة٘ واإلاىخجاث ٖلى ناخب الابخ٩اع ؤو الىُابت الٗامت وٍجىػ إزباث طل٪
ب٩اٞت َغ ١ؤلازباث ،وفي الى٢ذ هٟؿه ًم ً٨للٟاٖل ؤن ًثبذ اهخٟاء ٖلمه بالخ٣لُض وفي هظه
الحالت ال ًىٖ ٘٢لُه الٗ٣اب(.)613

اإلاؼلب الثالث
زفع دعىي الخللُد وآلازازاإلاترجبت عنها
حٗخبر صٖىي الخ٣لُض الىؾُلت الخانت اإلامىىخت لهاخب قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت
لغصٕ ؤٖما ٫الخ٣لُض اإلااؾت بد٣ى٢ه الاؾخئثاعٍت في اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،وٖلى هظا ألاؾاؽ
ًجحز ال٣اهىن الجؼابغي لهاخب الح ٤ؤن ًلجإ إلى الً٣اء وٍغ ٘ٞصٖىي ً٢ابُت يض ؤي
 - 612اهٓغ هظا الغؤي في :الفخالوي حمُل طمير خظين ،مغح٘ ؾاب ،٤م .405.وهدً همُل إلى هظا الغؤي ،إط
ً
ٌٗخبر الغ ً٦اإلاٗىىي
مٟتريا ال صاعي إلزباجه ٟ٨ُٞي نضوع اليكغة الغؾمُت للمٗهض الىَني للملُ٨ت
الهىاُٖت لٗلم الجمهىع.
 - 613ال ً٣بل الاٖخظاع بٗضم الدسجُل ٣٦غٍىت ٖلى خؿً الىُت ،ومً ال٣غابً التي جهلح إلزباث ٖضم الٗلم ؤلاصالء
بإؾماء مً ؾلمىه البًاة٘ واإلاىخجاث ؤو مً ٢ام بخهيُٗها.
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شخو ٌٗخضي ٖلى خ٣ى٢ه الاؾخئثاعٍت ًٖ َغٍ ٤الخ٣لُض(الٟغٕ ّ
ألاو ،)٫وإطا زبذ لل٣اض ي
ً
وحىص الخ٣لُض ووؿبخه للمتهم ٢ط ى بالٗ٣ىباث التي ٢غعها ال٣اهىن في هظا الكإن و٣ٞا
ّ
لٓغو ٝومالبؿاث الًُ٣ت اإلاٗغويت ؤمامه (الٟغٕ الثاوي).
الفسع ّ
ألاوٌ
زفع دعىي الخللُد
ً٣خط ي ع ٘ٞصٖىي الخ٣لُض جدضًض الجهت الً٣ابُت املخخهت ،طلّ ٪ؤن الازخهام
ّ
الً٣اةي مً اإلاؿابل الك٩لُت الىاحب مغاٖاتها ٖىض ع ٘ٞؤًت صٖىي وإال نضع ال٣اض ي
ً
ً
ً
خ٨ما بٗضم الازخهام (ؤوال) ،وهٓغا لخهىنُت صٖىي الخ٣لُضً ،خٗحن ٖلُىا ؤن هدضص
ً
ؤصحاب الح ٤في عٗٞها (زاهُا).
ا
ؤول-الجهت اللظابُت املخخصت:
ج٨مً ؤهمُت الازخهام في جبُان املح٨مت املخخهت التي جخمخ٘ بهالخُت الخد٤ُ٣
والح٨م بم٣خط ى ال٣اهىن في صٖىي الخ٣لُض ،والازخهام هىٖان :ازخهام هىعي (ؤ) وآزغ
إ٢لُمي (ب).
ا
ؤ -املحىمت املخخصت هىعُا:
بؿِ اإلاكغٕ الجؼابغي الخىُٓم الً٣اةي ،وطل ٪بجٗل املحا٦م طاث ازخهام ٖام
في الىٓغ في حمُ٘ اإلاىاػٖاث باؾخثىاء ما هو ٖلُه بىو زام .وُٞما ًسو اإلاىاص الجؼابُت
جسخو املح٨مت بالىٓغ في الجىذ واملخالٟاث( .)614وبالغحىٕ إلى ههىم اإلالُ٨ت الهىاُٖت
ً
هجض ٞيها ما ٌكحر إلى ازخهام املح٨مت٣ٞ ،ض حاء مثال في اإلااصة  24مً ألامغ ع٢م ،86-66
اإلاخٗل ٤بالغؾىم والىماطج ،واإلااصة  2/30مً ألامغ ع٢م  ،65-76اإلاخٗل ٤بدؿمُاث اإلايكإ،
و٦ظل ٪اإلااصة  2/36مً ألامغ ع٢م  ،08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ
اإلاخ٩املت.
 - 614اإلااصة  328مً ألامغ ع٢م  ،155-66اإلاؤعر في ً 08ىهُى  ،1966اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼابُت ،مٗض٫
ومخمم ،مغح٘ ؾاب.٤
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ً
وه٨ظا ًدّ ٤
ل٩ل مد٨مت ؤن جىٓغ في صٖىي الخ٣لُض صون جدضًض مد٨مت مسخهت هىُٖا.
ً
ٚحر ؤهه هٓغا لخٗضص املحا٦م اإلاىدكغة في الىًَ ًخٗحن ٖلى ناخب الح ٤ؤن ًغ ٘ٞؤو ؤن ًىحه
ً
صٖىاه إلى املح٨مت املخخهت إ٢لُمُا طلّ ٪ؤن ٢ىاٖض الازخهام ؤلا٢لُمي في اإلاىاص الجؼابُت حٗض
مً الىٓام الٗام( ،)615وبالخالي ًم ً٨ؤن ًخمؿ ٪به اإلاتهم ؤو ؤن ًثحره ال٣اض ي مً جل٣اء هٟؿه.
ا
إكلُمُا:
ب  -املحىمت املخخصت
بٗضما عؤًىا ّؤن حمُ٘ املحا٦م مسخهت بالىٓغ في صٖىي الخ٣لُض ًإحي صوع ٢ىاٖض
الازخهام املحلي لخدضًض مد٨مت مُٗىت ًم ً٨ؤن جغ ٘ٞإليها الضٖىي .وٍجىػ لهاخب
الح ٤ؤن ًغ ٘ٞصٖىي ج٣لُض حؼابُت وٍخإؾـ ٞيها ُ٦غ ٝمضوي(ُٞ ،)616ىٗ٣ض الازخهام
للمد٨مت التي ً ٘٣في صابغتها اعج٩اب الخ٣لُض ،إط ل٩ل ٗٞل ياع م٩ان جسخو به مد٨مت
طاث اإلا٩ان .ل٢ ً٨ض جغج٨ب حغٍمت وجٓهغ في ٖضة ؤما٦ ،ً٦خ٣لُض ٖالمت ؤو عؾم ؤو همىطج
نىاعي ؤو مىخىج مىيىٕ بغاءة ازترإ في م٩ان مٗحن ،وٍخم بُ٘ وٖغى البًاٖت التي جدمل
الٗالمت اإلا٣لضة ؤو الغؾم ؤو الىمىطج اإلا٣لض في ؤما ً٦ؤزغيٗٞ .ىضبظ جُب ٤ؤخ٩ام اإلااصة
 329مً ألامغ ع٢م  ،155-66اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼابُت ،اإلاٗض ٫واإلاخمم.
ً
وجغجِبا ٖلى طلّ ٪
ٞئن املح٨مت املخخهت هي مد٨مت م٩ان الخ٣لُض ،وهى م٩ان ؤو م٣غ
ّ
ّ
اإلاؤؾؿت ؤو الكغ٦ت ؤو الخاحغ ٖاصة ،ألهه اإلا٩ان الخام بخجاعجه إال ؤهه ٢ض ًمخض ألامغ إلى ٖضة
ً
ميكأث ٩ُٞىن ٧ل منها مؿئىال ًٖ حغٍمت الخ٣لُض ؤو الاؾخٛال ٫ؤو الاؾخٗما ٫ؤو ؤي
مؿاؽ بملُ٨ت خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت ؤو مد٨مت مدل إ٢امت ؤخض اإلاتهمحن ؤو
قغ٧ائهم(.)617

 - 615عاح٘ مؤل ٠ؤؾخاطها بىبشير مدىد ؤملسان خٟٓه هللا ،الىٓام الً٣اةي الجؼابغي ،الُبٗت الثاهُت ،ص.م.ج،
الجؼابغ ،1994 ،م.298.
 - 616ججحز اإلااصة  3مً ألامغ ع٢م  ،155-66اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼابُت ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،مباقغة الضٖىي
اإلاضهُت م٘ الضٖىي الٗمىمُت في و٢ذ واخض ؤمام الجهت الً٣ابُت هٟؿها.
 - 617زغج الً٣اء الجؼابغي ًٖ هظه ال٣اٖضة في حغٍمت إنضاع الكُ ٪بضون عنُض ٞاٖتر ٝبازخهام مد٨مت
ُ
إ٢امت اإلاؿخُٟض مً الكُ .٪اهٓغ٢ :غاع املح٨مت الٗلُا ع٢م ٚ ،517434غٞت الجىذ واملخالٟاث ،لخاعٍش 24
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واملح٨مت املخخهت لِؿذ املح٨مت التي ً ٘٣في صابغتها اإلا٩ان الظي جمذ ُٞه ألاٖما٫
ً
الخدًحرًت  ،ِ٣ٞبل ًم ً٨ؤن ً٩ىن الٟٗل الخىُٟظي بُٗا إلاىاص م٣لضة ؤو ويٗذ ٖليها
ً
ً
ٖالماث م٣لضة ؤو مكابهتٞ ،م٩ان ّ
٧ل بُ٘ ٌٗخبر حغما مؿخمغا للجغم ألاو ٫وٖلى هظا ًمً٨
الىٓغ في هظه ألاٗٞا ٫مً ٢بل حمُ٘ املحا٦م التي ً ٘٣في صابغتها م٩ان البُ٘ ؤو م٩ان الخ٣لُض
ؤو م٩ان الاؾخٛال.٫
ّؤما إطا و ٘٢الخ٣لُض ّ
وٚحر الجاوي م٩اهه ٢هض بُ٘ البًاة٘ في م٩ان آزغ وجم ال٣بٌ ٖلُه،
ّ
ٞئن املح٨مت املخخهت في هظه الحالت هي مد٨مت م٩ان إل٣اء ال٣بٌ ٖلُه٦ .ما ًم ً٨جهىع
ّ
ؤهه ال ًخم ال٣بٌ ٖلُه في م٩ان الخ٣لُض ؤو البُ٘ وإهما ًىحض اصٖاء يضه في ًُ٢ت ؤزغي،
ً
ج٣لُضا ؤو بُ٘ مىاص م٣لضة ؤو جدمل ٖالمت م٣لضة،
وٍدبحن مً زال ٫املحا٦مت ّؤن هىا٥
ٞاملح٨مت املخخهت في هظه الحالت هي مد٨مت الىٓغ في الضٖىي ألانلُت .وؤما إطا ٧ان الجاوي
ً
مد٩ىما ٖلُه بٗ٣ىبت ؾالبت للحغٍت ومدبىؾا بم٣غ الجهت الً٣ابُت التي ؤنضعث خ٨م
ً
ّ
إصاهخه ؾىاء ؤ٧ان نهابُا ؤم لم ًٞ ً٨ئهه ًم ً٨ملح٨مت صابغة مدل الحبـ الازخهام بىٓغ
في حغٍمت الخ٣لُض اإلايؿىبت إلى املحبىؽ(ٚ .)618حر ؤهه ال ًجىػ للمد٨مت الىا ٘٢في صابغة
ازخهانها حغم الخ٣لُض الخظعٕ ّ
بإن الجاوي ّ
مدل خبـ في صابغة ازخهام مد٨مت ؤزغي
للً٣اء بٗضم الازخهام(.)619
وه٨ظا ًجىػ ألًت مد٨مت مً بحن املحا٦م اإلاظ٧ىعة ً
آهٟا ؤن جخسظ إحغاءاتها في م٩ان
ازخهانها٦ .ما ًم ً٨لها ؤن جىِب املحا٦م ألازغي التي جىحض ؤٗٞا ٫مجغمت في م٩ان
ازخهانها ،وحٗخبر املحا٦م ألاولى مسخهت بهىعة ؤؾاؾُت ،إط ًجىػ إلاً ًد ٤له ع ٘ٞصٖىي
ً
الخ٣لُض ؤن ًلجإ إلى املحا٦م اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا لغصٕ ألاٗٞا ٫التي حٗض حغابم جمـ بملُ٨خه
حىان ًُ٢ ،2009ت الىُابت الٗامت و(ب.م) وقغ٦ت ماٟ٦اعم ،مجلت املح٨مت الٗلُاٖ ،ضص ،2010 ،01
م.320-314.
 - 618اإلااصة  552مً ألامغ ع٢م  ،155-66اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼابُت ،مٗض ٫ومخمم.
ً٢ - 619ذ الٛغٞت الجىابُت باملح٨مت الٗلُا بإهه »:ل ًمىً الخرزع باللاعدة الاطخنىابُت لالخخصاص املحلي،

اإلارهىزة في اإلاادة  555مً كاهىن ؤلاحساءاث الجصابُت ،للىؼم بعدم الاخخصاص ،في املجالع اللظابُت
ُ
اإلاخجاوزة « .اهٓغ٢ :غاع املح٨مت الٗلُا ،الٛغٞت الجىابُت ،اإلال ٠ع٢م  418564لخاعٍش  19ؾبخمبر ،2007
بكإن ًُ٢ت الىُابت الٗامت يض (م .ب) ،مجلت املح٨مت الٗلُاٖ ،ضص  ،2008 ،02م م.328-323.
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الهىاُٖت(.)620
و٢ض ًسخاع ناخب الح ٤ع ٘ٞصٖىي مضهُت مؿخ٣لت ًٖ الضٖىي الجؼابُت ٧إن ً٣ضم
ق٩ىي ٖلى ؤؾاؽ حىدت الخ٣لُض وٍغ ٘ٞصٖىي مضهُت بهٟت مىٟهلت ًٖ الضٖىي
ً
ألاولى(ٗٞ ،)621ىضبظ ًخدضص الازخهام ؤلا٢لُمي في الضٖىي الجؼابُت و٣ٞا إلا٣خًُاث اإلااصة
 329مً ألامغ ع٢م  155-66الؿال ٠الظ٦غ .وٍؤو ٫الازخهام ؤلا٢لُمي للىٓغ في الضٖىي
اإلاضهُت ملح٨مت و٢ىٕ الٟٗل الًاع ؤي مد٨مت و٢ىٕ ؤٖما ٫الخ٣لُض( .)622وٍخٗحن ٖلى
ً
املح٨مت اإلاضهُت في هظه الحالت إعحاء الح٨م لححن الٟهل نهابُا في صٖىي الخ٣لُض
الجؼابُت(.)623
ً
ّ
وؤزحراً ،م ً٨لهاخب الح ٤ؤال ًغ ٘ٞصٖىي حؼابُت وإهما ًسخاع الُغٍ ٤اإلاضوي،
ً
ً
وٖىضبظ جخدضص املح٨مت املخخهت إ٢لُمُا للٟهل في الضٖىي و٣ٞا لل٣ىاٖض الٗامت اإلاٗغوٞت
في ؤلاحغاءاث اإلاضهُت ،وهي مد٨مت مىًَ اإلاضعى ٖلُه( ،)624وال ًجىػ لهاخب الح ٤الظي
ّ
باقغ صٖىاه ؤمام املح٨مت اإلاضهُت ؤن ًغٗٞها ؤمام املح٨مت الجؼابُت ،إال إطا ٧اهذ الىُابت
الٗامت ٢ض عٗٞذ الضٖىي الٗمىمُت ٢بل ؤن ًهضع مً املح٨مت اإلاضهُت خ٨م في
اإلاىيىٕ(.)625
ا
زاهُا-ؤصحاب الحم في زفع دعىي الخللُد:
ل٩ي جخمخ٘ خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت بالحماًت ًٖ َغٍ ٤صٖىي الخ٣لُض ّ
البض مً جىاٞغ
 - 620الفخالوي حمُل طميرحظين ،مغح٘ ؾاب ،٤م.398.
 - 621ججحز اإلااصة  4مً ألامغ ع٢م  ،155-66اإلاخًمً مً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼابُت ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،مباقغة
الضٖىي اإلاضهُت مىٟهلت ًٖ الضٖىي الٗمىمُت.
 - 622هو اإلااصة  39مً ال٣اهىن ع٢م  ،09-08اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 623اإلااصة  4مً ألامغ ع٢م  ،155-66اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼابُت ،مٗض ٫ومخمم ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 624وإن لم ً ً٨له مىًَ مٗغوُٗٞ ،ٝىص الازخهام للمد٨مت التي ًٞ ٘٣يها آزغ مىًَ له .وفي خالت ازخُاع
مىًًَ ،ؤو ٫الازخهام ؤلا٢لُمي للمد٨مت التي ًٞ ٘٣يها اإلاىًَ املخخاع .وفي خالت حٗضص اإلاضعى ٖليهم ًجىػ
ع ٘ٞصٖىي الخ٣لُض اإلاضهُت إلى املح٨مت التي ً ٘٣في صابغتها مىًَ ؤخض اإلاضعى ٖليهم .عاح٘ اإلاىاص  37و  38مً
ال٣اهىن ع٢م  ،09-08اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 625اإلااصة  5مً ألامغ ع٢م  ،155-66اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼابُت ،مٗض ٫ومخمم ،مغح٘ ؾاب.٤
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قغٍ هام ،وهى إحغاء الدسجُل ،ؤي ؤن ً٩ىن ناخب الابخ٩اع ؤو ؤلاقاعة اإلامحزة ٢ض ٢ام
ب٩اٞت ؤلاحغاءاث ال٣اهىهُت الالػمت لدسجُلها لضي اإلاٗهض الىَني الجؼابغي للملُ٨ت
الهىاُٖت.
ٞئطا جىٞغ هظا الكغٍ ٢امذ الحماًت بضٖىي الخ٣لُض وؤنبذ الخٗضي بئخضي الهىع
ً
ً
ً
اإلامىىٖت ٢اهىها ،حغٍمت ٌٗا٢ب ٖليها ال٣اهىن .وإلاا ٧ان الدسجُل قغَا ؤؾاؾُا لالؾخٟاصة
مً هظه الضٖىي الدسجُلٞ ،ئهه ًد ٤لهاخب قهاصة الدسجُل ؤن ً٣ضم ق٩ىي إلى الىُابت
الٗامت ؤو الخ٣ضم إلى الًبُُت الً٣ابُت املخخهت ٖلى ؤؾاؽ الخ٣لُض (ؤ) ،وٍجىػ طل٪
ً
ً
ً
ً
ؤًًا للمغزو له جغزُها اؾخئثاعٍا (ب) ،وؤزحرا مً مىُل ٤اٖخباع الىُابت الٗامت ممثلت
الح ٤الٗام ًجىػ لها مباقغة الضٖىي الٗمىمُت(حـ).
ؤ -اإلاالً:
ًىهغ ٝمٗنى اإلاال ٪إلى الصخو الظي مىدذ له قهاصة اإلالُ٨ت الهىاُٖت ؾىاء ٧ان
ً
ً
اإلاال ٪وخُضا ؤو قغٍ٩ا م٘ ٚحره ،و٦ظلً ٪إزظ نٟت اإلاال ٪مً اهخ٣ل إلُه الح ٤في اإلالُ٨ت
الهىاُٖت ؾىاء ٧ان اإلاخىاػ ٫له ؤو مً آلذ إلُه اإلالُ٨ت ًٖ َغٍ ٤اإلاحرار .لّ ً٨
البض مً
ّ
ؤلاقاعة إلى ّؤن اإلاخىاػ ٫له في خالت الخىاػ ٫ال ًد ٤له مماعؾت صٖىي الخ٣لُض إال بٗض اؾدىٟاط
احغاءاث الُ٣ض واليكغ لضي اإلاٗهض الىَني الجؼابغيٞ ،سال ٫الٟترة الىاٗ٢ت بحن إبغام الٗ٣ض
ووكغه ًدخ ٟٔاإلاخىاػ ٫بد ٤ع ٘ٞصٖىي الخ٣لُض(.)626
ؾب ٤ال٣ىّ ٫إن الدسجُل هى قغٍ ؤؾاس ي لخمخ٘ اإلالُ٨ت الهىاُٖت بالحماًت
ال٣اهىهُت ًٖ َغٍ ٤صٖىي الخ٣لُض ،وهظا ٌٗني ؤهه ًد ٤لهاخب قهاصة الدسجُل صون
ؾىاه ع ٘ٞصٖىي حؼابُت لحماًت خ٣ه في ملُ٨ت الابخ٩اع الهىاعي ؤو ؤلاقاعة اإلامحزة مدل
الكهاصة ،وهظا ٖ٨ـ صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ،إط ًجىػ ألي شخو له خ ٤في ملُ٨ت
ً٢ - 626ذ مد٨مت اؾخئىا ٝبا َـ في ٢غاع ناصع ٖنها بخاعٍش  29ماي  1996بإهه ّ
البض ؤن ًخًمً ٖ٣ض ه٣ل
ع
ً
ّ
ّ
خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت بىضا ًىو ٖلى ؤن اهخ٣ا ٫الح ٤ومماعؾت صٖىي الخ٣لُض ال جخ٣غع للمخىاػ ٫له إال بٗض
إحغاءاث الُ٣ض في السجل الىَني لبراءة الازترإ .ه٣ال ًًٖ:
CA Paris, 4e ch., 29 mai 1996. Lire en ligne: https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/1996
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نىاُٖت  -ختى وإن لم ً ً٨اإلاال ٪ألانلي لها  -ؤن ًغٗٞها(.)627
وَؿخُٟض اإلاال ٪مً هظه الحماًت في ٞترة ؾغٍان الدسجُلّ ،ؤما إطا جم الاٖخضاء ٖلى
اإلالُ٨ت الهىاُٖت و٢ذ اهً٣اء الحٞ ٤يهاٞ ،ال ٌٗض اٖخضاء ،لً ً٨م ً٨لهظا ألازحر ؤن ًغ٘ٞ
صٖىي الخ٣لُض بٗض اهً٣اء الحٖ ٤لى ؤٗٞا ٫وٗ٢ذ زالٞ ٫ترة الحماًت بكغٍ ٖضم مغوع
اإلاضة ال٣اهىهُت التي خضصها اإلاكغٕ الجؼابغي لخ٣اصم الجىذ.
وٍخمخ٘ اإلاال ٪بد ٤ع ٘ٞصٖىٍحن مٗا :ألاولى جخمثل في صٖىي الخ٣لُض ،والثاهُت جخمثل في
الضٖىي اإلاضهُت للمُالبت بالخٗىٌٍ ،وٍ٩ىن طل ٪ؤمام املح٨مت املخخهت بضٖىي الخ٣لُض ؤو
جغ٧ ٘ٞل صٖىي مؿخ٣لت ًٖ ألازغي.
ا
ا
ب-اإلاسخص له جسخُصا اطخئثازٍا:
ً
ً
هو اإلاكغٕ الجؼابغي نغاخت ٖلى خ ٤ع ٘ٞاإلاغزو له ،جغزُها اؾخئثاعٍا ،صٖىي
الخ٣لُض في خالت واخضة  ،ِ٣ٞوهي خُىما ً٩ىن مىيىٕ الترزُو اؾخٛالٖ ٫المت ،إط
ً٢ذ اإلااصة  31مً ألامغ ع٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث بجىاػ ع ٘ٞاإلاغزو له صٖىي
الخ٣لُض ،بٗض اٖظاعه اإلاال ،٪إطا لم ًماعؽ هظا ألازحر ؤي اإلاال ٪خ٣ه في ع ٘ٞصٖىي الخ٣لُض.
ً
ً
وم٘ طلّ ٪
البض ؤن ًخًمً ٖ٣ض الترزُو قغَا نغٍدا ٌؿمذ للمغزو له باؾخٗما٫
صٖىي الخ٣لُض في خالت ج٣اٖـ اإلاال ًٖ ٪اؾخٗمالها(.)628
ٌٗخبر ُ٢ض مماعؾت هظه الضٖىي بًغوعة جًمحن ٖ٣ض الترزُو ما ٌؿمذ للمغزو
ً
ً
له بمماعؾتها اجحاٞا في خ ٤مؿخٛلي اإلالُ٨ت الهىاُٖت مً ٚحر اإلاال ٥واه٣انا للحماًت
ال٣اهىهُت التي ج٣خًيها خ٣ى٢هم ،إط ؤن جىؾُ٘ صابغة ألاشخام الظًً ًجىػ لهم ع ٘ٞصٖىي
ً
الخ٣لُض ًىؾ٘ خخما مً صابغة الحماًت ال٣اهىهُت.
627

- VIVANT Michel, Les créations immatérielles et le droit, op.cit. p. 106.
ً
ً - 628غي ال٣ٟه الٟغوّ ي ّ
بإن خ ٤ع ٘ٞصٖىي الخ٣لُض ًماعؽ ؤًًا مً َغ ٝاإلاؿخُٟض مً جغزُو إحباعي قإهه في
ً
ً
طل ٪قإن اإلاغزو له جغزُها اؾخئثاعٍا .عاح٘ في طل:٪
-GALLOUX Jean-Christophe, op.cit., p. 202
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ً
وحضًغ بالظ٦غ ّ
بإن ؤٚلب الدكغَٗاث الٗغبُت ال جخًمً ما ًجحز للمغزو له جغزُها
ً
اؾخئثاعٍا بإن ًغ ٘ٞصٖىي الخ٣لُض ؾىي ما جًمىه ٖ٣ض الترزُو( ،)629في خحن ّؤن الدكغَ٘
الٟغوّ ي ًىو نغاخت ٖلى حىاػ ع ٘ٞصٖىي الخ٣لُض مً َغ ٝاإلاغزو له
ً
جغزُها ًاؾخئثاعٍا متى ج٣اٖـ اإلاال ٪في مماعؾتها( ،)630وطل ٪متى ٧ان مدل ٖ٣ض الترزُو
اؾخٛال ٫بغاءة ازترإ ؤو ٖالمت( )631ولم ٌٗمم اإلاكغٕ الٟغوّ ي خ ٤ع ٘ٞالضٖىي للمغزو
له في الترزُو باؾخٛال ٫الغؾم والىمىطج الهىاعي.
حـ  -الىُابت العامت:
حٗخبر الضٖىي الٗمىمُت الىؾُلت ال٣اهىهُت التي جمل٨ها الىُابت الٗامت للمُالبت
بخى ُ٘٢الٗ٣اب ٖلى مغج٨ب الجغٍمت ؤمام الً٣اء الجىاةي ،ولها َاب٘ ٖام هضٞها جُبُ٤
٢اهىن الٗ٣ىباث ٖلى مغج٨ب الجغٍمت .وإلاا ٧ان ٗٞل الخ٣لُض حغٍمت ٌٗا٢ب ٖليها ال٣اهىن،
ّ
ٞئن الىُابت الٗامت بهٟتها ممثلت املجخم٘ والؿاُٖت لحماًت الىٓام الٗام ومخابٗت ٧ل مً
ًىته ٪ال٣ىاهحنً ،د ٤لها جدغٍ ٪ومباقغة الضٖىي الٗمىمُت متى جبحن لها وحىص حغٍمت
ج٣لُض.
ً
ً
وه٨ظا هجض ؤهه إلى حاهب اإلاال ٪واإلاغزو له جغزُها اؾخئثاعٍا ًم ً٨لىُ٦ل الجمهىعٍت
ّ
ؤن ًباقغ صٖىي الخ٣لُض ٧لما جىٞغث ؤع٧انها وج٩املذ ؤوناٞها ،وهظا ما جٓهغه الىاخُت الٗملُت،
بدُث جخضزل الىُابت الٗامت ؾىاء ُ٦غ ٝمىًم في الجزإ إلى حاهب اإلاضعي ؤو ٦سهم ُٞه(.)632
 - 629د .خامد هىزي خاػس ،قغح ٢ىاٖض اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت ،اإلالُ٨ت الهىاُٖت :صعاؾت م٣اعهت بحن ال٣اهىن ألاعصوي
وؤلاماعاحي والٟغوّ ي ،مغح٘ ؾاب ،٤م.148.
ّ
ً٢ - 630ذ مد٨مت اؾخئىا ٝباعَـ في ٢غاع ناصع ٖنها بخاعٍش  14ماي  1974بإهه ال جغجب صٖىي الخ٣لُض ؤي ؤزغ
ً
ً
إطا عٗٞذ مً اإلاغزو له صون إٖظاعه مؿب٣ا اإلاغزو .ه٣ال ًٖ:
- GALLOUX Jean-Christophe, op.cit., p. 202.
 - 631اهٓغ اإلااصجحن ( )L.615-2و( )L.716-5مً ج٣ىحن اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت الٟغوّ ي.
 - 632معساج حدًدي ،الىححز في ؤلاحغاءاث الجؼابُت ،ص.م.ج ،الجؼابغ ،2000 ،م ُ .19واهٓغ ً
ؤًًا :خ٨م مد٨مت
ُ
الجؼابغ ،ال٣ؿم الجؼاةي ،في  30ؤبغٍل ًُ٢ ،1969ت بحن "مىوؿحراٍ" والىابب الٗام يض "ح٣ان" .اهٓغ
٦ظل ٪خ٨م مد٨مت الجؼابغ ،ال٣ؿم الجؼاةي ،في  28ؤ٦خىبغ  ،1970بكإن ٖالمت «»SIENCIERE
و" »SINGERبحن وُ٦ل الجمهىعٍت وقغ٦ت " "the singer companyيض ٖباؽ ٖبض هللا:ًٖ .
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ّ
الفسع الثاوي
آزازدعىي الخللُد
ً ً
حٗخبر آلازاع ال٣اهىهُت التي ًغجبها اإلاكغٕ ألًت صٖىي ً٢ابُت مؤقغا ٢ىٍا لخُُ٣م ٗٞالُت
جل ٪الضٖىي .وٍترجب ًٖ اعج٩اب حغٍمت الخ٣لُض مؿؤولُت حؼابُت ومؿؤولُت مضهُت ،وبىاء
ً
ٖلى طل٢ ٪غع اإلاكغٕ الجؼابغي ٖلى مغج٨ب الخ٣لُض ٖ٣ىباث حؼابُت (ؤوال) ،وحؼاءاث مضهُت
ً
(زاهُا).
ا
ؤول  -العلىباث الجصابُت:
باؾخ٣غاء الىهىم ال٣اهىهُت الىاْمت للملُ٨ت الهىاُٖت في الجؼابغ ًمً٨
اؾخسالم ّ
بإن الٗ٣ىباث الجؼابُت التي ٢غعها اإلاكغٕ الجؼابغي ٖلى مغج٨ب الخ٣لُض جخمثل
في ٖ٣ىباث ؤنلُت (ؤ) ،وٖ٣ىباث ج٨مُلُت (ب).
ؤ – العلىباث ألاصلُت:
ً
ؤؾاؾا في الحبـ ( )1والٛغامت اإلاالُت ( ،)2بدُث
جخمثل الٗ٣ىباث الجؼابُت ألانلُت
ًجىػ لل٣اض ي الىُ ٤بهما ؤو بئخضي هاجحن الٗ٣ىبخحن ٖلى مغج٨بي ؤٗٞا ٫الخ٣لُض.
 –1الحبع:
ٌٗخبر الحبـ ٖ٣ىبت ؤنلُت ؾالبت للحغٍت؛ وهي جسخل ٠بازخالَ ٝبُٗت الجغٍمت ،في
الجىذ ج٩ىن مضة الحبـ مً قهغًٍ إلى زمؿت ؾىىاثّ ،ؤما في املخالٟاث ٞهي مً ًىم واخض
ٖلى ألا٢ل إلى قهغًٍ.
و٢ض ٢غع اإلاكغٕ الجؼابغي ٖ٣ىبت الحبـ ٦جؼاء ًُبٖ ٤لى ٧ل مً ٢ام بإٗٞا ٫الخ٣لُض،
وخضص مضة الحبـ مً ؾخت ( )6ؤقهغ إلى ؾيخحن ( )2إطا و ٘٢الخ٣لُض ٖلى ٖالمت ؤو بغاءة ازترإ ؤو
ً
جهمُم ق٨لي لضابغة مخ٩املت ،وطل ٪صون الخمُحز ُٞما إطا ٧ان الخ٣لُض مباقغا ؤو ٚحر مباقغ(.)633
HAROUN Ali, op.cit. Annexe, p.p. 385 - 391.
ُ
 - 633اهٓغ اإلااصة  32مً ألامغ ع٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ،واإلااصة  61مً ألامغ ع٢م  ،07-03اإلاخٗل ٤ببراءاث
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وٖلى زال ٝطلّ ٪محز اإلاكغٕ بحن مضة ٖ٣ىبت الحبـ الىاحبت الخُبُٖ ٤لى مً ً٣ىم
ً
ً
ً
بخ٣لُض حؿمُت ميكإ ج٣لُضا مباقغا وٖ٣ىبت الحبـ الىاحبت الخُبُٖ ٤لى الظًً ًُغخىن ٖمضا
للبُ٘ ؤو ًبُٗىن مىخجاث جدمل حؿمُت ميكإ م٣لضةٞ ،دضص مضة الحبـ في الحالت ألاولى مً
زالر ( )3ؤقهغ إلى زالر ( )3ؾىىاث ومً قهغ واخض إلى ؾىت واخضة في الحالت الثاهُت(.)634
ً
وججضع مالخٓت ّؤن اإلاكغٕ الجؼابغي لم ًخٗغى إَال٢ا لٗ٣ىبت الحبـ خُىما ً٩ىن
الاٖخضاء ٖلى عؾم ؤو همىطج نىاعي ؾىي ٖىض حكضًض الٗ٣ىبت ،وطل ٪في خالت الٗىص ؤو إطا ٧ان
مغج٨ب الخ٣لُض ٧ان اقخٛل ٖىض الُغ ٝاإلاًغوع .وجتراوح بحن ولم ًجٗل ٖ٣ىبت الحبـ باليؿبت
لخ٣لُض الغؾم والىمىطج ؾىي في خالت الٗىص ؤو إطا ٧ان اإلا٣لض ٌكخٛل ٖىض الُغ ٝاإلاًغوع،
٣ٞط ى بٗ٣ىبت الحبـ مً قهغ إلى ؾخت ؤقهغ(.)635
 –5الغسامت:
حٗخبر الٛغامت ٖ٣ىبت مالُت ًد٨م بها ال٣اض ي في خالت إزال ٫شخو ببٌٗ ال٣ىاٖض
ال٣اهىهُت وألاخ٩ام الدكغَُٗت ،وجخمثل هظه الٛغامت في ص ٘ٞاملح٩ىم ٖلُه مبلٛا لإلصاعة
اإلاالُت املخخهت وهي جخجاوػ  20.000صج في مىاص الجىذ(.)636
الازترإ ،واإلااصة  1/36مً ألامغ ع٢م  ،08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت.
ُ
 - 634اهٓغ اإلااصة  30مً ألامغ ع٢م  ،65-76اإلاخٗل ٤بدؿمُاث اإلايكإ.
ُ
 - 635اهٓغ اإلااصة  23مً ألامغ ع٢م  ،86-66اإلاخٗل ٤بالغؾىم والىماطج .وَٗاب هظا الىو مً هاخُخحنٞ :مً حهت
ً
بضال مً الحبـ .وهظا زُإ ّ
ألن السجً هي ٖ٣ىبت ؤنلُت جخمثل في ؾلب الحغٍت،
اؾخٗمل مهُلح السجً
وهي جهضع في مىاص الجىاًاث ولِـ الجىذ ،وهىا ٥جمُحز بحن السجً اإلاؤبض والسجً اإلاؤ٢ذ الظي جتراوح مضجه
مً زمـ ؾىىاث إلى ٖكغًٍ ؾىت .ومً حهت زاهُت قضص الٗ٣ىبت خُىما ً٩ىن الخ٣لُض ماؾا بد٣ى ١الُ٣إ
اإلاؿحر طاجُا ،وهظا الُ٣إ لم ٌٗض له وحىص بٗض اؾخ٣اللُت اإلاؤؾؿاث الٗمىمُت الا٢خهاصًت ؾىت  ،1988ولم جً٨
الخجغبت الجؼابغٍت في الدؿُحر الظاحي جُبُ٣ا ألًضًىلىحُت واضحت اإلاٗالم ب٣ضع ما ٧اهذ ؤمغا واُٗ٢ا ؤملخه مجمىٖت مً
الٗىامل ٖلى عؤؾها بغوػ ْاهغة ألامال ٥الكاٚغة ،وامخضث مغخلت الدؿُحر الظاحي مىظ الاؾخ٣ال ٫إلى ٚاًت .1966
وللمؼٍض مً الخٟانُل خى ٫مغخلت الدؿُحر الظاحي للُ٣إ الٗام الا٢خهاصي في الجؼابغ عاح٘ :د .بعلي دمحم الصغير،
جىُٓم الُ٣إ الٗام في الجؼابغ (اؾخ٣اللُت اإلاؤؾؿاث) ،صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼابغ ،1992 ،م.18-10.
 - 636اإلااصة  5مً ألامغ ع٢م  ،156-66اإلاخًمً ٢اهىن الٗ٣ىباث ،مٗض ٫ومخمم .وٍالخٔ ّ
ؤن ُ٢مت الٛغامت في
باليؿبت إلاىاص الجىذ ماػالذ مدضصة ب 2000صج في اإلااصة  328مً ألامغ ع٢م  ،155-66اإلاخًمً ٢اهىن
ؤلاحغاءاث الجؼابُت ،اإلاٗض ٫واإلاخمم .لظا ًخٗحن ٖلى اإلاكغٕ الخضزل مً ؤحل جىخُض ُ٢مت الٛغامت.
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و٢ض خضص اإلاكغٕ الجؼابغي ُ٢مت الٛغامت في ج٣لُض الٗالماث وبغاءاث الازترإ
والخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت بملُىهحن وزمؿمابت ؤل ٠صًىاع حؼابغي (2500.000
صج) إلى ٖكغة مالًحن صًىاع ( 10.000.000صج) ،وطل ٪ب ٌٛالىٓغ ًٖ هىٕ الخ٣لُض .ؾىاء
ً
ً
ً
ً
ً
ً
٧ان طل ٪وسخا مُاب٣ا ؤو وسخا حؼبُا ؤو ٧ان طل ٪بُٗا ؤو َغخا لبُ٘ مىخجاث جخًمً
ج٣لُض لٗالمت ؤو لبراءة ازترإ ؤو لخهمُم ق٨لي لضابغة مخ٩املت(.)637
وججضع مالخٓت ّؤن ُ٢مت الٛغامت في خالت ج٣لُض عؾم ؤو همىطج نىاعي خضصها اإلاكغٕ
بسمؿمابت صًىاع حؼابغي ( 500صج) إلى ملُىن وزمؿت ؤال ٝصًىاع حؼابغي ( 15.000صج)،
وخضصها باليؿبت لخ٣لُض حؿمُاث اإلايكإ ج٣لُضا مباقغا بإلٟحن صًىاع ( 2000صج) إلى ٖكغًٍ
ؤل ٠صًىاع ( 20.000صج) ،وحٗلها مً ؤل ٠صًىاع حؼابغي ( 1000صج) إلى زمؿت ٖكغ ؤل٠
ً
صًىاع ( 15000صج) باليؿبت إلاً ًُغخىن ٖمضا للبُ٘ ؤو ًبُٗىن مىخجاث جدمل حؿمُت
ميكإ مؼوعة.
وال ّ
قّ ٪ؤن ُ٢م الٛغامت في الحاالث ألازحرة ال حؿخجُب إلا٣خًُاث الىي٘ ال٣اهىوي
الحالي َاإلاا ّؤن ُ٢مت الٛغامت الضهُا بمىحب ٢اهىن الٗ٣ىباث هي ٖكغًٍ ؤل ٠صًىاع حؼابغي
( 20.000صج) (٦ ،)638ما ال جخماش ى ٦ظل ٪للىي٘ الا٢خهاصي الحاليَ ،اإلاا ال جغصٕ
الجاهدحن م٣اعهت بما ًد٣٣ىه مً ؤعباح حغاء ٖملُاث الخ٣لُض .لظا ًجضع باإلاكغٕ ؤن ًخضزل
وَُٗض الىٓغ في ُ٢مت الٛغامت وٍد ٤٣هىٕ مً الٗض ٫واإلاؿاواة بحن مسخل ٠خ٣ى ١اإلالُ٨ت
ً
ً
الهىاُٖتٖ ،لما ّؤن هظه الؿُاؾت جًغ بالضعحت ألاولى اإلاىخجاث الىَىُت زهىنا جل٪
ً
التي جخمخ٘ بكهغة هدُجت ٖىامل َبُُٗت ميؿىبت خهغا إلى البِئت التي جيكإ ٞيها ،وٖلُه ال
ّ
ّبض ؤن ًىلي اإلاكغٕ اهخمام ؤ٦ثر لدؿمُاث اإلايكإ الىَىُت(.)639
ً
نىٗا بغُ٢ ٘ٞمت الٛغامت ٖما ٧ان ٖلُه الىي٘ في ْل ال٣ىاهحن الؿاب٣ت ،طلّ ٪
ألن ُ٢مت
 - 637ؤخؿً اإلاكغٕ
ّ
ّ
الٛغامت ٧لما ػاصث ٧لما خ٣٣ذ الىدُجت اإلاغحىة.
 - 638اإلااصة  15مً ألامغ ع٢م  ،156-66اإلاخًمً ٢اهىن الٗ٣ىباثّ ،
مٗضّ ٫
ومخمم ،مغح٘ ؾاب.٤
ً
زهىنا إطا ٖلمىا ّ
بإن مىخجاث الهىاٖاث الخ٣لُضًت
ً - 639ىُب ٤ألامغ ٦ظلٖ ٪لى الغؾىم والىماطج الهىاُٖت،
والحغُٞت الجؼابغٍت ٧الؼعابي والحلي والٟؿاجحن وٚحرها مً اإلاىخجاث التي جمخض حظوعها في الخاعٍش جخًمً
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ب-العلىباث الخىمُلُت:
لىي٘ خض لألٗٞا ٫الًاعة التي جمـ خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت ٢غع اإلاكغٕ الجؼابغي
ٖ٣ىباث ج٨مُلُت ًم ً٨لل٣اض ي الح٨م بها ؤؾىة بالٗ٣ىبت ألانلُت( ،)640وجخمثل هظه
ً
الٗ٣ىباث ؤؾاؾا في ٚل ٤اإلاؤؾؿت نهابُا ؤو مؤ٢خا ( ،)1اإلاهاصعة ( ،)2وؤلاٖالن ؤو اليكغ ()3
وؤلاجال.)4( ٝ
-1غلم اإلاؤطظت:
لم ٌكغ اإلاكغٕ الجؼابغي إلى ٖ٣ىبت ٚل ٤اإلاؤؾؿت في حكغَ٘ اإلالُ٨ت الهىاُٖت ؾىي
في ألامغ ع٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ،وطل ٪في اإلااصة  2/32مىه في خالت ؤلاصاهت بجىدت
ّ
ج٣لُض الٗالمتٚ .حر ؤهه ًم ً٨حٗمُم هظا الح٨م والً٣اء بالٛل ٤اإلاؤ٢ذ ؤو النهاةي
ً
للمؤؾؿت في خالت زبىث ؤلاصاهت بالخ٣لُض في الح٣ى ١ألازغي ،وطل ٪جإؾِؿا ٖلى ال٣ىاٖض
الٗامت في ٢اهىن الٗ٣ىباث(.)641
ً
زُإّ -
بإن اإلاكغٕ الجؼابغيٖ ،لى زال ٝهٓحره الٟغوّ ي ،لم ًدضص
وَٗخ٣ض البٌٗ–
اإلاضة ال٣هىي للٛل ٤اإلاؤ٢ذ( ،)642ل ً٨الح٣ُ٣ت ٖلى زال ٝطلّ ،٪
و٧ل ما في ألامغ ّؤن هظه

640

ً
عؾىما وهماطحا ّ
البض مً خماًتها بك٩ل ؤ٦ثر ٗٞالُت .مما ًخٗحن ٖلى اإلاكغٕ الخضزل إلٖاصة الىٓغ في هٓام
الغؾىم والىماطج الهىاُٖت.
ّ
 -حاء في اإلااصة  2/4مً ألامغ ع٢م  ،156-66اإلاخًمً ٢اهىن الٗ٣ىباث ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،ؤن »:العلىباث

الخىمُلُت هي جلً التي ل ًجىش الحىم بها مظخللت عً علىبت ؤصلُت ،فُما عدا الحالث التي ًىص عليها
اللاهىن صساخت ،وهي إما إحبازٍت ؤو اخخُازٍت « .وَؿميها " مغمىن مىس ى "  -في ؤَغوخخه لىُل صعحت
الض٦خىعاه جدذ ٖىىان " ملُ٨ت بغاءة الازترإ في ال٣اهىن الجؼابغي ،الؿالٟت الظ٦غ ،م -174 .بالٗ٣ىباث
الخبُٗت ،وهظا زُإ ّ
ألن الٗ٣ىباث الخبُٗت ؤلُٛذ بمىحب ال٣اهىن ع٢م  ،23-06اإلاؤعر في  20صٌؿمبر ،2006
اإلاٗض ٫واإلاخمم لألمغ ع٢م  ،156-66اإلاؤعر في ً 08ىهُى  ،1966اإلاخًمً ٢اهىن الٗ٣ىباث ،ج.ع ٖضص  84لـخاعٍش
 24صٌؿمبر .2008
ّ
 - 641اإلااصة  9مً ألامغ ع٢م  ،156-66اإلاخًمً ٢اهىن الٗ٣ىباث ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،حكحر إلى ؤن ٚل ٤اإلاؤؾؿت ،هي
ٖ٣ىبت ج٨مُلُت ًم ً٨لل٣اض ي ؤن ًىُ ٤بها في خالت ؤلاصاهت باعج٩اب الجغٍمت..
 - 642زاشدي طعُدة ،الٗالماث في ال٣اهىن الجؼابغي الجضًض ،ؤَغوخت لىُل صعحت ص٦خىعاه في الٗلىم ،جسهو
٢اهىن ،حامٗت مىلىص مٗمغي جحزي وػو٧ ،لُت الح٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،2014 ،م.261.
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اإلاضة مدضصة في ال٣ىاٖض الٗامت؛ وهي ال جخجاوػ زمـ ( )5ؾىىاث(.)643
 -5اإلاصادزة:
حٗخبر اإلاهاصعة ٖ٣ىبت ج٨مُلُت ًم ً٨الح٨م بها في اإلاؿابل الجىابُت والتي جخمثل في
ألاًلىلت النهابُت إلى الضولت إلاا ٫ؤو مجمىٖت ؤمىا ٫مُٗىت ًمل٨ها مغج٨ب الجغٍمت ؤو ما ٌٗاص٫
ُ٢متها ٖىض الا٢خًاء ،و٦ظل ٪ألاقُاء التي اؾخٗملذ ؤو ٧اهذ حؿخٗمل في جىُٟظها...
ً
الخ( .)644وٍىُ ٤ال٣اض ي وحىبا بمهاصعة ألاقُاء وألاصواث والىؾابل التي اؾخٗملذ في ج٣لُض
ً
الٗالمت( ،)645بِىما ٌٗخبر الح٨م بها ازخُاعٍا في خالت الخٗضي ٖلى خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت
ألازغي(.)646
وَٗاب ٖلى اإلاكغٕ الجؼابغي ٖضم حٗمُم إحباعٍت الح٨م باإلاهاصعة ٖلى حمُ٘ خ٣ى١
ً
اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،زهىنا ّؤن اعج٩اب حغابم الخ٣لُض اإلاخىىٖت ٖلى خ٣ى ١اإلالُ٨ت
الهىاُٖت ج٣خط ي اؾخٗما ٫وؾابل ومٗضاث٦ ،ما ّؤن جل ٪ألاٗٞا ٫جٓهغ في ٚالب ألاخىا٫
ً
ً
في نىعة مىخجاث م٣لضة ؤو جخًمً خ٣ا مٗخضًا ٖلُه.
وججضع مالخٓت ّؤن ٖ٣ىبت اإلاهاصعة ال ًد٨م بها ال٣اض ي ٣ٗ٦ىبت ج٨مُلُت في حمُ٘
ً
ّ
ألاخىا ٫وإهما ًم ً٨جُبُ٣ها ٦خضبحر ؤمً ،زهىنا إطا اٖخبرث ألاقُاء واإلاؿخٗملت في هٓغ
ً - 643ترجب ٖلى ٖ٣ىبت ٚل ٤اإلاؤؾؿت مى٘ املح٩ىم ٖلُه مً ؤن ًماعؽ ٞيها اليكاٍ الظي اعج٨بذ الجغٍمت
ُ
بمىاؾبخه .وٍجىػ لل٣اض ي ؤن ًإمغ بالىٟاط اإلاعجل للٛل .٤اهٓغ اإلااصة  16م٨غع 1مً ألامغ ع٢م ،156-66
اإلاخًمً ٢اهىن الٗ٣ىباث ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 644اإلااصة  15مً ألامغ ع٢م  ،156-66اإلاخًمً ٢اهىن الٗ٣ىباث ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 645اإلااصة  2/32مً ألامغ ع٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 646هو اإلاكغٕ نغاخت ٖلى حىاػ الح٨م باإلاهاصعة في اإلااصة  37مً ألامغ ع٢م  ،08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم
الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت ،واإلااصة  24مً ألامغ ع٢م  ،86-66اإلاخٗل ٤بالغؾىم والىماطج .ولم ًخًمً ألامغ ع٢م -03
 ،07اإلاخٗل ٤ببراءاث الازترإ ،و٦ظا ألامغ ع٢م  ،65-76اإلاخٗل ٤بدؿمُاث اإلايكإ ما ًُٟض ٖ٣ىبت اإلاهاصعةٚ ،حر ّ
ؤن
طل ٪لِـ حجت ل٩ي ال ًىُ ٤بها ال٣اض ي في خالت ؤلاصاهت ،إط ٌؿخٟاص مً ال٣ىاٖض الٗامت بإهه ًجىػ لل٣اض ي ؤن
ًإمغ بمهاصعة ألاقُاء والىؾابل التي اؾخٗملذ ؤو التي ٧اهذ حؿخٗمل في جىُٟظ الجغٍمت متى جمذ إصاهت الصخو
العج٩اب حىدت ؤو مسالٟت٣ٞ ،ض حاء في اإلااصة  15م٨غع 1مً ألامغ ع٢م  ،156-66اإلاخًمً ٢اهىن الٗ٣ىباث،
اإلاٗض ٫واإلاخمم ما ًلي » :في خالت ؤلاداهت لزجياب حىدت ؤو مخالفت ًؤمس بمصادزة ألاشُاء اإلارهىزة في الفلسة
ا
الظابلت وحىبا إذا وان اللاهىن ًىص صساخت على هره العلىبت «.
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ال٣اهىن زُحرة ومًغة( .)647وَٗخبر الح٨م باإلاهاصعة ٣ٗ٦ىبت ج٨مُلُت ؤو ٦خضبحر ؤمً مؿإلت
ًسخو بها ٢اض ي اإلاىيىٕ(.)648
 -3اليشس:
ً
ٌٗخبر وكغ الح٨م و٣ٞا لل٣ىاٖض الٗامت ٖ٣ىبت ج٨مُلُت ًد٨م بها ال٣اض ي ٖىض الح٨م
باإلصاهت ،وفي الحاالث التي ًدضصها ال٣اهىن ،وجخًمً ٖ٣ىبت اليكغ وكغ خ٨م ؤلاصاهت
بإ٦مله ؤو مؿ خسغج مىه في حغٍضة ؤو ؤ٦ثر ٌُٗنها ،ؤو حٗلُ٣ه في ألاما ً٦التي ًبُنها ،وطل٧ ٪له
ً
ً
ٖلى ه٣ٟت املح٩ىم ٖلُهٖ ،لى ؤال جخجاوػ مضة الخٗلُ ٤قهغا واخضا(.)649
وبالغحىٕ إلى ٢اهىن اإلالُ٨ت الهىاُٖت هجض ّؤن اإلاكغٕ الجؼابغي ٗ٦اصجه لم ٌٗامل
خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت مٗاملت ممازلت ،وطلٖ ٪لى الغٚم مً حكابه الاٖخضاءٞ .ىو ٖلى
ٖ٣ىبت وكغ خ٨م ؤلاصاهت بغمخه ؤو بيكغه ؤو حٗلُ٣ه خُىما ً٩ىن الاٖخضاء ٖلى عؾم ؤو
همىطج نىاعي ؤو حؿمُت ميكإ ؤو جهمُم ق٨لي لضابغة مخ٩املت( ،)650وؤٟٚل ط٦غها خُىما
ً٩ىن الاٖخضاء ٖلى ٖالمت ؤو بغاءة ازترإ(.)651

 - 647اإلااصة  16مً ألامغ ع٢م  ،156-66اإلاخًمً ٢اهىن الٗ٣ىباث ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،مغح٘ ؾاب.٤
٢ - 648غاع املح٨مت الٗلُا ،الٛغٞت الجىابُت ،مل ٠ع٢م  ،656183بخاعٍش  17ماعؽ ًُ٢ ،2011ت الىُابت الٗامت يض
الح٨م الهاصع في  30ؾبخمبر  ،2009مجلت املح٨مت الٗلُاٖ ،ضص  ،2011 ،02م.355-353.
 - 649اإلااصة  1/18مً ألامغ ع٢م  ،156-66اإلاخًمً ٢اهىن الٗ٣ىباث ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،مغح٘ هٟؿه.
 - 650اإلااصة  1/24مً ألامغ ع٢م  ،86-66اإلاخٗل ٤بالغؾىم والىماطج ،واإلااصة  2/30مً ألامغ ع٢م  ،65-76اإلاخٗل٤
بدؿمُاث اإلايكإ ،واإلااصة  2/36مً ألامغ ع٢م  ،08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت.
ً
ج٣لُال للحماًت اإلا٣غعة للٗالماث وبغاءاث الازترإ ،وطلٖ ٪لى الغٚم مً ّ
ؤن اإلااصة  2/34مً
ٌٗ - 651خبر هظا ؤلاٟٚا٫
ألامغ ع٢م  ،57-66اإلاخٗل ٤بٗالماث اإلاهى٘ والٗالماث الخجاعٍت ،اإلالغى٧ ،اهذ جدىاو ٫هظه الٗ٣ىبت ،ولجإ إليها
الً٣اء في ٖضة مىاؾباث هظ٦غ منها ٖلى ؾبُل اإلاثا :٫خ٨م مد٨مت الجؼابغ ،ال٣ؿم الجؼاةي ،الهاصع بخاعٍش
ً 17ىلُى  ،1967في الًُ٣ت اإلاُغوخت بحن " ؤًذ ؾٗاصة" و " قغ٦ت  "MOLINARDيض " ٢ىماعي َاهغ" و
"قغ٦ت الغٍاى " بكإن ٖالمت "  "HABANITAو "  "BANITAخُث ً٢ذ بيكغ الح٨م في حغٍضة "املجاهض"
وٖلى ه٣ٟت املح٩ىم ٖلُه .وجم جإًُض هظا الح٨م مً مجلـ ً٢اء الجؼابغ ،الٛغٞت الجؼابُت ،بخاعٍش  30ؤبغٍل
ً
 .1969ه٣ال ًٖ:
HAROUN Ali, op.cit, p.378-380.
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وماصام الح٨م بٗ٣ىبت اليكغ ً٣خط ي ط٦غها نغاخت في الىو املجغم للٟٗل ّ
ٞئن
ال٣اض ي لً ٌؿخُُ٘ الح٨م بها ؾىي في خالت نضوع خ٨م باإلصاهت العج٩اب ج٣لُض عؾم ؤو
همىطج ؤو حؿمُت ميكإ ؤو جهمُم ق٨لي لضابغة مخ٩املت.
 – 4ؤلاجالف:
لم جخًمً ال٣ىاٖض الٗامت ؤلاجال٣ٗ٦ ٝىبت ج٨مُلُت(ٚ ،)652حر ؤهه جُبُ٣ا إلابضؤي
قغُٖت الجغابم والٗ٣ىباث ،والخام ًُ٣ض الٗامّ ،
ٞئن ؤلاجالٌٗ ٝض ٖ٣ىبت ج٨مُلُت ًد٨م
بها ال٣اض ي في خالت ؤلاصاهت في الحضوص التي جدضصها ال٣ىاهحن الٗ٣ابُت الخانت
وبىٓغة ٞاخهت للىهىم ال٣اهىهُت الىاْمت للملُ٨ت الهىاُٖت في الجؼابغ ،هجض ّ
بإن
اإلاكغٕ الجؼابغي ا٢خهغ ٖ٣ىبت ؤلاجالٖ ٝلى خالخحن  ِ٣ٞهما؛ خالت الح٨م باإلصاهت
العج٩اب حىدت ج٣لُض الٗالماث وحٗض إحباعٍت باليؿبت لل٣اض ي( ،)653وخالت الح٨م باإلصاهت
العج٩اب حىدت ج٣لُض الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت ،وحٗض ازخُاعٍت باليؿبت
ً
لل٣اض ي( .)654وجغجِبا ٖلى طل ٪ال ًجىػ لل٣اض ي ؤن ًد٨م باإلجال ٝفي خالت ؤلاصاهت بخ٣لُض
بغاءة ازترإ ؤو عؾم ؤو همىطج ؤو حؿمُت ميكإ.
وجخًمً ٖ٣ىبت ؤلاجال ٝإجال ٝالىؾابل واإلاىاص واإلاٗضاث اإلاؿخٗملت في الخ٣لُض
٧األزخام وال٩لِكاث وهماطج الٗالمت٦ ،ما ٌكمل ؤلاجال ٝاإلاىخجاث الىاججت ًٖ الخ٣لُض.
وبٗبا ة ؤزغي ًم ً٨ال٣ىّ ٫
بإن ؤلاجالٌ ٝكمل اإلاىاص التي حكملها اإلاهاصعةٚ .حر ّؤن اإلاكغٕ
ع
الجؼابغي حاء باؾخثىاءًً ال جىحه ٞيهما اإلاىخجاث واإلاىاص مدل اإلاهاصعة إلى ؤلاجال ،ٝوهما:
ما ههذ ٖلُه اإلااصة  2/24مً ألامغ ع٢م  ،86-66اإلاخٗل ٤بالغؾىم والىماطجٞ ،هظا الىو
ًؤ٦ض بهغٍذ الٗباعة ٖلى ّؤن اإلاىاص التي اؾخٗملذ العج٩اب الٟٗل املجغم واإلاىخجاث بٗض
مهاصعتها حؿلم إلى اإلاًغوعّ .
وؤما الاؾخثىاء الثاويُٞ ،خمثل ُٞما اإلااصة  37مً ألامغ ع٢م -03
 - 652ال ؤزغ لإلجال ٝيمً ٢ابمت الٗ٣ىباث الخ٨مُلُت اإلاظ٧ىعة في اإلااصة  9مً ألامغ ع٢م  ،156-66اإلاخًمً ٢اهىن
الٗ٣ىباث ،اإلاٗض ٫واإلاخمم.
ُ
 - 653اهٓغ :اإلااصة  32مً ألامغ ع٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 654اإلااصة  37مً ألامغ ع٢م  ،08-03اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت ،مغح٘ ؾاب.٤
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 ،08اإلاخٗل ٤بدماًت الخهامُم الك٩لُت للضوابغ اإلاخ٩املت ججحز لل٣اض ي ّإما الح٨م بئجالٝ
اإلاىخجاث الىاججت ًٖ الجغٍمت ؤو ويٗها زاعج صابغة الخضاو ٫الخجاعي.
ً ً ً
وججضع مالخٓت ّؤن اإلاكغٕ الجؼابغي ٢ض اؾخدضر خ٨ما مهما حضا ٢ض ً٩ىن له ألازغ
البال ٜفي جىحُه ؾلى ٥الخجاع ؤال وهى مى٘ ألاشخام املح٩ىم ٖليهم بجىدت الخ٣لُض مً
مماعؾت اليكاٍ الخجاعي والدسجُل في السجل الخجاعي ما لم ًغص لهم الاٖخباع(.)655
ا
زاهُا  -الجصاءاث اإلادهُت:
جخمثل الجؼاءاث اإلاضهُت التي ً٣ط ي بها ال٣اض ي في صٖىي الخ٣لُض( )656في :حٗىٌٍ
اإلاًغوع ًٖ الًغع الالخ ٤به (ؤ) والح٨م بى ٠٢ؤٖما ٫الاٖخضاء ؤو الخ٣لُض (ب).
ؤ-الخعىٍع:
ً
إطا زبذ الخ٣لُض وؾبب يغعا لهاخب الح ٤في اإلالُ٨ت الهىاُٖت ًد٨م ال٣اض ي
بخٗىٌٍ ٖاص ًٖ ٫الخؿاعة الالخ٣ت وال٨ؿب الٟابذ ،وال ٌكترٍ الخٗمض في ؤلايغاع بل ٧ل
إيغاع ًلح ٤بد٣ى ١ناخب قهاصة حسجُل اإلالُ٨ت الهىاُٖت ؤو زلٟه ٌؿإٞ ٫اٖله ًٖ
الخٗىٌٍ ًٖ الخؿاعة الالخ٣ت وال٨ؿب الٟابذ(.)657
 - 655اإلااصة  2مً ال٣اهىن ع٢م  ،06-13اإلاؤعر في ً 23ىلُى  ،2013اإلاٗض ٫واإلاخمم لل٣اهىن ع٢م  ،08-04اإلاؤعر في
 14ؤوث  ،2004اإلاخٗل ٤بكغوٍ مماعؾت ألاوكُت الخجاعٍت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف ٖضص  39لـخاعٍش ً 31ىلُى .2013
 - 656ال ًجىػ لل٣اض ي الجؼاةي ؤن ًىٓغ في الضٖىي اإلاضهُت إطا نضع خ٨م ببراءة اإلاتهم بل ٖلُه ؤن ٌٗلً ٖضم
ً
هىُٖاٚ ،حر ّ
ؤن ً٢اة املح٨مت الٗلُا طهبىا ٖ٨ـ طل ٪مؤؾؿحن ٢غاعهم ٖلى هو اإلااصة  143مً
ازخهانه
ألامغ ع٢م  ،05-03اإلاخٗل ٤بد ٤اإلاؤل ٠والح٣ى ١املجاوعة التي جسى ٫ازخهام الىٓغ في الضٖىي اإلاضهُت
اإلاخٗل٣ت بالخٗىٌٍ لل٣اض ي اإلاضوي .عاح٘ ال٣غاع ع٢م  368024الهاصع ًٖ ٚغٞت الجىذ واملخالٟاث بخاعٍش 28
هىٞمبر  ،2007بكإن ًُ٢ت (م-م وب-ن) يض الىُابت الٗامت ،مجلت املح٨مت الٗلُا ٖضص ،2008 ،01م-349.
.356
 - 657عاح٘ في طل :٪د .هىزي خمد خاػس ،قغح ٢ىاٖض اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت :اإلالُ٨ت الهىاُٖت (صعاؾت م٣اعهت بحن
ال٣اهىن ألاعصوي وؤلاماعاحي والٟغوّ ي) ،مغح٘ ؾاب ،٤م.154.
-FADAEI GHOTBI Reza, comprendre la responsabilité civile, thèse pour l’obtention du grade
docteur en droit, droit privé, Ecole Doctorale de droit Privé, Université Panthéon Assas, 2016,
p.53.
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ولً٣اة اإلاىيىٕ الؿلُت الىاؾٗت في ج٣ضًغ الًغع الالخ ٤باإلاضعي ،إط ًجب ؤن ً٩ىن
ً
الخٗىٌٍ مىاؾبا للًغع الالخ ٤بهاخب اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،وٍجىػ لل٣اض ي الاؾخٗاهت
بسبحر في هظه اإلاؿإلت(.)658
ً
وٖمىما؛ ًخدضص ال٨ؿب الٟابذ بخدضًض ٦مُت اإلاىاص اإلا٣لضة م٘ بُان ال٨مُت اإلاىخجت
خؿب ألاع٢ام الٟٗلُتٞ ،ئطا ٧ان الخ٣لُض ًضزل يمً وُْٟت ناخب الح٤؛ ُٞجب
اخدؿاب طل ٪يمً ال٨ؿب الٟابذ .وٍإزظ الً٣اء الٟغوّ ي في الحؿبانٖ ،ضة مؿابل
لخ٣ضًغ الخٗىٌٍ ًٖ ال٨ؿب الٟابذٗ٦ ،ضص اإلاىخجاث اإلاباٖت وؤصواتها الاخخُاَُت ،وجى٘٢
الخؿاعة الالخ٣ت ٖلى الح ٤في الاؾخٛال .٫إياٞت إلى ه٣ٟاث الضٖىي ب٩ل مغاخلها .وٍ٩ىن
الخٗىٌٍ ًٖ خغمان ناخب قهاصة الدسجُل ؤو زلٟه مً اؾخٛال ٫ازتراٖه ؤو الخىاػ٫
ٖىه ؤو حؿىٍ٣ه ،ؤو ّؤن الخ٣لُض خغمه مً الترزُو للٛحر باؾخٛالله(.)659
وَٗىى ناخب الح ًٖ ٤الخؿاعة التي لح٣خه مً حغاء خهى ٫اإلا٣لض ٖلى امخُاػ في
الؿىٖ ١لى خؿاب ناخب الح ٤ؤو زلٟه .وًٖ ايُغاعه جس ٌُٟؤؾٗاعه لجظب الٛحر
إلُه بٗض مىاٞؿت اإلا٣لض له ،و٦ظل٣ٞ ٪ض الٗمالء ؤو الؼبابً الظًً ً٣خىىن اإلاىخىحاث التي جدمل
الٗالمت ألانلُت(.)660
ب-وكف ؤعماٌ الخللُد:
ًجىػ لل٣اض ي ؤن ًإمغ بى ٠٢الخ٣لُض ومى٘ مىانلت الاٖخضاء( )661ؤو ؤًت حىدت مً
الجىذ ألازغي ،ؤو ؤن ًً٘ ً
خضا الؾخٗما ٫اإلاىخجاث اإلا٣لضة٦ ،ما ًم ً٨لل٣اض ي ؤن ًد٨م
 - 658خ٨م مد٨مت الجؼابغ اإلاؤعر في  9ماي  1969بكإن ٖالمت "ؾلُ٨خى" و"ؾُل٨ترا" .اهٓغ:
HAROUN Ali, op. cit., Annexe, p. 387.
 - 659د .هىزي خمد خاػس ،قغح ٢ىاٖض اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت :اإلالُ٨ت الهىاُٖت (صعاؾت م٣اعهت بحن ال٣اهىن ألاعصوي
وؤلاماعاحي والٟغوّ ي) ،مغح٘ ؾاب ،٤م م.155-154.
660
- AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, « Propriété industrielle », R.T.D .com et éco,
n°3, DALLOZ, Paris, 2000, p. 648.
 - 661اإلااصة  29مً ألامغ ع٢م  ،06-03اإلاخٗل ٤بالٗالماث ،مغح٘ ؾاب .٤اإلااصة  2/58مً ألامغ ع٢م  ،07-03اإلاخٗل٤
ببراءاث الازترإ ،مغح٘ ؾاب.٤
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في بٌٗ ألاخُان بخٗضًل ؤخض ٖىانغ الٗالمت اإلا٣لضة ؤو اإلاكبهت لخمُحزها ًٖ الٗالمت
ألانلُت( .)662ول٩ي ًًمً ال٣اض ي اؾغإ اإلاٗخضي لالؾخجابت إلى الٗ٣ىبت ،جخًمً ألاخ٩ام
ً ً
الً٣ابُت في ٚالبُت ألاخىا ٫تهضًضا مالُا لُدترم املح٩ىم ٖلُه الالتزام الظي ج٣غعه(.)663
والهض ٝمً هظا التهضًض هى مى٘ املح٩ىم ٖلُه مً إٖاصة اعج٩اب الجىدت في اإلاؿخ٣بل،
إط ًد٨م ال٣اض ي بمى٘ اؾخٗما ٫الٗالمت ؤو الامخىإ ًٖ الخهغٞاث ؤلاحغامُت٦ ،ما ًجىػ له
ؤن ًد٨م بئبُاُُٟ٦ ٫ت ٦خابت الاؾم الظي ً٩ىن الٗالمت الخجاعٍت ؤو الخٗبئت الخانت
باإلاىخجاث ،وهظا ما ً٢ذ به مد٨مت وهغان ،ال٣ؿم اإلاضوي في خ٨م مؤعر في  18حىان
.)664(1977
ً
وؤزحرا ججضع ؤلاقاعة إلى ّؤن الحماًت الجؼابُت ج٣غع لحماًت الح ٤في الابخ٩اعاث وؤلاقاعاث
اإلامحزة طاجه بهغ ٝالىٓغ ًٖ ُ٢مت الؿل٘ ؤو البًاة٘ ؤو الخضماث التي حكملها ،لظا ال
ًى٣ط ي الٗ٣اب بى٢ىٕ الاٖخضاء ٖلى الح ٤في ملُ٨ت الٗالمت لٗضم خهى ٫مغج٨ب الٟٗل
ً
ً
اإلاٗا٢ب ٖلُه ٢اهىها ٖلى ٦ؿب ؤو عبذ ،إط ٌٗا٢ب اإلاٗخضي ؾىاء خ ٤٣عبدا ؤم لح٣خه
زؿاعة٦ ،ما ج٣ىم ؾىاء جم الاٖخضاء ٖلى الٗالمت ٧لُت ؤو ٖلى حؼء منها .ِ٣ٞ

اإلابدث الثاوي
خماًت اإلالىُت الصىاعُت
بدعىي اإلاىافظت غيراإلاشسوعت
ً
ج٣خط ي اإلاىاٞؿت الكغٍٟت خ ٤الٗىن الا٢خهاصي في ؤن ٌؿخٗمل ٧ل ما ًغاه مىاؾبا
ً
 - 662خ٨م مد٨مت الجؼابغ اإلاؤعر في  22ماعؽ  ،1968اإلاظ٧ىع آهٟا ،خُث ؤلؼم ً٢اة اإلاىيىٕ اإلاضعى ٖلُه
بخٗضًل ؤلىان وعؾىم ٖالمخه ل٩ي جخمحز ًٖ الٗالمت ألاولى.
٢ - 663ط ى ً٢اة مد٨مت الجؼابغ ،ال٣ؿم اإلاضوي ٖلى اإلاضعى ٖلُه بٛغامت تهضًضًت ٢ضعها 1000صج في ًُ٢ت خى٫
ُ
ٖالمت " هجمت الؿٗض" " "TAHARA EPILATOIREفي خ٨م مؤعر في  22ماعؽ  .1968اهٓغ:
HAROUN Ali, , op. cit., Annexe, p. 381
ً
 - 664بكإن ًُ٢ت بحن قغ٦ت " "NESTLEيض الكغ٦ت الهىاُٖت الىهغاهُت خى ٫الٗالمخحن " "MÈHORو" ."KOHLERه٣ال
ًٖ :د .شزاوي فسخت صالح ،مغح٘ ؾاب ، ٤م.216.
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الؾخُ٣اب الؼبابً بالبدث اإلاخىانل إلًجاص ؤخؿً الُغ ١لخدؿحن الاهخاج .وحٗض خ٣ى١
اإلالُ٨ت الهىاُٖت ؤهم وؤهج٘ وؾُلت لًمان جٟى ١الٗىن الا٢خهاصي ٖلى ٚحره مً
اإلاخضزلحن في الؿى.)665(١
ً
وهٓغا ألهمُت اؾخٗما ٫خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت في مجا ٫اإلاىاٞؿت اقترٍ اإلاكغٕ ؤن
ً
ً٩ىن اؾخٗمالها مكغوٖا ٚحر مسال ٠ل٣ىاٖض اإلاىاٞؿت الكغٍٟت والجزيهت .لظا ًجىػ للٗىن
الا٢خهاصي اإلاخًغع ؤن ًغ ٘ٞصٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت إطا ما زال ٠الٗىن اإلاىاٞـ
٢ىاٖض اإلاىاٞؿت الجزيهت.
ّ
وإلاا ٧ان ألامغ ٦ظل٧ ٪ان البض مً البدث ًٖ مضي ٗٞالُتها ،وهظا لً ًخإحى إال يبُىا
مٟهىم اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت (اإلاُلب ّ
ألاو ،)٫وخضصها ألاؾـ التي جبنى ٖليها وَبُٗتها
ّ
الثاوي)ّ ،
وبِىا قغوٍ وإحغاءاث عٗٞها وآلازاع اإلاترجبت ٖنها (اإلاُلب
ال٣اهىهُت (اإلاُلب
الثالث).

ّ
اإلاؼلب الثاوي
مفهىم اإلاىافظت غيراإلاشسوعت
ّ
وإال ؾُ٩ىن
جٟترى اإلاىاٞؿت الجزاهتٞ ،ال ّبض ؤن ج٩ىن اإلاىاٞؿت قغٍٟت ومكغوٖت،
ً
ً
الىجاح لأل٢ل مثابغة ولِـ لأل٦ثر خظا٢ت ومهاعةُ ،وًٍلل ُوَٛل بظل ٪اإلاؿتهل،)666(٪
ٞالجزاهت ًجب ؤن ج٩ىن اإلاغقض في حمُ٘ جهغٞاث الحُاة؛ واإلاغح٘ في ٖال٢اث الىاؽ ُٞما
بُنهمٞ ،بضون طل ،٪ج٣ٟض الخجاعة ؤزالُ٢اتها ،وبضون ؤزالُ٢اث ،جى ُ٘٣الٗىانغ ألاؾاؾُت
للخجاعة طاتها ًٖ الىحىصٞ ،ال وحىص للخجاعة بُٛاب الجزاهت(.)667
 - 665د .كسمان عبد السخمً الظُد ،اإلاىاٞؿت الُُٟلُت :صعاؾت إلاضي مكغوُٖت الخُٟل الا٢خهاصي ٖلى ُ٢م
اإلاىاٞؿت الخجاعٍت ،صاع النهًت الٗغبُت ،ال٣اهغة ،مهغ ،2002 ،م.5،6 .
666
-BARBIER René, De la concurrence déloyale, CHEVALIER-MARESCQ et Cie, Editeurs, Paris,
1895, p.6.
667
-BERT Emile, Traité théorique et pratique de la concurrence déloyale, Librairie du Droit
Industriel, Paris, (sans année), p.9.
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ً
وبىاء ٖلى الاٖخباعاث اإلاىىه ٖنها ؤٖاله؛ ًجب اؾدى٩اع وهبظ اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت
خُثما ُوحضث .وإلاا ٧اهذ هظه اإلاماعؾت ب٣ضع ٦بحر مً الخُىعة ،حٗحن ٖلُىا حٗغٍٟها ختى
ًخطح مٗىاها ،وجمُحزها ًٖ بٌٗ اإلاٟاهُم اإلاكابهت لها إل٢هاء الٗىانغ الٛغٍبت ٖنها
ّ
(الٟغٕ ّ
ألاو ،)٫والى٢ىٖ ٝلى الاججاهاث املخخلٟت في جدضًضها (الٟغٕ الثاوي).
الفسع ّ
ألاوٌ
حعسٍف اإلاىافظت غيراإلاشسوعت
وجمُيزها عً اإلافاهُم اإلاشابهت
ُ
حٗخبر اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت مً ؤ٦ثر اإلاىايُ٘ مكا٦ؿت وؤػٍضها نٗىبت وإزاعة
للجضٞ ،٫هي قبيهت بالُٟل وٗغ ٝمتى ًخىاحض ؤمامىا ،ل ً٨مً الهٗب حٗغٍٟه .و٢ض قبهها
الُ٣ٟه "  "POUILLETبدغباء خُ٣ُ٣ت( ،)668بدُث ًهٗب الخد٨م في جدىالتها .وإلاا ٧ان ألامغ
ً
٦ظل ٪وحب ٖلُىا حٗغٍٟها (ؤوال)ٚ ،حر ّؤن جُىع الحُاة الا٢خهاصًت والخجاعٍت ؤؾٟغ ًٖ
ْهىع ؤ٩ٞاع حضًضة ٢ض جسخلِ م٘ اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ،ومً ّ
زم وحب ٖلُىا الخمُحز ُٞما
ً
بُنها (زاهُا).
ا
ؤول-حعسٍف اإلاىافظت غيراإلاشسوعت:

ّ
عٚم ٖؿغ الخد٨م في حُٛحراث اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت إال ّؤن الخٗاعٍ ٠اإلاخضاولت
بكإنها ال جسغج ًٖ ؤخض الاججاهحن :حٗغٍ ٠بالىؾُلت اإلاؿخٗملت(ؤ) ،وحٗغٍ ٠بالهضٝ
اإلا٣هىص (ب).
ؤ-حعسٍف اإلاىافظت غيراإلاشسوعت بالىطُلت اإلاظخعملت:
طهبذ اجٟاُ٢ت باعَـ لحماًت اإلالُ٨ت الهىاُٖت إلى حٗغٍ ٠اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت
ً
بىاؾُت الىؾُلت اإلاؿخٗملتٞ ،جاء في اإلااصة ( 10زاهُا) منها ؤههٌ »:عخبر مً ؤعماٌ اإلاىافظت

غير اإلاشسوعت ول مىافظت جخعازض مع العاداث الشسٍفت في الشؤون الصىاعُت ؤو
الخجازٍت «.
-« La concurrence déloyale est un véritable portée ». POUILLET Eugene, Traité des marques
de fabriques et de la concurrence déloyale en tout genre, 6e édition, Imprimerie et Librairie
Générale de Jurisprudence Marchal et Billard, Paris, 1912, p. 8.
242

668

الباب الثاوي-الفصل ّ
ألاوٌ:

آلالُاث اللظابُت لحماًت اإلالىُت الصىاعُت

وجبنى طل ٪الً٣اء الٟغوّ يٞ ،اٖخبرث مد٨مت اؾخئىا ٝباعَـ في ٞ 16براًغ 1989
اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغٖت » :مخالفت لىاحب النزاهت « ( ،)669واؾخدؿً الُ٣ٟه " "CORNU
ً
ً
ً
ً
هظا الخٗغٍ ،٠واٖخبره حٗغٍٟا واُٗ٢ا خُ٣ُ٣ا؛ ًمخاػ بالٗمىم والخجغٍض ،ومخهٟا باإلاغوهت،
ألهه ٌؿخىٖب ٧ل الخهغٞاث ٚحر اإلاكغوٖت ،وٍخًمً واحب ٖام ًخمثل في اخترام الجزاهت
في املجالحن الهىاعي والخجاعي(.)670
واهداػ إلى هظا الاججاه ،الُ٣ٟه "ّ ،"CHAVANNE Albert
وٖغ ٝاإلاىاٞؿت ٚحر
اإلاكغوٖت ٖلى ؤنها » جصسفاث خاػئت وػفُلُت مخالفت للعاداث الخجازٍت الشسٍفت « (.)671
ً
واؾخدلى طل ٪ؤًًا بٌٗ ٣ٞهاء الٗغب( ،)672ؤمثا ٫ألاؾخاط " دمحم ألامحر ًىؾ ٠وهبت
ً
ً
" ،الظي ٢ضم حٗغٍٟا مكابها مٟاصه » :حعد مىافظت غير مشسوعت ول جصسف مخالف

للعاداث الخجازٍت الحظىت ؤو اإلابادا اإلاخعللت باإلاىافظت في مجاٌ جداوٌ اإلاىخجاث ؤو
ً ً
ً
الخدماث« ،واٖخبر طل ٪حٗغٍٟا مغها ،ؾهال للخُبُ ٤مً َغ ٝالً٣اء(.)673
ؤٖخمض هظا الخٗغٍ ٠مً َغ ٝالً٣اء اللبىاوي في بٌٗ ؤخ٩امهّ ،
ٗٞغٞذ مد٨مت
اؾخئىا ٝبحروث الخجاعٍت اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت بإنها » :عبازة عً خؼإ منهي ًسجىبه جاحس

ؤو صىاعي زغبت في مىافع غير مشسوعت ،على خظاب بلُت مىافظُهً ،خالف فُه اإلابادا
669

-In ARCELIN-LECUYER Linda, Droit de la concurrence, Presses Universitaires de Rennes, 2013,
p.11.
670
-COUREAULT Elisabeth, La concurrence déloyale en droit international privé communautaire,
Thèse en vue de l’obtention du grade de Docteur en droit privé, Faculté de droit, sciences
économiques et gestion, Ecole Doctorale Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et de
Gestion, (doctorat nouveau régime), Université Nancy 2 , 2009, p.07.
671
-CHAVANNE Albert « La lutte contre la contrefaçon moderne dans le droit français, belge et
italien », colloque sur : « La lutte contre la contrefaçon moderne en droit comparé », Faculté de
droit de l’Université de Lausanne, Librairie Droz, Genève, 1986, p.09.
عسف الض٦خىع "مهُٟى ٦ماَ ٫ه " اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ّ
ّ - 672
بإنها ":اطخخدام الخاحس لؼسق مىافُت
لللىاهين والعاداث ومبادا الشسف وألاماهت واإلاعامالث " .عاح٘ :د .ػه مصؼفى هماٌ ،مغح٘ ؾاب،٤
م.633.
 - 673وهبت دمحم ألامير ًىطف ،نىع الخُإ في صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ،عؾالت م٣ضمت لىُل صعحت الض٦خىعاه
في الح٣ى ،١حامٗت ال٣اهغة٧ ،لُت الح٣ى ،1990 ،١م.79.
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اللاهىهُت وألاخالكُت الظابدة في الخعامل ،والاطخلامت وألاماهت اإلافسوطخين في العسف
الخجازي ،ومىحب اطخعماٌ الحم في الخجازة الحسة ،دون اإلاع بدلىق بلُت الخجاز «
(.)674
وحاء ٦ظل ٪في ال٣غاع ع٢م  69ناصع ًٖ مد٨مت الخمُحز اللبىاهُت بخاعٍش  03ماي
ّ 1967ؤن » :اإلاىافظت غير اإلاشسوعت هي العمل الري ًلدم علُه الخاحس ؤو الصىاعي

والري ل ًإجلف مع مبادا الاطخلامت وجلالُد ألاماهت اإلافسوطت في الخجازة وفي العالكاث
بين الخجازؤهفظهم « (.)675
وعٚم ٖمىم وججغٍض ومغوهت حٗغٍ ٠اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت بالىؾُلت اإلاؿخٗملت،
ّ
ّ ّ
وؾهىلت جُبُ٣ه مً َغ ٝالً٣اء إال ؤهه ٌٗاب ٖلُه ،مً خُث ؤهه وؾ٘ مً خاالث
ً
اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ،مما ًؤزغ ؾلبا ٖلى ألامً ال٣اهىوي للٛحر(.)676
ً
وَٗاب ٖلُه ؤًًا ٖضم زباث مُٗاع الجزاهت الظي ٌؿدىض إلُهٞ ،الجزاهت ٨ٞغة ٚامًت
ً
ونٗبت الخدضًض ،وج٣ىم ٖلى ٨ٞغة ألازال ،١وهظه ألازحرة ؤ٦ثر منها ٚمىيا ،وجسخل ٠مً
ػمان إلى ػمان ومً م٩ان إلى م٩ان(.)677
ب-حعسٍف اإلاىافظت غيراإلاشسوعت خظب الغاًت:
ً
هٓغا العجباٍ ٨ٞغة اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت باإلاًمىن الا٢خهاصي طهب بٌٗ ال٣ٟهاء
إلى حٗغٍ ٠ال٨ٟغة ٖلى يىء الٛاًت اإلا٣هىصة ،وهي " ٚهب الٗمالء ".
ًغي الُ٣ٟه " ّ " ALLART
بإن »:اإلاىافظت غير اإلاشسوعت هي خصبت مً خُث

الىطابل ،وهي حعسف هُف جبخىس في ول ًىم ػسق حدًدة ملخىٍت ،وعلُه؛ إذا واهذ
ً
 - 674ه٣ال ًٖ الىاشف ؤهؼىان ،مغح٘ ؾاب ،٤م.107.
ً
 - 675ه٣ال ًٖ شواوي الياهىت ،مغح٘ ؾاب ،٤م.15 .
676
-VERVILLE Sophie, « La publicité et la signalisation des droits de propriété intellectuelles : un
encadrement à parfaire », Cahiers de Droit, Vol 54, n°4, 2013, p.710.
 - 677العمسي صالحت » ،يبِ ؤبٗاص مهُلح صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت في الدكغَ٘ الجؼابغي « ،مجلت
اإلاىخضي ال٣اهىوي ،حامٗت دمحم زًُغ ،بؿ٨غةٖ ،ضص  ،2014 ،07م.267.
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ا
ّ ،الىطابل التي جخمخع بها ل خصس لها
 وهى البدث عً البدث،فئن هدفها ًظل دابما ذاجه
.)678( «عً جدىٍل العمالء
 هي، هما جدٌ حظمُتها،» إ ّن اإلاىافظت غير اإلاشسوعت: " POUILLET " ُه٣ٟ ال٫ى٣ٍو
ا
ا
 ًخعرز عد، ودطاةظا جيبرها الاطخلامت والنزاهت،التي حظخعمل وطابال ملخىٍت اخخُالُت
 وٍصعب الخعسف على شيلها ختى باليظبت لبعع،ٌ خادعت في حمُع ألاخىا،اطلحتها
ً فخل، فال هملً ؤي ػمىح ول ؤي ؤمل في حعداد وخصس جدىلتها..…الخجاز الحاذكين
، التي واهذ باألمع لِظذ هفظها الُىم،اإلاىحىدة الُىم لِظذ هفظها التي واهذ باألمع
،وإذا واهذ وطابلها مخعددة ول نهاًت لها...ول شً ّؤن الغد طُعصش جلً اإلاىحىدة الُىم
ّ
.)679( « هى جدىٍل عمالء الغير:فئن الهدف ًبلى دابما هفظه
 » كُام ؤخد:حر اإلاكغوٖت بإنهاٚ ؿتٞ بضوعه اإلاىاٝٗغٞ " BERT " ُه٣ٟواهداػ إليهما ال
.)680( « الصىاعين بالبدث عً حرب عمالء الغيربؼسٍلت اخخُالُت
ً
ّ حر ّؤن الاٖخماص ٖلى ٖىهغٚ
حرٚ ؿتٞ اإلاىا٠ٍُا لخٗغٞا٧  لِـ، الٗمالء لىخضه٫جدى
ّ ،اهىهُت٣اإلاكغوٖت مً الىاخُت ال
ًؿت ؤوؾ٘ مٞغى اإلاىاٚ ما ّؤن٦ ،غ٣حر مؿخٚ ألن الؼبىن
678

-« La concurrence déloyale est fertile en ressources, et elle sait chaque jour inventer de

nouvelles ruses, toutefois si le moyen dont elle dispose sont d’une variété infinie, son but
est toujours le même: elle cherche à détourner la clientèle ». ALLART Henri, Concurrence
679

déloyale, Librairie Nouvelle de Droit et de Jurisprudence, Arthur Rousseau, Paris, 1892, p.5.
-« La concurrence déloyale, le mot lui-même l’indique, est celle qui emploie des moyens

détournés, frauduleux, des menées que la droiture et l’honnêteté reprouvent ; ses armes
sont innombrables, souvent ingénieuses, toujours perfides : sa forme est parfois presque
insaisissable, et c’est même là pour certains commerçants, qui est habilité……nous avons
ni la prétention ni l’espoir d’énumérer toutes ses transformations ; celle d’hier n’est pas
celle d’aujourd’hui, et demain, sans aucun doute renchérira sur aujourd’hui…, si les
moyens sont variés à l’infini, le but reste toujours le même : c’est le détournement de la
clientèle d’autrui. ». In POUILLET Eugene, Traité des marques de fabriques et de la
680

concurrence déloyale en tout genre, op.cit, p. 8.
-« On peut définir les faits de concurrence déloyale ceux à l’aide desquels un industriel
cherche à attirer frauduleusement la clientèle d’autrui ». BERT Emile, op.cit, p.9.
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جدى ٫الٗمالءّ ،
مجغص ّ
ألن الؿعي مً ؤحل اؾخُ٣اب الٗمالء والٟىػ بغياهم ؤمغ مكغوٕ،
ً
ً
وهي ٚاًت ٧ل ٖىن ا٢خهاصي مىاٞـ( ،)681لهظا ال ً٩ىن ّ
جدى ٫الٗمالء مُٗاعا واُٞا لخٗغٍ٠
اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ،إط عبما ً٩ىن ّ
جدى ٫الؼبابً هدُجت َبُُٗت ب ُ٘٣الىٓغ ًٖ ٨ٞغة

ٖضم الجزاهت جل ٪ال٨ٟغة التي ج٩ىن الٗىهغ اإلاغ٦ؼي للمىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت(.)682
وٖلى هظا ألاؾاؽّ ،
ٞئن ؤخؿً الخٗاعٍ ،٠هي جل ٪التي جغج٨ؼ ٖلى الىؾُلت اإلاؿخٗملت
ً
ً
والٛاًت اإلا٣هىصة مٗا ،وال يهم ؤيهما ٌُٛلبٞ ،اإلاهم ؤن ٌٗخمض ٖلى ألامغًٍ مٗا ،ؤي الىؾُلت
والٛاًت وهظا اهُل ٤الُ٣ٟه "  " GUYONفي حٗغٍٟه للمىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت مً الٛاًت
اإلا٣هىصة ،وهي جدىٍل الٗمالء ،واهخهى بىؾُلت ٚحر اإلاكغوٖتٞ ،جاء في حٗغٍٟه ّؤن اإلاىاٞؿت
ٚحر اإلاكغوٖت هي » :جدىٍل العمالء ،بمىاوزاث غيرمشسوعت مً ػسف اإلاىافع « (.)683
ٞالُ٣ٟه "  " GUYONاهُل ٤في حٗغٍٟه للمىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت مً الٛاًت
اإلا٣هىصة ،وهي جدىٍل الٗمالء ،واهخهى الىؾُلت اإلاؿخٗملت .وؤما الض٦خىعة " هادًت فىطُل
"ٞ ،اهُل٣ذ مً الىؾُلت اإلاؿخٗملت واهتهذ بالٛاًت اإلاخمثلت في احخظاب الٗمالء ،خُث حاء

حٗغٍٟها ٦ما ًلي » :اإلاىافظت غير اإلاشسوعت هي اطخخدام الخاحس ألطالُب غير طلُمت
بلصد الخإزيرعلى العمالء واحخرابهم « (.)684
وإلى حاهب هظا الخٗغٍ ،٠هىا ٥حٗغٍ ٠آزغ ٢ضمخه ألاؾخاطة " شواوي الياهىت " مٟاصه

ّؤن اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت » :هي ول عمل مخالف لللىاهين والعاداث وألاعساف واللُم

ٌٗ - 681خبر الؿعي إلى حظب ؤ٦بر ٖضص مً الٗمالء ،الهض ٝالظي ًيكضه ؤي ٖىن ا٢خهاصي ،أل ّن جد٣ُ٣ه ٌٗني
هجاح الٗىن وػٍاصة ألاعباح التي ًد٣٣ها هدُجت إ٢با ٫الٗمالء ٖلى ما ً٣ضمه مً ؾل٘ وزضماث .عاح٘ في طل:٪
-COUREAULT Elisabeth, op.cit, p.06.
 - 682وهبت دمحم ألامير ًىطف ،نىع الخُإ في صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ،عؾالت م٣ضمت لىُل صعحت الض٦خىعاه
في الح٣ى ،١حامٗت ال٣اهغة٧ ،لُت الح٣ى ،1990 ،١م.75.
683
-« L’élément essentiel de cette concurrence est un détournement de clientèle, provoqué
par les manouvres d’un concurrent ».In GUYON Yves, op.cit, p.875.
 - 684د .فىطُل هادًت ،ال٣اهىن الخجاعي ،ص.م.ج ،الجؼابغ ،1994 ،م.183.
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الخجازٍتً ،لىم به عىن اكخصادي ،فُؤدي باإلطساز طىاء بمصالح العىن الاكخصادي
اإلاىافع له في هفع اليشاغ الاكخصادي ؤو بمصلحت اإلاظتهلً ؤو بالكخصاد الىػني،
وهدف هرا العمل هى جدىٍل الصبابً عً العىن الاكخصادي اإلاىافع «(.)685
ّ
إال ّؤهه ًالخٔ اؾدُٗابه إلاٟاهُم وؤهىإ ؤزغي
وعٚم إإلاام هظا الخٗغٍ ٠ب٩ل الجىاهب
للمىاٞؿتٞ ،الخٗغٍ ٠ال بض ؤن ًخمحز بالبؿاَت والؿهىلت ال باإلاض والخُٗ٣ض ،إط ٧لما حاء
ً
الخٗغٍ ٠بؿُُا ٧لما ٧ان مً الؿهل اؾدُٗابه وٞهمه .وٖلى هظا ألاؾاؽ ه٣ترح الخٗغٍ٠

آلاحي »:اإلاىافظت غير اإلاشسوعت هي اطخعماٌ عىن اكخصادي مىافع لىطابل ملخىٍت
جيبرها اللىاهين وكىاعد الاطخلامت والنزاهت وألاعساف والعاداث اإلاهىُت والخجازٍت في
املجاٌ الاكخصادي ،بغسض حلب عمالء الغير اإلاىافع إلُه بصزع الشً والسٍبت في
ؤذهانهم «.
ا
زاهُا -جمُيزاإلاىافظت غيراإلاشسوعت عً اإلافاهُم اإلاشابهت لها:
ؤصي جُىع الحُاة الا٢خهاصًت واإلاىاٞؿت الحغة إلى بغوػ بٌٗ ؤهماٍ وؤؾالُب حضًضة
مً اإلاىاٞؿت ٢غٍبت الكبه مً اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ٧اإلاىاٞؿت ٚحر الكغُٖت ؤو اإلامىىٖت
(ؤ) ،واإلاىاٞؿت الُُٟلُت (ب) ،واإلاىاٞؿت الاخخُالُت (حـ) .ولهظاّ ،
ٞئن مٟهىم اإلاىاٞؿت ٚحر
اإلاكغوٖت لً ًخطح إطا لم وكغٕ في جمُحز هظه ألاهماٍ ًٖ اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت.
ؤ-جمُيزاإلاىافظت غيراإلاشسوعت عً اإلاىافظت اإلامىىعت:
ً٣هض باإلاىاٞؿت اإلامىىٖت جل ٪اإلاىاٞؿت التي تهض ٝإلى خٓغ الُ٣ام بيكاٍ مٗحن ،إما
بم٣خط ى هو في ال٣اهىن ؤو باالجٟا ١بحن اإلاخٗا٢ضًً ،وٖلُه ،حٗخبر اإلاىاٞؿت اإلامىىٖت
مىاٞؿت ٚحر مؿمىح بها ،بِىما في اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ،ج٩ىن اإلاىاٞؿت في ألانل مباخت
ل ً٨الىؾابل التي اؾخسضامها الٗىن الا٢خهاصي في مماعؾتها ،حٗض في ٖغ ٝاإلاىاٞؿت
ّ
الخجاعٍت ٚحر مكغوٖت ،ؤي ج٩ىن ألاؾالُب مكغوٖت في ألانل ،إال ؤن الٗىن الا٢خهاصي ٢ض
ججاوػ الحضوص اإلاؿمىح بها.
 - 685شواوي الياهىت ،مغح٘ ؾاب ،٤م.20.
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ً
ً
ٟٞي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ً٩ىن اليكاٍ في ؤنله مكغوٖا ومؿمىخا به ،لً٨
الىؾُلت اإلاؿخٗملت إلاماعؾت هظا اليكاٍ هي اإلاغٍبت ؤو ٚحر اإلاكغوٖت ،ؤما اإلاىاٞؿت اإلامىىٖت
ٞال تهخم بالىؾُلتّ ،
ألن ألانل ممىىٕٞ ،اليكاٍ ٚحر ممىىٕ وٚحر مباح(.)686
ب-جمُيزاإلاىافظت غيراإلاشسوعت عً اإلاىافظت الؼفُلُت:
ً٣هض باإلاىاٞؿت الُُٟلُت مداولت الاؾخٟاصة مً الكهغة والؿمٗت الُُبت للٛحر
بهىعة ٚحر مكغوٖت ،ولِـ هدُجت لجهضه الصخص ي ،صون ؤن ًؤصي طل ٪بالًغوعة إلى
زُغ الالخباؽ بحن اإلاىخجاث والخضماث( .)687وٖلُه ً٩ىن الخهغ ٝالُُٟلي صون وحىص
ٌ
ٖاصي ً٣ىم به الٗىن الا٢خهاصي لِؿخُٟض به ؤو ٌؿعى
ٖملُت مىاٞؿتٞ ،هى ٌ ٗٞل
لالؾخٟاصة مً قهغة ا٦دؿبها اإلاخىاٞـ بهٟت مكغوٖت(.)688
ٖلى هظا ألاؾاؽ ق٩ل مىاٞؿت َُٟلُت إ٢ضام قغ٦ت مخسههت في اهخاج الُٗىع
الٟسمت (ٖ )Y.S.Lلى اهخاج ػحاحت ُٖغ ؤَل٣ذ ٖليها اؾم ( )Champagneوٚلٟذ الؼحاحت
بالُٛاء اإلامحز لؼحاحت مكغوب ( )Champagneالظي جخسظه قغ٦ت مكغوب مكهىعة ،عٚم
ً
ٖضم جهىع خضور ؤي زلِ ؤو الخباؽ ،جبٗا الزخال ٝاإلاكغوب ًٖ الُٗغ(.)689
ولهظا جسخل ٠اإلاىاٞؿت الُُٟلُت ًٖ اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ،في ّؤن ألاولى ال جلح٤
ً
الًغع باإلاىاٞـ ،هٓغا لٗضم الخمازل في اليكاٍٞ ،هي ال جؤصي إلى الخلِ والالخباؽ بحن
اإلاىخجاث ،بسال ٝاإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت.
حـ-جمُيزاإلاىافظت غيراإلاشسوعت عً اإلاىافظت الاخخُالُت:
ً٣هض باإلاىاٞؿت الاخخُالُت جل ٪ألاٗٞا ٫التي ً٣ىم بها الخاحغ ؤو الهاو٘ ؤو م٣ضم
 - 686شواوي الياهىت ،مغح٘ ؾاب ،٤م.20.
 - 687عبد اإلاالً بً إبساهُم بً دمحم الخىحسي ،ججغٍم اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت :صعاؾت جإنُلُت م٣اعهت جُبُُ٣ت،
مظ٦غة ماحؿتر ،جسهو الدكغَ٘ الجىاةي ؤلاؾالمي ،حامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلىم ألامىُت٧ ،لُت الضعاؾاث
الٗلُا ،2007 ،م.34.
 - 688العمسي صالحت ،مغح٘ ؾاب ،٤م.270.
 - 689عبد اإلاالً بً إبساهُم بً دمحم الخىحسي ،مغح٘ ؾاب ،٤م.35.
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زضماث لخدىٍل ػبابً ٚحره مً اإلاىاٞؿحن بالٛل ،ؤو باالصٖاءاث ال٩اطبت ،ؤو بالخلمُذ ًٖ
ؾىء ٢هض(.)690
ّ
ًخطح بإهه ال بض مً جد ٤٣ؤمغًٍ الٖخباع اإلاىاٞؿت اخخُالُت ،ألاو :٫اؾخٗما ٫ؤؾالُب
لدكىٍه الح٣اب ٤في طهً الٗمالء ،والثاوي :ؤن ً٩ىن الهض ٝهى جدىٍل الٗمالءٞ ،ئطا ٣ٞض
ألامغ ألاو ٫وجدى ٫الٗمالء بإهٟؿهم إلى الٗىن الا٢خهاصي اإلاىاٞـ ٣ٞض ج٩ىن اإلاىاٞؿت
مكغوٖت ؤو ٚحر مكغوٖت ؤو ٚحرهما مً اإلاىاٞؿاث ،ؤما إطا ٣ٞض ألامغ الثاوي ٞالٟٗل ٖباعة
ًٖ ٚل ججاعي(.)691
ً
ً
جضزال بضيهُا زانت في الاصٖاءاث ال٩اطبت ،ول٨نهما ًسخلٟان في ٧ىن
والىضح ّؤن زمت
اإلاىاٞؿت الاخخُالُت ج٣ىم ٖلى الٛل ،ؤما اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ٞهي جىُىي ٖلى ؤؾلىب
ٚحر مكغوٕ٦ ،ما ؤهه ال بض مً و٢ىٕ الًغع وهى جدى ٫الٗمالء في اإلاىاٞؿت الاخخُالُت،
بسال ٝاإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت التي ًٟ٨ي ٞيها جى ٘٢الًغع.
ّ
الفسع الثاوي
الاججاهاث املخخلفت
في جددًد اإلاىافظت غيراإلاشسوعت
ّإن الا٦خٟاء بيبظ واؾدى٩اع اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت صون وي٘ يىابِ ًم ً٨الاٖخماص
ٖليها مً ؤحل الخٗغٖ ٝليها وجمُحزها ًٖ اإلاىاٞؿت اإلاكغوٖت ًؤصي صون ق ٪إلى إهضاع
الح٣ى ١وُٚاب ألامً ال٣اهىوي .ومٗالجت للىي٘ ْهغث زالر اججاهاث عبِؿُت في هظا

ً
 - 690ه٣ال ًٖ الىاشف ؤهؼىان ،مغح٘ ؾاب ،٤م.107.
 - 691ج٩ىن اإلاالخ٣ت في اإلاىاٞؿت الاخخُالُت مكغوَت بك٩ىي اإلاًغوع ،وهي حؿخىحب اؾخٗما ٫وؾابل وؤؾالُب
ماصًت ٚحر مدضصة لٛل اإلاؿتهل٨حن ،وػعٕ الاصٖاءاث ال٩اطبت اإلاىاُٞت للح٣ُ٣ت ؾىاء بالخلمُذ ؤو الخهغٍذ
إلعؾاء ألامغ في طهً اإلاؿتهل ،٪بٛغى الىنى ٫إلى هدُجت ٖملُت هي جدىٍل الٗمالء٦ .ما حؿخىحب ٦ظل٪
مٗغٞت ؤو ٖلم الٟاٖل مكغوُٖت ؤٗٞاله و٢هضه الُ٣ام بظل .٪عاح٘ في طل :٪العمسي صالحت ،مغح٘ ؾاب،٤
م.270.
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ً
ً
ً
الكإن ،اججاه ؤزالقي (ؤوال) ،اججاه ق٨لي (زاهُا) وؤزغ وا٢عي (زالثا) ،و٢ض ؤزظ اإلاكغٕ
ً
الجؼابغي باالججاهحن ألازحرًً :الك٨لي والىا٢عي (عابٗا).
ا
ؤول-الاججاه ألاخالقي:
ًغ٦ؼ هظا الاججاه للخمُحز بحن اإلاكغوٕ وٚحر اإلاكغوٕ ؤؾاؽ ؤزالقي للمماعؾت
ً
الخجاعٍت والخجاعةُٗٞ ،خبر ؤٖما ٫اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت إزالال بالتزام ؤصبي وؤزالقي ،ججض
ؤؾاؾها ال٣اهىوي في مباصا ال٣اهىن الٗامت و٢ىاٖض الٗضالت ،بدُث ًهبذ الىاحب الخل٣ي
ً
ً
واحبا ٢اهىهُا(.)692
ًمخاػ هظا الاججاه بخىؾُٗه إَاع اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ل٩ي ًًم ٧ل ؤؾالُب
الاخخُا ٫التي جدىافى م٘ الاٖخباعاث الخلُ٣ت الؿابضة في الخجاعة والهىاٖت ،ولهظاً ،ؤزظ
ٖلُه ما ٌٗترًه مً ابهام ،طلّ ٪
ألن الىاحب الخل٣ي للٟغص ٢ض ال ًخل٣اه مً ال٣اهىن مباقغة،
بل ّإن م٣خًُاث الحُاة ومؿحرتها ٢ض جٟغى ٖلُه ؤٖغاٞا وٖاصاث ًجب الالتزام بهاّ ،
وإن ما
ًضزل يمً ٢ىاٖض ألازال ١في مجخم٘ ٢ض ال ً٩ىن ٦ظل ٪في مجخم٘ آزغ(.)693
ً
وَٗاب ٖلُه ؤًًا مغوهت مُٗاعهٞ ،هى ٌُٗي لل٣اض ي نالخُت واؾٗت للخدغي في جل٪
ألازال٦ ،١ما ًجبر الٗىن الا٢خهاصي ٖلى ؤمىع مثالُت ًهٗب الالتزام بها ،زانت ّ
وؤن
مٟهىم ألازال ١مٟهىم وؿبي(.)694
ا
زاهُا-الاججاه الشىلي:
ٌؿدىض هظا الاججاه إلى الىو ال٣اهىوي الٖخباع الٟٗل مكغوٕ ؤو ٚحر مكغوٕ ،خُث
ٌٗخمض ٖلى مبضؤ خغٍت اإلاىاٞؿت لخدضًض ألاؾالُب التي جمـ بها ،وجًغ بدؿً ؾحرها بىو
ً
ًمىٗها نغاختٞ ،ئطا ٧اهذ و٣ٞا ألؾالُب ٚحر اإلاىهىم ٖليها اٖخبرث مباخت وحابؼة(،)695
 - 692العمسي صالحت ،مغح٘ ؾاب ،٤م.267.
 - 693الصفاز شٍىت غاهم عبد الجباز ،اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت للملُ٨ت الهىاُٖت :صعاؾت م٣اعهت ،الُبٗت الثاهُت،
صاع الحامض لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان ،ألاعصن ،2007 ،م.36.
 - 694العمسي صالحت ،مغح٘ ؾاب ،٤م.267.
 - 695العمسي صالحت ،مغح٘ هٟؿه ،م.266.
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وبالخالي ٌٗخمض هظا الاججاه ٖلى الىو الهغٍذ لحؿم ألامغ وال٣ى ٫الٟهل في اإلاؿإلت ،وهظا
ما ؤزظ به اإلاكغٕ الؿىَؿغي بمىحب ال٣اهىن الُٟضعالي خى ٫اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت
واإلاؤعر في  19صٌؿمبر .)696(1986
ً
وال ٌٗتري هظا الاججاه ؤًت نٗىبت ألهه ًغؾم لل٣اض ي مؿل٩ا ًجب ؤال ًخٗضاه٦ ،ما ؤهه
ً
ال ًخُلب ؤي مجهىص مىه َاإلاا ً٨خٟي بخُبُ ٤الىو ٞدؿب ًُ٘ٞ .بظل ٪خضا لخًاعب
ألاخ٩ام الً٣ابُت ،وٖالوة ٖلى طلً ،٪س ٠ٟمً ٖبء الازباث الظي ًل٣ى ٖلى ٖاج٤
اإلاضعي(.)697
ّ
ًؤزظ ٖلى هظا الاججاه ؤهه يُ ٤مً مجا ٫اإلاالخ٣ت بضٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت
وخهغها في خاالث مدضصةٞ ،ئطا زغحذ ٖنها ال حٗخبر مىاٞؿت ٚحر مكغوٖت ،ولى ٧اهذ
٦ظل ،٪وٖالوة ٖلى طلً ،٪خه ٠بالجمىصّ ،
ألن الىو ٢ض ال ٌؿخىٖب حمُ٘ خاالث
اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت؛ وال ٌؿخجُب لحاحاث املجخم٘ اإلاخٛحرة ٖلى مغ الٗهىع و٦ىدُجت
لخُىع ألازالٞ ١هى ًهاصم الح٣ُ٣ت الاحخماُٖت (.)698
ا
زالثا-الاججاه الىاكعي:
ٌؿدىض الاججاه الىا٢عي إلى ال٣ىاٖض التي جدضص ألاٖغا ٝوالٗاصاث الخجاعٍت اإلاهىُت
ً
باٖخباعها مىحباث احخماُٖت ًخٗحن ٖلى الجمُ٘ اخترامها والؿحر و٣ٞا لها ،خُث جؤصي
مسالٟتها لضزى ٫يمً ؤٗٞا ٫اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت( .)699لظا ،جى٧ل مهمت ج٣ضًغ اإلاىاٞؿت
ٚحر اإلاكغوٖت للً٣اء باالؾدىاص إلى الٗاصاث والخ٣الُض الؿابضة في الىؾِ الخجاعي
والا٢خهاصيٞ ،ئطا اؾدى٨غ ألاٖىان الا٢خهاصًحن الٗمل الخجاعي اٖخبر مً ٢بُل اإلاىاٞؿت
ًُ - 696ب ٤هظا ال٣اهىن ٖلى ٧ل الخهغٞاث الخًلُلُت واملخالٟت ل٣ىاٖض خؿً الىُت .عاح٘ في طل:٪
-GUGLER Philippe, « Droit et politique de concurrence en suisse », R.D.P.C, Vol n°9, n°2, 2007,
p.27.
 - 697الصفازشٍىت غاهم عبد الجباز ،مغح٘ ؾاب ،٤م.36.
 - 698وهبت دمحم ألاميرًىطف ،مغح٘ ؾاب ،٤م.83.
 - 699العمسي صالحت ،مغح٘ ؾاب ،٤م.266.
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ٚحر اإلاكغوٖت(.)700
وبىاء ٖلى طل ،٪ج٨خٟي الدكغَٗاث ،بىي٘ ّ
ً
هو ٖام ًلؼم ٧ل مً ؾبب يغعا للٛحر
بالخٗىٌٍ ،وجتر ٥الباقي للؿلُت الخ٣ضًغٍت لل٣اض يٞ .هى ًمخاػ بالٗمىم واإلاغوهت بما ٌؿاًغ
خاحاث الخجاعة واملجخم٘ وْغو ٝالحا.)701(٫
وجبنى هظا الاججاه مٗٓم الدكغَٗاثٖ ،لى ٚغاع ال٣اهىن الٟغوّ ي الظي ا٦خٟى
باألخ٩ام الٗامت الىاعصة في اجٟاُ٢ت باعَـ جاع٦ت الباقي لالحتهاص الً٣اةي الظي َاإلاا خضص
اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت اؾدىاصا إلى ال٣ىاٖض الٗامت في اإلاؿؤولُت الخ٣هحرًت(.)702
ً
ً
لً ،ً٨ؤزظ ٖلى هظا الاججاه؛ ٖضم اُٖابه لل٣اض ي مُٗاعا ص٣ُ٢ا؛ ٌؿخُُ٘ بىاؾُخه
ً
الح٨مّ ،
ألن الغحىٕ إلى الٗاصاث والخ٣الُض الؿابضة٢ ،ض ً٩ىن مًلال في ٦ثحر مً ألاخُان،
ًٞال ًٖ ّؤن الٗاصاث ال ًم ً٨ؤن جٟغى هٟؿها ٣٦ىاٖض ٢اهىهُت(.)703
ا
زابعا-مىكف اإلاشسع الجصابسي :اإلاصج بين الاججاهين الىاكعي والشىلي
٧ان اإلاكغٕ الجؼابغي في البضاًت ٌؿل ٪الاججاه الىا٢عيٞ ،ا٦خٟى باألخ٩ام الٗامت
ً
الىاعصة في اجٟاُ٢ت باعَـ بكإن اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت جاع٧ا الباقي للً٣اء الجؼابغي الظي
اؾدىض إلى ال٣ىاٖض الٗامت في الخُإ لخدضًض اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت( ،)704وٖلى هظا
ألاؾاؽ ،لم ٌؿلم مً الاهخ٣اصاث اإلاىحهت لالججاه الىا٢عي.
ٚحر ّؤن الىي٘ حٛحر مىظ نضوع ال٣اهىن ع٢م ال٣اهىن ع٢م  ،02-04املحضص لل٣ىاٖض
 - 700الصفازشٍىت غاهم عبد الجباز ،مغح٘ ؾاب ،٤م.36.
701

-COUREAULT Elisabeth, op.cit, p.06.
702
- MOUSSESON Jean Marc ,« Responsabilité civile et droits intellectuels », Mélanges offerts à
Albert CHAVANNE, Droit pénal de propriété industrielle, Litec, Paris,1990, p.251.
 - 703الصفازشٍىت غاهم عبد الجباز ،مغح٘ ؾاب ،٤م.36.
 - 704خمادي شوبير » ،بدث في َبُٗت وآزاع صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت :صعاؾت م٣اعهت بحن ال٣اهىن الجؼابغي
والخجغبت الٟغوؿُت « ،وكغة املحامي ،صوعٍت جهضع ًٖ مىٓمت املحامحن ؾُُٖ ،٠ضص  ،14ؤبغٍل ،2011
م.46-39.
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ً ً
اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،جىاو ٫بمىحبه مبضؤ ٖاما مٟاصه خٓغ ؤٖما ٫اإلاىاٞؿت ٚحر
اإلاكغوٖت اإلاىاُٞت لألٖغا ٝالخجاعٍت الىُٟٓت والجزيهت والتي مً زاللها ًخٗضي ٖىن
ا٢خهاصي ٖلى مهالح ٖىن ؤو ٖضة ؤٖىان ا٢خهاصًحن آزغًٍ ،زم ؤوعص بٌٗ خاالث
اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ،وهي ٖلى ؾبُل اإلاثا ،٫والتي ال جسخل ٠في ٖمىمها ٖما حاءث به
اجٟاُ٢ت باعَـ لحماًت اإلالُ٨ت الهىاُٖت.
ً
ً
و٢ض ؤخؿً اإلاكغٕ الجؼابغي نىٗا إط خضص بٌٗ خاالث اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت و٣ٞا
ً
ّ
للمُٗاع الك٨لي إال ؤهه لم ًخسل ٦ظل ًٖ ٪اإلاُٗاع الىا٢عي ،جاع٧ا بظل ٪ألامغ للً٣اء الظي
ً
له جىنُ ٠ؤي مىاٞؿت ٚحر مكغوٖت اؾدىاصا إلى اإلابضؤ الٗام وؤخ٩ام اجٟاُ٢ت باعَـ ،وطل٪
زاعج الحاالث املحضصة في ال٣اهىن ع٢م  02-04اإلاكاع إلُه ؤٖاله.
وه٨ظا٨ًُ ،مل اإلاُٗاع الىا٢عي ما ٢ض ٌٟٛل ٖىه اإلاُٗاع الك٨لي ،وبظلً ٪خٟاصي
الى٣ابو التي حٗتري اإلاُٗاعًٍ الك٨لي والىا٢عي في جدضًض اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت.

اإلاؼلب الثاوي
ؤطاض دعىي اإلاىافظت غيراإلاشسوعت
ال ّ
قّ ٪ؤن مً اإلاؿابل ال٣اهىهُت التي ٧اهذ وماػالذ مدل زال ٝبحن ال٣ٟهاء؛ مؿإلت
ً
ألاؾاؽ الظي ج٣ىم ٖلُه صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت؛ زهىنا إطا ٖلمىا ّؤن الاججاه
الٛالب في الدكغَ٘ اإلا٣اعن ًًٟل ٖضم جىُٓم ؤخ٩ام اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ،وجغ٥
ج٣ضًغها للً٣اء.
ً
وَٗخبر جدضًض ألاؾاؽ ال٣اهىوي لضٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ؤمغا في ٚاًت ألاهمُت،
إط بمىحب هظا ألاؾاؽ جخدضص ال٣ىاٖض الىاحبت الخُبُٖ ٤لى قغوَها وآلازاع اإلاترجبت ٖنها.
وإلاا ٧ان ألامغ بهظا ال٣ضع مً ألاهمُت ،باث مكغوٕ ابغاػ ؤهم ألاؾـ التي ؤ٢ترخها ال٣ٟه في
ّ
هظا الكإن(الٟغٕ ّ
ألاو ،)٫م٘ بُان مى ٠٢ال٣اهىن الجؼابغي في طل( ٪الٟغٕ الثاوي).
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الفسع ّ
ألاوٌ
ؤهم ألاطع اإلالترخت للُام دعىي اإلاىافظت غيراإلاشسوعت
اج٣ؿم ال٣ٟه خى ٫جدضًض ألاؾاؽ الظي ًجب ؤن جؤؾـ ٖلُه صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر
ً
اإلاكغوٖت إلى زالزت آعاء ؤؾاؾُت :عؤي ٌٗخبر اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت حٗؿٟا في اؾخٗما٫
ً
الح ،٤ومً ّ
زم ًجب جُبُ٢ ٤ىاٖض الخٗؿ ٠في اؾخٗما ٫الح( ٤ؤوال) ،وؤعي آزغ ًؤؾـ
مىٟ٢ه ٖلى ؤؾاؽ خ ٤اإلالُ٨ت ،ومً ّ
زم اٖخبر صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت هي صٖىي
ً
ً
ً
ملُ٨ت (زاهُا) ،بِىما طهب عؤي زالث إلى اٖخباع اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ٖمال ج٣هحرًا ٌؿإ٫
ً
ٞاٖله ٖلى ؤؾاؽ ٢ىاٖض اإلاؿؤولُت الخ٣هحرًت (زالثا).
ا
ؤول-هظسٍت الخعظف في خسٍت اإلاىافظت والخجازة:
طهب البٌٗ إلى جإؾِـ صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ٖلى ٨ٞغة الخٗؿ ٠في
اؾخٗما ٫خغٍت اإلاىاٞؿت والخجا ة(ٞ ،)705اٖخبروا ّ
بإن الخجاعة والهىاٖت خً ٤ماعؾه ٧ل
ع
شخو جخىاٞغ ُٞه الكغوٍ ال٣اهىهُت ب٩ل خغٍت ،ومىه الح ٤في اإلاىاٞؿت ،وٖلُه ،إط ٧ان
مبضؤ خغٍت الخجاعة والهىاٖت ،الظي ًخٟغٕ ٖىه مبضؤ خغٍت اإلاىاٞؿتٌ ،ؿمذ للٗىن
الا٢خهاصي ؤن ٌؿخٗمل ما ٌكاء مً ُ٢م اإلاىاٞؿت ال٣اصعة ٖلى حظب الٗمالءَ ،اإلاا ؤن
ّ
اؾخٗمالها لم ًمىٗه هو ٢اهىوي ؤو قغٍ اجٟاقي ،إال ؤن هظه الٛاًت ،وهي حظب الٗمالء،
ًيبغي ؤن ال جبرع الىؾُلت؛ خُث ًجب ٖلى الٗىن الا٢خهاصي ؤن ٌؿعى إلى حظب الٗمالء
ّ
وإال ّ
ٖض
بىؾابل مكغوٖت ال جخٗاعى م٘ الٗاصاث وألانى ٫اإلاغُٖت في اإلاٗامالث الخجاعٍت
ً
طل ٪حٗؿٟا في اؾخٗما ٫خ٣ه في خغٍت اإلاىاٞؿت والخجاعة.
اؾخمضث هظه الىٓغٍت مً هٓغٍت الخٗؿ ٠في اؾخٗما ٫الح ٤اإلا٣غعة في ال٣اهىن
705 -

AMIEL-DONAT Jacqueline, « La concurrence déloyale : inefficacité d’une contractualisation et
nécessité de prouver le caractère déloyal des moyens utilisés », Rev. Jud. O , n°1, 1986, p.38.
-MINGAM Christine et DUVAL Astrid, « L’abus de droit, état du droit positif », Rev. Jur. O, n°4,
1998, p.565.
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اإلاضوي(ٞ ،)706اٖخبر الُ٣ٟه " ّ "JOSSERANDؤن اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت هي نىعة ًٖ
الخٗؿ ٠في اؾخٗما ٫الحٗٞ ،٤مل اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ًخمثل في اإلاماعؾت الخٗؿُٟت
للح ٤في اإلاىاٞؿت( .)707و٢ض َب ٤الً٣اء الٟغوّ ي هظه الىٓغٍت في بٌٗ اإلاىاؾباثٗٞ ،لى
ؾبُل اإلاثاً٢ ٫ذ مد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿُت في ٢غاع ناصع ًٖ الٛغٞت الخجاعٍت بخاعٍش 22
ً
ً
ً
صٌؿمبر ّ 1985
بإن " الخٗؿ ٠في الحغٍت الخجاعٍت الظي ًدضر زلال ؤو ايُغابا ججاعٍا،
بك٩ل إعاصي ؤو ال إعاصيٌ ،ك٩ل ٗٞل مىاٞؿت ٚحر مكغوٖت "(.)708
وَٗخبر الُ٣ٟه " "ROUBIERمً حهخه ّؤن اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت مؤؾؿت ٖلى
ُ
الاؾخٗما ٫الخٗؿٟي للحغٍت اإلاضهُت ،وفي هٓغهّ ٌُ ،
ٗض الهض ٝاإلا ّخب٘ مً اإلاىاٞـ ،وهى حظب
ً
ّ
ً ّ
الٗمالء ،هضٞا مكغوٖا ،ألهه ٌؿعى لخد ٤ُ٣مهلحت زانت إال ّؤن الىؾُلت اإلاؿخٗملت
لبلى ٙالهض ٝج٩ىن ٚحر مكغوٖت(.)709
و٢ض وحهذ لىٓغٍت الخٗؿ ٠في اؾخٗما ٫الح ٤اهخ٣اصاث ٖلى ؤؾاؽ ّؤن ؤخ٩ام
ً
صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ال ًم ً٨ؤن حٗخبر جُبُ٣ا ألي واخض مً اإلاٗاًحر اإلاإزىط بها في
هٓغٍت الخٗؿ ٠في اؾخٗما ٫الح ،)710(٤وال ًم ً٨ؤن ًهضٖ ١ليها ؤْهغ مُٗاع للخٗؿ ٠في
اؾخٗما ٫الح ٤وهى مُٗاع ٢هض ؤلايغاعّ ،
ألن ٢هض ؤلايغاع بالٛحر ً٨مً في نمُم ٧ل
مىاٞؿت ،ولى ٧اهذ مىاٞؿت مكغوٖت(.)711
706

- PIROVANO Antoine, « La concurrence déloyale en droit français ». », R.I.D.C, vol 26, n°3,
juillet-septembre, 1974, p.467-504.
. p.474.
707
-In GOLAZ Éric, L’imitation servile des produits et de leur présentation :étude comparée des
droits français , allemand, belge et suisse, Librairie Droz, Genève, 1992, p. 79.
708
- La jurisprudence définit l'acte de concurrence déloyale comme "l'abus de la liberté du
commerce, causant volontairement ou non, un trouble commercial" . In
http://www.lexinter.net/JF/concurrence_deloyale.htm
709
- ROUBIER Paul, op.cit, p.533.
 - 710خضص اإلاكغٕ الجؼابغي هظه اإلاٗاًحر في اإلااصة  124م٨غع مً ألامغ ع٢م  ،58-75اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي ،اإلاٗض٫
واإلاخمم ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 711الصفازشٍىت غاهم عبد الجباز ،مغح٘ ؾاب ،٤م.128.
255

الباب الثاوي-الفصل ّ
ألاوٌ:

آلالُاث اللظابُت لحماًت اإلالىُت الصىاعُت

ً
وبىاء ٖلى الاٖخباعاث اإلاىىه ٖنها ؤٖاله ،ال جهلح هٓغٍت الخٗؿ٧ ٠إؾاؽ لضٖىي
اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت.
ا
زاهُا -هظسٍت خم اإلالىُت:
طهب بٌٗ ال٣ٟه إلى جإؾِـ صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ٖلى ؤؾاؽ الح ٤في
ً
اإلالُ٨ت ومىب٘ هظا الغؤي هى ال٣ٟه ألاوعوبي بك٩ل ٖام ،وجدضًضا ال٣ٟه ألاإلااوي وؤلاًُالي،
والظًً خاولىا مً زال ٫طل ٪خماًت اإلاؤؾؿت واإلاهىت(.)712
٦ما ؤحى الُ٣ٟه الٟغوّ ي "  "RIPERTب٨ٟغة مكابهت ،ووي٘ هٓغٍت خى ٫خماًت ٢اهىن
اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت للمدل الخجاعي( ،)713خُث ًغي ّؤن صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت
وحضث لحماًت ٖىهغ الؼبابً ؤو الٗمالء باٖخبا ه مً ؤهم ع٧ابؼ املحل الخجاعي ّ
وؤن هظه
ع
الحماًت مغصها جل ٪اإلالُ٨ت التي ٌؿخٟغص بها الخاحغ ٖلى ػبابىه ٖلى ؤؾاؽ ؤنهم ٢غٍبحن إلى
خض ما مً اإلاا ،٫مثله مثل ؤي ٖىهغ آزغ مً ٖىانغ املحل الخجاعي ٧الٗالمت الخجاعٍت ،ؤو
ٍ
الاؾم الخجاعي.
و٢ض ً٩ىن الاٖخضاء ٖلى الٗمالء بإوحه مسخل٣ت ٦جظبهم ،ؤو نغٞهم ٖمً ًخٗاملىن
مٗه ،لظا ّ
ٞئن ازباث مثل هظا الاٖخضاء ًجٗل صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغٖت ٢ابمت صون
خاحت إلى الخثبذ مً الخُإ ؤو الًغع ؤو عابُت الؿببُت بُنهما ،وهظا ما ًجٗل مً صٖىي
اإلاىاٞؿت و ٤ٞالغؤي اإلاخ٣ضم ؤ٢غب إلى صٖاوي الحُاػة ،ؤو صٖىي الاؾخد٣ا ،١وهي بهظا
الخ٠ُُ٨؛ جبخٗض ٦ثحرا ًٖ صٖىي الخٗىٌٍ الىاقئت ًٖ الٟٗل الًاع(.)714
وبالخىاػي م٘ ما ؾبٖ ،٤غ ٝاإلاكغٕ الجؼابغي خ ٤اإلالُ٨ت بإهه خ ٤الخمخ٘ والخهغٝ
في ألاقُاء ،وؤياّ ٝ
بإن مال ٪الش يء ًمل٧ ٪ل ما ٌٗض مً ٖىانغه الجىهغٍت ،وله الح ٤في
 - 712د .خلى عبد السخمً ؤبى خلى » ،صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت في ال٣اهىن ألاعصوي ع٢م  15لؿىت 2000
(صعاؾت م٣اعهت)«  ،مجلت ال٣اهىن والا٢خهاص للبدىر ال٣اهىهُت والا٢خهاصًتٖ ،ضص  ،2004 ،74م.39.
713
- In GOLAZ Éric, op.cit, p. 73.
 - 714د .خلى عبد السخمً ؤبى خلى ،مغح٘ ؾاب ،٤م.39.
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زماعه ومىخجاجه ،وؤهه ال ًجىػ خغمان ؤخض مً ملُ٨خه(.)715
ً
ً
و٦ظل ٪اٖخبر اإلاكغٕ الجؼابغي الٗمالء حؼءا حىهغٍا في املحل الخجاعي ،إط حاء في
ا
اإلااصة  78مً ألامغ ع٢م  ،59-75اإلاخًمً ال٣اهىن الخجاعي ؤهه » :حعد حصءا مً املحل

الخجازي ألامىاٌ اإلاىلىلت املخصصت إلامازطت وشاغ ججازي ،وَشمل املحل الخجازي
ا
إلصامُا عمالبه وشهسجه. «....
وٖلى هظا ألاؾاؽ٢ ،ض ًبضو في الىهلت ألاولى اوسجام هظه ألاخ٩ام م٘ هٓغٍت خ٤
اإلالُ٨ت التي ًداو ٫ال٣ٟهاء اإلاكاع إليهم ؤٖاله جُبُ٣ها ٖلى صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت
َاإلاا ؾلمىا ّ
بإن ل٩ل جاحغ الح ٤في خماًت مل٨ه وٍىضعج جدذ هظا الحٖ ٤ىانغ املحل
الخجاعي اإلااصًت واإلاٗىىٍت.
ّ
ل ً٨هظا الاوسجام ؾغٖان ما ًؼو ،٫وال ًم ً٨جهىعه مً الىاخُت الىاُٗ٢ت٦ ،ما ؤهه
ًخٗاعى م٘ َبُٗت ألاقُاء ،إط ال ًم ً٨اٖخباع الؼبابً ٧اإلااً ٫دىاػٕ ٖلُه ،وٍخم
ً
ً
امخال٦ه(ًٞ ،)716ال ّؤن ٖىهغ الؼبابً مً الٗىانغ ٚحر الثابخت بل مخٛحرة صابما؛ وطل٪
بدؿب حجم حٗاملها واعجباَها واملحل الخجاعي؛ ٞال ًم ً٨ألخض ؤن ًجبر الؼبابً ٖلى
صًمىمت الخٗامل م٘ مىاٞـ واخض صون آلازغًٍّ ،
ألن هظا ألامغ عاح٘ إلى ال٣ىاٖت الظاجُت ل٩ل
شخو .وهى ما ًدىا ٌ٢واإلاا ٫الظي ًدمُه في ملُ٨خه إط ّؤن مً قغوٍ هظا اإلاا ٫ؤن ً٩ىن
ً
ً
ً
زابخا ومملى٧ا ملُ٨ت جامت إلاال٨ه وؤن ً٩ىن ٢ابال للخُُ٣م باإلاا .٫ومً هىا ًم ً٨ؤن هخهىع ّؤن
اإلالُ٨ت ال ًم ً٨ؤن جىهغ ٝإلى الؼبىن وهى ما ًىا ٌ٢مًمىن خ ٤اإلالُ٨ت(.)717
وٖالوة ٖلى طل ،٪جخٗاعى هظه الىٓغٍت والهض ٝمً خغٍت الخجاعة ،اإلاخمثل في حظب
الٗمالء والؼبابً واؾخُ٣ابهم مً َغ ٝاإلاىاٞـ ٖلى اإلاىاٞؿحن آلازغًٍ صون جغجِب اًت
مؿؤولُت ٖلى طلٞ ،٪خضوي حجم الؼبابً ٢ض ٌٗىص إلى ؤؾباب مسخلٟت٦ ،ما ؤهه ال ًد٤
 - 715اإلاىاص  677 ،676 ،675 ،674مً ألامغ ع٢م  ،58-75اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي ،اإلاٗض ٫واإلاخمم.
 - 716العمسي صالحت ،مغح٘ ؾاب ،٤م.268.
 - 717د .خلى عبد السخمً ؤبى خلى ،مغح٘ ؾاب ،٤م.40.
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إلاىاٞـ مالخ٣ت مىاٞؿُه ًٖ َغٍ ٤صٖىي اإلاُالبت بالؼبابًٞ ،هؤالء ؤخغاع في ازخُاع مهضع
خاحاتهم(٦.)718ما ّؤن الخٗؿ ٠في اؾخٗما ٫الح ٤هي نىعة مً الٟٗل الًاع اإلاغجب
للمؿؤولُت اإلاضهُت(.)719
ً
ً
جغجِبا ٖلى ما ؾبً ،٤بضو حلُا بإهه ال ًىحض ؤي اوسجام ؤو جُاب ٤بحن هٓغٍت الح ٤في
اإلالُ٨ت وصٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ،ألامغ الظي ً٣خط ي مٗه اؾدبٗاص هٓغٍت اإلالُ٨ت
٧إؾاؽ لضٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت.
ا
زالثا -هظسٍت الفعل الظاز:
ً
هٓغا لٗضم وحىص ٢اهىن زام ًىٓم اإلاؿؤولُت ًٖ ؤٖما ٫اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت
للمدل الخجاعي بك٩ل ٖام ،ولح٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت بىحه زام في ٞغوؿا ،باؾخثىاء
ً
ً
ً
اإلااصة ( 10زاهُا) مً اجٟاُ٢ت باعَـ لحماًت اإلالُ٨ت الهىاُٖت التي ويٗذ مٟهىما ٖاما
للمىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ،وبٌٗ ألاٗٞا ٫التي حاءث ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫والتي جخٗاعى م٘
الٗاصاث الكغٍٟت في الكؤون الهىاُٖت ؤو الخجاعٍت طهب الً٣اء الٟغوّ ي إلى جُبُ٤
هٓغٍت الٟٗل الًاع ؤو الٗمل ٚحر اإلاكغوٕ لخإؾِـ صٖىة اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت(.)720
وج٣ىم اإلاؿؤولُت الخ٣هحرًت في ال٣اهىن الٟغوّ ي ٖلى هو اإلااصة  1382مً ال٣اهىن
ً
اإلاضوي ،والظي مدخىاه ّؤن ٧ل ٗٞل ًغج٨به الصخو بسُئه ،وَؿبب يغعا للٛحرً ،لؼم مً
ً
ً
٧ان ؾببا في خضوزه بالخٗىٌٍ(٦ )721ما ٌؿإ ٫شخو ؤًًا ًٖ الًغع الظي ٌؿببه لِـ
 - 718العمسي صالحت ،مغح٘ ؾاب ،٤م.268.
719
- MINGAM Christine et DUVAL Astrid, « L’abus de droit, état du droit positif », op.cit, p.557.
720
- GOLAZ Éric, op.cit, p. 61.
 - 721حاء هو اإلااصة  1382مً ال٣اهىن اإلاضوي الٟغوّ ي باللٛت الٟغوؿُت ٦ما ًلي:
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore
par sa négligence ou par son imprudence ».
لم حٗض اإلاؿؤولُت الخ٣هحرًت ج٣ىم ٖلى اإلااصة اإلاظ٧ىعة ؤٖاله وإهما ؤنبذ ع٢مها بمىحب ألامغ ع٢م 131-2016
اإلاؤعر في ُٟٞ 10غي  2016هى  ،1240وههها باللٛت الٟغوؿُت ٧اآلحي:
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer ». In. https://www.legifrance.gouv.fr
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ً
 ِ٣ٞبٟٗله ل ً٨ؤًًا بؿبب عٖىهخه وإهماله(.)722
ً
وٖلى هظا ألاؾاؽٌٗ ،ض ٧ل ٗٞل ًغج٨به الصخو بسُئه ،وَؿبب يغعا للٛحر،
ً
ً
ؤؾاؾا ًلؼم مً ٧ان ؾببا في خضوزه بالخٗىٌٍ( ،)723وهي ٢اٖضة ٖامت ،جدؿم باإلاغوهت،
وجدؿ٘ لدكمل حمُ٘ خاالث الٗمل ٚحر اإلاكغوٕٞ ،هي بمثابت اإلاىب٘ الظي حؿخمض مىه
ال٣ىاٖض وألاخ٩ام الٗامت التي ًخم الغحىٕ إليها إلنالح الًغع( .)724ولهظا وحض في الً٣اء
ً
ً
الٟغوّ ي في طل ٪ؤؾاؾا مثالُا لُ٣ام صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖتٞ ،اٖخبرث مد٨مت
الى ٌ٣الٟغوؿُت في ٢غاع ناصع ًٖ ٚغٞتها الخجا ٍت بخا ٍش ُٟٞ 12غي ّ 2008
بإن اإلاىاٞؿت
ع ع
ٚحر اإلاكغوٖت هي خالت زانت مً خاالث اإلاؿؤولُت الخ٣هحرًت ،جٟترى  ِ٣ٞإزباث الخُإ
اإلاؿبب للًغع(.)725
ً
وٖلُه ،ج٣ىم صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت إطا في ال٣اهىن الٟغوّ يٖ ،لى الٗمل ٚحر
اإلاكغوٕ والًغع الالخ ٤باإلاىاٞـ ،وٖال٢ت الؿببُت بُنهما( ،)726إط ل٩ل شخو الح ٤في
مماعؾت الخجاعة ،ل ً٨هظا الح ٤مُ٣ض باجساط الصخو وؾابل مكغوٖت ،وجخىٖ ٠٢ىض
ً
اعج٩ابه لخُإ يض ؤخض مىاٞؿُه باجبإ وؾابل ٚحر مكغوٖت في ٖملُت اإلاىاٞؿت مؤصًا بظل٪
إلى ؤلايغاع بالٛحر.
ً
وٖلى ٚغاع ال٣ٟه والً٣اء في ٞغوؿا ؾاع ال٣ٟه والاحتهاص في الضو ٫الٗغبُت مؿدىضا
 - 722حاء في اإلااصة  1383مً ال٣اهىن اإلاضوي الٟغوّ ي باللٛت الٟغوؿُت ٦ما ًلي:
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore
par sa négligence ou par son imprudence ».
وججضع مالخٓت ّ
ؤن ع٢م هظه اإلااصة جدى ٫إلى ع٢م  1241بمىحب ألامغ ع٢م  131-2016اإلاظ٧ىع ؤٖاله.
ً
 - 723هظا ما جًمىخه ؤًًا اإلااصة  124مً ألامغ ع٢م  ،58-75اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،مغح٘
ؾاب.٤
 - 724الصفازشٍىت غاهم عبد الجباز ،مغح٘ ؾاب ،٤م.123.
725
- « La concurrence déloyale est une forme particulière de responsabilité civile. Elle
suppose seulement la démonstration d’un fait fautif générateur de préjudices ». In
CAHEN Murielle, « La qualification de concurrence déloyale appliquée à l’économie de
partage » In https://www.murielle-cahen.com.
726
- BOUSCANT Remy, « La protection de l’entreprise contre les actes de confusion (Etude
comparé des droits anglais et français) », RIDC., vol.55, n°3, juillet-septembre, 2000, p.637.
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إلى ٢ىاٖض اإلاؿؤولُت الخ٣هحرًت اإلا٣غعة في ال٣اهىن اإلاضوي ،والتي جلؼم مؿبب الًغع بسُئه
بإن ٌٗىى اإلاًغوع(ً٣ٞ .)727ذ مد٨مت الى ٌ٣اإلاهغٍت بخاعٍش  25حىان  ،1959بإهه » :

ا
حعد اإلاىافظت غير اإلاشسوعت فعال جلصيرًا ٌظخىحب مظؤولُت فاعله عً حعىٍع
الظسز اإلاترجب علُه عمال باإلاادة  163مً اللاهىن اإلادوي وَعد ججاوش الحدود اإلاىافظت
اإلاشسوعت ازجياب ؤعماٌ مخالفت لللاهىن ؤو العاداث ؤو اطخخدام وطابل مىافُت إلابادا
الشسف وألاماهت في اإلاعامالث ،إذا كصد بها اخدار لبع بين ميشإجين ججازٍخين ؤو اًجاد
اطؼساب بئخداهما متى وان مً شإهه احخراب عمالء اخدي اإلايشإجين لؤلخسي ؤو صسف
عمالء اإلايشإة عنها« (.)728
ؤ٦ضث مد٨مت الى ٌ٣اإلاهغٍت ٖلى جإؾِـ صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ٖلى
ؤؾاؽ اإلاؿؤولُت الخ٣هحرًتٞ ،جاء في ال٣غاع ع٢م  2274اإلاؤعر في  22صٌؿمبر ؾىت 1986
ا
ا
ّؤن....» :اإلاىافظت الخجا ٍت غير اإلاشسوعت حعخبر فعال طا ا ٌظخىحب مظؤولُت فاعله

ز
ز
ا
وحعىٍع الظسز اإلاترجب علُه عمال باإلاادة  163مً اللاهىن اإلادوي وَعد ججاوشا لحدود
اإلاىافظت غير اإلاشسوعت ازجياب ؤعماٌ مخالفت لللاهىن ؤو العاداث ؤو اطخخدام وطابل
مىافُت إلابادا الشسف وألاماهت في اإلاعامالث إذا كصد به إخدار بين ميشإجين ججازٍخين ؤو
إًجاد اطؼساب بئخداهما متى وان مً شإهه احخراب عمالء إخدي اإلايشإجين لؤلخسي ؤو
صسف عمالء اإلايشإة عنها.....جللُد العالمت الخجازٍت ًلىم على مداواة جخم بها اإلاشابهت
بين ألاصل والخللُد بدُث جدعى على جظلُل الجمهىز فُعد بهره اإلاثابت مً بين صىز
الخؼإ ًمىً الاطدىاد إلُه هسهً في دعىي اإلاىافظت الخجازٍت غير اإلاشسوعت التي ل جخسج
عً هىنها دعىي مظئىلُت عادًت ؤطاطها الفعل الظاز«(.)729
ّ
بُض ّؤن بٌٗ ال٣ٟه ٌُٗب ٖلى هظا ؤلاؾىاص ؤهه ال ٌؿخُ٣م م٘ الاٖترا ٝبد ٤ملُ٨ت
اإلاخجغّ ،
ألن هظه اإلالُ٨ت اإلاٗىىٍت جخُلب خماًت زانت٦ ،ما جدمي صٖىي الاؾخد٣ا ١اإلالُ٨ت
 - 727لؼفي فىشي ،مغح٘ ؾاب.130 ،٤
ً
 - 728ه٣ال ًٖ :الصفاز شٍىت غاهم عبد الجباز ،مغح٘ ؾاب ،٤م .27.وؤقحر إلُه ؤًًا في :وهبت دمحم ألامير ًىطف،
مغح٘ ؾاب ،٤م.79 -78.
729
-In http://kenanaonline.com
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اإلااصًت(٦ .)730ما ّؤن هظا ؤلاؾىاص ججاوػه هُا ١صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖتٞ ،هظه ألازحرة
جخٗضي خض اإلاُالبت بالخٗىٌٍ لجبر الًغع ،بل تهض ٝإلى خ ٤الخاحغ في خماًت ٖىانغ
مدله الخجاعي الظي و ٘٢في اإلااض ي ؤو الظي ؾُ ٘٣في اإلاؿخ٣بل(.)731
وٖالوة ٖلى طل٩ً ،٪ىن ج٣ضًغ الخٗىٌٍ في اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت مً ازخهام
ً
٢اض ي اإلاىيىٕ ،وٍ٣ضع ٧ل خالت ٖلى خضيٞ ،الخٗىٌٍ في مجا ٫ألاٖما ٫لِـ ؾهال
ً
٧الخٗىٌٍ في الخٗضي اإلااصي ،لظا ٢ض ال ً٩ىن ٖاصال(ٞ ،)732الًغع وخضه ال ًٟ٨ي للمُالبت
بالخٗىٌٍ ،بل ّؤن الُ٣مت التي ًٟترى ؤن ج٣ابل الًغع اإلاخ٨بض وحٗاصله ال ًم ً٨الخد٨م
ٞيها هٓ ًغا لحغُ٦ت الٗمالء ،والظًً جخضزل ٖضة ٖىامل جؤزغ في ؾلى٦هم الاؾتهال٧ي ،ومً ّ
زم،
ال ًم ً٨الخٗىٍل ٖلى جُُ٣م الٗمالء املحىلحن لخ٣ضًغ الخٗىٌٍ(.)733
وجخمثل قغوٍ صٖىي اإلاؿؤولُت الخ٣هحرًت في الخُإ والًغع والٗال٢ت الؿببُت
ّ
بُنهما ،في خحن ال ج٣ىم صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت إال بىحىص خالت مىاٞؿت إياٞت إلى
ً
الكغوٍ الؿاب ٤ط٦غها٦ ،ما ًٟ٨ي مجغص اخخما ٫الًغع لغٗٞها ،والخٗىٌٍ ٖنها ٌٗخبر ؤمغا
ً
زاهىٍا بالىٓغ إلى وحىب إػالت الًغع.
وجغي ألاؾخاطة " ّ "AMIEL- DONAT
بإن ُ٢ام صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ٖلى
مجغص اإلاؿؤولُت الخ٣هحرًت مٗىاه اؾدبٗاص ؤًت مؿؤولُت ٖ٣ضًت ،وطل ٪عٚم جهىع وحىص
خاالث اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ٌٗىص ؾببها إلى الازال ٫بالتزاماث ٖ٣ضًت(.)734
وٍغي مً حهخه ألاؾخاط " ّ " FERREIRA
بإن ُ٢ام صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ٖلى
اإلاؿؤولُت الخ٣هحرًت حؿمذ للىاٞؿحن وألاٖىان الا٢خهاصًحن بمدآٞت ونىن هؼاهت
ّ
اإلاىاٞؿت إال ؤهه ٌؿخٛغب جإؾِؿها ٖلى الٟٗل الًاع خؿب ٢ىاٖض ال٣اهىن اإلاضوي م٘ ّؤن
- 730العمسي صالحت ،مغح٘ ؾاب ،٤م.268.
 - 731د .خلى عبد السخمً ؤبى خلى ،مغح٘ ؾاب ،٤م.45.
732
- LAZEGA Emmanuel, MOUNIER Lise, « Polynormativité et contrôle social du monde des
affaires : l’exemple de l’interventionnisme et de la punitivité des juges du tribunal de Paris »,
Droit et Société, n°1, vol 71, 2009, p.114.
733
- GOLAZ Éric, op.cit, p. 63.
734
-AMIEL-DONAT Jacqueline, op.cit, p.33.
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ألاوؿب ؤن ًخم جىُٓم ؤخ٩امها في ال٣اهىن الخجاعي(.)735
ّ
الفسع الثاوي
مىكف اللاهىن الجصابسي
في جإطِع دعىي اإلاىافظت غيراإلاشسوعت
للى٢ىٖ ٝلى خ٣ُ٣ت مى ٠٢اإلاكغٕ الجؼابغي وألاؾاؽ اإلاخبنى لخإؾِـ صٖىي
اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖتّ ،
البض ؤن همحز بحن مغخلخحن ،يابِ الخمُحز بُنهما هى ال٣اهىن ع٢م
 ،02-04املحضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،خُث حٗخبر صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر
اإلاكغوٖت ٢بل نضوع ال٣اهىن الؿال ٠الظ٦غ صٖىي مضهُت بدخت ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ٢ىاٖض
ً
اإلاؿؤولُت الخ٣هحرًت (ؤوال) ،بِىما حٗخبر طا َبُٗت مؼصوحت بٗض نضوع ال٣اهىن ع٢م 02-04
ً
ً
اإلاكاع إلُه آهٟا (زاهُا).
ا
ؤول-الؼبُعت اإلادهُت البدخت لدعىي اإلاىافظت غيراإلاشسوعت:
لم ً ً٨ال٣اهىن الجؼابغي٣ٖ ،ب الاؾخ٣ال ٫مباقغةً ،خًمً ٢ىاٖض ٢اهىهُت وَىُت
ً
جٟاصًا ألي ٞغا ٙحكغَعي ّ
ؾً اإلاكغٕ ال٣اهىن
جدىاو ٫اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت وؤؾاؾها ،لً٨
ع٢م ٌ 157-62ؿمذ بمىانلت الٗمل بالدكغَ٘ الٟغوّ ي الؿال ٠الظ٦غ عٍثما جهضع
الىهىم الىَىُت ،بكغٍ ؤال جخٗاعى جل ٪الىهىم م٘ الؿُاصة الىَىُت .وٖلى هظا
ألاؾاؽً ،م ً٨ال٣ىّ ٫
بإن الىي٘ الجؼابغ ال ًسخلٖ ٠ما هى مىحىص في ٞغوؿا ،بد٨م ّؤن
الً٣اء في هظه الضولت ٧ان ًُب ٤ما حاء في اجٟاُ٢ت باعَـ مً ؤخ٩ام بكإن اإلاىاٞؿت ٚحر
اإلاكغوٖت ،وٍؤؾـ صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ٖلى ٢ىاٖض اإلاؿؤولُت الخ٣هحرًت التي
جًمىتها اإلااصة  1382و 1383مً ال٣اهىن اإلاضوي الٟغوّ ي آهظا.)736(٥
735

- FERREIRA Christophe, Les pratiques concurrentielles déloyales à l’aune des droits angloaméricain :approche comparative, thèse pour obtention du grade Docteur, Droit Privé,
Université de Perpignan Via Domitia et Université de Gérone, 2016, p.398.
ؤن صٖىي اإلاىاٞؿت لِؿذ حٗىًٍُت مدًتّ ،
 - 736وحهذ لل٣اهىن الٟغوّ ي اهخ٣اصاث ٖلى ؤؾاؽ ّ
وؤن هىاٖ ٥ضة
مداوالث إلٖاصة الىٓغ في جُُٟ٨ها ال٣اهىوي وحٗل اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت حىدت .عاح٘:
PRIVANO Antoine, « La concurrence déloyale en droit français », R. I. D. C, vol 26, n°3, juilletseptembre, 1974, p.467-504.
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ً
لم ًخٛحر الىي٘ ٦ثحرا م٘ اهًمام الجؼابغ إلى اجٟاُ٢ت باعَـ اإلاخٗل٣ت بدماًت اإلالُ٨ت
الهىاُٖت( ،)737ونضوع ههىم ٢اهىهُت وَىُت جخٗل ٤بدماًت الازتراٖاث والٗالماث
والغؾىم والىماطج( ،)738باؾخثىاء ّؤن الً٣اء الجؼابغي ؤنبذ ٌؿىض في بٌٗ ؤخ٩امه إلى
الىهىم ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت باإلالُ٨ت الهىاُٖت اإلاكاع إليها؛ والتي ٧اهذ ؾاعٍت اإلاٟٗى٫
آهظا ٥ل ً٨صون الخسلي ًٖ جُبُ٢ ٤ىاٖض اإلاؿؤولُت اإلاضهُت(.)739
وصام هظا الىي٘ إلى ٚاًت نضوع ال٣اهىن اإلاضوي بمىحب ألامغ ع٢م  ،59-75اإلاخًمً
ً
ً
ال٣اهىن اإلاضوي ،و٢ض جًمً هظا ال٣اهىن هها مكابها لىو اإلااصة  1382مً ال٣اهىن اإلاضوي
الٟغوّ ي ،وهى هو اإلااصة  ،124إط ج٣ط ي ّ
بإن » ول عمل ؤًا وانً ،سجىبه اإلاسء وَظبب
طسزا ،للغيرًلصم مً وان طببا في خدوزه في الخعىٍع «(.)740
و٢ض لىخٔ ّؤن هظا الىوّ ،
ًؤؾـ اإلاؿؤولُت الخ٣هحرًت ٖلى ع ً٦الًغع وخضه صون
الخُإ ،وٖلى هظا ألاؾاؽ ،ؤنبدذ صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ج٣ىم ٖلى مجغص الًغع ،مما
حٗلها ال جغقى إلى عصٕ الحاالث التي ج٩ىن ٞيها اإلاىاٞؿت ٚحر مكغوٖت م٘ اهخٟاء الًغع.
٦ما ّؤن مجا ٫اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت هى املجا ٫الخجاعي ،لظا ٧ان مً ألاخؿً لى
ً
زهىنا ّ
وؤن ألامغ ع٢م ،59-75
ؤصعج اإلاكغٕ ٢ىاٖض زانت بها في ال٣اهىن الخجاعي،
 - 737ؤمغ ع٢م ً ،48-66خًمً اهًمام الجمهىعٍت الجؼابغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت إلى اجٟاُ٢ت باعَـ ،مغح٘
ؾاب.٤
٣ً - 738هض بظل ٪الىهىم الخالُت :ألامغ ع٢م  ،54-66اإلاخٗل ٤بكهاصاث املخترٖحن وإحاػاث الازترإ ،الؿال٠
الظ٦غ ،وألامغ ع٢م  ،57-66اإلاخٗل ٤بٗالماث اإلاهى٘ والٗالماث الخجاعٍت ،الؿال ٠الظ٦غ ،وألامغ ع٢م ،86-66
اإلاخٗل ٤بالغؾىم والىماطج الؿال ٠الظ٦غ.
 - 739خ٨م مد٨مت الجؼابغ ،اإلاؤعر في  9ماي  ،1969بكإن ًُ٢ت "ؾُلُ٨خى" "ؾُلُ٨ترا" ،وخ٨م مد٨مت الجؼابغ،
ً
اإلاؤعر في ً 17ىلُى  ،1967بكإن ٖالمت " ،"HABANITAوٖالمت " ."BANITAه٣ال ًٖ:
HAROUN Ali, op. cit., Annexe, p. 37.
ً
ّ
ّ
 - 740عٚم الاهخ٣اصاث اإلاىحهت لهظا الىو ،إال ّؤن جضزل اإلاكغٕ إلٖاصة الىٓغ ُٞه وحٗضًله حاء مخإزغاٞ ،لم ٌٗض ٫إال في
ا
ؾىت  2005بمىحب ال٣اهىن ع٢م  ،10-05خُث ؤنبذ مًمىن اإلااصة  124مً ال٣اهىن اإلاضوي هى » :ول فعل ؤًا وان
ا
ا
ًسجىبه الصخص بخؼئه ،وَظبب طسزا للغيرً ،لصم مً وان طببا في خدوزه بالخعىٍع « .عاح٘ اإلااصة  35مً
ال٣اهىن ع٢م  ،10-05اإلاؤعر في ً 20ىهُى  ،2005اإلاخمم واإلاٗض ٫لألمغ ع٢م  ،58-75اإلاؤعر في  26ؾبخمبر
 ،1975واإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،ج.ع.ج.ج.ص.ف ٖضص  44لـخاعٍش ً 26ىهُى .2005
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اإلاخًمً ال٣اهىن الخجاعي نضع في  26ؾبخمبر  1975وهى هٟـ الخاعٍش الظي نضع ُٞه
ألامغ ع٢م  ،58-75اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي.
وْل هظا الٓغً ٝ
ؾابض إلى ٚاًت نضوع ال٣اهىن ع٢م  02-04املحضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت
ٌ
وحضًغ بالظ٦غ ّؤن اإلاكغٕ الجؼابغي ،ؾب ٤له ؤن ؾً ألامغ ع٢م -95
ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت.
ً
 ،06اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت( ،)741وهى ؤو٢ ٫اهىن حؼابغي ًىٓم اإلاىاٞؿت جماقُا م٘ ٨ٞغة خغٍت
الهىاٖت والخجاعة ،وجًمىذ ال٣ٟغة الثاهُت مً اإلااصة ألاولى مىه ّؤن هظا ألامغ يهض ٝإلى
جىُٓم قٟاُٞت اإلاماعؾاث الخجاعٍت وهؼهاتها ٚحر ؤهه ا٦خٟى في ؤخ٩امه بال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت
بدٓغ اإلاماعؾاث الخجاعٍت ٚحر الكغُٖت ولم ًخٗغى للمىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت.
ا
زاهُا -الؼبُعت اإلاصدوحت لدعىي اإلاىافظت غيراإلاشسوعت:
ً
امىا م٘ إٖاصة الىٓغ في ؤٚلب الىهىم ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت باإلالُ٨ت الهىاُٖت ّ
ؾً
جؼ
اإلاكغٕ الجؼابغي ال٣اهىن ع٢م  ،02-04الظي ًدضص ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث
ً
الخجاعٍت ،جىاو ٫بمىحبه وألو ٫مغة -باؾخثىاء ألاخ٩ام التي جخًمنها اجٟاُ٢ت باعَـ  -ؤخ٩اما
زانت باإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت جدذ ٖىىان اإلاماعؾاث الخجاعٍت ٚحر الجزيهتّ ،
وههذ اإلااصة
 26مىه ٖلى ؤهه » :جمىع ول اإلامازطاث الخجازٍت غير النزيهت املخالفت لؤلعساف الخجازٍت

الىظُفت والنزيهت والتي مً خاللها ًخعدي عىن اكخصادي على مصالح عىن ؤو عدة
ؤعىان اكخصادًين آخسًٍ «.
ً
خض بُٗض لخٗغٍ ٠اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت الظي
ٌٗخبر مًمىن هظا الىو مكابها إلى ٍ
حاءث به اجٟاُ٢ت باعَـ ،والتي ههذ ٖلى ؤهه ٌٗخبر مً ؤٖما ٫اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ٧ل
مىاٞؿت جخٗاعى م٘ الٗاصاث الكغٍٟت في الكؤون الهىاُٖت والخجاعٍت.
ً ً
وإلى حاهب الىو اإلاظ٧ىع ؤٖاله ،والظي ٌٗخبر مبضؤ ٖاما ،حاءث اإلااصة  27واإلااصة 28
ببٌٗ الهىع ًٖ اإلاماعؾاث الخجاعٍت ٚحر الجزيهت ،والتي ًم ً٨اٖخباع بًٗها طاث ٖال٢ت
مباقغة بالخٗضي ٖلى خ٣ى ١اإلالُ٨ت الهىاُٖت٦ ،خل ٪التي جخٗل ٤بكىٍه ؾمٗت ٖىن
ا٢خهاصي مىاٞـ بيكغ مٗلىماث ؾِئت جمـ بمىخىحاجه ؤو زضماجه ،ؤو حكبُه إقاعاث
 - 741ؤلغي هظا ال٣اهىن بمىحب ألامغ ع٢م  ،03-03اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ،اإلاٗض ٫واإلاخمم.
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ممحزة مملى٦ت لٗىن ا٢خهاصي مىاٞـ ؤو ج٣لُض مىخجاجه ؤو زضماجه ،وطل ٪بٛغى ٦ؿب
ػبابً هظا ألازحر بؼعٕ ق٩ى ٥وؤوهام في طهنهم ،ؤو جل ٪التي جخٗل ٤بئقهاع ًخًمً ٖىانغ
ًم ً٨ؤن جؤصي إلى الالخباؽ م٘ باة٘ آزغ ؤو م٘ مىخجاجه ؤو زضماجه ؤو وكاَه.
وه٨ظا ،لم ٌٗض مٟهىم اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت في الجؼابغ ً٣خهغ ٖلى ما حاء في اإلااصة
ً
( 10زاهُا) مً اجٟاُ٢ت باعَـ ،بل جًا ٝإليها ألاخ٩ام التي حاءث في اإلااصة  26و 27و 28مً
ال٣اهىن ع٢م  ،02-04املحضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت.
ولٗل الؿؤا ٫ألا٦ثر إزاعة في هظا الكإن ًخمثل في جدضًض َبُٗت صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر
اإلاكغوٖت ،وال٣ى ٫إن ٧اهذ مضهُت ؤو حؼابُت؟
ً
ً
صحُذ ّؤن ال٨خاب الجؼابغٍىن ؤحمٗىا إحماٖا مُل٣ا ٖلى ّؤن صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر
اإلاكغوٖت في ال٣اهىن الجؼابغي طو َبُٗت مضهُت نغٞت( .)742ل ً٨جدلُل ؤخ٩ام ال٣اهىن
ً
الجؼابغي لم ًتر ٥لىا مجاال إلاؿاًغة ومكاَغة هظا ؤلاحمإ ،طلّ ٪ؤن اإلاكغٕ الجؼابغي ٢ض
ؤ٢غ ٖ٣ىبت الٛغامت اإلاالُت ٖلى مغج٨ب اإلاماعؾاث الخجاعٍت ٚحر الجزيهت( .)743و٢ض ً٣ى٢ ٫ابل
ً
ّؤن هظا لِـ ٧اُٞا للجؼم بجؼابُت صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت َاإلاا ّؤن اإلاكغٕ ً٣غع في
خاالث مُٗىت ٚغامت مالُت طو َبُٗت مضهُت٧ ،الٛغامت التي ً٣غعها ال٣اض ي في خا ٫زبىث
الخٗؿ ٠في ع ٘ٞصٖىي و ٠٢جىُٟظ خ٨م ً٢اةي نهاةي( ،)744ؤو في خا ٫زبىث حٗؿ ٠في
ًَٗ باالؾخئىا.)745(ٝ
ٚحر ّؤن حجخىا ألاؾاؾُت لخضُٖم الُبُٗت الجؼابُت للٛغامت اإلاالُت ،هي ٖ٣ىبت الحبـ
 - 742طهب إلى هظا الغؤي الٗضًض مً ال٨خاب الجؼابغٍحن ،هظ٦غ منهم ٖلى ؾبُل اإلاثا :٫ص .شزاوي فسخت صالح ،مغح٘
ؾاب ،٤م .256-255.شواوي الياهىت ،مغح٘ ؾاب ،٤م- .162.زاشدي طعُدة ،مغح٘ ؾاب ،٤م 275.وما
ًليها -.مسمىن مىس ى ،م -.179 .خظين هىازة ،مغح٘ ؾاب ،٤م 462 .وما ًليها.
ُ
 - 743اهٓغ اإلااصة  47مً ال٣اهىن ع٢م  ،02-04املحضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 744ججحز اإلااصة  3/634مً ال٣اهىن ع٢م  ،09-08اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت لل٣اض ي الاؾخعجالي
ؤن ًد٨م بٛغامت مضهُت ال ج٣ل ًٖ زالزحن ؤل 30.000( ٠صج) في خا ٫زبىث الخٗؿ ٠في صٖىي و ٠٢جىُٟظ
خ٨م ً٢اةي نهاةي.
 - 745ججحز اإلااصة  347مً ال٣اهىن ع٢م  ،09-08اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت لً٣اة املجلـ ؤن
ًد٨مىا بٛغامت مضهُت مً ٖكغة ؤال 10.000( ٝصج) إلى ٖكغًٍ ؤل 20.000( ٠صج) ًٖ الاؾخئىا ٝالخٗؿٟي.
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التي ؤ٢غها اإلاكغٕ ٖلى مغج٨ب ٗٞل اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت في خالت الٗىص( ،)746إط ال ٌٗ٣ل
ً
ً
ؤن ًإزظ الخُإ اإلاضوي ونٟا حؼابُا ًٖ َغٍ ٤الخ٨غاع ؤو الٗىص.
ً
وجغجِبا ٖلى ما ؾب ،٤ال مٟغ مً اٖخباع صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت صٖىي حؼابُت،
ٞمً حهت ،لى ؤعاص اإلاكغٕ إيٟاء الىن ٠اإلاضوي ٞدؿب ،لٟٗل طل٦ ٪ما ٗٞله اإلاكغٕ
اإلاٛغبي الظي ّ
هو نغاخت في اإلااصة  185مً ال٣اهىن ع٢م  ،17-97اإلاخٗل ٤بدماًت اإلالُ٨ت

الهىاُٖت ٖلى ؤهه » :ل ًمىً ؤن جلام على ؤعماٌ اإلاىافظت غير اإلاشسوعت ّإل دعىي
مدهُت لىكف ألاعماٌ التي جلىم عليها ؤو دعىي اإلاؼالبت بالخعىٍع « ( ،)747ؤو ٖلى ألا٢ل

أل٢خهغ٦ ،ما ٗٞل اإلاكغٕ ألاعصوي ،آزاع صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ٖلى مجغص الخٗىٌٍ
وو ٠٢ؤٖما ٫اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت(.)748
ومً حهت زاهُت ،ال ٌٗخبر اإلاكغٕ الجؼابغي الؿبا ١إلى ج٣غٍغ ٖ٣ىباث حؼابُت ٖلى
ّ
ؤٗٞا ٫اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ،وإهما ؾب٣خه إلى طل ٪حكغَٗاث ؤزغي(٧ ،)749الدكغَ٘
الؿىَؿغي الظي ٌٗا٢ب ٖلى ؤٗٞا ٫اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت بٗ٣ىبت ؾالبت للحغٍت مضتها
 - 746اإلااصة  4/47مً ال٣اهىن ع٢م  ،02-04املحضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،مٗض ٫ومخمم ،مغح٘
ؾاب.٤
ٌٗ - 747خبر مًمىن اإلااصة  184مً ال٣اهىن ع٢م  ،17-97اإلاخٗل ٤بدماًت اإلالُ٨ت الهىاُٖت قبه جغصًض لىو اإلااصة
ً
( 10زاهُا) مً اجٟاُ٢ت باعَـ ،وحاء الىو زلى مً ؤًت ٖ٣ىبت مالُت ؤو ؾالبت للحغٍت ،بل ٖلى الٗ٨ـ ؤٞصح
في اإلااصة  ًٖ 185الُبُٗت اإلاضهُت لضٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ،و٢ض اهخ٣ض ال٣ٟه اإلاٛغبي مى ٠٢اإلاكغٕ
اإلاٛغبي بكضة لٗضم اخخىاءه لٗ٣اب حىاةي زام ًؼحغ اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت عاح٘ :د .الظباعي ؤخمد
شىسي » ،اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت في الدكغَ٘ اإلاٛغبي والدكغَ٘ اإلا٣اعن « ،املجلت الٗغبُت لل٣ٟه والً٣اءٖ ،ضص
 ،33ؤبغٍل ،2006 ،م.29.
 - 748عاح٘ اإلااصة  3مً ال٣اهىن ألاعصوي ع٢م  15لؿىت  ،2000اإلاخٗل ٤باإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت وألاؾغاع الخجاعٍت ،ج
ع ٖضص  4423بخاعٍش  02ؤبغٍل .2000
 - 749هظا ما طهبذ إلُه صو ٫الكما ٫التي ُّ
جمخض ٖبر قما ٫ؤوعوبا وقما ٫املحُِ ألاَلّ ي ،وجًم صو ٫إٌؿلىضا
والضهماع ٥والؿىٍض وٞىلىضا والجروٍج ،باإلياٞت إلى اإلاىاَ ٤التي الخابٗت لهم وهي ؤوالهض وٚغٍىالهض وحؼع
الٟاعو .عاح٘ في طل:٪
-KOKTVEDGAARD Mogens, « Les règles juridiques de la concurrence déloyale dans les pays
nordiques », RIDC, vol 26, n°3, juillet-septembre 1974, p.512.
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زالزت ( )3ؾىىاث وبٛغامت مالُت(.)750
ً
وه٨ظا ًخطح لىا حلُا ّؤن هىا ٥مبرعاث ٢ىٍت جؤ٦ض الُاب٘ الجؼاةي لضٖىي اإلاىاٞؿت
ٚحر اإلاكغوٖت .ل ً٨الدؿلُم بمثل ه٨ظا َغح ؤمغ ال ًخ٣بله الٗ٣ل طل ٪ألهه ًهُضم
بُُٟ٨ت مٗالجت اإلاكغٕ ألٖما ٫اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖتٞ ،هظا ألازحر ّ
هو ٖلى مبضؤ ٖام
للمىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ،زم ؤٞغص خاالث جسللتها لٟٓت " ال ؾُما " ،والتي جُٟض ٖضم خهغ
هظه الحاالث .لظا ال ًسلى ال٣اهىن الجؼابغي مً ؤخض ألامغًٍّ :إما ّؤن ً٩ىن اإلاكغٕ ٢ض و ٘٢في
ً
ً
زلل ألهه زال ٠مبضؤ الكغُٖت الظي ً٣خط ي جدضًض الٟٗل املجغم جدضًضا ص٣ُ٢ا؛ ال ًتر٥
ً
ُٞه مجاال لخإوٍل ال٣اض ي ،وطل ٪خُىما ٖضص خاالث الجغم ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫زم ٢غع لها
ٖ٣ىباث حؼابُت .و ّإما ؤن ً٩ىن اإلاكغٕ ٢ض حٗمض طل٪؟ ،وبالخالي البض مً البدث ًٖ
الخ ٠ُُ٨ألاوؿب وم٣خًُاث ال٣اهىن الجؼابغي.
ً
و٣ٞا إلابضؤ الثالث اإلاغٞىٕ ال بض مً جغحُذ ؤخض ألامغًٍ ،وٍبضو ّؤن ألامغ الثاوي هى
ألا٢غب إلى الهىاب ،طلّ ٪
ألن اإلاكغٕ ٢هض بخل ٪ألاخ٩ام خماًت الٗىن الا٢خهاصي
ً
ً
واإلاؿتهل ٪مٗا ،ولهظا اٖخبر مؿب٣ا بٌٗ ألاٖما ٫مىاٞؿت ٚحر مكغوٖت ألنها جًغ بالٗىن
ّ
الا٢خهاصي وجًلل اإلاؿتهل ،)751(٪ومً ّ
زم ٢غع لها ٖ٣ىباث حؼابُت( ،)752زم ؤصع ٥بإهه مً
- Art 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986 dispose que :
« Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens de

750

l’art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire ». Voir aussi : BESSE François, La répression pénale de la
contrefaçon en droit suisse, Librairie Droz, Genève, 1990, p.53 et s.
ً - 751برع البٌٗ نٟت الجؼابُت في صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت باإلاًاع التي جلح٣ه اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت
ّ
باملجخم٘ وحمهىع اإلاؿتهل٨حنٞ ،ال ً٣خهغ الًغع ٖلى مهالح ألاٖىان الا٢خهاصًحن ٞدؿب ،وإهما ًمـ
٦ظل ٪اإلاهالح اإلااصًت لجمهىع اإلاؿتهل٨حن .عاح٘:
-PICOD Yves, « Affinités ou divergences ? L’approche juridique », Cycle de conférences de la
concurrence de la cour de cassation : concurrence déloyale et pratiques anticoncurrentielles,
jeudi 13 septembre 2007, R.L.C, avril/juin 2008, pp. 168-175.
 - 752ج٣ىم ٦ظل ٪اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ٖلى جًلُل اإلاؿتهل ٪وزضاٖه ،ولهظا حؿخىحب ٖ٣ىباث حؼابُت .عاح٘:
-DANTHE François-Jérôme, Le droit international privé suisse de la concurrence déloyale,
Librairie Droz, Genève, 1998, p. 62.
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املحا ٫ؤلاإلاام بجمُ٘ خاالث اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت والخىهُو ٖليهاّ ،
وؤن خهغها في هو
٢اهىوي ٌٛل ٤باب احتهاص ال٣اض ي وٍٟخذ الباب بمهغُٖه إلٞالث ؤٗٞا ٫ؤزغي ٢ض جًغ
ً
بالٗىن الا٢خهاصي واإلاؿتهل ٪بل باإلاهلحت الٗامت ٖمىما .لظا ًٞل اإلاكغٕ ؤن ًضٖم
الحاالث التي حاءث ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫بمبضؤ ٖام ًلجإ إلُه ال٣اض ي لخ ٠ُُ٨جل ٪ألاٖما٫
اإلاكدبه ٞيها والتي ال جخًمنها الحاالث الخانت للمىاٞؿت ٚحر مكغوٖت ،ول ً٨الضٖىي هىا
ّ
ل ً٨ج٩ىن طا َبُٗت حؼابُت وإال ق٩ل طل ٪مسالٟت ناعزت إلابضؤ قغُٖت الجغابم
والٗ٣ىباث ،ولهظا ً٩ىن الدؿلُم بمضهُت صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت في هظه الحالت هى
ألا٢غب إلى الهىاب واإلاىُٞ .٤خ٣خهغ ٖىضبظ ٖلى اإلاُالبت بالخٗىٌٍ وو ٠٢ؤٖما٫
اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت.
وبىاء ٖلى الاٖخبا اث اإلاىىه ٖنها ؤٖالهً ،م ً٨الجؼم وب٩ل ا جُاح ّ
ً
بإن الىن ٠الظي
ع
ع
ًخماش ى م٘ م٣خًُاث ال٣اهىن الجؼابغي هى اٖخباع صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت صٖىي
مؼصوحت :حؼابُت في الحاالث اإلاىهىم ٖليها في اإلاىاص  27و 28مً ال٣اهىن ع٢م ،02-04
املحضص لل٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت باإلاماعؾاث الخجاعٍت ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،ومضهُت زاعج هظه الحاالث
ً
ً
جإؾِؿا ٖلى هو اإلااصة ( 10زاهُا) مً اجٟاُ٢ت باعَـ واإلااصة  26مً ال٣اهىن ع٢م 02-04
الؿال ٠الظ٦غ واإلااصة  124مً ألامغ ع٢م  ،58-75اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي اإلاٗض ٫واإلاخمم.
وٖلى هظا ألاؾاؽً ،م ً٨للمًغوع ؤن ً٣ضم ق٩ىي حؼابُت إطا جىاٞغث قغوَها ؤو
ً
ؤن ًغ ٘ٞصٖىي مضهُت إطا جد٣٣ذ قغوٍ طل ،٪جماما ٦ما هى الحا ٫في الدكغَ٘
الؿىَؿغي ،خُث ًجىػ للمىاٞـ اإلاخًغع مً ؤٖما ٫اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ؤن ً٣ضم
ق٩ىي حؼابُت ؤو مضهُت ،بىاء ٖلى ؤخ٩ام اإلاىاص  23 ،10 ،9مً ال٣اهىن الؿىَؿغي
للمىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ،وٖلى ال٣اض ي في ٚحر الحاالث اإلابِىت ؤن ًٟدو مضي اخترام
الٟٗل اإلاكخ٩ى مىه للمبضؤ الٗام اإلاخمثل في الجزاهت (.)753

- GUGLER Philippe, op.cit, p.28.
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اإلاؼلب الثالث
شسوغ وآزازدعىي اإلاىافظت غيراإلاشسوعت
ال عٍب ّؤن ٗٞالُت ؤًت صٖىي ً٢ابُت مهما ٧اهذ َبُٗتها جخى ٠٢بالضعحت ألاولى مضي
اخخىائها ٖلى قغوٍ وإحغاءاث مبؿُت حؿهل اؾخٗمالها مً ناخب الح ،٤و٦ظل ٪مً
َبُٗت الثماع التي ًجىيها مً زال ٫آلازاع اإلاترجبت ٖنها.
وإلاا ٧اهذ صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ال جسال ًٖ ٠ؤًت صٖىي ً٢ابُت ؤزغيٞ ،ئهىا
ؾيبحن في مغخلت ؤولى قغوٍ عٗٞها (الٟغٕ ّ
ألاو ،)٫زم هيخ٣ل في مغخلت زاهُت إلى إبغاػ آزاعها
ّ
(الٟغٕ الثاوي).
الفسع ّ
ألاوٌ
شسوغ دعىي اإلاىافظت غيراإلاشسوعت
جمثل الضٖىي ؤصاة ٞىُت ؤجاخها ال٣اهىن لألشخام لحماًت خ٣ى٢هم ؤو مغا٦ؼهم
ال٣اهىهُت وطلٖ ٪ىض الاٖخضاء ٖليها ؤو التهضًض باالٖخضاء؛ ٞهي نالخُت الاصٖاء للىٓغ ُٞه
ؤمام الً٣اء .ول ً٨ل٩ي ج٩ىن الضٖىي م٣بىلت الؿمإ ؤو ج٩ىن نالحت للىٓغ ٞيها مً ٢بل
الً٣اء ًجب ؤن حؿخىفي حملت مً الكغوٍ.
وإلاا ٧اهذ صٖىي اإلاىاٞؿت ٖحر اإلاكغوٖت حك٩ل هىٖا مً الضٖاوي التي ًلجإ إليها مً له
خٖ ٤لى ملُ٨ت نىاُٖت في خا ٫الاٖخضاء ٖلُه بىحه مً ؤوحه اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖتٞ .ئهه
ً
ً
ٌكترٍ ٞيها ٩٦ل صٖىي ،جىاٞغ قغوٍ مىيىُٖت (ؤوال) وؤزغي ق٩لُت إحغابُت (زاهُا).
ا
ؤول-الشسوغ اإلاىطىعُت لدعىي اإلاىافظت غيراإلاشسوعت:
ًم ً٨ؤن هجمل الكغوٍ اإلاىيىُٖت لضٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت في زالزت قغوٍ
ؤؾاؾُت ،هي :قغٍ اإلاىاٞؿت ،ؤي وحىص خالت اإلاىاٞؿت (ؤ) ،وٖضم مكغوُٖت اإلاىاٞؿت (ب)،
وؤلايغاع باإلاىاٞـ (حـ).
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ؤ-شسغ اإلاىافظت:
ٌكترٍ لغ ٘ٞصٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ،ؤن ج٩ىن هىا ٥مىاٞؿت بحن مغج٨ب
الٗمل واإلاًغوع ،وٍبضو طل ٪حلُا مً زال ٫اإلااصجحن  27و 28مً ال٣اهىن ع٢م ،02-04
املحضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت الؿال ٠الظ٦غ ،والتي ؤٞصحخا ٖلى ّؤن
ّ
الاٖخضاء إهما ً٩ىن ٖلى " ٖىن ا٢خهاصي مىاٞـ ".
ول٩ي جخىاٞغ اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت البض ؤن ًخم اعج٩اب الٗمل إلاهلحت وكاٍ آزغ،
وٍ٣خط ي طل ٪ؤن ً٩ىن اليكاَان ٢ابمحن و٢ذ اعج٩اب الٗملٞ ،ئطا لم ً ً٨إلاغج٨ب الٗمل
ّ
وكاٍ يهض ٝإلى جد ٤ُ٣مهلحخه ال ًخىاٞغ ٖىهغ اإلاىاٞؿت إال ؤهه ًغاعى في هظا اإلاؿخ٣بل
بدُث ًىهغٖ ٝمالء املحل الظي حٗغى للٗمل إلى املحل الجضًض بمجغص اٞخخاخهٞ .مثل
هظه الحالت ًخىاٞغ ٖىهغ اإلاىاٞؿت بالغٚم مً ٖضم ُ٢ام وكاٍ و٢ذ اعج٩اب الٗمل(.)754
وٖالوة ٖلى طل ،٪ج٣خط ي اإلاىاٞؿت ؤن ً٩ىن اليكاَان مخمازلحن ّ
ألن احخظاب ٖمالء
ٖىن ا٢خهاصي مىاٞـ هى الهض ٝواإلاهلحت ألاؾاؾُت التي ًخىزاها مً ًغج٨ب ؤٖما٫
ّ
اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت( ،)755ولهظا ال ًإحي جدىٍل الٗمالء إال إطا ٧ان اليكاَان ًيخجان
ؾلٗت ؤو زضمت مخمازلت .ؤما إطا ٧ان ٧ل وكاٍ ًسخل ًٖ ٠آلازغ ٞال مجا ٫لل٣ى ٫بىحىص
اإلاىاٞؿت بُنهما ،ألهه ال مجا ٫لل٣ى ٫في هظه الحالت بالخإزحر ٖلى الٗمالء مً زال ٫اعج٩اب
الٗمل(.)756
ً
وال ٌكترٍ ؤن ً٩ىن الخمازل بحن اليكاَحن ٧امال٣ٞ ،ض ًخمثل ألاو ٫في نىاٖت وبُ٘
ؾلٗت مدضصة ،بِىما ً٣خهغ الثاوي ٖلى الاججاع ٞيها ٞدؿب ،و٢ض ًخمثل ؤخض اليكاَحن
ً
مجغص وحها مً ؤوحه اليكاٍ الثاوي ،وبالغٚم مً طل ٪ج٣ىم اإلاىاٞؿت بحن اليكاَحن ُٞما
ًخٗل ٤باليكاٍ اإلاكتر ٥بُنهما .وٍٟ٨ي لخىاٞغ ٖىهغ اإلاىاٞؿت جمازل الؿلٗت ؤو الخضمت في
 - 754لؼفي فىشي ،مغح٘ ؾاب ،٤م.134.
ٖ - 755بر اإلاكغٕ الجؼابغي نغاخت ًٖ هظا الهض ٝفي اإلااصة  2/27مً ال٣اهىن ع٢م  02-04اإلاكاع إلُه ؤٖاله ،وهى
" ٦ؿب ػبابً الٗىن الا٢خهاصي اإلاىاٞـ".
 - 756لؼفي فىشي ،مغح٘ ؾاب ،٤م.134.
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الُبُٗت ٦بُ٘ اإلاىخجاث الٛظابُت ؤو ج٣ضًم زضماث الى٣ل ،وب ٌٛالىٓغ ًٖ هىٕ جل٪
اإلاىخجاث ؤو همِ ج٣ضًم هظه الخضماث.
ً
وجإؾِؿا ٖلى ما ؾب ،٤طهب ً٢اة املح٨مت الٗلُا في ٢غاع ناصع ًٖ الٛغٞت الخجاعٍت
والبدغٍت بخاعٍش  23حىٍلُت  ،2002إلى إ٢غاع وحىص مىاٞؿت بحن الُاٖىت " قغ٦ت نىٞان "
وقغ٦ت بُ ٪واإلاهى٘ الجؼابغي لأل٢الم بىاء ٖلى ّؤن الُاٖىت واإلاُٗىن يضهما ًماعؾان
وكاَا ممازال ،وهىا ٥جمازل في ق٩ل ألا٢الم ًؤصي إلى مٛالُت اإلاؿتهل ٪الٗاصي الظي ًًً
ؤهه اؾخٗمل ٢لم طو حىصة(.)757
وَٗىص ج٣ضًغ جىاٞغ خالت اإلاىاٞؿت إلى ٢اض ي اإلاىيىٕ الظي له ؾلُت ج٣ضًغٍت في
الخد ٤٣مً جىاٞغ قغٍ اإلاىاٞؿت ،وله الاؾخٗاهت في طل ٪ب٩اٞت وؾابل ؤلازباث(٧ ،)758إن
ًبدث ًٖ ؤوحه الدكابه بحن اليكاَحن و٦ظا ؤوحه الخٟهُل بُنهما( ،)759وله ؤن ٌؿخٗحن في
طل ٪بإي زبحر ٌؿخُُ٘ ؤن ًىحر له الُغٍ.)760(٤
ب -شسغ عدم مشسوعُت اإلاىافظت:
ٌكترٍ إل٢امت صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖتُ٢ ،ام اإلاضعى ٖلُه باؾخسضام وؾابل
مىاُٞت لل٣ىاهحن والٗاصاث وألاٖغا ٝالخجاعٍت ول٣ىاٖض الجزاهت والكغ .ٝوجدىىٕ ؤٖما٫
اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت وال ًم ً٨صزىلها جدذ خهغ ،زانت ّؤن جُىع اليكاٍ الخجاعي
ؤلىان مً اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت لم
وجُىع ٞىىن الضٖاًت للؿل٘ والخضماث ٢ض ًؤصي إلى ٍ
٢ - 757غاع املح٨مت الٗلُا ،الٛغٞت الخجاعٍت والبدغٍت ،مل ٠ع٢م  282207بخاعٍش  23حىٍلُت ًُ٢ ،2002ت قغ٦ت
نىٞان يض مضًغ قغ٦ت بُ ٪ومً مٗها ،مجلت املح٨مت الٗلُاٖ ،ضص زام ،الخ٣لُض في يىء ال٣اهىن
والاحتهاص الً٣اةي ،مغح٘ ؾاب ،٤م.45-44.
 - 758د .خلى عبد السخمً ؤبى خلى ،مغح٘ ؾاب ،٤م.49.
٢ - 759غاع املح٨مت الٗلُا ،الٛغٞت الخجاعٍت والبدغٍت ،ع٢م  467323بخاعٍش  ،2008/07/09في ًُ٢ت صاع اليكغ
(ي )٥.و(ا.ن) يض (ب.ؽ) وصاع اليكغ الغَكت ،مجلت املح٨مت الٗلُاٖ ،ضص زام ،الخ٣لُض في يىء ال٣اهىن
والاحتهاص الً٣اةي ،مغح٘ ؾاب ٤م م..29.30 .
 - 760اؾخٗان ال٣اض ي في الًُ٣ت اإلاُغوخت بحن قغ٦ت نىٞان يض مضًغ قغ٦ت بُ ٪ومً مٗها بسبرة مسبر
مغا٢بت الىىُٖت و٢م٘ الٛل لىالًت جلمؿان التي جُٟض وحىص مىاٞؿت بحن الكغ٦خحن .عاح٘ ٢غاع املح٨مت الٗلُا،
الٛغٞت الخجاعٍت والبدغٍت ،ع٢م  282207بخاعٍش  23حىٍلُت ًُ٢ ،2002ت قغ٦ت نىٞان يض مضًغ قغ٦ت
بُ ٪ومً مٗها ،مغح٘ ؾاب ،٤م.44.
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ّ
ج ً٨مٗغوٞت مً ٢بل .إال ّؤن اجٟاُ٢ت باعَـ ،و٦ظا اإلاكغٕ الجؼابغي خضصا بٌٗ ألاٖما٫
والتي ًم ً٨ؤن هضعحها يمً زالر َىاب ٠ؤؾاؾُت ،هي :ألاٖما ٫اإلاؤصًت للخلِ واللبـ
( ،)1وألاٖما ٫اإلاؤصًت للحِ مً اإلاىاٞـ ( ،)2وألاٖما ٫اإلاؤصًت إلى زل ٤الايُغاب في
مكغوٕ اإلاىاٞـ (.)3
-1ألاعماٌ اإلاؤدًت للخلؽ واللبع بين اإلايشأث واإلاىخجاث:
جؤصي هظه ألاٖما ٫إلى اخضار الخلِ واللبـ خى ٫الٗىن الا٢خهاصي ؤو مىخجاجه
بدُث ًترجب ٖلى طل ٪اههغا ٝالٗمالء ًٖ مؤؾؿت الٗىن الا٢خهاصي إلى مؤؾؿت الٗىن
مغج٨ب ألاٖما ،٫وجىو اإلااصة  2/27مً ال٣اهىن ع٢م  ،02-04املحضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى
اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ٖلى ؤهه :حٗخبر مماعؾاث ججاعٍت ٚحر هؼيهت اإلاماعؾاث
التي ً٣ىم مً زاللها الٗىن الا٢خهاصي بخ٣لُض الٗالماث اإلامحزة لٗىن ا٢خهاصي مىاٞـ ؤو
ج٣لُض مىخىحاجه ؤو زضماجه ؤو ؤلاقهاع الظي ً٣ىم به٢ ،هض ٦ؿب ػبابً هظا الٗىن إلُه
بؼعٕ ق٩ى ٥وؤوهام في طهً اإلاؿتهل٦ ." ٪ما ًم ً٨ؤن هضعج يمً هظه الُابٟت ؤًًا
الحالت اإلاظ٧ىعة في اإلااصة  2/28مً ال٣اهىن ع٢م  02-04الؿال ٠الظ٦غ ،واإلاخٗل٣ت باإلقهاع
الخًلُلي الظي ًخًمً ٖىانغ ًم ً٨ؤن جؤصي إلى الالخباؽ م٘ باة٘ آزغ ؤو م٘ مىخىحاجه ؤو
زضماجه ؤو وكاَه.
وحٗخبر هاجحن الحالخحن مخُاب٣خحن للحالخحن اإلاظ٧ىعجحن في ال٣ٟغجحن الٟغُٖخحن مً
ال٣ٟغة الثالثت مً اجٟاُ٢ت باعَـ لحماًت اإلالُ٨ت الهىاُٖت ،واإلاخٗل٣ت بدٓغ ألاٖما ٫التي
ً
مً َبُٗتها ؤن جىحض بإًت وؾُلت ٧اهذ لبؿا م٘ ميكإة ؤخض اإلاىاٞؿحن ؤو مىخجاجه ؤو وكاَه
الهىاعي ؤو الخجاعي.
وٖلى هظا ألاؾاؽ ،اهخهى الً٣اء الجؼابغي في الًُ٣ت اإلاُغوخت بحن قغ٦ت "
نىٞان" وقغ٦ت بُ ٪واإلاهى٘ الجؼابغي لأل٢الم إلى وحىص مىاٞؿت ٚحر مكغوٖت مماعؾت
مً الكغ٦ت ألاولى اؾدىاصا لدكابه ألا٢الم مً الىاخُت الك٩لُت ّ
وؤن طلً ٪ؤصي إلى مٛالُت

272

الباب الثاوي-الفصل ّ
ألاوٌ:

آلالُاث اللظابُت لحماًت اإلالىُت الصىاعُت

اإلاؿتهل ٪الٗاصي الظي ًًً ؤهه اؾخٗمل ٢لم طو حىصة(.)761
وال ٌكترٍ ٖىهغ ؾىء الىُت لضي الٟاٖل ،بل ًٟ٨ي ؤن ًهضع الٟٗل هدُجت إهما ٫ؤو
ٖضم اخخُاٍ مً ٢بله ،وٖلى ال٣اض ي ؤن ًٟدو ٧ل ٗٞل بهىعة مىٟهلت( .)762وهظا ما
ً٢ذ به مد٨مت اؾخئىا ٝبحروث في ٢غاع ناصع ًٖ مد٨مت اؾخئىا ٝبحروث بخاعٍش 15
صٌؿمبر  ،1966خُث حاء ُٞه " :للمىافظت غير اإلاشسوعت وحىه عدة ل حظخلصم ولها

ّ
اكتران الفعل بظىء الىُت وإهما جتراوح بين خدود طىء الىُت والخؼإ اإلالصىد ؤو بين
خدود مجسد الخؼإ العفىي وكلت الاختراش في ؤزىاء ممازطت ؤعماٌ الخجازة بشيل ًىجم
عىه طسز لآلخسًٍّ ،
وؤن مخالفت مىحباث التروي التي حظىد اليشاػاث الخجازٍت
الظلُمت ،هي وحه مً وحىه اإلاىافظت غيراإلاشسوعت "(.)763
 -5ألاعماٌ اإلاؤدًت إلى جدليراإلاىافع والحؽ مً مىخجاجه:
ًم ً٨ؤن هضعج يمً هظه الهىعة الاصٖاءاث املخالٟت للح٣ُ٣ت في مؼاولت الخجاعة
والتي مً َبُٗتها هؼٕ الث٣ت ًٖ ميكإة ؤخض اإلاىاٞؿحن ومىخجاجه ؤو وكاَه الهىاعي ؤو
الخجاعي( .)764وفي هٟـ الؿُاٌٗ ١خبر اإلاكغٕ الجؼابغي مىاٞؿت ٚحر مكغوٖت اإلاماعؾت
الخجاعٍت التي ً٣ىم مً زاللها الٗىن الا٢خهاصي بدكىٍه ؾمٗت ٖىن ا٢خهاصي مىاٞـ
بيكغ مٗلىماث ؾِئت جمـ بصخهه ؤو بمىخىحاجه ؤو زضماجه(.)765
ً
وجغجِبا ٖلى طل٪؛ ال ًجىػ لٗىن ا٢خهاصي ؤن ٌؿعى إلى حظب الٗمالء؛ باؾخٗما٫
وؾابل مً قإنها جد٣حر اإلاىاٞؿحن ؤو الحِ مً ٢ضع مىخجاتهم ،ولً ً٨جىػ له ؤن ًظ٦غ ما
ٌكاء مما ًدبب الجمهىع في مىخجاجه وٍجٗلها مدل ز٣تهم ،ولى وكإ ًٖ طل ٪جدىٍلهم ؤو
 - 761عاح٘ ٢غاع املح٨مت الٗلُا ،الٛغٞت الخجاعٍت والبدغٍت ،ع٢م  282207بخاعٍش ًُ٢ ،2002/07/23ت قغ٦ت
نىٞان يض مضًغ قغ٦ت بُ ٪ومً مٗها ،مغح٘ ؾاب ،٤م.44.
ً
 - 762هظا ما ً٢ذ به مد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿُت في ٢غاعها اإلاؤعر في  23ؤ٦خىبغ  .1967ه٣ال ًٖ:
-GOLAZ Éric, op.cit, p. 63.
ً
 - 763ه٣ال ًٖ :الصفازشٍىت غاهم عبد الجباز ،مغح٘ ؾاب ،٤م.135.
ً
 - 764اإلااصة ( 10زاهُا) مً اجٟاُ٢ت باعَـ الؿالٟت الظ٦غ.
 - 765اإلااصة  1/27مً ال٣اهىن ع٢م  ،02-04املحضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،اإلاٗض ٫واإلاخمم،
الؿال ٠الظ٦غ.
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نغٞهم ًٖ الخٗامل م٘ مىاٞؿُه.
ويهض ٝالٗىن الا٢خهاصي مً زال ٫الخد٣حر والدكىٍه إلى الً٣اء ٖلى الؿمٗت
الُُبت التي ًخمخ٘ بها الٗىن الا٢خهاصي اإلاىاٞـ٧ ،الدكهحر به ٖلى ؤؾاؽ اهخمابه لجيؿُت
ؤو صًاهت مُٗىت مىبىطة لخىٟحر الٗمالء ٖىه ،و٢ض يهض ٝالدكهحر بالؿمٗت الخجاعٍت للٗىن
الا٢خهاصي ٧ئٖالن إٞالؾه .و٢ض ٌؿتهض ٝالدكىٍه اإلاؿاؽ بالؿمٗت الجُضة إلاىخجاث
الٗىن الا٢خهاصي اإلاىاٞـٌٗ ،خبر ٗٞل الدكىٍه ٢ابما ختى ولى ٧اهذ جل ٪الاصٖاءاث
صحُدت ،و٢ض ٌؿتهض ٝالدكىٍه بًاة٘ الٗىن الا٢خهاصي٧ ،اصٖاء ؤنها مٛكىقت ٚحر
نالحت لالؾخٗما.)766(٫
وَٗخبر الدكىٍه مىاٞؿت ٚحر مكغوٖت ؾىاء اجه ٠بالؿغٍت ؤو اجسظ ق٩ل إٖالن،
و٢ض ّ
جم اٖخباع مهُلح "خ٣ُ٣ي" بمثابت حكىٍه ،وهظا ما ً٢ذ به مد٨مت باعَـ في خ٨م
ناصع بخاعٍش  10ؤبغٍل .)767(1999
وٖالوة ٖلى اٖخباع حكىٍه ؾمٗت الٗىن الا٢خهاصي مىاٞؿت ٚحر مكغوٖت ًم ً٨ؤن
ٌك٩ل ٗٞل الدكىٍه حغٍمت ٢ظ ٝمتى جىاٞغث قغوَها ال٣اهىهُت(.)768
 -3إزازة الاطؼساب الداخلي في اإلايشأث اإلاىافظت:
جخمثل إزاعة الايُغاب في ميكإة الٗىن اإلاىاٞـ في البدث ًٖ مٗغٞت ؤؾغاعه
وإٞكائها ،ؤو ج٣ضًم ؾل٘ جدمل ٖالمت ججاعٍت ؤو جدمل اؾم الخاحغ اإلاىاٞـ ،ؤو جدغٌٍ
ٖماله ٖلى مٛاصعة ٖملهم لضي الٗىن الا٢خهاصي آلازغ.
وٖلى هظا ألاؾاؽ ،خٓغها واٖخباعها مىاٞؿت ٚحر مكغوٖت اإلاماعؾاث التي ً٣ىم مً
زاللها الٗىن الا٢خهاصي بئخضار زلل في جىُٓم ٖىن ا٢خهاصي مىاٞـ وجدىٍل ػبابىه
 - 766خ٨م املح٨مت الخجاعٍت ،باعَـ ،بخاعٍش ُٟٞ 23غي  ،1990اٖخبر الدكىٍه وال٣ظ ٝبمثابت مىاٞؿت ٚحر
مكغوٖت: ًٖ .
-AZEMA Jacques et CHAVANNE Albert, « Droit de propriété industrielle », R.T.D. com, n° 3,
1990, p. 386
767 - HESS-FALLON Brigitte et SIMON Anne-Marie, op.cit, p. 66.
 - 768اإلاىاص  298 ،296مً ألامغ ع٢م  ،156-66اإلاخًمً ٢اهىن الٗ٣ىباث ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،مغح٘ ؾاب.٤
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باؾخٗماَ ٫غٚ ١حر هؼيهت ٦خبضًض ؤو جسغٍب وؾابله ؤلاقهاعٍت وازخالؽ البُاُ٢اث ؤو
الُلبُاث والؿمؿغة ٚحر ال٣اهىهُت وإخضار ايُغاب بكب٨ت للبُ٘( ،)769وإٚغاء
ً
مؿخسضمحن مخٗا٢ضًً م٘ ٖىن ا٢خهاصي مىاٞـ زالٞا للدكغَ٘ اإلاخٗل ٤بالٗمل(.)770
ً
وبىاء ٖلى طل ،٪ال ًجىػ للٗىن الا٢خهاصي ؤن ٌؿعى إلى إيٗا ٝمىاٞؿُه والاهٟغاص
بالؿىَ ًٖ ١غٍ ٤الُ٣ام بإٖما ٫مً قإنها إزاعة الايُغاب الضازلي في ميكأث مىاٞؿُه،
٦خدغٌٍ الٗاملحن ٞيها ٖلى جغ ٥الٗمل ؤو إٞكاء ؤؾغاعها.
وٖلى الٗمىمٌٗ ،خبر زُإ ٌؿخىحب مؿاءلت مغج٨به ٖلى ؤؾاؽ اإلاىاٞؿت ٚحر
مكغوٖت٧ ،ل ٖمل مسال ٠لل٣اهىن والٗاصاث الخجاعٍت ،و٦ظل٧ ٪ل اؾخسضام لىؾابل
مسالٟت إلاباصا الكغ ٝوألاماهت في اإلاٗامالث ،إطا ٢هض بها إخضار لبـ بحن ميكإجحن
ججاعٍخحن ؤو إًجاص ايُغاب إلخضاهما متى ٧ان مً قإهه احخظاب ٖمالء إخضي اإلايكإجحن
لألزغي ،ؤو نغٖ ٝمالء اإلايكإة ٖنها ،ؤو ؤي حكىٍه ًلحً ٤
يغعا ؾىاء بؿمٗت الخاحغ ؤو
ً
ٖمضًا ؤو ٚحر ٖمضي ،ؤي
ببًاٖخه ؤو زضماجه( .)771وَؿإ ٫ناخب الخُإ ؾىاء ٧ان الخُإ
ال ٌكترٍ ُٞه ؾىء الىُت (٦ .)772ما ًجب إزباث الخُإ وطل ٪ب٩اٞت وؾابل ؤلازباث.
حـ-ؤلاطسازباإلاىافع:
لغ ٘ٞصٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ،ال بض للمضعي مً إزباث ّؤن يغعا ما ٢ض لح ٤به،
ؤو ؾُلح ٤به مؿخ٣بال ،إط ال ٌكترٍ ؤن ً٩ىن الًغع ٢ض و ٘٢بالٟٗل ،بل ًٟ٨ي ؤن ب٩ىن
مدخمل الى٢ىٕ( .)773وٍ٨مً الًغع في اإلاؿاؽ بؿمٗت الخاحغ والٗالمت الخجاعٍت ؤو اإلاؿاؽ
ّ
بملُ٨تها ؤو اهًٟاى الٗمالء ،وال ٌكترٍ في الًغع ؤن ً٩ىن حؿُما ؤو َُٟٟا ،وإهما ًجب
 - 769اهٓغ اإلااصة  6/27مً ال٣اهىن ع٢م  ،02-04املحضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،اإلاٗض٫
واإلاخمم ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 770اهٓغ اإلااصة  4/27مً ال٣اهىن ع٢م  ،02-04مغح٘ هٟؿه.
771 - PLAISANT (R), « Le droit à la critique », mélanges offerts à Albert CHAVANNE, op. cit., p. 275.
772 - AZEMA Jacques, « Réflexions sur la distribution sélective l’action contre le distributeur
parallèle »,mélanges offerts à Albert CHAVANNE, op. cit., p. 199.
 - 773الصفازشٍىت غاهم عبد الجباز ،مغح٘ ؾاب ،٤م.133.
275

الباب الثاوي-الفصل ّ
ألاوٌ:

آلالُاث اللظابُت لحماًت اإلالىُت الصىاعُت

ؤن ً٩ىن مد٣٣ا وؤن ً٩ىن هاقئا ًٖ إزال ٫بمهلحت مكغوٖت للمًغوع له(.)774وهظا ما
طهبذ إلُه مد٨مت اؾخئىا ٝبحروث في ٢غاع ناصع ٖنها بخاعٍش  21ماي  ،1968خُث حاء

ُٞهّ » :إن اإلاظلم به ؤن عىصس الظسز في اإلاىافظت غير اإلاشسوعت ًمىً ؤن ًىىن مدخمال
فلؽّ ،ألن عىصس الخؼإ له ؤهمُخه ألاولى وهى العىصس الظسوزي واليافي لدزحت ؤهه
ٌظخغسق العىصس الثاوي ،وهى الظسز وبالخالي ًجعل إزباجه غير طسوزي ،وٍىفي لُىىن
الظسز مدخمال ؤن ًىىن هىان الخباض ًخىلد عً الىطابل التي ٌظخعملها الخاحس
اإلاىافع بما في ذلً حشابه الاطم لخدىٍل شبابً الخاحساإلاىافع «.
ً
وَٗخبر الً٣اء الجؼابغي يغعا مجغص إم٩اهُت ا٢خىاء الٗمالء بًاٖت جدمل ٖالمت
مكابهت للٗالمت اإلاىاٞؿت ًّ
ْىا منهم ؤنهم ً٣خىىن اإلاىخىج ألانلي(.)775
ّ
ٞال ًٟ٨ي لضٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت جىٞغ ع ً٦الخُإ ،وإهما ًجب ؤن ًترجب ٖلى
الخُإ يغع ًهِب اإلاضعي ،ولظلً ٪جب ٖلُه إزباجه ب٩اٞت الىؾابل وبضوهه ال ًم ً٨ؤن
جىحض صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت(.)776
ً
ً
ً ّ
وال ٌكترٍ في الًغع ؤن ً٩ىن حؿُما ؤو َُٟٟا وإهما ًٟ٨ي ؤن ً٩ىن الًغع اخخمالُا،
ً
ً ً
ً
زهىنا ّ
وؤن ّ
خ ٤الاجها ٫بالٗمالء الظي ًترجب ٖلى اهًٟايهم لِـ خ٣ا زابخا وؤُ٦ضا،

ّ
وإهما هى خ ٤مخدغ ٥ومخ٣لب ًىُىي ٖلى مجغص اؾخمغاع الخٗامل مٗهم صون ٖىهغ
الالتزام .ولهظا ال جلؼم املحا٦م إزباث و٢ىٕ الًغع ألاُ٦ض بل ج٨خٟي بىحه ٖام بالًغع
الاخخمالي الظي ًم ً٨ؤن وؿخسلهه مً ُ٢ام اإلاىاٞـ بُغ ١وؤٖما ٫مً قإنها ٖاصة إلحا١
الًغع باإلاؤؾؿت اإلاىاٞؿت ،إط ال ٌكترٍ في خالت و٢ىٕ الخُإ ؤن ً٩ىن الًغع ًغجب زؿاعة
ٗٞلُت بل ًجىػ ؤن ج٩ىن ٞغنت عبذ ياةٗت.

 - 774فىطُل هادًت ،مغح٘ ؾاب ،٤م .181
ً
 - 775خ٨م مد٨مت الجؼابغ ،اإلاؤعر في ً 17ىلُى  ،1967بكإن ٖالمت " ،"HABANITAوٖالمت " "BANITAه٣ال ًٖ:
HAROUN Ali, op. cit., Annexe, p. 378.
776 - C. cass., ch. com., 20 octobre 1998, n°1648 D, STE Albanel C/STE Apura. Ile- de- France. In
R.J.D.A 1/99 n°108 et 109, Editions Francis Lefebvre, p. 90.
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وال ّبض ؤن ً٩ىن الًغع ٢ض وكإ ًٖ الخُإ هٟؿهٞ ،الٗال٢ت الؿببُت هي ٖال٢ت الؿبب
بالىدُجت .وبالخالي ًجب ؤن ً٩ىن زُإ اإلاىاٞـ مىاٞؿت ٚحر مكغوٖت ً
ؾببا في خضور الًغع
باليؿبت للمىاٞـ( .)777لً ً٨م ً٨هٟي هظه اإلاؿؤولُت بئزباث اإلاضعى ٖلُه ّؤن الخُإ الظي
ً
مىخجا للًغع الظي الٗىن الا٢خهاصي اإلاىاٞـ وطلً ٪
و٣ٞا ألخ٩ام اإلااصة 127
اعج٨به لم ًً٨
ً
مً ألامغ ع٢م  ،58-75اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي٧ ،ىحىص ٢ىة ٢اهغة مثال.
ا
زاهُا -الشسوغ ؤلاحسابُت لدعىي اإلاىافظت غيراإلاشسوعت:
ً٣خط ي البدث في إحغاءاث ع ٘ٞصٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت جدضًض ألاشخام
الظًً ًجىػ لهم ع ٘ٞهظه الضٖىي (ؤ) ،و٦ظا جدضًض الجهت الً٣ابُت املخخهت (ب) ،واإلاُٗاص
ُ
الظي جغُٞ ٘ٞه (حـ).
ؤ-ؤصحاب الحم في زفع دعىي اإلاىافظت غيراإلاشسوعت:
ًخمثل ؤصحاب الح ٤الظًً ًجىػ لهم ع ٘ٞصٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت في الصخو
اإلاًغوع ( ،)1والىُابت الٗامت في الحضوص التي ًجحز لها ال٣اهىن طل ،٪باٖخباعها ممثلت الح٤
الٗام ()2
 -1الصخص اإلاظسوز:
ًجىػ ل٩ل شخو جًغع مً حغاء ؤٖما ٫اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ؤن ًغ ٘ٞصٖىي
ً٢ابُت بكغٍ ؤن جخىاٞغ ُٞه الكغوٍ ال٣اهىهُت لغ ٘ٞالضٖاوي ،واإلاخمثلت في ألاهلُت
والهٟت واإلاهلحت ،وٖلى هظا ألاؾاؽً ،جىػ ل٩ل ٖىن ا٢خهاصي مىاٞـ حٗغى ألٖما٫
مىاٞؿت ٚحر مكغوٖت وؾبب له طل ٪يغعا ؤن ًغ ٘ٞصٖىي ً٢ابُت ٖلى ؤؾاؽ اإلاىاٞؿت
ٚحر اإلاكغوٖت .وال ٌكترٍ في هظه الحالت ؤن ً٩ىن الٗىن الا٢خهاصي هى اإلاال ٪الح٣ُ٣ي
للملُ٨ت الهىاُٖت مدل الاٖخضاءّ ،
وإهما ًجىػ طل ٪للمغزو له ،و٦ظل ٪ل٩ل شخو
ّ
 - 777اٖخبرث مد٨مت اؾخئىا ٝباعَـ في خ٨م ناصع بخاعٍش  7حاهٟي  1988ؤهه ال ًم ً٨الخدضر ًٖ وحىص زلِ
ُ
بحن الٗالماث ما صام اإلاؿخإه ٠لم ًثبذ الًغع .اهٓغ في طل:٪
- AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe, « Droit de propriété industrielle », R.T.D. com
(43), n°4, 1990, p. 380.
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ٌؿى ١ؤو ًبُ٘ جل ٪اإلاىخجاث بُغٍ٣ت قغُٖت َاإلاا ً٩ىن وي٘ هظا ألازحر ٚحر مسال٠
لل٣اهىن.
ً
٦ما ًجىػ ؤًًا للجمُٗاث اإلاهىُت وحمُٗاث خماًت اإلاؿتهل ٪ؤن جغ ٘ٞصٖىي اإلاىاٞؿت
ٚحر اإلاكغوٖت إطا ٧اهذ جل ٪ألاٖما ٫جىُىي ٖلى ٚل اإلاؿتهل ٪واإلاؿاؽ بمهلحخه
اإلاكغوٖت(.)778
وٍجىػ للمًغوع ؾىاء ٧ان اإلاال ٪ؤو ؤي شخو آزغ ؤن ٌؿل ٪الُغٍ ٤اإلاضوي
وٍلخمـ الخٗىٌٍ وو ٠٢ؤٖما ٫اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ؤو ؤن ً٣ضم ق٩ىي حؼابُت إطا
حٗل ٤ألامغ بالحاالث اإلاظ٧ىعة في اإلاىاص  27و 28مً ال٣اهىن ع٢م  ،02-04املحضص لل٣ىاٖض
اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،والؿال ٠الظ٦غ ،وٍخإؾـ ٞيها ُ٦غٝ
مضوي(.)779
-5الىُابت العامت:
ًجىػ للىُابت باٖخباعها ممثلت الح ٤الٗام ؤن جباقغ الضٖىي الٗمىمُت ً
بىاء ٖلى
ق٩ىي اإلاًغوع في الحاالث التي جًمىتها اإلاىاص  27و 28مً ال٣اهىن ع٢م  ،02-04اإلاكاع إلُه
بىاء ٖلى مدًغ ؤو ج٣غٍغ مً الؿلُاث ؤلاصاعٍت املخخهت التي ّ
ؤٖاله ،ؤو ً
زى ٫لها ال٣اهىن
نالخُت مٗاًىت املخالٟاث اإلاظ٧ىعة في ٢اهىن اإلاماعؾاث الخجاعٍت(.)780
ب-الاخخصاص اللظاةي:
جخمحز صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت في ال٣اهىن الجؼابغي بالُبُٗت اإلاؼصوحت ،وٖلى
هظا ألاؾاؽ٣ً ،خط ي جدضًض الجهت املخخهت ،الخمُحز بحن الازخهام في خالت الخُإ
الجؼاةي ( )1وخالت الخُإ اإلاضوي (.)2
 - 778اإلااصة  65مً ال٣اهىن ع٢م  ،02-04املحضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،مٗض ٫ومخمم ،مغح٘
ؾاب.٤
 - 779اإلااصة  3مً ألامغ ع٢م  ،155-66اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼابُت ،مٗض ٫ومخمم ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 780عاح٘ اإلااصة  49مً ال٣اهىن ع٢م  ،02-04املحضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،مٗض ٫ومخمم،
مغح٘ ؾاب.٤
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 -1الاخخصاص اللظاةي في خالت الخؼإ الجصاةي:
إطا اعج٨بذ ؤخض ألاٖما ٫اإلاىهىم ٖليها في اإلااصجحن  27و 28مً ال٣اهىن ع٢م 02-04
الؿال ٠الظ٦غً ،ؤو ٫الازخهام إلى ٢ؿم الجىذ واملخالٟاث ٖلى مؿخىي املح٨مت،
ً
وٍدضص الازخهام ؤلا٢لُمي و٣ٞا لل٣ىاٖض املحضصة في ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼابُت في هظا
الكإنُٞ .ىٗ٣ض الازخهام للمد٨مت التي ً ٘٣في صابغتها اعج٩اب ٖمل اإلاىاٞؿت ٚحر
اإلاكغوٖت .ل٢ ً٨ض جغج٨ب حغٍمت وجٓهغ في ٖضة ؤما٦ ،ً٦دكبُه ٖالمت ؤو عؾم ؤو همىطج
نىاعي ؤو مىخىج في م٩ان مٗحن ،وٍخم بُ٘ وٖغى البًاٖت التي جدمل الٗالمت اإلاكبهت ؤو
الغؾم ؤو الىمىطج اإلا٣لض في ؤما ً٦ؤزغيٗٞ .ىضبظ جُب ٤ؤخ٩ام اإلااصة  329مً ألامغ ع٢م
 ،155-66اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼابُت ،اإلاٗض ٫واإلاخمم.
-5الاخخصاص اللظاةي في خالت الخؼإ اإلادوي:
ً
ً
٢ض جسغج اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ًٖ الحاالث التي حك٩ل زُإ حىابُا ٞحر ٘ٞاإلاًغوع
ً
صٖىي مضهُت٦ ،ما ٢ض ًًٟل هظا ألازحر ع ٘ٞصٖىي مضهُت بضال مً ج٣ضًم ق٩ىي حؼابُت
ً
ً
وطل ٪جٟاصًا للى٢ىٕ في ٞش الخبلُ ًٖ ٜحغٍمت وهمُت ؤو الىقاًت ال٩اطبت ،زهىنا خُىما ال
ًمل ٪اإلاًغوع الضلُل ال٣اَ٘ ٖلى و٢ىٕ الخُإ(.)781
ًؤو ٫الازخهام في مثل هظه الحاالث إلى الً٣اء اإلاضوي ،وبالًبِ ال٣ؿم الخجاعي
ٖلى مؿخىي املح٨مت ،وٍجىػ ؤن جغ ٘ٞالضٖىي ؤمام ال٣ؿم اإلاضوي َاإلاا ٌٗ٣ض له ازخهام
الٟهل في حمُ٘ الً٣اًا باؾخثىاء الً٣اًا الاحخماُٖت(.)782
ّ
وؤما ما ًسو صٖىي و ٠٢ؤٖما ٫اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖتٞ ،ىٗخ٣ض بإنها صٖىي
اؾخعجالُتً ،ؤو ٫الازخهام ٞيها إلى عبِـ املح٨مت املخخهت ؤو عبِـ ال٣ؿم املخخو
َاإلاا ج٣ترن في حمُ٘ ألاخىا ٫بضٖىي اإلاىيىٕ .وٍم ً٨الاؾخٗاهت باإلحغاءاث الخدُٟٓت
إلزباث واٗ٢ت الخٗضي والًغع.
 - 781عاح٘ اإلااصة  145مً ألامغ ع٢م  ،155-66اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼابُت ،مٗض ٫ومخمم ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 782عاح٘ اإلااصة  4/32مً ال٣اهىن ع٢م  ،09-08اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،مغح٘ ؾاب .٤ججضع
مالخٓت ّ
ؤن اإلاكغٕ اإلاٛغبي ٢ض هو نغاخت في اإلااصة  15مً ال٣اهىن ع٢م  ،17-97اإلاخٗل ٤بدماًت اإلالُ٨ت
الهىاُٖت ٖلى ازخهام املحا٦م الخجاعٍت بضٖاوي اإلالُ٨ت الهىاُٖت بما في طل ٪صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر
اإلاكغوٖت.
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وؤما بكإن الازخهام ؤلا٢لُميُٞ ،خدضص بم٩ان و٢ىٕ ٗٞل اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت،
ؤو مىًَ اإلاضعى ٖلُه.
حـ-مىاعُد زفع دعىي اإلاىافظت غيراإلاشسوعت:
ٌٗض مُٗاص ع ٘ٞالضٖىي مؿإلت مخٗل٣ت بالىٓام الٗام ،والتي ًجىػ إزاعتها مً ال٣اض ي
بخل٣اء هٟؿه ،ولهظاٌٗ ،ض جدضًض مُٗاص ع ٘ٞصٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ؤمغ في مىخهى
ألاهمُت باليؿبت للمضعي ،و٧ي ال ًًُ٘ خ ٤هظا ألازحرً ،خٗحن ٖلُىا جدضًض هظا اإلاُٗاص .لً٨
ًجب الخمُحز بحن خالت ع ٘ٞصٖىي حؼابُت ( ،)1وخالت ع ٘ٞصٖىي مضهُت (.)2
-1مُعاد زفع الدعىي في خالت الخؼإ الجصاةي:
حٗخبر اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت و ٤ٞالحاالث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصجحن  27و27
ً
حىدت ،لظا جخ٣اصم و٣ٞا لل٣ىاٖض الٗامت بمط ي زالر ( )3ؾىىاث مً جاعٍش اعج٩اب الٗمل
ٚحر اإلاكغوٕ( ،)783وٖلى هظا ألاؾاؽ ،جخ٣اصم صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت في خالت الخُإ
الجؼاةي باهً٣اء زالر ؾىىاث مً اعج٩اب ٖمل اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت.
-5مُعاد زفع الدعىي في خالت الخؼإ اإلادوي:
ً
ً
لم ًً٘ اإلاكغٕ الجؼابغي هها زانا بخ٣اصم صٖىي اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ،وإلاا ٧ان
الخٗىٌٍ ًٖ الًغع هى الهض ٝالظي ٌؿعى إلُه الٗىن الا٢خهاصيّ ،
ٞئن مُٗاص ج٣اصم
الضٖىي ًسً٘ لل٣ىاٖض الٗامت في هظا املجا ،٫وهى زمؿت ٖكغ ؾىت ابخضاء مً جاعٍش
و٢ىٕ ألاٖماٚ ٫حر اإلاكغوٖت( .)784وال جخإزغ الضٖىي اإلاضهُت بؿ٣ىٍ الضٖىي الجؼابُت إطا لم
ً٣ضم اإلاًغوع ق٩ىاه في آلاحا ٫ال٣اهىهُت.
ّ
الفسع الثاوي
آزازدعىي اإلاىافظت غيراإلاشسوعت
ال ّ
قّ ٪ؤن الٛاًت التي ًخىزاها اإلاًغوع مً اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت هي جىُ٘٢
 - 783اإلااصة  8مً ألامغ ع٢م  ،155-66اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼابُت ،مٗض ٫ومخمم ،مغح٘ ؾاب.٤
 - 784عاح٘ اإلااصة  308مً ال٣اهىن ع٢م  ،58-75اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي ،اإلاٗض ٫واإلاخمم ،مغح٘ ؾاب.٤
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الٗ٣ىباث ٖلى مغج٨ب ؤٖما ٫اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت والؼامه بجبر الًغعٖ ،لى هظا
ألاؾاؽ ،عإ اإلاكغٕ الجؼابغي مهلحت اإلاًغوع ٣ٞغع ٖ٣ىباث حؼابُت في الحاالث التي ج٩ىن
ً ً
ً
ٞيها اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ٖمال حىابُا(ؤوال) ،وحؼاءاث مضهُت جى ٠٢ؤٖما ٫اإلاىاٞؿت ٚحر
ً
اإلاكغوٖت وحٗىى اإلاًغوع ٖما مؿه مً يغع(زاهُا).
ا
ؤول-العلىباث الجصابُت:
زهو اإلاكغٕ الجؼابغي الباب الغاب٘ مً ال٣اهىن ع٢م  02-04املحضص لل٣ىاٖض
اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،اإلاٗض ٫واإلاخمم للمسالٟاث والٗ٣ىباث و٢ؿمه إلى
ٞهلحن ،وجىاو ٫في الٟهل ألاو ٫جهيُ ٠املخالٟاث وجُبُ ٤الٗ٣ىباث ٞىو ٖلى ٖ٣ىبت
ؤؾاؾُت واخضة جخمثل في الٛغامت اإلاالُت (ؤ) وجىاو ٫في الٟهل الثاوي ٖ٣ىباث ؤزغي ،هو
ُٞه ٖلى ٖ٣ىباث جُبٖ ٤لى مغج٨ب الٟٗل ٚحر اإلاؿبى( ١ب) وٖ٣ىباث جُب ٤في خالت الٗىص
(حـ).
ؤ-الغسامت اإلاالُت هعلىبت ؤطاطُت:
ا٦خٟى بٗ٣ىبت ؤؾاؾُت واخضة ،جخمثل في الٛغامت اإلاالُت ،وهي جىدهغ بحن زمؿحن
ؤل ٠صًىاع(50.000صج) إلى زمؿت مالًحن صًىاع( 5.000.000صج) ( )785صون ؤلاقاعة إلى
ّ
ٖ٣ىبت الحبـ إال في خالت الٗىص(.)786
حٗخبر هظه الٗ٣ىبت ٚحر ٧اُٞت إطا ما جمذ م٣اعهتها باألعباح التي ٢ض ًجىيها الٗىن
الا٢خهاصي مً حغاء مىاٞؿت ؤٖىان ا٢خهاصًحن آزغًٍ مىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت بٛغى
حلب ٖمالئهم وػبابنهم إلُه ًٖ َغٍ ٤ػعٕ الك ٪في طهً اإلاؿتهل٨حن.
ب-العلىباث ألاخسي اإلالسزة للمعخدي غيراإلاعُد:
إلى حاهب ٖ٣ىبت الٛغامت ًجحز اإلاكغٕ لل٣اض ي بإن ًد٨م بٗ٣ىبت الحجؼ ( )1وٖ٣ىبت
اإلاهاصعة ( ،)2ووكغ خ٨م ؤلاصاهت في اخضي الصح ٠الىَىُت (.)3
 - 785اإلااصة  38مً ال٣اهىن ع٢م  02-04املحضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،اإلاٗض ٫واإلاخمم.
 - 786اإلااصة  47مً ال٣اهىن هٟؿه.
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 -1الحجص:
ًجحز اإلاكغٕ لل٣اض ي ؤن ًد٨م ٖلى الٗىن الا٢خهاصي الظي ً٣ىم بمىاٞؿت ٖىن
ا٢خهاصي آزغ مىاٞؿت ٚحر مكغوٖت بالحجؼ الُٗني اإلااصي ٖلى اإلاىخجاث التي ج٩ىن
مىيىٕ املخالٟت والحجؼ ٖلى الٗخاص وألاحهؼة اإلاؿخٗملت لظل ٪ؤو بالحجؼ اإلاٗىىي ؤو
الاٖخباعي إطا ٧اهذ جل ٪اإلاىخجاث ال ًم ً٨إلاغج٨ب ؤٗٞا ٫اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ؤن ً٣ضمها
لؿبب مً ألاؾباب (.)787
ً
ً
ومبضبُا ٌٗخبر الحجؼ إحغ ًاء جدُٟٓا لً ً٨بضو ّؤن الؿُاؾت الجضًضة للمكغٕ
ً
الجؼابغي في الجغابم الا٢خهاصًت ٦جغابم الٟؿاص حٗل مً الحجؼ ٖ٣ىبت بضال مً اٖخباعها
ً
إحغاء جدُٟٓا ،وبهظا حٗخبر حغٍمت اإلاً حغابم الٟؿاص الا٢خهاصي( .)788وم٘ طل ٪جب٣ى
ٖ٣ىبت الحجؼ ازخُاعٍت باليؿبت لل٣اض ي.
 -5اإلاصادزة:
ججحز اإلااصة  44مً ال٣اهىن ع٢م  02-04اإلاخٗل ٤باإلاماعؾاث الخجاعٍت ،اإلاٗض ٫واإلاخمم
ؤن ًد٨م ال٣اض ي ػٍاصة ٖلى الٗ٣ىباث اإلاالُت ،بمهاصعة الؿل٘ اإلاحجىػة.
ٖلى هظا ألاؾاؽ؛ ًجىػ الح٨م ٖلى مغج٨ب اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت بمهاصعة الؿل٘
مىيىٕ اإلاىاٞؿت ،ل ً٨بٗض ألامغ بحجؼ اإلاىخجاث ّ
مدل الجغم.

 - 787اإلااصة  39و اإلااصة  40مً ال٣اهىن ع٢م  02-04املحضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،اإلاٗض٫
واإلاخمم .وججضع مالخٓت ّ
ؤن هو اإلااصة ٢ 39بل حٗضًلها في ؾىت ٧ 2010اهذ جثحر اق٩الُت جدضًض م٩ان جىُ٘٢
الحجؼ -لم جدضص اإلااصة اإلا٩ان الظي ًخم ُٞه جى ُ٘٢الحجؼ -بِىما الىو في ق٩له الحالي لم ٌٗض ًُغح اق٩ا٫
بسهىم م٩ان جى ُ٘٢الحجؼ ،اط ًجحز جىُٗ٢ه في ؤي م٩ان جخىاحض ُٞه البًاة٘.
ً
ً
 - 788هو اإلاكغٕ الجؼابغي ؤًًا ٖلى الحجؼ ٣ٗ٦ىبت بضال مً ؤلاحغاء الخدٟٓي في حغابم الٟؿاص الىاعصة في
ال٣اهىن ع٢م  ،01-06مؤعر في ٞ 20براًغ ً ،2006خٗل ٤بالى٢اًت مً الٟؿاص وم٩اٞدخه ،ج.ع.ج.ج.ص.ف ٖضص
 14لـخاعٍش  8ماعؽ  ،2006مخمم بإمغ ع٢م  ،05-10مؤعر في  26ؤوث  ،2010ج.ع.ج.ج.ص.ف ٖضص  50لـخاعٍش
 01ؾبخمبر  ،2010ومٗض ٫ومخمم ب٣اهىن ع٢م  ،15-11مؤعر في  02ؤوث  ،2011ج.ع.ج.ج.ص.ف ٖضص 44
لـخاعٍش  10ؤوث .2011
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-3اليشس:
ججحز اإلااصة  48مً ال٣اهىن ع٢م  02-04الؿال ٠الظ٦غ لل٣اض ي بإن ًإمغ ٖلى ه٣ٟت
ً
ً
مغج٨ب املخالٟت ؤو املح٩ىم ٖلُه نهابُا ،بيكغ الح٨م ٧امال ؤو ملخها في الصحاٞت الىَىُت
ؤو له٣ها بإخغ ٝباعػة في ألاما ً٦التي ًدضصها.
و٢ض َب ٤الً٣اء الجؼابغي هظه الٗ٣ىبت في ٖضة مىاؾباثٞ ،إمغ بيكغ ألاخ٩ام في
الجغابض الىَىُت ،وطلٖ ٪لى ه٣ٟت الخاحغ املح٩ىم ٖلُه(.)789
حـ-العلىباث اإلاؼبلت في خالت العىد:
ّ
ٌكضص اإلاكغٕ الجؼابغي الٗ٣ىباث اإلاُب٣ت ٖلى الٗىن الا٢خهاصي الظي ٌٗىص إلى
اعج٩اب ؤٖما ٫اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت .وفي هٓغ ال٣اهىن ال ً٩ىن هظا الٗىن في خالت الٗىص
ّ
إال إطا اعج٨ب الٟٗل ولم جى ٌ٣ؾيخحن مً جاعٍش نضوع ٖ٣ىبت في خ٣ه(.)790
وجخمثل هظه الٗ٣ىباث في اإلاى٘ اإلاؤ٢ذ مً مماعؾت اليكاٍ ( )1والحبـ (.)2
 -1اإلاىع اإلاؤكذ مً ممازطت اليشاغ:
ججحز اإلااصة  3/47مً ال٣اهىن ع٢م  02-04الؿال ٠الظ٦غ لل٣اض ي ؤن ًمى٘ الٗىن
الا٢خهاصي الٗابض إلى اعج٩اب ؤٖما ٫اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت مً مماعؾت وكاَه بهىعة
مؤ٢خت إلاضة ال جخجاوػ ٖكغ ( )10ؾىىاث(.)791
٢ - 789ط ى ً٢اة مد٨مت الجؼابغ في خ٨م ناصع في  30ؤبغٍل  1969في ًُ٢ت بحن مؤؾؿت « »MONSERATوالخاحغ
ً
" ،"DJEKANEوؤمغث املح٨مت بيكغ الح٨م في حغٍضة املجاهض ٖلى ه٣ٟت املح٩ىم ٖلُه .ه٣ال ًٖ:
-HAROUN Ali, op. cit., Annexe, p. 385.
٦ما ؤمغ مجلـ ً٢اء بجاًت بئقهاع وسخت مً ال٣غاع اإلاؤعر في  1997/02/17بكإن ٖالمت "إًٟغي" في اليكغة
ؤلاقهاعٍت الا٢خهاصًت ٖلى ه٣ٟت اإلاؿخإهٖ ٠لُه ،املجلت الً٣ابُتٖ ،ضص  ،1لؿىت  ،2000م.126.
٧ - 790اهذ اإلااصة  2/47مً ال٣اهىن ع٢م  02-04املحضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،الؿال ٠الظ٦غ
٢بل الخٗضًل حكترٍ ٖلى الٗىن الا٢خهاصي ؤال ًغج٨ب الٟٗل زال ٫اهً٣اء مضة ؾىت مً جاعٍش نضوع
الٗ٣ىبت.
 - 791لم جدضص اإلااصة  3/47مً ال٣اهىن ع٢م  02-04املحضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،الؿال٠
الظ٦غ ٢بل الخٗضًل مضة اإلاى٘ اإلاؤ٢ذ٦ ،ما ؤنها ههذ ٖلى ٖ٣ىبت قُب السجل الخجاعي للمٗخضي.
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وهظا ًخماش ى ؤ٦ثر م٘ ال٣ىاٖض الٗامت في ج٣ىحن الٗ٣ىباث التي ججحز لل٣اض ي الح٨م
ٖلى الصخو اإلاضان العج٩ابه حىاًت ؤو حىدت باإلاى٘ مً مماعؾت مهىت ؤو وكاٍ ،إطا زبذ له
ّؤن للجغٍمت التي ا ج٨بها نلت مباقغة بمؼاولتهاّ ،
وؤن زمت زُغ في اؾخمغاع مماعؾخه ألي
ع
منهما ،وٍهضع الح٨م باإلاى٘ إلاضة ال جخجاوػ  10ؾىىاث في خالت ؤلاصاهت العج٩اب حىاًت
وزمـ ؾىىاث في خالت ؤلاصاهت العج٩اب حىدت(.)792
-5الحبع:
ًٞال ًًٖ ٖ٣ىبت اإلاى٘ مً مما ؾت اليكاٍ ّ
ٞئن اإلااصة  4/47مً ال٣اهىن ع٢م 02-04
ع
املحضص لل٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ججحز لل٣اض ي بإن ًد٨م ٖلى مغج٨ب ٗٞل
الدكبُه بٗ٣ىبت الحبـ مً زالزت ؤقهغ إلى زمـ ( )5ؾىىاث(.)793
ً
وزالٞا لل٣ىاٖض الٗامت التي حٗخبر الحبـ ٖ٣ىبت ؤؾاؾُت وال ج٣غنها بٓغ ٝالٗىص،
ّ
ّ
ٞئن اإلاكغٕ في ال٣اهىن  02-04اإلاظ٧ىع ؤٖاله ًجٗل منها ٖ٣ىبت إياُٞت ال جُب ٤إال في خالت
عحىٕ الجاوي إلى اعج٩اب الٟٗل مجضصا .ولٗل هظا اإلاى ٠٢عاح٘ إلى الؿُاؾت الجىابُت
اإلاىخهجت مً َغ ٝالضولت للخٗامل م٘ الجغابم الا٢خهاصًت.
ا
زاهُا-الجصاءاث اإلادهُت:
ّ
ؾب ٤ال٣ى ٫إهه إطا جىاٞغث قغوٍ ُ٢ام اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ًجىػ للخاحغ
اإلاًغوع ع ٘ٞصٖىي مضهُت مؿخ٣لت ؤو الخإؾِـ ُ٦غ ٝمضوي في الضٖىي الجؼابُت ،وطل٪
للمُالبت بالخٗىٌٍ (ؤ) ،ووُ٢ ٠٢ام ألاٖما ٫التي حٗض مىاٞؿت ٚحر مكغوٖت (ب).
ؤ-الخعــىٍ ــع:
ً
ً٩ىن الخٗىٌٍ مخمثال بض ٘ٞما ٢ض ٌؿخد ٤للمًغوع م٣ابل الًغع الظي ؤنابه
 - 792اإلااصة  16م٨غع مً ألامغ ع٢م  156-66اإلاؤعر في ً 8ىهُى  ،1966اإلاخًمً ٢اهىن الٗ٣ىباث ،مٗض ٫ومخمم ،مغح٘
ؾاب.٤
٧ - 793ان هو اإلااصة  4/47مً ال٣اهىن ع٢م  02-04الؿال ٠الظ٦غ ٢بل الخٗضًل ًدضص مضة الحبـ مً زالزت
ؤقهغ إلى ؾىت.
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بؿبب زؿاعة ؤو ٞىاث ٞغنت عبذ ،و٢ض ً٩ىن بؿبب ما ؤنابه في ؾمٗخه ؤو قهغجه ،ؾىاء
ً
٧ان الًغع ً
مٗىىٍا.
ماصًا ؤو
حٗىص الؿلُت الخ٣ضًغٍت في ج٣ضًغ الًغع ل٣اض ي اإلاىيىٕ وؤهل الخبرة ،وٖلى هظا
ألاؾاؽ ٢ط ى ً٢اة مجلـ ً٢اء الجؼابغ في ًُ٢ت "ٖ ،"Rêve d’Orلى ّؤن ناخب الٗالمت

"ً "Rêve d’Orىاٞـ ناخب الٗالمت « "Rêve Désiréمىاٞؿت ٚحر مكغوٖت ،ومً ّزم خ٨مذ
بالخٗىٌٍ للمًغوع(٦ ،)794ما ً٢ذ مد٨مت ؾُضي ؤدمحم بخاعٍش  15هىٞمبر  2005بد٨م مؤٍض
ً
مً مجلـ ً٢اء الجؼابغ مٟاصه ج٣ضًم (.١ؤ) لكغ٦ت ٦غَؿٟى الخُلىضًت حٗىًٍا ٢ضعه
 500.000صج بؿبب الًغع الىاجج ًٖ اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت(.)795
ب-إًلاف الاطخمسازفي اإلاىافظت غيراإلاشسوعت:
ال ّ
قّ ٪ؤن الخٗىٌٍ بىخضه ال ًٟ٨ي إطا لم جخسظ إحغاءاث ًًمً مً زاللها اإلاًغوع
ٖضم اؾخمغاع اإلاٗخضي في اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت .ولهظا مىذ اإلاكغٕ الجؼابغي ؾلُاث واؾٗت
للً٣اء في اجساط الخضابحر الالػمت إلً٣ا ٝاؾخمغاع اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ،وإجال ٝجل٪
اإلاىاص التي حٗض مىاص حغمُت باليؿبت لجغٍمت اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت ،ومىاص مٗضة للخدًحر
ألحل الُ٣ام باإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت(.)796
ّؤما إطا اؾخمغث اإلاىاٞؿت ٚحر اإلاكغوٖت بٗض نضوع الح٨م ُٞم ً٨للمًغوع ع٘ٞ
صٖىي حضًضة ًُالب ٞيها بالخٗىٌٍ ًٖ ألايغاع الالخ٣ت لهضوع الح٨م ،وفي هظه الحالت
ًهضع الح٨م بالخٗىٌٍ ػابض الٛغامت التهضًضًت.
٦ما ًم ً٨للمد٨مت ؤن جخسظ الخضابحر الؿالٟت الظ٦غ ،إطا ا٦خٟذ بالح٨م بالخٗىٌٍ
ً
ولم جخسظ الخضابحر الالػمت ٧ئجال ٝاإلاىاص مثال ،زم ٖاص املح٩ىم ٖلُه مً حضًض إلى اإلاىاٞؿت
ٚحر اإلاكغوٖت.
794 - In HAROUN Ali, op. cit., p. 413.
٢ - 795غاع املح٨مت الٗلُا ،الٛغٞت الخجاعٍت والبدغٍت ،مل ٠ع٢م ع٢م  503313بخاعٍش  01ؤبغٍل ًُ٢ ،2009ت بحن
(.١ؤ) يض قغ٦ت ٦غَؿٟى الخُلىضًت مجلت املح٨مت الٗلُاٖ ،ضص زام ،2012 ،مغح٘ ؾاب .٤م م.35-34.
 - 796الفخالوي حمُل طميرحظين ،مغح٘ ؾاب ،٤م.437.
285

ّ
الفصل الثاني
آلاليات غيرالقضائية
ّ
ّ
لحماية امللكيـة الصنـاعيـة

ّ
ّ
الباب الثاوي-الفـل الثاوي:

آلالُاث غيرالللائُت لحماًت اإلالىُت الـىاعُت

لم ًٌخل اإلاكغع الجؼاثغي بمىذ ؤصخاب خهىم اإلالٌُت الهىاغُت بمٍاهُت اللجىء بلى
الهًاء الىَجي مً ؤحل الضقاع غً خهىنهم ،لٌُكل الهاض ي غىضثظ خماًت جلَ الخهىم
ونُاهتها متى جإيض مً وحىص اغخضاء غلحها ،بل وغالوة غلى طلَّ ،
يغؽ خماًت خهىم اإلالٌُت
الهىاغُت زاعج الضغاوي والخهىماث الهًاثُت ،وطلَ غً َغٍو جسىٍل بػٌ ألاحهؼة
ؤلاصاعٍت نالخُت الخضزل في مجاُ خماًت اإلالٌُت الهىاغُت ومٍاقدت الخهلُض (اإلابدث
ألاوُ).
ؾحر ّؤن ألاَم مً طلَ ًله ،ؤصعى َظا ألازحر ؤَمُت خهىم اإلالٌُت الهىاغُت وزُىعة
الاغخضاء غلحها وآزاع طلَ الاغخضاء غلى املجخمؼ وانخهاص الضولت نبل ؤصخاب جلَ الخهىم،
قإًهً اإلاكغع ّ
بإن تهمِل خهىم اإلالٌُت الهىاغُت وغضم الالخكاث بلحها وبغُاءَا خهها
ؾُاصي ال مدالت بلى قخذ الباب بمهغغُه ؤمام طوو الىكىؽ الًػُكت للمخاحغة
بالخهلُض(.)797
وال ًسكى ّؤن الخهلُض ًًغ بجمُؼ ؤَغاف الػالنت الانخهاصًت :الضولت ،املجخمؼ،
وألاغىان الانخهاصًحن ؤصخاب الخهىم ،ولهظا عؤي اإلاكغع بإهه ال ؾبُل إلاٍاقدت َظٍ
ّ
الظاَغة الخُحرة واإلاخككُت في املجخمؼ بال بخظاقغ الجهىص بحن ماؾؿاث الضولت واملجخمؼ
اإلاضوي ،لظا ؤحاػ لهظا ألازحر ،ؤي للمجخمؼ اإلاضوي ،بإن ًيكإ حمػُاث ًمًٌ مً زاللها
الضقاع غً خهىم اإلالٌُت الهىاغُت (اإلابدث الثاوي).

 - 797ؤزبدذ ص اؾت خضًثت نام بها اجداص الهىاع للخماًت الضولُت للملٌُت الكٌغٍت ّ
بإن الخهلُض ٌػخبر اإلامىُ
ع
ّ
الغثِـ لإلعَاب ،وؤن غاثضاث الخهلُض جكىم غاثضاث ججاعة املخضعاث والضغاعة مجخمػحن .عاحؼ:
Union des fabricants (Unifab) pour la protection internationale de la propriété intellectuelle,
« Contrefaçon et terrorisme », Rapport 2016, pp.1-32. In https://www.inpi.fr
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اإلابحث ّ
ألاوٌ
آلُاث وأحهصة الحماًت ؤلادازٍت
لحلىق اإلالىُت الـىاعُت
القَ ّؤن اَخمام ؤًت صولت بمىيىع اإلالٌُت الهىاغُت ًظهغ مً زالُ ما جيكئه مً
ماؾؿاث بصاعٍت ومغايؼ وَىُت مخسههت لخىقحر الخماًت الالػمت للملٌُت الهىاغُت،
وصغم الهضعاث الازتراغُت والابخٍاعٍت ،وطلَ مهما ًاهذ حؿمُاتها ما صام َضقها ًخمثل في
خماًت وجغنُت اإلالٌُت الهىاغُت.
وباليؿبت للجؼاثغ جخػضص ألاحهؼة ؤلاصاعٍت التي جخضزل في مجاُ خماًت اإلالٌُت
الهىاغُت ،بخػضص املجاالث التي جغجبِ بها َظٍ الخهىم ،لظا هجض بلى حاهب اإلاػهض الىَجي
الجؼاثغي للملٌُت الهىاغُت ،باغخباعٍ اإلاهلخت املخخهت بدماًت ويبِ وجغنُت خهىم
اإلالٌُت الهىاغُت( ،)798ؤحهؼة بصاعٍت ؤزغي اغترف لها اإلاكغع بهالخُت الخضزل في مجاُ
خماًت اإلالٌُت الهىاغُت بدٌم غالنت َظٍ ألازحرة بمىيىع ازخهانها.
جخمثل ؤَم َظٍ ألاحهؼة في بصاعة الجماعى ،بصاعة الخجاعة(( )799اإلاُلب ّ
ألاوُ) ،ولخدهُو
هىع مً الكاغلُت في ؤصاء مهامها ؤيكى غلحها الهاهىن هىع مً الخغيُت واإلاُاَُت ًظهغ مً
ّ
ّ
زالُ آلُاث جضزلها (اإلاُلب الثاوي) بال ّؤن طلَ لم ٌؿً مً ألامغ ش يء ،بط ظل اهدكاع
ً
اإلاىخجاث اإلاهلضة مخىامُا ومخضاوال ًبكٍل عَُب في الؿىم الىَىُت ،وطلَ بكػل غىامل
َ
َ
ً
ً
مخػضصة ألاوحه جدض مً قػالُت الخماًت ؤلاصاعٍت وجىقغ مىازا مالثما وحىا خُىٍا الهدكاع
الخهلُض (اإلاُلب الثالث).

ٌ - 798ػمل اإلاػهض الىَجي الجؼاثغي للملٌُت الهىاغُت غلى خماًت ويبِ وجغنُت اإلالٌُت الهىاغُت باغخباعٍ نىاة
لدسجُل َظٍ الخهىم واإلاهضع لكهاصاث اإلالٌُت الهىاغُت .ونض جم الخػغى بلى َظا اإلاػهض في الباب ألاوُ
مً َظٍ ألاَغوخت ،لظا ال صاع لخٌغاع الخضًث غىه.
ّ - 799
بن جغيحزها في َظا اإلابدث غلى بصاعحي الجماعى والخجاعة ال ٌػجي البخت غضم وحىص بصاعاث ؤزغي ًمًٌ لها ؤن
ً
جخضزل في خماًت اإلالٌُت الهىاغُت ،وٍمًٌ ؤن هظيغ غلى ؾبُل بصاعة ألامً التي جلػب صوعا ال ٌؿتهان به في
مٍاقدت الخهلُض وخماًت اإلالٌُت الكٌغٍت.
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اإلاولب ألاوٌ
الاعتراف إلدازحي الجمازن والخجازة
بحماًت اإلالىُت الـىاعُت
ّ
جسًؼ ؤلاصاعة بلى مبضؤ الخسهو الظي ًهخض ي غضم جضزل ؤلاصاعة بال في الخضوص
والازخهاناث واملجاالث التي ؾمها بًاَا الهاهىن .وبالخالي ّ
قةن جضزل بصاعة ما في مجاُ ما
ع
ًجض ؾىضٍ ومبرعاجه في ألاؾاؽ الهاهىوي الظي بمىحبه ٌػترف لها اإلاكغع بظلَ الخضزل.
ّ
وًل طلَ بؿغى ونىلها بلى ؤصاء اإلاهام وجدهُو الهضف الظي ؤوكئذ مً ؤحله.
وإلاا ًاهذ اإلالٌُت الهىاغُت مً اإلاىايُؼ اإلاغجبُت بالخجاعة الخاعحُت والضازلُت غلى
خض ؾىاء اغترف اإلاكغع الجؼاثغي إلصاعة الجماعى بإن جخضزل في مجاُ خماًت اإلالٌُت
ٍ
ً
ّ
الهىاغُت (الكغع ّ
ألاوُ) ،يما اغترف بظلَ ؤًًا إلصاعة الخجاعة (الكغع الثاوي).
الفسع ّ
ألاوٌ
أطاض جدخل إدازة الجمازن
في مجاٌ حماًت اإلالىُت الـىاعُت
جخضزل بصاعة الجماعى في ًل غملُاث الخجاعة الخاعحُت وطلَ بمغانباتها لٍل
الهاصعاث والىاعصاث .لظا هجض ّؤن مهمتها غمىما جخمثل في جىكُظ ؤلاحغاءاث الهاهىهُت
والخىظُمُت التي حؿمذ بخُبُو ناهىن الخػغٍكت والدكغَؼ الجمغيُحن ،وجُبُو الخضابحر
الهاهىهُت والخىظُمُت املخىلت لها غلى البًاجؼ اإلاؿخىعصة ؤو اإلاهضعة والبًاجؼ طاث اإلايكإ
الجؼاثغي اإلاىيىغت جدذ هظام اإلاهىؼ الخايؼ للمغانبت الجمغيُت(.)800
ً
ً
وزغوحا ّ
قةن
وباغخباع بصاعة الجماعى الهىاة التي جيؿاب مً زاللها الؿلؼ صزىال
ً
 - 800بلى حاهب اإلاهام اإلاظًىعة في اإلاتن ؤغالٍ ،جخىلى بصاعة الجماعى ؤًًا بغضاص بخهاثُاث الخجاعة الخاعحُت
ُ
وجدلُلها ،والؿهغ غلى خماًت الخُىان والىباث والترار الثهافي .اهظغ اإلااصة  3مً الهاهىن عنم  ،07-79ماعر
في ً 21ىلُى ً ،1979خًمً ناهىن الجماعى ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  30لـخاعٍش ً 24ىلُى ّ .1979
مػضُ ّ
ومخمم
بهاهىن عنم  10-98ماعر في  22ؤوث  ،1998ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  61لخإعٍش  23ؤوث .1998
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صوعَا قضًض الاعجباٍ بالبًاجؼ واملخالكاث اإلاغجبُت بها ؤزىاء مغخلت الاؾخحراص ؤو الخهضًغ،
وإلاا ًاهذ اإلالٌُت الهىاغُت بضوعَا طاث اعجباٍ وزُو بخلَ البًاجؼ ،بل جٍاص جىههغ مػها
ؤخُاها ،قهض اغترف لها اإلاكغع بالخضزل مً ؤحل خماًت اإلالٌُت الهىاغُت.
ًخإيض َظا الاغتراف قُما طَبذ بلُه اإلااصة  22مً ناهىن الجماعى ،بط حاء قحها ؤهه» :

جحظس عىد اطخيراد ول البلائع التي جحمل بُاهاث مىخىبت على اإلاىخجاث هفظها أو على
ألاغلفت أو الـىادًم أو ألاحصمت أو ألاظسفت أو ألاػسهت أو اإلالـلاث والتي مً ػأنها أن
جىحي بأن البلاعت آلاجُت مً الخازج هي ذاث ميؼأ حصائسي.
وجحظس عىد الاطخيراد ،مهما وان الىظام الجمسوي الري وكعذ فُه ،وجخلع إلى
اإلاـادزة البلائع الجصائسٍت أو ألاحىبُت اإلاصٍفت. «...
ؾحر ّؤن اإلاكغع الجؼاثغي جضزل بمىحب ناهىن اإلاالُت لؿىت  ،)801(2008لِؿخدضر
بمىحب اإلااصة  41مىه اإلااصة  15مٌغع مً ناهىن الجماعى مدخىاَا مُابو ملخخىي الكهغة
ألاولى مً اإلااصة  22اإلاظًىعة ؤغالٍ .وبمىحب اإلااصة  42مً طاث الهاهىن ؤنبذ هو اإلااصة 22

مً ناهىن الجماعى ًاآلحي » :جحظس مً الاطخيراد والخـدًس ،الظلع اإلاللدة التي جمع
بحم اإلالىُت الفىسٍت ،الطُما:

الظلع بما في ذلً جىكُبها والتي جحمل بدون جسخُف عالمت ؿىع أو عالمتججازٍت جىىن ممازلت لعالمت ؿىع أو عالمت ججازٍت مسجلت كاهىها باليظبت لىفع فئت
الظلع أو التي ال ًمىً الخمُيز بُنها فُما ًخعلم بمظهسها ألاطاس ي لهره العالمت
الـىاعُت أو الخجازٍت والتي جمع بحلىق ؿاحب العالمت اإلاعىُت،
حمُع السمىش اإلاخعللت بالعالمت ( عالمت زمصٍت ،بواكت ،ملـم ،وؼسة دعائُت، - 801ناهىن عنم  ،12-07ماعر في  30صٌؿمبر ً ،2007خًمً ناهىن اإلاالُت لؿىت  ،2008ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص
 ،82لـخاعٍش  31صٌؿمبر .2007
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اطخمازة الاطخعماٌ ،وزُلت اللمان) حتى ولى جم جلدًمها مىفـلت عً بعلها كمً
هفع الؼسون التي كدمذ فيها الظلع اإلارهىزة أعاله،

ألاغلفت الحاملت لعالماث الظلع اإلاللدة ،اإلالدمت بـفت مىفـلت ،كمً هفعالؼسون التي كدمذ فيها الظلع اإلارهىزة أعاله،

الظلع التي حعخبر ،أو جخلمً وسخا مـىىعت بدون مىافلت ؿاحب حم اإلاؤلفأو الحلىق املجاوزة أو ؿاحب حم ًخعلم بسطم أو همىذج مسجل و/أو شخف مسخف
له كاهىها مً هسف ؿاحبه في بلد ؤلاهخاج في حالت ما إذا مع إهجاش هره اليسخ بالحم
اإلاعني،
الظلع التي جمع ببراءة اختراع « (.)802ًخطر مً زالُ اإلاهاعهت البؿُُت بحن املخخىي الخالي واملخخىي الهضًم للماصة 22
اإلاكاع بلحها ؤغالٍ ّؤن اإلاكغع الجؼاثغي بػضما خهغ جضزل بصاعة الجماعى في خماًت اإلالٌُت
الهىاغُت غلى غملُت الاؾخحراص قهِ ؤنبذ جضزلها خالُا ًمخض ؤًًا غملُت الخهضًغَ .ظا
ً
ً
وقمىال ،بدُث حكمل الخماًت الجمغيُت ًاقت خهىم
بلى اغخباع الىو الخالي ؤيثر ويىخا
اإلالٌُت الهىاغُت يض الخهلُض.
ؾحر ّؤن اإلاكغع لم ًهخهغ قهِ غلى جضزل بصاعة الجماعى في خالت الخهلُض اإلاايض ،بل
ؤحاػ لها ؤًًا بمىحب اإلااصة  22مٌغع مً ناهىن الجماعى( )803بإن جخضزل ختى في خالت
ً - 802الخظ ّ
ؤن مًمىن الكهغة ألاولى مً اإلااصة  22مً ناهىن الجماعى بىيػها الخالي جسالل ؤخٍام اجكانُت
جغٍبـ بكإن خماًت الػالماث اإلاكهىعة ،بط ّ
ؤن خماًت َظٍ ألازحرة ال جهخهغ قهِ غلى اإلاىخجاث اإلاكابهت ؤو
اإلامازلت بل جمخض الخماًت يظلَ بلى اإلاىخجاث والؿلؼ املخخلكت.
 - 803اؾخدضر اإلاكغع الجؼاثغي بمىحب اإلااصة  43مً ناهىن اإلاالُت لؿىت  ،2008ونض وؾؼ مً زاللها مجاُ
جضزل بصاعة الجماعى بؿغى خماًت اإلالٌُت الهىاغُت ،وؤنغث َظٍ اإلااصة ؤن يُكُت جُبُهها ؾُدضص غً َغٍو
نغاع مً وػٍغ اإلاالُت .ؾحر ؤن الؿلُت الخىكُظًت لم جٌمل –يػاصتها -ما بضؤجه الؿلُت الدكغَػُت ،قهظا الهغاع
لم ًغ الىىع بػض وماػاُ ٌُػمل بالهغاع اإلااعر في ً 15ىلُى  ،2002املخضص يُكُاث جُبُو اإلااصة  22مً ناهىن
الجماعى اإلاخػلهت باؾخحراص الؿلؼ ّ
اإلاؼٍكت .عاحؼ :نغاع ماعر في ً 15ىلُى ً ،2002دضص يُكُاث جُبُو اإلااصة 22
مً ناهىن الجماعى اإلاخػلهت باؾخحراص الؿلؼ ا ّ
إلاؼٍكت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  56لـخاعٍش  18ؤوث .2002
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الؿلؼ اإلاكبىَت بالخهلُض متى جم الخهغٍذ بها لىيػها لالؾتهالى ،ؤو جم الخهغٍذ بها
للخهضًغ ،ؤو جم ايدكاقها غىض بحغاء اإلاغانبت َبها للمىاص  28و 29و 51مً ناهىن
الجماعى( ،)804ؤو ًاهذ مىيىغت جدذ هظام حمغًي انخهاصي ؤو مىيىغت في مىُهت خغة.
ّ
الفسع الثاوي
أطاض جدخل إدازة الخجازة
في مجاٌ حماًت اإلالىُت الـىاعُت
ًماعؽ وػٍغ الخجاعة ،باالجهاُ مؼ الضواثغ الىػاعٍت والهُئاث اإلاػىُت ،نالخُاجه في
اليكاَاث الخجاعٍت وحىصة الؿلؼ والخضماث والغنابت الانخهاصًت ونمؼ الؿل( .)805وإلاا
ًاهذ اإلالٌُت الهىاغُت طاث ا جباٍ وزُو باليكاٍ الخجاعي وخماًت اإلاؿتهلَّ ،
قةن للىػٍغ
ع
ً
ً
اإلاٍلل بالخجاعة ومسخلل اإلاهالر الخابػت للىػاعة جاصي صوعا يبحرا في خماًت اإلالٌُت
الهىاغُت.
ًٍلل وػٍغ الخجاعة في مجاُ يبِ وجغنُت اإلاىاقؿت بانتراح ًل بحغاء مً قإهه حػؼٍؼ
نىاغض وقغوٍ مماعؾت مىاقؿت ؾلُمت وهؼيهت في ؾىم الؿلؼ والخضماث( .)806يما ًٍلل
يظلَ في مجاُ حىصة الؿلؼ والخضماث وخماًت اإلاؿتهلَ بانتراح ًل ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت في
بَاع ويؼ هظام للػالماث ،وخماًت الػالماث الخجاعٍت ،والدؿمُاث ألانلُت ،ومخابػت
جىكُظَا(.)807
وٍهىم وػٍغ الخجاعة في مجاُ الغنابت الانخهاصًت ونمؼ الؿل ،بدىظُم وجىحُه وويؼ
 - 804جىو اإلااصة  51مً ناهىن الجماعى غلى ؤههً » :جب إحلاز ول بلاعت مظخىزدة أو أعُد اطخيرادها أو
اإلاعدة للخـدًسأو إلعادة الخـدًسأمام مىخب الجمازن املخخف كـد إخلاعها للمساكبت الجمسهُت «.
 - 805اإلااصة  2مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  ،453-02اإلااعر في  12صٌؿمبر ً ،2002دضص نالخُاث وػٍغ الخجاعة،
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  85لـخاعٍش  22صٌؿمبر .2002
 - 806اإلااصة  4مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم ً ،453-02دضص نالخُاث وػٍغ الخجاعة ،الؿالل الظيغ.
 - 807اإلااصة  5مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم ً ،453-02دضص نالخُاث وػٍغ الخجاعة ،مغحؼ هكؿه.
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خحز الخىكُظ اإلاغانبت ومٍاقدت الؿل اإلاغجبِ بالجىصة والخهلُض(.)808
وؤما غلى مؿخىي ؤلاصا ة اإلاغيؼٍت لىػا ة الخجا ةّ ،
ّ
قةن اإلاضًغٍت الكغغُت لخجاعة
ع
ع
ع
الخضماث واإلالٌُت الكٌغٍت غلى مؿخىي مضًغٍت الػالناث مؼ اإلاىظمت الػاإلاُت للخجاعة،
الخابػت للمضًغٍت الػامت للخجاعة الخاعحُت ،مٍلكت بًمان جىكُظ اجكاناث اإلاىظمت الػاإلاُت
للخجاعة اإلاخػلهت بخجاعة الخضماث وباإلالٌُت الكٌغٍت ومخابػت طلَ ،ومٍلكت ؤًًا بخهضًم
الػغوى بااللتزام في مجاُ الخضماث واإلالٌُت الكٌغٍت ومخابػت اإلاكاوياث اإلاغجبُت بظلَ،
والؿهغ يظلَ ،خؿب ألاقٍاُ وؤلاحغاءاث اإلاػخمضة ،غلى الخبلُؿاث اإلاخػلهت بالخضماث
وباإلالٌُت الكٌغٍت والىاحمت غً اجكاناث اإلاىظمت الػاإلاُت للخجاعة(.)809
ويظلَ جٍلل مضًغٍت الجىصة والاؾتهالى الخابػت للمضًغٍت الػامت لًبِ وجىظُم
اليكاَاث والخهىحن بانتراح ًل الخضابحر الغامُت بلى بعؾاء هظم للػالماث الخهيُكُت وخماًت
الػالماث والدؿمُاث ألانلُت(.)810
ً
وبلى حاهب ؤلاصاعة اإلاغيؼٍتَ ،ىاى ؤًًا مهالر زاعحُت جابػت لىػاعة الخجاعة مىظمت
في قٍل مضًغٍاث الجهىٍت ،ومضًغٍاث الىالثُت(.)811
ًبلـ غضص اإلاضًغٍاث الجهىٍت للخجاعة حؿؼ مضًغٍاث ،وهي :الجؼاثغ ،البلُضة ،غىابت،
وَغان ،بكاع ،ؾُُل ،باجىت ،ؾػُضة ،وعنلت .وٍدبؼ ًل مضًغٍت حهىٍت مجمىغت مً
ً
اإلاضًغٍاث الىالثُت .قمثال جدبؼ اإلاضًغٍاث الخالُت :الجؼاثغ -بىمغصاؽ – جِباػة بلى اإلاضًغٍت
 - 808اإلااصة  6مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم ً ،453-02دضص نالخُاث وػٍغ الخجاعة ،الؿالل الظيغ.
 - 809اإلااصة  2مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  ،454-02اإلااعر في  12صٌؿمبر  ،2002اإلاخػلو بدىظُم ؤلاصاعة اإلاغيؼٍت
في وػاعة الخجاعة ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  85لـخاعٍش  22صٌؿمبر  .2002واإلاػضُ واإلاخمم بـ:
 مغؾىم جىكُظي عنم  ،266-08ماعر في  19ؤوث  ،2008ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  48لـخاعٍش  24ؤوث .2008 مغؾىم جىكُظي عنم  ،04-11ماعر في ً 09ىاًغ  ،2011ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  02لـخاعٍش ً 12ىاًغ .2011 مغؾىم جىكُظي عنم  ،18-14ماعر في ً 21ىاًغ  ،2014ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  04لـخاعٍش ً 26ىاًغ .2014 - 810اإلااصة  2مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  ،454-02اإلاخػلو بدىظُم ؤلاصاعة اإلاغيؼٍت في وػاعة الخجاعة.
 - 811اإلااصة  2مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  ،409-03اإلااعر في  05هىقمبر  ،2003اإلاخًمً جىظُم اإلاهالر
الخاعحُت في وػاعة الخجاعة ونالخُاتها وغملها ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  68لـخاعٍش  09هىقمبر .2003
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الجهىٍت للجؼاثغ.
وجخمثل مهام اإلاضًغٍاث الجهىٍت في جيكُِ وجىحُه وجهُُم وكاَاث اإلاضًغٍاث الىالثُت
للخجاعة الخابػت الزخهانها ؤلانلُمي وجىظُم و/ؤو بهجاػ حمُؼ الخدهُهاث الانخهاصًت
خىُ اإلاىاقؿت ،والخجاعة الخاعحُت ،والجىصة ،وؤمً اإلاىخجاث ،باالجهاُ مؼ الهُاًل
اإلاغيؼٍت لىػاعة الخجاعة(.)812
ّ
وؤما اإلاضًغٍاث الىالثُت للخجاعة قػضصَا مُابو لػضص والًاث الىًَ ،ؤي زماهُت
وؤعبػىن مضًغٍت والثُت ،جظم مً ؤعبؼ بلى زمـ مهالر ،هي:
 مهلخت مالخظت الؿىم وؤلاغالم الانخهاصي ،جخًمً :مٌخب مغانبت الؿىموؤلاخهاثُاث ،مٌخب جىظُم الؿىم واإلاهً اإلاهىىت ،ومٌخب جغنُت الخجاعة الخاعحُت
وؤؾىام اإلاىكػت الػمىمُت،
 مهلخت مغانبت اإلاماعؾاث الخجاعٍت واإلاًاصة للمىاقؿت ،جخًمً :مٌخب مغانبتاإلاماعؾاث الخجاعٍت ،مٌخب مغانبت اإلاماعؾاث اإلاًاصة للمىاقؿت ،مٌخب الخدهُهاث
اإلاخسههت.
 مهلخت خماًت اإلاؿتهلَ ونمؼ الؿل ،جخًمً :مٌخب مغانبت اإلاىخىحاث الهىاغُت والخضماث ،مٌخب مغانبت اإلاىخىحاث الؿظاثُت ،مٌخب جغنُت الجىصة والػالناث مؼ
الخغيت الجمػىٍت.
 مهلخت اإلاىاػغاث و الكاون الهاهىهُت ،جخًمً :مٌخب مىاػغاث اإلاماعؾاث الخجاعٍت،مٌخب مىاػغاث نمؼ الؿل ،مٌخب الكاون الهاهىهُت ومخابػت الخدهُل.
 مهلخت ؤلاصاعة والىؾاثل ،جخًمً :مٌخب اإلاؿخسضمحن و الخٍىًٍ ،مٌخب املخاؾبت واإلاحزاهُت و الىؾاثل ،مٌخب الاغالم آلالي والىزاثو وألاعقُل.
ُ
 - 812اهظغ اإلااصة  9مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  ،409-03اإلاخًمً جىظُم اإلاهالر الخاعحُت في وػاعة الخجاعة
ونالخُاتها وغملها ،الؿالل الظيغ.
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وجخًمً اإلاضًغٍاث الىالثُت الخضوصًت مكدكُاث خضوصًت مخىاحضة غلى مؿخىي
اإلاىاوئ واإلاُاعاث والخضوص البرًت( ،)813ويما جخًمً اإلاضًغٍاث الىالثُت التي ًكغى حجم
اليكاٍ الانخهاصي والخجاعي قحها ؤو التي جٍىن الخجمػاث الخًغٍت بػُضة غً مغيؼ
الىالًت مكدكُاث بنلُمُت (.)814
وجخمثل مهام اإلاضًغٍت الىالثُت للخجاعة في جىكُظ الؿُاؾت الىَىُت اإلاهغعة في مُاصًً
الخجاعة الخاعحُت واإلاىاقؿت والجىصة وجىظُم اليكاَاث الخجاعٍت واإلاهً اإلاهىىت والغنابت
الانخهاصًت ونمؼ الؿل(.)815
ً
وجىكُظا إلاهامها ،جٍلل اإلاضًغٍت الىالثُت للخجاعة بما ًلي:
 الؿهغ غلى جُبُو الدكغَؼ والخىظُم اإلاخػلهحن بالخجاعة الخاعحُت واإلاىاقؿت والجىصةوجىظُم اليكاَاث الخجاعٍت واإلاهً اإلاهىىت وانتراح ًل الخضابحر مً ؤحل جٌُُكها.
 الؿهغ غلى اخترام الهىاهحن اإلاخػلهت باإلاىاقؿت ويمان مغاغاة قغوٍ الخىاقـ الؿلُموالتربُت بحن اإلاخػاملحن الانخهاصًحن.
 اإلاؿاَمت في جُىٍغ وجغنُت ناهىن اإلاىاقؿت قُما ًسو وكاَاث اهخاج وجىػَؼ الؿلؼوالخضماث.
 مخابػت جُىع الاؾػاع غىض اهخاج و اؾتهالى الؿلؼ والخضماث الًغوعٍت. الؿهغ غلى جُبُو ؾُاؾت الغنابت الانخهاصًت ونمؼ الؿل. جىظُم حؿُحر الكاون الهاهىهُت و اإلاىاػغاث اإلاغجبُت بيكاٍ اإلاغانبت و مخابػت جُبُونغاعاث الػضالت والخٌكل بها غىض الانخًاء.
 - 813اإلااصة  5مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  ،409-03الؿالل الظيغ.
 - 814اإلااصة  4مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  ،409-03مغحؼ هكؿه.
 - 815اإلااصة  1/3مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  ،409-03مغحؼ هكؿه.
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 ويؼ هظام بغالم خىُ ويػُت الؿىم باالجهاُ مؼ الىظام الىَجي لإلغالم.مخابػت اليكاَاث اإلاغجبُت بػملُاث الخجاعة الخاعحُت غلى اإلاؿخىي املخلي الؾُماالهاصعاث زاعج املخغوناث.
 الهُام بالخدهُهاث طاث الُابؼ الانخهاصي باالجهاُ مؼ الهُاًل اإلاػىُت. جهضًم اإلاؿاغضة للمخػاملحن الانخهاصًحن والجماغاث املخلُت واإلاؿخػملحن واإلاؿتهلٌحن فيمُضان الجىصة و ؤمً اإلاىخجاث و الُانت الصخُت.
 جُىٍغ ؤلاغالم وجدؿِـ اإلاهىُحن واإلاؿتهلٌحن بالخيؿُو مؼ حمػُاتهم. انتراح حمُؼ ؤلاحغاءاث الغامُت بلى جدؿِـ وجغنُت حىصة الؿلؼ والخضماث اإلاُغوخت فيالؿىم ويظا خماًت اإلاؿتهلَ.
 اإلاكاعيت مؼ الهُئاث اإلاػىُت في حمُؼ الضعاؾاث والخدهُهاث وؤغماُ نُاؾت اإلاهاًِـالػامت والخانت في مجاُ الجىصة والىظاقت الصخُت وألامً اإلاُبهت غلى اإلاىخجاث
والخضماث.
 انتراح بغامج جٍىًٍ وجدؿحن اإلاؿخىي وبغاصة الخإَُل لهالر اإلاىظكحن. جىظُم ويؼ الغنُض الىزاثهي وألاعقُل وحؿُحرٍ.وغالوة غلى ما ؾبوً ،جىػ ألاغىان الخابػحن للمهالر الخاعحُت لىػاعة الخجاعة
الخضزل ملخاعبت ظاَغة الخهلُض ،اؾدىاصا نىاهحن خماًت اإلاؿتهلَ واإلاماعؾاث الخجاعٍت،
الؾُما الهاهىن عنم  ،03-09اإلاخػلو بدماًت اإلاؿتهلَ ونمؼ الؿل(.)816
ولهظا ،ججحز اإلااصة  25مً الهاهىن عنم  ،03-09اإلاظًىع ؤغالٍ ،ألغىان نمؼ الؿل
 - 816ناهىن عنم  ،03-09ماعر في  25قبراًغ ً ،2009خػلو بدماًت اإلاؿتهلَ ونمؼ الؿل ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  15لـخاعٍش
 08ماعؽ .2009
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الخابػحن للىػاعة الخجاعة بمػاًىت ؤخٍام الهاهىن عنم  ،03-09اإلاظًىع ؤغالٍ.
ً
وغلى َظا ألاؾاؽ؛ ٌػخبر الخهلُض مسالكا لهاهىن الاؾتهالى ،وبالخالي ًجىػ ألغىن نمؼ
الؿل الخضزلّ ،
ألن َبُػت اإلاىخجاث اإلاهلضة ال حؿخجُب للغؾباث اإلاكغوغت للمؿتهلَّ ،بما
مً خُث َبُػخه ونىكه ّ
وبما مً خُث ميكئه وممحزاجه ألاؾاؾُت وجغيُبخه ووؿبت
مهىماجه الالػمت وَىٍخه ويمُاجه ونابلُخه لالؾخػماُ وألازُاع الىاحمت غً اؾخػماله
ومهضعٍ والىخاثج اإلاغحىة مىه(.)817
ويظلَ؛ ًُمىؼ وقو اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  ،278-13اإلاخػلو بةغالم اإلاؿتهلَ،
اؾخػماُ ؤي بقاعة ،ؤو غالمت ،ؤو حؿمُت زُالُت ،ؤو الىؾم ،ؤو ؤي ؤؾلىب لإلقهاع ؤو
ً
الػغى ؤو البُؼ مً قإنها ؤن جضزل لبؿا في طًَ اإلاؿتهلَ خىُ َبُػت اإلاىخىج وجغيُبخه،
ً
وهىغُخه ألاؾاؾُت ،وؤنله( .)818وغلى َظا ألاؾاؽٌ ،ػخبر مسالكا لهىاغض الىؾم؛ وبالخالي
ً
مًلال للمؿتهلَ ،اؾخػماُ حؿمُاث ميكإ ؤو غالماث الؿحر مملىيت للؿحر صون جغزُو
ً
مً مالٌها ،ويظلَ ٌػخبر زغنا ألخٍام الىؾم ؤلاقاعة بلى بغاءة ازتراع مملىيت للؿحر صون
جغزُو مً ناخبها.
وإلاا ًاهذ نىاغض الىؾم جهغعث لخماًت مهلخت اإلاؿتهلَ ولهمؼ الؿلّ ،
قةن مغانبت
ومػاًىت املخالكاث اإلاخػلهت بالىؾم ،جٍىن مً ازخهام ؤغىان خماًت اإلاؿتهلَ ونمؼ
الؿل غلى مؿخىي مضًغٍت الخجاعة.
ً
ً
وٍجض ؤغىان مهالر بصاعة الخجاعة –ؤًًا -مبرعا لخضزلهم في مٍاقدت الخهلُض في
الهاهىن  ،02-04املخضص للهىاغض اإلاُبهت غلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،ال ؾُما اإلااصة  49مىه
التي جايض غلى خو اإلاؿخسضمحن اإلاىخمحن بلى ألاؾالى الخانت باإلاغانبت الخابػىن لإلصاعة
 - 817اإلااصة  11مً الهاهىن عنم  ،03-09اإلاخػلو بدماًت اإلاؿتهلَ ونمؼ الؿل ،مغحؼ ؾابو.
 - 818مغؾىم جىكُظي عنم  ،278-13ماعر في  09هىقمبر ً ،2013دضص يكُاث وقغوٍ بغالم اإلاؿتهلَ،
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  58لـخاعٍش  18هىقمبر .2013
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اإلاٍلكت بالخجاعة وؤغىان ؤلاصاعة اإلاٍلكت بالخجاعة اإلاغجبحن في الهىل  14غلى ألانل في مػاًىت
اإلاماعؾاث واملخالكاث التي ًغجٌبها ألاغىان الانخهاصًحن ججاٍ ؤغىان انخهاصًحن آزغًٍ ؤو
ججاٍ اإلاؿتهلٌحن(.)819
وغلى َظا ألاؾاؽً ،خىلى َاالء ألاغىان مغانبت ومػاًىت املخالكاث واإلاماعؾاث
املخالكت للهاهىن عنم  02-04الؿالل الظيغ.
ومً بحن اإلاماعؾاث اإلامىىغت واملخالكت لهظا الهاهىن اإلاماعؾاث الخجاعٍت املخالكت
لألغغاف الخجاعٍت الىظُكت والجزيهت ،والتي مً زاللها ًخػضي غىن انخهاصي غلى مهالر
غىن ؤو غضة ؤغىان انخهاصًحن آزغًٍ(.)820
وَػخبر جهلُض غالماث وجهلُض بقاعاث ممحزة لػىن انخهاصي مىاقـ ؤو جهلُض مىخجاجه
ً
ؤو زضماجـه نهض يؿب ػباثً َظا الػـىن مىاقؿت ؾحر هؼيهـت ومسالكت للهاهىن( .)821وجغجِبا
غلى طلَ ًجىػ لألغىان اإلاٍلكحن بالغنابت غلى مؿخىي مضًغٍاث الخجاعة عنابت ويبِ َظا
الخهلُض.
وٌَظاً ،الخظ ّ
بإن اإلاهالر الخاعحُت لىاػعة الخجاعة في بَاع جىكُظ مهامها ومماعؾت
نالخُاتها في خماًت اإلاؿتهلَ واإلاىاقؿت الجزيهت ونمؼ الؿل والخهلُض ّ
بهما جداعب وجٍاقذ
الخهلُض ،وَظا لً ًدهو الكاثضة للمؿتهلَ والانخهاص الىَجي قدؿب ّ
وبهما ٌػىص باإلًجاب
ً
ؤًًا غلى ؤصخاب خهىم اإلالٌُت الهىاغُت.
وبلى حاهب بصاعحي الجماعى والخجاعة ًجىػ إلصاعة ألامً الخضزل في مجاُ مٍاقدت
 - 819يهضف الهاهىن عنم  ،02-04اإلاخػلو بخدضًض الهىاغض اإلاُبهت غلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،اإلاػضُ واإلاخمم ،بلى
جدضًض نىاغض و مباصت قكاقُت وهؼاَت اإلاماعؾاث الخجاعٍت التي جهىم بحن ألاغىان الانخهاصًحن قُما بُجهم
وبحن َاالء واإلاؿتهلٌحن.
 - 820اإلااصة  26مً الهاهىن  ،02-04مغحؼ ؾابو.
 - 821اإلااصة  27مً الهاهىن  ،02-04مغحؼ هكؿه.
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ً
الجغاثم اإلاىبثهت مً خماًت اإلالٌُت الكٌغٍت والتي ههذ غلحها نىاهحن الخماًت ،اهُالنا مً
مىُلو صوعَا الػام في خماًت املجخمؼ ومٍاقدت مسخلل ؤهىاع الجغاثمَ ،اإلاا ٌكٍل الخهلُض
ً
زُغا غلى ؤمً وؾالمت املجخمؼ وَػض حغٍمت ماؾت بالخهىم الاؾخئثاعٍت ألصخاب خهىم
اإلالٌُت الكٌغٍت .يما ًجىػ ؤن جخضزل ً
بىاء غلى اإلااصة  25مً الهاهىن عنم  ،03-09اإلاخػلو
بدماًت اإلاؿتهلَ ونمؼ الؿل التي اغترقذ نغاخت للًباٍ الكغَت الهًاثُت بالبدث
ومػاًىت مسالكت ؤخٍامه(.)822

اإلاولب الثاوي
آلُاث جدخل ألاحهصة اإلايلفت
بحماًت اإلالىُت الـىاعُت
ال قَ ّؤن البدث غً صوع ألاحهؼة ؤلاصاعٍت في خماًت اإلالٌُت الهىاغُت لً ًبلـ
ّ
مههضٍ بال بطا نُمىا ؤصاءَا وقػالُتها ،قدهُهت صوع َظٍ ألاحهؼة ال بصعايها بمجغص اغتراف
اإلاكغع لها بالخضزل في مجاُ خماًت اإلالٌُت الهىاغُت ومٍاقدت الخهلُض ،وبهما ًدخاج
الخهُُم بلى ببغاػ آلُاث وؤؾالُب الخضزل (الكغع ّ
ألاوُ) ،وؤلاحغاءاث والخضابحر التي ًجىػ لها
ّ
ؤن جخسظَا في ؾبُل جدهُو َضقها(الكغع الثاوي).
الفسع ّ
ألاوٌ
أطالُب جدخل أحهصة الحماًت ؤلادازٍت
جخضزل ألاحهؼة ؤلاصاعٍت اإلاٍلكت بدماًت اإلالٌُت الهىاغُت ومٍاقدت الخهلُض بما بىاء
غلى غغًٍت ؤو قٍىي ًلخمـ مً زاللها اإلاػجي جضزل ؤلاصاعة اإلاػىُت متى ًاهذ َىاى بًاجؼ
ً
(ؤوال)ّ ،
وبما ؤن جخضزل ؤلاصاعة اإلاػىُت بهكت جلهاثُت
وؾلؼ مهلضة ومؼٍكت( )823ؤو مكٍىى قحها
ُ
 - 822اهظغ اإلااصة  25مً الهاهىن عنم  ،03-09اإلاخػلو بدماًت اإلاؿتهلَ ونمؼ الؿل ،مغحؼ ؾابو.
ً - 823ههض بالؿلؼ اإلاؼٍكت » :الظلع التي جمع بحم مً حلىق اإلالىُت الفىسٍت ،الطُما منها،
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ً
في بَاع غملها الػاصي (زاهُا).
ا
أوال-الخدخل بىاء على هلب أو ػىىي:
ًمًٌ إلاهالر الجماعى بإن ًخضزلىا بىاء غلى غغاثٌ وقٍاوي ًخلهىنها مً مالٍي
الخهىم( .)824وٍىهغف مػجى مالَ الخو في َظا اإلاهام بلى مالَ غالمت اإلاهىؼ ؤو الػالماث
الخجاعٍت لبراءة الازتراع ،وؤي شخو آزغ مغزو له باؾخػماُ جلَ الػالمت ؤو َظٍ البراءة
ّ
ؤو ممثله(.)825
ً
ً
ً
ً
وَكترٍ ؤن ًٍىن الُلب يخابُا ومخًمىا ونكا صنُها للؿلؼ بما قُه الٌكاًت للخػغف
غلحها ،وبُان ًثبذ ّؤن ناخب الُلب َى مالَ الخو باليؿبت للؿلؼ اإلاػىُت .وػٍاصة غلى
طلَ ًخػحن غلى َظا ألازحر ؤن ًؼوص ؤلاصاعة بٍاقت اإلاػلىماث الًغوعٍت التي حؿمذ لها باجساط
الهغاع اإلاىاؾب(.)826
ّ
ّ
 الظلع بما فيها جىكُبها اإلاىكىع علُه بدون زخـت أو عالمت مـىع أو عالمت ججازٍت ممازلت لعالمت مـىعأو عالمت ججازٍت مسجلت كاهىها والخاؿت بىفع الىىع مً الظلع ،أو جلً التي ال ًمىً جمُيزها في حىاهبها
ألاطاطُت مً عالمت اإلاـىع أو العالمت الخجازٍت هره والتي ّ
جمع هدُجت لرلً بحلىق مالً هره العالمت.
ول زمص لعالمت (ػعاز ،ملـلت ،ػسٍى ،دلُل إعالن ،وزكت اطخعماٌ ،وزُلت كمان) حتى وإن وان ّملدما
اهفسادًا في هفع الؼسون اإلاخعللت بالظلع اإلارهىزة أعاله،
الغالفاث اإلاىكىع عليها عالمت الظلع اإلاصٍفت واإلالدمت اهفسادًا في هفع الؼسون اإلاخعللت بالظلعاإلارهىزة أعاله،
الظلع التي هي وسخ مـىىعت أو جحخىي على وسخ مـىىعت دون مىافلت مالً حم الخألُف أو الحلىقاملجاوزة أو ؿاحب حم مخعلم بالسطىماث أو الىماذج اإلاسجلت و/أو شخف مسخف له كاهىها مً اإلاالً
في بلد ؤلاهخاج في حالت ما إذا واهذ ؿىاعت هره اليسخ جمع بالحم هفظه،
الظلع التي جمع ببراءة الاختراع «. - 824سجلذ مهالر الجماعى الىَىُت بػض جلهها َلباث الخضزل مً اإلاالى الخهُهحن  134جدظًغا مً اإلاىخجاث
ً
اإلاهلضة وطلَ زالُ الكترة اإلامخضة بحن  1999و .2012ههال غًhttp://www.douane.gov.dz :
 - 825اإلااصة  2/2مً الهغاع اإلااعر في ً 15ىلُى  ،2002املخضص لٌُكُاث جُبُو اإلااصة  22مً ناهىن الجماعى
اإلاخػلهت باؾخحراص الؿلؼ اإلاؼٍكت ،مغحؼ ؾابو.
 - 826ال ًمًٌ الخدهُو في الكٍاوي التي جٍىن زالُت مً ؤي مػلىماث جخػلو باإلاخػاملحن الظًً نامىا بخهلُض
مىخىحه ،ؤو باألؾىام التي ًخىاحض بها اإلاىخىج ،ؤو ؤي مػلىماث طاث نُمت.
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ً
وحكمل َظٍ اإلاػلىماث غمىما :مٍان وحىص الؿلؼ ومٍان وحهتها اإلاهغع ،حػُحن ؤلاعؾاُ
ؤو الُغوص ،جاعٍش ونىُ الؿلؼ ؤو زغوحها اإلاهغع ،وؾُلت الىهل اإلاؿخػملت ،وَىٍت
اإلاؿخىعص ؤو اإلامىن ؤو الخاثؼ(.)827
ً
ّ
وال ّ
حػض البُاهاث اإلاظًىعة ؤغالٍ قغَا لهبىُ الُلب بال ؤهه ًجب ؤن ٌُكحر في الُلب
بلى اإلاضة الؼمىُت التي ًخم زاللها َلب جضزل بصاعة الجماعى .وبطا لم ٌسجل مالَ الخو
خهه بكٍل صخُذ ؤو اهتهذ نالخُخه ،غلُه ؤن ٌػلم اإلاضًغٍت الػامت للجماعى ،وطلَ زالُ
الكترة الؼمىُت اإلاكاع بلحها في الُلب.
وبطا ًاهذ الؿلػت اإلاػىُت ؤزىاء غملُت الاؾخحراصّ ،
قةن الُلب ًىحه بلى اإلاضًغٍت الػامت
للجماعى باغخباعَا الىخُضة اإلااَلت ناهىها الؾخهباُ َلب الخضزل وصعاؾخه( .)828وغلى
ؤؾاؽ طلَ جخىلى صعاؾت الُلب وجخسظ نغاعَا قُه بكغٍ بغالم بكٍل يخابي وقىعي
الُالب بىدُجت نغاعَا (.)829
وغىض نبىُ َلب الخضزلًٍ ،ىن َظا الُلب مىيىع نغاع ًدضص الكترة الؼمىُت
الال مت لخضزل مهالر الجما ى .ؾحر ؤهه ًمًٌ للمضًغٍت الػامت للجما ى ؤن ّ
جمضص َظٍ
ع
ع
ػ
الكترة بىاء غلى َلب مً مالَ الخو .وفي َظٍ الخالت ًمًٌ إلصاعة الجماعى ؤن جكغى غلى
مالَ الخو حكٌُل يمان ٌؿُي مؿاولُتها املخخملت ججاٍ ألاشخام اإلاػىُحن بػملُت
الخضزل ،في خالت ما بطا ًان ؤلاحغاء اإلاكخىح ؾحر مخبىع بؿبب قػل ؤو وؿُان مً مالَ
ً
الخو ؤو في خالت ما بطا ّ
ؾلػا ّ
مؼٍكت .يما
جبحن قُما بػض ّؤن الؿلؼ مىيىع الخالف لِؿذ
ٌؿُي يمان حؿضًض مبلـ هكهاث اإلالتزم بها َبها لهظا الهغاع هدُجت مؿَ الؿلؼ جدذ عنابت
حمغيُت.
 - 827عاحؼ الكهغجحن  2و 3مً اإلااصة  4مً الهغاع اإلااعر ً 15ىلُى  2002املخضص لٌُكُاث جُبُو اإلااصة  22مً
ناهىن الجماعى اإلاخػلهت باؾخحراص الؿلؼ اإلاؼٍكت ،الؿالل الظيغ.
 - 828اإلااصة  4/4مً الهغاع هكؿه.
ً
ً - 829خػحن غلى مضًغٍت الجماعى في خالت اجساطَا نغاعا بغقٌ الخضزل جبرًغ طلَ ناهىها .وٍالخظ غضم هو
اإلاكغع الجؼاثغي غلى نابلُت نغاع الغقٌ ألي وحه مً ؤوحه الُػً.
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ً
وٍغؾل الهغاع اإلاخػلو بهبىُ َلب الخضزل قىعا بلى مٍاجب الجماعى اإلاػىُت بالؿلؼ
مدل الخضزل.
جخىلى بصاعة الجماعى في خالت نبىُ َلب اإلاالَ البدث غً الؿلؼ اإلاهلضة ؤو
اإلاؼٍكت( )830وطلَ اؾدىاصا بلى اإلاػلىماث الىاعصة بهغاع الخضزل وَظا في بَاع اإلاغانبت
الجمغيُت الػاصًت .يما جخسظ بحغاء حػلُو الجمغيت ،بط خُىما ٌػاًً مٌخب حمغًي ،بػض
اؾدكاعة ناخب الُلب غىض الانخًاء ،وحىص ؾلؼ مكبىَت ومُابهت لىنل الؿلؼ
اإلاظًىعة في الهغاع ،جهىم بىنل امخُاػ عقؼ الُض وحجؼ َظٍ الؿلؼ مؼ ؤلاغالم الكىعي
للمضًغٍت الػامت للجماعى التي جخىلى بضوعَا بغالم ناخب الُلب ويظا اإلاهغح بالبًاغت،
وٍمًٌ لهظا ألازحر ؤن ًخدهل مً اإلاضًغٍت الػامت للجماعى غلى اؾم وغىىان اإلاهغح ومً
ً
جغؾل بلُه البًاغت بن ًان مػغوقا( ،)831وَظا بؿاًت جمٌُىه مً عقؼ صغىي نًاثُت ؤمام
الهُئت الهًاثُت املخخهت للبذ في اإلاًمىن.
وٍخػحن غىضثظ غلى ناخب الُلب ؤن ًغقؼ صغىاٍ في ؤحل غكغة ( )10ؤًام ابخضاء مً
حػلُو الؿلؼ ؤو حجؼَا ،قةطا باصع بظلَ وؤغلم مهلخت الجما ى اإلاػىُت باإلحغاء(ّ )832
قةن
ع
عقؼ حػلُو ؤو حجؼ الؿلؼ مدل الُلب حػىص للهاض ي الظي ًىظغ في الضغىي.
ؾحر ّؤن عقؼ حػلُو اإلاىخجاث اإلاػىُت ًخهغع بهىة الهاهىن متى اههض ى ألاحل اإلاظًىع
ً
 - 830نبل جبلُـ اإلاػجي بالدجؼ ًخػحن ؤوال بزباث الخهلُض وطلَ غً َغٍو انخُاع غُىت مً اإلاىخىج اإلاكدبه قُه زم
جدلُلها إلزباث الخهلُض .عاحؼ في طلَ:
ABDI Djamel, « Modalités d’intervention de l’administration des douanes en matière de
répression de la contrefaçon », communication présentée à la journée d’étude
sur : « Phénomène de la contrefaçon des marques de commerce en Algérie », organisée par la
Direction Willaya de Commerce, le 20 décembre 2010, à la maison de la culture Aicha Haddad,
p.14.
ُ
َ - 831ظا صون ؤلازالُ بالؿغ اإلانهي وؤلاصاعي والهىاعي والخجاعي .اهظغ اإلااصة  10مً الهغاع اإلااعر في ً 15ىلُى
 ،2002املخضص لٌُكُاث جُبُو اإلااصة  22مً ناهىن الجماعى اإلاخػلهت باؾخحراص الؿلؼ اإلاؼٍكت ،مغحؼ ؾابو.
ُ
ً - 832مًٌ جمضًض َظا ألاحل في خاالث زانت إلاضة  10ؤًام غلى ألايثر .اهظغ اإلااصة  12مً الهغاع اإلااعر في 15
ًىلُى  ،2002مغحؼ ؾابو.
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ؤغالٍ صون ؤن ًهضم الُالب ؤي صلُل ًثبذ لجىثه بلى الهًاء( ،)833قػىضثظ جهىم مهلخت
الجماعى اإلاػىُت بغقؼ الخػلُو غلى اإلاىخجاث مدل الُلب وجىانل بحغاءاث حمغيتها(.)834
وججضع ؤلاقاعة بلى ّؤن جضزل بصاعة الخجاعة وبصاعة ألامً ال ًخىنل غلى جهضًم قٍىي
ّ
وبهما ًجىػ ؤن جخدغى ً
بىاء غلى قٍاوي ًهضمها اإلاؿتهلٌحن وحمػُاث خماًت
مً اإلاالَ،
اإلاؿتهلٌحن ؤو اإلاهالر الىَىُت ،بل ًجىػ ؤن جخضزل مهالر ألامً الىَجي بمجغص بالؽ جخلهاٍ
ً
مً ؤي شخو ولى ًان مجهىال بكغٍ ؤن ًخًمً البالؽ غلى ألانل الؿلؼ واإلاىخجاث اإلاػىُت
ويظلَ املخل الخجاعي اإلاخىاحض قُه جلَ اإلاىخجاث.
ا
زاهُا-الخدخل الخللائي:
ٌػخبر الخضزل الخهاجي َى ألاؾلىب الثاوي الظي غلى ؤؾاؾه جخدغى ألاحهؼة ؤلاصاعٍت
اإلاٍلكت بدماًت اإلالٌُت الهىاغُت ،قُمًٌ إلصاعة الجماعى بمباصعتها الخانت ؤن حػلو
حمغيت بًاجؼ وؾلؼ جغي ؤنها مدل قَ وجمـ بدو مً خهىم اإلالٌُت الهىاغُت( ،)835بط
نض جهاصف وهي بهضص غملُت الغنابت الػاصًت ؾلػا وبًاجؼ جثحر قٍىًا وجىحي بإنها مهلضة.
قػىضثظ جهىم بةبالؽ مالَ َظٍ البًاجؼ لكدو الىزاثو مؼ الؿلؼ اإلاكٍىى قحها ،قةطا
وحضث ماقغاث جىحي بىحىص اغخضاء غلى خو ملٌُت نىاغُت ًمًٌ لها ؤن جبلـ مالَ الخو
ّ
بإهه ناخب الخو ّ
وؤن خهه مىتهَ ،ولُهضم يظلَ
متى ُغغقذ َُىٍخه لُهضم وزاثو جثبذ
حػض
ًاقت اإلاػلىماث الًغوعٍت وله ؤن ٌؿخػحن في طلَ بسبحر جهجي لٌُكل غً مضي وحىص ٍ
غلى ملٌُخه الهىاغُت( .)836وٍمًٌ إلصاعة الجماعى ؤن جىنل عقؼ الُض ؤو ؤن جباقغ بحغاء
ً - 833مًٌ لهاخب الخو ؤن ًغقؼ صغىي مضهُت ؤو حؼاثُت.
 - 834في خالت حػلُو الؿلؼ ؤو حجؼَا صون مبرعاث ًاقُت.
 - 835عاحؼ :د .فخحي وزدًت » ،بصاعة الجماعى يهىاة ؤولى إلاىؼ الخػضي غلى اإلالٌُت الهىاغُت « ،مضازلت ؤلهُذ في
ؤقؿاُ اإلالخهى الىَجي خىُ " :اإلالٌُت الكٌغٍت بحن مهخًُاث الػىإلات وجدضًاث الخىمُت"ً ،لُت الخهىم
والػلىم الؿُاؾُت ،ؤبىصاو ،حامػت غبض الغخمان محرةً ،ىمي  28و 29ؤبغٍل  ،2013م.132 .
836 - HENNOUN Mokrane, « L’expérience des douanes algériennes en matière de lutte contre la
contrefaçon », Revue de la Cour Suprême, (la contrefaçon à la lumière de la loi et de la
jurisprudence), n° spécial, 2012, p.31.
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الدجؼ غلى الؿلؼ مىيىع الخالف بكغٍ ؤال جخػضي مضة الدجؼ زالزت ( )3ؤًام مكخىخت
لخمٌحن مالَ الخو مً بًضاع َلب الخضزل(.)837
ً
ّ
وٍبضو حلُا مً مدخىي َظا الىو ؤهه ًمًٌ إلصاعة الجماعى ؤن جخضزل جلهاثُا
وبمباصعة زانت وصون ؤي َلب زُي إلاالَ الخو مً ؤحل ونل عقؼ الُض ؤو مباقغة حجؼ
ؾلؼ وبًاجؼ مدل مسالكت زُحرة غلى خهىم اإلالٌُت الهىاغُت .لًٌ مضة الدجؼ ال جخجاوػ
زالزت ( )3ؤًام لخمٌحن اإلاالَ مً جهضًم َلب الخضزل.
الفسع الثاوي
الخدابيرالتي جخخرها ؤلادازاث اإلايلفت
بحماًت اإلالىُت الـىاعُت
ًمًٌ لألحهؼة ؤلاصاعٍت اإلاٍلكت بدماًت اإلالٌُت الهىاغُت ؤن الهُام بمجمىغت مً
ؤلاحغاءاث وؤن جكغى جضابحرا يغوعٍت إلاىؼ الخػضي غلى اإلالٌُت الهىاغُت ،وجخسظ َظٍ
ً
ألاحهؼة بحغاءاث وناثُت (ؤوال) وجضابحر ؤزغي جخػلو بًبِ الخهلُض وحغاثم الاغخضاء غلى
ً
اإلالٌُت الهىاغُت (زاهُا).
ا
أوال-ؤلاحساءاث الىكائُت للحد مً حسٍمت الاعخداء على اإلالىُت الـىاعُت:
جخسظ الكغَت والضعى الىَجي ويظا مهلخت مغانبت الجىصة ونمؼ الؿل بهكاتهم
اإلااَلحن للبدث والخدغي في املخالكاث التي جمـ اإلاؿتهلَ مجمىغت مً ؤلاحغاءاث َضقها
 - 837ؤؾاؽ َظا الهىُ َى ما جًمىخه اإلااصة  8مً الهغاع الخُبُهي للماصة  22مً ناهىن الجماعى الؿالل
الظيغ ،بط حاء قحها » :عىدما ًظهس بؼيل واضح إلدازة الجمازن خالٌ عملُت زكابت جم إحساءها في إهاز

إحدي ؤلاحساءاث الجمسهُت اإلارهىزة في اإلاادة ألاولى أعاله ،وكبل أن ًىدع هلب مالً الحم أو ٌعخمدّ ،أن
الظلعت هي الظلعت اإلارهىزة في اإلاادة  2أعالهً ،مىً إدازة الجمازن أن حعلم مالً الحم إذا جبين مً هى،
بخوىزة املخالفت .وفي هره الحالتً ،سخف إلدازة الجمازن بىكف زفع الُد أو مباػسة حجص الظلع
مىكىع الخالف خالٌ زالزت ( )3أًام مفخىحت ،لخمىين مالً الحم إًداع هلب الخدخل هبلا للمادة 4
أعاله «.
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الىناًت مً ونىع الجغٍمت والتي جٌكل غضم هجاح املجغم في بجمام الجغٍمت ؤو غضوله بضاءة
ً
غجها ؤو غضم الخكٌحر قحها ؤنال .ومً بحن َظٍ ؤلاحغاءاث الهُام بدمالث جكخِكُت مكاحئت
للمدالث الخجاعٍت وألاؾىام (ؤ) ،بخهاء مػضُ الخهلُض ومىاَو جمغيؼٍ بؿغى بغضاص
الخُت اإلاالثمت ملخاعبخه (ب) اإلاؿاَمت في جىغُت الخجاع واإلاؿتهلٌحن وجدؿِؿهم بسُىعة
الخهلُض وخثهم غلى الابخػاص غً انخىاء اإلاىخجاث اإلاهلضة(حـ) ،وغالوة غلى طلَ جخىلى الكغَت
والضعى الىَجي ويؼ خىاحؼ ؤمىُت (ص).
أ-اللُام بحمالث جفخِؼُت مفاحئت للمحالث الخجازٍت:
في بَاع الىناًت مً بُؼ اإلاىخجاث اإلاهلضة ؤو ؾحر اإلاكغوع ًجىػ لػىانغ الكغَت
والضعى الىَجي ويظا ؤغىان عنابت الجىصة ونمؼ الؿل الهُام بدمالث جكخِكُت للمدالث
الخجاعٍت( ،)838وقدو وزاثو ناخب املخل ومضي خهىله غلى الترازُو التي ٌكترَها
الهاهىن والتزامه بإخٍام الهاهىن( .)839يما ًجىػ ألغىان الغنابت انخُاع غُىاث مً الؿلؼ
بؿغى بحغاء الخدالُل والخجاعب(.)840
وفي بَاع الػملُاث الخكخِكُت ًهىم ألاغىان املخخهىن بخدغٍغ مدايغ جضون قحها
جىاعٍش وؤمايً الىناًت اإلاىجؼة وجبحن قحها الىناجؼ اإلاػاًىت واملخالكاث اإلاسجلت والػهىباث
اإلاخػلهت بها .وجخًمً املخايغ َىٍت ونكت ألاغىان الظًً نامىا بالغنابت ويظا َىٍت ووؿب
ووكاٍ وغىىان اإلاخضزل اإلاػجي بالغنابت ،وٍمًٌ ؤن جغقو املخايغ بٍل وزُهت ؤو مؿدىض
ؤلازباث(.)841
 - 838اإلااصجحن  50و 52مً الهاهىن عنم  ،02-04املخضص للهىاغض اإلاُبهت غلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،اإلاػضُ
واإلاخمم ،مغحؼ ؾالو.
 - 839د .طساج عبىد » ،صوع الكغَت في مٍاقدت الجغاثم الانخهاصًت واإلاالُت « ،مجلت ألامً والخُاة ،حامػت
هاًل الػغبُت للػلىم ألامىُت ،غضص 1988 ،02م.57.
 - 840اإلااصة  30مً الهاهىن عنم  ،03-09اإلاخػلو بدماًت اإلاؿتهلَ ونمؼ الؿل ،مغحؼ ؾابو.
ُ
 - 841اإلااصة  31مً الهاهىن عنم  ،03-09اإلاخػلو بدماًت اإلاؿتهلَ ونمؼ الؿل ،مغحؼ ؾابو .واهظغ ؤًًا :اإلااصة
 56مً الهاهىن عنم  ،02-04اإلاخػلو بخدضًض الهىاغض اإلاُبهت غلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،الؿالل الظيغ.
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وجبلـ املخايغ بلى ويُل الجمهىعٍت( .)842وال قَ ّؤن وحىص مثل َظا ؤلاحغاء ُ
ؾِكػغ
الخجاع وؤصخاب املخالث بالخىف( ،)843وٍبػضٍ بالخالي مً الاججاع بالؿلؼ اإلاهلضة ؤو َغخها
في الؿىم ،لظا ؾُضنو مً قدو مىخىحاجه نبل انخىائها بلى مدله .مما ؾُاصي ال مدالت
بلى يؿاص الخهلُض وبهاء اإلاىخجاث في مساػن اإلاهلضًً ،ومً ّ
زم الخض مً اهدكاع ججاعة
الخهلُض.
ب-إحـاء معدٌ الخللُد وأماهً جمسهصه بغسق الىكاًت:
جهىم ألاحهؼة اإلاٍلكت بمٍاقدت الخهلُض غلى مؿخىي بصاعة الخجاعة ويظا بصاعة الجماعى
وألامً الىَجي بدصخُو ظاَغة الخهلُض وخهغ مىاَو اهدكاعَا ويظا مجاالث اإلاىخجاث
اإلاهلضة وخؿاب مػضالث اهدكاعَا ،وجدلُلها الجساط الهغاعاث اإلاىاؾبت بكإنها( ،)844وويؼ
ناغضة بُاهاث في َظا الكإن ،وطلَ بؿغى بقاصة ألاحهؼة ألازغي اإلاػىُت بمداعبت الخهلُض
ويظا اإلاؿاَمت وبًجاص الؿبل الكػالت للخض مجها.
وغلى َظا ألاؾاؽ ،ؤخهذ اإلاضًغٍت الػامت لألمً الىَجي ّ
بإن غضص الهًاًا اإلاسجلت
غلى التراب الىَجي زالُ ؾىت  ،2007واإلاخػلهت بخهلُض الػالماث هي حؿػت غكغ ،وجىعٍ
ً
قحها  58شخو ،وسجلذ زالُ ؾىت  2008واخض وزالزىن نًُت وجىعٍ قحها  59شخها،
سجلذ قحها ؾذ نًاًا زانت بخهلُض نُاع الؿُاع التي جدمل غالماث َىٍىَا ،نضع
غضصَا بـ 22049نُػت ( .)845يما سجلذ مهالر اإلاضًغٍت الػامت لألمً الىَجي ،املخخهت في
ً
ً
ً - 842الخظ بإ ّن اإلاكغع الجؼاثغي لم ًخسظ مىنكا مىخضا بكإن حجُت املخايـغ والخهاعٍغ التي جدغعَا ؤلاصاعاث
ّ
اإلاٍاقدت للخهلُض ،قجػل الدجُت ناَػت ال جهبل الػٌـ بال غً َغٍو الُػً قحها بالتزوٍغ باليؿبت ملخايغ
الجماعى وؤغىان بصاعة الخجاعة خُىما جُبو الهاهىن عنم  02-04اإلاخػلو بالهىاغض اإلاُبهت غلى اإلاماعؾاث
الخجاعٍت ،بِىما حػل حجُت مدايغ ؤغىان نمؼ الؿل وخماًت اإلاؿتهلَ بؿُُت جهبل الػٌـ.
ً - 843خػغى ًل شخو ًهىم بمىؼ ؤغىان الغنابت مً جإصًت مهام الخدهُو بلى غهىباث حؼاثُت.
 - 844د .دمحم عبد الفخاح ًاغي » ،جدلُل اإلاكٌالث واجساط الهغاعاث الكغَُت « ،املجلت الػغبُت للضعاؾاث ألامىُت
والخضعٍب ،وعٍت جهضع غً ؤًاصًمُت هاًل الػغبُت للػلىم ألامىُت ،ؾىت  ،12املجلض  ،12غضص  ،24لؿىت 1418
ٌ  ،م.249.
ً
 - 845ههال غً :صوع الكغَت في مُضان مٍاقدت الخهلُض .ميكىع في اإلاىنؼ آلاحي:
www.mincommerce.gov.dz
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مٍاقدت الجغاثم اإلاخهلت بخٌىىلىحُاث ؤلاغالم والاجهاُ زالُ  567، 2016نًُت جخػلو
بجغاثم ألاهترهذّ ،
جىعٍ قحها  543شخها ،خُث جمٌىذ الكغم اإلاخسههت في مٍاقدت
الجغاثم ؤلالٌتروهُت لألمً الىَجي ومً زالُ مػالجت ًاقت اإلاػُُاث الخهىُت وألاصلت اإلااصًت
اإلاغجبُت بالهًاًا الؿالكت الظيغ ،مً مػالجت  385حغٍمت بلٌتروهُت مً ؤنل  567نًُت
مسجلت ومدل مخابػت لكَ زُىَها مجها  23نًُت جخػلو بالهغنىت وحغاثم الاغخضاء غلى
اإلالٌُت الكٌغٍت(.)846
يما ؤخهذ مهالر الجماعى غضص اإلاىاص اإلاهلضة يبُها ؾىت  2007بـ 1549334
ماصة مهابل  831786ؾىت  ،2006و 298102ؾىت  ،2005وقمل الخهلُض بيؿبت يبحرة الخبـ
واإلاىاص الخبؿُت ،واإلاىاص ؤلالٌتروهُت ،ونُؼ الؿُاع ،و ألاواوي ،واإلاالبـ(.)847
حـ-اإلاظاهمت في جىعُت اإلاظتهلىين والخجازمً خوسالخللُد:
لم ٌػض صوع ؤلاصاعاث اإلاٍلكت بدماًت اإلالٌُت الهىاغُت ومٍاقدت الخهلُض ًهخهغ غلى
مجغص الخدهُو في الجغاثم ويبُها قدؿبّ ،
وبهما ؤنبدذ حؿاَم وبكٍل مٌثل في
ً
جىغُت املجخمؼ ججاعا ؤو مؿتهلٌحن ًاهىا مً زُغ الخهلُض وزُغ الاغخضاء غلى اإلالٌُت
الكٌغٍت ،ولهظا ؤنبدذ جىظم ملخهُاث وَىُت جهىم بمىاؾبتها بةبغاػ مساَغ الخهلُض غلى
صخت اإلاؿتهلَ وغلى الانخهاص الىَجي وغلى الخجاع ؤهكؿهم ،يما حكاعى في خهو
بطاغُت وجلكؼٍىهُت ًلما ؾىدذ لهم الكغنت ،وًل طلَ مً ؤحل جىغُت ؤقغاص املجخمؼ،
وخثهم غلى الابخػاص غً اإلاىخجاث طاث اإلاهضع املجهىُ.
وفي مؿعى جىغُت ألاغىان الانخهاصًحن هظمذ مضًغٍت الجماعى ،بمػُت الىًالت
ً
ً
الجؼاثغٍت لترنُت الهاصعاث والؿغقت الجؼاثغٍت للخجاعة والهىاغتً ،ىما بغالمُا بخاعٍش 04
ماعؽ  2010جدؿـ قُه ألاغىان الانخهاصًحن بًغوعة جٍاجل الجهىص مً ؤحل الجهىى
 - 846عاحؼ َظٍ اإلاػلىماث في اإلاىنؼ ؤلالٌترووي إلاضًغٍت ألامً الىَىُت آلاحيhttp://www.dgsn.dz:
847- D.G.D, « Détails des chiffres de contrefaçon pour 2007 : tendances par produit », Infos
Douane, n°7, septembre/octobre 2007, p.01.
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باالنخهاص الىَجي ومداعبت الؿل الانخهاصي( .)848يما ؤبغمذ مجمىغت مً بغجىًىالث
الخػاون مؼ مجمىغت مً الكغًاث بؿغى جباصُ اإلاػلىماث والخيؿُو في مجاُ مداعبت
الخهلُض غلى ؾغاع الاجكام الخػاووي الظي ؤبغمخه اإلاضًغٍت الػامت للجماعى بخاعٍش  09ؾبخمبر
 2007مؼ الكغيت الضولُت للمىاحمىذ "  "Philip Morrisمً ؤحل مٍاقدت الخهلُض بكإن
اإلاىاص الخبؿُت ،ويظلَ الاجكام اإلابرم بخاعٍش  08ؤيخىبغ  2007مؼ قغيت "  "Nestléللمىخجاث
الؼعاغُت والؿظاثُت (.)849
د-وكع حىاحصأمىُت:
جاصي الخىاحؼ ألامىُت التي جىهبها غىانغ الكغَت وغىانغ الضعى الىَجي والجماعى
بلى الخلىُ صون بجمام حغٍمت بُؼ اإلاىخجاث اإلاهلضة وَغخها غلى اإلاؿتهلَ الىَجي متى جم
يبُها مً نبل ألاغىان الهاثمحن بالخاحؼ( ،)850يما ّؤن مػغقت مغوجي اإلاىخجاث اإلاهلضة
ً
باهدكاع خىاحؼ ؤمىُت ؾُمىػهم مً ههل جلَ اإلاىخجاث مً مٍان آلزغ( ،)851وطلَ زىقا مً
بلهاء الهبٌ غلحهم وحجؼ مىخجاتهم ،ويبُهم مخلبؿحن ومً ّ
زم بخالتهم بلى الػضالت.

ومً َىا ًظهغ الضوع الىناجي لهظٍ الخىاحؼ بط جسلو في هكىؽ ججاع الخهلُض الخىف
مما ًجػلهم ًذجمىن وٍغحػىن غً ؾلىيهم الاحغامي اإلاخمثل في جغوٍج الخهلُض وَغخه في
الؿىم.

848 -D.G.D, « opérateur économique agréé, le partenariat douane entreprise », Infos Douane, n°2,
Mars/Avril 2010, p.01.
 - 849عاحؼ في طلَ:
- D.G.D, « Détails des chiffres de contrefaçon pour 2007 : tendances par produit », op.cit, p.01.
ً
 - 850ههبذ مهالر الجماعى لىالًت غىابت زالُ ؾىت  ،2016ـ 1008خاحؼ ؤمجي و 132خاحؼ مسخلِ .ههال غً:
 .http://www.lexpressiondz.comاَلؼ ًىم .2017/02/02
 - 851د .دمحم فازوق عبد الحمُد وامل » ،صوع الكغَت والجماعى في خماًت اإلالٌُت الكٌغٍت « ،خهىم اإلالٌُت
الكٌغٍت ،مغيؼ الضعاؾاث والبدىر ،حامػت هاًل الػغبُت للػلىم ألامىُت ،الغٍاى ،2004 ،م.268.
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ا
زاهُا-جدابيركبى الخللُد:
جدىىع الخضابحر الخدكظُت التي جخسظَا ألاحهؼة ؤلاصاعٍت اإلاٍلكت بمٍاقدت الخهلُض،
ً
ً
قخهىم بالدجؼ غلى الؿلؼ (ؤ) ،وبجالف البًاجؼ اإلاهلضة (ب) وخغمان اإلاػخضي خغماها قػلُا
مً الغبذ الانخهاصي (حـ).
ؤ -الحجصعلى الظلع اإلاؼىىن فيها:
ٌػخبر الدجؼ جضبحر ًدىػ اجساطٍ مً َغف ألاحهؼة ؤلاصاعٍت اإلاٍلكت بدماًت اإلالٌُت
الهىاغُت( ،)852قهى بمثابت بحغاء الخلبـ بالجغٍمت في الهاهىن الػام وَاإلاا ّؤن حغاثم جهلُض
اإلاىخجاث في مجملها حغاثم مخلبـ بهاّ ،
قةن بحغاء الدجؼ ٌكٍل الُغٍو الػاصي

إلاػاًىتها(.)853
وٍجحز الهاهىن لإلصاعاث اإلاٍلكت بمٍاقدت الخهلُض بإن جمىذ لهاخب الُلب بمٍاهُت
جكخِل الؿلؼ مدل ونل امخُاػ عقؼ الُض بسهىنها ؤو مدل الدجؼ .وٍجىػ لها بإن جإزظ
غُىاث مً جلَ الؿلؼ بؿغى مىانلت ؤلاحغاء(.)854
وغلى َظا ألاؾاؽ ،نامذ غلى ؾبُل اإلاثاُ ،بصاعة الجماعى الجؼاثغٍت زالُ ؾىت
 2008بذجؼ  2200000ماصة مهلضة؛ وحجؼ  1600000ماصة مهلضة في ؾىت  ،2010ونض
قمل الخهلُض نُاع الؿُاع ،واإلاىاص الخجمُلُت ،والسجاثغ والخبـ ،واإلاىاص الٌهغباثُت ،واإلاىاص
ً - 852جىػ إلصاعة الجماعى اؾدىاصا بلى اإلااصجحن  22مٌغع و 22مٌغع  2مً ناهىن الجماعى واإلااصجحن  8و 9مً
الهغاع اإلااعر في ً 15ىلُى  2002املخضص لٌُكُاث جُبُو اإلااصة  22مً ناهىن الجماعى اإلاخػلهت باؾخحراص
الؿلؼ اإلاؼٍكت الؿالل الظيغ ؤن جخسظ مجمىغت مً ؤلاحغاءاث والخضابحر ججاٍ البًاجؼ اإلاهلضة.
َ - 853ظا َى الخاُ في الجغاثم الجمغيُت يما ًخجلى طلَ مً هو اإلااصة  241مً ناهىن الجماعى .عاحؼ :د.
بىطلُعت أحظً ،اإلاىاػغاث الجمغيُت ،الُبػت الغابػت ،صاع َىمت ،الجؼاثغ ،2009 ،م.138 .
ً - 854جىػ إلصاعة الجماعى بمىحب اإلااصة  10مً نغاع ماعر في ً 15ىلُى  ،2002الظي ًدضص يُكُاث جُبُو
اإلااصة  22مً ناهىن الجماعى اإلاخػلهت باؾخحراص الؿلؼ اإلاؼٍكت ،الؿالل الظيغ ،انخُاع غُىاث بؿغى
ُ
ً
الخدهُو .وٍجىػ طلَ ؤًًا باليؿبت ألغىان بصاعة الخجاعة .اهظغ في طلَ اإلااصة  30مً الهاهىن عنم ،03-09
اإلاخػلو بدماًت اإلاؿتهلَ ونمؼ الؿل.
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الٌهغو مجزلُت .والخظذ بصاعة الجماعى ّؤن ؤنل اإلاىخجاث اإلاهلضة ومهضعَا بالضعحت ألاولى
(.)855

الهحنَ ،ىن ًىهج وجاًالهض وؤلاماعاث الػغبُت قغوؿا وجغيُا
ً
وٍجىػ ؤن ًٍىن الدجؼ اغخباعٍا بطا حػظع الدجؼ الػُجي بؿبب غضم اؾخُاغت اإلاهلض
جهضًم اإلاىخجاث واإلاىاص اإلاؿخػملت في الخهلُض لؿبب ما(.)856
ً
ّ
ُوَكترٍ ؤن ًٍىن حجؼ البًاجؼ ناهىهُا ال حػؿل قُه وبال غىيذ ؤلاصاعة مالَ البًاجؼ
اإلاذجىػة صون وحه خو(.)857
ب-إجالف البلائع والظلع اإلاللدة أو إًداعها خازج الخبادالث الخجازٍت:
ًجحز اإلاكغع الجؼاثغي إلصاعة الجماعى ؤن جهىم بةجالف البًاجؼ التي زبذ ؤنها بًاجؼ
()858

مهلضة

ؤو ؤن جهىم بةًضاغها زاعج الخباصالث الخجاعٍت بكٍل ًجىب بلخام الًغع

بهاخب الخو.
وَظا ما جايضٍ اإلااصة  14مً الهغاع اإلااعر في ً 15ىلُى  2002املخضص لٌُكُاث جُبُو
اإلااصة  22مً ناهىن الجماعى اإلاخػلهت باؾخحراص الؿلؼ اإلاؼٍكت الؿالل الظيغ ،بط حاء قحها

ؤهه »:جخخر إدازة الجمازن ،دون اإلاظاض بالىطائل اللاهىهُت ألاخسي التي ًمىً أن ًلجأ
ّ
إليها مالً حم اإلالىُت الفىسٍت الري زبذ جلسز حله ،الخدابيرالالشمت للظماح بما ًأحي:
 -1إجالف الظلع التي اجضح أنها مصٍفت أو وكعها خازج الدوائس الخجازٍت ،بوسٍلت
855 - HENNOUN Mokrane, op cit, p. 33- 35.
 - 856اإلااصجحن  40و 41مً الهاهىن عنم  ،02-04اإلاخػلو بخدضًض الهىاغض اإلاُبهت غلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت.
َ - 857ظا ما نًذ به املخٌمت الػلُا ،الؿغقت اإلاضهُت ،ملل عنم  620643لـخاعٍش  20حاهكي  ،2011بكإن نًُت
بصاعة الجماعى و (ع.ب) ،مجلت املخٌمت الػلُا ،غضص  ،2011 ،02م م. 113-110.
 - 858غلى ؾبُل اإلاثاُ نامذ بصاعة الجماعى الجؼاثغٍت بةجالف ؤػٍض مً  16000زغَىقت مً السجاثغ طاث
الػالماث ألاحىبُت ويمُت مػخبرة مً الكمت .عاحؼ في طلَ:
-D.G.D, « Destruction de plus 16000 cartouches de cigarettes », Infos Douane, n°3, Mai/Juin 2011,
p.3 .
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حظمح بخفادي إلحاق اللسز بمالً الحم وذلً دون الخعىٍم بأي ػيل ،ودون أًت
هفلاث جخحملها الخصٍىت العمىمُت. «...
ً
وٍالخظ ّؤن َظا الىو حاء مُابها لىو اإلااصة  22مٌغع  2مً ناهىن الجماعى

اإلاؿخدضزت بمىحب اإلااصة  44مً ناهىن اإلاالُت لؿىت  .2008بط حاء قحها ؤًًا ما ًلي » :دون
ؤلاخالٌ بالىطائل اللاهىهُت ألاخسي التي ًمىً أن ًلجأ إليها ؿاحب حم اإلالىُت الفىسٍت
الري زبذ اإلاظاض بحلهً ،مىً إدازة الجمازن أن جخخر الخدابيراللسوزٍت للظماح:
 -1بئجالف البلائع التي زبذ أنها بلائع مللدة أو بئًداعها خازج الخبادالث
الخجازٍت بوسٍلت ججىب إلحاق اللسز بـاحب الحم ،دون جلدًم حعىٍم مً أي ػيل
مً ؤلاػياٌ ودون جحمل اإلاـازٍف مً هسف الخصٍىت العمىمُت. «....
ؾحر ّؤن ما ًمًٌ مالخظخه َى اؾدبػاص َاطًً الىهحن مؿاولُت الخؼٍىت الػمىمُت
ويظا مؿاولُت ناخب الخو ،وؾٌذ غً مؿاولُت اإلاؿخىعص ؤو اإلاهضع .ومً ّ
زم نض جثاع
ً
بقٍالُت جدمل هكهاث غملُت بجالف البًاجؼ في خالت عقٌ َظا ألازحر جدملها .وَظا زالقا
إلجالف اإلاىخجاث اإلاهلضة الظي جخسظٍ ؤلاصاعة اإلاٍلكت بدماًت اإلاؿتهلَ ونمؼ الؿل ،وؤغىان
ألامً ،الظي ًٍىن مً اإلاخضزل وغلى هكهخه( )859بدًىع ؤغىان خماًت اإلاؿتهلَ ونمؼ الؿل
وٍدغع مدًغ في طلَ ًىنػه الُغقان(.)860
حـ-الحسمان الفعلي مً البلائع اإلاللدة:
ًجحز اإلاكغع الجؼاثغي إلصاعة الجماعى بإن جخسظ ؤي جضبحر مً قإهه خغمان ألاشخام
ً
اإلاػىُحن قػلُا مً الغبذ الانخهاصي للػملُت بكغٍ ؤن ال حؿمذ ؤلاصاعة الجمغيُت بةغاصة
ّ
جهضًغ البًاجؼ اإلاهلضة غلى خالتها ؤو الاؾدبػاص ،بال في بػٌ الخاالث الاؾخثىاثُت،
ًالػالماث التي جدملها البًاجؼ اإلاهلضة بكٍل ؾحر ناهىوي ،ؤو بًضاع البًاجؼ جدذ هظام
 - 859اإلااصة  66مً الهاهىن عنم  ،03-09اإلاخػلو بدماًت اإلاؿتهلَ ونمؼ الؿل ،مغحؼ ؾابو.
 - 860اإلااصة  64مً الهاهىن عنم  ،03-09اإلاخػلو بدماًت اإلاؿتهلَ ونمؼ الؿل ،مغحؼ هكؿه.
311

ّ
ّ
الباب الثاوي-الفـل الثاوي:

آلالُاث غيرالللائُت لحماًت اإلالىُت الـىاعُت

حمغًي آزغ.
يما ًجحز الهاهىن ألغىان الغنابت ونمؼ الؿل وصون عزهت مً الؿلُاث الهًاثُت
السخب الجهاجي مً الخضاوُ للمىخىحاث اإلاهلضة ،يما ّؤن َىاى بمٍاهُت لخىنُل وكاٍ
اإلااؾؿاث اإلاؿاولت غً الخهلُض(.)861
وججضع مالخظت ؤهه ًجىػ للىالي ؤن ًخسظ احغاءاث الؿلو ؤلاصاعي في خالت الػىص،
بمىحب نغاع ً
بىاء غلى انتراح اإلاضًغ الىالجي اإلاٍلل بالخجاعة إلاضة ال جخجاوػ ؾخحن ()60
ًىما( .)862وٍجىػ له ؤن ًيكغ نغاع الؿلو في الصخاقت الىَىُت ؤو لههه في ؤي مٍان ًدضصٍ
لظلَ(.)863
وججضع ؤلاقا ة بلى ّؤهه في حمُؼ ألاخىاُ ّ
البض مً عبِ الهًاء الىنتي بالجهاث طاث
ع
الهلت التي زىلها الهاهىن بمٍاهُت اجساط بحغاءاث ؾغَػت لخماًت جلَ الخهىم ،ومىؼ
الخػضي غلحها ختى ًدؿجى الخيؿُو بُجهما وججىب جضازل ؤلاحغاءاث .قمً زالُ الخيؿُو
ًمًٌ الخػغف غلى مضي نُام جلَ الجهاث بةحغاء ما باليؿبت للُلباث التي حػغى غلى
الهًاء الىنتي ،وبالخالي ٌؿخُُؼ الهاض ي الىنتي جهضًغ مضي يغوعة ؤلاحغاء اإلاُلىب .وال
ّ
قَ ّؤن ؤَم جلَ الجهاث هي الىُابت الػامت التي ًمًٌ ؤن جإمغ بًبِ بًاجؼ والخكخِل
ألمايً نىاغتها ؤو جىػَػها ؤو جسؼٍجها َاإلاا ًاهذ بهضص حغٍمت ،ويظلَ بصاعة الجماعى
ومهلخت مغانبت الجىصة ونمؼ الؿل.
بىاء غلى الاغخباعاث اإلاىىٍ غجها ؤغالٌٍ ،ؿخدؿً جٍىًٍ قبٌت مػلىماجُت نىٍت قُما
ً
بحن الجهاث ،قًال غً جؼوٍض ؤصخاب خهىم اإلالٌُت الهىاغُت املخخلكت ،والجهاث طاث
الهلت ،بٌخِب مُبىع ،وٍخاح غلى قبٌت ؤلاهترهذ ،بدُث ًدخىي غلى مػلىماث ًاقُت غً
 - 861اإلااصجان  62و 65مً الهاهىن عنم  ،03-09اإلاخػلو بدماًت اإلاؿتهلَ ونمؼ الؿل.
 - 862اإلااصة  46مً الهاهىن عنم  ،02-04املخضص للهىاغض اإلاُبهت غلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،اإلاػضُ واإلاخمم .وًاهذ
ً
ّ
مضة الؿلو الاصاعي نبل الخػضًل اإلاؿخدضر في ؾىت  2010ال جخجاوػ زالزحن (ً )30ىما.
 - 863اإلااصة  48مً الهاهىن عنم  ،02-04املخضص للهىاغض اإلاُبهت غلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،اإلاػضُ واإلاخمم.
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الجهاث املخخلكت والتي ًمًٌ اللجىء بلحها إلاىؼ الخػضي غلى خو مً خهىم اإلالٌُت
الهىاغُت.

اإلاولب الثالث
ألاطباب والعىامل التي جحد
مً فاعلُت الحماًت ؤلادازٍت
ما مً ؤخض ًىٌغ ؤو ًخجاَل الضوع اإلاخػاظم الظي لػبخه وماػالذ جلػبه ؤلاصاعة
الجؼاثغٍت في خماًت اإلالٌُت الهىاغُت ومٍاقدت الخهلُض غلى اإلاؿخىٍحن الخضوصي والضازلي،
وطلَ بكػل الؿلُاث التي مىدها بًاَا الهاهىن في اجساط الخضابحر الًغوعٍت للىنىف في وحه
الخهلُض ومىؼ حؿغب واهدكاع اإلاىخجاث والؿلؼ اإلاهلضة ،بط جم حجؼ الٌثحر مجها وبخالت
مغجٌبحها بلى الهًاء.
ؾحر ؤهه ال ًمًٌ ألخض ؤًًا ؤن ًىٌغ ّ
بإن ألاؾىام الىَىُت ماػالذ حػىم باإلاىخجاث
اإلاهلضة وؾىاء ًاهذ مىخجاث مؿخىعصة ؤم مهىىغت في الىًَ .وإلاا ًان ألامغ يظلَ قالبض
ّ
جكؿحر لظلَ ،وَظا لً ًخإحى بال بطا ُغغقذ ألاؾباب والػىامل التي حؿاَم وحؿاغض غلى
مً
ٍ
اهدكاع الخهلُض ،قمػغقت ؤؾباب الضاء َى بضاًت الضواء ،وبالخاليّ ،
قةن الخض مً الخهلُض ٌػجي
الخض مً ألاؾباب التي حؿاغض غلى اهدكاعٍ.
وال ّ
قَ ّؤن ؤؾباب اهدكاع الخهلُض مخػضصة ومترابُت ،قمجها ما له غالنت باإلصاعة

اإلاٍلكت بمٍاقدت الخهلُض وخماًت اإلالٌُت الهىاغُت (الكغع ّ
ألاوُ) ،ومجها ما َى مغجبِ ؤو له
غالنت بالػىن الانخهاصي واإلاؿتهلَ (الكغع الثاوي).
الفسع ّ
ألاوٌ
العىامل وألاطباب
اإلاسجبوت باإلدازاث اإلايلفت بميافحت الخللُد
جخػضص ألاؾباب والػىامل اإلاؿاغضة واإلاؿاَمت في جكص ي الخهلُض واهدكاع اإلاىخجاث
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اإلاهلضة والتي لها غالنت مباقغة باإلصاعاث الىَىُت اإلاٍلكت بمٍاقدت الخهلُض وخماًت اإلالٌُت
ً
ً
ً
الهىاغُت ،قال ًمًٌ لإلصاعة الجؼاثغٍت ؤن جلػب صوعا قػاال وًاقُا بطا ًاهذ حػاوي مً ههو
ً
ً
في ؤلامٍاهُاث والخهىُت (ؤوال) والبكغٍت (زاهُا)َ .ظا بلى حاهب ظاَغة الغقىة والكؿاص التي
ً
ً
ؤزغث ؾلبا وبكٍل عَُب غلى ؤصاء ومغصوص ؤلاصاعة الىَىُت اإلاٍلكت بمٍاقدت الخهلُض(زالثا).
ا
أوال-هلف ؤلامياهُاث الخلىُت:
ٌؿاَم ههو الىؾاثل والػىامل البكغٍت التي حػاوي مجها ألاحهؼة اإلاٍلكت بمٍاقدت
الخهلُض بهؿِ يبحر في الخُلىلت صون جدهُو هخاثج قػالت في الهًاء والخض مً حغاثم
الخهلُض والاغخضاء غلى اإلالٌُت الهىاغُت(.)864
وزحر صلُل غلى طلَ ،ويػُت مهغاث ونضم مٍاجب وزؼاهاث الكغَت ،هاََُ غً
ؤحهؼة الخاؾىب ،قبػٌ مدايغ الكغَت ماػالذ جٌخب باأللت الٍاجبت ()dactylographe
بل ّؤن بػٌ مدايغ اإلاضًغٍت الىالثُت للخجاعة ماػالذ جدغع بسِ الُض(.)865
ً
وال حػخبر بصاعة الجماعى ؤخؿً خاال مً ألامً الىَجي وال مً ؤغىان بصاعة الخجاعة
ً
ً
اإلاٍلكحن بالغنابت ونمؼ الؿل .قهظٍ ألازحرة ؤًًا حػاوي يثحرا مً خُث ؤلامٍاهُاث ،بط ّبن
الؿغغت التي جهخًحها الخجاعة الضولُت جدخاج بلى جؼوٍض بصاعة الجماعى بةمٍاهُاث ماصًت
خضًثت حؿمذ لها بإصاء وظاثكها غلى ؤخؿً وحه ؾىاء ما ًسو غملُت حمغيت البًاجؼ ؤو
مٍاقدت الؿل والتهغٍب ،وفي الىنذ طاجه ًٍىن طلَ في ظغف ػمجي نهحر(.)866
 - 864د .دمحم عبد الفخاح ًاغي ،مغحؼ ؾابو ،م.249.
ٌ - 865ػخبر جؼوٍض ألاحهؼة اإلاخضزلت في خماًت خهىم اإلالٌُت الكٌغٍت بالىؾاثل الخهىُت الخضًثت يغوعي لغقؼ
نضعاث الكغَت الهًاثُت في مىاحهت ومجابهت الجغاثم ال ؾُما جلَ اإلاغجبُت بالخهلُض وخهىم اإلالٌُت الكٌغٍت.
وَظا ما جىنل بلُه اإلاكاعًىن في اإلالخهى الىَجي خىُ مٍاقدت الاججاع بالؿلؼ ؾحر اإلاكغوغت واإلاؿاؽ باإلالٌُت
الكٌغٍت ،الظي هظمخه اإلاضعؾت الػلُا للكغَت بمػُت اإلاىظمت الضولُت للكغَت الجىاثُت ؤهتربىًُ ،ىمي  7و8
ماي  .2013عاحؼ في طلَ :مجلت الكغَت ،غضص  ،117ماي  ،2013م م.19-18.
ّ - 866
بن مضة غملُت الجمغيت في الجؼاثغ جتراوح بحن ً 16ىم وً 35ىم بِىما ال جخجاوػ  3ؤًام في اإلاؿغب و  5ؤًام في
ُ
الهحن .اهظغ في طلَ :كازة مالن ،بقٍالُت الانخهاص ؾحر الغؾمي في الجؼاثغ مؼ غغى ومهاعهت ججاعب:
اإلاٌؿَُ ،جىوـ والؿىؿاُ ،عؾالت لىُل قهاصة صيخىعاٍ غلىم ،جسهو غلىم انخهاصًت ،قغع انخهاص يلي،
حامػت مىخىعي نؿىُىتً ،لُت الػلىم الانخهاصًت وغلىم الدؿُحر ،2010-2009 ،م.219.
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وغلُهّ ،
قةن ؾُاب ؤلامٍاهُاث اإلااصًت-يجهاػ الٌكل ؤلالٌترووي (ً -)Scannerجػلها
جهخهغ في ؤؾلب ألاخُان غلى عنابت الىزاثو صون عنابت مىيىع اإلاىخجاث ،بل ختى لى جم
ً
ّ
قدو اإلاىخجاث بال ّؤن طلَ ال ٌكمل ًل الخاوٍاث ،طلَ جسىقا مً اؾدُاء اإلاؿدثمغًٍ
زانت ألاحاهب مجهم ،هاََُ غً الخؿاعة التي جلخو َاالء غً َىُ اإلاضة زانت بطا حػلو
ألامغ بمىخجاث ؾغَػت الخلل ؤو مدضصة الهالخُت(.)867
ً
وجسُُا للىهاثو حؿعى اإلاضًغٍت الػامت للجماعى حاَضة بلى غهغهت مهالخها وجدؿحن
ؤصاءَا ،قغؾمذ بغهامجحن لػهغهت الػمل الجمغًي وجدؿحن َغم الدؿُحر ،وطلَ مً ؤحل
وجؼوٍضَا بىؾاثل الػمل الخضًثت وغهغهت َغم الدؿُحر بؿغى جكػُل غمل الجماعى في مٍاقدت
التهغٍب والؿل(.)868
ا
زاهُا-هلف اإلاىازد البؼسٍت:
ٌػخبر ههو الػىهغ البكغي اإلاخسهو لضي ؤلاصاعاث اإلاٍلكت بمٍاقدت الخهلُض
ً
ً
وخماًت اإلالٌُت الهىاغُت غامال مازغا بهكت ؾلبُت غلى قػالُت ألاصاء ألامجي والغنابي لخلَ
ؤلاصاعاث(.)869
ّ
وغلى الىهٌُ مً طلًَ ،لما وقغث الضولت الىؾاثل وؤلامٍاهُاث الالػمت وغملذ غلى
جُىٍغ مػاعف غىانغ الكغم الػاملت في اإلاُضان بتربهاث وصوعاث جٍىٍيُت مخسههت مً
ّ
الجاهب الهاهىوي ويُكُاث البدث اإلاُضاوي والُغم الاخخُالُت اإلاىخهجت مً نبل اإلاهلضًً
 - 867مغحؼ هكؿه ،م.125.
 - 868امخض البرهامج ألاوُ مً ؾىت  2007بلى  ،2010وؤما الثاوي قمضجه زمـ ؾىىاث مً  2011بلى  .2015عاحؼ
في طلَ:
- D.G.D, « Processus de modernisation », Infos Douane, n°3, Mai/Juin 2011, p.6.
 - 869جىنل اإلاكاعًىن في اإلالخهى الىَجي خىُ مٍاقدت الاججاع بالؿلؼ ؾحر اإلاكغوغت واإلاؿاؽ باإلالٌُت الكٌغٍت،
الظي هظمخه اإلاضعؾت الػلُا للكغَت بمػُت اإلاىظمت الضولُت للكغَت الجىاثُت ؤهتربىًُ ،ىمي  7و 8ماي 2013
بلى ّ
ؤن جؼوٍض الكغَت الهًاثُت بالىؾاثل الخهىُت الخضًثت يغوعي لغقؼ نضعاتها في مىاحهت ومجابهت الجغاثم
ال ؾُما جلَ اإلاغجبُت بالخهلُض وخهىم اإلالٌُت الكٌغٍت .عاحؼ في طلََ :ظا ما نًذ به املخٌمت الػلُا ،الؿغقت
اإلاضهُت ،ملل عنم  620643لـخاعٍش  20حاهكي  ،2011بكإن نًُت بصاعة الجماعى و (ع.ب) ،مجلت املخٌمت
الػلُا ،غضص  ،2011 ،02م م. 113-110.
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ّ
ًلما جدؿً ألاصاء ألامجي والغنابي(.)870
وغلى الغؾم مً املجهىصاث اإلابظولت مً َغف الضولت الجؼاثغٍت في ؾبُل جدؿحن
مؿخىي ألاغىان اإلاخضزلحن في مجاُ خماًت اإلالٌُت الهىاغُت ومٍاقدت الخهلُض ًظل ألامغ
ً
يػُكا مهاعهت بخُىع آلُاث ووؾاثل الخهلُض والاغخضاء غلى اإلالٌُت الهىاغُت(.)871
قػلى ؾبُل اإلاثاُ نبل نضوع نىاهحن اإلالٌُت الهىاغُت في ؾىت ً ،2003اهذ الكغم
الانخهاصًت الخابػت للكغَت الهًاثُت ويظا ؤقغاص الكغَت الخابػحن إلاٌخب الكغَت الػام ــت
والخىظُم غلى مؿخىي ؤمً الىالًاث ًخىلىن مهمت مٍاقدت حغاثم الخػضي غلى اإلالٌُت
الكٌغٍت ،وًاهذ في جلَ الكترة قغنت واخضة مخسههت غلى مؿخىي ؤمً والًت الجؼاثغ
جيكِ وحػمل في مُضان مٍاقدت الخهلُض ملجابهت زُغ الخػضي غلى اإلالٌُت الهىاغُت .وبػض
نضوع الىهىم الهاهىهُت وقغث اإلاضًغٍت الػامت لألمً الىَجي وؾاثل اإلاٍاقدت ،خُث جم
بوكاء في ؾًىن قهغ حىان  2007زمؿت غكغ  15قغنت مخسههت جيكِ غلى مؿخىي
 15ؤمً والجي ،في َظا ؤلاَاع اؾخكاص عئؾائها مً جغبهاث مخسههت غلى مؿخىي اإلاػهض
الىَجي للكغَت الجىاثُت الخابؼ للمضًغٍت الػامت لألمً الىَجي .يما هالذ َظٍ الػملُت
جىؾُؼ غضص الكغم ،خُث ّ
جم في قهغ صٌؿمبر  2008بوكاء  15قغنت حضًضة مؿذ يظلَ
 15ؤمً والجي لُهل الػضص ؤلاحمالي  30زالزىن قغغا مخسهو في مٍاقدت الخهلُض غبر
التراب الىَجي(.)872
ً
ًاقُا ،بط ّ
البض مً بؿِ جىاحض الكغوع اإلاخسههت في مٍاقدت
ؾحر ّؤن َظا لِـ
ُ
 - 870اهظغ في طلَ :كازة مالن ،مغحؼ ؾابو ،م.125.
 - 871كازة مالن ،مغحؼ هكؿه ،م.125.
 - 872قملذ ًل مً ؤمً الىالًاث الخالُــت :الجؼاثغ ،جلمؿان ،وَـغان ،جبؿت ،البلُضة ،غىابت  ،جُاعث ،نؿىُُىت،
غحن الضقلى ،ؾُضي بلػبـاؽ ،جُـؼي وػو ،ؾُُـل ،ؾىم ؤَغاؽ ،مؿخؿاهم ،وعنلت ،بكاع ،باجىت ،البٌُ،
الىاصي ،ؤصعاع ،ؾلحزان ،ناإلاــت ،اإلاؿُلـت ،ؾػُـضة ،بجاًت ،بغج بىغغٍغٍج ،بىمغصاؽ ،ؾٌٌُضة ،الكلل،
ً
جِؿمؿُلذ ..ههال غً :صوع الكغَت في مُضان مٍاقدت الخهلُض .ميكىع غلى آلاحي:
www.mincommerce.gov.dz
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الخهلُض غبر ًامل التراب الىَجي بما ًًمً حؿُُت ؤمىُت قاملت(.)873
ويظلَ َىاى غضة مداوالث مً ؤحل بوكاء مضاعؽ مخسههت غلى خؿب َبُػت
الىظُكت التي ؤؾىضث بلى مسخلل ؤؾالى الجمغيُت ،ابخضاء مً ؤغىان الجماعى بلى مكدكحن
ّ
الػمضاء بال ّؤن اإلاخُلباث الخضًثت حؿخلؼم جغيُبت بكغٍت حمغيُت حضًضة ،التي مً زاللها
ًمًٌ بالكػل مغانبت البُاهاث اإلاىصغت وقدو الؿلؼ وجهكُت الًغاثب والغؾىم نهض
حباًتها وجُبُو الاجكانُاث واإلاػاَضاث اإلاخػضصة واملخخلكتً ،ل َظٍ ؤلاحغاءاث جخُلب مً
اإلاىاعص البكغٍت الخبرة والازخهام ويظلَ عقؼ بمٍاهُاتهم ونضعاتهم املخخلكت إلاٍاقدت
املخالكاث الجمغيُت(.)874
يما نامذ الضولت الجؼاثغٍت بةوكاء مغيؼ لخٍىًٍ ؤغىان الغنابت في وػاعة الخجاعة
ً
ّ
وجدؿحن مؿخىاَم( )875بال ّؤن َىاى ههها في الخبرة لضي ؤغىان الغنابت ونمؼ الؿل(.)876
ً
وبلى حاهب ههو الىؾاثل البكغٍت ،ؾاَم َىُ الكغٍِ الخضوصي ؤًًا( )877بكٍل
قػاُ في حؿغب اإلاىخجاث اإلاهلضة بلى ؤعى الىًَ غبر الىهاٍ الخضوصًت التي ال جسًؼ
للغنابت والتي ال جخمغيؼ قحها مهلخت الجماعى.
ً
غالوة غلى ههو الػامل البكغي اإلاخسهو َىاى ههو ؤًًا في الجاهب اإلااصي
 - 873صوع الكغَت في مُضان مٍاقدت الخهلُض  ،مغحؼ هكؿه.
ُ
 - 874اهظغ في طلَ :شاًد مساد ،صوع الجماعى في ظل انخهاص الؿىم :خالت الجؼاثغ ،ؤَغوخت لىُل صعحت صيخىعاٍ
ً
صولت في الػلىم الانخهاصًت ،قغع الدؿُحر ،حامػت ًىؾل بً زضة (الجؼاثغ ؾابها)ً ،لُت الػلىم الانخهاصًت
وغلىم الدؿُحر ،2006 ،م.248.
 - 875ؤوص ئ َظا اإلاغيؼ بمىحب اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  ،192-07اإلااعر في ً 17ىهُى  ،2007اإلاخًمً بوكاء مغيؼ
جٍىًٍ ؤغىان الغنابت في وػاعة الخجاعة وجدؿحن مؿخىاَم وجىظُمه وؾحرٍ ،ج .ع.ج.ج.ص.ف غضص  42لـخاعٍش 24
ًىهُى  .2007واإلاػضُ بمىحب اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  ،249-10اإلااعر في  14ؤيخىبغ  ،2010ج.ع.ج.ج.ص.ف
غضص  62لـخاعٍش  24ؤيخىبغ .2010
َ - 876ظا ما ؤيضٍ الؿُض فسَؽ طفُان خحن مثل مضًغٍت مغانبت الجىصة ونمؼ الؿل في الُىم الضعاس ي اإلاىظم
مً َغف اإلاضًغٍت الىالثُت للخجاعة لىالًت بغج بىغغٍغج بخاعٍش  20صٌؿمبر  2010خىُ "ظاَغة جهلُض الػالماث
الخجاعٍت في الجؼاثغ" في مضازلخه التي جدمل غىىان » صوع وػاعة الخجاعة في مداعبت الخهلُض « ،م.6.
 - 877جيكِ بصاعة الجماعى غبر حبهاث مخػضصة ومىانؼ قتى غلى َىُ الهُغ الجمغًي الىَجي وغغيه غلى
امخضاص ً 4000لم .ؤهظغ :شاًد مساد ،مغحؼ ؾابو ،م.237.
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ألغىان الغنابت لضي ؤلاصاعاث اإلاٍلكت بمٍاقدت الخهلُض وخماًت اإلالٌُت الهىاغُت ،بط ال عٍب
ّؤن صوع ألاغىان اإلاٍلكحن بمٍاقدت الخهلُض وحغاثم الاغخضاء غلى اإلالٌُت الهىاغُت ًخػاظم
ً
بتزاًض اإلاهام اإلاىًلت بلحهم ،وؤيُض ّؤن ههو الػامل البكغي ومػاهخه ماصًا ال ًىقغ اإلاىار
اإلاالثم للػمل(.)878
ونض ؤزبدذ بػٌ الضعاؾاث خىُ ؤصاء مجمىغت مً الًباٍ مً مسخلل الضوُ
الػغبُت مجها الجؼاثغّ ،
بإن مىذ الامٍاهُاث الالػمت والخدكحزاث حؿاَم بهضع يبحر في جدؿحن
ؤصاء َاالء الًباٍ(.)879
ا
زالثا -ظاهسة السػىة والفظاد ؤلادازي:
ً
ً
وَػض اهدكاع الكؿاص ؤلاصاعي والانخهاصي في ؤًت صولت صلُال واضخا غلى يػل
اإلااؾؿاث الػامت قحها ،قؿُاب الككاقُت ووحىص نًاء ؾحر مؿخهل وغضم الاؾخهغاع
الؿُاس ي والكهغ والبُالت غىامل حؿاَم بكٍل قػاُ في حكضًض ظاَغة الكؿاص(.)880
وجهىل الجؼاثغ يمً الضوُ التي ًىدكغ قحها الكؿاص بمػضُ يبحر( ،)881وحػخبر
 - 878غلى ؾبُل اإلاثاُ ؤصث الظغوف اإلااصًت التي ٌػكها ؤغىان ألامً الىَجي بلى زغوج َاالء بلى الكاعع والهُام
باإلاظاَغاث مُالبحن بخدؿحن ؤوياغهم الاحخماغُت .بط وكغث صخُكت الكغوم بخاعٍش  15ؤيخىبغ 2014
ً
مهاال مً الؿُض " لهىاػي دمحم " جدذ غىىان" غىانغ الكغَت ًخجمهغون ؤمام مضزل عثاؾت الجمهىعٍت".
مخاح غلى اإلاىنؼ آلاحيhttp://www.echoroukonline.com :
َ - 879ىاى صعاؾت نام بها الضيخىع " قًل هللا غلي قًل هللا " في ألاًاصًمُت الػغبُت للضعاؾاث ألامىُت والخضعٍب،
خىُ ؤصاء مجمىغت مً الًباٍ مً مسخلل الضوُ الػغبُت مجها الجؼاثغ ،جىنل قحها ّ
بإن مىذ الامٍاهُاث الالػمت
ُ
والخدكحزاث حؿاَم بهضع يبحر في جدؿحن ؤصاء َاالء الًباٍ .للمؼٍض مً الخكانُل خىُ َظٍ الضعاؾت اهظغ :د.
فلل هللا علي فلل هللا» ،ألاحىع والخىاقؼ وؤزغَا في عقؼ قاغلُت عحاُ ألامً في الضوُ الػغبُت (صعاؾت جُبُهُت)
« ،املجلت الػغبُت للضعاؾاث ألامىُت والخضعٍب ،جهضع غً ؤًاصًمُت هاًل الػغبُت للػلىم ألامىُت ،الؿىت ،15
مجلض  ،15غضص  ،29ؾىت  ،2000م.361.
ُ
 - 880اهظغ في طلَ :حاحت عبد العالي ،آلالُاث الهاهىهُت إلاٍاقدت الكؿاص ؤلاصاعي في الجؼاثغ ،ؤَغوخت لىُل قهاصة
صيخىعاٍ غلىم في الخهىم ،جسهو ناهىن غام ،حامػت دمحم زًُغً ،لُت الخهىم والػلىم الؿُاؾُت-2012 ،
 ،2013م 69.وما ًلبها.
ً
 - 881ؤصعحذ الجؼاثغ في اإلاغجبت الغابػت والدؿػىن في ماقغ الضوُ الايثر قؿاصا في الػالم لػام  2013وفي اإلاغجبت اإلااثت
في غام  ،2014وفي اإلاغجبت  88في ؾىت  ،2015بدُث ٌؿاغض اإلااقغ غلى غهض مهاعهاث بحن البلضان ،وجدلُل الكؿاص
ً
وألاصاء الانخهاصي الظي ًجب الىنىُ بلُه ،وَى ٌػخبر مهُاؾا لخهضًغ حجم الكؿاص في املجخمؼ .وٍمًٌ الاَالع
غلى جهاعٍغ اإلاىظمت الضولُت للككاقُت غلى اإلاىنؼ الالٌترووي آلاحي. www.transparency.org :
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الغقىة واؾخؿالُ الىكىط مً ؤَم الهىع التي ًظهغ بها الكؿاص الانخهاصي وؤلاصاعي في
الجؼاثغ( . )882وللخض مً َظٍ الظاَغة ومٍاقدتها ناصنذ الجؼاثغ غلى اجكانُت ألامم اإلاخدضة
إلاٍاقدت الكؿاص اإلااعزت في  31ؤيخىبغ  )883(2003والاجكانُت الاجداص ؤلاقغٍهي إلاىؼ الكؿاص
ً
ً
ومٍاقدخه( .)884يما ؾً اإلاكغع الجؼاثغي ناهىها زانا بالىناًت مً الكؿاص ومٍاقدخه،
وؤوكإ بمىحبه َُئت وَىُت للىناًت مً الكؿاص ومٍاقدخه جىيؼ لضي عثاؾت الجمهىعٍت،
وهي َُئت بصاعٍت مؿخهلت جخمخؼ بالصخهُت الهاهىهُت والاؾخهالُ اإلاالي ،وطلَ بههض جىكُظ
اؾتراجُجُت الضولت في مجاُ مٍاقدت الكؿاص(.)885
ولم حؿلم ؤلاصاعاث اإلاٍلكت بدماًت اإلالٌُت الهىاغُت ومٍاقدت الخهلُض مً الكؿاص بط
ؤزبذ الىانؼ اعجباٍ بصاعة الجماعى بكًاثذ مغجبُت بالغقىة واؾخػماُ الىكىط والتي ؤزاعث
ضجت في ؤوؾاٍ املجخمؼ والصخاقت الىَىُت( .)886وطلَ عؾم ؤلاحغاءاث الهاهىهُت الهاعمت
التي جخسظ يض عحاُ الجماعى الظًً جثبذ في خههم حغاثم الكؿاص(.)887

ُ
 - 882اهظغ في طلَ :كازة مالن ،مغحؼ ؾابو ،م.125.
ُ
 - 883اهظغ في طلَ :اإلاغؾىم الغثاس ي عنم  ،128-04اإلااعر في  19ؤبغٍل  ،2004اإلاخًمً الخهضًو بخدكظ غلى
اجكانُت ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص اإلاػخمضة مً نبل الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة اإلاػخمضة بيُىٍىعى
ًىم  31ؤيخىبغ  ،2003ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  ،26لـخاعٍش  25ؤبغٍل .2004
ُ
 - 884اهظغ في طلَ :اإلاغؾىم الغثاس ي عنم  ،137-06اإلااعر في  10ؤبغٍل  ،2006اإلاخًمً الخهضًو غلى اجكانُت
الاجداص ؤلاقغٍهي إلاىؼ الكؿاص ومٍاقدخه اإلاػخمضة بمابىجى في ً 11ىلُى  ،2003ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  ،24لـخاعٍش
 16ؤبغٍل .2006
ُ
ُ
 - 885اهظغ في طلَ :ناهىن عنم ً ،01-06خػلو بالىناًت مً الكؿاص ومٍاقدخه ،مػضُ ومخمم ،مغحؼ ؾابو .واهظغ
قُما ًسو جىظُم وحؿُحر َُئت مٍاقدت الكؿاص اإلاغؾىم الغثاس ي عنم  ،413-06اإلااعر في  22هىقمبر ،2006
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  74لـخاعٍش  22هىقمبر  ،2006واإلاػضُ واإلاخمم باإلاغؾىم الغثاس ي عنم  ،64-12اإلااعر في 07
قبراًغ  ،2012ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  8لـخاعٍش  15قبراًغ .2012
 - 886غغقذ الجؼاثغ غضة قًاثذ مغجبُت بالكؿاص اإلاخكص ي في بصاعة الجماعى ،قػلى ؾبُل اإلاثاُ ال الخهغ
وكغث ًىمُت الكغوم بخاعٍش  31ماي  2009مهاال جدذ غىىان » مهاياة ومػانبت  202حمغًي في قًاثذ
عقىة وقؿاص «ً .مًٌ الاَالع غلُه غلى اإلاىنؼ آلاحيhttp://www.echoroukonline.com :
ً
 - 887غلى ؾبُل اإلاثاُ وكغث ًىمُت الؿالم الُىم بخاعٍش ً 04ىاًغ  2012مهاال ًكُض انهاء مهام  30مىظكا في
الجماعى زالُ ؾىت  2011بؿبب نًاًا الكؿاصً .مًٌ الاَالع غلى اإلاهاُ غلى اإلاىنؼ
الاحيhttp://www.essalamonline.com:
319

ّ
ّ
الباب الثاوي-الفـل الثاوي:

آلالُاث غيرالللائُت لحماًت اإلالىُت الـىاعُت

الفسع الثاوي
ألاطباب والعىامل
اإلاسجبوت باألعىان الاكخـادًين واإلاظتهلىين
ًمـ الخهلُض املجخمؼ بمسخلل قغاثده ،وَىاى ؤؾباب مخػضصة ألابػاص حؿاَم في
اهدكاع وعواج ججاعة الخهلُض ،قلِؿذ ؤلاصاعة وخضَا مؿاولت غً اهدكاع ؤغماُ الخهلُض
ّ
وجىاحض اإلاىخجاث اإلاهلضة في ألاؾىام الىَىُت ،وبهما َىاى غىامل ؤزغي حؿاغض بكٍل
مباقغ ؤو ؾحر مباقغ غلى اهدكاع وجىامي الخهلُض ،وَظٍ الػىامل لها غالنت مباقغة ّبما
باألغىان الانخهاصًحن الظًً ًجضون في ججاعة الخهلُض ما ًججي لهم الغبذ الؿغَؼ زاعج غً
ً
ً
(ؤوال)ّ ،
وبما لها غالنت باإلاؿتهلَ الظي ًهبل غلى انخىاء اإلاىخجاث اإلاهلضة (زاهُا).
عنابت الضولت
ا
أوال-العىامل اإلاسجبوت باألعىان الاكخـادًين:
َىاى غضة ؤؾباب الهدكاع الخهلُض ؾببها ألاغىان الانخهاصًحن ،وٍمًٌ ؤن هظيغ غلى
ؾبُل اإلاثاُ:
 ههو اإلاهىُت والاختراقُت لضي ألاغىان الجزَاء في قبٌت الخىػَؼ ،لظا ًخػحن غلىالكغًاث حػُحن ويالء خهغٍحن وجمثُلُاث جهىم بمغانبت الؿلؼ اإلاؿخىعصة.
ججىب بػٌ اإلااؾؿاث مهاعٍل البدث وؤلاقهاع والدؿىٍوّ ،بما بؿبب ههواإلاىاعص اإلاالُت ّ
وبما بؿبب ؾُاب الىعي والخبراث البكغٍت.
البدث غً الاقالث مً الغنابت باالهسغاٍ في الاهخاج الؿغي ومً زم مماعؾت الخهلُض.اهدكاع ألاؾىام الكىيىٍت يمٍان آمً لدؿىٍو اإلاىخىحاث اإلاهلضة.ا
زاهُا -عىامل مسجبوت باإلاظتهلً:
عؾم الجهىص الجباعة التي جبظلها ؤحهؼة الضولت وغلى عؤؾها حهاػ ألامً الىَجي مً ؤحل
ّ
مٍاقدت الخهلُض والخض مىه بال ّؤن اإلاىخجاث ال جؼاُ حػم الؿىم الىَىُت وماػالذ مدل
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بنباُ اإلاؿتهلَ الجؼاثغي ،وٍغحؼ الؿبب في طلَ بلى ههو وعي اإلاؿتهلَ الىَجي (ؤ)،
وقهضاهه الثهت بإحهؼة الضولت (ب) ،وبلى حاهب طلَ لػبذ البُالت ويػل الهضعة الكغاثُت
للمؿتهلَ الجؼاثغي التي ؾاَمذ في اوؿُاب الكباب الجؼاثغي في اإلاخاحغة بالخهلُض (حـ).
أ-عدم وحىد وعي واف لدي اإلاظتهلً الجصائسي:
ؤصي غضم وحىص الىعي الٍافي لضي اإلاؿتهلَ الجؼاثغي وبما ّؤن اإلاىاًَ َى ؤؾاؽ
ً
ً
الػملُت ألامىُت ،لظا حػض مكاعيخه في الخهضي للجغٍمت والاهدغاف غمال مٌمال للػمل ألامجي
الظي جهىم به ماؾؿاث الضولت ،قدتى ًٍىن للمىاًَ خو غلى الضولت في جىقحر ألامً
الاحخماعي لهّ ،
قةن للضولت خها غلُه في ؤن ٌؿهم مػا في جىقحر َظا ألامً ،وطلَ اهُالنا مً
انخىاغه ؤن الجغٍمت حؿتهضف املجخمؼ ال الكغص قهِ .لظا ّ
قةن ؤوُ زُىة للىناًت هي الىعي.

ووعي الجمهىع بمساَغ الخهلُض ال ًههض مىه ؤن جخٍىن لضيهم مػاعف بالهىاهحن
ً
ً
ً
ً
ّ
واإلااؾؿاث الغاصغت ،وبهما ًههض به ؤن ٌؿلٍىا ؾلىًا جلهاثُا مىاحها ومجابها للجغٍمت
ً
غمىما وللخهلُض والاغخضاء غلى اإلالٌُت الكٌغٍت زهىنا .قػىضما ًضلي اإلاىاًَ بكهاصجه،
وغىضما ًغقٌ الدؿتر غلى جاحغ ٌػغى للبُؼ مىخجاث مهلضة ،وغىضما ٌؿاغض غلى بًهاف
مجغم زُحر ،قةهه بهظا الؿلىى ًٍىن نض حابه الجغٍمت.
ولخىمُت وعي الجمهىع ّ
البض مً حسخحر حمُؼ الىؾاثل وؤلامٍاهُاث ًاؾخػماُ وؾاثل
ؤلاغالم املخخلكت اإلاغثُت واإلاؿمىغت واإلاهغوءة والاغخماص غلى ألاحهؼة التربىٍت والهُئاث
اإلاؿاولت غً عغاًت الكباب واإلاضاعؽ والجامػاث .يما ًجب ؤن حػخمض ًاقت البرامج
الاحخماغُت وؤلاغالمُت والصخُت هدى الؿٍان غلى جىغُتهم بمساَغ الجغٍمت ،قهظا مً
قإهه ججىِب املجخمؼ الٌثحر مً اإلاكٌالث والجغاثم الانخهاصًت والبكغٍت التي تهؼ يُان
املجخمؼ وألاؾغة .يما ًخػحن غلى ألاؾغة بإن جلػب صوع ؤيثر قػالُت لؿغؽ الهُم واإلاػاًحر
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الؿلُمت ،التي حكٍل يىابِ احخماغُت عثِؿُت للخض مً الؿلىى الاهدغافي (.)888
ب -فلدان اإلاظتهلً الثلت باألحهصة ؤلادازٍت اإلايلفت بميافحت للخللُد:
ًاصي قهضان حمهىع اإلاؿتهلٌحن الثهت بإحهؼة الضولت بلى الخض مً قػالُت َظٍ ألاحهؼة
في مداعبت الخهلُضّ .بن ؾىء الػالنت بحن اإلاىاًَ وؤحهؼة الضولت ًترجب غلحها الػضًض مً
آلازاع والىخاثج الؿلبُت التي لها جإزحرَا غلى وظُكت جلَ ألاحهؼة ،قاهسكاى الغوح اإلاػىىٍت
ً
ً
لضي عحل الكغَت مثال ؤخض َظٍ آلازاع ،بدُث ًهبذ خماؾه لػمله يػُكا ،هدُجت لػضم
زهخه بما ًهىم به ،مما ًضقؼ اإلاىاًَ بلى الاؾخسكاف بالهاهىن وجدضًه للهاثمحن غلى
جُبُهه ،قالػملُت ألامىُت جخُلب الخػاون بحن اإلاىاًَ وعحل الكغَت ،وبطا ًاهذ الػالنت
بحن الُغقحن ؾلبُتّ ،
قةن حهاػ الكغَت ًككل في ؤصاء عؾالخه في خكظ الىظام صازل
املجخمؼّ ،
ألن اإلاىاًَ ؾحر مخدمـ لخماًت هكؿه وماله وممخلٍاجه مً ؤصخاب اإلاُىُ

ؤلاحغامُت .وهدُجت لظلَ ّ
قةن جهاغـ ؤخض َغفي الػملُت ألامىُت-اإلاىاًَ وعحل الكغَت-
غً ؤصاء ما َى مخىنؼ مىه ًاصي بلى قكل الجهىص اإلابظولت إلاىؼ ويبِ الجغٍمت.
وَؿخُُؼ اإلاىاًَ بخػاوهه مؼ ؤحهؼة مٍاقدت الخهلُض غلى حػل مهمتها ؾهلت ،مهما
نػبذ اليكاَاث التي جاصيها ،وطلَ مً زالُ ما ًمًٌ ؤن ًهىم به مً اجساط الخضابحر
والاخخُاَاث الالػمت التي جدىُ صون ونىُ املجغمحن بلى ؤَضاقهم ،ؤو بةغالم املخخهت في
خاُ ونىع حغٍمت ما ،وفي هكـ الىنذ ّ
قةن باؾخُاغت اإلاىاًَ ؤن ًهػب غمل جلَ
ألاحهؼة ،بطا ًاهذ هظغجه لغحل الكغَت ؤو الضعى الىَجي ؤو مهلخت نمؼ الؿل ؾلبُت،
قهى بظلَ ًغانب خغيتها ،وَػُل بغامجها ،وٍىحه مسخلل الاتهاماث بلحها.
يما ًهؼ حؼء مً اإلاؿاولُت غلى َظٍ ألاحهؼة هكؿها ،قهي ناصعة غلى حؿُحر هظغة
اإلاىاًَ الؿلبُت لها بمسخلل الىؾاثل التي جغاَا مىاؾبت.
ً - 888ؼصاص اهدغاف ألاخضار باػصًاص خاالث الخكٌَ ألاؾغي ،ألامغ الظي ًضغى بلى خماًت ألاؾغة والػمل غلى جضغُم
نُم الغوابِ ألاؾغٍت وؤلاؾغاع في مػالجت مكٌالث ألاؾغة.
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حـ -البوالت وكعف كدزة اإلاظتهلً الؼسائُت:
ً
ً ً
ٌػخبر اهدكاع ألاؾىام الكىيىٍت واإلاىاػٍت غامال نىٍا مػُها ألصاء ألاحهؼة الىَىُت
اإلاٍلكت بمٍاقدت الخهلُض وحغاثم الاغخضاء غلى اإلالٌُت الهىاغُت ،وطلَ غلى ؤؾاؽ ّؤن َظٍ
ألاؾىام جمثل املجاُ الخهب لتروٍج وغغى اإلاىخجاث اإلاهلضة.
وخؿب صعاؾت نام بها مػهض بدىر اإلالٌُت الكٌغٍت " َاهغي صًبىا " الكغوس ي خىُ
ّ
وانؼ خماًت اإلالٌُت الكٌغٍت في الجؼاثغ قةهه ًىحض ؤيثر مً زمؿت غكغ ؾىم ؾحر عؾمُت،
في مهضمتها ألاؾىام الخالُت :الػلمت ،جاحىاهذ ،غىابت ،الخغوب ،بىقاعٍَ ،ؾُضي غِس ى،
خس ي الكًىُ ،وؾىم الخغاف(.)889
حػخبر البُالت مً الػىامل الكػالت التي حؿمذ باهدكاع اإلاىاص اإلاهلضة ،قال قَ ّؤن
اإلاىاًَ البُاُ نض ًجض في الخجاعة ؾحر الغؾمُت وؾُلت لخدهُو الغبذ ويؿب نىث ًىمه
ً
ً
وألاؾىام اإلاىاػٍت مٍاها للػمل بػُضا غً الخهُضاث ؤلاصاعٍت وعنابت الؿلُاث املخخهت.
ً
ويظلَ ،نض ًٍىن يػل الهضعة الكغاثُت للمىاًَ ؾببا في بهاء واؾخمغاع ججاعة الخهلُض،
قػاصة ما جٍىن ؤزمان اإلاىخجاث ألانُلت مغجكػت مهاعهت باإلاىخجاث اإلاهلضة واإلاىدكغة في
ألاؾىام ؾحر الغؾمُت ،ومً ّ
زم قٌثحرا ما ًلجإ اإلاؿتهلَ الجؼاثغي بلى انخىاء الؿلؼ واإلاىخجاث
ً
ً
في َظٍ ألاؾىام بضال مً انخىائها مً مدالث مػغوقت لِـ خبا في جلَ اإلاىخجاث ؤو في جلَ
ً
ألاؾىام ولًٌ هؼوال غىض نضعتهم الكغاثُت الًػُكت.

889 - Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri Desbois, « La propriété intellectuelle
en Algérie : une protection à l’épreuve de la réalité », 06 avril 2009, p.5.
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اإلابحث الثاوي
الحماً ـ ـت الجمعىٍ ـ ـ ـت
للملى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـُت الـى ـ ـ ـ ـ ـ ـاعُت
القَ ّؤن مكاعيت املجخمؼ اإلاضوي في صولت ما في الؿُاؾاث الاحخماغُت والانخهاصًت
ومؿاهضة ؾلُاتها الػمىمُت وجٌملت وكاَاتها في جدهُو اإلاهلخت الػامت في مسخلل
اإلاُاصًً الانخهاصًت والاحخماغُت والثهاقُت إلااقغ نىي وقػاُ غلى خُىٍت اليؿُج
الاحخماعي والانخهاصي قحهاّ ،
ألن طلَ ٌُ ّ
ػض ؤخض الؿماث ألاؾاؾُت لبروػ وعي خهىقي،
وغامل مً غىامل هجاح ؤي ؾُاؾت حكغَػُت حػجى بكاون ؤقغاص املجخمؼ وخهىنهم
حػض.
وخماًتهم مً ؤي ٍ
ولػل مً بحن ؤبغػ وؤزُغ نىع الخػضي غلى خهىم ألاقغاص في املجخمؼ ما ٌػغف
بظاَغة الخهلُضَ ،ظٍ الظاَغة التي ؤنبدذ غاإلاُت حكخٍي مجها املجخمػاث بمسخلل
ً
مؿخىٍاتها ،وطلَ هظغا لأليغاع والخؿاثغ التي انخهاصاتها وؤقغاص مجخمػاتها .لظا لم حػض
ّ
ّ
جسو
مداعبت َظٍ الظاَغة جسو الضولت والػىن الانخهاصي اإلاػخضي غلُه قدؿب وبهما
املجخمؼ يٍل واإلاؿتهلَ بالضعحت ألاولى.
ومً َظا اإلاىُلو جداوُ الضولت الجؼاثغٍت بندام املجخمؼ اإلاضوي في خماًت اإلالٌُت
الهىاغُت ومداعبت الخهلُض ،وطلَ بؿً ناهىن ًجحز ألقغاص املجخمؼ بإن ًاؾؿىا حمػُاث
وَكاعًىا بالخالي في مداعبت الخهلُض والضقاع غً اإلالٌُت الهىاغُت (اإلاُلب ّ
ألاوُ) .يما غمل
اإلاكغع الجؼاثغي غلى جكػُل صوع الجمػُاث مً زالُ بخاَتها بًماهاث وجؼوٍضَا
ّ
ّ
بهالخُاث جمٌجها مً ؤصاء صوعَا غلى ؤخؿً وحه (اإلاُلب الثاوي) .ؾحر ؤهه ال ًمًٌ بصعاى
خهُهت وقػالُت صوع َظٍ الجمػُاث بطا لم هخػغى بلى وانؼ جلَ الجمػُاث في الجؼاثغ
(اإلاُلب الثالث).
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اإلاولب ألاوٌ
إػسان الجمعُاث
في حماًت اإلالىُت الـىاعُت
ؤصعيذ الؿلُاث الجؼاثغٍت الضوع الظي ًمًٌ ؤن ًاصًه املجخمؼ اإلاضوي في جدهُو
ً
ً
الخٍامل الاحخماعي ونُاهت الخغٍاث وألاؾـ في املجخمؼ ،ومً ّ
زم ؾً اإلاكغع ناهىها زانا
بالجمػُاث(ً ،)890جحز مً زالله لألقغاص في املجخمؼ بإن ًىظم هكؿه في قٍل حمػُاث ًخىلى
مً زاللها زضمت وجىغُت ألاقغاص ؤو الجهاث اإلاُؿتهضقت ،وجدكحزَم ّ
للخكٌحر في اإلاكاًل التي
ًىاحهىنها ،والػمل غلى مكاعيتهم في بًجاص الخلىُ اإلاىاؾبت ّ
لخل َظٍ اإلاكاًل وججاوػَا
ّ
زُت غمل ّ
هت وَاصقت ،وال جمىؼ ؤخٍام َظا الهاهىن جإؾِـ حمػُاث ًٍىن
بىاؾُت
ميؿ ٍ

َضقها الضقاع غً اإلالٌُت الهىاغُت (الكغع ّ
ألاوُ).

ولم ًهل ألامغ غىض َظا الخض ،بل بلى حاهب الجمػُاث التي ًمًٌ ؤن جاؾـ
ً
زهُها للضقاع غً خهىم اإلالٌُت الهىاغُتً ،مًٌ لجمػُاث خماًت اإلاؿتهلٌحن ؤًًا ؤن
ّ
حؿاَم في خماًت اإلالٌُت الهىاغُت ؤزىاء ؾػحها في خماًت اإلاؿتهلَ (الكغع الثاوي).

ً - 890خػلو ألامغ بالهاهىن عنم  ،06-12اإلااعر في ً 12ىاًغ  ،2012اإلاخػلو بالجمػُاث ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص ،02
ً
لـخاعٍش ً 15ىاًغ  .2012ونض غغف الدكغَؼ الخام بالجمػُاث جُىعا مً الىاخُت الخاعٍسُت ،قهض ًاهذ
الجمػُاث جسًؼ في البضاًت لألمغ عنم  ،79-71اإلااعر في  03صٌؿمبر  ،1971اإلاخػلو بالجمػُاث،
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  ،105لـخاعٍش  24صٌؿمبر  .1971واإلاػضُ باألمغ عنم  ،21-72ماعر في ً 07ىهُى ،1972
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  ،65لـخاعٍش  15ؤوث  .1972زم نضع اإلاغؾىم عنم  ،176-72ماعر في ً 27ىلُى ،1972
ًخًمً جدضًض يُكُاث جُبُو ألامغ عنم  ،79-71ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  65لـخاعٍش  15ؤوث  .1972واإلاغؾىم عنم
 ،177-72ماعر في ً 27ىلُى ً ،1972خًمً الاخٍام الهاهىهُت الاؾاؾُت اإلاكتريت للجمػُاث ،ج.ع.ج.ج.ص.ف
غضص  65لـخاعٍش  15ؤوث  .1972والهاهىن عنم  ،15-87ماعر في ً 21ىلُى ً ،1987خػلو بالجمػُاث،
ً
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  ،31لـخاعٍش ً 29ىلُى  .1987زم جماقُا مؼ الخُىعاث التي غغقتها الجؼاثغ جضزل اإلاكغع
وؾً الهاهىن عنم  ،31-90اإلااعر في  04صٌؿمبر  ،1990اإلاخػلو بالجمػُاث ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  ،53لـخاعٍش
ً
 05صٌؿمبر  .1990وؤزحرا نضع الهاهىن الخالي وَى عنم  06-12الؿالل الظيغ.
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الفسع ّ
ألاوٌ
حىاشإوؼاء حمعُاث
للدفاع عً حلىق اإلالىُت الـىاعُت
حػخبر قٌغة بوكاء الجمػُاث مً اإلاباصت اإلاؿخهغة في ألاهظمت الخالُت ،ونض ؤيض
ّ
الجمػُاث مًمىن ،وؤن الضولت حصجؼ اػصَاع
الضؾخىع الجؼاثغي غلى ّؤن خو بوكاء
ّ
الجمػىٍت وؤن قغوٍ ويُكُاث بوكاءَا جدضص بهاهىن غًىي(.)891
الخغيت

ّ
باؾخهغاء ؤخٍام الهاهىن عنم  ،06-12اإلاخػلو بالجمػُاثً ،خطر ؤهه ال ًىحض زمت
ً
هو ًمىؼ مً جإؾِـ حمػُاث جخىلى الضقاع غً اإلالٌُت الهىاغُت (ؤوال) ،يما ّؤن خماًت
اإلالٌُت الهىاغُت يهضف وييكاٍ ال ًخػاعى مؼ الىظام الػام والهالر الػام بهضع ما
ً
ًسضمهما (زاهُا).
ا
أوال-عدم وحىد هف كاهىوي ًمىع جأطِع حمعُاث لحماًت اإلالىُت الـىاعُت:
لم ًغص في الهاهىن عنم  ،06-12اإلاخػلو بالجمػُاث ،اإلاظًىع ؤغالٍ ،ما ًكُض اؾدبػاص
وكاٍ اإلالٌُت الهىاغُت مً اليكاَاث الجمػىٍت ،قهض ؤيضث اإلااصة  2مىه( )892غلى خو
اجكام مجمىغت مً ألاشخام

()893

غلى بوكاء حمػُت إلاضة مدضصة ؤو ؾحر مدضصة(،)894

ُ - 891اهظغ اإلااصجحن  48و 54مً الضؾخىع الجؼاثغي ،وحضًغ بالظيغ ّ
ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ًان ًسًؼ قغوٍ
ً
ً
ويُكُاث بوكاء الجمػُاث بلى ناهىن غاص زم ؤزًػها خالُا بلى الهاهىن الػًىي ،وغمال باإلااصة  213مً
الضؾخىع ٌؿخمغ الػمل بالهاهىن عنم  06-12اإلاخػلو بالجمػُاث لؿاًت اؾدبضاله بهاهىن غًىي .وَػلل
املجلـ الضؾخىعي بزًاع جدضًض قغوٍ بوكاء الجمػُاث وجدضًض خهىنها والتزاماتها للهاهىن الػًىي بلى
ّ
ؤن طلَ ًىقغ خماًت ناهىهُت ؤقًل لليكاٍ الجمػىي .عاحؼ :عؤي املجلـ الضؾخىعي عنم  01/16ع .ث ص/م ص
اإلااعر في ً 28ىاًغ ً ،2016خػـلو بمكغوع الهاهىن اإلاخًمً الخػـضًل الضؾخىعي ،ج.ع غضص  6لـخاعٍش 03
قبرابحر .2016
 - 892اإلااصة  2مً الهاهىن عنم  06-12اإلاخػلو بالجمػُاث غلى ؤهه » :حعخبر الجمعُت في مفهىم هرا اللاهىنّ ،
ججمع
أشخاؾ هبُعُين و/أو معىىٍين على أطاض حعاكدي إلادة محددة أو غيرمحددة «.
ٌ - 893كترٍ في ألاشخام الُبُػُت ؤن ًٍىهىا بالؿحن ؾً  18ؾىت قما قىم ،وؤن ًٍىن مً حيؿُت حؼاثغٍت
ومخمخػحن بٍاقت خهىنهم اإلاضهُت والؿُاؾُت وؾحر مدٍىم غلحهم بجىاًت و/ؤو حىدت جدىافى مؼ مجاُ وكاٍ
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وطلَ باقترايهم في حسخحر مػاعقهم ووؾاثلهم بهكت جُىغُت ولؿغى ؾحر مغبذ مً ؤحل
جغنُت وكاٍ ما وحصجُػه ،الؾُما في املجاُ اإلانهي والاحخماعي والػلمي والضًجي والتربىي
والثهافي والبُئي والخحري وؤلاوؿاوي.
قلم ًدهغ اإلاكغع ألاوكُت واملجاالث التي جيكإ قحها الجمػُاث ،قػباعة الؾُما
الىاعصة في اإلااصة  2اإلاظًىعة ؤغالٍ جكُض ؤن املجاالث اإلاكاع بلحها حاءث غلى ؾبُل اإلاثاُ ال
الخهغ.
ً
يما ّؤن وكاٍ اإلالٌُت الهىاغُت ،ختى وبن ًان مجاله نىاعي ججاعيً ،غجبِ جهغٍبا
بٍل املجاالث التي غضصتها اإلااصة ؤغالٍ ،قهى وزُو الا جباٍ باملجاُ اإلانهي ّ
ألن الاغخضاء غلى
ع
ّ
اإلالٌُت الهىاغُت بهما ًغص غلى خهىم اإلاهىُحن والخغقُحن مً اإلاىخجحن والخجاع ومهضمي
ً
الخضماث ،ويظلَ له غالنت باملجاُ الاحخماعي هظغا إلاا ًغجبه مً آزاع احخماغُت غلى
ً
اإلاؿتهلَ .وله غالنت ؤًًا باملجالحن الػلمي والثهافي العجباٍ بػٌ خهىم اإلالٌُت الهىاغُت
ًاالزتراغاث باملجالحن الخٌىىلىجي والبُىلىجي ،واعجباٍ البػٌ ألازغ بثهاقت املجخمؼ
وبُئخه يدؿمُاث اإلايكإ .ومً ّ
زم قةن خماًت اإلالٌُت الهىاغُت هي خماًت للمبضغحن
ً
وللمسترغحن وحصجُػا للبدىر الػلمُت ،يما حػض خماًت اإلالٌُت الهىاغُت في بػٌ حىاهبها
خماًت للترار الثهافي والبُىلىجي البُئي.
وغلُه؛ وبىاء غلى الاغخباعاث اإلاىىٍ بلحها ؤغالٍ ،ال ًىحض ؤي ماوؼ مً ؤن جخكو مجمىغت
مً ألاشخام غلى جإؾِـ حمػُت جخىلى الضقاع غً خهىم اإلالٌُت الهىاغُت .ونض خضص
الجمػُت ،ولم ًغص اغخباعَم باليؿبت لألغًاء اإلاؿحرًً ،وؤما باليؿبت لألشخام اإلاػىىٍت قُهخهغ ألامغ غلى
ألاشخام الخايػت للهاهىن الخام صون ؾىاَا ،وَكترٍ قحهم ؤن ًٍىهىا ماؾؿحن َبها للهاهىن
الجؼاثغي ،وهاقُحن غىض جإؾِـ الجمػُت وؾحر ممىىغحن مً مماعؾت وكاَهم .اهظغ اإلااصجحن  4و 5مً
ناهىن عنم  06-12اإلاخػلو بالجمػُاث الؿالل الظيغ.
 - 894حؿمذ َظٍ الخانُت للجمػُاث بهىعة غامت بإن جىانل وكاَها والاؾخمغاع قُه مً ؤحل بلىؽ الؿغى
الظي ؤوكئذ مً ؤحله ،يما ّ
ؤن زانُت الضوام حؿمذ للجمػُت بإن جخٍىن لضيها زبرة وججغبت في املجاُ الظي
جيكِ قُه وجثبذ وحىصَا في املجخمؼ.
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اإلاكغع الجؼاثغي غضص ألاغًاء اإلااؾؿحن ،بدُث ًتزاًض غضصَم باحؿاع الىُام الجؿغافي
للجمػُت اإلاغاص جإؾِؿها( ،)895قٍُىن غضص ألاغًاء اإلااؾؿحن غكغة ؤغًاء باليؿبت
للجمػُاث البلضًت ،وزمؿت غكغ غًى باليؿبت للجمػُاث الىالثُت ،مىبثهحن غً بلضًخحن
غلى ألانل ،وواخض وغكغون غًى باليؿبت للجمػُاث ما بحن الىالًاث ،مىبثهحن غً زالر
والًاث غلى ألانل ،وزمؿت وغكغون غًى باليؿبت للجمػُاث الىَىُت ،مىبثهحن غً ازىتي
غكغة والًت غلى ألانل.
ا
زاهُا-حماًت اإلالىُت الـىاعُت همظهسمً مظاهسحماًت الـالح العام:
ًجحز الهاهىن الجؼاثغي ملجمىغت مً ألاشخام بإن ًخكهىا غلى جإؾِـ حمػُت
ً
ًىضعج مىيىع وكاَاتها وؤَضاقها يمً الهالر الػام وؤن ال ًٍىن مسالكا للثىابذ والهُم
الىَىُت والىظام الػام وآلاصاب الػامت وؤخٍام الهىاهحن والخىظُماث اإلاػمىُ بها(.)896
ً
حؿتهضف خماًت اإلالٌُت الهىاغُت ؤؾاؾا خماًت الخىاقـ الخجاعي والهىاعي والغقي
الهىاعي والخهضم الخٌىىلىجي ،خُث ٌؿخسضم هظام الخماًت للملٌُت الهىاغُت لدؿهُل
ههل الخٌىىلىحُا غً َغٍو جىقحر اإلاػلىماث غجها ،قهي مهضع َام للمػلىماث اإلابخٌغة
ومىانكاتها وما ًخػلو بها مً بُاهاث ،غالوة غلى ما جاصًه خماًت جلَ الخهىم مً خكظ
الىظام وألامً بحن ألاقغاص بما جدههه مً خماًت لهاخب الخو؛ وما جًمىه مً جدهُو
اإلاىاقؿت الكغٍكت مً هاخُت وخماًت للمؿتهلَ مً هاخُت زاهُت بط جمٌىه مً الخػغف غلى
اإلاىخج والبًاغت التي ًغؾب قحها وٍكًلها.
وبىاء غلى ما ؾبو ًظهغ الاعجباٍ الىزُو بحن َضف خماًت اإلالٌُت الهىاغُت خؿب
 - 895اإلااصة  6مً الهاهىن عنم  06-12اإلاخػلو بالجمػُاث ؤههً... » :ىىن عدد ألاعلاء اإلاؤطظين واآلحي:
عؼسة ( )10أعلاء باليظبت للجمعُاث البلدًت،خمظت عؼس( )15على باليظبت للجمعُاث الىالئُت ،مىبثلين عً بلدًخين ( )2على ألاكل، واحد وعؼسون ( )21على باليظبت للجمعُاث ما بين الىالًاث ،مىبثلين عً زالر ( )3والًاث على ألاكل،خمظت وعؼسون ( )25على باليظبت للجمعُاث الىهىُت ،مىبثلين عً ازىتي عؼسة ( )12والًت على ألاكل «. - 896اإلااصة  2/2مً الهاهىن عنم  06-12اإلاخػلو بالجمػُاث.
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ً
وقٌغة الىظام الػام غمىما ،قاالغخضاء غلى اإلالٌُت الهىاغُت ال ًلخو ألاطي بإصخاب
ً
ّ
خهىم ومالٍي اإلالٌُت الهىاغُت قدؿب( )897وبهما ًمخض ألاطي ؤًًا بلى باقي ؤَغاف الػالنت
الانخهاصًت.
ً
قاالغخضاء غلى اإلالٌُت الهىاغُت ًغجب آزاعا ؾلبُت وٍلخو زؿاثغ حض مػخبرة للخؼٍىت
الػمىمُت حغاء التهغب الًغٍبي ،وطلَ ّ
ألن اإلاػخضًً واإلاهلضًً إلاىخجاث وغالماث الؿحر ال
ًضقػىن الًغاثب( ،)898وقىم طلَ ال ٌؿاغض الخهلُض غلى بغُاء هخاثج صخُدت غً
اإلااقغاث الانخهاصًت يمػضُ البُالت ،الخطخم ،الضزل ،ماقغ الاؾتهالى ،الهىة الػاملت
ً
بلى ؾحر طلَ مً اإلااقغاث ،قاالؾخيخاحاث اإلاػخمضة غلى مػلىماث ؾحر صنُهت ؾخاصي خخما
بلى هخاثج ؾحر صخُدت .وبالخالي َظا ؾُازغ بضوعٍ غلى صخت الهغاعاث اإلاخسظة مً َغف
الضولت ،والتي جترحم في ؤؾلب ألاخُان بؿُاؾاث انخهاصًت واحخماغُت ال جيسجم مؼ الىانؼ
اإلاػاف.
ً
وٍلخو الخهلُض والاغخضاء غلى اإلالٌُت الهىاغُت ؤًًا ؤطي بصخت وؾالمت اإلاؿتهلَ،
قاإلاىخجاث اإلاهلضة ججض مجالها في ألاؾىام اإلاىاػٍت ،ؾحر الخايػت للغنابت .وإلاا ًاهذ خماًت
الانخهاص الىَجي ويظا خماًت اإلاؿتهلَ مؿاثل مغجبُت بالىظام الػامّ ،
قةن هظام خماًت
ً
اإلالٌُت الهىاغُت بضوعٍ مغجبِ بالىظام الػام ،قمداعبت الخهلُض تهضف ؤًًا بلى خماًت
الانخهاص الىَجي واإلاؿتهلَ.
ً
ً
ً
جغجِبا إلاا ؾبوٌ ،ػخبر جإؾِـ حمػُاث للضقاع غً اإلالٌُت الهىاغُت ؤمغا مباخا ناهىها
وَضقها َى جدهُو الهالر الػام.

ُ
 - 897ؾُاصي الخهلُض بلى يبذ الاؾدثماع وؾِؿاغض غلى اهدكاع اإلاىاقؿت ؾحر الجزيهت .اهظغ في طلَ :فسَؽ طفُان،
مغحؼ ؾابو ،م.7.
ّ
 - 898خؿب جهغٍداث املجلـ الجؼاثغي الانخهاصي والاحخماعي قةن حجم التهغب الًغٍبي ًهل ؾىىٍا بلى خىالي
ُ
 200ملُاع صج .اهظغ في طلَ :كازة مالن ،مغحؼ ؾابو ،م.165.
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الفسع الثاوي
حىاشجدخل حمعُاث حماًت اإلاظتهلىين
في مىاحهت الخللُد
تهضف الػملُت الاؾتهاليُت بلى جلبُت عاؾباث اإلاؿتهلٌحن وبقباع خاحاتهم الُىمُت
والىنخُت وجىقغ لهم ؤؾباب اإلاخػت والغقاَُت .وال ًمًٌ لهم ؤن ًهخىىا ما ًُلبىهه
ّ
وٍدخاحىهه مً ؾلؼ وزضماث بال في بَاع الؿىم باغخباعٍ اإلاٍان الظي حػغى قُه اإلاىخجاث
والخضماث مً َغف اإلاخضزلحن.
ؾحر ّؤن اعجباٍ اإلاىخجاث والخضماث في ونخىا الخالي بالخٌىىلىحُا والابخٍاعاث
ً
الهىاغُت حػلذ اإلاؿتهلَ وفي ويػُت مخسلكت هظغا القخهاصٍ للخبرة واإلاػغقت الٍاقُخحن
التي جمٌىه مً ازخُاع الؿلؼ والخضماث وَظا مهاعهت باملخترف ؤو اإلاخضزل الظي ًملَ
اإلاػلىماث الًغوعٍت غً الؿلؼ والخضماث التي ًخػامل بها .لظا ؤيحى اإلاؿتهلَ مدىع
اَخمام املجخمػاث الخضًثت ،وطلَ غً َغٍو ؾً حكغَػاث جدكظ له يُاهه اإلااصي
ُ
ُ
واإلاػىىي ،وججحز له بإن ًىظم هكؿه في قٍل حمػُاث ،جٌمل وجكػل الجهىص التي جبظلها
الؿلُاث الػمىمُت في َظا املجاُ.
ومً َظا اإلاىُلو اغترف اإلاكغع الجؼاثغي بجمػُاث خماًت اإلاؿتهلَ وؤحاػ لها ؤن
ً
جخضزل في خماًت اإلالٌُت الهىاغُت وهي جىاحه الخهلُض (ؤوال) ،وال ًمًٌ بصعاى زلكُت
ّ
الؿماح لهظٍ الجمػُاث بالخضزل بال بطا اجطخذ َبُػت الػالنت التي جغبِ اإلالٌُت
ً
ً
الهىاغُت باإلاؿتهلَ والخُىعة التي جلخو به متى ًاهذ مدال للخهلُض(زاهُا).
ا
أوال -ألاطاض اللاهىوي لخدخل حمعُاث حماًت اإلاظتهلً في مىاحهت الخللُد:
ّبن جضزل حمػُت خماًت اإلاؿتهلٌحن في مىاحهت الخهلُض ًجض ؾىضٍ الهاهىوي قُما
جًمىه الهاهىن عنم  03-09اإلاخػلو بدماًت اإلاؿتهلَ ونمؼ الؿل (ؤ) والهاهىن عنم 02-04
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اإلاخػلو باإلاماعؾاث الخجاعٍت اإلاػضُ واإلاخمم (ب).
أ-حىاشالخدخل بمىحب كاهىن الاطتهالن وكمع الغؽ:
يهضف ناهىن الاؾتهالى ونمؼ الؿل بلى جدضًض الهىاغض اإلاُبهت في مجاُ خماًت
اإلاؿتهلَ ونمؼ الؿل ،وجُبو ؤخٍامه غلى ًل ؾلػت ؤو زضمت مػغويت لالؾتهالى بمهابل
ؤو مجاها وغلى ًل مخضزل وفي حمُؼ مغاخل غملُت الػغى لالؾتهالى(.)899
ونض حػغى َظا الهاهىن بلى مكهىم حمػُت خماًت اإلاؿتهلٌحن ،قػغقها في ماصجه 21

غلى ؤنها » :ول حمعُت ميؼأة هبلا لللاهىن ،تهدف إلى كمان حماًت اإلاظتهلً مً خالٌ
إعالمه وجحظِظه وجىحيهه وجمثُله. «...
وبىاء غلى َظا الخػغٍلً ،دو لجمػُت خماًت اإلاؿتهلَ ؤن جخضزل لًمان ؤمً،
ؾالمت وصخت اإلاؿتهلَ .ولػل مً بحن اإلاىخجاث والؿلؼ ألايثر بيغاعا بصخت وؤمً وؾالمت
اإلاؿتهلَ ما ًهُلر غلحها باإلاىخجاث اإلاهلضة(.)900
وإلاا ًاهذ اإلاىخجاث اإلاهلضة في خهُهتها حكٍل اغخضاء غلى اإلالٌُت الهىاغُت ،وجغحمت
وانػُت لػضم اخترام نىاغض الىؾم ،وبغالم اإلاؿتهلَ( )901ونىاغض مُابهت اإلاىخجاث(.)902
ّ
قةن ؾعي حمػُت خماًت اإلاؿتهلٌحن وعاء مٍاقدت جلَ اإلاىخجاث ًدهو بكٍل ؾحر مباقغ
ُ
 - 899اهظغ اإلااصجحن ألاولى والثاهُت مً الهاهىن عنم  ،03-09اإلاخػلو بدماًت اإلاؿتهلَ ونمؼ الؿل ،مغحؼ ؾابو.
 - 900ؤقاع اإلاكغع الجؼاثغي بلى َظا الىىع مً اإلاىخجاث في اإلااصة  62مً الهاهىن عنم  ،03-09اإلاخػلو بدماًت
اإلاؿتهلَ ونمؼ الؿل ،اإلاغحؼ هكؿه.
ٌ - 901كترٍ وؾم وبغالم اإلاؿتهلَ ؤن جٍىن الػالماث ومهضع الؿلؼ مػبرة غً خهُهت اإلاىخجاث ،وَظا ما ال
ًخىقغ في اإلاىخىج اإلاهلض .ونض هظم اإلاكغع وؾم الؿلؼ عنم  ،278-13ماعر في  09هىقمبر ً ،2013دضص يكُاث
وقغوٍ بغالم اإلاؿتهلَ ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  58لـخاعٍش  18هىقمبر  .2013وللمؼٍض مً الخكانُل خىُ وؾم
وبغالم اإلاؿتهلَ عاحؼ ؤؾخاطها الكايل خكظه هللا :د .حبالي واعمس » ،خماًت عيا اإلاؿتهلَ غً َغٍو
ؤلاغالم :الىؾم وؤلاقهاع « ،املجلت الىهضًت للهاهىن والػلىم الؿُاؾُت ،غضص  ،2006 ،02م.5.
 - 902حكترٍ مُابهت اإلاىخجاث ؤن ٌؿخجُب اإلاىخىج للغؾباث اإلاكغوغت للمؿتهلَ مً خُث مهضعٍ والىخاثج
اإلاغحىة مىه ،وَظا ما ال حؿخجُب بلُه اإلاىخجاث اإلاهلضة.
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خماًت للملٌُت الهىاغُت.
وججضع مالخظت ّؤن قٌغة حمػُاث خماًت اإلاؿتهلَ في الجؼاثغ جؼامىذ مؼ اللخظاث
ألاولى للخىحه الانخهاص الىَجي هدى هظام انخهاص الؿىم ،قهض ؤقاع بلحها اإلاكغع ألوُ مغة
في اإلااصة  23مً الهاهىن عنم  02-09اإلاخػلو بالهىاغض الػامت لخماًت اإلاؿتهلَ( ،)903وٍالخظ
ّؤن مػالجتها الهاهىهُت آهظاى لم جًٌ مىقهت مً خُث الٌم ،بدُث زهو لها اإلاكغع ماصة
ً
ً
واخضة ووخُضة ،ونض جضاعى اإلاكغع طلَ قسهو لها قهال ًامال في الهاهىن عنم 03-09

اإلاخػلو بدماًت اإلاؿتهلَ بدُث ًخٍىن َظا الكهل مً ؤعبػت مىاص وهي اإلاىاص مً  21بلى
 ،)904(24ؾحر ّؤن اإلااصة ألازحرة لِـ لها غالنت بالجمػُاث وبهما جخػلو باملجلـ الىَجي
لخماًت اإلاؿتهلٌحن ،مما ًجػل الىو غغيت لالهخهاص مً هاخُت اإلاىهجُت.
ب-حىاشالخدخل بمىحب كاهىن اإلامازطاث الخجازٍت:
يهضف ناهىن اإلاماعؾاث الخجاعٍت بلى جدضًض نىاغض ومباصت قكاقُت وهؼاَت اإلاماعؾاث
الخجاعٍت التي جهىم بحن ألاغىان الانخهاصًحن وبحن َاالء واإلاؿتهلٌحن ،ويظا خماًت اإلاؿتهلَ
وبغالمه(.)905
ونض اغترف اإلاكغع نغاخت بمىحب اإلااصة  65مً َظا الهاهىن لجمػُت خماًت
اإلاؿتهلٌحن بإن جخضزل وجغقؼ صغاوي نًاثُت يض ًل غىن انخهاصي ًهىم بمسالكت
الهىاغض الهاهىهُت التي ًخًمجها(.)906

 - 903ناهىن عنم  ،02-89ماعر في  07قُكغي ً ،1989خػلو بالهىاغض الػامت لخماًت اإلاؿتهلَ ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص 6
لـخاعٍش  08قبراًغ(.1989ملغى).
ُ
 - 904اهظغ الكهل الؿابؼ مً الباب الثاوي مً الهاهىن عنم  ،03-09اإلاخػلو بدماًت اإلاؿتهلَ ونمؼ الؿل،
الؿالل الظيغ.
ُ
 - 905اهظغ اإلااصة ألاولى مً الهاهىن عنم  ،02-04اإلااعر في ً 23ىهُى  ،2004املخضص للهىاغض اإلاُبهت غلى
اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،مػضُ ومخمم ،مغحؼ ؾابو.
 - 906حاء في اإلااصة  65اإلاكاع بلحها في اإلاتن ؤغالٍ ؤهه » :دون اإلاظاض بأحيام اإلاادة  2مً كاهىن ؤلاحساءاث
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ومً بحن الهىاغض الهاهىهُت التي جًمجها ناهىن اإلاماعؾاث الخجاعٍت والتي ال ًجىػ
مسالكتها جلَ اإلاخػلهت بجزاَت اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،قهض ؤيضث اإلااصة  26مىه بإهه جمىؼ ًل
اإلاماعؾاث الخجاعٍت ؾحر الجزيهت واملخالكت لألغغاف الخجاعٍت الىظُكت والجزيهت والتي مً
زاللها ًخػضي غىن انخهاصي غلى مهالر غىن ؤو غضة ؤغىان انخهاصًحن آزغًٍ.
ومً بحن الخاالث التي اغخبرَا الهاهىن مماعؾت ججاعٍت ؾحر هؼيهت ،جلَ التي جًمىتها
اإلااصة  2/27مً الهاهىن عنم  02-04اإلاخػلو باإلاماعؾاث الخجاعٍت .وجخػلو َظٍ الخالت بخهلُض
الػالماث اإلامحزة لػىن انخهاصي مىاقـ ؤو جهلُض مىخىحاجه ؤو زضماجه ؤو ؤلاقهاع الظي
ًهىم به ،نهض يؿب ػباثً َظا الػىن بلُه بؼعع قٍىى وؤوَام في طًَ اإلاؿتهلَ(.)907
وبىاء غلى جهضم ٌػخبر الخهلُض مسالكت لهاهىن اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،ومً ّ
زم ًجىػ
لجمػُاث خماًت اإلاؿتهلٌحن ؤن جخضزل وؤن جهىم بغقؼ صغاوي نًاثُت يض ًل غىن
انخهاصي اعجٌب قػل الخهلُض بدؿب اإلااصة  2/27اإلاكاع بلحها ؤغالٍ.
وٍالخظ ؤهه عؾم َظٍ ألاخٍام التي ًداوُ مً زاللها اإلاكغع الجؼاثغي بندام حمػُت
ّ
خماًت اإلاؿتهلَ في مداعبت الخهلُض( ،)908وعؾم جإؾِـ بػٌ الجمػُاث في َظا الكإن بال

الجصائُتً ،مىً حمعُت حماًت اإلاظتهلىين ،والجمعُاث اإلاهىُت التي أوؼئذ هبلا لللاهىن ،وهرلً ول
شخف هبُعي أو معىىي ذي مـلحت ،اللُام بسفع دعىي أمام العدالت كد ول عىن اكخـادي كام
بمخالفت أحيام هرا اللاهىن .هما ًمىنهم الخأطِع هوسف مدوي في الدعاوي للحـىٌ على حعىٍم
اللسز الري لحلهم «.
 - 907الخهلُض اإلاههىص َىا لِـ الخهلُض باإلاػجى الًُو ،وبهما اإلاغاص به الدكبُه بؿغى ػعع الكَ في طًَ
اإلاؿتهلَ.
ً
- 908جسُذ بػٌ الدكغَػاث مغخلت بندام حمػُت اإلاؿتهلٌحن في مىاحهت الخهلُض بلى بندام اإلاؿتهلَ شخهُا،
ً
وطلَ بكغى غهىبت غلُه بطا نام بانخىاء مىخجاث مهلضة صون بحغاء الكدو الػاصي ،وَظا ما قػله مثال
اإلاكغع ؤلاًُالي ،خُث نغع بمىحب اإلاغؾىم الدكغَعي عنم  35-2005اإلااعر في  14ماعؽ  2005ؾغامت مالُت
ُ
جهل بلى  10.000ؤوعو غلى ًل مؿتهلَ ًهخجي ؤو ٌكتري ؾلػت صون جكدو ؤنلها .اهظغ في طلَ:
« L’implication du consommateur dans la lutte contre la contrefaçon », Revue du Réseau
Propriété Intellectuelle et Lutte Anti-Contrefaçon, n°15, mars 2008, p.2 et 3.
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ؤن مؿخىاَا ًبهى بػُض ًل البػض غً اإلاؿخىي اإلاُلىب(.)909
ا
زاهُا -خلفُت جدخل حمعُاث حماًت اإلاظتهلً في حماًت اإلالىُت الـىاعُت:
ّ
ال ًمًٌ بصعاى زلكُت جضزل حمػُاث خماًت اإلاؿتهلَ في خماًت اإلالٌُت الهىاغُت بال
ً
بطا قغغىا مؿبها في بُان غالنت اإلالٌُت الهىاغُت باإلاؿتهلَ (ؤ) ،ووضخىا الخُغ املخضم
ً
بهظا ألازحر حغاء الاغخضاء غلى خهىم اإلالٌُت الهىاغُت (ب) ،وطلَ هظغا لؿهىلت اهسضاغه
متى زغحذ غىانغَا غً وظُكتها ألاؾاؾُت.
أ-عالكت اإلالىُت الـىاعُت باإلاظتهلً:
جهىم اإلاىاقؿت بحن ألاغىان الانخهاصًحن غلى عيىحن ؤؾاؾُحن َما :الهضف
والىؾُلت( )910؛ قالؿعي بلى احخظاب ؤيبر غضص مً الػمالء واإلاؿتهلٌحن ٌػخبر الهضف الظي
ًيكضٍ ؤي غىن انخهاصي ،ألن جدهُهه ٌػجي هجاح الػىن وػٍاصة ألاعباح التي ًدههها هدُجت
بنباُ الػمالء غلى ما ًهضمه مً ؾلؼ وزضماث.
ونض ػاصث ؤَمُت اإلاؿتهلَ بػض ؤن ؾاص هظام الانخهاص الخغ الظي ًهىم غلى مبضؤ
خغٍت اإلاىاقؿت وما ناخبه مً اػصَاع في الهىاغت والخجاعة( ،)911بط ؤنبدذ الؿُُغة غلى
الؿىم والخدٌم قحها جخىنل بالضعحت ألاولى وصون مىاػع غلى غضص حمهىع اإلاؿتهلٌحن الظي
ًخمًٌ الػىن الانخهاصي بجلبه بلى مىخجاجهّ .
ألن ػٍاصة ؤلاهخاج صون الػمل غلى حظب
الػمالء واإلاؿتهلٌحن وقخذ ألاؾىام ًاصي صون قَ بلى الترايم والخٌضٌـ وحػُُل عؤؽ
اإلااُ ،وَظا ٌػجي قكل الػىن الانخهاصي وبنابخه بالخؿاثغ(.)912
ً
 - 909وٍبضو َظا حلُا مً زالُ وانؼ َظٍ الجمػُاث.
 - 910د .محسش أحمد دمحم ،الخو في اإلاىاقؿت اإلاكغوغت في مجاالث اليكاٍ الانخهاصي ،الهىاغت ،الخجاعٍت-
الخضماث( ،ص.ب.ن) ،1994 ،م.43.
 - 911وَظا هظغ لخكخذ ألاؾىام الىَىُت غلى اإلاىخجاث ألاحىبُت.
 - 912د .عبد السحمً الظُد كسمان ،اإلاىاقؿت الُكُلُت :صعاؾت إلاضي مكغوغُت الخُكل الانخهاصي غلى نُم
اإلاىاقؿت الخجاعٍت ،مغحؼ ؾابو ،م.6.
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وبىاء غلى ما جهضمٌ ،ػض حمهىع اإلاؿتهلٌحن الػىهغ ألاؾاس ي الظي ٌؿعى بلُه ًل
غىن انخهاصي لٍي ًدهو له ويػا جىاقؿُا مخكىنا غلى ؤنغاهه في الؿىم وٍدكظه مً
الؼواُ والاوسخاب.
ولٍي ًدهو الػىن الانخهاصي َضقه في حظب حمهىع اإلاؿتهلٌحن ؾىاء في الىنذ
الخالي ؤو في اإلاؿخهبل ،البض ؤن ًدىاقـ مؼ ؾحرٍ مً ألاغىان الانخهاصًحن ،وَظا الخىاقـ
ً
ً
ًىحب غلُه ؤن ٌؿخسضم وؾاثله الخانت التي جًمً له مغيؼا جىاقؿُا مخمحزا ًدهو له
محزة جىاقؿُت ًخهضم بها غلى ؾحرٍ مً ألاغىان الانخهاصًحن ،وجمثل َظٍ الىؾاثل الغيً
الثاوي الظي جهىم غلُه اإلاىاقؿت.
ومً بحن الىؾاثل الكػالت التي ًلجإ بلحها الػىن الانخهاصي في ؾِبل حظب اإلاؿتهلٌحن
واملخاقظت غلحهم والػمل غلى يمان اؾخمغاع اعجباَهم بما ًهضمه مً ؾلؼ وزضماث،
اؾخسضامه لػىانغ ملٌُخه الهىاغُت لُخمحز بها غً ؾحرٍ(.)913
قُمًٌ ؤن ًلجإ الػىن الانخهاصي بلى اؾمه الخجاعي وغىىاهه ،ؤو غالمخه لُمحز بها ما
ًهضمه مً ؾلؼ وزضماث ،ؤو حؿمُت ميكإ للخػبحر غلى ّؤن مىخجاجه نض وكإث في بِئت طاث
غىامل َبُػُت ؤيكذ غلحها زهاثو ونكاث ال جخىقغ في ؾحرَاَ ،ظا بلى حاهب اؾخػماله
ابخٍاعاجه الهىاغُت يبراءة الازتراع التي جاصي بلى خهىله غلى مىخجاث حضًضة ؤو بياقت
جدؿِىاث بكإنها ،ويظلَ الغؾىم والىماطج الهىاغُت التي جًكي غلى مظهغ مىخجاجه
 - 913جخىنل وؾاثل اإلاىاقؿت التي ٌؿخسضمها الػىن الانخهاصي غلى َبُػت وحجم اليكاٍ الظي ًهىم به .وبطا
ًان مً الهػب جدضًض صوع ًل وؾُلت مً الىؾاثل التي ٌؿخسضمها الػىن في حظب الػمالء ،ألن جدضًض
ألاقُاء الجاطبت للػمالء ٌػخبر مؿإلت وانؼ ًخىنل الكهل قحها غلى غىامل مخػضصة ،مثل َبُػت اليكاٍ
والظغوف التي جخم قحها مماعؾخه ،قةن لٍل غىن انخهاصي غضص الىؾاثل ألاؾاؾُت ًخسظَا يػىانغ حظب
الػمالء ،مثل :اإلاٍان الظي ًماعؽ قُه اليكاٍ ،خُث ًلما ًان اإلاىنؼ آَل بالجمهىع ًان ؤيثر حاطبُت،
ويظلَ الخىظُم والتهُئت التي ًًكحها الػىن الانخهاصي غلى اإلاٍان الظي ًماعؽ قُه اليكاًٍ ،إن ًًكي
ً
غلى اإلاٍان قٍل ؤو جهمُم ؤو ؤن ًًؼ له صًٍىعاث وؤلىان زانت ًغجبِ بها الجمهىع ،وؤًًا ألاصواث
واإلاػضاث ،قٍلما ًاهذ طاث جٌىىلىحُا غالُت ًاهذ ؤيثر حاطبُت للػمالء.
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ً
ً
ً
ً
قٌال ومظهغا حمُال ومؼزغقا ججػلها ؤيثر حاطبُت للجمهىع وجمحزَا غً ؾحرَا.
ً
وبلى حاهب َظا ؤًًا؛ نض ٌؿخػمل الػىن الانخهاصي ؤلابضاغاث ألاصبُت والكىُت
ًاؾخسضام وؾاثل الضغاًت وؤلاغالن التي جخًمً ؤؾاوي ومىؾُهى ججػل الجمهىع ًخػلو
باإلاىخجاث مدل ؤلاغالن...الخ.
وٌَظا ًالخظ ّؤن اإلالٌُت الهىاغُت غباعة غً وؾُلت ٌؿعى مً وعائها الػىن
الانخهاصي بلى حظب حمهىع اإلاؿتهلٌحن ،وَظا ٌػجي ّؤن َىاى جغابِ وزُو بحن اإلالٌُت
الهىاغُت واإلاؿتهلَ ،وٍظهغ طلَ بكٍل ؤيثر في ؤلاقاعاث اإلامحزة وما جلػبه مً صوع في بغالم
اإلاؿتهلَ(.)914
قمً اإلاخكو غلُه ّؤن ؤلاقاعة اإلامحزة في ونخىا الخالي لم حػض حؿخػمل قهِ لخمُحز
ً
ّ
اإلاىخجاث والخضماث قدؿب ،وبهما ؤضخذ عمؼا إلاهضع اإلاىخجاث ووؾُلت لًمان نكت
َظٍ اإلاىخجاث ،وَظا ٌػجي ّؤن الػىن الانخهاصي ٌؿعى بلى احخظاب الػمالء بلى مىخجاجه
وبؾغائهم بخكًُلها غلى مىخجاث ألاغىان اإلاىاقؿت غً َغٍو بجهان الهىؼ ،بمػجى يمان
الجىصة وؤلاجهان ،وغً َغٍو الضغاًت واؾخسضام وؾاثل ؤلاغالن اإلاخػضصة جثبذ ؤلاقاعة
اإلامحزة في طايغة اإلاؿتهلَ ،بدُث ًٌكي ؤن ًظيغ اإلاكتري اؾم ؤلاقاعة ختى ًخػحن اإلابُؼ صون
خاحت إلًًاح ؤو طيغ ؤوناف الص يء اإلابُؼ(ّ ،)915
ألن وحىص جلَ ؤلاقاعة ًىحي بالثهت
ويمان الجىصة.
ً - 914دؿؼ هُام خماًت اإلاؿتهلَ ؤيثر في مجاُ ؤلاقا اث اإلامحزة ّ
ألن َظٍ ألازحرة جمًٌ اإلاؿتهلَ مً ؤلاغالم
ع
والخػغف غلى اإلاىخجاث وؤنلها .لظا ًُمىؼ اؾخػماُ بقاعاث جاصي بلى زضاع اإلاؿتهلَ وجًلُله .بِىما جىقغ
الابخٍا اث الهىاغُت خماًت مدضوصة للمؿتهلَ ،غلى ؤؾاؽ ّ
ؤن َظٍ ألازحرة جخػاعى مبضثُا مؼ َضف
ع
اإلاىاقؿت الخغة .وَظا ما حػل بػٌ الٌخاب ٌػخبرون خماًت هظام اإلالٌُت الهىاغُت للمؿتهلَ طا َبُػت
غهُمت .للمؼٍض مً الخكانُل خىُ َظا اإلاىيىع ،عاحؼ:
- SABIK Naim, Le rôle de la propriété industrielle dans la protection du consommateur, Thèse
de Doctorat en Droit privé, École doctorale : Droit, Université Jean Moulin, Lyon 3, 2010.p.14
et s.
 - 915د .العىُلي عصٍص ،الىححز في الهاهىن الخجاعي ،مٌخبت الثهاقت لليكغ والخىػَؼ ،غمان ،2000 ،م.87.
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ب-آزازالاعخداء على اإلالىُت الـىاعُت على اإلاظتهلً:
َاإلاا ًلتزم ألاغىان الانخهاصًىن مً نىاع وججاع ومهضمي زضماث باؾخػماُ غىانغ
ملٌُتهم الهىاغُت بٍل هؼاَت للكىػ بغيا اإلاؿتهلَ ،بدُث حػبر غالماتهم والػىانغ ألازغي
غً خهُهت اإلاىخجاث والخضماث التي ٌػغيىنها في الؿىمّ ،
قةن اإلالٌُت الهىاغُت جظل
وؾُلت للًمان والثهت.
ً
لًٌ لِـ ًل ألاغىان الانخهاصًحن ًلتزمىن بظلَ بط يثحرا ما ًلجإ طوي الىكىؽ
الًػُكت مجهم بلى الخهلُض ًىؾُلت لخدهُو ألاعباح ،عامحن مهلخت اإلاؿتهلَ غغى الخاثِ.
لظا ٌػخبر َظا ألازحر؛ ؤي اإلاؿتهلَ ،الطخُت ألاولى مً الخهلُض باغخباعٍ الخلهت ألاولى في
ؾلؿلت غملُت الخضاع اإلاخبػت مً َغف َظا اليكاٍ.
وال ًٌمً الخُغ ألايبر في ونىع اإلاؿتهلَ في غملُت الخضاع؛ ؤًً ًظً ؤهه انخجى
ً
ً
مىخىحا ؤنلُا وفي خهُهخه لِـ يظلََ ،اإلاا َظا اإلاىخىج ًدهو الؿغى الظي ًخىزاٍ َظا
ّ
ألازحر ،بهما الخُغ ًؼٍض خُىما ًىُىي الؿل غلى ألاصوٍت واإلاىاص الهُضالهُت واإلاىاص
الؿظاثُت واإلاىاص الٌهغومجزلُت ونُؼ الؿُاع والتي جٍىن هخاثجها وزُمت غلى ؤمً وصخت
اإلاؿتهلَ .قتري يثرة الخىاصر ويثرة اإلاىحى والجغحى والتي ًٍىن ؾببها الغثِس ي قحها عصاءة
اإلاىخجاث.
وزحر صلُل غلى طلَ ما ٌػغف بهًُت ( )Textron v Aviation Salesوهي نًُت جخػلو
بخهيُؼ نُؼ ؾُاع َاثغاث َلُىًىبتر عصًئت ويػذ غلحها غالمت مسجلت لكغيت ( Bell
 ،)Helicopter Division of Textron, Incمما ؤصي بلى اإلاؿاؽ بإمً وؾالمت الُحران ويُاع
ألاعواح ،قهض وحض الهًاء ّؤن الؿبب الغثِس ي للخىاصر التي ونػذ للػضًض مً َاثغاث
َلٍُىبتر ًان لػُىب في نُؼ الؿُاع مما ؤصي بلى خاالث الىقاة وؤلاناباث البضهُت
الجؿُمت(.)916
 - 916عامسمحمىد الىظىاوي ،مغحؼ ؾابو ،م.144.
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وما ؾببخه ؤحهؼة الخضقئت اإلاىدكغة صازل الىًَ مً خىاصر ؤوصث بدُاة بػٌ
ألاشخام( ،)917وَظا عؾم املجهىصاث التي بظلتها الؿلُاث في ؾبُل الخض والخسكُل مً
ّ
جلَ ألاحهؼة( )918بال مثاُ حي غً املخاَغ التي ٌؿببها الخهلُض للمؿتهلَ الجؼاثغي.
وجهضع اإلاىظمت الػاإلاُت للصخت وؿبت ألاصوٍت اإلاهلضة اإلاخضاولت في الػالم بـ  ، %7وؿبت
جهل بلى  % 30في البراػٍل و % 60في بقغٍهُا(.)919
بياقت بلى طلَ ،ال ٌكمل الخهلُض مىخجاث طاث هىغُت عصًئت قدؿب ،وبهما ٌكمل
ً
ؤًًا مىخجاث زُحرة حضا في جغيُبها يؼٍىث الؿُاعاث ؤو آلاالث الهىاغُت التي جاصي بلى
خىاصر حؿُمت جمـ باألزو مؿخػملحها.
وجٌمً زُىعة اإلاىخجاث اإلاهلضة في َبُػت اإلاىاص التي نىػذ بها َظٍ اإلاىخجاث،
ومثاُ طلَ :الضواء اإلاىحه إلاػالجت الػُىن نىؼ بماء الخىكُت؛ صواء البراؾخامىُ "
 "Paracetamolوالظي نىؼ بمىاص زُحرة ؤصث بلى وقاة َ 119كل في الهىض وَاًتي؛ الضواء
اإلاىحه لخلهُذ مغى التهاب السخاًا "  "Méningiteوالظي ؤصي بلى وقاة  2500شخو في
هُجغٍا؛ اهكجاع بُاعٍاث الهاجل الىهاُ مً هىع هىيُا "  "Nokiaوالتي ؤصث بلى بنابت غضص
ً
يبحر مً الىاؽ زهىنا في "  "Les Pays-basؾغاوٍل الجُيـ التي اؾخػمل في جلىٍجها ماصة
جاصي بلى ؤلانابت بالؿغَان؛ الخىاصر الػضًضة التي ًان ؾببها نُاع الؿُاع اإلاهلضة والتي

 - 917نغح الؿُض ػابضي مهُكي عثِـ حمػُت خماًت وبعقاص اإلاؿتهلَ لجغٍضة الجؼاثغ هُىػ بخاعٍش  09صٌؿمبر
ُ
ّ 2013
ؤن ؤحهؼة الخضقئت حؿببذ في وقاة  200شخو زالُ  .2012اهظغ في طلَ:
http://www.djazairnews.info
 - 918نغح الؿُض بً باصة مهُكى وػٍغ الخجاعة ازغي جضزله في الجلؿت الػلىُت باملجلـ الكػبي الىَجي بخاعٍش
 12حاهكي  2014للغص غلى ألاؾئلت اإلاخػلهت بمُابهت اإلاػاًحر الخانت بإحهؼة الخضقئت ومؿاع اهًمام الجؼاثغ
بلى اإلاىظمت الػاإلاُت للخجاعة ّ
ؤن مهالر الغنابت الخابػت لىػاعة الخجاعة نامذ زالُ ؾخجي  2012و 2013بـ
 1800جضزل ؤؾكغ غً مىؼ نغابت  154آلل حهاػ جضقئت بهُمت  300ملُىن صًىاع لػضم مُابهتها إلاػاًحر ألامً
والؿالمت .للخهىُ غلى َظٍ اإلاػلىماث اَلؼ غلى مىنؼ وػاعة الخجاعةwww.mincommerce.gov.dz :
ً
 - 919ههال غً http://www.who.int :
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ًٍىن ضخاًاَا اإلاؿتهلَ(.)920

اإلاولب الثاوي
جفعُل دوز الجمعُاث
في مجاٌ حماًت اإلالىُت الـىاعُت
ً
ٌػخبر خو بوكاء الجمػُاث مً الخهىم اإلاًمىهت صؾخىعٍا ،وغلى ألاؾاؽ ،ال ًىحض
زمت ماوؼ مً بوكاء حمػُاث جخىلى الضقاع غً خهىم اإلالٌُت الهىاغُت ،ؾحر ّؤن الجمػُاث
بكٍل غام جبهى غضًمت الغوح والجضوي بن لم جىيؼ في اإلاىار واملخُِ الهاهىوي اإلاالثم .وال
عٍب ّؤن جمخؼ الجمػُاث باالؾخهاللُت وجؼوٍضَا بهالخُاث حؿمذ لها بإصاء مهامها وجدهُو
ً
َضقها بكٍل قػاُ وؾلُم حػض غىامال ؤؾاؾُت لخىقحر َظا اإلاىار اإلاالثم.
وغلى َظا ألاؾاؽ ّػوص اإلاكغع الجؼاثغي الجمػُاث بًماهاث حػؼػ اؾخهاللُتها ججاٍ
ماؾؿحها وججاٍ اإلاخضزلحن في الؿىم (الكغع ّ
ألاوُ) يما مىذ لها نالخُاث مخػضصة جمٌجها
ّ
مً ؤصاء مهامها غلى ؤخؿً وحه؛ وجدهُو َضقها بٍل ٌؿغ(الكغع الثاوي).
الفسع ّ
ألاوٌ
كماهاث اطخلاللُت الجمعُاث
ّبن بوكاء حمػُاث هاقُت في مجاُ خماًت اإلالٌُت الهىاغُت صون بخاَتها بًماهاث
حؿاغضَا غلى جدهُو َضقها بٍل هؼاَت واؾخهاللُت نض ًاصي بلى جدهُو هخاثج مػايؿت
ً
جماما للهضف الظي ؤوكئذ مً ؤحله .قترى الجمػُاث صون يماهاث ججؿض اؾخهاللُتها
ججاٍ ماؾؿحها وججاٍ اإلاخضزلحن في الؿىمً ،جػلها ال مدالت في خالت جبػُت ،وَظا ؾُازغ
ً
 - 920ههــال غــً :لظــىد زكــُت ،ؾــلىى اإلاؿــتهلَ اججــاٍ اإلاىخجــاث اإلاهلــضة :صعاؾــت خالــت الجؼاثــغ ،مــظيغة لىُــل قــهاصة
اإلااحؿــخحر ،جسهــو حؿــىٍو ،حامػــت مىخــىعي -نؿــىُُىتً ،لُــت الػلــىم الانخهــاصًت وغلــىم الدؿــُحر،2009 ،
م.144.
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ً
ؾلبا غلى ؤصائها .وإلاا ًان ألامغ يظلَ ،ؤخاَها اإلاكغع بجملت مً يماهاث جٌغؽ اؾخهاللُتها
ً
ً
ججاٍ ماؾؿحها وؤغًائها (ؤوال) وججاٍ اإلاخضزلحن في الؿىم (زاهُا).
ا
أوال-كماهاث اطخلاللُت الجمعُت ججاه مؤطظيها وأعلائها:
ّبن ؤوُ ما ًجؿض اؾخهاللُت الجمػُاث غً ماؾؿحها وؤغًائها ،وطلَ بؿٌ الىظغ
غً مجاُ وكاَهاَ ،ى الاغتراف لها بصخهُت ناهىهُت مؿخهلت غً شخهُت ماؾؿها
وؤغًائها(ؤ) ،وخظغ َاالء مً اؾخسضام ؤمىالها ألؾغايهم الصخهُت (ب).
أ -اطخلالٌ شخـُت الجمعُت عً شخـُت اإلاؤطظين:
ٌػخبر جمخؼ الجمػُاث بالصخهُت الهاهىهُت مً ألامىع اإلاؿلم بها في الكٌغ الهاهىوي
واإلاؿخهغة في الهىاغض الػامت( ،)921وعؾم طلَ ،لم ًخىان اإلاكغع غً جإيُض جمخؼ الجمػُاث
بالصخهُت الهاهىهُت مغة ؤزغي بمىحب ناهىن الجمػُاث(.)922
ًترجب غلى ما ؾبو هدُجت في ؾاًت ألاَمُت؛ وهي اؾخهالُ واهكهاُ شخهُت الجمػُت
ً
ً
ً ً
اؾخهالال جاما غً شخهُت ؤغًائها ،قال جغجبِ الجمػُت وحىصا وغضما بػض جإؾِؿها
بصخهُت ؤغًائها ،وال جؼوُ بؼواُ ؤغًاءَا اإلااؾؿحن .قخخمخؼ الجمػُت بجمُؼ الخهىم
ً
ّ
بال ما ًان مجها مالػما لهكت ؤلاوؿان ،وطلَ في الخضوص التي ًهغَا الهاهىن.
وال قَ ّؤن اؾخهالُ شخهُت الجمػُت غً شخهُت ألاغًاء غامل قػاُ الؾخمغاع
ّ
وصًمىمت الجمػُت ،بط نض ًخؿحر ألاغًاء لًٌ جبهى الجمػُت ناثمت ووكاَها ٌؿخمغ( .)923بال
َظٍ الضًمىمت وؿبُت ،قالجمػُت نض جؼوُ باألحل املخضص لها ؤو بالخل الازخُاعي ؤو
 -921اإلااصة  49مً ألامغ عنم  ،58-75اإلااعر في  26ؾبخمبر  ،1975اإلاخًمً الهاهىن اإلاضوي ،اإلاػضُ واإلاخمم ،مغحؼ
ؾابو.
 -922اإلااصة  17مً الهاهىن عنم  ،06-12اإلاخػلو بالجمػُاث ،مغحؼ ؾابو.
ّ -923
بن الضًمىمت اإلاههىصة ؤغالٍ ،هي صًمىمت وؿبُت جؼوُ باههًاء ألاحل املخضص لها في غهض ؤلاوكاء ؤو غً َغٍو
الخل ؤو بؿحر طلَ مً ؤؾاب الؼواُ.
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ؤلاحباعي ؤو باهتهاء الؿغى الظي وكإث مً ؤحله.
ً
وحضًغ بالظيغ ّ
بإن قهل شخهُت الجمػُت غً شخهُت ؤغًائها ،وبن ًان مُلها
ً
مً الىاخُت الهاهىهُت الىظغٍت البدخت ،قةهه ًظل وؿبُا مً الىاخُت الىانػُت والكػلُت،
ً
ً
وطلَ هظغا إلمٍاهُت جإزغ بعاصة الجمػُت بةعاصة ؤغًائها زانت عثِؿها الظي ٌػخبر ممثال
ً
ً
ناهىهُا لها وهاثبا ٌػبر غً بعاصتها( .)924قخىداػ الجمػُت وجمُل إلاً ًىداػ له ؤغًائها(.)925
ً
ً
وٍمًٌ ؤن جهىع طلَ مثال-زهىنا في املجخمػاث التي ٌؿىص قحها الكؿاص -باليؿبت
لجمػُت خماًت اإلالٌُت الهىاغُت ؤو خماًت اإلاؿتهلَ خُىما ًٍىن ؤغًائها مىداػون بلى
جاحغ ومىخج ؾحر هؼٍه ،قخػمل الجمػُت غلى جغوٍج الؿمػت الُُبت إلاىخجاث َظا الخاحغ ؤو
ً
اإلاىخج ولى ًاهذ عصًئت ومؿكىقت بضال مً مداعبتها والىضاء بلى مهاَػتها(.)926
ب -حظساطخخدام أمىاٌ الجمعُت لألغساق الصخـُت لألعلاء:
ًىجغ غً جمخؼ الجمػُت بالصخهُت الهاهىهُت جمخػها بظمت مالُت مؿخهلت غً طمت
ألاغًاء( .)927لظلَ غمل اإلاكغع الجؼاثغي غلى جؼوٍض ؤمىاُ الجمػُاث بدماًت ناهىهُت
للخُلىلت صون الػبث بإمىالها.
وخؿً قػل اإلاكغع الجؼاثغيّ ،
ألن طلَ ٌؿض الباب ؤمام ألاغًاء طوي الىكىؽ
اإلاغًٍت مً جدىٍل الجمػُت مً آلُت جُىغُت ؾحر عبدُت بلى وؾُلت مؿخترة اليدؿاب
ألامىاُ وجدهُو ألاعباح ؾحر اإلاكغوغت.

 -924جايض اإلااصة  50مً ألامغ عنم  ،58-75اإلاخًمً الهاهىن اإلاضوي ،اإلاػضُ واإلاخممّ ،
بإن الصخو الاغخباعي ًٍىن
له غلى وحه الخهىم هاثب ٌػبر غً بعاصجه.
ً
ً
ً -925ظهغ طلَ زهىنا ؤزىاء خمالث الاهخساباث الؿُاؾُت ،يثحرا ما ًداوُ اإلاترشخحن حظب الجمػُاث بلحهم.
 -926بط ًمًٌ ألغًاء َظٍ ألازحرة الخأمغ مؼ اإلاىخجحن الظًً ًٍىن الؿل مً نكاتهم مهابل خهىلهم غلى ألامىاُ.
ُ
ٌ -927ػخبر جمخؼ الجمػُت بظمت مالُت مؿخهلت هدُجت ناهىهُت اليدؿابها الصخهُت الهاهىهُت .اهظغ اإلااصة  50مً
ألامغ عنم  ،58-75اإلاخًمً الهاهىن اإلاضوي ،اإلاػضُ واإلاخمم ،مغحؼ ؾابو.
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ّ
وغلى َظا ألاؾاؽ ،ال ًجىػ لألغًاء ؤن ًخهغقىا في ؤمىاُ الجمػُت بال في خضوص
الهضف املخضص في ناهىنها ألاؾاس ي( .)928ولًمان طلَ ًسًؼ اإلاكغع الخهغف في ؤمىاُ
الجمػُاث بلى عنابت صازلُت جخىلها حمػُتها الػامت( ،)929وطلَ مً زالُ زًىع جهاعٍغَا
ألاصبُت واإلاالُت للمهاصنت غلحها مً َغف الجمػُت الػامت وقها لإلحغاءاث املخضصة في
ً
ناهىنها ألاؾاس ي .يما جظهغ الغنابت الضازلُت ؤًًا مً زالُ الاَالع غلى ما جم نغقه وفي
ماطا جم نغقه ومهاعهت طلَ باإلاىاعص واإلاضازُل التي جلتزم الجمػُت بدسجُلها في خؿاب
بًغاصاث محزاهُتها (.)930
وبلى حاهب الغنابت الضازلُت التي جماعؾها الجمػُت الػامت؛ َىاى عنابت زاعحُت جخىلها
الؿلُت الػمىمُت املخخهت خُىما جغؾل بلحها الجمػُت وسخ مً جهاعٍغَا اإلاالُت الؿىىٍت
ً
( ،)931زهىنا متى ًان وكاَها ًخمحز بالهالر الػام و/ؤو اإلاىكػت الػمىمُت(.)932
يما ٌػخبر جهغف ألاغًاء في ؤمىاُ الجمػُت ألؾغايهم الصخهُت ؤو لخالف َضقها
ً
ً
املخضص في ناهىنها ألاؾاس ي ،حػؿكا في اؾخؿالُ ألامالى الجماغُت ،وَػانب غلُه ناهىها(.)933

ُ
 -928اهظغ اإلااصة  31مً الهاهىن عنم  ،06-12اإلاخػلو بالجمػُاث ،مغحؼ ؾابو.
 -929حػخبر الجمػُت الػامت الهُئت الػلُا في الجمػُت ،وهي جدكٍل مً حمُؼ ألاغًاء الظًً جخىاقغ قحهم قغوٍ
ُ
الخهىٍذ املخضصة في الهاهىن ألاؾاس ي .اهظغ اإلااصجحن  25و 26مً الهاهىن عنم  ،06-12اإلاخػلو بالجمػُاث،
مغحؼ ؾابو.
 -930اإلااصة  2/33مً ناهىن عنم  ،06-12مغحؼ ؾابو.
ٌ -931ػخبر اعؾاُ َظٍ الخهاعٍغ التزام ٌػغى الجمػُت في خالت غضم الىقاء به بلى غهىباث جخمثل في ؾغامت مالُت
جتراوح بحن ؤلكي صًىاع ( 2.000صج) وزمؿت آالف صًىاع ( 5.000صج) وحػلُو وكاَها إلاضة ال جخجاوػ ؾخت ()6
ُ
ؤقهغ .اهظغ اإلاىاص  20 ،19و  40مً ناهىن عنم  ،06-12اإلاخػلو بالجمػُاث ،مغحؼ ؾابو.
ّ -932
بن الغنابت اإلاكضصة غلى الجمػُاث التي ًخمحز وكاَها بالهالر الػام و/ؤو اإلاىكػت الػمىمُت ججض مبرعَا في
زًىع الاغاهاث والخبرغاث الػمىمُت بضوعَا لىظام اإلاغانبت باغخباعَا ؤمىاُ غمىمُت .عاحؼ اإلاىاص مً  34بلى
 38مً الهاهىن عنم  ،06-12اإلاخػلو بالجمػُاث ،مغحؼ هكؿه.
 -933جىو اإلااصة  31مً الهاهىن عنم  06-12اإلاخػلو بالجمػُاث غلى ؤههً « :جب أال حظخخدم اإلاىازد الىاحمت عً

ّ
وؼاهاث الجمعُت إال لخحلُم ألاهداف املحددة في كاهىنها الاطاس ي والدؼسَع اإلاعمىٌ به.
ٌعخبر اطخعماٌ مىازد الجمعُت وأمالهها ألغساق شخـُت أو أخسي غير جلً اإلاىـىؾ عليها في كاهىنها
ألاطاس ي ،حعظفا في اطخغالٌ ألامالن الجماعُت وَعاكب علُه ،بهره الـفت هبلا للدؼسَع اإلاعمىٌ به «.
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ا
زاهُا-كماهاث اطخلاللُت الجمعُاث إشاء اإلاخدخلين في الظىق:
جخمثل يماهاث اؾخهاللُت حمػُاث خماًت اإلالٌُت الهىاغُت بػاء اإلاخضزلحن في
الؿىم في زًىع حػُحن َُئاتها بلى ؤؾلىب الاهخساب مً َغف ؤغًائها (ؤ) ،وخظغ الؿحر
مً الخضزل في وكاَاتها وحؿُحرَا (ب) ،وحػضص مىاعصَا اإلاالُت (حـ) ،بحباع الؿحر باللجىء بلى
الهًاء للمُالبت بدلها (ص).
أ -اعخماد أطلىب الاهخخاب في حعُين هُئاث الجمعُت:
ّبن ؤوُ ما ًٌغؽ اؾخهاللُت الجمػُاث ججاٍ الؿحر َى ؤؾلىب حػُحن ؤحهؼتها اإلاؿحرة
والخىكُظًت ،قالجمػُاث جخىقغ غلى حمػُت غامت جخٍىن مً حمُؼ ألاغًاء الظًً جخىقغ
قحهم قغوٍ الخهىٍذ املخضصة في ناهىنها ألاؾاس ي ،وجمثل الهُئت الػلُا قحها ،وغلى َُئت
جىكُظًت جهىم بةصاعة الجمػُت وحؿُحرَا(.)934
قهظٍ ألازحرة ًخم حػُحن ؤغًائها غً َغٍو الاهخساب مً َغف ؤغًاء الجمػُت
ً
الػامت وقها لهىاغض ومباصت الضًمهغاَُت ووقو آلاحاُ املخضصة في الهاهىن ألاؾاس ي
للجمػُت( .)935وَظا ما ًجؿض اؾخهاللُت الجمػُت مً الىاخُت الػًىٍت.
ب -حظسجدخل ألاحاهب في وؼاهاث وحظُيرػؤون الجمعُت:
لم ًٌخل اإلاكغع الجؼاثغي بةزًاع وكاٍ الجمػُت وحؿُحرَا بلى ناهىنها ألاؾاس ي
الظي جهاصم غلُه الجمػُت الػامت الخإؾِؿُت قدؿب( ،)936بل ػٍاصة غلى طلَ مىؼ بهىعة
نغٍدت جضزل ًل ؤحىبي غً الجمػُت ،ؾىاء ًان شخها َبُػُا ؤو مػىىٍا ،في ؾحرَا(.)937
ُ
 -934اهظغ اإلااصجحن  25و  26مً الهاهىن عنم  ،06-12اإلاخػلو بالجمػُاث.
 -935اإلااصة  15مً الهاهىن عنم  ،06-12اإلاخػلو بالجمػُاث ،مغحؼ هكؿه.
ُ
 -936لالَالع غلى مجمل الهىاغض التي ًجب ؤن ًخًمجها الهاهىن ألاؾاس ي اهظغ اإلااصة  27مً ناهىن عنم ،06-12
ً
ً
ً
اإلاخػلو بالجمػُاث ،مغحؼ ؾابو .ونض ؤغضث وػاعة الضازلُت والجماغاث املخلُت ناهىها ؤؾاؾُا همىطحُا
حؿخػحن به الجمػُاث ،وٍمًٌ الاَالع غلُه في اإلاىنؼ الالٌترووي آلاحيwww.interieur.gov.dz :
 -937وَظا ما جايضٍ اإلااصة  16مً الهاهىن عنم  06-12اإلاخػلو بالجمػُاث ،بط حاء قحها ؤههً »:مىع أي شخف
معىىي أو هبُعي ،أحىبي عً الجمعُت ،مً الخدخل في طيرها «.
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وَػخبر َظا الخٌم هدُجت مىُهُت لخٌم آزغ وَى انخهاع خو الترشر في َُئاث
الجمػُت غلى ؤغًائها ال ؾحر( .)938وبىاء غلى طلَ ال ًدو ألي ؤحىبي غً الجمػُت بإن ًترشر
لُيخسب غلُه ؤو ؤن ٌكاعى في الهُئاث الخىكُظًت للجمػُت .ومً ّ
زم ال ٌُػهل جهىع ؤحىبي
ًخىلى حؿُحر الجمػُت.
حـ -حعدد مىازد الجمعُاث:
()939

ً
ً
مً قإهه ؤن ًلػب صوعا اًجابُا في حػؼٍؼ

القَ ؤن حػضص مىاعص الجمػُاث
اؾخهاللُت الجمػُاث والخهلُل مً ّ
خضة جبػُتها ججاٍ اإلامىلحن متى حػضصث َظٍ اإلاىاعص مً
الىاخُت الىانػُتّ .ؤما بطا ًان الخمىٍل في الىانؼ ًهخهغ غلى ممىُ واخض قهِ ّ
قةن طلَ نض
ً
ًؼغؼع اؾخهاللُت الجمػُت وخُاصَا هظغا إلمٍاهُت جإزغ الجمػُت باإلامىُ.
ومثاُ طلَ ؤن ًٍىن جمىٍل بخضي حمػُاث خماًت اإلالٌُت الهىاغُت -ؾىاء
مخسههت ؤو زانت بدماًت اإلاؿتهلَ -ومىدها بغاهاث مً ؤخض ألاغىان الانخهاصًحن
اإلاخضزلحن في الؿىم صون ؤن جدهل الجمػُت غلى مىاعص ؤزغي مً حهاث ؤزغي ؤو جٍىن
الاغاهاث التي جمىدها الضولت ؾحر ًاقُت .قمىذ ؤلاغاهت مً اإلاخضزل في الؿىم في َظٍ الخالت
مً قإهه ؤن ًاصي بلى زلو هىع مً الخػاَل بحن الجمػُت وَظا اإلاخضزل ،ومً ّ
زم نض جىداػ
إلاهلخخه وال حػاعى مىخجاجه ولى ًاهذ مًغة(.)940
د -الحل الللائي للجمعُاث هلماهت كد جدخل الغير:
ً ً
ٌػض ؤؾلىب خل الجمػُاث ماقغا نىٍا لخمخػها باالؾخهاللُت ،ويماهت قػالت يض ؤي
 -938اإلااصة  14مً الهاهىن عنم  06-12اإلاخػلو بالجمػُاث ،مغحؼ ؾابو.
 -939جخٍىن مىاعص الجمػُاث مً اقتراًاث ؤغًائها ،ومضازُل مغجبُت بيكاَاتها ،وَباث ووناًا وجبرغاث جخلهها
مً الؿحر والجمػُاث ألاحىبُت واإلاىظماث ؾحر الخٍىمُت ألاحىبُت في اَاع غالناث الخػاون ،بكغٍ اإلاىاقهت
اإلاؿبهت للؿلُاث الػمىمُت باليؿبت لهظٍ الازحرة ،وبغاهاث جخلهها مً الضولت ؤو الىالًت ؤو البلضًت .ؤهظغ
اإلاىاص  29و 1/33مً الهاهىن عنم  ،06-12اإلاخػلو بالجمػُاث ،مغحؼ ؾابو.
ً -940الخظ في َظا الكإن ّ
ؤن اإلاكغع الجؼاثغي بمىحب اإلااصة  13مً ناهىن عنم  ،06-12اإلاخػلو بالجمػُاث ًمىؼ
الجمػُاث مً ؤن جمىُ مً َغف ألاخؼاب الؿُاؾُت ؤو ؤن جخلهى مجها َباث ؤو بغاهاث ؤو وناًا مهما ًان
ّ
قٍلها .وٍبضو ّ
ؤن َم اإلاكغع الجؼاثغي َى اؾدبػاص الجمػُاث بٍل ما له غالنت بالؿُاؾُت لِـ بال.
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ً
تهضًض نض ًإجحها مً الؿحر ألاحىبي غجها ،ووقها لىو اإلااصة  42مً الهاهىن عنم  06-12اإلاخػلو
ً
بالجمػُاثً ،مًٌ لألغًاء خل الجمػُت بالُغٍو ؤلاعاصي َبها إلاا َى مدضص في ناهىنها
ألاؾاس ي بكغٍ ؤن ًبلؿىا طلَ بلى الؿلُت التي مىدذ الاغخماص ،وَػخبر َظا ألاؾلىب في
الخل هدُجت مىُهُت ألؾلىب الخإؾِـ.
ّ
بِىما ال ًجىػ للؿحر ألاحىبي غً الجمػُت ؤن ًخضزل في خلها بال غً َغٍو الهًاء ،قال
ّ
خل بال بىاء غلى خٌم نًاجي ،بط ًخػحن غلى الؿحر الظي ٌؿعى بلى خل الجمػُت ؤن ًغقؼ
صغىي نًاثُت ؤمام الجهت الهًاثُت املخخهت(.)941
ّ
الفسع الثاوي
جدخل الجمعُاث لحماًت اإلالىُت الـىاعُت
حػخبر الخغيت الجمػىٍت ؾمت باعػة مً ؾماث املجخمػاث الخضًثت ألنها حػبر غً وعي
املجخمؼ وجكخده غلى الخػضصًت والخغٍاث ؤلاوؿاهُت ،وبالىظغ بلى الضوع الظي جلػبه في
مسخلل مجاالث الخُاة ،قةنها حػخبر قغٍَ مهم في الجهىى باإلاكغوع الخىمىي للبالص .ولًٌ
ًبهى مجاُ وكاَها في خضوص الكًاء اإلاؿمىح به.
وحػخبر حمػُاث خماًت اإلاؿتهلَ ؤهجؼ َظٍ الجمػُاث ،بط جخمخؼ بهالخُاث واؾػت في
ؾبُل خماًت اإلاؿتهلَ مً الؿلؼ اإلاهلضة واإلاؿكىقت ،وفي بَاع خماًتها للمؿتهلَ جدهو ال
ً
ً
مدالت خماًت للملٌُت الهىاغُت ،قُجىػ لهظٍ الجمػُاث ؤن جخضزل جضزال وناثُا نبل
 -941جسخلل الجهت الهًاثُت املخخهت بالكهل في نًُت خل الجمػُت جبػا للصخو عاقؼ الضغىي ،قةطا ًان َظا
ً
ً
ألازحر شخها غاصًا ًٍىن الازخهام للهًاء الػاصي ،وهي املخٌمت التي ًىحض في صاثغة ازخهانها مهغ
الجمػُت .وؤما بطا ًان عاقؼ صغىي الخل ؾلُت مً الؿلُاث الػمىمُت ،قةن الازخهام ًاوُ للهًاء
ؤلاصاعي مؼ مغاغاة الؿلُت اإلاػىُت والازخهام ؤلانلُمي .وال ًجىػ للؿلُت الػمىمُت املخخهت ؤن جغقؼ
ً
ّ
صغىي الخل بال في الخاالث الخالُت :خالت مماعؾت الجمػُت وكاَا ؤو غضة ؤوكُت ؤزغي ؾحر جلَ التي هو
غلحها ناهىنها ألاؾاس ي؛ وخالت خهىلها غلى ؤمىاُ مً جىظُماث ؤحىبُت زغنا ألخٍام اإلااصة  30مً الهاهىن
عنم  06-12اإلاخػلو بالجمػُاث ،وفي خالت بزباث جىنكها غً مماعؾت وكاَها بكٍل واضر .اهظغ اإلااصة  43مً
الهاهىن عنم  06-12اإلاخػلو بالجمػُاث.
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ً
ً
ً
ً
ً
اؾخكداُ الًغع(ؤوال) ،ؤو جضزال صقاغُا غالحُا في خاُ ونىع الًغع(زاهُا).
ا
أوال-الخدخل الىكائي:
ًههض بالخضزل الىناجي لخماًت اإلاؿتهلَ ،طلَ ؤلاحغاء الظي جباقغٍ حمػُاث خماًت
اإلاؿتهلَ نبل اإلاؿاؽ بصخت وؤمً اإلاؿتهلَ وؾالمخه مً ألايغاع التي نض جلخو به مً
َغف اإلاهىُحن وؾحرٍ مً اإلاخضزلحن الانخهاصًحن الظًً ٌؿػىن بلى جدهُو ؤيبر عبذ ممًٌ
ً
ولى ًان طلَ غلى خؿاب اإلاؿتهلَ زهىنا مؼ ؾُاب الىعي الاؾتهالًي بيؿبت يبحرة بحن
حمهىع اإلاؿتهلٌحن بؿُت يغوعة الاعجهاء باإلاؿخىي الاؾتهالًي بما ًدىاؾب مؼ مهخًُاث
الخُاة ،ألامغ الظي ًخُلب مخابػت مؿخمغة مً َغف َظٍ الجمػُاث نهض جدؿِـ
اإلاؿتهلَ وبغالمه (ؤ) ومغانبت الجىصة وألاؾػاع (ب) .
أ -الخحظِع وؤلاعالم:
حػخبر جىغُت املجخمؼ الؿاًت ألاؾاؾُت اإلاخىزاة مً ؤًت حمػُت مهما ًان َضقها،
ولخدهُو طلَ البض ؤن ٌؿمذ لها الهاهىن بهالخُت الخدؿِـ وؤلاغالم .ونض اغترف اإلاكغع
الجؼاثغي بهظٍ الهالخُت نغاخت باليؿبت لجمػُاث خماًت اإلاؿتهلٌحن ،خُث ؤيضث اإلااصة
 21مً ناهىن عنم  03-09اإلاخػلو بدماًت اإلاؿتهلَ ونمؼ الؿل ّؤن حمػُت خماًت
اإلاؿتهلٌحن تهضف بلى يمان خماًت اإلاؿتهلَ مً زالُ بغالمه وجدؿِؿه وجىححهه(.)942
ً
يما ٌؿخكاص طلَ ؤًًا مً زالُ هو اإلااصة  24مً الهاهىن عنم  06-12اإلاخػلو
بالجمػُاث الظي ًجحز للجمػُاث بإن جهىم بةنضاع ووكغ وكغٍاث ومجالث ووزاثو بغالمُت
ومُىٍاث لها غالنت بهضقها .قهظٍ اليكغٍاث واملجالث والىزاثو َضقها ألاؾاس ي َى بغالم
وجدؿِـ املجخمؼ.
 -942ال ًهخهغ ؤؾلىب الخدؿِـ غلى اإلاؿتهلَ قدؿب وبهما ًجب ؤن ًهل ألصخاب الهغاع ومثاُ طلَ ازُاع
مجلـ اإلاىاقؿت ،خُث ههذ اإلااصة  2/35مً ألامغ عنم  ،03-03اإلاخػلو باإلاىاقؿتّ ،
اإلاػضُ وا ّ
إلاخمم ؤهه» :

ًمىً أن حظدؼيره أًلا في اإلاىاكُع هفظها الجماعاث املحلُت والهُئاث الاكخـادًت واإلاالُت واإلاؤطظاث
والجمعُاث اإلاهىُت والىلابُت وهرا حمعُاث اإلاظتهلىين. «.
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وبىاء غلى طلَ ًجىػ للجمػُاث التي جخضزل مً ؤحل خماًت اإلالٌُت الهىاغُت ؤن
حػلم الجمهىع وجدؿؿه مً زُغ الخهلُض وما ٌؿببه مً ؤيغاع للمجخمؼ بإؾغٍ مؼ بُان
يُكُت جىزُه ومداعبخه .ولها ؤن جلجإ في ؾبُل طلَ بلى حمُؼ الىؾاثل اإلاخاخت لها يخىظُم
اإلالخهُاث وألاًام الضعاؾُت واإلاكاعيت في البرامج الاطاغُت والخلكؼٍىهُت ووكغ وزاثو ومُىٍاث
ومجالث صوعٍت ؤو اؾخػماُ الاهترهِذ.
ََ
لظا ّ
قةن الجمػُاث ُمُال َبت بالػمل غلى جىغُت اإلاؿتهلٌحن وجىححههم وجغقُضَم،
وجدؿِؿهم بػضم انخىاء خاحاتهم مً ألاؾىام الكىيىٍت وؾحر الغؾمُت ّ
ألنها مجاُ زهب
الهدكاع اإلاىاص والؿلؼ اإلاهلضة .ومُالبت يظلَ بإن حػغقهم بمسخلل الهُئاث الؿاَغة غلى
يمان ؤمجهم الاؾتهالًي ،والجهاث التي بةمٍانهم اللجىء بلحها ًلما قػغ بإهه نض انخجى
ً
ً
مىخىحا مهلضا.
ً
ونض ؤخؿً اإلاكغع الجؼاثغي نىػا ،خُث ؾمذ للمجخمؼ اإلاضوي بإن ٌؿاَم في مىؼ
الًغع نبل ونىغه ،بط ّؤن الخكٌحر الؿلُم ًهخض ي الخهضي لألزُاع نبل جكانمها ،قالىناًت
زحر مً الػالج.
ب -دوز حمعُت حماًت اإلاظتهلً في مساكبت حىدة اإلاىخجاث:
ً ً
جلػب حمػُاث خماًت اإلاؿتهلٌحن صوعا مهما في مخابػت ألاؾىام وطلَ إلاغانبت ألاؾػاع
الؿلؼ واإلاىخجاث( ،)943وَكبه صوع الجمػُت َىا طلَ الضوع الظي جلػبه مهالر مغانبت
ً
الجىصة ونمؼ الؿل وألاؾػاع بط اغترف لها اإلاكغع باإلاىكػت الػامت ؤو الػمىمُت وقها
ّ
بال ّ
ؤن
 -943بالغؾم مً املخالكاث التي حػاًجها حمػُاث خماًت اإلاؿتهلٌحن خُث جهىم بةزباع الؿلُاث املخخهت،
الهاهىن لم ًمىدها ؤًت ؾلُت عنابُت ولم ّ
ًسىُ لها الهُام بةحغاءاث ًالتي مىدذ ألغىان مهالر مغانبت
ألاؾػاع ويباٍ الكغَت الهًاثُت ًالبدث غً املخالكاث وجكدو اإلاؿدىضاث وخغٍت الضزىُ بلى املخالث
وؤمايً ؤلاهخاج والخسؼًٍ والهُام بخدهُهاث وجدغٍغ مدايغ .عاحؼ :ؿباحي زبُعت » ،قػلُت ؤخٍام وبحغاءاث
خماًت اإلاؿتهلَ في الهاهىن الجؼاثغي « ،مضازلت نضمذ في اإلالخهى الىَجي جدذ غىىان " اإلاىاقؿت وخماًت
اإلاؿتهلَ"ً ،ىمي  17و 18هىقمبر ً ،2009لُت الخهىم حامػت غبض الغخمان محرة بجاًت ،م.24.
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ً
للكغوٍ والٌُكُاث الخىظُمُت اإلاػمىُ بها ناهىها.
وٍمًٌ لجمػُاث اإلاؿتهلٌحن ،في َظا ؤلاَاع ،ؤن حػلم الؿلُاث املخخهت بىحىص
اإلاىخجاث اإلاؿكىقت ؤو جلَ التي جدمل غالماث مهلضة ؤو جلَ التي ال حؿخجُب للمىانكاث
الهاهىهُت ،يما جخىلى صعاؾت الكٍاوي التي جخلهها مً اإلاؿتهلٌحن والخدهُو قحها وغغيها غلى
اإلاهالر املخخهت.
وغلُه ،ؤنبذ الضوع الظي جلػبه حمػُاث خماًت اإلاؿتهلَ ؤيثر يغوعة بؿبب اهكخاح
ؤؾىام الؿلؼ والخضماث غلى اإلاؿتهلٌحن ؾىاء مً نبل مىخجحن وَىُحن ؤو ؤحاهب قخهىم
َظٍ الجمػُاث بمؿاغضة ألاحهؼة الغؾمُت الخابػت للضولت وبخهاؾم اإلاؿاولُت في مغانبت
ألاؾىام وجُهحرَا ويبُها يدؿهُل ألاؾػاع وسخب اإلاىخىحاث التي ال جخُابو
ً ً
ً
ً
ً
واإلاىانكاث واإلاهاًِـ املخغعة ناهىها بههاقا لخماًت اإلاؿتهلَ ماصًا وصخُا وؤمىا.
ا
زاهُا-الخدخل الدفاعي لحماًت اإلاظتهلً:
ً
ٌػخبر الخضزل الضقاعي بحغ ًاء غالحُا في خاُ ونىع الًغع غلى اإلاؿتهلَ مً َغف
اإلاخضزل .وٍخسظ َظا ؤلاحغاء غضة ؤقٍاُ ،مجها الهُام بالضقاع غً مهالر اإلاؿتهلَ ؤمام
الجهاث الهًاثُت (ؤ) ،ؤو الضقاع غً اإلاؿتهلَ زاعج الهُئاث الهًاثُت (ب).
أ-الدفاع عً مـالح اإلاظتهلً أمام الللاء:
ً
ً
ٌػخبر الخهاض ي خها مػترقا به للجمػُاث ،بط ًجىػ للجمػُاث ؤن جغقؼ صغاوي
نًاثُت وؤن جخإؾـ ؤمام الهًاء بؿبب وناجؼ جمـ اإلاهالر الكغصًت والجماغُت
ألغًائها(.)944
ؤيض اإلاكغع الجؼاثغي َظا الخو للجمػُاث بهىعة غامت( ،)945ولجمػُاث خماًت
 -944شواوي الياهىت ،مغحؼ ؾابو ،م.178.
ً
 -945اإلااصة  17مً الهاهىن عنم  ،06-12اإلاخػلو بالجمػُاث ،مغحؼ ؾابو .وعاحؼ ؤًًا:
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ً
اإلاؿتهلَ بهىعة زانت( .)946وَػخبر َظا زغوحا غً الهاغضة التي جهض ي بغقؼ الضغىي مً
ناخب الخو هكؿه وَى اإلاؿتهلَ ،قخٍىن للجمػُت نكت ؾحر غاصًت(.)947
ً
وبىاء غلى الىهىم اإلاكاع بلحها ؤغالٍ ،باث املجاُ مكخىخا ؤمام الجمػُاث للخإؾِـ
ً
ً
ً
ّ
بؿٌ الىظغ غً ميكإ الضغىي ،بن ًان زُإ مضهُا ؤو حىاثُا ،يما ًجىػ لها
يُغف مضوي
ؤن جىظم بلى صغاوي ناثمت مغقىغت مً نبل اإلاؿتهلَ ؤو مجمىغت مً اإلاؿتهلٌحن(.)948
ً
وجغجِبا غلى ما ؾبو ًمًٌ لجمػُاث خماًت اإلاؿتهلٌحن ؤن جخإؾـ يُغف مضوي
وجُالب بدهها لهالر اإلاؿتهلٌحن وطلَ متى ًان غمل اإلاخضزل ؾحر مكغوع ًالؿل
والخهلُض وًان ًهِب مجمىع اإلاؿتهلٌحن ؤو ؤن ًخػغى ّ
غضة مؿتهلٌحن مػغوفي الهىٍت،
أليغاع قغصًت ،هجمذ غً قػل غىن انخهاصي واخض ،وجٍىن طاث مهضع مكترى ،وفي
ً
ً
الخالت ألازحرة ّ
البض ؤن ًٍىن لضي الجمػُت جىيُال مٌخىبا مً مؿتهلٌحن ازىحن غلى ألانل(.)949
وٍمًٌ للجمػُت ؤن جُالب بىنل اإلاماعؾت ؾحر اإلاكغوغت والخػىٌٍ نهض بنالح
ً
ً
الًغع الالخو باإلاهالر اإلاكتريت للمؿتهلٌحن ،وال ًُلب بهظا الهضص حػىًٍا مؿخهال لٍل
مًغوع ،بل الخػىٌٍ ًٍىن باؾم الجمػُت ولخؿابها يصخو مػىىي(.)950
ZOUNGRANA Ibrahim, Réflexions autour de la protection des consommateurs, thèse pour
obtenir le grade de Docteur, droit privé et comparé, Université de Perpignan via domitia 2016,
p.83.
 -946اإلااصة  23مً الهاهىن عنم  ،03-09اإلاخػلو بدماًت اإلاؿتهلَ ونمؼ الؿل ،مغحؼ ؾابو .واإلااصة  65مً الهاهىن
عنم  ،02-04اإلاخػلو بالهىاغض اإلاُبهت غلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،مغحؼ ؾابو.
 -947شواوي الياهىت ،مغحؼ ؾابو ،م.178.
 -948شعبي ّ
عماز ،خماًت اإلاؿتهلَ مً ألايغاع الىاججت غً اإلاىخجاث اإلاػُبت ،ؤَغوخت صيخىعاٍ ،جسهو ناهىن
ألاغماًُ ،لُت الخهىم والػلىم الؿُاؾُت ،حامػت دمحم زًُغ ،بؿٌغة ،2013 ،م.185.
 -949شواوي الياهىت ،مغحؼ ؾابو ،مغحؼ ؾابو ،م.180.
ً -950غي " شعبي ّ
عماز" بإهه ًجىػ للجمػُاث مُالبت الهاض ي بةغالم حمهىع اإلاؿتهلٌحن بالخٌم الهاصع غلى هكهت
ّ
املخٍىم غلُه .لًٌ ال وكاَغَم في طلَ غلى ؤؾاؽ ّ
ؤن وكغ الخٌم ٌػخبر غهىبت جٌمُلُت ال ًُلبها بال مً له
ؾلُت جىحُه الاتهام ومً له ؾلُت الىُو بالػهىبت متى وحضث َىاى غهىبت ؤنلُت .عاحؼ :شعبي ّ
عماز،
مغحؼ ؾابو ،م.186.
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ومؼ طلَ جبهى الؿلُت الخهضًغٍت للهاض ي في الاؾخجابت للُلباث وجهضًغٍ الًغع
ً
والخػىٌٍ( .)951والظي يثحرا ما ًلجإ بلى الخٌم بخػىًٍاث عمؼٍت ال جكي بالؿغى اإلاُلىب،
وطلَ بؿبب نػىبت جدضًض َظٍ الخػىًٍاث هدُجت غضم جدضًض غضص اإلاؿتهلٌحن
اإلاًغوعًٍ(.)952
ب -ألاطلىب غيرالللائي:
ً
ً
يثحرا ما جٍىن الضغاوي الهًاثُت ؾحر قػالت ،هظغا لخٍلكتها وبُئ بحغاءاتها ،لظلَ
ً
ً
حؿلَ الجمػُاث َغنا ؤزغي للضقاع غً اإلاؿتهلَ قخماعؽ يؿُا غلى اإلاىخجحن لُخسلىا
غً اإلاماعؾاث الخجاعٍت ؾحر اإلاكغوغت ،ؤو سخبهم للمىخىج مً الؿىم ؤو جىنُكهم إلقهاع
جًلُلي...بلخ ،وجخسظ َظٍ الُغم ؤؾلىبحنَ ،ما :اإلاهاَػت وؤلاقهاع اإلاًاص.
وٍههض باإلاهاَػت الامخىاع غً الكغاء ،بط نض جهضع حمػُاث اإلاؿتهلَ في بػٌ
ً
ً
ألاخُان ؤمغا ؤو بقػاعا جُلب قُه مً حمهىع اإلاؿتهلٌحن الامخىاع غً قغاء بػٌ الؿلؼ ؤو
الخػامل مؼ مكغوع مػحن بطا جإيضث مً زُغٍ غلى صخت وؤمً اإلاؿتهلَ( .)953قال جهخهغ
اإلاهاَػت غلى مجغص ؤلاغالم ّ
وبهما جإزظ قٍل َلب ؤو ؤمغ ناصع غً الجمػُت للمؿتهلٌحن
باالمخىاع وغضم قغاء مىخج ياع بؿالمتهم وصختهم(.)954
ولم ّ
ًىو اإلاكغع الجؼاثغي نغاخت غلى مىؼ َظا ؤلاحغاء ،ولم ًىو يظلَ غلى
ً
بباخخه ،وبما ّؤن ألانل في ألاقُاء ؤلاباختّ ،
قةن اإلاهاَػت حػخبر بحغاء مكغوغا ،ما صام ؤهه ال
 -951نًذ مدٌمت ألاؾىاٍ بدٌم ناصع غجها بخاعٍش  15ؤوث  2012جدذ عنم  2012/3434بػضم زبىث الًغع
ً
اإلاباقغ وبالخالي عقٌ َلباث حمػُت ألامان لخماًت اإلاؿتهلَ والبِئت التي جإؾؿذ مضهُا والؿُض (ؽ.ع.م)
مىيىغها جهضًم مىاص ؾظاثُت ؾحر نابلت لالؾتهالى وغضم اخترام الؼامُت ؾالمت اإلاىخج .للمؼٍض مً الخكانُل
خىُ وناجؼ الهًُت عاحؼ :شعبي ّ
عماز ،مغحؼ ؾابو ،م.188-187.
 -952بىدالي دمحم ،خماًت اإلاؿتهلَ في الهاهىن اإلاهاعن صعاؾت مهاعهت مؼ الهاهىن الكغوس ي ،صاع الٌخاب الخضًث،
الهاَغة ،2006 ،م.681.
 -953ؿُاد الـادق ،خماًت اإلاؿتهلَ في ظل الهاهىن الجضًض عنم  03/09اإلاخػلو بدماًت اإلاؿتهلَ ونمؼ الؿل،
مظيغة ماحؿخحر في الهاهىن ،جسهو ناهىن ألاغماًُ ،لُت الخهىم ،حامػت نؿىُُىت  ،2014 ،1م.141.
 -954شعبي ّ
عماز ،مغحؼ ؾابو ،م.188-187.
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ًىحض هو نغٍذ ًمىؼ اإلاهاَػت الجماغُت للمؿتهلٌحن لكغاء مىخج مػحن ،وًل ما مىػه
الهاهىن َى عقٌ البُؼ الهاصع غً الػىن الانخهاصي ،ولِـ عقٌ الكغاء الهاصع غً
اإلاؿتهلَ(.)955
ّؤما الضغاًت اإلاًاصة ،قُههض بها نُام حمػُاث خماًت اإلاؿتهلَ بيكغ وجىػَؼ
اهخهاصاث غً اإلاىخجاث ؤو الخضماث اإلاػغويت بالؿىم املخلُت ،مٌخىبت في الصخل ؤو
املجالث ،ومؿمىغت غً َغٍو ؤلاطاغت ،ومغثُت غً َغٍو الخلكؼٍىن( .)956قالضغاًت اإلاًاصة
هي ههٌُ الضغاًت التي ًهىم بها الخجاع باليؿبت إلاىخجاتهم ،غلى اغخباع ّؤن صغاًت الخجاع
جٍىن بهضف جغوٍج الؿلؼ مخًمىت مؼاًا اإلاىخج ،غٌـ ما جهىم به حمػُاث خماًت
اإلاؿتهلَ ،التي جظهغ غُىب اإلاىخجاث بن وحضث.
وججض الضغاًت اإلاًاصة مبرعتها خو الجمػُاث في الاهخهاص وخغٍتها في الػبحر ،يما ؤنها
ً
ناصعة غً ؾحر مىاقـ .وَظا الاهخهاص نض ًٍىن غاما لبػٌ ؤهىاع اإلاىخجاث ؤو الخضماث،
ً
ً
زانا ًسو مىخج مضنو ومػغوف بإهه ّ
ونض ًٍىن
ًٍىن زُغا غلى صخت وؤمً اإلاؿتهلَ.
قُمًٌ لجمػُاث خماًت اإلاؿتهلَ الهُام بضعاؾاث وزبراث ووكغَا(.)957
وغلى َظا ألاؾاؽً ،مًٌ لجمػُت خماًت اإلاؿتهلَ انخىاء اإلاىخىج اإلاكدبه به مً
الؿىم والهُام بخدلُلُه في املخابغ اإلاػخمضة ،إلاػغقت ما بطا ًان مُابها للمىانكاث ؤو ؾحر
ً
مُابو وقُما ًاهذ الػالمت اإلاىيىغت غلُه مًللت ّ
وؤن اإلاىخىج مهلضا في حؿمُخه ؤو في قٍله
ومىيىغه.
وبطا جإيضث الكٍىى وجبحن للجمػُت غضم مُابهت اإلاىخىج للمىانكاث ؤو ؤهه ًدمل
ً
غالمت مًللت ؤو ؤهه ٌكٍل جهلُضا ؤن جيكغ هخاثج الخبرة غلى اإلاُىٍاث واملجالث التي
 -955مغحؼ هكؿه ،م.180.
 -956ؿُاد الـادق ،مغحؼ ؾابو ،م.140.
 -957والم حبِبت ،خماًت اإلاؿتهلَ ،مظيغة ماحؿخحر ،قغع غهىص ومؿاولُتً ،لُت الخهىم والػلىم ؤلاصاعٍت،
حامػت الجؼاثغ( ،ص.ؽ) ،م.80.
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جهضعَا ،وجهىم بضغىة اإلاؿتهلٌحن غلى مهاَػت َظا اإلاىخىج.
ّ
بال ؤهه نض جترجب غً الضغاًت مؿاولُت الجمػُت ججاٍ اإلاىخجحن ،وٍظهغ َظا زانت
غىض زُئها في جهضًغ الخبرة ،مما ًغجب مؿاولُتها في بخضار ؤيغاع بإصخاب اإلاىخجاث
والخضماث اإلاىخهضة ،وَظا بػض ؤن جكىض الخبرة مؼاغم الجمػُت.
ولهظا ٌػخبر ؤؾلىبي ؤلاقهاع اإلاًاص واإلاهاَػت مً ؤزُغ ألاؾالُب التي جلجإ بلحها
الجمػُاث ،وهي ؤؾلخت طو خضًً ،قمً حهت جدهو للجمػُت َضقها ،وبالخالي ًبخػض
اإلاؿتهلَ غً اإلاىخجاث اإلاهلضة اإلاُغوخت في الؿىم ،لًٌ جهام مؿاولُت الجمػُت هدُجت
ألايغاع الخجاعٍت التي نض جلخو اإلاىخجحن بؿبب امخىاع اإلاؿتهلٍىن غً انخىاء اإلاىخجاث
بكػل ؤلاقهاع اإلاًاص ؤو اإلاهاَػت بطا ًان اؾخػمالهما مً الجمػُت ًان بؿىء جهضًغ(.)958
وغالوة غلى ما ؾبو حؿعى حمػُت خماًت اإلاؿتهلَ بلى جمثُل اإلاؿتهلٌحن لضي الهُئاث
املخخلكت التي هو الهاهىن غلى ؤخهُتها بظلًَ ،املجلـ الىَجي لخماًت اإلاؿتهلَ( ،)959قهي
بمثابت خلهت ونل بحن اإلاؿتهلَ وؤلاصاعاث املخخلكت ،بط بةمٍانها ههل اوكؿاالث الُغقحن،
والخٌكل بها في ؤخؿً الظغوف.
ًمًٌ لهظٍ الجمػُاث في َظا ؤلاَاع ،ؤن جبلـ عثِـ املجلـ الكػبي البلضي بهكخه
()960

ممثال غً البلضًت لًمان اخترام الدكغَؼ والخىظُم اإلاخػلهحن بدكظ صخت ألاؾظًت

ً -958مًٌ جٌُُل َظٍ ألاقػاُ غلى ؤؾاؽ ؤنها حغٍمت نظف اإلاػانب غلحها بمىحب  296مً ألامغ عنم،156-66
اإلاخًمً ناهىن الػهىباث ،اإلاػضُ واإلاخمم.
ٌ -959ػض جمثُل اإلاؿتهلٌحن وؾُلت مً وؾاثل مكاعيت اإلاؿتهلَ في نىاغت الهغاع اإلاخػلو بمىظىمت خماًخه ،لهظا
ًكترى في الجمػُاث اإلاػىُت ؤن جاصي واحبتها في زضمت اإلاؿتهلَ غلى ؤخؿً وحه ،وطلَ مً زالُ َظٍ
الىؾُلت.
 - 960وَبها لظلَ ًماعؽ بهكخه يابِ الكغَت الهًاثُت صوعا في مجاُ البدث ومػاًىت املخالكاث اإلاخػلهت
بىىغُت اإلاىخجاث والخضماث في خضوص نُغ بلضًخه واجساط الهغاعاث الاصاعٍت الالػمت  ،والخإيض مً مضي
ُ
مُابهتها للمىنكاث واجساط الهغاعاث اإلاىاؾبت في طلَ .اهظغ اإلااصجحن  94و  123مً الهاهىن عنم ،10-11
اإلااعر في  22حىان  ،2011اإلاخػلو بالبلضًت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  ،37لـخاعٍش  03حىٍلُت  .2011واإلااصة 25
مً الهاهىن عنم  03-09اإلاخػلو بدماًت اإلاؿتهلَ ونمؼ الؿل ،مغحؼ ؾابو.
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ً
والىالي باغخباعٍ ؤًًا مؿاوُ غً املخاقظت غلى الىظام وألامً والؿٌُىت الػامت(،)961
بدُث ًجىػ له ؤن ًخسظ بػٌ الاحغاءاث الىناثُت التي جاصي بلى صعت الخُغ املخضم
باإلاؿتهلَ ،يسخب اإلاىخىج مانخا ؤو بهكت نهاثُت ؤو اجساط نغاع ؾلو املخل(.)962
ً
يما ًمًٌ للجمػُاث ؤًًا ؤن جبلـ غً اإلاىخجاث اإلاهلضة ؤو اإلاؿكىقت مباقغة بلى
مهلخت الجىصة ونمؼ الؿل غلى مؿخىي اإلاضًغٍت الىالثُت للخجاعة ،وبلى الكغَت الهًاثُت
والضعى الىَجي ومهلخت الجماعى متى جدهلذ غلى ؤصلت ًاقُت جثبذ طلَ.

اإلاولب الثالث
واكع الحماًت الجمعىٍت
للملىُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت الـىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعُت
ّبن الخماًت الجمػىٍت الخهت للملٌُت الهىاغُت ال جهخهغ غلى مجغص ويؼ نىاغض
ناهىهُت ججحز للمجخمؼ اإلاضوي بإن ًيص ئ حمػُاث ًٍىن َضقها خماًت اإلالٌُت الهىاغُت ؤو
ُ
ّ
خماًت اإلاؿتهلَ ،وبهما البض ؤن جترحم جلَ الهىاغض غلى ؤعى الىانؼ بدُث حػغف مثل َظٍ
ً
ً
ً
واؾػا ً
وؤصاء قػاال.
الجمػُاث اهدكاعا
قخهُُم صوع املجخمؼ اإلاضوي في خماًت اإلالٌُت الهىاغُت ال ًهاؽ بمضي ؾماح الدكغَؼ
بةوكاء الجمػُاث جخىلى الضقاع غً اإلالٌُت الهىاغُت ؤو بالًماهاث املخُُت بها قدؿب،
وبهما صوع َظٍ الجمػُاث ًظهغ في اهدكاعَا مؼ ؤصاء صوعَا غلى ؤعى الىانؼ.
قةن اإلاخدبؼ للخغيت الجمػىٍت في الجؼاثغ ؾٌُدكل بٍل ؾالؾت ّ
لظا ّ
بإن الىانؼ
 - 961اإلااصة  114مً الهاهىن عنم  ،07-12اإلااعر في  21قُكغي  ،2012اإلاخػلو بالىالًت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص ،12
لـخاعٍش  29قُكغي .2012
ً - 962مًٌ للىالي املخخو بنلُمُا في َظا الهضص ،بىاء غلى انتراح مً اإلاضًغ الىالجي اإلاٍلل بالخجاعة ،ؤن ًخسظ
ُ
بىاؾُت نغاع ،احغاءاث ؾلو املخالث الخجاعٍت إلاضة ال جخجاوػ ؾخحن (ً )60ىما .اهظغ في طلَ اإلااصة  46مً
الهاهىن عنم  ،02-04املخضص الهىاغض ّ
اإلاُبهت غلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،اإلاػضُ واإلاخمم ،مغحؼ ؾابو.
353

ّ
ّ
الباب الثاوي-الفـل الثاوي:

آلالُاث غيرالللائُت لحماًت اإلالىُت الـىاعُت

الػملي ال ٌػٌـ مؿخىي الدكغَؼ .قال جىحض في الجؼاثغ حمػُاث مخسههت في اإلالٌُت
الهىاغُت(الكغع ّ
ألاوُ) ،مؼ وحىص وؤصاء مددكم لجمػُاث خماًت اإلاؿتهلٌحن (الكغع
ّ
الثاوي).
الفسع ّ
ألاوٌ
غُاب حمعُاث مخخــت
في حماً ـ ـت اإلالىُ ـ ـ ـت الـىاعُ ـ ـ ـ ـت
ال عٍب ّؤن الخٌم بػضم وحىص حمػُاث حؼاثغٍت مخسههت في خماًت اإلالٌُت
الهىاغُت لِـ ولُض الػضم ،بل ألهىا الخمؿىا طلَ مً زالُ ؤلاخهاثُاث اإلايكىعة غلى
اإلاىنؼ ؤلالٌترووي لىػاعة الضازلُت والجماغاث املخلُت بكإن الجمػُاث الىَىُت واملخلُت
اإلاػخمضة خؿب نُاع اليكاٍ ،بط لم ًخم الػثىع غلى ؤًت حمػُت مخسههت في خماًت
اإلالٌُت الهىاغُت مً ؤنل  1027حمػُت وَىُت مىػغت غلى  21مجاُ

()963

و92627

حمػُت مدلُت مىػغت غلى  48والًت و  18مجاُ(.)964
ً
واإلاالخظت هكؿها إلاؿجها ؤًًا مً زالُ قدهىا لكدىي الضلُل الخام بالجمػُاث
اإلاهىُت واإلاىظماث الظي وكغجه وػاعة الهىاغت واإلااؾؿاث الهؿحرة واإلاخىؾُت وجغنُت
الاؾدثماع في ؾىت  ،)965( 2011قال جىحض في َظا الضلُل ؾىي حمػُخحن تهخم باإلالٌُت
الهىاغُت مً ؤنل واخض وزالزىن حمػُت وَىُت مهىُت ،وَما :حمػُت اإلاىخجحن الجؼاثغٍحن
ً
ً
للمكغوباث (ؤوال) ،والاجداص الىَجي للمخػاملحن في الهُضلت (زاهُا).
 - 963جم جثبُذ َظٍ ؤلاخهاثُاث في  ،2012/01/10عاحؼ في طلَ مىنؼ وػاعة الضازلُت،www.interieur.gov.dz :
جم الاَالع غلى َظٍ ؤلاخهاثُاث بخاعٍش  03ؤوث.2014
 - 964جم جثبُذ َظٍ الاخهاثُاث في  ،2011/12/31عاحؼ في طلَ مىنؼ وػاعة الضازلُت،www.interieur.gov.dz :
جم الاَالع غلى َظٍ الاخهاثُاث بخاعٍش  03ؤوث .2014
965
- Ministère de l’industrie, de la petite et Moyenne entreprise et de promotion de l’investissement,
Direction Générale de la veille stratégique, des études économiques et des
statistiques, « catalogue des associations professionnelles et des organisations patronales et
syndicales à caractère économique », n° 25, 2011, p.1-57.
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ا
أوال-حمعُت اإلاىخجين الجصائسٍين للمؼسوباث:
ؤوكئذ حمػُت اإلاىخجحن الجؼاثغٍحن للمكغوباث في ؤيخىبغ  ،)966(2003وهي جخػامل في
مجاُ غملها مؼ الػضًض مً اإلاخػاملحن الػمىمُحن الؾُما وػاعة الخجاعة ،وػاعة الهىاغت
واإلاىاحم ،وػاعة اإلاىاعص اإلااثُت والبِئت ،وػاعة اإلاالُت ،يما جخػامل مؼ قغًاء ؤحاهب غلى ؾغاع
الىًالت ألاإلااهُت للخػاون الضولي ).)967( (GIZ
ومً بحن اإلاهام وألاَضاف ألاؾاؾُت التي حؿعى الجمػُت بلى جدهُهها هجض الػمل غلى
جدؿِـ الؿلُاث الػمىمُت مً ؤحل مداعبت ومٍاقدت ظاَغة الخهلُض واملخاًاة
الخضلِؿُت .وغلى َظا ألاؾاؽ؛ جدظع الجمػُت مً اهدكاع بػٌ اإلاكغوباث التي ال
حؿخجُب ألصوى قغوٍ الصخت واإلاػاًحر الصخُت ،وطلَ غً َغٍو جهلُض غالماث مػغوقت
وويػها غلحها.
وحػمل الجمػُت يظلَ غلى جُىٍغ نىاة للمباصالث بحن الهُئاث اإلاهىُت الىَىُت
والضولُت قُما ًسو ؤلابضاغاث والابخٍاعاث الػلمُت والخٌىىلىحُاث الخضًثت واإلاػغقت
ً
الكىُت خىُ اإلاكغوباث .يما تهضف ؤًًا بلى جُىٍغ ههل اإلاػغقت الكىُت غً َغٍو جُىٍغ
وجدؿحن ؤهماٍ ههل اإلاػغقت الكىُت للمخضزلحن في نُاع اإلاكغوباث.
ً
ً
ً
ولؿغى جدهُو َضقها قخدذ مىنػا بلٌتروهُا زانا بها جدُذ قُه حمُؼ اإلاػلىماث
اإلاخػلهت بالجمػُت وؤَضاقها وجضزالتها في مجاُ غملها ،وجدُذ غبر َظا اإلاىنؼ ؤلالٌترووي
ً
ُ
ؤًًا مسخهغا غً اإلاػلىماث وألازباع واإلاؿخجضاث اإلاغجبُت بالهُاغاث التي حػجى بها .يما
ؤجاخذ الجمػُت وكغٍت عنمُت جدذ حؿمُت ( )Newsletter APABحػغى قحها بكٍل مىحؼ
 - 966عاحؼ مىنػها ؤلالٌتروويwww.apab-algerie.dz.org :
 - 967الىًالت ألاإلااهُت للخػاون الضولي ) (GIZماؾؿت جابػت للخٍىمت الاجداصًت حػمل في حمُؼ ؤهداء الػالم في
ً
مجاُ الخىمُت اإلاؿخضامت إلاؿاهضة الخٍىمت ألاإلااهُت في جدهُو ؤَضاقها الخىمىٍت ،خُث جهضم خلىال هاحػت
َ
لػملُاث الخىمُت الؿُاؾُت والانخهاصًت والبُئُت والاحخماغُت في غالم ُم َػ ْىلم .يما جضغم الىًالت بحغاءاث
ً
ً
ً
مػهضة إلهجاػ ؤلانالخاث في ظغوف نػبت ؤخُاها ،بؿاًت جدؿحن الظغوف الخُاجُت جدؿِىا مؿـخضاما.
جإؾؿذ في  ،2011ومهغَا مضًىتي بىن وبقبىعن في ؤإلااهُا ،وحػمل في حمُؼ ؤهداء ؤإلااهُا وفي ؤيثر مً 130
صولت خىُ الػالم مً زالُ مٍاجب مسجلت في بىن وبقبىعن .عاحؼ مىنػها ؤلالٌتروويwww.giz.de :
355

ّ
ّ
الباب الثاوي-الفـل الثاوي:

آلالُاث غيرالللائُت لحماًت اإلالىُت الـىاعُت

الضعاؾاث والخبراث اإلاىجؼة ويظا اإلاػلىماث اإلاغجبُت بإغًائها .قػلى ؾبُل اإلاثاُ جم
ؤلاغالن في اليكغٍت غً َغح قغيت عوٍبت للمكغوباث لهىل حضًض مً مكغوب زماعي
ً
مىحه لألَكاُ جدذ غالمت "  ،)968( "Rouiba Juniorيما جم ؤلاغالن ؤًًا في جلَ اليكغٍت
غً خهىُ ماؾؿت ؾُُل للمكغوباث غلى غالمت حماغُت زانت بمىخجتها جدذ حؿمُت
"  ،"Buvez Tranquilleوحػخبر َظٍ الػالمت الجماغُت ألاولى في الجؼاثغ(.)969
ا
زاهُا -الاجحاد الىهني للمخعاملين في الـُدلت:
جإؾـ الاجداص الىَجي للمخػاملحن الهُضالهُحن في  29ماًى  ،1999وهي حمػُت جظم
اإلااؾؿاث واإلاخضزلحن الىَىُحن الظًً ًماعؾىن وكاٍ جهيُؼ ألاصوٍت واؾخحراصَا مً ؤحل
الاؾخػماُ البكغي(.)970
ً
يهضف الاجداص ؤؾاؾا بلى حصجُؼ اإلاباصالث بحن مؿاولي املخابغ ،وجدؿحن الخػايض
بحن الجامػاث والهىاغت ،وجغنُت الخٍىًٍ والخػلُم اإلانهي ،وحػؼٍؼ الخػاون بحن الهىاغاث
الصخُت والكغًاء الؿُاؾُحن والانخهاصًحن ،الضقاع غً اإلاهالر الانخهاصًت واإلاهىُت
لألغًاء ،والاَخمام باوكؿاالتهم الانخهاصًت ،الاحخماغُت ،الهاهىهُت ،الجباثُت
والجمغويُت.
وجخمثل مهمت الاجداص ألاؾاؾُت في اإلاؿاَمت ،بلى حاهب الؿلُاث الػمىمُت
ً
املخخهت ،في جىظُم وجُىٍغ الهىاغت الهُضالهُت في الجؼاثغ ،وجدؿحن حىصتها وقها
للمػاًحر الضولُت (.)971
وَؿعى الاجداص غً َغٍو الخباصُ والدكاوع بحن ألاغًاء ومسخلل الؿلُاث اإلاػىُت
بلى خماًت الازتراغاث الضواثُت والهُضالهُت والػالماث اإلامحزة لها .وغلى َظا ألاؾاؽ هظم في
- Newsletter APAB, n° 14, Avril 2015, p.3.
- Newsletter APAB, n° 19, Juillet 2016, p.3.

ُ
 - 970اهظغ اإلاىنؼ ؤلالٌترووي آلاحيwww.unop-dz.org :
 - 971اإلاػلىماث مخدهل غجها في اإلاىنؼ ؤلالٌترووي الخام باالجداص.
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حىان  2010ملخهى صولي خىُ خهىم بغاءاث الازتراع(.)972
ً
وال ًٍاص ًسخلل الىيؼ يثحرا في الضوُ الػغبُت غما غلُه الخاُ في الجؼاثغ مؼ جكاوث
نلُل ،قػلى ؾبُل اإلاثاُ ًىحض في حمهىعٍت مهغ الػغبُت الجمػُت اإلاهغٍت لخماًت اإلالٌُت
الكٌغٍت ،والتي جإؾؿذ في ؾىت  1991مً مجمىغت مً ويالء بغاءاث الازتراع وويالء
الػالماث الخجاعٍت ومدامحن وؤؾاجظة حامػت وعحاُ الهىاغت ،واهًمذ بلى الجمػُت
الضولُت لخماًت اإلالٌُت الكٌغٍت في ؾىت  ،1992ومىظ طلَ الخحن اػصاص وكاَها (.)973
وجإؾؿذ في صولت ؤلاماعاث الػغبُت حمػُت ؤلاماعاث لخماًت اإلالٌُت الكٌغٍت(،)974
وجخمثل ؤَضقها الاؾتراجُجُت في:
 وكغ الىعي الكغصي واملجخمعي ملجاالث اإلالٌُت الكٌغٍت؛ جدؿحن الخهيُل الػالمي للضولت في مجاُ اإلالٌُت الكٌغٍت؛ واإلاكاعيت في املخاقل الضولُت وؤلانلُمُت طاث الػالنت؛ حػؼٍؼ الكغاًاث الضولُت واملجخمػُت مؼ الىػاعاث ،والهُئاث ،والضواثغ املخلُت،وماؾؿاث البدث الػلمي في مجاالث اإلالٌُت الكٌغٍت.
وجيكِ الجمػُت ؤلاماعاجُت بكٍل قػاُ ،قخهىم بةغضاص بغامج جضعٍبُت وجٍىٍيُت

 - 972ؾبو جىظُم َظا اإلالخهى جىظُم ملخهى صولي آزغ خىُ اإلاىظمت الػاإلاُت للخجاعة ،وطلَ في ؤيخىبغ  .2007عاحؼ
ً
في طلَ :اإلاىنؼ ؤلالٌترووي ،www.unop-dz.org :مظًىع آهكا.
 - 973للمؼٍض مً الخكانُل خىُ وكاٍ َظٍ الجمػُت عاحؼ:
 اإلاىنؼ ؤلالٌتروويhttp://www.aeppi.net : د .حمُعي حظً » ،صوع الجمػُاث ألاَلُت في خماًت اإلالٌُت الكٌغٍت :الخجغبت اإلاهغٍت ،جدضًاث خماًتاإلالٌُت الكٌغٍت مً مىظىع غغبي وصولي « ،ؤبدار هضوة الجمػُت الضولُت لخماًت اإلالٌُت الهىاغُت ،صاع
الجهًت الػغبُت لليكغ والخىػَؼ ،الهاَغة ،مهغ ،1999 ،م.158 ،157.
ُ
 - 974للمؼٍض مً اإلاػلىماث خىُ حمػُت ؤلاماعاث للملٌُت الكٌغٍت اهظغ اإلاىنؼ ؤلالٌترووي آلاحي:
http://www.eipa.ae/ar
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بمؿاغضة ؤحهؼة وَُئاث وَىُت وصولُت مخسههت( ،)975يما جهىم بدىظُم ملخهُاث وهضواث
وَىُت وصولُت ًلها جىهب مٍاقدت الجغاثم اإلااؾت بدهىم اإلالٌُت الكٌغٍت(.)976
ويظلَ جإؾؿذ في اإلاملٌت الهاقمُت ألاعصهُت حمػُاث مخسههت في اإلالٌُت الكٌغٍت
ؤَمها حمػُت املجمؼ الػغبي للىؾاَت والخدٌُم في اإلالٌُت الكٌغٍت( ،)977بضغم مً املجمؼ
الػغبي لخماًت اإلالٌُت الهىاغُت الٍاثً مهغٍ بمُىهش في ؤإلااهُا ،وَى املجمؼ ألام الظي جىضعج
ؤوكُت وقػالُاث الجمػُت جدذ مظلخه(.)978
وتهضف حمػُت املجمؼ الػغبي للىؾاَت والخدٌُم في اإلالٌُت الكٌغٍت بلى حػؼٍؼ وجُىٍغ
هظام اإلالٌُت الكٌغٍت في ألاعصن وعقؼ الٌكاءاث واإلاػغقت لضي الػاملحن في َظا املجاُ بلى
 - 975بغهامج ؤلاصاعة الكػالت ألنىُ اإلالٌُت الكٌغٍت مً  13بلى  15ؤيخىبغ  ،2014والبرهامج الخضعٍبي جدذ غىىان »
حهىص صولت ؤلاماعاث الػغبُت اإلاخدضة في مٍاقدت حغاثم اإلالٌُت الكٌغٍت «ً ،ىم  23قبراًغ  ،2015وبغهامج
الؿالمت الظيُت في ًىمي  23و 24صٌؿمبر .2014
 - 976هضوة اإلالٌُت الكٌغٍت والخُبُهاث الكػالت لؼٍاصة ؤلاهخاحُت بخاعٍش  18صٌؿمبر  ،2012وملخهُاث وماجمغاث
صولُت ًاإلااجمغ ؤلانلُمي الؿاصؽ إلاٍاقدت الجغاثم اإلااؾت باإلالٌُت الكٌغٍت في مىُهت الكغم ألاوؾِ وقماُ
بقغٍهُا اإلاىػهض بضبي ما بحن  15و 16هىقمبر .2016
 - 977جإؾؿذ الجمػُت في  31ماي  1987جدذ حؿمُت » حمػُت املجمؼ الػغبي لخماًت اإلالٌُت الهىاغُت «،
ً
واجسظث مهغا لها في غمان ،اإلاملٌت ألاعصهُت الهاقمُت .ونض ؤحغي غلى الجمػُت غضة حػضًالث مً خُث
الكٍل ،خُث جم حػضًل اؾم الجمػُت وبالخالي الىظام ألاؾاس ي لها ؾىت  ،1997خُث ؤنبذ اؾمها " حمػُت
املجمؼ الػغبي لخماًت اإلالٌُت الكٌغٍت  /ألاعصن« ،مما ٌػجي جىؾُؼ وكاَاتها لدكمل ًاقت قغوع اإلالٌُت
الكٌغٍت .ومؼ جُىع الػمل في الجمػُت لم ٌػض َضقها الىخُض َى الخماًت قدؿب لظا حؿحرث حؿمُتها مغة
ً
ؤزغي غام  2001لخهبذ » حمػُت املجمؼ الػغبي للملٌُت الكٌغٍت  /ألاعصن « .وؤزحرا الغخباع حؿىٍت
اإلاىاػغاث في مُضان اإلالٌُت الكٌغٍت َى ؤخض ؤَم ؤَضاف الجمػُت ،اعجئي ؤن ًخم التريحز غلى َظا اليكاٍ
قٍان الخػضًل ألازحر في غام  2003لخهبذ حؿمُتها الخالُت » حمػُت املجمؼ الػغبي للىؾاَت والخدٌُم في
اإلالٌُت الكٌغٍت « ،وهدُجت لظلَ غضُ هظامها ألاؾاس ي لِكمل مً يمً ؤَضاقها بوكاء مغيؼ للىؾاَت
والخدٌُم في اإلالٌُت الكٌغٍت .للمؼٍض مً الخكانُل عاحؼ مىنػها ؤلالٌترووي آلاحي:
http://www.aipmas.org
ٌ - 978ػخبر املجمؼ الػغبي للملٌُت الهىاغُت اإلااؾـ في جاعٍش  23قبراًغ  1987مً َغف ألاؾخاط َالُ ؤبى ؾؼاله
ّ
ومجمىغت مً اإلااؾؿحن مً مسخلل الضوُ الػغبُت ؤوُ حمػُت غغبُت تهخم بمىيىع اإلالٌُت الهىاغُت ،بال
ؤن مهغَا ًان في مُىهُش بإإلااهُا الاجداصًت .للمؼٍض مً الخكانُل خىُ َظا املجمؼ عاحؼ اإلاىنؼ ؤلالٌترووي
آلاحي ، www.aspip.org :وعاحؼ يظلَ :الغىٍسي عبد هللا حمُد طلُمان ،مغحؼ ؾابو ،م.44-42.
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حاهب وكاٍ مغيؼ الىؾاَت والخدٌُم الخابؼ للجمػُت والظي ٌػمل غلى قٌ هؼاغاث
اإلالٌُت الكٌغٍت مً زالُ مدٌمحن صولُحن ًُبهىن نىاغض غاإلاُت (.)979
ً
يما تهضف الجمػُت ؤًًا بلى جدؿحن وجىخُض الدكغَػاث الػغبُت في مجاُ اإلالٌُت
الكٌغٍت وجدهُو طلَ مً زالُ صعاؾت الجىاهب اإلاخػضصة للبراءاث والػالماث الخجاعٍت
والىماطج الهىاغُت لىنل ؤؾؿها وآزاعَا وانتراح اإلاباصت ألاؾاؾُت لىيػها غلى قٍل
نىاهحن وحكغَػاث مىخضة للضوُ الػغبُت زانت ألاوحه اإلاهمت مجها وانتراح ببغام اجكانُاث
صولُت بالخيؿُو مؼ الضوُ الػغبُت .ويظلَ الخضعٍب اإلانهي للٍىاصع الػغبُت في خهل اإلالٌُت
الكٌغٍت يهضف ؤؾاس ي وعثِس ي مً ؤَضاف َظٍ الجمػُت(.)980
ً
ً
وَظا غٌـ ما َى الخاُ في قغوؿا مثال خُث حػغف اهدكاعا واؾػا لجمػُاث خماًت
اإلالٌُت الهىاغُت ،ؤقهغَا الكىج الكغوس ي للجمػُت الضولُت للملٌُت الكٌغٍت الكٌغٍت
" ،)981("AIPPIالجمػُت الكغوؿُت للمسخهحن في اإلالٌُت الهىاغُت " ،"ASPIالجمػُت
الىَىُت لالؾدكاعاث في اإلالٌُت الهىاغُت " ،"CNCPIوحمػُت زبراء ماصة ناهىن الػالماث
 - 979اوكئذ الجمػُت بضغم مً املجمؼ الػغبي ًان اؾمها ؤوُ مغة غىض جإؾِؿها بخاعٍش  31ماي  » 1987حمػُت
http://www.aipmas.org
املجمؼ الػغبي لخماًت اإلالٌُت الهىاغُت« .عاحؼ مىنػها ؤلالٌترووي آلاحي:
 - 980جإؾؿذ يظلَ بلى حاهب حمػُت املجمؼ الػغبي للىؾاَت والخدٌُم في اإلالٌُت الكٌغٍت حمػُت زبراء
الترازُو-الضوُ الػغبُت يهُئت مهىُت غغبُت مهخمت بإمىع الترازُو وههل الخٌىىلىحُا باؾم "املجمؼ الػغبي
لخهىم الامخُاػ وههل الخهىُت "ؾىت  ،1997وطلَ بهضف جهضًم اإلاؿاغضة الكىُت لظوي الازخهام وؤصخاب
ً
اإلاهالر في الضوُ الػغبُت .وحػخبر َظٍ الجمػُت غًىا في مىظمت زبراء الترازُو الضولُت وطلَ مىظ 31
ؤيخىبغ  .1998للمؼٍض مً الخكانُل اَلؼ غلى مىنػها ؤلالٌتروويwww.lesarab.org :
 - 981جإؾؿذ الجمػُت الضولُت للملٌُت الكٌغٍت في  08ماي  1897بهضف وكغ زهاقت يغوعة الخماًت الضولُت
لخهىم اإلالٌُت الهىاغُت ،وصعاؾت ومهاعهت الدكغَػاث اإلاخاخت بؿغى جدؿُجها وجىخُضَا .وجغحؼ قٌغة
اوكائها بلى مجمىغت مً الهاهىهُحن غلى عؤؾهم الكهُه الكغوس ي"  "Eugène POUILLETالظي جغؤؽ
ببرويؿُل اللجىت الخدًحرًت مً ؤحل اوكاء الجمػُت وجم اهخساب مٌخب إلغضاص الهاهىن ألاؾاس ي الخام
بالجمػُت الضولُت ،ونض جم ازخُاع قغوس ي آزغ يمهغع وَى مدامي ًضعى "  "Georges MAILLARDوونؼ
الازخُاع غلى قُِىا يمٍان إلحغاء ؤوُ احخماع زام بالجمػُت .وًاهذ طلَ بهضف وكغ زهاقت خماًت اإلالٌُت
ُ
الهىاغُت ،جيكِ خالُا في ؤيثر مً  60قىج وَجي .للمؼٍض مً الخكانُل خىُ َظٍ الجمػُت ،اهظغ مىنػها
ؤلالٌتروويwww.aippi.fr :
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والىماطج "  ،" APRAMوحمػُت املخامحن للملٌُت الهىاغُت" ،"AAPIوحمػُت الاؾدكاعاث
في اإلالٌُت الهىاغُت " .)982(" ACPI
وبلى حاهب َظٍ الجمػُاث َىاى حمػُاث ؤؾؿها اإلاىخجىن والهىاع بهضف مٍاقدت
الخهلُض ،يجمػُت الكغوؿُحن للماؾؿاث الخانت "  ،" AFEPواإلاٌخب الىَجي ما بحن
الخغقُحن للٍىهُاى "  " BNICوالكضعالُت الكغوؿُت للهىاغاث الصخُت "  "FEFISولجىت ما
بحن الخغقُحن لخمغ الكمباهُا ".)983(" CIVC
ُوَػخبر اجداص الهىاع "  "Union des Fabricantsؤوُ وؤنضم حمػُت قغوؿُت للهىاع
تهضف بلى مداعبت الخهلُض والضقاع وجغنُت اإلالٌُت الكٌغٍت ،بط ًغحؼ جإؾِؿها بلى ؾىت .1872
ُ
ونض ؤغترف لها بالهالر الػام مىظ ؾىت  .1878وماػالذ الجمػُت جيكِ بلى ًىمىا َظا ،ولها
سجل خاقل ،بط مهضث للمػهض الىَجي للملٌُت الهىاغُت في قغوؿا ،وقخدذ مٌخبحن
ؤخضَما في َىيُى مىظ ؾىت  1980وآزغ في بٌحن مىظ ؾىت  ،1998يما ؤنها جخىلى حؿُحر
وبصاعة مخدل الخهلُض الظي قخذ ؤبىابه ؤوُ مغة في ؾىت .)984( 1957
ولم ًبو ألامغ غىض َظا الخض بل ّؤن َظٍ الجمػُاث ًىهذ مؼ الؿلُاث الػمىمُت
ً
الكغوؿُت ؾىت  1995جدالكا ٌػغف باللجىت الىَىُت إلاٍاقدت الخهلُض " "CNACوطلَ مً
ؤحل جظاقغ الجهىص وجىخُض ؾبل الػمل(.)985
وبهظا الاؾخػغاى البؿُِ لىانؼ الجمػُاث في قغوؿا ًخطر الكاعم في مؿخىي وعي
 - 982بلى حاهب َظٍ الجمػُاث َىاى حمػُاث ؤزغي طاث َابؼ بنلُمي وصولي مهغتها في قغوؿا ،يجمػُت اإلاُبهحن
ألاوعوبُحن للبراءاث "  ،" Apebواملجمؼ الػالمي إلاٍاقدت الخهلُض "  ." GACGعاحؼ اإلاىنؼ ؤلالٌترووي آلاحي:
www.inpi.fr. Les acteurs de la PI.htm
 - 983عاحؼ اإلاىنؼ ؤلالٌترووي آلاحي . www.contrefacon-danger.com :جم جكدهه في  19ماعؽ .2014
ُ
 - 984للمؼٍض مً الخكانُل خىُ َظٍ الجمػُت ،اهظغ مىنػها ؤلالٌترووي :www.unifab.com
 - 985جًم َظٍ اللجىت الاجداصاث الهىاغُت والكىُت والجمػُاث اإلاهىُت واإلااؾؿاث وؤلاصاعاث طاث الػالنت
باخترام خهىم اإلالٌُت الهىاغُت ،وهي مىيىغت جدذ عغاًت الىػٍغ اإلاٍلل باإلالٌُت الهىاغُتً ،ترؤؾها
غًى في البرإلاان الكغوس ي وٍخىلى اإلاػهض الىَجي الكغوس ي للملٌُت الهىاغُت مهام ألاماهت الػامت .عاحؼ َظٍ
اإلاػلىماث في اإلاىنؼ ؤلالٌترووي آلاحيhttp://www.cnac-contrefacon.fr/cnac/ :
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وهطج املجخمؼ الكغوس ي بمسخلل قغاثده -ؤغىان انخهاصًحن ومؿتهلٌحن -مهاعهت
باملجخمػاث الػغبُت.
الفسع الثاوي
وحىد وأداء محدؼم لجمعُاث
حماًت اإلاظتهلىين
ّبن اإلاخدبؼ لليكاٍ الجمػىي في مجاُ الاؾتهالى والضقاع غً خهىم اإلاؿتهلٌحن في
ّ
الجؼاثغ ًٌدكل بٍل ٌؿغ بإهه ًخمحز بىحىص وؤصاء يػُكحن ومددكمحن ،وَظا بؿبب جضوي
مؿخىي اهدكاع حمػُاث خماًت اإلاؿتهلٌحن ووحىص غضص نلُل مجها قهِ مً ًداوُ ؤن
ً ً
ً
ًلػب صوعا باعػا في خماًت اإلاؿتهلَ ومداعبت الخهلُض (ؤوال) ،بِىما ًبهى الؿىاص ألاغظم مجها
ً
ً
ؾاثبا غً ؤصاء وكاَه (زاهُا).
ا
أوال-عسق محاوالث بعم حمعُاث حماًت اإلاظتهلىين في ميافحت الخللُد:
حكحر الهاثمت اإلاغقهت بضلُل اإلاؿتهلَ الجؼاثغي الظي وكغجه وػاعة الخجاعة في ؾىت
 2011بلى وحىص زالر وزالزىن ( )33حمػُت لخماًت اإلاؿتهلٌحن مىػغت غبر مسخلل والًاث
الىًَ( ،)986مجها زالر ( )3حمػُاث طاث َابؼ وَجي( .)987وَى طاث الػضص اإلاىحىص في الهاثمت
اإلايكىعة في اإلاىنؼ ؤلالٌترووي إلاضًغٍت الخجاعة لىالًت اإلاؿُلت؛ وطلَ في الكًاء الخام
باإلاؿتهلَ( )988مؼ اياقت الكضعالُت الجؼاثغٍت للمؿتهلٌحن(ً )989هبذ غضص حمػُاث خماًت
َ - 986بػذ وػاعة الخجاعة  600وسخت مىه باللؿت الػغبُت و 600وسخت باللؿت الكغوؿُت مؼ وكغٍ غلى اإلاىنؼ
الالٌترووي لىػاعة الخجاعة  www.mincommerce.gov.dzوغلى بىابت اإلاؿتهلَ الجؼاثغي www.conso-
. algerien.net
ُ
 اهظغ في طلَ وكغٍت وػاعة الخجاعة » خهُلت ؤوكُت بخهاثُاث « ،الػضص الثاوي ؾىت  ،2011م.15. - 987الجمػُت الجؼاثغٍت لترنُت وخماًت اإلاؿتهلَ لىالًت البلُضة ،الاجداص الىَجي لخماًت اإلاؿتهلَ ،الجمػُت
الجؼاثغٍت لخماًت اإلاؿتهلٌحن في مجاُ الخإمُىاث.
ُ
 - 988اهظغ مىنؼ مضًغٍت الخجاعة لىالًت اإلاؿُلتwww.dcommerce-msila.dz/:
 - 989جإؾؿذ الكضعالُت الجؼاثغٍت للمؿتهلٌحن بمكاعيت  18حمػُت مدلُت في ؾىت  ،2011وطلَ بمىحب الاغخماص
عنم  ،26-11ماعر في  09هىقمبر  .2011عاحؼ في طلَ :بً لحسغ هىاٌ ،حمػُاث خماًت اإلاؿتهلٌحن في
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اإلاؿتهلٌحن َى ؤعبؼ وزالزىن (.)34
بِىما جًمىذ البُانت الخهىُت الخانت بجمػُاث خماًت اإلاؿتهلٌحن لؿىت 2009
ناثمت لـ 54حمػُت مىػغت غلى مسخلل والًاث الىًَ واإلايكىعة في اإلاىنؼ ؤلالٌترووي لىػاعة
الخجاعة(.)990
وبىاء غلى ما جهضم؛ ًخطر بٍل حالء جضوي وجغاحؼ غضص الجمػُاث الىاقُت في خماًت
اإلاؿتهلٌحن ،قكي قترة زالر ؾىىاث جغاحؼ غضص الجمػُاث مً ؤعبؼ وزمؿىن ( )54بلى ؤعبؼ
ً
وزالزىن ( )34حمػُت .وَى جغاحؼ بيؿبت  ،%38وهي وؿبت يبحرة حضا ،قىالًت نؿىُُىت
وخضَا قهضث زالر حمػُاث لخماًت اإلاؿتهلٌحن( )991ولم ًبو قحها ؾىي حمػُت واخضة؛ وهي
حمػُت الخماًت والضقاع غً اإلاؿتهلَ.
ً
ً
وججضع مالخظت ّؤن غضص حمػُاث خماًت اإلاؿتهلٌحن اإلاىحىصة خالُا نلُل حضا مهاعهت
بػضص الجمػُاث اإلاهىُت الظي بلـ  4171حمػُت مدلُت؛ و 213حمػُت وَىُت( ،)992وَظا
ً
ؾِىػٌـ ؾلبا غلى ؤصاء الجمػُاث في زلو الخىاػن اإلاكهىص في غالنت اإلاؿتهلٌحن واإلاهىُحن.
ً
ً
لًٌ َىاى بػٌ الجمػُاث الهلُلت التي جداوُ ؤن جاصي صوعا بًجابُا في جدؿِـ
اإلاؿتهلَ والػىن الانخهاصي مً زُىعة الخهلُض والؿل وؤن جكغى هكؿها غلى ؤعى
الىانؼ.

الجؼاثغ-صوع وقػالُت ،-مظيغة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في الهاهىن الػامً ،لُت الخهىم ،حامػت نؿىُىت،-1-
 ،2013-2012م.42.
ً - 990مًٌ جدمُل َظٍ البُانت مً اإلاىنؼ ؤلالٌترووي لىػاعة الخجاعة .اَلؼ غلُه ًىم .2014/08/10
 - 991جخمثل َظٍ الجمػُاث في :حمػُت الضقاع غً خهىم اإلاؿتهلَ ،وحمػُت خماًت اإلاؿتهلَ وجغنُت الجىصة
ُ
وحمػُت خماًت اإلاؿتهلَ اهظغ في طلَ :بً لحسغ هىاٌ ،حمػُاث خماًت اإلاؿتهلٌحن في الجؼاثغ-صوع
وقػالُت ،-مغحؼ ؾابو ،م.44.
َ - 992ظا الػضص ميكىع في اإلاىنؼ ؤلالٌترووي لىػاعة الضازلُت والجماغاث املخلُت،) www.interieur.gov.dz( :

ؤَلؼ غلُه في .2015/08/10
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ومً ؤبغػ َظٍ الجمػُاث؛ حمػُت خماًت اإلاؿتهلَ لىالًت بغج بىغغٍغٍج( )993التي جبظُ
ً
ً
مجهىصا حباعا في مجاُ خماًت اإلاؿتهلَ ،قخهىم بدمالث جدؿِؿُت حؿتهضف حمهىع
اإلاؿتهلٌحن والخغقُحن غلى خض ؾىاء ،بط جىظم في ًل ؾىت مؿابهاث ًخم مً زاللها جٌغٍم
بػٌ اإلاهىُحن غً َغٍو مىدهم حىاثؼ جدكحزًت ،يجاثؼة ؤخؿً واحهت مدل ،ؤخؿً
مىخىج غبر الىالًت ،وحاثؼة ؤخؿً ماؾؿت جهضم زضماث للمؿتهلَ.
يما جداوُ ؤن جغسخ لضي ألاَكاُ زهاقت اؾتهاليُت ،وطلَ بدىظُم مؿابهت اإلاؿتهلَ
الهؿحر ،مً  1بلى  16حىان ًخم جىػَؼ نؿُماث غلى ألاَكاُ جخًمً مجمىغت مً ألاؾئلت
الخانت بدماًت اإلاؿتهلَ(.)994
يما جخػاون في الٌثحر مً ألاخُان مؼ الؿلُاث الػامت املخخهت مً ؤحل جىغُت
اإلاؿتهلَ بسُىعة الؿلؼ اإلاهلضة غلى ؾالمت وؤمً اإلاؿتهلَ( ،)995وزُىعة ظاَغة الخجاعة
ً
ً
اإلاىاػٍت باغخباعَا غامال مؿاَما في اهدكاع الؿلؼ اإلاهلضة واإلاؿكىقت( .)996والخػغٍل
باإلصاعاث املخخهت والجهاث ألامىُت التي جخضزل في خماًت اإلاؿتهلَ والتي ًجب غلى َظا
ألازحر جىحُه قٍاوٍه بلحها(.)997
وغالوة غلى طلَ جهضع حمػُت خماًت اإلاؿتهلَ لىالًت بغج بىغغٍغٍج مجمىغت مً
 - 993جم بوكاء خماًت اإلاؿتهلَ لىالًت بغج بىغغٍغٍج في  23ؾبخمبر .1998
َ - 994ظٍ اإلاػلىماث مخاخت في اإلاىنؼ ؤلالٌترووي آلاحيhttp://www.aspcbba.org:
ً
 - 995هظمذ حمػُت خماًت اإلاؿتهلَ لىالًت بغج بىغغٍغٍج في قهغ قُكغي  2010ؤبىابا مكخىخت بهاغت اليكاَاث
إلاهغ ؤلاطاغت خىُ خىاصر اإلاغوع جدذ غىىان » :نُؼ الؿُاع اإلاهلضة وصوعَا في ػٍاصة خىاصر اإلاغوع «.
عاحؼ في طلَ :بً لحسغ هىاٌ ،حمػُاث خماًت اإلاؿتهلٌحن في الجؼاثغ :صوع وقػالُت ،مغحؼ ؾابو ،م.126.
 - 996هظمذ حمػُت خماًت اإلاؿتهلَ لىالًت بغج بىغغٍغٍج في قهغ حاهكي ؾىت  2010بالخيؿُو مؼ املجالـ املخلُت
ً
ؤًام جدؿِؿُت بغالمُت وؤبىابا مكخىخت غبر الضواثغ وبلضًاث الىالًت خىُ الخجاعة اإلاىاػٍت ،جدذ قػاع» مً
ؤحل مؿتهلَ واع وقػاُ « خاولذ قُه الجمػُت جىغُت اإلاؿتهلَ بسُىعة ظاَغة الخجاعة اإلاىاػٍت باغخباعَا
غامل مً غىامل اهدكاع الؿلؼ اإلاهلضة واإلاؿكىقت.
 - 997هظمذ حمػُت خماًت اإلاؿتهلَ لىالًت بغج بىغغٍغٍج بالخيؿُو مؼ مضًغٍت الخجاعة للىالًت في  11حىان 2015
ً
ً
ًىما صعاؾُا خىُ » صوع ؤلاصاعة والجهاث ألامىُت ووؾاثل ؤلاغالم في خماًت اإلاؿتهلَ« .عاحؼ في طلَ:
http://www.aspcbba.org
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ؤلانضاعاث مجها مجلت " عؾالت اإلاؿتهلَ " ،وصلُل اإلاؿتهلَ ،وؾلؿلت مً اإلايكىعاث
الخىغُت(.)998
وبلى حاهب حمػُت البرج َىاى حمػُاث ؤزغي جداوُ ؤن جلػب هي ألازغي صوعَا
ً
بدؿب ؤلامٍاهُاث والىؾاثل اإلاخاخت ؤمامها ،قكي مجاُ الخدؿِـ مثال نامذ حمػُت
خماًت اإلاؿتهلٌحن لىالًت نؿىُُىت بدىظُم خملت جدؿِؿُت في قهغ حىٍلي 2011
اؾتهضقذ بػٌ ألاؾىام الكػبُت ،خُث نامذ بخدؿِـ الخجاع باأليغاع اإلاترجبت غً
الؿل الخجاعي ( .)999يما نامذ حمػُت الضقاع وبغالم اإلاؿتهلَ لبلضًت بجاًت بمىاؾبت الُىم
الػالمي للمؿتهلَ بخاعٍش  15ماعؽ  2013بدىظُم ًىم صعاس ي جدذ غىىان " الخهلُض وخماًت
اإلاؿتهلَ " ،غالوة غلى مكاعيتها الكبه اإلاىخظمت في الخهت ؤلاطاغُت الخانت بدماًت
وخهىم اإلاؿتهلَ في بطاغت الهىمام .يما جهضع حمػُت خماًت وبعقاص اإلاؿتهلَ وبُئخه
لىالًت وَغان مجلت "غُىن اإلاؿتهلَ " (.)1000
وحضًغ بالظيغ ّؤن قبٌت الاهترهذ وقبٍاث الخىانل الاحخماعي ؾاَمذ بكٍل
ملمىؽ في جكػُل الضوع الخىغىي وؤلاغالمي وؾمدذ للجمػُاث الىنىُ بلى اإلاؿتهلَ بٍل
ٌؿغ وصون هكهاث باَظت(.)1001

ً
ً
ً
 - 998هظغا لهلت ؤلامٍاهُاث ،لم جهضع الجمػُت ؾىي غضصا وخُضا مً مجلت " عؾالت اإلاؿتهلَ " ٌػىص بلى ؾىت
َ .2010ظٍ اإلاػلىماث مخاخت في اإلاىنؼ ؤلالٌترووي آلاحيhttp://www.aspcbba.org:
 - 999وًاهذ َظٍ الخملت بالخيؿُو مؼ مٌخب الىظاقت لبلضًت غحن ؾماعة .غً :بً لحسغ هىاٌ ،حمػُاث خماًت
اإلاؿتهلٌحن في الجؼاثغ :صوع وقػالُت ،مغحؼ ؾابو ،م.84.
 - 1000بً لحسغ هىاٌ» ،الضوع الخدؿِس ي وؤلاغالمي لجمػُاث خماًت اإلاؿتهلٌحن في الجؼاثغ«  ،مجلت الىضوة
للضعاؾاث الهاهىهُت ،غضص  ،2013 ،01م.218.
ً
 - 1001لم حػض قبٌت ألاهترهِذ وؾُلت ًلجإ بلحها اإلانهي لػغى مىخجاجه وزضماجه وؤلاغالن غجها هظغا إلنباُ حمهىع
ً
اإلاؿتهلٌحن غلى جكدو نكداث الىٍب ًىمُا ،لًٌ ؤصعيذ الجمػُاث ؤَمُت َظٍ الىؾُلت لخدؿِـ وبغالم
ً
ً
اإلاؿتهلَ ،ولهظا جكخذ َظٍ الجمػُاث مىنػا زانا بها جداوُ مً زالله الخػغٍل بىكؿها وؤَضاقها ومسخلل
وكاَاتها ،يما جؼوص اإلاىنؼ باإلاػلىماث الالػمت لخماًت اإلاؿتهلَ ومداعبت الخهلُض والؿل.
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ا
زاهُا-غُاب معظم حمعُاث حماًت اإلاظتهلىين عً أداء وؼاهها:
ّبن الاصغاء بؿُاب ؤيثر مً زلثي حمػُاث خماًت اإلاؿتهلٌحن اإلاػخمضة في الجؼاثغ غً

ّ
ؤصاء وكاَها لِـ باَل وبهما ؤملخه نغاءة ؤلاخهاثُاث اإلايكىعة في مىنؼ ألاهترهذ لىػاعة
الضازلُت والجماغاث املخلُت ومهاعهتها غً جلَ اإلايكىعة في اإلاىنؼ ؤلالٌترووي لىػاعة
الخجاعة(.)1002
بط ٌػخبر حػاون حمػُاث خماًت اإلاؿتهلٌحن مؼ وػاعة الخجاعة ومهالخها ًاإلاضًغٍاث
الىالثُت للخجاعة –مهلخت الجىصة ونمؼ الؿل -ماقغ نىي وقػاُ غلى بغوػ صوع جلَ
ً
ً
الجمػُاث ومؿاَمتها في الضقاع غً اإلاؿتهلَ غمىما ومٍاقدت الؿل والخهلُض زهىنا.
ونض وكغث وػاعة الخجاعة في مىنػها ؤلالٌترووي ؾىت  2011ناثمت لجمػُت خماًت
اإلاؿتهلٌحن اإلاغقهت بضلُل اإلاؿتهلَ الجؼاثغي( ،)1003خُث بلـ غضصَا  33حمػُت ،في خحن بلـ
غضص حمػُاث خماًت اإلاؿتهلٌحن اإلاػلً غجها في ؤلاخهاثُاث الخانت بدالت ويػُت
الجمػُاث املخلُت اإلاػخمضة خؿب نُاع اليكاٍ لؿىت  2011اإلايكىع غلى اإلاىنؼ
الالٌترووي لىػاعة الضازلُت والجماغاث املخلُت  111حمػُت(. )1004
وٌَظا باإلاها هت البؿُُت ًخطر ّ
بإن ؤيثر مً زلثي ( )3/2حمػُاث خماًت اإلاؿتهلٌحن
ع
اإلاػخمضة ؾحر هاقُت مً وحهت هظغ وػاعة الخجاعة.
ونض اهخهضث الؿلُاث الػامت ّ
بكضة الضوع ؾحر الكػاُ للجمػُاث وَالبذ بدكضًض
ً
بحغاءاث الغنابت غلى اليكاٍ الجمػىي زهىنا قُما ًسو نغف ألامىاُ التي جخلهها مً
 - 1002لم ًخم جدُحن جلَ ؤلاخهاثُاث مً َغف الىػاعجحن.
َ - 1003بػذ وػاعة الخجاعة  600وسخت مىه باللؿت الػغبُت و 600وسخت باللؿت الكغوؿُت مؼ وكغٍ غلى اإلاىنؼ
الالٌترووي لىػاعة الخجاعة  www.mincommerce.gov.dzوغلى بىابت اإلاؿتهلَ الجؼاثغي www.conso-
ُ
 . algerien.netاهظغ في طلَ :وكغٍت وػاعة الخجاعة » خهُلت ؤوكُت بخهاثُاث « ،الػضص الثاوي ؾىت ،2011
م.15.
ً
 - 1004ههال غً.www.interieur.gov.dz :
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الضولت ؤو الىالًت ؤو البلضًت(.)1005
ؤًض ؤلاغالم الىَجي الاهخهاص اإلاىحه مً َغف الؿلُاث الػامت للجمػُاث ،واغخبرَا
بمثابت الخايغ الؿاثب ،خُث لِـ لها وحىص ؾىي في اإلاىاؾباث والخظاَغاث الغؾمُت
قهِ ،ؾاثبت لػضم جدغيها بػاء مسخلل ألاخضار التي ًهاعغها اإلاؿتهلَ الجؼاثغي مً جؼاًض
الؿل الخجاعي مغوعا بالتهاب ؤؾػاع مسخلل اإلاىاص الؿضاثُت .وال ّ
قَ ّؤن طلَ ؾُاصي ال
مدالت ػواُ زهت اإلاؿتهلَ بجمػُت خماًت اإلاؿتهلٌحن(.)1006
ُوٍغحؼ بػٌ ممثلي الجمػُاث ؾبب غضم قػالُت َظٍ ألازحرة وبغوػَا في اإلاىاؾم بلى
ههو ؤلامٍاهُاث اإلااصًت وشر ؤلاغاهاث التي حػاوي مجها حمػُاث خماًت اإلاؿتهلَ ،وغضم
بقغايها مً نبل الؿلُاث في اجساط الهغاعاث اإلاخػلهت بػغى اإلاىخجاث في الؿىم ويظلَ
غضم بقغايها في غملُاث الغنابت والدجؼ ،وججاَل الؿلُاث اإلاغاؾالث التي جىحهها بلحها
الجمػُاث ؤمام ًل َظا ؤنبذ اليكاٍ الجمػىي بضون قاثضة وباث ًهخهغ قهِ غلى حمؼ
الكٍاوي مً اإلاىاَىحن وعنها في ؤصعاج اإلاٍاجب (.)1007
ال عٍب ّؤن اغخماص الجمػُاث قهِ غلى الهباث واإلاؿاغضاث التي جهضمها الؿلُاث
الػامت نض ًاصي بلى ازخىانها وبالخالي ػوالها بمجغص جىنل مثل َظٍ اإلاؿاغضاث .ولهظا ّ
قةن
الهمىص ؤمام الخدضًاث اإلااصًت والاؾخمغاع في الػمل ًخُلب مجها ؤن جضعج يمً وكاَاتها
مكاعَؼ جخىاقو مؼ قػالُتها ،جمٌجها مً يمان بًغاصاث مالُت حؿاغضَا غلى جمىٍل مكاعَؼ
 - 1005اغترف وػٍغ الضازلُت والجماغاث املخلُت ألاؾبو الؿُض صخى ولض نابلُت بػضم قػالُت  % 50مً الجمػُاث.
يما َالب بخٌثُل بحغاءاث مغانبت اليكاٍ الجمػىي والاعجهاء بىىغُت الجمػُاث .وكغ في وًالت ألاهباء
الجؼاثغٍت ًىم  .2011 – 11 - 27عاحؼ اإلاىنؼ ؤلالٌترووي آلاحيhttp://ar.aps.dz/ :
 - 1006ؤصي اإلاىنل الؿلبي لجمػُاث خماًت اإلاؿتهلَ بلى نىُ بػٌ الصخاقت الىَىُت اإلاٌخىبت ّ
بإن حمػُاث
خماًت اإلاؿتهلَ ؤنبدذ تهضص صخت اإلاؿتهلَ .عاحؼ :اإلاىنؼ ؤلالٌترووي آلاحي:
  .http://www.djazairess.com/djazairnews/23819اَلؼ ًىم .2015/11/18 - 1007عاحؼ الخىاع الظي ؤحغاٍ الؿُض " نىٍضي ؤمحن " عثِـ الجمػُت الجؼاثغٍت لخماًت اإلاؿتهلَ مؼ الجؼاثغ هُىػ.
ًمًٌ الاَالع غلى َظا الخىاع في اإلاىنؼ ؤلالٌترووي الخالي:
  .http://www.djazairess.com/djazairnews/23819اَلؼ ًىم 2015/11/18366
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ؤزغي حػخبر ؤؾاؾُت لبرامجها الؿىىٍت اإلاؿُغة والتي جخُلب هكهاث بضون غىاثض في
اإلاهابل(.)1008

 - 1008بىطىت محمىد » ،الخغيت الجمػىٍت في الجؼاثغ :وكإتها وَبُػت جُىعَا ومضي مؿاَمتها في جدهُو ألامً
والخىمُت « ،مجلت الػلىم ؤلاوؿاهُت ،حامػت دمحم زًُغ بؿٌغة ،غضص  ،2002 ،17م م.137-135.
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ال ّ
شً ّؤن ليل بدث ػاًت .وجخجلى جلً الؼاًت في الىخابج التي ًخىصل إليها الباخث.
وػاًت بدثىا ألاطاطُت جخمثل في جلُُم الىظام اللاهىوي الجصابسي الري ًدىم اإلالىُت
الصىاعُت واللىٌ إذا وان ًىفل خماًت فعالت للمخترعحن وؤصحاب العالماث.
ًخعحن على الباخث ؤن ًيىن مىصفا في بدثه ومخصفا باإلاىطىعُت ،لرا ال ٌعني
الخلُُم الترهحز على الىلابص والظلبُاث التي جخخلل اللاهىن الجصابسي في مجاٌ اإلالىُت
وإهما ّ
الصىاعُتّ ،
البد هرلً ؤن ًبرش مصاًا هرا الىظام ومىاػً اللىة فُه ،وألاهم مً ذلً
ُ
ُ
وله ؤن ًلترح خلىال ووصفاث عالحُت حظد بها جلً الىلابص والظلبُاث جصاغ في شيل
جىصُاث ؤو ملترخاث.
ّإن ؤهم محزة ًخمحز بها الىظام الجصابسي لحماًت اإلالىُت الصىاعُت ،هى جإػحره جلسٍبا
ألػلب ؤهىاع اإلالىُت الصىاعُت ،إذ ٌشمل بساءاث الاختراع ،السطىم والىماذج الصىاعُت،
الخصامُم الشيلُت للدوابس اإلاخياملت ،والعالماث وحظمُاث اإلايشإ.
ؤخر اللاهىن الجصابسي بىظام حسجُل خلىق اإلالىُت الصىاعُت ،وؤوشإ لهرا الؼسض
اإلاعهد الىػني الجصابسي للملىُت الصىاعُت همؤطظت وػىُت مخخصصت جخللى ػلباث
الدسجُل ،وجمىذ طىداث اإلالىُت الصىاعُت للمخترعحن وؤصحاب العالماث .فال ٌعترف هرا
ّ
الىظام بدلىق اإلالىُت الصىاعُت وال جىدظب فُه إال بعد اطدىفاذ إحساءاث الدسجُل
والحصىٌ على شهادة حسجُل حعد طىدا للملىُت.
ًُدُذ إحساء الدسجُل الفسصت للمخترعحن لحماًت ابخيازاتهم ،ولخلسٍب ؤلادازة مً
ُ
اإلاىاػً ،وحظهُل عملُت الدسجُل اطخددر مىر طىت  3122فسعحن حهىٍحن للمعهد
الىػني الجصابسي للملىُت الصىاعُت ،وذلً في والًتي طؼُف ووهسان.
ٌُظهل هظام الدسجُل جددًد اإلاالً في خاٌ وحىد هصاع خىٌ ملىُت الابخياز .إذ ّؤن
ّ
إال إذا ؤزبذ الؼسف ألاخس ؤهه اإلاالً الحلُلي ّ
وؤن مً ُمىدذ له
اإلالىُت لألطبم في الدسجُل
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الشهادة ٌعد مىخدال لصفت مخترع.
وعالوة على ذلً ،جمثل عملُت اليشس التي ًفسطها إحساء الدسجُل إشهازا لالبخيازاث
الصىاعُت ،كد ًؤدي إلى اطخلباٌ املخترعحن عسوطا للخعامل بشإن اختراعاتهم ،وفىق
ذلًٌ ،عخبر الدسجُل مصدزا هاما لخمىٍل خصٍىت الدولت عً ػسٍم السطىم اإلافسوطت على
حسجُل خلىق اإلالىُت الصىاعُت ،ومخخلف العملُاث اإلاخعللت بها ،هما ٌظمذ هرا ألاحساء
للدولت مً مخابعت الخؼىزاث الؼازبت في اليشاغ الابخيازي ،وجمىُنها مً جيىًٍ كاعدة
معؼُاث ومعلىماث كد حظخفُد منها اإلاؤطظاث الىػىُت بمخخلف مظخىٍاتها.
لم ًىخف اللاهىن الجصابسي بمىذ املخترعحن شهاداث اإلالىُت الصىاعُت دلُال على
ملىُت مبخىساتهم اإلاسجلتّ ،
وإهما شودهم هرلً بألُاث كظابُت ًمىً مً خاللها الدفاع عً
خلىكهم الاختراعُت طد ؤي اعخداء ،فإحاش لهم خماًت مبخىساتهم بدعىي الخللُد ودعىي
اإلاىافظت ػحر اإلاشسوعت مع اإلاؼالبت بالخعىٍع ،وفىق ذلً ف ّعل دعىي اإلاىافظت ػحر
اإلاشسوعت وح ّسم ؤفعاٌ اإلاىافظت ػحر اإلاشسوعت وزجب علىباث حصابُت جصل إلى علىبت
الحبع في خالت العىد .هما ًجحز اللاهىن الجصابسي للمخترعحن هرلً اجخاذ إحساءاث
جدفظُت إلزباث وطبؽ الخللُد وخصسه ،وخصس الظسز ،وذلً كبل زفع الدعىي.
ًخمحز اللاهىن الجصابسي ؤًظا باطخددازه ألكؼاب مخخصصت ذاث اخخصاص ماوع
جخىلى الفصل في اللظاًا التي جثاز بشإن اإلالىُت الفىسٍت عمىما واإلالىُت الصىاعُت بصفت
خاصت ،مما ٌعصش الحماًت اللظابُت ،وَظاهم في جيىًٍ كظاة مخخصصحن ًخدىمىن في
كظاًا اإلالىُت الفىسٍت اإلادشعبت.
وٍخمحز اللاهىن الجصابسي هرلً بخسوحه عً كاعدة " البِىت على مً ادعى " اإلاعسوفت
في كىاعد ؤلازباث ،وهلل عبء الازباث إلى اإلادعى علُه فُما ًخص بساءاث الاختراع .وهرا
اوسجاما مع ؤخيام اجفاكُت جسٍبع التي حظعى الجصابس لالهظمام إليها ،وال ّ
شً ّؤن مثل هرا
الحىم ٌعمل على حعصٍص خماًت خلىق اإلالىُت الصىاعُت.
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وهظسا الزجباغ خلىق اإلالىُت الصىاعُت بالخجازة الدولُت وفس لها اإلاشسع خماًت
خدودًت ،وذلً عً ػسٍم جخىٍل إدازة الجمازن صالخُت الخدخل جللابُا ؤو بىاء على
عسٍظت مً صاخب الحم ،واجخاذ مجمىعت مً الخدابحر الالشمت إلاىاحهت اإلاىخجاث والظلع
اإلاللدة ،والحجص ووطع جلً اإلاىخجاث خازج اإلابادالث الخجازٍت.
وٍجحز اللاهىن الجصابسي هرلً إلدازة الخجازة بإن جخدخل لحماًت اإلالىُت الصىاعُت،
وؤن جخخر إحساءاث حجص اإلاىخجاث اإلاللدة واجالفها ،وذلً دون خاحت إلى اطخصداز ؤمس مً
اللاض ي ،وهرا ما ًّفعل دون ّ
شً دوز هره ؤلادازة في خماًت خلىق اإلالىُت الصىاعُت.
ومً مصاًا اللاهىن الجصابسي ؤًظا ّؤهه ًجحز إوشاء حمعُاث جخىلى الدفاع عً خلىق
اإلالىُت الصىاعُت ،ال طُما حمعُاث خماًت اإلاظتهلىحن ،بدىم عالكت خلىق اإلالىُت
الصىاعُت باإلاىخجاث اإلاىحهت لجمهىز اإلاظتهلىحن.
ًظاف إلى ول هره اإلاصاًا التي جصٍد مً خماًت خلىق اإلالىُت الصىاعُت ،اهظمام
الجصابس إلى العدًد مً الاجفاكُاث الدولُت الخاصت بدماًت اإلالىُت الصىاعُت ،وعلى زؤطها
اجفاكُت بازَع اإلاخعللت بدماًت اإلالىُت الصىاعُت .وجخظمً هره الاجفاكُاث اإلابادا
واإلاعاًحر التي جلىم عليها الحماًت الدولُت .هما اهظمذ ؤًظا إلى اإلاىظمت العاإلاُت للملىُت
الفىسٍت ،وذلً بؼسض الخعاون مع الدوٌ ألاعظاء مً ؤحل جدعُم خماًت اإلالىُت الصىاعُت
في وامل ؤزحاء العالم.
وال ّ
شً ّؤن ما ؤبسشهاه مً مصاًا عً الىظام اللاهىوي الجصابسي هفُل بدماًت اإلابخىساث
الصىاعُت وؤلاشازاث اإلامحزة .ومع ذلً ال ًخلى هرا الىظام مً هلابص ومثالب هجملها فُما
ًلي;
 حشدذ الىصىص اللاهىهُت الىاظمت للملىُت الصىاعُت ،إذ ؤفسد اإلاشسع ليل خمهصىص كاهىهُت مظخللت خاصت به ،وهرا مً شإهه ؤن ًصعب الخدىم فيها وَشم على
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اإلاظدثمس واللاض ي واملحامي وهرا الباخث اطدُعاب وفهم اللىاعد التي جخظمنها.
 عدم مالبمت بعع الىصىص اللاهىهُت للخؼىزاث الساهىت؛ وذلً بظبب عدمجدُُنها ،مما حعل بعع اللىاعد اللاهىهُت عدًمت السوح والجدوي ،وهلصد برلً ألامس
زكم  ،97-77اإلاخعلم بالسطىم والىماذج ،واإلاسطىم الخؼبُلي له ،وهرا ألامس زكم ،76-78
اإلاخعلم بدظمُاث اإلايشإ ،وهرا اإلاسطىم زكم  232-87اإلاخعلم بىُفُاث حسجُل وإشهاز
حظمُاث اإلايشإ وجددًد السطىم اإلاخعللت بها ،فهره الىصىص ججاوشها الصمً ،فمً حهت ،ال
حظخىعب هره الىصىص مفهىمي الىخابت والخىكُع ؤلالىتروهُحن .هما جىص مً حهت زاهُت ،على
علىباث طعُفت ال جسدع اإلاعخدًً وال جىفس طىي خماًت شيلُت باليظبت إلااليي الحلىق .ومً
حهت زالثت ًدُل ألامس زكم  ،97-77اإلاخعلم بالسطىم والىماذج الصىاعُت بمىحب الفلسة
السابعت مً اإلاادة ألاولى مىه إلى جؼبُم ؤخيام ألامس زكم  ،65-77اإلاخعلم بشهاداث املخترعحن
وإحاشاث الاختراع اإلالغى بمىحب اإلاسطىم الدشسَعي زكم  ،28-:4اإلاخعلم بدماًت الاختراعاث،
واإلالغى بدوزه باألمس زكم  ،18-14اإلاخعلم ببراءاث الاختراع ،الظازي اإلافعىٌ خالُا.
 فخذ الباب لخللُد العالماث ألاحىبُت ،الطُما العالماث اإلاشهىزة؛ وذلً بظبباشتراغ الدسجُل وئحساء الطخعماٌ العالمت ،وعدم جبيُه مفهىما واضحا للعالمت اإلاشهىزة.
 الخلؽ في بعع اإلافاهُم اللاهىهُت؛ هما هى خاصل بحن العالمت الجماعُت وعالمتالسكابت ،هره ألاخحرة ال ًجىش الخصسف فيها على عىع العالماث الجماعُت إذا امخلىها
شخص خاص.
 عدم جىخُد اإلاصؼلحاث اللاهىهُت؛ فمثال جبنى اإلاشسع مصؼلحاث مخباًىت للداللتعلى الخللُد ،فخازة ٌظخعمل التزًُف هما هى الحاٌ في كاهىن الجمازن ،وجازة الخللُد هما
هى الحاٌ في ألامس زكم  ،17-14اإلاخعلم بالعالماث ،وألامس زكم  ،18-14اإلاخعلم ببراءاث
الاختراع ،وجازة ؤخسي ٌظخعمل مصؼلح الاطخعماٌ ػحر اإلاشسوع هما هى الحاٌ في ألامس زكم
 ،76-77اإلاخعلم بدظمُاث اإلايشإ.
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 عدم اوسجام بعع الىصىص اإلاخداخلت فُما بُنها؛ فعلى طبُل اإلاثاٌ ؤشاز اإلاشسعالجصابسي إلى جللُد العالماث هجىدت في ألامس زكم  ،17-14اإلاخعلم بالعالماث ،زم ٌشحر مسة
ؤخسي إلى جللُد العالماث في اللاهىن زكم  ،13-15املحدد لللىاعد اإلاؼبلت على اإلامازطاث
الخجازٍت .وهرا ًظفي على اللاهىن الجصابسي هىع مً الؼمىض وؤلابهام كد ًخخىف مىه
اإلاظدثمسًٍ خصىصا ألاحاهب.
ّ
 وحىد ؤخؼاء لؼىٍت في اليسخ العسبُت للىصىص اللاهىهُت ،مع ؤهه ًُفترض ّؤنهاألاصل ،فعلى طبُل اإلاثاٌ جسحم اإلاشسع خؼإ في اإلاادة  45مً ألامس زكم  19-14اإلاخعلم
بدماًت الخصامُم الشيلُت للدوابس اإلاخياملت عبازة ( ( )partie de l’entrepriseبؼسف مً
اإلاؤطظت) بدال مً (حصء مً اإلاؤطظت).
 افخلازه ألخيام وإحساءاث كاهىهُت دكُلت جىظم إحساءاث حجص الخللُد ،وهرا مًشإهه ؤن ٌعسكل الحماًت اللاهىهُت ،إذ في هثحر مً ألاخُان ال جخخر إدازة الجمازن إحساء
الحجص خىفا مً اإلاظؤولُت التي جترجب عً ذلً في خاٌ زبىث عدم وحىد الخللُد .هاهًُ
عً امياهُت جداخل الاخخصاصاث ػاإلاا اعترف اإلاشسع لجهاث ؤخسي بظلؼت اجخاذ إحساءاث
الحجص دون الحاحت ألمس كظاةي.
 هشاشت وطعف الشهاداث التي ًصدزها اإلاعهد الىػني الجصابسي للملىُت الصىاعُتللمخترعحن ،وذلً بظبب جبني اإلاشسع الجصابسي هظام عدم الفدص الظابم ؤو الفدص
الشىلي فُما ًخص الاختراعاث .فصدوز بساءاث اختراع دون فدص ًفخذ باب الؼعً
ّ
ببؼالنها ؤمام اللظاء ،بل كد ًصبذ اإلاعهد في ظل هرا الىظام مً حهاش ميلف بدماًت
خلىق اإلالىُت الصىاعُت إلى مصدز لالعخداء عليها .وهرا وله طُؤدي إلى فلدان الثلت
باإلاعهد وٍبعث الخىف وعدم الؼمإهِىت في هفىض املخترعحن ،ومً ّ
زم طُفظلىن اطدثماز
اختراعاتهم خازج الجصابس ال مدالت.
 عدم جمخع اإلاعهد الىػني الجصابسي بصالخُاث واطعت جمىىه مً ؤداء دوزه بشيل373
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فعاٌ؛ إذ ال ًخمخع هرا ألاخحر بظلؼاث واطعت ّ
جخىٌ ؤعىاهه الحم في معاًىت الاعخداءاث
الىاكعت على اإلالىُت الصىاعُت واجخاذ إحساءاث إلاىاحهت ذلً ،هما ال ًملً اإلاعهد ؤًت طلؼت
ّ
في فع الجزاعاث اإلاثازة بحن ألاشخاص بشإن حسجُل خلىق اإلالىُت الصىاعُت زػم ؤهه
اإلايلف بالدسجُل ،بل ال ًجىش له ختى إلؼاء جلً الشهاداث التي ًُصدزها متى ّ
جبحن له بعد
ذلً ؤنها ُمىدذ دون وحه خم ،بل علُه ؤن ًؼلب ذلً مً اللاض ي .وكد ؤدي ذلً إلى
جلصٍم دوز اإلاعهد الىػني الجصابسي للملىُت الصىاعُت ههُئت مشسفت على خماًت اإلالىُت
الصىاعُت.
 عدم جىصِب ألاكؼاب اإلاخخصصت باإلالىُت الفىسٍت زػم وشإتها كاهىها مىر حظع طىىاث.وهره الظاهسة مإلىفت في الىظام اللاهىوي الجصابسي ،إذ هثحرا ما ٌظخددر اإلاشسع فئاث
كاهىهُت حدًدة لىً ًبلى ججظُدها الفعلي ًيخظس إزادة كادز ،وهرا هى الحاٌ باليظبت
ّ
للمداهم ؤلادازٍت التي لم جس الىىز إال بعد اهلظاء ؤهثر مً عشس طىىاث مً جإطِظها
ّ
اللاهىوي ،وحدًس بالرهس ،لِع اللاهىن وخده هى الري يهم اإلاظدثمس وإهما ؤًظا مدي
جؼبُله والخلُد به ،فما هي العبرة مً وحىد كاهىن حُد مع عدم وحىد جؼبُم فعاٌ لهرا
اللاهىن؟!
وٍظاف إلى هره الىلابص هلابص ؤخسي لها عالكت باالكخصاد الىػني وؤلادازة
الجصابسٍت واإلاىاػً الجصابسي ،فال ًمىً الحدًث عً خماًت خلىق اإلالىُت الصىاعُت في
بِئت جىدشس فيها ألاطىاق الفىطىٍت وػحر السطمُت ،هما ال ًمىً الحدًث عً خماًت اإلالىُت
الصىاعُت مع وحىد إدازة ٌظىد فيها الفظاد ومحزتها البحروكساػُت ،وال ًمىً الحدًث ؤًظا
عً خماًت للملىُت الصىاعُت في مجخمع حظىد فُه البؼالت وطعف اللدزة الشسابُت
للمىاػً ،فال ّ
شً ّؤن هره العىامل ولها مدفصاث لالعخداء على خلىق اإلالىُت الصىاعُت
واهدشاز الخللُد.
بىاء على الىلابص اإلاثازة ؤعاله ،والتي جؤزس طلبا على الدوز الحماةي لىظام اإلالىُت
ّ
الصىاعُت في الجصابس والتي جدد ال مدالت مً فعالُت الحماًت اللاهىهُت فئهه ؤطحى مً
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الظسوزي ؤن ًخدخل اإلاشسع الجصابسي إلعادة الىظس في بعع ؤخيام كاهىن اإلالىُت
الصىاعُت ،وذلً وفلا للملترخاث الخالُت;
 طسوزة وطع جلىحن خاص بدلىق اإلالىُت الصىاعُت؛ وذلً حظهُال لعمل اللاض يوالباخث وهرا اإلاظدثمس ،وول مً يهخم بمىطىع اإلالىُت الصىاعُت .إذ ؤن الخىطُع في
اللاعدة اللاهىهُت دون حظهُل السحىع إليها مً ػسف اللاض ي ًفخذ املجاٌ لصدوز كسازاث
وؤخيام كظابُت معُبت مما كد ًمع بىظم الحماًت اإلالسزة لصاخب الحم.
 الخخلي عً هظام عدم الفدص البدذ ،واطدبداله على ألاكل بىظام ؤلاًداع اإلالُدالري ًدُذ املجاٌ لسكابت الؼحر لالختراعاث اإلاىدعت للدسجُل ،خصىصا ّ
وؤن هرا الىظام ال
ًخخلف عً الىظام الحالي مً خُث الخيالُف.
 الخىطُع مً طلؼاث اإلاعهد الىػني الجصابسي للملىُت الصىاعُت باعخبازه طلؼتطبؽ اإلالىُت الصىاعُت ،وعلى وحه الخصىص جمىُىه مً فع الجزاعاث التي جثاز بشإن
الدسجُل ػاإلاا هى الري ٌشسف على عملُاث الدسجُل ،مما ًترجب عىه ال مدالت جللُل عدد
اللظاًا التي جصل إلى اللظاء في مجاٌ اإلالىُت الصىاعُت.
 الصٍادة في عدد فسوع اإلاعهد الىػني الجصابسي للملىُت الصىاعُت لخلسٍب ؤلادازة ؤهثرمً اإلاىاػً الجصابسي ،وحظهُل الحصىٌ على اإلاعلىماث الخلىُت للمؤطظاث الىػىُت ،ال
طُما اإلاؤطظاث الصؼحرة واإلاخىطؼت.
 طسوزة إعادة الىظس وجدُحن كاهىوي السطىم والىماذج الصىاعُت ،وحظمُاث اإلايشإ،بشيل ًخماش ى مع الخؼىزاث الساهىت .إذ ًخعحن على اإلاشسع ؤن ًخدخل وَعُد الىظس في ألامس
زكم  ،97-77اإلاخعلم بالسطىم والىماذج الصىاعُت وهرا ألامس زكم  ،76-87اإلاخعلم بدظمُاث
اإلايشإ.
 طسوزة إعادة الىظس في ألامس زكم  ،17-14اإلاخعلم بالعالماث الطُما اإلاادة  5مىه التي375
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حشترغ الدسجُل هشسغ الهدظاب الحم على العالمت ولِع هشسغ الطخعماٌ العالمت ،إذ
ؤصبدذ هره اإلاادة مصدزا لالعخداء على العالماث ألاحىبُت واإلاشهىزة ،وهرلً على اإلاشسع
ؤن ًخدخل وٍظبؽ ؤو ًىضح بشيل ؤهثر معنى العالمت اإلاشهىزة .هما علُه ؤن ًخدخل ّ
وٍمحز
بحن العالمت الجماعُت وعالمت السكابت.
 طسوزة جىخُد اإلاصؼلحاث اللاهىهُت والعمل على خلم الاوسجام بحن مخخلفالىصىص اللاهىهُت اإلاسجبؼت بمجاٌ اإلالىُت الصىاعُت ،واللاهىن اإلادوي ،اللاهىن الخجازي،
كاهىن خماًت اإلاظتهلً ،وكاهىن الصحت ،كاهىن الجمازن....
 طسوزة الخدخل مً ؤحل جصحُذ ألاخؼاء اللؼىٍت الىاججت عً عملُت الترحمت مًالفسوظُت إلى العسبُت للىصىص اللاهىهُت ،إذ ّإن اإلاظدثمسًٍ ألاحاهب ،مً ػحر العسب ،في
ؤػلب ألاخُان ٌعخمدون على اليسخت الفسوظُت ال العسبُت لفهم ؤخيام اللاهىن الجصابسي ،في
خحن ٌعخمد اللاض ي الجصابسي على اليسخت العسبُت.
 طسوزة جدخل اإلاشسع لىطع كىاعد كاهىهُت واضحت اإلاعالم جىظم إحساءاث حجصالخللُد والتي حظهل مً عمل ؤلادازاث اإلاخدخلت في مجاٌ خماًت اإلالىُت الصىاعُت.
 طسوزة ؤلاطساع في جىصِب ألاكؼاب اإلاخخصصت باإلالىُت الفىسٍت في ؤكسب آلاحاٌ،مع مساعاة طسوزة جيىًٍ كظاة مخخصصحن في مجاٌ اإلالىُت الفىسٍت.
هما ًجب وشس الاحتهاد اللظاةي ،الري ًظل مصدزا ؤطاطُا لعمل اللاض ي وؤداة
ًجب الاهخمام بها مً ؤحل جؼىٍس دوز العدالت في ميافدت الخللُد وإعالم وافت اإلاخدخلحن في
مجاٌ خماًت اإلالىُت الصىاعُت بمظخجداجه الطُما إدازة الجمازن ،اإلاعهد الىػني الجصابسي
للملىُت الصىاعُت ،مصالح إدازة الخجازة.
 حعصٍص طلؼت مصالح الجمازن ،وعمىما طسوزة مىذ صالخُاث واطعت ملخخلفهُئاث الدولت للخدخل في خاٌ معاًىت الجسابم التي جمع اإلالىُت الصىاعُت.
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 العمل على خلم كىاعد مالبمت حظهل وحعصش الخعاون بحن مخخلف اإلاؤطظاثاإلاخدخلت في مجاٌ اإلالىُت الصىاعُت ،وحعصش عالكت هره اإلاؤطظاث باإلاىاػىحن ،وحصجع
وشاغ الجمعُاث مً ؤحل اإلاظاهمت ؤهثر في خماًت اإلالىُت الصىاعُت.
وعلى ّ
ول ًبلى مىطىع خماًت اإلالىُت الصىاعُت ؤخد اإلاىاطُع ألاطاطُت التي حعخمد
عليها عملُت اهظمام الجصابس إلى اإلاىظمت العاإلاُت للخجازة ،لرا ًخعحن على اإلاشسع الجصابسي
ؤن ٌعمل على اوسجام الىصىص اللاهىهُت الجصابسٍت مع اجفاكُت جسٍبع.
ووشحر في ألاخحر ّؤن هره الاكتراخاث ال جىفي لىخدها إذ ًخعحن على الظلؼت ؤن جسافم
ؤلاصالخاث بىطع آلُاث هاحعت للحد مً ظاهسة اهدشاز ألاطىاق ػحر السطمُت التي حعخبر
مجاال خصبا لخداوٌ ججازة الخللُد ،وٍخعحن عليها هرلً ؤن حعمل على جدظحن مظخىي
معِشت الفسد والخللُل مً البؼالت والسفع مً كدزة اإلاىاػً الشسابُت وي ال ًلجإ اإلاىاػً إلى
ألاطىاق الفىطىٍت واكخىاء اإلاىخجاث اإلاللدة.
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INAPI/DM/

Sarl Profert
Rue de Lille Arrière Port, Bejaia 06000, Algeria

Objet: Refus Provisoire total

Monsieur,

.. ,
1 d'"
d
fus provisoire total prononcée par notre
J'ai le regret de vous adresser, ci-Jomt, a eC\Slon e re
MELON DOUNIA
du
administration et relative à votre demande d'enregistrement de la marque
19/0212012 sous le N° OZ/TI 2012/567.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

.

-_.;;"/'

/.

-~~~

.~.

Adresse: 42, Rue Larbi Ben M'Hldi - 2·..• et 3·... étage - B.P 403 - Alger

.Jo .i!J140J 'T'.V". ~~'.J ..... ~I d/Ualll.j""*,, VI l,rlJ".1I tJ~ 42 : wl.J'&l1

NOTIFICATION DE REFUS PROVISOIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE
MARQUE NATIONALE

1 - ADMINISTRAnON QUI NOTIFIE LE REFUS PROVISOIRE DE PROTECTION
- Institut National Algérien de la
Téléphone:
Téléfax:
Propriété Industrielle (INAPI)
40/42 Rue Larbi Ben M'Hidi
B.P 403 Alger - ] 6000  Alger

(213-021) 73.01.42
(213-021) 73.96.44
73.55.8]

II - W ET DATE DE LA DEMANDE NATIONALE FAISANT L'OBJET DE REFUS PROV]SOIRE : DZ/T/2012/567
du 19/02/2012
III - NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE DEMANDE NATIONALE FAISANT L'OBJET DE REFUS PROVISOIRE:
Sarl Pl'ofert

Rue de Lille Arrière Port, Bejaia 06000, Aigeria

IV - MOTIFS DU REFUS PROVISOIRE:
Marque (s)* nationale (s) antérieure (s) :

o

Marque (s)* internationale (s) antérieure (s) :

~ Autres motifs: .

Confusion Avec Une Marque Renommée (DONYA)

• (dénomination, date et nO d'enregistrement, nom et adresse du titulaire avec le cas échéant en annexe, la liste des produits et lou services
s'il s'agi! de marques nationales)

f------j~/=-------:----:---------------------------------V -I.7REFUS PROVISOIRE POUR LA TOTALITE DES PRODUITS: 31
V 0 REFUS PROVISOIRE POUR LES PRODUITS ET/OU SERVICES SUIVANTS:

V - J RECOURS A INTRODUIRE AUPRES DE L'INAPI DANS UN DELAI DE DEUX (02) MOIS A PARTIR DE LA
NOTIFICATION DU REFUS PROVISOIRE.
VII - DATE A LAQUELLE LE REFUS PROVISOIRE A ETE PRONONCE:
VIII - ANNEXES (marquées ci-dessous d'une croix) :
o Liste indiquant, pour chaque marque nationale
opposée, son N° d'enregistrement et les produits
et/ou services auxquels elle s'applique
o Liste des mandataires agréés pour la procédille du
recours

\t>.~

11 .

1."

IX- Examinatrice/visa: RSAADI ~
X - Signature ou Sceau Officiel de J'Administfatio quia
~_:."-- ~
prononcé le refus provisoire

~.

'.

Le Directeur De Marques, ' ':'

.

EXAMEN DE LA MARQUE

EXAMINATEUR:

Mme. SAAOl

DATE D'EXAMEN:

Numéro de dépôt: DZ/T/2012/567
Numéro d'enregistrement:
Date de dépôt: 19/02/2012
Priorité:
Nom de la marque: MELON DOUNIA
Titulaire: Sarl Profert
Adresse: Rue de Lille Arrière Port, Bejaia 06000, Aigeria
Mandataire:
Classe(s) des Produits ou services désignés: 31

Numéro de dépôt: DZ/T/200311692
Numéro d'enregistrement: 66467
Date de dépôt: 02/09/2003
Priorité:
Nom de la mar'que: Donya
Titulaire: RAHMANI CHERIF
Adresse: CITE DES SCIENCES BOULEV ARD FRANTZ
FANON, ALGER, Aigeria
Mandataire:

Classe(s) des Produits ou services désignés: 18, 24, 25, 28, 30, 32, 35

Numéro de dépôt: MT/MI 0001/394029
Numéro d'enregistrement: 394029
Date de dépôt: 20/1111972
Priorité:
Nom de la marque: DYNA
Titulaire: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
Adresse: CH-1800 VEVEY, Switzerland
Mandataire: Société des Produits Nestlé S.A.
Classe(s) des Produits ou services désignés: l, 5, 29, 30, 31, 32, 33

Nlllnéro de dépôt: DZ/TI 199711376
Numéro d'enregistrement: 53047
Date de dépôt: 2711 0/1997
Priorité:
Nom de la marque: DUNA
Titulaire: SOCIETE INDUSTRIELLE DE LA DATTE DONA
Adresse: ZONE D'EQUIPEMENT N°g BISKRA ALGERIE,

Aigeria
Mandataire: SOCIETE INDUSTRIELLE DE LA DATTE

DUNA

Classe(s) des Produits ou services désignés: 29, 30, 31, 32
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Sarl Profert
Rue de Lille Arrière Port, Bejaia 06000, Aigeria

Objet: Refus Provisoire total

Monsieur,

J'ai le regret de vous adresser, ci-joint, la décision de refus provisoire total prononcée par notre
administration et relative à votre demande d'enregistrement de la marque POIVRON DANO du 19/02/2012
sous le N° DZ/T/ 20 J2/568.
Veuillez agréer, Monsieur, ('expression de mes salutations distinguées.
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NOTIFICATION DE REFUS PROVISOIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE
MARQlJE NATJONALE

1- ADMINISTRATION QUI NOTIFIE LE REFUS PROVISOIRE DE PROTECTION
- Institut National Algérien de la
Téléphone:
Propriété Industrielle (INAPI)
Téléfax:
40/42 Rue Larbi Ben M'Hidi
B.P 403 Alger - 16000  Alger

(213-021) 73.01.42
(213-021) 73.96.44
73.55.81

JI - NO ET DATE DE LA DEMANDE NATIONALE FAISANT L'OBJET DE REFUS PROVISOIRE: DZ/T/2012/568
du 19/02/2012
III - NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE DEMANDE NATIONALE FAISANT L'OBJET DE REFUS PROVISOIRE:

Sarl Prorert
Rue de Lille Arrière Port, Bejaia 06000, Algeria

IV - MOTIFS DU REFUS PROVISOIRE:

A:L. Marque (s)*

o
~

nationale (s) antérieure (s) :

Marque (s)* internationale (s) antérieure (s) :
Autres motifs: .

• (dénomination, date et nO d'enregistrement, nom et adresse du titulaire avec le cas échéant en annexe, la liste des produits et lou services
s'il s'agit de marques nationales)

/

V~REFUS PROVISOIRE POUR LA TOTALITE DES PRODUITS: 31
o REFUS PROVISOIRE POUR LES PRODUITS ET/OU SERVICES SUIVANTS:
V - 0 RECOURS A INTRODUIRE AUPRES DE L'fNAPI DANS UN DELAI DE DEUX (02) MOIS A PARTIR DE LA
NOTIFICATION DU REFUS PROVISOIRE.
1

VII - DATE A LAQUELLE LE REFUS PROVISOIRE A ETE PRONONCE:
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VIII - ANNEXES (marquées ci-dessous d'une croix) :
C Liste indiquant, pour chaque marque nationale
opposée, son N° d'enregistrement et les produits
et/ou services auxquels elle s'applique
o Liste des mandataires agréés pour la procédure du
recours
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EXAMINATEUR:

Mme. SAADI

DATE D'EXAMEN:

Numéro de dépôt: DZ/T/20 12/568
Numéro d'enregistrement:
Date de dépôt: 19/02/2012
Priorité:
Nom de la marque: POIVRON DANO
Titulaire: Sarl Profert
Adresse: Rue de Lille Arrière Port, Bejaia 06000, Algeria
Mandatait'e :
Classe(s) des Produits ou services désignés: 31

N umé.·o de dépôt: MT/M/ 00011228184
Numéro d'enregistrement: 228184
Date de dépôt: 29/0711994
Priorité:
Nom de la marque: DANONE
Titulaire: COMPAGNIE GERVAIS DANONE
Adresse: 17 boulevard Haussmann F-75009 PARIS, France
Mandataire: Cabinet REGIMBEAU
Classe(s) des Produits ou services désignés: 1, 5, 29, 30, 31, 32, 33

Numéro de dépôt: MT/M/0001/639073
Numéro d'enregistt'ement : 639073
Date de dépôt: 06/0 J11995
Priorité:
Nom de la marque: DANONE
Titulaire: COMPAGNIE GERVAIS DANüNE
Adresse: 17 boulevard Haussmann F-75009 PARIS, France
Mandataire: Cabinet REGIMBEAU
Classe(s)desProduitsouservicesdésignés:l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Numéro d'enregistrement: 649535
Date de dépôt: 0111211995
Priorité: 95 574 013 0l/0611995 FRand 95585 196
21/0811995 FR
Nom de la marque: DANüNE
Titulaire: COMPAGNIE GERVAIS DANONE
Adresse: 17 boulevard Haussmann F-75009 PARIS, France
Mandataire: Cabinet REGIMBEAU
Classe(s) des Produits ou services désignés: 5, 29, 30, 31, 32, 42

Numéro de dépôt: DZ/T/ 199511577
Numéro d'enregistrement: 36446
Date de dépôt: 20/12/1995
Priorité:
Nom de la marque: DANY
Titulaire: COMPAGNIE GERVAIS DANONE S.A.
Adresse: 17 Boulevard Haussmann, 75009,Paris, France,
France
Mandataire: MOHAMED & KADDOUR SATOR
C1asse(s) des Produits ou services désignés: 5, 29, 30, 31, 32, 33

Numéro de dépôt: MT/MI 00011170482
Numéro d'enregistrement: 170482
Date de dépôt: 20/0711953
Priorité:
Nom de la marque: DANTE
Titulaire: UNIFIN HOLDING S.A.
Ad l'esse: 92, rue de Bonnevoie L-126ü Luxembourg,
Luxembourg
Mandataire: PERANI & PARTNERS S.p.A.
Classe(s) des Produits ou services désignés: 29, 31, 32, 33

:D NY

Numéro d'enregistrement: 53047
Date de dépôt: 27/10/1997
Priorité:
Nom de la marque: DUNA
Titulaire: SOCIETE INDUSTRIELLE DE LA DATTE DUNA
Adresse: ZONE D'EQUIPEMENT N°8 BISKRA ALGERIE,
Aigeria
Mandataire: SOCIETE INDUSTRIELLE DE LA DATTE
DUNA

Classe(s) des Produits ou services désignés: 29, 30, 31, 32

Numéro de dépôt: MT/M/0001/515478
Numéro d'enregistrement: 515478
Date de dépôt: 03/07/1987
Priorité: 43 964 C/87 03/03/1987 IT
Nom de la marque: DANECO
Titulaire: DANECO SPA CON UN1CO SOCIO
Adresse: Via Privata Bensi Giovanni, 12/5 [-20152 M[LANO
(MI), Italy
Mandataire: GLP SRL
C1asse(s)desProduitsouservicesdésignés: 1,4,6,7,9, Il, 16, 17,19,31,37,39,40,42

---

--
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1- DEPOSANT - Nom & Prénom (ou dénomination), adresse

2- MANDATAIRE - Nom et adresse : (2)

* Nationalité :

Date du pouvoir :
3- NOMBRE ET NATURE des dessins ou modèles déposés : (3)

4- Numéro de

à:

5- Légende explicative annexée aux dessins ou modèles N° :

6- Le soussigné déclare opérer le dépôt visé ci-dessus sous pli cacheté joint; conformément aux
dispositions de l'ordonnance n° 66-86 du 28 avril 1966, relative aux dessins et modèles.
Il requiert :
* la protection pour un an, sans demande de maintien jusqu'à 10 ans, des dessins ou modèles (4)
* la publicité immédiate, avec demande de maintien jusqu'à 10 ans, des dessins ou modèles (4)
La protection accordée est de dix ans, au maximum, à compter de la date de dépôt.
Fait à :

le :

Signature

API

7- PIECES DEPOSEES :
1. Déclaration :
2.

Procès-verbal de dépôt
N°

3. Titre ou justification paiement
taxes
4. Pli cacheté
Poids :

Le dépôt visé, ci-dessus,
Sous le

Le dépôt visé ci-dessus a été opéré

N° de publication

Le :
A:

Signature

Signature

8- Indications diverses :

Adresse : 42, Rue Larbi Ben M'Hidi - 2ème et 3ème étage - B.P 403 - Alger
Fax : (021) 73 55 81 / 73 96 44 :
Web :

Tel : (021) 73 01 42 / 73 23 58 / 73 57 74 :
Email : info@inapi.org
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* continuer la liste des produits ou services, en cas de besoin, dans cette rubrique.

42, Rue Larbi Ben M'Hidi - 2ème et 3ème étage - B.P 403 - Alger
(021) 73 55 81 / 73 96 44

(021) 73 01 42 / 73 23 58 / 73 57 74
info@inapi.org
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DEMANDE DE PROTECTION D’INVENTION
(12) NATURE DE LA DEMANDE *
BREVET D'INVENTION

(A1)

CADRE RESERVE A L'INAPI
(21) N° de dépôt :
(22) Date de dépôt :

CERTIFICAT D'ADDITION

(A2)

Signature du préposé à la réception

Heure :
Visa

(74) - MANDATAIRE : Nom, Prénom, Adresse

Date du pouvoir
Nationalité du ou des déposants

(71) - DEPOSANT (S) : Nom, Prénom, (dénomination), Adresse

Tél. :

Fax :

E-mail :

(54) - TITRE DE L’INVENTION :

(30) REVENDICATION DE PRIORITE (S)
31) - N° (s) de dépôt

32) - date (s) ;

Demande de certificat d’addition rattaché au brevet principal n°

Fait à

le

33) - pays d’origine

Nature de 13 demande

du

Signature et cachet

(72) - INVENTEUR (S) : NOM, PRENOM, ADRESSE :

AUTRES INFORMATIONS :

BORDEREAU DES PIECES DEPOSEES *
Mémoire descriptif original

pages

Document de priorité

Mémoire descriptif duplicata

pages

Cession de priorité

Mémoire descriptif en langue arabe

pages

Abrégé descriptif

Dessin(s) original (aux)

Planche(s)

Pouvoir

Dessin(s) duplicata (s)

Planche(s)

Titre ou justification du paiement de taxe

Les demandes de Brevet d'invention ou de Certificat d'Addition doivent être remises ou adressées par pli postal
recommandé avec demande d'avis de réception, à l'Institut National Algérien de la Propriété Industrielle (INAPI) dont les
coordonnées sont indiquées ci-dessus.
Le paiement des taxes exigibles peut être effectué soit directement auprès de la caisse de l'INAPI soit par virement
bancaire au compte: BEA 12 Avenue AMIROUCHE, Alger· n° 00200012120326418071
Coordonnées de l’INAPI :
42, Rue Larbi BEN M'HIDI, 3ème étage, B.P. 403 ALGER
Tél. : (021) 73 57 74 • Fax: (021) 73 96 44 et (021) 73 5581
E-mail: brevet@inapi.org - Web : www.inapi.org
Le Présent formulaire doit être rempli à la machine.
NE PAS PLIER

* Cocher les cases correspondantes.
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الـجـمـهـوريـة الـجـزائـريـة الـديـمـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة الـجـمـهـوريـة الـجـزائـريـة الـديـمـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

الـمـعـهـد الـوطـنـي الـجـزائـري لـلـمـلـكـيـة الـصـنـاعـيـة
INSTITUT NATIONAL ALGERIEN DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

مقـــــرر
DECISION
N°:178 / DB / DG/ 04:رقم
____________________________
Le Directeur Général de l’Institut National
،إن الـمـد ٌـر الـعـام للمعهد الوطنً الجزائري للملكٌة الصناعٌة
Algérien de la Propriété Industrielle (INAPI),
 جمادى األولى عام19 ً المؤرخ ف07 - 03  بناء على األمر رقم- Vu l’Ordonnance 03-07 du 19 Joumada El
 والمتعلق ببراءات االختراع2003  ٌولٌو سنة19  الموافق1424
Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003,  فبراٌر12 ً المؤرخ ف068/98  بناء على المرسوم التنفٌذي رقمrelative aux brevets - Vu le décret exécutif N°  المتضمن إنشاء المعهد الوطنً الجزائري للملكٌة الصناعٌة،1998
98-68 du 21 février 1998, portant création et
،ًوالمحدد قانونه األساس
statut de l’INAPI
:نظرا لصحة طلب براءة االختراع المودع بتارٌخ
- Vu la régularité de la demande de brevet
:تحت رقم
déposée le : 21/05/2001
sous le N° : 010034

ٌــقـــرر
DECIDE
Article1 : il est délivré à :

Un brevet pour une invention intitulée :

:

براءة اختراع

et dont la description conforme à l’original est
.وٌرفق لهذا المقرر نسخة مطابقة لألصل لوصف االختراع
annexée à la présente.
Article 2: La validité de ce brevet est de vingt ) سنة ابتداء من20(  ٌسري مفعول هذه البراءة لمدة عشرٌن:2 المادة
(20) ans à compter du jour de dépôt de la
.تارٌخ إٌداع الطلب
demande.
 دون فحص مسبق تحت مسؤولٌة، تسلم براءة االختراع:3 المادة
Article 3: Le brevet est délivré sans examen
 أو ألمانة، ومن غٌر ضمان لواقع االختراع أو جدته أو جدارته،الطالب
préalable, aux risques et périls du demandeur
.الوصف ودقته
et sans garantie, soit de la réalité, de la
nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de
la fidélité ou de l’exactitude de la description.

:ً ف،حرر بالجزائر

Fait à Alger, le:

الـمـد يـر الـعـام
Le Directeur Général
A. BELMEHDI

 بلمهدي.ع

22
21
54

Date de dépôt:
N° Dépôt:
Titre de l’invention:

71

Déposant :

72

Inventeur :

73

Titulaire :

74

Mandataire :

30

Données relatives à la priorité:

11

N°du brevet

ملحــق رقـــم 07

ملحــق رقـــم 08

الاافتقيكتي الدولتة التي اهضمت إليهي الجزائرفي مجيل حميية امللكتة الصىيعتة
افتيريخ الىص
ركم الىص الليهووي
الاافتقيكتة
اافتقيكتة بيريس لحميية امللكتة أمز رقم  ،48-66يتضمن اهضمام الجمهورية الجزائزية 1966 /02/ 25
الذيمقزاطية الشعبية إلى اثفاقية باريض املؤرخة في  20مارس
الصىيعتة
 1883املتعلقة بحماية امللكية الصىاعية
أمز رقم  2-75يتضمن املصادقة على اثفاقية باريض لحماية 1975 /01/ 09
امللكية الصىاعية
اافتقيكتة مدريد املتعللة بلمع أمز رقم  ،10-72يتضمن الاهضمام إلى بعض الاثفاقيات الذولية 1972 /03/ 22
البتيهي الكيذبة للميشأ أو
املزورة على املىتجي .
اافتقيكتة مدريد املتعللة أمز رقم  ،10-72يتضمن الاهضمام إلى بعض الاثفاقيات الذولية 1972 /03/ 22
بيلتسجتل الدولي للعالمي
املتعللة أمز رقم  ،10-72يتضمن الاهضمام إلى بعض الاثفاقيات الذولية 1972 /03/ 22
هيس
اافتقيكتة
بيلتصيتف الدولي للمىتجي
بلصد تسجتل
والخدمي
العالمي
اافتقيكتة ليشبوهة املتعللة أمز رقم  ،10-72يتضمن الاهضمام إلى بعض الاثفاقيات الذولية  22مارس 1972
ألاصلتة
بحميية التسمتي
والتسجتل الدولي لهي
اافتقيكتة اوشيء املىظمة العيملتة أمز رقم  2-75مكزر ،يتضمن املصادقة على اثفاقية إوشاء 1975 /01/ 09
املىظمة العاملية للملكية الفكزية املوقعة بئشتكهولم في  14يوليو
للملكتة القكرية
1967
معيهدة هيروبي لحميية الرمز مزشوم رقم  ،85-84يتضمن اهضمام الجزائز إلى معاهذة هيروبي 1984 /04/ 21
لحماية الزمز ألاوملبي املعتمذة في  26شبتمبر 1981
ألاوملبي
معيهدة واشىطً الخيصة مزشوم رئاس ي رقم  ،92-99يتضمن املصادقة بتحفظ على 1999 /04/ 15
معاهذة التعاون بشأن البراءات املبرمة في واشىطن بتاريخ 19
بيلتعيون بشأن البراءا
يوهيو  1970واملعذلة في  28شبتمبر  1979وفي  3فبرايز ،1984
وعلى الئحتها التىفيذية
بروافتوكول اافتقيق مدريد بشأن مزشوم رئاس ي رقم  ،420-13مؤرخ في  15ديصمبر  ،2013يتضمن 2015 /04/ 26
اهضمام الجمهورية الجزائزية الذيمقزاطية الشعبية إلى بزوثوكول
التسجتل الدولي للعالمي
اثفاق مذريذ بشأن التسجيل الذولي للعالمات ،املعتمذ بمذريذ في
 27يوهيو شىة ّ ،1989
املعذل في  03أكتوبز شىة  ،2006و12
هوفمبر شىة .2007

جر
16

10
32

32
32

32

13

17
28

21

حمايت امللىيت الصىاعيت في اللاهىن الجسائري

كائمت املراجع

كائمت املراجع
ً
أوال  -باللغت العربيت:
 – 1الىتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب:
 .1د.الىالي محمىد إبراهيم ،خلىق اإلالىُت الفىغٍت في الدكغَؼ الجؼابغي ،صًىان
اإلاُبىغاث الجامػُت ،الجؼابغ.1983 ،
 .2د .الىضىاوي عامر محمىد  ،التزوٍغ اإلاػلىماحي للػالمت الخجاعٍت :صعاؾت جدلُلُت جأنُلُت
مؼوصة ومضغمت باالحتهاصاث اللًابُت ،مىخبت صاع الثلافت لليكغ
والخىػَؼ ،غمان.2010 ،
 .3املنزالوي عباش حلمي ،اإلالىُت الهىاغُت ،صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت ،الجؼابغ،
.1983
 .4املعغري صعيد بن عبد هللا بن حمىد  ،خلىق اإلالىُت الهىاغُت ،صعاؾت فلهُت ملاعهت
في ظل ما أزظ به الدكغَؼ الػماوي ،صاع الجامػت الجضًضة،
ؤلاؾىىضعٍت.2010 ،
 .5الىاعف اهطىان ،ؤلاغالهاث والػالماث الخجاعٍت بين اللاهىن والاحتهاص ،ميكىعاث الحلبي
الحلىكُت ،بيروث.1999 ،
 .6النهري مجدي مدحت ،اللغاع ؤلاصاعي بين الىظغٍت والخُبُم ،مىخبت الجالء الجضًضة،
اإلاىهىعة.2003 ،
 .7د .العىيلي عسيس ،الىحيز في اللاهىن الخجاعي ،مىخبت الثلافت لليكغ والخىػَؼ ،غمان،
.2000
 .8الضنهىري أحمد عبد الرزاق ،الىؾُِ في قغح اللاهىن اإلاضوي (خم اإلالىُت) ،الجؼء
الثامً ،الُبػت الثالثت ،ميكىعاث الحلبي الحلىكُت ،بيروث،
.1998
 .9الفتالوي صمير جميل حضن ،اإلالىُت الهىاغُت وفم اللىاهين الجؼابغٍت ،صًىان
اإلاُبىغاث الجامػُت ،الجؼابغ.1988 ،
407

حمايت امللىيت الصىاعيت في اللاهىن الجسائري

كائمت املراجع

ّ
الجضة (الؿغٍت) في بغاءة الازتراع :صعاؾت ملاعهت بين
 .10الصباحين خالد يحي ،قغٍ
الدكغَػين اإلاهغي وألاعصوي والاجفاكُاث الضولُت ،صاع الثلافت
لليكغ والخىػَؼ ،غمان.2009 ،
 .11الصفار زيىت غاهم عبد الجبار ،اإلاىافؿت غير اإلاكغوغت للملىُت الهىاغُت :صعاؾت
ملاعهت ،الُبػت الثاهُت ،صاع الحامض لليكغ والخىػَؼ ،غمان.2007 ،
 .12د .اللليىبي صميحت ،اإلالىُت الهىاغُت ،الُبػت الخامؿت ،صاع النهًت الػغبُت،
اللاَغة.2005 ،
 .13الرواحىت مىير عبد هللا ،مجمىغت الدكغَػاث والاحتهاصاث اللًابُت اإلاخػللت باإلالىُت
الفىغٍت والهىاغُت ،صاع الثلافت لليكغ والخىػَؼ ،غمان.2009 ،
 .14د .أحمد صالمت ،اإلاضزل لضعاؾت اللاهىن ،الىخاب الثاوي :ملضمت اللاهىن اإلاضوي أو هظغٍت
الحم ،الُبػت الخامؿت ،مىخبت غين الكمـ ،اللاَغة.2005 ،
 .15أحمد علي عمر ،اإلالىُت الهىاغُت وبغاءاث الازتراع :الخجغٍت اإلاهغٍت ، ،مُبػت الحلمُت،
ؤلاؾىىضعٍت.1993 ،
.16بىبغير محىد أملران ،الىظام اللًاةي الجؼابغي ،الُبػت الثاهُت ،صًىان اإلاُبىغاث
الجامػُت ،الجؼابغ.1994 ،
.17بىدالي دمحم ،خماًت اإلاؿتهلً في اللاهىن اإلالاعن صعاؾت ملاعهت مؼ اللاهىن الفغوس ي ،صاع
الىخاب الحضًث ،اللاَغة.2006 ،
.18د .بىصليعت أحضن ،اإلاىاػغاث الجمغهُت ،الُبػت الغابػت ،صاع َىمت ،الجؼابغ.2009 ،
.19د .بلحاج العربي ،الىظغٍت الػامت لاللتزام في اللاهىن اإلاضوي الجؼابغي ،الجؼء ألاوٌ،
الخهغف اللاهىوي الػلض وؤلاعاصة اإلاىفغصة ،الُبػت الغابػت ،صًىان
اإلاُبىغاث الجامػُت ،الجؼابغ.2005 ،
.20د .بربارة عبد الرحمن ،قغح كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،الُبػت الثاهُت ،ميكىعاث
بغضاصي ،الجؼابغ.2011 ،
.21د .برواث زين العابدين  ،مباصا اللاهىن ؤلاصاعي ،اإلاُبػت الجضًضة ،صمكم.1976 ،
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.22د .بعلي دمحم الصغير ،جىظُم اللُاع الػام في الجؼابغ (اؾخلاللُت اإلاؤؾؿاث) ،صًىان
اإلاُبىغاث الجامػُت ،الجؼابغ.1992 ،
.23
.24

د .بعلي دمحم الصغير  ،اللًاء ؤلاصاعي :مجلـ الضولت ،صاع الػلىم لليكغ والخىػَؼ،
غىابت.2004 ،
ً
د .جالٌ وفاء دمحمين ،الحماًت اللاهىهُت للملىُت الهىاغُت وفلا الجفاكُت الجىاهب
اإلاخهلت بالخجاعة مً خلىق اإلالىُت الفىغٍت (جغٍبـ) ،صاع الجامػت
الجضًضة لليكغ ،ؤلاؾىىضعٍت.2004 ،

.25د .جالٌ علي العدوي ،أنىٌ الالتزاماث :مهاصع الالتزام ،ميكأة اإلاػاعف ،الاؾىىضعٍت،
.1997
.26د .جالٌ علي العدوي و د .رمضان أبى الضعىد ود .دمحم حضن كاصم ،الحلىق وغيرَا مً
اإلاغاهؼ اللاهىهُت ،ميكأة اإلاػاعف ،ؤلاؾىىضعٍت.1996 ،
.27د .زراوي فرحت صالح ،اليامل في اللاهىن الخجاعي الجؼابغي (املحل الخجاعي والحلىق
الفىغٍت) ،الجؼء الثاوي ،ابً زلضون ،الجؼابغ.2001،
.28حمادة دمحم أهىر ،الىظام اللاهىوي لبراءاث الازتراع والغؾىم والىماطج الهىاغُت ،صاع الفىغ
الجامعي ،ؤلاؾىىضعٍت.2002 ،
.29د .حمد هللا دمحم حمد هللا ،الىحيز في خلىق اإلالىُت الهىاغُت والخجاعٍت ،2 ٍ ،صاع النهًت
الػغبُت ،اللاَغة.1997 ،
 .30د .حمدي عبد الرحمن و أهىر عبد هللا ،مباصا اللاهىن ،مىخبت غين الكمـ ،اللاَغة،
صون ؾىت اليكغ.
.31د .طه مصطفى هماٌ ،اللاهىن الخجاعي ،الضاع الجامػُت ،بيروث ،صون ؾىت اليكغ.
.32لطفي فىزي ،قغح كاهىن اإلالىُت الهىاغُت والخجاعٍت ،اإلاُبػت الجضًضة ،صمكم.2002 ،
 .33لعغب دمحم ،اإلاباصا الػامت لللاهىن اإلاضوي الجؼابغي ،الُبػت الثالثت ،صًىان اإلاُبىغاث
الجامػُت ،الجؼابغ.2006 ،

409

حمايت امللىيت الصىاعيت في اللاهىن الجسائري

كائمت املراجع

.34د .دمحمي فريدة-زواوي ،-اإلاضزل للػلىم اللاهىهُت (هظغٍت الحم) ،اإلاؤؾؿت الىَىُت
للفىىن اإلاُبػُت ،الجؼابغ.2002 ،
.35د.دمحم عىري صرور ،الىظغٍت الػامت للحم ،صاع النهًت الػغبُت ،اللاَغة.2005 ،
.36معراج جديدي ،الىحيز في ؤلاحغاءاث الجؼابُت ،صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت ،الجؼابغ،
.2000
.37محيى أحمد ،مدايغاث في اإلاؤؾؿاث ؤلاصاعٍت( ،جغحمت ص.دمحم غغب نانُال) ،الُبػت
الغابػت ،صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت ،الجؼابغ.2006 ،
.38د .مغبغب وعيم ،بغاءة الازتراع ،ملىُت نىاغُت وججاعٍت :صعاؾت في اللاهىن اإلالاعن،
الُبػت الثاهُت ،ميكىعاث الحلبي الحلىكُت.2009 ،
.39د .محرز أحمد دمحم ،الحم في اإلاىافؿت اإلاكغوغت في مجاالث اليكاٍ الاكخهاصي،
الهىاغت ،الخجاعٍت-الخضماث ،صون بلض اليكغ.1994 ،
.40د .دمحم جماٌ الدين ألاهىاوي ،خماًت اللًاء الىكتي لحلىق اإلالىُت الفىغٍت (ملخًُاث
الؿغغت وإػالت الػلباث) ،صاع أبى املجض للُباغت ،اللاَغة.2011 ،
 .41د.هبيل ابراهيم صعد ،اإلاضزل إلى اللاهىن :هظغٍت الحم ،ميكىعاث الحلبي الحلىكُت،
بيروث.2010 ،
 .42د .صيىىث حليم دوش ،صوع الؿلُت الػامت في مجاٌ بغاءاث الازتراع (صعاؾت ملاعهت)،
ميكأة اإلاػاعف ،ؤلاؾىىضعٍت.1983 ،
.43د .صرحان صعىدي حضن ،الاججاَاث الحضًثت في كاهىن بغاءاث الازتراع وفلا الجفاكُت
الجىاهب اإلاخهلت بالخجاعة مً خلىق اإلالىُت الفىغٍت (جغٍبـ)
ومكغوع اللاهىن اإلاهغي (صعاؾت ملاعهت) ،صون بلض اليكغ .2002 ،
.44د .عباش دمحم حضني ،اإلالىُت الهىاغُت واملحل الخجاعي ،الجؼء الثاوي ،صاع النهًت
الػغبُت ،اللاَغة.1969 ،
 .45عبد هللا صليمان ،قغح كاهىن الػلىباث الجؼابغي ،اللؿم الػام ،الجؼء ألاوٌ،
(الجغٍمت) ،صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت ،الجؼابغ.1998 ،
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.46د .عبد الرعيد مأمىن ،اإلاضزل للػلىم اللاهىهُت ،الىخاب الثاوي (هظغٍت الحم) ،اإلاؤؾؿت
الفىُت للُباغت واليكغ ،اللاَغة ،صون ؾىت اليكغ.
 .47عبد الحىيم فىدة ،الضفؼ باهخفاء الهفت أو اإلاهلحت في اإلاىاػغاث اإلاضهُت ،ميكأة
اإلاػاعف ،ؤلاؾىىضعٍت.1997 ،
.48عبد الضتار فىزيت ،قغح كاهىن الػلىباث ،اللؿم الخام ،الُبػت الثاهُت ،صاع النهًت
الػغبُت.2000 ،
.49د .علي إبراهيم ،مىظمت الخجاعة الػاإلاُت-حىلت أوعوحىاي وجلىين نهب صوٌ الػالم الثالث،
صاع النهًت الػغبُت ،اللاَغة.1997 ،
.50د .فاضلي إدريط ،اإلاضزل إلى اإلالىُت الفىغٍت ،الُبػت الغابػت ،صًىان اإلاُبىغاث
الجامػُت ،الجؼابغ.2007 ،
.51د .فىضيل هاديت ،اللاهىن الخجاعي ،صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت ،الجؼابغ.1994 ،
.52

د .صالح زين الدين ،اإلالىُت الهىاغُت والخجاعٍت ،الُبػت الثاهُت ،صاع الثلافت لليكغ
والخىػَؼ ،غمان.2010 ،

 .53د .كرمان عبد الرحمن الضيد ،اإلاىافؿت الُفُلُت :صعاؾت إلاضي مكغوغُت الخُفل
الاكخهاصي غلى كُم اإلاىافؿت الخجاعٍت ،صاع النهًت الػغبُت ،اللاَغة.2002 ،
 .54د .خاطر هىري حمد ،قغح كىاغض اإلالىُت الفىغٍت (اإلالىُت الهىاغُت :صعاؾت ملاعهت بين
اللاهىن ألاعصوي وؤلاماعاحي والفغوس ي) ،صاع وابل ،غمان.2005 ،
 .55د .ذهري عبد الرزاق دمحم ،خماًت اإلاػلىماث الؿغٍت مً خلىق اإلالىُت الفىغٍت (Know-
 )howفي يىء الخُىعاث الدكغَػُت واللًابُت ،صاع الجامػت
الجضًضة ،ؤلاؾىىضعٍت.2007 ،
.56ضريفي هاديت ،حؿُير اإلاغفم الػام والخدىالث الجضًضة ،صاع بللِـ ،الجؼابغ..2010 ،
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 – 2الرســـــائل والطذكـــرات الجــــامعية:
أ-رســـــــــــــــــــائل الدكتــــــــــــــــــــــــــــــوراه:
 -1العبس ي عصام مالً أحمد،ملخًُاث اإلاهلحت الػامت بكأن بغاءاث الازتراع في الضوٌ
الػغبُت ،عؾالت ملضمت لىُل صعحت الضهخىعاٍ في اللاهىن ،حامػت
باجي مسخاع ،غىابت ،ولُت الحلىق ،كؿم اللاهىن الخام.2007 ،
-2الغىيري عبد هللا حميد صليمان ،الػالمت اإلاكهىعة وخماًتها يمً اجفاكُت الجىاهب
اإلاخهلت بالخجاعة مً خلىق اإلالىُت الفىغٍت (جغٍبـ) ()TRIPS
وكاهىن الػالماث الخجاعٍت ألاعصوي ،عؾالت ملضمت لىُل صعحت
الضهخىعاٍ في اللاهىن ،حامػت اللاَغة ،ولُت الحلىق.2006 ،
 -3بىجـ ــادي عمـ ــر ،ازخها ااام اللًا اااء ؤلاصاعي فا ااي الجؼابا ااغ ،عؾا ااالت لىُا اال صعحا اات صهخا ااىعاٍ فا ااي
اللاهىن ،ولُت الحلىق ،حامػت مىلىص مػمغي ،جيزي وػو.2011 ،
-4بىهماظ دمحم ،ؾلُت اللاض ي خىٌ حػضًل الػلض في اللاهىن اإلاضوي الجؼابغي والفله
الاؾالمي ،عؾالت لىُل صعحت صهخىعاٍ في الػلىم ؤلاؾالمُت ،جسهو
قغَػت وكاهىن ،ولُت الػلىم الاوؿاهُت والاحخماغُت والػلىم
ؤلاؾالمُت ،حامػت الحاج لخًغ -باهخت.2012 ،
 -5بلهىاري وضرين ،ججغٍم وازباث أفػاٌ الخللُض في اللاهىن الجؼابغي ،أَغوخت لىُل صعحت
صهخىعاٍ في الحلىق ،جسهو اللاهىن الػام ،فغع كاهىن الضولت
واإلاؤؾؿاث الػمىمُت ،ولُت الحلىق ،حامػت الجؼابغ  – 1بً
ًىؾف بً زضة.2013 ،
 -6بن دريط حليمت ،خماًت خلىق اإلالىُت الفىغٍت في الدكغَؼ الجؼابغي ،عؾاالت لىُال صهخاىعاٍ
فااي الػلااىم ،جسهااو كاااهىن زااام ،ولُاات الحلااىق ،حامػاات أ ااي بىااغ
بللاًض ،جلمؿان.2014 ،
-7بـن مىصـىر عبـد الىــريم ،الاػصواحُات اللًاابُت فااي الجؼاباغ ،عؾاالت لىُاال صهخاىعاٍ فاي الػلااىم،
جسهااو كاااهىن ،ولُاات الحلااىق والػلااىم الؿُاؾااُت ،حامػاات مىلااىص
مػمغي ،جيزي وػو.2015 ،
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 -8براهيم ــي ص ــالح ،ؤلازب اااث بك ااهاصة الك ااهىص ف ااي الل اااهىن الجؼاب ااغي :صعاؾ اات ملاعه اات ف ااي اإلا ااىاص
اإلاضهُاات والجىابُاات ،عؾااالت لىُاال صهخااىعاٍ غلااىم ،جسهااو اللاااهىن،
ولُت الحلىق ،حامػت مىلىص مػمغي ،جيزي وػو.2012 ،
 -9درويػ عبد هللا درويػ ابراهيم ،قغٍ الجضة في الازتراغاث وفلا الجفاكُت باعَـ ومضي
مالءمخه للضوٌ الىامُت ،عؾالت لىُل صعحت الضهخىعاٍ في الحلىق ،ولُت
الحلىق ،حامػت اللاَغة.1992 ،
 -10وهبت دمحم ألامير يىصف ،نىع الخُأ في صغىي اإلاىافؿت غير اإلاكغوغت ،عؾالت ملضمت
لىُل صعحت الضهخىعاٍ في الحلىق ،حامػت اللاَغة ،ولُت الحلىق،
.1990
 -11زايد مراد ،صوع الجماعن في ظل اكخهاص الؿىق :خالت الجؼابغ ،أَغوخت لىُل صعحت
صهخىعاٍ صولت في الػلىم الاكخهاصًت ،فغع الدؿُير ،حامػت ًىؾف
ً
بً زضة (الجؼابغ ؾابلا) ،ولُت الػلىم الاكخهاصًت وغلىم الدؿُير،
.2006
 -12زواوي الياهىت ،اإلاىافؿت غير اإلاكغوغت في اإلالىُت الهىاغُت في الدكغَؼ الجؼابغي،
أَغوخت لىُل قهاصة صهخىعاٍ غلىم في الحلىق ،جسهو كاهىن
ألاغماٌ ،حامػت دمحم زًُغ ،بؿىغة ،ولُت الحلىق والػلىم
الؿُاؾُت كؿم الحلىق.2015 ،
 -13زعبي ّ
عمار ،خماًت اإلاؿتهلً مً ألايغاع الىاججت غً اإلاىخجاث اإلاػُبت ،أَغوخت صهخىعاٍ،
جسهو كاهىن ألاغماٌ ،حامػت دمحم زًُغ ،بؿىغة ،ولُت الحلىق
والػلىم الؿُاؾُت.2013 ،
 -14حاحت عبد العالي ،آلالُاث اللاهىهُت إلايافدت الفؿاص ؤلاصاعي في الجؼابغ ،أَغوخت لىُل
قهاصة صهخىعاٍ غلىم في الحلىق ،جسهو كاهىن غام ،حامػت دمحم
زًُغ ،ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت.2013 ،
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 -15حضين هىارة ،الحماًت اللاهىهُت إلالىُت اإلاؿدثمغ ألاحىبي في الجؼابغ ،عؾالت لىُل قهاصة
صهخىعاٍ في الػلىم ،جسهو كاهىن ،حامػت مىلىص مػمغي-جيزي
وػو ،-ولُت الحلىق.2013 ،
 -16هحىٌ وليد ،اإلاؿؤولُت اللاهىهُت غً حغابم الخػضي غلى الػالماث في الدكغَؼ الجؼابغي،
أَغوخت لىُل صعحت الضهخىعاٍ في الحلىق ،جسهو كاهىن
ألاغماٌ ،حامػت دمحم زًُغ بؿىغة ،ولُت الحلىق والػلىم
الؿُاؾُت ،كؿم الحلىق.2015 ،
 -17منى جماٌ الدين دمحم محمىد ( ،الحماًت الضولُت لبراءاث الازتراع) ،عؾالت ملضمت
للحهىٌ غلى صعحت صهخىعاٍ ،حامػت اللاَغة ،ولُت الحلىق،
.2003
 -18معاعى عمار ،الًماهاث في الػلىص الاكخهاصًت الضولُت في الخجغبت الجؼابغٍت (في غلىص
اإلافخاح وؤلاهخاج في الُض) ،عؾالت صهخىعاٍ ،حامػت الجؼابغ ،مػهض
الػلىم اللاهىهُت وؤلاصاعٍت.1998 ، ،
-19معسوز دليلت ،الًمان في غلىص البُؼ الىالؾُىُت وؤلالىتروهُت (يمان الخػغى
والاؾخدلاق والػُىب الخفُت) ،أَغوخت لىُل صعحت صهخىعاٍ في
الػلىم ،جسهو كاهىن ،حامػت مىلىص مػمغي ،جيزي وػو ،ولُت
الحلىق والػلىم الؿُاؾُت.2014 ،
 -20مرمىن مىس ى ،ملىُت بغاءة الازتراع في اللاهىن الجؼابغي ،أَغوخت لىُل صعحت صهخىعاٍ
في الػلىم اللاهىن ،جسهو اللاهىن الخام ،حامػت كؿىُىت ،1
ولُت الحلىق.2013 ،
 -21مرس ي دمحم مصطفى عبد الصادق ،الحماًت اللاهىهُت للػالماث الخجاعٍت ،عؾالت
للحهىٌ غلى صعحت الضهخىعاٍ في اللاهىن ،حامػت اللاَغة ،ولُت
الحلىق ،فغع بني ؾىٍف.2004 ،
 -22هاجي أحمد أهىار ،الترازُو الازخُاعٍت والاحباعٍت في مجاٌ اإلاىاص الُبُت والهُضلُت:
صعاؾت ملاعهت وفلا ألخيام اللاهىهين اإلاهغي واإلاغغ ي وغلى يىء
414

حمايت امللىيت الصىاعيت في اللاهىن الجسائري

كائمت املراجع

اجفاكُت التربـ ،عؾالت ملضمت لىُل قهاصة صهخىعاٍ في الحلىق،
حامػت اللاَغة ،ولُت الحلىق ،اللؿم الخجاعي ،صون ؾىت.
 -23هاصر عبد الحافظ دمحم ،يىابِ الحماًت اللاهىهُت للحلىق الظَىُت ،عؾالت للحهىٌ غلى
صعحت الضهخىعاٍ في الحلىق ،حامػت اللاَغة ،ولُت الحلىق.2004 ،
 -24هصر أبى الفتىح فريد حضن ،خماًت اإلالىُت الفىغٍت في مجاٌ نىاغت الضواء ،عؾالت
ملضمت لىُل صعحت صهخىعاٍ في اللاهىن ،حامػت اإلاىهىعة ،ولُت
الحلىق ،اللؿم اإلاضوي.2006 ،
 -25صالمي ميلىد ،الىظام اللاهىوي للػالماث الخجاعٍت في اللاهىن الجؼابغي والاجفاكُاث
الضولُت ،أَغوخت لىُل صعحت صهخىعاٍ في الػلىم اللاهىن ،جسهو
اللاهىن الخام ،حامػت الحاج لخًغ-باجىت ،ولُت الحلىق والػلىم
الؿُاؾُت ،كؿم الحلىق.2012 ،
 -26كارة مالن ،اقيالُت الاكخهاص غير الغؾمي في الجؼابغ مؼ غغى وملاعهت ججاعب:
اإلاىؿًُ ،جىوـ والؿىغاٌ ،عؾالت لىُل قهاصة الضهخىعاٍ في الػلىم
الاكخهاصًت ،فغع الاكخهاص ،حامػت مىخىعي ،كؿىُىت ،ولُت
الػلىم الاكخهاصًت وغلىم الدؿُير.2010 ،
-27راعدي صعيدة ،الػالماث في اللاهىن الجؼابغي الجضًض ،أَغوخت لىُل صعحت صهخىعاٍ في
الػلىم ،جسهو كاهىن ،حامػت مىلىص مػمغي جيزي وػو ،ولُت
الحلىق والػلىم الؿُاؾُت.2014 ،
-28رحايميت عماد الدين ،الىؾابل اللاهىهُت إلزباث اإلالىُت الػلاعٍت الخانت في الدكغَؼ
الجؼابغي ،أَغوخت ملضمت لىُل قهاصة الضهخىعاٍ في الػلىم،
جسهو كاهىن ،حامػت مىلىص مػمغي ،ولُت الحلىق والػلىم
الؿُاؾُت.2014 ،
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ب-مذكـــــــــــرات الطـــــــــــاجستير:

ً
 -1إيىاش مازن فتحي الجبارين ،الحماًت اإلاضهُت للػالماث الخجاعٍت غير اإلاسجلت وفلا لللىاهين
ألاعصهُت ،مظهغة لىُل صعحت ماحؿخير ،جسهو كاهىن الخام،
حامػت الكغق ألاوؾِ ،ولُت الحلىق.2010 ،
-2الهاجري ظفر دمحم صىيان ،الترزُو باؾخغالٌ بغاءة الازتراع :صعاؾت ملاعهت بين
الدكغَػين اليىٍتي واإلاهغي ،مظهغة لىُل صعحت اإلااحؿخير في
الحلىق ،حامػت اللاَغة ،ولُت الحلىق.2005 ،
-3بن لحرظ هىاٌ ،حمػُاث خماًت اإلاؿتهلىين في الجؼابغ :صوع وفػالُت ،مظهغة لىُل قهاصة
اإلااحؿخير في اللاهىن الػام ،حامػت كؿىُىت ،-1-ولُت الحلىق
..2013،
-4بن كىيت مختار ،الحماًت اللاهىهُت للملىُت الهىاغُت ،عؾالت مً أحل الحهىٌ غلى
قهاصة اإلااحؿخير في اللاهىن ،فغع اإلالىُت الفىغٍت ،حامػت الجؼابغ
ًىؾف بً زضة ،ولُت الحلىق..2007 ،
-5حمادي زوبير ،خماًت الػالماث الخجاعٍت في اللاهىن الجؼابغي ،مظهغة لىُل قهاصة اإلااحؿخير،
فغع كاهىن ألاغماٌ ،حامػت مىلىص مػمغي ،جيزي وػو ،ولُت الحلىق،
.2004
-6لضــىد رضــيت ،ؾاالىن اإلاؿااتهلً اججاااٍ اإلاىخجاااث اإلاللااضة :صعاؾاات خالاات الجؼابااغ ،مااظهغة لىُاال
قااهاصة اإلااحؿااخير ،جسهااو حؿااىٍم  ،حامػاات مىخااىعي -كؿااىُُىت،
ولُت الػلىم الاكخهاصًت وغلىم الدؿُير..2009 ،
-7عبد املالً بن إبراهيم بن دمحم التىجري ،ججغٍم اإلاىافؿت غير اإلاكغوغت :صعاؾت جأنُلُت
ملاعهت جُبُلُت ،مظهغة ماحؿتر ،جسهو الدكغَؼ الجىاةي
ؤلاؾالمي ،حامػت هاًف الػغبُت للػلىم ألامىُت ،ولُت الضعاؾاث
الػلُا.2007 ،
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-8عــىن مــدور مــىوي ،قااغوٍ مااىذ باغاءاث الازتاراع ،مااظهغة لىُاال قااهاصة ماحؿااخير فااي اللاااهىن ،فااغع
الػلااىص واإلاؿااؤولُت ،حامػاات الجؼابااغ ًىؾااف بااً زااضة ،ولُاات الحلااىق،
.2008
-9عمــاد حمــد محمــىد مبــراهيم ،الحماًاات اإلاضهُاات لب اراءاث الازتاراع وألاؾ اغاع الخجاعٍاات (صعاؾاات
ملاعه اات) ،م ااظهغة لىُ اال صعح اات ماحؿ ااخير ،جسه ااو ك اااهىن الخ ااام،
حامػت الىجاح الىَىُت هابلـ ،ولُت الضعاؾاث الػلُا.2012 ،
 -10عبران حياة ،خلىق ناخب بغاءة الازتراع في اللاهىن الجؼابغي ،مظهغة لىُل قهاصة
ماحؿخير في اللاهىن ،فغع كاهىن ألاغماٌ ،حامػت الجؼابغ ،ولُت
الحلىق والػلىم الاصاعٍت ،بً غىىىن.2002 ،
 – 3الطقــــــــــــــــــــــــــــــاالت:

 -1د .الهىاري أحمد دمحم » ،الجاث والحماًت الضولُت لحلىق اإلالىُت الفىغٍت« ،املجلت
اللاهىهُت الاكخهاصًت ،ولُت الحلىق ،حامػت الؼكاػٍم ،غضص 14
لؿىت  ،2002م م.238-211.

 -2د .الشحاث أحمد يىصف » :بػٌ ألابػاص الاكخهاصًت لحلىق اإلالىُت الفىغٍت « ،مجلت
عوح اللىاهين ،ولُت الحلىق حامػت َاهُا ،الجؼء ألاوٌ ،الػضص
 ،2001 ،22م م.126-1.
 -3الداللعت صامر » ،الحماًت الاحغابُت للغؾىم والىماطج الهىاغُت في اللاهىن ألاعصوي :صعاؾت
ملاعهت «  ،مجلت صعاؾاث ،الجامػت ألاعصهُت ،مجلض ،34غضص ،02
 ،2007م م.271-245.
 -4د.الضباعي أحمد عىري » ،اإلاىافؿت غير اإلاكغوغت في الدكغَؼ اإلاغغ ي والدكغَؼ اإلالاعن «،
املجلت الػغبُت للفله واللًاء ،ألاماهت الػامت لجامػت الضوٌ
الػغبُت ،غضص  ،33أبغٍل  ،2006م م.47-17.
-5العمري صالحت » ،يبِ أبػاص مهُلح صغىي اإلاىافؿت غير اإلاكغوغت في الدكغَؼ
الجؼابغي « ،مجلت اإلاىخضي اللاهىوي ،حامػت دمحم زًُغ ،بؿىغة
غضص  ،07م م.272-263.
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 -6بىععيب البىعميري » ،الػالمت الخجاعٍت غلى يىء اللاهىن والاحتهاص اللًاةي « ،مجلت
املحىمت الػلُا ،غضص زام (الخللُض في يىء اللاهىن والاحتهاص
اللًاةي) ،كؿم الىزابم ،2012 ،م م.116-90 .
 -7بن لحرظ هىاٌ» ،الضوع الخدؿِس ي وؤلاغالمي لجمػُاث خماًت اإلاؿتهلىين في الجؼابغ« ،
مجلت الىضوة للضعاؾاث اللاهىهُت ،غضص  ،2013 ،01م م-215.
.226
 -8د .بن عسوز بن صابر » ،خماًت ازتراغاث الػامل لضي الهُئت اإلاؿخسضمت مً الخللُض «،
مجلت املحىمت الػلُا ،غضص زام( ،الخللُض في يىء اللاهىن
الاحتهاص اللًاةي) ،كؿم الىزابم ،2012 ،م م.89-77.
 -9د .برواث دمحم مراد » :اللغنىت الضولُت وخلىق اإلالىُت الفىغٍت « ،مجلت الػضٌ ،الؿػىصًت،
غضص  ،25الؿىت الؿابػت ،2005 ،م م.174 -147.
 -10د.جديع فهد الفيلت الرعيدي » ،الكغوٍ اإلاىيىغُت لبراءاث الازتراع في اللاهىن اليىٍتي
« ،مجلت الحلىق ،غضص  ،4الؿىت  ،29صٌؿمبر  ،2005م م-69.
.108

 -11د .جبالي واعمر » ،خماًت عيا اإلاؿتهلً غً َغٍم ؤلاغالم :الىؾم وؤلاقهاع « ،املجلت
الىلضًت لللاهىن والػلىم الؿُاؾُت ،غضص  ،2006 ،02م م-5.
.58
 -12د .جميعي حضن » ،صوع الجمػُاث ألاَلُت في خماًت اإلالىُت الفىغٍت :الخجغبت اإلاهغٍت،
جدضًاث خماًت اإلالىُت الفىغٍت مً مىظىع غغ ي وصولي« ،أبدار
هضوة الجمػُت الضولُت لحماًت اإلالىُت الهىاغُت ،صاع النهًت
الػغبُت لليكغ والخىػَؼ ،اللاَغة ،1999 ،م م.158 ،157.
 -13الضيد هىعان ألاحمر » ،الخلاض ي في مجاٌ اإلالىُت الفىغٍت :الػالماث الخجاعٍت :الػالماث
الخجاعٍت« ،هضوة الىٍبى الىَىُت غً إهفاط خلىق اإلالىُت الفىغٍت
لللًاة واإلاضغين الػامينّ ،
غمان 4 ،و 5أبغٍل  .2004ميكىعة في:
http://www.wipo.int
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 »،....................... -14الحماًت الضولُت للملىُت الهىاغُت :مً اجفاكُت باعَـ إلى اجفاق
حىاهب خلىق اإلالىُت الفىغٍت اإلاخهلت بالخجاعة (اجفاق جغٍبـ)« ،
هضوة الىٍبى الىَىُت غً اإلالىُت الفىغٍت ألغًاء َُئت الخضعَـ
وَالب الحلىق في الجامػت ألاعصهُت ،جىظمها اإلاىظمت الػاإلاُت
للملىُت الفىغٍت (الىٍبى) بالخػاون مؼ الجامػت ألاعصهُتّ ،
غمان ،مً
 6إلى  8أبغٍل  .2004ميكىعة فيhttp://www.wipo.int :
-15حمادي زوبير » ،جللُض الػالماث في اللاهىن الجؼابغي :اػصواحُت في الخجغٍم والػلاب أم
اػصواحُت في اإلاػنى ؟« ،املجلت ألاواصًمُت للبدث اللاهىوي ،غضص ،01
 ،2010ولُت الحلىق ،حامػت غبض الغخمان ميرة ،بجاًت ،م
م.134-115.
» ،......................-16الًىابِ اللًابُت لخلضًغ حغٍمت جؼٍُف أو حكبُه الػالماث اإلاميزة«،
وكغة املحامي ،مىظمت املحامين ؾُُف ،غضص  ،2010 ،11م
م.35-34.
 » ،....................-17مؿألت الازخهام اللًاةي في صغىي البُالن اإلاخػللت باإلالىُت
الهىاغُت ،غلى يىء أخيام كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت
وكىاهين اإلالىُت الهىاغُت« ،مجلت املحىمت الػلُا ،غضص ،2011 ،01
م م.71-44.
 »،.................................-18بدث في َبُػت وآزاع صغىي اإلاىافؿت غير اإلاكغوغت صعاؾت ملاعهت بين
اللاهىن الجؼابغي والخجغبت الفغوؿُت « ،وكغة املحامي ،غضص ،14
صوعٍت جهضع غً مىظمت املحامين ؾُُف ،أبغٍل  ،2011م م.
.46-39
 «،.........................-19الُابؼ الخُالي لحماًت البِئت في كاهىن بغاءاث الازتراع الجؼابغي :غضم
فػلُت اإلااصة  3/8مً ألامغ عكم  07-03اإلاخػلم ببراءاث الازتراع «،
املجلت الاواصًمُت للبدث اللاهىوي ،املجلض  ،05غضص  ،2012 ،01م
م.94-85.
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 « ،.................................-20خماًت ؤلاقاعاث اإلاميزة مً اإلاىافؿت الخجاعٍت غير النزيهت غلى يىء
ألاخيام الدكغَػُت واإلاماعؾت اللًابُت « ،املجلت ألاواصًمُت للبدث
اللاهىوي ،غضص  ،2012 ،2م م.28-8.
 » ،..........................................-21غً ظاَغة غضم حضوي وفػالُت اللاغضة اللاهىهُت الجؼابغٍت :مثاٌ مً
كاهىن اإلالىُت الهىاغُت« ،مجلت املحامي ،مىظمت املحامين هاخُت
ؾُُف ،غضص  ،22حىان  ،2014م م.122-106.
 »،.............................-22غً ؾلُت جضزل اللاض ي الجؼابغي في اإلاىاػغاث الىاججت غً مماعؾت
ً
اليكاٍ الاكخهاصي :مىاػغاث اإلاىافؿت اهمىطحا « ،مجلت املحامي،
صوعٍت جهضع غً مىظمت املحامين ؾُُف ،غضص  ،2015 ،24م
م.128-119.

 ،..........................-23صوع اإلاىظمت الػاإلاُت للملىُت الفىغٍت في ميافدت الخللُض ،مجلت املحامي
" أؾيرم" ،اإلاىظمت الجهىٍت ملحامي هاخُت بجاًت ،غضص زام،
(ميافدت الخللُض :واكؼ وآفاق) ،2016 ،م م.44-39.

 -24هحلىن علي » :اإلالىُت الهىاغُت وحغٍمت الخللُض في الدكغَؼ الخىوس ي« ،مجلت املحىمت
الػلُا ،غضص زام (الخللُض في يىء اللاهىن والاحتهاص اللًاةي)،
كؿم الىزابم ،2012 ،م م.267-117.
 -25د .مؤيد أحمد عبيداث ،د .مهىد عسمي أبى مغلي » ،ؾلُاث َالب حسجُل بغاءة الازتراع
أزىاء مضة الحماًت اإلاؤكخت وأزغَا غلى خلىق الغير « ،مجلت
الحلىق ،حامػت اليىٍذ ،غضص  01لؿىت  ،2010 ،34م م-377.
.411
 -26مجبر دمحم» ،الخللُض في مفهىم الاحتهاص اللًاةي ،غلى يىء كغاعاث املحىمت الػلُا ،الغغفت
الخجاعٍت والبدغٍت « ،مجلت املحىمت الػلُا ،غضص زام( ،الخللُض في
يىء اللاهىن والاحتهاص اللًاةي) ،كؿم الىزابم ،2012 ،م م-9.
.60
 -27د .دمحم حضن عبد هللا علي » ،خماًت بغامج الحاؾب بلاهىن بغاءة الازتراع في الىالًاث
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اإلاخدضة ألامغٍىُت « ،مجلت الكغَػت واللاهىن ،غضص ً ،47ىلُى
 ،2011م م.158-119.

 -28د.دمحم عبد الفتاح ياغي » ،جدلُل اإلاكىالث واجساط اللغاعاث الكغَُت « ،املجلت الػغبُت
للضعاؾاث ألامىُت والخضعٍب ،صوعٍت جهضع غً أواصًمُت هاًف
الػغبُت للػلىم ألامىُت ،ؾىت  ،12املجلض  ،12غضص  ،24لؿىت 1418
ٌ ،م م.259-235.
 -29د .دمحم فاروق عبد الحميد وامل » ،صوع الكغَت والجماعن في خماًت اإلالىُت الفىغٍت «،
خلىق اإلالىُت الفىغٍت ،مغهؼ الضعاؾاث والبدىر ،حامػت هاًف
الػغبُت للػلىم ألامىُت ،الغٍاى ،2004 ،م م.282-247.
 -30عبد املهدي واظم هاصر ،هظام جبار طالب » ،اإلاػغفت الفىُت وأزغَا في غلض الفغاوكيز«
مجلت حامػت بابل للػلىم ؤلاوؿاهُت ،املجلض  ،17غضص  .2009 ،2م
م.294-274.
 -31د .فضل هللا علي فضل هللا» ،ألاحىع والحىافؼ وأزغَا في عفؼ فاغلُت عحاٌ ألامً في الضوٌ
الػغبُت (صعاؾت جُبُلُت)«  ،املجلت الػغبُت للضعاؾاث ألامىُت
والخضعٍب ،أواصًمُت هاًف الػغبُت للػلىم ألامىُت ،الؿىت  ،15مجلض
 ،15غضص  ،29ؾىت  ، ،2000م م.428-337.
 -32د .حلى عبد الرحمن أبى حلى » ،صغىي اإلاىافؿت غير اإلاكغوغت في اللاهىن ألاعصوي عكم 15
لؿىت  :2000صعاؾت ملاعهت « ،مجلت اللاهىن والاكخهاص ،ولُت
الحلىق ،حامػت اللاَغة ،غضص  ،2004 ،74م م.636-563.
-33حىاش ي دمحم وحيد » ،اإلاػالجت اللًابُت إلالفاث جللُض الػالماث الخجاعٍت « ،مجلت
املحامي ،مىظمت املحامين ؾُُف ،غضص  ،2016 ،26م م-79.
.112
-34صالمي ميلىد » ،صغىي اإلاىافؿت غير اإلاكغوغت وىحه مً أوحه الحماًت اإلاضهُت للػالمت
الخجاعٍت في اللاهىن الجؼابغي« ،مجلت صفاجغ الؿُاؾت واللاهىن،
غضص  ،2012 ،06م م.186-176.

-35د .صراج عبىد » ،صوع الكغَت في ميافدت الجغابم الاكخهاصًت واإلاالُت « ،مجلت ألامً
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والحُاة ،حامػت هاًف الػغبُت للػلىم ألامىُت ،غضص  ،1988 ،02م
م.57-55.
-36د .فتحي ورديت » ،إصاعة الجماعن هلىاة أولى إلاىؼ الخػضي غلى اإلالىُت الهىاغُت « ،مضازلت
أللُذ في أقغاٌ اإلالخلى الىَني خىٌ " :اإلالىُت الفىغٍت بين
ملخًُاث الػىإلات وجدضًاث الخىمُت" ،ولُت الحلىق والػلىم
الؿُاؾُت ،أبىصاو ،حامػت غبض الغخمان ميرةً ،ىمي  28و 29أبغٍل
 ،2013م م.139-124 .
-37فريػ صفيان » ،صوع وػاعة الخجاعة في مداعبت الخللُض « ،أقغاٌ الُىم الضعاس ي خىٌ
"ظاَغة جللُض الػالماث الخجاعٍت في الجؼابغ"  20 ،صٌؿمبر ،2010
اإلاضًغٍت الىالبُت للخجاعة لىالًت بغج بىغغٍغج.
-38صباحي ربيعت« ،فػلُت أخيام وإحغاءاث خماًت اإلاؿتهلً في اللاهىن الجؼابغي»  ،أقغاٌ
اإلالخلى الىَني جدذ غىىان " اإلاىافؿت وخماًت اإلاؿتهلً"ً ،ىمي 17
و 18هىفمبر  ،2009ولُت الحلىق حامػت غبض الغخمان ميرة بجاًت،
م.24.
-39كيط علي املحافظت » ،آلازاع اللاهىهُت اإلاترجبت غلى خماًت ألاؾغاع الخجاعٍت والازتراغاث:
صعاؾت ملاعهت « ،مجلت صعاؾاث غلىم الكغَػت واللاهىن ،املجلض
 ،38غضص  ،2011 ،01م م.107-92.
 -40د .كرمان عبد الرحمن الضيد » ،خماًت الػالمت الخجاعٍت اإلاكهىعة « ،مجلت ألامً
والحُاة ،حامػت هاًف الػغبُت للػلىم ألامىُت ،غضص  ،334ماعؽ
 ،2010م م.71-68.
 -41د .خاطر هىري حمد » ،جدضًض اإلاباصا اللاهىهُت للخهغفاث الىاعصة غلى خلىق الازتراع:
صعاؾت ملاعهت في اللاهىن ؤلاماعاحي وألاعصوي والفغوس ي « ،مجلت
الكغَػت واللاهىن ،حامػت ؤلاماعاث الػغبُت اإلاخدضة ،غضص ،19
ًىهُى  ،2003م م.191-135.

422

حمايت امللىيت الصىاعيت في اللاهىن الجسائري

كائمت املراجع

 -4الظصوص القانــــــــــــــــــــونية:
أ-الدســــــــــــــــــاتير:
 -1صؾخىع الجمهىعٍت الجؼابغٍت الضًملغاَُت الكػبُت ،الهاصع بمىحب ألامغ عكم ،97-76
اإلاؤعر في  12هىفمبر  ،1976اإلاخًمً إنضاع صؾخىع الجمهىعٍت الجؼابغٍت
الضًملغاَُت الكػبُت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  94لاخاعٍش  24هىفمبر .1976
 -2صؾخىع الجمهىعٍت الضًملغاَُت الكػبُت ،الهاصع بمىحب اإلاغؾىم الغباس ي عكم 438-96
ّ
اإلاخػلم بئنضاع ّ
هو حػضًل الضؾخىع ،اإلاهاصق
اإلاؤعر في  7صٌؿمبر ،1996
غلُه في اؾخفخاء  28هىفمبر ،1996ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  76لاخاعٍش 08
صٌؿمبر .1996مػضٌ ومخمم بلاهىن عكم  ،03-02مؤعر في  10أبغٍل ،2002
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  25لاخاعٍش  14أبغٍل  .2002مػضٌ ومخمم بلاهىن عكم -08
 ،19مؤعر في  15هىفمبر  ،2008ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  63لاخاعٍش  16هىفمبر
 .2008ومػضٌ كاهىن عكم  ،01-16مؤعر في  06ماعؽ  ،2016ج.ع.ج.ج.ص.ف
غضص  14لاخاعٍش  07ماعؽ .2016
ب-االتفـــــاقيات الدولــــــــــــية:
-1أمغ عكم  48-66مؤعر في  25فبراًغ ً ،1966خًمً اهًمام الجمهىعٍت الجؼابغٍت
الضًملغاَُت الكػبُت إلى اجفاكُت باعَـ اإلاؤعزت في  20ماعؽ 1883
اإلاخػللت بدماًت اإلالىُت الهىاغُت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  16لخاعٍش  25فبراًغ
.1966
-2أمغ عكم  10-72مؤعر في  22ماعؽ ً ،1972خًمً الاهًمام إلى بػٌ الاجفاكُاث الضولُت،
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  32لاخاعٍش  21أبغٍل .1972
-3أمغ عكم  02-75مؤعر في ً 09ىاًغ ً ،1975خًمً اإلاهاصكت غلى اجفاكُت باعَـ لحماًت
اإلالىُت الهىاغُت اإلابرمت في  20ماعؽ  1883واإلاػضلت في ببروهؿل في 14
صٌؿمبر  1900وواقىًُ في ً 02ىهُى  1911والَاي في  6هىفمبر 1925
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ولىضن في ً 02ىهُى  1934ولكبىهت في  31أهخىبغ  1958وؾخىههىلم في 14
ًىلُى  ،1967ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  10لخاعٍش  04فبراًغ .1975
-4أمغ عكم  02-75مىغع ،مؤعر في ً 09ىاًغ ً ،1975خًمً اإلاهاصكت غلى اجفاكُت اوكاء
اإلاىظمت الػاإلاُت للملىُت الفىغٍت اإلاىكػت باؾخىههلم في ً 14ىلُى ،1967
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  ،13لخاعٍش  14فُفغي .1975
 -5مغؾىم عباس ي عكم  92-99مؤعر في  15أبغٍل ً ،1999خًمً اإلاهاصكت بخدفظ غلى
مػاَضة الخػاون بكأن البراءاث ،اإلابرمت في واقىًُ بخاعٍش ً 19ىهُى 1970
ّ
واإلاػضلت في  28ؾبخمبر  ،1979وفي  3فبراًغ  ،1979وغلى البدتها الخىفُظًت،
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  28لخاعٍش  19أبغٍل .1999
 -6مغؾىم عباس ي عكم  ،128-04مؤعر في  19أبغٍل ً ،2004خًمً الخهضًم بخدفظ غلى
اجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الفؿاص اإلاػخمضة مً كبل الجمػُت الػامت
لألمم اإلاخدضة اإلاػخمضة بيُىٍىعن ًىم  31أهخىبغ  ،2003ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص
 ،26لاخاعٍش  25أبغٍل .2004
 -7مغؾىم عباس ي عكم  ،137-06مؤعر في  10أبغٍل ً ،2006خًمً الخهضًم غلى اجفاكُت
الاجداص ؤلافغٍلي إلاىؼ الفؿاص وميافدخه اإلاػخمضة بمابىجى في ً 11ىلُى ،2003
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  ،24لاخاعٍش  16أبغٍل . 2016
 -8مغؾىم عباس ي عكم  ،420-13اإلاؤعر في  15صٌؿمبر ً ،2013خًمً اهًمام الجمهىعٍت
الجؼابغٍت الضًملغاَُت الكػبُت إلى بغوجىوىٌ اجفاق مضعٍض بكأن الدسجُل
الضولي للػالماث ،اإلاػخمض بمض ٍض في ً 27ىهُى ؾىت ّ ،1989
اإلاػضٌ في 03
ع
أهخىبغ ؾىت  ،2006و 12هىفمبر ؾىت  ،2007ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  21لخااعٍش
 26أبغٍل .2015
جـ-الظصــــوص التشـــــــــريعية:
 -1كاهىن عكم  ،157-62مؤعر في  31صٌؿمبر ً ،1962خػلم بخمضًض الػمل بالدكغَؼ الفغوس ي إلى
ّ
أحل الخم إال ما ًخػاعى مؼ الؿُاصة الىَىُت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  02لاخاعٍش
 11حاهفي ( .1963ملػى).
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 -2أمغ عكم  ،54-66مؤعر في  3ماعؽ ً ،1966خػلم بكهاصاث املخترغين وإحاػاث الازتراع،
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  19لخاعٍش  08ماعؽ ( ،1966ملػى).
 -3أمغ عكم  ،57-66مؤعر في  19ماعؽ ً ،1966خػلم بػالماث اإلاهىؼ والػالماث الخجاعٍت،
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  23لخاعٍش  22ماعؽ ( .1966ملػى)،
 -4أمغ عكم  ،86-66مؤعر في  28أبغٍل ً ،1966خػلم بالغؾىم والىماطج ،ج.ع.ج.ج غضص  35لخاعٍش
 03ماي .1966
-5أمغ عكم  ،155-66مؤعر في ً 08ىهُى ً ،1966خًمً كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼابُت،
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  ،49لخاا ٍش ً 11ىهُى ّ (.1966
مػضٌ ّ
ومخمم).
ع
 -6أمغ عكم  ،156-66مؤعر في ً 08ىهُى ً ،1966خًمً كاهىن الػلىباث ،مػضٌ ومخمم،
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  ،49لخاا ٍش ً 11ىهُى ّ (.1966
مػضٌ ّ
ومخمم).
ع
 -7أمغ عكم  ،79-71مؤعر في  03صٌؿمبر ً ،1971خػلم بالجمػُاث ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص ،105
لاخاعٍش  24صٌؿمبر ( .1971ملػى).
 -8أمغ عكم  ،21-72مؤعر في ً 07ىهُى ٌ ،1972ػضٌ أمغ عكم  ،79-71مؤعر في  03صٌؿمبر
ً ،1971خػلم بالجمػُاث ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  ،65لاخاعٍش  15أوث .1972
(ملػى).
 -9أمغ عكم  ،62-73اإلاؤعر في  21هىفمبر  ،1973اإلاخػلم بئوكاء اإلاػهض الجؼابغي للخىخُض
الهىاعي واإلالىُت الهىاغُت ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  95لاخاعٍش  27هىفمبر .1973
(ملػى).
 -10أمغ عكم  ،58-75مؤعر في  26ؾبخمبر ً ،1975خًمً اللاهىن اإلاضوي ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص
 78لاخا ٍش  30ؾبخمبر ّ ( .1975
مػضٌ ّ
ومخمم).
ع
 -11أمغ كم ً ،59-75خًمً اللاهىن الخجاعي ،ج ع غضص  101لاخا ٍش  19صٌؿمبر ّ ( .1975
مػضٌ
ع
ع
ّ
ومخمم).
 -12أمغ عكم  ،65-76مؤعر في ً 16ىلُى ً 1976خػلم بدؿمُاث اإلايكأ ،ج ع غضص  59لخاعٍش 23
ًىلُى .1976
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 -13كاهىن عكم  ،07-79مؤعر في ً 21ىلُى ً ،1979خًمً كاهىن الجماعن ،ج.ع.ج.ج.ص.ف
غضص  30لاخاعٍش ً 24ىلُى ( .1979مػضٌ ومخمم).
 -14كاهىن عكم  ،15-87مؤعر في ً 21ىلُى ً ،1987خػلم بالجمػُاث ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص ،31
لاخاعٍش ً 29ىلُى ( .1987ملػى).
-15كاهىن عكم  ،01-88مؤعر في ً ،1988خًمً اللاهىن الخىحُهي للمؤؾؿاث الػمىمُت
الاكخهاصًت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  2لخاعٍش ً 13ىاًغ .1988
 -16كاهىن عكم  ،04-88مؤعر في  12حاهفي ٌ ،1988ػضٌ وٍخمم ألامغ عكم  59-75مؤعر في 26
ؾبخمبر  1975واإلاخًمً اللاهىن الخجاعي وٍدضص اللىاغض الخانت اإلاُبلت
غلى اإلاؤؾؿاث الػمىمُت الاكخهاصًت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  2لاخاعٍش ً 13ىاًغ
.1988
 -17كاهىن عكم  ، 02-89مؤعر في  07فُفغي ً ،1989خػلم باللىاغض الػامت لحماًت اإلاؿتهلً،
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  6لاخاعٍش  08فبراًغ( 1989ملػى).
 -18كاهىن عكم  ،11-90مؤعر في  21أبغٍل ً ،1990خػلم بػالكاث الػمل ،ج ع غضص  17لاخاعٍش
 25أبغٍل .1990
 -19كاهىن عكم  ،31-90مؤعر في  04صٌؿمبر ً ،1990خػلم بالجمػُاث ،ج.ع.ج.ج غضص ،53
لاخاعٍش  05صٌؿمبر ( .1990ملػى).
 -20مغؾىم حكغَعي عكم  ،17-93مؤعر في  07صٌؿمبر ً ،1993خػلم بدماًت الازتراغاث،
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  81لخاعٍش  8صٌؿمبر ( ،1993ملػى).
 -21أمغ عكم  06-95مؤعر في ً 25ىاًغ ً ،1995خػلم باإلاىافؿت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  9لاخاعٍش
 22فبراًغ ( ،1995ملػى).
 -22كاهىن عكم  10-98مؤعر في  22أوث ٌ 1998ػضٌ وٍخمم اللاهىن عكم  07-79اإلاؤعر في 21
ًىلُى  1979اإلاخًمً كاهىن الجماعن ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  61لاخاعٍش 23
أوث .1998
 -23أمغ عكم  ،03-03مؤعر في ً 19ىلُى ً ،2003خػلم باإلاىافؿت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص 43
لاخاعٍش ً 20ىلُى ( ،2003مػضٌ ومخمم).
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 -24أمغ عكم  ،05-03مؤعر في ً 19ىلُى ً ،2003خػلم بدم اإلاؤلف والحلىق املجاوعة،
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  44لااخاعٍش ً 23ىلُى .2003
 -25أمغ عكم  ،06-03مؤعر في ً 19ىلُى ً ،2003خػلم بالػالماث ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص 44
لخاعٍش ً 23ىلُى .2003
 -26أمغ عكم  ،07-03مؤعر في ً 19ىلُى ً ،2003خػلم ببراءاث الازتراع ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص
 44لخاعٍش ً 23ىلُى .2003
 -27أمغ عكم  ،08-03مؤعر في ً 19ىلُى ً ،2003خػلم بدماًت الخهامُم الكيلُت للضوابغ
اإلاخياملت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  44لخاعٍش ً 23ىلُى .2003
 -28كاهىن عكم  ،02-04مؤعر في  23حىان ً ،2004دضص لللىاغض اإلاُبلت غلى اإلاماعؾاث
الخجا ٍت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  41لخا ٍش  27حىان ّ .2004
(مػضٌ ّ
ومخمم).
ع
ع
-29كاهىن عكم  ،04-04مؤعر في  23حىان ً ،2004خػلم بالخلُِـ ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص 41
لااخاعٍش ً 27ىهُى .2004
 -30كاهىن كم  10-05اإلاؤعر في ً 20ىهُى ّ ،2005
وٍخمم أمغ عكم ّ 58-75
ٌػضٌ ّ
مؤعر في 26
ع
ؾبخمبر  ،1975اإلاخًمً اللاهىن اإلاضويّ ،
اإلاػضٌ ّ
واإلاخمم ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص
 44لخاعٍش ً 26ىهُى .2005
 -31كاهىن عكم  ،01-06مؤعر في  20فبراًغ ً ،2006خػلم بالىكاًت مً الفؿاص وميافدخه،
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  14لاخاعٍش  8ماعؽ ( ،2006مػضٌ ومخمم).
 -32كاهىن عكم  ،23-06اإلاؤعر في  20صٌؿمبر  ،2006اإلاػضٌ واإلاخمم لألمغ عكم ،156-66
اإلاؤعر في ً 08ىهُى  ،1966اإلاخًمً كاهىن الػلىباث ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص
 84لاخاعٍش  24صٌؿمبر .2008
 -33كاهىن عكم  ،12-07مؤعر في  30صٌؿمبر ً ،2007خًمً كاهىن اإلاالُت لؿىت ،2008
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  ،82ناصعة بخاعٍش  31صٌؿمبر .2007
 -34كاهىن عكم  09-08اإلاؤعر في  25فبراًغ ً ،2008خًمً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت،
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  21لخاعٍش  23أبغٍل .2008
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 -35كاهىن عكم  12-08اللاهىن عكم  12-08اإلاؤعر في  25حىان ٌ ،2008ػضٌ وٍخمم أمغ عكم
ً ،03-03خػلم باإلاىافؿت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  36لاخاعٍش ً 02ىلُى .2008
 -36كاهىن عكم  ،03-09مؤعر في  25فبراًغ ً ،2009خػلم بدماًت اإلاؿتهلً وكمؼ الغل،
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  15لاخاعٍش  08ماعؽ 2009ا
 -37كاهىن عكم  05-10اإلاؤعر في  15أوث ً ،2010ضٌ وٍخمم أمغ عكم ً ،03-03خػلم
باإلاىافؿت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  46لاخاعٍش  18أوث .2010
 -38أمغ عكم  ،05-10مؤعر في  26أوث ٌ ،2010ػضٌ كاهىن عكم  ،01-06مؤعر في  20فبراًغ
ً ،2006خػلم بالىكاًت مً الفؿاص وميافدخه ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  50لاخاعٍش
 01ؾبخمبر .2010
 -39كاهىن عكم  06-10مؤعر في  15أوث ً ،2010ضٌ وٍخمم كاهىن عكم ً ،02-04دضص اللىاغض
اإلاُبلت غلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  46لخاعٍش  18أوث
.2010
 -40كاهىن عكم  ،10-11مؤعر في  22حىان  ،2011اإلاخػلم بالبلضًت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص ،37
لاخاعٍش  03حىٍلُت .2011
 -41كاهىن عكم  ،15-11مؤعر في  02أوث ٌ ،2011ػضٌ كاهىن عكم  ،01-06مؤعر في  20فبراًغ
ً ،2006خػلم بالىكاًت مً الفؿاص وميافدخه ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  44لاخاعٍش
 10أوث .2011
-42كاهىن عكم  ،06-12اإلاؤعر في ً 12ىاًغ  ،2012اإلاخػلم بالجمػُاث ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص
 ،02لاخاعٍش ً 15ىاًغ .2012
 -43كاهىن عكم  ،07-12اإلاؤعر في  21فُفغي  ،2012اإلاخػلم بالىالًت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص ،12
لاخاعٍش في  29فُفغي .2012
 -44كاهىن عكم  ،06-13اإلاؤعر في ً 23ىلُى ٌ ،2013ػضٌ وٍخمم كاهىن عكم  ،08-04مؤعر في
 14أوث ً ،2004خػلم بكغوٍ مماعؾت ألاوكُت الخجاعٍت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف
غضص  39لاخاعٍش ً 31ىلُى .2013
د-الفقو الدستوري:
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 -1مغؾىم عكم  ،248-63مؤعر في ً 10ىلُى ً ،1963خًمً إوكاء اإلاىخب الىَني للملىُت
الهىاغُت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  49لخاعٍش ً 19ىلُى (.1966ملػى).
 -2مغؾىم عكم  ،326-63اإلاؤعر في  04ؾبخمبر ً ،1963خًمً إوكاء وػاعة الاكخهاص الىَني،
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  63لاخاعٍش  06ؾبخمبر (.1963ملػى).
 -3مغؾىم عكم  ،338-64مؤعر في  02صٌؿمبر ً ،1964خػلم بازخهاناث وػٍغ الهىاغت
والُاكت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  55لاخاعٍش  02صٌؿمبر (.1964ملػى).
 -4مغؾىم عكم  ،60-66مؤعر في  19ماعؽ ً ،1966خًمً جُبُم ألامغ اإلاخػلم بكهاصاث
املخترغين وإحاػاث الازتراع ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  26لخاعٍش  01أبغٍل .1966
(ملػى).
 -5مغؾىم عكم  ،63-66مؤعر في  26ماعؽ ً ،1966خًمً جُبُم ألامغ اإلاخػلم بػالماث اإلاهىؼ
والػالماث الخجاعٍت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  26لخاعٍش  01أبغٍل ( .1966ملػى).
 -6مغؾىم عكم  ،87-66مؤعر في  28أبغٍل ً ،1966خًمً جُبُم ألامغ عكم  86-66اإلاؤعر في 28
أبغٍل  1966بكأن الغؾىم والىماطج ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  35لخاعٍش  03ماي
.1966
 -7مغؾىم عكم  ،176-72مؤعر في ً 27ىلُى ً ،1972خًمً جدضًض هُفُاث جُبُم ألامغ عكم
 ،79-71ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  65لاخاعٍش  15أوث (.1972ملػى).
 -8مغؾىم عكم  ،177-72مؤعر في ً 27ىلُى ً ،1972خًمً الاخيام اللاهىهُت الاؾاؾُت
اإلاكترهت للجمػُاث ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  65لاخاعٍش  15أوث (.1972ملػى).
 -9مغؾىم عكم  188-73مؤعر في  21هىفمبر ً ،1973خًمً جبضًل حؿمُت اإلاىخب الىَني
للملىُت الهىاغُت باإلاغهؼ الىَني للسجل الخجاعي ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص 95
لاخاعٍش  27هىفمبر (.1973ملػى).
 -10مغؾىم عكم  ،121 -76مؤعر في ً 16ىلُى ً 1976خػلم بىُفُاث حسجُل وإقهاع حؿمُاث
اإلايكأ وجدضًض الغؾىم اإلاخػللت بها ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  59لخاعٍش ً 23ىلُى
.1976
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 -11مغؾىم عكم  ،128-84مؤعر في  19ماًى ً ،1984دضص لهالخُاث وػٍغ الهىاغاث
الخفُفت ونالخُاث هابب الىػٍغ اإلايلف بمىاص البىاء ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص
 21لاخاعٍش  22ماًى (.1984ملػى).
 -12مغؾىم عكم  ،248-86مؤعر في  30ؾبخمبر ً ،1986خًمً هلل الىناًت غلى اإلاػهض
الجؼابغي للخىخُض الهىاعي واإلالىُت الهىاغُت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص 40
لاخاعٍش  01أهخىبغ.1986
 -13مغؾىم عكم  249-86مؤعر في  30ؾبخمبر ً ،1986خًمً هلل الىناًت غلى اإلاػهض الجؼابغي
للخىخُض الهىاعي واإلالىُت الهىاغُت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  40لاخاعٍش  01أهخىبغ
.1986
 -14مغؾىم عكم  ،256-87مؤعر في  24هىفمبر ً ،1987خًمً هلل الىناًت غلى اإلاػهض
الجؼابغي للخىخُض الهىاعي واإلالىُت الهىاغُت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص 50
لاخاعٍش  09صٌؿمبر .1987
 -15مغؾىم عباس ي عكم  ،413-06مؤعر في  22هىفمبر ً ،2006خًمً جىظُم وحؿُير َُئت
ميافدت الفؿاص ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  74لاخاعٍش  22هىفمبر ( .2006مػضٌ
ومخمم).
 -16مغؾىم عباس ي عكم  ،64-12اإلاؤعر في  07فبراًغ ٌ ،2012ػضٌ ًخمم مغؾىم عباس ي عكم -06
 ،413مؤعر في  22هىفمبر ً ،2006خػلم جىظُم وحؿُير َُئت ميافدت
الفؿاص ج.ع.ج.ج غضص  8لاخاعٍش  15فبراًغ .2012
 -17مغؾىم جىفُظي عكم  ،68-98مؤعر في  21فُفغي ً ،1998خًمً إوكاء اإلاػهض الىَني
للملىُت الهىاغُت وٍدضص كاهىهه ألاؾاس ي ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  11لاخاعٍش 01
ماعؽ .1998
 -18مغؾىم جىفُظي عكم  69-98مؤعر في  21فُفغي ً ،1998خًمً إوكاء اإلاػهض الجؼابغي
للخلُِـ وٍدضص كاهىهه ألاؾاس ي ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  11لاخاعٍش  01ماعؽ
ّ .1998
(مػضٌ ّ
ومخمم).
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 -19مغؾىم الخىفُظي عكم  ،453-02اإلاؤعر في  12صٌؿمبر ً ،2002دضص نالخُاث وػٍغ
الخجاعة ،ج ع غضص  85لاخاعٍش  22صٌؿمبر .2000
 -20مغؾىم جىفُظي عكم  ،454-02اإلاؤعر في  12صٌؿمبر ً ،2002خػلم بدىظُم ؤلاصاعة اإلاغهؼٍت
في وػا ة الخجا ة ،ج ع غضص  85لاخا ٍش  22صٌؿمبر ّ .2002
(مػضٌ ّ
ومخمم ).
ع
ع
ع
 -21مغؾىم جىفُظي عكم  ،409-03مؤعر في  05هىفمبر ً ،2003خًمً جىظُم اإلاهالح
الخاعحُت في وػاعة الخجاعة ونالخُاتها وغملها ،ج ع غضص  68لاخاعٍش 09
هىفمبر .2003
 -22مغؾىم جىفُظي عكم  ،465-05مؤعر في  06صٌؿمبر ً ،2005خػلم بخلُُم اإلاُابلت،
ج.ع.ج.ج غضص  80لااخاعٍش  11صٌؿمبر .2005
 -23مغؾىم جىفُظي عكم  ،219-05مؤعر في ً 22ىهُى ً ،2005خػلم بالترزُو لػملُاث
الخجمُؼ ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  43لاخاعٍش ً 22ىهُى .2005
 -24مغؾىم جىفُظي عكم  ،275-05مؤعر في  02أوث ً ،2005خػلم بىُفُاث إًضاع بغاءاث
الازتراع وإنضا َا ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  54لاخا ٍش  07أوث ّ 2005
(.مػضٌ
ع
ع
ّ
ومخمم).
 -25مغؾىم جىفُظي عكم  ،276-05مؤعر في  02أوث ً ،2005خػلم بىُفُاث إًضاع الخهامُم
الكيلُت للضوابغ اإلاخياملت وحسجُلها ،ج ع غضص  54لاخاعٍش  07أوث ّ 2005
(.مػضٌ
ّ
ومخمم).
 -26مغؾىم جىفُظي عكم  ،277-05اإلاؤعر في  02أوث ً ،2005خػلم بىُفُاث إًضاع الػالماث
وحسجُلها ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  54لاخاعٍش  07أوث (.2005مػضٌ ومخمم).
-27مغؾىم جىفُظي عكم  ،465-05مؤعر في  06صٌؿمبر ً ،2005خػلم بخلُُم اإلاُابلت،
ج.ع.ج.ج غضص  80لااخاعٍش  11صٌؿمبر .2005
 -28مغؾىم جىفُظي عكم  ،192-07مؤعر في ً 17ىهُى ً ،2007خًمً إوكاء مغهؼ جيىًٍ
أغىان الغكابت في وػاعة الخجاعة وجدؿين مؿخىاَم وجىظُمه وؾيرٍ،
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  42لاخاعٍش ً 24ىهُى .2007
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 -29مغؾىم جىفُظي عكم  ،266-08مؤعر في  19أوث ٌ ،2008ػضٌ وٍخمم مغؾىم جىفُظي عكم
 ،454-02اإلاؤعر في  12صٌؿمبر ً ،2002خػلم بدىظُم ؤلاصاعة اإلاغهؼٍت في
وػاعة الخجاعة ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  48لاخاعٍش  24أوث .2008
 -30مغؾىم جىفُظي عكم  ،344-08مؤعر في  26أهخىبغ ٌ ،2008ػضٌ وٍخمم مغؾىم جىفُظي عكم
 ،275-05اإلاؤعر في  02أوث ً ،2005خػلم بىُفُاث إًضاع بغاءاث الازتراع
وإنضاعَا ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  63لخااعٍش  16هىفمبر .2008
 -31مغؾىم جىفُظي عكم  ،345-08مؤعر في  26أهخىبغ ٌ ،2008ػضٌ وٍخمم مغؾىم جىفُظي عكم
 ،276-05اإلاؤعر في  02أوث ً ،2005خػلم بىُفُاث إًضاع الخهامُم الكيلُت
للضوابغ اإلاخياملت وحسجُلها ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  63لخااعٍش  16هىفمبر .2008
 -32مغؾىم الخىفُظي عكم  ،346-08مؤعر في  26أهخىبغ ٌ ،2008ػضٌ وٍخمم مغؾىم جىفُظي عكم
 ،277-05اإلاؤعر في  02أوث ً ،2005خػلم بىُفُاث إًضاع الػالماث وحسجُلها
ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  63لخااعٍش  16هىفمبر .2008
 -33مغؾىم جىفُظي عكم  ،249-10مؤعر في  14أهخىبغ ٌ ،2010ػضٌ اإلاغؾىم الخىفُظي عكم
 ،192-07مؤعر في ً 17ىهُى ً ،2007خًمً إوكاء مغهؼ جيىًٍ أغىان
الغكابت في وػاعة الخجاعة وجدؿين مؿخىاَم وجىظُمه وؾيرٍ ج.ع.ج.ج.ص.ف
غضص  62لاخاعٍش  24أهخىبغ .2010
 -34مغؾىم جىفُظي عكم  ،04-11مؤعر في ً 09ىاًغ ٌ ،2011ػضٌ وٍخمم مغؾىم جىفُظي عكم
 ،454-02اإلاؤعر في  12صٌؿمبر ً ،2002خػلم بدىظُم ؤلاصاعة اإلاغهؼٍت في
وػاعة الخجاعة ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  02لاخاعٍش ً 12ىاًغ .2011
 -35مغؾىم جىفُظي عكم  ،20-11مؤعر في ً 19ىاًغ ٌ ،2011ػضٌ وٍخمم مغؾىم الخىفُظي عكم
 ،69-98مؤعر في  21فُفغي ً ،1998خًمً إوكاء اإلاػهض الجؼابغي للخلُِـ
وٍدضص كاهىهه ألاؾاس ي ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  ،06لخااعٍش ً 25ىاًغ .2011
 -36مغؾىم جىفُظي عكم  ،278-13مؤعر في  09هىفمبر ً ،2013دضص هفُاث وقغوٍ إغالم
اإلاؿتهلً ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  58لاخاعٍش  18هىفمبر .2013
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 -37مغؾىم جىفُظي عكم  ،18-14مؤعر في ً 21ىاًغ ٌ ،2014ػضٌ وٍخمم مغؾىم جىفُظي عكم
 ،454-02اإلاؤعر في  12صٌؿمبر ً ،2002خػلم بدىظُم ؤلاصاعة اإلاغهؼٍت في
وػاعة الخجاعة ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  04لاخاعٍش ً 26ىاًغ .2014
 -38كغاع مؤعر في ً 15ىلُى ً ،2002دضص هُفُاث جُبُم اإلااصة  22مً كاهىن الجماعن
اإلاخػللت باؾخيراص الؿلؼ ّ
اإلاؼٍفت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  56لاخاعٍش  18أوث
.2002
 -39كغاع مؤعر في ً 06ىلُى ً ،2003خًمً حػُين أغًاء مجلـ إصاعة اإلاػهض الىَني
الجؼابغي للملىُت الهىاغُت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  48لاخاعٍش  13أوث .2003
 -40كغاع مؤعر في  17هىفمبر ً ،2006دضص اللابمت الاؾمُت ألغًاء مجلـ إصاعة اإلاػهض
الىَني الجؼابغي للملىُت الهىاغُت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  14لاخاعٍش 25
فُفغي .2007
 -41كغاع مؤعر في  12ماًى ّ ،2009
ًدضص هُفُاث مىذ الاغخماص للىهالء في مجاٌ اإلالىُت
الهىاغُت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  37لاخاعٍش ً 24ىهُى .2009
 -42كغاع اإلاؤعر في ً 14ىلُى ً ،2010خًمً حػُين أغًاء مجلـ إصاعة اإلاػهض الىَني
الجؼابغي للملىُت الهىاغُت ،ج.ع.ج.ج.ص.ف غضص  59لاخاعٍش  13أهخىبغ
.2010
 - 43كغاع اإلاؤعر في  02فُفغي ًً ،2011مً إوكاء فغوع اإلاػهض الىَني الجؼابغي للملىُت
الهىاغُت ،ج.ع.ج.ج .ص.ف غضص  24لاخاعٍش  20أبغٍل .2011
-5الفقو الدستــــــــــــــوري:
 -1عأي املجلـ الضؾخىعي عكم 01/16ع .ث ص/م ص اإلاؤعر في ً 28ىاًغ ً ،2016خػالم
بمكغوع اللاهىن اإلاخًمً الخػاضًل الضؾخىعي ،ج.ع.ج.ج .ص.ف غضص  6لاخاعٍش 03
فبرابير .2016
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 –6االجتهــــــــــــاد القضـــــــــــــائي:
 -1كغاع املحىمت الػلُا ،الغغفت الخجاعٍت والبدغٍت ،ملف عكم ،190797لاخاعٍش
 ،1999/07/13املجلت اللًابُت ،غضص  ،2000 ،1م م-125 .
.127
 -2كغاع املحىمت الػلُا ،الغغفت الخجاعٍت والبدغٍت ،ملف عكم  ،261209لاخاعٍش  05فبراًغ
 ،2002كًُت (ف.ج) يض (م.ب) ،املجلت اللًابُت ،غضص ،01
 ،2003م م.268-267.
 -3كغاع املحىمت الػلُا ،الغغفت الخجاعٍت والبدغٍت ،ملف عكم  ،254727لاخااعٍش  20حىان ،2001
كًُت (ف ،ن،إ) يض (ف،م ،)ٍ،املجلت اللًابُت ،غضص  02لؿىت
 ،2003م م.210 -208 .
 -4كغاع املحىمت الػلُا ،الغغفت الجىابُت ،ملف عكم  ، 418564لاخاعٍش  19ؾبخمبر ،2007
بكأن كًُت الىُابت الػامت يض (م .ب) ،مجلت املحىمت الػلُا ،غضص
 ،2008 ،02م م.328-323.
 -5كغاع املحىمت الػلُا ،غغفت الجىذ واملخالفاث ،ملف عكم  ،368024لاخاعٍش  28هىفمبر
 ،2007كًُت (م-م وب-ن) يض الىُابت الػامت ،مجلت املحىمت
الػلُا غضص ،2008 ،01م م.356-349.
 -6كغاع املحىمت الػلُا ،غغفت الجىذ واملخالفاث ،ملف عكم  ،380811لاخاعٍش  28ماعؽ
 ،2007كًُت (ٌ-ع) و(ٌ-م) يض (م-ر) و(م-ح) والىُابت ،مجلت
املحىمت الػلُا ،غضص  ،2009 ،01م م.360-357 .
 -7كغاع املحىمت الػلُا ،غغفت الجىذ واملخالفاث ،ملف عكم  ،517434لاخاعٍش  24حىان
 ،2009في كًُت الىُابت الػامت و(ب.م) وقغهت ماهفاعم ،مجلت
املحىمت الػلُا ،غضص  ،2010 ،01م م.320-314.
 -8كغاع املحىمت الػلُا ،الغغفت اإلاضهُت ،ملف عكم  620643لاخاعٍش  20حاهفي  ،2011بكأن
كًُت إصاعة الجماعن و (ع.ب) ،مجلت املحىمت الػلُا ،غضص ،02
 ،2011م. 113-110.
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 -9كغاع املحىمت الػلُا ،الغغفت الجىابُت ،ملف عكم  ،656183لاخاعٍش  17ماعؽ  ،2011كًُت
الىُابت الػامت والحىم الهاصع في  30ؾبخمبر  ،2009مجلت املحىمت
الػلُا ،غضص  ،2011 ،02م م.355-353.
 -10كغاع املحىمت الػلُا ،الغغفت الخجاعٍت والبدغٍت ،ملف عكم  ،282207لابخاعٍش  23حىٍلي
 ،2002كًُت قغهت نىفان يض مضًغ قغهت بًُ ومً مػها،
مجلت املحىمت الػلُا ،غضص زام( ،الخللُض في يىء اللاهىن
والاحتهاص اللًاةي) ،2012 ،م م.45-44.
 -11كغاع املحىمت الػلُا ،الغغفت الخجاعٍت والبدغٍت ،ملف عكم  ،467323لاخاعٍش  09حىٍلُت
 ،2008كًُت صاع اليكغ (ي.ن) و(ا.ن) يض (ب.ؽ) وصاع اليكغ
الغَكت ،مجلت املحىمت الػلُا( ،الخللُض في يىء اللاهىن والاحتهاص
اللًاةي) ،غضص زام ،كؿم الىزابم ،2012 ،م م.30-29 .
 -12كغاع املحىمت الػلُا ،الغغفت الخجاعٍت والبدغٍت ،ملف عكم  ،503313لاخاعٍش  01أبغٍل
 ،2009كًُت بين (ق.أ) يض قغهت هغَؿفى الخُلىضًت ،مجلت
املحىمت الػلُا( ،الخللُض في يىء اللاهىن والاحتهاص اللًاةي) ،غضص
زام ،كؿم الىزابم ،2012 ،م م.36-34.
 -13كغاع املحىمت الػلُا ،الغغفت الخجاعٍت والبدغٍت ،ملف عكم  ، 599047لاخاعٍش  04فُفغي
 ،2010كًُت (ح.ع) يض قغهت ط.م.م (أ) وأبىابه ،مجلت املحىمت
الػلُا( ،الخللُض في يىء اللاهىن والاحتهاص اللًاةي) ،غضص زام،
 ،2012كؿم الىزابم ،م م.47-45.
 -14كغاع املحىمت الػلُا ،الغغفت الخجاعٍت والبدغٍت ،ملف عكم  ،595067لاخاعٍش 04
فبراًغ ،2010كًُت مضًغ قغهت َىيل الجؼابغ يض الكغهت ط.م.م
(ػ.م) وقغٍىه إلاىاص الخىظُف ،مجلت كًابُت( ،الخللُض في يىء
اللاهىن والاحتهاص اللًاةي) ،غضص زام ،كؿم الىزابم ،2012 ،م
م.32-31.
 -15كغاع املحىمت الػلُا ،الغغفت الخجاعٍت والبدغٍت ،ملف عكم  ،595068لاخاعٍش 04
فبراًغ ،2010كًُت مضًغ قغهت َىيل الجؼابغ يض قغهت لُبؿاص
إلهخاج إلاىاص الخىظُف ،مجلت كًابُت (الخللُض في يىء اللاهىن
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والاحتهاص اللًاةي) ،غضص زام ،كؿم الىزابم ،2012 ،م
م.34-33.
 -16كغاع املحىمت الػلُا ،الغغفت الخجاعٍت والبدغٍت ،ملف عكم  ،599047ل ااخاعٍش  04فُفغي
 ،2010كًُت (ح.ع) يض قغهت ط.م.م (أ) وأبىابه ،مجلت املحىمت
الػلُا( ،الخللُض في يىء اللاهىن والاحتهاص اللًاةي) ،غضص زام،
كؿم الىزابم ،2012 ،م م.47-45.
-7وثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائق:
أ-اتفـــــــــاقيات دولــــــية:
-1اجفاق حىاهب خلىق اإلالىُت الفىغٍت اإلاخهلت بالخجاعة .ميكىعة غلى اإلاىكؼ ؤلالىترووي آلاحي:
http://www.gccpo.org/conve/Trips.pdf
ب-تشريـــــعات أجظبية:
-1كاهىن إماعاث الػغبُت اإلاخدضة عكم  31لؿىت  2006اإلاػضٌ لللاهىن عكم  17لؿىت ،2002
ًخػلم بدىظُم وخماًت اإلالىُت الهىاغُت لبراءاث الازتراع
والغؾىم والىماطج الهىاغُت .ميكىع في اإلاىكؼ آلاحي:
http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=227855
-2كاهىن أعصوي عكم  33لؿىت  ،1952اإلاؤعر في  20ماي ً ،1952خػلم بالػالماث الخجاعٍت،
ج.ع.م.ٌ.أ غضص  1110لاخاعٍش ً 01ىهُى .1952
-3كاهىن أعصوي كاهىن عكم ( )15لؿىت  ،2000مؤعر في  24فُفغي ً ،2000خػلم باإلاىافؿت غير
اإلاكغوغت وألاؾغاع الخجاعٍت ،ج.ع.م.ٌ.أ غضص  4423لاخاعٍش 02
أبغٍل .2000
-4كاهىن أعصوي كاهىن عكم  85لؿىت  ،2001مؤعر في  11صٌؿمبر ً ،2001خػلم باإلاػامالث
ؤلالىتروهُت ،ج.ع.م.ٌ.أ غضص  4524لاخاعٍش  31صٌؿمبر .2001
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-5كاهىن أعصوي عكم  32لؿىت  ،1999مؤعر في  20ؾبخمبر ً ،1999خػلم ببراءاث الازتراع،
ج.ع.م.ٌ.أ غضص  4389لاخاعٍش  01هىفمبر .1999
 -6هظام أعصوي عكم  97لؿىت  ،2001مؤعر في  06هىفمبر  ،2001اإلاخػلم ببراءاث الازتراع
ج.ع.م.ٌ.أ  ،غضص  4522لاخاعٍش  13صٌؿمبر .2001
-7كاهىن مغغ ي عكم ً ،17-97خػلم بدماًت اإلالىُت الهىاغُت ،ج.ع.م.م غضص  4776لاخاعٍش 09
ما ؽ ّ ( ،2000
مػضٌ ّ
ومخمم).
ع
-8كاهىن مغغ ي عكم  ،13-99مؤعر في  15فبراًغ ً ،2000خًمً إوكاء اإلاىخب اإلاغغ ي للملىُت
الهىاغُت والخجاعٍت ،ج.ع.م.م غضص  4776لاخاعٍش  09ماعؽ
.2000
-9كاهىن مهغي عكم  82لؿىت  ،2002مؤعر في ً 02ىهُى ً ،2002خػلم بدماًت خلىق اإلالىُت
الفىغٍت ،ج.ع.ج.م.ع غضص  22مىغع ،لاخاعٍش ً 02ىهُى .2002
-10كاهىن مهغي عكم  120لؿىت  ،2008مؤعر في  22ماًى ً ،2008خػلم بئوكاء املحاهم
الاكخهاصًت ،ج.ع.ج.م.ع غضص  21لاخاعٍش  22ماًى .2008
-11كاهىن ؾىعي عكم  18لؿىت  ،2012مؤعر في  30ماعؽ ً ،2012خػلم بمىذ بغاءاث الازتراع
وحسجُلها ووكغَا والحلىق الىاقئت غً حسجُل البراءة .مخاح في
اإلاىكؼ آلاحي:
http://www.syrianbar.org/index.php?news=924
-12كاهىن غماويً ،خػلم بدلىق اإلالىُت الهىاغُت الهاصع بمىحب اإلاغؾىم الؿلُاوي عكم
 ،2008-67اإلاؤعر في  12ماًى  ،2008ج.ع.ؽ.ع غضص .863
-13كاهىن غماوي عكم  82لؿىت  2000اإلاخًمً بغاءاث الازتراع ،مخاح في اإلاىكؼ آلاحي:
http://www.mawhopon.net
 -14كاهىن جىوس ي عكم  84لؿىت  ،2000مؤعر في  24أوث ً ،2000خػلم ببراءاث الازتراع،
ع.ع.ج.ث غضص لاخاعٍش  25أوث .2000
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 -15كاهىن جىوس ي عكم  20لؿىت  ،2001اإلاؤعر في  06فبراًغ ً ،2001دخػلم بدماًت الغؾىم
والىماطج الهىاغُت ،ع.ع.ج.ث غضص  12لاخاعٍش  09فبراًغ .2001
-16كاهىن جىوس ي عكم  21لؿىت  ،2001مؤعر في  06فبراًغ ً ،2001خػلم بدماًت الخهمُماث
الكيلُت للضوابغ اإلاخياملت ،ع.ع.ج.ث غضص  12لاخاعٍش  09فبراًغ
.2001
-17كاهىن جىوس ي عكم  36لؿىت  ،2001مؤعر في  17أبغٍل ً ،2001خػلم بدماًت غالماث
الهىؼ والخجاعة والخضماث ،ع.ع.ج.ث غضص  31لاخاعٍش  17أبغٍل
 .2001مػضٌ ومخمم باللاهىن عكم  50لؿىت  ،2007مؤعر في 23
حىٍلُت  ،2007ج ع غضص  60لخااعٍش  27حىٍلُت .2007
-18أمغ جىوس ي عكم  1087لؿىت  ،2010مؤعر في  17ماي ً ،2010خػلم بالخىظُم ؤلاصاعي
واإلاالي للمػهض الىَني للمىانفاث واإلالىُت الهىاغُت وإحغاءاث
حؿُيرٍ ،ع.ع.ج.ث غضص  41لاخاعٍش  21ماي .2010
جـ-وثائم أخري:
 -1ألاماهت الػامت ملجلـ الخػاون لضوٌ الخلُج الػغ ي ،مىخب بغاءاث الازتراع ملجلـ الخػاون
لضوٌ الخلُج الػغ ي هبظة حػغٍفُت ،2010 ،الغٍاى ،اإلاملىت الػغبُت
الؿػىصًت.
 -2مجلت الكغَت ،غضص  ،117ماي  ،2013م م.19-18.
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: باللغة الفرنسية- ثانيا
ً
I -OUVRAGES
1-ALLART Henri, Concurrence déloyale, Librairie Nouvelle de Droit et de
Jurisprudence, Arthur Rousseau, Paris, 1892.
2-ARCELIN-LECUYER Linda, Droit de la concurrence, Presses Universitaires de
Rennes, 2013.
3-BARBIER René, De la concurrence déloyale, CHEVALIER-MARESCQ et Cie,
Editeurs, Paris, 1895.
4-BELTRAN Alain et al, Des brevets et des marques : une histoire de la propriété
industrielle, fayard, Paris, 2001.
5-BERT Emile, Traité théorique et pratique de la concurrence déloyale, Librairie du
Droit Industriel, Paris, (sans année).
6-BESSE François, La répression pénale de la contrefaçon en droit suisse, Librairie
Droz, Genève, 1990.
7-BREESE Pierre, Stratégies de propriété industrielle : Guide des entreprises
innovantes en action, DUNOD, Paris, 2002.
9-BUFFELAN-LANORE Yvaine, Droit civil, 14e éd, Dalloz, Paris, 2005.
10-BUYDENS Mireille, L’application des droits de propriété intellectuelle: recueil
de jurisprudence, publication de l’OMPI, n° 629,
2014.
11- CHAVANNE Albert et BURST Jean-Jacques, Droit de la propriété industrielle,
5e édition, Dalloz, Paris, 1998.
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12- COHEN Denis, Le droit des dessins et modèles, 2e éd, ECONOMICA, Paris,
2004.
13- COLOMBET Claude, Propriété littéraire, artistique et droits voisins, 9éme
édition, Dalloz, Paris, 1999.
14-DANTHE François-Jérôme, Le droit international privé suisse de la
concurrence déloyale, Librairie Droz, Genève, 1998.
15- DI PALMA Salvatore, L’histoire des marques depuis l’antiquité jusqu’au moyenâge, société des écrivains, Paris, 2014.
16-FAUCHILLE Auguste, Traité des dessins et modelés industriels, librairie de
droit et de jurisprudence, Paris, 1882.
17-FRANCON André, Cours de propriété littéraires, Artistique et industrielle,
LITEC, Paris, 1999.
18- GALLOUX Jean-Christophe, Droit de la propriété industrielle, 2e édition,
Dalloz, Paris.
19 -GASTINEL Eric, La Marque communautaire, LGDJ, Paris, 1998.
20- GAUMONT- PRAT Hélène, Droit de la propriété industrielle, Litec, Paris,
2005.
21-GOLAZ Éric, L’imitation servile des produits et de leur présentation :étude
comparée des droits français , allemand, belge et
suisse, Librairie Droz, Genève, 1992.
22-GUILLIEN Raymond et VINCENT Jean, Lexique des termes juridiques, 16e éd,
Dalloz, Paris 2007.
23- GUYAN Yves, Droit des affaires, tome 1, 8éme édition, Economica, Paris, 1994.
24 -HAROUN Ali, La protection des marques au Maghreb, OPU, Alger, 1979.
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25- HESS-FALLON Brigitte et SIMON Anne-Marie, Droit des affaires, 12éme
édition, Sirey, Paris, 1999.
26-HUARD Gustave, Traité de la propriété intellectuelle, T II, Brevets d’invention,
dessins et modèles industrielles, Marchal et Billard,
Imprimeurs-Editeurs, Libraire de la Cour de
Cassation. Paris, 1906,
27-MARAIS Marie-Françoise, LACHANCINSKI Thibault, L’Application des
droits de propriété intellectuelle : Recueil de
jurisprudence, publication de l’OMPI, n° 626F.
28-NAJJAR Ibrahim, Ahmed Zaki BADAOUI, CHELLALAH Youcef, Dictionnaire
juridique français-arabe, Librairie du Liban,
Beyrouth , 8e éd, 2002.
29-NOUGUIER Louis, Des brevets d’invention et de la contrefaçon, Imprimerie et
Librairie Générale de Jurisprudence, Paris, 1856.
30-PELLETIER Michel, Droit industriel, Librairie Polytechnique, Paris, 1889.
31- PEUSCET Jacques, Brevetabilité de la biologie en France en 2006, Litec, Paris,
2006.
32- POUILLET Eugène, Traité théorique et pratique des brevets d’invention et de
la contrefaçon, 2e éd, Imprimerie et Librairie
Générale de La Jurisprudence, Paris, 1879.
33-PRACHE Laurent, Etude sur le droit de l’inventeur des dessins et modèles de
fabrique, Publication de l’Office des Brevets
d’Invention Français et Etrangers et des Marques de
Fabrique. Paris 1881,
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34-RENDU Ambroise, Traité pratique de droit industriel, Imprimerie Et Librairie
Générale de Jurisprudence, COSSE imprimeuréditeur, libraire de la cour de cassation, Paris, 1855.
35 - ROUBIER Paul, Le droit de la propriété industrielle, Edition du Recueil Sirey, 1954.
36-ROMET Isabelle, VUILLERMOZ Bruno, Nouveauté et activité inventive,
Centre Paul Roubier, Véron & Associés avocats, ParisLyon, 22 janvier 2015.
37-SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna et PIERRE Jean-Luc, Droit de la propriété
industrielle, Litec , Paris, 1996.
38- SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Le droit des marques, Dalloz, Paris, 1997.
39- ………………………….., Droit de la propriété industrielle, 4éme édition, Dalloz, Paris,
1999.
40-SCHMOLL Is, Traité pratique des brevets d’invention, des dessins et modèles
et des marques de fabrique, 2e éd, Librairie
Polytechnique de J. Baudry, Paris, 1875.
41-VERON Pierre, Saisie contrefaçon, 2e édition, Dalloz, Paris, 2005.
42-VIVANT Michel, Les créations immatérielles et le droit, Ellipses, Paris, 1997.
43- VIVANT Michel, Le droit des brevets, 2e édition, Dalloz, Paris, 2005.
44- WEIL Prosper, Le droit administratif, 10e éd, PUF, que sais-je ?, Paris, 1983.
45- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la
régulation économique en Algérie ,Edition Houma,
Alger, 2005.
46- ZOUAIMIA Rachid, ROUAULT Marie Christine, Droit administratif, Editions
BERTI, Alger, 2009.
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II-THESES DE DOCTORAT :
1- AIMOND Georges, Des déchéances en matière de brevets d’invention, Thèse
pour obtention du grade de Docteur en droit, Faculté de
Droit, Université de Pari, 1903,
2-AL SURAIHI Yasser, La fin du contrat de franchise, thèse pour obtention du
grade Docteur en droit, Faculté de Droit et des Sciences
Sociales, Université de Poitier, 2008.
3-BEAUDOIN Guillaume, pratiques anticoncurrentielles et droit d’auteur, Thèse
pour l’obtention du titre de Docteur en droit, Université
Paris Ouest Nanterre la défense, Ecole Doctorale de Droit
et de Science Politique, 2012.
4-BEN ALI Nabila-PRIEUR, Les contrats d’exploitation des biens immatériels
(étude de droit français et droit marocain), Thèse pour
l’obtention de grade de Docteur en droit privé, spécialité
propriété industrielle, Ecole Doctorale Droit, Science
Politique et Histoire, Université de Strasbourg, 2014.
5-BORDERIEUX Julien, La construction textuelle du brevet d’invention : analyse
et théorisation de la strate constitutionnelle, Thèse en vue
d’obtenir le grade de Docteur, Discipline : Sciences du
langage, École Doctorale Sciences de L’homme et de la
Société, Université d’Orléans, 2013.
6-BRIDJI Ozoua Marie Chantal, Brevet pharmaceutique et l’accès aux
médicaments dans les pays en voie de développement,
thèse pour obtention du grade Docteur en droit, spécialité
443

حمايت امللىيت الصىاعيت في اللاهىن الجسائري

كائمت املراجع

droit des affaires, université Toulouse I capitole, 2013.
7-BUTR-INDR Bhumindr, La Contrefaçon des droits de propriété intellectuelle :
Étude comparative en droits français et thaïlandais, Thèse
pour obtention du grade Docteur en droit, Ecole Doctorale
De Droit Comparé, Université Panthéon-Assas 2012.
8-CAZAJUS Myriam, L’anticipation dans la transmission des entreprises – aspects
civils, Thèse en vue de l’obtention du grade de Docteur en
droit, Discipline : Droit privé, l’Université Toulouse 1 –
Capitole, 2013.
9-CEMALOVIC Uroš, Le mouvement d’unification du droit des marques dans
l’union européenne, Thèse en vue de l’obtention du grade
de Docteur en droit, Faculté de Droit, des Sciences
Politiques et de Gestion- centre d’études internationales de
la propriété intellectuelle -, Université de Strasbourg 2010.
10-COUREAULT Elisabeth, La concurrence déloyale en droit international privé
communautaire, Thèse en vue de l’obtention du grade de
Docteur en droit privé, Faculté de droit, sciences
économiques et gestion, Ecole Doctorale Sciences
Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion,
(doctorat nouveau régime), Université Nancy 2 , 2009.
11-DEAU Richard, Les actes administratifs unilatéraux négociés, Thèse en vue de
l’obtention du grade de Docteur en droit, Discipline : Droit
public, UFR Droit, Economie, Gestion, Université d’Angers,
2006.
444

حمايت امللىيت الصىاعيت في اللاهىن الجسائري

كائمت املراجع

12-EMERICH Yaëll, La propriété des créances : Approche comparative, Thèse en
vue de l'obtention du grade de Docteur en Droit (L.L.D.),
effectuée en cotutelle, Université de Montréal, Faculté des
études supérieures et Université Jean Moulin Lyon 3, 2004.
13-FERREIRA Christophe, Les pratiques concurrentielles déloyales à l’aune des
droits anglo-américain : approche comparative, thèse pour
obtention du grade Docteur, Droit Privé, Université de
Perpignan Via Domitia et Université de Gérone, 2016.
14-FRANJUS-GUIGUES Dorothée, Nature et protection juridiques des
indications géographiques, l’avènement d’un droit à
l’épreuve de sa mise en œuvre, Thèse en vue de l’obtention
du grade de Docteur en droit, droit prive, Faculté de Droit
et de Sciences Politiques d’Aix Marseille, Ecole Doctorale
Sciences Juridiques et Politiques, Université Aix Marseille,
2012.
15-GALAN Delphine, La protection de la création olfactive par le droit de la propriété
intellectuelle, thèse pour obtenir le grade de docteur en droit,
discipline : Droit privé, Faculté de droit, Université d’Avignon
et des pays de Vaucluse, 2008.
16-GLOGLO Midjohodo Franck, Brevet pharmaceutique et intérêt général : Essai
sur la prise en compte de l’intérêt général en droits
international, canadien et européen des brevets, Thèse en
vue de l’obtention du grade de Docteur en droit, Université
Laval, Québec Canada, 2015.
17-GUILLEMIN Lise, La pièce de rechange automobile, Thèse en vue de
445

حمايت امللىيت الصىاعيت في اللاهىن الجسائري

كائمت املراجع

l’obtention du grade Docteur en droit, droit privé, Ecole
Doctorale Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et
de Gestion, Université de Lorraine, 2012.
18-ISLENTYEVA Ekaterina, L’application du droit européen de la concurrence
aux entreprises des Etats tiers, Thèse en vue de l’obtention
du grade académique de Docteur en droit, Faculté de Droit,
d’Economie et de Finance, Université du Luxembourg,
2012.
19-JOHNSON-ANSAH Ampah, L’épuisement des droits de la propriété
industrielle dans l’espace O.A.P.I (Organisation Africaine de
la Propriété Intellectuelle), Thèse pour l’obtention du grade
Docteur en droit, discipline : droit privé, Ecole Doctorale de
Droit, Histoire et Science Politique, Université de Grenoble,
2013.
20-KALINDA François-Xavier, La protection des indications géographiques et
son intérêt pour les pays en développement, Thèse en vue
de l’obtention du grade Docteur en droit, Faculté de Droit,
de Sciences Politiques et de Gestion, Université de
Strasbourg, 2005.
21-LACHAT Daniel, La compétence juridictionnelle en matière de contrefaçon de
brevet d’invention dans la communauté économique
européenne, thèse de doctorat d’Etat, Université des
Sciences Juridiques , Politiques et Sociales de Strasbourg,
1974.
22-LALLEMENT Audrey, Travail, création et propriétés, Thèse pour l'obtention du
grade de docteur en droit, École doctorale : droit et science
446

حمايت امللىيت الصىاعيت في اللاهىن الجسائري

كائمت املراجع

politique, Université de Poitiers UFR de droit et sciences
sociales centre d'études sur la coopération juridique
internationale (Poitiers), Pierre Couvrat (Poitiers), 2012.
23-LI Bin, La protection de la propriété en Chine transformation du droit interne et
influence du droit international, École Doctorale De Droit
Comparé, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2009.
24-MARIE-VIVIEN Delphine, Le droit des indications géographiques en Inde : un
Pays de l’ancien monde face aux droits français, Thèse en
vue de l’obtention du grade de Docteur en droit et sciences
sociales, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
Centre d'études des normes juridiques - Yan Thomas, Ecole
doctorale « Etudes Politiques », 2010 .
25-MATRINGE Eve, La réforme de la responsabilité civile en Droit Suisse : Modèle
pour le Droit Français, thèse en vue d’obtention du grade
Docteur en Droit, discipline droit privé, Ecole Doctorale de
droit et de sciences politiques 101, Centre de Droit Privé
Fondamental, 2010.
26-PATENOTRE H, Droit français des nullités et déchéances en matière de brevets
d’inventions, Thèse pour obtention du grade Docteur en
Droit, Faculté de Droit de Paris, 1882.
27-PHISTER Etienne, Droit de la propriété industrielle et stratégies des firmes :
Eléments théoriques et empiriques, Thèse en vue de
l’obtention du grade de Docteur, discipline : sciences
économiques, Université Paris I-Panthéon-Sorbonne,
2007.
447

حمايت امللىيت الصىاعيت في اللاهىن الجسائري

كائمت املراجع

28-PIGNARD Isabelle, La liberté de création, Thèse en vue de l’obtention du
grade de Docteur en droit, Faculté de Droit, de Sciences
Politiques, Economique et de Gestion, Université de Nice
Sophia-Antipolis, 2013.
29-PINTO HANIA Vanessa, Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés
réelles mobilières conventionnelles, Thèse en vue de
l’obtention du grade académique de Docteur en droit,
Faculté de droit ,Université paris-est Créteil,1992
30-POITEVIN Claire, L'avant-contrat en droit des contrats d'auteur, Thèse en vue
de l’obtention du grade de Docteur en droit, Faculté de
Droit, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 2011.
31-SABIK Naim, Le rôle de la propriété industrielle dans la protection du
consommateur, Thèse de Doctorat en Droit privé, École
doctorale : Droit, Université Jean Moulin Lyon 3, 2010.
32-SINTEZ Cyril, La sanction préventive en droit de la responsabilité civile :
Contribution à la théorie de l’interprétation et en effet des
normes, Thèse en vue d’obtention du grade Docteur en
Droit (LL.D), Faculté de Droit, Université de Montréal,
2009.
33-SOLER Cora-Lyne, Analyse économique de l’arbitrage entre brevet et secret,
Thèse en vue de l’obtention du grade de Docteur en
sciences économiques, Université Lumière Lyon 2, CNRS,
2001.
34-SORGHO Zakaria, Protection des dénominations géographiques dans l’union
européenne, effectivité, et analyse des effets sur le
448

حمايت امللىيت الصىاعيت في اللاهىن الجسائري

كائمت املراجع

commerce, Thèse pour l’obtention du grade Docteur,
études internationales, Université Laval, Québec Canada,
2014.
35-VARELLA Marcelo Dias, L’inégalité nord-sud et la construction juridique du
« développement durable » dans le droit international, Thèse
en vue de l’obtention du grade Docteur en droit, Droit des
affaires, Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, 2009.
36-VERVILLE Sophie, Le respect de la propriété intellectuelle d'autrui dans la
vente internationale de marchandises : Une approche de la
convention de vienne coordonnée avec le droit de la
propriété intellectuelle, Thèse pour l'obtention du grade de
docteur en droit, en cotutelle, l'Université Laval, Québec,
Faculté de droit et Université Montpellier 1, Montpellier,
France, 2012.
37-WUYLENS Nathalie, Défense nationale et propriété industrielle, Thèse en vue
de l’obtention du grade Docteur en droit, Droit privé,
Université de Paris II Panthéon-Assas, 1998.
38-ZEVOUNOU Lionel, Le concept de concurrence en droit, Thèse en vue de
l’obtention du grade de Docteur en droit, discipline droit
public, UFR Droit et Sciences Politiques – Ecole doctorale
Droit et Sciences Politiques, Université Paris Ouest
Nanterre La Défense, 2010.
39-ZOUNGRANA Ibrahim, Réflexions autour de la protection des
consommateurs, thèse pour obtenir le grade de Docteur,
droit privé et comparé, Université de Perpignan via domitia
2016.
449

حمايت امللىيت الصىاعيت في اللاهىن الجسائري

كائمت املراجع

III – ARTICLES :
1-AMIEL-DONAT Jacqueline, « La concurrence déloyale : inefficacité d’une
contractualisation et nécessité de prouver le caractère
déloyal des moyens utilisés », Revue Judiciaire de l’Ouest,
n°1, 1986, pp.25-46.
2-AZEMA Jacques, « Réflexions sur la distribution sélective l’action contre le
distributeur parallèle ». Mélanges offerts à Albert
CHAVANNE, droit de la propriété industrielle, Litec, 1990,
pp. 195 - 201.
3-AZEMA Jacques et CHAVANNE Albert, « Propriété industrielle », RTD.com, n°
3 juillet – septembre, 1990, pp. 378 -386.
4-AZEMA Jacques et GALLOUX Jean-Christophe: « Propriété industrielle »,
RTD.com et éco, n° 3 juillet – septembre, 2000, pp. 639 647.
7-BAYUT Nadir, « Contribution judiciaire à la protection des marques », Revue de
la cour suprême, n° 2, 2002, Département de la
documentation, 2004, pp.55-95.
8-BARROSO Pedro Frankovsky, « Les instruments de protection des « marques
célèbres » au Brésil », RFPI, n° 1, Septembre 2015, pp.1-11.
9-BRANLARD Jean-Paul, « La protection juridique des œuvres gastronomiques,
l’état des lieux », Gazette du Palais, mercredi 16, jeudi 17
février 2000.

450

حمايت امللىيت الصىاعيت في اللاهىن الجسائري

كائمت املراجع

10-BOUSCANT Remy, « La protection de l’entreprise contre les actes de confusion
(Etude comparé des droits anglais et français) », R.I.D.C.,
vol.55, n°3, juillet-septembre, 2000, pp. 635-650.
11-BURST Jean Jacques, « Droits de propriétés industrielles et franchise ».
Mélange offerts à Albert CHAVANNE, droit pénal de
propriété industrielle, Litec, 1990, pp. 203 - 211.
12-CAHEN Murielle, « La qualification de concurrence déloyale appliquée à
l’économie de partage », https://www.murielle-cahen.com
13-CALVET Hugues et LEVEQUE François, « Droit de la concurrence et droit de la
propriété intellectuelle, frères ennemis ? », RLC n°37,
octobre 2013, pp.93-95
14-CHAVANNE Albert « La lutte contre la contrefaçon moderne dans le droit
français, belge et italien », colloque sur : « La lutte contre la
contrefaçon moderne en droit comparé », Faculté de droit
de l’Université de Lausanne, Librairie Droz, Genève, 1986,
pp.09-25.
15 –CHAVANNE Albert, « Propriété industrielle : Sur les signes distinctifs », R.T.D
com et eco, 44, n° 02, Sirey, Paris, avril-juin, 1991.
16-DERCLAYE Estelle, « Une analyse économique de la protection contractuelle
des bases de données », R.P.V.E, n°4, 2006, pp.49-73.
17-DURAN Luis-Alfonso et al, «Les limitations des droits exclusifs de propriété
intellectuelle par le droit de la concurrence», Question
Q187, AIPPI. (http://aippi.org)
18-FREGET Olivier, « Accès aux infrastructures essentielles et accès règlementé :
La nécessité de mise à jour d’un concept
« incontournable » ? », R.D.C, n°2, 2011, pp.1-7.
451

حمايت امللىيت الصىاعيت في اللاهىن الجسائري

كائمت املراجع

19-GIGON Eléonore et SPONCHIADO Lucie, « Recherches sur les actes
juridiques unilatéraux à plusieurs auteurs », Jurisdoctoria,
Revue doctorale de droit public comparé et de théorie
juridique, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, n°7,
décembre 2011, pp.17-44.
20-GUENNIF Samira et CHAISSE Julien, « L'économie politique du brevet au sud
: variations Indiennes sur le brevet pharmaceutique », RIDE,
n°2, Vol 11, 2007, pp.185-270.
21-GUGLER Philippe, « Droit et politique de concurrence en suisse », R D. PC, Vol
n°9, n°2, 2007, pp.7-104.
22-HAMADI Zoubir, « Les créations industrielles ornementales aux fonctions
utilitaires : quel régime de protection ? », Revue
Académique de la Recherche Juridique, n°1, 2011, pp. 6-10.
23-ULLRICH Hanns, « Propriété intellectuelle, concurrence et régulation – limites
de protection et limites de contrôle », R.I.D.E, n° 04, 2009,
pp.399-450.
24-HENNOUN Mokrane, « L’expérience des douanes algériennes en matière de
lutte contre la contrefaçon », Revue de la Cour Suprême, (la
contrefaçon à la lumière de la loi et de la jurisprudence), n°
spécial, 2012, pp.17-37.
25-KAPYRINA Natalia, « étude sur l’actualité de la protection de la propriété
industrielle en Crimée », R.F.P.I, n° 02, avril 2016, pp.7585.
26-KOKTVEDGAARD Mogens, « Les règles juridiques de la concurrence déloyale
dans les pays nordiques », RIDC, vol 26, n°3, juilletseptembre 1974, pp.505-513.

452

حمايت امللىيت الصىاعيت في اللاهىن الجسائري

كائمت املراجع

27-KOPYC Sarah, « Les nouveaux challenges des titulaires de marque », R F PI,
n°2, avril 2016, pp.104-107.
28- LALLEMENT Rémi, « Droits de propriété intellectuelle et positionnement
concurrentiel des entreprises : bilan des nouvelles
pratiques et éléments de comparaison franco-allemande »,
Innovations, n° 32, 2010, pp.11-34.
29-LAZEGA Emmanuel, MOUNIER Lise, « Polynormativité et contrôle social du
monde des affaires : l’exemple de l’interventionnisme et de
la punitivité des juges du tribunal de Paris », Droit et
Société, n°1, vol 71, 2009, pp.103-132.
30-MARTY Frédéric, PILLOT Julien, « Des critères d’application de la théorie des
facilités essentielles dans le cadre de la politique de
concurrence européenne », R.P.V.E, n°4, 2011, pp.197-221.
31-MAY Christopher, « Venise : aux origines de la propriété intellectuelle »,
économie politique, n°14, 2002.pp.6-21.
32-MINGAM Christine et DUVAL Astrid, « L’abus de droit, état du droit positif »,
Revue Juridique de l’Ouest, n°4, 1998, pp.543-570.
33-MOUSSESON Jean Marc, « Responsabilité civile et droits intellectuels »,
Mélanges offerts à Albert CHAVANNE, Droit pénal de
propriété industrielle, Litec, 1990, pp. 247 - 258.
34-ONDOMINES Aurélien, « L'accès aux infrastructures et ressources
essentielles », In http://www.aramis-law.com
35- PANCHAUD André, « La décision administrative : étude comparative », RIDC,
vol 14, n°4, 1962, pp.677-697.
36-PIROVANO Antoine, « La concurrence déloyale en droit français ». In: RIDC,
Vol. 26 n°3, Juillet-septembre 1974. pp. 467-504.

453

حمايت امللىيت الصىاعيت في اللاهىن الجسائري

كائمت املراجع

37-PLAISANT (R), « Le droit à la critique », Mélanges offerts à Albert CHAVANNE,
Droit pénal de propriété industrielle, Litec, 1990, pp. 275 282.
38-PETIT Laurence, « Le contentieux de la contrefaçon de brevets en France »,
Mélanges offerts à Dieter Stauder, La défense des droits de
la propriété industrielle en Europe, aux états unis et au
japon, Pus, 2001,p.87-112.
39-PICOD Yves, « Affinités ou divergences ? L’approche juridique », Cycle de
conférences de la concurrence de la cour de cassation :
concurrence déloyale et pratiques anticoncurrentielles,
jeudi 13 septembre 2007, R.L.C, avril/juin 2008, pp. 168175.
40- REMICHE Bernard, « Révolution technologique, mondialisation et droit des
brevets », RIDE, n° 1, 2002, p.83-124.
41-REMICHE Bernard et CASSIERS Vincent, « Lutte anti-contrefaçon et
transferts de technologies nord-sud: un véritable enjeu »,
RIDE, n° 3, 2009, pp. 277-324.
42-RIENHARD Yves, « L’apport en société de droits de propriété industrielle »,
Mélange offert à Albert CHAVANNE, droit pénal de la
propriété industrielle, Litec, 1990, pp. 297- 308.
43- ROQUILLY Christophe, « Le cas de l'iPhone en tant qu'illustration du rôle des
ressources juridiques et de la capacité juridique dans le
management de l'innovation », Mangement, n°2, Vol.12,
2009, pp.142-175.
44- SIIRIAINEN Fabrice, « Droit d'auteur » contra « droit de la concurrence » :
versus « droit de la régulation », RIDE, n°4, 2001, pp.413446.
454

حمايت امللىيت الصىاعيت في اللاهىن الجسائري

كائمت املراجع

45-TREFIGNY Pascale, « Marques et autres signes distinctifs », Propriété
industrielle, JurisClasseur, 3e année, n°01, janvier, 2004.
46-VERVILLE Sophie, « La publicité et la signalisation des droits de propriété
intellectuelles : un encadrement à parfaire », Cahiers de
Droit, Vol 54, n°4, 2013. pp.689-729.
47-WARUSFEL Bertrand, « La propriété intellectuelle comme politique publique»,
Mélanges en l'honneur du professeur Joanna SCHMIDTSZALEWSKI, LexisNexis, Collection du C.E.I.P.I. 2014,
pp.391-410.
IV –DOCUMENTS :
A- Textes Juridiques :
1-Code de la propriété intellectuelle français. In
http://codes.droit.org/CodV3/propriete_intellectuelle.pdf
2-Loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986.
3-Loi n° 82-001 du 07 jan 1982, relatif à la propriété industrielle (www.DroitAfrique.com)
4-Loi n°50/AN/09/6ème L, Portant Protection de la Propriété Industrielle. In
http://www.wipo.int
B-Jurisprudences :
a-Au Niveau de La Communauté Européenne :
1- CJCE, Arrêt du 8 juin 1971, Aff n°70/78, Deutsche Grammophon Gesellschaft
mbH c/ Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG. In http://eurlex.europa.eu
455

حمايت امللىيت الصىاعيت في اللاهىن الجسائري

كائمت املراجع

2-CJCE, Arrêt du 14 juillet 1981, Aff n°80/187, Merck & Co Inc/ Stephar BV &
Pertus Stephanus Exler. In : http://curia.europa.eu
4-CJCE, Arrêt du 09 juillet 1985, Aff n°84/19, Pharmon BV / Hoechst AG. In
http://eur-lex.europa.eu
3-CJCE, Arrêt du 20 mars 1997, Aff n°95/352, Jean Bourdon SA / Phyteron
International SA .In : http://curia.europa.eu
b-Jurisprudence Française:
3– C.cass, Ch. Com, 20 octobre 1998, n°1648, Sté Albanel c/ Sté Apura Ile-de- rance,
In RJDA, 1/99, n° 108 et 109, Edition Francis Lefebvre.
5-C.cass, Ch. com., n° 28036 du 11 mars 2014.In : www.legifrance.gouv.fr
6- CA Paris, 4e ch., 29 mai 1996. Lire en ligne:
https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/1996
TGI Paris, 3e ch., 19 septembre 1997. Lire en ligne :
https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/1997/INPIB19970146.
10-T.G.I Paris, 19 novembre 1997, PIBD, 1998, III, p.69.
D-AUTRES :
1-OMPI, « note explicative concernant les origines du régime juridique de la propriété
intellectuelle au Royaume-Uni ». In www.wipo.org.
2-D.G.D, « Détails des chiffres de contrefaçon pour 2007 : tendances par produit »,
Infos Douane, n°7, septembre/octobre 2007.
3-D.G.D, « opérateur économique agréé, le partenariat douane entreprise », Infos
Douane, n°2, Mars/Avril 2010.
4-D.G.D, « Destruction de plus 16000 cartouches de cigarettes », Infos Douane,
n°3, Mai/Juin 2011.
5-D.G.D, « Processus de modernisation », Infos Douane, n°3, Mai/Juin 2011.
456

حمايت امللىيت الصىاعيت في اللاهىن الجسائري

كائمت املراجع

6-Newsletter APAB, n° 14, Avril 2015.
7-Newsletter APAB, n° 19, Juillet 2016.
8-Ministère de l’industrie, de la petite et Moyenne entreprise et de promotion de
l’investissement, Direction Générale de la veille stratégique, des
études économiques et des statistiques, « catalogue des
associations professionnelles et des organisations patronales et
syndicales à caractère économique », n° 25, 2011.
9-Avis n° 02-A-08 du 22 mai 2002 relatif à la saisine de l’Association pour la
promotion de la distribution de la presse.
In http://www.autoritedelaconcurrence.fr.
10-Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri Desbois, « La propriété
intellectuelle en Algérie : une protection à l’épreuve de la réalité »,
06 avril 2009.
11-« L’implication du consommateur dans la lutte contre la contrefaçon », Revue
du Réseau Propriété Intellectuelle et Lutte Anti-Contrefaçon, n°15,
mars 2008.
V-Principaux Sites Internet :
1. www.apab-algerie.dz.org
2. www.contrefacon-danger.com
3. http://www.dgsn.dz
4. http://www.djazairnews.info
5. http://www.douane.gov.dz
6. http://www.echoroukonline.com
7. https://www.inapi.org
8. https://www.inpi.fr
457

حمايت امللىيت الصىاعيت في اللاهىن الجسائري

كائمت املراجع

9. www.interieur.gov.dz
10.https://www.legifrance.gouv.fr
11.http://www.lexpressiondz.com
12.www.mincommerce.gov.dz
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الفهـــــــــــرس

6

مقدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الباب األول :تقييــــــــــــم شهــــــــــــــــادة الممكيــــــــــة الصنـــــــــــــــــاعية
كسنـــــــــــــــــد لمحمــــــــــــــــــاية القانــــــــــــــــــونية

الفصل ّ
ّ
ّ
ّ
الصناعية
امللكية
القانونية لشهادة
ألاول :الطبيعة

22
22

اإلابدث ّ
ّ
ألاوٌ :شسوؽ وإحساءاث الحطىٌ على شهادة ّ
الطىاعُت
اإلالىُت

22

اإلاؿلب ّ
ألاوٌ :اإلاطلحت املخ ّ
ّ
خطت بمىذ شهاداث ّ
الطىاعُت
اإلالىُت

22

الفسع ّ
ّ
ّ
ّ
الطىاعُت
باإلالىُت
ملخخطت
ألاوٌ :مسخلت جربرب اإلاطلحت ا

22

ً
ّ
ّ
ّ
ّ
الطىاعُت
باإلالىُت
املخخطت
حظمُت اإلاطلحت
ؤوال :عدم اطخلساز

22

ً
ثاهُا :عدم اطخلساز مطلحت اإلالىُت الطىاعُت مً خُث الؿبُعت اللاهىهُت

22

ً
ثالثا :عدم اطخلساز مطلحت اإلالىُت الطىاعُت مً خُث الىشازة الىضُت

13

ً
ّ
ابعا :عدم اطخلساز مطلحت ا ّ
الطىاعُت مً خُث الىشازة الىضُت
إلالىُت
ز

12

ّ
الفسع الثاوي :اطخلساز مطلحت ا ّ
الطىاعُت
إلالىُت

13

ً
ؤوال :مطلحت اإلالىُت الطىاعُت مؤطظت عمىمُت ذاث ؾابع ضىاعي وججازي

13

ً
ثاهُا :الخخفُف مً طلؿت الخىحُه والسكابت اإلامازطت مً الىشازة الىضُت

12

ّ
الىضُت في مجالي الخىظُم والدظُير
ؤ-عدم جدخل الىشازة

12

ّ
الىضُت في الجاهب اإلاالي إلاطلحت ا ّ
ّ
الطىاعُت
إلالىُت
ب-عدم جدخل الىشازة

12

ً
ّ
ثالثا :إضالح مطلحت ّ
الطىاعُت فُما ًخظ الاخخطاص
اإلالىُت

12

460

ّ
ؤ-الفطل اإلاؤطظاحي بين دائسة ّ
الطىاعُت ودائسة الخلُِع
اإلالىُت

12

ب-اطترداد الاخخطاضاث التي مىدذ للمسهص الىؾني للسجل الخجازي

12

ّ
ّ
اإلاىغىعُت الطخدلاق شهادة ّ
ّ
الطىاعُت
اإلالىُت
اإلاؿلب الثاوي :الشسوؽ

42

ّ
الفسع ألاوٌ :الشسوؽ اإلاىغىعُت اإلاشترهت الطخدلاق شهادة ّ
الطىاعُت
اإلالىُت

42

ً
ّ
إلاشسوعُت
ؤوال :شسؽ ا

43

ً
ثاهُا :شسؽ ّ
الجدة

45

ّ
ّ
اإلاىغىعُت الخاضت الطخدلاق شهادة ّ
ّ
الطىاعُت
اإلالىُت
الفسع الثاوي :الشسوؽ

49

ً
ؤوال :الابخياز وكابلُت اإلابخىساث الطىاعُت للخؿبُم الطىاعي

50

ؤ-غسوزة جىافس شسؽ الابخياز

50

ب-اللابلُت للخؿبُم في املجاٌ الطىاعي

52

ً
ثاهُا-كدزة ؤلاشازاث على الخمُيز

53

ؤ-غسوزة جمخع الاشازة اإلاميزة بخطائظ ذاجُت

23

ب-اطخلالٌ ؤلاشازة اإلاميزة عً اإلاىخجاث اإلاعىُت بها

56

اإلاؿلب الثالث :إحساءاث الحطىٌ على شهادة اإلالىُت الطىاعُت

57

الفسع ّ
ألاوٌ :إًداع ؾلب الحطىٌ على شهادة اإلالىُت الطىاعُت

58

ً
ؤوال :ؤصحاب الحم في إًداع ؾلب الحطىٌ على شهادة اإلالىُت الطىاعُت

22

ؤ-اإلابخىس وخلفه

22

ب-ضفت اإلاىدع في الابخياز اإلاشترن

66
461

حـ-ضفت اإلاىدع في ابخياز الخدمت

66

ً
ثاهُا-ملف ؾلب الحطىٌ على شهادة اإلالىُت الطىاعُت

62

ؤ-العسٍػت

62

ب-الىثائم اإلاثبخت لدفع السطىم اإلاظخدلت

61

حـ-الىثائم اإلاىضحت لالبخياز

61

ّ
الفسع الثاوي :الفدظ والدسجُل

63

ً
ؤوال :الفدظ

63

ً
ثاهُا :الدسجُل ومىذ شهادة اإلالىُت الطىاعُت
ّ
اإلابدث الثاوي :الخىُُف اللاهىوي لشهادة اإلالىُت الطىاعُت

62
23

اإلاؿلب ّ
ألاوٌ :الؿبُعت العلدًت لشهادة اإلالىُت الطىاعُت

22

الفسع ّ
ألاوٌ :مداولت جبرًس الطفت العلدًت لشهادة اإلالىُت الطىاعُت
ً
ؤوال :الخىفُم بين مطلحت اإلابخىس ومطلحت املجخمع ًفسع وحىد العلد

22
21

ً
ثاهُا-جباًً مىكف الفلهاء خىٌ ضفت العلد وإطاض لشهادة اإلالىُت الطىاعُت

26

ؤ -شهادة اإلالىُت الطىاعُت علد مدوي

26

-1كُام شهادة اإلالىُت الطىاعُت على خسٍت الخعاكد

26

 -2شهادة اإلالىُت الطىاعُت شسَعت جدىم عالكت املخترع باملجخمع

22

ً
ً
 -3بؿالن شهادة اإلالىُت الطىاعُت بظبب عدم حعُين املحل حعُِىا دكُلا

22

ب -شهادة اإلالىُت الطىاعُت علد إدازي

22
462

-1وحىد ؤلادازة هؿسف في شهادة اإلالىُت الطىاعُت

22

-2اهدظاب العلىد الطفت ؤلادازٍت بىاء على خطائطها الراجُت

22

الفسع الثاوي :عدم ضالح فىسة العلد وإطاض لخىُُف شهادة اإلالىُت الطىاعُت
ً
ؤوال :اوعدام خطائظ العلد في شهادة اإلالىُت الطىاعُت

26
26

ؤ-غُاب فىسة التراض ي في شهادة اإلالىُت الطىاعُت

26

ب-غُاب فىسة العلد شسَعت اإلاخعاكدًً في شهادة اإلالىُت الطىاعُت

22

حـ-عدم ظهىز ؤلادازة املخخطت بالدسجُل بمظاهس الصخظ العام

22

ً
ثاهُا :اطخدلاق شهادة الدسجُل دون التزام اإلاىدع بىشف ؤي طس للمجخمع

21

ّ
اإلاؿلب الثاوي :شهادة اإلالىُت الطىاعُت كس ٌاز إداز ٌي

26

الفسع الثاوي :جىافس شهادة اإلالىُت الطىاعُت على خطائظ اللساز ؤلادازي

22

ً
ؤوال :شهادة اإلالىُت الطىاعُت عمل اهفسادي مً حاهب واخد

22

ً
ثاهُا :ضدوز شهادة اإلالىُت الطىاعُت عً طلؿت إدازٍت مخخطت

22

ً
ثالثا :جسجِب شهادة اإلالىُت الطىاعُت لراث آثاز اللساز ؤلادازي

26

ً
زابعا :اخخطاص اللػاء ؤلادازي بئلغاء شهادة اإلالىُت الطىاعُت
ّ
الفسع الثاوي :عدم مالئمت فىسة اللساز ؤلادازي وإطاض لخىُُف شهادة اإلالىُت الطىاعُت في

26
22

اللاهىن الجصائسي
ً
ؤوال :مددودًت طلؿت ؤلادازة الىؾىُت املخخطت في فدظ ؾلباث الدسجُل

22

ً
ثاهُا-عدم اخخطاص اللػاء ؤلادازي الجصائسي ببؿالن شهادة اإلالىُت الطىاعُت

23

463

ؤ-الاعتراف باخخطاص اللاض ي العادي ببؿالن شهاداث اإلالىُت الطىاعُت

22

ب-اكطاء كسازاث اإلاؤطظت العمىمُت الطىاعُت والخجازٍت مً دعىي ؤلالغاء ؤلادازٍت

22

حـ-جإهُد اللاض ي العادي الخخطاضه بدعىي بؿالن شهاداث اإلالىُت الطىاعُت

26

اإلاؿلب الثالث :شهادة اإلالىُت الطىاعُت طىد ملىُت

22

الفسع ّ
ألاوٌ :اعخباز خم املخترع خم ملىُت

22

ً
ّ
ّ
اإلاعخدة بالدسجُل الشهادة اإلامىىخت للمىدع طىدا للملىُت
الفسع الثاوي :اعخباز الدشسَعاث

362

ّ
ّ
الصناعية
القانونية لشهادة امللك ّية
الفصل الثاني :القيمة

333

ّ
اإلابدث ألاوٌ :الحلىق اإلاترجبت عً شهادة ّ
الطىاعُت
اإلالىُت

331

اإلاؿلب ألاوٌ :خم اإلاالً في اطخغالٌ مىغىع شهادة اإلالىُت الطىاعُت

333

الفسع ألاوٌ :الخىسَع اللاهىوي لحم اإلاالً في الاطخغالٌ

333

الفسع الثاوي :مػمىن خم اإلاالً في اخخياز الاطخغالٌ

326

ً
ؤوال :اهفساد اإلاالً باالطخعماٌ والاطخغالٌ

326

ؤ-اخخياز اإلاالً ضىاعت اإلاىخجاث واطخعمالها

323

ب-اخخياز اإلاالً بُع اإلاىخجاث وعسغها للبُع وجىشَعها واطخيرادها

323

ً
ثاهُا :خم اإلاالً في مىع الغير مً الخعسع له في مدل الشهادة اإلامىىخت له

322

ّ
اإلاؿلب الثاوي :الحم في الحماًت اللاهىهُت

322

الفسع ّ
ألاوٌ :خماًت الحم الاطخئثازي إلاالً شهادة اإلالىُت الطىاعُت

326

ً
ّ
الفسع الثاوي :خسوج اإلاشسع عً اللىاعد العامت في الاثباث حعصٍصا إلاسهص اإلاالً
464

313

اإلاؿلب الثالث :خم اإلاالً في الخطسف في مىغىع شهادة اإلالىُت الطىاعُت

312

الفسع ألاوٌ :هخابت الخطسف

336

ً
ؤوال :هىع الىخابت

336

ؤ-غسوزة الىخابت السطمُت متى شمل الخطسف املحل الخجازي

336

ً
مظخلال عً املحل الخجازي
ب-الاهخفاء بالىخابت العسفُت إذا وان الخطسف

332

ً
ثاهُا :ؾبُعت الىخابت وحصاء جخلفها

332

ؤ-الىخابت وطُلت إثباث

331

ب-الىخابت شسؽ صحت

333

الفسع الثاوي :كُد الخطسف وإشهازه
ً
ؤوال :كُد الخطسف

332
336

ؤ-إحساءاث كُد الخطسفاث اللاهىهُت الىازدة على اإلالىُت الطىاعُت
ب-اللُد شسؽ لالخخجاج بالخطسف في مىاحهت الغير
ً
ثاهُا :إشهاز ووشس الخطسف

336
332
322

اإلابدث الثاوي :خدود شهادة اإلالىُت الطىاعُت

321

اإلاؿلب ّ
ألاوٌ :جلُُد طلؿت اإلاالً مً خُث اإلايان ومً خُث الصمان

323

الفسع ّ
ألاوٌ :اللُد اإلاياوي لشهادة اإلالىُت الطىاعُت

322

ً
ؤوال :الؿابع ؤلاكلُمي ؤو الىؾني لحلىق اإلالىُت الطىاعُت

322

ً
ثاهُا :امخداد الحماًت اطخثىاء إلى خازج إكلُم الدولت الجصائسٍت

322

465

ؤ-الدسجُل الدولي واطخثىاء مً مبدؤ ؤلاكلُمُت

322

ب-العالماث اإلاشهىزة واطخثىاء مً الاكلُمُت

366

ّ
الفسع الثاوي :اللُد الصماوي لشهادة اإلالىُت الطىاعُت

363

ً
ؤوال :الؿابع اإلاؤكذ لحم اإلالىُت الطىاعُت

362

ً
ثاهُا :كابلُت ملىُت ؤلاشازاث اإلاميزة للدوام

363

ّ
اإلاؿلب الثاوي :الاطخثىاءاث الىازدة على الحم الاطخئثازي للمالً

366

الفسع ّ
ألاوٌ :ألاعماٌ ذاث ألاغساع غير الطىاعُت والخجازٍت

362

ً
ؤوال :ألاعماٌ اإلاؤداة ألغساع البدث العلمي.

362

ً
ثاهُا :اطخعماٌ الاختراع في وطائل الىلل ألاحىبُت التي جدخل الجصائس بطفت مؤكخت

362

ّ
الفسع الثاوي :اطدىفاذ الحم الاطخئثازي لطاخب شهادة اإلالىُت الطىاعُت

323

اإلاؿلب الثالث :فسع جساخُظ إحبازٍت

322

الفسع ّ
ألاوٌ :غسوزة جىافس طبب الترخُظ ؤلاحبازي

322

ؤوال :الترخُظ ؤلاحبازي بظبب عدم الاطخغالٌ ؤو الىلظ فُه

322

ثاهُا :الترخُظ ؤلاحبازي للمىفعت العامت

321

ؤ-الترخُظ ؤلاحبازي لداعي اإلاطلحت العامت

321

ً
ب-الترخُظ ؤلاحبازي خماًت للمىافظت الحسة

322

ّ
الفسع الثاوي :الػماهاث اإلامىىخت للمالً في التراخُظ ؤلاحبازٍت

322

ؤوال :جددًد هؿاق الترخُظ ؤلاحبازي

322
466

ثاهُا :الؿابع غير الاطخئثازي للترخُظ

322

ً
ً
ً
ثالثا :حعىٍؼ اإلاالً حعىٍػا عادال

322

ً
ّ
زابعا :عدم حىاش الخىاشٌ عً الترخُظ ؤلاحبازي إال مع اإلاؤطظت اإلاىخفع بها
ً
خامظا :كابلُت السخطت ؤلاحبازٍت للسحب والخعدًل

323
322

البـــــــــــاب الثـــاني :آليــــــــــات حمــــاية الممكـيـة الصنــاعية

323

الفصل ّ
ألاول :آلاليات القضائية لحماية امللكية الصناعية

322

اإلابدث ّ
ألاوٌ :خماًت اإلالىُت الطىاعُت بدعىي الخللُد

322

اإلاؿلب ألا ّوٌ :ؤلاحساءاث الخدفظُت في مادة اإلالىُت الطىاعُت

266

الفسع ّ
ألاوٌ :حعدد إحساءاث الحماًت الىكخُت للملىُت الطىاعُت

266

ً
ؤوال -ؤلاحساءاث الخدفظُت الهادفت إلى وكف الػسز

263

ؤ -إثباث واكعت الخعدي

263

ب-إحساء وضف مفطل ملحل الخعدي

262

حـ -وكف الاعخداء على الحم

261

ً
ثاهُا-إحساءاث خطس الػسز

261

ؤ -جىكُع الحجص

263

ب-خطس ؤلاًساد الىاجج عً الاطخغالٌ وجىكُع الحجص علُه

263

ّ
الفسع الثاوي :شسوؽ وإحساءاث ؤلاحساءاث الخدفظُت

262

467

ً
ؤوال -الشسوؽ اإلاىغىعُت للحماًت ؤلاحسائُت

262

ؤ -غسوزة جىافس الطفت واإلاطلحت

266

ب -ألاهلُت

262

ً
ثاهُا -اطخطداز ؤمس على عسٍػت

262

ؤ -عسٍػت ؤو ؾلب ؤلاحساء

262

ب -الاخخطاص اللػائي

262

حـ -دزاطت الؿلب مً كبل اللاض ي وضدوز ؤمس برلً

236

د -غسوزة زفع الؿالب دعىي في اإلاىغىع
ّ
اإلاؿلب الثاوي :جىُُف ؤفعاٌ الغير على ؤنها حىدت جللُد

233
232

الفسع ّ
ألاوٌ :السهً اإلاادي

232

ً
ؤوال -ضىز الخللُد

231

ؤ -الخللُد اإلاباشس

231

ب -الخللُد غير اإلاباشس

233

ً
ثاهُا -جلدًس الخللُد

232

ؤ -العبرة بإوحه الدشابه ال بإوحه الاخخالف

236

ب -العبرة باإلاظهس العام ال بالجصئُاث

236

حـ -خلم اللبع في ذهً اإلاظتهلً

232

د -اعخماد مبدؤ الخلازب ؤو الخىاطب

232
468

ّ
الثاوي :السهىين الشسعي واإلاعىىي
الفسع

232

ً
ؤوال-السهً الشسعي

232

ً
ؤ -ؤن ًيىن الحم الاطخئثازي كائما

232

ً
ب -ؤال ٌعخبر الفعل اإلاشدبه فُه مباخا

226

ً
ثاهُا -السهً اإلاعىىي

223

اإلاؿلب الثالث :زفع دعىي الخللُد وآلاثاز اإلاترجبت عنها

221

الفسع ّ
ألاوٌ :زفع دعىي الخللُد

223

ً
ؤوال -الجهت اللػائُت املخخطت
ً
ؤ -املحىمت املخخطت هىعُا

223
223

ً
ب -املحىمت املخخطت إكلُمُا

223

ً
ثاهُا-ؤصحاب الحم في زفع دعىي الخللُد

222

ؤ -اإلاالً

222

ً
ً
ب -اإلاسخظ له جسخُطا اطخئثازٍا

222

حـ -الىُابت العامت

216

ّ
الفسع الثاوي :آثاز دعىي الخللُد
ً
ؤوال -العلىباث الجصائُت

213
213

ؤ -العلىباث ألاضلُت

213

 -1الحبع

213
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 -2الغسامت

212

ب -العلىباث الخىمُلُت

213

- 1غلم اإلاؤطظت

213

 -2اإلاطادزة

212

 -3اليشس

216

 -4ؤلاجالف

212

ً
ثاهُا  -الجصاءاث اإلادهُت

212

ؤ -الخعىٍؼ

212

ب -وكف ؤعماٌ الخللُد

212

ّ
اإلابدث الثاوي :خماًت اإلالىُت الطىاعُت بدعىي اإلاىافظت غير اإلاشسوعت

236

اإلاؿلب ّ
ألاوٌ :مفهىم اإلاىافظت غير اإلاشسوعت

233

الفسع ّ
ألاوٌ :حعسٍف اإلاىافظت غير اإلاشسوعت وجمُيزها عً اإلافاهُم اإلاشابهت لها

232

ً
ؤوال-حعسٍف اإلاىافظت غير اإلاشسوعت

232

ؤ -حعسٍف اإلاىافظت غير اإلاشسوعت بالىطُلت اإلاظخعملت

232

ب -حعسٍف اإلاىافظت غير اإلاشسوعت خظب الغاًت

233

ً
ثالثا-جمُيز اإلاىافظت غير اإلاشسوعت عً اإلافاهُم اإلاشابهت لها

232

ؤ -جمُيز اإلاىافظت غير اإلاشسوعت عً اإلاىافظت اإلامىىعت

232

ب -جمُيز اإلاىافظت غير اإلاشسوعت عً اإلاىافظت الؿفُلُت

232

470

حـ -جمُيز اإلاىافظت غير اإلاشسوعت عً اإلاىافظت الاخخُالُت

232

ّ
الفسع الثاوي :الاججاهاث املخخلفت في جددًد اإلاىافظت غير اإلاشسوعت

232

ً
ؤوال-الاججاه ألاخالقي

226

ً
ثاهُا-الاججاه الشىلي

226

ً
ثالثا-الاججاه الىاكعي

223

ً
زابعا -مىكف اإلاشسع الجصائسي :اإلاصج بين الاججاهين الىاكعي والشىلي

222

اإلاؿلب الثاوي :ؤطاض دعىي اإلاىافظت غير اإلاشسوعت

221

الفسع ّ
ألاوٌ :ؤهم ألاطع اإلالترخت للُام دعىي اإلاىافظت غير اإلاشسوعت

223

ً
ؤوال-هظسٍت الخعظف في خسٍت اإلاىافظت والخجازة

223

ً
ثاهُا -هظسٍت خم اإلالىُت

223

ً
ثالثا -هظسٍت الفعل الػاز

223

ّ
الفسع الثاوي :مىكف اللاهىن الجصائسي في جإطِع دعىي اإلاىافظت غير اإلاشسوعت

262

ً
ؤوال -الؿبُعت اإلادهُت البدخت لدعىي اإلاىافظت غير اإلاشسوعت

262

ً
ثاهُا -الؿبُعت اإلاصدوحت لدعىي اإلاىافظت غير اإلاشسوعت

263

اإلاؿلب الثالث :شسوؽ وآثاز دعىي اإلاىافظت غير اإلاشسوعت

262

الفسع ّ
ألاوٌ :شسوؽ دعىي اإلاىافظت غير اإلاشسوعت
ً
ؤوال -الشسوؽ اإلاىغىعُت لدعىي اإلاىافظت غير اإلاشسوعت

262
262

ؤ -شسؽ اإلاىافظت

226
471

ب -شسؽ عدم مشسوعُت اإلاىافظت

223

 -1ألاعماٌ اإلاؤدًت للخلـ واللبع بين اإلايشأث واإلاىخجاث

222

 - 2ألاعماٌ اإلاؤدًت إلى جدلير اإلاىافع والحـ مً مىخجاجه

221

 -3إثازة الاغؿساب الداخلي في اإلايشأث اإلاىافظت

223

حـ-ؤلاغساز باإلاىافع

222

ً
ثاهُا -الشسوؽ ؤلاحسائُت لدعىي اإلاىافظت غير اإلاشسوعت

222

ؤ -ؤصحاب الحم في زفع دعىي اإلاىافظت غير اإلاشسوعت

222

 -1الصخظ اإلاػسوز

222

-2الىُابت العامت

222

ب-الاخخطاص اللػائي

222

 -1الاخخطاص اللػائي في خالت الخؿإ الجصائي

222

-2الاخخطاص اللػائي في خالت الخؿإ اإلادوي

222

حـ-مىاعُد زفع دعىي اإلاىافظت غير اإلاشسوعت

226

 - 1مُعاد زفع الدعىي في خالت الخؿإ الجصائي

226

 -2مُعاد زفع الدعىي في خالت الخؿإ اإلادوي

226

ّ
الفسع الثاوي :آثاز دعىي اإلاىافظت غير اإلاشسوعت

226

ً
ؤوال -العلىباث الجصائُت

223
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ؤ -الغسامت اإلاالُت هعلىبت ؤطاطُت

223

ب-العلىباث ألاخسي اإلالسزة للمعخدي غير اإلاعُد

223

 - 1الحجص

222

-2اإلاطادزة

222

-3اليشس

221

حـ-العلىباث اإلاؿبلت في خالت العىد

221

 - 1اإلاىع اإلاؤكذ مً ممازطت اليشاؽ

221

-2الحبع

223

ً
ثاهُا-الجصاءاث اإلادهُت

223

ؤ-الخعىٍؼ

223

ب-إًلاف الاطخمساز في اإلاىافظت غير اإلاشسوعت

222

الفطل الثاوي :آلالُاث غير اللػائُت لحماًت اإلالىُت الطىاعُت

226

اإلابدث ّ
ألاوٌ :آلُاث وؤحهصة الحماًت ؤلادازٍت لحلىق اإلالىُت الطىاعُت

222

اإلاؿلب ّ
ألاوٌ :الاعتراف إلدازحي الجمازن والخجازة بدماًت اإلالىُت الطىاعُت

222

الفسع ّ
ألاوٌ :ؤطاض جدخل إدازة الجمازن في مجاٌ خماًت اإلالىُت الطىاعُت

222

الفسع الثاوي :ؤطاض جدخل إدازة الخجازة في مجاٌ خماًت اإلالىُت الطىاعُت

222

ّ
اإلاؿلب الثاوي :آلُاث جدخل ألاحهصة اإلايلفت بدماًت اإلالىُت الطىاعُت

222

الفسع ّ
ألاوٌ :ؤطالُب جدخل ؤحهصة الحماًت ؤلادازٍت

222

473

ً
ؤوال-الخدخل بىاء على ؾلب ؤو شيىي

166

ً
ثاهُا-الخدخل الخللائي

161

ّ
الفسع الثاوي :الخدابير التي جخخرها ؤلادازاث اإلايلفت بدماًت اإلالىُت الطىاعُت

163

ً
ؤوال-ؤلاحساءاث الىكائُت للحد مً حسٍمت الاعخداء على اإلالىُت الطىاعُت

163

ؤ-اللُام بدمالث جفخِشُت مفاحئت للمدالث الخجازٍت

162

ب-إخطاء معدٌ الخللُد وؤماهً جمسهصه بغسع الىكاًت

166

حـ-اإلاظاهمت في جىعُت اإلاظتهلىين والخجاز مً خؿس الخللُد

162

د-وغع خىاحص ؤمىُت

162

ً
ثاهُا-جدابير غبـ الخللُد

162

ؤ -الحجص على الظلع اإلاشيىن فيها

162

ب-إجالف البػائع والظلع اإلاللدة ؤو إًداعها خازج الخبادالث الخجازٍت

136

حـ-الحسمان الفعلي مً البػائع اإلاللدة

133

اإلاؿلب الثالث :ألاطباب والعىامل التي جدد مً فاعلُت الحماًت ؤلادازٍت

131

الفسع ّ
ألاوٌ :العىامل وألاطباب اإلاسجبؿت باإلدازاث اإلايلفت بميافدت الخللُد

131

ً
ؤوال-هلظ ؤلامياهُاث الخلىُت

133

ً
ثاهُا-هلظ اإلاىازد البشسٍت

132

ً
ثالثا -ظاهسة السشىة والفظاد ؤلادازي.

132

ّ
الفسع الثاوي :ألاطباب والعىامل اإلاسجبؿت باألعىان الاكخطادًين واإلاظتهلىين

126

474

ً
ؤوال-العىامل اإلاسجبؿت باألعىان الاكخطادًين

126

ً
ثاهُا -عىامل مسجبؿت باإلاظتهلً

126

ؤ-عدم وحىد وعي واف لدي اإلاظتهلً الجصائسي

123

ب-فلدان اإلاظتهلً الثلت باألحهصة ؤلادازٍت اإلايلفت بميافدت للخللُد

122

حـ-البؿالت وغعف كدزة اإلاظتهلً الشسائُت

121

اإلابدث الثاوي :الحماًت الجمعىٍت للملىُت الطىاعُت

123

اإلاؿلب ّ
ألاوٌ :إشسان الجمعُاث في خماًت اإلالىُت الطىاعُت

122

الفسع ّ
ألاوٌ :حىاش إوشاء حمعُاث للدفاع عً خلىق اإلالىُت الطىاعُت

126

ً
ؤوال-عدم وحىد هظ كاهىوي ًمىع جإطِع حمعُاث لحماًت اإلالىُت الطىاعُت

126

ً
ثاهُا-خماًت اإلالىُت الطىاعُت همظهس مً مظاهس خماًت الطالح العام

122

ّ
الفسع الثاوي :حىاش جدخل حمعُاث خماًت اإلاظتهلىين في مىاحهت الخللُد

116

ً
ؤوال -ألاطاض اللاهىوي لخدخل حمعُاث خماًت اإلاظتهلً في مىاحهت الخللُد

116

ؤ-حىاش الخدخل بمىحب كاهىن الاطتهالن وكمع الغش

113

ب -حىاش الخدخل بمىحب كاهىن اإلامازطاث الخجازٍت

112

ً
ثاهُا -خلفُت جدخل حمعُاث خماًت اإلاظتهلً في خماًت اإلالىُت الطىاعُت

113

ؤ-عالكت اإلالىُت الطىاعُت باإلاظتهلً

113

ب-آثاز الاعخداء على اإلالىُت الطىاعُت على اإلاظتهلً

112

ّ
اإلاؿلب الثاوي :جفعُل دوز الجمعُاث في مجاٌ خماًت اإلالىُت الطىاعُت

112
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الفسع ّ
ألاوٌ :غماهاث الاطخلاللُت

112

ً
ؤوال-غماهاث اطخلاللُت الجمعُت ججاه مؤطظيها وؤعػائها

136

ؤ -اطخلالٌ شخطُت الجمعُت عً شخطُت اإلاؤطظين

136

ب -خظس اطخخدام ؤمىاٌ الجمعُت لألغساع الصخطُت لألعػاء

133

ً
ثاهُا-غماهاث اطخلاللُت الجمعُاث إشاء اإلاخدخلين في الظىق

131

ؤ -اعخماد ؤطلىب الاهخخاب في حعُين هُئاث الجمعُت

131

ب -خظس جدخل ألاحاهب في وشاؾاث وحظُير شؤون الجمعُت

131

حـ -حعدد مىازد الجمعُاث

133

د -الحل اللػائي للجمعُاث هػماهت غد جدخل الغير

133

ّ
الفسع الثاوي :جدخل الجمعُاث لحماًت اإلالىُت الطىاعُت

132

ً
ؤوال-الخدخل الىكائي

136

ؤ -الخدظِع وؤلاعالم

136

ب -دوز حمعُت خماًت اإلاظتهلً في مساكبت ألاطعاز والجىدة....

132

ً
ثاهُا-الخدخل الدفاعي لحماًت اإلاظتهلً

132

ؤ-الدفاع عً مطالح اإلاظتهلً ؤمام اللػاء

132

ب -ألاطلىب غير اللػائي

126

اإلاؿلب الثالث :واكع الحماًت الجمعىٍت للملىُت الطىاعُت

121

الفسع ّ
ألاوٌ :غُاب حمعُاث مخخططت في خماًت اإلالىُت الطىاعُت

123

476

ً
ؤوال-حمعُت اإلاىخجين الجصائسٍين للمشسوباث

122

ً
ثاهُا-الاجداد الىؾني للمخعاملين في الطُدلت

126

ّ
الفسع الثاوي :وحىد وؤداء مددشم لجمعُاث خماًت اإلاظتهلىين

163

ً
ؤوال-عسع مداوالث بعؼ حمعُاث خماًت اإلاظتهلىين في ميافدت الخللُد

163

ً
ثاهُا-غُاب معظم حمعُاث خماًت اإلاظتهلىين عً ؤداء وشاؾها

162

خاجمت

162

مالخم

122

كائمت اإلاساحع

366

الفهسض

322

477

Résumé en langue française

L’évaluation du régime juridique
algérien relatif à la propriété industrielle
tout au long de cette étude nous amène à
conclure que le droit algérien est caractérisé
par l’ineffectivité et l’inefficacité de ses
normes juridiques.
Ces caractéristiques s’expliquent, d’une
part par l’exubérance et la dissémination
des textes ayant trait à la propriété
industrielle et, d’autre part, par le manque
de cohésion entre les différents textes qui
ont un rapport entre eux.
On peut signaler également qu’en 2003
une nouvelle législation, en matière de
propriété industrielle a été mise en œuvre
dans le but de renforcer la protection et de
remplacer ainsi les anciens textes qu’on a
jugés dépassés par les nouvelles exigences
de la politique économique nationale et
internationale.
Cette nouvelle législation en effet, n’a
touché que les brevets d’invention, les
marques et les schémas de configuration
des circuits intégrés. Cependant les dessins
et modèles, ainsi que les appellations
d’origine demeurent toujours marginalisés
du fait que leurs textes n’ont pas été
actualisés à ce jour.

ملخض باللغة العربية
جبرش الدزاست املخعلقت بخقييم الىظام
ّ القاهووي الجصائسي للملكيت الصىاعيت
جميز
قواعد القاهون الجصائسي في هرا املجال بعدم
.الفعليت والفعاليت
 إلى،ويسجع السبب في ذلك؛ مً جهت
غصازة وحشدذ الىصوص القاهوهيت املخعلقت
 ومً جهت أخسى إلى عدم،بامللكيت الصىاعيت
الاوسجام والخىاغم بينها وبين مخخلف
.الىصوص القاهوهيت املسجبطت بها
وقد جدخل املشسع الجصائسي في سىت
 إلعادة الىظس في املىظومت القاهوهيت3002
 وذلك بغسض،التي جحكم امللكيت الصىاعيت
 واسدبدال،جفعيل وحعصيص الحماًت القاهوهيت
الىصوص التي كاهذ سائدة؛ بح ّجت قدمها
وعدم مالئمتها لألوضاع واملخطلباث الجدًدة
.للسياست الاقخصادًت الوطىيت والدوليت
ولم حسخقد مً هرا الخدخل سوى؛
 وكرا الخصاميم، والعالماث،بساءاث الاختراع
 في حين بقيذ،الشكليت للدوائس املخكاملت
السسوم والىماذج الصىاعيت وحسمياث امليشأ
 ولم ًخم جحيين الىصوص القاهوهيت،مهمشت
.املخعلقت بها إلى غاًت اليوم

