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 المستخلص:

تناولت الدراسة موضوع احلماية املدنية للعالمة   

التجارية يف القانون اليمين، والشرررررررررررررررررررررررررر و  الال مة 

حلمايتها، ملا يثريه هذا املوضررررررررروع مع ت رررررررررا     د  

، والعالمرة  اهيرة العالمرة التجراريرة    مرا يتعل   ر  : منهرا 

حيث أصررررررررررر  ت العالمة   اليت يق ر القانون محايتها،

التجرراريررة ت ت ن  ررانرر  مهم مع تعررامال  ا   ا      

مع املنِتج أو  نمتثل الثقة اليت  لى أسررررراسرررررها يتعاملو

 ،املو ع أو مقرد  ادردمرة  ون النإ   مل املتعرالرد  لير       

أصرررررر  ت العالمة التجارية  ثاةة هم   وصررررررل ة    

  .املنِتج  وامل تهلك 

ةيان ماهية العالمة ولد هد ت الدراسرررررررررررررررررة  مل 

التجارية، وحتديد وسرررررررررررررررررررادل و ليا  احلماية املدنية 

ول مت الدراسة   للعالمة التجارية يف القانون اليمين، 

املنهج الوصررررررر    هاثالثة م احث. م رررررررتيدما   ي مل 

مإه     د  نتادج أهمها: لصررررور  ا ا ا   والت ليل .

ت رررررررررررررررررجيل العالما  التجارية و د  مالدمة املوا يد 

انونيررررة املتعلقررررة ةرررذلرررم يف الوالع العمل ، وأن   القرررر

ت ررررررجيل العالمة ييعد ل ينة  لى ملكيتها ما   يث ت 

الغري أسرر قية اسررتعمادا ةد وال ةاالن الت ررجيل   ا    

ر عت خالل مخس سرررنوا  مع تاريس ت رررجيلها ةاسرررم   

الغري، وأن احلمررايرة املردنيررة للعالمرة التجرراريرة تتمثررل     

غري املشرررررررر و ة يف حالة  ةد وال املنا  ررررررررة أو امل امحة

اسررررررررررررتعمال العالمة أو تقليدها، ويف حالة  ل   يقاع 

التداةري الولتية الت  إية. كما أوصررررررررت الدراسررررررررة 

ةض ور    الة التنالض يف النصوص القانونية املتمثلة 

 لكية العالمة ةأسررررررر قية ا سرررررررتعمال ون ع احلماية   

ةعد انقضرررررا   شررررر  سرررررنوا    ا    د  الت رررررجيل،     

 القصررررررررور املواو  يف ال نا  القانونية ا د   وتاليف

لتقديم التإلم أو ر ع الد وال، و شرررررررررررررررررررررررررررررعار  ال  

الت ررررررررررررجيل ةق ار امل ررررررررررررجل أو ةواو  ا نا   لى  

 الت جيل. 
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Abstract: 
       The study deals with the issue of 

civil protection of a trademark in 

Yemeni Law and clarifies the necessary 

conditions for its protection.  This issue 

raises several questions such as: what a 

trademark is?  Which trademark  is 

covered by law protection? 

The trademark is now associated with 

an important aspect of the individuals' 

dealings.  It represents the trust upon 

which these individuals deal with the 

producer, distributor or service provider 

irrespective of the production.  The 

brand has become a link between 

producers and consumers. 

The study aims to give a defination for 

a trademark and identifies the means 

and mechanisms of civil protection in 

Yemeni Law. 

Descriptive and analytical approaches 

are used in this study which is devided 

into three sections showing several 

results.  One of the most important ones 

is the deficiency of trademark 

registration procedures and the 

inadequacy, in practice, of the relevant 

legal dates/deadlines.  The trademark 

registration is a presumption of 

ownership unless a third party is able to 

prove at court the primacy and 

precedence  of  the mark's use within 

five years claiming the invalidity of the 

other's mark ownership. 

The civil protection of the trademark is 

claimed by filing a lawsuit on illegal 

competition in case of imitating or 

using the trademark and in the case of 

requesting for the precautionary 

measures. 

The study recommends that the 

contradiction of  ownership legal 

provisions of a trademark  must be 

removed as they assert that the 

trademark's ownership goes by 

precedence of its use and its protection 

is cancelled after ten years if the mark's 

registration is not renewed.  It also 

recommends some solutions to avoid 

the deficiencies found in the legal 

periods specified for: filing a complain 

or suit, the period of registration  in 

which the applicant should be notified 

of the registrar's decision or  of the 

existence of an objection to 

registrarion.

 

 مقدمة:

استخدامها يف كل من فرنسا بدأ االهتمام بالعالمة التجارية خالل العصور الوسطى، حيث مت 

وإيطاليا، من خالل نظام الطوائف لتميز كل طائفة عن سواها، فقد كان الصناع والتجار يقومون 

بوضع أمسائهم على منتجاتهم. ويف عـصرنا احلـاضر توسع نظـام االقتصاد الرأمسالي القائم عـلى مبدأ 

لشركات توزيع منتجاتها والتـرويج هلا يف احلرية االقتصادية، فزادت حدة املنافسة وأصبح مبقدور ا

خمتلف أحناء الـعامل. ونظرًا لتخوف الشركات املنِتجة من تقليد منَتجاتها وتعرضها خلسائر كبرية، 

لتسهل  ،قامت بابتكار عالمات تضعها على منَتوجاتها بهدف تروجيها ومتييزها عن املنَتجات األخرى

جات. فاملستهلك "غالبًا" ما ينظر للعالمة اليت متيز السلع قبل أن على املستهلكني عدم اخللط بني املنَت
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يقرر شراءها، لذا تغين العالمة عن الفحص والبحث عن جودة املنَتج لشهرة العالمة ومسعتها، ما يعين 

أن السلعة اليت ال حتمل عالمة جتارية عادًة ما تكون رديئة الصنع. وقد يسعى البعض إىل إغراق األسواق 

جات رديئة حتمل عالمات مزورة أو مقلدة لتضليل املستهلكني األمر الذي يؤدي إىل إحلاق الضرر مبنت

باملستهلك وباملشاريع اليت مت تقليد عالمتها وباالقتصاد الوطين.  لذا ُتعد العالمة التجارية حقًا لصاحبها 

عتداء عليه. لذلك سعت وعنصر من عناصر امللكية التجارية، وهذا احلق حيتاج إىل احلماية من اال

تلك احلماية من ذلك املشرع اليمين الذي افرد قانون خاص بالعالمات التجارية  الدول إىل تنظيم أحكام

واملؤشرات اجلغرافية نظم فيه آليات تسجيل العالمة التجارية وأحكام محايتها كما هو مبني يف باطن 

 هذه الدراسة.

 مشكلة الدراسة:

عن ماهية العالمة التجارية اليت يقرر القانون ساسية يف التساؤل العام تظهر مشكلة الدراسة األ

 هلذه احلماية؟مدى كفاية التنظيم القانوني و اليمين محايتها،

 أهداف الدراسة: 

 تهدف هذه الدراسة إىل: 

 بيان مفهوم العالمات التجارية وحتديد أنواعها وأشكاهلا. -1

ــاق احلق فيلتســــجيل العالمة التجارية ومعرفة الشــــروإل واءجراءات الالزمة  -2 وما يرتتب  ها،اكتســ

 على التسجيل من آثار.
 حتديد وسائل وآليات احلماية املدنية للعالمة التجارية. -3

 أهمية الدراسة:

ُيعد موضوع العالمات التجارية من املوضوعات ذات األهمية البالغة، سواء من الناحية العملية املتمثل 

صاديات الدول وجذق االستثمارات، أو من الناحية القانونية باعتبارها عنصر من بدورها يف تطوير اقت

املعنوية، كونها همزة الوصل بني املنتجني واملستهلكني، وحق من احلقوق  التجاري عناصر احملل

. وهذا ما ستبينه االفكرية ذات الطبيعة املزدوجة، ونظرًا هلذه األهمية قررت التشريعات محايته

 .الدراسة
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 منهج الدراسة: 

 املنهج الوصفي والتحليلي.

 امل  ث ا ول

 ماهية العالمة التجارية

عن غريه. وتلعب دورًا "متميزًا"  -سلعة كان أو خدمة-العالمة التجارية هي كل ما مييز منتج معني 

يف احلياة االقتصادية باعتبارها رمز مييز مصدر السلعة أو اخلدمة، ووسيلة اتصال بني مالك العالمة 

ومستهلك البضاعة. لذا يتطلب األمر بيان ماهيتها، وهذا ما سيتم بيانه من خالل بيان مفهومها وحتديد 

 ي:تأنواعها وذلك يف مطلبني على النحو اآل

 املال  ا ول

 م هو  العالمة التجارية وأهميتها

 أو  : تع يف العالمة التجارية:

ولبيان معنى العالمة التجارية ينبغي بيان معنى  ،العالمة التجارية مصطلح مركب من كلمتني

 .تيالعالمة، ومعنى التجارة وهذا ما سيتم تناوله على النحو اآل

 يف اللغة:  

وعلَّم الشـيء: وضـع عليه عالمة، يقال علَّم كلبه   .  (i)به على الطريق من أثرالعالمة هي: ما ُيسـتدل  

  (iii)والعالمة: اجلبل. وَعَلُم: الثوق والراية. (ii)بعالمة يف رقبته. وعلَّم له عالمة: جعل له مسة أو أمارة يعرفها

 والعالمة )مفرد( مجعها عالمات.

للعالمة يفيد األمارة أو الشـــعار الذي يســـتهدى به   أن املعنى اللغوي من هذه التعريفاتيســـتنبط 

 ملعرفة األشياء.

ــال لغر     ف :لغرررة  التجرررار  أمرررا ــب امل ــه، وتعين تقلي هي من جتر يتجر جترًا وجتــارًة، وهي مــا ي تجر في

ــة على أي وجه كان العو ، (iv)الربح ــيء لبيع بالربح ، (v)أو املعاوضـ ــراء شـ تقليب املال  وقيل هي، (vi)أو شـ

 .(vii)وتصريفه لطلب النماء

 يقصد بها يف اللغةالقول إن العالمة التجارية  ناالسابقني ميكنوفقًا للمفهوم اللغوي للتعريفني 

 الشعار الذي يوضع على ما يتم االجتار به من عرو  التجارة ليميزها عن بعضها.
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 ويف ا صاالح: 

التاجر أو الصانع على املنتجات اليت يقوم ببيعها أو صنعها  العالمة التجارية: "إشارة أو داللة يضعها

كما تعرف بأنها: "كل رمز ُيتخذ شعارًا مميزًا  .(viii)"لتمييز هذه املنتجات عن غريها من السلع املماثلة

ملنتجات مشروع صناعي أو زراعي أو جتاري أو صناعات استخراجية أو ُيتخذ شعاراً للخدمات اليت يؤديها 

أو هي: "كل إشارة مادية تستخدم لتمييز البضائع للداللة على مصدرها أو نوعها أو مرتبتها  .(ix)"املشروع

 .(x)"أو ضمانها أو طريقة حتضريها، وهي كل ما مييز منتجًا سواء أكان سلعة أو خدمة

من خالل التعريفات السابقة جند أنها ال ختتلف عن بعضها يف املضمون وإن اختلفت يف بعض 

فكلها تقوم على صفة التمييز اليت تتسم بها العالمة التجارية، لتكون قادرة على متييز  الصياغة،

 املنتجات من السلع أو اخلدمات املتشابهة.

 م2010( لسنة 23( من القانون رقم )3أما املشرع اليمين فقد عرف العالمات التجارية يف املادة )

أنها: "كل ما يأخذ شكاًل مميزًا قاباًل لإلدراك بشأن العالمات التجارية واملؤشرات اجلغرافية، ب

بالنظر من أمساء أو كلمات أو حروف أو أرقام أو إمضاءات أو رسوم أو رموز أو أختام أو صور أو نقوش 

بارزة أو تكوين مميز من لون أو جمموعة ألوان أو أي جمموع من هذه العناصر إذا كانت تستعمل أو 

 أو خدمات منشأة جتارية أو صناعية أو زراعية أو حرفية أو خدمية".يراد استعماهلا يف متييز سلع 

من خالل هذا التعريف ميكننا القول إن املشرع اليمين أخذ باملفهوم الواسع للعالمة التجارية، 

فلم يقصرها على املفهوم الضيق للعالمات اليت متيز السلع التجارية، بل مشل املنتجات السلعية واخلدمية 

سب للمشرع. إال أنه سواء قدمت من منشآت جتارية أو صناعية أو زراعية أو حرفية أو خدمية. وهذا حي

من غري املعقول أن يوجد تكوين مميز من لون  قوله "أو تكوين مميز من لون" كونهلنا مأخذ على 

كون اللون الواحد )أسود أو أصفر أو أمحر ...( ال ُيعد عالمة جتارية بذاته ما مل يقرتن به لون وأحد، 

تكون الصياغة "أو تكوين مميز من لذا كان يفرت  أن أو شيء آخر، أو يشكل بطريقة معينة، 

 جمموعة ألوان".

( من القانون رقم 3التصميم الصناعي املادة )وبتعريف مشابه هلذا التعريف يعرف املشرع اليمين 

بأنه: "املظهر اخلارجي الزخريف واجلمالي لسلعة ما وميكن أن يشتمل على خطوإل  ،م2010( لسنة 28)

ري ألوان ميكن استخدامه يف اءنتاج الصناعي بطريقة ألية أو أو ألوان أو شكل جمسم بألوان أو بغ

يدوية مبا يف ذلك تصميمات النسيج بشرإل أن يعطي هذا الرتكيب أو الشكل مظهرًا خاصًا على املنَتج 

 الصناعي أو احلريف". 

إىل  حيث يفهم من هذا التعريف أن التصاميم الصناعية هي املظهر اخلارجي للسلعة، واليت تضيف

متميزًا عن غريه من املنتجات املناظرة له، سواء  هكل املنَتج شيء من التحسني والتجميل فيصبح مظهرش
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تعلق ذلك بالشكل اخلارجي أو بالتصميم اهلندسي للمنتج، أو برتتب معني للخطوإل أو األلوان. مثل: 

اجلدران، والنماذج  املنسوجات ذات الرمسات املطبوعة أو املنسوجة، والورق امللون املستعمل لتغطية

 اجلديدة للمعاطف والقبعات، والقناني وأوعية العطور واملشروبات.

ويبدو من هذا التعريف وجود تقارق كبري بني العالمة التجارية والتصميم الصناعي، يؤدي إىل نوع 

لتصميم من اخللط بينهما وعدم القدرة على التمييز، وإن كنا نرى أن العالمة التجارية أعم وأمشل من ا

الصناعي، الذي يندرج ضمن مكونات العالمة التجارية، حيث ميكن القول إن كل تصميم صناعي 

 عالمة جتارية وليس كل عالمة جتارية تصميم صناعي.

 ثانيا : أهمية العالمة التجارية:

العالمة التجارية ُتعد من عناصر امللكية الفكرية ذات األهمية، فهي متثل عنصر من عناصر 

( جتاري، إضافة إىل ذلك تؤدي العالمة التجارية جمموعة من الوظائف 42التجاري املعنوية املادة ) احملل

 : (xi)ما يلي تظهر أهميتها من خالل

املالية: بعض العالمات التجارية تكتسب شهرة عاملية نتيجة زيادة طلب  ةقيمالهمية االقتصادية واأل -

زيادة اءنتاج وتشغيل العمالة، ومنو  بشكل إجيابي يفاجلمهور للمنتجات اليت حتملها، وهذا يؤثر 

يسهم يف منو االقتصاد الوطين. ويف هذا الصدد جند أن بعض العالمات وذلك اءيرادات الضريبية 

التجارية تبلغ قيمتها عشرات املليارات من الدوالرات، كعالمة )كوكا كوال( و )نوكيا( و )جنرال 

 مات ترفع اقتصاد بلدانه بشكل كبري.وهذه العالموتر( و )ميكروسوفت(. 
يستطيع التاجر متكني  العالمة التجارية وسيلة من وسائل املنافسة املشروعة: فمن خالل ُتعد -

كما تضمن محاية املستهلك من التعرف على منتجاته اليت حتمل عالمته التجارية يف أي مكان، 

أضف إىل أنها تدفع مالكها إىل ، (xii)وعدم تضليل اجلمهورمجهور املستهلكني من الغش والتقليد 

بذل أقصى جهده يف سبيل حتسني منتجاته وتقليص التكاليف لضمان رواجها وتفوقها على مثيالتها 

 يف ميدان املنافسة.
العالمة التجارية تعطي للسلع أو اخلدمات ذاتيتها اليت متيزها عن مثيالتها بسهولة فتحدد مصدرها  -

احلاجة إىل بيان أوصافها، وبذلك توفر الضمان واالطمئنان للعمالء وُتعد الشخصي واءقليمي دون 

رمز الثقة مبواصفات البضائع واملنتجات واخلدمات، ومتثل جتسيدًا للسمعة التجارية للتاجر، واألداة 

وسيلة لإلعالن والدعاية للسلع، تؤّدي إىل اجتذاق العمالء كما متثل  الوحيدة لتكرار الشراء.

 .(xiii)ظ بهمواالحتفا

ميكن القول، أن العالمة التجارية، ُتعد مبثابة البطاقة الشخصية للمنتجات والبضائع     وفقًا لذلك

 واخلدمات. لذلك فإنه من اخلصائص اليت من الالزم أن تتضمنها العالمة املختارة ما يلي: 

 أن تتميز العالمة بسهولتها نطقًا وكتابًة وتذكرًا. .1
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 التصميم والشكل واحلجم.أن تتميز ببساطة  .2

 أن تتميز مبظهر جذاق. .3

 أن تتميز بسهولة ويسر تثبيتها على السلعة. .4

 أن تكون خمتلفة )مميزة( عن غريها من العالمات وقابلة للتسجيل قانونًا. .5

له العالمة التجارية اختيارية وليست إلزامية، فاملنِتج أو التاجر أو مقدم اخلدمة هو من املعلوم أن و

تقدير مدى احتياجه للعالمة من عدمه، ومع ذلك إذا كان القصد من عدم اختاذ العالمة سببًا للمنافسة 

غري املشروعة، فإنه حيق لكل ذي مصلحة يف هذه احلالة أن يطلب من القضاء وفقًا لقواعد املسئولية 

 .(xiv)املدنية إلزامه باختاذ عالمة مميزة

خاصة مبعنى أن متثل صفة  ذاتية التجارية جيب أن يكون هلا مما سبق ميكننا القول إن العالمة

يستطيع املستهلك من خالهلا التعرف على السلعة أو  فارقة تفرق بني السلع أو اخلدمات املتماثلة، حبيث

 اخلدمة.

 املال  الثان 

 أنواع وأشكال العالمة التجارية ومتيي ها  ع غريها

 أو  : أنواع العالما  التجارية: 

تنوع النشاإل الذي ميارسه األشخاص، أو طبيعة االستعمال،  ةجيللعالمة التجارية أنواع عدة نت

 تي:بشكل موجز على النحو اآلهذه األنواع أو حسب داللة العالمة، وسنحاول بيانها 

  :النوع ا ول: ح   النشا 

جتارية وعالمة صناعية إىل عالمة العالمة حبسب النشاإل الذي ميارس يف الواقع تنوع يقصد به 

 وعالمة زراعية وعالمة حرفية وعالمة خدمية:

املالحظ أن املشرع مل ُيشر صراحًة إىل تنوع العالمات التجارية حسب النشاإل الذي ميارسه 

للعالمة التجارية، إال أنه ميكن فهم  ًاعام ًاالشخص، فلم حيدد مفهوم لكل نوع وإمنا أورد مفهوم

الذي عرف العالمة التجارية وذكر أوجه ( من قانون العالمات التجارية 3) نص املادة من خالل ذلك

تجارية أو النشأة املسلع أو خدمات ب األنشطة اليت يراد استعمال العالمة يف متييزها سواء املتمثلة

ئع دمية. ووفقًا لذلك فإن العالمة اليت يضعها التاجر على البضااخلرفية أو احلزراعية أو الصناعية أو ال

اليت يبيعها ُتعد عالمة جتارية، والعالمة اليت يضعها صاحب املصنع على منتجاته الصناعية لتمييزها 

عن غريها ُتعد عالمة صناعية، والعالمة اليت يضعها صاحب املزرعة لتمييز منتجاته الزراعية عن 

ية ُتعد عالمة حرفية، مثيالتها ُتعد عالمة زراعية، والعالمة اليت يضعها احلريف على منتجاته احلرف

 والعالمة اليت متييز خدمة ما عن غريها ُتعد عالمة خدمية.
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ومع ذلك ميكن القول إن هذا التنوع للعالمات حبسب النشاإل ال ميثل اختالف موضوعي بقدر 

ما هو جمرد اختالف لفظي، ءن هذه األنواع مبسمياتها احملددة أعاله كلها تدخل ضمن مفهوم 

نظم أحكام  م1994ة. واملالحظ أن املشرع اليمين يف قانون احلق الفكري لسنة العالمة التجاري

العالمة الصناعية والتجارية، حيث أشار إىل العالمة الصناعية واعترب العالمة الصناعية أو التجارية 

هي اليت تتخذ شعارًا لتمييز منتوجات مشروع صناعي أو زراعي أو جتاري أو صناعات استخراجية أو 

(. إال أن أحكام العالمات الصناعية والتجارية الواردة 85اللة على خدمات أحد املشروعات، املادة )للد

 .م2010( لسنة 23يف قانون احلق الفكري مت إلغائها بصدور قانون العالمات التجارية رقم )

  :النوع الثان : ح     يعة استعمال العالمة

تعرف العالمة التجارية الفردية و، عالمة فردية وعالمة مجاعيةإىل العالمة حبسب طبيعة استعماهلا تتنوع 

"العالمة اليت تعود ملكيتها لفرد أو أسره أو شركة أو مجعية بغض النظر عن نوع النشاإل بأنها: 

"عالمات تعود  تعرف بأنها: العالمة اجلماعية، بينما املستعمل فيه خدميًا كان أو صناعيًا أو جتاريًا"

من جهة مثل املؤسسات واالحتادات والنقابات واليت يستعملها أي شخص معنوي ملكيتها ألكثر 

لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعه أو املواد املصنعة منها أو جودتها أو طريقة إنتاجها أو الدقة املتبعة 

 .(xv)"يف صنعها أو غري ذلك من مميزات وخصائص لتلك البضائع

استخدامها لبيان خصائص البضائع اليت وضعت عليها، لتفيد مبعنى أن العالمة اجلماعية يتم 

 أنه قد مت فحص هذه البضائع وتدقيقها والتصديق عليها من قبل اجلهة املالكة للعالمة.

( على أنه: 51وقد نظم قانون العالمات التجارية هذا النوع من العالمات، حيث نصت املادة )

يتولون مراقبة أو فحص سلع أو خدمات معينة من حيث  "لألشخاص الطبيعيني أو االعتباريني الذين

مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى احلصول على 

ترخيص بقرار من الوزير بتسجيل عالمة مجاعية تكون خمصصة للداللة على إجراء املراقبة أو 

انتقال ملكية العالمة يف هذه احلالة إال برتخيص من الوزير، الفحص حتقيقًا ملصلحة عامة، وال جيوز 

 ويرتتب على تسجيل هذه العالمة اجلماعية مجيع اآلثار املنصوص عليها يف هذا القانون".

 النوع الثالث: العالمة الو نية والعالمة املشهور : 

ما العالمة املشهورة أو العالمة احمللية أو الوطنية هي اليت تسجل يف بلدها وتكون معروفة فيه. أ

السيارات )تيوتا  هي العالمة ذات الشهرة العاملية اليت جتاوز شهرتها بلدها األصلي، كعالمةفاملعروفة 

(. ويذهب كندا دراي ... –ببسي  – كوكا كوالوعالمة املشروبات كـ: ) مرسيدس ...( –فرد  –

نطاق واسع، وذلك عن طريق الدعاية  البعض إىل أنه يكفي لكي ُتعد العالمة مشهورة معرفتها على

 .(xvi)واءعالن، وال يشرتإل أن تكون املنتجات اليت حتمل العالمة املشهورة قد مت تسويقها يف تلك الدولة
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إال أن املشرع اليمين ذهب إىل أنه: "... لتحديد ما إذا كانت عالمة جتارية ما مشهورة، يراعى 

يف ذلك معرفتها يف اجلمهورية نتيجة تروجيها وتسويقها" مدى معرفتها يف قطاع اجلمهور املعين مبا 

فلو  ( من قانون العالمة التجارية، مبعنى أن التحديد يعتمد على معيار الرتويج والتسويق معًا.6املادة )

كانت العالمة مشهورة عامليًا إال أنه ال يوجد هلا ترويج وتسويق يف اجلمهورية اليمنية فإنه ال ُتعد عالمة 

 ة تتمتع باحلماية القانونية.مشهور

 النوع ال اةع: العالمة الصوتية و المة ال اد ة:

العالمة الصوتية هي العالمة اليت تتم من خالل تسجيل صوتي وفق وزن موسيقي. أما عالمة 

 الرائحة تتم من خالل تسجيل روائح معينة صفتها املميزة حباسة الشم.

التشريعات إال أن املالحظ على املشرع اليمين أنه مل  مع أن هذا النوع من العالمات تنظمه بعض

ينظم هذا النوع من العالمات، وهذا واضح فقد اشرتإل عند تعريف العالمة التجارية أن تكون قابلة 

لإلدراك بالنظر، ومعروف أن الصوت أو الرائحة ال ميكن إدراكهما بالنظر وإمنا حباسة السمع 

 للصوت والشم للرائحة.

يز العالمة بالعالقة ييقسم البعض العالمة التجارية حسب درجة متباءضافة إىل األنواع السابقة 

 هي: (xvii)بينها وبني السلعة اليت حتميها إىل مخسة أنواع

زًا، وهي كلمات خمرتعة ليس هلا معنى ُتعد أكثر العالمات متُي العالمة امل تك   )كلمة خيالية(: -

ذهان العمالء سوى باملنَتج، وتتمتع بأعلى درجات احلماية ألنها متميزة، يف أي لغة، وال ترتبط يف أ

إال أن هذا النوع يتطلب جهود كبرية يف عملييت التسويق والدعاية لصعوبة حفظها، حتى تنشأ 

 (.Exon(. أو )Kodakرابطة قوية بني العالمة والسلعة لدى املستهلك، من أمثلتها عالمة )
العالمة اليت على شكل كلمة مبتكرة هلا أصل أو معنى يف اللغة: إال أن أي  العالمة ا  ت ا ية -

هذه العالمة ال متت بصلة لنوع املنَتج، ونظرًا لعدم وجود رابطة بينها وبني املنَتج يف ذهن املستهلك 

لذا تتطلب جهود كبرية يف التسويق ءحداث هذا الرتابط، إال أن هذه اجلهود ليست حبجم اجلهود 

ع األول، ألن هلا معنى فيسهل حفظها، هذا النوع حيظى حبماية قانونية كبرية. مثل عالمة يف النو

(APPEL.) 
أي أنها توحي للعميل بشكل غري مباشر ببعض خصائص أو صفات املنَتج، هذا  العالمة اإلحيادية: -

 النوع حيظى بدرجة جيدة من احلماية، وتكون عملية تسويقها أسهل من العالمة املبتكرة.
هذا النوع يصف املنَتج بشكل مباشر، ما جيعل العميل يعلم بنوع املنَتج مبجرد  العالمة الوص ية: -

االطالع عليها، إال أنها ال تسمح له بتمييز مصدر املنَتج، هذا النوع تكون عملية تسويقها أكثر 

 سهولة، وحتظى حبماية ضعيفة.
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طلق عليه يف اللغة، وكافة الشركات اليت تتكون من اسم املنَتج ذاته الذي ي العالمة العامة: -

تنتج هذا املنَتج حتتاج إىل استخدام هذه العالمة على منتجاتهم األمر الذي جيعل محايتها لصاحل 

 شخص معني متعذر قانونيًا. لذا ال حتظى باحلماية القانونية.

 ثانيا : أشكال العالمة التجارية:

ه العناصر تضفي عليها الشكل الذي تظهر به، العالمة التجارية تتكون من عناصر عدة، هذ

( من قانون العالمات التجارية، قد يكون مكون من أمساء أو كلمات 3هذا الشكل حسب املادة )

أو حروف أو أرقام أو إمضاءات أو رسوم أو رموز أو أختام أو صور أو نقوش بارزة أو تكوين مميز من 

لعناصر، إضافة إىل ذلك فإن اختيار الشكل خيضع لون أو جمموعة ألوان أو أي جمموع من هذه ا

 تي:لسهولة التصميم وجاذبية املظهر، ونبني أهم أشكاهلا على النحو اآل

 ا مسا  واإلمضا ا  )التوليعا (:

مبعنى أن املنِتج يستطيع أن يشكل من إمضائه أو امسه أو اسم عائلته أو اسم شركته أو اسم 

حتى لو كانت هذه األمساء مملوكة لغريه فإنه يستطيع أن يتخذ حمله التجاري عالمة جتارية، بل 

( من قانون العالمات التجارية. مثال العالمة املكونة 4منها عالمة جتارية بشرإل موافقة الغري، املادة )

 .(xviii) فورد(. شريطة أن يكون لالسم شكاًل متميزًا –من االسم )بيجو 

 احل وف وا رلا :

التجارية من حروف أو أرقام بأي لغة أو صيغة بشرإل أن حتمل العالمة ميكن أن تتشكل العالمة 

( وقد 555( ومثال عالمة األرقام )BMW( أو )LGصفة التميز واالبتكار، مثال عالمة احلروف )

 (.7upتكون العالمة خليط من حروف وأرقام كعالمة )

 ال سو  والصور والنقوش وال مو  وا ختا :

لتجارية عبارة عن رسم أو صورة أو نقش أو رمز أو ختم، مثال: استخدام جيوز أن تكون العالمة ا

رسم حشرة للداللة على مبيد حشري، أو رسم مشعل لتمييز نوع من أعواد الثقاق، كما ميكن 

استخدام صورة العب كرة على املالبس الرياضية، أو صورة حيوان أو صورة كوكب، كما ميكن 

الرموز مثل الرسم املرئي اجملسم إذا اكتسب شكلها اخلارجي صفة أن تكون العالمة التجارية أحد 

 التميز. مثال العالمة اليت على شكل ختم العالمات على املنتجات من األقمشة.
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 الكلما :

ميكن أن تشكل العالمة التجارية من الكلمات بشرإل أن تكون الكلمات جديدة أو مبتكرة 

( اليت تعين اخلنفس Bugصه أو فوائده، مثال ذلك: كلمة )أو مقتبسة من مكونات امُلنَتج أو خصائ

( اليت تعين الكوكايني لتمييز مشروق )كوكا cokeلتميز سيارات )فولكس فاجن( أو كلمة )

 كوال(.

 ا لوان:

ميكن أن تتكون العالمة التجارية من لون أو مزيج من األلوان بشرإل أن تتمتع باالبتكار 

 الطالء أو على علب معجون األسنان.والتميز، كاأللوان على علب 

كما ميكن أن تتكون العالمة التجارية من خالل اجلمع بني العناصر السابقة كأن تتكون 

 .(xix)من خليط من الكلمات واأللوان والصور، فاملهم أن تكون شكل مييز املنَتج عن غريه

العالمات التجارية،  ( اليت تضمنت تعداد لبعض أشكال3واملالحظ من خالل حتليل نص املادة )

أن هذا التعداد الذي أورده املشرع إمنا ورد على سبيل املثال وليس احلصر، يدل على ذلك سياق النص 

ذاته، فقد بدأ النص جبملة "كل ما يأخذ شكاًل مميزًا" وهذه حتمل مفهوم عام يشمل كل ما 

حالة ُتعد لفظ عام يندرج  ميكن أن يتصف بالتميز، كما أن حاالت التخيري اليت أوردها النص كل

حتتها كل ما تشمله احلالة دون قصر فاألمساء أو الكلمات أو احلروف أو األرقام أو اءمضاءات أو 

الرسوم أو الرموز أو األختام أو الصور أو النقوش، أو األلوان كلها ألفاظ عامة يندرج حتتها عدد غري 

ني أي من العناصر السابقة ميكن أن يشكل حمدود، مل يقتصر على ذلك بل أنه اعترب أي خليط ب

عالمة جتارية، وهذا يعين أن أشكال العالمة التجارية وفقًا للمشرع اليمين ال يقع حتت حصر معني، 

 فاملهم هو الصفة املميزة وأن خيضع الشكل لسهولة التصميم وجاذبية املظهر.

 ثالثا : متيي  العالمة التجارية  ع غريها:

جارية حق من حقوق امللكية الفكرية، وهذا جيعلها تتشابه إىل حد ما مع بقية متثل العالمة الت

 : حقوق امللكية الفكرية، إال أنها ختتلف عنها وذلك على النحو االتي

 العالمة التجارية وة ا   ا خناع:

يقومان العالمة التجارية وبراءة االخرتاع حقان من حقوق امللكية الفكرية، وهما حقان مؤقتان، 

على عنصر االبتكار، ويتمتع مالكهما بسلطيت االستئثار واالستغالل، ومع هذا التشابه بينهما إال 

 أنهما خيتلفان عن بعض:
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فالعالمة التجارية كما سبق القول شكل مييز منَتج معني سلعة كان أو خدمة عن غريه، يتخذه 

َتج. وتقوم على االبتكار ملا هو موجود كما صاحب املنَتج لتمييز منتجاته، ووظيفتها حتديد مصدر املن

 هو موجود.

أما االخرتاع فهو عبارة عن: فكرة يتوصل إليها املخرتع وينتج عنها حل مشكلة معينة يف جمال 

بشأن براءة االخرتاع ومناذج املنفعة، وجيب  م2011( لسنة 2( من القانون رقم )2التقنية، حسب املادة )

أن يكون االخرتاع جديدًا وذلك إذا مل يكن مسبوقًا بتقنية فنية، كما جيب أن يكون منطويًا على 

خطوة ابتكارية، وذلك إذا مل يتيسر لصاحب املهنة العادي التوصل إليه بصورة بديهية نتيجة التقنية 

أ/ق( من قانون براءة االخرتاع ومناذج املنفعة. ومتنح /5اع، املادة )السابقة املتصلة بطلب براءة االخرت

براءات االخرتاع لكل شخص قدم اخرتاعًا جديدًا ومنطويًا على خطوة ابتكارية، وقاباًل للتطبيق 

( من قانون براءة 4الصناعي، وميكن أن يكون االخرتاع متعلقًا مبنتج أو عملية صناعية، املادة )

 ج املنفعة. االخرتاع ومناذ

مبعنى أن االخرتاع يكون موجود ال جمرد فكرة، والشرإل الرئيس ملنح الرباءة هو اجلدة، أي أن 

 .(xx)املخرتع جاء بشيء جديد غري مسبوق. وتقوم براءة االخرتاع على اءجياد واالكتشاف لشيء غري موجود

 العالمة التجارية وال سو  والنما ج الصنا ية:

ة متيز املنَتج عن غريه من املنتجات، وال أثر هلا على طبيعة املنَتج وال ُتعد فالعالمة التجارية مس

 جزء من مكوناته، أي أن العالمة مظهر خارج إطار املنَتج.

أما التصميم الصناعي فيقصد به: املظهر اخلارجي الزخريف واجلمالي لسلعة ما وميكن أن 

بغري ألوان ميكن استخدامه يف اءنتاج يشتمل على خطوإل أو ألوان أو شكل جمسم بألوان أو 

الصناعي بطريقة آلية أو يدوية مبا يف ذلك تصميمات النسيج بشرإل أن يعطي هذا الرتكيب أو 

 م2010( لسنة 28( من القانون رقم )3الشكل مظهرًا خاصًا على املنَتج الصناعي أو احلريف، املادة )

بشأن التصاميم الصناعية. مبعنى أن هذه التصاميم تضيف إىل شكل املنَتج شيء من التحسني 

مالبس النماذج اجلديدة للكوالتجميل فيصبح مظهر املنَتج متميزًا عن غريه من املنتجات املناظرة هلا، 

صميم واألحذية واحلقائب النسائية وهياكل السيارات وتصاميم احللي واجملوهرات، أي أن الت

 ُيعد جزء ال يتجزأ من املنَتج ذاته.الصناعي 

 العالمة التجارية وا سم التجاري:

العالمة التجارية كما سبق القول مسة متيز منَتج عن غريه من املنتجات يتخذها املنِتج لتمييز 

 منتجاته. أي أن نطاق العالمة التجارية ينصرف إىل اُلمنَتجات ذاتها ويرتبط بها.

لتجاري يقصد به االسم الذي يتخذه التاجر على واجهة احملل لتمييزه عن غريه من أما االسم ا

احملال التجارية. وهذا االسم قد يكون تسمية مبتكرة، أو شارة مميزة، متيز املتجر بصفة ذاتية عن 
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مثل: ملك املكسرات، مركز القمة. واالسم التجاري يف التشريع ، (xxi)غريه، وتعمل على جذق الزبائن

تية: اسم النــــوع، واالسم املدنــــي، واالسم املبتكـــر، ونوع اليمين يتكون من كل أو بعض العناصر اآل

، بشأن األمساء التجارية. ويرتبط االسم م2003( لسنة 20أ( من القانون رقم )/4النشــــاإل، املادة )

  .(xxii)إليه التجاري باحملل وُيعد عنوانًا له بهدف تعريف اجلمهور وجلب العمالء

ومع هذا االختالف بني االسم والعالمة، إال أنه ميكن أن يستخدم االسم كعالمة جتارية، بشرإل 

 .(xxiii)أن يتخذ شكل مميز دون أن يؤثر على وظيفته كاسم جتاري

 العالمة التجارية وال يانا  التجارية:

وتتعلق بنوع النشاإل وطريقة إنتاجه البيانات التجارية هي املعلومات اليت يضعها املنِتج على منتجاته 

أو حجمه أو وزنه أو مقاسه، ومكان اءنتاج وتارخيه ومدة الصالحية، وقد أشار املشرع إىل البيانات 

( جتاري، على أساس أنها من عناصر احملل املعنوية، إال أننا نرى أن هذه البيانات 42التجارية يف املادة )

ية وبالتالي ال متثل حق من حقوق امللكية الفكرية. لذا ميكن أن عادية وال ُتعد من العناصر املعنو

 يستعملها أي منتج.

أما العالمة التجارية فإنها مسة مميزة للمنتج عن غريه من املنتجات، ومتنح صاحبها حق االستعمال 

 وحق االستئثار.

 العالمة التجارية واملؤش ا  اجلغ ا ية:

أو يف  داخل اليمن حتدد منشأ سلعة ما يف موقع أو منطقة املؤشرات اجلغرافية هي املؤشرات اليت

باملثل متى كانت  اليمنطرفَا فيها أو تعامل  اليمندولة عضو يف اتفاقية دولية للملكية الفكرية تكون 

النوعية أو السمعة أو السمات األخرى هلذه السلعة واملؤثرة يف تروجيها راجعة بصورة أساسية إىل منشأها 

ويشرتإل لتمتع هذه املؤشرات باحلماية املقررة يف القانون أن تكون قد اكتسبت احلماية يف اجلغرايف. 

( من قانون العالمات التجارية. من خالل هذا املفهوم يتضح دور املؤشر اجلغرايف، 32بلد املنشأ. املادة )

و صفتها، مثل النب فهو يوضح منشأ السلعة وفق الداللة اليت اكتسبتها تلك السلعة من خالل نوعيتها أ

 اليمين والقطن املصري.

إال أنه ُيشرتإل لتسجيل العالمة أن  ،ومع ذلك ميكن استعمال املؤشر اجلغرايف يف العالمة التجارية

يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة مبعرفة طالب التسجيل يف املنطقة اجلغرافية ذات الشهرة اخلاصة. 

تسجيل العالمة التجارية اليت تشتمل على مؤشر جغرايف إذا كان  ( عالمات جتارية، وال جيوز37املادة )

 ( عالمات جتارية.38استعماهلا من شأنه أن يضلل اجلمهور فيما يتعلق باملنشأ احلقيقي للسلعة. املادة )
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 امل  ث الثان 

 ش و  العالمة التجارية و ا ا ا  ت جيلها و ثار الت جيل

الفارقة واملميزة اليت متيز بني السلع أو اخلدمات، وتبني أن هذه متثل العالمة التجارية العالمة 

السلع أو اخلدمات ينتجها أو يوفرها شخص حمدد، وهذه العالمات هلا شروإل وإجراءات خاصة 

 لتسجيلها، ويرتتب على ذلك آثار عدة، وسنبني ذلك من خالل املطلبني التاليني:

 املال  ا ول

 ش و  العالمة التجارية

نظام العالمات التجارية من األنظمة ذات األهمية البالغة يف احلياة اليومية، فمن خالله يتم ُيعد 

حتديد السلع املعروضة ومصدرها وجودتها، وحرصًا من املشرع على استقرار احلياة االقتصادية وعدم 

ل معني عالمة استغالل العالمات التجارية لتضليل األفراد، نظم األحكام والشروإل الالزمة الختاذ شك

 جتارية، وهذه الشروإل هي:

يكون  أن التجارية العالمة لتسجيل يشرتإل يف العالمة التجارية أن تكون مميزة: مبعنى أنه يشرتإل -1

فالصفة الفارقة تعمل على بيان اخلصائص والصفات  غريها عن متّيزها خاصة )صفة فارقة(  ذاتية هلا

ما  وهذا ،(xxiv)ى السلعة، حتى تتمتع باحلماية القانونيةاليت يستطيع املستهلك من خالهلا التعرف عل

من قانون العالمات التجارية على أنه: "ال ُيسجل  (4/1)ذهب إليه املّشرع اليمين، حيث نصت املادة 

 (5)( العالمة اخلالية من أية صفة مميزة." ونصت املادة 1كعالمة جتارية أو كعنصر منها ما يأتي: 

 ...". العالمات متميزة بصورة جوهرية عن غريها من التجارية على أنه: "جيب أن تكون العالمة
( 555اليمنية بأنه: "... وحيث أن العالمة التجارية للطاعن )ويف هذا الصدد قضت احملكمة العليا 

( املستخدمة من قبل 666ومبقارنتها بالعالمة ) م22/10/1991 ( بتاريخ1997املسجلة حتت رقم )

املدعى عليهما )املطعون ضدهما( على كميات الشاهي املستوردة من قبلهما يتبني وجود تشابه يوقع 

رص يف اخللط واللبس بني عالميت الطاعن واملطعون ضده ... وأما املستهلك العادي متوسط احل

بالنسبة حلكم الشعبة املطعون فيه فباعتماده على بعض اجلزئيات البسيطة والغري جوهرية للتمييز 

بني العالمتني ... األمر الذي جيعل معه احلكم املطعون فيه قد شابه القصور يف االستدالل واخلطأ 

( املرفقة بامللف ملك خالص لصاحبها الطاعن 555وعليه ومبا أن العالمة التجارية ) يف تطبيق القانون 

 .(xxv)"فعلى املطعون ضدهما االمتناع عن استعماهلا أو تقليدها

أن تكون العالمة التجارية جديدة: أي أنها حتتوي على عناصر مل تعرف أو تستعمل من سابق، ألن  -2

. (xxvi) قة يف العالمة وبالتالي سهولة متييزها عند املستهلكعنصر اجلدة هو الذي خيلق الصفة الفار

 :( من قانون العالمات على أنه: "... ال جيوز أن تسجل كعالمة جتارية ما يأتي5حيث نصت املادة )
فيما يتعلق  التجارية العالمات العالمة املطابقة أو املشابهة لعالمة سبق تسجيلها أو قيدها يف سجل

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11609
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11609
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11609
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11609
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11609
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11609
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11609
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11609
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باملنتجات أو اخلدمات ذاتها أو مبنتجات أو خدمات وثيقة الصلة بها، أو كانت مشابهة هلا إىل حد 

نه أن يؤّدي إىل التضليل أو اللبس، العالمة املطابقة أو املشابهة لعالمة غري مسجلة ولكنها من شأ

مستعملة من ِقبل الغري يف اجلمهورية بالنسبة إىل منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة إىل حد من 

  شأنه أن يؤّدي إىل التضليل أو اللبس".

إال أن هذا الشرإل يفهم من سياق النص، وإن  ،اجلدةعلى الرغم أن النص مل ُيشر صراحًة إىل شرإل 

 كنا نرى أنه كان يتوجب على املشرع أن ينص عليه صراحًة.
 جتارية عالمة ُتعد ممّيزة ال صفة أي من اجملردة وفقًا للشرطان السابقان ميكن القول إن العالمة

 هندسي مألوفة كرسم صور أو شكاًل تتخذ أو شائعة كلمات من تتكون اليت العادية كالعالمة
 مثاًل. كاملربع معيَّن

أن تكون العالمة التجارية مشروعة: مبعنى أال تكون خمالفة للنظام العام واآلداق العامة يف  -3

فال ميكن استعمال صور إباحية أو رموز ذات صبغة دينية، أو الشعارات العامة أو ، (xxvii)اجملتمع

 ( من قانون العالمات التجارية.4عالمة جتارية، املادة )األعالم اخلاصة بالدول أو املنظمات الدولية 
أن تكون العالمة التجارية قابلة لإلدراك بالنظر: األساس يف العالمة التجارية هو الصفة املميزة اليت  -4

متيز البضاعة أو املنَتج أو اخلدمة عن غريها، ومن خالهلا يستطيع املستهلك التمييز بني السلع 

ون تضليل أو التباس، وهذا التمييز ال ميكن أن يتحقق إال إذا كانت العالمة واخلدمات املقدمة د

مبعنى أن املستهلك يستطيع بنظره أن يدرك العالمة التجارية ومييز  التجارية قابلة لإلدراك بالنظر.

 من خالهلا السلع واخلدمات، فال حمل هنا حلاسة الشم أو السمع.

 املال  الثان 

 مة التجارية و ثاره ا ا ا  ت جيل العال

 أو  :  ا ا ا  ت جيل العالمة التجارية:

 حدد املشرع العديد من اءجراءات املتوجب اتباعها لتسجيل عالمة جتارية، وهذه اءجراءات هي:

تقديم طلب خطي إىل املسجل )مدير عام محاية امللكية الفكرية( يف وزارة الصناعة والتجارة، املادة  .1

( من قرار رئيس جملس 3العالمات التجارية، على أن يتضمن الطلب حسب املادة )( من قانون 8)

 ، بشأن الالئحة التنفيذية لقانون العالمات التجارية، البيانات اآلتية:م2011( لسنة 213الوزراء رقم )

 اسم طالب التسجيل وجنسيته وعنوانه. -
 صورة العالمة ووصفها. -
 نتجات أو اخلدمات اليت توضع عليها العالمة.املنتجات أو اخلدمات وقلة تصنيف امل -
 بيان املطالبة حبق األولوية إن وجد. -
 عنوان وكيل التسجيل يف اجلمهورية. -
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إقرار طالب التسجيل بأن العالمة من ابتكاره وليست مقلدة أو مشابهة لعالمة مستعملة أو  -

 مملوكة للغري.
 ختم وتوقيع مقدم الطلب وصفته. -

 مة الوثائق التالية: يرفق بطلب تسجيل العال .2

 توكيل مصادق عليه من جهة خمتصة إذا كان الطلب مقدم بالوكالة. -
 صورة من السجل التجاري ساري املفعول أو ما يقوم مقامه خارج اجلمهورية. -
تسجيلها حبيث تكون واضحة وخالية من أية عبارات دعائية أو املطلوق صورة مطابقة للعالمة  -

 وصفية.
 العربية صادرة من مكتب معتمد للوثائق والبيانات املكتوبة بلغة أجنبية.ترمجة باللغة  -

ومتى ما مت تقديم الطلب بالكيفية احملددة أعاله وأرفقت به املرفقات اليت تطلبها قانون العالمات 

التجارية والئحته التنفيذية، وجب على اءدارة املختصة مراجعة الطلب شكليًا والتحقق من استيفاء 

نات والوثائق املطلوبة، وأن طالب التسجيل قد سدد رسوم طلب التسجيل، متى ما حتققت من ذلك البيا

تقوم مبنح طالب التسجيل وثيقة تفيد استالم طلب التسجيل. ثم ُتقيد الطلب يف السجل اخلاص بذلك، 

نقصه بعض أ( من الالئحة التنفيذية. أما إذا اتضح من خالل املراجعة أن طلب التسجيل ت/4املادة )

البيانات أو الوثائق املطلوبة، فعلى اءدارة إشعار مقدم الطلب باستكمال البيانات أو الوثائق خالل مدة 

 ق( من الالئحة التنفيذية./4ال تتجاوز ثالثني يوم ما مل فإنه ُيعد متخليًا عن طلبه، املادة )

الشروإل القانونية لقبوله، ثم بعد ذلك تقوم اءدارة بالفحص املوضوعي للطلب وتقرر مدى توافر 

من تاريخ استالم اءدارة للطلب، وقرار  ًايصدر املسجل قراره يف الطلب املقدم وذلك خالل ثالثني يوم

، ويف هذه املسجل هنا ال خيرج عن أحد احتماالت ثالثة: األول: قبول طلب تسجيل العالمة التجارية

غالبًا ما –رة اءعالن يف وسيلة النشر اليت حيددها الوزير ( من الالئحة على اءدا8احلالة أوجبت املادة )

عن طلبات تسجيل العالمات التجارية اليت يتم قبوهلا عن طريق  -يتم النشر يف جملة الصناعة والتجارة

رفض طلب تسجيل فيتمثل بالثاني:  أما االحتمال املسجل أو بقرار جلنة التظلمات أو حبكم قضائي.

( من الالئحة 5الثالث: قبول طلب التسجيل بشرإل إجراء تعديل على العالمة، املادة )والعالمة التجارية، 

التنفيذية، وجيب على املسجل يف حالة االحتمالني الثاني أو الثالث أن يكون قراره مسببًا، وعلى اءدارة 

 ( من قانون العالمات التجارية.10إبالغ طالب التسجيل بذلك كتابًة، املادة )

التسجيل  ، حيق لطالبقرار املسجل برفض طلب التسجيل أو بإجراء التعديل على العالمةوإذا كان 

( من قانون العالمات 12من تاريخ إبالغه بالقرار، املادة ) ًاقرار خالل ثالثني يومال ذلك التظلم من

ختص وتضم التجارية، وذلك أمام جلنة التظلمات املشكلة بقرار الوزير واليت يرأسها وكيل الوزارة امل

يف عضويتها قاضيان متخصصان يف القضايا التجارية يرشحهما وزير العدل، ومستشار من ذوي اخلربة 

يف جمال العالمات التجارية خيتاره الوزير، ومدير عام الشئون القانونية بالوزارة، وتتخذ اللجنة قراراتها 
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وجيب أن يكون قرارها مسببًا،  باألغلبية، وذلك خالل تسعني يوم من تاريخ تقديم التظلم إليها،

ويستطيع طالب التسجيل الطعن يف قرار جلنة التظلمات أمام احملكمة املختصة خالل ثالثني يوم من 

لطلب طالب التسجيل أما إذا مل يستجب ( من الالئحة التنفيذية. 7تاريخ إبالغه بقرار اللجنة، املادة )

( 11عن طلب التسجيل، املادة ) فإنه ُيعد متنازاًلملذكورة املدة اأو يتظلم من قرار الرفض خالل  التعديل

 من قانون العالمات التجارية.

واملالحظ هنا أن الالئحة مل تبني بوضوح هل ُيعد التظلم أمام اللجنة أمرًا وجوبيًا حتى يستطيع 

وإن كنا نرى أن املتظلم اللجوء إىل القضاء، أما أنه يستطيع اللجوء إىل القضاء مباشرة دون التظلم. 

التظلم ال مينع القضاء عن ممارسة اختصاصاته، وهو حق دستوري فبموجبه جيوز لطالب التسجيل 

كما يالحظ على املّشرع اليمين أنه مل حيدد مدة التظلم من القرار أو اللجوء مباشرة إىل القضاء، 

إخطار مقدم الطلب بالرفض، ءبالغ مقدم الطلب بقرار املسجل، كما أنه مل يبني احلكم يف حالة عدم 

 وهذا ُيعد قصور يف إجراءات التسجيل يتوجب على املشرع تالفيه.  هل ُيعد قبواًل للطلب أم رفضًا له؟

 االعرتا  على طلب تسجيل العالمة التجارية:

على طلب تسجيل العالمة التجارية  ًامكتوب هحيق لكل ذي مصلحة أن يقدم للمسجل اعرتاض

من تاريخ نشر  ًاأن يتضمن االعرتا  أسباق االعرتا ، وذلك خالل تسعني يومعلى  ،املعلن عنها

اءعالن، ويف هذه احلالة على اءدارة إبالغ طالب التسجيل بنسخة من االعرتا ، ويتوجب عليه الرد 

من تاريخ إبالغه باالعرتا ، ما مل فإنه ُيعد متنازل عن طلب  ًاعلى االعرتا  كتابًة خالل ثالثني يوم

 ( من القانون. 14لتسجيل، املادة )ا

وفقًا لذلك ال ُيعد تسجيل العالمة صحيحًا إذا مل تقم اءدارة باءعالن عن العالمة التجارية املطلوق 

تسجيلها قبل التسجيل، وهذا ما أكده القضاء، حيث قضت احملكمة العليا اليمنية بقوهلا: "... وللفصل 

املوضوع التأكد من مدى اتباع املسجل العام لإلجراءات القانونية يف تلك الدعوى يتوجب على حمكمة 

( والئحته ... حتى يتبني هلا ما إذا أن قرار املسجل م19/1994اليت نص عليها قانون احلق الفكري رقم )

العام قد اتبع ما نص عليه القانون ... ولكن البني أن احلكم موضوع الطعن ومن قبله احلكم االبتدائي 

بها إىل ذلك بالرغم من أن املستأنف )املطعون ضده( قد أثار يف عريضة استئنافه حتت السبب مل يتن

( بعد تعديلها 505050الثالث ما وقع فيه املسجل العام من خطأ يف القانون حينما أمر بتسجيل العالمة )

حة وحيرمه من دون إجراء إعالن بالنشر للعالمة بعد تعديلها ويف ذلك إهدار حلق الغري صاحب املصل

املعارضة الالحقة لإلعالن بنشر العالمة بعد تعديلها وهذه املسألة كان يتوجب على الشعبة التحقق منها 

 .(xxviii)"... وحيث أنها مل تقم بذلك فإن حكمها يكون باطاًل ملخالفته القانون

تسجيل العالمة لزم املشرع املسجل بأن يصدر قرارًا مسببًا يف االعرتا  املقدم على طلب أوقد 

إال أن املالحظ ، العالمات ( من قانون15سواء بالقبول أو الرفض، وذلك خالل املواعيد القانونية، املادة )
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على املشرع أنه مل حيدد املدة اليت يتوجب على املسجل إصدار قراره يف االعرتا  وإمنا جاء بلفظ عام 

 كل اءجراءات السابقة كان حيدد املدة بشكل بقوله خالل املواعيد القانونية، على الرغم من أنه يف

وأيًا كان فاملالحظ عدم مالئمة املواعيد القانونية اليت حددها املشرع سواء املتعلقة بالتظلم أو  دقيق.

 برفع الدعوى، يفضل أن متد إىل ستني يومًا بداًل عن ثالثني يومًا.  

يف قرار املسجل املتعلق باالعرتا   الطعنب احلق من طالب التسجيل أو مقدم االعرتا  كٍلول

من تاريخ إبالغهما بالقرار، وإذا مت الطعن يف قرار املسجل املتضمن  ًاأمام احملكمة خالل ثالثني يوم

رفض االعرتا ، فإن هذا الطعن ال يرتتب عليه وقف إجراءات التسجيل ما مل تقرر احملكمة غري ذلك، 

للتظلم منه  االعرتا بقرار املسجل مل خيضع حظ على املشرع أنه واملال .العالمات ( من قانون16املادة )

 بل يتم الطعن فيه أمام احملكمة مباشرة. كما يف قرار رفض التسجيل،

واملعلوم من هذه النصوص أن التسجيل للعالمة التجارية بشكل نهائي ال يتم إال بعد انقضاء فرتة 

ءعالن، وإن كان أثر ذلك التسجيل يسري من تاريخ االعرتا  واحملددة بتسعني يومًا من تاريخ نشر ا

( من قانون العالمات 17( من قانون العالمات، كما منحت املادة )19سداد رسوم طلب التسجيل املادة )

من تاريخ انتهاء تبدأ ستكمال إجراءات تسجيل العالمة التجارية طالب التسجيل فرتة اثين عشر شهرًا ال

أو من تاريخ صدور قرار الفصل يف االعرتا ، ما مل فإنه ُيعد متنازل عن  فرتة االعرتا  دون اعرتا 

 طلبه.

 سجل العالما  التجارية:

تلتزم اءدارة بإعداد سجل خاص يسمى )سجل العالمات التجارية( يدون فيه كافة البيانات املتعلقة 

أو ترخيص باستخدامها أو بالعالمات، وما يطرأ على هذه العالمات من تغيري أو تنازل أو نقل أو رهن 

 .العالمات ( من قانون18جتديد أو شطب أو أي تصرف آخر، املادة )

متى مت اتباع كافة اءجراءات املتعلقة بتسجيل العالمة التجارية، ومضت الفرتة القانونية لالعرتا  

ل، مينح ، ودون وجود أحد موانع التسجيالعالمات ( من قانون19على التسجيل دون اعرتا  املادة )

طالب التسجيل شهادة تسجيل العالمة التجارية، هذه الشهادة تتضمن )صورة العالمة ورقمها، وتاريخ 

بدء وانتهاء احلماية، واسم مالك العالمة وجنسيته وعنوانه، واملنتجات أو اخلدمات وقلة تصنيف تلك 

( من 9حيددها الوزير املادة )املنتجات أو اخلدمات( ويتم إشهار شهادة التسجيل يف وسيلة النشر اليت 

 الالئحة. 
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 ثار املنت ة  لى ت جيل العالمة التجارية:ثانيا : اآل

 نظام وهو، (xxix) أخذ املشرع اليمين عند تنظيمه ألحكام محاية العالمة التجارية بالنظام املختلط 
( 7حيث نصت املادة ) التسجيل، استعماهلا باءضافة إىل قرينة بأسبقية العالمة التجارية ملكية ثبوت

من قانون العالمات التجارية على أنه: "ُيعترب من قام بتسجيل عالمة جتارية مالكًا هلا متى اقرتن ذلك 

باستعماله هلا خالل اخلمس السنوات التالية للتسجيل، ما مل يتم إثبات أن أولوية االستعمال كانت 

الطعن ببطالن التسجيل أمام احملكمة خالل  التجارية لغريه، وحيق ملن كان أسبق يف استعمال العالمة

دون التقيد  التجارية اخلمس السنوات التالية للتسجيل، ومع ذلك جيوز الطعن ببطالن تسجيل العالمة

 بأي مدة متى ثبت اقرتان التسجيل بسوء النية".

يتضح من ذلك أن وظيفة التسجيل هو إشهار العالمة وليس إنشائها، حيث رتب املشرع على تسجيل 

 على أسبقية االستعمال وعلى قرينة العالمة التجارية ُيعد تسجيل أّن العالمة التجارية آثرًا مقررًا، مبعنى
 من اءثبات طرق بكافة عكسها إثبات أنها قرينة بسيطة وليست قاطعة، فيجوز الملكيتها، إ ثبوت

استعماهلا، خالل اخلمس السنوات التالية لتاريخ التسجيل، مبعنى أن القانون حيمى من  يف قبل األسبق

خالل استعمل العالمة رغم أنه مل يسجلها، ومع ذلك إذا مت تسجيل العالمة واقرتن التسجيل باستعماهلا 

السنوات اخلمس التالية لتاريخ تسجيل العالمة دون منازعة من أحد، فإن القرينة تصبح يف هذه احلالة 

قرينة قطعية، فال يقبل ادعاء الغري مبلكيتها كونه كان أسبق يف استعماهلا ممن سجلت بامسه. ومع 

ثبت اقرتان التسجيل بسوء ذلك جيوز الطعن ببطالن تسجيل العالمة التجارية دون التقيد بأي مدة متى 

 .العالمات ( من قانون7النية، املادة )

 تقرير على التسجيل أثر واقتصار وهذا يعين أن ملكية العالمة التجارية تنشأ بأولوية االستعمال 
 وتارخيه. االستعمال حصول ءثبات أداة هو فالتسجيل احلق؛

ا الفعلي، ووفقًا لذلك ُيعد أول أي أن صاحب العالمة يكتسب حق محايتها من خالل استعماهل

مستعمل للعالمة هو مالكها متى ثبت هذا االستعمال بتاريخ سابق لتسجيلها باسم شخص آخر، 

ولكون االستعمال واقعة . (xxx)فاالستعمال بعد التسجيل هو الواقعة املنشأة للملكية وليس التسجيل ذاته

وواضحة للعيان، وإثبات ذلك ممكن بكافة طرق  مادية فإنه يتطلب حيازة العالمة حيازة جدية مستمرة

 اءثبات.

 ضمنية للعالمة التجارية غري املسجلةمدنية وفقًا لذلك ميكننا القول إن املشرع اليمين يقرر محاية 

حيث تقرر احملكمة ملك العالمة ملن أثبت أمامها أسبقية استعماله هلذه العالمة، ، لألسبق استعمااًل هلا

تعماهلا، كما تقرر هذه احلماية للعالمة بذات الشروإل إذا كانت مسجلة باسم الغري واستمراره يف اس

باسم ورفعت دعوى بطالن تسجيل العالمة ألسبقية االستعمال خالل مخس سنوات من تاريخ تسجيلها 

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11609
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11609
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11609
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11609
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ض عن ، ما مل فُيعد املسجل مالكًا للعالمة. واحلماية القانونية للعالمة غري املسجلة تتمثل بالتعويالغري

الضرر يف دعوى املنافسة غري املشروعة، بينما ال تتمتع هذه العالمة باحلماية اجلنائية والتدابري الوقتية 

 ( عالمات.41التحفظية حيث يشرتإل ءيقاع هذه احلماية التسجيل وفقًا للمادة )

تبدأ من  ومن تاريخ تسجيل العالمة التجارية تصبح حقًا معنويًا حيميه القانون ملدة عشر سنوات

كما . (xxxi)تاريخ سداد رسم إيداع طلب التسجيل، قابلة للتجديد لفرتة أو لفرتات مماثلة برغبة مالكها

أنه يرتتب على تسجيل العالمة متتع مالكها حبقي االستعمال واالستئثار، فمن حقه استعمال العالمة، 

مات مطابقة، أو مشابهة لسلع أو كما أن له احلق االستئثاري يف منع الغري من االستعمال التجاري لعال

خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك اليت سجلت بشأنها العالمة التجارية، إذا كان من املمكن أن يؤدي 

هذا االستخدام إىل تضليل اجلمهور أو حدوث اللبس لديهم، إال إذا أذن هو للغري بهذا االستعمال املادة 

 .العالمات ( من قانون22)

قضت احملكمة العليا اليمنية بأنه: "... كان على الشعبة التجارية أن تبحث يف ويف هذا الصدد 

نطاق سلطتها املوضوعية باعتبارها حمكمة موضوع وجود تشابه بني العالمتني ... من عدمه والبحث 

كذلك عن العناصر املكونة بكل من العالمتني وهل يعترب ما قامت به املطعون ضدها من قبل االعتداء 

العالمة التجارية والذي يؤدي إىل اللبس واخللط بني العالمتني ... فمن املعلوم أن املراد بالتقليد هو على 

احملاكاة اليت تدعو إىل تضليل اجلمهور وبالتالي ال جيوز استخدام عالمة على بضاعة مماثلة لنفس 

ة ... ومبا أنها مل تقم بذلك الصنف من البضائع اليت يتاجر بها صاحب العالمة املسجلة املشمولة باحلماي

 .(xxxii)"فإن أسباق الطعن تكون واردة على حكمها املطعون فيه وداعية إىل نقضه

يستنفذ حقه االستئثاري ( من قانون العالمات بأن مالك العالمة 23قرر املشرع يف املادة )ومع ذلك 

زه العالمة التجارية، وذلك متى قام يف منع الغري من استرياد أو استخدام أو بيع أو توزيع املنَتج الذي متي

والظاهر أن هذا النص جمرد حتصيل  .مالك العالمة بتسويق ذلك املنَتج يف اخلارج أو رخص للغري بذلك

حاصل كونه يتعلق باملنتج الذي حيمل العالمة التجارية وال يرتبط باستعمال العالمة ذاتها على منتج 

االستئثار ال يعين منع الغري من توزيع أو شراء وبيع املنتج الذي بديل ملنتج صاحب العالمة، كون حق 

حيمل العالمة كون غاية التجارة أو أساسها البيع والشراء، وإمنا هذا احلق مينع الغري من االستعمال 

التجاري لعالمات مطابقة أو مشابهة لسلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة ملنتج صاحب العالمة وهو ما 

 إلغاء هذا النص.نوصي معه ب

 نااق محاية العالمة التجارية املشهور :

إذا كان املشرع قد قرر متتع العالمة التجارية باحلماية القانونية من تاريخ تسجيلها، مدة عشر سنوات 

(، وهذا األمر يفهم منه وفقًا ملفهوم املخالفة 22ومع إمكانية جتديد احلماية لفرتات مماثلة حسب املادة )

وهذا األمر يفهم منه وجود تناقض ، ال تتمتع باحلماية أو اجملدد تسجيلها مة التجارية غري املسجلةأن العال
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يف النصوص القانونية املتمثلة مبلكية العالمة بأسبقية االستعمال ونزع احلماية عنها بعد انقضاء عشر 

 سنوات إذا مل جيدد تسجيلها.
مات التجارية حتى لو مل تكن مسجلة، حيث نصت ومع ذلك جند املشرع يقرر احلماية لبعض العال

( على أنه: "ال جيوز تسجيل عالمة مطابقة أو مشابهة أو مرتمجة لعالمة جتارية مشهورة يف 6املادة )

املشهورة مسجلة  التجارية اجلمهورية على منتجات أو خدمات مماثلة أو مطابقة، ولو مل تكن العالمة

املشهورة متى ما كانت مسجلة يف اجلمهورية بالنسبة  التجارية فيها، ويسري نفس احلكم على العالمة

العالمة بالنسبة إليها طاملا كان من ملنتجات أو خدمات غري مطابقة أو مشابهة لتلك املطلوق تسجيل 

شأن هذا التسجيل محل الغري على االعتقاد بوجود صلة بني تلك املنتجات أو اخلدمات 

املشهورة، أو كان من شأن ذلك االستخدام أن يلحق ضررًا بصاحب  التجارية والعالمة

املشهورة، ولتحديد ما إذا كانت عالمة جتارية ما عالمة مشهورة، يراعى مدى معرفتها  التجارية لعالمةا

 .يف قطاع اجلمهور املعين مبا يف ذلك معرفتها يف اجلمهورية نتيجة تروجيها وتسويقها"
سابقة يتضح أن املشرع قرر محاية العالمة التجارية املشهورة سواء تعلقت مبنتجات أو وفقًا للمادة ال

خدمات ولو مل تكن مسجلة يف اليمن، وبتحليل النص القانوني ميكننا القول إن املشرع اليمين يضفي 

سجلة، ذلك على العالمة التجارية املشهورة غري املسجلة محاية تفوق احلماية املقررة للعالمة الوطنية امل

أن العالمة املسجلة الوطنية حتظى باحلماية ملدة عشر سنوات فإن مل يتم جتديد التسجيل انتهت احلماية 

املقررة، يف حني أنه قرر محاية العالمة التجارية املشهورة غري املسجلة بالنسبة ملنتجات أو خدمات مماثلة 

ناحية، ومن ناحية أخرى منح العالمة التجارية أو مطابقة دون تقييد هذه احلماية مبدة حمددة هذا من 

املشهورة املسجلة يف اليمن محاية أوسع، فال جيوز تسجيل عالمة مطابقة أو مشابهة ملنتجات أو خدمات 

وذلك ما مل يكن يف العالمات الوطنية اليت يشرتإل أال تكون مطابقة أو مشابهة غري مطابقة أو مشابهة. 

مشابهة بينما جيوز تسجيلها يف املنتجات أو اخلدمات غري املطابقة أو  خلدمات أو منتجات مطابقة أو

 املشابهة.

إال أن محاية العالمة املشهورة يف حال تسجيل عالمة مطابقة أو مشابهة ملنتجات أو خدمات غري 

( قيد هذه احلماية بقيدين هما: أن يؤدي التسجيل إىل 6مماثلة ليست على اءطالق، إذ أن نص املادة )

محل الغري على االعتقاد بوجود صلة بني املنتجات أو اخلدمات وبني العالمة التجارية املشهورة املسجلة، 

أو أن يؤدي استخدام العالمة إىل احلاق الضرر بصاحب العالمة التجارية املشهورة، فإذا مل يؤدي 

، ومل يؤدي استعمال العالمة التسجيل إىل وجود اللبس بني املنَتج أو اخلدمة والعالمة املشهورة املسجلة

إىل اءضرار بصاحب العالمة املشهورة املسجلة فإنه جيوز تسجيلها، وهذا ما أكده القضاء، حيث 

قضت احملكمة العليا اليمنية بقوهلا: "... وحيث أن تكييف العالمة حمل الدعوى )لكزس( بأنها عالمة 

ا جتادل وتنعي مبخالفة نص املادة املذكورة مشهورة حمل تسليم من الطاعنة وال جتادل فيها حيث أنه

من حيث عدم انطباقها إال يف احلالتني املنصوص عليهما، وبالرجوع إىل حيثيات حكم الشعبة املطعون 

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11609
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11609
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11609
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11609
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11609
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11609
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11609
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=11609
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فيه جند أنه مل حيقق دفاع الطاعنة املتمثل يف أن املطعون ضدها أوضحت يف دعواها أن عالمتها توضع 

عالمة الطاعنة مسجلة بالفئة  نوهي السيارات وقطع غيارها بينما أ (12ة بالفئة )فعلى املنتجات املصن

( وتوضع على البسكويت والكيك والفطائر نافية وجود جمال للبس أو اخللط لدى املستهلكني 30)

( ... قد اشرتطت عدم جواز تسجيل العالمة املطابقة أو املشابهة أو املرتمجة للعالمة 6... وحيث أن املادة )

املسجلة يف اجلمهورية على املنتجات أو اخلدمات غري املطابقة أو املشابهة إال يف حالتني األوىل  املشهورة

طاملا كان من شأن هذا التسجيل محل الغري على االعتقاد بوجود صلة بني تلك املنتجات أو اخلدمات 

خدام أن يلحق ضررًا والعالمة التجارية املشهورة املسجلة، والثانية هي طاملا كان من شأن ذلك االست

بصاحب العالمة التجارية املشهورة املسجلة، وحيث أن الشعبة مل تتحقق من توفر أي من احلالتني من 

عدمه كما أنها مل تقم مبناقشة الدفاع اجلوهري للطاعن يف هذا الشأن كما أنها مل تتحقق من أن 

تئنايف املطعون فيه مشوق بالعيب سالعالمة املشهورة )لكزس( مسجلة يف اليمن لذلك فإن احلكم اال

 .(xxxiii)"مما يستوجب نقضه

واحلماية اليت يقررها القانون للعالمة التجارية تقوم على أساس وجود تشابه بني العالمتني حتى 

لو وجد اختالف بينهما، حبيث يظهر من املنظر العام وجود التشابه، ويف هذا الصدد قضت احملكمة 

تشابه عالمة )مشالن( املستعملة على زيوت السيارات وعالمة )ميشلني( املستعملة العليا اليمنية يف قضية 

على إطارات السيارات، بقوهلا: "... أما ما ذكره الطاعن خبصوص أوجه اختالف العالمتني فهو غري 

 منتج ألن الثابت من األوراق أن العالمة )مشالن( اليت سبق تسجيلها مشهورة والعالمة املشهورة تتمتع

( 89واستخدامها من قبل الطاعن خيالف أحكام املادة ) ،باحلماية القانونية سواء مت تسجيلها أو مل يتم

من قانون احلق الفكري كما أن العربة تكون بتشابه العالمتني وليس اختالفهما ألن ذلك قد يؤدي 

توجب رفض إىل اختالإل األمور لدى اجلمهور من خالل اعتقاده بوحدة مصدر السلعتني مما يس

 .(xxxiv)"الطعن

 امل  ث الثالث

 احلماية املدنية للعالمة التجارية

العالمة التجارية ُتعد من احلقوق الفكرية وهذه احلقوق تتميز بكونها جتمع بني جانبني األول 

اجلانب املعنوي والذي يتمثل بالفكرة اليت مت ابتكارها، واجلانب الثاني جانب مالي يتمثل بالقيمة 

هلذه الفكرة. وحبسب اجلانب األول ُتعد هذه احلقوق من احلقوق اللصيقة بالشخصية، أما وفقًا املالية 

للجانب الثاني فإنها ُتعد من حقوق الذمة املالية. إال أنه نظرًا الجتماع اجلانبني يف ذات احلق الواحد فإن 

 احلقوق الفكرية ُتعد ذات طبيعة مزدوجة.

األنشطة التجارية، اليت أدت بدورها إىل حدة املنافسة يف احلياة  ونظرًا للتطور االقتصادي واتساع

التجارية، مع أن األصل يف املنافسة أنها مشروعة، إال أنها قد تتحول إىل منافسة غري مشروعة، وغالبًا 
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ما تتم املنافسة غري املشروعة من خالل استخدام العالمات التجارية، لذلك قرر املشرع محايتها وسنحاول 

 تي:هذا املبحث تناول احلماية املدنية للعالمة التجارية يف مطلبني على النحو اآل يف

 املال  ا ول

   وال املنا  ة غري املش و ة

جتار، فهي بطبيعة احلياة ُتعد املنافسة من احلقوق املقررة لكل فرد، وفقًا ملبدأ حرية اال

ميدان النشاإل التجاري متى استعملت بشكل  االقتصادية مهمة بني التجار، بل إنها مطلوبة وضرورية يف

 . (xxxv)صحيح ويف حدودها املشروعة

بشأن تشجيع املنافسة ومنع االحتكار  م1999 لسنة( 19وهذا ما قرره املّشرع اليمين يف القانون رقم )

( على أنه: "يتم التعامل بالسلع والبضائع املختلفة يف إطار حرية 3والغش التجاري، حيث نصت املادة )

التجارة واملنافسة وفقًا لألحكام الواردة يف هذا القانون ومبا ال يؤّدي إىل اءضرار مبصاحل املستهلكني 

 أو خلق احتكارات جتارية".

إال أن حرية األشخاص يف مزاولة النشاإل التجاري ال ميكن أن تكون مطلقة، بل هي مقيدة بقيود 

نافسة متى خرجت عن الطريق السليم وابتعدت عن فامل، (xxxvi)تفرضها الضرورة العملية واملصلحة العامة

قواعد األمانة والنزاهة والشرف والثقة، وحتولت إىل صراع بني التجار يسعى كل تاجر لإلضرار 

باآلخر، وأخذ عمالئه؛ فاملنافسة هنا تتحول من منافسة مشروعة إىل منافسة غري مشروعة وتصبح أداة 

املستهلكني واالقتصاد الوطين، لذا كان البد من توفري تلحق الضرر بالتجار و، (xxxvii)هدم وتدمري

احلماية ملن أصابه ضرر من هذه املنافسة، وهذه احلماية تسمى احلماية املدنية، وتتم عن طريق رفع 

 دعوى املنافسة غري املشروعة للمطالبة بالتعويض عن الضرر.

( على 63(، حيث نصت املادة )67- 63أشار القانون التجاري إىل املزامحة غري املشروعة يف املواد )

أنه: "إذا استعمل العنوان التجاري غري صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة ختالف القانون جاز لذوي 

الشأن أن يطلبوا منع استعماله وهلم أن يطلبوا شطبه إذا كان مقيدًا يف السجل التجاري، وجيوز هلم 

األحكام يف استعمال العالمات والبيانات التجارية على  الرجوع بالتعويض إن كان له حمل. وتسري هذه

( على أنه: "ال جيوز للتاجر أن يلجأ إىل طريق التدليس 64الوجه املبني يف القانون"، كذلك نصت املادة )

والغش يف تصريف بضاعته وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر مبصلحة تاجر آخر 

عن التعويض"، من النصني السابقني ميكن تأسيس احلماية املدنية للعالمة  يزامحه، وإال كان مسئواًل

التجارية، باءضافة إىل احلماية العامة املقرة وفق القواعد العامة يف القانون  املدني جلميع احلقوق أيًا 

ويض عن كان نوعها واملتمثلة باملسئولية التقصريية الناجتة عن اءضرار حبقوق الغري واليت توجب التع

هذا الضرر. ووفقًا لذلك فإن لصاحب العالمة سواء كانت مسجلة أو غري مسجلة احلق يف املطالبة 

بالتعويض متى وقع اعتداء على عالمته وذلك عن طريق رفع دعوى املنافسة غري املشروعة، متى توافرت 

 شروطها وهي اخلطأ والضرر ورابطة السببية.
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شروعة هي اليت حتدث نتيجة القيام بفعل يتعار  مع مبادئ التعامل وفقًا لذلك فإن املنافسة غري امل

التجاري املقررة وفق القانون أو األعراف التجارية، لذلك حيق لكل من أصابه ضرر بسبب االعتداء على 

على املتسبب يف وقوع هذا الضرر مطالبًا التعويض  -كونه ذي مصلحة-العالمة رفع دعوى املسئولية 

( من قانون العالمات. خبالف الدعوى اجلنائية فال ترفع إال من مالك 50ضرر املادة )عما أصابه من 

 العالمة.

وال يشرتإل يف دعوى املنافسة غري املشروعة، أن تكون العالمة مسجلة، خبالف الدعوى اجلنائية 

 .ن العالماتمن قانو أ(/47املتعلقة بتزوير أو تقليد عالمة جتارية إذ يشرتإل لقبوهلا تسجيل العالمة )

 العناص  اليت تقو   لى أساسها   وال املنا  ة غري املش و ة:

ترتكز دعوى املنافسة غري املشروعة على العناصر اليت تقوم عليها املسئولية التقصريية وهي 

اخلطأ والضرر وعالقة السببية بينهما، فمتى توافرت هذه العناصر أمكن رفع الدعوى، حلماية مدعي 

 تي:وفقًا لذلك فإن شروإل هذه الدعوى تتمثل يف اآل، (xxxviii)املشروعةاملنافسة غري 

قيام شخص بعمل ُيعد من أعمال املنافسة غري املشروعة )اخلطأ(: يتحقق هذا الشرإل بتوفر أمرين  -1

( جتاري جند أن 63األول: القيام باملنافسة، والثاني: عدم مشروعية املنافسة، وبالرجوع إىل املادة )

يف نص املادة املذكورة، واحلقيقة أنه كما سبق القول إن األصل يف املنافسة أنها  األمرين متوفرين

 مشروعة، وهنا ُيثار تساؤل متى ميكن اعتبار الفعل يف العالمات التجارية منافسة غري مشروعة؟
ل يذهب الرأي الراجح يف الفقه إىل االعتماد على العادات واألعراف التجارية لتحديد ما إذا كان الفع

ميثل منافسة غري مشروعة، كما أن ذلك ُيعد من املسائل التقديرية اليت ختضع لتقدير قاضي 

املوضوع، وميكن إثباته بكافة طرق اءثبات ووفقًا لذلك كل فعل ال يتوافق مع قواعد األمانة 

جة والثقة والصدق والنزاهة ميثل خطأ يوجب املسئولية سواء كان ذلك بسوء نية من الفاعل أو نتي

 .(xxxix) لإلهمال وعدم التحرز

ووفقًا لذلك يشرتإل لرفع دعوى املنافسة غري املشروعة محاية للعالمة أن يكون من قام بالفعل ومن 

تضرر منه ميارسان ذات النوع من التجارة وتوجد منافسة بينهما، وال يقصد بذات النوع من التجارة 

 .(xl)أي منهم من التأثري على عمالء اآلخرالتماثل املطلق فيكفي وجود صلة بني النشاطني متكن 

حتقق ضرر جراء املنافسة غري املشروعة: أي وجود ضرر أصاق املدعي صاحب العالمة، فإذا مل  -2

يوجد ضرر فال جمال لرفع الدعوى، والضرر قد يكون ماديًا كاخلسارة املادية اليت تلحق باملدعي 

هو الشأن يف حال تضرر مسعة وشهرة ما  نتيجة تقليد عالمته، وقد يكون الضرر معنويًا كما

ويشرتإل أن يكون الضرر قد وقع بالفعل أو أنه حمقق الوقوع يف  .(xli)يقدمه من سلع أو خدمات

املستقبل، فيحق ملالك العالمة متى تبني له وجود تشابه بني عالمته وعالمة أخرى رفع دعوى املنافسة 

غري املشروعة ولو قبل حدوث الضرر وذلك لدرء خطر حدوث الضرر، أما إذا كان الضرر احتمالي 
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ن للمحكمة أن تقرر اختاذ اءجراءات الالزمة ملنع وقوع الضرر الذي يوشك فال تعويض، إال أنه ميك

 ومن يدعي الضرر من الفعل غري املشروع عليه عبء إثباته.. (xlii)أن يقع إن مل تتخذ هذه اءجراءات
توفر عالقة السببية بني اخلطأ والضرر: أي أن الضرر الذي وقع كان نتيجة للخطأ، مبعنى أن توجد  -3

األفعال اليت ُتعد منافسة غري مشروعة، والضرر الذي أصاق املدعي، وعلى املدعي إثبات عالقة بني 

ذلك، وميكن للمدعى عليه نفي املسئولية إذا استطاع أن يثبت أن الضرر كان نتيجة لفعل الغري أو 

 .(xliii)لسبب أجنيب، وللمحكمة سلطة تقديرية يف تقدير توافر عالقة السببية

ت شروإل دعوى املنافسة غري املشروعة أي مرتكزات املسئولية التقصريية التعويض: متى ما حتقق

املتمثلة باخلطأ والضرر وعالقة السببية، فإنه يتوجب على احملكمة يف هذه احلالة أن حتكم بالتعويض 

املناسب عما أصاق مدعي املنافسة من ضرر، سواء كان الضرر مادي أو معنوي، وغالبًا يكون 

قديًا، ويتم تقدير التعويض حبسب القواعد العامة للمسئولية املدنية وفقًا ملعيار ما فاته التعويض مبلغًا ن

من كسب وما حلقه من خسارة، وتتمتع احملكمة بسلطة تقديرية يف تقدير التعويض بناًء على ما مت 

 تقدميه من أدلة، كما أنه حيق للمحكم متى كان ممكنًا أن تقضي بإزالة الضرر عينًا كاألمر

حبظر استخدام العالمة التجارية املشابهة، باءضافة إىل احلكم بنشر احلكم على نفقة احملكوم 

 .(xliv)عليه كنوع من رد االعتبار للمدعي

 املال  الثان 

 التداةري الولتية الت  إية

يف الغالب تتم املنافسة غري املشروعة من خالل االعتداء على العالمة التجارية، وذلك باسترياد أو 

تصنيع منتجات حتمل عالمة مقلدة أو مزورة، أو من خالل استعمال عالمة مملوكة للغري، وحرصًا من 

مالك العالمة يف وقف هذا االعتداء يف بدايته لتقليل حجم األضرار اليت قد تلحق به، فقد منحه القانون 

له صلة بقيام املنافسة  احلق يف طلب اختاذ إجراءات وقتية احرتازية وحتفظية، وذلك للحفاظ على كل ما

غري املشروعة، مثل طلب إجراء احلجز التحفظي على السلع ذات العالقة أينما وجدت، واءجراءات 

املتعلقة باختاذ األوامر الوقتية والتحفظية نظمها املشرع ضمن أحكام قانون العالمات التجارية 

دابري الوقتية، إضافة إىل ذلك نظم قانون واملؤشرات اجلغرافية، حيث أفرد هلا الباق الرابع بعنوان الت

 املرافعات هذه اءجراءات.

ومع ذلك فإن احلماية املقررة للعالمة التجارية عن طريق التدابري الوقتية، مقررة للعالمة التجارية 

املسجلة فقط، ألن من شروإل هذا النوع من احلماية إرفاق شهادة تسجيل العالمة التجارية وفقًا للمادة 

 .العالمات من قانون (41)

أمام احملكمة،  املوضوعية وفقًا لذلك يستطيع مالك العالمة التجارية يف أي وقت قبل رفع الدعوى

أن يتقدم إىل رئيس احملكمة االبتدائية املختصة بطلب أمر على عريضة باختاذ اءجراءات التحفظية 

الالزمة على املنتجات أو السلع وعناوين احملالت أو األغلفة أو األوراق وغريها مما يكون قد وضع عليها 
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( 41ريضة شهادة تسجيل العالمة، املادة )العالمة موضوع املخالفة. شريطة أن يرفق بطلب األمر على ع

املختص . أما إذا مت تقديم الطلب أثناء نظر الدعوى فإن الطلب يقدم إىل القاضي العالمات من قانون

 الدعوى. بنظر

مبعنى ضبط الشيء حمل طلب األمر على عريضة ووضعه حتت يد القضاء، للحفاظ عليه كونه 

ن ذلك يؤدي إىل اءضرار باحلاجز، وذلك حتى يتم الفصل يف دليل، وملنع التصرف فيه أو تهريبه، أل

 (. فمن خالل األشياء احملجوزة ميكن إثبات فعل املنافسة غري املشروعة.xlvالنزاع املتعلق بأساس احلق)

ويف هذا اخلصوص قضت احملكمة العليا اليمنية بتأييد حكم الشعبة االستئنافية بعدن بصحة 

وثبوت وجود املزامحة غري املشروعة للعالمة اليت تتاجر بها مؤسسة  احلجز التحفظي على البضاعة

ياسني، ومصادرة البضاعة احملجوز عليها لدى املدعى عليه وإتالفها، ومنع املدعى عليه من استرياد 

 .(xlvi)ومصادرتها يف حالة استريادها وإتالفها  TENBY املفاتيح الكهربائية لعالمة

التحفظي جيب على طالب احلجز أن يودع لدى احملكمة ضمانة مالية ومع ذلك فإنه لتوقيع احلجز 

وفقًا ملا تقدره احملكمة تقديرًا أوليًا، وجيوز بعد توقيع احلجز املنازعة يف كفاية الضمانة املالية اليت 

 .من قانون العالمات (41أودعها طالب احلجز وفقًا ألحكام القوانني النافذة املادة )

مر على عريضة بطلب اختاذ إجراء حتفظي ال ُيعد عماًل قضائيًا إذ يصدره القاضي ونظرًا إىل أن األ

بصفته الوالئية، فإنه يتوجب على طالب اءجراء التحفظي التقدم برفع دعوى باحلق وبصحة احلجز جتاه 

من اختذت ضده اءجراءات التحفظية إذا مت طلب احلجز التحفظي ابتدًأ، أو بدعوى صحة احلجز إذا 

تقديم طلب احلجز تبعًا لدعوى موضوعية منظورة أمام احملكمة، وذلك خالل مدة مثانية أيام من  مت

تاريخ احلجز، فإذا مل يقم برفع الدعوى خالل املدة احملددة، فإن اءجراءات التحفظية اليت متت ُتعد 

أمر احلجز  . ويف هذه احلالة يستطيع من صدر ضدهمن قانون العالمات (42كأن مل تكن، املادة )

خالل تسعني يوم من تاريخ مضي مدة الثمان األيام بعد إجراء احلجز دون رفع الدعوى، أو من تاريخ 

صدور احلكم النهائي يف الدعوى إذا رفعت، أن يتقدم بدعوى تعويض ضد احلاجز، ويف كال احلالتني 

وى التعويض أو انقضاء ميعاد ال ُترد الضمانة املالية إىل احلاجز إال بعد صدور حكم قضائي بات يف دع

 .من قانون العالمات (43رفعها املادة )

ِ من صدر األمر ضده أو رفض طلبه، التظلم إىل مصدر األمر أو إىل احملكمة  كما يستطيع

استقالاًل أو تبعًا للدعوى األصلية، وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ إعالنه باألمر أو رفض طلب األمر، 

م مسبباً وإال ُرِفضَ قبوله وحكم بتأييد األمر أو تعديله أو بإلغائه وال يكون احلكم على أن يكون التظل

قاباًل للطعن فيه إال باالستئناف فقط طبقًا للقواعد املقررة، ويسقط احلق يف التظلم بصدور احلكم 

 ( مرافعات.251يف اخلصومة األصلية، املادة )
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املسجلة أن يتقدم إىل احملكمة بطلب استصدار أمر كذلك أجاز القانون ملالك العالمة التجارية 

على عريضة مبنع مكتب اجلمرك من اختاذ إجراءات اءفراج عن السلع املستوردة أو املصدرة اليت حتمل 

عالمات مقلدة أو مزورة، بشرإل أن يقدم مالك العالمة، أدلة كافية بوجود اعتداء ظاهر على حقوقه، 

مانة مالية تقدرها احملكمة تكفي حلماية حق املدعى عليه ووصف مفصل للسلع املخالفة، وض

واحليلولة دون إساءة استعمال احلقوق. ويف هذه احلالة ال جيوز ملكتب اجلمارك اءفراج عن السلع 

املوقوفة إال بأمر من احملكمة اليت أصدرت قرار الوقف، أو بانقضاء عشرة أيام على تاريخ صدور األمر 

ام من صدر األمر لصاحله برفع دعوى قضائية بشأن ذلك على املدعى عليه، وجيوز بوقف اءفراج دون قي

للمحكمة أن مُتد فرتة وقف اءفراج عن السلع ملدة عشرة أيام أخرى إذا تطلب األمر ذلك. وجيوز 

للمحكمة األمر بتعويض مستورد السلع املوقوفة عن أي ضرر أصابه بسبب االحتجاز اخلاطئ للسلع، 

 .من قانون العالمات (44التعويض من مبلغ الضمانة املودع لدى احملكمة املادة )ويتم دفع 

ال يرتتب على بطالن احلجز التحفظي أي تأثري على الدعوى املوضوعية، إذ حيق لصاحبها رفعها و

يف أي وقت، ألن بطالن احلجز يؤدي إىل رفع احلجز على السلع احملجوزة فقط، ومع ذلك فإن بطالن 

 .(xlvii)قد طالب احلجز أهم دليل لقيام الفعل غري املشروع الذي ُيعد أساس قيام الدعوىاحلجز يف
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 أو  : النتادج:

 .ملنتج واملستهلكا بني وسيلة الضمان أداة للثقة العالمة التجارية -1

بدعوى بطالن التسجيل قرينة على ملكية العالمة التجارية ما مل يثبت الغري أسبقية استعماهلا  -2

 التسجيل ترفع خالل مخس سنوات من تسجيلها باسم الغري.

قصور إجراءات تسجيل العالمات التجارية وعدم مالئمة املواعيد القانونية املتعلقة بذلك يف الواقع  -3

 العملي.

 ، وغري املسجلة إذا كانت مشهورة.اضفى املشرع احلماية على العالمة التجارية املسجلة -4

املدنية للعالمة التجارية بدعوى املنافسة أو املزامحة غري املشروعة يف حالة استعمال  تتمثل احلماية -5

 العالمة أو تقليدها، ويف حالة طلب إيقاع التدابري الوقتية التحفظية.

يشرتإل لقبول دعوى املنافسة غري املشروعة توافر اخلطأ والضرر وعالقة السببية. بينما يشرتإل لطلب  -6

يل العالمة التجارية وإرفاق التسجيل مع الطلب وإيداع ضمانة مالية تقدرها احلجز التحفظي تسج

 احملكمة.

 

 ثانيا : التوصيا :

نوصي بإزالة التناقض يف النصوص القانونية املتمثلة مبلكية العالمة بأسبقية االستعمال ونزع  -1

 احلماية بعد انقضاء عشر سنوات إذا مل جيدد التسجيل.

الفرتات القانونية املتعلقة بتقديم التظلم ورفع الدعوى إىل احملكمة إىل ستني يومًا. نوصي املشرع مبد  -2

مع حتديد مدة ال تقل عن ثالثني يومًا ءبالغ طالب التسجيل بقرار املسجل أو بوجود اعرتا  على 

 طلب التسجيل.

 ( من قانون العالمات التجارية.23نوصي املشرع بإلغاء املادة ) -3
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مييازن حت ي الجبييارين، الحميياييية املييدنييية للع ميية التلييارييية لير امل ييييييييييييييجليية وحقييا

 .31-30م، ص2010ماجستير لير م شورة(، جامعة الشرق اغوسط، كلية الحقوق، القانون الخاص، 

(xii) 245ص 1م، ج1995 دار النءضة العربية، بيروت، ،د. ها ي محمد دويدار، القانون التلاري اللبنا ي. 

(xiii)   داود عبده أحمد املعشييييييييييييييري، التنتيم القانو ي لت ييييييييييييييجي  الع مة التلارية في القانون اليمني، أصيييييييييييييي  الكتا

م، املطبعة القضييييييييييييييا ية، صيييييييييييييينعاء، 2004رسييييييييييييييالة ماجسييييييييييييييتير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة عدن، 

 .13-12م، ص2006

(xiv د. هشام حرعون، القانون التلاري ) ،170ص 1م، ج2007البري، م شورات جامعة حلب. 

(xv)  ، 75-74ص ،م2007د. ص ح زين الدين، شرح التشريعات الصناعية والتلارية، دار الثقاحة لل شر، عمان. 

(xvi)  ،م، 2008د. حسييام الدين عبدالغني الصييغير، الجديد في الع مات التلارية، دار الفكر الجامعي، اإلسييكندرية

 .21ص
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(xvii .د ) دراسييييييييييية مقارنة، مللة  -سيييييييييييميرة عبدك مصيييييييييييطفا، إشيييييييييييالالية الع مة التلارية املشيييييييييييا ءة للع مة الر يسيييييييييييية

م، 2012( 17(، السيييييييييييييينة )53(، العدد )15الراحدين للحقوق، العراق، كلية الحقوق جامعة املوصيييييييييييييي ، ا جلد )

 .98-97ص

(xviii) لتلارية في القانون اليمني، مرجع سييييييييييييابق، داود عبده أحمد املعشييييييييييييري، التنتيم القانو ي لت ييييييييييييجي  الع مة ا

 .16ص

(xix)  ،داود عبده أحمد املعشييييييييييييييري، التنتيم القانو ي لت ييييييييييييييجي  الع مة التلارية في القانون اليمني، مرجع سييييييييييييييابق

 .22ص

(xx)  ،د.  عيم مغبغب، براءة االختراع ملكية صناعية وتلارية دراسة في القانون املقارن، م شورات الحلبي الحقوقية

 .29م، ص2009وت، الطبعة الثانية، بير

(xxi ،د. حمود محمد شييييمسييييان، مبادن القانون التلاري اليمني، اغمين لل شيييير والتوزيع، صيييينعاء، الطبعة الخامسيييية )

 .  197م، ص2016

(xxii د. أكرم يياملالي، القيانون التلياري دراسييييييييييييييية مقيارنية في اغعميال التلياريية والتياجر واملتلر والعقود التلياريية، دار )

 .157م، ص2010الثقاحة لل شر والتوزيع، عمان اغردن، الطبعة اغولى 

(xxiii)  ،م، 1975د. مصييييييييييييييطفا كميال طيه، القيانون التلياري اللبنيا ي، دار النءضييييييييييييييية العربيية، بيروت، الطبعية الثيانيية

 .769ص

(xxiv ،د. سيييييييييميحة القليوبي، القانون التلاري، دار النءضييييييييية العربية، القاهرة )إيناس مازن حت ي   – 277م، ص1981

 للقانون اغرد ي، مرجع سابق، ص
 
 . 36الجبارين، الحماية املدنية للع مة التلارية لير امل جلة وحقا

(xxv حكم ا حكمة العليا ) هي،  1420لسنة  47طعن التلاري رقم م في ال28/2/2000الدا رة التلارية، بللسة

 –القواعد القضا ية، املستخلصة من اغحالام الصادرة عن ا حكمة العليا، العدد اغول، الجزء الثا ي )تلاري 

 .95م، ص2004شخص ي( املطبعة القضا ية املعهد العالي للقضاء، صنعاء، 

(xxviد. سميحة القليوبي، القانون التلاري، مرجع سابق، ص )527-274. 

(xxviiد. هشام حرعون، القانون التلاري البري، مرجع سابق، ج )171ص 1. 

(xxviii ) هي، 1426لسنة  25069م في الطعن التلاري رقم 29/1/2006حكم ا حكمة العليا الدا رة التلارية، بللسة

العدد  القواعد القانونية واملبادن القضا ية التلارية، املستخلصة من اغحالام الصادرة عن ا حكمة العليا،

 .194-193م، ص2014السادس، الطبعة الثانية، املطبعة القضا ية املعهد العالي للقضاء، صنعاء، 

(xxixتأخ  بعض الدول بنتام ) املتحدة االسييييييييييييييتعمال كما هو الحال في الواليات بأسييييييييييييييبقية التلارية الع مة ملكية 

كاملغر . إيناس مازن  الت يييييييييجي  سيييييييييبقيةبأ التلارية الع مة ملكية بنتام أخرى  دول  تأخ  اغمريكية، في حين

 للقانون اغرد ي، مرجع سابق، ص
 
 .51حت ي الجبارين، الحماية املدنية للع مة التلارية لير امل جلة وحقا

(xxxد. عصام حنفي محمود، القانون التلاري الجزء اغول، ص )305. 
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(xxxiد. عصام حنفي محمود، القانون التلاري مرجع سابق، ص )306. 

(xxxiiحكم ) هي، 1426لسنة  22686م في الطعن التلاري رقم 27/4/2005لتلارية، بللسة ا حكمة العليا الدا رة ا

القواعد القانونية واملبادن القضا ية التلارية، املستخلصة من اغحالام الصادرة عن ا حكمة العليا، العدد 

 .104-103م، ص2014عاء، السادس، الطبعة الثانية، املطبعة القضا ية املعهد العالي للقضاء، صن

(xxxiii حكم ا حكمة العليا الدا رة التلارية، بللسة )هي، 1440لسنة  60852م في الطعن التلاري رقم 27/3/2019

مشار إليه لدى: د. عبداملؤمن شجاع الدين، التعليق على بعض أحالام ا حكمة العليا في اليمن، الجزء الثا ي، 

 .228-227م، ص2020اغولى،  صنعاء، مكتبة خالد بن الوليد، الطبعة

(xxxiv حكم ا حكمة العليا الدا رة التلارية، بللسة )هي، 1432لسنة  44119م في الطعن التلاري رقم 20/4/2011

مشار إليه لدى: د. عبداملؤمن شجاع الدين، التعليق على بعض أحالام ا حكمة العليا في اليمن، الجزء الثالث، 

 .153م، ص2020طبعة اغولى، صنعاء، مكتبة خالد بن الوليد، ال

(xxxv ،للقانون اغرد ي، مرجع سابق 
 
( إيناس مازن حت ي الجبارين، الحماية املدنية للع مة التلارية لير امل جلة وحقا

أم  أحمد محمود الحاج حسييييييين، املناحسييييييية التلارية في الفقه اإلسييييييي مي وأةرها على السيييييييوق، )رسيييييييالة  - 63ص

 .11م، ص2012لنلاح، كلية الدراسات العليا، نابلس حلسطين، ماجستير لير م شورة(، جامعة ا

(xxxvi ،د. باسم محمد صالح، القانون التلاري، م شورات دار الحكمة، بغداد )166م، ص1987. 

(xxxviiد. حمود محميييد شييييييييييييييمسيييييييييييييييييان، مبيييادن القيييانون التلييياري اليمني، مرجع سيييييييييييييييييابق، ص )إينييياس ميييازن حت ي  - 163

 للقانون اغرد ي، املرجع السابق، ص
 
 .  63الجبارين، الحماية املدنية للع مة التلارية لير امل جلة وحقا

(xxxviii) 260ص 1د. ها ي محمد دويدار، القانون التلاري اللبنا ي، مرجع سابق، ج. 

(xxxix) داود عبيييده أحميييد  - 136م، ص1974كر العربي، القييياهرة، د. علي حسيييييييييييييين يو س، ا حييي  التلييياري، دار الف

 .126، مرجع سابق، صاملعشري، التنتيم القانو ي لت جي  الع مة التلارية في القانون اليمني

(xl) للقانون اغرد ي، مرجع سييييابقإيناس مازن حت ي الجبارين، الحماية املدنية للع مة التلارية لير امل ييييجلة وح 
 
، قا

 .70ص

(xli) زينة الصفار، املناحسة لير املشروعة للملكية  - 170د. باسم محمد صالح، القانون التلاري، مرجع سابق، ص

 .140م، ص2002الصناعية، دار الجامعة لل شر، عمان، 

(xlii) ي القانون اليمني، مرجع سييييييييييييييابق، داود عبده أحمد املعشييييييييييييييري، التنتيم القانو ي لت ييييييييييييييجي  الع مة التلارية ف

 .127ص

(xliii) أحمد إبراهيم البسييييييييييييام، مبادن القانون  - 170د. باسييييييييييييم محمد صييييييييييييالح، القانون التلاري، مرجع سييييييييييييابق، ص

 .186م، ص1961التلاري، مطبعة العا ي، بغداد، 

(xliv) 170د. باسم محمد صالح، القانون التلاري، مرجع سابق، ص. 
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(xlv)  دراسيييييييييييييية مقارنة، تنوير لخدمات  –ياسييييييييييييييين لانم، القضيييييييييييييياء املسييييييييييييييتعج  ومشيييييييييييييياكله العلمية في الوطن العربي

 .325م، ص1999الطباعة، حمص، 

(xlvi) ( بتاريخ 32803حكم ا حكمة العليا اليمنية، الدا رة التلارية، طعن تلاري رقم )م.24/1/2009 

(xlvii)  ،داود عبده أحمد املعشييييييييييييري، التنتيم القانو ي لت ييييييييييييجي  الع مة التلارية في القانون اليمني، مرجع سييييييييييييابق

 .147ص


	المبحث الأول
	ماهية العلامة التجارية

	المطلب الأول
	مفهوم العلامة التجارية وأهميتها
	أولاً: تعريف العلامة التجارية:
	العلامة التجارية مصطلح مركب من كلمتين، ولبيان معنى العلامة التجارية ينبغي بيان معنى العلامة، ومعنى التجارة وهذا ما سيتم تناوله على النحو الآتي.
	في اللغة:
	يستنبط من هذه التعريفات أن المعنى اللغوي للعلامة يفيد الأمارة أو الشعار الذي يستهدى به لمعرفة الأشياء.
	وفي الاصطلاح:
	للعلامة التجارية أنواع عدة نتيجة تنوع النشاط الذي يمارسه الأشخاص، أو طبيعة الاستعمال، أو حسب دلالة العلامة، وسنحاول بيانها هذه الأنواع بشكل موجز على النحو الآتي:
	يقصد به تنوع العلامة بحسب النشاط الذي يمارس في الواقع إلى علامة تجارية وعلامة صناعية وعلامة زراعية وعلامة حرفية وعلامة خدمية:
	الملاحظ أن المشرع لم يُشر صراحةً إلى تنوع العلامات التجارية حسب النشاط الذي يمارسه الشخص، فلم يحدد مفهوم لكل نوع وإنما أورد مفهوماً عاماً للعلامة التجارية، إلا أنه يمكن فهم ذلك من خلال نص المادة (3) من قانون العلامات التجارية الذي عرف العلامة التجارية...
	ومع ذلك يمكن القول إن هذا التنوع للعلامات بحسب النشاط لا يمثل اختلاف موضوعي بقدر ما هو مجرد اختلاف لفظي، لإن هذه الأنواع بمسمياتها المحددة أعلاه كلها تدخل ضمن مفهوم العلامة التجارية. والملاحظ أن المشرع اليمني في قانون الحق الفكري لسنة 1994م نظم أحكام ...
	بمعنى أن العلامة الجماعية يتم استخدامها لبيان خصائص البضائع التي وضعت عليها، لتفيد أنه قد تم فحص هذه البضائع وتدقيقها والتصديق عليها من قبل الجهة المالكة للعلامة.
	وقد نظم قانون العلامات التجارية هذا النوع من العلامات، حيث نصت المادة (51) على أنه: "للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص سلع أو خدمات معينة من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى ال...
	العلامة المحلية أو الوطنية هي التي تسجل في بلدها وتكون معروفة فيه. أما العلامة المشهورة أو المعروفة فهي العلامة ذات الشهرة العالمية التي تجاوز شهرتها بلدها الأصلي، كعلامة السيارات (تيوتا – فرد – مرسيدس ...) وعلامة المشروبات كـ: (كوكا كولا – ببسي – كند...
	إلا أن المشرع اليمني ذهب إلى أنه: "... لتحديد ما إذا كانت علامة تجارية ما مشهورة، يراعى مدى معرفتها في قطاع الجمهور المعني بما في ذلك معرفتها في الجمهورية نتيجة ترويجها وتسويقها" المادة (6) من قانون العلامة التجارية، بمعنى أن التحديد يعتمد على معيار ا...
	العلامة الصوتية هي العلامة التي تتم من خلال تسجيل صوتي وفق وزن موسيقي. أما علامة الرائحة تتم من خلال تسجيل روائح معينة صفتها المميزة بحاسة الشم.
	مع أن هذا النوع من العلامات تنظمه بعض التشريعات إلا أن الملاحظ على المشرع اليمني أنه لم ينظم هذا النوع من العلامات، وهذا واضح فقد اشترط عند تعريف العلامة التجارية أن تكون قابلة للإدراك بالنظر، ومعروف أن الصوت أو الرائحة لا يمكن إدراكهما بالنظر وإنما ب...
	بالإضافة إلى الأنواع السابقة يقسم البعض العلامة التجارية حسب درجة تمييز العلامة بالعلاقة بينها وبين السلعة التي تحميها إلى خمسة أنواع( ) هي:
	- العلامة المبتكرة (كلمة خيالية): تُعد أكثر العلامات تميُزاً، وهي كلمات مخترعة ليس لها معنى في أي لغة، ولا ترتبط في أذهان العملاء سوى بالمنتَج، وتتمتع بأعلى درجات الحماية لأنها متميزة، إلا أن هذا النوع يتطلب جهود كبيرة في عمليتي التسويق والدعاية لصعوب...
	- العلامة الاعتباطية أي العلامة التي على شكل كلمة مبتكرة لها أصل أو معنى في اللغة: إلا أن هذه العلامة لا تمت بصلة لنوع المنتَج، ونظراً لعدم وجود رابطة بينها وبين المنتَج في ذهن المستهلك لذا تتطلب جهود كبيرة في التسويق لإحداث هذا الترابط، إلا أن هذه ال...
	- العلامة الإيحائية: أي أنها توحي للعميل بشكل غير مباشر ببعض خصائص أو صفات المنتَج، هذا النوع يحظى بدرجة جيدة من الحماية، وتكون عملية تسويقها أسهل من العلامة المبتكرة.
	- العلامة الوصفية: هذا النوع يصف المنتَج بشكل مباشر، ما يجعل العميل يعلم بنوع المنتَج بمجرد الاطلاع عليها، إلا أنها لا تسمح له بتمييز مصدر المنتَج، هذا النوع تكون عملية تسويقها أكثر سهولة، وتحظى بحماية ضعيفة.
	- العلامة العامة: تتكون من اسم المنتَج ذاته الذي يطلق عليه في اللغة، وكافة الشركات التي تنتج هذا المنتَج تحتاج إلى استخدام هذه العلامة على منتجاتهم الأمر الذي يجعل حمايتها لصالح شخص معين متعذر قانونياً. لذا لا تحظى بالحماية القانونية.
	ثانياً: أشكال العلامة التجارية:
	العلامة التجارية تتكون من عناصر عدة، هذه العناصر تضفي عليها الشكل الذي تظهر به، هذا الشكل حسب المادة (3) من قانون العلامات التجارية، قد يكون مكون من أسماء أو كلمات أو حروف أو أرقام أو إمضاءات أو رسوم أو رموز أو أختام أو صور أو نقوش بارزة أو تكوين مميز...
	الأسماء والإمضاءات (التوقيعات):
	بمعنى أن المنتِج يستطيع أن يشكل من إمضائه أو اسمه أو اسم عائلته أو اسم شركته أو اسم محله التجاري علامة تجارية، بل حتى لو كانت هذه الأسماء مملوكة لغيره فإنه يستطيع أن يتخذ منها علامة تجارية بشرط موافقة الغير، المادة (4) من قانون العلامات التجارية. مثال...
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	يمكن أن تتشكل العلامة التجارية من حروف أو أرقام بأي لغة أو صيغة بشرط أن تحمل العلامة صفة التميز والابتكار، مثال علامة الحروف (LG) أو (BMW) ومثال علامة الأرقام (555) وقد تكون العلامة خليط من حروف وأرقام كعلامة (7up).
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	والملاحظ من خلال تحليل نص المادة (3) التي تضمنت تعداد لبعض أشكال العلامات التجارية، أن هذا التعداد الذي أورده المشرع إنما ورد على سبيل المثال وليس الحصر، يدل على ذلك سياق النص ذاته، فقد بدأ النص بجملة "كل ما يأخذ شكلاً مميزاً" وهذه تحمل مفهوم عام يشمل...
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