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 ةالمقدم
تحتللا العةمللة التجاميللة مكانللة يامللة ومميللاة لللين حقللوة الممكيللة ال كميللة  لل  مجللاا 
القطللاع التجللامذ  عد تعللد مكيللاة يساسللية  لل  نجللاح وامتقللاد الملللموع ا  ت للادذ  لللا عن للا 

عمي للا الملللموع ا  ت للادذ مللن حيللث  يمتللا ا  ت للادية  و لل  طميعللة العنا للم التلل  يقللوم 
يو  العةملة التجاميلة عملى عن لا يحلد العنا لم المعنويلة لممحلاعللى  نجاحا وامتقائا  وينظلم

المللللموع التجلللامذ    للل   يملللة ا ت لللادية   منلللى عنلللا  وتللللوا مالك لللا حلللة ا سلللتعماا 
اب وا سللللتوةا والت لللللم  الجلللللائاة  انونلللللار  حيلللللث يسلللللتلدم ا التجلللللام  والللللللمكات وي لللللح
يو  ملللللاميخ اللللللدمات  سللللوادر يكللللانوا اللا لللللار طليعيللللين يم معنللللويين  لتمييللللا ل لللللاعت م

لللدمات م عللن ميميللا مللن الل للائخ والمنتجللات واللللدمات المماومللة  لل  السللوة  وتسللايم  لل  
 يقللدمو   رلللماا لل لل م تللامة  ولمحيمولللة دون و للوع ت للميايو  ليللان مللدد جللودة مللا ينتجللو 

 مد.تقميد تامةر يليو  مشيو 
و  تقت لم ييميلة العةمللة التجاميلة عملى مالك للا  حسلب  للا عن للا تمعلب دومار يامللار  

 لدم الل لائخ والمنتجلات    حماية جم وم المست مكين؛ كون ا وسيمت م ودليم م لمعم ة م  
نلللللا ار ميملللل  ل للللا    لللل  دات ييميللللة مادوجللللة  لالنسلللللة لمالك للللا  واللللللدمات  وتحديللللد الم 

 لجم وم عمى حٍد سواد.كالتجام واللمكات وا
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ع لدام التللميعات المناسللة لحمايلة العةملة عللى  من يجا دلك اتجا العالم المتقلدم 
العةمللة التجاميللة يلل  سللليا  للويم ونللاجخ لتمسللي  لللان  التجاميللة  وتنظلليم اسللتعمال ا  عيمانللار 

مكلب داتية استعماا ييم عن م من عنا م الممكية ال كمية  وما كلان لمعلماة ع  المحلاة ل
التقدم والعما عمى الم    انونيلار لتنظليم اسلتعماا العةملة التجاميلة ودللك ملن للةا و لخ 
المايلللد ملللن الحمايلللة القانونيلللة لمعةملللة التجاميلللة  ومنلللخ و لللوع ا عتلللدادات عمي لللا  عد  لللام 

 08لقللانون م لللم  2591لسلللنة  12الملللمع العما لل  لتعلللديا  للانون العةملللات التجاميللة م للم 
 وجب يمم سمطة ا ئتة  المؤ تة.لم 1882لسنة 

و  للللك لوجلللود دماسلللات  انونيلللة تعنلللى لالحمايلللة القانونيلللة ومن لللا المدنيلللة لالنسللللة  
يمللا لالنسلللة لمعةمللة ميللم المسللجمة  للة نعتقللد مللن لللاض  لل   لمعةمللة التجاميللة المسللجمة 

تحديلد اللحث عن ملدد وجلود حمايلة  انونيلة يمدنيلة، ل لا    لةر علن  دماست ا  وتمعن   
 .الوسائا القانونية المتاحة لمالك العةمة ميم المسجمة

لتام الحماية المدنية لد ر من المسلؤولية المدنيلة؛ كلون وحمذ لالليان  ين اللاحث ا 
األولى تتمتلب  ل  جوانلب كويلمة   تتمتلب عمي لا المسلؤولية المدنيلة  وملا يؤكلد دللك يلو ين 

 للللاد لممسللللؤولية والعكلللل، لللللي،  للللحيحار  ونلللللمم كللللا انت للللاد لمحمايللللة المدنيللللة يسللللتتلعا انت
التيامنا لم طمح الحماية المدنية لعةملة تجاميلة ميلم مسلجمة؛ كلون المسلؤولية المدنيلة   
تتحقة ع  لعلد و لوع ال لمم  وتنت ل  لانت لاد ال لمم    لو مكنلار ملن يمكان لا   ل  حلين ين 

 تمتب عمي لا المسلؤولية المدنيلة ان ا تتمتب    الحا ت الت  تعلى  الحماية المدنية  ع ا ة
يذ   د تتمتب  لا و وع ال مم  عد ين ا تحم   احب الحة  لا الحلاة ال لمم للا  إن ا 

ين ا تمنخ و وع ال لمم  كالتلداليم ا حتماايلة المتللدة  ل  القلانون الملدن   والقيلام لتسلجيا 
لللموعة كاسللا، تلنلل  دعللود المنا سللة ميللم المعلللى    ويللدا مللا د للخ اللاحللث2عةمللة تجاميللة

 لحماية العةمة التجامية ميم المسجمة  كما ستلين  حقار.
لللدا ستق للم الدماسللة يللد  عمللى مللدد تللو م الحمايللة المدنيللة لالنسلللة لمعةمللة ميللم  

المسللللجمة  والوسللللائا القانونيللللة لحمايللللة العةمللللة التجاميللللة ميللللم المسللللجمة و قللللار لمتلللللميعين 

                                                           

، يُشةٕ اد 1انُظرٚةخ انؼبيةخ نهذًبٚةخ انًدَٛةخ ة اضةخ رذهٛهٛةخ ي ب َةخ، ؽاندنٕ٘،  ٌثًٕ ثرٔٚس خب - 1

 .111، ص4112انذهجٙ انذ ٕقٛخ، ثٛرٔد، 
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مت للمة لحقللوة الممكيللة ال كميللة تللميل،    للةر عللن العما لل  واألمدنلل   وات ا يللة الجوانللب ال
 ليان الحماية المدنية لمعةمة التجامية المل ومة    التلميعين دات ما  وا ت ا ية المدكومة.

 :ملكمة اللحث
حوا ليان مدد توا م الحماية المدنيلة لمعةملة التجاميلة  ا اللحثتتمحوم ملكمة يد 

لسلنة  08التجاميلة والمؤللمات الجوما يلة العما ل  م لم  ميم المسجمة  و قار لقانون العةملات
  والقواعلللد العاملللة  للل  2591لسلللنة  33و لللانون العةملللات التجاميلللة األمدنللل  م لللم   1882

الحقللوة مللن حيللث  العما لل  واألمدنلل   لا للة ان يللدا األليللم لللم ي  للمة لللين القللانون المللدن 
كملللا  ا و لللوع اعتلللداد عمي لللا تلللو م الحمايلللة المدنيلللة  واجلللاا المطالللللة للللالتعويض  للل  حلللا

سللللتحاوا يللللد  الدماسللللة تحديللللد الوسللللائا القانونيللللة يالمدنيللللة، التلللل  يسللللتطيخ مالللللك العةمللللة 
 اعتللللداد عمللللى عةمتللللا  كحللللةيذ  المجللللود علي للللا  لللل  حللللاا و للللوع التجاميللللة ميللللم المسللللجمة
المطاللللللة لحظلللللم اسلللللتلدام يذ  عاالللللة ال لللللمم يو لللل  التعلللللدذ، يو  المطاللللللة للللللالتعويض 

التجاميلللة  ومعم لللة ملللدد مسلللاواة  لللانون العةملللات الملللدكوم للللين العةملللة التجاميلللة العةملللة 
المسجمة وميم المسجمة  كما سليتم اللحلث  ل  الحمايلة المدنيلة الممنوحلة لمعةملة التجاميلة 
ميم المسجمة و قار لما جاد    ات ا ية الجوانب المت مة لحقلوة الممكيلة ال كميلة يتلميل،،  

 اية المدنية لمعةمة التجامية المل ومة.  ةر عن ليان الحم
 :ييمية اللحث

 تكمن ييمية اللحث     ليان مدد حاجة الملمع العما   واألمدنل  عملى حلٍد سلواد 
ت لمين  انون ملا لمحمايلة المدنيلة لمعةملة التجاميلة ميلم المسلجمة؛ كون لا ت علد عن لمار على 

ا عتللداد علللى  ب الملللاميخ ال للويمةي للحايو  جويميللار  لل  الملللموع التجللامذ   يمجللا التجللام
واستوةا ما تتمتخ لا من وقلة تجاميلة للدد جم لوم  عمى العةمات تمك العةمة المسجمة؛ 

المسلللت مكين   لللإدا ملللا ح لللا يلللدا ا عتلللداد عملللى عةملللة تجاميلللة ميلللم مسلللجمة يلللا يكلللون 
يقللا  ا عتللدادن يم ين حقللا  لل  العةمللة سي للمحعلللى  ل للاحل ا حللة المجللود ا الق للاد واق

دا مللللا يلللللدنا لنظللللم ا عتلللللام ان الملللللمعين العما لللل   عمللللى اعتلللللام عن للللا ميللللم مسللللجمة  واق
 واألمدن   د يعطيا ييمية كليمة لوا عة ا ستعماا.
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 ادلبحث األول 
 ماهية العالمة التجارية

تموللا العةمللة التجاميللة ممللاار ملسللطار يللمتلط  لل  ديللن المسللت مك  عد مللن لللان يللدا  
ب العةمللة التجاميللة  ومللدد جللودة المنللتز    لل  تلللما لل للية الممللا ين يللدا عمللى  للاح

التلللاجم  وتمعلللب دومار م ملللار  للل  تحديلللد سلللمعتا  للل  ميلللدان التعاملللا التجلللامذ  يو  ال لللانخ
نلتز  وت للين ملدد     ة التمييا لمعةمة التجامية ي  الت  تعلم عن   ات ول ائص الم 

للللت التللللميعات ييميلللة لتحديلللد م  لللوم ا تقلللان والجلللودة لمسلللمخ والل لللائخ  ول لللد  األيميلللة يو 
العةمللة التجاميلللة  وو لللخ االيللة القانونيلللة لتسلللجيم ا ويسللل، حمايت للا  مملللا يقت للل  و لللخ 
التعميللل  القلللانون  ل لللا  وت  للليا للللموط وجوديلللا القلللانون   للللدا سي لللمن يلللدا الملحلللث  

 القانون . التعمي  لالعةمة التجامية  واللموط المةامة ل ا  عتلاميا موجودة    ال  اد

 ادلطلب األول
 التجارية تعريف العالمة

لسللللنة  12عللللم   للللانون العةمللللات التجاميللللة والمؤلللللمات الجوما يللللة العما لللل  م للللم  
مجموعللللة مللللن ارلللللامات يمكللللن ين تلللللكا يو  ييذ علللللامة العةمللللة التجاميللللة لان للللا 2593

يللمد  مولا عةمة تجامية يمكن من لةل ا التمييا لين سمخ ملموع ما عن سلمخ مللاميخ 
ارللللامات وللا لللة الكمملللات ول لللمن ا األسلللماد اللل لللية والحلللمو  واألم لللام واألللللكاا 

دا كانلللت يذ  واألللللوان  وكلللدلك لمللليط ملللن يلللد  ارللللامات يمكلللن تسلللجيما كعةملللة تجاميلللة واق
عمكانيلة التمييلا تتو ل   لإن  الللدماتيو  ارلامات ميم  ادمة لحد دات لا عملى تمييلا السلمخ

تسلللة مللن ا سللتعماا  و  يلللتمط  لل  ارلللامة ادماك للا ل للميار حتللى ت للمح عمللى السللمة المك
 .2لمحماية كعةمة تجامية

                                                           

 1511نطةُخ  41( قبٌَٕ انؼاليبد انزجب ٚةخ ٔانجٛبَةبد انزجب ٚةخ  قةى 3انف رح  1َض انًبةح )اَظر  -1

 . 4112نطُخ  01انًؼدل ثًٕجت أير ضهطخ االئزالف انًؤقزخ  قى 

اإلشب ح أٌ ثًٕجت انزؼدٚم انًذكٕ  أُػٛد رطًٛخ قةبٌَٕ انؼاليةبد انزجب ٚةخ ٔانجٛبَةبد انزجب ٚةخ  رجد  -

إنٗ قبٌَٕ انؼاليبد انزجب ٚخ ٔانًؤشراد انجغرافٛخ، نذا ضُؼًد ػُد رٕثٛ ُةب الد ةبب ثةئؽالل انزطةًٛخ 

 ٔف بب نهزؼدٚم.
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المعللدا  قللد  2591لسللنة  33يمللا لالنسلللة لقللانون العةمللات التجاميللة األمدنلل  م للم  
يميللد يو  علم  للنص الملادة الوانيلة منلا العةمللة التجاميلة لان لا ييذ عللامة ظلايمة يسلتعمم ا

 للص لتمييا ل ائعا يوذ ي استعمال ا
   لدمات ميم ،.يو  منتجاتيو  لدماتا عن ل ائخيو  منتجاتا

مرن  تعميلللل  العةمللللة التجاميللللة  األسللللماد   لللل وحسللللنار  عللللا الملللللمع العما لللل  عنللللدما   
 التجلاميو  العةملة التجاميلة  لد تكلون عللامة علن يسلماد ال لناع اللل ية؛ واأللوان؛ كون

 .2اد منلآت م  عد يجوا اتلاد يد  األسماد عةمة تجاميةمقدم  اللدمات  وكدلك يسميو 
كملا يجلاا و قلار لمتعميل  الملدكوم ين تكلون العةملة التجاميلة عللامة علن للون   ملن  

الجلائا اتللاد المللون المجلمد كعةملة تجاميللة ويلدا األمللم مللاع  ل  ااونللة األليلمة  لللميطة 
ون المؤسللل، لمعةملللة المونيلللة  دللللك ين يسلللتو  للللمط التميقلللا  ويق لللد للللالمون المجلللمد  المللل

لدماتلا  يو  منتجاتلا المون الدذ يلتلام  التلاجم ملن للين  ئحلة األللوان ل لد  و لعا عملى
 .1ح ان  تاج،يمسوميار يو  مستطيا،  دائمةيو د يتلد يدا المون لكةر يندسيار 

من   ل  عن الملمع العما   يومد م  ومار واسعار لدد تعمي ا لمعةمة التجاميلة  عد   ل  
يمو للة التعميلل  الللكا ر و للومار متعللددة لمعةمللة التجاميللة عمللى سللليا التمويللا   الح للم  
ويعطللى و لل ار يوسللخ لعنا للم و للوم العةمللة التجاميللة  ولللم يق للم م  وم للا عمللى  لل ة 
التمييللا لمسللمخ واللللدمات عللن ميميللا  للللة  مللا ديللب عليللا الملللمع األمدنلل  الللدذ  للب 

للللكةر يكلللون الولللمض األساسللل  منلللا يو  ملللة عللللامة علللن و للل ار جلللا ايتماملللا عملللى ان العة
 .3التمييا    ميدان التعاما التجامذ

ما يةحظ    الن وص القانونيلة اللوامدة  ل   لانون العةملات التجاميلة والمؤللمات  
الجوما يلللة العما للل  يلللمد حاللللة ملللن التكلللمام  ودللللك عنلللدما تنلللاوا القلللانون الملللدكوم تعمي لللار 

يللد  األليللمة يلل  عةمللة لللان  اللدمللة  عد يلللدو ينللا يماد ين يعطلل  ت للومار مسللتقةر لعةمللة 

                                                           

، 4111بفخ نهُشر ٔانزٕزٚةغ، ػًةبٌ، ، ةا  انث 1طالح زٍٚ اندٍٚ، انًهكٛخ انظُبػٛخ ٔانزجب ٚخ، ؽ -1

 .461،464ص

فٛهٛةةت َٓةةبة ػجٛةةد، دًبٚةةخ انؼاليةةخ انهَٕٛةةخ فةةٙ ػةةٕا ان ةةبٌَٕ ٔاالجزٓةةبةاد فةةٙ انٕالٚةةبد انًزذةةدح   4-

  .11، ص4111، يكزجخ طبة  َبشرٌٔ انذ ٕقٛخ، ثٛرٔد، 1األيٛركٛخ ٔاالرذبة األٔ ثٙ، ؽ

، انًكزجةةخ 1جب ٚةةخ انًفٓةةٕو ٔانذًبٚةةخ انًدَٛةةخ، ؽان بػةةٙ انةةدكزٕ  يذًةةد ػجةةد ؽؼةةًٛص، انؼاليةةخ انز -3

 .41، ص4111ان بََٕٛخ، ثغداة، 
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منعطللل    يلملللو ملللن اللطلللومة عللللى  مسلللتقمة علللن العةملللة التجاميلللة  ويلللدا يلللؤدذ لالقلللام 
القانونية؛ كونا يحما    ونايا  وجود يحكام ملتم ة لعةمة اللدمة علن نظيمت لا التجاميلة  

مللة التجاميللة  ويل للعان للحكللام القانونيللة ن سلل ا  ممللم انطللواد ا ونللين تحللت نطللاة العة
عسللوةر   ا لللح يللدا التكللمام   ملللمم لللا   كللان ا جللدم ا ت للام األمللم عمللى تعميلل  موحللد
 .2لالقانون األمدن   الدذ جمخ لين العةمة التجامية وعةمة اللدمة    تعمي  واحد

 دية مميلاة يتللديا ال لانخد لة مايو  كما ع م ت العةمة التجامية لان ا يكا علامة 
لدماتلللا علللن مويةت لللا التللل  يو  ل لللاعتايو  مقلللدم اللدملللة لتمييلللا  لللناعتايو  التلللاجميو 

يم لام  يو  حلمو يو  يقلدم ا االلمون  وتتلال  علادةر ملن كمملاتيو  يتاجم ل لايو  ي نع ا
 .KODDAK،1يو  7upكما يو الحاا    عةمات 

لدماتللا عللن يو   ت للادذ لتمييللا منتجاتللاوعم للت اي للار لان للا يوسلليمة الملللموع ا  
اللللدمات لمملللموعات األلللمد المتماومللة ويتحقللة دلللك مللن لللةا يو  ميميللا مللن المنتجللات
طلللالل  يو  عةملللات مميلللاة تمت لللة للللدين مسلللت مك  يلللد  الللللدماتيو  اسلللتعماا عللللامات
ة التلل  اللدمللة مواجللار كليللمار لقللدم  يمللة العةملليو  مواج يللد  السللمعةعلللى  المنتجللات  تللؤدذ

 .3تمتلط ل ا،
اسللللم للللللص يسللللتلدم ا يو  ممللللايو  لللللعاميو  عدار  العةمللللة التجاميللللة يلللل : لللللكا 
لدماتللا ييللار كللان م للدميا يو  منتجاتللايو  ل للائعا لتمييللا -طليعلل  يم معنللوذ –الللللص

علللن نظيمت لللا  للل  التعاملللا التجلللامذ و  يللللتمط  ي لللا ين تلللدمك لالل لللم  ويعتللللم ال لللوت 
 .2ةمة التجامية عدا كانا م احلين ل اوالمائحة جادار من الع

يت للح جميللار ين كللة القللانونين العما لل  واألمدنلل  ي لللا جللا ايتمام مللا عنللد تحديللد  
 للدمة العةمللة يذ  م  للوم العةمللة التجاميللة عمللى معيللام  للدمة العةمللة التجاميللة عمللى التمييللا

                                                           

ان بػٙ اندكزٕ  يذًد ػجد ؽؼًٛص، انؼاليخ انزجب ٚخ انًفٕٓو ٔانذًبٚخ انًدَٛخ، انًظد  انطةبث،،   1-

  .44، 41ص

 .45، ص4111، ةا  انث بفخ، ػًبٌ، 3طالح زٍٚ اندٍٚ، انًدخم إنٗ انًهكٛخ انفكرٚخ، ؽ -4

يٛثبل ؽبنت انذطُبٔ٘، انذ ٕل انُبشئخ ػٍ انؼاليةخ انزجب ٚةخ ٔٔضةبئم دًبٚزٓةب، ثذةو يُشةٕ  فةٙ  -3

 .101، ص4111يجهخ جبيؼخ كرثالا انؼهًٛخ، انًجهد انخبيص ػشر، انؼدة انثبَٙ، 

( أٌ ركٌٕ انؼاليخ انزجب ٚخ يةٍ نةٌٕ 2ف رح 1أجبز قبٌَٕ انؼاليبد انزجب ٚخ األ ةَٙ ثُض انًبةح ) -2

انف ةرح  1دد أٔ أكثر يٍ االنةٕاٌ انخبطةخ، ٔثًفٓةٕو ي ةب ة أخةذ ان ةبٌَٕ انؼراقةٙ ثةُض انًةبةح )ٔا

 (، نكُّ َض ػهٗ جٕاز اٌ ركٌٕ انؼاليخ انزجب ٚخ يكَٕخ يٍ انٕاٌ ٔنٛص نٌٕ ٔادد.3
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و  للك ان يلدا للدمات علن نظيمات لا  ل  الوسلط التجلامذ  يو  ل لائخيو  عمى تمييا سلمخ
المعيللللام يتوا للللة مللللخ مللللا جللللادت لللللا ات ا يللللة الجوانللللب المت للللمة لحقللللوة الممكيللللة ال كميللللة 

  عد اسلللتندت عملللى المعيلللام داتلللا عنلللد تحديلللديا لم  لللوم العةملللة التجاميلللة للللنص 2يتلللميل،،
مجموعلللللة عةمللللللات تسلللللمح لتمييلللللا السللللللمخ يو  عةملللللةيذ  تعتلللللللمي، لقول لللللا: 29الملللللادة ي

ا منللاة ملا علن تملك التل  تنتج لا المنللاة األللمد  لالحة ألن تكلون واللدمات الت  تنتج 
عةملللة تجاميلللة. وتكلللون يلللد  العةملللات    سللليما الكمملللات التللل  تللللما يسلللماد لل للللية 
وحمو للار ويم امللار ويلللكا ر ومجموعللات يلللوان ويذ مللايز مللن يللد  العةمللات  مؤيمللة لمتسللجيا 

السلللمخ والللللدمات دات ال لللمة  يجلللوا كعةملللات تجاميلللة وحلللين   يكلللون ملللا يسلللمح لتمييلللا 
لملللللدان األع للللاد ين تجعللللا ال للللةحية لمتسللللجيا ملللللموط لللللالتميا المكتسللللب مللللن لللللةا 
ا سلللتلدام  كملللا يجلللوا ل للللا اللللتماط ين تكلللون العةملللات المامللللخ تسلللجيم ا  الملللة للللل دماك 

 لالنظم كلمط لتسجيم ا،.
ع األمدنللل   للل   لللانون يملللا لالنسللللة لمعةملللة التجاميلللة الملللل ومة   قلللد عم  لللا المللللم  

لان للا يالعةمللة التجاميللة دات  2555، لسللنة 32العةمللات التجاميللة لموجللب التعللديا م للم ي
الللل مة العالميللة التلل  تجللاوات للل مت ا اللمللد األ للم  الللدذ سللجمت  يللا واكتسلللت للل مة  لل  

 القطاع المعن  من الجم وم    المممكة األمدنية ال المية،.
ة و قار لمنص الملدكوم تتلاتى ملن للةا لل ميا داللا اللملد عن ل مة العةمة التجامي 

األ لللم  اللللدذ س لللجمت  يلللا يو ر  وملللن ولللم تجلللاوا لللل ميا للللدد الجم لللوم  للل  اللملللد المعنللل  
المطملللوب منلللا تلللو يم الحمايلللة للللا وانيلللار  ويلللدا يللللكا معيلللامار مو لللوعيار يتمولللا  للل  اعتملللاد 

 .1دالميار يو  الللص العادذ لمعم ة ل مة العةمة من عدما لامجيار 
كمللا ع م للت العةمللة المللل ومة يي للار لان للا: العةمللة التلل  تجللاوات للل مت ا حللدود  

اللملللد ار ميملللل  ل للللا وتحظلللى لسللللمعة ومعم للللة للللين جم للللوم واسللللخ ملللن المسللللت مكين وعمللللى 
                                                           

اَجث ةةذ ارفبقٛةةخ )رةةرٚجص( ػةةٍ يُظًةةخ انزجةةب ح انؼبنًٛةةخ ااد انطةةبثغ انؼةةبنًٙ، ٔٚؼةةد رةةرٚجص أدةةد  -1

ْذِ انًُظًخ ُٔٚؼُٗ ثجٕاَةت د ةٕل انًهكٛةخ انفكرٚةخ ٔطةد  ػةٍ ْةذا انًجهةص يةب ٚؼةرف رُظًٛبد 

ثبرفبقٛةةخ )رةةرٚجص( ٔٔػةةؼذ األدكةةبو ٔان ٕاػةةد األضبضةةٛخ نهذًبٚةةخ اندٔنٛةةخ نهًهكٛةةخ انفكرٚةةخ ثظةةٕ ح 

ػبيخ ٔانؼاليبد انزجب ٚخ ثظٕ ح خبطةخ. ُٚظةرإ إثةراْٛى إضةًبػٛم إثةراْٛى، ضةًبح دطةٍٛ ػهةٙ، 

ٛخ نهؼاليخ انزجب ٚخ ٔف ةبب الرفبقٛةخ رةرٚجص ٔان ةٕاٍَٛ انً ب َةخ، ثذةو يُشةٕ  فةٙ يجهةخ انذًبٚخ اندٔن

 .451، ص4111(، 4(، انؼدة)33انؼهٕو اإلَطبَٛخ، جبيؼخ ثبثم، يجهد )

 .31، ص4115، ةا  انث بفخ، ػًبٌ، 1طالح زٍٚ اندٍٚ، انؼاليبد انزجب ٚخ ٔؽُٛبب ٔةٔنٛبب، ؽ -4
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ال للللعيد العللللالم  نتيجللللة ا سللللتعماا والجللللودة والدعايللللة سللللواد  لللل  مجللللاا السللللمخ يم تقللللديم 
 .2اللدمات
ات ا ية تميل،  الطار عامار يمكن لمدوا ا ع لاد  ل  منظملة التجلامة و د و عت  

 1 قللمة  21العالميللة ا ستملللاد لللا  لل  تحديللد م  للوم العةمللة المللل ومة  عد ن للت المللادة 
عمى ينا ي... وعنلد تقميلم ملا عدا كانلت العةملة التجاميلة ملل ومة تماعل  اللملدان ا ع لاد 

ان ا ع للاد  لل   طللاع الجم للوم المعنلل  لمللا  لل  دلللك مللدد معم للة العةمللة التجاميللة اللمللد
 معم ت ا    اللمد الع و المعن  نتيجة تمويز العةمة التجامية،

 نيالثا ادلطلب
 أثر تسجيل العالمة التجارية

  يتموللا ار ياملل ار عن تسللجيا العةمللة التجاميللة  لل  سللجا العةمللات التجاميللة يمتللب يوللم  
ة جاائيلة    لةر علن الحمايلة المدنيلة  عد ي للح    ين الحة  ل  العةملة ي للح للا حمايل

ا عتلللداد عملللى الحلللة  للل  العةملللة التجاميلللة يللللكا جميملللة يعا لللب عمي لللا القلللانون  يكلللون 
اكتساب الحة    العةمة التجامية عن طمية القيام لإجماد لكم  يتموا    تسلجيم ا للدد 

الحلللة  للل  العةملللة     ع  ين 1ل لللدا الل لللوص الج لللة الملت لللة  و قلللار لل لللوا المتلعلللة
 ي كتسب  قط عن طمية التسجيا  لا ي كتسب يي ار عن طمية وا عة استعماا

 .3العةمة التجامية  وي  وا عة مادية تتموا    سلة استعماا تمك العةمة 
للدا يظ لم جميلار  ان اكتسللاب الحلة والحمايلة القانونيلة لمعةمللة التجاميلة  يكلون مللن  

التسلجيا ووا علة ا سلتعماا  واألوللى عملا ان تجعلا التسلجيا دو لةا وا عتين يما  وا عة 
األسللقية  ل  اسلتعماا العةملة التجاميلة عللى  منلئار لا  والوانية تستنديو  يوم كال  لمحة 

  كتساب الحة  ي ا.

                                                           

نزجب ٚخ انًشٕٓ ح، ثذو يُشٕ  فٙ يجهخ انؼهٕو اإلَطبَٛخ، جبيؼةخ ثبثةم َٓٗ خبند ػٛطٗ، انؼاليخ ا -1

 .4113، 1، انؼدة41،انًجهد 

 1511نطةةُخ  41( قةةبٌَٕ انؼاليةةبد ٔانًؤشةةراد انجغرافٛةةخ انؼراقةةٙ  قةةى 31َةةض انًةةبةح )اَظةةر  -4

 انًؼدل.

 .444طالح زٍٚ اندٍٚ، انًهكٛخ انظُبػٛخ ٔانزجب ٚخ، يظد  ضبث،، ص -3
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منلئ لمحة والتسجيا كاوم كالل  للا  وملن  وعميا سنعمض تلاعار  التسجيا كاوم 
 واألمدن  من كة الوا عتين. وم مو   الملمعين العما  

 :يو : التسجيا كاوم منلئ لحة الممكية    العةمة
لمقت لللللى يلللللدا النظلللللام يعلللللد التسلللللجيا يلللللو المنللللللئ لحلللللة الممكيلللللة عملللللى العةملللللة  

التجاميلللة  و  يعتلللد لاسللللقية ا سلللتعماا لتملللك العةملللة م ملللا طاللللت مدتلللا؛ كلللون التسلللجيا 
د الحلة  لل  ممكيت لا  ويعلد مالللك العةملة التجاميللة حسلب يلدا النظللام يعلد سلللار كا يللار رنللا

اسلللتعماا سللللالة ل لللا  عد   يعتللللد يذ  اللللدذ يللللو اللللدذ  للللام لتسلللجيم ا ل للللم  النظلللم عللللن
 .2لاسلقية ا ستعماا لعد حدوث التسجيا

و د يلد ل دا النظام الملمع ال منس   ماحة حيث ن لت ال قلمة األوللى ملن الملادة  
ممكيلللة العةملللة تكتسلللب لالتسلللجيا، ويتمولللا يميلللة لقول لللا ، ملللن مجملللوع الممكيلللة ال ك111ي

 .1التسجيا     يد العةمة    سجا المع د الوطن  لمممكية ال ناعية
ويعلللم  يلللدا النظللللام يي لللار  للل  المانيللللا وللنلللان  واألللللد لللللا يق للل  عملللى مسللللاو   

مللة التسللجيا الكاللل  لممكيللة العةمللة؛ كونللا يحللدد الممكللا القللانون  لمللن  للام لتسللجيا العة
ل لللومة ن ائيلللة  و  يلملللو يلللدا النظلللام ملللن لعلللض العيلللوب  عد يتمتلللب عميلللا  لللياع سللللة 
اسللتعماا العةمللة عدا مللا ييمللا  لل  تسللجيا عةمتللا و للام اللللم لسلللة تسللجيا عةمتللا  عد 
ن كللان ميللم   ي لللح و قللار ل للدا النظللام مللن سلللة  لل  تسللجيا العةمللة مالكللار حقيقيللار ل للا  واق

مللة   الممكيللة تولللت و قللار ل للدا النظللام للسلللة  لل  التسللجيا يسلللة  لل  اسللتعماا تمللك العة
وللللي، للسللللة  للل  ا سلللتعماا  ويلللدا عيلللب   يلملللو ملللن اللطلللومة؛ ألن  يلللا عيلللدام لحلللة 
ا سلقية    استعماا العةمة الت  ي  م لدم ولموة المنلتز و لمان وقلة الجم لوم    لةر 

 للد يسللل و عنلللا  لللاحب  عللن كونلللا يعملللة اكتسللاب الحلللة  للل  العةملللة عمللى عجلللماد للللكم  
 قللدان  تعيقللا عللن تسللجي ا   يكللون سللللار  لل تحلليط لللا ظللمو    ميللة يو  العةمللة الحقيقلل 

 .3وموتا المالية  ول متا التجامية

                                                           

 .145ٍ اندٍٚ، انؼاليبد انزجب ٚخ ٔؽُٛبب ٔةٔنٛبب، يظد  ضبث،، صطالح زٚ -1

 .141َبطر ػجد انؼسٚس ضاليبد، انذًبٚخ انجسائٛخ نهؼاليخ انزجب ٚخ، يظد  ضبث،، ص -4

 .145طالح زٍٚ اندٍٚ، انؼاليبد انزجب ٚخ ٔؽُٛبب ٔةٔنٛبب، يظد  ضبث،، ص -3
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ويتمتللب عمللى يللدا النظللام يي للار  ان العةمللة التلل  تكللون محللةر لمحمايللة القانونيللة   
 لة  ولالتلال  ين لم  حلة ي  العةملة الحلة عملى ممكيت لا لتسلجيم ا للدد الج لات الملت

 عةمللة مسللتعممة لتللامي  سللالة عمللى التسللجيا يذ  الحمايللة لمعةمللة لالتسللجيا  لل  مواج للة
 مسجمة لتامي   حة عمى وا عة التسجيا.يو 

 وانيا: التسجيا كاوم كال  لحة الممكية    العةمة:
ويق للللد لللللدلك  ين يكللللون تسللللجيا العةمللللة التجاميللللة كاللللل  يمقللللمم، لمحللللة  قللللط   

عنللى ين تسللجيا العةمللة   ي يللد ممكيللة العةمللة لقللدم مللا يللو  مينللة عمللى تمللك الممكيللة  لم
األمللللم الللللدذ ي لللللح معللللا ين  للللاحب سلللللة ا سللللتعماا السللللالة لمعةمللللة يسللللتطيخ دائمللللار 

 و قلار ل لد  النظميلة  إنلا  ا حتجاج لدلك ا ستعماا لمعةمة    وجا من  ام لتسجيم ا  لدا
 جامية يكون للسلة    استعمال ا  ولي، للسلة    تسجيم ا.الحة    العةمة الت إن 

وي علللد التسلللجيا و قلللار ل لللدا النظلللام  مينلللة  انونيلللة عملللى ين ملللن سلللجا العةملللة يلللو  
 احل ا يمالك ا،  ع  ين يد  القمينلة ليسلت  اطعلة للا  الملة روللات العكل،  ويجلوا ألذ 

ة القانونيللة لمعةمللة المسللجمة للللص ين يطعللن  لل   للحة التسللجيا  وادعللاد انت للاد الممكيلل
وا علة ماديللة م اديللا علللى  لملال تلا يحكللام القلانون  وينللا يممللك ا حقيلة  لل  التسلجيا اسللتنادار 

 .2ا سلقية    ا ستعماا العةمة التجامية
 التسللجيا و قللار ل للدا النظللام ي عللد  مينللة  انونيللة لسلليطة عمللى ممكيللة مللن  للام لتسللجيا 

   ينلئ حة الممكية  عنما يكل ا ويقمم .العةمة  لمعنى ين التسجيا 
اللدذ يذ  ومن ماايا يدا النظام ينا يقمم حماية لمملتكم الحقيق  لمعةملة التجاميلة  

يلتاميلللا واسلللتعمم ا عملللى منتجاتلللا ع  ينلللا للللم يقلللم لتسلللجيم ا  ولالتلللال    لللو   يحلللمم ماللللك 
لللا اسللتمداديا حتللى لللو  العةمللة الللدذ يسللتعمم ا ولللم يسللجم ا مللن حللة ممكيتللا عمي للا  ويحللة
علدم احتكلام حلة عللى  نااعا للص اللم عمى تسجيم ا    ةر عمى ين يلدا النظلام يلؤدذ

 .1ممكية العةمة ما لم يتم استعمال ا استعما ر  عميار 
ع  ين يلدا النظللام   يلمللو مللن المسلاو   عد يع للد مللن ال للعولة معم لة مللن لللا حللة  

ح وا تنلااع عملى ممكيلة العةملة  كملا ينلا يللجخ األسلقية    استعماا العةمة    حاا 
                                                           

 .444يظد  ضبث،، صطالح زٍٚ اندٍٚ، انًهكٛخ انظُبػٛخ ٔانزجب ٚخ،  -1
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ي حاب العةمات عمى عيماا تسجيم ا  طالما يلعمون ين حق م عمى عةملات م مح وظلار 
  كملا ينلا يجعلا مو ل  ملن  لام لتسلجيا العةملة 2دللك التسلجياعلى  و  يوجد ما ي طميم

سللنوات التلل  حللدديا م للددار لاسلللقية ا سللتعماا مللن و للت الللم ولحللين انت للاد مللدة اللملل، 
 .1القانون

 والوار: يوم التسجيا عمى ممكية العةمة التجامية    القانونين العما   واألمدن  
 12، ملللن  لللانون العةملللات والمؤللللمات الجوما يلللة العما للل  م لللم 29تلللنص الملللادة ي 
عمللى ينللا ييعتلللم تسللجيا العةمللة التجاميللة  مينللة عولللات عمللى  انونيللة والحللة  2519لسللنة 
 ممكية العةمة التجامية    كا الدعاود القانونية،.   

مللن لللةا يللدا الللنص يت للح  ين الملللمع العما لل   للد جعللا عجللماد تسللجيا العةمللة  
 مينلللة عوللللات عملللى  انونيلللة العةملللة والحلللة  للل  ممكيت لللا  ويلللد  القمينلللة ملللن الممكلللن عوللللات 

عد يجللللاا القللللانون  عكسلللل ا لللللالطمة الممسللللومة  انونللللار  طالمللللا ين القللللانون يجللللاا نق لللل ا 
 لمستعما العةمة وين لم تكن مسجمة نقض  مينة التسجيا.

ويللدا يعنلل  ين الملللمع العما لل  يعطللى لوا عللة ا سللتعماا ا ولويللة عمللى التسللجيا  
ين لمالللللك العةمللللة ميللللم المسللللجمة والمتللللواتم عمللللى يذ  لللللمط ين تكللللون العةمللللة معمو للللة 

ملللللال ة لعةمتللللا  يو  سللللجمة مطالقللللةاسلللتعمال ا الحللللة  لللل  طمللللب علوللللاد تسلللجيا عةمللللة م
لملللن يلللدع   ، المللللمع العما للل  كلللان وا عيلللار حينملللا ملللنح  لللمنار الحمايلللة القانونيلللة يالمدنيلللة
 استعماا عةمة تجامية معمو ة لدد جم وم المست مكين لكنا لم يسجم ا.

وعمللى الللممم مللن ين  للاحب التسللجيا المسللم  يولللى لالحمايللة طلقللار لملللدي اسللتقمام 
 لليانت ا  لكللن الوايللة التلل  تولايللا الملللمع يللو حمايللة جم للوم المسللت مكين مللن الحقللوة و 

الوللش والت للميا   للإدا كانللت العةمللة المسللتعممة معمو للة لللدد جم للوم المسللت مكين لكن للا 
 .3  ت قد ملممات حمايت ا  انونار  إن ا  ميم مسجمة

                                                           

 .145طالح زٍٚ اندٍٚ، انؼاليبد انزجب ٚخ ٔؽُٛبب ٔةٔنٛبب، يظد  ضبث،، ص -1
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 ، ملللللن  لللللانون15ولم  لللللوم مللللللالا يللللللد المللللللمع األمدنللللل   حيلللللث ن لللللت الملللللادة ي
عمللى ينللا ييعتلللم تسللجيا للللص مالكللار  2591لسللنة  32العةمللات التجاميللة األمدنلل  م للم 

 لعةمة تجامية مقدمة لينة عمى  انونية التسجيا األ م  لتمك العةمة ...،.
ومن دلك يت ح ين الملمع األمدن   د جعا عجماد تسجيا العةملة ليسلت ع  لينلة  

ن يوم التسلجيا  ل  كلة القلانونين العما ل  واألمدنل  عمى  انونية دلك ارجماد  ويدا يعن  ي
كال ار يمقممار، لمحة ولي، منلئار لا    ممكية العةملة التجاميلة وين الممكيلة توللت لاسللقية 

ين للل ادة التسللجيا ليسللت ع  لينللة  انونيللة عمللى ممكيللة العةمللة لمللن  للام يذ  ا سللتعماا 
 .2عولات عكس ا لتسجيم ا  ولالتال      لينة ميم  اطعة يجوا

الحجيللة الممنوحللة لماللك العةمللة المسللجمة لعللد انت لاد المللدة القانونيللة التلل   للإن  للدا 
يحلللدديا القلللانون  ويللل  يلمللل، سلللنوات  للل  القلللانون العما للل  وولللةث سلللنوات  للل  القلللانون 
األمدنلللل ، لللللم تكللللن متاتيللللة مللللن التسللللجيا  حسللللب لللللا مللللن ا سللللتعماا المتللللاامن لمسللللنوات 

سجيا ع  مووقار ومؤيدار ل حة ا ستعماا ووجود   ولالتال  تكلون الممكيلة المدكومة  وما الت
 .1ا ستعماا ولي، التسجياعلى     العةمة تستند

المللللمعين  لللد جعلللة يسلللا، الحلللة  للل  ممكيلللة للللان  ولنلللادر عملللى دللللك يمكلللن القلللوا  
اة العةمللللة التجاميللللة لمللللن سلللللة  لللل  اسللللتعمال ا   لمللللن  لللل  تسللللجيم ا  ع  ان يللللد  ارجللللا

نمللا مقيللدة ل تللمة امنيللة محللددة  ويلل  المللدة  لا دعللاد  لل  يسلللقية ا سللتعماا ليسللت مطمقللة واق
 .3الت  حدديا القانون

ين ممكية العةمة التجامية ي  لمن سلة لا    استعمال ا  للا ميلم   على  ونلمص 
لدمت والتسجيا   ينلئ الممكية لا يقمميلا  و  ي للح التسلجيا كحلة لمممكيلة ع  عدا اسلت  

 مي  التسجيا  عمى ين يلقى لمن لاالعةمة ل  ة ظايمة مستممة لم، سنوات من تا

                                                           

 .141َبطر ػجد انذًٛد ضاليبد، انذًبٚخ انجسائٛخ نهؼاليخ انزجب ٚخ، يظد  ضبث،، ص -1

د  ضةبث،، ان بػٙ اندكزٕ  يذًد ػجد ؽؼًٛص، انؼاليبد انزجب ٚخ انًفٓةٕو ٔانذًبٚةخ انًدَٛةخ، يظة -4
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 .2ا سلقية الحة    و خ اليد عمي ا
ومتى ما كان النااع  ائمار لين لل ين لم يكتسب يحديما ممكية العةملة التجاميلة  

، ملن 12يلاستعمال ا لملدة لمل، سلنوات عملى األ لا ملن و لت تسلجيم ا و قلار للنص الملادة 
الممكيلة تتقلمم لملن ي وللت من ملا يسللقية  لإن   انون العةمات التجامية والمؤلمات الجوما ية

ن كللان االللم  للد سلللقا  لل  تسللجيم ا يولللت ينللا  للدم طملللار يو   لل  اسللتعماا العةمللة  حتللى واق
 .1لومض التسجيا

 الثاني ادلبحث  
لقىاعد احلماية ادلدنية للعالمة التجارية غري ادلسجلة وفقًا ل 

 العامة يف القانىن ادلدني
مللللاا  للللد الملللللاطم  يو  عن الحمايللللة تعنلللل  احتيللللاط يمتكللللا عمللللى و ايللللة للللللص 

ماديلة. يملا  ل ة يالمدنيلة، لمحمايلة تلات  يو  و مان يمنلا وسلةمتا لوسلاطة طلمة  انونيلة
لو وع لللا  للل  نطلللاة القلللانون الللللاص  كملللا يلللو الحلللاا لالنسللللة لممسلللؤولية المدنيلللة  عد ين 

عللللى  ..الللل ، تلللؤدذيو  القلللانون الملللدن    لللانون التجلللامةيا لقواعلللد القلللانون الللللاص ا للللة
ن وض المسؤولية المدنية  وت سلغ عمي ا   ة المدنية  ويلتمط لن لوض المسلؤولية المدنيلة 

 .3ين يكون ينالك لطا يسلب  ممار 
  تمللاع اجيو  يتلمدد كويلمار عمللى مسلامعنا كممللة التلاام  و لد يق للد ل لا التللاام لمقل و  

  نسللانا لتللاام لعللدم ا  للمام لللالويم  ومللا ي منللا ينللا يللو ا لتللاام القللانون  ل يو   دينلل يو 
الللللص مجلللمار عمللى مماعلللاة حقللوة وم للالح االللمين  تمليللة لمللا يمميلللا يكللون والللدذ لللا 

عميللا القلللانون  للللدلك نللمد يمملللب التللللميعات القانونيللة تحلللمص عملللى تنظلليم ا لتلللاام  لللمن 
عمللا يذ  يجللب عمللى األ للماد اتلاع للا  ممللا يحللتم عمللى األ للماد ا لتعللاد عللن  واعللد معينللة 

يسلللب  للممار لنلللمين  عد ين يللد  القواعللد ت نلللا حمايللة لممجتمللخ ككللا  حتللى وين انعللدمت 
                                                           

يؼةةٕع ػجةةد انزةةٕاة، انٕضةةٛؾ فةةٙ شةةرح جةةرائى انغةةد ٔانزةةدنٛص ٔر هٛةةد انؼاليةةبد انزجب ٚةةخ يةةٍ  -1

 .323، ص1550جبيؼٛخ، اإلضكُد ٚخ،   انًطجٕػبد ان، ةا2انُبدٛزٍٛ انجُبئٛخ ٔانًدَٛخ، ؽ

ٔػهٛةةّ ًٚكةةٍ ان ةةٕل ثةةعٌ انًشةةرػٍٛ انؼراقةةٙ، ٔاأل ةَةةٙ ٚزشةةبثٓبٌ يةةٍ دٛةةو انًٕقةة  فًٛةةب ٚزؼهةة،  - 4

 ثبضج ٛخ االضزؼًبل.
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المالطة القانونية لين األ ماد   إدا يللاح القلانون حميلة العملا  ع  ينلا  يلد  لالعملا المللموع 
ى الويلم  مملا يعنل  وجلوب ا لتعلاد علن يعملاا المنا سلة ميللم وعلدم األ لمام والتعلدذ عمل

الق لاد علن كلا ملا ي سللب عللى  الملموعة  لدا  الطمية الطليع  لحمايلة الحلة يلو المجلود
 لممار نتيجلة اسلتعماا ميللم مللموع  وملن ينللا تنللا الحمايلة القانونيللة ومن لا المدنيلة لكا للة 

سلللما  يم حقلللا  للل  ممامسلللة األعملللاا الحقلللوة  سلللوادر تملللك المة لللقة للل لللا كحقلللا  للل  ا
 التجامية   الممجخ لحماية الحة يو القانون.

وعميللا سللنلين األسللا، القللانون  الللدذ يمكللن ين يسللتند عليللا  للاحب العةمللة ميللم  
المسلللجمة لحمايلللة حقلللا  ي لللا  ودللللك ملللن للللةا مطمللللين  األوا  سيت لللمن يسلللا، الحمايلللة 

جمة  يما المطالب األللمد  سلتكون ألمكلان يلد  المدنية لالنسلة لمعةمة التجامية ميم المس
 الحماية  المتمومة لاللطا وال مم والعة ة السللية لين ما.

 ادلطلب األول
 أساس احلماية ادلدنية للعالمة التجارية غري ادلسجلة

القواعلد العاملة  ل  المسلؤولية  عللى  لحمايلة مدنيلة  اسلتنادار  –حلةيذ  –يتمتخ الحة 
  2نالة المظمة القانونية الت  تستظا ل ا كا ة الحقلوة ييلار كلان نوع لامة لعد ت عد يد  األليم 

ي ليب الويلم للاذ  كلا تعلدٍ :يوالمسؤولية و قار لمقواعد العامة تقوم عمى يسا، النظمة القائملة
    المسؤولية لوجا عام1 مم يستوجب التعويض،

القلللانون  يللل  حاللللة اللللللص اللللدذ امتكلللب يملللمار يسلللتوجب المؤاللللدة   لللإدا اسلللتوجب
تنللللتز جللللاادر  انونيللللار؛ كللللون السللللموك الللللدذ  للللدم مللللن  المسللللؤولية القانونيللللة للللإن  المؤالللللدة

المسللؤولية القانونيللة  للإن  الللللص سلللب  للممار لمويللم    للةر عللن ملال تللا لمقللانون  ول للدا
يللل  حاللللة اللللللص اللللدذ امتكلللب  علللةر سللللب للللا  لللممار لنللللمين  اسلللتوجب يلللو مؤاللللدة 

 .3للا من يدد لمويمالقانون عيا  عمى ما س

                                                           

 .424طالح زٍٚ اندٍٚ، انؼاليبد انزجب ٚخ ٔؽُٛبب ٔةٔنٛبب، يظد  ضبث،، ص -1

، ٔٚ بثهٓةةب َةةض انًةةبةح 1514نطةةُخ  21( ان ةةبٌَٕ انًةةدَٙ انؼراقةةٙ  قةةى 412َةةض انًةةبةح )اَظةةر  -4

سو ، انزٙ رُض ػهٗ أَّ )كم إػرا  ثبنغٛر ٚه1516نطُخ  23( ان بٌَٕ انًدَٙ األ ةَٙ  قى 416)

 فبػهّ ٔنٕ غٛر يًٛس ثؼًبٌ انؼر (.

 .415، ص4116، يُشٕ اد آ اش، أ ثٛم، 1يُذ  انفؼم، انٕضٛؾ فٙ شرح ان بٌَٕ، ؽ -3
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ولملا ين المسللؤولية القانونيلة تقللوم عملى ملال للة  اعلدة مللن  واعلد القللانون   السللموك  
الحلللة  للل  التعلللويض ينللللا  عد ين  لللإن  الملللال  ل لللد  القاعلللدة  عدا ملللا سللللب  لللممار لمويللم

 المسؤولية القانونية م اديا ي  ي ساا الللص ع  عن السموك الدذ يلا لالتاام  انون .
الحلللد ملللن ا  لللمام التللل  تقلللخ عملللى الويلللم نتيجلللة عللللى  وت لللد  المسلللؤولية المدنيلللة 

يو  لملال للة  اعللدة  انونيللة  ويللد  ا تعللويض المت للمم عللن علللةا لللالتاام م للدم  القللانون
 .2ارمادة ودلك عن طمية جلم ال مم الدذ ي الا

 لليمية  و للد تكللون المسللؤولية المدنيللة  مسللؤولية عقديللة كمللا  للد تكللون مسللؤولية تق 
 للاألولى يلل  ارلللةا لللالتاام عقللدذ  يمللا الوانيللة   لل  تنلللا نتيجللة ارلللةا لللالتاام  للانون  
سلللللالة  م لللللاد  علللللدم األ لللللمام للللللالويم  ويكلللللون األ لللللمام م لللللدمار لممسلللللؤولية  للللل  حلللللدود 

 .1الن وص القانونية الت  تحكما
ان ملا وتن ض المسؤولية التق يمية عند امتكاب للص يممار يستوجب علااملا ل لم 

يو  سللا من  مم لمويم  يما األ عاا الت  توجب المسؤولية التق يمية  لة يمكلن ح لميا
عللى  عيملاا ي حلدث  لممار للالويم يوجلب التعلويض  وينظلم علي لايو  تحديديا؛ ألن كا  عا

دمجللللة اللطللللا الللللدذ يحلللدث ال للللمم   للللإدا لللللم يقللللخ ال للللمم تنت لللل  علللللى  مقلللدام ال للللمم  
 .3ب ال عا ال ام ولو لم يق د عحداث ال ممالمسؤولية  وي ساا ممتك

وتعللد مسللؤولية المعتللدذ عملللى العةمللة التجاميللة ميلللم المسللجمة مسللؤولية تق للليمية  
يو  يساسلل ا يال عللا ال للام،   يحللة لكللا مللن ي للالا  للمم جللماد ا عتللداد عمللى عةمتللا 

ي لللالا  لللمم جلللماد  علللا منا سلللة ميلللم مللللموعة ين يم لللخ دعلللود لطملللب تعلللويض  عملللا 
وال للمم  والعة للة  مللن  للمم متللى تللوا مت لللموط تمللك الللدعود المتمومللة لاللطللا ي للالا 

 .2السللية لين ما

                                                           

ػدَبٌ إثةراْٛى انطةردبٌ، َةٕ ٘ دًةد خةبؽر، شةرح ان ةبٌَٕ انًةدَٙ يظةبة  انذ ةٕل انشخظةٛخ،  -1

 .311، 311، ص4114، ةا  انث بفخ، ػًبٌ، 1ؽ

 .312ٌ، َٕ ٘ دًد خبؽر، انًظد  انطبث،، صػدَبٌ إثراْٛى انطردب -4

، زٚةٍ انذ ٕقٛةخ 1ػظًذ ػجد انًجٛد ثكر، انًطةؤٔنٛخ انز ظةٛرٚخ فةٙ ان ةٕاٍَٛ انًدَٛةخ انؼرثٛةخ، ؽ -3

 .14،13، ص4116ٔاألةثٛخ، نجُبٌ، 

طةةجر٘ يظةةطفٗ دطةةٍ انطةةجا، ةػةةٕٖ انًُبفطةةخ غٛةةر انًشةةرٔػخ كٕضةةٛهخ قؼةةبئٛخ نذًبٚةةخ انًذةةم  -2

 .11، ص4114خ انٕفبا ان بََٕٛخ، اإلضكُد ٚخ، ، يكزج1انزجب ٘، ؽ
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،  لللل  القللللانون المللللدن  العما لللل  201وسللللند دلللللك نللللص ال قللللمة األولللللى مللللن المللللادة ي 
تسللللار يكللون  للامنار عدا كللان يو  ينقللص  يمتللا ملالللمةيو  عدا يتملل  يحللد مللاا ميللم ي :لقول للا

 .2تعدد،يو   د تعمد   عحداوا يدا ال مم 
م للمحة ماليللة ملللموعة ي تلليح لمم للموم ين يطالللب يو   ال للمم الللدذ ي لليب حقللار  

م للمحة ماليللة يو  لللالتعويض نتيجللةر لللدلك ا عتللداد  يمللا عدا لللم ين للب ال للمم عمللى حللة
مللللموعة   لللة يجلللوا التعلللويض عنلللا  حيلللث   يجلللوا الحكلللم للللالتعويض لوا لللب عةملللة 

اللدذ يو  تعمم ا دون عدن مالك ا الحقيق ؛  نت لاد حلة الوا لباسيو  تجامية انتاع ا ملار 
 .1يمتكب ملار عند استعمال ا

ن للم تكلن مسلجمة   لة   ويتمتخ الحة    العةمة التجاميلة لالحمايلة المدنيلة حتلى واق
يلللتمط التسللجيا لقيللام يللدا النللوع مللن الحمايللة  عد ت عللد الحمايللة المدنيللة يالحقو يللة، الوسلليمة 

ايلة ممكيلة العةملة التجاميلة ميلم المسلجمة  ع  ين التسلجيا ي علد للمطار يساسليار الوحيدة لحم
 .3لقيام الحماية الجاائية لمعةمة التجامية

   لإدا ملا 2كما ين العةمة التجامية يمكن ين تتلال  ملن ا سلم اللل ل  ل لاحل ا 
يقلللوم التلللام يحلللديم ين يجعلللا اسلللما اللل للل  عةملللة تجاميلللة يميلللا ل لللا منتجاتلللا التللل  

العةمللة الحمايللة المدنيللة لوللض النظللم  ا تجللام ل للا    لل  يللد  الحالللة تكتسللبيو  ل للنع ا
  و لد نسلانعن تسلجيم ا   حلة اللللص  ل  اسلما يعلد ملن الحقلوة المة لقة للللص ار

، مللن القللانون المللدن  العما لل  28ي لل ى القللانون الحمايللة ل للد  الحقللوة  عد ن للت المللادة ي
لكلا ملن ي، منلا عملى ينلا 22سلم ولقلب...، ون لت الملادة ييكلون لكلا لللص ايعمى ينلا 

 ضنااعا الويم    استعماا لقلا لة ملمم ولكا من ي نتحا لقلا  ين يطمب و   التعم 

                                                           

  .1516( نطُخ 23( ان بٌَٕ انًدَٙ األ ةَٙ  قى )411ٔٚ بثم َض انف رح انًذكٕ ح، َض انًبةح )   1-

ػجد انًجٛةد انذكةٛى، ػجةد انجةبقٙ انجكةر٘، يذًةد ؽةّ انجشةٛر، انةٕجٛس فةٙ َظرٚةخ االنزةساو فةٙ ان ةبٌَٕ  

  4-.412، ص4111انطُٕٓ ٘، ثغداة، ، يكزجخ 1، ؽ1انًدَٙ انؼراقٙ، ج

 .301طالح زٍٚ اندٍٚ، انًهكٛخ انظُبػٛخ ٔانزجب ٚخ، يظد  ضبث،،  -3

، إا 4112نطةُخ  01ُٚفٓى انا يٍ خالل رؼرٚ  قبٌَٕ انؼاليبد انزجب ٚخ ٔانًؤشراد انجغرافٛخ  قةى  

ػخ يٍ اإلشب اد ( يُّ ػهٗ اٌ )انؼاليخ انزجب ٚخ ػجب ح ػٍ أ٘ إشب ح أٔ يج1/3ًَٕظذ انًبةح )

 ٔثًؼًُٓب األضًبا انشخظٛخ(.  ...

  .464طالح زٍٚ اندٍٚ، انًهكٛخ انظُبػٛخ ٔانزجب ٚخ، يظد  ضبث،، صاَظر ٔثبنًفٕٓو َفطّ   -2
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 .2من دلك،. ولالم  وم ن سا يلد الملمع األمدن  وان يطمب التعويض عدا لحقا  مم
اعتللداد عمللى يللد  ذ ي يتمتللخ لمجموعللة مللن الحقللوة المدنيللة  وين نسللانار للإن  لللدا 

الحقللللوة يمكللللن ين ي لللليب المعتللللدد عميللللا ل للللمم ولالتللللال  يللللن ض حقللللا  لللل  المطاللللللة 
دا ملا و لخ عمي ملا اعتلداد  لالتعويض  عد من حة الللص  انونار ين يحمل  اسلما ولقللا  واق

من حة اللللص مقا لاة المعتلدذ  ود لخ ا عتلداد وملن ولم  إن  المنااعة، يو  يلا نتحاا
 .1ويضالمطاللة لالتع

يمكن القوا لاستطاعة مالك العةمة ميم المسلجمة عيقلا  التعلدذ عملى  إنا  وعميا 
ممكية عةمتا  و قار ألحكام المنا سة ميم المللموعة  انونلار  التل    تتجلاوا كون لا تطليقلار 

 ألحكام المسؤولية التق يمية يال عا ال ام،.
توجيللا ادعللادات ميللم علللى  ويح للا  لل  ميللدان التعامللا التجللامذ ين يعمللد تللاجم مللا

ل للم  يو   للحيحة  للد عةمللة تجاميللة عائللدة  حللد منا سلليا  لوللمض النيللا مللن سللمعتا
ريدائللا مللن اجللا ار للادة ماديللار مللن دلللك  و للد تت للمن ا دعللادات عيانللة يو  العمللةد عنللا 

 للللع  علللللى  للللللص التللللاجم المنللللا ،  وتلللللوي ار لسللللمعة عةمتللللا التجاميللللة  ويللللدا يللللؤدذ
جنسلية عللى  ينلا ينتمل يو  مةدتا  كان يلدع  ين التلاجم المنلا ، ميلم يملينائتمانا وعدم 
تحقيلة مم لا يلدا عللى  ينا عمى ولك ار ة،  ويتو ا التاجم المنلا ،يو  دولة يلمد 

تقلللديم ملللدكمات ميلللم يو   للل  المجلللةتيو  النللللميو  لوسلللائا ملتم لللة  كتوايلللخ المنللللومات 
 .3األساليب الج ات اردامية وميم دلك منعلى   حيحة
و للد جللاد مو لل  الملللمع العما لل  وا للحار مللن مسللالة ععطللاد الحللة لممت للمم  لل   

المطاللللة لللالتعويض عللن ال للمم األدللل   الللدذ يملل، الجانللب ا جتمللاع  لمدمللة الماليللة  
يتنللاوا حللة التعللويض ي، مللن القللانون المللدن  العما لل  لقولللا 189/2ولللدلك لللنص المللادة ي

 لل  يو   لل  لللم ايو   لل  عم للايو  عمللى الويللم  لل  حميتللا ال للمم األدللل  كللدلك  كللا تعللدٍ 

                                                           

 .1516نطُخ  23( يٍ ان بٌَٕ انًدَٙ األ ةَٙ . قى 25انًبةح )اَظر  -1

ًدَٛةةخ انؼرثٛةةخ، يظةةد  ضةةبث،، ػظةةًذ ػجةةد انًجٛةةد ثكةةر، انًطةةؤٔنٛخ انز ظةةٛرٚخ فةةٙ ان ةةٕاٍَٛ ان -4

 .151ص

 .13طجر٘ يظطفٗ دطٍ انطجا، يظد  ضبث،، ص -3



 (تحليلية مقارنة دراسة) المسجلة غير التجارية للعالمة المدنية الحماية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

322 

 لللل  اعتلللللام  المللللال  يجعللللا المتعللللدذ مسللللؤو ر عللللن يو   لللل  ممكللللا  ا جتمللللاع يو  سللللمعتا 
 .2،التعويض
  كحلللة نسلللانللللدا  قلللد ملللنح القلللانون الحمايلللة لمحقلللوة المدنيلللة الم للليقة للللللص ار 

المتعمقلللة لاعتللللام  الملللال    وسلللمعتا  كملللا ملللنح الحمايلللة لمحقلللوة  للل  اسلللما ولقللللا نسلللانار
ين يطالللب لإيقللا  ا عتللداد والمطاللللة  ويعطللى القللانون الحللة لكللا مللن و للخ عميللا ا عتللداد

لللالتعويض  عد ان ا لتللاام لعللدم األ للمام لللالويم يجللد سللند  مللن نللص القللانون   للإدا ح للا 
يمكلان  ارلةا ن  ت المسؤولية التق يمية عن  عا ارلةا يال علا ال لام،  لعلد تلوا م

 يد  المسؤولية.
يمكللن القللوا لانللا لاسللتطاعة  للاحب العةمللة التجاميللة  إنللا  ولنللادر عمللى مللا سلللة 

سللواد كانللت مسللجمة يم ميللم مسللجمة  منللخ التعللدذ عمللى ممكيتللا  لل  العةمللة و قللار ألحكللام 
دعود المنا سة ميم الملموعة الت    تتجاوا كون ا تطلية رحكلام المسلؤولية علن ال علا 

 .1ال ام
اللللدين عنلللد الللللوض  للل  دماسلللة المسلللؤولية عللللى  وملللن الطليعللل  ين يوا ملللا يتللللادم 

التق للليمية كاسلللا، لحلللة الحمايلللة المدنيلللة يللل  معم لللة يمكلللان يلللد  المسلللؤولية  ملللن لطلللا 
و مم وعة ة سللية لين ما  لاعتلام ان يد  ا مكلان تمولا للموطار لقيلام الحمايلة لالنسللة 

 لدلك سنلحث    يد  األمكان تلاعار.لمعةمة التجامية ميم المسجمة  

 ادلطلب الثاني
 اخلطأ )فعل التعدي(

علللامة عللن علللةا لللالتاام  :ي مكللن تعميلل  اللطللا  لل  المسللؤولية التق لليمية عمللى ينللا 
ادماك  وللللا عن لللمان  ملللادذ يتمولللا ل علللا ا للللةا  يو   لللانون  سلللالة ي لللدم علللن تمييلللا
 .3ومعنوذ يتموا لالتمييا وا دماك

                                                           

( يٍ ان بٌَٕ انًدَٙ 1ف رح  416( يٍ ان بٌَٕ انًدَٙ انؼراقٙ َض انًبةح )411ٚ بثم َض انًبةح ) -1

 . 1516نطُخ  23األ ةَٙ  قى 

  .10طجر٘ يظطفٗ دطٍ انطجا، يظد  ضبث،، ص  4-

، 4114رٚةةخ انؼبيةةخ نالنزسايةةبد، ثةةدٌٔ ؽجؼةةخ، انًكزجةةخ ان بََٕٛةةخ، ثغةةداة، دطةةٍ ػهةةٙ اَةةٌٕ، انُظ -3

 .43ص
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 :2من لةا تعمي  اللطا لانا يقوم عمى عن مين. يما وي ستنتز 
التعلللدذ  وتجلللاوا الحلللدود يو  المو لللوع : ويلللو ارللللةايو  يو ر: العن لللم الملللادذ

 الت  يجب عمى الللص ا لتاام ل ا.
 التمييا.يو  اللل  : ويو اردماكيو  وانيار: العن م المعنوذ

ا سلة ميلم المللموعة، تحقلة  علا  يستمام لم خ دعلود الحمايلة المدنيلة يدعلود المن 
ملللا يعلللد عملللةر ملللن يعملللاا المنا سلللة ميلللم المللللموعة لمممت نلللين ل لللدا النللللاط  يو  اللطلللا

ولاللللكا الللدذ يمتللب  للمم ل للاحب العةمللة التجاميللة ويلمللة حالللة مللن التلللالا والتماوللا 
 عةالسلميو  الت  من لان ا ين تسللب للسلار وت لميةر للدد جم لوم المسلت مكين  ل  الل لاعة

 .1اللدمة مو وع المنا سةيو 
ولملطا    يعماا المنا سة ميم الملموعة معنى لاص  يتموا     لمومة وجلود  

 يكولم  لحيلث يمكلن و ل   علا يحلديما لانلا للاطئيو  منا سة ميم ملموعة لين تاجمين
 عا منا سة ميم محقة    حة التاجم االم  ويعد اللطا متوا مار    مولا يلد  الحاللة يو 
حلللدث دللللك منلللا نتيجلللة يو  د تلللوا م سلللود النيلللة و  لللد ار لللمام للللدد ممتكلللب اللطلللا سلللوا

عيماا لحقيقة ما يقوم لا من عما ويو م دلك عمى نلاط التاجم المنلا ،  عد ملن للان يلدا 
 للم  م لمتعامللا يو  اللطللا  للم  الللائن يللدا التللاجم  لمتعامللا مللخ التللاجم ممتكللب اللطللا 

لسللللا  ممللا ي للم لالتللاجم  للحية المنا سللة ميللم يو  مللخ تجللام اللللمين  نتيجللة ل للدا اللطللا
 الملموعة.
عن يعمللاا المنا سللة ميللم الملللموعة التلل  ت عللد لطئللار  يلل  يعمللاا يقللوم ل للا التللاجم  

اللللللم  والناايللللة  لللل  يو  األمانللللة يو  العللللاداتيو  وتنطللللوذ عمللللى طللللمة منا يللللة لمقللللوانين 
لمللللة ا للللطماب يو  ن المعللللامةت متللللى   للللد ل للللا عحللللداث لللللل، لللللين منلللللاتين تجللللاميتي

 للم  عمللةد المنلللاة يو  لإحللدايما مللن لللانا اجتللداب عمللةد عحللدد المنلللاتين لللللمد 
 .3عن ا

                                                           

 -. 411ػجد انًجٛد انذكٛى، ػجد انجبقٙ انجكر٘، يذًد ؽّ انجشٛر، يظد  ضبث،، ص -1

ان بػٙ اندكزٕ  يذًد ػجد ؽؼًٛص، انؼاليبد انزجب ٚخ انًفٓةٕو ٔانذًبٚةخ انًدَٛةخ، يظةد  ضةبث،،  -4

 .121ص
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دا كان ال قا والق اد  د اسلتقما عملى ين اللطلا  ل  المسلؤولية التق ليمية ينطلوذ   واق
عمى علةا لواجب  انون   ع  ين تحديد اللطا    ميدان التعاما التجلامذ يلتمل  لعلض 

ارلللةا يلقواعللد األمانللة واللللم  والناايللة علللى  د  عد ين للم  معنللا  للللكا يساسلل الللل 
 لل  التعامللا التجللامذ،؛ كللون المنا سللة لحللد دات للا عمللا ملللموع ومطمللوب لتطللويم النلللاط 
التجامذ  ولكن المنا سة الت  تنحم  لاعماا ميم مللموعة ململة لواجلب األمانلة والناايلة 

تكللب يللدا اللطللا مللن  لللا المت للمم مللن يعمللاا المنا سللة ت عللد لطئللار يسللتوجب مسللؤولية مم 
 المعيلللام المو لللوع   عتللللام ال علللا لطلللا  للل  دعلللود المنا سلللة ميلللم   2ميلللم المللللموعة

الملموعة  يو كلون ال علا مللال  لمعلم  التجلامذ  ومللاد  األمانلة والللم   وا سلتقامة 
ويلو معيلام ملمن يتلمك  الحلم  التجاميلة  المعتم  ل ا    العة ات الم نية لكا حم ة ملن

 .1سمطة تقديمية لمقا  
سلمعة التلاجم المنلا ،  وتلملة ا لتللا، عللى  كما ي علد لطئلار األعملاا التل  تسل د 

ا عتلللداد عمللى عةمتلللا التجاميللة  كاتللللاد اسلللم يو  نلللاطايو  سلللمعا  يو  مللخ محملللا التجللامذ
نللم ا دعلادات يو   التمويز عمى ينلا  لاحل ا الحقيقل يو  عةمة المنا ،  اسمار لعةمتا

الكادلللة التلل  تسللت د  تلللويا الحقللائة عللن الل للائخ والسللمخ التلل  تحمللا العةمللة التجاميللة 
 .3لممنا ،؛ ك  ين م  عنا عمةئا والائنا  ولالتال  تحطيم ممكا  المال 

الملدعى عميلا  ل  دعلود المنا سلة ميلم عللى  ومتى كان اللطا الدذ يسند  المدع  
يللدا اللطللا   يتللوا م ع   للإن  ميللد العةملة التجاميللة التلل  تعللود عليلا المللموعة يللو مجللمد تق

ت لميا الجم لوم واحتملاا عيقاعلا  ل  الملل، للين عللى  عدا كان التلالا لين العةمتين يؤدذ
 . 2العةمتين
 ميم عمدية ي عد لطايو  عن كا ما يلكا منا سة ميم ملموعة من ي عاا عمدية 

                                                           

طةةجر٘ يظةةطفٗ دطةةٍ انطةةجا، ةػةةٕٖ انًُبفطةةخ غٛةةر انًشةةرٔػخ كٕضةةٛهخ قؼةةبئٛخ نذًبٚةةخ انًذةةم  -1

 .111انزجب ٘، انًظد  ضبث،، ص
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 لاحب المللمع التجلامذ ال لويم يو  ائعة  يلو  يلام التلاجمموجب لممسؤولية  والحاللة اللل
القيللللام يو  مطالقللللة لعةمللللة تللللاجم اللللللم دون عدنللللا يو  لاسللللتلدام عةمللللة تجاميللللة ملللللال ة
اللللدمات واتلللاد عةمللة الويللم وسلليمة لللدلك  عد تعللد يو  لللارعةن والتللمويز عللن المنتجللات

ة الملللل، والت لللميا لللللدد جميلللخ ا عملللاا الملللدكومة اعمللللاا منا سلللة ميلللم مللللموعة  وتلملللل
 .2ا  مام لاعلى  و د تؤدذ  جم وم المست مكين

وتمجلللخ مسلللالة تحديلللد ملللا يعلللد لطلللا  لللمن حلللا ت المللللال ة والتقميلللد محلللا لحلللث  
وت  يا من  لا محكمة المو وع  حيث تستلدم سمطت ا     لك ا لتللا،  وال  لا  يملا 

مللن عدمللا  وتعللوا المحكمللة عمللى  مطالقللار  وليللان عن كانللت مللا ي عللد لطللايو  يعللد متلللال ار 
والعةمللات المقمةللدة لويللة  لعللض المعللاييم لمعم للة دمجللة التلللالا وتحديللد العةمللات األ للمية

 :ما ي عد لطا ويمكن عجماا يد  المعاييم لما يم على  الو وا
 او ر: العلمة لاوجا الللا لين العةمتين   لاوجا ا لتة .

العةمة األ لمية والعةملة المقملدة مقامنلة  لحيحة لك  تكون العةمة المقامنة لين  
ومنتجة  تتقيد المحكمة لاوجا الللا كاسا، لتحديد التقميد للين العةمتلين  و  عللمة ألوجلا 

للداع عللى  ا لتة  طالما ين التقميلد يتحقلة عنلدما يح لا اللللا للين العةمتلين  ويلؤدذ
تمس   ل  ديلن المسلت مك  ووللد لديلا الجم وم وت ميما  ومن الطليع  ين الللا يو الدذ 

 .1الت ميا والمل، للان العةمة األ ميةعلى  انطلاع يقود 
 وانيا: العلمة لالمظ م لين العةمتين   لالعنا م الجائية.

ا عتلللداد لالتللللالا العلللام والمحاكلللاة ارجماليلللة التللل  ت ظ لللم عللللى  يتكلللا يلللدا المعيلللام
علللى  ض النظللم عللن الجائيللات  لمعنللى ينللا ي نظللمال لل ات اللللاماة  لل  العةمللة األ للمية لولل

 كا عن م من العنا م المكونلة ل لا ولم الو لواعلى  العةمة    مجموع ا  ولي، النظم
وللللدت يلللد  ال لللومة  لللإن  ال لللومة العاملللة التللل  تمكت لللا العةملللة  للل  ديلللن المسلللت مك عللللى 

قميلللللد لمعةملللللة انطلاعلللللار لوجلللللود التللللللالا واللملللللط للللللين ا ونلللللين عنلللللديا نكلللللون عااد حاللللللة ت
 .3األ مية

                                                           
 .126ان بػٙ اندكزٕ  يذًد ػجد ؽؼًٛص، انؼاليبد انزجب ٚخ انًفٕٓو ٔانذًبٚخ انًدَٛخ، يظد  ضبث،، ص -1
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والوللار: العلللمة  لل  تحديللد التلللالا يعللود لتقللديم المسللت مك العللادذ   المسللت مك ال طللن 
 و  المست مك الوا ا:

عن الميللدان المئيسلل  الللدذ يمللام،  يللا المقمللد يعمللاا المنا سللة ميللم الملللموعة يللو 
تحلللدد معيلللام  لللدمة نجاحلللا  للل  ت لللميا الجم لللوم يللل  التللل   لللإن  جم لللوم المسلللت مكين  للللدا

اللطللا  وملللن المعللمو  ان القلللدمة عمللى ت لللميا الجم للوم يكلللون لنسللب مت اوتلللة  عد يمعلللب 
 ايجاللار  ل  لداعلا يو  المستود الوقا   لمجم وم دومار    ت ميا المسلت مكين  ويلؤوم سلملار 

المقمةد للداع ملن  من الحمص وال طنة والدكاد ي عب عمى عاا من يحما مستود إن  لدا
يو  السللللادجيو  موا لللل ات   للل  حلللين يسلللل ا عميلللا للللداع المسللللت مك اللسللليطيحملللا يلللد  ال

ميللم الملللال   لل  يمللوم   وميللم المتل للم  يمللا يقتنيللا  حيللث يلالللم يللدا ا ليللم يو  الم مللا
تلللد ية   للل  حلللين يحلللمص األوا  للل  مطالقلللة ملللا يللللتميا يو  عمميلللة للللمائا دون تمحللليص

، والت للللميا للللللان العةمللللة و ح للللا  و للللد   يحميللللا تل للللم  و ح للللا وتد يقللللا مللللن المللللل
الجم للوم علللى  النظللم  لل  وجللود حالللة التقميللد مللن عدمللاعلللى  األ للمية  األمللم الللدذ يللؤدذ

المتوسللط  لل  يمللوم     يللو لللديد الحللمص والللدكاد حللد الللدموة و  يذ  العللادذ لممسللت مكين
يلو الم ملا السللادج حلد الح لليض  للدلك تعمللد المحكملة عنلد اللحللث  ل  وجللود اللطلا مللا 

 .2تحقة دلك نكون عااد لطا موجب لممسؤولية إن  عمى المست مك المعتاد  ينطم 
دوذ ا لت لللاص ملللن ييلللا اللللللمة لتحديلللد عللللى  ويع لللد  حلللص العةملللات التجاميلللة 

العةمتللين المتجلاومتين لللا ي نظللم علي للا علللى  يوجلا الللللا والمطالقللة  و  ينظللم عنلد ال حللص
التقديمية    مدد األللد لتقميلم اللللماد  وملا  الواحدة تمو األلمد  ويلقى لممحكمة سمطت ا

 .1يدلوا لا من الماد واستنتاجات 

 لثادلطلب الثا
 الضرر

  سللواد ات للمت نسللانم للمحة ملللموعة ريو  ال للمم يللو األدد الللدذ ي لليب حقللار  
ولمللا كانللت المسللؤولية المدنيللة تقللوم عمللى   اعتلللام يو  لللم ايو  عاط تللايو  مالللايو  لجسللما
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مم ميم المللموع اللدذ يمحلة ال لمد  وكلان الجلااد  ي لا عللامة علن تعلويض سا،  كمة ال 
ا للللةحا  ل للللدا كللللان ال للللمم يللللو المحللللوم الللللدذ تللللدوم معللللا المسللللؤولية يو  يللللدا ال للللمم

التق لللليمية وجللللودار وعللللدمار   للللإدا انت للللى ال للللمم انت للللت المسللللؤولية  م مللللا كانللللت جسللللامة 
 .2اللطا

ماديلللار  ويق لللد للللا دللللك ال لللمم  وال لللمم كملللا يلللو معلللمو   عملللا ين يكلللون  لللممار  
 الدملة الماليلة لمم لموم يو  ي ليب األملواايذ  الدذ يحدث مساسار لل د دو  يمة مالية 

يو  اتللللة  سلللليامتايو  اماعتللللايو  ا عتللللداد عمللللى حللللة الممكيللللة  كحقللللوة منللللاا الويللللميو 
ة منقو تللا  كمللا  للد يكللون ال للمم المللادذ  لل   للومة ا عتللداد عمللى حقللوة الممكيللة ال كميلل

ا عتلللداد عملللى عةملللة تجاميلللة يو  يحقلللوة المؤلللل  وحقلللوة الممكيلللة ال لللناعية والتجاميلللة، 
 .1ممموكة لمويم

 ال لللد  المئيسللل   للل  دعلللود المسلللؤولية المدنيلللة يلللو تعلللويض ال لللمم واق لللةحا   
احتمللاا تحققللا جللماد يو  ويعللد لللمطار موجلللار لتحقللة المسللؤولية  الللدذ يسللتمام تحقللة ال للمم

م المللللموعة  لكللل  يلللتمكن المت لللمم ملللن م لللخ دعلللود الحمايلللة لو للل  اعملللاا المنا سلللة ميللل
 للة محللا لممسللؤولية ع  عدا   3الت للدذ لللا لويللة تعوي للا واق للةحايو  ال للمم يا عتللداد،

تمتب عمى عما المنا سة ميم الملموعة  مم  سواد يكان ال مم ماديلار ينلاا الم لموم 
 اع   سواد كان  ويمار يم كليمار.يدليار يناا سمعتا واعتلام  ا جتميو     يموالا 
و لخ نتيجلة اريملاا وعلدم التحلما  يو  وي عد اللطا  ائمار سواد  دم لنية ار لمام 

ويسلللتوذ  للل  دعلللود المنا سلللة ميلللم المللللموعة  انونلللار ال لللمم الملللادذ والمعنلللوذ   كةيملللا 
 .2يستوجب التعويض

دعللللود يو  نيللللةعن اعتلللللام دعللللود المنا سللللة ميللللم الملللللموعة دعللللود لمحمايللللة المد 
تجاميللللة    يعنلللل  ين نطلللللة عمي للللا جميللللخ القواعللللد العامللللة التلللل  تحكللللم دعللللود المسللللؤولية 
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نملا طليعلة دعلود المنا سلة ميلم المللموعة تقت ل   التق يمية عن ال عا ميم الملموع  واق
العمللللا ميللللم  تقميللللم اسللللتونادات ل للللا عللللن احكللللام القواعللللد العامللللة    للللد  المسللللؤولية عللللن

    لللل  دعللللود عةجيللللة   لللل  حللللين ان دعللللود المنا سللللة ميللللم الملللللموع تعللللويض ال للللمم
منللخ علللى  الملللموعة   تقت للم عمللى تعللويض ال للمم  حسللب يعن وجللد،  لللا ت للد  يي للار 

 ا ستممام  يا      دعود و ائية وعةجية    الن واحد.يو  و وع ال مم
ين يو  لللدلك   يلللتمط لم للخ دعللود المنا سللة ميللم الملللموعة ي يكللون ال للمم محققللار 

نمللللا يك لللل  مجللللمد احتمللللاا و للللوع ال للللمم   تللللامم يو  كللللون  للللد و للللخ  عللللةر ي سلللليقخ حتمللللار  واق
  عد ين وظي للللة 2المحكمللللة لاتلللللاد ا جللللمادات الةامللللة لمنللللخ و للللوع ال للللمم  لللل  المسللللتقلا

الحماية المدنية   تقت م عمى عاالة ال مم  لا  د تكون لمنخ و وعلا  لمعنلى ين لا تلؤدذ 
تحكلللم للللالتعويض  للل  دعلللود المنا سلللة ميلللم المللللموعة ع  عدا   المحكملللة    1دومار و ائيلللار 

نملا  لإن  كان ال مم محققار  يملا عدا كلان ال لمم محلتمةر  المحكملة   تحكلم للالتعويض  واق
تحكم لاتلاد ارجمادات الك يمة لمنخ و وع ال مم  ويجوا ل ا ين تحكلم للاألممين معلار  عدا 

يللدا ال للمم  لل  المسللتقلا يحللتم اتلللاد  وجللدت تحقللة  للمم  عملل  وين منللخ اسللتممام و للوع
 ا جمادات الك يمة لدلك.

وي علللد عوللللات و لللوع ال لللمم  علللةر ملللن األملللوم ال لللعلة  للل  دعلللود المنا سلللة ميلللم  
الملموعة  كما ان تحديد مقدام ال مم عملى وجلا الد لة يكلاد يكلون مسلتحيةر  ل  اللدعود 

 المدكومة؛ نظمار لمطليعة اللا ة ل د  الدعود.
المماد اولاتا  ل  دعلود المنا سلة ميلم المللموعة ملوةر  يلو تحلوا الاللائن  ال مم  

لللدمات المللدع  ي للاحب العةمللة التجاميللة ميللم المسللجمة،  يو  ل للائخيو  عللن منتجللات
 .3وان ما  م عنا نتيجة لت ميا الائنا؛ لسلب ا عتداد عمى عةمتا

وعلللا ملللن  يلللام و  يتطملللب الق لللاد عوللللات و لللوع ال لللمم ال عمللل   للللا يسلللتلمص و  
 .2و ائخ يكون من لان ا عادةر علحاة ال مم لالمحا التجامذ
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وال لللمم اللللدذ يمحلللة المعتلللدد عملللى حقلللا  للل  العةملللة التجاميلللة يمكلللن ين يكلللون  
لسلامة ماليلة لالنسللة لماللك العةملة  كملا  لد يكلون معنويلار ي ليب عللى   ممار ماديلار يتلمجم

المعنويللللة لماللللك العةمللللة  كملللا  للللد يكللللون الحقلللوة يذ  الجانلللب ا عتلللللامذ ميلللم المممللللو،
ولسلللب ال للعولة  لل  تحديللد مقللدام ال للمم   امةر لمعن للمين المللادذ والمعنللوذال للمم للل

 .  2عن طمية ا ستعانة لللماديو  تقديم  ل ومة جاا ية على  تعمد المحاكم
دا كانلللت القاعلللدة ين ال لللمم المسلللتقلا يسلللتوجب التعلللويض ملللا دام محققلللار   لللإن  واق

  يعللوض ع  عدا  إنللا   للد يقللخ و للد   يقللخ  -ميللم محقللة الو للوع –لمحتمللا ويللوال للمم ا
  لكللن المحكمللة تسللتطيخ ين تق لل  لمسللؤولية المللدعى عميللا يمحللدث ال للمم، 1و للخ  عللةر 

المت مم لمو لت اللدذ تت يلا  يلا العنا لم على  وين تؤجا تقديم التعويض الدذ يجب د عا
 .3ال مومية لتقديم جسامة ال مم

ال للمم ا حتمللال    يللدلا  للمن ال للمم المسللتقلا؛ كونللا  للمم ميللم إن  لل لللدا 
محقللة الو للوع  و  يوجللد مللا يؤكللد و وعللا مسللتقلةر  ممللا   تالللد يحكللام المسللؤولية المدنيللة 
لا  و  تقم التعويض عنا  لكن ملخ دللك يجلاا القلانونين العما ل  واألمدنل  اعتملاد  كسللب 

  ولالتلللال  تلللو يم الحمايلللة المدنيلللة 2لمحلللا التجلللامذلتلللو يم الحمايلللة المدنيلللة  للل  عنا لللم ا
 لمعةمة التجامية ميم المسجمة؛ نظمار لمطليعة اللا ة ل دا النوع من الحماية.

يلللتمط لقيللام الحمايللة المدنيللة لمعةمللة التجاميللة ميللم المسللجمة ين يكللون  إنللا  وعميللا
 ض  لل  حللالتين؛  قللد ان للا ينللا تللنيذ  ال للمم ميللم ملللموع  سللواد كللان وا عللار يم متو عللار 

تن ض  لا و وع ال مم ميم الملموع كملا و لد تلن ض لعلد و لوع ال لمم ميلم المللموع  
الح للاظ عمللى محللا الحمايللة يالللللص المعنلل  علللى   الحالةةة الولةةىلحللث ين للا ت للد   لل  

يموالللا، ومنللخ ال للمم لللا   حللة  للاحب العةمللة التجاميللة ميللم المسللجمة يللو يو  لالحمايللة
 وي الل ائخ يو  يدا األليم معنيار لالحماية ودلك لمنخ السمخ حة ممكية  كمية و 
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 .2الت  يستعمم ا    يعمالا التجامية العةمة التجامية اللدمات  الت  تحما
عاالللة ال للمم   الللللص علللى  الحمايللة المدنيللة ت للد  للإن   أمةةا  ةةي الحالةةة ال ا  ةةة 

لللا مللن  للمم  عد ين  المعنلل  لالحمايللة يللو الللللص المت للمم   يللتم تعوي للا عمللا لحللة
 .1ال مم المتمتب يو ارلةا لالتاام ي م  سالة  م دم  القانون

 رابعادلطلب ال
 العالقة السببية بني اخلطأ والضرر

ومعنى دلك ين يكون اللطا يو السللب  ل  ح لوا األدد اللدذ ي لاب المت لمم  
دا للم يكللن كللدلك   تللن ض المسلؤولية  نت للاد -نتيجللة طليعيللة –  لو  مالطللة السللللية  لللا. واق
 .3ين يكون اللطا نتيجة طليعية لعدم  يام الللص لتن يد التااما القانون يذ 

دا ملللا تلللدلمت عواملللا يللللمد و طعلللت امتللللاط ال لللمم لاللطلللا  لللة تتحقلللة يلللد    واق
. ويلدا ملا ن لت عميلا الملادة 2المالطة؛ كون النتيجة ليست ممتلطة لالسلب امتلاطلار طليعيلار 

تقللدم المحكمللة التعللويض ي :لقولللا 2592المللدن  العما لل  م للم لسللنة ، مللن القللانون 181/2ي
   جميخ األحواا لقدم ما لحلة المت لمم ملن  لمم وملا  اتلا ملن كسلب لللمط ين يكلون 

 .9يلد القانون األمدن   ن سا الم  ومة طليعية لمعما ميم الملموع،  وليدا نتيج
لللللا المعتللللدذ عمللللى  تسللللبيو  للللدا يتوجللللب وجللللود مالطللللة للللين اللطللللا الللللدذ يمتكلللللا 

العةملللة التجاميلللة وللللين ال لللمم اللللدذ لحلللة  لللاحب العةملللة الحقيقللل   لمعنلللى ين يكلللون 
ال علا ال لادم ملن المعتلدذ عملى يو  ال مم اللدذ ي لاب  لاحب العةملة نتيجلة لمسلموك

العةمللة  عندئللد تقللوم المسللؤولية المدنيللة. يمللا عدا انت للت العة للة لللين العة للة السللللية لللين 
لطللا يو   عللا الويللميو   للمم  كمللا لللو كللان ال للمم لسلللب المنا سللة الملللموعة اللطللا وال

 محكمة المو وع لاستلةص المالطة الم موم  ينا   تقوم المسؤولية المدنية  وتستقا
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 .2السللية من لةا الو ائخ المعمو ة يمام ا لاعتلاميا محكمة مو وع
العةمللة التجاميللة ميللم   للاحبيويقللخ عللبد عولللات العة للة السللللية عمللى المللدع   

المسللجمة،    للو الللدذ ي ولللت يمللام المحكمللة يمكللان المسللؤولية  ويتحقللة عولات للا  لل  الوالللب 
علللن طميلللة القلللمائن المتلللوا مة للللدد الملللدع   كلللان ي قلللدم لممحكملللة عةملللة تجاميلللة مللللال ة 

لدماتللا  ومللا ي ولللت يو  المللدعى عميللا تلللالا تمللك التلل  يسللتعمم ا عمللى ل للائعايسللتعمم ا 
ي ار من  مائن تلدا عملى ملا تسللب للا ملن  لمم نتيجلة للدلك ا عتلداد  ويقلخ علبد ن ل  ي

 .1وسخ المدعى عميا ن ي الالمالطة السللية عمى المدعى عميا  ويكون 
ينللا  عدا مللا يماد مالللك العةمللة التجاميللة ميللم المسللجمة ين يقلليم دعللود علللى  ونلمللص

  للد ين تكلون ينلاك عة لة سلللية للين  الحمايلة المدنيلة، المنا سة ميم المللموعة يدعلود
  عا التعدذ عمى عةمتا ولين ال مم الدذ لحة لمالك العةمة التجامية محا ا عتداد.

 ادلبحث الثالث 
 الىسائل ادلدنية حلماية العالمة التجارية غري ادلسجلة

مة تللين ممللا سلللة ان العةمللة التجاميللة ميلم المسللجمة تتمتللخ لالحمايللة المدنيللة المقللم  
يكلا  علا سللب  لمم للان  لسائم الحقوة و قار لمقواعد العاملة  ل  المسلؤولية والتل  تق ل 

لمويلللم يملللام  اعملللا للللالتعويض،  وتتمولللا يلللد  الحمايلللة علللن طميلللة دعلللود المنا سلللة ميللللم 
الملللللموعة عد تعللللد يللللد  األليللللمة الوسلللليمة الوحيللللدة لحمايللللة العةمللللات ميللللم المسللللجمة عنللللد 

 ح وا ا عتداد عمي ا.
لللللك  لللل  ين الوسلللليمة األولللللى التلللل  يسللللتطيخ  للللاحب العةمللللة التجاميللللة ميللللم و   

المللال ة يو  الواد تسجيا العةمة التجاميلة المطالقلةيو   التعدذ، و المسجمة استلدام ا  
لسللللنة  12لعةمتللللا  و قللللار لقللللانون العةمللللات التجاميللللة والمؤلللللمات الجوما يللللة العما لللل  م للللم 

تلللميل، يعيقلللا  التعلللدذ،  ع  ين ارللللكالية تظ لللم  للل  مللا ت طملللة عميلللا ات ا يلللة يو   2591
الوسليمة األلللمد ع  ويلل  مللدد  لدمة  للاحب العةمللة التجاميللة ميلم المسللجمة  لل  المطاللللة 

كلا  علا سللب  لمم لمويلم يملام يلالتعويض لنادر عمى القاعدة العامة الت  تلنص عملى ان 
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للللمات الجوما يلللة ملللنح يلللدا  اعملللا للللالتعويض،  لا لللة ين  لللانون العةملللات التجاميلللة والمؤ 
الحللللة ل للللاحب العةمللللة المسللللجمة دون ميللللم   ومنللللخ  للللانون العةمللللات األمدنلللل   للللاحب 
العةمللة ميللم المسللجمة مللن المطاللللة لللالتعويض  ملال للار لمللا جللاد  لل  القواعللد المقللممة  لل  

 .2511لسنة  23القانون المدن  األمدن  م م 
وعميللللا سيت للللمن المطمللللب األوا مللللن يللللدا الملحللللث  حللللة  للللاحب العةمللللة ميللللم  

الملللال ة،  و لل  يو  السللجمة  لل  المطاللللة لإيقللا  التعللدذ يالوللاد تسللجيا العةمللة المطالقللة
المطمب الوان   حة  احب العةمة ميم المسلجمة  ل  المطالللة للالتعويض  مسلتندار عملى 

 دعود المنا سة ميم الملموعة.

 ولادلطلب األ
ادلطابقة )وقف أو  لغاء تسجيل العالمة التجارية ادلشابهةإ

 التعدي(
، مللن  للانون العةمللات التجاميللة والمؤلللمات الجوما يللة العما لل  12/2تللنص المللادة ي 

   ين يطمب ملن المحكملة الولاد تسلجيا  لكا دذ م محةيعمى ين  2591لسنة  12م م 
 ين يحدد الو ائخ الت  يستند علي ا،. العةمة لةا لم، سنوات من تامي  تسجيم ا عمى

يت للح مللن لللةا نللص المللادة المللدكومة  ان الملللمع العما لل  مللنح الحللة لكللا دذ  
تلللالا عةمتللا  يو  يطمللب مللن المحكمللة الوللاد تسللجيا العةمللة التلل  تطللالةلللان  م للمحة

ملن تلامي  تسلجيم ا  عملى ين يحلدد مقلدم  ويحة لا تقديم طملا لةا لمل، سلنوات اعتللامار 
 الطمب الو ائخ الت  يستند علي ا عند  ياما لتقديم طملا.

لمالك العةمة التجاميلة ميلم المسلجمة الحلة  إن  و ياسار عمى دلك ومن لاب يولى  
تطلللالة يو   للل  ين يتقلللدم لطملللب الولللاد تسلللجيا العةملللة  عدا ملللا كانلللت يلللد  األليلللمة تللللالا

مللن لللان تسللجيا عةمللة تجاميللة عةمتللا المسللتعممة ومعمو للة لللين جم للوم المسللت مكين  عد 
ت لللميا عللللى  تطلللالة عةملللة مسلللتعممة ومعمو لللة  للل  السلللوة التجلللامذ ين يلللؤدذيو  تللللالا

يقاع م    المل،.  الجم وم واق
ولللللدلك يكللللون الللللنص  للللد مللللنح  للللمنار لمالللللك العةمللللة ميللللم المسللللجمة الحللللة  لللل   

المللمع ان لل القلواعللى  ا عتماض عمى تسلجيا عةملة تجاميلة تللالا عةمتلا  ويلدا يلؤدذ
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ن كللان للللكا ميللم ملالللم الحمايللة المدنيللة لمعةمللة ميللم المسللجمة  ودلللك مللن   لد ي لل ى واق
 لةا منح الحة ل احل ا    المطاللة لإيقا  التعدذ عمى عةمتا.

المطالقللللة التللللدادر لللللدد مسللللجا يو  وي قللللدم طمللللب علوللللاد تسللللجيا العةمللللة الملللللال ة 
طللة لللا  انونللار  ويكللون  للمام   الللا لمطعللن يمللام العةمللات ليلللت  ي للا و قللار لم للةحيات المنا

 .2المحكمة لةا وةوون يومار من تامي  تلموا لقمام المسجا
، مللن  للانون العةمللات والمؤلللمات العما لل   لل  يحللد 12/2و للد تجسللد نللص المللادة ي 

 للمامات محكمللة التمييللا ا تحاديللة عد جللاد  يللا ي... ولللدد عطلل  النظللم  لل  الحكللم المميللا 
 12يحكلام الملادة عللى  وملال  لمقانون دللك ان دعلود المميلا تسلتند يم  حيحوجد ينا م

 08المعلدا للامم سلمطة ا ئلتة  م لم  2591لسلنة  12من  انون العةمات التجاميلة م لم 
المنلللوم  لل  جميللدة الو للائخ العما يللة  والتلل  اجللاات لكللا دذ م للمحة الحللة  1882لسللنة 

عةملة للةا لمل، سلنوات ملن تلامي  تسلجيم ا    ين يطمب من المحكملة الولاد تسلجيا ال
عملى ان يحللدد الو للائخ التلل  يسللتند علي للا  لللدلك كللان عمللى المحكمللة ين ت  للا  لل  مو للوع 

 ان المحكملة للم تلماع ملا تقلدم مملا الدعود وتحسلم ا و قلار ألحكلام القلانون الملدكوم  وحيلث
عادة الدعود لمحكمت ا رت  .1لاع ما تقدم،يلا ل حة حكم ا المميا لدا  مم نق ا واق

، عمللى العةمللة التجاميللة المللل ومة عد يحللة ل للاحل ا 12/2وينطلللة نللص المللادة ي 
و قلللار ل لللدا اللللنص الحلللة  للل  ممامسلللة طملللب الولللاد تسلللجيا العةملللة التجاميلللة للللةا لمللل، 

يو  سلللنوات ملللن تلللامي  التسلللجيا  عنلللدما تكلللون العةملللة المطملللوب الولللاد تسلللجيم ا مطالقلللة
  كملا يحلة للا طملب ارلولاد  ل  دون التقيلد لملدة للمط ين يقلدم 3ملال ة لعةمتا المل ومة

للللللكا ملللللال  ألحكللللام يو  العةمللللة  للللد تللللم لالتحايللللا لمج للللة الملت للللة مللللا يؤيللللد تسللللجيا
يو  ين العةمللللة اسللللتعممت ممللللن  للللام لتسللللجيم ا لق للللد الت للللميا  لللل  السللللمخيو  التسللللجيا 

   .2اللدمات الت  استعممت العةمة للان ا

                                                           

 انزجب ٚخ ٔانًؤشراد انجغرافٛخ انًؼدل.( قبٌَٕ انؼاليبد 11َض انًبةح )اَظر  -1
، غٛر يُشٕ . َ ةالب 4111/ يدَٛخ 101قرا  يذكًخ انزًٛٛس االرذبةٚخ فٙ انؼرال انظبة  فٙ االػجب ح  قى  -4

ػةةٍ ان بػةةٙ انةةدكزٕ  يذًةةد ػجةةد ؽؼةةًٛص، انؼاليةةبد انزجب ٚةةخ انًفٓةةٕو ٔانذًبٚةةخ انًدَٛةةخ، يظةةد  ضةةبث،، 

 .146ص

 .146د ؽؼًٛص، انؼاليخ انزجب ٚخ انًفٕٓو ٔانذًبٚخ انًدَٛخ، يظد  ضبث،، صان بػٙ اندكزٕ  يذًد ػج -3

نطةةُخ  41/أ، ة( قةةبٌَٕ انؼاليةةبد ٔانًؤشةةراد انجغرافٛةةخ انؼراقةةٙ  قةةى 41/4َةةض انًةةبةح )اَظةةر  -2

 انًؼدل. 1511
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ةملللللات التجاميللللة األمدنلللل  الحمايلللللة القانونيللللة يالمدنيللللة، لمعةملللللة ومللللنح  للللانون الع 
، عملللى ينلللا ك عدا كانلللت العةملللة 11الملللل ومة  عد تق للل  ال قلللمة يب/ اللنلللد األوا/ الملللادة 

ن لم تكن مسجمة  يحلة لمالك لا ين يطملب ملن المحكملة الملت لة منلخ  التجامية مل ومة واق
ميلللم مماوملللة للللميطة ين يلللدا يو  ماوملللة للللدمات ميو  الويلللم ملللن اسلللتعمال ا عملللى منتجلللات

اللللللدمات وللللللين العةملللللة يو  ا سللللتعماا ل لللللد  العةمللللة عملللللى  لللللمة لللللين تملللللك المنتجلللللات
 ك....المل ومة
  لللدا اللللنص يعلللالز  م لللية  يلللام الويلللم لاسلللتعماا عةملللة تجاميلللة ملللل ومة  سلللوادر  

ص المللدكوم يكانللت مسللجمة يم ميللم مسللجمة  لل  اللمللد الللدذ و للخ  يللا ا سللتعماا  ومللنح الللن
المحكملللة عللللى  ماللللك العةملللة التجاميلللة الملللل ومة  للل  يلللد  الحاللللة الحلللة  للل  ين يقلللدم طمللللار 

الملت للللة لمح للللوا من للللا عمللللى حكللللم  مقت للللا  يو لللل  التعللللدذ، مللللن اسللللتعماا عةمتللللا 
 .2ميم مماومةيو  لدمات مماومةيو  التجامية المل ومة عمى منتجات

لكللا دذ م للمحة يلللان  ص للللكا مطمللةوالسللؤاا الللدذ ي وللام  لانللا طالمللا ومد الللن 
  للا يجللمذ المطمللة عمللى اطة للان يم ي قيللد ن  ،الحللة  لل  ين يطمللب الوللاد تسللجيا العةمللة

اعتاد لماد سمعة معينلة وتعم لت يلد  األليلمة لمتقميلد وو لخ  لمعنى يا يحة لكا مست مك
لوللاد الللللص تحللت طائمللة المللل، والت للميا عنللد ا تنائللا لمسللمعة المللدكومة   لل  ين يطمللب ا

 ا عتدادن المقمدة سوةر ل احب العةمة الت  و خ عمي ايو  تسجيا العةمة الملال ة
يو  المطالقلللللةيو   لللللوص اللا لللللة لللللللطب العةملللللات المللللللال ةلمنمةد عن الم سلللللت ق   

يو  المقمللدة  يللمد ين للا جللادت مطمقللة  لل  ععطللاد الحللة لكللا للللص م مللا كانللت لل لليتا
تولاة  و لام لتحديلد الو لائخ ميلم المللموعة الموجللة  ل تا طالملا تحققلت  يلا الم لمحة المل

 ارلواد.يو  لطمب اللطب
للللدا يمكلللن القلللوا لاسلللتطاعة المسلللت مك العلللادذ وكلللا  لللمد تعلللمض لمولللش والت لللميا  

لللان السللمخ التل  تحمللا عةملة مقمللدة ين يطملب الوللاد تسلجيم ا  عد ين الوايللة ملن التلللميخ 
 .  1مل، والت ميا يو حماية المست مك لالدمجة األسا، من ال

                                                           

  .110طالح زٍٚ اندٍٚ، انؼاليبد انزجب ٚخ ٔؽُٛبب ٔةٔنٛبب، يظد  ضبث،، ص  1-

يذًةةد ػجةةد ؽؼةةًٛص، انؼاليةةخ انزجب ٚةةخ انًفٓةةٕو ٔانذًبٚةةخ انًدَٛةةخ، يظةةد  ضةةبث،، ان بػةةٙ اندكزٕ  -4
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عن نللص ال قللمة األولللى يوتعللاا وج للة النظللم يللد  لقللمام لمق للاد العما لل  جللاد  يللا ي 
من المادة الحادية والعلمون من  انون العةملات التجاميلة يعطلت الحلة لكلا دذ م لمحة 
ين يطمب من المحكمة الواد تسجيا العةمة لةا لم، سنوات ملن تلامي  تسلجيم ا عملى 

خ التللل  يسلللتند علي لللا؛ ولكلللون وكيلللا الللللمكة المدعيلللة  لللد اسلللتند  للل  طملللب ين يحلللدد الو لللائ
يللدا السلللب  للإن  وجللود عةمللة سللالقة مسللجمة مطالقللة لمعةمللة التلل  لللطل ا علللى  ا لوللاد

يجيا لا  انونار حة المطاللة وان لم تكن العةمة مسجمة سالقار تعلود لمللمكة المدعيلة؛ ألن 
لص لولللض النظلللم عللن  للل تا سلللواد كلللان مالكلللار يللدا الحلللة ممنلللوح لحكلللم القللانون ألذ لللل

لللللم يكللللن  طالمللللا ان المللللادة اللامسللللة مللللن  للللانون العةمللللات حظللللمت تسللللجيا يو  لمعةمللللة
العةمللللات المطالقللللة لعةمللللة مسللللجمة سللللالقار  وان الوايللللة مللللن الحظللللم يللللو حمايللللة جم للللوم 

النظلام  المست مكين من الت ميا وان ا حكام القانونية الت  يومدت الحظم تلدلا  ل  عطلام
 .2العام الواجلة ا حتمام والتطلية،

 للانون العةمللات التجاميللة يجللاا المطاللللة لإلوللاد تسللجيا العةمللة التجاميللة  للإن  لللدا
يتقلدم لطملب ارلولاد كلا دذ م لمحة ل لدا الطملب  وملن للان  المطالقة  ودللكيو  الملال ة

الحللة  لل  ين يتقللدم  اللللدي   ين يكللون ل للاحب العةمللة التجاميللة المسللتعممة وميللم مسللجمة
لطمللللب علوللللاد التسللللجيا    للللد  وسلللليمة عجمائيللللة يسللللتطيخ  للللاحب العةمللللة التجاميللللة ميللللم 

 المسجمة القيام ل ا.
لمح لاظ عملى حقلا  ل    انونيلة لمالك العةمة التجامية ميم المسلجمة وسليمة إن  لدا 

  العةمللللة  عد لللللا لموجللللب دعللللود المنا سللللة ميللللم الملللللموعة الحللللة  لللل  يو لللل  ا عتللللداد،
 األ ا ينلا عملى الملدع   ل  دعلود المنا سلة ميلم المللموعة عوللات العة لة السلللية للين 
 علا المنا سلة ميلم المللموعة ولللين ال لمم اللدذ يللم للا  ويللدا لطليعلة الحلاا يملم يكتن للا 

لممحكملللة ين  العة لللة السلللللية  يمكلللنيو   لللعولات جملللة   لللإدا تعلللدم عوللللات و لللوع ال لللمم
عوللات مالطلة عللى  لان ا منخ و وع ا عتداد مسلتقلةر  دون الحاجلة تحكم لالتداليم الت  من

  عدا يممللك القا لل   لل  دعللود المنا سللة ميللم الملللموعة يكوللم مللن مجللمد الحكللم 1السللللية

                                                           

غٛةر  4/3/4115فةٙ  4111/ة/4411قرا  يذكًخ ثدااح انكراةح/ ثغداة/ انظةبة  فةٙ اإلػةجب ح  -1

 .141يُشٕ . َ الب ػٍ ان بػٙ يذًد ػجد ؽؼًٛص، يظد  ضبث،، ص

رٔػخ فةٙ ان ةبٌَٕ انةدٔنٙ انخةبص، يظةد  ضةبث،، زُٚخ دةبزو خهة ، ةػةٕٖ انًُبفطةخ غٛةر انًشة  -4
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ملللن لين لللا عنا لللم   –للللالتعويض لمم لللموم   ملللا حمايلللة المحلللا التجلللامذ لكا لللة عنا لللم 
تلاوم عن للم الاللائن لللي،  قلط  لل   مسللا، يلنجم عنللايذ  لمحيموللة دون -العةملة التجاميللة

الحلللاا للللا  للل  المسلللتقلا  ودللللك ملللن للللةا سلللمطتا  للل  ع لللدام األواملللم لاتللللاد عجلللمادات 
م لللادة تحلللوا دون اسلللتممام تلللاوم عن لللم العملللةد لمتلللاجم المت لللمم  كلللاألمم للللل يو للل  

 2ينلم الحكم ال ادم عمى ن قة المدعى عميا،يو  ا عتداد،
، لسلنة 29لملموعة واألسمام التجامية األمدنل  م لم يو د نص  انون المنا سة ميم ا

/  قلللمة ب، عمللللى مللللا يملللل  3عملللى يللللد  الوسلللليمة لللللكا وا للللح  عد ن للللت المللللادة ي 1888
يونللاد يو  يل للاحب الم للمحة عنللد ع امللة دعللوا  المدنيللة المتعمقللة لالمنا سللة ميللم الملللموعة

يو  لك الللة م للم ية المحكمللة الملت للة مللل وععلللى  النظللم  لل  يللد  الللدعود ين يقللدم طملللار 
 و   ممامسات تمك المنا سة..،-2من ارجمادات ااتية: يذ  نقدية تقلم ا  تلاد

يتللين مملا سللة ين القللانون األمدنل  يجلاا لكلا دذ م للمحة ع املة دعلود المنا سللة  
 عللا يموللا منا سللة ميللم يذ  ميللم الملللموعة  ولللا و قللار ل للد  الللدعود  و لل  التعللدذ  عللن

 نقدية  تقتنخ ل ا المحكمة.يو  لقدم ك الة م م يةملموعة  لميطة ين 
 المحكمللة ل للا  لل  حللدود الممكللن  ين تحكللم لإاالللة ال للمم عينللار  كللان تللامم لحظللم 
استعماا عةمة تجامية  كما يجوا ل ا ين تامم لنللم الحكلم عملى ن قلة المحكلوم عميلا  ل  

 .1ال ح  المحمية كنوع من مد ا عتلام لممدع 
تللميل، عمللى جللااد و لل  التعللدذ  عد الامللت ا ت ا يللة المللدكومة  و للد ن للت ات ا يللة 

و ل  ا عتلداد،؛ يالدوا األع اد ل مان التماا  انون لا عملى جلاادات مدنيلة  ملن لين لا 
تعتللدذ عمللى حقللوة العةمللة التجاميللة  لمللا  لل  دلللك يذ  لتسلل يا اتلللاد تللداليم  عالللة  للد
 .3الجاادات السميعة؛ لمنخ التعديات

لمسللللمطات ي، مللللن ا ت ا يللللة المللللدكومة عمللللى ينللللا 22/ المللللادة 2قللللمة يكمللللا ن للللت ال  
 دذ عمى العةمة التجامية من لةاطم     عيقا  التعيذ  الق ائية  ةحية ين تامم

                                                           

  .112طجر٘ يظطفٗ دطٍ نطجا، يظد  ضبث،، ص  1-

 .111ثبضى يذًد طبنخ، ان بٌَٕ انزجب ٘، ان طى األٔل، يظد  ضبث،، ص 4-

  ( ارفبقٛخ ررٚجص.21انجسا انثبنو َض انًبةح )اَظر   3-
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 .2ما ت دم  من يوامم   ائية،
ين ل لاحب العةملة التجاميلة ميلم المسلجمة ين يطاللب ملن المحكملة على  ونلمص 

دعلود المنا سلة عللى  تطلالة عةمتلا اسلتنادار يو  ميلة التل  تللالاالواد تسلجيا العةملة التجا
ميللم الملللموعة؛ كللون المسللؤولية يللد  الللدعود يساسلل ا اللطللا التق لليمذ يال عللا ال للام، 

تعويض عين ،  عد ييم ملا يتمتلب ملن جلاادات و قلار ل لد  يالدذ يستوجب عاالة  عا ال مم
 م استعماا عةمة كحظيالدعود يو ع دام يوامم ونواي  راالة ال مم

  وكلللا يلللدا 1تجاميلللة ملللن يكلللون ملللن للللان ا اللملللط للللين منتجاتلللا ومنتجلللات المنلللا ،
 .3تطليقار لمقواعد العامة المن وص عمي ا    القانون المدن 

 الثاني ادلطلب
 بالتعىيض ادلطالبة

 محلو  يكلن للم عدا وطاتلا تل يل يو  ال لمم لمحلو الق لاد وسليمة التعلويض ي علد 
 ال لمم  يحلدث ملن عملى لمم موم لا ي حكم النقود من ملموار  التعويض كوني ممكنار  و د

  ل  الملدع  لحلة التنويلايو  ال لح   ل  كالنللم النقلد  ميلم الللم لليئار  يكلون  لد كملا
 المدنيلة يلو المسلؤولية و لوام الم لاب  لحلة اللدذ ال لمم جللم يلو  لالتعويض الحكلم 
 .2ععادة التواان عن طمية التعويضال مم   يتحقة  نتيجة التا الدذ التواان ععادة

 طملب  ل  ال لمد حلة ويسلتند المدنيلة  الحمايلة وسلائا يللما ملن يعلد  لالتعويض 
حلة  وينللا  لانون   للالتاام ارلةا ومؤدا   المدنية لممسؤولية العام األسا،على  التعويض
 التعلويض  ل  ال لادم الحكلم وملا ال لمم و لوع لحظلة منلد التعلويض طمب    المت مم

 دعلود  ل  للالتعويض المطالللة حلة التللميعات ويسلندت للا  وكال  الحة ل دا مقمم  ع

                                                           

اليةخ انزجب ٚةخ نةٛص شةرؽبب ن ٛةبو انذًبٚةخ انًدَٛةخ ٔٚرٖ اندكزٕ  طالح زٍٚ اندٍٚ ثعٌ رطةجٛم انؼ  - 1

نهؼاليخ انزجب ٚخ، فٙ دٍٛ ٚؼزجر شرؽبب أضبضةٛبب ن ٛةبو انذًبٚةخ انجسائٛةخ ٔاندٔنٛةخ نهؼاليةخ انزجب ٚةخ. 

 .301ػٛخ ٔانزجب ٚخ، يظد  ضبث،، صطالح زٍٚ اندٍٚ، انًهكٛخ انظُباَظر 

  116طجر٘ يظطفٗ دطٍ انطجا، يظد  ضبث،، ص -3

  ( يدَٙ أ ةَٙ.416( يدَٙ ػراقٙ. ٔٚ بثهٓب َض انًبةح )412َض انًبةح )ر اَظ  3-

، يُشةةٕ اد انذهجةةٙ 1إثةةراْٛى طةةبنخ ػطٛةةخ انججةةٕ ٘، انؼٕايةةم انًةةؤثرح فةةٙ ر ةةدٚر انزؼةةٕٚغ، ؽ 2- 

  11، ص4113انذ ٕقٛخ، ثٛرٔد، 
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 سللب لطلا كلايتق ل  للاني التل  العاملة القاعلدةعللى  المللموع ميم ال عا عن المسؤولية
 2.،،لالتعويض امتكلا من يمام لمويم  ممار 

 اميمل يكلون   سلللية وعة لة و لمم لطلا ملن المسلؤولية امكلان تحققلت ملا  لإدا 
 عملا التعلويض حلة ين ع  وجللم   ال لمم ر لةح الموجلب التعويض ع مام ع  المحكمة
 عملا ا سلتوناداتيو  الل و لية لعلض تكتن لا  لمم ملن التجاميلة العةملة مالك ي اب
 .العامة القواعد    ومد

 ين نجلد التحديلد وجا عمى المدن  والقانون العما    التلميخ يحكامعلى  مجعنا  مو 
 لكا الحة ويعطى  انون   لالتاام ارلةا عن الناجم ال مم تعويض يلام  د ألليما يدا
 .المادة نص    ي ميا الت  المسؤولية يحكام و ة لالتعويض المطاللة  مم عميا و خ من
)189، 

وحيلللث ين مسلللؤولية المعتلللدذ عملللى العةملللة التجاميلللة ميلللم المسلللجمة يللل  مسلللؤولية 
 لانون    يكلون مماملار للالتعويض عملا يحدولا ملن  لمم   تق يمية  ملؤدا  ارللةا لواجلب

ومللا عمللى الم للموم ع  عولللات اللطللا الللدذ يمتكلللا المسللؤوا يالمعتللدذ عمللى العةمللة ميللم 
 . المسجمة، ويو لمة الواجب الدذ ي م ا القانون لوجوب عدم ار مام لالويم

ميللة ميللم وعميللا وو قللار لمللا سلللة  يكللون مللن حللة المت للمم ي للاحب العةمللة التجا
العمللا ميللم الملللموع يالمعتللدذ، مللن لللةا يو  المسللجمة، مقا للاة مللن  للدم عنللا ال عللا

 الحلة يلدا ين ع   1دعلود المسلؤولية التق ليمية طالللار التعلويض عملا ي لالا ملن  لمم
 توليلا عنلد  قلط  المسلجمة التجاميلة العةملة لماللك العما ل  المللمع  يلد  التعلويض، يحلة
 المعلدا  2519 لسلنة ،12ي م لم والليانلات التجاميلة ملاتالعة  لانون ن لوص تنظليم

 يملم لموجلب تعلديةت للإجماد القيام عند عميا يو كما الحاا ولقى لا ار   انونار  لاعتلام 
 .1882المدكوم سنة  القانون عمى المؤ تة ا ئتة  سمطة

                                                           

، 4كةبو االنزةساو، جػجد انًجٛد انذكٛى، ػجد انجبقٙ انجكر٘، يذًد ؽةّ انجشةٛر، ان ةبٌَٕ انًةدَٙ ٔأد - 1

 .15، 10، ص4111، ةا  انطُٕٓ ٘، ثغداة، 1ؽ

  .424طالح زٍٚ اندٍٚ، انؼاليبد انزجب ٚخ ٔؽُٛبب ٔةٔنٛبب، يظد  ضبث،، ص  4-
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ا ينل عملى تلنص التل  الملدكوم القلانون ملن ،31ي الملادة نلص سللة ملا ويعلاا 
 لنادر  يستح ا ين جاائيةيو  مدنية دعود يية م خ  لا حتى و تيذ     العةمة لكلمايي

 عةمتا،،. تسجيا عمى دالة للينة مل وع طمب عمى
دا   ين يللتمط المللمع ان نجلد مكنون لا   ل  وتمعنا يد   المادة نص استقمئنا ما واق
 وتحديد ا عتداد     لمنظم الق ادعلى  المجود مالك ا يستطيخ ك  مسجمة العةمة تكون
 .التعويض    حقا نلود ولالتال   مم  من ي الا ما

 من لكا لالتعويض المطاللة تجيا المدنية لممسؤولية العامة القواعد ين طالما لدا  
 ميميلا يو  كالتسلجيا التعلدذ  محلا لمحقلوة معينلة للكمية لاذ تتقيد و   مم  عميا و خ
  ل  العما ل  المللمع توجلا لإن  المسلؤولية  انيمكل تحقلة لمجلمد التعلويض  ل  الحلة وتقلم
 التعلويض ي لم كونلا العداللة؛ لقواعلد مجا لاة  يلا الجوما يلة والمؤللمات العةملات  لانون
 ين العما ل  لالملمع األجدم  كان  المسجمة ميم العةمات وتجايا  قط المسجمة لمعةمة
 العاملة القواعلد تللكا عد   الملدن القلانون  ل  العاملة لمقواعلد التعلويض تقميلم مسالة يتمك

 لة يكلون يملام   ال لمم لجللم عادللة  لمانة القلانون يلدا  ل  اللوامدة و قلا لممسلؤولية
 لللاحب العةملللة التجاميلللة ميلللم المسلللجمة ع  دعلللود المنا سلللة ميلللم المللللموعة؛ لاعتلاميلللا 

مدع الت لم ات ميلم المللموعة عللى  دعود دات  لوة تجاميلة    ل  دعلود لا لة تممل 
  2ة لاعمللاا المنا سلة التجاميللة  كملا ان للا دعلود تعللويض واق لةح لللالمعنى الواسللخ المتعمقل

  للةر عللن كللون العةمللة التجاميللة تعتلللم وسلليمة مللن وسللائا المنا سللة التجاميللة الملللموعة  
    وسيمة الملموع التجامذ    المنا سة ملخ ميلم  ملن المللموعات عملى ال لعيد اللدول  

 .1والمحم 
ار لللللدعود المنا سللللة ميللللم الملللللموعة السللللليا الوحيللللد لح للللوا وتعللللد الحمايللللة و قلللل 

 للاحب العةمللة التجاميللة ميللم المسللجمة عمللى الحمايللة المدنيللة عنللد ح للوا اعتللداد عمللى 

                                                           

، 56، ص4114زُٚخ دبزو خه ، ةػٕٖ انًُبفطخ غٛر انًشةرٔػخ فةٙ ان ةبٌَٕ انةدٔنٙ انخةبص،   1-

 . 4114(، 12( ع )14)ثذو يُشٕ  فٙ يجهخ انرافدٍٚ، جبيؼخ انًٕطم، و 

 .410طالح زٍٚ اندٍٚ، انًهكٛخ انظُبػٛخ ٔانزجب ٚخ، يظد  ضبث،، ص  - 4
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ن كانللت ميللم مسللجمة؛ كون للا دعللود مسللؤولية عللن  حقللا  لل  ممكيللة يللد  العةمللة  حتللى واق
 .2ال عا المكون لممنا سة ميم الملموعة

 التجاميلة لمعةمة الحماية دعود تاسي، يمكن الدعود ل د  اللا ة لمقواعد وو قار  
 يمكلان تلوا م لوجلوب تق ل  المسلؤولية  ل  العامة القواعد ان اعتلام عمى المسجمة  ميم

 لتقميلم يي لار  مطموللة األمكلان ويلد   )السلللية العة لة ال لمم  اللطلا ،المسلؤولية
    العامة األحكامعلى  تستند ليمةاأل   د  الملموعة  ميم المنا سة دعود    المسؤولية
 عميا المدعى ان تقميم مجمد من ا الومض لي، الق ائية  المطاللة التق يمية  المسؤولية

 يلدا تاكيلد عملى تقت لم يحكلام عملى الح لوا و  مللموعة  ميم منا سة ي عاا يمتكب  د
 ميلم المنا سلة دعلود جلااد يتللد    قلد الجلاادات  لجانلب ييميلة للا لي،  التاكيد األمم 

 تقييلديو  ا عتلداد لو ل   لمام كإ لدام المحكملة   للا ملن ونلواي  يوامم لكا الملموعة
 التعويض. لكا يتلد  د لا الملموعة  ميم الممامسة
 ال علا  يلام عملى للالتعويض المسلجمة ميلم العةملة ماللك مطالللة تسلتند وللدلك 
 مادذ  مم من ي الا عما الم موم لتعويض الموجب الملموعة ميم لممنا سة الم م
 .1الملموعة ميم المنا سة عما جماد ومعنوذ
دعللود يمعيللام اللطللا المطمللوب  لل  دعللود الحمايللة المدنيللة لللان  و  لللد مللن القللوا: 

المنا سللللة ميللللم الملللللموعة، يلتملللل  عللللن معيللللام اللطللللا الموجللللب لممسللللؤولية  لللل  دعللللود 
 سللة ميلم الملللموعة م للاد  كللا المسلؤولية التق لليمية  عدا ين معيللام اللطلا  لل  دعللود المنا

 عللا مللن لللانا ين يموللا تعللامض مللخ التقاليللد واألعللما  التجاميللة المحظللومة   لل  حللين ين 
 معيام اللطا    المسؤولية التق يمية يتقيد لمقدام ارلةا لا لتاام القانون   قط.

العللادات الم نيللة ومللا متعللام  عميللا مللن تقاليللد ويعللم  علللى  لللدا  ينلولل  ا حتكللام 
العلادات عللى  تحديد معنى اللطا عند ع املة دعلود المنا سلة ميلم المللموعة  لينملا ي حلتكمل

 .2المدنية المقممة تلميعار    دعود المسؤولية عن العما ميم الملموع

                                                           

ان بػٙ اندكزٕ  يذًد ػجد ؽؼةًٛص، انؼاليةخ انزجب ٚةخ انًفٓةٕو ٔانذًبٚةخ انًدَٛةخ، يظةد  ضةبث،،  - 1

 .131ص

نًذةم طجر٘ دطٍ يظةطفٗ انطةجا، ةػةٕٖ انًُبفطةخ غٛةر انًشةرٔػخ كٕضةٛهخ قؼةبئٛخ نذًبٚةخ ا  4-

  .111،110انزجب ٘، يظد  ضبث،، ص
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 األمدن   لة يلتمل  مو  لا كويلمار علن المللمع العما ل   الملمع لمو   لالنسلة يما 
 ملن لكا الحة ومنح الويم  ي يب  مميذ  لبلس التعويض لحة ع مام  من الممم  عمى
 و   يطمب ان    للل يتا المةامة الحقوة من حة    ملموع ميم اعتداد عميا و خ

 .1التعويض عن كان لا مقت ى مخ ا عتداد
ملللن الواجلللب عملللى األلللللاص القلللانونيين للللدا العنايلللة الةاملللة والتل لللم  لللإن  للللدا 

دا مل  علا مللال  يو  ا  لدم ملن م  علا يحمملا القلانون الكا   عنلد ممامسلت م يعملال م  واق
مللن تسلللب لللا  للمان يو  العمللايو  ميللم ملللموع عمومللار يمللام مللن  للام لال عللايو  لمقللانون 

يجلللم، ال للمم الللدذ يلللم لللاالمين  عد ينلللا حللة المت للمم  لل  مقا للاة مللن  للدم عنللا 
 3العما ميم الملموع طاللار عيا  لالتعويض عما ي الا من  مميو  ال عا

 ميلم تجاميلة عةملة عملى اعتلداديذ  علن للالتعويض المطالللة ينلا علاد ومنلخ ع  
 التجامية العةمات  انون من (34) ن ت المادة عد ال المية األمدنية المممكة    مسجمة
 عملى تعلديذ  علن تعوي لات لطملب دعلود يقليم ين ألحلد يحلة يي  :ينلا عملى األمدنل 
 ال المية،،. األمدنية المممكة    مسجمة ميم تجامية عةمة
 مدنيلة دعلود ع املة األمدنل  منلخ المللمع ين الملدكوم  لملنص و قلار  جميلار  يت لح 
 يذ عن التعوي ات لطمب

 مسجمة ميم األليمة يد  دامت ما التجامية العةمة عمى- ومتا كانت م ما-تعد 
ن  لد جلاد ل ليوة المنلخ المطملة مل الملدكوم اللنص ان  ل  ويللدو وا لحار  المممكلة   ل 

 د منخ طمب التعلويض ييلار كلان طالللا سلواد تلم دللك ملن  إنا  ناحيتين  من الناحية األولى
 حتللى المسللت مك العللادذ  ومللن ناحيللة وانيللة يو   لللا مالللك العةمللة يم مللن ميللم   كالتللاجم

ودلك كملا مقيلد واحلد يلو  منخ التعويض ييار كان  ومة التعدذ عمى العةمة التجامية  إنا 
 .2لتجامية الت  و خ عمي ا التعدذ ميم مسجمة    المممكة كون العةمة ا

                                                                                                                                                      

ان بػٙ اندكزٕ  يذًد ػجد ؽؼةًٛص، انؼاليةخ انزجب ٚةخ انًفٓةٕو ٔانذًبٚةخ انًدَٛةخ، يظةد  ضةبث،،   1-

  .134ص

 .1516( نطُخ 23( ان بٌَٕ انًدَٙ األ ةَٙ  قى )25، 416َض انًبةح )اَظر  - 4

  .424، يظد  ضبث،، صطالح زٍٚ اندٍٚ، انؼاليبد انزجب ٚخ ٔؽُٛبب ٔةٔنٛبب   3-

  .353طالح زٍٚ اندٍٚ، انًهكٛخ انظُبػٛخ ٔانزجب ٚخ، يظد  ضبث،، ص  2-
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المدنيلة  المسلؤولية لقواعلد وا لحة ملال لة حلود و  للك  ل  ان اللنص الملدكوم  لد
الوسليمة  ملن المسلجمة ميلم التجاميلة العةملة حلمم  لد ينلا كملا ولموجلار  لاملار عمي لا 

 ا لمام كلا ،العاملة لمقواعلد و قلار  األ لا ين عد ل لا  تسلتظا ين الممكلن من الت  الوحيدة
 ممتكللا يطاللب ين  لمم ي لالا ملن لكلا  يحلةيال لمم ل لمان  اعملا يملام للالويم

يذ  علن للالتعويض المطالللة ومنلخ دللك  للال   لد المدكوم المادة نص ين ع  لالتعويض 
 .المسجمة ميم التجامية العةمة عمى تعد

 يلو (34) الملادة نلص عيلماد ملن ا مدنل  المللمع التوايلا التل  الحكملة ين ويللدو 
 وميلم  لمن  ل لومة ولكلن عةمتلا تسلجيا عملى المسلجمة ميلم العةملة ماللك تللجيخ
 لطمب مدنية دعود م خ من المسجمة ميم التجامية العةمة  احب حممان ين عد ملالمة 

 عةمتلا لتسلجيا المللادمةعللى  يد علا المسلجمة ميلم عةمتلا عملى التعدذ نتيجة تعوي ات
 حاللة  ل  تعلديذ  علن التعلويض طملب  ل  لحقلا وح ظلار  الويلم  اعتلداد ملن ال ل حمايلة
 الموجلا ا نتقلاد حلدة ملن ول ل  األملم يلدا وتلدامك عاد األمدن  الملمع ين ع    2و وعا
 ميلم المنا سلة لقلانون تللميعا عنلد التجاميلة  العةملات  لانون ملن (34) الملادة للنص

 لكا ((ينا /ي، عمى3المادي ن ت عد  2000 سنةل (15) م م التجامية واألسمام الملموعة
 ملموعة،،. ميم منا سةيذ  نتيجة  مم من لحقا عما لالتعويض المطاللة م محة دذ

 ميلم منا سلة يعملاا ملن ي علد ملا عملى ن سلا القلانون ملن /ي،1الملادةي ن لت كملا 
 ال لناعية الللؤون  ل  الللمي ة المنا سلات ملخ تتعلامض منا سلة كلا ،لقول لا مللموعة
 .والتجامية
 متعمقلة للمي ة ميلم ممامسلةيذ  المللموعة ميلم المنا سلة  لوم ملن جعلا كملا 
عللى  وتلؤدذ مسلجمة ميلم يم مسلجمة يكانلت سلواد المممكلة  ل  مسلتعممة تجاميلة لعةملة
 .1الجم وم ت ميا
 تجاميلة عةملة عملى التعدذ حاا    لالتعويض المطاللة لإمكانية القوا يمكن لدا 
 كلان ملا متلى مسلجمة  ميلم يم مسلجمة كانلت عدا عملا النظلم ل لم  األمدن  ل  مستعممة

                                                           

  .422طالح زٍٚ اندٍٚ، انؼاليبد انزجب ٚخ ٔؽُٛبب ٔةٔنٛبب، يظد  ضبث،، ص  1-

نطةةُخ  11/ة( قةةبٌَٕ انًُبفطةةخ غٛةةر انًشةةرٔػخ ٔاألضةةرا  انزجب ٚةةخ األ ةَةةٙ  قةةى 4انًةةبةح )اَظةةر  -4

4111.  
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 المللموعة ميلم المنا سلة  لانونعللى  اسلتنادار  الجم لوم ت لمياعللى  يلؤدذ ا سلتعماا يلدا
 .20002 لسنة (15) م م التجامية وا سمام
  ل  الحلة حمايلة  ل  األسلا، تعلد المللموع ميلم المنا سلة دعلود لإن  وعميلا  
  ولالتللال  يسللتند حللة  للاحب العةمللة التجاميللة ميللم المسللجمة ميللم التجاميللة العةمللة

دعللود المنا سللة ميللم الملللموعة  التلل  تتلللالا كويللمار علللى  المسللجمة  لل  المطاللللة لللالتعويض
ع  ين تقللللديم التعللللويض  لللل  دعللللود المنا سللللة ميللللم    مللللخ دعللللود المسللللؤولية التق لللليمية

عد يللتم تقللديم التعللويض  لل  يللد   الملللموعة يلتملل  عنللا  لل  دعللود المسللؤولية التق لليمية 
األليللمة لمقللدام ال للمم المحقللة   لل  حللين يللتم تقللديم التعللويض  لل  دعللود المنا سللة ميللم 
الملموعة للكا جاا  ؛ ل عولة تقديم التعلويض عنلد تحقلة المسلؤولية  ل  يلد  اللدعود  
ودون ملطللللا يالتعللللويض، لال للللمم المتحقللللة  عللللةر    للللةر عمللللى ين الللللدعود المللللدكومة   

 .1وتكت   لاحتمالية و وعا  تمط تحقة و وع ال ممتل
 للد خ المعتلدذ اللاام األع لاد اللدوا  ل  الق لائية لمسلمطات تميل، ات ا ية وي مت 

 الملدكومة ا ت ا يلة ي لمت كملا لحقلا  اللدذ ال لمم نتيجلة لممت لمم المناسللة التعوي لات
  تكللديا التل  لسلائمال للد خ المتعلدذ تلامم للان ا ع لاد اللدوا  ل  الق لائية لمسلمطات

 جنايلا التل  األمللاح لاسلتمداد تلامم ين ل لا كملا  المحاملاة يتعلاب اللسلائم يلد  تلما و د
 حيلث ملن الملدكومة ا ت ا يلة ت لمة وللم التجاميلة  العةملة عملى اعتدائلا نتيجلة المعتلدذ
 اللا ة لمقوانين لدلك األمم تامكة المسجمة  وميم المسجمة التجامية العةمة لين الحماية

 3.دولة لكا التجامية لمعةمات

                                                           
 21ال َجد رذدٚد نألفؼبل انزٙ رؼزجر أػًةبل يُبفطةخ غٛةر يشةرٔػخ فةٙ قةبٌَٕ انزجةب ح انؼراقةٙ انُبفةذ  قةى ٔ -1

انةذ٘ َظةى أدكةبو  1511( نطةُخ 125، ثخالف يب كبٌ ػهّٛ فٙ قةبٌَٕ انزجةب ح )انًهغةٙ(  قةى )1502نطُخ 

بل جًٛؼٓةب انزةٙ ًٚكةٍ أٌ (، إا جباد ثعدكبو ػبيخ رشًم األفؼة50،55انًُبفطخ غٛر انًشرٔػخ فٙ انًٕاة )

( 50ٔػرف ان بٌَٕ انًذكٕ  فةٙ انًةبةح ) رُد ج رذذ ٔط  انًُبفطخ غٛر انًشرٔػخ فٙ انُشبؽ انزجب ٘

انًُبفطةةخ غٛةةر انًشةةرٔػخ ثعَٓةةب )كةةم فؼةةم ٚخةةبن  انؼةةبةاد ٔاألطةةٕل انشةةرٚفخ انًرػٛةةخ فةةٙ انًؼةةبيالد 

اقزظةر ػهةٗ ان ةٕل فةٙ  4111( نطةُخ 12) انزجب ٚخ(. فٙ دٍٛ أكزفةٗ قةبٌَٕ انًُبفطةخ ٔيُةغ االدزكةب   قةى

 / أٔالب( ثعٌ انًُبفطخ )ْٙ انجٕٓة انًجذٔنخ فٙ ضجٛم انزفٕل االقزظبة٘(1انًبةح )

انةةراثؾ  ان ةةبٌَٕ يُشةةٕ  شةةجكخ االَزرَةةذ ػهةةٗ http://parliament.comرةةب ٚا انسٚةةب ح 2018\1\8 

 انزبنٙإ 

 ةبٌَٕ انةدٔنٙ انخةبص، يظةد  ضةبث،، زُٚخ دةبزو خهة ، ةػةٕٖ انًُبفطةخ غٛةر انًشةرٔػخ فةٙ ان  4-

  .50-51ص

  ( ارفبقٛخ انجٕاَت انًزؼه خ ثذ ٕل انًهكٛخ انفكرٚخ ررٚجص.21َض انًبةح )اَظر   3-
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 الخاتمة
لعللللد ا نت للللاد مللللن اللحللللث  لللل  مو للللوع الحمايللللة المدنيللللة لمعةمللللة التجاميللللة ميللللم 
المسللجمة يمكننللا عجمللاا النتللائز التلل  تو للمنا علي للا  ومللا نلتولل  مللن تو لليات كنتللاج ل للد  

 :الدماسة  وكما يم 
 اواًل: االست تاجات

مار   منللى عنللا  لل  الملللموع التجللامذ    لل  تحقللة  ائللدة ت مللام، العةمللة التجاميللة دو  -2
منتجاتلا يو  لدماتلايو  مادوجة  عد تحقة  ائدة لالنسلة  احل ا؛ كون ا ت ميةلا ل لائعا

عللن ميميللا  لل  السللوة  وتحقللة  ائللدة لالنسلللة لممسللت مكين    لل  تقللوم لللدوم العن للم 
ماديلللة ومعنويلللة  للل  التعمي للل  اللللداا عملللى م لللدم الل لللائخ والللللدمات  وتتمتلللخ لقيملللة 

 الو ت ن سا.
يعتمللللد القللللانونين العما لللل  واألمدنلللل  عمللللى عن للللم ال لللل ة المميللللاة يال ام للللة، ر لللل اد  -1

 تكلون العةملة  لادمة عملى تمييلا ل لائخللان  الحماية القانونية لمعةمة التجاميلة  ودللك
ن العةملة التجاميلة ميلم المسلجمة عدا للم تكل لإن  منتوجات  احل ا. للدايو  لدماتيو 

 الحماية القانونية يالمدنية، تنت  . إن  ممياة ودات   ة  ام ة 
عن تسلللجيا العةملللة التجاميلللة و قلللار لمقلللانون العما للل  واألمدنللل  يعلللد  مينلللة  انونيلللة عملللى  -3

ويلللد  القمينلللة ميلللم  اطعلللة عملللى ممكيلللة العةملللة  للللا  الملللة  وللللات عكسللل ا   ممكيت لللا 
التسلجيا  لإن  ماا العةملة التجاميلة  للداودلك من للةا تقلديم لينلة توللت يسللقية اسلتع

 لمقانونين المدكومين يعتلم دو يومار كال ار لمحة   منلئار لا. و قار 
عد ي ولللى القللانونين المللدكومين ييميللة لالوللة لوا عللة يا سللتعماا،   للالحة  لل  العةمللة 

ما ل للا ي ع للد  و قللار ل للدين القللانونين ي كسللب لا سللتعماا ال عملل  لمعةمللة التجاميللة  ويوا مسللتع
 القيام للكمية معينة  و  علمة لا ستعماا العم  .على  مالكار ل ا  دوت الحاجة

يموا  عا ا عتداد عمى عةمة تجامية ميم مسجمة عما منا سة ميم مللموع  انونلار   -2
و للل  ظلللا ميلللاب ن لللوص  انونيلللة  للل  القلللانون العما للل  تلللنظم يحكلللام المنا سلللة ميلللم 

، ملللدن  182تطليلللة نلللص الملللادة يعللللى  األمدنللل   ي لللام المللللموعة  لللللة  القلللانون
 عما  .
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، ملدن  عما ل  لكللا ملن ي ليلا  لمم لسللب  علا التعللدذ ين 182ت تليح نلص الملادة ي -9
يطالللب لللالتعويض عمللا ي للالا مللن  للمم. ولللدلك يكللون لمالللك العةمللة التجاميللة ين 

 النص المدكوم.على  يطالب لالتعويض استنادار 
ميم المسجمة الحة  ل  ع املة دعلود المنا سلة ميلم المللموعة  لمالك العةمة التجامية -1

 عيقلا  التعلدذ، يل د ا عتداد عمى عةمتا  وللا اسلتنادار ل لد  اللدعود ين يطاللب للل 
المطالللللللة للللللالتعويض،  عد ت مولللللا يلللللد  اللللللدعود الوجلللللا االلللللم للللللدعود المسلللللؤولية يو

 التق يمية.
  ا  ًا: التوص ات

ى مللن  للانون العةمللات التجاميللة والمؤلللمات الجوما يللة ن  لا تعللديا نللص المللادة األوللل -2
، نلللما  تعميللل  وا ر لليلللان 2، الملللادة ي3العما للل    لللالتعمي  اللللوامد  للل  نلللص ال قلللمة ي

عنا للم العةمللة التجاميللة  وعةمللة اللدمللة  ومللا ومد مللن تعميلل  لعةمللة اللدمللة  لل  
تكلللمام   ا حكلللام ملللن الملللادة دات لللا   مللللممار للللا  ويعطللل  حاللللة ملللن ال ،2نلللص ال قلللمةي

 القانونية ي  دات ا لالنسلة ألذ عةمة تجامية.
ليت لمن تحديلد  1888، لسلنة 22تعديا  انون المنا سة ومنخ ا حتكام العما   م لم ي -1

األ عللللاا التلللل  تعللللد يعمللللاا منا سللللة ميللللم ملللللموعة واعتلللللام ا عتللللداد عمللللى العةمللللة 
 سللة ميللم الملللموعة اسللوةر التجاميللة يمسللجمة يم ميللم مسللجمة، عمللةر مللن يعمللاا المنا

 .1888، لسنة 29لقانون المنا سة ميم الملموعة وا سمام التجامية األمدن  م م ي
عللدم ح للم الحمايللة القانونيللة لالعةمللة التجاميللة المسللجمة  لللا   لللد مللن امتللداد يللد   -3

العةمة التجامية ميم المسجمة والمست مك  ودلك من للةا تعلديا  لانون على  الحماية
مللللات التجاميللللة والمؤلللللمات الجوما يللللة العما لللل  وت للللمينا ن للللار ي  لللل   الحمايللللة العة

لممسللت مك ولكللا مللن ي للالا  للمم يالمللدكومة  ونقتللمح ين يكللون الللنص لاللللكا ااتلل  
جللماد ا عتللداد عمللى عةمتللا التجاميللة المسللتعممة  لل  العللماة سللواد كانللت مسلللجمة يم 

 طاللة لالتعويض،.ميم مسجمة الحة    ع امة دعود و   التعدذ والم
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التقميللللا مللللن حللللا ت التقميللللد علللللى  ونللللمد  لللل  يللللدا الللللنص مللللن لللللانا ين يللللؤدذ
لمعةمات التجامية المعمو ة    الوسط التجامذ   ة ي قلد م يحلد عملى التقميلد واسلتعماا 

 عةمة تجامية معمو ة للية التعويض المال .
يللة العما لل  لملللدي يق لل  ن حلللد ين يللات   للانون العةمللات التجاميللة والمؤلللمات الجوما  -2

لاعتلام ال مم م تلمض كنتيجلة رعملاا المنا سلة ميلم المللموعة  لحيلث يلتم للموا 
ال لمم ا حتمللال  اللدذ   تسللتوعلا القواعلد العامللة  ل  ال عللا ال لام ياللطللا،؛ كللون 

 يدا الملدي يت ة تمامار مخ الم  وم اللاص لدعود المنا سة ميم الملموعة.
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 لمصادرا
 تب اواًل: الك

  منللللومات الحملللل  الحقو يلللة  2عللللماييم  لللالح عطيلللة  العواملللا الملللؤومة  للل  تقلللديم التعلللويض  ط .2
 .1823ليموت  

 .1829  دام السن ومذ  لوداد  2لاسم محمد  الح  القانون التجامذ  القسم األوا  ط .1
مطلعلة   2جلام جمعة الةم   الق اد التجامذ العما       مامات محكملة التمييلا ا تحاديلة  ط .3

 .1829السيماد  لوداد  
  مكتلللة القللانون والق للاد  لوللداد  2جلللام جمعللة الةملل   الللوجيا  لل  لللمح ا عمللاا التجاميللة  ط .2

1823. 
 .1821حسن عم  دنون  النظمية العامة لةلتاامات  لدون طلعة  المكتلة القانونية  لوداد   .9
ن طلعلللة  مكتللللة السلللن ومذ  سلللعدون العلللاممذ  تعلللويض ال لللمم  للل  المسلللؤولية التق للليمية  للللدو  .1

 .1880لوداد  
  منلللومات 2لمللو لمويللا لللان الللدلوذ  النظميللة العامللة لمحمايللة المدنيللة دماسللة تحميميللة مقامنللة  ط .1

 .1822الحمل  الحقو ية  ليموت  
 لللمذ م للط ى حسللن السلللك  دعللود المنا سللة ميللم الملللموعة كوسلليمة   للائية لحمايللة المحللا  .0

 .1821القانونية  ارسكندمية  م م    مكتلة الو اد 2التجامذ  ط
 .1885  دام الوقا ة  عمان  2 ةح اين الدين  العةمات التجامية وطنيار ودوليار  ط .5
 .1828  دام  الوقا ة عمان  1 ةح اين الدين  الممكية ال ناعية التجامية  ط .28
 .1822  دام الوقا ة  عمان  3الممكية ال كمية  طعلى   ةح اين الدين  المدلا .22
علد المجيد الحكيم  علد اللا   اللكمذ  محمد طا اللليم  الوجيا    نظمية ا لتاام   ل  القلانون  .21

 .1829  مكتلة السن ومذ  لوداد  2  ط2المدن  العما    ج
علد المجيد الحكيم  علد اللا   اللكمذ  محمد طا اللليم  الوجيا    نظمية ا لتاام   ل  القلانون  .23

 .1829  مكتلة السن ومذ  لوداد  2ط  1المدن  العما    ج
  ايلن الحقو يلة 2ع مت علد المجيلد لكلم  المسلؤولية التق ليمية  ل  القلوانين المدنيلة العمليلة  ط .22

 .1821واألدلية  للنان  
عللدنان علللماييم السللمحان  نللومذ حمللد لطللم  لللمح القللانون المللدن   م للادم الحقللوة اللل للية   .29

 .1821  دام الوقا ة  عمان  9ط
ب ن للللاد عليلللد  حمايللللة العةملللة المونيللللة  للل   للللود القلللانون وا جت للللاد  للل  الو يللللات المتحللللدة  يميللل .21

 .1881  مكتلة  ادم نالمون الحقو ية  ليموت  2األميمكية وا تحاد األومل   ط
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  المكتللة 2القا   الدكتوم  محمد علد طعيم،  العةمات التجامية الم  وم والحماية المدنيلة  ط .21
 .1822د  القانونية  لودا

 .1881  مطلعة الما،  يمليا  2مندم ال  ا  الوسيط    لمح القانون المدن   ط .20
معلللوض عللللد التلللواب  جلللمائم الولللش والتلللدلي، وتقميلللد العةملللات التجاميلللة ملللن النلللاحيتين الجنائيلللة  .25

 .2550  دام المطلوعات الجامعية  2والمدنية  ط
  دام الن  لللة العمليلللة  2ملللة التجاميلللة  طنا لللم عللللد الحميلللد السلللةمات  الحمايلللة الجاائيلللة لمعة .18

 .1823القايمة  
  ا  ا: البحوث والدور ات

عللللماييم عسلللماعيا عللللماييم  سلللماح حسلللين عمللل   الحمايلللة الدوليلللة لمعةملللة التجاميلللة و قلللار  ت ا يلللة  .2
  1،  1ية  جامعلة لاللا  العلدد ينسلانتميل،  والقوانين المقامنة  لحث منلوم  ل  مجملة العملوم ار

1829. 
اينة حلاام لمل   دعلود المنا سلة ميلم المللموعة  ل  القلانون اللدول  الللاص  لحلث منللوم  ل   .1

 .1821،  92مجمة الما دين لمحقوة  جامعة المو ا  العدد ي
ميواة طالب الحسناوذ  الحقوة النالئة عن العةمة التجامية ووسائا حمايت لا  لحلث منللوم  ل   .3

 .1821،  1د يالمجمة العممية  جامعة كملةد  العد
ية  جامعللة نسللانن للى لالللد عيسللى  العةمللة التجاميللة المللل ومة  لحللث منلللوم  لل  مجمللة العمللوم ار .2

 .1823،  2لالا  العدد ي
  ال ًا: القوا  ن 

 .1882لسنة  08 انون العةمات التجامية والمؤلمات الجوما ية العما   م م  .2
 المعدا. 2591لسنة  33 انون العةمات التجامية األمدن  م م  .1
 .2591لسنة  28القانون المدن  العما   م م  .3
 .2511لسنة  23القانون المدن  األمدن  م م  .2
 .188لسنة  29 انون المنا سة ميم الملموعة وا سمام التجامية األمدن  م م  .9
 .1828لسنة  22 انون المنا سة ومنخ ا حتكام العما   م م  .1

 رابعًا: االتفاق ات الدول ة
انللب المت للمة لالتجللامة مللن حقللوة الممكيللة ال كميللة تللميل،  ن للوص ا ت ا يللة منلللوم ات ا يللة الجو  -

 http://www.shaimaaatalla.comعمى المالط اات : 
 خامسًا: المواقع االلكترو  ة

1. http://parliament.com  20/2/1820 مي  الايامةتا  
2. http://www.shaimaaatalla.com   20/1/1820تامي  الايامة  

http://www.shaimaaatalla.com/
http://parliament.com/
http://www.shaimaaatalla.com/
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 :الممخص
تمام، العةمة التجامية دومار مياديلار  ل  المللموعات التجاميلة ال لويمة والكليلمة عملى حلٍد 

يخ التجاميلللة لا عتلللداد عملللى عةملللات تجاميلللة سلللواد   يقلللخ كويلللمار ين يقلللوم يحلللد ي لللحاب المللللام 
معمو للة  لل  الوسللط التجللامذ؛ لوللمض ل للت انتلللا  جم للوم المسللت مكين  ومللن وللم كسللل م لمتعامللا 

يو  مع للم  ويتموللا ماللللار لللكا ا عتللداد عمللى العةمللة التجاميللة  اسللتعماا عةمللة تجاميللة ت لللالا
 ت طالة تمك العةمة المعمو ة لدد جم وم المست مكين.

 للة نللااع عمللى وجللود الحمايللة القانونيللة لالنسلللة لمعةمللة التجاميللة المسللجمة  عد يسللتطيخ  
 للاحل ا د للخ ا عتللداد عمللى عةمتللا لالوسللائا القانونيللة الممنوحللة لللا  عد يلللكا ا عتللداد عمللى 
عةمتلللا جميملللة يحاسلللب عمي لللا القلللانون. ع  ين األملللم يلتمللل  لالنسللللة لمعةملللة التجاميلللة ميلللم 

عد يحتللاج األمللم اللللوض  لل  ليللان مللدد عمكانيللة  للاحب يللد  األليللمة د للخ ا عتللداد المسللجمة  
 الوا خ عمى عةمتا.

لدا  قد جلادت يلد  الدماسلة لت للين كيل  يمكلن ل لاحب العةملة التجاميلة ميلم المسلجمة  
الت لللدذ لةعتلللداد عملللى عةمتلللا  والوسلللائا التللل  يسلللتطيخ المجلللود علي لللا ريقلللا  التعلللدذ  و قلللار 

األمدنللل    التجاميلللة   و لللانون العةملللاتالعما للل  المعلللدا العةملللات والمؤللللمات الجوما يلللة لقلللانون
والقواعد العامة    القانون المدن   وات ا ية الجوانلب المت لمة لحقلوة الممكيلة ال كميلة يتلميل،،  

ملللا جلللادت للللا ا ت ا يلللة ملللخ الوسلللائا التللل  ن لللت القلللوانين الملللدكومة  ملللخ ليلللان  ةئملللةوملللدد م
   ية المدنية لمعةمة التجامية المل ومة .الحما
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ABSTRACT: 

Trademark is a simple recognizable sign which identifies 

products or services or goods of a particular source from those of 

others. It is an important element of successful business elements. 

Furthermore, some trademarks and brands hit millions of dollars. 

Due to trademark’s significance to the successful business and its 

identifiable sign for having a distinguishing feature, many 

businesspersons imitate well-known brands and trademarks 

because of their reliance and trust in commercial centers. It is 

quite common for a trademark to be infringed as an unregistered 

trademark. This raises a question: does the owner of unregistered 

trademark loss the right to resort to courts in order to stop 

infringement and claim for compensation? Does the owner of 

unregistered trademark have the right to do so? since the owner of 

unregistered trademark would not be influenced by the 

infringement of his/her unregistered trademark but affects 

consumers. 

If we know that the Iraqi and Jordanian Trademark Laws 

have specifically provided trademarks with the civil protection, 

the Iraqi legislator did not address the right of the owner of 

unregistered mark. Whereas, the Jordanian legislator prohibited 

the claim for compensating for any infringement of unregistered 

trademark. That was a flagrant violation of provisions of general 

rules in civil liability, as the latter ensured the claim for 

compensation for any infringement of rights. 

This study is proposed to demonstrate the extent to which the 

unregistered trademarks have civil legal protection, both in respect 

of the private law that governs trademarks by the Code of 

Trademarks and Geographical indications or in accordance with 

the general rules of civil law. 


