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تعد الرسوم والنماذج الصناعية من أهم عناصر الملكية الصناعية التي لقيت      
لدورها في جذب العمالء  والتأثير  اعلى المستوى الدولي و الوطني ، نظر  اهتماما

 66/86ع الجزائري  يوفر لها حماية جزائية من خالل األمر عليهم ، مما جعل المشر 
إذا ما توافرت فيها  شروط شكلية موضوعية ، لكن تبقى هذه  نصوص  قاصرة  

على توفير الحماية الفعالة ، ألنها إذا كانت هذه النصوص تصلح في الستينات فإنها 
تلك النصوص ، مما يستدعي تدخل المشرع بتعديل  ال تتماشى والتطور الحالي

 الجزائية بما يضمن  حماية فعالة للرسوم والنماذج الصناعية من خطر التقليد . 
 الصناعية.الملكية  ؛الجدة؛ التقليد ؛الصناعيةالرسوم والنماذج  :المفتاحيةالكلمات 

Abstact  

The industrial designs and models are regarded as the most 

important éléments of the industrial property. They play a 

growing role in attracting the customers and influencing them. 

That pushed the Algerian legislator through the order 66/86 to 

establish a penal protection to protect them from the risks of 

counterfeit. Forgery. On the other hand, this legislative 

protection remains ineffective. Because it is not compatible with 

the development which this field knew since the sixties. That 

requires the modification of order 66/86. In such a way to insure 

the required effective protection. 
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                                                              مقدمة:
تعد الرسوم والنماذج الصناعية إحدى أهم عناصر الملكية الصناعية، وهي      

وتهدف  وذلك بصرف النظر عن جودتها وفائدتها، لسلعة،تعنى بشكل المنتج أو ا
 وبانتقاءالرسوم والنماذج إلى إعطاء المنتج زخرفة مميزة باستخدام الخطوط واأللوان 

شكل معين ،وهو ما يعني إضفاء رونق، أو شكل جميل يجذب العمالء أو الزبائن 
نتجين للسعي وتفضيل منتج، أو سلعة على أخرى ،هذا األمر دفع  بالتجار والم

الحثيث البتكار الرسوم والنماذج الصناعية الجذابة للمستهلكين  ،كما لم  يترددوا في 
 إنفاق أموال باهظة كبيرة في سبيل الحصول على الرسوم والنماذج الجميلة .  

للمصالح  مراعاة-الدولية  االتفاقيات الصناعية قامتألهمية الرسوم والنماذج  اونظر 
المبادئ التي تلزم الدول األعضاء فيها بمراعاتها في  بإقرار-اية المستهدفة بالحم

من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية  51المادة  الوطنية، فنصتتشريعاتها 
أشارت المادة  االتحاد، كماعلى أنه تحمى الرسوم والنماذج الصناعية في جميع دول 

 الحماية.بس " إلى هذه من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة " تر  50
وحرصا من المشرع الجزائري على تجسيد نصوص إتفاقية باريس، قام بتكريس      

 88بتاريخ  الصادر 66/86حماية جنائية للرسم والنموذج الصناعي من خالل األمر 
، وجرم كل فعل يشكل تهديد بسياج الثقة التي يجب أن يحيط 5466أ فريل سنة 

ونص على العقوبات  التقليد، ـوالتي تنصب أساسا حول  بالمعامالت بين الناس،
 التساؤل: الواجب تطبيقها على هذه الجريمة، ومن ثم فإشكالية بحثنا تتمثل في

الرسوم  في حماية 66/86ما مدى كفاية النصوص الجزائية الواردة في األمر  
  التقليد؟والنماذج الصناعية من خطر 

شكالية بتسليط الضوء على السياسة الجنائية سنحاول اإلجابة عن هذه اإل     
المتبعة من طرف المشرع الجزائري لحماية الرسوم والنماذج الصناعية من خطر 
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على المنهج الوصفي الذي يتفرع عنه عدة مناهج أهمها  باالعتمادالتقليد، وذلك 
في الوظيفي و التحليلي، لذا اعتمدنا المنهج الوظيفي، وذلك بهدف دراسة الظواهر 

محيطها القانوني، والخروج بنتائج حول كل جانب من جوانب البحث، أما الهدف من 
استخدام المنهج التحليلي هو  تحليل النصوص القانونية لتقصي موقف المشرع 
الجزائري من الحماية الجزائية  للرسم والنموذج الصناعي، وعلى ضوء هذا المنهج 

م والنماذج الصناعية محل نا نطاق الرسو ، تناولعنصرين محوريينقسمنا بحثنا إلى 
 السياسة الجزائية لحماية الرسوم والنماذج الصناعية من خطر التقليد.وكذا ، الحماية

   الرسوم والنماذج الصناعية محل الحماية الجزائية نطاق-أوال
تعد الرسوم والنماذج الصناعية ذات فائدة عملية كبيرة في مجال المنافسة الصناعية  
النماذج الجذابة الرسوم و  ابتكارإلى  لالجتهاداألمر الذي دفع ذوي الشأن  جارية،التو 

الحماية الجنائية يجب  والنماذج محل، ولتعرف على نطاق الرسوم للمستهلكين
 ،الصناعيةالتطرق إلى المقصود بالرسوم والنماذج 

د منح كان إخراج السلع والمنتجات في شكل جذاب يساعد على رواجها، فقولما   
القانون صاحب الرسم أو النموذج حماية جنائية متى توافرت فيها الشروط القانونية 

 الثاني.العنصر وهذا ما سنحاول التعرف عليه في ، الالزمة
          بالرسوم والنماذج الصناعية محل الحماية الجزائية: : المقصود-60
الحاضر كان من الضروري نظرا ألهمية الرسوم والنماذج الصناعية في الوقت     

بيان تعريف الرسوم والنماذج الصناعية، وتميزها عن غيرها من حقوق الملكية 
 وذلك للتعرف على مقصودها.                        الصناعية، 

الفقرة األولى من األمر  55ف القانون الجزائري الرسم الصناعي في المادة عر  
ط، أو ألوان يقصد به إعطاء مظهر خاص " كل تركيب خطو أنه:الرسم   1 66/86

 لشيء صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية ".
وعليه يجب أن يكون تركيب الخطوط واأللوان ذا شكل مميز ومعروف وال يشترط  

في التركيب أن يعبر على موضوع معين من مناظر الطبيعة، ومن ثم يجوز حماية 
 2.ات شكل مميزالطريقة طالما كانت ذ المنشآت الخيالية، أو
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 :على أنه النموذج الصناعيتعرف الدكتورة سميحة القيلوبي 
فإذا كان الرسم الصناعي يتمثل في وضع خطوط على  ،إلنتاجاأو  " شكل السلع 

سطح المنتجات أو السلع لتجميلها وتزيينها إلعطائها رونقا جميال جذابا، فإن 
ي الشكل الذي تتجسم فيه أ النموذج الصناعي، في شكل السلعة الخارجي نفسه،

 3اآللة المبتكرة أو السلعة ذاتها".
أما الدكتور صالح زين الدين فيعرفها على أنها " عبارة عن القالب الخارجي      

 4" .والجمالالجديد الذي يظهر فيه المنتجات فيعطي لها صفة الجاذبية 

المؤرخ في  66/86ر األم األولى منفها المشرع الجزائري بموجب المادة فقد عر       
 على أنها " كل شكل قابل للتشكيل ومركب باأللوان  5466أفريل سنة  88

أو بدونها، أوكل شيء صناعي، أو خاص بالصناعة التقليدية يمكن استعماله كصورة 
 أصلية لصنع وحدات أخرى، ويمتاز عن النماذج المتشابهة بشكله الخارجي" .

الب على سبيل المثال جبس، زجاج أو خشب وعليه يمكن أن يكون تشكيل الق    
األزياء، هياكل السيارات، لعب األطفال، وال يشترط في النموذج أن  األمثلة:ومن 

كصورة أصلية  لالستعماليكون قد صنع يدويا أو ميكانيكيا، المهم أن يكون قابال 
 5.لصنع وحدات أخرى 

كن لشيء أن يعتبر رسما أو المشرع الجزائري ينص على أنه إذا أم تجدر اإلشارة أن   
للتسجيل في آن واحد، وكانت العناصر األساسية للجدة غير  واختراعا قابالنموذجا 

يصبح هذا الشيء محميا طبقا ألحكام التشريع  االختراعمنفصلة عن عناصر 
 66/86.6في فقرتها األخيرة من األمر  55طبقا للمادة ،الخاص ببراءة االختراع

التفرقة بينها وبين ما يشابهها  الصناعية، يجبرسوم والنماذج يتضح المقصود بالل 
 الفنية. االختراع واألعمال العالمة، وبراءةمن حقوق الملكية الصناعية الفكرية، وهي 

 الرسم والنموذج الصناعي والعالمة التجارية:  -
 "هي كل إشارة أو سمة ذات شكل مميز، أنها:عرف الفقه العالمة التجارية على    

يستعملها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة لتمييز بضائعه ومنتجاته أو خدمات عن 
، وعليه يمكن أن نستنج أن الفرق بين الرسم والنموذج الصناعي يكمن 7 غيرها"
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أساس في الغاية المخصصة لكل منهما، إذ أن الغاية من العالمة التجارية تتمثل في 
بينما الغاية ، ثلها، من منتجات لمنشآت أخرى المنشآت عما يما تمييز المنتجات و

براز مظهرا جمالي للعين.  8من الرسم والنموذج الصناعي هي إعطاء السلعة رونقا وا 
 : واالختراعالرسم والنموذج الصناعي  -

جديد لمنتجات صناعية من حيث موضوع المنتجات، أو  ابتكارهو:  االختراع    
لطرق، أو وسائل صناعية معروفة أو إبتكار  طريقة صنعها أو ابتكار تطبيق جديد

التركيب الجديد الذي يتميز فيه مقدرة المخترع في الجمع بين وسائل معروفة 
األصيل، أما الرسوم والنماذج  االبتكارووضعها في إطار جديد تحمل طابع 

 9الصناعية فهي ابتكارات تتصل بالمظهر الخارجي للمنتجات.
د اختراعا ونموذجا صناعيا في آن واحد، فقد ال يقتصر وقد يتضمن اإلبتكار الجدي 

منتجات  بابتكارابتكار المظهر الخارجي والشكل، ولكن يرتبط هذا المظهر أو الشكل 
والرسم والنموذج الصناعي يكمن أن  االختراعوعليه فإن التمييز بين ، صناعية جديدة

ي والنموذج الصناعي اإلختراع ينصب على موضوع اإلنتاج ذاته أما الرسم الصناع
 10فهما ابتكاران يتصالن بالمظهر الخارجي للمنتجات.

 الرسوم النموذج الصناعي واألعمال الفنية:  -
بما أن الرسوم والنماذج الصناعية متداخلة مع الرسوم والنماذج الفنية البحتة،       

ينهما هو إذ يرى الفقه اإلنجليزي أن معيار التمييز ب فال بد من التمييز بينها،
التخصيص، فمتى قصد صاحب الرسم أو النموذج استعماله في الصناعة كان 
صناعيا، أما إذا لم يكن الرسم مخصصا للتطبيق الصناعي وكان يتميز بطابع فني 
بحت فإنه يعد رسما فنيا، بينما يرى الفقه الفرنسي أن معيار التفرقة بين الرسم الفني 

تبعية للسلعة، فالسلعة التي تتخذ الرسم وسيلة البحت والرسم الصناعي هو صفة ال
لتجميلها لها منفعة اقتصادية وقيمة ذاتية مستقلة عن الرسم، وليس للرسم الصناعي  
سوى صفة تبعية للسلعة، فالسلعة تؤدي منفعة اقتصادية معينة سواء أوضع الرسم 

الرخام الذي عليها أم ال، أما الرسم الفني البحت فله كيان مستقل عن القماش أو 
يستخدمه الفنان أداة إلبراز فكرته الفنية بحيث يكون الرسم الفني هو األصل، أما 
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قطعة القماش فتكون في مرتبة ثانوية ،أما الفقه األلماني يرى أنه متى كانت للرسم، 
ذا لم تكن  أو النموذج قيمة فنية ذاتية كان رسما فنيا بغض النظر عن تخصيصه، وا 

قيمة فنية بارزة واقتصر طابعه الفني على الزينة يعد رسما أو  للرسم أو النموذج
، بالنسبة للمشرع الجزائري فلم يتخذ موقف حاسم من هذا الموضوع 11نموذجا صناعيا

فعلى الرغم من أن الرسم الفني البحت محمي من خالل قانون حق المؤلف والرسم 
إال أنه لم يوضع  الصناعي محمي من خالل قانون الرسوم والنماذج الصناعية،

 معيارا للتميز بينهما.
 الحماية الجنائية للرسوم والنماذج الصناعية : شروط69

لما كان إخراج السلع والمنتجات في شكل جذاب يساعد على رواجها، فقد منح 
القانون صاحب الرسم والنموذج الصناعية حماية جنائية متى توافرت فيها شروط 

 .ومنها ما هو شكلي، هو موضوعيالقانونية الالزمة، منها ما 
 والنماذج الصناعية: الموضوعية للرسوم : الشروطأ

ال يكون الرسم، أو النموذج محال للحماية الجنائية، إال إذا توافرت فيه العناصر 
وقابلية للتطبيق الصناعي، كما يجب أال يكون  واالبتكارالجدة  التالية:الموضوعية 

 12واآلداب العامة.ام ممنوعا، أو مخالفا للنظام الع

 : شرط الجدة 0-أ
يقصد بشرط الجدة أن يكون الرسم أو النموذج في مجمله جديدا، أي غير      

 جزئياته،معروف من قبل، وال يلزم أن يكون الرسم أو النموذج جديدا تماما في كل 
 13.بل يكفي أن يكون جديدا في معظم جزئياته كما تكفي الجدة النسبية فقط

حال فإن مسألة الجدة من مسائل الواقع التي يعود الفصل فيها الى  على أي   
منتجات التي تطبق الالخبير المعتاد في نوع السلعة و  قاضي الموضوع ومعيارها تقدير

 14ج.النماذعليها الرسوم و 

 : شرط االبتكار 9-أ
ذلك فإن اثة، و أن ينطوي الرسم أو النموذج على الحد االبتكاريقصد بشرط      
 االختالطإلى درجة  اقترابافي الرسم أو النموذج يقترب مع شرط الجدة  االبتكارط شر 
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يسر، وبالرجوع ال يمكن معها تمييزه عن الرسوم والنماذج األخرى بسهولة و بصورة 
:"....... ويعتبر رسما جديدا نص على أنهتفإنها  66/86من األمر  55إلى المادة 

ونفهم من نص المادة أنه يقصد  "، ... كل رسم، أو نموذج لم يبتكر من قبل
وكان على المشرع استبدال ، 15الجدة وذلك بالرجوع إلى النص الفرنسي باالبتكار

 كلمة ابتكار بالجدة ألنها أبلغ في المعنى.
ال يشترط في كل من الرسم أو النموذج أن يكون على درجة عالية من االبتكار بل 

والمالحظ  ،و المنتجات خصائص ذاتية مميزةيكفي أن يضفي االبتكار على السلع، أ
والمقصود أن المشرع الفرنسي اشترط في الرسم أو النموذج أن يتميز بطابع خاص، 

جماليا مختلفا عن  إحساسا بصريايجب أن يحدث لدى المشاهد المحرك  هنا
 16 اإلحساس الذي أحدثه رسم أو نموذج سابقا.

 : شرط الصفة الصناعية:3-أ  
بهذا الشرط أن يستخدم الرسم أو النموذج أو كليهما في اإلنتاج يقصد       

الصناعي، وتأسيسا على ذلك سيكتسب الرسم أو النموذج الصفة الصناعية من 
 17ع.السلخالل استخدامه في تلك المنتجات و 

في المجال الصناعي فإنه ال يكتسب  لالستخدامأما الرسم، أو النموذج الذي ال يعد   
و إن كان  ،18وال يتمتع بالحماية المقررة للرسوم والنماذج الصناعية ة،الصفة الصناعي

ممكن تصور حمايتها بموجب قانون حق المؤلف، إذا كان مجرد عمل فني و توافرت 
 19ك.الشروط القانونية لذل

 : شرط المشروعية  0-أ  
ا يقصد بهذا الشرط أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي مشروعا غير مخالف       

، وذلك كي يمكن االعتداد به ومن واآلداب لنص قانوني أو متعارض مع النظام العام
الجنائية عليه، ولذا ال يجوز أن يكون  اسباغ الحمايةتم جواز تسجيله، ومن ثم 

الرسوم المطبقة على السلعة أو النموذج صناعي الذي فيه يعبر عن شعار، أو رمز 
نية لطائفة، أو جماعة معينة، أو يمثل صورا، خاص بالدولة، أو ماس بالشعائر الدي

 20 للجمهور.أو تعابير فاضحة منافية للحياء، أو مضللة 
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 : الشروط الشكلية للرسوم والنماذج الصناعية:ب
ويتطلب تسجيل مجموعة من الشروط  قوامها،يعد التسجيل أساس الحماية الجنائية و  

تبدأ بقيام صاحب الشأن  ، والتيانون الشكلية تتمثل في اإلجراءات التي نص عليها الق
المسجل بفحص هذا الطلب،  ثم قيام بتقديم طلب التسجيل إلى الجهة المختصة،

المسجل من توافر الشروط المطلوبة في الرسم، أو النموذج يقوم بشهر  وبعدما يتأكد
 خاص.ذلك الطلب المقبول تسجيله في سجل 

 : تقديم طلب التسجيل:0-ب
على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بتقديم طلب التسجيل  تبدأ إجراءات    

يلزم أن يحتوي الطلب على البيانات المتعلقة بالرسم أو و  ،النموذج المقرر لهذه الغاية
النموذج من جهة والبيانات المتعلقة بصاحب الرسم، أو النموذج من جهة أخرى طبقا 

طلب غالبا ما يقدم من قبل واألصل أن ال، 66/86من األمر  54ألحكام المادة 
قد يكون خلفا  الصناعي، كماصاحب الشأن الذي قد يكون مبتكر الرسم أو النموذج 

يقدم الطلب و  ،ت إليه حقوق الرسم، أو النموذجخاصا أو عام للمبتكر، أو من التي آل
لجميع األشخاص المشتركين في ابتكار الرسم و  أصالة كما يجوز أن يقدم وكالة،

ذا كان نتيجة جهدهم المشترك على أن يتم تسجيله شراكة بالتساوي فيما والنموذج إ
 بينهم، ما لم يتفقوا على غير ذلك .

وللمبتكر األسبق في ايداع طلب تسجيله إذ ابتكر أكثر من شخص وكان كل واحد    
لصاحب العمل إذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل  اآلخر، كمامنهم مستقال عن 

 21ك.وجبه بإنجاز هذا االبتكار ما لم ينص العقد على غير ذلبم التزم
 فحص طلب التسجيل  :9-ب  

نجد أن الرسوم و   66/86من األمر  51إلى  54بالرجوع إلى أحكام المواد      
   22داع البسيط ) عدم الفحص السابق ( ،يالنماذج الصناعية  تخضع لنظام اإل

وطني الجزائري للملكية الصناعية  بنقل وتباشر السلطة المختصة وهو المعهد ال
طالما قد  تأكدت من توفير جميع ، التصريح باإليداع إلى دفتر الرسوم و النماذج
، ويجوز له بعد 66/86من األمر  55المستندات الضرورية ،طبقا ألحكام المادة 
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ج التي لم انتهاء فترة الحماية األولى الرد الجزئي، أو الكلي لإليداع، فالرسوم و النماذ
يتم سحبها  بعد الفترة األولى تصبح ملكا عاما للدولة بعد عام واحد من انتهاء فترة 

 . 66/86من األمر  59الحماية طبقا ألحكام المادة 
 في التسجيل  : القيد3ب 

متى تم قبول طلب تسجيل الرسم أو النموذج سواء من قبل المسجل نفسه، أو        
المسجل أن يقيده في السجل وعندئذ يعتبر تاريخ تسجيل  من قبل المحكمة، فإن على

 التسجيل.ذلك الرسم، أو النموذج هو ذات تاريخ تقديم طلب 
 السياسة الجنائية لحماية الرسوم والنماذج الصناعية من خطر التقليد :ثانيا
وذلك يكتسب مالك الرسم أو النموذج الصناعي بعد تسجيله الحق في حمايته،      
بصنع  –ألغراض تجارية  –غير إذا لم يحصل على موافقته من القيام ال بمنع

منتجات ثم نسخ الرسم الذي تحمله أو النموذج الذي تحتويه أو جزء أساسي منه، إذ 
تعتبر هذه الصور تعد على حقوق مالك الرسم، أو النموذج الصناعي تستوجب 

على رسم، أو نموذج  أنه تعد وهو يعلمالمسؤولية الجزائية متى صدرت عن الشخص 
  23الصناعي يتمتع بالحماية القانونية.

كل تنص على أنه " يشكل  نجدها 66/86من األمر  82 نص المادةبالرجوع إلى   
د  155بحقوق صاحب الرسم أو النموذج جنحة تقليد معاقب عليها بغرامة من  مس

رتكب الجنحة العود إلى اقتراف الجنحة أو إذا كان م وفي حالةد ج،  5155ج إلى 
عالوة على ما  المتهم،شخصا كان يشتغل عند الطرف المتضرر يصدر الحكم ضد 

في حالة المساس  وتضاعف العقوباتأشهر سجن  الى ستةذكر بعقوبة من شهر 
 "      وقطاع الدولةبحقوق القطاع المسير ذاتيا 

 التقليد:أركان جريمة  :60
الصناعي اصطناع رسم أو نموذج يقصد بجريمة تقليد الرسم أو النموذج     

أو النموذج صناعي الذي تم تسجيله، إذن التقليد هو  صناعي مشابه للرسم،
شيء كاذب على نسق شيء صحيح، وهي جريمة تقوم على تغير الحقيقة،  اصطناع

وقد استهدفها المشرع لما فيها من درجة خطورة تضر بالمصلحة العامة و تخل بالثقة 
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 اعتداءجتماعية للتعامل مع الناس، وهذا باإلضافة لما فيها من التي تعتبر ضرورة ا
صارخ على حقوق صاحب الرسم، أو النموذج الصناعي التي يرى القانون ضرورة 

وعليه فإن جريمة التقليد ككل الجرائم تتكون من  ،24الذهني ابتكارهمكافأته عن جهده و 
 .ركن مادي و آخر معنوي باإلضافة إلى الركن الشرعي

 الركن المادي لجريمة التقليد  :أ
إن التقليد يعني إنشاء أو صناعة شيء مشابه للشيء الذي يشمله القانون     

ومكونا للركن المادي في جرائم  ،بحمايته، ومن تم ال يكون السلوك اإلجرامي مؤثما
والفرق بين التقليد والتزوير، بأن  ،25التقليد إذا وقع على رسم أو نموذج لم يتم تسجيله

نما بإدخال بعض التعديالت البسيطة  األول ال يتم فيه نقل الرسم والنموذج بأكمله، وا 
ا التزوير فينقل الرسم أو النموذج مطابقا للرسم والنموذج عليه أو إزالة جزء منه، أم  

 26ي. األصل
يشترط  متقن، فالأو غير  هذا التقليد متقنا سواء كانيتحقق السلوك اإلجرامي      

أن يكون التشابه تام بين الرسم أو النموذج الصحيح والمقلد، بحيث ينخدع به أكثر 
الناس تدقيقا، بل يقع التقليد إذا بلغ التشابه بين الرسم أو النموذج المقلد والصحيح 

 .27الشيء المقلد على أنه صحيح العادي، يقبلحدا يجعل الشخص 
نما العبرة بكونه من شأنه أن فالعبرة إذن لي      ست في التقليد، أو وضوحه، وا 

ينخدع به الجمهور، والعبرة كذلك في تقدير توافر التقليد هي بأوجه الشبه بينهما 
وليس بأوجه الخالف، واعتبار ما إذا كان الرسم أو النموذج الصناعي مقلد يخضع 

 من يشاء من خبراء.لتقدير قاضي الموضوع، الذي يمكن له أن يستعين في ذلك ب
إال أن ذلك ال يغن عن ضرورة أن يتعرض القاضي في حكمه لوصف، أو بيان      

إذ أن إغفال ذلك يستوجب  ،أوجه الشبه في الرسمين، أو النموذجين المعروضين عليه
 28 نقض الحكم.

من المستحسن على القاضي أال ينظر إلى الرسمين أو النموذجين في وقت واحد،    
نما ي الرسم  وينظر إلى ،إليهما تبعا، فيبدأ بالرسم أو النموذج الحقيقي ثم يرفعه نظروا 

أو النموذج الثاني في ذهنه  أو النموذج المقلد، فإذا كانت الصورة التي يتركها الرسم،
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هذا الوضع هو الذي يقع في  قائم، ألنتذكره بالصورة أو النموذج األول فالتقليد 
ى المستهلك عند شراء الرسمين أو النموذجين بحيث ال العمل، إذ قد ال يتوافر لد

نما هو يعرف يقارن بينهما و و  ،يستطيع أن يضعهما جنبا الى جنب الرسم، أو ا 
النموذج الحقيقي ثم يقع نظره مرة أخرى على الرسم أو النموذج المقلد فيحمله الشبه 

 بأنه شيء واحد.  االعتقادعلى 
عدد األفعال التي تشكل اعتداء على حقوق الرسوم و المشرع لم ي ن  أالمالحظ         

ن كان بنصه على عبارات عامة تضم تجريم كل فعل يشكل  النماذج الصناعية ، وا 
اعتداء على حقوق صاحب الرسم والنموذج الصناعي، منع الجناة من اإلفالت من 

ناعية، أي فعل يشكل اعتداء على هذا النوع من أنواع الملكية الص االعقاب، إذ أتو 
وعدم تحديد الجرائم بصفة حصرية ،يعد  ،تحديد  اإلطار العام لهذه  للتجريم غير أن  

من األمر السالف  82إفساحا واسعا لسلطة القاضي الجزائي في تفسير نص المادة 
الذكر، وبالتالي خلق جرائم حسب مفهومه و التي يرى أنها تدخل ضمن ذلك اإلطار 

لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات،  انتهاكاامة، فيكون فيها أو تلك العبارات الع العام،
وبالتالي نقترح على المشرع تحديد األفعال التي تشكل اعتداء على الرسم والنموذج 

ه ينص على جرائم الصناعي ،كما فعل المشرع المصري والفرنسي، باإلضافة إلى أن  
التداول، أو حيازة منتجات  الملحقة لجريمة التقليد كجريمة بيع أو العرض للبيع أو

عليها رسم أو نموذج مقلد، أو جريمة تقديم أو عرض خدمات باستغالل رسم أو 
ن كان بإمكاننا اعتبارها تندرج في  ،نموذج صناعي بغير حق  بصفة صريحة وا 

كما أغفل المشرع الجزائري بعض الجرائم التي تقع عن طريق  ،من األمر 82المادة 
 ثة كبيع الرسم والنموذج الصناعي عبر اإلنترنت  .وسائل االتصال الحدي

 : الركن المعنوي في جريمة التقليد: ب
تعد جريمة التقليد جريمة عمدية، أي تتطلب قصدا عاما، أي قصد فعل التقليد       
 29 سوء النية أو قصد اإلساءة أو اإلضرار بالمجني عليه. اشتراطدون 
ن الجريمة كما يتطلبها القانون، سواء تمثل هذا والعلم هنا هو العلم بتوافر أركا   

 األخير في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له، وهو مفترض لدى الجميع، وهذا
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يعني أنه ال يشترط أن يكون للمقلد النية في تقليده للرسم أو النموذج، إذ بوقوع التقليد 
ل الرسم أو النموذج، يكون قد تحقق القصد الجنائي ولو كان المقلد يجهل تسجي

 ويتفق ذلك مع الحكمة التي ابتغاها المشرع من تسجيل الرسم أو النموذج.
لقد ثار خالف فقهي عن مدى إمكان إثبات المتهم لحسن نيته لدرء المسؤولية عن   

 -نفسه في جريمة التقليد، فذهب رأي يدعمه الفقه الفرنسي في شأن العالمة التجارية 
في مجال الرسم والنموذج الصناعي إلى أن المشرع قد تعمد  ويمكن القياس  ذلك

اسقاط سوء النية فيكون غير متصور فيها، ألنه متى كانت العالمة مسجلة فهناك 
 االدعاءقرينة ال تقبل إثبات العكس بعلم الكافة بها فال يقبل بعد ذلك ممن يقلدها 

يجب أن ال نستخلص في حين ذهب رأي آخر مؤداه أنه ، 30بأنه كان ال يعلم بها
سوء النية في جميع األحوال بافتراض العلم بواقعة التسجيل، و لذا يجب أن  يمهد 

 31  الطريق للمتهم إلثبات حسن النية على أن يكون عليه اإلثبات.
  والنماذج الصناعيةالعقاب في جريمة تقليد الرسوم  :69

بعض الحقوق العقوبة بصفة عامة هي انتقاص أو حرمان من كل أو       
مرتكب الفعل كنتيجة قانونية للجريمة، ويتم توقعيها  إيالما ينالهالشخصية، وتتضمن 

من األمر  82وبالرجوع إلى أحكام المادة  ،32بإجراءات خاصة وبمعرفة جهة قضائية
فإننا نجد أن المشرع نص على الغرامة كعقوبة لجريمة التقليد بصفة  66/86

ة الحبس في حالة العود أو كان الجاني يشتغل لدى على عقوب ونص  كذلكأساسية، 
 .33كما نص المشرع على عقوبات تكميلية عليه،المجني 

 العقوبات األصلية  أ:
د العقوبة األصلية هي كل عقوبة ال توقع إال إذا نطق بها القاضي       نوعها وحد 

حقيق معنى ، وهي تكون كافية بذاتها لت34وهي السجن، أو الحبس أو الغرامة المالية
 الجزاء وهي العقاب األساسي للجريمة.

الرسوم  جريمة تقليدالمشرع الجزائري اكتفى بعقوبة الغرامة في عقابه على  إن       
ولم يفرض الحبس إال في حالة العود، أو كان الجاني يشتغل  والنماذج الصناعية،

ت وبراءة لدى المجني عليه على خالف باقي حقوق الملكية الصناعية كالعالما
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 االختراع التي نص فيها على عقوبات سالبة للحرية، ويرى اتجاه آخر بأنه لعل  
ه من أن آرتالما  ،السبب في ذلك يرجع إلى رغبة المشرع في فرض عقوبة مخففة

من ضرورة إطالق حرية المنافسة  االقتصاديةطبيعة هذه الحقوق وما تقتضيه القواعد 
رى عكس ذلك فإن فرض عقوبة الغرامة يشجع على ونحن ن ،35التجارية إلى حد كبير

تقليد الرسوم والنماذج الصناعية، ألن الجاني سيحصل على أرباح من فعله تفوق 
أضعاف مضعفة الغرامة المفروض عليه، على عكس المشرع الفرنسي في هذا الشأن 
و الذي أقر عقوبة الحبس، أو الغرامة لالعتداء المتعمد على حق من هذه الحقوق، 

هذا فيه توافق مع االتفاقيات الدولية، و منها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من 
 36ة.حقوق الملكية الفكري

 : العقوبة السالبة للحرية:0-أ
لم ينص المشرع على الحبس كعقوبة تقليد الرسم أو النموذج الصناعي إال في     

يقصد بالعود: العودة ، و ليهن الجاني يشتغل لدى المجني عحالتين هما العود أو كا
إلى الجريمة من قبل شخص سبق الحكم عليه نهائيا باإلدانة من أجل جريمة أخرى، 

أجل ذلك يعبر عن خطورة إجرامية للجاني لم يفلح معه الحكم السابق في  وهو من
 37سببا لتشديد العقوبة عن الجريمة الجديدة. وبالتالي يعتبرإزالتها 

إذ  والنماذج الصناعيةعلى الرسوم  لالعتداءفي حالة العود  ع الجزائري د المشر  شد  
نص على أنه باإلضافة إلى غرامة يمكن الحكم عليه بعقوبة من شهر إلى ستة 

وقطاع العقوبات في حالة المس بحقوق القطاع المسير ذاتيا  وتضاعف هذه ،أشهر
ني عليه، تعلق األمر بحالة الجاني الذي يشتغل لدى المج وكذلك إذا، الدولة

 وهذا المصطلحوالمالحظ أن المشرع الجزائري استعمل كلمة سجن بدال من حبس 
يستعمل إذا تعلق األمر بجناية، ومن ثم على المشرع استبدال هذا المصطلح 

 الحبس.بالمصطلح الصحيح وهو 
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 العقوبات المالية   :9-أ  
المالية بقصد احداث إن الغرامة هي عقوبة تصيب المحكوم عليه في ذمته         

عناصرها جزاء له عن سلوكه باالعتداء على مصالح  والخسارة فينوع من الضرر 
 38استهدفها المشرع بالحماية.

دج، وتضاعف هذه  51555دج إلى  155لقد حدد المشرع الغرامة من       
العقوبات في حالة المس بحقوق القطاع المسير ذاتيا وقطاع الدولة، والمالحظ أن 

هي عقوبة ضعيفة جدا  66/68من األمر  82دار الغرامة المحدد في المادة مق
ن كانت تصلح في الستينات فإنها ال تتناسب  االقتصاديمقارنة بالوضع  الحالي، وا 

نناشد المشرع للتدخل وتشديد  الجريمة، ولذاوالوقت الحالي، بل تشجع على اقتراف 
ضافة عقوبة الحبس حتى يرتد  الجناة.ع عقوبة الغرامة وا 

 : العقوبات التكميلية:ب
يقدر المشرع في العديد من الحاالت عدم كفاية العقوبة األصلية التي قررها كجزاء  

على اقتراف الجريمة في ردع الجاني، أو في حماية المصلحة التي قرر حمايتها، 
فيأتي بالعديد من العقوبات الفرعية لتدعيم الحماية المقررة للمصلحة المعنية، 

ذكرت ثالثة أنواع من العقوبات  86/ 66من األمر  89وبالرجوع إلى نص المادة 
 والغلق.التكميلية وهي المصادرة ونشر حكم اإلدانة 

 المصادرة:  :0-ب 
نقصد بالمصادرة تجريد الشخص من ملكية مال أو من حيازة شيء معين له      

الدولة بال مقابل بناء  صلة بجريمة وقعت أو يخشى وقوعها، ثم إضافتها إلى جانب
 العقوبات بحسبمن قانون  51قد عرفتها المادة و  ،39على حكم من القضاء الجنائي

"األيلولة النهائية للدولة، أو مجموعة  هي:بقولها المصادرة  8556تعديل ديسمبر 
من  89نص المادة  وباستقراء، " االقتضاءأموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند 

 أن نستخلص المالحظات التالية: يمكن 66/86األمر 
تعد عقوبة المصادرة عقوبة تكميلية جوازية بالنسبة للقاضي يشترط صدور حكم 

من األمر السالف الذكر  89لكن المشرع في المادة  أصلية،قضائي يقضي بعقوبة 
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أن العقوبة التكميلية ال  بالبراءة معيتحدث عن عقوبة المصادرة حتى ولو صدر حكم 
ما يخالف القواعد العامة المقررة في  أصلية، وهذاالنطق بها اإل إذا وجد عقوبة يجوز 
 العقوبات.قانون 
   من  51تكون المصادرة األيلولة للمال فيها للخزينة الدولة وفقا للمادة

على أن  الذكر نص  من األمر السالف  89قانون العقوبات، إال أن المشرع في المادة 
ألشياء لفائدة الشخص المضرور، وهذا ما يصبغ عليها القاضي يأمر بمصادرة ا

الطابع التعويضي بدال من العقوبة، هذا يتنافى مع القواعد العامة في القانون 
 الجنائي. 

 نشر حكم اإلدانة                      :9-ب
يعد نشر حكم اإلدانة من قبيل عقوبة ذات طابع معنوي تفيد رد االعتبار        

ني، فهي إذن تتعلق بنشر الحكم فحسب ،بل بتعليقه كذلك، والتعليق غير للطرف المد
النشر، و نقصد به الوضع في األماكن الخاصة للمحكوم عليه مثل باب مسكنه، أو 
المؤسسة، أو قاعة الحفالت التي يملكها، أي في األماكن التي يفترض أنه دائم 

لى حساب سمعته وهي من النشاط والحركة فيها، والغرض من ذلك التشهير به ع
العقوبات الماسة بالشرف ،إال أن المشرع الجزائري لم يحدد مدة للتعليق ولعله ترك 

ا النشر للحكم في أم   أمر ذلك للسلطة التقديرية للقاضي بعد طلب الطرف المدني،
إحدى الصحف، أو عدد منها، فغرض المشرع  منه هو لتعميم التشهير بالمحكوم 

 المشرع عددا وال نوعا معينا من الصحف.     عليه ولم يشترط 
 الغلق                   :3-ب 

تماشيا مع تقرير قيام المسؤولية الجزائية للشخص االعتباري، سار المشرع       
الجزائري إلى تقرير عقوبة إغالق المصنع، أو المحل التجاري كجزاء على ارتكاب 

ة الغلق بجريمة التقليد أي أنه ال يتم أنه ربط عقوب الشخص، كماجرم لحساب هذا 
الحكم بهذه العقوبة إال بعد إدانة المتهم سواء كان شخصا طبيعيا، أو شخصا معنويا 
بجريمة التقليد وغالبا ما يرتبط ارتكابها بوجود منشأة معدة الرتكاب الجريمة تحتوي 

 المصنف.التي تستخدم في تقليد  والمعدات واآلالتعلى األجهزة 
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 :خاتمة
في حماية الرسوم  مازال قاصرا 66/68توصلنا بعد هذه الدراسة إلى أن األمر  

والنماذج الصناعية من خطر التقليد، وهذا ما يستوجب تعديله خاصة األحكام 
الجزائية منه، خاصة ونحن مقبلين النضمام لمنظمة التجارة العالمية، وعليه فإننا 

  يلي: نقترح على المشرع ما
  رع الجزائري بحصر األفعال الماسة بالرسوم والنماذج لم يقم المش

اكتفى بذكر عبارات عامة للتعبير عن تجريم كل اعتداء عن الحقوق  الصناعية، بل
المشرع  فكان علىمخالف لمبدأ الشرعية  الصناعية، وهذااإلستئثارية للرسوم والنماذج 
 الصناعية.والنماذج على حقوق المتعلقة بالرسوم  اعتداءحصر األفعال التي تشكل 

  إن مقدار الغرامة المقررة كعقوبة لجريمة التقليد ضعيفة جدا مقارنة بالوضع
ن كانت تصلح في الستينات فإنها ال تتناسب والوقت الحالي،  الحالي، االقتصادي وا 

بل تشجع على اقتراف الجريمة، ولذا نناشد المشرع للتدخل وتشديد عقوبة الغرامة 
ضافة معها عقوبة  الجناة.الحبس حتى يرتدع  وا 

  ضرورة إعادة النظر في األحكام الخاصة بعقوبة المصادرة، باعتبار أن
األحكام الحالية تتنافى والقواعد العامة في قانون العقوبات، إذ يجب التأكيد على 
لغاء عبارة " ولو  ضرورة صدور حكم باإلدانة لكي يتم النطق بعقوبة المصادرة وا 

 ". صدر حكم بالبراءة 
  أصبغ على المصادرة  قد 66/86من األمر  89إن المشرع في المادة

الطابع التعويضي بدال من العقوبة، وهذا يتنافى مع القواعد العامة في القانون 
الجنائي، وعليه يجب مراجعة نص المادة السالفة الذكر بالنص على أيلولة أموال 

 العقوبات.قانون من  51مع نص المادة  الدولة تماشياالمصادرة إلى 
 الهوامش

                                                           

 ،يتعلق بالرسوم والنماذج 5466أفريل سنة  88مؤرخ في  66/86األمر  - 1
 .21، عدد 52/51/5466جريدة رسمية مؤرخة في 
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، ديوان الملكية الصناعية وفقا للقوانين الجزائرية، سمير جميل الفتالوي  - 2
 294، ص 5488المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، مكتبة القاهرة الحديثة، الوجيز في التشريعات الصناعيةسميحة القيلوبي،  -3
 .858، ص 5460مصر،

، دار الثقافة للنشر 58، طالملكية الصناعية والتجاريةصالح زين الدين،  - 4
 .850، ص 8555 ،زيع، عمان، األردنوالتو 

، الكامل في القانون التجاري الجزائري " الحقوق الفكرية"فرحة زراوي صالح،  - 5
 .845، ص 8556ابن خلدون للنشر والتوزيع، الجزائر، 

الحماية القانونية للرسوم والنماذج الصناعية وفقا قيصر محمد عبده حتاملة،  - 6
، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، تحت مقارنةللتشريعات األردنية" دراسة 

إشراف الدكتور عبد هللا الخشروم، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن، 
 .82، ص 8551

، دار الوجيز في الملكية الصناعية والتجاريةصالح زين الدين الناهي،  - 7
 .822، ص 5482الفرقان، عمان، 

، األردن، عمان، العالمة التجارية: دراسة مقارنةحماية ماهر فوزي حمدان،  - 8
 28، ص 544الجامعة األردنية، 

محمد حسني عباس، الملكية الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية،  - 9
 .528، 520، ص ص 5405القاهرة،

  22محمد قيصر الحتاملة، المرجع السابق، ص  - 10
 .26نفس المرجع السابق، ص  - 11
ن كان هذا الشرط بديهي. هنا - 12 ك من يضيف شرط آخر وهو شرط الوجود، وا 

 .259أنظر في ذلك: رأي فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص 
. عكس فرحة زراوي صالح 898محمد حسني عباس، المرجع السابق، ص  - 13

 التي ترى أن الجدة يحب أن تكون مطلقة في الزمان والمكان.
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. عكس فرحة زراوي صالح 898جع السابق، ص محمد حسني عباس، المر  - 14
 التي ترى أن الجدة يحب أن تكون مطلقة في الزمان والمكان.

مصطفى كمال طه، الوجيز في القانون التجاري، الدار الجامعية للطباعة،  - 15
 .054، ص 5448لبنان، 

 .  859صالح زين الدين، المرجع السابق، ص  - 16
17 - Jérôme passa, Traite de droit de la propriété, Industrielle, 

Tome5. LGDJ. 2006. paris. Pp 655-656 
 899محمد حسني عباس، المرجع السابق، ص  - 18
 . 855صالح زين الدين، المرجع السابق، ص  - 19
 .62صدام سعد هللا محمد البياتي، المرجع السابق، ص  - 20
 .59محمد عباس حسني، المرجع السابق، ص  - 21
 559الح زين الدين، المرجع السابق، ص ص - 22
الحماية الجنائية للرسوم والنماذج الصناعية: محمد عبد الرحيم الناغي،  - 23

 .519رسالة ماجيستير، كلية الحقوق، جامعة طنطا، ص  دراسة مقارنة،
 .16سميحة القيلوبي، المرجع السابق، ص - 24
على أن" ... األعمال  تنص 66/86من األمر  81إذ طبقا ألحكام المادة  - 25

السابقة لإليداع ال تخول أي حق في إقامة الدعوى الجزائية أو مدنية تتفرع عن 
 هذا األمر".

 .952صالح زين الدين، المرجع السابق، ص - 26
 .855سميحة القيلوبي، المرجع السابق، ص  - 27
 .562محمد عبد الرحيم عبد الناغي، المرجع السابق، ص - 28
 .828لوبي، المرجع السابق، ص سميحة القي - 29
 .508محمد عبد الرحيم عبد الناغي، المرجع السابق، ص - 30
 .290سميحة القيلوبي، المرجع السابق ، ص  - 31
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مأمون محمد سالمة، قانون العقوبات القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 32
 . 685، ص 5482 -5488

الفكري اليمني نص على صور عديدة  المالحظ أن المشرع في قانون الحق - 33
من الجرائم التعدي على الرسوم والنماذج الصناعية دون أن تنص على العقوبات 
أصلية، أو تكميلية، واكتفى بالقول بأن  ذلك إخالل بالحقوق، وكذلك األمر 
بالنسبة للقانون األردني، لمزيد من المعلومات أنظر: عواد عبد الحفيظ علي 

، مركز القانونية للرسوم والنماذج الصناعية في القانون اليمنيالحماية حازم، 
 وما بعدها. 500، ص 8554عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، 

، 55، دار الهدى للنشر، جشرح قانون العقوبات الجزائري عبد هللا سليمان،  - 34
 .925، 984عين مليلة، دون سنة طبع، ص ص 

 .288ص سميحة القيلوبي، المرجع السابق، - 35
من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية  65تنص المادة  - 36

الفكرية على التزام الدول األعضاء بفرض الجزاءات الجنائية، ومنها الحبس على 
 األقل في حالة التقليد المتعمد.

 169مأمون محمد سالمة، المرجع السابق، ص  - 37
، 5484دار النهضة العربية، ،لعقوباتشرح قانون امحمود نجيب حسني،  - 38

 018ص 
، القاهرة، دار النهضة 58، طالنظرية العامة للجزاءأحمد عوض بالل،  - 39

 .921، ص 5446العربية، 


