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 س.ٔ-اول ال+م يف أ)سطر التالية عن موضوع اجلرامئ املرتبطة �مللك
ة الصناعية وذ� �ىل ضوء االتفاق
ات ا�ولية
بدهية ومعوم
ة �ى ?ل السامعني، وذ� ٔ)ن ذ� هو ما و4ٔعتذر 4ٔوال عن 4ٔن ما 4ٔثريه يف املوضوع يف 34ٔلبه مسائل 

، ؤ)ين "حيوي التفاصيل من OسHتحرض امجلل"ميليه املوضوع، ؤ)ن 34ٔلب املسHمتعني من املتخصصني �لش.ٔن 3ري 4ٔنه 
ٕاذ مل fزل dمة العارض مaذ أ)زل ت_سHيط املعقد ، ـ \نيا ـ يف لك مرة -اولت حلم املسائل البدهية مبسائل 4ٔخرى
امحلاية اجلزائية مث  يتطلب مين املوضوع تقسHميه ٕاىلوتعق
د ال_سHيط فٕاذن ال اعتذار عن dمة مسHندة مaذ أ)زل، و 

يف  ا�ىل 4ٔن 4ٔعرض �ىل املسامع الكرمية متهيد) العالمة التrارية منوذ?ا(  اجلرامئ املتعلقة �ملوضوع 4ٔقدم منوذ?ا عن
  .بعض املصطلzات xyخول يف املوضوع

�سجيل لرباءة 4ٔو �المة 4ٔو امس جتاري 4ٔو رمس 4ٔو "فامللك
ة الصناعية يه  :تعريف امللك
ة الصناعية و4ٔنواعها يف متهيد
وس.ٔسHتعني بعنرص�ن �الل تناويل yلموضوع 4ٔوهلام اتفاق
ة �نغي اليت  ،منوذج صناعي �ىل امس خمرت�ه 4ٔو مك�شفه

وس.ٔق�رص مهنا �ىل القانون اجلنايئ ٔ)نه هو  ،قوانني ا�ا�ليةو\�هيام ال ،بالد� بصفهتا دو� موقعة �لهيا صادقت �لهيا
ؤ)ن القوانني اخلاصة حسب ما وصلت ٕاليه يدي fرجع يف مجملها ٕاىل اتفاق
ة  ،الرشيعة العامة �ل�سHبة yلقوانني اخلاصة

املوضوع �ىل ما ذ£ر �4ٔاله، و4ٓن ا)ٓن ا�خول ٕاىل  يرص نظر قس.ٔ  فٕان الرجوع ٕاىل أ)صل 4ٔوىل ف وبذ� ،�نغي
، 4ٔما "جمال التكaولوج
افكرة �سمح معليا حبل مشلكة معينة يف "هو طبقا التفاق
ة �نغي ف معرفني 4ٔوال �ال�رتاع 

و\�هيام  ،اء �ىل خطوة ابتاكريةو رشطان 4ٔ-دهام »نط اوOشرتط فهي ،"�رتاع»السHند اªي مينح محلاية "الرباءة فه©ي 
مهنا °راءات »�رتاع ومناذج املنفعة ونذ£ر تعددا £بريا  وتتعدد 4ٔنواع امللك
ة الصناعية ،قابلية التطبيق الصناعي

والعالمات التrارية و�المات اخلدمة والرسوم وال±ذج الصناعية وأ)سامء التrارية والبيا�ت اجلغراف
ة وامللك
ة 
ها �aوع وب ، املتاكمµ وحامية أ)صناف النباتية اجلديدة الفكرية وأ)دبية وامحلاية من املنافسة الظاملة والتصاممي وا�وا²ر

نوعية امحلاية اجلزائية وأ)راكن العامة yلجرمية فسHنzاول 4ٔن  يه 3ري 4ٔهنا تتقاطع معوما يف هيااجلرامئ اليت تقع �ل ت�aوع
  :كام ييل ذ� لك نقدم

 :املسrل احلق �ىل مقصورة اجلزائية امحلاية  :4ٔوال          
ذه ، وه"وقعها حممكة ذات صبغة ردعيةترتتب عنه سلسµ ٕاجراءات جزائية تاملنع اªي " :�محلاية اجلزائية يقصد

فاء "�سجيلل � واملقصود ،ة yلحق املسrلة ممنو-يامحلا� شلكية خرى4ٔ و  موضوعية لرشوط �سجي½ املنوي احلق اس


 املدنية امحلاية وهام القانونية امحلاية من نو�ني يوفرالقانون  يف �ليه املنصوص �لشلك ال�سجيل معلية وب¿م ،"هف
 وٕان اجلزائية، امحلاية قامت ال�سجيل مت فٕان و�دًما، وجوًدا امحلاية اجلزائية تدور حول ال�سجيلو  اجلزائية، وامحلاية

مل ت��ه  ما �سجي½ فرتة طول �لهيا القانون يعاقب جرمية Oشلك  حق مسrل�ىل »عتداء 4ٔن 4ٔي ،انعدمت عدمان
  .التrديد مع تلقائًيا امحلاية متتد فعندئذ ال�سجيل بتrديد صاحÄه قام فرتة صالح
ته فٕان ا�هتت و

 تقدمي مبجرد المسr عتربي 4ٔ  اجلزائية؟ تقوم امحلاية حىت المسrق احل عتربي  مىت املقام هذا يف املطروح السؤال ولكن
إال?ا�ت عن هذا ولكن ا ب  ختتلف؟  اÌتصة اجلهة من شهادة ال�سجيل صدور Ëرخي من 4ٔو ال�سجيل؟ طلب

  .اليت صادقت �لهيا بالد� تنص �ىل 4ٔن ال�سجيل �كون بعد صدور الرباءة الناصة �ليه
 :لك
ة الصناعيةامل  يف احلق �ىل تنصب اجلزائية امحلاية :\نًيا
yلمملوك  اسHتعامل يف �متثل احلق وهذا ،املسrل احلق 4ٔصل �ىل عتديا ما ٕاذا التrارية yلعالمة اجلزائية امحلاية تقوم

 4ٔن املسrلحلق ا صاحب يلزم ال فٕانه عتداء» هذا وقوع مبجردو ، اكن 4ٔو 3ريها جتاريةالصناعي املسrل، �المة 
 خسارة به تحلق 4ٔو رًحبا املتعدي 4ٔحقق سواء اجلزائية امحلاية وتقوم عتداء،» هذا جراء من رضر حلقه 4ٔنه يث_ت

 صلية،ا)ٔ  البضائع قمية 4ٔو املقxة البضائع قمية عن النظر برصف كذ� ،احلق املسrل �ىل »عتداء جراء من
� جودة  4ٔكرث 4ٔو جودة 4ٔقل املقxة البضائع £ون املسµr التrارية العالمة يف احلق �ىل »عتداء وقوع فيين ال تايلل و
 وقع سواء املسµr التrارية yلعالمة اجلزائية امحلاية وتقوم صلا)ٔ  يف �لهيا التrارية العالمة لوضع اÌصصة البضائع من
  .فقط ق 4ٔو �ىل جزء مaهاحل �ىل عتداء»
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 :املاكن ح
ث ومن الزمان ح
ث من مق
دة اجلزائية امحلاية  :\لثًا
 ويبد4ٔ  �سجي½، فرتة �الل حق صناعي �ىل عتديا ٕاذا ٕاال تقوم ال التrارية yلعالمات اجلزائية امحلاية ٕان

 و�ليه ل�سجيل،ا طلب تقدمي Ëرخي من  -القانونية الرشوط ىفسHتوا ما ٕاذا - الصناعي احلق �سجيل رسÖن Ëرخي
 امحلاية هذه وfزول اÌتصة، اجلهات �ى احلق الصناعي �سجيل رسÖن طوال فقط قامئة تبقى اجلزائية امحلاية فٕان

ة، وتنص ا ب �ىل 4ٔن صالح
ة املد دون متديد التrارية العالمة حقوق ملك
ة مدة �هتاءا 4ٔو ،�سجي½ °زوال
  . 68املادة كام يف ال�سجيل عرش�ن سHنة �ل�سHبة yلرباءات 

 ماكن 4ٔي يف ا�عوى حيرك 4ٔن ،ق املعتدى �ليهاحل صاحب حق من فٕان املاكين، �لق
د يتعلق فß 4ٔما
  .يف مادهتا الرابعة ا بطبقا ملق�ضيات  اضعة لالتفاق
ةاخل ا�ول -دود دا�ل

 :الشخيص �حلق إالد�اء �ىل تؤáر ال اجلزائية امحلاية: رابًعا
  ؛من ا��اوي نينوعي رفع يف لصاحهبا احلق يعطي rلحق صناعي مس �ىل التعدي ٕان
  .جزائًيا املعتدي بعقاب املسµr التrارية العالمة صاحب فهيا يطالب ؛جزائية وىلا)ٔ  

 يو?د وال اجلزائية، xyعوى �لتبعيةدنية امل ا�عوى fرفع الغالب ويف �لتعويض، فهيا يطالب ؛مدنية الثانية
 املشرتكة مورا)ٔ  ، ومن4ٔخرى يف انوختتلف مور4ٔ  يف Öنا�عو �شرتك وقد، مسHتقµ بصورة دعوى لك fرفع ن4ٔ  مينع ما

 اليت مورا)ٔ  ومن yلقانون، وفقًا مسrال ق املعتدى �ليهاحل كون� 4ٔن ا�عويني من 4ٔي لرفع القانون طاشرت ا بåهنام،
  :فهيا خيتلفان

 4ٔو  /و القانون حمددة يف ملدة املعتدي -_س شلك �ىل عقوبة يف �متثل اجلزائية ا�عوى يف اجلزاء ٕان •
 رضاراالٕ  مaع صورة ذ�ؤ ت 4ٔو لتعويضات املتعدي دفع يف �مكن املدنية ا�عوى يف اجلزاء بå± مالية، غرامة

 من جرمية يف �لرباءة حمكت ولو حىت �لتعويض تقيض 4ٔن yلمحمكة اجلزائية جيوز 4ٔنه 3ري املسHتقÄل، يف
 اجلرمية ìس_ب 4ٔصابه رضر اªي املدين �حلق yلمدعي 4ٔن يعين وهذا  .1ق املسrلاحل »عتداء �ىل جرامئ

 ا�عوى، �لهيا اكنت -ا� 4ٔي يف ا�عوى اجلزائية تنظر اليت اÌتصة احملمكة 4ٔمام املدين حبقه دعوى �رفع 4ٔن
 اªي هو 3ريه اكن ٕاذا اجلزائية ا�عوى يف املنضم املدعي صفة هذه احلا� يف ï و�كون املرافعة، تمت 4ٔن ٕاىل

 .رفعها

ٓ  من 4ٔو املسµr التrارية العالمة صاحب حق من �كون اجلزائية ا�عوى حتريك ٕان •  ملك
هتا ٕاليه لت4
� �كون املدنية ا�عوى بå± يف ا�عوى، هبذه صيلا)ٔ  »خ�صاص صاحب العام إالد�اء ىلإ  ضافةالٕ 

ٓ  من 4ٔو املسrلق احل صاحب   .املدنية ا�عوى حتريك يف احلق هو صاحب ملك
ته ٕاليه لت4

  احلقوق الصناعية  �ىل الواقعة اجلرامئ :الثاين املبحث
i. ارية منوذ?اrارية:  العالمات التrتقليد العالمات الت:  

موضوع جحز أ)شHياء املقxة لصاحل الطالب وميكaه من : 4ٔمهية ٕاجرائية؛ 4ٔوالهام  ذايتنيهنا مس.ٔلتنبني : 4ٔوال
احلجز �ىل لك املواد املقxة 4ٔو املبيعة بغري ٕاذن مaه وذ� بعد سلسµ ٕاجراءات مهنا الطلب وٕايداع الكفا� وهو 

ٕاجÄاري �ل�سHبة لøٔجaيب، وذ�  أ)مر لكن ،مس.ٔ� اخ�يارية يف حق املواطن 4ٔي 4ٔن yلمحمكة 4ٔن ت.ٔمر هبا ولها 4ٔن ال
4ٔن »خ�صاص نو�ان جزايئ yلمzامك اجلزائية وفق وما بعدها من ا ب، و\نåهتام؛  64وفق 4ٔ?ل معني طبقا yلمواد 

فاق
ة اليت نصت �ىل موضوع اخ�صاص احملامك املدنية وفقا لنفس االتyلمzامك املدنية مدين و  واالتفاق
ة، القانون اجلنايئ
من امللحق الثالث، ومن املهم النص �ىل 4ٔن االتفاق
ة نصت �ىل املوضوع كامدة معµr فهل �كون  47يف مادهتا 
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البت فهيا اسHتعrاال طبقا لقوا�د قانون »سHتعrال ـ كام �رى البعض ـ 4ٔم البت يف املادة املذ£ورة 4ٔصال وفق مسطرة 
تب �ليه من مراكز احلقوق والتعلق مبمتلاكت وحنن �رى ومنيل ٕاىل الر4ٔي أ)�ري ٕاذ املوضوع ترت  ،معµr إالجراءات

ما ال ميكن البت ف
ه مبجرد مساطر اسHتعrالية وهذا ما د4ٔب �ليه القضاء املوريتاين طبقا لøٔحاكم وهو ذات 4ٔمهية 
نعرض ٔ)راكن الواقعة كام ييل مذ£ر�ن ب.ٔن الر£ن الرشعي بد�4ٔ به 4ٔوال ح
ث ذ£ر� الرتسانة سH و  ،واملبادئ العامة

 . املادي واملعنوي نينية املتعلقة �ملوضوع فمل يبق ٕاال الركنالقانو 
 :التrارية العالمة تقليد جلرمية املادي الر£ن: 4ٔوال

احلق  4ٔو تقليد fزو�ر جلرمية املادي الر£ن به يقوم 4ٔن ميكن اªي السلوك �ىل 4ٔم�µ املرشع طرح لقد  
�متثل و )  ةالتrاري العالمة fزو�ر(  اجلرمية لهذه صطالح
ة» ال�سمية ٕاىل رصا-ة Oشري 4ٔن وذ� دون ،الصناعي

ق احل fزو�ر الفرق بني هو مفا rارية،ة التعالمال �ىل الواقع التقليد 4ٔو الزتو�ر بفعل اجلرمية هذه يف املادي الر£ن
  ؟ وتقليده الصناعي

 أ)صلية yلعالمة متاًما مطابقة تبدو حبيث وËًما حرف
ًا نقال املسµr العالمة نقل هو العالمة بزتو�ر املقصود
 �المة طبا�ة 4ٔو عهنا أ)صل �سخ طبق سHتعاملا يعين التrارية العالمة حقوق fزو�ر فٕانـ   �امة وكقا�دة  -

µrزييفها 4ٔو مسf ًشا �س_ب 4ٔن سلعة حيمتل عن �الناالٕ  4ٔو سلعة بيع بقصدOهت� �ى �دا�ًا 4ٔو �شوHرتب مما املس� 
 4ٔو امجلهور تضليل ٕاىل يؤدي قد مما ،ةأ)صلي العالمة مجموعها يف �شHبه �المة ختاذافهو  التقليد 4ٔماـ ر الزتو� مسؤولية

ٓ  ومبعىن 4ٔصلية، العالمة 4ٔن �دا�ه لظنه  نقل 4ٔو أ)ساسHية yلعالمة العنارص نقل جمرد �ىل النقل ق�رصا ٕاذا خر،4
 العالمة اكنت ومىت  .لها اال fزو�ر  yلعالمة تقليًدا يعد ذ� فٕان التغريات 4ٔو إالضافات ٕاجراء مع حرف
ًا النق بعضها
 ياª التقليد �الف �ىل Ëًما، �كون املزورة والعالمة 2أ)صلية العالمة بني ال�شابه ٔ)ن صعوبة يثري ال فأ)مر ةمزور 
  .بåهنام وال�شابه »خ�الف وجوه لتzديد العالم�ني بني املقارنة ٕاجراء يق�ىض

 4ٔن ٕاذ التقليد، يف الزتو�ر عنه فعل يف خيتلف التrارية العالمة fزو�ر جلرمية املادي الر£ن بتوافر احلمك ٕان
 جمرد 4ٔما fزو�ر، فعل هنا وهو اجلرمية لهذه الر£ن املادي توافر يق�يض أ)صلية yلعالمة متاًما مطابقة �المة وجود جمرد

. تقليد فعل هنا وهو الر£ن هذا بتوافر القول �لرضورة OسHتلزم ال فهو أ)صلية العالمة من الشHبه قريبة �المة وجود
 اكن ٕاذا الزتو�ر جلرمية املادي الر£ن توافر يقرر حبيث ا�ال، هذا يف التقد�رية سلطته ٕالعامل دور القضاء ي.ٔيت وهنا
 3.ذ� خبالف نتفاءها ويقرر وتضلي½ امجلهور �داع ال�شابه ش.ٔن من

4ٔالحظ 4ٔن 34ٔلب ما وقفت �ليه من القضاء املوريتاين اكن �رفض حبrة �دم التطابق بني العالمة  وهنا
  .لية واملقxة سوى حمكني 4ٔو ثالثة مل اسHتطع احلصول �لهيام واعتذر عن ذ�أ)ص 

 حممكة قضت ٕاذ fزو�ر العالمات التrارية يف املرصي القضاء موقف3ريه فقد وقفت �ىل  خبصوص 4ٔما
 جيب" :ب.ٔنه جتاريتني، �الم�ني بني ال�شابه تقد�ر يتعلق فß 22/11/1962 بتارخي الصادر حمكها يف املرصية النقض

 yلتقر�ر £و-دة يف مجموعها التrارية العالمة مهنا £برت ت اليت العنارص ٕاىل النظر جتاريتني �الم�ني بني ال�شابه تقر�ر  يف

rة اªهن يف تنطبع اليت العامة yلصورة يه العربة 4ٔن ٕاذ املغا�رة 4ٔو ال�شابه بوجود� 4ٔو الرموز 4ٔو احلروف لرت£يب كن
  4." بعض بعضها الصور

 4ٔن التrارية العالمة من الغرض 4ٔن  13/1964 / 4 بتارخي5 املرصية النقض حملمكة 4ٓخر حمك يف و?اء
 سلعة متيزي يف �سHت�دم العالمات اليت بني �ملغا�رة الغرض هذا ويتحقق والسلع، املنتrات �متيزي وسHيf " : µكون
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 ٕاذا ما لتقد�ر جيب ذ� 4ٔ?ل ومن والتضليل، يف اخللط املسHهتلكني مجهور يقع وال بåهنام اyل_س �رتفع حبيث معينة
 �ربة وال مهنا، ترت£ب اليت العنارص من لك ٕاىل ال مجموعها يف ٕا�هيا 3ريها النظر عن ممزية �اصة ذاتية yلعالمة اكنت

� يف اªهن تنطبع اليت العامة �لصورة العربة بل أ)خرى، العالمة حتويه ما رموز 4ٔو حروف العالمة �ىل ح�واء

rة� النظر بغض 4ٔخرى 4ٔو يف �المة به تربز اªي والشلك بعض بعضها الصور 4ٔو الرموز 4ٔو احلروف لرت£يب كن

  ."أ)خرى حتويه مما 4ٔكرث او يف جزء �شرتك الوا-دة اكنت ٕاذا وعام مهنا fر£ب اليت العنارص عن
  :ييل ما ٕاىل جتاريتني �الم�ني بني �شابه وجود �لهيا ي_ىن اليت أ)سس رد ميكن فٕانه ٕاىل ذ� س�aاًدااو 

 جرامئ يف املقررة القانونية القا�دة ن إ   :»خ�الف ب.ٔو?ه ال العالم�ني بني الشHبه ب.ٔو?ه العربة .1
 العالمة بني املقارنة ٕاجراء عند �الفخ » بو?ه ال الشHبه بو?ه العربة ب.ٔن تقيض التقليد

 ٕايقاع -د ٕاىل �الم�ني بني ال�شابه وصل ما ٕاذا يقوم فالتقليد أ)خرى، العالمة وبني أ)صلية
 و�ليه.خ�الفا من بåهنام يو?د عام النظر برصف العالم�ني بني اخللط يف املسHهتلكني مجهور

-SI" ت� بني �شابه لوجود وذ� �شابه بوجود لها قرار يف أ)ردنية العدل حممكة قضت فقد
PHONE " العالمة وبني "SI-TONE" ث من سواء العالم�ني العالمة بني
 4ٔو الشلك ح

 (Cairo-Cola) لعالمة تقليًدا تعترب سHت�aاف» حملمكة 4ٓخر حمك ويف" 6أ)حرف 4ٔو اyلفظ
 للك املكونة أ)جزاء يف خ�الفا وجود من �لرمغ �سمية 4ٔن احملمكة حمكت فقد، املرصية

 (Coca-Cola) 7.مهنام
 امجلهور غش ٕاىل يؤدي العالمة بني -ده وجو  فرض �ىل- �شابه 4ٔي ب.ٔن yلقول جمال ال هب.ٔن حمك4ٔشار  كام
 حمصور سHتعامهلاما وٕان ال_رشي، سHتعامللال بدواء "Ruxid" والعالمة " Rulid" العالم�ني لتعلق xyواء، املسHهت�

  .واملريض يرصفها اªي والصيدالين الطبية الوصفة �ك�ب اªي الطبåب بني
 ٕاجراء عند العربة fكون 4ٔن يتعني  :اجلزئية �لعنارص ال العالم�ني يف العام املظهر يف العربة - .2

 مظهرهام يف بåهنام �ل�شابه تقليدها 4ٔو بزتو�رها املدعى العالمة وبني أ)صلية العالمة بني املقارنة
 .جزئياهتام 4ٔو تفاصيلها يف ال العام

 ىلإ  القايض ينظر 4ٔال فåسHتحسن اªهن، ىف تنطبع اليت �لصورة 4ٔو العام �ملظهر يه العربة دامت وما
 ذ� بعد ينظر مث ويبعدها، أ)صلية العالمة ىلإ  4ٔوال ينظر بل بåهنام، yلمقارنة الوقت نفس يف م�rاورتني العالم�ني

  .م�قار�ً  4ٔو وا-ًدا �يه مهنا لك يرتكه ياª أ)áر اكن ٕاذا ما ليقدر مقxه، 4ٔهنا يدعى اليت أ)خرى العالمة ىلإ 
 من اªي هو ال�شابه 4ٔو التقليد نإ   :احلرص م�وسط العادي املسHهت� تقد�ر يف العربة  - .3

 عند العربة fكون 4ٔن يتعني و�ليه املنتrات، بني واyل_س اخللط وٕا-داث امجلهور تضليل ش.ٔنه
 ٕاىل �دمه من التقليد توافر تقد�ر عند بتقليدها، املدعى والعالمة أ)صلية yلعالمة النظر

 به خيدع مبا هو الصدد هذا يف املعترب واملعيار" ن�Äاه،» و احلرص املتوسط العادي املسHهت�
 دون السلعة Oشرتي اªي املهمل املسHهت� ال و»ن�Äاه احلرص املتوسط املعتاد املسHهت�

 .الرشاء قÄل والتدق
ق الفحص من �كرث اªي اليقظ احلريص املسHهت� وال �ادي حفص
 :تقليدها 4ٔو العالمة fزو�ر جلرمية املعنوي الر£ن  :\نًيا

 العام، اجلريم القصد فهيا يتوافر 4ٔن جيب  -العمدية اجلرامئ من كغريها - التrارية العالمة fزو�ر جرمية ٕان
 ...يقوم ...يقx ..ي_
ع ..يضع:  اب   من 37 ة املاد يف املرشع عرفها وقد ، "النية " بلفظ املرشع عنه �رب ما وهو

  .وذ� ٕ�سHناد أ)فعال yلمعلوم ومن املعروف ب.ٔن القصد اجلريم قامئ بذ�
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 بل التrارية، العالمة fزو�ر ةجلرمي املعنوي الر£ن لق
ام و-ده �كفي ال العام اجلريم القصد هذا 4ٔن ٕاال
 حول هنا ال�ساؤل يثورو  .�يالح » قصد 4ٔو الغش قصد وهو اخلاص اجلريم القصد يتوافر 4ٔن ?انبه ٕاىل Oشرتط

  .8التrارية؟ العالمات لقانون وفًقا التrارية العالمة fزو�ر جرمية يف اجلريم القصد فرتاضا مدى
ٓ  �دة ظهرت لقد  وال مفرتض اجلرمية هذه يف اجلريم القصد ب.ٔن يقول 4ٔولها السؤال، هذا عن لٕال?ابة راء4

 القصد توفر فرتاضا سوى حيمتل ال تقليدها 4ٔو العالمة fزو�ر واقعة 4ٔن عتبارا �ىل وذ� عكسه، ٕاثبات جيوز

rة هو ال�شابه هذا �كون 4ٔن حيمتل وال املهتم، �ى اجلريم� هذه يف اجلريم القصد ب.ٔن ف
قول \�هيا 4ٔما فة،صد ن
 لتوارد �رجع قد ال�شابه 4ٔن ذ� ن�åه، حسن ٕ�ثبات yلمهتم Oسمح 4ٔن جيب ٕاذ عكسه، ٕاثبات وجيوز مفرتض اجلرمية

 4ٔما ا،مهن للك جتارية 4عالمة وا-د رمز 4ٔو لكمة ختاذا يف وا-د وقت يف أ)ش�اص من �دد يفكر فقد ، اخلواطر
 ذم�ه، °راءة �ساناالٕ  يف أ)صل 4ٔن ذ� ٕاثباته، من بد وال مفرتض 3ري اجلرمية هذه يف اجلريم القصد ب.ٔن ف
قول \�هثا

  .حبقه اجلريم القصد توافر ٕاذا ٕاال الشخص يعاقب 4ٔال ف
جب
 يعترب ٕاذ دالئل، مجµ من النية ت� اسHت�الص وميكن مفرتضة، اجلرمية هذه يف �يالح » نية 4ٔن ويبدو

 ٕاىل تؤدي بصورة مهنا الشHبه �المة قريبة 4ٔي 4ٔو التrارية العالمة ت� صنع ٕاذا جتارية �المة زور قد ب.ٔنه الشخص
 حسب مسµr التrارية العالمة اكنت ٕاذا ٕاال تقع ال جرمية الزتو�ر 4ٔن كام ،اصاحهب موافقة بدون امجلهور �داع

 قرينة يعترب املسµr التrارية العالمة تقليد 4ٔو بزتو�ر 4ٔ-د ق
ام فٕان لهذا العالمات التrارية، قانون يف الواردة والحا)ٔ 
 من القرينة لåست هذه ولكن هبا، الغري �مل �ىل قرينة التrارية العالمة �سجيل يعترب ٕاذ �يه، ح�يالتوافر » �ىل

 قصد ينفي 4ٔن اجلرمية هذه يف املهتم وOسHتطيع ، 9عكسها ٕاثبات جيوز اليت ال_سHيط النوع من بل القطعية القرا²ن
  :4ٔمر�ن �الل من ح�يال»

 .أ)صلية التrارية العالمة صاحب مبوافقة مت فع½ 4ٔن 1-
 .امجلهور وتضليل خنداعا ٕاىل يؤدِ  مل فع½ 4ٔن 2-
 املوريتاين فقد  املرشع موقف 4ٔما التrارية، العالمات قانون يف ح�يال» قصد فرتاض� يتعلق فß هذا

يعاقب �حل_س من ثالثة  " : اجلنايئ 4ٔن قانون ال من  392 املادة نصت فقد اجلريم، القصد موضوع يف واًحضا?اء 
�-دى هاتني العقوبتني فقط لك4ٔو 4ٔوق
ة  4ٔ200.000وق
ة ٕاىل  4ٔ10.000شهر ٕاىل ثالثة سHنوات وبغرامة من ٕ:  

  من �زورون �المة مملوكة yلغري 4ٔو يضعوهنا بطريق الغش، - 1
ن س_ب رشعي مبنتrات يعملون 4ٔهنا حتمل �المة مزورة وموضو�ة بطريق الغش 4ٔو و من حيفظون د - 2

  يضعون yلبيع 4ٔو �زودون 4ٔو يعرضون yلزتويد مبنتrات 4ٔو �دمات حتمل م�ل هذه العالمة،من ي_
عون معدا 4ٔو 
3 - µrات 4ٔو يقدمون �دمة 3ري ت� اليت طلبت مهنم حتت �المة مسrتaسلمون معدا مO من.  

 العالمة fزو�ر ةجرمي يف مفرتض اجلنايئ القصد املادة هذه جعلت فقد ،»ح�يال قصد دون ذ� فعل قد 4ٔنه يث_تو 
 احل_س يف �متثل فٕانه اجلرمية هذه �ىل املفروض اجلزاء عن 4ٔما .القصد هذا انتفاء ٕاثبات عبء املهتم ومحلت التrارية

املذ£ور، والغرامات، ولنا هنا 4ٔن نثري �ساؤال حول مدى مؤامة نص االتفاق
ة اليت تنص �ىل الغرامات �ٕالفرنك مع 

ة وال شك 4ٔن �ª ارتباطا مبسائل ذات 4ٔمهية من دنياها موضوع السHيادة النصوص ا�ا�لية اليت تنص �ىل أ)وق

اليت ال خيرdا جمرد التصديق �هيك عن مس.ٔ� بعٍد اق�صادي دا�يل يناسب العمµ الوطنية يتعلق °كوهنا يه املرجع 
  .أ)ول يف -ا� تقومي املتلفات وحمل التعامل وبذ� يتعني الرجوع ٕا�هيا 

ii. تعامل جرميةHلعالمة الباطل »سy اريةrالت:  
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 4ٔن فال Oشرتط الباطل، »سHتعامل جرمية عن �سHتقل fزو�رها 4ٔو التrارية العالمة تقليد جرمية ٕان
 فصل فٕان احلق
قة ويف جرمية 4ٔخرى، يعترب العالمة لهذه الفعيل »سHتعامل ٔ)ن العالمة هذه 3ريه 4ٔو املقO xسHتعمل

 اكن لو ٕاذ هامة، �رشيعية حمكة �ىل يقوم 4ٔخرى من >ة املزورة العالمة اسHتعامل وبني ة> من الزتو�ر بني املرشع
 يمت، مل »سHتعامل هذا 4ٔن طاملا الرشوع طور يف الزتو�ر ببقاء القول الزتو�ر لتوجب جرمية لق
ام رشًطا »سHتعامل

 اجلرميتني،  بني املرشع فصل وقد 4ٔما اجلانب، هذا يف التrارية yلعالمة اجلزائية امحلاية كفاية سHيعين �دم اكن وهذا
  .ï10 حمل ال يصبح القول هذا م�ل فٕان

 هذه 4ٔراكن يف يق�يض البحث املقxة 4ٔو املزورة التrارية yلعالمة الباطل »سHتعامل جرمية يف البحث ٕان
 قصد يف واملمتثل املعنوي الر£ن وهو الثاين ، والر£ن »سHتعامل يف واملمتثل املادي الر£ن يه أ)راكن وهذه اجلرمية،

  .»ح�يال
  :املادي الر£ن :4ٔوال

 حبد »سHتعامل يعترب فعل ح
ث مسµr، جتارية لعالمة �طل اسHتعامل يف اجلرمية لهذه املادي الر£ن �متثل
 مسµr جتارية �المة �سHتعامل 4ٔ-د أ)ش�اص قام مىت �طال »سHتعامل و�كون القانون، �لهيا يعاقب جرمية ذاته
 اليت التrارية املوريتاين عالماتال قانون مواد نصوص بي��ه ما حسب وذ� حق، و?ه دون 4ٔخر خشص �مس

 اجلرمية هذه يف سHتعاملال� ويقصد ، التrاري yلعالمة الباطل »سHتعاملجرمية  �رfاكهبا يتحقق اليت أ)فعال 4ٔوحضت
يت�ذ  وقد املسHهتلكني، مجهور وتضليل �داع ٕاىل تؤدي بصورة السلعة �ىل املقxة 4ٔو العالمة املزورة وضع جمرد هو

 ذاهتا 4ٔو املنتrات البضائع �ىل الشHبه قريبة �المة 4ٔو جتارية �المة وضع صورة يت�ذ فقد م�عددة، صوًرا ذ�
 �سويق يف �سHت�دم اليت �ىل أ)شHياء العالمة OسHتعمل ٔ<ن مÄارشة 3ري بطريقة ذ� يمت وقد مÄارشة، بطريقة
 4ٔو التrارة 4ٔو البيع ٔ)?ل حتفظ 4ٔو البضائع ف
ه 4ٔو تعرض تباع 4ٔخر يشء 4ٔي 4ٔو اكملغلفات املنتrات، 4ٔو البضائع
 4ٔن ذ� يف OسHتوي ٕاذ ، التrارية العالمة اسHتعامل هبا يمت اليت الك
ف
ة 4ٔو �لطريقة �ربة ال 4ٔنه ويالحظ .الصنا�ة

 الرقعة او الغطاء او البضائع �ىل صورة 4ٔخرى ب.ٔي 4ٔو طباعهتا 4ٔو نقشها 4ٔو �سخها طريق عن مت قد »سHتعامل �كون
حلق  4ٔو البضائع لف يف 4ٔسHتعمل ما لك �ىل 4ٔو البكرة 4ٔو لصق 4ٔو هبا 4@  مرشوع 3ري اسHتعامل حيدث قد كام  �لهيا 4@

 ٕاحرازها مت 4ٔو yلبيع معروضة اكنت 4ٔو بيعت سواء املنتrات 4ٔو وضع العالمة جمرد يف fمتثل ساكنة بصورة yلعالمة
  .   بيعها 4ٔ?ل من

 -دث ولو حىت ،»سHتعامل مرات عن النظر برصف التrارية yلعالمة الباطل »سHتعامل جرمية وتتوافر
 و?ه بدون التrارية العالمة �لهيا وضعت البضائع اليت fكون 4ٔن اجلرمية هذه ينفي وال فقط، وا-دة مرة »سHتعامل

 �ىل تقع هذه »سHتعامل جرمية 4ٔن كام �لهيا، التعدي وقع اليت العالمةحتمل  اليت البضائع من جودة 4ٔكرث 4ٔو 4ٔقل حق
بدون  �المة حتمل بضائع ìرشاء يقوم من �ىل جرمية ال 4ٔنه يعين وذ� البضائع، �ىل نفسها ولåس التrارية العالمات

 جرمية تتوافر حبقه عندئذ حبق
قهتا �مل �ىل وهو ?ديد من البضائع ت� بيع ٕ��ادة قام ما ٕاذا ولكaه حق، و?ه
 ٕاىل هيدف اªي التrاري »سHتعاملهو  ةاجلرمي هذه يف �ليه املعاقب »سHتعامل فٕان 4ٔخرى، وبعبارة»سHتعامل 

  .الشخيص »سHتعامل مفهومه من ف
خرج السلع، تداول
�حل_س من شهر ٕاىل سHنة وبغرامة من  يعاقب -.393 وقد نص املرشع اجلنايئ �ىل املوضوع يف املادة

�-دى هاتني العقوبتني فقط 4ٔوق
ة 4ٔو 4ٔ100000وق
ة ٕاىل  5000ٕ:  
من يقxون بطريق الغش �المة مسµr من ش.ٔهنا 4ٔن ختدع املشرتي 4ٔو OسHتعملون هذه العالمة ولو  -  1
  مل �زوروها،
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بيا�ت من ش.ٔهنا 4ٔن ختدع املشرتي من يقومون معدا ب.ٔي نوع من »سHتعامل لعالمة مسµr حتمل  - 2
  نو�ه 4ٔو 4ٔص½، يف طبيعة اليشء املعني 4ٔو صفاته اجلوهرية 4ٔو fر£يبه 4ٔو حمتوى 4ٔو مÄادئه النافعة 4ٔو

و�ة بطريق الغش ضمن حيتفظون دون س_ب رشعي مبنتrات يعلمون 4ٔهنا حتمل �المة مقxة 4ٔو مو  - 3
  .يعرضون الزتويد مبنتrات 4ٔو �دمات حتمل م�ل هذه العالمة يضعون yلبيع 4ٔو �زودون 4ٔو 4ٔومن ي_
عون معدا 4ٔو

  من امللحق الثالث واملواد الالحقة لها  37كام نصت �ليه اتفاق
ة �نغي يف املادة 
 :املعنوي الر£ن :\نًيا
 نية اجتاه يف واملمتثل هذه اجلرمية، يف املعنوي الر£ن توافر Oشرتط 4ٔنه النصوص السابقة 4ٔوحضت لقد

�طل، ìشلك جتارية �المة OسHتعمل ب.ٔنه و�لمه ال�طاسHتعامال  العالمة OسHتعمل 4ٔنه يف التrارية yلعالمة املسHتعمل 
 املهتم وOسHتطيع .و�داعهم امجلهور غش ٕاىل �لرضورة يؤدي قÄ½ من اسHتعاملهاو4ٔن  مزورة 4ٔو مقxة العالمة هذه و4ٔن
 ....من لك  : " فهيا ?اء اليت املادة سالفة اª£ر  نص يف ?اء ما �الل من اجلريم قصده ينفي 4ٔن اجلرمية هذه يف

 :يث_ت مل ما »خنداع ٕاىل تؤدي بصورة 4ٔخرى جتارية �المة من الشHبه قريبة �المة"  �طال اسHتعامال 4ٔسHتعمل
 العالمة4ٔو  العالمة ت� بصzة لالش�Äاه يدعوه ما ٕاليه املسHند اجلرم وقوع -ني �يه �كن مل 4ٔنه 1-

 .القانون لهذا �الفًا جرم 4ٔي الج�ناب ارfاكب املعقو� »ح�ياطات مجيع 4ٔختذ و4ٔنه التrاري، الوصف 4ٔو أ)خرى
 عندما أ)شHياء 4ٔو البضائع ت� مهنم 4ٔسHتمل ا�ªن أ)ش�اص عن املعلومات من �يه ما مجيع 4ٔعطى 4ٔنه 2-

 .-مرشوع 3ري رحب حتق
ق يف �اص ï قصد �كون ال 4ٔن 4ٔخر ومبعىن- .عنه ينوب من 4ٔو املشHتيك ذ� ٕاليه طلب
 نفس ويلقى.�حل_س اجلرمية لهذه املقرر اجلزاء و�متثل .حسHنة ب�
ة فع½ مبا قام ذ� ٕاىل �ٕالضافة 4ٔنه 3-

 ولقد .ذ� هبا حتقق اليت الصورة اكنت Ö4ًٔ  »سHتعامل هبا مت اليت 4ٔ-د أ)فعال ٕاجراء يف �س_ب من لك العقوبة
 جتارية �المة اسHتعامل عقوبة من املسHت�دمني بعض اسHتaEاء البضائع �المات قانون من السابعة املادة تضمنت
  .هبا الشHبه قريبة �المة 4ٔو �طال اسHتعامال

iii. تعامل جرمية :\لثاHلغري مملوكة جتارية �المة اسy حق و?ه بدون: 
 أ)�رية هذه ففي اجلرامئ السابقة، يف عنه خيتلف اجلرمية هذه يف التrارية العالمة ملك
ة �ىل »عتداء ٕان

 مزورة �المة حتمل بضائع بيع يف 4ٔو �طال، اسHتعامال �سHتعاملها 4ٔو تقليدها 4ٔو جتارية �المة بزتو�ر يتعلق أ)مر اكن
 أ)صلية العالمة �غتصاب خشص ق
ام -ال يف اجلرمية هذه تقوم بå± جمرد ح
ازهتا، 4ٔو yلبيع عرضها 4ٔو مقxة 4ٔو

 املغتصبة لåست العالمة 4ٔن يعين وهذا. العالمة ت� متثلها اليت yلمنتrات واملامثµ به اخلاصة �ىل املنتrات ووضعها
 .تغيري 4ٔي �لهيا يطر4ٔ  ومل املسµr العالمة نفس يه وٕامنا مقxة

 احلال هو كام ممزية، 4ٔو 4ٔشاكل منوذج 4ٔو صورة تت�ذ اليت التrارية العالمات �ىل اجلرمية هذه تقع ما و3الًبا
 العطور لز?ا?ات �ل�سHبة حيدث ما ذ� وم�ال مبرشو�ت 4ٔخرى، وتعب�هتا احلق
قة العالمة حتمل ز?ا?ات اسHتعامل

 توافر يلزم اجلرمية هذه تقوم وليك 4ٔصال، فهيا املعبئة املادة من جودة 4ٔقل تعب�هتا مبواد يمت عندما العاملية املاركة ذات
 .معنوي و4ٔخر مادي عنرص

  : املادي الر£ن :4ٔوال
 وقد البيع ي.ٔ�ذ صورة وقد سHتعامل» صورة ي.ٔ�ذ فقد صورة، من 4ٔكرث اجلرمية لهذه املادي الر£ن ذي.ٔ�

 �المة حتمل اليت البضائع عرض صورة املادي الر£ن ي.ٔ�ذ 4ٔن ميكن و�4ًٔريا البيع بقصد ق�ناء» صورة 4ٔيًضا ي.ٔ�ذ
 حبق تتوافر فه©ي حق و?ه بدون yلغري مملوكة جتارية �المة اسHتعامل صورة ويه أ)وىل الصورة 4ٔما yلبيع، مغتصبة

 4ٔن 4ٔي 4ٔ?لها، من العالمة جسلت اليت البضا�ة من الصنف ذات �ىل مسµr جتارية �المة OسHتعمل من لك
 ذ� عن و�كون العالمة، هذه �ىل حق 4ٔي ï ولåس التrارية العالمة صاحب لåس الصورة هذه املسHتعمل يف

 ويه- الثانية الصور 4ٔما ، مشابه مaتrات �ىل ووضعها املسµr العالمة بزنع التrارية العالمة مغتصب ق
ام طريق
 4ٔحقق سواء حق، و?ه بدون جتارية �المة حتمل بضائع ي_
ع من لك حق يف تتوافر -البيع بقصد »ق�ناء نية توافر
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 ،" 11 املعنوي ال املادي »ق�ناء هو هنا �الق�ناء واملقصود" .البيع عن طريقة النظر وبغض حيقق مل 4ٔو رًحبا البيع هذه
وبغض  ، yلبيع مغتصبة جتارية �المة حتمل اليت املنتrات هذه عرض طريق عن �كون ميكن 4ٔن املادي و»ق�ناء

 تعرض 4ٔن 4ٔو بدا�½ yلجمهور 4ٔو yلبيع معد حمل وا?ه يف املنتrات توضع ٔ<ن البضائع، هذه عرض طريقة عن النظر
 مالحظة وجيب yلبيع، وعرضها yلمنتrات تتضمن وصًفا �رشات 4ٔو ٕا�ال�ت fرسل 4ٔن 4ٔو امجلهور، �ىل مهنا عينات

 مغتصبة �المة �السHتعامل تبد4ٔ  4ٔهنا 4ٔي م�الحقة، تعترب اجلرمية لهذه الر£ن املادي متثل 4ٔن ميكن اليت الصور مجيع 4ٔن
  .yلبيع عرضها مث هذه املنتrات �ق�ناء مروًرا

 :املعنوي الر£ن :\نًيا
 ٔ)نه �لمه يفاجلرمية  النية هذه وfمتثل املغتصب، �ى اجلرمية النية توافر من اجلرمية هذه لق
ام البد

 مصدرها، 4ٔو البضا�ة ذاتية يف امجلهور وغشهم خلداع مaتrات �ىل يضعها 4ٔنه 4ٔو yلغري مملوكة جتارية �المة يغتصب
 يث_ت 4ٔن الصعب من 4ٔنه مالحظة جيب فٕانه اجلرمية هذه يف اجلرمية ن�åه نفي يف املغتصب ٕ�ماكنية يتعلق فß 4ٔما

 بدون مت قد مسµr جتارية لعالمة اسHتعامï ب.ٔن Ëم �مل �ىل £ونه مفرتض 4ٔمر سوء النية ٔ)ن ، ن�åه حسن املغتصب
   .مقxة مaتrات �ىل ووضعها املسµr التrارية العالمة بزنع قام 4ٔنه ذ� ودليل ٕاذن صاحهبا،
 املسµr التrارية يف العالمة احلق �ىل اعتداءا هبا الق
ام �شلك اليت أ)فعال �ىل �لنص املرشع �ك�ف مل

 ح
ث ذ� من 4ٔكرث ذهب املرشع 4ٔن بل ت� أ)فعال، ملرfكيب عقوبة حتديد مع اجلرمية وصف أ)فعال ت� وٕاعطاء
 و املصادرة يف ممتثf µمكيلية عقو�ت فرض يف �متثل ال�شديد وهذا yلعالمة التrارية، اجلزائية امحلاية يف 4ٔكرث شدد

السابقة كام وفقا التفاق
ة �نغي تنضاف  yلامدة وفقًا وذ�ق ج م  396و 395بل و-االت العود كام يف املواد  إالتالف
  ٕا�هيا 

 4ٔن التrارية العالماتجرامئ  من جرمية ب.ٔي مهتم خشص 4ٔي حتامك اليت yلمحمكة القانون ?از 4ٔ  :املصادرة 1-
 التrارية، العالمات جرامئ من جرمية Oشلك فعل تنف
ذ 4ٔي يف املسHتعمµ ا)ٓالت و واملواد البضائع اكفة مبصادرة ت.ٔمر

�ملصادرة  4ٔمرت ما فٕاذا اخلصوص، هذا يف تقد�رية سلطة لها ٕاذ yلمحمكة، جوازي 4ٔمر املصادرة 4ٔن مالحظة وجيب
  .اجلرمية ارfاكبيف  املسHت�دمة أ)شHياء و أ)دوات و البضائع اكفة �ىل املصادرة تقع 4ٔن جيوز فٕانه

 ت.ٔمر 4ٔن yلمحمكة جيوز 4ٔنه كام فهيا، قطعي حمك صدور وقÄل ا�عوى يف النظر 4ٔثناء املصادرة fكون وقد
 العالمة �ىل التعدي 4ٔفعال من ٕاليه �سب فß إالدانة  �دم ٕاىل yلمهتم القانونية املالحقة تفض مل ولو حىت �ملصادرة
 ٕاليه، املسHند اجلرم �رfاكب املهتم ٕ�دانة �ملصادرة احلمك ربط املرشع 4ٔن املادة هذه �ىل مالحظته جيب ومما التrارية

  12.-التني بني التفريق جيب 4ٔنه ٕاال املهتم، °راءة -ال يف �ملصادرة احلمك جواز �دم يعين وذ�
 احلمك جيوز ال احلا� هذه ففي yلجرمية املادي �لر£ن املهتم ق
ام لعدم الرباءة حمك صدور -ا� يه :أ)وىل

�ملصادرة.  
 جيوز فعندئذ �يه، القصد توافر 4عدم 4ٓخر س_ب 4ٔي �ىل مؤسًسا إالدانة بعدم احلمك صدور يه: الثانية

�ملصادرة احلمك.  
 جرم ارfاكبيف  اسHت�دمت اليت أ)شHياء من و3ريها ا)ٓالت 4ٔو البضائع ٕ�تالف احلمك ن إ  :إالتالف 2-

 فٕان �ٕالتالف احملمكة قضت ما فٕاذا لسلطهتا التقد�رية، وخيضع yلمحمكة جوازي 4ٔمر هو التrارية العالمات جرامئ من
 إالجراء هبذا وتقيض اجلرمية، ارfاكب يف اسHتعملت اليت ا)ٓالت �ىل اجلرمية 4ٔو جسم �ىل ينصب إالتالف هذا

  .العامة لتحق
ق املصلzة
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 4ٔو البضائع ت� يف الترصف لها 4ٔ?ازت ٕاذا إالتالف، 3ري 4ٔخرى خ
ارات احملمكة 4ٔعطتا ب  4ٔن ٕاال
 أ)شHياء 4ٔو �ىل البضائع املوجودة التrارية أ)وصاف و العالمات ٕازا� بعد وذ� مaاسHًبا، fراه و?ه �ىل 4ٔي أ)دوات
 �كونوا 4ٔن رشيطة أ)شHياء 4ٔو البضائع بت� جراء تعاملهم من خسارة من هبم حلق عام مثهنا من الفرقاء وتعويض
  .عالبضائ ت� أ)مر وحق
قة واقع جيهلوا 4ٔي النية حسHين

iv. تعملت بضائع بيع جرميةHة 4ٔو مزورة �المة لها اسx4ٔو عرضها 4ٔو مق 
  :البيع بقصد ح
ازهتا

 حتمل اليت البضائع ويه بيع 4ٔال القانون، �لهيا نص التrارية العالمة ملك
ة �ىل لالعتداء 4ٔخرى صور هناك
 4ٔ-دهام ركنان اجلرمية لهذه فٕان ، 3دة السابقة فقرة املا يف اجلرمية هذه �ىل النص ورد ح
ث مقxة، 4ٔو مزورة �المة
  .معنوي و4ٔخر مادي

  :املادي الر£ن 
 yلبيع عرضها 4ٔو مقxة مزورة 4ٔو جتارية �المة لها اسHتعملت بضائع بيع يف �متثل اجلرمية هذه يف املادي الر£ن

 �دةذ ي.ٔ� 4ٔن ميكن املادي الر£ن وهذا التrارة والصنا�ة، 3اÖت من 4ٔخرى 3اية ٔ)ي 4ٔو البيع، بقصد ٕاحرازها 4ٔو
  :4ٔمهها صور

 :مقxة 4ٔو مزورة جتارية �المة حتمل بضائع بيع صورة -4ٔ 
 ويعترب البضائع، ت� املهتم ب_
ع يقوم مث مقxة 4ٔو مزورة �المة حتمل بضائع تو?د 4ٔنه الصورة هذه وتفرتض

 ويقع .فقط وا-دة مرة البيع -دث ولو حىت خسارة، 4ٔم حلق�ه رًحبا حقق سواء اجلرمية لهذه مرfكÄًا البيع بفعل قام من
4ٔهنا  يعمل 4ٔي حبق
قهتا، يعمل وهو البضائع ت� بيع ٕ��ادة أ)�ري هذا قام ٕاذا ٕاال دون املشرتي و-ده البائع �ىل اجلرم
  .مقxة 4ٔو مزورة �المة حتمل

 :البيع بقصد ٕاحرازها 4ٔو yلبيع مقxة 4ٔو مزورة �المة حتمل بضائع عرض صورة -ب
 مÄارش 3ري بطريق yلبيع عرضها 4ٔو املتجر موا?ه يف املنتrات 4ٔو البضائع وضع طريق عن العرض و�كون

 عرض يؤدي 4ٔن اجلرمية هذه لق
ام Oشرتط وال عهنا، إال�الن 4ٔو العمالء �ىل العينات التاجر يعرض ب.ٔن وذ�
  .مقابل بدون 4ٔو املقايضة طريق عن ذ� يمت قد بل نقدي مبقابل فعال yلبيع مزورة �المة حتمل اليت املنتrات

  :املعنوي الر£ن
 قÄ½ من البضائع املعروضة هذه 4ٔن الفا�ل يعمل حبيث ،»ح�يال قصد توافر يف املعنوي الر£ن هذا �متثل

 من و�ىل �لهيم، والتzايل وغشهم �داع امجلهور بقصد ب_
عها ويقوم مقxة 4ٔو مزورة جتارية �المة حتمل البيع بقصد
 إالثبات طرق °اكفة ذ� ٕاثبات بيعها بقصد حق و?ه دون وح
ازهتا �مسه مسµr �المة حتمل بضائع عرض يدعي
 الشك �ىل تبعث قد اليت احلال وظروف شواهد من »ح�يال نية اسHت�الص وميكن . املادية الوقائع من £وهنا

 ذ£ر عن ام�نا�ه4ٔو  ، صورية ق
ود 4ٔو °كرثة فهيا الكشط وجود 4ٔو التrارية ا�فاfر تقدمي عن املهتم اكم�ناع،  والريبة
 اليت البضائع 4ٔمثان عن مaخفضة ب.ٔمثان ?د مقxة 4ٔو مزورة �المة حتمل اليت البضائع بيع 4ٔو البضائع، ت� مصدر
�حل_س فهو العقوبة لهذه �جلزاء يتعلق فß 4ٔما .مرشو�ة مaفعة 3ري حتق
ق س_
ل يف وذ� .13 أ)صلية العالمة حتمل 
  ......Äلغ معنيم  عن fزيد بغرامة ال 4ٔو وا-دة سHنة عن fزيد ال مدة
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OسHتف
دون مaه و�كون من  ن من السامعني حبيثهذا هو 4ٔمه ما -اولت التعرض ï وهللا 4ٔس.ٔل 4ٔن �كو
  .و�O التوف
ق ،يث يقÄلالعارض حب 


