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 يرمي الى حماية عالمات الصناعة والتجارة والخدمةقانون  مشروع

  
  

  الفصل األول
  أحكام عامة

  
  

 )تعاريف( :1 المادة
ة اال          اني التالي اه المع من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يفهم من المفردات والعبارات المدرجة أدن

 :إذا دل النص على خالف ذلك
 .وزير االقتصاد والتجارة: الوزير -
 .وزارة االقتصاد والتجارة: رةالوزا -
 .في وزارة االقتصاد والتجارةحماية الملكية الفكرية مصلحة : المصلحة -
 .في وزارة االقتصاد والتجارةحماية الملكية الفكرية رئيس مصلحة : رئيس المصلحة -
 .الخدمةأو /الصناعة والتجارة وعالمة : العالمة -
 . من هذا القانون11في المادة ه نعسجل العالمات لدى المصلحة المنصوص : السجل -
 .طلب تسجيل العالمة: الطلب -
 .مدير عام االقتصاد والتجارة: المدير العام -
 . رفض تسجيلهاأولجنة االعتراض على تسجيل العالمات : لجنة االعتراض -
 .محكمة استئناف بيروت المدنية الناظرة بالقضايا التجارية: المحكمة -
 .كرية يصدر مع الجريدة الرسمية أسبوعًياملحق خاص بالملكية الف: النشرة -
ه مع    ويتضمن إسم طالب التسجيل      و مستند يقدم إلى المصلحة   : تصريح عن العالمة   - عنوان

سلع              و إسم الوآيل  ان بال ة، بي  الخدمات التي     أو/و عنوانه إن وجد، وصف مفصل بالعالم
 .ستوضع عليها العالمة مع صورة عنها

 . المعّدلة1883للعام  ية الملكية الصناعية باريس لحمامعاهدة: معاهدة باريس -
 . باريسمعاهدة اتحاد الدول األعضاء في :اتحاد باريس -
دولي - صنيف ال صنيف: الت و الت دمات ه سلع والخ دولي لل ات    ال سجيل العالم راض ت ألغ

 . المعدلة1957في اتفاقية نيس للعام ه نعمنصوص ال التجارية
 

  )تعريف العالمة( :2 المادة
ز سلعة       أو/مكن تجسيدها بتسمية وي  آل إشارةهيعالمة ال أنها تميي ين ومن ش شكل مع ة  أو ب  خدم

  . غيرهة خدمأو ة معنوي عن سلعأوشخص طبيعي 
  

 . الخدمات المعنية بهاأويقدر الطابع المميز للعالمة بالنظر للسلع 
  

ر                  ة منف دة يمكن أن تشكل عالمة بمفهوم هذا القانون، على سبيل المثال ال الحصر، اإلشارات التالي
  :مجتمعة في ما بينها أو

ارات      اشخسماء األ أالتسميات بجميع أشكالـها مثل       -أ  ص واألسماء المستعارة والكلمات والعب
  .واألحرف والسمات واألرقام والشعارات
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ـوم   -ب  ل الرس ـكال مث ااألش ا فيه سلع    بم كال ال صور وأش ام وال ـافرة واألخت اأو الن   غالفاته
 .واالشارات ثالثية األبعاد  تدرجاتهاأو ومزيج األلواناأللوان و

ى أن يصار         اإلشارات الصوتية مثل األصوات والجمل الموسيقية       -ج  روائح عل  والمذاق وال
راح                      اء القت وزراء بن يم تتخذ في مجلس ال الى تحديد شروط وآلية تسجيل آل منها بمراس

  .وزير االقتصاد والتجارة
  

  )نوع العالمة( :3 المادة
  .الف ذلكان العالمة هي اختيارية ما لم يرد نص بخ

  . جماعيةأو أن تكون العالمة فردية يمكن
  

  )العالمة الجماعية( :4 المادة
ة          الخدم  أو ة لتمييز السلع  العالمة المستخدمة العالمة الجماعية هي     ا مجموعة نقابي  أوة التي تنتجه

ة       أومهنية   ك العالم ك         جمعية تمل ى وإن آانت تل ة حت ك   الجمعي ذاتها مؤسسة     ال تمتل  أو صناعية     ب
ا    أو دولة عضو في اتحاد باريس        في أية  تجارية دول  من رعاي دة أخرى       ال ة معاه شترآة في أي الم

اه                    ة رعاي ى معامل ا عل مبرمة في مجال الملكية الصناعية يكون لبنان طرفا فيها وتنص في أحكامه
  .المعنية الدولمعاملة ال تقل عن تلك التي يستفيد منها رعايا 

  
  )عالمة الضمانة( :5 المادة

ذا االستعمال        يجيز استعمالها ة التي   هي العالم الضمانة  عالمة    أو طبيعي    شخص ويشرف على ه
وي ة  معن ك العالم ضمان ال ويمل ك ل ودة ال أومصدر ذل ة أوج اج اال طريق واد أونت صنيع ال م  أوت

مؤسسة  ية  أ ب أو به ال ترتبط    شرط أن خدمات  ال أوسلع  ال غيرها من خصائص     أوالدقة في التصنيع    
  . وثيقةيكون له فيها ارتباطات تجارية

 
  )األحكام المطبقة على العالمات( :6 المادة

ة و  ات الفردي ى العالم ز عل انون دون تميي ذا الق ام ه ق أحك ات تطب ة العالم ا ال الجماعي ي م ف
  .بخالف ذلك  رد نص صريحما لم ي يتعارض مع طبيعتها

  

رة األ          بعالمات الضمانة أما في ما يختص      ى من    و فإنـها تخضع باإلضافة إلى ما ورد في الفق ل
  : التاليةخاصةالألحكام له المادة هذ

 . بنظام استعمالهاقًاآل تسجيل لعالمة ضمانة يجب أن يكون مرف  -أ 
دمون سلع      عالمة الضمانة إن استعمال     -ب  ذين يق  خدمات  أومتاح لكل األشخاص ال

 . مالكهاتتوفر فيها الشروط المفروضة في نظام استعمال العالمة، باستثناء
وافر           ال يحق لمالك عالمة الضمانة أ       -ج  تعمالها الي شخص تت ن يرفض منح حق اس

  .فيه الشروط المحددة في نظام االستعمال المشار اليه أعاله 
 تطرأ المسجلة أن يخطر المصلحة بالتغييرات التي     عالمة الضمانة   على صاحب     -د 

 .على نظام االستعمال
رغ   لعالمة الضمانة ال يمكن    -ه  ة   أو رهن  أوحجز   أوأن تكون موضع تف ة معامل  أي

ا   ،عالمة الضمانة يذية، غير انه في حال تصفية الشخص المعنوي مالك          تنف يمكنه
 .هانفس الغاياتأن تنتقل لشخص معنوي آخر له 
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ادة   -و  ام الم اة أحك ع مراع انون،  37م ذا الق ن ه سجيل ال م ن ألي شخص ت  أويمك
ل      ة قب ة القانوني ع بالحماي د تتمت م تع تعمالها ول بق اس مانة س ة ض تعمال عالم اس

 . سنوات على سقوط الحق فيهاعشر مضي فترة
ة           عالمة الضمانة   يبطل تسجيل     -ز  ة العام ى طلب النياب اء عل  مصلحة     آل ذي   أوبن

ذآورة أعاله         وذلك في    رام النظام       أو حال عدم توفر أي من الشروط الم  عدم احت
  .الخاص بعالمة الضمانة والتشريعات التي ترعاها

  
  )العالمة المشهورة( :7 المادة

ي            العالمة المشهورة هي ا    سبت شهرة في القطاع المعن ا  لعالمة التي اآت  من الجمهور في        به
  .لبنان

  

ى                        دل عل ـها أن ت ائع من شأن ة وق ى أي النظر إل انون، ب ذا الق وم ه ة المشهورة بمفه تقدر العالم
  :الشهرة ال سيما أي من العناصر اآلتية

  .مدى معرفة القطاع المعني بـها من الجمهور  -أ 
  . الستعمال ولرواج العالمةمدة وانتشار والمدى الجغرافي  -ب 

  

  :إن القطاعات المعنية من الجمهور هي على سبيل المثال ال الحصر
ون    -أ  ستهلكون الفعلي سلع  أوالم ون لل ا      أو المحتمل ع عليه ي توض دمات الت  الخ

  .العالمة
سلع               -ب  ع ال ل توزي ون في حق ذين يعمل ا     أواألشخاص ال  الخدمات التي توضع عليه

  .العالمة
ال األع   -ج  ات رج ال تجمع ة    أوم شاطات مرتبط ـها ن ي ل صادية الت ات االقت  التجمع

  . الخدمات التي توضع عليها العالمةأوبنوع السلع 
  

  )تسجيلها آعالمات االشارات التي ال يجوز ( :8 المادة
  :اإلشارات التالية آجزء من عالمة أو عالمةتعتبر آال 

 :اإلشارات التي تمس بحقوق سابقة ال سيما  -د 
ا     أوبهة لعالمة مسجلة لشخص آخر،        المشا أواالشارات المطابقة    )1 دم به  مق

داع   ب اي ق أوطل سلع    أو ح ق ب ا يتعل ي م ة، ف ة  أولوي دمات مطابق  أو خ
ا،             أو بسلع   أومشابهة،   ا بينه ا في م سلع   أو خدمات مرتبطة ارتباطا وثيق  ب

ى خداع الجمهور                أو ؤدي ال د ت اس     أو خدمات متقاربة لدرجة ق ق التب  خل
 .في ذهنه

ر   )2 ور الغي مه اأوص ائلي  اس ه أولع ى     أو آنيت ق عل م يواف ا ل عاراته م  ش
 .استعمالها

وق المؤلف         )3 ع       أو برسم    أواإلشارات التي تمس بحق وذج صناعي يتمت  بنم
 .بالحماية

 . بداللة جغرافية تتمتع بالحمايةأوتمس بتسمية منشأ اإلشارات التي  )4
ل اإلشارات               -ه  زة مث ة صفة ممي شك   أواإلشارات المجردة من أي سميات التي ت ل  الت

شائعة  أو المعتادة أوالتسمية الضرورية   سلعة   أو إسم الجنس في اللغة ال ة لل  المهني
ة، أو ارات أو الخدم ل اإلش ى   أو مث ة عل ستخدم للدالل ن أن ت ي يمك سميات الت  الت

سلعة  صائص ال دى خ ة  أوإح ة ووجه صفة والكمي وع وال يما الن ة ال س  الخدم
اريخ صنع ال شأ وت د المن ة وبل تعمال والقيم ةأوسلعة االس ديم الخدم ه .  تق ر أن غي

 .يمكن أن يكتسب الطابع المميز باالستعمال
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ـة                  -و  ذي تفرضه طبيع شـكل ال ة   أواإلشارات المؤلفة بصـورة حصرية من ال  وظيف
 .السلعة

ام   -ز  ستثناة بموجب أحك ارات الم اريساإلش دة ب دروع واألمعاه يما ال مة و، ال س س
ة      شعارات الخاص وز وال ن الرم ا م الم وغيره ة  واألع ات الحكومي  أو بالمنظم

ذا الخصوص                أوالدولية   ة به ات دولي ا باتفاقي  شرط   أو بأية دولة يرتبط لبنان معه
م           ا ل ا م المعاملة بالمثل، وعالمات الرقابة الرسمية والعالمات التي تكون تقليدا له

  . المنظمة صاحبة الصالحيةأويكن مرخصا بذلك من قبل الدولة 
شعارات التي             االشارات المطابقة أو المشا     -ح  بهة أو المقلدة للرموز أو االسماء أو ال

 .تمس بمشاعر الجمهور آالتي تتسم بصبغة دينية
شابهة أو    -ط   ة أو الم ارات المطابق الل     االش ر أو اله صليب األحم وز ال دة لرم المقل

ون    ي تك ارات الت ذلك االش شابهة، وآ وز األخرى الم ن الرم ا م ر وغيره األحم
 .تقليدا لها

 . اآلداب العامةأولفة للنظام العام اإلشارات المخا  -ي 
ة عن           أواإلشارات التي من شأنها أن تضلل الجمهور            -ك  ات آاذب  التي تتضمن بيان

شأ  سلع أومن دمات أو مصدر ال ارات  أو الخ ذلك االش  عن صفاتها األخرى، وآ
واالشارات التي تمس     .  مزور أوالتي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي، مقلد         

 .ن من شأن ذلك خلق إلتباس في ذهن الجمهورباسم تجاري إذا آا
ان              أو المشابهة   أواالشارات المطابقة     -ل  ة مشهورة في لبن ة لعالم شكل ترجم  التي ت

لع   ز س تعمالها لتميي ك الس ة أووذل دمات مطابق سلع أو خ شابهة لل دمات أو م  الخ
 .مع العالمة المشهورة التباسالتي اشتهرت بها ويكون من شأنها خلق 

أنه       أوري من عالمة إذا آان مطابقا       الجزء الجوه   -م  مشابها لعالمة مشهورة ومن ش
  .معهاالتباس  خلق

 التي تشكل ترجمة لعالمة مشهورة مسجلة في         أو المشابهة   أواالشارات المطابقة     -ن 
لع   ز س تعمالها لتميي ك الس ان وذل ي توضع   أولبن ك الت شابهة لتل ر م دمات غي  خ

ة      عليها العالمة المشهورة المسجلة والتي تو      ين صاحب العالم حي بوجود صلة ب
سلع           ذه ال ين ه ق ضرر             أوالمشهورة المسجلة وب أنها خل  الخدمات ويكون من ش

 .بمصلحة صاحب العالمة المشهورة المسجلة
المؤشرات الجغرافية التي تخص سلعا ال تنشأ عن ذلك الموقع الجغرافي المشار                -س  

ذا االستعمال في لب                  ان من شأن ه ة، اذا آ ان أن يضلل الجمهور     اليه في العالم ن
 .حول المصدر الحقيقي لهذه السلع

ذه      -ع  ة بأنب شير      أوالمؤشرات الجغرافية المتعلق شكل يمكن أن ت ة ب  مشروبات روحي
  . تفيد بأن مصدر هذه السلعة منطقة جغرافية غير محل منشئها الحقيقيأو

  
  )المستفيدون من الحماية ( :9 المادة

ان،       الدولية ال  تفاقياتمع عدم االخالل بأحكام اال     ستفيد نافذة في لبن ا           ي ة التي ينص عليه  من الحماي
  :هذا القانون
 .آل شخص طبيعي أو معنوي من اللبنانيين اينما آان محل اقامته  -أ 
اد  في    دولة عضو  آل شخص طبيعي أو معنوي من رعايا آل         -ب  شرط     اتح اريس ب  ب

  .استيفاء الشروط واإلجراءات المقررة فيه
د آل شخص طبيعي أو معنوي من رعايا          -ج  دة أخرى           ولال شترآة في آل معاه الم

ا         ا وتنص في أحكامه ًا فيه ان طرف صناعية يكون لبن ة ال ة في مجال الملكي مبرم
 .المعنية الدولعلى معاملة رعاياه معاملة ال تقل عن تلك التي يستفيد منها رعايا 
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سيا أو           -د  زا رئي ه مرآ آل شخص طبيعي أو معنوي من غير اللبنانيين الذي يكون ل
ة   تفاقياتي لبنان أو في احدى الدول المنضمة الى اال        محل اقامة ف   ة بالملكي  المتعلق

  .الصناعية والملزمة للبنان
  

 في َا عنه مقيمغير لبناني أو غير مقيم في لبنان وجب عليه تعيين وآيًالالتسجيل إذا آان طالب 
  .لبنان

 
  )حق األولوية( :10 المادة

المتبادلة للعالمات التجارية المسجلة لدى أي  إلى اتفاقية دولية تمنح الحماية إذا آان لبنان منضمًا
منها يجوز ألي شخص من رعايا الدولة الطرف في االتفاقية تقديم الطلب إلى المصلحة لحماية 
عالمته ويكون له حق األولوية على من سبقه في طلب تسجيل هذه العالمة في لبنان، شرط ايداع 

لي لتاريخ ايداع طلب تسجيلها لدى الجهة طلبه لدى المصلحة خالل ستة أشهر من اليوم التا
 وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ التسجيل في لبنان هو تاريخ تقديم طلب التسجيل .المختصة في دولته

أو جزائية قبل التاريخ الحقيقي الذي  ةمدنيللعالمة في تلك الدولة وال يحق له إقامة أي دعوى 
  .سجلت فيه عالمته في لبنان
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  الفصل الثاني
  تسجيل العالمات

  
 

  )سجل العالمات( :11 المادة
تقيد فيه جميع " سجل العالمات" يسمى تمسك المصلحة وبإشراف رئيس المصلحة سجًال

 التجديد والقيود والوقوعات الجارية أوالعالمات وجميع البيانات الواردة في شهادة التسجيل 
  :عليها، ال سيما
  .تضاء ووآالئهم عند االقينهموااسماء مالكي العالمات وعن  -أ 
ى               أو نقل ملكية    أوأي تنازل     -ب  ر عل ا للغي ة من مالكه رخيص باستعمال العالم  ت

  . أن يستثنى من التسجيل األحكام السرية الواردة في عقد الترخيص
ة      والرهن    -ج  ى العالم دع  الحجز الذي يوقع عل شأنها      وا وال ام ب د    ى التي تق  وأي قي

   .على استعمالها
  

  )يود الواردة فيه القعن نسخةاالطالع على السجل وأخذ ( :12 المادة
ه     االطالع على السجل   لكل شخص  يحق ه طلب اعطائ ا يمكن د        آم ق األصل عن آل قي سخة طب  ن

  .ليرة لبنانية خمسين ألف دفع رسم مالي قدره لقاء همدرج في
  

  )ة العالم أو تجديدطلب تسجيل( :13 المادة
 :ما يليمصلحة وفقا لال تجديد العالمة إلى أويقدم طلب تسجيل 

  : التجديدأوتسجيل يجب أن يتضمن طلب ال  -أ 
د             .1 ه عن وان وآيل ه الكامل وإسم وعن سيته وعنوان دم الطلب وجن اسم مق

  .االقتضاء
  .وصف موجز للعالمة .2
سلع     .3 ام                أوالئحة بال ان أرق ة مع بي ا العالم  بالخدمات التي توضع عليه

  .فئاتـها في التصنيف الدولي
  :ويجب أن يرفق الطلب  -ب 

  .لبتوآيل ذي توقيع خاص إذا تمثل الطالب بوآي .1
  .نماذج عن العالمة ونموذج بوسيلة الكترونية بست .2
  . وثالث نماذج عنهابفيلم عن العالمة .3
ذه            .4 أن ه ذآر صراحة ب في حال تعلق الطلب بعالمة جماعية يجب أن ي

ى أن       د، عل تعمالها ان وج ام اس ق بنظ ة وأن يرف ي جماعي ة ه العالم
 .يكون مصدقا عليه من الكاتب بالعدل

ة              في حال تعلق الطلب بعال      -ج  ذه العالم أن ه ذآر صراحة ب مة ضمانة يجب أن ي
 .أن يرفق بنظام استعمالها وهي عالمة ضمانة

 : يشتمل نظام استعمال عالمة الضمانة على ما يلي    
   الخدمة التي تضمنها العالمةأوخصائص السلعة  .1
  اجراءات الرقابة التي سيتبعها صاحب العالمة .2
  شروط استعمالها .3

ات             تطبق هذه األحكام على آ     ا الهيئ  أول عالمات الضمانة بما فيها تلك التي تملكه
  .المؤسسات الحكومية
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د        10ها في المادة    ليلوية المنصوص ع  ويمكن المطالبة باأل    -د  انون عن ذا الق  من ه
لوية ضمن مدة شهرين     وآما يمكن المطالبة باأل   . تقديم طلب التسجيل في لبنان    

ى طالب الحق باأل   وفي جميع األحوال، . من تاريخ االيداع في لبنان    ة  و عل لوي
ب    ن الطل صدقة ع سخة م دم ن سجيل األأوأن يق ًاو الت ميةل مرفق شهادة رس   ب

سجيل األ                 ا الت م فيه ة التي ت تثبت  ل  وصادرة عن السلطات المختصة في الدول
ذآورة في خالل          . تاريخ اإليداع ورقمه   دة  يجب أن تقدم الشهادة الرسمية الم  م

  . في لبنانستة أشهر من تاريخ إيداع الطلب
  

  )الرسم المتوجب وتاريخ الطلب( :14 المادة
سجيل        سجيل        أوال ينظر في طلب الت سدد صاحبه رسم الت م ي ا ل د م الغ   أو التجدي د الب ين   التجدي مئت

ات                وخمسين ألف   ة من فئ ة عن آل فئ رة لبناني سلع لي اريخ           أو ال ر ت ه، ويعتب واردة في  الخدمات ال
  .يداع الطلبإعادة اإليصال المالي إلى المصلحة تاريخًا ال

  
  )دراسة الطلب( :15 المادة

شكلية            -أ  شروط ال ة ال سجيل العالم ب ت تيفاء طل دى اس ي م صلحة ف دقق الم ت
  . أعاله13المنصوص عليها في المادة 

ى أحك              -ب  تنادًا إل  2ادتين  ـالم ام  ـآما تدقق المصلحة في قابلية العالمة للتسجيل اس
 .  من هذا القانون8 و

ى      ب أ و قرتين  ال تطبق االجراءات المنصوص عليها في الف        -ج   من هذه المادة عل
  .طلب تجديد تسجيل العالمات

  
 )لجنة االعتراض على تسجيل العالمات( :16 المادة

تشكل بقرار من وزير     رفض تسجيلها و   أو تؤلف لجنة للنظر باالعتراضات على تسجيل العالمات      
د أخ        برئاسة االقتصاد والتجارة  دل بع ر الع ذ رأي قاٍض من الدرجة السادسة على األقل ينتدبه وزي

ى، ضاء األعل يس وعضوية  مجلس الق صلحة الرئ ةوم ات التجاري ي العالم ر ف رار . خبي دد ق يح
 . الوزير األصول واآللية المتبعة لعمل لجنة اإلعتراض ويضع الئحة بأسماء الخبراء

 
  )رفض تسجيل العالمة والطعن بقرار الرفض( :17 المادة

ه  -أ  ين ل ة إذا تب سجيل العالم رفض ت رارًا ب يس المصلحة ق صدر رئ ر ي ا غي  أنه
 . من هذا القانون15قابلة للتسجيل عمًال بأحكام المادة 

الرفض           -ب  يس المصلحة ب رار رئ ى ق راض عل سجيل االعت اميحق لطالب الت  أم
رفض                رار ال اريخ صدور ق . لجنة االعتراض خالل مّدة ثالثين يومًا تبدأ من ت

صاد والتجارة، مصلحة           ة الم   يقدم االعتراض آتابة الى وزارة االقت ة   حماي لكي
ة اريخ  الفكري ن ت ام م سة اي دة خم راض خالل م ة اإلعت ى لجن ه إل ي تحيل ، الت

 . استالمها له
ول   -ج  ا بقب ًال ام رارًا معل سجيل ق د سماع طالب الت راض وبع ة اإلعت تصدر لجن

اب                  ب أوالتسجيل   اريخ استالمها لكت ًا من ت دة عشرين يوم رفضه، وذلك في م
ذ    وللجنة االعتراض أن تضمن قراره  . اإلعتراض سجيل بتنفي ا الزام طالب الت

 .ما تراه مناسبا من األحكام تمهيدا لقبول تسجيل العالمة
راض          -د  ة اإلعت ام يجوز الطعن بقرارات لجن ة  أم ة       المحكم ا لألصول المتبع  وفق

  .في ذلك
راض        -ه  ة اإلعت ن لجن رار م سجيل بق ب الت ض طل ن   أوإذا رف رم م رار مب  بق

 . للخزينةالمحكمة فإن الرسوم المدفوعة تبقى إيرادًا



GS11-10-2007 8

  
  )االعتراض على تسجيل العالمة( :18 المادة

انون    15 المادة   بأحكامإذا تبين ان العالمة قابلة للتسجيل عمًال          -أ  ا   أو  من هذا الق  وفق
راض  ة اإلعت ن لجن رم م رار مب صة،أولق ة المخت ن المحكم ى  م ب عل  يتوج

ي ة ف صريح عن العالم شر ت ا المصلحة ن سجيل آم ب الت ة طال ى نفق شرة عل  الن
 .ر الكترونيًا على موقع الوزارةينشر القرا

ًا     في مدة   طلب التسجيل   ان يعترض على   صاحب حق في العالمة   لكل    -ب  ثالثين يوم
دأ  اريخ  تب ن ت ة  م ن العالم صريح ع شر الت ة   . ن ى لجن ة ال راض آتاب دم االعت يق

راض            ه ايصال رسم اعت ه    االعتراض عبر المصلحة مرفقًا ب ة  قيمت رة     مئ  الف لي
راض       أو طالب التسجيل    تعلمن  ، وعلى المصلحة أ   لبنانية  وآيله صورة عن االعت

ه         ى           . خالل مدة عشرة ايام من تاريخ استالمها ل دم ال سجيل أن يق ى طالب الت وعل
اريخ            مدة المصلحة ردا مكتوبا على هذا االعتراض خالل       دأ من ت ًا تب ين يوم  ثالث

دة المحدد          إ. إعالمه من قبل المصلحة    ر   ذا لم يقدم الرد الى المصلحة في الم ة اعتب
 .طالب التسجيل متنازال عن طلبه

اً       تصدر  -ج  اريخ سماع       لجنة اإلعتراض خالل مدة عشرين يوم زاع   من ت  طرفي الن
ا   للجنة اإلعتراض أن    و .ه برفض أو اما بقبول التسجيل      معلالً قرارًا تضمن قراره

ب  زام طال سجيل ال راه  الت ا ت ذ م با بتنفي اممناس ن األحك ولم دا لقب سجيل  تمهي  ت
 .العالمة

ام  لجنة اإلعتراض    اتقراربيجوز الطعن     -د  ة في          ال أم ا لألصول المتبع ة وفق محكم
  .ذلك

ا                       -ه  دة المشار اليه سجيل خالل الم ى طلب الت راض عل في حال عدم التقدم بأي اعت
ا               )ب(في الفقرة    داع الطلب آم  من هذه المادة، تعتبر العالمة مسجلة من تاريخ اي

 .  هذا القانون من14هو محدد في المادة 
سجيل   في حال   الرسوم المدفوعة إيرادًا للخزينة     تبقى    -و  رار  رفض طلب الت رم  بق   مب

  . من المحكمةأومن لجنة اإلعتراض 
  

  )شهادة تسجيل أو تجديد تسجيل العالمة( :19 المادة
اريخ صدور                      ًا من ت دة خمسة عشر يوم ة خالل م سجيل العالم يس المصلحة شهادة بت يصدر رئ

ًا    عند انتهاء مدة     أو  ، ي حال االعتراض  قرار لجنة اإلعتراض بقبول طلب التسجيل ف       ين يوم الثالث
  . أعاله عند عدم االعتراض18 المشار اليها في المادة
 العالمة   تسجيل من هذا القانون، يصدر رئيس المصلحة شهادة بتجديد        28ة  مع مراعاة أحكام الماد   

  .خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم طلب التجديد
  .يانات الواردة في الطلب ورقم وتاريخ وساعة االيداعتتضمن الشهادة الب

  
  )نشر تسجيل العالمات( :20 المادة
ى   الوقوعات القانونية الجارية عليها في النشرة    جميعوجميع العالمات المسجلة والمجددة      تنشر عل

 . آما تنشر الكترونيًا على موقع الوزارةنفقة صاحب العالمة
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  الثالثالفصل 

   العالماتالحقوق الناشئة عن تسجيل
  
  

  )حقوق مالك العالمة( :21 المادة
  :القانون اهذمن   23 ةالماد بأحكاممع عدم االخالل 

تعمال اشارات   -أ  ر من اس ع الغي ي من ده الحق الحصري ف ة المسجلة وح ك العالم لمال
ة      أو مشابهة لسلع    أومطابقة   ة مسجلة،           أو خدمات مطابق ة بعالم ك المتعلق شابهة لتل  م

رية عندما يكون من شأن هذا االستعمال أن يؤدي         وذلك في معرض قيامه بأعمال تجا     
ور   ن الجمه ي ذه اس ف ق التب ى خل تعمال    .ال ّم اس ال ت ي ح ًا ف اس قائم ر االلتب  ويعتب

 .اشارات مطابقة على سلع وخدمات مطابقة
رة    -ب  ي الفق ا ورد ف ى م ك )أ(اضافة ال ون لمال اله، يك ة أع شهورة  العالم سجلة الم  الم

ع الغي          ى       ر من استعمال اشارات        وحده الحق الحصري في من شابهة عل ة أو م مطابق
ة أو ر مطابق دمات غي لع أو خ رس ة   غي سجيل العالم رى ت ي ج ك الت شابهة لتل  م

سلع أو          ذه ال ين ه لة ب ود ص تعمال بوج ذا االس وحي ه رط أن ي ا ش شهورة عليه الم
ك     صالح مال ضرر بم ق ال سجلة وأن يلح شهورة الم ة الم ك العالم دمات ومال الخ

 .العالمة
ك ل  -ج  ةمال شهورة العالم سجلة الم ر الم ن     غي ر م ع الغي ي من ق الحصري ف ده الح وح

ارات  تعمال اش ق     اس شكل يخل شهورة ب ة الم شابهة للعالم ة أو م ًا  مطابق دى التباس ل
سلع                     شابهة لل ة أو م الجمهور اذا آان هذا االستعمال قد تم على سلع أو خدمات مطابق

 . أو الخدمات التي اشتهرت بها هذه العالمة
ة  لمالك  -د  ر المسجلة          المسجلة   العالم ة المشهورة غي ديم دعوى          أو العالم ، الحق في تق

ضائية  ل ق ى العط صول عل ه والح ى عالمت يك عل ل أو الوش دي الحاص ع التع لمن
ين ضرر المالئم ر،   .وال ل الغي ن قب سجيل م شطب الت ة ب ام المتعلق ق االحك د تطبي  عن

ة         ن حماي ي م دف االساس ار أن اله ين االعتب ذ بع ب االخ ة   يج و حماي ات ه العالم
  .المستهلك من الممارسات الخادعة سواء آانت مقصودة أم غير مقصودة

  
  )استعمال العالمة من قبل الغير ألهداف اعالمية( :22 المادة

انون  21ال تطبق أحكام المادة      ل        من هذا الق ة المسجلة من قب ى استعمال العالم ر عل هداف  أل الغي
اعالن  أو ،اعالمية، آترويج المبيعات   ام ب ة من         القي ذا االستعمال بطريق تم ه ارن شرط أن ال ي  مق

ام                   أوشأنها أن تخدع الجمهور      ا الحك ا هو محدد وفق ر مشروعة آم سة غي شريعات   تشكل مناف الت
 .لمنافسة غير المشروعةاالمتعلقة ب

  
  )التسجيل شرط للمداعاة بملكية العالمة( :23 المادة

،  المصلحة  لدى مسبقا   سجلت قد   عالمةالما لم تكن تلك     لعالمة  ال يمكن المداعاة بالملكية الشخصية      
ر مسجلة                ة مشهورة غي ى عالم ا عل ا االدعاء مبني ذه   . ما عدا في الحاالت التي يكون فيه وفي ه

ه                          سجيل عالمت ه بطلب ت ديم ادعائ دة شهرين من تق الحال على مالك العالمة أن يتقدم في خالل م
  .ذه العالمةعلى أن تعلق اجراءات المحاآمة الى حين صدور شهادة بتسجيل ه
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  )االشتراك بملكية عالمة واحدة( :24 المادة
شكل بنظر           أوفي حال االستعمال المتزامن للعالمة عن حسن نية،           في حال توفر ظروف خاصة ت

ود لكل                       أوالمحكمة   دها يع ا، عن ين متزامن ار استعمال العالمت ا العتب ببا مالئم يس المصلحة س  رئ
سلع                أومنهما الحق بالسماح بتسجيل العالمات المطابقة        ى نفس ال ك عل ر من مال شابهة الآث  أو الم

دمات  ون   أوالخ ور وأن ال يك ضليل الجمه ى ت تعمال ال ذا االس ؤدي ه ى وصفها شرط أن ال ي  عل
مخالفًا للمصلحة العامة، آما يحق لكل منهما فرض بعض الشروط والقيود على هذا االستعمال اذا               

ة لل  ااستعمآل  يعتبر استعماال بمفهوم هذا القانون      و. ارتأى ذلك  شكل      لعالم سجيل ب د،    سابق للت أآي
  .مستمر، علني وبنّية احراز العالمة وتملكها

  
  )أسبقية االستعمال( :25 المادة

 ة في استعمال عالمة غير مسجلة      من يدعي االسبقي  ، إن    من هذا القانون   8مع مراعاة أحكام المادة     
وم    أي على   ،الهأع 18وفقا الحكام المادة    ،  عتراض اال يمكنه ليست في طور التسجيل   أو    تسجيل يق

ى سلع أو                 شابهة عل ة أو م ة مطابق شابهة في الحاالت            به شخص آخر لعالم ة أو م خدمات مطابق
  :التالية

ثبت انه استعمل هذه العالمة عن حسن نية لمدة ستة أشهر على            ت مكتوبةأدلة  باذا تقدم     -أ 
  .االقل قبل تاريخ االيداع أو تاريخ األولوية عند توفره

دم   -ب  ة أدباذا تق ةل وا    ت مكتوب ائن أعط ؤالء الزب ائن وأن ه سبت زب ه اآت ت أن عالمت ثب
  . العالمة شهرة ما

  .عالمه باالعتراض من قبل رئيس المصلحةإذا أودع طلبا لتسجيل عالمته قبل ا  -ج 
  

ًا           ،مع عدم االخالل بأحكام الفقرة األولى من هذه المادة         سّجلة وفق  فانه في حال لم تنازع العالمة الم
ن لألصول ع دها ال يمك سجيل، عن ة للت سنوات الخمس التالي تعمالها خالل ال بقية اس ى أساس أس ل

د            مكتوبةاالعتراض على التسجيل األول ما لم يثبت بموجب وثائق           م يكن جاهال عن  أن المسجل ل
  .اجراء التسجيل أن العالمة تخص الشخص الذي استعملها أوًال

  
   )ة أو للحد من المنافسةاالعتراض على العالمات المسجلة عن سوء ني( :26 المادة

دى المصلحة            راض ل ادة        يجوز لكل ذي مصلحة االعت ام الم ا الحك انون      18وفق ذا الق ى   من ه عل
سة  د المناف رار بقواع دف االض ة أو به وء ني ن س جلت ع د س ا ق ين أنه ة يتب سجيل أي عالم ت

  .المشروعة في التجارة وذلك دون التقيد بأية مدة
  

  )تاريخ بدء مفاعيل التسجيل(  :27 المادة
ة       التسجيل مفاعيله اعتبارًا من تاريخ       ينتج سجيل العالم ادة        ايداع طلب ت ا هو محدد في الم  14آم

  .من هذا القانون
  

  )مدة الحماية وشروط التجديد( :28 المادة
د              ة للتجدي ّرة     إن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العالمة هي عشر سنوات قابل ر من م اء    ألآث  بن

سنة                يقدم طلب الت   . العالمة مالكعلى طلب    رة من ال جديد في آل مرة في خالل الثالثة أشهر األخي
 عن آل     ليرة لبنانية  مئتين وخمسين ألف   قدره   ًامويدفع عن آل طلب رس    . األخيرة من مدة العالمة   

  . فئة من فئات السلع والخدمات الواردة في الطلب
ة،        تمنح فترة سماح مدتـها ستة أشهر      دة الحماي د   تبدأ من تاريخ انتهاء م ة        للتق د العالم م بطلب تجدي

  . ليرة لبنانية مئة ألفقيمته  ودفع الرسم المستحق باالضافة الى جزاء تأخير
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  .يسري التجديد اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة الحماية السابقة
ة   أوفي حالة التجديد، ال يجوز ادخال أي تعديل بالزيادة       ى العالم ة   أو النقصان سواء عل ى قائم  عل

  .ها العالمةليات التي سجلت ع الخدمأوالسلع 
  

  )على آل اشكال العالمات والحاالت التي تستعمل فيهاالعالمات ق يتطب( :29 المادة
ام                   ا في معرض القي ستعمل فيه تطّبق أحكام هذا القانون على آل اشكال العالمات والحاالت التي ت

صاقات الب    واتير، الل صر، الف ال ال الح بيل المث ى س ك، عل ي ذل ا ف ة، بم ال تجاري ة، بأعم ياني
بكات  ث وش ات الب ة، وعملي ات االعالني تعمال، المقتطف ات االس شورات، آتيب ات، المن االعالن

  .الحاسوب اآللي بما فيها االنترنت
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  الفصل الرابع
  انتقال الحقوق الناشئة عن تسجيل

  العالمات وسقوطها
  
  

  )قابلية انتقال الحقوق المتعلقة بالعالمة ( :30 المادة
ستثمرها          أوة قابلة لالنتقال آليًا     تكون الحقوق المتعلقة بالعالم    ة التي ت  جزئيًا، مع المؤسسة التجاري

تثمار حصرية                   أو بدونـها، لقاء بدل     أو وق أن تكون موضع إجازة اس ذه الحق    مجانًا، آما يمكن له
  .  الوصيةأو عقد رهن آما تنتقل عن طريق اإلرث أو غير حصرية أو

  .ة على عالمة الضمانهذه المادةأحكام ال تطبق 
  

  )انتقال ملكية المؤسسة التجارية من غير العالمة( :31 المادة
اذا انتقلت ملكية المؤسسة التجارية من دون العالمة، جاز لصاحب هذه العالمة االستمرار في 

  .استعمالها بالنسبة للسلع والخدمات التي سجلت من أجلها ما لم يتفق على غير ذلك
  

  )شروط االتفاقات الخاصة بالعالمة( :32 المادة
اق ي ل إتف ةاتنآ اً ول عالم ان مكتوب ون صحيحًا اال اذا آ ات  . ال يك ر االتفاق ى الغي سري عل  وال ت

  .سجلال في تسجيل هذه اإلتفاقاتالمتعلقة بالعالمات المسجلة إال من تاريخ 
سجيل يتم   ا                             الت ه مضافًا إليه ة أشهر من توقيع دة ثالث اق ضمن م اء االتف ى طلب أحد فرق اء عل  بن

دره   ت وذلك لقاء رسم      المهل القانونية والمسافا   ة ألف   ق ة  مئ رة لبناني ة عن آل      . لي ستوفى غرام وت
  . ليرة لبنانية ألفخمسين قدرها فترة شهر تأخير

  
  ) باستعمال العالمةالترخيص شروط ( :33 المادة

رخص     -أ  ات أن ي ي سجل العالم ق ف وب وموث د مكت ة بموجب عق ك العالم يجوز لمال
ها ليأو الخدمات المسجلة ع   لشخص أو أآثر باستعمال العالمة عن آل أو بعض السلع           

ة  ستعملها   . العالم ه أن ي ضا  ويكون ل ك    أي ر ذل ى غي م يتفق عل ا ل سه م يجب أن و. بنف
رخيص    عيتضمن   ود قد الت سلع أو الخدمات،                ًابن ة ال تمكن المرّخص من ضبط نوعي

ا و              ذا االجراء مالئم ان ه ة اذا آ أو /التي يقدمها المرخص له بالنسبة الستعمال العالم
  .ضروريا

ة أو في حال                  ي  -ب  ة النوعي عتبر عقد الترخيص الغيا، اذا لم يتضمن أحكامًا تتعلق بمراقب
ال         شكل فّع ى القضاء              . لم تنفذ األحكام الواردة فيه ب ة، يمكن اللجوء ال ذه الحال وفي ه

ة                  ّل عن العالم ه متخ ار المرخص ل رار باعتب صدار ق داد     .من أجل است ويمكن االعت
ي عن    .ع اثناء السير بإجرءات المحاآمةبالتخلي عن العالمة آوسيلة دفا يسري التخل

  . العالمة اعتبارا من تاريخ نفاذ عقد الترخيص
عند بدء   لحمايتها   المتبقيةال يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العالمة عن المدة             -ج 

   .سريان عقد الترخيص
  .ينشر في النشرة على نفقة المرخصالسجل وفي يسجل التخلي   -د 
  . الجماعية المسجلة أو على طلب تسجيلهاةد التراخيص على العالمال تسري عقو  -ه 
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  )شطب قيد االتفاق من السجل( :34 المادة
  . تنفيذًا لقرار قضائي مبرمأو بناء على اتفاق الفرقاء  قيد االتفاق الوارد على العالمةيشطب

  
  )تسجيل التعديالت في السجل( :35 المادة
اء  ال شكله القانوني في أوعنوانه  أو العالمة مالك جميع التعديالت الجارية على اسم       تسجل سجل لق
  .ليرة لبنانية خمسين ألفقدره رسم 

  .المسبقةالوزير  موافقة  أخذ ال يمكن أن يتم قبلالضمانة عالمة مالكإن أي تغيير في اسم 
  

  )الحجز على العالمة المسجلة( :36 المادة
  .يمكن إلقاء الحجز على العالمات المسجلة

ى   سجل و الفي  الواردة أسماؤهم   وأصحاب الحقوق    العالمة   مالكيبلغ قرار الحجز إلى      المصلحة  ال
  .لكي تقوم بقيده في السجل

  
  )دعوى ابطال تسجيل العالمة(  :37 المادة

ة            أماملكل ذي مصلحة أن يتقدم بدعوى         -أ  ة عالم سجيل أي  المحكمة المختصة إلبطال ت
  .مخالفة ألحكام هذا القانون

  :بطال ما يليللمحكمة أن تبطل تسجيل عالمة ضمانة اذا أثبت طالب االو  -ب 
  .استعمال عالمة الضمانة من قبل مالكها )1
ا          )2 ق به ام المرف ام النظ الف ألحك شكل مخ تعمالها ب سمح باس ة ي ك العالم إن مال

 . من هذا القانون)4(14 و8والمشار اليه في المادتين 
دع  )3 ة يخ تعمالها بطريق سمح باس ة ي ك العالم اإن مال ة و األ به اط التجاري  أوس

ي ور ف ا يختص  الجمه دمات م سلع والخ صدر ال ن خصائص أوبم ك م ر ذل  غي
  .السلع والخدمات المعنية بهذا النظام

ة،                -ج  ة العام يعتبر صاحب مصلحة على سبيل المثال ال الحصر، رئيس المصلحة، النياب
ضمانة      ة ال ة بعالم دمات المتعلق سلع والخ ي ال ضمانة، منتج ة ال ك عالم سي مال مناف

  .هلكين المعنيين بهذه العالمةوالهيئات والمنظمات التي تمثل المست
واردة أسماؤهم في          الى  تبلغ الدعوى     -د  وق ال ى سجل  ال أصحاب الحق د     وال  المصلحة لقي

  .إشارتـها في السجل
  

  ) العالمة المسجلةمالك حقوق سقوط( :38 المادة
م                   -أ  سجل اذا ل لكل ذي مصلحة أن يتقدم من رئيس المصلحة بطلب شطب العالمة من ال

ه ب  ة أو المرخص ل ك العالم م مال سلع  يق ى ال ة عل تعمالها ضمن االراضي اللبناني اس
ل     ى االق ة عل اريخ     والخدمات الواردة في التسجيل لمدة ثالث سنوات متتالي دأ من ت تب

سجيل ل  . الت تعمالها قب ة باس ك العالم ام مال ال ق ي ح شطب ف ة بال سقط حق المطالب وي
ا   على أن ال تشطب العالمة في حال أثبت         .شهر من تاريخ التقدم بطلب الشطب       مالكه

ه من                    أنه لم يكن لديه النية بعدم االستعمال أو االهمال فضًال عن وجود ظروف منعت
ة               ل الحكوم استعمالها، آوجود قيود على استيرادها، أو وجود عوائق مفروضة من قب
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ة                . من شأنها أن تعيق التجارة      ك العالم ى مال ات عل ع عبء االثب ة، يق ذه الحال وفي ه
 .ويمكن تقديمه بجميع الطرق

 :يعتبر استعماًال بمفهوم هذه المادة على سبيل المثال ال الحصرو  -ب 
ات     )1 ة عالم ي حال تعمال ف ون االس ى أن يك ا، عل ة مالكه ة بموافق تعمال العالم اس

  .الضمانة ضمن شروط نظامها
  . بشكل ال يمس بطابعها المميز التي عّدلتاستعمال العالمة )2
  .صدير فقط غالفاتـها بغاية التأووضع العالمة على السلع  )3

سلع   -ج  ى جزء من ال شطب إال عل شتمل طلب ال م ي ي حال ل ي أوف واردة ف  الخدمات ال
  . الخدماتأوالتسجيل فان الشطب ال يطال إال تلك السلع 

  
  )تاريخ سريان السقوطنشر قرار إسقاط العالمة و( :39 المادة

ة         رار شطب العالم ه         في   ينشر ق ى نفقت اء لطلب آل ذي مصلحة وعل شرة بن سري   و.الن مفعول  ي
  . أعاله38اعتبارًا من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها في المادة شطب لا

  
  )شروط إعادة تسجيل عالمة مشطوبة لصالح الغير( :40 المادة

سلع                   سبة ل ر بالن صالح الغي سجيلها ل ة     أوإذا شطب تسجيل العالمة فال يجوز إعادة ت  خدمات مطابق
  . مشابهة إال بعد انقضاء ثالث سنوات من تاريخ الشطبأو
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  مساخلفصل الا

  االحتياطيةاالجـراءات 
  

  )االجراءات االحتياطية الالزمة لمنع وقوع االعتداء( :41 المادة
ة      -أ  ك العالم وق مال ن حق ا التعرض لحق م شى فيه ي يخ االت الت ي الح د أوف  عن

ة   على هذه الحقوقالخشية من ضياع واقعة تتعلق باالعتداء    أو يعود لمالك العالم
ع     لمن له حق استثمارها أن يطلب اتخا       ة لمن ذ جميع اإلجراءات االحتياطية الالزم

  .وقوع االعتداء
اذ      -ب  صالحة اتخ ة ال ة العام دعوى وللنياب ي ال اظرة ف ة الن ة المدني ق للمحكم يح

رة األ  ي الفق ا ف شار إليه ة الم راءات االحتياطي ادةواإلج ذه الم ن ه ى م وز .ل  ويج
دعوى     ي ال اظرة ف ة الن ة المدني ا للمحكم ستعجلة آم ور الم ة لقاضي األم  وللنياب

 .مناسبةبدفع آفالة   المدعيالعامة الصالحة أن تأمر
 .تبلغ هذه القرارات من السلطات الرسمية بما فيها الجمارك للعمل بمضمونها  -ج 
ى  ولقاضي األمور المستعجلة أن يتخذ القرارات التي تجيزها القوانين آاأل       -د  امر عل

ه فرض غرامات           اذا     العرائض حماية للحق المستهدف باالعتداء، ول ة انف  اآراهي
 .لقراراته

دة           -ه  من م اس ض ي األس دعوى ف ة ال راءات إقام ب اإلج ى طال ب عل د يترت واح
 .يومًا تبدأ من تاريخ صدور القرار باإلجراءات تحت طائلة سقوطها وثالثين

 
ادة  رر 14الم دم اإلخالل :مك ع ع نح م ة م سلطات الجمرآي سرية، يجوز لل ة المعلومات ال  بحماي

عاينة أي سلع تحتجزها بغية إثبات إدعاءاته، ضمن األصول التي يحددها         صاحب الحق فرصة لم   
  .المجلس األعلى للجمارك بعد استطالع رأي مدير الجمارك العام

  
ه      و(  :42 المادة ات من  صف وجرد آل ما يشكل تعديا على حقوق صاحب العالمة واخذ عين

  ) حارسا قضائيا عليهنوتعيي
صالحة        يجوز لقاضي األمور المستعجلة آما للمحكمة ا       لمدنية الناظرة في الدعوى وللنيابة العامة ال

ة                       أوأن تأمر، لقاء     وق صاحب العالم ى حق ديا عل شكل تع ا ي  أو بدون آفالة، بوصف وجرد آل م
اء       ائزه، لق د ح رر حجزه تحت ي ه وأن تق ات من ا وجد وبأخذ عين ه أينم يال علي ة، أودل دون آفال  ب

رة         ويكون له ألج  .  عليه  قضائياً  حارساً هوتعيين راه من أهل الخب ين من ي ل هذه الغاية صالحية تعي
  .إلجراء المقتضى

انون         ا في ق شأنها األصول المنصوص عنه أما الحجوزات التي تقوم بها إدارة الجمارك، فتطبق ب
  .الجمارك

  
  )الصفة الالزمة للقيام بالوصف والجرد، وصفة الضابطة العدلية(  :43 المادة

داخلي و : 1  -أ  وى األمن ال صفة  الجموظفي لعناصر ق ارك وموظفي المصلحة ال م
ام بوصف وجرد ة للقي ة   الالزم وق صاحب العالم ى حق ديا عل شكل تع ا ي ل م آ

 تكليف صادر عن قاضي األمور       أويعمل هؤالء بموجب قرار     . واخذ عينات منه  
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دعوى         أوالمستعجلة   صالحة        أو المحكمة المدنية الناظرة في ال ة ال ة العام  أو النياب
 .حيتهرئيس المصلحة آل بحسب صال

و    ًالموظفي الجمارك حصر  : 2 ام المحددة أعاله عف  أو بتكليف  ًا القيام بجميع المه
 .من السلطات المختصة ضمن الصالحيات المنصوص عنها في قانون الجمارك

ام                  -ب  ذ أحك ق بتنفي ا يتعل لموظفي المصلحة المحلفين صفة الضابطة العدلية في آل م
  .هذا القانون

ذآورون  -ج  ون الم زم الموظف رة ال يل ي الفق ائز   ) أ( ف وا ح أن يعلم ادة ب ذه الم ن ه م
ظيم المحضر إال     المحتذية باألمر المعطى لهم قبل المباشرة بتن       أوالبضائع المقلدة   

 .إذا طلب منهم ذلك
عند المباشرة بتنظيم المحضر على الموظف أن يعلن صفته ويبرز صورة األمر               -د 

 . اإلدارة المختصةأوالمعطى له من السلطة 
 التكليف والمحضر    أواء الكشف يسلم الموظف نسخة عن آل من القرار          عند انته   -ه 

  .وقائمة الجرد إلى حائز البضائع الواقعة عليها الشبهة
  

  )بالعينات المأخوذةتنظيم محضر ( :44 المادة
ا       -أ  ة عليه ضائع الواقع رد الب ه وتج أخوذة وتوصف في ات الم نظم محضر بالعين ي

  :الشبهة ويذآر في هذا المحضر
  .نظم المحضراسم وصفة الموظف م )1
  . التكليف وتاريخهأو السلطة التي أصدرت القرار أوالمرجع  )2
  . التكليفأوتاريخ وساعة ومكان تنفيذ القرار  )3
  .هوية وعنوان ومهنة حائز تلك البضائع )4
  .بيان مفصل بالبضائع الواقعة عليها الشبهة يتضمن عددها ونوعها وصفاتها )5
ى المحضر )6 ذآور عل ائز الم ع الح ادة وتوقي ة الجرد إذا نظمت عل وإف ى قائم

  . على حدة، وإذا رفض التوقيع فيذآر ذلك
  .توقيع منظم المحضر )7

ات      -ب  ع المعلوم ي المحضر جمي دون ف شبهة أن ي ا ال ة عليه ضائع الواقع ائز الب لح
  .والتحفظات التي يرى منها فائدة

  
  )صاحب الحق في اقامة دعوى التعدي على عالمة مسجلة( :45 المادة

ر          . ك العالمة المسجلة  تقام دعوى التعدي من قبل مال      إال أنه يجوز للمستفيد من حق حصري أو غي
ذر                         د أن ان ق يم دعوى التعدي إذا آ ة ويق ة أن يتخذ اإلجراءات االحتياطي حصري باستثمار العالم

ا تسعينمالك العالمة ولم يقم هذا األخير بتقديم الدعوى خالل مدة      م   يوما من تاريخ هذا اإلنذار م  ل
تثمار       . مخالف  خطي يكن هناك اتفاق   ة يحق لكل مجاز له باس دخل في دعوى       العالم  التعدي  ان يت

  . وذلك لالستحصال على تعويض عن الضرر الذي لحق بهالعالمة مالكالمقدمة من 
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  )الواقعة عليها الشبهةبوجه حائز البضائع  الدعوى المدنية أو الجزائية( :46 المادة
ة              الجزائية لدى المحكمة المخت    أوتقام الدعوى المدنية     ضائع التي تحمل العالم ائز الب صة بوجه ح

دة          ك خالل م ة وذل ين  الواقعة عليها الشبهة والمعتدين على حقوق صاحب العالم ًا  واحد وثالث  يوم
  .تبدأ من تاريخ المحضر تحت طائلة بطالن محضر الكشف ومصادرة الكفالة إن وجدت

  
  )الواقعة عليها الشبهةالبضائع حجز ( :47 المادة

ة حجز       أولب المدعي وقبل الفصل في الدعوى أن تقرر لقاء          يحق للمحكمة بناء على ط     دون آفال  ب
  .جميع البضائع الواقعة عليها الشبهة المذآورة في المحضر وقائمة الجرد

ضائع والحارس                    ك الب ه تل يعين في القرار الموظف المكلف إجراء الحجز والمكان الذي توضع في
  .القضائي عليها وقيمة الكفالة في حال فرضها

ا آانت البضاعة موجودة في مخازن أو مستودعات الجمارك وثبت أنها مقلدة أو تحمل بصورة                 إذ
ل البت بمصيرها نهائي                       ا قب ة، ال يمكن سحبها منه ة محمي ى أن    ًاغير شرعية عالمة أو مارآ ، عل

  .يتحمل المستورد نفقات الخزن
  

  )األوراق المسلم نسخا عنها للشخص المحجوز عليه( :48 المادة
  :راق التاليةووز عليه نسخًا من األيسلم الشخص المحج

  قرار الحجز  -أ 
  الكفالة إن تقرر فرضها  -ب 
  محضر الحجز  -ج 
  . المحتذية المحجوزةأوقائمة البضائع المحجوزة التي تحمل العالمة المقلدة   -د 

  
  )من طالب الكشف أو الحجز الرسوم المستوفاة( :49 المادة

ة      أوتستوفي المصلحة من طالب الكشف     ًا عن آل معامل مًا مقطوع  تجري بواسطتها    الحجز رس
  .ليرة لبنانية مئة ألفتبلغ قيمته 

  
  )ابالغ القرار القضائي( :50 المادة

دة خمسة                  ى المصلحة خالل م غ ال انون يجب أن يبل آل قرار قضائي اتخذ بناء على أحكام هذا الق
  .عشر يومًا تبدأ من تاريخ صدوره

  
  )النسبة المقتطعة من قيمة الجزاءات والغرامات( :51 المادة

زاءات والغر   .  أ ن الج ع م ستوف يقتط ي ت ات الت انون  ىام ذا الق ام ه ب أحك ن  بموج  ع
من مجموعها وترصد    % 15 نـسبة   البضائع المضبوطة من قبل موظفي المصلحة،     

 .تهملمكافأ
رة       تحدد طريقة توزيع المبالغ المقتطعة      .  ب ام الفق رار يصدر     أعاله " أ" بموجب أحك  بق

 .عامالمدير الوزير بناء القتراح العن 
  ًاعلى أيدي موظفي الجمارك، فيجري توزيع الغرامات وفقأما إذا تمت المصادرة . ج
  . لألسس المطبقة في إدارة الجمارك   
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  دسالفصل السا
  المخالفات والعقوبات

  
 

  )تعريف التعدي على حقوق صاحب العالمة المسجلة( :52 المادة
 قيام الغير ، أو عالمة ضمانة، جماعية، العالمة المسجلة أآانت فرديةمالكيعتبر تعد على حقوق 

  : بأي من األعمال التالية، من دون االستحصال على الموافقة المسبقة لصاحب العالمة،ي لبنانف
ل عن سوء نية يعدتل أو وضع أو حذف أو ا أو استعماءد عن معرفة أو احتذيقلت  -أ 

 بشكل يمس بالحقوق الناتجة عن ضمانةعالمة مسجلة أو عالمة جماعية أو عالمة 
  .تسجيلها

 . تحمل عالمة مقلدة أو محتذيةًار سلعيصدتد أو ارياست  -ب 
  . آخروضع على سلعة عن سوء نية عالمة تخص شخصًا  -ج 
ل عالمة مودعة بدون أن يرخص له صاحب العالمة حتى لو أضاف على ااستعم  -د 

 على طريقة يخدع بها "تقليد" و"شبيه بـ"و" صنف"و" نوع"العالمة ألفاظا مثل 
  .الشاري

  
  ) المشهورة المسجلةتعريف التعدي على حقوق صاحب العالمة( :53 المادة

 العالمة المشهورة المسجلة أي استعمال من قبل الغير لعالمة مطابقة مالكيعتبر تعد على حقوق 
أو مشابهة لها بشكل يخلق التباسا لدى الجمهور دون موافقة صاحبها شرط أن يكون االستعمال قد 

  :تم وفقا لما يلي
دمات التي جرى تسجيل على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة للسلع أو الخ  -أ 

  . العالمة عليها
مشابهة لتلك التي جرى تسجيل العالمة غير على سلع أو خدمات غير مطابقة أو   -ب 

المشهورة عليها شرط أن يوحي هذا االستعمال بوجود صلة بين هذه السلع أو 
الخدمات ومالك العالمة المشهورة المسجلة وأن يلحق الضرر بمصالح مالك 

  .العالمة
  

  )المشهورة غير المسجلة  التعدي على حقوق صاحب العالمةتعريف( :54 المادة
 العالمة المشهورة غير المسجلة أي استعمال لعالمة مطابقة أو صاحبيعتبر تعد على حقوق 

 لدى الجمهور اذا آان هذا االستعمال قد تم على سلع التباسًامشابهة للعالمة المشهورة بشكل يخلق 
  . أو الخدمات التي اشتهرت بها هذه العالمةأو خدمات مطابقة أو مشابهة للسلع 

  
  )عقوبة بالحبس والغرامة( :55 المادة

 مليون خمسينبالغرامة من خمسة ماليين إلى وحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات باليعاقب 
  : بإحدى هاتين العقوبتين آل منأوليرة لبنانية 

ة  ة  عن سوء ني      عدل    أو حذف   أو وضع   أو استعمل   أو احتذى أو  عن معرفة  قلد  -أ  عالم
سجلة  ة أوم ة جماعي ةأو عالم مانة   عالم ن  ض ة ع الحقوق الناتج س ب شكل يم ب
  .تسجيلها
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 .محتذية أو تحمل عالمة مقلدة ا صدر سلعأواستورد   -ب 
 .وضع على سلعة عن سوء نية عالمة تخص شخصا آخر  -ج 
ى          -د  و أضاف عل ى ل ة حت ه صاحب العالم دون أن يرخص ل ة مودعة ب استعمل عالم

ل     ا مث وع  "العالمة ألفاظ بيه "و" صنف "و" ن ـ  ش د " و " ب ا         "تقلي ة يخدع به ى طريق  عل
  .الشاري

  
  ) فقطبالغرامةعقوبة  ( :56 المادة

  :أعاله آل من أقدم عن معرفة على 55يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة   -أ 
دة   )1 ة مقّل ل عالم سلع تحم شروعة ل ر م ازة غي ة أوحي ع أو محتذي سويق أو بي  أو ت

  .ت تحمل تلك العالمة خدماأوتزويد سلع  عرض أوتزويد 
 . تأدية خدمة بخالف ما طلب منه تحت عالمة مسجلة أصوًالأوتسليم سلعة  )2
وع   أو تسويق سلع  أوبيع   )3  خدمات تحمل إشارات من شأنها غش المستهلك حول ن

 . استعمال عالمة تتضمن مثل هذه اإلشاراتأو الخدمة، أوالسلعة 
دها       تقليد عالمة تشبه عالمة أخرى بقصد الغش ولكن ب              )4 ا تقلي ا، انم دون تزويره

 . استعمال عالمة مقلدة بقصد الغشأوبطريقة تخدع الشاري 
 .استعمالهابشروط غير تلك المحددة في نظام ضمانة استعمال عالمة  )5

  :يعاقب بالغرامة من خمسة ماليين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية  -ب 
ا مسجلة في                      )1 ة م ى ان عالم ان مع    آل شخص اشار بأي شكل من األشكال ال لبن

  .انها غير مسجلة
ادة            أوآل شخص وضع على سلعه       )2 ام الم ة ألحك ة مخالف ه عالم ذا     8 خدمات من ه

  . خدمات تحمل تلك العالمةأو عرض سلع أو أقدم على بيع أوالقانون 
  

  )مضاعفة العقوبة في حالة التكرار( :57 المادة
  .تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل في حالة التكرار

  
تستثنى من أحكام هذا القانون، الكميات الصغيرة التي ليس لها طابع تجاري، : مكرر 75المادة 

والواردة أو المصدرة ضمن األمتعة الشخصية أو صحبة مسافر، أو اإلرساليات الصغيرة ذات 
  .القيمة الزهيدة

  
  )التعويض على صاحب الحق(  :58 المادة

دفع   أن ي ة المسجلة ب وق صاحب العالم ى حق دى عل زم آل من اعت ضًا يل ق المتضرر تعوي للفري
ة                       دي والخسارة الالحق اه المعت ذي جن ربح ال ربح الفائت وال ة وال ة والمعنوي يشمل األضرار المادي

  .وأتعاب المحاماة الفعلية ومصاريف الدعوى
  

  )التعدي على عالمة مشهورة( :59 المادة
ة مشهورة            وق صاحب عالم ى حق ر مسجلة    آل تعدٍّ عل ان   غي ى      في لبن ة عل  يرتب مسؤولية مدني

  .اعلهف
  

  )اغتصاب االسم التجاري( :60 المادة
ه بالعقوب          اد      ةان اغتصاب االسم التجاري يعاقب علي ذآورة في الم ا الم انون     65 ة ذاته ذا الق من ه

  . من قانون العقوبات716والمادة 
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  )عقوبات ثانوية( :61 المادة

  :يجب أن يتضمن آل حكم يصدر في جرم معاقب عليه في هذا القانون
ًا في          ل  -أ  ين يوم ق         صق الحكم لمّدة ثالث ة وفي مكاتب الفري ا المحكم اآن التي تعينه األم

ين واسعتي                دتين محليت شره في جري صناعة والزراعة ون الخاسر وغرفة التجارة وال
  .االنتشار على نفقة الفريق الخاسر

راع    -ب  ه لالقت وم علي ة المحك قاط أهلي الس إدارة غرف  أوإس ي مج ضو ف اب آع  االنتخ
ات والتع ات والنقاب ارة والجمعي س  نيواالتج ة والمجل ل التحكيمي الس العم ات ومج

  .ز الخمس سنواتواالنيابي والمجالس البلدية والهيئات االختيارية وذلك لمدة ال تتج
  
  

  )العطل والضرر في حالة التبرئة( :62 المادة
ضرر       ق المت ضرر للفري ل وال م بالعط ي يحك رم الجزائ ن الج ة م ال التبرئ ي ح ى ف ضبط  وحت ب

ك    التي تحمل العالمة المقلدة أو       لدعاياتوإتالف السلع والغالفات والملصقات وا     المحتذية وغير ذل
سلع أو التي ارتكب فعل          ى ال من األدوات المستعملة بصورة رئيسية في طبع العالمة التجارية عل

  . التعدي بها أو نشأ منها
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  سابعلاالفصــل 

  أحـكـام انتقالـية
  

  )سريان مفعول الحقوق المكتسبة( :63 المادة
رار         تبقى سارية المفعول جميع      ـخ  2385الحقوق المكتسبة بموجب احكام الباب الثالث من الق  تاري

  ).المعدل (17/1/1924
  

ات   ( :64 المادة ة للعالم ة الممنوح ر    الحماي ام الق ًا الحك ددة وفق سجلة او المج  2385ار الم
  )17/1/1924تاريخ 

رار          أوان العالمات المسجلة     ام الق ًا الحك اريخ   2385 المجددة وفق دل  (17/1/1924 ت ى تبق ) المع
  .محتفظة بمدة الحماية الممنوحة لـها وفقًا الحكامه ويجدد تسجيلها وفقًا الحكام هذا القانون

  
  )الغاء النصوص المخالفة( :65 المادة

ى  105 ضمنًا ومن  88 الى 68تلغى جميع النصوص المخالفة ألحكام هذا القانون، سيما المواد      ال
رة من الم    و ،)المعدل (17/1/1924 تاريخ 2385 ضمنا من القرار رقم   109 رة األخي  11دة االفق

ي       الت  4/2/2005 تاريخ 659من قانون حماية المستهلك رقم       ا يل ى م ذي    "ي نصت عل االعالن ال
شبهة      دة أو م ة مقل تعمال عالم ق أو اس ه ح ة دون وج ة فارق عار أو عالم تعمال ش ضمن اس  ،"يت

  . منه114المادة و
  

  )2385/24 من القرار رقم 110ل احكام المادة يتعد( :66 المادة
ادة     تعد م        110ل احكام الم رار رق دل  (2385/24 من الق ارة         ) المع ستعاض عن عب ًا  "بحيث ي وفق

ادتين  ام الم رار109 و105الحك ذا الق ن ه اد"  م ام الم ًا الحك ارة وفق انون  57 و55 تينبعب ن ق م
  .عالمات الصناعة والتجارة والخدمة

  
  ) من قانون العقوبات716ل احكام المادة يتعد( :67 المادة

ارة          716ة  تعدل احكام الماد   ادة     " من قانون العقوبات بحيث يستعاض عن عب ارة  " 702في الم بعب
  .من قانون عالمات الصناعة والتجارة والخدمة 55في المادة 

  
ا في                      : مكرر 76المادة   انون، واإلجراءات الخاصة المعمول به ذا الق ة تطبيق ه ائق وآلي تحدد دق

اءً   المراآز الحدودية آافة، بموجب مراسيم تتخذ في مجل        صاد       س الوزراء بن ري االقت راح وزي القت
  .والتجارة والمالية

  
  )النشر في الجريدة الرسمية( :68 المادة

  .يعمل بهذا القانون بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 


