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[د.فايز حممد النصري]

احلماية القانونية لرعاة ومنظمي األحداث
*
الرياضيـــة من التسويـــق بطريـق التطفل



د .فايز حممد النصري

ملخص البحث
لقد أصبح لألحداث الرياضية أمهية كربى يف العرص احلديث بسبب شغف
اجلمهور هبا ورغبتهم بمشاهدهتا ،لذا فإنه ال يمكن تصور انقطاعها .ومما ال شك
فيه أن تكلفة تنظيم هذه األحداث هائلة جد ًا ،لذا كان من الرضوري إجياد الوسائل
الكفيلة بتأمني هذه التكلفة .ومن أهم الوسائل التي يتم اللجوء إليها لتغطية هذه
التكلفة إبرام عقود رعاية األحداث الرياضية .ويف سبيل استمرار اإلقبال عىل رعاية
هذه األحداث فإنه من الرضوري منح الرعاة احلامية القانونية املناسبة لتحقيق
مصاحلهم ،خصوص ًا ضد ممارسات التسويق بطريق التطفل.
لقد تبنى الفقه والقضاء الغربيان العديد من احللول املقرتحه لوقف ممارسات
التسويق بطريق التطفل .مثل تسجيل أسامء األحداث الرياضية كعالمات اجارية أو
اعتبارها عالمة اجارية مشهورة .كام أن العديد من الدول وضع ترشيعات مؤقتة
خاصة متعلقة بحدث معني عند تنظيمها هلذا احلدث .إال أن هذه القوانني تعرض
للنقد من قبل الكثريين بسبب إغراقها يف محاية املنظمني والرعاة.
من جانبنا نرى رضورة وضع نصوص قانونية خاصة حلامية األحداث
الرياضية ودائمة ،غري متعلقة بحدث بعينه ،لتحقيق التوازن املطلوب بني منظمي
هذه األحداث ورعاهتا الرسميني من جهة ،واجلمهور واجلهات األخرى غري
الراعية للحدث من جهة أخرى.
 أجيز للنرش بتاريخ .2014/9/14
 أستاذ املليي الكييي املساعد -كلي القانون -قسم القانون اخلاص  -جامع العني للعلوم والتينولوجيا
فيع العني -اإلمارات العيبي املتحدة.
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املقدمة
ملحة تارخيية :يعود تاريخ اليياض إىل بدء حياة اإلنسان يف اجلامع  ،إذ كانت
وسيل للرتفيه .فقد وجد الباحثون أثي ًا ملامرستها يف الصني قبل أكثي من ست آالف
عام( . )1أما أول التظاهيات اليياضي اليربى يف التاريخ فقد جيت يف اليونان
القديم وتعود إىل الكرتة بني العام  2700والعام  1450قبل امليالد .بينام ظهيت
األلعاب األوملبي القديم بني سن  776قبل امليالد وسن  332بعد امليالد .إال أهنا
توقكت بظهور املسيحي يف اليونان القديم  .ولينها عادت يف هناي القين الثامن
عرش (سن  )1896بعد اكتشاف املوقع الذي كانت جتيي به األلعاب ولتستمي
حتى يومنا هذا(.)2
الرياضة كصناعة :انتقلت بعد ذلك اليياض لتصبح مصدر ًا من مصادر
الكخي الوطني وتعبري ًا عن مدى تقدم الشعوب واألمم ،ومل تعد اليياض يف يومنا
احلارض جميد وسيل للرتفيه أو للرتبي البدني  .لذا فقد بدأ يظهي البعد االقتصادي
لليياض هبدف حتكيز اليياضيني عىل حتقيق النتائج اإلجيابي .
تطور االهتامم بالبعد االقتصادي للتظاهيات اليياضي يف وقتنا الياهن لتصبح
اليياض صناعه هام ملا تدره من أرباح هائل بسبب املشاهدة العالي من قبل اجلمهور.
فعىل سبيل املثال تشري التقدييات إىل أن اللجن األوملبي حصلت عىل أكثي من ست
مليارات يورو بني عامي  2009و 2012أي بني العام الذي جيت به األلعاب
األوملبي الشتوي والصيكي  .أكثي من نصف هذا امليدود اهلائل ناتج من حقوق البث
التلكزيوين( .)3كام أصبحت تستخدم اليياض لتشجيع السياح يف الدول املنظم
(1) Y. QINFA, «Sports History of China - Part 1», About: Chinese Culture:
http://chineseculture.about.com.
(2) F. Martin-Bariteau, La marque événementielle, une protection nécessaire contre l’ambush
marketing ?, mémoire, université Paul – Cézanne Aix- Marseille, 2010, p.1.
(3) www.journaldunet.com.
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لألحداث اليياضي  ،باإلضاف لدورها يف خلق اليثري من فيص العمل.
رعاية األحداث الرياضية :ييكي يف احلقيق أن تيون راعي ًا إلحدى
التظاهيات اليربى ،كتلك التي تنظمها اللجن األوملبي الدولي أو التي ينظمها
االحتاد الدويل ليية القدم لتحقيق أرباح هائل ( .)4ويعود السبب يف ذلك من جه
إىل االنتشار اهلائل املتوقع لليعاة الناجم عن متابع املاليني للحدث الييايض ،ومن
جه أخيى إىل ربط اجلمهور عاد ًة بني أمهي احلدث وجودة منتج الياعي هلذا
احلدث( .)5أما عىل صعيد اإلعالم فمن املؤكد أن نقلها عىل اهلواء مبارشة يعني
حتقيق ميدود مايل كبري من اإلعالنات التجاري  .لذا فإن الرشكات اليربى
وأصحاب العالمات التجاري يتسابقون فيام بينهم إلبيام عقود اليعاي .
أمهية عقود الرعاية بالنسبة للمنظمني :ال شك يف أن هناك أمهي كربى إلبيام
عقود رعاي للتظاهيات اليياضي  ،وذلك بسبب تيلك تنظيمها العالي جد ًا .إضاف
للجوائز املالي اليبرية املقدم للكائزين أيض ًا ،حيث تلعب هذه العقود دور ًا هام ًا يف
املسامه بتحمل ٍ
جزء مهم من التيلك ( .)6كام تشيل هذه العقود أمهي كربى بالنسب
للمنظمني ،فقد بينت اللجن الدولي األوملبي أن األهداف التي تسعى لتحقيقها من
هذه العقود هي حتقيق االستقالل املايل وبالتايل ضامن ديموم تنظيم األحداث
اليياضي  .كام أهنا تستطيع تقديم املساعدة املالي للدول الكقرية .كام أن ضامن
السيطية عىل األبعاد التجاري لأللعاب األوملبي يضمن مشاهدة عالي هلذه
التظاهيات ،إذ إن ذلك سوف يمنع أصحاب حقوق البث من املطالب بمبالغ كبرية
مقابل املشاهدة( .)7نخلص مما سبق إىل القول بأن امتناع الرشكات عن رعاي
( )4دفعت رشك  Adidasمائ مليون جنيه اسرتليني يف عام  2012لوضع شعار االلعاب األوملبي عىل
منتجاهتا أو وضع كلم ألعاب أو لندن أو .2012

(5) TV Audience Highlights-UEFA Euro 2004; Gianni Infantino, commercialisation des
evenements sportifs majeurs et Ambush marketing.

( )6أكثي من  900مليون يورو قيم اجلوائز املقدم من االحتاد الدويل ليية القدم للكيق املشارك ببطول كأس
العامل .2014

(7) Olympic fact file, CIO 2010, p.5.
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األحداث اليياضي سيؤدي إىل هتديد وجودها ،بسبب عدم قدرة املنظم عىل حتمل
كاف األعباء املالي  .مما سينتج عنه ختكيض اجلوائز املالي للكائزين ،وبالتايل إنعدام
احلافز لدى اليياضيني أنكسهم عىل تقديم أفضل ما لدهيم يف املنافسات ،وبالتايل
انخكاض نسب املشاهدة.
لذا فإن منظمي البطوالت العاملي يضعون التزامات عىل عاتق املشاركني يف
البطول محاي ً لليعاة اليسميني .فعىل سبيل املثال تنص املادة  18فقيه  18من
الالئح املنظم لبطول أمم أوروبا ليية القدم عىل أنه ال جيوز للكيق املشارك وضع
أي عالم جتاري كيا ٍع للكييق عىل مالبس وأحذي الالعبني ،وخاص ً يف األحوال
التالي  -1 :منذ حلظ وصول الكييق إىل امللعب وحتى اخليوج منه -2 ،عند قيام
الكييق بإجياء تدريباته اليسمي  -3 ،عند املشارك باملؤمتيات الصحكي اليسمي .
كام بني امليثاق األوملبي يف املادة  61منه عدم جواز وضع عالمات جتاري أو
إعالنات يف امللعب اليئييس أو املالعب األخيى التي جتيي عليها املسابقات إال
بموافق امليتب التنكيذي للجن األوملبي  ،وذلك حتى تيون اجله املنظم للحدث
الييايض هي املسيطية عىل منح حقوق استغالل احلدث الييايض ،عن طييق
ال هائ ً
إبيامها لعقود اليعاي والتي تدر عليها دخ ً
ال(.)8
التسويق بطريق التطفل أو الراعي الومهي ( :)9()Ambush Marketingلقد تم
استخدام هذا املصطلح ألول مية يف ثامنينيات القين املايض من قبل أحد موظكي
( )8الدكتور حممد سليامن األمحد ،املسؤولي عن اخلطأ التنظيمي يف إدارة املنافسات اليياضي  -دراس حتليلي
تطبيقي مقارن يف القانون املدين  -دار وائل للنرش ،عامن ،الطبع األوىل ،2002 ،ص.44
( )9ال نعلم إن كانت قد وضعت تيمج رسمي هلذا املصطلح إال أن الرتمج األكثي تدأوالً هي التسويق
الوحيش ،انظي .)www.ar.fifa.com( :كام يرتمجها البعض اآلخي بيمني التسويق .يف احلقيق أن هذه
الرتمجات ال تعرب مطلق ًا عن ماهي األنشط التسويقي املحظورة .لذا فإننا نيى من جانبنا اعتامد تيمج التسويق
بطييق التطكل وذلك لسببني مها :أن التطكل من املصطلحات املتداول يف ميدان القانون وخصوص ًا يف جمال
املليي الكييي  ،إذ يعرب عنه باللغ الكينسي ب ( .)agissements parasitairesكام أهنا تؤدي املعنى املياد
أساس ًا من هذه الطييق التسويقي وهي أن املتطكل حياول ربط عالمته التجاري بحدث ريايض دون تيخيص،
أي أنه متطكل عىل احلدث الييايض.
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رشك امريكان اكسربس ويدعى ( ،)Jerry Welshوالذي ييى  -يف مقال له نرش يف
عام  - 2007أنه تم حتييف ما كان يييده من هذا املصطلح .حيث كان يييد ابتيار
اسرتاتيجي تسويقي هتدف إىل التكوق عىل الياعي اليسمي للبطول وذلك يف نكس
امليدان الدعائي الذي اختاره حلملته اإلعالني  .أي أن املياد هو التكوق عىل الياعي
اليسمي بنكس املوضوع العام الذي اختاره حلملته الدعائي  .لذا فهو يعترب أن هذا
النوع من اإلعالن يمين أن ينجح بسبب فشل الياعي اليسمي يف وضع محل
دعائي جاذب للجمهور .إذ ييى هذا املوظف أن هذا النوع من التسويق يساعد
منظمي األحداث اليياضي عىل اختيار األفضل من بني املتنافسني عىل اليعاي
مستقب ً
ال(.)10
إال أن املكهوم احلايل للتسويق بطييق التطكل ( )Ambush Marketingابتعد
كثري ًا عن التصور األويل له ،فهو يعني حماول اإلفادة من هذه األحداث دون وجه
حق ،وذلك من خالل وضع إسرتاتيجي جتاري هتدف ليبط عالم جتاري ما
بتظاهية رياضي دون تيخيص من قبل منظمي التظاهية اليياضي  ،ودون دفع
ٍ
رسمي
تيلك اليعاي امليتكع جد ًا مما يؤدي إىل اعتقاد اجلمهور أن املتطكل هو را ٍع
للبطول  .بمعنى آخي فإن هناك استثامر للحدث الييايض من جه ما ال متلك احلق
يف ذلك ،وبالتايل حتقيق أرباح كبرية( .)11مما سيكيض حت ًام إما إىل امتناع الرشكات عن
إبيام عقود اليعاي بسبب وجود منافس غري مرشوع هلا يف استثامر احلدث
الييايض ينتج عنه انخكاض ميدود اليعاي  ،أو يف أحسن األحوال ختكيض املقابل
(10) "Ambush Marketing ought to be understood simply as a marketing strategy with its
programmatic outcomes, occupying the thematic space of a sponsoring competitor, and
formulated to vie with that sponsoring competitor for marketing preeminence. Successful
ambush strategies feed on ill-conceived sponsorships and inept sponsors; in that regard,
Ambush Marketing is the natural result of healthy competition and has the long-range effect
of making sponsored properties more valuable, not less, in that successful ambushes,
overtime, help to weed out inferior sponsorship proposition". J. Welsh, Ambush Marketing:
what it is, what it isn’t? available at http://welshmktg.com/WMA_ambushmktg.
(11) E. VASSALLO, K. BLEMASTER, P. WARNER, an international look at Ambush
Marketing, Trademark Rep. 2005 (78)1338.
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املايل هلذه العقود الذي حيصل عليه املنظم(.)12
أنواع التسويق بطريق التطفل :يتم هذا النوع من التسويق بطييق مبارش أو غري
مبارش .بالنسب للتسويق الطكييل غري املبارش فإنه حيدث عن طييق ابتيار عالق ما
بني املتطكل واحلدث الييايض من جه وبني املتطكل والياعي اليسمي من جه
أخيى جتعل املشاهد يعتقد بأن املتطكل من اليعاة اليسميني للحدث( .)13ومن
األمثل عىل هذا النوع نجد ما قامت به رشك " "Samsungخالل بطول كأس
العامل ليية القدم  2002والتي أقيمت يف كوريا اجلنوبي واليابان .حيث إهنا
عمدت لتوزيع قبعات عىل ميتادي املالعب اليياضي املحتضن للمباريات
اليسمي حتمل هذه العالم  ،عل ًام أن منافسيها " "Philipsو" "JVCمها الياعيان
اليسميان للبطول .
كام أنه من املمين القيام هبذه األعامل من خالل رعاي بيامج التلكزيون
اخلاص بأخبار التظاهية اليياضي  ،مما يؤدي إىل إحداث اخللط يف ذهن اجلمهور
بني الياعي اليسمي للبطول اليياضي وبني الياعي اليسمي لربامج التلكزيون.
نجد مثاالً هلذه األفعال ما حدث يف األلعاب األوملبي بلوس انجيلوس عام 1984
حيث قامت " "Kodakبيعاي الربامج التلكزيوني بينام كانت " "Fujifilmهي
الياعي اليسمي للبطول (.)14
ومن األمثل األخيى عىل قيام البعض باستغالل األحداث اليياضي بطييق
غري مبارش ما حدث خالل بطول األمم األوروبي ليية القدم عام  2012حيث
قام صاحب إحدى العالمات التجاري ( )Paddy Powerباالتكاق مع أحد الالعبني
(12) Australian Government, IP Australia, Department of communications, Information
Technologie and the Arts: www.ipaustralia.gov.au.
(13) P. VAN DEN BULCK, Quel régime juridique pour l'ambush marketing? Comm.
Comm. Elec., 2007, n 10, étude 26.
(14) Cite par M. FRANCES, La protection du nom des événements sportifs par le droit des
marques, mémoire de master 2, université de Strasbourg 2011/2012, p.8
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الدنامركيني واسمه ( )Bendtner Nicklasعىل إظهار العالم التجاري عىل مالبسه
الداخلي يف حال تسجيله هدف ًا ،وقد نكذ الالعب بالكعل ما تم االتكاق عليه.
قيرت جلن العقوبات يف االحتاد األورويب ليية القدم حيمان الالعب من لعب
مباراة رسمي واحدة ودفع غيام قدرها مائ ألف يورو بسبب سلوكه غري املالئم،
استناد ًا للامدة  18من الالئح املنظم لبطول أمم أوروبا والتي سبق ذكيها(.)15
ومن األمثل األخيى املهم نجد ما قامت به رشك بيبيس كوال من دعاي يف
إحدى الصحف اليياضي الكينسي اليومي مع وضع صورة إلحدى العداءات
الكينسيات بعد فوزها بامليدالي الذهبي يف اوملبياد اتالنتا عام  1996مع كتاب
اجلمل التالي " :ماري جوزيه بريس ممثل رسمي ملرشوب غري رسمي يف اتالنتا".
حيث كان املرشوب اليسمي للبطول هو كوكا كوال.
هلذا السبب فقد أصبح يمنع عىل اليياضيني املشاركني يف البطوالت اليربى
القيام بأعامل الدعاي لغري اليعاة اليسميني أثناء البطول  .حيث وضعت اللجن
العليا املنظم أللعاب لندن األوملبي سلسل من اإلجياءات حلامي اليعاة اليسميني
( .)16()TMAحيث ال يمين ألي ريايض املشارك يف البطول إال بعد أن يوافق عىل
هذه اإلجياءات .وتنص هذه اإلجياءات عىل أنه ال جيوز لليياضيني املشاركني يف
اوملبياد لندن  2012ارتداء مالبس أو عمل وشم أو رسم عىل أجسادهم ألي اسم
أو شعار لرشك جتاري أو هليئ سياسي (.)17
كام يمين أن يتم التسويق بطييق التطكل بطييق مبارش من خالل االعتداء عىل
اسم وشعار احلدث الييايض ذاته وذلك لالستكادة من مجاهريي احلدث الييايض،
مما يسهل الوصول ملجموع كبرية من الناس بسهول ويرس وبأقل تيلك ممين .
ومن األمثل عىل ذلك قيام رشك اتصاالت نيوزلندي  -قبل انطالق ألعاب اتالنتا
(15) http://www.francefootball.fr
(16) TEAM MEMBERS AGREEMENTS.
(17) http://www.olympics.org.uk.
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األوملبي عام  1996بكرتة قصرية  -بحمل دعائي مستبدل فيها احللقات اخلمس
امللون التي متثل قارات العامل املوجودة عىل علم األلعاب األوملبي بيلم (.)ring
بحيث ربط اجلمهور بني األلعاب وبني رشك االتصاالت .نجد مثاالً آخي للتطكل
املبارش قامت به رشك اخلطوط اجلوي األملاني لوفتهانزا خالل كأس العامل 2006
حيث رسمت كية قدم عىل مقدم طائياهتا ،حيث اعترب ذلك وسيل لتضليل
اجلمهور .إذ إن البعض قد يعتقد بأن الرشك املذكورة من اليعاة اليسميني
للبطول (.)18
إال أنه ال يعترب تسويق ًا بطييق التطكل اإلشارة حلدث ريايض هام .فكي قيار
حديث ملحيم استئناف باريس نجد أهنا قيرت أن من حق أي شخص اإلشارة
لألحداث اليياضي  .تتلخص وقائع هذه القضي يف قيام رشك أدوات رياضي
بالتعاقد مع االحتاد الكينيس لليغبي من أجل تزويد الكييق الكينيس بجميع
األدوات التي حيتاجها .كام حصلت عىل تيخيص بوضع (بطول كأس العامل
 2007لليغبي) عىل أدواهتا اليياضي  .قامت رشك أدوات رياضي منافس
بتصميم مالبس مشاهب لتلك التي قدمتها الرشك األوىل .كام تبنت الرشك الثاني
محل دعائي معتمدة عىل بطول كأس العامل لليغبي  .2007رفعت الرشك األوىل
دعوى أمام املحيم االبتدائي يف باريس مستندة عىل قيام منافستها بتقليد عالم
جتاري وبأفعال تشيل تسويق ًا بطييق التطكل .قيرت املحيم االبتدائي معاقب
الرشك الثاني بسبب وجود تقليد للعالم التجاري ولينها رفضت وجود تسويق
بطييق التطكل( .)19وقد أيدهتا يف ذلك حميم استئناف باريس( .)20لقد استندت
حميم االستئناف يف قيارها السابق إىل أنه ال يمين منع اإلشارة حلدث ريايض .إذ

(18) www.schwimmerlegal.com/category/ambush-marketing.
(19) TGI Paris, 5 novembre 2010, RG n 09/00413.
(20) CA Paris, 10 fevrier 2012, Cah.dr.sport, n 27, 2012, p.247, note F. Martin-Bariteau.
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إن هذه القيارات تشيل موقك ًا ثابت ًا للقضاء الكينيس(.)21
اإلشكالية :تيمن الصعوب يف عدم وجود نص خاص حلامي اسامء األحداث
اليياضي  ،وملنظمي األحداث اليياضي يف اليثري من الدول ،يمنع الغري من القيام
بمامرسات "التسويق بطييق التطكل" .نادى البعض برضورة محاي اسامء
األحداث اليياضي بقانون العالمات التجاري  .التساؤل الذي يثور هنا هو :هل
من املمين القول بوجود نوع جديد من العالمات التجاري يمين تسميتها بعالم
األحداث اليياضي ( )Event marksهلا رشوط خاص يف احلامي ؟ (املبحث األول)،
أم أن هناك وسائل قانوني أخيى حلامي اسامء هذه األحداث ،ومحاي منظمي
األحداث اليياضي و اليعاة اليسميني (املبحث الثاين).

املبحث األول:
مدى إمكانية محاية اسامء األحداث الرياضية
بقانون العالمات التجارية

مما ال شك فيه أن اسامء األحداث اليياضي تستجيب لرشطي املرشوعي وعدم
مساس العالم التجاري بحقوق الغري ،حيث ال يتصور قيام طيف آخي غري منظم
هذه األحداث بتقديم طلب لتسجيلها كعالم جتاري ( .)22إال أن الشك يثور حول
رشط آخي وهو رضورة أن تيون العالم املياد تسجيلها عالم فارق  .قبل التطيق
ملوقف الكقه والقضاء من تسجيل هذا النوع من العالمات التجاري (املطلب الثاين)،
فإنه من الرضوري حتديد مكهوم الصك الكارق للعالم التجاري (املطلب األول).

(21) TGI Paris, 30 mars 2010, Cah.dr.sport, n 20, 2010, p. 141, note J.-M. Marmayou : « le
parrainage ne peut avoir pour effet de priver tout autre acteur économique de fonder sa
publicité autour d’un sport pour autant qu’il ne s’approprie pas les symboles et les logos de la
fédération qui organise les matchs ni les images ».

( )22راجع يف رشوط محاي العالم التجاري صالح زين الدين ،املليي الصناعي والتجاري  ،دار الثقاف للنرش
والتوزيع ،عامن ،1999 ،ص  277وما بعدها ،ونوري محد خاطي ،رشح قواعد املليي الكييي – املليي
الصناعي  ،دار وائل للنرش ،عامن ،ط  ،2010 ،2ص  272وما بعدها.
[العدد السابع والستون  -شوال 1437هـ يوليو ]2016
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املطلب األول:
الصفة الفارقة للعالمة التجارية
مما ال شك فيه أن رشط الصك الكارق خيضع لتقديي اجله اإلداري املختص
بتسجيل العالمات التجاري  ،أو القضاء إذا ما عيض عليه نزاع متعلق بتسجيل
عالم جتاري  .لذا فإن التساؤل يثور حول معايري تقديي رشط الصكه الكارق (الكيع
األول) ،وحول العالمات التجاري التي تكتقد هلذا الرشط (الكيع الثاين).

الفرع األول:
تقدير الصفة الفارقة للعالمات التجارية

لقد استخدم املرشع األردين مصطلح العالم الكارق يف املادة السابع من
قانون العالمات التجاري رقم  33لسن  1952املعدل ،وقد بني املقصود به حينام
ذكي أن مصطلح العالم الكارق يعني أن "العالم التجاري موضوع عىل شيل
ييكل متييز بضائع صاحبها عن بضائع غريه من الناس" .باعتبار أن هذه هي
الوظيك اليئيسي للعالم التجاري والتي هتدف حلامي صاحب العالم واملستهلك
مع ًا ،فإن مل تستطع العالم التجاري القيام هبا فقدت مربر وجودها .حيث إهنا
سوف تضلل اجلمهور حول مصدر املنتج ،إذ ييبط املستهلك عاد ًة بني جودة املنتج
ومصدره .وهذا ما بينته أيض ًا املادة  L.711-1من مدون املليي الكييي الكينيس.
تأسيس ًا عىل ما سبق ،ما هي املعايري الالزم توافيها يف العالم املياد تسجيلها
لتحقيق هذا اهلدف .نجد جواب ًا هلذا التساؤل يف حيم ملحيم متييز ديب بينت فيه
أن " تقديي ما إذا كانت للعالم ذاتي خاص مميزة عن غريها ييون بالنظي إليها يف
جمموعها ال إىل كل عنرص من العنارص التي ترتكب منها ،والعربة بالصورة العام
التي تنطبع يف الذهن نتيج لرتكيب الصور واليموز واأللوان مع بعضها وبالشيل
الذي تربز به يف عالم أخيى برصف النظي عن العنارص التي تيكبت منها وعام إذا
كانت الواحدة منها تشرتك يف جزء أو أكثي مما حتتويه مع العالم األخيى"(.)23
()23حيم حميم متييز ديب ،2004/4/18 ،الطعن رقم .2003/548
518
10

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss67/9

?????? ?????? ?????????? ?? ??????????? ??????? ?????? ????? ????????? ??????? Al Nusair:

[د.فايز حممد النصري]

نخلص من احليم السابق إىل أنه ال يشرتط أن تيون العالم التجاري مصنك ًا
يستجيب لرشط األصال  ،وبالتايل قاب ً
ال للحامي عن طييق قانون محاي حق
املؤلف( ،)24وهذا ما بينته العديد من األحيام القضائي يف فينسا( .)25كام أن
الترشيعات املقارنه مل متيز يف درج احلامي بني عالم ذات صك فارق عالي وأخيى
منخكض ( .)26إضاف لذلك فإنه ال يشرتط للحامي اجلدة املطلق بل تيكي اجلدة
النسبي من حيث نوع املنتجات والزمان وامليان ،فمن املمين مث ً
ال استخدام عالم
جتاري مسجل سابق ًا ،رشيط أن ال تيون عالم فائق الشهية ،ولين ليس لنكس
الصنف من املنتجات وإنام لصنف آخي بحيث ال يؤدي ذلك إىل تضليل املستهلك
حول مصدر املنتج ،وهذا ما يسمى بمبدأ التخصص.
ويف حال ادعاء جه ما بوجود تقليد لعالم جتاري مسجل سابق ًا وبني
العالم املياد تسجيلها فإن تقديي التقليد جيب أن يستند إىل عنارص التشابه بني
العالمتني وليس إىل عنارص االختالف بينهام .وذلك ألن املستهلك العادي متوسط
احليص والذكاء سوف ينصب تيكيزه عىل التشابه فقط وبالتايل من املمين تضليله
عن طييق اختيار عالم حتوي عنارص تشابه مع عالم أخيى ،حتى وإن وجدت
عنارص اختالف بني العالمتني .كام أن طالب تسجيل عالم جتاري ما ملزم بتحديد
املنطق اجلغيافي التي يييد استغالل العالم التجاري فيها.
أخري ًا فإنه جيب أن يتم تقديي وجود الصك الكارق من عدمه يف العالم يف
اليوم الذي يتم فيه تقديم طلب التسجيل( ،)27وعليه فإن فقدان العالم هلذا الرشط
( )24الدكتور نوري خاطي ،ميجع سابق ،ص.280

(25) CA Paris, 13 juin 1997, PIBD 1997, 641, III, 552; CA Paris, 29 mars 2000, PIBD 2000,
704, III, 413.
(26) CA Paris, 14 avril 1995, PIBD 1995, 592, III, 552; CA Paris, 26 janvier 1996, PIBD
1996, 608, III, 193.
(27) Cass. Crim., 11 octobre 1989, Bull.crim.,1989, n 266; Cass. Com., 17 janvier 2006,
PIBD 2006, 826, III, 216; CJCE, 27 avril 2006, Propr. Intell., octobre 2006, p. 489, note DE
MEDRANO CABALLERO; PIBD 2006, 835, III, 532.
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الحق ًا ليس له أثي عىل صح التسجيل بسبب انتشار العالم وشهيهتا بني
اجلمهور( .)28ولين ال بد لنا من اإلشارة هنا إىل نص املادة  L. 714-6من مدون
املليي الكييي الكينيس التي تنص عىل أن "فقدان رشط الصك الكارق للعالم
التجاري قد يؤدي إىل إلغاء تسجيلها يف حال ثبت أن صاحب العالم له دور يف
ذلك من خالل امتناعه عن القيام بام يلزم من إجياءات قانوني – كدعوى التقليد
مث ً
ال – متنع جعل هذه العالم اس ًام شائع ًا"(.)29

الفرع الثاين:
حاالت فقد العالمة التجارية للصفة الفارقة

لقد بني املرشع الكينيس يف املادة ( )L.711-2 aالعنارص امليون للعالم
التجاري الكارق  ،حيث اشرتط أال تيون العالم ميون حرصي ًا من تسميات
شائع أو رضوري للتاجي (أوالً) وأال تيون وصكي (ثاني ًا).
أوالً :صفة عدم الشيوع:
لقد أشارت التعليامت األوروبي لعام  2008إىل أنه ال جيوز تسجيل
املصطلحات الدارج واملتداول بني الناس أو بني طائك التجار والتي قد تتسبب يف
تضليل اجلمهور حول جودة ومصدر السلع  ،كام أن تسجيل هذه التسميات سوف
يؤدي إىل ا حتيارها من قبل فئ واحدة من التجار دون غريهم من املنافسني( .)30إن
تقديي صك عدم الشيوع يؤخذ فيه بعني االعتبار فئ املستهليني املستهدف بالسلع
والصنف الذي تندرج حتته هذه السلع  ،فام قد يعترب اس ًام شائع ًا بالنسب لدواء معني
قد ال يعترب كذلك بالنسب ألدوات اليياض .

(28) Cass. Com., 24 septembre 2003, PIBD 2003, 775, III, 576; Propr. Ind., 2003, comm. 99,
note TREFIGNY.
(29) Cass. Com., 3 janvier 1996, PIBD 1996, 605, III, 99; CA Paris, 19 octobre 2001, Propr.
Intell., 2001, n 3, p. 94, PINA COLADA; CA Lyon, 23 mars 2006, PIBD 2006, 831, III, 403.
(30) Dir. 2008/95/CE, art. 3.
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ختضع عملي التقديي لبعض املعايريالتي ال بد من اإلشارة إليها بعجال  .فمث ً
ال
إذا تيونت العالم التجاري من جزئني أحدمها شائع واآلخي غري شائع أو
رضوري للرتويج للسلع أو اخلدم فإن هذا ال يمنع من تسجيلها وتسمى العالم
يف هذه احلال بالعالم امليكب ( .)31ويذهب القضاء إىل ما هو أبعد من ذلك حيث
أشارت حميم عدل االحتاد األورويب إىل أن العالم التجاري امليون من عدة
أجزاء شائع قد تشيل عالم جتاري فارق وقابل للتسجيل عند جتميع هذه
األجزاء مع ًا( .)32وهذا أيض ًا هو موقف حميم متييز ديب والتي أشارت يف قيار هلا إىل
" وجوب النظي للعالم التجاري يف جمموعها لتقديي ما إذا كانت للعالم ذاتي
خاص مميزة عن غريها"( .)33من جانبنا فإننا ال نتكق مع هذا التوجه ،فامذا لو قام
اجلمهور باستخدام اجلزء الشائع فقط من األجزاء امليون للعالم التجاري للتعبري
عنها كيل ،أال يشيل ذلك تضلي ً
ال للجمهور؟ لذا فإننا نيى عدم إمياني الوصول
إىل عالم جتاري فارق إذا تيونت من عنارص شائع أو كان شائع ًا أحد عنارصها.
كام وجتدر اإلشارة إىل رضورة األخذ بعني االعتبار السلع أو اخلدم التي
متثلها العالم يف طلب التسجيل ،وأيض ًا اجلمهور املستهدف هبا .فكي قيار حديث
نسبي ًا ملحيم النقض الكينسي فقد اعتربت أن تسجيل كلم ( )femmeأي اميأة
كعالم جتاري ممين ملجل نسائي وال تعترب اس ًام شائع ًا أو رضوري ًا بالنسب للصحاف
بشيل عام حتى وإن كانت اس ًام شائع ًا بالنسب للصحاف النسائي ( .)34ال يميننا أن
نتكق وهذا احليم ،حيث إن تسجيل هذه العالم سوف حييم املنافسني من
استخدامها للتعبري عن جمل أخيى هتتم بشؤون امليأة .لذا فإننا نتحكظ عىل هذا
التوجه القضائي املتساهل إزاء تسجيل العالمات التجاري .
( )31للمزيد من األمثل راجع نوري محد خاطي ،امليجع السابق ،ص .281
(32) CJCE, 15 septembre 2005, aff. C-37/03 P, BioID (pt.29).

( )33متييز ديب ،1998/3/22 ،جمموع القواعد القانوني واألحيام الصادرة عن حميم متييز ديب بشأن
العالمات التجاري  ،2010 ،ص.76

(34)Cass.com., 16 decembre 2008, aff., 08-11.816.
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كام ييكي العتبار اس ًام ما شائع ًا أن ييون كذلك بالنسب للكئ املستهدف فقط
دون غريها من الكئات .هذا يقودنا للقول إن التسميات األجنبي يمين اعتبارها
أيض ًا يف حاالت معين اس ًام شائع ًا إذا ما كانت التسمي معيوف لشخص عادي
متوسط احليص والذكاء .وعليه فإنه لن يقبل مث ً
ال تسجيل ( )Creamملستحرض
للعناي بالبرشة ،حيث إنه رضوري ليل منافس للتعبري عن نوعي السلع التي يييد
اختيار عالم جتاري هلا .كام أنه ال جيوز استخدام تسمي متثل طبيع أو وظيك
السلع (.)35
جتدر اإلشارة هنا إىل أن االسم قد يعترب شائع ًا أيض ًا حتى وإن كان بلغ
أجنبي  ،يف حال تم استخدام تسمي معيوف عىل نطاق واسع من مجهور
املستهليني .وهذا ما بينته حميم استئناف باريس يف حيم هلا متعلق بالعالم
( ،)Paris Sport Motor Showحيث اعتربت املحيم أن مجيع اليلامت الواردة يف
التسمي إما مطابق للغ الكينسي ( ،)Paris Sportأو شائع ومكهوم بالنسب
للجمهور الكينيس (.)36()Motor Show
يف احلقيق إن هذا الرشط ال يثري أي إشيالي عند التطبيق ،بسبب تنوع
الوسائل التي يمين اليكون إليها يف تقديي وجوده من عدمه .حيث من املمين
القيام باستطالع لليأي ملعيف مدى شيوع تسمي معين بني مجهور املستهليني.
ثاني ًا :أن ال تكون العالمة وصفية:
وهي تلك التي تصف املنتج بشيل مبارش وواضح .بحيث إنه من السهول
بميان معيف نوع املنتج من خالل العالم املستخدم  .فمن املستقي فقه ًا وقضا ًء
عدم جواز استخدام هذه املسميات .كام ال جيوز استخدام مسميات تدل عىل
ٍ
مسميات دال ٍ عىل
صكات املنتج ،أو املواد الداخل يف تصنيعه ،كام ال جيوز استخدام
(35)CA Paris, 7 mai 1976, PIBD 1976, 181, III, 479.
(36)CA Paris, 16 mai 1997, Juris-data, n 1997/022408.
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كمي املنتج أو تسميات تيون من جنس اليشء ،أو استخدام تاريخ صنع املنتج
كعالم جتاري ( .)37والسبب يف ذلك أن من حق كل تاجي منافس استخدام هذه
املسميات ،حيث إن احتيارها من قبل جه واحدة يلحق رضر ًا بالياغبني يف
استخدامها(.)38
وقد أكدت هذا اهلدف حميم العدل األوروبي يف العديد من أحيامها(.)39
ولذلك فإننا نجد أن القضاء الكينيس تدخل إلبطال اليثري من العالمات التي
اعتربها وصكي ً  .فأبطل العالم ( )Textoالتي تعني ( )SMSأي رسال نصي والتي
كانت قد سجلتها رشك االتصاالت الكينسي ( ،)SFRحيث اعتربت املحيم
االبتدائي يف باريس أن هذه التسمي وصكي وشائع  ،وقد استندت املحيم يف
قيارها عىل تداول هذا املصطلح يف الصحف وبني اجلمهور( .)40ويف حيم آخي
للغيف التجاري يف حميم النقض الكينسي فقد اعتربت أن العالم ( j’apprends a
 )dessinerوتعني "أتعلم اليسم" وصكي بالنسب ليتب تعليم اليسم لألطكال،
وبالتايل ال يمين تسجيلها(.)41
العالمات املوحية ( :)Marques évocatricesغني عن القول أن رشط الصك
الكارق يشيل ضامن ً هام ً من ضامنات حيي التجارة ومحاي املستهلك ،بحيث
ييون من حق مجيع املنافسني استعامل االسامء الشائع أو الرضوري لتحديد طبيع
السلع أو اخلدمات التي يقدموهنا ،وذلك بمعزل عن عدد املنافسني املترضرين من
استعامل تسمي وصكي للتعبري عن منتجاهتم( .)42ويمنح هذا الرشط أيض ًا املستهلك
(37) Dir.2008/95/CE, art.3&1 c.
(38)A. FRANCON, La prohibition des marques descriptive en droit français, colloque
hommage a H. DESBOIS, 1973, p. 127
(39) CJCJ, 4 mai 1999, aff. C- 108/97, C-109/97, Windsurfing Chiemsee.
(40)TGI Paris, 29 janvier 2008, http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudencedecision&id_article=2195.
(41) Cass.com., 28 novembre 2006, http://www.wilhelmassocies.com/Droit-des-marquesPanorama-de-jurisprudence-2006_a299.html.
(42)CJCE, 12 février 2004, aff. C-363/99, KPN.
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القدرة عىل حتديد مصدر السلع أو اخلدم التي يييدها .إال أن مصلح التجار قد
تقتيض أحيان ًا اختيار اسامء كعالمات جتاري ذات صك فارق ضعيك  ،وذلك
ألسباب اعالني ودعائي ٍ  .فمام ال شك فيه أنه كلام كانت العالم فارق بشيل كبري
وال تدل هنائي ًا عىل السلع التي متثلها كلام كان عىل صاحب هذه العالم القيام
بجهد دعائي مضاعف لنرشها بني مجهور املستهليني .لذا فقد أصبح يلجأ طالبو
التسجيل الستخدام بعض املصطلحات الدال عىل طبيع السلع أو اخلدم بطييق
غري مبارشة ،وهذا ما يسميه الكقه الكينيس "بالعالم املوحي " (.)Marque evocatrice
ومن األمثل عىل هذا النوع من العالمات التجاري قبول حميم استئناف
باريس تسجيل عالم ( )Peau d'angeوالتي تعني باللغ العيبي "جلد مالك"
ملستحرضات جتميل( .)43بينام اعترب القضاء األورويب أن تسمي ( )Doublemintال
تعترب عالم فارق بالنسب حللويات بطعم النعناع( .)44ويف مثال آخي وافقت املحيم
االبتدائي لالحتاد األورويب عىل تسجيل " "Vitalitéملنتجات غذائي لألطكال وملياه
معدني أيض ًا( ،)45بينام رفضت " "Vitalityللحليب ومنتجات األلبان( .)46كام قبلت
حميم استئناف باريس العالم " "Quickللمأكوالت الرسيع ( ،)47بينام رفضها
القضاء األورويب ،حيث بينت املحيم االبتدائي لالحتاد األورويب أنه ال جيوز
اعتبار إحدى خصائص املنتج عالم جتاري قابل للتسجيل(.)48
إن املتتبع للقضاء الكينيس واألورويب جيد أن احلدود غري واضح بني العالم
التجاري الوصكي ( )Marque descriptiveوبني ما اسميناه العالم املوحي ( Marque
 )evocatriceوالتي جييز القضاء الكينيس واألورويب تسجيلها ،مما يمنح سلط
(43)CA Paris, 12 Janvier 2001, PIBD 2001, n 719, III, 240.
(44)CJCE, 23 octobre 2003, OHMI c/Wrigley.
(45)TPICE, 31 janvier 2001, aff. T-24/00, Vitalite.
(46)TPICE, 17 avril 2008, aff. T-294/06, Vitality.
(47)CA Paris, 6 mars 2002, PIBD 2002, n 750, III, 435.
(48)TPICE, 27 november 2003, aff. T-348/02, Quick.
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تقدييي كبرية للجهات اإلداري املختص بتسجيل العالمات التجاري يف قبول هذه
التسميات أو يف رفضها .إال أنه يميننا القول بعدم جواز تسجيل تسمي تشري
بشيل مبارش وجميد للمنتج أو اخلدم التي متثلها العالم التجاري املياد تسجيلها
بحيث يمين للجمهور املستهدف بالعالم معيف نوع املنتج أو إحدى خصائصه
دون تكيري عميق .وعليه فإن "العالمات التجاري املوحي " ليست إال وسيل
للتحايل عىل هذا الرشط ،لذا فإن قبوهلا جيب أن ييون يف حدود ضيق .
كام ال جيوز استخدام أي تسمي رضوري للتجار للتعبري عن منتجاهتم أو
اخلدمات التي يقدموهنا .إذ يؤدي ذلك حليمان املنافسني من استعامل هذه التسمي
الرضوري  .وعليه فإن املسأل تبقى ميهون بالسلط التقدييي للجه اإلداري
والقضاء يف تقديي توافي هذا الرشط كام أسلكنا .إذ إنه من املعيوف أن وصكي أو
عدم وصكي االسم مسأل نسبي  ،فام قد يعترب وصكي ًا لسلع معين قد ال يعترب
كذلك بالنسب لسلع أخيى .تأسيس ًا عىل ما سبق فإنه من الرضوري أن ال ييون
االسم املياد تسجيله واصك ًا للسلع أو اخلدم املياد محايتها بعالم جتاري  .أي أن
االسم جيب أن ييون تعسكي ًا وليس داالً عىل طبيع السلع أو اخلدم .

املطلب الثاين:
مدى استجابة أسامء األحداث الرياضية
لرشط العالمة الفارقة

يثور السؤال حول مدى استجاب اسامء األحداث اليياضي لرشوط محاي
العالمات التجاري  .لقد نادى جانب من الكقه األملاين بإمياني ذلك (الكيع
األول) ،كام عيضت هذه املسأل عىل اهليئات القضائي األملاني (الكيع الثاين).
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الفرع األول:
العالمة التجارية لألحداث الرياضية ()Event Mark
الرأي املؤيد لتسجيل األحداث الرياضية كعالمة اجارية :يف سبيل ميافح
حاالت التسويق بطييق التطكل ( ،)Ambush marketingقام الكقيه األملاين كارل
هاينزه فيزر باقرتاح تسجيل اسامء األحداث اليياضي كعالمات جتاري  .إذ يؤدي
ذلك إىل منع الغري من استعامل هذه العالم دون موافق صاحبها .ييى هذا الكقيه
أن اسامء األحداث اليياضي تستجيب للرشوط املوضوعي الواجب توافيها
لتسجيل العالمات التجاري .
لقد استند هذا الكقيه للدفاع عن وجه نظيه إىل الوظائف املتعددة للعالمات
التجاري  .وهي أن دور العالم التجاري ال يقترص عىل حتديد مصدر السلع أو
اخلدم  .فمن وظائكها األخيى مث ً
ال ضامن جودة السلع  ،ودورها يف جذب مجهور
املستهليني(.)49وعليه فإن اسامء األحداث اليياضي – حسب الكقيه فيزر– حتقق
الوظائف األخيى من خالل التعيف عىل العمل الدعائي واملايل الذي قام به منظم
احلدث الييايض والذي يمنح هوي خاص هلذا احلدث متيزه عن غريه من
األحداث اليياضي والثقافي .
يضيف هذا الكقيه أيض ًا أن عالم األحداث اليياضي تقوم بدور مهم يف متييز
املنتجات واخلدمات التي يقدمها اليعاة اليسميون للحدث .إذ إن العالم
التجاري يمين أن تقوم بوظيكتها اليئيسي دون أن تيون السلع من إنتاج صاحب
العالم وإنام ييكي أن ييون التصنيع قد تم حتت إرشاف صاحب العالم  .كام أنه
–حسب رأي نكس الياتب– ال جيوز استخدام أي عالم جتاري بشيل جيعل
(49)K.-H. FEZER, Die Eventmark, Markenschutz fur sponsoring und merchandising,
Festschrift fur winfriedtilmann, koln, 2003, p. 321, cite par L. ACHTARI, le régime de
l’ambush marketing: une œuvre inachevée?, mémoire, 2010, l’université catholique de
Brussel, p. 29.
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املستهلك يعتقد أن هناك عالق ما بني العالم والشخص الذي استخدمها .وهذا
ما يكعله متام ًا األشخاص الذين يقومون بالتسويق بطييق التطكل .وعليه فإنه من
الرضوري حمارب هذه األفعال بشتى الوسائل والطيق.
ال يميننا قبول هذا اليأي إال يف حال تدخل املرشع وشملها باحلامي القانوني
من خالل نص خاص .إذ تيمن املشيل يف أن االسم القابل للتسجيل كعالم
جتاري – كام أسلكنا – جيب أن ييون غري معرب عن ماهي السلع أو اخلدم التي
يمثلها ،فالعالم التجاري هي تسمي مبتيية وجاذب للمستهلك .ال شك يف أن
هذه الصك تقف عائق ًا أمام محاي األحداث اليياضي بقانون العالمات التجاري .
فعندما نقول مث ً
ال األلعاب األوملبي فإننا نقوم بوصف دقيق ورضوري ملاهي
احلدث الييايض.
الرأي املعارض لعالمة األحداث الرياضية :تيى األستاذة أنيت كور أن دور
العالم التجاري خيتلف عن أي دور آخي لعنارص املليي الكييي األخيى ،فهي
هتدف بدرج أساسي لتحييي املنافس بني التجار وعدم تقييدها .حيث إن
املستهلك ييبط عاد ًة بني جودة املنتج والعالم التجاري التي متثله .وهذا من شأنه
أن حيث امل نافسني عىل حتسني جودة منتجاهتم وخدماهتم .أما بالنسب لعالم
احلدث فإن املشيل تيمن يف أن األحداث اليياضي اهلام ليست كثرية العدد ،مما
يعني أن هذا النوع من العالمات يمنح صاحبه حقوق ًا أكرب من تلك التي متنحها
العالم العادي .
كام نيى من جانبنا أن بعض احلجج التي ساقها الكقيه األملاين فيزر ليست يف
حملها .إذ إن العمل الدعائي الذي يقوم به املنظم ال يمين أن يعطي للحدث
الييايض هوي خاص متيزه عن غريه من األحداث ،وذلك ألنه قد يوجد تشابه كبري
يف العمل الدعائي أو األسرتاتيجي الدعائي التي يتبناها منظمو األحداث
اليياضي  .إذ ال جيوز اخللط بني دور العالم التجاري ورشوط محايتها .كام أن منظم
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احلدث الييايض ليس مسؤوالً عن جودة منتج الياعي اليسمي هلذا احلدث ،فهو
ال يرشف عىل تصنيعه.

الفرع الثاين:
موقف القضاء األملاين واألورويب
من عالمة األحداث الرياضية

القضاء االملاين :حاول االحتاد الدويل ليية القدم ( )FIFAتسجيل عالمتني مها
( )Fussball WM 2006و( ،)50()WM 2006وذلك قبل عدة أشهي من انطالق بطول
كأس العامل ليية القدم يف أملانيا يف عام  2006ملنتجات وخدمات متعلق بتنظيم
األحداث اليياضي اليربى(.)51
بالنسب للعالم التجاري األوىل ( )Fussball WM 2006فقد أكدت املحيم
الكيدرالي العليا األملاني ( )Bundesgerichtshofبأن املصطلحات املستخدم يف هذه
التسمي شائع  ،وقد تعود عليها اجلمهور للتعبري عن األحداث اليياضي األكثي
أمهي يف العامل ،كام أكدت املحيم أن هذه العالم تعترب وصكي لبطول كية قدم.
إضاف ملا سبق فإن تسجيل االحتاد الدويل ليية القدم للعالم يشيل عائق ًا أمام
معيف مصدر السلع أو اخلدم حيث إن االحتاد الدويل ال يمين اعتباره مسؤوالً
عن جودة السلع أو اخلدم التي متثلها هذه العالم التجاري إنام املسؤولي تقع عىل
اليعاة اليسميني للبطول  ،وعليه فإنه ال يمين تسجيلها وفق ًا لقانون العالمات
التجاري األملاين(.)52
أما بالنسب للعالم األخيى ( )WM 2006فقد رأت املحيم االحتادي األملاني
أن العالق غري واضح بشيل كامل بني البطول الييوي وبني العالم  .بمعنى
( )50العالم التجاري األوىل تعني بالعيبي  :كأس العامل ليية القدم  2006والثاني تعني كأس العامل .2006

(51) http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2006/04/article_0005.html.
(52) BGH, 27/4/2006, aff. I ZP 96/05 cite par: M. Frances, La protection du nom des
événements sportifs par le droit des marques, mémoire de master II professionnel, université
de Strasbourg, 2012, p.34.
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آخي درج الوصكي يف العالم التجاري الثاني أقل( ،)53وعليه فإن املحيم مل تلغ
هذه العالم إال بالنسب للسلع واخلدمات امليتبط بشيل قوي بالبطول
الييوي (.)54
من جانبنا نيى أنه كان من املكرتض أن تصدر املحيم األملاني حي ًام واحد ًا
للعالمتني؛ فمام ال شك فيه أن استخدام تسمي ميون من أحيف وأرقام فقط
يستجيب بشيل كبري لرشوط محاي العالمات التجاري عموم ًا ،ولين رشيط أن
تيون هذه األحيف أحيف ًا تعسكي  ،وليست األحيف األوىل من اليلامت امليون
السم احلدث الييايض .خصوص ًا وأن اللغات األجنبي تعتمد كثري ًا عىل اختصار
املصطلحات باستخدام احليف األول من كل كلم .
ويف دعوى أخيى عيضت عىل القضاء األملاين متعلق بقيام رشك
بتسجيل عالمات جتاري متعلق بيأيس العامل ليية القدم يف أملانيا  2006ويف
جنوب إفييقيا عام  2010حللويات دون وجود رابط بني الرشك وكأس العامل.
تقدم االحتاد الدويل ليية القدم بطلب إللغاء طلب التسجيل مستند ًا حلقه يف
العالمات التجاري األملاني واألوروبي ( )Marque communitaireاملتعلق بيأس
العامل ،وحقه يف العالمات الدولي ( .)SOUTH AFRICA 2010 and FIFA WMيف
البداي قيرت املحيم االبتدائي ملقاطع هامبورغ األملاني أن االحتاد الدويل تعيض
إلعتداء عىل حقوقه عىل العالمات التجاري املذكورة ،معتربة أن حيمان منظم هذه
البطوالت من استخدام اسم البطول غري مربر وغري منطقي( .)55إال أن هذا القيار
ألغي من قبل حميم االستئناف يف مدين هامبورغ ،مما حدا باالحتاد الدويل للطعن
عىل هذا احليم أمام املحيم الكيدرالي األملاني  ،التي رأت أن استعامل العالمات
()Ferrero

(53) BGH, 27/4/2006, aff. I ZP 97/05 cite par: M. Frances, op.cit., p.34.
(54)F.Dannemann Lundgren, Events Marks: a necessary form of protection against Ambush
Marketing, Munich Intellectual Property Law Centre, 2010, p.23.
(55)LG Hambourg, GRUR-RR 2006, 29 cite par M. Frances, op.cit., p.35.
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التجاري املسجل من قبل االحتاد الدويل ليس من شأنه تضليل اجلمهور حول
مصدر السلع  ،باليغم من وجود تشابه كبري بني العالمات املسجل باسم االحتاد
الدويل وتلك املسجل باسم رشك ( ،)Ferreroكام أشارت املحيم االحتادي إىل
ضعف الذاتي املميزة هلذه العالمات ،وعليه فإن هذه العالمات ال يمين أن
تستكيد إال من محاي حمدودة(.)56
من جانبنا نيى أن قيار املحيم الكيدرالي األملاني غري واقعي ،إذ إن استخدام
اسم احلدث الييايض يف عالم جتاري سوف جيعل اجلمهور يعتقد بوجود عالق ما
بني احلدث وصاحب العالم التجاري  ،مما يؤدي إىل تضليل اجلمهور.
القضاء األورويب :هذا وقد أتيحت الكيص للقضاء األورويب لبيان موقكه من
هذه املسأل  .حيث نجد له قيارات متناقض يف هذا املجال .فكي عام  1996قبل
ميتب التنسيق يف السوق الداخلي األوروبي تسجيل العالمتني RUGBY
 WORLD CUPو.EUROPEAN RUGBY CUP

ويف قضي أخيى عيضت عليه يف عام  ،2002قامت رشك أمريكي
بتسجيل العالم ( )ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIPملنتجات متعلق
بالكنون القتالي  .أثريت القضي أمام ميتب التنسيق يف السوق الداخلي األوروبي
( )57()OHMIالذي اعترب أن تسمي ( )ULTIMATE FIGHTINGتعترب ،وفق ًا ملا هو
شائع ،تسمي لنوع من الكنون القتالي  .وإضاف كلم ( )CHAMPIONSHIPتوحي
بوجود بطول منظم هلذا النوع من أنواع الكنون ،وبالتايل خلص امليتب إىل القول
بأن هذه التسمي تعترب شائع ووصكي بالنسب للخدمات واملنتجات التي تعرب هذه
()Zuffa

(56)BGH, Beschluss, 12 novembre 2009, aff. I ZR 183/07, WM Marken, cite par M. Frances,
op.cit., p.36.

(57)Office de l'Harmonisation dans le Marche Interieur.
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العالم عنها ،وعليه فإهنا غري قابل للحامي (.)58
وبمناسب تنظيم أملانيا ليأس العامل يف كية القدم عام  ،2006قام االحتاد
الدويل ليية القدم بتقديم طلبات لتسجيل العالمات األوروبي التالي WORLD :
CUP 2006, WORLD CUP GERMANY, WM 2006, GERMANY 2006 and

 ،WORLD CUP GERMANY 2006وذلك ملنتجات وخدمات متعلق بيأس العامل.
قامت رشك املواد الغذائي ( )Ferreroباملطالب بإلغاء تسجيل هذه العالمات
الفتقادها لرشوط احلامي بسبب طابعها الوصكي .وافق ميتب التنسيق يف السوق
الداخلي األوروبي عىل تسجيل العالم  CUP 2006 WORLDمبين ًا يف قياره أن
العالم امليون من عنارص تشري إىل بعض خصائص اخلدمات أو املنتجات التي
متثلها العالم التجاري ال يشيل عائق ًا أمام تسجيلها .يضيف القيار أنه لو تم أخذ
كل عنرص من العنارص امليون هلذه العالمات عىل حدة ،فإنه ال يمين تسجيله
كعالم جتاري ال فتقاده للصك الكارق  ،بينام لو أخذنا التسمي اليامل WORLD
 CUP 2006فإنه من املمين التسجيل عىل اعتبار أن السلع واخلدمات التي حتميها
هذه العالم ليست هلا عالق مبارشة بيأس العامل.
دفع هذا القيار برشك املواد الغذائي ( )Ferreroإىل استئناف هذا احليم لدى
غيف االستئناف يف ميتب التنسيق يف السوق الداخلي األوروبي  ،حيث قيرت
غيف االستئناف أن العالم  WORLD CUP 2006والتسميات األخيى التي حاول
االحتاد الدويل ليية القدم تسجيلها هي تسميات وصكي وال حتوي أي صك فارق
وبالتايل فهي غري قابل للتسجيل؛ إذ إن هذه التسميات تعد عادي جد ًا يف املجال
الييايض ،وجيب أن تبقى متاح ً جلميع املنافسني .إن هذا القيار الذي تبنته غيف
االستئناف أصاب كبد احلقيق  ،حيث إننا ال نعتقد بإمياني توافي رشط الصك
( )58قامت بعد ذلك رشك ( )Zuffaبيفع دعوى أمام املحيم االبتدائي للمجموع األوروبي إال أن
املحيم رفضت الدعوى شيالً دون الكصل يف املوضوع .انظيTPICE, 3eme ch., 2 avril 2009, aff. T-:
118/06.
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الكارق للعالم امليون من عدة كلامت شائع .
كام بينت غيف االستئناف أنه من املمين تسجيل هذه التسمي كعالم جتاري
يف حال تم إضاف اسم منظم البطول إليها أو اسم أحد اليعاة اليسميني هلا( .)59إن
هذا احلل الذي قدمته املحيم يف قيارها السابق لتجاوز وصكي هذه التسميات ال
يمين بأي حال من األحوال اليكون إليه ،فإضاف اسم منظم البطول أو اسم أحد
رعاهتا اليسميني السم احلدث الييايض ال جيعل من التسمي تسمي متخيل وإنام
عنرص وصكي إضايف.
إن املتتبع ألحيام القضاء الكينيس واألورويب القديم نسبي ًا واملتعلق هبذه
املسأل يلحظ وجود أحيام متناقض  .حيث متت املوافق مث ً
ال عىل تسجيل
العالمتني RUGBY WORLD CUPو  EUROPEAN RUGBY CUPدون أدنى
مشيل ( .)60كام أقيت حميم استئناف باريس بصح تسجيل عالم TOUR DE
 FRANCEأي طواف فينسا .حيث اعتربت املحيم أن هذه التسمي ليست
رضوري للتعبري عن اخلدمات املتعلق هبذه املسابق اليياضي  .وتضيف املحيم أن
االستثامر اليثيف واحلمل الدعائي التابع هلا تربران هذا القيار( .)61إذ ًا فإن البعد
املايل والتجاري لعب دور ًا مه ًام يف اختاذ هذه القيارات دون إعارة البعد القانوين
األمهي التي يستحقها.
من جانبنا نيى ضعف السند القانوين حلامي هذا النوع من العالمات التجاري .
فال يمين أن تؤسس احلامي عىل البعد التجاري واالستثامري ،بل تؤسس احلامي
عىل توافي رشوط احلامي التي قيرها املرشع .إن هذه التسميات دون أدنى شك
تسميات وصكي ال تنطبق عليها رشوط احلامي القانوني  ،أو يف أفضل األحوال هي
(59)OHMI, 1er chambre de recours, 20 juin 2008, aff. R 1466/2005-1.
(60) OHMI, cite par Mathilde FRANCES, La protection du nom des événements sportifs par
le droit des marques, mémoire 2012, Strasbourg, p. 39 et s.
(61)OHMI, cite par Mathilde FRANCES, op.cit, p. 40.
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مثار جدل ونقاش .لذا فإنه من الرضوري البحث عن البدائل القانوني التي يمين
االستناد عليها حلامي منظمي هذه التظاهيات اليياضي ورعاهتا اليسميني من
التسويق بطييق التطكل .وهذا ما سوف نحاول اإلجاب عليه يف املبحث الثاين من
هذه الدراس .

املبحث الثاين:
احللول املقرتحة ملحاربة التسويق بطريق التطفل

رأينا مدى أمهي األبعاد االقتصادي واالستثامري لألحداث اليياضي اليربى.
ورأينا أن استمياري هذه األحداث ميتبط بعقود اليعاي  .كام أن استمياري هذه
العقود ميتبط بمدى إمياني حمارب التسويق بطييق التطكل .وعليه فإنه من
الرضوري وضع اآلليات القانوني اليكيل بوقف هذا السلوك .وإذا كانت عالم
احلدث الييايض مثار جدل فقهي فهل يمين اعتبار اسامء األحداث اليياضي
عالم فائق الشهية؟ هذا ما سوف نحاول اإلجاب عليه (املطلب األول) .إن
اعتبار هذه االسامء عالم فائق الشهية حيافظ عىل حقوق املنظمني هلذه األحداث،
ولينه ال حيافظ عىل حقوق رعاة هذه األحداث ،لذا فإنه من الرضوري إجياد
حلول أخيى حلامي منظمي األحداث اليياضي ورعاهتا (املطلب الثاين).

املطلب األول:
مدى إمكانية تسجيل اسامء األحداث الرياضية
كعالمة فائقة الشهرة

يبدو أن مكهوم العالم فائق الشهية قد ييون ح ً
ال للمشيل التي نتناوهلا.
فمام ال شك فيه أن األحداث اليياضي اليوني كمسابق كأس العامل ليية القدم أو
األلعاب األوملبي ال تيون متابع فقط من قبل املتخصصني واملهتمني بشؤون
اليياض بل تتجاوز متابعتها لتصل إىل مئات املاليني .إذ ًا يثور تساؤل حول مدى
استجاب اسامء األحداث اليياضي لرشوط العالم فائق الشهية (الكيع الثاين)،
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ولإلجاب عىل هذا السؤال فإنه من الرضوري حتديد مكهوم العالم فائق الشهية
(الكيع األول).

الفرع األول:
مفهوم العالمة فائقة الشهرة

من الثابت أن شهية العالم التجاري مسأل تقدييي للسلطات القضائي
واإلداري ( .)62ولين ما هي املعايري التي جيب االستناد إليها لبيان شهية عالم
جتاري ما .لقد تباينت اآلراء واالجتهادات لإلجاب عىل هذا التساؤل .فقد نصت
الكقية الثاني من املادة  16من اتكاقي تيبس( )63عىل أنه " عند تقييي ما إذا كانت
العالم التجاري معيوفه جيد ًا تياعي البلدان األعضاء مدى معيف العالم
التجاري يف قطاع اجلمهور املعني بام يف ذلك معيفتها يف البلد العضو املعني نتيج
تيويج العالم التجاري " .هذا وقد بذلت املنظم العاملي للمليي الكييي ()WIPO
جهود ًا متواصل لوضع مبادئ دولي مشرتك أو دليل اسرتشادي ملعاجل هذا
املوضوع .وقد اعتمدت اجلمعي العام الحتاد باريس حلامي املليي الصناعي ،
واجلمعي العام للمنظم العاملي للمليي الكييي يف عام  1999التوصي املشرتك
بشأن املعايري املتعلق بالعالم فائق الشهية( ،)64ومن هذه املعايري التي يمين أن
تنطبق عىل أسامء األحداث اليياضي ما أورته املادة  2من التوصي املشرتك :
 .1مدى شهية العالم أو معيفتها من قبل القطاع املعني .ويمين حتديد مدى
معيف العالم من قبل القطاع املعني عن طييق إجياء استطالعات لليأي.
 .2النطاق اجلغيايف الستعامل العالم التجاري .
( )62حميم متييز ديب ،2003/6/29 ،الطعن رقم  ،2003/189جمموع القواعد القانوني واألحيام
الصادرة عن حميم متييز ديب منذ عام  1996حتى عام  2009بشأن العالمات التجاري  ،ص .26
( )63اتكاقي اجلوانب املتصل بالتجارة من حقوق املليي الكييي املوقعه يف مياكش عام .1994
( )64حسام الدين الصغري ،محاي العالمات التجاري املشهورة:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_dipl_mct_05/wipo_ip_dipl_mct_05_8.pdf
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 .3مدة الدعاي والرتويج للعالم بأي وجه من الوجوه ،ودرج نجاح محالت
الدعاي واإلعالن ونطاقها اجلغيايف.
 .4قيم العالم يف السوق.
إن هذه املعايري املذكورة يف التوصي االسرتشادي ال تعتري رشوط ًا لتقييي
الشهية لعالم ما ،حيث يمين أن تثبت الشهية بنا ًء عىل معايري أخيى وال يشرتط
توافي مجيع هذه املعايري حيث ييكي بعضها أو إحداها( .)65وهنا جتدر اإلشارة إىل أن
مشيل حتديد املقصود باجلمهور املعني ال تثور بالنسب لعالم األحداث اليياضي .
إذ إن هذه األحداث متابع من املهتمني وغري املهتمني باليياض  .كام أن التسويق
اإلعالمي بات عنرص ًا هام ًا يف حتديد مدى شهية عالم ما( .)66حيث ذهبت حميم
استئناف باريس يف قيار حديث نسبي ًا إىل القول إن العالم Les victoires de la
 musiqueتعترب فائق الشهية بسبب البث التلكزيوين لتسليم اجلوائز والدعايات
املصاحب لذلك يف خمتلف وسائل اإلعالم التي قام هبا رعاة احلكل(.)67
هذا وقد بينت حميم متييز ديب املقصود بالعالم ذات الشهية الكائق يف قيار
صادر هلا بتاريخ  ،2006/1/22حيث أكدت عىل أهنا " تلك التي اكتسبت شهية
فائقه يف االنتشار والذيوع وكثية التوزيع عىل نطاق جغيايف واسع بحيث تتخطى
نطاق اإلقليمي ويصعب تقبل استعامل ذات العالم عىل أي منتجات مشاهب نتيج
ارتباطها بأذهان مجهور واسع من املستهليني يف قطاع اجلمهور املعني هبذه
املنتجات حمل هذه العالم وليس معيار الشهية عىل مستوى املجتمع الدويل كيل
بصك عام  ،وال يشرتط أن تيون العالم ذات الشهية العاملي مسجل داخل دول
( )65كنعان األمحي ،محاي العالمات التجاري شائع الشهية ،ندوة الويبو الوطني عن املليي الكييي ألعضاء
هيئ التدريس وطالب احلقوق يف اجلامعه األردني :2004 ،
www.wipo.int/.../wipo_ip_uni_amm_04_4.doc
(66) T. Lachacinskiet F. Fajgenbaum, Quelle marque notoire ou renommée au XXIe siècle,
Legicom N 44, 2010/1.
(67) CA Paris, 28 septembre 2007, PIBD N 862, III, 668.
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هذا النطاق الواسع ،إذ هي تتمتع باحلامي القانوني ولو مل تين مسجل يف إقليم
الدول التي توزع فيها املنتجات حمل هذه العالم  ...ومن املقير أنه ولئن كان من
إطالقات حميم املوضوع اعتبار العالم ذات شهية عاملي أو نكي هذه الشهية ،إال
أن رشط ذلك أن يستند تقدييها إىل شواهد وعوامل تؤكده بأسباب سائغ "(.)68
إذ ًا ال تنشأ شهية العالم التجاري من التسجيل وال تنشأ الشهية من تسويق
املنتجات التي متثلها العالم يف إقليم الدول  ،كام أن الشهية ال تنشأ من معيف كل
الناس بالعالم وإنام تيكي معيف جزء كبري من القطاع املعني بالعالم  .وعليه فإن
يمين اعتبار بطول كأس اخلليج العييب عالم مشهورة بسبب معيف واهتامم
مواطني دول اخلليج هبذه البطول عىل اليغم من عدم حصوهلا عىل اهتامم عاملي.
كام ال بد من اإلشارة هنا إىل أن العالم فائق الشهية ليست بالرضورة عالم
فارق وإنام هي عالم جاذب  ،يسعى جزء كبري من الناس للحصول عليها كام يقوم
املتطكلون بمحاول استغالل شهيهتا بطيق غري مرشوع  ،من خالل ربط منتجاهتم
وخدماهتم هبذه العالم  .وعنرص اجلذب هذا ال شك أنه متوفي يف األحداث
اليياضي العاملي واإلقليمي عىل حد سواء.

الفرع الثاين:
مدى إمكانية اعتبار اسامء األحداث الرياضية
عالمة فائقة الشهرة

لقد تيدد القضاء يف اعتبار اسامء األحداث اليياضي عالم جتاري مشهورة.
فقد رفضت املحيم االبتدائي يف باريس منح العالم  EURO 2000صك الشهية.
وتتلخص هذه القضي بقيام رشك هولندي بتسجيل هذه التسمي كاسم نطاق
( .)Domain Nameمما حدا باالحتاد األورويب ليية القدم االعرتاض عىل ذلك.
( )68حميم متييز ديب ،2006/1/22 ،الطعن رقم  ،2005/140جمموع القواعد القانوني واألحيام
الصادرة عن حميم متييز ديب منذ عام  1996حتى عام  2009بشأن العالمات التجاري  ،ص .9
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فقيرت املحيم أن العالم املشهورة وفق املادة السادس ميير من اتكاقي باريس
جيب أن تيون قديم  ،ومنترشة عىل مستوى واسع ،ومدعوم بحمل دعائي كبرية
جد ًا .وتضيف املحيم أنه ال يمين اعتبار تسمي ما عالم مشهورة إذا تغري أحد
عنارصها مع ميور الوقت .واملقصود بالعنرص املتغري سن تنظيم البطول فمن
املعيوف أن هذه البطول دوري وتقام مية كل أربع سنوات( .)69إن األساس الذي
استند ت إليه املحيم يف إصدار هذا احليم يمنع منح معظم تسميات األحداث
اليياضي فيص احلامي بنظام العالمات الكائق الشهية بسبب وضع سن تنظيم
احلدث الييايض يف أغلب األحيان كجزء من التسمي .
من جانبنا نيى أن معيار القدم يمين أخذه يف االعتبار عند تقديي شهية عالم
ما ،إال أن هذا املعيار املهم ليس رضوري ًا يف كل احلاالت .فقد متنح الشهية لعالم
جتاري وذلك حتى قبل تداوهلا يف األسواق( .)70حيث يقوم أحيان ًا صاحب العالم
التجاري بعمل محل إعالني هائل بمختلف وسائل اإلعالم مما جيعل العالم
معيوف عىل نطاق جغيايف واسع ،وهذا ما تقوم به عادة اجله املنظم لألحداث
اليياضي اليوني  .فعىل سبيل املثال قام االحتاد األورويب ليية القدم بتسجيل
العالم األوروبي  EURO 2012بتاريخ  2005/3/5أي قبل سبع سنوات من
إقام احلدث .كام قامت اللجن األوملبي الدولي بتسجيل كل من LONDON 2012
و  PARIS 2012يف  2003/10/21أي قبل تسع سنوات من إقام احلدث وحتى
قبل اختيار املدين التي سوف تستضيف احلدث ،إذ إن املنافس كانت كبرية بني كل
من مدينتي لندن وباريس .وخالل هذه السنوات السابق عىل إقام احلدث كانت
احلمل الدعائي اهلائل قد بدأت يف كل أرجاء املعمورة ،ناهيك عن االهتامم
اإلعالمي باحلدث ،وعليه فإننا نيى أن القيار الصادر من املحيم االبتدائي يف
(69) TGI Paris, 3eme chambre, 13 juin 2000, cite par M. Frances, op.cit., p. 61.
(70) F. Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle, n 1471, p. 842.
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باريس ليس له أساس متني يمين االستناد إليه.
غني عن البيان القول إن الشهية بالنسب للعالمات التجاري قد تيون فقط يف
منطق جغيافي معين  .هذا وقد أشارت حميم العدل األوروبي إىل أنه ال يشرتط
يف العالم التجاري حتى تعترب مشهورة انتشارها يف جممل جغيافي دول معين وإنام
ييكي انتشارها يف جزء مهم من هذه اجلغيافي  .عل ًام بأنه ال يمين مضاهاة أي
عالم جتاري مشهورة بمدى انتشار اسامء بعض األحداث اليياضي  .مما ال شك
فيه أن هذه األحداث تثري اهتامم مجيع الناس يف العامل كله وليس حمصور ًا هذا
االهتامم ببلد معني أو منطق جغيافي معين  ،إال أن ذلك مهم بالنسب لألحداث
اليياضي األقليمي كبطول كأس اخلليج العييب مث ً
ال أو بطول غيب آسيا كام ذكينا
سابق ًا .وما يساعد عىل شهية عالم األحداث اليياضي هو الدور الذي يقوم به
رعاة هذه األحداث من جهد دعائي منقطع النظري وبشيل يكوق العالم فائق
الشهية وامليتبط بسلع معين أو خدم معين (.)71
من جانبها ذهبت حميم النقض الكينسي يف اجتاه آخي خمالف ملا قيرته
املحيم االبتدائي يف قيارها السابق ،إذ اعتربت أن " "jeuxolympiquesأي ألعاب
أوملبي و" "olympiqueأي أوملبي ليست إال عالم فائق الشهية غري مسجل ( .)72إال
أن املالحظ هنا أن هذه العالمات التي اعتربهتا حميم النقض الكينسي عالمات
فائق الشهية ال حتوي سن تنظيم للحدث ،ولين ال نيى أمهي هلذه اجلزئي التي
ركزت عليها املحيم االبتدائي يف باريس يف حيمها السابق .إذ إن اليثري من
العالمات التجاري حتوي أرقام ًا متغرية ومن قبيل ذلك عالمات اهلواتف املتحيك
دون أن يثري ذلك مشيل بالنسب لتسجيلها كعالمات جتاري .
(71) T. Lachacinskiet F. Fajgenbaum, op.cit.
(72) Cass. Com., 31 octobre 2006 cite par F. FAJGENBAUM, Fin de partie et medailled'or
pour le comite olympique et sportif français dans l'affaire Olymprix, Propriété Intellectuelle,
janvier 2007, N 22, p. 10.
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ويف قضي أخيى متعلق بطواف فينسا للدراجات "،)73("TOUR DE FRANCE
قامت رشك أمريكي باستغالل العالم التجاري  TOUR DE FRANCEعىل موقعها
اإلليرتوين  eurocycler.comحيث قامت الرشك األميييي باستغالل صور من
البطول  .قامت كل من رشك  TOUR DE FRANCEوالرشك املمنوحه حقوق إدارة
واستغالل طواف فينسا بيفع دعوى قضائي عىل الرشك األميييي بسبب قيام
األخرية بتقليد العالم التجاري  .TOUR DE FRANCEمن جانبها أكدت املحيم
االبتدائي يف باريس أن استخدام مصطلح طواف فينسا يعترب مرشوع ًا بسبب
رضورة استخدامه للتعبري عن اخلدمات التي يقدمها املدعى عليه استناد ًا للامدة ل.
 6-713من مدون املليي الكييي الكينسي (.)74
إال أن حميم النقض الكينسي مل تتكق مع هذا احليم وقيرت أن
 FRANCEعالم فائق الشهية تربر محايتها بالنسب للخدمات التي سجلت هذه
العالم من أجلها وتلك التي مل تذكي يف طلب التسجيل .وقد اعتربت حميم
النقض الكينسي أن االستعامل الذي قامت به الرشك األميييي ليس رضوري ًا
والدليل عىل ذلك أن هذه األخرية قلصت استخدامها له مبارشة بعد رفع الدعوى
عليها ،وقامت أيض ًا بشطب شعار املسابق من موقعها اإلليرتوين .وخلصت
املحيم إىل أن االستعامل الذي قامت به املدعى عليها كان ألسباب جتاري
وخلدمات مشاهب لتلك التي تقدمها صاحب العالم التجاري  ،مما قد يؤدي إىل
إدخال تضليل املستهلك حول مصدر اخلدم (.)75
TOUR DE

من جانبنا نيى أن إمياني اعتبار اسامء األحداث اليياضي عالم فائق الشهية
حيقق هدفني مهمني يمين استنتاجهام من احليم السابق ملحيم النقض الكينسي
( )73طواف فينسا عبارة عن سباق سنوي للدارجات اهلوائي يشارك به أبطال من خمتلف دول العامل ويقام يف
فينسا ،ويتغري يف كل عام املسار الذي جيب عىل املتسابقني سلوكه.

(74)TGI Paris, 9 decembre 2008, www.dalloz.fr.
(75) Cass. Com., cite par M. Frances, op.cit., p. 64.
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مها :أوالً حمارب التسويق بطييق التطكل وبالتايل محاي استمياري هذه األحداث.
وثاني ًا جتاوز إشيالي وصكي هذه االسامء الذي يمنع تسجيلها كعالم جتاري .
حيث إنه من املمين الوصول إىل الصك الكارق بسبب الشهية .إذ إن هذه
األحداث تتمتع بشعبي جارف لدى معظم الناس ولذا فقد ذهب البعض للقول إىل
أننا لسنا بحاج حللول أخيى ملشيل التسويق بطييق التطكل( .)76إال أنه باليغم من
وجاه هذا احلل إال أنه ال يمين اليكون إليه وحده خصوص ًا بالنسب لألحداث
اليياضي احلديث والتي مل حتتل حيز ًا إعالمي ًا مه ًام ،كام أن هذا احلل ال يشيل ضامن
كافي ليعاة األحداث ،فهؤالء ليسوا ماليني لعالم احلدث الييايض فائق الشهية.
وعليه فإنه من الرضوري البحث عن بدائل أخيى ملحارب التسويق بطييق
التطكل.

املطلب الثاين:
محاية رعاة األحداث الرياضية من التسويق بطريق التطفل

لقد تعددت احللول املقرتح حلامي اليعاة اليسميني للبطوالت اليياضي  .فقد
اعتمد البعض عىل إصدار ترشيعات خاص بنا ًء عىل طلب اللجن األوملبي الدولي .
حيث بدأت هذه الترشيعات يف دورة األلعاب األوملبي يف سيدين ،ومن ثم توالت
هذه الترشيعات يف الدورات التي تلت سيدين .إال أن هذه الترشيعات قد تعيضت
للنقد (الكيع األول) .لذا فإننا سوف نحاول دراس حلول ذات تطبيق شمويل غري
ميتبط بحدث من األحداث .سنتطيق بداي ً ملوقف املرشع الكينيس من هذه
املسأل والذي عرب عنه يف مدون القانون الييايض الكينيس (الكيع الثاين) ،ومن ثم
فإننا سوف نيى مدى إمياني تطبيق القواعد العام للمنافس غري املرشوع
ملواجه التسويق بطييق التطكل (الكيع الثالث).
(76)AIPPI, national group France, The protection of major Sports Events and associated
commercial activities through Trademarks and other IPR.
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الفرع األول:
الترشيعات اخلاصة بحامية األحداث الرياضية
ذكينا سابق ًا أن هذه الترشيعات اخلاص تعددت إال أن الترشيع األخري الصادر
كان بمناسب تنظيم األلعاب األوملبي يف لندن سن  ،2012حيث تبنت احليوم
الربيطاني ترشيعا خاص ًا حلامي هذه األلعاب من التسويق بطييق التطكل
( ،)77()LOGAاحرتام ًا لاللتزام امللقى عىل عاتقها جتاه اللجن األوملبي الدولي  .وبام
أن هذا الترشيع هو آخي هذه الترشيعات فإننا سوف نقوم بإلقاء الضوء عليه.
يف اجلزء التاسع عرش من هذا الترشيع نجد اخلطوط العام لألحيام املتعلق
بالدعاي واإلعالن .فقد تم النص عىل اخلطوط العام هلذه املسأل فقط دون
وصف دقيق للدعايات املمنوع  .حيث تيك ذلك إىل سييتاري الدول ( Secretary
 )of Stateبنا ًء عىل طلب اللجن الدولي األوملبي الدولي  .كام أكد هذا اجلزء من
الترشيع عىل منع أي شخص من القيام بدعاي ملنتجاته أو خدماته هبدف حتقيق
أربا ح حول املواقع التي جتيي فيها املباريات اليياضي ما مل يين رشييا أو راعي ًا
للدورة .كام تم منح اللجن املنظم للبطول حق سحب أي لوح إعالني ليس فقط
من األماكن التي جتيي فيها األلعاب ،وإنام أيض ًا مما حوهلا.
أما اجلزء  32من هذا الترشيع فقد ذهب بعيد ًا يف محاي اليموز األوملبي  ،حيث
إنه منع أي شخص من استعامل أي كلم تشابه اليلامت املحمي املتعلق باأللعاب
األوملبي  .إذ إن ذلك من شأنه أن خيلق يف ذهن اجلمهور اعتقاد ًا بوجود رشاك بني
من يستخدم هذه اليلامت واأللعاب( .)78لقد تم اعتبار استخدام بعض اليلامت
قيين قاطع عىل االعتداء عىل حقوق منظمي األلعاب األوملبي يف لندن ،2012
حيث تم تقسيم هذه اليلامت إىل جمموعتني بحيث ال جيوز اجلمع بني كلم من
(77) London Olympic Games and Paralympic Games Act.
(78) "A word so similar to a protected word as to be likely to create in the public mind an
association with the Olympic Games or the Olympic movement".
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القسم األول مع كلم من القسم الثاين(.)79
تيمن إشيالي هذه الترشيعات يف أهنا ميتبط بحدث معني أي أهنا مؤقت ،
وحمدودة جغيافي ًا ،إذ تقوم الدول املنظم للحدث الييايض بإصدارها( .)80كام
تعيضت هذه القوانني لليثري من النقد بسبب التوسع اليبري يف احلامي والذي طال
صغار التجار .وبسبب العقوبات القاسي التي تم النص عليها .لذا فإن هذا احلل
يبقى قارص ًا وال يمين التعويل عليه( .)81كام أن هذه الترشيعات تعترب متوسع جد ًا
يف احلامي بحيث يعيب عليها الكقه تقديمها حيي التجارة عىل احلييات العام  .إذ
إهنا حتيم أي شخص من تأسيس دعايته عىل وجود حدث ريايض( .)82لذا كان من
املهم البحث عن بدائل أخيى ملحاري التسويق بطييق التطكل.

الفرع الثاين:
محاية األحداث الرياضية من التسويق
بطريق التطفل يف الترشيع الفرنيس

من املكيد هنا التطيق ملوقف املرشع الكينيس يف حمارب التسويق بطييق التطكل.
إذ إنه وضع نصوص ًا يف مدون القانون الييايض غري متعلق بحدث بعينه .هتدف
هذه النصوص حلامي األلعاب األوملبي (أوالً) ،ومحاي األحداث األخيى (ثاني ًا).
أوالً :محاية األلعاب األوملبية:
تنص املادة ل 5-141 .من القانون الييايض الكينيس عىل أن " اللجن
األوملبي الوطني واليياضي الكينسي ( )CNOSFمالي للشعار األوملبي الوطني
(79)1st part: Games, two thousand and twelve, 2012, twenty twelve and 2nd part: gold,
silver, bronze, London, medals, sponsor, summer.

( )80وضعت هذه الترشيعات من بعض الدول املستضيك لألحداث اليياضي وبطلب من اللجن األوملبي
الدولي  .فقد وضعت اسرتاليا ترشيع ًا خاص ًا بمناسب تنظيمها ألعاب سيدين األوملبي عام  ،2000وإنجلرتا
وضعت ترشيع ًا مشاهب ًا بمناسب تنظيمها ألعاب لندن األوملبي عام .2012

(81) L. Ashtari, op.cit., p. 74.
(82) F. Martin-Bariteau, sous CA Paris, 10 février 2012, Cah.dr.sport, n 27, 2012, p. 247.
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وللنشيد األوملبي ولليموز األوملبي وكذلك تسمي "ألعاب أوملبي " و"أوملبياد".
وجميد قيام شخص بتقديم طلب لتسجيل ،أو قيامه بتقليد أو نسخ أو استخدام ،أو
تغيري ،أو تعديل الشعار األوملبي ،أوللنشيد األوملبي ،أواليموز األوملبي كعالم
جتاري دون موافق اللجن األوملبي الوطني واليياضي الكينسي يعاقب عليه
بالعقوبات املنصوص عليها يف املواد ل 9-716 .وما تالها من مدون املليي
الكييي الكينيس"(.)83
باليغم من أن القضاء يف فينسا يذهب إىل اعتبار هذه اليموز والشعارات
عالم فائق الشهية ،إال أن محايتها ال تستند فقط إىل احلامي املقيرة يف مدون املليي
الكييي بل إىل هذا النص اخلاص .وقد أتيحت للقضاء الكينيس الكيص لتطبيق
هذا النص .فكي دعوى متعلق بقيام رشك مياهنات عرب األنرتنت ()Expekt.com
بوضع دعاي متثل صورة العب تزلج مصحوب ًا بعبارة "تورينو  ،"2006باإلضاف
للشعل األوملبي وعبارة حمكزة للجمهور للقيام باملياهنات عىل نتائج األلعاب
األوملبي الشتوي والتي أقيمت يف تورينو عام  .2006رفعت اللجن األوملبي
الكينسي دعوى عىل رشك املياهنات .قيرت املحيم االبتدائي يف باريس معاقب
رشك املياهنات استناد ًا لنص املادة ل 5-141 .من القانون الييايض الكينيس.
حيث بينت املحيم يف قيارها أن اللجن األوملبي الكينسي صاحب احلقوق عىل
مجيع التسميات املتعلق باأللعاب األوملبي  ،واحللقات اخلمس املوجودة عىل العلم
األوملبي .هذا وقد اعتربت املحيم أن ما قامت به رشك املياهنات يتجاوز
اليخص املمنوح للجميع والواردة يف املادة ل b 6-713 .من مدون املليي
(83)L’article L. 141-5 du Code du sport dispose que « Le comité national olympique et
sportif français [CNOSF] est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire
de la devise, de l’hymne, du symbole olympique et des termes « jeux olympiques » et
« olympiade ». Le fait de déposer à titre de marque, et de reproduire, d’imiter, d’apposer, de
supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnes au
premier alinéa, sans l’autorisation du comité national olympique et sportif français, est puni
des peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle ».
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الكييي الكينسي  ،إذ تنص هذه املادة عىل جواز استعامل أي تسمي إذا كان يف ذلك
رضورة رشيط عدم وجود خلط يف ذهن اجلمهور حول مصدر اخلدم أو السلع .
حيث اعتربت املحيم أن رشك املياهنات أرادت االستكادة من هذه العالمات
املشهورة بغي دفع اجلمهور للقيام باملياهنات( .)84وعليه فإن استخدام هذه اليموز
لغايات جتاري ودعائي يشيل فع ً
ال من أفعال التسويق بطييق التطكل.
ويف قيار آخي ،حديث نسبي ًا ،ملحيم النقض الكينسي ذهبت إىل أن هذا
النص يضع محاي خاص للعالمات األوملبي  ،إذ ال جيوز استعامهلا إال ألهداف
إعالمي أو نقدي  ،وبام يتوافق مع نص املادة ل b 6-713 .من مدون املليي الكييي
الكينسي سابق الذكي .وعليه فإن حميم االستئناف تيون قد أخطأت بقوهلا إنه ال
توجد محاي خاص هلذه العالمات غري تلك املقيرة يف املادة ل 5-713 .من مدون
املليي الكييي الكينسي اخلاص بالعالمات املشهورة( .)85أي أنه ال جيوز جتاهل
النص الوارد يف مدون القانون الييايض الكينيس والذي حيمي كل من منظم
احلدث الييايض والياعي اليسمي للبطول عىل حد سواء .إذ إن هذا األخري هو
الوحيد املخول باالستكادة من احلدث جتاري ًا.
إن هذه احلامي اخلاص ملنظمي األحداث اليياضي هي السند القانوين الذي
يمنع الغري من تسجيل بعض االسامء كعالمات جتاري هبدف االستكادة من احلدث
الييايض املشهور .إذ اعتربت املحيم االبتدائي يف باريس يف قيار هلا أن هذا
السلوك هو غش جتاه حقوق اللجن األوملبي الكينسي  .تتلخص وقائع هذه القضي
يف أن اللجن األوملبي الكينسي أرادت تنظيم األلعاب األوملبي يف عام  2012يف
مدين باريس ودخلت يف منافس مع مدن أخيى ،وسجلت العالم (.)Paris 2012
قام أحد األشخاص بتسجيل العالمات التالي (Paris ( ،)Paris 2020( ،)Paris 2016
(84)TGI Paris, 28 novembre 2007, www.legimobile.fr.
(85)Cass.com., 15 septembre 2009, D. 2009, p. 2341.
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 .)Paris 2028( ،)2024وبام أنه من املعيوف أن دورة األلعاب األوملبي تنظم مية كل
أربع سنوات ،لذا تسجيل هذه العالمات هي حماول لالستكادة من احلدث(،)86
خصوص ًا أن التسجيل قد تم قبل معيف املدين التي ستنظم البطول عام .2012
أي أن مسجل هذه العالمات اعتقد أنه يف حال فشل مدين باريس يف التنظيم عام
 ،2012قد جيعلها تكيي يف الرتشح لتنظيم األلعاب يف دورة الحق  ،وبالتايل فإنه
يستطيع مساوم اللجن األوملبي الكينسي عىل التنازل عن هذه العالم مقابل دفع
مبلغ نقدي كبري ،فيام لو فازت برشف االستضاف يف إحدى الدورات الالحق
لدورة .2012
كام أكدت حميم النقض الكينسي هذه احلامي يف قيار صادر هلا بمناسب قيام
إحدى املجالت الشهيي باستخدام تسمي األلعاب األوملبي عىل غالفها بشيل
ساخي .فكي حني ذهبت حميم استئناف باريس للقول بأن ذلك ال يشيل فع ً
ال من
أفعال التسويق بطييق التطكل .موقف تم تأييده من قبل جانب من الكقه يف
فينسا( . )87إال أن حميم النقض الكينسي رفضت هذ احليم معتربة أن حميم
االستئناف جتاهلت دون مربر املادة ل 5-141 .من القانون الييايض الكينيس،
والذي يعطي هلذه التسميات محاي مستقل عن تلك املقيرة بموجب األحيام
اخلاص بالعالمات فائق الشهية( .)88إن هذا القيار يعني ببساط أن محاي هذه
التسميات واليموز يتجاوز احلامي املمنوح للعالمات فائق الشهية.
جانب من الكقه تعيض هلذا القيار بالنقد .وذلك بسبب تقييد حيي الصحاف
يف استعامل هذه اليموز( .)89من جانبنا نيى أنه ما من شك يف أن مدون القانون
(86)TGI Paris, 14 mars 2007, CCE 2007, Chron. N 10, p. 22, obs. C.-A. Maetz.
(87)L. Arcelin-Lecuyer, Droit de la publicité: bilan de l'année 2008 (2e partie), RLC
2009/07, étude 20 (point 37).
(88)Cass.com., 15 septembre 2009, http://www.courdecassation.fr.
?(89)J.-M. Marmayou, Quelssont les droits du CNOSF sur les emblèmes olympiques
Cah.dr.sport 2009, n 18, p. 131.
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الييايض الكينيس وضعت محاي خاص لليموز األوملبي تتجاوز قواعد املليي
الكييي ( ،)90وال بد أن يظهي أثي هذه احلامي  .إن هذا القيار وضع – بالنسب لنا –
مبد ًأ عام ًا مقتضاه أن الشك حول طبيع االستخدام يكرس ملصلح اللجن األوملبي
الكينسي  .إن موقف حميم النقض ييتقي بحامي تسمي "األلعاب األوملبي "
لدرج ال يمين قبوهلا ،فهو خيالف حيي التعبري عن اليأي .لذا فإن املنع جيب أن
يقترص عىل ني استغالل احلدث جتاري ًا.
ثاني ًا :محاية األحداث الرياضية األخرى يف القانون الفرنيس:
لقد بني املرشع الكينيس بشيل واضح يف املادة ل 1-333 .من مدون القانون
الييايض أن حقوق استغالل األحداث اليياضي ومن ضمنها حقوق البث
التلكزيوين تعود ملنظم هذه األحداث ،الذي يستطيع التنازل عنها أو عن جزء منها
ملن شاء( .)91هذا وقد استند القضاء الكينيس عىل هذا النص ملعاقب من حياول
استغالل شهية األحداث اليياضي دون وجه حق(.)92
وبنا ًء عىل هذا النص فإن أي استغالل للحدث الييايض من غري املنظم تشيل
خيق ًا هلذا النص .فال جيوز للغري مث ً
ال استخدام اليموز الدال عىل احلدث الييايض
لغايات دعائي خاص  ،إذ إن ذلك يشيل اعتدا ًء عىل حقوق منظم احلدث يف
االستغالل .كام جتدر اإلشارة هنا إىل أن حقوق منظم احلدث تقترص عىل احلدث
ذاته دون اآلثار اجلانبي النامج عن احلدث .فمث ً
ال لو قامت إدارة فندق ما بعمل
دعاي جلذب النزالء وقت إقام احلدث فإن ذلك ال يشيل اعتدا ًء عىل حقوق
()90إن محاي النشيد األوملبي مثالً بنص املادة ل 5-141 .من القانون الييايض الكينيس يعني أن هذه احلامي
جتاوزت احلدود املقيرة بقانون محاي حق املؤلف .إذ إن احلقوق املالي للمؤلف هي حقوق مؤقت .
(91)Certains auteurs français pensent que cet article ne concerne que les droit d'exploitation
audiovisuelle. V. notamment François HERPE, Droit d'exploitation des organisateurs de
manifestations sportives: le monopole doit s'apprecier de façon restrictive, prop. Indus. 2009,
n 6, comm. 42. Nous ne partageons pas cet avis.

()92راجع األحيام القضائي التي أوردناها يف معيض حديثنا عن العالمات التجاري املشهورة.
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املنظم(.)93
كام أن املرشع الكينيس اعترب يف املادة ل 1-1-133 .من القانون الييايض أن
املياهنات اليياضي جزء من حقوق استغالل احلدث الييايض .بالنسب لنا فإنه ال
جيوز التوسع يف حتديد حقوق استغالل األحداث اليياضي  ،وذلك ألن بعض
التسميات قد تيون رضوري للتعبري عن اخلدم التي تقدمها جه من اجلهات .لذا
فإن لقايض املوضوع سلط تقدييي يف حتديد مدى رضورة استخدام تسمي ما من
عدمه .فقد قيرت حميم استئناف باريس يف حيم هلا أن تسمي "روالن غاروس"
ليست تسمي رضوري  ،إذ إن التسمي اليسمي للبطول هي "بطول فينسا املكتوح
ليية املرضب"( .)94وعليه فإن هذا االستخدام يشيل خيق ًا حلقوق استغالل
احلدث.

الفرع الثالث:
املنافسة غري املرشوعة يف مواجهة التسويق بطريق التطفل

إن سلوك طييق املنافس غري املرشوع ملواجه التسويق بطييق التطكل مهم
جد ًا ليل طيف مل ينص القانون عىل محاي خاص له .إذ يمينه هذا الطييق من
اللجوء للقواعد العام للمحافظ عىل حقوقه .فقد رأينا أن املرشع الكينيس نص عىل
محاي خاص ملنظمي األحداث اليياضي إال أنه مل ينص عىل محاي خاص ليعاة هذه
األحداث ،باليغم من إمياني اليعاة من االستكادة من هذه احلامي  .وهذا ما أكدته
املحيم االبتدائي يف باريس يف أحد قياراهتا عندما بينت أن منظم احلدث الييايض
ال يستكيد من نص املادة  1382من القانون املدين الكينيس بسبب احلامي املقيرة له يف
املادة  1-133من مدون القانون الييايض( .)95من جانبنا نيى أن اللجوء للحامي
املقيرة يف القواعد العام ممين دائم عند عدم توافي رشوط احلامي اخلاص .
(93)TGI Paris, 9 decembre 2008, Prop. Indus. 2009, n 6, comm. 42, obs. F. HERPE.
(94)CA Paris, 14 octobre 2009, www.legalis.net.
(95)TGI Paris, 8 decembre 2008, prec.
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تقوم فيية املنافس غري املرشوع أساس ًا عىل استخدام وسائل خمالك لألعياف
التجاري يف سبيل السيطية عىل عمالء أحد املنافسني .وإذا كانت املنافس غري
املرشوع يف أغلب األحيان بني متنافسني ،إال أنه من املمين أن ال تيون بني
طيفني متنافسني( ،)96كام هو احلال بني منظم احلدث الييايض والقائم بالتسويق
بطييق التطكل ،وهذا ما يعرب عنه باألفعال الطكيلي (.)Agissements parasitaires
ومن األمثل عىل هذه األفعال الطكيلي قيام طيف ما بعمل من شأنه ربط
منتجاته أو خدماته بمنتجات أو خدمات طيف آخي .حيث يثري هذا اليبط يف ذهن
املستهلك وجود عالق ما أو ارتباط بني املنتجني أو اخلدمتني أو أن هلام ذات
املصدر .وهذا هو بالضبط ما يقوم به البعض من أجل استغالل األحداث
اليياضي ( .)97كام أن قيام طيف ما باستغالل الصورة اإلجيابي التي يثريها طيف آخي
يف ذهن اجلمهور يشيل فع ً
ال طكيلي ًا يربر قيام مسؤوليته التقصريي  .فكي قيار شهري
ملحيم النقض الكينسي متعلق بشعار "هولندا البلد اآلخي لألجبان" اعتربت
املحيم أن شعار "شاطئ األزور البلد اآلخي للخزامى" هو حماول الستغالل
ا لصورة اإلجيابي التي رسختها رشك منتجات األلبان اهلولندي  .كام أن الشعار
املنافس أدى إىل فقدان شعار الرشك اهلولندي ألصالته ،مما تسبب بخسائي هلذه
الرشك  .وعليه فإن من حق املدعي احلصول عىل تعويض استناد ًا عىل نص املادة
 1382من القانون املدين الكينيس(.)98
تأسيس ًا عىل ما سبق فإن رشوط قيام املسؤولي التقصريي يف هذه احلال متوفية
وتتمحور حول اال ستكادة املالي وحتقيق أرباح من شهية وجهد الغري الدعائي .أي
(96)P. Le Tourneau, Fasc. 227 "parasitisme", J. Cl. "Concurrence – Consummation",
LexisNexis, 2010, 52.
(97)F. Martin-Bariteau, La marque événementielle, une protection nécessaire contre
l'ambush marketing? Mémoire du master II, université Paul – Cézanne, Aix – Marseille III,
2010, p. 114 et s.
(98)Cass. Com., 30 janvier 1996,
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العيش كطكييل عىل جمهودات الغري( .)99وهذا ما عرب عنه القضاء الكينيس يف أكثي من
قيار له ،إذ اعترب أن اخلطأ الذي ييتيبه املتطكل عىل احلدث الييايض ييمن بقيامه
بام حيق للمنظم أن يقوم به دون تيخيص من هذا األخري .فكي قيار ملحيم
استئناف باريس فقد اعتربت أن قيام جه ما باإلشارة إىل بطول فينسا املكتوح
ليية املرضب بدون هدف إعالمي يف كتيبات دعائي لتحقيق أرباح يعترب من أعامل
املنافس غري املرشوع ( ،)100وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه ال يشرتط لقيام املسؤولي
التقصريي وجود خطأ عمدي.
ويف قيار آخي ملحيم استئناف باريس اعتربت فيه أن تصويي مالعب بطول
فينسا املكتوح ليية املرضب يف ألعاب فيديو يعترب منافس غري مرشوع  ،إذ إن
اجله منتج لعب الكيديو حصدت أرباح ًا من خالل ربط اللعب بالبطول  ،كان من
املمين أن حيصل عليها منظم هذا احلدث(.)101
أما بالنسب للرضر – كام هو معيوف – فإنه رشط الزم لقيام املسؤولي
التقصريي  .إال أنه ال يشرتط أن ييون رضر ًا مادي ًا ،إذ ييكي أن ييون رضر ًا
معنوي ًا .وبالنسب للتسويق الطكييل فإن املتطكل يسعى دائ ًام خللق حال من االرتباط
يف ذهن اجلمهور بني سلعته أو خدمته وبني احلدث الييايض مما يشيل إرضار ًا
بمنظم احلدث الييايض وباليعاة اليسميني أيض ًا .إذ يقوم املتطكل بمحاول
اال ستيالء عىل زبائن الياعي اليسمي للحدث .فمن جه أوىل فإن ذلك يشيل
كسب ًا فائت ًا لليعاة اليسميني( ،)102ومن جه أخيى قد يؤدي ذلك لقيام كل من
املنظم واليعاة اليسميني بحمل دعائي إضافي لتوضيح الصورة للجمهور أي أن

(99)Y. SAINT – GAL, op.cit.,
(100)CA Paris, 20 novembre 1995, Juris – Data n 1995 – 024515.
(101)CA Paris, 28 février 2007, RJDA 2008, n 734.
(102) D. ROSKIS, "parrainage publicitaire" Répertoire commercial, Dalloz, février 2004 (n
78).
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هناك خسارة حمقق ( .)103كام أنه من املمين أن يشيل هذا الكعل رضر ًا أدبي ًا ،إذا
قامت هبذا الكعل رشك تقوم عىل إنتاج سلع متدني اجلودة.
لقد أكدت حميم استئناف باريس يف قيار حديث هلا إمياني االستناد لنص
املادة  1382من القانون املدين الكينيس ،أي للقواعد العام يف املسؤولي التقصريي
يف معاقب سلوكيات التسويق بطييق التطكل( .)104إذ أكدت املحيم أن هذه األفعال
تشيل خطأ وفق نص املادة سالك الذكي .وعليه فإنه جيب إثبات الرضر وعالق
السببي .

(103)Cass. Com., 17 mars 2004, Juris-data
(104) CA Paris, 10 février 2012, op. cit.
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النتائج والتوصيات:
نورد يف ختام هذه الدراس حول التسويق بطييق التطكل ووسائل الوقاي منه
املالحظات التالي -:
النتائج:
.1

.2

.3

.4

مما ال شك فيه أن تنظيم األحداث اليياضي بشيل ناجح ومستمي
يعتمد عىل عقود رعاي هذه األحداث .إذ إن هذه العقود توفي دع ًام
مالي ًا كبري ًا يميَن املنظم من توفري النكقات الرضوري ومنح الكائز
اجلوائز املالي .
إن استميار الرشكات بإبيام عقود اليعاي لألحداث اليياضي ييتبط
دائ ًام بالقدرة عىل احلد من قيام املنافسني بالتسويق بطييق التطكل .إذ
إن عدم السيطية عىل هذه الظاهية وتوفري الوسائل القانوني اليكيل
باحلد منها سوف يؤدي إىل إحجام الرشكات اليربى عن رعاي هذه
األحداث .وبالتايل فإهنا سوف تصبح مهددة يف وجودها.
ال يمين تسجيل اسامء األحداث اليياضي كعالمات جتاري  ،إذ إن
هذه التسميات تعترب يف جمملها تسميات وصكي ال تستجيب لرشوط
محاي العالمات التجاري  ،مما جيعل االعتامد عليها عملي حمكوف
باملخاطي.
من املمين اللجوء ملكهوم العالمات التجاري املشهورة غري املسجل
ملنع استعامهلا من قبل غري اليعاة اليسميني للحدث الييايض .إن هذا
احلل من املمين أن ييون ح ً
ال حاس ًام بالنسب لألحداث املعيوف من
قبل عدد كبري من الناس أي األحداث القديم والتي أصبح هلا قاعدة
مجاهريي كبرية ،إال أنه قد ال ييون ح ً
ال موثوق ًا بالنسب لألحداث
اليياضي اجلديدة والتي حتتاج لوقت حتى تصبح معيوف عىل نطاق
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واسع.
 .5إن الترشيعات املؤقت التي وضعتها بعض الدول بمناسب تنظيم حدث
ريايض بناء عىل طلب من اليعاة ،تعيضت لليثري من النقد بسبب
توسعها يف احلامي وجتييم اليثري من األفعال ،حيث اعترب جانب كبري
من الكقه هذه الترشيعات خمالك للحق يف التعبري عن اليأي وحليي
التجارة والصناع  .ومثال ذلك القانون الذي وضعته جنوب إفييقيا
بمناسب تنظيم كأس العامل  ،2010حيث تم رفع دعاوى كثرية
بموجب هذا القانون عىل جتار صغار ليس هلم أي أثي يف ختكيض
امليدود املايل ليأس العامل التي يمين أن جينيها املنظمون اليسميون
واليعاة .مث ً
ال فقد منع العديد من املطاعم استناد ًا هلذا القانون من
التزيني بألوان كأس العامل يف عام  .2010إن هذه القوانني تؤدي إىل
مكارق غييب وهي أن ييون العامل مشغوال بحدث جيب عىل
الرشكات الصغرية واليبريه جتاهله متاما.
 .6إن املادة ل 1-333.واملادة ل 5-141.من مدون القانون الييايض
الكينيس تؤسسان حلل مناسب ومتوازن بني حيي التجارة من جه
وأفعال التسويق بطييق التطكل من جه أخيى .من جهتنا نيى أن ما
ورد يف املادتني السابقتني كان ميضي ًا لالحتاد األورويب ليية القدم
الذي منح فينسا رشف استضاف بطول كأس األمم األوروبي لعام
 .2016إذ إن هذا األخري كان قد وزع كتيب ًا عىل االحتادات الوطني
الياغب بتنظيم كأس األمم األوروبي ليية القدم يف عام 2016
يتضمن رشوط التنظيم ،ومما ورد يف هذا اليتيب رضورة وضع
اآلليات القانوني ملحارب التسويق بطييق التطكل .ويف معيض تقديم
فينسا مللف تنظيمها هلذه البطول فقد أكدت عىل أن فينسا متتلك البيئ
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القانوني القادرة عىل تنظيم مثل هذه البطول  .نعتقد أن املادتني
السابقتني يشيالن البيئ القانوني املناسب التي حتدث عنها مسؤلو
ملف فينسا.
التوصيات:
 .7نويص برضورة التدخل الترشيعي وخاص يف الدول العيبي بوضع
نظام متيامل حلامي األحداث اليياضي من التسويق بطييق التطكل
عىل غيار ما وضعه املرشع الكينيس من أحيام يف مدون القانون
الييايض ،بحيث ال ييون هذا التنظيم ميتبط ًا بحدث معني فقط ،وبام
ييكل قدرة الدول العيبي مستقب ً
ال عىل تنظيم أحداث رياضي عاملي .
 .8كام نويص باالبتعاد عن الترشيعات اخلاص والتي تسن بمناسب تنظيم
حدث ريايض معني ملا هلا من آثار سلبي عىل صغار التجار وعىل
اجلمهور أيض ًا ،إذ إهنا تذهب هبذه األحداث إىل ميتب التقديس .كام
أهنا تتناقض مع احلييات األساسي لإلنسان كحييته يف التعبري.
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