IP LEBANON
highlights
العدد  – 3تشرين األول 2012

التجار سيجدوننا إلى جانبهم لنواجه معًا آفة التقليد
شماس:
ّ
إفتتاحية
تقليد الب�ضائع وعدم �إحرتام امللكية
ّ
ي�شكالن جرائم �رسقة
الفكرية
تهدد حياة املواطنني
مو�صوفة،
ّ
وتخ�س خزينة الدولة
و�صحتهم
ّ
ّ
وت�شوه
وت�ؤذي الإقت�صاد اللبناين
ّ
�صورة لبنان.
لذا على الق�ضاء �أن يلعب دورًا بارزًا
يف مكافحة هذه اجلرائم ،وع�سى �أن
نرى �أحكا ًما جريئة حتكم ب�أكرث من
طماعة �أ�ضحت
أقلية
ّ
العدل ،لردع � ّ
أمنية
مت�سك بخيوط �إقت�صاديّة و� ّ
عديدة.
التحرك ،وعدم
وعلى املجتمع املدين
ّ
البقاء �ساكنًا و�ساكتًا .وهو ما
يجب �أن يتالقى ومواقف املراجع
تدق
ال�سيا�سية والدينية التي بد�أت
ّ
ناقو�س اخلطر ،بالن�سبة �إلى الو�ضعني
الإقت�صادي والإجتماعي.

مكافحة
لتفعيل
تو�صيات
ّ
الغ�ش والتقليد وحماية
عمليات
ّ
امللكية الفكرية يف لبنان �ص2.
الق�ضاء يبقى «احللقة ا لأ�ضعف»
يف مكافحة �آفة التقليد �ص3.
�إدانة تقليد عطورات بنا ًء على
قانون براءة االخرتاع �ص6.

منع مزاولة مهنة ال�صيدلة
مزو ر �ص4.
�سنتني لبيع دواء قلب
ّ
عقوبة

 7ن�صائح لك�شف التقليد �ص8.

ملزيد من املعلومات ،زوروا:

حلماية امللكية الفكرية دور ٌ �أ�سا�سي يف ت�أمني �سالمة القطاع التجاري ودفع العجلة
الإقت�صادية قدماً ،لذا تعمل «جمعية جتار بريوت» بالتعاون مع وزارة الإقت�صاد و«املنظمة
العاملية للملكية الفكرية» على و�ضع خطة ملكافحة تقليد الب�ضائع وزيادة التوعية حول
خطرها .يف هذه املقابلة مع رئي�س «جمعية جتار بريوت» نقوال �شما�س ن�س�أل عن �أ�سباب
�إهتمام اجلمعية مبكافحة �آفة التقليد وبحماية امللكية الفكرية وال�سبل املمكنة لذلك.

ملاذا تهتم «جميعة جتّار بريوت» مبكافحة الب�ضائع املقلدة؟

في هذا العدد:

�شتيوي :يجب ت�شديد
تقليد املواد الغذائية �ص7.

رئي�س «جمعية جتار بريوت» نقوال �شما�س

Stop dealing with counterfeit

ي�سبب �أ�رضارا ً �إقت�صادية و�إجتماعية لأربعة �أفرقاء:
تقليد الب�ضائع
ّ
 الفريق الأول ،هو امل�صنع الذي تنتهك حقوقه يف عملية التقليد ،فهو يخ�رس جز ًءاوي�شوه �إ�سمه بب�ضائع حتمل عالمته التجارية لك ّنه مل ي�صنعها وال حتوي
من �سوقه
ّ
موا�صفات ب�ضائعه .وهو بالتايل يفقد زبائنه.
 الفريق الثاين ،هو التاجر الذي ميلك وكاالت ح�رصية ال�سترياد هذه الب�ضائع وت�سويقها،فهو يخ�رس جتاريا ً من املناف�سة غري امل�رشوعة ويت�رضّر �إقت�صاديا ً من �إنعكا�سات هذه املناف�سة
ت�سدد الر�سوم وال�رضائب و�إ�شرتاكات �صندوق ال�ضمان الإجتماعي على
على �رشكته ،التي
ّ
(تتمة �ص)2.
عك�س املتف ّلتني من �أب�سط هذه القواعد.

البول والطبشور ونجارة الخشب
في منتجات يستهلكها اإلنسان
ت�سمم� ،أدوية حترم املري�ض من
«�أغذية
ّ
تت�ضمن موادَّ خطرة،
العالج �إن مل
ّ
ت�سبب حوادث
�سيارات
قطع غيار
ّ
قاتلة ،م�ستح�رضات جتميل تثري ّ
الطفرة
متر
اجللدية ،ومواد تنظيف حترق ما
ّ
عليه ...هي منتجات حتمل عالمات
جتاريّة عاملية لك ّنها مق ّلدة! (تتمة �ص)3

ثالثة أحكام مشددة بحق صيادلة
�أ�صدر القا�ضي املنفرد اجلزائي يف بريوت
غ�سان اخلوري ثالثة �أحكام ,بحق �صيادلة
ّ
باعوا �أدوية مقلدة ومهربة ,ق�ضت
بعقوبات تراوحت بني مدة � 4أ�شهر و�سنة
و� 3أ�شهر �سجن� ،إ�ضافة �إلى منعهم
ملدة ناهزت
من مزاولة مهنة ال�صيدلة ّ
ال�سنتني ,وذلك بعد تعديل «قانون
ال�صيدلة» جلهة ت�شديد العقوبات على
(تتمة �ص)5.
تقليد الأدوية.
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مقابلة مع رئيس جمعية تجار بيروت نقوال شماس

(تتمة �ص)1.

ّ
الغ�ش وال�رسقة
�صحته وحياته وماله ثمن
 الفريق الثالث هو امل�ستهلك الذي يدفع منّ
املو�صوفة.
� ّأما الفريق الرابع فهو الدولة اللبنانية التي تخ�رس خزينتها �إيرادات من عمليات التهريب
والتهرب من الر�سوم اجلمركية و�رضيبة القيمة امل�ضافة و�صندوق ال�ضمان الإجتماعي،
ّ
وغريها من ال�رضائب والر�سوم.
كذلك ف�إ ّن حلماية براءات الإخرتاع دورًا �أ�سا�سيًّا يف ت�شجيع �شبابنا على الإبداع يف
ن�صدر «الب�ضائع
فلم ال
وطنهم وعدم الهجرة �إلى اخلارج لت�سجيل �إخرتاعاتهم وحمايتها.
ّ
َ
الت�صدي لهذه
ار
كتج
علينا
والإخرتاعات» بدال ً من ت�صدير «عقول �شبابنا»؟ لذا يجب
ّ
ّ
ّ
وتلوث �سمعتنا.
تهدد جمتمعنا وت�رضّ �إقت�صادنا
الظاهرة اخلطرية التي
ّ
ّ

الت�صدي لهذه الآفة ،وب� ّأي و�سائل؟
قررمت
ّ
كيف ّ

ّ
خطة عمل ،فكان التعاون بني القطاعني العام
هذا الواقع دفعنا �إلى الت�ضامن لو�ضع
ّ
و«املنظمة العاملية للملكية الفكرية».
واخلا�ص ممثّلني بوزارة الإقت�صاد و«جمعية جتّار بريوت»
اجلمعية وبحثنا يف �سبل زيادة �إحرتام امللكية الفكرية عرب
مقر
�إجتمعنا يف ور�شة عمل يف
ّ
ّ
احلكومية والقوانني والق�ضاء والتوعية.
الأجهزة
ّ

ما هو دور الأجهزة الأمنية يف املعركة �ضد الب�ضائع املق ّلدة؟

الأجهزة احلكومية املعنية يف حماية امللكية الفكرية ،لها دورًا رئي�سيًا يف �ضبط عمليات
ت�صنيع الب�ضائع املق ّلدة وتهريبها وت�سويقها .لذا يجب ت ُ َعزَيزها بالعنا�رص الب�رشية
وباملعدات الالّزمة لتنفيذ عملها .كذلك يجب �أن ت ُ َع ّزِز هذه الأجهزة التن�سيق يف ما بينها
ّ
لت�أدية دور تكاملي يف مكافحة جرائم التقليد .ونحن على �إتّ�صال دائم مع هذه الأجهزة،
وب�شكل خا�ص مع وزارة الإقت�صاد ،لتن�سيق اجلهود يف ما بيننا.

الق�ضاء ،ما هو الدور املمكن �أن يلعبه يف ردع هذه الظاهرة؟

الق�ضاء له الدور الأكرب يف ردع املق ّلدين عن تكرار جرميتهم ومن يرغب بتقليدهم ،عرب زيادة
تهدد
الغرامات وت�شديد العقوبات يف �أحكامه .فتقليد الب�ضائع جرمية �رسقة مو�صوفة،
ّ
وت�شوه �صورة
و�صحتهم وتخ�رس خزينة الدولة وت�ؤذي الإقت�صاد اللبناين
حياة املواطنني
ّ
ّ
متخ�ص�صة بامللكية الفكرية بهدف متكني الق�ضاة من
لبنان .لذا نقرتح �إن�شاء حمكمة
ّ
البت فيها.
وت�رسيع
التعمق �أكرث بهذه امللفّ ات
ّ
ّ

�ضد تقليد الب�ضائع ،فكيف يتج ّلى هذا الدور؟
للإعالم دور �أي�ضا ً يف معركتكم
ّ

التجار
ننبه
ّ
التوعية لها الدور الأ�سا�سي بتح�صني املجتمع �ضد هذه الآفة .فبالتوعية ّ
نحث
من خماطر بيع هذه الب�ضائع ون�ساعدهم على ك�شف عمليات الغ�ش .وبالتوعية
ّ
املواطنني على رف�ض الب�ضائع املق ّلدة ونحميهم من الوقوع �ضحيتها ونحثّهم على
التجار واملواطنني على خطر هذه الآفة �أي التقليد،
التبليغ عنها .لذا �سنعمل على توعية
ّ
عرب الو�سائل الإعالمية والإعالنية.

لكن املعركة �ضد املق ّلدين ال تخلو من امل�صاعب؟
ّ

للتجار �أنّهم لن يكونوا وحدهم يف وجه هذا اخلطر .لن يُ�ستفرَدوا بعد اليوم ،لأنّهم
ن� ّؤكد
ّ
ً
تهدد جمتمعنا و�إقت�صادنا .ون�ضع
�سيجدوننا �إلى جانبهم نواجه معا هذه الآفة التي
ّ
إمكانيات «جمعية جتّار بريوت» بت�رصّفهم.
لهذه الغاية �
ّ

ّ
الغش»
نحاس أكد على «دور وزارة اإلقتصاد في مكافحة
ّ

�إ�ست�ضافت «جمعية جتار بريوت» ،يف  12حزيران  ،2012بالتعاون مع البنك اللبناين-
نحا�س بعنوان« :دور وزارة الإقت�صاد
الفرن�سي ،حما�رضة �ألقاها وزير االقت�صاد والتجارة نقوال ّ
ّ
الغ�ش والتقليد ،و�سبل مكافحتها».
والتجارة يف مواجهة
�شما�س �أ�شار �إلى �أ ّن «وزارة الإقت�صاد والتجارة منوط بها عدد كبري من
رئي�س اجلمعية نقوال
ّ
مقدمها الدور الذي تلعبه يف مواجهة
تهم القطاع اخلا�ص ب�شكل عام ،ويف
الأمور التي
ّ
ّ
ّ
ويلطخ �سمعة الإقت�صاد
التجار،
م�ضاجع
يق�ض
الذي
املو�ضوع
وهو
والتقليد،
الغ�ش
ّ
ّ
اللبناين».
التعدي على
كبقية الأجهزة التابعة للدولة متنع
نحا�س �أكد بدوره «�أ ّن الوزارة هي
ّ
الوزير ّ
ّ
نتحدث عنها ت�ؤثّر على الإقت�صاد الوطني ،وهذا املو�ضوع لي�س
القانون ،واحللقة التي
ّ
ّ
ّ
ّ
نحا�س «�رضورة
د
أك
�
و
امل�ستويات».
كل
على
معاجلات
ب
ل
ويتط
دقيق
بحاجة �إلى تربير ،لأنّه
ّ
العملية التّخاذ اخلطوات التنفيذية املنا�سبة».
ت�شكيل جلنة م�صغّ رة لت�ضع املقرتحات
ّ
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توصيات لتفعيل مكافحة عمليّات
ّ
الغش والتقليد وحماية الملكية
الفكرية في لبنان
�إثر التعاون بني «وزارة الإقت�صاد والتجارة»
و«جمعية جتّار بريوت» وممثّلني عن القطاع
ّ
ت�شكلت جلنة م�صغّ رة،
اخلا�ص واملجتمع املدين
عدة �إجتماعات وخل�صت �إلى و�ضع
عقدت
ّ
ّ
الغ�ش
تو�صيات لتفعيل مكافحة عمليات
والتقليد وحماية امللكية الفكرية يف لبنان.
و�أبرز التو�صيات التي و�ضعتها ،هي:
 -1يف الإجراءات الإدارية:
 زيادة عدد املراقبني و�صقل مهارتهم بدوراتتدريبية وت�سهيل مهامهم ب�أحدث التجهيزات.
 حتريك ال�شكوى بنا ًء على �إخبار ولي�س فقطعلى �شكوى املت�رضّر .وال�سماح بتقدميها �ضد
جمهول مع حفظ احلق ب�إعطاء املعلومات
الكاملة يوم املداهمة.
 حتديد مهلة زمنية وا�ضحة لتحويل امللفاتمن �إدارة اجلمارك الى وزارة الإقت�صاد والتجارة.
 ت�شكيل وحدة تن�سيق مركزية لتفعيلالتعاون بني �إدارة اجلمارك ووزارة الإقت�صاد
والتجارة ووزارة العدل و�أجهزة املكافحة.
 -2يف التوعية:
ّ
املنظمات الدولية املعنية،
 تعميق التعاون معّ
للملكية الفكرية»
«املنظمة العاملية
�سيما
ّ
وال ّ
( ،)WIPOوتنظيم الدورات التدريبية للأجهزة
الأمنية والإدارية املعنية وتكثيفها.
 �إ�صدار تعاميم تذكـّر التجار ب�رضورة التقيـّدب�أحكام قوانني امللكية الفكرية .و�إ�صدار
التجار ،على غرار كتيـّب حقوق
كتيـّب حقوق
ّ
امل�ستهلك.
ّ
بامللكية
قة
ل
املتع
الق�ضائية
أحكام
 ن�رش الّ
الفكرية للم�ساهمة يف ن�رش التوعية وثقافة
امللكية الفكرية ،وت�شجيع �أ�صحاب احلقوق
ّ
للعب دور �أ�سا�سي يف مكافحة التقليد.
 تعديل نظام املناق�صات العامة ودفاترامللكية
�رشوطها ب�شكل ت�ضمن فيه �إحرتام
ّ
الفكرية.
 -3يف الت�رشيع:
بامللكية
قة
املتعلـ
القوانني
تطوير
 العمل علىّ
ّ
الفكرية ،والقوانني ذات ال�صلة ،وب�صورة خا�صة
قانون العقوبات.
 �إعتماد نظام وكالء الت�سجيل (& Patent)Trademark Agent
 حتميل اجلهة املخالفة كافة امل�صاريف الناجتةعن �ضبط الب�ضائع وحجزها
 الطلب من م�صلحة حماية امللكية الفكرية�إر�سال حما�رض �ضبط الب�ضائع املق ّلدة �إلى
النيابة العامة املخت�صة يف مهلة  15يوما ً من
تاريخ املح�رض لكي ال تكون العملية باطلة.
 -4يف الق�ضاء:
 تعيني ق�ضاة متخ�صـّ�صني يف جمال امللكيةعامني) و�إن�شاء
ومدعني
الفكرية (ق�ضاة
ّ
ّ
حماكم ونيابات عامة متخ�صـّ�صة يف �أمور
امللكية الفكرية ،وتو�سيع �صالحيات النيابة
ّ
العامة املالية.
ﺸﺩﺩ ﻲﻓ
 �إ�صﺩﺍﺭ تعاميم ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺓ ﻟﻠﺘ� ّبالبت
تﻁﺒﻴﻕ قوانني ﺍﻤﻟﻠكية ﺍﻟﻔكرية والإ�رساع
ّ
بامللفات وت�شديد الأحكام.
امللكية الفكرية
يف
�صني
متخ�ص
 تعيني خرباءّ
ّ
املعنية.
إدارات
ل
وا
لدى املحاكم
ّ

تحقيق
القضاء يبقى «الحلقة األضعف» في مكافحة آفة التقليد

ال�رشطة الق�ضائية تداهم م�ستودعا ً يحوي �أطنانا ً من الب�ضائع املق ّلدة يف برج الرباجنة (يف )2010/10/7

«املجلة الق�ضائية» ،العدد الأول  -ني�سان
2012

ن�شارة خ�شب يف الأغذية ،بول يف
العطورات وكل�س يف م�ساحيق الغ�سيل
املق ّلد يبحث عن املنتَج الأكرث مبيعا ً
وا�ستهالكا ً ليق ّلده ،م�ستفيدا ً من �شهرة
املن ّتج وثقة امل�ستهلكني به» ،ي�رشح
جمعية حماية املنتجات والعالمات
رئي�س
ّ
التجاريّة يف لبنان (� )BPGأ�سعد �سلهب.
ّ
كل املنتجات املق ّلدة ممكن �أن تكون م�رضّة
التعر�ض لها ممكن �أن
ب�صحة الإن�سان ،و�آثار
ّ
ّ
تظهر فورا ً �أو مع الوقت ب�أعرا�ض مبا�رشة
�أو غري مبا�رشة .وهي ت�رضّ كذلك بالبيئة،
�إن بطريقة ت�صنيعها �أو باملواد التي ت�صنع
منها �أو بالنفايات التي تخ ّلفها ،ما ينعك�س
يتعر�ض
على �صحة �أي �إن�سان حتى ولو مل
ّ
مبا�رشة �إلى املنتَج املقلَّد« .ال�رشكات حترتم
معايري وموا�صفات عاملية متع ّلقة بكمية
وامللونة،
ونوعيتها ،احلافظة
املواد الكيمائية
ّ
ّ
التي تدخلها الى منتجاتها� ،إالّ �أ ّن املق ّلدين ال
يحرتمون �أيّا ً من هذه املعايري» ،ت�رشح كوكب

من�سقة الـ  BPGو�صاحبة �رشكة
�س ّنو،
ّ
«  »B u s in e s s Co n S e rvللإ �ست�شا ر ا ت
واخلدمات ،منطلقة من جتربتها ك�صيدلية
وت�ضيف« :فقد ي�ستخدم املق ّلدون موا ّد
م�رسطنة دون � ّأي رادع لأ ّن املعايري العاملية
ال تعنيهم».

�س ّنو! وال يتورَّع املقلِّد �أي�ضا ً عن �إدخال
جنارة اخل�شب �إلى نوع من مك َّعبات الدجاج،
ت�رشح املحامية باتري�سيا �صعيبي ،من
�صادر وم�شاركوه (حمامون وم�ست�شارون
قانونيون) .كذلك ف�إ ّن الفوط ال�صحية قد
وت�سبب
حتمل �أنواعا ً خطرة من الباكترييا
ّ
ح�سا�سية للن�ساء ،فيما النتائج قد تكون
ّ
املرطبة wet
�أخطر مع احلفا�ضات واملناديل
ّ
حتتك مبا�رشة بب�رشة
 wipesاملقلَّدة التي
االطفال ،ي�رشح وكيل اندفكو القانوني روجيه
طانيو�سّ � .أما م�ساحيق الغ�سيل ومواد
التنظيف فيُ�ستخدم يف بع�ضها الكل�س
الغ�سالة �أو حرق
وامللح ،ما ي�ؤدي �إلى تخريب
ّ
ً
الت�سبب
عن
ال
ف�ض
املفرو�شات والأر�ضية
ّ
باحل�سا�سية اجللدية.

وكيل �رشكة يونيلفر املحامي ندمي عبود
الفعالة امل�ستخدمة
يك�شف �أ ّن املواد
ّ
يف املن ّتج املقَّلد مغايرة متاما ً لتلك التي
تت�ضمن
يتكون منها املنتَج الأ�صلي ،ك�أن
ّ
ّ
برتوكيماويات �أكرث من املعايري امل�سموح
بها يف ال�شامبو ما قد ي�ؤ ّدي �إلى ت�ساقط
تكون الق�رشة» .وي�ضيف
ال�شعر �أو �إلى
ُّ
تت�سبب
ع�ضو الـ� BPGسليم خوري« :قد
ّ
م�ساحيق التجميل والعطورات املقلَّدة
بح�سا�سية وهيجان يف الب�رشة ،ويف بع�ض
الأحيان ب�أعرا�ض غثيان ودوخة من الإفرازات
تتبخر منها».
التي
ّ

الإ�ضطرابات الأمنية ت� ّؤمن ترويج املنتَج
املقلَّد

املقلِّد ال ميتنع حتى عن �إدخال «بول االن�سان»
يف تركيبة املنتَجات املقلَّدة كالعطور ،حيث
كمثبت للرائحة ،تك�شف
ي�ستخدم البول
ُ

�إلى ال�رضر املبا�رش على �صحة الإن�سان،
يت�سبب التقليد اي�ضا ً بخ�سارة على
ّ
االقت�صاد الوطني الذي ينعك�س �رضرا ً
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على امل�ستهلكني .فهذه ال�رشكات تدفع
�أمواال ً طائلة بدل الإعالنات عن املنتجات،
وتدفع ال�رضائب والر�سوم ،بينما ي�ستفيد
املق ّلد من الإعالنات ومن �شهرة املنتَج وال
يدفع �أي �رضائب �أو ر�سوم وي�ؤث ِّر بالتايل على
�سوق ال�رشكة وعلى اقت�صاد الدولة ،ي�رشح
ؤخرا ً من
�سلهب« .املقلِّدون ي�ستفيدون م� َّ
الأو�ضاع الأمنية امل�ضطربة يف املنطقة،
حيث ت�ضعف �آليات الرقابة واملالحقة.
ي�سوق منتجاته يف املناطق النائية
فاملق ّلد
ّ
بعيدا ً عن �أنظار الرقابة� ،أو يف مناطق
�شعبية حيث ت�رصف املنتجات ب�رسعة»،
ي�رشح �سلهب .وي�سعى املقلِّد �إلى �رضب
املنتَج الأ�صلي باملقلَّد يف نقاط البيع ،ك�أن
«ي�شرتي �صاحب املتجر مثال ً خم�سة ع�رش
�صندوقا ً من ال�رشكة �صاحبة الإمتياز ومئة
�صندوق من املقلِّد فيعر�ض الأ�صلي مع
املقلَّد ،وعند امل�ساءلة يق ِّدم فاتورة ال�رشكة
يف�صل خوري.
�صاحبة الإمتياز»
ّ
 %34.8ك�شفوا �أنّهم �سبق ان ا�شرتوا ب�ضائع
مق ّلدة ب�سبب وقوعهم �ضحية غ�ش

«فان �أبي�ض» �أو «كحلي» ،تاجر من دون �إ�سم
ومنتجات من دون فاتورة...
وال رقم هاتف،
َ
َّ
هكذا توزّع املنتَجات املقلدة يف ال�سوق.
فقد ك�شف �صاحب حمل با�سم « »$1يف
حم ّلة عني علق� ،أثناء التحقيق االبتدائي
م�ستح�ضات التجميل
معه� ،أنّه ي�ستلم
َ
املقلَّدة ،التي حتمل عالمة جتارية معروفة
مير ب�شكل دوري بفان كحلي
عاملياً« ،من تاجر ّ
على حم ّله ويبيعه القطعة الواحدة بثالثة
دوالرات» .يف حالة �آخرى ،اعرتف بائعون
يف حملة «�سوق الأحد ال�شعبي» ب�أنهم
م�ستح�ضات التجميل املقلَّدة
يبتاعون
َ
متجول �أجنبي اجلن�سية ب�أ�سعار
من بائع
ّ
ترتاوح بني الألف والأربعة �آالف لرية لبنانية.
يف �سوق �صربا مثالً ،يعطي مروِّج املنتَجات
املقلَّدة فواتري لكن من دون �إ�سم ،كما
ك�شف بائع �ضبطت لديه  200قطعة
مقلَّدة من كرمي الوقاية من ال�شم�س
و�أدوات جتميل �آخرى ،كان �إ�شرتى القطعة
الواحدة منها بدوالر ون�صف.

و«املا�سحات
املكافحة
و«املناطق املقفلة �أمنياً»

ّ
املعطلة»

«تتحرك ال�رشكات بنا ًء على �شكاوى من
ّ
امل�ستهلكني� ،أو مالحظة موزِّعي ال�رشكة
وجود منتجات غري تلك التي يوزِّعنها يف
ال�سوق� ،أو بنا ًء على تقارير املخربين اخلا�صني
( »)secret shoppersي�رشح عبود .فمثالً،
�سيا�سة �إندفكو يف مكافحة التقليد
تقوم ،بح�سب طانيو�س ،على �سل�سلة
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خطوات� ،أبرزها« :ت�سجيل عالماتنا التجارية
قبل ت�سويق منتجاتنا يف �أي بلد كان،
ولدينا يف هذا الإطار حوايل �ألف ت�سجيل
حول العامل؛ هذه �سيا�سة مكلفة جدا ً
ن�سوق
بد منها حلماية منتَجاتنا .ثم
لكن ال ّ
ّ
منتجاتنا ونراقب ال�سوق عن كثب� ،إذا ال
ي�سوق منتَج مقلَّد وال نكون قد
ميكن �أن
َّ
علمنا به خالل يومني وح َّددنا املق ّلد .ويف
حال �ضبط �أي خمالفة نالحق املقلِّد بال
رحمة كي ال يجر�ؤ على تكرار فعلته».
يف وزارة االقت�صاد والتجارة تقع م�س�ؤولية
املراقبة على عاتق مراقبي م�صلحتي
حماية امل�ستهلك وحماية امللكية الفكرية،
الذين «كان عددهم ال يتجاوز الـ  15موظفاً،
مع َّدل �أعمارهم يتجاوز اخلم�سني عاماً»،
تك�شف �س ّنو ،وت�ضيف« :هذا الواقع دفعنا
�إلى ال�ضغط باجتاه رفع العدد بالتعاقد
�أق ّله ،فو�صل اليوم يف امل�صلحتني �إلى
املتخرجني اجلدد،
 200مراقب متعاقد من
ّ
�ساهمنا بتدريبهم على التمييز بني املنتَج
اال�صلي واملنتج املقلَّد».
حت�سن الو�ضع ب�شكل
يف �إدارة اجلمارك،
ّ
ملحوظ منذ �إدخال املا�سحات ()scanners
على �آلية عملهم ،ي�رشح �سلهب .وي�ضيف:
ّ
متر على
«�صحيح �أ ّن
كل الب�ضائع ال ّ
امل�صنفة باخلط «الأحمر» ،و�إال
املا�سحات،
ّ
ّ
تتعطل عملية اال�سترياد �إلى البالد� ،إمنا
فعالة» .تقوم الآلية على
الآلية املتبعة ّ
و�ضع امل�ستوعبات امل�ستوردة امل�شتبه بها
على اخلط الأحمر ،وذلك �إما لنق�ص �أو لعيب
�أو لت�رصيح غريب يف املانيف�ست يح ّلل
على �أ�سا�س نوعية الب�ضائع وكميتها وبلد
املن�ش�أ ومو�سم ا�ستريادها وملف امل�ستورد
آلية
و�سوابقه .لكن ما مدى فاعلية هذه ال ّ
ّ
تعطل بع�ض املا�سحات ب�سبب عدم
عند
تخ�صي�ص �إعتمادات ل�صيانتها؟ كما
ك�شفت �س ّنو.
 %10.67فقط اعتربوا �أ ّن ال�سلطات تقوم
بواجبها ملكافحة التقليد

دور �إدارة اجلمارك يتكامل مبدئيا ً مع دور
قوى الأمن الداخلي ،عرب مكتبي «مكافحة
املالية وتبيي�ض الأموال» و»مكافحة
اجلرائم
ّ
امللكية
وحماية
ة
املعلوماتي
جرائم
ّ
ّ
الفكريّة» يف ال�رشطة الق�ضائية .لكن
«ال�ضغوطات التي متارَ�س كثرية وت�سهم
يف ت�أخري البت بامللفات ،فال مق ّلد �إال ولديه
يتو�سطون له» ،ي�رشح املحامي
«معارف»
ّ
ندمي عبود� .إ�ضافة �إلى هذه العقبة« ،تواجه
قوى الأمن العديد من ال�صعوبات على
أهمها عدم
�صعيد مكافحة هذه الظاهرة � ّ
جيد ووجود
�ضبط املعابر احلدوديّة ب�شكل ّ

العديد من املناطق التي لها طابع �أمني
خا�ص» ،يك�شف رئي�س �شعبة العالقات
املقدم جوزيف م�س ّلم.
العامة
ّ

الق�ضاء« ...احللقة الأ�ضعف»
«الق�ضاء هو احللقة الأ�ضعف يف حماربة
�آفة تقليد الب�ضائع ،فهو ي�أخذ وقتا ً طويال ً
يف البت يف بع�ض الق�ضايا ،وبعد االنتظار
الطويل ي�صدر �أحكاما ً غري رادعة ،معظمها
ت�ضمنها
يت�ضمن عقوبة ال�سجن ،و�إن
ال
ّ
ّ
فلمدة ال تتجاوز الثالثة �أ�شهرّ � ،أما الغرامات
ّ
تتخطى
والتعوي�ضات فخفيفة جداً ،ال
اخلم�سة ع�رش مليون لرية ،يع ّلق ع�ضو الـ
� BPGسليم خوري وي�ضيف« :حتى �أن �أحد
املق ّلدين و�صف فرتة حب�سه يف ال�سجن
املركزي يف روميه بالإقامة يف فندق خم�س
جنوم؛ حيث قال املق ّلد« :دخلت ال�سجن
وكنت املق ّلد الوحيد يف الغرفة التي �أقمت
فيها مع خم�سة ع�رش موقوفا ً وحمكوما ً
�آخرين ،وبعد �شهر عندما خرجت �أ�صبح يف
الغرفة خم�سة ع�رش مق ّلداً» .ويختم خوري:
متخ�ص�صة بامللكية
«�إن�شاء غرفة ق�ضائية
ّ
الفكرية ،هو املدخل �إلى تقوية حلقة
الق�ضاء يف عملية مكافحة املنتجات
�سيتفرغ لها بدال ً من
املق ّلدة ،لأ ّن القا�ضي
ّ
الإن�شغال مبئات امللفات االخرى املرتاكمة.
تخ�ص�ص الق�ضاة يف هذا
ح�سن
ّ
كذلك ي َ ُ
النوع من امللفات».

«طالب بحقك»
تبقى التوعية احللقة الأخرية من مكافحة
ظاهرة التقليد� .سلهب ق�سم امل�ستهلكني
الى �أربع فئاتَ :من ال يعرف �أ ّن الب�ضائع
مق ّلدة وي�ستهلكها فيقع �ضحية الغ�ش،
َمن يعرف �أنّها مق ّلدة وي�ستهلكها في�شارك
يف اجلرمَ ،من يعرف وال ي�ستهلكها وال يب ّلغ
عنها في�سهم بال�رضر ،و َمن يعرف ب�أنّها
مق ّلدة ويب ّلغ عنها فيطالب بحقّ ه .من
هنا كانت حمالت التوعية التي قامت بها
الـ  ،BPGبهدف حماية الفئة الأولى عرب
حث من
توعيتها وتو�سيع الفئة الرابعة عرب ّ
يكت�شف التقيلد على املطالبة بحقه .ويف
هذا االطار ،ت�ساهم ال�رشكات يف التوعية
على متييز املن ّتج الأ�صلي عرب حفر العالمة
�أو �إ�ضافة  .hologramكذلك تعمد �إلى
تغيري ال�شكل اخلارجي للمنتَج كل عامني،
وتظهره يف الإعالنات اخلا�صة به.
وختاماً ،امام واقع التق�صري ،املق�صود �أو
والتطور البطيء ملكافحة
غري املق�صود،
ّ
يتحمل
بد من �أن
�آفة التقليد يف لبنان ،ال ّ
ّ
املواطنون امل�س�ؤولية ،ويطالبوا بحقهم.

حكم قضائي
�س ِ
ج َن ملدة �سنة لبيع دواء ممنوع تداوله
ُ
�أ�صدر القا�ضي املنفرد اجلزائي يف
غ�سان اخلوري حكماً ،حمل الرقم
بريوت
ّ
بتاريخ ،2012/3/29
2009/1335
ق�ضى ب�سجن �صاحب �صيدلية
و�صيدليني ملدة تراوحت بني ال�س ّتة
�أ�شهر وال�سنة ،وتغرميهم مببالغ تراوحت
بني �سبعة ماليني و 15مليون لرية
مهربة
لبنانية ،وذلك لبيعهم �أدوية
ّ
وممنوع تداولها بقرارات من وزارة
ال�صحة.
يف الواقعات
�ضبط جهاز التفتي�ش ال�صيديل يف
وزارة ال�صحة لدى �صيدلية يف حم ّلة
كورني�ش املزرعة  1590ظرفا ً من
الدواء امل�ضاد للأوجاع «،»Ibuprofen
الذي �سبق لوزارة ال�صحة �أن ا�صدرت
قرارات ب�سحبه من ا لأ�سواق اللبنانية
وعدم تداوله� .أتت هذه اخلطوة بعد
الك�شف على م�ستودع �أدوية يف
تبي من دفاتر ح�ساباته �أ ّن
�صيدا،
ّ
�صاحبه باع ال�صيدلية هذه الكمية
أقر ال�صيديل �صاحب
من الدواءّ � .
امل�ستودع ب�أ نّه ا�شرتى الكمية من
�صيديل ثا نٍ� ،إ ّدعى بدوره �أ نّه ا�شرتاها
من �شخ�ص قد تويف وذلك من دون �أن
يربز �أية فواتري.
يف القانون
�إعتربت املحكمة �أ ّن فعل �صاحب
ال�صيدلية جلهة �رشاء هذه الكمية
من الدواء املمنوع تداوله ،لكونه
مهربا ً وغري م�ضمون اجلودة ولي�س
ّ
م�سجال ً وغري معروف م�صدر ا�سترياده،
ّ
ّ
ي�شكل جرم املادة
وبيعه يف �صيدليته
 92من قانون ال�صيدلة ،بالن�سبة �إلى
املدعى عليهم الثالثة .واعتربت �أنّه ال
ير ّد على دفاعهم بعدم معرفتهم ب�أ ّن
مهرب ذلك لكون ال�صيدلية
الدواء
ّ
وم�ستودع الأدوية امل�س�ؤول عن �إدارته
�صيديل هي م�ؤ�س�سات �صيدالنية
جمازة وجتارية ي�ضبط عملها قانون
مزاولة مهنة ال�صيدلة يف لبنان

والأنظمة امللحقة به ،التي ت�ضبط
عمل امل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية وبيعها
ا لأدوية.
احلكم
حكمت املحكمة ب�إدانة املدعى
عليهم ،مبقت�ضى املادة  92من قانون
ال�صيدلة ،وحب�س كل منهم ملدة �سنة
وثالثة ا�شهر وتغرمي كل منهم ثالثني
مليون لرية لبنانية .و�أنزلت املحكمة
احلكم على �صاحب ال�صيدلية� ،سندا ً
للمادة  254عقوبات� ،إلى �ستة �أ�شهر
حب�س و�سبعة ماليني لرية غرامة،
وعلى �صاحب امل�ستودع �ألى ثمانية
�أ�شهر حب�س وع�رشة ماليني لرية غرامة
وعلى ال�صيديل الذي باعه الدواء الى
�سنة حب�س وع�رشة ماليني لرية غرامة.
كذلك ق�ضى احلكم مبنع املدعى
عليهم من مزاولة مهنة ال�صيدلة
ملدة �سنة من تاريخ تنفيذ احلكم.
منع مزاولة مهنة ال�صيدلة �سنتني
مزور
لبيع دواء قلب
ّ
�أ�صدر القا�ضي املنفرد
غ�سان اخلوري
يف بريوت
ّ
حمل الرقم 2007/1620
 ،2012/03/29ق�ضى ب�إدانة
م�ستودع �أدوية و �أربعة
ومتورّط �آخر مبقت�ضى املادة

اجلزائي
حكما ً،
بتاريخ
�صاحب
�صيادلة
 92من

قانون ال�صيدلة .وتراوحت العقوبات
بني ثمانية �أ�شهر و�سنة وثالثة ا�شهر
�سجن وخم�سة ماليني لرية وثالثني
مليون لرية لبنانية غرامة ،ومنع
مدة �سنتني
مزاولة مهنة ال�صيدلة
ّ
من تاريخ �إبرام احلكم.
يف الواقعات
�ضبط التفتي�ش ال�صيديل يف وزارة
ال�صحة لدى م�ستودع �أدوية يف حم ّلة
اال�رشفية  34علبة دواء قلب ()plavix
املهرب واملمنوع تداوله
من النوع
ّ
بح�سب قرارات وزارة ال�صحة العامة.
وتبي لدى التدقيق بحركة املبيعات
ّ
وامل�شرتيات كمية  304علب من هذا
الدواء ،م�رصّح عن م�صدر  68علبة
تبي
منها فقط .وبعد التحقيق بامللف ّ
تورّط ثالثة �صيادلة يف عملية بيع هذه
الكمية و�رشائها �إ�ضافة �إلى �شخ�ص
رابع �سهل العملية.
يف القانون
�إعتربت املحكمة �أ ّن فعل املدعى عليه
�صاحب امل�ستودع جلهة �رشاء الدواء
من م�صادر خمتلفة غري ال�رشكة
الوكيلة وقيامه بت�رصيف الكمية
ب�شكل يثري الريبة ،رغم قرار وزارة
ال�صحة الذي منع التداول بهذه
ّ
ي�شكل اجلرم
الطبخة من الدواء،
املن�صو�ص عليه يف املادة  92من
5

قانون ال�صيدلة .ور�أت املحكمة �أ ّن
م�س�ؤولية ال�صيدلية مديرة امل�ستودع
ال تقت�رص على ا�ستالمها كمية
املزور ،حيث �إ ّن اكت�شاف تزويرها
الدواء
ّ
ً
ً
يتط ّلب تدقيقا علميا مل تقم به
و�إ ّن ا�ستالم الدواء من غري الوكيل
ّ
ي�شكالن
والتالعب بتدوين م�صدره
تدخلها يف اجلرم املرتكب
دليال ً على
ّ
من �صاحب امل�ستودع.
احلكم
�أدانت املحكمة املدعى عليهم بجرم
املادة  92من قانون ال�صيدلة معطوفة
على املادة  254عقوبات .وق�ضى احلكم
بحب�س �صاحب امل�ستودع ملدة �سنة
وتغرميه ثالثني مليون لرية لبنانية ،و�إنزال
العقوبة تخفيفا ً �إلى ثمانية �أ�شهر
�سجن وع�رشين مليون لرية غرامة.
كذلك بحب�س ال�صيدلية امل�س�ؤولة عن
�إدارة امل�ستودع ثمانية �أ�شهر وتغرميها
مبلغ ع�رشة ماليني لرية ،و�إنزال العقوبة
تخفيفا ً وتغرميها مبلغ خم�سة ماليني
لرية لبنانية� .أما ال�صيادلة الثالث
فق�ضى احلكم بحب�سهم ملدة �سنة
وثالثة �أ�شهر وتغرمي كل منهم ثالثني
مليون لرية لبنانية ،ومنعهم من
مزاولة مهنة ال�صيدلة� ،سندا ً للمادة
 94عقوبات معطوفة على املادة 92
�صيدلة ،ملدة �سنتني من تاريخ �إبرام
احلكم .كذلك ق�ضى احلكم بحب�س
ال�شخ�ص الرابع ملدة �سنة وتغرميه
ع�رشة ماليني لرية لبنانية.

مهرب
 15مليون لرية غرامة لبيع دواء
ّ
وغري م�ضمون اجلودة
�أ�صدر القا�ضي املنفرد اجلزائي يف
غ�سان اخلوري حكماً ،حمل الرقم
بريوت
ّ
 2008/1298يف تاريخ ،2012/03/29
ق�ضى ب�إدانة �صيدليني و�شخ�ص ثالث
بجرم املادة  92من قانون ال�صيدلة،
وتراوحت العقوبات بني الثالثة �أ�شهر
وال�سنة �سجنا ً وبني الع�رشة ماليني
واخلم�سة  10مليون لرية لبنانية غرامة.
يف الواقعات
بعد قرار وزارة ال�صحة القا�ضي مبنع
الدواء امل�ضاد للأوجاع «»Ibuprofen
من التداول� ،ضبط جهاز التفتي�ش
ال�صيديل يف الوزارة مظروفني من
الدواء يف �صيدلية يف حملة الرببري .ويف
التحقيق� ،أفادت ال�صيديل امل�س�ؤولة
عن هذه ال�صيدلية �أنها ا�شرتت
اربعة ع�رش مظروفا ً من الدواء امل�شار
اليه من م�ستودع �أدوية ،وانها تب ّلغت
قرار وزير ال�صحة ب�سحب هذا الدواء
من الأ�سواق � ّإل �أنّه بقي املظروفان
امل�ضبوطان عن طريق اخلط�أ يف
ال�صيدلية� .صاحب امل�ستودع �أ�شار الى
�أنّه باع الدواء من دون �أن يعرف ما اذا
كان «�رشعياً» ،لكونه ال يباع يف علب
كرتون �إمنا مبظاريف منفردة وال يوجد
عليها دمغة وزارة ال�صحة ،و�أنّه ا�شرتى
الكمية من �صيديل.
يف القانون
اعتربت املحكمة �أ ّن جرم املدعى عليها
مديرة ال�صيدلية جلهة �رشاء دواء

مهرب وغري م�ضمون اجلودة ،وبيعه يف
ّ
�صيدليتها ،يخ�ضع لأحكام املادة 92
من قانون ال�صيدلة ،لكون عملها يف
ال�صيدلية هو عمل يخ�ضع ل�ضوابط
ن�ص عليها القانون املذكور ،ومن هذه
ال�ضوابط �رشاء الأدوية من م�صدر
موثوق به والتدقيق بدمغة امل�ستورد
ووزارة ال�صحة ورقم الت�سجيل ،وهذا
غري متوفّر يف الدواء امل�شار اليه .هذا
ف�ضال ً عن �أنّه مل يدخل الى لبنان عرب
�أجهزة الرقابة يف وزارة ال�صحة من
املرافئ اجلمركية ،فيكون الدواء بالتايل
مهربا ً وغري م�ضمون اجلودة.
ّ
احلكم
�أدانت املحكمة املدعى عليهم الثالثة
بجرم املادة  92من قانون ال�صيدلة
معطوفة على املادة  254عقوبات.
وق�ضى احلكم ب�سجن ال�صيديل
مدة ثالثة
امل�س�ؤولة عن ال�صيدلية
ّ
�أ�شهر وتغرميها مبلغ ع�رشة ماليني
مدة
لرية ،و�سجن �صاحب امل�ستودع
ّ
�أربعة �أ�شهر وتغرميه ع�رشة ماليني لرية،
و�سجن ال�صيديل الذي باعه الكمية
مدة �سنة وتغرميه مبلغ خم�سة ع�رش
ّ
مليون لرية ،وذلك بعد خف�ض العقوبة
لكل واحد منهم من ال�سجن �سنة
وثالثة �أ�شهر وثالثني مليون لرية غرامة.
وق�ضى احلكم كذلك مبنع ال�صيدليني
مدة �سنة
من مزاولة مهنة ال�صيدلـة ّ
بعد تنفيذ احلكم.

بناء على قانون «براءة االختراع»
إدانة تقليد عطورات
ً
ٍ
قا�ض منفردٍ جزائي قررا ً ق�ضى ب�إدانة �شخ�ص لبيعه عطورات حتمل عالمات جتارية مقلدة لتلك التي متلكها �رشكة عاملية مركزها باري�س فيما
�صدر عن
�أبطل التعقبات عن �آخر لعدم توفر عنا�رص جرمي التقليد واملزاحمة الإحتيالية ،وبتغرمي كل منهما ،بعد التخفيف والإدغام ،مببلغ مليون لرية لبنانية،
وب�إلزامهما ب�أن يدفعا بالتكافل والت�ضامن مبلغ خم�سة ع�رش مليون لرية لبنانية كتعوي�ضات �شخ�صية لل�رشكة املدعية .حتى الآن اخلرب �أكرث من عادي،
نظرا ً لت�ساهل الق�ضاء اللبناين مع مرتكبي جرائم التقليد والتعدي على عالمات جتارية حممية �أ�صوال ً تخ�ص الغري� ،إال �أن ما هو لي�س بعادي هو �صدور
احلكم بنا ًء على «قانون براءة الإخرتاع» بدال ً من «قانون حماية امللكية التجارية وال�صناعية» ،هذا وان جرم التقليد ين�ضوي حتت �أحكام هذا القانون.
مكوناته و�ضع العالمة الفارقة على املنتجات املق ّلدة ،وبالتايل يق�ضي �أن
تتم على �أ�سا�س التقليد الذي من
ّ
فقد ر�أى احلكم �أ ّن املالحقة ينبغي �أن ّ
و�شدد احلكم
تتم �سندا ً للمادتني  40و 42من القانون رقم  2000/240ال�صادر بتاريخ  2000/8/7معطوفة على املادة  702من قانون العقوبات.
ّ
ّ
على وجوب �إثبات �سوء النية لدى من يعر�ض املنتوجات املق ّلدة �أو يبيعها ،بنا ًء على الفقرة الثانية من املادة  40من قانون براءة االخرتاع ،معتربا ً �أ ّن
القاعدة هي ح�سن النية لدى املدعى عليه .وطلب مراعاة بع�ض الظروف املحيطة بالق�ضية كالت�شابه التام بني املنتج املق ّلد واملنتج الأ�صلي،
با�ستثناء ال�سعر ،والكمية املحدودة من املنتجات املق ّلدة.
اخط�أ احلكم يف تطبيق قانون براءات الإخرتاع على الأفعال اجلرمية املتمثلة بتقليد الب�ضائع والتعدي على عالمات جتارية تخ�ص الغري ،ف�إعترب يف
حيثياته ب�أنه ينبغي �أن تتم املالحقة على ا�سا�س التقليد ويقت�ضي �أن تتم �سندا ً لأحكام املادتني  40و 41من القانون رقم  ،2000/140املتعلق برباءات
الإخرتاع ،فوقع احلكم يف خط�أ جاهر لتوجب تطبيق �أحكام املواد  105وما يليها من القرار رقم  2385املتعلق بحماية امللكية التجارية وال�صناعية
واملادة  702من قانون العقوبات اللبناين.
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مقاالت
شتيوي :يجب تشديد عقوبة تقليد المواد الغذائية
املحامي عمر �شتيوي
مدير الدائرة القانونية يف �رشكة ن�ستله
ال�رشق الأو�سط
«املجلة الق�ضائية» ،العدد الأول� ،آذار
2012

تنتهج �رشكة «ن�ستله» ا�سرتاجتية عدم
امل�ساومة يف حقوق امللكية الفكرية ويف
تقليد الب�ضائع ،الن الهدف هو �أن يقوم
امل�ستهلك ب�رشاء وا�ستهالك الب�ضائع
امل�صنعة يف م�صانع �رشكة
الأ�صلية
ً
«ن�ستله» وان ال يقع �ضحية الب�ضائع
املقلدة .لذا ثابرت «ن�ستله» ،منذ العام

 ،2005الى التعاون مع �إدارات اجلمارك
يف معظم الدول ،وعلى وجه اخل�صو�ص
الدول التي فيها م�شاكل التقليد.
فوق ًعت مذكرات ثنائية مع اجلمارك
الأردنية وال�سورية وامل�رصية وغريها.
وبنت ال�رشكة �أو�صار تعاون وثيقة مع
اجلمارك اللبنانية ،على �أمل تتويج هذا
التعاون املثمر بتوقيع مذكرة تفاهم
لت�أطري التعاون امل�ستقبلي وتدريب
العنا�رص والكوادر اجلمركية املخت�صة
بفح�ص احلاويات والك�شف على
حمتوياتها من النواحي الفنية من �أجل
متكينهم ب�سهولة و�رسعة وي�رس من
ك�شف الب�ضائع املقلدة ووقفها.
املراقبة وحدها ال تكفي ملكافحة
التقليد ،من هنا تكمن �أهمية جلم
هذه الظاهرة عرب �إحالة املرتكبني �إلى
الق�ضاء املخت�ص على �أن ت�صدر �أحكام
تراعي وتوازي درجة خطورة التقليد
على �صحة امل�ستهلكني و�سالمتهم.

وبالتايل يجب �أن ت�ستخدم املحاكم
�سلطتها على �أكمل وجه ،من حيث
ت�شديد العقوبات.
االغذية بنف�س م�صاف االدوية �إذا ما
مت تقليدها ،النها ت�ستهدف ب�شكل
ا�سا�سي املر�ضى ،االطفال والعجزة.
لذا يجب رفع عقوبة تقليد املواد
الغذائية لت�صبح الغرامة وال�سجن،
�أ�سو ّة بت�شديد عقوبة تقليد وتزوير
االدوية .وهنا ميكن للبنان �أن يلعب
دورا ً رياديا ً يف املنطقة يف مكافحته
لظاهرة التقليد ويف �ضبطها ،النه
كان من الأوائل بني الدول ب�أن �أقرَ يف
العام  2005القانون رقم  659ب�ش�أن
حماية امل�ستهلك والذي �صدر عن
جمل�س النواب اللبناين بتاريخ � 4شباط
 2005ومبوجبه متار�س املديرية العامة
حلماية امل�ستهلك �صالحيتها وتلعب
دورا ً متميزا ً يف حماية امل�ستهلك
اللبناين من الغ�ش التجاري والتقليد
وتتلقى ال�شكاوى بهذا اخل�صو�ص.

مكافحة سرطان إقتصادي :تقليد البضائع
املحامي راين �صادر
«املجلة الق�ضائية» ،العدد الأول� ،آذار
2012

ين�سق الى
امللكية الفكريّة و�أن
م�سائل
ّ
ّ
حد ما بني الدولة والقطاع اخلا�ص على
هذا ال�صعيد.

يلعب �أ�صحاب احلقوق دورًا �أ�سا�سيًا
يف مكافحة التقليد عرب و�ضع خطة
حلماية عالماتهم التجارية بت�سجيلها
ثم ،حمايته قانونيًّا وق�ضائيًّا.
�أوالً ،ومن َّ

�أما بالن�سبة �إلى ال�ضابطة العدلية،
من موظفي وزارة الإقت�صاد ،وقوى
الأمن واجلمارك ،فيجب بذل امل�ستطاع
لك�شف م�صنعي وم�ستوردي الب�ضائع
املقلدة الأ�سا�سيني ،وعدم حمايتهم
و�/أو �إيجاد طرق لتخفيف الوزر عنهم.
فكم طفال ً يجب �أن يت�سمم ورمبا مير�ض
�أو حتى يقتل ،لنعي �أن التقليد �رسطان
�إقت�صادي يجب �إتقاء �رشّه؟!

دوليًّا ،على الدولة اللبنانية امل�صادقة
على الإتفاقيات الدولية املتعددة
الأطراف اجلديدة ،وفتح �أفق جديدة عرب
�إتفاقيات ثنائية مع دول يتم الإ�سترياد
منها ب�شكل م�ستمر ،لكي تتم مالحقة
�سل�سلة املقلدين بكاملها من م�صنع
وم�صدر وم�ستورد وبائع� .أما حمليًّا،
ّ
فعلى جمل�س النواب واحلكومة� ،إقرار
م�شاريع القوانني اجلديدة التي تتناول
امللكية الفكرية ب�شكل عام ،و�إ�صدار
قوانني ومرا�سيم تطبيقية خا�صة
بالتقليد ب�شكل خا�ص ،بحيث ت�شدد
العقوبات خا�صة تلك املتعلقة ب�صحة
النواب
الإن�سان .كذلك ،يفرت�ض مبجل�س
ّ
تعيني� ،أقله ،ع�ضوٍ� ،أو جلنة ملتابعة

وللق�ضاء دور بارز ٌ يف مكافحة التقليد.
ع�سى �أن نرى �أحكا ًما جريئة حتكم ب�أكرث
طماعة �أ�ضحت
من العدل لردع �أقلية
ّ
مت�سك بخيوط �إقت�صادية و�أمنية عديدة،
ال يردعها رادع ،وال يحكمها حاكم.
ال�سيا�سيني ورجال الدين معرفة �أ ّن
وعلى
ّ
امللكية الفكريّة هي �أ�سا�س بناء
حماية
ّ
جمتمع ح�ضاري .وعلى املجتمع املدين
التحرك ،وعدم البقاء �ساكنًا و�ساكتاً.

و�أخريًا ولي�س �آخرًا ،علينا �أن نعي �أنه
يف حال �إ�ضمحالل امللكية الفكرية،
�ست�ضمحل ال�رشكات التي تبتكر
اجلديد! ممكن �أن ال يكون لذلك �أهمية،
وحمرمة،
�إال �أ ّن ال�رسقة تبقى معيبة
ّ
�إجتماعيًّا ودينيًّا وحقوقيًّا ،والتقليد
يبقى �رسقة� ،إن �إنت�رشت دون رقيب
�أو ح�سيب فقد ت�سلب لي�س فقط
الأموال ،بل احلياة �أي�ضاً.
�شارك مكتب �صادر وم�شاركوه  -حمامون
وم�ست�شارون قانونيون يف عدد «املجلة
الق�ضائية» الثاين (�آذار  )2012يف ملف
تهدد �أمننا الغذائي
«تقليد املنتجات� ...آفة
ّ
وال�صحي».
املحامية باتري�سيا �صعيبي �رشحت كيف
تتم عمليات التقيلد يف لبنان ،و�أعطت
�أمثلة عن ق�ضايا وعن �أحكام ق�ضائية يف
جرائم تقليد املنتجات.
املحامية ن�رسين حداد كتبت يف فقرة
«دليل املواطن» عن الية ت�سجيل العالمات
التجارية (.)Trademarks
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مؤتمرات

 7نصائح لكشف المنتجات
المق ّلدة :1

ورشة عمل عن «قوانين الملكية الفكرية وأثرها على األعمال»
ّ
نظمت وزارة الإقت�صاد والتجارة ،يف  17متوز  ،2012بالتعاون مع «جمعية جتّار بريوت»
ّ
العاملية للملكية الفكرية» ،ور�شة العمل حول مو�ضوع «�إنفاذ قوانني
و«املنظمة
ّ
امللكية الفكرية و�أثرها على الأعمال» ،يف ح�ضور رئي�سة م�صلحة حماية امللكية
نحا�س ،رئي�س جمعية
رحال فاعور ممثّلة وزير الإقت�صاد والتجارة نقوال ّ
الفكرية �سلوى ّ
ّ
�شما�س ،ممثّل املنظمة العاملية للملكية الفكرية ال�سفري عمر عبد
جتّار بريوت نقوال
ّ
الر�سمية ورجال �أعمال.
العزيز وممثّلني عن خمتلف الإدارات والأجهزة
ّ
أهمية
�شما�س ّ
أهمية العمل على �إنفاذ قوانني امللكية الفكرية يف لبنان و� ّ
�شدد «على � ّ
ّ
ً
ف�ضل عن �أثرها البالغ على م�ستوى الن�شاط
دورها يف ت�أمني �سالمة القطاع ال ّتجاري،
والأعمال» .فاعور �أ�شارت �إلى �أ ّن «�إنفاذ هذه القوانني يحفّ ز الإبتكار والإبداع و�إيجاد
وجمعية جتّار
أهمية التعاون بني وزارة الإقت�صاد والتجارة
فر�ص عمل جديدة .من هناّ � ،
ّ
بريوت الذي يهدف �إلى تفعيل �إنفاذها وحتفيز �أ�صحاب احلقوق على تقدمي ال�شكاوى».
عبد العزيز اعترب �أ ّن «�إنفاذ حقوق امللكية الفكرية فى الدول العربية عمو ًما ،ما
زال يف حاجة �إلى مزيد من الإلتزام من جانب احلكومات املعنية ،وكذلك النظم
الق�ضائية فى البلدان العربية ما زالت يف حاجة �إلى مزيد من التدريب والتطوير
حتى ت�ستطيع ا�ستيعاب ّ
امللكية الفكرية».
كل تفا�صيل مو�ضوعات
ّ
ّ
امللكية
العاملية حلماية
«املنظمة
نائب مدير ق�سم «بناء احرتام امللكية الفكرية» يف
ّ
ّ
قدم «نظرة عامة عن �إنفاذ امللكية الفكرية ()IP
الفكرية» كزافيه فريماندليه ّ
«تطور مواقف امل�ستهلكني من التقليد والقر�صنة
على امل�ستوى العاملي» ,و�رشح
ّ
للملكية الفكرية يف
إقليمي
ل
ا
املعهد
مدير
تناول
جانبه
مع �إزدياد التوعية» .من
ّ
كلية احلقوق يف جامعة حلوان (القاهرة) د .ح�سام عبد الغني ال�صغري موا�ضيع:
«القر�صنة والتقليد و�أثرهما على الإقت�صاد الوطني»�« ،إنفاذ حقوق امللكية
الفعال و�أثره على التناف�س يف العالمات
الفكرية وال�صحة العامة» و«الإنفاذ
ّ
التجارية وحق امل�ؤلف»ّ � .أما «جتربة امللكيَّة الفكريَّة يف لبنان» فتناولها القا�ضي
بوابة «العالمات التجارية بني الن�ص والإجتهاد» .فيما ف ّند و�سام
ن�سيب
ايليا من ّ
ّ
املرعية الإجراء يف مو�ضوع امللكية
العميل من وزارة الإقت�صاد القوانني اللبنانية
ّ
الفكرية يف لبنان.

مكافحة
مؤسسة عام 2011
مراقبة حماية المستهلك شملت نحو 94387
ّ
ك�شف املدير العام لوزارة الإقت�صاد بالإنابة ف�ؤاد فليفل �أ ّن «الأرقام ال�سنوية للعام
ّ
حمال جتارية
مهمات املراقبة التي �شملت
 2011ت�شري بو�ضوح �إلى اتّ�ساع رقعة
ّ
ّ
ّ
ؤ�س�سة يف
وحمال املواد الغذائية
وحمال امل�صوغات التي بلغ عددها  94387م� ّ
ّ
العينات امل�أخوذة
عدد
يف
وا�ضح
ارتفاع
إلى
�
كذلك
اللبنانية،
أرا�ضي
ل
ا
أنحاء
كل �
ّ
للتحليل وعدد حما�رض ال�ضبط وارتفاع عدد ال�شكاوى التي تتلقّ اها املديريّة عرب
ّ
اخلط ال�ساخن .»1739
حتدث يف ندوة ّ
نظمتها مديرية حماية امل�ستهلك يف وزارة الإقت�صاد
فليفل ،الذي ّ
أقرته الأمم املتحدة يف 15
�
الذي
امل�ستهلك
حلقوق
العاملي
اليوم
ملنا�سبة
والتجارة
ّ
�آذار عام  ،1985ك�شف �أي�ضا ً �أ ّن املديريّة «وبناء على املعلومات التي توفّرت لها قامت
ؤ�س�سة جتاريّة بني م�ستودعات
بدوريات املراقبة بالك�شف على ما يقارب  150م� ّ
ومطاعم وفنادق للت� ّأكد من عدم وجود موا ّد مق ّلدة �أو منتهية ال�صالحية لديها».
القتراحاتكم و /أو لالستحصال على نسخة من هذه
النشرة ،الرجاء مراسلتنا على البريد االلكتروني:

sader@saderlaw.com
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� -1إنتبهوا �إلى العرو�ض التي تبدو
لكم غري واقعية .ف�إذا ُعر�ض عليكم
منتجا ً ب�سعر منخف�ض جداًّ ،
فكروا
مرتني قبل �رشائه.
ّ
تفح�صوا الغالف عن كثب
-2
ّ
(الألوان ،ال�صور ،نوعية التغليف..)..
�إ ّن املاركات املعروفة وامل�شهورة تغلَف
بطريقة خالية من ال�شوائب والعيوب.
 -3خذوا الوقت الكايف لقراءة
املعلومات املوجودة على الغالف.
�إبحثوا �أي�ضا ً عن املعلومات الأ�سا�سية
التي يجب توفّرها دائماً ،مثل� :إ�سم
امل�ص ّنع ،بلد ال�صناعة ،العالمة
املميزة...
ّ
 -4زوروا املوقع الإلكرتوين لل�رشكة
امل�ص ّنعة فقد ي�ساعدكم ذلك يف
ك�شف التقليد!
 -5قوموا ب�رشاء منتجاتكم من
بائع موثوق به كالوكالء احل�رصيني
لتتجنبوا املجازفات.
ّ
� -6أطلبوا فاتورة ر�سمية مقابل
ّ
�سيمكنكم ذلك من
م�شرتياتكم �إذ
�إ�سرتجاع حقّ كم يف ما بعد �إذا لزم
الأمر.
 -7ال ترت ّددوا بالإت�صال على 1739
لتتقدموا ب�شكوى مبا�رشة �إلى
ّ
مديريّة حماية امل�ستهلك يف وزارة
الإقت�صاد والتجارة.
1- http://www.brandprotectiongroup.org

عقوبات

غرامة و�سجن من ثالثة ا�شهر الى
ثالث �سنوات لكل �شخ�ص قلد عن
معرفة �أو ا�ستعمل ماركة مودعة
بدون �أن يرخ�ص له �صاحب املاركة
�أو باع عن معرفة �أو عر�ض للبيع
حم�صوال ً عليه ماركة مقلدة بق�صد
الغ�ش (املادة 105من قانون «حماية
ال�صناعية والتجاريّة  -الرقم
امللكية
ّ
ّ
.)24/2385
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