اإلشكاليات القانونية لرهن العالمة التجارية
يف التشريع اإلماراتي
د .مظفر جابر الراوي

امللخص

أستاذ القانون التجاري املشارك
كلية القانون ،جامعة الشارقة،
اإلمارات العربية املتحدة

استهدفت هذه الدراسة أحكام رهن العالمة التجارية نظرا ً ألهميته بالنسبة للتاجر في
نطاق االئتمان التجاري ،ولكونه لم ينل حظه بعد من التحليل والدراسة في التشريع
اإلماراتي .كما استهدفت الدراسة بيان مدى صالحية تطبيق أحكام الرهن التجاري في
قانون املعامالت التجارية واألحكام العامة للرهن في قانون املعامالت املدنية على رهن
العالمة التجارية.
ويثير موضوع الدراسة عدة إشكاليات منها التكييف القانوني لعقد الرهن اخلاص
بالعالمة التجارية ،وإشكاليات أخرى تشكل تهديدا ً ملصلحة الدائن املرتهن .فقد تؤدي
بعض السلوكيات من جانب املدين إلى اإلضرار مبصلحة الدائن .فعدم التزامه برعاية
مصاحله التجارية ،وإهمال جودة املنتجات أو اخلدمات قد يؤديان إلى انخفاض قيمة
العالمة التجارية ،أو تصبح بال قيمة ،أو عدم اتخاذه اإلجراءات القانونية الالزمة لص ْد
أي اعتداء يقع على عالمته ،أوعدم جتديد تسجيلها يؤدي إلى سقوطها الذي يؤثر تأثيرا ً
مباشرا ً على الدائن املرتهن بزوال العالمة التجارية وزوال ضمانه املالي .وينتهي األمر
بانقضاء هذا الرهن وبيع العالمة التجارية الذي لم تنظم أحكامه.
وتستعرض الدراسة بعض احللول لهذه اإلشكاليات وسبل تداركها في ظل غياب
النصوص القانونية التي تعالج هذه اإلشكاليات.
وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي لنصوص التشريعات اإلماراتية التي عاجلت
موضوع الرهن وحتليلها والوقوف عند مضامينها ،واإلشارة إلى موقف القضاء
اإلماراتي بهذا الشأن.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ،ضرورة قيام املشرع اإلماراتي
بسن قانون للرهن التجاري مستقل يتناسب مع طبيعة وخصوصية هذا الرهن الذي
تستوجب معامالته التجارية سرعة اإلثبات والتنفيذ واالئتمان.
كلمات دالة :العالمة التجارية ،الرهن التأميني ،الرهن احليازي ،القانون اإلماراتي،
امللكية الفكرية.
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املقدمة

أهمية الدراسة
تعد العالمة التجارية أحد عناصر احملل التجاري ،وحتتل مركزا ً هاما ً في نطاق حقوق
امللكية الفكرية( )1في ظل العصر احلديث ،السيما بعد التطور التجاري واالقتصادي الذي
شهدته دول العالم(.)2
وتبرز أهمية العالمة التجارية في إمكانية استخدامها بشكل مستمر لفترة طويلة ،إذا ما
مت استعمالها واحلفاظ على جتديد تسجيلها على نحو دائم(.)3
والعالمة التجارية من حيث طبيعتها القانونية من طائفة حقوق امللكية الصناعية والتجارية،
وأحد عناصر املتجر لتمييز منتجات التاجر عن املنتجات املشابهة التي ينتجها تاجر آخر
في وسط تنافسي كبير ،وهي في الوقت ذاته وسيلة الجتذاب الزبائن( .)4وتع ّرفها املنظمة
) (1يطلق مصطلح امللكية الفكرية على ما ينتجه العقل البشري من أفكار محددة تتم ترجمتها إلى أشياء
ملموسة ،فيدخل في نطاقها احلقوق الناجتة من النشاط الفكري اإلنساني في امليادين الفنية ،واألدبية،
والعلمية ،والصناعية ،والتجارية كافة ،وهي محمية مبوجب القوانني الوضعية ومعترف بها ألصحابها.
وبالطبع ال يجوز االعتداء عليها بأي شكل من األشكال .ملزيد من التفصيل انظر :عارف علي عارف القره
داغي ،مسائل فقهية معاصرة  -بيع العالمة التجارية والتصرف فيها  -قضايا معاصرة في الرهن -
إفشاء السر في الفقه اإلسالمي  -السر الطبي منوذجاً ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،2010،ص .5
) (2في عام  2018تصدرت أمازون  Amazonقائمة العالمات التجارية مع تقييم مذهل بقيمة 150.9
مليار دوالر ،فيما تلتها أبل  Appleفي املرتبة الثانية مببلغ  146.3مليار دوالر ،في حني جاءت جوجل
 Googleبعد ذلك مببلغ  120.9مليار دوالر ،ثم ما تبقى من  500شركة تضم قائمة من العالمات التجارية
املعروفة في مختلف القطاعات تتبع بترتيب تنازلي .وقد سجلت شركتان أمريكيتان أكثر من 300000
فئة للعالمات التجارية محليا ً وأكثر من مليون على املستوى الدولي في عام  .2016وعندما أكدت شركة
شيبوتل  Chipotleأنها تقدمت بطلب لعالمة جتارية لـ «باتر بيرغر» « ،»Better Burgerارتفع سهمها
بنسبة  2.5باملائة في ساعات ما بعد التداول.
Xuan-Thao Nguyen and Erik D. Hille: The Puzzle in Financing with Trademark
Collateral, Houston Law Review (Symposium Issue), December 2018, p. 367.

) (3على سبيل املثال ،مت تطوير األسبرين في بداية القرن املاضي ،وعلى الرغم من انتهاء براءة اختراعه منذ
فترة طويلة ،فإن شركة باير باستخدام األسبرين كصورة من صور العالمة التجارية وسمعتها الطيبة
مع وجود حماية قانونية للعالمة التجارية لها في املستقبل املنظور ،ال تزال حتقق إيرادات ضخمة نتيجة
صورة العالمة التجارية القوية والعالية اجلودة .انظر:

Rishi Ram Chapagai, Economic Perspectives of Trademarks, The Saptagandaki
Journal. Vol. IX, February 2018, p.73.

) (4تعد العالمة التجارية ذات قيمة ألنها مت ّكن مالكي العالمات التجارية من جذب املستهلكني إلى املنتجات ،عندما
حتقق العالمة وضعا ً متميزا ً جلذب املستهلك ،فإنها تصبح أكثر عرضة لالستغالل من قبل الغير .وميكن أن
يحدث ضرر محتمل ،حتى لو لم يعرقل استخدام أي طرف ثالث قدرة العالمة التجارية على أداء وظيفتها
األساسية ،كالتشوية لسمعة العالمة التجارية الذي يحتمل أن يضر مبالك العالمة التجارية مستقبالً.
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العاملية للملكية الفكرية على أنها« :إشارة متيز سلع أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات
سائر الشركات(.)5
والعالمة التجارية من املنقوالت املعنوية التي تصلح محالً لكافة التصرفات القانونية من
قبل مالكها التي تتفرع عن حق امللكية مثل حق البيع واالستغالل واالنتفاع ،حيث أجاز
القانون االحتادي رقم  37لسنة  1992بشأن العالمات التجارية املعدل بالقانون رقم 19
لسنة  2000والقانون رقم  8لسنة  2002رهن العالمة التجارية وذلك في املادة ) (27منه
بقولها« :يجوز نقل ملكية العالمة التجارية أو رهنها أو احلجز عليها مع احملل التجاري أو
مشروع االستغالل التي تستخدم العالمة في متييز منتجاته أو خدماته أو من دونهما».
وع َّرف قانون املعامالت التجارية رقم  18لسنة  1993الرهن التجاري بشكل عام بأنه:
«هو الذي يعقد على مال منقول ضمانا ً لدين جتاري».
ورهن العالمة التجارية هو رهن جتاري ،وإنه رهن حلق معنوي منقول وله طبيعة
خاصة ،وقد يكون الرهن جتاريا ً إذا كان لتأمني دين جتاري ،أما إذا كان لتأمني دين
مدني ،فإنه يكون مدنياً ،واملعيار في حتديد ما إذا كان الرهن جتاريا ً أم ال هو بالنظر إلى
الدين الذي قام الرهن لضمانه.
وتعريف الرهن الذي يحكم العالمة التجارية واحملل التجاري يختلف باختالف الدين
املضمون بهذا الرهن ،فالدين التجاري تطبق عليه أحكام الرهن التجاري ،وفي حالة
عدم معاجلته في التشريعات التجارية تطبق القواعد العامة للرهن ،أما الدين املدني ،فإنه
بالشك يخضع للقواعد العامة للرهن في القانون املدني.
) (5املوقع اإللكتروني للمنظمة العاملية للملكية الفكريةhttps://www.wipo.int/trademarks/ar/index.html :
تاريخ الزيارة.2019/12/07:

وقد تعرضت محكمة متييز دبي إلى تعريف العالمة التجارية في حكم حديث لها بقولها« :هي كل ما أخذ
شكالً مميزا ً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام
أو تصاميم أو نقوش ،أو أي إعالنات أو عبوات أو أي عالمة أخرى أو مجموع منها ،إذا كانت تستخدم
أو يراد استخدامها في متييز البضائع أو املنتجات أو اخلدمات للداللة على أنها تخص صاحب العالمة،
بسبب صنعها أو اختيارها أو انتقائها أو عرضها للبيع» ،حكم محكمة متييز دبي ،الطعــن رقــم  397لسنة
 2019طعن جتاري ،في جلستها املنعقدة بتاريخ  ،2019-07-09منشور على املوقع اإللكتروني حملكمة
متييز دبي ،https://www.dc.gov.ae :تاريخ الزيارة.2020/01/07:
كما ع َّرفتها محكمة نقض أبو ظبي في حكم لها بقولها« :كل ما يستخدم أو يراد استخدامه في متييز
خدمات أو منتجات للداللة على أنها تخص صاحب العالمة التجارية ،بسبب صنعها أو إنتاجها أو االجتار
فيها أو عرضها للبيع» ،حكم محكمة نقض أبو ظبي ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  752لسنة
 2013قضائية ،الدائرة التجارية ،بتاريخ  ،2013-12-31مكتب فني  ،7رقم اجلزء  ،5ص  ،2479منشور
على موقع قوانني الشرق  ، www.eastlaws.comتاريخ الزيارة .2020/03/14
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وتكمن العلة من رهن العالمة التجارية في حاجة التاجر للسيولة بهدف تسيير جتارته،
والوفاء بالدين عند توفر األموال الالزمة لسد دين هذا الرهن وانقضائه ،وبالتالي التحلل
من التزاماته جتاه مرتهن العالمة التجارية .ولكون العالمة التجارية من املنقوالت املعنوية
غير املادية ،فإن ذلك يستوجب تطبيق أحكام قانون تنسجم مع طبيعة األموال املنقولة
املعنوية ،إال أن املشرع اإلماراتي لم يتناول األحكام التفصيلية لرهن العالمة التجارية في
أحكام الرهن التجاري في قانون املعامالت التجارية رقم  18لسنة  ،1993مما استدعى
الرجوع إلى القواعد العامة لقانون املعامالت املدنية رقم  5لسنة  1985واملعدل بالقانون
رقم  1لسنة  ،1987والقانون االحتادي رقم  20لسنة  2016في شأن رهن األموال املنقولة
ضمانا ً لدين لسنة  ،2016على الرغم من أن القانون األخير يحيل إلى تطبيق القوانني
اخلاصة التي تنظم رهن احملل التجاري وعناصره( ،)6إال أننا بالرجوع إلى هذه القوانني،
فإننا لم جند حلوالً وافية ملوضوع رهن العالمة التجارية ،والسيما التكييف القانوني
لهذا العقد واإلشكاليات األخرى املتعلقة بالتزامات املدين الراهن وسلوكياته جتاه الدائن
املرتهن(.)7

إشكالية الدراسة
يثير رهن العالمة التجارية العديد من اإلشكاليات ،السيما أن املشرع اإلماراتي في
قانون العالمات التجارية أشار إلى إمكانية رهن العالمة التجارية ،إال أنه لم يحط بكافة
اجلوانب القانونية املتعلقة به .كما أن املشرع لم يفرد قانونا ً خاصا ً للرهن التجاري ،وإمنا
جاءت نصوصه ضمن قانون املعامالت التجارية على خالف بعض القوانني العربية(.)8
فلو مت تطبيق قواعد الرهن التجاري على العالمة التجارية ،فإننا لن جند حلوالً شافية
إلشكاليات عديدة يثيرها هذا النوع من الرهن .
فمن ناحية تتركز اإلشكالية في التكييف القانوني لعقد رهن العالمة التجارية :هل هو
رهن تأميني أم رهن حيازي؟ ومن ناحية أخرى ،فإن عقد رهن العالمة التجارية قد
يواجه عددا ً من اإلشكاليات التي تشكل تهديدا ً ملصلحة الدائن املرتهن ،فبعد أن ضمن
الدائن حقه في الوفاء بدينه برهن العالمة التجارية للمدين ،فقد تؤدي بعض السلوكيات
) (6حيث نصت املادة ) (3من قانون رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين لسنة  2016بأنه« :يجوز أن تكون
محالً للرهن أي أموال منقولة مادية أو معنوية قائمة أو مستقبلية مبا في ذلك ما يأتي -5 :العناصر
املادية واملعنوية للمحل التجاري مع عدم اإلخالل بإمكان رهنها تبعا ً لقانون املعامالت التجارية وقانون
العالمات التجارية».
) (7على سبيل املثال :نظام الرهن التجاري السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م 75/بتاريخ  1424/11/21هـ.
) (8عدنان غسان برانبو ،التنظيم القانوني للعالمة التجارية :دراسة مقارنة ،ط ،1منشورات احللبي
احلقوقية ،بيروت ،2012 ،ص .457
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من جانب املدين إلى اإلضرار مبصلحة الدائن ،فعدم التزامه برعاية مصاحله التجارية،
وإهمال جودة املنتجات أو اخلدمات قد يؤديان إلى انخفاض قيمة العالمة التجارية ،أو
تصبح بال قيمة  ،أو عدم اتخاذه اإلجراءات القانونية الالزمة لصد أي اعتداء يقع على
عالمته ،أو عدم جتديد تسجيلها الذي يؤدي إلى سقوطها ،وينتهي األمر بانقضاء هذا
الرهن وبيع العالمة التجارية الذي لم تنظم أحكامه إال في قانون رهن األموال املنقولة
املادية ضمانا ً لدين ،والذي عالج بيع األموال املنقولة املادية دون املعنوية ،وهي إشكالية
أخرى تضاف إلى ما سبق بيانه.

منهجية الدراسة
مت اعتماد املنهج الوصفي لنصوص التشريعات اإلماراتية التي عاجلت موضوع الرهن
وحتليلها والوقوف عند مضامينها وبيان املوقف الفقهي .كما مت اعتماد املنهج التطبيقي
من خالل االستناد إلى بعض األحكام القضائية اإلماراتية في هذا الشأن.

نطاق الدراسة
ستقتصر دراستنا على األحكام املتعلقة بالرهن التجاري في قانون املعامالت التجارية
االحتادي رقم  18لسنة  ،1993وقانون املعامالت املدنية رقم  5لسنة  1985املعدل
بالقانون رقم  1لسنة  ،1987وقانون رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين رقم  20لسنة
 ،2016مع اإلشارة إلى بعض أحكام القضاء اإلماراتي في هذا الشأن .وحيث إن قواعد
قانون املعامالت املدنية اخلاصة بالرهن قواعد عامة ميكن اللجوء إليها ،إال أننا وإمعانا ً
في الفائدة ،فقد حاولنا قدر اإلمكان جتنب اخلوض فيها باستفاضة ،إال ما فرض علينا
اإلشارة إليها في موضوع بحثنا.

تقسيم الدراسة
املبحث األول :ماهية عقد رهن العالمة التجارية
املبحث الثاني :آثار رهن العالمة التجارية
باإلضافة إلى خامتة تشتمل على مجموعة من النتائج والتوصيات
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املبحث األول
ماهية عقد رهن العالمة التجارية
تقتضي دراستنا لعقد رهن العالمة التجارية بيان شروط إنشاء عقد رهن العالمة
التجارية (املطلب األول) ،ثم نتطرق إلى بيان الطبيعة القانونية لعقد رهن العالمة التجارية
(املطلب الثاني).

املطلب األول
شروط إنشاء عقد رهن العالمة التجارية
تعد العالمة التجارية من أهم العناصر املعنوية في احملل التجاري ،وأصبحت تشكل
عنصرا ً من عناصر التطور االقتصادي والتجاري على الصعيد الوطني واإلقليمي
والدولي( .)9وتعتبر العالمة التجارية من املنقوالت املعنوية الهامة للمحل التجاري،
وهي تدخل في زمرة حقوق امللكية الصناعية والتجارية( .)10ويترتب على ذلك إمكانية
التصرف بالعالمة التجارية املسجلة من قبل مالكها ،سواء بالبيع أو الرهن ،من خالل
جعلها وسيلة للحصول على االئتمان التجاري(.)11
) (9عقدت العديد من االتفاقيات الدولية اخلاصة بحماية امللكية الصناعية مثل اتفاقية باريس لسنة ،1883
والتي تعد من االتفاقيات األولى في ضمان حماية املصنفات الفكرية .كذلك اتفاقية حول اجلوانب املتعلقة
بحقوق امللكية الفكرية أو ما يسمى باتفاق (تريبس) ) (TRIPSاختصارا ً لـ(Agreement on Trade
) Related Aspects of Intellectual Property Rightsوهي اتفاق دولي تديره منظمة التجارة العاملية
) (WTOيحدد املعايير الدنيا للقوانني املتعلقة بالعديد من أشكال امللكية الفكرية .كذلك املنظمة العاملية
للملكية الفكرية الوايبو ) (WIPOومقرها جنيف ،وهدفها إرساء نظام دولي متوازن وف َّعال للملكية
الفكرية ،وتشجيع االبتكار واإلبداع لفائدة املجتمع.
ملزيد من التفصيل :حسام الدين الصغير ،احلماية الدولية حلقوق امللكية الصناعية :من اتفاقية باريس
إلى اتفاقية تريبس ،حلقة الوايبو الوطنية التدريبية حول امللكية الفكرية لفائدة الدبلوماسيني املصريني،
التي نظمتها املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الوايبو) ومعهد الدراسات الدبلوماسية القاهرة 29 ،إلى 31
يناير/كانون الثاني  ،2007ص  2وما بعدها.
) (10علي قاسم ،حقوق امللكية الفكرية في قانون دولة اإلمارات العربية املتحدة :دراسة مقارنة ،ط ،2دار
النهضة العربية ،القاهرة ،2016 ،ص  .140واحلقوق املعنوية ع َّرفتها املادة ) (111من قانون املعامالت
املدنية اإلماراتي رقم  5لسنة  1985بقولها -1« :احلقوق املعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي.
 -2و ُيتبع في شأن حقوق املؤلف واملخترع والفنان والعالمات التجارية وسائر احلقوق املعنوية
األخرى أحكام القوانني اخلاصة».
) (11كما أكد قانون املعامالت التجارية اإلماراتي رقم  18لسنة  1993على جواز رهن العالمة التجارية
مبعزل عن احملل التجاري ،إذ تنص املادة ) (2/49بأنه« :إذا لم يعني ما يتناوله الرهن ،لم يقع إال على
االسم التجاري واحلق في اإلجارة واالتصال بالعمالء والسمعة التجارية».
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وقد أ ًكد املشرع اإلماراتي في املادة ) (5/3من القانون االحتادي رقم  20لسنة  2016في
شأن رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين( )12على إمكانية رهن العالمة التجارية .وينعقد
عقد رهن العالمة التجارية بني طرفني أحدهما املدين الراهن مالك العالمة التجارية
املسجلة الذي يرغب في احلصول على االئتمان التجاري ،واآلخر الدائن املرتهن الذي قد
يكون شخصا ً طبيعيا ً أو معنوياً.
وميكن للمدين مالك العالمة التجارية االعتماد على اإليرادات املستقبلية التي سيحصل
عليها من أجل توفير أموال الدين الواجب سدادها للدائن عند حلول أجلها؛ لذلك فإن
املقرض ليس بحاجة إلى تقدمي ضمانات أخرى طاملا كان عائد العالمة التجارية املشهورة
كبيرا ً(.)13
وجتدر اإلشارة إلى أن املشرع اإلماراتي أجاز رهن العالمة التجارية مبعزل عن عناصر
احملل التجاري أي بصورة منفصلة ،وبنا ًء على ذلك ال تثار إشكالية عدم استطاعة مالك
العالمة التجارية التصرف بالعالمة التجارية إال مع احملل .وقد ساير املشرع اإلماراتي
في ذلك موقف بعض القوانني العربية التي سبقته في هذا الشأن(.)14
ويتبني ذلك من خالل نص املادة ) (27من القانون االحتادي بشأن العالمات التجارية
بقولها« :يجوز نقل ملكية العالمة التجارية أو رهنها أو احلجز عليها مع احملل التجاري ،أو
مشروع االستغالل التي تستخدم العالمة في متييز منتجاته أو خدماته أو من دونهما».
) (12حيث نصت املادة ) (5/3على أنه« :يجوز أن تكون محالً للرهن أي أموال منقولة مادية أو معنوية قائمة
أو مستقبلية ،مبا في ذلك ما يأتي -5 :العناصر املادية واملعنوية للمحل التجاري مع عدم اإلخالل
بإمكان رهنها تبعا ً لقانون املعامالت التجارية وقانون العالمات التجارية» .وقد أجازت املادة )(21
من اتفاقية تريبس لصاحب العالمة أن يتنازل عن العالمة التجارية بصفة مستقلة ،دون أن يرتبط
التنازل عنها بالتنازل عن املنشأة التي تستخدم العالمة في متييز منتجاتها .وكان هذا احلكم يتفق مع
التشريع الفرنسي قبل اتفاقية تريبس ،مع أنه يخالف تشريعات كثير من الدول األخرى التي كانت ال
جتيز التنازل عن العالمة إال باالرتباط باملتجر أو املشروع الذي تستخدم العالمة في متييز منتجاته أو
خدماته .حسام الدين الصغير ،مرجع سابق ،ص .18
(13) Xuan-Thao Nguyen and Erik D. Hille, Op. Cit., p. 398.

) (14مبوجب املادة ) (27من القانون االحتادي بشأن العالمات التجارية .ويشار إلى أن موقف املشرع
املصري في ظل القانون رقم  82لسنة  2002اخلاص بحماية حقوق امللكية الفكرية قد عدل عن موقفه
في القانون السابق رقم  57لسنة  1939اخلاص بالعالمات والبيانات التجارية الذي كان هذا األخير
مينع التصرف بالعالمة التجارية مبعزل عن احملل التجاري .واحلالة نفسها بالنسبة للمشرع األردني،
حيث تبنى القانون املعدل رقم  34لسنة  1999في املادة ) (19منه مبدأ جواز نقل ملكية العالمة
التجارية التي تستعمل في متييز منتجاته أو التنازل عنها أو رهنها أو احلجز عليها دون نقل ملكية
احملل التجاري .صالح زين الدين ،العالمات التجارية وطنيا ً ودولياً ،دار الثقافة للنشر ،عمان ،األردن،
 ،2015ص  ،213وما بعدها.
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ومن النص السابق ،يتبينَّ لنا أن املشرع اإلماراتي لم يجعل رهن احملل يشمل العالمة
التجارية ،بل جعل رهن العالمة التجارية مستقالً عن رهن املتجر من خالل إعمال مبدأ
تخصيص الشيء املرهون.
ويخضع هذا العقد لنصوص الرهن التجاري الواردة في الباب الثالث من قانون املعامالت
التجارية ،وحيث إنه عقد فتطبق عليه األحكام العامة للعقد من حيث إنشائه .وعليه ال
ميكن أن يتحقق انعقاد العقد ،إال بتوافر اإليجاب والقبول بني املتعاقدين ،وتوافر األركان
املوضوعية العامة من أهلية وإرادة سليمة ال يفسدها عيب من عيوبها ،وأن يكون الراهن
مخوالً بإنشاء الرهن على العالمة التجارية ،ومشروعية العالمة التجارية محل الرهن،
ومشروعية سبب الرهن( ،)15الذي اشترط القانون في كل منهما أال يخالف النظام العام،
وكذلك استحالة تطبيقه وإبطال العقد.
فاالستحالة تكون عندما يصدر حكم قضائي إللغاء أو شطب العالمة التجارية املسجلة،
فإن هذا احلكم يؤدي إلى زوال وانتهاء العالمة التجارية .ويستتبع ذلك استحالة تنفيذ
االلتزامات الناشئة عن إبرام عقد الرهن ،وهي استحالة قانونية متنع املدين الراهن من
تنفيذ هذا العقد( ،)16أما البطالن فيعني عدم توافر األركان املوضوعية أو الشكلية في
العقد.
فبالنسبة للركن الشكلي الواجب توافره عند إبرام عقد الرهن ،جند أن املشرع اإلماراتي
وفقا ً للمادة ) (17من القانون االحتادي بشأن العالمات التجارية قد اشترط أن تكون
العالمة التجارية مسجلة( ،)17حيث يعتبر من قام بتسجيلها مالكا ً لها دون سواه ،وال يجوز
للغير املنازعة في ملكيتها ،إذا استعملها مالكها مدة خمس سنوات بصفة مستمرة على
) (15وهذا ما أكدته املادة ) (2/8من القانون االحتادي رقم  20لسنة  2016في شأن رهن األموال املنقولة
ضمانا ً لدين بقولها« :يشترط إلنشاء حق الرهن وفق أحكام هذا القانون مايأتي ( -2 )...أن يكون
الراهن أهالً للتصرف في محل الرهن أو مخوالً بإنشاء حق الرهن عليه».
) (16حسني توفيق فيض الله وناصر خليل جالل ،اجلوانب القانونية لرهن العالمة التجارية املسجلة،
مجلة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات ،العدد الثاني والستون ،السنة التاسعة والعشرون ،أبريل
 ،2015ص . 116
) (17تنص املادة ) (5من القانون االحتادي بشأن العالمات التجارية رقم  37لسنة  ،1992واملعدل بالقانون
رقم  17لسنة  ،2000والقانون رقم  8لسنة  2002على ما يلي« :يعد في الوزارة سجل يسمى العالمات
التجارية تدون فيه جميع العالمات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم ونوع نشاطهم وأوصاف
بضائعهم أو منتجاتهم أو خدماتهم ،وما يطرأ على العالمات من حتويل أو تنازل أو نقل امللكية أو رهن
أو ترخيص باالستعمال أو أية تعديالت أخرى.»...
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األقل من تاريخ التسجيل دون أن يرفع الغير دعوى على املالك بعدم ملكيته للعالمة(.)18
وقد أكدت على ذلك احملكمة االحتادية العليا اإلماراتية في حكم لها حيث قضت بأن« :من
سجل العالمة التجارية يكون مالكها  ،...فالتسجيل قرينة على احلق في ملكية العالمة
التجارية ،ولكن يجوز لصاحب الشأن أن يدحضها إذا أثبت أسبقية استعمالها»( .)19وعليه
فإن العالمة التجارية غير املسجلة ال تصلح ألن تكون محالً لعقد الرهن التجاري ،بل
تخضع في هذه احلالة إلى القواعد العامة التي حتكم الرهن دون التقيد بنصوص قانون
العالمات التجارية بهذا الشأن ،إال إذا قام الدائن باملبادرة إلى تسجيلها وكان القانون
يسمح له بذلك.
وبعبارة أخرى ،فإن أثر التسجيل ينحصر في تقرير احلق في العالمة ،وبالتالي فإن
تسجيل العالمة ليس إال مجرد قرينة قانونية على ملكية العالمة للشخص الذي قام
) (18نصت املادة ) (17من القانون االحتادي بشأن العالمات التجارية بأنه« :يعتبر من قام بتسجيل العالمة
مالكا ً لها دون سواه ،وال جتوز املنازعة في ملكية العالمة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة
مستمرة خمس سنوات على األقل من تاريخ التسجيل ،دون أن ترفع عليه دعوى تقضي بعدم ملكيته
للعالمة .»....
واستنتج بعض الفقهاء بعد أن قاموا بدراسة حول الدوافع من تسجيل العالمة بأن هناك ثالثة دوافع
من وراء تسجيل العالمات التجارية :األول :هو االستفادة من منتجات الشركة اجلديدة ،وهذا الدافع
يتعلق بالعالمات التجارية التي تستخدم لزيادة قيمة منتجات الشركة ،وتقوي من قاعدة العمالء،
وبذلك فإن العالمة التجارية اجلديدة املسجلة ميكن أن تعزز أي من هذه املنتجات .الدافع الثاني:
هو التأكيد على أهمية ابتكار املنتجات لتحدث شيئا ً متميزا ً في خضم املنافسة ،السيما بعد تسجيلها
وحمايتها القانونية .الدافع الثالث :هو حتسني تسويق منتجات الشركة ،إذا مت وضع عالمة جتارية
مسجلة على املنتجات ،إذ جتعل لها قيمة عالية وتساعد في استغالل هذه املنتجات في السوق ،بعد أن
أصبح لها كيان معترف به ملنع تقليدها من قبل منافس آخر .انظر:

Mirësi Çela, The importance of Trademarks and a review of empirical studies,
European Journal of Sustainable Development. European Center of Sustainable
Development, Rome, 2015, p. 128.
) (19حكم احملكمة االحتادية العليا اإلماراتية ،الطعن رقم  ،269إداري ،جلسة األربعاء  20يناير ،2016
منشور على املوقع اإللكتروني للمحكمة االحتادية العليا ،http://ejustice.gov.ae :تاريخ الزيارة
 .2020/01/20وقد أكدت محكمة متييز دبي في حكم لها على مبدأ األسبقية في استعمال العالمة

التجارية حيث قضت« :وحيث إنه قد ثبت من تقرير اخلبرة أنه ال يوجد تع ٍد من قبل املدعى عليها
باالستناد إلى األسبقية باالستعمال ،حيث ثبت أسبقية املدعى عليها وبالتحديد للعالمة جريلو
 ،GRILLOمما تكون معه املدعى عليها هي األسبق في استعمال العالمة التجارية محل التداعي،
ويكون طلب املدعي جاء على غير سند من الواقع والقانون واحملكمة تقضي برفض الدعوى» ،حكم
محكمة متييز دبي ،الطعــن رقــم  397لسنة  ،2019طعن جتاري ،تاريخ .2019-07-09 :منشور على
املوقع اإللكتروني حملكمة متييز دبي:
،https://www.dc.gov.ae/PublicServices/CMSPage.aspx?PageName=CourtOfCassation
تاريخ الزيارة .2020/01/07:
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بإجراء تسجيلها ،إال أن هذه القرينة بسيطة ميكن إثبات عكسها( .)20ولم يحدد املشرع
اإلماراتي الفترة التي يجب على املدين تسجيل الرهن ،حيث خال كل من القانون والالئحة
من اإلشارة إلى ذلك على خالف بعض القوانني األخرى(.)21
كما اشترط املشرع توثيق مثل هذا التصرف ،ويتبني ذلك من خالل نص املادة ) (42من
قانون املعامالت التجارية رقم  18لسنة  1993بأن« :كل تصرف يكون موضوعه نقل
ملكية احملل التجاري أو إنشاء حق عيني عليه ،يجب أن يكون موثقا ً أو مصدقا ً من الكاتب
العدل ومقيدا ً في السجل التجاري وإال كان باطالً ،كما نصت املادة ) (50من القانون نفسه
بقولها« :ال يتم الرهن إال بعقد موثق أو مصدق من قبل كاتب العدل ومقيد في السجل
التجاري».
كما أشارت إلى ذلك املادة ) (29من القانون االحتادي بشأن العالمات التجارية اإلماراتي
حيث نصت بأنه« :ال يكون نقل ملكية العالمة التجارية أو رهنها حجة على الغير إال بعد
التأشير به في سجل العالمات وإشهاره بالكيفية التي حتددها الالئحة التنفيذية»(.)22
يتضح من النصوص السابقة أنه يجب أن يكون عقد رهن العالمة التجارية مكتوبا ً حتى
يكون العقد نافذا ً بالنسبة للطرفني( .)23كذلك يلزم املشرع أن يتم توثيقه من قبل كاتب العدل
وأن يتم إشهاره عن طريق تسجيل الرهن في صفحة السجل التجاري ،وفي هذه احلالة
)(20

)(21
)(22

)(23
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حسني توفيق فيض الله وناصر خليل جالل ،مرجع سابق ،ص .117والتسجيل هو الوسيلة القانونية
التي مبوجبها يتم اإلعالن واإلعالم للغير بحصول تصرف معني ،وهو مقرر لصالح هذا الغير ،وقد
جعله املشرع هنا بديالً عن حيازة العالمة التجارية من املدين الراهن إلى الدائن املرتهن .محمد توفيق
سعودي ،القانون التجاري ،ج ،1دار األمني ،القاهرة ،2003/2002 ،ص.371
على سبيل املثال :أوجب املشرع التجاري املصري في نص املادة ( )2/37سالفة الذكر أن يتم تسجيل
الرهن خالل خمسة عشر يوما ً التالية لتاريخ إبرام العقد وإال كان باطالً ﹰ.
وهذا النص مماثل ملا جاء به املشرع املصري في املادة ) (89من قانون حماية حقوق امللكية الفكرية
رقم  82لسنة  2002حيث نصت بأنه« :ال يكون نقل ملكية العالمة التجارية أو تقرير حق االنتفاع عليها
أو رهنها حجة على الغير ،إال بعد التأشير بذلك في السجل ،ونشره بالكيفية التي حتددها الالئحة
التنفيذية».
وقد صدر قرار وزير االقتصاد والتجارة اإلماراتي رقــم  6لسنة  1993بتاريخ  1993-2-28بشأن
الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم  37لسنة  1992في شأن العالمات التجارية ،وقد نصت املادة
) (42بأنه« :يحصل التأشير في السجل برهن العالمة في السجل وفقا ً لإلجراءات واألوضاع اخلاصة
بانتقال ملكيتها ،وذلك بنا ًء على طلب يقدم من الدائن املرتهن على النموذج املعد لذلك ،ويشهر الرهن
في اجلريدة الرسمية وفي صحيفتني يوميتني مبوجب إعالن بالبيانات ذاتها املنصوص عليها في املادة
) (41من هذه الالئحة».
ويؤكد ذلك القانون رقم  20لسنة  2016في شأن رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين في املادة ) (8منه
حيث نصت بأنه« :يشترط إلنشاء حق الرهن وفق أحكام هذا القانون ما يأتي -1 :أن يبرم عقد الرهن
خطيا ً وفقا ً ملا حتدده الالئحة التنفيذية».
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يعتبر تسجيل الرهن على العالمة التجارية ذات طبيعة كاشفة وليست منشئة للرهن.
وهدف املشرع من هذا التسجيل حماية الدائن املرتهن جتاه الغير حسن النية ،حيث اعتبر
املشرع اإلماراتي إجراء تسجيل العالمة مبثابة بيّنة قانونية على ذلك اإلجراء .فالرهن
ال يسري في حق الغير إال بعد التأشير واإلشهار املنصوص عليهما في قانون العالمات
التجارية ،ويترتب على عدم اتباع إجراءات التسجيل اخلاصة بالعالمة التجارية أو
التوثيق حكم البطالن وعدم سريان الرهن بحق الغير ممن تعامل مع التاجر.
وفي هذا الصدد أكدت احملكمة االحتادية العليا اإلماراتية في حكم لها( )24على ضرورة
تسجيل الرهن لتحقيق الفائدة املرجوة منه ،وبخالف ذلك فإن عدم تسجيل رهن العالمة
التجارية في السجل ال يرتب أي أثر قانوني ،حيث قضت بأنه« :ملا كان من املقرر أنه
ال محل لتأويل النص القانوني  .......وقد حددت املواد من ( 37إلى  )43منه شروط
وإجراءات انتقال ملكية العالمة التجارية مجتمعة على وجوب حترير طلب بذلك وفق
منوذج معد من الوزارة مبجموعة من البيانات املتعلقة بالعالمة التجارية املطلوب انتقال
ملكيتها ،وإرفاقه باملستندات الدالة على انتقال ملكية العالمة ،وأن يجري التأشير
على طلب االنتقال من القسم التابع ملكتب العالمات ،ويذكر فيه املالك اجلديد مع بيان
هويته وسبب انتقال ملكية العالمة ،ويتم إشهار هذا االنتقال في اجلريدة الرسمية وفي
صحيفتني يوميتني باملعلومات السابق ذكرها ،ومؤدى ذلك كله أنه ولئن كان نقل ملكية
العالمة التجارية يتم بأي واقعة أو تصرف ناقل للملكية ،فإنه يشترط في التصرف أن
يتم وفق الشكل الذي نظمه القانون ،إذ ال يكون تاما ً منجزا ً إال إذا مت إفراغ إرادتي عاقديه
وفق اإلجراءات املنصوص عليها في القانون».
هذا ومن شروط إنشاء الرهن أيضاً ،وجود عالقة املديونية بني املدين الراهن مالك العالمة
التجارية والدائن املرتهن والتي على أساسها مت رهن العالمة التجارية .فالرهن في هذه
احلالة ميثل حقا ً معنويا ً تبعيا ً يتبع االلتزام األصلي وهو أصل الدين ،والهدف منه توفير
الضمانات للدائن في استرجاع الدين الذي أصبح بعد الرهن في ذمة املدين مالك العالمة
التجارية( .)25ويرى البعض بأن عقد الرهن هو من عقود املعاوضة ،فاملدين يرهن العالمة
التجارية في مقابل حصوله على الدين(.)26
) (24احملكمة االحتادية العليا ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  ،339لسنة  24قضائية ،بتاريخ ،2005- 4-26
منشور على املوقع اإللكتروني شبكة قوانني الشرق ،www.eastlaws.com :تاريخ الزيارة .2019/11/2
) (25عبد احلكم محمد عثمان ،أصول قانون املعامالت التجارية رقم  18لسنة  – 1993دبي ،منشورات
أكادميية شرطة دبي ،1993 ،ص .191
) (26إسماعيل كاظم العيساوي وآخرون ،احلقوق العينية األصلية والتبعية :دراسة فقهية مقارنة ،دار
النهضة العربية ،القاهرة ،2019 ،ص .213
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باإلضافة إلى هذه الشروط ،فإن الرهن بشكل عام يتطلب أن يكون مما يصح التعامل فيه
وبيعه .ولو افترضنا تطبيق هذا الشرط على رهن العالمة التجارية ،جند أنه من املمكن
حتقيق ذلك على أساس أن العالمة التجارية وهي محل عقد الرهن لها قيمة مالية على
احلق املعنوي.

املطلب الثاني
الطبيعة القانونية لرهن العالمة التجارية
بيَّنا فيما سبق أن العالمة التجارية ميكن تصنيفها ضمن املنقوالت املعنوية ،إال أن
طبيعتها اخلاصة تأبى أن يتم التعامل بها وفقا ً لألحكام العامة للرهن في القانون املدني
كونها  -كما سنبينّ الحقاً -تخضع ألحكام رهن جتمع بني أحكام كل من الرهن الرسمي
والرهن احليازي( .)27لذلك يثير موضوع الطبيعة القانونية لرهن العالمة التجارية بعض
اإلشكاليات القانونية حول األحكام املطبقة على محل عقد رهن العالمة التجارية ،ومدى
اعتبار هذا الرهن رهنا ً حيازيا ً أم تأمينياً.
وإذا كان املشرع اإلماراتي قد أق َّر بصحة رهن العالمة التجارية من جانب ،فإنه من جانب
آخر لم يبني الكيفية التي يتم من خاللها رهن العالمة التجارية وال قواعد الرهن التي
يخضع لها ،وذلك على الرغم من نص املادة ) (3من القانون االحتادي رقم  20لسنة 2016
في شأن رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين( ،)28التي حتيل مسألة رهن العناصر املادية
واملعنوية إلى قانون املعامالت التجارية وقانون العالمات التجارية بشأن هذه العناصر
ومنها العالمة التجارية.
وعند الرجوع إلى نص املادة ) (165من قانون املعامالت التجارية ،جند أنها تشير إلى عدم
إمكانية نفاذ عقد الرهن التجاري في حق املدين إال بانتقال احليازة إلى الدائن املرتهن(،)29
وبالتالي حرمان املدين مالك العالمة من استغالل عالمته التجارية .وإذا كان هذا النص
ميكن تطبيقه على العناصر املادية ،فإنه ال يصلح تطبيقه على العالمة التجارية.
) (27محمد بن براك الفوزان ،النظام القانوني لالسم التجاري والعالمة التجارية :دراسة مقارنة بالقوانني
العربية ،مكتبة القانون واالقتصاد ،الرياض ،2012 ،ص .236
) (28نشر باجلريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،العدد ستمائة وتسعة ،السنة السادسة
واألربعون ،بتاريخ  16من ربيع األول 1438هـ -املوافق  15ديسمبر 2016م.
) (29تنص املادة ) (165على ما يلي« :ال ينفذ الرهن التجاري في حق املدين أو الغير إال بانتقال حيازة الشيء
املرهون من الراهن إلى الدائن املرتهن وإلى شخص ثالث يعينه املتعاقدان ،وبقائه في حيازة من استلمه
منهما حتى انقضاء الرهن ،أو بوضعه قيد احليازة املشتركة على وجه ال ميكن معه للراهن أن يتصرف
فيه مبعزل عن الدائن».
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ولعل العائق الرئيسي لرهن العالمة التجارية مسألة التسليم أي نقل حيازة العالمة
التجارية من املدين الراهن إلى الدائن املرتهن ،وهو ما يتنافى مع طبيعة رهن العالمة
التجارية .وقد اعتبر املشرع اإلماراتي الدائن املرتهن حائزا ً للشيء املرهون متى وضع
حتت تصرفه بكيفية حتمل الغير على االعتقاد بأن الشيء املرهون قد أصبح في حراسته،
أو إذا تسلم سندا ً ميثل الشيء املرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلمه(.)30
ويثور التساؤل حول مدى إمكانية التسليم احلكمي للعالمة التجارية .إن التسليم وإن
كان يصاحبه عادة مظهر خارجي ،كما هو احلال بالنسبة للتسليم الفعلي ،إال أنه من
املمكن أن يتم مبجرد تراضي املتعاقدين ،وهذا هو التسليم احلكمي( ،)31ففي أي تصرف
ميكن االتفاق على تغيير صفة احلائز للشيء املبيع ،دون تغيير في احليازة الفعلية
للشيء محل التسليم ،وبعبارة أخرى قد يتفق املدين راهن العالمة التجارية على أن تبقى
احليازة للعالمة التجارية بيد املدين الراهن طيلة فترة الرهن مبوجب عقد جديد مستقل
عن عقد الرهن ،وقد أشارت إلى هذا النوع من التسليم املادة ) (528من قانون املعامالت
املدنية(.)32
وأكدت على هذا احلكم املادة ) (5من قانون رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين بقولها:
«يجوز رهن األموال املنقولة دون حاجة إلى نقل حيازتها للمرتهن أو إلى الغير ،وذلك
بإشهار هذا التصرف وفقا ً ألحكام هذا القانون ،ويترتب على اإلشهار كافة احلقوق التي
يتمتع بها املرتهن كما لوكان حائزا ً حملل الرهن» ،إال أن ذلك ينطبق على األموال املنقولة،
دون حتديد فيما إذا كان احلكم ُيطبَّق أيضا ً على األموال املعنوية.
) (30املادة ( )2/165من قانون املعامالت التجارية.
) (31كأن يبقى املبيع في حيازة البائع بعد البيع ،ولكن ليس كمالك ،فقد خرج عن امللكية بعقد البيع ،بل
كمستأجر أو مستعير أو مودع عنده أو مرتهن رهن حيازة أو غير ذلك ،مما يترتب على ذلك إنشاء
عقد يتم بني املشتري والبائع بعد البيع ،ويستلزم ذلك نقل حيازة الشيء من املشتري إلى البائع .فبدالً
من أن يسلم البائع املبيع للمشتري مبوجب عقد البيع ،ثم يعود إلى تسلمه من املشتري مبوجب عقد
اإليجار أو أي عقد آخر ،يبقى املبيع في يد البائع بعد أن يتفق الطرفان على أن هذا يعد تسليما ً من البائع
للمشتري ،ثم إعادة حيازته من املشتري للبائع مبوجب العقد اجلديد الذي يلي عقد البيع.
ويصح أن يكون هذا العقد اجلديد عقد بيع ثان أو عقد هبة أو عقد رهن ،فيبيع املشتري الشيء للبائع
بعد أن اشتراه منه أو يهبه إياه أو يرهنه لصالح البائع ،ومن ثم يبقى الشيء في حيازة البائع كمالك له،
ولكن بعقد بيع جديد أو بعقد هبة ال على حكم املالك األصلي .عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح
القانون املدني اجلديد :البيع واملقايضة ،مجلد  ،4دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،1970 ،ص .593
) (32تنص املادة ) (528من قانون املعامالت املدنية بأنه« :يتم التسليم حكما ً بتسجيل املبيع باسم املشتري
إذا تطلب القانون التسجيل لنقل امللكية .».للتفصيل انظر :لطيفة أمازوز ،التزام البائع بتسليم املبيع،
أطروحة دكتوراه ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،اجلزائر ،2011،ص .44
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وبنا ًء على ذلك ينبغي إيجاد رهن من نوع خاص يراعي مصلحة أطراف العقد من جهة
والغير من جهة أخرى( .)33وقد ع َّرفت املادة ) (1399من قانون املعامالت املدنية رقم 5
لسنة  1985املعدل بالقانون رقم  1لسنة  1987الرهن التأميني بأنه« :عقد به يكسب
الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا ً عينيا ً يكون له مبقتضاه أن يتقدم على الدائنني
العاديني والدائنني التاليني له في املرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد
يكون».
ومن النص السابق ،يتبينَّ لنا أن الرهن التأميني هو مبثابة عقد ،في حني أنه في الواقع
حق وأثر لهذا العقد( ،)34وهو يختلف عن عقد الكفالة ،وهو ما أكدته محكمة متييز دبي في
حكم لها بقولها .... « :فالكفالة هي ذمة شخص الكفيل ،أما الضمان في الرهن التأميني
فهو العقار املرهون أو بدله .ملا كان ذلك وترتيبا ً على ما تقدم فإن الكفيل العيني ال يضمن
الدين في ذمته الشخصية ،وإمنا تتحدد مسؤوليته عن الدين في العقار املرهون»(.)35
وهذا ما يؤكد أن حق الدائن املرتهن هو حق عيني ،إال أن الدائن ال يباشر أي سلطة على
العني املرهونة وهي العالمة التجارية ،وإمنا تبقى حيازتها بيد املدين الراهن مالك العالمة
التجارية.
ومن املعلوم أن حق الرهن بشكل عام هو من احلقوق العينية التبعية ،أي أنه حق تابع
حلق آخر ،ودائما ً يكون احلق اآلخر من احلقوق الشخصية ،وبالتالي فإن الرهن التأميني
للعالمة التجارية تابع للدين املضمون من حيث وجوده وانعدامه(.)36
)(33

)(34
)(35

)(36
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مصطفى كمال طه ،العقود التجارية ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،2008 ،ص 59؛ فواز يوسف
كايد معاري ،انتقال احلق في العالمة التجارية :دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،كلية الدراسات
العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطني ،2017 ،ص .44
محمد وحيد الدين سوار ،شرح القانون املدني  -احلقوق العينية التبعية  -الرهن املجرد  -الرهن
احليازي  -حقوق االمتياز  -الكتاب الثالث ،مكتبة دار الثقافة للنشر ،عمان ،األردن ،1995 ،ص .28
محكمة متييز دبي ،األحكام املدنية ،الطعن رقم  ،424لسنة  2005قضائية ،بتاريخ ،2006–6–26
منشور على املوقع اإللكتروني شبكة قوانني الشرق ،www.eastlaws.com :تاريخ الزيارة
 .2019/11/11ومسألة تكييف العقد فيما إذا كان عقد رهن أو كفالة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة.
وهذا ما قضت به محكمة متييز دبي في حكم لها بقولها« :من املقرر أن حملكمة املوضوع السلطة في
فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير األدلة املقدمة إليها ومنها تقارير اخلبراء واألخذ منها مبا تطمئن
إليه ،وطرح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في األوراق ،أما تكييفها
للعقد بأنه كفالة أو رهن فإنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز ألنها مسألة قانونية» ،األحكام
املدنية ،الطعن م  ،151لسنة  2003قضائية ،بتاريخ  ،2003-6-15منشور على املوقع اإللكتروني
شبكة قوانني الشرق ،www.eastlaws.com :تاريخ الزيارة .2019/11/23
عبد اخلالق حسن أحمد ،الوجيز في شرح قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،ج،7
كلية شرطة دبي ،1991 ،ص .102
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ومع ذلك فإذا سلمنا بصحة تطبيق أحكام الرهن التأميني على العالمة التجارية،
فإن املشرع اإلماراتي قصر الرهن التأميني على العقار دون املنقول ،وهو ما تبينَّ لنا
من خالل نص املادة ) (1399من قانون املعامالت املدنية سالفة الذكر ،مما يعني عدم
صالحية تطبيق أحكامه على رهن العالمة التجارية باعتبارها من املنقوالت بالرغم من
أهمية هذا الرهن بالنسبة للتاجر ،وأهمية املنقوالت املعنوية التي شملتها أحكام الرهن
الرسمي(.)37
ويذهب بعض الفقهاء( )38إلى إمكانية تطبيق أحكام الرهن احليازي على رهن العالمة
التجارية باعتبارها من املنقوالت التي تصلح ألن تكون محالً لهذا النوع من الرهن.
فالرهن احليازي هو حق اتفاقي بالنسبة إلى سنده ،وحق عيني يولي صاحبه سلطة
مباشرة على املرهون تتيح له حبسه وتتبعه واستيفاء حقه بامتياز ،وهو حق تابع يدور
مع االلتزام وجودا ً وعدما ً(.)39
وبالرجوع إلى األحكام العامة للرهن احليازي ،فإن املادة ) (1487من قانون املعامالت
املدنية االحتادي تشترط تدوين الرهن في محرر ثابت؛ حيث تنص على أنه« :ال يعتبر
رهن املنقول حيازيا ً نافذا ً في حق غير املتعاقدين ،إال إذا ُد ِّون في محرر ثابت التاريخ يبينّ
فيه الدين واملال املرهون إلى جانب انتقال احليازة إلى املرتهن» ،وهو ما تؤكده املادة )(5
من قانون العالمات التجارية(.)40
ولنفاذ عقد الرهن احليازي يشترط انتقال حيازة املال املرهون رهنا ً حيازيا ً( ،)41وهذا األمر
)(37

)(38
)(39
)(40

)(41

عامر علي أبو رمان ،مدى خصوصية التزامات الراهن في عقد رهن العالمة التجارية :دراسة مقارنة،
مجلة دراسات ،علوم الشريعة والقانون ،اجلامعة األردنية ،عمادة البحث العلمي ،املجلد  ،43ملحق ،3
 ،2016ص .1330
حسني توفيق فيض الله وناصر خليل جالل ،مرجع سابق ،ص .126
محمد وحيد الدين سوار ،مرجع سابق ،ص .173-172
تنص املادة ) (5من قانون العالمات التجارية على أن« :يعد في الوزارة سجل يسمى سجل العالمات
التجارية ُتد َّون فيه جميع العالمات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم ونوع نشاطهم وأوصاف
بضائعهم أو منتجاتهم أو خدماتهم وما يطرأ على العالمات من حتويل أو تنازل أو نقل للملكية أو رهن
أو ترخيص باالستعمال أو أية تعديالت أخرى .ولكل شخص أن يطلب صورة طبق األصل مما هو
مدون في هذا السجل بعد دفع الرسوم املقررة».
وهذا ما أكدته احملكمة االحتادية العليا اإلماراتية في حكم لها بقولها« :أنه من املقرر – في قضاء هذه
احملكمة – أن عقد الرهن التجاري عقد يخول الدائن املرتهن حبس الشيء املرهون إلى حني استيفاء
الدين املضمون به ،وأنه إذا لم يدفع املدين الدين املضمون بالرهن في تاريخ االستحقاق ،كان للدائن
بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ إنذار املدين بالوفاء أن يطلب من احملكمة اإلذن له ببيع الشيء املرهون،
وينظر في الطلب على وجه االستعجال ،وتعني احملكمة كيفية البيع ،وأنه إذا كان الشيء املرهون للنقص
في القيمة ،ولم يشأ الراهن تقدمي شيء آخر بدله ،جاز لكل من الدائن أو الراهن أن يطلب من احملكمة
األذن له في بيعه فورا ً مع حتديد طريقة الدفع ،وينتقل الرهن إلى الثمن الناجت عن البيع ،ويقع باطالً
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ال ميكن تصوره أو حتقيقه في رهن العالمة التجارية؛ إذ إن العالمة التجارية ينبغي أن تبقى
بحيازة املالك املدين ،فالطبيعة اخلاصة للعالمة التجارية كونها منقوالً معنويا ً ال تنسجم
مع هذا االجتاه ،فاحليازة تخول الدائن حق حبسها بصفتها ماالً مرهونا ً بحيث ميتنع على
املالك املدين استعمالها ،وبالتالي تعطل مالك العالمة عن مباشرة نشاطه التجاري ،ومن ثم
عجزه عن الوفاء بديونه املضمونة بالرهن ،لعدم متكنه من استغاللها ،وانخفاض قيمتها
واإلضرار بالدائن املرتهن لنقص قيمة ضمان الوفاء بالديون( .)42كما أن عدم إمكانية الوفاء
بالدين من قبل مالك العالمة التجارية يؤدي إلى نزع ملكية العالمة اجلبري(.)43
ويضيف أصحاب هذا االجتاه إلى أن الرهن احليازي هو األنسب في ميدان التجارة
باعتبار أن انتقال احليازة في املنقول من املدين الراهن مالك العالمة فيه ضمان للدائن
املرتهن ،وهذا اإلجراء يجنب مواجهة الدائن املخاطر التي من شأنها أن يتمسك بها الغير
الذي يقوم املدين بإخفاء وتسهيل تسليم العالمة التجارية له ،مما مينحه ذلك حق التمسك
بقاعدة احليازة سند امللكية في مواجهة الدائن املرتهن(.)44
ونرى على خالف هذا االجتاه أن رهن العالمة التجارية رهن جتاري وله طبيعة خاصة،
وتستدعي هذه الطبيعة أن تكون العالمة التجارية بيد مالكها ،على الرغم من صالحية
تطبيق أحكام الرهن احليازي على املنقوالت املادية .وفي رأينا إن أحكام الرهن التأميني
األصلح لتطبيقها على رهن العالمة التجارية فيما لو كانت أحكام هذا الرهن تشمل
املنقول املعنوي ،فالرهن التأميني ال يقتصر محله على العقار فقط ،بل يشمل ما هو في
كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره ويعطى الدائن املرتهن في حالة وفاء املدين في تاريخ
االستحقاق احلق في متلك الشيء املرهون أو بيعه دون مراعاة األحكام واإلجراءات املنصوص عليها
في املادة ) (172من قانون املعامالت التجارية» ،حكم منشور على املوقع اإللكتروني شبكة قوانني
الشرق  ، www.eastlaws.com :تاريخ الزيارة .2019/11/11
) (42عدنان غسان برانبو ،مرجع سابق ،ص.457
) (43وهذا ما تؤكده املادة ) (174من قانون املعامالت التجارية بقولها« :إذا نقص سعر الشيء املرهون
في السوق ،بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين ،جاز للدائن أن يعينّ للراهن ميعادا ً مناسبا ً لتكملة
الضمان ،فإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى امليعاد احملدد دون أن يقوم الراهن بتكملة الضمان ،جاز
للدائن أن يطلب بيع الشيء املرهون ولو لم يحل أجل االستحقاق ،وذلك باتباع اإلجراءات املنصوص
عليها في املادة ) .»(172وانظر في ذلك :حكم احملكمة االحتادية العليا اإلماراتية ،األحكام املدنية
والتجارية ،الطعن رقم  ،541لسنة  18قضائية ،بتاريخ  .1998-1-25شبكة قوانني الشرقwww. :
 ،eastlaws.comتاريخ الزيارة .2019/11/19
) (44ويضيف أصحاب هذا الرأي في بيان اجلدوى من انتقال احليازة للدائن كون الرهن احليازي على عكس
الرهن التأميني ليس بحاجة للشهر ،وال سبيل للغير العلم به إال باحليازة التي تكون مبثابة شهر الرهن
وإعالمه بوجود الرهن .عزيز العكيلي ،الوسيط في شرح القانون التجاري ،ج ،1دار الثقافة للنشر،
عمان ،األردن ،2008 ،ص .115
422
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حكم العقار كالسفينة والطائرة واملكائن والسيارة(.)45
وجتدر املالحظة إلى أن املشرع اإلماراتي قد ر َّتب حكم البطالن على تخلف الكتابة أو
القيد لدى املصلحة املختصة بتسجيل العالمة التجارية ،وجعل مثل هذا التصرف عقدا ً
شكلياً ،بخالف بعض التشريعات التي تعتبر التصرف في العالمة التجارية من العقود
الرضائية(.)46
أخيراً ،ميكن القول إن هناك حاجة لتنظيم خاص برهن العالمة التجارية بأحكام خاصة
تتناسب مع طبيعة هذا احلق املعنوي وتطبيق أحكام الرهن التجاري ،فهذا النوع من
الرهن له خصوصيته ،من حيث كونه من العقود التجارية التي يتطلب أن يكون الرهن
مماثالً للرهن التأميني الذي يقع على العقار ،مع األخذ بنظر االعتبار شمول هذا النوع
لألموال املنقولة املعنوية منها رهن العالمة التجارية ،كما هو احلال في املنقوالت التي لها
قيمة اقتصادية كبيرة كالسفن والطائرات ،حيث يتم رهنها بوضع إشارة التأمني على
السجل اخلاص بها دون شرط نقل حيازتها إلى الدائن املرتهن(.)47

) (45إسماعيل كاظم العيساوي وآخرون ،مرجع سابق ،ص .214
) (46محمد إبراهيم الوالي ،حقوق امللكية الفكرية في التشريع اجلزائري ،ديوان املطبوعات اجلامعية،
اجلزائر ،1983 ،ص.114
) (47حيث يجوز للمدين الراهن مبوجب املادة ) (2/107التصرف في السفينة بعد تأشير الرهن في سجل السفن
في إدارة املوانئ البحرية بكافة أنواع التصرفات القانونية ،فله حق نقل ملكيتها إلى الغير ،كما له احلق في
ترتيب بعض التصرفات األخرى عليها بشرط قيام هذا التصرف قبل قيد محضر احلجز على السفينة.
نادية محمد معوض السيد ،القانون التجاري البحري اإلماراتي ،جامعة الشارقة ،2014 ،ص.107
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املبحث الثاني
آثار رهن العالمة التجارية
مما ال شك فيه أن عقد رهن العالمة التجارية ينشئ التزامات جتاه املدين الراهن وهي
مبثابة ضمانات للدائن املرتهن ،منها أن يلتزم املدين راهن العالمة التجارية بضمان
سالمة املرهون طيلة فترة الدين وحلني الوفاء به (املطلب األول) .وينقضي الرهن
ألسباب عدة ترتب آثارا ً قانونية سنبيّنها من خالل (املطلب الثاني).

املطلب األول
أثر الرهن على التزام الراهن
بيَّنا فيما سبق أن رهن العالمة التجارية ال يستوجب نقل حيازة العالمة التجارية إلى
الدائن املرتهن ،حيث تبقى في حيازة املدين وذلك لغايات استغاللها من قبل املالك ،واكتفى
املشرع بشرط تسجيل الرهن في سجل العالمات التجارية ،والنشر في صحيفتني
محليتني تصدران في الدولة عوضا ً عن نقل حيازتها.
ونظرا ً لكون العالمة التجارية حتمل ضمانا ً للدائن مقابل االئتمان الذي حصل عليه املدين،
ولغايات عدم نقصان قيمة هذا الضمان نتيجة بعض األعمال التي تؤدي إلى إنقاص
القيمة املالية للعالمة التجارية ،حرص املشرع اإلماراتي على فرض بعض االلتزامات
على الراهن بقصد حماية حقوق املرتهن ،منها إلزام الراهن باحملافظة على استعمال
العالمة التجارية استعماالً جيدا ً خالل فترة الرهن .فطاملا أن احملل التجاري يظل في يد
املدين الراهن ،فيجب أن يلتزم باحملافظة عليه ،إذ يعتبر الضمان العام للدائن املرتهن(.)48
وجتدر اإلشارة إلى أن مالك العالمة له احلرية في مباشرة األعمال التي ترد على العالمة
التجارية ،وعليه أن يحسن التصرف فيها طاملا أن القانون يتيح له إدارتها واحلصول
على اإليرادات الناشئة عن استعمالها استنادا ً إلى حكم املادة ) (1413من قانون املعامالت
املدنية التي تنص الفقرة األولى منها على أنه« :للراهن حق إدارة عقاره املرهون واحلصول
على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا ً عند عدم الوفاء».
بناء على ذلك ،يحق للراهن مباشرة كافة حقوقه على عالمته التجارية مبا يضمن عدم
إنقاص قيمتها نتيجة سوء استعمالها أو التوقف عن تسجيلها أو عدم إكمال ملف طلب
) (48عبد احلكم محمد عثمان ،مرجع سابق ،ص .346
424
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تسجيل العالمة التجارية ،الذي يسفر عنه إمكانية سقوط احلق باستردادها أو بطالنها
النتفاء شرط من شروط تسجيلها ،أو عدم استغاللها على وجه يفقدها طابعها املميز.
ويحق للمدين مالك العالمة التجارية بيعها وهبتها أو مقايضتها ،بشرط أال يؤثر ذلك في
حق الدائن مرتهن العالمة التجارية ،على أن إجراء أي تصرف قانوني من التصرفات
السابقة تنتقل ملكية العالمة التجارية إلى املتصرف إليه مثقلة بالرهن ،ولكن يشترط
موافقة الدائن املرتهن لنقل امللكية كما هو احلال في املركبات( .)49والواقع فإن مسؤولية
املدين تنحصر في جانبني(:)50
أولهما جانب سلبي يتمثل في االمتناع عن القيام بأي تصرف يؤدي إلى إنقاص قيمة
العالمة التجارية ،مبا يؤدي إلى توجه جمهور املستهلكني إلى منتج آخر يحمل عالمة
جتارية أخرى ،وذلك بسبب عدم التزام مالك العالمة باالستمرار في احلفاظ على جودة
املنتج ونوعيته العالية.
أما اجلانب الثاني فهو جانب إيجابي يتمثل بسعي مالك العالمة التجارية إلى احلفاظ على
القيمة املالية للعالمة التجارية ،من خالل استمرار نشاطها واستغاللها جدياً ،مبا يضمن
تداول املنتج بني اجلمهور مبواصفاته املتصلة بعالمته التجارية بشكل دائم جتاه جمهور
املستهلكني ،واالستمرار بتمديد تسجيلها بحيث ال تكون سببا ً لسقوط احلق في العالمة
التجارية بسبب عدم استعمالها ،وال تكون عرضة للمنازعة إذا ما قام مبتابعة تسجيلها.
وقد أكدت محكمة متييز دبي على هذا احلكم بقولها« :من املقرر في قضاء هذه احملكمة أن
من يقوم بتسجيل العالمة التجارية التي يتخذها متييزا ً لبضاعته أو منتجاته يعتبر مالكا ً
لها ،ويكون له وحده دون غيره احلق في استعمالها ،وتصبح ملكيته لهذه العالمة التجارية
غير قابلة للمنازعة فيها ،إذا هو قام باستعمالها بعد تسجيلها»(.)51
وتسجيل العالمة التجارية يشترط بعض القيود التي جتعل من ذلك مبثابة رقابة شكلية
لكنها في الواقع تقترب من الرقابة املوضوعية( ،)52فاملادة ) (22من القانون االحتادي
بشأن العالمة التجارية تنص على أنه« :للمحكمة املدنية أن حتكم بنا ًء على طلب كل ذي
)(49
)(50
)(51
)(52

تقى أحمد عنانبة ،رهن املنقول رهنا ً تأمينياً ،رسالة ماجستير ،عمادة الدراسات العليا ،جامعة آل
البيت ،عمان ،األردن ،2019 ،ص .41
عامر علي أبو رمان ،مرجع سابق ،ص .1332
حكم محكمة متييز دبي ،األحكام املدنية ،الطعن رقم  ،434لسنة  1997قضائية ،بتاريخ .1998/3/22
املوقع اإللكتروني شبكة قوانني الشرق ، www.eastlaws.com :تاريخ الزيارة .2019/11/26
جواد الذهبي ،اإلشكاالت العملية لرهن العالمة التجارية في التشريع املغربي ،مجلة امللف ،العدد
التاسع ،نوفمبر ،2006 ،ص .199
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شأن بشطب تسجيل العالمة التجارية ،إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل خمس سنوات
متتالية ،إال إذا أثبت مالك العالمة أن عدم استعمالها كان لسبب أجنبي.»...
وفي هذا السياق ،أكدت محكمة متييز دبي على ذلك في حكم لها بقولها« :إذا ما مت
تسجيل العالمة التجارية وشهرها اكتسب من سجلت باسمه ملكيتها قبل الغير
من تاريخ تقدمي طلبه بالتسجيل بصورتها التي أق َّرتها عليها وزارة االقتصاد
والتجارة أيا ً كان وجه الرأي في مدى متيزها ـ ويظل مالكا ً لها مع إضفاء احلماية
القانونية عليها طبقا ً للقانون ،إال إذا شطبت لعدم جتديدها في امليعاد أو بناء على
طلب صاحبها أو قضي نهائيا ً بشطبها ألن تسجيلها مت من دون وجه حق أو لعدم
استعمال العالمة بصفة جدية ملدة خمس سنوات ،إال إذا قدم املبرر ،أو ألن صاحب
الشأن أقام دعوى قبل مضي خمس سنوات من تاريخ التسجيل بأسبقية في
استعمالها وقضي له بصحتها»(.)53
وجتدر اإلشارة إلى أن مدة حماية العالمة التجارية وفقا ً للمادة ) (17من قانون العالمات
التجارية( )54خمس سنوات ،إال أن ذلك يرتكز وفقا ً ملفهوم هذه املادة على عدة شروط
منها :أن تستمد ملكية العالمة التجارية من أسبقية االستعمال ،بحيث يكون من استعمل
العالمة التجارية أوالً هو املالك ولو لم يقم بإجراءات تسجيلها ،ألن تسجيل العالمة
التجارية ال ينشئ حقا ً في ملكيتها ،وإمنا يقيم قرينة على ملكيتها ،وهي قرينة بسيطة
قابلة إلثبات أسبقية متلكها عن طريق استعمالها ،إال أنه ومبوجب املادة املذكورة فإن
ملكية العالمة التجارية تتحدد بتسجيلها بصفة مستمرة ملدة خمس سنوات على األقل
دون أن ترفع عليه أي دعوى من الغير تتضمن منازعة في ملكيتها( .)55كما ينبغي على
) (53قد قررت احملكمة االحتادية العليا اإلماراتية في حكم لها بعدم صحة قرار الشطب الصادر من وزير
االقتصاد ،حيث مت شطبها لتعذر حضور الطاعن باجللسة مما اعتبرته احملكمة أن حكم محكمة
املوضوع التي لم تقبل الدعوى وحكم محكمة نقض أبو ظبي الذي أيدته غير سديد يستوجب اإللغاء.
انظر :حكم احملكمة االحتادية العليا األحكام اإلدارية ،الطعن رقم  ،47لسنة  2014قضائية ،بتاريخ
( 2014/5/7نقض احلكم واإلحالة) ،منشور على موقع قوانني الشرق ،www.eastlaws.com:تاريخ
الزيارة  .2020/03/13وانظر كذلك :حكم محكمة متييز دبي ،األحكام املدنية ،الطعن رقم  ،152لسنة
 1997قضائية ،بتاريخ  ،1997/11/8حكم منشور على املوقع اإللكتروني شبكة قوانني الشرقwww. :
 ،eastlaws.comتاريخ الزيارة .2019/11/26
) (54نصت املادة ) (17من قانون العالمات التجارية بأنه« :يعتبر من قام بتسجيل العالمة مالكا ً لها دون
سواه ،وال جتوز املنازعة في ملكية العالمة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس
سنوات على األقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى تقضي بعدم ملكيته للعالمة.»...
) (55علي سيد قاسم ،مرجع سابق ،ص .118
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مالك العالمة جتديد العالمة التجارية طاملا كان الرهن ضمانا ً لدين الدائن(.)56
وال يقتصر التزام املدين مالك العالمة التجارية على تسجيلها واالستمرار في متابعة
هذا التسجيل ،بل ُيضاف إلى ذلك ضمانه للتعرض القانوني الصادر من الغير .فالتزام
الراهن مالك العالمة هو كضمان البائع للتعرض واالستحقاق ،حيث يلتزم أيضا ً مبنع أي
تعرض يقع من الغير على العالمة التجارية محل الرهن(.)57
ويعد التزام راهن العالمة التجارية في احلفاظ عليها التزاما ً ببذل عناية الشخص املعتاد،
طاملا كان حائزا ً للعالمة التجارية( ،)58إال أن ذلك ال مينع من االتفاق بني الراهن واملرتهن
على تشديد مثل هذا االلتزام ،بحيث يصبح التزاما ً بتحقيق نتيجة قائما ً على أساس اخلطأ
املفترض ،وذلك في حالة عدم قيام مالك العالمة باحملافظة على استعمال العالمة بالشكل
الذي قد يؤدي إلى حتول العالمة التجارية إلى كلمة عامة في اللغة ليس لها أي تأثير على
املنتج جتاه املستهلك .وبالتالي إذا رغب الدائن ببيعها في حالة عدم متكنه من سداد الدين،
فلن يجد من يرغب بشرائها ،كما يجد من الصعوبة مبكان استغاللها بنفسه باعتباره
ليس له القدرة واخلبرة في استغاللها.
هذا باإلضافة إلى إمكانية أن تتأثر هذه العالمة التجارية محل الرهن نتيجة وجود حقوق
ملكية فكرية أخرى مملوكة آلخرين ،كما لو كان شكل املنتج مسجالً كنموذج صناعي
باسم مالكه ،أو قد يكون هناك مالك آخر للعالمة التجارية ينازع في ملكيتها على أسبقيته
في التسجيل واالستعمال ،سواء في الدولة نفسها أو خارجها ،لذلك فإن مرتهن العالمة
) (56وفقا ً ألحكام املادة ) (19من قانون العالمات التجارية« :مدة احلماية القانونية املترتبة على تسجيل
العالمة التجارية عشر سنوات ،ولصاحب العالقة أن يكفل استمرار احلماية ملدد متتالية كل منها
عشر سنوات ،إذا قدم طلبا ً بتجديد تسجيل العالمة خالل السنة األخيرة من مدة احلماية السارية
وفقا ً لألوضاع والشروط املنصوص عليها في هذا القانون والئحته التنفيذية .»....واشتراط هذا
اإلجراء هو في الواقع ملصلحة املدين الراهن .سميحة القليوبي ،امللكية الصناعية ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،2007،ص  448وما بعدها.
) (57كما هو احلال في االستحقاق حال تبني حياة املفقود بعد احلكم بوفاته وتوزيع أموال تركته ،أو في
رهن مال مت فسخ عقد متلكه ،أو مت متلكه بوصية أثبت الورثة بعد رهنه رجوع املوصي عن وصيته.
وفي هذه احلالة وجب على الراهن رفع دعوى االستحقاق وإال وجب عليه ضمان االستحقاق .علي
أحمد صالح املهداوي ،املوجز في شرح احلقوق العينية في قانون املعامالت املدنية ،دار اإلمارات
احلديثة ،أم القيوين ،2015،ص  .184كذلك :أنس محمد عبد الغفار سالمة ،الوجيز في احلقوق العينية
التبعية ،وفقا ً ألحكام قانون املعامالت املدنية اإلماراتي ،دار الكتب القانونية ،دار شتات للنشر ،مصر-
اإلمارات ،2017،ص  .102كذلك عبد اخلالق حسن محمد ،مرجع سابق ،ص.150
) (58نصت املادة ) (9من القانون االحتادي في شأن رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين بأنه« :على حائز محل
الرهن بذل عناية الشخص املعتاد في حفظه مبا يتناسب مع طبيعته ما لم يكن هناك اتفاق على بذل
عناية خاصة».
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التجارية ميكن أن يتعرض ملثل هذه اإلشكاليات ،التي تؤثر حتما ً على قيمة ضمان
دينه(.)59
أما بالنسبة لنفاذ حق الرهن وترتيب آثاره القانونية في مواجهة الغير ،فإنه ال يكون
ساريا ً إال بإشهاره في سجل العالمات التجارية أيضاً ،وهو ما نصت عليه املادة )(165
من قانون املعامالت التجارية.
ويحق للدائن املرتهن في تتبع العالمة التجارية في يد أي شخص الستيفاء حقوقه ،كما
ميكن ملالك العالمة التجارية ،وله أن مينع املدين املالك من نقل ملكية العالمة إال مبوافقة
الراهن ،حيث يشترط القانون أن ينتقل محل الرهن خاليا ً من أي حق رهن إلى املشتري
املالك اجلديد أو ملستأجره أن يكون الدائن املرتهن قد وافق على ذلك في عقد الرهن أو
باتفاق الحق(.)60
هذا وينشأ حق األولوية للدائن املرتهن ،فيتقدم حق الرهن على العالمة التجارية على
أي حق آخر شريطة إشهار حق الرهن قبل نشوء أي حقوق أخرى لدائنني آخرين ،وذلك
سندا ً ألحكام املادة ) (21من قانون رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين التي تنص على
أنه« :يتقدم حق الرهن الذي ينشأ على العناصر املادية واملعنوية للمحل التجاري بقصد
متويل شرائها ،على حق أي مشتر أو صاحب محل امتياز عليها شريطة إشهار حق
الرهن قبل نشوء أي حق آخر».

املطلب الثاني
آثار انقضاء رهن العالمة التجارية
ينقضي رهن العالمة التجارية تبعا ً النقضاء الدين املضمون بصورة تبعية ،فرهن
العالمة لم ينشأ لوال وجود الدين ،فإذا انقضى الدين زال الرهن ،على اعتبار أن رهن
العالمة التجارية تابع لألصل وهو الدين ،فإذا زال األصل زال معه التابع( ،)61أما إذا زال
الرهن لسبب من األسباب األخرى كبيع العالمة التجارية ،فإن ذلك ال يؤثر على الدين
وذلك تطبيقا ً للقاعدة الفقهية التي مفادها« :ما يؤثر في الفرع ال يؤثر في األصل»(.)62
ومن أمثلة انقضاء الرهن قبل حلول أجله الشطب ،الذي ينتج آثارا ً على الرهن .وشطب
)(59
)(60
)(61
)(62
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انظر بالتفصيل هذه اإلشكاليات في مؤلف :عدنان غسان برانيو ،مرجع سابق ،ص .462-461
املادة ( )2-1/18من قانون رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين.
علي املهداوي ،مرجع سابق ،ص .204
عبد اخلالق حسن أحمد ،مرجع سابق ،ص .231
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العالمة التجارية يكون شطبا ً إدارياً ،إذا صدر من جهة اإلدارة التي متلك شطب العالمة
التجارية في حالة تنازل املالك عنها بسبب توقفه عن ممارسة النشاط التجاري وغلق
احملل التجاري أو املصنع الذي ميتلكه( ،)63وهو ما أشارت إليه املادة ) (19من قانون
العالمات التجارية حيث نصت بأنه ..« :وعلى الوزارة خالل الشهر التالي النتهاء مدة
احلماية أن تقوم بإخطار صاحب العالمة كتابة على عنوانه املقيد في السجل بانتهاء مدة
حمايتها ،وإذا لم يقم صاحب العالمة بتقدمي طلب التجديد خالل الثالثة أشهر التالية
لتاريخ انتهاء مدة احلماية ،قامت الوزارة من تلقاء نفسها بشطب العالمة من السجل».
ويعني ذلك أنه في حالة عدم تقيد صاحب العالمة التجارية خالل املدة املذكورة بالتسجيل
تشطب العالمة التجارية من السجل ،ويتم ذلك من خالل اإلدارة وهي وزارة االقتصاد
والتجارة(.)64
ويتجلى أثر شطب التسجيل في إلغاء العالمة التجارية ،وهو ما يطلق عليه أيضا ً في
بعض القوانني ترقني العالمة التجارية كما هو احلال في قانون العالمات التجارية
األردني .ويكون الشطب للعالمة أو إلغاؤها بأثر مباشر وليس بأثر رجعي ،كون
التسجيل نشأ صحيحا ً في البداية ،لكن شابه عيب من العيوب التي نص عليها القانون
خالل فترة التسجيل وجعل أمر شطبها حتميا ً( .)65ويستتبع ذلك هالك املال املرهون أي
هالك العالمة التجارية ،ما لم يتفق الراهن واملرتهن على أن يحل محله مال آخر أو القيام
بأي إجراء آخر يضمن للراهن دينه.
) (63علي سيد قاسم ،مرجع سابق ،ص .115
) (64وفي هذا السياق انظر :حكم محكمة متييز دبي ،الطعــن رقــم  124لسنة  ،2015طعن جتاري ،بتاريخ
 ،2016/04/24حكم منشور على املوقع اإللكتروني شبكة قوانني الشرق،www.eastlaws.com :
تاريخ الزيارة  ،2019/11/30حيث قضت بأن« :األصل هو اختصاص احملاكم بنظر كافة املنازعات
أيا ً كان نوعها ما لم يسلب منها االختصاص بقانون خاص ،وكان البني من نصوص مواد القانون رقم
 37لسنة  1992في شأن العالمات التجارية ،املعدل بالقانون االحتادي رقم  2لسنة  ،2002والئحته
التنفيذية الصادرة بقرار وزير االقتصاد والتجارة رقم  6لسنة  ،1993املعدل بالقرار الوزاري رقم 68
لسنة  ،2001أن املشرع أورد في املواد من ) (5إلى ) (26من هذا القانون اإلجراءات اخلاصة بتسجيل
العالمات التجارية ،فأجاز لكل من يرغب في استعمال عالمة جتارية لتمييز بضائع أو منتجات أو
خدمات أن يطلب تسجيلها طبقا ً لهذا القانون ،فإذا قبلت وزارة االقتصاد والتجارة العالمة وجب عليها
قبل تسجيلها أن تعلن عنها في النشرة الرسمية وفي صحيفتني يوميتني تصدران في الدولة باللغة
العربية وذلك على نفقة طالب التسجيل ،ولكل ذي شأن االعتراض على تسجيل العالمة لدى وزارة
االقتصاد والتجارة ،ثم التظلم من قرارها أمام جلنة العالمات التجارية ،وله أن يطعن في قرار اللجنة
أمام احملكمة املدنية املختصة».
) (65آالء بنت محمد املقبولي ،شطب العالمة التجارية ،رسالة ماجستير ،كلية احلقوق ،جامعة امللك عبد
العزيز ،2018 ،ص .57
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وقد أجاز قانون العالمات التجارية لإلدارة مبوجب املادة ) (20مكرر شطب العالمة
التجارية متى كانت قد سجلت دون وجه حق ،وذلك بعد االستماع ألقوال ذوي الشأن
والوقوف على أوجه دفاعهم .وبالطبع فإن شطب العالمة يؤثر تأثيرا ً مباشرا ً على الدائن
املرتهن بزوال العالمة التجارية وزوال ضمانه املالي.
وميكن أن تتعرض العالمة التجارية إلى الشطب من السجل بناء على حكم من احملكمة،
وهو ما يسمى بالشطب القضائي ،وقد حدد قانون العالمة التجارية هذا الشطب في
حالتني :األولى عند عدم استعمالها خالل خمس سنوات متتالية ،حيث يجوز لكل ذي
صفة أن يلتمس احلكم بشطب التسجيل ما لم يقدم مالك العالمة التجارية ما يبرر عدم
استعمالها ،أو سجلت من دون وجه حق ،فقد أجاز القانون لكل ذي مصلحة أن يطلب
احلكم بشطبها من السجل ،متى حاز احلكم بالشطب قوة األمر املقضي به(.)66
ويترتب على شطب العالمة التجارية فقدان احلماية القانونية النظامية وحق الغير من
تسجيلها( .)67وفي حالة انقضاء رهن العالمة التجارية بوفاء املدين بدينه إلى الدائن
املرتهن ،ينبغي على األخير القيام بإشهار هذا االنقضاء في سجل العالمات التجارية،
وهذا ما أكدته املادة ) (13من قرار مجلس الوزراء رقم  5لسنة  2018بشأن الالئحة
التنفيذية للقانون االحتادي رقم  20لسنة  2016في شأن رهن األموال املنقولة ضمانا ً
لدين(.)68
وقد أجاز املشرع للدائن املرتهن التنفيذ على العالمة التجارية وبيعها للحصول على قيمة
الدين املضمون برهن العالمة التجارية ،إذا حل أجل الدين املضمون ولم ِ
يف به املدين
مالك العالمة التجارية ،ومن ثم بيعها للحصول على قيمة الدين املضمون برهن العالمة
) (66املادة ) (22من قانون العالمات التجارية االحتادي.
) (67اجلدير باملالحظة أن حماية العالمة التجارية ليست قاصرة على مالك العالمة التجارية فقط ،وإمنا ميكن
للغير  -مثل املستهلك  -التقدم بدعوى مدنية للمطالبة بالتعويض ضد كل من استعمل عالمة جتارية
تعود للغير دون وجه حق ،وجعلها عالمة مميزة ملنتجاته األقل جودة في الصنع أو اإلنتاج عن العالمة
األصلية مبوجب قانون مكافحة الغش التجاري .آالء بنت محمد املقبولي ،مرجع سابق ،ص .61
) (68تنص املادة ) (13من قرار مجلس الوزراء رقم  5لسنة  2018بشأن الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي
رقم  20لسنة  2016في شأن رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين ،بأنه -1« :يجب على املرتهن إلغاء
اإلشهار وفق النموذج املعد لذلك في حال انقضاء أثر ذلك اإلشهار وفقا ألحكام البند  1من املادة
) (16من القانون ،على أن يتضمن إشهار االنقضاء ما يأتي :أ .رقم إشهار محل الرهن .ب .املرتهنني
والراهنني الذين وافقوا على إشهار االنقضاء -2 .يعد إشهار االنقضاء منتجا آلثاره القانونية في
مواجهة املرتهنني الذين وافقوا على االنقضاء ،وذلك من تاريخ ووقت استكمال إشهار االنقضاء».
430
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التجارية(.)69
واملقصود ببيع العالمة التجارية هو بيع احلق الوارد في العالمة التجارية ،فالبيع في
هذه احلالة يرد على احلق املالي وليس احلق املعنوي ،على اعتبار أن احلق األخير متعلق
بفكرة احلق الذهني ،وهو احلق ذاته الذي يقع على العالمة التجارية ،فالقيمة املالية
للعالمة التجارية هي التي تشكل الضمان للدائن املرتهن ،وليس احلق املعنوي بحد ذاته؛
لذلك فإن عدم قيام املدين الراهن – مالك العالمة التجارية  -بسداد قيمة الدين ،املقصود
به بيع احلق املالي في املزاد العلني وليس احلق املعنوي ،حيث يقبل احلق األول التصرف
فيه مبقابل ويقبل احلجز ،كما ينتقل بامليراث والوصية(.)70
ويتم هذا اإلجراء بأن يقدم الدائن طلبا ً إلى قاضي األمور املستعجلة لوضع اليد على
العالمة التجارية ،والتنفيذ عليها وفق أحكام القانون لبيع العالمة التجارية عن طريق
التنفيذ اجلبري( .)71وفي هذه احلالة يتوجب الرجوع إلى أحكام قانون بيع املنقول في
قانون رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين لسنة .2016
ويقتضي بيع العالمة التجارية تطبيق األحكام املتعلقة بالتنفيذ على املنقول باعتبارها من
املنقوالت املعنوية ،وذلك سندا ً ألحكام املادة ) (269من قانون املعامالت املدنية اإلماراتي
التي تنص على أنه« :إذا كان احلجز على منقوالت بيعت باإلجراءات املقررة لبيع املنقول
احملجوز لدى املدين».
ويتطلب بيع العالمة التجارية بعض اإلجراءات التي أق َّرها القانون ،حيث نصت املادة
( )1/172من قانون املعامالت التجارية بأنه« :إذا لم يدفع املدين الدين املضمون بالرهن في
تاريخ االستحقاق ،كان للدائن بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ إنذار املدين بالوفاء ،أن
يطلب من احملكمة اإلذن له ببيع الشيء املرهون ،وينظر في الطلب على وجه االستعجال،
وتعني احملكمة كيفية البيع» .ومبوجب النص ينبغي على الدائن املرتهن أن ينذر املدين
مالك العالمة التجارية بعد انقضاء  7أيام من تاريخ استحقاق أجل الدين ،وبعد انقضاء
هذه املدة له أن يطلب من احملكمة اإلذن بالبيع .ومبجرد إمتام عملية البيع ،فإن القانون
ر َّتب آثارا ً قانونية على هذا البيع ،أما إجراءات البيع فيمكن إيجازها مبا يأتي:
) (69نصت املادة ( )1/172من قانون املعامالت التجارية االحتادي رقم  18لسنة  1993بأنه« :إذا لم يدفع
املدين الدين املضمون بالرهن في تاريخ االستحقاق ،كان للدائن بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ
إنذار املدين بالوفاء ،أن يطلب من احملكمة اإلذن له ببيع الشيء املرهون ،وينظر في الطلب على وجه
االستعجال وتعني احملكمة كيفية البيع».
) (70همام محمد زهران ومصطفى أبو عمرو ،مبادئ القانون ،ط ،1منشورات احللبي احلقوقية ،بيروت،
 ،2010ص .147
) (71املادة ( )1/29من قانون رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين.
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أوالً -طلب وضع اليد على العالمة التجارية
نصت املادة ( )1/29من قانون رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين على أنه« :للمرتهن تقدمي
طلب إلى قاضي األمور املستعجلة إلصدار قرار بوضع اليد على محل الرهن ،والتنفيذ
عليه وفق أحكام هذا القانون» .وعليه فإن على الراهن تقدمي طلب إلى اجلهة املختصة
(قاضي األمور املستعجلة) الستصدار قرار قبل املباشرة بإجراءات البيع ،ولم يشترط
املشرع في الطلب شكلية معينة ،إال إنه اشترط إرفاق نسخة عن عقد الرهن وبيانات محل
الرهن وفقا ً ملا هو وارد في السجل اخلاص بالعالمات التجارية ،الذي يبينّ تسجيلها
وكافة التصرفات القانونية التي تقع عليها ،وكذلك اسم طالب التنفيذ الدائن املرتهن
وعنوانه ،واسم حائز محل الرهن ،إذا كانت العالمة التجارية في حيازة الغير ،باإلضافة
إلى اسم املدين الراهن مالك العالمة التجارية وحائزها(.)72
ومبوجب املادة ( )3/30يجوز لكل من املدين الراهن واملضمون عنه ،أو أي مرتهن آخر،
أو حائز العالمة التجارية  -إذا كانت في حيازة الغير  -أن يعترض على طلب وضع اليد
لغايات التنفيذ لدى قاضي األمور املستعجلة خالل  5أيام عمل من تاريخ تبليغ طلب
التنفيذ .ويقتضي إجراء وضع اليد على العالمة التجارية إشهار هذا الطلب ،وتتجلى
احلكمة من ذلك بإتاحة الفرصة جلميع من يتعاملون مع املدين أن يعلموا بهذا اإلجراء،
ولتمكني الدائنني اآلخرين غير احلاجزين من التدخل في احلجز ،وإفساح الفرصة
لإلعالن قبل البدء بإجراءات البيع(.)73
وفي إطار إعالم املدين وأي مرتهن آخر ،يتولى قاضي األمور املستعجلة أو من ينيبه
خالل  3أيام عمل من تاريخ تقدمي طلب ،وضع اليد وإشهار الطلب في السجل اخلاص
بالعالمات التجارية .وهذا اإلجراء يعد مبثابة إخطار لكل من املدين الراهن ،أو أي مرتهن
آخر ،على ذات محل الرهن أو حائز العالمة التجارية إذا كانت في حيازة الغير(.)74
وقد منح املشرع اإلماراتي فرصة للمدين الراهن أو املضمون عنه أن يوفي الدين موضوع
التنفيذ خالل  5أيام عمل من تاريخ تبليغ طلب التنفيذ ،على أن يسدد كافة الرسوم والنفقات
التي ترتبت على تقدمي طلب وضع اليد( .)75وعلى قاضي األمور املستعجلة في الطلب أو
أي اعتراض عليه خالل  5أيام عمل من تاريخ انتهاء املدة التي حددها املشرع وهي  5أيام
)(72
)(73
)(74
)(75
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املادة ( )3/29من قانون رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين.
علي عبد احلميد تركي ،الوجيز في مبادئ إجراءات التنفيذ اجلبري ،ط ،1دار اإلمارات احلديثة ،أم
القيوين ،2016 ،ص .207
املادة ( )1/30من قانون رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين.
املادة ( )2/30من قانون رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين.
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من تاريخ إخطار املعني بالطلب ،ويكون قرار الفصل قابالً للطعن فيه أمام احملكمة خالل
 5أيام من تاريخ صدوره ،وللقاضي الفصل فيها دون حضور األطراف ،ويكون البت
في الطعن خالل  10أيام من تاريخ تقدمي الطلب ،وبعد صدور قرار من القاضي بنتيجة
الطعن يكون القرار في هذا الشأن نهائيا ً ال يقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن(.)76
ولغايات عدم املماطلة أو التأخير في إصدار احلكم ،فقد قرر املشرع بأال يترتب على
تقدمي االستئناف وقف تنفيذ القرار الذي يصدره القاضي بشأن وضع اليد ،كما منح
احلق للمحكمة بأن تلزم املستأنف بتقدمي كفالة بنكية مببلغ حتدده احملكمة لغرض إلزامه
بدفعها في حالة عدم ثبوت احلق في االستئناف(.)77
ووفقا ً ألحكام املادة ( )4/31من قانون رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين ،وبعد اكتساب
قرار وضع اليد والتنفيذ على محل الرهن الدرجة القطعية ،يتولى قاضي األمور
املستعجلة إشهار قرار وضع اليد والتنفيذ على العالمة التجارية في السجل اخلاص
بالعالمات التجارية خالل  3أيام من تاريخ صدوره.
وقد أجاز القانون ذاته في الفقرة السادسة من املادة املذكورة استخدام القوة اجلبرية
لتنفيذ قرار وضع اليد على العالمة التجارية من قبل قاضي األمور املستعجلة ،بنا ًء
على طلب من الدائن املرتهن ،وذلك باالستعانة بأفراد الشرطة وبحضور كاتب احملكمة،
وذلك على عكس ما تطلبه املشرع اإلماراتي في احلجز التنفيذي على االسم التجاري من
ضرورة وجود سند تنفيذي يتم مبوجبه احلجز على االسم التجاري(.)78

ثانياً -البدء بإجراءات بيع العالمة التجارية
عمالً بأحكام املادة ( )1/32من قانون رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين ،فإن للدائن
املرتهن أن يقدم عريضة لقاضي األمور املستعجلة بعد متكينه من وضع اليد ،من أجل
طلب اإلذن ببيع العالمة التجارية .ويجوز للدائن املرتهن أن يطلب من احملكمة متكينه من
استغالل العالمة ،وقبض أرباحها وفوائدها الناجتة عن استغاللها ،على أن يخصم مما
) (76املادة ( )2/30من قانون رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين .وقد اشترطت الفقرة األولى من املادة )(12

من الالئحة التنفيذية ضرورة إشهار االعتراض في السجل اخلاص مبحل الرهن (العالمة التجارية)
بقولها« :يجب على أي شخص قدم اعتراضا ً أمام احملكمة على إشهار اسمه كراهن أو مرتهن أو
مضمون عنه وفقا ً ألحكام القانون إشهار اعتراضه وفق النموذج املعد لذلك ،وذلك خالل مدة ال تزيد
على سبعة أيام عمل من تاريخ قيد االعتراض أمام احملكمة».
) (77املادة ( )3/30من قانون رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين.
) (78مظفر جابر الراوي ،قابلية احلجز التنفيذي على االسم التجاري في القانون اإلماراتي ،مجلة كلية
القانون الكويتية العاملية ،العدد  ،20ديسمبر  ،2017ص .199
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مت قبضه أي نفقات قام بأدائها املرتهن(.)79
واستنادا ً للمادة ( )2/1/33قبل البدء بإجراءات بيع العالمة التجارية تأذن احملكمة للدائن
املرتهن ،من خالل إصدار حكم بتمكينه من وضع يده على العالمة التجارية والتنفيذ
عليها ،والهدف من ذلك خشية أن يعمد املدين إلى التصرف بالعالمة التجارية بقصد
تهريبها قبل وضع اليد وبعد تبليغه بذلك احلكم(.)80
ويجوز للمحكمة ولغايات احملافظة على قيمة العالمة التجارية أن حتدد في قرارها
شروط البيع ،أو أن تقرر أن يتم بأي طريقة أخرى ،ولها أن تقرر وضع حد أدنى لسعر
البيع يحدد وفقا ً لسعر السوق( ،)81وقد حث املشرع الدائن على أن يبذل في ذلك عناية
) (79تنص املادة ( )2/172من قانون املعامالت التجارية بأنه« :ويستوفي الدائن املرتهن بطريق االمتياز
دينه من أصل وفوائد ومصروفات أنفقها للمطالبة به ،وذلك من الثمن الناجت من البيع».
) (80محمد سامر عاشور ،القانون التجاري  -األعمال التجارية والتاجر واملتجر ،منشورات اجلامعة
االفتراضية السورية ،دمشق ،2018 ،ص .205
) (81إن بيع العالمة التجارية وتقدير القيمة املالية لها تخضع لعدد من املعايير أو األسس منها :أثر العالمة
التجارية على املستهلكني .ووفقا ً ملعايير اآليزو ) ،10668 (10668 ISOيجب أن تتضمن ستة عناصر:
الشفافية ،الشرعية ،واملوثوقية ،والكفاية واملوضوعية باإلضافة إلى املعايير املالية ،والسلوكية،
والقانونية .انظر :املوقع اإللكتروني:
،https://www.meemapps.com/term/5948540f3f32640400d8b71e/Brand%20Valuation
تاريخ الزيارة .2019/12/02:
في حني يرى بعض الفقهاء الفرنسيني أن مسألة تقدير الشهرة ال تعتمد على أقدمية اإليداع ،كما هو
احلال في ماركة أبل ) ،(Appleحيث اكتسبت شهرة كبيرة في بضع سنوات ،وقد تكتسب الشهرة
ببضعة شهور ،كما في حرب اخلليج مثل صواريخ سكود ) (SCUDالتي اكتسبت الشهرة ببضعة
شهور ،والتعتمد قيمة العالمة على قيمة مبيعاتها ،وال على أهمية امليزانية املرصودة لتسويق املنتج
وترويجه ،فاملعيار املوضوعي الوحيد إلقرار شهرة العالمة هو معرفتها من قبل اجلمهور وليس من
خالل أقدميتها.
فقد تكون العالمة مشهورة وتفقد شهرتها مع الزمن لعدم استعمالها .ملزيد من التفاصيل :إلياس
موريس غان ،املاركات املشهورة في القوانني احمللية والنصوص الدولية ،ط ،1منشورات زين احلقوقية،
بيروت ،2018 ،ص  47وما بعدها .كذلك فإن بعض الفقه يشير إلى أن هناك العديد من الفرص لتطوير
مقاييس جديدة لقيمة العالمة التجارية واجلدة .وميكن استغالل بعض املقاييس احلالية املستوحاة من
مقاييس مماثلة لقيمة براءة االختراع .ملزيد من التفصيل بالنسبة للرأي األخير انظر:

Carolina Castaldi, All the great things you can do with trademark data 7, 2019, Sega
Journal, Strategic Organization, p.8
منشور على املوقع اإللكتروني،https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1476127019847835:
تاريخ الزيارة.2019/12/05 :

كما تتوقف قيمة العالمة التجارية على قيمة التعويض املالي املتوقع من الترخيص أو منح حق االمتياز
لها أو بيعها

Rishi Ram Chapagai, Op. Cit., p. 76.

وتناولت احملكمة االحتادية العليا اإلماراتية موضوع معيار العالمة التجارية في حكم حديث لها،
وقضت بأن« :معيار شهرة العالمة هو مدى معرفتها لدى اجلمهور املعني نتيجة ترويجها ...،وأنه
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كافية لبيعها بسعر ال يقل عن سعر السوق.
ونالحظ أن املشرع اإلماراتي في املادة السابقة ذاتها استبعد اتباع إجراءات البيع
املنصوص عليها في قانون اإلجراءات املدنية .وحسنا ً فعل املشرع في هذا احلكم ،السيما
وأن هناك بعض املنقوالت التي تتسم بأهميتها نظرا ً لطبيعتها اخلاصة كما هو احلال في
العالمة التجارية.
واألصل أن يجري البيع للعالمة التجارية مكان احملل التجاري محل التنفيذ ،لكن ميكن
أن يكون في مكان آخر مخصص من قبل ومعتمد من قبل قاضي األمور املستعجلة ،ما
لم تقض املصلحة بتحديد مكان آخر.
ومن أجل إعطاء الفرصة للمدين الراهن باعتباره صاحب خبرة واملختص في نطاق
التجارة ،أجاز املشرع في املادة ) (3/33للمحكمة أن تقرر السماح له ببيع العالمة
التجارية ،إذا ثبت بأنه ميكن له بيعها بسعر أعلى ،وذلك خالل املدة التي حتددها احملكمة،
وحتى ال يتعمد الراهن املماطلة في البيع ملصلحة يقتضيها ،وأن يكون ذلك حتت رقابة
وإشراف املرتهن أو احملكمة.
وقد أكد املشرع على ضرورة أن يقوم الدائن املرتهن ،إذا أذنت له احملكمة ،ببيع العالمة
التجارية بإشهار قرار احملكمة في السجل (سجل العالمات التجارية) ،وذلك قبل خمسة
أيام عمل من التاريخ احملدد للبيع ،وإال ُعد باطالً(.)82
هذا وفي حالة إمتام بيع العالمة التجارية ،فإن ذلك يستتبع تطهيرها من حقوق الرهن،
وتنتقل هذه احلقوق إلى العوائد وحصيلة التنفيذ وأي التزامات أخرى(.)83
أما عن حصيلة التنفيذ ،فعلى الدائن املرتهن ومبوجب املادة ) (18من الالئحة التنفيذية
لقانون رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين ،أن يقوم بإيداع العوائد وحصيلة التنفيذ في
ولئن كان الوقوف على حقيقة شهرة العالمة من عدمه هي مسألة واقع تخضع لتقدير محكمة
املوضوع....ولها االستعانة في ذلك بكافة وسائل اإلثبات ،ومنها اللجوء إلى اخلبرة املتخصصة،»..
حكم احملكمة االحتادية العليا ،الطعن رقم  ،606لسنة  ،2018جلسة األربعاء املوافق  13مارس ،2019
منشور في مجلة الشريعة والقانون ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،العدد  ،79السنة
 ،79يوليو  ،2019ص.389
) (82وقد أكدت املادة ) (5من قانون العالمات التجارية على ضرورة إشهار كل تصرف قانوني يقع على
العالمة التجارية ونصها« :يعد في الوزارة سجل يسمى سجل العالمات التجارية تدون فيه جميع
العالمات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم ونوع نشاطهم وأوصاف بضائعهم أو منتجاتهم أو
خدماتهم وما يطرأ على العالمات من حتويل أو تنازل أو نقل للملكية أو رهن أو ترخيص باالستعمال
أو أية تعديالت أخرى .ولكل شخص أن يطلب صورة طبق األصل مما هو مدون في هذا السجل بعد
دفع الرسوم املقررة».
) (83املادتان ) (35-34من قانون رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين.
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خزينة احملكمة التي مت البيع في دائرة اختصاصها ،وذلك خالل مدة ال تزيد على يومي
عمل من تاريخ إمتام البيع وفق منوذج تقرير إجراءات البيع(.)84
ولم يشر املشرع اإلماراتي إلى مسألة كيفية بيع العالمة التجارية ،كما لم يتناول القضاء
اإلماراتي هذه املسألة ,وهل ميكن أن يتم البيع باملزايدة العلنية(.)85
وفي الواقع املشرع اكتفى باإلشارة إلى قواعد عامة تتخللها شروط أوضحناها سلفاً ،في
حني أن بعض التشريعات األخرى وتطبيقاتها القضائية أشارت إلى إمكانية بيع العالمة
التجارية بطريقة املزايدة(.)86
ويثور التساؤل حول مدى إمكانية طلب إيقاف إجراءات التنفيذ من قبل املدين الراهن،
إذا متكن الراهن من التسوية مع الدائن بشأن الدين املضمون .أجازت املادة ) (1/38من
قانون رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين بقولها إنه« :يجوز للراهن أو املضمون عنه أن
يطلب خالل إجراءات التنفيذ من قاضي األمور املستعجلة األمر بوقف التنفيذ على محل
الرهن ملدة ال تزيد على  5أيام عمل وألسباب مبررة».
كما أجازت الفقرة الثانية من املادة ذاتها لقاضي األمور املستعجلة إعطاء فرصة للتفاوض
متنح لكل من الراهن واملرتهن من أجل التوصل للتسوية خالل مدة  5أيام املمنوحة
للمدين .وفي حال التسوية عليهما حتريرها خطيا ً خالل  5أيام من تاريخ التسوية على
أن يتم إشهار هذه التسوية.
) (84نصت املادة ) (18من الالئحة التنفيذية لقانون رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين بأنه« :يجب على
املرتهن الذي يقوم بالتنفيذ على محل الرهن وفقا ً ألحكام املادة ) (33من القانون ،أن يقوم بإيداع
العوائد وحصيلة التنفيذ في خزينة احملكمة التي مت البيع في دائرة اختصاصها ،وذلك خالل مدة ال
تزيد على يومي عمل من تاريخ إمتام البيع وفق منوذج تقرير إجراءات البيع املرفق بهذا القرار».
) (85نصت املادة ) (1/172من قانون املعامالت التجارية بأنه« :إذا لم يدفع املدين الدين املضمون بالرهن
في تاريخ االستحقاق ،كان للدائن بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ إنذار املدين بالوفاء ،أن يطلب من
احملكمة اإلذن له ببيع الشيء املرهون ،وينظر في الطلب على وجه االستعجال ،وتعني احملكمة كيفية
البيع» ،لكن املشرع لم يبني طريقة البيع.
) (86طرحت محكمة بداية عمان عالمات جتارية لقنوات روتانا في األردن للبيع باملزاد العلني .وقدرت قيمة
العالمات التجارية املطروحة للبيع في املزاد العلني بـ  84مليون دينار وفق إعالن للبيع باملزاد العلني
اطلع عليه موقع جوردن لوو .وقدرت قيمة العالمة التجارية ست عالمات جتارية مبليون دينار لكل
منها ،وخمس عالمات جتارية قدرت كل منها بعشرة ماليني دينار لكل عالمة جتارية ،بينما قدرت
قيمة عالمتني جتارتيني بتسعة ماليني دينار لكل عالمة .وتضمنت العالمات التجارية املطروحة للبيع
للمرة الثانية  21عالمة جتارية متلكها شركة روتانا للصوتيات واملرئيات بينها  6عالمات منتهية
استنادا ً للمادة ) (22من قانون العالمات التجارية .انظر املوقع اإللكتروني:
 ،https://www.jordan-law.net/4939/تاريخ الزيارة.2020/02/08 :
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وتتجلى احلكمة من هذا احلكم في إعطاء فرصة أخيرة للمدين من أجل الوفاء بدينه قبل
فقد ملكيته للعالمة التجارية .ولغايات عدم املماطلة في طلب وقف التنفيذ من قبل املدين،
فللقاضي وفقا ً للفقرة الثالثة من املادة نفسها أن يطلب ضمانا ً ماليا ً كتأمني نقدي أو كفالة
مصرفية يحددها القاضي لضمان الضرر الذي قد يلحق بالدائن ،أما إذا قرر القاضي
وقف إيقاف التنفيذ ألسباب يجدها مبررة ،فإن احلكم يكون نهائيا ً ال يقبل الطعن(.)87
أخيرا ً فإن صدور حكم اإلفالس أو الصلح الواقي يوقف جميع اإلجراءات اخلاصة
بالتنفيذ على العالمة التجارية في مواجهة الراهن وفقا ً للقوانني النافذة( .)88كما أن الدائن
املرتهن مسؤول عن تعويض كل من راهن العالمة التجارية واملضمون عنه وأي صاحب
حق على العالمة التجارية عن أي ضرر ميكن أن ينجم عن مخالفة إلجراءات التنفيذ
السابق بيانها ،ومسؤول كذلك عن أي كسب فائت ناجت عن تلك املخالفات.
ضحى بصفقة جتارية رابحة بالنسبة له من
وتتحقق احلالة األخيرة كأن يكون قد
َّ
أجل أن يوفر املبلغ املطلوب منه كثمن للعالمة ،وهذا ما يعبر عنه ،مبا فات املشتري من
كسب(.)89

) (87وفقا ً للفقرة الرابعة من املادة ) (38من قانون رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين.
) (88املادة ) (39من قانون رهن األموال املنقولة ضمانا ً لدين.
) (89باقدي دوجة ،عقد التنازل عن العالمة التجارية ،رسالة ماجستير ،كلية احلقوق والعلوم اإلدارية،
جامعة بن عكنون ،اجلزائر ،2005 ،ص .135
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اخلامتة
تناولت الدراسة موضوع خصوصية رهن العالمة التجارية في القانون اإلماراتي ،وقد
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،كما تضمنت بعض التوصيات ،نبيّنهما فيما يلي:
أوالً -النتائج
 -1يتسم موضوع رهن العالمة التجارية بخصوصية السيما في نطاق التشريع
اإلماراتي ،حيث لم يفرد املشرع قانونا ً خاصا ً للرهن التجاري ليشمل هذا النوع
من الرهن؛ لذلك تناثرت أحكامه في أكثر من قانون مما آثار إشكاليات عديدة.
 -2إن املشرع اإلماراتي أجاز رهن العالمة التجارية مبعزل عن عناصر احملل
التجاري ،أي بصورة منفصلة ،وساير املشرع اإلماراتي في ذلك موقف بعض
القوانني العربية التي سبقته في هذا الشأن.
 -3تعتبر العالمة التجارية من املنقوالت التي تصلح محالً لكافة التصرفات
القانونية من قبل مالكها التي تتفرع عن حق امللكية مثل حق البيع واالستغالل
واالنتفاع .وقد أجاز املشرع اإلماراتي رهن العالمة التجارية ضمانا ً لدين على
التاجر.
 -4يثير موضوع الطبيعة القانونية لرهن العالمة التجارية بعض اإلشكاليات
القانونية حول األحكام املطبقة على محل عقد رهن العالمة التجارية ومدى
اعتبار هذا الرهن رهنا ً حيازيا ً أم تأمينياً .كما أن املشرع اإلماراتي قد أقر بصحة
رهن العالمة التجارية ،إال إنه من جانب آخر لم ُيبينّ طبيعة هذا الرهن وال الكيفية
التي يتم من خاللها رهن العالمة التجارية.
 -5إن العائق الرئيسي لرهن العالمة التجارية هي مسألة التسليم ،أي نقل حيازة
العالمة التجارية من املدين الراهن إلى الدائن املرتهن ،وهو ما يتنافى مع طبيعة
رهن العالمة التجارية .وقد اعتبر املشرع اإلماراتي الدائن املرتهن حائزا ً للشيء
املرهون متى وضع حتت تصرفه بكيفية حتمل الغير على االعتقاد بأن الشيء
املرهون قد أصبح في حراسته ،أو إذا تسلم سندا ً ميثل الشيء املرهون ،ويعطي
حائزه دون غيره حق تسلمه.
 -6على الرغم من حصر املشرع اإلماراتي الرهن التأميني بالعقار دون املنقول،
فالطبيعة اخلاصة للعالمة التجارية باعتبارها من األموال املعنوية جتعل رهنها
حيازيا ً غير ممكن من قبل الدائن ،كما حتمل الدائن املرتهن عبء احملافظة عليها
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واستثمارها ،وتعطل املدين الراهن مالك العالمة من استعمالها فضالً عن عجز
املدين عن تسديد الدين.
 -7يلتزم مالك العالمة التجارية بأن مينع أي تعرض يقع من الغير على العالمة
التجارية محل الرهن ،ومالك العالمة له احلرية في مباشرة األعمال التي ترد
على العالمة التجارية ،وعليه أن يحسن التصرف فيها طاملا أن القانون يتيح له
إدارتها ،واحلصول على اإليرادات الناشئة عن استعمالها.
 -8يترتب على إنشاء حق الرهن على العالمة التجارية وإشهاره في سجل
العالمات عدم جواز إنشاء حق رهن الحق من قبل املدين مالك العالمة التجارية
على العالمة التجارية نفسها إال من خالل إشهاره بالتسجيل.
 -9ينشأ حق األولوية للدائن املرتهن ،فيتقدم حق الرهن على العالمة التجارية
على أي حق آخر ،شريطة إشهار حق الرهن قبل نشوء أي حقوق أخرى لدائنني
آخرين ،وذلك سندا ً ألحكام املادة ) (21من قانون رهن األموال املنقولة ضمانا ً
لدين.
 -10إذا حل أجل الدين املضمون ولم ِ
يف به املدين مالك العالمة التجارية ،فقد
أجاز املشرع للدائن املرتهن التنفيذ على العالمة التجارية ،وبيعها للحصول
قيمة الدين املضمون برهن العالمة التجارية ،وفق إجراءات ،ويكون ذلك من
اختصاص قاضي األمور املستعجلة لوضع اليد على العالمة التجارية والتنفيذ
عليها ،ويتبع بشأن ذلك أحكام قانون بيع املنقول في قانون رهن األموال
املنقولة ضمانا ً لدين لسنة  ،2016إال أن القانون املذكور لم يشر إلى التفصيالت
اخلاصة بكيفية وإجراءاته.

ثانياً -التوصيات
أما التوصيات فيمكن إيجازها مبا يلي:
 -1أصبح من الضروري على املشرع اإلماراتي أن يس ًن تشريعا ً خاصا ً بالرهن
التجاري مستقالً عن قانون املعامالت التجارية ،يعالج العناصر املعنوية للمحل
التجاري التي هي بحاجة لتنظيم متكامل ،حتى ميكن جتنب التأويل في أي
أنواع الرهن الذي ميكن أن ينسجم مع طبيعة مثل هذه العناصر ،وبخاصة رهن
العالمة التجارية.
 -2نتمنى على املشرع اإلماراتي إعادة النظر في أحكام قانون العالمات التجارية
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السيما مع التطور احلالي وارتفاع قيمة العالمة التجارية ،مع وضع نصوص
قانونية تعالج مسألة احلجز التنفيذي عليها في حالة عدم وفاء املدين بقيمة
الدين أو النقص في ضمانات الدائن.
 -3النص صراحة على منع نقل حيازة العالمة التجارية من املدين املالك لها إلى
الدائن املرتهن ،واالكتفاء بتسجيل الرهن ،وخالف ذلك يؤدي إلى حرمان املدين
من حقه الشخصي في استغاللها واالنتفاع منها.
 -4مع افتراض الواقع احلالي من عدم وجود أحكام تفصيلية لرهن العالمة التجارية
في نصوص الرهن التجاري في قانون العالمات التجارية وقانون املعامالت
التجارية ،فإننا نرى ضرورة تطبيق أحكام الرهن التأميني الذي ينسجم مع
طبيعة العالمة التجارية.
 -5نتمنى على املشرع اإلماراتي استحداث قانون للرهن التجاري مستقل عن
قانون املعامالت التجارية ألهمية الرهن التجاري ،وبيان كافة التفصيالت
اخلاصة بكيفية وإجراءات بيع العالمة التجارية في حالة عدم وفاء مالك العالمة
التجارية بالدين عند حلول أجل استحقاقه.
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