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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
واملؤشرات اجلغرافية
الدورة السابعة والثالثون

جنيف ،من  27اإىل  30مارس 2017

ُ
محاية أمساء البلدان من تسجيلها واستخدامها كعالمات جتارية :املمارسات والنهج وجماالت التوافق
املمكنة – تعليقات األعضاء

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

أأول .مقدمة
ابتداء من
 .1نظرت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (اللجنة)ً ،
دورهتا احلادية والعرشين (من  22اإىل  26يونيو  )2009اإىل دورهتا الرابعة والثالثني (من  16اإىل  18نومفرب  )2015يف عدد
من واثئق العمل املتعلقة حبامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية.
 .2واستندت الواثئق اإىل املعلومات املُقدمة من أأعضاء اللجنة يف ردودها عىل الاس تبيان بشأأن حامية أأسامء ادلول من
تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية ،والوارد يف الوثيقة ( SCT/24/6املشار اإليه فامي ييل بلكمة "الاس تبيان") ،وكذكل
اإىل البياانت الكتابية الإضافية املُقدمة من أأعضاء اللجنة بشأأن القوانني واملامرسات الوطنية اخلاصة حبامية أأسامء البدلان.
 .3واع ُتمد مرشوع الوثيقة املرجعية املُراجع عن حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية
(الوثيقة  )SCT/34/2 Prov.2من قبل اللجنة ونُرش يف الوثيقة  WIPO/Strad/INF/7طبقا مللخص رئيس ادلورة
الرابعة والثالثني للجنة (ي ُشار يف هذا الصدد اإىل الفقرة  9من الوثيقة .)SCT/34/7
 .4ويف ادلورة الرابعة والثالثني للجنة (من  16اإىل  18نومفرب  ،)2015المتس الرئيس من ا ألمانة اإعداد وثيقة جديدة
استنادا اإىل الوثيقة  SCT/34/2يك تُناقش يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة ،عىل أأن ُُتدّد ممارسات وُنُ جا خمتلفة
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وجمالت التوافق املوجودة فامي خيص حامية أأسامء البدلان .وبناء عىل ذكل ،أأعدّت ا ألمانة الوثيقة  ،SCT/35/4اليت استندت
اإىل املعلومات الواردة يف الوثيقة  SCT/34/2واقرتحت جمالت توافق* قد تنشأأ يف هذا امليدان.
 .5ويف ادلورة السادسة والثالثني للجنة (من  17اإىل  19أأكتوبر  ،)2016المتس الرئيس من ا ألمانة دعوة أأعضاء اللجنة
اإىل أأن تقدم ،عىل سبيل ا ألولوية ،تعليقات ومالحظات إازاء جمالت التوافق رمق ( 1مفهوم امس البدل) ورمق ( 2استبعاد
العالمة من التسجيل اإذا اع ُتربت وصفية) ورمق ( 5اإجراءات الإبطال والاعرتاض) ورمق ( 6الاس تخدام كعالمة) ،مبا يف
ذكل أأمثةل معلية عىل الطريقة اليت تُطبق فهيا هذه املبادئ يف ولايهتا القضائية.
 .6واستندت النسخة ا ألوىل من هذه الوثيقة اإىل تعليقات و أأمثةل القوانني واملامرسات الوطنية اليت قدهما أأعضاء اللجنة:
ا ألرجنتني وبيالروس وكندا وكولومبيا وكوس تارياك وفنلندا وفرنسا وجورجيا و أأملانيا واليوانن وأيسلندا وإايرلندا وبريو والفلبني
وبولندا والربتغال وس نغافورة وجنوب أأفريقيا وإاس بانيا والسويد وسويرسا وطاجيكس تان و أأوكرانيا والولايت املتحدة ا ألمريكية
وأأوزبكس تان .وتلقى املكتب ادلويل بياانت أأيضا من منظمة حكومية دولية واحدة ،ويه املنظمة ا ألفريقية للملكية
الفكرية ( ،)OAPIومن املراقبني التالية أأسامؤمه :مجعية الاُتادات ا ألوروبية للعاملني يف جمال العالمات
التجارية ( ،)ECTAوامجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ( ،)JPAAو - MARQUESمجعية ماليك العالمات
التجارية ا ألوروبيني.
 .7ويف ادلورة السابعة والثالثني للجنة (من  27اإىل  30مارس  ،)2017المتس الرئيس من ا ألمانة دعوة ادلول ا ألعضاء
اإىل تقدمي تعليقات ومالحظات اإضافية ،عىل سبيل ا ألولوية ،إازاء جمالت التوافق رمق  1و 2و 5و 6وجتميع لك التعليقات
واملالحظات املُس تلمة لإدراهجا يف نسخة مرا َجعة من الوثيقة  ،SCT/37/3حيث تُنقل فهيا لك التعليقات واملالحظات
املُقدمة إازاء جمايل التوافق رمق  3و 4اإىل مرفق من مرفقات تكل النسخة املرا َجعة (انظر الفقرة  14من الوثيقة .)SCT/37/8
وتأأخذ هذه الوثيقة يف الاعتبار املساهامت الإضافية الواردة من ادلول التالية ا ألعضاء يف اللجنة :المنسا ،وبنن ،والربازيل،
وبوروندي ،والكونغو ،وكرواتيا ،وأيسلندا ،وإايطاليا ،واكزاخس تان ،وليسوتو ،وليتوانيا ،وهولندا ،والرنوجي ،والاُتاد
الرويس ،واتيالند ،واململكة املتحدة .ويرد نص البياانت الاكمل عىل صفحة املنتدى الإلكرتوين للجنة وعنواُنا:
.http://www.wipo.int/sct/en/comments/
 .8ووفقا للملخص اذلي أأعده رئيس ادلورة السابعة والثالثني ،تعرض النسخة املُراجعة احلالية للوثيقة SCT/37/3
التغيريات أأسفهل .وترد يف املرفق الثاين التعليقات اليت قدهما أأعضاء اللجنة يف الفقرة  ،7اليت ُأدرجت سابقا يف املرفق ا ألول،
يف اإطار جمالت التوافق ذات ا ألولوية رمق  1و 2و 5و ،6وا ألمثةل اخملتارة املقابةل جملالت التوافق هذه .وقد ن ُقلت التعليقات
إازاء جمايل التوافق رمق  3و ،4اليت وردت قبل انعقاد ادلورة السابعة والثالثني للجنة ،اإىل املرفق الثالث ،و ُأدرجت التعليقات
الواردة إازاء هذين اجملالني بعد ادلورة السابعة والثالثني يف املرفق نفسه .ونقلت ا ألمثةل اخملتارة املقابةل اإىل املرفق الرابع.

 .9اإن اللجنة مدعوة اإىل الإحاطة علام
هبذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفقات]

*
اس ُتخدم مصطلح "جمال التوافق" من قبل اللجنة يف املايض ل إالشارة اإىل الواثئق اليت ترشح حصائل معل اللجنة يف جمالت حمدّدة من قانون
العالمات التجارية .انظر ،عىل وجه التحديد ،الوثيقة  WIPO/Strad/INF/3بشأأن تصوير العالمات غري التقليدية والوثيقة  WIPO/Strad/INF/4بشأأن
اإجراءات الاعرتاض عىل تسجيل العالمة التجارية ،عىل املوقع التايل.http://www.wipo.int/sct/en/wipo-strad/ :
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املرفق ا ألول

جمال التوافق املمكن رمق 1
مفهوم امس البدل
ألغراض حفص العالمات عىل ا ألقل ،وما مل ينص القانون املنطبق عىل خالف ذكل ،جيوز أأن يشمل امس البدل ما ييل:
الامس الرمسي أأو الامس العريف لدلوةل ،والامس املتداول معوم ًا ،وترمجة ذكل الامس ونقهل احلريف ،والامس القصري لدلوةل،
فض ًال عن اس تخدامه يف صيغة خمترصة أأو كصفة.

التعليقات الواردة
ا ألرجنتني
ُتظر املادة (3ز) من القانون رمق  22.362بشأأن العالمات التجارية وا ألسامء التجارية تسجيل ما ييل كعالمة ..." :ا ألسامء
أأو غريها من الإشارات املمزية اليت تس تخدهما دول أأجنبية اعرتفت هبا حكومة ا ألرجنتني".
المنسا
وفقا لقانون العالمات التجارية المنساوي ،فاإن ترمجة أأسامء البدلان أأو نقلها احلريف ،أأو اس تخدام تكل ا ألسامء يف شلك
خمترص أأو كصفة ل يستبعد تلقائيا من حامية العالمات التجارية.
بنن
تؤيد بنن التعليقات عىل جمال التوافق املمكن رمق  1اليت أأحالهتا املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية.
الربازيل
ل حيدد قانون امللكية الصناعية يف الربازيل (رمق  )1996/279.9أأسامء البدلان .ومع ذكل ،يوحض دليل العالمات التجارية
للمعهد الوطين للملكية الصناعية الاختالف الواحض يف املعامةل اليت ُتظى هبا ا ألسامء الرمسية للبدلان والصفات اليت تعني
اجلنس ية .ويف حني تعترب أأسامء ادلول واختالفاهتا قابةل للتسجيل (اإذا مل تكن مضلةل أأو وصفية) ،فاإن الصفات املتعلقة
ابجلنس ية تعترب عادة غري قابةل للتنفيذ ألُنا تصف أأصل السلع أأو اخلدمات .وترد أأمثةل عىل املامرسة الوطنية يف الصفحة 1
من املرفق الثاين.
بوروندي
تؤيد بوروندي مفهوم أأسامء البدلان كام هو مبني يف جمال التوافق املمكن رمق .1
كولومبيا
ُ
خيلو القانون الوطين من أأي اإشارات ُت ِّّدد ما اإذا اكنت امحلاية تشمل ا ألسامء الرمسية فقط أأم تشمل أأيض ًا امس ادلوةل
املتداول معوم ًا أأو صيغته اخملترصة .وذلكل فاإننا نوافق ،لغرض حفص العالمات ،عىل أأنه ينبغي أأن يُفهَم أأن امس البدل قد
يشمل الصيغ املقرتحة يف جمال التوافق املمكن رمق .1
الكونغو
وفقا لتفاق ابنغي اذلي يطبق يف الكونغو" ،ل ميكن تسجيل العالمة التجارية عىل حنو سلمي اإذا اكنت تس تنسخ أأو تقدل أأو
ُتتوي من بني عنارصها عىل  ...اختصار  ...لمس ادلوةل  ...اإل اإذا خولت السلطة اخملتصة ذكل يف تكل ادلوةل
"(املادة .))2(3
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كوس تارياك
قرتح اإخضاع عبارة "اس تخدام الامس كصفة" مليزيد من التوضيح.
يُ َ
كرواتيا
ل يتضمن قانون العالمات التجارية يف كرواتيا حكام حمددا حيظر تسجيل أأسامء البدلان .وقد تؤيد كرواتيا ُتديد أأسامء البدلان
كام هو مبني يف جمال التوافق املمكن رمق .1
فنلندا
غالب ًا ما تشمل املامرسة الوطنية لك ا ألشاكل اخملتلفة املذكورة يف جمال التوافق املمكن رمق  .1ولكن أأسامء ادلول ل ُُتمي
تلقائي ًا ويف لك حاةل .مفن الرضوري أأن يُراعى مس توى وعي امجلهور املس هتدف وهماراته اللغوية ،و أأن يُراعى ،يف بعض
احلالت ،ما اإذا اكن الامس يشري اإىل ماكن يرتبط ابلسلع أأو اخلدمات املطالب حباميهتا يف الطلب.
فرنسا
ل تشلك أأسامء البدلان فئة حمددة مبوجب الترشيعات الوطنية بشأأن العالمات التجارية .ويه تشلك نوعا من املصطلحات
اجلغرافية اليت ميكن اإيداعها بشلك حصيح كعالمة مثل أأي تسمية أأخرى ،طاملا أأُنا متيزيية .ول ينتقص النظام الفرنيس من
هذا املبد أأ يف حاةل أأسامء البدلان ،طاملا أأن املصطلح ليس وصفيا ول خادعا .وميكن للمامرسة الوطنية أأن تنظر يف الواقع يف
مجيع البدائل املقرتحة يف جمال التوافق املمكن رمق  .1ومع ذكل ،فاإن هذه التباينات اخملتلفة ليست محمية تلقائيا أأو مهنجيا.
أأملانيا
وفق ًا للقانون الوطين للعالمات التجارية ،ل تشلك " أأسامء البدلان" فئة قامئة بذاهتا ،اإمنا يه نوع معني من بياانت املنشأأ
اجلغرايف .وعادة ما يُرفَض تسجيل هذه البياانت ألُنا اإحاةل وصفية اإىل منشأأ السلع واخلدمات ،فض ًال عن عدم وجود طابع
ممزي .ومع ذكل ،تؤيد أأملانيا تعريف ما يُعترب امس بدل كام هو وارد يف جمال التوافق املمكن رمق .1
اليوانن
ل ميكن تسجيل أأسامء ادلول كعالمات ،وذكل مبوجب املادة  ،123البند  (3أأ) من القانون رمق  ،2012/4072اجليزء الثالث
بشأأن العالمات التجارية .ول يشمل هذا احلظر ،عىل صعيد التطبيق العميل ،الامس الرمسي أأو العريف حفسب ،بل يشمل
أأيض ًا امس ادلوةل الشائع ،وترمجته ،ونقهل احلريف ،فض ًال عن صيغته اخملترصة .وهذه القاعدة الوطنية واحضة ،ومنسجمة مع
املامرسات اليت يتبعها الفاحصون الوطنيون .وليس دلى اليوانن متسع لتطبيق ممارسات خمتلفة.
أيسلندا
يف أيسلندا ،يعترب امس البدل ،عىل ا ألقل ألغراض الفحص ،شامال لالمس الرمسي أأو الامس العريف لدلوةل ،والامس املتداول
معوم ًا ،وترمجة ذكل الامس ونقهل احلريف ،والامس القصري لدلوةل ،فض ًال عن اس تخدامه يف صيغة خمترصة أأو كصفة .ووفقا
للمامرسة املعمول هبا يف املكتب اليسلندي للرباءات ،ل تسجل العالمات التجارية اليت تتأألف من امس البدل فقط كعالمات
مرجعية .ومع ذكل ،ميكن تسجيل العالمات اليت ُتتوي عىل امس البدل اإذا اكن الانطباع العام يعترب متيزياي وليس خادعا فامي
يتعلق ابلسلع/اخلدمات املعنية .وترد أأمثةل عىل املامرسة الوطنية يف الصفحة  1من املرفق الثاين.
اإيطاليا
وفقا للفقرة  4من املادة  11من قانون امللكية الصناعية ،ميكن تسجيل عالمة جغرافية ،رشيطة أأل ختلق حالت امتياز غري
مربرة و /أأو ميزية غري مس تحقة و أأل تعرقل اإطالق مبادرات مماثةل يف املنطقة.
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اكزاخس تان
ل يتضمن القانون الوطين للعالمات التجارية أأحاكما بشأأن حامية أأسامء البدلان .وتعترب أأسامء البدلان نوعا واحدا من
مؤرشات املنشأأ اجلغرايف ،وابلتايل يُرفض تسجيلها كعالمات جتارية بسبب افتقارها اإىل مسة متيزيية.
ليسوتو
عىل الرمغ من أأن أأسامء البدلان غري حمددة رصاحة يف أأمر امللكية الصناعية ( ،)1989فاإُنا مشموةل مبصطلح "املنشأأ
اجلغرايف" .وابلإضافة اإىل ذكل ،ل ميكن تسجيل أأسامء ادلول كعالمات جتارية اإل بعد احلصول عىل اإذن من السلطة اخملتصة
يف البدل املعين .وقد ل يمتكن الفاحصون من الكشف عن الاختصارات والرتجامت والنقل احلريف ألسامء البدلان يف طلبات
العالمات التجارية ،ومن مث س يحتاجون اإىل مجموعة من ا ألدوات للقيام بذكل.
ليتوانيا
ما دامت العالمة ل تضلل امجلهور بشأأن طبيعة السلع أأو اخلدمات أأو جودهتا أأو منش هئا اجلغرايف ،مفن غري الوارد استبعادها
بشلك عام من خالل رفض تسجيلها عىل أأساس أأُنا ُتتوي عىل امس البدل .بيد أأنه اإذا اكنت العالمة تتأألف من امس ادلوةل
الرمسي أأو العريف (اخملترص) مجلهورية ليتوانيا ،فيجب احلصول عىل اإذن خاص من السلطة اخملتصة ،أأي وزير العدل يف
مجهورية ليتوانيا.
هولندا
يرى مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية أأن امس البدل هو مؤرش جغرايف ميكن أأن يفيد يف التجارة لتحديد خصائص السلع
أأو اخلدمات املشار اإلهيا يف طلب العالمة التجارية (مثل منش هئا اجلغرايف) .ويوحض قرار حممكة العدل ا ألوروبية يف
قضية  )C-108/97( Chiemseeأأنه ل ينبغي احتاكر هذه املؤرشات الوصفية من خالل تسجيلها كعالمات
جتارية ،وذلكل يتعني عىل مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية رفض تسجيلها .وجيب أأن يكون مجيع املنافسني يف سوق
معينة قادرين عىل التواصل حول خصائص املنتجات اليت يقدموُنا .وينبغي أأن يستند مفهوم الوصفية اإىل
التصور املتوقع اذلي حيمهل امجلهور املعين حول عالمة حمددة ،عىل النحو اذلي حددته حممكة العدل ا ألوروبية يف قضية Gut
 .)C-210/96( Springenheideوسواء ُاعترب الامس الرمسي أأو الامس العريف لدلوةل ،والامس املتداول معوم ًا ،وترمجة
ذكل الامس ونقهل احلريف ،والامس القصري لدلوةل ،فض ًال عن اس تخدامه يف صيغة خمترصة أأو كصفة بأأُنا ذات مزية وصفية،
فاإُنا سوف تعمتد دامئا عىل التفسري املتوقع اذلي يعطيه امجلهور املعين لعالمة حمددة.
الرنوجي
ل تشلك العالمة التجارية اليت تتأألف من امس البدل أأو ُتتوي عليه احتاكرا غري مالمئ ذلكل الامس يف س ياق القانون ( أأو يف
هذا الشأأن يف س ياق السوق) ،اإذا اكن امجلهور املعين ل يرى العالمة التجارية مكؤرش وصفي للسلع واخلدمات املعنية.
وينطبق نفس "الاختبار" عىل العالمات التجارية اليت تتأألف من أأو ُتتوي عىل التباينات يف امس البدل كتكل احملددة يف
جمال التوافق املمكن رمق  1اذلي يدور حول مفهوم امس البدل .وقد يكون امجلهور املعين عىل دراية ابلإحالت اإىل بدل أخر غري
الامس الرمسي أأو العريف ذلكل البدل .غري أأنه فامي يتعلق بعبارة "الرتمجة والنقل احلريف" و"الامس القصري" و"[…] الصيغة
اخملترصة" لمس أأي بدل ،قد ي ُس تحسن أأيضا أأل ينظر امجلهور املعين اإىل مجيع هذه التباينات اكإشارة اإىل بدل معني ما ،وابلتايل
لن تشلك العالمة أأي سوء اس تخدام أأو احتاكر غري مالمئ .ويف ضوء ما ورد أأعاله ،وليك يكون للنص قمية اكفية
كتوجهيات لدلول ،وملس تخديم ومس هتليك نظام العالمات التجارية ،ينبغي تضييق جمال التوافق املمكن رمق  1من أأجل خدمة
هذا اجملال لغرضه.
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بريو
وفق ًا لقرار جامعة دول ا ألندييز رمق  486ابإنشاء نظام ملكية صناعية مشرتك (املشار اإليه فامي ييل ابمس "قرار جامعة دول
ا ألندييز رمق  ،)"486ل تُعترب أأسامء البدلان من مضن أأس باب رفض التسجيل كعالمة.
الفلبني
عادة ما يتّبع مكتب الفلبني للملكية الفكرية ( )IPOPHLالهنج َ
املبني يف جمال التوافق املمكن رمق  .1ولكن للمكتب
ُتفظات عىل اس تخدام أأسامء البدلان يف شلك خمترص ألن بعض الاختصارات قد ل تكون معروفة لعموم الفاحصني،
مثل أأسامء البدلان اليت ترد يف صيغ أأسامء احلقول.
بولندا
ُ
يوافق مكتب الرباءات البولندي عىل أأن امس البدل جيوز ،لغرض حفص العالمات التجارية ،أأن يشمل ا ألشاكل اخملتلفة املبيَنة
يف جمال التوافق املمكن رمق  .1ويف أأثناء تقيمي ا ألهلية للتسجيل ،عادة ما يعمتد املكتب عىل معيار  ISO 3166اذلي نرشته
املنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس ( ،)ISOوحيدد هذا املعيار رموز أأسامء البدلان ،وا ألقالمي التابعة ،واملناطق اخلاصة ذات
ا ألمهية اجلغرافية .ويرد يف الصفحة  1من املرفق الثاين مثال عىل املامرسات الوطنية.
الربتغال
خيلو قانون امللكية الصناعية يف الربتغال من أأي قواعد تتعلق حبامية أأسامء البدلان من التسجيل كعالمات جتارية .بيد أأن هذا
الاس تخدام ل ميكن اعتباره مطلق ًا بال قيد .وبد ًل من امحلاية املبارشة ،يوجد تقييد عىل الاس تخدام لصاح املنتفعني
املتنافسني وكذكل املس هتلكني .وتنص املادة ()1(223ج) من قانون امللكية الصناعية عىل أأنه ل ميكن تسجيل الإشارات
اليت تتأألف حرص ًاي من املنشأأ اجلغرايف للسلع واخلدمات (وهذه الإشارات تشمل أأسامء البدلان).
الاُتاد الرويس
يتطابق مفهوم أأسامء البدلان يف الاُتاد الرويس مع املؤرشات الواردة يف جمال التوافق املمكن رمق  ،1أأي الامس املقبول أأو
القصري لدلوةل املس تخدم يف س ياق دبلومايس رمسي ،وترمجة الامس ونقهل احلريف ،فض ًال عن اس تخدام الامس يف شلك
خمترص واس تخدامه كصفة .وترد يف الصفحتني  1و 2من املرفق الثاين عدة عالمات مركبة من جسل العالمات التجارية.
س نغافورة
ل يوجد تعريف ملصطلح "البدل" يف ترشيعات العالمات التجارية يف س نغافورة .وعوض ًا عن ذكل ،توجد اإشارات اإىل
مصطلح "املنشأأ اجلغرايف" يف قانون العالمات التجارية .ويف حني تتضمن أأس باب الرفض املطلقة إاشارات اإىل مصطلح
"املنشأأ اجلغرايف" ،فاإن هذا املصطلح غري ُم َعرف أأيض ًا .ونظر ًا ألن مصطلح "البدل" غري ُم َعرف يف ترشيعات العالمات
التجارية يف س نغافورة ،مفن غري الواحض ما اإذا اكنت أأسامء البدلان تشمل "الامس الرمسي أأو الامس العريف لدلوةل ،والامس
املتداول معوم ًا ،وترمجة ذكل الامس ونقهل احلريف ،والامس القصري للبدل ،فض ًال عن اس تخدامه يف صيغة خمترصة أأو كصفة".
وتوجد دلى س نغافورة شواغل معلية تتعلق ابإدراج هذين املصطلحني مضن تعريف "امس البدل" ،اإذ اإن من الصعب التأأكد
من ماهيهتام.
ويف الوقت احلارض ،يعمتد فاحص العالمة التجارية عىل اإجراء معليات حبث عامة عىل ش بكة الإنرتنت عند ُتديد ما اإذا اكن
امس البدل مرفوض ًا أأم ل يف س ياق حفص طلب تسجيل عالمة جتارية .ومع ذكل ،ترى س نغافورة أأن معليات البحث هذه قد
ل تسفر عن نتاجئ شامةل عن ترمجة امس البدل أأو نقهل احلريف ،ألن هناك لغات كثرية ومن َمث توجد أأشاكل عديدة للنقل
احلريف لتكل ا ألسامء .ومن املُالحظ أأيض ًا أأن أأسامء البدلان غالب ًا ما تتخذ أأشاك ًل متعددة .عىل سبيل املثال ،توجد بعض
ا ألسامء القصرية وا ألسامء الشائعة مجلهورية س نغافورة ،مهنا" :س نغافورة" ،و"س نغابورا" ،و"مدينة ا ألسود" ،ومن
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الاختصارات الشائعة املس تخدمة ل إالشارة اإىل س نغافورة "SG" :أأو " "SGPأأو " ."SINوذلكل ،قد ل تسفر معليات
البحث عن مجيع ا ألسامء القصرية أأو ا ألسامء الشائعة أأو اختصارات امس البدل املمكنة.
وتقرتح س نغافورة عىل اللجنة ،اإذا اكنت تعزتم امليض قدم ًا يف امحلاية ا إلليزامية ألسامء البدلان من التسجيل والاس تخدام
كعالمات جتارية ،أأن تنظر يف اإنشاء قاعدة بياانت مركيزية (يف الويبو) لتضم "الامس الرمسي أأو الامس العريف لدلوةل ،والامس
املتداول معوم ًا ،وترمجة ذكل الامس ونقهل احلريف ،والامس القصري للبدل ،فض ًال عن اس تخدامه يف صيغة خمترصة أأو كصفة"،
وذكل للبدلان اليت ترسي فهيا امحلاية ،يك تس تطيع ماكتب امللكية الفكرية أأن ترجع اإىل قاعدة البياانت هذه يف أأثناء حفص
طلبات تسجيل العالمات التجارية.
جنوب أأفريقيا
ل يوجد يف قانون العالمات التجارية رمق  194لس نة  1993تعريف رصحي للكمة "بدل" أأو عبارة "امس بدل" .ولكن توجد
اإشارة من بعيد يف شلك تعريف "بدل التفاقية" يف البند  )1(2من ذكل القانون .ومن َمث ،وفق ًا لقواعد التفسري القانوين ،فاإن
مفهوم البدل (وامس البدل ،مضن ًا) ُمفرتض سلف ًا وينبغي أأن يُمنح معناه احلريف .واملامرسات اليت تتبعها شعبة العالمات التجارية
يف اللجنة املعنية ابلرشاكت وامللكية الفكرية ( ،)CIPCعند حفص العالمات التجارية ،تعكس مفاهمي امس البدل الواردة يف
جمال التوافق املمكن رمق  .1وترد يف الصفحتني  1و 2من املرفق الثاين عالمات مركّبة عديدة من جسل العالمات التجارية.
اإس بانيا
يتطابق مفهوم أأسامء البدلان يف اإس بانيا مع البيان الوارد يف جمال التوافق املمكن رمق .1
السويد
ل حيتوي قانون السويد عىل أأي حمك قانوين برفض تسجيل عالمة جتارية حبجة أأُنا امس دوةل أأو ُتتوي عىل امس دوةل،
ول يوجد تعريف لمس ادلوةل .ومن َمث ميكن اعتبار ا إلشارة اإىل اإقلمي ما اسامً دلوةل ،بغض النظر عام اإذا اكن هذا الامس
هو الامس العريف أأو ترمجة لالمس أأو نق ًال حرفي ًا هل ،فض ًال عن اس تخدامه يف صيغة خمترصة أأو كصفة.
سويرسا
ُ
ل خيتلف مفهوم امس البدل عىل النحو امل َفصل يف جمال التوافق املمكن رمق  1عنه يف سويرسا .وعىل وجه التحديد ،تُعترب
أأسامء البدلان اإشارات مبارشة اإىل املنشأأ ،أأي دللت ُمحدَ دة عىل املنشأأ اجلغرايف للسلع أأو اخلدمات .والاش تقاقات
الصحيحة لغو ًاي – مثل الصفات – تُعا َمل عىل قدم املساواة مع أأسامء البدلان نفسها .وي ُشار يف هذا الصدد اإىل توجهيات
املعهد الاُتادي للملكية الفكرية بشأأن العالمات التجارية.
طاجيكس تان
يشمل امس ادلوةل امسها القصري أأو امسها املتداول معوم ًا ،وقد يكون هو الامس الرمسي وقد ل يكون كذكل .ووفق ًا
للامدة  )4(8من قانون العالمات التجارية وعالمات اخلدمة ..." ،ل ي ُسمح بأأن ت ُس َجل كعالمة جتارية التسميات اليت تتكون
فقط من عنارص متثل ا ألسامء الرمسية لدلول  ."...وجيوز اإدراج هذه ا ألسامء يف العالمة التجارية بوصفها عنارص غري محمية،
برشط موافقة السلطة اخملتصة.
اتيلند
ل
تنص املادة  )2(7من قانون العالمات التجارية عىل أأنه جيب عىل اللكمة ا متيزيية ،اليت ميكن أأن تكون مؤهةل للتسجيل
كعالمة جتارية ،أأل تكون اسام جغرافيا ،عىل النحو املنصوص عليه يف اللواحئ الوزارية .وتشمل ا ألسامء اجلغرافية أأسامء
البدلان .ذلكل ،تعترب العالمة اليت تس تخدم امس البدل كسمة أأساس ية غري متيزيية ول ميكن تسجيلها .ومع ذكل ،اإذا اكن
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امس البدل هذا يشلك جيزءا صغريا غري همم ،جيوز للمسجل أأن يأأمر مقدم الطلب ابلتنازل عنه .وابلإضافة اإىل ذكل تنص
املادة  )3(7عىل اس تثناء أخر يقول بأأنه اإذا ُاس تخدمت عالمة ُتمل امس البدل كسمة أأساس ية عىل نطاق واسع يف بيع وتوزيع
وتسويق السلع وفقا للواحئ الوزارية ،وإاذا ثبت أأن اللواحئ ُاحرتمت عىل حنو اكمل ،جيب أأن تعترب العالمة متيزيية وقابةل
للتسجيل .وابلإضافة اإىل ذكلُ ،تظر املادة  )6(8من قانون العالمات التجارية تسجيل العالمات التجارية اليت تتضمن أأو
تتأألف من أأسامء وخمترصات البدلان ا ألجنبية ،اإل بعد احلصول عىل اإذن من السلطة اخملتصة يف تكل البدلان ا ألجنبية أأو
املنظامت ادلولية .ووفقا لالحئة أأصدرهتا وزارة التجارة ،واليت ُتدد ا ألسامء اجلغرافية مبوجب املادة  )2(7من قانون العالمات
التجارية ،تعرف هذه ا ألسامء ،من بني مجةل أأمور أأخرى ،بأأسامء البدلان أأو مجموعات البدلان أأو ا ألقالمي أأو ا ألرايض ذات
احلمك اذلايت اليت تمتتع بشخصية اعتبارية كدوةل .وتشمل هذه ا ألسامء اخملترصات ،وا ألسامء املعروفة سابقا ،وا ألسامء الشائعة،
ولكن ليس ابلرضورة ا ألسامء الرمسية.
أأوكرانيا
يؤيد املكتب الوطين مفهوم أأسامء البدلان عىل النحو امل ُ َبني يف جمال التوافق املمكن رمق .1
اململكة املتحدة
ل تشلك أأسامء البدلان فئة منفصةل من العالمات احملمية مبوجب الترشيع احلايل املنطبق عىل اململكة املتحدة ،ولكهنا تعترب
مؤرشا عىل املنشأأ اجلغرايف ،وتُمنع من التسجيل مبوجب املادة ()1(3ج) من قانون العالمات التجارية يف اململكة املتحدة
لعام  .1994غري أأن القانون ل حيظر حامية أأسامء البدلان كعالمات جتارية حبد ذاهتا .ويف بعض احلالت ،س يكون ألسامء
البدلان القدرة املتأأصةل عىل العمل كعالمات جتارية ،ول س امي عندما ل يكون هناك ارتباط يف ذهن املس هتكل املعين بني امس
البدل والسلع أأو اخلدمات .ابلإضافة اإىل ذكل ،ميكن اعتبار هذا الارتباط مبثابة مؤرش عىل املنشأأ التجاري بدل من اجلغرايف،
يف احلاةل اليت يس تخدم فهيا امس البدل مع أأمور أأخرى.
الولايت املتحدة ا ألمريكية
رمغ ميول املرء اإىل الاعتقاد بأأن مجيع أأسامء البدلان معروفة مجليع املس هتلكني يف العامل ،فاإن ذكل ليس مؤكد ًا .وعالوة عىل
ذكل ،لكام ابتعد املرء عن امس البدل متجه ًا حنو ا ألشاكل اخملتلفة لمس البدل املذكورة يف جمال التوافق املمكن رمق  ،1ق ّل احامتل
معرفة املس هتكل احمليل للمصطلحات ،ل س امي الرتمجة أأو النقل احلريف .وذلكل فاإن قامئة املُح ِّّددات الواردة يف جمال التوافق
املمكن رمق  ،1اليت ميكن اس تخداهما لفرتاض التاكفؤ مع امس البدل ،واسعة النطاق للغاية .وإاذا اكنت هناك أأي اإشارة اإىل أأن
اس تخدام هذه امل ُ ِّّ
حددات يف طلب تسجيل عالمة جتارية ينبغي أأن يُ َ
عترب يف حد ذاته ُمض ِّل ّ ًال أأو أأن ييزحي عبء اإثبات أأن
الاس تخدام ليس ُمض ِّل ّ ًال ،فنالحظ أأن هذا الافرتاض س يكون خاطئ ًا متام ًا يف تكل احلالت اليت يكون فهيا الامس غري
معروف للمس هتكل احمليل .وتقرتح الولايت املتحدة ا ألمريكية تضييق جمال التوافق املمكن هذا وحرصه يف صيغة تكون
حصهتا أأكرث ترجيح ًا ،أأي حيامن ميكن أأن يُقال إان امس البدل معروف للمس هتكل احمليل ويُنظر اإليه عىل أأنه يشري ابلفعل
اإىل البدل.
أأوزبكس تان
تنص املادة  )2(10من قانون العالمات التجارية عىل أأن عالمات اخلدمة وتسميات املنشأأ والتسميات اليت متثل ا ألسامء
الرمسية لدلول ل ميكن تسجيلها كعالمات جتارية.
املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية
اتفاق ابنغي
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املرفق ا ألول

 ،1ل س امي املرفق الثالث املتعلق ابلعالمات التجارية وعالمات اخلدمة ،وهو قانون امللكية الفكرية الوطين لدلول الس بع عرشة
ا ألعضاء يف املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ،2أأو الالحئة التنفيذية ذات الصةل .وحيظى الاقرتاح الوارد يف جمال التوافق
املمكن رمق  1مبوافقة املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية .أأي أأن امس البدل ميكن أأن يكون "الامس الرمسي أأو الامس العريف
لدلوةل ،والامس املتداول معوم ًا ،وترمجة ذكل الامس ونقهل احلريف ،والامس القصري لدلوةل ،فض ًال عن اس تخدامه يف صيغة
خمترصة أأو كصفة" .وإادراج الرتمجة والنقل احلريف يُعترب ،يف نظران ،أأمر ًا رضور ًاي .أأما يف مكتبنا ،فاإن أأي جيزء من اإشارة
مسجةل كعالمة يكون بلغة أأخرى غري الفرنس ية أأو الإنلكزيية (وهام لغتا معل املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية) جيب أأن
يُرت َجم أأو يُنقَل نق ًال حرفي ًا من ِّقبل املودع يك يضمن الفاحص امتثال ذكل اجليزء للس ياسة العامة وللداب العامة.

جمال التوافق املمكن رمق 2
استبعاد العالمة من التسجيل اإذا اعتُربت وصفية
ألغراض حفص العالمات عىل ا ألقل ،ينبغي رفض تسجيل العالمات التجارية اليت تت أألف من امس بدل فقط يف حال أأسفر
اس تخدام ذكل الامس عن وصف ماكن منش أأ السلع أأو اخلدمات.

التعليقات الواردة
ا ألرجنتني
تنص املادة  (2أأ) من القانون رمق  22.362بشأأن العالمات التجارية وا ألسامء التجارية عىل أأنه ل جيوز تسجيل "ا ألسامء
واللكامت والإشارات" اليت تصف "طبيعة العالمة أأو وظيفهتا أأو صفاهتا أأو خصائصها ا ألخرى" .وينطبق هذا الاس تثناء عىل
أأسامء البدلان اليت تشري اإىل ماكن الصنع اإذا اكن ذكل املاكن يعتربه ُمص ِّنّعون خمتلفون منشأأ تكل السلع .وفامي عدا ذكل جيوز
تسجيل أأسامء البدلان ،اإل اإذا اكنت ُمض ِّل ّةل أأو تسميات منشأأ.
المنسا
ينص البند  )4()1(4من قانون العالمات التجارية المنساوي عىل أأن الإشارات اليت تتأألف فقط من امس البدل مس تثناة من
التسجيل كعالمات جتارية ،اإذا اكن ،من وهجة نظر املس هتلكني ،امس البدل س يفيد ،يف التجارة ،لتعيني املنشأأ اجلغرايف للسلع
أأو اخلدمات.
بنن
تؤيد بنن التعليقات عىل جمال التوافق املمكن رمق  2اذلي أأحالته املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية.
الربازيل
أأسست القواعد الوطنية ملعامةل خمتلفة ألسامء البدلان الرمسية والصفات املتعلقة ابجلنس ية .وتعترب ا ألسامء الرمسية للبدلان
(وتبايناهتا) قابةل للتسجيل ،ما دامت ل تنطوي عىل اإشارة اكذبة للمنشأأ ،عىل النحو املنصوص عليه يف املادة  181من
قانون امللكية الصناعية .ومع ذكل ،ميكن اعتبار أأسامء ادلول جيزءا غري متيزيي من عبارة الصفة من حيث السمة الوصفية
للسلع أأو اخلدمات اليت هتدف العالمة اإىل الإشارة اإلهيا .وترد أأمثةل عىل املامرسة الوطنية يف الصفحة  3من املرفق الثاين.

1
التفاق املنشئ للمنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية اذلي ُأبرم يف مدينة ابنغي بمهورية أأفريقيا الوسطى ،بتارخي  2مارس .1977
2
بنن ،وبوركينا فاسو ،والاكمريون ،ومجهورية أأفريقيا الوسطى ،وتشاد ،وجيزر القمر ،والكونغو ،وكوت ديفوار ،وغينيا الاس توائية ،وغابون ،وغينيا،
وغينيا-بيساو ،ومايل ،وموريتانيا ،والنيجر ،والس نغال ،وتوغو.
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بوروندي
تؤيد بوروندي نص جمال التوافق املمكن رمق .2
كندا
يف  23فرباير  ،2016ع َدلت حممكة الاس تئناف الاُتادية اختبار العالمات التجارية الوصفية جغرافي ًا يف قضية رشكة اإم يس
لالس ترياد ( )MC Importsضد رشكة أأفود احملدودة ( ،)AFOD Ltdرمق  .2016 FCA 60ويف هذا القرار احلديث،
وضعت احملمكة اختبار ًا لتحديد ما اإذا اكن الامس اجلغرايف غري قابل للتسجيل كعالمة جتارية ألنه يصف بوضوح ماكن منشأأ
السلع أأو اخلدمات ذات الصةل .وابلتايل أأصبحت العالمة التجارية تُعترب اسامً جغرافي ًا يف كندا اإذا أأظهر البحث أأنه ليس لها
أأي معىن أخر غري الامس اجلغرايف .ويس تليزم الاختبار أأو ًل ُتديد ما اإذا اكنت العالمة التجارية اسامً جغرافي ًا ،ويس تليزم اثني ًا
ُتديد ما اإذا اكنت السلع أأو اخلدمات تنشأأ من املوقع اجلغرايف املُس تخدَ م كعالمة جتارية.
ويف حني أأن اخلطوة ا ألوىل من الاختبار قد تكون بس يطة وواحضة يف كثري من احلالت ،قد توجد حالت تكون فهيا لمس
املاكن اجلغرايف معان أأخرى أأيض ًا .وما دام هناك مغوض بشأأن ما اإذا اكنت العالمة التجارية تشري ابلفعل اإىل ماكن ما أأم ل،
فسوف يركيز التحليل عىل منظور املس هتكل ،يف احلالت اليت يكون فهيا املس هتكل اذلي ينبغي مراعاة منظوره هو املس هتكل
العادي للمنتجات أأو اخلدمات اليت ترتبط هبا العالمة.
وما اإن ي ُس تنتج أأن العالمة التجارية تشري اإىل موقع جغرايف ،يصبح تركزي التحليل ُمنصبَ ًا عىل منشأأ السلع أأو اخلدمات.
وميكن احلمك بأأن السلع أأو اخلدمات تنشأأ من موقع جغرايف ما اإذا اكنت تُصنع أأو تُنتَج أأو تُ َيزرع أأو ُجت َمع أأو تُص َمم أأو تُقدَم
أأو تُباع هناك أأو اإذا اكن املكون أأو العنرص الرئييس يُصنع يف ذكل املوقع اجلغرايف .وإاذا اكنت السلع أأو اخلدمات ذات الصةل
تنشأأ يف املاكن اذلي تشري اإليه العالمة التجارية ،فاإن العالمة التجارية تكون وصفية بوضوح ملاكن املنشأأ .ومن انحية أأخرى،
اإذا اكنت العالمة التجارية تشري اإىل ماكن جغرايف ليس هو ماكن املنشأأ الفعيل للسلع أأو اخلدمات ،فال ميكن اعتبارها
وصفية بوضوح ملاكن املنشأأ ،ويليزم اإجراء ميزيد من التحليل لتحديد ما اإذا اكنت العالمة التجارية وصفية بشلك خاطئ يؤدي
اإىل التضليل.
وسوف ييزيد هذا الاختبار املوضوعي من صعوبة تفادي مودعي الطلبات الاعرتاضات نتيجة التوصيف اجلغرايف .ويؤدي هذا
التوضيح اإىل زايدة التيقن من وجود مس توى اكف من امحلاية يف كندا ملنع اس تخدام أأسامء البدلان بنية سيئة .وقد قام
املكتب الكندي للملكية الفكرية بتحديث دليل الفحص اخلاص به ليعكس هذا القرار.
كولومبيا
ُ
يتضمن قرار جامعة دول ا ألندييز رمق  486مجموعة من الافرتاضات اليت تفي ابلتلكيف امل َقرر يف املادة  6من اتفاقية
ابريس محلاية امللكية الصناعية (املشار اإلهيا فامي ييل ابمس "اتفاقية ابريس") ،فهذه الافرتاضات ُتظر تسجيل الإشارات اليت
ل تس تويف رشط المتزي ،مما ينعكس يف التوصيف والعمومية والاس تخدام املتداول .بيد أأن القدرة الوصفية ل إالشارة ،ويه
أأحد أأس باب اخملالفة املذكورة يف املادة (135ه) من القرار رمق  ،486ميكن أأن تتحقق حيامن تكون العالمة املراد تسجيلها
مكونة حرص ًاي من امس جغرايف معروف للجمهور ابعتباره املاكن اذلي تنبع منه جودة املنتج .ولكن يف الواقع ،ل يكفي أأن
تكون الإشارة ذات منشأأ أأو ماكن جغرايف لنس تنتج أأُنا وصفية ،ألن املس هتكل ل يربط ابلرضورة بني ذكل املنشأأ وجودة
املنتج ،وعالوة عىل ذكل جيوز منح العالمة يف حاةل عدم وجود صةل بني املنشأأ وجودة املنتج.
(خامس ًا)

ويعترب املكتب الوطين أأن أأي اإشارة تفتقر اإىل التّمزي قد تكون ،أأو ل تكون ،وصفية ،ويُ َقمي ذكل بشلك مس تقل .ومع ذكل،
ل ميكن اعتبار الإشارة عالمة صاحلة اإذا اكنت الإشارة غري ممزية .وإاذا اكنت العالمة التجارية ل تتأألف اإل من امس بدل يتعلق
ابملنتجات ،فسوف يكون من ا ألنسب تناول هذه املسأأةل يف اإطار املؤرشات اجلغرافية .وذلكل من الرضوري المتيزي يف جمال
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التوافق املمكن رمق  2بني الطابع الوصفي للعالمة والالتباس اذلي قد ينشأأ اإذا اكن املنتج ل يأأيت من البدل املذكور من انحية،
واحلاةل اليت ينعدم فهيا المتزي متام ًا من انحية أأخرى.
الكونغو
وفقا للامدة (3ه) من املرفق الثالث لتفاق ابنغي (مراجعة عام  ،)1999فاإن وجود امس دوةل ابعتبارها أأحد العنارص املكونة
للعالمة يكفي لستبعاد العالمة املذكورة من التسجيل .ومبوجب هذا احلمك ،ل يراعي رفض تسجيل العالمة عدم وجود مسة
متيزيية أأو أأي أأس باب أأخرى للرفض .ويعد وجود امس البدل كعنرص من عنارص العالمة اكفيا لرفض الطلب.
كوس تارياك
يرى املكتب الوطين أأن من املناسب أأن ي َ
وحض يف جمال التوافق املمكن رمق  2أأن امس البدل ل يكون ابلرضورة وصفيا ملنشأأ
مجيع املنتجات القادمة من ذكل البدل ،ولكنه ل يكون كذكل اإل يف حاةل اعتبار ذكل البدل ماكن اإنتاج السلع واخلدمات
املطالب حباميهتا يف الطلب.
كرواتيا
وفقا للامدة  )3()1(5من قانون العالمات التجارية ،ل ينبغي تسجيل العالمات التجارية اليت تتأألف حرصا من الإشارات أأو
املؤرشات اليت ميكن أأن تفيد يف التجارة لتعيني النوع أأو المكية أأو اجلودة أأو الغرض املقصود أأو القمية أأو املنشأأ اجلغرايف أأو
وقت اإنتاج السلع أأو وقت تقدمي اخلدمات ،أأو تعيني خصائص أأخرى من هذه ا ألخرية .وميكن اعتبار العالمات التجارية اليت
تتأألف من امس البدل فقط مؤرشا عىل املنشأأ اجلغرايف للسلع أأو اخلدمات ،وابلتايل ميكن رفضها عىل أأساس الوصف .وعند
تقيمي السمة الوصفية ،ينبغي أأن ينظر الفاحص فامي اإذا اكن امجلهور املعين يربط املصطلح اجلغرايف ابلسلع أأو اخلدمات
املشموةل ابلعالمة ،أأو اإذا اكن من املمكن اس تخدام الامس مكؤرش جغرايف فامي يتعلق هبذه السلع و /أأو اخلدمات يف
املس تقبل .وترد أأمثةل عىل املامرسة الوطنية يف الصفحة  3من املرفق الثاين.
فنلندا
تُستبعد أأسامء ادلول من التسجيل كعالمات للسلع أأو اخلدمات اإذا اع ُتربت العالمة وصفية أأو ُمض ِّل ّةل فامي خيص مصدر
السلع أأو اخلدمات .وينص قانون العالمات التجارية يف فنلندا عىل أأن العالمة التجارية اليت تدل – اإما مبفردها أأو مع بعض
التعديالت أأو الإضافات (من بني أأمور أأخرى) – عىل جودة السلع أأو ماكن تصنيعها ل تُعترب ،عىل هذا النحو ،ممزي ًة،
ول تكون مؤهةل للتسجيل .وعند تقيمي المتزي ،يُ َنظر اإىل العالمة يف مجملها .ف إاذا اكنت العالمة ُتتوي عىل عنارص ممزية أأخرى
غري امس البدل ،فميكن اعتبارها ممزي ًة يف مجملها .وعند تقيمي متزي العالمة ،جيب أأن يراعي املكتب مس توى وعي فئة ا ألشخاص
املعنيني وهماراهتم اللغوية .وحيامن يُ َدرج امس بدل يف عالمة ،فينبغي أأن يمتثل التقيمي يف ُتديد ما اإذا اكن املس هتكل العادي قادر ًا
عىل أأن يشعر ابدللةل عىل مصدر املنشأأ أأم ل .وترد أأمثةل عىل املامرسة الوطنية يف الصفحة  3من املرفق الثاين.
فرنسا
تنص املادة ) L 711-2(bمن قانون امللكية الفكرية بصفة خاصة عىل أأن "ما ييل ليس ّممزي ًا ]...[ :الإشارات أأو ا ألسامء اليت
قد تُس تخدم لتحديد مسة من سامت املنتج أأو اخلدمة ،ل س امي النوع أأو اجلودة أأو المكية أأو امل َ ِق ِّصد أأو القمية أأو املنشأأ
اجلغرايف أأو وقت اإنتاج السلع أأو تقدمي اخلدمة [ ."]...وجيب أأن تكون أأسامء البدلان ّممزية ،كام هو احلال مع مجيع التسميات
املس تخدمة كعالمات .بيد أأن ا ألسامء اجلغرافية ،وابلتايل أأسامء ادلول ،تشري ،حبمك طبيعهتا ،اإىل أأماكن معينة ،ومن َمث
ل ميكن احتاكرها عن طريق التسجيل .ويتعلق هذا بنوعني من ا ألسامء اجلغرافية :ا ألسامء اجلغرافية اليت ل يعتربها عامة
الناس ُموحية ،وعىل العكس من ذكل ،ا ألسامء اجلغرافية غري احملايدة يف ذهن املس هتكل .وذلكل يعمتد الفحص يف املقام ا ألول
عىل تقيمي الطابع املمزي وغري الوصفي للمصطلح املعين .ويرد مثال عىل املامرسة الوطنية يف الصفحة  3من املرفق الثاين.
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أأملانيا
حصيح أأن العالمات التجارية اليت تتأألف من امس بدل فقط ينبغي أأن تُرفَض اإذا اكن امس البدل يصف ماكن منشأأ السلع
أأو اخلدمات .وتتّبع أأحاكم احملمكة الاُتادية للرباءات هذا املبد أأ .ويرد مثال عىل املامرسة الوطنية يف الصفحة  2من
املرفق الثالث.
أيسلندا
تُرفَض العالمات اليت ل تتأألف اإل من امس بدل بأأي صيغة مذكورة يف جمال التوافق املمكن رمق  1اإذا اع ُتربت وصفية للسلع
املعنية أأو اخلدمات املعنية أأو لكهيام .وهذا املبد أأ هو نفسه امل ُ َبني يف جمال التوافق املمكن رمق  .2ويمتثل ا ألساس القانوين للتقيمي
يف املادتني  )1(13و )2()1(14من قانون العالمات التجارية اليسلندي رمق  .1997/45وترد أأمثةل عىل املامرسة الوطنية يف
الصفحة  3من املرفق الثاين.
اإيطاليا
ُتظر املادة  )1(13من قانون امللكية الصناعية الإيطايل تسجيل الإشارات اخلالية من أأي مسة متيزيية ،مبا يف ذكل "تكل
املصنوعة فقط ابس تخدام ا ألسامء العامة للسلع أأو اخلدمات أأو املؤرشات الوصفية اليت تتعلق هبا" ،ول س امي تكل "اليت ميكن
أأن تفيد يف التجارة لتعيني ( )...املنشأأ اجلغرايف للمنتج أأو اخلدمة اليت جسلت هبا" .ومن مث ،فاإن هذه الإماكنية مفتوحة محلاية
العالمات الفردية اليت تتأألف حرصاي من ا ألسامء اجلغرافية أأو أأسامء ادلول أأو ا ألقالمي أأو املواقع رشيطة أأل تشري اإىل  -يف
تصور امجلهور املعين (املس هتلكني/املشرتين لقطاع البضائع املعين) -خصائص أأو طبيعة أأو سامت السلع أأو اخلدمات اليت
تنطبق علهيا ،وابلتايل فاإن مثل هذه الإشارات تظهر يف أأعني امجلهور يف الغالب أكسامء اعتباطية أأو خيالية.
اكزاخس تان
ل يتضمن القانون الوطين للعالمات التجارية أأحاكما بشأأن حامية أأسامء البدلان .وتعترب أأسامء البدلان نوعا واحدا من
مؤرشات املنشأأ اجلغرايف ،وذلكل يُرفض تسجيلها كعالمات جتارية نظرا لسمهتا اليت تصف منشأأ البضائع.
ليسوتو
حي
حيظر أأمر امللكية الفكرية لعام  1989تسجيل العالمات التجارية اليت متل أأن تضلل فامي يتعلق ابملنشأأ اجلغرايف للبضائع .كام
سريفض امس البدل اذلي يصف أأصل السلع أأو اخلدمات.
ليتوانيا
ل ينبغي تسجيل العالمات اخلالية من السمة المتيزيية أأو اليت تتأألف حرصا من الإشارات أأو املؤرشات اليت ميكن أأن تفيد
يف التجارة لتعيني النوع أأو المكية أأو اجلودة أأو الغرض املقصود أأو القمية أأو املنشأأ اجلغرايف أأو وقت اإنتاج السلع أأو وقت تقدمي
اخلدمات ،أأو طريقة الإنتاج أأو غريها من خصائص السلع و /أأو اخلدمات .وقد يشمل ذكل ،من مضن مجةل أأمور،
أأسامء البدلان.
هولندا
يرى مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية أأن امس البدل هو مؤرش جغرايف ميكن أأن يفيد يف التجارة لتحديد خصائص السلع أأو
اخلدمات املشار اإلهيا يف طلب العالمة التجارية (مثل منش هئا اجلغرايف) .ويوحض قرار حممكة العدل ا ألوروبية يف قضية
 )C-108/97( Chiemseeأأنه ل ينبغي احتاكر هذه املؤرشات الوصفية من خالل تسجيلها كعالمات جتارية ،وذلكل
يتعني عىل مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية رفض تسجيلها .وجيب أأن يكون مجيع املنافسني يف سوق معينة قادرين عىل
التواصل حول خصائص املنتجات اليت يقدموُنا .وينبغي أأيضا ا ألخذ بعني الاعتبار املصلحة العامة لإبقاء هذه الإشارات
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متاحة مجليع املنافسني لس تخداهما يف احلالت املس تقبلية .وابلنظر اإىل أأنه من الصعب تصور أأن املنتج قد ل ينشأأ من بدل
ما ،مفن املستبعد جدا أأل يرفض امس البدل للتسجيل كعالمة جتارية.
الرنوجي
معال ابملادة ()1(3ج) من التوجيه رمق  2008/95/ECللربملان ا ألورويب واجمللس الصادر يف  22أأكتوبر  2008لتقريب
قوانني ادلول ا ألعضاء املتعلقة ابلعالمات التجارية (املشار اإلهيا فامي ييل ابمس توجيه العالمات التجارية) ،ل ينبغي تسجيل
العالمات اليت تتأألف حرصا من الإشارات أأو املؤرشات اليت ميكن أأن تفيد يف التجارة لتعيني النوع أأو المكية أأو اجلودة أأو
الغرض املقصود أأو القمية أأو املنشأأ اجلغرايف أأو وقت اإنتاج السلع أأو وقت تقدمي اخلدمات ،أأو طريقة الإنتاج أأو غريها من
خصائص السلع أأو اخلدمات ،وإاذا جسلت ،فهيي تُعترب ابطةل .وتنفذ هذه املادة يف القانون الرنوجيي مبوجب قانون العالمات
التجارية الرنوجيي ،ولس امي البند  ()2(14أأ) منه .وينبع التطبيق الصحيح ملادة توجيه العالمات التجارية رمق ()1(3ج) عن
ا ألحاكم القضائية حملمكة العدل التابعة لالُتاد ا ألورويب واحملمكة العامة .وتعترب املبادئ العامة الواردة يف تكل ا ألحاكم القضائية
ذات صةل بتطبيق قانون العالمات التجارية الرنوجيي ،ولس امي البند  ()2(14أأ) منه .ووفقا ل ألحاكم القضائية املعمول هبا يف
احملمكة العامة ،ل ميكن تقيمي الإشارات الوصفية بأأي طريقة غري الرجوع اإىل السلع أأو اخلدمات املعنية ،من انحية ،ومن انحية
أأخرى ،ابلرجوع اإىل التفهم اذلي قدمه ا ألشخاص املعنيون يف ذات الشأأن (انظر ،من بني أأمور اخرى ،احلمك T-89/15
الصادر يف  26أأبريل  2016يف نياغارا) .وبناء عىل ذكل ،ل تشلك العالمة التجارية اليت تتأألف من امس البدل أأو ُتتوي عليه
احتاكرا غري مالمئ ذلكل الامس يف س ياق القانون ( أأو يف هذا الشأأن يف س ياق السوق) ،اإذا اكن امجلهور املعين ل يرى
العالمة التجارية مكؤرش وصفي للسلع واخلدمات املعنية .ويف ضوء ما ورد أأعاله ،وليك يكون للنص قمية اكفية كتوجهيات
لدلول ،وملس تخديم ومس هتليك نظام العالمات التجارية ،ينبغي أأن يعكس جمال التوافق رمق  2اإماكنية رفض العالمة التجارية
اليت تتأألف من أأو ُتتوي عىل امس البدل اإذا اكن امجلهور املعين ينظر اإلهيا مكؤرش وصفي .كام أأن مثل هذا التوضيح س يأأخذ
يف احلس بان مفهوم المتيزي املكتسب ،اذلي قد ينطبق عىل العالمات التجارية اليت ُتتوي عىل أأسامء البدلان ،وإان اكن اندرا
ما يكون ا ألمر كذكل .وعالوة عىل ذكل ،ختول مادة توجيه العالمات التجارية رمق  )2(15تسجيل امس البدل كعالمة جامعية.
ومعال بقانون العالمات التجارية الرنوجيي ،ولس امي البند  )4(14منه ،جيوز تسجيل العالمة املس تخدمة يف منشأأة صناعية
أأو جتارية لتعيني املنشأأ اجلغرايف للمنتج أأو اخلدمة كعالمة جامعية .وجيوز ألعضاء املنظمة أأن يس تعملوا عالمة جامعية رهنا
ابلرشوط املبينة يف اللواحئ املتعلقة ابس تخداهما .ويُعترب نظام العالمات امجلاعية أأداة هامة للرابطات اليت تريد توفري اإيضاحات
للجمهور وتتأأكد من أأن منتجات أأعضاهئا ،عىل سبيل املثال تتصف بنوعية معينة .وبناء عىل ذكل ،قد توجد "اس تثناءات"
من القاعدة العامة بعدم تسجيل اإشارات وصفية ،حيث ينبغي لها أأن تكون قامئة عىل أأسس سلمية و أأن تنعكس يف النص.
بريو
ينص قرار جامعة دول ا ألندييز رمق  486عىل أأنه جيوز الامتناع عن تسجيل الإشارات كعالمات جتارية اإذا اكنت تفتقر اإىل
المتزي أأو اكنت تتأألف حرص ًاي من اإشارة أأو بيان قد ي ُس تخدم يف التجارة لوصف جودة السلع أأو اخلدمات أأو مكيهتا أأو الغرض
املقصود مهنا أأو قميهتا أأو ماكن منش هئا ،أأو قد يُضلل ا ألوساط التجارية أأو امجلهور فامي خيص املنشأأ اجلغرايف للسلع
أأو اخلدمات.
الفلبني
ل ميكن ،وفق ًا للبند ()1(123ي) من قانون امللكية الفكرية يف الفلبني ،تسجيل العالمة اإذا اكنت تتأألف حرص ًاي من اإشارات
أأو بياانت قد تُس تخدم يف التجارة لتحديد املنشأأ اجلغرايف للسلع واخلدمات .ويشمل هذا احل ُمك أأسامء البدلان.
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بولندا
تنص املادة  129من قانون امللكية الصناعية يف بولندا عىل أأنه "ل ميكن تسجيل ا إلشارات اليت تتأألف حرص ًاي أأو بصورة
رئيس ية من عنارص قد تُس تخدم ،يف التجارة ،لدللةل عىل نوع السلع أأو منش هئا أأو جودهتا أأو مكيهتا أأو قميهتا أأو الغرض
املقصود مهنا أأو معلية تصنيعها أأو تركيبهتا أأو وظيفهتا أأو فائدهتا" .وذلكل اإذا اكنت العالمة التجارية تتأألف من امس بدل فقط،
فسوف تُعترب وصفية ملاكن منشأأ السلع أأو اخلدمات ،ومن َمث تكون غري قابةل للتسجيل (مثل :بولندا ،فرنسا،FR ،PL ،
وما اإىل ذكل) .وإاذا اكنت العالمة اللفظية ُتتوي عىل امس بدل وبعض العنارص ا ألخرى اليت قد ت ُس تخدم أأيض ًا لدللةل عىل
العنارص املشار اإلهيا أنف ًا ،فسوف تُعترب وصفية ،ومن َمث تكون غري قابةل للتسجيل (مثل :القهوة البولندية،
القهوة الاصطناعية ،القهوة املنكّهة ،وما اإىل ذكل ،يف الصنف 30؛ والس يارات الياابنية مضن املركبات يف الصنف .)12
الربتغال
تنص املادة ()1(223ج) من قانون امللكية الصناعية يف الربتغال عىل أأنه ل ميكن تسجيل الإشارات اليت تتأألف حرص ًاي من
املنشأأ اجلغرايف للسلع واخلدمات (ومهنا أأسامء البدلان) .وميكن القول اإنه جيوز منح التسجيل يف حاةل عدم وجود صةل بني
الامس واملنتج أأو اخلدمة املذكورة يف الطلب .ولكن كون العالمة ل تتأألف من امس بدل فقط ل يعين أأُنا سوف ت ُس َجل فور ًا.
فقد ينشأأ عائق حيول دون تسجيل الإشارة ألُنا أأيض ًا ميكن أأن تضل ّل املس هتكل بشأأن منشأأ املنتج أأو اخلدمة وفق ًا
للامدة ()4(238د) من قانون امللكية الصناعية.
الاُتاد الرويس
وفقا للامدة  )1(1483من القانون املدين لالُتاد الرويس ،ل ينبغي تسجيل العالمات التجارية الوصفية ( أأي العالمات اليت ل
تبلغ اإل عن اخلصائص املوضوعية للسلع واخلدمات اليت تس تخدم لغرضها العالمة التجارية) .وذلكل ،تندرج العالمات
التجارية اليت تتأألف من أأو ُتتوي عىل أأسامء البدلان ُتت هذا احلمك .وميكن اإدراج امس البدل يف عالمة جتارية معينة كعنرص
غري محمي وغري سائد للعالمة .وقد أأضيف يف عام  2014بند جديد  1.1اإىل املادة  1483من القانون املدين ،واذلي حيد من
ممارسة التنازلت ،وعىل وجه اخلصوص ،عندما يكون امس البدل جيزءا من اإشارة اكتسبت متيزيا نتيجة لالس تخدام ،عىل
الرمغ من أأن العنارص ا ألخرى ليست لها مسة متيزيية ،فاإن امجلع ميكن اعتباره متيزياي.
س نغافورة
ل جيوز ،مبوجب البند ()1(7ب) من قانون العالمات التجارية ،تسجيل عالمة جتارية ختلو من أأي طابع ّممزي .وسوف
يُرفض ،مبوجب البند ()1(7ج) من قانون العالمات التجارية ،تسجيل العالمة التجارية اليت تضم امس بدل اإذا ُوجِّ د أأُنا
تتأألف حرص ًاي من اإشارات أأو بياانت قد ت ُس تخدم ،يف التجارة ،لدللةل عىل املنشأأ اجلغرايف للسلع أأو املنشأأ اجلغرايف لتقدمي
اخلدمات .وميكن تفادي املوانع الواردة يف البند ()1(7ب) و(ج) اإذا اكنت العالمة التجارية قد اكتسبت يف الواقع ،قبل اترخي
تقدمي طلب التسجيل ،طابع ًا ّممزي ًا نتيج ًة لس تخداهما ،مبوجب البند  )2(7من قانون العالمات التجارية.
أأما ممارسات الفحص املتبعة يف س نغافورة بشأأن العالمات اليت تضم أأسامء تدل عىل مواقع جغرافية فهيي تشري ،ابإجياز ،اإىل
أأنه اإذا اكن املوقع اجلغرايف يش هتر ابلسلع أأو اخلدمات املذكورة يف الطلب أأو بسلع أأو خدمات ذات صةل وثيقة ،فسوف
يُرفض هذا الطلب .وعىل وجه اخلصوص ،سوف يتخذ املكتب موقف ًا أأشد رصامة مع الطلبات املتعلقة ابلسلع اليت تكون
عبارة عن منتجات طبيعية .ومن املستبعد أأن تصلح للتسجيل أأسامء ا ألماكن اليت ُحيمتل بسبب خصائصها أأن تكون مصدر ًا
ملنتجات طبيعية .ويرد يف الصفحة  3من املرفق الثاين مثال عىل عالمة ُأو ِّدعت دلى املكتب الوطين لس نغافورة.
وسوف ت َُقمي وفق ًا للمعيارين التاليني قابلية تسجيل ا ألماكن اجلغرافية اليت ل تش هتر ابلسلع أأو اخلدمات وإاذا ل يش متل الطلب
عىل منتجات طبيعية ( :أأ) مدى شهرة امس املوقع اجلغرايف( ،ب) والسلع واخلدمات اليت يرتبط هبا املاكن حالي ًا .وبتطبيق
هذين املعيارين ،تُعترب أأسامء املواقع اجلغرافية املوجودة خارج س نغافورة مقبو ًةل معوم ًا للخدمات ،ما مل تكن هذه اخلدمات من
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النوع اذلي من احملمتل أأن يُقدَم يف س نغافورة من اخلارج ،مثل اخلدمات املالية أأو الرتفيه أأو الإقامة خالل السفر .وترد يف
الصفحة  4من املرفق الثاين أأمثةل عىل عالمات ُمو َدعة دلى املكتب الوطين لس نغافورة ،وتوحض هذه ا ألمث ُةل املبادئ
املذكورة أأعاله.
وميكن تسجيل العالمة اليت تتأألف حرص ًاي من اإشارة تدل عىل منشأأ جغرايف اإذا اكنت يف واقع ا ألمر قد اكتسبت طابع ًا ّممزي ًا
نتيج ًة لالس تخدام قبل اترخي طلب التسجيل .ومع ذكل ،ياكد يكون من املس تحيل جتنّب هذا املانع عىل أأساس الاس تخدام
اإذا اكنت العالمة تتأألف حرص ًاي من امس بدل.
جنوب أأفريقيا
خيلو قانون العالمات التجارية من اس تثناء عام لتسجيل ا إلشارات اليت تتأألف من أأسامء بدلان بغض النظر عن أأي اعتبار
أخر .ومع ذكل ،ي ُس تخدم البند ()2(10ب) من القانون يف حظر اس تخدام ا ألسامء اليت تدل عىل منشأأ السلع أأو اخلدمات.
اإذ ينص عىل ما ييل" :العالمات التجارية غري القابةل للتسجيل :ل ت ُس َجل العالمات التية كعالمات جتارية ،أأو ،اإذا اكنت
ُمس َجةل ،طبق ًا ألحاكم البندين  3و ،70تكون عرضة لشطهبا من السجل )2( ... :العالمة اليت – ( ...ب) تتأألف حرص ًاي
من اإشارة أأو بيان قد ي ُس تخدم ،يف التجارة ،لدللةل عىل  ...املنشأأ اجلغرايف  ." ...وقد ر أأت احملامك يف جنوب أأفريقيا أأن
البند ()2(10ب) ل يتعلق ابل ّمتزي ،ولكنه خيدم املصلحة العامة ،ويسعى اإىل احلفاظ عىل حقوق التجار الخرين".
وقدمت حممكة الاس تئناف العليا توجهيات حامسة فامي خيص البند ()2(10ب) ،و أأوحضت ا ألساس املنطقي التارخيي ل ألحاكم
اليت ُتظر اس تخدام ا ألسامء اليت ُتدد املنشأأ اجلغرايف للسلع أأو اخلدمات ،فقالت" :اإن أأس باب هذه ا ألحاكم [يه] أأن
مفردات اللغة الإنلكزيية ملكية عامة مجليع الناس وينبغي أأل ي ُسمح ألحد بأأن مينع أأفراد اجملمتع الخرين من أأن يس تخدموا
« ألغراض الوصف» لكمة تشري اإىل مسة السلع أأو جودهتا ،ومن املفرتض أأن تكون ا ألسامء اجلغرافية كذكل .3"...
بناء عىل البند ()2(10ب) من القانون فامي يتعلق ابمس جغرايف يف حد ذاته فال يُطبَق يف حاةل
أأما الرفض ألس باب مطلقة ً
العالمات املركّبة .ويف هذا الصدد ،ل بد من الاطالع عىل البند  15من القانون اذلي مينح امل ُس ِّ ّجل سلطة تقديرية تسمح
هل بأأن يشرتط ،يف حاةل احتواء العالمة التجارية عىل عنرص غري قابل للمتيزي ،التناز َل عن هذا العنرص ملنح التسجيل
أأو الاحتفاظ به .وذلكل فاإن العالمة اليت ُتتوي عىل امس بدل مع عنرص اإضايف لن تُس َجل اإل اإذا تنازل املودع عن احلق يف
الانتفاع الاس تئثاري ابمس البدل ،وذكل بناء عىل البند (15أأ).
بناء عىل البند (15ب) ،جيوز لل ُمس ِّ ّجل ،يف مرحةل الفحص ،أأن يشرتط من املودع أأن يقدم الإقرار الالزم لغرض ُتديد
و ً
حقوقه مبقتىض التسجيل .وقد أأقرت احملامك يف جنوب أأفريقيا هبذه السلطة التقديرية (وإان اكن ذكل يف ظروف اس تثنائية) فامي
يتعلق بأأشاكل خاصة من التنازلت حيامن يتعلق ا ألمر بأأسامء جغرافية.
اإس بانيا
ل تُعترب أأسامء البدلان وصفية يف حد ذاهتا ،وفق ًا للقانون الوطين ،فهيي تشري فقط اإىل املنشأأ اجلغرايف ملنتجات أأو خدمات
ُمح َددة .فسيُسمح ،عىل سبيل املثال ،بعالمة "تفاح إاس بانيا" املصحوبة بعنرص تصويري ُم ِّ ّمزي جد ًا ،وينبغي أأن يكون بيان
السلع كام ييل" :تفاح قادم من إاس بانيا".

3
"هارميز دي پيي" يف قضية رشكة س ينرشي سييت خلدمات الشقق العقارية وغريها ضد رابطة ماليك عقارات س ينرشي سييت رمق ،2010 (3) SA 1
حممكة الاس تئناف العليا يف جنوب أأفريقيا.
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السويد
يف أأثناء متابعة طلب تسجيل العالمة التجارية ،سوف يُ ّقمي املكتب السويدي للرباءات والتسجيل ( )PVRما ميكن اعتباره
امس دوةل وفق ًا للمامرسة املتبعة والفقه القانوين املعمول به .ويُعترب ُحمك كمييزي ( )Chiemseeاملرجعي الصادر عن حممكة العدل
التابعة لالُتاد ا ألورويب (( )EUCJالقضيتان املشرتكتان  C-108/97و )C-109/97جيزء ًا رئيس ي ًا من هذه املامرسة.
وإاذا اع ُترب امس البدل معروف ًا لعامة املس هتلكني احملليني ،فسوف يمتثل التحليل فامي اإذا اكن من املمكن اإقامة أأي صةل مقبوةل
يف ظاهرها بني ذكل الامس والسلع املشموةل ابلطلب أأم ل .وإاذا اكن اجلواب ابلنفي ،فسوف تُعترب العالمة غري ُمض ِّل ّةل
للمس هتكل .أأما يف احلالت ا ألخرى ،فميكن النظر يف اإماكنية ربط الامس اجلغرايف ابجلودة الفعلية أأو السامت ا ألخرى للسلع
وما اإذا اكن من املرحج أأن يؤدي ذكل اإىل تضليل املس هتكل فامي خيص املنشأأ التجاري للمنتجات .وينطبق ا ألمر نفسه يف حاةل
عالمات اخلدمة .ويرد يف الصفحة  4من املرفق الثاين مثال عىل املامرسات الوطنية ذات الصةل.
سويرسا
ً
يُرفَض يف سويرسا أأيض ًا تسجيل العالمات اليت تتأألف حرصاي من أأسامء بدلان ،وذكل بسبب طابعها الوصفي .وتُعترب
ادلاةل عىل الطابع الوصفي بياانت موضوعية عن السلع أأو اخلدمات (ويف هذا الصدد ،انظر عىل وجه اخلصوص
البياانت
(خامس ًا)
املادة  6ابء 2.من اتفاقية ابريس) ،ول تنظر اإلهيا ا ألطراف املعنية عىل أأُنا اإشارات اإىل أأي رشكة بعيهنا ( أأ ِي خالية من
الطابع ّ
املمزي) ،وينبغي من حيث املبد أأ أأن تظل متاحة جما ًان مجليع أأطراف السوق (وهو رشط التوفر).
طاجيكس تان
تنص املادة  )3()1(8من قانون العالمات التجارية وعالمات اخلدمة عىل رفض الطلب اإذا اكنت الإشارة تدل عىل ماكن
منشأأ السلع .وذلكل سوف يُرفَض تسجيل امس البدل اذلي يُعترب وصفي ًا.
اتيلند
وفقا ملامرسة التسجيل الوطنية ،عندما يكون امس البدل اذلي تقدم بطلب للتسجيل كعالمة جتارية وصفا خلصائص السلع أأو
اخلدمات (مثل "صنع يف الصني" و"مس تورد من الولايت املتحدة ا ألمريكية" وما اإىل ذكل) ،لن تكون العالمة قابةل
للتسجيل اإل اإذا مل تكن تكل العبارات عنرصا أأساس يا مهنا أأو تشلك جيزءا صغريا من العالمة ويُنظر اإىل العالمة كلك بأأُنا
متيزيية .وقد يطلب املسجل من مقدم الطلب التنازل عن العبارات الوصفية.
أأوكرانيا
ينبغي ،وفق ًا للقانون الوطين ،أأن تُرفَض العالمات التجارية اليت تتأألف حرص ًاي من تسميات أأو بياانت وصفية حيامن تُس تخدم
فامي يتعلق ابلسلع واخلدمات املطالب حباميهتا يف الطلب ،ل س امي حيامن تشري اإىل ماكن أأو زمان تصنيع السلع أأو بيعها أأو ماكن
أأو زمان تقدمي اخلدمات .ومع ذكل ،سوف يُق ّمي املكتب وضع هذه التسمية يف العالمة .وإاىل جانب هذه القاعدة ،ينص
القانون الوطين عىل سبب منفصل لرفض العالمة التجارية اليت ُتتوي عىل الامس الرمسي لبدل ما .بيد أأن هذا الامس ميكن
اإدراجه يف العالمة التجارية عىل أأنه عنرص غري قابل للحامية برشط احلصول عىل موافقة السلطة اخملتصة .ومع ذكل ،ل حيول
هذا السبب دون حفص العالمة التجارية من حيث ال ّمتزي .ول يُع ِّّمم القانون الوطين سبب الرفض عىل امس ادلوةل املذكور
بصيغته النعتية .بل اإن الفاحص سوف يتحقق مما إاذا اكنت العالمة ُمض ِّلّةل أأم ل فامي يتعلق مباكن املنشأأ اجلغرايف للسلع
أأو اخلدمات.
اململكة املتحدة
مبوجب املادة ()1(3ج) من قانون العالمات التجارية يف اململكة املتحدة لعام ُ ،1994حيظر تسجيل أأي اإشارة تعني املنشأأ
اجلغرايف للمنتج اذلي تس تخدم عليه (سواء اكنت سلعة أأو خدمة) .وهذا يعين حظر أأسامء البدلان ،واملدن ،والبدلات،
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والنوايح من التسجيل كعالمات جتارية عندما خيلط املس هتكل بني امس املاكن واملنتج .ويف احلالت اليت ل خيلط فهيا
املس هتكل بني املنتج وامس املاكن اجلغرايف (عىل سبيل املثال ،ألن املاكن ليست هل أأي صةل ابملنتج ،أأو ألن املس هتكل يعرتف
بأأن املنتج والبدل غري متوافقني متاما) ،فباإماكن امس البدل أأن يكون مبثابة عالمة جتارية.
الولايت املتحدة ا ألمريكية
يف احلاةل المنوذجية لعالمة جتارية تتأألف من امس بدل فقط ،ميكننا أأن نرى كيف أأن جمال التوافق املمكن رمق  2يبدو ظاهر ًاي
أأنه يعكس توافق النظم الوطنية؛ مفعظم قوانني العالمات التجارية تنص عىل أأن العالمة ينبغي أأن تُرفَض حيامن تكون وصفية
ملنشأأ السلع أأو اخلدمات .ولكن توجد اس تثناءات لقاعدة عدم قابلية تسجيل العنرص اذلي يكون وصفي ًا من الناحية
اجلغرافية ،وهذه الاس تثناءات هممة.
وينص القانون ا ألمرييك عىل أأن العالمة الوصفية جغرافي ًا ميكن أأن تكتسب طابع ًا ّممزي ًا ،ومن َمث س تكون مؤهةل للتسجيل.
وسوف يكون من الصعب ،بطبيعة احلال ،اكتساب هذا الطابع ّ
املمزي يف حاةل وجود امس بدل؛ ألن اإثبات ال ّمتزي املكتسب
يتطلب اس تخدام العنرص اس تخدام ًا متواص ًال واس تئثار ًاي ملوضوع السلع أأو اخلدمات .وتعترب أأسامء البدلان ملكية عامة،
ذلكل س يكون من النادر أأن يس تطيع مودع طلب تسجيل عالمة جتارية أأن يدعي عىل حنو مرشوع أأن عالمة جتارية يقترص
تكويهنا عىل امس بدل قد اكتسبت طابعا ّممزيا لسلع أأو خدمات معينة يف ولية قضائية ما ،وإان مل يكن ذكل مس تحي ًال .ولكن
نظر ًا ل ألشاكل اخملتلفة اليت يتخذها امس البدل عىل النحو الوارد يف جمال التوافق املمكن رمق  ،1أأصبح النجاح يف اإثبات
اكتساب طابع ّممزي ممكن ًا عىل حنو مزتايد.
ولكن يوجد اس تثناء أخر للمبد أأ اذلي يقيض بأأن العالمات الوصفية جغرافي ًا ينبغي أأن تُرفَض؛ فالعنرص الوصفي جغرافي ًا
يُعترب ،مبقتىض أأنظمة العالمات التجارية املس تخدمة محلاية املؤرشات اجلغرافية ،قاب ًال للتسجيل يف ظل ظروف معينة.
ويشري جمال التوافق املمكن رمق  2اإىل أأن الوفود توافق عىل أأنه ينبغي أأن ُحي َظر تسجيل أأسامء البدلان أأو أأي شلك من
أأشاكلها اخملتلفة كعالمات تصديق عىل املنشأأ ا إلقلميي ،أأو كعالمات جامعية أأو عالمات جتارية تقوم بوظيفة املؤرشات
اجلغرافية اململوكة للبدل نفسه أأو لسلطة تصديق يف هذا البدل .وقد يكون ذكل نتيجة غري مقصودة ،ولكنه رمغ ذكل يقوض
أأنظمة العالمات التجارية محلاية املؤرشات اجلغرافية .وتقرتح الولايت املتحدة ا ألمريكية تضييق نطاق جمال التوافق املمكن
رمق  2لضامن قابلية تسجيل املصطلح اجلغرايف اذلي حيتوي عىل امس بدل حيامن يكون هذا املصطلح ّممزي ًا.
أأوزبكس تان
ل ميكن ،وفق ًا للامدة  )8(10من قانون العالمات التجارية ،أأن ت ُس َجل كعالمات جتارية عالمات اخلدمة وتسميات املنشأأ
والتسميات املس تخدمة لدللةل عىل سامت السلع ،مبا يف ذكل نوع السلع وجودهتا ومكيهتا وخصائصها والغرض مهنا وقميهتا،
وكذكل ماكن وزمان تصنيع السلع أأو بيعها.
املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية
ل ميكن تسجيل أأي عالمة ختلو من طابع ّممزي تسجي ًال حصيح ًا دلى املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية .وينطبق ا ألمر نفسه
عىل أأي اإشارة تكون وصفية فقط ،ل س امي الإشارات الوصفية لطبيعة السلع أأو اخلدمات املعنية أأو سامهتا أأو منش هئا
اجلغرايف .وذلكل فاإن امس البدل لن يُعترب عالمة حصيحة اإذا اس ُتخ ِّدم لوصف ماكن منشأأ السلع أأو اخلدمات أأو اإذا اكن عامة
الناس ل يرون فيه اإل اإشارة اإىل ماكن منشأأ تكل السلع أأو اخلدمات.
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جمال التوافق املمكن رمق 5
اإجراءات الإبطال والاعرتاض
ينبغي أأن ّ
تشلك أأس باب الرفض املذكورة يف جمالت التوافق املمكنة رمق  2ورمق  3ورمق  4أأعاله أأس بااب لإبطال عالمات
ُمس َجةل و أأن ّ
تشلك أأيضا ،حيامث نص القانون املنطبق عىل ذكل ،أأس بااب لالعرتاض.

التعليقات الواردة
ا ألرجنتني
تنص املادة  4من القانون رمق  22.362بشأأن العالمات التجارية وا ألسامء التجارية أأنه من أأجل ممارسة احلق يف الاعرتاض
عىل تسجيل عالمة جتارية أأو اس تخداهما ،فا ّإن املودع أأو اخلصم جيب أأن يكون صاحب مصلحة مرشوعة .وابلتايل ،فاإن أأي
خشص هل مصلحة مرشوعة ميكنه أأن يعرتض عىل طلب تسجيل عالمة جتارية ،رشيطة أأن يثبت وجود حاةل وضع قامئ جديرة
ابمحلاية القانونية .وميكن أأن يستند الاعرتاض إاىل أأي سبب قانوين ّيربر عدم منح العالمة املعنية .وتنص املادة  ( 24أأ) من
القانون ا ألرجنتيين املذكور عىل أأن التسجيالت اليت "خترق أأحاكم" ذكل القانون لغية وابطةل .ويعود ذكل عىل العالمات
اليت مل يكن ينبغي تسجيلها ،لسبب أأو لخر ،ولكن املكتب املعين منحها رمغ ذكل .ول يعاجل مكتب العالمات التجارية
طلبات اإلغاء التسجيالت :بل جيب أأن ُتال اإىل احملمكة املدنية والتجارية الاُتادية.
المنسا
اإذا اكنت العالمة التجارية املسجةل ،اليت ُتتوي عىل أأو تتأألف من امس البدل ،تعترب وصفية ،وخالية من السمة المتيزيية أأو
تعترب مضلةل ،ميكن ألي خشص تقدمي طلب لإبطالها (البند  33من قانون العالمات التجارية المنساوي) .وجيب أأن يستند
هذا الطلب اإىل أأس باب رفض مطلقة مبوجب البند  )1(4من قانون العالمات التجارية المنساوي (الوصف ،أأو اخللو من
السمة المتيزيية أأو اعتبار العالمة التجارية مضلةل) .ويف الوقت الراهن ،ل يتوقع قانون العالمات التجارية المنساوي اإماكنية
تقدمي اعرتاض ضد طلب العالمة التجارية املستند اإىل أأس باب رفض مطلقة.
بنن
تؤيد بنن التعليقات عىل جمال التوافق املمكن رمق  5اذلي أأحالته املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية.
الربازيل
مبوجب القواعد الوطنية ،ميكن اإثبات اإبطال تسجيالت العالمات التجارية ومعارضهتا بشأأن احلظر املتعلق بأأسامء ادلول.
وميكن أأن تشلك هذه املطالبات أأساسا لإجراءات البطالن الإداري واعرتاض أأطراف اثلثة .ويرد مثال عىل املامرسة الوطنية
يف الصفحة  5من املرفق الثاين.
بوروندي
تؤيد بوروندي نص جمال التوافق املمكن رمق .5
كندا
حيدّ د البند  18من قانون العالمات التجارية يف كندا أأحاكم اإبطال تسجيل العالمات التجارية .وينص البند ،)1(18
ُتديدا ،عىل أأن تسجيل عالمة جتارية غري صاح إان مل تكن العالمة التجارية قابةل للتسجيل يف اترخي التسجيل .وعىل هذا
النحو ،فاإن ا ألحاكم القضائية اليت تفصل يف قابلية تسجيل عالمة جتارية ،كام يف قضية رشكة اإم يس لالس ترياد
( )MC Importsضد رشكة أأفود احملدودة ( )AFOD Ltdخبصوص عالمات جتارية وصفية جغرافيا ،تنطبق يف
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اإجراءات ا إلبطال .كام ميكن مبوجب البند ()2(38ب) من قانون العالمات التجارية ،أأن يستند الاعرتاض عىل تسجيل
عالمة جتارية إاىل كون العالمة التجارية غري قابةل للتسجيل عىل النحو املبني أأعاله .وكام هو احلال ابلنس بة ل إالبطال ،ينطبق
نظام السوابق القضائية يف تقيمي قابلية عالمة جتارية للتسجيل يف اإجراءات الاعرتاض .وعليه ،فاإن أأس باب رفض تسجيل
عالمة جتارية تط ّبق عىل اإجراءات الاعرتاض وا إلبطال يف كندا.
كولومبيا
يطلب املكتب الوطين ،أأثناء معلية تسجيل عالمة جتارية ،نرش الطلب إان اس توىف اكمل الرشوط القانونية من حيث
الشلك .وجيوز ل ألطراف الثالثة املهمتة أأن تعرتض عىل التسجيل خالل مدة  30يوما بعد النرش ،بيزمع أأن العالمة وصفية
أأو مضل ّةل فامي خيص املصدر اجلغرايف للمنتجات أأو اخلدمات اليت ستُس تخدم لها العالمة .وابملثل ،جيوز للمكتب الوطين حبمك
منصبه أأن يعلن ذكل يف القرار ا إلداري اخلاص بطلب تسجيل العالمة التجارية ،وابلتايل أأن يرفض تسجيلها .وميكن عقب
تسجيل عالمة جتارية ،يف حال اعتبار أأُنّ ا ُمنحت مبا خيالف أأحاكم القرار رمق  486مجلاعة دول ا ألندييز ،ادلفع ابلبطالن
املطلق للقرار ا إلداري اذلي ُمنحت مبوجبه العالمة أأمام جملس ادلوةل ،وهو أأعىل حممكة للمنازعات ا إلدارية يف كولومبيا.
الكونغو
يتضمن اتفاق ابنغي أأحاكما قانونية لإيداع الاعرتاض عىل العالمات ،مبا فهيا تكل اليت ُتتوي أأو تتأألف من أأسامء ادلول.
وتشري املادة  3من املرفق  3من التفاق اإىل أأس باب رفض التسجيل ،ل س امي عندما ختلو عالمة معينة من السمة المتيزيية،
وعندما تتعارض مع الس ياسة العامة أأو ا ألخالق أأو القانون ،وإاذا اكنت مسؤوةل عن تضليل الر أأي العام خاصة بشأأن املنشأأ
اجلغرايف للسلع أأو اخلدمات .وبناء عىل طلب من املدعي العام أأو من أأي طرف ذي مصلحة ،ميكن للمحمكة أأن تعلن أأن
تسجيل العالمة يعترب لغيا وابطال اإذا مل متتثل للقواعد القانونية املعمول هبا ،وهذا من شأأنه أأن يشمل حظر تسجيل
أأسامء البدلان.
كرواتيا
وفقا للامدة  )1(49من قانون العالمات التجارية ،ميكن أأن يستند طلب اإبطال العالمة التجارية اإىل أأس باب مطلقة للرفض،
مبا يف ذكل عدم المتيزي أأو الوصف أأو اخلداع .ول ميكن تقدمي اعرتاض ضد تسجيل العالمة التجارية استنادا اإىل
أأسس مطلقة.
فنلندا
تطبق فنلندا نظام الاعرتاض بعد التسجيل .ويس متع مكتب العالمات التجارية اإىل حالت الاعرتاض وتعاجل احملمكة التجارية
اإجراءات ا إلبطال .ول ينص قانون العالمات التجارية يف فنلندا عىل أأحاكم حمدّ دة بشأأن اإيداع طلبات الاعرتاض وا إلبطال
النامجة عن احتواء العالمة التجارية عىل امس البدل .وميكن يف تكل احلاةل ادلفع بأأن العالمة التجارية مفتقرة اإىل ال ّمتزي أأو أأُنا
مضلّةل للجمهور أكسس ل إالبطال أأو الاعرتاض .ويدرس املكتب ،حبمك منصبه ،هذه ا ألسس خالل اإجراءات طلب تسجيل
العالمات التجارية .ومن أأمثةل دوافع الاعرتاض أأو ا إلبطال أأن يكون املكتب قد حمك خطأأً ب ّمتزي عالمة ما ،واس تنتج ابلتايل
أأُنا مؤهةل للتسجيل يف ا ألصل ،أأو أأن يكون قد ّفرس دليل الاس تخدام بشأأن مسة متيزيية مكتس بة أأو أأن ادلليل مل يكن يف
حد ذاته اكفيا ودقيقا مبا فيه الكفاية.
مربر الاعرتاض أأو ا إلبطال أأن العالمة مضلّةل للجمهور فامي خيص
وإان احتوت العالمة التجارية عىل امس بدل ،ميكن أأن يكون ّ
منشأأ املنتجات أأو اخلدمات .وقد تكون العالمة التجارية مضل ّةل قبل التسجيل ،أأي مل يكن ينبغي تسجيلها ألُنا تشري اإىل بدل
ل يقمي فيه مالكها ،أأو قد تصبح مضل ّةل بعد التسجيل .وي ّنظم البند  26من قانون العالمات التجارية يف فنلندا تكل احلاةل.
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ول عمل للمكتب بأأي سوابق قضائية (ممارسات مكتب أأو قرارات احملامك) عن اإجراءات اعرتاض أأو اإبطال طالت عالمة جتارية
ُتمل امس بدل مبا جعلها وصفية أأو مضل ّةل.
فرنسا
تنص املادة  L712-3من قانون امللكية الفكرية أأن ّه" :جيب أأن يتضمن النرش عبارة جتزي ألي طرف ذي مصلحة أأن يقدم
مالحظاته خالل فرتة شهرين اإىل مدير املعهد الوطين للملكية الصناعية" .ويرد يف املادة  R712- 9من القانون املذكور
ما ييل" :خيطر املعهد الوطين للملكية الصناعية دون تأأخري املودع ابملالحظات املودعة مبوجب املادة  ،L712-3أأو يرفض
املعهد املالحظات دون أأي أأثر إان تأأكد أأُنا قدمت بعد انهتاء املهةل املقررة أأو أأن موضوعها ل ميت بصةل ل ألحاكم الترشيعية
السارية .وخيطر مقدّم املالحظات بذكل" .وختضع طلبات ا إلبطال حاليا إلجراءات قضائية ُتمكها املادة  L714-3من قانون
امللكية الفكرية .وملا اكنت دعوى ا إلبطال دعوى اإبطال مطلق مفتوحة أأمام أأي طرف ذي مصلحة ،وجب عىل مقديم تكل
ادلعوى ،وفقا لقانون الإجراءات الفرنيس ،اإثبات أأن هلم صفة التقايض.
وتنص املادة  45من توجيه الاُتاد ا ألورويب رمق  2436/2015الصادر يف  16ديسمرب  2015هبدف تقريب قوانني ادلول
ا ألعضاء فامي خيص العالمات التجارية (اإعادة صياغة) ،اليت جيري اإدراهجا حاليا يف الترشيعات الوطنية ،عىل وضع اإجراء
اإداري لإلغاء عالمة أأو اإعالن إابطالها .ويستند هذا الإجراء الإداري ل إالبطالُ ،تديدا ،إاىل املادة  4من التوجيه املذكور بشأأن
ا ألس باب املطلقة للرفض أأو الإبطال .وختص ا ألس باب املطلقة ل إالبطال مجةل أأمور مهنا خلو العالمة من أأية صفة متيزيية،
املكونة أأساسا من اإشارات أأو مؤرشات تصف منشأأً جغرافي ًا والعالمات املضل ّةل.
والعالمات ّ
أأملانيا
ينص القانون الوطين عىل وجوب أأن يُقدم طلب تنفيذ اإجراء ا إللغاء اإىل املكتب ا ألملاين للرباءات والعالمات التجارية يف
حال احتوت العالمة التجارية عىل امس بدل واكن امس البدل وصفيا أأو كفيال خبداع امجلهور.
أيسلندا
تنص ترشيعات العالمات التجارية يف أيسلندا عىل اإجراءات (اإدارية أأو قضائية) لالعرتاض والإبطال .وتُعترب أأس باب أأي من
اخليارين يه نفس أأس باب رفض التسجيل وتغطي ا ألس باب املوصوفة يف جمالت التوافق املمكنة رمق  2و 3و .4وحىت الن،
مل يمت اإيداع أأي اعرتاض عىل تسجيل أأسامء البدلان كعالمات جتارية ول توجد قرارات بشأأن اإبطال التسجيالت املتعلقة
بأأسامء البدلان.
اإيطاليا
ل توجد جسالت بشأأن اإجراءات الاعرتاض أأو الإلغاء يف املكتب الإيطايل للرباءات والعالمات التجارية فامي يتعلق ابلعالمات
التجارية اليت ُتتوي عىل أأسامء البدلان.
اكزاخس تان
وفقا للامدة  12من القانون ،جيوز الطعن يف تسجيل العالمة من خالل اإجراءات الإبطال عىل أأساس أأس باب مطلقة
للرفض ،واليت يُنظر اإلهيا عىل أأُنا تشمل أأسامء البدلان كنوع من مؤرشات املنشأأ اجلغرايف.
ليسوتو
وفقا ألمر امللكية الفكرية لعام  ،1989جيوز ألي خشص ،يف غضون الفرتة املقررة وابلطريقة املقررة ،أأن خيطر مسجل
الاعرتاض عىل تسجيل العالمة ،عىل أأساس أأن واحدا أأو أأكرث من متطلبات ا ألمر (عىل سبيل املثال أأن العالمة تصف
مصدر السلع أأو اخلدمات) و أأن اللواحئ املتعلقة هبا مل يمت الوفاء هبا .ويلغي املسجل عالمة معينة اإذا أأثبت الشخص اذلي قدم
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الطلب ،من بني عوامل أأخرى ،أأن العالمة قد تؤدي اإىل تضليل امجلهور أأو ادلوائر التجارية ،ول س امي فامي يتعلق ابملنشأأ
اجلغرايف للسلع أأو اخلدمات املعنية ،وطبيعهتا أأو خصائصها.
ليتوانيا
دلى مجهورية ليتوانيا نظام لعرتاض ما بعد التسجيل واذلي ينطبق أأيضا عىل العالمات اليت تغطهيا جمالت التوافق املمكنة
رمق  2و 3و .4ويف غضون ثالثة أأشهر من نرش تسجيل العالمة ،جيوز ألي خشص ذي مصلحة أأن يقدم اعرتاضا ألس باب
مطلقة ونسبية اإىل شعبة الاس تئناف التابعة ملكتب ادلوةل للرباءات يف مجهورية ليتوانيا .ويف الوقت الراهن ،تعترب احملامك يه
اجلهة الوحيدة اخملول لها اإبطال التسجيل ،ولكن من املتوقع أأن يصدر الإجراء الإداري ل إالبطال حبلول عام .2019
هولندا
فامي يتعلق مبجال التوافق رمق  ،2يود مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية أأن يشري اإىل أأنه ميكن أأيضا الاستناد اإىل السبب
املطلق اذلي يليزمه برفض العالمات التجارية الوصفية يف اإجراءات الإبطال أأمام احملامك .كام س يصبح هذا السبب متاحا
أكساس لإجراء ا إلبطال أأمام مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية ابتداء من تكييف الترشيعات املعمول هبا من أأجل منح هذا
املكتب هذا الاختصاص .وجيوز ألي طرف ذي مصلحة أأن يستند اإىل هذا السبب .ول ميكن أأن تستند الاعرتاضات يف
البنلوكس اإل عىل العالمات التجارية القدمية.
الفلبني
عىل الرمغ من أأن أأحاكم قانون امللكية الفكرية يف الفلبني ولحئته التنفيذية ل تعدد عىل وجه التحديد أأس باب ا إلبطال
والاعرتاض ،فاإُنا تراعي تكل ا ألس باب ألن البند  151من قانون امللكية الفكرية ينص عىل جواز تقدمي الامتس إللغاء عالمة
يف حال ّ
جسلت العالمة خالفا ألحاكم قانون امللكية الفكرية .أأي أأن ّه اإذا ما جسل امس البدل رمغ أأنه وصفي أأو ذو طبيعة
مضل ّةل فامي يتعلق ابملنشأأ اجلغرايف للسلع ،فميكن اإلغاء التسجيل ألنه خمالف ألحاكم قانون امللكية الفكرية .وتنص املادة 134
ترضر من تسجيل العالمة أأن يرفع اعرتاضا .ول تق ّدم املادة أأس بااب حم ّددة
بشأأن الاعرتاض عىل أأنه حيق ألي خشص م ّ
لالعرتاض .فعىل سبيل املثال ،إان جسلت عالمة " إايطاليا" أأو "اإيطايل" عىل املعكرونة أأو النبيذ ومل تكن السلع أتية من
اإيطاليا ،أأمكن اإلغاؤها أأو الاعرتاض علهيا لكوُنا مضل ّةل.
بولندا
ف
إان قُدّر أأن عالمة جتارية مسجةل ُتتوي امس بدل أأو تتأألف منه يه عالمة وصفية ،ميكن اإبطال تكل العالمة بناء عىل
أأس باب الرفض مبوجب املادة  129من قانون امللكية الصناعية .ويف الوقت الراهن ،ل يتيح القانون اإماكنية تقدمي اعرتاض
عىل طلبات العالمات التجارية بناء عىل أأس باب مطلقة .ولكن ،حيق يف أأي وقت يس بق تسجيل العالمة التجارية ،أأن تقدّم
أأطراف اثلثة اإىل املكتب مالحظات كتابية ترشح ا ألس باب اليت ل جتزي تسجيل العالمة التجارية.
الاُتاد الرويس
وفقا للامدة  1513من القانون املدين لالُتاد الرويس ،يف حاةل الإبطال س تلغى امحلاية القانونية للعالمة التجارية متاما ،ول
توجد اإماكنية لإبطال جيزيئ .وعىل وجه اخلصوص ،عندما متنح امحلاية القانونية عىل الرمغ من عدم الامتثال للمتطلبات
القانونية ،يؤدي الإبطال اإىل اإلغاء شهادة التسجيل وتضمني هذه املعلومة يف السجل الوطين للعالمات التجارية .اإذا اكن هذا
هو احلال ،س تعترب العالمة التجارية كام لو أأُنا مل تسجل من قبل.
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س نغافورة
جيزي البند  13من قانون العالمات التجارية ألي خشص مضن فرتة زمنية حمدّ دة من اترخي نرش الطلب ،أأن خيطر املس ّجل
ابعرتاضه عىل التسجيل عرب تقدمي بيان بأأس باب الاعرتاض واملسائل ذات الصةل .وتشمل أأس باب الاعرتاض ا ألس باب
املطلقة لرفض تسجيل عالمات وصفية ملنشأأ السلع أأو اخلدمات وعالمات قد ختدع امجلهور بشأأن منشأأ السلع أأو اخلدمات.
وجيوز مبوجب البند  23من قانون العالمات التجارية إاعالن بطالن تسجيل عالمة جتارية عىل أأساس أأن العالمة مسجةل مبا
خيرق ا ألس باب املطلقة للرفض.
جنوب أأفريقيا
يشمل حفص العالمات التجارية أأس باب الرفض املطلقة والنسبية عىل حد سواء .وابملثل ،ميكن أأن يقوم الاعرتاض
مكونة بشلك حرصي من امس بدل عىل
(ما قبل التسجيل) عىل ا ألس باب ذاهتا .وميكن أأن يستند الاعرتاض عىل عالمة ّ
جمرد وصفية مجلةل أأمور مهنا املنشأأ اجلغرايف .ومن ا ألس باب ا ألخرى للرفض البند  )12(10من
سبب مطلق هو كون العالمة ّ
ُ
حي
قانون العالمات التجارية ،اذلي ينص عىل أأن العالمة التجارية ل ميكن أأن تسجل يف حال اكنت" ...خادعة بطبيعهتا أأو متل
أأن ّ
يشلك اس تخداهما خداعا أأو لبس ًا ."...وبصفة عامة ،وضع سبب الاعرتاض هذا بشلك خاص محلاية امجلهور ضد لك
أأشاكل اخلداع .ومن ّ
املسمل به يف قانون جنوب أأفريقيا أأن اخلداع بشأأن املنشأأ ميكن أأن يشمل املنشأأ اجلغرايف للسلع يف حال
أأوحت العالمة التجارية مبنشأأ من بدل معني واكن القصد من اس تخدامه عىل سلع مل تنتج يف ذكل البدل هو اخلداع.
ومن اجلدير ابذلكر أأن حاةل العالمة اليت يُقدّر يف مرحةل الفحص أأُنا خادعة بطبيعهتا فامي يتعلق ابملنشأأ اجلغرايف للسلع ،ميكن
تسويهتا من خالل اإليزام املودع ابإدخال اإقرار ببدل أأو ماكن املنشأأ .وجيب طلب ذكل الإقرار يف حال احامتل اإشارة العالمة
اإىل مصدر أأو منشأأ قد يضل ّل املس هتكل أأو يربكه.
وينص البند  )13(10من قانون العالمات التجارية عىل سبب أخر لالعرتاض حيول دون تسجيل عالمة ُحيمتل أأن ينجم عن
طريقة اس تخداهما خداع أأو لبس .ويشرتك هذا السبب مع السبب اخلاص بأأسامء البدلان يف أأنه مينع تسجيل العالمات
التجارية اليت ّ
يشلك اس تخداهما خداع ًا أأو لبس ًا فامي يتعلق ابملنشأأ .وذلكل ،ميكن أأن يرد يف الطلبات املكونة من عالمة مركّبة
ما ييل ( :أأ) تنويه بشأأن املنشأأ اجلغرايف الظاهر يف العالمة؛ (ب) وت ّعهد بأأن يذكر بدل املنشأأ بوضوح عىل السلع ،ألن هذين
الإقرارين خيدمان غرضني خمتلفني ،ولكهنام يسهامن يف ُتقيق قابلية العالمة املشموةل ابلطلب للتسجيل.
اإس بانيا
جيوز أأن يقوم الاعرتاض عىل ا ألس باب املطلقة للرفض املنصوص علهيا يف املادة ()1(5ز) من قانون العالمات التجارية،
فوفقا لتكل ا ألس باب ل جيوز تسجيل اإشارة كعالمة جتارية اإن اكن من احملمتل أأن تضلّل امجلهور ابلنس بة لطبيعة املنتجات
أأو اخلدمات أأو جودهتا أأو منش هئا اجلغرايف عىل سبيل املثال .وجيوز تسجيل امس دوةل ( إاس بانيا) اإن اكن جيزءا من مجموعة
لفظية أأو بيانية خصيصة أأو ّممزية عىل حنو اكف ،وطاملا أأنه ل يضل ّل امجلهور أأو يشري اإىل أأن العالمة يه عالمة ضامن أأو لها
رعاية رمسية ومل يكن احلال كذكل .ولكن اس تخدام لكمة " إاس بانيا" يف عالمة كعنرص رئييس أأو سائد يشلك دلئل عىل أأن
تكل العالمة قد تندرج مضن نطاق املادة ()1(5ز) من قانون العالمات التجارية ،رمغ أأن ذكل ل ميكن أأن ّ
يشلك قاعدة
عامة وينبغي أأن يراعي التحليل لك حاةل عىل حدة.
السويد
جيوز ألي خشص ذي مصلحة ،يف غضون ثالثة أأشهر من نرش تسجيل العالمة ،أأن يقدم اعرتاضا عىل أأساس افتقار
العالمة لسمة ّممزية .ولكن مقرتحا جديدا ابإدراج توجيه الاُتاد ا ألورويب رمق  2436/2015الصادر يف  16ديسمرب 2015
مضن القانون الوطين س يلغى اإماكنية تقدمي اعرتاض مبين عىل أأس باب مطلقة مثل الافتقار لسمة ّممزية .ويسمح مكتب
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السويد للرباءات والتسجيل ابإيداع مالحظات .غري أأن مودع املالحظات ل يصبح طرفا يف الإجراءات .وميكن اإلغاء عالمة
يف حال أأصبحت غري ّممزية نتيجة اس تخدام صاحهبا لها.
سويرسا
يبحث املعهد الاُتادي السويرسي للملكية الفكرية ،أأثناء اإجراءات التسجيل ،عن أأية أأس باب مطلقة لرفض حامية
العالمات التجارية .ف إان وجدها ،رفض طلب التسجيل .ويرفض تسجيل العالمات الوصفية (أأس باب الرفض املبي ّنة يف جمال
التوافق املمكن رمق  )2وفقا للامدة  (2أأ) من قانون حامية العالمات نتيجة افتقارها ألي مسة ّممزية واحضة.
ُوُترم العالمات اليت ُحيمتل أأن تضل ّل املس هتكل فامي خيص املنشأأ اجلغرايف من التسجيل وفقا للامدة (2ج) من قانون حامية
العالمات (أأس باب الرفض املبي ّنة يف جمايل التوافق املمكنني رمق  3و .)4وهكذاُُ ،ترم العالمات اليت ُتتوي عىل أأسامء بدلان
من التسجيل إان مل تقترص قامئة السلع واخلدمات عىل البدل املشار اإليه كبدل منشأأ .ووفقا ملامرسات املعهد يف جمال التقييدات،
جيوز تسجيل أأية اإشارة تتضمن دلةل عىل منشأأ جغرايف ّ
معني كعالمة فقط إان اقترصت عىل السلع أأو اخلدمات املتطابقة مع
تكل ادللةل .وابلتايل تُقيّد قامئة السلع أأو اخلدمات مبا يامتىش مع توقعات املس هتلكني لتجنب أأي لبس حممتل .ويفرض املعهد
تقييدات عىل بدل املنشأأ بغية وضع مؤرشات بس يطة للمنشأأ السويرسي أأو ا ألجن.ي .فعىل سبيل املثال ،عالمة
"( "SWISSPORعالمة رمق  )P-470286مس ّجةل يف سويرسا مضن الصنف  17اخلاص ابلسلع اليت منشؤها سويرسا.
وجيوز ل ألفراد ممن يثبتون أأن هلم مصلحة قانونية أأن يرفعوا دعوى دلى السلطات القضائية اخملتصة لإبطال أأي عالمة يُقدّر
أأُنا ُجسلت عىل الرمغ من وجود أأس باب مطلقة لستبعادها من التسجيل.
طاجيكس تان
جيوز ألي خشص ،وفقا للامدة  33من قانون العالمات التجارية وعالمات اخلدمة ،أأن يطلب اإبطال اكمال أأو جيزئيا لعالمة
منح العالمة خمالفا للرشوط املنصوص علهيا يف املادة ( 8كوُنا تفتقر اإىل
جتارية ،يف أأي وقت خالل فرتة صالحيهتا ،اإن اكن ُ
مسة ّممزية أأو تتأألف حرصا من عنارص متث ّل ا ألسامء الرمسية دلول).
اتيلند
وفقا للامدة  35من قانون العالمات التجارية ،جيوز ألي خشص ،خالل فرتة الاعرتاض بعد نرش الطلب ،أأن يقدم اعرتاضا
ضد تسجيل العالمة التجارية اليت ُتتوي عىل امس البدل بوصفه جيزءا أأساس يا من العالمة ،وميكنه أأن يدعي بأأن هذه العالمة
غري متيزيية ،أأو ُتتوي عىل عنارص حمظورة .وإاذا مت تسجيل عالمة جتارية تتأألف من امس البدل بوصفه اجليزء ا ألسايس
للعالمة ،وتبني أأُنا غري متيزيية ،ميكن اإبطال هذه العالمة التجارية مبوجب املادة  61من قانون العالمات التجارية،
بصيغته املعدةل.
أأوكرانيا
ينص القانون الوطين عىل أأن سبب رفض تسجيل عالمة ،وُتديدا عدم قابليهتا للتسجيل اإن قُدّر أأُنا وصفيةّ ،
يشلك سببا
ل إالبطال وهو أأيضا سبب من أأس باب الاعرتاض.
اململكة املتحدة
يعرض البند  47من قانون العالمات التجارية يف اململكة املتحدة لعام  1994أأس باب اإبطال تسجيل العالمات التجارية.
وينص البند  )1(47عىل أأنه "جيوز اإعالن بطالن تسجيل العالمة التجارية عىل أأساس أأن هذا التسجيل انهتك البند  3أأو
أأي من ا ألحاكم املشار اإلهيا يف هذا البند (ا ألس باب املطلقة لرفض التسجيل)" .و ألن 'تعيني املنشأأ اجلغرايف' هو أأساس
الرفض بصفة رمسية مبوجب البند  ،3فاإنه يشلك أأيضا أأساسا لإجراءات الإبطال .وميكن أأيضا تقدمي اإجراءات الاعرتاض عىل
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أأساس البند ( 3ا ألس باب املطلقة) .وهذا يعين أأنه ،كام هو احلال يف حاةل الإبطال ،ميكن أأن تستند اإجراءات الاعرتاض اإىل
ادعاء بأأن العالمة التجارية املنشورة تعني املنشأأ اجلغرايف للسلع و /أأو اخلدمات .غري أأن القانون الوطين ل يتضمن أأي أأحاكم
حمددة تتعلق ابإبطال أأو الاعرتاض عىل العالمات التجارية اليت تتأألف من أأسامء البدلان.
الولايت املتحدة ا ألمريكية
توافق الولايت املتحدة ا ألمريكية ،من حيث املبد أأ ،عىل أأنه ينبغي أأن تكون أأس باب الرفض دلى الفحص يه ذاهتا أأس باب
الاعرتاض أأو ا إلبطال.
أأوزبكس تان
وفقا للامدة  24من قانون العالمات التجارية وعالمات اخلدمة وتسميات املنشأأ ،جيوز إاعالن بطالن شهادة تسجيل عالمة
جتارية لكيا أأو جيزئيا خالل اكمل مدة صالحيهتا إان اكنت قد ُمنحت مبا خيرق الرشوط احملدّ دة يف املادة )2(2
واملادة  )1( 10اإىل ( .)12وتتعلق هذه ا ألحاكم اب ألس باب املطلقة للرفض ،ول س امي املادة  )2(10اليت تشري اإىل ا ألسامء
الرمسية لدلول .كام جيوز إاعالن بطالن شهادة تسجيل عالمة جتارية لكيا أأو جيزئيا خالل ثالث س نوات من اترخي نرش
املقررة .وترفع طلبات ا إلبطال أأمام
التسجيل يف حال أأسفرت أأفعال صاحب العالمة عن منافسة غري مرشوعة وفقا ل ألصول ّ
جملس الاس تئناف أأو احملمكة .ول ينص القانون الوطين عىل اإجراءات لالعرتاض.
املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية
وفقا لنظام املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ،تتوىخ اإجراءات الاعرتاض (دلى املكتب) وا إللغاء ( أأمام احملامك) الهدف ذاته،
أأي أأن تشطب من السجل اخلاص أأي عالمة ل تس تويف رشوط الصحة املنصوص علهيا يف ملادتني  2و 3من املرفق الثالث
لتفاق ابنغي .وينبغي أأن ّ
تشلك أأس باب الرفض املذكورة يف جمالت التوافق املمكنة رمق  2و 3و 4أأعاله أأس بااب لالعرتاض
عىل عالمات ُمس َجةل وإالغاهئا.

جمال التوافق املمكن رمق 6
الاس تخدام كعالمة
ينبغي أأن تُتاح ل ألطراف امله متة الوسائل القانونية املناس بة ل متنع اس تخدام أأسامء البدلان اإذا احتُمل أأن يؤدي ذكل الاس تخدام
اإىل خداع امجلهور ،بش أأن طبيعة السلع أأو اخلدمات أأو جودهتا أأو منش هئا اجلغرايف عىل سبيل املثال ،وتل متس مصادرة السلع
املش متةل عىل بياانت اكذبة فامي خيص مصدرها.

التعليقات الواردة
ا ألرجنتني
جيوز ألي خشص أأن يعرتض عىل اس تخدام عالمة مبوجب املادة  4من القانون رمق  22.362بشأأن العالمات التجارية
وا ألسامء التجارية .وهذا الاعرتاض هو أأساس أأي أأمر مدين حلظر اس تخدام العالمة .وابلتايل ،فاإن أأمام أأي مودع هل
"مصلحة مرشوعة" الوسائل الالزمة ملنع اس تخدام امس بدل اإن اكن هذا الاس تخدام مضل ّال بشأأن طبيعة السلع أأو اخلدمات
مكرس يف الترشيعات محلاية مصاح أأحصاب
أأو جودهتا أأو منش هئا اجلغرايف .ويقوم هذا املبد أأ عىل أأسس سلمية :فهو ّ
العالمات التجارية واملس هتلكني عىل حد سواء وتعيزييز املامرسات التجارية السلمية ،وابلتايل متكني التجارة من ُتقيق منو حر
ومتنامغ ونيزيه .و أأخريا ،تش ّلك املادة (10اثنيا) من اتفاقية ابريس ،اليت صادق بدلان علهيا ابلقانون رمق  ،17.011املعيار املعمول
به مبارشة.
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المنسا
ل ينص قانون العالمات التجارية المنساوي ول القانون المنساوي ملاكحفة املنافسة غري املرشوعة عىل قواعد حمددة تتعلق
ابإساءة اس تخدام أأسامء البدلان .ويدخل اس تخدام املؤرشات اجلغرافية املضلةل يف التجارة مضن اختصاص احملامك العادية.
وينص البند  2من القانون المنساوي ملاكحفة املنافسة غري املرشوعة عىل أأن املامرسة التجارية تعترب مضلةل اإذا احتوت عىل
معلومات اكذبة ( أأي عن مصدر السلع واخلدمات) أأو ُحيمتل أأن ختدع املس هتلكني.
بنن
تؤيد بنن التعليقات بشأأن جمال التوافق املمكن رمق  6اذلي أأحالته املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية.
الربازيل
يف الربازيل ،جيب تقدمي الطلبات املتعلقة ابلس تخدام غري الالئق للعالمات التجارية يف السوق مبارشة اإىل السلطة القضائية
اليت قد تس تدعي املعهد الوطين للملكية الصناعية لإبداء ر أأيه يف حالت حمددة.
بوروندي
تؤيد بوروندي نص جمال التوافق املمكن رمق .6
كولومبيا
تنص املادة  11من القانون رمق  256اذلي ينظم أأعامل املنافسة غري املرشوعة يف كولومبيا ،وفقا للامدة  "3")3( 10من
اتفاقية ابريس ،عىل ما ييلُ " :حيظر اس تخدام أأو نرش البياانت أأو الادعاءات غري الصحيحة أأو الاكذبة ،وإاغفال احلقيقة و أأي
نوع أخر من املامرسات اليت قد تضلّل ،حبمك الظروف اليت ُتدث فهيا ،ا ألشخاص اذلين تو ّجه هلم أأو تصلهم عن النشاط
التجاري للغري أأو خدماته أأو منشأته ابلنس بة لطبيعة السلع أأو طريقة تصنيعها أأو خصائصها أأو صالحيهتا لالس تعامل
أأو مكيهتا" .وعالوة عىل ذكلُ ،تدّد املادة  31من القانون املذكور التدابري اليت ميكن للمحمكة اختاذها بغية منع أأو وقف معل
من أأعامل املنافسة غري املرشوعة أكعامل اخلداع ،عىل النحو التايل ]...[" :عقب اإثبات ارتاكب معل من أأعامل املنافسة غري
املرشوعة أأو حماوةل ذكل ،جيوز للمحمكة ،بناء عىل طلب يقدمه خشص هل صفة التقايض ومبوجب مسؤوليته ،أأن تأأمر بوقف
مؤقت لهذا العمل وتتخذ التدابري الوقائية املناس بة ا ألخرى"" .وينبغي أأن تُنتقى التدابري اليت تقدهما احملمكة بشلك تفضييل.
ففي حال وجود خطر جدي وش يك ،ميكن اعامتد التدابري دون سامع الطرف الخر وميكن أأن تصدر يف غضون أأربع
وعرشين ساعة من تقدمي الطلب .وإان طلبت التدابري قبل تقدمي طلب التسجيل ،اكن الاختصاص لقايض املاكن اذلي
تنتج ،أأو حيمتل أأن تنتج ،فيه املنافسة غري املرشوعة أاثرها" .وي ُس تخلص من املادتني  11و ،31أأن ترشيعات كولومبيا توفر
الوسائل القانونية املناس بة ملنع اس تخدام أأسامء البدلان أأو وقفه ،اإن اكن الهدف من ذكل الاس تعامل هو تضليل ا ألشخاص
املس هتدفني به فامي يتعلق خبصائص منتج أأو صفاته.
(اثنيا)

كرواتيا
ُتظر املادة  )2()3(33من قانون حامية املس هتكل لعام  ،2014بصيغهتا املعدةل ،اس تخدام مؤرشات املنشأأ اجلغرايف اليت
تضلل أأو ختدع املس هتكل فامي يتعلق ابملنشأأ اجلغرايف أأو جودة املنتجات .وتولك اإىل موظفي تفتيش السوق سلطة التحقيق
يف التعدايت وتسجيلها (املادة  .))43()1(138وتتعلق املاداتن  63و )1(64من قانون البضائع لعام  2008ابملنافسة غري
املرشوعة ،مبا يف ذكل ،يف مجةل من ا ألمور ،نعت أأو وصف السلع اليت حيمتل أأن ختدع امجلهور فامي يتعلق ابملنشأأ اجلغرايف أأو
جودة السلع .وتولك للمسؤولني يف وزارة املالية سلطة التحقيق يف التعدايت وتسجيلها ،كام ميكهنم اإصدار تدابري حلظر
ا ألنشطة التجارية فامي يتعلق ابلسلع موضوع التعدي .ومبوجب املادة  65من القانون ،جيوز ألي اتجر أأو غرف جتارية أأو
رابطات اليت ترى أأن مصاحلها همددة أأو سيُتعدى علهيا أأن تطالب بتعويضات يف اإجراءات احملمكة .وُتدد املاداتن  4و 5من
قانون الإعالانت احملظورة لعام  2009معايري تقيمي الإعالانت املضلةل اليت تشمل ،يف مجةل من ا ألمور ،املنشأأ اجلغرايف
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للمنتجات املعلن عهنا .وجيوز للهيئات املرخصة اليت متثل مصلحة رابطات التجار أأن تلمتس وقف الإعالانت املضلةل يف
احملمكة التجارية (املادة  .)7ويتضمن قانون عام  2016بشأأن تنفيذ لحئة الاُتاد ا ألورويب رمق  2013/952الواردة يف قانون
امجلارك الاُتادي أأحاكما بشأأن اجلنح فامي يتعلق مبنشأأ البضائع يف التجارة .وتولك للمفتشني امجلركيني سلطة التحقيق يف
التعدايت وتسجيلها.
فنلندا
ل حيتوي قانون العالمات التجارية يف فنلندا عىل أأحاكم حمدّ دة بشأأن اس تخدام عالمة جتارية تشمل امس بدل ،ول عىل
تقييدات حمدّ دة عىل اس تخدام تكل العالمات .وينص البند  )2()1(26من قانون العالمات التجارية عىل أأنه "تُبطل احلقوق
الاس تئثارية املرتبطة بعالمة جتارية إان أأصبحت العالمة ،منذ تسجيلها أأو تأأسيسها ،مضل ّةل أأو خمالفة للقانون والنظام
وا ألخالق".
وينص البند  36عىل أأنه "يف حال أأصبح رميز جتاري ،جرى نقهل أأو ترخيصه ،مضل ّال يف الشلك اذلي يس تخدمه املاكل
اجلديد أأو املرخص هل ،جاز للمحمكة حسب تقديرها ،أأن متنع املاكل اجلديد أأو املرخص هل من اس تخدام الرميز" .وينص
البند  37عىل أأنه" اإذا ُحظر اس تخدام رميز جتاري مبوجب البند  ،36جاز للمحمكة ،حيامث اكن ذكل ممكنا ،أأن تأأمر بأأن يُمحى
الرميز التجاري املوضوع عىل السلع وا ألغلفة والكتيبات والنرشات والواثئق التجارية وغريها واخملالف للحظر مبوجب البند ،36
أأو يُع َدل حبيث ينتفي التضليل .وإان اس تحال فعل ما س بق بأأي طريقة أأخرى ،جاز للمحمكة أأن تأأمر ابإتالف املواد اليت
ُتمل العالمة أأو تغيريها بطريقة حمدّ دة .وجيوز أأن تُصادر املواد املشار اإلهيا أأعاله يف انتظار تنفيذ ا ألمر املذكور ،ويف
هذه احلاةل تطبق القواعد العامة املتعلقة ابملصادرة يف القضااي اجلنائية".
وحيدّد قانون حامية املس هتكل رمق  1978/38أأحاكم التسويق العادل .وحيظر عىل التجار يف نشاطهم التجاري إاعطاء
معلومات خاطئة أأو مضل ّةل عن جودة السلع ومنش هئا من بني أأمور أأخرى .وحيدّد قانون املامرسات التجارية غري العادةل
رمق  1978/1061أأحاكم املامرسات التجارية امحليدة .وحيظر عىل التجار مجةل أأمور مهنا اإعطاء وصف خاطئ أأو مضل ّل عن
رض بأأعامل اتجر أخر .وذلكل ،ختضع
أأعامهلم التجارية إان اكن من احملمتل أأن يؤثر ذكل الوصف عىل طلب منتج أأو عرضه أأو ي ّ
ا ألدوات املتاحة ل ألطراف الثالثة من أأجل منع تكل الاس تخدامات ألحاكم ترشيعات أأخرى من قانون العالمات التجارية.
ول ألسف ،ل عمل للمكتب بأأي سوابق قضائية عن اس تخدام عالمة جتارية ُتتوي عىل امس بدل.
فرنسا
تنص املواد من  L 121-1اإىل  L 121-7من قانون املس هتكل عىل أأن املامرسة التجارية يه ممارسة مضل ّةل اإن حدثت يف
اإحدى احلالت التالية )1( :اإن نتج عهنا خلط بيهنا وبني غريها من السلع أأو اخلدمات أأو العالمات أأو ا ألسامء التجارية
أأو غريها من ا إلشارات ّ
املمزية ملنافس ما )2( ،وإان اكنت مبنية عىل ميزامع أأو مؤرشات أأو عروض غري حصيحة أأو ُحيمتل أأن
تضل ّل وتغطي واحدا أأو أأكرث من العنارص ول س امي "اخلصائص ا ألساس ية للسلع أأو اخلدمات ،ويه :صفاهتا اجلوهرية،
وحمتواها ،وكاملياهتا ،ومنشؤها ،ومكيهتا ،وطريقة واترخي اإنتاهجا ،ورشوط اس تخداهما ،ومدى مالءمهتا لالس تخدام،
وخصائصها ،والنتاجئ املتوقعة من اس تخداهما ،والنتاجئ واملالمح الرئيس ية لالختبارات ،والفحوصات اليت أأجريت عىل السلع
أأو اخلدمات".
وتولك اإىل املسؤولني يف املديرية العامة للمنافسة وشؤون املس هتكل ومقع الغش سلطة التحقيق يف التعدايت وتسجيلها.
ويعاقب ا ألفراد من املهنيني الضالعني يف ممارسات منافية ملتطلبات العناية املهنية املنصوص علهيا يف التوجيه ،مثل "معيار
املهارات اخلاصة والرعاية املعقوةل املتوقع من التاجر ممارس هتا مبا يتناسب مع ممارسات السوق الزنهية و /أأو املبد أأ العام حلسن
النية" .وجيوز أأن يأأمر املسؤول املرخص هل بوقف املامرسات التجارية املضلّةل ،اإما عن طريق قايض التحقيق أأو احملمكة اليت
تنظر يف ادلعوى.
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أأملانيا
تدخل اإساءة اس تخدام مؤرشات املنشأأ اجلغرايف مضن اختصاص احملامك العادية .والسلطات امجلركية يه املسؤوةل عن املواد
املصادَرة .وحيظر البند  127من قانون العالمات التجارية الاس تخدام املضلّل ملؤرشات املنشأأ اجلغرايف للسلع أأو اخلدمات
اليت ل تنشأأ من املاكن أأو املنطقة أأو الإقلمي أأو البدل ّ
املعني يف الإشارة .وتمتتع مؤرشات املنشأأ اجلغرايف ذات السمعة اخلاصة
حبامية اإضافية ضدّ اس تخداهما ألغراض سلع وخدمات ذات منشأأ جغرايف خمتلف اإن ش ّلك ذكل الاس تخدام فرصة لس تفادة
رض بسمعة مؤرش املنشأأ اجلغرايف أأو طابعه ّ
املمزي .وينطبق الك املبد أأين أأيضا يف حالت ُتريف املؤرش ا ألصيل
جائرة ،أأو أأ ّ
للمنشأأ اجلغرايف أأو ا إلضافة عليه ،واكنت التحريفات أأو ا إلضافات ل تيزيل قدرة العالمة عىل التضليل أأو الاس تغالل غري
املنصف أأو ا إلرضار بسمعة املؤرش ا ألصيل للمنشأأ اجلغرايف أأو طابعه ّ
املمزي .وحيدّ د البند  128من قانون العالمات التجارية
س بل الانتصاف يف مثل هذه احلالت ،وخاصة طلب أأمر احلظر واملطالبة ابلتعويض عن ا ألرضار.
أيسلندا
مله
توافق أيسلندا عىل أأنه ينبغي أأن تُتاح ل ألطراف ا متة الوسائل القانونية املناس بة ملنع اس تخدام أأسامء البدلان اإذا احتُمل أأن
يؤدي ذكل الاس تخدام اإىل خداع امجلهور عىل النحو املبني يف جمال التوافق املمكن رمق  .6وميكن ،يف أيسلندا ،تقدمي
شكوى بناء عىل تكل ا ألس باب اإىل واكةل املس هتكل اليسلندية مبوجب القانون رمق  2005/57بشأأن مراقبة املامرسات
التجارية غري العادةل وشفافية السوق .ول يتضمن قانون العالمات التجارية اليسلندي حكام حمددا يف هذا الصدد فامي يتعلق
بأأسامء البدلان .ومع ذكل ،تنص املادة  40من قانون العالمات التجارية اليسلندي عىل أأنه اإذا لوحظ أأن اس تخدام العالمة
خادع بعد نقهل أأو ترخيص اس تخدامه ،قد حيظر حمك احملمكة الطرف املعين من اس تخدام العالمة يف شلكها احلايل .وينطبق
اليشء نفسه يف احلالت ا ألخرى اليت تكون فهيا العالمة خادعة ،حيث يس تخدهما املاكل بطريقة خادعة أأو عندما يقوم
طرف أخر بذكل مبوافقته .ميكن للمكتب اليسلندي للرباءات أأو أأي خشص دليه مصاح عىل احملك أأن يبارش ا إلجراءات
وفقا للامدة  40من قانون العالمات التجارية اليسلندي .وعالوة عىل ذكل ،ميكن تقدمي شكوى تستند اإىل ا ألس باب املبينة
يف جمال التوافق املمكن رمق  6اإىل واكةل املس هتلكني اليسلندية استنادا اإىل القانون رمق 2005/57املتعلق مبراقبة املامرسات
التجارية غري العادةل وشفافية السوق .ووفقا ألحاكم القانون ،تعترب املامرسات التجارية مضلةل اإذا ُاحمتل خداعها للمس هتلكني
أأو أأُنا تنمتي اإىل نوع من السلع اليت تيزود املس هتلكني مبعلومات غري حصيحة لغرض التأأثري عىل قرارمه فامي خيص التجارة.
ويسمح ابلإعالن املقارن فامي يتعلق بتسمية املنشأأ عندما يتعلق الإعالن ابملنتجات اليت لها نفس التسمية .غري هذاُُ ،تظر
الإعالانت أأو املامرسات العامة أأو املقارنة أأو املامرسات التجارية ا ألخرى اليت تعترب خادعة أأو اكذبة.
اإيطاليا
ميكن (اس تخدام و) تسجيل عالمة جتارية ُتتوي عىل امس جغرايف (منطقة أأو موقع) ،لكام اكنت العالمة ل تتأألف حرصا من
امس جغرايف ،أأو عندما يعترب املس هتلكون هذا الامس املس تخدم فامي يتعلق ابملنتجات و /أأو اخلدمات املعنية اكمس خيايل،
حبيث أأُنم لن يربطوا تلقائيا هذا الامس ابملنشأأ اجلغرايف أأو جودة السلع املتداوةل أأو اخلدمات املقدمة ُتت هذه العالمة .ول
يقبل املكتب الإيطايل للرباءات والعالمات التجارية القيود أأو املؤرشات عىل قامئة السلع أأو اخلدمات (استنادا اإىل
املنشأأ اجلغرايف).
ليسوتو
ينص البند  )2(34من أأمر امللكية الفكرية لعام  1989املتعلق ابملنافسة غري املرشوعة عىل منع اس تخدام أأسامء البدلان اليت
حيمتل أأن ختدع امجلهور فامي يتعلق ابملاكن اجلغرايف ملنشأأ السلع واخلدمات .وميكن أأيضا أأن يُطلب من احملامك الاستيالء عىل
البضائع اليت ُتمل مؤرشات اكذبة بشأأن مصدرها.
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ليتوانيا
ل يتضمن قانون العالمات التجارية مجلهورية ليتوانيا أأي حظر حمدد مينع اس تخدام العالمات التجارية اإذا اكن من احملمتل أأن
خيدع هذا الاس تخدام امجلهور ،عىل سبيل املثال فامي يتعلق بطبيعة السلع أأو اخلدمات أأو نوعيهتا أأو منش هئا اجلغرايف .غري أأن
هذا النشاط قد يندرج ُتت املادة  )1(15من قانون املنافسة غري املرشوعة ،واذلي حيظر أأي أأفعال تتناىف مع ا ألعامل
التجارية العادةل والاس تخدامات السلمية.
هولندا
اإذا رغب أأحد ا ألطراف ذوي املصلحة يف الاعرتاض عىل اس تخدام عالمة جتارية ،فاإن الوسائل املذكورة يف اإطار جمال
التوافق املمكن رمق ( 5اإبطال) موضوعة رهن اإشارته .وعىل الرمغ من عنوانه ،يبدو أأن وصف جمال التوافق املمكن رمق 6
يعين مضنا أأنه يتعلق ابس تخدام أأسامء البدلان مبعىن أأوسع .ويف حاةل الإعالانت املضلةل ،عند تقدمي ادعاءات اكذبة ،ميكن
ل ألطراف ذوي املصلحة الرجوع اإىل قواعد الإعالانت املضلةل املنصوص علهيا يف القانون املدين الهولندي.
الرنوجي
وفقا للوثيقة املرجعية  ،WIPO/Strad/INF/7جيوز حظر اس تخدام امس البدل مبوجب عدة قوانني ،مثل قانون العالمات
التجارية ،وقانون املسؤولية التقصريية ،والقوانني املناهضة للمنافسة غري املرشوعة ،وقوانني حامية املس هتكل وما اإىل ذكل.
وتوفر اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية اإطارا لتنظمي السلع اليت ُتمل مؤرشات اكذبة فامي يتعلق مبصدرها والسلع اليت
ُتمل عالمة أأو امس جتاري بصورة غري مرشوعة .ويتناول النص املقرتح العديد من املفاهمي اليت يغطهيا نص التفاقية ،ويظهر
مكحاوةل دلمج عدة مفاهمي دون أأن يعكس مضمون أأي مهنا ابلاكمل .وعالوة عىل ذكل ،يغطي نطاق النص يف الوقت الراهن
مجيع أأنواع اس تخدام امس البدل ،وحيدد الزتامات ادلوةل بتوفري الوسائل القانونية يف جمال تأأثري أأوسع بكثري من جمال العالمات
التجارية .ومن هنا ،فلن يكون من الصعب ُتديد نطاق النص حفسب ،بل قد يتداخل النص أأيضا مع قانون أأو واجبات
الهيئات احلكومية يف جمالت أأخرى غري قانون العالمات التجارية .ويف ضوء هذا ،ويف ضوء أأوجه الش به الواحضة اليت مت
التوصل اإلهيا يف مواد اتفاقية ابريس ،ترى الرنوجي أأن النص املقرتح يف شلكه احلايل قد خيلق ميزيدا من اللبس أأكرث
من الوضوح.
الفلبني
ّ
حيدّد قانون امللكية الفكرية يف الفلبني س بل انتصاف ضد الاس تخدام املضلل .اإذ ينص البند  166عىل رفض لك نقاط
امجلارك يف الفلبني اإدخال أأي سلعة مس توردة يُقصد مهنا دفع امجلهور إاىل الاعتقاد بأأن تكل السلعة تصنّع يف بدل أأجن.ي
أأو هجة أأخرى غري بدل أأو ماكن التصنيع احلقيقي .و ّيبني البند  168ا ألفعال اليت ّ
تشلك منافسة غري عادةل وحيدّد البند 169
ا ألفعال اليت ّ
تشلك تسميات املنشأأ اخلاطئة والوصف والمتثيل اخلاطئني .وتُوفر ملقدم الشكوى ،وفقا للقواعد املنصوص علهيا،
س بل الانتصاف عن طريق البحث واملصادرة.
بولندا
مله
ميكن ل ألطراف ا متة الاعامتد عىل قانون املنافسة غري املرشوعة ملنع اس تخدام أأسامء البدلان اإذا اح ُتمل أأن يؤدي ذكل
الاس تخدام اإىل خداع امجلهور .فوفقا للامدة  8من القانون املذكورّ ،
يشلك وصف املنتجات مبؤرش جغرايف خاطئ أأو مضل ّل
يشري بشلك مبارش أأو غري مبارش اإىل بدل أأو منطقة أأو حمةل ،أأو اس تخدام تكل املؤرشات يف نشاط جتاري وإاعالانت
ورسائل جتارية وفواتري أأو غريها من الواثئق ،معال من أأعامل املنافسة غري املرشوعة .وتنص املادة  9من القانون ذاته عىل أأنه
يف حال اكنت املنتجات أأو اخلدمات محمية يف منش هئا ا ألصيل وارتبطت مزياهتا أأو خصائصها احملدّ دة بذكل املنشأأّ ،
شلك
اس تخدام املؤرشات اجلغرافية بطريقة خاطئة أأو مضل ّةل معال من أأعامل املنافسة غري املرشوعة ،حىت لو أأضيفت لكمة
"النوع" أأو "المنط" أأو "الطريقة".
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وإان ارتُكب معل من أأعامل املنافسة غري املرشوعة ،جيوز للمقاول اذلي ختضع مصلحته للهتديد أأو الانهتاك ،طلب ما
ييل )1( :التخيل عن املامرسات احملظورة )2( ،وإازاةل الاثر املرتبطة ابملامرسات احملظورة )3( ،ووضع بيان واحد أأو أأكرث من
البياانت املناس بة حمتوى وشالك )4( ،والتعويض عن ا ألرضار وفقا للقواعد العامة )5( ،وتسلمي الفوائد غري
املس تحقة )6( ،ومنح مبلغ اكف من املال لهدف اجامتعي حمدد (مثل دمع الثقافة البولندية أأو حامية الرتاث الوطين) اإن اكن
العمل املندرج مضن املنافسة غري املرشوعة متعمد ًا.
ويقع عبء الإثبات فامي خيص حصة العالمات أأو املعلومات املوضوعة عىل املنتجات أأو عبواهتا ،أأو البياانت الواردة يف
الإعالانت ،عىل الشخص اذلي توجه اإليه اهتامات أأعامل املنافسة غري املرشوعة ذات الطابع املضلّل.
الاُتاد الرويس
ينص البند  3من املادة  1483من القانون املدين لالُتاد الرويس عىل حظر رصحي لتسجيل العالمات التجارية اليت تتضمن
عنارص اكذبة أأو حيمتل أأن تضلل املس هتكل فامي يتعلق ابلبضائع أأو منتج تكل السلع .وتندرج الإشارات اليت ُتتوي عىل أأسامء
البدلان ُتت هذا احلظر أأيضا .ويؤدي عدم الامتثال لهذا الرشط اإىل نيزاع يتعلق ابمحلاية القانونية للعالمة وفقا للامدتني 1512
و 1513من القانون املدين.
وُتظر املادة  14من القانون الاُتادي املتعلق ابملنافسة أأية أأعامل دلهيا عالقة ابملنافسة غري املرشوعة أأو تتناىف مع املامرسات
الصادقة اليت من شأأُنا تضليل املس هتلكني أأو تقدمي بياانت اكذبة عن السلع ،مبا يف ذكل خصائصها وخصائص الإنتاج أأو
منش هئا التجاري ،متاش يا مع املادة  10مكرر من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية .وينبغي الإشارة أأيضا اإىل املادة  5من
القانون الاُتادي بشأأن الإعالانت واملادة  40من القانون الاُتادي بشأأن حامية املس هتكل.
س نغافورة
ل ينص قانون العالمات التجارية عىل أأحاكم تتيح ل ألطراف املهمتة الوسائل القانونية املناس بة ملنع اس تخدام أأسامء البدلان اإذا
اح ُتمل أأن يؤدي ذكل الاس تخدام اإىل خداع امجلهور بشأأن طبيعة السلع أأو اخلدمات أأو جودهتا أأو منش هئا اجلغرايف عىل
سبيل املثال ،أأو الامتس مصادرة السلع املش متةل عىل بياانت اكذبة فامي خيص مصدرها.
جنوب أأفريقيا
تتعدّ د ا ألطر الترشيعية اليت تعاجل اس تخدام عالمة مضل ّةل أأو خادعة بشأأن منش هئا اجلغرايف .وحيدّ د لك اإطار ترشيعي
اإجراءات وأليات خاصة به للمعاقبة عىل ذكل الاس تخدام .وحيول البند  )13(10من قانون العالمات التجارية دون تسجيل
عالمة ُحيمتل أأن تؤدي طريقة اس تخداهما اإىل تضليل ولبس .ومن ّ
املسمل به أأن تكل املادة الفرعية تنطبق أأيضا عىل
الاس تخدام اذلي يؤدي اإىل تضليل ولبس بعد التسجيل .وإان مل متتثل عالمة جتارية للك رشط يف السجل يتعلق ابلتسجيل
(مثل عدم الامتثال لرشط الإقرار ببدل/ماكن املنشأأ) ،جاز ألي خشص هممت ،مبوجب البند  26من القانون املذكور ،أأن يرفع
اإىل احملمكة أأو املس ّجل طلب اإصدار أأمر بتغيري التسجيل أأو اإلغائه.
وتشمل البنود من  6اإىل  11من القانون  17بشأأن عالمات البضائع لس نة ( 1941وتعديالته) ا ألحاكم والصالحيات
القانونية والعقوابت اجلنائية فامي خيص :تطبيق وصف جتاري خاطئ وتغيري عالمة جتارية وبيع واستئجار سلع ُتمل أأوصافا
جتارية زائفة ،وبيع سلع مس توردة ُتمل امس أأو خامت مصنع أأو اتجر يف جنوب أأفريقيا وغري مصحوبة مبؤرش للمنشأأ ،وبيع سلع
مس توردة ُتمل عالمات بلغة رمسية وغري مصحوبة مبؤرش للمنشأأ ،وسلطة طلب دلةل عىل املنشأأ والامتثال للمعايري احمل ّددة
يف حاةل أأصناف مع ّينة من السلع ،وُتديد نوع مؤرش املنشأأ ليوضع عىل السلع.
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وتنص البنود  24و 29و 41من قانون حامية املس هتكل لعام  2008عىل ا ألحاكم اليت ميكن أأن ُتظر اس تخدام عالمة مضل ّةل
أأو خادعة بشأأن منش هئا اجلغرايف .وترتبط تكل ا ألحاكم بتسمية املنتجات و أأوصافها التجارية ،واحلق يف تسويق عادل
ومسؤول (املعايري العامة لتسويق السلع واخلدمات) والمتثيل اخلاطئ أأو املضل ّل أأو اخلادع.
وقانون املرشوابت الكحولية رمق  59لعام  2003هو خري مثال عىل اإطار ترشيعي هيدف اإىل تنظمي صناعة مع ّينة .اإذ يفرض
البند  9من القانون تقييدات مع ّينة عىل الإعالانت )1(" :ل يعلن أأي خشص عن  ( -أأ) أأي مرشوابت كحولية أأو مرشوابت
روحية – " "1بطريقة خاطئة أأو مضلةل ."...
السويد
ُُتظر مبوجب قانون التسويق لعام  2008البياانت اخلاطئة املضل ّةل بشأأن جتارة خشص أخر أأو نشاطه التجاري .وينطبق
ذكل عىل مجةل أأمور مهنا أأوصاف منشأأ املنتج ،رشيطة أأن تؤثر أأو احامتل أأن تؤثر عىل قدرة املس تفيد من البيان يف اختاذ
قرار جتاري عىل أأسس سلمية .ويف س ياق الإعالن املقارن ،ل ينبغي أأن تؤدي املقارنة اإىل لبس ،أأو تنتفع بغري وجه حق من
السمعة املرتبطة ابلعالمة التجارية للمنافس أأو امس أأعامهل أأو اإشارات ّممزية أأخرى ،أأو تسمية منشأأ السلع املعنية .وفامي يتعلق
ابلسلع اليت ُتمل تسمية املنشأأ ،جيب أأن ُُترص املقارنة بسلع من التسمية نفسها.
سويرسا
معال مبقتضيات املادة  10فامي يتعلق ابملادة  9من اتفاقية ابريس ،ينبغي لدلول ا ألعضاء أأن تتيح ل ألطراف املهمتة الوسائل
القانونية املناس بة ملنع اس تخدام بياانت اكذبة عن مصدر املنتجات أأو اخلدمات .ومثلام هو حمدّ د يف دليل تطبيق اتفاقية
ابريس ،ينطبق هذا احلمك عىل "مجيع الاس تخدامات املبارشة أأو غري املبارشة ملؤرشات اكذبة عن مصدر املنتجات ،بغض
النظر عام إاذا اكن املؤرش امس حمةل مع ّينة أأو بدل ّ
معني أأو أأضيف اإىل امس جتاري ذي مسة ومهية أأو اس تخدم بنية الغش".4
ويف سويرسا ،متنح املؤرشات اجلغرافية حامية عامة فريدة من نوعها ومس تقةل عن أأي تسجيل .وذلكل ،تس تفيد أأي سلع
زراعية أأو غريها من امحلاية رشيطة أأن تس تويف الرشوط املنصوص علهيا يف قانون حامية العالمات ،وهو قانون حيمي من
الاس تخدام غري القانوين ألي دلةل مبارشة أأو غري مبارشة عىل ا ألصل اجلغرايف للسلع أأو اخلدمات (بياانت اكذبة أأو مضل ّةل
بشأأن املنشأأ اجلغرايف ،املادة  47من القانون املذكور) هبدف توفري حامية دامئة لقمية مؤرشات املنشأأ السويرسية ووضع أأساس
ملاكحفة الاس تخدامات املسيئة ماكحفة فعاةل .وعىل سبيل املثال ،فاإن اإشارة "سانت غالن" محمية للتطرييز رمغ أأُنا غري مدرجة
يف أأي جسل عىل مس توى الاُتاد أأو الاكنتوانت .ويف حال اس ُتخدمت مؤرشات غري دقيقة للمنشأأ ،يتيح القانون املذكور
اختاذ اإجراءات قانونية من خالل رفع دعوى مدنية .اإذ حيق ألي خشص هل مصلحة قانونية رفع دعوى لالعرتاف حبق أأو عالقة
قانونية ،مبوجب املادة  52من القانون املذكور .وجيوز ألي خشص انهتُ ك حقه يف دلةل عىل املنشأأ طلب أأمر قضايئ ملنع ذكل
ملترضر أأيضا رفع دعوى مطالبة ابلتعويض وتعويض
التعدي أأو اإلغائه مبوجب املادة  55من القانون ذاته .وميكن للطرف ا ّ
اخلسائر غري املالية ومصادرة ا ألرابح مبوجب املادة  )2(55من القانون نفسه.
واس تخدام مؤرشات غري حصيحة للمنشأأ هو أأيضا جرمية جنائية ختضع ،حبمك موقعها ،للمالحقة القضائية وفق املادة )1(64
من قانون حامية العالمات .ويعاقب عىل الاس تخدام املتعمد ملؤرشات غري حصيحة للمنشأأ بغرامة أأو عقوبة جسن ملدة تصل
اإىل س نة واحدة .وإان اكن قصد اجلاين جتاراي ،عوقب بغرامة أأو ابلسجن ملدة تصل اإىل مخس س نوات .ويف حال العقوبة
ابلسجن تصدر عقوبة بغرامة أأيضا.

4

دليل تطبيق اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية ،عام  ،1969للربوفسور جورج بودُناوزن ،الصفحة .145
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اتيلند
ميكن اس تخدام امس البدل كعالمة جتارية اإذا مل يكن جيزءا أأساس يا من العالمة ،رشيطة أأن تكون العالمة متيزيية .وجيب عىل
مقدم الطلب الإفصاح عن احلق احلرصي يف اس تخدام امس ذكل البدل .وترد أأمثةل عىل املامرسة الوطنية يف الصفحة  6من
املرفق الثاين.
أأوكرانيا
ل ينطوي قانون العالمات التجارية يف أأوكرانيا عىل أأي حظر حم ّدد لس تخدام العالمات التجارية اليت ُحيمتل أأن تؤدي اإىل
خداع امجلهور ،وخاصة بشأأن طبيعة السلع أأو اخلدمات أأو جودهتا أأو منش هئا اجلغرايف .وتكل العالمات التجارية غري قابةل
للتسجيل ،وميكن إابطالها اإن ُ ّ
جسلت .ولكن ،يف حال قدّم املن ِّتج معلومات مضل ّةل للمس هتكل ول س امي بياانت مضل ّةل عن
منشأأ السلع مع الاس تفادة من املؤرشات يف ميزاوةل التجارة ،فاإن ذكل النشاط س ُيعترب منافسة غري مرشوعة و ُحيظر .وتؤيد
أأوكرانيا جمال التوافق املمكن رمق  ،6وترى أأن ّه ينبغي أأن تُتاح ل ألطراف املهمتة الوسائل القانونية املناس بة ملنع اس تخدام أأسامء
البدلان اإذا اح ُتمل أأن يؤدي ذكل الاس تخدام اإىل خداع امجلهور بشأأن طبيعة املنشأأ اجلغرايف للسلع واخلدمات.
اململكة املتحدة
ل يتضمن قانون اململكة املتحدة أأي أأحاكم حمددة تتناول اس تخدام عالمة جتارية تتأألف ،أأو تتكون ،من امس البدل.
الولايت املتحدة ا ألمريكية
اإن نطاق نص "جمال التوافق املمكن رمق  :6الاس تخدام كعالمة" أأوسع بكثري من مدلول عنوانه .اإذ ينقل النص بوضوح
الزتامات من املادتني  9و 10من اتفاقية ابريس (املصادرة عند الاس ترياد للمنتجات اليت ُتمل بياانت خمالفة للحقيقة
خبصوص مصدرها) ،واملادة (10اثنيا) (املنافسة غري املرشوعة) لإدراهجا يف معاجلة أأعضاء الويبو ملسأأةل اس تخدام أأسامء البدلان
يف العالمات التجارية ،وهو أأمر هل تداعيات خطرية.
فأأو ًل ،اإن اإدراج مفاهمي املنافسة غري املرشوعة – مبا جيعل من اس تخدام امس بدل خيدع امجلهور بشأأن "طبيعة أأو جودة"
السلع أأو اخلدمات أأمر ًا موجب ًا لإقامة دعوى – ينطلق من افرتاض أأن أأسامء البدلان متكّن من ُتديد مصدر أأبعد من املنشأأ
اجلغرايف .وتشرتط املادة (10اثنيا) من اتفاقية ابريس من أأعضاء الويبو جعل أأعامل املنافسة غري املرشوعة بني املنافسني
ابس تخدام ادعاءات لنرش اللبس أأو تضليل املس هتلكني عند ميزاوةل ا ألنشطة التجارية ،موجبة لإقامة دعوى .ول يقترص ذكل
عىل الادعاءات الاكذبة بشأأن املنشأأ اجلغرايف ،بل يشمل مفاهمي مثل الاختالس أأو الانتحال.
ومثلام ُذكر أأعاله ،من النادر أأن تس تطيع عالمة جتارية تقترص عىل امس بدل ُتديد مصدر غري املنشأأ اجلغرايف .اإل أأن النص
يعطي انطباعا بأأن أأسامء البدلان ،حبد ذاهتا ،يه حمدّ دات مصدر حكومة بدل املنشأأ ،مبعيزل عن اجلغرافيا .وبعبارة أأخرى،
يشري جمال التوافق املمكن رمق  6اإىل أأن اإساءة اس تخدام امس بدل ّ
تشلك ،اإضافة اإىل اخلداع بشأأن املنشأأ اجلغرايف للسلع
يفرس جمال التوافق املذكور عىل
أأو اخلدمات ،معال من أأعامل املنافسة غري املرشوعة (يُاثرنيا)تكب ضد حكومة بدل ما .وميكن أأن ّ
أأن احلكومات يه ا ألطراف املعنية مبوجب املادة  10من اتفاقية ابريس يف دعاوى املنافسة غري املرشوعة املتعلقة
ابس تخدام أأو اإساءة اس تخدام أأسامء البدلان يف العالمات التجارية .وعالوة عىل ذكل ،فاإن اللغة املس تخدمة يف جمال التوافق
مس توحاة من املادة (10اثنيا) ( "3" )3اليت تشري اإىل السلع فقط ،يف حني يغطي نص جمال التوافق اخلدمات أأيضا .وقد
التوسع التفسريي اإىل التشكيك يف تنفيذ بعض أأعضاء الويبو للزتاماهتم مبوجب املادة (10اثنيا).
يدعو ذكل ّ
اثنيا ،ألن جمال التوافق املمكن ُّمسي "الاس تخدام كعالمة" و ألن ّه يركّيز لكيا عىل مسأأةل جغرافية يف العالمات التجارية،
ل عىل التسميات حبد ذاهتا ،فنحن قلقون من الإشارة اإىل وجوب تطبيق املادة  10من اتفاقية ابريس عىل العالمة ،بدل من
ُتليل التسمية أأو العبوة اليت تظهر علهيا العالمة التجارية .وابلنس بة للولايت املتحدة ا ألمريكية ،تُط ّبق املادة  10املذكورة
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عرب مجموعة متنوعة من القوانني واللواحئ ،ل عن طريق قانون العالمات التجارية فقط ،بل أأيضا عن طريق قانون التعريفات
امجلركية للولايت املتحدة اإىل جانب ا ألنظمة الصادرة عن دائرة امجلارك ودائرة خدمات حامية احلدود .ول خيفى أأن التفاعل
بني ا ألنظمة امجلركية و أأحاكم العالمات التجارية بشأأن الإشارة اإىل بدل املنشأأ مسأأةل معقدة.
املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية
ينبغي منع أأي اس تخدام ألسامء البدلان اإذا اح ُتمل أأن يؤدي ذكل اإىل تضليل امجلهور ،وخاصة بشأأن طبيعة السلع
أأو اخلدمات أأو جودهتا أأو منش هئا اجلغرايف ،وذكل بواسطة الصكوك القانونية املناس بة اليت هتدف ملنع اس تخدام العالمة عن
طريق ا ألوامر القضائية ودفع تعويضات عن ا ألرضار و أأية تعويضات أأخرى ينص علهيا القانون املدين ،دون املساس ابلس بل
القانونية اليت توفرها ترشيعات العالمات التجارية.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين
ّ
تشلك ا ألمثةل الواردة يف هذا املرفق مجموعة خمتارة من ا ألمثةل اليت قدهما أأعضاء اللجنة يف بياانهتم.
جمال التوافق املمكن رمق 1
مفهوم امس البدل
الربازيل
ُرفضت عالمة ”( “CAFÉITALIANOاخملتصة يف القهوة واملرشوابت املتعلقة هبا) لفتقارها اإىل المتيزي (البند السادس
من املادة  124من قانون امللكية الصناعية) .فقد ُاعتربت عبارة ” “CAFÉITALIANOغري متيزيية ألُنا ُتدد املنتَج
اذلي تعزتم الإشارة اإليه وتصف ماكُنا ا ألصيل.
أيسلندا

اس تخدام امس البدل يف شلك خمترص

رفض املكتب اليسلندي للرباءات تسجيل العالمة (التسجيل ادلويل رمق  )630158اليت تنتج سلعا يف الصنفني  18و،25
عىل أأساس أأن العالمة كلك ،أأي لكمة  USوالنجوم والرشائط يف العالمة ،تشري اإىل العمل ا ألمرييك .واعترب املكتب
اليسلندي للرباءات أأيضا أأن السلع املعنية يف الصنفني  18و ،25من املرحج أأن جتعل املس هتلكني يعتقدون أأن السلع نشأأت
من الولايت املتحدة ا ألمريكية ،يف حني أأن مقدم الطلب ينمتي اإىل هولندا  -انظر املادة  )2()1(14من قانون العالمات
التجارية اليسلندي .و أأكد جملس الاس تئناف حلقوق امللكية الصناعية يف وقت لحق قرار املكتب اليسلندي للرباءات.

اس تخدام أأسامء البدلان كصفة

جسل املكتب اليسلندي للرباءات العالمات التجارية و (التسجيالن ادلوليان رمق  166518و ،)1165457بعد فرض قيود
عىل البضائع املطالب هبا ،حيث ذكر أأن مصدر مجيع السلع اكن من املغرب.
بولندا
القضية  6 II SA433/03املؤرخة  28مايو 2004
املعرف يف أأحد معايري املنظمة ادلولية لتوحيد
ر أأت احملمكة أأنه يتع ّذر تسجيل عالمة مؤلفة من الرميز ّ
املكون من حرفني و ّ
املقاييس وهو ،يف هذه القضية ،رميز جنوب أأفريقيا.
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جنوب أأفريقيا
عدة عالمات مركّبة مس تخرجة من جسل العالمات التجارية:
امس ادلوةل الرمسي أأو العريف :تسجيل العالمة التجارية رمق 23006/2011
 LE TOUR DE FRANCEيف الصنف  12رهنا ابلتقييد التايل" :ل مينح تسجيل هذه العالمة التجارية أأي حق يف

الاس تخدام الاس تئثاري للكمة " "FRANCEبشلك منفصل ومبعيزل عن العالمة".

الامس املتداول معوم ًا :تسجيل العالمة التجارية رمق 23002/2006
 MZANSI FO SHOيف الصنف  41رهنا ابلتقييد التايل فامي خيص املصطلح العايم الشائع الاس تخدام يف
جنوب أأفريقيا" :ل مينح تسجيل هذه العالمة التجارية أأي حق يف الاس تخدام الاس تئثاري للكمة " "MZANSIبشلك

منفصل ومبعيزل عن العالمة".

الرتمجة أأو النقل احلريف لمس بدل :تسجيل العالمة التجاري رمق 00265/2012
 CHINA TELECOMيف الصنف  35رهنا اب إلقرار مبا ييل" :النقل احلريف للعالمة ابحلروف الصينية هو

 ZHONG GUO DIAN XINويعين  CHINA TELECOMابلإنلكزيية .ول مينح تسجيل هذه العالمة التجارية
أأي حق يف الاس تخدام الاس تئثاري للكمة " "CHINAمبفهوهما اجلغرايف ،مبعيزل عن العالمة".

اس تخدام امس البدل يف صيغة خمترصة :تسجيل العالمة التجارية رمق 19989/2009
 USA PROيف الصنف  28رهنا ابلتقييد التايل" :ل مينح تسجيل هذه العالمة التجارية أأي حق يف الاس تخدام

الاس تئثاري للكمة  USAبشلك منفصل ومبعيزل عن العالمة".

اس تخدام امس البدل كصفة :تسجيل العالمة التجارية رمق 13700/2000
 FLAMBOS~MEXICAN~FLAME GRILLED CHICKENيف الصنف  29رهنا ابلتقييدات التالية" :ل مينح

تسجيل هذه العالمة التجارية أأي حق يف الاس تخدام الاس تئثاري للكمة MEXICAN
أأو لكمة  GRILLED CHICKENبشلك منفصل ومبعيزل عن العالمة".
جمال التوافق املمكن رمق 2
استبعاد العالمة من التسجيل اإذا اع ُتربت وصفية
الربازيل

طلب ” – “ALFAFADOCHILEاخملتصة يف اإنتاج الربس مي عىل شلك كرايت كعلف للحيواانت.
مرفوض :بسبب الافتقار اإىل المتيزي (البند السادس من املادة  124من قانون امللكية الصناعية) .حيث حيدد مصطلح
” “ALFAFADOCHILEاملنتج اذلي تعزتم الإشارة اإليه ،فضال عن منش ئه.
كرواتيا
طلب ” – )Z20031022( “RUSSKAYAخمتصة يف اإنتاج السلع من الصنف ( 33املرشوابت الكحولية ،ابس تثناء
البرية؛ الفوداك ،واملرشوابت الروحية).
مرفوض :الإشارة يه صفة تعين أأُنا "روس ية ،أأو متعلقة بروس يا" .وخلص املكتب اإىل أأن الإشارة وصفية ألن املس هتكل
ينظر اإلهيا عىل أأُنا مؤرش عىل املنشأأ اجلغرايف للسلع يف الصنف .33
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فنلندا
الطلب رمق  – )2014/12/08( NORWEGIAN T201452470بعض اخلدمات يف الصنفني  39و.43
ُمنحت :ل تتأألف العالمة سوى من لكمة  NORWEGIANاليت تعين من أأصل نروجيي أأو من مواطين الرنوجي أأو اللغة
الرنوجيية أأو شيئا يتعلق ابلرنوجي .وخلص املكتب اإىل أأن العالمة وصفية للك اخلدمات املندرجة يف الصنفني  39و 43ألُنا
تشري اإىل املنشأأ اجلغرايف ونوعية اخلدمات .و َتبني أأيضا أأن العالمة مضلّةل فامي خيص منشأأ اخلدمات ألن املودع اكن اإيرلنداي.
و أأنقص املودع من قامئة السلع واخلدمات لالقتصار عىل بعض اخلدمات املندرجة يف الصنف  39واملتعلقة ابلرحالت اجلوية
وقدم دليال عىل اس تخدام العالمة .واع ُترب أأن العالمة اكنت مس تخدمة لفرتة اكفية وعىل نطاق واسع دلرجة مكّنهتا من
اكتساب الطابع ّ
املمزي عن طريق الاس تخدام الفعيل.
فرنسا
الطلبات( MOROCO :رمق  )073517019و( MOROCCOرمق  )073517015وMOROKO
(رمق  )03517017يف ا ألصناف  9و 14و 18و.25
ُرفضت من قبل حممكة الاس تئناف بباريس تأأكيدا لقرار املعهد الوطين للملكية الصناعية (.)INPI
أأملانيا
الطلب  BPatG, 26 W (pat) 052/99املؤرخ  25أأبريل 2001
 – Germaniaالصنف 21
جملرد اإشارة اإىل أأملانيا ابعتبارها بدل الإنتاج
ُرفضّ :قررت احملمكة الاُتادية للرباءات أأن العالمة ليست مؤهةل للحاميةّ ،
املعروف .وراعت احملمكة أأيضا احلاجة اإىل الإبقاء عىل الرتمجة الإيطالية لمس البدل ،أأي " ،"Germaniaلتُس تخدم حبرية من
قبل املنافسني يف أأسواق الاس ترياد والتصدير.
أيسلندا
طلب العالمة املرجعية ”( “U.S.MAILالتسجيل ادلويل رمق  – )1157369خمتصة يف اخلدمات الواردة يف الصنف .39
مرفوض :اعتربت هذه العالمة وصفية.
س نغافورة
العالمة التجارية رمق 40201505876V

بعض السلع يف الصنف 29
مثرية لالعرتاض :تصف العالمة املنشأأ اجلغرايف للسلع ،وتشري اإىل أأُنا من نيوزيلندا (" .)"NZوتُعد نيوزيلندا من أأكرب
البدلان املصدرة ملنتجات ا أللبان يف العامل ،مما ميث ّل حنو ثلث جحم جتارة ا أللبان ادلولية لك عام.
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العالمة التجارية رمق 40201505398Q
بعض اخلدمات يف الصنفني  35و.43
مقبوةل
العالمة التجارية رمق T1205498I
بعض السلع واخلدمات يف ا ألصناف  4و 40و.42
مثرية لالعرتاض.
السويد
قضية حممكة الاس تئناف يف جمال الرباءات رمق 92-593
(CHRYSLER) MONACO
خلصت احملمكة اإىل أأن امس ادلوةل  MONACOمعروف دلى املس هتكل السويدي ،ابلرمغ من عدم ثبوت ما يويح بأأن
منشأأ السلع (الس يارات وغري ذكل) هو موانكو وابلتايل اع ُترب أأن العالمة ل تتسبّب يف تضليل املس هتكل.
التوافق املمكن رمق 5
اإجراءات الإبطال والاعرتاض
الربازيل

اكن الطلب موضوعا لعرتاض قدمه الاُتاد الوطين الكولوم.ي مليزارعي النب ،حيث ادعى فيه أأن الإشارة املعنية س تكون
مضلةل ألُنا بينت مؤرشا اكذاب بشأأن منشأأ املنتج ،ألن مقدم الطلب ليس كولومبيا .و أأخذ املعهد الوطين للملكية الصناعية
الادعاءات بعني الاعتبار ،حيث رفض الطلب بسبب طبيعته املضلةل (البند العارش من املادة  124من قانون
امللكية الصناعية).

SCT/37/3 Rev.
Annex II
5

اتيلند

جمال التوافق املمكن رمق 6
الاس تخدام كعالمة

أأمثةل عىل العالمات اليت رفضها مكتب العالمات التجارية:
”( “JAPANالطلب  ،)421113ينمتي اإىل الصنف ( 17صنع رشيط مانع الترسب)

ُرفض الطلب ( )1001364املنمتي اإىل الصنف ( 8صنع كامشات البرشة وشفرات احلالقة) ألن مقدم الطلب ينمتي اإىل
اجلنس ية التايالندية يف حني اس تخدم امس البدل ” ( “GERMANYأأملانيا) .وقد يؤدي هذا اإىل تضليل امجلهور بشأأن منشأأ
السلع أأو اخلدمات.
[ييل ذكل املرفق الثالث]
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املرفق الثالث

جمال التوافق املمكن رمق 3
استبعاد العالمة من التسجيل اإذا اعتُربت مض ّلةل أأو خادعة أأو اكذبة
ألغراض حفص العالمات عىل ا ألقل ،ينبغي رفض تسجيل العالمات التجارية اليت تت أألف من امس بدل أأو تتضمنه يف حال
أأدى اس تخدام ذكل الامس اإىل جعل العالمة يف مجملها مض ّلةل أأو خادعة أأو اكذبة فامي خيص منش أأ السلع أأو اخلدمات.

التعليقات الواردة
بوروندي
تؤيد بوروندي نص جمال التوافق املمكن رمق .3
كولومبيا
ُتظر املادة  "1"135من قرار جامعة دول ا ألندييز رمق  486أأن ت ُس َجل كعالمة الإشارات اليت "قد تضل ّل جممتع ا ألعامل
التجارية أأو عامة الناس ،ل س امي فامي خيص املنشأأ اجلغرايف [ ."]...وليك تُعترب الإشارة ُمضل ّةل ،ل تشرتط القاعدة املذكورة
أأعاله أأن تكون الإشارة بر ّمهتا ُمضلّةل؛ بل يكفي أأن يكون جيزء مهنا كفيال بتضليل جممتع ا ألعامل التجارية أأو عامة الناس فامي
خيص منشأأ املنتج أأو خصائصه ،من بني عوامل أأخرى .ول ي ُشرتط لرفض تسجيل اإشارة لهذا السبب أأن يكون التضليل
قد وقع ،بل ي ُشرتط أأن يكون جائيز الوقوع .ويف ضوء ذكل ،ينبغي أأل تشري العالمة اإىل مصدر غري حصيح من شأأنه أأن
يُضفي عىل املنتج سامت أأو دللت اإجيابية اإذا اكن ذكل خمالف ًا للواقع .وذلكل اإذا حفص املكتب الوطين "ساعة ديرياكردوس
السويرسية" ،اليت تُصنَع يف بوغوات بتكنولوجيا كولومبية ،فسوف جيد هذا النوع من املنتجات ُمض ِّل ّ ًال ألن جودة ساعات اليد
السويرسية معروفة.
كوس تارياك
يصبح امس البدل مضل ّ ًال حيامن يكون ذكل البدل معروف ًا بأأنه ماكن اإنتاج السلع أأو اخلدمات املطالب حباميهتا يف الطلب.
فنلندا
ميكن استبعاد امس البدل من التسجيل كعالمة جتارية اإذا اكن مضلّ ًال فامي خيص منشأأ السلع أأو اخلدمات املطالب حباميهتا
يف الطلب.
فرنسا
تنص املادة ) L 711-3(cمن قانون امللكية الفكرية بصفة خاصة عىل أأنه "ل جيوز اعامتد ما ييل عىل أأنه عالمة أأو عنرص من
عنارص عالمة( ]...[ :ج) الإشارات اليت من شأأُنا أأن تضل ّل امجلهور ،ل س امي تضليل امجلهور فامي خيص طبيعة السلع
أأو اخلدمات أأو جودهتا أأو منش هئا اجلغرايف" .وييزداد ش يوع حالت اخلداع حيامن يكون البدل هل ابلفعل مسعة معينة حبيث
ل يبدو الاس تئثار به أأمر ًا مرشوع ًا .وميكن أأن تتخذ هذه احلالت أأشاك ًل خمتلفة كثرية ،مثل اخلداع فامي خيص مظهر
الضامانت الرمسية للسلع أأو فامي خيص مصدر السلع أأو منش هئا.
والهنج اذلي يتبعه املعهد الوطين للملكية الصناعية ( )INPIحيال اخلداع ،يف حاةل الإشارات اليت تتأألف جيزئي ًا من امس بدل،
خيتلف حسب ما اإذا اكنت الإشارة املعنية تشري اإىل سلع أأم خدمات .فالإشارات املُودَعة لمتيزي خدمات فقط ل يُعرتض علهيا
عرتض علهيا ،حبجة أأُنا ُمضل ّةل .أأما الإشارات املُودَعة حرص ًاي من أأجل سلع ،فاإن املعهد الوطين مي ّزي
قط ،أأو اندر ًا جد ًا ما يُ َ
بيهنا وفق ًا لقامئة الافرتاضات التالية غري الشامةل ،حسب لك حاةل عىل حدة.
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ومن انحية ،ل يؤدي امجلع بني امس ادلوةل أأو صيغهتا النعتية وامس السلع اإىل ُتديد ما حدث يف فرنسا ،يف معلية التصممي أأو
التصنيع أأو البيع .وعىل أأساس هذا الغموض ،يصدر املعهد الوطين للملكية الصناعية اعرتاض ًا عىل التسجيل ،ويف هذا
الاعرتاض يطلب الفاحص من املودع أأن يشري بوضوح اإىل الإحاةل التقييدية "مجيع السلع من أأصل فرنيس أأو ُصنعت يف
درج هذه الإحاةل التقييدية ،يُرفَض تسجيل
فرنسا" عىل قامئة السلع اليت ُأو ِّدعت الإشارة من أأجلها .فاإذا رفض املودع أأن يُ ِّ
عالمة السلع حمل الاعرتاض.
ومن انحية أأخرى ،يمت الطعن يف الإشارات اليت تتأألف من امس الكيان مقرتن ابمس ادلوةل عندما تكون الرساةل املنقوةل
غامضة .ويرد مثال عىل املامرسة الوطنية ذات الصةل يف الصفحة  1من املرفق الرابع .وحيامث يدرج امس الكيان مفهوم التصنيع،
س يقمي املعهد الوطين للملكية الصناعية العنارص كلك :ففي املامرسة العملية ،جيب أأن تكون الإحالت اإىل مفهوم الصنع دقيقة
مبا فيه الكفاية .فعىل سبيل املثال ،يقبل املعهد الوطين للملكية الصناعية مصطلح "املَصنع" ولكنه س يعرتض عىل مصطلح
" َمصنع التجهزي" .وجيب أأن يتضمن امس الكيان امس منتج معني .وسيمت الطعن يف الإحالت اإىل السلع ا ألخرى يف الطلب،
وسوف يطلب املعهد الوطين للملكية الصناعية من مقدم الطلب اإدراج الإحاةل التقييدية "مجيع السلع من منشأأ فرنيس أأو
مصنوعة يف فرنسا" .وتُبعد بعض التعبريات اليت ُتتوي عىل اإحالت اإىل امس البدل أأي خطر يتعلق ابخلداع ول يمت الطعن
فهيا ،وذكل من مثل "مصم يف فرنسا  /صنع يف فرنسا  /صنع فرنيس  /متجر فرنيس".
و أأدت عدة قرارات قضائية تتعلق ابخلداع فامي خيص ظهور ضامانت رمسية متعلقة ابلسلع اإىل اإبطال العالمات التجارية اليت
ُوجد أأُنا تضلل امجلهور بعهل يعتقد أأن الإشارات حصلت عىل تأأييد من اإدارة رمسية أأو َأصدرهتا اإدارة تعمل ُتت إارشاف
وسلطة السلطات العامة أأو الإدارية.
وتسعى هذه القرارات يف هذه احلالت اإىل ُتديد ما اإذا اكنت ادلوةل املعنية لها مسعة معينة فامي خيص السلع واخلدمات
املطالب حباميهتا يف الطلب أأو ما اإذا اكنت تكل السلع واخلدمات تُنتج أأو تُقدّ م ابلفعل يف تكل ادلوةل وتقع مضن أأحد قطاعاهتا
الاقتصادية .وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،ي ُس َجل اعرتاض حبجة الافتقار اإىل ال ّمتزي ،والقدرة الوصفية ل إالشارة ،واخلداع.
أيسلندا
تنص املادة  )2()1(14من قانون العالمات التجارية رمق  1997/45عىل مجةل أأمور مهنا عدم تسجيل العالمة التجارية اإذا
اكنت العالمة قد ُُتدث لبسا ،عىل سبيل املثال ،فامي يتعلق مبنشأأ السلع و /أأو اخلدمات .ويف هذا الصدد ،يعرتف املكتب
اليسلندي للرباءات أأيضا ابلختصارات املعروفة ألسامء البدلان والصيغ ا ألخرى املبينة يف جمال التوافق املمكن رمق  ،1عىل
اعتبار أأُنا قد تكون خادعة أأو مضلةل أأو اكذبة.
اكزاخس تان
مبوجب املادة  )1()3(6من قانون العالمات التجارية ،وعالمات اخلدمة ،وتسميات املنشأأ الصادر يف  26يوليو 1999
(رمق  ،)456-1ل ميكن تسجيل العالمات التجارية الاكذبة أأو القادرة عىل التضليل بشأأن املنتج أأو الرشكة املصنعة أأو ماكن
اإنتاج السلع .ويف ممارسة الفحص احلالية ،يعترب اس تخدام املؤرش اجلغرايف يف العالمة اإشارة اإىل منشأأ السلع أأو اإشارة مضلةل
حممتةل حول ماكن اإنتاج السلع أأو موقع مقدم الطلب.
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ليتوانيا
جيوز حظر تسجيل الإشارات اليت ُتتوي عىل أأسامء البدلان وفقا للامدة  )5()1(6من قانون العالمات التجارية مجلهورية
ليتوانيا واذلي حيظر تسجيل اإشارة اإذا اكنت ذات طابع يضلل امجلهور ،مثال حول طبيعة أأو جودة أأو املنشأأ اجلغرايف للسلع
و /أأو اخلدمات.
س نغافورة
سوف يُرفَض ،مبوجب البند ()4(7ب) من قانون العالمات التجارية ،تسجيل العالمة التجارية اليت تضم امس بدل اإذا ُوجِّ د
أأن العالمة ذات طابع ُمض ِّل ّل لعامة الناس ،فامي خيص املنشأأ اجلغرايف للسلع أأو اخلدمات عىل سبيل املثال .وفامي ييل ممارسات
الفحص اليت يتبعها مكتب س نغافورة فامي يتعلق اب ألسامء اجلغرافية .أأما يف حاةل السلع ،فاإن اس تخدام امس جغرايف يف عالمة
جتارية سوف جيعل املس هتلكني ينظرون اإىل العالمة عىل أأُنا تشري اإىل مصدر السلع ،وس يكون موضع اعرتاض اإذا اكنت
تالزم خيايل،
السلع ل تنشأأ من هذا املوقع اجلغرايف .ولكن اإذا اكن الامس اجلغرايف املذكور يف العالمة التجارية يبدو جمرد ُ
فهذا من شأأنه أأن يكون مقبو ًل .و أأما يف حاةل اخلدمات ،فاإن اس تخدام امس جغرايف يف عالمة جتارية عاد ًة ما يكون أأكرث قبو ًل
ألن احامتلية اعتباره اإشارة اإىل منشأأ اخلدمات تكون أأقل .وترد أأمثةل عىل املامرسة الوطنية ذات الصةل يف الصفحة  1من
املرفق الرابع.
السويد
يُ ّ ِّقرر املكتب السويدي للرباءات والتسجيل ( )PVRأأن هناك منشأأ جتار ًاي مضل ّ ًال حيامن يكون من احملمتل أأن يؤدي الامس
اجلغرايف اإىل عقد صةل بني الإشارة املطلوب تسجيلها وجودة السلع أأو اخلدمات أأو خصائصها ا ألخرى .ول بد أأن يكون
الطابع املضلّل أأكيد ًا .ويُع َرتض أأيض ًا عىل أأسامء ا ألماكن اجلغرافية ،وكذكل أأشاكلها اخملتلفة ،اإذا اكن املاكن يمتتع بسمعة معينة،
ألن اس تخدام امس ماكن جغرايف يمتتع بسمعة ما خيلق توقع ًا دلى املس هتكل اذلي قد يتعرض للخداع اإذا مل يتحقق توقعه.

جمال التوافق املمكن رمق 4
مراعاة العنارص ا ألخرى للعالمة
ألغراض حفص العالمات عىل ا ألقل ،وما مل ينص القانون املنطبق عىل خالف ذكل ،ينبغي رفض تسجيل العالمات التجارية
اليت تت أألف من امس بدل وعنارص أأخرى يف حال أأدى اس تخدام ذكل الامس اإىل جعل العالمة يف مجملها غري ّممزية أأو مض ّلةل
أأو خادعة أأو اكذبة فامي خيص منش أأ السلع أأو اخلدمات.

التعليقات الواردة
بوروندي
تؤيد بوروندي نص جمال التوافق املمكن رمق .4
كولومبيا
ينص قرار جامعة دول ا ألندييز رمق  486عىل أأن العنارص ا ألخرى جيب أأن تؤخذ بعني الاعتبار عند البت يف اإماكنية اعتبار
الإشارة اليت ُتتوي عىل امس بدل وصفية أأو مضل ّةل .ومن ا ألمثةل عىل ذكل الصةل اليت يرى املس هتكل أأُنا قامئة بني خصائص
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املنتج ومنش ئه أأو مصدره ،أأو احامتل أأن تؤدي الإشارة اإىل خداع جممتع ا ألعامل التجارية أأو عامة الناس فامي خيص مصدر
املنتج أأو خصائصه.
فنلندا
عند تقيمي ال ّمتزي ،ت َُقمي العالمة يف مجملها .وإاذا اكنت العالمة ُتتوي عىل عنارص ّممزية أأخرى غري امس البدل ،فميكن اعتبار
العالمة ّممزية يف مجملها.
فرنسا
تكون الإشارات اليت تتأألف من امس كيان مصحوب بلكمة "فرنسا" حم ّل اعرتاض يف حال اكنت الرساةل املنقوةل غامضة.
ولكن ل يُعرتض عىل الإشارات اليت جتمع بني لكمة "فرنيس" وامس كيان ما ألن مفهوم التصنيع غري موجود .وإاذا اكن امس
الكيان يويح مبفهوم التصنيع ،فاإن املعهد الوطين للملكية الصناعية سوف ي ِّ ّقمي العنارص كلك .وجيب يف الواقع أأن تكون
الإشارات اإىل مفهوم التصنيع دقيقة مبا فيه الكفاية .عىل سبيل املثال ،سوف يقبل املعهد الوطين مصطلح "مصنع" ولكنه
سوف يعرتض عىل مصطلح "وحدة جتهزي" .وجيب أأن يش متل امس الكيان عىل امس منتج ُمحدَد .وسوف يُعرتض عىل
الإشارات اإىل سلع أأخرى عند ا إليداع.
وت ُِّّبدد بعض التعبريات اليت ُتتوي عىل اإشارات اإىل امس بدل مجيع خماطر التعرض للخداع ،ويه ل تكون حمل اعرتاض.
أأمثةلّ ُ :
مصم يف فرنساُ /صنع يف فرنسا /تصنيع فرنيس /مصنوع يف فرنسا /متجر فرنيس .ولكن يف حاةل التعبريات الغامضة
مثل "اب ُتكر يف فرنسا" أأو "ابتاكر فرنيس" أأو "عىل الطراز الفرنيس" ،فسوف يعرتض املعهد الوطين للملكية الصناعية اإذا
اكنت تكل املصطلحات ل تؤدي اإىل ُتديد ما اإذا اكن املنتج ُ ِّّ
مصم أأو ُصنع يف فرنسا أأم ل .وتؤدي اإضافة العبارة الإحالية
"مجيع السلع من أأصل فرنيس أأو ُصنعت يف فرنسا" بعد قامئة السلع املُعرتض علهيا اإىل تصحيح ّعةل اخلداع .وترد أأمثةل عىل
املامرسة الوطنية ذات الصةل يف الصفحة  2من املرفق الرابع.
أيسلندا
وفقا للمامرسة املعمول هبا يف املكتب اليسلندي للرباءات ،ميكن تسجيل العالمات اليت ُتتوي عىل امس البدل من بني
عنارص أأخرى اإذا اكن الانطباع العام يعترب متيزياي وليس خادعا فامي خيص السلع و /أأو اخلدمات املعنية .ووفقا للامدة )1(15
من قانون العالمات التجارية اليسلندي رمق  ،1997/45ل يشمل تسجيل العالمات التجارية عنارص عالمة ل ميكن
تسجيلها بشلك منفصل .وليمت تسجيل عالمة ُتتوي عىل امس البدل من بني عنارص أأخرى ،لبد لها أأن تس تويف املتطلبات
الواردة يف املادة  )1(13من قانون العالمات التجارية ،أأي جيب أأن تكون العالمة مناس بة لمتيزي سلع وخدمات املاكل عن
تكل اليت متتلكها أأطراف أأخرى .وعالوة عىل ذكل ،ل جيوز تسجيل العالمة اإذا اكن من شأأُنا أأن ُُتدث لبسا فامي يتعلق
مبنشأأ البضائع و /أأو اخلدمات ،أأي أأنه ل حيمتل أأن تكون خادعة أأو مضلةل أأو اكذبة (انظر املادة  )2()1(14من قانون
العالمات التجارية) .ويرد مثال عىل املامرسة الوطنية ذات الصةل يف الصفحة  2من املرفق الرابع.
اكزاخس تان
اإذا اكنت العالمة اليت قُدم الطلب بشأأُنا ُتتوي عىل عنارص أأخرى ابلإضافة اإىل امس البدل ،فقد تسجل برشط أأن تكون
العالمة كلك متيزيية.
ليتوانيا
ابلنظر اإىل أأن امس البدل وصفي ،فاإن عنارص أأخرى من الإشارة قد توفر هل سامت متيزيية جتعهل متيزياي اإذا ما نظر اإليه كلك.
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بولندا
اإذا اكنت العالمة التجارية ُتتوي عىل امس بدل وبعض العنارص الوصفية ا ألخرى ولكهنا ُتتوي أأيض ًا عىل عنارص رسومية،
فيجوز تسجيلها برشط أأن تكون العنارص الرسومية ّممزية مبا فيه الكفاية لدللةل عىل منشأأ السلع واخلدمات .وترد أأمثةل عىل
العالمات املسجةل لهذا النوع ا ألخري يف الصفحة  2من املرفق الرابع.
س نغافورة
يف حاةل العالمات اليت ُتتوي عىل امس بدل اإىل جانب عنارص أأخرى ،سوف تُف َحص العالمة كلك لتحديد ما اإذا اكنت ّممزية
أأم ل .ومن َمث ل جيوز رفض عالمة جتارية ُتتوي عىل امس بدل اإذا اع ُتربت ّممزية يف مجملها .فوجود عنارص أأخرى يف العالمة
ليس عام ًال همامً يف ُتديد ما اإذا اكنت العالمة مضلّةل أأم ل.
السويد
اإذا اكن جيب النظر يف عنارص أأخرى للعالمة ،مفن املهم أأن يُ َقمي ما اإذا اكن أأي عنرص من تكل العنارص مض ِّل ّ ًال للمس هتكل
فامي خيص ماكن اإنتاج السلع أأم ل .وإاذا اكنت العنارص الإضافية للعالمة التجارية مم ّزية بشلك فردي ،فغالب ًا ما يرتتب عىل ذكل
أأن تكون العالمة ّممزية وغري وصفية يف مجملها .أأما العالمات اليت تتأألف من عنارص تصويرية أأو لكمة ما ،فسوف ت َُقمي كلك.
ويف حاةل وجود عنرص تصويري يعرفه املس هتكل ،عىل سبيل املثال اإذا اكنت العالمة تتكون من مبىن دار بدلية س توكهومل
واكن العنرص اللفظي هو "السويد" ،فال ميكن استبعاد انعدام ال ّمتزي .وترد أأمثةل عىل العالمات املسجةل لهذا النوع ا ألخري يف
الصفحة  2من املرفق الرابع.
طاجيكس تان
وفق ًا للامدة  )2(8من قانون العالمات التجارية وعالمات اخلدمة ،اإذا اكن امس البدل هو ( :أأ) البدل ا ألصيل للمودع (موقعه)،
(ب) وليس عنرص ًا هممين ًا من عنارص العالمة ،جاز تسجيل العالمة التجارية اإذا مت احلصول عىل موافقة السلطة اخملتصة،
وحينئذ يُدرج امس البدل كعنرص غري محمي.
[ييل ذكل املرفق الرابع]
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ّ
تشلك ا ألمثةل الواردة يف هذا املرفق مجموعة خمتارة من ا ألمثةل اليت قدهما أأعضاء اللجنة يف بياانهتم.
جمال التوافق املمكن رمق 3
استبعاد العالمة من التسجيل اإذا اع ُتربت مضلّةل أأو خادعة أأو اكذبة
فرنسا
الصنف 34
أأصدر املعهد الوطين للملكية الصناعية اعرتاضا موضوعيا بشأأن الطابع املضلّل ملصطلح " ."Franceو أأودع املودع بعد ذكل
التقييد التايل" :لك هذه السلع فرنس ية املنشأأ أأو فرنس ية الصنع".
الاُتاد الرويس
الطلب رمق  2015715611اخلاص بعالمة ” “ITALابمس الرشكة ذات املسؤولية احملدودة ”“SEQUOIA2000
خباركوف ،أأوكرانيا.
مرفوض.
الطلب ادلويل رمق 1205678

الطلب اخلاص بعالمة " "Jamaicaابمس رشكة ” “JAGOVITAMINI d.o.o.بكرواتيا.
مرفوض.
س نغافورة
العالمة التجارية رمق T1413659A
الصنف :شكولولته
مثرية لالعرتاض :س تؤدي العالمة ابملس هتلكني اإىل اعتقاد أأن منشأأ السلع اليت تنطبق علهيا العالمة هو سويرسا .ومت حرص
الطلب عىل "الشولكولته السويرسية املنشأأ".
العالمة التجارية رمق 40201510518Q
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خدمات يف الصنف .35
مقبوةل.
جمال التوافق املمكن رمق 4
مراعاة العنارص ا ألخرى للعالمة
فرنسا

ُمسجةل يف الصنف .25
أيسلندا

مسجةل (رمق  )341/1972يف السلع املنمتية اإىل الصنف .33
اعترب املكتب أأن لكمة " "MATEUSمتتكل سامت متيزيية اكفية ابلإضافة اإىل أأن صاحب العالمة من الربتغال.
بولندا

ُمسجةل يف الصنفني  30و.35
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ُمسجةل يف ا ألصناف  29و 30و 31و 35و.43
السويد
( SVENSK BYGGTJÄNSTخدمات البناء السويدية)
القضية رمق 11-077
خلصت حممكة الاس تئناف يف جمال الرباءات اإىل أأن املكتب السويدي للرباءات والتسجيل مل يفحص ما اإذا اكن لكمة
"السويدية" لها صةل بنوعية اخلدمات املطلوبة ،و أأبطلت قرار املكتب املذكور و أأعادت اإرسال الطلب يك يُفحص ابلتفصيل.
[ُناية املرفق الرابع والوثيقة]

