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العالمات التجارية  اللجنة الدائمة املعنية بقانون
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  أسباب رفض مجيع أنواع العالمات
  األمانةمن إعدادثويقة 

 مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

رشين  .1 لعنذ ا,ورة احلادية وا رشين ) 2009 ون يوي26 إىل 22من (م ثة وا ثا لعوحىت ا,ورة ا ل ن يويه إىل 30من (ل
يا;ت ) 2010ل يويه 2 ية وا نا تجارية والرسوم وال?ذج ا ية بقانون العالمات ا نة ا,امئة ا بنظرت ا ع لص ل ن لللج ملع ّ
ية اجل نة(فغرا يع أنواع العالمات يف عدد من وWئق) للجا باب رفض  مج العمل اليت تطرقت إىل أ الوWئق انظر (سـ

SCT/21/2و SCT/22/2و SCT/23/2.( 

ية  .2 ية  نظمة العا يان ا نة يف ردودمه عىل ا ندت تm الوWئق إىل معلومات قدlا أعضاء ا للملكوقد ا ب ملت مل ت للج سـس
نظمة  نحو الوارد يف ويقة ا تعلقة هبا عىل ا تجارية واملامرسات ا شأن قانون العالمات ا ملالفكرية  ث ل مل ل ب

WIPO/STrad/INF/1) شار إلهيا ف� ييل اليت  ُ يان"ي نظمة ") سـتبال  SCT/16/4ملويف وWئق ا
تجاريةSCT/18/3 وSCT/17/4و شري إىل إجراءات �عرتاض عىل العالمات ا ل اليت   .ت

توبة عن جوانب حمددة مضن أعضاءوإلضافة إىل ذ�، قدم  .3 ية أسامؤمه تقارير  تا نة ا مك ا ل ل يهنم وممارساهتمللج  نقوا
باب  سـتعلق بأ ندا وفرسا : الرفضت تويا و ية وا,امنرك وإ هورية ا يا ويالروس والربازيل وا نأسرتا نل ن سـ ب فل يكشـ لتمجل

هورية كور§ تان و يك والرنوجي و يا وا يان وال نغار§ وا يا وغوات�ال و مجوأملا سـتف سـ ل ه كن هورية مو,وفا ملك مج و
سويد  يا وا نغافورة وسلو لو�حتاد الرويس و ن هورية مقدويا افيسـ نو تحدة مج سابقة واململكة ا ية ا مليوغوسال ل فل

يت ;م و�حتاد األورويب  ية و تحدة األمر يوالوال§ت ا فمل ية الفكرية كام قدمت). 27(يك ية  نظمة األفر للملك ا يق مل
بكة اإلنرتنت. مسامههتا نة عىل  تدى اإللكرتوين  تقارير يف صفحة ا نصوص الاكم¶  شـوترد ا للج ن لل  .ملل

نة، يف دورهت .4 رشين للجواتفقت ا ثة وا ثا لعا ا ل توىل األمانة وضع ) 2010ل يويه 2ن يويه إىل 30من (ل ّعىل أن  ت
سات األخرية عىل الويقة  ثا يع أنواع العالمات، وذ� بإدراج SCT/23/2للم باب رفض  مج اخلاصة بأ سـ

يقات  س¶ الوWئاليتلتعلا ية يف  بارها ويقة مر رشها  سل أبدهتا الوفود خالل تm ا,ورة و جع ث عت نت يةسـ  مق اإلعال
تاحة عىل املوقع اإللكرتوين   </http://www.wipo.int/sct/en/wipo-strad>ملا
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يع ورودا يف  .5 باب الرفض األ بذة عن أ ًوترد يف املرفق األول امللحق هبذه الويقة حماوالت الغرض مهنا إعطاء  شـ سـ ن ث
تجارية وإعطاء نظرة عامة عن املعاي شأن العالمات ا نة  لرشيعات أعضاء ا ب للج ّري اليت حتدد ما إذا اكن بإماكن ت

يه تm املعايري بق  ية وذ� بدون اخلوض يف اإلطار اإلجرايئ اÓي  فإشارة ما أن شلك عالمة جتارية رش نط ع . تت
ث¶ للقوانني أو املامرسات اليت  بارها  بغي ا يا رصفا وال  يهنا طابعا إيضا تعلقة بعالمات  ث¶ ا تيس األ ممو ت ي بع عمل ن ح م ًتك ً ًّ

تجارية أو ممارساهتاينهتجها أع شأن العالمات ا نة  لضاء ا ب يق . للج بارها أن ا بوإذا اكنت الويقة تضع يف ا ت تطث لع
ها قانون ا,عاوى، فإن  ها بعض املاكتب و نة  باب الرفض حتمكه ممارسات  بب من أ َالفردي للك  حيمك نهتج تس ي معسـ

ها يظل عاما ًطا ّ نطلق. بع ثابة مرجع  يه، فإهنا ال ميكن أن تكون  يو مب سائل حمددة يف إطار عل تصدي  نه  مل  ّلل م
نة ية  ّيوال§ت قضا  .معئ

 ]ييل ذ� املرفقان[
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بارات عامة .ًأوال  عتا
يع أحناء العـاملّإن املعايري اليت جيب  .1 شلك معقول يف  شابه  تفع هبا كعالمة جتارية  مجإلشارة ما الوفاء هبا حىت  ب ت تي ُن ّ .

بعا للقوانني املعمول هبـا وألنظمـة  تلف من ب� إىل آخر  يد العميل، قد  يق هذه املعايري، عىل ا ًغري أن  ت خي لصع تطب
سائدة تجارية ا ليل العالمات ا ل تني. تسج يان  ئوشلك عام، ميكن  ت فب يفـة ب تعلق أوالهـام لو تني من املعايري  ظ  ت خمتلف

سة أو رشكة ما وبـني  تجات أو خدمات مؤ يزي بني  يفهتا اليت متكن من ا تجارية أي و ية للعالمة ا ّاألسا س ن مت ظ ل مسـ ل ّ
سات ستجات وخدمات غريها من املؤ نادا إىل هذ. من يه، وا ًو ست نطوي العالمـةعل يفة، جيب أن  ته الو تجاريـة ظ ل ا

ية اليت قد ترتتـب . ها عن غريها من العالماتعىل سامت متزي تعلق آلWر ا ثاين من املعايري فإنه  نوع ا بأما ا ي ل لسلل
ية لآلداب نا نظام العام أو  تجارية إذا اكنت ذات طابع مضلل أو إذا اكنت خمالفة  فعىل العالمة ا م لل  .ّل

تعلقة  .2 ية ا يع القوانني الو نوعان من املعايري يف  ملويوجد هذان ا ن مج تجارية تقرباطل لعالمات اً ي كـام أهنـام تـردان يف . ل
سا(6املادة  ًخا ية الفكريـة ) ء()م ية ريس محلاية ا مللكمن اتفا يـة ريـس(ق نص الاكمـل ) (قاتفا لـلالطـالع عـىل ا
سا(6للامدة  ًخا ثاينانظر ) م تـع )لاملرفق ا تجاريـة الـيت  يل العالمـات ا نص عىل أنه ال جيوز رفـض  مت، اليت  ل سج تت تـ ّ

سا(6اية مبوجب املادة محل ًخا ّإذا اكنت جمردة من أية صفة ممزية" إال )ألف()م الفة لـآلداب أو إذا اكنت خم"أو " ّ
نظام العام وال هورلا يل ا يعة يرتتب علهيا  مجليام من  تضلّ ب طسـ ّ." 

ّونص املادة  .3 سا(6ت ًخا شأ) ألف()م بقـا للقـانون يف بـ� ا سج¶  بول إيداع لك عالمـة جتاريـة  نـعىل  ط ملمـ ً  كـام يـمت ق
ب�ان األخرى األعضاء  تحفظـات] يف احتاد ريس[لحاميهتا حلا� اليت يه علهيا يف ا . لوذ� مـع مراعـاة بعـض ا

يل العالمـة  باب أخـرى لـرفض أو إبطـال  نجاد بأية أ يث ال جيوز � توفاة  ناءات  سجوقامئة � سـ س حب سـ تـت م تسـ ث
تجارية  .لا

ها .4 شار إلهيا بو ثريا ما  صفوهذه القاعدة  يُ بدأ ًك تعلـق إال ". تسجيل احلا� كام يه"م  ّوقد لوحظ أن هذه القاعدة ال  ت ّ
ثل األعداد واحلروف والكىن نارص اليت تكون عالمة ما  َبآحاد ا ُ م ّ ّ سائل . لع ملـويه، يف هذا الـصدد، ال تـؤثر يف ا ّ ّ

سعى ب�ان الـيت  تصور يف ا نحو ا تجارية عىل ا يفة العالمات ا يعة أو و تعلقة  يُـا لـ مل ل ل ظ ب ّمل  فهيـا إىل احلـصول عـىل بط
تعـني . امحلاية يل الـيشء اÓي  ب�ان األعضاء يف احتاد ريس  يس لزاما عىل ب� عضو ما من ا يوبذا فإنه  سج تـل ً ل ّ

ب� ها قانون ذ� ا ته أو حامية هذا اليشء اÓي ال يدخل يف تعريف عالمة جتارية ما كام يعر لحام في ّ ّ1. 

سموح به لرفض أو إبطا .5 بب  بق أول  مو سنط ّ ها املـادة ي تـشملل عالمة جتاريـة مـا  سا(6ّ ًخا عـىل احلـاالت الـيت ) مـ
سعى فهيا إىل احلصول عىل امحلايـة ب�ان اليت  بة يف ا يُحيدث فهيا تضارب بني العالمة وبني حقوق الغري ا ل . ملكتسـ

ب� املعـين تعلق بعالمات جتارية حتظـى لفعـل حباميـة يف ا لـوهذه احلقوق ميكن أن تكون إما حقوقا  ت ً ً، أو حقوقـا ّ
ثال، احلق يف احلصولأخرى مهنا،  يل ا ملعىل  يفبس ل عـىل امس جتـاري أو حـق تـأ بب . ّ يـق  سـوجيـوز أيـضا  تطب ً

 .الرفض هذا إذا اكن من املرحج أن تؤدي العالمة إىل انهتاك حقوق األشخاص

ها أحـاكم املـادة  .6 سموح به لرفض أو إبطال عالمة جتارية ما  ثاين ا بب ا شملأما ا تـس ّل مل ل سا(6ّ ًخا فينـدرج مضـن ) مـ
بـق عـىل أي عالمـة : ثالثة احـ�الت ينطهـو  يـه إىل احلـصول عـىل امحلايـة، ُيـرىف سعى  ب� اÓي  ف، يف ا يُـ  أهنـا لـ

ّتكون جمردة من أية صفة ممزية أو ) 1( ية أو ) 2(ّ ية) 3(صيفتو سلع ا شلك عادي عىل ا نتكون دا�  ل  .ملعب

سموح بـه لـرفض أو إبطـا .7 ثالث ا بب ا تعلق ا ملـو ل ها أحـاكم املـادة ل العالمـة لسي تجاريـة الـيت  تـشملا سا(6ل ًخا ) مـ
يـه إىل ا�الفـة لعالمات  سعى  ب� اÓي  يـه يف ا نظـر إ نظـام العـام وذ�، مـرة أخـرى، كـام  فلـآلداب أو ا يُـ لـ ل ي ل

 .احلصول عىل امحلاية

يـع أنـواع العالمـات .8 باب رفـض  يع أ تايل مـن هـذه الويقـة أ مجويعرض اجلزء ا ســ شــ ث يـا لـوهـذا العـرض . ل ًيس وا ف
ية وإىل مســة لــرضورة وعــالوة عــىل ذ�، تو سمة ا متــزي وإىل ا تقــار إىل ا ثــل � باب الــرفض  يففــإن أ ف صــم ل لــ ّســـ ّ ل

سمة  ية، وا لالعمو هام تعني  ية،  تقيمياخلدا ّ ي بة إلهيـا ُّلك ، ع سعى  سلع واخلدمات اليت  بعا  سـعىل حدة، وذ�  يُ لل لنـت ً
 .إىل احلصول عىل عالمات جتارية
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يا Wً با .ن  ّب الرفضسـأ

 تاإلشارات اليت ال شلك عالمة جتارية )أ( 

ساريال تكون العالمة  .9 نـة يف القـانون ا يل ا يـة  توفت معايري القا يل إال إذا ا تجارية قاب¶  لـا ب سج بل سـ سج يّل مل تـ للت . لل
ّونص تجـارة ) 1(15 املادة ت تـص¶  ية الفكريـة ا ية جوانب حقوق ا لمن اتفا مل مللك تعريـف ) ياتفـاق تـربس(ق لعـىل ا

شآت : "لتايلا شأة ما عن سلع ا سلع واخلدمات اخلاصة  يزي ا سمح  نترب لك إشارة، أو مجموعة إشارات،  ن ل مت ت ملتع ّمب ب ّ ُ
تعريـف ". األخرى وخدماهتا مؤه¶ ألن تكون عالمة جتارية بع من هـذا ا لو تت رشط اجلـوهري أن يسـ لتـسجيل لـا

ية قادرة عـىل  ثل يف أن تكون اإلشارة ا نعالمة جتارية ما  ملعمت سجل مـن ي سلع أو اخلـدمات الـيت  يـزي بـني ا ّا تـ لـ لمت
ها كعالمة جتارية  .جلأ

 اإلشارات "1"
يه املادة  .10 نص  تعريف اÓي  علإن ا ت ّل يعة اإلشارات اليت ميكن أن ) 1(15ّ تعلق  بمن اتفاق تربس فضفاض ف�  بطي ي

نص هذا احل. تشلك عالمة جتارية ثـل هـذه اإلشـارات، واليويف هذا الصدد،   اللكـامت ومهنـا ســ�ممك عىل أن 
نارص  تصويرية لعأسامء األشخاص واحلروف واألرقام وا ي¶ من لا يالت األلوان وكذ� لك مجموعة تضم  شكو تشك ّت

سجل كعالمات جتارية ّهذه اإلشارات، تكون مؤه¶، ألن  ُ تجارية . ت نص قوانني العالمات ا يان  لويف غالب األ ت ح
ية إلشارات اليت ميكن أن  .ت شلك عالمات جتاريةفعىل قامئة غري وا

برص "2" ها  لاإلشارات اليت ميكن إدرا  ك
يـة[جيـوز لـ�ول األعـضاء "يمن اتفاق تـربس كـذ� عـىل أنـه ) 1(15تنص املادة  .11 تجـارة العا نظمـة ا مليف  ل أن ] م

برص يل، أن تكون اإلشارات قاب¶ لإلدراك  رشط من رشوط ا لتيض،  لتسج ك بـارة أخـرى، فـإن اتفـاق " تق ّو بع
تجاريـة يتربس ال يل وحاميـة العالمـات ا ية  تجارة العا نظمة ا متل عىل رشط يلزم ا,ول األعضاء يف  ل  سج مل بتل م ُ يشـ

نظورة تألف من إشارات غري  ماليت  يل بعـض اإلشـارات غـري . ت سمح  ب�ان  سجومع ذ�، فإن العديد من ا ت بتل
نظورة وحتمهيا سج¶. ملا تجارية ا ث¶ الواردة أد;ه عىل العالمات ا ّواأل مل ل سة مـن األعـامل م نظـورة  بـ غري ا الـيت مقتمل

نة يف هذا ا)ال   ).SCT/16/2ثانظر الويقة (للجتضطلع هبا ا

سج¶ ث¶ عىل العالمات الصوية ا ّمن األ مل ت  :م
تحدة   ية ملالوال§ت ا يل (يكاألمر سقات . ")2,827,972لتـسجرمق ا س¶ مـن مخـس  سقـتـألف العالمـة مـن  سلـ ت

يل للبهية برصير رصار ا ّ  ".ش

يل (يرسا سو  تان ) IR 838231=525027لتسجرمق ا  .30 و5لفئا

 

 

 

سج¶ ّثال عىل عالمة مش  م ّ  م
ية   تحدة األمر يكالوال§ت ا يل (مل تـوي عـىل الزيـت ، ف� خيص)2.560.618لتسجرمق ا يـع املعـادن  حي سـائل  لتقط

توي عىل الزيت وهام معدان ملعاجلة املعادن آلالت يف ّوسائل إلزا� املعادن  0 ئة حي نغم: "4لف ا شو يراحئة علكة ا  ".ل

تثال عىل عالمة صوية مرفوضة  :م
تحدة  يةملالوال§ت ا سيل: يك األمر يـة الـرمق ا يل عالمة جتاريـة أمر سلـطلب  تسج لت سـعى مقـدم . 76.681.788 يك

يوا;ت املدل¶ تعلق بلعب ا تخداlا ف�  ية ال تا يل العالمة الصوية ا ّالطلب إىل  حلت ي سـ ل ل ت توية شلك موجة صـ": سج
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توتر قدرها  ية مربعة ا ليف قالب موجة ا يلوهرتز ترتفـع إىل 6.1ّمس يلـوهرتز11.4ك  تغرق حـواىل ك  تـسـ خـالل فـرتة 
ية140 W يليل ن  تعراض امللـف الـصويت املرافـق ". م تـوي عـىل صـوت حيـايك رصيـف فـأر(ســو,ى ا ) حيواÓي 

سؤ يح وصـف العالمــة وهـو جــزء مــن الطلـب املقــدم، رفـض ا تو ملــواÓي جـاء  ضــ ول القـانوين املعــين بفحــص ل
يل العالمـة  تجاريـة  تحدة املعـين لـرباءات والعالمـات ا تب الوال§ت ا تجارية والعامل يف  سجالعالمات ا ل مل تـل مك
ي¶ للصوت اÓي حيايك رصيـف الفـأر ختـدم غرضـا  ية واأل يعة الوا تجارية ألن ا ًمبوجب قانون العالمات ا ص قع ب لطل ّ

نفعة ية أو تعود  مبشلك مزية و  . عىل مقدم الطلبظيفي

ّثال عىل عالمة مش مرفوضة  م
ية  تحدة األمر يكالوال§ت ا تحـدة: مل يل عالمة جتارية يف الـوال§ت ا ملطلب  سيل . تسج . 78.483.234لتسلـالـرمق ا

تعامل الطـيب نعـة الوجـه لال تعلـق بأ تخداlا فـ�  نـع ال يل راحئة ا ســحاول مقدم الطلب  ي ســ نع قسج ل وقـد رفـض . ت
سؤو تحــدة املعــين لــرباءات ملعــين بفحــص العالمــاتل القــانوين املــا تــب الــوال§ت ا تجاريــة والعامــل يف  مل ا مكل

يفـي  نـرص و نع، يه  هذه العالمة املقرتحة، ويه راحئة ا سامت اخلاصة  يل ألن ا تجارية ا ظوالعالمات ا ع نع ل سج لل لت ّ ّ ل
بـ يـة و ناع الوجه أمرا أكرث جاذ تخدام  يث إهنا جتعل ا سلع  بة إىل ا جمل ب سـ ل ًسـ ق ح ّ ثـل لن تعامل  مة للرضـا كـام أن ا ســ ّ ّ

ناع و تعام9 هو أمر أكرث رحجا;/لقهذا ا تعل�ت ا ثال  ًأو � سـ ل  .مت

يا "3" يا ًاإلشارات املصورة  ن ب ّ 
ب�انيف  .12 ب�ان الـيت يعـد فهيـا 2لبعض ا نفـصل وخاصـة يف ا ياين عـىل حنـو  تصوير ا سأ� ا تعاطي مع  ّ، يمت ا لـل ب ل م مل

يا" يا ًتصوير اإلشارة  ن يلًرشطا من " ب سائل . لتسجرشوط ا تجارية  ياين للعالمات ا تصوير ا موقد أWر اشرتاط ا ل ب لل
ثـل العالمـات  نظـورة  بعض العالمـات غـري ا تعلـق  رشط وخاصة ف�  مسريية يف األقالمي اليت تأخذ بذ� ا مل بـ ي لتف

شم ية أو عالمات ا تألف من أصوات مو ّالصوية اليت ال  ل ت بقـا لالجهتـادات القانويـة يف ب. سـيقت نو ب�ان، ًط لـعـض ا
يقا ياين لعالمة جتارية ما جيب أن يكون واحضا ود تصوير ا ًفإن ا قً ب ّ واكمال يف حد ذاته وأن يكـون لل يـه ً توصـل إ لا ّل

ية تm مقومات ا,وام واملوضو سورا وأن  همه أمرا  نال وأن يكون  هل ا عأمرا  مي ي ًمل ً مً ف بـول3س ويف . لق حىت حيظى 
بـرصي ّأن الردوبهذا الصدد، جتدر املالحظة  يات اإلدراك ا ثال  شري إىل أن عدم � يان  لد عىل � تض ت ت ملقت م ّ ب سـ

باب الـرفض  با من أ شلك  ثريا ما  ياين  تصوير ا سـوا س ي ك ب ًل ب ّ ً ً ردا إلجيـاب68(ل يـار فـإن ). ّ يـق هـذا ا ملعو,ى  تطب
بوال يف حني قد ال يعد وصف راحئة ما للكـامت  ياين لصوت ما قد يعد أمرا  تصوير ا يا شـمق ب ّل ّ ًل ثـل ً ميئا ميكـن أن  ً

يا يا ًتصويرا  ن ب ً. 

 مثال
ث¶ يف : نفرسا  ملمتمت رفض العالمة ا ية"ّ نا عهة الفراو� � صـط تـصويرع" نك رشط ا ثـل  لبـار أهنـا ال  ت لـت يـاينمت . لب ا

تعلق الطلب املقدم  ية"يو تايل" قبعالمة ذو لشفوعة لوصف ا تايل: م بارة عن املذاق ا لالعالمة  َنكهة الفـراو� : "ع
يةصط�  ".عنا

سلع واخلدمات "4" يزي بني ا لإشارات غري قادرة عىل ا  لمت
تأص¶ فهيا عىل أن تقوم مقام  .13 تm قدرة  ّإن أي إشارة ال  م بب الرفض هـذا ميكـن مت ها و سعالمة جتارية يرجح ر فض ّ

ساطة غ نة عىل أهنا بلك  تعلق بإشارة  شأهنا، ما يدل ف�  ية جتريدية  ناك، من ; بطرحه إذا اكن  ي ي ب معه ري قادرة ح
بة إىل أي سـلع أو أي خدمـة يفة عالمة جتارية يف أي ظـرف مـن الظـروف،  سـعىل �ضطالع بو وقـد . لنـظ

ية اكم¶ أو فمل اكمليكون هذا هو ا بة إىل أ ثال،  نحلال،  غسـ لن ً  .4م

يزي بني سلع أو خدمات مقدم الطلب  .14 ية جتريدية عىل ا بت ف� إذا اكنت إشارة ما قادرة، من ; متو للل ح وبني سلع ّ
بات  شؤها"لطلوخدمات غريه من مقديم ا يث  منمتزية من  ح ّ هوم "م يق  تقارير  مف، اقرتح يف أحد ا ب يـف "تطل لتكا

تأصل سوق5"ملا ساهبا عن طريق طر?ا يف ا تجارية ذاهتا ال ميكن ا ية للعالمة ا بار إىل نو ل وشري هذا � ت ل ع ت كي . خ
تايل بغي طرحه اك سؤال اÓي  ياغة ا لوميكن  ي ل بارة عن إشارة ميكهنا، فرضا عـىل األقـل، هل ا: نص ية  ًإلشارة ا ع 0ن ملع
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ها  شأة ذاهتـا بعـد خـضو هـا عـىل أهنـا صـادرة مـن ا سلع الـيت  يفة من شأهنا أن متزي لك ا عأن تضطلع بو نـحتمل لـ ملظ ّ
نفي فإن  سؤال  بهتا؟ فإذا اكن اجلواب عىل هذا ا لملرا ل رشط" اإلشارة"ق ند ذ�، هبذا ا لال تفي،   .ع

ثل فـ� يـيلوميكن اخل .15 يل  ية عالمة ما  ية اليت حتدد قا ّلوص إىل أن بعض املعايري األسا مت سج بل تسـ ت للّ ّأن العالمـة : ّ
شلك عالمـة جتاريـة  ية ميكن أن  ته أي أن اإلشارة ا ئا ميكن حام ّثل  تـ ن ي ش ملعمت ً تm، مـن ي تجاريـة  متـوأن العالمـة ا ل

ش يـزي بـني سـلع وخـدمات  ية ا)ردة، القدرة عىل ا نا نـا مت ّ مل ل شأة أخـرىح ويـرد أد;ه . منـأة وبـني سـلع وخـدمات 
يزيية امللموسة سمة ا سأ� ا متاخلوض يف  ل لم ّ. 

يزيية )ب(  سمة ا تقار إىل ا مت� لل  ف

تـضمن  .16 ثـريا مـا  يـة  ية ومسـة العمو تو سمة ا يزيية وا سمة ا تقار إىل ا باب الرفض اليت مردها � تإن أ ك ل لـ مت ل ّ ًسـ م يف صـف ل ّ
شرتكة منارص  نـا اليت تقوفاالعرتاضات . ع ثـريا  ية للعالمة ميكن أيـضا أن  سمة العمو يزيية وا سمة ا ًم عىل ا طعً ت ل مت مل ل

يزيية سمة ا تقار إىل ا متمرده � ل لّ يزييـة قـد . ف سمة ا تقـار إىل ا باب الـرفض عـىل أسـاس � متغري أن نطاق أ لـ لســ ف
ية سمة العمو ية وا تو سمة ا متجاوز نطاق ا ليف ل ل  .صي

يزيية بأهنا ما  .17 سمة ا متوميكن تعريف ا مت نـاع األطـراف الفـاع¶ يف لل تجارية من قدرة جوهريـة عـىل إ قتلكه العالمة ا ل
شآت  شأة ما وبني سلع أو خدمات غريها مـن ا ي¶ من وسائل املاميزة بني سلع أو خدمات  سوق بأهنا و نـا ن سـ ملل ّم

شأ جتاري حمدد سلع أو اخلدمات إىل  بة تm ا ّمبا ميكن من  نن ل مسـ يزيية ل. ّ سمة ا يمي ا متويمت  لل ّ نادا إىل تقّ ًإلشارة ا سـت
هام العالمة سـهتد تج الAين  فاخلدمة أو ا ت تجاريـة تقـر بوجـود مجموعـة مـن . ملن ّوشلك عام، فـإن قـوانني العالمـة ا ل ّب

يزييـة تقر إىل مسة  متاإلشارات اليت  ياق الـCم العـادي أو املـصطلحات : تف ســنـاك إشـارات تعـد رضوريـة يف  فه
يف العام أو العاد تو ناك ا ية؛ و صا ل ه ناك إشارات املـراد مهنـا ا,ال� عـىل خاصـة مـن لفن تج أو اخلدمة؛ و ّي  هللم ن

يات ا ملخا مية واملصدر اجلغرايف نتج أو اخلدمة والص ية والوFة وا نوع واجلودة وا لقسـ� ا لمكّ سلعة ل تـاج ا لـوGرخي إ ن
يف يعة أو و شلك اÓي تفرضه  تألف حرصا من ا ناك أيضا إشارات  ظأو تقدمي اخلدمة؛ و ب ل ْ ت طه ً تج أو تـضفي ً ملنـة ا

ته اجلوهرية تج  ميعىل ا قن  .مل

ياف األلوان ميكن أن تؤلف شلك  .18 يد أو اكنت أ ثريا ما تطرح وتعلق مبعرفة ما إذا اكن لون و سأ�  ناك  بو ط ت ك م حه ً
يزييـة . حقيقي عالمة جتارية سمة ا تقـرة إىل ا شلك عـام،  يـدة تعـد،  نة بـأن األلـوان الو متوتوI أعامل ا لـ بـ لللج مف ّح ُ

تـرب ذا . اجلوهرية ية فقـط، أن  نا ثري من القوانني بأن أي لون ميكن، يف حد ذاتـه، ويف حـاالت ا يعوتقر ا ئ ثت ســلك ّ ّ
بـل تخدم مـن  ية وإن مل  نا قمقومات ا سـث ئ يـت سعي إىل . ســ نـدما يـمت ا ية  نا لـوقـد حتـدث هـذه احلـاالت � ع ئ ثت ســ

سوق تجات أو اخلدمات يف جزء جد حمـدد مـن ا يل للغاية من ا لـيل عدد  ن قل ّسج ّ مل شلك عـام، فـإن اللـون . ت بـو
تخدام سـهبا بفـضل � يزيية  نطوي عىل مسة  يل عىل أنه  هو� حىت يقوم ا,  Lي يد ال ميكن  ســالو ت مت ي ل يكسج سب . تح

بـار الـصاحل  يل أن تأخـذ بعـني � هة القامئة عـىل ا مت¶ للون ما فإن عىل ا يزيية ا سمة ا يمي ا ند  تو سج مت ل عع لتـ جل ّتق حمل ل
تجـات أو العام وذ� إلجحام عن وضع تجار اآلخـرين اÓيـن يعرضـون  تفاع ا بالغ فهيا وحتول دون ا يل  ن عرا ل من ّ م ق

تm األلوان تجاري املعين  بخدمات يف ا)ال ا يالت األلـوان الـيت يـمت . ل يـق القواعـد ذاهتـا عـىل  تـشكوميكـن  تطب
ية حمددة ّيهنا عىل حنو جتريدي وبدون خطوط كفا ف  .6تعي
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 مثال
يوغوسال  لهورية مقدويا ا ن سابقةمج لية ا يل هذا اللون : ف تسجمت طرح  سجي) (الوارد أد;ه(ّ ئة ) لبنفا تعلق  لفف�  ي

ية30 تا تجات ا ل من ا ل شوكوالته: ملن تـوي عـىل ا رشوت اليت  شوكوالته وا لـالPاكو، وا حت يل . ملل لتـسجوقـد رفـض ا
تقاره إىل ما ميزيه ّبب ا ف  .∗بس

 

 

 

 

 

سج¶ ث¶ عىل عالمات لوية  ّأ م ن  م
يل ر(الرنوجي   ئة ،)226920لتسجمق ا  .†34لف ا

 

 

تحدة اململكة   يل (ملا ئة )2360815Aلتسجرمق ا  :33لف، ا

تون لأللوان : وصف العالمة  سب كود  بارة عن فوداك سوداء اللون  نالعالمة  حب  PANTONEع

 

 

 

يل أن اللون األسود : احلدود اخلاصة لعالمة/ّ�دعاءات  ّيدعي مقدم طلب ا تسج تـ(لّ عنـرص مـن ) وننأسود 
 .عنارص العالمة

تعلق سلع  .19 تخدام إما ف�  شائعة � تصاوير الرمزية ا تعلق  ث¶ أخرى عىل عالمات غري ممزية يه  ناك أ لو ي سـ ل ل ت ّه ّ م
شائعة  يـة ا يا ية والرمـوز ا تو ية؛ والـصور ا يـة أو تو ها إما بطريقـة و لـواخلدمات اليت طلب  ن ب يح لل ضـ يف يف صـيل ظ ّسج ت

ية تخدام بطريقة و ظيف� سلع ذاهتـا؛ واحلـروف سـ ية  سخ وا يا  يا للـ؛ والعال مات الرمزية اليت شلك تصويرا  قع ن ن ب لت ً ً
تخداlا مما يفقدها لك قدرة  تكرار ا تm طابعا ميزيها عن غريها نظرا  نارص امجلل اليت ال  تفرقة؛ و ّواألرقام ا سـ ل مت ع ًمل ً ّ

ث¶ عـىل ذ� اللواحـق الـيت سلع واخلدمات ومـن األ يزي بني ا مـعىل ا ل يـة مـن لا تـرد يف هنايـة لمت ننـاوين اإللكرتو ع
توى األول  سمل -eأو احلـرف @ ، أو الرمـز )com ،.int.(ملسـا سلع واخلـدمات الـيت  بق أسـامء ا ّ اÓي  تـ لـ يـسـ

يا ًإلكرتو يزييـة يف أي عالمـة جتاريـة . ن سمة ا ياب ا يان، أن  تخلص من الردود اليت مت تلقهيا عىل � متو لـ غ ت لسـ ّ ب سـ ّي
ش ها  ييودع طلب  ثري من األنظمة لتسجيل باب الرفض يف إطار ا با من أ لكلك  سـب  ).ً ردا إلجياب70(ًس

                                                           
سق  ∗ ية اللون، يف الويقة الواردة  نة الواردة يف اإلطار، ويه  نميكن �طالع عىل ا ث سج بي نف بلع ّPDFتايل نوان اإللكرتوين ا ل عىل ا : لع

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17465. 
سق ميكن �طالع عىل اإلطار األ † نمحر اللون يف الويقة الواردة  تايلPDFبث نوان اإللكرتوين ا ل عىل ا : لع

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17465.. ثبوت الصفة ّ وجسلت العالمة عىل أساس
تخدام بة ال يزيية ا سـا سـ ملكتمت  .ل
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ث¶  مأ
تعلـق : مجهورية مو,وفا  ـي  ها  تجارية الواردة أد;ه واليت أودع طلب  يل العالمة ا تمت رفض  ف ل هـسج تـسجيل سلع بـت

ئة  لفندرج مضن ا تقر إىل ما ميزيها21ت تألف فقط من حرف واحد و تف ألن العالمة   .ت

 

 

تـني : لرنوجيا  نـدرج مضـن ا ها ف� خيص سـلعا  ئمت رفض العالمة الرمزية الواردة أد;ه واليت أودع طلب  لفت ًسج يل لت
يكـة (24 و20 سوجات ا حملويه تضم، فـ� تـضمه، أWW ومربـات الفـراش وا نـ ملت ً ّ تـربت غـري قـادرة عـىل ) ّ عألهنـا ا

شأ جتاري  يل عىل  تد نا ل تجـارّأي أهنا غري قادرة عىل املاميزة(مل ). ل بني سلع صاحب العالمة وبني سلع غريه مـن ا
سوجات ويس  ناعة األWث أو ا تخدم يف  يني ال يرون فهيا غري إشارة إىل القامش ا سـهتلكني ا لكام أن ا ن ص سـ ن ململ مل ملع

 .ّفهيا ما يدل عىل عالمة جتارية

 

 

 

يا  سمت رفض اإلشارة : فينسلو يا  يا هر تصويرا  نالواردة أد;ه اليت  ن لب ً ً سلع ذاهتا تظ ية من ا لخة وا ية (قع حيوا;ت   –ح
ئة  شأ جتاري) 31لفا يل عىل  تد تربت غري قادرة عىل ا نألهنا ا ل ل  .مع

 

 

 

 

 

يةملالوال§ت ا  ية: يكتحدة األمر  Right-On Co., Ltd, 87 USPQ2d 1152 (TTAB 2008) لقضيف إطار ا
ي نة، رفض  نادا إىل الزخارف ا تقيص، ا نة ا سجأكدت  ب س ل تجل يّمل ًت ّ تلـف ّ يـوب الـواردة أد;ه  تطريزية  تصاممي ا �ل ا للج ل ل

بعات نعال والقالنس وا يزن والقمصان واألحذية وا لقاملالبس ومهنا رساويل ا ل  .جل
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يث إن احلجج  متـدت �جهتـادات حو تقيص ا نة ا يزن فإن  ع واألد� املقدمة قد ركزت حرص§ عىل رساويل ا ل جل جل ً ّ
ية املعروفة  مس لفقهاSeabrookشلك جـوهري عـن ّ للخلوص إىل أن العالمات هـا مـا ميزيهـا  يس  تجارية  بـ ا لل ل

نـة . غريها يزن فقـد رأت  ناعة رساويل ا سائدة يف  يوب يعد من أشاكل الزخرفة ا نظر إىل أن تطريز ا جلو جل ص ل جل ّل ّ
تقيص أن  سني"لا حتجمرد إدخال  ي" ّ شائع ال ميكن أن يعد مسة  نرص األسايس ا متعىل هذا ا ل  .زيية جوهريةّلع

ية )ج(  تو سمة ا صيفا ل  ّل

 معلومات عامة "1"  
تجات  .20 تجاري، يف وصف ا يد، يف ا)ال ا تألف حرص§ من إشارات أو دالالت ميكن أن  نإن العالمات اليت  ل ملت تف ً

ها شلك عام، عدم  تعلق هبا جيوز،  تسجيلأو اخلدمات اليت  ب نـوع مـن . ت يق اÓي يمكن وراء هـذا ا بب ا, لوا ق لس
ث¶ يف م هو خدمة املصلحة األحاك سـىن اGحة ا,الالت االعمل عىل إملمتالعامة ا ية حىت  يتلو بـل صف ها من  ِقتعام ل سـ

ناس وال ليع ا سنيمج نا بل ا فسـ� من  مل ترص عىل تقدمي معلومـات عـن . ِق ية يه العالمات اليت  تقوالعالمات الو صف
ية تجات واخلدمات ا نا ملعن ه. مل سـىن الطعن يف اإلشارة،  لوحىت  تألف اإلشـارة، حـرص§، يت بب، جيب أن  ًذا ا ت لس

ية  نارص و صفمن  نقاط من (ع بق هذا األمر عىل ا لو تخلص من الردود اليت وردت عىل )). 9(إىل ) 2(ينط يسـو
با للـرفض يف أنظمـة عديـدة  شلك  ية  تو سمة ا يق ا تىض عدم  يان أن عدم الوفاء  �ً ب يف حتق مبق سـب يـ ل ل صت ّ ً ردا 68(سـ

إلجياب.( 

تجـات وميكن، يف بعض .21 تخدمت عـىل  نـارص إذا مـا ا تألف من  ندما  يل عالمة ما  ب�ان، رفض  ن ا ســ ع ت ع سج مل ّ ت
تجـات، فإهنـا تكـون ذات طـابع وصـفي رصف، وكـذ�  تm ا تعلـق  ياق  يل أو يف  نمقدم طلب ا بـ ي ســ ملسج لتـ

شلك مضلل تجات  شأن إذا اكنت تصف تm ا ُا ب ن ندما . 7ملل ية الطابع حىت  بار عالمة ما تو تقوميكن ا عيف صت ترص ع
تجـات و تعلـق  نـرص ممـزي أو غـرض مـا فـ�  يفـة أو  يد أو نعـت أو مسـة أو و نرص و نعىل وصف  ي ع ظ ملع ّ ّ أو /ح

ها تعام لاخلدمات احملددة أو ا سـ ند حفص العالمة املقرتحة، . ّ تىض األمر عو يل قإذا ا ّاللجوء إىل ا إعامل الرأي  وألتخ
تجات يعة ا تحديد  ياء  نأو إىل تصور األ ب ل ملشـ ط تـرب ذات طـابع أو اخلد/ وّ تعمات فإن العالمـة املـذكورة ميكـن أن 

يل ند ا تايل فإهنا ال ترفض  سجإحيايئ و ع بارات اليت . لتل لعوعالوة عىل ذ�، فإن ا أو صـفة بعـض اجلـودة و عزتّ
سلع  ياز  لل� ية رصفة/ومت بارات و ثريا ما تعد  صفأو اخلدمات  ع ّك ُ ئـة لكمـة مـا ال . ً هتجويف العادة، فإن اخلطأ يف 

يةجي ّوإلضافة إىل ذ�، إذا اكن للكمة مـا أكـرث مـن . صفعل من لكمة ذات طابع وصفي أو معويم عالمة غري و
يا  ًمعىن واكن أحد تm املعاين و ية أو ذات صف ترب و صفأو ذا طابع وصفي أو معويم زائف، فإن تm اللكمة قد  تع

 .طابع وصفي أو معويم زائف

ية للكمة  .22 تو سمة ا صيفوميكن حتديد ا ل تm اللكمةل نادا إىل املعىن العادي  لما ا ًس ت تاكم إىل . ّ بات ذ� ال حوميكن إ ث
ية تخدم، يف إطار مصطلحات . ملعنالقاموس أو إىل املعىن العادي لللكمة ا تسـوعالوة عىل ذ�، فإن اللكمة اليت 

ترب ذات  تجات واخلدمات ميكن أن  سامت ذات الص¶ اخلاصة  تعتخصصة، لإلشارة إىل ا ن ملل يفيم  .صطابع تو

ث¶  مأ
ها فـ� خيـص  والـيت أودع "POLLUTIOMETRE"العالمـة : نفرسا  يـاس"تـسجيلطلـب مـن أجـل   قأواين 

تلوث ها ألن هذه " لا فضمت ر هم فورا عىل أهنا اللكمةّ ية، فإهنا  ً حىت ولو مل تكن موجودة يف قاموس اللغة الفر تف نسـ
تجات اليت أودع الطلب بغ يف الرضوري  تو نتعين ا ص ها للمل باريس، (تسجيلرض  ناف  بحممكة � ئت  مـارس 19سـ

1999.( 

ية : نفرسا  ها اليت "E-SERVICE"للفظمت رفض العالمة ا تمتثـل يف تقـدمي "نفس ألن هذه اللكمة تعين اخلدمات 
بكة اإلنرتنت ساعدة عىل  شـخدمات ا بـاريس "مل ناف  ب، وقد مت تويد ذ� الرفض عن طريق قرار حممكـة � ت ئك ســ

 ).2004يل  أبر28بتارخي 

يا  يني : نأملا تا يني ا شعارين ا,عا لريئ أن ا ل ئ ّل تقران إىل ُ تني جتارتني ألهنام  رشوط املطلوبة محلايهتام كعال يان  تفال  م ييف ل
يزيية سمة ا متا لل ّ :"BÜCHER FÜR EINE BESSERE WELT") بة ) كتب من أجل عـامل أفـضل لنـسـ
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تـب، و نـسـبة إىل اخلـدمات الـيت تقـدlا ل "LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER"لكإىل ا
سفر§ت  .لإحدى واكالت ا

يا  تقارهام إىل : نأملا تني نظرا ال هام عال تأمني حاميهتام بو رشوط املطلوبة  يان  تني ال  تا ترب أن اإلشارتني ا فا م صف ًتف ل ي ل لع ل
يزيية سمة ا متا لل ناء، ألن احلـرف ”K“احلرف : ّ ٌ هـو أيـضا رمـز للكمـة ”K“لب لإلشارة إىل مواد ا ً'Kelvin' الـيت 

تقال احلرارةمتثل  ناء معامل ا نيف جمال فزي§ء ا سلع" لإلشارة إىل ”@“والعالمة . لب لتلف ا  ذ� ألن .واخلدمات خم
ًهذه اإلشارة تعد، إجامال، من عالمات احلداثة اليت تدل عىل أن سلعا ما  ّ ّ ً ّ بوعـة(ُ تجـات ا ملطاك بـارشة ) ملن متاحـة  م

بكة اإلنرتنت أو أن تm ا ملعىل   .نتجات ميكن طلهبا ورشاؤها عىل اإلنرتنتشـ

ئـــة "PULPIFRUTA"مت رفـــض العالمـــة : غـــوات�ال  ها مضـــن ا لف الـــيت أودع طلـــب   والعالمـــة 32لتـــسجيل
"NUTRITORTILLAS" ئة ها مضن ا لف اليت أودع طلب  تا عىل 30لتسجيل ّلف ألن اإلشارتني تأ تـوايل، مـن ّ لا

بارتني تني لعا شا ئع ا همـت "TORTILLAS" و"NUTRI"لعبـارتني او" FRUTA"و" PULPA"لـ يـث  ف  ح
تني ا هام تدالن لرضورة عىل ا ملعنتاهام فورا بو سلع للك صف تايل فقدً لتني و يزييةي سمة ا تقرتني إىل ا  Gترب مت ا ل لع ّ  .مف

يـة  تحـدة األمر يكالـوال§ت ا ية: مل  Tokutake Industry Co., Inc., 87 USPQ2d 1697 لقـضيف إطـار ا
سيل  تقـيص يف الفقـرة (TTAB 2008) 79018656لتسلـالـرمق ا نـة ا ل أكـدت  يل (1)(e)2§جل ها  تـسج ر فـض

تعلق   ".بأحذية"يالعالمة الواردة أد;ه ف� 

 

 

ثل اللكمة ذاهتا   ية  يا ية واحلروف ا متفاحلروف الال ن ل ني ها مودع الطلب ”AYUMI“ت ". ميش، خطوة"مج اليت تر
بارة و تقيص أن هذه ا نة ا يه فقد رأت  صفو لع ل جل ناف األحذية مبا فهيا األحذية عل يث إهنا تعين لك أ صية حمضة  ح

تخدمة يف ر§ضة امليش بدأ و,ى . ملسـا باق  بت يف مدى ا ما نط املعادالت "ّل
ية ية لغة عرصية ) doctrine of foreign equivalents("جنباأل يا تقيص أن اللغة ا نة ا نرأت  ل ل   هبايتحدثجل

ناس يف الوال§ت ا ملئات اآلالف من ا ل همت م سـهتm األمرييك ا ناك ما يدل عىل أن ا ية ويس  ملتحدة األمر ل مليك ه
يال لرتمجة هذه العالمة إىل اإلنلكزيية توقف  ية  يا تحدث ا ملوضوع واÓي ً قل س ن ل يث إن الرتمجة . يي املقرتحة حو

ية يف حمL" ميش "للعالمة يه لكمة يجة لوجود مسة و ّفإن الرفض  صف  .نت

ب�ان، .23 يةلويف العديد من ا ترصة لكامت تو بارات ا صيف تعد ا � لع تصارات قد ترفض . ّ تألف من ا خفالعالمات اليت  ت
يفي إذا جـاءت عـىل حـدة  ترصة من لكـامت تكـون ذات طـابع تو بارة ا تألف ا ندما  ها  صـند حماو�  � لع ت ع تسجيلع

ت بـل ا همـت مـن  تخدام أو، عـىل األقـل، إذا  ترصة شائعة � بارة ا ندما تكون ا ملو ســ � لع ِقع خصـصني يف ا)ـال ف
سامهتا بعا  سلع  لاملعين عىل أهنا حتدد ا ت ًل ّ. 

بـق"توشلك اإلشارات  .24 سب القـانون ا ية  تو ملطا حـ ية" صيفل تو بـارات ا يفئـة أخـرى مـن ا صـف ل سمة . لع لـوتحـدد ا ّت
تـب  تعني عىل ا بارات يف القانون الوطين أو يف أي صك قانوين آخر يكون إما ملزما أو  تm ا ية  تو ملكا ييف لع ل ًل ُ ّ ص

بارال يـة للمـواد . عتفاحص أخذه بعني � سج¶ ا ثال، عىل األسامء ا,وية غري  يل ا بق ذ�، عىل  مللكو مب ل مل س ينط
يد  بـو� عـىل ا ية عن طريق مصطلحات فريدة تكـون  يدال سـىن حتديد هوية املواد ا ية حىت  يدال لـصعا ن لص ت ن مقلص ّ ي

 .ا,ويل

شري إىل مس .25 ية ليك  ناك حاجة ألن تكون العالمة  تويس  لفظ ه بول . وميكن أن تكون العالمة صورة. ّة مال قوميكن 
يل يف بعـض املعادالت  يـة ا ية يف إطـار  تو بـارات ا ئـة الـيت تطـرأ عـىل ا سجالصوية أو أخطاء ا معل ل لع لهتج لتـت صـيف

ها يف أنظمة أخرى ألهنا  برصية، إال أنه ميكن ر ية ا نا يزيية من ا ترب  فضاألنظمة ألهنا  ّح ل ل مت يّتعدال تع نا يزيية من ا ح  ل ة مت
 .8تالصوية
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 مثال
يزييـة: الربازيل  بح عالمـة  سمح 9 أن  ية ال  بارة تو يط الطارئ عىل لفظة أو  هجايئ ا متإن اخلطأ ا يص ُ ي ع يفسـ صل لب ويف . ّ

تايل  ثال ا لا تلـف مـن bankoُكتبـت ) بنـك (bancoّ وعىل الـرمغ مـن أن لكمـة ”BANKO“مل خت خطـأ فإهنـا ال  ً
ية ية الصوية عن اللكمة األ نا صلا ت ي. حل تعلق خلدمات املرصية ويع ا,يونعلو ها ف�  ّه، فإنه ال ميكن  ب في  .تسجيل

ست أكرث  .26 تظاهرات  رشوط الالزمة محلاية العالمات اخلاصة  يوقد أشري، يف إحدى الوWئق املقدمة، إىل أن ا لل ل ّ
رشوط اخلاصة لعالمات األخرى تخدمة توويف معظـم . 9لمرونة من ا صـاحلـاالت، تكـون اإلشـارات ا يفية ملـسـ

يزييـة ". معرض"، "lرجان"، "اجلائزة الكربى"، "بطو�"مثل  سمة ا يـه، فـإن تـm اإلشـارات تعوزهـا ا متو لـ لعل ّ
تجـات واخلـدمات  يفي بـني ا سوق ال تعـي سـوى وجـود رابـط تو نالالزمة إذا اكنـت األطـراف الفـاع¶ يف ا صـ مللـ

تظـاهرة املـذكور تجـات أو ف تـربطة، أو إذا اكنـت تـm األطـرالاملطلوب حاميهتا وبني ا ساطة، بـني ا ن، بـلك  ملبـ
تظاهرة بـارش بـني اخلـدمات ذات . لاخلدمات وبني تm ا شلك  تعلـق األمـر  ندما  موهذا هو احلال، خاصة،  بـ ي ع

يـة وبـني  تجات أو اخلدمات ا بارشة بني ا ناك ص¶  ندما تكون  تظاهرة وبني حدو�ا أو  نظمي ا نالعالقة  ن ه ع ل ملعب مل م ت
تظاهرة  بوعـات أو األنـواع األخـرى مـن وسـائط املعلومـات مثل املالبس الر(لا ية وا ية واآلالت املو ملط§ ســيقضـ

تظاهرة). واملالبس واأللعاب توى أو غرض ا تجارية عىل أهنا حتدد  نظر إىل العالمة ا لويف هذه احلا�،  حم ل ّي ُ. 

ث¶  مأ
يا  تربت العالم: نأملا ياتعا تظاهرات ذات مسة تو تعلقة  ية ا تا تجارية ا صيف ا ل مل ل ل سمة ل تقر إىل ا تايل  ّة ويه  ل تفل

يزيية يفا للعامل  (”FUSSBALL WM 2006“: لمتا يا،  (”Deutschland 2006“) 2006لفكأس ا ؛ )2006نأملا
“ÖSTERREICH – SCHWEIZ 2008”)  سا  ”SÜDAFRIKA 2010“؛ )2008ي سورسا –لمنا

يا ( يقنوب أفر نرص )2010ج نرص لفظي وبني  ع؛ وعالمة جتمع بني   تصويريع
“CLASSIC OPEN GENDARMENMARKT” 

 

 

 

 

 

 

 

 

يا  تقدمي خدما: فينسلو تعلقة  تظاهرات وا ية اخلاصة  تا يل العالمات ا بمت رفض  مل ل ل ل ئة تتسج ندرج مضن ا لف  . 41ت
ية،  يل عىل أهنا عالمات  بات  ترب، يف معظم احلاالت، إذا مت تقدمي  تظاهرات  لفظوالعالمات اخلاصة  سج طل تع تل

ية إذ  تظاهرةصيفتكون تو تو§ت أو غرض ا لإهنا حتدد  حم ّ يـة . ّ نـارص ذات مسـة حما يهنـا وبـني  كوإذا مـا مت امجلـع  ع ب
مي شلك اكف  يهنا  فميكن  ٍ ب ّ ثل هذه اإلشاراتتب بول  ندها  مكن  ق  .ع

MEDNARODNI POLKA FESTIVAL S KMEČKO OHCETJO)  بـولاك هرجـان ا,ويل  للا مل
  )مع حفل زفاف املزارع

FESTIVAL RADIJSKIH POSTAJ-RADIO FESTIVAL) بث اإلذاعي  )لlرجان ا
POLETNA HOKEJSKA LIGA BLED) هويك يفي  يد ا للدوري  لص  )بل
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سلع واخلدمات "2"    لأنواع ا
ية  .27 تـرب تو يعهتـا قـد  هـا أو  يـث نو تجـات أو خـدمات ذاهتـا أي مـن  تألف مـن  يفإن اإلشارات اليت  ع صـح تعم ب ن طت ّ

يزيية ـي غري  تايل  متو ف  .هل

ث¶  مأ
يان  يـة: لا تا تألف من اللكـامت ا تجارية الواردة أد;ه واليت  لمت رفض العالمة ا ل ت  ”TOURMALINE SOAP“: ل

تورمالني" تعلق " لصابون ا ياق طلب  ياية يف  يإلنلكزيية وا سـ ن تورمالني"ل توي عىل ا لبصابون  نادا إىل أهنـا " حي ًا ست
ية سـهتلكني العاديني و. صيفتو ناف إىل أن ا ملوخلصت حممكة � ّت ئ نـارص سـ ساطة أن أحد ا يدركون بلك  تجار  لعا ب سـ ّل

شري إىل أن األثـر اإلجيـايب  تـاجئ  يـه احملمكـة مـن  تورمـالني ذ� أن مـا توصـلت إ نـة هـو ا سلع ا ها ا يـاليت  ن ل ل ي ّل ّ ملع تضم
تجات األخرى تلف ا شأن  نتورمالني قد مت الرتوجي 9 يف اإلعال;ت املطروحة  خم ب مللل ّ. 

 

 

 

يك  سلعة ”WODKA“لواردة أد;ه مت رفض العالمة ا: ملكسـا رشوت كحوية ألهنا تـصف ا شري إىل  لـ اليت  ل ّت م
ــة األصــل وترمجهتــا  بــارة عــن لكمــة بوندي سعى إىل حاميهتــا وذ� ألن العالمــة يه  ــيت  لال ع ــ ية يه إىلّت با ن اإل  ســـ

شريVODKA“لكمة  يث إهنا يه اللكمة ذاهتا الـيت  سعى إىل حاميهتا  سلعة اليت  تـ اليت تصف بوضوح ا ت ّل  إىل ح
يع أحناء العامل منطي واملعروف يف  بوندي ا مجرشاب الفوداك الرويس وا ل  .لل

 

 

 

 

يل اإلشارة : الرنوجي  ئـة  ”CAFÉ COOKIES“تسجمت رفض  نـدرج مضـن ا سكويت  تعلق  لفاليت  ي ب  ألن 30بت
يزي بني سلع املا� وبني سلع غريه ّوقد ريئ أن لكـامت اإلشـار. لمتتm اإلشارة غري قادرة عىل ا ة للغـة اإلنلكزييـة ُ

ثـل مشاهبة تدعـة أو  ناك من يدافع بأهنا لكامت  يا حىت لو اكن  تيس طابعا و ية و مت لللكامت للغة الرنو ب ه مجي ً ًّ صف تك
ية جديدة بة  لفظتر سلعة . كي ية إىل أن ا لوشري العالمة ا للفظ سكويت(ت ـى) لبا مقهمعدة ليك تقدم يف  ّ ُ. 

سلع أو اخلدمات "3"   ية ا لنو  ع
تألف ّإن اإلشا .28 سلع منترات اليت  تأصـ¶  يـة وكـذ� اجلـودة ا سلع ا ية ا ية وتذكر جودة نو بارات تقر للـ  مل ن لـ ع يظ ملعع

ية ترب تو صيفميكن أن  يـل . تع بارات لكامت مـن  شمل تm ا بوقد  لع خفيفـة "، و"طازجـة"و" ممتـازة"و" خفيفـة"قت
يفي" للغاية تدل عىل سلع عىل حنو تو تخدمت  صإذا ما ا ل  .سـ
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ث¶  مأ
سابقةمجهورية مق  ية ا يوغوسال لدويا ا ل  اليت أودعت ف� ”No 1 in Air Conditioning“مت رفض العالمة : فن

تني  ئتعلق  هواء (11لفي يف ا لأFزة  يزييـة ألهنـا ) كخدمات الرتيب (37و) تكي سمة ا تقارها إىل ا نظر إىل ا ّ مت لـ لل ّ ف
تو� مهنا سلع أو اخلدمات وإىل الغرض ا ملشري حرص§ إىل نوع ا ل بارة و. ًت  قـد (No1)لععالوة عىل ذ�، فإن ا

تجات واخلدمات وشلك أكرث حتديدا عىل أهنا فائقة اجلودة ية ا هور عىل أهنا مؤرش عىل نو ًنظر إلهيا ا ب ن ع ملي ّ  .مجل

 

 
يان  تجارية الواردة أد;ه املؤلفة من لكمة هذه : لا بو  (JUMBOلالعالمة ا ية ) خضم= مجو يا نا قدمة يف طلـب واملل

بحريــة"ّيعــني  نعة واألســامك ا تجــات اللحــوم ا لاللحــوم و ملــص ّن ها  "م يةتــسجيلوقــد رفــض  تــيس مســة تو يفألهنــا  . صــتك
ناف إىل أن لكمة  شري إىل جحـم JUMBOسـتئوخلصت حممكة � هم عـىل أهنـا  تجارية  ها العالمة ا تـ اليت  تفل ســتضم

تاجئ اليت توصلت إلهيا احمل يث إن ا ية  سلع ا نا ن لل ّملع بـو(مكة أشـارت إىل أن لكمـة ح يس ) مجو مال تـرد فقـط يف القـوا
ية تجات الغذا ياء مبا يف ذ� ا تخدم أيضا ل�ال� عىل جحم األ ئالعادية بل إهنا  ن شـ ملسـ ّت ً. 

 

 

 

ية: الربازيل  ية ألن اإلشارات تدل عىل نو تا تجارية ا عمت رفض العالمات ا ل ل ّل سلع الـيت /ّ تجات أو ا مية ا ّية أو  لـ ن ملمك ق
بة ل”BEST FOOD“:  متايزهــا عــن غريهــايفــرتض ــسـ  ، ”MAIS BARATO“لفواكــه واخلــرضوات لن

بة إىل اللحم وا,واجن والفواكه؛ ) أرخص( تا ”PIZZA LIGHT“لنسـ با يزتا وا بة إىل ا سـ  ل ب لسـ ) العجـني(لن
يك؛  بة إىل الكعـك احملـىل”DIET COOKIE“لكوا  ّ هـش لكرميـة املعـد للمـلنـسـ سكويت ا ّ وا ل خلـزب ة واّزلبـ

سكويت شات وا ندو بوا ت لسـ ي  ل

يك  ية ”GARANTIA DE CALIDAD TOTAL“مت رفض عالمة : ملكسـا سلع القرطا يع ا سـ اخلاصة  ل جبم
سلع ية ا شري إىل نو لألهنا  ع ت ّ. 

 

 

 

 

سلع أو اخلدمات "4" لية ا  مك
يل  .29 سلع هبا يف العادة واليت  باع ا ية اليت  تألف مما يدل عىل ا ُحتإن اإلشارات، اليت  ل ت لمك ّت ّ ياسـات ّ قشلك عـام إىل  ب

ية تو سمة ا تجارة، ميكن أن يطعن فهيا عىل أساس ا صيفالمك املعمول هبا يف جمال ا ل ل ُل ّ. 
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 مثال

يك  يل العالمة : ملكسـا شري إىل 1Kg“تسجمت رفض  ثـل هـذه العالمـة  سPكر واحللوى ألن  شري إىل ا تـ اليت  ل مت ّ ّ
سعى إىل احلصول عىل حاميهتا سلعة اليت  يية ا ل يث إن. ّمك ّو يل عىل ح تد تجارة  تخدم يف جمال ا ل تm اإلشارة  لل ل تسـ

ية ترب أن ذ� يعد عالمة تو صيفية سلعة ما فإن القانون  ّ ُ يعّ  .ّمك

 

 

 

 

 

سلع أو اخلدمات "5"  لالغرض املراد من ا
يان الغرض املراد  .30 نطوي عىل دالالت املقصود مهنا  بإن اإلشارات اليت  ت تعامل ووسـائل ّ ســثل وصف طريقة � م

تف يةسـ� بارها ذات مسة تو يفهتا ميكن ا صيفادة من سلعة أو خدمة ما أو و ت  .عظ

ث¶  مأ
يا  تجارية : نأملا يل العالمة ا لمت رفض  رس"فـ� خيـص ) ّمضاد اجلـري (”antiKALK“تسج ُعـتحـرضات إزا�   مسـ

تحـرضات إزا� اللكـس ساالت الـصحون وسـوائل إزا� الرسـوت و ساالت و تخدمة يف ا سـاملاء ا غـ لغ مسـ   مـنّمل
رشوت نات إعداد ا بخ وما ملأواين ا ي تجارية ". كلط يل العالمة ا لكام مت رفض  شري ”beauty24.de“تسج تـ الـيت 

يل"إىل  ية " جتممواد  يط أو الزخرفة ا تصوير اخلطي ا بار أن ا يزيية  سمة ا تقارها إىل ا نظر إىل ا خلط سـ ل ت مت ل بل لع ل ف
ي تجاري ال ميكهنا  تخدم يف ا)ال ا تغبارة عادية  ل سـ بارة املذكورةتلع ية  تو سمة ا للعري ا ل  .صيفل

 

 

 

 
 

يان  متلت عىل لكمة : لا إلنلكزيية يف طلب قدم لإلشارة إىل " EXPERT"شـمت رفض عالمة جتارية اّ معدات "ُ
ية ية" ضر§ تو سمة ا تعلق  باب  صيفأل ل ل ت ناف إىل أن ا. سـ ملوخلصت حممكة � ّت ئ تجار العاديني لن سـ لسـهتلكني وا

يـة وإىل الغـرض املـراد مهنـاّدوا إال أَيع سلع ا يـة ا شلك إشـارة إىل نو تجاريـة إنـام  نن يـدركوا أن العالمـة ا لـ ع تـ ملعل ّ ّ .
شائع للكمة  مترس (”expert“لوالحظت احملمكة أن املعىن ا ّبري،  م هـارة ويه ) خ متـرس مـن ذوي ا ملهو خشص  ّ م

ية موFـ شطة ر§ سلع املعدة ملامرسة أ ّتخدم ل�ال� عىل أن بعض ا ض ن ل ّسـ ّ مترسـني ومـن تـm ت ّة إىل أ;س خـرباء  م
ثلج سلع معدات ر§ضة الزتجل عىل ا لا  .ّل

سلع أو اخلدمات "6" لمية ا  ق
بني .31 تإن اإلشارات املؤلفة من أد�  تعني دفعه ّ سعر اÓي  ي ا يـث اجلـودة )ّكرث أو قلسواء (ّل مية من  ح، وكذ� ا لق

ية تو سامت ا صيفترب من ا ل ل ثـ. تع بـارات  شمل ذ� أيـضا  موقـد  ع يص"أو " ممتـاز"أو " رائـع"ل ًيـ أنفـق "أو " خـر
ثري تحصل عىل ا يل  لكا ل بارات تدل،"لقل ّ، و ثل  يفع تازة  تداو�، عىل سلع ذات جودة  م اللغة ا مم  ".لوكس"مل
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ث¶  مأ
يان  ي¶ مـن األرقـام واللكـامت : لا تـألف مـن  تجارية الـواردة أد;ه والـيت  يل العالمة ا تـشكمت رفض  ت ل ألكـة "تسج

بة يا250 - علجاهزة يف  نا §  ً نً ية لإلشارة إىل " ّي يا نللغة ا تـوي عـىل ألكـة جـاهزة"ل بة اليت  حتا وذ� عـىل " لعل
تج  ساطة إىل أن ا نون بـلك  تجـار العـاديني  سـهتلكني وا يـث إن ا ية  نـأساس أهنا ذات مسة تو بـ تفط ل ململـ ّسـ يّ حص يف

بة سعرها  يه هو ألكة جاهزة يف  شار إ علا ل يا250مل نا §  ً نً  .ّي

 

 

 

يك  رشوت كحوية، ألن �مس ذاته ”PESOS 100“مت رفض العالمة : ملكسـا ّ، اليت اكن الغرض مهنا حامية  ل م
مية قيدل عىل  بزيو( PESOّ إذ إن لكمة ،ّ ية وأن وضع الرمق ) لا ملكسـيكشري إىل العم¶ ا يا، 100ت ها يدل، تلقا  ً ئ ّق بل

تايل فإنه قد يضلل أو خيدع ية و سلعة ا ّعىل سعر ا ل ن تقاد بـأن ذ� الـرمق هـو ملعل هم عىل � سـهتلكني و ع ا حيململ
ية سلعة ا ّسعر ا ن  .ملعل

سلع أو اخلدمات "7" شأ اجلغرايف  للا  ملن
ية .32 تو سمهتا ا سلع واخلدمات ترفض،عـادة، نظـرا  شأ ا ية تدل عىل  بارة جغرا يفإن اإلشارات املؤلفة من  صـف لم لـ ل ن ًع ّ .

ب ية  تو سمة ا تقارير إىل أن ا لعوشري معظم ا ل ل ل صيفت تج ّ يعـة ا سلع و تـاج ا ية ما قـد تـربط مبـاكن إ نـارة جغرا ب لـ ن ملت بط ّ ف
نـه تـمت إدارة  رشكة اليت تقـدم اخلدمـة واملـاكن اÓي انطالقـا  ّومباكن تقدمي اخلدمات، وملاكن اÓي يضم مقر ا م ً ل ّ

يعة  ية تقدمي اخلدمات، و بة  بمرا طمعل تصل هبا ق سلع اليت  تا  .اخلدمة املقدمةّل

ث¶  مأ
يا  ئـة ( املودع للحصول عىل عالمة جتارية M-99-699ب ّالطل: تفال برية مضـن ا لفف� خيص ا ؛ مقـدم الطلـب 32ل

ندا نا). فنلمن  تجارية مضل¶ مـن ا تربت هذه العالمة ا لا ل يـة فـ� اجليـة حّع يغرا بـرية ف شأ ا لتعلـق  نـدا(مبنـ ). فنلأي 
ساخرة ا ندي شفايك وهو من خشوص الرواية ا شخص املرسوم أد;ه هو  ّفا ل للج ها الاكتـبل هرة اليت أ لفÓائعة ا ّش ل ّ 

نوان  يك  ييك §روسالف ها بعا شـ ية األوىل"لتشـ ناء احلرب العا باسل أ ندي ا شفايك ا شؤومة  ملاملغامرات ا ث ل جل ل  "مل
نان يوسف الدا  ية ذاهتا اليت اشـهترت هبـا الروايـة ) 1957-1887(لفوقد وضع ا تصف لصفة الاكريز مرسوlا،  ّ ي

يه فإن  ّذاهتا، و تجارية إمنا تق"  الرباءاتمكتب"عل ليرى أن هذه العالمة ا هـور وّ يـا قـد يـضلل ا مجلم شـاهدا جغرا ّف ً ً
برية هذه ا يقي  شأ اجلغرايف ا لشأن ا ن لب حلق يـا . مل بري علهيا يف ال بال  برية وبإ ية  ية حتظى  برية ا تفومبا أن ا ق كيك ك ب بشعل تشـل
يل هذه العالمة تب  تسجفقد رفض ا  .ملك

 

 

 

 

 

 

يـةمت: مجهورية مو,وفا  تا تجارية ا يل العالمة ا ل رفض  ل ل يني" (ТОРЧИ": تسج تـألف حـرص§ مـن ) كتـور ًألهنـا  ّ ت
شأهنا  يل  سلع اليت أودع طلب  شأ اجلغرايف  تجاري يف وصف ا يد يف ا)ال ا بـدال� قد  سج لل ن تل مل يني يه (تف كتـور

يا نة يف أوكرا نمد  ).ي
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يان  تـضمن لكمـة : لا تجارية اليت  تمت رفض العالمة ا ل ّ“GEORGIA”حلـروف العاديـة اإلنلكزييـة والـيت قـ مدُ 
يل خبصوص  سجشأهنا طلب  شاي والنب"تب ّا ية" ل نادا لكوهنـا تو يفا صـت ً ناف إىل أن وخلـصت حممكـة . سـ ســتئ�

يـا  تجـت يف واليـة جور يـة قـد أ سلع ا هم أن ا يقر يف أ تـصورون و تجار العاديني  سـهتلكني وا جا س ني ن لـ ســ س ل ملعمل ّ نفـ ّ ّ
تحدة األمر( يالوال§ت ا يـة أن ). كيةمل بـارة جغرا يل  يـة لـرفض  باب الاك ّكام الحظت احملمكة أن من األ ف عف سج تـســ

يقة واقعة  نظر عام إذا اكن ذ�  يع بغض ا نطقة  نطقة لإلتاج أو  ية تعين  بارة ا هور العام يعمل أن ا حقا م م لمجل ب ن ن لللع ملع
 .أو ال

يـة  تحدة األمر يكالوال§ت ا ية : مل  Beaverton Foods, Inc., 84 USPQ2d 1253 (TTAB 2007)لقـضيف ا
تربت العالمة  ية  الواردة خبط ”NAPA VALLEY MUSTARD CO“عا ية اجلغرا نا فعادي خادعة من ا ح ل

يـة ال تـرد مـن وقـد اعـرتف ". الهبارات وخاصة اخلردل"ّل�ال� عىل  تجـات ا يل بـأن ا نمقـدم طلـب ا ن ملعسج مل لتـ
"بري، بـأن العالمـة تـصف" وادي ; ّكام أقر، إىل حد  ك شأ اجلغـرايف ّ شلك خـادع ا نـ أساسـا، عـىل األقـل، و ملبـ ً

بارة . للسلعة عوقد أقامت األد� الواردة يف امللف املودع الربهان عىل أن  ّ"تخدمهتا Fات أخـرى " وادي ; سـا
يا ويف عالقهتا خلردل ها موقعا جغرا ًبو فً يل قـد قـام عـىل أن . صف ًيف lرجـا; " وادي ;"لوالواقع أن ا, يسـتـض

يت للخردلذا تقـيص إىل أن . لصئع ا نـة ا ّوخلصت  ل هور، وأن مـن املـرجح أن " وادي ;"جل ّموقـع جغـرايف  ّ مـش
شلك  تصوير املضلل  شأ اخلردل يعود إىل ذ� الوادي، وأن ا نون أن  سلعة  نون هذه ا ناس اÓين  يا ل ن يظ ل ت ّل ّ مّ سـيق

سلع سـهتلكني عىل أن يقرروا رشاء تm ا لعامال حاسام حيمل ا مل ً ً. 

سلع أو تقدمي اخلدمات "8" تاج ا لزمن إ  ن
ية أو بطريقـة عاديـة، أو  .33 يه اخلدمات سواء بطريقة  بارات ختص الزمن اÓي تقدم  جلإن اإلشارات املؤلفة من  فع

يـه فقـد جـرت  ية و تجات، تعد ذات مسـة تو سلع إذا اكن يف ذ� مصلحة  تاج ا يه إ علالزمن اÓي يمت  ن ل يفن صـف ّ للم ّ
ها  .تسجيلالعادة عىل رفض 

يك  شري إىل زمـن ”COSECHA 54“مت رفـض العالمـة : ملكـسـا رشوت كحويـة ألهنـا  تـ الـيت تـدل عـىل  ّل مـ ّ
بـارة عـ رشوب الكحـويل املعـين  تاFا، أي أن العالمة تلمح إىل أن ا عإ ملن ّ  سـلعة ;جتـة عـن غـ¶ الكـروم لعـام نّ

ها ما يربرها1954 يس  هذه العالمة هو مزية  نح احلرصية  يه فإن  ّ و ل ل ل م  .عل

 

 

 

 

 

 

 

 سامت أخرى "9"
نود  .34 ندرجة مضن قامئة ا تجات أو اخلدمات غري ا سامت ا نة  باب الرفض ا تعلق أحد أ بشلك عام، قد  مل ن ب سـ ي لب مل ملمك

ية آنفة اÓكر. الواردة أعاله ندرج مضن الفقرات الفر سلع اليت ال  ية  سامت ا ثال،  تعلق األمر،  عوقد  ت لل ن ل لتقي ً  .م

ية )د(   ممسة العمو
يا أو يف ّإن العالمات  .35 تداو� يو تادة يف اللغة ا بحت  تألف حرص§ من إشارات أو دالالت أ تجارية اليت  ًا م مل مع ص ت ًل

ثىن ية  نة ا تجارية الراخسة ا تـسـتإطار املامرسات ا ن سـ لل يلحل يـة ا سج، عـادة، مـن  بـارة أخـرى، فـإن أي . لتـمعل بعو
تج أو خ نة معلومات عـن  نـإشارة توفر لألشخاص املؤثرين يف جتارة  مي ّ مع شلك عـام، عوضـا عـن تقـدمي � ًدمـة،  بـ
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تج أ بحت ذات ّو خدمة من مصدر جتاري حمـدد ميكـنمنمعلومات حول  بـار أهنـا أ صـ ا يـةعت ممسـة معو شري . ِ تـو
ياق إجــراءات الفحــص، كــام أن عــدم  هــا يف  يــة يــمت  يان إىل أن مســة العمو ّالــردود الــواردة عــىل � ســـ يلت م حتلب ّ ســـ

ي سمة غري العمو رشط اك�ل ا ثال  م� ل لت باب الـرفض يفةم با مـن أ شلك   ّ ســ سـ ًي ب ً اّ رد67( العديـد مـن األنظمـة ّ
إلجياب.( 

هـا  .36 هـا معـىن يف األصـل أو  يس  شمل أيـضا اللكـامت الـيت  بب الرفض هذا  تقارير إىل أن  لوأشارت بعض ا ل لـ ًس ي ّل
تلف يس من الرضوري أن تكون اإلشارة .10خممعىن  ل كام ذكر أنه  يس وأُ مأو ا,ال� معرفـة يف القـوا نـه يكفـي أن ّ

ية ناك قرائن عىل أن اإلشارة عادية يف اللغة ا حمللتكون  ناها ال . 11ه ترصة ألن  بارات ا معوشمل األمر كذ� ا � لع ي
تداول لميكن إدراكه إال  نـدما تكـون وعالوة . ّ يـة يف العالمـات  نـارص الزخر ععىل ذ� قد يعين األمر أيضا ا فلع ً

ندما  تواترة احلدوث أو  نارص  تصتm ا ع يةملع سلع واخلدمات ا يارية اليت تدل عىل ا ية ا نبح ا ل ملع ملعسم  .لت

ث¶  مأ
يل عالمـة : نفرسا  ناف "الـيت أودع طلـب يف شـأهنا لإلشـارة إىل  ”LES SARMENTS“تـسجمت رفض  صـأ

شوكوالته شوكوالته " لــا تجــات ا لــو سPكر"من بب" لــوا سمة بــسوذ�  نطــوي علهيــا لكمـــة لـــ ا يــة الــيت  تالعمو م
“sarments” شري شوكوالته عىل شلك تاليت  يد§، إىل نوع من ا ل،  ناف " (فرع كرمـة"ًتقل ســتئأكـدت حممكـة �

يون،  ناير 29لهذا القرار،   ).2004ي 

يا  ية: فينسلو تا ية ا لمت رفض العالمات ا ل ، "TELEKOM" ،"GELBE SEITEN:"للفظ
"GOLDEN PAGES " ئات تعلق  ها ف�  بات  لفاليت أودعت  ييل ير Óكر أن واجلد. 38 و16 و9لتسجطل

ها بحت عادية يف اللغة ا,ارجة ال يمت  تألف حرص§ من إشارات أو دالالت أ تجارية اليت  تسجيلالعالمات ا ص ت  .ًل

يـةالـ  تحـدة األمر يكوال§ت ا ية : مل  Noon Hour Food Products, Inc., 88 USPQ2dلقـضيف إطـار ا
1172, (TTAB 2008) بــارة يل ا تقــيص رفــض  نــة ا لع، أكــدت  سج ل تــجل ّ"BOND-OST " كإشــارة عامــة

بان نة . جلأل تقـيص جلوخلصت  هـا إىل لا تحديـد أنوا يـة  سلع اك يـا;ت ا عأن  لف لـ يـني مه مـن ب سـهتلكني ا نوأن ا ملعملـ ّ
يــة بعض امجلاعـات اإل بــان اخلاصــة  سـهتلكو األ بــان العــاديني مبــن فـهيم  نسـهتليك األ ج ثج بــ مــ وقــد تــضمن ملــف . مـ

بــارة  يل إشــارات إىل  عا  Bond“ و”,Bondost“ و”,bondost“بــارات عكــذ�  (”Bond Ost“لتــسج
Ost” ( ية؛ كام تـضمن بخ أو إىل موضوع األطعمة اإل تطرق إىل مادة اجلنب أو إىل ا تب اليت  ّاليت ترد يف ا ن ثلك لط ت

تقاهتا،  بـان و تخصـصة يف األ بوعـات ا يـة أو ا بوعات احلكو بارة يف ا تعامل هذه ا تعلق  شـنارص  ل مل ملط ملط لع سـ ت مـع م
بكة اإلنرتنت تضمن شـوعىل  سـهتلكني؛ و تاحة لعامة ا ي ويف الصحف وا)الت ا مل تمل تعلق  نارص  سـكذ�  ت خدام ع

بل بارة يف األسواق من  ِقا سام األطعمـة لع بكة اإلنرتنـت ويف أ بـان عـىل  بان مبن فهيم مـوردو األ قـ جتار األ شــ ج ّج
با تجات األ جاجلاهزة أو  تخصصةنمن تاجر ا سوبر ماركت ويف ا مل يف أسواق ا مل تقيص إىل أن وقد خلص. ل نة ا ّت  ّ ل جل

بـاريت  تخدم  ثريا ما  ية الطابع ورأت أن Fات أخرى  ية معو بارة ا عا سـ ك ن تـلع ًملع ّ م ّ"Bondost "و"Bond Ost "
يـني، إىل نـوع مـن اجلـنب بـدال مـن  سـهتلكني ا بة إىل ا شري،  ييت الطـابع وأن العالمـة  تني معو ًكدال ن ملـ سـ تـ ملعل لنـ ّ م

 .اإلشارة إىل مصدر معني من مصادر اجلنب

ية )ه(   ظيفمسة الو

يـف  .37 سمة، و يل األشـاكل ا سمح  تجارية الـيت  ية يف إطار أنظمة العالمات ا سأ� الو تغلقد تطرح  )ـ سج تـ ل ّم بتـ ظيف
سلع أو اخلـدمات يف ا تجات، واأللوان أو ما إىل ذ� من أشاكل  لـا تغل نـوع مـن . 12ملن تخدم هـذا ا نـدما  لو سـ يـع

تعام9 كعالمة جتارية فإنه قد نارص وميكن ا سـا يزيية" ال يكون لع ّ، إذا ما تعلـق األمـر ملـصلحة العامـة، "متذا مسة 
تـو�  تعام9 أو للغـرض ا يا ال يـة أي إذا اكن أمـرا أسا سلعة ا ية من سامت ا شمل مسة و ملإذا اكن  ســ ســ ن لـ ًي ً ملع ظيف

ته تج املعين أو نو ينه، أو إذا اكن يؤثر يف تلكفة ا ن عّ مل سمة املزعومة و. م تأكد مما إذا اكنت ا ظو ل يفية الطابع ميكـن لل
يل  تسجيمي األد� اليت يديل هبا الصانعون أو املعلومات اليت يقدlا مودع طلب ا لّ ّ ثال، وجـود تق ناك،  ًإذا اكن  م ه

ية سمة ا نفعة عامة وشمل ا نلرباءة حتقق  ل ملعت  .م
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ها .38 ية أو  تا ية ميكن مراعاة بعض العوامل ا شأن مسة الو توصل إىل قرار  يعو مجيف لظ ل ب نرص تعزيز الفو: ّلل ية  للعائد ا لنفع
نـرص املعـين،  تعلـق  بـل مـودع الطلـب فـ�  يل براءة مـن  يL، وإيداع طلب  لعاÓي يودع طلب  ي سج ِقسج ت لت

تاج ية اإل نرص املعين من أثر عىل كفاءة أو تلكفة  نوتوافر تصم�ت أو مناذج أخرى وما  معل  .للع

يفـي قـد يـرف .39 تقارير أن أي إشـارة ذات طـابع و بني من بعض ا ظو ل ّ ها حـىت لـو متكـن مـودع الطلـب يت ّض  تـسجيل
يزيية بحت ذات مسة  يل عىل أن اإلشارة قد أ يل من إقامة ا, متا ص ل ّسج بدأ . 13لت شار إىل  مويف هذا الصدد، قد  ُ ي

رشوعة بفـضل احلفـاظ  سة ا نا يع ا تج ما من أجل  ية  سامت الو يل ا نع  ية اÓي  ملـمسة الو ظ فـظ مل شج ن ل سج تـمي مل ّت يف يف
ناسب بني  توازن ا ملعىل ا تجاريـة وبـني قـانون الـرباءاتل يقن مـن حاميـة . لقانون العالمات ا لتـوميكـن ذ� مـن ا ّ

تج ما ية  سامت ا ّا ن نفع ملل مت¶ الـيت ل ية ويس عن طريق امحلاية غري احملـدودة ا ية حمدودة بفضل براءة  حملـ لفرتة ز ل نفع من
يل العالمة ية  سجتج عن  معل تت بح �خـرتاع احملمـي مبوجـب الـرباءة ملـاك. ن ية  ًو,ى انقضاء مدة الرباءة ا يـص  لنفع

ثا ية اليت مياط ا سامت الو سخوا ا ندئذ جيوز للغري أن  للشاعا و ل ن ع ظيفم يسـت ً  .م عهنا يف الرباءةُ

 مثال
يـة  تحدة األمر يكالوال§ت ا  ,Saint-Gobain Corporation v. 3M Company, 90 USPQ2d 1425: مل

(TTAB 2007) تـألف مـن لـون قرمـزي طـيل بـه اكمـل الوجـه يل عالمـة جتاريـة  ُ سعى مودع الطلب إىل  ّ ت تسج
شن من  نفرة من أنواع األوراق الاكشطة اليت تقوى "خلا ّورق  يج إلهيـابإضافة للسـ نـسـورق مقوى أو قطعة  ومبـا ". ّ

يل أن الورق قد  تأص¶ فقد أدعى مودع طلب ا يزيية  تألف من لون معني ال متm مسة  سجأن العالمات اليت  ّ مت لتت م ّ ّ
يزيية سب بذ� مسة  متا سأ� معرفة ما إذا اكنت العالمـة الـيت يريـد . كت تقيص يف  نة ا موبديل عن ذ�، نظرت  ل جل ّك

هاتاملودع  بة مطلقة حتول دون  ية وإذا اكنت كذ� فإهنا شلك  يلها ذات مسة و عق يف سجيل ظ تسج ّ  .ت

يات )و(  نظام العام واألخال قا  ل

يل .40 يـة ا تظام مـن  بعد  ية لآلداب  نا نظام العام أو  تجارية اليت تعد خمالفة  سجإن العالمات ا معل ن س لل تـل ت لّ ت ف م وقـد . ُ
يان عىل أن ّأكدت الردود الواردة عىل � سـتب باب الـرفض يف العديـد مـن ّ ثل أحد أ رشط  سـ عدم الوفاء هبذا ا مي ل

ً ردا إلجياب74(األنظمة  ّ.( 

بب احملـدد  .41 باب الرفض األخرى، فإن اللجـوء إىل هـذا ا يع أ بة إىل  شأن  ّوكقاعدة عامة، وكام هو ا لـسن سـ مج سـ لل
ب� املعين سود ا ثقايف اÓي  ياق �ج�عي ا لحيمكه ا ي ل تخ. لسـ بـارات ،دمتـسـوبعض األنظمـة  ع يف هـذا الـصدد، 

بـو�"و" سـياسـات احلكومـة"مثل  ملقبـادئ األخـالق ا هـوم .14"م ب�ان  مبف وتأخـذ بعـض ا تجاريـة "لـ لالعالمـات ا
 .15"الفاحضة

ث¶  مأ
يل العالمة : نفرسا   اليت ”EXTASY IF YOU TASTE IT, YOU ' LL BE ADDICT“تسجمت رفض 

برية"تشري إىل  ية وا لرشوت رو ح تجًنظرا إىل" م تخدمة حتـث عـىل تعـاطي  بارة ا نـ أن ا سـ ملع َ  غـري رشعـي وسـام مل
يني ناو9 من اآلد مومؤذ ملن  يت بق . ٍ تجارية توI بأهنا  ناف الرفض وذكرت أن العالمة ا نطوقد أكدت حممكة � ل تت ّسـ ّ ئ

ها قـــــانو;  تعام تـــــوي عـــــىل مـــــادة حمظـــــور ا تجـــــات  ًعـــــىل  ل ســــــ حت بـــــاريس، (من ناف  بحممكـــــة � ئت   26ســــــ
 ).2008سبمترب 

يةالوال§ت   تحدة األمر يكا تربت العالمة الواردة أد;ه ذات طابع غري أخـاليق أو ذات طـابع فـاحض نظـرا لقد: مل ً ا ع
نطوي علهيا لكمة  ية اليت  سو تلإلشارات ا قل ّ“ROD”) تـداو� ) قـضيب يس اللغـة اإلنلكزييـة ا ملوالـواردة يف قـوا م

ها با  تخدام العالمة اليت قدم املودع  ياق ا لتسجيلو ً طل سـ نطـوي عـىل SEX ROD سـ ت واليت اعرتف املودع بأهنا 
ية  .جنسـإحياءات 
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تقـارير إىل أن اإلشـارات  .42 يـة لـآلداب، أشـار أحـد ا نا نظـام العـام أو  ياق اإلشارات اليت تعـد خمالفـة  ّويف  ل لل فسـ م ّ ُ
ها كعالمات جتارية ية ال ميكن  بادئ اإلسا تسجيلا�الفة  ن ن مية  آخر أن اإلشارات اليتوالحظ تقرير. 16للم تيس  ق  تك

يل ية قد ال تكون قاب¶  سجرمزية عا ية . 17للتل ئة من اإلشارات إىل رموز أخرى غري الرموز ا, شري هذه ا نوقد  يلف ّت
يات مثل رموز  ياتاخلمجلعا هامة وا ناديق ا مجلعريية وا ية هامةللص يات Gر ية والرتبوية أو أسامء  ثقا خي ا خشص  .فل

ث¶  مأ
يا  تجاري: نأملا تخدام ا لإن � سـ هامة كعالمـات جتاريـة، ّ ية ا يات ا, ية أو ألسامء وألقاب املر بارة د ل احملض  ن ين جع ي لع

ثـري مـن ا)موعـات  وإعطاء احلق احلرصي شاعر ا ثل تm العالمات يعد من األمور اجلارحة  تخدام  لكيف ا ملم ّسـ ُ
ية بـ. ملعنا تجارية فإن ا تخدامات ا شلك عام، عن � تج،  يث إن الطابع اجلارح  لطلو ل سـ ب ني ات املقدمـة يف هـذا ح

ها بـات  سعى إىل تقـدمي  سلع الـيت  تجـات أو ا لتـسجيلاخلصوص ميكن أن ترفض lـام اكنـت ا طل يُـ لـ وبـذا فـإن . ملن
ثل  نـة وللعـامل (”URBI ET ORBI“، و"داليل المـا"، وMESSIAS“و" قـرآن"مإشارات  " بـوذا"و) يللمد

با”PONTIFEX“و ياسات العامة و ها نظرا �الفهتا  مل مت ر للسـ ً بو�فض يات ا ملقدئ األخال  .ق

يا  تجارية : تفال يل العالمة ا لمت رفض طلب  ئة  (”M-99-87 “LIVE LIGHTتسج بغ مضن ا لفخبصوص ا  34لت
ئة  بـغ ) 35لفواخلدمات مضن ا شأن تعـاطي ا يا  �بو� اج يات ا بادئ األخال ياسة العامة و تألهنا خمالفة  بـ ع مل لسـ ًلل ملق ق ّ

تدخني[ بوها لغرض ] لوا لإال أنه مت  ق ئة ّ نه . 35لفاإلعالن مضن ا هم  شعار قد  تب إىل أن ا ند قرار ا موقد ا يف ملك لت ّس
تدخني يع عىل ا هور عىل أنه  لا تشج  .مجل

ية : الرنوجي  يل العالمة ا للفظمت رفض  تسج ّ“MEKKA” ) نـدرج مضـن ") ملكة"املقابل الرنوجيي تخبصوص سلع 
تني  سلمنيًنظرا لكوهنا قد) حلم اخلزنير وما إىل ذ� (30 و29لفئا شاعر ا مل جترح   . م

ــرويس  ــة: �حتــاد ال ي تا يل اإلشــارة ا ــض  لمت رف ل ــسج ت ّ:" ВИНОКУРЕННАЯ МАНУФАКТУРА")  ــصنع م
تعلقــة ) للتقطــري ية " خبــدمات ر§ض األطفــال"ملا سا بــادئ اإل يــة للمــصاحل العامــة و نا تــربت  نيــث ا نــ مل فع م ح

يات  .قواألخال

 

 

 

 

 

يان أن اإل .43 نت بعض الردود عىل � ّوقد  ب سـتي ّ تعـني رفـض ب ها  ّشارات اليت يرجح أن ترض بصورة ا,و� ومبـصا ي حل ّ ّ
يات .18تسجيلها بس،  شاهبة أو اليت تكون مماث¶، عىل حنـو حيـدث ا يات ا تعلق  سم وهذه األحاكم  مل سم تـت للت للـل

ها اإلرث العـاملي سـ ياء اليت  ثقايف ,و� ما، أو لأل ياء اليت تعود إىل اإلرث ا ية ولصور األ يضّمالر شـ ل شـ واء أاكن ّمس
ميـة خاصـة تيس  يا واليت  يا أم  قثقا تك ًف يـة إذا طلـب . طبيعً ثقا ياء ا تعلـق تـm األحـاكم كـذ� أل فوميكـن أن  ل شــ ت

ثلوهنم ميها أشخاص آخرون غري مالكهيا وبدو موافقة هؤالء أو األشخاص اÓين   .تسجيل

ث¶  مأ
يل : �حتاد الرويس  تسجقدم طلب  يةلّ تقة من امس عائ¶  جتار كعالمة”MIRONOVKA“ لتسما مشـية ويه 

تش مريونـوف، كـام قـدم طلـب  يخـايلو ية لالحتـاد الـرويس سـريغيي  يدرا ية ا يريس ا)لس �حتادي  م لف فئ ل للجمع
ية لتسجيل  تش ”MEDVEDEVKA“لتسما يرتي أ;تـو تقاقا من امس عائ¶ ريس �حتاد الرويس د ي، ا يفئ مي لشـ ً
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يديف فيد تني املذكورتني. م يل ا يومل يمت  سمسج يل تm اإلشارتني خمالف للمصاحل العامة لتت تسج آنفا ألن  ّ فهو قد (ً
ها  ).حليلحق الرضر بصورة ا,و� ومبصا

ــــرويس  ــــرص لفظــــي: �حتــــاد ال ن ــــواردة أد;ه واملؤلفــــة مــــن  ــــة ال تجاري يل العالمــــة ا ــــض  عمت رف ل ــــسج ت ّ 
"КИЖСКИЙ БАЛЬЗАМ ")سم ية املعامرية ) بلكزي¤  يعي ويه موق) ¤حظرية كزي(لبنوصورة ا طبع ثقايف و

تصة عىل ذ� سلطة ا بب عدم موافقة ا يوسكو  سب قامئة ا ندرج مضن اإلرث العاملي  �رويس  ل ن ل ح  .بسي

 

 

 

 

 

 

 مسة اخلداع )ز( 

يـة  .44 يعة أو نو شأن  هور  تجارية اليت ختدع ا يل العالمات ا ب�ان، رفض  عثريا ما يمت، يف العديد من ا ب ب ل سج ل طك مجلت ً
سلع أو اخلدمات ال شأ ا لأو  تخدم ل�ال� علهيامن يان إىل أن مسة اخلدا. تسـيت  تبوشري الردود الواردة عىل �  عسـت

رشط ياق إجراءات الفحص، وأن عدم الوفـاء  ها يف  بـيمت  ّحتل سـ بابيل با مـن أ ثـل  ســ اإلجحـام عـن ا�ادعـة  سـ ًمي  ب
ً ردا إلجياب73(الرفض يف العديد من األنظمة  نجم ). ّ يوميكن أيضا أن  سوبة إىلاخلداع عـن مسـة ً  منـمزعومـة 

تخداlا  بهتا واملراد أو الغرض مـن ا تجارية بصددها مبا يف ذ� تر تخدم العالمة ا سلع أو اخلدمات اليت  ســا ل سـ كيل ت
شؤها اجلغرايف اÓي يمت تصوره ّأو  سلع أو اخلـدمات . من تـصور جيمـع بـني ا لـوعالوة عىل ذ�، فـإن أي رابـط  ّ م

نظمة قد يعد  ية وبني أي خشص أو  ّا ُملع م يل اخلداعن  .قبمن 

ث¶  مأ
سويد  ــا ية: ل ــضا ــرباءات (PATAYA (04-351) لق ــة ل ي ناف ا نحممكــة � ملعت ــة . )ئســـ رأت احملمكــة أن العالم

PATAYAنظر يـة  إلهيا عىلي قد  سلع ا ن أهنا تعين دال� عىل املصدر اجلغـرايف  أي أرشبـة فواكـه وعـصائر (ملعللـ
ند G يف ،§Gنة  شؤها مد يلفواكه  ي يام أن مقدم طلـب ومن ا). من هور ال ّملرجح أن تؤدي العالمة إىل خداع ا ّ سـ مجل ّ

نني األملان يل من املوا طا  .لتسج

ية  تحدة األمر يكالوال§ت ا ية: مل  :لقضا
 “Corporacion Habanos, S.A. v. Guantanamera Cigars Company, 

86 USPQ2d 1473, (TTAB 2008)  
يل العالمة  نني ألهنا " GUANTANAMERA"تسجدمعت احملمكة الطعن يف  يجار وأدوات املد خبصدد ا لّس

تخدمة هو معىن جغرايف يف ضوء املعىن  بارة ا ئة وخادعة وخلصت إىل أن املعىن األويل  سـها بطريقة خا للع ملط ّ ّ تصف
ية وهو  با ناطقون إل يون ا سـهتلكون األمر ها ا يه  ناملرجح اÓي  سـ ل مل يكيعط ل نطقة  أو يشء"ّ ممواطن من 

تا;مو، يف تا;مو" كو أو نغوا بارة اليت طر?ا مودع تلتفت ومل ". نامرأة من غوا تقيص إىل املعاين األخرى  للعنة ا ل جل
نهيم  سـهتلكني اÓين  يل وخلصت إىل أنه ما من معىن من تm املعاين حيظى مبعرفة واسعة ,ى ا يعطلب ا مل لتسج

شق أما . األمر بة إىل ا ل تقيص أن لنسـ نة ا بني  ثاين فقد  لا للج ت ًناك ربطا بني سلعّل ًا وأحاطت علام ّا وبني ماكن مّ مه
تا;مو، وكذ� ملعلومات اليت  ته يف مقاطعة غوا بغ تمت زرا نة ومفاده أن ا هة الطا ته ا نالعرتاض اÓي قد ع ت ّع ل جل م

يجار، وسع بغ وا هرة كو يف جمال ا ّسبت  لت ل ش ية ىتث يل إىل إجياد ص¶ غري  شخص اÓي أودع طلب ا حقيق ا سج لتل
ية وبني كوب تجاته ا ّني  بغ لتن نظر إىل . م تقيص إىل أنه  نة ا تعلق شق األخري، خلصت  لوف�  ل جل ل سمعة اليت ّي لا
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تاز فإن  يجار ا ملمحتظى هبا كو يف جمال ا سلع وبني املاكن هو أمر 9 أثر أسايس لسـ سـهتm لالربط بني ا مليف قرار ا
تجات مقدم الطلب  .منرشاء 

بب  .45 بق  سوميكن أن  هـا ينط يس  تقـارير، عـىل �دعـاءات الـيت  لالرفض املذكور أعـاله، كـام لـوحظ يف بعـض ا لـ ل
يات  تاج الزراعي اإليكولو¦ عن طريق إطالق  ثل اإلشارة إىل اإل تجارية  سمأساس والواردة يف العالمات ا ن مل م

 ".بيولو¦"أو " إيكولو¦"مثل 

ث¶  مأ
نرص اللفظي : �حتاد الرويس  لعإن ا شري إىل ) coffee" (ّبن"ّ ها والـيت  ية املراد  يه ا متل  تـاÓي  سم تسجيلعل تل تشـ

ثـل  ها  تجـات املـراد  سم مـن ا تعلـق  يق فـ�  سلع غري د منوع حمدد من ا يل تـسجق ن بقـ ي ملل " مخـرية"، "أرز" "شـاي"ّ
 "ّخل"، "فلفل أسود"، "خردل"، "ملح"

 

 

 

 

ترب: ا,امنرك  نطوي عىلعلقد ا تجارية الواردة أد;ه  ت أن العالمة ا يعـة بعـض ل شأن   mسـهت يل ا ب إماكية  بـ ملـ تضل طن
ية سلع ا نمن ا نوعة، خاصـة، مـن اللـنب " MILKTIME"فعبارة . ملعل سلع ويه  يهنا من ا مصشري إىل أنواع  ل بع ت

ثل  شأن سلع  موبذا فإن العالمة قد تكون مضل¶  ب ّ ية"ّ ثلجات املا ئا توي عىل الزدي ا)مد " مل تجات اليت  ّوا حت ملن
ندرجة مضن ا لفوا  .30ئة مل

 

 

 

يا  ترب أن العالمة : نأملا تجارية عا برية اليت ال ”KOMBUCHA“لا تعلق بأنواع ا ية ف�  نطوي عىل مسة خدا ل  ي ع ت
بوشا"تضاف  تالكو شاي أو . إلهيا" م تخمـر يـضاف إىل ا بارة عن فطر  بوشا  لـوالكو ع ّت م تـوي "م يعـي  حيرشاب  طب

يدة تري§  محعىل  بوشا ". بك نة عىل أن الكو توميكن الرب يفر مه لكتخدم مع ا ندي(تسـ اخلـزب وأنـواع "ويف ) لهالفطر ا
شوربة والزدي هـا احلـق يف أن تفـرتض أن رشاب . لا يني  سـهتلكني ا يه فإن مجموعات ا لو ن مل بـرية(ملععل شار ) لا ملـا
يه هبذه الطريقة  بوشا، عىل األقللإ تتوي لفعل عىل الكو  .محي

يل العالمة امل: الرنوجي  ناف  نة � سجرفضت  ت تجل يةئسـ تا لربة ا ل  عنرص زخريف (””””HOLLAND HOUSE“: ك
تني ) ّخطيعنرص +  ندرج مضن ا سلع  تعلق  ئاÓي قد طلب بصددها ف�  ت ب واكن مقدم الطلب من . 33 و32لفي

سلع هـو  تقاد بأن مصدر ا هم ال يمت خدا يني  بة هامة من الرنو ترب أن  تحدة وقد ا لـمواطين اململكة ا ع جي سـ ع عمل س ن ّ
ية ّومل حيدد مق. لهوندا سلع ا ندم الطلب أن ا ملعل  .لهوندا لفعلمأGها ّ
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يا  ية النطواء العالمة عىل بعـض : فينسلو بب وجود مسة خدا ية ميكن �عرتاض  سلو عيف إطار املامرسات ا ن بسل في
شأهنا  سلع واخلدمات اليت يـودع طلـب  تجارية ف� خيص ا يل العالمة ا يث يرجح أن يؤدي  بـاإلحياءات  ل ل تسج ّ ح

هورإىل خداع ترص قامئة سلعوقد ألزم مقدم الطلب . مجل ا تجة وفقا ,الالت حمددةهتقبأن  سلع ا ً عىل ا ن  .ملل

 

 

 

 

 

ثا(6املادة  )ح(  Wً ية) ل نا ية ا ية ريس محلاية ا عمن اتفا لص مللك  ق

ثا(6تريم املادة  .46 Wً رشية واألعالم وشعارات ا,و� األخرى) ل شعارات ا فإىل حامية ا ل طراف يف اخلاصة ,ول األ ل
ية  نا ية ا ية ريس محلاية ا عاتفا لص مللك ية ريس(ق تد امحلاية اليت توفرها املادة ). قاتفا ّو ثا(6مت Wً شعارات لـالتـشمل ) ل

يـة ا,ويـة ذات  نظامت احلكو تـرصة اخلاصـة  شعارات األخـرى واألسـامء أو األسـامء ا رشية واألعالم وا لا ملـ � مل ف ل
شود مـن املـادة . كرث مـن دول احتـاد ريـس أعـضاء فهيـااليت تكون دو� أو أ الطابع ا,ويل ثـل الغـرض ا نـو ملمت ي

ثا(6 Wً ية املذكورة أعاله أو ) ل شعارات أو اإلشارات الر تجارية املامث¶  تخدام العالمات ا يل وا مسيف حظر  لل ل سـ تسج
ها به  نطوي عىل بعض ا معاليت  شـ  .لت

ث .47 يان إىل أن عدم � توشري الردود الواردة عىل � ت مت ّ ب ثا(6ال ألحاكم املادة سـ Wً با ) ل شلك  ية ريس  ًمن اتفا ب سق ي
باب الرفض يف العديد من األنظمة  ً ردا إلجياب74(سـمن أ هم املطروح هـو مـدى ) ّ سؤال ا ملوا العالمـة ممـاث¶ ل

ية مبوجب املـادة  ها لإلشارات ا سعى إىل  حملماليت  ثـا(6تسجيلي Wً شاهبهتا إىل حـد مـا) ل ّأو  يعـة . مـ طبوقـد تكـون 
ية من األمور الويقة الص¶ ملوضوع بق علهيا العالمة ا سلع أو اخلدمات اليت  ثا ن نط ملعل  .ت

ث¶  مأ
بارة عن حمااكة ”GALILEO“مت رفض العالمة : نفرسا  ع الواردة يف إطار تصممي زخريف ألن جزءا من العالمة  ً ّ

باريس ذ� الرفض الـيت رأ. للعمل اإليطايل ناف  بوقد أكدت حممكة � ئت سـ يـات األضـالع ّ عت أن كـون زوا§ ر ّ
سـهتm العـاديةمبتور يـه ا تفطن إ يفـا ال يـاكد  تالفا  شلك ا ملـ  ل يـ ًي طفً بـاريس، . (خ ناف  بحممكـة � ئت  فربايـر 9ســ
2001.( 

 

 

 

 

يا  ّلقد ريئ أن العالمة : نأملا ُ“ECA”  ياء مهنـا تعلـق بأ ها فـ�  شــاليت طلب  ي يـة "تـسجيل يـات معلوما تأFـزة وبر جم
توتريب ونظمي تـدريبت تعلـمي وا شطة ا ندوات، وإعطاء ا,روس، ونظمي أ ل ا ل ن ت يـة للحـصول " ل هلال تفـي مبعـايري األ

تربت حمااكة ععىل امحلاية ألهنا ا نجوم اليت ترد يف شعار �حتاد األورويب،ّ وقد عـزز . ل من زاوية شعارية، ,ائرة ا
نرص اللفظي  باع بوجود عال ”ECA“لعا  .�حتاد �ورويبة بني مقدم الطلب وبني قنط�
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ية : الرنوجي  تا لمت رفض العالمة املربة ا ل اليت ) ّخطيعنرص + عنرص زخريف  (””””NORWEGIAN DIVER“ك
ّقد ئة مُ ندرج مضن ا شأن سلع  ها  لف طلب  تيل ب تألف من العمل الرنوجيي9لتسج  .ت ألهنا 

 

 

 

 

ية  مت رفض: الرنوجي  تا لالعالمة املربة ا ل ّنـرص خطـي+ عنرص زخـريف  (””””IN-WATER BOOT KIEL“ك  )ع
تـني  نـدرج مضـن ا شأن خـدمات  ها  ئاليت قـدم طلـب  ت لفبـ يلسج ثـل عـمل �حتـاد 41 و35لتـ بـار أهنـا  مت عـىل ا عت

 .األورويب

 

 

 

 

 

تان عىل شعار �حتاد الرويس: �حتاد الرويس  تا تجارتان ا تان ا يتوي العال ل ي ل لحت هام إال بوضع . م رس  ّومل  سجيل تي ّ يت
شأن  بإبراء ذمة  يةّ تصة ا سلطة ا نرص غري القابل للحامية ومبوافقة ا نا � ل  .ملعلع

 

 

 

 

 

 

 

يا  تجارية الواردة أد;ه معال بأحاكم املادة : فينسلو يل العالمات ا ًمت رفض  ل ثا(6تسج Wً ية ريس) ل ّولعـل . قمن اتفا
 Iبت إىل أن اإلشارة تـو بارات اليت ذ تأثر بأحد � يجة ا تخذ جاء  لالقرار ا ّت ه ت ل ن لجمهـور بوجـود عالقـة بـني عمل

يل بصددها سلع واخلدمات اليت قدم طلب ا ية، ونوع ا نظمة ا سجمقدم الطلب وبني ا ل ن تمل  .لملع
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 شعارات ورموز حتظى حبامية خاصة )ط( 

سني حـال اجلـر© واملـرىض  .48 يـف  يـة  تحـقد تأيت حامية اإلشـارات اخلاصـة مثـرة ملعاهـدات خاصـة مهنـا اتفا لن ج ق
سل سطس 12حة املعقودة يف مللقوات ا يب األمحر وما شاهبه من الرمـوز (1949غ أ ومعاهـدة ) لصلحامية رمز ا

لنريويب محلاية الرمز األومييب املربمة يف  مترب 26ّ تـضارب مـع اإلشـارات . 1981سب  بار أيـضا ا لوقد يؤخذ يف � ًت ع
يات دوية خاصة يف إطار إجراءات الفحص  لاليت حتظى محلاية مبوجب اتفا ً ردا إلجياب68(ق ّ.( 

تـضارب  .49 باب الـرفض إىل ا بب حمـدد مـن أ ند  تجارية، ميكن أن  يل العالمات ا لويف عدة أنظمة  ســ س ل ّسج يـ سـت ت ل
ية  شعارات ا ثل ا ية  متل مع إشارات حتظى حبامية القوانني الو مللكا لم طن ً ردا إلجياب46(حمل ، واإلشارات اخلاصـة )ّ

ية  متعات ا ية وا شعوب األ حملل صل ًردا إلجياب 26()ل ً ردا إلجياب37(أو اإلشارات األخرى ) ّ ّ.( 

ث¶  مأ
يـد أسـامء أو جـوائز أو : الربازيل  ساخ أو  يل ا شلك حمـدد  ية الربازييل  نا ية ا تقلحيظر قانون ا نـ سج بـ ع سـتلص تـ ّ مللك

يـة أو  �يـة أو �ج ثقا يـة أو ا ية أو ا تظاهرات الر§ عرموز ا ل ن ض فل تـصادية أو الف ية أو � يا لتقا ق سـ نيـة، سـواء لـسـ
سلطة  ية أو حتظى عرتاف رمسي إال إذا أذنت بذ� ا لاكنت ر يةّمس تظاهرة ا يان اÓي يروج  تصة أو ا نا لل ملع� ّ . لك

يــة لالحتــاد  نقديــة واألوراق ا ندات والقطــع ا يــد األلقــاب وا ساخ أو  بنكوعــالوة عــىل ذ�، فــإن ا لت لسـ سـ تقل ــنــ ل
ب�§ باب الـرفضلوالوال§ت واإلقلمي الفدرايل، واألقالمي، وا با مـن أ شCن  ب� مـا  ســت أو  سـ يـ ًل غـري أن هـذا . ب

يـد يـة ال يـزال  نقديـة أو الورقـة ا ند أو القطعـة ا بـق فقـط إذا اكن لك مـن اللقـب أو ا قاحلظـر قـد  لبنك ل سـ لـنط  ٌي
تداول يـة ("”OLIMPÍADAS“وقد رفضت لكمة . لا يـة") لميبألعاب أو تا لالـيت تـدل عـىل اخلـدمات ا ل تنظـمي : ّ

ي ضبار§ت ر§ يةم ية أو ترو نظمي معارض ألغراض ثقا جية أو   .فت

 

 

 

 

 

يك  شعار دو� : ملكسـا يدا  ها، تعد  لمت رفض العالمة الواردة أد;ه ألهنا، إذا نظر إلهيا يف مجمو ًتقل ّ ع يكّ وعىل . ملكسـا
يدا ويه  يقة فإهنا شلك  ست حمااكة د ًالرمغ من أن اإلشارة  تقل ت قي ل بـنيّ تايل تقع حتت طائ¶ احلـمك ا ّ مل  يف القـانون ل

يل أي  شعارات أو را§ت أو رموز أي بـ� موضـوع  يد  ساخ أو  ييك القايض بأال يكون أي ا سجا ل تقل ن تـسـ سـتملك ّ ّ
 .عالمة جتارية بدون إذن

 

يك العالمة املرفوضة  ملكسـشعار دو� ا
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نـرص يـضم صـورة تعـرب عـن الرمـز الرمسـي لالحتـاد ا,ويل : حتاد الرويس�  ية الواردة أد;ه عىل  ّمتل ا ّ ع لتسم تشـ
هالل األمحر يب األمحر وا ليات ا لصل ها كعالمة أمر غري ممكن بدون موافقة �حتاد ا,ويل . مجلع يه فإن  تسجيلو ّ عل
هالل األمحر يب األمحر وا ليات ا لصل  .مجلع

 

 

 

 

يا )ي(  يةلبا  ف;ت اجلغرا

ية  .50 ية  يا;ت جغرا تألف من  توي عىل أو  محمإن العالمات اليت  ب ت فحت شأ(ّ ية ا نمبا يف ذ�  ملسم ها يف ) ت تسجيليرفض 
ب�ان ياق . لالعديد من ا يL يف  رشط يـمت  هـذا ا ثـال  يان إىل أن � ســوشري الردود الواردة عـىل � حتلـ ت ت لـت لم ّب ســ

تضارب بني يا لإجراءات الفحص كام أن ا با لبا ثل  ية وبني العالمات  ية ا ً;ت اجلغرا ب سف مي للرفض يف العديد من حملم
ً ردا إلجياب59(األنظمة  ّ(. 

ث¶  مأ
ية : الربازيــل  يل ا سممت رفــض  تــسج  كعالمــة ”CA’del SACRAMENTO FRANCIACORTA“لتــ

يذ إيطايل شأ  ية  بارة عن  رشوت ألن اإلشارة  تعلق  نبجتارية  ن سم ع لت مت  .ّمب

تني : فامجهورية مو,و  شأ  ييت  متالن عىل  تجارتني الواردتني أد;ه ألهنام  تني ا يل العال يمت رفض  ن سم ي ل محمسج ت مت تشـ م
")TEQUILA"و "JAFFA"( تعميل هــاتني سا مــن  يل  شخــصني الAيــن قــدما طلــيب ا سـ وألن ا يــ سج مــل تــ لّ ل

تني ا�ولني ّا  .لتسمي

 
توس"برية  مطعمة " ليسا

يال  لتيك
ية ريمجموعة العص  مل العا

  غو,جافا
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ية : �حتاد الرويس  تا ية ا تربت ا لا ل سم ّتان فولوغدا ("ВОЛОГОДСКИЙ ЛЁН"لتع شأ ) ك ية ا نـشاهبة  سم ملم لتـ
ية  يال" (ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО"سـالرو ّد يه ر)  فولوغدانت نادا إىل ذ� احلـق علو ها ا ًفض  ت سـيل تـسج

سابق ّا  .ل

 

 

 

 
 

 )ًاإلشارات املؤلفة حرص§ من أشاكل(األشاكل  )ك( 

تجـات الـرضوري  .51 سلع ذاهتـا وشـلك ا يعـة ا شلك اÓي تفرضـه  تـألف حـرص§ مـن ا نإن اإلشارات الـيت  لـ ب لـ ملت ط ً ّ
بعد سلع  برية عىل ا مية  شلك اÓي يضفي  ية أو ا يجة  تللحصول عىل  ست ل ك ل ن تن ق يل كعالمات جتارية يف تق لتسج من ا

ب�ان بـة رفـض . لالعديد من ا تخطـي  سمح، بوجـه عـام،  يزيية ال  سمة ا ساب ا عقواجلدير ملالحظة أن ا ّ ب يـ مت ل لت ك ّ
يل  .لتسجا

ث¶  مأ
يا  رشوط الالزمـة حـىت حيظـى محلايـة بوصـفه : نأملا ترب أن شلك نوع معني من احللـوى ال يفـي  لـا ًنوعـا مـن "ع

سPكر يل اإلشارة كعالمة جتاريةلو" لا بـادر . تسجتايل فقد رفض  تتوقد مجع شلك احللوى بني سـامت تـصويرية 
ية تجات ا يعي وتدل، عىل حنو منطي، عىل ا شلك  نإىل اÓهن  ن ب ملعب مل شلك وكأنـه تفريـ. ّط ّوقد بدا ا  عـن بعـض علـ

تالف تلـف أي ا سPكر وال  نع ا تخدام يف جمال  شائع � ية ا خـاألشاكل األسا خي لـ ص سـ ل  ملمـوس عـن األشـاكل سـ
ية تجات ا بة إىل ا تخدمة عامة  ناألخرى ا ن سـ ملعسـ مل ن  .لمل

 

 

 

 

 

 

 

 

يا  س: نأملا تعم¶ يف ا ترب أن شلك األقراص ا ّا لغـ سـ ملع ساّ ّالت و تـع غـ رشوط الالزمـة  للمتاالت الـصحون ال يفـي  لـ
محلاية .Óم ا�توى �ه تجات �سـهتالية العادية يعد  تعلق  سـوف�  ك ن مي ّ ياُمل تد ها  سـهتm العادي  ًي يويه ا ن مل مل . ل

تج معــد فــشلك  بة إىل  ـي  ية وهــو أمــر بــد ية األسا ند ثــل أحــد األشــاكل ا ّالقــرص املــدور  ُنــ نــ سـ ســـ ســـ ه ممي لل هي ّ
ساالت الصحون ساالت و تخدام يف ا ّلال غّ لغ شاهدة . سـ تعودة عىل  سـهتدفة  رشحية ا موعالوة عىل ذ�، فإن ا ّمل م ل ّ

تحرض سامت اللوية يف  سـتلف ا ن ل مخم تلف املكو;ت(ل يلغسـات سوائل اّ ّي¶ من  خم  ).تشك
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سمة الواردة أد;ه واليت ق: الرنوجي  ُمت رفض العالمة ا ّ ها لـ�ال� عـىل مد) ّ طلـب  ئـة " ّالـنب"لتـسجيل  30لفمضـن ا
تج املعين يف ا تربت مؤلفة حرص§ من مواد  نيث إهنا ا تغل ملع ً  .ح

 

 

 

 
سمة ا: الرنوجي  يل العالمة ا ّمت رفض  ( ئـات تسج ندرج مضن ا تجات  تعلق  لفلواردة أد;ه ف�  ت ن  ألنـه 21 و5 و3مبي

تج يف ا تألف حرص§ من مادة  نريئ أهنا  تغل ملت ً ُ. 

 

 

 

 

 
تقارهـا إىل مـا ميزيهـا عـن غريهـا: �حتاد الرويس  يات الـواردة أد;ه ال ّمت رفض ا ف يـة . لتسم ثـل اإلشـارات ا نو ملعمت

ها سلع اÓي طلب  ية  تسجيلصورة وا لل  .قع

 

 

 

 

 

 

شوكوالته: ا,امنرك  بـارة عـن جعـني فطـري هـش مغطـى  يـة ويه  سلع ا لـتألف العالمة من تصوير  ع ن لل وتـأيت . ملعت
شوكوالته  تلف األجحام واألشاكل سواء أاكنت مغطـاة  بوظة عادة عىل  شة املعدة لالسـهتالك مع ا لـالفطائر ا خم ل ّه ل

ناول. أم ال تادين عىل  سـهتلكني ا يه فإن ا تو ملع مل تـربوا شـلك عل ها ال يـرجح أن  يع أشـاك شة  يع هذه الفطائر ا جبم ّه ل ل
ية سلع ا شة كعالمة جتارية  نالفطرية ا لل ملعه ّ يـزي بـني . ل سـهتm مـن ا تج لن ميكن ا متوناء عىل ذ� فإن شلك ا مل ن لب ّ مل ّ ً

تجات سائر الصانعني يل العالمة وبني  هة اليت تطلب  نتجات ا سج من تم  .جل

 

 

 

 

نإن إماكية إعامل هذا  .52 باب الـرفض ;درة ونطـوي عـىل بعـض املـصاعب، ومـع ذ� ّ بب من أ تا ســ ماكن فبـاإللّس
ب�ان بعض ا ية  يدة يف إطار �جهتادات ا ثور عىل قرارات  لا ل ه لفقلع تجـات .19مف يعة ا شلك اÓي تفرضه  ن فا ب ملل ط

ية تجات ا شاهبة  نحرص يف األشاكل ا ّذاهتا  ن ن مل ملعي )ـوناء عىل ذ� ال تعد العالمـة ا. للم ّب ُ ب�ان، ً لـسمة، يف تـm ا ّ
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تخدمة يف العـادة يف إطـار  بـريا عـن األشـاكل ا تالفـا  شلك ا تلف ا يزيية إال إذا ا سـذات مسة  ك ل ملـمت ً ً خ خ املامرسـات ّ
ها القطاع املعين تجارية اليت  ينهتجا تص بـه . ل هـا شـلك  يس  سلع اليت  بق احلمك املذكور آنفا عىل ا ندما  ختـو ل نط لع ل ً ي

يف يعد  ّفإن شلك مواد ا ُل يةتغل سلع ا شلك ا نمماثال  ل ملعل شلك اÓي . ً ثال، فـإن ا تعلق األمر ملوائع،  ندما  لـو ي ّع ً مـ
يف تغلتعني حفصه هو شلك مواد ا رس . 20لي ّو بـق يف يـة عـىل أنـه  يجـة  تج الالزم للحصول عىل  نطشلك ا ن ن من تق ت مل

يجة ناك أشاكل أخرى ميكهنا أن حتدث تm ا نظر عام إذا اكنت  نتبغض ا ه  .لل

ث¶  مأ
تويا  نإ نـدرج : سـ تجات  شأهنا ف� خيص  سمة الواردة أد;ه، اليت قدم طلب  تجارية ا يل العالمة ا ترفض  ن ب ( ل مسج ّ ُت ّ ُ

ئة  تجـات 14لفمضن ا يعـة ا نـامج عـن  شلك ا تألف حرصا من ا ناف ألهنا  نة � تب و بل ا ن، من  ب ل ل ت ت ملجل ط ًسـ ّ ئ ملك ِق
ية  .ملعنا

 

 

 

 

سويد  تجارية الواردة: لا يل العالمة ا لمت رفض  ثل تسج  مـن املـادة 2ًمائدة وذ� وفقـا للفقـرة أدوات مت أد;ه واليت 
تعلقة 13 سويدي وا تجارية ا مل من قانون العالمات ا ل سلع"ل بـرية عـىل ا ميـة  لـألشاكل الـيت تـضفي  ك  وقـد رأت ".ق

تج  برية عىل ا مية  تألف حرص§ من شلك يضفي  ية  نـاحملمكة أن اإلشارة ا ك ت ملن قملع تـان (ً تالز تان ا ما مل  94-525لقـضي
ية لرباءات94-526و ناف ا ن، حممكة � ملعت  ).ئسـ

 

 

 

 

 

 

سويد  يــة: لــا يجــة  شلك املعــين ال تعــزى إال إىل  ية  سامت األسا نمت رفــض العالمــة الــواردة أد;ه ألن ا ن للــ ســـ تقلــ تُ ّ ّ .
بب الرفض، مبوجب الفقرة  سويدي، ال13 من املادة 2سوالحظت احملمكة أن  تجاريـة ا لـ من قانون العالمات ا  ل

يــة ذاهتــا  يجــة ا يــق ا سمح  بــات وجــود أشــاكل أخــرى  نميكــن جتــاوزه بإ ن ــ ت تقث لب ت ية (لتحق ، حممكــة 06-168لقــضا
ية لرباءات ناف ا ن� ملعت  ).ئسـ
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ية )ل(   لنسوء ا

يـةبيّنت  .53 سوء  ها  بغي توفري امحلاية ألي إشارة قدم طلب  تقارير أنه ال  نبعض ا بـ ي يلل ويف العـادة تـمت دراسـة . تـسجن
ناك تعريفا دويا مسأ� سو بدو أن  يل غري أنه ال  ند إيداع طلب ا سائدة  ية يف عالقهتا لظروف ا ًء ا لً ه ي سج ع ل تن لل ّ

يةوملفه ّم سوء ا يـة عـىل أنـه . لن هـم سـوء ا ّوكقاعدة عامة، ميكن  لن سلوك "ف نـايف معـايري ا لـرضب مـن اخلـداع مبـا  ي
بول تجاري ا ملقا سلويات ميكن أيضا" ل ًغري أن أنواعا أخرى من ا كً يةل ّ أن تعد سوء  ن ّ ندما . ُ ث¶ عىل ذ�،  عومن األ م

 mتخدام عالمة جتارية عىل م بة  يل، إىل املطا ية ا يل العالمة، عن طريق  سـيعمد مقدم الطلب  ل سج معل تسج لت
تعاقد ية ا ها عالقات تعاقدية أو عالقات سابقة عىل  لFة أخرى يقمي  معل ترب هذا األمـر ،21مع ندها ميكن أن  يع و ع

يل سو يةقبمن   .لنء ا

يل العالمـات  .54 بـات  يـة ضـد  سجوأشري، يف تقـارير أخـرى، إىل أن �عرتاضـات القامئـة عـىل وجـود سـوء  طل تـن ّ ّ ّ
ثار إذا أدلت Fة أخرى مبالحظات يف هذا الصدد تجارية إنام  ّا ت بوشلك عام، ميكن ألي اكن، يف إطار هذه . 22ّل
ناك أي حاجة، يف بعض ا ست  لـاألنظمة، أن يديل مبالحظة و ه نـة عـىل وجـود اهـ�م قـانوين لي هب�ان، إىل الرب

بـل . بإقامة ا,عوى ية سـواء مـن  نة عىل وجود سوء  بب الرفض فإنه جيب الرب سـىن إعامل  ِقغري أنه حىت  ّس ن ه ّت ي
بـدهيا شخص اÓي  بل ا تب، أو يف حا� إبداء مالحظة ما، من  يا ل ِق يل . ّملك تـسجويف بعـض األنظمـة، ال ميكـن 

�تعلق ّعالمة ما إذا قام اح يل ما ف�  بـل بتشابه ّ تخداlا  قتm العالمة مع عالمة أخرى بدأ خشص آخر يف ا ســ َ
تخدlا مقدم طلب بـه بغـرض يسـأن  ندما يودع  تخدام  � �Ó يل وإذا اكن مقدم الطلب مدراك طل ا ع سـ ًسج لت

 .23ليلتسجا

نة عىل أنه اكن  .55 يد الرب يل قد يكون من ا ية مقدم طلب ا هوتقرير سوء  سج ن ملفل لت يدرك، ,ى إيـداع الطلـب، أن ّ
يةاإلشارة  يازة احلقوق ا هة من  نع تm ا هة أخرى وأن الطلب قد قدم  ها  ها ما ير ية  نا مل ملعن ّ حملع جل جب بط ُل وقد يكون . ّ

يد أيضا معرفة ما إذا اكن الطرفان قد قاما مبعامالت  ًمن ا يل العالمـة أو مـا إذا ملف بل إيداع طلب  تـسججتارية  ق
شطة سوقنمارس الطرفان أ تـرب أن طلـب . لـ جتارية يف نفـس القطـاع مـن ا نادا إىل هـذه العوامـل، قـد  يعوا ًسـ ت

سوق ذات الص¶ واليت  سلع واخلدمات يف ا تعلق فقط جبزء من ا نطوي عىل مكر ولكن ف�  ليل العالمة  ل ي ي ْسج َ ت
شخص اآلخر اه�مه هبا لبدي ا  .ي
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ث¶  مأ
يا  تجاريـة : نأملا ترب أن العالمـة ا لا تـصادي  ”Lady Di“ّع تغالل � ققـد أودعـت هبـدف �عـرتاض عـىل � ســ

هات ا�ـو� أو تقـايض ماكفـأة مـن هـؤالء األشـخاص بل ا ّية د§; أمرية ويلز من  جل ِق ّ ويقـوم إيـداع طلـب . لشعب
تجاريـة  تخدام العالمـة ا يـة املعقـودة عـىل ا يال واحضـا عـىل ا بة �مس د يل غداة وفاة صا لا ســ ن ل ّسج ل ًت ً ح كعنـرص "ل

ية بعـد موهتـان" حمارصة تجارية العا ميهتا ا لظرا  ل لق تـب الـرباءات األملـاين، رأسـا، مـا إذا اكن مقـدم . ً ًوقـد حبـث  مك
به ند إيداعه  ية  سوء  طلالطلب قد قام بذ�  ع ن  .ّب

يك  ند تقدميـه  ”SEVILLA 92“مت رفض العالمة : ملكسـا ية مقدم الطلب  عاخلاصة مبالبس عىل أساس سوء  ّن
نة  اÓي صــادف1992طلبــه عــام  ية  نــة إ نظــمي املعــرض ا,ويل يف مد ســـ  يل ي نــه ا وذ� يف حمــ1992شــبت مو� 

تظاهرة للالتفاع من تm ا  .ن

تــني : �حتــاد الــرويس  تــني  متالن عــىل دال تــني  تني ا تــا تني ا تــني املــر يمت إبطــال العال ل لل ي ل لفظب ل تــشـك ّ ّ " Янтарь"م
تار( تـني ). دروز(" Дружба"و) ن§ تخدام هـاتني ا,ال لوقد مت ا ّسـ بـل ّ تج ذاتـه مـن  تـني يف توســمي ا ِقا نـ ملي للفظ

بـارات عاديـة يف اللغـة  بحت ا يجـة �Ó أ تقلني طـوال فـرتة طـوي¶ مـن الـزمن و تجني ا ثري من ا لعا صـ ن سـ تن ملـلك مل
شري إىل سلع من طراز معني أال وهو  يث إهنا  تداو�  ّا ت  .ّمبذاق معني" اجلنب املذاب"حمل

  

 

سويد  ية : لا ية لرباءاتحممكة � (01-117لقضا نناف ا ملعت ها مة اليت يوتشـبه العال). ئسـ عد مقدم الطلب أن يود
ثري  مشلك  يـاة (”WORD OF LIFE“العالمة للّبس ب تخدمة، ,ى تقـدمي طلـب ) حللكمة ا مـسـالـيت اكنـت 

بل اخلصم يل، من  ِقا تخدام . لتسج بـل ا تخدم العالمة  تخدام ومل  ســواكن مقدم الطلب عىل عمل بذ� � سـ قسـ ي ِ
 . اخلصم ألول مرةعالمة

 عالمة اخلصم عالمة مقدم الطلب

 

WORD OF LIFE 
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تعلقة لعالمات )م(  سابقة ا ملاحلقوق ا  ل

يار املراعى،  .56 ملعإن ا نظر إىل يف ّ ثل يف ا تجارية،  يل العالمات ا لأنظمة  مت ل يسج نـرصا ت ها  سابقة بو ًالعالمات ا ع صـفل
نارص إجراءات الفحص أو الطعن أو اإلبطال أو اإللغاء بـق ذ�، عـىل حنـو خـاص، عـىل احلـاالت . عمن  ينطو

شاهبة سلع أو خـدمات مـ�ث¶ أو  تعلق  ها ف�  يل عالمات م�ث¶ أو إيداع طلب  تـاليت يمت فهيا  بـ ي مسج يلسج بت . ت
بق ذ� أيضا عىل العالما ًوقد  سجل أو اليت تودعينط شاهبة اليت  ّت ا ت سلع أو خـدمات مـ�ث¶ أو  ملت تعلق  بف�  ي

هر العالمـات ،بوشلك عام. متشاهبة يه ,ى الفحص املفصل اÓي يأخذ  بت  مظ فإن متاثل العالمات أمر يمت ا ّف ّّ ل ّ ٌ
بارنهيواألصوات اليت حتد�ا ومعا  .عتا بعني �

يل .57 تخدم تعابري من  ب�ان  بويف بعض ا سـ قل شلك جوهري" ت سب هـذا ". مشابه عىل حنـو خـادع"و" بمماثل  حبـو
ّالهنج تعد العالمة  يق العالمـة ُ شلك  به  شاهبة عىل حنو خادع لعالمة جتارية أخرى إذا اكنـت  تجارية  لـصا بـ شـ م تـل

بسّث من املـرجح يحباألخرى  سـهتm أو حتـدث ا للـأن ختـدع ا شلك .24ملـ تجاريـة مـ�ث¶  تـرب العالمـات ا بـ و ل تع
تلفتجوهري إذا يهنا واليت ال ،خ ا ثانوية اليت ال متزي ف�  سامت ا نب، فقط يف بعض ا با إىل  ندما توضع  ب  ّج ل ل ن ًع ج

سامت املادية يث ا ها، ال من  ليؤبه  ح  .ل

سابقة  .58 هرة لوميكن للعالمات ا با مـن لششائعة ا هارية أن تكون أيـضا  ية أو اإل ية أو الضام ًأو العالمات امجلا بً سـش ن ع
يل باب رفض ا سجأ ند إجـراءات الطعـن أيـضا إىل . لتسـ تجارية ميكـن أن  ثري من أنظمة العالمات ا ًويف ا ت سلك تـل

سج¶ تجارية غري ا ملالعالمات ا سج¶ . ل تجارية غري ا نظر يف وجود العالمات ا ّوميكن ا مل ل هورة (ل مـشسـواء أاكنـت 
سلع أو اخلدمات اليت) أم ال سج¶ ل�ال� عىل ا هورة ا تجارية ا لأو العالمات ا مل ّل سلع واخلدماتملش شابه مع ا ل ال   تت

يق، وذ� يف مرح¶ الفحص أو الطعن أو اإلبطال تجارية موضع ا ها العالمة ا تحقاليت  لشمل  .لت

 مثال
سويد  ية : لا يـة لـرباءات (02-218لقضا ناف ا نحممكة � ملعت ها ). ئسـ تجاريـة الـيت قـدم طلـب  لتـسجيلالعالمـة ا ل

شلك حي ُشابه  ب تتت بس مع العالمة ا لدث ا هرة وجاريـة ّلل سج¶ للخـصم ويه راخسـة اجلـذور يف لـششـائعة ا ملـغـري ا
يل به من أجل ا ندما أودع مقدم الطلب  سوق  سجا طل ع  .لتل

 عالمة اخلصم عالمة مقدم الطلب

  

 

سج¶ أو اواإلشارات املامث¶ أو .59 تجاريـة ا بس للعالمـات ا شلك حيدث ا شاهبة  ملـ ا ل ب للـمل بق أن قـدم طلـب ُ ســلـيت 
ها سابقة عىل ذ� ا ميكتسجيلبغرض  ها رشيطة أن يوافق ما� العالمة ا بول  سجن  لتل يلت  غري أنه جيوز .25يلسجق

تب �عرتاض عىل عالمة م ّألي  يل مـن مك سابق عـىل ا سجا حىت يف احلاالت اليت يوافق فهيا ما� احلـق ا لتـلـ
سـهتلكني تعلق حبامية ا سـهتلكني ولالضطالع بدوره ف�  بس يف أذهان ا نب ا ملأجل  ي مل للجت  واحلفاظ عىل املصلحة ّ

 .26العامة

يل  .60 يهتا قـاب¶  شاهبة لعالمة سـابقة انهتـت صـال ب�ان، ال تكون أي عالمة جتارية مماث¶ أو  سجويف بعض ا م للتـل ح
ّبل مرور ما ال يقل عن عام عىل Gرخي انقضاهئا نـدما . ق تجارية  يل العالمات ا نع  عوساعد هذا احلمك عىل  ل سج تي م

ية، يهتامنقضيمت جتديد عالمة  ناء عىل طلب، يف غضون عام واحد من انقضاء صال ح  ً  .27ب
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ث¶  مأ
ية  تحدة األمر يكالوال§ت ا  .Tea Borad of India v. Republic of Tea, Incقضية : مل

"80 USPQ2d 1880 (TTAB 2006) ." جلبلت تقيص الطعن اÓي تقدم به نق ندي"لة ا شاي ا هجملس ا " لل
ها سمدشما� عالمة اإل ّ اليت تضم  شاي ضد عالمة "DARJEELING "ىم  DARJEELING"ل اخلاص 

NOUVEAU" بعاد امس يث مت ا ت،  شاي"من نطاق ا,عوى اخلاصة " DARJEELING"سح وذ� " ل
تني بس بني العال معىل أساس خماطر حدوث   . َل

ّألهنا شلك الرتمجة اإلنلكزيية للكمـة " SHARK"مت رفض العالمة : الربازيل  ت ّ"TUBARÃO "يـة ويه الربت لغا
ها بق  تسجيلبارة عن عالمة جتارية  سـ نـدرج مضـن . ع تني فـ� خيـص سـلع مـ�ث¶  تا العال يل  توقد طلب  لك ّسج م ت

ئة   .21لفا

 

 

 
يـة : الرنوجي  يل العالمة ا للفظمت رفض  يـة ”NORDIC COOL“تسج للفظ ألن العالمـة ا ّ“COOL”””” بق ســ 

ـــسجيلها ـــة . ت ـــة املرب ـــض العالم ـــة ””””DAVID BITTON BUFFALO“كومت رف ـــة املرب ك ألن العالم ّ
“BUFFALO”ها كعالمة جتارية قبل جسلت  ّ تجـات مـ�ث¶ . ُ تـني خبـصوص  تـا العال يل  نوقد مت طلب  لك مسج م ت

ئات نتندرج مض  .25 و18 و14لف ا

 
 يف مقابل  

 
 

تجاريـة : �حتاد الـرويس  تـني هـام ”ORWELL“لمت رفـض العالمـة ا يل عال بق  م ألنـه  سج  ”ORWIL“تـســ
يل العالمــة .”ORWELL“و ــض  ــسج كــام رف ــني حتمــالن امس ”VAZ“ت ت ــني ا ت يل عال بق  ــه  ن ألن ثم سج ــســـ ت

“AVTOVAZ”. 

ية  يوغوسال فهورية مقدويا ا لمج سابقة ن بول طلب: لا نـرص  قمت رفض  تـوي عـىل  ية  يل عالمة زخر عأودع  حت فسج لت
ــة ”LIVIA”لفظــي وهــو  ئ ــدرج مضــن ا ن تجــات  ــق  تعل ــ�  لف ف ت ن يل ســابق للعال3مبي بب  ــسج وذ�  ت ــس ــة ب م
“NIVEA”تجات ذاهتـا تعلق  ن ف�  نـاك . ملي يـة، إىل أن  تـب، يف معـرض حفـص العالمـات ا هوخلـص ا ّن ملع ملك

تخدم نارص وكذ� يف اللون ا تلف ا شاهبا حىت يف تريب  يهنا أي  بريا ف�  يا  سـشاهبا برص§ ومفا لع خم ت ك مي ملت ت ًب ً ًً ه ً ّ. 

 

 

 

 مقابل     

ية األخرىقوق ح )ن(   نا ية ا عا لص  مللك

ية .61 نا يـة ا تجارية قد شلك سـائر حقـوق ا عإلضافة إىل العالمات ا لـص ت سابقةمللكل تـصم�ت لـ ا ثـل الرسـوم وا ل،  م
شآت  سامت املمــزية  تجاريــة وا يــة فــضال عــن األســامء ا يــا;ت اجلغرا شأ أو ا يات ا ية أو  نا نــا لــ ل ب نــ سم ع للملــص ًمل ف ل تــ

سابق يل ا لا  اميهتاحاإلشارة املطلوب  لتسج
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ت يل العالمـات ا با للرفض يف العديد من أنظمة  تجارية، أ لا سج سـ تل بة إىل حقـوق . جاريـةً لنـسـوكـام هـو احلـال 
سابق عىل  بة للرفض إذا وافق ما� احلق ا باب املو سابقة فإن إلماكن جتاوز األ لالعالمات ا سـ جل  .ليجلتساّ

ث¶  مأ
سويد  ية : لا ية لرباءات (02-367لقضا ناف ا نحممكة � ملعت ّريئ أن العالمة الواردة أد;ه اليت قدم صـاحهبا ). ئسـ ّ ُ

ًبا  تصممي اخلصمطل شلك ملحوظ  شاهبة  لها  ب م يت العالمة. لتسجيل يه أ لغو  .ُعل

 عالمة اخلصم عالمة مقدم الطلب

 
 

 

 حق املؤلف )س( 

ية حبق .62 نفات  تألف من  يل عالمة جتارية ما  محمإن  مص ت ّسج ت نفات ميكـن املؤلـف أو  ّ ثـل تـm ا ملـصمتل عـىل  م تـشـ
هور محمـي حبـق . رفضه بدون إذن من صاحب ذ� احلق نف  يل عالمة تدل عىل  مـشكام أشري إىل أن  ّ مص ّسج ت

 .28ًاملؤلف ميكن أن يكون أمرا حيظره القانون رصاحة

ية يف ب�  .63 ية أو ا ية أو األد ناوين األعامل ا تقارير املقدمة إىل أن  نوشري بعض ا ب لعلم ع ل لفت ّما أو أسامء األشخاص أو ّ
متدة من باسات ا سة من تm األعامل أو � نصوص ا ملسـا ت ب قل ية أو أجزاء من تm األعامل ال ميكن  ملقت لفناألعامل ا

ها عالمات صفها بو  كام أن بعض القوانني ال .29ً جتارية بدون إذن من صاحب حق املؤلف أو من يرثه قانو;تسجيل
تجا تضمن العالمة ا لسمح بأن  ت يقي ت نف فين أو أديب أو مو نوان املمزي  همه عىل أنه ا سـرية أي يشء يرجح  ملص ّلع ف ّ

 .لشخص آخر حيظى حبامية حق املؤلف

ث¶  مأ
يل اإلشارتني: الربازيل  ند إىل حـق املؤلـف تسجمت رفض  بب وجود حـق سـابق  تالواردتني أد;ه  يـسس نص . ب يـو

ية أو ا نفات األد رشيع الربازييل عىل أن ا نا ب لفملص ّت ية بقانون املؤلف واليت قـد يةل ناوين ا ية، وكذ� ا حملم أو ا لع لعلم
ها كعالمـات جتاريـة إال بـإذن مـن املؤلـف أو صـاحب  يهنا ال جيـوز  بس أو اليت قد يمت اخللط  ّبب ا يل ب لل سجس تـت ّ ّ

يل حق املؤلف . احلق ية  نص قانون حق املؤلف عىل إلزا سجوال  تي هاتم تجاريـجلكام أن ا ة ل الفاحصة للعالمات ا
بب نادا إىل هذا ا بحث ا سال تضطلع  لت ً س تـيض . ل يل أن يقغري أن الفـاحص ميكـن أن  لتـسجمـن مقـدم طلـب ا

يـة  يل اإلشـارة ا سـىن  ية حلق املؤلف أو أن يقدم إذ; من صـاحب احلـق حـىت  يل عىل  حملميقدم ا, سج تـ تـل ي ً ملك
 .مبوجب قانون املؤلف كعالمة جتارية
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يا  نة �: تفال نت  تئأ جل تجاريـة الـواردة أد;ه ســعل تعلـق (لناف بطـالن العالمـة ا ها فـ�  يالـيت قـدم طلـب  لتـسجيل
يق وا ,مل بوب واملقّ نوعة من ا حلتحرضات ا ملص ئة سـ يـة ) 30لفكرونة مضن ا متل عـىل مـادة  محمكعالمة جتارية  تـشـ

ثل العالمة . مبوجب حق املؤلف تجارية من خشص رجل يعرف مس تمتو ُا تدعه" سوبر ماريو"ل يـاين م املصبا لم ا
تـاج رشكـة  يديو من إ س¶ من ألعاب ا ياموتو  نيغريو  سل لفشـ شخص، أي سـوبر " ننتنـدو"لم لـواملعلـوم أن هـذا ا

 .ماريو، حيظى حبامية مبوجب حق املؤلف

 

 

 

 

 

 

يك  يل العالمة : ملكسـا بارات ”THE ADDAMS FAMILY“تسجمت رفض  تعلق خبدمات املطامع وا ل اليت  ت
يدي عـام أو بعمـل فـين حيظـى حباميـة القـوانني واملقاصف واملقايه سل كو تعلق  تري§ت ألن �مس  م والاك سل ي مبي ّ ف

شأ  سارية يف ب�  نا يك وفقا للقوانني واملعاهداتمل سل ويه شلك من امحلاية تعرتف به ا ًذ� ا سـ ملكسل  .مل

 

 

 

 

 

 حقوق األشخاص )ع( 

نازع بني عالمة جت .64 شلك ا تعلق حبقوق األشخاص، قد  تف�  ي لي با مـن ّ شاهري  ًارية ما وبـني امس خشـص مـن ا ّ سـب ملـ ّ
يل باب رفض ا سجأ يل عالمـة جتاريـة مـا إذا اكن مـن . لتسـ تقـارير إىل إماكيـة رفـض  ّوقد أشارت بعض ا سج ن تـل

ية إال إذا اكن �مس املعين غري شائع أو إذا اكنـت العالمـة  ها مع امس خشص آخر أو صورته ا با ّاملرجح ا يق حلقس لت ّ
تو شخص  متعلق  ب نذ أمدت مف  تعلـق األمـر حبقوقـه . 30ّ شخص اÓي  بل ا يل إذا  سامح  يغري أنه ميكن ا ل سج قل لت ّ

 .بتسجيل العالمة
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ث¶  مأ
بب حقـوق األشـخاص: الربازيل  يل اإلشارات الواردة أد;ه كعالمات جتاريـة  بـسمت رفض  نص القـانون . تسج يـو

شخص أو امس األرسة اخلاص  يع ا لالربازييل عىل أن امس أو تو ق شخيص أو صورته، إال مبوافقة ّ ّلغري أو المس ا ل
ته أو  ها كعالمات جتاريةمن خيلفهثاملا� أو ور تعني عىل الفاحص أن . تسجيل أمور ال ميكن  ّو يطلب من مودع ي

رشط  تخدام أسـامء األشـخاص بالطلب أن يفي  شاهري(ســاحلـصول عـىل اإلذن  مـشاهري اكنـوا أو غـري  أو ) مـ
يعــاهتم أو صــورمه إال ّتو شخصق لــ إذا اكن مقــدم الطلــب صــاحب حــق ا رشط ذاتــه عــىل األســامء . ّ بــق ا لــو ينط

تعارة اÓائعة  نانملسـا يت وعىل أسامء أو كىن ا لفا ته أو ُلص ثني سواء أاكنوا فرادى أم فرقا إال مبوافقة املا� أو ور ّ من ً
يع . خيلفه يل تو سـىن  قوقد  سج ناآي"تت ت كعالمة جتارية ألن مقدم طلب ا"سيرتون  لّ رشط تقـدمي إذن ّ بيل وىف  سج

تخدام �مس  .سـ

 

    
    
    
    

PPPPELÉELÉELÉELÉ    
هريكنية العب كرة القدم الربازييل  لش ا

تس دو;  مينتوشـنإيدسون آرا

ية  تحدة األمر يكالوال§ت ا ية : مل  .Steak and Ale Restaurants of America, Incلقضا
185 USPQ 447 (TTAB 1975) . ترب أن العالمة ّا ية  تد”PRINCE CHARLES“ع ية  ّل عىل  ح خشص ّ
ته  .فقمل يقم أي برهان عىل أنه أعطى موا

يك  يل العالمة : ملكسـا سكويت ”REYNA SOFIA“تسجمت رفض  يـك وا تجات اخلزب وا بـ لإلشارة إىل  لن لكم
يعـات والـصور كعالمـات  تو تعارة وا يل األسـامء واألسـامء ا نـع  ية عـىل  نص القوانني ا ّيث  ق م يك لح سـ سج ملـت تـ ملكسـ

نهيم األمرجتارية بدون موافقة  .يع من 

تجارتني الواردتني أد;ه: مجهورية مو,وفا  تني ا يل العال يمت رفض  ل مسج ّ ألن اإلشارتني تدالن عىل امسي خشـصني ت
 .مشهورين مل يقم برهان عىل أهنام أبد§ موافقهتام

 
 

 

ثا Wً  مسائل جامعة .ل

يزي )أ(  سمة ا متا بةيلل  ملكتسـة ا

تقارير أن ا .65 ثري من ا ّبني ا ل لكت يزيية ّ سمة ا تقار إىل ا متلرفض عىل أساس � لل بت العالمة أمر ف كتسميكن جتاوزه إذا ا
سلع أو اخلـدمات تخدام تـm ا بب ا ها  سلع أو اخلدمات املطلوب  يزيية ف� خيص ا لـمسة  ســ ل سمت بيل ّغـري أن . تسج

شلك عام بب اخلداع ال ميكن جتاوزه،  ب�عرتاض  يان إىل ّالردود الواردتوشري .  هبذه الطريقة،بس ســتبة عـىل �

يع  تو قا  ل
هور شخص ا ملش امس ا  ل

سلع واخلدمات  مالبس: ل ا
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يزييـة  سمة ا ساب ا يل عىل ا يل يف حا� واحدة أال ويه إقامة ا, متأن بعض العالمات قاب¶  لـ تـ ل لسج ك ً ردا 44(للت ّ
إلجياب.( 

ّوشري معظم الردود .66 تخدم ، بلكامت ذات طابع عام للغاية،ت شلك اكمـل مـن إشـارة  سـ إىل أن العالمات املؤلفة  تـب ّ
شـهئا اجلغرايف أو ما إىل عادة ل�ال� عىل نوع وجو ميهتا أو  سلع أو اخلدمات أو الغرض املراد مهنا أو  ية ا ندة و ل ممك ق

سجل إال إذا قـام  سلع أو تقدمي اخلدمات لن  تاج ا سامت، أو إىل زمن إ ّذ� من ا ّ ُ ت ل ن ساهبا مسـة ل يـل عـىل ا تـا, كل
بق أيضا عىل العالمات املؤلفة من لون واحد و. متيزيية بدو أن ذ�  ًو نط تألف إال من أرقاميي ّالعالمات اليت ال   .ت

ها عالمة  .67 ية بو تعرف عىل اإلشارة ا هور أن  بغي  يان أنه  صفوتؤكد العديد من الردود الواردة عىل � للجم ن نب ي ي ملعت سـ ّ
شأه منتدل عىل  متخض عهنا . ّ تاجئ اليت  ثل ا يزيية  سمة ا ساب ا نة عىل ا ناك طرقا عديدة للرب بدو أن  تو ن مت ل ت ه ه لي م ل ك ً

يات سرب اآلراءا,راسا ية أو  تقصا معلت � ئ نة عىل أن العالمة متزي بني . سـ تعني الرب ّوجاء يف بعض الردود أنه  ّ ه ّي ّ
يل سلع أو اخلدمات يف Gرخي تقدمي طلب ا سجا تحديـد . لتل سمح  بوذكـر يف أحـد الـردود أن مـن املعـايري الـيت  تـ ّ ّ

تواصـل طـوال مخـس يزييـة �تفـاع احلـرصي وا سمة ا ساب ا ملا ن مت ل لت يـة ك تجاريـة ذاهتـا و نوات لعالمـة ا ملك  ل ســ
سلع لها ف� خيص ا هـور أن العالمـة ذات مسـة /اخلـدمات ذات الـص¶ و/تسجيل مجلأو تقـدمي بـراهني عـىل إدراك ا

 .31متيزيية
هـور املعـين  .68 يا مـن رشاحئ ا يزيية الطابع إذا اعرتفت رشحيـة هامـة  بار أن عالمة ما  مجلوشلك عام، ميكن ا ًب ّ س مت ت نـب ّع

ها Gجر واحدّبأهنا  يزييـة . ميتلكعالمة  سمة ا يديـة  ساب العالمات غري ا نة عىل ا تلف معايري الرب متوال  للـ تقل ت ه لخت ل ك
تجارية يع أنواع العالمات ا بق عىل  تة عن املعايري اليت  لا مج نط تب نة عىل �تفـاع لعالمـة، يف بعـض . ّل نوتعد الرب ه ّ ُ

بحت ال ساعد عىل حتديد ما إذا أ ب�ان، عامال  صا ي يزيية أو الًل تm مسة  متعالمة  بو�، معوما، ومن الرباهني . مت ًا ملق
ــة  نظامت حامي ــة و ي نظامت ا ــديل هبــا ا ــيت ت ــا;ت ال ي ية وا ــصا تق ــات ســرب اآلراء وا,راســات � ــي م ن ــ مل ب ئ سـ همعل ملل ُ

يعـات واإلنفـاق عـىل محـال نة عـىل أرقـام ا نارص الرب نات و بحوث املوجزة وا سـهتلكني، واملقاالت وا با ه ع ي ل ململ ت ّلع
يا تجارية قضا نهتيك العالمات ا نجاح يف مالحقة  يات الرتوجي وا ًاإلعالن وسائر أنواع  ئ ل ل وعـالوة عـىل ذ�، . ممعل

ث¶ اليت ية مباكن تقدمي األ ممن األ يـف، (ناليت يـمت هبـا �تفـاع لعالمـة ّتوحض الطريقة  مه بحـوث املـوجزة وا تغلا لل
ن، وطول مدة �تفاع وكذ� مدى ذ� �.)إخل ية خاصةن تيس أ مهتفاع وذ� أمر   وإلضافة إىل ذ� فإن .يك

بـري، كـام العالمة اليت يودع طلب  شلك  ها  ئا مغايرا  تفع هبا ويس  ها يه اليت جيب أن  يل من أ كا بـ ش ي لسج ي ل ن ًجل ً لت
يل املودع سلع واخلدمات موضوع طلب ا تعلق  سجأن �تفاع جيب أن  ل ي  . 32لتن

تعني عىل مقدم طلب ا .69 ثريا ما  يو يزييةًك سمة ا ساب ا يل عىل ا متيل تقدمي ا, ل ت ل لسج ّ ك ّ ل ذ� ا,يل، وقد يربهن. 33لت ّ
يـة تؤلـف العالمـة حـىت إذا اكن مـصدرها  بشلك هور تعـمل أن اإلشـارة ا ملعنخاص، عىل أن رشحية هامة من ا مجل ّ
ًهوال  .جم
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تخيل عن احلقوق )ب(   لا

سمة  .70 تقر إىل ا نرص  تجارية عىل  توي العالمة ا لندما  ع ل حت يزيية بإماكن املاكتـب أن تطلـب مـن الطالـب أن يفع لمتا
شأن نطــاق حاميــة  شكوك  نــرص إذا اكن يف إدراجــه احــ�ل إWرة ا بــتخىل عــن لك حــق حــرصي يف ذ� ا لــ لع يــ

تعلق األمر . العالمة ندما  يل،  يان أنه جيوز أن يطلب من مقدم طلب ا يوبني الردود الواردة عىل � ع سج ت تت لسـ ّ ب ّ ّ
تجارية  نـارص للعالمات ا تخيل عن تـm اللكـامت أو ا يزيية، ا نارص غري  متل عىل لكامت أو  بة اليت  لعاملر ل مت ع ّك تشـ ّ

متل علهيـا العالمـة  ً ردا إلجيـاب و37(تشـاليت  يا33ّ ً ردا  ب سـلّ بب رفـض وإذا مل ). ً يانـه  سـتجـاوز الطالـب يف  ب ي
تخيل عن احلقوق  يل أو إذا مل يوافق عىل ا لا ُفض يف حدود القدر اÓي يظن أنه احلرصية فإن الطلب قد يرلتسج

 .رضوري
باب الرفض .71 بب ممكن من أ تجاوز  ي¶  تخيل و ترب ا ّو سـ ل سـ ل سيع تخيل عن احلقوق أمرا . ّ ترب ا ًويف الوقت ذاته قد  ّ ل يع

تجاريـة لرضور§ من أجل حتديد حقوق ما� العالمة ا شري يف . ً تـاح للطالـب فرصـة أن  ب�ان،  يـويف بعـض ا ت لـ
ويف هـذه احلـاالت، فـإن . ارص الـيت ال يطالـب حبقـوق حـرصية بـصددهانلعيل إىل اللتسجالطلب اÓي يقدمه 

هة أهنا رضورية تخيل عن احلقوق قد تظل قامئة حىت لو مل تر ا جلسأ� ا َ ل  .34م
تقـر  .72 تفوقد جاء أن اإلشارات الـيت  يزييـة إىل أي ّ يـة متمسـة  تجاريـة ا نميكـن، بوجـه عـام، إدراFـا يف العالمـة ا ملعل

نةكعنارص ال حتظ ها ا لهميى محلاية رشيطة أال تكون  ل نـرص مـا ال . 35ّ تحديـد مـا إذا اكن  تعلـق األمـر  نـدما  ّو ع ب ي ع
يث املعىن املراد و ته من  ية ما فإنه ال بد من مراعاة أ نة يف  تل ماكنة  ححيظى محلاية  ي سم مي مهحي ّ ُت ّ l  .أو متوضعه/ّ

 

                                                           
تايل111 الصفحة انظر  1  :ل من املرجع ا

G. H. C. Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property,  
يا  2  .لانظر تقرير وفد أسرتا
 .نانظر تقرير وفد فرسا  3
تحدة  4  .ملانظر تقرير وفد اململكة ا
يا  5  .لانظر تقرير وفد أسرتا
يا  6  .نانظر تقرير وفد أملا
ية  7 تحدة األمر يكانظر تقرير وفد الوال§ت ا  .مل
تحدةانظر تقرير وفد اململكة  8  .مل ا
يا  9  .نانظر تقرير وفد أملا

 .بانظر تقرير وفد امجلاعة األوروية  10
هورية مو,وفا  11  .مجانظر تقرير وفد 
ية  12 تحدة األمر يكانظر تقرير وفد الوال§ت ا  .مل
ية  13 تحدة األمر يكانظر تقرير وفد الوال§ت ا  .مل
ية  14 هورية ا يكانظر تقرير وفد ا  .لتشـمجل
يةانظر تقرير وفد  15 تحدة األمر يا والوال§ت ا يكي أسرتا مل  .ل
يالروس  16  .بانظر تقرير وفد 
ية  17 هورية ا يكانظر تقرير وفد ا  .لتشـمجل
هورية مو,وفا و�حتاد الرويس  18  .مجانظر تقرير وفدي 
 .بانظر تقرير وفد امجلاعة األوروية  19
يا  20  .نانظر تقرير وفد أملا
 .بانظر تقرير وفد امجلاعة األوروية  21
نغار§  22  .هانظر تقرير وفد 
 .انظر تقرير وفد الرنوجي  23
يا  24  .لانظر تقرير وفد أسرتا
يالروس  25  .بانظر تقرير وفد 
ية قدمت إىل دورة   26 سأ� خطات املوافقة موضوع ويقة إعال ُاكنت  م ث نة م نةللجا رشين  ية وا ثا للجا لع ن  .ل
يان  27  .لانظر تقرير وفد ا
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يا و�حتاد الرويسانظر تقرير وفدي أسرت  28  .لا
يالروس  29  .بانظر تقرير وفد 
ية  30 تحدة األمر ندا والوال§ت ا يكانظر تقرير وفدي  مل  .فنل
ية  31 تحدة األمر يكانظر تقرير وفد الوال§ت ا  .مل
 .بانظر تقرير وفد امجلاعة األوروية  32
 .انظر تقرير وفد �حتاد الرويس  33
 .ةبانظر تقرير وفد امجلاعة األوروي  34
يالروس  35  .بانظر تقرير وفد 

ثاين[  ]لييل ذ� املرفق ا
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سا(6املادة " ًخا  )م
ية ا ية ريس محلاية ا لصمن اتفا مللك يةق  عنا

 
 

سج¶ يف إحدى: العالمات  ملحامية العالمات ا
 دول �حتاد يف دول �حتاد األخرى

 
شأ كام يمت حاميهتا حلا� اليت يه علهيا  )1(ألف بقا للقانون يف دو� ا سج¶  ية  نا نبل إيداع لك عالمة جتارية أو  ط م ع ملص يق

تحفظات الواردة بل إجراءات .  يف هذه املادةليف ا,ول األخرى لالحتاد، وذ� مع مراعاة ا تm ا,ول أن تطلب  قوجيوز  ل
شرتط أي تـصديق  تـصة هبـا، وال  سلطة ا شأ صادرة من ا يل العالمة يف دو� ا هادة  يل الهنايئ تقدمي  يـا � لـ ن سج ملسج ت بت شل

هادة هذه ا بة  ش لل  .لنسـ

ية أو )2( نا شأة  شأ يه دو� �حتاد اليت يكون للطالب فهيا  عترب دو� ا ص ن ن متع يـة وفعـا�، أو مل حقيق جتاريـة 
يهتا إذا مل يكن 9  تع  شأة داخل �حتاد، أو ا,و� اليت  ثل هذه ا ته إذا مل يكن 9  سدو� �حتاد اليت هبا حمل إقا م نم جبمل مت ين

 .حمل إقامة داخل �حتاد واكن من رعا§ إحدى دول �حتاد

تجارية ا .ء ية أو ا نا يل العالمات ا لال جيوز رفض  ع لص ها إال يف احلاالت اآليةتسج ها هذه املادة أو إبطا تليت  ل  :تشمل

بة للغري يف ا,و� اليت تطلب فهيا امحلاية )1(  ؛ملكتسـإذا اكن من شأهنا اإلخالل حلقوق ا

تجـارة  )2( تعمل يف ا يـا;ت ميكـن أن  لإذا اكنت جمردة من أية صفة ممزية أو اكن تكويهنا قارصا عىل إشـارات أو  سـ تـب
تــاج، أو إذا ل�ال� عىل تــجات أو زمـن اإل شـأ ا ها أو حمـل  يهتا أو الغرض مهنا أو  تجات وجودهتا أو  ن نوع ا ن ملتــ م نـق يـم مك ملن

تقرة يف ا,و� اليت تطلب فهيا امحلاية رشوعة وا تجارية ا بحت شائعة يف اللغة اجلارية أو يف العادات ا سـاكنت قد أ ل ملص  ؛مل

نظام  )3( هورلإذا اكنت خمالفة لآلداب أو ا يل ا يعة يرتتب علهيا  مجلالعام وال سـ� من  تضل يه أنـه ال . طب تفق  علومن ا مل
رشيع اخلـاص لعالمـات إال إذا اكن هـذا احلـمك  نظام العام )رد عدم مطابقهتا ألحد أحاكم ا بار عالمة خمالفة  لتـجيوز ا للع ت

نظام العام لتعلق يف حد ذاته   . ي

يق املادة نص  بومع ذ� خيضع هذا ا يا(10 لتطل Wً  ).ن

يـة ال ســ� مـدة  )1(جمي بـار اكفـة الظـروف الوا قعتقرير ما إذا اكنت العالمة صاحلة للحامية جيـب أن تؤخـذ بعـني � ت عل
تعامل العالمة  .سـا

هـا مـع العالمـات  )2( تال تجارية يف دول �حتاد األخرى )رد أن ا ية أو ا نا فال جيوز رفض العالمات ا خ ل ع لص
تع محلاية يف شلك اÓي جسلت بـه تمتاليت  يهتا  ها وال متس ذا نارص ال تغري من الصفة املمزية  ترص عىل  شأ  ل دو� ا ع تن ل يق مل

شأ  .ملنيف دو� ا

سج¶ يف  .دال هـا امحلايـة غـري  تفادة من أحاكم هذه املادة إذا اكنت العالمة الـيت يطلـب  مـال جيوز ألي خشص � لسـ
شأ  .ملندو� ا
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يل يف دول مع ذ� ال يرتتب، بأية حا .هاء تجديـد ا شأ �لـزتام  يل العالمـة يف دو� ا سجل، عىل جتديد  ب نـ تـسج لتـ مل
 .�حتاد األخرى اليت جسلت فهيا العالمة

يل العالمات املودعة خالل املدة اليت حددهتا املادة  .واو بات  بة  سجيظل حق األولوية قامئا  لطل تسـ  حىت وإن مت 4لن
mشأ بعد انقضاء ت يل يف دو� ا نا ملسج  ". املدةلت

ثاين[  ]ث والويقةلهناية املرفق ا


