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ـــــــز رٔس اخلميـــــــــة حممكـــــــة متی

اریة   ائــــــــرة الت ا

یئة احملمكة :ه 
رة ا س ا شار / محمد محودة الرشیف                      رئ رئاسة السید املس
ة ٔبوراحب  ومحمد عبدالعظمي عق شارن/ صالح عبدالعاطى  ن املس وعضویة السید

ىل       ٔمني الرس السید/  حسام  و
ةيف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر احملمكـــــة ب ارة رٔس اخلمي ٕام دار القضـــــاء ب

ٔربعاء  ریل من العام 27املوافق هـ1437رجب 20يف یوم ا ٔ 2016من 
م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة104يف الطعـن املق 2015ق 10لس

املوجز :
اریة  الف –الغرض مهنا –العالمة الت شابه و إالخ ر ال العالمة سجیل –تقد

اریة  اریة . –الت حامیة العالمة الت

املـحمكــــــة
ة  ي تاله السید القايض املقرر/محمد عق ٔوراق ، وسامع التقرر ا ىل ا طالع  بعد 

ة :، واملرافعة ،وبعد املداول
ه الشلكیة . ٔوضا ث ٕان الطعن استوىف  ح

ىل ما بني من احلمك املطعون م  ث ٕان الوقائع  ٔن وح ٔوراق تتحصل يف  ر ا ه وسا
عوى رمق  ىل الطاعن ا ٔقامت  مدين 2014لسنة 189الرشكة املطعون ضدها 



اري (..............) من رٔس اخلمية مس الت سجیل  شطب  بتدائیة بطلب احلمك 
ة رٔس اخلمية والكف عن  رٔس اخلمية وغرفة جتارة وصنا صادیة  ق رة  ا جسالت ا

د ٔهنا مالكة است  ،  ً ات .وقالت بیا ٔو لف ٔو ملصقات  ات  ٔي مطبو ا يف  ا
ة  سجیلها وفق القانون حتت (والف ومت  و ارج ا ل و اریة ( ....... ) دا لعالمة الت

اریة ويه تتعلق خبدمات توفري 42 لعالمة الت ات اخلاصة  )، واليت تندرج حتهتا املنت
ت ( ال ٔطعمة واملرشو ٔن الطاعن ا ادق ومطامع ، ٕاال  حولیه) ومقاهـي وف غري 

ى اخلاص به ، وقام  لمقه ه حق اكمس جتاري  اریة دون و ٕاستعمل هذه العالمة الت
رٔس اخلمية ، فاكنت  صادیة  ق رة  ى دا اري(..................) ،  مس الت سجیل  ب

ٔودع تقرریه ، ريًا و ٔن ندبت احملمكة خ عوى بعد  ة بتاریــخ ا حمكت احملمك
ع 15/12/2014 الت .وم اري ( .............. ) من الس م التج س سجیل  شطب 

ٔشاكل واتالف هذا  ٔي شلك من ا اریة يف  دام هذه العالمة الت الطاعن من است
ٔو  ات  ٔیه مطبو ىل  ل الطاعن  دم من ق اري ( ................) ، واملست مس الت

ات اف رمق الف الست ٔنف الطاعن هذا احلمك  ٔمام 2015لسنة 7ٔو ملصقات . است
اف رٔس اخلمية وبتارخي  ة ٕاست ٔنف طعن 29/3/2015حممك م املست ٔیید احلك قضت بت

ر  د ه  ٔن متیزي ، وٕاذ ُعرض الطعن يف غرفة مشورة رٔت  الطاعن يف هذا احلمك بطریق ا
لنظــر .

ث ینعى الطاعن  ٔ يف تطبیق وح ه اخلط ىل احلمك املطعون ف ٔسباب الطعن  حباصل 
 ً ب ويف بیا سب بقولالقانون والقصور يف ال حلمك ذ بتدايئ املؤید  ٔن احلمك   ،

مس  شابه بني  ٔن یوحض ما هیه ال ىل تقرر اخلبري دون  ٔسس قضاءه  ه  املطعون م
لطاعن ( .................... ) ، و  اري  لمطعون ضده الت اریة  العالمة الت

لصورة العامة اليت  ٔن یعتد  لغوي فقط دون  شابه ا ل ًا  ف (..................) ، مك
بار  ٔن ٕاخ ني ، كام  شابه بني العالم ٔي  د  ل العادي ومن مث ال یو تنطبع يف ذهن الر

رٔس اخلمية ، ٕاذ صادیة  ق رة التمنیة  مس راجع ٕاىل فعل دا ارة من بني قامئة هذا  اخ
مبا یعیبه وستوجب نقضه .قدمتٔسامء 

ٔن الغرض من ٔنه من املقرر  ث ٕان هذا النعي مردود ذ ٔن وح اریة  العالمة الت
رة بني العالمات اليت  ملغا ات والسلع ویتحقق هذا الغرض  متیزي املنت كون وسی

دم رتفستخ هنا وال یقع مجهور املسهتلكني يف يف متیزي سلعة معینه حبیث  س ب ل ع ا



اصة ممتزية  لعالمة ذاتیه  وجب لتقرر ما ٕاذ اكنت  ل ذ ٔ اخللط والتضلیل ومن 
ست  هيا يف مجموعها ال ٕاىل لك من العنارص اليت ترتب مهنا فالعربة ل ريها النظر ٕا عن 

المة  ٔو صور مما حتتویه  ٔو رموز  ىل حروف  واء العالمة  ح لصورٕ ةٔخرى ، وٕامنا  
ىل بعضها  ٔو الصور  ٔو الرموز  ة لرتیب هذه احلروف  هن ن العامة اليت تنطبع يف ا
ربت مهنا ، وعام  ٔخرى برصف النظر عن العنارص اليت  المة  ي تربز به  ولشلك ا
ٔخرى ، واليت خيدع هبا  ٔكرث مما حتتویه ا ٔو  شرتك يف جزء  دة مهنا  ٕاذا اكنت الوا

اه ال  ن وسط احلرص و م ل الاملسهت ده .فالر ، واكن احلمك ين و ملا اكن ذ
اري  مس الت سجیل  شطب  ٔقام قضاءه  ه قد  حلمك املطعون م بتدايئ املؤید 

ع الطاعن (............)  سجیل وكذا مبا وم ة ال بق ٔس ذًا ب ٔ دام هذه العالمة  من است
ى ٕالیه تقرر اخلربة هت دامه لكمة ا شاط طريف التداعي واست شابه بني  من وجود 

وسط  ل م لطاعن یؤدي ٕاىل تولید انطباع يف ذهن الر اري  مس الت سة يف  و
ٔن اخلدمة اليت  اه ب ن شاط املطعون یتلقوهنااحلرص و ة عن  فر شاط الطاعن م من 

ى ٕالیه احلمك یتفق مع ضدها ومن مث یؤدي ٕاىل اخنداع مجهور املسهتلكني ،واكن ما  هت ا
شابه بني  ل يف نطاق سلطة حممكة املوضوع يف تقرر وجود  حصیح القانون وید
سجیل  ٔن خيدع مجهور املسهتلكني ويف التحقق من سبق  ٔنه  ني جتاریتني من ش الم
ٔصلها الثابت يف  باب سائغة لها  ٔس ب لمطعون ضدها وذ اریة  استعامل العالمة الت

ري وراق  ىل  ه  ىل احلمك املطعون ف باب الطعن   ٔس ٔحضى النعي ب ي  مر ا
ٔساس وملا تقدم یتعني رفض الطعن .

ذـــــــل
ة : حمكت احملمك

ٔمني. ٔلزمت الطاعن الرسوم و املرصوفات مع مصادرة الت رفض الطعن و


