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اریةائــــــــرة ا الت

حملمكة :هیئة ا
رة ا س ا شار / محمد محــــودة الرشیــــــــف                  رئ رئاسة السید املس

ٔبوراحي شار/ صالح عبدالعاطى  وعضویة السید املس
ـــــة م عق شار /محمــــــدعبد العظ وعضویة السید  املس

ىل                                     وحبضور  لرسالسید/ حسام  نًا  ٔم
ة ارة رٔس اخلمي ٕام دار القضـــــاء ب يف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر احملمكـــــة ب

ٔثنني  م 2016من نومفرب من العام 28املوافق  هـ1438صفر  28يف یوم ا
م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج 2016ق 11ةلس155يف الطعـن املق

املوجز :
اریة ال عالمة ال الف –سجیلها –ت شابه و إالخ ر ال ٔو –تقد الشعارات العامة 

ا  دا ( ٕاست و الم و الرموز اخلاصة  امحلایة القضائیة ) –امحلایة القانونیة –إال
طقة حرة  ة ، م اخلمية .النائب العام املمثل القانوين حلكومة رٔس –الصفة و املصل

احملمكــــــــــــــــــة
ه، واملرافعة، وبعد بعد االٕ  ي تاله القايض/ محمد عق ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا طالع 
. املداو

ه الشلك ٔوضا ث ٕان الطعن ٕاستوىف  ة.ـــــــــح



ٔن  ٔوراق تتحصل يف  ر ا ه وسا ىل ما یبني من احلمك املطعون ف ٔن الوقائع  ث  وح
عوى رمق الهیئة  ىل املؤسسة املطعون ضدها ا ٔقامت  2014لسنة 170الطاعنة 

اریة  ٔمس والعالمة الت دام ا ناع عن است الم ا  لزا ٕ مدين رٔس اخلمية بطلب احلمك 
طقة ديب احلرة ...............( م ري الرمسیة مبا يف ذ ر الرمسیة و وا ى مجیع ا  ،(

الم، وقال ا وإال ولوج ٔن املطعون ضدها استعملت هـــــذا لتك ً لها  ٔمس ت بیا ا
ل رمق  ملس هذه العالمة  ٔهنا متت ٔو ترصحي مهنا رمغ  والعالمة و..... بدون ٕاذن 

عوى بتارخي 1/7/2013) بتارخي 194307( حمكت احملمكة 30/9/2014، فاكنت ا
اف رمق  الست ٔنفت الطاعنة هذا احلمك  عوى، است ى 2014لسنة 387رفض ا

اف رٔس اخلمية ، اليت بتارخي  ٔنف 29/3/2015حممكة است لغاء احلمك املست ٕ قضت 
اریة و  ع املطعون ضدها من استعامل العالمة الت ...........  يف البث التلفزیوين ويف وم

الم طعنت املطعون  ا وإال ولوج لتك طقة ديب احلرة  م مجیع املعامالت مبا يف ذ
لطعن رمق ضدها  متیزي  مدين ، واليت قضت 2015لسنة 93يف هذا احلمك بطریق ا

ب 11/1/2016احملمكة بتارخي  سب ادًا ٕاىل القصور يف ال ه اس نقض احلمك املطعون ف
ل املطعون  ٔمام حممكة املوضوع من ق ة  ٔن ما مت طر ش  ً ٔسبا لعدم تدون احلمك 

عو  وتداولت ا ا ري وبعد ضدها. وقد متت إال ندبت احملمكة خ ا ٔمام حممكة إال ى 
ٔودع تقرره، قضت بتارخي  ٔنف طعنت الطاعنة يف 18/7/2016ٔن  ٔیید احلمك املست بت

ٔنه  ىل هذه احملمكة يف غرفة مشورة رٔت  متیزي وٕاذ عرض الطعن  هذا احلمك بطریق ا
ىل احلمك املطعون  ب الطعن  س ٔن الطاعن ینعى  ث  لنظر وح ر  ه خمالفة د ف

ىل  عوى  رفض ا ستدالل ، ٕاذ بىن قضاءه  ٔ يف تطبیقه والفساد يف  القانون واخلط
ٔمس و لعالمة وا مس املطعون ضدها وقد ٔن هذا الوصف ( سجی ........... ، مت 

شابه بني هذا الوصف  د مثة  رتاض مهنا وال یو ٔي ا ل الطاعنة دون  استعملته ق
ٔما خبصوص والعالمة اململوكة  ...........  وشابه مع شعار ٕامارة رٔس اخلمية لطاعنة 

دها هو النائب  عوى يف  ٔقام ا ي  ٔن ا ، ٕاذ  ٔ فٕان احملمكة تغض النظر عن هذه املس
د  ٔنه یو ني  س عن حكومة رٔس اخلمية يف  ه ممثًال عن املنطقة احلرة ول العام بصف

ا ٔمس والعالمة الت لمطعون ضدها (............ لط وشابه بني ا رٔس –ریة اململوكة 
ي ..... به الشخص –اخلمية  لطاعنة) (................) ا ........... مع العالمة اململوكة 

لمطعون ضدها  اري  ٔمس الت ٔن رمس القلعة املبني بوصف العالمة  العادي، كام 



شابه مع شعار ٕامارة رٔس اخلمية اليت ال جيوز  دمه يف ی ست ٔن  لمطعون ضدها 
ة من  ر احلكوم وا ري الهیئات وا ىل  ٔنه ميتنع  اریة والصناعیة ٕاذ  ٔغراض الت ا

دامه وان النائب العام هو  ات القضائیة –است ميثل حكومة رٔس اخلمية يف اكفة املناز
لهيا مبا یعیبه وستوجب نقضه. ٔو  اليت تقام مهنا 

ث ٕان هذا النعى يف شقة  ة العالمة وح ٔن ملك ٔنه من املقرر  ول ذ ري مق ٔول  ا
ٔن هذا ال  هتا ٕاذ  ىشء بذاته حقًا يف ملك ي ال ی سجیل ا د ٕاىل جمرد ال س اریة ال  ت

رخي ٕاجرائه، وهذه  ىل استعاملها من  سجیل ٕاال قرینه  احلق ولید استعاملها، وال یقوم ال
ىل  العالمة يف وقت سابق  ته يف استعامل (ت ت اسبق القرینة جيوز دحضها ملن یث

ق سجیل ف اریة رخي ال الف بني العالمات الت خ شابه و ر ال ٔن تقد هتا، و ملك ر 
ٔن خيدع مجهور املسهتلكني والتحقق من سبق ٕاستعامل  ٔنه  ي من ش والصناعیة ا
باب سائغة . ملا اكن  ٔس ب سجیلها من سلطة حممكة املوضوع مىت اكن ذ ل  العالمة ق

ٔن املطعون ضدها قد ٔوراق  واكن البني من ا مس ذ سجیل العالمة و قامت ب
اري (.............  لطاعن (...........) –الت سجیل بعالمة اخلاصة  ل  رٔس اخلمية) ق

ستعمل  ٔن الطاعن مل  ني  تعاملها يف جمال البث التلفزیوين يف  ا واس دا وقد مت ٕاست
ٔن العربة من ني ٕاال  شابه بني العالم ٔن اكن هناك  ه العالمة اخلاص به و ٔسبق

ة  لتايل فٕان ملك بت يف حق املطعون ضدها و ة العالمة وهو  ٔن ملك ش دام  ست
كون من حق املطعون ضدها ، وٕاذ ٕالزتم احلمك  اري (...........)  ٔمس الت العالمة وا
ٔن  لیه يف هذا الش كون النعى  فقط  ٔ ه هذا النظر يف هذه املس املطعون ف

ٔساس. ري  ىل 
ٔن  ث  ٔنه نص يف الفقرة الثالثة من املادة وح من 3النعى يف شقه الثاين سدید ذ
عنرص مهنا : . . . . الشعارات 2002لسنة 8قانون رمق  ٔو  عالمة جتاریة  ل  س (( ال 

الشعارات  ٔي تقلید لت . . . وكذ و ريها من الرموز اخلاصة  الم و العامة وإال
ٔو الرموز كام الم  ٔن شعار 2010لسنة 1من قانون 4، 3، 2، 1مفاد املواد ٔو إال ش

دامه  اصة وقرص است حامیة قانونیة  ٔن املرشع وضع  ٕامارة رٔس اخلمية (........) ، و
دامه  ر والهیئات واملؤسسات احمللیة حلكومة رٔس اخلمية وال جيوز است وا لاكفة ا

ٔو  ريها من ا ٔو  اریة والصناعیة  ٔغراض الت ٔو من ل ٔمر من مسو احلامك  ه ٕاال ب راق العرف
ىل متزيها بقالعها وحصوهنا  ذ قدمي الزمان ویعد دلیًال  ٔنه رمز لٕالمارة م ینوبه ، ٕاذ 



ٔن یمت  لها يف التارخي ومن مث ال جيوز  العدیدة اليت تؤكد عراقهتا وتواصلها احلضاري وتو
اریة والصناعیة  ٔغراض الت دامه يف ا ٔو است ة تقلیده  سبق القول  وال یقدح يف ذ

دام هذا  ٔنه ٕاذ اكن املرشع قد قرص / حق است دام فضًال عن  ست ٔو  سجیل  ال
ات وائــر والهی ىل ا واملؤسسات احمللیة حلكومة رٔس اخلمية فٕان هذه الهیئات الشعار 

اوى القضائیة بطلب امحلایة ال قضائیة لهذا ٔو املؤسسات احلكومة لها احلق يف ٕاقامة ا
قة القانونیة والقضائیة فٕان هیئة املنطقة احلرة ويه  ٔمام هذه احلق ، و الشعار. وملا اكن ذ
بعة حلكومة رٔس اخلمية لها احلق يف طلب امحلایة القانونیة لهذا الشعار  ة  هیئة حكوم

هیئة املنطقة (............)، وٕاذ اكن املرشع القانوين جعل النائب العامة املمثل القانوين ل 
لقانون –كام هو احلال املمثل القانوين حلكومة رٔس اخلمية –احلرة  لسنة 4(طبقًا 
ة يف طلب امحلایة القانونیة لهذا الشعار ، وٕاذ اكنت 2012 الصفة واملصل ) فٕانه 

اري اململوك لها يف جمال  مس الت دم رمس القلعة جبوار العالمة و ست املطعون ضدها 
هتت احملمكة البث ال  شابه مع شعار ٕامارة رٔس اخلمية، وٕاذ ا تلفزیوين (............) وهو ی

ىل النحو السالف البیان ٕاىل وجود هذه احملااكة واليت تؤدى ٕاىل اعتقاد الغري بوجود 
ريها مع حكومة رٔس  ت و ال رامج وٕا من  رس اة التلفزیونیة وما  بني هذه الق ص

الف هذا –النائب العام عن املنطقة احلرة اخلمية اليت ميثلها ه ٕاذ  فٕان احلمك املطعون ف
ي جره ٕاىل الفساد  ٔ يف تطبیق القانون ا كون ثد اخط فقط فٕانه  ٔ النظر يف هذه املس

يف إالستدالل مبا یعیبه وستوجب نقضه.
دود ما مت نقضه ملا تقدم  ٔنه عن املوضوع ويف  ث  لمرة الثا–وح نیة واكن الطعن 

ٔن رمس  ش ه  م املطعون ف لفصل فهيا فٕان یتعني تعدیل احلك عوى صاحلة  .....واكنت ا
ذـــــل

ه نقضًا جزئیًا  ً ويف املوضوع بنقض احلمك املطعون ف ول الطعن ش حمكت احملمكة : ق
اف رمق ...........يف خصوص ( ست مدين بتعدیل 2014لسنة 387) ويف موضوع 

ع املطعون ضدها من مل ااحلمك ٔنف ٕاىل م دام رمس القلعة املضاف ٕاىل العالمة إ ست ست
اري ( ٔمس الت دم يف البث التلفزیوين ويف مجیع املعامالت ..........وا واملست ) املا

ا  ولوج لتك طقة ديب احلرة  سلطة م ري الرمسیة مبا يف ذ ر الرمسیة و وا ٔمام ا
ٔیید ف الم والت ملناسب من املصاریف والرسوم.وإال ٔنف ضدها  وٕالزام املست دا ذ


