قانون اتحادي رقم ( )91لسنة 0222م
بتعديل
بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )73لسنة 9110
في شأن العالمات التجارية
نحن زاٌد بن سلطان آل نھٌان رئٌس دولة االمارات العربٌة المتحدة،
بعد االطالع على الدستور،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972فً شؤن اختصاصات الوزارات
وصالحٌات الوزراء والقوانٌن المعدلة له ،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  1979فً شؤن قمع الغش والتدلٌس فً
المعامالت التجارٌة،
وعلى قانون المعامالت المدنٌة الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )5لسنة 1985
والقوانٌن المعدلة له،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )3لسنة ،1987
وعلى القانون االتحادي رقم ( )37لسنة  1992فً شؤن العالمات التجارٌة،
وعلى قانون المعامالت التجارٌة الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )18لسنة ،1993
وبناء على ما عرضه وزٌر االقتصاد والتجارة ،وموافقة مجلس الوزراء والمجلس
الوطنً االتحادي ،وتصدٌق المجلس االعلى لالتحاد،
أصدرنا القانون اآلتً:
المادة األولى
ٌستبدل بنص المادة ( )1من القانون االتحادي رقم ( )37لسنة  1992المشار إلٌه النص اآلتً:
المادة ()1
فً تطبٌق أحكام هذا القانون ٌقصد بالكلمات والعبارات التالٌة المعانً الموضحة قرٌن كل منھا
ما لم ٌقض سٌاق النص بغٌر ذلك:
دولة اإلمارات العربٌة المتحدة.
:
الدولة
وزارة االقتصاد والتجارة.
:
الوزارة
وزٌر االقتصاد والتجارة.
:
الوزٌر
السلطة المختصة فً اإلمارة.
السلطة المختصة :
نشرة العالمات التجارٌة التً تصدرها الوزارة.
:
النشرة
كل تصمٌم ٌتضمن مجموعة من المرئٌات (أي تكوٌن فنً).
:
الرسم
كل رسم مرئً واحد.
:
الرمز
العالمات المحفورة.
:
الدمغات

النقوش
الصور
غٌره.
اللجنة

:
:

العالمات البارزة.
صوراإلنسان سواء كانت صورة صاحب المشروع أو صورة

:

لجنة العالمات التجارٌة المنصوص علٌھا فً هذا القانون.
المادة الثانية

ٌستبدل بعبارة (الجرٌدة الرسمٌة) عبارة (النشرة) فً المواد ( )43 ،25 ،19 ،14من القانون
االتحادي رقم ( )37لسنة  1992المشار إلٌه.
المادة الثالثة
ٌنشر هذا القانون فً الجرٌدة الرسمٌة ،وٌعمل به من تارٌخ نشره.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

صدر عنا فً قصر الرئاسة بؤبوظبً:
بتارٌخ  18:جمادى ااآلخرة  1421هـ
الموافق 16 :سبتمبر 2000م

قانون اتحادي رقم ( )8لسنة 0220م بتعديل بعض
أحكام القانون االتحادي رقم ( )73لسنة 9110
في شأن العالمات التجارية
نحن زاٌد بن سلطان آل نھٌان رئٌس دولة االمارات العربٌة المتحدة ،
بعد االطالع على الدستور،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972فً شؤن اختصاصات الوزارات
وصالحٌات الوزراء والقوانٌن المعدلة له ،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  1979فً شؤن قمع الغش والتدلٌس فً
المعامالت التجارٌة،
وعلى قانون المعامالت المدنٌة الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )5لسنة 1985
والقوانٌن المعدلة له،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )3لسنة ،1987
وعلى القانون االتحادي رقم ( )37لسنة  1992فً شؤن العالمات التجارٌة،
وعلى قانون المعامالت التجارٌة الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )18لسنة ،1993
وعلى المرسوم االتحادي رقم ( )20لسنة  1996بشؤن المصادقة على انضمام دولة
اإلمارات العربٌة المتحدة إلى اتفاقٌة بارٌس لحماٌة الملكٌة الصناعٌة،
وعلى المرسوم االتحادي رقم ( )21لسنة  1997فً شؤن اتفاقٌة وبروتوكول
انضمام الدولة إلى منظمة التجارة العالمٌة ووثٌقة جولة (أورجواي)،
وبناء على ما عرضه وزٌر االقتصاد والتجارة  ،وموافقة مجلس الوزراء والمجلس
الوطنً االتحادي ،وتصدٌق المجلس االعلى لالتحاد،
أصدرنا القانون اآلتً:
المادة األولى
ٌستبدل بنصوص المواد ( )1و( )3و( )4و( )8و( )10و( )11و( )13و( )14و( )16و()17
و( )18و( )19و( )21و( )22و( )23و( )25و( )32و( )37و( )38و( )41و( )43من
القانون االتحادي رقم ( )37لسنة  1992المشار إلٌه النصوص اآلتٌة:

مادة ()1
فً تطبٌق أحكام هذا القانون ٌقصد بالكلمات والعبارات التالٌة المعانً الموضحة قرٌن كل منھا
ما لم ٌقض سٌاق النص بغٌر ذلك:
دولة اإلمارات العربٌة المتحدة.
:
الدولة
وزارة االقتصاد والتجارة.
:
الوزارة
وزٌر االقتصاد والتجارة.
:
الوزٌر
السلطة المختصة فً اإلمارة.
السلطة المختصة :
نشرة العالمات التجارٌة التً تصدرها الوزارة.
:
النشرة
كل تصمٌم ٌتضمن مجموعة من المرئٌات (أي تكوٌن فنً).
:
الرسم
كل رسم مرئً واحد.
:
الرمز
العالمات المحفورة.
:
الدمغات
العالمات البارزة.
:
النقوش
صوراإلنسان سواء كانت صورة صاحب المشروع أو صورة
:
الصور
غٌره.
سجل العالمات التجارٌة لدى الوزارة.
:
السجل
لجنة العالمات التجارٌة المنصوص علٌھا فً هذا القانون.
:
اللجنة

مادة ()3
ال ٌسجل كعالمة تجارٌة أو كعنصر منھا ما ٌؤتً:
 .1العالمة الخالٌة من أٌة صفة أو طابع ممٌز أو العالمة المكونة من بٌانات لٌست إال
التسمٌة التً ٌطلقھا العرف على البضائع والمنتجات والخدمات أو الرسوم المؤلوفة
والصور العادٌة للبضائع والمنتجات.
 .2أٌة عالمة تخل باآلداب العامة أو تخالف النظام العام.
 .3الشعارات العامة واألعالم وغٌرها من الرموز الخاصة بالدولة أو المنظمات العربٌة أو
الدولٌة أو إحدى مإسساتھا أو أٌة دولة أجنبٌة إال بتفوٌض منھا ،وكذلك أي تقلٌد لتلك
الشعارات أو األعالم أو الرموز.
 .4رموز الھالل األحمر أو الصلٌب األحمر وغٌرها من الرموز األخرى المشابھة وكذلك
العالمات التً تكون تقلٌدا لھا.
 .5العالمات المماثلة أو المشابھة للرموز ذات الصبغة الدٌنٌة المحضة.
 .6األسماء والبٌانات الجفرافٌة إذا كان من شؤن استعمالھا أن ٌحدث لبسا فٌما ٌتعلق بمنشؤ
البضاعة أو المنتجات أو الخدمات أو مصدرها.
 .7اسم الغٌر أو لقبه أو صورته أو شعاره ما لم ٌوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله.
 .8البٌانات الخاصة بدرجات الشرف التً ال ٌثبت طالب التسجٌل استحقاقه لھا قانونا.
 .9العالمات التً من شؤنھا أن تضلل الجمھور أو التً تتضمن بٌانات كاذبة عن منشؤ أو
مصدر المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتھا األخرى ،وكذلك العالمات التً تحتوي
على اسم تجاري وهمً أو مقلد أو مزور.
 .10العالمات المملوكة ألشخاص طبٌعٌٌن أو معنوٌٌن ٌكون التعامل معھم محظورا.
 .11العالمة التً ٌنشؤ عن تسجٌلھا لبعض فئات المنتجات أو الخدمات الحط من قٌمة
المنتجات أو الخدمات األخرى التً تمٌزها العالمة.

 .12العالمات التً تشمل األلفاظ أو العبارات اآلتٌة( :امتٌاز) أو (ذو امتٌاز) أو (مسجل)
أو (رسم مسجل) أو (حقوق الطبع) أو (التقلٌد ٌعتبر تزوٌرا) أو ما شابه ذلك من األلفاظ
والعبارات.
 .13األوسمة الوطنٌة واألجنبٌة ،والعمالت المعدنٌة أو الورقٌة.
 .14العالمة التً تعتبر مجرد ترجمة لعالمة مشھورة أو لعالمة أخرى سبق تسجٌلھا إذا
كان من شؤن التسجٌل أن ٌحدث لبسا لدى جمھور المستھلكٌن بالنسبة للمنتجات التً
تمٌزها العالمة أو المنتجات المماثلة.
مادة ()4
 .1ال ٌجوز تسجٌل العالمات التجارٌة ذات الشھرة العالمٌة التً تجاوز حدود البلد
األصلً للعالمة إلى البالد األخرى ،إال بناء على طلب مالكھا األصلً أو بناء على
توكٌل رسمً منه.
 .2ولتحدٌد ما إذا كانت العالمة ذات شھرة ٌراعى مدى معرفتھا لدى الجمھور المعنً
نتٌجة تروٌجھا.
 .3وال ٌجوز تسجٌل العالمات ذات الشھرة لتمٌٌز سلع أو خدمات غٌر مماثلة أو
مطابقة لتلك التً تمٌزها هذه العالمات إذا:
أ  -دل استخدام العالمة على صلة بٌن السلع والخدمات المطلوب تمٌٌزها وسلع أو
خدمات صاحب العالمة األصلٌة.
ب -أدى استخدام العالمة الحتمال اإلضرار بمصالح صاحب العالمة األصلٌة.
مادة ()8
ٌجوز تسجٌل العالمة التجارٌة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات بحسب
التصنٌف الدولً وقواعده الواردة فً الالئحة التنفٌذٌة لھذا القانون ،وال ٌجوز أن ٌشتمل طلب
تسجٌل العالمة على أكثر من فئة واحدة.
مادة ()11
مع مراعاة حكم المادة ( )26من هذا القانون ،ال ٌجوز تسجٌل أٌة عالمة تجارٌة مطابقة أو
مشابھة لعالمة سبق تسجٌلھا عن ذات المنتجات أو الخدمات ،أو عن منتجات أو خدمات غٌر
مماثلة إذا كان من شؤن استعمال العالمة المطلوب تسجٌلھا أن ٌولد انطباعا بالربط بٌنھا وبٌن
منتجات أو خدمات مالك العالمة المسجلة أو أن ٌإدي الحتمال اإلضرار بمصالحه.
وإذا طلب شخص أو أكثر فً تارٌخ واحد تسجٌل العالمة ذاتھا أو عالمات متقاربة أو متشابھة
عن ذات المنتجات أو الخدمات أو عن منتجات أو خدمات مماثلة لھا تقع فً ذات الفئة  ،وجب
على الوزارة وقف تسجٌل جمٌع الطلبات إلى أن ٌقدم تنازل مصدق علٌه من المتنازعٌن
لمصلحة أحدهم أو إلى أن ٌصدر حكم نھائً لمصلحة أي منھم.

مادة ()11
ٌجوز للوزارة أن تفرض ما تراه الزما من القٌود والتعدٌالت لتحدٌد العالمة التجارٌة
وتوضٌحھا على وجه ٌمنع التباسھا بعالمة أخرى سبق تسجٌلھا أو ألي سبب آخر تراه.وٌفترض
احتمال حدوث التباس فً حالة استخدام عالمة تجارٌة لتمٌٌز سلع أو خدمات متطابقة.
وإذا رفضت الوزارة تسجٌل العالمة التجارٌة لسبب ما ،أو علق التسجٌل على قٌود أو تعدٌالت
وجب علٌھا أن تخطر طالب التسجٌل كتابة بؤسباب قرارها.
وفً جمٌع األحوال ٌتعٌن على الوزارة أن تبت فً طلب التسجٌل خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ
تقدٌمه متى كان مستوفٌا للشروط واألوضاع المنصوص علٌھا فً هذا القانون والئحته التنفٌذٌة.
مادة ()13
تشكل لجنة العالمات التجارٌة برئاسة وكٌل الوزارة وعضوٌة كل من:
 عضوٌن ٌمثالن الوزارة ٌرشحھما الوزٌر. عضو مجلس إدارة من اتحاد غرف التجارة والصناعة فً الدولة ٌرشحه اتحاد الغرف. عضو مجلس إدارة عن كل غرفة من غرف التجارة والصناعة فً الدولة ترشحه الغرفةالمعنٌة.
وتختار اللجنة من بٌن أعضائھا نائبا ً للرئٌس ،وٌكون اجتماعھا صحٌحا بحضور أغلبٌة
أعضائھا ،وتصدر القرارات بؤغلبٌة األعضاء الحاضرٌن وفً حالة التساوي فً األصوات
ٌرجح الجانب الذي فٌه الرئٌس ،وتجتمع مرة على األقل شھرٌا ً.
وٌكون للجنة مقرر ترشحه الوزارة.
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة والمقرر.
مادة ()14
إذا قبلت الوزارة العالمة التجارٌة وجب علٌھا قبل تسجٌلھا أن تعلن عنھا فً النشرة وفً
صحٌفتٌن ٌومٌتٌن تصدران فً الدولة باللغة العربٌة ،وذلك على نفقة طالب التسجٌل.
ولكل ذي شؤن أن ٌعترض على تسجٌل العالمة ،وٌقدم االعتراض كتابة إلى الوزارة أو ٌرسل
إلٌھا بالبرٌد المسجل أو البرٌد اإللكترونً خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ آخر إعالن ،وعلى
الوزارة أن تخطر طالب التسجٌل بصورة من االعتراض على طلبه خالل خمسة عشر ٌوما من
تارٌخ تسلمھا له.
وعلى طالب التسجٌل أن ٌقدم إلى الوزارة رداً مكتوبا ً على هذا االعتراض فً خالل ثالثٌن ٌوما ً
من تارٌخ إبالغه به ،فإذا لم ٌصل الرد فً المٌعاد المذكور اعتبر طالب التسجٌل متنازالً عن
طلبه.
مادة ()16
إذا سجلت العالمة التجارٌة انسحب أثر التسجٌل إلى تارٌخ تقدٌم الطلب.
وٌعطى لمالك العالمة بمجرد إتمام تسجٌلھا شھادة تشمل البٌانات اآلتٌة:
 .1رقم تسجٌل العالمة.
 .2تارٌخ تقدٌم الطلب وتارٌخ التسجٌل.
 .3االسم التجاري أو اسم مالك العالمة وجنسٌته ومحل إقامته.
 .4صورة مطابقة للعالمة.

 .5بٌان بالمنتجات أو بالبضائع أو بالخدمات المخصصة لھا العالمة وبٌان فئتھا.
 .6رقم وتارٌخ حق األسبقٌة الدولً واسم الدولة العضو فً اتفاقٌة بارٌس لحماٌة
الملكٌة الصناعٌة التً أودع فٌھا طلب األسبقٌة.
مادة ()17
ٌعتبر من قام بتسجٌل العالمة مالكا لھا دون سواه وال تجوز المنازعة فً ملكٌة العالمة إذا
استعملھا من قام بتسجٌلھا بصفة مستمرة خمس سنوات على األقل من تارٌخ التسجٌل دون أن
ترفع علٌه دعوى تقضً بعدم ملكٌته للعالمة.
وٌتمتع صاحب العالمة المسجلة بحق منع الغٌر من استعمال عالمة مطابقة أو مشابھة لتمٌٌز
منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابھة أو مرتبطة بالمنتجات والخدمات التً سجلت عنھا العالمة
على نحو ٌإدي إلحداث لبس لدى جمھور المستھلكٌن.
مادة ()18
ٌجوز لمالك عالمة تجارٌة سبق تسجٌلھا أن ٌقدم فً أي وقت طلبا إلى الوزارة إلدخال أٌة
إضافة أو تعدٌل على المنتجات أو الخدمات التً تمٌزها العالمة ،أو على العالمة ذاتھا على أال
ٌمس التعدٌل ذاتٌة العالمة مساسا ً جوهرٌا ً.
وٌصدر قرار الوزارة فً شؤن طلب التعدٌل على المنتجات أو الخدمات وفقا ً للشروط والقواعد
المتعلقة بشطب تسجٌل العالمة عن بعض المنتجات أو الخدمات .أما قرارها فً شؤن التعدٌل
على العالمة فٌصدر وفقؤ للشروط والقواعد المقررة للبت فً طلبات التسجٌل األصلٌة ،وٌكون
قابال للتظلم والطعن فٌه بالطرق ذاتھا.
وٌعلن عن التعدٌل فً النشرة وفً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن تصدران فً الدولة باللغة العربٌة ،وذلك
على نفقة طالب التعدٌل.
مادة ()19
مدة الحماٌة المترتبة على تسجٌل العالمة التجارٌة عشر سنوات  ،ولصاحب العالمة أن ٌكفل
استمرار الحماٌة لمدد متتالٌة كل منھا عشر سنوات إذا قدم طلبا بتجدٌد تسجٌل العالمة خالل
السنة األخٌرة من مدة الحماٌة السارٌة وفقا ً لؤلوضاع والشروط المنصوص علٌھا فً هذا
القانون والئحته التنفٌذٌة.
وٌتم تجدٌد تسجٌل العالمة دون أي فحص إضافً ودون أن ٌسمح للغٌر بالمعارضة فً التجدٌد.
وٌشھر تجدٌد تسجٌا العالمة فً النشرة وفً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن تصدران فً الدولة باللغة
العربٌة على نفقة صاحب العالمة.
وال ٌجوز فً حالة طلب تجدٌد تسجٌل العالمة إدخال أي تغٌٌر علٌھا أو شطب أو إضافة أٌة
منتجات أو خدمات على قائمة المنتجات أو الخدمات التً سجلت عنھا العالمة.
وعلى الوزارة خالل الشھر التالً النتھاء مدة الحماٌة أن تقوم بإخطار صاحب العالمة كتابة
على عنوانه المقٌد فً السجل بانتھاء مدة حماٌتھا ،وإذا لم ٌقم صاحب العالمة بتقدٌم طلب
التجدٌد خالل الثالثة أشھر التالٌة لتارٌخ انتھاء مدة الحماٌة قامت الوزارة من تلقاء نفسھا بشطب
العالمة من السجل.

مادة ()11
مع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )17من هذا القانون ٌكون لكل ذي شؤن الحق فً طلب الحكم
بشطب العالمة التجارٌة التً تكون قد سجلت بغٌر حق ،وعلى الوزارة أن تقوم بشطب التسجٌل
متى قدم لھا حكم بات مذٌل بالصٌغة التنفٌذٌة.
مادة ()11
للمحكمة المدنٌة المختصة أن تحكم بناء على طلب كل ذي شؤن بشطب تسجٌل العالمة التجارٌة
إذا ثبت لدٌھا أنھا لم تستعمل خمس سنوات متتالٌة إال إذا أثبت مالك العالمة أن عدم استعمالھا
كان لسبب أجنبً عنه ،وٌعتبر سببا أجنبٌا ،قٌود االستٌراد والشروط الحكومٌة األخرى التً
تفرض على السلع والخدمات التً تمٌزها العالمة.
ولغاٌات هذه المادةٌ ،عتبر استعمال العالمة من قبل شخص مخول بذلك من مالكھا استخداما لھا.
مادة ()13
للمحكمة المدنٌة المختصة ،بناء على طلب ذي الشؤن ،األمر بإضافة أي بٌان للسجل ٌكون قد
أغفل تدوٌنه به ،أو بحذف أو بتعدٌل أي بٌان وارد فً السجل ،إذا كان قد دون بدون وجه حق
أو كان غٌر مطابق للحقٌقة ،وللوزارة أن تقوم بذلك من تلقاء نفسھا.
مادة ()15
ٌجب إشھار شطب العالمة التجارٌة من السجل فً النشرة وفً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن تصدران فً
الدولة باللغة العربٌة ،وذلك على نفقة طالب إشھار الشطب.
مادة ()31
ال ٌجوز للمستفٌد من الترخٌص التنازل عنه لغٌره أو منح تراخٌص من الباطن ما لم ٌنص عقد
الترخٌص على خالف ذلك.
وال ٌجوز اإللزام بالترخٌص اإلجباري الستغالل العالمة التجارٌة فً أي حال من األحوال.
مادة ()37
ٌعاقب بالحبس وبالغرامة التً ال تقل عن خمسة آالف درهم أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن:
 .1كل من زور عالمة تجارٌة تم تسجٌلھا طبقا للقانون أو قلدها بطرٌقة تدعو إلى تضلٌل
الجمھور سواء بالنسبة للسلع والخدمات التً تمٌزها العالمة األصلٌة أو تلك التً
تماثلھا ،وكل من استعمل عالمة تجارٌة مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك.
 .2كل من وضع بسوء نٌة على منتجاته عالمة تجارٌة مسجلة مملوكة لغٌره أو استعمل
تلك العالمة بغٌر حق.
 .3كل من باع أو عرض للبٌع أو للتداول أو حاز بقصد البٌع منتجات علٌھا عالمة تجارٌة
مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغٌر حق مع علمه بذلك .وكذلك كل من قدم أو عرض
تقدٌم خدمات تحت عالمة تجارٌة مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغٌر حق مع علمه
بذلك.

مادة ()38
ٌعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبالغرامة التً ال تقل عن خمسة آالف درهم وال تزٌد على
عشرة آالف درهم أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن:
 .1كل من استعمل عالمة غٌر قابلة للتسجٌل وفقا لما هو منصوص علٌه فً البنود ()2
و( )3و( )4و( )5و( )6و( )8و( )9و( )10و( )11و( )12و( )13و( )14من المادة
( )3من هذا القانون.
 .2كل من دون بغٌر حق على عالمته أو مستنداته بٌانا ٌإدي إلى االعتقاد بحصول
تسجٌلھا أو بتمٌٌزها لمنتجات أو سلع غٌر تلك المذكورة فً السجل.
مادة ()41
ٌجوز لمالك العالمة التجارٌة  ،فً أي وقت ،ولو كان ذلك قبل رفع أٌة دعوى أن ٌستصدر،
بناء على عرٌضة مشفوعة بشھادة رسمٌة دالة على تسجٌل العالمة  ،أمراً من المحكمة
المختصة باتخاذ اإلجراءات التحفظٌة الالزمة ،وعلى األخص ما ٌؤتً:
 .1إجراء محضر حصر ووصف تفصٌلً لآلالت واألدوات التً تستخدم أو التً
استخدمت فً ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علٌھا فً هذا القانون  ،وكذلك
المنتجات أو البضائع المحلٌة أو المستوردة وعناوٌن المحالت أو األغلفة أو األوراق
أو غٌرها تكون قد وضعت علٌھا العالمة أو البٌان موضوع الجرٌمة.
 .2توقٌع الحجز على األشٌاء المذكورة فً البند السابق ،وذلك بعد أن ٌقدم الطالب تؤمٌنا
مالٌا تقدره المحكمة لتعوٌض المحجوز علٌه عند االقتضاء.
وٌجوز للمحكمة ندب خبٌر أو أكثر للمعاونة فً تنفٌذ اإلجراءات التحفظٌة.
وٌستثنى أصحاب العالمات المشھورة من شرط تقدٌم الشھادة الدالة على تسجٌل العالمة.
مادة ()43
للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة األشٌاء المحجوزة علٌھا أو التً ٌحجز علٌھا فٌما بعد
واستنزال ثمنھا من الغرامات أو التعوٌضات أو التصرف فٌھا بؤٌة طرٌقة أخرى تراها المحكمة
مناسبة وٌجوز للمحكمة أٌضا أن تؤمر بإتالف العالمات غٌر القانونٌة أو أن تؤمر عند االقتضاء
بإتالف المنتجات واألغلفة ومعدات الحزم وغٌرها من األشٌاء التً تحمل تلك العالمات أو
تحمل بٌانات غٌر قانونٌة وبمصادرة اآلالت واألدوات التً استعملت بصفة خاصة فً عملٌة
التزوٌر ولھا أن تؤمر بكل ما سبق حتى فً حالة الحكم بالبراءة.
وٌجوز للمحكمة كذلك أن تؤمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم علٌه فً النشرة أو فً إحدى
الصحف التً تصدر فً الدولة باللغة العربٌة .
المادة الثانية
تضاف مادة جدٌدة برقم ( )20مكرراً للقانون االتحادي رقم ( )37لسنة  1992المشار إلٌه
ٌكون نصھا اآلتً:
"للوزارة أن تقوم بشطب العالمة التً سجلت دون وجه حق بعد إخطار ذوي الشؤن بسبب
الشطب وسماع أقوالھم والوقوف على أوجه دفاعھم.

ولذوي الشؤن الطعن فً قرار الشطب لدى المحكمة المدنٌة المختصة خالل ثالثٌن ٌوما من
تارٌخ اإلخطار بالشطب".
المادة الثالثة
ٌنشر هذا القانون فً الجرٌدة الرسمٌة ،وٌعمل به من تارٌخ نشره.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
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