قانون اتحادي رقم ( )73لسنة 2991
في شأن العالمات التجارية
نحن زاٌد بن سلطان آل نھٌان رئٌس دولة االمارات العربٌة المتحدة ،
بعد االطبلع على أحكام الدستور المؤقت ،
وعلى القانون رقم ( )1لسنة  1971فً شأن اختصاصات الوزارات وصبلحٌات
الوزراء والقوانٌن المعدلة له ،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  1979فً شأن قمع الغش والتدلٌس فً
المعامبلت التجارٌة،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )5لسنة  1985بإصدار قانون المعامبلت المدنٌة،
والقوانٌن المعدلة له،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  1987بإصدار قانون العقوبات،
وبناء على ما عرضه وزٌر االقتصاد والتجارة  ،وموافقة مجلس الوزراء وتصدٌق
المجلس االعلى لبلتحاد،
أصدرنا القانون اآلتً:
الباب األول
تعاريف
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
وزٌر االقتصاد والتجارة.
:
الوزٌر
وزارة االقتصاد والتجارة.
:
الوزارة
السلطة المختصة فً اإلمارة
السلطة المختصة :
كل تصمٌم ٌتضمن مجموعة من المرئٌات (أي تكوٌن فنً).
:
الرسم
كل رسم مرئً واحد.
:
الرمز
العبلمات المحفورة.
:
الدمغات
العبلمات البارزة.
:
النقوش
صور اإلنسان سواء كانت صورة صاحب المشروع أو صورة
:
الصور
غٌره.
لجنة العبلمات التجارٌة المنصوص علٌھا فً هذا القانون.
:
اللجنة

المادة ()2
تعتبر عبلمة تجارٌة كل ما ٌأخذ شكبلً ممٌزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف
أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوٌن أو دمغات أو أختام أو صور أو نقوش أو إعبلنات
أو عبوات أو أٌة عبلمة أخرى أو أي مجموع منھا إذا كانت تستخدم أو ٌراد أن تستخدم
إما فً تمٌٌز بضائع أو منتجات أو خدمات أٌا ً كان مصدرها وإما للداللة على أن البضائع
أو المنتجات تعود لمالك العبلمة بسبب صنعھا أو انتقائھا أو االتجار بھا أو للداللة على
تأدٌة خدمة من الخدمات.
وٌعتبر الصوت جزءاً من العبلمة التجارٌة إذا كان مصاحبا ً لھا.
المادة ()3
ال ٌسجل كعبلمة تجارٌة أو كعنصر منھا ما ٌأتً:
 - 1العبلمة الخالٌة من أٌة صفة أو طابع ممٌز أو العبلمة المكونة من بٌانات لٌست إال
التسمٌة التً ٌطلقھا العرف على البضائع والمنتجات والخدمات أو الرسوم المألوفة
والصور العادٌة للبضائع والمنتجات.
 - 1أٌة عبلمة تخل باآلداب العامة أو تخالف النظام العام.
 - 3الشعارات العامة واإلعبلم وغٌرها من الرموز الخاصة بالدولة أو المنظمات العربٌة
أو الدولٌة أو إحدى مؤسساتھا أو أٌة دولة أجنبٌة إال بتفوٌض منھا .وكذلك أي تقلٌد
لتلك الشعارات أو اإلعبلم أو الرموز.
 - 4رموز الھبلل األحمر أو الصلٌب األحمر وغٌرها من الرموز األخرى المشابھة
وكذلك العبلمات التً تكون تقلٌداً لھا.
 - 5العبلمات المماثلة أو المشابھة للرموز ذات الصبغة الدٌنٌة المحضة.
 - 6األسماء الجغرافٌة إذا كان من شأن استعمالھا أن ٌحدث لبسا ً فٌما ٌتعلق بمنشأ
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 ً.
 - 9العبلمات التً من شأنھا أن تضلل الجمھور أو التً تتضمن بٌانات كاذبة عن منشأ أو
مصدر المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتھا األخرى وكذلك العبلمات التً تحتوي
على اسم تجاري وهمً أو مقلد أو مزور.
- 11العبلمات المملوكة ألشخاص طبٌعٌٌن أو معنوٌٌن ٌكون التعامل معھم محظوراً.
 - 11العبلمة التً ٌنشأ عن تسجٌلھا لبعض فئات المنتجات أو الخدمات الحط من قٌمة
المنتجات أو الخدمات األخرى التً تمٌزها تلك العبلمة.
- 11العبلمات التً تشمل األلفاظ أو العبارات اآلتٌة( :امتٌاز) أو (ذو امتٌاز) أو (مسجل)
أو (رسم مسجل) أو (حقوق الطبع) أو (التقلٌد ٌعتبر تزوٌراً) أو ما شابه ذلك من
األلفاظ والعبارات.
المادة ()4
ال ٌجوز تسجٌل العبلمات التجارٌة األجنبٌة ذات الشھرة العالمٌة التً تجاوز حدود البلد
األصلً للعبلمة الى الببلد األخرى إال بناء على طلب مالكھا األصلً.

الباب الثاني
تسجيل العالمات وشطبها
المادة ()5
ٌعد فً الوزارة سجل ٌسمى سجل العبلمات التجارٌة تدون فٌه جمٌع العبلمات التجارٌة
وأسماء أصحابھا وعناوٌنھم ونوع نشاطھم وأوصاف بضائعھم أو منتجاتھم أو خدماتھم
وما ٌطرأ على العبلمات من تحوٌل أو تنازل أو نقل للملكٌة أو رهن أو ترخٌص
باالستعمال أو أٌة تعدٌبلت أخرى.
ولكل شخص أن ٌطلب صورة طبق األصل مما هو مدون فً هذا السجل بعد دفع الرسوم
المقررة.
المادة ()6
لؤلشخاص التالً ذكرهم الحق فً تسجٌل عبلماتھم التجارٌة:
 - 1مواطنو الدولة من األشخاص الطبٌعٌٌن أو االعتبارٌٌن الذٌن ٌزاولون أي عمل من
األعمال التجارٌة أو الصناعٌة أو الحرفٌة أو الخدمٌة.
 - 1األجانب من األشخاص الطبٌعٌٌن أو االعتبارٌٌن الذٌن ٌزاولون أي عمل من األعمال
التجارٌة أو الصناعٌة أو الحرفٌة أو الخدمٌة فً الدولة.
 - 3األجانب من األشخاص الطبٌعٌٌن أو االعتبارٌٌن الذٌن ٌزاولون أي عمل من األعمال
التجارٌة أو الصناعٌة أو الحرفٌة أو الخدمٌة فً أٌة دولة من الدول التً تعامل الدولة
معاملة المثل.
 - 4األشخاص االعتبارٌة العامة.
المادة ()7
لكل من ٌرغب فً استعمال عبلمة تجارٌة لتمٌٌز بضاعة او منتجات أو خدمات أن ٌطلب
تسجٌلھا وفقا ً ألحكام هذا القانون.
وٌقدم طلب تسجٌل العبلمة الى الوزارة باألوضاع والشروط المنصوص علٌھا فً البلئحة
التنفٌذٌة.
المادة ()8
ٌجوز تسجٌل العبلمة التجارٌة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات التً
تحددها البلئحة التنفٌذٌة ،ومع ذلك ال ٌجوز أن ٌشتمل طلب تسجٌل العبلمة على أكثر من
فئة واحدة.
المادة ()9
ٌجوز تقدٌم طلب واحد لتسجٌل مجموعة من العبلمات المتماثلة فً عناصرها الجوهرٌة
والتً ٌقتصر اختبلفھا على أمور ال تمس ذاتٌتھا مساسا ً جوهرٌا ً كلون العبلمات أو بٌانات
المنتجات أو الخدمات المرتبطة بھا .على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لفئة
واحدة.

المادة ()11
مع مراعاة حكم المادة ( )16من هذا القانون ال ٌجوز تسجٌل أٌة عبلمة تجارٌة مطابقة أو
مشابھة لعبلمة سبق تسجٌلھا عن ذات فئات المنتجات أو الخدمات.
وإذا طلب شخص أو أكثر فً وقت واحد تسجٌل العبلمة ذاتھا أو عبلمات متقاربة أو
متشابھة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات ،وجب على الوزارة وقف تسجٌل جمٌع
الطلبات الى أن ٌقدم تنازل مصدق علٌه من المتنازعٌن لمصلحة أحدهم أو الى أن ٌصدر
حكم نھائً لمصلحة واحد منھم.
المادة ()11
ٌجوز للوزارة أن تفرض ما تراه الزما ً من القٌود والتعدٌبلت لتحدٌد العبلمة التجارٌة
وتوضٌحھا على وجه ٌمنع التباسھا بعبلمة أخرى سبق تسجٌلھا أو ألي سبب آخر تراه،
وإذا رفضت الوزارة تسجٌل العبلمة التجارٌة لسبب ما أو علق التسجٌل على قٌود أو
تعدٌبلت وجب علٌھا أن تخطر طالب التسجٌل كتابة بأسباب قرارها.
وفً جمٌع األحوال ٌتعٌن على الوزارة أن تبت فً طلب التسجٌل خبلل ثبلثٌن ٌوما ً من
تارٌخ تقدٌمه متى كان مستوفٌا ً للشروط واألوضاع المنصوص علٌھا فً هذا القانون
والئحته التنفٌذٌة.
المادة ()12
ٌجوز لطالب التسجٌل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شرط أن ٌتظلم من هذا القرار
إلى اللجنة خبلل ثبلثٌن ٌوما ً من تارٌخ إببلغه به.
وإذا أٌدت اللجنة قرار الوزارة القاضً برفض الطلب أو تعلٌق قبوله على استٌفاء بعض
الشروط جاز لطالب التسجٌل أن ٌطعن فً قرار اللجنة أمام المحكمة المدنٌة المختصة
خبلل ستٌن ٌوما ً من تارٌخ إببلغه به.
وٌعتبر طالب التسجٌل متنازالً عن طلب إذا لم ٌتظلم من قرار الوزارة أو لم ٌطعن فً
قرار اللجنة خبلل المواعٌد المحددة فً هذه المادة أو لم ٌقم بتنفٌذ ما فرضته الوزارة من
قٌود او شروط فً المٌعاد الذي ٌحدده اإلخطار الموجه إلٌه فً هذا الشأن.
المادة ()13
تشكل لجنة العبلمات التجارٌة برئاسة وكٌل وزارة االقتصاد والتجارة وعضوٌة
ممثلٌن عن الوزارة ٌختارهما الوزٌر ،وممثل عن كل إمارة تختاره السلطة المختصة.
المادة ()14
إذا قبلت الوزارة العبلمة التجارٌة وجب علٌھا قبل تسجٌلھا أن تعلن عنھا فً الجرٌدة
الرسمٌة وفً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن تصدران فً الدولة وذلك على نفقة طالب التسجٌل.
ولكل ذي شأن أن ٌعترض على تسجٌل العبلمة ،وٌقدم االعتراض كتابة الى الوزارة أو
ٌرسل إلٌھا بالبرٌد المسجل خبلل ثبلثٌن ٌوما ً من تارٌخ آخر إعبلن ،وعلى الوزارة أن
تخطر طالب التسجٌل بصورة من االعتراض على طلبه خبلل خمسة عشر ٌوما ً من
تارٌخ استبلمھا له،

وعلى طالب التسجٌل أن ٌقدم الى الوزارة رداً مكتوبا ً على هذا االعتراض خبلل ثبلثٌن
ٌوما ً من تارٌخ إببلغه به فإذا لم ٌصل الرد فً المٌعاد المذكور اعتبر أن طالب التسجٌل
متنازالً عن طلبه.
المادة ()15
ٌتعٌن على الوزارة قبل أن تفصل فً االعتراضات المقدمة إلٌھا أن تسمع أقوال الطرفٌن
أو أحدهما إذا طلب أي منھما ذلك.
وتصدر الوزارة قرارها برفض التسجٌل أو بقبوله ولھا أن تفرض فً الحالة األخٌرة ما
تراه من قٌود أو شروط.
ً
ولكل ذي شأن أن ٌتظلم من قرار الوزارة خبلل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ إخطاره به
أمام اللجنة وله أن ٌطعن فً قرار اللجنة أمام المحكمة المدنٌة المختصة خبلل ثبلثٌن ٌوما ً
من تارٌخ إببلغه بالقرار.
وال ٌترتب على الطعن فً القرار الصادر بقبول تسجٌل العبلمة التجارٌة وقف إجراءات
التسجٌل ما لم تقرر المحكمة المختصة غٌر ذلك.
المادة ()16
إذا سجلت العبلمة التجارٌة انسحب أثر التسجٌل الى تارٌخ تقدٌم الطلب.
وٌعطى لمالك العبلمة بمجرد إتمام تسجٌلھا شھادة تشمل البٌانات اآلتٌة:
 - 1رقم تسجٌل العبلمة.
 - 1تارٌخ تقدٌم الطلب وتارٌخ التسجٌل.
 - 3االسم التجاري أو اسم مالك العبلمة وجنسٌته ومحل إقامته.
 - 4صورة مطابقة للعبلمة.
 - 5بٌان بالمنتجات أو بالبضائع أو بالخدمات المخصصة لھا العبلمة وبٌان فئتھا.
المادة ()17
ٌعتبر من قام بتسجٌل العبلمة مالكا ً لھا دون سواه وال تجوز المنازعة فً ملكٌة العبلمة
إذا استعملھا من قام بتسجٌلھا بصفة مستمرة خمس سنوات على األقل من تارٌخ التسجٌل
دون أن ترفع علٌه دعوى تقضً بصحتھا.
المادة ()18
ٌجوز لمالك عبلمة تجارٌة سبق تسجٌلھا أن ٌقدم فً أي وقت طلبا ً الى الوزارة إلدخال
أٌة إضافة أو تعدٌل على عبلمته ال ٌمس ذاتٌتھا مساسا ً جوهرٌاً ،وٌصدر قرار الوزارة
فً هذا الشأن وفقا ً للشروط والقواعد المقررة للبت فً طلبات التسجٌل األصلٌة وٌكون
قاببلً للتظلم والطعن بالطرق ذاتھا.
المادة ()19
مدة الحماٌة المترتبة على تسجٌل العبلمة التجارٌة عشر سنوات ،ولصاحب العبلمة أن
ٌكفل استمرار الحماٌة لمدد متتالٌة كل منھا عشر سنوات إذا قدم طلبا ً بتجدٌد تسجٌل
العبلمة خبلل السنة األخٌرة من مدة الحماٌة السارٌة وفقا ً لؤلوضاع والشروط المنصوص
علٌھا فً هذا القانون والئحته التنفٌذٌة.

وٌتم تجدٌد تسجٌل العبلمة دون أي فحص إضافً ودون أن ٌسمح للغٌر بالمعارضة فً
التجدٌد ،وٌشھر تجدٌد تسجٌل العبلمة فً الجرٌدة الرسمٌة وفً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن
تصدران فً الدولة على نفقة صاحب العبلمة.
وال ٌجوز فً حالة طلب تجدٌد تسجٌل العبلمة إدخال أي تغٌٌر على العبلمة أو إضافة أٌة
منتجات أو خدمات على قائمة المنتجات أو الخدمات التً سجلت عنھا العبلمة.
وعلى الوزارة خبلل الشھر التالً النتھاء مدة الحماٌة أن تقوم بإخطار صاحب العبلمة
كتابة على عنوانه المقٌد فً السجل بانتھاء مدة حماٌتھا ،وإذا لم ٌقم صاحب العبلمة بتقدٌم
طلب التجدٌد خبلل الثبلثة أشھر التالٌة لتارٌخ انتھاء مدة الحماٌة قامت الوزارة من تلقاء
نفسھا بشطب العبلمة من السجل.
المادة ()21
ٌجوز لصاحب العبلمة التجارٌة أن ٌطلب شطب تسجٌلھا من السجل سواء عن كل
المنتجات أو الخدمات التً سجلت عنھا العبلمة أو عن جزء منھا فقط وٌقدم طلب الشطب
وفقا ً لؤلوضاع والشروط التً تنص علٌھا البلئحة التنفٌذٌة لھذا القانون.
وإذا كانت العبلمة مرخصا ً باستعمالھا وفقا ً لعقد مقٌد فً سجل العبلمات التجارٌة فبل
ٌجوز شطب تسجٌل هذه العبلمة إال بناء على موافقة كتابٌة من المستفٌد من الترخٌص ما
لم ٌتنازل المستفٌد عن هذا الحق صراحة فً عقد الترخٌص.
المادة ()21
مع عدم اإلخبلل بحكم المادة (ٌ )17كون للوزارة ولكل ذي شأن الحق فً طلب الحكم
بشطب العبلمة التجارٌة التً تكون قد سجلت بغٌر حق ،وعلى الوزارة أن تقوم بشطب
التسجٌل متى قدم لھا حكم نھائً بذلك.
المادة ()22
للمحكمة المدنٌة المختصة أن تحكم بناء على طلب كل ذي شأن بشطب تسجٌل العبلمة
التجارٌة إذا ثبت لدٌھا أنھا لم تستعمل بصفة جدٌة خمس سنوات متتالٌة إال إذا قدم مالك
العبلمة ما ٌبرر به عدم استعمالھا.
المادة ()23
للمحكمة المدنٌة المختصة أن تحكم بناء على طلب الوزارة أو كل ذي شأن بإضافة أي
بٌان للسجل ٌكون قد أغفل تدوٌنه به أو بحذف أو بتعدٌل أي بٌان وارد بالسجل إذا كان قد
دون بدون وجه حق أو كان غٌر مطابق للحقٌقة.
المادة ()24
على الوزارة أن تقوم بشطب تسجٌل العبلمات التجارٌة التً ٌقرر مكتب مقاطعة إسرائٌل
فً الدولة أنھا مشابھة أو مطابقة لعبلمة أو رمز أو شعار إسرائٌلً ،وكذلك العبلمات
المملوكة ألشخاص ٌصدر فً شأنھم قرار بحظر التعامل معھم.

المادة ()25
ٌجب إشھار شطب العبلمة التجارٌة من السجل فً الجرٌدة الرسمٌة.
المادة ()26
إذا شطب تسجٌل العبلمة التجارٌة فبل ٌجوز إعادة تسجٌلھا لصالح الغٌر عن ذات
المنتجات إال بعد انقضاء ثبلث سنوات من تارٌخ الشطب.
الباب الثالث
انتقال ملكية العالمة ورهنها
المادة ()27
ٌجوز نقل ملكٌة العبلمة التجارٌة أو رهنھا أو الحجز علٌھا مع المحل التجاري أو
مشروع االستغبلل التً تستخدم العبلمة فً تمٌٌز منتجاته أو خدماته أو بدونھما.
المادة ()28
ٌشمل انتقال ملكٌة المحل التجاري أو مشروع االستغبلل العبلمات التجارٌة المسجلة باسم
ناقل الملكٌة التً ٌمكن اعتبارها ذات ارتباط وثٌق بالمحل أو بالمشروع ما لم ٌتفق على
غٌر ذلك.
وإذا انتقلت ملكٌة المحل التجاري أو مشروع االستغبلل من غٌر العبلمة جاز لناقل
الملكٌة االستمرار فً استعمال العبلمة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التً سجلت من
أجلھا ما لم ٌتفق على غٌر ذلك.
المادة ()29
ال ٌكون نقل ملكٌة العبلمة التجارٌة أو رهنھا حجة على الغٌر إال بعد التأشٌر به فً سجل
العبلمات وإشھاره بالكٌفٌة التً تحددها البلئحة التنفٌذٌة.
الباب الرابع
عقود الترخيص باستعمال العالمة
المادة ()31
ٌجوز لمالك العبلمة التجارٌة بموجب عقد مكتوب وموثق أن ٌرخص لشخص أو أكثر
باستعمال العبلمة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنھا العبلمة .وٌكون
لمالك العبلمة أن ٌستعملھا بنفسه ما لم ٌتفق على غٌر ذلك.
وال ٌجوز أن تزٌد مدة الترخٌص باستعمال العبلمة عن المدة المقررة لحماٌتھا.

المادة ()31
ٌجب قٌد عقد الترخٌص باستعمال العبلمة التجارٌة فً سجل العبلمات ،وال ٌكون
للترخٌص أثر قبل الغٌر إال بعد قٌده فً السجل واإلشھار عنه بالكٌفٌة التً تحددها
البلئحة التنفٌذٌة.
المادة ()32
ال ٌجوز للمستفٌد من الترخٌص التنازل عنه لغٌره أو منح تراخٌص من الباطن ما لم
ٌنص عقد الترخٌص على خبلف ذلك.
المادة ()33
ٌشطب قٌد الترخٌص من السجل بناء على طلب مالك العبلمة أو المستفٌد من الترخٌص
بعد تقدٌم ما ٌثبت انتھاء أو فسخ عقد الترخٌص.
وعلى الوزارة أن تخطر الطرف اآلخر بالطلب المقدم لشطب الترخٌص ،ولھذا الطرف
أن ٌعترض على طلب الشطب وفقا ً لئلجراءات واألوضاع التً تنص علٌھا البلئحة
التنفٌذٌة.
المادة ()34
ال ٌجوز أن ٌتضمن عقد الترخٌص أٌة نصوص تقٌد المستفٌد من الترخٌص بقٌود غٌر
مترتبة على الحقوق التً ٌخولھا تسجٌل العبلمة التجارٌة أو غٌر ضرورٌة للمحافظة
على هذه الحقوق ،ومع ذلك ٌجوز أن ٌتضمن عقد الترخٌص القٌود اآلتٌة:
 - 1تحدٌد نطاق المنطقة الجغرافٌة لتسوٌق المنتجات أو الخدمات التً تحمل العبلمة.
 - 1تحدٌد مدة الترخٌص باستعمال العبلمة على أن ٌراعى فً هذا الشأن أحكام المادة ()31
من هذا القانون.
 - 3الشروط التً تكفل لمالك العبلمة مراقبة جودة المنتجات التً ٌنطبق علٌھا الترخٌص.
 - 4إلزام المستفٌد من الترخٌص باالمتناع عن جمٌع األعمال التً قد ٌترتب علٌھا الحط من
قٌمة المنتجات أو الخدمات التً تحمل العبلمة أو اإلساءة إلٌھا.
الباب الخامس
العالمات التي تخصص للداللة
على مراقبة منتجات معينة أو فحصها
المادة ()35
ٌجوز لؤلشخاص االعتبارٌٌن الذٌن ٌتولون مراقبة أو فحص بعض المنتجات أو الخدمات
من حٌث مصدرها أو عناصر تركٌبھا أو طرٌقة صنعھا أو جودتھا أو ذاتٌتھا أو أٌة
خاصٌة أخرى أن ٌطلبوا من الوزارة الترخٌص لھم بتسجٌل عبلمة تكون مخصصة
للداللة على إجراء المراقبة والفحص.
وفً جمٌع األحوال ال ٌجوز تسجٌل هذه العبلمة أو نقل ملكٌتھا إال بموافقة الوزٌر.

المادة ()36
تحدد البلئحة التنفٌذٌة الشروط والقواعد الخاصة بتسجٌل العبلمة المشار إلٌھا فً المادة
السابقة والمستندات المطلوب إرفاقھا بطلب التسجٌل.
وٌترتب على تسجٌل هذه العبلمة جمٌع اآلثار المنصوص علٌھا فً هذا القانون.
وال ٌجوز إعادة تسجٌل العبلمة المذكورة فً حالة شطبھا أو عدم تجدٌدها بالنسبة الى
منتجات أو بضائع أو خدمات مماثلة أو متشابھة.
الباب السادس
العقوبات
المادة ()37
ٌعاقب بالحبس وبالغرامة التً ال تقل عن ( )5111خمسة آالف درهم أو بإحدى هاتٌن
العقوبتٌن.
ً
 - 1كل من زور عبلمة تجارٌة تم تسجٌلھا طبقا للقانون أو قلدها بطرٌقة تدعو إلى تضلٌل
الجمھور وكل من استعمل بسوء القصد عبلمة تجارٌة مزورة أو مقلدة.
 - 1كل من استعمل بغٌر حق عبلمة تجارٌة مسجلة مملوكة لغٌره.
 - 3كل من وضع بسوء القصد على منتجاته عبلمة تجارٌة مسجلة مملوكة لغٌره.
 - 4كل من باع أو عرض للبٌع أو للتداول أو حاز بقصد البٌع منتجات علٌھا عبلمة
تجارٌة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغٌر حق مع علمه بذلك.
 - 5كل من عرض تقدٌم خدمات تحت عبلمة تجارٌة مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغٌر
حق مع علمه بذلك.
المادة ()38
ٌعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبالغرامة التً ال تقل عن ( )5111خمسة آالف درهم
وال تزٌد على ( )11111عشرة آالف درهم أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن:
 - 1كل من استعمل عبلمة غٌر قابلة للتسجٌل وفقا ً لما هو منصوص علٌه فً البنود 1
و 3و 4و 5و  6و 8و 9و 11و 11و 11من المادة ( )3من هذا القانون.
 - 1كل من دون بغٌر حق على عبلمته أو أوراقه التجارٌة بٌانا ً ٌؤدي إلى االعتقاد
بحصول تسجٌلھا.
المادة ()39
ٌعاقب كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص علٌھا فً المادتٌن ( )37و ( )38من هذا
القانون فً حالة العود بذات العقوبة عبلوة على إغبلق المحل التجاري أو مشروع
االستغبلل مدة ال تقل عن خمسة عشر ٌوما ً وال تزٌد على ستة أشھر مع نشر الحكم على
نفقة المحكوم علٌه وفقا ً لئلجراءات التً تحددها البلئحة التنفٌذٌة.

المادة ()41
ٌجوز لكل من أصابه ضرر نتٌجة ألي من األفعال المنصوص علٌھا فً المادتٌن
( )37أو ( )38من هذا القانون أن ٌرفع دعوى أمام المحكمة المدنٌة المختصة لمطالبة
المسئول عن الفعل بتعوٌض مناسب عما لحقه من أضرار.
المادة ()41
ٌجوز لمالك العبلمة التجارٌة فً أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أٌة دعوى مدنٌة أو
جنائٌة أن ٌستصدر بناء على عرٌضة مشفوعة بشھادة رسمٌة دالة على تسجٌل العبلمة
أمراً من المحكمة المختصة باتخاذ اإلجراءات التحفظٌة البلزمة وعلى األخص ما ٌأتً:
 - 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 المحبلت أو األغلفة أو األوراق
أو غٌرها تكون قد وضعت علٌھا العبلمة أو البٌان موضوع الجرٌمة.
 - 1توقٌع الحجز على األشٌاء المذكورة فً البند السابق وذلك بعد أن ٌقدم الطالب تأمٌنا ً
مالٌا ً تقدره المحكمة لتعوٌض المحجوز علٌه عند االقتضاء.
وٌجوز للمحكمة ندب خبٌر أو أكثر للمعاونة فً تنفٌذ اإلجراءات التحفظٌة ،وفً جمٌع
األحوال تعتبر اإلجراءات التحفظٌة التً اتخذها مالك العبلمة كأن لم تكن إذا لم ٌتبعھا
رفع دعوى مدنٌة أو جنائٌة على من اتخذت ضده هذه اإلجراءات وذلك خبلل الثمانٌة أٌام
التالٌة لصدور األمر.
المادة ()42
للمحجوز علٌه أن ٌرفع دعوى لمطالبة الحاجز بالتعوٌض خبلل تسعٌن ٌوما ً تبدأ من
تارٌخ انقضاء المٌعاد المنصوص علٌه فً الفقرة األخٌرة من المادة ( )41من هذا
القانون ،إذا لم ترفع الدعوى ضد المحجوز علٌه ،أو من تارٌخ صدور الحكم النھائً فً
الدعوى المرفوعة ضده ،وفً الحالتٌن ال ٌرد التأمٌن للحاجز إال بعد صدور الحكم
النھائً فً دعوى المحجوز علٌه أو بعض انقضاء المٌعاد المقرر له دون رفعھا.
المادة ()43
ٌجوز للمحكمة فً أي دعوى مدنٌة أو جنائٌة أن تحكم بمصادرة األشٌاء المحجوز
علٌھا أو التً ٌحجز علٌھا فٌما بعد واستنزال ثمنھا من الغرامات أو التعوٌضات أو
التصرف فٌھا بأٌة طرٌقة أخرى تراها المحكمة مناسبة وٌجوز للمحكمة أٌضا ً أن تأمر
بإتبلف العبلمات غٌر القانونٌة أو أن تأمر عند االقتضاء بإتبلف المنتجات واألغلفة
ومعدات الحزم وغٌرها من األشٌاء التً تحمل تلك العبلمات أو تحمل بٌانات غٌر قانونٌة
وكذلك اآلالت واألدوات التً استعملت بصفة خاصة فً عملٌة التزوٌر ولھا أن تأمر بكل
ما سبق حتى فً حالة الحكم بالبراءة .وٌجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بنشر الحكم فً
الجرٌدة الرسمٌة أو فً إحدى الصحف الٌومٌة على نفقة المحكوم علٌه.

الباب السابع
أحكام عامة وانتقالية
المادة ()44
على أصحاب العبلمات التجارٌة المسجلة أو المستعملة فً اإلمارات عند العمل بأحكام
هذا القانون أن ٌتقدموا بطلب قٌدها فً سجل الوزارة طبقا ً لؤلحكام والشروط المنصوص
علٌھا فٌه خبلل سنة من تارٌخ العمل بأحكامه.
وعلى الذٌن لم ٌستوفوا الشروط المقررة فً هذا القانون أن ٌعدلوا أوضاعھم خبلل سنة
من تارٌخ العمل به وإذا لم تستوف العبلمة التجارٌة الشروط المقررة لھا خبلل المدة
المنصوص علٌھا فً الفقرة السابقة اعتبرت منقضٌة بقوة القانون.
وٌكون للمستعمل األول حق األولوٌة فً تسجٌل عبلمته خبلل هذه الفترة وٌراعى فً
تحدٌد االستعمال األول تارٌخ البدء به واستمرارٌته والظروف المحٌطة به وواقعة تسجٌل
العبلمة.
المادة ()45
على الوزارة إخطار السلطة المختصة فً كل إمارة واتحاد غرف التجارة والصناعة
وغرف التجارة والصناعة فً الدولة بأسماء أصحاب العبلمات التجارٌة المسجلة
بالوزارة وبٌاناتھا وما ٌطرأ علٌھا من تغٌٌر أو تعدٌل أو شطب وذلك خبلل ثبلثٌن ٌوما ً
من تارٌخ التسجٌل أو التغٌٌر أو التعدٌل أو الشطب.
المادة ()46
ٌكون للموظفٌن المختصٌن بمراقبة تنفٌذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الذٌن
ٌصدر بتحدٌدهم قرار من وزٌر العدل باالتفاق مع وزٌر االقتصاد والتجارة والسلطة
المختصة صفة مأموري الضبط القضائً ولھم بھذه الصفة حق الدخول الى األماكن التً
ٌدخل نشاطھا فً نطاق أحكام هذا القانون عدا األماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض
التأكد من تنفٌذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحاالت المخالفة وعلى السلطات
المحلٌة باإلمارات تقدٌم التسھٌبلت البلزمة لھؤالء الموظفٌن لتمكٌنھم من القٌام بعملھم.
المادة ()47
ٌصدر بتحدٌد الرسوم التً تستوفى عن اإلجراءات التً تتم بموجب أحكام هذا القانون
قرار من مجلس الوزراء.
المادة ()48
ٌلغى كل حكم ٌخالف او ٌتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة ()49
ٌصدر الوزٌر اللوائح والقرارات البلزمة لتنفٌذ أحكام هذا القانون.

المادة ()51
ٌنشر هذا القانون فً الجرٌدة الرسمٌة وٌعمل به بعد ثبلثة أشھر من تارٌخ نشره.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
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