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 املرفق
 

 يسلنداكعالمات جتارية: حاةل اإ اس تخدام أأسامء البدلان 

طرف يف عدة اتفاقيات  يه أأيضايسلندا طرف يف اتفاقية ابريس وعضو يف الويبو ومنظمة التجارة العاملية/اتفاق تريبس. واإ 
يراعي القانون الوطين يف  دولية عن حقوق امللكية الفكرية وعضو يف املنطقة الاقتصادية الأوروبية والسوق ادلاخلية. ذلا

 الأورويب/املنطقة الاقتصادية الأوروبية يف جمال العالمات التجارية.يسلندا ترشيعات الاحتاد اإ 

غري مبارشة لأسامء البدلان. واجلدير ابذلكر أأن فهمنا  حاميةسوى يسلندا العديد من البدلان، ل يكفل قانون اإ  وعىل غرار
ىل اعبارة "أأسامء البدلان" ل  بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية اللجنة ادلامئة املعنية لتعريف اذلي وضعته يستند اإ

طار)جلنة العالمات التجارية(  واملؤرشات اجلغرافية حامية أأسامء البدلان.  يف جمال ما اضطلعت به سابقا من معل يف اإ
من أأسامء  ةاملكون العالمات اللفظيةغري أأن  ،جتاريةالتسجيل كعالمات من  حتديداالبدلان يسلندا أأسامء تس تثين قوانني اإ  ول

 العالمات اللفظية. ويطبَّق ذكل خباصة عىل يف غالب الأحيان ةلعّد وصفية أأو مضلّ بدلان محمية حامية غري مبارشة لأهنا ت  
 .دون سواه من امس بدل املكونة

ىل ضطرت اإ ء البدلان غري اكفية. فقد ايسلندا املعروضة فامي ييل أأن امحلاية املكفوةل لأساممن حاةل اإ ومع ذكل، س يتبنيَّ  يسلندا اإ
تكل  أأبرز وارد محلاية امس بدلها من تسجيالت العالمات التجارية يف يميع أأاحاء العا.م. ولعلاملوقت و قدر كبري من الختصيص 

رف ابمس أ يسلندا ضد أ يسلندا يف وسائل الإعالم وخيص تسجيل  " اليت متتلكها سلسةل Iceland" العالمة اللفظيةالقضااي ع 
 يف اململكة املتحدة والاحتاد الأورويب. )الرشكة(، .Iceland Foods Ltdمتاجر بريطانية، رشكة 

ورشع يف اس تخدام عالمته  1970أأول فرع هل يف اململكة املتحدة يف عام  Iceland Foodsفقد فتح املتجر الربيطاين 
ةل حاليًا. ويف عام  لت العالمة  1997رشكة أأول طلب عالمة جتارية لها ويف عام ال ت عد، أأو 1994التجارية املسجَّ ّسِّ

يداع عالمات جتارية خمتلفة حتتوي ال واملرشوابت. وواصلت  لأغذيةلمع عنارص شلكية طفيفة  Icelandالتجارية  رشكة اإ
يف  Icelandلتجارية لت العالمة ا، سَّ 2002عام . ويف 1999و 1996بني عايم يف الفرتة املمتدة  "Iceland" لفظعىل 

 لخدمات.لاململكة املتحدة مع عنارص شلكية طفيفة 

. وأأودعت طلبًا للحصول عىل تسجيل يف اململكة Iceland للعالمة اللفظيةأأيضًا تسجياًل يف اململكة املتحدة الرشكة ومتتكل 
ذفت2003يف عام  للعالمة اللفظيةاملتحدة  سلع وخدمات خمتلفة )الأسامك واللحوم  . ونتيجة لالعرتاض يف اململكة املتحدة، ح 

لت   .2014صنفًا يف عام  21رشكة فامي خيص ال لصاحل  العالمة اللفظيةواملياه ومس تحرضات التجميل( ولكن ّسِّ

، وق بل Icelandللعالمة اللفظية الأورويب للملكية الفكرية أأودعت الرشكة طلبًا دلى مكتب الاحتاد ، 2002يف عام و
، ُأودعت مخسة اعرتاضات 2005للك الأصناف امللمتسة ما عدا الأسامك واحليواانت احلية. ويف عام  2004تسجيلها يف عام 

ىل التسجيالت السابقة الأورويب للملكية الفكرية العالمة اللفظية دلى مكتب الاحتاد عىل   لأسامءابلستناد يف املقام الأول اإ
لت 2014ولكن ردت تكل الطعون لكها. ويف عام  "،Iceland" لفظىل حتتوي ع أ يسلنديةرشاكت  العالمة اللفظية ، ّسِّ

( أأصناف من السلع 8بوصفها عالمة جتارية يف الاحتاد الأورويب تشمل مثانية )الأورويب للملكية الفكرية يف مكتب الاحتاد 
وادلواجن  اللحومومهنا تقريبًا نتجات الزراعية . وتغطي تكل الأصناف لك امل 35والصنف  32-29واخلدمات مهنا الأصناف 

واحلبوب، والفواكه واخلرضاوات  را احلبستنة وزراعة ال و  زراعةالخدمات ، ومنتجات ه، واحلليب ومنتجاتوحلوم الصيد
 واملياه. واجلعة،الطازجة، والبذور، واملواد الغذائية للحيواانت، 

نفاذ حقوقها الاس تئث الرشكة منذئذومعدت  ىل اإ واعرتضت عىل تسجيل رشاكت  "Iceland" العالمة اللفظيةارية عىل اإ
" Inspired by Icelandتسجيل " س امي ؛ ول"Iceland" لفظأ يسلندية عددًا من العالمات التجارية اليت حتتوي عىل 

 ويه خطة توس مي وطنية متولها حكومة أ يسلندا جزئيًا وتدمعها.
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ومن غري املقبول أأن يمتكن طرف خاص واحد من اس تثناء رشاكت أ يسلندا ومنتجهيا وحىت برانمج توس مي وطين متوهل 
 .ميف تعريف منتجاهت "Icelandلفظ "حكومة أ يسلندا من 

 SA-Business Iceland، أأودعت وزارة اخلارجية يف أ يسلندا ومنظمة 2016نومفرب  14ويف 
بطال مطال  Promote Iceland وهيئة يف الاحتاد الأورويب دلى مكتب الاحتاد  "Iceland" تسجيل العالمة اللفظيةبة ابإ

ىل منشأأ جغرايف. العالمة اللفظية الأورويب للملكية الفكرية عىل أأساس أأن تكل  شارة اإ وصفية وتفتقر للصفة املمزية لأهنا جمرد اإ
 ة الفكرية.ول تزال املطالبة قيد النظر يف مكتب الاحتاد الأورويب للملكي

ىل الاس تخدام  أأن تعّد معروفة يف  للرشكةواحلضور السويق الواسع يف اململكة املتحدة، ميكن للعالمات التجارية  الطويلونظراً اإ
 أ يسلندا.املتاحة أأمام س بل الانتصاف القانوين سوق اململكة املتحدة ما حيد من 

م  وأأل يكتسب أأي خشص طبيعي أأو معنوي حقوقًا اس تئثارية عىل  أأن تظل أأسامء البدلان متاحةن قضااي املصلحة العامة ومل
 للتعريفمن الانتفاع ابمس البدل واس تخدامه مصدرًا  ،الرشاكت فيهمبا  ،أأسامء البدلان. ومسأأةل مبدأأ أأن يمتكن امجلهور

ذ  الوطينمن أأدوات تعريف التوس ميه أأسامء البدلان رسائل قوية ويه جزء ابرز والتوس مي. وفضاًل عن ذكل، توّجِّ  . اإ
ىل املصدر أأو املنشأأ والنوعية وغريهام من اخلصائص املرتبطة بسلع وخدمات وقد   تؤثر يفت س تخدم أأسامء البدلان لالإشارة اإ

 اختيارات املس هتلكني بطرائق ش ىت.

ىل  املس متدة من  هتايملنشأأ اجلغرايف للسلع املعنية ونوع اباملس هتلكني التباس وميكن للسامح بتسجيل أأسامء البدلان أأن يؤدي اإ
 ا اجلغرايف الأصيل.هئمنش 

ىل موقع الرشكة الإلكرتوينغري أأن  ؛متاجر أ يسلندية عربمنتجاهتا يف اململكة املتحدة أأساسًا رشكة ال وتبيع  متجرًا  34 يشري اإ
س بانيا والربتغال. وتباع املنتجات  نح ترخيص امتياز يف أأسواق خارجية مهنا اإ يضًا يف أأ  "Icelandبلفظ " املوسومةم 

BR Foods س بانيا والربتغاليف و ،يف اليوانن  يف فرنسا. Polar Expressيف متجر و ،اإ

املنشأأ اجلغرايف بسبب اس تخدام أأسامء البدلان بوصفها عىل  الالتباسرشكة درجة ال وتبنّيِّ الصور التالية ملنتجات تبيعها 
ن املنتجات التالية غري هام من أأشهر  من أأن الأسامك والضأأنعالمات جتارية. وعىل الرمغ  منتجات أ يسلندا )البدل( تصديرًا، فاإ

 ة يف أ يسلندا )البدل(.فمنتجة أأو مغل
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منتجة  السلعةأأن  نرىالإلكرتوين،  .Iceland Foods Ltdيف املعلومات الإضافية عن املنتج املتاحة عىل موقع رشكة 
 ومغلفة يف الصني لصاحل الرشكة )املرفق واو(.

 

 

     

مزارع  السلع نرى أأن مصدر الإلكرتوين، .Iceland Foods Ltdاملتاحة عىل موقع رشكة  يف املعلومات الإضافية عن املنتج
 .فيتنام والهند وأأهنا منتجة ومغلفة يف اململكة املتحدة
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العملية. وعىل الرمغ من أأن نظام العالمات  يف احلياةويتبنيَّ من حاةل أ يسلندا أأن امحلاية املكفوةل لأسامء البدلان غري اكفية 
نه ل يوفر تكل امحلاية بعالمات لفظيةالتجارية الراهن يوفر بعض امحلاية من تسجيل أأسامء البدلان بوصفها  ريقة مهنجية ط، فاإ

ن التاكليف املتكبدة محلاية أأسامء البدلان من التسجيل بوصفها  ابلعرتاض  فظيةعالمات ل وقابةل للتنبؤ. وفضاًل عن ذكل، فاإ
بطال يف يميع أأاحاء العا وأأ عىل التسجيالت  يداع مطالبات اإ دافعي الرضائب يف ادلول  وتثقل بشدة اكهل مرتفعة نسبيًا .ماإ

. ول تكفي أأنشطة التوعية عالمات لفظيةحامية أأسامء البدلان من التسجيل بوصفها  ومن ال ن فصاعدا، يتعنيالصغرية. 
ىل ضامن حاميفدةل حفص العالمات التجارية، والتوجهيات الواحضة يف أأ  سامء البدلان لأ  ة مالمئة وقابةل للتنبؤ ومهنجيةالسبيل اإ

 .وثيقة تقنينيةهو وضع  من التسجيل بوصفها عالمات لفظية

 ]هناية املرفق والوثيقة[


