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املعمول هبا بدولة اإلمارات العربية يتناول البحث األحكام القانونية 
املتحدة، بشأن العالمات التجارية املشهورة على وجه اخلصوص، واليت مل 
يورد تعريًفا خاًصا هبا، وعلى وجه العموم خمتلف التشريعات املقارنة، 
حيث يسلط الضوء على طبيعة هذه األحكام، ومدى مواءمتها 

والقضائية احلديثة،  ات الفقهيةلالتفاقات الدولية ذات الصلة، واالجتاه
هذا باإلضافة لبيان مدى مواءمتها للظروف االقتصادية والتجارية اليت 
شهدهتا الدولة مؤخراً، واليت ستشهدها العام املقبل يف ظل معرض 
االكسبو، حيث قد مر ما يزيد على ربع قرن من صدور قانون العالمات 

 أحكامه. التجارية، مع عدم وجود تعديالت جوهرية يف
وتنبع أمهية البحث، من أمهية العالمات التجارية حبد ذاهتا، وخصوًصا 
املشهورة منها، فهي عنوان وشعار املشروعات التجارية، واليت تنفق عليها 
ماليني الدوالرات، لتغدو عالمتها التجارية مشهورًة يف خمتلف دول 

غريها من العالمات العامل، يقصدها املستهلك حتديدًا وخيتارها من بني 
 التجارية، مبا حيقق هلا إيراداٍت مباليني الدوالرات، جراء هذه الشهرة.

وقد قسم البحث إىل مبحثني، خصص األول ملعايري شهرة العالمات 
التجارية، واألحكام اخلاصة هبذه العالمات، واملتمثلة يف استثنائها من 

مات التجارية، أما مبدئي إقليمية العالمات التجارية، وختصيص العال
املبحث الثاين فقد خصص آلليات محاية العالمات التجارية املشهورة، 
وذلك من خالل دعوى املنافسة غري املشروعة، ومن خالل دعوى 
املنافسة الطفيلية، تلتهما خامتة تضمنت أهم لنتائج والتوصيات، ولعل 

ن تعريف أهم نتيجة ميكن اإلشارة إليها هي خلو التشريع اإلمارايت م
العالمات املشهورة، يف حني أن أهم توصية تتمثل يف حث القضاء على 
إعمال أحكام املنافسة الطفيلية بالنسبة لدعاوى العالمات التجارية 

 املشهورة.
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Abstract 
The research deals with the legal provisions in 

United Arab Emirates, regarding famous 

trademarks in particular, and which did not 

provided by a special definition. It deals in general 

with various comparative legislation. It highlights 

the nature of these provisions, their compatibility 

with relevant international agreements and modern 

jurisprudence and judiciary trends. In addition to 

that, it shows its compatibility with the economic 

and commercial conditions experienced recently in 

the country and which will be experienced next year 

in the view of the Expo. More than 25 years had 

passed since the issuance of the Trademarks Law, 

with no fundamental amendments in its provisions. 

  The importance of the research comes from the 

importance of the trademarks themselves, especially 

the famous ones. Those  are the title and slogan of 

the commercial projects, on which millions of 

dollars are spent, so that their trademarks become 

famous in various countries of the world. So, 

consumer chose it specifically and from among 

other trademarks. So they will achieve millions of 

dollars in revenue, due to this popularity. 

 The research has been divided into two topics. The 

first one is devoted to the criteria of the popularity 

of trademarks, provisions related to these marks, 

which are excluding them from the principles of 

regional trademarks, and the allocation of 

trademarks. While the second topic is devoted to the 

mechanisms of protecting famous trademarks, 

through the unfair competition lawsuit and through 

the parasitic competition lawsuit. A conclusion had 

followed the two topics which included the most 

important findings and recommendations. The most 

important result that can be referred to is the 

absence of the definition of famous trademarks in 

the Emirati legislation. While the most important 

recommendation is to urge the judiciary to 

implement the provisions of parasitic competition 

for famous trademarks claims.  
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