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 كراوةى هَيماى بازرطانىداواكارى نارةزايي تايبةت بة بالَو                                   طلب االعتراض الخاص بنشرة العالمة    
 

 أسم طالب االعتراض/ الوكيل

يان  ناوى نارةزايي كارى داوا

 بريكار

 التأريخ   

  توريَكة
 :التوقيع   2016 /    /            

 :واذوو 

ناوى هيَما نارازايي                                       صورة عالمة المعترض علية زاييةناوى هيَما نار                                            صورة عالمة المعترض

 لةسةركراو

 

 

 

 

 

 

 

 لةسةركراو ناوى اليةنى نارةزايي                      اسم المعترض عليها ناوى اليةنى نارةزا                         أسم الجهة المعترضة

  

 رقم العالمة المعترض عليها

ذمارة هيَما نارةزايي لةسةر ثيَشكةش 

     كراو

 2016/     /     :تأريخ الطلب  

      داواكارىريَكةوت 

 رقم االعالن
ِراطةياندنى  

  ذمارة

 تسلسل النشر 

بالَوكراوةى 

 ذمارة

 

ثيَشكةش بكريَت لةطةَل  بةلطةنامةكان كة ثيَويستة ليستى                                                                                 قائمة بالوثائق الواجب تقديمها مع الطلب ان وجدت

 داواكارى

استلمت 

وةرطيَ 

 را

 الوثائق 

 بةلطةنامةكان                                         

استلمت 

وةرطيَ 

 را

 الوثائق 

 بةلطةنامةكان

    

    

    

 زانيارى تايبةت بة فةرمانطةى تؤماركردن                                                               الحقول الخاصة بموظفين الدائرة

 

 

 

 

 :القانونية الشعبة  /مالحظة

 تيَبيني /  هؤبةى ياسايي :

 :التأريخ

   2016 /    /           ريَكةوت 

 :التوقيع

 واذوو  

 بِريارى تؤماركارى هيَما بازرطانيةكان                                                     قرار مسجل العالمات التجارية

 

 

 

 

 

 نتيجة االعتراض

بِريارى 

 نارةزايي 

 قبول االعتراض         

    وةرطيرا نارةزايي        

  رد االعتراض           

 وةرنةطيرا )يان( رةت كراوة         

  العالمات:مسجل 

 ناوةى تؤماركاري:

 التأريخ: 

/     /            ريَكةوت  

2016   

 التوقيع:

 واذوو:

 نارةزايي لة اليةن دادطا                                                                                                     االعتراض لدى المحكمة

ذمارةى            رقم الدعوى

 داوا

   2016/     /                                ريَكةوت داوا                  تأريخ الدعوى 

   دادطا المحكمة

المدعى عليه باإلضافة إلى المسجل )إن وجدت( )مالك العالمة 

 المعترض عليها( 

 داوا ليَكراو

 النتيجة النهائية

 بِرياري كوتايي 

 لصالح المدعي           

                                                                                                لة بةرذةوةندى داواكار    

 لصالح المدعى عليهما

 لة بةرذةوةندى داوا ليَكراو 

 تأريخها

 ريَكةوت

           /     /2016   

                                                                                                                                                                                  0 من قبل مسجل العالمات التجارية من تاريخ قبول االعتراضه المعترض علي يبلغ   مالحظة/ 

  (7رقم )استمارة 

                                                                                                                       0 قبول كردنى نارةزايي لةاليةن تؤماركارى هيَما بازرطانيةكان ياندنى نارةزايي لةسةر ئةذمار دةكريَت لة ريَكةوتىتيَبيني /  ثيَراطة

    (7)رةى فؤرمذما
    0( 07505783939للمعلومات اتصل بهذا الرقم  )        

                                                                                       0 ( 07505783939 بۆ زانیاری زیاتر پەێوەندی بەم ژمارە بکەن       

 


