مراحل ثبت برند در عراق

تکمیل فرم درخواست بررسی برند.
اطمینان از عدم وجود تشابه با برندهای ثبت شده ویا ارائه شده
تکمیل فرم درخواست ثبت برند
درخواست جستجو در برندهای ثبت شده وعدم وجود تشابه آن.
پس از اتمام بررسی و تایید برند ،پذیرش آن به درخواست کننده اعالم می شود.
در صورت پذیرش اولیه برند در سه مرتبه پی در پی در نشریه برندهای تجاری ونشانه های جغرافیایی منتشر می شود واگر معارض داشته باشد
می تواند در ظرف ۹۰روز از تاریخ انتشار اعتراض کند.
به محض تکمیل ثبت برند یک گواهی نامه ،شامل اطالعات مندرج در بولتن به مالک برند داده می شود.
اگر برند در ظرف  ۶ماه از تاریخ درخواست ثبت نشود و کوتاهی از درخواست کننده باشد ،اداره بصورت کتبی به وی ابالغ خواهد کرد واگر
مراجعه نکند ،بعنوان رها شده در سیستم ثبت خواهد شد.

نکات مهم
صاحب برند می تواند برند را بفروشد ویا در فروشگاه بصورت کلی و یا جزئی آن را اجاره دهد.
در صورتیکه شرکت بدون برند انتقال ملکیت کند ،صاحب برند می تواند به نام برند خود تولید داشته باشد مگر در قرارداد ذکر شده باشد.
برند لغو شده ممکن نیست به نام شخص دیگری دوباره ثبت شود ،مگر بعد از گذشتن یک سال از تاریخ لغو.
باید لغو برند و یا ثبت مجدد آن منتشر و اعالم شود.
مالک برند با ثابت کردن اشکال و اشتباه و لغو برند می تواند آن را تصحیح کند.
مالک برند می تواند یک شخص حقیقی و یا اشخاص حقوقی را برای استفاده از برند در تولید بعضی از کاالها و یا کل آنها مجاز کند.
مدت حفاظ ت از برند ده سال می باشد که قابل تجدید پس از ارائه در خواست تجدید و پرداخت هزینه های آن خواهد بود.
مالک برند می تواند در خواست تجدید را تا شش ماه بعد از انقضای تاریخ ارائه کند .در غیر این صورت برند لغو خواهد شد.

