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هاي نقض حقوق صاحبان عالئم تجاريجلوه

)با تأکید بر رویه قضایی(

1تهمینه اسفندیاري

چکیده

هـاي مهـم    یکـی از بخـش  ، عنوان یکـی از مصـادیق مالکیـت صـنعتی     عالمت تجاري به 

اي در تجـارت و بازارهـاي اقتصـادي ایفـا      کننـده  بعضاً نقش تعیینرود و تجارت به شمار می

ازجمله ایران از عالئـم تجـاري در   ، گذاران کشورهاي مختلف بر این اساس قانون.نماید می

چه در فضاي حقیقی و چه در فضاي مجـازي  ، وجود با این.یندنما برابر نقض آن حمایت می

هاي مختلفی براي نقض حقوق صاحبان عالئم تجاري متصور اسـت کـه توجـه بیشـتر      روش

بینی قـوانین و مقـررات کارآمـد و همچنـین      پیش، تقویت سازوکارهاي اجرایی، گذار قانون

پـژوهش حاضـر   .نمایـد  می کننده را در این خصوص ضروري تمهیدات بازدارنده و حمایت

هـاي   در تالش است تا ضمن مطالعه مفاهیم بنیادین شرایط تحقق نقض عالئم تجاري و شیوه

.هاي حقوقی ایران را تبیین نماید رویه قضایی دادگاه، آن

نقض، مجوز، عالمت تجاري، ضمانت اجرا، استعمال:کلید واژگان

ft.esfandiary@yahoo.comوکیل پایه یک دادگستري، دانشجوي دکتري حقوق خصوصی، .1
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:مقدمه

تمایزدهنـده میـان کاالهـا و خـدمات مختلـف اسـت و       تـرین ابـزار    عالمت تجاري مهـم 

بـه صـاحب آن جهـت    ، عالمت تجـاري .کارکرد آن در جوامع صنعتی رو به گسترش است

هـاي احتمـالی    ایجاد هویت براي کاال یا خدمات خود و جلـوگیري از تقلّـب و سوءاسـتفاده   

یـک عالمـت    تواننـد بـا اعتمـاد بـه     کننـدگان مـی   همچنین مصرف.رساند یاري می، دیگران

در واقـع هـدف   .1کاالي موردنظر خود را تهیه نمایند، با صرف هزینه و زمان کمتر، تجاري

کننـدگان اسـت و هـر     نظام عالئم تجاري ایجاد موازنه بین حقوق تولیدکننـدگان و مصـرف  

نقـض عالئـم تجـاري    .چیزي که در این تعادل و موازنه اختالل ایجاد نماید باید ممنوع شود

هاي حقوقی مختلف با ضمانت اجـرا مواجـه    برهم زننده این تعادل است و در نظاماز عوامل 

.است

نقض عالئم تجاري عبارت است از استفاده بـدون مجـوز از عالمـت تجـاري متعلـق بـه       

کننـدگان در خصـوص    اي که سبب بروز احتمال گمراهی یا فریب مصـرف  گونه به، دیگري

د و یـا باعـث لطمـه بـه شـهرت یـا ویژگـی ممتـاز         منشأ تولید یا عرضه کاالها و خدمات شو

قـانون ثبـت    40موجب بنـد ب مـاده    گفتنی است که به2.عالمت تجاري متعلق به غیر گردد

از عالمـت  استفاده بـدون مجـوز   1386هاي صنعتی و عالئم تجاري مصوب  اختراعات طرح

عالمت تجـاري  شرط ایجاد مسئولیت ناشی از نقض ، کننده دیگري و بروز گمراهی مصرف

هـاي   طـرح ، قانون ثبت اختراعات 32ماده »و«و»ه«گذار دربندهاي  قانون .دانسته شده است

نقضی را که مخلّ تمایز بین منشـأ کاالهـا و خـدمات     1386صنعتی و عالئم تجاري مصوب 

و به صورت استفاده از عالمت یکسان یا مشابه در خصوص کاالها و خدمات یکسـان  است

و نیز نقضی که شهرت و اعتبار عالمـت تجـارتی ثبـت    )نقض کارکرد(ایان شود یا مشابه نم

1. Dogan & Lemley,2005,p166

2. WIPO, Intellectual Property,2013,p90.



تجاريعالئمصاحبانحقوقنقضهايجلوه

مقاالت

21

رنگ شدن و تضعیف شـهرت عالمـت تجـارتی مـورد نقـض       زند و باعث کم شده ضرر می

.شود را مورد شناسایی قرار داده است می
2و1

اعتبار و ارزش سیسـتم حقـوق ناشـی از مالکیـت عالئـم تجـارتی بـه قابلیـت اجـراي آن          

هـاي نقـض ایـن     است و تضمین اجراي آن فقط با شناخت دقیـق شـرایط و نیـز شـیوه    وابسته 

بنابراین بـا شناسـایی   .پذیر است هاي قانونی از دارنده عالمت تجاري امکان حقوق و حمایت

تـوان از مفهـوم نقـض     هاي نقض حقـوق دارنـده عالمـت تجـاري و احصـاي آنهـا مـی        شیوه

این سـؤاالت مطـرح اسـت کـه شـرایط      ، هش حاضردر پژو.رفع ابهام نمود، عالمت تجاري

هـایی نقـض عالمـت تجـاري صـورت       ؟ بـا چـه روش   تحقق نقض عالمـت تجـاري کدامنـد   

هاي حقوقی ایـران در خصـوص نقـض عالئـم      گیرد؟ آیا رویه قضایی یکسانی در دادگاه می

شـود تـا بـا روش توصـیفی و از طریـق منـابع        تجاري وجود دارد؟ بر همین اساس تالش مـی 

، هاي نقض آن اي ابتدا شرایط الزم براي تحقق نقض عالمت تجاري و سپس روش ابخانهکت

.با تأکید بر رویه قضایی ایران تبیین شوند

شرایط تحقق نقض عالمت تجاري.1

جهت تحقق نقض عالمت تجاري وجود شـرایطی الزم اسـت و هرکـدام از آن شـرایط     

کننـده محسـوب    اسـتعمالِ نقـض  ، اسـتعمال عالمـت تجـاري توسـط دیگـري     ، موجود نباشد

.شود در این جستار به بررسی شرایط مذکور پرداخته می.شود نمی

استعمال عالمت در زمینه تجاري.1-1

عنـوان   شود کـه آن عالمـت بـه    استعمال عالمت تجاري در صورتی نقض آن شمرده می

، بـرد  ه کار مـی در واقع شخصی که آن عالمت را ب.3عالمت تجارتی مورد استفاده قرار گیرد

.نیز به این امر اشاره دارد 1310قانون ثبت عالیم و اختراعات مصوب  9ماده  2بند .1

.4، ص 1395بابایی و اندرز، 2.

3. Cornish, W.R,2000,p618
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، قصد انتفاع از آن عالمت را در امور تجارتی داشته باشد و اگـر ایـن قصـد را نداشـته باشـد     

.شود چنین استعمالی نقض عالمت تجاري محسوب نمی

هـاي صـنعتی و    طـرح قانون ثبت اختراعـات  40ماده »ب«موجب بند  به، در حقوق ایران

هرگونه استفاده بـدون مجـوز از عالمـت غیـر را     طور مطلق  به، 13861عالئم تجاري مصوب 

بـر اسـاس   .مشمول عنوان نقض شمرده شـده اسـت  ، کننده شود که موجب گمراهی مصرف

، ظاهر ماده مذکور ممکن است اینگونه به نظر برسد که اگر اسـتفاده از عالئـم تجـاري غیـر    

قـط اسـتفاده   اما توجه به اینکـه در عمـل ف  ، مجاز است، کننده نشود موجب گمراهی مصرف

بایـد گفـت کـه بـا وجـود عـدم       ، کننـده شـود   تجاري ممکن است موجب گمراهی مصرف

اسـتفاده تجـاري از عالمـت غیـر     ، شرط تحقق نقض، گذار به قید تجاري بودن تصریح قانون

دادگـاه تجدیـدنظر    12شـعبه   9209970221201228براي نمونه بـه دادنامـه شـماره    2.است

ٌعنـه بـه جهـات ذیـل      دادنامـه معتـرض  ...دارد نمـود کـه بیـان مـی    توان اشاره  استان تهران می

کـه متخـذ از نـام تجـاري     “…D“عالمت تجـاري   -اوالً.تأیید نیست مخدوش بوده و قابل

بنام آن شرکت در ایران به ثبت رسـیده کـه بـه     44شرکت تجدیدنظر خوانده است در سال 

ران عالمت مذکور جز عالئم معروف لحاظ سابقه استعمال مستمر و طوالنی از عالمت در ای

هـاي صـنعتی و    ثانیاً در قانون ثبـت اختراعـات طـرح   .ها است در حوزه باطري و شارژ کننده

شده منوط به واحد بودن  اعتراض نسبت به عالمت تجاري ثبت 1386عالئم تجاري مصوب 

و منشـأ  کنندگان عـادي در تشـخیص مبـدأ     اشتباه مصرف، طبقه و کاال نگردیده بلکه مالك

اقـدام تجدیـدنظر    …Dتولید کاالها و خدمات اسـت ثالثـاً بـا توجـه بـه معروفیـت عالمـت        

عنه هرچند براي کاالي متفـاوت و در طبقـه دیگـر از     خوانده در ثبت عالئم تجاري مبحوث

مالـک  -ب:...اسـت حقوق ناشی از ثبت عالمت، مدت اعتبار و تمدید آن بـه شـرح زیـر     «:دارد ماده مذکور مقرر می.1

تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وي از عالمت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی  شده می عالمت ثبت

این حقـوق شـامل اسـتفاده از    .شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت گردد، در دادگاه اقامه دعوي نماید

است و استفاده از آن براي کاال یا خـدمات مشـابه، موجـب گمراهـی عمـوم       شود که شبیه عالمت ثبت شده عالمتی می

.»...گردد می

.104، ص 1397مدنی و فرخی، .2
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نیـت بـوده و قانونـاً قابـل حمایـت      ، مصادیق بارز رقابت مکارانه تجاري و ثبت عالمت با سو

ٌفیه که کامالً شبیه باطري تولیـدي   هاي صنعتی متنازع شرکت در ثبت طرح نیست و اقدام آن

تـوان از آن   تجدیدنظرخواه است نیز از مصادیق بارز رقابت غیرمنصفانه تجاري بـوده و نمـی  

در حـوزه  ...Dگـردد عالمـت    گونه که در دادنامه مذکور مالحظه می همان.»...حمایت کرد

هـا اسـت و لـذا     تولید و توزیع و صادرات قوطی نوشـیدنی تولید باطري و شارژ کننده جهت 

در واقـع عالمـت تجـاري    .عالمت مذکور درزمینه تجاري مورد استفاده واقع گردیده اسـت 

مذکورجهت استفاده در عرصه ي تجارت به ثبت رسیده است و تمایز دهنـده آن از کاالهـا   

.و خدمات مختلف دیگراست

بتاستعمال عالمت تجاري بدون ث.2-1

صورت انحصاري حق استفاده  مالک به، که یک عالمت تجاري به ثبت برسد درصورتی

دارد را آن شده مشابه یا عین عالمتی باشد کـه سـابقاً    بنابراین چنانچه عالمت تجاري ثبت.از

در این صورت استفاده از عالمت مزبور نقـض تلقـی نخواهـد    ، شده است به نام دیگري ثبت

در ایـن  .1شـود  ص مزبور ناشی از ثبت و با مجوز قانونی محسـوب مـی  زیرا استفاده شخ، شد

دیـده   شـخص زیـان  ، موجـب ورود ضـرر بـه دیگـري شـود     ، راستا اگر ایـن اسـتفاده از حـق   

قانون 32و  41تواند بدواً خواستار توقف استفاده از عالمت گردد و باید با رعایت مواد  نمی

تقاضـاي ابطـال عالمـت     1386ي مصـوب  هاي صنعتی و عالئـم تجـار   طرح، ثبت اختراعات

 14شــعبه  9309970226300772:بـراي نمونــه بـه دادنامـه شـماره    .تجـاري مزبـور را بنمایـد   

.ر خصـوص دعـوي  د«:دارد توان اشاره نمود کـه بیـان مـی    دادگاه عمومی حقوقی تهران می

طـال  اداره ثبت عالئم تجاري مبنـی بـر اب  .2شرکت جوراب آذین .شرکت اسپانو به طرفیت

عالمت اسپینو به انضمام خسارات دادرسی با این خالصـه کـه وکیـل خواهـان بـا اسـتناد بـه        

با موضوع تولیدات محصوالت نسـاجی و نـخ   ...سابقه ثبت اسپانو به عنوان نام تجاري از سال

و اینکه عالمت تجاري خوانده شبیه نام تجاري موکل است که داراي سابقه اسـتفاده هـم در   

.30، ص 1395اندرز و بابایی، .1
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وکیـل خوانـده در   .ست درخواست صدور رأي به شرح دادخواسـت را دارد زمینه جوراب ا

دفاع بیان نموده که تولیدات موکل خود جوراب اسـت و خواهـان در زمینـه تولیـد پیـراهن     

دادگاه از توجـه بـه محتویـات    .بنا به مراتب درخواست رد دعوي را نموده است.فعال است

با موضوع  94ثبت عالمت تجاري اسپانو در سال  پرونده و مستندات ابرازي با توجه به سابقه

کاري مربوط به منسوجات و نخ و احراز استفاده از ایـن نـام    العمل واردات و صادرات و حق

براي محصول جوراب به داللت استشهادیه پیوست و گواهی مدیرکل صنایع استان تهران به 

عنـوان نـام یـا عالمـت تجـاري       هتوانـد بـ   کس نمی و اینکه نام تجاري را هیچ...مورخ...شماره

بنابراین دعوي مطروحه را وارد وثابت تشـخیص داده و مسـتندات بـه بنـدهاي     ، استفاده کند

هاي صنعتی و عالئـم تجـاري    از قانون ثبت اختراعات طرح 60و  47و  40ماده )ز(و)الف(

ریال  000/200/1حکم به ابطال ثبت عالمت خوانده اول و محکومیت وي به پرداخت مبلغ 

الوکالـه وکیـل در حـق خواهـان و الـزام خوانـده دوم بـه ثبـت          بابت هزینـه دادرسـی و حـق   

 41گفتنی اسـت مسـتنبط از مـاده    .1»گردد اظهارنامه خواهان وفق مقررات صادر و اعالم می

چون جهت درخواسـت   86هاي صنعتی و عالئم تجاري مصوب  طرح، قانون ثبت اختراعات

وي،نشـده اسـت؛ ازاینـرو    بینـی  نفع پـیش  هلتی براي درخواست ذيشده م ابطال عالمت ثبت

قـانون ثبـت عالئـم     22همچنـین مـاده   .تواند در هرزمانی چنین تقاضایی را مطرح نمایـد  می

بـه نظـر   .مهلت اعتراض به ثبت عالمت را سه سال تعیـین نمـوده بـود    1310تجاري مصوب 

.تی هماهنگی بیشتري داشترسد این امر با ثبات و بقاي اعتبار عالمت ثب می

استعمال بدون رضایت مالک.3-1

چنــین ، باشــد، اگــر اســتعمال عالمــت تجــارتی بــر اســاس اجــازه و رضــایت مالــک آن 

ــتعمالی ــی ، اس ــوب نم ــض محس ــود نق ــورتی .ش ــین درص ــوزِ   همچن ــی داراي مج ــه شخص ک

کـه بـر    برداري باشد و این مجوز را به دیگـري را اعطـا نمایـد؛ اسـتعمال شـخص اخیـر       بهره

23567https://eliya.ir/-:قابل دسترس در.1
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و1.گـردد  نقض عالمت تجاري محسـوب نمـی  ، اساس اجازه شخص داراي مجوز بوده است

منزله استفاده خود صاحب عالمت  صورت گیرد به، حتی اگر طبق مقررات قانونی و قرارداد

یابد که از عالمت تجـاري متعلـق بـه     توان گفت که نقض تحقق می در واقع زمانی می.است

کــه صــاحب عالمــت موافــق بــا چنــین  اده شــود و درصــورتیدیگــري بــدون اذن وي اســتف

قـانون   60با توجه به مفهوم مخالف ماده گفتنی است که.معنا ندارد، نقض، اي باشد استفاده

تـوان گفـت کـه نقـض حـق مالـک        هاي صنعتی و عالئم تجـاري مـی   طرح، ثبت اختراعات

اسـایی قرارگرفتـه   بـدون رضـایت وي مـورد شن   ، واسطه اسـتعمال عالمـت   عالمت تجاري به

.است

استعمال بدون حقّ قانونی.4-1

آن ، گذار حقوقی را براي اشـخاص قائـل شـده اسـت و اگـر شـخص       قانون، در مواردي

ممکن است ظاهراً عالمت تجاري شـخص دیگـري نقـض شـود امـا      ، حقوق را اعمال نماید

، باشـد اسـم یـک شـخص    ، درواقـع اگـر عالمـت تجـاري    .داند قانون آن عمل را نقض نمی

شخص مزبور حقّ دارد بدون اینکه نیازي به اخذ اجـازه از صـاحب عالمـت تجـاري داشـته      

را بـراي  »گلچکـان «براي نمونـه اگـر شخصـی عالمـت      .2از آن عالمت استفاده نماید، باشد

کارخانه عرقیات سنتی ثبت کرده باشد و ادعاي نقض عالمت خود را توسط دیگري نمـوده  

، اسـت »گلچکـان «ایی استدالل کند که از نام خانوادگی خود کـه  باشد و خوانده چنین دعو

که ایـن نـوع از    دادگاه باید به دلیل این، استفاده نموده است، جهت ارائه محصوالت خویش

.دعواي خواهان را رد نماید، استعمال عالمت تجاري از استثنائات نقض است

است که بـراي معرفـی   گاهی عالمت تجاري حاوي اجزا و مشخصاتی گفتنی است که 

مبـدأ جغرافیـایی و سـایر مشخصـات کاالهـا و      ، ارزش، کمیـت ، کیفیـت ، و نشان دادن نـوع 

رود که در این صورت چنانچه تولیدکنندگان کاالها و خـدمات مـذکور    خدمات به کار می

158، ص 1381ورمزیار ارزانفودي، .1

158، ص 1389زاده، تقی .2
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در این مـورد هـم اعمـال    ، از مشخصات فوق در مورد کاالها و خدمات خود استفاده نمایند

1..شود ق نقض عالمت تجاري محسوب نمیها مصدا آن

استعمال عالمت در قلمرو حمایت.5-1

خواهان باید اثبات کند که خوانده از عالمـت تجـاري وي در   ، جهت اقامه دعوي نقض

برداري در قلمرو محلّی که عالمـت   جریان تجارت استفاده نموده است و این استفاده و بهره

در واقع صاحب عالمت تجـارتی  .صورت گرفته است، تجارتی خواهان به ثبت رسیده است

صـورت   اصوالً در حوزه کشوري کـه عالمـت تجـارتی خـود را بـه ثبـت رسـانده اسـت بـه         

ــن قلمــرو   نقــض محســوب ، انحصــاري حــق اســتفاده دارد و اســتفاده شــخص دیگــر در ای

ري دادگاه کیف 1043شعبه 9309972191800928دادنامه شماره در این راستا به  2.گردد می

FEMاینکه متهم از نام ...«:توان اشاره نمود تهران می 2 GLASSکنـد و اضـافه    میاستفاده

توانـد ماهیـت مسـأله را     نمـی  FEMو یا تغییر در نحوه کتابت کلمـه  CLASSکردن پسوند

.شـود  کننـده مـی   تغییر دهد و به هر صورت مطابق نظر کارشناس موجب گمراهـی مصـرف  

محترم وي مؤثر در مقام نبوده و ثبت ایـن عالمـت در کشـور ترکیـه     مدافعات متهم و وکیل 

توانـد جـواز اسـتفاده از آن در ایـران باشـد زیـرا اصـل قلمـرو سـرزمینی در حمایـت از            نمی

بنابراین نظر به مراتـب فـوق و   .شده طبق کنوانسیون پاریس الزامی است عالمت تجاري ثبت

قـانون ثبـت    60مـاده   .»...محـرز و مسـلم دانسـته     سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی را

هاي غیرقانونی علیـه حقـوق مالـک را     فعالیت، هاي صنعتی و عالئم تجاري طرح، اختراعات

.کندو براي آن ضمانت اجرا در نظر گرفته استمی در قلمرو ایران نقض تلقی

هاي تحقق نقض عالمت تجاري روش .2

کـه در  ، مختلفی ممکن اسـت رخ دهـد  هاي  وهنقض حقوق دارنده عالمت تجاري به شی

.شود این قسمت به آن پرداخته می

.34، ص 1396پژوهش، .1

.34بابایی و اندرز، همان منبع، ص .2
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شده جعل عالمت تجاري ثبت.1-2

جعـل  .جعل عالئم تجاري قدمت بسیار طوالنی و برابر بـا تمـدن مبـادالت تجـاري دارد    

البته حـوزه  ، هاي حقوقی مورد شناسایی و جرم انگاري قرارگرفته است عالمت در تمام نظام

عالمـت تجـاري    1.متفاوت اسـت ، هاي حقوقی مختلف معنایی و مفهومی جرم جعل در نظام

اعـم از حقیقـی یـا    ، حق انحصاري مالک آن است و سـایر اشـخاص  ، پس از به ثبت رسیدن

بنـابراین اگـر شخصـی آن را جعـل نمـوده و یـا بـه هـر         .حقوقی حق استفاده از آن را ندارند

.گـردد  برابر قانون مجازات می، مت ضرري وارد شودنحوي که به حقوق و منافع مالک عال

در تعریـف جـرم جعـل بیـان     ، 1375مصـوب  )تعزیـرات (قانون مجازات اسـالمی   523ماده 

جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشتن یا سند یـا سـاختن مهـر و امضـاي     «:نموده است

اق یا محو یا اثبـات یـا   خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الح، اشخاص رسمی یا غیررسمی

اي بـه نوشـته    سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند ثبت به تاریخ حقیقی یا الصـاق نوشـته  

در.»دیگر یا به کار بردن مهر دیگري بدون اجازه صـاحب آن و نظـایر آن بـه قصـد تقلـب     

 طور خاص به جرم جعل عالمـت تجـاري پرداختـه نشـده اسـت امـا       اگر چه به، ماده مذکور

قـانون   529در ایـن راسـتا بـه مـاده     .توان جعل عالمت را نیز یکی از مصادیق آن دانست می

توان اشاره نمود که به جعل عالمت و اسـتفاده از عالمـت مجعـول اختصـاص      نیز می 2مزبور

.دارد

 61گفتنی است که جرم جعل موضوع قانون مجازات اسالمی بـا جـرم مـذکور در مـاده     

درواقـع در جعـل   .متمایزاسـت ، هـاي صـنعتی و عالئـم تجـاري     طـرح ، قانون ثبت اختراعات

قـانون ثبـت    61موضوع قانون مجازات اسالمی بایـد قصـد تقلـب احـراز شـود امـا در مـاده        

ص ، 1390، امـامی (هاي صنعتی و عالئم تجاري چنین شرطی وجود نـدارد   طرح، اختراعات

.188، ص 1389شمس، .1

هرکس مهر یا منگنه یا عالمت یکی از شرکتهاي غیردولتی که مطـابق  «:92قانون مجازات اسالمی مصوب  528ماده .2

با علم به جعل، استعمال نماید عـالوه برجبـران خسـارت    ها را جعل کند یا  قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه

»وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد
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تهــران  2دادگـاه کیفــري  1042شــعبه  101/89در ایـن خصــوص بــه دادنامـه شــماره   ).166

مبنی بر جعل عالمت تجاري ...در خصوص اتهام «:توان اشاره نمود که بیان نموده است می

اقاریر متهم و تعریـف جعـل کـه    ، کیفرخواست، دادگاه با توجه به محتویات پرونده»بهران«

که در پرونـده حاضـر اقـدامات مـادي صـورت توسـط       »قلب سند یا نوشته«عبارت است از 

رتکب از شمول عنوان نقض حقوق مالـک عالمـت تجـاري خـارج و تحـت عنـوان جعـل        م

بـزه انتسـابی   ، مادي قابل صدق است و نظر به مدافعات بال وجه متهم و سایر امارات موجـود 

از قانون تعزیرات نامبرده را به تحمل شـش مـاه    529و  528را محرز دانسته ومستنداً به مواد 

قـانون مجـازات اسـالمی     215همچنـین در راسـتاي مـاده    .دنمایـ  حبس تعزیري محکوم مـی 

طـور کـه    همـان .1»...گـردد  عالمـت جعلـی پـس از قطعیـت رأي معـدوم مـی       1392مصوب 

درستی بین نقض حقوق مالک عالمت تجـاري و جعـل    دادنامه مذکور به، گردد مالحظه می

دو جـرم تمـایز   زیرا رکن مادي و رکن قـانونی ایـن   ، عالمت تجاري تفاوت قائل شده است

استفاده ، گونه که استفاده از سند مجعول جرمی مستقل از جرم جعل است همان.وجود دارد

در قانون .از عالمت تجاري مجعول نیز ماهیتاً عملیاتی متفاوت از جعل عالمت تجاري است

قـانون   535و  529مجازات اسـالمی عنصـر قـانونی جـرم اسـتفاده از سـند مجعـول در مـواد         

.آمده است 75مصوب )بخش تعزیرات(اسالمی مجازات 

استفاده از عین عالمت تجاري.2-2

شده در مورد کـاال و خـدمات دیگـري را مـورد      عین عالمت تجاري ثبت، اگر شخصی

کنندگان تصور نمایند که این همـان کـاالي اصـیل     اي که مصرف گونه استفاده قرار دهد؛ به

براي نمونـه شخصـی از عـین عالمـت تجـاري       2..نقض عالمت تجاري رخ داده است، است

باشـد   که توسط دیگري به ثبت رسیده است و داراي مشتریان زیـادي در بـازار مـی   »سافتلن«

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/7943:دسترس در قابل.1

.6اندرز و بابایی، همان منبع، ص .2
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کنـد کـه    کننـده تصـور مـی    کند و مصرف تر استفاده می براي عرضه کاالهاي باکیفیت پایین

.اصل است»سافتلنِ«این کاال همان 

کننـده وجـود نـدارد و     احتمال گمراهـی مصـرف   در این روش نقض ضرورتی به اثبات 

کننده عـادي در خصـوص منشـأ اصـلی کاالهـا و خـدمات وجـود         احتمال گمراهی مصرف

در خصوص نقض عالمـت تجـاري بـا اسـتفاده از عـین عالمـت تجـاري دیگـري بـه          .1دارد

تـوان اشـاره نمـود کـه بیـان       تهران مـی  2دادگاه کیفري  1043شعبه  950266دادنامه شماره 

اکبـر  «مبنی بـر نقـض حقـوق صـاحب عالمـت تجـاري       ...در خصوص اتهام آقاي«:دارد می

، گواهی ثبت رسـمی عالمـت مـذکور   ، دادگاه با توجه به شکایت شاکی خصوصی، »جوجه

گزارش کالنتري و نظریه کارشناس رسمی دادگستري که حـاکی از اسـتفاده مـتهم از عـین     

ناظر بـه   61حرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده بزه انتسابی را م، عالمت تجاري شاکی است

نـامبرده را   1386هاي صنعتی و عالئم تجاري مصـوب   قانون ثبت اختراعات و طرح 40ماده 

گونـه کـه در دادنامـه     همـان »...نمایـد  به پرداخت چهل میلیون ریال جزاي نقدي محکوم می

کننـده   احتمال گمراهی مصرف گردد مقام قضایی به بررسی و احراز مذکور نیز مالحظه می

.نپرداخته است و آن را مفروض دانسته است

استفاده از عالمت مشابه از جنبه شکل ظاهر عالمت.3-2

ممکـن اسـت باعـث    ، سازي بین دو عالمـت تجـاري از سـوي نـاقض     شبیه، در این روش

هـاي   حنامه اجرایی قانون ثبت اختراعات طـر  آیین 121ماده .کنندگان شود گمراهی مصرف

عـین  ، وقتـی عالمـت  «:دارد در این خصوص بیان می 1386صنعتی و عالئم تجاري مصوب 

شود که آن عالمـت قـبالً بـه اسـم شـخص       مییا شبیه عالمت دیگر تشخیص داده شده و رد

دیگري ثبت یا تقاضاي ثبت شده باشد یا شباهت آن از لحاظ ظاهر یا تلفـظ یـا کتابـت ویـا     

کـه  اي باشـد  انـدازه  دیگري که قبالً ثبت یا تقاضاي ثبـت شـده بـه    با عالمتها  سایر ویژگی

ــتباه کنـــد  مصـــرف ــار اشـ ــادي را دچـ ــماره  .»کننـــدگان عـ ــه شـ ــه دادنامـ ــه بـ ــراي نمونـ بـ

1. (W.R. Cornish,opcit,p671)
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توان اشاره نمود که بیان  دادگاه عمومی حقوقی تهران می 14شعبه  94099702263000063

ت ثبـت عالمـت شـامل کلمـه     موجب اظهارنامـه مـذکور درخواسـ    خوانده اول به...:دارد می

آیدین به فارسی و تصویر مربوطه را جهت انواع شکالت و بیسـکویت و کیـک و غیـره در    

نموده است که مورد اعتراض خواهان با استناد به ثبت عالمت آناتـا و   39و  35و  30طبقات 

تصویر از حیث شباهت زمینه تصویر قرارگرفته که در نهایت کمسیون اعتـراض معتـرض را   

با توجـه بـه اینکـه اسـاس عالمـت      .کننده رد نموده است ه جهت عدم احراز شباهت گمراهب

عالمت درخواسـت شـده   ، دهد که در پرونده حاضر تجاري را مجموع اجزاء آن تشکیل می

باشد که در مجموعه متمـایز  می کلمه آیدین و تصویر، که سابقاً هم به نام خوانده ثبت شده

باشد و به علـت تشـابه جزئـی از     مشخصه آن کلمه آناتا است میاز عالمت خواهان که وجه 

 121گردند و معیار مشابهت نیز با توجـه بـه مفـاد مـاده      کنندگان گمراه نمی مصرف، تصویر

ــین ــرح   آی ــات ط ــت اختراع ــانون ثب ــه ق ــه    نام ــت ک ــن اس ــاري ای ــم تج ــنعتی و عالئ ــاي ص ه

دادگـاه  ، سـازي توسـط نـاقض    بیهدر ش1»...کنندگان در تمایز کاال دچار اشتباه نشوند مصرف

هـا و   در واقـع بایـد بـه ترکیـب نشـانه     .به پیکره عالمت نقض شده توجه دارد نه جزئیات آن

کلمـه اسـت و از جهـت    ، که دو عالمـت  زیرا هنگامی، پیشوندها و پسوندها نیز توجه داشت

و اسـت؛  مشابه باشـند احتمـال اخـتالط و اشـتباه آنهـا بیشـتر از شـباهت انتهـاي آن د        ، شروع

دیگر احتمال اشتباه در کلمات طوالنی با پیشوند مشترك بیشتر از کلمات کوتاه بـا   عبارت به

.پسوند مشترك است

کننـده   سازي بین دو عالمت تجاري که منجر به گمراهی مصرف جهت احراز میزان شبیه

حداقلی  مطابق نظریه تشابه.شده است دو معیار تشابه حداقلی و تشابه حداکثري وجود دارد

اهمیتی ندارد که جزئیات دو عالمت شباهت زیادي به هم داشته باشند و یـا خیلـی متفـاوت    

.مهم آن است که دو عالمت از جهات کلیـات بـا هـم شـباهت زیـادي داشـته باشـند       ، باشند

/https://eliya.ir/35678:دسترس در قابل.1



تجاريعالئمصاحبانحقوقنقضهايجلوه

مقاالت

31

ــر ایــن پایــه اســتوار اســت کــه گمــراه   ــراي  همچنــین نظریــه تشــابه حــداکثري ب کننــدگی ب

1.گردد که تشابه در جزئیات نیز احراز شود میکننده زمانی ایجاد  مصرف

استفاده از عالمت مشابه از جنبه نوشتاري و گفتاري عالمت.4-2

نامـه قـانون ثبـت اختراعـات وطـرح هـاي        آئـین  121یکی از مواردي که بر اساس مـاده  

شود تشابه در تلفظ یـا   سازي شمرده می از جهات شبیه 1386صنعتی وعالئم تجاري مصوب 

، مقصود از تشابه در نوشتار ایـن اسـت کـه نحـوه نوشـتن حـروف دو عالمـت       .نوشتار است

2..انـدازد  اشـتباه مـی   کننده عادي بـا درجـه هوشـی متوسـط را بـه      اي است که مصرف گونه به

قـانون حمایـت از عالئـم و     32و  30مـواد  »الـف «همچنین بایـد در نظـر داشـت کـه از بنـد      

توان استنباط نمود کـه یـک عالمـت تجـاري      می 86صوب م، هاي صنعتی اختراعات و طرح

.گیرد در مقابل ثبت عین یا شبیه یا ترجمه آن عالمت مورد حمایت قرار می

اما ، ازنظر نگارش تشابهی میان دو عالمت وجود ندارد، سازي از طریق گفتاري در شبیه 

ده عـادي  کننـ  از جهت تلفظ شباهت وجود دارد که این امـر نیـز موجـب گمراهـی مصـرف     

بـراي نمونـه   .معموالً عالئمی که در کتابت شباهت دارند در تلفظ نیز مشابه هسـتند .شود می

»فارس«ضمن مشابه دانستن دو کلمه  457دادگاه تجدیدنظر استان در دادنامه شماره  3شعبه 

بـدین گونـه نقـض    ، رأي دادگاه بدوي که دو کلمه مذکور را مشابه ندانسته بود، »مارس«و

تلفـظ یـا کتابـت    ، شباهت بین دو عالمت تجاري ممکن است از جهت ظاهر...«:است کرده

متفـاوت و در سـایر    "م"بامالحظه اینکه دو عالمت مارس و فارس که فقط در حرف .باشد

، هـا بـه لحـاظ آهنـگ واحـد      جهت لفظاً مشـابه و تلفـظ آن   ازاین، باشند حروف مشترك می

شوند و مشتریان  ه اتحاد علت لفظ و صدا اشتباه میچنان نزدیک است که در محاورات ب آن

کنندگان معمولی که به مشخصه صنعتی و تجـاري محصـوالت مـذکور دسترسـی      و مصرف

.164ورمزیار، محمد، همان منبع، ص .1
2. Wipo,Introduction to the Trademark Law and Practice,1998,p57 ) (.
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تواننـد در جریـان چگـونگی تهیـه و      نمـی ، بنـدي  ندارند و جز با مراجعه بـه بروشـور و بسـته   

1»...مایندجاي آن تلقی ن ترکیبات آن قرار گیرند ممکن است عالمت فارس را به

تشابه به هر کیفیت دیگر که منتهی به گمراهی گردد.5-2

هاي صنعتی و  نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات و طرح آئین 121در قسمت انتهایی ماده 

ها بـا عالمـت دیگـري کـه قـبالً ثبـت یـا         یا سایر ویژگی..«عالئم تجاري ذکرشده است که 

حـال  .»کنندگان عـادي را بـه اشـتباه بینـدازد     مصرفشده به اندازة اي باشد که  تقاضاي ثبت

مـواردي غیـر از   ، هـا  ممکن اسـت ایـن سـؤال پـیش آیـد کـه آیـا مقصـود از سـایر ویژگـی          

اشـتباه  ، باشـد؟ در واقـع معیـار و ضـابطه     سازي از نظر شکل ظاهر یا کتابت یا تلفظ می مشابه

حـوي شـباهت را   مشتري است و عالوه بـر مـواردي کـه ذکـر گردیـد اگـر قاضـی بـه هـر ن         

یکـی از ایـن مـوارد شـباهت     .تواند حکـم بـه ابطـال عالمـت نـاقض دهـد       تشخیص دهد می

در واقع هنگامی که معنا و مفهـوم واحـدي از هـردو عالمـت     .مفهومی بین دو عالمت است

زمینـه و سـبب گمراهـی وي نیـز فـراهم      ، کننده عادي متبـادر گـردد   تجاري به ذهن مصرف

اند و در معنا یکسان باشند  ید گفت که عالئمی که در ظاهر متفاوتبر این اساس با.شود می

2.3ممکن است مشابه محسوب شوند

البته اگرچه در دعاوي راجع به عالمت تجاري به شباهت مفهومی بین دو عالمت کمتـر  

مـورخ   339دادگـاه عمـومی حقـوقی تهـران در دادنامـه شـماره        3شـود امـا شـعبه     توجه می

Little“تدالل کـه عالمـت   با ایـن اسـ   30/3/77 Swan”      بـه معنـی قـوي کوچـک از لحـاظ

به حدي مشابهت دارد که باعث گمراهی  ”Swan“نوشتاري و مفهومی با عالمت ثبت شده 

Littleگردد و دعواي خواهان متقاضی ثبت عالمت تجـاري   کننده عادي می مصرف Swan

4.را رد نموده است

.146، ص 1383پورنوري، .1

.باشند که هردو به معناي شهر رؤیایی می“Dreamland”و”’Slumberlandمانند دو کلمه.2

3. Wipo, Intellectual,2013,p86.

.76، ص 1389بازگیر، .4
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از عالمت تجاريتعارض سبق ثبت با سبق استفاده .6-2

گاه ممکن است بین ثبت مقـدم یـک عالمـت تجـاري و اسـتفاده مقـدم از آن تعـارض        

بـدون  ، بدین صورت که شخصی یک عالمت تجاري خاص را مـدت مدیـدي  ، ایجاد شود

اقـدام  ، مورد استفاده قرار دهد و پس از مشهور شدن عالمـت مـذکور  ، که به ثبت برساند آن

ممکن است در همین اثناء نیز اشخاص دیگـري  .اداري بنمایدبه تقاضاي ثبت آن در مراجع 

.اقدام به تقاضاي ثبت عالمت تجاري مذکور بنمایند و تعارض بین دو حق ایجاد شود

هـاي صـنعتی و عالئـم     طـرح ، قانون ثبـت اختراعـات   13ي  موجب ماده حقی که به :ًاوال

ري را متعلـق بـه شخصـی    ماده مذکور حق استفاده انحصـاري از عالمـت تجـا   .تجاري است

نشانگر ایـن  ، ماده فوق الذکر.طبق مقررات قانون مذکور آن را ثبت نموده باشدداند که می

، از این حـق ، کننده آن است موجب ایجاد حقی براي متقاضی یا ثبت، است که ثبت عالمت

بـه  هثانیاً حـق ناشـی از اسـتفاده مقـدم اسـت کـ      .1.حق مالکیت عالمت تجاري یادمی شود   به

 1386هـاي صـنعتی و عالئـم تجـاري مصـوب       قانون ثبت اختراعـات و طـرح   62استناد ماده 

.توان قائل به شناسایی آن شد می

حال سؤالی که ممکن است مطرح گردد این است که اگر یک عالمت قبـل ازآنکـه بـه    

اما شخص دیگـري آن را بـه ثبـت برسـاند چـه      ، مورداستفاده شخصی قرار گیرد، ثبت برسد

تـوان ارائـه    توان قائل شد؟ دو دیدگاه در این خصوص می کننده مقدم می حقی براي استفاده

.نمود

.دیدگاه مبتنی بر نقض عالمت تجاري.2دیدگاه مبتنی بر عدم نقض عالمت تجاري .1

قــانون ثبــت اختراعــات و  31و  30مــواد (ظــاهر قــانون  در دیــدگاه نخســت بــا توجــه بــه

کننـده از یـک    اسـتفاده ، و نیز قاعده اقدام کـه مطـابق آن  )تجاريهاي صنعتی و عالئم  طرح

طـور ضـمنی    درواقع علیه حقوق خود اقدام نموده است و به، عالمت تجاري با عدم ثبت آن

43، ص 1397ساسانی، .1
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توانیم قائـل   به اشخاص دیگر این اجازه را داده که عالمت را به نام خودشان ثبت کنند و می

.ه مؤخر باشیمکنند به عدم نقض عالمت تجاري توسط ثبت

توان گفت که اصل بـراین   درواقع می.در دیدگاه دوم که مبناي آن اصول حقوقی است

کننده مـؤخر دارد   حق مالکیتی مکتسب و مقدم در برابر ثبت، است که استعمال کننده مقدم

همچنـین  .توان به بهانه تأخیر وي در ثبت عالمت این حق مکتسب او را نادیده گرفت و نمی

عملیات متقلبانه در تقاضاي ثبت عالمت انجام داده است و اصـل  ، تقاضی ثبت مؤخراقدام م

نماید اقـدامات متقاضـی ثبـت را تحقـق نقـض       دارا شدن ناعادالنه و قاعده انصاف اقتضا می

توان گفـت کـه بایـد مـانع نقـض       در مقام پذیرش نظر اخیر می 1.عالمت تجاري تلقی نماییم

مکرر معاهده بین المللی پاریس  10مقدم شد و به موجب ماده حقوق دارنده با حق استعمال 

گشته به این امر تصریح شده است و هر رقابتی که برخالف عـرف  که ایران نیز به آن ملحق

گردیـده اسـت و یکـی از مصـادیق      معمول صنعت یا تجارت انجـام رقابـت نامشـروع تلقـی     

.2رقابت نامشروع نیز اقدام ثبت کننده موخر است

).55، ص 1388اسالمی، .1

دادگاه عمـومی حقـوقی تهـران اشـاره نمـود کـه بیـان         3شعبه  31/4/91ـ   375توان به دادنامه شماره  در این راستا می.2

تصـویر فـانتزي مـار و یـک جـام      فیه که مشتمل بر  خواهان با ادعاي مالکیت نسبت به تصویر عالمت متنازع...«:دارد می

و اینکه خوانده متعاقباً با حـذف کلمـات    24/8/1374مارپیچ است و سبق استفاده از آن از تاریخ تأسیس شرکت مورخ 

وکیـل خوانـده اول، اجمـاالً    .مبادرت به ثبت آن نموده درخواست ابطال آن را دارد)تی اس آ(و الحاق حروف .ك.د

م دفاع با استناد به گواهی نامـه ثبـت عالمـت موکـل و اینکـه مالـک رسـمی و قـانونی آن         به شرح الیحه پیوست در مقا

لذا .هست و از طرفی عالمت موکل فاقد شباهت با عالمت مورداستفاده خواهان است تقاضاي رد دعوي را کرده است

مسـتندات ابـرازي از جملـه    فیـه حسـب محتویـات پرونـده و      دادگاه نظر به اینکه سبق استفاده خواهان از عالمت متنـازع 

تعقیـب صـادره از    گزارش کارشناس در پرونده کیفري که مورد استناد وکیل خوانده اول قرار گرفتـه و مفـاد قـرار منـع    

تهران که متعاقب شکایت خوانده از خواهان صادر گردیده و درخواسـت ثبـت سـفارش و     19شعبه اول دادسراي ناحیه 

بـا اداره کـل حفاظـت محـیط      139/85بـه شـماره    29/1/85از جملـه مکاتبـه مـورخ    ربط  مکاتبات خواهان با مراجع ذي

زیست استان قزوین و نیز مفاد اظهارات وکیل خوانده اول به شرح الیحه پیوست محرز اسـت و اقـدام خوانـده در ثبـت     

شـتباه و گمراهـی   عالمت مورد استفاده خواهان با تغییرات جزیی مخالف حقوق مقدم و مکتسبه خواهان و باعث وقوع ا

قـانون ثبـت اختراعـات     41و  32لـذا بـه اسـتناد بنـدهاي الـف و ز مـاده       .مصرف کنندگان کاال و خدمات خواهـد شـد  



تجاريعالئمصاحبانحقوقنقضهايجلوه

مقاالت

35

رویه تجاري غیرمنصفانه در استفاده از عالمت تجاري.7-2

.هاي تجاري نادرست یا فریب آمیـز کـاربرد دارد   رقابت غیرمنصفانه درخصوص رقابت

مورد تالش نمودن بـراي جـایگزینی کاالهـا یـا محصـوالت      درطور اخص کاربرد آن اما به

اعمـال  ، عالئـم تجـاري  در حـوزه  .1.با کاالها و محصوالت دیگري اسـت ، خویش در بازار

عنـوان رقابـت غیرمنصـفانه     کننـده بـه   مشخصی مانند ایجاد اشتباه و استفاده از عالئـم گمـراه  

گیرند میزان تمایز بخشـی   مالك قرار میمعموالًدر تعیین اشتباهعواملی که.شوند شناخته می

.عالمت و شباهت عالئم و کاالهاي موردنظراست

 244واحده قانون اصـالح مـاده    غیرمنصفانه در ماده  در حقوق ایران بحث رویه تجاري 

بنـدالف  ، در ایـن راسـتا  .مطرح شـده بـود   1310قانون مجازات عمومی مصوب  249و ماده 

مـاده واحـده مـذکور بـه تعریـف رقابـت غیرمنصـفانه پرداختـه بـود و حمایـت از            244ماده 

طور ناعادالنـه مـورد    ههاي صنعتی و تجاري که در حوزه رقابت تجاري ممکن بود ب مالکیت

تعریـف مـذکور توسـط قـانون تعزیـرات مصـوب       .بینی کرده بود آسیب قرار گیرند را پیش

تـوان   می 1382قانون تجارت الکترونیک مصوب  64در این راستا به ماده .حذف شد 1362

اشاره نمود که به حمایت از عدم افشـاي اسـرار تجـاري در بسـتر مبـادالت الکترونیکـی در       

.پردازد غیرمنصفانه میرقابت 

اجتمـاعی  ، قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي 45همچنین ماده  

قانون )44(هاي کلی اصل چهل و چهارم  و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و اجرا سیاست

وع ممنـ ، شـود   اعمال ذیل که منجر به اخالل در رقابت می«:دارد بیان می، 87اساسی مصوب 

کـاال یـا    -1هر اظهار کتبی یا شفاهی یا هر عملی که :کننده اظهارات گمراه.)هـبند:...است

مـدل یـا اسـتاندارد خـاص     ، وصـف ، درجـه ، مقدار، صورت غیرواقعی باکیفیت خدمت را به

کاالي تجدیـد سـاخت شـده یـا      -2.نشان دهد و یا کاال و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد


صـادر و   10/12/89مـورخ   176450هاي صنعتی و عالئم تجاري، حکم به ابطال ثبـت عالمـت خوانـده بـه شـماره       طرح

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/7903:دسترس در قابل»...گردد اعالم می

1.Blacks Law DictionarY,P169
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نامـه   ضمانت، وجود خدمات پس از فروش -3.یا کهنه را نو معرفی کند تعمیري، دوم دست

قسمتی از آن و یا تکـرار یـا تـداوم خـدمت تـا      تعمیر کاال یا هر، نگهداري، تعهد به تعویض

-4.کـه چنـین امکانـاتی وجـود نداشـته باشـد       درحـالی ، حصول نتیجـه معینـی را القـاء کنـد    

فریـب  ، شـود   شده است یـا مـی   ه فروخته یا ارائهاشخاص را از حیث قیمت کاال یا خدمتی ک

تجـاري غیـر منصـفانه در نقـض     هاي  به عنوان یکی از رویه، شقوق چهارگانه مذکور»...دهد

.1عالئم تجاري قابل استناد است

نقض حقوق عالمت از طریق ثبت نام دامنه.7-2

اسـتفاده از  ، غیـر هاي بسیار رایـج سوءاسـتفاده از عالئـم تجـاري متعلـق بـه        ازجمله شیوه

ثبـت  ، در تجارت الکترونیک اولین گام براي فعالیـت .عنوان نام دامنه است عالمت مزبور به

تواننـد خـود را    هاي دامنه مـی  وسیله نام ها به یک نام دامنه مناسب است و اشخاص و شرکت

تـر  نـام دامنـه برقـراري ارتبـاط در شـبکه را آسـان      .در شبکه جهانی اینترنـت معرفـی نماینـد   

در خصـوص  .1«:دارد توان اشاره نمود که بیان مـی  شوراي رقابت می 27/2/95مورخ  250براي نمونه به رأي شماره .1

گونـه   نـام پـارس آراد بـدون داشـتن هـیچ      نام پارس آراید با توجه به اینکه شرکت نیـک  پرونده شکایت از شرکت نیک

قرارداد رسمی با شرکت پنتاکس استفاده از نام و عالمت تجاري را براي محصوالت لوازم آتش نشانی و در طبقـه نهـم   

طبقه بندي عالئم ثبت نموده است؛ لکن در عمل پمپ هاي طرح پنتاکس خود را با کاربري پمپ هاي تقویـت فشـار و   

ه فروش رسـانده اسـت؛ اقـدام ایـن شـرکت عمـالً باعـث        عرضه و در بازار ب)مربوط به طبقه هفت(آبیاري و کشاورزي 

قـانون   44قـانون اجـراي سیاسـتهاي کلـی اصـل       45مـاده  )ه(از بنـد  )1(کننده گردیده و مصداق جزء  گمراهی مصرف

قانون دستور به توقف اسـتفاده از عالمـت پنتـاکس بـراي      61از ماده  3بر این اساس شورا به موجب جز .2.اساسی است

قـانون   61مـاده  )4(به موجب جـزء  .3.دهد هاي زیر مجموعه در کلیه طبقات می ام پارس آراد و شرکتشرکت نیک ن

با توجه به تاثیرات سـوء  .4.به منظور رفع شبهه در بازار، باید مراتب توسط مرکز ملی رقابت به اطالع عموم رسانده شود

قانون؛ این شـرکت بـه مبلـغ پانصـد میلیـون       61ماده  12بند اقدام شرکت نیک نام پارس آراد و اخالل در بازار به استناد 

رسد آنچه موجبات صدور قرار توقیـف را در دادنامـه مـذکور فـراهم سـاخته       به نظر می.گردد  ریال جریمه محکوم می

ها و شباهت محصـوالت در طبقـات مختلـف و اقـدامات مغرضـانه و رقـابتی بـوده اسـت کـه           است شباهت عین عالمت

ثبـت و لکـن    7شرکت مشتکی عنه عالمت خـود را در طبقـه   .کنندگان را فراهم آورده است اهی مصرفموجبات گمر

درستی چنین تداخل عملکـردي را نفـی کـرده و نـوعی رقابـت       استفاده نموده است و دادنامه مذکور به 9عمالً در طبقه 

.مکارانه و غیرمنصفانه تلقی نموده است
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ــی ــد م ــانی وب ، نمای ــی از نش ــرا بخش ــمت     زی ــا درج آن در قس ــاربران ب ــت و ک ــایت اس س

همچنـین نـام دامنـه    .توانند به سایت موردنظر دسترسی پیـدا کننـد   وجوگر اینترنت می جست

1.دهنده شهرت یک وب سایت یا عالمت تجاري خاص در اینترنت باشد تواند نشان می

نـام دامنـه سـطح    .1:شود که اجزاي آن عبارت است از قسمت تشکیل می 3نام دامنه از  

عنوان نام دامنه اي که به صورت متمایز کننـده از سـایر    آن را بهها  و نهادها  که سازمان 2سوم

.کنند است تعیین و ثبت میها  نام دامنه

دامنـه را بـراي خـود ثبـت      نشانگر ماهیت سازمانی است که نـام ، 3نام دامنه سطح دوم.2

عنـوان نـام    ها و یـا مؤسسـات تجـاري بـه     طرف شرکتمعموالً از comبراي نمونه .نماید می

.شود  دامنه انتخاب می

کـد ایـران    irبـراي نمونـه   .که معموالً شامل کد کشورها اسـت  4نام دامنه سطح عالی.3

5.6است

سایت  که بخشی از نشانی وب بر اینهاي دامنه عالوه  گردد نام گونه که مالحظه می همان

تواننـد معـرف و    می، کنند شوند و امکان برقراري ارتباط در شبکه را تسهیل می محسوب می

بـه دلیـل   ، از اینـرو .سایت یا عالمت تجاري خاصـی باشـند   نشانگر شهرت و اعتبار یک وب

هـاي دامنـه    از نـام  نقض عالئم تجاري بـا اسـتفاده  ، هاي دامنه استفاده از عالئم تجاري در نام

درواقـع مالـک یـک    .هاي شایع نقض عالئم تجاري در فضاي مجـازي اسـت   یکی از روش

عنـوان نـام    از آن بـه ، که یک عالمت تجاري متعلق به دیگري اسـت  سایت با علم به این وب

، بر همـین اسـاس  .شود کنندگان می نماید و باعث گمراهی مصرف دامنه خویش استفاده می

دارنده نام دامنـه باعرضـه کـاال و خـدماتی بـا همـان عالمـت تجـاري یـا مشـابه آن موجـب            

1.WIPO,Intellectual Property on the Internet,2008,p32.

2. Third Level Domain Name

3. Second Level Domain Name.
4. Top Level Domain Name.

:جهت مطالعه بیشتر در خصوص اجزاي نام دامنه رك.5

Colstone, Catherine & Middletone, Kirsty, 2005,p. 616; yang, 2010,p.18

13، ص1386صادقی،  .6
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است که در گفتنی.1گردد کننده نسبت به مبدأ کاال و خدمات می گمراهی کاربران مصرف

کننـدگان   براي حمایت از حقوق مصرف، 1382قانون تجارت الکترونیکی مصوب  66ماده 

اســتعمال عالئــم تجــاري ، زه مبــادالت الکترونیکــیهــاي مشــروع در حــو و تشــویق رقابــت

عالئـم تجـاري کـه باعـث فریـب یـا دچـار         3و یا هر قسم نمایش برخط 2صورت نام دامنه به

نسبت به اصالت کاالها و خدمات شـود را ممنـوع اعـالم نمـوده اسـت و      ، اشتباه شدن طرف

تـوان بـا    ایـن منظـر مـی    بنابراین از .مجازات تعیین نموده است، براي متخلف از ماده مذکور

مثابـه یـک جـرم پیگیـري      نقض عالمت تجاري را بـه ، گیري از قوانین مسئولیت کیفري بهره

 2دادگـاه کیفـري    1042شـعبه   170021توان بـه دادنامـه شـماره     در این خصوص می.نمود

 مبنی بر نقض حقوق ناشی از...در خصوص اتهام آقاي ...«:توان اشاره نمود استان تهران می

ثبت عالمت تجاري از طریق ثبت دامنه تبلیغ درسایت؛ دادگاه با توجه به شـکایت شـاکی و   

و تصاویر مأخوذه که نشانگر و گزارش مرجع انتظامی Fentaxگواهی ثبت عالمت تجاري 

:استفاده متهم از عالمت تجاري مذکور است مـدافعات وي مـؤثر در مقـام نیسـت زیـرا اوالً     

ه به نام شخص دیگري غیر از متهم ثبت است ولی مـتهم در عمـل از   هرچند دامنه مورد اشار

صورت دامنه ثبتی استفاده نموده است و ثبت دامنه بـه نـام دیگـري     عالمت تجاري شاکی به

تنهـا اقـدام مـادي مـتهم در قالـب اسـتفاده       :ثانیـاً .سـازد  مسئولیت کیفـري وي را زایـل نمـی   

.ي دیگري مانند تبلیغ در سایت نیـز بـوده اسـت   ها بلکه از روش، صورت دامنه نبوده است به

عنوان مدیرعامل شـرکت اعـالم نمـوده اسـت کـه       متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به:ثالثاً

خریـدوفروش  ، بـا فـرض صـحت ادعـاي وي    .دامنه را به شکل آزاد خریداري کرده اسـت 

ق عالئـم  عالمت تجاري متعلق به دیگري بدون اخذ اجـازه مالـک از مصـادیق نقـض حقـو     

اقـدامات مـادي مـتهم طـوري اسـت کـه باعـث اشـتباه         :رابعـاً .گـردد  تجاري محسـوب مـی  

مدیرعامل درقبال تمام اقـدامات  :خامساً.کنندگان در تشخیص مبدأ تولید شده است مصرف

لذا با توجه .مسئول است 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  142و  20مجرمانه طبق مواد 

124ورمزیار ارزانفودي، همان منبع، ص  .1

2. Domain Name.
3. Online.
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قـانون تجـارت الکترونیـک     66و مـاده  »الضرروالضرارفی االسـالم «ه به مراتب فوق و قاعد

 19و  38، 37نامبرده را به پرداخت بیست میلیون ریال جزاي نقدي و همچنین با اعمال مواد 

 نامبرده را بـه تحمـل سـه مـاه حـبس تعریـزي محکـوم       9213قانون مجازات اسالمی مصوب 

حمایت کیفري صورت گرفته اسـت و  ، عالمت تجاريدر دادنامه فوق الذکر از .».نمایدمی

متهم به حبس و جزاي نقدي محکوم شده است که بیانگر توجه جدي قانونگـذار نسـبت بـه    

اما مناسب بـود کـه   ، باشدمی حمایت از مالکیت خصوصی اشخاص در نظام مالکیت فکري

.نمـود  ن مـی خسارت ناشی از نقض را با جلب نظـر کارشـناس تعیـی   ، دادگاه در رأي صادره

قانون آئین دادرسـی   148قانون مجازات اسالمی وماده  215همچنین با توجه به موجب ماده 

عالمت تجاري مورد استفاده متهم که در پرونده مـذکور بـه صـورت     1392کیفري مصوب 

باید پس قطعیت رأي معدوم شود که در دادنامه به ایـن  ، نام دامنه یا سایت تبلیغی بوده است

.ه نشده استامر اشار

نقض حقوق عالمت تجاري از طریق متاتَگ.8-2

HTMLمتاتگ عبارت است از کلیدواژه یا عبارتی کـه در کـد   
یـک صـفحۀ اینترنتـی     1

هـا را   سایت قرار داده شده است تا در خدمت موتورهاي جستجوي اینترنت قرار گیرد و وب

اسـتفاده از موتـور جسـتجوگر بـه     هنگـامی کـه بـا    بنـابراین .2بنـدي نمایـد   بندي یا طبقه دسته

ایـن  ، هاي هـر صـفحه   جاي جستجوي واژه این موتورها به، جستجو در اینترنت پرداخته شود

دهنـد و از   هاي مندرج در متاتـگ ایـن صـفحات انجـام مـی      مورد کلیدواژهاقدام را فقط در

شـود   مـی  اي که بـاز  کنند که ارتباطی با صفحه برخی واژگان کلیدي غیر ظاهري استفاده می

سایت نقـض حـق    استفاده بدون اجازه از عالمت تجاري دیگري در متاتگ یک وب.ندارد

زیرا متاتگ در روي سـایت و بـراي کـاربر معمـولی قابـل      ، دارنده آن عالمت تجاري است

1.HTML  عالمت اختصاريHyperText Markup Language گذاري مورداستفاده براي سندهاي  است و به زبان نشانه

شود وب جهانی گفته می

97، ص 1389اصالنی، .2



فصلنامه داخلی کانون وکالي دادگستري

1400زمستان–21شماره 

40

رؤیت نیست و ممکن است موجب گمراهی وي در خصوص عالمت تجاري اسـتفاده شـده   

ر دادن برخی عالئم تجاري بـه عنـوان تـگ در صـفحات     همچنین قرا 1.عنوان متاتگ شود به

کاربر را از طریق عالمت تجاري مورد نظر بـه صـفحه نـامربوطی    ، مورد نظر به شکل نامرئی

کند و این امر گاه منجر به سوء اسـتفاده از عالمـت تجـاري مـورد نظـر و تضـرر       می هدایت

عالمــت تجــاري ، صــاحب عالمــت تجــاري آدیــداس، بــراي نمونــه..شــودمــی دارنــده آن

در.دهـد  اسکیچرز را که متعلق به شرکت دیگري است در متاتگ تارنماي خویش قرار می

تارنمـاي آدیـداس نیـز    ، کند وجو می شخصی که محصوالت اسکیچرز را جست، این حالت

آید و این موضوع ممکن است منجر به کاهش مشتریان آدیـداس   براي وي به نمایش درمی

.عواي تضعیف یا نقض عالمت تجاري بیانجامدشود و در نهایت به د

نقض حقوق عالمت تجاري از طریق متاتَگ بـه دادنامـه شـماره    در خصوص چگونگی 

 تـوان اشـاره نمـود کـه بیـان     مـی  تهران 2دادگاه کیفري  1043شعبه  3/5/94مورخ  170022

ضـاي  مبنی بر نقض حقوق مالک عالمـت تجـاري در ف  ...در خصوص اتهام آقاي«:داردمی

گـواهی ثبـت   مجازي به صورت متاتگ؛ دادگاه بـا توجـه بـه شـکایت شـاکی خصوصـی و      

رسمی عالمت تجاري و نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتري کـه بیـانگر اسـتفاده مـتهم از        

با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و مدافعات بال وجه متهم؛ بزه انتسـابی  ، باشد می...عالمت 

82قـانون تجـارت الکترونیکـی مصـوب      66و  76تنداً به مـواد  را محرز و مسلم دانسته و مس

نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیري و پرداخـت بیسـت میلیـون ریـال جـزاي نقـدي       

 148و مـاده   1392قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب     215در راستاي ماده .نماید محکوم می

صـورت متاتـگ پـس از     قانون آیین دادرسی کیفري عالمت تجاري مورداسـتفاده مـتهم بـه   

جهت که نوع اقدامات مـادي   دادنامه مذکور ازاین.»...قطعیت رأي معدوم و امحاء اثر گردد

.باشـد مـی  تعیین ننموده اسـت قابـل خدشـه   ، صورت ناقضانه صورت گرفته است متهم که به

.اي نشده است همچنین به نوع عالمت منقوض اشاره

124، ص 1386صادقی و خلج، .1
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:گیري نتیجه

اي در حفــظ و  نقــش گســترده، تجــاري-اي اقتصــادي پدیــدهعنــوان  عالمـت تجــاري بــه 

هـاي   گسترش سرمایه تجار و تولیدکنندگان دارد و براي معرفی تولیـدات و خـدمات بنگـاه   

همچنـین عالمـت تجـاري امـر     .گیـرد  اقتصادي و تمایز بخشی بین آنها مورداستفاده قرار می

.گـردد  کاالها یا خـدمات مـی   تر کند و موجب بازاریابی سریع و آسان تجارت را تسهیل می

هـا در تعیـین منشـأ کاالهـا و      با توجه بـه ارزش اقتصـادي عالئـم تجـاري و نقـش عمـده آن      

.نماینـد  خدمات برخی اشخاص سودجو اقدام به نقض حقـوق دارنـده عالمـت تجـاري مـی     

کننـده از   عالمت تجاري در صورتی ممکن است مورد نقض قرار گیـرد کـه اسـتفاده نقـض    

بـدون رضـایت   .3در قلمرو حمایت آن عالمـت باشـد   .2ر حوزه تجاري باشد د.1عالمت 

که بسـتر مناسـب بـراي نقـض عالمـت تجـاري فـراهم         هنگامی.مالک و نیز ثبت شدن باشد

رویـه  ، هاي مختلفی مانند تعارض سبق ثبت با سبق استفاده از عالمت تجـاري  گردد به روش

حقوق صاحب ...شده و ل عالمت تجاري ثبتجع، تجاري غیرمنصفانه در استفاده از عالمت

شود عالمت تجاري نقض می

نیـاز بـه حمایـت هـر چـه      ، گفتنی است که امروزه با توجه به رقابتی بودن دنیاي تجارت 

گذار با توجه به اهمیت ویـژه   قانون، در حقوق ایران.شود بیشتر از عالئم تجاري احساس می

به  1386هاي صنعتی و عالئم تجاري مصوب  طرحعالئم تجاري در قانون ثبت اختراعات و 

امـروزه بـا توسـعه    .مسأله نقض عالمت تجاري و نیـز ضـمانت اجراهـاي آن پرداختـه اسـت     

صنایع و گذار جامعه بشري از عصر صنعتی به عصـر اطالعـات و نیـز اسـتفاده روزافـزون از      

اقض مسـتقیم عالمـت   تکیه بر مواد قانونی که فقط مسئولیت نـ ، ابزارهاي ارتباط الکترونیک

بـراي  .توانـد راهگشـا باشـد    نمـی ، کند و داراي نواقص زیـادي اسـت   تجاري را مشخص می

گذار حقوق ناشی از عالمت تجاري و مصادیق نقض این حقوق و نیز اسـتثنائات   نمونه قانون

 60همچنـین مـاده   .جهت باید تغییرات الزم را به عمـل آورد  آن را بیان ننموده است و ازاین

هاي صنعتی و عالئم تجاري مصوب در تعریـف نقـض عبـارت     نون ثبت اختراعات و طرحقا
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آنکه براي تحقق نقض وجود شرایطی مانند  را به کار برده است حال»انجام هرگونه فعالیتی«

.الزم است...استفاده بدون اجازه مالک و، استفاده تجاري از عالمت

کنشـگران دسـتگاه قضـایی اعـم از     ، با توجه بـه تخصصـی بـودن حـوزه عالئـم تجـاري      

هــاي تخصصــی الزم را  کارشناســان و کارکنــان اداره مالکیــت معنــوي بایــد دوره ، قضــات

تـري   بگذرانند تا به درك صحیحی از تحلیل قوانین برسند و درنتیجه رویـه قضـایی منسـجم   

ــوگیري شــود  ــرد و از تشــتّت آرا جل ــازنگري در ضــمانت اجراهــاي  .شــکل گی ــین ب همچن

.رسد ه و تعیین ضمانت اجراهاي تکمیلی نیز ضروري به نظر میشد تعیین
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