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(تاریخ دریافت1934/11/42:؛ تاریخ پذیرش)1932 /11/12 :

چکیده
عالئم تجاری ،معرف کاال یا خدماتیاند که صاحبان آن با بهکارگیری آن عالمت درصددند کاال یا خدمات خود را از کاال یا خدمات ساایر
رقبا متمایز کنند .این عالئم تاکنون عمدتاً شامل گسترهای از عالئم سنتی مانند عالئم بصری باودهاناد .لاینن در د د اة اخیار عالئام
بویایی نیز پا به عرصة ظهور گذاشتهاند .عالمت تجاری بویایی ،یک نشانگر مبدأ خیلی قوی است .این یژگی در این عالئم باعا شاده
است که تولیدکنندگان تمایل بیشتری به استفاده از این عالئم برای متمایزکردن کاال یا خدمات خود از ساایر رقباا نشاان د ناد .لاینن
حمایت ننردن از این عالئم راه را برای سوءاستفادة سایر رقبا باز گذاشته است .از این ر  ،حمایت قانونی از این عالئم توجیه دارد .اما ایان
حمایت با اِشنال ثبت عالئم در د حوزة شرایط ما وی شنلی مواجه است این اشناالت مستمسک مخالفان حمایت قاانونی از ایان
عالئم تجاری نوظهور است .در عین حال برای حمایت از عالئم بویایی د گزینة جعل شارایط ماا وی شانلی جدیاد یاا باازتعری
انطباق خصوصیات عالئم بویایی بر شرایط ما وی شنلی عالئم سنتی مطرح میشود .از این ر  ،در این مقاله تالش شده است بهطاور
عمده با تنیه بر گزینة د م ،ثابت شود که عالئم بویایی در نظام حقوقی قابل حمایتند.

کلیدواژگان
ثبت ،حمایت قانونی ،عالئم بویایی ،عالئم تجاری.

 نویسندة مسئول ،رایانامهJavadsalehi@pnu.ac.ir :
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بیان مسئله
قدمت بهکارگیری عالئم تجاری به بیش از دو هزار سال قبل بازمیگردد .عالئم تجاری تا پییش از
قرن بیستم ،اغلب شکل و ساختار یکسان و عمدتاً بصری داشتند .در اکثر قوانین ملیی و مااهیدا
بینالمللی پذیرفته شده بود که هر عالمت یا ترکیبی از عالئم نشاندهندة تمیایز مییان ییا کیا از
کا های مشابه میتواند یا عالمت تجاری محسیو

شیود ).(Brooke & Skilbeck, 1994, p.100

این عالمت میتواند یا یا ترکیبی از کلما  ،حیرو ،،اعیداد ،اشیکال ،یر هیا ،اسیامی ،ام،یا،
عناوین ،تصاویر ،رنگها باشد .از اواخر نیمة دوم قرن بیستم ،در شکل و نوع عالئم تجاری تحولی
شگر ،صور

پذیرفت و عالئم جدیدی مانند عالئیم بوییایی ایجیاد شید .تولیدکننیدگان کیا و

عرضهکنندگان خدما

این عالئم نوظهور را برای تمایز میان محصول و خدما

خود از سایر رقبا

بهکار گرفتند و از این ریق به مشتریها ا مینان دادند که با این عالئم جدید به کیا ییا خیدما
اصیل دست مییابند ،بدون اینکه احتمال تقلب در این عالئم وجود داشته باشید .لییکن بیه میرور
زمان مشخص شد سوءاستفاده از این عالئم برای سایر رقبیا کیار سیختی نیسیت .همیان یور کیه
تولیدکنندگان کا و عرضهکننیدگان خیدما

اصییل مییتواننید ایین عالئیم را ایجیاد و از نهیا

بهرهبرداری کنند ،سوءاستفادهکنندگان از این عالئم نوظهور نیز میتوانند برای جازدن کا ی تقلبیی
به عنوان کا ی اصلی این عالئم بویایی را بهکار گیرند.
از این رو ،تولیدکنندگان کا و عرضهکنندگان خدما

اصیل برای حل این ما،ل چارهاندیشی

کردند .یا راهکار بیشتر وجود نداشت ،متون نظری این عالئم جدید وارد نظیام حقیوقی شیود تیا
قانون از صاحبان این عالئم تجاری بوییایی بیرای اسیتفاده در مارفیی کا هیا و خیدما
حمایت کند .خواستة تولیدکنندگان کا و عرضهکنندگان خدما

ایین بیود کیه در سیایة حماییت

قانون از عالئم تجاری بویایی بتوانند ارتبا ی را که میان عالئم بویایی و محصول خیا
اشخا

خیویش
در ههین

به وجود می ید ،کنترل کنند .ابتدا این خواسته باید به نظر میرسید ،زیرا هنیوز خ هیای

قانونی جدی وجود داشت .نظام حقیوقی هنیوز ایین عالئیم بوییایی را بیه عنیوان عالئیم تجیاری
نمیشناخت .بسترهای ورود این عالئم نوظهور به عرصة عالئم تجاری مهییا نبیود .از ایین حیی
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متون نظری عالئم تجاری باید به نحوی با خصوصیا

این عالئم مطابقت یابد تا جایگیاه خیود را

در نظام حقوقی بیابد.
اما برای ورود این مسئله به نظام حقوقی پاسخ به یا پرسش ضروری است .یا عالئم بوییایی
میتوانند مایارهای مدنظر نظام حقوقی و به تبع ن قوانین را برای حمایتشدن کسب کننید ایین
پرسش به مایارهایی برای حمایت از عالئم تجاری توجه دارد که عمدتاً برای عالئم تجاری سینتی
تاریف شدهاند.
برای حمایت از عالئم نوظهور باید هماهنگی مایارهای این عالئم بیا مایارهیای مثبیت عالئیم
تجاری سنتی (از قبیل تمایزبخشی ،دردسترسبودن ،قیانونیبیودن) و همچنیین مایایر

نهیا بیا

مایارهای منفی (از قبیل گمراهکنندهبودن ،نوعیبودن ،ضروریبودن ،توصیفیبودن) در نظام حقوقی
تأمین شود .ولی این هماهنگی تنگناهایی دارد که شرایط ورود عالئم تجیاری بوییایی را بیه داییرة
عالئم تجاری سنتی پیچیدهتر کرده است .مثالً در عالئم سنتی یکی از ابااد قابلحمایتبودن ،ثبیت
ن عالمت است .این ثبت در اکثر نظامهای حقوقی مراحلی از قبیل فرستادن نمونة عالمیت ،کییی
یا نمایش گرافیکی ن به ادارة ثبت را ی میکنید ،حیال نکیه ایین فراینید در عالئیم بوییایی بیه
روشهای مشخصشده در قوانین قابل تحویل ،تثبیت و ارزییابی نیسیت .از ایین حیی

ضیروری

است روشهای دیگری از قبیل توصیف شرایط و موقایت ن عالمت بیرای ثبیت عالئیم بوییایی
پیشبینی شود تا قانون ابتدا این شرایط را به رسمیت بشناسد ،سیس ،از این عالئم حمایت کند.
با این اوصا ،در نگاه اول باید به نظر میرسد بتوان بویی را به عنوان عالمت تجاری ثبت کرد
و انتظار داشت قانون از ن حمایت کند .لیکن برخی کشیورها مثیل هلنید

)(Rodau, 2002, p.372

پذیرفتهاند که از دارندگان عالئم بویایی به این علت که رایحهای را از قلمرو عمومی مجیزا کیرده،
در ن تاییراتی داده و ن را به شکل یا نماد در وردهاند ،حمایت کنند .اما ایین نظرییه مخالفیانی
دارد ) .(Bainbridge, 2004, p.250برخی از این مخالفان ماتقدند ایین عالئیم نمییتواننید حماییت
شوند زیرا این عالئم قابلیت بهدست وردن شرایط مثبت ماهوی عالئم تجاری را ندارند.
با این همه در این نوشتار تالش شده است در مرحلة اول فواید عالئم تجیاری بوییایی و رفیع
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ایرادهای حمایت قانونی از این عالئم تثبیت شود .در مرحلة باد شیرایط ثبیت عالئیم بوییایی بیر
اساس شرایط ثبت عالئم تجاری سنتی بازتاریف و مطابقیت داده شیود تیا چشیمانیدازی در ایین
عرصه فراروی جاماة حقوقی گشوده شود.
فواید حمایت از عالئم تجاری بویایی و پاسخ به ایرادهای عدم امکان حمایت قانونی از آن

تحقیقا

نشان داده است «حس بویایی» بر خیال ،سیایر حیواس انسیان ،قابلییت بیینظییری در

برگرداندن حافظة انسان دارد .به نظر برخی حس بویایی از این لحاظ که با سیسیتم لیمبییا مایز
پیوند خورده است ،از سایر حواس متمایز اسیت .حافظیة بوییایی ،تیأثیر زییادی بیر ناخود گیاه و
همچنین ،بر قدر

خلق پیوندهای جدید در ههن انسان میگیذارد

)p.28

 .(Holloway, 1999,قیوة

بویایی به ور مستقیم به بخشی از ماز که وظیفة پردازش ،هیجان ،یاد وری و یادگیری را بر عهیده
دارد ،متصل است .عصب شناسان بر این باورنید احتمیال ییاد وری چییزی کیه شیما رایحیة ن را
استشمام کردهاید ،در برابر چیزی که صرفاً ن را دیدهاید ،شنیدهاید یا لمس کردهاید ،بهمراتب بیشتر
است .دانشمندان دریافتهاند لحظهای که انسان میخواهد از ریق بینی ،بیوی شینایی را تشیخیص
دهد ) ،(Proust, 2013, p.191ماز او حسی نظاممند را برای دریافیت و تشیخیص ن بیوی خیا
ماده میکند.
محققان در تحقیقا

دیگر خود دریافتیهانید کیه مشیتریان در رسیتورانهیای ماطیر بیه بیوی

اسطوخودوس در مقایسه با رستورانهای فاقد این عطر ،بیشتر تمایل دارند کیه توقیف کننید .ایین
تحقیقا

نشان داده است بوی خوش ،ابزاری قوی برای بازاریابی محسیو

مییشیود

& (Gilson

) .Lalonde, 2005, p.783شرکتهایی که عالئم بویایی را به خدمت گرفتهاند ،در نتیجة این تحقیق،
اعالم کردهاند که بو میتواند یا نشانگر مبدأ خیلی قیوی محسیو
حمایت از عالئم بویایی میتواند باع

شیود .از ایین منظیر ،ثبیت و

شود تولیدکنندگان بیشتر ترغیب شیوند کیه در ایین زمینیه
1. Limbic System
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سرمایهگذاری کنند و عطرها را وارد عرصة تجیار
بهسادگی میتوانند محصو

کننید .عیالوه بیر ایین ،مصیر،کننیدگان نییز

مورد نیاز خود را ارزیابی کنند و در یافتن کیا ی میورد نظیر خیود

متحمل هزینة کمتری شوند ) .(Lands & Posner, 1987, p.272همچنین ،ایین عالئیم بیرای برخیی
افرادی که مشکل بینایی دارند و افراد بیسواد ،حیاتی محسو
بویییایی میییتواننیید محصییو

میشود ،زیرا نها با اتکیا بیر قیوة

مییورد نظییر خییود را شناسییایی کننیید

حمایتنکردن از این عالئم باع

)2005, p.18

 .(Vaver,امییا

میشود که نسیخهبیرداری از نهیا رایی شیده و بیه گمراهیی

مصر،کننده منتهی شود ).(Bhagwan et al., 2007
منافع مصر،کننده ایجا

میکند از عالئم تجاری بویایی حمایت شود ،زیرا وقتی اشخا

بیا

محصولی روبهرو میشوند ممکن است مشخصه و نشان دیگری نداشیته باشید و شیخص مجبیور
باشد به بوی محصول مورد نظر اعتماد کند ) .(Sahay, 2011, p.137اگر این عالئم حمایت نشیوند،
راه برای سوءاستفاده هموار میشود تا سودجویان بوی مورد نظر را در محصو

مشیابه اسیتفاده

کنند و مصر،کننده را در تشخیص کا ی اصلی به اشتباه بیاندازند .با این همیه ،رفیداران عالئیم
تجاری سنتی ایراد گرفتهاند که از منظر نها نمیتوان به حمایت قانونی از عالئیم بوییایی امییدوار
بود .لیکن این ایرادها خیلی جدی و عمیق نیست .برخی از این ایرادها به شر زیر است که بیرای
رفع نها راهحلهایی نیز وجود دارد:
 .1برای اینکه بو قبل از فروش محصول کارکرد عالمت تجاری را داشته باشد ،مشتریان قبیل از
اینکه محصول را بخرند ،باید به بوی محصول دسترسی داشته باشند و در این صور

بیوی میورد

نظر میتواند مبدأ را نشان دهد ،و مشتری را به خرید ترغیب کند .اگر قرار باشد مصیر،کننیده تیا
زمانی که محصول را برای استفاده به خانه میبرد ،نتواند بوی ن را استشمام کند ،این فرصت از او
گرفته میشود و بو عمالً کارکرد عالمت تجاری در هنگام فیروش را نیدارد ).(Elias, 1992, p.477
این ایراد تا حد زیادی بر ر،شدنی است .اگر تولیدکننده عالمت بویایی مدنظر را در بسیتهبنیدی
به وری استفاده کند که خریدار بتواند قبل از بازکردن بسته ن را استشمام کند ،خرید محصول بیر
مبنای عالمت تجاری بویایی کار مشکلی نیست .از رفی کمتیر تولیدکننیدهای پییدا مییشیود کیه
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عالمت تجاری کا ی تولیدی خود را عالمت بویایی قرار داده باشد ،ولیی مشیتری قبیل از خریید
نتواند این بو را استشمام کند و به اصالت کا ی مد نظر خود پی ببیرد ).(Lindstorm, 2005, p.123
در چنین وضایتی چه انتظاری از خریدار است که بدون دسترسی به عالمت بویایی مدنظر کیا را
خریداری کند.
 .2اگر عالئم بویایی بخواهند عالئم تجاری ماتبری محسو

شوند ،نهتنها مصیر،کننیده بایید

قادر باشد بوی مورد نظر را تشخیص دهد ،بلکه باید بتواند بر مبنای قابلاعتمادبودن عالمت بویایی
یادشده را با محصول یا تولیدکنندة ن ارتباط دهد ،حیال نکیه ایین ضیرور
بویایی صور
بلندمد

نمیپذیرد

)1992, p.480

در عالئیم تجیاری

 .(Elias,این اشیکال نییز قابیل حیل اسیت ،زییرا حافظیة

انسان تنها با یابار استشمام بو شکل میگیرد و باد از ن مانند یا عاد  ،این اتصال و

پیوند برای مد های زیادی در خا ر او باقی میماند .همان ور که انسان برای اولینبار با یا نوع
عطر رابطه برقرار میکند ،برای او مشکل است که بتواند عطر دیگری را در همان شرایط جایگزین
ن کند

)p.479

 ،(Engan, 1991,مسئلة باقیماندن یا بو در حافظة بلندمد

انسان بهسیختی قابیل

حذ ،و جایگزینی است .از این رو ،بیشا رابطهای قوی بین بو و حافظة انسان وجود دارد .اگیر
بویی در محصولی بهکار گرفته شده باشد ،هر زمان که انسان به ن فکیر کنید ،ن بیو را بیه خیا ر
می ورد .از این رو به نظر میرسد در این شرایط ،برخی بوها با برخی محصو

پیوند خوردهاند.

 .3حس بویایی ،حافظه را بیش از سایر حواس تحریا نمیکند ) .(Fleck, 2003, p.22این ایراد
در حالی مطر است که تحقیقا

ثابت کرده است حس بویایی یکی از محرکترین حواس انسیان

است ) (Hawkes & Doty, 2009و همیین مسیئله باعی

مییشیود داشیتن خیا رهای از ییا بیو،

تجربههای گذشته را نیز زنده کند .از این رو ،عالئم بوییایی کیه قیویتیرین راهنمیای ههنییانید،
نشانگرهای مبدأ قویای محسو

میشوند .در عین حال نیاز نیست تحریا حافظه به وسییلة بیو،

بیشتر از سایر حواس باشد تا بو بتواند قابلیت عالئم تجاری را به دست ورد .زیرا صیر ،توانیایی
افراد در پیونددادن بو با حافظه نشان مییدهید بیو مییتوانید هید ،اصیلی عالئیم تجیاری یانیی
تمایزبخشی را تأمین کند.
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 .4نمایش گرافیکی در ثبت عالئم بویایی ممکن نیست .از این منظر توصیف بیو ،چیه بیه یور
شفاهی و چه به ور نوشتاری دقیق نیست

)2013, p.711

 ،(Reimer,زیرا نمیتیوان توصییف قابیل

فهمی از عالئم بویایی در دفاتر ثبت برای متقاضییان ن ثبیت کیرد ) .(Churovich, 2001, p.293در
رفع این ایراد باید این واقایت را در نظر گرفت که نمایش گرافیکی ،پیششیرط برخیی نظیامهیای
حقوقی است که ارائة ن را هنگام تقدیم اظهارنامه ضروری دانسیتهانید .در حیالی کیه مهیمتیرین
مالکها در عالئم تجاری ،کارکرد تمایزبخشی و نشاندهندگی مبدأ ن است .اگیر وصیفی از ییا
عالمت بتواند این مالکها را بر ورده کند ،دیگر استناد به شرایط شکلی جزئی نیاز نیست .در عیین
حال اگر قوانین ضرور

رعایت پیششرط نمایش گرافیکی را ابزاری برای رد حماییت از عالئیم

بویایی میدانند ،این امر ناشی از مخالفت نها با دیگر شرایط ماهوی (کمبود بو) اسیت .نهیا بیه
این نظریه اعتقاد دارند که به دلیل تأمیننشدن شرایط ماهوی دیگیر بایید شیرط نمیایش گرافیکیی
تأمین شود .این مخالفت در حالی است که نمیتوان به صر ،فقدان همة شرایط در عالئم تجیاری
نوظهور ،صور

مسئله (حمایت از عالئم بویایی) را پاک کرد.

 .5بوها و عطرها را میتوان از ریق سایر شاخههای مالکیت فکری (از قبیل اسیرار تجیاری و
اختراعا ) حمایت کرد .ضمن اینکه حمایت بیش از اندازه از یا عالمت (بویایی) ،مصر،کننیده
را از مزایای دیگر ن مانند قیمت ارزان و کیفیت با محروم میکند و موجب سوءاسیتفادة دارنیدة
انحصاری ن عالمت میشیود

)2010, p.1340

همیوشانی فقط در عالئم بویایی صور

 .(Karapapa,ایین اییراد اهمییت نیدارد ،زییرا ایین

نمیپذیرد .برای مثال ،در بسیاری از قوانین دیده میشیود

که نرمافزارهای رایانهای هم به عنوان یا اختراع میتوانند ثبت شوند و هم مشمول نظام حماییت
از نرمافزارهای رایانهای شوند .لذا اگر عالمت تجاری بویایی شایستگی دارد که در هیل چند نظیام
حمایتی قرار گیرد ،دلیل موجهی نیست که قابلیت حمایت از بو را در نظام عالئم تجاری نفی کنیم.
 .6مصر،کنندگان نمیتوانند بویی را با یا محصول خا

شناسایی کنند .برای مثیال اگیر در

گهی تبلیااتی محصولی با بوی لیمو تبلیغ شیده باشید و مصیر،کننیده هنگیام خریید بیه اشیتباه
محصولی را با بوی پرتقال خریداری کند ،باید مصر،کننده برای شناسایی دقییق کیا بیه عناصیر
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دیگر شناساییکنندة کا مثل نام محصول ،شکل محصول و جز ن واقف باشد و ایین بیه ن مانیا
است که عالمت بویایی بیفایده است ) .(Fleck, 2003, p.24در پاسخ به ایراد بایید دقیت کیرد کیه
اشتباه مصر،کننده در چنین مواردی از عالمت تجاری بویایی ناشی نمیشود ،بلکیه سیهلانگیاری
مصر،کننده باع

چنین اشتباهی میشود .همان ور که چنین سیهلانگیاری و اشیتباهی در سیایر

عالئم تجاری نیز ممکن است رخ دهد .اما اگر این اشتباه فراگیر باشد و عدة قابل توجهی بیه ایین
اشتباه بیفتند ،باز هم اشکال از کلیت عالمت بویایی نیست ،بلکه این ایراد ناشیی از ایین اسیت کیه
عالمت یادشده کارکردهای عالئم تجاری بویایی را نداشته اسیت و از ابتیدا نبایید بیه عنیوان ییا
عالمت تجاری بویای مارفی میشد.
شرایط ماهوی و شکلی ثبت عالئم تجاری بویایی
ثبت عالئم تجاری تشریفاتی دارد که قانون ،محدودة ن را مشخص میکند .این تشیریفا

کیه در

دو دستة شرایط ماهوی و شکلی قرار میگیرند ،از سوی نظامهای حقوقی مارفی میشوند .شیرایط
ماهوی به دو صور

مثبت و منفی رخ میدهد .عمدة این شرایط در نظیامهیای حقیوقی مختلیف،

یکسان و در عین حال به عالئم تجاری مختلیف قابیل تسیریانید .عالئیم تجیاری بوییایی بیرای
برخورداری از حمایت قانونی باید این تشریفا

را نیز پشت سر بگذارنید .لییکن بسییاری از ایین

شرایط منطبق بر عالئم تجاری سنتی است ،زیرا مقنن بنیا بیه اقت،یای زمیان قیانونگیذاری بیرای
اولینبار با عالئم سنتی برخورد داشته و خود را با شرایط ن وفق داده و به ن وابسته شیده اسیت.
در عین حال نمیتوان از حمایت عالئم تجاری نوظهور امتناع کرد .تحو

و نیازهیای روزافیزون

جاماه ،توقع افراد جاماه را در حمایت از دستاوردهای جدید بشری به دنبال دارد .قانونگذار ملزم
است با پیشرفتن تحو

نوظهور ،حمایتهای زم را از نتای مثبت و مفید ن بیرای جامایه در

نظر گیرد تا راه سوءاستفاده و ایجاد هرجومرج ناشی از ن را بسیته باشید .لیذا حماییت از عالئیم
تجاری بویایی ضروری است .اما بح

بر سر چگونگی حمایت و فراهمکردن بسترهای زمینهسیاز

این حمایت است.
اینا که عالئم تجاری بویایی مطر شدهاند ،برای بسترسازی حمایت از ن فقط دو راه وجود
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دارد .1 ،شرایط جدیدی برای حمایت قانونی از عالئم تجاری بوییایی مارفیی شیود کیه مت،یمن
سیریشدن زمان و تجربة زیادی است ،یا  .2شرایط موجود برای عالئم تجاری سنتی بیرای عالئیم
تجاری بویایی نیز بهکار گرفته شود ،که این مسئله نیز خالی از اشکال نیسیت .عمیدة اشیکالهیای
راهکار اخیر ،در مرحلة بازتاریف و تطبیق شرایط ماهوی عالئم سنتی بر عالئم تجاری بویایی رخ
میدهد .با وجود این ،این اشکال نباید مانع حمایت قانونی از این عالئم باشد .از این رو ،در ادامیه
تالش شده است راهحلهایی برای بازتاریف و تطبیق شرایط عالئم سنتی بر عالئم جدیید بوییایی
جال و بیان شود.
شرایط ماهوی (مثبت و منفی)

عالمت میتواند حامل هر نشانی برای رساندن یا پیام باشد .عالمت هر کا  ،نشاندهنیدة کیفییت
تولید کا توسط تولیدکنندهای خا

اسیت .ایین پییام فقیط از رییق نمادهیای دییداری ارسیال

نمیشود و واضح است که سایر حواس غیردیداری انسان نیز قابلیت رسیاندن ایین پییام را دارنید
)2006, p.199

 .(Korah,عالمت میتواند مانند «چراغ راهنما» عمل کند تا مصر،کننده با توجه بیه

ن ،بتواند مبدأ محصول مورد نظر را شناسایی و به مقصود خود ،یانی همان کا یا خدما

دسیت

یابد .از این رو عالمت میتواند هر چیزی باشد که در ههین مصیر،کننیده تیداعیکننیدة کیا ییا
خدما

مار ،ن عالمت است .در این شرایط میتوان ادعا کرد با مارفیی ییا عالمیت بوییایی،

میتوان حس بویایی افراد را تحریا کرد و اشخا
نظر خویش و تفکیا از محصو
لیکن این خصوصیا

را بدین وسیله بر شناسایی محصو

میورد

سایر رقبا یاری کرد.

در عالئم بویایی باید قابل بازتاریف و تطبیق با شرایط میاهوی مثبیت و

منفی موجود برای عالئم تجاری سنتی باشد تا بتوان از نها به عنیوان مسیتندی بیرای حماییت از
عالئم بویایی در نظام حقوقی بهرهبرداری کرد .از این رو ضروری است مطابقت ایین خصوصییا
با شرایط ماهوی مثبت و منفی بهتفکیا بررسی و تحلیل شود ،تنگناهای احتمیالی ن شناسیایی و
راهحلهای احتمالی ن مارفی شوند.
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شرایط ماهوی مثبت

نظامهای حقوقی ،عالئم تجاری را از چند بُاد ارزیابی میکنند .1 ،عالمت بایید قیدر

نشیاندادن

مبدأ را داشته باشد .2 ،عالمت باید نشاندهندة کیفیت پایدار یا محصول باشد و  .3عالمیت بایید
حاوی ا العاتی برای عرضه به مخا بان باشد

)2010, p.1342

 .(Karapapa,کما اینکه بنید  1میادة

 15موافقتنامة ترییس نیز با تکیه بر این شرط تصریح میکند «عالمتی قابیل ثبیت اسیت کیه هاتیاً
متمایزکننده و مشخصکننده باشد» .در عین حال این خصوصیا

بیر مبنیای مییزان «تمایزبخشیی»

عالمت تجاری مشخص میشود .مسئله این است که یا بوها نییز مییتواننید تمیایزبخش باشیند
هنگامی که شخصی عطر خاصی به مشامش میرسد ،یا استشمام این عطر ،میتوانید مبیدأ کیا را
در ههن او مجسم کند در پاسخ میتوان به رویهای عملی استناد کیرد کیه نشیان مییدهید وقتیی
عطری به عنوان عالمت تجاری به محصول هاتاً غیرماطر افزوده میشود ،میزان تمایزبخشی ن با
میرود .تمایزبخشی عالئم بویایی موجب میشود مصر،کنندگان بتوانند کا ی مورد نظر خیویش
را تشخیص دهند ،حتی اگر نام محصول را به خا ر نیاورند .بیهعیالوه اگیر مصیر،کننیده نتوانید
منظور خود را راجع به بویی که قبالً استشمام کرده است ،در قالب کلما
او را خودبهخود تحریا میکند و باع

توصیف کند ،بو حافظة

میشود بتواند محصول مدنظرش را تشخیص دهد.

عالئم بویایی ،مانند عالئم سنتی تجاری میتوانند هنگیام تکمییلکیردن اظهارنامیه بیرای ثبیت
عالمت ،تمایزبخش باشند (تمایزبخشی هاتی)  .عالئمی که هاتاً تمیایزبخش نیسیتند نییز از رییق
بهکارگیری مکرر میتوانند تمایزبخشی را کسیب کننید (تمایزبخشیی اکتسیابی)  ،بنید  1میادة 15
موافقتنامة ترپیس به این نوع از تمایزبخشی به این شر اشاره کرده است که « ...مییتیوان ثبیت
عالمت را به تمایز ناشی از استامال عالمت مشروط کرد» .در تمایزبخشی هاتی ،اغلب بوی میورد
نظر به صور

«مندر وردی» 3به محصول اضافه میشود و این بو هیچ ربطی با محصول مورد نظر
1. Inherent Distinctiveness
2. Acquired Distinctiveness
3. Arbitrary
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 ،یا پیوند و سنخیتی بیا محصیول میورد نظیر

ندارد .عالئم مندر وردی ،عالئمیاند که مانی خا

ندارنیید .اییین نییوع عالئییم ،قییویتییرین نییوع عالئییم از لحییاظ تمایزبخشییی محسییو
)1998, p.112

میییشییوند

 .(Hammersley,تمایزبخشییی اکتسییابی هنگییامی اسییت کییه بییو بییه ییور اسییتثنایی

منحصربهفرد و بینظیر بوده و به اندازة کافی برای جذ

مصر،کنندگان قابل توجه باشد.

با وجود این هر دو نوع عالمت ،به نوعی اصالت نیاز دارند ،تا بتوانند حمایت شوند .زییرا اثیر
ابتکاری از این منظر باید فرینش خود پدید ورنده باشد و از اثر دیگری نسخهبرداری نشیده باشید
(میرحسینی،1335 ،

 .)172در حیالی کیه چنیین شیر ی در قیوانین عالئیم تجیاری بیه چشیم

نمیخورد .یانی در قوانین حتماً زم نیست عالمت خالقانه ،بدیع و جدید باشید تیا بتوانید ثبیت
شود .عالئمی که بتوانند چنین وصفی را بر ورده کنند ،نسبت به عالئم مامولی ،قدر

تمایزبخشی

بیشتری دارند .حتی برخی عقیده دارند که هر چند شرط اصالت به عنیوان ییا شیرط الزامیی کیه
توسط قانونگذار وضع شده است ،جریان ندارد ،غییرممکن اسیت ییا عالمیت بتوانید در ههین
مصر،کننده به عنوان یا متمایزکننده اثر گذارد ،مگر مقداری از اصالت در ن وجود داشته باشید
) .(Fhima, 2005, p.72لذا با توجه به ماهیت خا

عالئم بویایی ،شاید بتوان گفت برای ثبت ایین

عالئم مقداری خالقیت و بدیعبودن زم است .با این حال شرط تمایزبخشی را زمانی میتوان ادعا
کرد که بو به یا محصول غیرماطر ضمیمه شده باشد ،یا بوی مورد نظر برای جذ کردن مشیتری
فوقالااده منحصربهفرد باشد .مثالً متقاضی ثبت بوی چمن برای توپ تنیس ،تنها تولیدکنندة تیوپ
تنیس با بوی چمن است که به بازار ارائه شده اسیت

)(Phillips, 2003, p.123

و مصیر،کننیدگان

میتوانند بهراحتی محصول او را تشخیص دهند.
شرایط ماهوی منفی
گمراهکنندگی

یکی از عناصر ماهوی منفی عالئم تجاری ،عنصیر «گمیراهکننیدگی» اسیت .گمیراهکننیدگی بیدین
ماناست که عالمت تجاری نباید مصر،کننده را از لحاظ جنس یا مبدأ کا بیه اشیتباه بینیدازد ییا
فریب دهد (میرحسینی،1331 ،

 .)153مایارهای متفاوتی برای تایین گمراهکنندگی وجیود دارد
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که از جملة نها میتوان به قدر

تمایزبخشی ،استحکام عالمت تجاری ،مییزان ارتبیاط کا هیا و

خدماتی که رفین نها را برای عالمت بهکار گرفتهاند ،مشابهت عالمتها ،هر نوع دلیل واقای بر
اینکه گمراهی اتفاق افتاده است ،کانالهایی که کا های رفین جهت فروش به نها روانه شدهاند،
میزان مراقبتی که دارندة عالمت تجاری از عالمت خود کرده است ،اشاره کرد.
در توجیه عنصر گمراهکنندگی ،برخی عقیده دارنید بوهیا و رنیگهیا از عناصیر اولییه تشیکیل
میشوند و به یکدیگر شباهتهای زیادی دارند .از نظر نها همان ور که در رنگهیا تمایزبخشیی
تا حدی دشوار است ،تشخیص بوها نیز با مشکالتی مواجه است و نیاگزیر بایید بیرای تشیخیص
نها از متخصصان کما گرفت .از این رو ،نها «نظرییة اغتشیاش» را مطیر مییکننید (

Elias,

 .)1992, p.485با وجود این ،این نظریه مسیاوی بیا ماییار گمیراهکننیدگی نیسیت ،بلکیه نیوعی از
میشود .راجع به اغتشیاش در ایین عالئیم ایین نگرانیی وجیود دارد ،کیه

گمراهکنندگی محسو
نمیتوان استانداردی خا

برای تشخیص ن در نظر گرفت .بدین علت که این عالئیم مبتنیی بیر

حس انسانها هستند و تاییرا
میکند

)2011, p.37

ساده در این عالئم ،اختال،های بزرگیی را در درک نهیا ایجیاد

 .(Port,متایرهای زییادی از جملیه شیرایط محیطیی ،سین ،جینس ،وضیایت

جسمانی افراد بر درک بوها تأثیرگذارند.
اتکا به نظریة اغتشاش در عالئم بویایی تا حدی اهمیت دارد کیه وجیود ایین عییب در عالئیم
تجاری باع

گمراهی شود .البته با وجود تفاو هایی که در میزان تمایزبخشی و سایر کارکردهای

عالئم بویایی تجاری وجود دارد ،نمیتوان نسبت به نها تصمیمگیری عمومی کرد و همة نها را
گمراهکننده دانست .در نتیجه باید عالئیم بوییایی را تیاتیا بررسیی کیرد و در صیور

وجیود

اغتشاش که در نتیجة ن گمراهکنندگی نیز وجود دارد ،از ثبت این عالئم بویایی جلوگیری کرد.
نوعی و توصیفیبودن

برخی از عالئم تجاری تا حدی به شهر

میرسند که به اصطال عوامزده مییشیوند و در عمیل
1. Confusion Theory
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بهجای اسم عام جنس بهکار میروند .این نوع عالئم بهجای نشاندادن مبدأ کا یا خدما  ،جینس
یا بقة محصول را مشخص میکنند .برای مثال ،ابتیدا گرامیافون ییا عالمیت تجیاری محسیو
میشد ،اما ی سالیان متمادی به اسم عام دستگاه پخشکنندة موسیقی تبدیل شید (شیمس،1332 ،
.)77
مایار «نوعیبودن» ما را متوجه چیزی میکند که در ههن مصر،کننده برای شناسایی محصیول
یا تولیدکننده ،مفهوم اصلی است .یا بو ممکن است تمایزبخشی خود را با استفادة بییشازحید از
دست بدهد و به یا نشان نوعی تبدیل شود .برای مثال بوی لیمو در زمینیة میواد شیوینده بسییار
مامولی و رای شده است و باید نسبت به این محصو
عنوان یا عالمت تجاری بویایی برای این محصو

نوعی محسو

شیود و از ثبیت ن بیه

جلوگیری شود .زیرا عالئم نیوعی ،از نجیا

که نشاندهندة نوع محصولند ،حمایت نمیشوند.
در عین حال عالمت تجاری ممکن است حالت توصیفی به خود بگیرد .این عالمت ،هنگیامی
عالمت توصیفی به حسا

می ید که به ترکیب ،کیفیت یا ویژگیهای اساسی یا کا ییا خیدمت

اشاره کند .برای مثال نام براقکننده برای محصو

شیوینده توصییفی محسیو

براقکنندگی ،اساسیتیرین خصوصییت ایین محصیو

مییشیود ،زییرا

را توصییف مییکنید .البتیه خصوصییت

یاد ورندگی که مهمترین خصوصیت عالئم تجاری است ،گاه با مفهوم توصیفیبودن اشیتباه گرفتیه
میشود که احتیاج به بررسی دارد .با وجود این ،این عالئم از لحیاظ تمایزبخشیی بسییار ضیایفند،
زیرا نها به دنبال توصیف محصول مورد نظرند .متقاضی در این نوع عالئیم بایید ثابیت کنید کیه
تمایزبخشی را مدنظر قرار داده است .لیکن در بیشتر میوارد ایین عالئیم نییز ماننید عالئیم نیوعی،
غیرقابل حمایتند ،کما اینکه اتحادیة عالئم تجاری اروپیا نییز بیهصیراحت اعیالم کیرده اسیت کیه
«خصوصیا

اساسی کا یا خیدما

میورد نظیر را نمییتیوان بیه عنیوان عالمیت تجیاری ثبیت

کرد» ).(Hammersley, 1998, p.115
1. Descriptive
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کمبود بو

تئوری «کمبود بو» از موانع دیگر ماهوی برای ثبت عالئم بویایی است .یافتههیای محققیان نشیان
میدهد که ماز انسان تنها  6بو را برای مد

زمان و نی به خا ر میسییارد

( Churovich, 2001,

 .)p.294به بیان دیگر تاداد عالئم حسی که مردم میتوانند نها را درک کنند ،محدودنید .انحصیار
حقوق عالئم تجاری بر یکی از این عالئم ،دسترسی به ن را برای افیراد دیگیر کیاهش مییدهید.
دکترین کمبود بو که ابتدا در عالئم رنگی در ایا

متحده مطر شد ،در عالئم بویایی هم اعمیال

میشود ،زیرا در عطرها اولویتهای مشترکی وجود دارد .این اولویتهای مشترک به این ماناسیت
که تاداد بسیار کمیی بیوی دلییذیر وجیود دارد ) (Burgunder, 1991, p.472کیه متقاضییان عالئیم
تجاری بیشتر نها را ترجیح میدهند.
از این رو ،نظریهپردازان ،کمبود بو را مانای جدی بر سر راه عالئم تجیاری بوییایی مییداننید.
عالوه بر این به علت ماهیت بینالمللی و منطقهای ثبت عالئیم تجیاری ،ثبیت بیو در ییا کشیور
موجب میشود از تاداد عالئم قابل قبیول و میدنظر افیراد کاسیته شیود .ایین وضیایت در سیطح
منطقهای و جهانی کاهش رقابت را در پی دارد .با وجود این ،این نظریهها هنوز در سیطح دکتیرین
هستند و قدر

زما جرایی را در نص قوانین ندارند ،و بسته به نظام حقوقی کشیورها بایید دیید

که رویة ق،ایی و نظام حقوقی نها چقدر تحت تأثیر این وضایت قرار میگیرد.
کارکردیبودن

دکترین «کارکردیبودن» مت،من این مانا است که مشخصهای را که برای یا محصیول ضیروری
است ،نمیتوان به عنوان عالمت تجاری تحت حمایت قانون در ورد .به عبارتی دیگر ،اگر نشانه یا
مشخصهای در کاربرد کا یی ضروری باشد ،ن نشانه یا خصوصیت قابل حمایت نیست

( Reimer,

.)2013, p.700
کارکردیبودن را میتوان از جنبههای گوناگون تفکیا کرد .تمرکز بر بهترین روش بهکارگیری
1. Scent Depletion
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مشخصة یا محصول و بهانحصاردر وردن ن ،میتواند کارکردی محسو

شود ،یا اینکه مشخصة

مورد نظر برای بهکارگیری محصول ضروری باشد ،یا مشخصهای از بیین مشخصیههیای گونیاگون
یا محصول انتخا

شود که دیگران را از کاربرد ن محروم کند.

برخی عقیده دارند دکترین کارکردیبیودن در عالئیم بوییایی راه نیدارد ).(Morris, 2012, p.42
دکترین کارکردیبودن پا به عرصة ظهور گذاشته است تا از موانع رقابت جلوگیری کنید ،در حیالی
که رد ثبت عالئم بویایی باع

تروی رقابت ناعاد نه میشود .صر ،تملا کارکرد یا محصول،

کارکردیبودن عالمت را نشان نمیدهد .تولیدکنندگان ،نبوغ و سرمایههایشان را در خلیق ییا بیو
صر ،میکنند و رد یا بو باع

میشود هد ،حقوق عالئم تجاری در حمایت از سرمایهگیذاری

بر ورده نشود .از این منظر ،میتوان عالئم بوییایی را بیه سیه دسیته تقسییم کیرده ،سییس ،مییزان
کارکردیبودن را در نها تایین کرد.
 .1عالئم بویایی اولیه :1عالئم بویایی هستند که در محصیو تی بیهکیار گرفتیه مییشیوند کیه
مصر،کنندگان ابتدا به دلیل جاهبة بوییاییشیان ،نهیا را خرییداری مییکننید .نمونیة بیارز ایین
محصو

عطرها ،ادکلنها و خوشبوکنندههیای هیوا هسیتند .بیشیترین مییزان کیارکردیبیودن را

میتوان در این عالئم دید .لذا این محصو

قابل ثبت نیستند .برای مثال نمیتوان بوی عطر گیل

محمدی را به عنوان عالمت تجاری محصول عطر محمدی ثبت کرد.
 .2عالئم بویایی ثانویه :2این عالئم در محصو تی بهکار گرفته میشوند که بیوی میورد نظیر،
کارکرد اصلی نها نیست ،بلکه جزء جداییناپذیر محصول محسو

میشود .میثالً مصیر،کننیدة

صابونی که عالمت بویایی دارد ،در وهلة اول ن را برای شستوشو خرییداری مییکنید (کیارکرد
اصلی) ،اما هد ،ثانویة او از خرید این صابون ،ماطرکردن بدن خویش است .در ایین نیوع عالئیم
باید بررسی کرد بویی که در محصول به کار رفته است تا چیه حید تمیایزبخش اسیت .میثالً اگیر
1. Primary Scent Marks
2. Secondary Scent Marks
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عالمت بویایی برای صابون ،بوی سیب باشد ،قاعدتاً چون تاداد زیادی از تولیدکنندگان از این بیو
برای محصو تشان استفاده میکنند (نوعیبودن) ،این عالمت نیز قابل ثبت نخواهد بود.
 .3عالئم بویایی منحصربهفرد :1این عالئم بویایی مامو ً در محصو تی به کار میروند که بیو
و عطر خاصی ندارند .این عالئم به این علت که کارکرد محصول ،هیچ ربطی بیا بیوی میورد نظیر
ندارد و خالی از هر نوع کارکردیبودن است ،با ترین میزان تمایزبخشی را دارند.
شرایط شکلی

حمایت از عالئم تجاری از ریق ثبت ن در مراجع هیربط ممکن است .البتیه عالئیم مشیهور از
این اصل مستثنا هستند ،زیرا شرط حمایت از عالئم مشهور این نیست که حتمیاً ن عالمیت ثبیت
شده باشد .بلکه در عالئم مشهور تنها کافی است که عالمیت یادشیده ،ماییار مایرو،بیودن را در
محدودة مدنظر بهدست ورده باشید .ثبیت عالئیم تجیاری و خیدماتی عملیی تشیریفاتی اسیت و
متقاضیان ثبت عالئم باید با ی مراحل گوناگون که در قوانین پیشبینی شده است ،عالمیت میورد
نظر خویش را ثبت کنند تا از حماییت قیانونگیذار بهیرهمنید شیوند .لییکن ثبیت عالئیم بوییایی
پیچیدگیهایی دارد .عمدة این پیچیدگی در نحوة نمایشدادن عالمت بویایی است که بایید هنگیام
پرکردن اظهارنامة ثبت عالمت مدنظر متقاضی قرار گیرد .نمایش گرافیکی عالمیت تجیاری ،امیری
متداول برای ثبت عالمت تجاری است که در عالئم بویایی بدان نحو ممکن نیست.
گرافیا در لات به مانای ترسیم ،نمودار یا نمایشدادن چیزی به وسیلة خط ییا نوشیته اسیت
(عمید،1333 ،

 .)331اغلب نظامهای حقوقی برای ثبت عالئم تجاری ،نمایش گرافیکی عالمت

را در اظهارنامه ضروری میدانند .ارائة نمایش گرافیکی از عالئم سنتی تجاری که اغلیب در قالیب
کلما  ،شمارهها و حرو ،هستند ،کار دشواری نیست .اما عالئم بویایی به علت نامرئیبودن ،برای
نمایش گرافیکی با مشکل مواجهند .از این رو ،باید ثبت عالئم بویایی از سایر عالئم متفاو

باشد.

1. Unique Scent Marks
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در نمایش گرافیکی از عالئم بویایی باید پذیرفته شود که عالمت بویایی در قالب کلمیا

توضییح

داده شود .همان ور که شخصی که میخواهد رنگ صیورتی را بیرای محصیولی ثبیت کنید ،واژة
«صورتی» را بهکار میگیرد ،در ثبت بو نیز باید بتوان همین کار را انجیام داد .کمیا اینکیه از لحیاظ
فلسفی ،این اقدام در ثبت عالئم بویایی نیز باید مجاز تلقی شود .زییرا اگیر قیانونی شیرط نمیایش
گرافیکی را ضروری میداند ،منظورش ابهامزدایی و دادن قدر
بتوان در صور

تمایزبخشی به ن عالمت است تا

اختال ،یا نقض عالمت ،بر اساس نمایش گرافیکی تصمیمگیری کرد.

با وجود این ،برخی اعتقاد دارند نمایش گرافیکی در عالئم بویایی غیرممکن اسیت و توصییف
بو به ور شفاهی ،یا نوشتاری دقیق نیست

)p.703

 .(Reimer, 2013,از این منظر نمیتوان توصییفی

قابل فهم از عالئم بویایی در دفاتر ثبت برای متقاضیان ثبت کرد .با این همه به نظر میرسد نمایش
گرافیکی عالئم بویایی امکانپذیر باشد .فقط باید راههای ثبت ن را پیدا کرد .با این حال ،برخی از
این روشها را میتوان شامل  .1توصیف نوشتاری .2 ،فرمول شیمیایی .3 ،نمونیة عطیر و  .4بینیی
الکترونیکی نام برد.
توصیف نوشتاری

یکی از روشهای نمایش گرافیکی عالئم بویایی« ،توصیف نوشتاری» است .متقاضی در این روش،
عالمت بویایی مدنظر خویش را در قالب کلما
گرافیکی را محقق کند .در ایا

توصیف میکند ،تا از ایین رییق شیرط نمیایش

متحده این روش قیانعکننیده اسیت

( Gilson & Lalonde, 2005,

 ،)p.806یانی متقاضی ثبت عالمت بویایی ،اگر توصیف نوشتاری دقیقی از عالمت بویایی خود بیه
ادارة ثبت مالکیت صناتی ارائه کند ،نمایش گرافیکی محقق شده است .در صورتی که بوی میدنظر
به ور فوقالااده تمایزبخش باشد ،شخص میتواند ادعا کند که توصییف نوشیتاری بیرای نمیایش
بوی مدنظر وی کافی است .مثالً توصیف نوشتاری بوی چمن ،برای توپ تنیس باید کیافی باشید.
زیرا بوی چمن ،بوی مشخصی است که هر شخص بهدلیل تجربههای گذشتة خویش ن را سیریااً
به خا ر می ورد
است.

)p.3

 .(Marie, 2000,برای بسیاری از این افراد این بو ،ییاد ور بهیار ییا سیبزهزار
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فرمول شیمیایی

روش دیگر نمایش گرافیکی عالئم تجاری بویایی ،ارائة «فرمیول شییمیایی» میادة عطیر ییا تجزییة
عناصر تشکیلدهندة ن به ُرق گوناگون است .برای شناسایی ترکیب مادة عطر روشهیایی ماننید
رنگنگاری  ،یفنمایی ،اشاة مادون قرمز یا یفنگاری با نیور میاورایبینفش وجیود دارد ،کیه
شخص میتواند برای مارفی مادة عطر نها را بهکیار گییرد ).(Sotiriadis & Carriere, 2000, p.37
متقاضی ثبت میتواند ترکیبا

اجزای شیمیایی عالمت بویایی را از ریق رنگنگاری تفکیا کند.

این روش ،ترکیب و ساختار بو را تجزیهوتحلیل میکند و ا العیاتی دربیارة کیفییت و کمییت ن
ارائه میکند .رنگنگاری یا ترکیب شیمیایی ،خروجی گرافیکی از ترکیب مادة میورد زمیایش را
ارائه میدهد .متقاضی ثبت عالمت بویایی ،فرمول شییمیایی عطیر میدنظر را پیس از یی مراحیل
تجزیه ،تحلیل و زمایش به ادارة ثبت تحویل میدهد.
تسلیم نمونه و عکس از عالمت بویایی

روش دیگر مورد استفادة متقاضیان ثبت عالئم بویایی ،تحویل نمونهای از بوی مورد نظیر بیه ادارة
ثبت است تا مسئو ن ثبت در مرحلة اولیه ،عطر یادشده را بشناسند و نیز زمانی که عالمت بوییایی
مورد نظر نقض شد ،نمونة یادشده باید در ادارة ثبت جهت اثبا

ادعا در دسترس باشد .اگر شیرط

نمایش گرافیکی برای تقدیم اظهارنامه زم نباشد ،این روش قابل اعتماد است .زیرا هد ،اصلی از
تایین شروط زم برای ثبت عالمت ،رفع ابهام و شناسیایی در مرحلیة اولییة ثبیت اسیت .در ایین
شرایط ادعای نقض بهراحتی قابل پیگیری است ،زیرا تسلیم نمونة بو این هد ،را محقق میکند.
با وجود این ،برخی ماتقدند اگر نمونة بو تسلیم ادارة ثبت شود ،اشخا

نمییتواننید بیه ادارة

ثبت مراجاه کنند و با استشمام عطر ،ن را بهخیوبی بشناسیند و بیه خیا ر بسییارند (
p.1352

Karapapa,

 .)2010,لیکن این استد ل مردود است ،زیرا وقتی تقاضای ثبت عالمتی مثل یا کلمه بیه

ادارة ثبت ارجاع داده میشود ،نمونة ن در ادارة ثبت نگهداری میشود تا مسئو ن ثبت و اشخا
1. Chromatography
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عادی در صور

نیاز بتوانند ابهاما

خود را دربارة ن رفع کنند ) .(Karki, 2005, p.500در عالئیم

بویایی هم میتوان برای همین مقاصد ،نگهداری نمونیة بیو را در ادارة ثبیت روش قابیل اعتمیادی
دانست.
بینی الکترونیکی

روش دیگر سنجش بو «بینی الکترونیکی» است .بینی الکترونیکی به گونهای راحی شده است که
از حس بویایی انسان تقلید میکند و ارزیابیهای زم را از عطرها و بوها ارائیه مییدهید (
p.26

Fleck,

 .)2003,این وسیله دربرگیرندة یفی از حسگرهای شیمیایی است .حسگرها بو را میسینجند

و از ترکیب ن ا العاتی را جمع وری میکنند که نتیجة نهایی این فرایند ،تولیید عکسیی از بیوی
یادشده در قالب گرافیا است ) .(Karapapa, 2010, p.1353لیکن این نمایش گرافیکی باید شکار،
دقیق ،کامل ،قابل دسترسی ،قابل فهم ،پایدار و محسوس باشد .کما اینکه این خواستهها بیه وسییلة
عکسها ،خطوط و نمودارهایی که بتوانند نمایشی دقیق ،شکار و قابل فهم از عالمیت میورد نظیر
ارائه دهند ،تأمین میشود .لذا میتوان عکسی را که از ایین رییق بیه دسیت میی یید ،بیه عنیوان
نمونهای از نمایش گرافیکی مطمئن به ادارة ثبت تقدیم کرد.
نتیجه
در دو دهة اخیر اقبال تولیدکنندگان کا و عرضهکنندگان خدما
عنوان یا عالمت تجاری برای مارفی و تمایز کا یا خدما

به اسیتفاده از عالئیم بوییایی بیه
خیود از سیایر رقبیا افیزایش یافتیه

است .در حالی که بسیاری از نظامهای حقوقی در حماییت از عالئیم تجیاری بیه مایارهیای ثبیت
عالئم تجاری سنتی محدودند .علت این وابستگی شدید به عالئم تجاری بصری ،قیدمت ظهیور و
بهکارگیری این عالئم سنتی است .اکثر نظامهای حقوقی خود را با مؤلفههای عالئم تجیاری سینتی
تنظیم کرده و ن مایارها را تحت پوشش قوانین خود قرار دادهاند .ولی این وضایت دییری اسیت
1. Electronic Nose
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که در جاماة مدرن متقاضی حمایت از عالئم تجاری بویایی دگرگون شده است .از ایین رو ،بایید
قانونگذار نیز خود را با نیازهای روز بازتاریف و بازتنظیم کند.
وضایت حمایت از عالئم بویایی در حال سیریکردن دورة گذار است .لییکن جامایة تولیید و
مصر ،منتظر قانونگذار نمانده است و راه را برای خود باز کرده است .اینا حقیوقدانیان نییز در
حال بح
اشکا

و جدل دربارة مزایا و چالشهیای پییش روی حماییت از ایین عالئیم هسیتند .عمیدة
فراروی حمایت از عالئم تجاری بویایی پاسخ به این پرسش است که « یا عالئم بوییایی،

تحت شرایط ماهوی و شکلی ثبت عالئم تجاری سنتی قابل حمایت هستند » .بیای اسیت بیرای
حمایت قانونی از عالئم بویایی ناگزیر از ی مراحل ثبت و تشریفا
تشریفا

قانونی ن باشیم .لییکن ایین

با توجه به عالئم تجاری سنتی تنظیم و قانونمند شدهاند .بنیابراین ،بایید بیرای تیاتیا

مؤلفههای عالئم تجاری مشمول حمایت قانونی ،راهکاری در نظر گرفته شود که بیشترین تیأثیر در
انطباقپذیری را با کمترین اشکال دربرداشته باشد.
ثبت عالئم تجاری بویایی مستلزم دارابودن شرایط ماهوی و شکلی است .شیرایط میاهوی نییز
واجد جنبة مثبت و منفی است .جنبة مثبت ن نیازمند ویژگی تمایزبخشیی اسیت .ایین ویژگیی در
عالئییم بویییایی قابییل دسترسییی اسییت .جنب یة منفییی ن شییامل عناصییر گمییراهکننییدگی ،نییوعی و
توصیفیبودن ،کمبود بو و کارکردیبودن است .این عناصر نیز همان ور که اثبیا

شید ،در عالئیم

تجاری بویایی قابل تحقق است .شرایط شکلی که عمدتاً دربرگیرندة مراحیل ثبیت عالئیم تجیاری
است ،در عالئم بویایی نیز قابل دستیابی است .توصیف نوشتاری ،تسلیم نمونه و عکس از عالمیت
بویایی ،فرمول شیمیایی و بینی الکترونیکی اگرچه با رق سینتی موجیود در ثبیت عالئیم تجیاری
سنتی کمی تفاو
محقق میکند.

ظاهری دارند ،ولی همان اهدا ،ثبیت عالئیم تجیاری سینتی را در ایین حیوزه
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