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Abstract
Determining the scope of the proprietor protection on the one hand and preventing potential
misuse of this legal protection on the other hand with the aim of establishing a fair and
equitable balance between the interests of the investor and the entrepreneur and the interests
of competitors and the public Consumers in the market, are challenging trademark rights
issues. This article, while emphasizing the need to restrict this right and the need to strike a
reasonable balance between the interests of entrepreneurs and third parties, seeks to
demonstrate through a comparative study along with an analysis of domestic and foreign
case law, the design of a system of appropriate restrictions and exceptions. The most
effective legal mechanism is to achieve this. The results of this review and analysis suggest
that trademark law has a fundamental underlying principle, namely, the nullity of trademark
exclusion. In pursuit of this fundamental principle, firstly, the legislative support business
creation and prosperity by investors and entrepreneurs. Secondly, this protection should not
prevent the proprietor competitors from doing business without justified reason.
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تحلیل نظری حق بر عالمت تجاری :حق انحصاری مطلق یا مقید؟
میرقاسم جعفرزاده ،1حسن لجماورک

2

 .1دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران ،دانشکدة حقوق ،گروه حقوق خصوصی
 .2دانشآموختة دکتری حقوق خصوصی ،دانشکدة حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی تهران
(تاریخ دریافت 8911/18/81 :ـ تاریخ پذیرش)8911/11/81 :

چکیده
تعیین قلمرو حمایت از دارندة عالمت از یک سو و پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی از این حمایت قانونی از سـوی دیرـر ـا هـد
رقراری موازنهای معقول و عادالنه ین منافع سرمایهگذار و کارآفرین از یک طر و منافع رقبا و عموم در ازار از طر دیرر از مباحـ
چالش رانریز حقوق عالمت تجاری است .در این مقاله ،ضمن تأکید ر لزوم تحدید این حق و ضرورت رقـراری موازنـهای معقـول ـین
منافع کارآفرین و اشخاص ثال  ،کوشش شد ا یک مطالعة تطبیقی همراه تحلیل رویة قضایی داخلی و خارجی نشان داده شـود طراحـی
نظام محدودیتها و استثنائات مناسب کارآمدترین سازوکار حقوقی رای نیل ه این هد است .نتایج این ررسی و تحلیل حکایـت از آن
دارد که در حقوق عالیم تجاری ا اصلی نیادین ،یعنی اصل استثناپذیری انحصار ،ناشی از عالمـت ،مـواجییم .ـه اقتضـای ایـن اصـل
نیادین ،اوالً حمایت قانونگذار جیت ایجاد کسبوکار و رونق آن توسط سرمایهگذار و کارآفرین است و ثانیاً این حمایت نباید دون دلیل
موجه مانع ایجاد کسبوکار توسط رقبای صاحب عالمت شود.

کلیدواژگان
اصل استثناپذیری حمایت از عالمت تجاری ،حقوق انحصاری ،دفاع متیم /خواندة دعوای نقض ،عالمت تجاری.
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مقدمه
عالمت تجاری ،عالوه بر نقش مهم و تعیینکننده در رونق تجارت و کسبوکار ،یکی از دارایییهیای
بسیار باارزش شرکتهای بزرگ و کوچک محسوب میشود .نظر به همین اهمیت ،امروزه کمتر کسی
در ضرورت حمایت از حقوق صاحبان عالمت تجاری تردید مییکنید .شیاید یکیی از پرسیشهیای
چالشی در حقوق مالکیت فکری چرایی شناسایی حق مالکیت بر ثبیت عالمیت تجیاری اسیت .ایین
چالش در نظامهای ثبتمحور محض به مراتب پیچیدهتر است .زیرا ،در این نظامها صاحب عالمت به
مجرد ثبت یک نشان ،هرچند غیرخالقانه و با هزینهای بسیار ناچیز ،مستحق حق مالکیت بر عالمت و
حق تعقیب ثالث و رقبا به دلیل استفاده از آن میشود .بیتردیید ،ایین رژییم حمیایتی بسیتر حقیوقی
مناسب را برای سودجویان فراهم خواهد آورد .زیرا ،چهبسا اشخاصی بدون طراحی یک کسیبوکیار
مشخص اقدام به ثبت مجرد عالیم متعدد و احتکار آن به منظیور تهدیید فعیاان اقتییادی کننید .بیه
عبارت دیگر ،این حمایت بیقیدوشرط چهبسا موجب سوءاستفاده از سوی صاحبان عالمیت شیود و
آنها به اتکای این حمایت قانونی اقدام به ایجاد موانع حقوقی برای رقبای خود در فضای کسبوکیار
کنند .صرفنظر از داییل موجیه بیودن چنیین حقیی ،کیه خیود موضیوژ پشوهشیی مسیتقل اسیت،
کارآمدسازی این تأسیس حقوقی و برقراری تعادل بین حقوق صاحب عالمت و رقبا مهمترین دغدغه
در حقوق عالیم تجاری است .این تعادل بر عهدة نظام محدودیتها و استثنائات است .این تحدییدها
هم در سطح ایجاد و استمرار حق قابل پیشبینی است هم در سطح اجرای حق .بدون تردیید تیالش
قابل توجهی ازم است تا این نظام استثنائات مفید واقع شود .شناسایی و بازطراحی رژییم تحدییدات
قانونی در سه سطح ایجاد و استمرار و اجرای حق از مسائل چیالشبرانگییز نظیری و عم یی حقیوق
عالیم تجاری است .دو سطح ایجاد و بقای حق از پرسشهای مهم اسیت و ازم اسیت در تحقیقیی
مستقل بررسی تح ی ی و نقد شود .در این مقاله فقط نظام تحدیدات قیانونی در مرح ی اجیرای حیق
انحیاری ناشی از ثبت عالمت و تعقیب متهم یا خواندة دعوای نقض حق و رژیم حقیوقی دفاعییات
متهم بررسی میشود .قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و عالیم تجاری سال  7831و آییننام
اجرایی سال  7831فاقد رژیم استثنائات شفاف است و ایین سیه سیطح از هیم تفکییک نشیده و بیه
مهمترین استثنائات مقبول در حقوق عالیم تجاری اشاره نشده است .دکترین و پیشین ع می مربوطیه
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نیز در این خیوص راهگشای مناسبی نیست .روی قضایی نیز ،همانطیور کیه بیهتفیییل نشیان داده
خواهد شد ،سابق طوانی در این خیوص ندارد و نیازمند تح یل است .نظر به این مهم ،در این مقاله
ضمن انعکاس منافع متعارض دارندگان حقوق عالمت تجاری با منافع اشخاص ثالث و رقبا در بیازار
نظام استثنائات و تحدیدها به مثاب بستر حقوقی مناسب برای برقراری موازن معقول بررسی تطبیقی و
تح ی ی میشود .در این زمینه و به منظور تبیین سازوکارهای حقوقی تحدید حق انحیاری ،مجموعیه
دفاعیات و محددها در سه دسته تحدیدات و دفاعیات مبتنی بر منافع عموم ،وجود حقوق متعارض و
عدم تحقق شرایط نقض در پرتو مطالع تطبیقی با سایر کشورهای از جم ه چین ،فرانسه ،آلمان ،ایاات
متحدة امریکا ،هند ،و ...ی و تح یل روی قضایی بررسی و تح یل میشود.
تحدیدات و دفاعیات مبتنی بر حمایت از منافع عموم
نخستین گروه از استثنائات قانونی محددهای مبتنی بر منافع عموم است .منفعت عمیومی در اینجیا
ابزاری برای محدود کردن دستیابی به حقوق عالمت تجاری به منظور حفظ منافع اشیخاص ثالیث
است .مبنای نظری این تحدید قانونی این اسیت کیه اکثیر نشیانهیا و عالییم تجیاری بیا الهیام و
بهرهگیری از منابع زبانی و تیویری عمومی و فاقد هیر نیوژ خالقییت اسیت و بیه همیین جهیت
استفاده از آنها اصواً باید آزاد و برای همگان قابل دسترس باشد؛ مگر اینکه با نیوآوری و صیرف
هزینه و تالش اضیافی دیگیر همیراه شیود .ازیینرو ،اسیتفادة انحییاری از آن بیه مجیرد ثبیت و
محرومیت سایر رقبا دلیل موجه میط بد .طراحیی رژ ییم اسیتثنائات بیر مبنیای ایین سیاسیت عیام
حکایت از آن دارد که قوانین و مقررات باید به گونهای تفسیر شوند که حقیوق انحییاری دارنیدة
گواهینام عالمت تجاری محدود به حق قانونی مضیق خود شود تا استفادههای غییر متجاوزانیه از
آن حق و مبتنی بر منافع عموم در حوزة عمومی باقی بماند و به مجرد ثبیت همی صیور و اشیکال
استفاده از نشانها و عالیم به م کیت خیوصی صاحبان عالیم ثبتشده درنیایند .این گونه تفسییر
به دادگاهها اجازه میدهد تا در تیمیمات خود به حمایت از رقابت آزاد توجه بیشتری نشان دهند
و بر این مبنا مانع از آن شوند که هر گونه استفاده از عالیم تجیاری در انحییار دارنیدة گواهینامی
ثبت عالمت قرار گیرد و مانع فعالیت دیگر رقبا و همچنین اسیتفادة افیراد جامعیه از منیابع طبیعیی
زبانی و تیویری شود.
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استفادة توصیفی

7

در حقوق عالیم تجاری اصواً عالمت تجاری به وسی استفاده از نشانههایی که مربیوط بیه نیوژ،
کیفیت ،کمیت ،هدف مشخص ،ارزش ،منشأ جغرافیایی ،زمان تولید کاا ،ارائی خیدمات ییا دیگیر
ویشگیهای کاا و خدمات است نقض نمیشود؛ مشروط بر اینکه این استفاده مطابق با روییههیای
صادقانه در صنعت و امور تجاری باشد .در حقوق انگ سیتان ایین اسیتثنا در میادة ) 11(2)(bقیانون
عالیم تجاری  7991مقرر شده است
تجاری

«Sun

 »Spiritو

«Cut

(2012: 238-39

 .)Davisدر پرونیدهای F 2مالیک دو عالمیت

 »Contextثبتشده در آلمان برای الماس و سین هیای قیمتیی بیرای

پروس جواهرات بود .این سن ها بیه وسیی بیرشهیای خاصیی متمیایز بودنید H .نییز در کیار
خریدوفروش سن های قیمتی بود که یا خود آنها را برش میداد یا از دیگر معام هگران میخرید.
در جریان مذاکرات تجاری H ،برای فروش سن ها ناچار بیا ارجیاژ بیه نیامهیای
« »Context Cutآنها را توصیف کرد .جواهرفروش دو سن

«Sun

 »Spiritو

با برش  Spirit Sunرا بیه  Hسیفارش

داد و روی صورتحسابها و سربرگها هیچ اشارهای به عالیم تجاری ثبتشده نشده بیود؛ فقیط
به صورت ساده به سن ها به عنوان ردولیتها 8اشاره شده بود .از دادگاه اروپایی سؤال شیده بیود
آیا زمانی که خوانده از نشانها فقط برای توصیف یک ویشگی خاص کاایی که پیشنهاد فروش آن
داده شده استفاده کرده و به صورت واضح مشخص کرده باشد که کااها نشیئتگرفتیه از خیودش
هستند بر اساس مادة

)and (b

) 5(1)(aدستورالعمل عالمت تجاری نقض رخ داده اسیت ییا خییر

دادگاه اعالم کرد اینگونه استفاده نقض نیست؛ ب که اسیتفادة توصییفی اسیت

(Davis 2012: 238-

 .)39در حقوق چین نیز دارندة عالمت تجاری ثبتشده حق ندارد مانع دیگیران از اسیتفاده از هیر
گونه قسمت یا بخش ژنریک عالمت یا هر قسمتی که توصیفکنندة کاا و خدمات استی هماننید
کیفیت ،مواد خام (اولیه) ،کارکردهیا ،وزن (مقیدار) ،نیام جغرافییایی ،ییا دیگیر ویشگییهیایی کیه
بهصراحت در عالمت ثبتشده بیان شده اسیتی شیود (

Edward Chatterton DLA Piper, Global

1.Descriptive use.
2.
Michael
Hölterhoff
v
Ulrich
Freiesleben
available
at:
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130debaa5cbcf40ba4f4cba02a520c2a5
72d7.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4NchyKe0?text=&docid=85909&pageIndex=0&doclang=EN
&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1688043
3. Rhodolites
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 .)practice trademark defenses 2015: 38همچنیین ،در حقیوق فرانسیه اسیتفاده از ییک عالمیت
تجاری ثبتشده به منظور شناسایی ویشگیهای کاا و خدمات اصواً دفاژ قانونی نسبت بیه نقیض
عالمت تجاری محسوب نمیشود .با وجود این ،در اینگونه استفاده نبایید از عنییر تمیایز بخیش
یک عالمت تجاری ثبتشده استفاده شود و اینگونه بهرهبیرداری نقیض عالمیت تجیاری در نظیر
گرفته نمیشود؛ مشروط بر اینکه مطابق با رویههای تجاری صادقانه باشد و از اعتبار تجاری دارندة
عالمت تجاری پیشین استفاده نکرده باشد (

Sophie Micallef Hoyng Monegier, Global practice

.)trademark defenses 2015: 40

در حقوق ایران نیز ،اگرچه در قانون سال  7831به این استثنا اشاره نشده است ،به نظر مییرسید،
در صورتی که استفاده از عالمت توسط خوانده غیرتجیاری باشید و موجیب رقابیت غیرمنییفانه بیا
دارندة عالمت تجاری ثبتشده نشود ،میتواند بیه منزلی دفیاژ در دعیوای نقیض عالمیت مطیرح و
پذیرفته شود .در واقع ،اگر عالمت برای مقاصد غیرتجاری استفاده شده باشد و نه به مثاب نشاندهندة
منشأ و منبع کااها و خدمات ،میتوان استدال کرد که استفادة ناقضیانه نیسیت .هیمسیو بیا میادة 71
مکرر کنوانسیون پاریس ،7که حسب مادة  9قانون مدنی ایران در حکیم قیانون داخ یی اسیت ،معییار
استفاده از عالمت دیگری در چارچوب رویههای صادقانه و شرافتمندانه در امور تجاری میتوانید بیه
منزل مجوز توازن و تعادل پایانناپذیر منافع دارندگان عالمت تجاری ،رقبا ،و عموم در دعوای نقیض
عالمت تجاری باشد (.)Lisa P. Ramsey, Jens Schovsbo 2015: 676-677

از سوی دیگر در مواردی استفاده از عالمت تجاری ثبتشده توسط اشخاص ثالیث بیه منظیور
نشان دادن مقیود کاا یا خدمات است 2.در حقوق انگ ستان استفاده از یک عالمت تجیاری وقتیی
برای نشان دادن هدف مشخص محیول یا خدمت به کار میرود (بهویشه به منزل لوازم جیانبی ییا
قطعات یدکی) ،مشروط بر اینکه استفاده مطابق با رویههیای صیادقانه در صینعت و امیور تجیاری
باشد ،نقض نیسیت (
44

Roland Mallinson Taylor Wessing, Global practice trademark defenses

 8.)2015:تاجری که قطعات یدکی را برای یک محیول با برند خاص تهیه ییا تعمییر مییکنید
1. Paris convention for the protection of industrial property1883.
2. Intended purpose.
3. Trade Marks Act 1994 (TMA 1994), (s 11(2) (c).
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ممکن است این امر ،یعنی ربط قطعه با عالمت و برند قابل حمایت ،را برای عموم روشین سیازد.
این اقدام مشمول حق بر عالمت نیست .به همین دلیل ،در پروندهای 7دادگاه اعالم کیرد کیه مالیک
عالمت حق ندارد مانع استفادة شخص ثالثی شود که از عالمت ثبتشده فقط برای اطالژرسانی بیه
عموم استفاده میکند .زیرا ،ایشان فقط تعمیر و نگهداری کااها با پوشش عالمت تجاری را انجیام
میدهد و این اقدام میداق تجاوز به حق نیست .همچنین نمیتواند مانع از اطالژرسانی بیه عمیوم
شود .زیرا او متخیص فروش و تعمیر و نگهداری اینگونه کااهاست و برای توجیه کار خود بیه
این اطالژرسانی نیاز دارد .اما این دفاژ یا حمایت در هر موردی کیه عالمیت بیه گونیهای اسیتفاده
شو د که این تیور را ایجاد کند کیه ارتبیاطی تجیاری بیین طیرفین وجیود دارد و بیهوییشه اینکیه
کسبوکار فروشنده وابسته به شبک توزیع مالک عالمت تجاری است یا اینکه تیور شیود ارتبیاط
اختیاصی بین این دو نفر هست مجاز نیست و میداق نقض است 2.به نظر میرسد ایین اسیتثنا و
دفاژ در حقوق ایران نیز پذیرفته شده باشد .چون استفادة خوانده غیرتجاری است و میداق نقیض
عالمت موضوژ مادة  11قانون سال  7831ت قی نمیشود .به همین دلیل ،در پروندهای از آنجیا کیه

نحوة استفادة مشتکیعنه از ک م سوکروزومیال 3در طرفین بستهبندی به منزل روش میرف مییزان
آهن سوکروزومیال در مکمل (قطره) بود قاضی به منظور تحدید حقوق انحیاری دارندة گواهینام
عالمت تجاری استفادة مشتکیعنه از عالمت شاکی را توصیفی تشیخیص داد و اظهیار کیرد بیرای
هدف مشخیی از عالمت متنازژفیه استفاده شده است و به همین دلییل ادعیای شیاکی را رد کیرد
(قرار نهایی شمارة  9319912721211311مورخ  .)7893/1/8اینگونه تفسیر قانون باعث میشیود
استفادههای مبتنی بر منافع عموم از عالمت در حوزة عمومی باقی بمانند تا از طرییق ثبیت عالییم
تجاری به م کیت خیوصی افراد درنیایند و از طرفیی موجبیات سیوءاسیتفاده از سیوی صیاحبان
عالمت و ایجاد موانع حقوقی برای رقبای خود در فضای کسبوکار از بین برود.

)1. BMW v Deenik (1999) and Gillette Co v LA-Laboratories Ltd Oy (2005
2.Volvo
v
Heritage
)(Leicester
Ltd
2000,
available
at:
https://delhicourts.nic.in/Jan08/Hawkins%20Cookers%20Ltd.%20Vs.%20Murugan%20Enterprises.pdf.
3. Sucrosomial
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تبلیغات مقایسهای

7

تب یغات مقایسه ای شک ی از تب یغات تجاری است که در آن دو یا چند برند محییوات مشیابه از
یک جنس ،از نظر یک یا چند ویشگی محیول ،با یکدیگر مقایسه میشیوند .تب یغیات مقایسیهای
محیول یا خدمت یک شرکت را با محیول یا خدمت رقبیای آن مقایسیه مییکنید .ایین نیوژ از
تب یغات به منظور برجسته کردن مزایای کااها و خدماتی که توسط تب یغکننده در مقایسه با کیاا و
خدمات رقیب ارائه میشود طراحی شده است (بختیارونید و آقامحمیدی  .)711 :7891در حقیوق
عالیم چین تعهدی وجود دارد که استفاده از هم عالیم این امر را تضمین کند کیه عمیوم دربیارة
منشأ و منبع کاا و خدمات گمراه نشوند و وقتی ایین عالییم در تب ییغ مقایسیهای اسیتفاده شیوند
مقایس صورتگرفته در هم شرایط و اوضاژ و احوال منیفانه است (
Global practice trademark defenses 2015: 38

 .)Piper,میواد

Edward Chatterton DLA

121-8

Lو

121-9

 Lاز قیانون

میرفکنندة فرانسه تب یغات مقایسهای را مقرر میدارد و در این زمینه به یک رقیب اجازة اسیتفاده
از عالمت تجاری ثبتشده را میدهد ،بدون اینکه رضایت قب ی مالیک را بیه دسیت آورده باشید؛
منوط به اینکه از هر گونه رقابت غیرمنیفانه از طریق ایجیاد ریسیک گمراهیی بیا رایگیانسیواری
(بهرهبرداری بالجهت) اجتناب کند .بر همین مبنا ،در سال  2178دادگاه عالی ده ی در پرونیدهای

2

()در خیوص تب یغات مقایسهای اظهار کرد تب یغات مقایسهای فایدهمند است .زیرا باعث افیزایش
آگاهی مشتری میشود .بنابراین مجاز است .اما نباید متضمن تضعیف اعتبار رقیب به وسی نمایش
محیوات وی با کیفیت بد باشید

( Ranjan Narula, Global practice trademark defenses 2015:

 .)42در حقوق ایران نیز ،هرچند در قانون سال  7831به استثنای تب یغات مقایسیهای اشیاره نشیده
است ،در قوانین پراکنده به طور ضمنی به موضوژ تب یغیات مقایسیهای پرداختیه شیده اسیت 8.در
حقوق ایران به نظر میرسد استثنا و دفاژ تب یغات مقایسهای در دعوای نقض عالمیت تجیاری ،در
صورتی که باعث گمراهی میرفکنندگان و تضیعیف اعتبیار عالییم تجیاری رقییب و بیه نیوعی
1. Comparative advertisement
2. Reckitt Benckiser v Hindustan Lever

 ← .8مادة  01قانون تجارت الکترونیکی میوب  7832و مادة  3قیانون مسیئولیت میدنی مییوب  7889و میادة  1قیانون
حمایت از حقوق میرفکننده میوب  ،7833و ...
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مشمول رویههای ضدرقابتی نشود ،قابل پذیرش است .چون هدف اص ی تب یغات مقایسهای تثبیت
و معرفی خدمت یا محیولی است که شرکت تب یغکننده ارائهکنندة آن است و شرکت رقیب آن را
ارائه نمیکند .از طرفی عرف تجاری نیز با توجه به تکمی ی بودن قواعد مندرج در بندهای مادة 11
قانون سال  7831اینگونه استفاده را مجاز میداند (بختیاروند و آقامحمدی .)771 :7891
تقلید طنزآمیز

در قانون عالیم تجاری آلمان و همچنین در قیانون فرانسیه در خییوص اسیتثنای تق یید طنزآمییز
تیریحی نشده است .ولی روی قضایی در میوارد متعیدد بیه آن پرداختیه اسیت .در پرونیدهای در
خیوص جنبش اجتماعی ع یه سیگار کشیدن از ک م «( »Mordoroکه در زبان آلمانی به معنی قتل
است) به جای عالمت تجاری « »Marlboroکه یک عالمت معروف سیگار است در ییک سررسیید
تب یغاتی به صورت طنزآمیز استفاده شده بود .دادگاه فیدرال آلمیان حکیم داد آزادی بییان سیازمان
ضدسیگار ،که در قالب یک سررسید غیرتجاری طنزآمیز تجسم یافتیه بیود ،بیر ادعیای تجیاوز بیه
فعالیتهای تجاری تثبیتشده غ به دارد (بختیاروند و اعرابیی  .)07 :1397همیانطیور کیه مالحظیه
میشود ،در حقوق خارجی حق آزادی بیان به منزل مبنای استفادة منیفان طنزآمییز میورد اسیتفاده
قرار گرفته است ( .)Charles C. Goetsch 1980-1981در حقوق اییران نییز ایین حیق در اصیل 21
قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است .بنابراین ،در پذیرش استثنای اسیتفادة طنزآمییز از
عالمت تجاری نهتنها میتوان به اصل یادشده در قانون اساسی استناد کرد ،ب که مییتیوان گفیت از
آنجا که حسب مادة  81قانون سال  7831کیارکرد اساسیی عالمیت تجیاری تمیایز بیین کااهیا و
خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی است ،در مانحنفیه هییچگونیه اسیتفادهای بیه عنیوان عالمیت
تجاری از عالمت صورت نمیگیرد و زمانی میتوان گفت استفاده از عالمت دیگری ناقضانه است
که توسط دیگران و رقبا به مثاب عالمت تجاری با کارکرد پیشگفته ،یعنی به مثاب نشیانگر منشیأ و
منبع کااها و خدماتی استفاده شود .از سوی دیگر به منظور تیوازن منیافع سیرمایهگیذار و منیافع
عموم باید مواد  87و  11قانون یادشده را اینگونه تفسیر کرد که تنها استفادة انحیاری تجیاری از
عالمت است که به دارندة آن اعطا میشود و نه هر گونه استفاده از آن؛ تا اینگونه استفاده از عالیم
آزاد و برای همگان قابل دسترس باشد و دیگران به طور مؤثر بتوانند از آنها استفاده کنند.
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تحدیدات و دفاعیات مبتنی بر حمایت از حقوق اشخاص ثالث
در این قسمت به دفاعیات و استثنائاتی پرداخته میشود که از یک سو مبتنیی بیر تعیارض حقیوق
افراد در میداقهای دیگر حقوق مالکیت فکری با حقیوق انحییاری دارنیدة گواهینامی عالمیت
تجاری است و از سوی دیگر مبتنی بر تعارضاتی است کیه بیین حقیوقی غییر از حقیوق مالکییت
فکری افراد جامعه با دارندگان حقوق انحیاری نسبت به عالمت تجاری است .آنچه در استثنائات
مشترک است حقوق قانونی و بهرسمیتشناختهشدة رقباست که آنها را مستحق استفاده از عالمت
تجاری میکند.
تداخل یا همپوشانی ثبتها

7

تداخل و همپوشانی ثبتها زمانی رخ میدهد که طرفین دعوا هر یک به ثبت خود استناد میکننید.
در این وضعیت هر یک از طرفین دارای یک گواهینام ثبتی اسیت کیه بیه موجیب آن خیود را در
استفاده از آن محق میداند .این وضعیت ممکن است همپوشانی و تیداخل دو عالمیت ثبیتشیدة
یکسان یا مشابه را موجب شود یا اینکه شامل تداخل و تعارض عالمت تجاری ثبتشده بیا طیرح
صنعتی ثبتشده شود .در انگ ستان در مادة ( 77)7قانون عالمت تجاری  79912به این موضوژ بیه
عنوان یکی از استثنائات و محدودیتهای حمایت از طریق ثبت اشاره شیده اسیت (

Davis 2012:

 .)237در این حالت موضوژ نقض عالمت تجاری منتفی است و هر دو عالمت یا عالمت و طیرح
صنعتی به دلیل ثبت معتبر و مستحق حمایتاند .با این حال برای مالک این راه باز است که اعیالم
عدم اعتبار ثبت رقیب را درخواست کند 8.در حقوق کانادا نیز اصواً در صورتی که یک ثبت معتبر
باشد دفاعی در خیوص چالش مبتنی بر نقض و پسین

آف 1است .حقوق کامنا یک دعوای

شبهجرم به صورت سوءاستفاده از عالمت تجاری ثبتنشیده را تجیویز مییکنید کیه از
شهرت و اعتبار تجاری اشخاص خیوصی و قانونی حمایت میکند .بدین منظور ،ایین

at:

available

Ltd

Kingdom

1. Overlapping registrations
)2. Trade Marks Act 1994 (TMA 1994
3.
Intel
Corporation
Inc.
v
CPM
United
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-252/07
4. Passing off
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شبهجرم مانع عرضه یا ارائ کااها یا خدماتی میشود که به طور غیرمجاز مبدأ خیود را
ناشی از یک منشأ مشهور نشان میدهند؛ درحالیکه واقعا پیوندی با آن ندارند (رهبری و
لجماورک  .)38 :7893در صورتی که خواهان بر آن باشد کیه ثبیت نادرسیت اسیت ،مییتوانید
دعوای نقض را اقامه کند .اما باید به طور همزمان ادعای ابطال ثبت را نیز در دادگاه فیدرال کانیادا
مطرح کند ( .)Global practice trademark defenses 2015: 38در حقوق فرانسه و هند 7نیز استفادة
خوانده از عالمت تجاری ثبتشدهاش در محدودة آن ثبت استثنای انحیار ناشی از عالمیت اسیت
( .)Global practice trademark defenses 2015: 39در حقوق ایران نیز مییتیوان اسیتدال کیرد از
آنجا که در این دعوا هر یک از طرفین به گواهینام ثبتی خود ،که از یک مرجع صالحیتدار صادر
شده است ،استناد و بر حسب آن خود را مالک حقوق انحیاری ت قیی مییکنید و خیود را محیق
استفاده از آن میداند دعوای نقض منتفی است .چون در این حالت نقض موضوژ میادة  11قیانون
سال  7831اتفاق نمیافتد و هر یک با مجوز قانونی از عالمت یادشیده اسیتفاده مییکننید و رویی
قضایی این موضوژ را چه در دعوای حقوقی چه در دعیوای کیفیری بیه منزلی یکیی از دفاعییات
خوانده و میتهم پذیرفتیه اسیت (قرارهیای نهیایی بیه شیمارههیای  9319912721211131میورخ
 7893/2/8و  9319912721211170مورخ .)7893/0/3
استفاده از نام خود

2

استفاده از نام و آدرس خود مشروط بر اینکه استفاده مطابق با رویههای صادقانه در صنعت یا امور
تجاری باشد نیز از استثنائات حق انحیار ناشی از عالمت تجاری است .هر شخییی حیق دارد از
هویت و اشتهار خود استفاده کند .بنابراین ،کسی نباید نامخانوادگی ،نام مستعار ،و تیویر شیخص
دیگری را به عنوان عالمت تجاری مورد بهرهبرداری قرار دهد (شمس  .)90 :7832میادة

L 713-6

) (aکد مالکیت فکری فرانسه به شخص ثالث اجازه میدهد از یک نشیان یکسیان ییا مشیابه ییک
عالمت تجاری ثبتشده به عنوان نام شرکت ،نام تجاری ،یا نشان مغازه استفاده کنید؛ مشیروط بیر
اینکه این است فاده قبل از ثبت شروژ شده باشید ییا توسیط شخییی باشید کیه از نیام خیودش بیا
)1. Indian Trade Marks Act, 1999 Section 28 (3
2. Use of own name
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حسننیت استفاده میکند .این استثنا در ارتباط با نام شرکت یا کسبوکار در صورتی که شرکت به
وسی دارندة نامخانوادگی مدیریت شود اعمال میشود .این امر نیز مشخص شیده اسیت کیه ایین
موضوژ در ارتباط با نامهای کوچک و نام مستعار اعمیال نمییشیود
2015: 40

( Global practice trademark

 .)defensesیکی از پروندههای جدید تیمیمی است که در دادگاه بدوی پیاریس گرفتیه

شده است و به شخیی به نام ایزابل تیایتینگر 7اجیازه داده شید از نیامخیانوادگیاش ،تیایتینگر ،در
عرص تجارت استفاده کند .در انگ ستان حسب مادة ( 77)2این استثنا فقط در صورتی قابل اعمیال
است که نام کامل کسبوکار (بیزینس) مورد استفاده قیرار گرفتیه باشید .در همیین خییوص ،در
پروندهای 2در انگ ستان قاضی اظهار کرد دفاژ استفاده از نیام خیود در خییوص نیام شیرکت نییز
اعمال میشود .همچنین ،در پروندهای ( )Celine Sarl v Celine SA 2007دادگاه اروپایی اظهار کرد
در ارزیابی استفادة صادقانه در رابطه با دفاژ استفاده از نیام خیود ،هیم گسیترهای کیه از ایینگونیه
استفاده به وسی بخش قابل مالحظهای از عموم مخاطبان مربوطهی که پیوند بین کااها و خیدمات
شخص ثالث و مالک عالمت تجاری را نشان میدهدی و هم گسترهای که شخص ثالث باید نسبت
به آن در خیوص وجود این چنین پیوندی آگاه باشد باید در نظر گرفته شود .عامیل دیگیری کیه
باید در نظر گرفته شود این است که آیا عالمت تجاری در کشور عضوی که به ثبت رسییده اسیت
نسبت به کشوری که شخص ثالث ممکن است از آن منتفع شود دارای اعتبار است ییا نیه (
237, 238

Davis

 .)2012:در حقوق ایران نیز ،اگرچه در قانون سال  7831این استثنا نیامیده اسیت ،رویی

قضایی در موارد متعدد این دفاژ را پذیرفته است .اما چارچوب و معیارهای اسیتفاده از ایین دفیاژ
مشخص نیست .مثالً شخیی که عالمت «شربتاوغ ی» را برای خدمات قالیشویی ثبت کرده بیود
با ادعای نقض عالمت خود ع یه دیگری شکایت کرده بود .مشتکیعنه اینگونه از خود دفاژ کیرد
که از نامخانوادگی خود که «شربتاوغ ی» است استفاده میکند و دفاژ وی پذیرفته شد و پرونده با
قرار منع تعقیب مواجه شد (بابایی  .)37 :7898در پروندهای دیگر کمیسییون میادة  711آیییننامی
اجرایی قانون سال  ،7831با این استدال که ثبت عالمت خدماتی حقوقی صرفاً بیا نیامخیانوادگی
اشخاص که میتواند اشخاص متعددی را شامل شود بهتنهایی فاقد صفت ممیزه به شمار مییرود و
1. Isabelle Taittinger.hdhh
2. Reed Executive plc v Reed Business Information Ltd (2004).
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عالمت درخواستی بدون ذکر نام متقاضی به نحوی از موارد مشمول بند الف مواد  81و  82قیانون
سال  7831ت قی میشود ،با ثبت اظهارنام متقاضی مخالفت کرد (تیمیم کمیسیون عالیم تجیاری
موضوژ مادة  711آییننام اجرایی قانون سال  )7831و با اعتراض متقاضیی از تییمیم کمیسییون
موضوژ به دادگاه ارجاژ شد .دادگاه بدوی نیز ،ضمن تأییید تییمیم کمیسییون ،حکیم بیه بطیالن
دعوای خواهان صادر کرد با این استدال که به موجب مفاد مواد  81و  87قانون یادشیده عالمتیی
که فاقد صفت ممیزه باشد و نتواند کااها یا خدمات یک مؤسسیه را از کیاا ییا خیدمات مؤسسی
دیگر متمایز سازد قابل ثبت نیست و هرچند ثبت نامخانوادگی به عنوان عالمت تجاری دارای منیع
قانونی نیست ،به لحاظ ایجاد گمراهی مشتریان و میرفکنندگان با خدمات شیخص ییا اشیخاص
دیگری که با این نام فعالیت میکنند و معترض هم هستند ،به جهت تعیارض بیا حقیوق ناشیی از
نامخانوادگی بدون وجه ممیزه ،که حداقل نام کوچک میتواند باشید کیه آن را از سیایرین متمیایز
سازد ،قاب ییت ثبیت و اسیتفادة انحییاری نیدارد (دادنامی شیمارة  9119911221811730میورخ
 .)7891/8/72دادگییاه تجدیییدنظر نیییز رأی دادگییاه بییدوی را تأیییید کییرد (دادنامیی شییمارة
 9119911227111908مورخ .)7891/3/71
استفادة پیشین

7

در حقوق چین زمانی که عالمت ثبتنشده قبل از تاریخ ثبت عالمت ثبتشده استفاده شده است و
درجهای معین از تأثیر را در رابطه با کااها و خدمات یکسان و مشابه به دست آورده اسیت مالیک
عالمت تجاری ثبتشده نمیتواند مانع از ادام اسیتفاده از عالمیت تجیاری ثبیتنشیده در ق میرو
موجود خود شود

( Edward Chatterton DLA Piper, Global practice trademark defenses 2015:

)38؛ اگرچه ممکن است درخواسیت کنید ویشگییهیای متمایزکننیدة مناسیب روی محییوات و
خدمات به منظور کاهش گمراهی مشتری به کار گرفته شود .همچنیین ،در حقیوق عالییم تجیاری
برخی از کشورهای دارای سیستم کامنا حق دفاعی برای متهم به نقض پیشبینی شده است مبنیی
بر اینکه استفادة همزمان و صادقانه ،جایی که یک عالمت به صورت همزمان و قبل از تاریخ ثبیت

1. Prior use
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عالمت تجاری ثبتشده مورد استفاده قرار گرفته است ،مجاز است 7.در حقوق هند استفادة پیشیین
حتی در یک منطق خاص دفاژ خوبی در دعوای نقض عالمت تجاری است 2.در حقوق امریکا نیز
ادعای استفادة پیشین از عالمت ،در صورتی که خوانده به صورت مستمر از عالمیت قبیل از ثبیت
خواهان استفاده کرده باشد ،میتواند در دعوای نقض به عنوان دفاژ استفاده شود

( Global practice

 .)trademark defenses 2015: 46در حقوق ایران سبق استعمال مستمر از عالمت تجیاری در میادة
 21قانون ثبت عالیم و اختراعات میوب سال  7871به رسمیت شناخته شده بیود .امیا ،در قیانون
سال  7831این موضوژ مطرح نشد و نظام اولین ثبت در زمین عالمت تجاری به رسمیت شیناخته
شد .در دعاوی حقوقی موضوژ سبق استفادة مستمر از عالمت تجاری میورد اسیتناد طیرفین قیرار
می گیرد .در برخی موارد مشاهده شده است که دادگاه حقیوقی بیه اسیتناد سیبق اسیتعمال مسیتمر
عالمت تجاری توسط خواهان و تعارض حقوق مقیدم و مکتسیب خواهیان بیا عالمیت ثبیتشیدة
خوانده دعوای خواهان مبنی بر ابطال عالمت تجاری خوانده و الزام ادارة مالکیت صنعتی بیه ثبیت
عالمت تجاری به نام وی را پذیرفتیه و در میواردی از پیذیرش ادعیای سیبق اسیتعمال مسیتمر از
عالمت خودداری کرده است (دادنامی شیمارة  9119911221811127میورخ  .)7891/7/21رویی
قضایی ایران در این مورد چه رد مط ق آن چه پذیرش مط ق دعوای ابطال با اشکال مواجیه اسیت.
زیرا از یک سو حقوق مکتسبهای برای فرد نسبت به عالمت متنازژفیه به وجیود آمیده اسیت و از
سوی دیگر در رابطه با ابطال عالمت ثبتشده مستند و مبنای قانونی وجود ندارد .به نظر مییرسید
آنچه در حقوق ایران میتواند پذیرفته شود این است که خوانده در مقام دفاژ میتواند بیه اسیتثنای
سبق استعمال مستمر از عالمت استناد کند و مالک عالمت تجاری ثبتشده نمیتوانید میانع ادامی
استفاده از عالمت تجاری ثبتنشده در ق مرو موجود خود شود؛ حقی که توسط قانونگیذار قیانون
سال  7831در خیوص حق اختراژ پذیرفته شد و استناد به وحدت مالک و تعمیم آن بیه حقیوق
عالیم دور از ذهن نیست .مضاف بر اینکه پیذیرش دعیوای نقیض در چنیین فرضیی در تعیارض
آشکار با حق مکتسب صاحب سبق استعمال و ظ م آشکار خواهد بود.
1. Prior rights and registered intellectual property, available at: https://gowlingwlg.com/en/insightsresources/articles/2018/prior-rights-and-registered-intellectual-property/
2.
Prior
user
rights
of
trade
mark
in
India
available
at:
http://www.mondaq.com/india/x/521638/Trademark/Prior+User+Rights+of+Trademark+in+India
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تعارض عالمت تجاری با طرح

7

طرحهای صنعتی جزئی از محیولاند و جنب تزئینی و زیباشناختی دارند و به شکل و ظیاهر ک یی
یک محیول مربوط میشوند .از آنجا که عالیم تجاری نیز در رابطه بیا کااهیا و در جهیت تمیایز
بخشیدن به آنها استفاده میشوند امکان ثبت یک عالمت تجاری در قالب ییک طیرح صینعتی ییا
بالعکس وجود دارد .بنابراین در برخی مواقع شاهد تداخل آنها هستیم .در واقع با توجه بیه اینکیه
در حال حاضر منعی برای ثبت طرح صنعتی بیه عنیوان عالمیت تجیاری وجیود نیدارد اشیخاص
میتوانند ق مرو حمایت از طرح صنعتی را به لحاظ زمانی از پانزده سال به مدت زمان نامحیدودی
افزایش دهند؛ درحالیکه از طرح صنعتی نباید بیش از پانزده سال حمایت بیه عمیل آیید و چنیین
سوءاستفادهای از قانون باعث تضییع حقوق جامعه و ایجاد انحییار ناموجیه مییشیود (افراسییاب
 .)81 ،88 :7891این تداخل را میتوان به طرح موضوژ مالکیت ادبیی و هنیری نییز سیرایت داد و
اظهار کرد که خواندة دعوا یا مشتکیعنه در دعوای حقوقی و کیفری نقض عالمت تجاری میتواند
به طرح خود ،که به صورت مستمر از آن استفاده میکرده است ،استناد کند .در پرونیدهای در سیال
( BMB 2111یک شرکت شیرینیپزی لهستانی) طرح بستهبندیای را برای ظرف شیرینی به عنوان
طرح جمعی (طرح اروپایی) 2ثبت کرد .فررو8ی تولیدکنندة طیف وسیعی از شیرینیهای تیکتاک 1و
مالک عالمت تجاری سهبعدی برای ظروف شیرینی تیکتاک که در سال  7911ثبت شده بیودی بیه
ثبت طرح توسط  BMBاعتراض کرد .در سال  2170فررو در این دعوا و اعتراض پیروز شید .ایین
رأی توسط

BMB

مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت و دادگاه اروپیایی بیه دلییل وجیود احتمیال

گمراهی میرفکنندگان رأیی را در تأیید رأی بدوی و لغو طرح جمعیی ثبیتشیده توسیط

BMB

صادر کرد 0.در ایران در پروندهای شاکی اظهار کرده بود که شرکت  ...بیا سیوءاسیتفاده از لفیاف و
عالمت تجاری ثبتشدة اینجانب اقدام به تولید و عرض بیسکویت و عرضی آن در لفیافی شیبیه
لفاف شرکت اینجانب کرده و با توجه به تولید محیوات نیامرغوب باعیث آسییب بیه شیهرت
1. Conflict between trade mark & design
)2. Community Design (now an EU Design
3. Ferrero
4. Tic Tac
5. Nadaline Webster, EU Decision Highlights Conflict between Types of Intellectual Property Rights,
2017.
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محیوات تولیدی شرکت اینجانب و ورود خسارت مادی و معنوی به شرکت ایینجانیب شیده
است .مشتکیعنه در مقام دفاژ اظهار کرد اینجانب خود دارای گواهینام ثبت طرح صینعتی بیرای
هر دو موضوژ متنازژفیه هستم و ضمناً تاریخ ثبت اینجانب مقدم بیر تیاریخ ثبیت شیاکی اسیت.
قاضی دادسرا نیز با این استدال که مشتکیعنه خود دارای گواهینام ثبت طرح صنعتی اسیت و از
طرحهای صنعتی خود بر محیوات خود استفاده میکند ،نظر به عدم وقوژ بزه ،قرار منیع تعقییب
صادر کرد .قرار صادره به تأیید دادستان رسید و با توجه به عدم اعتراض شاکی قطعیی شید (قیرار
نهایی به شمارة  9319912721211131مورخ .)7893/2/8
تعارض عالمت تجاری با نام تجاری

7

نام تجاری و عالمت تجاری هم میتوانند با هم برخورد داشته باشند .ترسیم مرز بیین حقیوق دارنیدة
عالمت تجاری و نام تجاری بسیار سخت و پیچیده است .در این زمینه باید به کارکرد این دو داراییی
توجه کرد که آیا دارندة نام تجاری یا عالمت تجاری از دارایی خود مطابق کارکرد آن استفاده میکنید
یا خیر .به عبارت دیگر ،باید بررسی شود که آیا دارندة نام تجیاری از آن بیرای تمیایز خیود از دیگیر
تجار استفاده میکند یا از آن به منظور تمایز کااها و خدمات خود استفاده مییکنید .در صیورتی کیه
برحسب کارکرد خود هر یک مورد استفاده قرار گیرند نقضی متییور نیسیت .در غییر ایین صیورت
نقض میتواند محقق شود .در پروندهای موسس ع م و تکنولیوژی اسیترالیا 2دعیوای ابطیال عالمیت
تجاری را به استناد حقوق پیشین نسبت به نام تجاری ع یه یک شرکت ارائهکنندة خیدمات آموزشیی
آلمانی در استرالیا ،به نام  ،8ISTکه نسبت به عالمت  ISTیک ثبت بینالم ی بیا حیق تقیدم از ژوئین
 2119و حمایت در استرالیا داشت مطرح کرد .شرکت آلمانی در سال  2110تأسییس شیده بیود و از
سال  2118با نام تجاری  ISTبه فعالیت مشغول بود .دپارتمان بیاعتبیاری دفتیر اختراعیات اسیترالیا

1

اظهار کرد درست است که شرکت استرالیایی از  ISTبه عنوان نام تجیاری اسیتفاده مییکیرده اسیت،
استفادة پیشین شرکت آلمانی از  ISTرا نیز احراز کرد و ادعا و خواست شرکت استرالیایی را نپذیرفت

1. Conflict between trade mark & trade name
2. The Austrian Institute of Science and Technology Austria
3. Institute of studies LLC
4. The Invalidity Department of the Austrian Patent Office
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( .)Katharina 2016در ایران در پروندهای مشتکیعنه در مقام دفاژ به این موضوژ استناد کرده بود کیه
از نام تجاری متع ق به خود استفاده میکند و قاضی دادسرا نیز با این استدال که مشتکیعنه مدارکی،
از جم ه جواز کسب و قبوض پرداخت عوارض شهرداری و استشهادی مح ی از کسب بازار و اجیازة
تأسیس «چ وکبابی نایب» در سال ( 7871که متع ق به مورث وی است) ،را ارائه کیرده اسیت و ایین
مدارک حکایت از آن دارد که مشتکیعنه دارای حقوق مکتسبه نسبت به نام «نایب» است و در واقیع
دارای نام تجاری است و از نام تجاری خود استفاده میکند که سالهیای متمیادی میورث و خیود او
جهت تمایز رستوران خویش از آن استفاده میکردهاند اقدام مشتکیعنه را ناقضانه ندانست و به دلییل
عدم وقوژ بیزه قیرار منیع تعقییب صیادر کیرد (قیرار نهیایی شیمارة  9119912721117107میورخ
 .)7891/77/27در پروندهای دیگر دادگاه با این استدال که نام تجاری خواهان «یکتاا رایهاب یاو
گندم» است و عالمت ثبتشدة خوانده بخشی از نام تجاری خواهان است دعوای خواهیان را وارد و
ثابت تشخیص داد و به استناد مادة  11از قانون سال  7831حکم به ابطال عالمت خوانده صیادر کیرد
(دادنام شمارة  9119931221811791مورخ .)7891/1/3
تحدیدات و دفاعیات مبتنی بر عدم تحقق شرایط قانونی نقض
در واقع ،نقش ذاتی و دلیل موجه حمایت از عالمت تمایز بین کااها و خدماتِ اشخاص حقیقی یا
حقوقی رقیب به منظور ج وگیری از سردرگمی میرفکنندگان در زمین منشأ کااها و خیدمات و
حمایت از دارندگان عالمت تجاری است .درست به همین دلیل اصی یتیرین معییار تحقیق نقیض
عالمت نیز گمراهی میرفکننده یا مشتری عادی در ارتباط با منشأ کااست .بنابراین ،اصل بر این
است که هر گونه استفاده از عالمت توسیط دیگیران آزاد اسیت؛ مگیر اینکیه منجیر بیه گمراهیی
میرفکنندگان شود .از سویی گاه اجرای حق دارندة عالمت استفادة دیگران را مبیاح مییسیازد و
نمیتوان محدودیت اضافهای را بر اشخاص ثالث بار کرد .بنیابراین ،ایینگونیه بهیرهبیرداریهیا از
عالمت بنا بر قاعده در حوزة عمومی باقی میماند.
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رایجترین دفاژ در حقوق امریکا این است که هیچگونه گمراهی و سردرگمی بین عالمتها وجیود
نداشته باشد .نبودِ گمراهی میتواند به وسی اختالفات برجسته بین عالمتها و کااها و خیدمات
و کانالهای تجارت و مشتریان اثبات شود .گمراهی همچنین میتواند به وسی اثبات این موضیوژ
که مشتریان به اندازة کافی در تمایز بین کااها و خیدمات طیرفین سیردرگم نیسیتندی یعنیی در آن
بخش با انبوهی از عالیم مشابه مواجهیم یا اینکه عالمتها در کنار هم بیدون هییچگونیه گمراهیی
واقعی وجود دارندی رد شود ( .)Global practice trademark defenses 2015: 47بر همیین اسیاس،
در پروندهای 2دادگاه به دلیل اینکه محیول نرمافزاری  fictional Clean Slateدر فی م

Dark Knight

 Rises movieباعث گمراهی در زمین محیول نرمافزاری در عالم خارج ،کیه آن هیم

Clean Slate

خوانده میشود ،نمیشود  ،نقض را احراز نکرد .در حقوق ایران نیز یکی از دفاعیاتی که بسیار رایج
است و در دعاوی حقوقی و کیفری بهکرّات مورد استناد قرار گرفته است نبودِ احتمال گمراهی بین
عالمتهاست .در مادة  727آییننام اجرایی قانون ثبت اختراعات و طیرحهیای صینعتی و عالییم
تجاری میوب  7831مقرر شده است« :در مواردی عالمت عین یا شبیه عالمیت دیگیر تشیخیص
داده شده و رد میگردد که عالمت مذکور قبالً به اسم دیگری ثبت یا تقاضای ثبت شیده باشید ییا
شباهت آن از لحاظ شکل ظاهر یا ت فظ یا کتابت و یا سایر ویشگیها با عالمیت دیگیری کیه قیبالً
ثبت یا تقاضای ثبت شده به اندازهای باشد که میرفکنندگان عادی را به اشتباه بیندازد» .مستند بیه
همین قاعده ،در پروندهای قاضی دادسرا با این استدال که « ...استفادة مشتکیعنه از عالمت مزبور
موجب گمراهی میرفکنندگان در خیوص منشأ کاا نمیگردد ،چراکیه اسیتفادة مشیتکیعنیه از
عبارت چای دوگول سیالن احتمال اثرگذاری بیشیتری بیر مشیتری عیادی دارد و ایین قسیمت از
عالمت مورد استفاده از سوی مشتکیعنه غالب است و اینکه مشیتری مؤلفیههیای دیگیر (اجیزای
فرعی عالمت) را به عنوان نشانگر مبدأ ت قی نماید و دچار ابهام شود بسیار انیدک خواهید بیود .از
منظر دیگر مشتری عادی و متعارف و با ضریب هوشی متوسط مییتوانید چیای احمید متع یق بیه
at:

1. No likelihood of confusion between the parties' marks
2.
Fortres
Grand
v
Warner
Bros
Entertainment,
available
https://www.loeb.com/en/insights/publications/2014/08/fortres-grand-corp-v-warner-brosentertainment-inc.
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شاکی و چای دوگول سیالن متع ق به مشتکیعنه را از هم تشخیص دهید و دیگیر اجیزای فرعیی
عالمتها که با هم مشابه میباشند نمیتواند از این تمایز و تشخیص ج وگیری نمایید» پرونیده را
با قرار منع تعقیب مختومه کرد (قرار نهایی شیمارة  9119912721211710میورخ  )7891/2/20و
این قرار با اعتراض شاکی مواجه شد و در دادگاه کیفری دو شهرستان تهران عیناً تأیید شد (دادنام
شییمارة  911992792111111مییورخ 7891/8/29و دادنام ی شییمارة  911991272127119مییورخ
 .)7891/0/28بر این اساس ،به نظر میرسد استفادة ثالث از عالمت ثبتشده در صورتی تجاوز بیه
حق انحیاری قانونی مالک ت قی میشود که موجب گمراهیی مشیتریان بیالقوه و بالفعیل صیاحب
عالمت شود؛ وگرنه استفادة یادشده همچنان در ق مرو استفادة عموم باقی میماند.
اجرای حق

7

اصل اجرای حق یک محدودیت مشترک در عالمت تجیاری ،کپییراییت ،ثبیت اختیراژ ،و طیرح
صنعتی است .این اصل مانع اجرای حق مالکیت فکری در برابر تجاریسازی بیشتر کااهایی است
که با رضایت مالک حق مالکیت فکری در بازار قرار گرفتهاند .این اصیل در میادة  1موافقیتنامی
تریپس پیشبینی شده است (شیخی  .)821 :7891در حقوق عالمت تجاری فرانسه نیز مطابق میادة
713-5

 Lکد مالکیت فکری دارندة عالمت تجاری نمیتواند بعد از اولین اجازة ورود کاای حاوی

عالمتش به بازار اتحادی اروپا مانع استفاده از عالمت تجاری شود .اما به طور معمول ،در صیورتی
که مالک عالمت تجاری دایل قانونی ارائه دهد ،ممکن است با تجاریسازی بیشتر کااها مخالفت
کند .در حقوق چین در قانون عالمت تجاری مقررات مخیوصی در این رابطه وجیود نیدارد .امیا
این موضوژ در عمل یک دفاژ خوب در مقابل دعوای نقض عالمت تجاری است .در چین فروش
و عرض محیوات وارداتی واقعی از خارج به طور ک ی قابل قبول در نظیر گرفتیه شیده اسیت و
مادامی که کااها به طور عمده بدون اجازة دارندة عالمت تجاری جایگزین نشدهاند نقیض محقیق
نمیشود .با این حال ،واردات موازی ممکن است ناقض دیگر قوانین و مقررات چین باشد .قاعیدة
اجرای حق در حقوق آلمان نیز اعمال میشود؛ به این معنا که کاا تحت عالمت تجاری به وسیی
دارنده یا با رضایت وی روان بازار آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادی اروپا یا کشورهای طرف
1. Exhaustion
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قرارداد با اتحادی اروپا شیده اسیت ( .)Global practice trademark defenses 2015: 38, 40, 41در
حقوق ایران نیز تنها استثنای انحیار ناشی از عالمت تجاری که در قیانون سیال  7831پییشبینیی
شده است استثنای اجرای حق است که در بند ج مادة  11این قانون مقرر شده است.
نتیجه
یکی از سیاستهای مبنایی حقوق عالیم تجاری لزوم برقراری توازن و تعادل میان منافع متعیارض
دارندگان عالمت تجاری و اشخاص ثالث به منظور ایجاد فضای رقابت آزاد است .توجه بیه لیزوم
برقراری توازن میان منافع دارندگان عالمت تجاری و دیگیر ذینفعیان همچیون رقبیای مسیتقیم و
میرفکنندگان به صورت ک ی در سالهای اخیر اهمییت بیشیتری یافتیه اسیت .محیدودیتهیای
حقوق انحیاری صاحب عالمت یکی از ابزارهای مستقیم و کالسیک بیرای برقیراری ایین تیوازن
هستند که در اغ ب سیستمهای حقوقی پیشبینی شده است .محدودیتهای طبقهبندیشدة قیانونی
بر حقوق دارندگان عالمت تجاری میتواند چندین منفعیت داشیته باشید؛ از جم یه اینکیه قواعید
روشن باعث افزایش پیشبینی میشود و بدین ترتیب ناقضانی کیه بیا سیوءنییت اقیدام بیه نقیض
عالمت تجاری می کنند به حلوفیل موضوژ ترغیب مییشیوند و دعیاوی واهیی نقیض عالمیت
تجاری نیز کاهش مییابد .محدودیتهای قانونی میتواند از تعیب قضایی دربیارة برخیی عالییم
برجسته و نقض عالیم توسط دیگران ج وگیری کند .از طرف دیگر ایین دییدگاه مییتوانید میانع
تفسیر حداکثری نسبت به حقوق عالیم تجاری ،که در تعارض با سیاستهای رقابتی و آزادی بیان
و دیگر منافع عمومی است ،شود .در این مقاله ،ضمن انعکاس منیافع متعیارض دارنیدگان حقیوق
عالمت تجاری با منافع اشخاص ثالث و رقبا در بازار ،نظام تحدیدها به مثاب بستر حقوقی مناسیب
برای برقراری موازن معقول بررسی تطبیقی و تح ی ی شد .از آنجا که حقوق مالکیت فکری خالف
قاعده و استثناست و از طرفی خود نیز تابع نظام استثنائات است و همچنین نظر بیه فزاینیده بیودن
دعاوی نقض عالمت تجاری و سوءاستفادة افراد فرصتط یب بیه منظیور برقیراری انحییارهیای
ناموجه ،محدود کردن رقابت آزاد ،حذف رقبای تجاری از بازار ،و کسب قدرت بیازاری برقیراری
اصل استثناپذیری حقوق عالیم تجاری جهت برقراری توازن میان منافع سرمایهگذار و کارآفرین از
یک طرف و منافع عموم و رقبا از طرف دیگر نقش مهمی ایفا میکند .از دیگر سو نظیر بیه اینکیه
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دعاوی نقض عالمت تجاری از نوژ دعاوی تجاری و اقتیادی است و ممکن است به توقف بدون
جهت فعالیتهای اقتیادی و تجاری منجر شود ،پیشنهاد میشود قانونگذار ایران در قانون جدیید
مالکیت صنعتی این محدودیتها را پیشبینی کند تا میانع اخیالل در رقابیت آزاد و توقیف بیدون
جهت فعالیتهای اقتیادی شود.
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منابع
افراسیاب ،محبوب ( .)7891مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران با تأکید بر روی قضایی ،تهران ،ع یم
و دانش.
بابایی ،المیرا ( .)7898عالمت تجاری و ضمانت اجرای مدنی ،تهران ،مجد.
بختیاروند ،میطفی؛ مطهره اعرابی جوشقانی (« .)7891تق یید طنزآمییز از عالمیت تجیاری دیگیری ،نیاقض
حقوق دارندة عالمت یا مطابق اصل آزادی بیان » ،مطالعات حقوق تطبیقی ،د  ،9ش  ،7صص .10-11
بختیاروند ،میطفی؛ اکرم آقا محمدی (« .)7891تب یغات تجاری مقایسهای» ،دانشنام حقوق اقتییادی،
د  22ش  ،3صص .728-91
تیمیم کمیسیون عالیم تجاری موضوژ مادة  711آییننام اجرایی قانون ثبیت اختراعیات ،طیرحهیای
صنعتی ،و عالیم تجاری میوب (« .)7831اعتراض به آگهی تقاضای ثبت عالمت تجیاری شیمارة
 ،789801311117111117مورخ  ،7898/7/71منتشره در روزنامی رسیمی شیمارة  21718میورخ
.»7898/8/1
دادنام شمارة  9119911227111908صادره از شعب دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
دادنام شمارة  9119911221811730صادره از شعب سوم دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشیتی
تهران.
دادنام شمارة  9119912797311901صادره از شعب  7118دادگاه کیفری دو تهران.
دادنام شمارة  9119911221811127صادره از شعب سوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید
بهشتی تهران.
دادنام شمارة  911992792111111صادره از شعب  7110دادگاه کیفری دو شهرستان تهران.
دادنام شمارة  9119912797317119صادره از شعب  7118دادگاه کیفری دو تهران.
دادنام شمارة  9119931221811791صادره از شعب سوم دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشیتی
تهران.
رهبری ،ابراهیم؛ حسن لجماورک (« .)7839تح ی ی تطبیقی بر حمایت حقوقی از حیق بیر شیهرت ییا
تیویر تجاری ورزشی» ،مج حقوقی داگستری ،س  ،38ش  ،713صص  17ی .98
شمس ،عبدالحمید ( .)7832حقوق مالکیت بر عالیم تجاری و صنعتی ،تهران ،سمت.
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. میزان، اصول حقوق مالکیت فکری.)7891(  مریم،شیخی
 سیابق79  صادره از شیعب دوم دادییاری دادسیرای ناحیی9319912721211131 قرار نهایی به شمارة
.) فع ی21 تهران (ناحی
 سیابق79  صادره از شیعب دوم دادییاری دادسیرای ناحیی9319912721211170 قرار نهایی به شمارة
.) فع ی21 تهران (ناحی
 سابق تهیران79  صادره از شعب دوم دادیاری دادسرای ناحی9119912721211710 قرار نهایی شمارة
.) فع ی21 (ناحی
 سیابق79  صادره از شعب چهیارم دادییاری دادسیرای ناحیی9119912721117107 قرار نهایی شمارة
.) فع ی21 تهران (ناحی
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