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 : حاضرین در جلسه

 ) رییس اتاق اصناف شهرستان شمیرانات و عضو هیأت رییسه اتاق اصناف ایران(حسین طاهرمحمدي * 

کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکري و پژوهشگر دکتري -19دادسراي ناحیه 2دادیار شعبه ( حسن لجم اورك* 

 )حقوق خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی

 -رییس مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادي اتاق اصناف شهرستان شـمیرانات (سیدعلیرضا شکوهیان * 

 )شگاه شهیدبهشتیکارشناس ارشد حقوق اقتصادي و پژوهشگر دکتري حقوق خصوصی دان

هـاي اتـاق   پژوهشگر دکتري حقوق عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی و دبیر امور کمیسیون(صادق سازگاري * 

 ) اصناف شهرستان شمیرانات

-گذاري بینپژوهشگر دکتري حقوق تجارت و سرمایهکارشناس ارشد حقوق مالکیت فکري و ( مهدي کارچانی* 

 ) المللی دانشگاه شهیدبهشتی

 )کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکري دانشگاه شهیدبهشتی( علی سیدین* 

کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکري دانشگاه شهیدبهشتی و پژوهشگر دکتري حقـوق  ( خداداديمحمدحسن * 

 )نفت و گاز دانشگاه تهران

 )پژوهشگر کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکري دانشگاه قم(مقدم عارفه محمدي* 

 ) پژوهشگر کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکري دانشگاه قم(م زینب سرانجا*

 )پژوهشگر کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکري دانشگاه قم(مرضیه شهرستانی * 

 ) پژوهشگر کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکري دانشگاه قم(زهره امیري * 

 )قمپژوهشگر کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکري دانشگاه (مینا پورسعیدي * 

 ) پژوهشگر کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکري دانشگاه شهیدبهشتی( نسترن لرستانی* 
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جنـاب  در خـدمت  بسم اهللا الرّحمن الرّحیم، با عرض سالم و احترام خدمت دوستان و حضار ارجمنـد؛   :شکوهیان

دکتري حقوق خصوصی آقاي لجم اورك قاضی محترم دادگستري، کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکري و پژوهشگر 

 صـادره  آرايبا توجه به . اي دارندها و آثار برجستهدانشگاه شهیدبهشتی هستیم که در حوزه مالکیت فکري، دیدگاه

 تواند بـراي جلسـه امـروز   می و همین موضوع با مبانی اقتصادي هم آشنایی دارند از سوي ایشان، مشخص است که

تواند به یاري قضات، وکالي دادگسـتري و  حوزه مالکیت فکري چطور می قوانین و مقرراتحائز اهمیت باشد؛ اینکه 

   .باشد کارآمددي آید که بتواند به لحاظ اقتصاکارشناسان و مشاوران حقوقی به اجرا در

دکتر که آقاي جناب  کنم خدمتکنم خدمت حضار گرامی و خیرمقدم عرض میسالم عرض می :محمديطاهر

. کنم که اهتمام الزم را براي برگزاري منظم جلسات کمیته دارندشکوهیان هم تشکر میاز آقاي  .شرف حضور دارند

موضوع . ها انجام خواهم داددهند، براي حمایت از این کمیتهمن هر آنچه را که قوانین و مقررات به من اجازه می

برندسازي و رعایت مبانی  واحدهایی صنفی که با رعایت اصول. نشست امروز براي اصناف بسیار حائز اهمیت است

کنند، کماکان در معرض خطرات طرح دعوا قرار قانونی، در گام اول نسبت به ثبت عالمت تجاري خود اقدام می

دهند، باز هم خود را در مقابل شکایت حقوقی، کیفري هایی که انجام میگذاريرغم سرمایهدارند و ممکن است علی

این موضوع، ضمن اینکه براي بسیاري از صنوف توانمند در سطح کشور . ینندوکاري دیگر ببکسب و یا حتی صنفیِ

اهمیت دارد، براي اغلب واحدهاي صنفی سطح شهرستان شمیرانات نیز مفید فایده است؛ چراکه ما در سطح 

ه گونه کنظام حقوق مالکیت فکري نیز همان. هاي تجاري شناخته شده را داریمشهرستان، تجمع برندها و عالمت

وکارها و واحدهاي صنفی باشد و اي ساماندهی شود که حامی کسبجناب آقاي شکوهیان بیان کردند، باید به گونه

در خدمت جناب آقاي دکتر لجم اورك هستیم تا . هاي سالم و قانونمند اقتصادي بپرهیزداز لطمه زدن به فعالیت

 .  روز مشکالت در این حوزه را ارائه فرمایندضمن طرح مسئله، راهکارهاي قابل استفاده جهت جلوگیري از ب

کنم از مجموعه اتاق اصناف شهرستان تشکر می کنم خدمت حضار محترم؛سالم عرض میبه نام خدا،  :لجم اورك

تبریکی هم باید خدمت . شمیرانات و برادر عزیزم جناب آقاي شکوهیان که این فرصت را در اختیار من قرار دادند

ها، باعث دلگرمی جامعه علمی عرض کنم؛ اینکه نگاه علمی ایشان و استفاده از ظرفیت دانشگاهآقاي طاهرمحمدي 

شد که آیا موضوعی لذا باید بررسی می. جمع حاضر هم جمع دوستان از گرایش حقوق مالکیت فکري است .است

گرفته شد که هر دو جنبه بنابراین، موضوعی در نظر . آکادمیک براي جلسه تعیین شود یا موضوعی عملی و اجرایی

 . را پوشش دهد
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 .از مفهوم عالمت تجاري کمک بگیرم خواهممی. از عالمت تجاري در دعاوي نقض استاستفاده  نشست، موضوع

 و خالف قاعده ءمن به مالکیت فکري به صورت یک استثنا. اي را بیان کنمالبته قبل از ورود به بحث باید مقدمه

، رقابتی و اقتصادي هاي بازاريتحلیل. سیستمی باشدبرون ي مضیق وشود باید تفسیرمی تفسیري که. کنمنگاه می

کیت فکري به دنبال ارتقاي نوآوري در سطح کشور مال. وارد کنیممالکیت فکري  باید در حوزهو حتی اجتماعی را 

با  آن را توانیمچطور می، ما ؟ اگر هستخیرسوال اول این است که آیا عالمت تجاري مالکیت فکري هست یا . است

این گونه است؟ اینعالمت تجاري هم آیا . ناشی از ذهن انسان است ،اختراع و طرح صنعتی مقایسه کنیم؟ اختراع

 . برخی معتقدند که اساساً عالمت تجاري، مالکیت فکري نیست. برانگیز استبحث چالش

به نتیجه  کمیسیون قضایی مجلس در نامه تریپس،قتمواف) 15(ماده  بر اساس. به مفهوم عالمت تجاري اشاره کنیم

یا ترکیبی از  نشانههرگونه در نظر گرفته شود؛ بدین شرح که  مفادرسیدیم که براي تعریف عالمت تجاري همین 

 »الف«بند  .هاي دیگر متمایز گرداند ت فعالیتها یا خدما ها یا خدمات یک فعالیت را از کاال که بتواند کاال هانشانه

: گونه تعریف کرده استنیز عالئم تجاري را این، هاي صنعتی و عالئم تجاريقانون ثبت اختراعات، طرح) 30(ماده 

 . »کاالها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازدیتی که بتواند نشان قابل رؤ هرعالمت یعنی «

هاي مهم ، یکی از داراییکار داردواي در رونق کسبکنندهعالوه بر این که نقش مهم و تعیین ،عالمت تجاري

ز یعنی جلوگیري ا ؛اش استدلیل این امر هم همان نقش ذاتی. شودنیز محسوب میهاي کوچک و بزرگ شرکت

در تحلیل اقتصادي عالمت تجاري و ضرورت حمایت از آن، یکی از مباحثی که . کنندهسردرگمی و گمراهی مصرف

هاي سنگین جستجو رها کننده را از هزینه، مصرفعالمت تجاري. ستهزینه جستجو احلیل تشود، بحث مطرح می

گیرد و اعتماد ایجاد کننده قرار میاي از اطالعات مبدأ، در اختیار مصرفعالمت تجاري، به عنوان چکیده .کندمی

 . استکننده گري در ذهن مصرف، تداعینقش عالمت تجاري .کندمی

کننده به ، مصرفکندرا وارد بازار مییک تاجر کاالیی یعنی وقتی . داردکیفیت یا گارانتی نیز  کارکردعالمت تجاري، 

کنید ، به آن اعتماد میبینیدیک شرکت معتبر را میکاالي  و رویدمارکت میوقتی به سوپر الً؛ مثکندآن اعتماد می

آن عالمت داند اطالعاتی که ر طول زمان است و میکننده ددهنده اعتماد مصرفنشانامر این  .خریدآن را میو 

گارانتی یا به این کارکرد کیفیت  .کند، به آن تکیه میبراي همین .تجربه شده است ،دادهارائه در طول زمان تجاري 

یانش ارتباط برقرار صاحب عالمت تجاري از طریق آن با مشتر. تبلیغاتی است ،کارکرد دیگر عالمت تجاري. گویندمی

بنابراین، عالمت تجاري از طریق . شناسدرا می شودیعنی مشتري از طریق عالمت، کاالیی که وارد بازار می کند؛می
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، در نهایت. تجاري عالمت تجاري هستند-این موارد، کارکردهاي اقتصادي. شودرسانه یا فضاهاي مجازي تبلیغ می

کند و براي او کننده با آن انس ذهنی پیدا میمصرف ،شودعالمت تجاري استفاده میوقتی  ،که در طول زماناین

    .شوداعتماد ایجاد می

سیستم  )2 سیستم مبتنی بر ثبت؛) 1: توان به چند دسته تقسیم کردرا می هاي حمایت از عالمت تجاريسیستم

یک سیستمی این طور است که به صرف ثبت عالمت . سیستم مرکب از ثبت و استفاده) 3 مبتنی بر استفاده؛ و

ثال، براي م ، مبتنی بر استفاده است؛دیدگاه دیگر. مند شویدهاي حقوقی بهرهتوانید از همه حمایتتجاري شما می

ا توانید آن ر، نمینکرده باشید برداري اقتصاديیا بهره تا زمانی که در طول زمان از عالمت استفاده ،آمریکا حقوق در

مت تجاري مشهور عالحمایت از . برده باشد نفعباید استفاده شده باشد و آن کشور از آن عالمت  حتماً .ثبت کنید

و به  تجارت استفاده شده باشدر شود که دزمانی حمایت میشود محل اختالف است؛ بعضاً گفته میدر آمریکا نیز 

این . پذیرندپذیرند و برخی نمیهاي آمریکا این را میادگاهالبته برخی د. وري اقتصادي آمریکا کمک کرده باشدبهره

ه یک سیستم مرکب وجود ها به این نتیجه رسیدند ک، کشوردر نهایت .در طول زمان توسعه پیدا کردند ،دو دیدگاه

از حمایت  منديبهرهولی براي  ،نیاز به استفاده وجود ندارد ،براي ثبت. و هم استفادههم ثبت داشته باشد؛ یعنی 

 . باید از عالمت تجاري استفاده شده باشد ،حقوقی

یعنی تجارت در . »تجاري«از نام آن هم پیدا است؛ عالمت  .تواند عالمت تجاري ثبت کند که تاجر باشدکسی می

یک بحث  در مباحث حمایت از عالمت تجاري، .اردد را به دنبال فعالیت تجاري ،عالمت تجاري .دل آن مستتر است

 از عالمت تجاري ها رابرداريداند که همه بهرهاثباتی شما را محق میبحث . وجود دارد و یک بحث اثباتیبی سل

استفاده دیگران شد  از شود مانعوقتی می. استفاده دیگران از عالمت تجاري است منعولی بحث سلبی،  ،انجام دهید

 . وجود داشته باشد شده یا حداقل برنامه استفادهکه از عالمت تجاري استفاده 

در  ؟ي کیفري و مدنی چه هستهامانت اجرامندي از ضبهره درگاه استفاده عملی این است که جای بعدي السؤ

یعنی تا زمانی که در تجارت . ستمشروط به استمرار استفاده ا ،عالمت تجاري ثبت شدهحمایت از  ،حقوق آمریکا

 ؛استدر نظر گرفته شده براي استفاده  ساله 5 یحقوق انگلیس مهلتدر . شودحمایتی از آن نمی تأثیرگذار نباشد،

عالمت . طور استدر استرالیا هم همین. شودمی عالمت ابطال، استفاده نشودطی این مدت از عالمت تجاري اگر 

در کنوانسیون پاریس هم در خصوص استفاده و  .شودبعد ثبت می و ت که اول استفاده شدهتجاري این طور اس

. کند و باید استمرار وجود داشته باشدیعنی صرف آغاز استفاده هم کفایت نمی .ستمرار آن بحث شده استا
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نامه مادرید هم به موافقت. نامه تریپس هم استفاده از عالمت تجاري را در یک مدت معقول بیان کرده استموافقت

 .  ساله اشاره کرده است 5مهلت 

اگر عالمت تجاري  هاي صنعتی و عالئم تجاري بیان داشته کهثبت اختراعات، طرحقانون  41ماده  ،در حقوق ایران

اما این سؤال . داشته باشدوجود عذر موجهی آنکه مگر  آن را خواست؛ شود ابطالمی باشد، سال استفاده نشده 3

در این خصوص  وقی، نظري و شاید اقتصادياستفاده شود؟ تحلیل حقاز عالمت تجاري چرا باید شود که مطرح می

 .مفید است براي عمومهاي خالقانه به دنبال ارتقاي سطح نوآوري است و حمایت از ایدهمالکیت فکري . وجود دارد

مالکیت بر  شناسایی حق انحصاري دادن به کسی و .یکی از مبانی نظري حقوق مالکیت فکري هم همین است

شاید . توجیه حقوقی و اقتصادي نداردصادي داشته باشد، عالمت تجاري، بدون اینکه نفعی براي جامعه و نظام اقت

، چرا از اختراعات و براي مثال است؛ گذار ما بودهبخش قانونالهام ،مالکیت فکري هايحوزهدر تمام ، همین موضوع

کسی که وقت  .را هم در نظر گرفت عدالتتئوري  هاي اخالقی وتئوري توانمی ؟شودحمایت میهاي صنعتی طرح

اینکه . اما تئوري دیگري نیز وجود دارد؛ اش حمایت شودگذاريباید از سرمایه کند،گذاري میو سرمایه گذاردمی

عدالت . کنده عمومی را غنی حوز. داشته باشدرسد و منفعت جامعه را در پی خواهد به جامعه بهاي خالقانه میایده

هرچه . بخشی استدالت در حوزه اموال سنتی به فکر نظمبه فکر رفاه جامعه است؛ در حالی که ع ،در مالکیت فکري

تنها منفعت معقولی که عالمت تجاري براي  .شودکننده هم بیشتر مینوآوري در جامعه بیشتر باشد، رفاه مصرف

 به هاکاال بپردازد و کاال به تولید خدمات و ي را راه اندازد،کارو، این است که یک کسبتواند داشته باشدجامعه می

این طیف وسیع کاال و خدمات بتواند دست به انتخاب  در قدرت انتخاب دهد تاکننده د و به مصرفبازار عرضه شو

 . بزند

باعث امر این . توانند عالمت تجاري داشته باشندنمی است و کسبه جزءایز داد فرانشبراي قرار عالمت تجاري صرفاً

و به فکر افزایش کیفیت  دکارش باشودنبال توسعه کسب، به کندشود کسی که عالمت تجاري ثبت میمی

اندازي راه ،گذارهدف مبنایی قانون. رمت ایجاد کندبیزینس ف. به دنبال درست کردن زنجیره باشد. محصوالتش باشد

بودن عالمت اصل تخصصی. استبوده جهانی  هاياندازي شبکه تولید مناسب با استانداردوکار متعارف و راهکسب

خواهید برایش عالمت تجاري باید آن کاال یا خدمتی که می ،کنیدگوید که وقتی اظهارنامه را تکمیل میي میتجار

باید از عالمت تجاري در تجارتت استفاده کند که بودن تأیید میهمین اصل تخصصی. اعالم کنیداستفاده کنید را 

ست ا سالها وکارهاي خارجییاري از کسببس. یک استدالل دیگر، در خصوص اشخاص حقوقی خارجی است. کنی
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شود که شما در گونه است که زمانی از عالمت شما حمایت میتحلیل ما این. اندراه انداختهوکار کسبدر ایران که 

وکار راه بیاندازید صرف واردات مدنظر نیست؛ اینکه کسب. اقتصاد من نقش داشته باشید و به جامعه نفع برسانید

اما به نظر . صرف ثبت عالمت و واردات کاال و خارج کردن ارز هستندهاي تجاري خواستار عالمت اغلب. مهم است

بودن در جاي دیگري هم اصل تخصصی. استو استفاده در تجارت کار واندازي کسبراه من مبناي عالمت تجاري،

را هم ثبت  به عالمت تجاري خود یهعالئم شب ،تجاري متقاضیان ثبت عالمت بسیاري از. تواند کاربرد داشته باشدمی

 . کنند محدودخواهند قدرت مانور رقبا را فقط می آنها. استفاده کننداز آن که بخواهند بدون این ؛کنندمی

. دعالمت تجاري ثبت شده دارن 500بیش از  بعضاً کسانی هستند که. موضوع دیگر، احتکار عالمت تجاري است

از  ،کندبه فعالیت با آن عالمت تجاري می بعد که کسی شروع و کنندحتکار میبرخی هستند که عالئم تجاري را ا

فرد شروع به فعالیت کرده است و براي . کنندمی وجهتقاضاي شکایت و  استفاده از عالمت تجاري، در قبالفرد 

اي را بست و در کارخانهشود با صد هزار تومان می. شود این وجوه را بپردازداینکه فعالیت او متوقف نشود، ناچار می

وقتی واحد کسب فردي تعطیل  .شودیات تجاري و هم حیات مدنی فرد میهم باعث از بین رفتن ح ،این صورت

  .شودبیند و هم این امر موجب از بین رفتن اعتبار و آبروي او میشود، هم به لحاظ اقتصادي زیان میمی

 سؤالی که از او کردیم این بود که آیا از این عالمت تجاري در. کردوکیل یکی از برندهاي آمریکایی شکایتی را طرح 

پاسخی که . شود یا خیر؟ شاید نقدهایی به تحلیل من وارد شود، اما به لحاظ اقتصادي مفید استایران استفاده می

ده بودند که هاي حقوقی هم اشاره کردادگاه. آیدسال است که به ایران نمی 10وکیل داد این بود که شرکت فوق، 

من در کتب مالکیت فکري جستجو کردم و رأیی پیدا کردم از یک . تواند در قالب فورس ماژور مطرح شودتحریم می

یعنی چون محصوالت کوبایی . آنجا همین استدالل ارائه شده بود. قاضی انگلیسی؛ در خصوص تنباکوي کوبایی

قاضی انگلیسی در آنجا شکایت را رد کرد و گفت . نداشته است اند، این شرکت امکان ورود به آن بازار راتحریم شده

همین . و نوعی بروز شرایط دشوار و سخت است Hardshipتوان فورس ماژور دانست؛ تحریم صرفاً که تحریم را نمی

هم وقتی شرکتی در دوره تحریم قرار دارد و در همین دوره، عالمت تجاري خود را . ماجرا در آن پرونده پیاده شد

کند، اصل استفاده از عالمت تجاري چه سودي براي او دارد؟ بسیاري از برندها در ایران به تقلید از تمدید می

کننده هم ارتباطی میان این کاال و کاالي شرکت اصلی شوند و از سوي دیگر مصرفکاالهاي آمریکایی تولید می

توانید بگویید که این موضوع، گمراهی شما می. اد باشدتواند این موضوع محل انتقمی. درست است. کندبرقرار نمی

دهد بگوییم که ما از عالمتی تجاري کننده را در پی دارد، ولی تحلیل اقتصادي این وضعیت، اجازه میمصرف
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شود، چرخ اقتصادي کشور این امر باعث می. اندازي کرده استوکار مشروعی راهکنیم که در ایران کسبحمایت می

اي برخی در گوشه. شد، ما با وضعیت کنونی روبرو نبودیماگر مالکیت فکري به درستی هدایت می. خدنیز بچر

آنچه در ایران . کننددارند از منافع آن استفاده میاند و هاي تجاري متعددي را به ثبت رساندهاند، عالمتنشسته

-چیزي به حوزه مالکیت فکري اضافه نمی. ندشود، اکثراً مالکیت فکري نیستتحت عنوان مالکیت فکري شناخته می

از طرفی این وضعیت را با آن انتقاد مقایسه کنید که اصالً آیا . رسانندکنند و صرفاً همان موارد موجود را به ثبت می

گیري دیگر بر روي ثبت عالمت تجاري سختهاي در کشورتوان به عالمت تجاري مالکیت فکري گفت یا نه؟ می

 . شودیادي میز

با اینکه این . بسیار روي این هتل تحقیق و کنکاش شد. اي دیگر، هتل معروفی شکایت خود را طرح کرددر پرونده

اما سؤال . ، اما عالمت تجاري خود را براي تمامی طبقات به ثبت رسانده بودشتمجموعه فقط به هتلداري اشتغال دا

-مت استفاده کند و به عنوان مثال شیرآالت تولید کند، آیا مصرفاي بیاید از این عالاگر تولیدکننده: من این است

کننده هیچ پیوند ذهنی میان این دو شود؟ مصرفکننده در خصوص شناسایی تولیدکننده و مبدأ کاال گمراه می

د تواند آن عالمت را ثبت کند، اما زمانی از عالمت تجاري یک فرگرچه طرف شکایت هم نمی. کندمورد برقرار نمی

یا حداقل برنامه استفاده از آن را باید . شود که در طبقه مورد نظر از عالمت خود استفاده کرده باشدحمایت می

کند که در حال أخذ مجوزهاي دیگر یا فراهم کردن دهد و اظهار میبه عنوان مثال، مجوزي ارائه می. داشته باشد

 . مقدمات کار است

فردي بدون آنکه از عالمت تجاري خود استفاده کند، علیه دیگري اقامه . ستدر بحث حقوقی هم موضوع بدین نحو ا

کنم که آیا خودت از آن عالمت استفاده من اگر قاضی دعواي حقوقی باشم سؤال می. کنددعوا و مطالبه خسارت می

تواند مانع نمیکند، کسی که از عالمت خود استفاده نمی. کند، بحث خسارت منتفی استکنی؟ اگر استفاده نمیمی

 . از کسب دیگري شود

پذیرم و جلوي فعالیت اقتصادي را این را هم نمی. الزام به منع استفاده: ممکن است دعواي دیگري را طرح کند

سازي عالمت و جلوگیري از کسب دیگران را چراکه فردي بدون استفاده، فقط قصد ذخیره. گیرمبدین دلیل نمی

نامه ثبت عالمت یک سند گویند گواهییک عده می. ي نیز در این حوزه وجود داردهاي حقوقی دیگرچالش. دارد

. شود، نیستندها سندي رسمی همانند آنچه که براي اعیان صادر میاین گواهی. پذیرممن این را نمی. رسمی است

شود؟ همانند آنچه که در اسناد موجود در حقوق سال منقضی می 10مگر سند اعیان بعد از گذشت مدتی مثالً 
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براي مثال، . انگلستان مورد اشاره قرار گرفته است، در دعاوي حوزه حقوق مالکیت فکري، چالش بر سر وجود است

کند که بله، من این ادعا می. پرسندرود، همان موارد شکلی را از وي میهاي صنعتی میکسی که به اداره ثبت طرح

توان ها را نمیلذا این. شوددر همین حد پذیرفته می. شودام و بر همین اساس گواهی صادر میانجام دادهطراحی را 

اگر . رسمیت این اسناد تا حدود همان افشایی است که نزد مقام ثبت انجام پذیرفته است. اسناد رسمی تلقی کرد

هر کدام از این دعاوي ممکن است یک . شودمیاین تحلیل را نپذیریم، دعاوي واهی در حوزه مالکیت فکري زیاد 

 . ها به این نقطه برسمشود که من در تحلیلهمین موضوع باعث می. اقتصادي را متوقف کنند-فعالیت تجاري

 . اي دارند، ارائه بفرمایندتا اینجاي مباحث، اگر دوستان سؤال یا نکته

شود و یکی از مباحثی که مطرح می. اي را متذکر شومقبل از اینکه دوستان وارد بحث شوند، من نکته :شکوهیان

شود؛ یعنی از هاي آقاي لجم اورك بعضاً فراقانونی میگویند تحلیلام این است که میمن از برخی دوستان شنیده

ها واقعاً فراقانونی کردم که آیا این تحلیلامروز که من در جلسه حضور داشتم فکر می. شودمتن قانون خارج می

ما در حوزه تحلیل اقتصادي . ها بر یک سري اسناد باالدستی منطبق استاست یا خیر؟ به نظر من، این تحلیل

تواند در حقوق ایران پیاده شود یا خیر؟ این اینکه اصالً آیا تحلیل اقتصادي حقوق می. حقوق هم این مسئله را داریم

توان با مبانی فقهی جمع کرد؟ به حقوق را چگونه می هاي من بود که تحلیل اقتصاديموضوع، خود یکی از دغدغه

 .  تواند به کار آیدرسد نتایج آن تحقیقات در همین بحث هم مینظر می

یکی رویکرد اصالت ظهور است که باید به عنوان آخرین چاره  .داریمقوانین و مقررات براي تفسیر مهم رویکرد چند 

این دیدگاه صرفاً به الفاظ قانون و مقررات توجه دارد و بر اساس  .یردبراي فهم موضوع حکم مورد استفاده قرار گ

 که در فقه اهل سنت هم زیاد نیز وجود داردتر اما یک دید جدي. پردازدهمان معناي ظاهري، به تفسیر متن می

قصد که  دررسی شوبنزدیک کرد؛ یعنی  دیدگاه مقاصدي این رویکرد را شاید به نوعی به. است بدان پرداخته شده

کند و آقاي لجم اورك رویکرد مقاصدي که کار را بسیار راحت می رسیدن به چه هدفی است؟این مجموعه قانون 

  .توان این مشکالت را حل کرداما از دید اصالت ظهور هم می. اندهم از همین زاویه به مسئله پرداخته

حکم نیز در فقه . یعنی نباید از تفسیر ضرري به کسی وارد شود. توجه داردضرر اصل ال به ون اساسیقان )40(اصل 

ضرري به جامعه و نظام اقتصادي وارد شود، باید آن تفسیر از قانون را  ،پس، اگر بنا بر تفسیري. وجود نداردضرري 

تن منافع پس، اگر بنابر تفسیري، رسیدن به منافع عمومی با کنار گذاش .کنار گذاشت؛ چون شارع حکم ضرري ندارد

بین ضرر عمومی وضرر فردي، شارع کدام را انتخاب کرده . پذیر باشد، باید به آن استناد کردیک شخص خاص امکان



 مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادي اتاق اصناف شهرستان شمیرانات                   

 » کمیته حقوق مالکیت فکري«نشست                    

 »استفاده از عالمت تجاري در دعاوي نقض؛ شرطی استثنائی یا فراگیر«: با موضوع                    

  2/8/1398 :مورخ                

۹ 
 

شود که شرع، ورود ضرر به یک شخص را روا نداند، اما ورود ضرر به منابع کند؟ مگر میاست؟ یا کدام را انتخاب می

 عمومی و اقتصاد کشور را جایز بشمارد؟

مشکل ما این است که یک شخص، واحدي صنفی یا . ا قدري به سمت واحدهاي صنفی هم سوق دهیمبحث ر

اش از این کند که در مغازهرود این واحد صنفی را پیدا می، وکیلی میدهداندازد و توسعه میوکاري را راه میکسب

-کسی که کسب. کندمی ت یا تجارتعلیه آن شرک را تحریک به شکایت وو عالمت تجاري استفاده کرده است؛ ا نام

دیگري بوده وکار واحد صنفی یا کسبعالمتی مورد استفاده  که چنیناز کجا باید بداند  ،اندازي کردهوکاري را راه

فردي بیاید و بگوید که  اگر قتی آگهی شده، فراخوان داده شده و عالمت مشابهی براي آن پیدا نشده است؛است؟ و

به نظر من ؟ در یک واحد صنفی کوچک در یک نقطه دورافتاده تحت همین نام فعالیت داشته است، چه باید کرد

توانیم یعنی نمی. توان حق را به یکی از طرفین دادبه نظر من نمی. باید جمع میان این دو حق را در نظر بگیریم

توانیم و از سوي دیگر، نمی. نداري چون دیگري در حال فعالیت است شما هیچ حقی! بگوییم که مالک عالمت

. وکار باید فعالیت خود تحت این عالمت را متوقف کندبگوییم که چون مالک عالمت شخص دیگري است، آن کسب

ر در واقع، اگ. حق مالکیت در نظر بگیریم ،باید به نسبت برخورداري این دو از عالمتپیشنهاد من این است که 

-میدو چیز که از هم قابل تفکیک نیست را با هم ادغام بخواهیم با مبانی سنتی حقوق مدنی قیاس کنیم، گویی 

 . کنیم

ثبت  کرده و بعداًاگر کسی از قبل استفاده می. یمنداررا استفاده مستمر  سبقمان ما االن در قانون :جم اوركل

در همان  ؛ البتهکنندمیور است که به موازات هم استفاده هاي دیگر این ط، در کشورعالمت تجاري اتفاق بیافتد

و کردیم  بررسی .داشتمها یکی از هتلدر خصوص  ايمن پروندهاتفاقاً . کردندکه استفاده می جغرافیایی محیط

جلوگیري از فعالیت  .ه استنیت نداشتو سوء هکرداز این عالمت استفاده میکه سال است  25فرد  مشخص شد که

گویم اگر از من سؤال شود که تابع کدام نظر هستم؟ از قانون یا بر قانون؟ می. این شخص، عادالنه و منطقی نیست

  .  از قانون و براي قانون تا رسیدن به عدالت

 شود را بدهد؟ ثبت شده که استفاده نمی تواند تقاضاي ابطال عالمتچه کسی میآقاي دکتر،  :امیري

باید فرد نفع . باشد دعوا به سود یا ضررشیعنی نتیجه  ؛داشته باشد مستقیمنفع  نفع باید حتماًذی :لجم اورك

 . گردددعوا کند و بیشتر به رقبا برمیطرح بتواند مستقیم داشته باشد تا 
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پزشک داروساز، دارویی را که در خارج از  یکاگر شود؟ وکار میببخشید؛ آیا دارو هم جزو آن کسب :سرانجام

این کاال را با همین عالمت تجاري تولید . شودها که حمایت نمیفرمول. کشور تولید شده است، در ایران تولید کند

  شود؟ وکار که فرمودید محسوب میپذیر است و جزو آن کسبآیا این هم امکان. کندمی

 کاالیی آیا در ایران وجود دارد یا خیر؟ . در ایران ثبت کرده استعالمت تجاري را آن شرکت  :لجم اورك

 . آن دارو هنوز تولید نشده است. خیر؛ هنوز کاالیی وجود ندارد :سرانجام

کند گاهی عالمت تجاري را ثبت می. شوداز آن حمایت می ،داشته باشدرا اگر برنامه استفاده در ایران  :لجم اورك

تواند به این داروساز نمایندگی دهد تا این عالمت را می. اندازي خط تولیدي در ایران را داردراهگوید که برنامه و می

 . در ایران به ثبت رساند

، شان را ثبت کنندتوانند عالمتنمیفرمودید که  ءکسبه جزیکی اینکه . دو سؤال در این خصوص دارم :خدادادي

-توانند این کار را بکنند؟ کسباز چه زمانی می ند؟کن کار ید چهبا ،کارشان را گسترش بدهندواگر بخواهند کسب

چه باید  ،اي بصورت بالفعل از عالمت تجاري ندارندکنند و هنوز استفادهدارند شب و روز کار میوکارهاي نوپایی که 

 . کند، اما شاید کار او نمود بیرونی نداشته باشدکند و روي عالمت خود کار میدارد کار فکري می کار کنند؟

 .دهد و براي این موضوع برنامه دارد، دیگر کسبه جزء نیستوکار خود را توسعه میدارد کسب وقتی :لجم اورك

گویم چرا من می. تواند تاجر باشدء نیست و میدیگر کسبه جز ،درآمد داردتومان اي صد میلیون در روز کسبهوقتی 

هاي فعالیت دفتر تجاري دارد و تر است؛دقیق فعالیت اوضوابط ناظر بر د تاجر باشد؟ وقتی شخص تاجر باشد، که بای

استفاده  عالمت تجاري باید کسی از بر اساس تحقیقاتی که من انجام دادم، .او تحت قوانین و قواعد خاصی است

به دنبال  صرفاًو  عالمت تجاري ثبت شده دارند باید جلوي کسانی که چندین. خواهد زنجیره ایجاد کندکند که می

کسی که عالمت تجاري دارد و برنامه باید از ولی . ه شودگرفت ،گرفتن خسارت و طرح شکایت علیه افراد هستند

 .حمایت کرداز آن را نیز دارد، استفاده 

و جایگاهش را احیا ندهیم قانون مزبور  )41(ماده  به آن اهمیتی که باید را چرانظر من این است که  :خدادادي

اگر آن جایگاه . شودسلب میاز عالمت دیگر حق استفاده  ،استفاده نشوداز عالمت تجاري اگر سه سال  ؟ یعنینکنیم

 )41(اگر ماده . شود یا خیراستفاده می آیا از عالمت به رسیدگی ندارد که نیازدیگر مرجع ثبت هم تثبیت شود، 

 . بسیاري از مشکالت موضوع جلسه بوجود نخواهد آمد ،احیا شود
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 )41(ماده  .ل به قانون هم رافع مسئولیت نیستکنیم و جهگهی میگویند آاست که می جاماجرا این :لجم اورك 

شد و اگر دعواي حقوقی هم با کنمنقض را احراز نمیمن  ،در دعواي کیفري. رودبیشتر در دعاوي حقوقی به کار می

اینکه اگر نه  ي کسی است که برنامه استفاده و قصد استفاده دارد،براو متعارف، فرصت معقول . کنمرا می همین کار

 .جاستاز آن استفاده نکرده، اگر طرح دعوا بکند حقوقش پا بر ولی ده سال هم  ،عالمت تجاري است مالککسی 

ماده  .ري ابطال نشده است، کماکان حق داردتوان گفت که چون هنوز حق مالکیت او از بین نرفته و عالمت تجانمی

خواهد از حقوق کند؛ زیرا تا وقتی که عالمت ابطال نشده، کماکان فرد میهنوز هم مشکل ما را حل نمی) 41(

 . تواند به ما کمک کندپس، اساساً دیدگاه اصالت ظهور نمی. مترتب بر آن استفاده کند

چیزي که من متوجه شدم، . سند رسمی نیست، که گواهی اختراعفرمودید . سؤال دیگري هم داشتم :خدادادي

تواند سند رسمی چون مدت حمایت محدود است، پس نمی. استدالل شما بر مدت محدود حمایت تأکید داشت

 . باشد

شود و تمامی حقوقی که مترتب بر آن است، بر این گواهی بار سندي رسمی که براي اعیان صادر می :لجم اورك

  .شودنمی

گوید که از فردا دهد و به عنوان مثال میگذار میحکم را قانون .اما برخی مسائل است که حکم است :خدادادي

گذار آیا در آنجا هم باید گفت که آن سند، رسمی نیست؟ این حکمی است که قانون. ساله است 5سند امالك هم 

م همان مرجعی است که سند رسمی اعیان را مرجع آن ه. داده و گفته که مدت اعتبار این حق، این مدت است

آیا انکار و تردید گواهی را هم باید در ادامه این تحلیل . کند و در تقسیمات اداري در عرض هم هستندصادر می

   بپذیریم یا خیر؟ 

حقوق اموال . صحبت از نظام حقوق مالکیت فکري کردیم. توضیحی را باید در این خصوص ارائه کنم :لجم اورك

یکی را اموال فیز تواننمی. اي هم داریمحقوق اسناد جداگانه. اي داریمحقوق قراردادهاي جداگانه. اي داریمداگانهج

توانم این لیوان را تنها من می ،براي مثال. داد متفاوت استع این اموال و نوع قرارنو .با اموال فکري مقایسه کرد

هاي زیادي با اموال چون تفاوت. توانند استفاده کنندمیده نفر  زمان، ولی از یک مال فکري، هماستفاده کنم

لیل باید تح. دانمشود را متفاوت میفیزیکی وجود دارد، من اعتبار اسنادي که در حوزه مالکیت فکري صادر می
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، در حدود افشاي آن نزد مرجع ثبت هاي فکريسند رسمی، رسمیتش در خصوص مالکیت. باشد و اقتصادي رقابتی

 . است

در ایران هم . کنیاستفاده می از عالمت تجاري چند سال است که که گوید اول نشان بدهمریکا میسیستم آ

 در. خواهند هزینه طراحی بدهندکنندگان نمییددر ایران تول. سی قرار گیردراستعالم باید بشود و اصالتش مورد بر

 و همین موضوع شوددر ایران از طراحان حمایت نمی. دهاي بزرگی هستند که طراحانش ایرانی هستنشرکت آمریکا

هایی از کشورهاي دیگر کپی و در ایران به ثبت در ایران، در بسیاري از موارد، طرح .شودآنان از ایران میباعث رفتن 

ن شود که طراحاشود و باعث میهزینه طراحی در ایران پرداخت نمی. رسد تا جلوي فعالیت دیگران گرفته شودمی

: باالي سند مالکیت خانه نوشته شده است. گویم این گواهی سند رسمی نیستاین ماجرا است که می. از ایران بروند

شود که این طرح چرا؟ صرفاً گواهی می. نامهگواهی: در حالی که در باالي این سند نوشته شده است. سند مالکیت

هاي متعددي از براي تنظیم سند خانه، استعالم. گاه استچالش آن با قاضی داد. در آن اداره به ثبت رسیده است

وکار خود را بر اساس آن قانونی وجود دارد که هزاران ایراد دارد و ما داریم کسب. شودسوي مرجع ثبت انجام می

درست است؛ یک مأمور رسمی در حدود صالحیت خود نسبت به تنظیم این سند اقدام کرده . کنیماندازي میراه

دانم که آیا این شخص من نمی. امگوید که من وارد بحث وجودي ماجرا نشدهاما خود اداره ثبت به ما می. است

آیا من قاضی هم باید از فردي که با یک حق الثبت ناچیز، صرفاً طرحی را ثبت کرده . طراح یا مخترع است یا خیر

ت فکري در حال حاضر اسم زیبایی دارد، اما وکارها شوم؟ مالکیاست، حمایت کرده و مانع از فعالیت دیگر کسب

توانم بر اساس ظاهر اي میمن هم به راحتی، بدون هیچ گونه چالش و دغدغه. اتفاقات ناگواري در حال وقوع است

دهد؛ با همان رویکرد مقاصدي که آقاي اما روح قانون و مبانی قانونی و اخالقی این اجازه را نمی. قانون رأي دهم

اعتقاد . خواهد؟ هدف مالکیت فکري باید کشف شودگذار چه میان کردند، باید بررسی کرد که قانونشکوهیان بی

توان وکارها را نمیبنابراین، حیات کسب. وکار است و نه توقف آنمن این است که هدف مالکیت فکري، رونق کسب

    .   به صرف اتکا به ظاهر یک مقرره ساقط کرد

یک عضو خارجی به و مانند  اند، صرفاً ترجمه شدهاندوارداتی قوانین بعضاً. اي را اضافه کنممن هم نکته :شکوهیان

. دارد یا خیر انطباقگروه خونی گیرنده بدن و با  آیا این عضو باید دید .دنشومی پیوند داده نظام حقوقی بدن

را  دروجود دا مالکیت فکري دیگر کشورهامقرراتی که در حوزه . کنیمداریم پیاده می هاي دیگر راتجربیات کشور

فکري برایشان نامأنوس  ی سنتی در اصناف داریم که مالکیتیهاوکارما کسب. شود در ایران پیاده کردضرورتاً نمی
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را » اصناف علیه اصناف«با تصویب این قانون، ما اصناف را با هم درگیر کردیم و شاید بتوان گفت که ما نظام . است

اتفاقاً حتی حق را هم به کسی . شده به تصویب نرسیده استرسد که این قانون، حسابلذا به نظر می. مبرقرار کردی

یعنی نه تنها اصناف را علیه اصناف قرار دادیم، بلکه از آن گروه قلیلی . کندایم که اصالً فعالیت اقتصادي نمیداده

اگر نظام قضایی هم . کنندقتصادي مشخصی، احتکار میگونه آورده اایم که عالمت تجاري را بدون هیچحمایت کرده

تصور من این است که . از این قانون ناقص حمایت کند، ظلم مضاعفی است به واحدهاي صنفی و نظام اقتصادي

اي را به عنوان مرحله گذار رسد که باید مرحلهو به نظر میتصویب چنین مقرراتی براي نظام اقتصادي ما زود بود 

  . ؛ با یک شروط و قید و بندهاي مشخصیگرفتنددر نظر می

عبارت است از : تقلب«: داردبیان می قانون نظام صنفی )59(ماده که  توان بیان کرد این استنکته دیگري که می

یا خدمت ابرازي یا  یا کمیت منطبق با مشخصات کاال لحاظ کیفیت یا ارائه خدمتی که از عرضه یا فروش کاال

هاي معتبر استفاده یکی از شرکت از عنوان ، آن واحدگر از واحد صنفی کاالیی خریدیمیعنی ا .»درخواستی نباشد

کننده این جا بحث حمایت از حقوق مصرف. توان مطابق این ماده با وي برخورد کردمی کرده و ما را فریب داده بود،

برخورد با واحد صنفی را  ،قانون نظام صنفی )72(ماده  بر اساسرجوع کنید و توانید به اتحادیه می. مطرح است

-میارجاع به تعزیرات  ،خریداراز براي جبران خسارات کند و رسیدگی میبه پرونده طی ده روز اتحادیه  .بخواهید

داده و او است که  گیري کند؛ چون قانون فقط به خریدار امکان پیگیري راتواند پیتقلب را فقط خریدار می. دهد

 هیچ ،هاي دیگر که بزرگترین متضرر هستندکارواما براي کسب .تواند جبران خسارت از واحد صنفی را بخواهدمی

البته همین مقدار هم گامی مثبت است، اما باید در اصالح قانون این . ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است

 . موضوع لحاظ شود

. خوشحالم که فرصت شد تا در این جلسه شرکت کنم. عرض سالم و احترام دارم خدمت حضار گرامی :کارچانی

حضور آقاي دکتر در دادسرا فرصت مغتنمی است تا بین مباحث . از محضر آقاي دکتر لجم اورك هم استفاده کردیم

کردید گاهی صحبت از استفاده  شما. من چند سؤال و چند نکته دارم. دانشگاهی و عملی، پیوند مبارکی شکل گیرد

فضاي  آیا استفاده درال این است که سؤ. مجزا هستند در صورتی که این دو کامالً .کاروتولید و کسبو گاهی 

 ؟خیردانید یا میکند را اقناع می اي که شماستفادهمجازي را مصداق ا



 مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادي اتاق اصناف شهرستان شمیرانات                   

 » کمیته حقوق مالکیت فکري«نشست                    

 »استفاده از عالمت تجاري در دعاوي نقض؛ شرطی استثنائی یا فراگیر«: با موضوع                    

  2/8/1398 :مورخ                

۱۴ 
 

تفاوتی بین فضاي مجازي و واقعی  هاي صنعتی و عالئم تجاري،، طرحقانون ثبت اختراعاتمطابق  :لجم اورك

صداق که م وکارهاي فروش آنالینکسبمثل  ؛فرقی ندارد. گوید استفاده شده باشدمی) 61(و ) 60(ماده . نیست

 . تواند مصداقی از استفاده باشدتجارت الکترونیک است و این هم می

تواند آیا می ،دهم داشته باشسایت یک وب و ندکرا ثبت خارجی عالمتی شرکتی اگر  ،با این توصیف :کارچانی

قابل استفاده که در همه جاي دنیا ی دارد سایتوب ام؟ مثالًهم از عالمت خود استفاده کرده داخل کشوربگوید که 

  تواند مصداق استفاده باشد؟ آیا این هم می .است

قابل قیاس با این موضوع  بدون مرز است و اصالً است؛ و بدون مرز انتهافضاي مجازي یک دنیاي بی :لجم اورك

، در ثبت کردهدر ایران را اش عالمت تجاريیک شرکت ایتالیایی که  مثالً ؛مورد به مورد متفاوت است. نیست

ندارد که بخواهیم لغوش کنیم؛ حتی اگر این تجارت  دلیلی کند و در کشور ثمره دارد،تجارت استفاده می

  . الکترونیکی باشد

دعوایی بود در سال . دانیدپس، شما استفاده در فضاي مجازي را هم از مصادیق استفاده می. بسیار عالی :کارچانی

در کشور روسیه این قضیه مطرح شده بود و استارباکس مدعی شد که من در . ؛ همان پرونده استارباکس2005

 . طور استپس نظر شما هم این. استفضاي مجازي هم بدون مرز . کنمفضاي مجازي از عالمت استفاده می

 .  وري اقتصادي منظور نظر ما استنهایتاً آن بهره. فرقی ندارد. بله :لجم اورك

وکار کنید؛ یعنی در کسبکار استفاده واز رونق کسب شما به جاي لفظ استفاده، بهتر استبه نظر من،  :کارچانی

اگر یک . نظر استارزش افزوده داشتن مد شاید نوعی داشته باشد؛استفاده شده باشد و رونق اقتصادي را به دنبال 

با استفاده ولی این استفاده . من استفاده مقدم داشتم که تواند بگویدمیفرد  بعداً ،استفاده شوددر سایتی عالمت 

  . مدنظر شما تفاوت دارد

هاي حمایتی، مبتنی که سیستمی که وجود دارد این است چالش .بحث ما بحث حقوقی اقتصادي است :لجم اورك

 چالش بپردازد کهاین خواهد به می ،انتخاب شدهبراي نشست امروز عنوانی که  .هستند، استفاده و یا مرکب بر ثبت

از این رو است که گفته . وکارها را فراهم سازدتواند موجبات رونق کسبشرط استفاده در دعاوي نقض، چگونه می

 . از عالمت تجاري در کشور مشهود باشدشود باید آثار استفاده می
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 ایرانه زبان فارسی و با ارز ب پس منوط به این است که آن سایت در ایران اثرگذاري داشته باشد؛ :خدادادي

-هایی که این شرایط را ندارند، نمیبا این احتساب سایتولی  ؛مشتریان ایرانی و داخلی داشته باشد فعالیت کند؛

   . کنندهاي بزرگی مانند آمازون که دارند با دنیا تجارت می؛ حتی سایتقرار گیرندتوانند تحت حمایت 

و یکی از استثنائات در  وجود دارددر بحث حمایت سرزمینی از عالئم تجاري که  یهاییکی از چالش :لجم اورك

در دنیا وجود دارد و از  هیک عالمت تجاري ایتالیایی ک مثالً. جازي استفضاي م استفاده در بحث همین ،این حوزه

 . کندرا محقق نمی منظور ما آید،یدهند و به ایران مکاال سفارش میدر آن نیز ایران 

کند که آن فرد فروشگاه در چه فرقی می. کندوکار در ایران کمک میچرا؟ این هم دارد به رونق کسب :خدادادي

 ایران داشته باشد، یا فروشگاه وي در جاي دیگري باشد و مشتریان وي ایرانی باشند؟ 

شرکتی فقط یک نماینده در ایران . من به دنبال این هستم که یک بیزینس فرمت در ایران ایجاد شود :لجم اورك

-من می. اثرگذاري که مدنظر من است، محقق نشده است آن. فروشندکنند و میفقط دارند کاالیی را وارد می. دارد

باید در ایران کارگاه بزند و . گویم آن شرکتی که تولیدکننده است، صرفاً نباید به فروش آن در ایران اکتفا کند

ها شاید بسیاري از شرکت. درست است. ساختار مالکیت فکري در ایران ضعیف است. فعالیت اقتصادي راه بیاندازد

ولی وقتی کسی رغبت ندارد که در ایران فعالیت اقتصادي انجام دهد، چرا باید به او . گذاري نکنندیران سرمایهدر ا

ها نظریاتم را وکارها در ایران شود؟ من بر اساس این چارچوبنفع برسانیم؟ چرا باید بتواند مانع از فعالیت کسب

قدر قوي ظاهر شود که وکاري در فضاي مجازي آنکسبممکن است . مورد به مورد بحث فرق دارد. کنممطرح می

 .   در عمل، موجبات رونق اقتصادي را نیز فراهم آورد

-نیاز خود را با آن کاال رفع می وقتی من شود؛کار فقط از طریق کارآفرینی حاصل نمیورونق کسباما  :خدادادي

. توان از آن عالمت تجاري حمایت کردنمیپس  ،را به دنبال نداشته استکار وشود گفت چون رونق کسب، نمیکنم

 .کننده هم اینجا مالك استحقوق مصرف

شتري ایرانی و آن عالمت تجاري انتقادي که وارد است این است که پیوند ذهنی بین م. درست است :لجم اورك

بحث تحلیل  .مهم استهم بسیار این بایستی نگاه کنیم که چقدر پیوند ذهنی برقرار شده است؟ . باشدوجود آمده ب

یکی حمایت از دارنده : عالمت تجاري دو رو دارد. برانگیز استاقتصادي و مباحث رقابتی بعضاً از دید حقوقی چالش
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-اگر بگویید صرف استفاده از کاالي آن شرکت، شرط استفاده را محقق می. کنندهعالمت و دیگر، حمایت از مصرف

 . اسد این تحلیل را هم بپذیریمکند، ایرادي ندارد؛ اما باید تالی ف

ال کامندر . نظام حقوق عرفینه  ،کنیمبحث می نظام حقوق نوشتهباید توجه کنیم که داریم در البته  :خدادادي

اگر از یک فرد . کنیممراجعه  ولی اگر بخواهیم معناي استفاده را بفهمیم باید به تبادر .دست قاضی خیلی بازتر است

دهد؟ با اینکه ممکن است آن عالمت تجاري اساساً به کارآفرینی کمکی بپرسیم چه پاسخی میعادي این سؤال را 

 . داند؟ به نظر من پاسخ مثبت استنمی» استفاده«برداري از عالمت را قدر بهرهنکند، آیا همین

ت ارائه شده این دالالاستیکی از  .شداي بود که در آن کاالها به صورت غیرقانونی وارد کشور میپرونده :لجم اورك

هاي الزم را عوارض گمرکی را پرداخت کرده باشد و مجوز. مجراي قانون باشد اي مالك است که دراستفاده بود که

من صرف ورود کاال را  .استفاده بدانیم یا خیرما صرف ورود کاال را آیا به این دارد که  نتیجه، بستگی. داشته باشد

 .دانماستفاده نمی

هاي بین ها به چالشمن بیشتر در جلسات کمیته. اي را عرض کنمدوستان من در میان بحث نکته :طاهرمحمدي

ها از منظر لذا صرفاً به بحث. شوم؛ چون شما مشاورین امین ما هستیدکنم و وارد بحث نمیدوستان توجه می

هایی را به اصناف سراسر هادات و طرحتوان از دل این جلسات، پیشنکنم که چگونه میرویکرد صنفی توجه می

اما چند نکته براي من حائز اهمیت بود که اگر با جامعه صنفی تطبیق دهیم، عقالنی و منطقی  .کشور پیشنهاد داد

براي اینکه . نگاه اقتصادي شما براي من بسیار حائز اهمیت بود. من بسیار لذت بردم از دیدگاه آقاي لجم اورك. است

برخی بدون . هاي اینترنتی هم ما بحث مشابهی داریمدر بحث دامنه. کامالً منطقی را در پیش گرفتید واقعاً یک افق

کنند تا اگر هاي اینترنتی را به نام خود ثبت میاي داشته باشند، بسیاري از دامنهها براي آنها استفادهاینکه دامنه

من به عنوان فعال اقتصادي، این دیدگاه را بسیار . نندبعداً شخصی آن را مطالبه کرد، در ازاي آن وجهی دریافت ک

-این ایده که به صرف ثبت، از عالمت. شوددعاوي متعددي هم در این خصوص به ما ارجاع می. دانممؤثر و پویا می

در ادامه بحث در خدمت . ها را متوقف کندتواند بسیاري از دعاوي و سوءاستفادههاي تجاري حمایت نشود، می

 .  دوستان هستیم

-هاي خود، شاید داریم به مخاطب نشانی نادرست میجایی ما در تحلیل. ببخشید؛ یک نکته باقی ماند :کارچانی

بعد  ؛کنداندازي میکار خردي را راهوکسی بدون اطالع از این موضوع، کسببعد  ؛کنممن عالمتی را ثبت می. دهیم
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 .شودمنتهی میمنع تعقیب  بهنیت ، به دلیل عدم وجود سؤرسیدگیبدیهی است که . کنممن علیه آن طرح دعوا می

این اتفاق  ،شدهعالمت ثبتوجود یک با علم به گاهی  .دانم که عالمتی ثبت شده استصحبت ما کجا است؟ من می

اعتنا داشته و فرد به قانون و حقوق دیگران بی باید دقت کرد که چرا نقض صورت گرفته و آیا علم وجود. افتدمی

را داریم؛ یعنی زمانی که داشتیم قانون مدنی و بسیاري از قوانین مهم دیگر را تصویب  1310ما قانون  بوده یا خیر؟

ث آن موقع بح .به کنوانسیون پاریس پیوستیم 1337شاید زود بوده تصویب این قانون، اما در سال . کردیممی

-به عنوان موجد حق–را از الفاظ خود » استفاده«گذار قانون ،1386در سال . و ثبت در کنار هم مطرح بوداستفاده 

توان گفت که بله، این قانون را از روي وایپو ترجمه کردند و افرادي حضور داشتند که گرایشات می. خارج کرد

ت ما تا کجا باز است؟ ما داریم در خصوص دس. ولی به هر حال، متن حاضر، قانون است. حقوقی غیرمرتبط داشتند

رشته حقوق اقتصادي خیلی مظلوم . چیزي که کسی هم به بررسی آن نپرداخته است. کنیمفلسفه قانون صحبت می

اما آیا واقعاً کسی این موضوع را تحلیل اقتصادي کرده است؟ اینکه کدام یک از این دو نظام به نفع کشور . است

شود؟ کدام یک با اهداف قوانین برنامه و اسناد باالدستی گذاري خارجی میجذب سرمایه است؟ کدام بیشتر باعث

 سازگار است؟  

سال یک نفر فعالیتی را در بازار انجام  25وقتی . ما در بازار فعالیت داریم. اي را هم عرض کنمنکته :طاهرمحمدي

حال، اگر تمام این زحمات را . را در بازار حفظ کنداي را به جان خریده تا خود هاي عدیدهدهد، یعنی دشواريمی

 . کندکسی یک شبه نادیده گیرد، خالف منطق اقتصادي است و سایرین را هم از فعالیت دلسرد می

دید من هم در این . هایی در این خصوص مطرح شودشوم از اینکه چالشمن بسیار خوشحال می :لجم اورك

کند، بحثی را مطرح نکه کسی از ثبت عالمت آگاه است و باز هم استفاده میاما در خصوص ای. شودخصوص باز می

. سال سابقه فعالیت در یک حوزه اقتصادي دارد 25فردي است که . شما خود را جاي من در دادسرا بگذارید. کنم

 .دهدنمی، اما در آن حوزه فعالیتی انجام چیزي پرداخت کردهیک سال حق ثبت نافرد دیگري هم وجود دارد که 

البته من مستنداتی هم در این . دیده گرفتکند را ناحق کسی که عمري با آن عالمت کار می بدین خاطر شودنمی

توان گفت که استفاده در قانون نیامده و می. نامه و در خصوص معیار نقضآیین) 121(از جمله ماده . خصوص دارم

دانسته که کسی که اولین بارش بوده و نمیکند اقتضا می عدالت. شوددر ظاهر هم چنین تفسیري از قانون می

 سال است یناین فعالیت که چندباید  ،در شکایت بعدي. گذاردرا باز میبعدي باب شکایت  ولی این. بگیردبرائت 
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 براي فعالیت اقتصادي ش رااسال زندگی 25کسی که آیا . ارداینجا خالء قانونی وجود د. ادامه دارد، متوقف شود

 . کندبه اعتقاد من تحلیل اقتصادي هم همین نتیجه را تأیید می. طور نیستنیت دارد؟ به نظر من این، سؤگذاردمی

عدد و  ،در تحلیل اقتصادي. کنداما نظر من این است که تحلیل اقتصادي، نتیجه دیگري را تأیید می :کارچانی

شوند، برخی از اینکه یک فعالیت اقتصادي متوقف مطرح میبله، وقتی بسیاري از مصادیق . کندآمار با ما صحبت می

اي وجود دارد، در قانون اما اگر ما حافظ قانون نباشیم و هر جا که احساس کردیم مسئله. شوندشود، ناراحت میمی

 .  شوددخل و تصرف کنیم، قانون را نقض کنیم، سنگ روي سنگ بند نمی

استفاده از سؤاما سنگ روي سنگ بند نشدن یک موضوع است؛ . اندبسیاري بر همین عقیده. بله :لجم اورك

به نظر  .دنشوبه ناحق ثبت می تجاري خیلی از عالئم. تاس دیگري موضوع هم قانونی وجود دارد که خالء فضایی

 کار گرفتهوکند که جلوي این کسب، عدالت ایجاب میاستفاده کرده تجاري اگر کسی به طور مستمر از عالمتی من،

برخی آمدند استدالل کردند که اذن مقام . علت تمدید نشدن قانون هم این بود که گفتند قانون خوبی نیست .نشود

اما ایشان . وجود داشته است؛ قرارهاي صادره از سوي ما را نقض کردند و برگرداندند 1394معظم رهبري در سال 

جا خالء قانونی اند که در اینکید کردهام معظم رهبري تأمق. قانون بعد از این اذن تمدید شد. اذن جدید صادر کردند

پس، اذن جدیدي صادر شده است و در شرایط خأل  .برجاستانون پا وجود دارد و تا زمان ارائه قانون جدید این ق

و از  ظ قانون است که حق کسی ضایع نشودقاضی تا زمانی حاف. ما با مشکالت بسیاري مواجهیم. قانونی قرار داشتیم

قاضی ماشین نیست؛ کامپیوتر نیست که هر اطالعاتی به او وارد شود، . کند که حافظ عدالت باشدقانونی حفاظت می

در خصوص شرط استفاده هم عرض کنم که ما این شرط را از شروط تحقق نقض . خروجی ثابتی از آن بیرون بیاید

هم براي استفاده ندارید، نقض عالمت از سوي دیگري  ايگفتیم اگر از عالمت خود استفاده نکردید و برنامه. دانستیم

 . مهمترین معیار نقض، گمراهی است. شودمحقق نمی

فرمایید که این شرط به نوعی از عناصر موجهه جرم است؛ و شما به نوعی بیان می ما یک استفاده داریم :کارچانی

اینکه بگوییم صاحب عالمت باید حتماً استفاده کرده باشد از عالمت  .این یک بحث، به لحاظ نظري، کامالً مجزا است

 . بنابراین، این دو موضوع نباید با هم خلط شود. جدا استکامالً تا حق طرح شکایت داشته باشد، این یک موضوع 

. کردند نکته بسیار خوبی را آقاي کارچانی اشاره. اي را عرض کنمدر خصوص تحلیل اقتصادي، من نکته :شکوهیان

شود که شخصی ضعف اطالعات خود را به وفور مشاهده می. در حقوق ما، سه قشر به تحلیل اقتصادي ورود کردند
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طور اجرا گویند که اگر این مقرره اینهاي خود میبسیاري در صحبت. کندپشت تحلیل اقتصادي حقوق پنهان می

خیلی سخت است . کندیعنی دارد تحلیل اقتصادي میزند، شود؛ وقتی کسی این حرف را میشود، بازار مختل می

. خوبی براي تحلیل وجود ندارددنیا آمار  دراصوالً . تحلیل اقتصادي صحبت کنیم بهراجع  ،آمار نداریم که وقتی

کدام که کنیم ، باید آمار را بگذاریم و تحلیل تقنیندر سطح . و قضاوت باشد تقنینتحلیل اقتصادي باید در سطح 

خاص  پروندهقاضی وقتی در یک  اما. بالقوه و راهکارهاي موجود، منافع بیشتري براي ما دارد ین قوانینِیک از ا

تواند حکم کلی قاضی نمی. باشدترین باید آگاه گیرد،با توجه به اطالعاتی که از طرفین دعوا می ،کندقضاوت می

-ر خصوص شرط استفاده در تمامی موارد هزینهپس شاید نتواند د. ترین استفقط در همان پرونده آگاهبدهد و 

ها و منافع استفاده از یک تفسیر هزینهتواند در یک پرونده فایده کند و ابزار کافی را در اختیار ندارد، اما می

 . بخصوص را بررسی کند

 

 


