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 اینکـه نظر از صحت و سقم قضیه نظر به  باشد صرف شماره ... که ضمیمه پرونده می

رسیدگی به موضوع تخلف در صالحیت ایـن شـعبه نبـوده و در صـالحیت محـاکم      

نامـه اجرایـی    آیین 26لذا شعبه به استناد ماده  ،باشد عمومی دادگستري کاشان می

عمـومی و   هاي دادگاهقانون آیین دادرسی  55 و 54قانون تعزیرات حکومتی و مواد 

 ،تگی و اعتبار محاکم مورد اشارهانقالب در امور کیفري قرار عدم صالحیت به شایس

  ...».ي صادره قطعی است أنماید. ر صادر و اعالم می

قرار شعبه چهارم بازپرسی دادسراي عمومی و انقالب کاشان (مورخه 

31/4/94(  

گزارش سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  درخصوص«

با عنایت به جمیع اوراق و کاشان علیه ا.ح. ط. مبنی بر جعل عالمت و نشان تجاري 

 179نظر از صحت و سقم موضوع معنونه توجهاً به ماده  محتویات پرونده، صرف

 59تجاري ناظر به ماده  عالئمهاي صنعتی و نامه قانون ثبت اختراعات، طرح آیین

موضوع پرونده در صالحیت دادسراي عمومی و انقالب  اینکهقانون با عنایت به 

عدم صالحیت به اعتبار صالحیت دادسراي عمومی و انقالب  باشد قرار تهران می

  ».گردد. قرار صادره وفق مقررات قطعی است صادر و اعالم می ،تهران

تهران  19قرار شعبه هفتم بازپرسی دادسراي عمومی و انقالب ناحیه 

  )23/6/94(مورخه 

گزارش سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  درخصوص«

اداره  تجاري جعل سند رسمی (گواهی ثبت عالمتدایر بر کاشان علیه ا.ح. ط. 

نظر   ر از صحت و سقم موضوعنظ مالکیت صنعتی) و استفاده از سند مجعول صرف

ي تجار عالئمهاي صنعتی و که موضوع از شمول قانون ثبت اختراعات، طرحبه این

آن خارج بوده و مشمول عمومات قانون مجازات اسالمی  59و ماده  1386مصوب 

باشد با عنایت به اصل صالحیت مراجع قضایی  (فصل پنجم بخش تعزیرات) می

محل وقوع و کشف بزه مذکور خارج  اینکهمحل وقوع و کشف بزه معنونه و نظر به 
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ان کاشان قرار دارد از حوزه قضایی شهرستان تهران و در حوزه قضایی شهرست

کیفري این مرجع خود را قانون آیین دادرسی  117و  116هذا مستنداً به مواد علی

صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صالحیت به اعتبار صالحیت و شایستگی 

  نماید.  صادر و اعالم می ،دادسراي عمومی و انقالب شهرستان کاشان

صالحیت، اصل پرونده در راستاي اعمال  النهایه با توجه به حدوث اختالف در

 هاي دادگاهقانون آیین دادرسی  27قانون مرقوم ناظر بر تبصره ماده  317ماده 

عالی کشور به دیوان صالح ذيعمومی و انقالب در امور مدنی جهت تعیین مرجع 

  ...».عنه با اتهامات فوق تطبیق داده شد  گردد. ضمناً عناوین اتهامی مشتکی ارسال می

  )18/9/94 مورخه( کشور عالیدیوان هفتم و سی شعبه أير

اختالف در صالحیت بین دادسراهاي عمومی تهران و  درخصوص«

کاشان به نحوي که در قرارهاي صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب 

یافته است با توجه به مجموع محتویات پرونده و عنوان فعل ارتکابی متهم که 

باشد موضوع از مصادیق بارز  جعل نام تجاري و استفاده از سند مجعول می

 59هاي تجاري بوده لذا با استناد به ماده  و نام عالئماختراعات و  قانون ثبت

 317تجاري و با رعایت ماده  عالئمهاي صنعتی و قانون ثبت اختراعات و طرح

با ی آیین دادرسی مدن 27و تبصره ذیل ماده کیفري قانون آیین دادرسی 

ب تهران نظر دادسراي کاشان و اعالم صالحیت دادسراي عمومی و انقال تأیید

  ».شود حل اختالف می

  مقدمه

 وظـایف  و تشـکیالت  قـانون   1مـاده   12دانیم مطابق با بنـد   که میگونه همان

 مـواد  قانون  9 - 7و مواد ) 1367مصوب (پزشکی  آموزش و درمان بهداشت، وزارت

ــه تأســیس ،)1346مصــوب (بهداشــتی  و آرایشــی و آشــامیدنی و خــوردنی  هرگون

 پروانـه  تحصیل به محصوالت فوق منوط بندي بسته و تولید جهت کارگاه یا کارخانه

است. بنـابراین، ایـن    پزشکی آموزش و بهداشت، درمان وزارت هایی چوناز سازمان

 بـه  مذکور، نسـبت  محصوالت عرضه و فعالیت و تولید به شروع پیش از بایدواحدها 

این وظیفـه   ،وزارت بهداشت  .نمایند یادشده اقدام وزارت از بهداشتی مجوزهاي خذأ
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 علوم هاي دانشگاه وظایف خود از طریق و تشکیالت قانون  2ماده  1 را حسب تبصره

یکـی از   .رسـاند  درمـانی سراسـر کشـور بـه انجـام مـی       بهداشتی خدمات و پزشکی

پروانـه  باشـند   خذ آن مـی أملزم به  مجوزهاي بهداشتی که مراکز تولیدي صدرالذکر

هـاي مختلـف مـورد عمـل وزارت      ها و دسـتورالعمل  نامه یینآ براساساست.  ساخت

 از بعضـی  روي بـر  صـنعتی  عالئم اجباري ثبت و نصب نامه آیین«بهداشت از قبیل: 

ــاس ــی اجن ــوراکی و داروی ــی و خ ــوب »آرایش ــ 3/2/1328 مص ــران تأهی ،وزی
1
 

 و تولیـد  هـاي  کارگاه کارگاهی بهداشتی پروانه تمدید و صدور اجرایی دستورالعمل«

 بهداشتی پروانه صدور نحوه اجرایی دستورالعمل«و » غذایی هاي فرآورده بندي بسته

هـر دو  » بهداشـتی  و غذایی، آرایشی هاي فرآورده) خالی ظرفیت از استفاده( ساخت

صـدور   ) ازجمله مدارك مورد نیاز جهت1393شده در سال  (بازنگري 1386مصوب 

ثبت عالمت تجـاري نـزد اداره مالکیـت    ه گواهی مصدق یا تمدید پروانه ساخت، ارائ

  صنعتی از سوي واحد تولیدي متقاضی است.

ــاد آراء  ــه از مف ــماره    چنانک ــده ش ــادره در پرون  9409983658200013ص

گیري به دانشگاه علوم پزشکی  خذ پروانه ساخت کارگاه گالبأآید متهم جهت  برمی

رك مورد نیاز مبادرت به ز مداکاشان (معاونت غذا و دارو) مراجعه و به عنوان یکی ا

ه یک فقره گواهی ثبت عالمت تجاري (نفیس) به نام خود کرده اسـت. دانشـگاه   ارائ

مزبور پس از اطالع از عدم صدور این سند از ناحیه اداره مالکیت صنعتی و مجعـول  

هـد.   د مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان کاشان اطـالع مـی   ،بودن آن

موضـوع گـزارش واجـد عنـوان مجرمانـه       اینکـه زمان با توجه بـه  سوم این سا شعبه

کنـد و پرونـده را جهـت     درستی اقدام به صدور قرار عدم صـالحیت مـی   باشد به می

  

 از اعم زیر در مشروحه غذایى مواد و طبى و دارویى اجناس تمام«نامه قدیمی:  این آیین 1وفق ماده  .1

 بر که مشخصى اسم تحت بازار در و کشور وارد و ساخته خارج در یا و ساخته ایران داخل در کهآن

 تجارتى یا صنعتى عالمت داراى باید گیرد قرار فروش معرض به شود مى زده آن برچسب روى

 با جنس سازنده نشانى و تجارتى اسم الف): شود تصریح زیر نکات برچسب روى در و بوده شده ثبت

 ..»..ایران  در عالمت ثبت شماره ب). مبدأ کشور قید
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نمایـد. پرونـده بـه     کاشان ارسال مـی  انقالب و عمومی رسیدگی قانونی به دادسراي

این تصور کـه   گردد و بازپرس محترم با این دادسرا ارجاع می بازپرسی شعبه چهارم

تجـاري مصـوب    عالئـم هـاي صـنعتی و   موضوع مشمول قانون ثبت اختراعات، طرح

آن قـرار دارد و رسـیدگی بـه آن در     59) و ماده .(از این پس: ق.ث.ا.ط.ع.ت.. 1386

باشد از خود نفـی صـالحیت کـرده و     انقالب تهران می و صالحیت دادسراي عمومی

 بازپرسـی  هفـتم  با ارجاع موضـوع بـه شـعبه    فرستد. پرونده را به دادسراي اخیر می

تهران، این مرجـع نیـز ضـمن مخالفـت بـا نظـر شـعبه چهـارم          19 ناحیه دادسراي

جعـل سـند    بازپرسی دادسراي کاشان معتقد است که عنوان صحیح اتهامی مـتهم، 

اداره مالکیت صنعتی) و استفاده از سند مجعول  تجاري رسمی (گواهی ثبت عالمت

آن و بالنتیجـه   59مبنـا، موضـوع از شـمول ق.ث.ا.ط.ع.ت. و مـاده      باشد؛ بر این می

صالحیت مراجع قضایی تهران خارج بوده و مشمول عمومات قانون مجازات اسالمی 

لذا با عنایت به اصل  ،) قرار دارد535و  533(مواد  راتیتعز یعنی فصل پنجم کتاب

رسـیدگی بـه موضـوع در     ،صالحیت مراجع قضایی محل وقوع و کشف بزه معنونـه 

باشد. بـا توجـه بـه حـدوث اخـتالف در صـالحیت از        صالحیت دادسراي کاشان می

 صالح ذيناحیه مراجع قضایی دو استان، موضوع جهت حل اختالف و تعیین مرجع 

 عـالی دیـوان  هفـتم  و محترم سـی  شود. النهایه شعبه عالی کشور ارسال میبه دیوان

تدالل شعبه هفتم بازپرسی دادسراي تهـران بـا ایـن    کشور با مردود اعالم نمودن اس

 59باشـد مسـتند بـه مـاده      فیه از مصادیق بارز ق.ث.ا.ط.ع.ت. مـی عقیده که مانحن

  قانون اخیرالذکر، رسیدگی به موضوع را در صالحیت دادسراي تهران دانسته است.  

رسـیدگی بـه   «دارد:  الزم به ذکر اسـت کـه مـاده مرقـوم چنـین اشـعار مـی       

ی آن در صـالحیت شـعبه یـا    یـ نامه اجرا ینیاین قانون و آ يفات ناشی از اجرااختال

باشد که حداکثر تا شـش مـاه بعـد از     هاي عمومی تهران می شعب خاصی از دادگاه

نظـر از   صرف...».  گردد یه تعیین میییس قوه قضائتاریخ تصویب این قانون توسط ر

بـه انجـام    یهیقـوه قضـا  ت محتـرم  آیا تکلیف مقرر در این ماده از سوي ریاسـ  اینکه

 يرسیدگی به اختالفات ناشـی از اجـرا  رسیده است یا خیر، حسب صراحت آن تنها 

 و ازجملـه اصـل صـالحیت    صـالح  ذيتعیین مرجـع  موصوف از شمول اصول قانون 
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 26مـاده   تیخارج شده و با رعا يفریک يها یدگیکشف بزه در رس ایمحل وقوع  مراجع

و دادسـراهاي تهـران    هـا  دادگـاه یت کیفري اختصاصاً در صالحین دادرسی قانون آی

دود صالحیت مراجع قرار گرفته است. بنابراین، آنچه در این مقام جهت تشخیص ح

ز اهمیـت اسـت شـناخت مرزهـا و قلمـرو ق.ث.ا.ط.ع.ت. مصـوب       قضایی تهران حائ

بـر   دتأکیـ رو، ابتدا در بخش اول بـا   ینو موضوعات تحت شمول آن است. از ا 1386

 الـذکر قپیرامـون قلمـرو قـانون فـو     اختصار، بهتجاري مقوله مقررات حاکم بر عالئم

 هفـتم  و ي صـادره از شـعبه سـی   أر ادانـه به بررسـی نق  ، سپسسخن خواهیم گفت

  پردازیم. کشور در پرونده مورد بحث می عالیدیوان

تجـاري   عالئـم هاي صـنعتی و  ) قلمرو قانون ثبت اختراعات، طرح1

  1386مصوب 

 نینـو  یحقـوق  میـ رژ کی دیتمه هدف با.ث.ا.ط.ع.ت. ق میدان یطورکه م همان

 ،یصـنعت  تیـ مالک یعنـ ی) ي(فکـر  يمعنـو  يهـا تیـ مالک از یمهمـ  بخـش  بر ناظر

اسـت. قـانون    دهیـ گرد 1/4/1310قانون ثبت عالئم و اختراعـات مصـوب    نیگزیجا

 1386مــاه  فــوق مشــتمل بــر شصــت و شــش مــاده در جلســه مــورخ هفــتم آبــان

و مجلس طبق اصـل هشـتاد و پـنجم     دیرس بیو حقوقی به تصو ییکمیسیون قضا

 يسال موافقـت کـرد. مهلـت اجـرا     آزمایشی آن به مدت پنج يقانون اساسی با اجرا

 کـه  اسـت  شـده  دیـ دمتمجلـس   ينوبـت از سـو   نیقانون موقت تاکنون چنـد  نیا

 ثبت قانون آزمایشی ياجرا مهلت تمدید قانون واحدهماده بـــــــه آن نیآخـــــــر

ــاطـــرح ،اختراعات  1394 مهرماه سیزدهممصـــوب  يتجارم ئـــعال و صنعتی يهـ

 تاریخ ازقـانون مزبـور    آزمایشی ياجرا مهلتواحـده،  دهمـا  نیـ ا وفـق . گـردد  یبازم

  شده است.   تمدید سال دو مدتبه  ءانقضا

هـاي  به بخش مهمی از انواع مالکیـت اشاره گردید قانون یادشده راجعه کچنان

 ،هـاي تجـاري مقرراتـی را   و نـام  عالئـم هاي صنعتی، صنعتی شامل اختراعات، طرح

وضع و حقوق و تکـالیف مالکـان آنهـا را روشـن کـرده اسـت. بحـث از اختراعـات،         

لـذا در ادامـه    هاي تجاري از حیطه این نوشتار خـارج اسـت  هاي صنعتی و نام طرح
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تجـاري و تعیـین قلمـرو قـانون      ئـم صرفاً به مطالعه اجمـالی مقـررات نـاظر بـر عال    

  پردازیم. صدرالذکر از حیث این مقوله می

 قابـل  نشـان  هـر  ،»تجاري عالمت«قانون مورد بحث،  30وفق بند (الف) ماده 

 متمـایز  هم از را حقوقی یا حقیقی اشخاص خدمات یا کاالها بتواند است که رؤیتی

 کننـده  مشخص و فمعرّ است که عنوانی یا هر اسم ،»نام تجاري«که حالیدر ؛سازد

ناظر بر  ،لذا عالمت تجاري .باشد (بند (ج) ماده مرقوم) می حقوقی یا حقیقی شخص

ــام تجــاري   ــده آنهاســت حــال آنکــه ن ــت   ،محصــوالت و متمایزکنن ــر هوی ــاظر ب ن

نتیجـه، ایـن دو اصـطالح    باشد. در یو متمایزکننده آنها م کنندگان محصوالت عرضه

 ،دربرگیرنده مقررات مجزایـی هسـتند   آیندشمار میبهمفاهیم متفاوتی ضمن اینکه 

.لذا نباید با هم خلط شوند
1
 یـک  از انحصـاري  اسـتفاده  قانون، حق 31 ماده   حسب  

 ثبـت  بـه  قـانون  مقـررات  طبـق  را عالمـت  آن کـه  دارد اختصاص کسی به ،عالمت

شخصی است که آن عالمت را بـه   ،بنابراین، مالک یک عالمت تجاري .باشد رسانده

نام خود به ثبت رسانده اسـت. در ایـن صـورت، در اسـتفاده از آن عالمـت بـر روي       

محصوالت خود حق استفاده انحصاري خواهد داشت و هر شخصی که قصد استفاده 

مـت را بـه نحـو    از آن عالمت را داشته باشد باید از وي اذن بگیـرد یـا مالکیـت عال   

 ثبت یک عالمت تجاري بدواً از طریق تقـدیم    ). 48قانونی به خود انتقال دهد (ماده 

 آید که متقاضی ملزم اسـت ایـن اظهارنامـه را بـه     عمل میبه عالمت  ثبت اظهارنامه

 آنهـا  را بـراي  عالمـت  ثبـت  کـه  خـدماتی  یـا  کاالها و فهرست عالمت نمونه همراه

 اداره بـه  دارد المللـی) درخواسـت   بـین  بندي طبقه یا اجرا قابل بندي طبقه براساس(

 مالکیـت  اداره هرگـاه    پـس از طـی تشـریفات قـانونی     . کنـد  تسلیم صنعتی مالکیت

 ثبـت  را عالمت است شده رعایت قانون در مندرج شرایط که دهد تشخیص صنعتی

 صادر متقاضی نام  به را ثبت نامه گواهی و منتشر را آن ثبت به مربوط آگهی و کرده

  

، »مشابه مفاهیم از آن تمیز و تجاري نام«صادقی،  محسن زندوکیلی و ک: علینبیشتر  . براي اطالع1

 به بعد.  122ص ص: )1392(پاییز  68ش  ،بازرگانی پژوهشنامه فصلنامه
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نامـه   بدین ترتیب، مرجع رسمی و قانونی صـدور گـواهی   .)39 - 33نماید (مواد  می

ثبت عالمت تجاري اداره مالکیت صنعتی (از ادارات زیرمجموعه سازمان ثبت اسـناد  

  باشد.   و امالك) می

نامه ثبت یک عالمت قانوناً از سـوي اداره مـذکور بـه نـام      گواهی حال، هرگاه   

صادر شود متعاقباً آن شخص، مالک قانونی عالمت شـناخته خواهـد شـد و    شخصی 

یـک   ثبت از ناشی کند. حقوق می ءقانون به واسطه این ثبت، حقوقی را به وي اعطا

  :  )40به شرح زیر است (ماده   عالمت

 شخص هر توسط باشد، شده ثبت ایران در که عالمت هر از استفاده )الف   

   .باشد می آن مالک موافقت به مشروط  عالمت مالک غیر از

 از وي موافقت بدون که شخصی هر علیه تواند می شدهثبت عالمت مالک )ب   

 به منتهی عادتاً که شود می عملی مرتکب که شخصی یا و کند می استفاده عالمتش

بـه  . نمایـد  دعـوي  اقامـه  ،دادگـاه  در گردد می عالمت ثبت از ناشی حقوق به تجاوز

 و اسـت  شـده  ثبت عالمت شبیه دیگر، هرگاه از عالمتی نیز استفاده گردد کهتعبیر 

گردد تجـاوز بـه    می عموم گمراهی موجب  مشابه یا خدمات کاال براي آن از استفاده

  .باشد محرز می ،شدهحقوق مالک عالمت ثبت

کتـب و مقـاالت   فراوان در این زمینه که مستلزم مطالعه یات ئنظر از جز صرف

تجاري است، عالئمامون حقوق مفصل پیر
1
بـدین قـرار    الـذکر دو حق فـوق  اجتماع 

در استفاده از آن  ،شده، مالک یک عالمت تجاري ثبت31اده است که بگوییم وفق م

، دیگرداراي حق انحصاري است. هرگاه شخصی این حق را زیرپا گذارد یا به عبارت 

کنـد، مالـک   » نقـض «قانون اصـطالحاً آن را   60و ماده  40به مفهوم بند (ب) ماده 

  

 ؛)1390(تهران: نشر میزان،  تجاري عالئم حقوقک: حسن میرحسینی، ن بیشتر . براي اطالع1

 ؛ محمدحسین)1382(تهران: سمت،  صنعتى و تجاري عالئم بر مالکیت حقوق شمس، عبدالحمید

 حقوق مبانی کسنوي، شادي ؛)1389(تهران: نشر مجد،  ایران حقوق در تجاري عالئم کریمی،

 . )1394انتشار،  سهامی (تهران: شرکت تجاري عالئم
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 60مـاده   اجراهـاي قـانونی را مطالبـه نمایـد.     ضمانتتواند علیه وي اقامه دعوا و  می

  قـانون  ایـن  در منـدرج  حقـوق  نقـض «قانون مورد بحث چنین مقرر داشـته اسـت:   

 از غیـر  اشخاصـی  توسـط  کـه  ایران در فعالیتی هرگونه انجام معناي از است عبارت

گذشـته از  ». گیرد می انجام او موافقت بدون و قانون این حمایت تحت حقوق مالک

ــدنی ضــمانت ــاي م ،اجراه
1
ــود را     ــت خ ــوق تحــت حمای ــض حق ق.ث.ا.ط.ع.ت. نق

اجـراي کیفـري    این قانون به عنوان تنها ضمانت 61 ماده   انگاري نیز کرده است.  جرم

 کـه  شـود  عملـی  مرتکب عمد و علم با که شخصی هر« دارد: مصرح در آن بیان می

 جبران بر عالوه و شده شناخته مجرم ... آید شماربه حقوق نقض) 40(مواد ...  طبق

 حـبس  یا میلیون ریال پنجاه تا ریال میلیون  ده از نقدي جزاي پرداخت به ،خسارت

بـا توجـه بـه     .»شود می محکوم آنها دوي هر یا ماه شش تا روز یک و نود از تعزیري

کـه  نظر از رکن معنوي، براي آن ه صرفباید دقت داشت ک 40به ماده  61احاله ماده 

محقـق شـود احـراز    » نقض حقوق ناشـی از ثبـت عالمـت تجـاري    «رکن مادي بزه 

  شرایط زیر الزامی است:

  )31عتی (ماده موردنظر در اداره مالکیت صن ثبت عالمت تجاري -1

نقض حقوق ناشی از ثبت عالمت به معناي استفاده از عالمت توسـط هـر    -2

 عادتـاً  کـه  کنـد  مـی  اسـتفاده  عالمـت  به نحـوي از  مالک موافقت بدون که شخصی

). ایـن عمـل شـامل    60و  40شـود (مـواد    می وي حق انحصاري به تجاوز به منتهی

شـده غیـر نوعـاً بـر روي     کننده عالمت ثبت از عین یا مشابه گمراهاستفاده غیرمجاز 

  شود. می 2محصوالت

شده به عنـوان شـاکی خصوصـی    مه دعواي (شکایت) مالک عالمت ثبتاقا -3

  نامه اجرایی ق.ث.ا.ط.ع.ت.) آیین 183و  182و مستفاد از مواد  40(ماده 

  

 حقوق مدنی اجراي ضمانت و مینیأت اقدامات«ک: محمود صادقی و مریم شیخی، ن بیشتربراي اطالع  .1

 به بعد. 230ص ص: )1388(پاییز  3، ش39، دوره فصلنامه حقوق، »صنعتی مالکیت

 .است شده اشاره آنها طبقات به مالک عالمت ثبت یگواه در که باشد یم یخدمات ای کاال از دسته آن مقصود،. 2
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 جرم موضوع قانون توان بر آن بود که هرگاه هر سه شرط فوق فراهم باشد می

تجاري واقع شده  عالئمتجاري در محدوده  عالئم و  صنعتی هاي طرح ، اختراعات ثبت

که صورتی، لذا درباشد قانون یادشده از لحاظ موضوعی خاص می اینکهاست. نظر به 

الشمولی چون قانون  موضوعی تحت شمول آن قرار گیرد الجرم از حوزه قوانین عام

مجازات اسالمی خارج خواهد گردید. حال با توجه به این مقدمات و توضیحات به 

  پردازیم. می کشور عالیدیوان هفتم و محترم سی شعبه يأدانه رامطالعه نق

 سـی  شعبه 9409970925204155) تحلیل و بررسی دادنامه شماره 2

  کشور عالیدیوان هفتم و

توان از دو بعد  این دادنامه را که متن آن پیش از این عیناً نقل گردید می

  قرار داد: بررسیو  مورد نقد »ماهوي«و  »شکلی«

  الف) نقد شکلی

سرآمد دستگاه «و  »القضات قاضی« بایدبحق عالی کشور را قضات شعب دیوان

هاي که از این مراجع صادر شده است و در پژوهش آراییدانست. چه بسیار » قضایی

 هاي کشور توسط استادان حقوق در دانشگاه گیرند یا اي قرار می حقوقی مستند عقیده

شوند. بنابراین، انتظار  ف حقوقی تدریس میرَویان و کارآموزان حجبراي آموزش دانش

خود را در  عالی کشور آراءت دیوانقضا اینکهویژه قضات تالی مبنی بر هب ،جامعه حقوقی

دقت حقوقی، تسلط بر قوانین موضوعه و در نظر گرفتن همه جوانب امر صادر  نهایت

اي نیست. در دادنامه مورد اشاره، قضات محترم شعبه سی و  گزافهکنند توقع بیجا و به

بت قانون ث«هفتم پس از تعیین عنوان فعل ارتکابی متهم، آن را از مصادیق بارز 

جا که نگارنده اطالع دارد تاکنون ؛ تا آناند دانسته »هاي تجاري و نام عالئماختراعات و 

چنین قانونی با این عنوان در نظام حقوقی کشور به تصویب مراجع تقنینی نرسیده 

لذا یقیناً قضات  نوان صحیح این قانون ذکر شده است،است. در سطر بعد دادنامه، ع

همه، در سطر پیشین  اند با این محترم شعبه فوق به نام دقیق قانون استنادي واقف بوده

  اند. اشاره محمول بر مسامحه خود را اصالح نکرده
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  ب) نقد ماهوي

  توان در چهار محور مورد مطالعه قرار داد: نقد ماهوي دادنامه مورد بحث را می

  خلط میان مفاهیم عالمت و نام تجاري:   .1

 متهم ارتکابی اتهامی فعل ي صادره، قضات محترم شعبه صدرالذکر عنواندر رأ

که  گونه فیه آناند. در مانحن پنداشته» مجعول سند از استفاده و تجاري نام جعل« را

وجه سخن از نام تجاري به  مراجع تالی و مقدمه این نوشتار آمده است به هیچ آراء در

گونه ارتباطی با این  ق.ث.ا.ط.ع.ت. نیست و موضوع هیچ 31مفهوم بند (ج) ماده 

نامه  از این حیث که حسب محتویات پرونده، رونوشت گواهی نهایتاًمقوله ندارد. 

تواند به  ه شده است موضوع میرائسمی امجعول ثبت یک عالمت تجاري به مرجعی ر

  تجاري و مقررات ناظر بر آن در قانون فوق باشد.  عالئمنوعی مرتبط با 

 و صنعتی هايطرح و اختراعات ثبت عدم توجه به قلمرو دقیق قانون .2

  تجاري و بزه آن:  عالئم

تجاري  عالئممورد حدود شمول قانون مزبور در بحث از تر توضیحاتی درپیش

و متعاقباً  61مشمول بزه مندرج در ماده  ،براي آنکه عملی اشاره گردید داده شد و

زم است تا وفق ماده این قانون قرار گیرد ال 59در صالحیت مراجع مذکور در ماده 

) 3 ؛توسط غیر عالمت) نقض 2) ثبت عالمت؛ 1گانه زیر فراهم باشد: شرایط سه 40

یک از این شرایط که مرزها  کدامطرح شکایت از سوي مالک عالمت. حال باید دید 

کنند در پرونده  تجاري ترسیم می عالئمو حدود اجرایی قانون فوق را در مقوله 

  مورد بررسی فراهم هستند:

اي قانوناً در اداره مالکیـت صـنعتی بـه     فیه هیچ عالمت تجاري، در مانحناوالً

اول منتفـی  لـذا شـرط   عنوان مرجع رسمی ثبت این اموال، به ثبت نرسـیده اسـت   

که وقایع این پرونده حکایـت از آن دارد کـه مـتهم جهـت دریافـت      است. توضیح آن

نامه ثبت یـک عالمـت تجـاري     پروانه ساخت کارگاه خود از وزارت بهداشت، گواهی

ـ   (نفیس) را که بنا داشت بر روي مح ، ه کـرده صوالت غذایی خود اسـتفاده کنـد ارائ

  نونی عالمت محرز گشته است.ثبت قا سپس جعلی بودن این گواهی و عدم
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که گفته شد نقض حقوق ناشی از ثبت عالمت وفق مفاد بند  گونه همان ،اًیثان

یـک عالمـت    ،ست که شخصی بدون اذن مالـک بدین معنا 60و ماده  40(ب) ماده 

اي اسـتفاده   کننـده  نوعاً بر روي محصوالت مشابه خود به نحو گمراه ،شده از آنثبت

عالی کشور آن است که قضات محترم شعبه سی و هفتم دیواناز  ، پرسشکند. حال

شـده دیگـري بـر روي محصـول     ادشده چه کسی از عالمت تجاري ثبتدر پرونده ی

کلـی بـا مفهـوم     ست که موضوع مطروحـه بـه  د استفاده کرده است؟ ناگفته پیداخو

 لفه رکن مادي بزه موضـوع قـانون  ؤترین مبیگانه است و بدین ترتیب، مهم »نقض«

  صدراالشعار قابل احراز نیست.

شکایتی از ناحیه مالک عالمت علیه فردي که بدون اذن او از عالمت  ،ثالثاً

کند مطرح نشده است و اساساً مالک عالمتی در این پرونده  اش استفاده می تجاري

مستند به گزارش مرجعی دولتی است و  ،وندهرکه تشکیل پ؛ چراوجود ندارد

  ط سوم نیز مهیا نیست.رلذا ش ،ه ثبت نرسیدهعالمتی نیز قانوناً ب

 کاشان یپزشک علوم دانشگاه گزارش موضوع که داشت اذعان دیبا اوصاف نیا با

 روشن. ندارد آن يوجود فلسفه و.ث.ا.ط.ع.ت. ق در مطرح موضوعات با یتیسنخ چیه

 یعنی یصنعت يهاتیمالک دآورندگانیپد از تیحما قانون، نیا روح و هدف که است

 ينارواگران عرصه صنعت و کسب و کار در برابر استفاده  مخترعان، مبدعان و تالش

 ظـه مالح ،اشـاره  مورد پرونده در ها دغدغه نیا از کدامچیاست که ه 1سواران گانیرا

 فـوق  قانون 53 و 52، 39 مواد اعمال يراستا در که يسند هیفمانحن در. شود ینم

 یرقانونیغ نحو به گردد صادر) یصنعت تیمالک(اداره  یرسم مرجع کی هیناح از دیبا

تـک موضـوعات و مقـررات     تـک  يتوجه داشت که برا دیبا کنیل ،است شده ساخته

ـ   قـانون ضـمانت   نیمذکور در ق.ث.ا.ط.ع.ت. در خود ا  يفـر یک نـوع  از ژهیـ وهاجـرا ب

 نقـض  عمـل  آن، تیـ حما تحـت  حقـوق  از تیحما يبرا تنها. است نشده ینیب شیپ

  

1 . Free Riders 
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شده اسـت.   يانگار جرم 61وفق ماده  یصنعت يهاتیمالک صاحبان يانحصار حقوق

بـه   دیـ با ردیاز مقررات قانون مورد بحـث صـورت پـذ    يگریهرگاه تخلف د ن،یبنابرا

 کیپرونده، جعل  نیمتهم در ا یمربوطه مراجعه داشت. فعل ارتکاب نیعمومات و قوان

) یسند رسم کی(به عنوان  ینعتص تیاداره مالک يثبت عالمت تجار نامه یفقره گواه

.ث.ا.ط.ع.ت. ق در خـاص  طوربه تخلف نیا با برخورد يبرا. استساخت آن  قیاز طر

لذا موضـوع از تحـت    ،است دهینگرد ینیب شیپ ییاجرا ضمانت و نشده فیتکل نییتع

 راتیـ تعزکتـاب   یعنیخارج و مشمول عمومات  ،شمول جرم مندرج در آن تخصصاً

و  یکه مرتکب جعل اسناد رسـم  يعاد يافراد ياست که برا یاسالم مجازات قانون

کرده اسـت. مجـازات    نییمجازات تع 535و  533وفق مواد  شوند یاستفاده از آنها م

قانون مـورد بحـث    61از مجازات مقرر در ماده  زیاعمال ن نیهرکدام از ا يمقرر برا

 59بـالتبع مـاده   و  61، 60، 40. با خروج موضـوع از شـمول مـواد    باشد یم دتریشد

  است.  یمنتف زیموضوع ن نیبه ا یدگیتهران در رس يفریمراجع ک تیصالح

اگرچه، شعبه محترم سی و هفتم دیوان در دادنامه اصداري در مقام توصیف 

اشاره » استفاده از سند مجعول«و » جعل«حقوقی فعل ارتکابی متهم به موضوع 

این  . وبارز ق.ث.ا.ط.ع.ت. دانسته استهمه، بزه مذکور را از مصادیق   دارد با این

که ؛ چراعقیده رسیدگی قانونی به موضوع پرونده را نیز دچار چالش خواهد کرد

نظر از لزوم رسیدگی به موضوع در مراجع غیرصالح، مراجع کیفري تهران را  صرف

شکلی طبق عقیده شعبه  ظکه از لحاآنحال  :ال مواجه ساخته استؤنیز با این س

باشند قانون ماهوي حاکم بر دعوا کدام است و متهم بر  م به رسیدگی میدیوان ملز

 61باشد؟ ماده  فرض احراز کلیه ارکان بزه وي با کدام ماده قانونی قابل مجازات می

رفت از این  قانون مجازات اسالمی؟ براي برون 535و  533ق.ث.ا.ط.ع.ت. یا مواد 

عالی کشور در مقام حل دیوانتوان گفت: اوالً عقیده شعبه محترم  چالش می

ور است. بنابراین، آ الزام ،صرفاً از حیث شکلی یعنی تعیین مرجع صالح ،اختالف

ي که بزه ارتکابی متهم را از مصادیق بارز ق.ث.ا.ط.ع.ت. أمحتواي ماهوي این ر

لذا در توصیف  ،االتباع نیست کننده الزم قلمداد کرده است براي مرجع رسیدگی

کابی و بار نمودن عنوان اتهامی وفق نظر قضایی خود اقدام خواهد حقوقی فعل ارت
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بر این  الذکرتر محتمل است عقیده قضات محترم شعبه فوقنمود. ثانیاً و از آن مهم

باشد که هرگونه دعوایی که در ارتباط با موضوعات مورد اشاره در ق.ث.ا.ط.ع.ت. 

با محاکم کیفري یا  59ماده طرح شود از لحاظ مرجع صالح، رسیدگی به آنها وفق 

قانون ماهوي حاکم بر موضوع نیز خود این  اینکهنظر از  حقوقی تهران است صرف

نامه ثبت  قانون باشد یا خیر. بنابراین، چون ق.ث.ا.ط.ع.ت. نحوه صدور گواهی

اي در این خصوص  عالمت تجاري را تعیین کرده است هر دعواي حقوقی یا کیفري

نکه موضوع دعوا ارتکاب ایمراجع قضایی تهران است ولو مطرح شود در صالحیت 

جعل این گواهی باشد که الجرم باید مواد قانونی حاکم بر ماهیت را از قانون 

ترین  دیگري یعنی قانون مجازات اسالمی وام بگیریم. هرچند این عقیده مناسب

  هم نیست:حال، مصون از اشکاالت  ي است با اینحل براي توجیه دادنامه اصدار راه

شـمول آن   رهیـ ق.ث.ا.ط.ع.ت. و دا 59برخالف صـراحت مـاده    ،کهآن نخست

موصـوف در   »قـانون  ياجـرا «از  یناشـ  »اختالفـات «. در ماده مرقوم تنهـا  باشد یم

گونه  محاکم تهران قرار گرفته است و نه هر موضوع مورد اشاره در آن. همان تیصالح

 ایـ  انکـار  شود یم متبادر ذهن به ،»اختالفات«واژه  ازآنچه  که در ادامه خواهد آمد،

 فـوق  ریتفسـ . اسـت  1یخصوص یمدع چند ای دو انیم روابط در نیمع یحق عییتض

مستفاد از ظاهر مـاده   ،دوم. ردیگ یم دهیناد 59را در ماده  مذکور واژه وجود یکل به

 ،آن یپـ شـد و در   »اجـرا «آن،  نامه نییآ ایمزبور آن است که هر جا ق.ث.ا.ط.ع.ت. 

تهران است. حال  ییمراجع قضا تیدر صالح ،به موضوع یدگیدرگرفت رس یاختالف

 ،موصوف نامه یاست که اساساً در صدور گواه نیبحث ا یاصل محور هیفمانحن در کهآن

اصل  ،يفریک يها یدگیدر رس ،آنکه سومآن اجرا نشده است.  نامه نییقانون و آ نیا

. شـود  یکشـف مـ   ایـ است که جرم در حوزه آن واقـع   يا ییمرجع قضا تیبر صالح

  

که در برابر عمومی و دولتی بودن ، مفهومی »خصوصی«ا مقصود از واژه . باید توجه داشت که در اینج1

قانون آیین دادرسی کیفري مستقیماً از  10بلکه هر شخصی است که وفق ماده  ،گیرد نیست قرار می

  شود. عمل دیگري متحمل زیان می
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ضمن  دیدر موارد ترد لذا ،شود یمحسوب م ءاستثنا یاختصاص مراجع ریسا تیصالح

 قنیمتـ  قـدر به اصل تمسک جست و بـه  دیبا ریاخ مراجع تیاز توسعه صالح زیپره

تهـران عـالوه بـر     ییمراجع قضا یاختصاص تیصالح زانیم نیا گسترش. کرد اکتفا

 باشـد  یمـ  دیـ دمحـل تر  داًیشـد  نکـه یانظر به  ست،یسازگار ن یآنکه با منطق حقوق

قانون  59برخالف هدف از وضع ماده  ادشدهی ریتفس ،چهارمبرخالف اصل فوق است. 

 یدگیرسـ  ،ییاسـتثنا  حکـم  نیـ ا ینـ یب شیپـ  علـت  رسد یم نظر به کهچرا ؛باشد یم

 نیـ اسـت کـه در ا   ینینو موضوعات به تهران ییقضا مراجع در یعیتجم و یتخصص

 سند کی جعل. اند شده مقرر یصنعت يهاتیمالک از يبردار بهره و جادیا بهقانون راجع

 یدگیرسـ  بـه  یضـرورت  کـه  سـت ین ینینـو  و خاص موضوع آن از استفاده و یرسم

. باشد داشته وقوع محل ییقضا مرجع تیصالح اصل گذاشتن کنار و آن به یتخصص

فـراهم آورد و   بیـ و تعق قیرا در تحق ییها ییدشوار تواند یم زین عملدر کهآن ضمن

 دادنامـه  ظـاهر  بـرخالف  آمـده عمـل بـه  استدالل ،پنجمشود.  یموجب اطاله دادرس

 کشـور،  یعـال وانیـ د هفتم و یس شعبه محترم قضات که است دیبع و است ياصدار

 از قوت با و صراحتاً را پرونده در بحث محل موضوع کهچرا باشند داشته آن به ينظر

 قـانون  به يا اشاره چیه دادنامه در و اند آورده شماربه.ث.ا.ط.ع.ت. ق »بارز قیمصاد«

  .اند نمودهن یاسالم مجازات

  :19/8/1394 -  744 ي وحدت رویه شمارهأعدم توجه به مفاد ر .3

 ياجز با أمتو حبس هبز زاتمجا که ياردمو در«: فوق هیرو وحدت يأر حسب

 صالحیت بالنتیجه و زاتمجا جۀدر تشخیص كمال حبس کیفر ه،یددگر تعیین ينقد

 شعب يابر يکیفر یدادرس یینآ نقانو 471 دةما مطابق يرأ ین. استا هگاداد

. از آنجا که مجازات مقرر »ستا عالتباا زمال مشابه اردمو در ها هگاداد و رکشو عالی انیود

 ای ينقد يجزا الیر ونیلیم پنجاه ایق.ث.ا.ط.ع.ت. حداکثر شش ماه حبس  61در ماده 

 يأو ر یقانون مجازات اسالم 19ماده  تیرعا بنا بر یک عقیده بالذا  باشد، یهر دو م

 ،نیبنابرا. باشد یم 7درجه  يریتعز میمرقوم از جرا نونقا موضوع بزه فوق هیرو وحدت

 دهیکشور در پرونده مورد بحث به هر نحو عق یعالوانید شعبه محترم قضات اگر یحت
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 در داشتند تهران ییقضا مراجع تیصالح و مطروحه موضوع بر.ث.ا.ط.ع.ت. قبر شمول 

 که فوق باور رشیپذ فرض بر يفریک یدادرس نییآ قانون 340 ماده اعمال يراستا

 موضوع به یدگیرس ستیبایم دارد هیرو وحدت يرا قلمرو موسع ریتفس به لیتما

 البته،. تهران يدادسرا نه و کردند یم محول تهران دو يفریک محاکم به ماًیمستق را

  :شود داده پاسخ استدالل سه با است ممکن اشکال نیا

 محتـرم  قضات دهیعق است ممکن دیگرد اشاره یقبل بخش در که گونه همان) الف

 قـانون  535 و 533 مواد پرونده موضوع بر حاکم يماهو قانون که باشد نیا بر فوق شعبه

 59 مــاده حکــم بــه آن بـه  یدگیرســ یشــکل منظــر از تنهـا  و اســت یاســالم مجـازات 

 در مقـرر  مجـازات  بـه  توجه با. باشد یم تهران ییقضا مراجع تیحصال در.ث.ا.ط.ع.ت. ق

 بـا  موضـوع  بـه  یدگیرس تیصالح دهندیم قرار 5 درجه در را یارتکاب بزه که فوق مواد

 سـازگار  یحقـوق  اصـول  و منطق با موضع نیا که دیگرد اشاره. باشند یم تهران يدادسرا

  .رسد ینم نظر به

کـه   اسـت بـر مـواردي    نـاظر صـرفاً   هیـ رو وحـدت که قلمرو رأي  میری) اگر بپذب

 يقلمرو تسـر  نیو به خارج از ا دهیگرد نییحبس توأم با جزاي نقدي تع ،یجرم مجازات

بـه نحـو    دوا هـر  یـ جـزاي نقـدي    ایحبس  یدر مواردي که مجازات جرم ن،یبنابرا ندارد

ـ    یشده نم نییو نه توأمان، تع ريییتخ را  حـبس ه رأي فـوق، مجـازات   توان بـا اسـتناد ب

 دادگـاه .ث.ا.ط.ع.ت.، ق 61 مـاده  در چـون  صورت، نیا در. 1درجه قرار داد نییمالك تع

 کـه  مقـرر  ينقد يجزا لذا است مختار دو هر ای ينقد يجزا ای حبس مجازات نییتع در

 و شـده  محسـوب  دتریشـد  مجـازات  19 ماده 3 تبصره حسب ردیگیم قرار 6 درجه در

  .    ردیگیم قرار جرم درجه نییتع مالك

  

 يمتعدد (نقد رأ يها درجه در مجازات صیتشخ مالك" ،یفالح ابوالقاسمر.ك:  شتریمطالعه ب يبرا . 1

(مطالعات  يفصلنامه رأ، ")19/8/94کشور مورخ  یعالوانید یعموم أتیه 744شماره  هیوحدت رو

 .بعد به 66 صص)، 1393(زمستان  9 شماره، 3دوره  ،)ییقضا يآرا
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 5/3/94ج) تاریخ تشکیل و ثبـت پرونـده مـورد بحـث در دادسـراي کاشـان       

آن در  340االجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفري و ماده  باشد. با توجه به الزم می

، تشکیل پرونده پیش از این زمان صورت گرفتـه اسـت. بنـابراین، بـا     1/4/94تاریخ 

و  340 مـواد خی آن را مخصص قانون اخیرالذکر که بر 296ماده  3توجه به تبصره 

لذا رسیدگی به موضوع بـا تنقـیح منـاط     ،کنند قانون مجازات اسالمی تصور می 11

ي مـورد نقـد   مـتن رأ باشـد. اگرچـه، در    کماکان در صالحیت دادسرا (تهـران) مـی  

دوم رسد با تمسک به اسـتدالل   نظر می اي به این استدالالت نشده است اما به اشاره

کیفـري دو و دادسـرا، تعیـین مرجـع دوم را بـه عنـوان         بتوان از بین دادگاهو سوم 

 3قرار داد. عقیده اکثریت مندرج در بنـد   تأییددر این پرونده مورد  صالح ذيمرجع 

اداره کل حقوقی قوه قضاییه  19/12/94مورخه  3500/94/7نظریه مشورتی شماره 

  است. استدالل اخیرید ؤنیز م

اداره  19/12/94مورخه  3500/94/7ا نظریه مشورتی شماره مقایسه ب .4

  حقوقی قوه قضاییه:

قانون  59در ماده  اینکهبا توجه به «دارد:  نظریه مزبور چنین اشعار می 4بند 

تجاري، صالحیت دادگاه عمومی تهران  عالئمهاي صنعتی و ثبت اختراعات، طرح

باشد  هاي اجرایی می نامه ور و آیینناظر به رسیدگی به اختالفات ناشی از قانون مزب

ناظر به امر ترافعی و حقوقی است که لزوماً نیاز به مدعی  »اختالفات« کلمهو 

خصوصی دارد، منصرف از دعاوي کیفري است که واجد جنبه عمومی بوده و ممکن 

بنابراین، صالحیت یادشده معطوف  .است بدون حدوث اختالف هم قابل طرح باشند

رسیدگی به اختالفات  اینکهعمومی حقوقی است. مضافاً به  هاي دادگاهبه صالحیت 

نامه اجرایی نیز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون  ناشی از اجراي آیین

ق الذکر مطاب م مذکور در قانون فوقبینی است. بنابراین، رسیدگی به جرای قابل پیش

  ».بودقواعد حاکم بر صالحیت مراجع قضایی کیفري خواهد 

قـانون فـوق میـان     59شود در فهم و تفسیر مـاده   که مالحظه می گونه همان

هـا فاصـله    عالی کشور و اداره حقوقی قوه قضاییه فرسـنگ شعبه سی و هفتم دیوان

از یک سوي  ،است و باید اذعان داشت هر دو راه افراط و تفریط را پیموده و هرکدام
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ق.ث.ا.ط.ع.ت. تنهـا   40و  28، 15ب مـواد  اند. اگر پذیرفته شود کـه حسـ   بام افتاده

شـده در راسـتاي اعمـال    ئم تجـاري ثبـت  هاي صنعتی و عالمالکین اختراعات، طرح

 .قانون مزبور حق اقامه دعواي کیفـري بابـت نقـض حقـوق خـود را دارنـد       61ماده 

صرفاً با شکایت مدعی خصوصی (به مفهـوم   الذکربنابراین، طرح دعاوي کیفري فوق

انون آیین دادرسی کیفري) ممکن است. از این رو، این دعاوي کیفري بـه  ق 10ماده 

اي  نوعی جنبه ترافعی داشته (هرچند نه به معناي دقیق کلمه) و به موضوع پرونـده 

که بدین ترتیب میان مالک یک دارایـی صـنعتی و مـتهم مظنـون بـه نقـض حـق        

کـه اطـالق   ن آنباشـد. ضـم   مـی تالف قابل اطالق گردد، اخ انحصاري وي تشکیل می

نامـه اجرایـی ق.ث.ا.ط.ع.ت. و رویـه مسـلم      آیین 179اصطالح اختالفات، مفاد ماده 

1310و اختراعات مصـوب   عالئمقضایی که سابقه آن به قانون ثبت 
1
گـردد،   بـازمی  

  کنند. می ءمردود بودن نظریه مشورتی اداره حقوقی را در این خصوص القا

   

  

 به مربوط جزایی یا حقوقی دعاوي به رسیدگی« داشت: قانون منسوخه فوق چنین مقرر می 46 ماده  .1

 در جرم جزایی دعاوي  درمورد اگرچه آمد خواهد عملبه تهران محاکم در تجارتی عالمات یا اختراع

 تحقیقات موارد این در که باشد شده دستگیر تهران خارج در متهم یا و کشف یا واقع تهران خارج

 به رسیدگی براي دوسیه و آمده عملبه متهم دستگیري  یا جرم کشف یا وقوع محل در مقدماتی

  .»شود می ارجاع تهران محاکم
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  گیري نتیجه

تجـاري   عالئـم هاي صـنعتی و  قانون ثبت اختراعات، طرح 59در تفسیر ماده 

منظـور تعیـین قلمـرو و حـدود اعمـال مـاده       شاهد دو برداشت متفاوت هستیم. بـه 

عـالی کشـور راه افـراط را    سو، شعبه سی و هفتم دیوان یک از رسد  مذکور به نظر می

ه اسـت.  پیموده و از سوي دیگر، اداره حقوقی قوه قضاییه تفـریط را در پـیش گرفتـ   

نامـه   ینیـ ایـن قـانون و آ   يرسیدگی به اختالفات ناشی از اجـرا «حسب این مقرره: 

 باشـد  هاي عمومی تهران می ی آن در صالحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاهیاجرا

که در این نوشتار مورد نقد  الذکرمستفاد از دادنامه صادره از شعبه محترم فوق...». 

ط با هر موضوعی که به نوعی قانون یادشـده متعـرض   و بررسی قرار گرفت، در ارتبا

آن شده و مقرراتی پیرامون آن وضع کرده است چنانچه دعـوایی اعـم از حقـوقی و    

در صـالحیت مراجـع قضـایی تهـران (اعـم از       59کیفري مطرح شود به حکم ماده 

ه باشد. بر مبناي همین رویکرد، این شعبه دعواي کیفـري اقامـ   دادگاه و دادسرا) می

نامـه ثبـت عالمـت     به جعل یک فقـره گـواهی  شده از سوي یک مرجع دولتی راجع

در صـالحیت   ،نظر از محل وقـوع و کشـف آن   تجاري اداره مالکیت صنعتی را صرف

اداره حقـوقی قـوه قضـاییه در نظریـه      ،مراجع قضایی تهران دانسته است. در مقابل

بط با موضوعات مطـرح در  را تنها ناظر بر دعاوي حقوقی مرت 59مشورتی خود ماده 

قـانون   61که مشـمول مـاده   ر آورده و دعاوي کیفري را ولو آنشماق.ث.ا.ط.ع.ت. به

  کلی از شمول آن خارج پنداشته است. موصوف قرار گیرند به

 راه رسـد  یمـ  نظر به زین نجایا در متفاوت کردیرو دو نیا انیم يداور مقام در

 انتقـال،  ت،یـ مالک بـه راجـع  یحقـوق  يدعـاو  درخصـوص است.  لااعتد همان صواب

قانون  نکهیابا توجه به  یصنعت يهاتیمالک به مربوط موضوعات ریسا و نقض استفاده،

را محور عمـل قـرار داده اسـت بـه لحـاظ       یصنعت تیثبت در اداره مالک الذکر،فوق

 ،یـی اجرا نامـه  نیـی آ 184 -179مفاد مواد  تیبا رعا تختیاستقرار اداره مذکور در پا

امـا در   ،تهران وجـود نـدارد   یحقوق يها دادگاه تیصالح رشیدر پذ یمشکل خاص

و بـرخالف اصـل    ءاستثنا 59توجه داشت که حکم ماده  دیبا يفریک يبحث از دعاو

جانب  دیآن با ریلذا در تفس باشد یکشف بزه م ایمحل وقوع  ییمراجع قضا تیصالح

  1394، بهار 10شماره  ،قضایی آراي مطالعات: رأي فصلنامه/  86

 ياجرا ضمانت کی تنها.ث.ا.ط.ع.ت. ق در. کرد اکتفا قنیمت قدربه و تیرعا ،را اطیاحت

 نیمـالک  حقـوق  نقـض ، 61 مـاده  وفـق  کهمعنا  نیبد ؛است شده ینیب شیپ يفریک

، 28، 15در مواد  که گونه آن ـ يتجار يهاو نام عالئمو  یصنعت يهاطرح اختراعات،

 مـواد  یبرخ و ریاخ مواد از مستنبط. است شده يانگار جرم ـ دهیمقرر گرد 47و  40

 هیـ عل تواننـد  یمـ  ها ییدارا نیا نیمالک تنها که است آن ییاجرا نامه نییآ در مندرج

 اند کرده نقض اموال نیا از استفاده در را آنان يانحصار حقوق اند یمدع که یاشخاص

 يفـر یک يدعـاو  یحقـوق  اداره هیـ نظر برخالف ن،یبنابرا. کنند يفریک تیشکا طرح

 ذکر انیشا. رود یم آنها در اختالف بروز فرض و داشته یترافع جنبه 61 ماده موضوع

تصـور   الذکرفوق ياه ییدارا مالک ،یاشخاص ،يتجار يهانام فرض در بجز که است

. باشندقانوناً به ثبت رسانده  یصنعت تیکه آنها را به نام خود در اداره مالک شوند یم

که  61مشمول ماده  يآن است که دعاو قنیقدر مت يفریک يها یدگیدر رس رو، نیازا

شمول ماده  رهیخواهد شد در دا نییماده تع نیا يمتهم بر مبنا یمجازات فعل ارتکاب

 يکه دادسرا نیدر ا اما. باشد یتهران م ییمراجع قضا تیقرار داشته و در صالح 59

بـزه را دارد   نیـ بـه ا  یدگیرسـ  تیصالح ماًیدو تهران مستق يفریدادگاه ک ایتهران 

 بـا  سوکیاختالف کرده است. از  جادیا 19/8/1394 - 744شماره  هیوحدت رو يرا

 اول وهلـه  در میجـرا  درجـه  نییتع مالك گفت توانیم آن، یمبان و عمومات توجه

 بـود  خواهـد  تهران دو يفریک دادگاه صالح مرجع زیت هیف مانحن در لذا است حبس

 در کـه  داشـت  دهیـ عق تـوان یم مذکور يرا قلمرو در کیتشک با گرید يسو از یول

 درجـه  واجد که یمجازان انددهیگرد مقرر يرییتخ نحو به که ها مجازات تعدد موارد

 میجـرا  در یدگیرسـ  تیصالح مبنا، نیا بر. کندیم نییتع را جرم درجه است باالتر

 یشعبه سـ  دهیبرخالف عق ،يرو هر به. است تهران يدادسرا با بدواً یصنعت تیمالک

بجـز   يگـر ید نیکـه مجـازات آنهـا در قـوان     يفـر یک يدعـاو  ریسـا  وان،یـ و هفتم د

 ریق.ث.ا.ط.ع.ت. آمده است ولو آنکه به هر نحو مرتبط با مقررات مندرج در قانون اخ

و وفق  59خارج از حدود ماده  دی) بايثبت عالمت تجار نامه یجعل گواه ریباشند (نظ

  کشف دانست. ایمحل وقوع  ییمراجع قضا یدگیرس تیعمومات، مشمول اصل صالح
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  فهرست منابع و مآخذ

 مفاهیم از آن] تمییز[ تمیز و تجاري نام" محسن،، صادقی علی و زندوکیلی،

  .)1392 پاییز( 68 شماره ،بازرگانی پژوهشنامه فصلنامه ،"مشابه

 :تهران( صنعتى و تجاري عالئم بر مالکیت حقوق شمس، عبدالحمید،

   .)1382 سمت،

 مدنی اجراي ضمانت و تامینی اقدامات" مریم، شیخی، و صادقی، محمود

  .)1388 پاییز( 3 شماره ،39 دوره ،حقوق فصلنامه ،"صنعتی مالکیت حقوق

 يمتعـدد (نقـد رأ   يهـا  درجه در مجازات صیتشخ مالك" ،ابوالقاسم ،یفالح

، ")19/8/94کشـور مـورخ    یعـال  وانیـ د یعمـوم  أتیـ ه 744شـماره   هیـ وحدت رو

  ).1393(زمستان  9 شماره، 3دوره  ،)ییقضا ي(مطالعات آرا يفصلنامه رأ

 مجد، نشر :تهران( ایران حقوق در تجاري عالئم محمدحسین، ،کریمی

1389(.   

 انتشار، سهامی شرکت: تهران( تجاري عالئم حقوق مبانی کسنوي، شادي،

1394 .(  

 .)1390 میزان، نشر: تهران( تجاري عالیم حقوق میرحسینی، حسن،

  


