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 درخصوص جرایم مربوطبین دادسراها  حل اختالف در صالحیت

 نقدی بر سه رأی دیوان عالی کشور ؛به نقض حقوق مالکیت صنعتی
 

 حسن لجم اورک
 

 مشخصات رأی اول

  9609970925102503 :شماره دادنامه

  6/8/1396 تاریخ:

 حل اختالف در صالحیت  :موضوع

 دیوان عالی کشور ششمو  یسشعبه  :یدگیرس مرجع

 :پرونده نایجر خالصه. 1

دادیار دادسرای شهرستان قم درخصوص رسیدگی به شکایت آقای ... علیه 
آقای ... دایر بر ورود به عنف و ممانعت از حق و تخریب و استفاده غیرمجاز از برند 

های  قانون ثبت اختراعات و طرح 59و مهر شرکت تجاری ... با استناد به ماده 
وضوعات مربوط به قانون مذکور را در صنعتی و عالئم تجاری که رسیدگی به م

صالحیت محاکم تهران دانسته و نیز به لحاظ ضرورت رسیدگی توأمان به اتهامات 
قانون آیین دادرسی کیفری به اعتبار  313و  310متعدد متهم و با استناد به مواد 

دادسرای  2صالحیت دادگاه کیفری در تهران قرار صادر کرده است. بازپرس شعبه 
 2دادگاه کیفری  1044تهران نیز پس از ارجاع پرونده از طرف شعبه  19 ناحیه

س در آن و ـرح منعکـه شـو ب 96/6/29تهران به دادسرای مزبور طی قرار شماره 
باشد و به استثنای بزه های ارتکابی، شهرستان قم میکه محل وقوع بزهبا اعالم این

 
 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، دادیار دادسرای تهران 

lajmorak@yahoo.com 
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قانون فوق الذکر در صالحیت  59نقض حقوق صاحب عالمت تجاری که برابر ماده 
در  311و  310، 116ها مطابق مواد تخصصی محاکم تهران است، رسیدگی به آن

قانون  117و  116واد ـصالحیت دادسرای محل وقوع جرم است، با استناد به م
آیین دادرسی کیفری با رد قرار صادره و نفی صالحیت خود به اعتبار صالحیت 

صادر نموده است و با حدوث اختالف در صالحیت، دادسرای شهرستان قم قرار 
گردد پرونده به دیوان عالی کشور، ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه، ارجاع می

 و اینک حسب االرجاع تحت نظر قرار دارد.
هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و 

 دهد:رأی میبررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین 

 متن رأی

با توجه به محتویات اوراق پرونده و با امعان نظر در مفاد قرارهای صادره و توجه »

 179عتی و عالئم تجاری و ماده ـهای صنرحـراعات، طـت اختـانون ثبـق 59به ماده 

و قاعده صالحیت محل وقوع جرم با تأیید صالحیت رسیدگی  مذکورنامه قانون آیین
 27قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده  317ستان قم در اجرای ماده دادسرای شهر

 مذکورشود. بدیهی است دادسرای شهرستان قانون آیین دادرسی مدنی حل اختالف می

های صنعتی و عالئم تجاری، اقدام و پرونده  قانون ثبت اختراعات طرح 19در اجرای ماده 

 «ود.را به دادگاه صالحیتدار ارسال خواهد نم

 . نقد و بررسی رأی2

 در تحلیل و نقد رأی مزبور باید به بیان نکاتی چند بپردازیم:

انجمـن  »دقیقـی نیسـت.    یـک اصـطالح حقـوقی   « برند»که واژه این نخست

نـام، عبـارت،   »نمایـد:  این لفظ را چنین تعریف مـی  1«بازاریابی آمریکایی
فروشـنده را  یا هر خصوصیت دیگر که کاال یا خـدمات یـک    طرح، سمبل،
که از کـاال یـا خـدمات فروشـندگان دیگـر قابـل        طوری کند. بهمعرفی می

تشخیص باشد. یک برند ممکن است یک قلم، یک گروه از اقالم، یـا همـه    
اقالم آن فروشنده را معرفی کند. اگر برای یک تجارتخانه در کل اسـتفاده  

 
1. American Marketing Association 
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د، پیوندی بین برن» 1.«باشد شده، نام تجاری می شود، اصطالح ترجیح داده
هویت یک محصول یا خدمت و مشتریانش اسـت. هویـت برنـد، ترکیبـی     

تواند مشمول حمایت قانونی قرار گیـرد؛   پیچیده از شناساگرهاست که می
)یعنـی عالئـم تجـاری، عالئـم خـدماتی، عالئـم تأییـدی، عالئـم جمعــی،         

نـد  بندی و رنـگ(. قـدرت برنـد از پیو    رایت، لوگوها، بسته اختراعات و کپی
شـود. یـک برنـد    عاطفی بین مشـتری و محصـول یـا خـدمت ناشـی مـی      

قدرتمند اعتبار، شناخت، پدیداری، تمایزبخشـی، دوام و شـهرت دارد کـه    
 2.«آورددسـت مـی  وسیله بازاریابی و تبلیـغ بـه   ها را از طریق نمایش بهآن

  3اصطالح قانونی برای برند، عالمت تجاری است.

)در  چیسـت ان عالی کشور از عبارت پایانی رأی که منظور قضات دیواین دوم

های صـنعتی و عالئـم تجـاری،     قانون ثبت اختراعات طرح 19اجرای ماده 
نـامعلوم و در   اقدام و پرونده را به دادگاه صالحیتدار ارسال خواهـد نمـود(  

آید موضوع گونه که از خالصه جریان پرونده برمیزیرا آن ؛پرده ابهام است
اشـتباه از اصـطالح    که بـه  ـباشد  قض عالمت تجاری میشکایت مذکور، ن

های صـنعتی و  قانون ثبت اختراعات، طرح 19و ماده  ـبرند استفاده شده  
چـه مالـک اختـراع    چنـان دارد: ( نیز مقرر می1386عالئم تجاری )مصوب 

بخواهد از اختراع ثبت شده استفاده کند، سـازمان ثبـت اسـناد و امـالک     
ربـط   ک هفته موضوع را به دسـتگاه ذی ـهلت یـف مرـداکثر ظـشور حـک

بـرداری از   های مذکور درخصـوص امکـان بهـره   نماید. دستگاهمنعکس می
اختراع حداکثر ظرف مدت دو ماه اظهارنظر نموده، نتیجه را جهت صـدور  

. دـکنـ الم مـی ـالک اعـ ـبرداری کتباً به سازمان ثبت اسناد و امپروانه بهره

 
حقوق مالکیت  نامه کارشناسی ارشد رشته)پایان عالمت تجاری معروف. محمدرضا یوسفی چناربو، 1

 به بعد. 59(، ص 1390فکری، دانشگاه شهید بهشتی، سال 
2. Neils Elise, Ballpark figures: Assessing Brand Value and the Benefits of 

Stadium Naming Rights, World Trademark Review, December/January 2012, 
P.51. 

3. Brand definition, Available at:   
http://www.businessdictionary.com/definition/brand.html. 

 

http://www.businessdictionary.com/definition/brand.html
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باطی با موضوع پرونـده نداشـته   ـذکرشده ارت 19ماده راتب فوق، ـبنا به م
قـانون ثبـت اختراعـات،     59است. احتمـاالً منظـور قضـات دیـوان، مـاده      

باشـد کـه مقـرر    ( مـی 1386های صنعتی و عالئـم تجـاری )مصـوب     طرح
نامـه   رسیدگی به اختالفات ناشـی از اجـرای ایـن قـانون و آیـین     دارد:  می

هـای عمـومی   شـعب خاصـی از دادگـاه   اجرایی آن، در صالحیت شعبه یـا  
 تهران است.

در رأی دقیقاً مشخص نشده دادسرای شهرستان قم چه اقدامی باید  سوم

 انجام دهد و با چه تکلیفی مواجه است. 

که دادسرای دادگاه صالحیتدار در رأی تعیین نگردیده است و این چهارم

ـ که بسیار  شهرستان قم بعد از اقدام موردنظر شعبه دیوان عالی کشور
اید، ـال نمـاه ارســدام دادگـرونده را باید به کـد ـ پـباشیـهم مـمب

  معلوم نیست.
 

 مشخصات رأی دوم

  9609970925102474 :هشمار دادنامه

  3/8/1396 تاریخ:

 حل اختالف در صالحیت ی:دگیرس موضوع

 دیوان عالی کشور ششمو  یسشعبه  :یدگیرس مرجع
 

 :دهپرون انیجر خالصه. 1

دادسرای شهرستان زنجان درخصوص رسیدگی به اتهام  7بازپرس شعبه 
شده بدون اجازه مالک موضوع آقای ... دایر بر استفاده از عالمت و نام تجاری ثبت

های صنعتی و  قانون ثبت اختراعات، طرح 59شکایت آقای ... با استناد به مفاد ماده 
یت از خود ـرسی کیفری با نفی صالحاز قانون آیین داد 310عالئم تجاری و ماده 

 1تهران قرار صادر کرده است. بازپرس شعبه  2به اعتبار صالحیت محاکم کیفری 
و به شرح منعکس در  96/ 5/ 15موجب قرار مورخ تهران نیز به 19دادسرای ناحیه 

آن و با اعالم اینکه در شکایت شاکی عالوه بر نقض حقوق مالک عالمت تجاری، 
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کسب و استفاده از آن نیز مطرح است و جرایم مذکور و بزه نقض  جعل پروانه
باشد. محل وقوع جرم، شهرستان می 6حقوق مالک عالمت تجاری هر دو از درجه 

ناد ـت. با استـروع به تعقیب نموده اسـزنجان بوده که دادسرای این شهرستان ش
رای شهرستان قانون آیین دادرسی کیفری به اعتبار صالحیت دادس 310به ماده 

شود که جهت رسیدگی عالی کشور، ارسال می زنجان قرار، صادر و پرونده به دیوان
 گردد و اینک حسب االرجاع تحت نظر قرار دارد. به این شعبه، ارجاع می

هیأت شعبه در تاریخ باال تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و 
 دهد:ی میبررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأ

 متن رأی

با مالحظه محتویات اوراق پرونده و قطع نظر از مفاد قرارهای صادره و استدالالت »

های صنعتی و عالئم  نامه قانون ثبت اختراعات، طرحآیین 179به عمل آمده توجهاً به ماده 

تجاری صالحیت دادسرای شهرستان زنجان در انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص 

ل تحقیقات مذکور و ارسال پرونده به دادگاه صالحیتدار )محاکم کیفری موضوع و تکمی

قانون آیین  27قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده  317تهران( در اجرای ماده 

 «شود.دادرسی مدنی تأیید می

 . نقد و بررسی رأی2

 باشد:ماحصل نقد و بررسی رأی مزبور چند نکته ذیل می

نادی بـه  ـگونـه استـ  عالی کشور در رأی خـود هـیچ   وانـبه دیـشع ،تـنخس

های صنعتی و عالئـم تجـاری مصـوب     قانونی )قانون ثبت اختراعات، طرح

( که بر موضـوع شـکایت حـاکم باشـد نکـرده و صـرفًا بـه اسـتناد         1386
 این امر مرسوم و موجه نیست. کهنامه آن قانون اکتفاء نموده  آیین

دادسـرای شهرسـتان زنجـان بایـد      آیـا  ، در رأی مشخص نشده است کهدوم
موضوعات نقض حقوق دارنده عالمت تجـاری و جعـل و اسـتفاده از سـند     
مجعول را از هـم تفکیـک نمـوده و نسـبت بـه جعـل و اسـتفاده از سـند         
مجعول، رسیدگی و اظهارنظر کند و در این دو مورد با صدور کیفرخواست 

مجـازات نمایـد و    باشد ـ تقاضـای  از دادگاه کیفری ـ که در معیت آن می 
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نسبت به موضوع نقض حقوق دارنده عالمت تجاری، تحقیقـات مقـدماتی   
فری تهـران  ـانجام دهد و با صدور قرار عدم صالحیت، آن را به محاکم کی

   .ایدــارسال نم
انجـام تحقیقـات مقـدماتی    »، منظور شعبه دیوان عالی کشور از عبـارت  سوم

چیسـت، آیـا تحقیقـات     «درخصوص موضوع و تکمیل تحقیقـات مـذکور  
باشد یا اظهارنظر مقدماتی صرفاً جمع آوری ادله و أخذ تأًمین متناسب می

 گیرد.مقام قضایی دادسرا را نیز در برمی
 

 مشخصات رأی سوم

 9609970925102956: شماره دادنامه

 8/9/1396 تاریخ:

 حل اختالف در صالحیت :یدگیرس موضوع

 الی کشوردیوان ع ششو  یسشعبه  :یدگیرس مرجع
 

 :پرونده انیجر خالصه. 1

بازپرس دادسرای شهرستان قم درخصوص رسیدگی به شکایت آقای ... علیـه  
قـانون ثبـت    59آقای ... دایر بر نقض حقوق صاحب طرح صنعتی با توجه بـه مـاده   

( موضـوع را در  7/8/1386های صـنعتی و عالئـم تجـاری )مصـوب      اختراعات، طرح
نامه اجرایی قانون مذکور و بـا  آیین 180ته و برابر ماده صالحیت محاکم تهران دانس

قـانون آیـین دادرسـی کیفـری بـه اعتبـار صـالحیت         117و  116استناد به مـواد  
تهران  19دادسرای شهرستان تهران قرار صادر کرده است. بازپرس دادسرای ناحیه 

 179ه ماده و به شرح منعکس در آن و با استناد ب 22/8/96موجب قرار مورخ نیز به
های صنعتی و عالئم تجـاری و توجهـاً بـه رأی     نامه قانون ثبت اختراعات، طرحآیین

صادره از این شعبه، رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی را تا مرحلـه کیفرخواسـت   
در صالحیت محل کشف و یا وقوع جرم )شهرستان قم( دانسته و با حدوث اختالف 

ی کشور، ارسال و جهت رسیدگی بـه ایـن شـعبه،    در صالحیت، پرونده به دیوان عال
 االرجاع تحت نظر قرار دارد.گردد. و اینک حسبارجاع می
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هیأت شعبه در تاریخ فوق الذکر تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو 
 دهد:ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می

 متن رأی

ــده و ا » ــات اوراق پرون ــا مالحظــه محتوی ــانب ــاد قرارهــای صــادره و  مع نظــر در مف

عمل آمده با تأیید قرار صادره از دادسرای تهران مبنی بر صالحیت، رسـیدگی  استدالالت به

و انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرای شهرستان قم و سـپس ارسـال پرونـده بـه محـاکم      

الئم تجـاری و  های صنعتی و ع نامه قانون ثبت اختراعات طرحآیین 179تهران مطابق ماده 
 27قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده  317قانون مذکور با استناد به ماده  59ماده 

 «شود.قانون آیین دادرسی مدنی حل اختالف می

 . نقد و بررسی رأی2

 که در رأی فوق الذکر نظر دادسرای تهران تأیید گردیدهنکته قابل توجه این

اند ونده، قضات دیوان عالی کشور بر این عقیدهو مستنبط از خالصه جریان پر است
اری و ـالئم تجـتی و عـهای صنع قانون ثبت اختراعات طرح 59که مطابق ماده 

نامه اجرایی آن قانون، دادسرای شهرستان قم باید تحقیقات آیین 179ماده 
مقدماتی را تکمیل و ضمن صدور قرار نهایی، پرونده را با صدور کیفرخواست به 

قانون آیین دادرسی  26که برحسب ماده م تهران ارسال نماید؛ درحالیمحاک
انجام وظایف دادسرا درمورد  ( و اصالحات و الحاقات بعدی1392کیفری )مصوب 

وع ـل وقـاه محـر از دادگـها در صالحیت دادگاهی غیجرایمی که رسیدگی به آن
کند انجام وظیفه می ت، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالحـجرم اس

بنابراین، حسب این ماده، دادسرای  مگرآنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

 ران صالح به رسیدگی است نه دادسرای قم. ـته
نکته بعدی اینکه تالی فاسد این امر آنجاست که محـاکم تهـران بخواهنـد بـا     

دسرای مربوط عودت قرار رفع نقص تحقیقات یا اصالح کیفرخواست، پرونده را به دا
دهند که این امر، عالوه بر اطاله دادرسـی، خـالف قواعـد بنیـادین آیـین دادرسـی       
کیفری است. از سویی اگر به تاریخ صدور این آراء گونـاگون )کـه در یـک موضـوع     

یابیم که بـا نبـودِ فاصـله    واحد هستند( از سوی یک شعبه دیوان توجه کنیم، درمی
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اند. انتظار این اسـت کـه قضـات دیـوان     رض صادر گردیدهزمانی زیاد، این آراء متعا
دور ـه صـ ـری بـ ـیشتـ ـت و توجـه ب ـنوان یک مرجع نظارتی با دقـعور بهـعالی کش

 آراء بپردازند. 

 گذاری. نقد قانونی و فلسفه قانون3

های  نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحآیین 179رسد ماده به نظر می
ریاست قوه قضاییه در این مورد فراتر  1/11/1387مصوب  صنعتی و عالئم تجاری

اند از  ها مکلف قانون اساسی، قضات دادگاه 170مطابق اصل  1باشد.از قانون می
د، زیرا ـودداری نماینـهای مخالف با قوانین و مقررات اسالمی خنامهاجرای آیین

نامه قانون و آیین قانون مرقوم، رسیدگی به اختالفات ناشی از اجرای این 59ماده 
های عمومی تهران قرار اجرایی آن را در صالحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه

دارد: درمورد دعاوی اعالم می الذکر نامه فوقآیین 179که ماده  داده است؛ درحالی
کیفری چنانچه جرم در خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران 

تحقیقات مقدماتی، در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری دستگیر شده باشد 
شود. ارجاع می الذکر های فوق پرونده برای رسیدگی به دادگاه و عمل آمدهمتهم به

نامه موصوف، دامنه تحقیقات مقدماتی را مشخص نکرده است و از سوی دیگر، آیین
گیرد نیز دربرمی اینکه آیا این تحقیقات، اظهارنظر ماهوی و صدور کیفرخواست را

 باشد، دقیقاً تبیین نگشته است. یا محدود به گردآوری ادله و نهایتاً أخذ تأمین می
قانون مرقوم، صالحیت را  59درخصوص اینکه در ماده  1386گذار سال قانون

رسمیت شناخته است، اهداف خاصی را دنبال تنها برای شعبی از محاکم تهران به
تری به تر و با سهولت بیشسریع 2باع عضو کنوانسیون پاریسکرده مثالً اینکه اتمی

گذاری در ایران مراجع قضایی دسترسی داشته باشند تا انگیزه قوی جهت سرمایه
ویژه  های مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی بهداشته باشند. از سویی پرونده

ته است که در اختراعات نیازمند نظر تخصصی و فنی کارشناسان مربوط به این رش
یار ـدارند یا بسـن ودـالً وجـناسان یا اصـارشـونه کـگگر اینـهای دیتانـشهرس

 اندک هستند.

 
 .22(، ص1390)تهران: نشر میزان، چاپ اول، زمستان  حقوق عالمت تجاریسیدحسن میرحسینی، . 1

2. Paris convention for the protection of industrial property,1883. 
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 1محـور هـای فکـری کـه از جـنس اطالعـات و ایـده      با توجه به ماهیت دارایی
و قابلیـت   3هـای اسـتیالءناپذیری و پرمخـاطره بـودن    و دارای خصیصـه  2باشـند  می

، مـادی دارنـد  و تفـاوت اساسـی بـا امـوال      6هسـتند  5گیو انباشت 4استفاده مشترک
توان قواعد حاکم بر اموال فیزیکی و سنتی ازجمله آیین دادرسی کیفری را بـر   نمی
نامـه خاصـی در ایـن زمینـه وضـع      که قانون و آیینها اعمال نمود و عالوه بر آنآن

هسـتند(  وفصل دعاوی مربوط به این حوزه )که بسیار هم حساس  گردیده و در حل
و بـه تبـع    7«تـریپس »نامه گذار که پیوستن به موافقتباید اهداف و دورنمای قانون

هـا را از  آن، سازمان تجارت جهانی است، مـورد توجـه دادرسـان قـرار گیـرد تـا آن      
 د معاف سازد.ـوضوع واحـپایه و صدور آراء متعارض در میـهای بیاسـق

ای، خاص رد که چنین دعاویاز طرفی این نکته نیز باید مدنظر قرارگی
گیری و صدور قرار نهایی را بر عهده دادسراهایی هستند و اگر قرار باشد تصمیم

ها تخصصی در این امر ندارند، خود، باع  تشتت و تعارض بدانیم که در شهرستان
شاید یکی از دالیلی که قانون اینگونه دعاوی را در تهران متمرکز  .گردد آراء می

لذا این تمرکز  ؛ها یکسان شودای رویهامر باشد تا حداقل برای دورهکرده، همین 
 دلیل نیست. بی

 راه حل

دربـاره   موجـود  نیقـوان  و یفعلـ  تیوضـع  دردر پایان باید اذعـان نمـود کـه    
باشد و اتهامات های غیر از تهران مطرح میهایی که در دادسراهای شهرستان پرونده

حل ایـن اسـت کـه    لکیت صنعتی همراه است، راهدیگری نیز با اتهام نقض حقوق ما
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2. Jennifer Davis, intellectual property law, oxford university press, Fourth 

Edition 2012, P.p.1-2 
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رابطـه حقـوق   اهلل نـوروزی،  های اموال فکری نک: شـمس مشـیت   . برای اطالع بیشتر درخصوص ویژگی6

(، 1386صوصی، دانشگاه شهید بهشـتی، سـال   ـ)رساله دکتری حقوق خ مالکیت فکری و حقوق رقابت

 .به بعد 20ص 
7  . Trade related aspects of intellectual property rights, 1994. 
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دادسرای شهرستان به تفکیک دست بزند و نسبت به اتهامات دیگر خـود رسـیدگی   
و  (1392 مصـوب ) یفـر یک یدادرس نییقانون آ 78با وحدت مالک از ماده  ونماید 

بـا   یصـنعت  تیـ مالک دارنـده نسبت به اتهام نقض حقوق  یاصالحات و الحاقات بعد
آن را  تیصدور قرار عدم صـالح ( و ادله ی )صرفاً جمع آوریمقدمات قاتیانجام تحق
در نهایـت پـس از تکمیـل پرونـده و صـدور حکـم        و کندتهران ارسال  یبه دادسرا
ــانون 510مــاده  یدر راســتا دادگــاه، ــیآ ق ( 1392 مصــوب) یفــریک یدادرســ نی
 گردند. عیتجم ها مجازات
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