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تجاری و مالکهای تشخیص مشابهت کاالها یا خدمات


پژوهشگاه قوه قضاییه

در تاریخ  12شهریورماه  1396دومین نشست نقد رأی با موضوع «شیوه
احراز مشهور بودن عالمت و مالکهای مشابهت کاالها یا خدمات» توسط گروه
حقوق مالکیت فکری پژوهشکده حقوق خصوصی در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور
آقایان دکتر سیدحسن میرحسینی ،دکتر سعید حبیبا (عضو هیأت علمی دانشگاه
تهران) ،دکتر رضا وصالیمحمود (قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات) ،آقای غالمرضا
بیات (رئیس اداره ثبت عالمت تجاری) ،آقای اُمّی (رئیس شعبه  10دادگاه
تجدیدنظر استان تهران) ،آقای امیرحسین رمضانزاده (مستشار شعبه  10دادگاه
تجدیدنظر استان تهران) ،آقای عالئی (قاضی شعبه  12دادگاه تجدیدنظر استان
تهران) و آقای رسول دوبحریبندری (رئیس سابق شعبه  12دادگاه تجدیدنظر
استان تهران) برگزار گردید.
در پرونده موضوع نشست ،دعوای خواهان (د.ب ).به طرفیت خواندگان
(پ.پ.ب ).و ادارات ثبت عالمت تجاری و طرح صنعتی به خواسته ابطال عالمت
تجاری و طرح صنعتی ثبتشده توسط خوانده اول و منع نامبرده از استفاده از
عالمت تجاری و طرح صنعتی با احتساب کلیه خسارات وارده ،با این توضیح که
وکالی خواهان مدعی هستند عالمت موکل آنان مشهور بوده و خوانده عین این
عالمت را ـ که متخذ از نام تجاری خواهان نیز هست ـ به نام خود ثبت نموده و
طرح صنعتی مشابه محصوالت موکل را نیز به ثبت رسانده است ،با این استدالل
که اقدامات خوانده موجب گمراهی مصرفکنندگان گردیده و مصداقی از رقابت
نامشروع است ،این دعوی توسط دادگاه پذیرفته و حکم غیابی به ابطال عالمت و
طرح صنعتی و منع استفاده خوانده صادر میشود.
 تهیه شده توسط آقای مهدی کارچانی ،پژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی قوه قضاییه
karchanimahdi@gmail.com
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دادگاه در مرحله واخواهی استدالل میکند که با توجه بـه اینکـه بنـد (الـف)
ماده  32به یکسان بودن کاالها یا خدمات مربوط به دو عالمت اشاره دارد و عالمـت
خوانده در طبقه متفاوتی از عالمت خواهان ثبت شده است ،احتمال وقوع گمراهـی
برای مصرفکنندگان وجود ندارد .افزون بر آن ،اداره ثبـت عالمـت تجـاری ،مرجـع
صالح در تشخیص مشهور بودن عالمت است که از نظر ایـن مرجـع ،ثبـت عالمـت
خوانده در طبقه ای متفاوت از طبقه عالمت خواهـان توسـط اداره مزبـور ،بـر عـدم
مشهور بودن عالمت داللت دارد .دادگاه با منتفی دانستن گمراهی مصرفکننـدگان
و اعتقاد به عد م ورود ضـرر بـه خواهـان ،دادنامـه غیـابی را درمـورد ابطـال و منـع
استفاده از عالمت تجاری ،نقض مینماید.
پس از تجدیدنظرخواهی ،دادگاه سابقه استعمال طوالنی عالمت و نام تجـاری
توسط تجدیدنظرخواه را دالّ بر مشهور بودن عالمت میداند با این بیان که اعتراض
به ثبت عالمت در ق انون ،منوط به واحـد بـودن طبقـه کاالهـا نشـده اسـت و فقـط
گمراهــی مصــرفکننــدگان مــالک مــیباشــد ،لــذا بــا معــروف دانســتن عالمــت
تجدیدنظرخواه ،اقدام تجدیدنظرخوانده در ثبت عالمت ولو بـرای کـاالی متفـاوت و
در طبقه دیگر را از مصـادیق بـارز رقابـت غیرمنصـفانه تجـاری و ثبـت عالمـت بـا
سوءنیت دانسـته و درخصـوص عالمـت تجـاری ،حکـم بـه ابطـال و منـع اسـتفاده
تجدیدنظرخوانده صادر نموده است.
تحلیل آراء این پرونده و پاسخ به سساالت ذیل در دسـتور کـار
این نشست قرار داشت :
 آیا درخواست ابطال عالمت تجاری بهسبب عینیـت یـا شـباهت کاالهـا یـاخدمات ،منوط به واحد بودن طبقات کاالهایی کـه عالئـم در آنهـا ثبـت
شدهاند میباشد؟ به عبارت دیگر آیا کاالهای مشـابه بـه معنـای کاالهـای
ثبتشده در یک طبقه هستند؟
 احراز مشهور بودن عالمت توسط قاضی چگونه صورت میگیرد؟ آیا ثبت عالمت در طبقهای متفاوت از طبقهای که عین یا مشابه آن عالمتقبالً در آن ثبت شده است میتواند نشانگر اعتقـاد مرجـع ثبـت بـه عـدم
مشهور بودن عالمت باشد؟
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مشخصات رأی
شماره دادنامه9109970226300142 :
تاریخ رسیدگی1391/2/31 :
مرجع رسیدگیکننده :شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی
متن رأی
«درخصوص دعوی آقایان :ح .و م.ب .بهوکالت از د.ب .به طرفیت -1 :شرکت
تولیدی بازرگانی پ.پ.ب.؛  -2اداره ثبت عالئم تجاری؛  -3اداره ثبت طرحهای صنعتی
مبنی بر ابطال عالئم تجاری ثبـتشده شمـاره  ...و  ...و طرح صنعتی شماره  ...و منع
خوانده اول از استفاده از عالئم تجاری و طرح صنعـتی با احـتساب کلـیه خسـارات وارده
ب ه این خالصه که وکالی خواهان به شرح دادخواست توضیح دادند موکل مالک عالمت
تجاری «د »...به شرح گواهینامههای پیوست میباشد که آنها را در ایران به ثبت رسانده
و از عالئم تجاری معروف و مشهور در ایران بوده و مورد حمایت بند هـ ماده  32قانون
ثبت اخـتراعات طـرحهای صنـعتی و عالئم تـجاری و مـاده  6مکرر کنوانسیون پاریس
میباشد .متأسفانه خوانده اول عین عالئم تجاری خواهان را طی شمارههای مذکور و نیز
طرح صنعتی مشابه عالمت را به ثبت رسانیده است که با توجه به تقلید از عالمت خواهان
و نیز وقوع اشتباه و گمراهی مصرفکنندگان نسبت به مبدأ تولید کاال و خدمات،
درخواست صدور رأ ی به شرح خواسته را دارند .خوانده اول علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه،
حاضر نشده و ایراد و دفاعی ننموده است؛ از سوی خوانده ردیف دوم هم گزارش ثبتی
واصل شد .علیهذا دادگاه نظر به اینکه عالمت «د »...که متخذ از نام تجاری خواهان هم
میباشد ابتدا طی شمارههای  ...مورخ  88/2/11و  ...مورخ  1344/9/20جهت کاالی
مشمول طبقه  9به نام وی ثبت شده که مطابق ماده  31قانون ثبت اختراعات طرحهای
صنعتی و عالئم تجاری واجد حق استفادهی انحصاری اسـت و ثبـت مؤخر عیـن عالمت
به نام خوانده اول عالوه بر تعارض با حقوق مقدم و مکتسبه خواهان باع وقوع اشتباه و
گمراهی مـصرفکنـندگان نسـبت به مـبدأ تولید کاال و خـدمات خواهد شد و ثبـت آن
به عنوان طرح صنعتی با توجه به تقلید از عالمت خواهان هرچند که در طبقات دیگر
است اما از مصادیق رقابت نامشروع و مؤید سوءنیت خوانده اول در مشابهسازی و
سوءاستفاده از شهرت تجاری خواهان میباشد و نظر به اینکه از سوی خوانده اول ،ایراد و
دفاعی نسبت به دعوی مطروحه بهعمل نیامده است بنا بر مراتب ،دعوی خواهان را ،وارد و
ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد  31و بندهای «الف» و «هـ» و «و» ماده  32و بند
«ب» ماده  40و  41و  46و  47از قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و عالئم تجاری
و مواد  8و  10مکرر کنوانسیون پاریس ،حکم به ابطال ثبت عالئم تجاری و طرح صنعتی
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خوانده اول به شمارههای مذکور و منع استفادهی وی از این عالئم و طرح صنعتی و
پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان ،صادر و اعالم
میگردد .رأی صادره نسبت به خوانده اول ،غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ،
قابل واخواهی در این دادگاه میباشد».
رئیس شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی تهران

مشخصات رأی
شماره دادنامه9109970226301172 :
تاریخ رسیدگی1391/12/7:
مرجع رسیدگیکننده :شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی
متن رأی
«درخصوص دادخواست واخواهی شرکت تولیدی بازرگانی پ.پ.ب .با وکالت بعدی
خانم م.ک .به طرفیت  -1ش .با وکالت آقایان :ح .و م.ب.؛  -2اداره ثبت طرحهای صنعتی؛
 -3اداره ثبت عالئم تجار ی نسبت به دادنامه غیابی  142مورخ  91/2/31که بهموجب آن،
حکم به ابطال ثبت عالئم تجاری واخـواه به شـمارههای  ...و  ...و نیز طـرح صنـعتی وی
به شماره  ...و منع استفاده و پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل صادر گردیده
است ،دادگاه از عطف توجه به الیحهی پیوست دادخواست و الیحهی مثبوت به شماره ...
مورخ  91/11/14و اظهارات و مدافعات وکالی اصحاب دعوی به شرح صورتجلسهی
دادرسی مورخ  91/11/14و نیز مفاد گزارش ثبتی واخوانده ردیف سوم نظر به اینکه
عالمت تجاری «د »...که مستند خواهان اولیه (واخوانده ردیف اول) در ابطال عالئم تجاری
و طرح صنعتی واخواه قرار گرفته فقط جهت انواع باتری و شارژکنندههای باتری و
دستگاهها و لوازم برقی و اجزاء و قطعات در طبقه  9ثبت شده اما عالئم واخواه متشکل از
کلمات… D… Dبه رنگهای مشکی و آبی …D… Mدر زمینه مشکی و رنگ حروف
نوشتاری ،سفید و طالیی به ترتیب جهت تولید و توزیع و صادرات نوشیدنیها در طبقات
 32و  35و  39و جهت تولید و توزیع و صادرات انواع روغن موتور در طبقات  4و  35و
 39از طبقهبندی بینالمللی کاال و خدمات به نامش ثبت شده که متفاوت از کاالها و
طبقه محصوالت واخوانده ردیف اول میباشد و نظر به اینکه موارد عدم قابلیت ثبت عالئم
در ماده  32قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و عالئم تجاری تصریح شده ازجمله
مطابق بند «الف» نتواند کاال یا خدمات یک مؤسسه را از کاالها و خدمات مؤسسه دیگر
متمایز سازد که ناظر است بر یکسان بودن کاال و خدمات و بندهای «هـ»« ،و» و «ز» نیز
ناظر به ممنوعیت ثبت عالئمی است که در ایران برای کاال و خدمات مشابه معروف بوده
بهنحوی که عرفاً میان استفاده از عالمت و مالک عالمت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت
آن به منافع مالک قبلی لطمه وارد سازد و یا به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و
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گمراهی عموم شود .بنابراین به لحاظ عدم ارتباط و مشابه نبودن کاال و خدمات ،امکان
اشتباه و گمراهی مصرفکننده ،منتفی و مصرفکنندگان قادر به تشخیص و تمییز کاالها
از یکدیگر خواهند بود و درنتیجه ،ورود لطمه به منافع مالک قبلی غیرقابل تصور است .از
طرفی طبق مفاد ماده  6مکرر کنوانسیون پاریس احراز مشهوریت عالمت با مقام صالح
کشور ثبتکننده یا استعمالکننده است که در صورت تشخیص مشهور بودن عالمت
سابقالثبت ،از ثبت مجدد آن جهت هر نوع کاال و یا کاالهای مشابه خودداری مینماید اما
در مانحنفیه اداره ثبت عالئم تجاری که مرجـع صالح جهـت ثبـت عالئم تـجاری اسـت
با پذیرش اظهارنامههای واخواه ،عالئم وی را جهت کاال و خدمات غیرمشابه به ثبت
رسانیده و از طرفی در پاسخ به استعالم مدیریت بخش بازرگانی سفارت اتریش مبنی بر
جواز یا عدم جواز ثبت عالمت متنازعفیه برای نوشابه بدون الکل طی شماره  ...مورخ ...
تلویحاً ثبت آن را در طبقه  32جهت نوشابه بدون الکل بالمانع اعالم نموده است که
مراتب ،مؤ ید عدم اعتقاد اداره ثبت عالئم تجاری به مشهور بودن عالمت «د »...میباشد که
سابقاً به نام واخوانده ردیف اول ثبت شده است اما در رابطه با ثبت طرح صنعتی واخواه
هرچند که واخوانده فاقد ثبت طرح صنعتی موضوع گواهی  ...واخواه (قوطی نوشابه)
میباشد و اساساً عالمت تجاری و طرح صنعتی دو مقوله جدا میباشد چراکه عالمت
تجاری هر نشان قابل رؤیتی است که متمایزکننده کاال و خدمات اشخاص حقیقی یا
حقوقی است اما طرح صنعتی ،خود یک محصول صنعتی است که مورد استفاده قرار
میگیرد .معهذا نظر به اینکه قوطی نوشابه (محصول موضوع طرح صنعتی واخواه) شبیه
باتری تولیدی شرکت واخوانده میباشد و وکیل شرکت واخواه هم به شرح صورتجلسه
دادرسی آمادگی شرکت موکل را مبنی بر تغییر شکل ظاهر محصول به نحوی که متفاوت
از محصول واخوانده باشد اعالم نموده که مراتب ،مبین عدم سوءنیت نامبرده در ثبت طرح
صنعتی است .بنابراین ،دادگاه ،اعتراض واخواه را نسبت به قسمتی از دادنامه که مشعر بر
ابطال عالئم تجاری به شمارههای  ...و  ...و طرح صنعتی  ...با عنایت به تفاوت طبقات و
نوع کاال و خدمات و منتفی بودن اشتباه و گمراهی مصرفکنندگان و نیز عدم احراز ورود
لطمه به منافع واخوانده ،وارد تشخیص داده ضمن فسخ دادنامه معترضعنه در این قسمت
با استناد به مفهوم مخالف ماده  41قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و عالئم تجاری
و ماده  197قانون آیین دادرسی مدنی ،حکم به بطالن دعوی واخوانده ردیف اول در این
قسمت صادر و اعالم میدارد اما راجع به قسمت دیگر دادنامه که مبتنی است بر عدم
استفادهی واخواه از طرح صنعتی  ...بنابر آنچه که فوقاً بیان شد دادنامه به قوت خود باقی
و بدیهی است که واخواه مجاز است از طرح صنعتی ثبتشده خود در صورت تغییر شکل
ظاهر طرح بهگونه ای که متفاوت از محصول واخوانده باشد استفاده نماید .رأی صادره،
حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ ،قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم
تجدیدنظر تهران میباشد».
رئیس شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی تهران
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مشخصات رأی
شماره دادنامه9209970221201228 :
تاریخ رسیدگی1392/11/5 :
مرجع رسیدگیکننده :شعبه  12دادگاه تجدیدنظر استان تهران
متن رأی
تجدیدنظرخواهی ش .با وکالت آقایان :ح .و م.ب .به طرفیت  -1شرکت تولیـدی و
بازرگـانی پ.پ.ب .با وکالت خانم م.ک -2 .اداره ثبـت عالئم تجـاری  -3اداره ثبت طرحهای
صنعتی نسبت به بخشهایی از دادنامه شماره  91/12/7-1172شعبه سوم دادگاه عمومی
حقوقی تهران متضمن فسخ دادنامه غیابی واخواسته به شماره  91/2/31 -142و صدور حکم
به بطالن دعاوی آن شرکت به خواستههای ابطال عالئم تجاری … D… Dبه شماره
ثبت ...در طبقات  32و  35و  39و … D… Mبه شماره ثبت … در طبقات  4و  35و
 39و ابطال طرحهای صنعتی قوطی نوشابه در طبقه  9به شماره ثبت  ...مورخ  ...میباشد
اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکالی طرفین ،به عقیده
این دادگاه ،دادنامه معترضعنه به جهات ذیل ،مخدوش بوده و قابل تأیید نمیباشد :اوالً،
عالمت تجاری « »D...که متخذ از نام تجاری شرکت تجدیدنظرخوانده میباشد در سال 44
به نام آن شرکت در ایران به ثبت رسیده که به لحاظ سابقه استعمال مستمر و طوالنی از
عالمت در ایران ،عالمت مذکور جزو عالئم معروف در حوزه باطری و شارژکنـندهها میباشـد؛
ثانیاً ،در قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و عالئم تجـاری مصـوب  1386اعتـراض
نسـبت به عالمت تجاری ثبتشده ،منوط به واحد بودن طبقه و کاال نگردیده بلکه
مالک ،اشتباه مصرفکنندگان عادی در تشخیص مبدأ و منشأ تولید کاالها و خدمات است؛
ثالثاً ،با توجـه به معروفیت عالمت … Dاقدام تجدیدنظرخوانده در ثبت عالئم تجاری
مبحوثعنه هرچند برای کاالی متفاوت و در طبقه دیگر از مصادیق بارز رقـابت مکارانه
تجـاری و ثبـت عالمت با سو،نیت بوده و قانوناً قابل حمایت نمیباشد و اقدام آن شرکت در
ثبت طرحهای صنعتی متنازعفیه که کامالً شبیه باطری تولیدی تجدیدنظرخواه میباشد نیز
از مصادیق بارز رقابت غیرمنصفانه تجاری بوده و نمیتـوان از آن حمـایت کرد .بنا به مراتـب
مـذکور به تـجویز ماده  358قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض دادنامه
تجدیدنظرخواستـه که در قسمتهای مورد اعتراض که در مخالفت با موازین قانونی و
مستندات پرونده صادرشده نقض میگردد آنگاه با توجه به استدالل یادشده ادعای خواهان را
وارد دانستـه به اسـتناد مواد  31و  32بند (و)  47،41،و  59قانون ثبت اختراعات طرحهای
صنعتی و عالئم تجاری و مواد  6مکرر و  8و  10مکرر کنوانسیون پاریس و مواد  198و 519
قانون آیین دادرسی مـدنی ،حـکم به ابـطال عالئم تـجاری و طـرح صنعـتی مبحوثعنه را،
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صـادر و خـوانده را به پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان
بدوی محکوم مینماید .این رأی ،قطعی است.
رئیس شعبه  12دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار شعبه

متن نشست:
دکتر میرحسینی
برای قابلیت ثبت عالمت ،دو شرط اساسی وجود دارد که قانونگذار برخالف
قوانین بسیاری از کشورها آن دو را بدون اینکه مالکهایی برای احراز آنها معرفی
نماید مطرح میکند .و اما دو شرط عبارتاند از:
 .1وجه تمایز داشتن عالمت
 .2عدم گمراهکنندگی عالمت
درمورد وجه تمایز ،معیاری در قوانین بهچشم نمیخورد و بسیاری از مواردی
که در آراء دادگاهها مشاهده میشود معموالً استنباط شخصی است .برای مثال،
قانونگذار در هیچ مقررهای ،کلمات عام را غیرقابل ثبت و فاقد وصف تمایزبخشی
ندانسته است .آنچه مورد تأکید و اهمیت وی قرار گرفته «وجه تمایز» عالمت
است چراکه الزمه عالمت را متصف به تمییزدهندگی میداند .حال در احراز این
وصف میتوان مالکهای مختلفی را در نظر گرفت .بهطور نمونه ،عالمتی ثبت شده
و در زمان ثبت ،فاقد وصف تمایزبخشی بوده ولی در حال حاضر بعد از ده سال،
عالمت ،بر اثر استعمال مستمر ،متصف به ویژگی تمایزبخشی گشته و تمایز ثانوی
کسب نموده است .بر این اساس ،کنوانسیون پاریس درخصوص قضاوت درمورد
عالمت تأکید میکند که مدت استعمال باید در نظر گرفته شود لذا برای احراز این
وصف نمیتوان تنها به یک مالک توجه داشت .برای مثال ،کلمه «سیب» برای
طبقه میوه ازجمله خودِ سیب نمیتواند تمییزدهنده باشد ولی برای موبایل ،عالمتی
است به ارزش  240میلیارد دالر و یا بهفرض ،واژه «فیل» را نمیتوان در طبقه
حیوان ثبت کرد چون نوعاً حیوان است ولیکن نفسِ این واژه برای تلفن از عالئم
معروف بهشمار میآید .نکته مهم دیگر اینکه تقریباً وجه تمایز با توجه به کاال و
خدمات تعریف میشود؛ همانطورکه ماده  33قانون ثبت اختراعات،طرحهای
صنعتی و عالئم تجاری و مواد عدیدهای از آییننامه تأکید میکنند در اظهارنامه
باید کاال یا خدماتی که عالمت برای آنها تقاضای ثبت شده است ،مشخص شده
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باشند .بنابراین ،مالک ارزیابی این است که قابلیت ثبت عالمت با توجه به کاال یا
خدماتی که قرار است برای آن ثبت گردد باید سنجیده شود و کلمه بهعنوان
عالمت نباید به تنهایی مالک قرار گیرد .فلذا چنین مسئلهای در قانون و آییننامه
مورد تأکید قرار گرفته است.
درمورد گمراهکنندگی عالمت باید اذعان نمود که گاهی عالمت با توجه به
منشأ و نیز مبدأ جغرافیایی میتواند گمراهکننده باشد .بهطور نمونه ،عالمت بر برنج
رودسر داللت داشته باشد ولی درواقع برنج شیراز فروخته شود .گاه گمراهکنندگی
درخصوص ماهیت یا کیفیت کاال یا خدمات است .فرض کنید برای دستبند ساعت،
عالمت کبری ثبت میشود و تلقی مصرفکننده این است که جنس این دستبند از
پوست مار کبری است درحالیکه اینطور نیست .گمراهکنندگی همچنین گاهی
درمورد تعارض با عالمتهای دیگر اتفاق میافتد .خالصه اینکه وصف تمایزبخشی
عالمت باید با توجه به کاالها یا خدماتی که عالمت برای آنها ثبت میگردد
سنجیده شود و گمراهکنندگی عالمت نیز ممکن است ناشی از موارد متعددی باشد.
در پاسخ به این سؤال که آیا درخواست ابطال عالمت تجاری بهسبب عینیت
یا شباهت منوط به واحد بودن طبقات کاالیی که عالمتها در آن ثبت شدهاند
میباشد ،باید گفت در اینجا طبقه نمیتواند مالک باشد زیرا در طبقهبندی ،کاالها
و خدمات کاالهایی در یک گروه قرار گرفتهاند که بعضاً شباهتی با یکدیگر ندارند.
برای مثال ،در طبقه  ،12کاالهایی از قبیل هواپیما ،کشتی ،اتومبیل ،الستیک و...
وجود دارند و نمی توان گفت همه این موارد دارای شباهت هستند .براساس همین
نکته است که قانونگذار در آییننامه مقرر میدارد دارنده عالمت میتواند مجوز
بهرهبرداری (لیسانس) عالمتش را در ارتباط با یک کاالی خاص در یک طبقه به
دیگری واگذار کند و حقوق مربوط به عالمت را درباره کاالهای دیگر همان طبقه
حفظ نماید .به همین ترتیب درمورد ابطال عالمت ،خواهان میتواند ابطال جزئی
یعنی ابطال عالمت درخصوص یک کاالی خاص از یک طبقه را از دادگاه بخواهد.
با توجه به اینکه کاالها و خدمات داخل در یک طبقه ممکن است با یکدیگر
تفاوت بسیاری داشته باشند عالمت غیرمشهور میتواند در یک طبقه برای یک کاال
توسط یک شخص ثبت شود و درهمان طبقه برای کاالی دیگر توسط شخص
دیگری به ثبت برسد و این امر ،بالمانع است .بنابراین نمیتوان برای تشخیص
تشابه ،طبقه را مالک قرار داد و در قانون ایران مانند همه کشورها این نکته مورد
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توجه قرار گرفته است؛ چنانکه در قسمت اخیر ماده  40قانون آمده است« :این
حقوق شامل موارد استفاده از عالمتی میشود که شبیه عالمت ثبت شده است و
استفاده از آن برای کاال یا خدمات مشابه است» .در همه موارد سخن از کاال یا
خدمات مشابه میباشد ولیکن به یکسان بودن طبقه به عنوان مالک شباهت
اشارهای نشده است .حال سؤال اینجاست که :آیا کاالهای مشابه به معنای کاالهای
همطبقه هستند؟ طبیعتاً پاسخ منفی است زیرا کاالهای مستقر در یک طبقه لزوماً
با یکدیگر مشابه نیستند.
نکته قابل ذکر در مورد برخـی از آراء ایـن است که گاهی عدم توجه به
همین نکات ،باع بروز اشتـباهات غـیرقابل پذیرشـی در آراء میشود .در
پروندهای ،فردی غیرایرانی اقدام به ثبت عالمتی مینماید درحالیکه این عالمت،
معروف نیست و فردی ایرانی تقاضای ثبت همان عالمت را برای کاالیی غیرمشابه
میکند .در رأی این پرونده آمده است چون فرد غیرایرانی قبالً این عالمت را برای
یک کاال در طبقهای خاص ثبت کرده ،برای توسعه طبقات عالمت یعنی ثبت
عالمت در طبقات دیگر دارای اولویت و حق مکتسبه میباشد حال آنکه از نظر
قانون و رویه متقابل کشورهای دیگر ،چنین امری صحیح نیست و در اینجا حق
مکتسبه ای برای فرد وجود ندارد و در نظر گرفتن چنین حقی برای فرد دارنده
عالمت ،فاقد مبناست.
البته درمورد بح کاالهای مشـابه و طبقـات بایـد گفـت در احـراز شـباهت،
طبقه لزوم ًا مالک نیسـت ولـی در عـین حـال ممکـن اسـت توجـه بـه طبقـه نیـز
درخصوص احراز شباهت بیتأثیر نباشد زیرا در تعیـین طبقـات سـعی شـده اسـت
کاالهای مشابه حتی االمکان در یک طبقه قرار بگیرند ولی این بدین معنا نیست که
کاالهای قرار گرفته در یک طبقه لزوماً دارای شباهت هستند.
دکتر حبیبا
درباره عینیت و تشابه طبیعتاً بین عالئم مشهور و غیرمشهور تفاوتهایی
حاکم است .درمورد عالئم غیرمشهور میتوان چهار فرض را در نظر گرفت:
فرض اول ،این است که عالمت ،یکسان و کاال و خدمات هم یکسان باشند.
عالمت ← یکسان کاال و خدمات ← یکسان
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فرض دوم ،هم عالمت ،مشابه باشد و هم کاالها و خدمات.
عالمت ← مشابه کاال و خدمات ← مشابه
فرض سوم ،عالمت ،یکسان است ولی کاال و خدمات مشابه هستند.
عالمت ← یکسان کاال و خدمات ← مشابه
فرض چهارم ،عالمت ،مشابه است اما کاالها و خدمات یکسانند.
عالمت ← مشابه کاال و خدمات ← یکسان
در بح تشخیص مشابهت کاال و خدمات آنچه مسلم است مطرح نبودن
بح طبقات میباشد .از میان فروض چهارگانه ،در فرض اول (یکسانی عالمت و نیز
یکسانی کاال و خدمات) ،بیتردید نقض ،اتفاق افتاده اما در سه فرض دیگر باید قائل
به احراز گمراهی بود .مالک و مبنای سخن ما درخصوص سه فرض فوق مشخص
نمودن نقض مفروض و نیز توجه به گمراهی مصرفکننده است بدین معنا که اگر
مصرفکننده دچار گمراهی گردد نقض رخ میدهد در غیر این صورت ،نقضی
پدیدار نمیشود .با امعان نظر به بح اصلی ،اگر دو عالمت ،یکسان باشند و کاال و
خدمات در یک طبقه مستقر گردند نقض اتفاق میافتد؟ پاسخ به این سؤال منفی
است .همانطورکه بیان شد هر طبقه ،کاالها یا خدمات بسیار متنوعی را در خود
جای داده است .البته در این مورد در رویه قضایی ،دادگاههای بدوی معموالً با
نگاهی بسته عمل کرده و رأی میدهند درحالیکه دادگاههای تجدیدنظر و
دیوانعالی کشور نگاه کلی و جامعی دارند؛ چـنانکه با طرح دعـوا و ارسـال آن به
دیوانعالی کشور ،دیوان دقیقاً به این موضوع اشاره دارد .در این مورد تصریح شده
که برای احراز اشتباه مصرفکنندگان عادی ،هیچ الزام و ضرورتی در مورد یکسان
بودن طبقات کاالها مطرح نیست زیرا ممکن است دو کاال در دو طبقه ولی مشابه
باشند و یا دو کاال در یک طبقه ولیکن غیرمشابه باشند .بنابراین ،نه تنها ،بح
طبقات موضوعیت ندارد بلکه مالک شباهت کاال و خدمات به مشابهتهای موجود
میان کاالها و احراز گروههای مصرفکننده بستگی دارد.
دکتر وصالیمحمود
پیش از پرداختن بـه بحـ عینیـت یـا مشـابهت ،اشـارهای دارم بـه یکـی از
خصائص عالمت تجارتی که همانا اصل نسـبی بـودن عالمـت اسـت؛ یعنـی ضـمن
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تقاضای ثبت عالمت در یک اظهارنامه برای کاال و خدمات خاص ،حدود حمایـت از
این عالمت را در آن (اظهارنامه) تعیین میکنیم بدین معنا که این عالمـت در ایـن
طبقه و برای کاال یا خدمات معینی ثبت میشود بدینترتیـب حـدود حمایـت بایـد
مشخص گردد مانند اختراعی که قرار است ثبت شود و میزان حمایت از اختـراع در
اظهارنامه براساس ادعاها تعیین میگردد که اگر دیگران خواستند از اختـراع آنهـا
استفاده نمایند حدود نقض اختـراع مشـخص باشـد .در اینجـا هـم متقاضـی ثبـت
عالمت در اظهارنامه تعیین کرده که قصد حمایت از عالمت برای چه خدمات یا چه
کاالیی و در کدام طبقـه را دارد .حـال ،اگـر عالمتـی ثبـت شـد و شـخص دیگـری
تقاضای ثبت عین این عالمت یا مشابه آن را در همان طبقه داشته باشـد و کـاالی
مورد درخواست نیز عین این کاال یا مشابه آن باشـد ،قطعـاً ایـن عالمـت بـه ثبـت
نخواهد رسید ،ولی آیا این عالمت در تمام طبقات از حمایت برخوردار خواهد بود و
یا این بهرهمندی منحصر به همین طبقه است؟
اگر عالمت درمورد کاال یا خدمات مشابهی در طبقات دیگر هم ثبت شوند و
موجب نقض این عالمت گردد بهطورقطع عالمت در برابر ثبت عین یا مشابه درمورد
این کاالها هم مورد حمایت قرار میگیرد .عملکرد رأی شعبه  12بدین طریق بوده که
عالمت ثبتشده درمورد کاالیی که در طبقه دیگر قرار دارد به لحاظ مشابهت باطل
شده است ،لذا به نظر من باید خودِ کاال و خدمات را مورد توجه قرار داد و اگرچه
عالمت فقط در یک طبقه خاص به ثبت رسیده باشد ولی در تمام طبقات عین و مشابه
این عالمت ،عین و مشابه این کاال و عین و مشابه این خدمت مورد حمایت قرار گیرند.
بنابراین ،خودِ طبقه مورد حمایت قرار نمیگیرد زیرا در یک طبقه ،کاالهای مختلف
وجود دارد و مشابه این کاال و خدمات هم در طبقات دیگر .فرض کنید کاالی مداد در
یک طبقه و کاالی مدادپاککن در طبقه دیگری قرار دارد .در این صورت عالمتی که
برای مداد ثبت شده ،در برابر ثبت این عالمت برای مدادپاککن هم حمایت میشود
اگرچه این دو کـاال در یـک طبقه قرار نداشته باشند.
دکتر میرحسینی
درمورد پیشینه تاریخی موضوع مورد بح  ،در سال  1382با قسمت مربوط
به ثبت مالکیتهای صنعتی مکاتبهای صورت گرفت مبنی بر اینکه در حال حاضر
در اکثر کشورهای جهان از کاال حمایت میکنند حال آنکه این حمایت ما منحصر
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به طبقه است .پس از بررسی گواهیهای صادرشده ،مشاهده کردیم که شخص،
ثبت یک عالمت را درمورد طبقهای خاص تقاضا میکرد و بر این اساس برای مثال
حدود  300کاال را در انحصار خود قرار میداد .در آن زمان این بح در شورای
معاونان و مشاوران سازمان مطرح شد و پس از بررسی اسناد بینالمللی و قوانین
کشورها به این نتیجه رسیدیم که باید از کاال حمایت کرد نه از طبقه و این موضوع
به اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی که آن زمان هنوز از یکدیگر مستقل
نبودند ابالغ شد.
دکتر وصالیمحمود
این رویه [حمایت از عالئم در کل یک طبقه] به قانون سابق (قانون ثبت
عالئم و اختراعات مصوب  )1310مربوط میشود که از حقوق فرانسه سرچشمه
گرفته است .وضعیت پیشین در حقوق فرانسه نیز همینگونه بود و بهموجب یک
رأی وحدت رویه در دیوان کشور فرانسه وقتی کسی عالمتی را ثبت میکرد بهطور
مطلق در همه طبقات مورد حمایت قرار میگرفت و هیچکس حق نداشت از آن
عالمت در هیچ طبقهای استفاده کند .البته این موضوع مبتنی بر عدالت بود زیرا
مانع استفاده دیگران از عالمتی که شهرت نسبی یافته بود میشد ولی باع
محدود شدن استفاده از عالمت میگشت .آن سنت قدیمی باع شده هنوز این
موضوع در اذهان قضات و حقوقدانان وجود داشته باشد.
آقای بیات
در تکمیل سخنان اساتید باید اضافه کنم در مورد بح طبقهبندی به این
معنا که معیار  45طبقهای مدنظر باشد در آن زمان طی گردش کاری به ریاست
قوه قضاییه وقت (آیتاهلل شاهرودی) منعکس شد .در سال  1382ایشان موافقت
کردند که از نسخه آن زمان طبقه بینالمللی «نیس» تبعیت شود و نظام
طبقهبندی ما از  36طبقه مندرج در جدول آییننامه سال  ،1337به  45طبقه
تغییر یافت .از  20خرداد سال  82طبقهبندی بینالمللی در اداره مالکیت صنعتی
اجرا شد .در سال  83با توجه به چالشهای موجود ،ظرفیت أخذ عالمت با
محدودیت روبرو شده بود .بهفرض ،شخصی برای کاالی چای در طبقه  ،30عالمت
را ،ثبت و کل طبقه  30را بلوکه میکرد و شاید  400و  500قلم کاالیی که اصالً
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ارتباط موضوعی به فعالیت بازاری درمورد کار چای نداشت در انحصار این فرد قرار
میگرفت .مرجع ثبت ،گزارشی تهیه کرد و در شورای معاونان و مشاوران سازمان
براساس بررسیهای انجامشده تصمیمگیری شد که به استثنای عالمت مشهور،
حمایت براساس کاال یا خدمت انجام شود [و نه براساس طبقه] و از  14فروردین
 1384نگرش در اداره تغییر کرد و در بررسی اظهارنامههای واصله ،نظر کارشناس
بر مبنای کاال یا خدمت صورت میگرفت .نکته دیگر اینکه ـ همانطور که اساتید
اشاره کردند ـ اساساً عالمت و کاال یا خدمت با یکدیگر رابطه الزم و ملزوم دارند
یعنی هیچ عالمتی بدون کاال یا خدمت شناخته نمیشود و هیچ کاال یا خدمتی هم
بدون عالمت قابل شناسایی نیست و در تحلیلها این مورد باید درنظر گرفته شود.
آقای اُمّی
البته در امور قضای ی هر پرونده را باید جدای از موارد دیگر در نظر گرفت و
نمیتوان یک حکم کلی برای همه پروندهها صادر کرد ولی آنچه مالک و مسلم
است اینکه برای احراز تشابه نمیتوان طبقه را مالک عمل قرار داد .استنباط از بند
(الف) ماده  32قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری این است که
منظور قانونگذار بح «گمراهی» است؛ یعنی ممکن است هم واحد بودن طبقات
کاالها ،گمراهکننده باشد و هم فرض واحد نبودن آنها؛ یعنی بند (الف) ماده مزبور،
مطلق و کلی است چنانکه طبق آن (بند)« ،عالمت نتواند کاال و خدمات یک
مؤسسه را از کاال و خدمات مؤسسه دیگر متمایز کند»؛ یعنی تلویحاً تصـریح دارد
به اینکه اگر مصرفکننده عادی گمراه شود عالمت قابل ثبت نیست .پس برای
تشابه ،مالک ،گمراهی مصرفکننده است نه طبقه؛ اگرچه کاالها مربوط به دو
طبقه متفاوت باشند .بهطور مثال ،انواع چسب (چسب صنعتی و چسب برق) در
چند طبقه ،و هریک در طبقه ای مجزا قرار دارند .اگر شخصی عالمتی را برای تولید
چسب صنعتی ثبت کند و شخص دیگری قصد ثبت همین عالمت برای چسب برق
را داشته باشد اگر موجب گمراهی شود ـ اگرچه طبقات آن مختلف باشد ـ باز هم
دادگاه اجازه ثبت عالمت دوم را نمیدهد یا اگر ثبت شده باشد عالمت را ابطال
مینماید .پس معیار ما در دادگاه تجدیدنظر ،گمراهی مصرفکننده است و هر
صورتی ـ چه کاالها همطبقه باشند چه طبقاتشان متفاوت باشد ـ که عالمت باع
گمراهیِ مصرفکننده عادی گردد قابل ابطال است .دادگاه در این مورد خودش را

 / 172فصلنامه رأی :مطالعات آرای قضایی ،شماره  ،20پاییز 1396

جای مصرفکننده قرار میدهد و یا از اشـخاص عادی در مـورد گـمراهی نسـبت
به عالمت سؤال میکند .برای نمـونه ،در پروندهای راجـع به عالمت «جـنرال» و
«او جنرال» از فردی سؤال شد و این فرد اعتقاد داشت که در مقام مصرفکننده
ممکن است این دو عالمت را با یکدیگر اشتباه بگیرد.
دکتر حبیبا
البته ماده  32مربوط به مواردی است که ادارۀ ثبتِ عالمت تجاری ،نباید
عالمت را ثبت کند .قوانین ملی بعضی کشورها ازجمله آمریکا معیار تمایز را هم تا
حدودی باز میکنند .بهطور مثال ،بیان شده است عالئم بهصورت عام ،قابل ثبت
نیستند مگر عالئمی که معنای ثانویه یافته باشند یا عالئمی که حالت توصیفی
دارند (کیفیت یا جنس کاال را توصیف میکنند) ،لذا رویکرد قانونگذار در این ماده
بیشتر به خود اداره مالکیت صنعتی است .البته قاضی هم میتواند استفاده کند ،اما
این موضوع ارتباطی به بح طبقات ندارد.
دکتر میرحسینی
ما دو موضوع را باید از یکدیگر متمایز نماییم :یکی ،وجه تمایز؛ دو دیگر،
گمراهکنندگی .قانونگذار در تعریف عالمت ،همه چیز را بر مبنای گمراهی قرار
نداده است .ماده  41قانون که از ابطال سخن گفته ،به ماده  30که بیان میکند
عالمت در موارد زیر قابل ثبت نیست ،ارجاع داده است .بند (الف) این ماده مربوط
به وجه تمایز میباشد یعنی کلمهای را برای عالمت تعریف میکنید که نمیتواند
بین کاال و خدمات وجه تمایز ایجاد کند .بهفرض ،کلمه «لوکس» برای صابون
دارای وجه تمایزبخشی نیست یا تاریخ تولید «همبرگر» ـ برای مثال ـ  1369یا
 1366نمیتواند وجه تمایز داشته باشد .در این موارد دیگر بح گمراهی مطرح
نیست چراکه این عالمت بههیچوجه نمیتواند تمایز برقرار نماید .قانونگذار در جای
دیگر میگوید :مراکز تجاری یا عمومی را درمورد مبدأ جغرافیایی یا خدمات یا
خصوصیات آن گمراه کند .در مواد بعدی هم بیان میدارد که عین یا به طرز
گمراهکنندهای شبیه یا ترجمه یک عالمت باشد .بنابراین ،همانگونه که وجه تمایز
میتواند یک شرط ماهوی برای ثبت عالمت باشد ،گمراهکننده نبودن عالمت هم
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میتواند شرط مجزّایی باشد چنانکه قانونگذار در مواد مختلف ،آنها را از یکدیگر
منفک نموده است.
آقای رمضانزاده
سؤالی که از آقای بیات دارم اینکه اگر فردی قصد داشته باشد درخواست
ثبت عالمت «سیب» ـ ترجمه  APLLEبه عنوان عالمت مشهور ـ را درباره
کاالهای غیرمشابه بدهد این درخواست پذیرفته میشود؟
آقای بیات
طبیعتاً فرضی که شخص ،خودِ عالمت «اپل» را برای ثبت درخواست میکند
از سؤال خارج است .بح درمورد معیارهایی است که باید دستهبندی شوند .پاسخ
به این سؤال بستگی به ضریب گمراهی مصرفکننده نسبت به همان عالمت مشهور
دارد و اینگونه نیست که با هر عالمت متصف به مشهوریت ،قائل به غیرقابل ثبت
بودن آن درمورد کاالها و خدمات غیرمشابه باشیم .در اداره ثبت ،دیدگاه مطلقی را
در ارتباط با عالئم مشهور اعمال نمیکنیم بلکه برای آنها (عالئم مشهور) نیز قائل
به دستهبندی هستیم.
البته درمورد مصداق سؤال باید گفت عالمت ثبتشده اپل ،دارای اجزای
متفاوتی است .عالمت مزبور ،متشکل از کلمه و تصویر است که این دو موضوع
نباید با هم خلط شوند .کلمه اپل (سیب) و تصویر گاززده آن با یکدیگر متفاوت
هستند .در این مورد یک متقاضی ،تصویر سیب گاززده اپل را در قالب یک شمع
ولی با همان شکل و شمایل طراحی کرده ،قصد داشت همراه با یک کلمه برای
کاالی شمع سوختنی در طبقه  4ثبت کند که هم از جهت کاال و هم از جهت
طبقه با کاالی عالمت ثبتشده اپل متفاوت بود .تقاضای این فرد با توجه به مشهور
بودن عالمت اپل در اداره ثبت ،رد شد  .در مواردی که با توجه به حدود و اصول
حاکم بر عالمت تجاری در کنوانسیون پاریس ،نمیتوان تقاضا را به عنوان مشهور
بودن عالمت ثبتشده رد نمود میتوان از ماده  10مکرر کنوانسیون پاریس درمورد
رقابت غیرمنصفانه استفاده کرد.
درمورد مثال شمع سوختنی که بیان شد عالمت درخواستشده برای شمع
نه به جهت کاال و نه بهسبب طبقه ،ارتباطی با عالمت اپل نداشت لذا این امر را هم
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به عنوان عالمت مشهور و هم از حی رقابت غیرمنصفانه در نظر گرفتیم .اگر آن را
مصداق ماده  6مکرر بدانیم شاید نـتوان تقاضـا را رد نمـود امـا اگر این موضوع را
به عنوان مصداقی از رقابت غیرمنصفانه در نظر بگیریم دست اداره بازتر است.
دکتر وصالیمحمود
به نظر من شکل سیب برای شمع بایستی به ثبت میرسید زیرا عدم ثبت
این عالمت ،مخالف بند (و) ماده  32میباشد .چنانچه مالک عالمت اپل ،بعد از
ثبت ،ارتباطی بین این شمع و مؤسسه تجاری خود بیابد یا ادعای کاهش اعتبار
عالمت خود را بدین سبب داشته باشد طرح دعوی میکند .پس نمیتوان در مقام
مالک عالمت اپل بود و مخالف حکم صریح قانون عمل نمود .بند (و) میگوید عین
یا شبیه آن قبالً برای خدمات مشابه ،ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آنکه
میان استفاده از عالمت و مالک عالمت معروف ارتبـاط وجـود داشته باشـد و ثبـت
آن به منافع مالک عالمت قبلی لطمه وارد سازد؛ یعنی درمورد ثبت عالمت
درخصوص کاالهای غیرمشابه ،عالمت را ثبت میکند ،بعد از ثبت عالمت ،مالک
عالمت در صورت لزوم ،استدالل میکند که عالمت ثبت شده ،از اعتبار عالمت من
میکاهد .دکتر میرحسینی در کتاب خود مثالی را بیان نمودند که شخصی عالمت
لبنیات کاله را ـ که برای تولید محصوالت لبنی است ـ برای تولید کفش ثبت
مینماید .از آنجا که این عالمت در کشور ما مشهور است مالک عالمت کاله اعالم
میکند که ثبت عالمت توسط این شخص ،اعتبار عالمت وی (مالک) را از بین
میبرد ،چون مردم فکر میکنند او کفش هم تولید میکند .حال اگر این موضوع
اثبات شد امکان ابطال عالمت وجود دارد؛ یعنی هر عالمت بهثبترسیده الزاماً
اعتبار ندارد و قهراً هم نباید از ثبت جلوگیری شود .ما از عالمتی همانند اپل که در
کشور ما ثبت شده یا نشده بیش از حدودی که در کشور خودش ثبت گشته
حمایت نمیکنیم؛ این عالمت در خاستگاه خود ،تنها برای موبایل حمایت میشود.
دکتر حبیبا
به نظر من درخصوص عالئم باید قائل به تفکیک شد ،زیرا سخن از نقض نوع
دوم است بدین معنا که اگر نقضی درمورد عالمت مشهور روی دهد معموالً در
شمار نقضهای نوع دوم است و اگر در عالمت غیرمشهور پدیدار گردد بیشتر نقض
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نوع اول مطرح میشود .درخصوص نقض نوع دوم اگر صرفاً براساس قانون داخلی
پیش رویم سخن دکتر وصالی کامالً صحیح خواهد بود و چنانچه مطابق رویه رایج
در بین کشورهای جهان و آراء آنها عمل کنیم پاسخ متفاوت خواهد بود .نقض نوع
دوم یا همان تضعیف عالمت باید از دو منظر مورد توجه قرار گیرد:
الف .خدشهدار کردن عالمت :یعنی به عالمت خدشه وارد میشود .برای
مثال ،عالمت « »LGبرای لوازم خانگـی ثبت شده ولی شخـصی اقـدام
به ثبت این عالمت برای پوشک بچه میکند که در اینجا به خودِ عالمت
خدشه وارد میشود.
ب .محوکردن عالمت :که در اینجا عالمت از حالت منحصر به فرد بودن
خود خارج میگردد .بهفرض ،تا قبل از ثبت عالمت مربوط به شمع ،مردم
با شنیدن اپل به یاد موبایل خاصی میافتادند و با ثبت عالمت برای شمع،
به یاد شمع نیز میافتند .در حال حاضر ،در امریکا نسبت به هر دو مورد
(خدشهدار کردن و محو نمودن) به عنوان نقض ،واکنش نشان میدهند.
اتفاقاً در قوانین امریکا و فرانسه این موضوع منعکس نشده ولی رویه
قضایی این کشورها همراه با مقتضـیات جامـعه پیشـتازی کرده ،نسبـت
به این موارد عکسالعمل نشان داده است .فلذا به نظر میرسد در کشور
ما نیز رویه قضایی باید در این مورد وارد عمل شود.
آقای عالئی
در وضعیت فعلی فرآیند ثبت عالئم تجاری و اختراعات ،مانند فرآیند ثبت
اسناد محکم نیست که موارد ابطال بهندرت اتفاق بیفتد .متأسفانه ثبت عالئم
تجاری در حال حاضر از استحکام الزم برخوردار نمیباشد .درمورد اختراع نیز
وضعیت مشابه است .برای مثال ،طرحی که در خارج از کشور قبالً ثبت شده است
اکنون نیز بدون توجه به ثبت قبلی در کشور ثبت میشود و بهعالوه درخواست
ابطال این اختراع هم در برخی موارد توسط همکاران از غیر از دارنده اختراع
خارجی پذیرفته نمی شود و ابطال را منوط به تقدیم دادخواست توسط مالک
اختراع میدانند .در هرحال ،آسیبهای موجود در فرایند ثبت عالئم ،باع میشود
موارد ابطال فراوان باشند.
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دکتر میرحسینی
در بح عالئم تجاری ،عالمت مشهور در مقایسه با عالمت معروف از شهرت
بیشتری برخوردار است .در قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری،
حمایت عالمت مشهور ،به عالمت معروف نیز اعطاء شده است درصورتیکه دامنه
شهرت عالمت معروف به اندازه عالمت مشهور نیست .منشأ این بح هم
کنوانسیون پاریس است که طبق آن ،کشورهای عضو باید از عالمت مشهور در
ارتباط با کاالهای عین و مشابه حمایت کنند .البته « »Well-knownرا به عنوان
عالمت مشهور معرفی میکنند حال آنکه ایران « »Famous Markرا به عنوان
مشهور میشناسد و همانطورکه قانون کشورمان تأسی نموده است در این مورد
عالمت مشهور نیاز به ثبت ندارد .همین که عالمتی ،خارجی باشد و در ایران،
معروف ،ولو ثبت نشده باشد مکلف هستیم از این عالمت حمایت کنیم .موافقتنامه
«تریپس» گامی پیشتر نهاده است با این بیان که کشورها درمورد حکم ماده 6
کنوانسیون پاریس دو مورد را باید اعمال نمایند :اوالً ،این حکم را در ارتباط با
عالئم خدماتی هم قابل تسری بدانند چون حین تصویب کنوانسیون پاریس ،عالمت
خدماتی نه از موجودیتی بهرهمند بود و نه از حمایتی برخوردار؛ دوم اینکه از
عالمت مشهور باید درمورد غیرکاالهای عین و مشابه هم حمایت شود.
درخصوص غیرکاالهای عین و مشابه ـ بیآنکه بح گمراهی مالک باشد ـ
تنها مالزم دو شرط است که باید احراز گردد و چون قرار است به عالمت ،حمایت
اضافی داده شود لذا آن (عالمت) باید ثبت شود:
شرط نخست ،مربوط به بح «ارتباط» است؛ ظهور و میسر شدن این شرط
منوط به عالمت مؤخر برای کاال و خدماتی میباشد که قرار است ثبت گردد و
سپس این کاال و خدمات با صاحب عالمت مشهور ارتباط یابد.
شرط دوم ،با ورود احتمالی ضرر میسر میشود؛ در اینجا باید از ثبت عالمت
مؤخر خودداری نمود .متأسفانه قوانین ما وارد جزئیات نگشته و تفسیر تمام این
موارد به عهده رویه قضایی گذاشته شده است.
در مواردی که در پرونده ثابت شود متقاضی ثبت عالمت در پیِ «سواری
مجانی» است و صرفاً ق صد سوءاستفاده از شهرت عالمت شخص دیگری را دارد
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دیگر در پیِ معـیار گـمراهکـنندگی نخواهـیم بود .عالمـت مشـهور ،اصـول حاکم
بر عالمت تجاری را برهم میزند .این اصول عبارتاند از:
 .1اصل حمایت سرزمینی :عالمت مشهور این اصل را مخدوش میکند.
 .2اصل اختصاصی بودن :طبق این اصل ،عالمت فقط برای کاال و خـدماتی
که ثبت میشود حمایت میگردد ولی عالمت مشهور برای کاال و خدماتی
حمایت میشود که غیر از کاالهای مندرج در اظهارنامه ثبت است.
 .3اصل شرطیت ثبت جهت حمایت :در مثال فوق ،برای اینکه عالمت اپل
درمورد کاالهای غیرمشابه ثبت شود ،الزم است دو شرط یادشده احراز
شود .درباره مثال کاله که در حال حاضر عالمت مشهور در ایران بهشمار
میآید اگر کسی همین عالمت را برای لباس ثبت کند آیا با مشاهده
عالمت کاله بر روی لباس واقعاً ذهن مصرفکننده به سمت شرکت
لبنیات کاله میرود؟ دیگر اینکه :آیا ثبت این عالمت ،به عالمت مشهور
کاله لطمه خواهد زد؟ اگر این دو شرط نزد مرجع ثبت و یا مرجع قضایی
به صورت مستند اثبات شد می توانند نظری در جهت عدم ثبت عالمت
اتخاذ نمایند .نظر من دراینباره با دکتر وصالی و دکتر حبیبا همسو
نیست .در بعـضی از کشورها اداره ثبت فقط موارد ذیل را مورد بررسی
قرار میدهد:
نخست آنکه عالمت ،وجه تمایز دارد یا خیر؟
دیگر اینکه ،از نظر منشأ و ماهیت و کیفیت گمراهکننده است یا خیر؟
و در پایان ،مخالف موازین اخالقی و نظم عمومی است یا خیر؟
در این کشورها بررسی تعارض عالمت با حقوق اشخاص ثال برعهده مراجع
قضایی گذاشته میشود ،اما در قانون ما این رویه حاکم نیست .مطابق ماده ،32
عالئم در مواردی غیرقابل ثبت است .سپس در ماده  41میگوید :هر ذینفع
میتواند ابطال ثبت عالمت را از دادگاه درخواست نماید و در این صورت باید ثابت
کند مفاد بند (الف) ماده  30و ماده  32رعایت نشده است .بنابراین خطاب قانون،
هم به اداره ثبت عالمت و هم به محاکم است .پس اداره ثبت عالمت با این تکلیفِ
قانونِ موجود نمی تواند عالمت مشهور را در صورت احراز این دو شرط برای
کاالهای غیرعین و مشابه ثبت نماید.
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در جهت تقویت استداللم درخصوص اطالق مواد  32و  ،41بیان این نکته را
الزم میدانم که درمورد عالمت تجاری برخالف اختراع و طرح صنعتی ،اعتراض،
هم در مرحله پیش از ثبت میسر است و هم پس از ثبت ،و آگهی نیز قبل و بعد از
ثبت صورت میگیرد .بنابراین ،حقوق مالک عالمت در اینجا حفظ میگردد بدین
نحو که وقتی دارنده متوجه میشود کسی قصد ثبـت عالمتـی را دارد که یحتمل
به حقوق مربوط به عالمت وی لطمه وارد میکند ،ضمن اعتراض ،به همین بند (و)
استناد مینماید و با مطرح شدن این موضوع در کمیسیون ،سرانجام در مرجع
قضایی پیگیری میشود.
دکتر وصالیمحمود
اصوالً احراز اینکه ثبت عالمتی که نسبت به کاال و خدمات غیرمشابه مورد
تقاضای ثبت است ،به مالک عالمت معروف لطمه میزند امری است قضایی ،و اداره
مالکیت صنعتی نمیتواند چنین موضوعی را احراز کند لذا در بند (هـ) ماده 32
عالمتی که ثبت نشده در همان حدودی که در کشور خود ثبت شده مورد حمایت
قرار میگیرد و نسبت به همان کاال و خدمات .در کشور ما هم در همان طبقه
قابلیت دفاع دارد اما قادر به حمایت فراتر از آن نیستیم ولیکن اگر شخص ،عالمت
مشهور را در ایران ثبت کرد در اینجا امتیاز بیشتری میگیرد که افزونی این امتیاز
همانا حمایت درمورد کاالها و خدمات غیرمشابه است .ناگفته نماند که تشخیص
ورود خسارت و احراز این موضوع ،با اعالم مالک و تشخیص دادگاه خواهد بود نه با
اداره مالکیت صنعتی.
دکتر حبیبا
با توجه به اینکه قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری
مقتبس از قانون مدل وایپو (سازمان جهانی مالکیت معنوی) است لذا آخرین
تحوالت و استانداردهای جهان را در نظر گرفته است .بند (و) ماده  32قانون ایران
دقیقاً کپیبرداری بند  3ماده  16موافقتنامه تریپس است .همانطورکه دکتر
میرحسینی اذعان داشتند ماده  6مکرر کنوانسیون پاریس ـ که فقط راجعبه کاالها
بود ـ توسط موافقتنامه تریپس به خدمات نیز تسری داده شده ،و عالمت مشهور
درخصوص کاالهای غیرمشابه نیز مورد حمایت قرار گرفته است .وقتی سخن از کاال
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و خدمات غیرمشابه به میان میآید همانا نقض نوع دوم مدنظر است ،چون در نقض
نوع اول ،کاالی مشابه و بح گمراهی مطرح میشود حال آنکه در نقض نوع دوم،
گمراهی بههیچوجه جایگاهی ندارد و وقوع نقض ،منوط به گمراهی مصرفکننده
نیست ،اما نکته مهم این است که باید ارتباطی میان آن عالمت و کاال و همچنین
بح لطمات مالی وجود داشته باشد ولیکن استنباط من درباره عالمت مشهورِ ثبت
شده این است که رویکرد غالب در کنوانسیون پاریس ،پشتیبانی و حمایت از عالئم
مشهور بدون ثبت میباشد ولیکن در موافقتنامه تریپس رویکرد به سمت ثبت
عالئم مشهور میرود .این امر از اینجا مستفاد میشود که طبق بند  3ماده 16
تریپس ،ماده  6مکرر کنوانسیون پاریس با تغییرات الزم درمورد کاالها یا خدمات
غیرمشابه که عالمت تجاری درخصوص آنها به ثبت رسیده است ،قابل اعمال
خواهد بود مشروط بر اینکه عالمت مشهور نیز ثبت شده باشد و این یعنی
بهتدریج فاصله گرفتن از کنوانسیون پاریس (بدون ثبت عالمت مشهور) و سوق پیدا
کردن به رویکرد تریپس (ثبت عالمت مشهور).
دبیر جلسه
دادگاه بدوی برای تشخیص مشهور بودن عالمت« ،اداره مالکیت صنعتی» را
طبق ماده  6مکرر کنوانسیون پاریس صالح دانسته و نظر اداره را مالک قرار داده
ولی دادگاه تجدیدنظر با توجه به سابقه و استعمال طوالنی عالمت ثبت ،این عالمت
را مشهور پنداشته است .حال ،کدام رویکرد صحیح به نظر میرسد و احراز قضایی
مشهور بودن عالمت به چه طریق صورت میگیرد؟
آقای اُمّی
رویه این است که قاضی رأساً یا با جلب نظر کارشناس این امر را تشخیص
میدهد .اگر قرار بر مالک و تأکید نظر اداره مالکیت صنعتی باشد اقامه دعوا در
دادگاه بیهوده و عب خواهد بود چون اداره مزبور در هر حالتی (چه در ثبت عالمت
و چه در عدم ثبت آن) نظر خود را اعالم کرده است .بنابراین بر این باوریم که اقدام
شعبه  12در پرونده حاضر در این مورد ،صحیح میباشد .البته این موضوع منافی
اختیارات اداره ثبت درباره فرایند ثبت عالمت نیست ولی با ارجاع دعوی به دادگاه،
این دادگاه است که فرایند مزبور را تشخیص میدهد .اگرچه دراینباره مـیتـواند
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به نظر کارشناس رجوع نماید ولی ملزم به چنین کاری نیست و خود قادر است این
موضوع را احراز کند.
دکتر میرحسینی
درمورد این موضوع ،قوانین حاکم بر نظام حقوقی ایران سکوت اختیار کردهاند
اما ماده  6مکرر کنوانسیون پاریس بیان میکند که ممالک عـضو اتـحادیه تـعهد
مینمایند درصورتیکه مقررات مملکت اجازه آن را بدهد رأساً یا برحسب تقاضای
ذینفع ،ثبت یک عالمت کارخانه یا تجارتی را رد یا باطل کنند درصورتیکه عین یا
تقلید یا ترجمهای باشد که باع ایجاد اشتباه با عالئم دیگری شود که از طرف
مقامات صالحه کشور ،ثبت به عنوان عالمت شخصی که مجاز است از قرارداد حاضر
استفاده نماید ،شناخته شده باشد و برای اشیاء ،عین یا مشابه آن بهکار برده شود.
فلذا در این کنوانسیون از «مقام صالح کشور ثبتکننده» سخن میگوید .در سال
 1999مجموعه اتحادیه پاریس و سازمان جهانی مالکیت معنوی ،توصیهنامه مشترکی
را به کشورها اعالم کردند و چون مقام صالح ـ اعم از «مرجع ثبت» یا «مرجع
قضایی» یا حتی «مرجع شبهقضایی» ـ در کشورهای مختلف میتواند متفاوت باشد
لذا این موضـوع در توصیهنامه مزبور پوشش داده شده است.
بند  3ماده  1این توصیهنامه ،مقام صالحیتدار را شامل مقام اداری ،قضایی و
نیز شبهقضایی میداند که برای تصمیمگیری درخصوص اینکه عالمتی مشهور
محسوب میشود یا خیر ،صالحیت الزم را داراست .اکنون با وجود سکوت قانون
کشورمان ،کنوانسیون میگوید مقام صالحِ کشورِ ثبتکننده ،مالک است .در سال
 1382پیشنهادی مبنی بر تشکیل کمیتهای برای تعیین معیارهای عالمت مشهور
ارائه گردید تا در آن (کمیته) ،مؤلفهها و معیارهایی مشخص گردد که برای
تشخیص عالمت مشهور باید مالک عمل قرار بگیرد و اینگونه نباشد که هرکس بنا
به اراده و دلخواه خود و بدون استدالل ،یک عالمت مشهور را غیرمشهور اعالم کند.
وقتی اعتقاد بر مشهور بودن عالمت باشد باید دالیل و معیارهای مشهوریت یا عدم
مشهوریت این عالمت از نظر مرجع صالح ،در تصمیم گنجانده شود .اینکه در رأی
اعالم گردد «عالمت مشهور است» کافی نیست .اگر موضـوع به کارشناس ارجاع
شود کارشناس نیز باید این موارد را در نظر خود درج نمـاید .در هر صورت ،ذکر
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حداقل چند دلیل برای مشهور بودن عالمت ،ضروری است .به نظر من مرجع
قضایی هم میتواند مقام صالح باشد.
معتقدم باید این موارد را ضابطهمند نمود و این امر با توجه به آنکه سازمان
جهانی مالکیت معنوی این مالکها را احصاء کرده است میتواند توسط قانون و یا
دستگاه قضایی انجام شود .از سوی دیگر ،با تشکیل کمیتهای میتوان به تدوین
مالکها پرداخت تا این مالکها در اختیار اداره ثبت و مراجع قضایی قرار گیرد.
دکتر حبیبا
درمورد مقام صالح شبهقضایی میتوان گمرک را مثال زد؛ صاحب عالمتـی در
گمرک ممکن است ادعا کند کاالیی که در حال ورود میباشد ناقض حقوق مربـوط
به عالمت مشهور این فرد میباشد .در اینجا گمرک به عنوان مرجعـی شـبهقضـایی
باید درباره این ادعا تصمیم بگیرد ،و از ایـن منظـر ،بـرای تعیـین مشـهور یـا عـدم
مشهور بودن عالمت ،صالح محسوب میشود.
در ارتباط با بح عالئم مشهور و معروف در کنوانسیون پاریس و قانون ملی
ایران ،تفاوتی میان عالئم معروف و عالئم مشهور وجود ندارد ،ولی در قوانین ملی
بسیاری از کشورها ازجمله در اتحادیه اروپا و امریکا بین عالمت مشهور و معروف
تفاوت قائل شدهاند .همانطورکه ضمن سخنان دکتر میرحسینی هم اشاره شد
عالئم معروف معموالً عالئمی هستند که در بین قشر خاص و طبقه خاصی از افراد
شناخته شدهاند .بهفرض ،افرادی که در کارخانجات صنایع سنگین ،مهندس یا
کارگر هستند با کفشهای کاترپیالر و دستکشهای آن سروکار دارند و این عالمت
برای اینها شناخته شده و کافی است عالمت در بین یک قشر معروف باشد اما
عالمت مشهور عالمتی است که طیف بسیار وسیعی از جامعه آن را به عنوان
عالمت مشهور میشناسند .باید این تفاوت را میان عالئم مشهور و معروف قائل
شویم ولی قانونگذار فعلی ما فقط راجعبه عالمت معروف سخن میگوید؛ میتوان
گفت میان این دو مفهوم که «همه عالمتهای مشهور ،معروف هستند ولی همه
عالمتها مشهور نیستند» ،بهنوعی نسبت عموم و خصوص مطلق حاکم است .در
رویه قضایی آلمان اگر عالمتی در بین  80درصد مردم شناخته شده باشد مشهور
محسوب میشود .معیارهای متفاوتی ازجمله مدتزمان استفاده ،میزان تبلیغات،
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وسعت توزیع کاال ،و مجاری توزیع کاال ،در قوانین کشورها وجود دارند که میتوانند
در شناسایی عالمت مشهور ،به مراجع یاری رسانند.
آقای دوبحریبندری
در رأی صادره ،دالیل و جهات دیگری هم وجود دارد کـه از آن جملـه اسـت
یکسان بودن عالمت با نام تجاری شرکت مزبور که با چنین رویدادی بحـ رقابـت
غیرمنصفانه نیز مطرح می شود .در بررسی پرونده ،دادگـاه عمـالً بـه جهـاتی توجـه
میکند که ممکن است امعاننظری به این موارد نشود .برای مثال ،دادگاه با عنایـت
به مواردی ،به جمعبندیای میرسد که در مباح نظـری ،ایـن جمـعبنـدی قابـل
دستیابی نیست .درباره سـؤال اول در ارتبـاط بـا معیـار سـنجش تشـابه کاالهـا و
خدمات ،آنچه به عنوان معیار مدنظر ماست ،در یک طبقه و کنار هم بـودن کاالهـا
نیست .برای مثال ،در فروشگاهها کاالیی از نوع خوراکیها در یک طبقه (سبد) و یـا
کاالیی غیرخوراکی در درون بستهای قرار میگیرند که مصـرفکننـدگان ایـن نـوع
کاالهای داخل در بسته (مانند آبلیمو و رب گوجه فرنگی) را با هم میبینند ولـو در
کنار هم نباشند و بین آنها ارتباط برقرار مـیکننـد و از نظـر آنـان ایـن مـوارد بـا
یکدیگر شباهت دارند .در اینجا آنچه مالک میباشد گمراهی مصرفکننده اسـت.
همانطورکه بیان شد کاالهای مشابه ،لزوماً کاالهایی نیستند که در یک طبقه کنار
هم قرار میگیرند .در جدول طبقهبندی کاالها مواردی در دو طبقه متفـاوت وجـود
دارند که با یکدیگر شباهت دارند ،ولـیکن بـا وجـود مـالک قـرار گـرفتن گمراهـی
مصرفکننده ،میان مردم عرفی حاکم و برقرار است که بهتدریج بایـد مـدون گـردد
سپس بدین امر منتج شود که منشأ و خاسـتگاه عـرف موجـود کجاسـت و چگونـه
کشف میشود .ناگفته نماند که کارشناس و قاضـی کاشـف ایـن عـرف هسـتند نـه
موجِد آن .در مواردی که احراز این موضوع به کارشناس واگذار گردد باید چگـونگی
تدوین و فراهم آوردن عرف موجود توسط وی مشخص شـود .درصـورت نامشـخص
بودن معیارهای این موضوع ،هر تصمیمی که اتخاذ شود برخاسته از سلیقه خواهـد
بود زیرا ممکن است از نظر یک فرد ،دو کاال کامالً متشـابه باشـند و از نظـر فـردی
دیگر ،متفاوت .و طبیعتاً نظر هر دوی این افراد مبتنی بر عرف است .در ادامـه بایـد
گفت در تشخیص مشابهت کاالها ،طبقات مالک نیست؛ چنانکـه در قـانون حتـی
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یکبار هم به «طبقه» اشاره نشده است .درمورد بح «عالمت معروف» ،ذکر نکاتی
چند الزم و ضروری بهنظر میرسد:
نخست ،استعمال واژه «معروف» در رأی :کـه علـت ایـن امـر آن اسـت کـه
عالمت موضوع پرونده برای عموم مردم دارای شـهرت نیسـت ولـی بـرای
کسانی که مصرف مورد نیازشان باتری است و با آن سروکار دارند از چنان
معروفیتی برخوردار است که اگـر شـخص دیگـری قصـد اسـتفاده از ایـن
عالمت درمـورد کاالهـای غیرمشـابه نیـز داشـته باشـد منجـر بـه رقابـت
غیرمنصفانه می شود .و اسـتفادهکنـنده دوم از عالمت یا فـردی که اقـدام
به ثبت این عالمت نموده ،واقـف بـه شـهرت ایـن عالمـت اسـت و قصـد
اســتفاده نــاروا از ایــن عالمــت را دارد کــه در مقــام خــود نــوعی رقابــت
غیرشرافتمندانه بهشمار میآیـد .افـزون بـر آن ،ایـن فـرد درمـورد طـرح
صنعتی نیز اقداماتی در جهت شبیهسازی بـه محصـوالت خواهـان انجـام
داده بود و رأی دادگاه با توجه به جمیع این جهات صـادر شـد .بـه بیـان
دیگر در اینجا چون سوءنیت و رقابت غیرمنصفانه نیز عـالوه بـر معـروف
بودن عالمت وجود داشت این رأی صادر شد و چهبسا اگـر ایـن مـوارد در
کنار هم جمع نمیشدند چنین رأیی صادر نمیگشت .فلـذا تحلیـل صـرفاً
یک بخش از رأی به عنوان قسمتی مجـزا صـحیح نیسـت و مجمـوع رأی
باید سنجیده شود .در کنوانسیون پاریس نیز آمده است :ابطال هر عالمتی
را که با سوءنیت به ثبت رسیده است می توان درخواست کـرد .بـهعـالوه،
دادگاه به بح نام تجاری خواهان که با عالمت آن یکسان بود نیـز توجـه
کرد و چون نام تجاری بدون ثبـت هـم قـابل حــمایت اســت علـیرغـم
عدم ثبت این نام در ایران ،از آن حمایت میشود.
دوم ،تلقی عالمت معروف به عالمت مشهور :بدین معنـا کـه قـانونگـذار مـا
عالمت معروف را همان عالمت مشهور قلمـداد نمـوده اسـت .مـعالوصـف
معتقدم با احراز مشهور بودن عالمت ،تضرر مالک عالمـت در فـرض ثبـت
عالمت توسط دیگری درمورد کاالی غیرمشابه مستتر خواهد بود.
سوم ،تعارض مفاد قانون با مفاد کنوانسیون :که در این صـورت ،کنوانسـیون
حاکم است و بی چون و چرا از عالمت مشهور حمایـت کـرده اسـت حـال
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آنکه قانون ما در عین سکوت درباره عالمت معروف ،درخصـوص عالمـت
مشهور بهصورت کلی سخن گفته .در قانون ،اصل بر این است که عالمت
درمــورد کاالهــای مشــابه قابــل حمایــت اســت ولــیکن دربــاره کاالهــای
غیرمشابه ،همراه با شروط .مستنبط از دیدگاه کنوانسیون ،در اغلب موارد،
این شروط ،مستتر و مفروض هستند و کسی که ادعای خالف ایـن فـرض
را دارد باید ادعای خود را اثبات نماید؛ یعنی ،اینکه فرد دیگری از عالمت
معروف استفاده نمـوده ،با این فـرض کـه مــالک متضـرر گردیـده ،یـک
اصل است.
به نظر من درمورد احراز مشهور بودن عالمت اداره ثبت عالئم ابتدائاً مرجع
تشخیص ،شهرت عالمت است زیرا در فرایند ثبت یک عالمت مشابه درباره مشهور
بودن عالمت اولی تصمیم میگیرد ولی از آنجا که تصمیمات این مرجع در قانون،
قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه است ،نهایتاً مرجع احراز و تشخیص مشهور
بودن ،دادگاه میباشد.
حال ،پرسشی که به ذهن متبادر میگردد این است که :آیا ثبت عالمت مؤخر
در طبقه متفاوت از طبقهای که عالمت مقدم در آن ثبت شده ،میتواند نشانگر
اعتقاد مرجع ثبت به عدم مشهور بودن عالمت مقدم باشد یا خیر؟ به اعتقاد من
پاسخ سؤال مزبور ،منفی است .گذشته از اینکه چنین موردی اثباتِ امرِ عدمی و
غیرممکن است ،در بسیاری از این موارد اداره ثبت سهواً عالمت را ثبت میکند که
این موضوع مانع از رسیدگی دادگاه به صحت این ثبت نیست .بهعالوه ،قاضی در
رسیدگی میتواند نظر اداره ثبت را درمورد مشهور بودن عالمت جویا شود چنانکه
شخصاً چنین استعالمی را در یک پرونده انجام دادم .به هرحال ،برای استعالم از
اداره ثبت در این موارد هیچ مانعی وجود ندارد اما از آنجا که اداره مزبور در فرایند
ثبت عالمت مشابه ،دخیل بوده بهتر است استعالمی صورت نگیرد .در پروندهای در
فرایند ثبت ،نظر اداره بر عدم مشهور بودن عالمت بود اما با استعالم از اداره در این
مورد ،مشهوریت عالمت را اعالم کردند.
دکتر میرحسینی
اگرچه با نتیجهگیری شعبه  12درمورد پرونده هم داستانم ولی به استدالالت
موجود در رأی انتقاداتی وارد است .علیرغم اینکه در رأی به بند (و) ماده 32
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استناد شده اما میان استدالالت مطرحگشته و ماده مزبور ،ربط و پیوندی مشاهده
نمیشود .در رأی پیرامون معروفیت عالمت ،مدت استعمال عالمت مورد توجه واقع
شده است .طبق مباح مطرحشده وقتی در رأی بیان میشود که این عالمت
گمراهکننده است باید دلیل این تصمیم هم ذکر گردد .مخاطب گمراهی،
مصرفکننده است که میتوان به کارشناس ارجاع داد تا این موضوع را احراز کند.
در برخی مواقع قاضی نمی تواند در مقام کارشناس باشد و تشخیص و استنباط
برخاسته از سلیقه فردی خود را بـیان نمـاید .در بعضـی از امور تخصـصی ،ارجاع
به کارشناس ضروری است و قاضی نباید رأساً تصمیم بگیرد .در بسیاری از پروندهها
دادسـرای انتـظامی قضـات به دلیـل تخصـصی بودن موضـوع ،عــدم ارجـاع امر
به کارشناس را تخلف محسوب کرده است .زمانی پیوسته بر آن بودیم که طبق
قانون ،قاضی باید به کارشناس ارجاع دهد ولی اینک من در مقام قاضی قائل بر این
امر نیستم چراکه قانونگذار شرط گمراهی مصرفکننده را مطرح کرده ولی
مصرفکننده فقط شخص قاضی نیست که خود را در موضع مصرفکننده قرار دهد
با این تشخیص که :آیا در مـورد عالمـت گمـراه میشـود یا خـیر؟ و اگـر اعـتقاد
به معروف بودن عالمت وجود دارد باید دالیل این موضوع بیـان شـود و نمـیتوان
به ذکر این جمله که «عالمت معروف است» اکتفا کرد.
پروندههایی در مراجع قضایی هستند که اداره مالکیت صنعتی ،عالمت را
ثبت کرده است .این پروندهها پس از اعتراض ،به دادگاه بدوی ارسال میشوند
سپس دادگاه مزبور آنها را به کارشناس ارجاع میدهد .کارشناس نظر اداره
مالکیت صنعتی را تأیید مینماید .و درنهایت ،پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح
می گردد .آخراالمر بعد از انجام چنین فرآیندی ،دادگاه تجدیدنظر در مخالفت با
مراجع قبلی در دو جمله عالمت را گمراهکننده دانسته است.
در این رأی به بند (و) ماده  32استناد شده ولیکن بند یادشده متضمن سه
شرط میباشد .نخستین شرط ،شرط ثبت است .از آنجا که این عالمت در ایران
ثبت شده شرط نخست در رأی نیاز به احراز نداشته ولی درمورد دو شرط دیگر
(ارتباط با مالک عالمت و ورود ضرر به مالک) ،دادگاه هیچ استداللی را بیان ننموده
است .در این رأی عالوه بر بح رقابت نامشروع ،میبایست احراز دو شرط مزبور
نیز ذکر میشد .در قانون امریکا در بح تضعیف عالمت صراحتاً بیان شده« :اعم از
اینکه ثبت این عالمت ،موجب رقابت نامشروع بشود یا نشود ،اعم از اینکه موجب
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گمراهی بشود یا نشود» .هر فرد آشنا به این مسائل باید با مطالعه رأی و استدالالت
دادگاه متوجه شود که دادگاه این مسائل را مدنظر قرار داده است .اگر معروف بودن
عالمت ،برجسته باشد ذکر چند دلیل برای «معروفیت عالمت» ضرورت مییابد.
چنین فرآیندی حتی در بح «گمراهکنندگی» و «وجه تمایز» نیز صادق است.
آقای امّی
البته در این مورد باید قائل به تفکیک شویم .بعضی عالئم مانند بنز ،اپل،
سامسونگ و ...در تمام دنیا بهقدری مشهورند که خودِ قاضی رأساً قادر است این
موضوع را تشخیص دهد و در این موارد نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

