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دهیچک
بـه وردهکعملمنبعۀشناسعنوانبهتواندیم،  تیجذابوییبایزجادیابرعالوه،  خدمتایاالکیلکظاهر

ظـاهر بر اسـاس    دارانیخر،مواردازيرایبسدر،  گریدانیببه. رساندياریمنبعزییتمدرنندگانکمصرف
. زنندیمانتخاببهدستودادهصیتشخراها  آن منشأ،  يتجارلباساصطالحبهایخدماتومحصوالت

عمـل منبعۀشناسعنوانبهبتواندهکشودیطراحياگونهبهخدمتایاالکیلکظاهرهکیزمانن رو، یاز ا 
سـت ا آنبرمقالهنیا،  نهیزمنیادریقاتیتحقخألبهتوجهبا. ردیگقرارتیحمامورداستستهیشا،  ندک

درایآو؟داردیگاهیجاچهشورهاکيتجارعالمتحقوقدريتجارلباسهکدهدپاسخهاپرسشنیابه
به رغـم   هکدریگیم جهینتیلیتحلـیفیتوصردکیروباحاضرۀمقالشود؟یمتیحمايتجارلباسازرانیا

ـ طـرح ،  رانیادر،  يتجارلباسازمختلفیحقوقيهانظامییقضاۀ  یرووقرراتمتیحما يبنـد بـسته ای
. شودینمرفتهیپذيتجارعالمتعنوانبهمحصوالت

.خدمتایاالکیلکظاهر، یزبخشیتما، يتجارعالمت، يتجارلباس:يدیلکواژگان

مقدمه
ن محـصوالت و خـدمات خـود        یب،  آننندگان با توسل به     کدیه تول کیمهم ياز ابزارها  یکی

سمبل ،  لمهکبه   يعالمت تجار  ،در گذشته . است 3»يعالمت تجار «،نندکیجاد م یز ا یرقبا تما و
پـا بـه     ،صـدا و رنـگ    ،  مثل بـو   يتجار عالئماز   يدیال جد کاش راًیاما اخ ،  شدیم و لوگو محدود  

4»يلبـاس تجـار  «،یرسنتیغياز انواع عالمت تجاریکی،انین میدر ا. نداهوجود گذاشت عرصۀ  

. ا خدمت استیاال کیلکظاهر ،ه منظور از آنکشود یده مینام

1. Email: zshakeri@ut.ac.ir « مسئولنویسندة  »
2. Email: snurali69@gmail.com
3. Trade Mark.
4. Trade Dress.

120-97، )1397(، 2، ش14، ج110، تطبیقیحقوق



120-97، )1397(،2، ش14، ج110حقوق تطبیقی، 98

ـ از طرصرفاً منبع محصوالت و خدمات را     ،دارانیامروزه خر  ییلمـات و لوگوهـا شناسـا   کق ی
هـا را  منبـع ،دست بـه انتخـاب زده  ها آنيبندا بستهیبر اساس طرح ترشیبنند و چه بسا    کینم
اال و خـدمت  کـ يبندا بستهیه اگر طرح کند کیجاب میعدالت ان رو،  یاز ا . دهندیمزییتمهم  از

، تحـت پوشـش خـود را داشـت    ياالکـ منبـع   1»یزبخـش یتما«ه قدرت کشد   یطراح يبه نحو 
ـ بـه آن نگـاه شـود تـا موجبـات حما            يتجـار  عالئـم حقوق  منظراز و  عالئـم ت از دارنـدگان     ی

. دینه فراهم آین زمینندگان در اکمصرف
ـ ا، يعنـوان عالمـت تجـار   بـه  يت از لبـاس تجـار   یدر بدو امر حما    يهـا ن امـر در نظـام  ی

ت یـ شورها از حما  کـ یبرخـ  ،مـرور زمـان   امـا بـه     ،  از قوت بـود    یب و خال  یغر یموضوعیحقوق
ـ از م .انـد ش داشـته  یخـو  یص قانون یدر جبران نقا   یده و سع  یغ نورز یدر عالئمن  یدارندگان ا  ان ی

ـ را در حما  کـا یآمراالت متحـدة    یاتوان  یم،  شورهاک . ردکـ یشرو معرفـ  یـ پ يت از لبـاس تجـار     ی
ر یو تفس  )معروف به قانون لنهام   (1946د در سال    یجد يب قانون عالمت تجار   یبار با تصو  نیاول

يال عالمـت تجـار  کاز اش  یکیبه عنوان    يلباس تجار ،  يشمول عالمت تجار   ۀگسترده از دامن  
ياز لبـاس تجـار  ، ز با اصالح قانون خـود یشورها نکر یسا، جیدررد و به تیگیت قرار م یمورد حما 

. نندکیت میحما
ـ استفاده نشده و اياز لفظ لباس تجار، شورهاکاز ک یچیهيالبته در قانون عالمت تجار     ن ی

: در قالب اصطالحات گوناگون مطرح شده است، يقسم از عالمت تجار
از اصـطالح   ،يت از لبـاس تجـار     یـ حما يبـرا  4لیو برز  3نیچ 2،مثل ژاپن  ییشورهاک)الف

ق یبـه عنـوان مـصاد     ،  ا خـدمت  یـ اال  کـ يبندرده و طرح و بسته    کاستفاده   5»يبعدسهعالمت  «
. اندشدهیمعرفيبعدسهيعالمت تجار

ـ اتحادو 8،یجنـوب  يقـا یآفر 7،ایاسترال 6،شورها مثل هند  کاز   يتعداد )ب ماًیمـستق 9ۀ اروپـا ی
. اندگنجاندهيف عالمت تجاریرا در تعر10»االکيبندا بستهیطرح «

1. Distinctiveness.
2. Section 2 (1) and 2 (4) of Trade Marks Act, 1996.
3. Article 8 of Trade Mark Law of the People's Republic of China, 2001.
4. Article 122 of Industrial Property Law, 1996.
5. Three Dimensional Mark.
6. Section 2 (m) of Trade Marks Act, 1999.
7. Section 6 of Trade Marks Act, 1995.
8. Section 2 of Trade Marks Act No. 194 of 1993.
9. Article 2 of the Council Directive (EEC) No. 89/104, 1988.
10. Product Designe and Product Packaging.
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ل کش يو آن را به معنا    است  رده  کاستفاده   1»زیپوشش متما «ز از عبارت  یانادا ن کقانون   )ج
2.ندکیف میتوصيبندلفافه و بسته، ظروف، االهاک

يدر حقـوق عالمـت تجـار   يه لباس تجار کند  کیبه ذهن خطور م    سؤالن  یا ،بین ترت یبد
شـود؟ پـژوهش   یت م یحما يران از لباس تجار   یا در ا  یبرخوردار است؟ آ   یگاهیاشورها از چه ج   ک

ـ پ،  در قـسمت نخـست    ،  موجود یقاتیتحق خألحاضر با توجه به      مفهـوم؛  ،  نه؛ در قـسمت دوم    یشی
ت از لبـاس    یـ و مدت حما   يحقوق انحصار ،  و در قسمت چهارم    ؛یتیط حما یشرا،  قسمت سوم در

.شودیمند ممختلف بهرهيشورهاکحقوق از کرده، یو بررسرا مطالعهيتجار

يت از لباس تجاریحمانۀ یشیپ.1
مطـابق قـانون     يلباس تجـار   ،ه در بدو امر   کدهد  یشورها نشان م  کییقضاۀ  یروحقوق و    یبررس

.شدیمحسوب نميگرفت و به عنوان عالمت تجاریت قرار نمیمورد حما،يعالمت تجار
بـود و  لمه و سـمبل محـدود    کبه   يعالمت تجار ،  1946ام  ب قانون لنه  یقبل از تصو   کایآمردر  

,Cohen(متصور نبودياال در قالب عالمت تجارکیلکظاهر يبرایتیحما 2010: 50/598-599(.
توانـد  یاال نم کيبنده طرح و بسته   کن استدالل   یدادگاه با ا  ،  هااز پرونده  یه در برخ  کياگونهبه  

ـ در ا 3.درکـ یدرخواست ثبت را رد مـ     ،  ت شود یحما يبه عنوان عالمت تجار    از لبـاس  ،ن دورانی
ا یـ يبنـد بـسته  یوقتـ  یعنی؛شدیت م یحما 4»رمنصفانهیحقوق منع رقابت غ   «يبر مبنا  يتجار

داران نـسبت بـه     یـ خر یان گمراهـ  کـ امگرفت و ید قرار م  یننده مورد تقل  کدیتول کیياالکطرح  
ـ از طر  هکـ رد  کـ یدادگاه خوانده را ملزم مـ     ،  وجود داشت منبع ، مثـل برچـسب زدن    یق اقـدامات  ی

,Cohen(نـد کز یخواهان متمـا ياالکخود را از ياالک Op.Cit:599.(ـ در ا بـه  ، تیـ ن نـوع حما ی
یت مـدن  یمـسئول يان دعوا کاثبات ار ،  جبران خسارت  يشد و برا  یاعطا نم  يحقوق انحصار  ،دارنده

ــص، ضــررورود( ــاقر(ضــرورت داشــت)تیســببرابطــۀ ر و یتق ــايب ــ2/92: 1390، ییو باب . )93ـ
عالمـت  دامنـۀ   ،  يف عالمـت تجـار    یبه تعر  5»نشان«ۀلمکب قانون لنهام و افزودن      یتصوباتاًینها

بـا اسـتفاده از   گـذار قـانون ه کـ ها و مفسران اعتقاد داشتند   ثر دادگاه کارا  یز ؛ابدییگسترش م  يتجار
بـه عنـوان     ،نـد کت را مشخص    ا خدم یاال  کتواند منبع   یه م کيزیهر چ از  قصد داشته   ،  نشان ۀلمک

1. Distinguishing Guis.
2. Section 2 of Trade Mark Act, 1985.
3. Herz .v. Loewenstein, 40 App. D.C. 277 (D.C. Cir. 1913), Hoyt v. Hoyt, 22 A. 755 (Pa. 1891).
4. Unfair Competition Law.
5. Device.
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یزبخـش یتمايبـرا یتوانـد نـشان  یمـ زیـ نيلباس تجارن رو،  یاز ا . ندکت  یحما ،يعالمت تجار 
,Sandberg(ردین قانون قرار گیت ایمشمول حما،شدهیاالها و خدمات تلقک 2009:29/2( .

در ژاپن قبل از    مثالً  ؛داشته است  کایآمرمشابه   يشورها روند کر  یدر سا  يت از لباس تجار   یحما
بر اساس ، يبعدسهعالئمن رو، یاز ا. بود 1»يبعددو عالئم«محدود به  يعالمت تجار  ،1996سال  

بـه   يبعـد سهعالئم،  1996با اصالح قانون در سال      . شدیت م یحما ،رمنصفانهیقانون منع رقابت غ   
ـ تعر ,Ono(ت قـرار گرفـت  یـ و مـشمول حما 2افـزوده شـد  يف عالمـت تجـار  ی 1999: 18-19(.
ت که شـر  یـ ت هـرمس عل   کشـر  يدعـوا ،  در ژاپـن   يبعدسهينقض عالمت تجار   يدعوانیاول
مـشابه بـا   يبـه قـدر  ، خوانـده يهـا فیکه کند کیخواهان ادعا م   ،هین قض یدر ا  3.اس بود اچيد
را يويداران شده و حقوق مربوط به عالمت تجـار یخریه موجب گمراه کاست   يو يهافیک

داران را جلب یف توجه خریکن یاییه طرح قسمت جلوکشود یمتوجه مدادگاه . رده استکنقض 
ـ از ا؛گرنـد یدکیمشابه کامالً ها فیکیلکند و ظاهر    کیم خوانـده را بـه جبـران خـسارت     ن رو، ی

,Izumi(ندکیوم مکمح 2013:103/ 895-897( .

کیف خوانده. 1ـ2شکلکیف خواهان. 1ـ1شکل
هـر قـسم   «شـامل يعالمت تجـار ، رانیا1310و اختراعات  عالئمقانون ثبت    1مادة  طبق  

سـو بـه  کیـ ه از  کـ بود   »...رهیلفاف و غ  ،  مهر،  عبارت،  حرف،  رقم،  ریتصو،  عالمت اعم از نقش   
ف ین تعریا»رهیغ«ۀلمکبا توجه به ییرد و از سوکیح میتصريبه عنوان عالمت تجار»لفاف«

يهاطرح، ب قانون ثبت اختراعاتیبا تصو. ودقابل ثبت بینوع عالمتنداشت و هر   يحصر ۀجنب
شود یم4»تیرؤهر نشان قابل  «محدود به  يعالمت تجار دامنۀ  ،  1386يتجار عالئمو   یصنعت

زید نیقانون جد ف  یتعر،  ن حال یبا ا . شوندیخارج م  يتجار عالئمدامنۀ  از   تیرؤرقابلیغ عالئمو  
ـ ام(نخواهـد بـود    يتجـار شود و مانع از ثبت لباس       یم يبعدسهعالئمشامل   . )85: 1388،  يری

1. Two-Dimensional Marks.
2. Section 2 (1) and 2 (4) of Trade Marks Act, 1996.
3. Hermes International .v. DHS Corp , Case No. 2013 (wa) 31446.

.1386يم تجارئو عالیصنعتيهاطرح، قانون ثبت اختراعات30مادة بند الف.4
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ه در زمـان قـانون      کـ دهد  ینشان م  1ثبت عالمت ادارة  ارشناسانکاز   یکینگارندگان با    ۀمصاحب
ده امـا بعـد از   یبه ثبت رسـ يوال به عنوان عالمت تجارکاکوکۀنوشابيمثل بطر  يموارد ،سابق

و  يبعـد سـه يعالمت تجار  کیکتف،  1386در قانون    یت از طرح صنعت   یحما يبرا يوضع مواد 
االهـا و خـدمات    کيبنـد ل شده و از طرح و بسته      کمزبور مش ادارة  يگر برا یدکیاز   یطرح صنعت 

ير رو یمـوارد تـصاو    یهرچنـد در برخـ    ن،  یبنـابرا . شـود یت م یحما یق طرح صنعت  یاز طر صرفاً  
ل کو شـ   نسبت به ظرف   يحق انحصار  اما،  رسدیبه ثبت م   يبه عنوان عالمت تجار    يبندبسته
ظرف و نخـل  کیر یتصو،  شامپو داروگر  ۀلمکمثالً  ؛شودیبه دارنده اعطا نم    يبندبسته يبعدسه
ه دارنده نـسبت  کشده دیتأکاما ، دهیداروگر به ثبت رس  يشامپو يبه عنوان عالمت برا   ،  آن يرو

2.ندارديانحصارةحق استفاد، ه اختصاص به داروگر داردکياژهیويبه بطر

شامپو داروگر.1ـ3لکش
در  يت از لباس تجار   یان حما کو سودان هنوز ام    یبیل،  مصر،  نگوکشورها مثل   کاز   یدر برخ 

ت یـ کماليهـا ر شاخهیق سایاز طر ،  ا خدمت یاال  کیلکوجود ندارد و ظاهر      يقالب عالمت تجار  
,Hughes(ردیگیت قرار میمورد حمايرکف 2010:10-17( .

يمفهوم لباس تجار.2
ـ ااز. انـد نـداده  به دست ياز لباس تجار   یفیچ تعر یشورها ه کر  یو قانون سا   کایآمرنهام  قانون ل  ن ی

ـ روان  یـ د در م  یـ ن نهـاد را با    یـ مفهوم ا رو،   کـا یآمریف دادگـاه عـال    یـ مطـابق تعر  . جـست  ییقـضا ۀ  ی
، ل رنگ یقباز ییهایژگین است و  که مم کاالست  ککییلکر و ظاهر    یتصو يبه معنا  يتجارلباس«
3.»ردیـ گبـر خاص فروش را دريهاکینکتیبرچسب و حتک،  یگراف،  جنس،  هااز رنگ  یبیکتر،  زیسا

ه کـ اسـت    يعناصرهمۀ  از   یبیکتر ،يلباس تجار «که ندکیان م یبن باره   یدر ا سندگان  یاز نو  یکی
,Mccarthy(»شودیمدار عرضهیا خدمت به خریاال ککیها آنلۀ یبه وس 1992:3-8(.

.21/10/1394مورخ ي، رثبت عالمت تجاة اداريارشناس عالمت تجاري، کرمحمدیشيآقا. 1
.12/3/1394مورخ یرسمۀروزنام20459ةشمار: ك.ر.2

3. Two Pesos Inc.v. Taco Cabana Inc. 505 U.S. 763, 112 S. Ct. 2753, 23 2d (1992).
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ـ ن يامروزه لباس تجـار   ،  يعالمت تجار  یتیحمادامنۀ  با گسترش    ،دان ش یه ب کطورهمان ز ی
. دشـو ین استفاده مـ   یریا خدمات سا  یاالها  کننده از   کدیتول کیا خدمت   یاال  کردن  کز  یمتما يبرا

ا یـ اال  کـ کیـ یلـ کر و ظـاهر     یتـصو  يبه معنا  يه لباس تجار  کجه گرفت   یتوان نت یمن،  یبنابرا
بـه عنـوان   ،ردهکـ یداران معرفیتحت پوشش خود را به خر  ا خدمت   یاال  که منبع   کخدمت است   

1.ندکیا خدمت عمل میاال کمنبع آن ۀشناس

ینندگان حتکه مصرفکوال است کاکوکۀنوشابیمیقديل بطرکش، يمثال بارز لباس تجار 
اسـت و    ییاالکه چه   کشوند  یمتوجه م ،  يبطر يوال منقوش بر رو   کاکوکبدون توجه به عالمت     

يبـه قـدر  ين بطـر یا، ردهکت اشاره کن شر یر ا یمدکه  ه  گونهمان. ردیگیم نشأتنبع  دام م کاز  
در دسـت دارنـد  ییاالکـ شوند چـه  ینا هم متوجه م   یافراد ناب  یه حت کشده   یفرد طراح منحصربه

)Straus, چ و یشربت سن ايبندتوان به بستهیز مینیرانیاياالهاکان یاز م.)2012:182/216
.ندکیت میهدامنبعيداران را به سویخرها آنیلکه ظاهر کرد که اشار، یکنمکپف

يدر لباس تجارينگریلک.2,1
ـ با يه لبـاس تجـار    کـ ن است   یا ،ت دارد یاهم يلباس تجار  کیل  یآنچه در تحل   د بـه عنـوان     ی

، ل شـده یکتـش هـا  آنازيه لباس تجارکياز عناصرکیهر که  نیا نه،  شودیبررسمجموعهکی
ل ید ظاهر اتومبیشخص با، لیاتومبکیيلباس تجاریبررسيبرامثالً. شونددر نظر گرفته جداگانه

. نـد کز کـ در و بدنـه تمر ، سپر، چرخيبه طورجداگانه روکه  نیا نه،  نظر قرار دهد  رفته مد هميرا رو 
قـرار  یعمومحوزة در ياز عناصر لباس تجارکیهر اگر  یه حت کشود  یروشن م  ،تهکن ن یتوجه به ا  با

، نـار هـم  کن عناصـر در یدمان خاص ایم و چین است تنظکمم، ت نباشندیقابل حماییگرفته و به تنها   
، يلبـاس تجـار  کینقض يان دعوایدر جرن رو،   یاز ا . ل دهد یکت را تش  یقابل حما  يلباس تجار  کی

یعمـوم ة  حـوز موردنظر به    يان لباس تجار  کاز ار  یا بعض یه تمام   کن ادعا   یتواند با ا  یخوانده نم 
,Caslowitz(ندکیت تلقیحمارقابلیاعتبار و غیب،لکآن را در ، تعلق گرفته 1993:187/1-2(.
ـ قابـل حما ییبه تنهـا ياز عناصر لباس تجار  کیاگر هر  ،سو کیاز  ن،  یبنابرا ، ت نباشـند ی

ـ قابـل حما يلباس تجارکی،  نار هم کن عناصر در  یدمان خاص ا  ین است چ  کمم ل یکت را تـش ی
رنـگ  ، آن درج شـود يمو رویلکیر یه تصوکد شود  یتول يوتریامپکاگر   ،گرید ياز سو  اما؛دهد

،بـا یحب، زهراي، رکشا: بهك .ريرکت ف کیحقوق مال  يهار شاخه یبا سا  يمطالعه در مورد تفاوت لباس تجار      يبرا .1
ـ حقـوق مال   يهـا شـاخه محصوالت در قالب   يبندت از طرح و بسته    یحما"ی،  نورعل،  الید و سه  یسع ـ ت فکی ، "يرک

.111-90: 9شماره، 23سال ، 1395ي، اقتصاددانشنامه حقوق 
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بـه عنـوان     مـستقالً  تواننـد یز م ینن عناصر   یاز ا  کیهر   ،مو باشد یل يو آغشته به بو    ییمویآن ل 
ـ را نیخاصـ يلبـاس تجـار  مجموعـاً که نیابه رغم ، ت شوندیحما يعالمت تجار  ز بـه وجـود   ی

,Cronin(آورندیم 2015:178/33-34(.

يگسترش مفهوم لباس تجار.2,2
منظـور از  . شـد یاال مـ  کـ يبنـد تنها شامل بـسته    يلباس تجار ،  کایآمردر   یخیبه لحاظ تار  

اال که شخص از کیرد و زمان یگیاال درون آن قرار م    که  کاست   یظرف و لفاف  ،  جعبه ،يبندبسته
مفهـوم لبـاس    ،  هـا دادگاه ةر گسترد یتفس يج بر مبنا  یتدربه. شودیدور انداخته م  ،  ندکیاستفاده م 

ه طـرح خـود     کبل،  االکيبندتنها بسته ن نهاد نه  یامروزه ا که   ياگونهبه  . ابدییگسترش م  يتجار
,Smith(ردیـ گیبر مز دریاال را نک دادگـاه  ، هـا از پرونـده یان برخـ یـ در جر. )2005:243/254

،ن حـال  یبا ا ،  اال بوده کيبندمربوط به بسته   يتجارهرچند تا به حال لباس      «هکند  کیح م یتصر
ر یتحـت پوشـش خـود از سـا         ياالکـ زییتمين است برا  کخود مم  يز به خود  یاال ن ککیطرح  

1.»ت باشدیقابل حمايبه عنوان لباس تجار،جهیار گرفته شود و در نتکاالها به ک

، دارنـد يت از لباس تجـار یدر حمايمترکۀسابق، کایآمرشورها نسبت به کر یساکه نیابا توجه به  
، همـان ابتـدا   شورها از کـ ر  یدر قـانون سـا    . انـد نداشـته  يدر گسترش مفهوم لباس تجار     ين روند یچن
؛شــدحیت تــصریــقابــل حماعالئــمبــه عنــوان ،»االکــيبنــدبــسته«نــارکدر »االکــطــرح «بــه

2»...آن   يبنـد بـسته ایـ اال  کـ ل  کشـ ... ،لوگو،  مثل نشان  یلکش عالئم«:دیگویفرانسه م قانونمثالً

3.»...، يبندبسته، االکلکش...،ينام تجار، نشانکی«عالمت عبارتند از، قانون هندمطابقای

بـر  هـا را در دهیـ خـدمات و ا  ،  االهـا کاز   یعیف وسـ  یط ،يامروزه مفهوم لباس تجار   که  آن خالصه
5،یقیگـروه موسـ  ياجـرا 4،و خـدمات محصوالتيبندا بسته یها طرح   دادگاهکه   ياگونهبه   ؛ردیگیم

يت لباس تجـار  یرا مشمول حما   8داروها یو حت  7فروشگاه يفضا 6،یونیزیتلو ۀون برنام یوراسکد
. دهندیقرار م

1. Truck Equipment Service Co.v. Fruehauf Corp.,536 F.2d 1210 (8th Cir.), LeSportsac, Inc.v. K
Mart Corp., 754 F.2d 71 (1985).

2. Section 3 of Article L.711-1 of intellectual property code, 2003.
3. Section 2 (m) of Trade Marks Act, 1999.
4. S.V.S. Oil Mills (Petitioner)vs. S.V.N. Agro-refineries & another-2004.
5. Cesare v. Work, 520 N.E.2d 586, 593 (1987).
6. Chuck Blore & Don Richman, Inc. v. 20/20 Advertising, Inc (1987).
7. Apple Inc v. Deutsches Patent-und Markenamt, CJEU, (2014).
8. May & Baker Limited and Aventis Pharma S.A. v/s Alto Healthcare Private Limited and

Francis Remedies Private Limited, (India).
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يلباس تجاریتیط حمایشرا.3
ن یـ ه در اکـ اسـت  یلکو شـ يمستلزم وجود شـروط مـاهو   ياز لباس تجار   یت قانون یحما

.شدخواهد یقسمت بررس

يط ماهویراش.3,1
:ضرورت دارديوجود سه شرط ماهو، ردیت قرار گیمورد حمايلباس تجارکه نیايبرا

يلباس تجاریزبخشیتما:شرط اول.3,1,1
.شودیان میص آن بیتشخنحوة و سپس انواع و یزبخشیابتدائا مفهوم تما

یزبخشیمفهوم تما.3,1,1,1
ه محـصول مـوردنظر بـه فـالن     کام را دارد ین پیننده اکمصرفيمحصول برا يعالمت رو 

بـه  ،  یچ ابهـام  یرد تا بدون هـ    کخواهد   کمکنندگان  کن به مصرف  یا تاجر تعلق دارد و ا     یت  کشر
ـ ا يبرا .)69: 1389،  يرکبا و شا  یحب(ش بپردازند یمحصوالت موردنظر خو   زییتم عالمـت  کـه   نی

ت یمورد حما  ينون عالمت تجار  بر اساس قا   ،جهیعمل بپوشاند و در نت     ۀن هدف جام  یبتواند به ا  
هـدف  جهـت توانـد در  ینمـ ، باشدیژگین ویفاقد ایاگر عالمت. زبخش باشد ید تما یبا،  ردیقرار گ 

ت از آن منوط بـه    یست و حما  ینمستثنا  ن قاعده   یز از ا  ین يلباس تجار .ندکخدمت   ،عالمت ۀیاول
ه کـ شـود   یت مـ  یـ حما يقانون عالمت تجار   يبر مبنا  یاال زمان کیلکظاهر  . است یزبخشیتما

داران یـ خر يبـرا ،  نامـشخص ولـو بـه طـور     ،  ا خدمات تحت پوشش خـود را      یاالها  کبتواند منبع   
,Sya(ندکمشخص  2003:43/978( .

يدر لباس تجار2یتسابکو ا1یذاتیزبخشیتما.3,1,1,2
3د؟وجود داریتسابکو ایذاتیزبخشیتما، یسنتيتجارعالئمز مانند ینيا در لباس تجاریآ

1. Inherent Distinctiveness.
2. Acquired Distinctiveness (Secondary Meaning).

:شوندیم میبه پنج گروه تقسيتجارعالئم.3
. سرةندیشويمانند عالمت شامپو برا؛ندکیاال را مشخص مکۀه طبقکیعالمت: عالمت عام)الف
ژن سـنتر  یـ مثل عالمت و   ؛ندکیف م یاال را توص  کاز مشخصات    یبرخ ماًیه مستق کیعالمت: یفیعالمت توص )ب
.یفروشکنیعيبرا) یینایز بکمر(

ی مثـل عالمـت سـان      ؛نـد کیان م یم ب یرمستقیاال را غ  کيهایژگیاز و  یه برخ کیعالمت: نندهکعالمت داللت )ج
. یبرقيبخاريبرا) یآفتاب(
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لبـاس   یزبخـش ینسبت بـه تما    1يمعروف لباس تجار   ياز دعاو  یکیدر   کایآمریدادگاه عال 
ينقـض لبـاس تجـار      يابانـا بـه ادعـا     کوکرسـتوران تا   ،هین قض یدر ا . ندکیاظهارنظر م  يتجار

يهـا ه مـشابهت  کـ دارد  یو اذعان مـ    است ردهکدعوا   ۀه رستوران توپزوز اقام   یعل،  رستوران خود 
یدادگـاه عـال  . ن دو رستوران وجـود دارد یب،ونیوراسکظروف و د،  منو،  شخوانیپ زیمثل م  يادیز

يق معنا یا از طر  ی،  زبخش باشد یتما ا ذاتاً یه  کزبخش است   یتما یه عالمت زمان  کشود  یر م کمتذ
ـ از تقل يریجلوگ ـيت از عالمت و لباس تجار     یهدف حما . دست آورد ه  ب یزبخشیه تما یثانو د و ی

متفـاوت در مـورد   قاعـدة  اعمـال  يبـرا یقـانون يچ مبنـا یمشابه است و ه ـرمنصفانهیرقابت غ 
يه تنها برایثانوياثبات معنا، مطابق بخش دوم قانون لنهام . وجود ندارد  يعالمت و لباس تجار   

ـ ثانو يمـستلزم اثبـات معنـا      ،زبخشیتماذاتاً  عالئمت از   یضرورت دارد و حما    یفیتوص عالئم ه ی
وجـود داشـته باشـد و        ین الزام ید چن یز نبا یزبخش ن یتماذاتاً  ياس تجار لب يبران،  یبنابرا. ستین

یدادگـاه عـال    تـاً ینها. مناسب است  يلباس تجار  يبرا،  يعالمت تجار  یزبخشیف تما یهمان ط 
استحقاق ،هیثانويعدم اثبات معنابه رغم،  اباناکوکزبخش تا یتماذاتاً  يلباس تجار «ندکیمقرر م 

,Johnson(»ت را داردیحما 1993:24/299-301(.

تحـت   ياالکـ ن عالمـت و     ین ا یاما ب  ،است یخاص يمعنا ينامه دارا در لغت هکیعالمت: یعالمت انتخاب ) د
. گاریسيبرا) شتر(ملکمثل عالمت ؛وجود نداردیچ ارتباط منطقیه، پوشش آن

يه به عنوان عالمـت تجـار   کنیا ينامه نداشته و تنها برا    در لغت  یخاص يه معنا کياواژهنو: یعالمت ابداع ) هـ
.نیدوربيبراكداکمثل عالمت؛شودیساخته م، استفاده شود

تـرین درجـه، عالمـت     در پایین . گیرندبندي، عالئم تجاري در طیفی از تمایزبخشی قرار می        بر مبناي این تقسیم   
تواند به عنوان شناسۀ منبـع عمـل   عام قرار دارد که قابل حمایت نیست؛ زیرا فاقد قدرت تمایزبخشی است و نمی             

د که به دلیل توصیف مستقیم کاالي تحت پوشـش خـود، تـا زمـانی              در گام بعدي عالمت توصیفی قرار دار      . کند
که در بازار و از طریق استفادة مکرر، تمایزبخشی به دست نیاورد، قابـل حمایـت نیـست؛ یعنـی دارنـدة عالمـت                        

هـا بـراي   دادگـاه . سـازند توصیفی باید اثبات کند که خریداران، عالمت موردنظر را بـه منبـع کـاال منـسوب مـی                  
اند، مثـل میـزان و   که عالمت توصیفی معناي ثانویه کسب کرده یا نه، معیارهاي مختلفی بیان کرده تشخیص این 

هـا و  نحوة تبلیغات کاالهاي تحت پوشش عالمت، انحصار در استفاده از عالمـت، اسـتفاده از عالمـت در رسـانه                  
کننده، انتخـابی و ابـداعی      داللتدر باالترین درجۀ این طیف، عالئم       ... . مجالت، طول مدت استفاده از عالمت و      

که مـشمول حمایـت قـرار گیرنـد، بـه      شوند و براي این قرار دارند که به عنوان عالئم ذاتاً تمایزبخش شناخته می         
این عالئم به محـض ورود بـه بـازار، مـورد حمایـت قـرار                . نیاز ندارند ) معناي ثانویه (اثبات تمایزبخشی اکتسابی    

ها را بـه عنـوان شناسـۀ منبـع تلقـی کـرده، از       ت که خریداران در اولین برخورد، آنگیرند؛زیرا فرض بر آن اس   می
. دهندمحصوالت رقبا تمییز می

1. Two Pesos, Inc. v.Taco Cabana, Inc. 112 S. Ct. 2753, 2755 (1992).
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یقانونیوقتکه آنحیتوض. استیمطابق با قواعد حقوقیم دادگاه عالیرسد تصم ینظر م ه  ب
؛رنـد یگیمشمول آن قـانون قـرار مـ   ، ق آن موضوعیمصادهمۀ ، شودیوضع میدر مورد موضوع 

بـه دو گـروه     يعالمـت تجـار   . نـد کق را از قاعـده خـارج        یاز مـصاد   یبعـض ،  واضعکه  نیا مگر
ـ     کم شده   یتقس »یتسابکزبخش ا یتما«و   »زبخشیتماذاتاً« ن ورود بـه بـازار و      یه گروه اول با اول

بـه   يلباس تجـار   یحال وقت . ت هستند یقابل حما  ،دارانین خر یب یزبخشیگروه دوم با اثبات تما    
رد و اسـتثنا یـ گیفوق قرار مقاعدة مشمول ، شودیت میحماياز اقسام عالمت تجار    یکیعنوان  

. وجود نداردیحین تصریچنواست گذارقانونح یازمند تصرین،آن از قاعدهردنک
ـ ثانويبـدون اثبـات معنـا   ، زبخشیتمـا ذاتـاً   يز لباس تجار  یشورها ن کر  یدر سا  تیـ مـورد حما ،هی

،ۀ اروپـا  یاتحاديشورا يقانون عالمت تجار   )3(7و )ب()1(7مثال طبق مواد     يبرا. ردیگیمقرار
ـ از ا . نندکیل م یتحص یزبخشیتما،  ق استفاده یا از طر  یزبخش هستند   یتماذاتاًا  یعالئم همـۀ در ن رو،   ی

زبخش باشـد و بـدون  یتمـا ذاتـاً  توانـد   یاال م کيبندا بسته یه طرح   کرفته شده   یپذ،  هیاتحاد يشورهاک
Research Report by the Europe(.ت شـود یـ حما،هیثانويمعنااثبات (Subcommittee, ؛2007:6

، شـود یرد مـ يبعـد سهينده به عنوان عالمت تجار   یشو یدرخواست ثبت ظرف نوع    یوقتالً  مث
یتـساب کو ایذاتـ یزبخشیاز جهت تما، ين انواع مختلف عالمت تجاریه بکند  کیدادگاه مقرر م  

ر یمتفاوت بـا سـا    ياهقاعد،يبعدسهيعالمت تجار  يه برا کست  یتفاوت وجود ندارد و درست ن     
,Visser(میریار گکبه عالئم 2014:32( .

ن کـ ممیزبخـش یه تماکـ ند کیز اشاره مینیجنوبيقایآفريبخش نهم قانون عالمت تجار 
یزبخـش یدادگاه نـسبت بـه تما   ،بین ترت یبد. باشد یتسابکزبخش ا یا تما ییزبخش ذات یاست تما 

يبطـر  نیاگر ا را  ی؛ ز ستیزبخش ن یتما ين بطر یه ا کند  کیمقرر م  یلکمشروبات ال  يبطر ینوع
يدار عـاد  یـ خر،  مینـ کكرا پـا  ها  آن يالمهکيم و عالمت تجار   یقرار ده  يگرید ينار بطر کرا  
داران یه خرکست ینيابه گونهيل بطرکش،در واقع. دهدزییتمرا از هم ين دو بطریتواند اینم

,Myburgh(ببرندیآن به منبع پا بتوانند ب 2006:61/1( .
، ق استفادهیا از طریزبخش باشد یتماذاتاً تواند یم يلباس تجار  ل هم یدر برز  ،نیاعالوه بر   

ت شـناخته  یرا به رسـم یتسابکزبخش ایل مفهوم تما یبرز يهادادگاهن رو،   یاز ا . زبخش شود یتما
؛انـد ردهکـ ز  یتجـو  ،انـد زبخش شـده  یق استفاده تما  یه از طر  کرا  یفیال توص کو اش  عالئمثبت  و

ت یـ زبخش شده و اسـتحقاق حما     یشور تما کن  یاگرا در ا  یرنگ و یقرص آب که  نیا مثال در يبرا
Piva de Andrade and(وجود ندارديدیترد، داردیقانون Carneiro, 2010: 99.(
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؛ 1دارد یار متفـاوت  کـ وشور ساز کن  یه ا کدهد  یانادا نشان م  کيقانون عالمت تجار  ،  یاز طرف 
ق یـ ن طر یـ شور اسـتفاده و از ا     کن  یر ا ه د کت است   یقابل حما  یتنها در صورت   يلباس تجار را  یز

را بـه    يداران لبـاس تجـار    یـ ه عمـوم خر   کند  کد اثبات   یبا یمتقاض یعنی؛زبخش شده باشد  یتما
,Corneau(شناسندیمنبع مۀعنوان شناس ه در صـنعت  کـ ند کیمدیتأک2دادگاهمثالً . )2011:3

مـاران  یبداروسـازان و  ،  ناکن پزشـ  یه دارو ب  کت است   یقابل حما  یصورتز در یپوشش متما ،  دارو
,Sie and Wall(زبخش شده باشدیتما 2014.(

زبخش یتماذاتاً يص لباس تجاریتشخ.3,1,1,3
اج بـه  یـ ه احتکـ يايزبخش را از لبـاس تجـار    یتمـا ذاتاً  يتوان لباس تجار  یحال چگونه م  

ص داد؟ یتشخ،داردیزبخشیل تمایتحص
عالئـم یزبخـش یف تما یـ ه ط کـ ند  کیستوران مشخص نم  ن دو ر  یدر پرونده ب   کایآمریدادگاه عال 

يریارگکـ ه بهکن استدالل  یها با ا  ثر دادگاه کان رو،   یاز ا . اعمال شود  يد بر لباس تجار   یچطور با  يتجار
:ردندکاستفاده يگریدۀاز ضابط، نداردیتناسبيبا لباس تجاريعالمت تجاریزبخشیتما

ست؛یخش نزبیتماذاتاً ، باشدیاگر طرح معمول)1
زبخش است؛یتماذاتاً ، رمتداول باشدیغفرد واگر طرح منحصربه)2
ست؛یبخش نزیتماذاتاً ، االها باشدکاز یطبقه خاصين برایج تزئیل راکش، اگر طرح)3
زبخش اسـت  یتماذاتاً  ،  ندکجاد  یا يتجار ریتأث،  لماتکاز   يه جدا کت دارد   یقابل،  اگر طرح  )4

)Handelman, 2012:4/4(.
يبنـد ا بستهیاگر طرح یعنی؛نندکیفوق استفاده مۀه ضابطیشب ياریز از مع  یشورها ن کر  یسا

یباشد و تفاوت خاصـ     یاما اگر معمول  ،  شودیزبخش محسوب م  یتماذاتاً  ،  باشد فردمنحصربهاال  ک
یخـش زبیل تما یازمند تحـص  ین ،زبخش نبوده یتماذاتاً  ،  ها نداشته باشد  يبندو بسته  هار طرح یبا سا 
ذاتـاً  یدر صـورت يه لبـاس تجـار  کـ دهـد  یثبت عالمـت اروپـا نـشان مـ    ادارة ۀیرومثالً ؛  است

ـ رواز   یتوجهقابله به طور  کشود  یزبخش محسوب م  یتما متفـاوت باشـد و   ، موجـود يتجـار ۀ ی
الت بـه   کشـ  يبنددرخواست ثبت طرح و بسته     یوقتن رو،   یاز ا . ج نباشد یرا يمشابه لباس تجار  

ن یبرا ی؛ زستیت نیالت قابل حماکن شیه اکند کیدادگاه استدالل م ،  شودیمل خرگوش رد    کش
,Holah(وجود نداردیتفاوت خاص،التکد شیتوليتجارۀ یروالت و کن شیا 2014: 69( .

1. Section 13 (1) of Trade-marks Act, 2015.
2. Canadian Generic Pharrmaceutical Association v. Glaxo Group Limited, 2013.
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ه خرگوشیالت شبکش.3ـ1لکش
ۀل شاخ کبه ش  ییهاالتکطرح ش ،  شور فرانسه کیدادگاه عال  1هااز پرونده  یکین در   یهمچن

الت کن شـ  یـ ه ا کـ نـد   کیقرار داده و اذعان مـ      دییتأمنبع مورد    ۀخت انگور را به عنوان شناس     در
,Mateu(دهدزییتماالها کر یمنبع خود را از سا، نندگانکمصرفيتواند برایم 2014:69/8(.

، داشـته باشـد    یل معمول که ش کيبعدسهيه عالمت تجار  کند  کیح م یز تصر یقانون ژاپن ن  
ا خـدمات را  یـ االها کداران بتوانند یخر، استفاده از عالمتۀجیدر نتکه نیا مگر ،ستیقابل ثبت ن  

را یز؛ندکیمیزبخش معرفیتماذاتاً اب پپر را  یدادگاه طرح آس  مثالً  ؛2نندکمنتسب   یبه منبع خاص  
,Aoki(موجود در بازار تفاوت دارديهاابینسبت به آس 2011: 3-4( .

اب پپریآس.3ـ2لکش
ت یزبخش را مورد حما   یتماذاتاً  يلباس تجار ،  ن ضابطه یا يز بر مبنا  ین ن یشور چ کییضاقۀ  یرو
يبنده رنگ و بستهکشود یالت استدالل م  کش ینوع يبندان ثبت بسته  یدر جر مثالً  ؛  دهندیقرار م 

ه کـ است يااالها تفاوت دارد و به گونهکر یمتداول سايهايبندبا بسته، التکن ش یا فردمنحصربه
,Ma(نندکییتوانند منبع آن را شناسایمفوراً، نندیبیداران آن را میخریوقت 2015:49(.

ـ ز ؛معقـول اسـت    ،زبخشیتمـا ذاتـاً   يص لباس تجار  یتشخ ين ضابطه برا  یا يریارگکبه را ی
ـ تواند خرینم،  ردینندگان قرار گ  کدیثر تول کا ةباشد و مورد استفاد    یمعمول يلباس تجار اگر داران ی

ـ ا مگـر  ؛نـد کیرا به ذهن متبـادر مـ       یمختلف يهاند و منبع  کییراهنما یمنبع خاص را به    کـه  نی
ت یاستحقاق حما  ،ن صورت یه در ا  کدنکسب  کیزبخشیتما،  بتواند با گذشت زمان    يانندهکدیتول

.ندکیدا میپ

1. Trianon Chocolatiers BVv.Revillon Chocolatier, Decision No. 09-69687. Supreme Court,
Commercial Chamber, Oct. 26, 2010.

2. Article 3.1 of Trademark Act, 2015.
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اال کيبندن طرح و بستهیبکیکتف.3,1,1,4
ت یـ ه حائز اهم  کرد  یگیم یمیتصم 1ياس تجار لب يهااز پرونده  یکیدر   کایآمریدادگاه عال 

را  يگریت د کمحصوالت خود توسط شر    ينقض لباس تجار   يادعا سامارات برادران   کشر. است
ردن از  کـ اسـتفاده ن  ،  ل قلـب و گـل     کبه ش  يدوزهکت،  راهراه يهااستفاده از پارچه  . ندکیمطرح م 

. ت بودکن شریمحصوالت ايهایژگیاز جمله و، و الفبایر چاپیتصاو

محصول خواهان.3ـ4شکلمحصول خوانده.3ـ3شکل
ذاتاً ها  يبندا بسته یيالمهکعالئماز   یه برخ کنیا«ندکیمقرر م  یپس از بررس   یدادگاه عال 

ۀ ا عرضـ یاال کلمه به ککیردن کمه یضمیه هدف اصلکل است   ین دل یبه ا ،  زبخش هستند یتما
ـ ا،خاصيبندبسته کیاال در   ک لمـات و  کاگرچـه  ؛نـد کاال را مـشخص  کـ ه منبـع  کـ ن اسـت ی

ـ تايالمـه کعالمـت  مـثالً  ـهم داشته باشندیفرعيردهاکارکتوانند  یها م يبندبسته يبـرا دی
توانـد توجـه    یجـذاب مـ    يبنـد ا بـسته  یـ داران بگذارد   یبر ذهن خر   یمثبت ریتأثتواند  یم،  ندهیشو
. دار نـشان دهنـد    یاال را به خر   که منبع   کست  ن ا یاها  آن یاما هدف اصل   ـندکداران را جلب    یخر

امـا  . ننـد کیمنبـع نگـاه مـ   ۀبه عنـوان شناسـ  يبندو بستهيالمهکعالئمداران به   یخرن،  یبنابرا
ه کـ داننـد  یداران میخر،در واقع. رندیگیمنبع در نظر نمۀاال را به عنوان شناسکطرح  ،دارانیخر
اال را کـ بخواهند منبع   که  نیا نه،  ت هستند یال جذاب به دنب صرفاً   ،االکیرمعمولیغ يهاطرح یحت

ه،قائل شـد   کیکاال تف کاال و طرح    کيبندن بسته یب یدادگاه عال که  آن خالصه .»نندکمشخص  
زبخش باشد و فقط بـا      یتماذاتاً  تواند  یاال نم کطرح  ،  االکيبندخالف بسته ه بر کرد  یگیجه م ینت

ـ توانـد مـورد حما    یم یزبخشیل تما یتحص ـ  ی يت از لبـاس تجـار     یـ حمان،  یبنـابرا . ردیـ گرارت ق
,Sequeira(ندکیميثانويمحصوالت خواهان را منوط به اثبات معنا 2001: 16/258(.

و عالمـت  يبنـد بـسته ،  دارانید خر یه چون از د   کند  کیاستدالل م  یدادگاه عال  ،ين را یدر ا 
امـا بـه   . باشـند زبخش  یتماذاتاً  توانندیپس م ،  نندکیمنبع عمل م   ۀاال به عنوان شناس   کيالمهک

1. Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205 (2000).
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ـ ثانويبا اثبـات معنـا  صرفاً ،رندیگیمنبع در نظر نم    ۀاال را به عنوان شناس    کطرح  که  نیا لیدل ه ی
ان وجـود   کن ام یاال هم ا  کدر مورد طرح    را  یز ؛ن استدالل قابل خدشه است    یا. ت است یقابل حما 

ـ نبـع سـوق داده شـود و ا        دار به سمت م   یذهن خر ،  فردمنحصربهل ظاهر   یه به دل  کدارد   طـور  نی
. داشته باشدینیجنبه تزئصرفاً هکست ین

انـواع  همـۀ   اال صورت نگرفته و     کيبندن طرح و بسته   یب یکیکن تف یشورها چن کر  یدر سا 
ـ ثانو يزبخش باشند و بدون اثبات معنـا      یتماذاتاً  ن است   کمم يلباس تجار  ت یـ مـورد حما ،هی

,Presented by INTA Emerging Issues Committee(رندیگقرار 2007:6( .

يبودن لباس تجار1يردکرعملیغ:شرط دوم.3,1,2
. خواهد شدیو سپس انواع آن بررسيردکرعملیمفهوم شرط غن قسمت ابتدایدر ا

يردکن عملیترکمفهوم د. 3,1,2,1
ت قرار  یمشمول حما  ،خارج شده  يعالمت تجار  یتیحما ةریاال از دا  کيردکعمل يهایژگیو

اسـت و  ياال ضـرور کـ د یتوليه براکشود یاطالق ميایژگیبه و  يردکعمل یژگیو. رندیگیمن
,Hughes(ستیر نیپذانکارآمد امکرقابت ،بدون آن 2015: 36/1228(.

، ل گرد توپکش: دیگویميردکرعملیو غيردکعملیژگیم تفاوت ویتفهيها برااز دادگاهیکی
توانـد  ینمـ يگـر یل د کاست و شـ    يتوپ ضرور  يبودن برا  گردرا  یز ؛است يردکعمل یژگیو کی

ـ تواند نسبت بـه آن خواسـتار حما       یننده نم کدیتول کی،لین دل یبه هم . ن آن شود  یگزیجا ت لبـاس   ی
ـ تول یضـلع ا شش ییلیتوانند توپ مستط  یر رقبا نم  یسارا  یز ؛شود يتجار ارآمـد  کننـد و رقابـت      کد  ی
ینیل تزئکست و شینين ضروریاپوت ماشکيروینیتزئل کش،در مقابل. ردیگیالشعاع قرار متحت

,Reese(استيردکرعملیغ،یژگین ویپس ا. ن آن شودیگزیتواند جایميگرید 1994:103/8(.

يردکن عملیترکديهاشاخه.3,1,2,2
:ار مطرح شده استیدو مع،ا خدمتیاال ککییژگیبودن ويردکن عملییتعيبرا

2ییدگراسودمنيردکعمل.3,1,2,2,1

، مختلـف ياالهـا کان یـ ه چرا افـراد از م کن است یبه دنبال اییسودمندگرا يردکار عمل یمع
ننـد  کیمـ ل انتخاب ین دل یموردنظر را به ا    ياالکداران  یا خر یآ. نندکیرا انتخاب م   یخاص ياالک

1. Nonfunctional.
2. Utilitarian Functionality.
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یرد آن ناشـ کـ ه از عملکیل منافع خاص یاال را به دل   کا  یند  کیمنبع را مشخص م   ،  االکه طرح   ک
ـ را به ا»الف«ياالکداران یاگر خرمثالً نند؟ کیانتخاب م ،  شودیم ه کـ ننـد  کل انتخـاب  یـ ن دلی

ـ تول يهـا نـه یاهش هز کـ ا موجـب    یند  کیل م یاال را تسه  کةا استفاد یحمل  ،  آن يلباس تجار  د ی
. ستیت ن یقابل حما  ،يدر قالب لباس تجار    ،محسوب شده  يردکعمل ين لباس تجار  یا،  شودیم

منبع عمل   ۀآن به عنوان شناس    يه لباس تجار  کل انتخاب شود    ین دل یبه ا  »الف«يالاکاما اگر   
ـ ند و   کیم ـ ا،  ننـده اسـت   کدیت تول کمحـصوالت شـر    يت بـاال  یـ فیکادآور  ی ،ين لبـاس تجـار    ی
.)Ibid:9(ت استیشود و قابل حمایمیتلقيردکرعملیغ

ا یاستفاده   يه برا کاست   يردکعمل یاال زمان کیژگیه و کند  کیاذعان م  کایآمریدادگاه عال 
نقـض طـرح   ةدر پرونـد مـثالً  ؛بگـذارد  ریتأثاال  کت  یفیکا  یمت  یا بر ق  یباشد   ياال ضرور کهدف  

متـر  کمـت   یت بهتـر و ق    یـ فیکلوچه موجب   کد طرح   یگویدادگاه م ،  ل بالشت کلوچه به ش  کینوع
را نــدارديت لبــاس تجــاریــاســت و اســتحقاق حمايردکــعمل،ن طــرحیــا، جــهیدر نت؛شــده

)Palladino, 2003:93/1223(.
ــ ــاس تجــاريهــاتیاز محــدودیکــین یهمچن ــا ايثبــت لب ــدر اروپ ه اگــر کــن اســت ی

ـ قابـل حما  ،  »باشـد  يضـرور  یفنـ  ۀجـ یسب نت کـ يبـرا «االکيبندبستهایطرح ؛1ستیـ ت ن ی
ـ       شیـ پس طرح ر  یلیت ف کشر،  مثاليبرا يرا بـه عنـوان عالمـت تجـار         یتـراش سـه سـر مثلث

ه کـ نـد  کیدادگاه مقرر م2، دعواۀتراش و اقامشین ر ینگتن از ا  یت رم کد شر یبا تقل . ندکیمثبت
ثبـت آن بـه      ،جـه یدر نت . اسـت  يموردنظر ضـرور   یفن ۀجیسب نت کيبرا،  خواهان ياالکطرح  

خواهـان وجـود نـدارد      ينسبت بـه آن بـرا      ينامعتبر است و حق انحصار     يعنوان عالمت تجار  
)Research Report by the Europe Subcommittee, Op.Cit, 9-10(.

تراش رمینگتنریش. 3ـ6شکلتراش فیلیپسریش.3ـ5شکل

1. Article 4 (1) (e) (b) of Directive (EU) 2015/2436, 2015.
2. Philips Electronics NV .v. Remington Consumer Products Ltd. (1998).
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1یشناختبایزيردکعمل. 3,1,2,2,2

به منبـع  یند و توجهکنواز و جذاب آن انتخاب ل ظاهر چشمیبه دلصرفاً  اال را کدار  یاگر خر 
اال کـ جا هرچند طرح نیدر ا. ردیگیقرار نميت لباس تجاریمورد حما  ین طرح یچن،  نداشته باشد 
ارآمـد  که در رقابت    کیل نقش مهم  یبه دل ،  ندارد یلکمش ییسودمندگرا يردکار عمل یاز لحاظ مع  

ت یاگـر جـذاب   مـثالً   ؛شودیمحروم م  يعالمت تجار  یدائماز انحصار   ،  ندکیفا م ینندگان ا کدیتول
رقابـت  ین طرحیاز چنیمدائت یحما، نندکه افراد آن را انتخاب کموجب شود   ینیطرح ظرف چ  

,Reese(سازدیرا محدود و رقبا را متضرر م Op.Cit:9( .
ـ ا ،یباشـناخت یز يردکـ مناسب عمل  كمال کایآمریاز نظر دادگاه عال    م ینـ یه بب کـ ن اسـت    ی

ارآمـد  کاز رقابـت  يریر رقبا را متضرر و به طور چـشمگ    یسا،  يت طرح در قالب لباس تجار     یحما
,Joy Liebesman(ا نهیند کیميریجلوگ 2014:15/213( .

يبرایارزش قابل توجه «االکيبندا بسته یل  کز اگر ش  ین ۀ اروپا یاتحادمطابق دستورالعمل   
ش یر موجـب افـزا    یـ ز يبه نظر دادگاه طرح بلندگو    مثالً  ؛2ستیت ن یقابل حما  »اال داشته باشد  ک

,Renck(شودیرفته نمیپذيبه عنوان عالمت تجار،ت و ارزش آن شدهیجذاب 2015: 68(.

بلندگوطرح.3ـ7لکش

3نندگانکمصرفیاحتمال سردرگم:شرط سوم.3,1,3

ت یحما يت الزم برا  یصالح،  باشد يردکرعملیزبخش و غ  یتما يه لباس تجار  کیدر صورت 
يد از لباس تجـار   یا تقل یه آ کشود  یمطرح م  سؤالن  یا ،ينقض لباس تجار   ياما در دعو   ؛را دارد 

وجـود دارد؟   هـا   آن یند و احتمال سـردرگم    کداران را نسبت به منبع گمراه       یواند خر تیخواهان م 
: شودیاستفاده میمختلفيارهایاز مع،ن شرطیاثبات ايبرا

1. Aesthetic Functionality.
2. Article 4 (1) (e) (c) of Directive (EU) 2015/2436, 2015.
3. Likelihood of confusion.
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ــار )1 ــاس تج ــدرت لب ــی: يق ــل در تعیک ــیاز عوام ــار ی ــاس تج ــدرت لب ــ، ين ق ۀدرج
ـ از آن حما  ،  نـد کتـر عمـل     يمنبع قو  ییدر شناسا  يهرچه لباس تجار  . استآنیزبخشیتما ت ی

. شودیميترشیب
یلکرا به طور   يد دو لباس تجار   یبا،  زان شباهت ین م ییتع يبرا: يشباهت دو لباس تجار    )2

ه لبـاس  یشـب يابـه انـدازه  ، خوانـده در مجمـوع  يا لباس تجار  یه آ کد  ید د یبا یعنی؛ردکسه  یمقا
د؟داران را نسب به منبع به اشتباه اندازیه خرکخواهان است يتجار

ه محـصوالت خواهـان و خوانـده      کـ یزمان: يتحت پوشش لباس تجار    ياالهاکشباهت   )3
داران یـ خر یاحتمـال گمراهـ   ،  ندباشـ ا مـشابه    یـ سان  کـ ی،بازار فـروش و مخاطبـان     ،  نظر نوع از
.شودیمترشیب

امـا بـه اقنـاع دادگـاه     ، نداردیداران ضرورت یخر یواقع یگمراه: دارانیخر یواقع یگمراه)4
داران نسبت به منبـع     یخر یسردرگم یواقع يهاق نمونه یتواند از طر  یار م ین مع یا. ندکیمکمک
. اثبات شودها آنازیا نظرسنجی

ا یـ سان  کـ یيه اگر خوانده عامدانه از لبـاس تجـار        کها معتقدند   ثر دادگاه کا: قصد خوانده  )5
بـه  منـشأ داران را نسبت به یقصد داشته خر   يه و کدهد  ینشان م ،  ندکمشابه با خواهان استفاده     

. محصوالت خود را بفروشد،اشتباه اندازد و با استفاده از اعتبار خواهان
تفـاوت   ،خواهـان  ياالکـ خوانده نسبت به     ياالکت  یفیکاگر  : ت محصوالت خوانده  یفیک)6

داران یـ در ذهـن خر ، رنـد یگیمنشأتاال از منبع واحد    که هر دو    کر  کن تف یا،  نداشته باشد  يادیز
. شودیت میتقو

هـا  آن یاحتمـال گمراهـ   ،  باشـد  ترشیبداران  یهرچه مهارت خر  : نندگانکمصرف یخبرگ )7
رتیمعلومات و بـص   ،  التیبه سطح تحص  ،  دارانیص مهارت خر  یتشخ يدادگاه برا . شودیمتر م ک

. ندکیتوجه مها آن
ـ از طر  ،اگر محـصوالت خواهـان و خوانـده       : یابیبازار يهاانالک)8 يتجـار يهـا انـال کق ی

وجود  یسردرگم يبرايترشیباحتمال  ،  ع شوند یسان توز کی)غاتیتبلها و واسطه،  فروشانخرده(
,Reese(دارد Op.Cit:12-15(.

یلکط شیشرا.3,2
از ، شودیت میحماياز اقسام عالمت تجاریکیبه عنوان ياز لباس تجارکه نیا با توجه به  

. استيتجارتابع مقررات عالمتیلکط شینظر شرا
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لزوم ثبت .3,2,1
:دو موضع دارند، يشورها نسبت به ثبت عالمت تجارک

ـ   ،  ت بر عالمت  یکشورها حق مال  کیدر برخ : ق استفاده یل حق از طر   یتحص )الف ن یبـا اول
ان تجارت اسـتفاده    یدر جر  يان بار از نشانه   یه اول کیسکیعنی؛  شودیاستفاده از آن حاصل م    

نـد کا مـشابه منـع      یـ سان  کـ یعالمـت   ة  گران را از استفاد   یتواند د یم،  هآن بود  کمال،  ندکیم
ل یاز عالمـت منجـر بـه تحـص    یواقعـ ةاستفادکایآمردر مثالً  ؛)116: 1384،  محمود یوصال(

از اسـتفاده اسـت     یتـابع  يحقوق عالمـت تجـار    یعنی؛  نه ثبت آن  ،  شودیم يحقوق انحصار 
. )87: 1392، ضیف(

يبرایتنها اقدام قانون،يشورها ثبت عالمت تجارکثر کدر ا: ق ثبتیل حق از طریتحص)ب
.)115: 1382،  شـمس (مـشهور هـستند    عالئـم ،آن يت آن اسـت و تنهـا اسـتثنا        یـ کسب مال ک

از راه ثبـت آن      يت عالمت تجـار   یکمال«:دیگویفرانسه م  يرکت ف یکقانون مال  712Lـ1مادة
تنها در صـورت  يه عالمت تجارکشود یط مز استنباین1386قانون 31مادة از.»شودیسب م ک

.ت استیقابل حما،ثبت

ند ثبت یفرآ.3,2,2
،ن حــالیــبــا ا. اســتير انــواع عالمــت تجــاریمــشابه ســاينــد ثبــت لبــاس تجــاریفرآ

ـ ن يلباس تجـار   یکیگرافنمونهارائۀ ح یتـصر ییدسـتورالعمل اروپـا  2مـادة  .اسـت  يز ضـرور  ی
ـ با یه متقاضـ  کـ ردهک ـ  ی ـ را از شـش زاو     یکـ یگراف ۀد نمون ا یـ س  کـ بـه صـورت ع     ،مختلـف  ۀی

ـ ن یالزامـ  ،عالمـت  یتبـ کح  یتـشر ارائـۀ   نـد و    کمه  یبـه اظهارنامـه ضـم      ،یمیترسخطوط ستی
)Asschenfeldt, 2003:107( .

یگیگرافۀنمون. 3ـ8لکش
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ف یم توصـ یاما تسل،  ر از ابعاد مختلف وجود ندارد     یتصاوارائۀ  يبرا یا الزام یدر استرال  یاز طرف 
,Mackie and Logan Keeffe(استيضرور،یتبک ۀنامـ نیـی آ111مـادة  3بند .)2009:31

يهـا عالمت به صورت نمونهارائۀ ، بودن عالمتيبعدسهدر صورت   «:دیگویز م یران ن یقانون ا 
ه و در مجمـوع  یـ متفـاوت ته ۀیه از شش زاو کيبه نحو  ،برگه يرو يبعدر دو یا تصاو ییکیگراف

. »استیالزام، ل دهندیکرا تشيبعدسهمان عالمت ه هکواحد ۀنمونکی

يلباس تجاریتیو مدت حمايحقوق انحصار.4

يحقوق انحصار. 4,1
. ح شده استیتصريعالمت تجارين برایه در قوانکاست یهمان حقوقيدارايلباس تجار

از عالمت صراًتواند منحیتنها معالمت نهةدارند: يبرداراستفاده و بهرهيحق انحصار)الف
.ندکز ممانعت یاشخاص ثالث نةتواند از استفادیه مکبل، ندکاستفاده 
موافقتنامه 16مادة اما، امدهینیمکحصراحتاًيس در مورد حقوق انحصاریون پارینوانسکدر 

ممانعت از اشخاص يبرايحق انحصار،شدهثبتيعالمت تجارکمال«:ندکیپس مقرر میتر
ا مشابه یسان کیعالئمان تجارت از یدر جرکسب موافقت مالکه بدون کداشت را خواهد یثالث
ده یبه ثبت رسها آنن عالمت در خصوصیه اکیا مشابهیسان کیا خدمات یاالها کيبرا

به طور1.اندردهکاشاره يعالمت تجاريز به حقوق انحصارینین ملیقوان.»نندکیاستفاده م
:ل دانستیتوان به شرح ذیرا ميت تجارق استفاده از عالمیمصادیلک

عالمت به ةاستفادـ2؛ ...ها و برچسب، يبندبسته، ظروف، االهاکيالصاق عالمت روـ1
، االها و خدمات در بازارکیمعرفـ3االها و خدمات تحت پوشش؛کگر در ارتباط با یق دیهر طر

اسناد و ، غاتیها و تبلیدر آگهياستفاده از عالمت تجارـ4شده؛ثبتيهمراه با عالمت تجار
.)339ـ338: 1390، ینیرحسیم(ارکوسبکو ياوراق تجار

:به دو صورت استيانتقال حقوق انحصار:يحق انتقال حقوق انحصار)ب
. دهدیانتقال ميگریبه دالًکا یت خود را جزئاًیکمال، عالمتکگاه مال)1
بدون، ندکیاعطا ميگریاز عالمت را به ديبردارتنها مجوز بهره،عالمتکگاه مال)2

,Bouchoux(ندکمنتقل يت را به ویکمالکه نیا 2013:99-100( .

ــادة .1 ــسه  713-2/1م ــري فران ــت فک ــانون مالکی ــادة ق ــیس  10؛ م ــاري انگل ــت تج ــانون عالم ــواد ؛ق 40و 31و م
.ایران1386قانون
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يت از لباس تجاریمدت حما.4,2
ـ به صورت نامحـدود قابـل تمد  ،يو به تبع آن لباس تجار     ياز عالمت تجار   یحقوق ناش  د ی

نیـی سـال تع   7يد آن را حداقل برا    یمدت و ت  یحما ۀیمدت اول ،  پسیتر ۀموافقتنام 18مادة  .است
.ن شده استییسال تع10و15، 10بیبه ترت3رانیاو2اناداک1،ن مدت در فرانسهیا. ندکیم

يریگجهینت
، ننـدگان کت از حقـوق مـصرف  یـ ان تجـار و حما یـ جاد رقابـت م یاياز عوامل مهم برا  یکی

ان محـصوالت و خـدمات   یـ ز مید تماجایا، ت دارد یآنچه اهم  نه،یزمن  یدر ا . است يعالمت تجار 
بـه  . ت نـدارد یموضـوع ،ندکیجاد میز را ا  ین تما یه ا کير رقبا است و ابزار    یننده از سا  کدیتول کی

عالمت  یتیحمادامنۀ  در  ،  ردیرا بر عهده گ    ین رسالت مهم  یه بتواند چن  کيزیهر چ  ،عبارت بهتر 
جـاد  یه قـادر بـه ا  کیدر صورت،نبودهمستثنان قاعده یز از اینيلباس تجار. ردیگیقرار م  يتجار
. ردیگیت قرار میمورد حما، االها و خدمات تجار باشدکن یز بیتما

ـ اهم، دارانیبر خر ها  آن يبصر ریتأثغات و   یل گسترش تبل  ید بتوان گفت امروزه به دل     یشا ت ی
ـ   . اسـت تـر شیببه مراتب ير اقسام عالمت تجار یسه با سا  یدر مقا  يلباس تجار  ن ینظـر بـه چن

نـه تنهـا   هکـ ییمورد توجه قرار گرفته تا جا،مختلف یحقوق يهادر نظام  يلباس تجار ،  یتیاهم
. شانده استکرا به مباحثه ییقضاۀ یروه کان بلگذارقانون

ه لبـاس   کـ گـسترده اسـت      يبـه قـدر    يران از عالمت تجار   یف قانون ا  یتعرکه  نیابه رغم   
ت یـ ه حماکاست يابه گونه،يثبت عالمت تجار  ارة  ادینونکۀ  یرو،  ردیگیبر م  ز در یرا ن  يتجار

از طـرح    يلباس تجار  کیکتفنحوة  را  یز ؛آوردیبه عمل نم   ياز دارندگان لباس تجار    ياستهیشا
و  يان لباس تجـار   یمرز م  ،تأملیکه با اند  کیدر حال . ستیور مشخص ن  کمذادارة  يبرا یصنعت

ه کـ دن بـه محـصوالت اسـت        یبخش ییبایز ،یهدف از طرح صنعت   .شودیم روشن یطرح صنعت 
صدد شناساندن منبع و    در،  يلباس تجار  ،در مقابل . ت از آن وجود دارد    یحما يبرا یط خاص یشرا
، یو طرح صـنعت يلباس تجارن، یبنابرا. خود را دارد   ةژیط و یه شرا کاالها و خدمات است     کز  یتما

ن کـ ه مم کن حال   یدر ع  ؛ستنده کیکقابل تف  یتیجدا و دو قالب حما     ۀدو مقول ،  یکیبا وجود نزد  
.ت برخوردار شودیو از هر دو حمادریتحت شمول هر دو قالب قرار گياست موضوع واحد

1. Article L 712-24 of the Intellectual Property Code, 2015.
2. Subsection 46 (1) of Trademarks Act, 2015.

.رانیا1386قانون 40مادة .3



117يتجارعالئمنظامبهدوبارهی نگاه؛يتجارلباسنهاد

شود تا ضمن حفـظ حقـوق   يترشیبن دقت یم قوانیه در تنظکضرورت دارد   ،ن اوصاف یبا ا 
به شرح يامادهوضع،ن اساسیبر هم. دیعمل آافراد سودجو ممانعت به   ةاز سوءاستفاد ،  دارندگان

: شودیشنهاد میپل در قانون مربوطیذ
یحقـوق ایـ یقیا خدمات اشخاص حق   یاالها  که بتواند   کیتیرؤهر نشان قابل     یعنیيعالمت تجار «

.رهیآن و غيبندبسته، االکطرح ، ریتصو، سمبل، لوگو، عدد، لمهکلیاز قب؛ندکز یرا از هم متما
: رندیگیت قرار نمیر مورد حمایدمات در موارد زاالها و خکيبندا بستهیطرح : 1تبصرة 

و متداول؛یمعموليبندا بستهیطرح )الف
است؛يضرور،یفنۀجیسب نتکيه براکيايبندا بستهیطرح )ب
کـه  ياگونـه بـه  ، داشته باشدیتوجهقابلیشناختییبایه ارزش زکيايبندا بستهیطرح  )ج

.»قبا شودر ریآن موجب تضرر سایدائمانحصار 
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