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9139تیر -ردادخ، 11دورۀ جدید، شمارۀ   
 

کارشناسان رسمی دادگستری عالیشورایشریۀ ن  

 

 

 
  کارشناس 

 هاهراهنمای تدوین مقال

ی با های مختلف کارشناسمشکالتی باشد که کارشناسان در رشته مسائل و موضوع مقاله در ارتباط با .1
 .ها روبرو هستندآن

 .نویسندگان( باشدها و تحقیقات نویسنده )یا مقاله حاصل مطالعات، تجربه .2

یک از نشریات )یا مجموعه یک از نشریات )داخلی یا خارجی( ارسال یا در هیچمقاله قبال برای هیچ .3
 .باشدها( چاپ نشدهمقاالت همایش

به باال( نوشته شود. برای متن فارسی  2007های )ترجیحا ویرایش Wordافزار مقاله بااستفاده از نرم .4
و فونت  Times New Romanو برای متن انگلیسی از قلم  13ت با فون  B Nazaninاز قلم 

 .استفاده شود 12

 .تایپ شده باشد Wordافزار ها فقط با نرمکلیه فرمول .5

پس از  .فرستاده شودارسالی باید پس از ثبت نام نویسنده در سایت دوماهنامه، ازطریق سایت  ۀمقال .6
 ۀرونیکی نویسندالکت نشانیها به دریافت فایل الکترونیکی مقاله، فرآیند بررسی، داوری و سایر پیگیری

 .شودمقاله ارسال می

 .آورده شود پانویسصورت ها بهیادداشت .7

و از تکرار  ( آورده شودغیرفارسیبه ترتیب حروف الفبا )ابتدا فارسی و سپس  ،فهرست منابع جداگانه .8
 .نماییدخودداری  منابع

 :در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود .9

 .ناشر: نشر محل. کتاب نام(. نشر سال) نویسنده نام خانوادگی، نام: شدهتألیف کتاب .9-1

، دوره یا جلد،)شماره نام نشریهنام نویسنده )سال نشر(. عنوان مقاله.  خانوادگی، نام: مقاله .9-2
صورت کامل همراه با ذکر شماره و سال انتشار و  نشریه(: شماره صفحات مقاله. ارجاع به

در ارجاع فارسی و موارد مشابه در ارجاع « و دیگران»شماره صفحه باشد و از نوشتن لفظ 
 التین خودداری شود.

ام . نام و ننام کتاب به فارسیشده: نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال تألیف(. کتاب ترجمه .9-3
 م ناشر.خانوادگی مترجم. محل نشر: نا

 باشد. (صفحه 15چهار هزار کلمه )ها و شکل هاجدولبا منابع،  هامقالهحداکثر حجم  .10

 مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده نویسنده است. .11

 .بگیرندتماس  22909033 ۀبا شمار هامقالهپیگیری  برایشود از نویسندگان محترم تقاضا می
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عالیخبرهای شورای
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 4 کارشناس 

 یلهبه وس  یمیاسناد  قد یسخطوط دست نو یامکان آشکارساز یبررس
 یوتریکامپ یتخصص یبا نرم افزارها یرپردازش تصاو

 

 

 

 

 مقدمه و ضرورت انجام تحقیق
امروزه کمتر پرونده ای در سیستم قضایی کشور 
وجود دارد که در آن اسناد قدیمی دست نویس و بنچاق 
وجود نداشته باشد. این اسناد به صورت دست نوشته 
هایی می باشند که بر روی کاغذ نگاشته شده و بین 
طرفین جاری گشته است.  این اسناد  عموماً به دالیل 

ناسب آنها، ناخوانا نگارش مختلف از جمله نگهداری نام
شدنشان، دست به دست شدنشان و به تبع آن تحت 
تاثیر نور و یا  آب و هوای محیط قرار گرفتن و ده ها 
دالیل دیگر برخی قسمت های آنها به وضوح  قابل 
خواندن نمی باشد. تبعات این موضوع سبب اختالل و 
کندی در روند رسیدگی پرونده ها در محاکم قضایی 

ود. برای رفع این نقیصه و باال بردن وضوح می ش
خطوط و دست نوشته ها ، نرم افزارهای پردازش 
تصاویر می تواند به عنوان یکی از ابزار کمکی در 
تشخیص و افزایش وضوح خطوط اسناد دست نوشته 
قدیمی  بکار گیری شود. لذا از آنجایی که تاکنون 

رای بتحقیقاتی در این زمینه صورت نگرفته است  و 
اولین بار چنین پژوهشی انجام  می شود می تواند به 
 عنوان شروع یک موضوع تحقیقی جهت بهره گیری از 

پردازش تخصصی تصاویر با نرم افزارهای  
کامپیوتری باشد لذا در این رابطه تحقیق زیر انجام 

 گرفت.

 معرفی انواع سند
به اسناد  دنی،مانون ق 1289و  1287به موجب مواد 

 می( تقسی)عادیرسم ریسند غی و رسم سند هدو دست
 .شود یم

 یاسناد رسم -الف
که در اداره ثبت اسناد و  یعبارت است از سند
در  یرسم نینزد مامور ای یامالک، دفاتر اسناد رسم

ده ش میتنظ یقانون مقرراتآنها طبق  تیحدود صالح
 باشد.

 (ی)اسناد عاد یررسمیاسناد غ -ب
به عمل  یفیتعر یاز سند عاد رانیا یمدن قانون

در  یاسناد رسم فیبا توجه به تعر یاست ول اوردهین
از اسناد مذکور  ری: غدیگو یم 1289، در ماده 1287ماده 

موضوع مورد  است. یاسناد عاد ری، سا1287در ماده 
 تحقیق درباره اسناد غیر رسمی می باشد.

   مواد و روش تحقیق
 مواد

برای انجام این تحقیق بخشی از یک برگ کپی سند 
دست نویس قدیمی عادی )سند بنچاق ( انتخاب گردید 
و سپس قسمتی از آن که ناخوانا بود انتخاب و برش 
داده شد و سپس وارد نرم افزار گردید و به صورت یک 
تصویر رستری با پیکسل های با دامنه روشنایی مختلف 

رتی سندی انتخاب گردید (، به عبا1ذخیره شد )شکل 

 بیگلوزهرا طهماسبی بهمن     

 نرم افزار یشگرا یوترکارشناس ارشد رشته کامپ
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که از دو قسمت به لحاظ وضوح تشکیل شده بود یکی 
قسمتی از سند که نوشته آن مبهم و تاریک و تیره و 
قسمت دیگر آن که دارای روشنی و وضوح بود با هدف 
نمایاندن نوشته های مستتر و ناخوانای قسمت های 

تاریک  و تیره سند دست نویس  انتخاب شد. در گام 
عملیات مختلف پردازشی بر روی آن اعمال بعدی 

 الگوریتم گردید. برای تشخیص وضوح تصویر از
 بارزسازی به شرح زیر  بهره گیری شد.

 بخش ناخوانای سند

بخشی از تصویر یک سند دست نویس  قدیمی 1شکل   

پردازش تصویر سند و  الگوریتم های بارزسازی و 

  نتایج  تحقیق

در بررسی درجات روشنایی تصویر سند مالحظه می 

گردد که درجه روشنایی پیکسل ها می تواند در دامنه 

)روشن ترین( قرار گیرد. 255)تاریک و تیره ترین( تا 0

اما عمالً در دامنه محدودتری واقع شده است. با آنالیز 

تصویر سند دست نویس دامنه روشنایی پیکسل ها از 

نقاط تاریک تا روشن در رنگ آبی، سبز  و قرمز به 

قرار گرفته  69-223و  62-224، 56-222ترتیب بین 

است. که در این صورت با اجرای  الگوریتم بارز سازی 

یق ر سند گشته و از این طرسبب وضوح بیشتر تصوی

می توان دست نوشته های واقع در قسمت تیره سند را 

 آشکارتر نمود و به تبع آن موجب افزایش توان 

 

 

کارشناس برای قرائت بصری  خواهد شد. در این 

نمایش  1پژوهش بر روی بخش تیره سند که در شکل 

داده شده است متمرکز  گردید و سپس دامنه ارزش 

 محاسبه شد.عددی پیکسل  

Liالگوریتم بسط خطی تصویر) -1  near 

Stretchi ng  ) 

در این روش دامنه روشنایی پیکسل ها از 

( به صورت خطی بسط داده 255( تا روشن)0تاریکی)

می شود. در این بررسی که امکان بسط دامنه روشنایی 

ابل قپیکسل ها به صورت حداقل و حداکثر درصد نیز 



 
 
 
 
  
 
 

 

 

 
  

 

 

  

9139هریورش-ردادم، 21دورۀ جدید، شمارۀ  کارشناسان رسمی دادگستری عالیشورایشریۀ ن   

1397 اسفند-بهمن، 3دورۀ جدید، شمارۀ  کارشناسان رسمی دادگستری عالیشوراینشریۀ    

 

 

 
 6 کارشناس 

به صورت  255تا  0انجام است در بازه  عددی بین 

. نتایج نشان داد که اجرای (2خطی اجرا گردید) شکل 

این الگوریتم تاثیر چندانی بر روی وضوح بخش تاریک 

تصویر سند نداشته است.

 بر روی قسمت ناخوانای تصویر سند Linear Stretchingاجرای الگوریتم   2شکل 
 
Equalization الگوریتم بسط تساوی سازی ) -2

Stretching) 

بسط تساوی سازی نیز، هم به صورت  این الگوریتم

درصد حداقل و حداکثر، و دامنه ارزش عددی حداقل 

قابل انجام است که دامنه ارزش روشنایی  255بین . تا 

ردید. اجرا گ 255تا   0پیکسل به صورت عددی بین 

نتایج  نشان داد که اندکی وضوح بخش تاریک افزایش 

یافته است  اما کمک چندانی در بهبود آشکار سازی 

 نوشته ها نداشته است.
 

 بر روی قسمت ناخوانای تصویر سند Stretching Equalizationاجرای الگوریتم   3شکل 
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Gaussian الگوریتم بسط گاوسی  ) -3

Stretching ) 

این الگوریتم نیز به صورت ارزش عددی بین دامنه 

بر روی بخش تیره تصویر سند اجرا شد.  255و  0

بوده   Equalizationنتایج بررسی  به مانند الگوریتم  

 و  رضایت بخش نمی باشد.

 

 بر روی قسمت ناخوانای تصویر سنداجرای الگوریتم بسط گاوسی  4شکل 
 

 Stretching square root الگوریتم بسط  -4

این الگوریتم ریشه مربع هیستوگرام ورودی را 

محاسبه کرده و سپس بسط خطی را به کار می برد. 

اجرای این الگوریتم به مانند روش های قبلی  به دو 

روش درصد و عددی قابل اجرا است. در این تحقیق 

تا  0دامنه  روشنایی محدوده تاریک تصویر سند بین 

ان ایج این الگوریتم نشبا این الگوریتم اجرا شد. نت 255

داد که این الگوریتم نسبت به سایر الگوریتم ها دارای 

بیشترین وضوح خطوط مستتر در قسمت تاریک  

 تصویر سند می باشد.

 بر روی قسمت ناخوانای تصویر سند Stretching square rootاجرای الگوریتم   5شکل 
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 8 کارشناس 

همچنین در این تحقیق  از روش های بسط سریع 

هیستوگرامی نیز بهره گیری شد که بهترین نتایج مربوط 

به دست آمد و در   Stretching square rootبه  بسط

 Stretchingمرتبه دوم نیز بسط هیستوگرامی 

logarithmic .نسبت به سایرین برتری داشت 

 

 ب                                                         الف                                         

 بر روی تمام  قسمت های تصویر سندبسط هیستوگرامی سریع   6شکل 

 Stretching square root و ب( Stretching logarithmicالف( 
 
 
 

 نتیجه گیری 
به طور کلی نتایج حاصل از پردازش کامپیوتری 
تصاویر سند دست نویس قدیمی نشان داد که از میان 
الگوریتم های اجرا شده در بارزسازی نقاط تیره تصویر 

نسبت به   Stretching square root سند، الگوریتم
سایر الگوریتم ها برتری داشته و به لحاظ  بصری 
خطوط و نوشته های مستتر در نقاط تاریک سند  دارای 
وضوح باالتری می باشند و در روش سریع بسط 

و  Stretching square rootهیستوگرامی بترتیب  
Stretching logarithmic  در مقایسه با سایرین دارای

 بیشترین وضوح بود.
 نهاداتپیش

با استناد به نتایج این تحقیق  که برای اولین بار  -1
با بهره گیری از الگوریتم های بارزسازی تصویر امکان 

  های مستتر در نقاط تیره رنگ سند آشکارسازی نوشته

 
 

 
دست نویس قدیمی امکان پذیر گردیده است این امکان 
فراهم شده که کارشناسان رشته تشخیص خط بتوانند 

 قضایی از این الگوریتم ها بهره بگیرند. در محاکم 
دستاورد این تحقیق می تواند به عنوان یک پایه  -2

و شروع طرح های تحقیقاتی جهت بهره گیری از انواع 
الگوریتم ها و نرم افزارهای تخصصی پردازش تصاویر 
در رشته تشخیص اصالت خط، اثرانگشت و امضاء 

 باشد.
تنادتر تر و قابل اس برای دستیابی به نتایج دقیق -3

شایسته است در قالب طرح های تحقیقاتی انواع 
الگوریتم ها و نرم افزارهای تخصصی پردازش تصاویر 
بر روی اسناد دست نویس قدیمی، اثرانگشت، امضاء و 
سایر مستندات مکتوب بر روی کاغذ آزمون و بررسی 

 گردد.  
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 منابع مورد استفاده
(. کاربرد نرم 1397) ارجمندزاده رضا و همکاران، -1

 در علوم زمین، تهران: انتشارات آذرین مهر. Enviافزار 

(. 1397طهماسبی بهمن بیگلو زهرا و همکاران، ) -2
تشخیص فضای سبز شهری بندر بوشهر با بهره گیری 
از پردازش تصاویر ماهواره ای، پایان نامه کارشناسی 

 ارشد واحد علوم تحقیقات بوشهر.
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ها و مراتع بدانیمبرداری از جنگلقانون حفاظت وبهره 34آنچه باید درباره ماده 
 

  

مشاهده نموده  ینجانبا یدر موارد ینکهمقدمه : نظر به ا

منابع  یمحترم در پرونده ها یاز وکال یام که برخ

 تیادر دفاع از موکل خود در خصوص مستثن یعیطب

قانون  34مورد اعتراض و به استناد ماده  یبودن اراض

از جنگل ها و مراتع ، سال  یحفاظت و بهره بردار

 ینشمارند و همچن یبر م اراضی یاءاح یرا مبنا 1365

( در یابهامات موجود)البته در مباحث کالم یلبه دل

 ینازکارشناسان محترم در خصوص ا یاذهان تعداد

ره در ادا یخدمت طوالن یلبدل ینجانب، لذا ا یماده قانون

 درحد یخراسان رضو یزداریو آبخ یعیکل منابع طب

 ئهاخصوص ار ینرا در ا یحاتیخود توض یبضاعت علم

 یعیو از همکاران خود در ادارات کل منابع طب مینما یم

 ینا یکنم که به غنا یکشور درخواست م یزداریو آبخ

 .ندیرا بر طرف نما یو اشکاالت احتمال یفزایندبحث ب

 : 34ماده  یقانون یمبنا-1

از جنگلها و مراتع  یقانون حفاظت و بهره بردار 34 ماده

مرداد  25و  یمل یمجلس شورا 1346 یرت 20مصوب 

  مجلس سنا 1346

 31 ماده

 یاجلگه یجنگل یمجاز است اراض یجنگلبان سازمان

 یاع مرت یاباغ  یابه زراعت  یلتبد یشمال کشور را برا

و  یکارعلوفه یا مصنوعییجنگلها یجادا یانهالستان 

 یا یقیبه اشخاص حق یرمواد ز یتبا رعا یدامپرور

  .بفروشد یابه اجاره واگذار کند و  یحقوق

 34 ماده

مزبور در پنج سال اول بعنوان اجاره در  یاراض کلیه

که  یطرح گذارده خواهد شد و در صورت یمجر یاراخت

در طرح را در مدت  مندرجیتهایفعال یهطرح کل یمجر

ندرج م یسیونکم یآن طبق گواه یقبل از انقضا یامزبور 

مکلف  یانجام دهد سازمان جنگلبان 32در تبصره ماده 

مورد اجاره را به  یطرح اراض یمجر یتقاضااست به

که  یطور قطع به مستأجر نامبرده بفروشد و در صورت

مدت پنج ساله مذکور در فوق باشداجاره  یقبل از انقضا

  .یدفروش کسر نما یرا از بها یماندهمدت باق یبها

 از یقسمت یااگر در اثر فرس ماژور تمام  - تبصره

 یردرح در مدت پنج سال انجام نپذط یتعهدات مجر

ته انجام نگرفآن قسمت از تعهدات که یانسبت به تمام 

 یینتع 32مذکور در تبصره ماده  یسیونکم یلهوس یمهلت

ه ب یقبل یبه مأخذ اجاره بها یمدت فوق اراض یو برا

و در خاتمه مدت طبق  شودمیهطرح اجاره داد یمجر

  .گرددیقانون با نامبرده رفتار م ینمقررات ا

 ریماده که بعدا به شرح ز ینمرتبط با ا یموارد قانون-2

  .قرار گرفته است یبمورد تصو

قانون   34قانون اصالح فصل پنجم و ماده  - الف

ازجنگلها و مراتع مصوب سال  یبردارحفاظت و بهره

 یفیهوشمند شر یرضاعل    

 کشاورزی و منابع طبیعیکارشناس رسمی دادگستری، رشته 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

 
9139هریورش-ردادم، 21دورۀ جدید، شمارۀ  11 کارشناس  کارشناسان رسمی دادگستری عالیشورایشریۀ ن   

1397 اسفند-بهمن، 3دورۀ جدید، شمارۀ  کارشناسان رسمی دادگستری عالیشوراینشریۀ    

 

مجلس وقت  یببه تصو 1354.3.14 یخکه در تار 1346

 یدرس

مجاز است  یعیو منابع طب یوزارت کشاورز  -34 دهما

 یمشجر مل یرشمال ومراتع غ یاجلگه یجنگل یاراض

ن قانون اصالح قانو تصویبیخشده کشور را که تا تار

از جنگلها و مراتع کشور  یبردارحفاظت وبهره

ج مندر یها یسیونکم یص( بر اساس تشخ1348.1.20)

غ احداث به با یختار ییناز نظر تع قانونینا 56در ماده 

 محل کسب و کار یامزرعه  یا

 یانیاع و صاحبان ینبه متصرف یدهگرد یلسکونت تبد و

 قانون به اجاره ینا اجرایینامهیینمقرر درآ یببه ترت

تصرف  یخرقبات مزبور را از تار یواگذار و اجاره بها

 یخرتا یعقد قرارداد به مأخذ متوسط اجاره بها یختا تار

 عقدیختار تصرف و

 یینتع 33مندرج در ماده  یأتکه هر دو توسط ه قرارداد

 یزان. میدنما یافتساله درخواهد شد به اقساط ده

مدلول عقد قرار داد بر اساس یخبها از تاراجاره

 -1تبصره خواهد شد.  یینتع 31ماده  8و7 یهاتبصره

آن به  و در یلتبد ینکه متصرف یآن قسمت از منابع مل

در اطراف  یوارفقط به احداث د یا ومبادرت  یمدزراعت 

 یدنبوده و خلع  34ماده اند مشمولآن اکتفا نموده

ظرف  تواندیماده م ینا ینمشمول -2تبصره . گرددیم

 یهوصول اعالم یاو  یانتشار آگه یخسال از تار یک

سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را 

اجاره نموده و به سازمان مزبور  درخواستیمهضم

اهد خو یدصورت از آنها خلع  ینا یردر غ یندنما سلیمت

 .شد

  یبعد یهاصالح -ب

 مصلحت نظام یصمجمع تشخ 7/7/1373 مصوب

 34به موجب ماده واحده قانون اصالح ماده  - 34 ماده

ازجنگلهاومراتع مصوب  یقانون حفاظت وبهره بردار

 یه به آن ، درجلسه علنوالحاق چندتبصر 14/3/1354

اصالح و  یاسالم یمجلس شورا 21/10/1372مورخ 

محترم  یرادشورایوباتوجه به ا یبتصو

 اسیقانون اس یکصدودوازدهماصل  ینگهبان،دراجرا

درجلسه روزپنجشنبه مورخه هفتم مهرماه 

 یص( مجمع تشخ7/7/1373) یکهزاروسیصدوهفتادوسه

 یدسر یببه تصو یوبااصالحات یمصلحت نظام بررس

قانون حفاظت و بهره برداری از  34 ماده –واحده  ماده

 یخدر تار14/03/1354جنگلها و مراتع مصوب

مصلحت نظام به شرح  یصدر مجمع تشخ7/7/1373

تبصره بعنوان تبصره های  4و  یبزیر اصالح و تصو

 :به آن الحاق   می گردد 6و  5، 3،4

جهاد از تاریخ تصویب این قانون وزارت  – 34 ماده

سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی 

جنگلی جلگه ای شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور 

بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل  1365را که تا پایان سال 

به باغ زراعت آبی شده و یا برای طرح های تولید دام 

مورد استفاده  کشاورزیو آبزیان و سایر طرحهای غیر 

س تشخیص کمیسیونی مرکب از قرار گرفته اند براسا

نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگل 

ها و مراتع کشور و فرمانداری به مسوولیت جهاد 

سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین 

شده واگذار و یا بفروش برساند. بدیهی است از 

های منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ فوق زمین

 .ر بدون قید و شرط خلع ید خواهد شدالذک
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  یبعد یهاصالح -ج

( قانون حفاظت و 34ماده ) یزمان اجرا یدتمد قانون

  از جنگلها و مراتع مصوب یبهره بردار

 یاسالم یمجلس شورا 18/8/79 مصوب

ماده  یقانون مدت اجرا ینبه موجب ا -واحده  ماده

از جنگلها و مراتع  ی( قانون حفاظت و بهره بردار34)

 -نظام  مصلحتیصمجمع تشخ 1373.7.7مصوب  -

که  ییهاپرونده یفتکل یینو تع یدگیبه منظور رس

ماده  یسیونشده به کم یاد( قانون 2براساس تبصره )

 یدتمد 1382سال انیتا پا اندیدهگرد یل( تحو34)

ا ت ینتقاضا از طرف متصرف یافتمهلت در. گرددیم

 دولت موظف -تبصره . گرددیم یینتع 1380سال  یانپا

 بار یکقانون را هر شش ماه  یناست گزارش عملکرد ا

 مجلس یعیآب و منابع طب ی،کشاورز یسیونبه کم

قانون فوق مشتمل بر ماده . نمایدیهارا یاسالم یشورا

روز چهارشنبه  یتبصره در جلسه علن یکو  دهواح

فتاد و نه و ه یصدو س یکهزارمورخ هجدهم آبان ماه 

 1379.8.25 یخو در تار یبتصو اسالمییمجلس شورا

 .است یدهنگهبان رس یشورا ییدبه تا

قانون وزارت جهاد  ینا یبتصو یخاز تار  - 34 ماده

 یاراض 1382سال  یانموظف است تا پا یسازندگ

مشجر کشور  یرغ یشمال و مراتع مل یجلگه ا یجنگل

 یلتبد یبدون اخذ مجوز قانون 1365سال  یانرا که تا پا

ام د یدتول یطرحها یبرا یاشده و  یبه باغ و زراعت آب

مورد استفاده  یکشاورز یرغ یطرحها یرو سا یانو آبز

رکب از م یسیونیکم یصقرار گرفته اند براساس تشخ

و سازمان جنگلها  یکشاورز ی،جهاد سازندگ یندگاننما

جهاد  یتمسوولبه  یو مراتع کشور و فرماندار

 ینیتع یمتق یااجاره بها  یافتو در قبال در یسازندگ

است از  یهیبفروش برساند. بد یاشده واگذار و 

 فوق یختصرف شده بعد از تار یمنابع مل یهانیزم

 .خواهد شد یدو شرط خلع  یدالذکر بدون ق

جهت مراجعه به  یناعالم و ابالغ به متصرف نحوه

 یینتع یفروش و چگونگ یا یواگذار یبو ترت یسیونکم

فروش  یمتتصرف و ق یاماجاره بهاء و اجرت المثل ا

 یا نامه ینبه موجب آئ ینو نظارت بر عملکرد مستاجر

ه و ب یهته یخواهد بود که توسط وزارت جهاد سازندگ

 .رسیدخواهد  یرانوز یأته یبتصو

قانون  34نامه اجرایی  قانون اصالح ماده آیین-ج

ازجنگلهاومراتع مصوب  یارحفاظت وبهره برد

والحاق چندتبصره به آن مصوب  14/3/1354

  یرانوز یاته2/7/1374

بنا به  2/7/1374درجلسه مورخ  یرانوز هیات

 30/1/1374/ و مورخ 10/ص/1434 یشنهادشمارهپ

 34قانون اصالح ماده "وبه استناد یوزارت جهادسازندگ

ازجنگلهاومراتع مصوب  یقانون حفاظت وبهره بردار

 مصوب– "والحاق چندتبصره به آن 14/3/1354

نامه  یینمصلحت نظام آ یصمجمع تشخ 7/7/1373

 .نمود یبفصل تصو 4رادر  یادشدهقانون  جراییا

قانون  34قانون اصالح ماده  یینامه اجرا ییناصالح آ-د

ازجنگلهاومراتع مصوب  یحفاظت وبهره بردار

( یزندگوزارت جهادسا 14/3/1354

 یرانوز یاته 24/5/1375مصوب

  استنتاج -3

 34قانون گذاردر ماده  یدکن یکه مالحظه م همانگونه

تا  یگربه مدت سه سال د 79بدواً پنج سال و در سال 
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حجم تقاضا ها به  یلو بدل یدتمد 1382سال  یانپا

 یدهواصل گرد 1382سال  یانکه تا پا ییدرخواست ها

 به بعد یختار ینو از ا یدگیرس 1385سال  یانبود تا پا

 .یدگرد یقانون منقض ییمهلت اجرا

مصلحت  یصمصوب مجمع تشخ یاصالح 34ماده  در

قانون آمده است که  ینا 7/7/1373 یخنظام در تار

وبدون مجوز ادارات  1365که تا قبل از سال  یمل یاراض

رط شده به ش یاءتوسط افراد تصرف و اح یعیمنابع طب

 ینا یا( شده باشد و یم)نه د یزراعت آب یاه به باغ آن ک

 یها طرح یرسا یا یدامدار یا یانآبز یدطرح تول یکه برا

 نیمورد استفاده قرار گرفته باشد مشروط بر ا یکشاورز

 ینا امرتبط ب یسیونمتصرف به کم یکه موضوع ازسو

صورت گرفته باشد ،  یماده اعالم و درخواست واگذار

 یاتمسئله که عمل ینمذکور پس از احراز ا یسیونکم

 یتن با رعایانجام شده و همچن 1365فوق قبل از سال 

 7مندرج در ماده  یو حقوق یمقررات شش گانه فن

قانون حفاظت  34نامه اجرایی قانون اصالح ماده آیین

به  یازجنگلهاومراتع ، مجوز واگذار یوبهره بردار

از مرجع  ینئم آن زمفروش و انتقال دا یاعنوان اجاره 

ماده شامل  ینگردد. نکته مهم آن که ا یصادر م یقانون

وده مشجر ب یرغ یجنگل یمشجر و اراض یرغ لیم یاراض

 .است

 یاراض یفتکل یینقانون تع 4در تبصره  همچنین

قانون جنگلها و مراتع  56ماده  یموضوع اجرا یاختالف

  . آمده است2/6/1367مصوب 

 یدولت موظف است توسط دستگاه ها - 4 تبصره

از اعالم  بعد یمتصرف یاز اراض یدنسبت به خلع  یربطذ

اقدام الزم  اسالمییدولت جمهور 1365.12.16مورخ 

 .را به عمل آورد

محترم در  یاز وکال یمطالب ارائه شده برخ یهپا بر

در دفاع از موکل خود در  یعیمنابع طب یپرونده ها

مورد اعتراض و به  یدن اراضبو یاتخصوص مستثن

از جنگل  یقانون حفاظت و بهره بردار 34استناد ماده 

 یاراض یفتکل یینقانون تع 4ها و مراتع و تبصره 

قانون جنگلها و مراتع  56ماده  یموضوع اجرا یاختالف

 .شمارند یبر م یاراض یاءاح یرا مبنا 1365، سال 

از  یمل یاراض یصمالک تشخ یدهمچنان با چرا

  27/10/1341قبل از  یاراض یاءاح یخرا تار یاتمستثن

 یمبدان

را  اءیاح یختار یرز یلماده به دال ینا ینجانباعتقاد ا به

ه تا شده را ک یمل یاراض ینداده بود بلکه واگذار ییرتغ

 یاءبه شرح موضوع ماده فوق تصرف و اح 1365سال 

  . مجاز شمرده بود یدهگرد

 یصمصوب مجمع تشخ یاصالح 34در ماده  -1 

بل از ق یتصرف یشده است که از اراض یدمصلحت تأک

مرکب از  یسیونیکم یصبراساس تشخ 1365سال 

و سازمان جنگلها  یکشاورز ی،جهاد سازندگ یندگاننما

 یجهاد سازندگ یتبه مسئول یو مراتع کشور و فرماندار

و  یقانون و یبودن به لحاظ فن یرمشروط به امکان پذ

ار شده واگذ یینتع یمتق یااجاره بها  یافتدر قبال در

ه به شد یحقانون تصر ینبفروش برساند . ودر هم یاو 

 یسیونکه کـــــم 1365قبل از سال  یتصرف یاراض

ه باشد نداشت یفــن یلاجاره آن به دل یاموافقت با فروش 

جهت  یندر صورت عدم مراجعه متصرف یستبا یم
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در مهلت مقرر به  یتصرف یضف از ارایتکل یینتع

  .گردد یدخلع  یتفور

و  34اصلی تصویب ماده  یلاز دال یکیاساساً  -2

 بیمسئله بود که بعد ازتصو یناصالحات بعدی آن ا

های قضایی شدن جنگل ها و مراتع ، پرونده یقانون مل

های شخصی زیادی در اعتراض به ملی اعالم شدن زمین

 لیدل یندر محاکم قضایی انباشته شده بود . و به هم

با تصویب این  سی،حکومت وقت در تصمیمی سیا

انجام  1348، به تصرفاتی که تا سال 1354قانون در سال 

اری بار سنگین بسیشده بود رسمیت بخشید تا از زیر 

  .ها رهایی یابداز پرونده

نظام  مصلحت یصبر اساس مصوبه مجمع تشخ  ومتعاقباً

 یآن در مجلس شورا یدو تمد 7/7/1373در مورخه 

 ی، وزارت جهاد سازندگ 18/8/79در تارج  یاسالم

بدون اخذ  1365که تصرفاتی که تا سال  یافتاجازه 

ته آبی شده بود البمجوز قانونی تبدیل به باغ و زراعت 

 یینتع یمتق یابها  اجاره یافتدر قبال در یطیبا شرا

  . بفروش برساند یاشده واگذار و 

بودن عرصه  یقانون گذار در مل یصمالک تشخ - 3

شدن جنگلها ومراتع کشور  یقانون مل یبتصو یختار

فوق  یخباشد وتصرفات بعد از تار ی( م27/10/41)

 یناست . همچن یدهقلمداد گرد یقانون یرتصرف غ

 زین یاختالف یاراض یفتکل یینقانون تع 4تبصره 

 16/12/65 یخصراحت ندارد که تصرفات قبل از تار

 .یدنما یحق م یجاداشخاص ای مجاز بوده وبرا

فـــــــوق  یالــــــــمجموع مواد قانون یثح مــــن

 یصدارد که مالک تـــــشخ ینالذکر داللــت بر ا

 بیتصو یخاشخاص تار یاتاز مستثن یـنابع ملمـــ

 یشدن جنگلها ومــــراتع کشــور م یقانون مـــــــل

بعد از  یــــالتباشــد تـــــــصرفات وتبد 

در  یاءسا بقه اح بهکه مسبو ق  1341ســــــال  

شدن جنگلها ومراتع  یقانون مل 2ماده  3تبصره  یفتعار

بوده ومــــــحکوم به رفع تصرف  یقانون یرنباشد غ

 باشد یم یدوخـــــلع 

اده م یسیونکم یاعتراض به رأ یدر پرونده ها بنابراین

 ینا یدوجود دارد( نبا ییواحده)هنوز معدود پرونده ها

خارج از  یدر اراض یاءاح یرارا مالک قرار داد ز یختار

 .باشد یم 27/10/1341 یخمحدوده شهر همان تار

 : منابع

  یرانا یاسالم یجمهور یروزنامه رسم - یهقضائ قوه

 -سازمان جنگل ها و مراتع کشور یو بازرس یحقوق دفتر

 -رکشو یعیمنابع طب قوانین مجموعه – 1380چاپ اول 

 مراتع و ها جنگل سازمان: ناشر –نشر نقش سبحان 

 رکشو
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 کنندهگمراه و تشخیص عالیم تجاری های حقوقی در کارشناسیمعیارماهیت و 

مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایاالت متحده 

 

 چکیده:

امروزه  با صنعتی شدن جوامع نقش عالیم تجاری در 

امر بازرگانی و حقوق حاکم بر آن روز به روز افزایش 

می یابد و نقش کلیدی آن در امور اقتصادی روشن تر 

عالیم تجاری گمراه  میگردد. در این میان استفاده از

 این عالیم میشود، کاربرد در کننده باعث ایجاد اختالل

در بازارهای رقابتی، امری شایان توجه است ؛از این 

روی شناخت این پدیده در حوزه حقوق راجع به عالیم 

تجاری در روشن شدن کمک نماید و از برخوردهای 

سلیقه ایی در خصوص اینکه چه عالمتی با چه ویژگی 

هایی گمراه کننده محسوب میگردد، جلوگیری نماید. 

دگی عالیم به خودی خود هم در ارتباط با  گمراه کنن

حقوق مصرف کنندگان و هم در ارتباط مستقیم با 

حقوق تولید کنندگانی است که با حسن نیت و اعتماد 

به سالمت رقابت در حوزه اقتصاد وارد میشوند. در 

 نوشتار حاضر در پی آن بوده ایم که با نگاهی تطبیقی 

 

 

متحده مورد تحلیل  موضوع را در حقوق ایران و ایاالت

 عملی قرار دهیم. 

: عالیم تجاری، عالیم تجاری گمراه واژگان کلیدی

کننده، ویژگی های عالمت تجاری ، معیار تشخیص 

،حقوق مصرف کننده، رقابت غیرمنصفانه، حقوق تولید 

 کنندگان.

 مقدمه: 

نقض حقوق انحصاری عالئم تجاری از طریق استفاده 

رای کاال الثبت باز عالئم مشابه یا یکسان با عالمت سابق

و خدمات مشابه یا یکسان، به گونه ایی که موجب 

کنندگان مربوطه شود،  شایع ترین نوع گمراهی مصرف

کنندگی نقض حقوق عالیم تجاری است. گمراه

 یک عالمت تجاری، یعنیترین کاربرد مهمترین و اصلی

نماید. از بین رفتن همین داللت بر مبدا را تخریب می

 قدیر قیداری-رسول رضایی 

 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیجار، استان کردستان کارشناس عالی امور ثبتی

 کارشناس امالک  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیجار، استان کردستان
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کاربرد کافی است تا یک عالمت تجاری سایر کاربرد 

ها و ابعاد ارزشمند خود را از دست دهد و به طرق 

مختلف باعث ورود ضرر مالی به صاحب آن عالمت 

ه المللی مرتبط، موافقتنامه جنبدر سطح اسناد بین 1شود.

های تجاری مالکیت فکری )تریپس( مهمترین سندی 

است که موضوع حمایت از صاحبان عالئم تجاری در 

 کنندگیبرابر اقداماتی که باعث ایجاد احتمال گمراه

شود، را صراحتاً مورد توجه قرار داده است. در بند می

 مالک»افقتنامه مقرر شده است که این مو 16اول از ماده 

عالمت تجاری ثبت شده حق انحصاری برای ممانعت 

از اشخاص ثالثی را خواهد داشت که بدون موافقت وی 

در جریان تجارت از عالئم یکسان یا مشابه برای کاالها 

یا خدمات یکسان یا مشابهی که این عالمت تجاری 

کنند؛ مشروط ها به ثبت رسیده اند، استفاده میبرای آن

بر اینکه چنین استفاده ایی احتماالً منجر به گمراهی 

شود. در موردی که از عالمت یکسان برای کاال و یا 

ی کنندگشود، احتمال گمراهخدمات یکسان استفاده می

در سطح حقوق ملی کشورهای «. مفروض است.

مختلف از جمله ایران که دارای نظام های به روزی در 

ز عالئم تجاری نیستند، مقررات مربوطه زمینه حمایت ا

ره کنندگی هموادر زمینه نحوه ارزیابی و تشخیص گمراه

مجمل و مبهم هستند. امری که در ایران با توجه به 

تجاری در  عالئم نقض های پرونده افزون روز شیوع

                                                        
1 Naser, Mohammad Amin “Revisiting the Philosophical 

Foundations of Trademarks in the US and UK”, Cambridge 

Scholars Publishing, 2011, p. 101 

 و صریح قانونی نص فقدان و سوی یک دادگاه ها از

 لیفیبالتک ساز زمینه دیگر سوی از متقن قضایی رویه

. تاس آرا تشتت قضات و کارشناسان متخصص امر و

 ینتر اصلی و مهمترین عنوان به کنندگیگمراه مفهوم

 رد کنندگی،دعاوی احتمال گمراه در نقض اثبات عنصر

 موضوع نتری بردار تفسیر و ترین نیافته قوام حاضر حال

در چنین شرایطی، فراهم . است تجاری عالئم دعاوی در

آوردن زمینه تدوین یک دکترین حقوقی به عنوان یکی 

تواند کمک شایانی به رفع خال ناشی از منابع حقوق، می

از ابهام و اجمال قوانین جاری ایران نماید. از دیگر 

سوی برخورد عملی در زمینه طراحی معیارهای 

کارشناسی در زمینه تشخیص عالیم گمراه کننده فواید 

ا به ارمغان میاورد. نیل به این تکنیکی و عملی مهمی ر

هدف از طریق واکاوی در قوانین سایر قلمروهای 

تواند نتایج مطلوبی داشته باشد. در حال حقوقی می

حاضر قلمرو حقوقی ایاالت متحده آمریکا که در مقاله 

که  حاضر با رویکردی تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته

مدون و  از جمله قلمروهایی است  که حاوی قواعد

سازمان یافته ایی در زمینه معیارهای تشخیص و ارزیابی 

 باشد.کنندگی عالئم تجاری میگمراه

فرض استفاده از عالئم یکسان برای کاال و خدمات 

موردی  به است در واقع راجع 2یکسان )عالئم تقلبی(

2 Counterfeit trademark 
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یک عالمت جعلی که با یک عالمت تجاری قابل »که 

ت، اهیتاً قابل تمییز نیسحمایت دیگر یکسان است و یا م

برای همان محصول یا خدمتی که عالمت قبلی به کار 

 اساس بر اخیر فرض در 3رفته است، استفاده شود.

تجاری و چنانکه قسمت اخیر  عالئم حقوق اولیه اصول

 موافقتنامه تریپس اشعار دارد، احتمال 16بند اول ماده 

 نهجداگا اثبات به نیاز و است مفروض کنندگیگمراه

لیکن، موضوع اصلی مقاله حاضر را فروضی . ندارد

 کنندگی نیاز به اثباتدهد که احتمال گمراهتشکیل می

جداگانه دارد. سوال اینکه چه فاکتورهایی باید در 

ورد کنندگی متشخیص، ارزیابی و اثبات احتمال گمراه

توجه قرار گیرند؟ تشابه دو عالمت متعارض و کاالها 

ها باید چگونه ارزیابی شود؟ وط به آنو خدمات مرب

 کنندگیچه حدی از تشابه برای تحقق احتمال گمراه

الزم است؟ قلمرو ایاالت متحده و ایران در این زمینه 

گیرند؟ وضعیت حقوق ایران چه قواعدی را به کار می

 رسد که دردر این رابطه به چه شکل است؟ به نظر می

کنندگی با توجه به قلمروهای مذکور ارزیابی گمراه

مقایسه تشابه عالئم متعارض و ارزیابی تشابه کاال و 

کنندگان خدمات مربوطه با عنایت به درک مصرف

صورت خواهد گرفت. همچنین در هر پرونده تمامی 

در  کنندگیفاکتورهای موثر در تشخیص احتمال گمراه

 شود.ارتباط با یکدیگر و به صورت همه جانبه انجام می

                                                        
3 15 U.S.C. § 1116; Lanham act § 34 (d) 
4 Section 43(a) of the Lanham Act, 15U.S.C. §1125 

 موضوع بر اساس ویزگی های عالیم تجاری:تحلیل 

عالیم تجاری برای اینکه بتوانند در قالب حقوقی خاص 

خود موضوع حمایت قرار میگیرند، باید دارای دو 

ویژگی اصلی باشند. یکی قدرت تمایزبخشی محصولی 

که همراه با آن قرار میگیرند و از سایر محصوالت مشابه 

کنندگی است. این  متمایز نماید و دیگری عدم گمراه

دو ویژگی علیرغم اینکه به صورت مستقل از هم دیگر 

مطرح میشوند ولی از حیث وجودی به همدیگر وابسته 

و مرتبط هستند. به عبارت دیگر عالمتی تمایز بخش 

محسوب میشود که گمراه کننده نباشد و در عین حال 

عالمتی گمراه کننده است که فاکتور تمایز بخشی را 

 ماید.مخدوش ن

موافقتنامه تریپس به شرط تمایز بخشی و  15در ماده 

شرط عدم گمراه کنندگی اشاره شده است و مقرر 

در مواردی که عالیم ذاتا نتوانند کاال ها یا »میکند: 

خدمات مرتبط را متمایز گردانند اعضا ممکن است 

قابلیت ثبت را به تشخیص تمایز از طریق موارد 

 «استعمال مربوط سازند.

در رویه قضایی ایاالت متحده آمریکا نظیر همین رویه 

 به کار گرفته میشود. 

 کنندگی در ایاالت متحده:احتمال گمراه

هر کسی که » 4قانون لنهام 43بر اساس قسمت )الف( 

برای و یا در ارتباط با کاالها و خدمات ... از حروف، 
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عبارت، نام، سمبل، تصویر و یا ترکیبی از این موارد که 

در امور تجاری به کار برده می شوند،... به نحوی 

 کنندگیاستفاده نماید، که باعث ایجاد احتمال گمراه

شود... می بایست در مقابل کسی که در اثر عمل وی 

 این تنها نص«. متحمل خسارت شده است، مسئول باشد

قانونی است که در سطح فدرال در زمینه برخورد با 

ئم تجاری وجود دارد. از کنندگی عالاحتمال گمراه

همین روی بررسی معیارهای ارزیابی احتمال 

کنندگی تنها از طریق مراجعه به رویه قضایی این گمراه

کشور میسر خواهد بود. موضوع جالب توجه در این 

زمینه آن است که در حوزه رویه قضایی آمریکا هیچ 

 های ایالتی الزمرویه یکسانی که برای همه دادگاه 

التباع باشد وجود ندارد. به عبارت دیگر هر کدام از ا

گانه فدرال، تست های مخصوص  دوایر قضایی سیزده

کنندگی مورد گمراه در ارزیابی احتمال 5به خود را

این معیارها علیرغم  6دهند.استفاده و استناد قرار می

اختالفات جزیی دارای بدنه کامال شبیه به هم هستند. 

رسی موضوع از طریق تعیین یک حد از همین روی بر

مشترک از میان معیارهای مورد استفاده در دادگاه های 

این کشور بهترین راه برای مطالعه فراگیر حقوق آمریکا 

بر  7کنندگی خواهد بود.در زمینه ارزیابی احتمال گمراه

                                                        
. به عنوان مثال در دایره دوم تست »پوالروید«، در دایره سوم تست »لپ« و  5

و در دایره پنجم از جمله تست های مورد استفاده در دوایرقضایی « روتر-رتو»تست
 فدرال، ایاالت متحده است. 
6 T. Berger, James & Halligan, R. Mark, “Trademark Surveys: A 

Litigator's Guide”, OUP USA, 2011, p. 86  
7 Beebe, Barton, “An Empirical Study of the Multifactor Tests for 

Trademark Infringement”, California Law Review, Vol. 94. 

2006, pp.1589-1591 

این اساس ارزیابی تشابه عالئم متعارض، ارزیابی تشابه 

، ارزیابی مصرف کننده فاکتور کاال و یا خدمات مربوطه

کنندگی، هستند و های اساسی و اولیه در ارزیابی گمراه

ارزیابی میزان قدرت تمایزبخشی عالمت مقدم، ارزیابی 

کنندگی و دو فاکتور تکمیلی هستند که البته وقوع گمراه

کنندگی دارند و اهمیت باالیی در اثبات احتمال گمراه

امی پرونده ها این دو فاکتور دادگاه ها در تقریباً در تم

 دهند.را مورد بررسی قرار می

 ارزیابی تشابه عالئم متعارض: 

در حقوق آمریکا ارزیابی تشابه عالئم متعارض یک 

فرآیند انعطاف پذیر است و نه یک بررسی مکانیکی و 

از همین روی ارزیابی به صورت انعطاف   8محاسباتی. 

 کنندگانی مصرفپذیر و با توجه به فرآیند یادآور

گیرد، که شمایل یک عالمت را در متعارفی صورت می

آورند. حالت کلی آن، و نه با جزییات آن، به خاطر می
به عبارت دیگر، مقایسه دو عالمت باید از زاویه   9

کننده ایی صورت گیرد که با درکی بشری از مصرف

یک عالمت، آن را به طور کلی و نه  10«شمایل تجاری»

آورد. امری که در رویه قضایی جزء به خاطر می جزء به

یاد می « یادآوری ناکامل»اتحادیه اروپا از آن با عنوان 

8 A. Spinello, Richard & T. Tavani, Herman “Intellectual 

Property Rights in a Networked World: Theory and Practice”, 
Idea Group Inc (IGI), 2005, p.121 
9 In re Cynosure, Inc., 90 USPQ2d 1644, 1645 (TTAB 2009) 
10 Commercial impression 
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ها ایاالت متحده از قاعده  شود. در همین راستا، دادگاه

در ارزیابی تشابه عالئم استفاده  11«عدم قیاس متقارن»

کنند. بر اساس این قاعده، از آنجایی که می

رف در شرایط عادی، برای مقایسه کننده متعامصرف

ها را مستقیماً در کنار عالئم تجاری موجود در بازار، آن

دهد، مرجع رسیدگی کننده به ترافع همدیگر قرار نمی

یا اداره ثبت نیز نباید در موقع ارزیابی تشابه عالئم، به 

ها صورت متقارن و در کنار هم، عالئم را با جزییات آن

، بر همدیگر تطبیق دهد؛ بلکه و به صورت مکانیکی

کننده متعارف، نقش عالئم باید در جایگاه یک مصرف

ها مورد ارزیابی قرار را در وضعیت عملکرد تجاری آن

  12دهد.

عدم »یکی دیگر از قواعد مهم در این زمینه قاعده 

به اجزای متشکله آن و عدم ارزیابی  13«تجزیه عالمت

عبارت دیگر اجزا  به جداگانه هر کدام عناصر آن است.

ای سایر اجز با هر یک از عالئم متعارض باید در ارتباط

 وردم مستقل از یکدیگر صورت نه به و هامتشکله آن

 ارزیابی، فرآیند در گیرد. همچنین قرار ارزیابی

 ایتفاوت ه از باید بیشتر متعارض عالئم تشابهات

باشد و در  موثر کنندگیگمراه تشخیص در هاآن

مواردی که در مورد وجود یا عدم وجود تشابه 

قاعده »کننده تردید وجود دارد باید بر اساس گمراه

                                                        
11 Non-symmetric/side by side comparison  

12 Barrett, Margreth,”Intellectual Property”, Aspen Publishers 

Online, 2008,p.260. 
13 Anti-dissection rule  

14 Rule of doubt  

تفسیر به نفع صاحب عالمت تجاری مقدم و  14«تردید

  15کنندگی صورت گیرد.در جهت وجود احتمال گمراه

عدم مقایسه متقارن و عدم تجزیه عالمت، باید  قاعده

ه و عمده عالمت باشد. در ضمن تعیین اجزا ممیز

بررسی که در رویه قضایی ایاالت متحده به عمل آمد، 

این نتیجه حاصل شد که قواعد حقوق ایاالت متحده 

در زمینه مفهوم اجزای ممیزه و اجزای عمده عالئم و 

ه کنندگی، کامال مشابنحوه تاثیر آن بر ارزیابی گمراه

ژوهشی قواعد اروپایی است. لذا طرح مجدد آن ثمر پ

مستقلی نخواهد داشت. اما در زمینه ارزیابی تشابه 

عالئم متعارض یکی از ابداعات حقوق ایاالت متحده، 

 است. « دکترین معادل سازی زبان خارجی»

  16دکترین معادل سازی زبان خارجی:

بر اساس این دکترین، اگر یک عالمت تجاری حاوی 

معادل های خارجی باشد و حروف یا کلماتی به زبان

انگلیسی همان کلمات قبال به عنوان عالمت تجاری در 

ایاالت متحده مورد حمایت باشند، شباهت دو عالمت 

از حیث مفهومی محرز خواهد بود. به عنوان مثال در 

دادگاه اعالم کرد، عبارت  17«مارک توماس»پرونده 

)به معنای بازار سیاه( به  Marché Noirفرانسوی 

ر زمینه تولید و فروش عنوان عالمت تجاری د

15 J. McCarthy, Thomas, “McCarthy on Trademarks and Unfair 

Competition”, Vol. 2, § 11:27 
16 Doctrine of foreign equivalent  

17 In re Thomas, 79 USPQ2d 1021, 1024-25 (TTAB 2006) 
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 20 کارشناس 

 Minerals    Blackجواهرات، با عالمت تجاری

Market  که آن هم در زمینه فروش و نگهداری

کند، از حیث معادل زبانی، به طرز جواهرات فعالیت می

کننده ایی در بخش عمده ایی از اجزا متشکله به گمراه

همدیگر شبیه هستند. این دکترین به عنوان یک قاعده، 

ضی به کار برده خواهد شد که حروف یا کلمات در فر

مربوطه متعلق به یک زبان رایج باشد )نه یک زبان 

مطرود( و اینکه بتوان در زبان انگلیسی برای آن یک 

از حیث نقش  18معادل تحت اللفظی واضح یافت.

کنندگان در اجرای این دکترین، دادگاه تجدید مصرف

 19«وو کلیکو» علیه« پالم بی»نظر فدرال در پرونده 

توضیحاتی داد که متعاقباً توسط سایر دوایر قضایی الگو 

برداری شد. در این پرونده دادگاه تصریح کرد که این 

کننده متعارف قاعده در موردی است که مصرف

به عبارت   20«.بایستد و ترجمه کند»آمریکایی اصطالحاً 

کننده بعد از دیدن عالمت خارجی، در دیگر  مصرف

ن عالمت تأمل نماید و تحت تاثیر معنی آن در معنی آ

زبان انگلیسی آن عالمت را به خاطر بسپارد. همچنین 

کننده متعارف آمریکایی هم ادامه داد، منظور از مصرف

کنندگان ناآشنا به زبان خارجی مربوطه است و مصرف

                                                        
H 18.Guide to “Bazerman, Steven & M. Drangel, Jason,  

Registering Trademarks”, Aspen Publishers Online, 1999, p.22. 

Palm Bay Imps., Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison  19

Fondee en 1772, 396 F.3d 1369, 1377, 73 USPQ2d 1689, 1696 

(Fed. Cir. 2005) 

Stop and translate  20 

کنندگانی که با آن زبان آشنایی دارند و انتظار م مصرفه

 تجاری را ترجمه نمایند.  رود که عالمت می

 :ارزیابی تشابه کاالها و خدمات مربوطه

در حقوق ایاالت متحده این موضوع که هدف نهایی از 

 کنندگی مقابله با گمراهی نسبتمقابله با احتمال گمراه

به مبدا کاال و خدمات است و نه سردرگمی نسبت به  

محصوالت یا خدمات، امری جا افتاده « خود»تمییز 

کنندگی است. از همین روی در ارزیابی احتمال گمراه

تشابه کاال یا خدمات مربوطه تا حدی نیاز است، که به 

همین موضوع باعث  21کنندگی منجر شود.اثبات گمراه

شده که در حقوق این کشور بحث تشابه کاال و خدمات 

کنندگی کامالً امری نسبی باشد و در ارزیابی گمراه

یه اروپا در ارتباط با سایر فاکتورها همانند حقوق اتحاد

بویژه درجه تشابه عالئم متعارض، ارزش اثباتی آن کم 

همچنین در حقوق آمریکا ارزیابی تشابه  22یا زیاد شود.

کننده کاال یا خدمات مربوطه از منظر ذهنیت مصرف

صورت خواهد گرفت. به عبارت دیگر درک تجاری 

نستن کاال یا کنندگان عامل اصلی در مشابه دامصرف

همین موضوع باعث شده، که دادگاه ها  خدمات است.

و اداره ثبت اختراعات و عالئم تجاری آمریکا در موارد 

متعدد تاکید نمایند که طبقه بندی های داخلی یا  

d 2USPQ 54, 1329, 1322d 3F. 214Recot Inc. v. M.C. Becton,  21

1894, 1898 

ual Property: The Law of Intellect“Bouchoux, Deborah,  22

Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets”, Cengage 

Learning, 2011. P. 123. 
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المللی صرفاً دارای کاربرد اداری)مثل تسهیل بین

جستجوی عالئم دیگر در هنگام( هستند و تاثیر حقوقی 

مقام ارزیابی تشابه کاال و خدمات مربوطه بر  خاصی در

 این حقوق در روی همین از 23ها مترتب نیست.آن

 فنی لحاظ از موردی کاال یا خدمات مربوطه در کشور

 را هانآ کنندگانمصرف ولی باشند، یکدیگر از متفاوت

 دانندب هم به شبیه هاآن بر حاکم تجاری شرایط دلیل به

 24.است اثبات قابل کنندگیگمراه احتمال

از دیگر عوامل موثر در ارزیابی تشابه بین خود کاال و  

خدمات مربوطه )همانند اتحادیه اروپا(، کاربرد تعریف 

شده، رابطه تکمیلی و از همه مهمتر رابطه رقابتی 

رویه قضایی آمریکا در مقایسه با اتحادیه اروپا  25است.

کنندگی وجود رابطه رقابتی در اثبات احتمال گمراه

تری است. معیار  دارای نقش بسیار برجسته

که توسط دایره ششم قضایی ایاالت  26«ترمواسکن»

متحده تدوین شده است، یکی از پر استناد ترین معیارها 

برای تشخیص وجود رابطه رقابتی است. بر اساس این 

معیار تاثیر تشابه کاال و خدمات مربوطه در اثبات 

سه فرض قابل تصور است.  کنندگی دراحتمال گمراه

فرض اول اینکه، عالئم طرفین مشابه است و طرفین 

بواسطه عرضه کاال و یا خدمات خود مستقیمًا رقیب 

                                                        
Overview ”United State Patent and Trademark Office(USPTO), 23

Of Trademark, Wipo Nice Agreement & Likelihood of 
-http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPAaccessed on ”, confusion

2015/25/12, on English/TM/ 

, 1687d 2USPQ 26, 1207, 1204d 2F. 992In re Shell Oil Co.,  24

1689 (Fed. Cir. 1993); also see generally Safety-Kleen Corp. v. 

Dresser Indus., Inc., 518 F.2d 1399, 1403–04, 186 USPQ 476, 

480 (C.C.P.A. 1975). 

 کنندگییکدیگر هستند. در این فرض احتمال گمراه

ثابت است. فرض دوم اینکه کاال و یا خدمات طرفین با 

یکدیگر نسبتاً مرتبط هستند، ولی در حالت رقابت با 

برند. در این حالت اثبات احتمال یکدیگر به سر نمی

کنندگی معلق به وزن اثباتی سایر فاکتورها از گمراه

جمله میزان تشابه عالئم متعارض است. فرض سوم 

اینکه، کاال و خدمات مربوطه کامالً غیر مرتبط هستند. 

کنندگی غیر ممکن است. در در این فرض اثبات گمراه

ه طه رقابتی از طریق شناسایی گرواین میان تشخیص راب

گیرد. کنندگان تولیدات طرفین صورت میمصرف

توضیح اینکه در صورت یکسان بودن گروه مشتریان 

 ود. شتولیدات طرفین، وجود رابطه رقابتی اثبات می

 :عالمت مقدم تمایزبخشی قدرت میزان ارزیابی

 آن عملیاتی بازوی عالمت یک بخشی تمایز قدرت 

 27.است تجاری عالئم سایر میان در وجود ابراز برای

میزان قدرت تمایزبخشی عالمتی که تضییع حقوق آن 

بواسطه ایجاد گمراهی مورد ادعا است، توسط تمامی 

دادگاه های ایاالت متحده در پرونده های احتمال 

ارزیابی  28گیرد.کنندگی مورد ارزیابی قرار میگمراه

قلمرو تجاری که قدرت تمایزبخشی عالمت مقدم در 

.124. P.74Supra note at  25 

 632, 623d 3F. 295Scan, Inc. v. Thermoscan, Inc., -Therma 26

(6th Cir. 2002). 

 27Pierre N. Leval, Trademark: Champion of Free Speech,  27

COLUM. J.L. & ARTS  

187, 2004, p.191. 

1633p.  58Supra note at  28 

http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/TM/
http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/TM/
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 22 کارشناس 

شود، با این فرض صورت خواهد از آن استفاده می

تر باشد، بخشگرفت که، هر چه عالمت مقدم تمایز

کند و از طرف دایره حمایت از آن گسترش پیدا می

کنندگان در مورد آن، دیگر احتمال سردرگمی مصرف

برای تشخیص قوت و یا ضعف در  29یابد.افزایش می

و مهمترین قدم تعیین آن است که تمایز بخشی، اولین 

عالمت مورد نظر در کدام یک از دسته های تمایز 

در تمایز  گیرد.بخشی ذاتی و یا ثانویه )مکتسبه( قرار می

بخشی ذاتی، استعداد ذاتی یک عالمت برای داللت بر 

گیرد؛ صرفنظر از اینکه در مبدا، مورد ارزیابی قرار می

دی داشته باشد. اما عالم واقع تا چه حد چنین عملکر

در تمایز بخشی ثانویه این اعتبار تجاری عالمت در بازار 

است، که به عنوان عمل تمایز بخش مورد ارزیابی قرار 

به عبارت دیگر در تمایز بخشی ذاتی، ظرفیت   گیردمی

بالقوه عالمت برای تمایز بخش بودن، بدواً و بدون 

ود، شتوجه به واقعیات بیرونی احتمالی سنجیده می

لیکن در تمایز بخشی ثانویه قدرت تمایز بخشی 

عالمت، بر اساس عملکرد آن و در ارتباط واقعی با بازار 

کنندگی، ال گمراهدر بحث احتم  30شود.سنجیده می

                                                        
29 Ibid, p.1634 
30 Timothy Denny Greene & Jeff Wilkerson, “Understanding 

Trademark Strength”, Stanford Technology Law Review, Vol. 
16, pp.543-548.  
31 Ibid. 
32 Ibid, pp. 552-555. 
33 Abercrombie spectrum of distinctiveness test 
عالئم انتزاعی: عالئمی که کامالً ابداعی هستند و در صورتی که از  34

شود. نوع عالئم کالمی باشند معنای خاصی از آنها در ذهن متبادر نمی

: عالئم تصادفیدر محصوالت عکاسی. « کداک»)نوواژه(. مانند عالمت 

به کار بردن یک عالمت که قبال حاوی معنای خاصی برای شرایط 

ست برای کاال یا محصولی غیر مرتبط. مثل عالمت  شکل خاصی بوده ا

قاعده بر آن است که از حیث قدرت تمایز بخشی، 

عالئم ذاتاً تمایز بخش نسبت به عالئمی که حائز تمایز 

بخشی ثانویه هستند، قدرت تمایزبخشی بیشتری دارند 

ها کننده نسبت به آنو در نتیجه احتمال گمراهی مصرف

اگرچه برخی از صاحبنظران و  31به مراتب بیشتر است.

دهند و ضات این رویکرد را مورد انتقاد قرار میق

معتقدند اگر هدف از طراحی قواعد تمایزبخشی 

تشخیص میزان تمایزبخشی است، واقعیات و آمار نشان 

دهد که تمایزبخشی مکتسبه داللت بسیار بیشتری بر می

قدرت تمایزبخشی دارد تا تمایزبخشی ذاتی؛ چرا که 

ه بر اساس قواعد ممکن است یک عالمت علیرغم آنک

ذاتاً تمایزبخش باشد در میدان عمل چنین عملکردی را 

تست طیف »در این زمینه،  32از خود نشان ندهد. 

های ایاالت  معیاری است، که دادگاه 33«آبرکرامبی

متحده در قریب به اتفاق موارد برای تعیین ذاتی و یا 

مکتسبه بودن تمایز بخشی عالئم، مورد استناد قرار 

ند. بر اساس این تست عالئم انتزاعی، تصادفی و دهمی

ذاتاً تمایز بخش هستند و تمایز بخشی  34پیشنهادی

عالئم توصیفی منوط به اثبات اکتساب ویژگی تمایز 

: عالئمی که در عالئم پیشنهادیبرای محصوالت لبنی. « سیب»یا کلمه 

آنها عناصر متشکله عالمت به نحوی بر ماهیت، ویژگی خاص و یا کیفیت 

نماید. با وجود این، داللت عالمت بر آن کاال یا خدمت خاص داللت می

ه ایی نیست که آن محصول یا خدمت را توصیف موارد مذکور به گون

نماید. به عنوان مثال عالمت »بلو-ری«34 که داللت بر به کار برده شدن 

تکنولوژی خاصی در پخش فایل های تصویری )ظرفیت باالی ذخیره 

اطالعات( دارد، ولی در عین حال صرفاً توصیف کننده محصول نیست. 

ه آن توصیف کننده ویژگی های : عالمتی که عناصر متشکلعالئم توصیفی

اصلی یا فرعی محصول یا خدمتی باشد که در رابطه با آن مطرح 
برای محصوالت اصالح سر و صورت.« تیز»شود. مانند می  
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بخشی در بازار است. اثبات تمایز بخشی ثانویه بر 

یک عالمت متمرکز است. به  35«اثبات قدرت تجاری»

 شی ثانویه را براساسهای اثبات تمایز بخطور کلی راه 

رویه قضایی آمریکا به دو دسته قابل تقسیم است. یکی 

و دیگری، اثبات از طریق قرائن و  36اثبات مستقیم

.  اثبات مستقیم مشتمل بر پرسش همگانی در 37امارات

دگان کننکنندگان و شهادت مستقیم مصرفگروه مصرف

اند وتاست. در مقابل، اثبات از طریق قرائن و امارات می

طیف وسیعی از مدارک را در بر بگیرد؛ با وجود این، 

مدت و نحوه استفاده از عالمت، سطح و نحوه تبلیغات، 

میزان و تعداد مشتریان و جایگاه تثبیت شده در بازار از 

مهمترین فاکتورهای موثر در اثبات اکتساب تمایز 

 38بخشی است. 

 39کنندگی:ارزیابی وقوع گمراه

ه واقعاً تا چه حد توانسته در شرایط اینکه عالمت خواند

 تواندکنندگان شود، میبازار منجر به گمراهی مصرف

کنندگی داشته باشد. دادگاه نقش مهمی در احتمال گمراه

های ایاالت متحده بر این عقیده اند که اثبات وقوع 

اند توکنندگی به عنوان امری ناظر به گذشته میگمراه

به   40آینده تضمین نماید.کنندگی را در وقوع گمراه

                                                        
35 Commercial strength 
36 Direct proof 
37 Circumstantial proof 
38 Supra note at 57, pp.120-122 
39 Actual confusion  
40 D. Robins, Mark ,“Actual Confusion in Trademark 

Infringement Litigation: Restraining Subjectivity Through A 

Factor-Based Approach to Valuing Evidence”, Northwestern 

تواند عبارت دیگر اثبات وقوع مکرر امری در گذشته می

از لحاظ تجربی وقوع آن را در آینده اثبات نماید.  ار 

لحاظ نظری، برخی از حقوقدانان، چندان برای وقوع 

ی را کنندگکنندگی اهمیت قائلند که احتمال گمراهگمراه

ت ند تنها راه اثبادانند و معتقدبه طور کلی منتفی می

نقض حقوق انحصاری یک عالمت تجاری اثبات وقوع 

اهمیت وقوع گمراه کنندگی در  41گمراه کنندگی است.

نزد برخی از دادگاه های آمریکا تا حدی است که اثبات 

آن را به تنهایی برای اثبات احتمال گمراه کنندگی کافی 

 دانند و احتمال وقوع آن نیاز به اثبات جداگانهمی

کنندگی از محدودیت مدارک مثبت وقوع گمراه 42ندارد.

تواند با توجه کنند و در هر مورد میخاصی پیروی نمی

به امور موضوعی پرونده و سطح و میزان گمراهی مورد 

ادعا از پرسش همگانی، شهادت در دادگاه تا مکاتبات 

  43کنندگان را در بر بگیرد.شخصی مصرف

 پذیرفته شده در ایاالت رویه قضایی و دکترین حقوقی

رای کنندگی بمتحده لزوم یا عدم لزوم اثبات وقوع گمراه

کنندگی را در دو فرض مطرح اثبات احتمال گمراه

کند. فرض اول اینکه خواهان تنها درخواست می

مبنی بر  44دادرسی فوری و صدور دستور موقت

ممانعت از استفاده تجاری از عالمت توسط خوانده دارد 

Journal of Technology and Intellectual Property, Volume 2, 

Number 2,2004, p.23  
41 Clark, ES, “Finding Likelihood of Confusion with Actual 

Confusion: A Critical Analysis of the Federal Courts’ Approach”, 

(1992) 22 Golden Gate U L Rev 398-399 
42 D.Robins, Opcit, p. 23 
43 Homeowners Group v. Home Marketing Specialists, F. 2d 

1100 - 6th Court of Appeals, 1991 at Para. 284 
44 Injunctive relief  
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دیگر اینکه خواهان مطالبه خسارات ناشی از و فرض 

استفاده تجاری از عالمت خود را دارد. در فرض اخیر 

حکم به پرداخت خسارت تنها در صورتی ممکن است 

کنندگی باشد. که دادرسی ماهوی حاکی از وقوع گمراه

لیکن، در فرض اول وجود احتمال تضییع حقوق 

به حقوق وی خواهان )صرفنظر از اینکه واقعاً تعرضی 

شده باشد و یا نه( کافی است که برای جلوگیری از 

تضییع بیشتر، دستور موقت بدون نیاز به اثبات وقوع 

در این میان سوال این است  45کنندگی صادر شود.گمراه

ع کنندگی بدون اثبات وقوکه در فرضی که احتمال گمراه

کنندگی مطرح شود و خواهان نیز مطالبه خسارات گمراه

وارده را نماید، آیا باید دعوای مذکور از حیث مطالبه 

شود؟ ظاهر رویه خسارت غیر مسموع محسوب می

رات اقضایی پاسخ مثبت را تقویت می کند. اگرچه خس

تواند از طرق دیگر مثل مسئولیت مدنی )شبه وارده می

های غیر  یا جبران خسارت ناشی از رقابت  46جرم(

منصفانه به طور موازی و یا مستقل موضوع دادرسی 

 قرار گیرد

در یکی از جدیدترین و جنجال برانگیزترین پرونده 

های مطروحه راجع به عالیم تجاری فریبنده ادعایی بود 

(سازمان کمپین 2012)ژوئن 1391خرداد سال  12که در 

از طریق وکالی خود  OFA))47انتخاباتی باراک اوباما 

در دادگاه فدرال آمریکا دعوایی را مبنی بر نقض عالمت 

تجاری این کمپین توسط وبسایت اینترنتی 

Demoster.com »مربوطه آن 48و شرکت مادر  

 علیه این شرکت اقامه کرده است.

شرح ما وقع بدین قرار است که عالمت تجاری مورد 

انگلیسی است که  Oادعای آن کمپین که شامل حرف 

داخل آن یک نیم دایره آبی رنگ قرار دارد ونیز در 

 بخش پایینی آن خطوط قرمز و

 

                                                        
23 48-23, at 23:12, § 67Supra note at  45 

Tort 46 

Obama for America  47 

Washington promotion & printing, Inc 48 
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سفیدی نقش بسته اند؛ که قبال تحت شماره 
 «خورشید در حال طلوع»در آمریکا با عنوان 3/541/038

شرکت خوانده از این عالمت بر 49به  ثبت رسیده اند. 
روی تی شرت ها ،بادکنک ها و دکمه های تبلیغاتی و 
 بسیاری از کاال های تبلیغاتی خود استفاده میکرده است.

در این دعوا کمپین مذکور مدعی شده است که وقتی 
 2008که اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال 

شرکت کرده است این کمپین این عالمت را برای 
مبارزات انتخاباتی طراحی و ثبت کرده است. این کمپین 
اظهار داشته است از این لوگو در بسیاری از پوستر های 

تفاده فاده میکرده است و این استبلیغاتی و بازرگانی است
وسیع باعث شده است که این عالمت در حال حاضر 

 در سراسر جهان شناخته شود.
پس از تشکیل جلسه   50قاضی پرونده آقای سولیوان

طی یک دستور موقت دستور داد که تا تعیین تکلیف 
نهایی موضوع فعالیت های تجاری و تبلیغاتی سایت 

 توقف گردد.مذکور و شرکت متبوع آن م
شرکت [قاضی در دستور موقت خود قید کرده است که 

خوانده اکنون حق ندارد در محصوالت خود از این 
عالمت تجاری یا عالمتی که به نحو گمراه کننده ایی 
شبیه به عالمت مذکور باشد استفاده نماید. این موضوع 
شامل هر نوع فعالیتی میباشد که باعث گمراهی عموم 

د منشا آن محصوالت شود و موجب شود مردم در مور
که مردم تصور نمایند آن محصوالت در راستای کمک 
مالی به کمپین انتخاباتی باراک اوباما است و یا اینکه آن 
محصوالت تحت نظارت آن کمپین به بازار عرضه 
میگردد و یا اینکه به هر نحو دیگری مورد تایید و یا 

 .]قبول آن است.

                                                        
Rising sun 49 

Emmet G.sulivan 50 

پین مذکور عنوان کردند که این مقامات و وکالی کم
موضوع از نظر زمانی بسیار حساس بوده چرا که کمپین 
خودش دارای وبسایت اینترنتی مستقل است و از طریق 
آن با مشتریان خود در ارتباط است و محصوالتش را به 
فروش میرساند. با توجه به محدودیت های مالی 

عالمت سازمان درآمد حاصل از فروش آن کاال ها تحت 
تجاری آن کمپین به عنوان سهم مشارکت در این 

عالوه بر این کمپین از  تشکیالت محسوب میگردد و
طریق این وبسایت از مشتریان خود در موارد الزم طلب 

لذا این عمل خوانده دعوا  کمک های مالی می نماید.
باعث کاهش ظرفیت ها و فرصت های ایجاد ارتباط با 

ان اعتماد مشتریان را بسیار مشتریان شده است و میز
کاهش داده است. وکالی این کمپین ضمن دادن الیحه 
به دادگاه مربوطه مدعی شدند که خوانده با علم کامل 
و به صورت عمدی  و بدون کسب اجازه از سازمان 
مذکور اقدام به اقدامات مذکور کرده است. آن ها مستند 

 قوانین راجعبه  51قانونی خود را عالوه بر قانون لنهام 
استناد کردند و  جبران   52به رقابت غیر منصفانه

 خسارات وارده را از دادگاه خواستار شدند.

در مقابل مدیر اجرایی شرکت خوانده دعوا ضمن 
صورتجلسه در دادگاه مدعی شد که شرکت مورد دعوا 
مرتکب هیچ گونه عمل خالف قانون نشده است و 

 ایت اینترنتیعالوه بر این شرکت صدها شرکت و س
دیگر از این عالمت برای فروش محصوالت خود 
استفاده می کنند. لذا اقدام خواهان یک اقدام گزینشی 
است و فقط علیه شرکت مذکور مطرح شده است. 

 2007خوانده ادامه داده است که کمپین یاد شده در سال 
نیز علیه این شرکت اقامه دعوا نموده است و لذا از عمل 

ه در خصوص استفاده از این عالمت آگاه شرکت خواند

Lanham act  51 

Unfair competition 52 
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بوده است و سوال این است که چرا بعد از این مدت و 
بعد از متارکه دعوا باز هم همین دعوا را مطرح نموده 

گاه محفوظ ن»است؟ این اقدام کمپین مصداق استراتژی 
که عملی غیر قانونی است. به عالوه  53« داشتن حق 

ی انجام اعمال تجار ی استفاده از یک نماد سیاسی برا
به خودی خود عملی است در جهت عوام فریبی و 
استفاده از احساسات سیاسی مردم برای انجام اعمال 
تجاری؛ لذا چنین عالمتی باید در حوزه عمومی باشد و 
استفاده از برای عموم آزاد باشد. این پرونده در حال 
رسیدگی است اما از استدالالت خواهان و مستندات آن 
و دستور موقت دادگاه و استدالالت قاضی پرونده در 
این دستور موقت چنین بر می آید که روند پرونده به 

 نفع خواهان در حال گذار است.

قاضی راجع 54در پرونده دیگری در رویه قضایی آمریکا 
به پرونده ایی که خوانده با ادعای استفاده از عالمت 

ز چرم تجاری گمراه کننده مبنی بر استفاده ا
حیوان)گاو(در محصوالت غیر چرمی اعالم کرد که 
استفاده از شکل چرم در عالمت تجاری  و استفاده از 
خود چرم در محصوالت تبلیغاتی مثل دکمه های 
تبلیغاتی که عالمت تجاری شرکت بر روی آن نقش 
بسته است را نمونه ایی از استفاده از عالمت تجاری 

 گمراه کننده دانست.
 وق ایران: وضعیت حق

 ثبت قانون مقررات اینکه علیرغم حاضر حال در
 مصوب تجاری عالیم و صنعتی های طرح اختراعات،

 حوزه در جاری قانون و آیین نامه های آن 1386 سال
 و عالیم ثبت قانون جایگزین و عالئم تجاری حقوق

 اما گردد،می محسوب 1310 سال مصوب اختراعات
 هنوز 1310 اختراعات سالثبت عالئم و  قانون مقررات

                                                        
s right’Sleeping on it 53 

 به نگاهی روی این از. است تامل قابل نظری حیث از
 موجه نظری لحاظ از حداقل قانون این مقررات

از حیث تاریخی اولین نشانه مقررات  .باشدمی
و بند دوم  9توان در بند دوم از ماده کنندگی را میگمراه
 9 مشاهده نمود. در بند دوم ماده 1310، قانون 16ماده 

قانونگذار در مقام بیان موارد رد تقاضای ثبت مقرر 
در صورتی که عالمت قبالً به اسم دیگری »نماید: می

ثبت شده و یا شباهت عالمت با عالمت دیگری که ثبت 
کننده عادی شده است به اندازه ایی باشد که مصرف

یعنی اشخاصی را که اطالعات مخصوصی ندارند، به 
نیز قانونگذار در  16بند دوم ماده در «. اشتباه بیندازد

 آن»مقام بیان موارد اعتراض به ثبت، کسانی را که 
ها به اندازه ایی شباهت دارد که عالمت با عالمت آن

؛ برای «اندازدکنندگان عادی را به اشتباه میمصرف
داند.  همچنین در سطح اجرایی در اعتراض محق می
این قانون  1337نامه مصوب آیین 5تبصره دوم ماده 

 9شباهت مذکور در ماده »...تصریح شده است که 
ممکن است از لحاظ شکل، ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا 

را  کنندگان عادیبه هر کیفیت دیگری باشد که مصرف
شود، همانطور که مشاهده می«. به اشتباه بیندازد

الذکر، بدون تشریح مفهوم قانونگذار در مقررات فوق
را به  کنندهط تشخیص آن، تشابه گمراهشباهت و ضواب

تشابه خود عالئم متعارض محدود کرده و از لزوم یا 
عدم لزوم شباهت یا یکسانی کاال یا خدماتی که آن 

ها به کار رفته اند، سخنی به میان نیاورده عالئم برای آن
 است. 

 32در بند )ز( ماده  1386در حال حاضر، قانون مصوب 
ردی که یک عالمت قابلیت ثبت و در مقام بیان موا

کند در صورتی که عالمت مورد تقاضا، ندارد، مقرر می
عین عالمتی باشد که قبالً به نام مالک دیگر ثبت شده »

U.S.P.Q  189s council of America ,Inc ’Tanner 54
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است و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق 
تقدم برای همان کاال و خدمات و یا برای کاال و خدماتی 

وجب فریب و است که به لحاظ ارتباط و شباهت م
 «.  گمراهی شود

مالک »کند : مقرر می 40در عین حال در بند )ب( ماده 
تواند علیه هر شخصی که بدون عالمت ثبت شده می

موافقت وی از عالمت استفاده کند و یا شخصی مرتکب 
عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از 
ثبت گردد، در دادگاه اقامه دعوا نماید. این حقوق شامل 

شود که شبیه عالمت ثبت از عالمتی می موارد استفاده
شده است و استفاده از آن برای کاال یا خدمات مشابه، 

 1386مقررات قانون «. گرددموجب گمراهی عموم می
مبهم است و تنها به بیان  1310همانند مقررات قانون 

کلیاتی تفسیر بردار بسنده کرده. ابهاماتی را که زمینه را 
قضات در پرونده های مربوطه  برای برخورد سلیقه ایی

آورد. یکی از ابهامات در خصوص فراهم می
حداقل  1310کننده عادی است، که قانون سال مصرف

و فاقد « عادی»برخی از ویژگی های او را مثل 
دهد، را مورد  اشاره قرار می« اطالعات مخصوص»

استفاده کرده « عموم»تنها از عنوان  1386قانون سال 
یکه اصوالً در مباحث مورد به است. در حال

کنندگی، آن بخش از عموم باید موردنظر باشد که گمراه
کننده بالقوه و یا بالفعل آن محصول یا خدمات مصرف

کننده مربوطه( و نه عموم افراد آن جامعه. است )مصرف
به عنوان مثال در محصوالت مخصوص بانوان گروه 

تلقی شوند. کننده توانند به عنوان مصرفمردان نمی
یکی دیگر ار ابهامات در زمینه یکسانی و تشابه کاال و 

  40و  32خدمات مربوطه است. در از مجموع مفاد ماده 
که لزوم یا عدم  1310توان فهمید که بر خالف قانون می

لزوم یکسانی و یا شباهت کاال و خدمات را در اثبات 

                                                        
شعبه سوم  89099802263001969به عنوان مثال در رای شماره  55 

در مقام  Huffmanعلیه  Hoffmanحقوقی دادگاه عمومی تهران در پرونده

ر د کنندگی مبهم گذاشته بود، قانونگذاراحتمال گمراه
کنندگی را منوط به اثبات احتمال گمراه 1386قانون 

داند. با اثبات یکسانی یا شباهت کاال و خدمات می
وجود این قانونگذار هیچ شیوه عملی ایی را برای 
تشخیص شباهت کاال و خدمات مربوطه معرفی 

نماید. امری که موجب شده در بسیاری از موارد و نمی
مر ارزیابی و تشخیص تشابه به اشتباه، دادگاه ها در ا

ا المللی یهای بینبندیکاال و خدمات مربوطه به طبقه
این در حالی است  55داخلی کاال و خدمات استناد کنند.

که، طبقه بندی های کاال و خدمات تنها دارای کاربرد 
اداری )مثل تسهیل جستجو عالئم و محاسبه هزینه 
ثبت( هستند و هیچ ارزش حقوقی و اثباتی خاصی از 
حیث ارزیابی تشابه کاال و خدمات در دعاوی احتمال 

کنندگی ندارند. چه بسا مواردی که کاال و خدمات گمراه
الً غیرمرتبط در یک دسته یکسان قرار گیرند. کام

در کنار  32همچنین، در قسمت اخیر بند )ز( ماده 
کاال و خدمات « ارتباط»از عبارت « شباهت»عبارت 

نماید که مشخص نیست منظور از مربوطه استفاده می
آن چیست. آیا منظور از ارتباط، رابطه رقابتی  یا رابطه 

از ارتباط مورد نظر تکمیلی است؟ یا نوع دیگری 
 قانونگذار است؟  

در زمینه ارزیابی تشابه عالئم متعارض نیز این قانون 
آیین  121حاوی قواعد خاصی نیست و تنها در ماده 

 32نامه اجرایی این قانون و در مقام تبیین مفاد ماده 
 رظاه شکل لحاظ از»...مقرر شده است که تشابه باید 

مثل تشابهات [ها  ویژگی سایر یا و یا کتابت تلفظ یا
 بتث تقاضای یا ثبت قبال دیگری که عالمت با ]معنایی

 هب را عادی کنندگانمصرف که باشد ای اندازه به شده
ز توان مواردی ادر کنار این ابهامات می«. .بیندازد اشتباه

تعارض را نیز در برخی از مقررات فوق الذکر مشاهده 

ارزیابی کاالهای مربوطه تنها به طبقه بندی های کاال و خدمات استناد نموده 

 است. 
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 28 کارشناس 

مفاد آن بند را در   32نمود. در قسمت اول بند )ز( ماده 
الثبت  سابق« عین عالمت»داند که موردی جاری می

مورد تقاضای ثبت باشد. به عبارت دیگر اطالق ماده 
بین عالئم، « شباهت»داللت بر آن دارد که در صورت 

مفاد آن بند قابل اجرا نیست. لیکن، در عین حال در بند 
الئم اقامه دعوا را برای شرایطی که ع 40)ب( ماده 

کننده باشد نیز تجویز کرده است. حال مشابهت گمراه
مشخص نیست کدام یک از مقررات مذکور در زمینه 
نقض حقوق یک عالمت تجاری بر دیگری تقدم دارد. 
شاید جمع این دو ماده را در این دانست که در صورتی 
که مورد دعوا تقلید عین عالمت باشد مفاد بند )ز( ماده 

ر فرضی که شباهت عالئم مورد جاری است و د 32
 قابل اعمال باشد.   40دعوا است مفاد بند )ب( ماده 

مقررات مجمل و مبهم موجب شده که دادگاه ها نیز در 
سطوح مختلف متعارض عمل نمایند. به عنوان مثال 
دادگاه های بدوی اغلب عالئم را به صورت جزء به 

دگاه های دهند در حالی که داجزء مورد ارزیابی قرار می
عالی بیشتر به سمت ارزیابی کلی گرایش دارند. به 
عنوان مثال شعبه یک دادگاه حقوقی یک تهران در 

و شباهت آن با عالمت « شوشو»خصوص ثبت عالمت 
نه نه تنها هیچ گو» مقرر کرد، کلمات انتخابی« شورشور»

شباهتی در معنا با یکدیگر ندارند بلکه شکل ظاهری 
ن چنان شباهتی نیستند که ها نیز دارای آآن

کنندگان عادی را به اشتباه بیندازند. مضافاً اینکه مصرف
 ها نیز متفاوت است. نحوه تلفظ آن
 نتیجه گیری: 
کنندگی یک امر بیرونی و مادی است که احتمال گمراه

ارزیابی آن موضوعیت حقوقی دارد. از همین روی 
ا ار الزم رتواند ابزصرف منع آن در قوانین مربوطه نمی

برای ارزیابی به دست دهد. این امر مستلزم آن است که 
یکسری اصول کاربردی در زمینه نحوه ارزیابی و 

کنندگی در اختیار قرار گیرد تا تشخیص احتمال گمراه
کنندگی زمینه برخورد سلیقه ایی در تعیین احتمال گمراه

فراهم نشود. مطالعه در حقوق ایاالت متحده بیانگر آن 
کنندگی یک فرآیند همه جانبه ست که ارزیابی گمراها

است که باید با توجه به تمامی فاکتورهای موثر در آن 
انجام شود. همچنین، عوامل موثر در احتمال 

کنندگی کامالً پرونده محور بوده و وزن اثباتی هر گمراه
یک از عوامل با توجه به اوضاع و احوال پرونده متفاوت 

چه در حقوق ایاالت متحده در کنار خواهد بود. اگر 
فاکتورهای اصلی دو فاکتور قدرت تمایز بخشی و وقوع 

کنندگی به عنوان فاکتورهای تکمیلی، همواره گمراه
گیرند. قوانین مربوطه مورد بررسی و ارزیابی قرار می

در حقوق ایران، عالوه بر ناکافی بودن، در همان حد 
عارض است. فقدان مجمل آن نیز مبهم و در مواردی مت

قواعد مدون و عملی برای ارزیابی احتمال 
کنندگی و فاکتورهای موثر در آن، خال اصلی در گمراه

قوانین ایران است که با توجه به نظام حقوقی ایران 
قانونگذاری متناسب راهکار اولیه برای حل این مشکل 

 است.  
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 30 کارشناس 

   

 برگزیده هایکتاب

 

 یمربوط به نحوه محاسبه حقوق سرقفل ینکات فن"

 یجلب نظر قضات و و کال یبرا یشهپ یاو کسب 

 "یمحترم دادگستر

 قاجار یمیمهندس شاهرخ ابراه تألیف

 1399تابستان -چاپ و نشر شادرنگ انتشارات

 

 

 

 :چکیده

ه کتاب جلب توج ینا یماز نگارش و تنظ یسندهنو هدف

ت موضوع اس ینبه ا یمحترم دادگستر یقضات و وکال

جر و مو یندر قوان یتا زمان یسرقفل ینکهکه برداشت ا

 شهیپ یافقط حق کسب  ینکمستأجر وجود داشته و ا

نظر  دیبه تجد یازبرعکس، ممکن است ن یامعتبر است 

 ممکن است ین،به قوان ادبا استن یعنیداشته باشد. 

و )بخصوص(  یدر مورد حق سرقفل یگرید هاینگرش

 .وجود داشته باشد یشهپ یاحق کسب 

 شود،یکه ارائه م یحاتیاست با توض یدوارام نویسنده

موجود، قضات و  یرفع اختالف نظرها یبتواند برا

 یزارتا با برگ یدنما یبرا ترغ یمحترم دادگستر یوکال

 یجلسات مختلف با شرکت کارشناسان رسم

حق کسب "و  "یحق سرقفل"دو موضوع  ی،دادگستر

جهیهمه جانبه قرار داده و نت یرا مورد بررس "یشهپ یا

 .مناسب اتخاذ شود گیری

 ایو کسب  یمربوط به حقوق سرقفل یکاربرد موارد

همکاران  ی)در حد اطالعات موجود( برا یشه،پ

راه و ساختمان در کتاب همراه  هایکارشناسان رشته

از آن،  هاییرده شده و قسمتآو یلکارشناس به تفص

ده آورده ش یزکتاب ن یندر ا ی،بررس ینا یلتکم یبرا

 .است
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 هایمغازه "یحق سرقفل"مربوط به  یحقوق نکات

در "صاحبان مشاغل  یشهپ یاحق کسب " یزو ن یتجار

 مطرح مختلف مقاالت و هاکسب، در کتاب یها-محل

 یهم بدون آن که برا قوانین در. است شده ارائه و

ارزش دو حق مورد نظر را  یینتع یکارشناسان مبان

ته خواس ارشناسحقوق از ک ینمحاسبه ا یند،نما یینتع

 .شده است

ط توس یرسم یارمع یزکارشناسان محترم ن یبرا چون

 کارشناسان ینب یل،دل یننشده، به هم تعیین هاکانون

حقوق  یندر مورد نحوه محاسبه ا ییاختالف نظرها

 یاریدر بس یاز دالئل اطاله دادرس یکی ینوجود دارد. ا

 .از کارشناسان شده است شکایت و هااز پرونده

 یسع یسندهحقوق، نو یندر مورد ا یشفاف ساز برای

مورد توجه  تواندیکه م یبر آن دارد تا موارد کاررد

را به  یردقرار گ یمحترم دادگستر یقضات و وکال

 البته درآورد. یرکوچک به رشته تحر ایصورت جزوه

 ینر اب یمحترم دادگستر یاز قضات و وکال ینظر بعض

 هیشپ یاحق کسب  و یاست که در واقع حق سرقفل

از مشکالت موجود در  یکینظر  ینمترادف هستند. ا

 هاییصادره در مورد پرونده "یکارشناس یقرارها"

 "کاسب یاحقوق مستأجر  یینتع"است که موضوع آن 

 .در محل کسب است یادر مورد اجاره 

 همواره ،1320 دهه از گذارقانون دانیمیآن که م حال

 را به صورت "یشهپ یاحق کسب "و  "سرقفلی حق"

دو حق کامالً جداگانه مطرح نموده و محترم شمرده 

 یناز موارد، ا یدر حال حاضر، در بعض یاست. ول

 :صورت مطرح است که ینموضوع به ا

ه )با توجه ب یبوده، ولمطرح  "یحق سرقفل یزمان" تا

 "یشهپ یافقط حق کسب "( اکنون یبعد های¬قانون

مورد  هیشپ یاحق کسب  یینفقط تع یعنیمطرح است. 

 !یستمطرح ن یحق سرقفل یگرنظر است و د

که: به صرف  شودیموارد مطرح م یدر بعض چنینهم

 یقح یدموجر و مستأجر، با ینب یجاریوجود رابطه است

ق شده باشد و طب یجادا "یشهپ یاحق کسب "به عنوان 

 .یدنما یینارزش آن را تع "یدبا"قرار، کارشناس 
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