
 91-611، ص 6991،بهار 9ی، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماع
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 چکيذُ
ةا جّزَ ةَ اُيیث غالیو جساری در غؼمَ جسارت، الزم اؿث اةػاد گٌّاگّن آن قٍاظحَ قّد. 

ةضذی کَ ُيّاره در غالیو جساری ىعؼح ىی قّد، قؼایعی اؿث کَ ةایغ یک غالىث جساری 

ةؼای ایً ىٍظّر گاُی غالىث ةایغ  دارا ةاقغ جا ةحّاٌغ ىّرد صيایث ٌظام صلّكی كؼار گیؼد.

گاُی غغم وزّد ةػضی قؼایط ةؼای صيایث و ُا را دارا ةاقغ جا كاةم صيایث ةاقغ ةػضی ویژگی

کَ در کحب ىعحهف و ىلؼرات گٌّاگّن ىهی و ةیً انيههی از زيهَ ایً قؼط ُا  قؼط اؿث.

غالىث صيایث از  در واكع ةً ىایَةضخ جيایؽ ةعكی اؿث. ىـانَ جيایؽ ةعكی  آىغه اؿث،

ُای و ةٍگاهاؿث جا جيایؽ ةعكی ىیان ىضنّالت و ظغىات  غالىث اؿاؿا آىغهجساری اؿث؛ 

ُای ىعحهف، كاةم ةٍاةؼ ایً اؿاؿا غالیو فاكغ كغرت جيایؽ ةعكی در ٌظامایساد کٍغ. جساری 

ظّر دكیق قٍاظث و ةؼای ایً ىٍظّر ةایغ فِيیغ کَ ٌـتث ایً ىفِّم را ةایغ ةَدتث ٌیـحٍغ. 

چیـث. جيایؽ ةعكی در نضظَ ةؼرؿی غالىث ةایغ   32و  30ىیان جيایؽةعكی ىػکّر در ىاده 

وزّد داقحَ ةاقغ و كاضی ةایغ ةَ ایً جّزَ کٍغ کَ ایً ىلنّد یا ةایغ در ذات غالىث ةاقغ یا 

ُای جازؼ ٌظیؼ جتهیغاجی کَ در ذًُ ىعاظب غام ایً جيایؽ ةعكی را ایساد در ٌحیسَ فػانیث

  دؿث آىغه ةاقغ.کٍغ، ةَىی
یؽ ةعكی، جيایؽ ةعكی اکحـاةی، جيایؽةعكی ذاجی، غالیو جيا :ٍاژگاى کليذي

  .جّمیفی، غالیو غام
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 هقذهِ 

قک در دٌیای اىؼوز غالوه ةؼ کار، ؿؼىایَ و ىٍاةع ظتیػی کَ جا چٍغ كؼن پیف ؿَ رکً امهی ىذهخ دؼوت ةّد، رکً زغیغی  ةی

ةَ ایً کافی اؿث ارزش ةاالیی در دٌیای اىؼوز دارد.  اٌّاع اىّال فکؼی،غالیو جساری ةَ غٍّان یکی از فکؼی اؿث.  اىّالکَ ُياٌا  اضافَ قغه

در از ظؼفی  .کَ ؿیتی گاززده یا چٍغ صؼف ةا ظؼاصی ظاص چگٌَّ و ةا چَ اركاىی در دٌیای کٌٍّی كیيث گػاری ىی قّد جّزَ کٍیو

 ذًُ ىكحؼی را ةَ ظّد ىػعّف ىی ٌيایغ، غالىث جساری اونیً چیؽی کَ در ةازاریاةیغ کٍٍغگان و ارایَ کٍٍغگان ظغىات، ىیان جّنیركاةث 

ةایغ ةیف از پیف ةَ غالىث جساری جّزَ کؼد و آن را از ایً ىضسّریث دور ٌيّد. ةیگاٌگی ىا  ةٍاةؼایً کَ از آن غالىث دارد. اؿث و قٍاظحی

 .ظّاُغ کؼد اكحناد و جسارت ىا را رٌسّراز ایً ىفِّم 

و در یً ىهی و کٍّاٌـیّن ُای ىعحهف جالش ٌيّده اٌغ جا ىـانَ غالیو جساری را ةَ ظّر ىتـّط ةَ ُيیً زِث اؿث کَ كّاٌ      

یکی از ایً قؼایط ةضخ جيایؽ ةعكی اؿث. جيایؽ در غالیو جساری ةضخ قؼایط صيایث ىـانَ ةـیار ىِيی اؿث. ةیان کٍٍغ. اةػاد ىعحهف 

 یؽ ةعكی کَ اگؼ ٌتاقغ یػٍی غالىحی ُو ٌیـث.ةعكی کَ از ىِيحؼیً ازؽاء جػؼیف غالیو جساری اؿث. جيا

ةایغ ةَ ایً ؿّاالت پاؿط داده قّد کَ جيایؽةعكی چیـث و چَ جفاوجی ةا ؿایؼ قؼایط ىّرد ٌیاز غالىث  ةا جّزَ ةَ ایً ىـایم،     

ایؽ ةعكی ای کَ در قؼایط كاةم دارد؟ ةایغ ةؼای ایً افؼاد روقً قّد آیا جيایؽ ةعكی کَ ُيّاره در جػاریف غالىث جساری ىی آیغ ةا جي

ىی قّد، ىحفاوت اؿث یا یکی اؿث؟ ُيیً ظّر جازؼ ةایغ ةغاٌغ کَ چَ ٌّع غالیيی را ىی جّاٌغ دتث کٍغ و در  صيایث قغن غالىث ةیان

در ایً كان، کَ زـث و زّی پاؿعُـحٍغ ىـایهی ایٍِا ایً ىـیؼ چَ اٌحعاب ُایی دارد جا جيایؽ ةعكی را در غالیو ظّد داقحَ ةاقغ؟! 

 غِغه ىا اؿث.ةؼ مفضات 

 

 تجاري ػالینحقَق در اّويت ٍ ضرٍرت هسالِ ػذم توایز  (1
اؿث.  ةَ ظّر کهی و در ىػٍای غيّىی آن «جيایؽ» در ةضخ غالیو جساری ىفِّىی کَ از اُيیث ةـیار زیادی ةؼظّردار اؿث، ىفِّم 

ٍی ىا ةؼای ایً کَ ةعّاُیو ةَ غٍّان ایً ةعف یػٍی غغم جيایؽ و در واكع غالیيی کَ جيایؽ ةعف ٌیـحٍغ ةؼؿیو، ةایغ اةحغا ةغاٌیو جيایؽ یػ

 چَ؟ 

ةعكی  در صلّق غالیو جساری و ٌیؽ در ىیان جسار، ىفِّم جيایؽ 1927ةضخ جيایؽ ةعكی ىفِّم زغیغی در غالىث ٌیـث. از ؿال 

یلیٍا ةضخ جيایؽ در ایً . 1غه اؿث و روقً قغه کَ ةػضی از غالیو ةؼای قٍاؿاٌغن کاال كغرت ةیكحؼی ٌـتث ةَ دیگؼ غالیو دارٌغىعؼح ق

ٍُؼی قٍاظحَ قّد یا یک -ةایغ امانث داقحَ ةاقغ جا ادؼ ادةیٍُؼی،  –ادةی ىػٍا کهیغی جؼیً ةضخ در غالىث جساری اؿث. اگؼ یک ادؼ 

 جا اظحؼاع ٌام گیؼد، غالىث ُو ةؼای ایً کَ نیاكث داقحً چٍیً غٍّاٌی را پیغا کٍغ ةایغ جيایؽ داقحَ ةاقغ.اظحؼاع ةایغ ٌّ ةاقغ 

ٍُگاىی کَ ةؼای  ةؼرؿی قّد. جساری ىفِّم غالىث ایً اؿث کَ اةحغا، و قٍاؿایی ضؼورت ایً ویژگی در غالیو الزىَ ورود ةَ ةضخ

 .ىحٍّع ىی ٌگؼیو، جػاریف ىحػغدی پیف چكييان كؼار ىی گیؼدجػؼیف غالیو جساری ةَ ىحّن صلّكی و كّاٌیً 

غالىث جساری ُؼ کهيَ، صؼف یا صؼوف ، غغد، »ایً چٍیً اؿث:  قغه،جػؼیفی کَ در کحاةی کَ ؿازىان زِاٌی ىانکیث فکؼیارایَ 

وٌغ، غالىث جساری ىضـّب ىی ر جؼؿیيات، قکم، غکؾ، رٌگ، جنّیؼ، ةؼچـب یا جؼکیتات آٌِا کَ ةؼای جكعیل کاالُا یا ظغىات ةَ کار

.ىی گؼدٌغ
2 » 

ةَ  15در ىاده غالىث جساری  ،جػؼیفی ارایَ ٌكغه اؿث؛ اىا اگؼ از پاریؾ ةَ جؼیپؾ ةیاییو 1883از ایً ىفِّم در کٍّاٌـیّن پاریؾ 

 ُای فػانیث ظغىات یا ُا کاال از را فػانیث یک ظغىات یا ُا کاال ةحّاٌغ کَ غالئو از جؼکیتی یا غالىث ُؼگٌَّ»: جػؼیف قغه اؿثایً قکم 

 .« آىغ ظّاُغ قيار  ةَ جساری غالىث گؼداٌغ ىحيایؽ دیگؼ

 مّرت ةَ اؿث كادر کَ ای ٌكاٌَ ُؼ یػٍی جساری غالىث: » اؿث آىغه 1 ةعف ،1 ىاده در اٌگهیؾ 1994 كاٌّن داظهی، كّاٌیً در

 اىؼیکا غالیو و اظحؼاغات دتث دفحؼکَ  ُو ىلؼراجی در.« کٍغ ىحيایؽ دیگؼی از را قعل یک ظغىات و کاالُا ةحّاٌغ جا قّد ةیان واضش

 واژه، ُؼ قاىم جساری غالىث »: اؿث قغه جػؼیف گٌَّ ایً الىث، غ 45ةعفدر  اؿث، کؼده ارایَ 2013 ؿال ظنّص غالیو جساری دردر

 از جا دارد ٌیث صـً کَ قعنی جّؿط یا اؿث گؼفحَ كؼار اؿحفاده ىّرد قعل جّؿط کَ اؿث ُا ایً از جؼکیتی ُؼ یا قػار اةؽار، ٌياد، ٌام،

  «.کٍغ ىحيایؽ دیگؼ فؼوقٍغگان و کٍٍغگان جّنیغ از.....  را کاالیف جا...... کٍغ اؿحفاده جسارت در آن

                                                           
1
 . Stadler Nelson, Sara, THE WAGES OF UBIQUITY IN TRADEMARK LAWT, p 18, Available at : 

http://www.chicagoip.com/Papers/ColloquiumPaper.pdf 
2
 Idris, kamil, MAKING A MARK  An Introduction to Trademarksfor Small and Mediumsized Enterprises 

Intellectual Propertyfor Business Series, wipo , 2006, p3 
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غو ىا اٌگهیؾ کَ ةَ ز اىؼیکا وپؾ از قٍاظث ایً ىفِّم در کٍّاٌـیّن ُا وؿعّح ةیً انيههی و ةؼرؿی قؼایط در كاٌّن کكّرُای 

 کكّرُای انگّ و ٌيٌَّ در ایً زىیٍَ اٌغ، ةَ كّاٌیً داظهی ىی آییو و کيی در آن ؿیؼ ىی کٍیو.

 1 ىاده در. اؿث 1310 ىنّب جساری غالیو و اظحؼاغات ٌعـحیً كاٌٌّی کَ در کكّر ىا ةَ غالیو جساری اقاره ىی کٍغ، كاٌّن دتث

 – صؼف – ركو جنّیؼ – ٌلف از اغو اؿث غالىحی كـو ُؼ از غتارت جسارجی غالىث ». اؿث قغه جػؼیف گٌَّ ایً جساری غالیو كاٌّن ایً

 « .قّد ىی اظحیار فالصحی یا جسارجی – مٍػحی ىضنّل جكعیل و اىحیاز ةؼای کَ آن غیؼ و نفاف – ىِؼ -غتارت

 غالىث جساری ایً گٌَّ جػؼیف قغه اؿث: ُای مٍػحی و غالئو جساری، دتث اظحؼاغات، ظؼحكاٌّن  30در ةٍغ انف ىاده 

ةَ ظّر کهی ایً «  ُؼ ٌكان كاةم رؤیحی کَ ةحّاٌغ کاالُا یا ظغىات اقعاص صلیلی یا صلّكی را از ُو ىحيایؽ ؿازد. یػٍی غالىث» 

. اىا ضّع ىا ظارج اؿثو از ىّ جفاوت ُای كاةم جّزِی دارد. کَ در راؿحای روقً قغن ىّضّغيان کيکی ٌعّاُغ کؼد 1310كاٌّن ةا كاٌّن 

قّد کَ اکذؼ كؼیب ةَ ایً ىـانَ ةاغخ ىی را ُو در ةؼ ىی گیؼد و 4و غالىث ظغىث  3ةایغ گفث ایً كاٌّن ةؼظالف كاٌّن كتم غالیو زيػی

خ ىـانَ اجفاق ظنّمیات و ىّضّغاجی کَ درةاره غالیو جساری ظؼح ىی کٍیو، ةؼ آن ُا ٌیؽ صاکو ةاقغ. از زيهَ ایً ىـایم و ایً ىتاص

  ةعكی اؿث.جيایؽ 

ىِو ةّده کَ در ُيَ  آن  چٍان5در ىفِّم غام  از ایً ىّاد ةَ ظّةی ةؼىی آیغ کَ در كّاٌیً کكّرُای ىعحهف جيایؽ دٍُغگی 

6.جػاریف غالىث جساری ىّرد اقاره كؼارگؼفحَ اؿث
 

ُيیً کارکؼد را دارد. ُيَ « اىحیاز و جكعیل» غتارت  1310ةَ کار رفحَ اؿث و در كاٌّن « ىحيایؽ ؿازد» غتارت  1386در كاٌّن 

ایً غتارات ٌكان ىی دُغ کَ غالىث جساری جيایؽ را غٍنؼ اؿاؿی ىی داٌغ. یکی از ىِيحؼیً دالیم ایً اُيیث ةَ کارکؼد غالىث جساری کَ 

 .ةاز ىی گؼدد   ُياٌا ىحيایؽ ؿاظحً کاالُا و ظغىات از یکغیگؼ اؿث

یؽ ةعكی در جػاریف غالیو جساری، در قؼایط یک غالىث جساری ُو ایً ىـانَ ةـیار ىِو جهلی قغه غالوه ةؼ اقاره ةَ ىفِّم جيا

ی قّد یک غالىث چَ قؼوظةعكی گٍساٌغه قغه اؿث کَ ةَ ىّزب آن ىكعل ىی ىػيّال جساری در ىحّن صلّكی ىؼةّط ةَ غالیو اؿث. 

ایً ىـانَ در كّاٌیً کكّرُای . جا كاةم صيایث گؼدد) قؼوط ؿهتی( قغ اة قؼوظی ٌتایغ داقحَو چَ ةایغ داقحَ ةاقغ ) قؼوط ایساةی( 

درمّرجی کَ ایً قؼوط در غالىحی ىّرد رغایث كؼار ٌگیؼد، یا اؿاؿا دتث ٌيی قّد یا اگؼ دتث قّد، اىکان اةعال آن . ىعحهف ُو آىغه اؿث

 .وزّد ظّاُغ داقث

جّاٌٍغ  در ىّاردی کَ غالئو ذاجاً ٌيی »آىغه اؿث. آن زا کَ ىی گّیغ 15در کٍّاٌـیّن جؼیپؾ ایً قؼط ةَ مّرت ضيٍی در ىاده 

انتحَ ةَ دنیم اظحنار فنم ىؼةّط ةَ غالىث جساری در ایً ىػاُغه، در ىّارد ىحػغد ةَ « ....ا ظغىات ىؼةّط را ىحيایؽ گؼداٌٍغکاال ی

ایً ةعف ب  2ظاىؾ، ةٍغ  6پاریؾ ىی رؿیو، در ىاده کٍّاٌـیّن پاریؾ اقاره و ارزاع قغه اؿث. ةَ ایً جؼجیب وكحی ةَ کٍّاٌـیّن 

 ىـانَ ىّرد جنؼیش كؼار گؼفحَ اؿث.

در كاٌّن اىؼیکا قٌّغ، ایً قؼط را آورده و ایً غٍّان کَ ایً غالیو دتث ٌيیةعف اول جضث  3كاٌّن غالیو جساری اٌگهیؾ ٌیؽ ىاده 

 ىلؼرات ىفنهی آىغه اؿث.« ادتات جيایؽ ةعكی» ُو جضث غٍّان 

ُیچ یک »جضث غٍّان  5ٌیؽ ایً ىـانَ ةَ مّرت ضيٍی كاةم پیگیؼی اؿث. در ىاده  1337ىنّب و آییً ٌاىَ آن  1310در كاٌّن 

ةضخ رد قغن دتث ةؼای غالیيی کَ چٍیً درظّاؿحی  9و ٌیؽ در ىاده « از غالیو زیؼ را ٌيی جّان ةَ غٍّان غالىث جساری اظحیار ٌيّد......

  ث، ىّرد اقاره كؼار گؼفحَ اؿث.ٌـتث ةَ آن ُا قغه اؿ

ةغون دتث، در كاٌّن ىػکّر غالىث و اؿحفاده از  اؿحفاده از غالىث ُيؼاه ةا دتث آنایً دو ىاده ةَ روقٍی ٌكان دٍُغه جفاوت ىیان  

، غالىحی کَ 9اده دٍُغگی در ایً دو ىاده ةَ مّرت مؼیش ٌیاىغه؛ ونی  ةَ مّرت ضيٍی كاةم پیگیؼی اؿث؛ در ةٍغ اول ى اؿث، قؼط جيیؽ

ةَ چیؽی جػؼیف قغه کَ جّان  1ىعانف ىلؼرات كاٌّن اؿث را كاةم دتث ٌيی داٌغ و ىا چٍان کَ اقاره کؼدیو غالىث در ایً كاٌّن در ىاده

 1310ل ىضنّالت داقحَ ةاقغ، ةٍاةؼ ایً غالىحی کَ فاكغ ایً مفث ةاقغ، اؿاؿا از دیغ كاٌّن گػار ؿا ؼجكعیل و جيایؽ ىضنّل را از دیگ

، 5ىاده  1ایً ىـانَ در آییً ٌاىَ در جتنؼه  وكحی چیؽی غالىث ٌتاقغ، چَ دتث قّد و چَ ٌكّد، اؿاؿا كاةم صيایث ٌیـثغالىث ٌیـث؛ 

  َ اؿث.ةَ مّرت مؼیش جؼ ىّرد اقاره كؼار گؼفح

                                                           
3
. Collective Marks 

4
 . Service Mark 

  .  در اداىَ ظّاُیو گفث کَ ىٍظّر از ىفِّم غام و در ىلاةم آن ىفِّم ظاص چیـث؟!5
 اؿث.  distinguish و distinctive.  ىػادل اٌگهیـی ایً ىفِّم، .6



 91-611، ص 6991،بهار 9ی، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماع
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
ىحی کَ جيایؽ ةعف ٌتاقغ، كاةم ةٍغ انف ىعؼح کؼده اؿث کَ غال 32ُو ایً ةضخ را در ىاده  1386كاٌّن ىؼةّط ةَ غالیو جساری 

داٌغ. ایً ىـانَ در چٍیً غالىحی اگؼ دتث ُو قغه ةاقغ، كاةم اةعال ىی 42دتث ٌیـث. ایً ةٍغ ٌلعَ اجکایی ىا در ایً ىلانَ اؿث. در ىاده 

 در ظنّص دتث غالىث و اةعال یک غالىث كاةم پیگیؼی اؿث. 124و  121در ىّاد ُو آییً ٌاىَ 

 

 در هؼٌاي ػام ٍ در هؼٌاي خاص( هفَْم توایز 2
اقحتاُی اؿث کَ ایً دو ىػٍا، غهث جفکیک ىیان  رؿغ کَ ىفِّم جيایؽ ةعكی را ةایغ در دو ىػٍای غام و ظاص ةَ کار ةؼد.ةَ ٌظؼ ىی

 ٌیاز ةَ امالح دارد کَ ذیال جّضیش داده ظّاُغ قغ. کَةَ زغو ٌگارٌغه در ةؼظی ىحّن صلّكی در ایً ةاره ىكاُغه قغه 

، ةٍغ 32، ةٍغ انف و ىاده 30ا جّزَ ةَ ىـایم فّق، داٌـحیو کَ دو ىاده اؿاؿی کَ ةٍیان ةضخ ىا را در ایؼان جكکیم ىی دُغ، ىاده ة

انف آن جكکیم ىی دُغ؛ اىا ؿّال ایً زا اؿث کَ آیا ایً دو ةیاٌگؼ یک ىعهب ُـحٍغ و یا ةا یکغیگؼ ىحفاوجٍغ؟ در ایً ةاره دو ٌظؼ وزّد 

 دارد.

یػٍی آٌچَ داظم ایً چارچّب كؼار ىی گیؼد، در ىلام جػؼیف غالىث جساری اؿث؛  30ول ىتیً ایً ىـانَ اؿث کَ: ىاده ٌظؼ ا

دتث غالىث جساری  قؼایط الزم ةؼای 32غالىث جساری ظّاُغ ةّد. در غیؼ ایً مّرت غالىث جساری ىضـّب ٌعّاُغ قغ. در صانیکَ ىاده 

ةیان قؼایط ایساةی ةؼای صيایث و  30در واكع ىاده را ةیان ىی کٍغ. یػٍی قؼایعی کَ یک غالىث ٌتایغ داقحَ ةاقغ جا كاةم صيایث ةاقغ. 

 ةیان قؼایط ؿهتی اؿث.  32ىاده 

ّق ایؼان ٌيی گػرد، ٍُّز ىضاکو ةَ ةا جّزَ ةَ ایً کَ چٍغ ؿانی ةیكحؼ از ىعانػَ آکادىیک غالیو جساری در صلایً گؼوه ىػحلغٌغ 

و ةا جّزَ ةَ ایً کَ كاٌّن كغیو غالیو جساری ىؼةّط ةَ  جفکیکی ىیان ایً دو ىاده كایم قٌّغؿعضی از پیكؼفث ٌؼؿیغه اٌغ کَ ةعّاٍُغ 

اؿث پػیؼش چٍیً  اؿث و فاكغ نضاظ ٌکات ریؽ و دكیق غالیو جساری ةّده اؿث، كاٌّن زغیغ ُو ةَ جازگی ةَ جنّیب رؿیغه 1310ؿال 

جفـیؼی دور از ذًُ اؿث. ةَ اغحلاد ایً گؼوه اغحلاد ةَ جفکیک ىیان ایً دو جٍِا ؿعث کؼدن ىـانَ و درگیؼ قغن در اىؼی پیچیغه ذٍُی 

 7اؿث کَ فاكغ ُؼگٌَّ ديؼه غيهی اؿث.

ىا وزّد دارد. ایً ٌظؼ جّؿط دیگؼان ُو در ىفِّم ىّرد ٌظؼ  32و ةٍغ انف ىاده  30ةٍاةؼ ایً در ایً ٌظؼ یک ایً ُياٌی ىیان ىاده 

چؼاکَ ةضخ جيیؽ دٍُغگی را 9چٍیً ٌظؼی را ىؼزش ةغاٌٍغ.کَ ةؼظی از اؿاجیغ ایً رقحَ  رؿغٌظؼ ىی صحی ایٍچٍیً ة8َاقاره قغه اؿث. 

 و ىاده فّق یک زا اقاره کؼده اٌغ.ذیم یک غٍّان ظؼح و ةَ ُؼ د 32ده و چَ در ىا 30چَ در ىاده 

ایً اؿث کَ ٌتایغ اجضاد و ایً ُياٌی ىیان ایً دو ىفِّم كایم قغ و ةایغ ىػحلغ ةّد ایً دو ىاده ىٍعق ىحفاوجی را دٌتال ٌظؼ دیگؼ 

 ىی کٍٍغ. ةَ ٌظؼ ٌگارٌغه در اؿحغالل گؼوه اول ضػف و اقکال وزّد دارد. 

وزّد دارد، یک ىفِّم ظاص جؼ  32ر ىاده ىا آٌچَ داظؼح قغه اؿث، یک ىفِّم غام از جيایؽ دٍُغگی اؿث؛  30ةضذی کَ در ىاده 

ٌغاقحَ ةاقغ، دیگؼی اؿث؛ غالىحی کَ ایً ویژگی را  از آن اؿث. کارکؼد امهی غالىث ایساد جيایؽ ىیان کاالُا و ظغىات یک ةٍگاه جساری از

قّد و فلط ىٍضنؼ در ةٍغ انف دیغه ىی  3210ةیان قغه اؿث، در اکذؼ ةٍغُای ىاده  30اؿاؿا غالىث ٌیـث. ایً جيایؽ ةعكی کَ در ىاده 

ةَ مّرت گيؼاه کٍٍغه، کَ در ةٍغُای دیگؼ  ٌیـث. گيؼاه کٍٍغگی کَ در ةٍغ ج ایً ىاده آىغه اؿث، قتاُث یا غیٍیث ةا غالیو جساری دیگؼ

مؼفا ةا  32ر ىاده ةا پػیؼش ٌظؼ گؼوه اول، د .ُو چیؽی زؽ جيایؽ دٍُغگی و نؽوم وزّد ایً كاةهیث ٌیـث 32و ؿایؼ ىـایم ىادهآن آىغه،

دیگؼ ٌیاز ةَ ذکؼ قغن ٌغاقث. ةایغ گفث كاٌٌّگػار اجفاكا در ایً ةػغ ایً ىاده را صکیياٌَ و ةَ دور از گؽافَ ذکؼ ةٍغ انف، ةـیاری از ةٍغُای 

 گّیی و جکؼار جٍظیو کؼده اؿث. 

ةؼای ُؼ ٌظؼی در غانو صلّق جٍِا و جٍِا چّن  ةایغ ةگّییوی ىا چٍیً جفکیکی را ةؼ ٌيی جاةغ، ؿاةلَ كضای در ٌلغ ایً ٌظؼ ُو کَ

ٌّزادی کَ ةؼای گػران زٌغگی ظّد، چكو ةَ دؿث ىادر دارد، ٌظام داٌكگاُی و غهيی صلّق را فؼزٌغ ةغاٌیو و ىضاکو را ىادر! پیؼوی مؼف 

 .از آرای دادگاه ُا در ٌظام داٌكگاُی زؽ جعؼیب و فكم کؼدن آن ُیچ ديؼه دیگؼی ٌغارد

                                                           
  19جا  17جساری، پایان ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ، داٌكکغه صلّق، داٌكگاه قِیغ ةِكحی، مفضَ. کالٌحؼی ؿػیغه ؿادات، اغحؼاض در صلّق غالیو 7
 108. فؼپّر وصیغ، غالىث ُای جساری غیؼكاةم دتث، پایان ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ، داٌكکغه صلّق، داٌكگاه قِیغ ةِكحی، مفضَ 8
  124و  123، مفضَ 1385اپ اول .  ىیؼصـیٍی، ؿیغصـً، فؼٍُگ ىانکیث فکؼی، زهغ اول، ٌكؼ ىیؽان، چ9

 136، مفض1390َ، صلّق غالیو جساری، ٌكؼ ىیؽان، چاپ اول، _______________و  
ُا غتارجٍغ از: فلغان كغرت جيایؽةعكی، ظالف اظالق داٌغ. ایً مّرتُای ىعحهف كاةم دتث ٌيیایً ىاده در ةٍغُای ىعحهف ظّد غالىث را در مّرت.  10

ةّدن غالىث، گيؼاه کٍٍغگی غالىث ٌـتث ةَ ىتغا کاال و ظغىث، جلهیغ غالىث از پؼچو، ٌكان ٌظاىی، ؿازىان و ىّارد ىكاةَ، صـٍَ و ٌظو غيّىی 

  کٍٍغه.ةَ ظؼز گيؼاه غیٍیث یا ىكاةِث غالىث ةا غالیو دیگؼ
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ت جيیؽ دٍُغگی ُـحٍغ ) جيایؽ در ىػٍای ظاص یػٍی ؼدیغ ٌـتث ةَ ایً ٌظؼ، ةایغ ةگّییو اكـام غالیيی کَ فاكغ كغرةؼای رفع ج

غالیو ظامی ىذم اؿو غام، غالىث جّمیفی و.... ُـحٍغ؛ در صانی  مّرت ىتـّط ةَ آن اقاره ظّاُغ قغکَ در اداىَ ىلانَ ةَ قؼط ؿهتی( 

 قّد.ىفِّىی فؼاجؼ از ایً اكـام اؿث و اؿاس و ةٍیان غالىث جهلی ىی کَ جيیؽدٍُغگی

ةَ وزّد دارد و ٌَ جـاوی؛ غيّم و ظنّص راةعَ  32و ةٍغ انف ىاده 30ىیان ةٍغ انف ىاده  رؿغىیةٍاةؼ جّضیضات ىػکّر ةَ ٌظؼ 

 ، ىفِّم غام آن اؿث.30ىفِّم ظاص جيایؽ و ىاده  32ایً ىػٍا کَ ةٍغ انف ىاده 

مفحی کَ اىکان و كغرت جيایؽ کاالُا و ظغىات ةٍگاه ُای »ىػٍای غام ىی جّان مفث ىحيایؽ کٍٍغه را ایً گٌَّ جػؼیف کؼد: در 

مفث ىحيایؽ کٍٍغه ىی ٌاىٍغ. ُؼ غالىث ةؼای ایً کَ ةحّاٌغ کاالی ) یا ظغىث( ىػیٍی را  از کاالی) یا  دارد ىعحهف اكحنادی از ُو را

مفث »یا « وزَ جيایؽ»آن را از دیگؼ غالیو جفکیک ؿازد. ایً مفث را  ةاقغ کَ یایغ، ةایغ دارای ومف وظنّمیحظغىات( دیگؼی ىحيایؽ ٌي
 ، ةٍغ انف ىّرد اقاره كؼار گؼفحَ اؿث.30ایً ُيان چیؽی اؿث کَ در ىاده .« 11گّیٍغ.« ىكعنَ

يات جّمیفی، رٌگ، ةػضی واژگان زغؼافیایی و ... ةَ ةَ ىػٍای اؿحفاده از اؿاىی غام، که»در صانی کَ غغم جيایؽ در ىػٍای ظاص آن 

غٍّان غالىث اؿث؛ ةَ گٌَّ ای کَ غالوه ةؼ جيایؽةعف ٌتّدن غالىث ةَ ظّر ذاجی، در ادؼ اؿحفاده از غالىث ُو ىحيایؽ کٍٍغگی در ذًُ 

 ةٍغ انف نضاظ قغه اؿث.  32ایً ىفِّم در ىاده  «ىعاظب ایساد ٌكغه ةاقغ.

 

 :در اًَاع ػالین بخشیتوایز ( بررسی 3
قٍاظحَ قغه ای را ةَ کار ىی گیؼد یا ةَ اةغاع و اةحکار دؿث ىی  ووكحی جازؼی ةعّاُغ غالىحی را اٌحعاب کٍغ، یا غتارت ىّزّد 

در زیؼ  ىحيایؽکٍٍغه ةاقغ.ةایغ ةؼگؽیٍغ کَ َ ُؼ صال او ُؼ غالىحی را اىا ة جّاٌغ در ایً ةاره از ىحعننیً ةؼٌغؿازی اؿحفاده کٍغ؛او ىیزٌغ. 

  .جيایؽ ةعكی در اٌّاع غالیو ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحَ اؿث

 

: ةعكی از ایً غالیو اؿاؿا در ؿاةلَ ادةیات یک کكّر وزّد ٌغاقحَ اٌغ و جازؼ ةؼای ظّد یک واژه  12 ػالهت اختياري (3-1

را ةحّان ىذال ُای «جاژ»و یا « پفچی»و « ىؽىؽ»غالىث ُای  قایغ. زغیغ اةغاع ىی کٍغ. وزّد چٍیً غالیيی در دٌیای اكحناد زیاد ٌیـث

ایً ٌّع غالیو ةِحؼیً غالیو از ٌظؼ   ( ىػيّل جؼیً ىذال در ایً غؼمَ اؿث.Kodakظّةی داٌـث؛ در ىیان ىذال ُای ظارزی، کغاك) 

ةا ایساد قغن آن پغیغ ىی آیغ. ةَ ُيیً  جيیؽ دٌغگی ُـحٍغ؛ چّن ُیچ ؿاةلَ ای در ذًُ قعل ٌـتث ةَ آٌِا ٌیـث و جيام ىػٍا و ىفِّم

  زِث در زؼیان دتث ُو ایً ٌّع غالىث کيحؼیً ایؼاد را ٌـتث ةَ ةضخ جيیؽ دٍُغگی دارٌغ.

 

قّد؛ در کاال و ظغىث غیؼ ىؼجتط اؿحفاده ىبظّد واژه ىػٍادار اؿث، اىا  در ایً غالیو: 14ٍ داللت کٌٌذُ 13ػالهت تخيلی( 2-3

، ةػضی از غالیو ُو . و....اٌحعاب آن ةَ غٍّان غالىث، ىػٍا و ىفِّم جازه ای ةغان ىی ةعكغ. ىذم پؼایغ ةؼای اجّىتیم، اپم ةؼای ىّةایم یػٍی 

ُیيانیا  ىاٌٍغُـحٍغ کَ ةا آن ىضنّل و کاال ةَ ٌّغی راةعَ دارٌغ؛ ةَ ایً مّرت کَ دالنث کٍٍغه ةَ آن کاال ُـحٍغ)غالیو دالنث کٍٍغه(. 

 جّاٌغ جيیؽدٍُغه ةاقغ. یک کار ذٍُی ٌیاز اؿث، ىی یعچال. چٍیً غالیيی ُو ةَ زِث ایً کَ ةؼای یافحً راةعَ قان، ایةؼ

 

یک و یک  گػاری ظّدرو وةؼای ٌام 206ةـیار ىؼؿّم اؿث. در دٌیای جسارت اؿحفاده از ایً ٌّع غالیو : ( اػذاد ٍ حرٍف3-3

صؼوف و اغغاد اگؼ ةَ درؿحی اٌحعاب ٌكٌّغ، یلیٍا ٌيی جّاٌغ جيیؽ دٍُغه ةاقغ و ٌّع غالىث اؿث.  ُایی از ایًٌيٌَّ ظّراکیىضنّالت ةؼای 

 ةَ غتارجی ىذم غالیو غام اؿث. اىا اٌحعاب یک جؼکیب ىٍاؿب از غالیو ایً گؼوه ُو ىی جّاٌغ جيیؽ دٍُغه ةاقغ. 

از ةَ ُو ىػيّال اؿث. ؿؼٌام یػٍی واژه یا ىسيّغَ صؼوفی کَ  ظّب اؿث کَ ةَ گؼوه دیگؼی از غالیو ُو اقاره کٍیو و آن ؿؼٌام

ىی جّاٌٍغ جيایؽ ةعف ةاقٍغ. ىاٌٍغ ؿيث کَ چـتیغن صؼوف اةحغای یک جؼکیب از کهيات ةَ دؿث ىی آیغ. ایً گؼوه از غالیو ُو كاغغجا 

 اؿث. اٌـاٌی غهّم کحب جغویً و ىعانػَ ؿازىانؿؼٌام 

ای کَ ةؼىنادیق ىحػغد مغق ىی کٍغ. غالیو غام ُو ةَ زِث آن کَ جػییً کٍٍغه ٌّع کاال یا : غام یػٍی واژه 15( ػالین ػام4-3

جّاٌٍغ ةَ جا ُیچ گٌَّ كغرت جيیؽ دٍُغگی ٌغارٌغ و ٌيیغظغىاجی ُـحٍغ کَ غؼضَ قغه اٌغ، ةؼ ىنادیق فؼاوان مادق ُـحٍغ؛ ةٍاةؼ ایً كاغ

                                                           
  49ضَ ، مف1389چاپ اول  کؼیيی، ىضيغصـیً، غالیو جساری در صلّق ایؼان، ىسيع غهيی و فؼٍُگی ىسغ،. 11
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 6یا مٍغنی ةؼای چٍیً ىضنّالجی اؿث. ةَ ایً ىـانَ در کٍّاٌـیّن پاریؾ ىاده  غٍّان غالىث ةؼگؽیغه قٌّغ. ىذال ایً ٌّع غالیو ىتم

کَ در ایً ىاده آىغه، ةَ ٌظؼ ُيیً ىـانَ را ىغ ٌظؼ دارد. غالوه ةؼ کٍّاٌـیّن « ٌّع»ةعف ب ىاده، اقاره قغه اؿث؛ واژه  2ظاىؾ در ةٍغ 

 ىاده مؼیضا ةَ ایً ىـانَ اقاره ىی کٍغ.  1ر جتنؼه ، د1387ُو ةؼظالف آییً ٌاىَ  1337پاریؾ، در آییً ٌاىَ ىنّب 

غالوه ةؼ ایً واژگان کَ از ُيان اةحغا غام ُـحٍغ، ةػضی غالیو ُـحٍغ کَ اةحغا كغرت جيایؽ دٍُغگی داقحٍغ، اىا پؾ از گػقث 

ىغجی، آن چٍان ىػؼوف ىی قٌّغ کَ ةؼای جّمیف و ٌاىیغن آن کاال ) یا گاُی اوكات ظغىث( ةَ کار ىی روٌغ و ةغیً جؼجیب دیگؼ كغرت 

جػتیؼ قغه اؿث. در ایً مّرت صق اٌضناری ٌـتث ةَ آن غالىث از « غام قغن»ةَ فؼایٍغؿث ىی دٍُغ. از ایً جيایؽ ةعكی ظّد را از د

ةیً ىی رود و در مّرت دتث اةعال ىی قّد. ایً ىـانَ ةَ ویژه در ىّرد ىـایهی رخ ىی دُغ کَ جا کٍّن در ةازار ؿاةلَ صضّر ٌغاقحَ اٌغ. 

 رخ داده اؿث.  17آؿپؼیً و 16کؾایً اجفاق ةؼای غالئيی ىذم زیؼاىذال 

ظؼح قغه اؿث، ظّاُان کَ ماصب غالیو 25/9/1381و در ٌظام كضایی ىا ؿاةلَ زیادی دارد. در پؼوٌغه ای کَ در ایً ٌّع غالی

“AQUA”  و “AQUA MAX” ةّد، غهیَ ظّاٌغه کَ غالىث“AQUAPrima”  را دتث کؼده ةّد، قکایث ىی کٍغ و ظّاُان اةعال

ىكحؼك ُـحٍغ کَ از کهيات غام ةّده و ُیچ یک  ”AQUA“ایً غالیو( مؼفا در کهيَ » ) غالىث او ىی قّد. دادگاه اقاره ىی کٍغ کَ: 

ةَ صغی ٌیـث کَ ىّزب اقحتاه ىكاةِث غالىث ُا  Primeاز ظؼفیً صق اؿحفاده اٌضناری از آن را ٌغارٌغ. ةا جؼکیب آن کهيَ ةا کهيَ 

یک ایؼاٌی ةَ راصحی  رؿغ. اوالرأی كاةم ٌلغ ةَ ٌظؼ ىی. ایً 18و ؿپؾ ایً رای در دادگاه جسغیغ ٌظؼ اةؼام ىی گؼدد« ىنؼف کٍٍغه قّد.

قحَ ةاقغ اؿاؿا ٌتایغ اگؼ غالىحی غام ةاقغ جا زىاٌی کَ وزَ ىيیؽه ٌغا پؾ جيایؽةعكی کافی ٌغارد داٌیاىیان آٌِا دچار ؿؼدرگيی ىی قّد؛ 

 غهیؼغو غام ةّدن دتث و دارای صق ُو قٍاظحَ قغه اؿث!  AQUAةَ دتث ةؼؿغ و صال آن کَ 

 

کَ غالىث ةؼای آن ةَ اؿث کَ ةیان کٍٍغه کیفیث یا ویژگی ىضنّل یا ظغىحی اؿث  ی: واژه، ٌام یا ؿيته19( ػالهت تَصيفی5-3

ضنّل یا ویژگی آن اؿث. ىذم ٌؼم ةؼای پحّ. ایً دؿحَ از غالیو، در اةحغا فاكغ كغرت پؾ غالىث جّمیفی جّضیش دٍُغه یک ىکار ىی رود؛ 

 6در کٍّاٌـیّن پاریؾ، در قق دوم از ةٍغ ب ىاده  جيایؽةعكی ُـحٍغ؛ ىگؼ ایً کَ ةَ ىّزب اؿحفاده ىـحيؼ ایً ىفِّم را دارا قٌّغ

 ، كیيث و یا زىان ةاقغ را رد ىی کٍغ.. کيیث ،کیفیث جػییً ةؼایظاىؾ، دتث غالىحی کَ مؼفا ةؼای 

َ ُای ایً کكّر ىّنف 1994ّن غالیو جساریكاٌ 3در ایً ةاره كاٌّن اٌگهیؾ ىـانَ را ةَ ظّةی روقً ؿاظحَ اؿث. در ةٍغ اول ىاده 

قٌّغ، ىّنفَ ُای جّمیفی  ایً ىـانَ ىّرد اقاره كؼار گؼفحَ اؿث؛ اگؼ آٌچَ کَ در ایً كاٌّن آىغه ةا ٌگاُی ةَ ىـایم صلّق داظهی آورده

زىان در اةػاد ىعحهف ىؼجتط کيیث، ُغف کاال و  ، کیفیث،واژه زغؼافیایی ةاقٍغ: ایً قؼحةّدن یک غالىث در صلّق ىا ىی جّاٌٍغ ةَ 

 ىضنّل و ظغىث 

ةؼای ىضنّالت ىذم پیكؼو ةؼای ُؼ ىضنّل یا ظغىحی. در فؼاٌـَ ةؼاق کٍٍغه :کیفیثغالىث کؼىان ىّجّر. م ىذ واژه زغؼافیایی

ُيچٍیً کهيَ اغال ةَ غٍّان غالىث ٌحّاٌـث ىّرد  20ىؼةّط ةَ ٌظافث اجّىتیم و ٌیؽ غيال ٌكکً ةؼای ظؼوف قیكَ ای ىػحتؼ قٍاظحَ ٌكغ.

« یفّر»ىذم  زىاندارو.  ةِتّد ةؼایىذال  ُغف کاال در قیؼُای پاؿحّریؽه. «نیحؼ  1»ىاٌٍغ  کيیث 21پػیؼش در ٌظام صلّكی ىا كؼار ةگیؼد.

  .ةؼای صيم و ٌلم
 

: قایغ ةػضی ةا اؿحفاده از ٌام ظاٌّادگی ةَ غٍّان زؽء الیٍفک صلّق ظّد ةؼای ارایَ ىضنّالجكان ًام ٍ ًام خاًَادگی (6-3

َ در ةؼظّرد کٍٍغ. دنیم ایً اىؼ ُو اصحياال فؼاواٌی ایً ٌام ُا در ةازار اؿث. ىذم داروظاٌَ دکحؼ اىیٍی، ؿُّان صاج صـیً و .... ایً ىـان

کَ قعل داةث کٍغ ركاةث غیؼ ىٍنفاٌَ و در واكع ٌّغی گيؼاه کٍٍغگی رخ داده اؿث. اىا در كاٌّن صلّق فؼاٌـَ ُو ىاٌػی ٌغارد، ىگؼ ایً 

و ٌیؽ در كاٌّن اىؼیکا دتث ایٍچٍیً غالیيی ىيٍّع اؿث. ىگؼ در ادؼ اؿحفاده ىـحيؼ و ایساد جيایؽ  2ةٍغ انف ةعف 11اٌگهیؾ در ىاده 

ـث. الزم اؿث كاٌّن وضع قّد یا ی در صلّق ىا وزّد دارد و وضع امال ىػهّم ٌیةعكی. ةَ ظّر کهی ٌـتث ةَ ٌام ظاٌّادگی جؼدیغ زغ

ةَ ٌظؼ ٌگارٌغه اؿحفاده از ٌام و ٌام ظاٌّادگی ةَ غٍّان غالىث ىيکً رای وصغت رویَ یا ةَ ُؼصال ٌّغی انؽام، كضیَ ىكعل قّد. ىعاةق 

                                                           
16

 Xerox 
17

 Aspirin 
  45و  44، مفضَ 1383، اٌحكارات ىِغ صلّق، چاپ اول، صلّق ىانکیث ىػٍّی در دادگاه غالىث جساری و اظحؼاغاتپّرٌّری، ىٍنّر، . 18

19
 . Descriptive Marks 

، مفضَ 1382، ؿازىان ىعانػَ و جغویً کحب غهّم اٌـاٌی داٌكگاه ُا)ؿيث(، چاپ اول، صلّق ىانکیث ةؼ غالیو جساری و مٍػحی. قيؾ، غتغ انضيیغ،  20

81  
  125و  124، مفضَ   پیكیًپّرٌّری، ىٍنّر، . 21
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ؼی اؿث یا ظیؼ، ةایغ ىّرد نضاظ كؼار گیؼد رویَ ای قتیَ ةَ صلّق اؿث؛ اىا ایً کَ چَ ظّر از آن اؿحفاده ىی قّد و آیا ىعم صق دیگ

جا در کارُا و اٌحعاب ُای ظّد آزادٌغ، امم ةؼ آزادی اؿث و ىضغودیث اؿحذٍا اؿث. غفؼاٌـَ. ایً دیغگاه ىتحٍی ةؼ ایً اؿث کَ اقعاص كاغ
22  

-ةٍاةؼایً ىػيّال از ةٍگاه ُا ظّاؿحَ ىیغگی ُـحٍغ. فاكغ كغرت ىحيایؽکٍٍاگؼ ةَ جٍِایی اؿحفاده قٌّغ، رٌگ ُا  رًگ ّا: (3-7

غ ةَ غٍّان غالىث دتث قّد ةایغ ؿیـحو و ٌظام ٌةؼای ایً کَ رٌگ ةحّا. قّد جا جؼکیتی از رٌگ ُا را در غالىث جساری ظّد اؿحفاده کٍٍغ

داقحَ  ةایغ وزّدقؼایط زیؼ  ىٍظّر،ؼای ایً ةغ. دكیلی وزّد داقحَ ةاقغ جا آن را ةكٍاؿغ و ةغاٌغ کَ چگٌَّ ىی جّاٌغ جيیؽدٍُغگی ایساد کٍ

 ةاقغ:

ج( از رٌگ ُای غیؼ کارةؼدی ةاقغ. ىذال رٌگ ُای دارای  ب( دارای ىػٍای داٌّیَ ةاقغ. انف( ةَ غٍّان یک ٌياد ةحّاٌغ غيم کٍغ.

 23جكػكع روقً در وؿایم ایيٍی ٌيی جّاٌٍغ ةَ غٍّان غالىث اؿحفاده قٌّغ.

 

 :توایز بخشی( اقسام 4
قّد، یا ةَ ذات غالىث ةؼ ىی گؼدد و ىعهق اؿث یا ةَ مّرت ٌـتی و در ىلایـَ ىیّر کهی ایؼادی کَ ىاٌع از دتث یک غالىث ةَ ظ

ُای ةا ؿایؼ غالیو اؿث کَ ایً ایؼاد ایساد ىی قّد. ایؼاد ٌـتی ىذم غالیيی کَ قتاُث گيؼاه کٍٍغه ةا ؿایؼ غالیو دارٌغ کَ در ةؼظی از ةٍغ

آىغه اٌغ؛ یا گاُی ایً ایؼاد ةَ ذات ظّد غالىث ةؼىی گؼدد. از زيهَ غالیيی کَ دارای ایؼاد ىعهق و ذاجی ) ٌَ ٌـتی و در  86ّن كاٌ 32ىاده 

غ. درواكع چٍان کَ در ةضخ كتهی دیغیو، ؿاظحيان ایً کهيات و فاكغ كغرت جيایؽ دٍُغگی ُـحٍ ىلایـَ ةا دیگؼ غالیو( ُـحٍغ، غالیو

 ی اؿث کَ ٌيی جّاٌٍغ غاىم جكعیل غالىث ةاقٍغ. غالىث ُا ةَ گٌَّ ا

ىیؽان مفث ىيیؽه در ُؼ غالىحی یکـان ٌیـث. در ةؼظی جيیؽدٍُغگی ةیكحؼ اؿث و در ةؼظی کيحؼ، ُيچٍیً ٌیاز ةَ جيایؽ ةعف 

ر آن کاال یا ظغىث ةّدن غالىث در غالیو ىعحهف ُيیكَ ةَ یک ىیؽان ٌیـث؛ ةَ ظّر ىذال، غالىحی کَ ذًُ ىنؼف کٍٍغه را ةَ مفحی د

. یلیٍا ىیؽان دالنث کٍٍغگی ةؼف ٌـتث ةَ یعچال ةیكحؼ از واژه یکـاٌی ٌغارٌغُيیكَ دالنث ) غالیو دالنث کٍٍغه(،  رٍُيّن ىی ؿازٌغ

ث غیؼ ُیيانیا ةؼای آن اؿث؛ امال گاُی ىؼز ةـیار ةاریکی ىیان واژه ُا وزّد دارد؛ ةَ ظّری کَ غتّر از آن ىؼز ؿتب ىی قّد یک غالى

كاةم دتث ةاقغ و ةا جغییؼی کّچک ُيان اٌحعاب كتهی، غالىحی جيایؽةعف اؿث. ُيیً زا اؿث کَ ؿالیق ىعحهف و ٌظؼات گٌّاگّن زهّه 

 گؼ ىی قّد. ایً زا اؿث کَ کار ُو ةؼای اُم فً ةازار و ُو ةؼای كضاوت، کار آؿاٌی ٌیـث.

ىحيایؽکٍٍغگی ُـحٍغ و یا در ادؼ اؿحفاده و ةَ مّرت اکحـاةی ایً مفث را دارا ىی چٍیٍی یا ذاجا وازغ یا فاكغ كغرت مفث ُای ایٍ

 قٌّغ:

 

: غالىث جساری ةایغ صغاكم جيایؽ را در ذًُ ىعاظب ایساد کٍغ؛ یلیٍا اگؼ اؿاىی غام و مفات ةَ 24توایز بخشی راتی (4-1

يیؽه ةا جّزَ ةَ ٌّع غالىث، ٌّع جسارت، جػغاد ىعاظتان، زىان جٍِایی ةعّاٍُغ اؿحفاده قٌّغ، ایً مفث را ٌعّاٍُغ داقث. ىیؽان مفث ى

ارایَ آن، زةاٌی کَ غالىث ةا آن ارایَ قغه و ؿایؼ اوضاع و اصّال جكعیل داده ىی قّد. در ایً ةاره ةایغ كاضی در جالش ةاقغ کَ ةَ یک 

ایً ظنینَ ةا جّزَ ةَ غّاىم ىعحهف صامم قغه ةاقغ،  ؿّال پاؿط دُغ: آیا غالىث در ذًُ ىنؼف کٍٍغه ىی جّاٌغ جيیؽ ایساد کٍغ؟!. اگؼ

 صق اٌضناری ایساد و جػؼض ةَ آن ىيٍّع ىی قّد. 

دالنث  ، اگؼ غالىث25كاضی در اىؼیکا اول ةَ ظّل غالىحی کَ ىّرد ادغای ظّاُان اؿث جّزَ ىی کٍغ جا ةَ ایً ؿّال پاؿط دُغ.

کٍٍغه، اظحیاری یا كؼاردادی ةاقغ، ةَ ظّر ذاجی ظامیث جيایؽدٍُغگی را دارد؛ ةَ ایً جؼجیب یک غالىث ىٍضنؼ ةَ فؼد اؿث چّن کیفیث 

 26اٌضناری ةؼای جكعیل و جيایؽ کاالُای ىكعل دارد.

                                                           
-93داٌكکغه صلّق داٌكگاه قِیغ ةِكحی، ؿال جضنیهی ،  کارقٍاؿی ارقغ رقحَ صلّق غيّىی، جلؼیؼات درس آزادی ُای غيّىی. اؿالىی، رضا، 22

1392  
23

 . Dana, Shilling, ESSENTIALS of Trademarks and Unfair Competition, Willey publication, 2002, p 32  
24

. Inherent Distinctive  
25

. Sheff.  Jeremy .N ,The (Boundely) rational basis of trademark liability: reconciling the federal trademark 

dilution act and the lanham act. P 47 Available at: 

http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=7710&context=expresso 
26

 . Pendsey , Nandan, Should Distinctiveness have anything to do with Dilution, p 9, Available at: 

http://www.nalsarpro.org/PL/Articles/distinctiveness.pdf  &  Stadler Nelson, Sara, Ibid, p 10 &18 

http://www.nalsarpro.org/PL/Articles/distinctiveness.pdf
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فَ ٌيّدن صؼف اقّد. اضی اٌسام ىیایؼ راه ٌتاقغ، در آن دؿث کاری ُگاُی ةؼای ایً کَ جيایؽ دٍُغگی ایساد قّد و ىاٌػی ةؼ ؿ

ةؼظی ىّارد دیگؼ از ایً دؿث  و گػاری یؼ ىحغاول اؿث، ظط جیؼهاضافَ، صؼف جػؼیف، اؿحفاده از صؼوف ةؽرگ و غیؼ چـتان در زایی کَ غ

ایٍچٍیً ةَ گم ةافث قادنی و  دارد. غالىث ُای ٌؼىیٍَ، از ایً ىّارد در ٌظام اكحنادی ىا زیاد وزّد ىی جّاٌغ جيایؽ دٍُغگی را ایساد کٍغ.

 . اقاره ةَ پؼوٌغه ای در ایً ةاره ىی جّاٌغ ىٍاؿب ةاقغ. وزّد آىغه اٌغ

را داقث، اىا دادگاه ةَ اؿحٍاد ایً کَ « ىادیؼان» ظّاُان از دادگاه جلاضای انؽام اداره ىانکیث مٍػحی ةَ دتث غالىث ظّد یػٍی 

ٌيی جّاٌغ جيایؽ ةعكی ایساد کٍغ، ةَ رد ایً ظّاؿحَ و ةی صلی « ىاد»وه اضافَ ٌيّدن کهيَ ایؼان غام اؿث و كاةم دتث ٌیـث؛ ةَ غال

ایً رای ةَ ٌظؼ ٌگارٌغه ةا اقکال زغی ىّازَ اؿث. چؼا کَ ةَ ایساد ومف 27ظّاُان رای داد و ایً رای در ىؼزع جسغیغ ٌظؼ اةؼام قغ.

ةٍاةؼ ایً اؿحغالل «. ىاد ایؼان»را ىی ظّاُغ ٌَ « ىادیؼان» ساری ةا غٍّان جيایؽةعكی در ٌحیسَ جؼکیب جّزَ ٌكغه اؿث. ظّاُان، غالىحی ج

ُؼکغام « ایؼان»و « ىاد»صق اٌضناری پیغا ظّاُغ کؼد، ٌَ ٌـتث ةَ « ىادیؼان»دادگاه ةا اقکال ىّازَ اؿث. یلیٍا ایً جازؼ ٌـتث ةَ 

 ةّد. زغاگاٌَ؛ ةَ ایً جؼجیب کهيَ ایؼان كعػا ىّضّع صق اٌضناری وی ٌعّاُغ

 

: وكحی مفحی از اةحغا ىيیؽه ٌتّده اؿث، ونی در ادؼ اؿحفاده از آن ةَ جغریر ىیان ىؼدم زا ةاز کؼده 28توایز بخشی اکتسابی (2-4

ةَ ایً جؼجیب ةایغ گفث  29و ایً مفث را کـب ٌيّده اؿث، ایً ةضخ ىعؼح ىی قّد. در واكع ٌّغی ىػٍای داٌّیَ در آن ىكاُغه ىی قّد.

اةحغا مفث ىيیؽه ٌغارد، ةا اؿحفاده ىـحيؼ ىی جّاٌغ صق اٌضناری ایساد ةؼای قعل ایساد ٌيایغ و آن را جتغیم ةَ ىال و ىهک غالىحی کَ از 

کـب مفث جيایؽةعكی ةؼای غالىحی کَ از ُيان اةحغا ُیچ گٌَّ جيایؽی ٌيی جّاٌـث ایساد » او کٍغ؛ ةٍاةؼایً مفث ىيیؽه اکحـاةی یػٍی

ىّرد اقاره كؼار گؼفحَ اؿث و ایً  1ةٍغ  15ایً ىـانَ در ىاده  «اؿحفاده ىـحيؼ ایً مفث در آن ایساد قغه اؿث.کٍغ؛ ونی ةَ جغریر ةا 

 اىکان را ةؼای اغضا فؼاُو کؼده کَ در مّرت ىحيایؽ ٌتّدن غالىث در اةحغا، كاةهیث دتث ةَ جكعیل جيایؽ از ظؼیق اؿحػيال ىؼةّط قٌّغ.

 .قغه اؿثاجضادیَ اروپا  در کَ ةٍایی ةؼای جنيیو گیؼی ُای ةػغیاؿث « 30ىّج ؿّاری در چیيؾ» غالىث  ىذال ىِو پؼوٌغه

. كاضی اغالم کؼد کَ کَ ةؼ ظتق ةٍغ اٌحعاب و ىّرد اغحؼاض كؼار گؼفث کَ ةؽرگحؼیً دریاچَ قِؼ ةایؼن آنيان ةّد، ةَ غٍّان غالىثچیيؾ 

31مفث ىيیؽه از ظؼیق اؿحفاده فؼاُو گؼدیغه اؿث. دؿحّر انػيم اروپایی اىکان کـب  3ىاده  3
 

ُو زانب اؿث. از ایً غالىث ىفِّم یک ٌّقیغٌی فِيیغه ىی قّد؛ اىا ةا اؿحفاده ىـحيؼ ایً در ایً ةاره اقاره ةَ غالىث کّکاکّال 

 32جيیؽ دٍُغگی اکحـاةی را ةَ دؿث آورده اؿث.

 درایً  کاالُایی ةا ایً ٌام کَ قغ ىكعل کؼد ىی جّنیغ ىّی قحؼ جّمیفی ٌام ةا کيؼةٍغ را ظّاُان ُيچٍیً در پؼوٌغه ای     

 33گؼدیغه اؿث. داٌّیَ ىػٍای دارای قغ ىی جّنیغ ظّاُان جّؿط کَ پؼوٌغه

 در پایان درةاره جكعیل جيایؽةعكی، زىان و ىؼزع ایً جكعیل ةایغ چٍغ ٌکحَ را ىّرد اقاره كؼار دُیو:

اکحـاةی غالوه ةؼ ظّد واژه، غّاىم دیگؼی ُو دظیهٍغ. ىیؽان و روش جتهیغات، ىیؽان فؼوش، ٌعـث ایً کَ در وزّد مفث ىيیؽه 

غالوه ةؼ ایً غّاىم، ىـایم  34ظّل ىغت و روش اؿحػيال غالىث، ةؼرؿی ُای مّرت گؼفحَ ىیان ىنؼف کٍٍغگان و جهلی آٌان از غالىث.

کَ قعل جّاٌـحَ ٌـتث ةَ ىضنّل ظّد ةَ دؿث ةیاورد، اظِاراجی کَ دیگؼی ُو كاةم ظؼح ُـحٍغ. ىیؽان ؿؼىایَ گػاری، ؿِو ةازاری 

افؼاد صؼفَ ای در ظنّص آن غالىث ىعؼح ىی کٍٍغ. و ُيچٍیً اكغاىات ركتا و ؿایؼ ذی ٌفػان ُو ةایغ ةَ ایً نیـث اضافَ قّد. ةَ ای 

35ىم و ىّارد دظیم را ؿٍسیغ.فِؼؿث ىّارد دیگؼی ُو ىی جّاٌغ افؽوده قّد؛ در زىان جنيیو گیؼی اؿث کَ ةایغ غّا
 

                                                           
13627.  پّرٌّری، ىٍنّر، پیكیً، مفضَ 27

  
28

 . Acquired Distinctive 
29

 . Secondary Meaning 
30

 windsurfing chiemse 
  http://www.ipo.gov.uk . ةؼای ىكاُغه ىحً رأی رزّع کٍیغ ةَ: 31

32
 Nandan,  Pendsey, Ibid, p11 

33
  .DAVIS JENNIFER , Intellectual Property Law, oxford university press, Fourth Edition, 2012, p 182 

14234ىیؼصـیٍی، ؿیغصـً، صلّق غالیو جساری، پیكیً، مفضَ .34
  

 . در ایً ةاره كاٌّن اىؼیکا غّىم را ایً گٌَّ ةؼقيؼده اؿث:35

 انف( زىان، گـحؼه، ىضغوده زغؼافیایی جتهیغات و قِؼت ....

 ب( ىیؽان، صسو و ىضغوده زغؼافیایی فؼوش کاال وو ارایَ ظغىات جضث غٍّان آن غالىث

 جكعیل صلیلی غالىث ج( ىضغوده
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دوم  ایً کَ ضؼورجی ٌغارد جا ىفِّم داٌّیَ ةَ ظّر کاىم زایگؽیً ىفِّم اونیَ قّد و ةَ ظّر کهی زای آن را ةگیؼد، ُيیً کَ افؼاد 

 از آن واژه ةَ ىفِّىی غالوه ةؼ ىفِّم اونیَ ةؼؿٍغ کافی اؿث.

حگی دارد. ُؼچَ كغر غالىحی کَ اٌحعاب قغه جّمیفی جؼ و غام جؼ ةاقغ، ؿّم ىیؽان وؿػث ىفِّم جيایؽ ةعكی ةَ اٌحعاب غالىث ةـ

، صّزه ىفِّم جيایؽةعكی داٌّیَ کَ ىی ظّاُغ زایگؽیً ىفِّم اونیَ قّد، ةایغ ةیكحؼ ةاقغ. ةَ غتارجی ُؼچَ كغر واژه اٌحعاةی غام جؼ ةاقغ

 آن واژه ىّرد ٌیاز اؿث. ىیؽان فػانیث و ؿؼىایَ گػاری ةیكحؼی ةؼای جغییؼ جنّر ىؼدم ٌـتث ةَ 

ةؼای جيایؽةعف ةّدن یک غالىث ةایغ یک اٌـان از ككؼ ىحّؿط ةا ُّش ىحّؿط ىالك كؼار گیؼد، ٌَ اٌـاٌی ةـیار  چِارم       

از ةا اؿحٍتاط  36جیؽُّش و ٌَ اٌـاٌی ةا ُّش کيحؼ از ىحّؿط. یػٍی یک اٌـان کاىال غادی، وكحی غالىث را ىی ةیٍغ، ٌتایغ گيؼاه قّد.

آىغه اؿث، صحی اگؼ ىنؼف کٍٍغگان ككؼ ظامی ُو ةاقٍغ، ایً ىػیار وزّد دارد، چّن جسارت فلط  30/4/87ىّرخ  527دادٌاىَ قياره 

 .37ةؼای آن ككؼ ظاص اٌسام ٌيی قّد

 . ایً کَ زىان ةؼرؿی ایً مفث، زىان ارایَ و ةؼرؿی جلاضا اؿث پٍسو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 . Elias ,Stephen and Stim ,Richard, Patent, Copyright & Trademark, nolo, 7 th edition2004, p 402 

  28مفضَ  . ةَ ٌلم از فؼپّر وصیغ، پیكیً، 37
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 گيري ًتيجِ
الىث جساری اؿث. ظّری کَ فنم ُيَ جػؼیف ُا از غالیو جساری، جيایؽ ةعكی)وزَ ىيیؽه ; جيایؽ ةعكی کهیغی جؼیً ةضخ در غ

ای کَ جػؼیف از غالىث جساری را از غؼب جا قؼق غانو ةؼرؿی کٍیو ةایغ ىٍحظؼ ةاقیو جا ةَ واژه جكعیل ; وزَ جيایؽ( اؿث؛ ةَ گٌَّغاىم 

قؼط را ةَ مّرت ىٍفی ایً اگؼ . ػاریف ةَ مّرت قکم ىذتث جيایؽةعكی ىی آیغای ىػادل ایً ىفِّم ةؼؿیو. ایً اٌحظار ىا ىػيّال در ج

غالیو دؿحَ اظیؼ غالىث غیؼ كاةم صيایث ُـحٍغ. در كاٌّن ىا ىنغاق « غالیيی کَ فاكغ كغرت جيایؽ ةعكی ُـحٍغ.»ةیان کٍیو ىی قّد 

 آىغه اؿث.  86ّن ةٍغ انف كاٌ 32ةٍغ انف و ىنغاق ةیان دوم در ىاده  30ةیان ٌعـث در ىاده 

ةؼای قٍاظث ُؼیک از ایً دو ةایغ دیگؼی را قٍاظث و ةا قٍاظث آٌِا ظّاُیو فِيیغ کَ ٌتایغ ادغای ایً ُياٌی ةیً ایً دو داقث. 

در  30ةضخ جيایؽ ةعكی ىاده اؿث.  32اغو از ةٍغ انف ىاده  30ه ةَ غتارجی راةعَ ةیً ایً دو ىفِّم راةعَ جـاوی ٌیـحٍغ؛ ةهکَ ةٍغ انف ىاد

كاةم رویث اؿث و كاةم ظالمَ قغن ةَ ةٍغ انف ٌیـث. ةا ایً  -کَ در ةٍغُای دیگؼ ىاده آىغه  -ىذم غالیو ىكاةَ  32اکذؼ ةٍغ ُای ىاده 

ر د ٌگاه الزم اؿث ةؼای قاظث جيایؽ در ىػٍای ىٍفی ) کَ ىا آن را جيایؽ در ىػٍای ظاص ٌاىیغیو( جيایؽ در ىػٍای ىذتث ) کَ ىا آن را جيایؽ

 .ىػٍای غام ٌاىیغیو( را ةكٍاؿیو

جيایؽ ةعف ٌتّدن یک غالىث در ُيان ىؼاصم اٌحعاب و دتث آن رخ ٌيایی ىی کٍغ؛ اگؼ ُو از دتث زان ؿانو ةَ در ةتؼد، ظعؼ 

اده ریـک ُيیكگی اةعال در ةؼاةؼش ظّاُغ ةّد. ایً اؿث کَ قعل ةایغ ةغاٌغ چَ غالىحی را ةایغ ةؼگؽیٍغ جا ُو در دتث و ُو در اؿحف

ٌکؼده ةاقغ. ةَ ظّر کهی غالیيی کَ کيحؼیً ریـک را دارٌغ، غالیو اظحیاری، جعیهی و دالنث کٍٍغه ُـحٍغ کَ چّن در ارجتاط کاىم ةا 

ه ةعكی را ایساد ىی کٍٍغ. اىا غالیيی چّن رٌگ ُا، ٌام و ٌام ظاٌّادگی، واژ غالىث ٌیـحٍغ و یا گاُی ُیچ ارجتاظی ٌغارٌغ ةَ ؿادگی جيایؽ

 ُای زغؼافیایی، اغغاد و صؼوف ةایغ جيایؽ ةعكیكان ادتات قّد. ةغیً ىٍظّر ىػيّال راُکارُایی ىذم اؿحفاده از رٌگ ُای جؼکیتی، اغغاد و

 صؼوف چٍغ کاراکحؼی، واژگان زغؼافیایی ظاص و غیؼ ىحغاول پیكٍِاد ىی قّد.

 در پایان پیكٍِاد ُایی ةَ قؼح زیؼ جلغیو ظّاُغ قغ:

جفکیک ىیان ىػٍای غام و ظاص جيایؽةعكی ُو جسار، ُو كاضی، ُو ىاىّر دتث غالىث و ُو کـاٌی کَ ةا غالیو جساری ؿؼ و ( ةا 1

 کار دارٌغ، ظّاٍُغ جّاٌـث دكیق جؼ غالىث جساری را اٌحعاب و ؿپؾ ةؼرؿی کٍٍغ. پؾ الزم اؿث ایً جيایؽ ىّرد جّزَ ةاقغ.

ه از ٌام و ٌام ظاٌّادگی ةَ غٍّان غالىث جساری ىكعل قّد. الزم اؿث كاٌٌّگػار و رویَ الزم اؿث ىلؼرات ىؼةّط ةَ اؿحفاد (2   

 كضایی و ٌیؽ ٌظام داٌكگاُی فکؼی ةیٍغیكٍغ و اال ةازار ظّد، كضیَ را صم ظّاُغ کؼد کَ ىػهّم ٌیـث راه صم ةازار ىٍعلی و دكیق ةاقغ یا

 ظیؼ؟!

جّاٌغ اؿاس ىكّرجی ةّدن ٌظؼ کارقٍاس ةؼای كاضی، غيال ىی ری ةضذی ىتِو اؿث؛( ىـانَ ارزاع ةَ کارقٍاس در ٌظام غالیو جسا3

 ازوکاری اٌغیكیغه قّد کَ ایً ٌظؼ دؿث کو در قؼایط ظامی ةؼای كاضی الزم االجتاع ٌتاقغ.ارزاع ةَ کارقٍاس را از ةیً ةتؼد. الزم اؿث ؿ
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