 )DOI(: 10.22106/JLJ.2020.127002.3379شناسۀ دیجیتال
ٔ
مقاله پژوهشی ،سال  ،۸۴شمارۀ  ،۱۱۱پاییز  ،۱۳۹۹صفحات  ۲۳۷تا ۲۸۰
تاریخ دریافت - ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ :تاریخ پذیرش۱۳۹۹/۰۴/۳۰ :

عالمت تجاری عام؛ احراز فقدان و زوال تمایزبخشی
در پرتوی پروندۀ «اکبرجوجه»
علی سیدین ،مهدی کارچانی



چکیده

عالئم عام استحقاق حقوق انحصاری را ندارند ،چون رقبا را بهدلیل فقدان تمایزبخشی از واژههای
ضروری برای معرفی کاال یا خدمت خود محروم کرده و بهتبع آن مصرفکننده را گمراه میکنند.
ممکن است عالمت تجاری ،پس از ایجاد ،به دالیلی به واژۀ عام برای طبقۀ کاالها یا خدماتی که به
آن تعلق دارد تبدیل شود .در این وضعیت زوال تمایزبخشی و مرگ عالمت ،موسوم به ژنریساید ،رخ
میدهد .خأل زبان بهدلیل فقدان اسم عام کاال و تازگی عالمت ،مرگ بهوسیلۀ اختراع ،سادگی و
کوتاهی عالمت نسبت به نام کاال و نیز سلطۀ بازاری و مشهورشدن در زمرۀ فرایندهای زبانشناسی
و اجتماعی برجسته در عامشدن عالمت هستند .قانونگذاران جهت مقابله با انحصار بالجهت
عالئم عام ،خواه در زمان ثبت و خواه پس از آن ،میتوانند چند سازوکار پیشبینی کنند که مهمترین
آنها عدم قابلیت ثبت ،ابطال عالمت در دادگاه ،لغو یا حذف عالمتی که به مرور زمان عام گردیده
و محدودیت حقوق انحصاری است .با اینحال ،سه پرسش باقی میماند که باید موردبهمورد در
رسیدگی قضایی پاسخ داده شود :نخست ،عامبودن عالمت درخصوص کدام کاال یا خدمت با
و یژگی خاص باید احراز شود؟ دوم ،عالمت تجاری از دید و ادراک کدام گروه (مصرفکنندۀ نهایی،
واسطهها یا تولیدکنندگان) ژنریک شناخته میشود؟ سوم ،ادارک جامعۀ هدف درخصوص معنای
اصلی عالمت با توجه به ادلۀ اثباتی بهویژه نظرسنجیها ،ابزارهای زبانی ،موتورهای جستوجوگر
اینترنتی و شهادت اشخاص فعال در صنف مرتبط چیست؟ در مقالۀ حاضر ،با روش
 پژوهشگر پژوهشکدۀ قوۀ قضائیه ،تهران ،ایران
 پژوهشگر پژوهشکدۀ قوۀ قضائیه ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)

a.seyedin@ciwschool.com
karchanimahdi@gmail.com
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توصیفیتحلیلی ،فرایندهای عامشدن عالمت و سازوکارهای مقابلۀ حقوق عالئم تجاری با عالئم
عام تبیین شدهاند .پس از آن شیوۀ احراز ژنریکبودن یا ژنریکشدن عالمت در رسیدگی قضایی در
پرتو مطالعه و تحلیل آرای دادگاهها در ایران ،آمریکا و اتحادیۀ اروپا تشریح شده است .در کنار تحلیل
پروندۀ «اکبرجوجه» ،در بخشهای مختلف مقاله سعی شده است تا در صورت لزوم جهت رفع
خألهای قانونی و به سامانکردن رسیدگیهای مرتبط با عالئم تجاری عام پیشنهاداتی ارائه گردد.
واژگان کلیدی :ژنریساید ،مرگ عالمت تجاری ،عالمت ژنریک ،ادراک مصرفکننده ،طبقۀ
معنایی ،لغو عالمت ،عالمت توصیفی
مقدمه

«ژنریساید»« ،1ژنریک یا عامشدن» 2یا مرگ عالمت تجاری به پدیدهای اطالق میشود که طی
آن عالمت تجاری 3با قدرت تمایزبخشی اولیه توسط مجموعهای از عموم مردم یا تاجران در عرف
تجاری بهعنوان واژهای عام برای اشاره به «طبقۀ کاال یا خدمات» 4استفاده میشود و چنین واژهای
قابلیت خود برای تعیین منشأ کاال یا خدمات را از دست میدهد ( .)Pickett, 2007: 330به عبارت
دیگر ،فرایند زبانشناختی و اجتماعی )Clankie, 2002: 147( 5که طی آن عالمت تجاری به اسم
جنس و واژۀ عام برای طبقۀ کاالها یا خدماتی که به آن تعلق دارد ،تبدیل ( )Cova, 2014: 360و
ً
تمایزبخشی آن کامال زائل میگردد ،ژنریساید نام دارد .از منظری دیگر ،درخصوص فرایند ژنریساید
« .1ژنریساید ( »)Genericideبا الهام از اصطالح «ژنوساید ( »)Genocideیا نسلکشی با ترکیب پسوند التین
«ساید ( »)-cideبهمعنای کشتن و واژۀ «ژنریک ( »)Genericساخته شده و اولینبار در پروندهای در آمریکا در سال
 1987استفاده شده است ( .)Butters & Westerhaus, 2004: 121البته از نظر برخی ،اصطالح «عالمتکشی
( »)Trademarkicideیا « »Genericizationصحیح و دقیقتر میباشد (.)Garner, 2011: 389
 .3تمرکز این مقاله بر روی عالئم کلمهای و حرفی میباشد و نه عالئم تصاویری و

2. Genericization
«عالئم غیرسنتی (Non-

 .»)traditional trademarksالبته الزم به ذکر است که عالئم تصویری و لوگوها مانند شکل دندان برای خدمت
ً
دندانپزشکی میتوانند ژنریک باشند ( ،)Ramsey, 2003: 1122اما ژنریساید عموما در ارتباط با عالئم متشکل از
کلمات رخ میدهد ( .)Dogan & Lemley, 2007: 1247عالئم غیرسنتی که عبارتاند از بو ،صدا ،مزه ،آوا ،طعم
ً
و سهبعدی (صادقی )5۶9-571 :1389 ،عموما تحت «دکترین کارکردیبودن (»)Functionality doctrine
قابلبررسی هستند ( )Rierson, 2017: 693و در صورتیکه عالمت کارکرد کاال شناخته شود ،غیرقابلثبت خواهد
بود؛ با این حال برخی بر این نظر هستند که عالئم غیرسنتی نیز میتوانند ژنریک و عام باشند و در مثال به رایحۀ لیمو
در محصول مایع ظرفشویی اشاره میکنند (فصیحیزاده و دیگران.)۶34 :1395 ،

4. Genus of products and Services
5. linguistic and social process
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میتوان بیان داشت« :چنانچه بر اثر رفتار صاحب عالمت یا شخص مأذون از سوی وی عالمت
تجاری ثبتشده قدرت تمیزدهندگی خود را از دست بدهد و عالمت بهتنهایی تمام کاالها یا خدمات
مربوط به یک طبقه را مطرح و در واقع از نظر و گویش مردم با کاال و خدمات یکی تصور شود ،در
این صورت عالمت ژنریک تلقی شده و نمیتواند بهعنوان یک عالمت تجاری که هدف آن باید
تمیزدهندگی کاالها یا خدمات باشد ادامه حیات دهد» (میرحسینی .)421 :1390 ،برای مثال ،در
ایران «زیراکس» 1بهعنوان یک عالمت تجاری ،با فعل «کردن» با «فتوکپیکردن» برابر است (شمس،
 )78 :1392و بهطور مشابه« ،ساندیس» 2عالمت تجاری نوعی آبمیوه بوده اما بهدلیل شهرت و
کثرت استعمال عموم مردم به اسم عام برای آبمیوههای فرآوریشده در پوشش نقرهایرنگ آلومینیومی
تبدیل شده است (حکمتنیا و دیگران .)۶0 :1389 ،همچنین مصرفکنندگان برای خرید «وان
حمام با جتهای آب ماساژدهنده یا آبزن» از «جکوزی»( 3فرهنگستان زبان و ادب فارسی [واژههای
مصوب] ،بیتا) ،اسنک ذرت/پنیری از «پفک» ،4دراژۀ شکالتی از «اسمارتیز» ،5کیف اداری از
«سامسونت» ،سفیدکننده از «وایتکس» ،6دستمال کاغذی از «کلینکس» ،7قهوه فوری از «نسکافه»8

1. Xerox

 .2مطابق اظهارنامه با شمارۀ  2851۶8مورخ  1375/07/10و شمارۀ ثبت  ،79097کلمۀ ساندیس به فارسی با قلم
ساده بهعنوان عالمت تجاری به نام شرکت پاکدیس (سهامی خاص) ثبت شده است.

3. Jacuzzi

 .4عالمت تجاری «پفک» طی اظهارنامه با شمارۀ  290753مورخ  1385/11/21و شمارۀ ثبت ( 143879کلمۀ
پفک به فارسی به رنگهای زرد و قرمز) و همچنین اظهارنامۀ  291017مورخ  1389/11/21و شمارۀ ثبت 144139
(کلمۀ پفک  POFAKبه فارسی و التین با قلم ساده) به نام شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) ثبت شده است
(مرکز مالکیت معنوی [پروندههای عالئم تجاری] ،بیتا).
 .5عالمت تجاری «( »SMARTIESبهصورت ساده) به نام شرکت «نستله ( »)Nestleطی اظهارنامۀ 395۶33
مورخ  1339/10/05و شمارۀ ثبت  21373به ثبت رسیده است (مرکز مالکیت معنوی [پروندههای عالئم تجاری]،
بیتا).
 .6عالمت تجاری «وایتکس» از جمله به فارسی به نام شرکت «شرکت شیمیایی شمین» طی اظهارنامۀ 08319۶مورخ
 1397/10/22و شمارۀ ثبت  334378به ثبت رسیده است (مرکز مالکیت معنوی [پروندههای عالئم تجاری] ،بیتا).
 .7عالمت تجاری ««/»Kleenexکلینکس» به فارسی و التین در تاریخ  1347/11/07طی اظهارنامۀ شمارۀ
 3587۶4و شمارۀ ثبت  32820به ثبت رسیده است (مرکز مالکیت معنوی [پروندههای عالئم تجاری] ،بیتا).
 .8عالمت تجاری «نسکافه» به فارسی و التین بهترتیب طی اظهارنامههای شمارۀ  2181۶3مورخ  1383/8/7به
شمارۀ ثبت  118238و شمارۀ  417570مورخ  1338/7/10به شماره ثبت  19798به نام شرکت «سوسیت دیس
پروداکس نیستله اس.آ ».به ثبت رسیده است (مرکز مالکیت معنوی [پروندههای عالئم تجاری] ،بیتا).
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(حسینی ،)1 :1398 ،نوار آببندی یا ظروف نچسب از «تفلون» ،1کیک چندالیه از

«تیتاپ» 2

بهعنوان نام یا طبقۀ معنایی کاال استفاده میکنند .در حوزۀ الکترونیک نیز از عالمت تجاری
«پاورپوینت» ،3که متعلق به شرکت مایکروسافت 4است ،در زبان فارسی برای اشاره به «پردهنگار یا
هر برنامۀ رایانهای که بتوان با آن مت ن و تصویر و فیلم و مانند آن را بر روی پرده نمایش داد» استفاده
میشود و میتوان گفت اصطالحی عام و ژنریک تلقی میشود (فرهنگستان زبان و ادب فارسی
[واژههای مصوب] ،بیتا) .پرسشها و مسائل بسیاری پیرامون این موضوع مطرح میشود؛ از جمله
اینکه چرا مصرفکننده باید به جای استفاده از نام واقعی کاال از عالمت تجاری ،برای نمونه به جای
«استیل سالیسیلیک اسید» 5از «آسپرین» 6یا «محافظ کاغذی شفاف» از «سلفون» 7استفاده کند.
در واقع ،چه عللی موجب ژنریساید میشوند و شیوۀ احراز ژنریکبودن یا نبودن در زمان ثبت یا
ابطال و لغو عالمت تجاری چگونه است؟ عامشدن عالمت از دید و ادراک کدام گروه از اشخاص
باید مورد بررسی قرار گیرد :مصرفکنندۀ نهایی ،واسطهها یا رقبا؟ عامشدن کاال یا خدمات
ً
درخصوص بنگاههای خدماتی مانند رستوران چگونه رخ میدهد؟ آیا نام غذا (مثال کوکو ،پلو یا
قرمهسبزی) میتواند بهعنوان عالمت تجاری در طبقۀ خدمات برای همۀ رستورانها به ثبت برسد؟
بهعالوه ،با عنایت به اینکه امکان ژنریکشدن در هر زمان ،خواه قبل از ثبت و خواه بعد از آن ،وجود
ً
دارد ،چنین پدیدهای چه اثر حقوقی بر قابلیت ثبت یا اعتبار عالمت ثبتشده دارد؟ متعاقبا ،چه
راهکارهایی توسط قانونگذار جهت مقابله با انحصار بالجهت از عالمت عام پیشبینی شده است؟
در سالهای اخیر ،دادگاههای کشورهای مختلف از جمله ایران با پدیدۀ عام شدن عالمت تجاری
بیش از گذشته روبهرو شدهاند و سعی کردهاند بهطریقی به پرسشهای اخیر پاسخ دهند« :دیوان

 .1عالمت تجاری « »Teflonبه التین طی اظهارنامۀ شمارۀ  275102مورخ  1344/7/10به شماره ثبت  29۶29به
نام شرکت «ئی.آی.دو پوینت د نمورس اند کمپانی» ثبت شده است.
 .2عالمت تجاری «تیتاپ» طی اظهارنامۀ شمارۀ  204087مورخ  1371/01/03به شمارۀ  70350به نام شرکت
سالمین (سهامی عام) ثبت شده است.

3. PowerPoint
4. Microsoft Corporation
)5. acetylsalicylic acid (ASA

 .6عالمت تجاری « »Aspirinدر ایران طی اظهارنامۀ شمارۀ  399074مورخ  1378/10/7به شماره ثبت 89749
به نام شرکت «بایر» به ثبت رسیده است ،حال آنکه در آمریکا در سال  1921بهجهت ژنریکشدن ابطال گردیده است
(.)Bayer Co. v. United Drug Co., 1921

7. Cellophane
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دادگستری اتحادیۀ اروپا» 1در سال  2014عالمت «کورنزپیتز» 2متعلق به شرکت «باکلدرین» 3را با
این استدالل که مصرفکنندۀ نهایی 4این عالمت را بهعنوان اسم جنس نان میشناسد ،فاقد
تمایزبخشی و ژنریک تشخیص میدهد ()Giannino, 2014: 789؛ دادگاههای کشور آمریکا نیز
درخصوص عالمت تجاری شرکت گوگل بهدلیل استفادۀ مردم از «گوگل» 5بهعنوان «فعل» جهت
جستوجو در اینترنت در سال

73(2017

 )Jewell, 2017:و عالمت «زیرو» 6متعلق به شرکت

کوکاکوال برای نوشابههای بدون شکر یا بدون کالری در سال Wilcox & Frandsen, 2019: (2018

 )1493اظهارنظر کردهاند .همچنین ،در سال  201۶دادگاه تجدیدنظر آمریکا عدم پذیرش ثبت
عالمت تجاری «چوراسکوز» ،7که نوعی غذای محلی کشور برزیل است ،توسط ادارۀ ثبت اختراع
ً
و عالمت تجاری آمریکا 8را با این استدالل که اوال عموم مصرفکنندگان و رقبا «چوراسکو» را
کلمهای عام برای تعیین نوع رستوران بهخصوص رستورانهای ارائهدهندۀ این غذا میدانند ( Polott

ً
 ،)& Fertig, 2017: 1424ثانیا کلمۀ عامی که به نوعی از کاال اشاره دارد ،برای هر خدمتی که بر
ً
روی آن کاالها تمرکز دارد ،عام محسوب میشود و ثالثا درک عموم از «چوراسکو» را که برای ارجاع
به زیرگروه یا نوع خاصی از خدمات رستوران ،برای ژنریکشناختن عالمت و عدم ثبت آن برای طبقۀ

خدمات رستوران ،کافی است ( ،)In re Cordua Restaurants, Inc, 2016تأیید نمود .بهطور مشابه
در حقوق ایران ،بهرغم اینکه در قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئم تجاری مصوب
 138۶و آییننامۀ اجرایی آن مصوب  1387در رابطه با ژنریکشدن عالمت (میرحسینی:1390 ،
 )424و آثار آن بر اعتبار ثبت عالمت تجاری بهصراحت مطلبی نیامده است ،شعبۀ دهم دادگاه
تجدیدنظر استان تهران 9در سال  139۶عالمت تجاری «اکبرجوجه» برای خدمات رستوران ،که در
سال  1391در ادارۀ مالکیت صنعتی به ثبت رسیده بود ،را با این استدالل که « ...کلمۀ «اکبر جوجه»
که بهعنوان عالمت تجاری ثبت گردیده ،در عرف مردم نام یک نوع غذا میباشد که بهصورت خاص
و با سس رب انار ،بیشتر در مناطق شمالی کشور طبخ و عرضه میگردد .این نام بهعنوان یک نوع

)1. The Court of Justice of the European Union (CJEU
2. Kornspitz
3. Backaldrin
4. End-User
5. Google
6. Zero
7. CHURRASCOS
)8. United States Patent and Trademark Office (USPTO

 .9دادنامۀ شمارۀ  9۶09970221000332شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،مورخ .139۶/02/22
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غذا از سالیان متمادی و قبل از ثبت آن بهنام تجدیدنظرخوانده شهرت یافته و در منوی بسیاری از
رستورانها در سراسر کشور در کنار سایر غذاها دیده شده و همهساله توسط اتحادیۀ قیمتگذاری
ً
دارای قیمت مصوب میباشد و مردم عادی آن را صرفا بهعنوان یک نوع غذا مورد شناسائی و مورد
سفارش قرار میدهند .به همین جهت نمیتواند بهعنوان عالمت ثبت شود و فاقد قدرت تمیزدهندگی
بوده و نمیتواند کاال و خدمات یک مؤسسه را از مؤسسۀ دیگر متمایز سازد ،بلکه فقط میتواند
ً
تمیزدهنده بین غذاهای محلی موجود باشد ،آن هم صرفا به این دلیل است که نام یک نوع غذا
میباشد »...باطل اعالم میکند .البته پس از گذشت دو سال با اعادۀ دادرسی از طریق رئیس قوۀ
قضائیه وفق مادۀ  477قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1394عالمت تجاری «اکبرجوجه» اعتبار
ازدسترفتۀ خود را با رأی صادره از شعبۀ یکم دیوان عالی کشور بهدست میآورد 1و پس از دو سال
حیات خود را از سر میگیرد.
در این مقاله ،تالش بر این است تا در پرتوی آرای دادگاههای ایران ،آمریکا و اروپا چگونگی
تبدیل عالمت تجاری به عالمت ژنریک و علل زوال تمایزبخشی از منظر حقوقی و زبانشناختی
بررسی و سپس چهارچوب قانونی حمایت یا عدم حمایت از عالئم تجاری با مطالعۀ تطبیقی تبیین

 .1دادنامۀ شمارۀ  980997090۶102037مورخ  1398/10/18صادره از شعبۀ یک دیوان عالی کشور مقرر میدارد:
«استدالل شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر در صدور حکم بر ابطال ثبت عالمت تجاری مورد خواسته این است که کلمۀ
«اکبرجوجه» در عرف مردم نام یک نوع غذا میباشد که بهصورت خاص طبخ و عرضه و در منوی غذاهای بسیاری از
رستورانها دیده میشود و همهساله توسط اتحادیه قیمتگذاری میگردد ،لذا نمیتواند بهعنوان عالمت تجاری ثبت
شود و فاقد قدرت تمیزدهندگی بوده و کاال و خدمات یک مؤسسه را از کاالهای مؤسسۀ دیگر متمایز نمیسازد و این
محصول یک غذای خاص و اسم جنس تلقی میشود .این استدالل قابلپذیرش نیست ،زیرا هرچند در حال حاضر
نام اکبرجوجه برای نوع خاصی از غذا عام شده اما در ابتدا که این نوع پخت منتسب به اکبر شده یا مبتکر آن غذای
مخصوص نام پدر خود را بر آن گذاشته ،غذای شناختهشده و معروف نبوده است و منع قانونی بر ثبت این نام بهعنوان
عالمت تجاری وجود ندارد و اینکه سایر رستورانها با اقتباس از شیوۀ پخت اقدام به طبخ غذا با نام اکبرجوجه
مینمایند ،حق مکتسبهای برای آنان ایجاد نمیکند .البته ثبت عالمت تجاری موصوف اگرچه انحصاری است ولی
مانع طبخ و سرو آن در رستورانهای مختلف نخواهد بود و نام آن در منوی غذا منعی نخواهد داشت ،لکن استفاده از
عالمت مخصوص بهصورت تابلو یا تبلیغ در انحصار صاحب عالمت میباشد .بنابراین با اعالم اینکه نظر رئیس کل
ً
دادگستری استان تهران و گروه مشاوران حوزۀ معاونت قضایی صائب است ،مستندا به مادۀ  477قانون آیین دادرسی
کیفری ضمن نقض دادنامۀ شمارۀ  9۶/3/22 -1000332صادره از شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،رأی
ً
شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران به شمارۀ  95/8/3 -742نتیجتا استوار میگردد».
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شود و پیشنهاداتی جهت رسیدگیهای قضایی و اصالح قانون ارائه گردد .در نهایت شیوۀ احراز
عامبودن یا عامشدن عالمت بررسی خواهد شد.
 .۱فرایند ژنریک یا عامشدن عالمت
 .۱-۱تولد عالمت :عدم حمایت از عالئم عام

برخالف عالئم «انتزاعی 1یا ابتکاری»« ،اختیاری»« ،2داللتکننده 3یا اشارهای» و «توصیفی»،4
«عالئم عام یا ژنریک» 5به این دلیل که عالئمی هستند که نوع کاال یا خدمات را مشخص میکنند
و نه منشأ کاال یا خدمات ( )Goliath, 2015: 39یا ،به عبارت بهتر ،نام عمومی 6برای یک نوع کاال
یا خدمت هستند که توسط بنگاههای مختلف تولید یا ارائه میشود ( ،)Levy, 2005: 1200فاقد
تمایزبخشی بوده و از منظر حقوق عالئم تجاری متولد نمیشوند 7.در واقع ،از آنجا که
«تمایزبخشی» 8محور اصلی حقوق عالئم تجاری بوده (بند «الف» مواد  30و  32قانون  )138۶و
تمامی مسائل حول محور آن میچرخد ( ،)Morris, 2011: 342; Bebee, 2004: 625عالئم فاقد
تمایزبخشی از ابتدا متولد و ایجاد نمیشوند

(2002: 858

« 9.)Palladino,تمایزبخشی» به

مصرفکننده کمک میکند تا صرفنظر از اینکه اطالعی از بنگاه تولیدکنندۀ کاال یا ارائهدهندۀ

1. Invented/ Fanciful/ Coined Mark
2. Arbitrary Mark
3. Suggestive Marks
4. Descriptive Marks
5. Generic Marks/Terms
6. Common name

 .7برای مطالعۀ تعریف هریک از عالئم مذکور( ،نک :میرحسینی 105 :1390 ،و بادینی و دیگران-109 :1393 ،
ً
 .)107این تقسیمبندی کامال منطبق با تغییر نحوۀ معنایی کلمه از دید عموم مردم است (.)Linford, 2015 [a]: 1373
شایان ذکر است که تقسیمبندی برگرفته از رویۀ قضایی آمریکا در سال 197۶

بوده ( Abercrombie & Fitch Co.

 )v. Hunting World, Inc, 1976و منطبق با زبانشناسی و «نشانهشناسی ( »)Semioticsعالئم تجاری میباشد.
در اتحادیۀ اروپا ،تقسیمبندی عبارت است از «فاقد تمایزبخشی ( ،»)Non-Distinctive Trade Marksتوصیفی،
داللتکننده و «نشانهها و عبارات عرفی (.)EUIPO, 2020: 293-380( »)Customary Signs and Terms
 .8برای اشاره به مفهوم « »Distinctivenessدر ادبیات داخلی از تعابیر متفاوتی استفاده شده است« :تمیزدهندگی»
(میرحسینی« ،)421 :1390 ،دارابودن وجه مشخصه/وجه تمایز» (وصالیمحمود« ،)125 :1384 ،خصوصیت
تمایزبخشنده» (شمس« ،)75 :1392 ،متمایزکنندگی» (السان و باقرزاده« ،)33۶ :1393 ،خاصیت تمایزدهی»
(شیخی« ،)79 :1395 ،تمایزبخشی» (فصیحیزاده و دیگران۶28 :1395 ،؛ ساورائی و کوشکی.)24 :1395 ،
ً
 .9برخی از نویسندگان در این خصوص بیان داشتند« :نشانی که متمایزکننده نباشد صرفا موجب بطالن عالمت
ً
نمیگردد ،بلکه اساسا از چنین نشانی عالمت ایجاد نخواهد شد» (السان و باقرزاده.)33۶ :1393 ،
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خدمات داشته باشد ،بتواند منشأ کاال و خدمات را تشخیص دهد ( .)Stern, 1983: 673در واقع،
ً
طبق «دکترین منشأ ناشناس» 1عالمت تجاری لزوما به مصرفکننده نمیگوید که منشأ کاال کدام
بنگاه است ،بلکه حاکی از این است که همواره یک منشأ ،کاال یا خدمت مدنظر را ارائه میکند
( .)Roberts, 2019: 1995به عبارت دیگر ،مصرفکننده با دیدن عالمت فرض میکند که کاال یا
خدمت که امروز میخرد همان است که دیروز خریده و منشأ و کیفیت آن تغییر نکرده است
ً
( .)Coverdale, 1984: 876با توجه به مفهوم تمایزبخشی ،کامال هویداست عبارتی که به جنس
(نوع) و خود کاال یا خدمت اشاره دارد و آن عبارت از نظر واژهشناسی و همچنین ادراک و فهم
ً
مصرفکننده صرفا یک معنا داشته و آن جنس کاالست ،تمایزبخش و قابلحمایت نیست .برای درک
بهتر بحث ،آیا کلمۀ «قیمه» روی کنسرو غذای آماده ،منشأ کاال را مشخص میکند؟ پاسخ منفی
است؛ زیرا کلمۀ «قیمه» هیچ معنا و مفهومی در ذهن مصرفکننده درخصوص منشأ کنسرو غذای
ً
آماده ایجاد نمیکند و «معنای اصلی» 2آن در ذهن مصرفکننده صرفا نام یک نوع غذا میباشد و
هر کنسروی که حاوی «خورشت قیمه» باشد «کنسرو قیمه» نام دارد.
مبنای عدم حمایت از عالمت عام ساده است :اگر تجار بتوانند انحصار عالئم عام را به دست
آورند ،رقبا در معرفی کاالها و خدمات خود با مشکل مواجه میشوند ( .)Butters, 2010: 359عالوه
بر اینکه چنین حالتی بهعلت محرومکردن رقبا از استفاده از همان عبارت برای اطالعرسانی راجع به
ماهیت محصوالتشان به دارندۀ عالمت عام «مزیت غیرمنصفانه» 3اعطا میکند ( Ramsey, 2003:

 )1099و نیز موجبات گمراهی مصرفکننده را فراهم مینماید

(359

 .)Butters, 2010:به دیگر

سخن ،عالمت عام که بر اسم جنس یا طبقۀ کاال یا خدمات اطالق دارد ،به دلیل قرارداشتن در
«قلمرو عمومی» ،4استحقاق حمایت نظام عالئم تجاری را ندارد ( )Ingram, 2004: 156و حذف
عالئم عام و حتی توصیفی از قلمروی عمومی و اعطای انحصار به آنها به رقابت آسیب میرساند،
زیرا استفاده از چنین کلماتی برای تمامی رقبا در جریان تجارت ضروری است ( Beebe & Fromer,

 .)2018: 979برهمین اساس ،وفق بند  2قسمت ب مادۀ  ۶خامس کنوانسیون پاریس از جمله جهاتی
که «کشور حامی» 5میتواند برای عدم ثبت یا ابطال عالمتهای موضوع این ماده بدان استناد نماید،
ژنریکبودن عالمت است .مقررۀ اخیر عالمت را در دو وضعیت ژنریک میداند :عالمت یا در «زبان
1. Anonymous Source Doctrine
2. Primary Significance
3. Unfair Advantage
4. Public Domain
5. Protecting Country
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متداول» یا «در رویههای تجاری مستقر(تثبیتشده) و مبتنی بر حسننیت» کشور حامی به اسمی
عام (رایج) تبدیل شده باشد ( .)Rickeston, 2015: 544-545قسمت اخیر بر توجه کنوانسیون به
ابعاد تجاری و رقابتی عالمت عام داللت دارد.
برای مثال ،فرض کنید شرکت اپل 1میتوانست عالمت عام «رایانه یا کامپیوتر» یا «لپتاپ» را
ثبت و انحصار آن را به دست آورد .در این حالت سایر شرکتهای سازندۀ رایانه و لپتاپ از جمله
اچپی ، 2سونی ،3دل 4و لنوو 5میبایست برای توصیف و معرفی کاالهای خود از عبارات دیگر مثل
«پلتفرم محاسباتی» یا «ماشین هوش مصنوعی» استفاده کنند

(Linford, 2015 [b]: 148

; .)Contreras, 2019: 20در این حالت ممکن است مصرفکننده از خود بپرسد« :آیا لپتاپ یا
کامپیوتر همان پلتفرم محاسباتی و دارای همان کارکرد است؟» .در نتیجه ،این موضوع گمراهی
مصرفکنندگان و افزایش هزینۀ جستوجو برای آنان را به دنبال خواهد داشت (صادقی و شمشیری،
 )91 :1393و حتی هزینۀ کلی ساخت و عرضۀ

محصول نهایی نیز افزایش مییابد ( & Landes

 .)Posner, 2003: 191بهعالوه  ،مالک با انحصار چنین عالمتی عواید ناروایی به دست میآورد که
به ضرر بقیۀ رقباست ( .)Contreras, 2019: 20بنابراین ،میتوان اذعان داشت که حمایت از عالمت
عام از منظر اقتصادی برای مصرفکنندگان و رقبا مطلوب نیست.
ً
در شناسایی عامبودن عالمت باید به دو نکته توجه کرد :اوال ،عبارت عام میتواند بهلحاظ
ً
معنایی برای چند طبقۀ معنایی و عرفی کاال و خدمت عالمت عام محسوب شود (مثال «شیر» برای
«شیر گاو» و «شیر» برای «شیر آب (طبقۀ شیرآالت)») و برای طبقۀ دیگر کاال یا خدمت بهدلیل
عدم وجود ارتباط معنایی« ،اختیاری» یا «توصیفی» باشد ( Linford, 2015 [b]: 134-136; Levy,

 .)2005: 1200-1201برای مثال ،کلمۀ «سیب» برای «میوۀ سیب» و «آبمیوۀ سیب» عام محسوب
میشود اما برای «رایانه و لوازم الکترونیک» یا «فستفود» عالمت اختیاری بوده و تمایزبخش
ً
محسوب میشود؛ ثانیا ،عامبودن کلمه را نباید با عامبودن عالمت یکی دانست؛ تمامی کلماتی که
ً
در زبان مردم یا عرف تجارتی عام هستند ،لزوما عالمت عام محسوب نمیشوند؛ عالمت جهت
اشاره به یک کاال یا خدمت خاص زمانی عام است که به نام یا طبقۀ کاال یا خدمت اشاره داشته
باشد .برای مثال کلمۀ «یامی» به معنای خوشمزه از نظر زبانی کلمهای عام است اما بهدلیل اینکه به
1. Apple Inc.
2. HP Inc.
3. Sony Co.
4. Dell Inc.
5. Lenovo Group Ltd.
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نام یا طبقۀ کاال اشاره ندارد ،نمیتوان آن را جهت ثبت برای کیک و بیسکویت ،عالمت عام و
غیرقابلحمایت محسوب کرد .البته این عالمت اگر در ذهن مصرفکننده فاقد «معنای

ثانویه»1

باشد ،یعنی مصرفکننده آن را بهعنوان عالمت تمایزبخش نشناسد ،بهدلیل اینکه عالمت توصیفی
صرف است ،ثبت نباید شود.
 .۱-۲مرگ عالمت :دکترین ژنریساید

برخالف انحصار ناشی از اختراعات ،طرحهای صنعتی و حقوق مؤلف ،که تاریخ انقضا دارد،
عالئم تجاری مادام که توسط دارنده تمدید شوند ،بدون مدت و بهطور ابدی انحصار دارند
( .)Deborah, 2013: aبا این حال ،از آنجا که حقوق عالئم تجاری بر اساس «ادراک

عموم»2

تعریف میشود ( ،)Brody, 2015: 475یعنی الزم است که مصرفکننده بتواند کاالهای یک بنگاه
را از بنگاه دیگر تشخیص دهد و اعتبار عالمت به تفسیر مصرفکننده از عناصر آن بهویژه کلمات
عالمت وابسته است ( ،)Heymann, 2010: 1329ممکن است عالمت ،پس از تولد ،به جهت تغییر
معنایی در ذهن مصرفکننده بهدالیل مختلف از جمله کثرت استعمال و شهرت به کلمۀ عام برای
اشاره به طبقۀ کاال یا خدمات تبدیل شود 3و در این وضعیت مرگ عالمت تجاری موسوم به ژنریساید
رخ میدهد .با ژنریساید ،عالمت به قلمرو عمومی میپیوندد و قدرت تمایزبخشی خود را از دست
داده و پدیدۀ مذکور به رقبا اجازه میدهد از عالمت استفاده و بهطور قانونی سواری مجانی کنند
ً
( .)Bebee & Hemphil, 2017: 1385بدینترتیب ،عالئم لزوما از ابتدا در زبان عموم مردم یا عرف
تجاری عام نیستند و ممکن است در زمرۀ عالئم اختیاری ،انتزاعی یا داللتکننده باشند ،اما پس از
مدتی به علل مختلف تمایزبخشی آنها زائل و به عالمت عام تبدیل شوند 4.حال این پرسش مطرح

1. Secondary Meaning
2. Public Perception

 .3یکی از حقوقدانان در این خصوص بیان داشته است« :خود عالمت آنقدر در روح و ذهن مصرفکننده با یکدیگر
عجین شده است که عالمت بهتنهایی تمام کاالها و خدمات مربوط به یک طبقه را مطرح میسازد .به بیانی روشنتر
در چنین شرایطی عالمت مربوط در گویش مردم یا کاال یکی تصور میشود» (شمس.)152-151 :1392 ،
 .4عالئم عام با توجه به نظام حمایت از عالئم تجاری (اولین استفاده و اولین ثبتکننده) به سه نوع قابلتقسیم هستند
( :)See: Ramsey, 2003: 1122-1123نوع نخست ،عالئمی هستند که از واژه ،رنگ ،تصویر یا هر چیزی دیگری که
در حوزۀ عمومی وجود دارد و بر طبقه یا جنس کاالها یا خدمات داللت دارند؛ نوع دوم ،عالئمی هستند که توسط
بنگاه در قالب یکی از انواع عالمت ،بهویژه از نوع انتزاعی و داللتکننده ،انتخاب و در حال استفاده در تجارت هستند
اما توسط دارندۀ آن به ثبت نرسیدهاند .در این حالت این امکان وجود دارد که به دالیلی پدیدۀ ژنریساید رخ دهد و
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میشود که چرا عالمت عام میشود؟ در حقوق و اقتصاد ،عالمت تجاری همیشه قابلپیشبینی
نیست ،)Bebee, 2004: 624( 1بنابراین مرگ عالمت تجاری باید از منظر زبانشناسی و معناشناسی
بررسی شود .فرایند ژنریکشدن موردبهمورد متفاوت بوده و نمیتوان گفت فرایندی یکسان برای همۀ
عالئم رخ میدهد ،اما با توجه به فرایندهای زبانشناختی میتوان چند فرایند برجسته را نام برد.
فرایند نخست بهدلیل فقدان اسم عام برای کاال و تازگی 2عالمت رخ میدهد .در این فرایند ،عالمت
ً
برای یک کاالی نوین ،که سابقا وجود نداشته ،انتخاب میشود ()Clankie, 2013: 29؛ در این حالت
چون در ذهن مصرفکننده برای طبقۀ کاالی جدید هیچ کلمهای وجود ندارد ،وی عالمت تجاری را
برای اشاره به طبقۀ کاال استفاده و درک میکند ( .)Clankie, 2000: 5در واقع ،عالمت «خأل معنایی»3

را پر میکند ( .)Formisano & Grimaldi, 2017: 69عالمت «تفلون» برای شرکت دوپون ،4که به
«پلی تترافلوئورواتیلن» 5بهکاررفته در ظروف آشپزخانۀ نچسب و نوار آببندی لوله و اتصاالت اشاره
دارد ،در ذیل این فرایند قرار گرفته و میتوان گفت در ایران ژنریک شده است .شعبۀ دهم دادگاه
تجدیدنظر استان تهران در پروندهای استدالل میکند که کلمۀ «تفلون» در عرف یک واژۀ عام بوده و
استفاده از آن را در شرح کاال و طبقۀ گواهینامۀ ثبت عالمت تجاری تجویز میکند 6.درواقع ،دادگاه
مذکور «تفلون» را ژنریک محسوب میکند .بهطور مشابه ،آب ژاول برای اولین بار در سال  1342توسط
شرکت شیمیایی شمین با عالمت «وایتکس» به ایران وارد شد و چون برای مصرفکننده تازگی داشت،
از آن بهعنوان کلمۀ عام برای اشاره به طبقۀ «مایع سفیدکننده» استفاده میکند .فرایند مذکور در عالئم
مرتبط با اختراع بیشتر رخ میدهد که به آن «مرگ بهوسیلۀ اختراع» 7میگویند ( Desai & Rierson,

 .)2007: 1820در این حالت دارندۀ عالمت که برای کاالی خود حق اختراع دارد قربانی موفقیت خود
میشود .در این حالت دارندۀ اختراع و عالمت از انحصار تولید کاال در بازۀ اعتبار اختراع بهره میبرد
و عالمت در این زمان دو کارکرد دارد :معرفی تنها منشأ کاال که همان دارندۀ اختراع است و معرفی خود
عالمت عام شود؛ در نوع سوم ،برخالف نوع قبلی عالمت توسط بنگاه به ثبت میرسد اما طی فرایندهای مختلف به
عالمت عام تبدیل میشود.
 .1ژنریساید نیز قابلپیشبینی نیست ،زیرا بنگاههای تجاری نمیتوانند با ابزارهای حقوقی و اقتصادی زبان عموم مردم
و زبان عرفی را کنترل کنند.

2. Novelty
3. Semantic Gap
)4. DuPont (E. I. du Pont de Nemours and Company
)5. Polytetrafluoroethylene (PTFE

 .6دادنامۀ شمارۀ  9409970221000554مورخ  1394/05/21صادره از شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

7. Death by Patent
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کاال و نوآوری مربوط به آن ( .)Desai & Rierson, 2007: 1820پس از پایان دورۀ انحصاری اختراع،
مصرفکنندگان همچنان برای اشاره به کاال از عالمت تجاری مذکور استفاده خواهند کرد؛ در نتیجه
عالمت تمایزبخشی خود را از دست میدهد .مثال بارز مرگ عالمت با اختراع «آسپرین» است که
اختراع آن به شرکت بایر 1برای مدتی انحصار داده و در این مدت برای قرص مذکور نام دیگری جهت
استفاده وجود نداشته و عبارت آسپرین به نام دارو تبدیل شده است.
فرایند دوم ،سادگی و کوتاهبودن عالمت نسبت به نام کاالست .در این فرایند ،عالمت بهدلیل آنکه
در زبان روانتر بوده و نسبت به نام طبقۀ کاال سادهتر و کوتاهتر است ،به عالمت عام تبدیل میشود
( .)Clankie, 2000:4به عبارت دیگر ،در صورتی که بنگاه تولیدکننده در بازار پیشرو باشد و عالمت
آن نسبت به نام طبقۀ معنایی کوتاهتر باشد ،احتمال آنکه عالمت به عالمت عام تبدیل شود بسیار
زیاد خواهد بود (.)Formisano & Grimaldi, 2017: 70

برای مثال ،عالمت تجاری «نسکافه»2

یک عالمت تجاری داللتکننده است که از ترکیب «نس ( »)Nesاز نام تجاری «نستله (»)Nestle
و کافه ساخته شده است ( )Cova, 2014: 363که به نام طبقه و کاالی «قهوۀ فوری» 3تبدیل شده
است .به نظر میرسد چون کلمۀ «نسکافه» نسبت به «قهوۀ فوری» سادهتر ،روانتر و کوتاهتر است،
مصرفکننده استفاده از آن را ترجیح میدهد (حسینی .)1 :1398 ،بهطور مشابه« ،پفک» در برابر
«اسنک پنیری» به این دلیل که تولیدکنندۀ آن در بازار سالها تسلط بازاری داشته و عالمت آن نسبت
به نام کاال کوتاهتر بوده ،در زبان عام مردم به نام طبقۀ معنایی کاال تبدیل گردیده است.
«سلطۀ بازاری» 4و شهرت نوع دیگری از فرایند ژنریکشدن است .اگرچه آرزوی هر دارندۀ عالمت
تجاری معروف و محبوبشدن عالمت بین مردم و فعاالن بازار است ،اما پیشگامبودن در یک طبقۀ
کاالیی میتواند موجبات عامشدن عالمت را فراهم سازد ( .)Dick, 2004: 509در واقع ،عالمت چنان
در جامعه قدرتمند میشود که تبدیل به کلمۀ عام میگردد ( .)Hayden, 2013: 629در نتیجۀ این فرایند،
مصرفکنندگان و فعاالن بازار از عالمت مشهور و مسلط بر بازار ،بدون توجه به منشأ آن ،برای اشاره به
جنس کاال یا خدمت یا ویژگی اساسی آنها استفاده میکنند .به نظر میرسد عالمت تجاری ساندیس
برای آبمیوههای فرآوریشده در پوشش نقرهایرنگ آلومینیومی مشمول چنین فرایندی میشود.

1. Bayer AG
2. Nescafe
3. Instant Coffee
4. Market dominance
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فرایند آخر ،ایجاد «رابطۀ تکمعنایی» 1در ذهن مصرفکننده است .در این حالت بین عالمت و
یک محصول رابطۀ روانشناختی وجود دارد ( )Clankie, 2013: 31و وقتی به عالمت اشاره میشود
ً
در ذهن مصرفکننده کاالها و خدمات بنگاه شکل میگیرد .مثال وقتی به عالمت مشهور و توصیفی
«اکتیو» 2اشاره میشود ،در ذهن مصرفکنندۀ کاالهایی چون پودر لباسشو یی ،شامپو ،جرمگیر ،مایع
ً
دستشو یی یا سفیدکننده شکل میگیرد .حال اگر عالمت صرفا دارای یک رابطۀ معنایی باشد و در
ذهن مصرفکننده تنها یک نوع کاال یا خدمت شکل بگیرد ،به احتمال بسیار زیاد عالمت ژنریک
میشود .بهدیگر سخن ،عالمتی که طبقات کاالیی متعدد و متفاوت را نمایش و تمیز میدهد ،کمتر
در معرض خطر عامشدن قرار میگیرد ( .)Clankie, 2000: 5بهعنوان مثال ،با اشاره به عالمت
«جتاسکی» 3در ذهن مصرفکنندگان تنها نوعی شناور موتوری فایبرگالس تداعی میشود و
ازاینرو این عالمت عام شده است.
گاه فرایندهای صدرالذکر با هم ترکیب میشوند و موجبات ژنریکشدن عالمت را فراهم
میکنند .برای نمونه «ایزوگام»( 4این عالمت که از ترکیب «ایزو» در نام شرکت «ایزوران» و «گام»
تشکیل شده است) در مقایسه با «عایق بیتومینه» 5یا عایق رطوبتی پشتبام سادهتر بوده و راحتتر
در ذهن مصرفکننده باقی میماند .همچنین چنین عالمتی در زمان ورود کاال در سال  1354به
بازار ایران ،بهدلیل تازگی کاال ،خأل زبانی را پر کرده است .ناگفته نماند که سلطۀ بازاری شرکت پشم
شیشۀ ایران (ایزوران) و سالها استعمال آن توسط مصرفکنندگان و بنگاهها در این فرایند بیتأثیر
نیست .بهطور مشابه ،عالمت تجاری «وازلین» 6با کاربرد مرطوبکنندۀ بافت پوست که در واقع نام

1. Single Association

 .2اگرچه عالمت تجاری «اکتیو ( »)Activeبه این دلیل که ممکن است در ذهن مصرفکننده القا میکند که
محصوالت تحت این عالمت دارای عناصر فعال مثل آنزیمها هستند توصیفی محسوب میشود ،بهجهت استفاده و
ایجاد «معنای ثانویه» بهعنوان یک عالمت تجاری ،دارای تمایزبخشی بوده و در زمرۀ عالئم مشهور محسوب میشود.
در این خصوص دادنامۀ شمارۀ  980997022۶301521مورخ  1398/11/2۶صادره از شعبۀ سوم دادگاه عمومی
تهران جالب توجه است.

3. Jet Ski

 .4عالمت تجاری ایزوگام طی اظهارنامۀ شماره  454۶89و شمارۀ ثبت  ۶۶513مورخ  13۶9/11/07متعلق به
شرکت پشم شیشه ایران (سهامی خاص) است.

5. Bituminous waterproofing
6. Vaseline
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آن «ژل پترولیوم» 1یا «پتروالتیوم» 2بوده ،طی سه فرایند تازگی ،سادگی و کوتاهتربودن و سلطهبازاری
در زبان مردم به نام کاال تبدیل شده است.
زوال تمایزبخشی عالمت و عام شدن آن طی هر فرایندی موجب میشود که حقوق عالئم تجاری
از آن حمایت نکند ،به این دلیل که انحصار برای عالمتی که به قسمتی از زبان مردم در قالب یک
کلمۀ جدید برای اشاره به یک طبقه یا کاالی خاص وارد گردیده ،توجیهی ندارد .در چنین پدیدهای
بین منافع دارندۀ عالمت و منافع عموم باید یکی را انتخاب کرد و چون کلمه در زبان مردم و قلمرو
عمومی قرار گرفته و ادامۀ انحصار آن خطر «نقصان زبان» 3را افزایش میدهد ( Linford, 2015 [a]:

 )1375و حتی رقبای تازهوارد بازار را را از دسترسی به کلمات موجود در زبان مردم جهت معرفی
کاالها و خدمات رقابتی محروم میکند ( ،)Bradford, 2008: 1242باید از مصرفکننده و عموم
مردم حمایت کرد (.)Coverdale, 1984: 871
 .۲مواجهۀ حقوق عالئم تجاری با عالمت ژنریک
حمایت از عالئم عام و ژنریک باعث افزایش هزینههای بنگاههای رقیب شده است ( Landes

 )& Posner, 2003: 195و از کارایی رقابتی آنها میکاهد ()Landes & Posner, 1987: 293؛ زیرا
با وجود چنین انحصاری ،رقبا نمی توانند از چنین نامی برای شناساندن کاال یا خدمت خود استفاده
کنند ( .)Dogan & Lemley, 2007: 1242در نتیجه هزینۀ جستوجوی مصرفکنندگان برای یافتن
کاال یا خدمت رقبا افزایش خواهد یافت (.)Dogan & Lemley, 2004: 793
جهت عدم ایجاد انحصار بالجهت چندین رویکرد در حقوق عالئم تجاری وجود دارد :نخست،
عدم ثبت عالمت؛ دوم« ،ابطال عالمت»4؛ سوم« ،لغو» 5یا «حذف از دفتر ثبت» 6برای عالئمی که پس
از ثبت عام میشوند و در نهایت ،محدودیت حقوق انحصاری .در این قسمت از مقاله رویکرد حقوق
ایران بههمراه خألها و مسائل موجود بهطور تفصیلی مورد بررسی قرار میگیرد و در کنار نگاه تطبیقی به
مواضع اتحادیۀ اروپا ،آمریکا ،ژاپن و کرۀ جنوبی پیشنهاداتی برای حقوق ایران ارائه خواهد شد.

1. Petroleum jelly
2. Petrolatum
3. Language Depletion
4. Invalidation/ Nullity
5. Revocation/ Cancellation
6. Removal from the Register
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 .۲-۱عدم قابلیت ثبت عالمت عام
 .۲-۱-۱حقوق ایران

عالئم عام بهدلیل فقدان تمایزبخشی در زمان تقدیم اظهارنامه نباید به ثبت برسند؛ عالمتهایی
که مورد استفاده قرار میگرفته اما به ثبت نرسیدهاند و به دالیل مختلف عام میشوند ،از این قاعده
مستثنا نبوده و غیرقابلثبت هستند .اگرچه قانونگذار در مادۀ « 1قانون عالمات صنعتی و تجاری»
مصوب  1304بهصراحت بیان داشته بود که عالئم عام یا بهعبارتی عالئم متشکل از ارقام یا کلماتی
که مشخصکنندۀ نوع کاالی بازرگانی هستند ،نمیتوانند بهعنوان عالمت تجاری به کار روند ،اما
چنین صراحتی در «قانون ثبت عالئم و اختراعات» مصوب  1310و «قانون ثبت اختراعات،
طرحهای صنعتی و عالئم تجاری» مصوب  138۶دیده نمیشود و در مادۀ  1قانون منسوخ  1310و
ً
بندهای «الف» مواد  30و  32قانون  138۶صرفا به کارکرد تمایزبخشی عالمت اشاره شده است.
البته در زمان حاکمیت قانون  1310عدم قابلیت ثبت عالمت ژنریک از تبصرۀ یک مادۀ  5آئیننامۀ
اصالحی اجرای قانون مصوب  1337برداشت میشد 1.به نظر میرسد قانونگذار اشاره به شرط
تمایزبخشی را برای عدم قابلیت ثبت عالئم ژنریک در زمان تقدیم اظهارنامه کافی میداند؛ به همین
ً
ً
منظور ،مجددا در بندهای «الف» مواد  30و  32قانون  138۶صرفا ثبت عالمتهای فاقد
تمایزبخشی را ممنوع کرده است (ساورائی و کوشکی )2۶ :1395 ،و ردپایی از عالئم عام دیده
نمیشود .با وجود اینکه استدالل فقدان تمایزبخشی عالمت عام و استناد به بندهای مذکور جهت
نیل به فقدان قابلیت ثبت عالئم ژنریک امکانپذیر ،منطقی و معقول است اما رویکرد قانونگذار با
عنایت به اینکه در قانون بسیار قدیمی مصوب  1304و مادۀ  ۶خامس کنوانسیون پاریس و همچنین
در «مادۀ  5قانون مدل وایپو برای کشورهای درحالتوسعه»2به فقدان قابلیت ثبت عالئم عام و متداول
و رایج در تجارت تصریح شده ،قابلتأمل است .در همین راستا بیان شده است که «...باید اعتراف
کرد که سکوت قانونگذار در مقام بیان این شرایط ،میتواند توالی فاسدی داشته باشد و تفاسیر
متفاوت و سلیقهای از این شرایط بهدست دهد» (فصیحیزاده و دیگران .)۶34 :1395 ،به نظر
میرسد ،با پیشبینی مقررهای مبنی بر تعریف عالئم عام و عدم قابلیت ثبت آنها ،فرایندهای ثبتی و

 .1بر اساس تبصرۀ  1مادۀ  5آییننامۀ مذکور ،از لحاظ امتیاز و تشخیص مذکور در مادۀ  1قانون« ،نامهای عام
محصوالت» عالمت مشخصۀ تجارتی محسوب نمیشد.

2. Model Law for Developing Countries on Marks, Trade Names, and Acts of Unfair
Competition
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رسیدگیهای قضایی درخصوص عالئم بهویژه عالئم توصیفی« ،عالئم ترکیبی» 1و نیز ابطال عالئم
ژنریک با دشواریهای کمتری روبهرو شوند.
 .۲-۱-۲حقوق تطبیقی

مقررۀ  2017/1001راجع به عالمت اتحادیۀ

اروپا 2

در مادۀ  4و دستورالعمل 2015/243۶

دربارۀ نزدیکسازی قوانین کشورهای عضو در ارتباط با عالئم تجاری 3در مادۀ  3تعریف عالمت
تجاری و مصادیق آن را بیان کرده است و سپس ،برای مقابله با انحصار ناشی از عالئم عام ،توصیفی
و «فاقد تمایزبخشی» بندهای «ب»« ،ج» و «د» از شق  1در مادۀ  7مقرره پیشبینی شدهاند 4.بند
(( )1د) از مادۀ  7مقررۀ مذکور بهصراحت به عدم قابلیت ثبت «عبارات عرفی» 5در زبان کنونی مردم
و رویههای عینی و مستقر تجاری اشاره دارد .بند مذکور عالئمی را که در ابتدا قابلحمایت محسوب
ً
میشدند اما بعدا به عالمت عام تبدیل شدهاند نیز پوشش میدهد ( Kur & Senftleben, 2017:
 .)407اگرچه بند مذکور با بند (( )1ج) از مادۀ  7همپوشانی دارند ،نکتۀ حائز اهمیت آن است که
ثبت عالمتهای مشمول بند «د» نه بهدلیل توصیفیبودن بلکه بر اساس استفادۀ کنونی در حوزۀ
تجاری رد میشوند (.)EUIPO, 2020: 380
ً
مادۀ « 33قانون عالمت تجاری کرۀ جنوبی» ،اصالحی  ،2017ثبت عالمتی که عموما
ً
ً
نشاندهندۀ نام کاال و عالمتی که عرفا در ارتباط با کاالهاست و نیز عالمتی که عموما نشاندهندۀ
محل تولید ،کیفیت ،مواد اولیه ،روش تولید و پردازش و روش استفادۀ کاالست را غیرقابلثبت
ً
میداند .برای عدم ثبت عالمت ژنریک صرفا کافی است که مصرفکنندۀ آن عالمت ادراک کلی و
ارتباط معنایی را مختص کاالیی خاص بداند ( .)KIPO, 2007: 20قانونگذار کرۀ جنوبی برای تأکید
بر عدم قابلیت ثبت عالمت فاقد تمایزبخشی در بند  )7( 1همان ماده مقرر میدارد که عالوه بر
است6.

بندهای  1تا  ،۶ثبت عالمت فاقد قدرت شناسایی بنگاه منشأ برای مصرفکنندگان ممنوع
ً
قانون عالمت تجاری ژاپن اصالحی  200۶نیز در بند نخست مادۀ  3صراحتا عالئمی که در عرف
1. Composite/Compound/Combined trademarks
2. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June
2017 on the European Union trade mark
3. Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December
2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks

 .4مشابه این ماده جهت امتناع از ثبت یا ابطال ثبت در مادۀ  4دستورالعمل 2015/243۶آمده است.

5. Customary Terms
6. Article 33(1)(7): “In addition to trademarks under subparagraphs 1 through 6, a trademark
which is unrecognizable for consumers to identify which goods related to whose business it
”indicates.
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در ارتباط با کاال یا خدمات استفاده میشوند و عالئمی که نام عام کاال یا خدمات هستند را ،بهدلیل
فقدان امکان تمیز کاال و خدمات ،غیرقابل ثبت میداند ( .)JPO, 2017: 30-33در حقوق آمریکا،
ً
مطابق بند « »eمادۀ « 2قانون لنهم» 1عالمت «صرفا توصیفی» 2غیرقابلثبت هستند و از آنجا که
میتوان اذعان داشت که عالمت عام« ،نهایت توصیفیبودن» 3است ،بهطریق اولی آن هم غیرقابلثبت
محسوب میشود ( .)USPTO, 2018: 1209.01البته مستند اصلی ادارۀ ثبت اختراع و عالمت تجاری
آمریکا مادۀ  14قانون لنهم بوده که درخصوص «لغو» عالمت ژنریک سخن گفته است ( USPTO,

ً
) )2018: 1209.01(c)(iiو اساسا عالمت ژنریک تحت هیچ شرایطی قابلثبت نیست.
 .۲-۲ابطال عالمت
 .۲-۲-۱حقوق ایران

ممکن است عالمت عام و ژنریکشده به هر دلیل اعم از عدم اطالع کافی کارشناس ارزیابی
ادارۀ مالکیت صنعتی از ادارک و فهم مصرفکنندگان یا عدم بررسی کامل ثبت شود؛ برای مقابله با
ً
این امر بهترین سازوکار درخواست «ابطال» عالمت توسط ذینفع است .قانون  1304صراحتا در
مادۀ  13عالمتی که در زمان ثبت عام بوده و به ثبت رسیده را قابلابطال میشناخت (جمع و پیوند با
مادۀ یک همان قانون) .در مقابل ،وضعیت ابطال عالمتی که در زمان ثبت ژنریک بوده است در قانون
 1310مشخص نبود؛ به این دلیل که در مواد  1۶و  18ابطال گواهی ثبت عالمت تنها به دو جهت
«تعلق عالمت به دیگری» و «شباهت گمراهکننده با عالمت دیگر» ممکن بود .در واقع قانونگذار
«جهات مطلق»  4ابطال را بیان نکرده و فقط به ذکر «جهات نسبی» 5اکتفا نموده بود6.

قانونگذار ،در قانون  ،138۶نقص قانون  1310را برطرف کرد و با تصویب مادۀ  41ابطال مستند
به جهات مطلق و نسبی (بند الف مادۀ  30و مادۀ  )32را پیشبینی نمود .بدینترتیب ،اگر عالمتی
در زمان تقدیم اظهارنامۀ ثبت عام باشد ،هر ذینفعی میتواند بهجهت فقدان تمایزبخشی ابطال
چنین عالمتی را از دادگاه بخواهد .در پروندۀ اکبرجوجه ،با توجه به اینکه فعالیت تحت عالمت

 .1مادۀ  1052فصل  15کد ایاالت متحدۀ آمریکا.

2. Merely Discriptive
3. The Ultimate in Descriptiveness
4. Absolute grounds
5. Relative grounds

 .6البته میتوان نهی از ثبت چنین عالمتی در قانون  1310را مشعر بر ارادۀ ضمنی قانونگذار بر قابلیت ابطال عالمت
ثبتشده برخالف قانون دانست ،کما اینکه برخی از نویسندگان فقدان تمایزبخشی را از جهات ابطال عالمت در قانون
مصوب  1310میدانند (نک :شمس.)1۶۶ :1392 ،
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«اکبرجوجه» از سال  1323آغاز گردیده (تاریخچۀ اکبرجوجه )1395 ،و بعد بر اثر کثرت استعمال
مصرفکنندگان و رقبا بهعنوان نام غذا ژنریک میشود 1و در زمان تقدیم اظهارنامه نیز ژنریک و عام
بوده است ،شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،با استداللی مبتنی بر مادۀ  ۶خامس کنوانسیون
پاریس 2مستند به مادۀ  ،41بند «الف» مادۀ  30قانون  138۶گواهینامۀ ثبت عالمت تجاری
اکبرجوجه را ابطال مینماید .به نظر میرسد تکیه و استناد دادگاه تجدیدنظر به مادۀ  ۶خامس بهعنوان
ً
مستند ابطال عالمت «اکبرجوجه» به دو دلیل صحیح نیست :اوال ،تعهد مندرج در مادۀ  ۶خامس
تنها ناظر بر عالمتهای ناظر بر کاال بوده و به عالمتهای خدماتی تسری نمییابد ( Rickeston,

ً
)2015: 550؛ ثانیا ،اعمال این ماده تنها ناظر بر فرضی است که عالمت در «کشور مبدأ» 3به ثبت
رسیده و حمایت در کشوری دیگر مدنظر باشد ()Bodenhausen, 1968: 114؛ طبق این ماده کشور
مبدأ باید یکی دیگر از اعضای اتحادیه باشد ( .)Rickeston, 2015: 538وفق این ماده که دربردارندۀ
«اصل شناسایی» 4است ،درخواست ثبت عالمتهایی که در «کشور مبدأ» بهنحو صحیح به ثبت
رسیدهاند باید در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون (کشور حامی) پذیرفته شده و ثبت این عالمتها
جز در موارد مذکور در بند «ب» ماده ابطال نگردد 5.با توجه به مطالب بیانشده ،بهتر است
 .1شعبۀ یکم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ شمارۀ  980997090۶102037مورخ  1398/10/18نیز اگرچه در
استدالل و برآمد تصمیم خود مخالف دادگاه تجدیدنظر است ،اما در قسمتی از رأی خود با بیان اینکه « ...هرچند
درحال حاضر نام اکبرجوجه برای نوع خاصی از غذا علم شده اما در ابتدا که این نوع پخت منتسب به اکبر شده و یا
مبتکر آن غذای مخصوص ،نام پدر خود را بر آن گذاشته »...بهطور خالصه بر ژنریکشدن عالمت اکبرجوجه بهعنوان
نام غذا صحه میگذارد.
[... « .2اکبرجوجه] در عمل بهعنوان یک اسم عام جنس شناخته میشود و در واقع نام یک محصول خاص با نوع طبخ
خاص میباشد و در اذهان عمومی تعریفکنندۀ یک غذای خاص و اسم جنس تلقی میشود و این خود نشان میدهد
که قدرت تمیزدهندگی بهعنوان یک عالمت تجاری ندارد و منطبق است با بند  2ب مادۀ  6خامس کنوانسیون پاریس
حمایت مالکیت صنعتی که با الحاق ایران به اتحادیۀ عمومی بینالمللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت
صنعتی و تجاری و کشاورزی در سال  ،1337در حکم قانون داخلی مشمول مادۀ  9قانون مدنی خواهد بود) »...دادنامۀ
شمارۀ  9409970221000554مورخ  1394/05/21صادره از شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران).
 .3منظور از «کشور مبدأ ( ،»)Country of Originکشوری عضو اتحادیه پاریس است که متقاضی ثبت در آن بنگاه
(تأسیسات) تجاری یا صنعتی واقعی و مؤثر داشته باشد یا اگر فاقد چنین بنگاهی در اتحادیه است ،کشور محل اقامت
متقاضی یا اگر در اتحادیه اقامتگاه ندارد ،کشوری از اتحادیه که متقاضی تبعۀ آن است (بند  2قسمت الف مادۀ ۶
خامس کنوانسیون پاریس).
 .5بند  1قسمت الف مادۀ  ۶خامس کنوانسیون پاریس.

4. Recognition Principle
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قانونگذار ،ضمن تعریف عالمت عام یا ژنریک ،به قابلیت ابطال آن تصریح کند .شایان ذکر است،
جهت حمایت از حقوق مصرفکنندگان و عدم ایجاد نقص در زبان مردم و تجار رقیب ،توصیه
میشود که همانند دعوی ابطال عالمت ثبتشده با «سوءنیت» ،1دعوی ابطال عالمت عام و
ژنریکشده در زمان تقدیم اظهارنامه محدود به زمان نباشد (.)WIPO, 1967: 66
 .۲-۲-۲حقوق تطبیقی

بر اساس مادۀ ( 59جهات مطلق ابطال) مقررۀ  2017/1001اروپا ،عالمتی که برخالف مادۀ 7
شامل عالمت ژنریک ،به ثبت رسیده باشد ،در ادارۀ مالکیت فکری اروپا یا در مقام دعوی متقابل در
دعوی نقض قابلابطال میباشد 2.قانون کرۀ جنوبی اصالحی  2018درخصوص عالمتی که در زمان
تقدیم اظهارنامه ژنریک بوده و نمیبایست به ثبت برسد ،وفق بند  1قسمت نخست مادۀ  117امکان
طرح دعوی ابطال ثبت عالمت تجاری را پیشبینی نموده است .طبق بند  3مادۀ مذکور ابطال دارای
اثر قهقرایی است و فرض میشود که عالمت از ابتدا وجود نداشته است .بهطور مشابه ،مطابق مادۀ 4۶
قانون عالمت تجاری ژاپن عالمتی که برخالف مادۀ  3همان قانون متضمن عدم قابلیت ثبت عالئم
عام ،به ثبت برسد قابلابطال است .بااین حال ،مادۀ  47قانون اخیر برای طرح دعوی ابطال ،به غیر از
برخی عالئم که با هدف رقابت نامشروع به ثبت رسیدهاند ،مهلتی پنج ساله در نظر گرفته است.
مواد  13و  14قانون لنهم آمریکا این امکان را برای اشخاص فراهم میکند که از طریق ادارۀ
اختراع و عالمت تجاری نسبت به ثبت عالمت عام اعتراض و آن را ابتدای ایجاد لغو 3کنند .مواد
مذکور اگرچه برای ابطال عالئم مستند به سایر جهات ابطال ،مدت زمان پنجساله در نظر گرفتهاند
اما طرح دعوی لغو عالمت عام را مقید به زمان نکردهاند.
 .۲-۳لغو عالمت یا حذف از دفتر ثبت
 .۲-۳-۱حقوق ایران

ژنریساید در هر زمانی امکانپذیر است ()Brody, 2015: 475؛ عالمت تجاری ممکن است در
سال  1398تمایزبخش باشد اما در سال  1399بهدلیل استفادۀ گروه مرتبط عموم به کلمۀ عام تبدیل
ً
شود؛ بدیهی است که عالمت در سال  1398کامال معتبر و قابلاستناد نسبت به اشخاص ثالث
1. Bad Faith
2. Article 59 (Absolute grounds for invalidity): “1. An EU trade mark shall be declared
invalid on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement
proceedings:(a)where the EU trade mark has been registered contrary to the provisions of
”Article 7;..
 .3شایان توجه است که قانونگذار آمریکا از اصطالح «لغو ( »)Cancellationهم برای ابطال و هم برای حذف از

دفتر ثبت استفاده نموده است و فقط اثر لغو را از ابتدای ثبت یا پس از عامشدن تغییر داده است.
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درخصوص کلیۀ حقوق اعم از ایجابی و سلبی بوده و از منظر حقوقی ابطال چنین عالمتی از ابتدای
ثبت غیرعادالنه و برخالف حقوق مالک عالمت و گاه حقوق فرانشیزگیرندگان و لیسانسگیرندگان
است .به همین منظور سازوکار حقوقی «لغو» جهت ایجاد توازن میان حقوق دارندۀ عالمت تجاری،
مصرفکنندگان و رقبا چارۀ این مشکل است .همانند قانون  ،1304که به موضوع ژنریک شدن و
زوال تمایزبخشی عالمت معتبر نپرداخته بود ،قانون  1310نیز راجع به ژنریک شدن عالمت پس از
ثبت و لغو آن فاقد مقرره بود (وصالی محمود .)125 :1384 ،البته به اعتقاد برخی از نویسندگان ،با
توجه به بند  2مادۀ  9قانون  1310که بهطور ضمنی بر لزوم تمایزبخشی عالمت اشاره داشت،
دادگاهها میتوانستند در شرایط استثنایی در صورتی که عالمتی ژنریک شود ،به ابطال آن اقدام نمایند
(شمس .)1۶5 :1392 ،به دیدگاه اخیر از دو جهت اشکال وارد است :نخست ،مقررۀ مورد استناد
در مقام بیان جهات رد تقاضای ثبت عالمت بود و مبنای تعمیم آن به جهتی برای خاتمۀ حیات قانونی
عالمت پس از ثبت صحیح آن مشخص نیست .دوم ،همان طور که بیان شد عالمت ژنریک شده در
ابتدا بهصورت صحیح ثبت شده و تا زمان ژنریک شدن واجد شرایط قانونی است و دلیلی بر تحمیل
ضمانتاجرای دارای اثر قهقرایی یعنی ابطال در مورد آن وجود ندارد .در قانون  ،138۶سازوکار
«لغو» یا «حذف از ثبت» درخصوص «عدم استفاده از عالمت» به مدت سه سال کامل از تاریخ
ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع 1در مادۀ  41پیشبینی شده ،اما راجع به «لغو» عالمت
عام شده مطلبی به میان نیامده است .با این حال ،به اعتقاد برخی از صاحبنظران «با توجه به تعریف
عالمت به شرح بند الف مادۀ  30و همچنین با توجه به بند الف مادۀ  32قانون ،میتوان گفت که
عالمت ژنریک قابللغو است ،زیرا چنین عالمتی نمیتواند کاالها و خدماتی که برای آنها به ثبت
رسیده را از کاالها و خدمات رقبا متمایز کند (میرحسینی .»)424 :1390 ،به نظر میرسد چنین
دیدگاهی قابلپذیرش نیست ،زیرا همان طور که بیان گردید ضمانتاجرای عدم رعایت شرایط
بندهای الف مواد مذکور بر اساس مادۀ  41قانون« ،ابطال» عالمت و نه لغو آن است؛ لغو عالمت
تنها بهعنوان ضمانتاجرای عدم استفاده از عالمت در شق نهایی مادۀ  41پیشبینی شده است.
همچنین به نظر میرسد حکم ابطال مادۀ اخیر ،تنها ناظر بر فرضی است که عالمت در زمان ثبت

 .1در رابطه با استفاده از واژۀ «لغو» در مادۀ مذکور بیان شده است« :قانونگذار در این ماده بهجای «ابطال» از کلمۀ
«لغو» استفاده کرده است که با توجه به بار حقوقی این کلمات به نظر میرسد که استعمال کلمۀ «لغو» به مصلحت
باشد ،زیرا اثر ابطال از تاریخ ثبت است ،لیکن اثر لغو میتواند از زمان درخواست شکایت باشد ،بنابراین تعیین تاریخ
دقیق اثر لغو نیز ضرورت دارد» (میرحسینی.)420 :1390 ،
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دارای تمایزبخشی نبوده و در زمان ثبت به این موضوع توجه نشده است و منصرف از حدوث زوال
تمایزبخشی عالمت پس از ثبت است .بدین ترتیب ،میتوان اذعان داشت که در حقوق کنونی ایران
در این رابطه با خأل قانونی مواجه هستیم و امکان «لغو» چنین عالئمی وجود ندارد .با عنایت به اینکه
سازوکار «لغو» عالمت از یکسو حقوق دارندۀ عالمت را تا زمان زوال تمایزبخشی حفظ میکند و
از دیگرسو حقوق رقبا را در فرض ژنریک شدن عالمت تضمین میکند و در عین حال منافع
مصرفکنندگان را نیز مدنظر دارد ،پیشبینی این سازوکار ،همانند مادۀ  31قانون مدل وایپو ،ضروری
است 1.البته بهتر است در چنین مقررهای تصریح شود که اگر عالمت نسبت به برخی از کاالها یا
ً
خدمات ژنریک شده باشد ،صرفا درخصوص آن کاالها یا خدمات لغو میگردد و اعتبار عالمت در
خصوص سایر کاالها یا خدمات بهقوت خود باقی است.
 .۲-۳-۲حقوق تطبیقی

بند (()1ب) از مادۀ  58مقرره  2017/1001اتحادیه اروپا ،لغو عالمتی که در تجارت اسمی عام
برای کاال یا خدماتی است که بهمنظور آنها به رسیده را تجویز میکند .مطابق مادۀ مذکور ،عالمتی
که بهدلیل فعل یا ترک فعل مالک آن در تجارت به نام عام برای کاال یا خدمت تبدیل شده لغو میگردد.
شایان ذکر است که متقاضی لغو باید ثابت کند که پس از ثبت عالمت تجاری ،عالمت عام شده
است .در غیراین صورت دعوی لغو رد شده و متقاضی باید دعوی ابطال را مطرح کند ( EUIPO,

 .)2020: 1114بهطور مشابه ،مطابق بند  3مادۀ  14قانون لنهم آمریکا 2لغو عالمتی که به نام عام کاال
یا خدمتی که عالمت راجع به آنها به ثبت رسیده ،تبدیل شده است ،را میتوان در هر زمان
اعتراض»3

درخواست نمود .وفق این ماده برخالف عالئم توصیفی ،که پس  5سال «غیرقابل
ً
محسوب میشوند و صرفا در مقام «دفاع»( 4محدودیت حقوق انحصاری) میتوان به توصیفی بودن
اشاره نمود ( ،)Port, 2015: 138لغو عالمت ژنریک فاقد محدودیت زمانی است .الزم به ذکر است

 .1در «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» ،هم برای عدم رعایت شرایط ماهوی ثبت عالمت و هم برای عدم استفاده
از عالمت به مدت سه سال ،ضمانتاجرای «ابطال» پیشبینی شده و سخنی از «لغو» عالمت به میان نیامده است
(طرح حمایت از مالکیت صنعتی ،نسخۀ  ،1398/10/30مادۀ  .)110متأسفانه در این طرح ،که متکفل روزآمدکردن
و زدودن خألهای قانون فعلی است ،این خأل مورد توجه تدوینکنندگان قرار نگرفته و این طرح فاقد مقررهای راجع به
ضمانتاجرای ژنریکشدن عالمت است.
 .2مادۀ  10۶4فصل  15کد ایاالت متحدۀ آمریکا.
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ً
که مادۀ مذکور بیان میدارد که اگر عالمت صرفا درخصوص برخی از کاالها یا خدمات عامشده
باشد ،فقط نسبت به آنها لغو میشود.
 .۲-۴محدودیت حقوق انحصاری دارنده عالمت
 .۲-۴-۱حقوق ایران

به غیر از سازوکار «لغو» یا «ابطال» ،مواجهه با عالمت معتبر ژنریکشده توسط قانونگذار و
دادگاهها در قالب ایجاد مستثنائات حقوق دارندۀ عالمت تجاری جهت محدود نمودن قلمرو
انحصار وی ،امکانپذیر است .قانونگذار ایران در هیچ یک از قوانین مرتبط با عالئم تجاری از جمله
قانون  ،138۶مقررهای همانند بند «ج» مادۀ  15این قانون راجع به مستثنائات حق اختراع و مادۀ 23
راجع به شمول مستثنائات نسبت به حقوق دارندۀ طرح صنعتی پیشبینی ننموده که خواندگان و
متهمان دعوی نقض بتوانند بهعنوان «دفاع» به آن استناد کنند .بااینحال به نظر میرسد این امکان
وجود دارد که ژنریک شدن عالمت بهعنوان دفاع در دعوی نقض عالمت از سوی خوانده مطرح
شود .در حالتی که عالمت نشانگر نوع یا طبقهای از کاال یا خدمت است ،استفاده از عالمت توسط
دیگران ،به احتمال زیاد گمراهی مصرفکنندگان راجع به منشأ کاال یا خدمت را بهدنبال نخواهد
داشت (احمدیان مقدم و جعفرزاده )143 :139۶ ،چراکه در این فرض عالمت فاقد قدرت تعیین
منشأ کاال یا خدمت است و «چنانچه استفاده از عالمت تجاری غیر موجب گمراهی مصرفکننده
نشود ،مجاز است» (مدنی و فرخی )107 :1397 ،و نقض مطرح نیست .ممکن است استدالل شود
که وفق قسمت اخیر بند «ب» مادۀ  40قانون 138۶وجود گمراهی مصرفکننده تنها برای تحقق
نقض در فرض استفاده از «مشابه» عالمت الزم است و گمراهی از شرایط تحقق نقض در فرض
استفاده از «عین» عالمت نیست .در پاسخ باید گفت عدم ذکر گمراهی در فرض استفاده از عین
عالمت در مقرره مذکور ،به دلیل مفروض بودن آن درنظر قانونگذار است و نه عدم شرطیت آن
(بادینی و دیگران)11۶ :1393 ،؛ در واقع در این فرض خواهان ملزم به اثبات بروز گمراهی
مصرفکننده نیست (میرحسینی4۶4 :1390 ،؛ اندرز و بابایی)7 :1395 ،؛ بدیهی است خواندۀ
دعوی میتواند خالف این فرض را اثبات نماید .بنابراین در حقوق ایران ،بروز گمراهی مصرفکننده
در کنار استفاده از عالمت شرط تحقق نقض عالمت تجاری است (مدنی و فرخی)95 :1397 ،
اعم از اینکه استفاده از عین عالمت یا مشابه آن مدنظر باشد .در نتیجه دفاع ژنریک شدن عالمت
میتواند هم ناظر بر فرض استفاده از «عین» عالمت و هم «مشابه» آن باشد.
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عالوه بر دفاع ژنریک شدن ،در فروضی محتمل است خواندۀ دعوی نقض که از عالمت ژنریک
استفاده کرده ،بتواند در دادگاه به دفاع استثنای «استفادۀ منصفانه» 1استناد نماید .اگرچه قانونگذار
در هیچیک از مواد قانون  138۶از تجویز چنین دفاعی سخن نگفته است اما به اعتقاد برخی،
قانونگذار استفادۀ منصفانه را رد و منع نکرده و آن را مفروض دانسته و این امر بهطور ضمنی بر تجویز
چنین استفادهای داللت دارد (بادینی و دیگران .)117 :1393 ،این قسم از استفادۀ منصفانه در فرضی
مطرح میشود که خوانده از عالمت خواهان برای توصیف کاال یا خدمت خود و ارائۀ اطالعات به
مصرفکننده بهره جسته باشد

(2016: 2034

Tang,؛ حبیبا و دیگران .)12۶ :1395 ،چنین

استفادهای اغلب در مورد عالمتهای توصیفی مطرح میشود (بادینی و دیگران )110 :1393 ،اما
ً
از آنجا که عالمت عام ماهیتا میتواند نوعی عالمت شبهتوصیفی باشد ،طرح آن در ارتباط با استفاده
از عالمت ژنریک ثبت شده ،بالمانع است .اثبات استفاده بهمنظور توصیف کاال یا خدمت و
منصفانه ،غیرتجاری و همراه با حسننیت بودن استفاده از جمله عناصر چنین دفاعی هستند (بادینی
و دیگران.)105-10۶ :1393 ،
برای ترسیم جایگاه دو دفاع مذکور بهطور کاربردی ،فرض کنیم رستورانی با نام تجاری «الفبا»
ً
صرفا به طبخ و ارائۀ غذای اکبرجوجه مشغول است و برای معرفی خدمات رستوران خود به
مصرفکنندگان جز استفاده از عنوان «اکبرجوجه» در تابلو (برای مثال ،اکبرجوجۀ الفبا) یا در سایر
تبلیغات چارهای ندارد .حال با احیای عالمت «اکبرجوجه» توسط دیوان عالی کشور و ایجاد انحصار
برای آن ،در صورت استفادۀ رستوران الفبا از عنوان اخیر ممکن است دارندۀ عالمت اکبرجوجه علیه
وی دعوی نقض طرح کند .در این فرض استفادۀ رستوران الفبا از عالمت تجاری «اکبرجوجه» توصیفی
و منصفانه است و با عنایت به اینکه با استفاده از نام غذا ،گمراهی برای مصرفکننده رخ نمیدهد،
نقض منتفی است .دیوان عالی کشور در قسمتی از رأی خود در پروندۀ اکبرجوجه مقرر داشته «...البته
ثبت عالمت تجاری موصوف اگرچه انحصاری است ولی مانع طبخ و سرو آن در رستورانهای مختلف
نخواهد بود و نام آن در منوی غذا منعی نخواهد داشت لکن استفاده از عالمت مخصوص بصورت
تابلو یا تبلیغ در انحصار صاحب عالمت میباشد .»...این قسمت از رأی دیوان بر این واقعیت داللت
دارد که لزوم استفادۀ توصیفی از برخی از عالمتهای تجاری امری انکارناپذیر است .البته مشخص
نیست که مبنای این مرجع در تمایز میان استفاده شخص ثالث از عالمت در منوی غذا و تابلو یا تبلیغ
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چیست و با توجه به اینکه استفادۀ توصیفی در هر ابزاری تبلیغاتی و تجاری که برای برقراری ارتباط و
ارائه اطالعات به مصرفکننده ممکن است صورت گیرد ،چنین تفکیکی موجه نیست.
صرفنظر از اینکه استداللهای بیان شده در راستای رفع خأل قانونی و عدم ایجاد مانع برای رقبا
جهت ارتباط با مصرفکنندگان و ارائۀ اطالعات درخصوص کاال و خدمات خود و متعاقب آن
کاهش هزینۀ جستوجو مصرفکننده کافی هستند ،اما به نظر میرسد جهت پرهیز از اعمال سلیقه
و بروز تشتت در آراء دادگاهها در آینده پیشبینی مقررهای راجع به استثنائات حقوق دارندۀ عالمت
تجاری ضروری باشد .با درنظرداشتن مادۀ  19قانون مدل وایپو چنین مقررهای باید دربردارندۀ جواز
اشخاص ثالث برای استفاده از عالمتی باشد که برای معرفی کاالها یا خدمات آنها ضروری است،
صرفنظر از اینکه چنین عالمتی ژنریک باشد و نوع کاال یا خدمت را مشخص کند یا در زمرۀ عالئم
توصیفی قرار گیرد.
 .۲-۴-۲حقوق تطبیقی

اگرچه «قانون ثبت عالمت تجاری ژاپن» ،سازوکار «لغو» عالمتی که ژنریک شده را پیشبینی
نکرده است ( )Mori et al., 2010اما مادۀ  2۶قانون مذکور حقوق دارندۀ عالمت را محدود میکند.
مطابق مادۀ مذکور بهرهبرداری اشخاص ثالث از عالمتی که نام عمومی کاال یا خدمات خاص باشد
ً
یا عرفا درخصوص معرفی کاال یا خدمت استفاده شود ،نقض محسوب نمیشود و عالمت در قلمرو
عمومی قرار دارد .قانونگذار کشور کره جنوبی نیز حقوق مصرفکنندگان و رقبا را درنظر گرفته و
محدودیت حقوق انحصاری را در مادۀ  90قانون اصالحی  2018پیشبینی نموده است .وفق مادۀ
یادشده درصورتیکه عالمت به نام عمومی ،محل تولید ،کیفیت ،مواد اولیه ،اثر ،استفاده ،روش تولید
و پردازش اشاره داشته باشد ،حقوق انحصاری نسبت به اشخاص ثالث فاقد اثر میباشد.
اتحادیۀ اروپا نیز بهمنظور فراهمساختن ابزاری جهت توازن منافع دارندۀ عالمت تجاری و سایر
بنگاههای تجاری و عموم مردم ( )Kur & Senftleben, 2017: 407محدودیتها و مستثنائات حقوق
انحصاری مادۀ  14را در مقررۀ  2017/1001پیشبینی کرده است .مادۀ مذکور نهتنها استفاده
توصیفی در مقام استفاده منصفانه را پوشش میدهد بلکه شامل استفاده از عالمتی که فاقد
تمایزبخشی بوده یا گردیده از جمله عالئم ژنریک نیز میشود (Kur & Senftleben, 2017: 412-

 .)415البته مطابقت استفادۀ شخص ثالث با رویههای شرافتمندانه در امور تجاری و صنعتی از
شرایط مجاز تلقیشدن استفاده بهموجب این ماده است.
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 .۳شیوۀ احراز ژنریکبودن یا ژنریکشدن عالمت تجاری

ادارۀ ثبت عالئم تجاری در زمان بررسی قابلیت ثبت و دادگاه در دعوی ابطال یا لغو و همچنین
نقض ،برای تشخیص ژنریکبودن یا شدن عالمت تجاری ،ابتدا باید ،با تمرکز بر توصیف کاالها یا
خدمات تعیینشده در اظهارنامه یا گواهینامه ثبت عالمت ،طبقه یا جنس عرفی کاال یا خدمت یا
ارتباط عرفی نام عام با کاال یا خدمات را تعیین نماید .گام بعدی پاسخ به این پرسش است که از دید
و ادراک کدام گروه از عموم( 1مصرفکنندۀ نهایی ،واسطهها یا تولیدکنندگان) عالمت تجاری ژنریک
شناخته میشود؟ سپس ،باید ادراک و فهم مصرفکنندگان از معنای عالمت با توجه به ادلۀ اثباتی
بررسی شود .در این بخش از مقاله کوشش میشود مراحل مذکور جهت استفادۀ دادگاههای ایران با
مطالعۀ تطبیقی در آراء دادگاهها تبیین گردد.
 .۳-۱تعیین طبقۀ معنایی کاال یا خدمت

به این دلیل که عامشدن عالمت فرایندی است که عالمت تجاری طی آن جایگاه خود را از اشاره
به کاالی خاص از یک بنگاه خاص به معرفی یک «طبقۀ معنایی» کاال تغییر میدهد ( Clankie,

 ،)2013: 28تعیین طبقۀ معنایی 2کاال از دید عرف و زبان عموم مردم در بررسی این فرایند امری
ضروری محسوب میشود .تعیین گروه یا طبقۀ معنایی جهت پاسخ به این پرسش است که
ژنریکبودن عالمت باید نسبت به چه کاالها یا خدماتی سنجیده شود (.)Coverdal, 1984: 884
طبقهبندی معنایی کاالها یا خدمات در عرف بر اساس «ویژگی برجسته» یا «بعد کلیدی» 3آنها
صورت میگیرد .اگر عالمت به ویژگی برجستۀ کاال یا خدمت اشاره داشته باشد ،بهدلیل عدم
تمایزبخشی ،عام و غیرقابلحمایت محسوب میشود؛ به عبارت دیگر ،در این صورت «عالمت»
در زبان عرف مردم به «کاال یا خدمات با ویژگی خاص» و نه منشأ کاال یا خدمت اشاره دارد.
در واقع ،اگر کاالیی با نام «الف» داشته باشیم که ویژگی برجستۀ آن «ز» باشد و مردم در عرف
برای خرید این کاال از «ز» یا «الف  +ز» استفاده کنند ،کاالی «الف» به دو طبقۀ معنایی و عرفی با
ً
ویژگی «ز» و بدون ویژگی «ز» تقسیم میشود و اساسا «ز» جزء الینفک «الف» محسوب میشود

 .2طبقهبندی معنایی کاالها یا خدمات با «طبقهبندی

1. Relevant Public
بینالمللی( »)International Classificationبه موجب

موافقتنامه نیس( 1957 )Niceمتفاوت خواهد بود .طبقهبندی اخیر برای سهولت در جستوجوی عالئم تجاری
بوده و جزو فرایند اداری ثبت محسوب میشود .وفق بند نخست مادۀ  2این موافقتنامه ،این طبقهبندی راجع به تعیین
میزان حمایت اعطایی به عالئم دربردارنده هیچ الزامی نیست.

3. Key Aspect
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و به هیچ عنوان نشاندهندۀ منشأ کاال یا خدمت نخواهد بود .همچنین ،اگر بنگاهی فروشنده و
ارائهدهندۀ کاالی «ب» باشد ،قسمت عمده و بعد کلیدی خدمات آن بنگاه فروش «ب» است و در
عرف به آن «ب فروشی» گفته میشود .بنابراین« ،ب» نمیتواند در ذهن مصرفکننده تمیزدهندۀ
خدمت باشد .برای مثال ،ماءالشعیر بر اساس ویژگی برجستۀ داشتن یا نداشتن طعم به دو زیرگروه با
اسانس (طعمدار) و بدون اسانس (بدون طعم) قابلتقسیم است .ماءالعشیر بدون طعم یک طبقۀ
عرفی کاال محسوب میشود .در عرف به ماءالعشیر بدون طعم «کالسیک» نیز گفته میشود 1.با
ً
اینکه کلمۀ «کالسیک» عموما بهعنوان عالمت توصیفی ،در صورت استفادۀ ،معنای ثانویه پیدا
ً
میکند (مثال «لبنیات کالسیک») ،درخصوص ماءالشعیر ،چون از منظر عرف بدون طعم و سادۀ آن
یک ویژگی برجسته است و عموم افراد مصرفکنندۀ ماءالشعیر ،جهت خرید این کاال ،به آن توجه
میکنند ،عام و ژنریک محسوب میشود .با استدالل مشابه ،عبارت «چلوکباب» نام غذاست و در
عرف به رستورانهای ارائهدهندۀ آن «چلوکبابی» میگویند؛ یعنی سرو کباب بعد کلیدی «خدمات
رستوران» بوده و مردم رستورانها را به دو گروه دارای چلوکباب و بدون آن تقسیم میکنند .لذا،
عالمت «چلوکباب» برای طبقۀ کلی خدمات رستوران ،شامل انواع رستوران بهویژه کبابیها و
رستورانهای ارائهکنندۀ غذای ایرانی ،قابلحمایت نیست؛ زیرا از دید عموم مردم عالمت
ً
«چلوکباب» بر طبقۀ معنایی و زیرگروه عرفی خاص رستورانهایی که صرفا چلوکباب سرو میکنند
داللت دارد 2.با این حال ،شعبۀ اول دیوان عالی کشور در پروندۀ اکبرجوجه ،بدون توجه به ویژگی
ً
برجستۀ خدمات رستوران ،صرفا طبقۀ غذا را با طبقۀ رستوران ارائهدهندۀ آن متفاوت تشخیص
میدهد .این نظر قابلانتقاد است؛ زیرا در جامعۀ ایران پذیرفته شده است که از نام غذا بهعنوان نام یا
عالمت تجاری خواه با پسوند یا پیشوند و خواه بدون آن استفاده کنند« :کبابی آهو» 3یا «حلیم و آش
 .1مؤید این ادعا ،اظهارنامههای ثبتشده به شمارههای  139۶50140001048938مورخ  139۶/۶/28و
 1398501400010250۶8مورخ  1398/3/23میباشند که در همگی حق انحصاری استفاده از «کالسیک» سلب
شده است.
 .2در همین راستا ،آیا کلمۀ «قیمه» برای خدمات رستورانهای ارائهدهندۀ پیتزا و ساندویچ (فستفودها) عام و فاقد
تمایزبخشی است؟ پاسخ منفی است ،زیرا «قیمه» بهعنوان نام غذا به کاالیی خاص اشاره دارد که از منظر عرف در
منوی فستفود وجود ندارد و برای اشاره به خدمات این رستورانها به کار نمیرود و چنین عالمتی میتواند خدمات
یک رستوران فستفود را از بنگاه فستفود دیگر متمایز سازد.
 .3عالمت «کبابی آهو» طی اظهارنامۀ شمارۀ  139550140001044۶29مورخ  1395/7/14با شمارۀ 2۶2790
ثبت شده است.
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ً
سید مهدی» .1بنابراین مصرفکنندگان ایران رستورانی که صرفا اکبرجوجه سرو میکند را رستوران
«اکبرجوجهای» (طبقۀ عرفی) میدانند و سرو غذای اکبرجوجه بهعنوان ویژگی برجستۀ خدمات
رستوران محسوب میشود .عدم تعیین دقیق طبقه و زیرگروه عرفی کاال یا خدمات در احراز
ژنریکبودن یا شدن عالمت توسط دادگاههای ایران و ادارۀ مالکیت صنعتی میتواند انحصار
بالجهت یک بنگاه و محرومیت سایر فعاالن از استفاده از عالمت را به دنبال داشته باشد.
در رویۀ قضایی آمریکا ،نخستین گام در تشخیص ژنریکبودن تعیین گروه عرفی کاالها یا
خدمات بوده ( )Coverdale, 1984: 884و در چند پروندۀ مهم بر این موضوع تأکید شده است :در
پروندۀ «چوراسکو» ،دادگاه سرو استیک چوراسکو را بهعنوان ویژگی برجسته شناخت و خدمات
رستورانها بر اساس سرو یا عدم سرو این غذا به دو گروه تقسیم شد .عالمت «چوراسکو» بهدلیل
اینکه در عرف ویژگی برجستۀ رستورانهای ارائهدهندۀ آن محسوب میشود ،برای این گروه
رستورانها فاقد تمایزبخشی و ژنریک اعالم شد (.)In re Cordua Restaurants, Inc., 2016
بهطور مشابه در پروندۀ عالمت «زیرو» کوکاکوال ،که برای ثبت راجع به نوشیدنیهای غیرالکلی،
ورزشی و انرژیزا تقاضا شده بود ،کمبودن یا فقدان کالری یا کربوهیدرات در نوشیدنی بهعنوان بعد
کلیدی تعیین شد ( )Wilcox & Frandsen, 2019: 1495و دادگاه اعالم کرد که عامبودن این عالمت
باید نسبت به زیرگروه نوشیدنیهای بدون کالری یا کربوهیدرات یا حاوی مقادیر کمی از این عناصر
سنجیده شود ( .)Royal Crown Co., Inc., V. The Coca-Cola Co., 2018: 1368در پروندۀ
دیگری عالمت «فوتالنگ» 2که به طول ساندویچ ( 12اینچ) اشاره داشت از سوی «هیئت»3بهعنوان
ویژگی برجستۀ گروهی از ساندو یچها شناخته شد

( Sheetz of Delaware, Inc. v. Doctor’s

 .)Associates Inc., 2013در پروندۀ ثبت عبارت «کالود تی.وی ،4».به معنای تلویزیون ابری برای
نرمافزار و خدمات نرمافزاری مخابرۀ محتوای ویدئویی ،ابتنای این خدمات بر فضای ابری ،بهعنوان
بعد کلیدی تشخیص داده شد و عبارت برای این خدمات ژنریک اعالم گردید ( In re ActiveVideo

.)Networks, Inc., 2014

 .1عالمت «آش و حلیم سیدمهدی» طی اظهارنامۀ شمارۀ  139450140001002791مورخ  1394/1/30با شمارۀ
 231422به ثبت رسیده است.

2. Footlong
)3. United States Patent and Trademark Office, Trademark Trial and Appeal Board (TTAB
4. CloudTV
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 .۳-۲تعیین جامعه هدف

در پروندۀ «اکبرجوجه» شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،در تشخیص ژنریکبودن
عالمت «اکبرجوجه» در تاریخ تقدیم اظهارنامه ،بدون اینکه گروههای مرتبط (جامعۀ هدف) (یعنی
مشتریان رستورانها یا زیرمجموعۀ آنان یا رقبا) را تعیین کند ،بر ابطال عالمت «اکبرجوجه» رأی
میدهد و تنها ادلۀ اثباتی آن دادگاه وجود غذای اکبرجوجه در منوی سایر رستورانها و قیمتگذاری
ً
این غذا توسط اتحادیۀ مربوطه است .در رأی صادره از سوی شعبۀ یکم دیوان عالی کشور مجددا
ردپایی از تعیین گروه مرتبط با خدمات و کاالی مربوط و ادراک آنها دیده نمیشود .اگرچه دید رقبا
و اتحادیه بر اساس فراوانی آماری سرو «اکبرجوجه» توسط رستورانداران و عامبودن نام آن غذا مثل
سایر غذاهاست و در تشخیص عامبودن عالمت بیتأثیر نیست ،اما آیا مصرفکننده 1نیز با آنان
ً
همنظر است؟ آیا مقصود از «مصرفکننده» صرفا مصرفکنندۀ نهایی است یا واسطهها ،بنگاهداران
و فروشندگان عمده نیز مالک هستند؟ فرض کنیم شخص «الف» آرد سوخاری با فرمول خاصی را
تهیه کرده و نام و عالمت آن را «سیتار» انتخاب و ثبت نموده است .سپس این آرد سوخاری را به
فستفودها و سایر رستورانها میفروشد و رستورانداران «مرغ سوخاری سیتار» را در منوی غذای
خود به مصرفکنندۀ نهایی ارائه میکنند .پس از مدتی میان مشتریان متداول میشود که از
رستورانداران «مرغ سوخاری سیتار» بخواهند .حال شخص «ب» اقدام به افتتاح رستوران فستفود
با عالمت خدماتی «سیتار» مینماید .شخص «ج» نیز تولیدکنندۀ آرد سوخاری با فرمول مشابه
«سیتار» شخص «الف» است و محصول جدید خود را «آرد سوخاری سیتار» معرفی میکند.
درخصوص اینکه «سیتار» عام و ژنریک شده است یا خیر ،ابتدا باید گروه مرتبط را تعیین کرد .کدام

 .1درخصوص چگونگی شکلگیری عالمت اکبرجوجه« ،تاریخچۀ» بیانشده در سایت رسمی دارندۀ رستوران
زنجیرهای اکبرجوجه برادران کلبادی جالب توجه است که نشان میدهد این نام توسط مشتریان (مصرفکنندگان) نیز
انتخاب شده است ...« :معروفترین غذایی که در این قهوهخانه عرضه میشد ،چلو جوجه مخصوص رانندگان بود و
بقیه غذاها برای افرادی با درآمد کم و شاگرد شوفرها بود که مقدار عرضۀ غذا بهحدی بود که کارگران را به راحتی سیر
میکرد .گاهی هم بهدلیل سرمای هوا در زمستان مشاکبر با کمبود جوجه مواجه میشد و به اجبار کبک را جایگزین
میکرد .در این میان همسر حاج اکبر با پخت نان محلی و رب انار و فروش آنها به مشتریها کمرونقبودن کار و
کاسبی را جبران میکرد .کیفیت چلو جوجهها هم که بهدلیل عشق اکبر آقا به مشتریان و استفاده از رب انار مخصوص
محلی و غلظت و مزه و استفاده از جوجۀ رسمی و کرۀ محلی زبانزد خاصوعام بود (تخم مرغ و به اصطالح نیمرو هم
اگر با عشق و عالقه پخت شود خوشمزه میشود) .کمکم لقب اکبر جوجه (که خود مشتریان این لقب را برای ایشان
انتخاب کرده بودند) بر سر زبانها افتاد( »...تاریخچۀ اکبرجوجه.)1395 ،
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گروه از جامعه با این عالمت مرتبط است؟ رستورانداران ،مشتریان رستورانها یا تولیدکنندگان آرد
سوخاری .اهمیت تعیین جامعۀ هدف (گروه مرتبط) در برخی از آراء مراجع اتحادیۀ اروپا و همچنین
ً
رویۀ قضایی آمریکا کامال برجسته است.
در پروندۀ عالمت «بوستونگورکا»( 1ثبتشده برای مخلوط خیارشور خردشده) ،خواهان دعوی
لغو عالمت به نظرسنجی از میان مصرفکنندگان این کاال استناد کرد اما مالک عالمت اعتقاد داشت
که باید به نظرسنجی از میان واسطهها یعنی اشخاص فعال در فروشگاههای مواد غذایی ،تهیه غذا و
غرفههای اغذیه توجه شود

 .)Caseدیوان دادگستری اروپا در این

( C-371/02, 2004: para. 26

پرونده اعالم کرد که ،در تعیین ژنریکشدن عالمت ،ادراک مصرفکنندۀ نهایی دارای اهمیت اساسی
است؛ البته حسب ویژگیهای بازار ممکن است فهم کسانی که بهلحاظ تجاری با محصول مرتبط
هستند نیز در نظر گرفته شود ( .)Visser, 2014: 112در پروندۀ «کورنزپیتز» نیز دیوان دادگستری
ً
اروپا صرفا نظر مصرفکنندۀ نهایی را در ژنریکشناختن عالمت دخیل ( Case C-409/12, 2014:
 )para. 23-25دانست و اعالم کرد که اطالع فروشندگان کاال از نقش کورنزپیتز ،بهعنوان عالمت،
مانع لغو آن نخواهد شد ( .)Wilks and Oldroyd, 2013: 58در پروندۀ دیگری« ،دادگاه عمومی
اروپا» 2تصمیم ادارۀ مالکیت فکری اتحادیه مبنی بر ژنریکشناختن عالمت «اسپینینگ» 3برای لوازم
ورزشی (طبقۀ  )28و ارائۀ خدمات ورزشی (طبقۀ  )41را بهدلیل اشتباه در تعیین جامعۀ هدف و تکیۀ
صرف بر ادراک مصرفکنندگان نهایی جهت تعیین ژنریکشدن ابطال کرد

( Case T-718/16,

 .)2018وفق نظر دادگاه« ،مشتریان حرفهای» این بازار اعم از نمایندگان تجاری باشگاههای ورزشی
و مراکز توانبخشی ،بهعنوان خریدار حجم وسیعی از کاالهای مربوطه در بازار لوازم ورزشی ،نقش
حیاتی و نیز تأثیر فراوانی بر روی خرید و استفادۀ مصرفکنندگان نهایی محصوالت دارند و باید در
تعیین ژنریکشدن عالمت مدنظر قرار گیرند (.)Kull, 2019
در آمریکا نیز در پروندهای ،دادگاه تجدیدنظر در ارتباط با ژنریکشدن عالمت «تاچلس» ،4در
زمینۀ نوعی از خدمات شستوشوی خودرو ،درنظرگرفتن تولیدکنندگان و واسطههای فروش ابزار
کارواش ،بهعنوان جامعۀ هدف برای تعیین ژنریکشدن ،را مردود اعالم کرد و افزود بهدلیل اینکه
عالمت مربوط به «خدمات» و نه ابزار کارواش است ،خریداران خدمات کارواش ،یعنی دارندگان

1. Bostongurka
)2. General Court (European Union
3. SPINNING
4. TOUCHLESS
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اتومبیل و عوامل کارواش ،باید بهعنوان جامعۀ هدف منظور شوند ( Magic Wand, Inc. v. RDB,

 .)Inc., 1991بهطور مشابه ،دادگاه تجدیدنظر آمریکا عالمت «چوراسکو» را که نام نوعی غذاست
بهدلیل اینکه مصرفکنندگان خدمات رستوران آن را نام نوعی رستوران میدانند ،ژنریک تشخیص
داد

(re Cordua Restaurants, Inc, 2016

 .)Inدر پروندۀ «فایرسایدر» ،1دادگاه ابراز داشت:

جامعۀ هدف متشکل از مصرفکنندگان بالقوه یا بالفعل کاال [یا خدمت] است و درصورتی که
محصول برای «گروه خاص یا معینی از جامعه» تولید یا عرضه شود ،ادراک همان گروه از جامعه
مالک عمل خواهد بود .توضیح اینکه عبارت «فایرسایدر» در زمان ثبت به یک مکمل رژیمی گیاهی
اشاره داشت اما بعد از ثبت برای موارد دیگری مثل سس ساالد به کار رفت .دادگاه در بررسی ادعای
ً
ژنریکبودن عالمت در زمان ثبت صرفا جامعۀ مصرفکنندۀ محصول بهعنوان مکمل گیاهی را برای
تشخیص ژنریکبودن در نظر گرفت و مصرفکنندگان کاربردهای بعدی محصول را لحاظ نکرد
(.)Shire City Herbals, Inc. v. Mary Blue, 2019
در حقوق ایران نیز میتوان گفت عامل اصلی در تعیین ژنریکبودن عالمت ،ادراک
مصرفکنندگان نهایی کاال یا خدمت مربوطه بوده اما ممکن است مصرفکنندۀ نهایی از وجود
برخی از کاالها و عالمت تجاری آنها اطالعی نداشته باشد .دادگاههای ایران برای تعیین جامعۀ
هدف ،که امری قضایی است ،ابتدا باید مخاطب اصلی محصول یا مشتقات آن یا مخاطب خدمات
را تعیین کرده و سپس فهم مخاطب از عالمت را مورد سنجش قرار دهند .با اعمال این روش در مثال
فرضی مطرحشده (آرد سوخاری سیتار) ،در ارتباط با تشخیص ژنریکشدن «سیتار» برای خدمات
رستوران ،مشتریان رستوران بهعنوان جامعۀ هدف محسوب میشوند ،چراکه مخاطب خدمات آنها
هستند .اما مخاطبان کاال ،در مورد ژنریکشدن عالمت برای تولید آرد سوخاری ،فستفودها و
رستورانها و بهطور کلی مصرفکنندگان آرد سوخاری هستند و نه مشتریانی که برای صرف غذا به
رستورانها مراجعه میکنند.
 .۳-۳ادراک مصرفکنندگان و معیارهای تکمیلی

فرض کنید «الف» از «ب» درخواست کند که «برای من اسنپ بگیر» و «ب» از طریق برنامۀ
«تپسی» 2برای «الف» خودرو به مقصد معین فراهم میکند .آیا منظور «الف» از «اسنپ» 3هر برنامۀ
ً
آنالین حملونقل درون شهری است یا این صرفا درک و فهم «ب» از «اسنپ بگیر» میباشد؟ اگر ادعا

1. Fire Cider
2. TAP30
3. Snapp
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شود «اسنپ» عام و ژنریک گردیده است چگونه باید ،پس از تعیین نوع خدمات (تاکسی آنالین) و
تعیین جامعۀ هدف (کابران برنامههای تاکسی آنالین) ،ادراک مصرفکنندگان را ارزیابی کرد؟
پس از مشخصکردن طبقۀ عرفی کاال یا خدمت و تعیین جامعۀ هدف ،باید قدرت تمایزبخشی
عالمت از دید گروه مرتبط سنجیده شود .به عبارتی باید به این پرسش پاسخ داد که «معنای اصلی»
عبارت از دید مصرفکننده «نوع کاال یا خدمت» است یا «منشأ کاال یا خدمت» ( Brody, 2015:

 .) 479اگر پاسخ «نوع کاال یا خدمت» باشد ،عالمت فاقد تمایزبخشی محسوب میشود .به دیگر
سخن ،اینکه مصرفکنندگان از عالمت چه معنایی را متوجه میشوند و تفسیر آنان از عالمت
چیست ،وضعیت تمایزبخشی و حیات عالمت را مشخص میکند

(2018: 1172

 .)Brown,با

عنایت به اینکه کارکرد تمیزدهندگی عالمت در تشخیص ژنریکبودن یا ژنریکشدن محور اصلی
است ،تحلیل دادگاه باید حول این محور باشد که آیا عالمت قدرت تمیزدهندگی منشأ کاال یا خدمت
را در صورت استفادۀ مصرفکنندگان دارد یا خیر

(2017: 720

 .)Reirson,برخی معتقدند که

عالمت قابلحمایت به پرسشهای ذهنی مصرفکننده از جمله «تو که هستی؟ از کجا میآیی؟» 1و
«چه شخصی تو را تأیید میکند؟» پاسخ میدهد ( .)Levy, 2005: 1200زمانی که مصرفکننده
عالمت «بی.ام.و 2».را میبیند ،عالمت به وی این معنا را میرساند که «من یک خودرو هستم که
توسط شرکت «بایریشه موتورن ورکه» 3آلمان تولید شدهام» .درمقابل ،اگر عالمت به این پرسش
ذهنی پاسخ دهد که «تو چه هستی؟» 4،دارای ویژگی تمیزدهندگی و شناسایی منشأ نیست یا آن را از
دست داده است و عالمت ژنریک محسوب میشود ( .)Levy, 2005: 1200بدین ترتیب ،اگر دادگاه
تشخیص دهد که معنای اولیۀ عالمت از دید اکثریت مصرفکنندگان 5معرف کاال یا خدمت است،
عالمت به حوزۀ عمومی لغات در زبان مردم میپیوندد و دیگر قابلحمایت نیست؛ اگر مصرفکننده

?1. Who are you? Where do you come from
?2. What are you
)3. Bayerische Motoren Werke(BMW
?4. What are you

 .5درخصوص عالمت تجاری ژنریک میتوان مصرفکنندگان را از جهت ادراک به سه گروه تقسیم کرد :گروه نخست
مصرفکنندگانی هستند که از نقش تعیینکنندگی منشأ عالمت آگاه نیستند و از عالمت برای تعیین طبقهای از کاال یا
خدمت استفاده میکنند .گروه دوم کسانی هستند که از نقش تعیینکنندگی منشأ عالمت آگاه هستند و عالمت را برای
تعیین طبقهای از کاال یا خدمت استفاده یا درک نمیکنند .در نهایت دستۀ سوم متشکل از مصرفکنندگانی است که
میدانند که عالمت دارای معنای تعیینکنندۀ منشأ کاال یا خدمت است اما از عالمت در معنای تعیینکنندۀ طبقۀ کاال
یا خدمت نیز استفاده میکنند (.)Folsom & Teply, 1980: 1340
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معنای اولیۀ عبارت را نام کاال یا ویژگی آن بداند ،عبارت نمیتواند کارکرد عالمت را ایفا کند
( .)Heymann, 2010: 1330مرجع ثبت یا دادگاه در ارزیابی معنای اصلی عالمت ،که در راستای
تعیین ادراک مصرفکنندگان تعیین میشود ،باید به چندین معیار دیگر توجه نماید )1 :کلمات
مترادف و جایگزین عالمت؛ اگر مصرفکنندگان و رقبا برای اشاره به کاال یا خدمت ،عبارتی بهغیر
از کلمۀ عالمت شده نداشته باشند ،اعطای حقوق انحصاری به عالمت صحیح نیست ( Ingram,

 .)2004: 160در مقابل ،اگر نام مترادف وجود داشته باشد و رقبا بتوانند از آن استفاده کنند ،حمایت
از عالمت ممکن است ( ،)Coverdal, 1984, 887مگر آنکه نام جایگزین و مترادف بسیار سخت و
طوالنی باشد ( )2 .)Ingram, 2004: 160تسهیل رقابت یا ایجاد مانع؛ دادگاه باید به اثر رقابتی
اعطای انحصار به یک واژۀ عام توجه کند و به این پرسش پاسخ دهد که آیا اعطای انحصار به یک
شخص رقبا را در موقعیت ضعفی که به کیفیت محصول و اعتبار بنگاه ارتباط ندارد قرار میدهد یا
خیر ( )3 .)Desai & Rierson, 2007: 1851نحوۀ استفادۀ دارندۀ عالمت تجاری؛ وقتی دارنده،
خود ،از عالمت بهعنوان نام عام استفاده میکند ،مصرفکنندگان و رقبا نیز ،پیرو استفادۀ دارنده ،از
عالمت برای اشاره به نام کاال یا خدمت استفاده میکنند )4 .احتمال گمراهی مصرفکنندگان؛ 1در
این معیار باید بررسی کرد که آیا لغو یا ابطال عالمت ژنریک گمراهی مصرفکنندگان را به دنبال دارد
یا خیر ( .)Stern, 1983: 678در این معیار باید مصرفکنندگانی که همچنان عالمت را تمیزدهنده
ً
میدانند را مد نظر قرار داد )5 .نحوۀ ثبت عالمت؛ واژۀ عام ممکن است صرفا بخشی از نشان
تمیزدهندۀ کاالها و خدمات یک بنگاه از بنگاه دیگر باشد ( .)Greene, 2014: 107عالمت عامی
که به همراه سایر عناصر ظاهری توانستهاند در ذهن مصرفکننده تمایزبخشی ایجاد کند یا آن تمایز
را حفظ کند ،مستحق لغو یا ابطال نیست .برای مثال ،اگرچه «وازلین» بهطور عام استفاده میشود،
اما «وازلین» با قلم خاص و برچسب آبی خود همچنان در ذهن مصرفکننده تمیزدهنده است
(.)Greene, 2014: 107
دادگاهها همچنین باید به استفادۀ تجاری و استفادۀ غیرتجاری مصرفکننده توجه کنند ( Desai

 .)& Rierson, 2007: 1846ممکن است مصرفکنندگان در مکالمات روزمره عالمت را بهطور عام
استفاده کنند ،اما در زمان خرید عالمت را برای اشاره به کاالی خاص متعلق به بنگاه معین بر زبان
آورند .در نتیجه ،عالمت در چنین حالتی معنای اصلی خود را ،که «منشأ کاال» بوده ،از دست نداده
است .میتوان گفت ،صرفنظر از نحوۀ استفادۀ غیرتجاری مصرفکننده ،مادام که عالمت در ذهن

1. Likelihood of Confusion
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جامعۀ هدف معنای تمیزدهندگی و عالمت تجاری بودن را داشته باشد ،عالمت ژنریک محسوب
نمیشود

(181

 .)Hopkins,2018:در پروندۀ «گوگل» 1در آمریکا ،خواهان با این استدالل که

گروهی از جامعه از عبارت گوگل بهصورت فعل برای جستوجوی اینترنتی استفاده میکنند ،لغو
عالمت بهجهت ژنریکشدن را درخواست کرد (.)Elliott v. Google, Inc., 2017: para. 1155
دادگاه متذکر شد که عالمت تجاری هم میتواند از نظر گرامری بهصورت اسم یا فعل استفاده شود
و هم نقش شناسایی منشأ کاال یا خدمت را ایفا کند ( )Hughes, 2018: 286و پرسش اصلی این
است که کسانی که در اینترنت جستوجو میکنند در ذهن خود گوگل را یک موتور جستوجوی
خاص میدانند یا عبارتی عام برای موتور جستوجو بهطور کلی ( .)Hopkins, 2018: 175در واقع
تأکید اصلی دادگاه در این پرونده بر «ادراک عموم» و نه صرف «استفادۀ عموم» 2قرار دارد
(.)Hughes, 2018: 286
در پروندۀ اکبرجوجه شعبۀ یکم دیوان عالی کشور و شعبۀ دهم تجدیدنظر استان تهران به هیچ
عنوان ادراک مصرفکنندگان را بررسی نکردهاند و آزمون و دلیلی برای تمایزبخشی عالمت
«اکبرجوجه» برای خدمات رستوران یا فقدان آن در آرای مراجع مذکور دیده نمیشود 3و این پرسش
که از دید مصرفکنندگان رستوران «اکبرجوجه» چه معنا و مفهومی دارد ،بیپاسخ رها شده است.
البته شایان ذکر است که شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،با استناد به قیمتگذاری غذا
توسط اتحادیۀ رستورانداران بهعنوان معیار استفادۀ رقبا ،معنای اصلی اکبرجوجه برای خدمات
رستوران را «منشأ خدمت» ندانسته و این امر برتری استدالل رأی شعبۀ مذکور بر رأی شعبۀ یکم
دیوان عالی محسوب میشود .از دیگر سو ،آثار ترجیح یک بنگاه به سایر بنگاهها و اعطای انحصار
ً
برای صرفا نام غذا ،که در زبان عام مردم نام مترادف ندارد ،اعم از آثار رقابتی و احتمال سردرگمی
مصرفکنندگان مورد توجه شعبۀ یکم دیوان عالی قرار نگرفته است.
با توجه به مطالب فوق ،برای اظهارنظر درخصوص عامشدن عالمت «اسنپ» باید کلمات
مترادفی که مصرفکنندگان استفاده میکنند را یافت و سپس باید دید آیا زمانی که مصرفکننده از

1. Google
2. Public Usage

 .3نکتۀ شایان توجه آن است که دادگاه بدوی نیز در پروندۀ اکبرجوجه نه ادلۀ اثباتی برای تمایزبخشی ارائه میکند و نه
ً
چگونگی احراز تمایزبخشی از استفادۀ مستمر از عالمت عام را بیان میکند .اساسا عدم گمراهی مصرفکننده را قاضی
رسیدگیکننده بررسی میکند و ادارک مصرفکنندگان را در نظر نمیگیرد.
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عبارت اسنپ استفاده میکند ،تاکسی آنالین شرکت خاصی را مدنظر دارد یا اینکه از این عبارت
برای اشاره به نوع خدمات تاکسی آنالین بهره میجوید.
 .۳-۴ادلۀ اثبات

دادگاهها چگونه باید تمایزبخشی را از دید جامعۀ هدف یا گروه مرتبط بررسی کنند؟ چگونه
معنای کلمه را در ذهن مصرفکنندۀ آن محصول به دست میآورند؟ استفاده

از «ابزارهای زبانی»1

از جمله فرهنگ لغات ،رسانهها و کتابها )Hoopes, 2019: 416( 2به همراه ارجاع به کارشناس
زبانشناسی ،3نظرسنجیهای مصرفکنندگان ،4شهادت اشخاص فعال در صنف مرتبط و شیوۀ
استفاده از عالمت در رسانهها میتوانند دالیل مثبت عامبودن یا نبودن عالمت و تعیین معنای اصلی
آن باشند

(2012: 462

 .)Brown,همچنین در کنار سایر ادله میتوان از نتایج جستوجو در

موتورهای جستوجوگر اینترنتی مثل گوگل جهت احراز ژنریساید استفاده کرد ( Ouellette: 2014:

)354؛ زیرا میتوان هدف مصرفکننده از جستوجوی عبارات و کلیدواژههای خاص را تشخیص
داد

(2014: 376

 .)Ouellette:برای مثال ،اگر مصرفکنندگان در گوگل عبارت «رستوران

اکبرجوجه» را جستوجو میکنند ،بهدنبال رستوران متعلق به «برادران کلبادی» هستند یا هر
رستورانی که غذای اکبرجوجه را سرو میکند.
در میان دالیل مذکور ،نظرسنجیها رایجترین دلیل جهت اثبات ژنریکبودن یا شدن عالمت در
سایر کشورها هستند

(2009: 119

 .)Jay,اگر نظرسنجی بهدرستی انجام شود و پرسشهای آن

بیطرفانه و روشن باشد و پاسخها نشان دهند که اکثر مصرفکنندگان کلمه را بهعنوان عالمت
نمیشناسند ،عالمت نقش تمایزبخشی خود را ایفا نمیکند و در نتیجه عام تلقی میشود ( Carrere,

 .)2017: 63در مقابل ،اگر نظرسنجی آشکار سازد که مصرفکننده کلمه را نشان معرفی یک بنگاه
میداند ،تمایزبخشی اثبات میشود و نباید عالمت را عام دانست ( .)Carrere, 2017: 63از منظر
تطبیقی ،در پروندههای مختلف مطرحشده در آمریکا درخصوص بررسی عامشدن عالئم،
نظرسنجیها و انواع مختلف آنها بهعنوان ادلۀ اثباتی نقشی کلیدی دارند و مورد پذیرش دادگاهها
هستند ( .)Brown, 2015: 465-466ادارۀ مالکیت فکری اتحادیۀ اروپا نیز نظرسنجی را بهعنوان دلیل
جهت شناخت ادراک عموم مورد پذیرش قرار میدهد

ً
 .2مثال کتاب آشپزی درخصوص عالمت اکبرجوجه.

(2020: 514

 .)EUIPO,البته چنین

1. Linguistic Tools
3. Linguistic Expert
4. Consumers Surveys
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(2020: 514
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.)EUIPO,

پرسشها نباید به جوابی خاص هدایتکننده و ترغیبکننده باشند (.)T-72/11, 2012: para. 79
همچنین نمونهگیری از جامعۀ هدف باید بهصورت تصادفی و نمایانگر کل جامعه باشد ( T-25/11,

 .)2013: para. 88شایان توجه است که میزان اعتبار نظرسنجی به روش تحقیق و نمونهگیری آن
بستگی دارد (.)T-277/04, 2006: para. 38-39
در حقوق ایران ،پس از گذشت  89سال از تصویب قانون مصوب  1310و  13سال از قانون قانون
 ،138۶همچنان ادلۀ اثبات در دعاوی مالکیت صنعتی بهویژه عالئم تجاری و اختراعات نهتنها به بلوغ
نرسیده که هیچ پیشرفتی هم نداشته و میتوان اذعان داشت که فاصلۀ زیادی با قوانین و رویههای سایر
ً
کشورها دارد و این امر اساسا نقص بزرگی محسوب میشود .در مواد  47 ،43 ،40 ،32و  48قانون
 138۶به عبارت «عموم» و در مادۀ  121آییننامۀ اجرایی قانون مصوب  1387به نظر «مصرفکنندۀ
عادی» اشاره شده است ،اما دادگاههای ایران چگونه نظر مصرفکننده را خواه در دعوی نقض بهلحاظ
ً
گمراهی و خواه در دعوی عامشدن عالمت احراز میکنند؟ تقریبا هیچیک از دالیل اشارهشده بهویژه
نظرسنجی جایگاهی در رسیدگیهای دادگاههای ایران ندارند 1.در عموم پروندهها بدون ارجاع به
کارشناس 2یا با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری با صالحیت «ثبت شرکتها ،عالئم تجارتی
و اختراعات» شباهت گمراهکننده را بررسی میکنند .برخی بر این عقیدهاند که در خصوص تشخیص
شباهت میان عالئم ،مالک مدنظر قانونگذار شباهت از دید مصرفکنندگان عادی است و نگاه
کارشناسی یا تخصصی برخالف نظر قانونگذار است (اندرز و بابایی .)10 :1395 ،بدیهی است که
ً
کارشناس یا قاضی صرفا یک مصرفکننده هستند و نتیجۀ تحقیق با جامعۀ آماری یک نفر یا سه نفر را
ً
نمیتوان به کل جامعۀ مصرفکنندگان تعمیم داد .ناگفته نماند که اساسا بررسی قاضی یا کارشناس
بهصورت شهودی بوده و بیم اعمال سلیقه در تشخیص شباهت گمراهکننده و عامشدن عالمت وجود
ً
دارد .در پروندۀ تفلون 3در سال  ،1394صرفا از دید قاضی ،عالمت عام تشخیص داده میشود .بهطور
 . 1البته این امکان وجود دارد که استناد به چنین دالیلی کم رخ دهد یا آرای مستند به دالیل مذکور در دسترس نباشند.
 .2به نظر میرسد چنین رویکردی ناشی از رأی وحدت رویۀ شمارۀ  1337/7/۶ – 1۶73باشد .در این رأی آمده است:
«...چون با توجه به مادۀ  ۴۴۴آیین دادرسی مدنی دادگاه ملزم به ارجاع به کارشناس نبوده ،نقض حکم از جهت عدم
رجوع به کارشناس مورد نداشته بنابراین نظریۀ شعبۀ پنجم دیوان عالی کشور صحیح است».
 .3دادنامۀ شمارۀ  9409970221000554مورخ  1394/05/21صادره از شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران:
«...کلمۀ تفلون نیز در عرف یک واژۀ عام بوده و با توجه به تفاوت فاحش عالمت ثبتشده تجدیدنظرخواه با عالمت
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مشابه ،در پروندۀ اکبرجوجه تمایزبخشی عالمت در شعبۀ یکم دیوان عالی کشور از دید قضات
رسیدگیکننده احراز گردیده و نه از نظر مصرفکننده .در مقابل ،شعبۀ دهم دادگاه تجدیدنظر استان
تهران جهت تقویت نظر قضات رسیدگیکننده ،بهعنوان افرادی از جامعۀ مصرفکنندگان ،به دالیل
دیگری از جمله منوی رستورانها و اتحادیۀ رستورانداران استناد میکند.
نتیجه

نظام حمایت از عالئم تجاری همزمان که به حقوق دارندۀ عالمت میاندیشد ،به حقوق
مصرفکنندگان و رقبا نیز نظر دارد؛ بنابراین برداشتن هر گام در این مسیر مستلزم توجه توأمان به این
ارکان است .تمایزبخشی عالمت ،بهمثابۀ شرط تضمینکنندۀ تمامی این ارکان ،حلقۀ مفقودۀ زنجیرۀ
حمایت از عالمت عام محسوب میشود .جامۀ انحصار و حمایت قانونی برازندۀ قامت عالمتی
نیست که توان تعیین منشأ کاال یاخدمت را ندارد یا چنین قدرتی را از دست داده و در نظر
مصرفکنندگان به نام عام یا اسم جنس کاال یا خدمت بدل گردیده است .در واقع در چنین فرضی،
عالمت به جزئی از پیکر زبان عرف مردم تبدیل شده و استفادۀ انحصاری از آن مصرفکنندگانی که
عالمت را بهعنوان نام کاال یا خدمت یا جزء اساسی خدمت میشناسند به ورطۀ گمراهی روانه کرده
و رقبای نیازمند به استفاده از عبارت برای نامیدن یا معرفی کاال یا خدمت خود را بهنحوی ناروا از
استفاده از عبارت محروم خواهد ساخت که دشواری ورود رقبای جدید به بازار را به دنبال دارد.
بهمنظور زدودن انحصار از چهرۀ عالئم عام ،چنین عالئمی غیرقابلثبت و درصورت ثبت قابلابطال
هستند .مرگ عالمت تجاری بهمثابۀ پدیدهای زبانشناختی و اجتماعی ممکن است در هرزمان پس
از ثبت گریبانگیر عالمت دارای تمایزبخشی شود؛ بدیهی است پیامد چنین فرایندی ازبینرفتن
انگیزۀ قانونگذار از حمایت تمامقد از عالمت خواهد بود .به همین دلیل است که در برخی از
نظامهای حقوقی ،عالمت پس از چنین پدیدهای قابللغو اعالم شده است .اگرچه حمایت از عالمت
تا زمان دارابودن تمایزبخشی دارای توجیه است ،اما پس از آن موجبی برای حمایت وجود ندارد و
منافع مصرفکنندگان و سایر فعاالن بازار خاتمۀ حمایت از عالمت را هشدار میدهد .نیک روشن
است که فرایند ابطال یا لغو عالمت زمانبر بوده و دارندۀ عالمت تا زمان ابطال یا لغو آن طرح دعوی
نقض عالمت بهدلیل استفاده از سوی رقبا را از حقوق حقۀ خود خواهد پنداشت؛ ازاینرو در بسیاری
از نظامهای حقوقی ،ژنریکشدن عالمت در کالبد دفاع و استثنای حقوق دارندۀ عالمت در دعوی

خواهان موجبی برای گمراهی مصرفکنندگان وجود نداشته و کلمۀ مورد اختالف در عالمت شمارۀ  115438مورخ
 83/7/23نیامده و جزء اجزاء عالمت متنازعفیه نیز نمیباشد.»...
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نقض رخ مینماید و دستاویزی برای استفادهکنندۀ دارای حسننیت برای رهایی از محکومیت است؛
مادامی که استفاده از عالمت دیگری برای شناساندن کاال و خدمات بنگاه دیگر ضروری باشد و
مخاطبان نیز عالمت را معرف کاال یا خدمت و نه معرف بنگاه بدانند ،گمراهی ایشان و نقض عالمت
منتفی خواهد بود.
پس از گذشت حدود یک قرن از سابقۀ قانونگذاری راجع به عالمت تجاری در ایران ،اگرچه
عدم قابلیت ثبت عالمت ژنریک و امکان ابطال آن از لزوم شرط تمایزبخشی قابلبرداشت است ،اما
در این خصوص به عالمت عام یا ژنریک اشارهای نشده و بهعالوه هنوز از پیشبینی لغو عالمت
عامشده و ذکر آن بهعنوان استثنای حقوق دارندۀ عالمت اثری به چشم نمیخورد .برخی از
نویسندگان عالمت را در فرض ژنریکشدن قابلابطال میدانند که جدای از اینکه چنین
ضمانتاجرایی برای عامشدن عالمت از قانون استنباط نمیشود ،بهجهت عدم رعایت حقوق دارندۀ
عالمت تا زمان ژنریکشدن باید آن را مردود دانست .به نظر میرسد قانونگذار ایران باید بهروشنی
عالمت را در فرض ژنریکشدن قابللغو اعالم کند و عامشدن را در زمرۀ دفاعیات قابلطرح در دعوی
نقض برشمرد .با پیشبینی سازوکار لغو عالمت یا عدم قابلیت ثبت عالمت عامشده ،شرکتهای
خارجی جهت یافتن نوشدارو برای عالمت خود برآن خواهند شد تا در ایران فعالیت کنند و از مرگ
عالئم خود جلوگیری نمایند که چنین فعالیتهایی ،حتی در شکل کمینۀ خود ،منافع اقتصادی برای
کشور به ارمغان خواهند آورد .بهعالوه ،بهدلیل اینکه ژنریکشدن عالمت درخصوص کاالهای جدید
که در زبان فارسی دارای نام نیستند امری شایع است ،لغو عالمت استفادۀ بخشی از جامعه از چنین
لغاتی را میسور کرده و رفع خألهای زبانی را ممکن میسازد.
احراز عامشدن عالمت در هر مرجعی مستلزم طی مراحلی است :نخست ،بهمنظور پاسخ به این
پرسش که مصرفکنندگان عالمت را راجع به کدام کاالها یا خدمت عام میدانند ،باید طبقۀ معنایی
کاالها یا خدمات بر اساس ویژگی برجستۀ آنها تعیین گردد؛ عنایت به این مهم ضروری است که
درصورتی که نام یک کاال بهعنوان ویژگی کلیدی خدمات درک شود ،آن نام بهعنوان عالمت تجاری
برای آن خدمات قابلحمایت نخواهد بود .در گام دوم ،باید جامعۀ هدف و مخاطب عالمت تعیین
گردد؛ در این گام باید درصدد پاسخ به این پرسش بود که عامبودن عالمت باید از دید کدام گروه از
عموم جامعه سنجیده شود .تدقیق در رسیدگیهای برخی از کشورها حاکی از این است که جامعۀ
هدف کسانی محسوب میشوند که در انتخاب نهایی برای خرید کاال یا خدمت دخیل هستند .در
نهایت ،باید ادراک و تلقی جامعۀ هدف از عالمت سنجیده شود و در این خصوص صرف استفادۀ
عموم از عالمت به معنای ژنریکشدن عالمت نخواهد بود .در راستای تعیین ادراک جامعۀ هدف
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میتوان از ابزار مختلف از جمله رجوع به فرهنگهای لغات و روزنامهها ،ارجاع به کارشناس
زبانشناسی ،شهادت اشخاص دخیل در صنف مربوطه و نظرسنجی از جامعه بهره جست.
نظرسنجیها در کشورهای مختلف از جمله رایجترین ادله هستند و البته نباید بهصورت صرف و
بدون توجه به سایر ابزارها مورد استناد قرار گیرند.
با اندکی تسامح میتوان گفت در پروندۀ «اکبرجوجه» ردپایی از طی مراحل مذکور و استفاده از
ادلۀ احراز ژنریکشدن در هیچیک از دادگاههای بدوی ،تجدیدنظر و دیوان عالی کشور دیده نمیشود
ً
و از شاهکلید «ادراک مصرفکنندگان» در رسیدگیها اثری در میان نیست؛ کامال هویداست که در
این خصوص ادراک قضات رسیدگیکننده جانشین ادراک مصرفکنندگان گردیده است .البته در
مرحلۀ پژوهش ،دادگاه برای تقویت ادراک قضات رسیدگیکننده به استفادۀ رقبا از این عالمت اشاره
کرده است .تحلیل شعبۀ یکم دیوان عالی کشور بیشتر بر تلقی از عالمت بهعنوان «مال» مبتنی است،
حالی که نظام حمایت از عالمت تجاری نه فقط بر منافع دارنده بلکه بر حفظ حقوق مصرفکنندگان
نیز تأکید دارد .همچنین مرجع اخیر نام غذا را برای رستوران ارائهدهندۀ آن غذا قابلحمایت میداند،
درحالی که اگر نام غذا عنصر اساسی خدمات رستوران ارائهدهندۀ آن غذا باشد ،ازجمله بهدلیل لزوم
استفادۀ سایر بنگاههای ارائهدهندۀ آن غذا عام بوده و قابلحمایت نیست .خالصه ،میتوان گفت بر
اساس یافتههای این نوشتار دادنامۀ تجدیدنظر صرفنظر از استداللها در بخش نتیجۀ رأی صحیح
است و دادگاه بدوی و شعبۀ یکم دیوان عالی کشور هم در زمینۀ استدالل و هم درخصوص نتیجۀ
آراء خود از طریق صواب فاصله دارند.
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