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هاي مبدأ جغرافيايي و اليحه الحاق جمهوري اسالمي ايران از لحـاظ موضـوع،                طرح حمايت از نشان   
ماهيت و هدف در يك راستا هستند كـه بررسـي و تصـويب ايـن دو طـرح و اليحـه همزمـان داراي                         

 بدين لحاظ گزارش حاضر طرح و اليحه فـوق را بـه طـور همزمـان مـورد                   .اهميت قانونگذاري است  
 .سي قرار داده استبرر

هاي مبدأ جغرافيايي تصويب چنين قانوني        با توجه به خألهاي موجود در زمينه حمايت از نشان          
براسـاس قـانون نمونـه سـازمان جهـاني مالكيـت معنـوي              حاضـر    طـرح    .رسـد    به نظر مي   ضروري

)WIPO (         وين تـد ه و موازين فقهـي و شـرعي         رو با در نظر گرفتن اصول قانون اساسي، مقررات آم
مقررات اين طرح با اندكي اصالح و تعديل بهتر بتواند خألهاي موجود را             رسد    به نظر مي   .شده است 

 .شود مرتفع سازد كه در ذيل بدان اشاره مي
 :طرح حاضر دو هدف را مدنظر دارد 
 و همـاهنگي بـا مقـررات پيشـنهادي          (WIPO)تأمين نظر سـازمان جهـاني مالكيـت معنـوي           . ۱ 

 سازمان مزبور؛ 
ه و مـوازين    رالـذكر بـا اصـول قـانون اساسـي، مقـررات آمـ               انطباق مقررات پيشنهادي اخير   . ۲ 

 .شرعي
تصويب طرح به همراه الحاق جمهوري اسالمي ايران به موافقتنامه ليسـبون مقدمـه الزم بـراي                  

 المللـي از  هاي بين مندي از حمايت و شرط ضروري براي بهره    ) (TRIPSالحاق به موافقتنامه تريپس     
 .هاي ايراني در بازارهاي جهاني است نشان
هاي مبدأ جغرافيايي و اليحه       طرح نشان (شود كه اين دو اليحه و طرح          با اين وصف، توصيه مي     

و كه در ارتباط نزديك و تنگاتنگ به هم هستند، توأمان مورد بررسـي  ) الحاقي به موافقتنامه ليسبون   
 .قرار گيرندتصويب 

هـاي مبـدأ جغرافيـايي از منظـر حقـوقي و              ورد طـرح حمايـت از نشـان       اما ذكر چند نكتـه در مـ        
 :اقتصادي قابل تأمل است

تواند، نه فقط كاالهاي      ، تعريف كاال، به طور كامل تبيين نشده است؛ كاال مي          ۱ماده  ) ج(در بند   . ۱ 
ي كـه در  كشاورزي و صنعتي، بلكه كاالهاي فرهنگي را نيز در برگيرد، نظير كتاب، فيلم، حتي كاالهاي   

هـاي فشـرده، زيـرا        افزارها و انواع لوح     اي قابل استفاده هستند، مثل انواع نرم        قالب محصوالت رايانه  
الوصف محصول نهايي به عنوان يـك كـاالي فرهنگـي             شوند، مع   ضمن آن كه كاالي صنعتي تلقي مي      

 . قابليت استفاده را دارد
آن تاجر كاال را نيز به      ) ۳( پرداخته است، جزء     كه به تعريف توليد كننده    » هـ«بند  ) ۱(در ماده   . ۲ 

عنوان توليد كننده تلقي كرده است، در حالي كه توليـد كننـده و تـاجر كـاال يكـي نيسـتند و تعـاريف                         
 . اي دارند جداگانه

 

 جمهوري هاي مبدأ جغرافيايي و اليحه الحاقطرح حمايت از نشان
 سبونيامه لاسالمي ايران به موافقتن



 

مشخص نيسـت كـه از ميـان هـزاران كـاالي صـنعتي، چـرا        » ج«، بند  )۲(در فصل دوم، ماده     . ۳ 
 ؟تصاصي، ذكر شده استنوشابه به صورت كامالً اخ

 از ساير انواع كاالهـاي موضـوع طـرح موجـب پيـدايش              ها    نوشابه حنظر به آنكه ترجيح بالمرج     
اي الكلي در ايران توليد شود، دارنده         نظير آنكه اگر به صورت تقلبي نوشابه      است،  معضالتي قضايي   

اجع صالح جبران خسارت وارد به خود       رجوع به مر  تواند با      نوشابه الكلي مذكور مي     عالمتِ خارجِي
ه در جمهـوري اسـالمي ايـران اساسـاً توليـد            ركند، حال آنكه به موجب شرع و قوانين آمـ         تقاضا  را  

نوشابه الكلي ممنوع و قابل تعقيب كيفري است و به هيچ وجه چنين حمـايتي در قـوانين ايـران قابـل                     
هـاي گـازدار بـا عالئـم مشـهور            د نوشـابه   غيرالكلـي هماننـ    هاي    توليد نوشابه  همچنين. تصور نيست 

تواند مشكالت حقوقي و اقتصادي خاصي را در جهت تضـييع             مي) كوكاكوال و پپسي كوال   (المللي    بين
 .حقوق توليدكنندگان داخلي به وجود آورد

 طرح ۱ماده  » ج«بند  ها در مورد تمامي كاالها در         در نهايت از آنجا كه حكم كلي حمايت از نشان          
 طـرح منطقـاً ضـروري بـوده حـذف آن            ۲مـاده   » ج«بند   در   ها   عنوان نوشابه به  ده، تصريح   آورده ش 
 .شود ميپيشنهاد 

» اداره مالكيت صنعتي  «در بسياري از موارد در طرح مزبور از عناوين درون سازماني نظير             . ۴ 
ها   و سازمانها نام برده شده است، متون قانوني نبايد از عناوين تشكيالت تفضيلي درون وزارتخانه       

كه دائماً در تغيير هستند، استفاده كند، بهتر است از همان ) ها آننظير، دفتر، اداره، اداره كل و نظاير   (
 .عنوان سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و به اختصار سازمان استفاده شود

را بـدين   زيـ . اسـت » مجـازات «و  » جـرم «ها، فاقد تناسب بين       طرح، در بحث مجازات   ) ۶(ماده  . ۵ 
كسي كه چند ميليارد تومان از فروش كااليي با مارك تقلبي، سود داشته است حداكثر بايد به                 ترتيب  

 .جريمه نقدي محكوم خواهد شدريال ) ۵۰،۰۰۰،۰۰۰(
 پرداخت جزاي نقدي بـه      زدايي مرتكبين تنها به     در راستاي سياست كلي حبس    شود    پيشنهاد مي  

 .دن نشان وارد كرده است، محكوم شوميزان خساراتي كه به دارنده اصلي
در برخي موارد قانوني از عناويني نظير كيفيت، مرغوبيت و شهرت استفاده شده است ضمن . ۶ 

و هر اندازه كيفيت كااليي باال باشـد، بـه معنـاي            (هاي يكساني هستند      آن كه كيفيت و مرغوبيت واژه     
يص كيفيت و مرغوبيـت و شـهرت        الوصف مشخص نيست كه مرجع تشخ       مع) مرغوبيت آن نيز است   

توانـد    كند كه سازمان ثبت و اسناد نمـي         هاي گوناگوني را طلب مي      كيست، تشخيص اين امر تخصص    
 .مرجع اين تشخيص باشد

 


