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 .1استادیار گروه حقوق مالکیت فکری ،دانشکدة حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2کارشناسارشد حقوق مالکیت فکری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت4031/30/62 :؛ تاریخ پذیرش)4030/30/43 :

چکیده
ورزش هم اکنون در گسترة تجارت بهعنوان کسبوکاری بزرگ قلمداد میشود و درآمدهای هنگفتی را بررای ورزشررارانب باشرگا هرا و
سایر فعاالن ورزشی به ارمغان آورد ب که بخش عمد ای از آن بهواسطة دراختیارداشتن داراییهای فرری و بهویژ عالئم تجراری اسرت.
این مقاله می کوشد تا از طریق تحقیق و تأمل در موازین بنیادین و رهیافتهای حقوق نظامهای پیشروب نقش برجسرتهای را کره قررارداد
لیسانس در تجاریسازی این نوع داراییهای فرری -ورزشی ایفا میکندب تحلیل کرد و ابعاد خرا آن را بره لحراا کرارکردب مو روعب
قلمرو و تعهدات ویژة طرفین نمایان کند .همچنینب در این مقاله دو مسئلة مهم تعارض بازاریابی و تداخل حقوق شخصری ورزشرراران و
حقوق جمعی شخصیت های حقوقی ورزشی که در بستر قرارداد لیسانس عالئم تجاری بروز میکنندب بررسی میشود .نترای ایرن نوشرتار
مبین آن است که رویررد کلی و مبهم مقررات و ادبیات حقوق ایران نسبت به قراردادهای لیسانس عالئرم تجراری و همچنرینب فقردان
موازین حداقلی ناظر به جنبه های مهم حقوق ورزشیب برای مواجهه با مسائل خا این دست توافقات در قلمررو ورزشب فاقرد کفایرت و
کارامدی الزم بود و باید با تدبیر از تجربهها و راهرارهای مطلوب حقوقی سایر کشورها به منظور نظامبخشی اصولی بره ایرن قراردادهرا
بهر برد.

کلیدواژگان
تعارض بازاریابی ورزشیب حقوق تبلیغات ورزشیب حقوق مالریت فرریب عالئم تجاری -ورزشیب قرارداد لیسانس.

 نویسندة مسئول ،رایانامهrahbarionlaw@gmail.com :
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مقدمه
فعالیت های ورزشی که در بدو پیدایش صرفاً نوعی سرگرمی قلم داد م یش د ،ام روزد دی ر ام ر
تفریحی صرف نبودد و ابعاد تجاری آن برجست ی خاصی یافته اس ت .ه اکن ون ورز

تج ارتی

مستقل با ارزشی چشم یر چه در سطح داخلی کشورها و چه در حوزة تجارت بینالمللی به شمار
میآید .یکی از ابعاد مه تجارت ورزشی که در بس تر حق وم مالکی ته ای فک ری جری ان دارد،
حقوم انحصاری ورزشکاران ،باش ادها ،سازمانه ای ورزش ی ،اتحادی هه ا ،نهاده ای ب ینالملل ی
ورزشی و غیرد نسبت به عالئ تجاری است .از این نوع داراییهای فکری بهعنوان کاالی ورزش ی
یاد میشود که تجاریسازی آنها عواید هن فتی را برای فع االن ورزش ی ب ه ارمغ ان آوردد اس ت
( .)Blackshaw, 2005, p.271بهردبرداری از عالئ تجاری از طریق انعق اد قرارداده ای لیس ان

و

اعطای مجوز برای بهکارگیری آنها در تولید کاالها و محصوالت و عرضۀ خدمات انجام میگی رد.
حج و ارز

معامالت لیسان

در حوزة ورز

میلیارد دالر بودد و در آمریکا نیز سه لیسان
حدود  21و نی درصد کل بازار لیسان

در سال مالی  1121- 1122رقم ی ب ال ب ر 11
عالئ تجاری ورزشی بهمنظور تولی د محص والت،

است که حکایت از اهمیت فزایندة ای ن دس ت توافق ات

دارد ).(Davis, 2013, p.359
موضوع قراردادهای لیسان

عالئ تجاری ورزشی چه در مقررات و چ ه در ادبی ات حق وقی

ایران ،تاکنون مورد توجه و بررسی واقع نشدد است .بن ابراین ،در ای ن نوش تار در تحلی ل مس ائل
رهیافت های حقوم سایر کشورهای پیشرو در این وادی را مطالعه خواهی ک رد ت ا ابع اد موض وع
تبیین شدد ،و طریق مطالعات عمیقتر در آتیه گشودد شود .این مقال ه م یکوش د ف ار از مباح
مشترک و کلی قراردادهای لیسان

در زمینۀ تشکیل ،تعهدات طرفین و انحالل که در منابع حقوقی

داخلی مفصالً بررسی شدد است 2،جنبههای خاص قرارداد لیسان

عالئ  ،نش انهه ا و لوگوه ای

 .2برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه ر.ک .رهبری ،2111 ،ص211؛ صابری ،2131 ،ص.21
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عالئ

ورزشی را تبیین کند .از این رو نخست ،قرارداد لیسان

تج اری ورزش ی و ک ارکرد آن را

خواهی شناخت و در قسمت بعدی ،به موضوع و قلمرو این نوع توافقات اش ارد ک ردد و س
تعهداتی را که واجد ابعاد ویژد در قرارداد لیسان

،

عالمتهای ورزش یان د ،تحلی ل م یکن ی  ،در

پایان ،شاهد مسائل مهمی از لیسان های عالئ ورزشی خواهی بود که تعارض میان حقوم فردی
ورزشکاران و حقوم جمعی باش ادها و اتحادیههای ورزشی را بررسی میکند .در نهایت نیز نت ای
این پژوهش را بیان خواهی کرد.
شناخت قرارداد لیسانس عالئم ورزشی و کارکرد آن
لیسان

توافقی است که بهموجب آن دارندة دارایی فکری که لیسان دهندد (مجوزدهن دد) نامی دد

میشود ،به شخص دی ری که لیسان گیرندد (مجوزگیرندد) خواندد میشود ،مجوز بهردب رداری از
همه یا بخشی از حقوم انحصاری خود را مطابق با شرایطی معین و برای مدتی معلوم و در قلم رو
مشخص و معموالً با لحاظ تحدیداتی ،میدهد (.)Poltorak, 2004, p.1
تی ها ،لیگها ،ورزشکاران و سازمانهای بینالمللی ورزشی با بهکارگیری شهرتی که ب ه دس ت
آوردد اند و با اعطای مجوز بهردبرداری از عالئ تجاری خود به شرکتهای بزرگ تولیدکنندة اقالم
ورزشی یا غیرورزشی ،منافع کالنی تحصیل میکنند ( ،)Gordon, 2011که ای ن ترتیب ات ق راردادی
گاد با عنوان «قرارداد لیسان

کاالی ورزشی» 2یاد شدد است .این توافق امک ان تولی د محص والت

مختلف از اقالم ورزشی تا خوراکیها و اسباببازی و غیرد یا عرض ۀ خ دمات را تح ت عالم ت،
لوگو و سایر نشانههای تجاری ورزشی فراه میکند
لیسان

(.)Rosner & Shropshire, 2004, p.183

به فعاالن ورزشی فرصت میدهد که عالئ خود را در ب ازار تببی ت ک ردد و ب ه برن د

تبدیل کردد و ضمن کسب درآمد ،ش هرت خ ود را دوچن دان کنن د ،ب یآنک ه نی ازی ب ه ص رف
هزینههای سرسام آور داشته باشند ،در حالی که مخاطرات تولید و موفقیت کسبوک اری ک ه آغ از
1. Sport merchandise licensing agreement
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شدد ،متوجه لیسان گیرندد است .بهعالود ،لیسان های ورزشی در حفاظ ت از عالئ

تج اری ،و

حفظ و تداوم اعتبار و شهرت شخصیتهای ورزشی ،وسیلۀ مؤثری قلمداد میشوند

)2008, p.418

 .)Masteralexis,از منظر بن اد لیس ان

گیرن دد نی ز ق رارداد لیس ان

در وهل ۀ نخس ت ،فرص ت

سودبردن از شهرت و محبوبیت ورزشکاران و تی ها را مهیا می کن د ،ک ه نتیج ۀ آن کس ب اعتب ار
بیشتر و رسوخ سریعتر در بازار است .افزون بر این ،بن ادها با افزودن صرف یک لوگو یا عالم ت
تجاری به محصوالت از پیشتولیدشدد ،می توانند بهای محصوالت خ ود را اف زایش دادد و س طح
درآمدی خود را ارتق ا دهن د .ب هع الود ،ق رارداد لیس ان

ورزش ی ،کان اله ای جدی د توزی ع و

خرددفروشی در ورزش ادها ،فروش ادهای ورزشی و کانون ه واداران را ب ه روی لیس ان گیرن دد
میگشاید که به توسعۀ کسبوکار آن مساعدت شایانی خواهد کرد ).(Bruton, 2015, p.23
تحلیل موضوع و قلمرو قرارداد لیسانس عالئم تجاری ورزشی
شناخت عالئم تجاری ورزشی بهعنوان موضوع قرارداد

شهرتی که ورزشکاران ،باش ادها و سازمانهای ورزشی از ره ذر فعالیته ای ورزش ی ب هدس ت
می آورند ،به ایجاد اشکال متنوعی از عالئ منجر میشود که بهلحاظ تجاری اهمیت ف ومالع اددای
دارد .فعاالن ورزشی نام ،لوگوها ،عناوین ،برچسب ها ،شعارها و غیرد را در شکل عالم ت تج اری
ثبت میکنند که یکی از رای ترین مصادیق مالکیتهای فکری است و اعتماد ،اطمین ان و وف اداری
را نسبت به محصوالت و خدمات به وجود میآورد و در گسترة ورز

نیز ارز

بینظیر خ ود را

ثابت کردد است .عالمت تجاری در حقیقت ،یک نشان تمیی ز کااله ا و خ دمات از م وارد مش ابه
است که در عمل ،مبدأ یک کاال یا خدمت را مشخص میکند

(2012, p.437

(« 21)2موافقتنامه راجع به جنبههای تجاری مالکیتهای فک ری» (ت ری

 .)Kalamadi,در م ادة
) ،عالم ت تج اری را

هرگونه نشان یا ترکیبی از نشانها که قادر باشد کاالها و خدمات یکطرف را از کاالها و خ دمات
طرف دی ر متمایز کند ،میداند .بند الف مادة  11قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و عالئ
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تجاری 2ایران نیز عالمت را «هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کاال ها یا خدمات اشخاص حقیق ی ی ا
حقوقی را از ه متمایز سازد» معرفی کردد است .این گونه عالئ به ویژد ش امل کلم ات ،ن امه ای
شخصی ،حروف ،اعداد ،عناصر نمادین ،تلفیق رنگها و غیرد یا ترکیبی از این نشانهاس ت .ب رای
نمونه عالمت تجاری میتواند یک کلمه (مانند ویلسون) ،یک سمبل (مانند صدای خشخش نایک
یا سه خط موازی آدیداس) ،شما رة یک بازیکن ،رنگ لباس ی ک ت ی  ،ش کل ،ص دا ی ا ب و باش د
)2015

 ،(Wipo,مانند بوی چمن تازد که عالمت تجاری یک شرکت تولیدکنندة ت و ه ای تن ی

است ( .)Spitzlinger, 2010, p.48در حال حاضر ،ورزشکاران زیادی در پ ی کس ب حمای ته ای
حقوم عالمت تجاریاند .شخصیتهای ورزشی نهتنها نامهایشان را بلکه القاب ،ژستها ،ش عارها،
امضاها و دی ر نشانه های معروف خود را در شکل عالمت تجاری تببیت کردداند« :یوسین بول ت»
رکورددار دوی سرعت جهان -ژس ت خ اص و ش عار مع روف خ ود  To di worldرا ب هعن وانعالمت تجاری ثبت کردد و در سال  1121قراردادی با «پوما» بهمنظور اعطای لیسان
برای راداندازی یک خط تولید جدید لباس ،منعقد کردد است

این عالم ت

( Blackshaw, 2012, p.121; Pavony

« .)& Thomas, 2012, p.153مایکل جردن» ،س تارة افس انهای بس کتبال ،عالم ت خ اص خ ود را
 Jump Manو عالمت کفش را  Air Jordanدر اختیار دارد« .دامون هیل» ،رانندة سابق فرم ول ی ک،
تصویر چش هایش را در حالی که کالد ایمنی بر سر دارد و به بیرون ن اد میکند ،بهعنوان عالم ت
تجاری ثب ت ک ردد اس ت ( .)Blackshaw, 2005, p.280ن ام ی ک ورزش کار (نظی ر مایک ل اوون،
فوتبالیست ان لیسی) ،یا نام کوچک و مستعار (مبل گازا متعلق به پل گاسکوئین بازیکن ان لیسی)،
تکهکالمهای خاص بازیکنان (نظیر  Oha haha cantonaاریک کانتونا فوتبالیست فرانسوی) ،هم ی
بهمبابۀ عالمت تجاری ثبت شددان د .باش اد ه ای ورزش ی نی ز اس  ،لوگ و و نم اد ی ا «عالم ت
خو شانسی» 1خاص خود در شکل عالمت تجاری ثبت کردداند (نظیر عالمت تو

جن ی ب رای

 .2از این به بعد در این مقاله از این قانون بهصورت م.ث.ا.ط.ص.ع.ت یاد میکنی .
2. Mascot

 42

آرسنال)

حقوق خصوصی ،دورة  ،31شمارة  ،3بهار و تابستان 3115

(2011, p.435

 .)Nafziger,حتی یک رنگ خاص نیز میتواند عالمت تجاری برای تی ه ا

تلقی شود ،مشروط بر اینکه رنگ یادشدد در مقام و مفهوم ثانویۀ خود بهقدری رواج یافته باشد که
پیوند ویژة آن با یک تی خاص ،در اذهان عمومی پذیرفته شدد باشد (.)Miller, 2015, p.94
ممکن است عالمت تجاری عالمتی جمعی باشد که غالباً توسط نهادها و اتحادیههای ورزش ی
ثبتشدد و توسط اعضا بهکار گرفته میشود و نشاندهندة عض ویت در اتحادی های خ اص اس ت.
برای مبال «اتحادیۀ ملی ورز

دانش اهی» 2آمریکا بیش از  01کلمه را ب هعن وان عالم ت تج اری
از دست ندهد

ثبت کردد است تا هیچ فرصتی را برای بهرد برداری تجاری از طریق اعطای لیسان

( .)Irwin et al., 2008, p.281اتحادیۀ بازیکنان نیز ممکن است از طری ق اعط ای لیس ان
خاص و ثبتشدة خود ،درآمدزایی کند که عواید آن بین اعضا تقسی خواهد ش د (

عالم ت

Wong, 2010,

.)p.666
بعضی از سازمانها و نهادهای بین المللی مع روف نی ز لوگوه ای ورزش ی خ ود را ب همنظ ور
شناسایی و تبلی رویدادهای ورزشی خاص مانند بازیهای الم یک و جام جهانی فوتبال ثبت کردد
و از این داراییهای فکری را با اعطای لیسان

به ردب رداری م یکنن د (.)Gardiner, 2001, p.476

برای نمونه فیفا به منظور حفاظت از رویداد جام جهانی ،صدها نوع لوگو را در سراسر جه ان و در
ارتباط با محصوالت و خدمات مختلف تحت «سیست طبقهبندی کاالها و خ دمات ن ی
جهانی مالکیت فکری» 1ثبت کردد است 1.یک ی دی ر از ارزش مندترین عالئ

س ازمان

تج اری ورزش ی،

حلقههای پن گانۀ لوگوی الم یک است که منشأ الهام طراحان ه ر دورد ب ازیه ای الم ی ک ق رار
میگیرد .طراحان لوگوی الم یک  1121لندن آن را عالمت ی ش فتان ی ز خوان ددان د ک ه از ای ن
ظرفیت همیش ی برخوردار است تا در هر زمانی در قالبی جدی د و ج ذاب تبل ور یافت ه و من افع
زیادی نصیب برگزارکنندگان و بن ادهای بهردبردار کند ) .)Covell & Walker, 2013, p.5بهموج ب
1. National Collegiate Athletic Association
2. World intellectual property organizations NICE classification of goods and services
3. Wipo case No.D2010-1717.Fifa V Se o Jae Woo. Which was filed on 11 October 2010.
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مادة  131قانون ورز

آماتوری آمریکا نیز ،کمیتۀ الم یک این کشور واجد حقوم انحصاری نسبت

به عالئ و لوگوی الم یک کشوری است و حق اعطای لیسان

را نسبت به نشانههای مزب ور دارد

).)Champion & Willis, 2014, p.207
در حقوم ایران نوع رویکرد قانون که بر قابل رؤیت بودن عالمت پای میفشرد (بند الف م ادة
 11م.ث.ا.ط.ص.ع.ت) سبب میشود فعاالن ورزشی که بهعلت فضای خاص ورز

فرصت ثبت

عالئ بویایی و شنوایی را دارند ،از این امکان ارزشمند محروم شوند .از سوی دی ر ،بن د ب م ادة
یادشدد عالمت جمعی را به رسمیت شناخته است و مجال آن را برای سازمانها یا فدراس یونه ای
ورزشی مهیا میکند تا با ثبت عالمت جمعی ،منافع اقتصادی را بهدست آورد.
گاد عالئ تجاری چنان از طریق قرارداد لیسان

در بازار نفوذ میکنند که مقب ولیتی گس تردد و

ویژد مییابد و به برند مبدل میشوند .از نظر اتحادیۀ بینالمللی عالئ تجاری ،برن د ی ک عالم ت
تجاری یا ترکیبی از آنهاست که در اثر تبلیغات و کارکرد مستمر و موفق در بازار نوعی برجست ی
در معرفی منشأ کاالها و خدمات یافته است که آن را از نمونههای مشابه متمایز میکن د .در واق ع،
نوعی ارتباط میان مفهوم برند و توانایی جذب مشتریان بهواسطۀ عالم ت تج اری وج ود دارد ک ه
نشان دهندة اهمیت فزایندد و جای اد خ اص ی ک عالم ت تج اری ن زد مص رفکنن دگان اس ت
)2011, p.23

 .)Griffiths,مجلۀ فوربز ارزشمندترین برندهای ورزشی آمریکا در سال  1120در ه ر

یک از چهار طبقۀ تجارت ،رویدادها ،تی ها و ورزشکاران را معرفی کردد است ک ه ب ر اس اس آن،
ارزشمندترین برند تجاری ،نایک با ارز

 21میلیارد دالر است؛ ارزشمندترین برند روی داد ،لی گ

فوتبال حرفهای آمریکایی (سوپر بول) است با ارزشی بال بر  123میلیون دالر؛ ارزشمندترین برن د
تیمی به تی بی بال «نیوی ورک ی انکیز» ب ا ارزش ی ب ال ب ر  112میلی ون دالر اختص اص دارد و
ارزشمندترین برند ورزشکاران ،متعلق به «لبرون جیمز» بازیکن بسکتبال است ک ه ارز
رقمی نزدیک به  11میلیون دالر تخمین زدد شدد است.

برن د وی

2

1. http://www.forbes.com/sites/mikeozanian/2014/10/07/the-forbes-fab-40-the-worlds-most-valuablesports-brand
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بررسی قلمرو و محدودیتهای قرارداد

یکی دی ر از قسمتهای مه قرارداد لیسان

در حوزة ورز  ،مفادی است ک ه ماهی ت ،دامن ه و

قلمرو حقوم اعطایی را ترسی میکند .شایان ذکر اس ت گ اد خ ود ورزش کاران ی ا باش اده ا و
اتحادیهها در مقام لیسان دهندد ،مرزها و قلمرو ق رارداد را تعی ین ک ردد ،و گ اد ای ن مه

را ب ه

نمایندگیهای خاصی محول میکنند .در حقوم آمریکا آژان هایی به رسمیت شناخته شددان د ک ه
به عنوان نمایندة فعاالن ورزشی ،قرارداد لیسان

راجع ب ه عالئ

تج اری و وص ول ع وض و در

صورت لزوم ،اتخاذ تدابیری برای حمایت از عالئ و نشانههای مزبور و مقابله با اقدامات مغایر ب ا
حقوم انحصاری مزبور انعقاد میکنند ک ه از مه ت رین نمون هه ای آنه ا م یت وان ب ه «ش رکت
دانش اهی لیسان » 2اشارد کرد
مباح

(2012, p.387

 )Epstein,در حقوم ایران نیز با توجه ب ه نوپ ابودن

حقوم ناظر به شهرت تجاری ورزشی شناسایی و تروی فعالیت نهادهای تخصصی از ای ن

دست که به جنبههای حقوقی و تجاری قراردادهای لیسان
فعاالن حیطۀ ورز

ورزشی احاطه داش ته باش ند ،ه

به

برای بهرد برداری حداکبری مساعدت کردد و ه ب ه تببی ت م وازین حق وقی

مربوطه مساعدت شایانی خواهد کرد.
لیسان

اعطایی به لحاظ امکان رقابت اشخاص ثال

با لیسان گیرندد ،ممکن است انحص اری

یا غیرانحصاری باشد ،که در مادة  12آییننامۀ م.ث.ا.ط.ص.ع.ت تص ریح ش دد اس ت .اش خاص
حقیقی و حقوقی ورزشی ،گاد لیسان

انحصاری با بن ادهای مختلف فعال در ح وزده ای خ اص

منعقد میکنند ،برای مبال توافقی انحصاری با پ سی برای تولی د نوش ابهه ای ورزش ی ب ا عالم ت
خاص یک باش اد؛ یا یک لیسان

انحصاری با نایک برای تولید البسه تحت عالمت تج اری ی ک

لیگ ورزشی .تحقیقات نشان میدهد لیگ های اصلی ورزشی در آمریکا ،اخیراً تمای ل بیش تری ب ه
انعقاد لیسان های انحصاری طوالنیمدت با لیسان گیرندگان مع دود و مع روف پی دا ک ردد و از
شمار لیسان های غیرانحصاری به طرز محسوسی کاسته اند تا با ای ن ت دبیر ،عای دی بیش تری ب ه
)1. Collegiate Licensing Company (CLC
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دست آورند

)2011, pp.298-9

 .)Conrad,با وجودی که نمیت وان ارز

چش م یر لیس ان ه ای

انحصاری را انکار کرد ،نباید ظرفیت باالی آنه ا در اخالل ری در رقاب ت ،ب هوی ژد آن دس ته از
مجوزهای بهردبرداری را که از سوی لیگها و اتحادیههای ورزشی اعطا میشود ،نادی دد ان اش ت؛
در دعوایی« 2لیگ ملی فوتبال» 1آمریکا قرارداد لیسان

انحصاری عالمت تجاری با شرکت معروف

ورزشی «ریبوک» منعقد کردد و مجوز تولید کالدهای ورزشی با عالمت تجاری  11تی لی گ را ب ه
این بن اد دادد بود ،در حالی که یکی از تولیدکنندگان ورزشی ،این توافق انحصاری را مخل رقاب ت
می دانست که فرصت رقابت را کامالً از رقبا سلب میکرد .دیوان ع الی آمریک ا در س ال  1121در
بررسی وقایع پروندد به نتیجه رسید که برخالف رهیاف ت دادگ اد ب دوی و تجدی دنظر ،ت ی ه ای
ورزشی عضو لیگ ،بهعنوان بن ادهای مستقل که با ه در جذب مشتریان بیشتر و کس ب س ود در
رقابتند ،قلمداد میشوند و در چنین شرایطی ،با محوریت اتحادیه ،در حقیقت ،به نوعی تب انی وارد
شدد اند که به احتمال زیاد ،رقابت را از مسیر طبیعی خود خارج کند و بر اعتب ار ق رارداد لیس ان
منعقدد تأثیر گذارد ) .)Mitten, 2011, pp.66-67در مواردی ،قرارداد لیس ان

متقاب ل اس ت .ب رای

نمونه اتحادیۀ ملی فوتبال آمریکا و «شرکت سینمایی وارنر برادرز» در ی ک تواف ق متقاب ل ،مج وز
به کارگیری عالئ تجاری خود را برای تولید عروسکهایی با شخص یته ای ک ارتونی ک ه لب اس
تی های فوتبال را بر تن کردد بودند ،دادند که سود هن فتی نصیب آنها کردد است .در س ال 1121
نیز لیسان

متقابلی ب ین «ش رکت ف یل س ازی دیزن ی» و «لی گ ب زرگ ب ی ب ال» 1ب رای تولی د

مجسمههای «میکیموس» بی بال منعقد شدد است ( .)Swayne & Dodds, 2011, p.769در فض ای
خاص تجاری و حقوقی ایران که هنوز قراردادهای مستقل لیسان
نرسیدد است ،بهکارگیری قابلیتهای لیسان

ورزشی به جای اد شایسته خود

متقابل و مشارکت با سایر بن اده ا را ک ه موقعی ت

تببیتشددای در بازار دارند ،میتوان بهعنوان تدبیری کارا در نظر گرفت.
)1. American Needle, Inc. v. National Football League, 560 U.S. 183 (2010
)2. National football League (NFL
)3. Major League Baseball (MLB
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لیسان گیرندد فقط در گسترة مکانی که قرارداد لیسان

تعیین کردد است ،به فعالیت و ف رو

محصوالت تحت عالمت تجاری مجاز است .برخی بن ادها مانند نای ک ی ا آدی داس ک ه فعالی ت
جهانی دارند ،مسلماً در پی کسب مجوز ب رای ب ه ک ارگیری عالئ

ب رای عرض ۀ محص والت در

سرتاسر جهانند ،ولی امکان دارد برخی شرکتها که فعالیتش ان مح دودتر اس ت و کمت ر ش ناخته
شدداند ،صرفاً در محدودة یک کشور یا منطقه ،حق بهردبرداری از عالئ را داشته باشند .بهع الود،
مفاد قرارداد مرزهای شبکۀ توزیع و جواز خ رددفروش ی ی ا عم ددفروش ی را مش خص م یکن د،
تمهیدی که در مدیریت ،تببیت و توسعۀ شهرت عالئ تجاری نقش مهمی ایفا م یکن د (

Heitner,

 .)2014در حال حاضر ،با توجه به اهمیت فزاین ددای ک ه اخی راً بازاره ای مج ازی و ش بکهه ای
اجتماعی در فعالیتهای تجاری یافته اند ،تعمی یا تحدید گسترة لیسان

به این قلمروها ،و تجویز

یا منع تجارت برخط ،اهمیت زیادی برای فعاالن ورزشی یافته است (.)Mullin et al., 2014, p.424
شایان ذکر است احتمال دارد در خارج از قلمرو جغرافیایی قرارداد ،عالمت تجاری ورزشی تح ت
حمایت نباشد ،گاد لیسان گیرندد وسوسه میشود محصوالت حاوی عالمت تجاری را ب ه خ ارج
از محدودة مقرر قراردادی صادر کند ک ه لیس ان دهن دد نی ز معم والً از طری ق پ یشبین ی وج ه
التزام های سن ین به همراد حق فسخ ،سعی در ممانعت از بروز چنین رفتاره ای فرص تطلبان های
دارد ) .(Wise & Meyer, 1997, p.1903در پرونددای 2لیسان گیرندد در خ ارج از مح دوددای ک ه
تی فوتبال «دانش اد لوئیزیانا» بهعنوان لیسان دهندد تعیین کردد بود ،لباسهایی با عالم ت تج اری
تی تولید کرد که متعاقب طرح دعوا ،دادگاد بر نقض حقوم ناشی از عالمت تجاری لیسان دهن دد
صحه گذاشت.
ممکن است قرارداد لیسان

زمینۀ بهکارگیری عالمت تجاری را به حوزة خاصی محدود کند و

به لیسان گیرندد اجازة بهکارگیری آن را صرفاً در اقالم ویژدای

بدهد ( Epstein & Politano, 2012,

;)1. Bd. of Supervisors for La. State Univ. v. Smack Apparel Co., 550 F.3d 465 (5th Cir. 2008
Available at:
_http://www.lawupdates.com/commentary/ilsu_v_smack_apparel_i_trademark
protection_for_color_schemeshttp://caselaw.findlaw.com/us-5th-circuit/1227156.html

00 

تحلیلی بر ابعاد ویژه لیسانس عالئم تجاری در ورزش

 .)p.4-25برای مبال ،قرارداد لیسان

صرفاً متضمن اجازة بهکارگیری عالمت در تولی د لب اسه ای

ورزشی بودد و لیسان گیرندد حق تولید کفش ورزشی تحت عالمت تجاری را نداش ته باش د .در
حقیقت ،شخصیت ورزشی در اندیشه است که با محفوظ داشتن حق اعطای مجوز ب ه دی ران ،در
خارج از حیطۀ استفادة قرارداد ،حداکبر استفادد را از دارایی فکری خود ببرد.
یکی دی ر از مفاد مه توافق ،محدودیت زمانی در بهردبرداری از عالئ تجاری ورزشی اس ت.
به این صورت که مدت قرارداد باید معلوم باشد که البته با موافقت ط رفین و ب هوی ژد در ص ورت
رضایت لیسان دهندد از عملکرد لیسان گیرندد ،قابل تمدید است ) .(Jehoram, 2010, p.541بای د
توجه کرد در برخی رویدادهای خاص ،مانند جام جهانی یا الم یک ،اجازة به ردب رداری از عالئ
تجاری مربوطه ،غالباً به بازة زمانی خاصی قبل و بعد از مسابقات ورزشی محدود میش ود و طبع اً
تجاری آن به طور عمدد به زمان برگزاری رویداد وابسته اس ت؛

مدت محدودتری دارد .زیرا ارز

اما برخی نشانهها مانند عالئ اتحادیههای ورزشی ،بهواسطۀ سابقۀ درخشان و فعالیته ای مس تمر
لیسان دهندد ،ک وبیش نفوذ و شهرت خود را برای درازمدت در بازار حفظ میکنن د؛ از ای ن رو،
مدت قرارداد لیسان

در چنین شرایطی میتواند طوالنیتر باشد.

تعهدات خاص طرفین قرارداد
تعهدات لیسانسدهنده

لیسان دهن دة ورزش ی عالئ
قراردادهای لیسان

تج اری مانن د ه ر لیس ان دهن دة دی ری الزام اتی دارد ک ه در

مشترک است .از مه ترین آنه ا ،تعه دات تض مینی در زمین ۀ اعتب ار ق انونی

عالئ و مالکیت آنها ،تضمین در زمینۀ عدم مزاحمت مفاد قرارداد لیسان

برای حقوم اش خاص

ثال  ،تعهد به رازپوشی ،پایبندی به حفظ حقوم انحصاری لیس ان گیرن دد ،اس ت
 .)Grimes, 2013, pp.10-47ولی برخی تعهدات در قرارداده ای لیس ان

عالئ

( & Battersby

تج اری ورزش ی

جلوة خاصی یافته و به تحلیل حقوقی نیازمند است که در ادامه آنها را تبیین خواهی کرد.
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تعهد به تسلیم

عالئ تجاری و لوگوهای ورزشی موضوع قرارداد لیسان

باید طوری ب ه لیس ان گیرن دد تس لی

شود که بستر انتفاع و استفادد از آنها در طول اجرای قرارداد فراه شود و لیسان دهن دد مکل ف
است در رفع موانع تسلی بکوشد .ب ر ای ن اس اس ،عالم ت ی ا لوگ وی مربوط ه بای د در قلم رو
جغرافیایی قرارداد و مطابق با قوانین داخلی کشور مقصد یا از طریق نظام ثب ت ب ینالملل ی عالئ
تجاری سازمان جهانی مالکیت فکری – مشهور به سیست مادرید -2به ثبت بینالمللی رسیدد باشد.
بر اساس موازین موجود ،دارندة عالمت تجاری ورزشی میتواند برای طبقههای مختلفی از کااله ا
و خدمات عالمت ثبت کند و حمایتهای ق انونی ب ه دس ت آورد

( Twomey & Jennings, 2013,

 .)p.125صرفنظر از آنکه عالمت مشهور نیاز به ثبت ندارد ،شخصیته ای ورزش ی حت ی ب دون
ثبت عالمت تجاری نیز میتوانند مانع از بهک ارگیری غیرمج از دارای ی معن وی خ ود ش وند ول ی
ثبتنکردن از یکسو ،روند اثبات دعاوی نقض را دشوار میکند ( )Sakulin, 2011, p.81و از طرف
دی ر ،حقوم لیسان گیرندد ای را به مخاطرد میاندازد که برای جبران خسارتهای ناشی از تجاوز
اشخاص ثال  ،باید متحمل هزینههای هن فت اقامۀ دعوا شود .بهعالود ،از آنجا که قرارداد لیسان
توافقی مستمر است ،لیسان دهندد موظف است مبال مربوط به تمدید اعتبار عالمت را در مواع د
قانونی پرداخت کند (بند د مادة  01م.ث.ا.ط.ص.ع.ت) ،در نهای ت ،ب همنظ ور تکمی ل تعه د ب ه
تسلی  ،قرارداد لیسان

باید در نهادهای ذیصالح مانند ادارة مالکیت صنعتی ثبت شود ت ا ق رارداد

در برابر اشخاص ثال

قابل استناد باشد (مادة  11م.ث.ا.ط.ص.ع.ت) و لیسان گیرندد بتواند خود

را در بازار بهعنوان لیسان گیرندد مطرح کند و از حقوم قراردادی خود بهطور کامل بهردمند شود.
از منظری دی ر ،مجوزدهندد ملزم است نمون های دقی ق از عالم ت ی ا لوگ وی ورزش ی را در
اختیار لیسان گیرندد ب ذارد و آن را بهطور تفصیلی به لح اظ ط رح ،رن گ ،خط وط ،س ایهه ا و
پ زمینه و سایر جزئیات ،دقیقاً برای لیسان گیرندد تشریح و توصیف کند و دستورالعمل تفصیلی
1. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks.
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مربوطه را در اختیار او ب ذارد تا همۀ ابهامات در این زمینه برطرف شود .زیرا ب یدق ت در ایف ای
این تعهد ،منشأ اختالفاتی در آیندد شدد و به بهکارگیری عالئمی منجر میشود که از نمون ۀ اص لی
منحرف میشود و حقوم طرفین را به مخاطرد میاندازد (.)Wise & Meyer, 1997, p.1904
تعهد به کنترل کیفیت محصوالت

یکی از تعهدات عمدة لیسان دهندة عالمت تجاری که مبنای قانونی نیز دارد ،تعهد ب ه نظ ارت و
کنترل کیفیت محص والت و خ دمات عرض هش دد از جان ب لیس ان گیرن دد اس ت .نمون هه ای
محصوالت حاوی عالمت تجاری قبل از اینکه توس ط مجوزگیرن دد در ب ازار عرض ه ش ود ،بای د
توسط لیسان دهندد بررسی و تأیید شود .فار از دغدغهای که لیس ان دهن دة ورزش ی در حف ظ
شهرت خود دارد ،این تکلیف نظارتی بهمنظور حمایت از مصرفکنندگان برعهدد او قرار میگی رد.
افزون بر این ،قصور در انجامدادن سازوکارهای کنترلی میتواند به مسئولیت حقوقی لیسان دهندد
نسبت به محصوالت معیوب تولیدشدد نیز منجر شود .برای مبال در مواردی که اس بابب ازیه ایی
برای کودکان تحت عالئ تجاری ورزشی تولید میشود ک ه فاق د اس تانداردهای الزمان د ،تص ور
میشود لیسان دهندد نیز تعهد به نظارت را بهدرستی انجام ندادد است

(Gardiner, 2001, pp.478-

.)479
این تعهد به این طریق محقق میشود که لیسان دهندد اص ول راهنم ای کنت رل کیفی ت را ب ه
همراد طریق کاربرد عالئ تجاری و شاخصهای دقیق آن تعیین میکند و در اختیار لیسان گیرندد
میگذارد .در نهایت ،محصول نمونه از سوی لیسان دهندد تأیی د خواه د ش د .ب هع الود ،نص ب
برچسبهای خاص نشاندهندة اصالت محصول نیز ،جزئی از برنامۀ کنترل کیفیت محس وب ش دد
که مانع از اعمال تقلب و خدعه نسبت به مصرفکنندگان میشود و کااله ای اص یل را ک ه م ورد
تأیید باش ادها و ورزشکاران است ،در دسترس آنها قرار میدهد

).(Kelley, 2012, p.121

شایان ذکر است ،به نظر میرسد در غالب موارد لیسان دهندد التزام نظارتی بر کل فرایند تولید
محصوالت ندارد و این تکلیف فقط به کنترل روند بهکارگیری خود عالمت محدود

است ( Rosner

 ،)& Shropshire, 2004, p.181زیرا برخالف سایر بن ادها که معموالً خود ،تولیدکنندد نیز هستند و
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عالئمی را که در بازار تببیتشدد به لیسان

سایرین میدهند ،فع االن ورزش ی ب هط ور عم دد ،از

شهرت صرف برخوردارند و خطوط تولید محصوالت تحت عالمت تجاری خاص خود ندارند .به
تعبیر بهتر ،اگر عالمت تجاری ورزش کاری نوظه ور باش د ،ش اید ش رط کنت رل کیف ی محم ل و
ضرورت چندانی نداشته باشد ،زیرا موفقیت یا عدم موفقیت آن مسلماً در گرو عرض ۀ محص والت
یا خدمات باکیفیت است .در غیر این صورت ،فرصت تببیت و موفقیت در بازار را نخواهد یاف ت.
ولی اگر فعاالن ورزشی سابقۀ تولید داشته باشند و عالئ تجاری ورزشی تبدیل به برن د ش دد و از
اعتباری ویژد برخوردار باشد ،اعمال تدابیر کنترل کیفیت ب رای حف ظ حق وم مص رفکنن دگان و
احترام به اعتماد آنها ضروری است.
تبعیتنکردن از استانداردهای الزم در اعمال تدابیر کنترل کیفی ت ،ممک ن اس ت ب ه س لب ی ا
تحدید حقوم انحصاری ناظر به عالمت تجاری منجر ش ود
نظ امه ا از جمل ه ای ران ،ب یاعتب اری ق رارداد لیس ان

)2010, p.673

 ،)Wong,ی ا در برخ ی

را در پ ی داش ته باش د (م ادة 00

م.ث.ا.ط.ص.ع.ت) .هرچند شایستهتر بود حقوم ایران برای تضمین این تعهد اساس ی در ق رارداد
لیسان  ،تحدید حقوم انحصاری دارندة عالمت تجاری را نشانه میگرفت تا وی را دربارة اعم ال
نظارت تحت فشار بیشتری قرار می داد؛ زیرا آشکار است که بطالن صرف قرارداد لیس ان

بیش تر

مجوزگیرندد را متأثر میکند.
تعهد به رعایت استانداردهای حرفهای و اخالقی

بهای شهرت ،مسئولیت است و از این رو به ویژد ورزشکاران و مدیرانی که نماین دة باش اده ا ی ا
اتحادیهها قلمداد میشوند ،باید در طول مدت قرارداد ،مطابق ب ا اس تانداردهای ورز

حرف های و

شاخصهای ممتاز اخالم شخصی و رفتارهای اجتماعی عمل کنند و مجاز نیستند عامدانه یا در اثر
بیمباالتی اقداماتی انج ام دهن د ی ا بی ان ه ایی داش ته باش ند ک ه ب ه اعتب ار و ش هرت و ک ارایی
لیسان گیرندد و شرکت های وابسته آن لطمه وارد کردد و انتظارات معقول آنها را در به ردگی ری
متعارف از قرارداد لیسان

برآوردد نکند ) .(Gardiner, 2001, p.427برای نمونه در رسوایی اخالقی

«جان تری» بازیکن تی فوتبال چلسی ان لستان در سال  ،1121حقومدانان تأکید کردند اگرچه ه ر
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فردی مطابق با موازین حقوم بشری ،در به رد من دی از زن دگی شخص ی خ ود آزاد اس ت ،ول ی
ورزشکاری که مأخوذ به الزامات قرارداد لیسان

است ،نباید روی به اعم الی بی اورد ک ه در ب اور

عمومی ،ناپسند و نکوهیدد ان اشته می شود ،زیرا روی وضعیت تجاری و رقابتی بن اده ای ط رف
لیسان

اثر ناگوار و مخرب می گذارد و در واقع ،زیرپاگذاشتن تعهداتی است که در تواف ق ریش ه

دارد از پذیر

محدودیتها ناشی شدد است ).(Smartt, 2014, p.241

تعهدات لیسانسگیرنده

لیسان گیرندد عالئ تجاری ورزشی نیز مکلف به رعایت التزاماتی است ،مبالً موظف ب ه رعای ت
محدودیتهای قراردادی است و در بهرد برداری از این دس ت دارای یه ای فک ری بای د ب هط ور
متعارف تال

کند ) .)Cain, 2002, p.152ب هع الود ،امتیازگیرن دد مل زم ب ه محرمان ه ن ادداش تن

اطالعات بهدستآمدد است .همچنین ،از تعهدات دی ر وی مطلعکردن لیسان دهندد از تج اوزات
اشخاص ثال

به عالم ت تج اری اس ت ت ا او از طری ق مقتض ی و اقام ۀ دع وا ،حق وم خ ود و

لیس ان گیرن دد را تض مین کن د

)& Leible, 2009, p.68

 .(Ferrariدر ادام ه تعه دات خ اص

لیسان گیرندة عالئ تجاری ورزشی شرح دادد خواهد شد.
استفادة معمول از عالئم تجاری

گیرندة مجوز متعهد است از نشانۀ تجاری مطابق با هدف قرارداد و تنها به شیودای که اج ازد دارد،
بهردبرداری کند .تعهد به سوءاستفاددنکردن از نشانۀ تجاری ،بهتنهایی کافی نیست و برای حمای ت
مؤثرتر ،پیروی دقیق از دستورالعملهای تفصیلی مقرر از سوی لیسان دهندد ض روری اس ت .ب ر
این اساس ،گیرندد ملزم میشود خود را صرفاً بهعنوان مجوزگیرندة عالمت معرفی کند .این تمهی د
مانع از سوءاستفادة وی یا اشخاص ثال

از عالمت تجاری میشود ( .)Vines, 1996, p.167در ای ن

زمینه ،قرارداد ،لیسان گیرندد را الزام میکند تا محصوالت و بستهبندی آنها را که عالمت تج اری
ورزشی در روی آنها درج شدد است ،پیش از عرضه به بازار ،به تأیید لیسان دهندد برسانند و در
صورتی که اعمال اصالحات یا تعدیالتی از سوی مجوزدهندد ضروری تشخیص دادد شود ،از نظر
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وی تبعیت کند ،زیرا بدون این تدابیر احتیاطی ،ارز

عالم ت تج اری ممک ن اس ت تن زل یاب د

( .)Wise & Meyer, 1997, p.1904در عمل ،برای اجتناب از تأخیرهای بیهودد ،مهلتی در نظر گرفته
می شود که در صورت عدم وصول تأییدیه ،محصول حاوی عالمت تجاری ورزشی تأییدشدد تلقی
میشود ).(Gardiner, 2001, p.478
پرداخت عوض

یکی دی ر از التزامات مه لیسان گیرندد تأدی ۀ مب ال ق راردادی اس ت .در قرارداده ای لیس ان
عالئ تجاری ورزشی ،عوض معموالً ترکیبی از پیشپرداخ ت« ،ح ق امتی از» 2و تض مین ح داقل
درآمد است ( .)Wise & Meyer, 1997, p.1907حق امتیاز بر مبنای شاخصه ای مختلف ی محاس به
میشود؛ رای ترین شیود در حوزة ورز  ،تعیین درص دی از قیم ت خ الص ف رو
تحت لیسان

محص والت

است .عالود بر این ،قرارداد باید راجع به موض وعات فرع ی م رتبط ب ا ع وض ،از

جمله دربارة تخفیف تجاری و اثر آن بر سه لیسان دهندد ،محاسبۀ حقامتیاز کااله ای معی وب و
برگشتی ،زمان تعلق حق امتی از و ت اریخ پرداخ ت دوردای ،مح ل و ش یوة پرداخ ت ع وض نی ز
بهصراحت و روشنی تعهدات لیسان

گیرندد را مشخص کن د

(2001, p.483

 .)Gardiner,اگرچ ه

مطابق با ان اردهای سنتی حقوم ایران (مادة  113قانون مدنی) ممکن است در معلومب ودن عوض ی
که به این صورت تعیین می شود ،خدشه وارد کرد ،از آنجا که حق امتیاز در آیندد میتواند ب هط ور
دقیق تعیین شود ،بهعالود ،عرف تجاری در این زمینه تببیت شدد است ،تردیدی در اعتب ار ق رارداد
وجود ندارد.
پذیرش ترتیبات نظارتی لیسانسدهنده

یکی دی ر از تعهدات لیسان گیرندد تعهد به دادن گزار ه ای م الی و ش یوة عملک رد خ ود ب ه
لیسان دهندد است که مستلزم ن هداری اسناد مربوطه و تسلی آنها در مواعد زمانی مق رر اس ت
1. Royalty
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که در لیسان های ورزشی معموالً بهطور ماهیانه انجام میگیرد

)2012, p.179

 .)Kelley,از آن ج ا

که احتمال زیادی وجود دارد که محاسبات مالی مبنای تخمین حق امتیاز آشکار و واضح نباشد ،در
عم ل ،حسابرس ی ب رای حفاظ ت از من افع م الی لیس ان دهن دد ض روری اس ت .از ای ن رو
لیسان گیرندد مکل ف اس ت اس ناد و اطالع ات الزم را ب رای بازرس ی و حسابرس ی در اختی ار
لیسان دهندد قرار دهد تا وی به نحود و حدود بهردبرداری از عالمت تجاری ورزشی پ ی بب رد و
میزان محصوالت تولیدی را کنترل و صحت اقدامات مجوزگیرندد را ارزیابی کند (

& Wolfstetter,

.)Giebe 2008, p.92
همچنین ،لیسان گیرندد ملزم است راهبردهای کنترل کیفیت را ب ذیرد و وف ق اس تانداردهایی
که برای به کارگیری عالمت تجاری تعیین شدد است ،عمل کردد و زمینۀ بازرسی و نظارت مس تمر
لیسان دهندة ورزشی را فراه کند .از این رو ،موظف به ن هداری شواهد راجع به کنترل کیفی ت
محصوالت و عرضۀ آنها به لیسان دهندد است ) .(Cross, 2006, p.457علت این تمهید آن اس ت
که شهرت تجاری صاحب عالمت که در گسترة ورز

صاحب اعتبار است ،مطرح اس ت و نبای د

تولید محصوالت با کیفیت پایین یا خارج از حدود کیف ی مق رر در ق رارداد ،ب ه اعتب ار و عالم ت
تجاری ارزشمند لیسان دهندد لطمه وارد کند.
رعایت شهرت و شئونات ورزشی لیسانسدهنده

به منظور حمایت از حقوم ورزشکاران و سایر فعاالن ورزشی و همینطور ب همنظ ور محافظ ت از
ارز

ذاتی قرارداد لیسان

ورزشی ،لیسان گیرندد ملزم میش ود حق وقش را مط ابق ب ا م وازین

مقرر در قرارداد اجرا کند و اقدامی انجام ندهد که ب ه ب یاعتب اری ی ا تحقی ر روی داد ورزش ی ی ا
بازیکنان و باش ادها منجر شود .این التزام پرهیز از ارتکاب ،خطاهای مختلف ی را دربرم یگی رد ،از
جمله تولید کاالهای موضوع لیسان

با کیفیت پایین ،کنترلنکردن شبکههای توزی ع ،ب هک ارگیری

عالمت به شیود ای که برخالف اخالم عمومی باشد و ایراد اظه اراتی ک ه ب ه وج ه ن اروایی ن ام،
شهرت ،اعتبار و تصویر فعاالن ورزشی را مخ دو

کن د ( .)Gardiner, 2001, p.478از هم ین رو،

اگر لیسان گیرندد قصد تبلیغات یا پخ ش آگه ی داش ته باش د ،بای د لیس ان دهن دد را از قص د
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خودآگاد کند و پ

از تأیید محتوا و حصول اطمینان از اینکه چن ین اق داماتی ب ه اعتب ار ورزش ی

لیسان دهندد آسیبی نمیرساند یا به کاهش ارز

عالئ تجاری ورزشی منتهی نمیشود ،تبلیغ ات

انجام دهد ).)Conrad, 2011, p.298
تعارض حقوق شخصی و جمعی لیسانسدهندگان ورزشی
تداخل حقوق ورزشکاران با باشگاهها و اتحادیهها در اعطای لیسانس

معموالً در قراردادهای لیسانسی که بین اتحادیهها و باش ادها از ی ک ط رف و بازیکن ان ب هعن وان
عضوی از آنها از سوی دی ر ،منعقد میشود ،در زمینۀ بهکارگیری لوگوها و عالئ تجاری ممک ن
است ،تعارضاتی بروز یابد ،بهویژد هن امی که ورزشکاران در رویدادهای ورزشی بهعنوان عض وی
از تی شرکت میکنند .این امر موضوع یک نظرسنجی بودد اس ت ک ه نتیج ۀ آن نش ان دادد اس ت
غالب شخصیت های ورزشی بر این باورند ک ه ورزش کاران بای د کنت رل حق وم ناش ی از عالئ
تجاری شان را در دست داشته باشند و بتوانند از مجرای لیسان

از آنها بهردبرداری تجاری کنن د.

برخی نیز بر این اعتقادند که حقوم مزبور باید بهطور مشترک توسط همۀ اطراف ذینفع اعمال شود
و قلیلی ه بر این نظر پای می فشرند که باش اد یا نه ادی ک ه ورزش کاران نماین دد ی ا عض و آن
هستند ،باید کنترل حقوم ناظر به عالئ تجاری ورزش ی را در اختی ار داش ته باش د
p.275

( Blackshaw,

 .)2005,نمیتوان انکار کرد که در عمل ،هویت باش ادهای ورزشی عمدتاً در بازیکنان آنها

تجلی مییابد و در چنین شرایطی باید مرزی آشکار بین حقوم ورزشکار بهعنوان عضو یک تی ب ا
حقوم فردی وی نسبت به عالمت تجاری شخص یش ترس ی ک رد .مس لماً بازیکن ان ب هص ورت
انفرادی نمیتوانند عالئ و لوگوی تی ها یا اتحادیههای ورزشی را در جریان اعطای لیسان

بهکار

گیرند ،زیرا بازیکن صرفاً جزئی از مجموعۀ باش اد ورزشی قلمداد میشود .برای مبال« ،لی گ مل ی
هاکی» 2آمریکا در قرارداد استاندارد منعقدشدد با بازیکنان تصریح میکن د س ود حاص ل از اعط ای
)1. National Hacky League (NHL
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لیسان

عالئ تجاری که دربردارندة لوگوی تی باشد (مبالً در موقعیتی که چهرة بازیکن در ح الی

که لباس باش اد را بر تن کردد است ،بهعنوان عالمت تجاری ثبت شدد باشد) باید با تی به اشتراک
گذاشته شود ،زیرا نمایشدادن یکی از عالئ  ،نشاندهندة تأیید محصول توسط باش اد نیز میباش د
و به این طریق ،لیسان گیرندد از عالئ تجاری نیز بهطور تبعی بهرد گرفته است .ب ر ای ن اس اس،
وقتی قصد به کارگیری نام یا لوگوی یک تی نیز در تولی د اق الم وج ود دارد ،انعق اد قرارداده ای
لیسان

جداگانه با ورزشکاران و تی ها به مصلحت همۀ اطراف تعامالت تجاری نزدیکتر خواهد

بود ).(Holy, 1998, pp.49-50
تعارض بازاریابی در قراردادهای لیسانس

مسئلۀ دی ری که گاد به بروز اختالفاتی میانجامد ،موضوعی تعارض بازاریابی 2است .مس ئله ای ن
طور است که اگر برای مبال ورزشکاری به تولیدکنندة خاصی اجازة ب هک ارگیری عالم ت تج اری
خود را بدهد ،در حالی که به موجب قرارداد لیسانسی که باش اد با رقب ای لیس ان گیرن دد منعق د
کردد است ،بازیکنان ملزم به رعایت تعه داتی در قب ال ط رف ق رارداد ب ا باش اد باش ند ،حق وم
کدامیک مقدم خواهد بود؟ این موقعیت بهویژد در ورز

فوتبال ،مبتالبه است .بهعن وان قاع ددای

کلی ،این معضل با توسل به راهکارهای قراردادی حلوفص ل م یش ود

(Blackshaw, 2006, pp.1-

 .)100در ان لستان در قرارداد استانداردی که اتحادیۀ فوتبال برای ورزشکاران تنظ ی ک ردد ،مق رر
شدد است که جز در شرایطی که بهطور خاص با بازیکن توافق شدد است ،هیچچیز در این قرارداد
نباید بازیکن را از تعهد به فعالیتهای تبلیغاتی یا به ردب رداری از تص ویر و عالئ

تج اری خ ود

بازدارد ،مشروط بر اینکه چنین توافقات لیسانسی با تعهدات بازیکن که در این قرارداد تبیین ش دد
است ،تعارض و تداخلی نداشته باشد .با این تمهید ،بازیکنان از تأیید محصوالت و خدمات رقبای
حامی لیگ یا باش اد منع خواهند شد و درعینحال میتوانند از عالئ تجاری خود بهط ور مس تقل

1. Marketing Conflict
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بهرة معمول را ببرند .این راد حل ارز

قرارداد لیسان

منعقدشدد و عوایدی را که باش اد در پ ی

تحصیل آنهاست ،تضمین میکند .در فرانسه نیز بازیکن هن ام انعقاد قرارداد موافقت م یکن د ک ه
حق بهرد برداری از نام و تصویر

را بهصورت جمعی یا بهصورت فردی به باش اهش اعطا کن د،

مشروط بر اینکه حداقل تصویر یا نام پن بازیکن ،به هم ان ص ورت ب هک ار گرفت ه ش ود .مج وز
بهرد برداری جمعی از حقوم یادشدد میتواند به طور جزئی یا کلی به لیگ فوتب ال فرانس ه واگ ذار
شود ،ولی از سوی دی ر بازیکنان آزاد هستند که خ ارج از ای ن مح دودد ب ا اعط ای لیس ان  ،از
شهرت و عالئ تجاری خود درآمد کسب کنند .در آلم ان ،نی ز موض وع اص والً تح ت حاکمی ت
قرارداد است .بنابراین ،ورزشکاران تنها هن امی میتوانند از عالمت تجاری خود از طریق لیس ان
درآمد کسب کنند که پیش از این ،در توافق با باش اد ،از این حق صرفنظر نکردد باش ند .ب ه ای ن
ترتیب اگر یک فوتبالیست در یک قرارداد استخدامی با باش اهش موافقت کرد ک ه از ی ک لب اس
خاص استفادد کند (مبالً آدیداس) ،اصوالً دی ر نم ی توان د ب ا انعق اد ی ک تواف ق خصوص ی ب ا
تولیدکنندگان رقیب (مبالً نایک) ،اجازة به کارگیری عالمت تجاری خود را در تولید لباس به آنه ا
بدهد .زیرا چنین اقدامی با تعهداتی که سابقاً پذیرفته در تعارض است (
 .)2005, pp.276-7عک

Blackshaw & Siekmann,

این موضوع نیز صادم است :اگر باش اد قصد دارد لیسانس ی اعط ا کن د،

باید به قراردادهای پیشین و طوالنیمدت ورزشکاران که نسبت به محصوالت خاصی لیسان

اعطا

کردد اند ،احترام گذاشته و به نحوی عمل کند که تداخلی رخ نده د ی ا مس ئله ب ه طری ق دی ری
حلوفصل شود .بنابراین ،شاخص اصلی آن است که به لحاظ زمانی ،کدام قرارداد لیس ان

زودت ر

منعقد شدد است .هرچند در برخی شرایط حقوم جمعی باش اد نسبت ب هح ق ف ردی ب ازیکن در
برخی اقالم ،تقدم مییابد و فرض می شود بازیکن با پیوستن به باش اد و پذیر

الزام ات جمع ی

آن ،باید قرارداد شخصی خود با لیسان گیرندد را تعدیل کند تا با حقوم باش اد برخوردی نداش ته
باشد ،امری که مستلزم آن است که از قبل در قراردادهای شخصیش در این زمین ه پ یشبین یه ای
الزم را کردد و تدابیر احتیاطی را اتخاذ کردد باشد (.)Wong, 2010, p.643
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نتیجه
قرارداد لیسان

انعطاف و ظرفیتهای چش م یری دارد ک ه در قام ت اب زاری کارآم د ،انتظ ارات

تجاری شخصیتهای ورزشی از عالئ و نشانههای شخصی و جمعی خود را به بهترین وجه جامه
عمل میپوشاند .اعطای لیسان

عالئ و لوگوها یا برند ورزشکاران و تی های ورزشی برای تولی د

طیف گستردد ای از اقالم ورزشی و نمادهای وفاداری و حمایت از یک ورزشکار یا یک باش اد و
همچنین ،بهمنظور تولید کاالهای غیرورزشی ،مبدل به یکی از مجاری مه
ب رای فع االن ح وزة ورز

کس ب درآم د ن هفق ط

ش دد اس ت ،بلک ه ای ن فرص ت ب ینظی ر را در اختی ار بن اده ای

لیسان گیرندد گذاشته است تا از نفوذ و اعتبار فعاالن ورزشی برای تحققبخشی به مقاصد تجاری
خود ،کمال استفادد را ببرند.
فضای خاص تجارت ورزشی و مطالبات فعاالن این حیطه بر قلمرو قراردادهای کالن لیس ان
تأثیر گذاشته و به ویژد دارندگان عالئ تجاری را به سمت توافقات لیسان

انحصاری بلندمدت ،با

زمینۀ بهکارگیری محدود با شرکتهای بزرگ س وم دادد اس ت ک ه گس ترة جغرافی ایی آن ش امل
فضاهای مجازی و تجارت برخط ،همچنین ،کانالهای خاص توزیعی باش ادها م یش ود .هرچن د
برخی پیمانها که مرتبط با رویدادهای ورزشی دوردای هس تند ،طبع اً ب ه لح اظ قلم رو زم انی و
مکانی محدودترند.
اگرچه تعهدات عمومی توافقات لیسان

را در قراردادهای لیسان

عالئ ورزشی نیز میت وان

یافت اما ناگفته مشخص است که ان اردهای موجود در بستر تع امالت ورزش ی -تج اری ط وری
است که پارد ای مسائل بدیع حقوقی را حول التزامات طرفین مطرح میکند که غالب آنها در ن وع
و ماهیت خاص عالئ تجاری ورزشی ،شهرت و اعتبار ورزشکاران و تی ها و اتحادی هه ا و ل زوم
رعایت مسائل اخالم حرفهای ورزشی و شخصی ریشه دارد که چارچوب و س ازوکار تعه دات را
متفاوت کردد است و الزامات مخصوصی را معطوف اطراف توافق ک ردد ،ب هط وری ک ه آن را ب ه
قراردادی با ابعادی ویژد ،در میان انواع لیسان ها تبدیل کردد است.
یکی از مسائلی که خاص قراردادهای لیسان

ورزشی است ،تداخل و برخورد حقوم شخصی
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افراد ورزشکار با حقوم باش اده ا ی ا حق وم جمع ی تف ویضش دد ب ه اتحادی ههاس ت ک ه در
موقعیتهای بهردبرداری ناگزیر از عالئ تجاری یکدی ر ی ا تع ارض بازاری ابی رخ م ینمای د .در
چنین شرایطی به طور عمدد ،راهکارهای قراردادی در رفع تنازعات راه شا است که غالباً روی ب ه
تحدید حقوم ورزش کاران در اعط ای لیس ان

عالئ

تج اری دارد و حق وم جمع ی ت ی ه ا و

اتحادیهها را بر حقوم شخصی ورزشکاران تفوم میدهد.
هرچند در کشورمان بهردگیری از مزیت ه ای عالئ

تج اری ورزش ی ب ه دلی ل کل ی ض عف

ساختارهای مالکیتهای فکری و دل ی ل خ اص ع دم رواج ای ن دس ت عالئ

ب هوی ژد در می ان

ورزشکاران و همچنین به سبب فراه نبودن بسترهای فرهن ی و اقتصادی ،عمالً در حاشیه ب ودد و
چندان معمول نیست و به تبع آن قراردادهای لیسان

ناظر به آنها نی ز ش ایع نم یباش د و هن وز

مسائل حقوقی جدی حول آن بروز نیافته است ،گ امه ای آهس ته و حرک ت ت دریجی ورز
سمت حرفهایشدن و توسعۀ رابطۀ ورز
سبب برجسته شدن قراردادهای لیسان

به

و تجارت داراییهای فکری ،مسلماً در آینددای نزدیک

عالئ تجاری شدد است و مس ائل مبتالب ه و پیچی دد ای ن

دست قراردادها رخ خواهند نمود ،در حالی که قواعد عمومی قراردادهای لیسان

که ابع اد آن نی ز

در بند ابهامات مختلف است ،برای حل این دشواری ه ا راه ش ا نخواه د ب ود و بای د ب ا ت دوین
مقررات مناسب ورزشی و درپیشگرفتن رویههای کارآمد و مطلوب ب هوی ژد در م وازین اجرای ی
اتحادیه های ورزشی ،آم ادة مواجه ه ب ا معض الت ای ن ح وزد ش د و حق وم فع االن ورزش ی و
لیسان گیرندگان عالئ تجاری ورزشی را بهنحو شایسته تأمین کرد.
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