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   مقدمه .1
 نيا زيرا ،كند مي جادياي انحصار حق آن صاحبي برا كه استي حقوق جمله ازي فكر تيمالك

 وي فكر تيمالكي داراي كاالها دكنندگانيتول ةزيانگ دنشو مي سببي ارانحص حقوق
 رقابت بهيي هاشباهتي فكر تيمالك حقوق واقعدر. شود حفظ حوزه نيا در گذاران هيسرما
 جيترو و توسعه به ن،يمعي ا دوره در انحصار جاديا قيطر از كه صورت نيا به دارد آزاد
: 1390 ،يشاكر و بايحب( شود مي منجر جامعهي فن وي اقتصاد رشد تينهادر و انيمشتر اهرف ،يفناور

 انيم تعادل جادياي براي حل راه حقي فاياست نيدكتر. دشوي دائم دينباي انحصار حق نيا اما ،)4
 تيرضا اب كاالها هرگاه ن،يدكتر نياي مبنا بر. است بازار در آزاد تجارت وي انحصار حق نيا

 شده فاياست كاالها آن به نسبت شانيا حقوق دشون عرضه بازار در بار نينخستي براي فكر مالك
 اصل و دارد را كاال بر گذاري قيمت حق فروش نياول در دكنندهيتول واقعدر. شود مي محسوب

 افتيدر را خود زحمات مزد تواند مي آن گذاري قيمت با اول فروش نيهم در كه است نيا بر
  . كند

 و محصوالت ريسا از خدمت ا يمحصول ك يةدهندزييتمي تجار عالمت ،گريدي سو از
 يكاالي معرف و تيفيك حفظ منظور به دكنندهيتول كهيي هانهيهز به توجه با و است خدمات

ي سو از و شود حفظي وي انحصار حق كه دهد مي قرار رام نيا بر را حيترج د،نك مي خود
 نيا از كند مي دايپي تجار عالمت ك يبر كهي اعتماد به توجه با زين كننده مصرف ،گريد

كه  ديآ مي شيپ سؤال نيا شد گفته آنچه به توجه با .)Barnes, 2010: 458( برد مي سود انحصار
 كننده مصرف حقوق با ارتباط نيا و دارد؟ وجود عالئم ةحوز در نيدكتر اعمال در يتفاوت ايآ
 با مواردي برخ در رسد مي نظر به باشد؟ نيدكتر نيا اعمال در يمانع تواند مي زانيم چه تا

 ،اختراعات ثبت قانون در. شد نعما را نيدكتر اعمال بتوان كننده مصرف حقوق تياهم به توجه
 .است شده اشاره حق يفاياست نيدكتر به 1386 مصوب يتجار عالئم و يصنعت يهاطرح
 كه ديرس بيتصو به كننده مصرف حقوق به راجع ينيقوان 1388 و 1386 سال در ،نيهمچن
 يبررس مقاله نيا در آنچه .است هبرد يپ موضوع تياهم به گذار قانون كه است آن دهندة نشان
  . است آن در كننده مصرف حقوق تياهم به توجه با نيدكتر اعمال دشو مي

 دريي قضا ةيروي بررس گرفت شكليي قضا ةيرو در بار نينخست نيدكتر نيا كه آنجا از
 اعمال ةدهند نشان كهي ا هيرو ما كشور در متأسفانه. است تياهم حائز اريبس خصوص نيا

 قواعد ويي قضا ةيرو نيتر كامل ديشا. ندارد وجود باشديي قضاي آرا در حقي فاياست نيدكتر
 كايمرايي قضا ةيروي زيچ هر از شيب ليدل نيهم به ،باشد كايمرا آن از نيدكتر اعمال ةدربار
 به آن از بعد و نيدكتر اعمال طيشرا به ابتدا زيچ هر از شيپ ادامه در. است هشد يبررس

 اعماليي ايجغراف ةحوز به انتها در و ندمؤثر ها آن در كننده مصرف حقوق كهيي هامصداق
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 عنوان تحتي فارس زبان بهي كتاب سمت انتشارات نهيزم نيا در. است شده پرداخته نيدكتر
 به يكل طور به كتاب نيا .است  كردهمنتشر يفكر تيمالك حقوق در حقي فاياست نيدكتر
 ،است پرداختهي تجار عالئم جمله ازي فكر تيمالك حقوق مختلفي هاشاخه در نيدكتر خود
 وقحق به نگرش با يتجار عالئم ةحوز در تنها نيدكتر نيا اعمال پژوهش نيا در اما

 كننده مصرف حقوق كهشود  بحث مي ييهاتيمحدوددرخصوص  و يبررس كننده مصرف
     .كند جادياي تجار عالئم ةحوز در نيدكتر نيا اعمال در تواند مي

  
   حقي فاياست نيدكتر اعمال ةنحو .2
 و است شده داده حيتوض كامل طور به حقي فاياست نيدكتر گريد منابع در كهنيا به توجه با

 نيدكتر اعمال ةنحو خالصه طور به نجايا در گنجد مين مقال نيا در كامل طور به آن از سخن
 نكهيا اول. ميابي مي دست نيدكتر اعمال در شرط دو به هيروي بررس با  وكنيم را بررسي مي

  . باشد آمده دست به هياول مالك تيرضا با نكهيا دوم ،باشد اصل مجدد فروش موردي كاال
  

   بودن اصل. 1. 2
 هياولي كاال همان بتوان دشو مي عرضهي بعدي هافروش در كهرا يي كاالي عني بودن اصل

 ناًيعي كيزيف نظر از كاال كه ستين معنا نيا به تنها بودن اصل كه داشت توجه ديبا اما ،دانست
 پرونده هري هايژگيو و طيشرا به توجه با تواند مي امر نيا بلكه ،باشد هياول يكاال همان

 راتييتغ كه استي ريتأث است، گذارريتأث اريبس كاال بودن اصل صيتشخ در آنچه. باشد متفاوت
 در دشو مي سبب نكهيا ا يگذارد مي ديخر هنگام كننده مصرف ليتما بر كاال در آمده وجود به

 نيست اصل كاال كهي موارد. شود وارد بيآس كنندهديتول تين حسن وي تجار عالمت به اعتماد
 نصب و يبند بسته دوم ؛محتوا و تيفيك در تفاوت: اول: كرد خالصه مورد چند در توان مي را

 . رديگ مي تعلق كاال به كه استيي هاتيحما و هانامه ضمانت مورد نيآخر و است عالمت مجدد

 Davidoff & Cie, SA.v PLD International Corp (يدعوا به توان مي مسئله بهتر دركي برا

 يدستگاه با را عطري اصل يهاشهيشي رو شده حكي كدها متهم آن در كه دكر اشاره 2001)
 به پاسخ در دادگاه. گذاشت ميي جا بر خود ازي اثر هاشهيشي رو عمل نيا اما ،دكر مي محو
 محصول ظاهر شود مي موجب كدها كردنمحو كه داشت انيب عطرهاي اصل مالك تيشكا
 تصور نيا شود موجب ستا ممكن كردنمحو نيا عالوه به شود، جادياي گمراه و خورد برهم
 نيدكتر خصوص نيا در نيبنابرا است، دهيد بيآس كاال كه شود جاديا كننده مصرفي برا
  .ستين اعمال قابل حقي فاياست
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 ج بند به توجه با مينك اعمال را نيدكتر نيا ميبخواه ما نكهيا خصوصدر رانيا حقوق در
 طبعاً گفت ديبا 1386 مصوبي تجار عالئم وي صنعتي هاطرح ،اختراعات ثبت قانون 40 ةماد

 تنها ما منظور ،شد انيب هكچنان اما. باشدي اصلي كاال همان كه استي زمان آن اعمال
 كننده مصرف ميتصم در بتواند كهاست ي امر هر بلكه ،ستين فاحشي كيزيفي هاتفاوت

توان بيان مي ابدي مي وبيمع را آن كننده مصرف احتماالً كهيي كاال وصخصدر.  باشدرگذاريتأث
 تيحما قانوني مبنا بر و باشد بيع بدون و سالم ديبا شده عرضهي كاال ما قانون دركه  داشت

 ارزش كاهش موجب كه استي حالت رييتغ ا يصهينق ا يادهيز هر بيع كنندگان مصرف از
 جاديا تصور نيا شود موجب كد ك يكردنمحو مثالً نكهيا اما. دشو خدمات ا يكاالي اقتصاد

 كاهش موجب امر نيا ايآ كه ديسنج نظر نيا با ديبا را است شده واردي بيآس كاال به كه دشو
   ر؟يخ ا يدشو مي كاالي اقتصاد ارزش
  

 تيرضا. 2. 2

ي داراي كاالهاي بعد ةفروشند است الزم ميبدان حيصح را مجدد فروش نيا ما نكهياي برا
ي فاياست نيدكتر در .باشد آورده دست به هياول مالك تيرضا با و يقانون قيطر به را عالمت

 تيرضا نيا. )19 :همان( داردي ديكل نقش بازار در عرضهي براي فكر مالك تيرضا حق
 اعمال چگونه تيرضا نكهيا ةدربار. شود اعمالي و ندگانينما اي مالك خود قيطر از تواند مي
 بحث موضوع از كه دكر تصور راي گوناگون فروض توان مي باشدي كسان چه از سوي اي شود
   1.دكن مي طلب را اي گستردهي بررسو  است خارج ما

  
  كننده مصرف حقوق به نگرش باي تجار عالئم در حقي فاياست نيدكتر عملكرد. 3

شد  ييشناسا قواعد و نيقوان ازي ا شاخه منزلة به كننده مصرف حقوق دومي جهان جنگ از بعد
)Deutch, 1994: 583( .راي زيمتما و نيمع قشر و است كننده مصرفي كس هر معمول طور به 

 از را خود ازينمورد خدمات و كاالها ازي ا عمده بخش ضرورتاًي انسان هر. رديگ مين دربر
 دنكر مصرف و كننده مصرف پس كند مي نيتأم گرانيد ةشد عرضه خدمات وي ديتولي هاكاال

 كننده مصرف از كهي فيتعر نينخست ديشا .)68 :1389 ،يغفار( استي عيوس شمول ةريدا باي مفهوم
ي خدمات از ا يخرد مي رايي كاال كه استي كس هر كننده مصرف كه باشد نيا كند خطور ذهن به
 ديخر صرف و است عيوس اريبس فيتعر نيا اما. دنك مي استفاده د،كنن مي عرضه گرانيد كه
 قانون در رانيا حقوق در. ميآور شمار به كننده مصرف را داريخر كه شود مين موجب كاال كي

                                                            
 دكتر ة نوشتوق مالكيت فكريدكترين استيفاي حق در حقكتاب  27 تا 19شود به صفحات  براي اطالعات بيشتر پيشنهاد مي. 1

 . سعيد حبيبا و دكتر زهرا شاكري مراجعه شود
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 به كهاست  دانستهي شخص را كننده مصرف 2 ةماد در 1382 مصوب كيالكترون تجارت
 حقوق از تيحما قانون 1 ةماد 1 بند در و كند ميماقداي ا حرفه شغل ا يتجارت جزي منظور
 راي خدمت ا يكاال كه ددان ميي حقوق اي يقيحق شخص هر را كننده مصرف زين كنندگان مصرف

 نيچن را كننده مصرف باشد بهتر ديشا يستندن مانع و جامع فيتعار نيا. كند ميي داريخر
  ياتجارت جزي منظور به كه استي حقوق اي يقيحق شخص هر كننده مصرف كه كرد فيتعر

  .دنك مي ليتحص راي خدمت ا يكاال خود ةحرف ا يشغل
 و جذببه  يسودآور و بقاي برا هاشركت ،يمصرفي كاالها بازار در فشرده رقابت وجود با
يي باال تياهم ازي تجاري هاعالمت عرصه، نيا در و ندازمندين كنندگان مصرف حقوق حفظ

. است شركت به نسبت كننده مصرف دري وفادار جاديا ،يابيبازاريي نها هدف. ندبرخوردار
ي وفاداري برا الزم ةنيزم دكنندهيتول و كننده مصرف انيم رابط منزلة بهي تجار عالمت
ي وفاداري ريگ شكل عامل نيتر ياساس. ندك مي فراهم را هدكننديتول به كننده مصرف
 و كننده مصرف اعتماد. است عالمت آن به كننده مصرف اعتماد ،يتجار عالمت به كننده مصرف

 يدهايخر و دارد همراه به دكنندهيتولي براي اديزي ايمزاي تجار عالمت بهي وفادار آن تبع به
 اگر ،نيبنابرا. آورد مي ارمغان به را انيآشنا و دوستان به عالمت آني معرف وي پ در يپ

 و تعهد و عالقه جاديا رقبا، از گرفتن يشيپ بازار، ازي شتريب سهم كسب دنبال بهي ا دكنندهيتول
 اعتمادي ا گونه بهي ستيبا است خودي برا شتريب منافع كسب تينهادر و انيمشتر دري وفادار
 و ندك ييشناسا را  باشدگذارريتأثي و اعتماد سطح در است ممكن كهي عوامل و كننده مصرف

  .)1: 1386 ،يشموشك و يصمد( بخشد بهبودرا  ها آن
 نيدكتر اعمال روند رد تواند مي كننده مصرف حقوق نكهيا به توجه با قسمت نيا در

 ندمؤثر كاالها ةارائ در كهي امور باشد، داشتهي ريتأث چهي تجار عالئم ةحوز در حقي فاياست
 در كاال يبند بسته كه موضوع نيا گرفتن نظر در با مجددي بند بسته مانند ،ندشو ميي بررس

ي داريخر كهيي كاالي بند بسته از استفاده ،دارديي سزاب ريتأث كننده مصرف ميتصم و انتخاب
 و هانامه ضمانت تينهادر وي بند بسته آن بر كننده مصرف تيمالك حقوق به توجه با است شده
 محسوب كننده مصرف حقوق جمله از و رديگ مي تعلق كاالها به كه فروش از بعدي هاسيسرو
  .  دشو مي

  
   كاال مجددي بند بسته. 1. 3
 ديجدي بند بسته در نخست شكل به و رييتغ بدون شده يداريخري كاال كه استي زمان امر نيا

 ؟كجاست تاي بند بسته دري آزاد نيا كه است نيا است پرسش مورد آنچه. دشو مي عرضه
 Prestonettes INC .v. Cotyي دعو كه كنيم  مي يبررس را اي پرونده بحث شدن روشني برا
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ي دعو نيا در. است هشد استناد اريبسي بعدي دعاو در آن حكمبه  و ستكايمرا در (1924)
 فشردهي خاص مواد ةليسو به راي وي اصلي پودرها و عطرها پرستونتس كه دكر ادعاي كوت
 كار نيا و زدير ميي اصلي هايبطر از متفاوت يجنس با و تر كوچكيي هاشهيش در و دكن مي

 فروشنده ؛داشت انيب و رفتينپذ راي امر نيچن دادگاه اما ،دشو مي محصوالت شدنبدتر سبب
 الزم اما ،برساند فروش به ديجدي بند بسته دري اصلي كاال با سانك يتيفيك با را كاال تواند مي

  . برساند كننده مصرف اطالع به برچسب ك يةليوس به را مجددي بند بسته نيا كه است
 كاال كه ستين نيا منظورمان ميكن مي صحبت بودن اصل خصوصدر ما كهي زمان جانيا در
 زيآم بيفري عني( است بودن اعتماد قابل اصل از منظور بلكه ،باشد شده اضافه مواد بدون و ناب
 كاال در رييتغ جاديا صورت در شد ذكر كهي ا پرونده به توجه با كاالي اصل ةدكننديتول .)نباشد

 انيب كه دشو مي اطالعات يافشا اخطار به ملزم دكنن متحول را كاال تيماه كه اي گونه به
 حق. شود نصب كاالي رو ديبا اخطار نيا واست  شده مجددي بند بسته كاال نيا دارد مي

 خواهد قادر كننده مصرف آن، موجب به كه استي حق اطالعات بهي دسترس در كننده مصرف
 ددار را هاآني داريخر قصد كهي مشخصي كاالها اوصاف ةدرباري اساس اطالعات به تا بود

 و قدرت موجباتيي دانا وي آگاه. دنك مطالبه كنندگان عرضه از را اطالعات ا يبدا يدست
 دري روشن به قدرت نيا كننده عرضه و كننده مصرف انيم روابط در. دآور مي فراهم راي برتر

  .)141 :1389 ،يغفار( است كننده عرضه دست
 كه استي ضرور و الزم كننده مصرفي برا لحاظ نيا از اطالعات يافشا خصوص نيا در

 انيمي ارتباط چيه واست  شده مجدد بندي بسته شده عرضهي كاال دكن مي متوجه راي و
 راي اصل ةكنندديتولي هاتيحما جهينتدر .ندارد وجودي اصل ةكنندديتول و مجدد ةفروشند
 موارد جمله از بندي بسته شكل زيرا ،ستيني اصل طرح بندي بسته طرح نيا و داشت نخواهد

 ،ستين كننده مصرف نفع به تنها اطالعات يافشا نيا نيبنابرا ،كاالست انتخاب در تياهمبا
  . برد مي سود آن از زيني اصل ةنددكنيتول بلكه

 ،نيبنابرا. است مؤثر كنندگان مصرف گيري تصميم بر كاال خود ةانداز به كاالها بندي بسته
ص خصودر .كند وارد خدشهي تجار عالمت نام به كه باشد اي گونه به دينبا هابندي بسته تيفيك

 اضافه آن بهي مواد چيهي عن يباشدي اصلي معنا به خالص و ناب يكاال اگر مجدد بندي بسته
 آنچه از ريغ اي گونه بهي عن يكاال مجدد بندي بسته ايآ كه ديآ مي شيپ سؤال نيا باشد نشده

    د؟شو مين كاال شدن  اصل ريغ موجب است داشته اعمال عالمت صاحب
 دارد وجود كشورها در كاالها مجدد بندي بسته امكان اصوالً نكهيا و كاالها بندي بسته ةدربار

 نياي رو .كند نصب كاالهاي رو را آن است ملزم كننده عرضه كه رفتي اطالعات سراغ به ديبا
 منظور بهي اطالعاتد يبا مختلفي كشورها ةكنند مصرف از تيحما نيقوان اساسبر هابرچسب
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 كاالي اساس يهايژگيو است ملزم كننده عرضه فرانسه ةكنند مصرف قانون در .دشو درج يآگاه
ي رو شده نصب برچسب ،گريدي سو از و برساند كننده مصرف اطالع به را خدمت اي

 زين مصر قانون در 1.دشون كننده مصرفي گمراه موجب كه باشدي اطالعات شامل آن بندي بسته
 موجب كه رديگ قرار كننده مصرف ارياخت در اي گونه به ديبا كاالي هايژگيو به راجع اطالعات
 باز ريتفس بر را راه دشون كننده مصرفي گمراه موجب نكهيا ذكر اقعودر 2.دشوني وي گمراه

  . دانست كاالي اصل منشأ نكردن ذكر را كننده گمراه موارد جمله از توان مي و گذارد مي
 تجارت انونق 33 ةماد به توان مي كننده مصرف به اطالعات ةارائ ةدربار رانيا حقوق در
 اشاره 1388 مصوب كننده مصرف از تيحما قانون 3 ةماد 3 بند و 1382 مصوب كيالكترون

ي سخن اما، شده ذكر آني برايي هامصداق و رفته كار به الزم اطالعات لفظ ماده دو هر در. دكر
 جهت در و كننده مصرفي گمراه از زيپرهي برا دموا  اين.است امدهين كننده مصرفي گمراه از

 ،نيبنابرا .يحصر نه ندا يليتمث مواد نيا در آمدهي هامصداق  واند گرفته شكلي و دنكر آگاه
 اطالعات جمله از زين را مجدد بندي بسته خصوصدر اطالعات يافشا نيا توان مي گفت ديبا

 آن نكردنافشا صورت در زيرا ،است آن ةارائ به ملزم كننده عرضه كه دانست يالزم
 تمام از و است ارتباط دري اصل ةدكننديتول با كننده عرضه كه كند مي تصور كننده مصرف
  . ببرد بهره تواند مي دنك مي ارائه خود محصولي براي و كهي امكانات
  

   بندي بسته از مجدد ةاستفاد. 2. 3
 را آن بندي بسته و شود فروختهيي كاال چنانچه كه شود مي يبررس موضوع نيا قسمت نيا در
 ر؟يخ ا يشود مي اعمال بندي بسته آن به نسبت حقي فاياست نيدكتر ايآ كرد مجدد ةاستفاد نبتوا
  .ميكن مي اشاره مورد نيا دري ا پرونده به ابتدا موضوع شدن روشني برا

 گاز كوسن نام بهي دانمارك شركت كي Viking Gas A/S v Kosan Gas A/S(2011)ي دعوا در
 بازار وارد بودند مجدد ةاستفاد قابل كه  راگاز با شدهپري تيمپوزاكي هاكپسول 2001 سال از

 شركتي برا دانمارك در عالمت همچوني بعد سه طرح با هاكپسول نيا .دكر مي دانمارك
 ندكرد ميي داريخر را گاز از شدهپري هاولكپس ابتدادر  كنندگان مصرف. بود شده ثبت كوسن

 2004 سال در. بپردازند را گاز پول تنها توانستند ميي بعدي هاباري برا استفاده، از پس و
 شروع را تجارت ك يوي داريخر را كوسن تيكامپوزي هاكپسول ازي تعداد گاز نگيكيو

 و كرد مي افتيدر كنندگان مصرف از را گاز كوسني خالي هاپسولك اين شركت .كرد

                                                            
 . فرانسهةكنند مصرف قانون 115- 9 و 111- 1مواد  برگرفته از . 1

  . مصرةكنند مصرف قانون حمايت از 6 ةمادبرگرفته از . 2
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 تنها كننده مصرف بود الزم نجايا در و داد مي ليتحو هاآن به را خود گاز با پرشدهي هاكپسول
  . داد رارق هاكپسولي رو خود نام با برچسب ك يگاز نگيكيو. بپردازد را گاز پول

 و شوند استفاده بار نيچند توانند ميي تيمپوزاكي هاكپسول كه داشت انيب نجايا در دادگاه
ي كاالها يتيمپوزاكي هاكپسول كه آنجا از داد حكم دادگاه .ندا ياقتصاد ارزش يدارا خود

 كوسن و است اعمال قابل هاآن خصوصدر حقي فاياست نيدكتر شوند مي محسوبي ا جداگانه
  .شود گاز نگيكيو ةليوس به هاكپسول كردنپر مانع تواند مين گاز

 كه دارد ديتأك امر نيا بر دادگاه گفت ديبا ،كنندگان مصرف نگاه از امر نيا ليتحلي برا
 خود حقوق ازي ور بهرهي برا را كننده مصرف تنها نه حقي فاياست نيدكتر اعمال دنكرمحدود
 تنها هاكپسولي بعدي هاكردنپري برا كه كند مي ملزم را كنندگان مصرف بلكه ،كند مي محدود

 نياي حت و شود بازار رقابت كاهش موجب تواند مي امر نيا .كنند مراجعه گاز شركت ك يبه
ي تكنولوژ ليدل به را خودي هاكپسول شود موفق عالمت مالك اگر كه دارد ودوج سكير

 مورد نيا دريي اروپاي دادگستر وانيد نظر. ديآ وجود به بازار در انحصار كند، ليتحم خاص
. دانست شده تيحماي تجاري هاعالمت بندي بسته از هاستفادي براي راه گشودن دينبا را
ي فاياست نيدكتر كوكاكوال مثل مشهوري كاالها بندي بسته خصوصدر كه است روشن واقعدر
 را هاآن مجدد، كردنپر و آني هايبطري آور جمع با بتواندي ثالث شخص تا شود مين اعمال حق
  . كندعرضه  مجدد فروشي برا و برگرداند بازار به

 قصد به و دارد مجزاي اقتصاد ارزش بندي بسته كهيي جا در گفت ديبا خصوص نيا در
 تواند مي ثالث شخص و است اعمال قابل حقي فاياست نيدكتر باشد، شده ديتول مجدد ةاستفاد

 نيا تياهم حائز موضوع كرد فراموش دينبا اما ،كند عرضه مجدداً و پر ،يآور جمع را هاآن
 نيا كه استي شكل به شوند مي عرضه بازار در كهي محصوالت مجدد پركردن ايآ كه است
 دارد؟ وجودي تجار ارتباط ثالث شخص و عالمت صاحب انيم كه كند جاديا را تصور

)Rygaard, 2012:.2(، دنك را ايجاد كننده مصرفبات گمراهي تواند موج مي اين امر زيرا. 

 گريد از. بود شده ثبتي بعد سه طرح منزلة به بندي بسته شد ذكر هكچنان پرونده نيا در
ي كل ظاهر و ريتصوي معنا بهي تجار لباس. كرد اشاره »Trade Dress« به توان مي مشابه موارد

 جنس، ز،يسا ،هارنگ ازي بيترك اي رنگ ليقب ازيي هايژگيو است ممكن كه كاالست كي
 و لفاف گفت توان مي واقعدر .)10 :1394 ،يعلرنو( باشد فروش خاصي هاكيتكني حت و كيگراف
 نوع و لفاف ،گريد عبارت به .دشو محسوبي تجار لباس ندتوا ميي گاه كاالها بندي بسته
 كننده مصرف ذهن و باشد بخشزيتما آنقدر تواند مي دارد كه اي يطراح ةواسط به كاال بندي بسته
: 1393 ،يداريق( است آني حاو كه  داشته باشدداللتي محصول مبدأ بر كه دكن همراه خود با را

 منزلةهب يجنوبي قايآفر و فرانسه هند، مانند رهاكشو شتريب دري تجار لباس حاضر حال در .)12
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 جهينت به عنوان ،نيبنابرا .)18 :1394 ،ينورعل( شود مي گرفته نظر دري تجار عالمت اقسام ازي كي
ي كل متيق رد كه راي ا نهيهز كننده مصرفي محصول هر ديخر هنگام داشت انيب توان مي

 نياي اقتصاد شزراي گاه اما ،پردازد مي كاال بندي بستهي برااست  شده گنجانده محصول
 بندي بسته آن از و گرفت نظر در مجزاي كاال را آن توان مي كه است اي گونه به هابندي بسته

 نخست بار در كردن استفاده اي كردنباز با كه استي شكل به آن جنسي عني ؛دكر مجدد ةاستفاد
ي گريد محصول ايگو و شده ثبت مجزاي ا گونه به خود بندي بسته نيا نكهيا اي رود مين نيب از

 تابع و شده رفتهيپذي امر كند مجدد ةاستفاد بندي بسته آن از خود كننده مصرف نكهيا. است
 عالمت صاحب شركتي هابندي بسته از بتواند يشركت نكهيا اما است،ي و تيمالك حقوق

 جمله از ميگفت تر شيپ كه طور همان. استي گريد موضوع ببرد بهره خود محصولي برا
 محصول و عالمت كييي شناسا موجب و است مؤثر كننده مصرف گيري تصميم در كهي موارد
ي گريد شركتي هابندي بسته از ميده اجازه يشركت به اگر حال .است آن بندي بسته دشو مي
. ميا گذاشته پا ريز را عالمت صاحب حقوق واقعدر ببردي تجار ةبهر است آن معرف كه
 شد موجب كننده مصرف حقوق حفظ ةواسط به دادگاه شد ذكر باال در كهي ا پرونده خصوصدر
 كهي كار حداقل موارد نيا در. ببردي تجار ةبهر گريد طرف حقوق از بتواندي گريد شركت تا
 نيا ذكر و اطالعات يافشا برچسب كرد الزام آن به را مجدد بندي بسته از كننده استفاده ديبا

 زين رانيا حقوق در. ندارد وجود عالمت صاحب وي و انيمي ارتباط چيه كه است نكته
 قانون 30 ةماد اساسبر رانيا در هرچند. شد ذكر باال قسمت در اطالعاتي افشا خصوصدر

 كه است شده فيتعري ا گونه به عالمت يتجار عالئم وي صنعتي هاطرح اختراعات، ثبت
ي كنون ةيرو اما، ندارد وجودي تجار عالمت قالب در بندي بسته اي طرح از تيحماي براي منع
 ،يشاكر( دهد ارجاعي صنعتي هاطرح بخش به را موارد نيا كه است نيا بر شتريب ثبت ةادار

 منزلةبه بندي بسته كه ميا بوده روبه روي موارد با زين ما گفت ديبا اما .)94 :1395 ،ينورعل و بايحب
يي كاال منزلة به را بندي بسته ميبتوان ما زين موارد نيا در ديشا ،نيبنابرا 1.است شده ثبت عالمت

 تصور جاديا موجب دينبا مورد نيا در نيدكتر اعمال نشود فراموش اما ،ميريبگ نظر در جدا
  . دشو كننده مصرف در اشتباه
  

  فروش از پس خدمات و نامه ضمانت .3. 3
 ميمفاه تواند مي دارد كهي گوناگوني كاركردها برحسبي گارانت ا يضمانتي حقوق اصطالح در

 تعهد را نامه ضمانت توان مي خدمات و كاال ةعرض و ديتول ةحوز در. باشد داشتهي متعدد
 فاتيتوص شده، عرضه خدمت ا يكاال نكهيا بر خدمات ا يكاال ةدكنن عرضه ا يدكنندهيتول

                                                            
 .139550840001034291ثبت  ةشمار به 28/7/1395 تهران در تاريخ 20860 ةشمار ةامروزنشركت سهامي ايران زاك در . 1
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 صورت در و شود مي نيتضم نيمع مدت در آنيي كارا و تيفيك نكهيا و ددار را شدهاظهار
ي كاال ليتكم و اصالح ا يضيتعو ،ريتعم به نسبت شده انيب تيفيك نداشتن ا يكاال در بيع
  .)72 :1392 فرد، پوريعبد( شد خواهد قداما شده ختهوفر

 ك يكيبلترون ،Beltronics USA Inc. v. Midwest Inventory Distrib. LLC (2009)ي دعوا در
ي سر كي خودي هاابيرد ةارائ از پس شركت نيا است،ي كيالكترون ليوسا ةدكننديتول

 ،يخدماتي هاكمك افزارها، نرم كردنروز به شامل كه دكر مي فراهم هاآني برا رايي هاسيسرو
 دهكري داريخر راي اصل اليسري دارا داتيتول كهي كسان به كه بود رهيغ و هانامه ضمانت
 كنندگان عيتوز ازي ودمحد تعداد به را خودي هاابيرد شركت نيا. گرفت مي تعلق بودند
 نفر دو. بفروشند شده نيمع متيق حداقل به را هاآن كه كرد توافق هاآن با و فروخت مجوزي دارا
ي و و فروختند عنه يمشتك به را هاابيرد و گذاشتند پا ريز را توافق نيا كنندگان عيتوز نيا از
 داتيتول نيا منبع كردن پنهاني برا. داد قرار eBay تيسا در مجدد فروشي برا را هاآن
 انيب خود ةياعالم در دوستيم. دكر مي نيگزيجا ا يپاك را هاآني هااليسر ةشمار دوستيم

 از و ندارد كند مي ارائه eBay در كهي محصوالت ضمانتي براي تيمسئول دكنندهيتول كه داشت
 دارانيخر نيا به را خودي ضمانتي هاسيسرو زين كيبلترون نبود اصل هااليسر ةشمار كه آنجا
ي داريخر eBay تيسا از كه كيبلترون از هاابيرد داريخر نيچند تيشكاي پ در. داد مين ارائه
  . دكر تيشكاي تجار عالئم نقض عنوان تحت دوستيم از كيبلترون بودند، دهكر

 انيب و شناسد مي مردود راي كيزيف تيفيك در تفاوت كردنمحدود خصوص نيا در دگاهدا
 در شوند آن متوجه كنندگان مصرف اگر كه دنگرد مي تفاوت موجبيي هايژگيو« دارد مي
ي كيزيفي هايژگيو اتنه ديافزا مي ادامه در و »است مؤثر محصول ديخري برا هاآن ميتصم

ي هاسيسرو و هانامه ضمانت مانندي موارد بلكه ،شوند مي تيماه در تفاوت موجب كه ستندين
 بيآس كنندهديتول تين حسن به و دشون كننده مصرفي گمراه موجب دنتوان مي كه زيني بعد
  .ندا تيماه در تفاوت موارد جمله از دنرسان

 در شوند مي شنهاديپ مجدد فروشي برا كهيي كاالها :داشت وجود نكته دو پرونده نيا در
 در اول ؛شوند مي محسوب متفاوت عمده طور به عالمت صاحبي اصلي كاالها با حالت دو

  . باشد نشده انيب وضوح به تفاوت نيا نكهيا دوم و نامه ضمانت نداشتن صورت
 و هانامه ضمانت وجود اجبار و تياهم زانيم در كشورها نيقوان  خصوصنيا در اما

 كننده مصرفي هانهيهز در كه دشو مي موجب نامه ضمانت .است مؤثر فروش از پس خدمات
 مشخص زمان مدت در متخصص افراد نامه ضمانت اساسبر رايز ،شوديي جو صرفهي حدودتا

 از خارج (نظرمورد افراد گرفتنكار به كهي حال در ،ندنك مي اصالح را ناقص و وبيمعي كاال
نداشتن  نظر از بسا چه و داشت خواهد كننده مصرفي برا راي شتريبي هانهيهز) يگارانت عقد
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 وجود به راي ديجدي هااشكال كاال عملكرد و ساختار ازي اطالع يب اي يتجربگ يب ،تخصص
 وبيع كردن برطرف و دارندي ا دهيچيپي فناور هادستگاه و كاالها ازي ا پاره ،نيهمچن. آورند

 يدمحم( كند مي سريم را امر نيا نامه ضمانت و است ريپذ امكان دكنندهيتولاز سوي  فقط هاآني فن

   .)218: 1392 ور،يشنو 
 و دكنندگانيتول كه است نيا كننده مصرف از تيحما قانون ةبرجستي هايژگيو ازي كي
 در مزبور قانون 19 ةماد طبق و است دهكر نامه ضمانت داشتن به ملزم را كنندگان عرضه
 و نشود عمل آن به ا يندهند ارائه نامه ضمانتي عن يدنك موضوع نيا ازي تخلف كهي صورت
 :1391 ،يآزاد( ندكن جبران را وارده خسارت اند مكلف هاآن د،شو وارد كننده مصرف بهي خسارت

111(.   
 ديخري برا كننده مصرف ميتصم در كهي ريتأث به توجه با نامه ضمانت گفت ديبا جهينتدر
 بهي دسترس به كننده مصرف حق به توجه با و كند مي خارج بودن اصل از را آن دارد كاال

 اعمال نجايا در حقي فاياست نيدكتر. شود انيبي واضح كامالً شكل به ديبا امر نيا اطالعات
 كننده مصرفي برا حقوق نيا  واست كننده مصرف حقوق جمله از نامه ضمانت زيرا ،دشو نمي
 به نامه ضمانت بدون كهيي كاال و است مؤثري و گيري تصميم در كه دارد تياهم چنان

 در را كننده مصرف انتظارات ديبا البته ستين هياولي كاال همان واقعرد شود ارائه كننده مصرف
 نظر از نيبنابرا ،است شدهي نيب شيپ نامه ضمانت ما حقوق در. گرفت نظر در زين مورد نيا

 در نكهيا اما ،دهد ارائه نامه ضمانت همراه را كاال است موظف كننده عرضه ا يدكنندهيتول قانون
ي جا ندانست اعمال قابل را حقي فاياست نيدكتر كه رفت شيپ آنجا تا بتوان خصوص نيا

 اگر آنكه حال دارد تياهم كاال بودن اصل كه ميداشت انيب ما نيدكتر اعمال در. است سؤال
 كامل طور به كاال ايگو آن بدون كه ميبدان تياهمي دارا چنان كاال خصوصدر را نامه ضمانت

  . دشو مين اعمال حقي فاياست نيدكتر نجايا در داشت انيب توان مي است نشده ميتسل
  

   كاال ضيتعو و استرداد .4. 3
 نيقوان در آن ديتول ازي ناش خسارت ةمطالب امكان و وبيمعي كاال ضيتعو اي استرداد حقبه 

 حقوق به توان مي نمونهي برا .است هشدي خاص توجه كشورها ازي اريبس ةكنند مصرف حقوق
 .)212: 1389 ،يصادق( كرد اشاره كايمرا و سيسوئ سنگاپور، آلمان، فرانسه، انگلستان،ي كشورها
ي برا الكا ضيتعو اي استرداد حق كنند مي ذكر فروش قرارداد در زين كنندگان عرضه
 استيس است ممكن زين بزرگي هافروشگاهي بعض ،گريدي سو از .دارد وجود كننده مصرف
ي كاال مشخص زمان در تواند مي كننده مصرف كه دهند قرار مبنا نيا بر غاتيتبلي برا را خود
 تيحما قانون 2 ةماد بر بنا رانيا حقوق رد .)226 :همان( دنك ضيتعو اي مسترد را شده يداريخر
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 كننده مصرف باشد بيعي دارا كاال كهي صورت در 1388 مصوب كنندگان مصرف حقوق از
ي كار روز 7 مدت به 37 ةماد در زين كيالكترون تجارت قانون در. دنك ضيتعو را آن تواند مي
ي دهايخر خصوصدر رانيا در ،نيبنابرا. است شده قائل كاال استرداد حق كننده مصرفي برا
 در كاال استرداد و دارد وجود ضيتعو حق كننده مصرفي برا تنهاي كيالكتروني دهايخر جز به

 موضوع نيا خالف قاًيدقي كيالكتروني دهايخر در كه استي حال در نيا و نشده گرفته نظر
 انعقاد در ارادهي آزاد به توجه با كه ستين آن از مانع نيقوان نيا البته 1.است شده مطرح
  . ندنك درج خود قرارداد در را ضيتعو اي استرداد حق نيطرف قرارداد
 ديخر با حقي فاياست نيدكتر اعمال به توجه با ايآ كه است نيا ديآ مي شيپ كهي سؤال حال

 مانند زين جانيا در گفت ديبا ماند؟ ميي باق هياول ةدكننديتولي برا هفيوظ نياي بعدي هادست از
ي كشور حقوق در كاال ضيتعو و استرداد حق ديد ديبا فروش از پس خدمات و هانامه ضمانت

 كننده مصرفي برا حق نياكه  باشد شدهي نيب شيپ نيقوان در هكچنان ر؟يخ اي است شده ذكر
 نيا چنانچه و دارد عهده بر را فهيوظ نيا كه است ميمستق ةكنند عرضه نيا اما ،ماند مي محفوظ

 دهشن عرضهي اصل طور به كااليي گو كه باشد مؤثر كننده مصرف ميتصم دري ا اندازه به حق
 كهي تجار عالئم ةدربار ژهيو بهاين امر . دانست لاعما قابل را حقي فاياست نيدكتر دينبااست 
 ضيتعو و استرداد قابل كننده مصرف نفع بهي مطلوب و خاص طيشرا با را خودي كاالها
 تر رنگپر شناسند ميي ژگيو نيچن با را عالمت آني داراي كاالها كنندگان مصرف و دانند مي

  . است
  

  يي ايجغراف ةحوز. 4
 ،يمل: دارد وجود نظر سه شود اعمالي ا حوزه چه در حقي فاياست نيدكتر نكهيا خصوص در

 از مختلفي هااستدالل با و دارند يطرفداران هاحوزه نيا از كدام هر. يالملل نيب وي ا منطقه
 با و شيخوي حقوق نظام به توجه با كشور هر دري مل گذار قانون. كنند مي دفاع خود موضع
 عواملي بررس نيهمچن ،است قائل كننده مصرف ا يرقابت حقوقي برا كهي تياهم به توجه
ي نيب شيپ نيدكتر اعمالي برا رايي ايجغراف سطوح ازي ك يخود ةجامع در مرتبطي اقتصاد

 نيا و ندارد وجوديي ايجغراف سطوح ازي ك يرشيپذ برايي توافق چيه حاضر حال در. ندك مي
 2001 ةياعالم و) پسيتر(ي فكر تيمالك حقوقي تجاري هاجنبه به راجع ةمعاهد دري آزاد

  .)110 :1387 ،يشاكر  وبايحب( است افته يانعكاس دوحه

                                                            
 يا استرداد كاال  اينكه حق تعويضة دربارند وا تر اين موضوع و اينكه آيا اين مواد قانوني تكميلي يا آمره براي بررسي دقيق. 1

 در كننده مصرفتحليل اقتصادي اعطاي حق استرداد يا تعويض كاالي سالم به « ةشود به مقال در ايران چگونه است پيشنهاد مي
  .مراجعه شود دكتر محسن صادقي ة نوشت»ايران
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. 1 تا شود مي موجبي لمللا نيب طور به نيدكتر اعمال: كه برآنند بودن يالملل نيب طرفداران
 بازار انحصار از. 2 ؛شود جاديا هامتيق نييتع در آزاد رقابت و بنداي بهبود محصوالت

 تقابل در حقي فاياست نيدكتر. 4 ؛شود مي يبازاري تبان كاهش موجب. 3؛ شودي ريجلوگ
ي كل طور به. 5  و)Shen, 2012: 198( است آزاد تجارت و توسعهي برا WTO هدف با آشكار

 اساسبر شود مي مطرحي الملل نيب حقي فاياست نيدكتر استيسي برا كهي اقتصاد استدالل
ي فاياست نيدكتر دري مواز واردات كه برآنند و است الملل نيب تجارت دري نسب تيمزي تئور
 امر نيا و شود ميي محل بازار در كساني يكاالها به نسبتي متيق تيمز موجبي الملل نيب حق

  . )Conley, 2007: 209(را در پي خواهد داشت  آزاد تجارت
ي الملل نيب طور به نيدكتر اعمال كه برآنندي مل حقي فاياست نيدكتر طرفداران مقابل، در
 به بيآس وي مجاني سوار موجب. 2؛ برود نيب زا متيق ضيتبع طرح. 1 كه شود مي موجب
 افتيدر از. 3؛ )OECD, 2002: 9( شود مي كننده مصرفي گمراه و كنندهديتول تين حسن
ي برا زهيانگ رفتن نيب از موجب. 4 ؛نخواهد داشت وجود ينانياطم فروش از بعدي هاسيسرو

 ميرمستقيغ طور به. 5  وشود مي ديجد محصوالتي ابيبازار خصوصدري فكر مالك صاحب
   .)Shen, 2012: 198( كند مي تيحما اهيس بازار از

 در آزاد تجارت تياهم به توجه با حقي فاياست نيدكتر شدن يالملل نيب طرفداران يبرخ
  ي الملل نيب صورت به نيدكتر اعمال ليتعدي برا منافع گريد گرفتندرنظر وي مل اقتصاد

 ةمحدود باي الملل نيب صورت به نيدكتر اعمال هاآن نيتر مهم كه اند دهكر ارائه رايي هاحل راه
 ازي تعداد آن در كه استي ا منطقه حقي فاياست نيدكتر هماني عن يمشخصيي ايجغراف

 ةياتحاد مانند خاصي ا منطقه گريكد يبا خودي اقتصاد وي اسيس منافع به جهتو با كشورها
  . )NERA, 1999: 105( شود مي اعمال محدوده آن در تنها نيدكتر و دهند مي ليتشك را اروپا

 انيم رقابت جاديا به توجه با نيدكتر اعمال ةحوز شدن يالملل نيب گفت توان مي مجموعدر
 ليدال به توجه با. است كننده مصرف نفع به انتخاب، حق شيافزا جهيدرنت و كنندگان عرضه

 و شود  ميشنهاديپ يا منطقه طور به نيدكتر اعمال آن، ليتعدي برا و شدن يالملل نيب مخالفان
 و هندد ليتشك راي كساني ةمنطق توانند مي يكديگرند هيشبي اقتصاد نظر از كهيي كشورها

 و انتخاب حق هم صورت نيا در .رنديبگ نظر در منطقه همان در را نيدكتر اعمال ةحوز
 منطقه نيا جاديا در نكهيا هم و ابدي مي شيافزا -است كننده مصرف نفع به كه-  بازار در رقابت

 اي  سطح كي دري رقابت نظر از كهنند كي همكاريي هادولت با ندكن مي تالش اصوالً كشورها
 موجود هايراديا توان ميي حدودتا گفت توان ميي ا منطقه ستميس انتخاب با. ندباالتري اندك
. دكر حفظ زين را مستيس  اينازاتيامت ،گريدي سو از و داد پاسخ راي الملل نيب ستميس ةدربار
 كشورها كرد عنوان ديبا فروش از پس خدمات و نامه ضمانت نبود و اهيس بازار جاديا ةدربار
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 منع وجهچيه به امر نيا و باشند داشته كننده الزام و كننده كنترل نيقوان مورد نيا در توانند مي
 ازي ا منطقهي كشورها نكهيا به توجه با گفت ديبا زين متيق ضيتبع طرح ةدربار. است نشده
 نيا و كند مين جاديا راي مشكل منطقه آن در واحد متيق دنيبرگز اند كسانيي اقتصاد لحاظ
ي برا. دنك اعمال را متيق ضيتبع كشورها ريسا در كه پابرجاست هياول ةدكننديتولي برا حق

 يافشا به الزام زين كننده مصرفي گمراه و دكنندهيتول تين حسن به بيآس ازي ريجلوگ
ي برخ البته. استگش راه شود ميي نيب شيپ كشورها شتريب در حاضر حال در كه اطالعات
 طور به نيدكتر اعمال كه ندبرخوردار ديتول دري اقتصاد توان چنان از نيچ همانند كشورها

 زين كشورها يبرخ. )report Q205 from china, 2015: 2( شود  ميشنهاديپ هاآن ةدرباري الملل نيب
 وي داخل ةحوز در داتيتول قيتشو منظور به و ياسيس وي اقتصادي هااستيس گرفتندرنظر با

 اند ده كرينيب شيپ رايي ايجغراف ةحوز رييتغ امكان كشور همان كاري روين و نابعم از استفاده
 ةمحدود در عالمتي داراي كاالها اگر و است گرفته شيپ دري جنوب ةكر كهي روش مانند
 شودي مواز واردات مانع تواند مي عالمت صاحب ،روند فروش و دنشو ديتول كرهيي ايجغراف

 اگر اما ،دنباش دهيرس فروش بهي و ةاجاز با گريدي كشورها دري وارداتي كاالها راگي حت
 Report( شودي مواز واردات مانع تواند مين عالمت صاحب دننشو ديتول كره خود در كاالها

Q205 from Republic of Korea, 2015:1-2(.  
ي تجار عالئم وي صنعتي هاطرح ،اختراعات ثبت قانون 40 ةماد ج بند به توجه با رانيا رد

 قرار مدنظر آنچه و شده مطرحي تجار عالئم خصوصدر حقي فاياست نيدكتر 1386 مصوب
 محصوالت كننده مصرف نكهيا و دكنندگانيتول انيم رقابت جادياي برا. است رانيا بازار هگرفت

 رقابت اما ،رود فراتري مل ةحوز است بهتر باشد داشته ارياخت در يباالتر تيفيك با و شتريب
 نيبهتر حاضر حال در ديشا لذا .شودي داخل داتيتول رفتن انيم از موجب تواند ميي الملل نيب

 از متشكل ديبا منطقه نكهيا گرفتندرنظر با باشد نيدكتر اعمال شدن يا منطقه انتخاب
 توجه با حاضر حال در اما. باشد داشته را هاآن با رقابت توان ابتدا در رانيا كه باشديي كشورها

 لحاظ ازي ا منطقه تيوضع بهي ابيدست رانيا ةيهمساي كشورهاي اسيس ويي ايجغراف تيوضع به
 ديتوليي توانا كهي زمان تا رانياي برا حالت نيبهتر ،نيبرابنا. استيت واقع از دوري عمل

 نيدكتر اعمال ةحوز ماندن يمل باشد داشته را رقابت قابل وي الملل نيب تيفيك باي محصوالت
  . است
  

  يريگ جهينت. 5
ي تجار عالئم وي صنعتي هاطرح ،اختراعات ثبت قانون 40 ةماد ج بند به توجه با رانيا در

 حقوق بارةدر و مطرحي تجار عالئم خصوصدر حقي فاياست نيدكتر 1386 مصوب
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 از استفاده با ،نيبنابرا . استدهش وضعي نيقوان 1388 و 1386ي ها سال در زين كننده مصرف
 نيدكتر اعمال از كننده مصرف وقحق به توجه باي گاه زين ما حقوق در بتوان ديشا هاآن مجموع
 از زيپرهي برا بندي بسته از مجدد ةاستفاد و كاال مجدد بندي بسته ةدربار. دكري ريجلوگ
 از .جست تمسك الزم اطالعات ةارائ به كنندگان عرضه الزام به توان مي كننده مصرفي گمراه
 نيقوان در آن بودن ميالزا به توجه با فروش از پس خدمات و هانامه ضمانت ةربارد ،گريدي سو
 از را آن ندادن ارائه و دانست عالمتي داراي كاال ازي جزئ را آن توان مي كننده مصرفي تيحما
 استيي راهكارها موارد نيا البته. است نشده ميتسل كامل طور به كاال كه دانستي موارد جمله

ي ا ماده بيتصو وجود با متأسفانه. شود مي شنهاديپ باره نيا در قيدق نيقوان نبود ليدل به كه
 ك ياز نكردن استفاده. دشو مين استفاده موضوع نيا ما ةيرو در حقي فاياست نيدكتر به راجع
 است الزم. رديگ قرار متروك نيقوان جمله از شود مي موجب اما ،كند مين نسخ را آن قانون
 حقوق نقض بهي فرد كهي زمان در ژهيو به ،شوند آشنا حقي فاياست با ماي وكال و قضات
 وي صنعتي هاطرح اختراعات، ثبت قانون 40 ةماد ج بند نكردن تيرعا ليدل بهي فكر تيمالك
 از دفاع هنگام وكال ،دشو متهم قانون آن 61 و 60 مواد به توجه با 1386 مصوبي تجار معالئ

 دست در كاالها وجود منقول اموال به نسبت ةقاعد به توجه با نخست توانند مي خود نموكال
 با سپس ،نددانب مشروع را ليتحص و انتقال برائت اصل به توجه با و تيمالك بر ليدل را متهم
 نامشروع قيطر از ليتحص و كاالها بودن اصلريغ ةدربار اثبات بار حقي فاياست نيدكتر به توجه

  .بگذارندي شاك دوش بر را
 توجه باي الملل نيب حقي فاياست نيدكتر ؛گفت ديبا نيدكتر اعماليي ايجغراف ةحوز درباره

 كرد فراموش دينبا اما ،باشد كننده مصرف نفع به تواند مي انتخاب حق شيافزا و رقابت جاديا به
 رفتن انيم  از از، زيپرهي برا .است تياهم حائز اريبس كشورهاي اقتصادي هااستيس امر نيا در
ي ا منطقه حقي فاياست نيدكتر نهيگز نيبهتر ديشا رقابت دري تواننا ليدل بهي داخل داتيتول

. كنند مي جاديا را منطقه ك يبرابر باًيتقري اقتصاد قدرت و طيشرا با كشورها آن در كه است
 با است بهتر اما ،است دهيبرگز راي مل ةحوز ما گذار قانون رسد مي نظر به رانيا رخصوصد

 حوزه نيا بهي بايدست البته كه دنك انتخاب راي ا منطقهيي ايجغراف ةحوز شد انيب آنچه به توجه
  . باشد واقع از دور تواند مي عمل در
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