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Abstract
Despite the enormous volume of ongoing cases in the judiciary and the recent year's
technological developments, empirical studies and credible understanding of the
court's adjudication faces with a destructive rupture whose consequences cannot be
ignored. This ambiguity has also left important questions unanswered in intellectual
property rights and trademarks field. Innovative methods were required to overcome
this problem and methodologically, the quality quantifying of the data employed, to
enable large-scale analysis. We attempted to extract and process various components
of court decisions by designing a database and using data mining techniques, and
applying statistic models to produce an enhanced analysis of court procedures from
a macro perspective. In this study, the analytical method was utilized based on the
use of data available in the Research Center of the Judiciary. Although the less than
expected data frequency caused some restrictions on our statistic models, extracting
a broad range of variables and components from the cases allowed us to provide
some of the findings and enlightening results in the form of descriptive and
inferential statistics. It provides, of course, a more thorough understanding of the
court proceedings status. It is worth mentioning that the key purpose was to
introduce and study the innovative method, which for the first time in the country
made it possible to analyze macro-judicial cases in this research as well as in future
works. We started with limited questions, but have surprised by the numerous angles
that could be analyzed from extracted data .The procedure of the courts is not the
same in relation to various issues and variables, more comprehensive and
multidimensional analysis was required which has demonstrated in the text.
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چکیده

(تاریخ دریافت ،1398/11/04 :تاریخ پذیرش)1399/03/03 :

باوجود حجم انبوه پروندههای جاری در دادگستری و از طرفی پیشررف هرای چشرمییر فنراوری ،در
زمینۀ مطالعات تجربی و شناخ علمی و مستند از آنچه در دادگاهها رقم میخورد با گسستی مخرب
مواجه هستیم که تبعات آن قابل چشمپوشی نیس  .این کمبود در حروزۀ حقروق مال یر ف رری و
عالئم تجاری نیز پرسشهای مهمی را بیپاسخ گذاشته اس  .برای حل این مش ل نیاز بود روشهای
نوآورانهای بهکار گرفته شود تا با کمّی کردن دادههای کیفی ( ،)Quality Quantifyingبررسری آرا در
مقیاس کالن مم ن گردد .تالش شد با طراحی پاییاه داده و به کمر نرر افرزار و فنرون دادهکراوی
( ،)Data Miningارکان و اجزای متنوعی از ی رأی استخراج و پردازش شود و از منظرر کرالن و بره
کم مدلهای آماری ،تحلیلهایی عینی و بدیع از رویۀ محاکم در حوزۀ عالئم تجاری ارائه گردد .در
این تحقیق از روش تحلیلی مبتنی بر استفاده از منابع موجود در پژوهشیاه قوۀ قضرائیه بهرره گرفتره
شده اس  .با این ه حجم کمتر از انتظارِ دادهها ،محدودی هایی در استفاده از مدلهای آمراری ایجراد
کرده ،اما استخراج طیف وسیعی از متغیرها و مؤلفههرا از آرا ،ایرن ام ران را فرراهم آورد ترا در قالر
آمارهای توصیفی و استنباطی ،بخشی از یافتهها و نتایج روشنیرانه این پژوهش را ارائه کنیم که طبعاً
به درک بهتری از وضعی رسیدگی دادگاهها میانجامد .شایان ذکر اس که رهیافر و ثمررۀ اصرلی
این پژوهش را معرفی و آزمودن روشی ابداعی میدانیم که برای نخستین بار در کشور ام ران تحلیرل
کالن آرای قضایی در این پژوهش و همچنین در آثار آتی را میسر نمود .این پرژوهش برا سرؤالهرای
محدودی آغاز شد اما در ادامه ،زوایای بیشمار قابل تحلیل و بررسیِ دادههرای اسرتخراجشرده ،مرا را
شیف زده کرد .رویۀ محاکم در خصوص موضوعات و متغیرهای مختلف ی سان نیس  ،پس سنجش
و تحلیلی جامع و چندبعدی نیاز بود که جزئیات و برآیند آن در متن بیان شده اس .
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مقدمه
تا به امروز با توجه به ضعفها و بدون استفاده از ابزارها و روشهای جدیرد ،مطالعرات تجربری و
آگاهی قابل ات ا از آنچه در دادگاهها رقم میخورد با موانعی مواجه بوده و کمتر مورد توجه قرار
گرفته اس  ،درنتیجه برداش ها از وضعی موجود نمیتوانس انع اسدهندۀ تصویر دقیقری از
گستره و ژرفای نظا حمایتی در این حوزه باشد .این ه نظا قانونی و قضایی حمایر از عالئرم
تجاری چیونه در عمل اجرا شده و یا بره صرورت آمراری رویرۀ قضرایی در مرحلرۀ نخسرتین و
تجدیدنظر بیانیر چه روی ردهایی بوده ،ازجمله زوایای پنهان اس  .در این تحقیق ،برا ت یره برر
روشهای دادهکاوی و مدلهای آماری ،1با تجزیۀ آرا به طیف وسریعی از اطالعرات ،مؤلفرههرا و
متغیرهای گوناگونی برای آمارگیری و تحلیل ،استخراج و استفاده شده اس .
نقطۀ عطف و جانمایۀ این پژوهش تبدیل دادههای کیفی و محتوایی بره دادههرای کمّری و
قابل شمارش اس  .گردآوریِ داده به این سیاق و پرردازشهرای صرورتگرفتره برر آن ،نرهتنهرا
پژوهش حاضر را برای اولین بار در کشور مم ن سراخ  ،بل ره معرفری روش نروین و مجموعرۀ
دادههای غنی گردآوریشدۀ این پژوهش و دییر مطالعات نظا مند و مهم را نیز در آینده مم ن
خواهد ساخ  .شایان ذکر اس سابقهای از این موضوع در مجامع علمی و دانشیاهی کشرور ترا
به امروز بهچشم نمیخورد .البته در بحث پروندهکاوی ( )Case Studyو مطالعۀ مروردی و خرررد
آرا ،کتاب حقوق مال ی معنوی در دادگاه عالئم تجاری و اختراعات اثر منصرور پورنروری قابرل
اشاره اس که از لحاظ روششناختی ،ماهی و کارکرد ،کامالً با پرژوهش حاضرر مباینر دارد.
باوجود مغفول ماندن مطالعات تجربی و میانرشتهای در حوزۀ حقوق ایران ،در کشورهای دییرر
بهویژه ایاالت متحدۀ امری را بره کمر پاییراههرای دادۀ وسر ال ) )Westlawو ل رسماشرینا
( )LexMachinaو  ...کارهای اثرگذار و باارزشی انجا شده اس .
مطالعات تجربی کالن از این دس  ،موج ارتقای قابلی پیشبینی نتیجۀ دعوی میشود و
روند دسترسی به طیف وسیعتری از اطالعات را مم ن و تسهیل خواهد کرد و این امر که بتوان
برای مثال به ش ل دقیق و نظا مند به بررسی نرخ صدور آرای قطعی به نفع خواهران و ارتبرا
آن با موضوع دعوا و یا ارتبا آن با عنوان خواسته پرداخ  ،ازجملره دسرتاوردهای دییرر قابرل
اشارهای اس که بخشی از آن در این مقاله و مابقی در مقالههای آتی تبیین میشود .همچنرین
آگاهی بیشتر از عمل رد قضات دادگستری و نقد آرای صادره ،به صدور آرای مسرتدل و مسرتند
در دادگاهها و افزایش مسئولی پذیری و کارایی نظا قضایی میانجامد.
 .1نتایج آماری ما در دو دستۀ توصیفی و استنباطی تقسیم شده که در این مقاله با آمارهای توصریفی بحرث آغراز
گردیده اس و در سلسله مقاالت آتی آمارهای استنباطی نیز تبیین خواهد شد.
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در این مقاله در  4بخش به بررسی موضوع مورد بحث پرداخته شده اس  .ابتردا نیارنردگان
این نوشتار با عنای به مطالعات آماریِ 1انجا شده ،به بیران گسرترۀ پرژوهش و جامعرۀ آمراری
پرداختند ،و در بخش دو در قال آمارهای توصیفیِ بسیط بخشی از مؤلفهها را معرفی کردنرد.
در بخش سو  ،به کم آمارهای توصیفیِ چندبعدی ارتبا بخشی از مؤلفهها را تبیرین کررده،
در پایان ،نتایج را بیان خواهند کرد.

 .1گسترۀ پژوهش و جامعۀ آماری
در ابتدا ،دعاوی حوزۀ مال ی ف ری به دو زمینۀ مال ی صنعتی و مال ی ادبی -هنری بخش
شده و سپس زمینۀ مال ی صنعتی به  4شاخۀ عالم تجاری ،اختراع ،طرح صنعتی و نا
تجاری تقسیم گردیده اس .

شکل  .1فراوانی دعاوی در شاخههای مختلف مالکیت فکری

در نمودار دایرهای ش ل  ،1درصد شاخههای حقروق مال یر ف رری در مجموعرهدادۀ ایرن
تحقیق ،نمایان اس  .با توجه به مرجع رسیدگی و ام انات موجود ،این شاخهها منحصر به حوزۀ
مال ی صنعتی بوده ،دعاوی حوزۀ مال ی ادبی و هنری را دربر نمیگیرد.
در تحقیق کنونی با توجه به تعریف دسترسری در پژوهشریاه قروۀ قضرائیه و برا اسرتفاده از

 .1این اثر از رهنمودهای دکتر سمانۀ افتخاری مهابادی ،استادیار دانش دۀ ریاضی ،آمار و علرو کرامپیوتر دانشریاه
تهران ،و نیز دکتر حسن محسنی ،استاد راهنمای پایاننامۀ مأخذ این مقاله ،بهره برده اس .
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ظرفی آرای موجود در آن پاییاه داده 147 ،رأی گردآوری شده اس  1که در سرال 1394ش و
نیمۀ اول 1395ش از شع  10و  12تجدیردنظر صرادر شرده اسر  .از ایرن تعرداد 107 ،رأی
عالم تجاری 13 ،رأی اختراع 10 ،رأی طرح صنعتی 9 ،رأی نا تجاری بوده اسر  .همچنرین
در بعضی پروندهها ،خواستۀ خواهان منحصر به ی زمینه نبود؛  8پرونده به بیش از ی شراخۀ
حقوق مال ی ف ری ارتبا داش که شامل  7رأی مشترک میان عالم و نا تجراری و یر
رأی مشترک میان طرح صنعتی و عالم تجاری بوده اس  .در این پرژوهش برهطرور مشرخ
آرای حوزۀ عالم تجاری و ضمناً نرا تجراری (درمجمروع  123پرونرده) مرورد دادهپرردازی و
تحلیل قرار گرفته اس .

شکل  .2فراوانی صدور آرای نخستین بر مبنای سال

طبق نمودار میلهای ش ل  2بیشتر آرای گردآوریشده ،در سالهای 1393-1394ش در
شعبۀ سو مجتمع بهشتی تهران (شعبۀ تخصصی رسیدگی به دعاوی عالئم تجاری) مورد
رسیدگی نخستین قرار گرفته اس .

 .1باوجود بیسابقه بودن بررسی این تعداد آرا در کشور ،در صرورت رفرع محردودی هرای فنری پاییراه دادۀ آرای
پژوهشیاه قوۀ قضائیه ،گسترش بسامد دادهها و همچنین افزایش دورۀ زمرانی آرای صرادره و مطالعرۀ محراکم
کیفری بهشدت مورد استقبال خواهد بود و از حیث قابلی ذخیررهسرازی در پاییراه داده ،تحلیرل و پرردازش
داده ،ظرفی فراهم بوده اس  .با این حال ،تصمیمات کمیسیون مادۀ  170با وجرود ثبتری برودن مرجرع آن،
مورد بررسی قرار گرف که در مقاالت آتی بیان خواهد شد.
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شکل  .3فراوانی زمانی صدور آرای تجدیدنظر برحسب ماه و سال

بر اساس نمودار میلهای ش ل  3دسترسی و تمرکز اصلی این پژوهش در مرحلۀ تجدیدنظر
شامل آرای قطعی صادره در سال 1394ش و چهارماهۀ اول سال 1395ش بوده اس .

شکل  .4نسبت رسیدگی در شعب تجدیدنظر

ش ل  ،4نمودار دایرهای مربو به درصد فراوانی اختصاص دادهشده به دو شعبۀ تجدیردنظر
را نشان میدهد .شایان ذکر اس  ،ظاهراً طبق شنیدهها معدود پروندههایی بره شرعبۀ  18و 56
نیز ارسال میشده که در سالهای مورد بررسی نمونهای از آن یاف نشده اس .1

 .2مؤلفههای انتخابی
در این بخش به معرفی و بررسی مؤلفههرا و متغیرهرای اسرتخراجشرده از آرا مریپرردازیم .ایرن
مؤلفهها بر مبنای میزان ت رار در آرا و بر مبنای ابداع و انتخاب پژوهش حاضر تنظیم شده اس .
 .1دامنۀ این پژوهش منحصر بر مرجع تجدیدنظر استان تهران بوده اس  ،اما در پژوهشهرای آتری ،بررسری یر
موضوع در مراجع تجدیدنظر در استانهای مختلف و مقایسۀ شباه و تفاوت عمل ردها ،یافتههرای ارزنردهای
را در اختیار خواهد گذارد.
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 .1 .2فراوانی عناوین خواستههای دعاوی عالئم تجاری
در نمودار میله ای ش ل  5از مجموعۀ آرای استخراج شده در حوزۀ عالمر تجراری ،فراوانری
عناوین خواسته نمایش داده شده که بیشترین حجم خواسته مربرو بره ابطرال گواهینامرۀ
ثب عالم اس  .هنوز برای نتیجه گیر ی دربارۀ معنای این آمار نیاز به اطالعرات بیشرتری
داریم و در ادامه با درصد صدور رأی قطعی ابطال عالم مواجه خواهیم شد ،پرس از آن برا
دق عوامل دخیل و همچنین معنای این آمار را ب ررسری و تبیرین خرواهیم کررد .در رتبرۀ
دو  ،خواستۀ ابطال و نقض تصمیم کمیسیون مادۀ  170را خواهیم داش  .در جاییاه سرو ،
خواستۀ منع خوانده از تولید و استفاده قرار گرفته اس  .محور افقری ،نروع دعراوی و محرور
عمودی ،تعداد ت رار آن را نشان می دهد.

شکل  .5فراوانی عناوین خواسته

در ش ل  ،6درصد و نسب فراوانی خواستهها بیان میشود .شایان ذکر اس
مم ن اس دو یا حتی سه خواسته همزمان مطرح شده باشد.

در هر دعوی
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شکل  .6نسبت فراوانی خواستهها بر مبنای درصد

مطابق ش ل  6بیش از ی سو از دعاوی در خصوص ابطال گواهینامۀ ثب عالمر
عدد جال توجه دییر ،سهم  15درصدی اعتراض به نظر کمیسیون مادۀ  170اس .

اسر .

 .2 .2فراوانی تعدد خواسته در یک دعوی
در ش ل  ،7محور عمودی بیانیر تعداد پرونده اس و محور افقی نشاندهندۀ تعدد خواسرته در
ی دادخواس  .در پروندههای حوزۀ مال ی ف ری ،شاید انتظار ایرن باشرد کره بریش از یر
عنوان خواسته مورد تقاضای خواهان قرار گیرد ،اما نتایج از فزونی دعاوی برا تنهرا یر عنروان
خواسته ح ای دارد .فراوانی تعدد خواسته در نمودار  7به نمرایش گرذارده شرده اسر  .1یر
 .1دعاوی با اصطالحاً خواستههای عا تر ازجمله هزینۀ دادرسی و خسرارت و  ...نادیرده گرفتره شرده اسر  .البتره
مطالعه بر روی آرا گویای این امر اس که درصرد کمری از دعراوی ،خواسرتار جبرران خسرارت شرده بودنرد.
متأسفانه ما از محتویات دادخواس خواهان بیاطالع هستیم و هرآنچه بهعنوان خواسته استخراج شده ،صررفاً
مندرجات نوشتهشده در رأی اس .

508

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1399

توضیح میتواند مربو به دعاوی ابطال گواهینامۀ ثب عالم باشد که بیشترین حجم دعراوی
را شامل میشود .این ه حضور وکیل در پرونده بهطور میانیین چه ارتبراطی برا تعردد خواسرته
دارد ،ن تۀ جال توجهی اس ؛ همچنین این ه چه عناوین خواستهای بیشتر در کنرار هرم قررار
میگیرند (آذریان.)97 :1398 ،

شکل  .7فراوانی تعداد خواسته در یک دعوی

 .3 .2فراوانی نتیجۀ دعوی در مرحلۀ نخستین
آرای دادگاهها در دو قال ح م یا قرار طبقهبندی میشروند .همچنرین تف یر آن ره خواهران
مح و له باشد و یا مح و علیه ،و یا فقط بخشی از خواسرته تأییرد گرردد ،در نمرودار شر ل 8
نمایش داده میشود.

شکل  .8فراوانی نتیجۀ دعوی در مرحلۀ نخستین
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با توجه به خروجی این نمودار ،در حدود  35درصد از موارد ،خواهان در این مرحله موفق به
پیروزی در دعوا شده اس (تأیید کامل /بخشی از خواسته)؛ به این معنا در منظر کلی ،احتمرال
موفقی یا عد موفقی بدون درنظر گرفتن سایر مؤلفههای دخیل ،دو بره یر علیره خواهران
بوده اس  .عدد دییری که جل توجه میکند اینس که حدود  16درصد دعاوی به صدور قرار
ردّ دعوی منجر شده اس .

 .4 .2فراوانی جهات صدور قرار ردّ دعوی
در فرض صح قرار ردّ دعوی صادرشده (تعمداً احتمال خطای قاضی در صدور قرار را نادیده
میگیریم) ،بهجز مواردی مثل استرداد دعوی و چند مورد دییر ،میتوان صدور قرار را دال بر
ضعف و وجود نقیصهای در طرح دعوی دانس و به آسی شناسی علل آن پرداخ  .در نمودار
میلهای ش ل  9فراوانی جهاتی که به صدور قرار ردّ دعوی در مح مۀ نخستین منجر شده
اس  ،نمایش داده میشود .طبق نمودار  8حدود  16درصد دعاوی به صدور قرار ردّ دعوی
منتج شده بود .ش ل  9جزئیات آن را نشان میدهد.

شکل  .9فراوانی جهات صدور قرار ردّ دعوی

این جدول از حیث آسی شناسی طرح دعوی از سوی خواهان و احیاناً وکالی ایشران دارای
اهمی اس  .به همین دلیل سه عنوانِ آن را به تمثیل مورد مداقۀ بیشتر قرار میدهیم:
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 .1 .4 .2ذینفعی
بحث نفع و ذینفع در حوزۀ دعاوی مال ی ف ری و مبحث اختراعات و ...موضروع مهرم و مرورد
توجه اس  .در این حوزه ،با نوع دییری از نفع مواجه هستیم با عنروان «نفرع عقالیری عمرومی»
(محسنی .)264 :1398 ،در مادۀ  41قانون ثب اختراعات و  ...به موضوع ذینفعری اشراره شرده
اس  .1البته همۀ مواردی که در آرای این پژوهش به آن اشاره شده ،از ی سریاق (ذینفعری بره
معنای خاص) نیستند که در ادامه به مثالهایی اشاره خواهیم کرد.
در رأیی ،اینچنین تصریح شده اس « :خواهان با ادعای مال ی شررک  ...نسرب بره عالمر
مذکور و مشهور بودن آن درخواس ابطال نموده اس که صرفنظر از صح یا سقم ادعا مبنی برر
ثب عالم به نا شرک مذکور چون خواهران مالر عالمر نیسر و آن را طبرق قرانون ثبر
اختراعات ،طرح صنعتی و عالئم تجاری به ثب نرسانیده بنرابراین ذینفع در اقامرۀ دعروی ابطرال
عالمتی که به نا خواندۀ اول ثب شده و مطابق مادۀ  31قانون مذکور واجد حق استفادهی انحصاری
اس  ،نمیباشد» (دادنامۀ شمارۀ  9409970226300309مورخ تیر  ،1394صادره از شرعبۀ سرو
مجتمع بهشتی) .در این رأی ،دادگاه عد مال ی خواهان را دلیل ذینفع نبودن وی دانسته اس .
در رأیی دییر چنین بیان می شود ...« :نظر به این ه خواهان به هنیا تسلیم اظهارنامره
برای ثب عالم مقررات بند  5مادۀ  111آئین اجرایی قانون ثب اختراعات را که متضمن
ارائۀ مدارک دال بر فعالی در حوزۀ ذی ربرط (تولیرد محصروالت نوشریدنی) اسر رعایر
ننموده که درنتیجه به واسطۀ عرد فعالیر در تولیرد محصرولِ موضروع گرواهی نامره ثبر
عالم  ،خوانده ذینفع در اقامۀ دعوی ابطال عالم نیس و نظر به این ه بنا به ن صرریح
مادۀ  41هر ذینفع می تواند درخواس ابطال عالم را نماید .لذا قطع نظر از صح یا سرقم
ماهی دعوی مطروحه غیر وارد تشخی و مستند به مادۀ مذکور و بند  10مرادۀ  84و 89
از قرانون آئررین دادرسرری مرردنی قرررار ردّ آن صرادر و اعررال مری گررردد( »...دادنامررۀ شررمارۀ
 9309970226300332مورخ تیر  1393صادره از شعبۀ سو مجتمع بهشتی).

 .1مادۀ « :41هر ذینفع میتواند از دادگاه ابطال ثب عالم را درخواس نماید .در این صورت باید ثاب کند
مفاد بند (الف) مادۀ ( )30و مادۀ ( )32این قانون رعای نشده اس  .ابطال ثب ی عالم از تاریخ ثب آن
مؤثر اس و آگهی مربو به آن نیز در اولین فرص مم ن منتشر میشود .هر ذینفع که ثاب کند که مال
عالم ثب شده شخصاً یا بهوسیلۀ شخصی که از طرف او مجاز بوده ،آن عالم را حداقل به مدت سه سال
کامل از تاریخ ثب تا ی ماه قبل از تاریخ درخواس ذینفع استفاده ن رده اس  ،میتواند لغو آن را از دادگاه
تقاضا کند .درصورتی که ثاب شود قوۀ قهریه مانع استفاده از عالم شده اس  ،ثب عالم لغو نمیشود».
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1

تقدیم اظهارنامه همزمان با اعتراض ،در مواردی مورد غفل خواهان و یا وکیل وی قررار گرفتره
اس  .عد توجه به این مقررۀ مصرح ،مخصوصاً در پروندههایی کره وکیرل دادگسرتری از ابتردا
حضور داشته اس  ،لزو آموزش تخصصی بیشتر را خاطرنشان میسازد .همچنین مرواردی نیرز
بود که دادگاه نخستین به ت لیف مادۀ یادشده توجه نداشته و در مرحلۀ تجدیردنظر بره صردور
قرار ردّ دعوی منتج شده اس .2

 .3 .4 .2تکلیف مادۀ  121آئیننامه

3

طبق این مقرره ،متقاضی [معترض] ابتدا در بازۀ زمانی یادشده م لف به اعتراض به مرجع ثب
اس و دادگاهها بیش از اتما این بازه ،دعوا را مسموع نمیدانند« .برابرر مرادۀ  121آئریننامرۀ
اجرایی قانون ثب اختراعات طرحهای صنعتی و عالئم تجراری ،تصرمیم ادارۀ مال یر صرنعتی
ظرف مهل  30روز قابل اعتراض در کمیسیون موضوع مادۀ  170آئیننامه خواهد بود بنرابراین
طرح دعوی در دادگاه قبل از مراجعه به کمیسیون موجه و منطبق با قانون نمیباشد» (دادنامرۀ
شمارۀ  9409970226300190مورخ خرداد  ،1394صادره از شعبۀ سو مجتمع بهشتی).

 .5 .2فراوانی نتیجۀ تجدیدنظرخواهی
در نمودار دایرهای ش ل  10نسب نتایج تجدیدنظرخواهی بیان شده اس  .در  66درصد مروارد
رأی نخستین تأیید گردیده و در  34درصد موارد نیز به عد تأیید رأی منتج شده اس  .این ره
« .1هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مال ی نسب به عالمتی باشد که اظهارنامۀ ثب آن تسلیم مرجع
ثب و آگهی شده اس  ،درصورتی که عالم قبالً به نا او ثب نشده اس  ،باید همزمران برا اعترراض ،بررای
عالم خود ،مطابق قانون و این آییننامه تقاضای ثب کرده و حق ثب اظهارنامه و عالم برحس طبقات و
تما مخارج مربو به آن را تأدیه نماید.»...
 .2دادنامۀ شمارۀ  9409970221201364شعبۀ  10تجدیدنظر تهران مورخ دی ...« :1394چون بنا به مسرتفاد از
مادۀ  125آئیننامۀ  ...تجدیدنظرخوانده که مدعی مال ی نسب به عالم مذکور و سبق استفاده از آن بدون
ثب  ،گردیده م لف به تقاضای ثب عالم همزمان با طرح دعوای ابطال بوده اس کره بردین ترتیر عمرل
ن رده لذا در وضعی فعلی دعوی قابلی استماع نداشته  ...ضمن نقرض تجدیدنظرخواسرته ،قررار ردّ دعروای
تجدیدنظرخوانده را صادر و اعال میدارد»...
 .3متقاضی میتواند ظرف مهل مقرر نسب به ردّ اظهارنامۀ اعتراض خود را در دو نسخه و با پرداخ هزینۀ
رسیدگی به ردّ ثب  ،از طریق مرجع ثب به کمیسیون موضوع مادۀ 170این آئیننامه تسلیم نماید .پس از
ثب اعتراضنامه ،نسخۀ دو آن با قید تاریخ و شمارۀ وصول به معترض مسترد میگردد .مهل اعتراض برای
اشخاص مقیم ایران  30روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور  60روز از تاریخ ابالغ خواهد بود.
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چه عواملی بر کاهش /افزایش این میزان تأثیر میگذارد ،بسیار مهم اس که بهطور مبسرو در
پایاننامۀ مأخذ این مقاله به آن پرداخته شده اس .

شکل  .10نسبت نتایج تجدیدنظرخواهی

در نمودار دایرهای ش ل  11به جهات صدور قرار ردّ دعوا میپردازیم .در تمرا مرواردی کره
دادگاه نخستین وظیفه داشته که قرار ردّ دعوی صادر کند ،ولی اقدا ن رده اس  ،در این حال
دادگاه تجدیدنظر ح م صادره را فسخ و قرار ردّ دعوی صادر میکند.

شکل  .11نسبت جهات صدور قرار ردّ دعوی تجدیدنظر
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 .6 .2فراوانی موضوعات دعاوی عالمت تجاری
پس از تعیین عناوین مهم و کلی دعاوی در حوزۀ عالئم تجاری ،در نمودار دایرهای ش ل ،12
درصد فراوانی هری از آن موضوعات آمده اس  .طبعاً هر پرونده مم ن اس همزمان
دربرگیرندۀ چندین موضوع باشد.

شکل  .12درصد کل فراوانی موضوعات دعاوی عالمت تجاری

طبق یافتههای این پژوهش ،دو عنوان ثبر مقرد و مشرابه بیشرترین فراوانری را نشران
میدهند؛ شایان ذکر اس بخشی از دعاوی مشابه واجد عنوان ثبر مقرد نیرز برودهانرد .در
خصوص مشابه باید گف که ی ی از عناوین پرکاربرد و رایرج در حقروق سرایر کشرورها نیرز
بهشمار میآید؛ ازجمله ایاالت متحدۀ امری ا که در آنجا برخالف کشور ما ،معیارهایی نیرز بررای
تشخی و تمییز عالم های مشابه ترسیم شده اس (.)Beebe, 2008: 1582
در ایران بیشتر دعاوی مطروحه ازجمله موضوع مشابه دو عالم و گمراهی مصرفکننده
بر مبنای تشخی و توصیف قاضی از وضعی و امری موضوعی بر مبنای معیار شخصری شر ل
میگیرد ،نه نوعی .به این دلیل در بیشتر آرای مورد مطالعه دادگاه بدون ضرورت در ارجراع بره
مقررهای خاص و یا استناد به ضوابطی معین ،ادعای طرفین را مرورد رسریدگی قررار مریدهرد.
بهنظر میرسد با نیاه تطبیقی به قوانین مشابه در کشرور امری را ،از کاسرتیهرای قروانین مرا و
بهطور مشخ قانون ثب اختراعات و عالئم و آییننامۀ آن ،عد ارائۀ معیارها و ضروابط معرین
برای تمییز ذیحقی طرفین دعاوی حوزۀ عالم تجاری باشد.
در امری ا ،عالوه بر پشتوانۀ تقنینی ،دادگاههرای اسرتیناف بررای تشرخی نقرض عالمر و

514

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1399

مشخصاً مشابه دو عالم (که از دعاوی بسیار مهم این حوزه اس ) با تفاوتیهایی میان مناطق
مختلف ،حدود  19فاکتور و عامل را برای تصمیمگیری دربارۀ مشابه دو عالم در قالر رویره
در اختیار قضات نهادهاند ( .(Beebe, 2008: 1582در مقالۀ مطالعۀ تطبیقی عناصر نقرض عالمر
تجاری در حقوق امری ا و ایران نیز این برداش چنین بیان شده اس « :در قانون یا رویۀ قضرایی
ایران ،معیار خاصی برای تعیین احتمال گمراهی پیشبینی نشده و در این خصوص به طرز بسیار
سادهای صرفاً به شباه میان دو عالم و کاالها یا خدمات اشاره میشود؛ امرا ایرن بردان معنرا
نیس اعمال سایر معیارهای موجود در رویۀ قضایی امری ا ،مانند گمراهی واقعی مصرفکننده یرا
سوءنی خوانده با مانع روبرو اس » (مدنی و هم اران.)99 :1397 ،
در ادامه به بررسی نرخ صدور آرای قطعی به نفع خواهران و ارتبرا آن برا موضروع دعروا خرواهیم
پرداخ .

 .3آمارهای توصیفی چندبعدی؛ ارتباط مؤلفهها
در مباحث پیشین ت یه بر آمارهای توصیفی ،بسیط و ت بعدی بود .در این مجال بهطرور مشرخ
ذیل دو عنوان به نمایش و بررسی نمودارها و دادههای آماری از نوع توصیفی چندبعدی میپردازیم.

 .1 .3نرخ صدور آرای قطعی به نفع خواهان و ارتباط آن با موضوع دعوا
در ش ل  ،13صدور رأی له و علیه خواهان به ترتی با دو طیف آبی و رنگ سبز نمرایش داده شرده
اس  .در دو حال  ،رأی قطعی له خواهان استنبا شده (طیفهای آبی) و ناگزیر هر پرونردهای کره
منجر به رأی له خواهان نبوده ،علیه خواهان شمرده شده که در نمودار با رنگ سبز آمده اس .

شکل  .13تعداد آرای قطعی له و علیه خواهان

1

 .1مواردی که در مرحلۀ نخستین منجر به قرار ردّ دعوا شده و این قرار در مرحلۀ تجدیدنظر فسخ شده باشد ،هنوز

مطالعۀ تجربی رویۀ قضایی دادگاهها در حوزۀ عالئم تجاری...

515

برابر نمودار دایرهای ش ل  39 ،14درصد از کل دعاوی مورد مطالعه منجر به صدور رأی
قطعی له خواهان و  61درصد علیه خواهان شده که به رنگ سبز نمایش داده شده اس  .به
بیان دییر ،متوسط شانس موفقی خواهان در طرح دعوی حدود  40درصد بوده اس .

شکل  .14درصد آرای قطعی له و علیه خواهان

در گا بعدی ،این آمار را در برابر موضوعات منتخ دعاوی عالم تجاری قرار میدهیم و
میسنجیم که درصد اصدار رأی قطعی به نفع خواهان در آن موارد چیونه اس  .در نمودار
میلهای ش ل  ،15فراوانی هر موضوع به تف ی حال در جدولی در پایین ش ل ارائه شده
اس  .هرچه اعداد ردیف زیرین (که شامل آرایی اس که در مرحلۀ نخستین رد ،ولی در مرحلۀ
تجدیدنظر به نفع خواهان صادر گردیده و با رنگ آبی روشن نمایش داده شده اس ) بزرگتر
باشند ،به معنای اختالف و مباین میان آرای دادگاه نخستین و تجدیدنظر اس .

شکل  .15فراوانی موضوعات در دو حالت منتهی به رأی قطعی له خواهان
به معنای موفقی دعوای خواهان نیس و در این آمار قرار نمیگیرد.

516

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1399

در ش ل  15و همچنین در ش ل  ،16درصد رأی قطعی له و یرا علیره خواهران برر مبنرای
موضوعات دعوا به تف ی بیان شده اس  .از دادهها استنبا میشود که در دعاوی ثب مقرد
مادرید ،رقاب نامشروع ،سبق استعمال و مشابه  ،به ترتی  ،بیشترین درصد احتمال موفقیر
خواهان وجود دارد .ن تۀ جال توجه ،نقش عنصر خارجی در افرزایش شرانس موفقیر اسر ،
چراکه در بحث ثب مقد ذیل موافق نامۀ مادرید ،عالم ابتدا در کشرور دییرری ثبر شرده
اس و بحث رقاب نامشروع نیز که در سایۀ کنوانسیون پاریس قرار میگیرد ،بیارتبا با عامل
خارجی نیس .

شکل  .16نسبت آرای قطعی له و علیه خواهان بر مبنای موضوعات دعوی

بعضی موارد که فراوانیها اندک هستند از لحاظ آماری چنردان معنرادار نمریتواننرد باشرد.
برای مثال ،وقتی در زمینۀ مبدأ جغرافیایی تنها دو مورد استخراج شده اس و ی ی از آنها لره
خواهان بوده و دییری علیه او ،تفسریر  50درصرد میرزان موفقیر  ،گمرراهکننرده و غیرعلمری
ارزیابی میشود؛ به این دلیل در تفسیر آمارهای ارائهشده به تعداد هم میبایس توجه نمود.
در ش ر ل  ،14نرررخ میررانیین قطعیرر آرای خواهرران  40درصررد و در نمررودار شرر ل 17
موضوعاتی که بیش از میانیین قرار گرفتهاند ،مشخ شده اس  .نمودار روند ) )Trendندارد.
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شکل  .17نسبت آرای قطعی به نف خواهان به کل

 .2 .3نرخ صدور آرای قطعی به نف خواهان و ارتباط آن با عنوان خواسته
پیشتر در خصوص دو حالتی که به صدور رأی قطعی به نفع خواهان انجامید ،به تفصیل بحث
شد .در این قسم نرخ صدور آرای قطعی را در تناظر با عناوین خواسته پی میگیریم .در
نمودار میلهای ش ل  ،18دو حالتی را که به صدور رأی قطعی به نفع خواهان منجر میشود با
رنگ متفاوت نمایش دادهایم.

شکل  .18آرای قطعی به نف خواهان و عناوین خواسته
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همانگونه که پیشتر بیان شد ،بهطور متوسط حدود  40درصد دعاوی به صردور رأی قطعری
له خواهان انجامیده اس  .به بیان دییر ،وفق ش ل  ،14شانس موفقی خواهران در طررح دعروی
حدود  40درصد اس  .در گا بعدی ،ما این آمار را در برابر عناوین خواستۀ خواهان قرار میدهریم
و میسنجیم درصد اصدار رأی قطعی به نفع خواهان بسته به عنوان خواسته چیونه بوده اس .

شکل  .19نسبت آرای قطعی له و علیه خواهان بر مبنای عناوین خواسته

در نمودار ش ل  19و همچنین در ش ل  18نسب رأی قطعی له یا علیه خواهان بر مبنای
عنوان خواسته به تف ی بیان شده اس  .پرس از منرع خوانرده از تولیرد و اسرتفاده از عالمر
مشابه ،دعاوی ابطال گواهینامۀ ثب عالمر  ،بره نسرب  ،بیشرترین احتمرال موفقیر را بررای
خواهان دربر دارند.
پیشتر نسب عناوین خواسته و ارتبا آن با صدور رأی له خواهان بیان شد ،اکنون با توجه
به میانیین صدور رأی قطعی به نفع خواهان که در نمرودار شر ل  20برهصرورت خطری صراف
نمایان اس  ،متوجه میشویم چه عناوینی باال و پایین این خط میانیین هستند.
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شکل  .20نسبت آرای قطعی به نف خواهان به کل

یافتههای این پژوهش نشان میدهد دادگاههرا در دعراوی منرع خوانرده از اسرتفاده و تولیرد
عالم مشابه ،روی خوش بیشتری به خواهان نشان میدهند؛ ی گمانه این اس که به نسرب
خواستۀ ابطال عالم  ،اقناع وجدان قاضی آسانتر باشد و همچنین احتماالً اثبرات اسرتفاده و یرا
تولید از سوی خوانده به کم ادله و مستندات ابرازی ،از پیچیدگی تصمیمگیری کمی میکاهد.
ن تۀ دییری که بهچشم میخورد ،متأسفانه حجم باالی موفقی در دعراوی ابطرال عالمر
اس که میتواند بیانیر وجود نقایصی در فرایند ثب عالئم تجاری باشد .تعیین معیرار عینری و
اسررتاندارد برررای تشررخی مشررابه و تمررایز عالئررم در مقررا تش رخی و قضرراوت ،در کنررار
آموزشهای عمومی ،تخصصی شدن وکال و بهطور اخ برخورد با فعالی های سوءِ مؤسسرات
و اشخاص غیر از وکالی دادگستری در این حوزه میتواند به بهبرود اوضراع کمر کنرد .عرد
آگاهی مراجعان از اهمی مصون بودن ی عالم از ابطال در آتیه ،به استقبال از ثب عالمر
به هر نحو ،منجر شده اس که عالوه بر تهدید وثاقر و ات اپرذیریِ سرازوکار ثبر عالمر در
کشور ،هزینههای مادی عمدهای به کس و کارها و اقتصاد کشور وارد آورده اس .

نتیجه
همانگونه که بیان شد ،این پژوهش طیف گستردهای از نتایج را دربر میگیرد که در این مقالره
به گوشهای از آن اشاره گردید و ادامۀ بحث در مقاالت بعدی دنبال خواهد شد.
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نتایج نشان میدهد حدود  73درصد دعاوی استخراجشده در حوزۀ مال یر ف رری ،عالئرم
تجاری بوده اس  .بیشرترین حجرم آرای تجدیردنظر مرورد بررسری در ایرن پرژوهش در سرال
1394ش صادر شدهاند و نسب رسیدگی میان دو شرعبۀ تجدیردنظر نشراندهنردۀ  42درصرد
شعبۀ  ،10و  58درصد شرعبۀ  12اسر  .در خصروص طرول برازۀ رسریدگی ،طبرق محاسربات
انجا یافته ،میانیین رسیدگی دعاوی در مرحلۀ نخستین 15/64 ،مراه و در مرحلرۀ تجدیردنظر،
 22/47ماه بوده اس .
در خصوص مقایسه و تحلیل رویۀ دادگاههای نخستین و تجدیدنظر ،نتایج ایرن پرژوهش در
بازۀ تعریفشده گویای تأیید  65درصد تصمیمات مرحلۀ نخستین در دادگاه تجدیردنظر اسر ؛
نرخی که از پیشبینیهای قبل از بهانجا رساندن طرح ،امیدوارکنندهتر اس  .اما یافتهها نشان
میدهد که این نرخ کلی ،شاخ اصولی و قابل ات ایی نیس ؛ چراکه رویۀ دادگراههرا در مرورد
موضرروعات مختلررف تفرراوتهررایی را نشرران مرریدهررد و در بعضرری زمینررههررا «نرررخ تأییررد
تجدیدنظرخواسته» از عدد بیانشده در باال ،بیشتر یا کمترر بروده اسر  .همچنرین از منظرری
دییر ،رصد  35درصد فسخ آرای نخستین از سوی مرجع عالی ،نررخ قابرل اعتنرایی از اخرتالف
برداش را نشان میدهد .شایان ذکر اس  ،موارد اندکی هم وجود دارد که با وجود ایراد در رأی
نخستین ،دادگاه عالی رأی را صرفاً به اعتبار نتیجه تأیید کرده اس .
بیش از ی سرو ( 38درصرد) از دادخواسر هرای مطروحره در خصروص خواسرتۀ ابطرال
گواهینامۀ ثب عالم اس  .عدد دییری که جل توجه میکند ،سهم  15درصدی اعتراض بره
نظر کمیسیون مادۀ  170ادارۀ ثب عالم تجاری اس  .دادهها نشران مریدهرد در حردود 35
درصدِ موارد ،خواهان در مرحلۀ نخستین موفق به پیروزی در دعوا شده اس  .بره ایرن معنرا در
منظر کلی ،احتمال موفقی یا عد موفقی بدون درنظر گرفتن سایر مؤلفههای دخیرل ،دو برر
ی علیه خواهان بوده اس  .حدود 16درصد دعاوی به صدور قرار ردّ دعوی منجر شرده اسر .
طبق بررسی ها در خصوص موضوعات دعاوی عالم تجاری ،دو عنوان ثبر مقرد و مشرابه
بیشترین فراوانی را نشان میدهند؛ شایان ذکر اس بخشی از دعاوی مشابه واجد بحث ثبر
مقد نیز بودند.
از دادهها استنبا میشود که در دعاوی ثب مقد مادرید ،رقاب نامشروع ،سبق استعمال
و مشابه  ،به ترتی  ،بیشترین درصد احتمال موفقی خواهان وجود دارد .ن ترۀ جالر توجره
نقش عنصر خارجی در افزایش شانس موفقی اس ؛ چراکره در بحرث ثبر مقرد مررتبط برا
موافق نامۀ مادرید ،عالم ابتدا در کشور دییری ثب شده اس و در بحث رقاب نامشروع نیز
دعوا بیارتبا با عامل خارجی نیس .
یافتههای این تحقیق نشان میدهد دادگاهها در دعاوی منع خوانده از استفاده و تولید عالمر
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مشابه ،روی خوش بیشتری به خواهان نشان میدهند .ی گمانه این اس که به نسرب خواسرتۀ
ابطال عالم  ،اقناع وجدان قاضی آسانتر باشد و همچنین احتمراالً اثبرات اسرتفاده و یرا تولیرد از
سوی خوانده به کم ادله و مستندات ابرازی ،از پیچیدگی تصمیمگیری کمری مریکاهرد .ن ترۀ
دییری که بهچشم میخورد ،حجم باالی موفقی در دعاوی ابطال عالم (اعم از ابطال کامرل یرا
بخشی از عالم ) اس که میتواند بیانیر وجود نقایصی در فرایند ثب عالئم تجاری باشد.
در قال هشدارها و مالحظات ( ،)Caveatsبهنظر میرسد طول و حجم دادهها بررای تعمریم
نتایج کم باشد و با توجه به بیسابقه بودن این دس پژوهشها در کشور ،انتظار رعای احتیا
در نتیجهگیری از دادهها متصور اس  .عالوه برر خاطرنشران کرردن ایرن امرر مهرم ،دو مطلر
برجسته می شود .1 :دالیلی ازجمله ضعف معماری و الیوریتمهای پاییاه دادۀ قوۀ قضائیه مؤثر و
مورد توجه اس  .هرگونه تالشی برای اصالح ساختار دادههرای آن مجموعره ثمررات عدیردهای
خواهد داش  .2 .با توجه به عد دخال عامل انسانی در انتخاب آمار آرای اسرتخراجشرده ،هرر
میزان کاستی در کمیّ  ،صرفاً اتفاقی بوده ،لطمهای به تصادفی بودن نتایج نخواهد زد.
شایان ذکر اس با کم اطالعات استنتاجشده ،تصرویری برهشردت شرفافترر از قبرل ترسریم
خواهد شد .امید این اس که با توسعۀ این دس پژوهشها و گشایش در دسترسری بره منرابع آرا،
عالوه بر استنتاج زوایای مختلف ،توان و دانش پژوهشیران در فهم معانی نتایج روزبهروز پخترهترر و
آزمودهتر شود .آگاهی بیشتر از عمل رد قضات دادگستری و نقد و بررسی آرای صادرۀ آنان به کم
پژوهشهایی از این دس  ،در کنار انتشار اصولی و آزاد آرا میتواند در این راستا گا مهمی باشد.
یافتهها و برآیند این پژوهش بیانیر اهمی باالی بهکارگیری دانرش آمرار بررای درک بهترر
وضعی رسیدگی در دادگاهها اس و به این سب بهویژه از حیث روششناختی نیرز ابرداعات و
روی ررد ایررن پررژوهش بسرریار قابررل اعتنررا اسر  .امیررد آن رره گذشررته از نتررایج برردیع ،اهمیر ِ
روششناختی این پژوهش و ظرفی های تحقیقاتی بر بستر این نروآوری از دیرد جامعرۀ علمری
کشور و سیاس گذاران پنهان نماند.

منابع و مآخذ
 .1فارسی
الف) کتابها و مقاالت
 .1اسدی ،حمید (« ،)1395جهات نقد در آراء قضایی» ،دوفصلنامۀ رویۀ حقوق خصوصی ،دورۀ
 ،1ش . 1
 .2پورنوری ،منصور ( ،)1383حقوق مال یر معنروی در دادگراه عالئرم تجراری و اختراعرات،
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تهران :مهد حقوق.
 .3جعفریتبار ،حسن ( ،)1395دیو در شیشه در فلسفۀ رویۀ قضایی ،تهران :حقگزاران.
 .4اعظمی چهاربرج ،حسین (« ،)1391درآمدی بر روششناسی و انواع نقد رای» .رویۀ قضایی
(فصلنامۀ نقد رأی) دورۀ  ،1ش .1
 .5شمس ،عبداهلل ( ،)1391آیین دادرسی مدنی (دورهی پیشرفته) ج  ،2چ  ،30تهران :دراک.
 .6غمامی ،مجید و اشراقی آرانی ،مجتبی (« )1389فواید عملی و نظری تف ی امر ح می از
امر موضوعی در دادرسی مدنی» ،مطالعات حقوق خصوصی دورۀ  ،40ش .4
 .7کریمی ،محمدحسین و کریمی عبراس (« ،)1397مطالعرۀ تطبیقری شررایط ثبر عالمر
تجاری» .تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل ،دورۀ  ،9ش .32
 .8محسنی ،حسن (« ،)1398نفع در دادخواهیها :بررسی دکترین حقوقی و رویۀ قضایی ایران
و فرانسه» ،مطالعات حقوقی ،دورۀ  ،11ش .1
 .9محمدی ،محمدرضا (« ،)1393نقدی بر شیوۀ استدالل دادگاهها در آرای حقوقی ،فصرلنامۀ
رأی ( مطالعات آرای قضایی) ،دورۀ  ،3ش .8
 .10مدنی ،مهسا و فرخی ،زهره (« ،)1397مطالعرۀ تطبیقری عناصرر نقرض عالمر تجراری در
حقوق امری ا و ایران» ”.پژوهش حقوق خصوصی ،دورۀ  ،7ش . 24
 .11شهبازینیا ،مرتضی؛ غمامی ،مجید؛ جوان ،صدیقه (« ،)1396فنآوری اطالعات و ارتباطرات
و عدال قضایی» دیدگاههای حقوق قضایی (دیدگاههای حقوقی)ش  79و .80
 .12مرکز مالمیری ،احمد و پورسید ،بهزاد ( ،)1397شاخ های نظا قضایی برای بهبود محیط
کس و کار ،تهران :مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه.
 .13مش ین آذریان ،آریا ( ،)1398تحلیل رویههای قضایی محاکم ایران در حروزۀ عالمر هرای
تجاری با تأکید بر مدلهای آماری ،پایاننامرۀ کارشناسری ارشرد ،دانشر دۀ حقروق و علرو
سیاسی ،دانشیاه تهران.

ب) مدارک و مستندات
 .14دادنامۀ شمارۀ  9409970226300309مورخ تیر  ،1394صادره از شعبۀ سو مجتمع بهشتی.
 .15دادنامۀ شمارۀ  9309970226300332مورخ تیر  ،1393صادره از شعبۀ سو مجتمع بهشتی.
 .16دادنامۀ شمارۀ  9409970221201364مورخ دی  ،1394صرادره از شرعبۀ  10تجدیردنظر
استان تهران
 .17دادنامۀ شمارۀ  9409970226300190مورخ خرداد  ،1394صادره از شعبۀ سو مجتمع بهشتی.
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