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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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 دهیچک
 در ی،ورافنر چشرمییر   هرای  یشررف  پ طرفی از و یدادگستر جاری در یها پرونده انبوهباوجود حجم 

مخرب  یبا گسست خورد یرقم م هادادگاهآنچه در  و مستند از میو شناخ  عل یمطالعات تجرب ینۀزم
و  یف رر  یر  حقروق مال   ۀکمبود در حروز  ین. ایس ن یپوش چشم  که تبعات آن قابل یممواجه هست
 های بود روش یازمش ل ن ینحل ا یگذاشته اس . برا پاسخ یرا ب میمه های پرسش یزن یعالئم تجار

آرا در  یبررسر  ،(Quality Quantifying) یفیک های کردن داده یکار گرفته شود تا با کمّ به یا نوآورانه
 کراوی  داده ونو فنر  افرزار  نرر  و به کمر    پاییاه داده طراحیبا  شدکالن مم ن گردد. تالش  یاسمق
(Data Mining)، و از منظرر کرالن و بره     شوداستخراج و پردازش  یرأ ی از  وعیمتن یارکان و اجزا

. در گرددارائه  یعالئم تجار ۀمحاکم در حوز یۀاز رو یعو بد ینیع هایی یلتحل ی،آمار یها کم  مدل
گرفتره   بهرره  ۀ قضرائیه بر استفاده از منابع موجود در پژوهشیاه قو یمبتن لیتحلی روش از یقتحق ینا

 یجراد ا یآمرار  یها در استفاده از مدل هایی محدودی  ها، داده حجم کمتر از انتظارِ ین ها . باه اس شد
 در قالر   ترا  آوردام ران را فرراهم    یرن هرا از آرا، ا  مؤلفه و متغیرها از یعیوس یف، اما استخراج طهکرد 

که طبعاً  یمپژوهش را ارائه کن ینروشنیرانه ا یجو نتا ها یافتهاز  یبخش ی،و استنباط یفیتوص هایآمار
 یاصرل  ۀو ثمرر  یافر  اس  که ره ذکر یان شا انجامد. ها میدادگاه رسیدگی ی از وضع یبه درک بهتر

 یرل شور ام ران تحل بار در ک یننخست یکه برا دانیم یم  یابداع یو آزمودن روش یپژوهش را معرف ینا
 یهرا  ن پرژوهش برا سرؤال   ینمود. ا یسررا م یدر آثار آت ینپژوهش و همچن یندر ا ییقضا یکالن آرا
مرا را   ،شرده  اسرتخراج  یهرا  داده یِو بررس یلتحل  قابل شمار یب یایزوا ،ادامه دراما  شدآغاز  یمحدود
سنجش   پس یس ،ن انی سمختلف  یرهایموضوعات و متغ خصوصمحاکم در  یۀزده کرد. رو شیف 

 اس . شده یانمتن ب درآن  یندو برآ ئیاتکه جز بود نیاز چندبعدی و جامع تحلیلی و
 یدیکل گانواژ
 ی. ف ر  یمال ی، عالم  تجاریی، قضا یۀرو ی،کاو داده، آمار
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 مقدمه

و  یمطالعرات تجربر   های جدیرد،  ها و بدون استفاده از ابزارها و روش تا به امروز با توجه به ضعف
 قرار توجه موردبا موانعی مواجه بوده و کمتر  خورد یرقم م هادادگاهآنچه در  از آگاهی قابل ات ا

از  یقر یدق ریتصو ۀدهند انع اس توانس  ها از وضعی  موجود نمی برداش  جهیدرنتاس ،  گرفته
عالئرم  ی و قضایی حمایر  از  قانونباشد. این ه نظا  حوزه  نیدر ا یتینظا  حما یگستره و ژرفا

آمراری رویرۀ قضرایی در مرحلرۀ نخسرتین و       صرورت   بره و یا  شده اجراتجاری چیونه در عمل 
 برر   هیر ت برا  در این تحقیق، اس .   زوایای پنهان ازجملهتجدیدنظر بیانیر چه روی ردهایی بوده، 

و  هرا  مؤلفره ، تالعرا به طیف وسریعی از اط تجزیۀ آرا با ، 1های آماری ی و مدلکاو دادههای  روش
  شده اس . استفاده ، استخراج وبرای آمارگیری و تحلیل یگوناگون یرهایمتغ

ی و کمّر  یهرا  کیفی و محتوایی بره داده  یها این پژوهش تبدیل داده یۀما جاننقطۀ عطف و 
تنهرا   نره گرفتره برر آن،    صرورت  یهرا  و پرردازش  اقیس نیداده به ا یِورآگرداس .  شمارش  قابل

ار در کشور مم ن سراخ ، بل ره معرفری روش نروین و مجموعرۀ      پژوهش حاضر را برای اولین ب
و مهم را نیز در آینده مم ن  مند نظا ۀ این پژوهش و دییر مطالعات شد یگردآوری غنی ها داده

ترا   کشرور  در مجامع علمی و دانشیاهیی از این موضوع ا اس  سابقه ذکر  انیشاخواهد ساخ . 
مروردی و خرررد    ۀ( و مطالعCase Study) کاوی پرونده ثدر بح. البته خورد یچشم نم به امروز به
قابرل   پورنروری منصرور   اثر و اختراعات یدر دادگاه عالئم تجار یمعنو  یحقوق مال آرا، کتاب 

با پرژوهش حاضرر مباینر  دارد.     کامالً ،شناختی، ماهی  و کارکرد روش لحاظ ازاشاره اس  که 
 در کشورهای دییرر ای در حوزۀ حقوق ایران،  رشته میانو  یمطالعات تجربمغفول ماندن  باوجود

 ماشرینا  و ل رس  ((Westlawال  وسر   ۀداد ی هرا  یراه یمری را بره کمر  پا   ا ۀمتحد  االتیا ویژه به
(LexMachina) اس . شده  انجا  و باارزشی کارهای اثرگذار ... و 

شود و  ی میدعو ۀجینت ینیب شیپ ی قابل، موج  ارتقای دس   نیا ازمطالعات تجربی کالن 
امر که بتوان  نیاخواهد کرد و  مم ن و تسهیلاز اطالعات را  یتر عیوس فیبه ط یروند دسترس

نرخ صدور آرای قطعی به نفع خواهران و ارتبرا    ی مند به بررس و نظا  قیش ل دق به مثالرای ب
ر قابرل  جملره دسرتاوردهای دییر   پرداخ ، از و یا ارتبا  آن با عنوان خواسته آن با موضوع دعوا

شود. همچنرین   های آتی تبیین می که بخشی از آن در این مقاله و مابقی در مقاله اس ای  اشاره
، به صدور آرای مسرتدل و مسرتند   صادره یو نقد آرا یاز عمل رد قضات دادگستر شتریب یآگاه
 انجامد. یی نظا  قضایی میکارای و ریپذ  یمسئول شو افزای هادادگاهدر 

                                                           
ۀ توصیفی و استنباطی تقسیم شده که در این مقاله با آمارهای توصریفی بحرث آغراز    نتایج آماری ما در دو دست. 1

 گردیده اس  و در سلسله مقاالت آتی آمارهای استنباطی نیز تبیین خواهد شد.



 503  ...یتجار عالئم ۀحوز در ها دادگاه ییقضا یۀرو یتجرب ۀمطالع

 

بخش به بررسی موضوع مورد بحث پرداخته شده اس . ابتردا نیارنردگان    4 در این مقاله در
گسرترۀ پرژوهش و جامعرۀ آمراری     شده، به بیران   انجا  1این نوشتار با عنای  به مطالعات آماریِ

را معرفی کردنرد.   ها مؤلفهپرداختند، و در بخش دو  در قال  آمارهای توصیفیِ بسیط بخشی از 
را تبیرین کررده،    ها مؤلفههای توصیفیِ چندبعدی ارتبا  بخشی از در بخش سو ، به کم  آمار

 در پایان، نتایج را بیان خواهند کرد.
 

 ی آمار ۀجامعو  پژوهش ۀگستر. 1
هنری بخش  -در ابتدا، دعاوی حوزۀ مال ی  ف ری به دو زمینۀ مال ی  صنعتی و مال ی  ادبی

ری، اختراع، طرح صنعتی و نا  شاخۀ عالم  تجا 4شده و سپس زمینۀ مال ی  صنعتی به 
 تجاری تقسیم گردیده اس .

 

 
 ی مختلف مالکیت فکریها شاخهفراوانی دعاوی در  .1شکل 

 
دادۀ ایرن   ی حقروق مال یر  ف رری در مجموعره    ها درصد شاخه، 1 ش ل ای در نمودار دایره

حصر به حوزۀ من ها شاخه. با توجه به مرجع رسیدگی و ام انات موجود، این س تحقیق، نمایان ا
 .ردیگ ینم برصنعتی بوده، دعاوی حوزۀ مال ی  ادبی و هنری را در  یمال 

و برا اسرتفاده از    یهئقضرا  ۀتوجه به تعریف دسترسری در پژوهشریاه قرو    در تحقیق کنونی با

                                                           
دانشریاه   آمار و علرو  کرامپیوتر   ریاضی،  ۀدانش داین اثر از رهنمودهای دکتر سمانۀ افتخاری مهابادی، استادیار . 1

 این مقاله، بهره برده اس . مأخذنامۀ  و نیز دکتر حسن محسنی، استاد راهنمای پایانتهران، 
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و  ش1394در سرال  که  1شده اس  رأی گردآوری  147، داده  یاهیپادر آن  موجودظرفی  آرای 
رأی  107اسر . از ایرن تعرداد،     شرده  صرادر  تجدیردنظر  12و  10 شع از  ش1395اول  ۀنیم

رأی نا  تجاری بوده اسر . همچنرین    9رأی طرح صنعتی،  10رأی اختراع،  13عالم  تجاری، 
پرونده به بیش از ی  شراخۀ   8به ی  زمینه نبود؛  منحصر، خواستۀ خواهان ها پروندهدر بعضی 

رأی مشترک میان عالم  و نا  تجراری و یر     7 داش  که شامل ارتبا حقوق مال ی  ف ری 
 مشرخ  طرور   رأی مشترک میان طرح صنعتی و عالم  تجاری بوده اس . در این پرژوهش بره  

ی و پررداز  دادهپرونرده( مرورد    123 مجمروع نرا  تجراری )در   ضمناًآرای حوزۀ عالم  تجاری و 
 تحلیل قرار گرفته اس .

 

 
 بنای سالفراوانی صدور آرای نخستین بر م .2 شکل

 
ش در 1393-1394های  شده، در سال ی گردآوریآرا شتریب 2ش ل ای  طبق نمودار میله

ی( مورد عالئم تجار یبه دعاو یدگیرس)شعبۀ تخصصی  تهران یسو  مجتمع بهشت ۀشعب
 اس . گرفته قرار رسیدگی نخستین

 

                                                           
آرای  ۀداد  یراه یفنری پا  یهرا   یاین تعداد آرا در کشور، در صرورت رفرع محردود   بررسی بودن  سابقه یباوجود ب. 1

و مطالعرۀ محراکم   زمرانی آرای صرادره   ۀ ها و همچنین افزایش دور یه، گسترش بسامد دادهئقضا ۀپژوهشیاه قو
و پرردازش   تحلیرل  ،داده یراه یدر پا یسراز  رهیر شدت مورد استقبال خواهد بود و از حیث قابلی  ذخ بهکیفری 

 ،برودن مرجرع آن   یوجرود ثبتر   با 170 ۀماد ونیسیکم ماتیتصم ،حال  نیا با .اس  هبود فراهم ظرفی ، داده
 که در مقاالت آتی بیان خواهد شد. قرار گرف  یبررس مورد
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 ماه و سال برحسبفراوانی زمانی صدور آرای تجدیدنظر  .3شکل 

 

دسترسی و تمرکز اصلی این پژوهش در مرحلۀ تجدیدنظر  3ش ل  ای مودار میلهبر اساس ن
 ش بوده اس .1395ش و چهارماهۀ اول سال 1394شامل آرای قطعی صادره در سال 

 

 
 نسبت رسیدگی در شعب تجدیدنظر .4شکل 

 

 به دو شعبۀ تجدیردنظر  شده دادهای مربو  به درصد فراوانی اختصاص  نمودار دایره، 4ش ل 
 56و  18هایی بره شرعبۀ    ها معدود پرونده شنیده اس ، ظاهراً طبق ذکر  انیشادهد.  را نشان می

 .1ی از آن یاف  نشده اس ا نمونهی مورد بررسی ها سالکه در  شده نیز ارسال می
 

 یانتخاب های . مؤلفه2

. ایرن  میزپرردا  یمر از آرا  شرده  اسرتخراج ی رهرا یمتغو  هرا  مؤلفهدر این بخش به معرفی و بررسی 
 اس . شده  میتنظبر مبنای میزان ت رار در آرا و بر مبنای ابداع و انتخاب پژوهش حاضر  ها مؤلفه

                                                           
  ی یر بررسر  ،یآتر  یهرا  ، اما در پژوهشبوده اس استان تهران  دنظریپژوهش منحصر بر مرجع تجداین  ۀدامن .1

 یا ارزنرده  هرای  یافتهو تفاوت عمل ردها،  شباه ۀ سیمختلف و مقا یها در استان دنظریموضوع در مراجع تجد
 .خواهد گذارد اریرا در اخت
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 ی دعاوی عالئم تجاریها خواستهعناوین  یفراوان .1. 2
در حوزۀ عالمر  تجراری، فراوانری     شده استخراجاز مجموعۀ آرای  5ش ل  یا لهیمر نمودار د

که بیشترین حجم خواسته مربرو  بره ابطرال گواهینامرۀ      دهش  دادهعناوین خواسته نمایش 
ی دربارۀ معنای این آمار نیاز به اطالعرات بیشرتری   ریگ جهینتثب  عالم  اس . هنوز برای 

برا   آن از  پرس داریم و در ادامه با درصد صدور رأی قطعی ابطال عالم  مواجه خواهیم شد، 
ررسری و تبیرین خرواهیم کررد. در رتبرۀ      عوامل دخیل و همچنین معنای این آمار را ب دق 

را خواهیم داش . در جاییاه سرو ،   170دو ، خواستۀ ابطال و نقض تصمیم کمیسیون مادۀ 
اس . محور افقری، نروع دعراوی و محرور      گرفته قرارخواستۀ منع خوانده از تولید و استفاده 

 .دهد یمعمودی، تعداد ت رار آن را نشان 
 

 
 واستهفراوانی عناوین خ .5شکل 

 
اس  در هر دعوی  ذکر  انیشا. شود یمها بیان  درصد و نسب  فراوانی خواسته، 6ش ل در 

 باشد. شده  مطرح زمان هممم ن اس  دو یا حتی سه خواسته 
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 درصد یمبنا بر ها خواستهنسبت فراوانی  .6شکل 

 
. اسر  از دعاوی در خصوص ابطال گواهینامۀ ثب  عالمر    سو   بیش از ی 6ش ل مطابق 

 .اس  170درصدی اعتراض به نظر کمیسیون مادۀ  15دییر، سهم  توجه  جال عدد 
 

 ی تعدد خواسته در یک دعویفراوان .2. 2
تعدد خواسرته در   دهندۀنشان یتعداد پرونده اس  و محور افق انیریب یمحور عمود ،7ش ل در 
  یر از  شیبر  باشرد کره   نیر انتظار ا دیشا ،یف ر  یمال  ۀحوز یها دادخواس . در پرونده  ی

عنروان    یر برا تنهرا    یدعاو یاز فزون جیاما نتا، ردیخواهان قرار گ تقاضای عنوان خواسته مورد
  . یر 1 گرذارده شرده اسر    یشبه نمرا  7در نمودار  خواسته تعدد یفراوان دارد. ح ای خواسته 

                                                           
شرده اسر . البتره     هزینۀ دادرسی و خسرارت و ... نادیرده گرفتره     زجملهتر ا عا های  دعاوی با اصطالحاً خواسته. 1

مطالعه بر روی آرا گویای این امر اس  که درصرد کمری از دعراوی، خواسرتار جبرران خسرارت شرده بودنرد.         
 صررفاً خواسته استخراج شده،  عنوان بههستیم و هرآنچه  اطالع یبمتأسفانه ما از محتویات دادخواس  خواهان 

 .س در رأی ا شده نوشته مندرجات
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 یحجم دعراو  نیشتریکه بباشد ثب  عالم   ۀنامیابطال گواه یمربو  به دعاو تواند یم حیتوض
 واسرته برا تعردد خ   یچه ارتبراط  نیانییطور م در پرونده به لیحضور وک ن هی. ادوش یرا شامل م
در کنرار هرم قررار     شتریب یا خواسته نیچه عناو ن هیا نیهمچن ؛اس  یتوجه  جال  ۀدارد، ن ت

 (.97: 1398)آذریان،  رندیگ یم
 

 
 فراوانی تعداد خواسته در یک دعوی .7شکل 

 

 اوانی نتیجۀ دعوی در مرحلۀ نخستینفر .3. 2
آن ره خواهران    تف یر   . همچنرین دشرون   یمی بند طبقهدر دو قال  ح م یا قرار  ها دادگاهآرای 

 8 شر ل  گرردد، در نمرودار   دأییر ت، و یا فقط بخشی از خواسرته  هیعل مح و باشد و یا  له مح و 
 .شود یمنمایش داده 

 

 
 نخستینفراوانی نتیجۀ دعوی در مرحلۀ  .8شکل 
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درصد از موارد، خواهان در این مرحله موفق به  35با توجه به خروجی این نمودار، در حدود 
کامل/ بخشی از خواسته(؛ به این معنا در منظر کلی، احتمرال   دأییتپیروزی در دعوا شده اس  )

خواهران   هیر عل  یر   بره  دو های دخیل، موفقی  یا عد  موفقی  بدون درنظر گرفتن سایر مؤلفه
درصد دعاوی به صدور قرار  16کند اینس  که حدود  می توجه  جل بوده اس . عدد دییری که 
 ردّ دعوی منجر شده اس .

 

 فراوانی جهات صدور قرار ردّ دعوی .4. 2
 دهیدر صدور قرار را ناد یقاض یصادرشده )تعمداً احتمال خطا یدعو در فرض صح  قرار ردّ

صدور قرار را دال بر  توان یم یر،یو چند مورد د یداد دعومثل استر یجز موارد به ،(میریگ یم
پرداخ . در نمودار  آن علل یشناس  یدانس  و به آس یدر طرح دعو یا صهیضعف و وجود نق

 دهشمنجر  نینخست ۀدر مح م یدعو که به صدور قرار ردّ یجهات یفراوان 9ش ل   ای لهیم
 یدعو به صدور قرار ردّ یدرصد دعاو 16حدود  8  . طبق نمودارشود یداده م شیاس ، نما

 .دهد یآن را نشان م جزئیات 9ش ل   .منتج شده بود
 

 
 جهات صدور قرار ردّ دعویفراوانی  .9شکل 

 
وکالی ایشران دارای   اناًیاحی طرح دعوی از سوی خواهان و شناس  یآساین جدول از حیث 

 :میده یممداقۀ بیشتر قرار  تمثیل مورد بهآن را  عنوانِ اهمی  اس . به همین دلیل سه
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 نفعی ذی. 1. 4. 2
 مرورد ... موضروع مهرم و   و نفع در حوزۀ دعاوی مال ی  ف ری و مبحث اختراعات بحث نفع و ذی

« ینفرع عقالیری عمروم   »اس . در این حوزه، با نوع دییری از نفع مواجه هستیم با عنروان   توجه
 شرده   اشراره نفعری   ات و ... به موضوع ذیقانون ثب  اختراع 41(. در مادۀ 264: 1398)محسنی، 

نفعری بره    ، از ی  سریاق )ذی شده  اشارههمۀ مواردی که در آرای این پژوهش به آن  البته .1اس 
 یی اشاره خواهیم کرد.ها مثالمعنای خاص( نیستند که در ادامه به 

عالمر    نسرب  بره   ... خواهان با ادعای مال ی  شررک  » اس : شده تصریح چنین این رأیی، در
نظر از صح  یا سقم ادعا مبنی برر   مذکور و مشهور بودن آن درخواس  ابطال نموده اس  که صرف

و آن را طبرق قرانون ثبر      چون خواهران مالر  عالمر  نیسر     نا  شرک  مذکور ه ثب  عالم  ب
دعروی ابطرال    ۀدر اقامر  ذینفع  تجاری به ثب  نرسانیده بنرابراین   صنعتی و عالئم  طرح، اختراعات

 یانحصار ی قانون مذکور واجد حق استفاده 31ۀ شده و مطابق ماد اول ثب  ۀنا  خوانده که ب متیعال
، صادره از شرعبۀ سرو    1394مورخ تیر  9409970226300309)دادنامۀ شمارۀ  « باشد ینم، اس 

  دانسته اس . ینبودن و نفع یذ یلخواهان را دل ی دادگاه عد  مال  ی،رأ این در(. مجتمع بهشتی
نظر به این ه خواهان به هنیا  تسلیم اظهارنامره  »...  :شود یم یانب چنین ییرد رأیی در

متضمن آئین اجرایی قانون ثب  اختراعات را که  111 ۀماد 5برای ثب  عالم  مقررات بند 
سر  رعایر    ا)تولیرد محصروالت نوشریدنی(     ربرط  یذ ۀمدارک دال بر فعالی  در حوز ۀارائ

ثبر    نامره  یگرواه موضروع   محصرولِ  یرد در تول یر  عرد  فعال  ۀواسط هب جهیکه درنتننموده 
و نظر به این ه بنا به ن  صرریح   یس ابطال عالم  ن یدعو ۀدر اقام ینفعخوانده ذ ،عالم 

نظر از صح  یا سرقم   لذا قطع. درخواس  ابطال عالم  را نماید تواند یهر ذینفع م 41 ۀماد
 89و  84 ۀمراد  10مذکور و بند  ۀتند به مادماهی  دعوی مطروحه غیر وارد تشخی  و مس

)دادنامررۀ شررمارۀ ...« گررردد یآن صرادر و اعررال  مرر  از قرانون آئررین دادرسرری مرردنی قرررار ردّ 
 صادره از شعبۀ سو  مجتمع بهشتی(. 1393مورخ تیر  9309970226300332

 

                                                           
ثاب  کند  دیبا صورت  نیا در .دیاز دادگاه ابطال ثب  عالم  را درخواس  نما تواند یم نفع یهر ذ» :41 ۀماد .1

ثب  آن  خیعالم  از تار  یثب   ابطال اس . نشده  یقانون رعا نی( ا32) ۀ( و ماد30) ۀمفاد بند )الف( ماد
که ثاب  کند که مال   نفع یذ هر .شود یمم ن منتشر م فرص  نیدر اول زیمربو  به آن ن یمؤثر اس  و آگه

مجاز بوده، آن عالم  را حداقل به مدت سه سال  او که از طرف یشخص ۀلیوس به ایشده شخصاً  عالم  ثب 
 گاهلغو آن را از داد تواند یاستفاده ن رده اس ، م نفع یدرخواس  ذ خیاز تار قبل ماه  یثب  تا  خیکامل از تار

 .«شود یلغو نم عالم  مانع استفاده از عالم  شده اس ، ثب  هیقهر ۀثاب  شود قو که ی کند. درصورت تقاضا
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 1نامه نئیآ 125تکلیف مادۀ . 2. 4. 2
 گرفتره  قررار ی مورد غفل  خواهان و یا وکیل وی واردمدر زمان با اعتراض،  همتقدیم اظهارنامه 

یی کره وکیرل دادگسرتری از ابتردا     ها پروندهدر  مخصوصاًاس . عد  توجه به این مقررۀ مصرح، 
سازد. همچنین مرواردی نیرز     می خاطرنشاناس ، لزو  آموزش تخصصی بیشتر را  داشته حضور

داشته و در مرحلۀ تجدیردنظر بره صردور    یادشده توجه ن مادۀ بود که دادگاه نخستین به ت لیف
 .2شده اس  منتجقرار ردّ دعوی 

 

 3نامه ینئآ 121 ۀتکلیف ماد .3. 4. 2
طبق این مقرره، متقاضی ]معترض[ ابتدا در بازۀ زمانی یادشده م لف به اعتراض به مرجع ثب  

 ۀنامر  نیآئر  121 ۀدبرابرر مرا  . »دانند ینمها بیش از اتما  این بازه، دعوا را مسموع  اس  و دادگاه
 ، تصرمیم ادارۀ مال یر  صرنعتی   صنعتی و عالئم تجراری  یها اجرایی قانون ثب  اختراعات طرح

خواهد بود بنرابراین   نامه نیآئ 170 ۀاعتراض در کمیسیون موضوع ماد  روز قابل 30ظرف مهل  
دادنامرۀ  ) «باشد یطرح دعوی در دادگاه قبل از مراجعه به کمیسیون موجه و منطبق با قانون نم

 ، صادره از شعبۀ سو  مجتمع بهشتی(.1394مورخ خرداد  9409970226300190شمارۀ 
 

 یدنظرخواهیتجد نتیجۀ فراوانی .5. 2
درصد مروارد   66نسب  نتایج تجدیدنظرخواهی بیان شده اس . در  10ش ل ای  در نمودار دایره
رأی منتج شده اس . این ره   دیأیتدرصد موارد نیز به عد   34گردیده و در  دأییترأی نخستین 

                                                           
مرجع  میثب  آن تسل ۀاظهارنام باشد که ینسب  به عالمت  یحق مال  یبر ادعا یهرگاه اعتراض معترض مبن» .1

 یزمران برا اعترراض، بررا     هم دینشده اس ، با  او ثب  عالم  قبالً به نا  که ی شده اس ، درصورت یثب  و آگه
ثب  کرده و حق ثب  اظهارنامه و عالم  برحس  طبقات و  یتقاضا نامه نییآ نیعالم  خود، مطابق قانون و ا

 .«...دینما هیبه آن را تأد مربو  تما  مخارج

بنا به مسرتفاد از   ونچ...»: 1394 دیتهران مورخ  یدنظرتجد 10 ۀشعب 9409970221201364 شمارۀ دادنامۀ. 2
 بدون آن از استفاده سبق و مذکور عالم  به نسب  مال ی  مدعی که تجدیدنظرخوانده...  نامۀ آئین 125 مادۀ
دعوای ابطال بوده اس  کره بردین ترتیر  عمرل      طرح با همزمان عالم  ثب  تقاضای به م لف گردیده ثب ،

دعروای   ردّ قررار  تجدیدنظرخواسرته،  نقرض  ضمنه ... ن رده لذا در وضعی  فعلی دعوی قابلی  استماع نداشت
 «...دارد می اعال  و صادر را نظرخواندهتجدید

پرداخ  هزینۀ  و باتواند ظرف مهل  مقرر نسب  به ردّ اظهارنامۀ اعتراض خود را در دو نسخه  . متقاضی می3
از  پس نامه تسلیم نماید. این آئین170رسیدگی به ردّ ثب ، از طریق مرجع ثب  به کمیسیون موضوع مادۀ 

مهل  اعتراض برای  .گردد ۀ وصول به معترض مسترد میو شمار، نسخۀ دو  آن با قید تاریخ نامه اعتراضثب  
 .تاریخ ابالغ خواهد بود روز از 60کشور روز و برای اشخاص مقیم خارج از  30اشخاص مقیم ایران 
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طور مبسرو  در   گذارد، بسیار مهم اس  که به چه عواملی بر کاهش/ افزایش این میزان تأثیر می
 نامۀ مأخذ این مقاله به آن پرداخته شده اس . پایان

 

 
 نسبت نتایج تجدیدنظرخواهی .10شکل 

 
در تمرا  مرواردی کره    . میدازپر یمبه جهات صدور قرار ردّ دعوا  11ش ل ای  در نمودار دایره

در این حال  ، ولی اقدا  ن رده اس  ،دعوی صادر کند که قرار ردّ هوظیفه داشت نخستیندادگاه 
 .کند دعوی صادر می دادگاه تجدیدنظر ح م صادره را فسخ و قرار ردّ

 

 
 نسبت جهات صدور قرار ردّ دعوی تجدیدنظر .11کل ش
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 تجاری فراوانی موضوعات دعاوی عالمت .6. 2

، 12ای ش ل  دایرهدر نمودار  ،یعالئم تجار ۀدر حوز یدعاو یمهم و کل نیعناو نییاز تع پس
 زمان اس . طبعاً هر پرونده مم ن اس  هم دهآماز آن موضوعات   یهر یدرصد فراوان

 موضوع باشد. نیچند ۀرندیدربرگ
 

 
 یعالمت تجار یموضوعات دعاو یدرصد کل فراوان .12شکل 

 
بیشرترین فراوانری را نشران     های این پژوهش، دو عنوان ثبر  مقرد  و مشرابه     هطبق یافت

انرد. در   اس  بخشی از دعاوی مشابه  واجد عنوان ثبر  مقرد  نیرز بروده     ذکر  انیشا؛ دهند یم
و رایرج در حقروق سرایر کشرورها نیرز       پرکاربردی از عناوین  ی خصوص مشابه  باید گف  که 

کشور ما، معیارهایی نیرز بررای    برخالفۀ امری ا که در آنجا متحد  التایا ازجملهآید؛  شمار می به
 (.Beebe, 2008: 1582)ی مشابه ترسیم شده اس  ها عالم تشخی  و تمییز 

کننده مصرف موضوع مشابه  دو عالم  و گمراهی ازجملهدر ایران بیشتر دعاوی مطروحه 
شخصری شر ل    معیار مبنای بر بر مبنای تشخی  و توصیف قاضی از وضعی  و امری موضوعی

دادگاه بدون ضرورت در ارجراع بره    مطالعه مورددلیل در بیشتر آرای   نه ایبنوعی.  نه ،ردیگ یم
. دهرد  یمر معین، ادعای طرفین را مرورد رسریدگی قررار     ضوابطی به استناد یا ی خاص وا مقرره

هرای قروانین مرا و    کاسرتی  با نیاه تطبیقی به قوانین مشابه در کشرور امری را، از   رسد یمنظر  به
نامۀ آن، عد  ارائۀ معیارها و ضروابط معرین    و آیین عالئممشخ  قانون ثب  اختراعات و  طور به

 ی طرفین دعاوی حوزۀ عالم  تجاری باشد. حق یذبرای تمییز 
ی اسرتیناف بررای تشرخی  نقرض عالمر  و      هرا  دادگاهامری ا، عالوه بر پشتوانۀ تقنینی،  در
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 یی میان مناطقها یتفاوتو عالم  )که از دعاوی بسیار مهم این حوزه اس ( با مشابه  د مشخصاً
مشابه  دو عالم  در قالر  رویره    دربارۀی ریگ میتصمفاکتور و عامل را برای  19مختلف، حدود 

عناصر نقرض عالمر     یقیتطب ۀمطالعدر مقالۀ Beebe, 2008: 1582). ) اند نهادهدر اختیار قضات 
 ییقضرا  یۀرو ایدر قانون »یران نیز این برداش  چنین بیان شده اس : و ا ی ارمادر حقوق  یتجار

 اریخصوص به طرز بس نیو در ا نشده ی نیب شیپی احتمال گمراه نییتع یبرا یخاص اریمع ران،یا
ن معنرا  بردا  نیر امرا ا  شود؛ یخدمات اشاره م ای کاالها دو عالم  و انیصرفاً به شباه  م یا ساده

 ایر کننده  مصرف یواقع یمانند گمراه  ا،یمرا ییقضایۀ موجود در رو یارهایمع ریاعمال سا س ین
 (. 99: 1397)مدنی و هم اران، « خوانده با مانع روبرو اس   یسوءن

ا خرواهیم  نرخ صدور آرای قطعی به نفع خواهران و ارتبرا  آن برا موضروع دعرو     در ادامه به بررسی 
 پرداخ .

 

 ها رتباط مؤلفها ی؛چندبعد یفیتوص . آمارهای3
مشرخ   طرور   به مجال نیدر ا .بودبعدی  ی، بسیط و ت فیتوص یآمارها بر  هیت  نیشیپ مباحثدر 
 .میپرداز یمتوصیفی چندبعدی  از نوع یآمار یها و داده ی نمودارهاو بررس شیعنوان به نما دو لیذ
 

 نرخ صدور آرای قطعی به نفع خواهان و ارتباط آن با موضوع دعوا .1. 3
شرده    دادهی له و علیه خواهان به ترتی  با دو طیف آبی و رنگ سبز نمرایش  رأصدور ، 13 در ش ل

کره   ای پرونرده  هر ناگزیر( و یآب هاییف)ط شدهخواهان استنبا   له یقطع یرأ در دو حال ، اس .
 . اس  آمدهدر نمودار با رنگ سبز  که شده شمردهخواهان  یهعل نبوده،له خواهان  یمنجر به رأ

 

 
 1تعداد آرای قطعی له و علیه خواهان .13شکل 

                                                           
شده باشد، هنوز   فسخ دنظریتجد ۀقرار در مرحل نیعوا شده و اد قرار ردّ  منجر به نینخست ۀکه در مرحل یموارد .1
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منجر به صدور رأی  مطالعه مورددرصد از کل دعاوی  39، 14 ای ش ل دایرهبرابر نمودار 
اس . به  شده  دادهکه به رنگ سبز نمایش  شدهخواهان  هیعلدرصد  61قطعی له خواهان و 

 درصد بوده اس . 40حدود دییر، متوسط شانس موفقی  خواهان در طرح دعوی   بیان 
 

 
 درصد آرای قطعی له و علیه خواهان .14شکل 

 

و  میده یمدر گا  بعدی، این آمار را در برابر موضوعات منتخ  دعاوی عالم  تجاری قرار 
که درصد اصدار رأی قطعی به نفع خواهان در آن موارد چیونه اس . در نمودار  میسنج یم

 شده  ارائهضوع به تف ی  حال  در جدولی در پایین ش ل فراوانی هر مو، 15 ای ش ل میله
اس . هرچه اعداد ردیف زیرین )که شامل آرایی اس  که در مرحلۀ نخستین رد، ولی در مرحلۀ 

 تر ( بزرگاس  شده  دادهآبی روشن نمایش  رنگ باو  دهیگردتجدیدنظر به نفع خواهان صادر 
 دادگاه نخستین و تجدیدنظر اس . باشند، به معنای اختالف و مباین  میان آرای

 

 
 فراوانی موضوعات در دو حالت منتهی به رأی قطعی له خواهان .15شکل 

                                                                                                                                        
 .ردیگ یآمار قرار نم نیو در ا س یخواهان ن یدعوا  یموفق یبه معنا
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درصد رأی قطعی له و یرا علیره خواهران برر مبنرای      ، 16ش ل و همچنین در  15ش ل در 
که در دعاوی ثب  مقرد    شود یماستنبا   ها دادهموضوعات دعوا به تف ی  بیان شده اس . از 

رید، رقاب  نامشروع، سبق استعمال و مشابه ، به ترتی ، بیشترین درصد احتمال موفقیر   ماد
 ،اسر    یر شرانس موفق  شیدر افرزا  ینقش عنصر خارج ،توجه  جال  ۀن تخواهان وجود دارد. 

شرده    ثبر   ییرر یعالم  ابتدا در کشرور د  د،یمادرنامۀ ثب  مقد  ذیل موافق چراکه در بحث 
با عامل  ارتبا  یب رد،گی یقرار م در سایۀ کنوانسیون پاریسکه  زیشروع ناس  و بحث رقاب  نام

 .س ین یخارج
 

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

 
باشرد.   تواننرد  یچنردان معنرادار نمر    یاندک هستند از لحاظ آمار ها یموارد که فراوان یبعض

ها لره  از آن ی یشده اس  و  تنها دو مورد استخراج  یاییأ جغرافمبد ینۀدر زم یوقت ،مثال  رایب
 یرعلمری کننرده و غ  گمرراه  یر ، موفق یرزان درصرد م  50 یراو، تفسر  یهعل ییریخواهان بوده و د

 توجه نمود. بایس  یشده به تعداد هم م ارائه یآمارها یردر تفس دلیل این هب شود؛ یم یابیارز
 17شرر ل  و در نمررودار درصررد 40 خواهرران آرای قطعیرر  میررانیین نرررخ، 14شرر ل  در

 ندارد. ((Trendنمودار روند شده اس .  مشخ   ،اند قرار گرفته یانییناز م یشکه ب یموضوعات
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 کل  بهنسبت آرای قطعی به نف  خواهان  .17شکل 

 
 خواسته عنوان با آن ارتباط و خواهان نف  به قطعی آرای صدور نرخ .2. 3
بحث  لیتفص  به د،انجامی به نفع خواهان  یقطع یکه به صدور رأ یحالت دو خصوصدر  تر شپی

در . میریگ یم یپ هخواست نیعناو با تناظررا در  یقطع یقسم  نرخ صدور آرا نیشد. در ا
با  شود یم ی قطعی به نفع خواهان منجررأی را که به صدور حالت دو، 18 ای ش ل میلهنمودار 

 .میا دادهرنگ متفاوت نمایش 
 

 
 آرای قطعی به نف  خواهان و عناوین خواسته .18شکل 
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 یقطعر  یبه صردور رأ  یدعاو درصد 40حدود طور متوسط  به، شد  انیب تر شگونه که پی مانه
 یخواهران در طررح دعرو     یشانس موفق ،14ش ل   وفق ،یرید  انیب  به .اس انجامیده له خواهان 

 میدهر  یخواهان قرار م ۀخواست نیرا در برابر عناو آمار نیما ا ،یدرصد اس . در گا  بعد 40حدود 
 بوده اس . چیونه خواسته عنوان به بستهبه نفع خواهان  یقطع یدرصد اصدار رأ میسنج یو م

 

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

 
خواهان بر مبنای  نسب  رأی قطعی له یا علیه 18 در ش لو همچنین  19ش ل  در نمودار

از عالمر    اسرتفاده عنوان خواسته به تف ی  بیان شده اس . پرس از منرع خوانرده از تولیرد و     
مشابه، دعاوی ابطال گواهینامۀ ثب  عالمر ، بره نسرب ، بیشرترین احتمرال موفقیر  را بررای        

 . دارند برخواهان در
بیان شد، اکنون با توجه  ی له خواهانرأتر نسب  عناوین خواسته و ارتبا  آن با صدور  پیش

ی صراف  صرورت خطر   بره  20 نمرودار شر ل  به میانیین صدور رأی قطعی به نفع خواهان که در 
 چه عناوینی باال و پایین این خط میانیین هستند. میشو یمنمایان اس ، متوجه 
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 کل  به نف  خواهان به یقطع ینسبت آرا .20شکل 

 
 تولیرد  و اسرتفاده  از خوانرده  منرع  هرا در دعراوی  هدادگا دهد یمی این پژوهش نشان ها افتهی

؛ ی  گمانه این اس  که به نسرب   دهند یممشابه، روی خوش بیشتری به خواهان نشان  عالم 
اثبرات اسرتفاده و یرا     احتماالًباشد و همچنین  تر آسانخواستۀ ابطال عالم ، اقناع وجدان قاضی 

 کاهد.  ی کمی میریگ میتصمازی، از پیچیدگی تولید از سوی خوانده به کم  ادله و مستندات ابر
، متأسفانه حجم باالی موفقی  در دعراوی ابطرال عالمر     خورد یمچشم  ن تۀ دییری که به

تجاری باشد. تعیین معیرار عینری و    عالئمبیانیر وجود نقایصی در فرایند ثب   تواند یماس  که 
خی  و قضرراوت، در کنررار اسررتاندارد برررای تشررخی  مشررابه  و تمررایز عالئررم در مقررا  تشرر 

مؤسسرات  های سوءِ  طور اخ  برخورد با فعالی  های عمومی، تخصصی شدن وکال  و به آموزش
تواند به بهبرود اوضراع کمر  کنرد. عرد        در این حوزه می دادگستری از وکالی غیر اشخاصو 

عالمر    ثب  از استقبال آگاهی مراجعان از اهمی  مصون بودن ی  عالم  از ابطال در آتیه، به
نحو، منجر شده اس  که عالوه بر تهدید وثاقر  و ات اپرذیریِ سرازوکار ثبر  عالمر  در       هر به

 و اقتصاد کشور وارد آورده اس . کارها و  کس ای به  ی مادی عمدهها نهیهزکشور، 
 

 نتیجه
ه که در این مقالر  ردیگ یم را دربر جیاز نتا ای گسترده فیپژوهش ط نیشد، ا انیب گونه که همان
 ی از آن اشاره گردید و ادامۀ بحث در مقاالت بعدی دنبال خواهد شد.ا گوشهبه 
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عالئرم  در حوزۀ مال یر  ف رری،   شده  استخراج یدرصد دعاو 73حدود  دهد ینشان م جینتا
پرژوهش در سرال    نیر در ا یبررسر  مرورد  دنظریر تجد یحجرم آرا  نیشرتر یبوده اس . ب یتجار

درصرد   42 ۀدهنرد  نشران  دنظریر تجد ۀدو شرعب  انیم یدگیاند و نسب  رس شده صادر ش1394
طبرق محاسربات    ی،دگیرسر  ۀزطرول برا   خصروص . در اسر   12 ۀدرصد شرعب  58و ، 10 ۀشعب
 ،دنظریر تجد ۀمراه و در مرحلر   64/15 ،نینخست ۀدر مرحل یدعاو یدگیرس نیانیی، میافته انجا 
 اس .بوده ماه  47/22

ن و تجدیدنظر، نتایج ایرن پرژوهش در   های نخستیدر خصوص مقایسه و تحلیل رویۀ دادگاه
درصد تصمیمات مرحلۀ نخستین در دادگاه تجدیردنظر اسر ؛    65گویای تأیید  شده فیتعربازۀ 

نشان  ها افتهی اما اس . تر دوارکنندهیامانجا  رساندن طرح،  ی قبل از بهها ینیب شیپنرخی که از 
هرا در مرورد   ؛ چراکه رویۀ دادگراه کلی، شاخ  اصولی و قابل ات ایی نیس  که این نرخ دهد یم

نرررخ تأییررد » هررا نررهیزمو در بعضرری  دهررد یمرریی را نشرران هررا تفرراوتموضرروعات مختلررف 
 منظرری  از در باال، بیشتر یا کمترر بروده اسر . همچنرین     شده انیباز عدد « دنظرخواستهیتجد

خرتالف  یی از ااعتنرا   قابرل درصد فسخ آرای نخستین از سوی مرجع عالی، نررخ   35ییر، رصد د
 أیدر ر یرادوجود ا اس ، موارد اندکی هم وجود دارد که با ذکر  انیشا. دهد یمبرداش  را نشان 

 به اعتبار نتیجه تأیید کرده اس . صرفاًنخستین، دادگاه عالی رأی را 
ی مطروحره در خصروص خواسرتۀ ابطرال     هرا  دادخواسر  درصرد( از   38) سرو    بیش از ی

درصدی اعتراض بره   15کند، سهم  می توجه  جل دییری که . عدد اس گواهینامۀ ثب  عالم  
 35در حردود   دهرد  یمر نشران   ها داده. اس ادارۀ ثب  عالم  تجاری  170نظر کمیسیون مادۀ 

درصدِ موارد، خواهان در مرحلۀ نخستین موفق به پیروزی در دعوا شده اس . بره ایرن معنرا در    
ر بر  دو های دخیرل،  رنظر گرفتن سایر مؤلفهمنظر کلی، احتمال موفقی  یا عد  موفقی  بدون د

درصد دعاوی به صدور قرار ردّ دعوی منجر شرده اسر .   16خواهان بوده اس . حدود  هیعل  ی 
ها در خصوص موضوعات دعاوی عالم  تجاری، دو عنوان ثبر  مقرد  و مشرابه      طبق بررسی

شابه  واجد بحث ثبر   اس  بخشی از دعاوی م ذکر  انیشا؛ دهند یمبیشترین فراوانی را نشان 
 مقد  نیز بودند.

که در دعاوی ثب  مقد  مادرید، رقاب  نامشروع، سبق استعمال  شود یماستنبا   ها دادهاز 
توجره    جالر   ۀن تر و مشابه ، به ترتی ، بیشترین درصد احتمال موفقی  خواهان وجود دارد. 

 برا  مررتبط مقرد    ثبر   چراکره در بحرث   ؛نقش عنصر خارجی در افزایش شانس موفقی  اس 
 نیزبحث رقاب  نامشروع در شده اس  و   ثب  ییریمادرید، عالم  ابتدا در کشور د نامۀموافق 
 با عامل خارجی نیس . ارتبا  یبدعوا 
 عالمر   تولید و استفاده از خوانده منع ها در دعاویدادگاه دهد یمی این تحقیق نشان ها افتهی
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. ی  گمانه این اس  که به نسرب  خواسرتۀ   دهند یمشان مشابه، روی خوش بیشتری به خواهان ن
اثبرات اسرتفاده و یرا تولیرد از      احتمراالً باشد و همچنین  تر آسانابطال عالم ، اقناع وجدان قاضی 

کاهرد. ن ترۀ    ی کمری مری  ریگ میتصمسوی خوانده به کم  ادله و مستندات ابرازی، از پیچیدگی 
قی  در دعاوی ابطال عالم  )اعم از ابطال کامرل یرا   ، حجم باالی موفخورد یمچشم  دییری که به

 تجاری باشد. عالئمبیانیر وجود نقایصی در فرایند ثب   تواند یمبخشی از عالم ( اس  که 
ها بررای تعمریم    طول و حجم داده رسد ینظر م به، (Caveats) هشدارها و مالحظات قال  در

ها در کشور، انتظار رعای  احتیا     پژوهشاین دس ه بودنسابق بینتایج کم باشد و با توجه به 
دن ایرن امرر مهرم، دو مطلر      کرر عالوه برر خاطرنشران   . اس متصور  ها داده گیری از جهینت در

و  یه مؤثرئقضا ۀقو ۀداد  یاهیپا هایالیوریتم و معماری . دالیلی ازجمله ضعف1 :دشو  یبرجسته م
 یا دهیر آن مجموعره ثمررات عد   یهرا  دادهاصالح ساختار  برایهرگونه تالشی  .توجه اس  مورد

شرده، هرر    آمار آرای اسرتخراج انتخاب . با توجه به عد  دخال  عامل انسانی در 2خواهد داش . 
 . نخواهد زد یجبودن نتا یبه تصادف یا لطمه ،بوده اتفاقی  ، صرفاًکمیّ درمیزان کاستی 

ترسریم  ترر از قبرل    شرفاف  شردت  بره  یریتصرو ، شده با کم  اطالعات استنتاج اس  ذکر  انیشا
ها و گشایش در دسترسری بره منرابع آرا،     این دس  پژوهش ۀبا توسع که س اامید این  .خواهد شد

ترر و   پختره  روز در فهم معانی نتایج روزبه پژوهشیراندانش توان و عالوه بر استنتاج زوایای مختلف، 
بررسی آرای صادرۀ آنان به کم   آگاهی بیشتر از عمل رد قضات دادگستری و نقد و .تر شود آزموده
 در این راستا گا  مهمی باشد. تواند یم، در کنار انتشار اصولی و آزاد آرا دس   نیا ازهایی  پژوهش

کارگیری دانرش آمرار بررای درک بهترر      ها و برآیند این پژوهش بیانیر اهمی  باالی به یافته
ی نیرز ابرداعات و   شناخت روشاز حیث  ژهیو بهها اس  و به این سب  وضعی  رسیدگی در دادگاه

اسر . امیررد آن رره گذشررته از نتررایج برردیع، اهمیرر ِ   اعتنررا  قابررلروی ررد ایررن پررژوهش بسرریار  
های تحقیقاتی بر بستر این نروآوری از دیرد جامعرۀ علمری      و ظرفی  این پژوهششناختی  روش

 گذاران پنهان نماند. کشور و سیاس 
 

 و مآخذ منابع
 فارسی .1

 ا و مقاالته کتابالف( 
 دورۀ ی،حقوق خصوص یۀرو ۀدوفصلنام ،«ییجهات نقد در آراء قضا» ،(1395) یدحم ی،اسد .1

 .1 ش، 1
 ،و اختراعرات  یدر دادگراه عالئرم تجرار    یمعنرو  یر  حقوق مال  ،(1383) منصور ی،پورنور .2
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 . مهد حقوق تهران:

 گزاران. قح تهران: ،قضایی ۀروی ۀدیو در شیشه در فلسف ،(1395حسن ) ،تبار یجعفر .3

 ییقضا یۀ. رو«یو انواع نقد را یشناس بر روش یدرآمد» ،(1391) ینحس ،چهاربرج یاعظم .4
 .1 ش ،1 دورۀ( ینقد رأ ۀ)فصلنام

 .دراک :، تهران30، چ 2ج ( یشرفتهپ ی )دورهی مدن یدادرس یین(، آ1391عبداهلل )، شمس .5

از  یامر ح م ی تف  یو نظر یعمل یدفوا»( 1389)ی مجتب ی،آران یاشراق ید ومج ی،غمام .6
 .4، ش 40 دورۀ یمطالعات حقوق خصوص ،«یمدن یدر دادرس یامر موضوع

ثبر  عالمر     یطشررا  یقری تطب ۀمطالعر » ،(1397) عبراس  یمیکر و ینمحمدحس یمی،کر .7
 .32 ش، 9 دورۀ ،الملل ینو ب یرانا یقیتطب یحقوق یقات. تحق«یتجار

 یرانا ییقضا رویۀ و حقوقی دکترین یبررس: ها ینفع در دادخواه»، (1398) حسن  ی،محسن .8
 .1 ش، 11 دورۀ ی،مطالعات حقوق، «و فرانسه

 ۀفصرلنام  ی، حقوق یها در آرا استدالل دادگاه یوۀبر ش ینقد» ،(1393) محمدرضا ی،محمد .9
 .8 ش، 3 دورۀ ،(ییقضا ی) مطالعات آرا یرأ

در  یتجرار عناصرر نقرض عالمر      یقری تطب ۀمطالعر » ،(1397) زهره ی،فرخو  مهسا ی،مدن .10
  .24 ش، 7 دورۀ ی،پژوهش حقوق خصوص.” «یرانو ا ی امراحقوق 

اطالعات و ارتباطرات   یآور فن» ،(1396)یقه صد ،جوان ید؛مج ی،غمام ی؛مرتض یا،ن یشهباز .11
  .80 و 79 ش(یحقوق یها یدگاه)د ییحقوق قضا یها یدگاهد «ییو عدال  قضا

 یطبهبود مح یبرا یینظا  قضا یهااخ ش ،(1397) پورسید، بهزاد و احمد یری،مرکز مالم .12
 . ئیهقضا ۀمرکز مطبوعات و انتشارات قو تهران: ،کس  و کار

 هرای  عالمر   حروزۀ در  یرانمحاکم ا ییقضا هایرویه تحلیل ،(1398)آذریان، آریا  مش ین .13
حقروق و علرو     ۀارشرد، دانشر د   یکارشناسر  نامرۀ  پایان آماری، های مدل بر تأکید با تجاری

 نشیاه تهران.دا یاسی،س

 

 مدارک و مستنداتب( 
 .یسو  مجتمع بهشت شعبۀ از صادره ،1394 تیر مورخ 9409970226300309 ۀشمار دادنامۀ .14
 .یسو  مجتمع بهشت ۀ، صادره از شعب1393 تیرمورخ  9309970226300332 شمارۀ دادنامۀ .15
 ریردنظ تجد 10 ۀ، صرادره از شرعب  1394 دیمورخ  9409970221201364 ۀشمار دادنامۀ .16

 استان تهران
 .یسو  مجتمع بهشت شعبۀ از صادره ،1394 خرداد مورخ 9409970226300190 ۀشمار دادنامۀ .17
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