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  چكيده

از ديگر استثنائات مترتب نظام حقوقي حاكم بر عالئم تجارتي، 
اين .استي ا سهيمقااستفاده منصفانه از عالمت تجارتي در تبليغات 

رقابت و تجارت جهاني جوالن  عرصهي كه در ا دهيپد مثابه بهتبليغات 
را نسبت  كننده غيتبل و خدمت ي كاالبرتر واز طريق مقايسه، مزايا  دهد يم

با توجه به . دهد يمبه محصول و خدمت تحت عالمت تجارتي رقبا نشان 
اين تبليغات، اين  روزافزونفقدان ادبيات حقوقي در اين حوزه و اهميت 

ي و بررسي ا سهيمقامفهوم تبليغات  ليوتحل هيتجزمقاله درصدد است كه با 
تبليغات  گونه اينالئم تجارتي غير در تطبيقي شرايط و ضوابط استفاده از ع

 خألارزيابي حقوق ايران، گام بسيار مهمي را در جهت جبران  تيدرنهاو 
مطالعات و تحقيقات صورت . موجود در ادبيات حقوقي كشورمان بردارد

 راًياخاما  استگرفته حاكي از ابهام قوانين و مقررات حاضر در اين حوزه 
تجويز  توان يمنون تبليغات بازرگاني، اليحه قا سينو شيپبا تدوين 
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  مقدمه. 1
بديل شده است كه در امر تبليغات در دنياي رقابتي كنوني به حقيقتي انكارناپذير ت

صنعت تبليغات اهداف . كند يمعرصه اقتصاد خودنمايي  ژهيو به ها عرصهتمامي 
متعددي نظير ترغيب و تشويق مخاطب به خريد كاال و يا خدمت مورد نظر پيش رو 

ي به عنوان يكي از صور تبليغات متقاعد كننده مورد عنايت ا سهيمقادارد كه تبليغات 
مادام كه مالك عالمت تجارتي براي معرفي كاال يا . ار گرفته استفعاالن اين صنعت قر

، ساير رقبا نيز براي ربودن گوي سبقت از ديجو يمخدمت خود از اين تبليغات مدد 
كه همين امر منجر به  كنند يموي در عرصه رقابت از اين حربه و سالح استفاده 

 ها آنع و كاهش قيمت افزايش رقابت، بهبود كيفيت كاال يا خدمت، افزايش تنو
با نفوذ در ضمير مخاطب از طريق تكرار مداوم  توان يمبه ياري اين پديده . شود يم

ي مختلف اين تفكر را به ها رسانهبه صورت گفتاري و يا نوشتاري با استفاده از  آنچه
نحوي از انحنا براي وي به وجود آورد كه كاال يا خدمت ارائه شده در تبليغات، بهترين 

كاال و يا خدمتي است كه نياز او را نسبت به كاالها و خدمات موجود  نيتر مناسبو 
ي، كاالها و خدمات تبليغ دهنده با كاالها ا سهيمقادر تبليغات . كند يمدر بازار، برطرف 

تا توجه مخاطبان به مزاياي كاالها يا خدمات  رديگ يمو خدمات رقبا مورد مقايسه قرار 
در اين . ها يا خدمات حاوي عالمت تجارتي رقيبان جلب گرددتبليغ دهنده بر كاال

راستا حائز به ذكر است كه تبليغ دهنده از طريق استفاده صريح يا ضمني از عالئم 
استفاده از عالئم تجارتي غير در اين . گردد يمتجارتي رقبا به هدف خويش نائل 

به حقوق مالكان اين تبليغات، بايستي در چارچوب شرايط و ضوابطي صورت گيرد تا 
ي از ا سهيمقااستفاده به منظور تبليغات . خللي وارد نگرد كنندگان مصرفعالئم و 

كه به عنوان يكي از دفاعيات در دعوي نقض  استي استفاده به منظور معرفي ها شاخه
و در صورت  گردد يماز سوي خوانده مطرح ) نوع اول و نوع دوم(عالمت تجارتي 
در استفاده منصفانه به . رهاند يمار سنگين مسئوليت حقوقي و كيفري اثبات، وي را از ب

منظور معرفي، هدف از استعمال عالمت تجارتي، معرفي كاالها و خدمات تحت آن 
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در دنيايي كه سخن از دهكده جهاني . استانتقاد از مالك عالمت   ،اظهارنظرعالمت يا 
نيافته به سازمان تجارت جهاني  و توسعه توسعه درحالاست و آوازه الحاق كشورهاي 

ي نه تنها ا سهيمقاويژه تبليغات  از تبليغات به مؤثراستفاده مفيد و  رسد يمبه گوش 
شكوفايي و رونق اقتصادي را براي كشورها از طريق توسعه صادرات به ارمغان 

كه همين امر سبب پاسداري  گردد يم ها آنبلكه منجر به صادر كردن فرهنگ  آورد يم
ي ا سهيمقاتبليغات . شود يمي فرهنگي و نهادينه كردن آن در ساير كشورها ها ارزشاز 

اگرچه قدمت طوالني در ساير كشورها دارد اما نهادي مهجور در فرهنگ تبليغاتي 
با اين . استي تر قيدقكشورمان است و لذا توضيح و تفسير آن نيازمند تحليل ذهني 

نظام حقوقي كشور ما چنين تبليغاتي توسط حال مسئله اساسي اين است كه آيا در 
به رسميت شناخته شده است يا خير و در فرض پذيرش به اشخاص ثالث  گذار قانون

حق استفاده از عالئم تجارتي غير اعطا گرديده است؟ عالوه بر اين مسئله ديگري كه 
موضوع المللي نسبت به  هاي بين نامه بررسي موضع موافقت شود يمدر اين راستا مطرح 

به منظور بررسي و پاسخ به . مقاله حاضر در دو بخش تدوين شده است. مذكور است
ي و گستره و شرايط استعمال آن ا سهيمقاپيشينه و مفهوم تبليغات  فوق در ابتدا سؤاالت

ي در حيطه ا سهيمقاجايگاه تبليغات  متعاقباًدر عالئم تجارتي بررسي شده است و 
  .المللي مورد تحليل قرار گرفته است هاي بين امهن عالئم تجارتي در موافقت

  
  يا سهيمقاو مفهوم تبليغات  نهيشيپ .2

ي ا اشارهدر اين بخش با هدف تنوير ذهن خواننده ابتدا به پيشينه و مفهوم تبليغات 
ي را به تفصيل مورد ا سهيمقاو پس از ارائه تعريفي از آن، ماهيت تبليغات  ميينما يم

شرايط و ضوابط استفاده از عالئم تجارتي  در نهايت چارچوبي از تحليل قرار داده و
  .ميينما يمغير را در آن ترسيم 

  
  



 1394چهارم، زمستان شماره دوره هفتم،  /يحقوقمجله مطالعات                            60

  بررسي پيشينه تبليغات. 1.2
ي ا پارهيي از ها رگه. گردد يمپيشينه تبليغات بازرگاني در ايران به دوران باستان باز 

ليكن اولين . يافت توان يم 1286احكام تبليغات را در قانون مطبوعات مصوب 
فروردين  23نامه تنظيم امور اعالنات مصوب  ي حقوقي در اين حوزه به آيينها نهيزم

 1354شهريور ماه  24ي آگهي مصوب ها كانوننامه امور تبليغات و  و آيين 1348
به عنوان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  .گردد يموقت باز  رانيوز ئتيهتوسط 
خود حمايت از اشاعه اطالعات  2ي كشور در بند دو اصل سومسند قانون نيتر برجسته

 .ي كرده استزير يپتبليغات را  كرهيپاي  گونه بهو تعالي فرهنگ را مقرر نمود و 
ي تبليغات را پس از وضع ها كانوني بازرگاني و ها يآگهنخستين و تنها قانوني كه 

ارت بر نحوه كار و فعاليت و نظ سيتأسنامه  قانون اساسي مورد مداقه قرار داد، آيين
كه توسط شوراي انقالب  است 1358اسفند ماه  27ي آگهي و تبليغاتي مورخ ها كانون

و  1364اسفند  22قانون مطبوعات مصوب  19ماده . ماده به تصويب رسيد 21در 
. نامه است نيز ناظر به احكام تبليغات در چارچوب اين آيين 1379در سال  اصالحي آن

ي ديگر در اين حوزه ها سازمانمقررات و اصولي از سوي نهادها و  ها نياعالوه بر 
ي صورت ها تالشحاكي از عدم كارآمدي و كفايت اقدامات و  ها تجربهوضع شد كه 

گرفته براي برطرف نمودن نياز كشور رو به رشد ايران و وضعيت نابسامان حقوق 
خأل قانوني موجود در حوزه  در راستاي برطرف كردن. تبليغات بازرگاني در كشور بود

ساله چهارم توسعه دولت را موظف ساخت تا اليحه  برنامه پنج 16تبليغات بند ب ماده 
 ريتأخاگرچه اين مهم با . قانون تبليغات را به مجلس شوراي اسالمي تسليم نمايد

توسط وزارت فرهنگ و ارشاد  1387تحقق يافت اما در نهايت مشعل آن در سال 
  .ماده تدوين گشت 63روخته شد اين اليحه در شش فصل و اسالمي براف

  بررسي مفهوم تبليغات. 2.2
تعريفي جامع و دقيقي ارائه نگرديده است اما به طور كلي  تاكنوندر مورد تبليغات  

 4و تبليغات تجارتي 3گفت تبليغات به سه دسته تبليغات ديني، تبليغات سياسي توان يم
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ليغات تعاريفي در منابع لغت ارائه شده است كه به شرح در مورد تب. گردد يمتقسيم 
  :استذيل 
  )795:1317نفيسي،(است تبليغ به معناي رسانيدن پيغام و جز آن  ـ 1
ابالغ موضوعي را با انتشار اخبار در   رسانيدن پيام يا خبر يا مطلبي به مردم، ـ 2

  )312: 1384معين،( 5اذهان عمومي جاگير كردن
رساني  ي اين است كه در خصوص كاال يا خدمتي به عموم اطالعتبليغ به معن -3

 ميينمانماييم تا از اين طريق افراد را به استفاده يا ابتياع آن كاال يا خدمت ترغيب 
  )23:2005فرهنگ آكسفورد،(

تا از اين طريق است  معرفي نمودن چيزي را به طور عموميتبليغ به معني  ـ 4
براي كاال يا خدمت مزبور تقاضا افزايش يابد يا شده  تبليغخدمات  فروش كاالها يا

قرار  به معناي اعالن نمودن يا در معرض توجه عمومتبليغ  عالوه بر اين. ايجاد شود
  )21: 2008فرهنگ واژگان ضروري حقوقي، ( دادن است
دو فرهنگ مهم نفيسي و معين به معناي عرفي  شود يمكه مالحظه  طور همان

ماهيت تبليغات را رسانيدن پيامي به مردم  ها فرهنگدر اين . اند هداشتتبليغات توجه 
ي ها فرهنگحال آنكه در  اند نكردهي ا اشارهليكن به آثار و اهداف آن  اند دانسته

آكسفورد و واژگان ضروري حقوقي تعاريفي كه از تبليغات ارائه شده است تعريفي 
  .نگرد يمتبليغات  ي بهتر يتخصصاست كه از جنبه 

  :مبادرت به ارائه تعريفي از مفهوم اخيرالذكر نمودند نظران رخي از صاحبب
ي گوناگون براي شناساندن كاال، محصول و يا برنامه نمايشي ها وهيشبه كارگيري . 1

 ريتأثهدف از تبليغات تجارتي . خاصي به مردم و ايجاد تحسين و تمايل به آن در آنان
  )6: 1381طاهر نسبي، (هستند  بر افرادي است كه خريدار محصولي خاص

ي سمعي و بصري كه در ازاي پرداخت بهاي نشر توسط ها اميپبيني و تهيه  پيش. 2
حامل خبري از  ها اميپاين . يك يا چند عامل تبليغاتي به اطالع مردم رسانيده شود

خصوصيات و امتيازات يك كاال يا خدمت يا يك فكر يا شيوه عمومي خواهند بود كه 
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موجب افزايش فروش كاال يا استقبال عمومي از خدمت و فكر مورد  ها آنز اطالع ا
  )6: 1386محكي، به نقل از مجله تحقيقات روزنامه نگاري،(است نظر 

ايراد . خالي از ايراد نباشند رسد يمدو تعريف ارائه شده مطلوب هستند اما به نظر 
تبليغات  7يكنندگ و آگاه 6يفقط به اهداف متقاعد كنندگ اوالًتعريف اول اين است كه 

را نيز به  8يكنندگ ادآورتبليغات ممكن است هدف ي كه يحالاشاره نموده است در 
ثانياً نويسنده مذكور ماهيت تبليغات كه رسانيدن پيامي است . عهده داشته باشد

در ازاي  شده پرداختمسكوت گذاشته و به ذكر مصاديق آن اكتفا نموده و ثالثاً به وجه 
  .ي نكرده استا اشارهات بازرگاني تبليغ

و از  استبهترين تعريف ارائه شده در مورد تبليغات  رسد يمتعريف دوم به نظر 
رسانيدن پيامي به اطالع عموم  آنكهاست كه نه تنها به ماهيت  دييتأاين لحاظ مورد 

ين با ا. است اشاره كرده است بلكه به چگونگي رسانيدن اين پيام نيز توجه نموده است
اهداف اطالع دهندگي و با كمي  صرفاًحال ايرادي كه بر آن وارد است و آن اينكه 

 توان يمروي هم رفته با توجه به تعريف اخير  ؛رديگ يماغماض متقاعدكنندگي را در بر 
  :تعريفي جامع و مانع از تبليغات ارائه نمود

خص با گشودن تبليغات تجارتي ابزاري براي برقراري ارتباط با عموم است كه ش
ي به روي مخاطب او را از پيامي مانند وجود كاال و خدمت جديد، مزايا و ا چهيدر

و در ازاي پرداخت بهاي نشر و  دينما يممطلع  ها آن... مضرات، ويژگي و كيفيت و 
پخش از مجراهاي گوناگون مانند وسايل ارتباط جمعي به شكل پيام سمعي و بصري 

ممكن است داراي اهداف متقاعد كنندگي،  بالطبعكه  شود يمبه اطالع عموم رسانيده 
  .ي باشدكنندگ يتداعي و كنندگ آگاه

  :بيان داشت كه تبليغات داراي سه هدف عمده ذيل هستند توان يمحسب تعريف 
هدف متقاعد كنندگي؛ ممكن است هدف از تبليغات متقاعد نمودن مخاطب : اول

 گونه ايندر . تجارتي خاصي باشدنسبت به خريد كاال يا خدمت حاوي عالمت 
به نحوي از انحاء بر بينش و  تبليغات با دست انداختن در افكار و احساسات مخاطب
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گذاشته شود تا در نهايت عالمت تجارتي تبليغ شده را نسبت به ساير  ريتأثنگرش وي 
غات در اكثر موارد تبليغات متقاعد كننده به صورت تبلي. عالئم ترجيح و انتخاب نمايد

  .استكه در واقع موضوع اصلي مقاله حاضر  كند يمي نمود پيدا ا سهيمقا
ي؛ در اكثر موارد هنگامي اين هدف در تبليغات متجلي كنندگ آگاههدف : دوم

و يا مالك آن كاال يا  استكه كاال يا خدمت جديدي در آستانه ورود به بازار  گردد يم
از محصولش، قيمت، نحوه كاركرد خدمت درصدد آن است كه موارد استفاده جديد 

  .يا موارد ديگر را به اطالع عموم برساند ها آن
ي؛ هنگامي مالك عالمت تجارتي از اين تبليغات استفاده كنندگ يتداعهدف : سوم

زنده نگاه  كننده مصرفكه درصدد است كاال يا خدمت خويش را در ذهن و ياد  كند يم
  .دارد

ي به تعريف تبليغات اختصاص داده ا مادهعلي از قوانين و مقررات ف كي چيهدر 
از  گردد يمنشده است اما با تدقيق در مفهوم و محتوي اين قوانين و مقررات استنباط 

ها  ي براي شناساندن و معرفي كاالها، خدمات و بازاريابي آنا لهيوستبليغات به عنوان 
 1 مادهمستفاد از ( از طرق گوناگون مانند وسايل مختلف ارتباط جمعي ياد كرده است

و  1354ي آگهي مصوب ها كانوننامه امور تبليغات و  ، آيين1348نامه تنظيم امور اعالنات مصوب  آيين
  ).1358ي آگهي و تبليغاتي مصوب ها كانونكار و فعاليت  نحوهو نظارت بر  سيتأسنامه  آيين

يغات بيان تعريفي از تبل 9اليحه قانون تبليغات بازرگاني سينو شيپ 1در ماده 
اما جالب توجه اين  نيستگرديده است كه خوشبختانه ايراد چنداني بر اين مقرره وارد 

 اند نداشتهاين مقرره به هدف يادآوري كنندگي تبليغات توجه  كنندگان نيتدواست كه 
تبليغات با يادآوري كردن كاال يا خدمت تحت عالمت تجارتي يا نام  كه يحالدر 

وشي و مرگ آن عالمت يا نام تجارتي از ذهن پيشگيري تجارتي خاصي از فرام
  .دينما يم
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  يا سهيمقاي ماهيت تبليغات بررس. 3.2
تبليغات . در گفتار پيشين انواع تبليغات حسب اهداف آنان مورد بررسي قرار گرفت

و بر اين مبنا استوار است كه  رديگ يمجرگه تبليغات متقاعد كننده قرار  در 10يا سهيمقا
ه صورت صادقانه و منصفانه محصوالت خود را با محصوالت رقبا مقايسه شخص ب

نمايد تا محصوالت خود را كه ممكن است كيفيت مشابه، يكسان و يا حتي بهتر از رقبا 
در مورد اينكه آيا استفاده از عالمت . به عموم معرفي كند تر نييپاداشته باشد با قيمت 

  :گفت توان يميا خير  استمجاز ي ا سهيمقاتجارتي ديگري در تبليغات 
اول اينكه استفاده از عالمت تجارتي رقبا در تبليغات به منظور تحقق امكان مقايسه 
ميان كاال و خدمت تبليغ كننده و كاال و خدمت رقبا از ملزومات حفظ و ترويج رقابت 

نه اعطا مالكيت عالمت تجارتي نبايد به دارنده آن مزاياي ناعادالدوم اينكه . است مؤثر
نمايد تا مانع استفاده اشخاص با حسن نيتي شود كه به صورت منصفانه از آن براي 

سوم اينكه اعطاي چنين حقوق انحصاري به . برند يمكاال و خدمت بهره  مبدأاشاره به 
كننده را از اطالعات مفيد بازار محروم  مالك عالمت تجارتي در درجه اول مصرف

 برد يمساير اشخاص را در استفاده از اين عالمت از بين  و در درجه دوم حق دينما يم
استفاده از عالئم تجارتي غير  مؤثرو در درجه سوم اگر تنها راه حفظ و ترويج رقابت 

براي اشاره به كاال و خدمت ارائه شده توسط ايشان باشد با محروم نمودن ايشان از 
ي مصداق ا سهيمقانكه تبليغات چهارم اي ؛ ورود يمچنين حقي رقابت در بازار از بين 

تا از عالئم  دهد يمكه به اشخاص ثالث و رقبا اين اختيار را  استبارزي از آزادي بيان 
تجارتي ديگران استفاده نمايند و با مقايسه محصول خود و محصوالت رقبا و پر رنگ 

 .كند ها، خريداران بالقوه را در طي طريق انتخاب آگاهانه ياري ي آنها تفاوتنمودن 
قانون اساسي ايران به  چهار و  ستيبشايان توجه است كه حق آزادي بيان نيز در اصل 

ي در برخي موارد نتايج خوبي ا سهيمقاتمسك به تبليغات . رسميت شناخته شده است
در غير اين صورت پيامدها و تبعات منفي آن ممكن است مالك  آورد يمبه ارمغان 

مورد اول هنگامي است كه مالك . بت خارج نمايدعالمت تجارتي را از دايره رقا
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، نيستدر اين عرصه  نام صاحبعالمت تجارتي قصد ورود به بازار رقابت را دارد و 
عالمت تجارتي خود را با ساير عالئم مشهور در اين  تواند يمبه مدد اين تبليغات 

وي عالمت عرصه مقايسه نمايد و تشابه، رجحان و برتري و مزاياي كاال و خدمت حا
ها ادعا نمايد ليكن حائز به ذكر است كه مالك عالمت  تجارتي خويش را نسبت به آن

 8اصل ( دينماتجارتي بايستي جهت اثبات ادعاي خويش داليل معقولي را ارائه 
دستورالعمل اجرايي  3 ماده 23، بند 1377ي راديويي و تلويزيوني مصوب ها يآگهدستورالعمل تهيه 

كار و فعاليت  نحوهو نظارت بر  سيتأسنامه  آيين 15و  14، 13، 12، 10،11مواد  و 11تبليغات شهري
كه در بازار عالئم تجارتي گوناگوني  است يزمانمورد دوم ). ي آگهي و تبليغاتيها كانون

مورد سوم هنگامي رخ  نيست ها آنيك از  و بازار در انحصار هيچ كنند يمنقش بازي 
بازار ميان مالكان عالئم تجارتي حاكم بوده و بازار در كه رقابت شديدي در  دهد يم

ها براي افزايش فروش خود از  ي از ايشان باشد بنابراين برخي از آنا عدهانحصار 
تا از اين طريق سهم رقبا از بازار را به خود  كنند يمي استفاده ا سهيمقاتبليغات 

يي را با خود به ها سكيري ممكن است ا سهيمقادر مقابل تبليغات .اختصاص دهند
؛ اول اينكه در شود ينمهمراه داشته باشد كه استفاده از آن در موارد ذيل توصيه 

بودجه قابل  تواند ينماو  بالطبعصورتي كه سرمايه مالك عالمت تجارتي اندك باشد و 
ي ا سهيمقااو از تبليغات  كه يهنگامي براي تبليغات اختصاص دهد زيرا ا مالحظه

تا  دهند يمرقيب يا رقباي او نيز بودجه بيشتري را براي اين امر تخصيص استفاده كند 
مالك عالمت  كه يهنگامدوم اينكه . رقابت با خود حذف نمايند عرصهوي را از 

ي ا سهيمقاتجارتي بازار را در انحصار كامل خود دارد دليلي براي استفاده از تبليغات 
ي كاال و ها يبرترن تبليغات نشان دادن هدف از مقايسه در اي. توسط او وجود ندارد

 استخدمت حاوي عالمت تجارتي خاصي نسبت به ساير محصوالت موجود در بازار 
MISKOLCZI-BODNÁR,2004: 25)(بنابراين بايد ميان محصوالت تبليغ شده و  ؛

محصوالت رقبا ارتباط وجود داشته باشد؛ به عبارتي مقايسه بايد ميان كاال يا خدمتي 
و در مواردي قابليت استفاده با  اند شدهتوليد  اي رفع نياز مشابه يا هدف يكسانكه بر

قانون پخش آگهي انگلستان مصوب  3 مادهاز  34بند ( رديگ يممحصول ديگر را دارند صورت 
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مصوب انگلستان  كننده گمراهمقررات حمايت از كسب و كار در برابر بازاريابي  4ماده  ، بند ج2010
2008()387- 338: 2005،J. Romono.(  الزم به توضيح است رويه قضايي برخي از

كشورها از جمله آمريكا مقايسه بين محصوالت متفاوت كه قابليت جايگزيني با 
ي جايگاه و مقام ا سهيمقاتبليغات  ).Ibid:388(داند  يممحصوالت رقبا را دارند مجاز 
حدود چهل درصد انواع  1990در دهه  كه يطور بهرفيعي در كشور آمريكا دارد 

ي ظهور ا سهيمقامختلف تبليغات و هشتاد درصد تبليغات تلويزيوني در غالب تبليغات 
ي رنگ ا سهيمقاكه در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تبليغات  است يحالاين در . يافتند

 1994و  1993ي ها سالدر كشوري نظير فرانسه در . رديگ يمو بوي ديگري به خود 
. گردد يمي مالحظه ا سهيمقامورد تبليغات  وشش ستيب صرفاًانبوه تبليغات ميان حجم 
 يها نامكه  شود يمي به تبليغاتي گفته ا سهيمقاآمريكا تبليغات  متحدهدر ايالت 

ها  آنو  كند يمقايسه مقيمي عيني يا  يريگ اندازه قابل يها جايگزين را حسب مشخصه
 .W( 12شناساند يالعات متمايز كننده ديگر ميا هرگونه اط نام، تصوير، لهيوس را به

Sharp, 2012:1-2.(  و  2010قانون ضد رقابت منصفانه آلمان مصوب  6بند الف ماده
ي مقررات اصالحي قانون رقابت آلمان ا سهيمقاقانون تبليغات  2 ماده 1بند 

 مناًضيا  حاًيصري به عنوان تبليغاتي ياد نموده كه ا سهيمقااز تبليغات  132000مصوب
با توجه به آنچه . دينما يمرقيب يا كاال و خدمت عرضه شده توسط وي را معرفي 

  :ي ارائه نمودا سهيمقاتعريفي جامع و مانع از تبليغات  توان يمگفته شد 
ي عبارت است از تبليغاتي كه در آن كاال و خدمت تبليغ كننده با ا سهيمقاتبليغات 

ي قابل ارزيابي و ها يژگيوه نحوي كه با مقايسه ب شود يمكاالها و خدمات رقبا مقايسه 
ها توجه افكار عمومي نسبت به مزايا، رجحان و برتري محصول تبليغ كننده  قيمت آن

  .شود يمبا محصوالت رقبا جلب  زمان همو يا قابليت استفاده 
ي مستقيم و تبليغات ا سهيمقاتبليغات  دودستهي خود منقسم به ا سهيمقاتبليغات 

ي مستقيم ا سهيمقاتبليغات  در ).,1:2011Sharma-2(گردد  يم ميرمستقيغي ا سهيمقا
ي متمايز كننده رقيب ها نشانه هرگونهبه صراحت از عالمت تجارتي، نام تجارتي و يا 
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ي غيرمستقيم، بدون اشاره به ا سهيمقااين در حالي است كه در تبليغات  شود يمياد برده 
ساير اطالعات متمايز كننده ديگر، مخاطب به آساني عالمت تجارتي، نام تجارتي و يا 

نظام حقوقي ايران  در .رديگ يممقايسه ميان كدام محصوالت صورت  دهد يمتشخيص 
يك از قوانين و مقررات اشاره نگرديده است با اين  ي در هيچا سهيمقابه عنوان تبليغات 

با . دينما ينمي ا سهيمقاحال عدم ذكر عنوان مذكور داللت بر عدم شناسايي تبليغات 
مالحظه نمود كه قوانين  توان يمامعان نظر به روح قوانين و مقررات حاكم بر تبليغات 

ها به تبليغات  ولي مفاد آن اند نكردهاز اين عنوان استفاده  ظاهراًو مقررات اين حوزه 
نامه امور  آيين 18، ماده 1348نامه تنظيم امور اعالنات مصوب  آيين 5ماده (دارد ي اشاره ا سهيمقا

 و كار نحوه بر و نظارت تأسيس نامه آيين 12 ماده، بند پ 1354ي آگهي مصوب ها كانونتبليغاتي و 
 ضوابط و ها استيسبخش ضوابط مصوبه  4، بند 1358تبليغاتي مصوب  و آگهي يها كانون فعاليت

، 1377ويزيوني مصوب ي راديويي و تلها يآگهدستورالعمل تهيه  9اصل  14بر تبليغات محيطي حاكم
 6، ماده 1391كنندگان مصوب  قانون حمايت از حقوق مصرف 7نامه اجرايي ماده  آيين 2بند و ماده 

مقررات فوق االشعار حاكي از اين . )15بخشي از دستورالعمل تبليغات محيطي كاال و خدمات
 ؛دهد جلوه رفاقد اعتبا يا ارزش بي را ديگران كاالهاي يا خدمات نبايد تبليغاتكه  است

بايد به صورت  دينما يمبنابراين تبليغاتي كه كاالها و خدمات ديگران را بي ارزش 
ي متمايز كننده ايشان ياد كند و ها نشانهصريح از نام تجارتي، عالمت تجارتي و ساير 

يا بر اساس شرايط و اوضاع احوال تبليغات عالمت يا نام معرف آن كاال يا خدمت به 
در نتيجه با توجه به مفهوم مخالف اين ماده اگر مقايسه منصفانه و . دذهن تداعي گرد

ي و بي ارزش شدن عالمت تجارتي غير نگردد، اعتبار يببا حسن نيت باشد و منجر به 
گفت با توجه به قوانين و مقررات حاضر اصل بر مجاز  توان يمبنابراين  است؛مجاز 

ها بتوان  دان احكامي كه با امعان نظر بر آناما به دليل فق استي ا سهيمقابودن تبليغات 
گونه تبليغات را  ي اينها تيمحدودگونه تبليغات نظارت نمود احكام، موانع و  بر اين

 كنندگان هيتهاما  ؛از قوانين و مقررات حاضر در اين عرصه استنباط نمود توان يم
به  سينو شيپر اليحه قانون تبليغات بازرگاني به صراحت ماده خاصي را د سينو شيپ

و شايد اين موضوع به ذهن متبادر گردد كه با  اند ندادهي اختصاص ا سهيمقاتبليغات 
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نويس بر اين استنباط  در پيش 1216 مادهاما با درج  نگرند يمترديد به اين موضوع  دهيد
ي ياد نكرده ا سهيمقادر اين مقرره به صراحت از لفظ تبليغات . خط بطالن كشيدند

ي صحه گذاشته ا سهيمقادرج عبارت از طريق مقايسه بر مجاز بودن تبليغات است اما با 
ي حاكم در عرصه ها استيسالبته در اين راستا حائز به ذكر است به دليل . است

تبليغات، تخصصي و علمي نبودن فعاليت در اين حوزه، ناآشنايي حاضرين از 
اقامه دعوي از سوي  چگونگي اين تبليغات و همچنين مسائل حقوقي مطروحه، بيم

؛ ي چندان مجال خودنمايي نداشته استا سهيمقامالكان عالئم تجارتي و غيره تبليغات 
 گردد يماما با بررسي تبليغاتي كه هر روزه از طريق مجراهاي گوناگون مالحظه 

ي ا سهيمقااذعان نمود در فضاي تبليغاتي حاكم بر ايران شاهد تبليغات  توان يم
  .ميهستغيرمستقيم 

  ي در عالئم تجارتي ا سهيمقاحقوقي استعمال تبليغات  گستره. 4.2
كه گفته شد مقايسه بدون اشاره به عالمت تجارتي خاصي كه معرف كاال يا  طور همان

ي از ا چهيدرنگاهي به قوانين و رويه قضايي كشورها . نيست ريپذ امكان استخدمتي 
  .ديگشا يمي متفاوت به روي ما ها نگرش

ريشه عنوان استفاده : يا سهيمقاحقوق تطبيقي نسبت به تبليغات  كرديرو. 1.4.2
ليكن در قوانين اين دسته از كشورها به  گردد يممنصفانه به قوانين عرفي كامن ال باز 

با اين حال عدم ذكر عنوان مذكور داللت بر عدم . ي نشده استا اشارهاين عنوان 
در شق ج  توان يمنمونه بارز اين ديدگاه را . ديانم ينمناسايي دكترين استفاده منصفانه 

از اين عنوان  ظاهراًكه  1994قانون عالئم تجارتي انگلستان مصوب  11ماده  2بند
استفاده نكرده است ولي مفاد آن به دكترين استفاده منصفانه به منظور معرفي اشاره دارد 

  :دارد يماين ماده مقرر . مشاهده نمود
تجارتي براي اشاره به هدف مورد نظر در آن كاال يا خدمت استفاده از عالمت  

لوازم جانبي ضرورت داشته باشد مشروط بر اينكه مطابق با رويه منصفانه  خصوصاً
  گردد ينمصنعت يا تجارت باشد، موجب نقض عالمت تجارتي 
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كه داراي نظام حقوق نوشته  17كنگ هنگدر كشورهايي مانند آلمان، هند و 
يي نظير ها عنواني نشده است ولي تحت ا اشارهه عبارت استفاده منصفانه نيز ب باشند يم

ي مترتب بر حقوق مالك عالمت تجارتي گنجانده ها تيمحدوداستثنائات و   دفاعيات،
كه  دارد يممقرر  1995قانون عالئم تجارتي آلمان مصوب  23ماده  3بند . شده است

انع اشخاص ثالثي گردد كه از عالمت در موارد ذيل م تواند ينممالك عالمت تجارتي 
  :دارد يماين بند مقرر . ندينما يمدر جريان تجارت استفاده  اش يتجارت

استفاده از عالمت تجارتي و يا نام تجارتي در صورتي كه براي اشاره به كاال يا 
ويژه لوازم جانبي ضرورت داشته باشد منوط بر اينكه چنين  خدمت مورد نظر به

  .اخالق نباشد شده رفتهيپذخالف اصول ي برا استفاده
قانون عالئم تجارتي هند مصوب  29 ماده 8همچنين شقوق الف، ب و ج بند  

استفاده از عالمت تجارتي ديگري در تبليغات در صورتي كه منجر  دارد يم، مقرر 1999
به كسب مزيت غير منصفانه از آن عالمت گردد يا برخالف معمول شرافتمندانه صنعت 

ارت باشد يا منجر به تضعيف ويژگي تمايزدهندگي گردد و يا به شهرت آن و تج
در ادامه شقوق الف و ب بند . گردد يمعالمت صدمه وارد نمايد منجر به نقض آن عالمت 

در صورتي كه استفاده شخص ثالث از عالمت تجارتي غير براي  دارد يممقرر  30 ماده 1
تي منطبق با اصول شرافتمندانه صنعت و معرفي كاالها و خدمات مالك عالمت تجار

تجارت باشد و منجر به كسب مزيت ناعادالنه از آن نگردد و يا باعث تضعيف ويژگي 
متمايز كننده آن عالمت نگردد و يا به شهرت آن عالمت صدمه وارد نشود مجاز دانسته 

  .است
لفاظ متفاوتي هر يك از اين مقررات با ا اگرچهگفت  توان يمبا تدقيق در ساير مواد 

نگارش گرديده است اما تبادر از آن اين است كه به اشخاص ثالث اجازه استفاده از 
عالمت تجارتي غير براي اشاره به كاال و خدمت تحت آن اعطا گرديده است منوط بر 

باشد به عبارتي توصيف  مؤثراستفاده از عالمت تجارتي غير الزمه رقابت  اوالًاينكه 
. و كاال و خدمت رقبا مستلزم استفاده از عالمت تجارتي غير باشدكاال و خدمت خود 
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دوما بايستي تمامي شرايط و ضوابط رقابت منصفانه را رعايت نمايد به نحوي كه در 
اول به صورت منصفانه و با حسن نيت از عالئم تجارتي غير استفاده نمايد در  درجه
 درجهي عايد وي گردد در ا نهمنصفادوم نبايد از شهرت آن عالمت مزيت غير  درجه

چهارم  درجهي سبب تضعيف، تخديش آن عالمت نگردد و در ا استفادهسوم چنين 
  .او باعث بي ارزش جلوه دادن آن عالمت نگردد استفاده

در نظام حقوقي ايران : يا سهيمقانظام حقوقي ايران نسبت به تبليغات  كرديرو. 2.4.2
ي صنعتي و عالئم ها طرحثبت اختراعات،  قانون 4019و بند الف و ب ماده  3118ماده 

كه حق استفاده انحصاري از يك عالمت  ندينما يمداللت بر اين  1386تجاري مصوب 
  .به كسي اختصاص دارد كه آن عالمت را طبق مقررات قانوني به ثبت رسانيده باشد

ستفاده دريافت كه قوانين و مقررات مربوط به ا توان يمبا بررسي مواد ذكر شده  
ي ها تيمحدودو از موارد استثناء و  استانحصاري از عالمت تجارتي مطلق و عام 

 هرگونهراجع به حقوق مالك عالمت تجارتي سخني به ميان نيامده است و ايجاد 
استثناء و محدوديتي بر حقوق مالكانه مالك عالمت تجارتي و خروج آن از دايره 

ستدالل فوق صحيح است ليكن بايد توجه اگرچه ا. حقوق وي نياز به تصريح دارد
نمود استفاده از عالمت تجارتي ديگري براي اشاره به كاال و يا خدمت تحت آن منجر 

چرا كه اگر به صورت منصفانه و با حسن  گردد ينمبه نقض حقوق مالك آن عالمت 
در اين راستا حائز به ذكر است . گردد ينمنيت صورت گيرد، نقض حقي محقق 

شامل استفاده منصفانه به  دينما يمگذار ما به مالك عالمت اعطا  كه قانونحمايتي 
تا  نيستو به عبارتي چنين حقي براي وي متصور  نيستمنظور معرفي كاال و خدمت 

طور كه گفته شد استفاده منصفانه به منظور  همان. وي حق ممانعت از آن را داشته باشد
اصل بليغات ريشه در آزادي بيان دارد در معرفي كاال يا خدمت تحت آن عالمت در ت

مورد  1364قانون مطبوعات مصوب  622 و 221در بند الف ماده و  20يقانون اساس 24
عالوه بر اين پذيرش حق اشخاص مبني بر دسترسي به . تأكيد قرار گرفته است

اطالعات راجع به ويژگي محصوالت يا خدمات موجود در بازار، تشويق افراد جديد 
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كاهش قيمت، بهبود كيفيت، افزايش قدرت   در بازار و در نهايت ايجاد رقابت، به ورود
به اشخاص ثالث  دينما يمخريد مردم و همچنين حمايت از اصول ديگري كه ايجاب 

بنابراين استنباط از مقررات و قوانين ؛ اجازه استفاده تبليغاتي از عالئم غير اعطا گردد
مجاز بودن استفاده از عالمت تجارتي ديگران براي  كه اصل بر استايران حاكي از اين 

  .استمعرفي كاال يا خدمت ارائه شده توسط ايشان 
كه گفته شد تبليغات  گونه همان: يا سهيمقا غاتيبر تبلي مترتب ها تيمحدود. 3.4.2
ي بايد از چارچوبي پيروي نمايد كه در صورت عدم رعايت آن، با توجه به ا سهيمقا

رات كشورهاي مختلف مسئوليت حقوقي يا كيفري براي شخص به همراه قوانين و مقر
خود به چهار دسته  ها تيمحدوددر اين راستا بايد اذعان داشت كه اين . خواهد داشت

  :گردد يمكه هركدام جداگانه بررسي  شود يمتقسيم 
تبليغات خالف واقع تبليغاتي هستند كه از  ؛23تبليغات خالف واقع: مورد اول

آن اطالعات نادرست و گمراه كننده در خصوص كاال يا خدمت مورد نظر به مجراي 
ممنوعيت تبليغات خالف واقع و ارائه اطالعات . شود يمكننده انتقال داده  مصرف

، تركيب، قيمت، كميت، شيوه استفاده از ها يژگيونادرست در خصوص ماهيت، 
اي تبليغات خواه در جغرافيايي كاالها و خدمات از مجر مبدأمحصول، كيفيت و 

يا عالمت تجارتي رقبا كه مورد اجماع  كننده غيتبلخصوص عالمت تجارتي شخص 
قضايي كشورهاي گوناگون متجلي گشته است و براي  هيرودر قوانين و  استجهاني 

از قانون  43 ماده 1شق ب بند ( استبيني گرديده  آن ضمانت اجراي كيفري و حقوقي پيش
مقررات حمايت از كسب و كار در برابر بازاريابي  3 ماده 2الف و ب بند  ، شق1946لنهام مصوب 
بنابراين صرف  ؛)قانون كميسيون تجارت فدرال 52 مادهو  2008انگلستان مصوب  گمراه كننده

و به هر شخصي كه از اين تبليغات خسارت وارد  استتبليغات خالف واقع ممنوع 
براي اثبات  ).1946قانون لنهام مصوب  43ماده  بند آخر( دهد يمشده است حق اقامه دعوي 

اينكه تبليغات خالف واقع است خواهان بايد اثبات نمايد كه اوالً خوانده ادعاهاي 
خالف واقع در خصوص كاال، خدمت و فعاليت تجارتي خويش و يا ديگري اظهار 
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طبان منجر به فريب بخش قابل توجهي از مخا اظهارشدهنموده است؛ ثانياً ادعاهاي 
گذاشته  ريتأثكننده  گرديده است؛ ثالثاً اين ادعاها بر فرآيند تصميم گيري خريد مصرف

كننده  الزم به توضيح است شخص ذينفع از اثبات عنصر سردرگمي مصرف. است
به عنوان .استزيرا اين عنصر در بطن تبليغات خالف واقع مفروض  استمعاف 

-Novartis Consumer Health, Inc. v. Johnson & Johnsonمثال،دادگاه در پرونده

Merck Consumer Pharmaceuticals Co  هرگونه استفاده تبليغاتي خالف واقع را
  .ممنوع نمود

تبليغات خالف واقع و ارائه اطالعات نادرست در نظام حقوقي ايران بازتاب وسيعي 
، 135424مصوب  ي آگهيها كانوننامه امور تبليغاتي و  آيين 17داشته است كه در مواد 

 و آگهي يها كانون فعاليت و كار بر نحوه نظارت و تأسيس نامه آيين 2ماده  ت بند
ي راديويي و ها يآگهتهيه  دستورالعمل 11همچنين اصل ، 135825تبليغاتي مصوب 
با  138227ماده قانون نظام صنفي كشور مصوب  2، تبصره 137726 تلويزيوني مصوب

 از حمايت قانون 7 همچنين ماده. گرديده است عبارات و الفاظ گوناگون منعكس

 كه نادرست واقع و ارائه اطالعات خالف تبليغات 1388مصوب  كنندگان مصرف حقوق

ي ها رسانه جمعي، ارتباط وسايل طريق از كننده از جمله مصرف اشتباه فريب يا موجب
 7اجرايي ماده نامه  و در بند ه آيين دينما يم ممنوع شود تبليغاتي يها برگه و گروهي

تبليغ خالف واقع را تبليغاتي  1391كنندگان مصوب  قانون حمايت از حقوق مصرف
كننده كاال  كه موجب فريب يا اشتباه مصرف استكه حاوي اطالعات نادرستي  داند يم

نامه مواردي را به عنوان تبليغ خالف  اين آيين 2و در ادامه در ماده  شود يمو خدمات 
تمام موارد ذكر شده ممكن است  كه حال دينما يمادرست محسوب واقع و اطالعات ن

 به عنوان مثال استفاده. مشمول تبليغات خالف واقع و اطالعات نادرست قرار نگيرد

 ايفا خدمات و معرفي كاال در را اصلي نقش كه كودكان و مردان زنان، از ابزاري

تدقيق در . رديگ ينمقرار تبليغات خالف واقع و اطالعات نادرست  حوزهدر  دينما يم
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گذار محترم در وضع آن  ي قانونزدگ شتابآنچه گفته شد حاكي از عدم دقت نظر و 
  .مقررات دارد
؛ تبليغاتي است كه در آن مبالغه و اغراق زيادي 28تبليغات پر سر و صدا: مورد دوم

ظهار ادعاهاي ا. كننده متعارف و معقولي به آن اعتماد ننمايد شده باشد و هيچ مصرف
و به دليل ذهني بودن  استشده در اين تبليغات عقيده و باور شخص تبليغ كننده 

 Chakraborty and( نداردقابليت اثبات صدق و كذب آن وجود 

Harbaugh,2012:1 .( در مورد چيستي تبليغات پر سر و صدا بايد گفت سه ويژگي
ن ادعاها كلي، مبهم و مهم براي احراز ادعاي پر سر و صدا وجود دارد اول اينكه اي

دوم اينكه غير قابل اثبات هستند و سوم اينكه اين ادعاها به دليل عدم  باشند يمذهني 
 پرونده در ).J. Romano,2005:395( باشند ينمكننده گمراه كننده  اعتماد مصرف

Ellison Educ. Equip. v. Tekservices, Inc  دادگاه اظهار نمود ادعاي اظهار
و  نيتر منعطفليغ كننده مبني بر اينكه دستگاه برش كاغذ ايشان بهترين، شده توسط تب

در تبليغات پر سر . استكارآمدترين دستگاه برش در بازار است ادعاي پر سر و صدا 
قوانين و . گردد يمو غيره استفاده  نيتر يعالو صدا از صفات تفصيلي نظير بهترين، 

در بسياري . دينما يمگوناگوني را منعكس  يها دگاهيدرويه قضايي كشورهاي گوناگون 
در . استاز كشورها نظير آمريكا و انگلستان اصل بر مجاز بودن تبليغات پر سر و صدا 

نظام حقوقي حاكم بر اين كشورها از دريچه نگاه شخص متعارف و منطقي به چنين 
م گيري خريد و چنين تبليغاتي به دليل اينكه بر فرآيند تصمي شود يمتبليغاتي نگريسته 

قانون  3ماده  4بند ( نداردضمانت اجراي حقوقي در پي  گذارد ينم ريتأثكننده  مصرف
ليكن ). 7J.Romano, 2005: 39()2010راجع به پخش آگهي انگلستان مصوب 

و اصل بر  نگرند يمكشورهايي مانند فرانسه تبليغات پر سر و صدا را با ديده ترديد 
كننده را به  چرا كه چنين تبليغاتي سردرگمي مصرف استممنوعيت چنين تبليغاتي 

 استكننده زودباور و آسيب پذير  مبناي چنين ديدگاهي حمايت از مصرف. دنبال دارد
اطالعات ارائه شده را تجزيه و تحليل  و دينما يمكه به چنين تبليغاتي به راحتي اعتماد 
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ردي مشابه با كشور فرانسه قوانين و مقررات ايران نيز رويك ,(Ibid:399) .دينما ينم
تهيه  دستورالعمل 1431اصل  و 1330، اصل 1229بند آخر اصل . (اند نمودهاتخاذ 

  )1377ي راديويي و تلويزيوني مصوب ها يآگه
. گردد يمعالمت تجارتي رقيب  32كردن اعتبار يبتبليغاتي كه منجر به : مورد سوم

ها و خدمات تحت عالمت تجارتي ي نبايد كاالا سهيمقاادعاهاي اظهار شده در تبليغات 
مالك عالمت تجارتي در صورتي . مقايسه شده را بي ارزش يا فاقد اعتبار جلوه نمايد

 اش يتجارتعليه استفاده كننده اقامه دعوي نمايد كه محصول، عالمت و يا نام  تواند يم
با  .به صورت صريح يا ضمني از شرايط و اوضاع و احوال تبليغات قابل شناسايي باشد

ي ا شدهي كه ممكن است به ذهن خطور كند اين است اگر ادعاي اظهار سؤالاين حال 
نمودن عالمت تجارتي مالك آن گشته صحيح باشد آيا حق اقامه  اعتبار يبكه منجر به 

 تواند يمگفت شخص  توان يم؟ در پاسخ دينما يمدعوي را از مالك آن عالمت سلب 
 اظهارنظررا نسبت به سايرين بنمايد ليكن حق ادعاي برتري و مزاياي محصول خود 
 رمنصفانهيغي رقابت ها وهيشبا اتخاذ  تواند ينمدر مورد كاال و خدمت رقبا را ندارد و 

حاصل تالش و دسترنج را نفي نمايد و تصويري از ناكارآمدي كاال يا خدمت او را در 
 توان يموان مثال به عن. ذهن مخاطب ترسيم نمايد هر چند چنين ادعايي صحيح باشد

دادگاه با بررسي شرايط  در اين پرونده. اشاره نمود Colgate v. Pepsodentبه پرونده 
و نحوه تبليغات احراز  ريتأثو اوضاع و احوال پرونده نظير قصد خوانده از تبليغات، 

و حكم  استنمود خوانده درصدد بي ارزش جلوه دادن و نفي كردن محصول خواهان 
در قوانين برخي از كشورها به صراحت مقرر گرديده است . نمود عليه او صادر

ي نبايد عالئم تجارتي، نام تجارتي، ساير عالئم متمايز و همچنين ا سهيمقاتبليغات 
قانون  20ماده  1بند ( دينمايا فاقد ارزش جلوه  اعتبار يبكاالها و خدمات رقيب را 

مقررات حمايت از  4، بند ه ماده 2003ستان مصوب تبليغات، افزايش فروش و بازاريابي مستقيم انگل
حقوق ضد  6ماده  2بند  5شق  و 2008كسب و كار در برابر بازاريابي گمراه كننده انگلستان مصوب 

اما در مقابل برخي از  ؛(J. Romano,2005: 405 و 2010رقابت منصفانه آلمان مصوب 
 , Chhabra( استديده قضايشان منعكس گر هيروكشورها نظير هند اين مهم در 
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Medha,2010:1). ممنوعيت چنين كشور ما از جمله كشورهايي است كه  خوشبختانه
تبليغاتي در سير تقنيني آن به رسميت شناخته است و از اشخاصي كه عالئمشان در 

 5براي اولين بار در ماده . دينما يمحمايت  رديگ يمتبليغات مورد تعرض قرار  گونه نيا
و  ها يآگهمقرر گرديد كه در تهيه و تنظيم  1348ظيم امور اعالنات مصوب نامه تن آيين

نشريات تبليغاتي نكوهش و انكار خدمات و يا مرغوبيت محصوالت ديگران ممنوع 
اين  1354ي آگهي مصوب ها كانوننامه امور تبليغاتي و  آيين 18در ماده  متعاقباً. است

ي تبليغاتي در زمينه ها يآگهديد كه موضوع به طرق ديگري منعكس يافت و بيان گر
 نامه آيين 12در بند پ ماده . هر كاال يا خدمت نبايد نافي كاالها و خدمات مشابه باشد

مقرر  1358تبليغاتي مصوب  و آگهي يها كانون فعاليت و كار نحوه بر و نظارت تأسيس
فاقد  يا ارزش بي را ديگران كاالهاي يا خدمات نبايد تبليغاتي يها يآگهگرديده است 

بر  حاكم ضوابط و ها استيسبخش ضوابط مصوبه  4همچنين بند . دهد جلوه اعتبار
 كاالي به نسبت دادن آگاهي ضمن مقرر گرديده تبليغات 1388محيطي مورخ  تبليغات

 .دهد جلوه اعتبار فاقد يا ارزش بي را ديگران كاالهاي يا خدمات و نبايد تبليغ، مورد
بخشي از دستورالعمل تبليغات محيطي كاال و خدمات مصوب  6ه ماد ها نياعالوه بر 

  :شوراي فرهنگ عمومي مقرر نموده است 12/2/1391مورخ  571 جلسه
 را داخلي و خدمات كاال نبايد مشترك، محصول يا و خارجي خدمات و كاال تبليغ

  .نمايد نحو تضعيف هر به يا و داده نشان ارزش كم يا ارزش بي
نويس اليحه قانون تبليغات بازرگاني به بار  پيش 12الشعار در ماده ثمره مواد فوق ا

  :دارد يماين ماده مقرر . ندينش يم
تبليغات نبايد از طريق مقايسه يا از هر طريق ديگر خدمات يا كاالهاي ديگران را 

  .بي ارزش و فاقد اعتبار جلوه دهد
قليدي از قوانين مار الذكر گفت اين مقرره ت توان يمبا تدقيق در مقرره فوق االشعار 

نويس اليحه  بوده و بدون نوآوري و با همان ادبيات پيشين اما با اندكي تغيير در پيش
  .گنجانيده شده است
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 .گردد يم بيرق 33تبليغاتي كه منجر به نقض نوع دوم عالمت تجارتي: مورد چهارم
روي كاالها و  رقيق سازي عبارت است از استفاده تجارتي از عالمت مشهور ديگري به
كننده نسبت به  خدمات غير مرتبط و غير رقابتي به نحوي كه باعث سردرگمي مصرف

كاالها و خدمات عالمت مشهور نشود و باعث زوال ويژگي تمايز دهندگي  مبدأ
حبيبا، حسين زاده، ( گرددعالمت مشهور و در مواردي نقصان شهرت عالمت مشهور 

كه نقض حق مالك عالمت تجارتي از  عان داشتدر اين راستا بايد اذ). 18 :1392
  :افتد طريق رقيق سازي به دو صورت اتفاق مي

صورت اول ناظر به زوال ويژگي تمايز دهندگي عالمت مشهور است كه از آن با 
مشروط بر اينكه عالمت مشهور روي كاال يا  شود يمعالمت مشهور ياد  تضعيفعنوان 

ت و شهرت برابر يا باالتر از كاالها يا خدمات خدمتي به كار رود كه از لحاظ كيفي
  )28:همان( باشدتحت عالمت مشهور 

صورت دوم ناظر به نقصان ارزش و كيفيت و شهرت عالمت مشهور است كه از آن 
  ).28 :همان( شود يمبا عنوان تخديش عالمت مشهور ياد 

ي ممكن ا سهيمقابنابراين استفاده از عالمت تجارتي مشهور ديگري در تبليغات 
است در صورت تحقق شرايط و ضوابط آن منجر به رقيق شدن آن از طريق تضعيف و 

در خصوص تحقق رقيق سازي از طريق فرآيند تضعيف . يا تخديش آن گردد
برخي بر اين باورند استفاده منصفانه به منظور معرفي . رويكردهاي متفاوتي وجود دارد

زيرا هنگامي كه شخص ثالث از عالمت  دينما ينمتضعيف  را يكتايي عالمت مشهور
ي ا سهيمقاتجارتي مشهور ديگري براي معرفي كاال يا خدمت تحت آن در تبليغات 

ها در ذهن  كشش و علقه ميان اين عالئم و كاال يا خدمت تحت آن كند يماستفاده 
اگرچه استدالل فوق صحيح است ) Fhima،2272012:( گردد يم تر افزونمخاطب 

 شود يمباعث آن  يا سهيمقادر تبليغات  استفاده از عالمت مشهوروجه نمود ليكن بايد ت
كه نتيجه آن متبادر گردد  كننده هن مصرفكه با تداعي عالمت دو كاال يا خدمت به ذ

 يكاركردها نيتر مهمتضعيف كاركرد تمايزدهندگي عالمت تجارتي به عنوان يكي از 
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ز دو ديدگاه متضاد به اين موضوع قوانين كشورهاي مختلف ا.ت تجارتي استمعال
 قانون لنهام 43ذيل بند سي ماده  3شق دوم از پاراگراف الف در شماره ؛ اند ستهينگر

ي را يكي از استثنائات مترتب بر دعوي نقض نوع ا سهيمقاتبليغات  200634مصوب 
 199435مصوب  10ماده  6بند ليكن قانون عالمت تجارتي انگلستان در . دوم دانسته است

مفهوم اين ماده بيانگر اين . متفاوتي را نسبت به قانون آمريكا اتخاذ كرده است كرديرو
 هيرواست در صورتي كه استفاده شخص ثالث از عالمت تجارتي غير برخالف 

ي مزيت غير منصفانه كسب ا استفادهصنعت و تجارت باشد و وي از چنين  منصفانه
و يا تخديش آن عالمت گردد، استفاده وي نمايد و يا چنين استفاده منجر به تضعيف 

ي ا سهيمقاگونه كه مالحظه گرديد در قانون آمريكا تبليغات  همان. استغير منصفانه 
حتي اگر منجر به تضعيف و يا تخديش عالمت مشهور گردد پذيرفته شده است ليكن 

الب استثناي مترتب بر آن اين است كه استفاده از عالمت تجارتي مشهور نبايد در ق
عالمت  مبدأاي منسوب به  گونه عالمت تجارتي باشد و كاالها و خدمات خود را به

. و غير منصفانه بودن استفاده نيست تيسوءنمشهور نمايد كه اين موضوع چيزي جز 
كنندگان مصوب  قانون حمايت از حقوق مصرف 7نامه اجرايي ماده  آيين 12بند ط ماده 

 به شهرت هستند داراي كه مؤسساتي و افراد نشان و عناوين اسامي، از ، استفاده1391

دهد مصداقي از تبليغات خالف واقع و ارائه اطالعات  فريب را كننده مصرف كه نحوي
كه اگر استفاده از  گردد يماز مفهوم مخالف اين ماده استنباط . نادرست دانسته است

بق با اصول كننده نگردد و مطا چنين عالئمي منجر به سردرگمي و فريب مصرف
  .استي ا استفادهشرافتمندانه باشد اصل بر مجاز بودن چنين 

  
  المللي بين و مقررات نامه در موافقتي ا سهيمقاتبليغات جايگاه  يبررس. 3

 استي كه يكي از صور استفاده منصفانه به منظور معرفي ا سهيمقارد پاي تبليغات 
المللي و  هاي بين نامه موافقترا مي توان به صورت صريح و يا ضمني در برخي از 
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آن ها در سه گفتار جداگانه و به شرح ذيل  نيتر مهمكه به . كنوانسيون ها مشاهده نمود
  .پرداخته مي شود

  پاريس ونيكنوانس. 1.3
المللي در حيطه حقوق  سند بين نيتر و برجسته نيتر كنوانسيون پاريس به عنوان مهم

ي و استفاده ا سهيمقاصراحت از تبليغات  به 1883مارس  20مالكيت صنعتي مصوب 
با اين حال عدم تصريح و ذكر عنوان به معني . منصفانه به منظور معرفي ياد نبرده است

  :دارد يممكرر كنوانسيون پاريس مقرر  10ماده  2بند . نيستعدم شناسايي چنين حقي 
 ريغرقابت هر رقابتي كه بر خالف معمول شرافتمندانه صنعت و تجارت انجام گيرد 

  .استمنصفانه 
  :دارد يممقرر  3در ادامه شق الف، ب و ج بند 

  :ممنوع شود مخصوصاًاعمال زير بايد 
هر عملي كه ايجاد اشتباه به نحوي از انحنا با موسسه، محصوالت و يا فعاليت  -1

  .صنعتي يا تجارتي رقيب بنمايد
وسسه يا محصوالت اظهارات خالف واقع در كار تجارت به نحوي كه اعتبار م -2

  .يا فعاليت صنعتي يا تجارتي رقيب را از بين ببرد
مشخصات و اظهاراتي كه به كار بردن آن در بازرگاني موجب اشتباه عامه راجع  -3

  .استعمال و يا كميت كاال گردد تيقابل به ماهيت، طرز ساخت، صفات مميزه جنس،
مكرر كنوانسيون  10ماده بايد از چارچوب  استتبليغات كه از ابزارهاي رقابت 

منجر به سردرگمي، فريب  كه يدرصورتي ا سهيمقاتبليغات . پاريس تبعيت نمايد
يا فاقد ارزش جلوه دادن كاال  اعتبار يبكننده، تخديش شهرت عالمت مشهور،  مصرف

كه  استيا خدمت تحت آن عالمت و غيره گردد مصداق بارزي از رقابت غير منصفانه 
  .اعضا را مكلف به حمايت واقعي در مقابل آن نموده استكنوانسيون پاريس 
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  نامه تريپس موافقت. 2.3
آوريل  15راجع به تجارت حقوق مالكيت فكري مصوب  يها جنبهنامه  موافقت

دكترين استفاده منصفانه برداشته است و به را در راستاي حمايت از  ييها گام 1994
گونه كه گفته شد اهداف  همان. تصورت صريح و ضمني از آن حمايت نموده اس

كه اين  استاستفاده منصفانه حمايت از آزادي بيان، اشاعه اطالعات و ارتقا رقابت 
و در  شود يمنامه استنباط  و موافقت 8و  7و مواد  1ماده  1مهم به طور ضمني از بند 

نامه به  تموافق 17ماده . دهد يمنامه به صراحت آن را مورد توجه قرار  موافقت 17ماده 
ي مترتب بر حقوق انحصاري مالك عالمت ها تيمحدودصراحت از استثنائات و 

استثنائات محدودي مانند  توانند يماعضا : دارد يماين ماده مقرر . دينما يمتجارتي ياد 
ي توصيفي را در مورد حقوق اعطايي در مورد عالمت ها واژهاستفاده منصفانه از 

اينكه در استثنائات مزبور منافع مشروع مالك عالمت  تجارتي قائل گردند مشروط بر
اظهار  توان يمبا تدقيق در مقرره فوق . تجارتي و اشخاص ثالث در نظر گرفته شود

داشت كه ايجاد چنين استثناي محدودي بر حقوق مالك عالمت تجارتي به اختيار و 
منصفانه  صالحديد كشورها واگذار گرديده است ليكن به شروط و ضوابط استفاده

لزوم در نظر گرفتن منافع مشروع مالك عالمت تجارتي و  صرفاًي نشده و ا اشاره
اشخاص ثالث به عنوان شرط ايجاد چنين استثنايي را مورد تصريح قرار گرفته است 

)P.Ramsey,2001:436.( الذكر عباراتي هم چون منافع مشروع و  در مقرره فوق
اين مفاهيم  نييتبدر جهت توضيح و . رفته استاشخاص ثالث در سايه ابهامات قرار گ

ها بر  بايد گفت مقصود از منافع مشروع منافعي است كه گستراندن چتر حمايتي از آن
نامه مقرر  موافقت 7ماده . استمبناي نظم عمومي و يا هنجارهاي اجتماعي توجيه پذير 

توسعه ابداعات حمايت از حقوق مالكيت فكري و اجراي اين حقوق بايد به : دارد يم
تكنولوژيك و انتقال و گسترش فناوري و استفاده متقابل توليد كنندگان و به كار 

اي صورت گيرد كه به رفاه اقتصادي و  گونه گيرندگان دانش فني كمك كند و به
مقرر  8 ماده 2و  1در ادامه بند . اجتماعي و توازن ميان حقوق و تعهدات منجر شود



 1394چهارم، زمستان شماره دوره هفتم،  /يحقوقمجله مطالعات                            80

اقدامات الزم را براي گسترش منافع عمومي در  توانند يماعضا نه تنها  :دارد يم
اجتماعي ـ اقتصادي و تكنولوژيك  توسعهي حائز اهميت حياتي به منظور ها بخش

دارندگان  سوءاستفادهها اعطا گرديده است كه از  اتخاذ نمايند بلكه اين اختيار به آن
قول تجارت را محدود غير مع گونهيي كه به ها روشحق مالكيت فكري و يا توسل به 

اين است كشورهايي  شود يمآنچه از مفهوم اين مواد استنباط . جلوگيري نمايند كند يم
بايد ميان حقوق و  اند دادهكه حمايت از حقوق مالكيت فكري را سرلوحه خويش قرار 

تعهداتي نظير حقوق مالك عالمت تجارتي و حق آزادي بيان تعادل و توازن برقرار 
ان توجه است حمايت از حقوق مالكيت فكري در صورتي رفاه اقتصادي و شاي. نمايند

كه قوانين همچون سدي در برابر حركت  آورد يماجتماعي را براي كشوري به ارمغان 
نامه  در كنار كنوانسيون پاريس و موافقت. قرار نگيرند ها دهياجريان آزاد اطالعات و 

ق بشري كه كشورهاي عضو تريپس و و معاهدات حقو ها ونيكنوانستريپس بايد از 
 19 ماده. و بايستي مفاد آن را رعايت نمايند صحبت نمود اند شدهپاريس به آن ملحق 

المللي حقوق  بين ثاقيم 19 ماده 2، بند 1948دسامبر  10اعالميه حقوق بشر مصوب 
كنوانسيون اروپايي حقوق  10 ماده 1، بند 1966دسامبر  16ي مصوب اسيو س يمدن

كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر  13 ماده 1بند و  1948دسامبر  10مصوب بشر 
از آزادي بيان به  دينما يمبه نحوي از انحنا اعضا را ملزم  1969نوامبر  22مصوب 

  .عنوان يك حق انساني حمايت به عمل آورند
ي ا سهيمقاتبليغات گمراه كننده و تبليغات اتحاديه اروپا راجع به  دستورالعمل. 3.3

  2006مصوب 
راجع به  114بر تبليغات دستورالعمل المللي ناظر  اسناد بين نيتر مهميكي از  

ي تالش براي ها بارقهاولين . است 2006ي و گمراه كننده مصوب ا سهيمقاتبليغات 
با تصويب  1984سپتامبر  10يكسان سازي قوانين و مقررات در حوزه تبليغات در 

با تدوين  1997اكتبر  6در . بليغات گمراه كننده زده شدراجع به ت 450/84دستورالعمل 
ي گام مهمي در راستاي اصالح ا سهيمقاراجع به تبليغات  55/97دستورالعمل 
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برداشته شد و منشوري از اهداف، شرايط و ضوابط تبليغات  450/84دستورالعمل 
به تقنين گرفتن از آن  سرمشقي پيش روي اعضاي اتحاديه قرار گرفت تا با ا سهيمقا

 2005سال بعد در سال  8قريب به . ي بپردازندا سهيمقاقوانين و مقررات تبليغات 
ي تجارتي غير منصفانه آتش حمايت از ها هيروراجع به  29دستورالعمل 

 اندازد يمها را به مخاطره  كنندگان را در برابر هرگونه تبليغاتي كه منافع آن مصرف
 هياتحاد 2006در سال . اصالح گشت 450/84عمل نمود و بار ديگر دستورال دوچندان

ي ا سهيمقاراجع به تبليغات گمراه كننده و تبليغات  114با تصويب دستورالعمل  اروپا
اروپا معرفي كرد  هياتحادماده، دستورالعمل جديدي را به اعضاي  12بخش و  21در 

ل صحه گذاشته اين موضوع در دستورالعم. االجرا گرديد الزم 2007دسامبر  12كه در 
ي ريگ اندازهي قابل ها مشخصهي در مقام مقايسه ا سهيمقاشده است كه اگر تبليغات 

قرار دهد و عالوه بر اين سردرگم  مدنظرعيني، مرتبط و نماينده وار كاال يا خدمت را 
از ). ديباچه 8بخش ( دهد يمكننده نباشد اطالعات با ارزشي را در اختيار عموم قرار 

راجع به يكسان  104/89دستورالعمل  5قرار دادن ماده  مدنظرالعمل با دستور سو كي
حقوق بديهي مالك عالمت  از 198836سازي قوانين ناظر بر عالئم تجارتي مصوب 

و از سوي ديگر استفاده از عالمت تجارتي ) 13بخش ديباچه ( دينما يمتجارتي ياد 
 داند يم مؤثري ا سهيمقاليغات الزمه تبو خدمات مالك عالمت  هابراي توصيف كاال غير

از چارچوب اين  يا سهيمقادر صورتي كه تبليغات  دارد يمو در ادامه مقرر 
دستورالعمل تبعيت نمايد نقض حقوق انحصاري مالك عالمت تجارتي را به دنبال 

سپس دستورالعمل مبادرت به ارائه تعريفي از تبليغات . )ديباچه 15و  14 بخش( ندارد
تا كشورها با سرلوحه قرار دادن روش  دينما يمضوابط و شرايط آن ي و ا سهيمقا

مقررات اين دستورالعمل در قوانين ملي خويش اخاذ نمايند كه  دنيگنجانمقتضي براي 
بند . بدين صورت در قوانين ملي كشورهاي عضو گنجانيده شده است باًيتقراين مقرره 

ي تبليغاتي است كه به صورت ا سهيامقتبليغات : دارد يمدستورالعمل مقرر  1ج ماده 
. دينما يمصريح يا ضمني رقيب يا كاالها و خدمات ارائه شده توسط وي را معرفي 
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ي را ا سهيمقاعالوه بر اين دستورالعمل چارچوب شرايط و ضوابط حاكم بر تبليغات 
تا در قوانين ملي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به نحوي كه مقتضي  دينما يمترسيم 

 در ديباچه و مواد ديگر اين دستورالعمل به حدود اختيارات. 37گنجانيده شود تاس
را مكلف نموده است  ها آنگذاري در اين حوزه اشاره نموده است و  اعضا براي قانون

تا بر حسب نظام حقوقي خويش روش مقتضي را براي وضع قوانين و مقرراتي در اين 
اظهار داشت امروزه در طيف وسيعي  توان يمن بنابراي ؛حوزه و اجراي آن اتخاذ نمايند

  .به رسميت شناخته شده استي ا سهيمقامجاز بودن تبليغات از كشورها 
  

  نتيجه. 4

ي خاص از تبليغات همواره مورد توجه ا دستهي به عنوان ا سهيمقاتبليغات . 1
رو وضع قوانين و  مختلف بوده است؛ ازاين گذاران قانونحاضرين در اين عرصه و 

ي ا سهيمقامنصفانه از عالئم تجارتي غير در تبليغات  استفادهمقرراتي در اين حوزه و 
استفاده منصفانه از . استگذاران كشورهاي مختلف  همواره دغدغه و مطلوب قانون

عالئم تجارتي نقطه عطفي براي حمايت از اشخاص ثالث و جريان آزاد كاال و برداشتن 
  .المللي بوده است طح ملي بلكه در سطح بينموانع تجارت آزاد نه تنها در س

گذاران ديگر به صورت صريح  در نظام حقوقي كشورمان برخالف بسياري از قانون. 2
منصفانه از عالئم تجارتي غير به ميان نيامده  استفادهي و ا سهيمقاسخني از تبليغات 

د و مقررات از موا توان يماگرچه . است ليكن به صورت تلويحي بدان اشاره شده است
 1386ي صنعتي و عالئم تجارتي مصوب ها طرحتبليغات و قانون ثبت اختراعات، 

در اين راستا حائز به ذكر است ماده . گذار در مقام بيان بوده است مستفاد نمود كه قانون
اي مبادرت به  گونه نويس اليحه قانون تبليغات بازرگاني در اقدامي شايسته به پيش 12

ي نموده است؛ اما با توجه به اهميت موارد فوق االشعار ا سهيمقات شناسايي تبليغا
يي گو يكلگذار ما همچون ساير كشورها از انزوا، ابهام و  قانون شود يمداده  شنهاديپ

المللي قوانين  هاي بين نامه خارج گردد و در راستاي همگامي با ساير كشورها و موافقت
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ي و استفاده از عالمت ا سهيمقابر تبليغات  و مقرراتي راجع به شروط و ضوابط حاكم
قانوني در اين حوزه زمينه  خألتجارتي غير در آن وضع نمايد و با برطرف نمودن 

ي و همچنين استفاده از عالئم تجارتي غير را در كشور ا سهيمقااستفاده از تبليغات 
  .فراهم نمايد

المللي ناظر بر مالكيت فكري  يننامه ب موافقت نيتر مهمنامه تريپس به عنوان  موافقت. 3
 17شيوا در ماده  نسبتاًبا بياني  متعاقباًو  8ماده  2و  1و بند  7با بياني كلي در مواد 

و  شناسد يمي را به رسميت ا سهيمقااستفاده منصفانه از عالئم تجارتي غير در تبليغات 
د مختار نموده نامه باش حمايت منوط بر اينكه در چارچوب موافقت وهيشاعضا را در 

در اتحاديه اروپا حاكي از اهميت اين  114/2006است ليكن تخصيص دستورالعمل 
اعضا  اقتصادي در جريان آزاد كاال، افزايش مبادالت تجارتي و غيره در ميان دهيپد

  .است
  

ها نوشت يپ
 
 .دانشگاه تهران انجام شده است يقياست كه در موسسه حقوق تطب يطرح پژوهش جهيمقاله نت نيا.  ١
امكانات خود را  یهمهدولت جمهوري اسالمي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، . 2

صحيح از مطبوعات  یاستفادهبا  ها نهيزم همهعمومي در  يها يآگاهطح باال بردن س. 2:به كار گيردبراي امور زير 
  گروهي و وسايل ديگر يها رسانهو 

3. propaganda 
4. Advertising 

الزم به ذكر است قسمت اخير تعريف ارائه شده در فرهنگ معين ناظر به مفهوم تبليغ سياسي . 5
)Propoganda (است.  

6. Persuasive 
7. Informative 
8. Reminder 

مقصود از تبليغات بازرگاني در اين قانون نوعي از ارتباطات است كه با هدف معرفي، جلب توجه و يا ترغيب . 9
از سوي شخص حقيقي يا حقوقي معين با استفاده از وسايل گوناگون  يا موسسه، نياز و يا خدمت نسبت به كاال،

  .شود يمخطاب به همگان يا گروه خاصي انجام 
10. comparative advertising 

  كشور يغاتيتبل يها سازمان يمركز تهيكم پانزدهم العاده فوق مصوب. 11
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را  يا سهيمقاقانوني تبليغات  كرهيپ 1946قانون لنهام مصوب  43 مادهقانون كميسيون تجارت فدرال و بند الف . 12

  .دهند يمتشكيل 
ضمني رقيب يا كاال و خدمت عرضه شده توسط او تبليغاتي است كه به صورت صريح يا  يا سهيمقاتبليغات . 13

  .دينما يمرا معرفي 
  شوراي معين شوراي عالي انقالب فرهنگي 27/11/1388مورخ  198مصوب جلسه . 14
  شوراي فرهنگ عمومي 12/2/91مورخ  571مصوب جلسه . 15
بي ارزش و فاقد اعتبار جلوه تبليغات نبايد از طريق مقايسه يا از هر طريق ديگر خدمات يا كاالهاي ديگران را . 16

  .دهد
قانون عالئم  11ماده  2مشابه شق ج بند  2009مصوب  كنگ هنگقانون عالئم تجارتي  19ماده  3شق د بند . 17

  .است 1994تجارتي انگلستان مصوب 
ن قانون به ثبت يه آن عالمت را طبق مقررات اكاختصاص دارد  يسكعالمت به  يكاز  يحق استفاده انحصار. 18
  .دشسانده بار

  :حقوق ناشي از ثبت عالمت، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح ذيل است. 19
 ك، مشروط به موافقت مالعالمت كاز مال ريغ هر شخص ران ثبت شده باشد، توسطيه در اكاستفاده از هر عالمت : الف
  .استآن 
مت استفاده كند و يا شخصي كه عليه هر شخصي كه بدون موافقت او از عال تواند يممالك عالمت ثبت شده : ب

اين . در دادگاه اقامه دعوي نمايد گردد يمكه عادتاً منتهي به تجاوز به حقوق ناشي از ثبت  شود يممرتكب عملي 
كه شبيه عالمت ثبت شده است و استفاده از آن براي كاال يا خدمت  شود يمحقوق شامل استفاده از عالمتي 

  .شود يممشابه موجب گمراهي عموم 
تفصيل آن . مخل به مباني اسالم و يا حقوق عمومي باشد آنكهو مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر  اتينشر .20

  .كند يمرا قانون معين 
روشن ساختن افكار : كه مطبوعات در نظام جمهوري اسالمي بر عهده دارد عبارت است از الف يرسالت .21

گوناگون  ها نهيزم(1ماده در يك يا چند زمينه مورد اشاره در عمومي و باال بردن سطح معلومات و دانش مردم 
، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و يكشاورز ،ياقتصاد ، سياسي،ياجتماع ،يانتقاد خبري،
  )ها نيانظاير 

 شوند يمنشريات جز در موارد اخالل به مباني و احكام اسالم و حقوق عمومي كه در اين فصل مشخص . 22
  .آزادند

23. false advertising 
  .تبليغاتي ممنوع است يها يآگهذكر مطالب خالف واقع و گمراه كننده در . 24
  .شود كننده نبايد گنجانده گمراه مطالب و اثبات قابل غير يادعاها تبليغاتي يها يآگه در. 25
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ات مورد نظر را با ادعاي خالف آگهي نبايد به هيچ وجه متضمن فريب بوده و فراتر از واقعيت، كاال يا خدم. 26

  .واقع معرفي كند
  .كنند تبليغ واقع برخالف خدمات يا محصوالت، كاالها درباره يمشتر جلب يبرا نيستند مجاز صنفي افراد. 27

28.puffing advertising 
  .استفاده از صفات مطلق ساز و اغراق آميز نيز در تبليغات جايز نيست: دارد يممقرر  12اصل . 29
آگهي نبايد با استفاده از ذكر صفات تفصيلي و عالي به صورت صريح يا به كارگيري : دارد يممقرر  13اصل . 30

  .يا قرائت متن، مفهوم برتر يا برترين بودن موضوع آگهي را القا كندهر شيوه ديگري در نگارش 
 يها يژگيودر آگهي نبايد با استفاده از تمهيدات فني و يا قصد گمراه كردن بيننده، : دارد يممقرر  14اصل  .31

  .كاالي موضوع آگهي، برتر از واقعيت آن به تصوير كشيده و نشان داده شود
32. Disparagement 
33. Dilution 

: الف :باشند يمموارد ذيل به عنوان استثنائات مترتب بر دعوي رقيق سازي از طريق تضعيف و يا تخديش . 34
هرگونه استفاده منصفانه اعم از استفاده منصفانه قانوني يا استفاده منصفانه به منظور معرفي و يا هرگونه تسهيل 

كاالها و خدمات آن  مبدأكه ناظر بر تعيين  يا استفادهجز نسبت به عالمت مشهور توسط غير به  يا استفادهچنين 
  :شود يماستفاده مرتبط در موارد ذيل  هرگونهشخص باشد كه شامل 

كاالها و يا خدمات ارائه شده در  ٔسهيمقاتا به  دينما يمتبليغاتي كه اين امكان را براي مصرف كنندگان ايجاد ) 1
  .آن بپردازند

مانع اشخاص ثالثي گرديد كه از عالمت تجارتي غير براي اشاره به كاالها و خدمات  توان ينمدر موارد ذيل . 35
و منجر به كسب  استصنعت و تجارت  منصفانه هيروبرخالف  يا استفادهليكن اگر چنين  اندينما يموي استفاده 

  .گردد يمتضعيف و يا تخديش عالمت گردد، آن عالمت نقض  مزيت غير منصفانه و يا
: دارد يممقرر  1988ب وراجع به يكسان سازي قوانين ناظر بر عالئم تجارتي مص 104/89دستورالعمل  5 ماده. 36

عليه هر شخصي كه از عالمت تجارتي مشابه يا يكسان بر روي كاالها و خدمات مشابه كه  تواند يممالك عالمت 
 دينما يمي ساير كاالها استفاده به ثبت رسيده است يا حتي در برخي از موارد بر رو ها آنآن عالمت بر روي 

 .آورد به عملممانعت 
در خصوص برخي از كاالها  يا سهيمقااين دستورالعمل اعضا را مخير نموده است كه از تبليغات  8ماده  3بند . 37

 .و خدمات ممانعت به عمل آورند
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